แผนปฏิบับตั ิการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง

ก

คํานํา
แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจัดทํา
ขึ้นเพื่อเปนทิศทางและแนวทางการพัฒนาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2560 เพื่อใหการดําเนินงานบรรลุผลตามวิสัยทัศน พันธกิจ และยุทธศาสตรของคณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี โดยแผนปฏิบัติการเลมนี้ไดครอบคลุมพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย 4 พันธกิจ คือ
การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม รวมถึงมีความ
สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ระยะ 5 ป (พ.ศ.2556-2560)
แผนปฏิ บั ติ ก ารประจํ า ป ง บประมาณ พ.ศ.2560 ประกอบไปด ว ยความเป น มา
วัตถุประสงค คติพจน ปณิธาน วิสัยทัศน พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร โครงการประจําป พ.ศ.2560 มี
การกําหนดตัวชี้วัดและคาเปาหมาย เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงาน และมีการสงเสริมสนับสนุน
ผลั ก ดั น ใหมีก ารดํ าเนิน การตามแผน ตลอดจนการติด ตาม การตรวจสอบและการประเมินผลการ
ดําเนินงาน ทั้งนี้หวังวาแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 เลมนี้จะเปนเครื่องมือสําคัญที่
จะชวยทําใหการดําเนินงานของคณะวิท ยาศาสตรและเทคโนโลยีเกิด ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สูงสุด
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ความเปนมา
คณะวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ หมู บ า นจอมบึ ง ได จั ด ทํ า
แผนปฏิ บั ติ ก ารประจํ า ป ง บประมาณ พ.ศ.2560 เพื่ อ ใช เป น กรอบในการดํ า เนิ น งานของคณะใน
ระยะเวลา 1 ป เพื่อใหมุงเนนถึงการดําเนินงานตามพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษาทั้งในดานการเรียน
การสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ใหมีคุณภาพเปนที่ยอมรับ
ของสังคม ตลอดจนใหสอดคลองกับแผนกลยุทธพัฒนาของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง (พ.ศ.
2556-2560) และตามสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไปในปจจุบัน
คณะวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี จึ ง ได มี ก ารประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ ปรั บ ปรุ ง
แผนปฏิบัติการขึ้น โดยผูเขารวมประชุมประกอบไปดวย คณบดี รองคณบดี หัวหนาสํานักงานคณบดี
ประธานสาขาวิชา เลขานุการสาขาวิชา อาจารยและบุ คลากรสายสนับ สนุนของคณะวิท ยาศาสตร
รวมกั น จัด ทํ าแผนปฏิบั ติก ารประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 คณะวิท ยาศาสตรและเทคโนโลยี ให
สอดคลองกับภารกิจเพื่อใชเปนแนวทางในการดําเนินงานของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ในป
การศึกษา 2559 (1 สิงหาคม 2559 – 31 กรกฎาคม 2560) ตอไป

วัตถุประสงค
เพื่อใหหนวยงานตางๆ ในสังกัดคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีนําไปใชเป นแนวทางในการ
ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการในปงบประมาณ 2560
ปรัชญา (Philosophy)
สรางคนใหมีคุณคาดวยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ปณิธาน (Determination)
คณะวิท ยาศาสตรและเทคโนโลยีมุงผลิตบั ณ ฑิ ตดานวิท ยาศาสตร ดานเทคโนโลยีและดาน
การศึ ก ษาวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี ให มี ค วามรู ค วามเชี่ ย วชาญในการปฏิ บั ติ งาน มี คุ ณ ธรรม
จริยธรรม มีความใฝดี ใฝรู สูงาน ใหบริการวิชาการ วิจัยสรางสรรคและพัฒนาองคความรู เพื่อสนอง
ตอทองถิ่นอยางยั่งยืน
วิสัยทัศน (Vision)
เปนองคกรที่สรางคนสรางงานใหมีคุณคาและพัฒนางานดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหเปน
เลิศ สูสังคมและประชาคมอาเซียน

แผนที่ยุทธศาสตร (Strategy Map) คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
วิสัยทัศน : เปนแหลงวิทยาการดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ที่ตอบสนองตอทองถิ่นและประชาคมอาเซียน
ประเด็
ประเด็
น น
ทธศาสตร
ยุทยุธศาสตร

มิติดามินติดาน
ประสิ
ทธิทผลธิผล
ประสิ
มิติดาน
มิติดาน
คุณภาพ
คุณภาพ
มิติดาน
ประสิทธิภาพ
มิติดาน
ประสิทธิภาพ
มิติดานการพัฒนา
องคกมิรติดาน
การพัฒนา
องคกร

มุงเนนการผลิตและ
พัฒนาบัณฑิตที่มี
คุณภาพตาม
มาตรฐานวิชาชีพ

สงเสริมสนับสนุน
งานวิจัยและผลักดันสู
ระดับสากล
ผลงานวิจัยมี
คุณภาพสามารถ
นําไปใชประโยชน

ผลิตบัณฑิตที่พึง
ประสงคและมี
คุณภาพสอดคลอง
กับความตองการ

บริการทางวิชาการเพื่อเสริมสราง
ความเขมแข็งของชุมชน และ
เสริมสรางความเขมแข็งของวิชาชีพ
การบริการวิชาการ
สอดคลองความ
ตองการของชุมชน

- งานวิจัยสนองความ
ตองการของชุมชนและ
สังคม
- งานวิจัยไดรับการ
ยอมรับ/ยกยอง

- คุณภาพการสอน
- ความพึงพอใจผูใชบัณฑิต
- ประกันคุณภาพการศึกษา
- พัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร
- พัฒนานักศึกษาตามอัตลักษณ
- พัฒนาระบบประกันคุณภาพ

ทํานุบํารุง สืบสาน
และเผยแพร
ศิลปวัฒนธรรมทองถิน่

ผลงานดานทํานุบาํ รุงศิลปะ
วัฒนธรรมเปนที่ยอมรับ
ของชุมชน

- การบริการวิชาการ
กอใหเกิดประโยชน/
สอดคลองกับความ
ตองการ

ระบบบริหารจัดการมีคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล
และมีระบบสารสนเทศสนับสนุนภารกิจหลัก

- มีการอนุรักษ
สงเสริมและเผยแพร
ศิลปวัฒนธรรม

- ถายทอดความรูสู
ชุมชน/ทองถิ่น
- สรางเครือขาย
บริการวิชาการ

- พัฒนานักวิจัย
- สรางเครือขาย
ทางวิชาการ

พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมคี ุณภาพ
และสามารถเชื่อมโยงกับหนวยงาน
ภายนอกไดอยางมีประสิทธิภาพ

- พัฒนาระบบและ
กลไกทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม

- ตอบสนองความตองการผูใชบริการ
- สะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ
- พัฒนาฐานขอมูลและสารสนเทศใหทันสมัย
- พัฒนาอาจารยและบุคลากร
- เพิ่มทรัพยากรการเรียนการสอน
- พัฒนาบุคลากรใหใชงานระบบสารสนเทศได
อยางมีประสิทธิภาพ

บริหารจัดการองคกรใหมีประสิทธิภาพภายใตหลักบริหารจัดการที่ดี
มีแผนพัฒนา
นักศึกษา

พัฒนาภูมิทัศนและสิง่ แวดลอมที่เอื้อตอ

มีทรัพยากรบุคคลที่

การเรียนการสอนและการปฏิบัตงิ าน

มีคุณภาพ

มีแผนพัฒนาคณะและกํากับ
ดูแลที่มปี ระสิทธิภาพ

มีฐานขอมูลและระบบสารสนเทศที่
ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
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โครงการ/กิจกรรมประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 มุงเนนการผลิตและพัฒนาบัณฑิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
เปาประสงค (Goals)
เพื่อผลิตบัณฑิตดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่มีความรูความเชี่ยวชาญการปฏิบัติงานมีคุณธรรม จริยธรรม ใฝดี ใฝรู สูงาน เปนที่ตองการของสังคมและ
เตรียมความพรอมเพื่อเขาสูประชาคมอาเซียน
กลยุทธที่ 1.1 พัฒนาหลักสูตรที่ยืดหยุนหลากหลาย สอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน
1.2 ปฏิรูปการจัดการเรียนการสอน โดยเนนใหผูเรียนลงมือปฏิบัติ มีความคิดสรางสรรคและจัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝงจริยธรรมที่ดีงามและอัตลักษณของ
มหาวิทยาลัย
1.3 สรางบัณฑิตใหเปนพลเมืองไทยและพลเมืองอาเซียนที่ดี
1.4 พัฒนาหองเรียนและสงสนับสนุนการเรียนการสอนใหเทียบเทามาตรฐานสากล
แหลงงบประมาณ
ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา
ที่
โครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วัด/เปาหมาย
เงินแผนดิน เงินรายได
เชิงปริมาณ
- จัดหาวัสดุการศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ไมนอยกวา 350
จัดการศึกษาคณะ
รายการ
วิทยาศาสตรและ
ต.ค.59เชิงคุณภาพ
คณบดี
1 เทคโนโลยี (ดาน
1,584,000
ก.ย.60
- ระดับความพึงพอใจตอจํานวนวัสดุการศึกษาทีเ่ พียงพอตอความ
วิทยาศาสตร)
ตองการ รอยละ 80
เชิงเวลา
- เบิกจายงบประมาณเปนตามแผนไตรมาส
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การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดดําเนินการกํากับ ติดตามและประเมินผลแผนการปฏิบัติการ
โดยกําหนดกลไกการประเมินผลแผนปฏิบัติการประจําป เพื่อใหสามารถนําผลการประเมินแผนปฏิบัติ
การประจําปมาใชในการวางแผนในปถัดไป โดยทางคณะวิทยาศาสตรฯจะดําเนินการรวบรวมขอมูล ทั้ง
ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ นําขอมูลมาวิเคราะห เพื่อปรับปรุงการดําเนินงานหรือปรับเปลี่ยน
เปาหมายของโครงการใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลง
กรอบแนวคิดระบบติดตามและประเมินผล
ปจจัยนําเขา
 แผนปฏิบัติการ
 งบประมาณ
 บุคลากร
 ทรัพยากรอื่นๆ

ระบบติดตาม
(Monitoring)

กระบวนการ
 การใชทรัพยากร
 การดําเนินการตามแผน
 การบริหารแผน
ผลผลิต
 ความสําเร็จของการ
ดําเนินงานตามแผน/
ตัวชี้วัด
ผลลัพธ

ระบบประเมินผล
(Evaluation)
วัตถุประสงค คือ

 ความสําเร็จของ
การดําเนินงาน
ตามแผน/ตัวชี้วัด
เมื่อเทียบกับวัตถุ
ประสงค/เปาหมาย
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ภาคผนวก
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โครงสรางองคกร
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

สํานักงาน
คณบดี

ศูนยตรวจสอบ
สินคาเกษตร
จังหวัดราชบุรี

งานธุรการ
งานการเงินและพัสดุ
งานบริการการศึกษา
งานอาคารสถานที่
งานกิจการนักศึกษา
งานนโยบายและแผน
งานบริการวิชาการและวิจัย

สาขาวิชา

ศูนยเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อพืช
ปลอดเชื้อเพื่อ
พัฒนาสูการ
สงออก

ศูนยวิทยาศาสตร
และวิทยาศาสตร
ประยุกต/คลินิก
เทคโนโลยี

วิทยาการคอมพิวเตอร
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เทคโนโลยีโยธา
เทคโนโลยีไฟฟา
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต
สัตวศาสตร
เคมี
เทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร
ชีววิทยา (คบ. 5 ป)
คอมพิวเตอรศึกษา (คบ. 5 ป)
คณิตศาสตร (คบ. 5 ป)
วิทยาศาสตรทั่วไป (คบ. 5 ป)
ฟสิกส (คบ. 5 ป)

ศูนยสะเต็ม
ศึกษา

สํานักงานศูนยวิทยาศาสตรฯ
หนวยปฏิบัติการเคมี
หนวยปฏิบัติการชีววิทยา
หนวยปฏิบัติการฟสิกส

ศูนยบริการ
ทดสอบดาน
วัสดุ
อุตสาหกรรม
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โครงสรางการบริหารคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
คณบดี
คณะกรรมการประจําคณะ

รองคณบดีฝายวิชาการ
งานจัดการเรียนการสอน
งานพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ
งานสงเสริมและพัฒนางานวิจัย
งานบริการวิชาการ
งานศูนยสะเต็มศึกษา
งานฝกประสบการณวิชาชีพ/สหกิจศึกษา

รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา
งานกิจการนักศึกษา
งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
งานงบประมาณ
งานโครงการครูพันธุบ ึง
งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา

รองคณบดีฝายประกันคุณภาพฯ
งานประกันคุณภาพ
งานคลินิกเทคโนโลยี
ควบคุมดูแลศูนยวิทยฯ
ควบคุมดูแลศูนยตรวจสอบฯ
ควบคุมดูแลศูนยเพาะเลี้ยงฯ

หัวหนาสํานักงานคณบดีฯ
งานธุรการ
งานบริหารทั่วไป
งานอาคารสถานที่
งานการเงินและพัสดุ
งานบุคลากร
งานนโยบายและแผน
งานประกันคุณภาพ
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40

โครงสรางงานประกันคุณภาพการศึกษาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

คณะกรรมการประจําคณะ
รองคณบดีฝายประกันคุณภาพ
และกิจการพิเศษ
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาประจําคณะ

สํานักงาน
คณบดี

คณะกรรม
การบริหาร
สาขาวิชา

คณะกรรมการบริหารศูนยวิทยาศาสตรและ
วิทยาศาสตรประยุกต ศูนยตรวจสอบสินคา
เกษตรจังหวัดราชบุรแี ละศูนยเพาะเลี้ยง

เนื้อเยื่อพืชปลอดเชื้อฯ

คณะกรรมการ
บริหารศูนย
สะเต็มศึกษา

ศูนยบริการ
ทดสอบดาน
วัสดุ
อุตสาหกรรม

องคการ
นักศึกษา

ผูบริหารคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ผศ.ดร.ทองแทง ทองลิ่ม

คณบดี

ผศ.ร.ต.วสันต นาคเสนีย
รองคณบดี
ฝายกิจการนักศึกษา

อ.นาวิน คงรักษา
รองคณบดีฝายวิชาการ

นางสาวณัฐภรณ แชมเทศ
หัวหนาสํานักงานคณบดี

อ.ดร.ครองศักดา ภัคธนกนก
รองคณบดี
ฝายประกันคุณภาพฯ
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1. เพื่อรวบรวมผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจําป ที่ไดกําหนดไวในโครงการ/
กิจกรรม
2. เพื่อรวบรวมผลการดําเนินงานที่ไดกําหนดไวในโครงการ/กิจกรรม
3. เพื่อทราบปญหาและอุปสรรคของการดําเนินงาน
4. เพื่อนําผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจําปมาวางแผนจัดทําแผนปฏิบัติการในป
ถัดไป

การติดตามและการประเมินผลแผนปฏิบัติการ แบงเปน 3 สวน
1. ติดตามการใชจายเงินงบประมาณและเงินรายได
2. ติดตามผลการดําเนินงานตามเปาหมายตัวชี้วัดในแผนปฏิบัตกิ าร
3. ติดตามผลการปฏิบัติงานและการใชจายเงินงบประมาณและเงินรายได

การปรับแผนปฏิบัติการประจําป
1. การปรับแผนปฏิบัติการในระดับกิจกรรมของโครงการ หากมีการปรับปรุงเพิ่มเติมหรือ
ยกเลิกกิจกรรมตางๆ แตวัตถุประสงคและเปาหมายโครงการ/กิจกรรม ไมมีการ
เปลี่ยนแปลง ใหนําเสนอรองคณบดีฝายบริหารและวางแผนพิจารณา
2. การปรับแผนในระดับโครงการ หากมีการปรับปรุงเพิ่มเติมหรือยกเลิก แลวสงผลให
วัตถุประสงค เปาหมายเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ใหเสนอตอคณบดีพิจารณา

การประเมินผลแผนปฏิบัติการ
1. สรุปผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมแผนปฏิบัติการประจําป ดานการใชจายงบประมาณ
ดานพันธกิจ ดานยุทธศาสตร สรุปประเด็นปญหา แนวทางแกไขและขอเสนอแนะ เพื่อ
ประโยชนในการจัดทําแผนปฏิบัติการในปถัดไป
2. นําเสนอการประเมินผลแผนปฏิบัติการตอคณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ที่

โครงการ/กิจกรรม

จัดการศึกษาคณะ
วิทยาศาสตรและ
2 เทคโนโลยี (ผลผลิตดาน
สังคมศาสตร)

จัดหาครุภัณฑเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอน
3
ดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี

4

จัดการศึกษาโครงการครู
พันธุบึง

ตัวชี้วัด/เปาหมาย
เชิงปริมาณ
- จัดหาวัสดุการศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ไมนอยกวา 350
รายการ
เชิงคุณภาพ
- ระดับความพึงพอใจตอจํานวนวัสดุการศึกษาที่เพียงพอตอความ
ตองการ รอยละ 80
เชิงเวลา
- เบิกจายงบประมาณเปนตามแผนไตรมาส
เชิงปริมาณ
- จัดหาครุภัณฑเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 45 รายการ
เชิงคุณภาพ
- มีครุภัณฑเพียงพอตอการเรียนการสอน รอยละ 80
เชิงเวลา
- เบิกจายงบประมาณเปนตามแผนไตรมาส
เชิงปริมาณ
- ผลิตนักศึกษาครูพันธุบึง จํานวน 40 คน
เชิงคุณภาพ
- ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนกิจกรรม
เชิงเวลา
- เบิกจายงบประมาณใหเปนไปตามแผนไตรมาส

แหลงงบประมาณ
ผูรับผิดชอบ
เงินแผนดิน เงินรายได

ระยะเวลา

1,529,600

-

คณบดี

ต.ค.59ก.ย.60

24,746,100

-

คณบดี

ต.ค.-ธ.ค.59

800,000

-

คณบดี

ต.ค.59ก.ย.60
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ที่

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด/เปาหมาย

แหลงงบประมาณ
ผูรับผิดชอบ
เงินแผนดิน เงินรายได

ระยะเวลา

5 โครงการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
กิจกรรมที่ 1 : พัฒนา
ศักยภาพนักศึกษา
สาขาวิชาสัตวศาสตร
1.1 เตรียมความพรอม
นักศึกษาสาขาสัตวศาสตร
1.2 สัตวศาสตรสานสัมพันธ
1.3 สัตวศาสตรทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม
1.4 เตรียมฝกและฝก
ประสบการณวิชาชีพ
1.5 ประกันคุณภาพการศึกษา
กิจกรรมที่ 2 : พัฒนา
นักศึกษาสาขาวิชาเคมี
2.1 การศึกษาดูงานดานเคมี
2.2 นิเทศนนักศึกษาฝก
ประสบการณวิชาชีพเคมี

เชิงปริมาณ
- จํานวนนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม มากกวารอยละ 80
เชิงคุณภาพ
- ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม รอยละ 80
เชิงเวลา
- กิจกรรมดําเนินการตามระยะเวลาที่กําหนด รอยละ 80

เชิงปริมาณ
- นักศึกษาสาขาวิชาเคมีเขารวมกิจกรรมตามที่ระบุในแตละโครงการอยางนอยรอย
ละ 80
เชิงคุณภาพ
- นักศึกษามีความรู ความเขาใจ ในกิจกรรมนั้นๆ และมีความพึงพอใจในกิจกรรม
อยางนอยรอยละ 80 ขึ้นไป
เชิงเวลา
- กิจกรรม/โครงการแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด รอยละ 100

-

34,560

ปธ.สาขาวิชาสัตวศาสตร

-

7,000

ส.ค.60

-

7,000
5,000

เม.ย.60
เม.ย.60

-

10,560

ม.ค.-เม.ย.60

-

5,000
ก.ค.60
25,370 ปธ.สาขาวิชาเคมี

-

6,000

ก.พ.60

-

4,000

พ.ค.-มิ.ย.60
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ที่

โครงการ/กิจกรรม
2.3 อบรมทักษะอาชีพการ
ทําผลิตภัณฑเคมีผสม
สมุนไพรในชีวิตประจําวัน
2.4 อบรมการประยุกตใช
โปรแกรมคอมพิวเตอร
สําหรับงานดานเคมี
กิจกรรมที่ 3 : พัฒนา

ตัวชี้วัด/เปาหมาย

เชิงปริมาณ
นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยี - กิจกรรมพัฒนานักศึกษาอยางนอย 2 กิจกรรม
- นักศึกษาเขารวมกิจกรรมจํานวน 50 คน
การแปรรูปอาหาร
เชิงคุณภาพ
3.1 ศึกษาดูงานดาน
- ความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรม รอยละ 90
อุตสาหกรรมอาหาร
- คะแนนเฉลี่ยประกันคุณภาพหลักสูตร 3.01 คะแนน
3.2 พัฒนานักศึกษา
เชิงเวลา
สาขาวิชาเทคโนโลยีการ
- การดําเนินกิจกรรมเปนไปตามไตรมาส
แปรรูปอาหาร
เชิงปริมาณ
กิจกรรมที่ 4 : พัฒนา
นักศึกษาสาขาวิชา
- นักศึกษาวิทยาการคอมพิวเตอรเขารวมโครงการ 158 คน
วิทยาการคอมพิวเตอร
เชิงคุณภาพ
4.1 สานสัมพันธชาว
- นักศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอรมีความพึงพอใจตอการจัด
คอมพิวเตอรเพื่อสุขภาพ
โครงการ รอยละ 80

แหลงงบประมาณ
ผูรับผิดชอบ
เงินแผนดิน เงินรายได
10,000

-

-

5,370

34,570

ระยะเวลา
ม.ค.60

พ.ย.59

ปธ.สาขาวิชาเทคโนโลยีการ
แปรรูปอาหาร

-

19,200

ธ.ค.59

-

15,370

ม.ค.60

-

-

39,920

7,500

ปธ.สาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร
ม.ค.60
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ที่

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด/เปาหมาย

4.2 ชาวคอมพิวเตอรรวมใจ
เชิงเวลา
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
- กิจกรรม/โครงการแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด
เสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม
และการบําเพ็ญประโยชน
4.3 อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
พัฒนาทักษะวิชาการ สาขา
วิชาวิทยาการคอมพิวเตอร
4.4 บัณฑิตพี่พบนองสาขาวิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร
เชิงปริมาณ
กิจกรรมที่ 5 : พัฒนา
- มีกิจกรรมที่พัฒนานักศึกษาตามทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 2 ครั้ง
คุณภาพนักศึกษาสาขาวิชา - มีนักศึกษาเขารวมโครงการ 25 คน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เชิงคุณภาพ
- นักศึกษามีทักษะความเชี่ยวชาญทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มขึ้น
5.1 ศึกษาดูงานดาน
- ระดับความพึงพอใจตอการดําเนินกิจกรรม/ครั้ง ไมนอ ยกวารอยละ 90
เทคโนโลยีสารสนเทศใน
เชิงเวลา
องกรคธุรกิจ
- กิจกรรมศึกษาดูงาน ไตรมาส1 จํานวน 1 วัน
5.2 อบรมเชิงปฏิบัติการดาน
- กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ ไตรมาส 4 จํานวน 3 วัน

แหลงงบประมาณ
ผูรับผิดชอบ
เงินแผนดิน เงินรายได
10,000

ระยะเวลา
ก.พ.60

-

13,420

พ.ค.60

-

9,000

ส.ค.60

-

39,540

ปธ.สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ

-

7,840

พ.ย.59

-

31,700

ส.ค.60

มัลติมีเดีย
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ที่

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด/เปาหมาย

เชิงปริมาณ
- จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่สงเสริมทักษะวิชาการ/วิชาชีพ ไมนอย
กวา 2 กิจกรรม
- จํานวนนักศึกษาที่เขารับการพัฒนาคุณภาพ ไมนอยกวารอยละ 80
6.1 ศึกษาดูงานเทคโนโลยี
เชิงคุณภาพ
โยธา
- นักศึกษามีความรูความเขาใจในหัวขอการพัฒนา ไมนอยกวา
รอยละ 80
6.2 ฝกประสบการณวิชาชีพ - นักศึกษามีความพึงพอใจตอการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ไมนอย
กวารอยละ 80
กิจกรรมที่ 6 : พัฒนา
นักศึกษาสาขาวิชา
เทคโนโลยีโยธา

แหลงงบประมาณ
ผูรับผิดชอบ
เงินแผนดิน เงินรายได
-

46,050

ระยะเวลา

ปธ.สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา

-

12,000

พ.ย.59

-

4,960

พ.ค.-มิ.ย.59,
ก.ค.59

6.3 จัดซื้อวัสดุในการบริหาร เชิงเวลา
สาขา
- จํานวนวันในการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมาย

-

14,090

6.4 จางซอมเครื่องมือ
เครื่องจักร

-

5,000

พ.ย.59,
มี.ค.60,
ก.ค.60
พ.ย.59

6.5 ออกคายบริการวิชาการ
ทางเทคโนโลยีโยธา

-

5,000

ธ.ค.59

6.5 สานสัมพันธเทคโนโลยี
โยธา

-

5,000

ส.ค.60
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ที่

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด/เปาหมาย

กิจกรรมที่ 7 : พัฒนา
คุณภาพการศึกษา
สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา

เชิงปริมาณ
- กิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ไดดําเนินการ 4 กิจกรรม
เชิงคุณภาพ
- นักศึกษาไดรับการพัฒนาดานทักษะการเรียนรู ทักษะการปฏิบัติ
และความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ การฝกประสบการณ กิจกรรมวิชาการ
กิจกรรมวิชาชีพ เปนไปตามคุณลักษณะบัณฑิต
เชิงเวลา
- การเบิกจายงบประมาณเปนไปตามแผนไตรมาส

7.1 คายพัฒนาโครงงาน
เทคโนโลยีไฟฟาสูความเปน
เลิศ

7.2 เสริมทักษะและทดสอบ
มาตรฐานฝมือแรงงาน
แหงชาติเทคโนโลยีไฟฟา
7.3 ฝกประสบการณวิชาชีพ
เทคโนโลยีไฟฟา
7.4 สนับสนุนงานประกัน
คุณภาพการศึกษา กิจกรรม
การรับนักศึกษาและการ
เตรียมความพรอมกอนเขา
ศึกษา
7.5 สงเสริมและพัฒนา
นักศึกษาเพื่อการเรียนรูใน
ศตวรรษที่ 21

แหลงงบประมาณ
ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา
เงินแผนดิน เงินรายได
58,310 ปธ.สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา

-

13,000

ก.พ.60

-

16,700

พ.ค.60

-

8,000

-

7,910

พ.ค. –
ก.ค.60
ส.ค.60

-

12,700

เม.ย.60

12

ที่

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด/เปาหมาย

กิจกรรมที่ 8 : พัฒนาศักยภาพ เชิงปริมาณ
นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยี - กิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ไดดําเนินการ 5 กิจกรรม
อุตสาหกรรมการผลิต
เชิงคุณภาพ

8.1 ศึกษาดูงานกระบวนการ
ผลิตงานอุตสาหกรรม
8.2 อบรมเพื่อเพิ่มทักษะ
วิชาชีพ
8.3 เสริมความรูทางวิชาการ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการ
ผลิต

แหลงงบประมาณ
ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา
เงินแผนดิน เงินรายได
44,130 ปธ.สาขาวิชาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมการผลิต
-

10,000

พ.ย.59

-

20,000

พ.ย.59

-

3,130

ม.ค.60

8.4 นิเทศนักศึกษาฝก
ประสบการณวิชาชีพ

-

8,000

มี.ค.60

8.5 ทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม
เชิงปริมาณ
กิจกรรมที่ 9 : พัฒนา
คุณภาพนักศึกษาสาขาวิชา - ดําเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา 5 กิจกรรม
เชิงคุณภาพ
คอมพิวเตอรศึกษา
- นักศึกษาไดรับการพัฒนาดานทักษะการเรียนรู ทักษะการปฏิบัติ
9.1 คายคอมพิวเตอร

-

3,000

ส.ค.60

- นักศึกษาไดรับการพัฒนาดานความรู ทักษะ ฝกประสบการณ การ
นําไปใชประกอบอาชีพ มากกวารอยละ 80
เชิงเวลา
- การเบิกจายงบประมาณเปนไปตามไตรมาส

-

-

99,290

20,000

ปธ.สาขาวิชาคอมพิวเตอร
ศึกษา
ก.พ.60
13

ที่

โครงการ/กิจกรรม
9.2 สงเสริมคุณธรรม
จริยธรรมและทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม
9.3 อบรมเสริมความรูและ
ทักษะดานวิชาชีพ

แหลงงบประมาณ
ผูรับผิดชอบ
เงินแผนดิน เงินรายได
การฝกประสบการณ กิจกรรมวิชาการและกิจกรรมวิชาชีพเปนไปตาม
25,000
คุณลักษณะบัณฑิต รอยละ 80
เชิงเวลา
26,000
- เบิกจายงบประมาณใหเปนไปตามแผนไตรมาส
ตัวชี้วัด/เปาหมาย

ระยะเวลา
พ.ค.60
ธ.ค.59

9.4 บัณฑิตพี่พบนอง

-

25,000

ส.ค.60

9.5 งานประกันคุณภาพ
สาขาวิชา

-

3,290

ก.ค.60

-

141,800

ปธ.สาขาวิชาคณิตศาสตร

-

21,550
37,370

พ.ย.59
ต.ค. 59

-

25,900

มี.ค.60
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เชิงปริมาณ
- มีกิจกรรมที่พัฒนานักศึกษาตามทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 5 ครั้ง
- มีนักศึกษาเขารวมโครงการ 50 คน
เชิงคุณภาพ
10.1 จับจีบผา
- นักศึกษามีความรูด านงานจับจีบผาเพื่อนําไปใชในการจัดการเรียนรูได
10.2 ประยุกตใชโปรแกรมและ
รอยละ 90
เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการ
- นักศึกษามีความรูด านเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพือ่ เปนสือ่ ในการจัดการ
จัดการเรียนรู
เรียนรูเพิ่มขึ้น รอยละ 90
10.3 เทคนิคการใชนวัตกรรม
- นักศึกษามีความรูใ นการพัฒนาและเลือกใชสอื่ การจัดการเรียนรูไดอยาง
รวมสมัยเพือ่ พัฒนา
เหมาะสม รอยละ 90
คุณลักษณะอันพึงประสงคของ
- นักศึกษามีความรูใ นการใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อวิเคราะหขอมูล
นักศึกษาสาขาวิชา
เบื้องตนได รอยละ 90
คณิตศาสตร

กิจกรรมที่ 10 : พัฒนา
นักศึกษาสาขาวิชา
คณิตศาสตร

ที่

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด/เปาหมาย

10.4 การใชโปรแกรม
สําเร็จรูปทางสถิติเพื่อการ
วิเคราะหและประมวลผลใน
การทําวิจัย
10.5 กิจกรรมเตรียมความ
พรอมกอนฝกปฏิบัติวิชาชีพใน
สถานศึกษา

- นักศึกษามีความพรอมในการออกฝกปฏิบัติวิชาชีพในสถานศึกษา รอย
ละ 90
- ระดับความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรม/ครั้ง รอยละ 90
เชิงเวลา

กิจกรรมที่ 11 : พัฒนา
นักศึกษาสาขาชีววิทยา

เชิงปริมาณ
- ดําเนินกิจกรรมของสาขาอยางครบถวนและมีประสิทธิผล 4
กิจกรรม
เชิงคุณภาพ
- กิจกรรมดําเนินอยางมีประสิทธิภาพ รอยละ 80
เชิงเวลา
- ดําเนินกิจกรรมและเบิกจายใหเปนไปตามแผนไตรมาส

11.1 พัฒนาทักษะการเรียนรู
ในศตวรรษที่ 21

- การเบิกจายเปนไปตามแผนไตรมาส

แหลงงบประมาณ
ผูรับผิดชอบ
เงินแผนดิน เงินรายได
28,490

-

-

28,490

74,390

-

40,000

-

20,000

11.3 ชีววิทยาสัมพันธ

-

6,000

11.4 จัดหาวัสดุและอุปกรณ

-

8,390

11.2 ศึกษาดูงาน

ระยะเวลา
ก.พ.60

พ.ค.60

ปธ.สาขาวิชาชีววิทยา
พ.ย.59
ก.พ.60
(2 ครั้ง)
พ.ย.59
มี.ค.60
ส.ค.60
ธ.ค.59
ก.ค.60
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ที่

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด/เปาหมาย

กิจกรรมที่ 12 : พัฒนา
นักศึกษา สาขาวิชา
วิทยาศาสตรทั่วไป
12.1 อบรมเชิงปฏิบัติการงาน
กระดาษสรางสรรค

เชิงปริมาณ
- นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตรทั่วไปเขารวมกิจกรรม รอยละ 80
เชิงคุณภาพ
- นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตรทั่วไปมีความรูความเขาใจในศาสตร
ทางดานวิทยาศาสตรมากขึ้นเปนการเพิ่มศักยภาพใหแกนักศึกษา
รอยละ 80
- นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตรทั่วไปสามารถนําความรูที่ไดจาก
การเขารวมกิจกรรมไปใชในการเรียนของตัวนักศึกษาเองได รอยละ
80
- นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตรทั่วไปสามารถนําความรูที่ไดจาก
การเขารวมกิจกรรมไปใชในการประกอบวิชาชีพครูในอนาคตได รอย
ละ 80
เชิงเวลา
- จัดกิจกรมไดเปนไปตามแผนดําเนินการที่กําหนด

12.2 เสริมสรางคุณธรรม
จริยธรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพ
เปนครูวิทย
12.3 อบรมเชิงปฏิบัติการ
การสรางสื่อการเรียนรูใน
ศตวรรษที่ 21
12.4 โครงการวิทยาศาสตร
เพื่อสิ่งแวดลอมตามแนว
พระราชดําริหมอนไหม
12.5 พัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาสูค วามเปนผูนําวิทย
12.6 เรื่องเลาจากพี่สูนอง
(Bye nior รหัส 55)

แหลงงบประมาณ
ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา
เงินแผนดิน เงินรายได
92,390 ปธ.สาขาวิชาวิทยาศาสตร
ทั่วไป
-

15,400

ม.ค.60

-

4,800

มี.ค.60

-

7,000

ก.พ. 60

-

20,000

พ.ย.59

-

35,190

มี.ค.60

-

10,000

มี.ค.60
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ที่

โครงการ/กิจกรรม
กิจกรรมที่ 13 : พัฒนา
นักศึกษาสาขาวิชาฟสิกส
13.1 คายผูนําวิทยาศาสตร
และการทํานุบํารุงศาสนา
13.2 ศึกษาดูงาน
กระบวนการขึ้นรูปวัสดุ

6 โครงการพัฒนานักศึกษาที่
สงเสริมคุณลักษณะบัณฑิต
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
แหงชาติ 5 ประการ
6.1 สงเสริมศิลปะ
วัฒนธรรม ประเพณีไทย

ตัวชี้วัด/เปาหมาย
เชิงปริมาณ
- นักศึกษามีประสบการณในการออกคาย 1 ครั้ง
- นักศึกษาไดเพิ่มพูนประสบการณการขึ้นรูปวัสดุทางดานวิชาวัสดุศาสตร
1 ครั้ง
เชิงคุณภาพ
- นักศึกษามีความรูความเขาใจในศาสตรทางดานวิชา ฟสกิ สมากขึ้นรอย
ละ 80

เชิงปริมาณ
- นักศึกษาเขารวมโครงการไมนอยกวา รอยละ 80
เชิงคุณภาพ
- นักศึกษามีความพึงพอใจ ไมนอยกวารอยละ 80
เชิงเวลา
- ปฏิบัติงานโครงการตามแผนที่กําหนด 8 โครงการ

แหลงงบประมาณ
ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา
เงินแผนดิน เงินรายได
58,300 ปธ.สาขาวิชาฟสิกส
-

53,300

ธ.ค.59

-

5,000

พ.ย.59

-

150,000

รองคณบดีฝายกิจการ
นักศึกษา

-

10,000

12 ต.ค.59

6.2 จิตอาสาพัฒนา

-

20,000

19 พ.ย.59

6.3 ใหความรูและทักษะการ
ประกันคุณภาพการศึกษาแก
นักศึกษา

-

20,000

21 ธ.ค.59
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ที่

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด/เปาหมาย

6.4 เตรียมความพรอมเพื่อการ
ทํางานใหแกนักศึกษา
6.5 เสริมทักษะทางปญญา
และการคิดวิเคราะหเชิงตัวเลข
ใหแกนักศึกษา
6.6 อบรมผูนาํ นักศึกษา
6.7 ฝกทักษะภาษาเพื่อการ
สื่อสาร (ภาษาอาเซียน)
6.8 อบรมการใชคอมพิวเตอร
สําหรับการทํางานเกี่ยวของกับ
วิชาชีพ

7

8

ระยะเวลา

-

25,000

18 มี.ค.60

-

25,000

5 เม.ย.60

-

20,000

ก.ค.60

-

15,000

15 ก.พ.60

-

15,000

18 ม.ค.60

-

81,000

ประธาน
สาขา

ก.ค.60

-

84,500

ประธาน
สาขา

ก.ค.60
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เชิงปริมาณ
- ดําเนินกิจกรรมของสาขาอยางครบถวนและมีประสิทธิผล ไมนอยกวา
เตรียมความพรอมใหแก
รอยละ 80
นักศึกษาเขาใหม 13 สาขา
เชิงคุณภาพ
- รอยละความสําเร็จของกิจกรรม ไมนอ ยกวารอยละ 80
เชิงปริมาณ
- จํานวนสาขาวิชาที่ดําเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ 13 สาขาวิชา
ทวนสอบมาตรฐาน
เชิงคุณภาพ
ผลสัมฤทธิ์
- การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์เปนไปตามเกณฑประกันคุณภาพไม
นอยกวา รอยละ 80

แหลงงบประมาณ
ผูรับผิดชอบ
เงินแผนดิน เงินรายได

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 สงเสริมสนับสนุนงานวิจัยและผลักดันสูร ะดับสากล
เปาประสงค
เพื่อสรางสรรคผลงานวิจัย นวัตกรรม และพัฒนาองคความรูที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน
กลยุทธที่
2.1 พัฒนาไปสูการเปนคณะที่ใหความสําคัญกับการวิจัยเพื่อรับใชทองถิ่นและนํากระบวนการวิจัยไปใชพัฒนาการเรียนการสอน
2.2 สงเสริมและสรางแรงจูงใจสําหรับคณาจารยและนักศึกษาใหผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณคาสูสังคม
งบประมาณประจําป 2560
ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา
ที่
โครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วัด/เปาหมาย
เงินแผนดิน เงินรายได
เชิงปริมาณ
- บุคลากรสายวิชาการไดรับการเพิ่มพูนความรู/
พัฒนาศักยภาพบุคลากรคณะ
ประสบการณและมีการนําความรูมาขยายผล รอยละ 80
ต.ค.59385,000
1
ก.ย.60
เชิงคุณภาพ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
- บุคลากรสายวิชาการที่สามารถถายทอดความรู/
ประสบการณที่ไดจากการพัฒนาตนเอง รอยละ 80

2

3

อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนา
ตําแหนงทางวิชาการ รุนที่ 2
(กิจกรรมตอเนื่อง 4 ครั้ง)
ผลิตและถายทอดพืชปลอดภัย
จากสารพิษ
3.1 การทําวิจัย

เชิงปริมาณ
- บุคลากรสายวิชาการไดรับการเพิ่มพูนความรู/ประสบการณ ไม
นอยกวา 20 คน
เชิงคุณภาพ
- บุคลากรสายวิชาการสามารถนําความรูที่ไดรับไปใชประโยชน
รอยละ 80

เชิงปริมาณ
- งานวิจัย 3 งาน
เชิงคุณภาพ
- ความสําเร็จของงานวิจัย รอยละ 90

-

73,000

รองคณบดี
ฝายวิชาการ

พ.ย.59,
ก.พ.60,
พ.ค.60,
ส.ค.60

หน.ศูนยเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อฯ
150,000

-

ม.ค.-ก.ย.60
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 บริการทางวิชาการเพื่อเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน และเสริมสรางความเขมแข็งของวิชาชีพ
เปาประสงค
เพื่อใหบริการทางวิชาการอยางมีประสิทธิภาพและตอบสนองความตองการของชุมชน
กลยุทธที่
3.1 พัฒนาคณะใหเปนศูนยกลางการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในระดับภาคตะวันตก ระดับชาติและนานาชาติ
3.2 สรางการมีสวนรวมทุกภาคสวนเพื่อบริการวิชาการสูชุมชนและทองถิ่น
แหลงงบประมาณ
โครงการ/
ตัวชี้วัด/เปาหมาย
ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา
ที่
กิจกรรม
เงินแผนดิน เงินรายได
รองคณบดีฝายวิชาการ
1 โครงการบริการวิชาการดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
1,700,200
เชิงปริมาณ
26,000
สาขาวิชา
ก.พ.60
- โรงเรียนที่เขารวมโครงการ 20 โรงเรียน
คณิตศาสตร
(1 วัน)
1.1 โครงงาน
คณิตศาสตร

1.2 คาย
คณิตศาสตร

- นักเรียนที่เขารวมกิจกรรม 60 คน
- นักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม 60 คน
เชิงคุณภาพ
- บุคลากรในโรงเรียนมีความพึงพอใจ รอยละ 80
- นักเรียนที่เขารวมกิจกรรมคายคณิตศาสตร รอยละ 80
- นักศึกษามีประสบการณและความรูในการจัดโรงงาน 75 คะแนน
เชิงปริมาณ
- โรงเรียนที่เขารวมโครงการ 3 โรงเรียน
- นักเรียนทีเ่ ขารวมกิจกรรม 275 คน
- นักศึกษาที่รวมเปนวิทยากร 75 คน
เชิงคุณภาพ
- บุคลากรในโรงเรียนมีความพึงพอใจ รอยละ 80
- นักเรียนที่เขารวมกิจกรรมมีความรูความเขาใจ ไมนอยกวารอยละ 90
- นักศึกษามีประสบการณและความรูในการจัดคาย 75 คะแนน

40,800

-

สาขาวิชา
คณิตศาสตร

พ.ย.59
(3 วัน)
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ที่

โครงการ/
กิจกรรม
1.3 เพิ่มศักยภาพทาง
คณิตศาสตรเพื่อ
เตรียมสอบการศึกษา
ในระดับชาติขั้น
พื้นฐาน (O-Net)
1.4 อบรมเรื่อง
เจาหนาที่ความ
ปลอดภัยในการ
ทํางานระดับหัวหนา
งาน

1.5 ถายทอดองค
ความรูเพื่อ
สรางสรรคงาน
มัลติมีเดีย

ตัวชี้วัด/เปาหมาย
เชิงปริมาณ
- โรงเรียนที่เขารวมโครงการ 3 โรงเรียน
- นักเรียนทีเ่ ขารวมอบรม 90 คน
เชิงคุณภาพ
- บุคลากรในโรงเรียนมีความพึงพอใจ รอยละ 80
- ผลคะแนนสอบ O-Net เฉลี่ย 40 คะแนน
เชิงปริมาณ
- บุคลากรระดับหัวหนางานในสถานประกอบกิจการ และผูสนใจทั่วไป จํานวน 20 คน
- อาจารยและนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา จํานวน 10 คน
เชิงคุณภาพ
- ผูร ับบริการไดรับความรูเพิ่มเติม รอยละ 90
- ผูรับบริการมีความพึงพอใจ รอยละ 80
- ผูร ับบริการสามารถนําความรูที่ไดรับไปใชประโยชน รอยละ 80
เชิงปริมาณ
- ครูที่สังกัดสํานักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี และและครูที่สังกัด
สํานักงานพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี จํานวน 60 คน
- จํานวนครั้งในการบริการวิชาการ 2 ครั้ง
- จํานวนวันในการบริการวิชาการ 4 วัน
เชิงคุณภาพ
- ผูรับบริการมีความรูความเขาใจ ไมต่ํากวารอยละ 90
- ผูร ับบริการมีความพึงพอใจ ไมต่ํากวารอยละ 80
- ผูร ับบริการนําไปใชประโยชน ไมต่ํากวารอยละ 75

แหลงงบประมาณ
เงินแผนดิน เงินรายได
15,000
-

ผูรับผิดชอบ

ระยะเวลา

สาขาวิชา
คณิตศาสตร

ม.ค.60
(1 วัน)

81,600

-

สาขาวิชา
เทคโนโลยี
ไฟฟา

รุน 1 ม.ค.60
รุน 2 มี.ค.60
(4 วัน)
รุนละ 2 วัน

81,600

-

สาขาวิชา
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ครั้งที่ 1
ธ.ค.59
ครั้งที่ 2
เม.ย.60
(4 วัน)
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ที่

โครงการ/
กิจกรรม

ตัวชี้วัด/เปาหมาย

เชิงปริมาณ
- ครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตจังหวัดราชบุรี สมุทรสงคราม และ
กาญจนบุรี จํานวน 30 คน
เชิงคุณภาพ
1.6 สงเสริมการ
- ผูเขารับบริการมีความพึงพอใจในการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อการ
ผลิตสื่อการเรียนรู
เรียนรูบนอุปกรณเคลื่อนที่ (Mobile Device) สําหรับครู รอยละ 80
บนอุปกรณ
- ผูเขารับบริการมีความรูความเขาใจในการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อการ
เคลื่อนที่สําหรับครู
เรียนรูบนอุปกรณเคลื่อนที่ (Mobile Device) ผูเขารับบริการมีความรูความ
เขาใจในการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อการเรียนรูบนอุปกรณเคลื่อนที่
(Mobile Device) รอยละ 80
- ผูเขารับบริการมีการนําความรูในการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อการ
เรียนรูบนอุปกรณเคลื่อนที่ (Mobile Device) ไปใชประโยชน รอยละ 80
เชิงปริมาณ
1.7 ฝกอบรมเขียน - มีผูเขารับการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ จํานวน 25 คน
โปรแกรมจาวา
เชิงคุณภาพ
สําหรับครู
- ผูเขาฝกอบรมมีความพึงพอใจอยูในระดับดี

แหลงงบประมาณ
เงินแผนดิน เงินรายได
40,800
-

40,800

-

ผูรับผิดชอบ

ระยะเวลา

สาขาวิชา
คอมพิวเตอร
ศึกษา

พ.ย.59
(2 วัน)

สาขาวิชา
คอมพิวเตอร
ศึกษา

ม.ค.60
(2 วัน)
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ที่

โครงการ/
กิจกรรม

1.8 คายชีววิทยา
และสิ่งแวดลอม

1.9 เคมีสูชุมชน

1.10 ชุมชนเขมแข็ง
ดวยวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี

ตัวชี้วัด/เปาหมาย
เชิงปริมาณ
- มีผูเขารวมโครงการ(สังกัด สพฐ.) 60 คน
- นักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา 25 คน
เชิงคุณภาพ
- ผูรับบริการที่เขารวมโครงการมีความรู ความเขาใจไมนอยกวารอยละ 80
- ผูรับบริการที่เขารวมโครงการมีความพึงพอใจ ไมนอยกวารอยละ 80
- ผูรับบริการที่เขารวมโครงการนําความรูที่ไดรับไปใชประโยชนไมนอยกวารอยละ 75

ผูรับผิดชอบ

ระยะเวลา

สาขาวิชา
ชีววิทยา

ครั้งที่ 1
ม.ค. 60
ครั้งที่ 2
ส.ค. 60
(2 วัน)

81,600

-

สาขาวิชาเคมี

ก.พ.60
(2 วัน)

680,000

-

รองคณบดี
ฝายวิชาการ

ธ.ค.59,
มี.ค.60,
พ.ค.60,
มิ.ย.60
(10 วัน)
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เชิงปริมาณ
- จํานวนคนที่ขอรับบริการ 55 คน
- จํานวนชุมชน/กลุม/วิสาหกิจ ที่ขอรับบริการ 1 ราย
- จํานวนประเด็น/โจทย ที่ขอรับบริการ 2 เรื่อง
เชิงคุณภาพ
- ผูรับบริการมีความรูเพิม่ มากขึ้น รอยละ 80
- การใชประโยชนของผูรับบริการภายหลังการรับบริการ 2 ครั้ง
เชิงปริมาณ
- จํานวนคนที่ขอรับบริการ 200 คน
- จํานวนชุมชน/กลุม/วิสาหกิจ ที่ขอรับบริการ 4 ราย
- จํานวนประเด็น/โจทย ที่ขอรับบริการ 3 เรื่อง
เชิงคุณภาพ
- ผูรับบริการมีความรูเพิม่ มากขึ้น รอยละ 80
- การใชประโยชนของผูรับบริการภายหลังการรับบริการ 2 ครั้ง

แหลงงบประมาณ
เงินแผนดิน เงินรายได
81,600
-

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

ตัวชี้วัด/เปาหมาย

เชิงปริมาณ
1.11 วิทยาศาสตรสู - จํานวนผูเขารวมโครงการ 30 คน
เชิงคุณภาพ
ชุมชนพัฒนาคน
- ผูเ ขารวมโครงการมีความรูความเขาใจในเรื่องความสัมพันธระหวางปรัชญาเศรษฐกิจ
เพื่อทองถิ่น
พอเพียงกับวิทยาศาสตรมีความพึงพอใจในโครงการไมนอยกวารอยละ 80 ตลอดจน
สามารถนําความรูที่ไดไปใชประโยชนในการดําเนินชีวิตไมนอยกวารอยละ 80

แหลงงบประมาณ
เงินแผนดิน เงินรายได
40,800
-

ผูรับผิดชอบ

ระยะเวลา

สาขาวิชา
วิทยาศาสตร
ทั่วไป

ม.ค.-มี.ค.60
(1 วัน)

81,600

-

สาขาวิชา
ฟสิกส

ม.ค.60
(2 วัน)

1.12 คายฟสิกส
และวิทยาศาสตร

เชิงปริมาณ
- นักเรียนหรือเยาวชน ไดรับความรูและตรรกความคิดทางวิทยาศาสตร เพื่อนําไปพัฒนา
คุณภาพชีวิต จํานวน 70 คน
- นักเรียนหรือเยาวชน ไดฝกทดลองการปฏิบัติการทางดานฟสิกส ทําใหมีความรูความเขาใจ
ทางดานศาสตรฟสิกสมากขึ้น จํานวน 70 คน
เชิงคุณภาพ
- นักเรียนหรือเยาวชนที่เขารวมโครงการ มีความตระหนักถึงความสําคัญของ
วิทยาศาสตรและมีการนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 4 คะแนน
- นักเรียนหรือเยาวชนที่เขารวมโครงการ ถูกปลูกจิตสํานึกใหรูจักคิด คนควา สังเกต ทดลอง ซึ่ง
เปนหลักการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร และเกิดความชอบในวิชาวิทยาศาสตร
4 คะแนน

1.13 อบรมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อ
พัฒนาความรูดา น
วิทยาการ
คอมพิวเตอร

เชิงปริมาณ
- ผูเ ขารับการอบรม จํานวน 30 คน
เชิงคุณภาพ
- ผูร ับบริการมีความรูความเขาใจ รอยละ 90
- ผูรับบริการมีความพึงพอใจ รอยละ 80
- ผูรับบริการนําไปใชประโยชน รอยละ 75

81,600

-

สาขาวิชา
วิทยาการ
คอมพิวเตอร

พ.ค. 60
(3 วัน)
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ที่

โครงการ/
กิจกรรม

ตัวชี้วัด/เปาหมาย

เชิงปริมาณ
- ผูเขารวมอบรมเชิงปฏิบัติการ จํานวน 60 คน
1.14 อบรมเชิง
เชิงคุณภาพ
ปฏิบัติการทาง
- ผูเขารวมอบรมมีความรูและทักษะทางดานงานโยธาและสถาปตยกรรม
เทคโนโลยีโยธาและ
รอยละ 90
สถาปตยกรรม
- ผูเขารวมอบรมมีความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรม รอยละ 80
- ผูเขารวมอบรมมีสามารถนําความรูที่ไดรับไปใชประโยชนได รอยละ 75
เชิงปริมาณ
1.15 ถายทอดองค
- จํานวนคนที่ขอรับบริการ 40 คน
ความรูและ
เชิงคุณภาพ
นวัตกรรมเพื่อ
- ผูรับบริการมีความรูเพิ่มมากขึ้น รอยละ 80
ความมั่นคงดาน
- การใชประโยชนของผูรับบริการภายหลังการรับบริการ 1 ครั้ง
อาหาร ปที่ 6
1.16 อบรมเชิง
ปฏิบัติการ
ขอกําหนดและการ
จัดทําระบบ
บริหารงานคุณภาพ
ISO 9001:2015

เชิงปริมาณ
- จํานวนผูเ ขารวมโครงการ 30 คน
เชิงคุณภาพ
- มีความรูความเขาใจขอกําหนด การจัดทําระบบบริหารงานคุณภาพ ระดับ
ดี

แหลงงบประมาณ
เงินแผนดิน เงินรายได
81,600
-

ผูรับผิดชอบ

ระยะเวลา

สาขาวิชา
เทคโนโลยี
โยธา

ม.ค.-มี.ค.60,
ก.ค.-ก.ย.60
(5 วัน)

81,600

-

สาขาวิชา
เทคโนโลยีการ
แปรรูปอาหาร

ธ.ค.59
มี.ค.60
มิ.ย.60
(3 วัน)

40,800

-

สาขาวิชา
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
การผลิต

พ.ย.59
(2 วัน)
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ที่

โครงการ/
กิจกรรม

1.17 คายสัตว
ศาสตรนอก
หองเรียน

ตัวชี้วัด/เปาหมาย
เชิงปริมาณ
- จํานวนผูเ ขารวมโครงการ 20 คน
- รอยละของผูเขารวมอบรมนําความรูไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน รอยละ
70
เชิงคุณภาพ
- รอยละของผูเขารวมโครงการมีความรูเพิ่มขึ้น รอยละ 80
- จํานวนผูเขารวมโครงการที่ผานการทดสอบ 20 คน
- รอยละของระดับความพึงพอใจของผูเขาอบรมที่มีตอกิจกรรม รอยละ 80

เชิงปริมาณ
- แรงงานฝมือในระดับปฏิบัติการและวิศวกรโรงงานในกลุมผูผลิตชิ้นสวน
1.18 การพัฒนาฝก และบุคลากรเขารวมอบรมตามจํานวนที่กําหนด 25 คน
ปฏิบัติการและ
- ผลิตสื่อการอบรมบูรณการ กับรายวิชาการโปรแกรมซีเอ็นซี
ทดสอบมาตรฐาน รหัสวิชา PT54722 1 วิชา
ฝมืองานชาง
เชิงคุณภาพ
ควบคุมเครื่องกลึง - ผูเขารวมโครงการมีความรูความเขาใจ รอยละ 80
CNC
- ผูเขารวมโครงการมีความพอใจภาพรวม รอยละ 80
- ผูเขารวมโครงการมีนําความรูไปประยุกตใชงาน รอยละ 80

แหลงงบประมาณ
เงินแผนดิน เงินรายได
81,600
-

40,800

-

ผูรับผิดชอบ

ระยะเวลา

สาขาวิชา
สัตวศาสตร

มิ.ย.60
(3 วัน)

สาขาวิชา
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
การผลิต

ม.ค.-มี.ค.60
(2 วัน)
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ที่
2

โครงการ/
ตัวชี้วัด/เปาหมาย
กิจกรรม
โครงการตรวจสอบสารตกคางในพืชผลทางการเกษตร
2.1 การถายทอด
องคความรูดาน
เกษตรปลอดภัย

3

4

เชิงปริมาณ
- จัดโครงการบริการวิชาการ 1 ครั้ง
- ตรวจสอบสารตกคางในปจจัยผลผลิตทางการเกษตร 25 ครั้ง
เชิงคุณภาพ
- ความพึงพอใจในการรับการอบรมบริการวิชาการ รอยละ 90
- ผลการตรวจสอบสารตกคางในผลผลิตทางการเกษตร รอยละ 90

ผูรับผิดชอบ

ระยะเวลา

หน.ศูนยตรวจสอบสินคาเกษตรฯ

75,000

-

เม.ย.60

90,000

-

ต.ค.59ก.ย.60

150,000

300,000

-

หน.ศูนยเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อฯ
3,9,12,19,26
ก.พ.60

-

หน.ศูนยวิทยาศาสตรฯ
(งบจาก กท.
พ.ย.59วิทยาศาสตรฯ)
ส.ค.60
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2.2 ตรวจสอบสาร
ตกคางในปจจัย
ผลผลิตทางดาน
เกษตร
โครงการผลิตและถายทอดพืชปลอดภัยจากสารพิษ
เชิงปริมาณ
3.1 การบริการ
- บริการวิชาการ/สัมมนา จํานวน 5 ครั้ง
เชิงคุณภาพ
วิชาการ/สัมมนา
- ผูมารับบริการมีความพึงพอใจ รอยละ 90
โครงการคลีนิคเทคโนโลยี
เชิงปริมาณ
4.1 บริการให
- จํานวนผูรับบริการคําปรึกษาทางเทคโนโลยี จํานวน 75 คน
คําปรึกษาและ
- จํานวนผูรับบริการขอมูลเทคโนโลยี จํานวน 80 คน
ขอมูลเทคโนโลยี
เชิงคุณภาพ
- ความพึงพอใจของผูรับบริการ รอยละ 85

แหลงงบประมาณ
เงินแผนดิน เงินรายได

ที่

5

6

โครงการ/
กิจกรรม
โครงการการ
พัฒนาระบบ
การศึกษา
เกษตรกรรม
ยั่งยืน

ตัวชี้วัด/เปาหมาย
เชิงปริมาณ
- ผูเขารวมโครงการจํานวน 200 คน
เชิงคุณภาพ
- ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจ ไมนอยกวารอยละ 80

เชิงปริมาณ
โครงการฝกอบรม
- นักศึกษาสายครู ครู และบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 100 คน
เชิงปฏิบัติการครู
เชิงคุณภาพ
ศูนยสะเต็ม
- ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจ ไมนอยกวารอยละ 80

แหลงงบประมาณ
เงินแผนดิน เงินรายได

ผูรับผิดชอบ

ระยะเวลา
ธ.ค.59,
มี.ค.60,
มิ.ย.60

เม.ย.-มิ.ย.60

-

500,000

รองคณบดี
ฝายประกัน
คุณภาพฯ

-

200,000

รองคณบดี
ฝายวิชาการ
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 ทํานุบํารุง สืบสานและเผยแพรศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น
เปาประสงค เพื่อสงเสริมและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทยและทองถิ่น
กลยุทธที่ 4.1 สรางคุณคาดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ที่

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด/เปาหมาย

โครงการพัฒนานักศึกษาทางดาน เชิงปริมาณ
1 ศิลปะและวัฒนธรรม
- จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาดานการสงเสริมศิลปะ
วัฒนธรรม ประเพณีไทย 1 ครั้ง
1.1 สงเสริมศิลปะ วัฒนธรรม
เชิงคุณภาพ
ประเพณีไทย
- ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผน
กิจกรรม รอยละ 80

แหลงงบประมาณ
เงินแผนดิน เงินรายได

ผูรับผิดชอบ

ระยะเวลา

รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา

-

10,000

โครงการพัฒนานักศึกษา
2 ประจําสาขาวิชา

12 ต.ค.59

ประธานสาขาวิชา

2.1 สัตวศาสตรทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม

-

5,000 สาขาสัตวศาสตร

เม.ย.60

2.2 ชาวคอมพิวเตอรรวมใจทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมเสริมสรางคุณธรรม
จริยธรรม และการบําเพ็ญประโยชน

-

10,000

ก.พ. 60

สาขาวิทยาการ
คอมพิวเตอร
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ที่

โครงการ/กิจกรรม
2.3 สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม
และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

ตัวชี้วัด/เปาหมาย

แหลงงบประมาณ
เงินแผนดิน เงินรายได
25,000

2.4 ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

-

2.5 เสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม
เพื่อเพิ่มศักยภาพเปนครูวิทย

-

2.6 คายผูนําวิทยาศาสตรและการ
ทํานุบํารุงศาสนา

-

ผูรับผิดชอบ

ระยะเวลา

สาขาวิชา
คอมพิวเตอรศึกษา

พ.ค.60

สาขาวิชา
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรมการ
ผลิต
4,800
สาขาวิชา
วิทยาศาสตรทั่วไป

ส.ค.60

3,000

53,300

สาขาวิชาฟสิกส

มี.ค.60
ธ.ค.59
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีคุณภาพและสามารถเชื่อมโยงกับหนวยงานภายนอกไดอยางมีประสิทธิภาพ
เปาประสงค เพื่อใหคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนองคกรที่มีการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ เอื้ออํานวยใหดําเนินการตามพันธกิจไดบรรลุผลสําเร็จ
กลยุทธที่
5.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการองคกรใหมีคุณภาพและสูความเปนเลิศ
5.2 พัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกฝายอยางตอเนื่องและรอบดาน
5.3 พัฒนาเครือขายความรวมมือกับศิษยเกาเพื่อรวมกันพัฒนาคณะ
5.4 รวมพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหมีประสิทธิภาพ
แหลงงบประมาณ
ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา
ที่
โครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วัด/เปาหมาย
เงินแผนดิน เงินรายได
1 บริหารงานคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตามตัวชี้วัดงานประกันคุณภาพการศึกษา
คณบดี
เชิงปริมาณ
1.1 พัฒนาและบริหารจัดการคณะ
ต.ค.59- พัฒนาและบริหารจัดการคณะ ไมนอยกวา 4
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
220,000
ก.ย.60
ครั้ง
- สนับสนุนการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับคณะและระดับหลักสูตร จํานวน 2
ครั้ง
เชิงคุณภาพ
1.2 ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ส.ค.-ก.ย.60
211,000
- ระดับความพึงพอใจตอการพัฒนาและบริหาร
ระดับคณะและระดับหลักสูตร
จัดการคณะ รอยละ 80
- ประสิทธิภาพในการดําเนินงานใหบรรลุ
วัตถุประสงครอยละ 80
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ที่

2

3

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด/เปาหมาย

เชิงปริมาณ
- บุคลากรสายวิชาการไดรับการเพิ่มพูนความรู/
ประสบการณและมีการนําความรูมาขยายผล
พัฒนาศักยภาพบุคลากรคณะ
รอยละ 80
เชิงคุณภาพ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
- บุคลากรสายวิชาการที่สามารถถายทอด
ความรู/ประสบการณที่ไดจากการพัฒนาตนเอง
รอยละ 80
โครงการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร
3.1 ซอมบํารุงครุภัณฑวิทยาศาสตรและ เชิงปริมาณ
- ซอมบํารุงครุภัณฑวิทยาศาสตรและสถานที่ 20
สถานที่
รายการ
3.2 จัดหาวัสดุวิทยาศาสตร
3.3 พัฒนาศักยภาพบุคลากรศูนย
วิทยาศาสตร
3.4 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน

-

385,000

800,000
600,000

-

150,000

-

30,000

-

20,000

-

ระยะเวลา

ต.ค.59-ก.ย.60

หัวหนาศูนยวิทยาศาสตรฯ
ต.ค.59 –
ก.ย.60
ต.ค.59 –
ก.ย.60
ม.ค.-ก.ย.60
ต.ค.59 –
ก.ย.60
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- จัดหาวัสดุวิทยาศาสตร 80 รายการ
- พัฒนาศักยภาพบุคลากร 6 ครั้ง
- จัดหาวัสดุสาํ นักงาน 40 รายการ
เชิงคุณภาพ
- เครือ่ งมือและอุปกรณ สถานที่พรอมใชงานรอยละ 90
- มีวัสดุ พรอมใชงาน รอยละ 90
- ศักยภาพการทํางานของบุคลากรเพิ่มขึ้น รอยละ 90
เชิงเวลา
- ดําเนินเสร็จสิ้นตามระยะเวลา

แหลงงบประมาณ
ผูรับผิดชอบ
เงินแผนดิน เงินรายได

ที่
3

โครงการ/กิจกรรม
โครงการตรวจสอบสารตกคางใน
พืชผลทางการเกษตร
3.1 พัฒนาศักยภาพบุคลากรดาน
วิทยาศาสตร
3.2 ตรวจซอมปรับแตงคุณภาพ
เครื่องมือใหไดมาตรฐาน
3.3 จัดซื้อวัสดุ อุปกรณสารเคมี และ
วัสดุสํานักงาน

4

ตัวชี้วัด/เปาหมาย
เชิงปริมาณ
- พัฒนาบุคลากร จํานวน 5 ครั้ง
- ตรวจซอม ปรับแตงคุณภาพเครื่องมือ จํานวน 20
ครั้ง
- จํานวนวัสดุ อุปกรณ สารเคมี และสํานักงาน
จํานวน 100 รายการ
เชิงคุณภาพ
- บุคลากรมีความรูทางวิทยาศาสตรเพิ่มขึน้ รอยละ
80
- คุณภาพเครื่องมือไดมาตรฐาน รอยละ 90
- มีวัสดุเพียงพอพรอมใชงาน รอยละ 90

แหลงงบประมาณ
ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา
เงินแผนดิน เงินรายได
ศูนยตรวจสอบสินคาเกษตรฯ
70,000

-

ม.ค.-ก.ย.60

280,000

-

ต.ค.59 –
ก.ย.60

285,000

-

ต.ค.59 –
ก.ย.60
ศูนยเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อฯ

โครงการผลิตและถายทอดพืชปลอดภัยจากสารพิษ
4.1 บริหารจัดการศูนย
4.2 ซอมแซมบํารุงรักษาอุปกรณ
เครื่องมือวิทยาศาสตร
4.3 ปลูกพืช ไรดิน (Hydroponics)

90,000

-

80.000

-

70,000

-

ต.ค.59-ก.ย.
60
ต.ค.59-มิ.ย.
60
ต.ค.59-ก.ย.
60
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เชิงปริมาณ
- วัสดุสํานักงาน 90 รายการ
- ซอมแซมบํารุงรักษาเครือ่ งมือและอุปกรณ 5
ครั้ง
- วัสดุในการเพาะปลูกพืชไรดิน 50 รายการ
- วัสดุเพื่อเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 80 รายการ
- ปรับปรุงภูมิทัศน 2 งาน
- พัฒนาศักยภาพบุคลากร 2 ครั้ง

ที่

โครงการ/กิจกรรม
4.4 เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชปลอดเชื้อและ
สารพิษ
4.5 ปรับปรุงภูมิทัศน

4.5 พัฒนาศักยภาพบุคลากร

ตัวชี้วัด/เปาหมาย
เชิงคุณภาพ
- วัสดุสํานักงานเพียงพอตอการใชงาน รอยละ
90
- เครื่องมือและอุปกรณพรอมใชงาน รอยละ 90
- ความสําเร็จของการปลูกพืชไรดิน รอยละ 90
- วัสดุเพียงพอในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ รอยละ
90
- ความสําเร็จในการปรับปรุงภูมิทัศน รอยละ 90
- บุคลากรไดรับการพัฒนาศักยภาพ รอยละ 90
เชิงเวลา
ดําเนินการเสร็จสิ้นตามระยะเวลา

แหลงงบประมาณ
ผูรับผิดชอบ
เงินแผนดิน เงินรายได
80,000
-

ระยะเวลา
ต.ค.59-ก.ย.
60

100,000

-

ต.ค.-ธ.ค.59,
เม.ย.-มิ.ย.60

80,000

-

ต.ค.-ธ.ค.59,
เม.ย.-มิ.ย.60
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2
อัตลักษณ

: ใฝดี ใฝรู สูงาน

เอกลักษณ
เปนแหลงวิทยาการดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในภูมิภาคตะวันตก (คายวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี,ครูพันธุบึง)
พันธกิจ (Mission)
1. จัดการศึกษาเพื่อสรางและพัฒนาบัณฑิตดานวิทยาศาสตร ดานเทคโนโลยีและดานการศึกษา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหบรรลุมาตรฐานการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ
2. วิจัย เพื่ อ สรางสรรคน วัต กรรม พั ฒ นาองค ค วามรู บู รณาการในการเรีย นการสอน การ
บริการวิชาการ ตอทองถิ่น
3. ใหบริการวิชาการในเชิงรุก เพื่อใหทองถิ่นและสังคมไดใชประโยชนและตระหนักถึงบทบาท
ของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตอการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอมของทองถิ่นตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและตอบสนองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
4. สงเสริมและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการและทรัพยากรใหมีประสิทธิภาพ เปนธรรม โปรงใสและตรวจสอบ
ได

3

ประเด็นยุทธศาสตร/เปาประสงค/กลยุทธ
เพื่อใหคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสามารถดําเนินการไดบรรลุตามปณิธานและวิสัยทัศนที่
กําหนดจึงไดกําหนดประเด็นยุทธศาสตรไว 5 ประเด็น ดังนี้

ประเด็นยุทธศาสตร/เปาประสงค

กลยุทธ

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 มุงเนนการผลิตและพัฒนาบัณฑิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
เพื่ อ ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ด านวิท ยาศาสตรแ ละ 1.1 พัฒนาหลักสูตรที่ยืดหยุนหลากหลาย
เท คโนโลยี ที่ มี ค วามรู ค วามเชี่ ย วชาญ การ สอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน
ปฏิบัติงานมีคุณธรรม จริยธรรม ใฝดี ใฝรู สูงาน 1.2 ปฏิรูปการจัดการเรียนการสอน โดยเนนให
เปนที่ตองการของสังคมและเตรียมความพรอม ผูเรียนลงมือปฏิบัติ มีความคิดสรางสรรคและจัด
เพื่อเขาสูประชาคมอาเซียนในป พ.ศ.2558
กิจกรรมเพื่อปลูกฝงจริยธรรมที่ดีงามและอัตลักษณ
ของมหาวิทยาลัย
1.3 สรางบัณฑิตใหเปนพลเมืองไทยและพลเมือง
อาเซียนที่ดี
1.4 พัฒนาหองเรียนและสงสนับสนุนการเรียนการ
สอนใหเทียบเทามาตรฐานสากล
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 สงเสริมสนับสนุนงานวิจยั และผลักดันสูระดับสากล
เพื่ อ สร า งสรรค ผ ลงานวิ จั ย นวั ต กรรม 2.1 พัฒนาไปสูการเปนคณะที่ใหความสําคัญกับการ
และพัฒนาองคความรูท ี่มีคุณภาพตามมาตรฐาน วิจัยเพื่อรับใชทองถิ่นและนํากระบวนการวิจัยไปใช
พัฒนาการเรียนการสอน
2.2 สงเสริมและสรางแรงจูงใจสําหรับคณาจารย
และนักศึกษาใหผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณคาสูสังคม
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 บริการทางวิชาการเพื่อเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน และเสริมสราง
ความเขมแข็งของวิชาชีพ
เพื่ อ ให บ ริ ก ารท างวิ ช าก ารอ ย างมี 3.1 พัฒนาคณะใหเปนศูนยกลางการพัฒนา
ประสิทธิภาพและตอบสนองความตองการของ ทรัพยากรมนุษยในระดับภาคตะวันตก ระดับชาติ
ชุมชน
และนานาชาติ
3.2 สรางการมีสวนรวมทุกภาคสวนเพื่อบริการ
วิชาการสูชุมชนและทองถิ่น

4
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 ทํานุบํารุง สืบสานและเผยแพรศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น
ส ง เ ส ริ ม แ ล ะ ทํ า นุ บํ า รุ ง 4.1 สรางคุณคาดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ศิล ปวัฒ นธรรมไทยและทองถิ่น พรอมเรียนรูสู
ประชาคมวัฒนธรรมอาเซียน
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีคุณภาพและสามารถเชื่อมโยงกับหนวยงาน
ภายนอกไดอยางมีประสิทธิภาพ
เพื่อใหคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 5.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการองคกรใหมีคุณภาพ
เป น องค ก รที่ มี ก ารบริ ห ารจั ด การที่ มี คุ ณ ภาพ และสูความเปนเลิศ
เอื้ออํานวยใหดําเนินการตามพันธกิจไดบรรลุผล 5.2 พัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกฝายอยางตอเนื่อง
สําเร็จ
และรอบดาน
5.3 พัฒนาเครือขายความรวมมือกับศิษยเกาเพื่อ
รวมกันพัฒนาคณะ
5.4 รวมพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหมี
ประสิทธิภาพ

ข

สารบัญ

คํานํา
สารบัญ
แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560
- ความเปนมา/ปรัชญา/ปณิธาน/วิสัยทัศน
- เอกลักษณ/พันธกิจ
- ประเด็นยุทธศาสตร/เปาประสงค/กลยุทธ
- แผนที่ยุทธศาสตร(Strategy Map)
- ยุทธศาสตรสกู ารปฏิบัติ
- การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการ
ภาคผนวก
- โครงสรางองคกร
- โครงสรางการบริหารคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
- โครงสรางงานประกันคุณภาพการศึกษา
- ผูบริหารคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
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