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คํานํา 
 

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 คณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีจัดทํา

ขึ้นเพื่อเปนทิศทางและแนวทางการพัฒนาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีประจําปงบประมาณ พ.ศ.

2560  เพื่อใหการดําเนินงานบรรลุผลตามวิสัยทัศน พันธกิจ และยุทธศาสตรของคณะวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี   โดยแผนปฏิบัติการเลมนี้ไดครอบคลุมพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย 4 พันธกิจ คือ 

การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม รวมถึงมีความ

สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรคณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ีระยะ 5 ป (พ.ศ.2556-2560) 

  แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 ประกอบไปดวยความเปนมา 

วัตถุประสงค คตพิจน ปณิธาน วิสัยทัศน พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร โครงการประจําป พ.ศ.2560 มี

การกําหนดตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงาน และมีการสงเสรมิสนับสนุน 

ผลักดันใหมีการดําเนินการตามแผน ตลอดจนการติดตาม การตรวจสอบและการประเมินผลการ

ดําเนินงาน ทั้งนี้หวังวาแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 เลมนี้จะเปนเครื่องมือสําคัญที่

จะชวยทําใหการดําเนินงานของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

สูงสุด   
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ความเปนมา 

  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึงได จัดทํา

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 เพื่อใชเปนกรอบในการดําเนินงานของคณะใน

ระยะเวลา 1 ป  เพื่อใหมุงเนนถึงการดําเนินงานตามพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษาทั้งในดานการเรียน  

การสอน  การวิจัย การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ใหมีคุณภาพเปนที่ยอมรับ

ของสังคม ตลอดจนใหสอดคลองกับแผนกลยุทธพัฒนาของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง (พ.ศ. 

2556-2560) และตามสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไปในปจจุบัน   

  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จึงไดมีการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อปรับปรุง

แผนปฏิบัติการขึ้น โดยผูเขารวมประชุมประกอบไปดวย คณบดี  รองคณบดี  หัวหนาสํานักงานคณบด ี  

ประธานสาขาวิชา  เลขานุการสาขาวิชา อาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนของคณะวิทยาศาสตร 

รวมกันจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ให

สอดคลองกับภารกิจเพื่อใชเปนแนวทางในการดําเนินงานของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ในป

การศกึษา 2559 (1 สงิหาคม 2559 – 31 กรกฎาคม 2560)  ตอไป 

 

วัตถุประสงค 

เพื่อใหหนวยงานตางๆ ในสังกัดคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีนําไปใชเปนแนวทางในการ

ดําเนนิงานตามแผนปฏบิัตกิารในปงบประมาณ 2560 

 

ปรัชญา (Philosophy) 

สรางคนใหมีคุณคาดวยวทิยาศาสตรและเทคโนโลยเีพื่อการพัฒนาที่ยั่งยนื 

 

ปณิธาน (Determination) 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมุงผลิตบัณฑิตดานวิทยาศาสตร ดานเทคโนโลยีและดาน

การศึกษาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ใหมีความรูความเช่ียวชาญในการปฏิบัติงาน มีคุณธรรม

จริยธรรม มีความใฝดี ใฝรู สูงาน ใหบริการวิชาการ วิจัยสรางสรรคและพัฒนาองคความรู เพื่อสนอง

ตอทองถิ่นอยางยั่งยนื 

 

วสิัยทัศน (Vision)  

เปนองคกรที่สรางคนสรางงานใหมคีุณคาและพัฒนางานดานวทิยาศาสตรและเทคโนโลยใีหเปน

เลศิ  สูสังคมและประชาคมอาเซยีน 

 

 

 



 

 

แผนที่ยุทธศาสตร (Strategy Map) คณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี 

วสิัยทัศน : เปนแหลงวทิยาการดานวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ีที่ตอบสนองตอทองถิ่นและประชาคมอาเซยีน 

 

ประเด็น 

ยุทธศาสตร 

 

มิติดาน 

ประสทิธผิล 

 

มิติดาน 

คุณภาพ 

 

มิติดาน 

ประสทิธภิาพ 

 

 

มิติดานการพฒันา 

องคกร 

 

 
 

มแีผนพัฒนา

นักศกึษา 

 

มแีผนพัฒนาคณะและกํากับ 

ดูแลที่มปีระสทิธภิาพ 

- พัฒนานักวจิัย 

- สรางเครือขาย

ทางวชิาการ 

 

- ตอบสนองความตองการผูใชบริการ 

- สะดวก รวดเร็ว มปีระสทิธภิาพ 

- พัฒนาฐานขอมลูและสารสนเทศใหทันสมัย 

 

 

- การบริการวชิาการ

กอใหเกดิประโยชน/

สอดคลองกับความ

ตองการ 

 

- งานวจิัยสนองความ

ตองการของชมุชนและ

สังคม 

- งานวจิัยไดรับการ

ยอมรับ/ยกยอง 

 

- คุณภาพการสอน 

- ความพงึพอใจผูใชบัณฑติ 

- ประกันคณุภาพการศกึษา 

ผลงานดานทํานุบาํรุงศลิปะ 

วัฒนธรรมเปนที่ยอมรับ 

ของชุมชน 

 

ผลติบัณฑติที่พงึ

ประสงคและม ี

คุณภาพสอดคลอง 

กับความตองการ 

การบริการวชิาการ

สอดคลองความ

ตองการของชมุชน 

ผลงานวจิัยมี

คุณภาพสามารถ

นําไปใชประโยชน 

 

- พัฒนา/ปรับปรุงหลกัสูตร 

- พัฒนานักศกึษาตามอัตลักษณ 

- พัฒนาระบบประกันคุณภาพ 

 

- มกีารอนุรักษ 

สงเสริมและเผยแพร

ศลิปวัฒนธรรม 

 

- พัฒนาระบบและ

กลไกทํานุบํารุง

ศลิปวัฒนธรรม 

 

มุงเนนการผลติและ

พัฒนาบัณฑติที่มี

คุณภาพตาม

มาตรฐานวชิาชพี 

สงเสริมสนับสนุน

งานวจิัยและผลักดนัสู

ระดับสากล 

พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมคีุณภาพ

และสามารถเชื่อมโยงกับหนวยงาน

ภายนอกไดอยางมปีระสทิธภิาพ 

ระบบบริหารจัดการมคีุณภาพตามหลักธรรมาภบิาล 

และมรีะบบสารสนเทศสนับสนนุภารกจิหลัก 

 

- ถายทอดความรูสู

ชุมชน/ทองถิ่น 

- สรางเครือขาย

บริการวชิาการ 

- พัฒนาอาจารยและบคุลากร 

- เพิ่มทรัพยากรการเรียนการสอน 

- พัฒนาบคุลากรใหใชงานระบบสารสนเทศได

อยางมปีระสทิธภิาพ 

 

พัฒนาภูมทิัศนและสิง่แวดลอมที่เอื้อตอ

การเรียนการสอนและการปฏบิัตงิาน 

มทีรัพยากรบุคคลที่

มคีุณภาพ 

มฐีานขอมูลและระบบสารสนเทศที่

ทันสมัยและมปีระสทิธภิาพ 

บริหารจัดการองคกรใหมปีระสทิธภิาพภายใตหลักบริหารจัดการที่ด ี

ประเด็น

ยุทธศาสตร 

มติดิาน

ประสทิธผิล 

มติดิาน

คุณภาพ 

มติดิาน

ประสทิธภิาพ 

มติดิาน 

การพัฒนา

องคกร 

บริการทางวชิาการเพื่อเสริมสราง

ความเขมแข็งของชุมชน และ

เสริมสรางความเขมแขง็ของวชิาชพี 

ทํานุบํารุง สบืสาน 

และเผยแพร

ศลิปวัฒนธรรมทองถิน่ 
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โครงการ/กจิกรรมประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1  มุงเนนการผลติและพัฒนาบัณฑติที่มคีุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 

เปาประสงค (Goals) 

 เพื่อผลติบัณฑิตดานวทิยาศาสตรและเทคโนโลยทีี่มคีวามรูความเช่ียวชาญการปฏบิัตงิานมคีุณธรรม จรยิธรรม ใฝด ีใฝรู สูงาน เปนที่ตองการของสังคมและ

เตรยีมความพรอมเพื่อเขาสูประชาคมอาเซยีน 

กลยุทธท่ี 1.1 พัฒนาหลักสูตรที่ยดืหยุนหลากหลาย สอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน 

   1.2 ปฏิรูปการจัดการเรียนการสอน โดยเนนใหผูเรียนลงมือปฏิบัติ มีความคิดสรางสรรคและจัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝงจริยธรรมที่ดีงามและอัตลักษณของ

มหาวทิยาลัย 

      1.3 สรางบัณฑติใหเปนพลเมอืงไทยและพลเมอืงอาเซยีนที่ด ี

                1.4 พัฒนาหองเรยีนและสงสนับสนุนการเรยีนการสอนใหเทยีบเทามาตรฐานสากล 

ที่ โครงการ/กจิกรรม ตัวชี้วัด/เปาหมาย 
แหลงงบประมาณ 

ผูรับผดิชอบ ระยะเวลา 
เงินแผนดิน เงินรายได 

1 

จัดการศึกษาคณะ

วทิยาศาสตรและ

เทคโนโลย ี(ดาน

วทิยาศาสตร) 

 

เชิงปรมิาณ 

- จัดหาวัสดุการศกึษาเพื่อพัฒนาการเรยีนการสอน ไมนอยกวา  350  

รายการ 

 เชิงคุณภาพ 

-  ระดับความพงึพอใจตอจํานวนวัสดุการศกึษาทีเ่พยีงพอตอความ

ตองการ รอยละ 80  

เชิงเวลา 

- เบกิจายงบประมาณเปนตามแผนไตรมาส 

1,584,000   - คณบด ี
ต.ค.59- 

ก.ย.60 
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การติดตามและประเมนิผลแผนปฏบัิติการ 

 

 คณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลยไีดดําเนนิการกํากับ ติดตามและประเมนิผลแผนการปฏบิัตกิาร 

โดยกําหนดกลไกการประเมินผลแผนปฏบิัตกิารประจําป เพื่อใหสามารถนําผลการประเมนิแผนปฏบิัติ

การประจําปมาใชในการวางแผนในปถัดไป โดยทางคณะวทิยาศาสตรฯจะดําเนนิการรวบรวมขอมูล ทัง้

ในเชิงปรมิาณและเชิงคุณภาพ นําขอมูลมาวเิคราะห เพื่อปรับปรุงการดําเนินงานหรอืปรับเปลี่ยน

เปาหมายของโครงการใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลง 
 

กรอบแนวคิดระบบตดิตามและประเมนิผล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วัตถุประสงค คือ 

 ปจจัยนําเขา 

 แผนปฏบิัติการ 

 งบประมาณ 

 บุคลากร 

 ทรัพยากรอ่ืนๆ 

กระบวนการ 

 การใชทรัพยากร 

 การดาํเนนิการตามแผน 

 การบรหิารแผน 

ผลลพัธ 

 ความสําเร็จของ 

การดาํเนนิงาน 

ตามแผน/ตัวชี้วัด 

เม่ือเทยีบกับวัตถ ุ

ประสงค/เปาหมาย 

ผลผลติ 

 ความสําเร็จของการ

ดําเนนิงานตามแผน/

ตัวชี้วัด 

 

ระบบติดตาม 

(Monitoring) 
 

 

 

ระบบประเมนิผล 

(Evaluation) 
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ภาคผนวก 
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โครงสรางองคกร 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
         งานธุรการ               วิทยาการคอมพิวเตอร       สํานักงานศูนยวิทยาศาสตรฯ 
        งานการเงินและพัสดุ        เทคโนโลยีสารสนเทศ       หนวยปฏิบัติการเคมี 
        งานบริการการศึกษา        เทคโนโลยโียธา        หนวยปฏิบัติการชีววิทยา 
        งานอาคารสถานท่ี         เทคโนโลยีไฟฟา        หนวยปฏิบัติการฟสิกส 
        งานกิจการนักศึกษา        เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต         
        งานนโยบายและแผน        สัตวศาสตร   
        งานบริการวิชาการและวิจัย        เคมี 
            เทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร 
            ชีววิทยา (คบ. 5 ป) 
            คอมพิวเตอรศึกษา (คบ. 5 ป) 
            คณิตศาสตร (คบ. 5 ป) 
            วิทยาศาสตรท่ัวไป (คบ. 5 ป) 

        ฟสิกส (คบ. 5 ป) 
 

 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

สํานักงาน

คณบดี 

 

สาขาวิชา 

ศูนยวิทยาศาสตร

และวิทยาศาสตร

ประยุกต/คลินิก

เทคโนโลยี 

 

 

ศูนยตรวจสอบ

สินคาเกษตร

จังหวัดราชบุรี 

 

ศูนยเพาะเล้ียง  
เนื้อเยื่อพืช

ปลอดเชื้อเพ่ือ
พัฒนาสูการ

สงออก 

 

ศูนยสะเต็ม

ศึกษา 

ศูนยบริการ

ทดสอบดาน

วัสดุ

อุตสาหกรรม 
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โครงสรางการบรหิารคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

งานจัดการเรียนการสอน     งานกิจการนกัศึกษา      งานประกันคุณภาพ            งานธุรการ 
งานพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ    งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม    งานคลินิกเทคโนโลยี            งานบริหารท่ัวไป 
งานสงเสริมและพัฒนางานวิจัย    งานงบประมาณ         ควบคุมดูแลศูนยวิทยฯ           งานอาคารสถานท่ี 
งานบริการวิชาการ       งานโครงการครูพันธุบึง         ควบคุมดูแลศูนยตรวจสอบฯ            งานการเงินและพัสดุ 
งานศูนยสะเต็มศึกษา     งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา     ควบคุมดูแลศูนยเพาะเลี้ยงฯ            งานบุคลากร 
งานฝกประสบการณวิชาชีพ/สหกิจศึกษา                    งานนโยบายและแผน 

                                     งานประกันคุณภาพ 
                           
                

   39 

หัวหนาสํานักงานคณบดีฯ รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา 

 

รองคณบดีฝายวิชาการ รองคณบดีฝายประกันคุณภาพฯ 
 

คณบดี 

คณะกรรมการประจําคณะ 



40 

 

         โครงสรางงานประกันคุณภาพการศึกษาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาประจําคณะ 

 

สํานักงาน

คณบด ี

คณะกรรม

การบริหาร

สาขาวิชา 

คณะกรรมการบริหารศูนยวิทยาศาสตรและ

วิทยาศาสตรประยุกต ศูนยตรวจสอบสินคา

เกษตรจังหวัดราชบุรแีละศูนยเพาะเลี้ยง

เน้ือเยื่อพืชปลอดเช้ือฯ 

 

 

คณะกรรมการ
บริหารศูนย 
สะเต็มศึกษา 

ศูนยบริการ

ทดสอบดาน

วัสดุ

อุตสาหกรรม 

รองคณบดีฝายประกันคุณภาพ 
และกิจการพิเศษ 

 

คณะกรรมการประจําคณะ 

องคการ

นักศึกษา 



 

ผูบริหารคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 
 

 

ผศ.ดร.ทองแทง  ทองลิ่ม 
คณบด ี

 

 

ผศ.ร.ต.วสันต  นาคเสนีย 
รองคณบดี 

ฝายกิจการนักศึกษา 

 

อ.นาวิน   คงรักษา 
รองคณบดีฝายวิชาการ 

 

อ.ดร.ครองศักดา ภัคธนกนก 
รองคณบดี 

ฝายประกันคุณภาพฯ 

 

นางสาวณัฐภรณ แชมเทศ 
หัวหนาสํานักงานคณบด ี
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1. เพื่อรวบรวมผลการปฏบิัตงิานตามแผนปฏบิัตกิารประจําป ที่ไดกําหนดไวในโครงการ/

กจิกรรม 

2. เพื่อรวบรวมผลการดําเนนิงานที่ไดกําหนดไวในโครงการ/กจิกรรม 

3. เพื่อทราบปญหาและอุปสรรคของการดําเนนิงาน 

4. เพื่อนําผลการปฏบิัตงิานตามแผนปฏบิัตกิารประจําปมาวางแผนจัดทําแผนปฏบิัตกิารในป

ถัดไป 

 

การติดตามและการประเมนิผลแผนปฏบัิติการ แบงเปน 3 สวน 

1. ตดิตามการใชจายเงนิงบประมาณและเงนิรายได 

2. ตดิตามผลการดําเนนิงานตามเปาหมายตัวช้ีวัดในแผนปฏบิัตกิาร 

3. ตดิตามผลการปฏบิัติงานและการใชจายเงินงบประมาณและเงินรายได 

 

การปรับแผนปฏบิัติการประจําป 

1. การปรับแผนปฏบิัตกิารในระดับกจิกรรมของโครงการ หากมกีารปรับปรุงเพิ่มเติมหรอื

ยกเลกิกจิกรรมตางๆ แตวัตถุประสงคและเปาหมายโครงการ/กจิกรรม ไมมกีาร

เปลี่ยนแปลง ใหนําเสนอรองคณบดฝีายบริหารและวางแผนพจิารณา 

2. การปรับแผนในระดับโครงการ หากมกีารปรับปรุงเพิ่มเตมิหรอืยกเลกิ แลวสงผลให

วัตถปุระสงค เปาหมายเปลี่ยนแปลงไปจากเดมิ ใหเสนอตอคณบดพีจิารณา 

 

การประเมนิผลแผนปฏบัิติการ 

1. สรุปผลการดําเนนิโครงการ/กิจกรรมแผนปฏบิัตกิารประจําป ดานการใชจายงบประมาณ 

ดานพันธกจิ ดานยุทธศาสตร สรุปประเด็นปญหา แนวทางแกไขและขอเสนอแนะ เพื่อ

ประโยชนในการจัดทําแผนปฏบิัตกิารในปถัดไป 

2. นําเสนอการประเมนิผลแผนปฏบิัตกิารตอคณบดคีณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี 

 

 

 

 

 



ที่ โครงการ/กจิกรรม ตัวชี้วัด/เปาหมาย 
แหลงงบประมาณ 

ผูรับผดิชอบ ระยะเวลา 
เงินแผนดิน เงินรายได 

2 

จัดการศึกษาคณะ

วทิยาศาสตรและ

เทคโนโลย ี(ผลผลติดาน

สังคมศาสตร) 

 

เชิงปริมาณ 

- จัดหาวสัดุการศกึษาเพื่อพฒันาการเรียนการสอน ไมนอยกวา  350  

รายการ 

 เชิงคุณภาพ 

-  ระดับความพงึพอใจตอจํานวนวัสดุการศกึษาที่เพยีงพอตอความ

ตองการ รอยละ 80  

เชิงเวลา 

- เบกิจายงบประมาณเปนตามแผนไตรมาส 

1,529,600   - คณบด ี
ต.ค.59- 

ก.ย.60 

3 

จัดหาครุภัณฑเพื่อ

พัฒนาการเรยีนการสอน

ดานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี 

เชิงปริมาณ 

- จัดหาครุภัณฑเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน  45 รายการ 

 เชิงคุณภาพ 

-  มคีรุภัณฑเพยีงพอตอการเรียนการสอน รอยละ 80  

เชิงเวลา 

- เบกิจายงบประมาณเปนตามแผนไตรมาส 

24,746,100 - คณบด ี ต.ค.-ธ.ค.59 

4 
จัดการศึกษาโครงการครู

พันธุบงึ 

 เชิงปริมาณ 

- ผลตินักศกึษาครูพันธุบงึ  จาํนวน  40  คน 

เชิงคุณภาพ 

- ระดับความสําเร็จของการดาํเนนิงานตามแผนกิจกรรม 

เชิงเวลา  

- เบกิจายงบประมาณใหเปนไปตามแผนไตรมาส 

800,000 - คณบด ี
ต.ค.59- 

ก.ย.60 
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ที่ โครงการ/กจิกรรม ตัวชี้วัด/เปาหมาย 
แหลงงบประมาณ 

ผูรับผดิชอบ ระยะเวลา 
เงินแผนดิน เงินรายได 

5 โครงการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตคณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี     

 กจิกรรมท่ี 1 : พัฒนา

ศักยภาพนักศึกษา

สาขาวิชาสัตวศาสตร 

เชิงปรมิาณ 

- จํานวนนักศกึษาที่เขารวมกจิกรรม มากกวารอยละ 80 

เชิงคุณภาพ 

- ระดับความพึงพอใจของนักศกึษาที่เขารวมกจิกรรม รอยละ 80 

เชิงเวลา 

- กจิกรรมดําเนนิการตามระยะเวลาที่กําหนด รอยละ 80 

  

- 34,560 ปธ.สาขาวชิาสัตวศาสตร 

1.1 เตรยีมความพรอม

นักศกึษาสาขาสัตวศาสตร 

- 7,000  ส.ค.60 

1.2 สัตวศาสตรสานสัมพันธ - 7,000  เม.ย.60 

1.3 สัตวศาสตรทํานุบํารุง

ศลิปวัฒนธรรม 

- 5,000  เม.ย.60 

1.4 เตรยีมฝกและฝก

ประสบการณวิชาชีพ      

- 10,560  ม.ค.-เม.ย.60 

1.5 ประกันคุณภาพการศึกษา - 5,000  ก.ค.60 

 กจิกรรมท่ี 2 : พัฒนา

นักศึกษาสาขาวิชาเคมี 

เชิงปริมาณ 

- นักศึกษาสาขาวิชาเคมีเขารวมกิจกรรมตามท่ีระบุในแตละโครงการอยางนอยรอย

ละ 80 
เชิงคุณภาพ 

- นักศึกษามีความรู ความเขาใจ ในกิจกรรมน้ันๆ และมีความพึงพอใจในกิจกรรม

อยางนอยรอยละ 80 ข้ึนไป 
เชิงเวลา 

- กจิกรรม/โครงการแลวเสร็จตามระยะเวลาท่ีกําหนด รอยละ 100 

- 25,370 ปธ.สาขาวชิาเคมี 

2.1 การศกึษาดูงานดานเคมี - 6,000  ก.พ.60 

 2.2 นเิทศนนักศกึษาฝก

ประสบการณวิชาชีพเคมี 

- 4,000  พ.ค.-ม.ิย.60 
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ที่ โครงการ/กจิกรรม ตัวชี้วัด/เปาหมาย 
แหลงงบประมาณ 

ผูรับผดิชอบ ระยะเวลา 
เงินแผนดิน เงินรายได 

 2.3 อบรมทักษะอาชีพการ

ทําผลิตภัณฑเคมีผสม

สมุนไพรในชีวติประจําวัน 

 - 10,000  ม.ค.60 

 2.4 อบรมการประยุกตใช

โปรแกรมคอมพวิเตอร

สําหรับงานดานเคมี 

 - 5,370  พ.ย.59 

 กจิกรรมท่ี 3 : พัฒนา

นักศกึษาสาขาวชิาเทคโนโลยี

การแปรรูปอาหาร 

เชิงปรมิาณ 

- กจิกรรมพัฒนานักศกึษาอยางนอย 2 กิจกรรม 

- นักศึกษาเขารวมกจิกรรมจํานวน 50 คน 

เชิงคุณภาพ 

- ความพงึพอใจของผูเขารวมกิจกรรม รอยละ 90 

- คะแนนเฉลี่ยประกันคุณภาพหลักสูตร 3.01 คะแนน 

เชิงเวลา 

- การดําเนนิกจิกรรมเปนไปตามไตรมาส 

- 34,570 ปธ.สาขาวชิาเทคโนโลยกีาร

แปรรูปอาหาร 

3.1 ศกึษาดูงานดาน

อุตสาหกรรมอาหาร 

- 19,200  ธ.ค.59 

3.2 พัฒนานักศกึษา

สาขาวิชาเทคโนโลยกีาร 

แปรรูปอาหาร 

- 15,370  ม.ค.60 

 กจิกรรมท่ี 4 : พัฒนา

นักศกึษาสาขาวชิา 

วทิยาการคอมพวิเตอร 

เชิงปรมิาณ 

- นักศกึษาวทิยาการคอมพิวเตอรเขารวมโครงการ 158 คน 

เชิงคุณภาพ 

- 39,920 ปธ.สาขาวชิาวทิยาการ

คอมพวิเตอร 

4.1 สานสัมพันธชาว

คอมพวิเตอรเพื่อสุขภาพ 

- นักศกึษาสาขาวทิยาการคอมพวิเตอรมคีวามพงึพอใจตอการจัด

โครงการ รอยละ 80 

- 7,500  ม.ค.60 
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ที่ โครงการ/กจิกรรม ตัวชี้วัด/เปาหมาย 
แหลงงบประมาณ 

ผูรับผดิชอบ ระยะเวลา 
เงินแผนดิน เงินรายได 

4.2 ชาวคอมพวิเตอรรวมใจ

ทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรม

เสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม 

และการบําเพ็ญประโยชน 

เชิงเวลา 

- กจิกรรม/โครงการแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด 

- 10,000  ก.พ.60 

4.3 อบรมเชิงปฏบิัตกิารเพื่อ

พัฒนาทักษะวชิาการ สาขา 

วชิาวทิยาการคอมพวิเตอร       

- 13,420  พ.ค.60 

 4.4 บัณฑติพี่พบนองสาขาวชิา

วทิยาการคอมพวิเตอร 

 - 9,000  ส.ค.60 

 

กจิกรรมท่ี 5 : พัฒนา

คุณภาพนักศึกษาสาขาวิชา

เทคโนโลยสีารสนเทศ 

เชิงปริมาณ 

- มกิีจกรรมที่พัฒนานักศกึษาตามทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 2 คร้ัง 

- มนีักศกึษาเขารวมโครงการ 25 คน 

เชิงคุณภาพ 

- นักศกึษามทีักษะความเช่ียวชาญทางดานเทคโนโลยสีารสนเทศเพิ่มขึ้น 

- ระดับความพงึพอใจตอการดําเนนิกิจกรรม/คร้ัง ไมนอยกวารอยละ 90 

เชิงเวลา 

- กิจกรรมศกึษาดูงาน ไตรมาส1 จํานวน 1 วนั 

- กิจกรรมอบรมเชิงปฏบิัตกิาร ไตรมาส 4 จํานวน 3 วัน  

- 39,540 
ปธ.สาขาวชิาเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

5.1 ศกึษาดูงานดาน

เทคโนโลยสีารสนเทศใน 

องกรคธุรกจิ 

- 7,840  พ.ย.59 

 

5.2 อบรมเชิงปฏบิัตกิารดาน

มัลตมิเีดยี   

- 31,700  ส.ค.60 
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ที่ โครงการ/กจิกรรม ตัวชี้วัด/เปาหมาย 
แหลงงบประมาณ 

ผูรับผดิชอบ ระยะเวลา 
เงินแผนดิน เงินรายได 

 กจิกรรมท่ี 6 : พัฒนา

นักศึกษาสาขาวชิา

เทคโนโลยโียธา 

เชิงปรมิาณ 

- จํานวนโครงการ/กจิกรรมที่สงเสริมทักษะวชิาการ/วิชาชีพ ไมนอย

กวา 2 กจิกรรม 

- จํานวนนักศกึษาที่เขารับการพัฒนาคุณภาพ ไมนอยกวารอยละ 80 

เชิงคุณภาพ 

- นักศกึษามคีวามรูความเขาใจในหัวขอการพัฒนา ไมนอยกวา 

รอยละ 80 

- 46,050 ปธ.สาขาวชิาเทคโนโลยโียธา 

 6.1 ศกึษาดูงานเทคโนโลยี

โยธา 

- 12,000  พ.ย.59 

 6.2 ฝกประสบการณวชิาชีพ - นักศกึษามคีวามพึงพอใจตอการดําเนนิโครงการ/กจิกรรม ไมนอย

กวารอยละ 80 

- 4,960  พ.ค.-ม.ิย.59, 

ก.ค.59 

 6.3 จัดซื้อวัสดุในการบรหิาร

สาขา 

เชิงเวลา 

- จํานวนวันในการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมาย 

- 14,090  พ.ย.59, 

 ม.ีค.60,  

ก.ค.60 

 6.4 จางซอมเครื่องมอื

เครื่องจักร 

  

 

- 5,000  พ.ย.59 

 

 6.5 ออกคายบรกิารวชิาการ

ทางเทคโนโลยโียธา 

 - 5,000  ธ.ค.59 

 6.5 สานสัมพันธเทคโนโลยี

โยธา 

 - 5,000  ส.ค.60 
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ที่ โครงการ/กจิกรรม ตัวชี้วัด/เปาหมาย 
แหลงงบประมาณ 

ผูรับผดิชอบ ระยะเวลา 
เงินแผนดิน เงินรายได 

 กจิกรรมท่ี 7 : พัฒนา

คุณภาพการศึกษา

สาขาวิชาเทคโนโลยไีฟฟา 

เชิงปรมิาณ 

- กจิกรรมพัฒนานักศกึษาที่ไดดําเนนิการ 4 กจิกรรม 

เชิงคุณภาพ 

- นักศกึษาไดรับการพัฒนาดานทักษะการเรยีนรู ทักษะการปฏบิัติ

และความเช่ียวชาญในวิชาชีพ การฝกประสบการณ กจิกรรมวชิาการ 

กจิกรรมวชิาชีพ เปนไปตามคุณลักษณะบัณฑติ 

เชิงเวลา 

- การเบกิจายงบประมาณเปนไปตามแผนไตรมาส 

  

- 58,310 ปธ.สาขาวชิาเทคโนโลยไีฟฟา 

 7.1 คายพฒันาโครงงาน

เทคโนโลยไีฟฟาสูความเปน

เลศิ 

- 13,000  ก.พ.60 

 7.2 เสรมิทักษะและทดสอบ

มาตรฐานฝมอืแรงงาน

แหงชาตเิทคโนโลยไีฟฟา 

- 16,700  พ.ค.60 

 7.3 ฝกประสบการณวิชาชีพ

เทคโนโลยไีฟฟา 

 - 8,000  พ.ค. –  

ก.ค.60 

 7.4 สนับสนุนงานประกัน

คุณภาพการศกึษา กิจกรรม

การรับนักศกึษาและการ

เตรยีมความพรอมกอนเขา

ศกึษา 

 - 7,910  ส.ค.60 

 7.5 สงเสรมิและพัฒนา

นักศกึษาเพื่อการเรียนรูใน

ศตวรรษที่ 21 

 - 12,700  เม.ย.60 
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ที่ โครงการ/กจิกรรม ตัวชี้วัด/เปาหมาย 
แหลงงบประมาณ 

ผูรับผดิชอบ ระยะเวลา 
เงินแผนดิน เงินรายได 

 กิจกรรมที่ 8 : พัฒนาศักยภาพ

นักศกึษาสาขาวชิาเทคโนโลยี

อุตสาหกรรมการผลติ 

เชิงปรมิาณ 

- กจิกรรมพัฒนานักศกึษาที่ไดดําเนนิการ 5 กจิกรรม 

เชิงคุณภาพ 

- นักศกึษาไดรับการพัฒนาดานความรู ทักษะ ฝกประสบการณ การ

นําไปใชประกอบอาชีพ มากกวารอยละ 80 

เชิงเวลา 

- การเบกิจายงบประมาณเปนไปตามไตรมาส 

  

- 44,130 ปธ.สาขาวชิาเทคโนโลยี

อุตสาหกรรมการผลติ 

 8.1 ศกึษาดูงานกระบวนการ

ผลติงานอตุสาหกรรม 

- 10,000  พ.ย.59 

 8.2 อบรมเพื่อเพิ่มทักษะ

วชิาชีพ 

- 20,000  พ.ย.59 

 8.3 เสรมิความรูทางวชิาการ

เทคโนโลยอีุตสาหกรรมการ

ผลติ 

- 3,130  ม.ค.60 

 8.4 นเิทศนักศกึษาฝก

ประสบการณวิชาชีพ 

 - 8,000  ม.ีค.60 

 8.5 ทํานุบํารุง

ศลิปวัฒนธรรม 

- 3,000  ส.ค.60 

 กจิกรรมท่ี 9 : พัฒนา

คุณภาพนักศึกษาสาขาวชิา

คอมพวิเตอรศกึษา 

เชิงปรมิาณ 

- ดําเนินกจิกรรมเพื่อพัฒนานักศกึษา 5 กจิกรรม 

เชิงคุณภาพ 

- นักศกึษาไดรับการพัฒนาดานทักษะการเรยีนรู ทักษะการปฏบิัต ิ

- 99,290 ปธ.สาขาวชิาคอมพวิเตอร

ศกึษา 

 9.1 คายคอมพวิเตอร - 20,000  ก.พ.60 
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ที่ โครงการ/กจิกรรม ตัวชี้วัด/เปาหมาย 
แหลงงบประมาณ 

ผูรับผดิชอบ ระยะเวลา 
เงินแผนดิน เงินรายได 

 9.2 สงเสริมคุณธรรม  

จริยธรรมและทาํนุบํารุง

ศลิปวัฒนธรรม             

การฝกประสบการณ กจิกรรมวชิาการและกจิกรรมวิชาชีพเปนไปตาม

คุณลักษณะบัณฑติ รอยละ 80 

เชิงเวลา 

- เบกิจายงบประมาณใหเปนไปตามแผนไตรมาส  

 

 

- 25,000  พ.ค.60 

9.3 อบรมเสรมิความรูและ

ทักษะดานวชิาชีพ 

- 26,000  ธ.ค.59 

9.4 บัณฑติพี่พบนอง - 25,000  ส.ค.60 

9.5 งานประกันคุณภาพ

สาขาวชิา 

- 3,290  ก.ค.60 

 กจิกรรมท่ี 10 : พัฒนา

นักศึกษาสาขาวิชา

คณิตศาสตร 

เชิงปริมาณ 

- มกิีจกรรมที่พัฒนานักศกึษาตามทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 5 คร้ัง 

- มนีักศกึษาเขารวมโครงการ 50 คน 

เชิงคุณภาพ 

- นักศกึษามคีวามรูดานงานจบัจบีผาเพื่อนําไปใชในการจัดการเรียนรูได 

รอยละ 90 

- นักศกึษามคีวามรูดานเทคโนโลยทีี่ทันสมัยเพือ่เปนสือ่ในการจัดการ

เรียนรูเพิ่มขึ้น รอยละ 90 

- นักศกึษามคีวามรูในการพัฒนาและเลอืกใชสือ่การจัดการเรียนรูไดอยาง

เหมาะสม รอยละ 90 

- นักศกึษามคีวามรูในการใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อวเิคราะหขอมลู

เบื้องตนได รอยละ 90 

- 141,800 ปธ.สาขาวชิาคณิตศาสตร 

10.1 จับจบีผา - 21,550  พ.ย.59 

10.2 ประยุกตใชโปรแกรมและ

เทคโนโลยทีี่ทันสมัยในการ

จัดการเรียนรู 

- 37,370  ต.ค. 59 

 10.3 เทคนคิการใชนวัตกรรม

รวมสมัยเพือ่พัฒนา

คุณลักษณะอันพงึประสงคของ

นักศกึษาสาขาวชิา

คณติศาสตร 

- 25,900  ม.ีค.60 
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ที่ โครงการ/กจิกรรม ตัวชี้วัด/เปาหมาย 
แหลงงบประมาณ 

ผูรับผดิชอบ ระยะเวลา 
เงินแผนดิน เงินรายได 

 10.4 การใชโปรแกรม

สําเร็จรูปทางสถติเิพื่อการ

วเิคราะหและประมวลผลใน

การทําวจัิย 

- นักศกึษามคีวามพรอมในการออกฝกปฏบิัตวิชิาชีพในสถานศกึษา รอย

ละ 90 

- ระดับความพงึพอใจตอการจัดกิจกรรม/คร้ัง   รอยละ 90 

เชิงเวลา 

- 28,490 

 

 ก.พ.60 

 10.5 กจิกรรมเตรยีมความ

พรอมกอนฝกปฏิบัติวิชาชพีใน

สถานศึกษา 

- การเบกิจายเปนไปตามแผนไตรมาส 

 

- 28,490  พ.ค.60 

 กจิกรรมท่ี 11 : พัฒนา

นักศึกษาสาขาชวีวิทยา 

เชิงปรมิาณ 

- ดําเนินกจิกรรมของสาขาอยางครบถวนและมปีระสทิธผิล 4 

กจิกรรม 

เชิงคุณภาพ 

- กจิกรรมดําเนนิอยางมปีระสทิธภิาพ รอยละ 80 

เชิงเวลา 

- ดําเนินกจิกรรมและเบกิจายใหเปนไปตามแผนไตรมาส 

- 74,390 ปธ.สาขาวชิาชีววทิยา 

 11.1 พัฒนาทักษะการเรยีนรู

ในศตวรรษที่ 21    

- 40,000  พ.ย.59 

ก.พ.60 

(2 ครัง้) 

 11.2 ศึกษาดูงาน                                    - 20,000  พ.ย.59 

ม.ีค.60 

 11.3 ชีววทิยาสัมพันธ   - 6,000  ส.ค.60 

 11.4 จัดหาวัสดุและอุปกรณ                     - 8,390  ธ.ค.59 

ก.ค.60 
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ที่ โครงการ/กจิกรรม ตัวชี้วัด/เปาหมาย 
แหลงงบประมาณ 

ผูรับผดิชอบ ระยะเวลา 
เงินแผนดิน เงินรายได 

 กจิกรรมท่ี 12 : พัฒนา

นักศึกษา สาขาวชิา

วทิยาศาสตรท่ัวไป 

เชิงปรมิาณ 

- นักศกึษาสาขาวชิาวทิยาศาสตรทั่วไปเขารวมกจิกรรม รอยละ 80 

เชิงคุณภาพ 

- นักศึกษาสาขาวชิาวทิยาศาสตรทั่วไปมคีวามรูความเขาใจในศาสตร

ทางดานวทิยาศาสตรมากขึ้นเปนการเพิ่มศักยภาพใหแกนักศกึษา 

รอยละ 80  

- 92,390 ปธ.สาขาวชิาวทิยาศาสตร

ทั่วไป 

 12.1 อบรมเชงิปฏิบัติการงาน

กระดาษสรางสรรค 

- 15,400  ม.ค.60 

 12.2 เสรมิสรางคุณธรรม

จรยิธรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพ

เปนครูวทิย 

- นักศกึษาสาขาวชิาวทิยาศาสตรทั่วไปสามารถนําความรูที่ไดจาก

การเขารวมกจิกรรมไปใชในการเรยีนของตัวนักศกึษาเองได รอยละ 

80 

- 4,800  ม.ีค.60 

 12.3 อบรมเชิงปฏบิัตกิาร

การสรางสื่อการเรยีนรูใน

ศตวรรษที่ 21 

- นักศกึษาสาขาวชิาวทิยาศาสตรทั่วไปสามารถนําความรูที่ไดจาก

การเขารวมกจิกรรมไปใชในการประกอบวชิาชีพครูในอนาคตได รอย

ละ 80 

- 7,000  ก.พ. 60 

 12.4 โครงการวทิยาศาสตร

เพื่อสิ่งแวดลอมตามแนว

พระราชดําริหมอนไหม 

เชิงเวลา 

- จัดกจิกรมไดเปนไปตามแผนดําเนินการที่กําหนด 

- 20,000  พ.ย.59 

 12.5 พัฒนาศักยภาพ

นักศกึษาสูความเปนผูนําวทิย 

 - 35,190  ม.ีค.60 

 12.6 เรื่องเลาจากพี่สูนอง 

(Bye nior รหัส 55) 

 - 10,000  ม.ีค.60 
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ที่ โครงการ/กจิกรรม ตัวชี้วัด/เปาหมาย 
แหลงงบประมาณ 

ผูรับผดิชอบ ระยะเวลา 
เงินแผนดิน เงินรายได 

 กจิกรรมท่ี 13 : พัฒนา

นักศึกษาสาขาวิชาฟสกิส 

เชิงปริมาณ  

- นักศกึษามปีระสบการณในการออกคาย 1 คร้ัง 

- นักศกึษาไดเพิ่มพูนประสบการณการขึ้นรูปวัสดุทางดานวชิาวัสดุศาสตร 

1 คร้ัง 

เชิงคุณภาพ 

- 58,300 ปธ.สาขาวชิาฟสกิส 

 13.1 คายผูนําวทิยาศาสตร

และการทํานุบํารุงศาสนา 

- 53,300  ธ.ค.59 

 13.2 ศกึษาดูงาน

กระบวนการขึ้นรูปวัสดุ 

- นักศกึษามคีวามรูความเขาใจในศาสตรทางดานวชิา ฟสกิสมากขึ้นรอย

ละ 80 

- 5,000  พ.ย.59 

6 โครงการพัฒนานักศกึษาท่ี

สงเสรมิคุณลักษณะบัณฑิต

ตามมาตรฐานผลการเรยีนรู

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

แหงชาต ิ5 ประการ 

เชิงปรมิาณ 

- นักศกึษาเขารวมโครงการไมนอยกวา รอยละ 80       

 เชิงคุณภาพ 

- นักศกึษามคีวามพึงพอใจ ไมนอยกวารอยละ 80 

เชิงเวลา 

- ปฏบิัตงิานโครงการตามแผนที่กําหนด 8 โครงการ 

- 150,000 รองคณบดฝีายกจิการ

นักศกึษา 

 6.1 สงเสรมิศลิปะ 

วัฒนธรรม ประเพณไีทย 
- 10,000 

 
12 ต.ค.59 

 6.2 จติอาสาพัฒนา - 20,000  19 พ.ย.59 

 6.3 ใหความรูและทักษะการ

ประกันคุณภาพการศกึษาแก

นักศกึษา 

 

- 20,000 

 

21 ธ.ค.59 
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ที่ โครงการ/กจิกรรม ตัวชี้วัด/เปาหมาย 
แหลงงบประมาณ 

ผูรับผดิชอบ ระยะเวลา 
เงินแผนดิน เงินรายได 

 6.4 เตรยีมความพรอมเพื่อการ

ทํางานใหแกนักศกึษา 

 
- 25,000 

 
18 ม.ีค.60 

 6.5 เสริมทักษะทางปญญา

และการคิดวเิคราะหเชิงตัวเลข

ใหแกนักศกึษา 

 

- 25,000 

 

5 เม.ย.60 

 6.6 อบรมผูนาํนักศกึษา - 20,000  ก.ค.60 

 6.7 ฝกทักษะภาษาเพื่อการ

สื่อสาร (ภาษาอาเซยีน) 
- 15,000 

 
15 ก.พ.60 

 6.8 อบรมการใชคอมพวิเตอร

สําหรับการทํางานเก่ียวของกับ

วชิาชีพ 

- 15,000 
 

18 ม.ค.60 

7 
เตรยีมความพรอมใหแก

นักศึกษาเขาใหม 13 สาขา 

เชิงปริมาณ 

- ดําเนนิกิจกรรมของสาขาอยางครบถวนและมปีระสทิธผิล ไมนอยกวา

รอยละ 80 

เชิงคุณภาพ 

- รอยละความสําเร็จของกิจกรรม ไมนอยกวารอยละ 80 

- 81,000 
ประธาน

สาขา 
ก.ค.60 

8 
ทวนสอบมาตรฐาน

ผลสัมฤทธิ ์

เชิงปริมาณ 

- จํานวนสาขาวชิาที่ดําเนนิการทวนสอบผลสมัฤทธิ์ 13 สาขาวชิา 

เชิงคุณภาพ 

- การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์เปนไปตามเกณฑประกันคุณภาพไม

นอยกวา รอยละ 80 

- 84,500 
ประธาน

สาขา 
ก.ค.60 
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 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 สงเสรมิสนับสนุนงานวิจัยและผลักดันสูระดับสากล 

เปาประสงค   เพื่อสรางสรรคผลงานวจัิย นวัตกรรม และพัฒนาองคความรูที่มคีุณภาพตามมาตรฐาน   

กลยุทธท่ี  2.1 พัฒนาไปสูการเปนคณะที่ใหความสําคัญกับการวจัิยเพื่อรับใชทองถิ่นและนํากระบวนการวิจัยไปใชพัฒนาการเรยีนการสอน 

                     2.2 สงเสรมิและสรางแรงจูงใจสําหรับคณาจารยและนักศึกษาใหผลติผลงานวจัิยที่มคีุณคาสูสังคม 

ที่ โครงการ/กจิกรรม ตัวชี้วัด/เปาหมาย 
งบประมาณประจําป 2560 

ผูรับผดิชอบ ระยะเวลา 
เงินแผนดิน เงินรายได 

1 
พัฒนาศักยภาพบุคลากรคณะ

วทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี

เชิงปรมิาณ 

- บุคลากรสายวชิาการไดรับการเพิ่มพูนความรู/

ประสบการณและมีการนําความรูมาขยายผล รอยละ 80  

เชิงคุณภาพ 

- บุคลากรสายวชิาการที่สามารถถายทอดความรู/

ประสบการณที่ไดจากการพัฒนาตนเอง รอยละ 80 

- 385,000  
ต.ค.59- 

ก.ย.60 

2 

อบรมเชงิปฏบิัตกิารการพัฒนา

ตําแหนงทางวิชาการ รุนที่ 2 

(กจิกรรมตอเน่ือง 4 คร้ัง) 

เชิงปริมาณ 

- บุคลากรสายวชิาการไดรับการเพิ่มพูนความรู/ประสบการณ ไม

นอยกวา 20 คน  

เชิงคุณภาพ 

- บุคลากรสายวชิาการสามารถนําความรูท่ีไดรับไปใชประโยชน 

รอยละ 80 

- 73,000 
รองคณบดี

ฝายวชิาการ 

พ.ย.59, 

ก.พ.60, 

พ.ค.60, 

ส.ค.60 

3 
ผลติและถายทอดพชืปลอดภัย

จากสารพษิ 

เชิงปรมิาณ 

- งานวจัิย 3 งาน 

เชิงคุณภาพ 

- ความสําเร็จของงานวิจัย รอยละ 90 

  หน.ศูนยเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อฯ 

 
3.1 การทําวิจัย 

150,000 -  ม.ค.-ก.ย.60 

 

19 



 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 บรกิารทางวิชาการเพื่อเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน และเสรมิสรางความเขมแข็งของวชิาชีพ 

เปาประสงค 

 เพื่อใหบรกิารทางวชิาการอยางมปีระสทิธภิาพและตอบสนองความตองการของชุมชน 

กลยุทธท่ี  3.1 พัฒนาคณะใหเปนศูนยกลางการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในระดับภาคตะวันตก ระดับชาตแิละนานาชาติ 

                3.2 สรางการมสีวนรวมทุกภาคสวนเพื่อบรกิารวชิาการสูชุมชนและทองถิ่น 

ที่ 
โครงการ/

กจิกรรม 
ตัวชี้วัด/เปาหมาย 

แหลงงบประมาณ 
ผูรับผดิชอบ ระยะเวลา 

เงินแผนดิน เงนิรายได 

1 โครงการบรกิารวชิาการดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 1,700,200 - รองคณบดฝีายวชิาการ 

 

1.1 โครงงาน

คณติศาสตร 

เชงิปริมาณ  

- โรงเรียนท่ีเขารวมโครงการ 20 โรงเรียน 

- นักเรียนท่ีเขารวมกจิกรรม 60 คน 

- นักศึกษาท่ีเขารวมกจิกรรม 60 คน 

เชงิคุณภาพ  

- บุคลากรในโรงเรียนมีความพงึพอใจ รอยละ 80 

- นักเรียนท่ีเขารวมกจิกรรมคายคณิตศาสตร รอยละ 80 

- นักศึกษามปีระสบการณและความรูในการจัดโรงงาน 75 คะแนน 

      26,000  - สาขาวิชา

คณติศาสตร    

ก.พ.60 

(1 วัน) 

 1.2 คาย

คณติศาสตร 

เชงิปริมาณ 

- โรงเรียนท่ีเขารวมโครงการ 3 โรงเรียน 

- นักเรียนท่ีเขารวมกจิกรรม  275 คน 

- นักศึกษาท่ีรวมเปนวิทยากร 75 คน 

เชงิคุณภาพ 

- บุคลากรในโรงเรียนมีความพงึพอใจ รอยละ 80 

- นักเรียนท่ีเขารวมกจิกรรมมีความรูความเขาใจ ไมนอยกวารอยละ 90 

- นักศึกษามปีระสบการณและความรูในการจัดคาย 75 คะแนน 

40,800 - สาขาวิชา

คณติศาสตร 

พ.ย.59 

(3 วัน) 
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ที่ 
โครงการ/

กจิกรรม 
ตัวชี้วัด/เปาหมาย 

แหลงงบประมาณ 
ผูรับผดิชอบ ระยะเวลา 

เงินแผนดิน เงนิรายได 

 1.3 เพิ่มศักยภาพทาง

คณติศาสตรเพื่อ

เตรียมสอบการศกึษา

ในระดับชาตขิัน้

พื้นฐาน (O-Net) 

เชิงปริมาณ  

- โรงเรียนท่ีเขารวมโครงการ 3 โรงเรียน 

- นักเรียนท่ีเขารวมอบรม 90 คน 

เชิงคุณภาพ  

- บุคลากรในโรงเรียนมคีวามพงึพอใจ รอยละ 80 

- ผลคะแนนสอบ O-Net เฉลี่ย 40 คะแนน 

15,000 - สาขาวิชา

คณติศาสตร 

ม.ค.60 

(1 วัน) 

 
1.4 อบรมเรื่อง

เจาหนาที่ความ

ปลอดภัยในการ

ทํางานระดบัหัวหนา

งาน 

เชิงปริมาณ  

- บุคลากรระดับหัวหนางานในสถานประกอบกจิการ  และผูสนใจท่ัวไป จํานวน  20 คน 

- อาจารยและนักศึกษาสาขาวชิาเทคโนโลยีไฟฟา จาํนวน 10 คน 

เชิงคุณภาพ  

- ผูรับบริการไดรับความรูเพิ่มเตมิ รอยละ 90 

- ผูรับบริการมคีวามพงึพอใจ รอยละ 80 

- ผูรับบริการสามารถนําความรูท่ีไดรับไปใชประโยชน รอยละ 80 

       81,600  - สาขาวิชา

เทคโนโลยี

ไฟฟา 

รุน 1 ม.ค.60 

รุน 2 ม.ีค.60 

 (4 วัน) 

รุนละ 2 วัน 

 

1.5 ถายทอดองค

ความรูเพื่อ

สรางสรรคงาน

มัลตมิเีดยี 

เชิงปริมาณ  

- ครูท่ีสังกัดสํานักงานพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี และและครูท่ีสังกัด 

สํานักงานพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี จํานวน 60 คน  

- จํานวนคร้ังในการบริการวชิาการ 2 คร้ัง 

- จํานวนวันในการบริการวชิาการ 4 วัน 

เชิงคุณภาพ  

- ผูรับบริการมคีวามรูความเขาใจ ไมตํ่ากวารอยละ 90 

- ผูรับบริการมคีวามพงึพอใจ ไมตํ่ากวารอยละ 80 

- ผูรับบริการนําไปใชประโยชน ไมตํ่ากวารอยละ 75 

     81,600  - สาขาวิชา

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ครัง้ที่ 1  

ธ.ค.59 

ครัง้ที่ 2  

เม.ย.60 

(4 วัน) 
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ที่ 
โครงการ/

กจิกรรม 
ตัวชี้วัด/เปาหมาย 

แหลงงบประมาณ 
ผูรับผดิชอบ ระยะเวลา 

เงินแผนดิน เงนิรายได 

 

1.6 สงเสรมิการ

ผลติสื่อการเรยีนรู

บนอุปกรณ

เคลื่อนที่สําหรับครู 

 

เชิงปรมิาณ  

- ครูและบุคลากรทางการศกึษาในเขตจังหวัดราชบุร ีสมุทรสงคราม และ

กาญจนบุร ีจํานวน 30 คน 

 เชิงคุณภาพ  

- ผูเขารับบรกิารมคีวามพึงพอใจในการอบรมเชิงปฏบิัตกิารผลิตสื่อการ

เรยีนรูบนอุปกรณเคลื่อนที่ (Mobile Device) สําหรับครู รอยละ 80 

- ผูเขารับบรกิารมคีวามรูความเขาใจในการอบรมเชิงปฏบิัตกิารผลิตสื่อการ

เรยีนรูบนอุปกรณเคลื่อนที่ (Mobile Device) ผูเขารับบริการมีความรูความ

เขาใจในการอบรมเชิงปฏบิัตกิารผลิตสื่อการเรยีนรูบนอุปกรณเคลื่อนที่ 

(Mobile Device) รอยละ 80 

- ผูเขารับบรกิารมกีารนําความรูในการอบรมเชิงปฏบิัติการผลติสื่อการ

เรยีนรูบนอุปกรณเคลื่อนที่ (Mobile Device) ไปใชประโยชน รอยละ 80 

     40,800  - สาขาวิชา

คอมพวิเตอร

ศกึษา 

พ.ย.59 

(2 วัน) 

 

1.7 ฝกอบรมเขยีน

โปรแกรมจาวา

สําหรับครู 

เชิงปรมิาณ 

-  มีผูเขารับการฝกอบรมเชิงปฏบิัตกิาร จํานวน 25 คน 

เชิงคุณภาพ  

- ผูเขาฝกอบรมมคีวามพงึพอใจอยูในระดับดี 

 

       40,800  - สาขาวิชา

คอมพวิเตอร

ศกึษา 

ม.ค.60 

(2 วัน) 
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ที่ 
โครงการ/

กจิกรรม 
ตัวชี้วัด/เปาหมาย 

แหลงงบประมาณ 
ผูรับผดิชอบ ระยะเวลา 

เงินแผนดิน เงนิรายได 

 

1.8 คายชีววทิยา

และสิ่งแวดลอม 

เชิงปรมิาณ  

- มผีูเขารวมโครงการ(สังกัด สพฐ.)  60  คน 

- นักศึกษาสาขาวชิาชีววทิยา   25  คน 

เชิงคุณภาพ  

- ผูรับบริการท่ีเขารวมโครงการมคีวามรู  ความเขาใจไมนอยกวารอยละ  80   

- ผูรับบริการท่ีเขารวมโครงการมคีวามพงึพอใจ  ไมนอยกวารอยละ  80 

- ผูรับบริการท่ีเขารวมโครงการนําความรูท่ีไดรับไปใชประโยชนไมนอยกวารอยละ  75 

     81,600  - สาขาวิชา

ชีววทิยา 

ครัง้ที่ 1  

ม.ค. 60 

ครัง้ที่ 2  

ส.ค. 60 

(2 วัน) 

 

1.9 เคมสีูชุมชน 

เชิงปริมาณ  

- จํานวนคนท่ีขอรับบริการ 55 คน 

- จํานวนชุมชน/กลุม/วสิาหกจิ ท่ีขอรับบริการ 1 ราย 

- จํานวนประเด็น/โจทย ท่ีขอรับบริการ 2 เร่ือง 

เชิงคุณภาพ  

- ผูรับบริการมคีวามรูเพิม่มากขึ้น รอยละ 80 

- การใชประโยชนของผูรับบริการภายหลังการรับบริการ 2 คร้ัง 

     81,600  - สาขาวิชาเคมี ก.พ.60 

(2 วัน) 

 

1.10 ชุมชนเขมแข็ง

ดวยวทิยาศาสตร

และเทคโนโลยี 

เชิงปริมาณ  

- จํานวนคนท่ีขอรับบริการ 200 คน 

- จํานวนชุมชน/กลุม/วสิาหกจิ ท่ีขอรับบริการ 4 ราย 

- จํานวนประเด็น/โจทย ท่ีขอรับบริการ 3 เร่ือง 

เชิงคุณภาพ  

- ผูรับบริการมคีวามรูเพิม่มากขึ้น รอยละ 80 

- การใชประโยชนของผูรับบริการภายหลังการรับบริการ 2 คร้ัง 

     680,000  - รองคณบดี

ฝายวชิาการ 

ธ.ค.59, 

ม.ีค.60, 

พ.ค.60, 

ม.ิย.60 

(10 วัน) 
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ที่ 
โครงการ/

กจิกรรม 
ตัวชี้วัด/เปาหมาย 

แหลงงบประมาณ 
ผูรับผดิชอบ ระยะเวลา 

เงินแผนดิน เงนิรายได 

 

1.11 วทิยาศาสตรสู

ชุมชนพัฒนาคน

เพื่อทองถิ่น 

เชิงปริมาณ  

- จํานวนผูเขารวมโครงการ 30 คน 

เชิงคุณภาพ  

- ผูเขารวมโครงการมคีวามรูความเขาใจในเร่ืองความสัมพันธระหวางปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพยีงกับวทิยาศาสตรมคีวามพงึพอใจในโครงการไมนอยกวารอยละ 80 ตลอดจน

สามารถนําความรูท่ีไดไปใชประโยชนในการดําเนินชีวติไมนอยกวารอยละ 80 

     40,800  - สาขาวิชา

วทิยาศาสตร

ทั่วไป 

ม.ค.-ม.ีค.60 

(1 วัน) 

 

1.12 คายฟสกิส

และวทิยาศาสตร 

เชงิปริมาณ  

- นักเรียนหรือเยาวชน ไดรับความรูและตรรกความคิดทางวิทยาศาสตร เพื่อนําไปพัฒนา

คุณภาพชวีิต จํานวน 70 คน 

- นักเรียนหรือเยาวชน ไดฝกทดลองการปฏิบัติการทางดานฟสิกส ทําใหมีความรูความเขาใจ

ทางดานศาสตรฟสกิสมากขึ้น จํานวน 70 คน 

เชงิคุณภาพ  

- นักเรียนหรือเยาวชนท่ีเขารวมโครงการ มคีวามตระหนักถงึความสําคัญของ 

วทิยาศาสตรและมกีารนําไปประยุกตใชในชวีิตประจําวัน 4 คะแนน 

- นักเรียนหรือเยาวชนท่ีเขารวมโครงการ ถูกปลูกจิตสํานึกใหรูจักคิด คนควา สังเกต ทดลอง ซึ่ง

เปนหลักการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร และเกดิความชอบในวิชาวทิยาศาสตร 

 4 คะแนน 

       81,600  - สาขาวิชา

ฟสกิส 

ม.ค.60 

(2 วัน) 

 1.13 อบรมเชิง

ปฏบิัตกิารเพื่อ

พัฒนาความรูดาน

วทิยาการ

คอมพวิเตอร 

เชิงปริมาณ 

- ผูเขารับการอบรม จํานวน 30 คน 

เชิงคุณภาพ  

- ผูรับบริการมคีวามรูความเขาใจ รอยละ 90 

- ผูรับบริการมคีวามพงึพอใจ รอยละ 80 

- ผูรับบริการนําไปใชประโยชน รอยละ 75 

     81,600  - สาขาวิชา

วทิยาการ

คอมพวิเตอร 

พ.ค. 60 

(3 วัน) 
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ที่ 
โครงการ/

กจิกรรม 
ตัวชี้วัด/เปาหมาย 

แหลงงบประมาณ 
ผูรับผดิชอบ ระยะเวลา 

เงินแผนดิน เงนิรายได 

 

1.14 อบรมเชิง

ปฏบิัตกิารทาง

เทคโนโลยโียธาและ

สถาปตยกรรม 

เชิงปรมิาณ  

-  ผูเขารวมอบรมเชิงปฏบิัติการ จํานวน 60 คน 

เชิงคุณภาพ  

-  ผูเขารวมอบรมมีความรูและทักษะทางดานงานโยธาและสถาปตยกรรม 

รอยละ 90 

- ผูเขารวมอบรมมคีวามพงึพอใจตอการจัดกจิกรรม รอยละ 80 

- ผูเขารวมอบรมมสีามารถนําความรูที่ไดรับไปใชประโยชนได รอยละ 75 

      81,600  - สาขาวิชา

เทคโนโลยี

โยธา 

ม.ค.-ม.ีค.60,

ก.ค.-ก.ย.60 

(5 วัน) 

 
1.15 ถายทอดองค

ความรูและ

นวัตกรรมเพื่อ

ความม่ันคงดาน

อาหาร ปที่ 6 

เชิงปรมิาณ  

- จํานวนคนที่ขอรับบริการ 40 คน 

เชิงคุณภาพ  

- ผูรับบรกิารมคีวามรูเพิ่มมากขึ้น รอยละ 80 

- การใชประโยชนของผูรับบรกิารภายหลังการรับบรกิาร 1 ครัง้ 

 

      81,600  - สาขาวิชา

เทคโนโลยกีาร

แปรรูปอาหาร 

ธ.ค.59 

ม.ีค.60 

ม.ิย.60 

(3 วัน) 

 1.16 อบรมเชิง

ปฏบิัตกิาร

ขอกําหนดและการ

จัดทําระบบ

บรหิารงานคุณภาพ 

ISO 9001:2015 

เชิงปรมิาณ  

- จํานวนผูเขารวมโครงการ 30 คน 

เชิงคุณภาพ  

- มีความรูความเขาใจขอกําหนด การจัดทําระบบบริหารงานคุณภาพ ระดับ

ด ี

     40,800  - สาขาวิชา

เทคโนโลยี

อุตสาหกรรม

การผลติ 

พ.ย.59 

(2 วัน) 
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ที่ 
โครงการ/

กจิกรรม 
ตัวชี้วัด/เปาหมาย 

แหลงงบประมาณ 
ผูรับผดิชอบ ระยะเวลา 

เงินแผนดิน เงนิรายได 

 

1.17 คายสัตว

ศาสตรนอก

หองเรยีน 

เชิงปรมิาณ  

- จํานวนผูเขารวมโครงการ 20 คน 

- รอยละของผูเขารวมอบรมนําความรูไปประยุกตใชในชีวติประจําวัน รอยละ 

70 

เชิงคุณภาพ  

- รอยละของผูเขารวมโครงการมคีวามรูเพิ่มขึ้น รอยละ 80 

- จํานวนผูเขารวมโครงการที่ผานการทดสอบ 20 คน 

- รอยละของระดับความพงึพอใจของผูเขาอบรมที่มตีอกจิกรรม รอยละ 80 

81,600 - สาขาวิชา 

สัตวศาสตร 

ม.ิย.60 

(3 วัน) 

 

1.18 การพัฒนาฝก

ปฏบิัตกิารและ

ทดสอบมาตรฐาน

ฝมอืงานชาง

ควบคุมเครื่องกลงึ 

CNC 

เชิงปรมิาณ  

- แรงงานฝมอืในระดับปฏบิัตกิารและวศิวกรโรงงานในกลุมผูผลติช้ินสวน 

และบุคลากรเขารวมอบรมตามจํานวนที่กําหนด 25 คน 

- ผลิตสื่อการอบรมบูรณการ กับรายวิชาการโปรแกรมซเีอ็นซ ี  

รหัสวชิา PT54722 1 วชิา 

เชิงคุณภาพ  

- ผูเขารวมโครงการมคีวามรูความเขาใจ รอยละ 80 

- ผูเขารวมโครงการมคีวามพอใจภาพรวม รอยละ 80 

- ผูเขารวมโครงการมีนําความรูไปประยุกตใชงาน รอยละ 80 

     40,800  - สาขาวิชา

เทคโนโลยี

อุตสาหกรรม

การผลติ 

ม.ค.-ม.ีค.60 

(2 วัน) 
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ที่ 
โครงการ/

กจิกรรม 
ตัวชี้วัด/เปาหมาย 

แหลงงบประมาณ 
ผูรับผดิชอบ ระยะเวลา 

เงินแผนดิน เงนิรายได 

2 โครงการตรวจสอบสารตกคางในพืชผลทางการเกษตร   หน.ศูนยตรวจสอบสนิคาเกษตรฯ 

 2.1 การถายทอด

องคความรูดาน

เกษตรปลอดภัย 

เชิงปรมิาณ 

 - จัดโครงการบรกิารวชิาการ 1 ครัง้ 

 -  ตรวจสอบสารตกคางในปจจัยผลผลิตทางการเกษตร 25 ครั้ง 

เชิงคุณภาพ 

- ความพงึพอใจในการรับการอบรมบรกิารวชิาการ รอยละ 90 

- ผลการตรวจสอบสารตกคางในผลผลติทางการเกษตร รอยละ 90 

75,000 -  เม.ย.60  

 2.2 ตรวจสอบสาร

ตกคางในปจจัย

ผลผลิตทางดาน

เกษตร 

90,000 -  ต.ค.59- 

ก.ย.60 

3 โครงการผลติและถายทอดพชืปลอดภัยจากสารพิษ   หน.ศูนยเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อฯ 

 

3.1 การบรกิาร

วชิาการ/สัมมนา 

เชิงปรมิาณ 

- บรกิารวชิาการ/สัมมนา จํานวน 5 ครัง้ 

เชิงคุณภาพ 

- ผูมารับบรกิารมคีวามพึงพอใจ รอยละ 90 

150,000   -  3,9,12,19,26 

ก.พ.60 

4 โครงการคลีนิคเทคโนโลย ี   หน.ศูนยวทิยาศาสตรฯ 

 

4.1 บรกิารให

คําปรกึษาและ

ขอมูลเทคโนโลยี 

เชิงปรมิาณ 

- จํานวนผูรับบรกิารคําปรกึษาทางเทคโนโลย ีจํานวน 75 คน 

- จํานวนผูรับบรกิารขอมูลเทคโนโลย ีจํานวน 80 คน 

เชิงคุณภาพ 

- ความพงึพอใจของผูรับบรกิาร รอยละ 85 

300,000 

 

- (งบจาก กท.

วทิยาศาสตรฯ) 

พ.ย.59- 

ส.ค.60 
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ที่ 
โครงการ/

กจิกรรม 
ตัวชี้วัด/เปาหมาย 

แหลงงบประมาณ 
ผูรับผดิชอบ ระยะเวลา 

เงินแผนดิน เงนิรายได 

5 

โครงการการ

พัฒนาระบบ

การศึกษา

เกษตรกรรม

ยั่งยนื 

เชิงปรมิาณ 

- ผูเขารวมโครงการจํานวน 200 คน       

 เชิงคุณภาพ 

- ผูเขารวมโครงการมคีวามพงึพอใจ ไมนอยกวารอยละ 80 
- 500,000 

รองคณบดี

ฝายประกัน

คุณภาพฯ 

ธ.ค.59, 

ม.ีค.60, 

ม.ิย.60 

6 

โครงการฝกอบรม

เชงิปฏบิัตกิารครู

ศูนยสะเต็ม 

เชิงปรมิาณ 

- นักศกึษาสายครู ครู และบุคลากรทางการศกึษา จํานวน 100 คน       

 เชิงคุณภาพ 

- ผูเขารวมโครงการมคีวามพงึพอใจ ไมนอยกวารอยละ 80 

- 200,000 
รองคณบดี

ฝายวชิาการ 
เม.ย.-ม.ิย.60 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 



 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 ทํานุบํารุง สบืสานและเผยแพรศลิปวัฒนธรรมทองถิ่น 

เปาประสงค เพื่อสงเสรมิและทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรมไทยและทองถิ่น  

กลยุทธท่ี 4.1 สรางคุณคาดานการทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรม 

 

ที่ โครงการ/กจิกรรม ตัวชี้วัด/เปาหมาย 
แหลงงบประมาณ 

ผูรับผดิชอบ ระยะเวลา 
เงินแผนดิน เงินรายได 

1 
โครงการพัฒนานักศึกษาทางดาน

ศิลปะและวัฒนธรรม 
เชิงปรมิาณ 

- จัดกจิกรรมพัฒนานักศกึษาดานการสงเสริมศลิปะ 

วัฒนธรรม ประเพณไีทย 1 ครัง้ 

 เชิงคุณภาพ 

- ระดับความสําเร็จของการดําเนนิงานตามแผน

กจิกรรม รอยละ 80 

  รองคณบดฝีายกจิการนักศึกษา 

 

1.1 สงเสรมิศลิปะ วัฒนธรรม 

ประเพณไีทย - 10,000  12 ต.ค.59 

2 
โครงการพัฒนานักศึกษา 

ประจําสาขาวชิา 

 

  ประธานสาขาวิชา 

 
2.1 สัตวศาสตรทํานุบํารุง

ศลิปวัฒนธรรม 

- 5,000 สาขาสัตวศาสตร เม.ย.60 

 

2.2 ชาวคอมพวิเตอรรวมใจทาํนุบํารุง

ศลิปวัฒนธรรมเสริมสรางคุณธรรม

จริยธรรม และการบําเพ็ญประโยชน 

- 10,000 สาขาวทิยาการ

คอมพวิเตอร 

ก.พ. 60 
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ท่ี โครงการ/กจิกรรม ตัวชี้วัด/เปาหมาย 
แหลงงบประมาณ 

ผูรับผดิชอบ ระยะเวลา 
เงินแผนดิน เงินรายได 

 
2.3 สงเสรมิคุณธรรม  จรยิธรรม

และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม             

 - 25,000 สาขาวิชา

คอมพวิเตอรศึกษา 

พ.ค.60 

 

2.4 ทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรม  - 3,000 สาขาวิชา

เทคโนโลยี

อุตสาหกรรมการ

ผลติ 

ส.ค.60 

 
2.5 เสรมิสรางคุณธรรมจริยธรรม

เพื่อเพิ่มศักยภาพเปนครูวทิย 

 - 4,800 สาขาวิชา

วทิยาศาสตรทั่วไป 

ม.ีค.60 

 
2.6 คายผูนําวทิยาศาสตรและการ

ทํานุบํารุงศาสนา 

 - 53,300 สาขาวิชาฟสกิส ธ.ค.59 
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5  พัฒนาระบบบรหิารจัดการใหมคีุณภาพและสามารถเช่ือมโยงกับหนวยงานภายนอกไดอยางมปีระสทิธภิาพ 

เปาประสงค  เพื่อใหคณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลยเีปนองคกรที่มกีารบรหิารจัดการที่มคีุณภาพ เอื้ออํานวยใหดําเนนิการตามพันธกจิไดบรรลุผลสําเร็จ 

กลยุทธท่ี  5.1 พัฒนาระบบบรหิารจัดการองคกรใหมคีุณภาพและสูความเปนเลิศ 

                5.2 พัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกฝายอยางตอเนื่องและรอบดาน 

               5.3 พัฒนาเครอืขายความรวมมอืกับศษิยเกาเพื่อรวมกันพัฒนาคณะ 

          5.4 รวมพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศใหมปีระสทิธภิาพ 

ที่ โครงการ/กจิกรรม ตัวชี้วัด/เปาหมาย 
แหลงงบประมาณ 

ผูรับผดิชอบ ระยะเวลา 
เงินแผนดิน เงินรายได 

1 บรหิารงานคณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลยตีามตัวชี้วัดงานประกันคุณภาพการศึกษา   คณบดี  

 

1.1 พัฒนาและบริหารจัดการคณะ

วทิยาศาสตรและเทคโนโลยี    

         

เชงิปรมิาณ 

-  พัฒนาและบรหิารจัดการคณะ ไมนอยกวา 4 

ครัง้ 

- สนับสนุนการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายในระดับคณะและระดับหลักสูตร จํานวน 2 

ครัง้ 

เชงิคุณภาพ 

- ระดับความพงึพอใจตอการพัฒนาและบรหิาร

จัดการคณะ รอยละ 80 

- ประสทิธภิาพในการดําเนินงานใหบรรลุ

วัตถุประสงครอยละ 80 

- 220,000  
ต.ค.59- 

ก.ย.60 

 
1.2 ตรวจประเมินคุณภาพการศกึษา

ระดับคณะและระดับหลักสูตร  
- 211,000    ส.ค.-ก.ย.60 
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ที่ โครงการ/กจิกรรม ตัวชี้วัด/เปาหมาย 
แหลงงบประมาณ 

ผูรับผดิชอบ ระยะเวลา 
เงินแผนดิน เงินรายได 

2 
พัฒนาศักยภาพบุคลากรคณะ

วทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี

เชิงปรมิาณ 

- บุคลากรสายวชิาการไดรับการเพิ่มพูนความรู/

ประสบการณและมีการนําความรูมาขยายผล 

รอยละ 80  

เชิงคุณภาพ 

- บุคลากรสายวชิาการที่สามารถถายทอด

ความรู/ประสบการณที่ไดจากการพัฒนาตนเอง 

รอยละ 80 

- 385,000  ต.ค.59-ก.ย.60 

3 โครงการพัฒนาการเรยีนการสอนวทิยาศาสตร 800,000   - หัวหนาศูนยวทิยาศาสตรฯ 

 3.1 ซอมบํารุงครุภัณฑวทิยาศาสตรและ

สถานที่ 

เชิงปริมาณ 

 - ซอมบํารุงครุภัณฑวทิยาศาสตรและสถานท่ี 20 

รายการ 

- จัดหาวัสดุวทิยาศาสตร 80 รายการ 

- พัฒนาศักยภาพบุคลากร 6 คร้ัง 

- จัดหาวัสดุสํานักงาน 40 รายการ 

 เชิงคุณภาพ 

- เคร่ืองมอืและอุปกรณ สถานท่ีพรอมใชงานรอยละ 90 

- มวัีสดุ พรอมใชงาน รอยละ 90 

- ศักยภาพการทํางานของบุคลากรเพิ่มขึ้น รอยละ 90 

เชิงเวลา 

- ดําเนินเสร็จสิ้นตามระยะเวลา 

600,000 -  ต.ค.59 – 

ก.ย.60 

 3.2  จัดหาวัสดุวทิยาศาสตร 150,000 -  ต.ค.59 – 

ก.ย.60 

 3.3 พัฒนาศักยภาพบุคลากรศูนย

วทิยาศาสตร 

30,000 -  ม.ค.-ก.ย.60 

 3.4 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน 20,000 -  ต.ค.59 – 

ก.ย.60 
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ที่ โครงการ/กจิกรรม ตัวชี้วัด/เปาหมาย 
แหลงงบประมาณ 

ผูรับผดิชอบ ระยะเวลา 
เงินแผนดิน เงินรายได 

3 โครงการตรวจสอบสารตกคางใน

พชืผลทางการเกษตร 

เชิงปริมาณ 

 - พัฒนาบุคลากร จํานวน 5 คร้ัง 

- ตรวจซอม ปรับแตงคุณภาพเครื่องมอื จาํนวน 20 

คร้ัง 

- จํานวนวสัด ุอุปกรณ สารเคม ีและสํานักงาน 

จํานวน 100 รายการ 

เชิงคุณภาพ 

- บุคลากรมคีวามรูทางวทิยาศาสตรเพิ่มขึ้น รอยละ 

80 

- คุณภาพเครื่องมอืไดมาตรฐาน รอยละ 90 

- มวีัสดุเพยีงพอพรอมใชงาน รอยละ 90 

  ศูนยตรวจสอบสนิคาเกษตรฯ 

 3.1 พัฒนาศักยภาพบคุลากรดาน

วทิยาศาสตร 

70,000 -  ม.ค.-ก.ย.60 

 3.2 ตรวจซอมปรับแตงคุณภาพ

เครื่องมอืใหไดมาตรฐาน 

280,000 -  ต.ค.59 – 

ก.ย.60 

 
3.3 จัดซื้อวัสดุ อุปกรณสารเคม ีและ

วัสดุสํานักงาน 

285,000 -  ต.ค.59 – 

ก.ย.60 

4 โครงการผลติและถายทอดพชืปลอดภัยจากสารพิษ   ศูนยเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อฯ 

 
4.1 บรหิารจัดการศูนย 

เชิงปรมิาณ 

 - วัสดุสํานักงาน 90 รายการ 

- ซอมแซมบํารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ 5 

ครัง้ 

- วัสดุในการเพาะปลกูพืชไรดนิ 50 รายการ 

- วัสดุเพื่อเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 80 รายการ 

- ปรับปรุงภูมทิัศน 2 งาน 

- พัฒนาศักยภาพบุคลากร 2 ครัง้ 

90,000 -  ต.ค.59-ก.ย.

60 

 4.2 ซอมแซมบํารุงรักษาอุปกรณ

เครื่องมอืวทิยาศาสตร 

80.000  -  ต.ค.59-ม.ิย.

60 

 

4.3 ปลูกพชื ไรดิน (Hydroponics) 

70,000 -  ต.ค.59-ก.ย.

60 
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ที่ โครงการ/กจิกรรม ตัวชี้วัด/เปาหมาย 
แหลงงบประมาณ 

ผูรับผดิชอบ ระยะเวลา 
เงินแผนดิน เงินรายได 

 
4.4 เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชปลอดเช้ือและ

สารพษิ 

เชิงคุณภาพ 

- วัสดุสํานักงานเพยีงพอตอการใชงาน รอยละ 

90 

- เครื่องมอืและอุปกรณพรอมใชงาน รอยละ 90  

- ความสําเร็จของการปลกูพชืไรดนิ รอยละ 90 

- วัสดุเพยีงพอในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ รอยละ 

90 

- ความสําเร็จในการปรับปรุงภูมทิัศน รอยละ 90 

- บุคลากรไดรับการพัฒนาศักยภาพ รอยละ 90 

เชิงเวลา 

ดําเนนิการเสร็จสิ้นตามระยะเวลา 

80,000 -  ต.ค.59-ก.ย.

60 

 

4.5 ปรับปรุงภูมทิัศน 

100,000 -  ต.ค.-ธ.ค.59, 

เม.ย.-ม.ิย.60 

 

4.5 พัฒนาศักยภาพบุคลากร 

 

80,000 -  ต.ค.-ธ.ค.59, 

เม.ย.-ม.ิย.60 
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อัตลักษณ : ใฝด ีใฝรู สูงาน 
 

เอกลักษณ 

เปนแหลงวทิยาการดานวทิยาศาสตรและเทคโนโลยใีนภูมภิาคตะวันตก (คายวทิยาศาสตรและ

เทคโนโลย,ีครูพันธุบงึ) 
 

พันธกิจ (Mission) 

1. จัดการศึกษาเพื่อสรางและพัฒนาบัณฑติดานวทิยาศาสตร ดานเทคโนโลยแีละดานการศกึษา

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหบรรลุมาตรฐานการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหงชาต ิ   

      2. วิจัยเพื่อสรางสรรคนวัตกรรม พัฒนาองคความรู บูรณาการในการเรียนการสอน การ

บรกิารวชิาการ ตอทองถิ่น  

3. ใหบริการวิชาการในเชิงรุก เพื่อใหทองถิ่นและสังคมไดใชประโยชนและตระหนักถึงบทบาท

ของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตอการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอมของทองถิ่นตามแนว

ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีงและตอบสนองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

4. สงเสริมและทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรมไทย   

5. พัฒนาระบบบรหิารจัดการและทรัพยากรใหมปีระสทิธภิาพ เปนธรรม โปรงใสและตรวจสอบ

ได 
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ประเด็นยุทธศาสตร/เปาประสงค/กลยุทธ 
 

เพื่อใหคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยสีามารถดําเนินการไดบรรลุตามปณิธานและวสิัยทัศนที่

กําหนดจงึไดกําหนดประเด็นยุทธศาสตรไว 5 ประเด็น  ดังนี้ 

ประเด็นยุทธศาสตร/เปาประสงค กลยุทธ 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1  มุงเนนการผลติและพัฒนาบัณฑติที่มคีุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 

เพื่อผลิตบัณฑิตดานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีที่ มี ค วาม รูค วาม เช่ียวชาญ การ

ปฏิบัติงานมีคุณธรรม จริยธรรม ใฝดี ใฝรู สูงาน 

เปนที่ตองการของสังคมและเตรียมความพรอม

เพื่อเขาสูประชาคมอาเซยีนในป พ.ศ.2558  

 

1.1 พัฒนาหลักสูตรที่ยดืหยุนหลากหลาย 

สอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน 

1.2 ปฏรูิปการจัดการเรยีนการสอน โดยเนนให

ผูเรยีนลงมอืปฏบิัต ิมคีวามคดิสรางสรรคและจัด

กจิกรรมเพื่อปลูกฝงจรยิธรรมที่ดงีามและอัตลักษณ

ของมหาวทิยาลัย 

1.3 สรางบัณฑติใหเปนพลเมอืงไทยและพลเมอืง

อาเซยีนที่ด ี

1.4 พัฒนาหองเรยีนและสงสนับสนุนการเรยีนการ

สอนใหเทยีบเทามาตรฐานสากล 

 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 สงเสรมิสนับสนุนงานวิจัยและผลักดันสูระดับสากล 

เพื่อสรางสรรคผลงานวิจัยนวัตกรรม 

และพัฒนาองคความรูที่มคีุณภาพตามมาตรฐาน   

 

 

2.1 พัฒนาไปสูการเปนคณะที่ใหความสําคัญกับการ

วจัิยเพื่อรับใชทองถิ่นและนํากระบวนการวจัิยไปใช

พัฒนาการเรยีนการสอน 

2.2 สงเสรมิและสรางแรงจูงใจสําหรับคณาจารย

และนักศกึษาใหผลติผลงานวจัิยที่มคีุณคาสูสังคม 

 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 บรกิารทางวิชาการเพื่อเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน และเสรมิสราง

ความเขมแข็งของวชิาชีพ 

 เพื่ อ ให บ ริก ารท างวิ ช าก ารอย างมี

ประสิทธิภาพและตอบสนองความตองการของ

ชุมชน 

 

3.1 พัฒนาคณะใหเปนศูนยกลางการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษยในระดับภาคตะวันตก ระดับชาติ

และนานาชาติ 

3.2 สรางการมสีวนรวมทุกภาคสวนเพื่อบรกิาร

วชิาการสูชุมชนและทองถิ่น 
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 ทํานุบํารุง สบืสานและเผยแพรศลิปวัฒนธรรมทองถิ่น 

 ส ง เ ส ริ ม แ ล ะ ทํ า นุ บํ า รุ ง

ศิลปวัฒนธรรมไทยและทองถิ่น พรอมเรียนรูสู

ประชาคมวัฒนธรรมอาเซยีน 

 

4.1 สรางคุณคาดานการทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรม 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5  พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีคุณภาพและสามารถเช่ือมโยงกับหนวยงาน

ภายนอกไดอยางมปีระสทิธภิาพ 

เพื่อใหคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

เปนองคกรที่มีการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ 

เอื้ออํานวยใหดําเนินการตามพันธกิจไดบรรลุผล

สําเร็จ 

 

5.1 พัฒนาระบบบรหิารจัดการองคกรใหมคีุณภาพ

และสูความเปนเลศิ 

5.2 พัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกฝายอยางตอเนื่อง

และรอบดาน 

5.3 พัฒนาเครอืขายความรวมมอืกับศษิยเกาเพื่อ

รวมกันพัฒนาคณะ 

5.4 รวมพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศใหมี

ประสทิธภิาพ 
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