ร่าง

แผนปฏิบตั ิ การประจาปี งบประมาณ
พ.ศ.2562
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บา้ นจอมบึง

ก

คำนำ
แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดทาขึ้นเพื่อเป็นทิศทางและแนวทางการพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพื่อให้การดาเนินงานบรรลุผลตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยแผนปฏิบัติ
การเล่มนี้ได้ครอบคลุมพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย 4 พันธกิจ คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม รวมถึงมีความ
สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์พัฒนาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ประกอบไปด้วยความเป็นมา วัตถุประสงค์ ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ โครงการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 มีการกาหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย เพื่อวัดความสาเร็จของการดาเนินงาน และมีการส่งเสริมสนับสนุน ผลักดันให้มีการดาเนินการตาม
แผน ตลอดจนการติดตาม การตรวจสอบและการประเมินผลการดาเนินงาน ทั้งนี้หวังว่าแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เล่มนี้จะเป็นเครื่องมือสาคัญที่จะ
ช่วยทาให้การดาเนินงานของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ว่าที่ร้อยตรีปัญญา คามีศักดิ์
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มกราคม 2561

ข

สำรบัญ

คำนำ
สำรบัญ
แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
- ความเป็นมา/ปรัชญา/ปณิธาน/
- วิสัยทัศน์/อัตลักษณ์/เอกลักษณ์/พันธกิจ
- ประเด็นยุทธศาสตร์
- แผนปฏิบัติการโครงการ/กิจกรรมจาแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์
o ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1
o ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2
o ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3
o ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4
o ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5
o ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6
ภำคผนวก
- โครงสร้างองค์กร

หน้ำ
ก
ข
1
2
3
4
5
18
30
55
59
65

ความเป็นมา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงได้จัดทาแผนปฏิ บัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพื่อใช้เป็นกรอบใน
การดาเนินงานของคณะในระยะเวลา 1 ปี เพื่อให้มุ่งเน้นถึงการดาเนินงานตามพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษาทั้งในด้านการเรียน การสอน การวิจัย การบริการ
วิชาการ และการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของสังคม ตอบสนองเป้าหมายตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์พัฒนาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4 ปี (พ.ศ.2561-2564) และสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์พัฒนาของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง (พ.ศ. 2561-2564) และตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปใน
ปัจจุบัน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงได้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อปรับปรุงแผนปฏิบัติการขึ้น โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบไปด้วย คณบดี
รองคณบดี หัวหน้าสานักงานคณบดี ประธานสาขาวิชา เลขานุการสาขาวิชา อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนของคณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกันจัดทาแผนปฏิบัติ
การประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้สอดคล้องกับภารกิจ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดาเนินงานของคณะวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี ในปีการศึกษา 2560 (1 สิงหาคม 2560 – 31 กรกฎาคม 2561) ต่อไป

วัตถุประสงค์
เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ ในสังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนาไปใช้เป็นแนวทางในการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ปรัชญา (Philosophy)
สร้างคนให้มีคุณค่าด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ปณิธาน (Determination)
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มุ่งผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และด้านการศึกษาให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน มี คุณธรรม
จริยธรรม ใฝ่ดี ใฝ่รู้ สู้งาน ให้บริการวิชาการ และวิจัย เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

อัตลักษณ์ : ใฝ่ดี ใฝ่รู้ สู้งาน
ใฝ่ดี : มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ
ใฝ่รู้ : ศึกษา ค้นคว้าหาความรู้ เพื่อให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลก
สู้งาน : ขยัน อดทน กระตือรือร้น มีน้าใจ จิตอาสา

เอกลักษณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง : เป็นแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาตะวันออกบนพื้นที่ภาคตะวันตก
เป็นแหล่งวิทยาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในภูมิภาคตะวันตก
เอกลักษณ์ที่โดดเด่น
1. ค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. ครูพันธุ์บึง

วิสัยทัศน์ (Vision)
เป็นคณะที่มีคุณภาพในการผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การบริการวิชาการ งานวิจัย และสืบสานศิลปะ วัฒนธรรม บนพื้นฐานของบริบท
ชุมชนและท้องถิ่น

พันธกิจ (Mission)
1. จัดการศึกษาเพื่อสร้างและพัฒนาบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้มีคุณภาพเพื่อตอบสนองคว าม
ต้องการของท้องถิ่นและสังคม
2. วิจัยเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรม พัฒนาองค์ความรู้ บูรณาการในการเรียนการสอน การบริการวิชาการ ต่อท้องถิ่น

3. ให้บริการวิชาการในเชิงรุก เพื่อให้ท้องถิ่นและสังคมได้ใช้ประโยชน์และตระหนักถึงบทบาทของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต่อการพัฒนาเศ รษฐกิจ
สังคมและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและตอบสนองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
4. ส่งเสริมและทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมไทย
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการและทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม โปร่งใสและตรวจสอบได้

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6

:
:
:
:
:
:

พัฒนาท้องถิ่น
ผลิตและพัฒนาครู
ยกระดับคุณภาพการศึกษา
สร้างและพัฒนาผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาคณะ มหาวิทยาลัย ชุมชนท้องถิ่น ภูมิภาค และประเทศ
พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
พัฒนาระบบการบริหารจัดการคณะ

ภาคผนวก

โครงสร้
โครงสร้าางองค์
งองค์กกร ร
คณะวิทยาศาสตร์และ

สํานักงา

ศูนย์

นคณบดี

ตรวจสอบ

สาขาวิ ช

สิ นค้าเกษตร

า

งานธุรการ
งานการเงินและพัสดุ
งานบริการการศึกษา
งานอาคารสถานที่
งานกิจการนักศึกษา
งานนโยบายและแผน
งานบริการวิชาการและวิจยั

ศูนย์
เพาะเลีย้ ง
เนื้ อเยือ่ พืช
ปลอดเชื้อเพื่อ
่
ั

ศูนย์
วิ ทยาศาสตร์

ศูนย์สะ

และ

เต็มศึกษา

วิ ทยาศาสตร์

วิทยาการคอมพิวเตอร์
สํานักงานศูนย์วทิ ยาศาสตร์ฯ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
หน่วยปฏิบตั กิ ารเคมี
สัตวศาสตร์
หน่วยปฏิบตั กิ ารชีววิทยา
เคมี
หน่วยปฏิบตั กิ ารฟิสกิ ส์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
ชีววิทยา (คบ. 5 ปี)
คอมพิวเตอร์ศกึ ษา (คบ. 5 ปี)
คณิตศาสตร์ (คบ. 5 ปี)
วิทยาศาสตร์ทวไป
ั ่ (คบ. 5 ปี)
ฟิสกิ ส์ (คบ. 5 ปี)

แผนปฏิบัติการโครงการ/กิจกรรม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
จาแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาท้องถิ่น
กลยุทธ์ที่ 1.1 :
กลยุทธ์ที่ 1.2 :
กลยุทธ์ที่ 1.3 :
กลยุทธ์ที่ 1.4 :
กลยุทธ์ที่ 1.5 :
กลยุทธ์ที่ 1.6 :

บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อยกระดับเศรษฐกิจของท้องถิ่นในจังหวัดราชบุรี
บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อพัฒนาสังคมท้องถิ่นด้านการศึกษาด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และด้านสิ่งแวดล้อม
พัฒนาพื้นที่ชายแดนไทย – เมียนมาร์ ในเขตอาเภอสวนผึ้ง และอาเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี
สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
ให้บริการวิชาการสู่สังคมที่สามารถสร้างรายได้ให้กับคณะ
อนุรักษ์ สืบสาน ส่งเสริม เผยแพร่ พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม และศาสนา

เป้าหมาย (ผลผลิต/ผลลัพธ์)
➢ พัฒนาท้องถิ่น ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม
➢ มีส่วนร่วมกับชุมชนในการอนุรักษ์ สืบสาน ส่งเสริม เผยแพร่ พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น
➢ และทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม และศาสนา
➢ มีส่วนร่วมในการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาท้องถิ่นในพื้นที่บริการ
➢ สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : ผลิตและพัฒนาครู
กลยุทธ์ที่ 2.1 : ผลิตครูที่ได้มาตรฐานวิชาชีพ มีจิตวิญญาณความเป็นครูและสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น
กลยุทธ์ที่ 2.2 : พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเป็นมืออาชีพ
กลยุทธ์ที่ 2.3 : สร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สู่การศึกษา 4.0
เป้าหมาย (ผลผลิต/ผลลัพธ์)
➢ ผลิตครูให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพที่คุรุสภารับรอง
➢ พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ
➢ พัฒนานวัตกรรมการผลิตและพัฒนาครู

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : ยกระดับคุณภาพการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 3.1 : สนับสนุนให้สาขาวิชามีทิศทาง และเป้าหมายในการพัฒนานักศึกษาให้ชัดเจน
กลยุทธ์ที่ 3.2 : ส่งเสริม สนับสนุน การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษานอกห้องเรียน เพื่อเสริมศักยภาพ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้
ด้านวิชาการ ด้านกีฬาและสุขภาพ ด้านศิลปวัฒนธรรม และด้านการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่ 3.3 : อาจารย์ได้รับการพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพ และสามารถจัดการเรียนรู้แบบ AL
กลยุทธ์ที่ 3.4 : พัฒนาอาจารย์ให้มีทักษะการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning
กลยุทธ์ที่ 3.5 : พัฒนาผู้บริหารทุกระดับให้มีภาวะผู้นาในการพัฒนางานวิชาการให้เข้มแข็ง
กลยุทธ์ที่ 3.6 : พัฒนาและสร้างหลักสูตรต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและประเทศ
กลยุทธ์ที่ 3.7 : ส่งเสริม สนับสนุนแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในคณะ และนอกคณะให้มีคุณภาพเพื่อเอื้อต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
เป้าหมาย (ผลผลิต/ผลลัพธ์)
➢ นักศึกษานักปฏิบัติที่มีความซื่อสัตย์ อดทน คิดเป็น และทางานเป็น
➢ อาจารย์ได้รับการพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพ และสามารถจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning
➢ ผู้บริหารของคณะ มีภาวะผู้นาในการพัฒนางานวิชาการให้เข้มแข็ง
➢ มีหลักสูตรใหม่ หลักสูตรปรับปรุง และหลักสูตรระยะสั้น ที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและ
ประเทศ
➢ มีแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : สร้างและพัฒนาผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาคณะ มหาวิทยาลัย ชุมชนท้องถิ่น ภูมิภาค
และประเทศ
กลยุทธ์ที่ 4.1 : พัฒนาระบบและกลไกเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการทาวิจัยเชิงพื้นที่
กลยุทธ์ที่ 4.2 : ส่งเสริมและสนับสนุนการทาวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบสนอง และแก้ไขปัญหาของมหาวิทยาลัย ชุมชนท้องถิ่น ภูมิภาค
และประเทศ
กลยุทธ์ที่ 4.3 : ส่งเสริมและสนับสนุนการทาวิจัย ด้านการศึกษา เพื่อสร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมในการพัฒนาการเรียนการสอน
กลยุทธ์ที่ 4.4 : ส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยและนวัตกรรมในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อการใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
ภูมิภาคและประเทศ
กลยุทธ์ที่ 4.5 : สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ (Inspiration) และพัฒนาศักยภาพในการทาวิจัยให้กับอาจารย์
กลยุทธ์ที่ 4.6 : ส่งเสริมและสนับสนุนการบูรณาการและการมีส่วนร่วมในการวิจัยและ/หรือการให้บริการวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนเพื่อสร้างชุมชนให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
เป้าหมาย (ผลผลิต/ผลลัพธ์)
➢ เป็นคณะที่สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม รวมทั้งใช้การวิจัยเป็นฐานในการพัฒนาคณะ มหาวิทยาลัย ชุมชนท้องถิ่น ภูมิภาค และประเทศ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 5.1 : พัฒนา ปรับปรุง และเชื่อมโยงข้อมูล สารสนเทศ และฐานข้อมูล อื่นๆ ให้ตอบสนองต่อการดาเนินงานตามพันธกิจของคณะ
และสามารถเชื่อมโยงถึงกันได้อย่างเป็นปัจจุบัน
กลยุทธ์ที่ 5.2 : พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา การจัดการเรียนการสอน และการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีความยืดหยุ่น หลากหลาย
สามารถเข้าถึงได้โดยไม่จากัดเวลาและสถานที่
เป้าหมาย (ผลผลิต/ผลลัพธ์)
➢ คณะมีเทคโนโลยีสารสนเทศ และเชื่อมโยงฐานข้อมูล เพื่อพัฒนาการศึกษา
➢ พัฒนาองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีจิทัล เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 : พัฒนาระบบการบริหารจัดการคณะ
กลยุทธ์ที่ 6.1 :
กลยุทธ์ที่ 6.2 :
กลยุทธ์ที่ 6.3 :
กลยุทธ์ที่ 6.4 :
กลยุทธ์ที่ 6.5 :

พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการบริหาร และการพัฒนาบุคลากรให้เป็นคณะยั่งยืน
เสริมสร้างความร่วมมือ รูปแบบเครือข่ายหรือภาคีหุ้นส่วนองค์กรทั้งภายในและภายนอก
พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
พัฒนาคณะให้เป็นคณะยั่งยืน

เป้าหมาย (ผลผลิต/ผลลัพธ์)
➢ ทุกหน่วยงานของคณะยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหาร
➢ พัฒนาศักยภาพของบุคลากร
➢ สร้างความเป็นเลิศขององค์กร
➢ มีกิจกรรมความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายอย่างเป็นรูปธรรม

แผนปฏิบตั กิ ารโครงการ/กิจกรรม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบ่ า้ นจอมบึง
พัฒนานักศึกษา ระดับคณะ
ความสอดคล้องในการพัฒนานักศึก
ตามกรอบมาตรฐาน TQF 5 ด้าน

/กลยุทธ์

2) ความรู้

1) คุณธรรม
จริยธรรม

(Projects/Activities)

ตัวชีว้ ัด/เป้าหมายความสาเร็จ

นักศึกษา กลุม่ เป้าหมาย

จานวน

ตัวเลข

ภาษา/
เทคโนโลยี
สือ่ สาร

งบประมาณ(บาท)

ของโครงการ
ระยะเวลา

5) ทักษะการวิเคราะห์

4) ทักษะ
ความสัมพันธ์

โครงการ/กิจกรรม

3) ทักษะทางปัญญา

ยุทธศาสตร์

ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5

(คน)
(KPIs)

แผ่นดิน

1.โครงการพัฒนานักศึกษาที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรูต้ ามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ (TQF) (งบประมาณคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
1.กิจกรรมออกค่ายจิตอาสาเพื่อพัฒนา
ศาสนสถาน

ผู้รับผิดชอบ

50 คน เชิงคุณภาพ :

รายได้
36,280 รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

พ.ย.61

8,460

5 ต.ค.61

1,800.00

ส.ค.61-

750.00

1) ศาสนสถานมีภมู ิทศั น์ที่ดีขนึ้ ในระดับดี
2) งานที่ไปจัดบริการสาเร็จร้อยละ 100
3) ผูร้ ับบริการมีความพึงพอใจต่อการบริการจิต
อาสาในระดับดีมาก
เชิงปริมาณ : นักศึกษาและผูส้ นใจเข้าร่วม
จานวน 50 คน

2. ทาบุญตักบาตรประจาปี

250 คน เชิงปริมาณ : ผูเ้ ข้าร่วมโครงการ 250 คน
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม
ร้อยละ 80

3. รณรงค์แต่งกายผ้าไทย

72 คน เชิงปริมาณ : อาจารย์และบุคลากรเข้าร่วม
โครงการ ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 75

ก.ค.62

เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม
ร้อยละ 80
4. อบรมให้ความรู้และฝึกทักษะด้าน
มารยาทไทย

150 คน เชิงปริมาณ : นักศึกษา ชัน้ ปีที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรม
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม
ร้อยละ 80

14 พ.ย.61

14,250.00

แผนปฏิบตั กิ ารโครงการ/กิจกรรม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบ่ า้ นจอมบึง
พัฒนานักศึกษา ระดับคณะ
ความสอดคล้องในการพัฒนานักศึก
ตามกรอบมาตรฐาน TQF 5 ด้าน

/กลยุทธ์

2) ความรู้

1) คุณธรรม
จริยธรรม

(Projects/Activities)

ตัวชีว้ ัด/เป้าหมายความสาเร็จ

นักศึกษา กลุม่ เป้าหมาย

จานวน

ตัวเลข

ภาษา/
เทคโนโลยี
สือ่ สาร

งบประมาณ(บาท)

ของโครงการ
ระยะเวลา

5) ทักษะการวิเคราะห์

4) ทักษะ
ความสัมพันธ์

โครงการ/กิจกรรม

3) ทักษะทางปัญญา

ยุทธศาสตร์

ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5

ผู้รับผิดชอบ

(คน)
(KPIs)

แผ่นดิน

รายได้

1.โครงการพัฒนานักศึกษาที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรูต้ ามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ (TQF) (งบประมาณคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
5. ส่งเสริมสนับสนุนนักศึกษา/อาจารย์
เพื่อเข้าประกวดแข่งขันทางด้านศิลปะฯ

12 คน เชิงปริมาณ : นักศึกษาหรืออาจารย์ เข้าร่วม
กิจกรรมไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80

ต.ค.61-

11,020.00

ก.ค.62

เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม
ร้อยละ 80
5,000 รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

2.โครงการพัฒนานักศึกษาที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ (งบประมาณเงินกองทุนส่งเสริมกิจกรรมพัฒนานักศึกษา) (ก.พ.น.)
1. ประเพณีสงกรานต์

200 คน เชิงปริมาณ : นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม

เม.ย.62

5,000

ไม่นอ้ ยกว่า 200 คน
เชิงคุณภาพ : ระดับความสาเร็จในการดาเนิน
งานกิจกรรม ร้อยละ 80
3. โครงการพัฒนานักศึกษา (งบประมาณจากสานักศิลปะและวัฒนธรรม)
1. ทาบุญตักบาตรประจาปี

20,000
250 คน เชิงปริมาณ : ผูเ้ ข้าร่วมโครงการ 250 คน

5 ต.ค.61

8,000

3-4 พ.ย.61

12,000

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม
ร้อยละ 80
2. ออกค่ายจิตอาสาเพื่อเสริมสร้างจิตสานึก

50 คน เชิงปริมาณ : ผูเ้ ข้าร่วมโครงการ 50 คน

ด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม

เชิงคุณภาพ : ระดับความสาเร็จในการดาเนิน

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

งานกิจกรรม ร้อยละ 80
รวม

61,280 บาท

แผนปฏิบตั กิ ารโครงการ/กิจกรรม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบ่ า้ นจอมบึง
พัฒนานักศึกษา ระดับคณะ
ความสอดคล้องในการพัฒนานักศึก
ตามกรอบมาตรฐาน TQF 5 ด้าน

/กลยุทธ์

2) ความรู้

1) คุณธรรม
จริยธรรม

(Projects/Activities)

ตัวชีว้ ัด/เป้าหมายความสาเร็จ

นักศึกษา กลุม่ เป้าหมาย

จานวน

ตัวเลข

ภาษา/
เทคโนโลยี
สือ่ สาร

งบประมาณ(บาท)

ของโครงการ
ระยะเวลา

5) ทักษะการวิเคราะห์

4) ทักษะ
ความสัมพันธ์

โครงการ/กิจกรรม

3) ทักษะทางปัญญา

ยุทธศาสตร์

ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5

ผู้รับผิดชอบ

(คน)
(KPIs)

1.โครงการพัฒนานักศึกษาที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรูต้ ามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ (TQF) (งบประมาณคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)

แผ่นดิน

รายได้

แผนปฏิบัตกิ ารโครงการ/กิจกรรม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบ่ ้านจอมบึง
บริการวิชาการแก่สังคม
ยุทธศาสตร์

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด/เป้าหมายความสาเร็จ

กลุ่มเป้าหมาย (จานวนผู้เข้าร่วม)

/กลยุทธ์
(Projects/Activities)

นักเรียน ระดับ

บุคลากรทางการศึกษา

ประถม ม. ม. ครู
ต้น ปลาย

อาจารย์

อื่น ๆ

จานวน
(คน)

งบประมาณ(บาท)

ของโครงการ
(KPIs)

ระยะเวลา

บุคลากร/ เกษตรกร ชาวบ้าน ประชาชน
เจ้าหน้าที่
ทั่วไป
รัฐ/เอกชน

ผู้รับผิดชอบ
แผ่นดิน

1. โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาของเยาวชนในเขตพื้นที่ชายแดนภาคตะวันตก

รายได้

1,966,310

1. นวัตกรรมและเทคโนโลยีส่งเสริม
ทักษะกำรฟัง พูด อ่ำน เขียนภำษำไทย
ของนักเรียนชำยแดน
รหัส 103801030154

76 คน

2. กำรจัดกำรศึกษำแบบประสมและ
เทคโนโลยีที่ทันสมัย (ค่ำยวิชำกำร)
รหัส 103801030254

80 คน

เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ำรับบริกำร
จำนวน 76 คน

ต.ค.61มิ.ย.62

615,400

สำขำวิทยำกำร
คอมพิวเตอร์

ต.ค.61-ก.ย.62

303,530

คณิตศำสตร์

ม.ค.-มี.ค.62

140,800

สำขำฟิสิกส์

ม.ค.-มี.ค.62

120,000

สำขำชีววิทยำ

เชิงคุณภาพ : ระดับควำมสำเร็จในกำร
ดำเนินงำนกิจกรรม ร้อยละ 80
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ำรับบริกำร
จำนวน 80 คน
เชิงคุณภาพ : ระดับควำมสำเร็จในกำร
ดำเนินงำนกิจกรรม ร้อยละ 80

3. ค่ำยอบรมควำมรู้พื้นฐำนทำง
วิทยำศำสตร์เพื่อพัฒนำคุณภำพ
ชีวิตของคนในชุมชน
รหัส 103801030354

100 คน

4. ค่ำยวิทยำศำสตร์และสิ่งแวดล้อม
รหัส 103801030454

120 คน

เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ำรับบริกำร
จำนวน 100 คน
เชิงคุณภาพ : ระดับควำมสำเร็จในกำร
ดำเนินงำนกิจกรรม ร้อยละ 80
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ำรับบริกำร
จำนวน 120 คน

แผนปฏิบัตกิ ารโครงการ/กิจกรรม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบ่ ้านจอมบึง
บริการวิชาการแก่สังคม
ยุทธศาสตร์

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด/เป้าหมายความสาเร็จ

กลุ่มเป้าหมาย (จานวนผู้เข้าร่วม)

/กลยุทธ์
(Projects/Activities)

นักเรียน ระดับ

บุคลากรทางการศึกษา

ประถม ม. ม. ครู
ต้น ปลาย

อาจารย์

อื่น ๆ

จานวน
(คน)

(KPIs)

ระยะเวลา

บุคลากร/ เกษตรกร ชาวบ้าน ประชาชน
เจ้าหน้าที่
ทั่วไป
รัฐ/เอกชน

ผู้รับผิดชอบ
แผ่นดิน

1. โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาของเยาวชนในเขตพื้นที่ชายแดนภาคตะวันตก

5. ค่ำยคณิตศำสตร์ครั้งที่ 1
ระดับมัธยม
รหัส 103801030554

งบประมาณ(บาท)

ของโครงการ

รายได้

เชิงคุณภาพ : ระดับควำมสำเร็จในกำร
ดำเนินงำนกิจกรรม ร้อยละ 80
200 คน

เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ำรับบริกำร
จำนวน 200 คน

ต.ค.61-มี.ค.62

90,690

สำขำ
คณิตศำสตร์

ต.ค.61-มิ.ย.62

135,930

สำขำ
คณิตศำสตร์

เม.ย.-มิ.ย.62

124,300

สำขำ
คณิตศำสตร์

เชิงคุณภาพ : ระดับควำมสำเร็จในกำร
ดำเนินงำนกิจกรรม ร้อยละ 80
6. ค่ำยคณิตศำสตร์ครั้งที่ 2
ระดับประถม
รหัส 103801030654

300 คน

เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ำรับบริกำร
จำนวน 300 คน
เชิงคุณภาพ : ระดับควำมสำเร็จในกำร
ดำเนินงำนกิจกรรม ร้อยละ 80

7. ค่ำยเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมศักยภำพ
ของนักเรียนสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำนเขต 1,2 จังหวัด
รำชบุรี
รหัส 103801030754

100 คน

เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ำรับบริกำร
จำนวน 100 คน
เชิงคุณภาพ : ระดับควำมสำเร็จในกำร
ดำเนินงำนกิจกรรม ร้อยละ 80

แผนปฏิบัตกิ ารโครงการ/กิจกรรม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบ่ ้านจอมบึง
บริการวิชาการแก่สังคม
ยุทธศาสตร์

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด/เป้าหมายความสาเร็จ

กลุ่มเป้าหมาย (จานวนผู้เข้าร่วม)

/กลยุทธ์
(Projects/Activities)

นักเรียน ระดับ

บุคลากรทางการศึกษา

ประถม ม. ม. ครู
ต้น ปลาย

อาจารย์

1. โครงการยกระดั
ณมภาพการศึ
กษาของเยาวชนในเขตพื
้นที่ชายแดนภาคตะวันตก
8. ส่บงคุเสริ
คุณภำพกำรศึ
กษำ
วิทยำศำสตร์ในโรงเรียนที่ต้องกำร
ควำมช่วยเหลือและพัฒนำเป็นพิเศษ
อย่ำงเร่งด่วน (ICU) ในพื้นที่ชำยแดน
รหัส 103801030854
9. อบรมเชิงปฏิบัติกำรงำนประดิษฐ์
ทำงคณิตศำสตร์เพื่อพัฒนำควำมคิด
สร้ำงสรรค์
รหัส 103801030954

อื่น ๆ

จานวน
(คน)

งบประมาณ(บาท)

ของโครงการ
(KPIs)

ระยะเวลา

บุคลากร/ เกษตรกร ชาวบ้าน ประชาชน
เจ้าหน้าที่
ทั่วไป
รัฐ/เอกชน

ผู้รับผิดชอบ
แผ่นดิน

122 คน

เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ำรับบริกำร
จำนวน 122 คน

รายได้

ม.ค.-ก.ย.62

373,700

สำขำ
วิทยำศำสตร์
ทั่วไป

ม.ค.-มี.ค.62

61,950

สำขำ
คณิตศำสตร์

เชิงคุณภาพ : ระดับควำมสำเร็จในกำร
ดำเนินงำนกิจกรรม ร้อยละ 80
70 คน

เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ำรับบริกำร
จำนวน 70 คน
เชิงคุณภาพ : ระดับควำมสำเร็จในกำร
ดำเนินงำนกิจกรรม ร้อยละ 80

แผนปฏิบัติการโครงการ/กิจกรรม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบ่ ้านจอมบึง
บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

4) ทักษะ
ความสัมพันธ์

3) ทักษะทางปัญญา

ความสอดคล้องในการพัฒนานักศึกษา
ตามกรอบมาตราฐาน TQF 5 ด้าน

2) ความรู้

ทักษะด้านคุณธรรม/
จริยธรรม
1) คุณธรรม
จริยธรรม

ด้านวิชาแกน

(Projects/Activities)

ทักษะชีวิตและการทางาน

/กลยุทธ์

ด้านสารสนเทศและ
เทคโนโลยี

โครงการ/กิจกรรม

ความสอดคล้องในการพัฒนาทักษะ
นักศึกษาให้พึงมีในศตวรรษที่ 21
ด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม

ยุทธศาสตร์

ตัวชีว้ ัด/เป้าหมายความสาเร็จ

นักศึกษา กลุม่ เป้าหมาย

บริหาร/
จานวน
พัฒนา
5) ทักษะการวิเคราะห์
หน่วย
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 (คน)
ภาษา/ เทคโนโ งาน

ตัวเลข

สือ่ สาร

งบประมาณ(บาท)

ของโครงการ

ผูร้ ับ
ผิดชอบ

ระยะเวลา
(KPIs)

ลยี

แผ่นดิน

1. โครงการบริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามตัวชีว้ ัดงานประกันคุณภาพการศึกษา

รายได้
244,150

1.ตรวจประเมินคุณภาพ

เชิงคุณภาพ : ประสิทธิภาพในการ

มิ.ย.62,

การศึกษาระดับคณะและ

ดาเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์

ก.ค.62

ระดับหลักสูตร

ร้อยละ 80

รหัส 202201030421

เชิงปริมาณ : สนับสนุนการตรวจ

160,000

คณบดี

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
คณะและระดับหลักสูตร จานวน 2 ครั้ง
2. เตรียมความพร้อมให้แก่
นักศึกษาเข้าใหม่ ปีการศึกษา

197 เชิงคุณภาพ : ผูเ้ ข้าร่วมโครงการ
คน มีความพร้อมในการเป็นนักศึกษา

2562 รหัส 202201030321

ก.ค.62

สาขาวิชา

สูงขึน้

1) สาขาวิชาสัตวศาสตร์

19 คน

2,850

2) สาขาวิชาเทคโนโลยีฯแปรรูป

8 คน เชิงปริมาณ : นักศึกษาใหม่ของ

1,200

13 คน คณะวิทยาศาสตร์ฯได้รับการอบรม

1,950

20 คน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

3,000

58 คน

8,700

6) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

25 คน

3,750

7) สาขาวิชาชีววิทยา

17 คน

2,550

8) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทวั่ ไป

28 คน

4,200

9) สาขาวิชาฟิสิกส์

9 คน

1,350

3) สาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิ
วเตอร์ชาเทคโนโลยี
4) สาขาวิ
สารสนเทศ
5) สาขาวิขาคณิตศาสตร์

แผนปฏิบัติการโครงการ/กิจกรรม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบ่ ้านจอมบึง
บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1. โครงการบริ
ารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามตัวชีว้ ัดงานประกันคุณภาพการศึกษา
3. หทวนสอบมาตรฐาน

4) ทักษะ
ความสัมพันธ์

3) ทักษะทางปัญญา

ความสอดคล้องในการพัฒนานักศึกษา
ตามกรอบมาตราฐาน TQF 5 ด้าน

2) ความรู้

ทักษะด้านคุณธรรม/
จริยธรรม
1) คุณธรรม
จริยธรรม

ด้านวิชาแกน

(Projects/Activities)

ทักษะชีวิตและการทางาน

/กลยุทธ์

ด้านสารสนเทศและ
เทคโนโลยี

โครงการ/กิจกรรม

ความสอดคล้องในการพัฒนาทักษะ
นักศึกษาให้พึงมีในศตวรรษที่ 21
ด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม

ยุทธศาสตร์

นักศึกษา กลุม่ เป้าหมาย

ตัวชีว้ ัด/เป้าหมายความสาเร็จ

บริหาร/
จานวน
พัฒนา
5) ทักษะการวิเคราะห์
หน่วย
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 (คน)
ภาษา/ เทคโนโ งาน

ตัวเลข

สือ่ สาร

ผูร้ ับ
ผิดชอบ

ระยะเวลา
(KPIs)

ลยี

ผลสัมฤทธิร์ ายวิชาคณะ

10 เชิงคุณภาพ : การดาเนินการทวนสอบ
สาขา
สาขา เป็นไปตามเกณฑ์ประกันคุณภาพ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วิชา ร้อยละ 80

รหัส 202201030221

งบประมาณ(บาท)

ของโครงการ

แผ่นดิน
มิ.ย.62

รายได้
42,600

สาขาวิชา

เชิงปริมาณ :จานวนสาขาวิชาที่
ดาเนินการทวนสอบ 10 สาขาวิชา

4. พัฒนาตาแหน่งทางวิชาการ

เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสาเร็จ

รหัส 202201030521

ของกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

มี.ค.62

7,000 รองวิชาการ

5,000 รองวิชาการ

เชิงปริมาณ : จัดกิจกรรมเพือ่
พัฒนาตาแหน่งทางวิชาการ 1 ครั้ง
5. แลกเปลีย่ นเรียนรู้ดา้ น

เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสาเร็จ

ต.ค.61-

Active Learning , PLC, KM

ของกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ก.ค.62

รหัส 202201030621

เชิงปริมาณ : การแลกเปลีย่ นเรียนรู้
ด้าน Active Learning , PLC, KM

2. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

368,000

1. พัฒนาศักยภาพบุคลากร

เชิงคุณภาพ : บุคลากรสายวิชาการ

ต.ค.61-

คณะ รหัส 203203010121

สามารถถ่ายทอดความรู้/ประสบการณ์

ก.ย.62

ทีไ่ ด้จากการพัฒนาตนเอง ร้อยละ 80
เชิงปริมาณ : บุคลากรได้รับการเพิม่

368,000

คณบดี

แผนปฏิบัติการโครงการ/กิจกรรม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบ่ ้านจอมบึง
บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1. โครงการบริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามตัวชีว้ ัดงานประกันคุณภาพการศึกษา

4) ทักษะ
ความสัมพันธ์

3) ทักษะทางปัญญา

ความสอดคล้องในการพัฒนานักศึกษา
ตามกรอบมาตราฐาน TQF 5 ด้าน

2) ความรู้

ทักษะด้านคุณธรรม/
จริยธรรม
1) คุณธรรม
จริยธรรม

ด้านวิชาแกน

(Projects/Activities)

ทักษะชีวิตและการทางาน

/กลยุทธ์

ด้านสารสนเทศและ
เทคโนโลยี

โครงการ/กิจกรรม

ความสอดคล้องในการพัฒนาทักษะ
นักศึกษาให้พึงมีในศตวรรษที่ 21
ด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม

ยุทธศาสตร์

นักศึกษา กลุม่ เป้าหมาย

ตัวชีว้ ัด/เป้าหมายความสาเร็จ

บริหาร/
จานวน
พัฒนา
5) ทักษะการวิเคราะห์
หน่วย
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 (คน)
ภาษา/ เทคโนโ งาน

ตัวเลข

สือ่ สาร

งบประมาณ(บาท)

ของโครงการ

ผูร้ ับ
ผิดชอบ

ระยะเวลา
(KPIs)

ลยี

แผ่นดิน

รายได้

พูนความรู้/ประสบการณ์ และมีการนา
ความรู้มาขยายผล ร้อยละ 80

3. โครงการพัฒนารูปแบบการให้บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สชู่ มุ ชน

798,642

1. นวัตกรรมการเพาะเลีย้ งเนือ้ เยือ่

เชิงปริมาณ :

ต.ค.61-

หน.ศูนย์

พืชและการถ่ายทอดเทคโนโลยี

1) สูตรอาหารทีเ่ หมาะสมในการผลิต

ก.ย.62

เพาะเลีย้ งฯ

1.1 บริหารจัดการโครงการ

สับปะรดในสภาพปลอดเชือ้ ในจังหวัด

341,892

1.2 บารุงรักษาเครื่องมือ

ราชบุรี 1 สูตร

115,000

2) ระบบการให้บริการและการถ่ายทอด
เทคโลยีทไี่ ด้รับการพัฒนา 1 ระบบ
เชิงคุณภาพ : ระบบการให้บริการที่
ได้รับการพัฒนาสามารถให้บริการและ
สนับสนุนด้านการเรียนการสอนวิทยา
ศาสตร์ การวิจัยอย่างมีค่ ุณภาพ และ
เกษตรกรในชุมชนมีความรู้ความเข้าใจ
เกีย่ วกับเทคโนโลยีการเพาะเลีย้ งเนือ้ เยือ่
พืชเบือ้ งต้น
2. การพัฒนารูปแบบการให้บริการ

เชิงปริมาณ : มีเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์

ต.ค.61-

หน.ศูนย์

ระบบการให้บริการของศูนย์

สารเคมี เพียงพอต่อการสนับสนุนการจัด

ส.ค.62

วิทย์ฯ

วิทยาศาสตร์

การเรียนการสอนและการวิจัย

2.1 จัดหาวัสดุ สารเคมี อุปกรณ์

เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจ

101,750

แผนปฏิบัติการโครงการ/กิจกรรม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบ่ ้านจอมบึง
บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1. โครงการบริ
ยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามตัวชีว้ ัดงานประกันคุณภาพการศึกษา
เครืห่อารคณะวิ
งแก้ววิททยาศาสตร์

4) ทักษะ
ความสัมพันธ์

3) ทักษะทางปัญญา

ความสอดคล้องในการพัฒนานักศึกษา
ตามกรอบมาตราฐาน TQF 5 ด้าน

2) ความรู้

ทักษะด้านคุณธรรม/
จริยธรรม
1) คุณธรรม
จริยธรรม

ด้านวิชาแกน

(Projects/Activities)

ทักษะชีวิตและการทางาน

/กลยุทธ์

ด้านสารสนเทศและ
เทคโนโลยี

โครงการ/กิจกรรม

ความสอดคล้องในการพัฒนาทักษะ
นักศึกษาให้พึงมีในศตวรรษที่ 21
ด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม

ยุทธศาสตร์

นักศึกษา กลุม่ เป้าหมาย

ตัวชีว้ ัด/เป้าหมายความสาเร็จ

บริหาร/
จานวน
พัฒนา
5) ทักษะการวิเคราะห์
หน่วย
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 (คน)
ภาษา/ เทคโนโ งาน

ตัวเลข

สือ่ สาร

งบประมาณ(บาท)

ของโครงการ

ผูร้ ับ
ผิดชอบ

ระยะเวลา
(KPIs)

ลยี

แผ่นดิน

รายได้

ต่อการบริหารจัดการต่อสิง่ สนับสนุนการ

2.2 ซ่อมบารุงพร้อมอะไหล่

เรียนการสอนและการวิจัย มากกว่า

อุปกรณ์ เครื่องมือวิทยาศาสตร์

ร้อยละ 80

240,000

รวม

1,410,792

แผนปฏิบัตกิ ารโครงการ/กิจกรรม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบ่ ้านจอมบึง
บริการวิชาการแก่สังคม
ยุทธศาสตร์

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด/เป้าหมายความสาเร็จ

กลุ่มเป้าหมาย (จานวนผู้เข้าร่วม)

/กลยุทธ์
(Projects/Activities)

นักเรียน ระดับ

บุคลากรทางการศึกษา

ประถม ม. ม. ครู
ต้น ปลาย

อาจารย์

อื่น ๆ

จานวน
(คน)

งบประมาณ(บาท)

ของโครงการ
(KPIs)

ระยะเวลา

บุคลากร/ เกษตรกร ชาวบ้าน ประชาชน
เจ้าหน้าที่
ทั่วไป
รัฐ/เอกชน

ผู้รับผิดชอบ
แผ่นดิน

1. โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาของเยาวชนในเขตพื้นที่ชายแดนภาคตะวันตก

รายได้

1,966,310

1. นวัตกรรมและเทคโนโลยีส่งเสริม
ทักษะกำรฟัง พูด อ่ำน เขียนภำษำไทย
ของนักเรียนชำยแดน
รหัส 103801030154

76 คน

เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ำรับบริกำร
จำนวน 76 คน
เชิงคุณภาพ : ระดับควำมสำเร็จในกำร
ดำเนินงำนกิจกรรม ร้อยละ 80

ต.ค.61มิ.ย.62

615,400

สำขำวิทยำกำร
คอมพิวเตอร์

2. กำรจัดกำรศึกษำแบบประสมและ
เทคโนโลยีที่ทันสมับ (ค่ำยวิชำกำร)
รหัส 103801030254

80 คน

เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ำรับบริกำร
จำนวน 80 คน
เชิงคุณภาพ : ระดับควำมสำเร็จในกำร
ดำเนินงำนกิจกรรม ร้อยละ 80

ต.ค.61-ก.ย.62

303,530

คณิตศำสตร์

3. ค่ำยอบรมควำมรู้พื้นฐำนทำง
วิทยำศำสตร์เพื่อพัฒนำคุณภำพ
ชีวิตของคนในชุมชน
รหัส 103801030354

100 คน

เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ำรับบริกำร
จำนวน 100 คน
เชิงคุณภาพ : ระดับควำมสำเร็จในกำร
ดำเนินงำนกิจกรรม ร้อยละ 80

ม.ค.-มี.ค.62

140,800

สำขำฟิสิกส์

4. ค่ำยวิทยำศำสตร์และสิ่งแวดล้อม
รหัส 103801030454

120 คน

เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ำรับบริกำร
จำนวน 120 คน
เชิงคุณภาพ : ระดับควำมสำเร็จในกำร
ดำเนินงำนกิจกรรม ร้อยละ 80

ม.ค.-มี.ค.62

120,000

สำขำชีววิทยำ

แผนปฏิบัตกิ ารโครงการ/กิจกรรม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบ่ ้านจอมบึง
บริการวิชาการแก่สังคม
ยุทธศาสตร์

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด/เป้าหมายความสาเร็จ

กลุ่มเป้าหมาย (จานวนผู้เข้าร่วม)

/กลยุทธ์
(Projects/Activities)

นักเรียน ระดับ

บุคลากรทางการศึกษา

ประถม ม. ม. ครู
ต้น ปลาย

อาจารย์

1. โครงการยกระดั
ณภาพการศึ
้นที่ชายแดนภาคตะวันตก
5. ค่บำคุยคณิ
ตศำสตร์คกรัษาของเยาวชนในเขตพื
้งที่ 1
ระดับมัธยม
รหัส 103801030554

อื่น ๆ

จานวน
(คน)

งบประมาณ(บาท)

ของโครงการ
(KPIs)

ระยะเวลา

บุคลากร/ เกษตรกร ชาวบ้าน ประชาชน
เจ้าหน้าที่
ทั่วไป
รัฐ/เอกชน

ผู้รับผิดชอบ
แผ่นดิน

รายได้

200 คน

เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ำรับบริกำร
จำนวน 200 คน
เชิงคุณภาพ : ระดับควำมสำเร็จในกำร
ดำเนินงำนกิจกรรม ร้อยละ 80

ต.ค.61-มี.ค.62

90,690

สำขำ
คณิตศำสตร์

6. ค่ำยคณิตศำสตร์ครั้งที่ 2
ระดับประถม
รหัส 103801030654

300 คน

เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ำรับบริกำร
จำนวน 300 คน
เชิงคุณภาพ : ระดับควำมสำเร็จในกำร
ดำเนินงำนกิจกรรม ร้อยละ 80

ต.ค.61-มิ.ย.62

135,930

สำขำ
คณิตศำสตร์

7. ค่ำยเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมศักยภำพ
ของนักเรียนสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำนเขต 1,2 จังหวัด
รำชบุรี
รหัส 103801030754

100 คน

เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ำรับบริกำร
จำนวน 100 คน
เชิงคุณภาพ : ระดับควำมสำเร็จในกำร
ดำเนินงำนกิจกรรม ร้อยละ 80

เม.ย.-มิ.ย.62

124,300

สำขำ
คณิตศำสตร์

8. ส่งเสริมคุณภำพกำรศึกษำ
วิทยำศำสตร์ในโรงเรียนที่ต้องกำร
ควำมช่วยเหลือและพัฒนำเป็นพิเศษ
อย่ำงเร่งด่วน (ICU) ในพื้นที่ชำยแดน
รหัส 103801030854

122 คน

เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ำรับบริกำร
จำนวน 122 คน
เชิงคุณภาพ : ระดับควำมสำเร็จในกำร
ดำเนินงำนกิจกรรม ร้อยละ 80

ม.ค.-ก.ย.62

373,700

สำขำ
วิทยำศำสตร์
ทั่วไป

แผนปฏิบัตกิ ารโครงการ/กิจกรรม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบ่ ้านจอมบึง
บริการวิชาการแก่สังคม
ยุทธศาสตร์

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด/เป้าหมายความสาเร็จ

กลุ่มเป้าหมาย (จานวนผู้เข้าร่วม)

/กลยุทธ์
(Projects/Activities)

นักเรียน ระดับ

บุคลากรทางการศึกษา

ประถม ม. ม. ครู
ต้น ปลาย

อาจารย์

1. โครงการยกระดั
บคุณภาพการศึ
ษาของเยาวชนในเขตพื
้นที่ชายแดนภาคตะวันตก
9. อบรมเชิ
งปฏิบัติกกำรงำนประดิ
ษฐ์
ทำงคณิตศำสตร์เพื่อพัฒนำควำมคิด
สร้ำงสรรค์
รหัส 103801030954

อื่น ๆ

จานวน
(คน)

งบประมาณ(บาท)

ของโครงการ
(KPIs)

ระยะเวลา

บุคลากร/ เกษตรกร ชาวบ้าน ประชาชน
เจ้าหน้าที่
ทั่วไป
รัฐ/เอกชน

ผู้รับผิดชอบ
แผ่นดิน

70 คน

เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ำรับบริกำร
จำนวน 70 คน
เชิงคุณภาพ : ระดับควำมสำเร็จในกำร
ดำเนินงำนกิจกรรม ร้อยละ 80

ม.ค.-มี.ค.62

61,950

รายได้
สำขำ
คณิตศำสตร์

3. โครงการพัฒนารูปแบบการให้บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สู่ชมุ ชน
1. กำรพัฒนำรูปแบบกำร

เชิงปริมาณ :

ให้บริกำรตรวจสอบสินค้ำ

1) ถ่ำยทอดควำมรู้ด้ำนเกษตรปลอดภัย

เกษตร

3 ครั้ง

1.1 กำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้

2) ตรวจสอบคุณภำพสินค้ำทำง

ด้ำนเกษตรปลอดภัย

กำรเกษตร 300 ครั้ง

1.2 บริกำรตรวจสอบสินค้ำ

3) บำรุงรักษำเครื่องมือให้ได้มำตรฐำน

ต.ค.61-

เกษตรและปัจจัยกำรผลิตทำง

11 เครื่อง

ก.ย.62

กำรเกษตร

เชิงคุณภาพ :
1) ควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมอบรม
ร้อยละ 90
2) ตรวจสอบคุณภำพสินค้ำทำงกำร
เกษตร ร้อยละ 90
3) กำรบริหำรจัดกำรศูนย์เป็นไปตำมแผน

หน.ศูนย์
ตรวจสอบฯ
ธ.ค.61,

300,950

มี.ค.,มิ.ย.62
583,040

แผนปฏิบัตกิ ารโครงการ/กิจกรรม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบ่ ้านจอมบึง
บริการวิชาการแก่สังคม
ยุทธศาสตร์

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด/เป้าหมายความสาเร็จ

กลุ่มเป้าหมาย (จานวนผู้เข้าร่วม)

/กลยุทธ์
(Projects/Activities)

นักเรียน ระดับ

บุคลากรทางการศึกษา

ประถม ม. ม. ครู
ต้น ปลาย

อาจารย์

1. โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาของเยาวชนในเขตพื้นที่ชายแดนภาคตะวันตก

อื่น ๆ

จานวน
(คน)

งบประมาณ(บาท)

ของโครงการ
(KPIs)

ระยะเวลา

บุคลากร/ เกษตรกร ชาวบ้าน ประชาชน
เจ้าหน้าที่
ทั่วไป
รัฐ/เอกชน

ผู้รับผิดชอบ
แผ่นดิน

รายได้

ร้อยละ 90

2. นวัตกรรมกำรเพำะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

เชิงปริมาณ :

ต.ค.61-

พืชและกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี

1) สูตรอำหำรที่เหมำะสมในกำรผลิต

ก.ย.62

2.2 นวัตกรรมกำรเพำะเลี้ยงเนื้อ

สับปะรดในสภำพปลอดเชื้อในจังหวัด

เยื่อพืชและกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี

รำชบุรี 1 สูตร
2) ระบบกำรให้บริกำรและกำรถ่ำยทอด
เทคโลยีที่ได้รับกำรพัฒนำ 1 ระบบ
3) ผู้เข้ำอบรมจำนวน 50 คน
เชิงคุณภาพ : ระบบกำรให้บริกำรที่
ได้รับกำรพัฒนำสำมำรถให้บริกำรและ
สนับสนุนด้ำนกำรเรียนกำรสอนวิทยำ
ศำสตร์ กำรวิจัยอย่ำงมี่คุณภำพ และ
เกษตรกรในชุมชนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ
เกี่ยวกับเทคโนโลยีกำรเพำะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
พืชเบื้องต้น

หน.ศูนย์
เพำะเลี้ยงฯ
237,168

แผนปฏิบัติการโครงการ/กิจกรรม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบ่ ้านจอมบึง
บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

4) ทักษะ
ความสัมพันธ์

3) ทักษะทางปัญญา

ความสอดคล้องในการพัฒนานักศึกษา
ตามกรอบมาตราฐาน TQF 5 ด้าน

2) ความรู้

ทักษะด้านคุณธรรม/
จริยธรรม
1) คุณธรรม
จริยธรรม

ด้านวิชาแกน

(Projects/Activities)

ทักษะชีวิตและการทางาน

/กลยุทธ์

ด้านสารสนเทศและ
เทคโนโลยี

โครงการ/กิจกรรม

ความสอดคล้องในการพัฒนาทักษะ
นักศึกษาให้พึงมีในศตวรรษที่ 21
ด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม

ยุทธศาสตร์

นักศึกษา กลุม่ เป้าหมาย

ตัวชีว้ ัด/เป้าหมายความสาเร็จ

บริหาร/
จานวน
พัฒนา
5) ทักษะการวิเคราะห์
หน่วย
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 (คน)
ภาษา/ เทคโนโ งาน

ตัวเลข

สือ่ สาร

งบประมาณ(บาท)

ของโครงการ

ผูร้ ับ
ผิดชอบ

ระยะเวลา
(KPIs)

ลยี

แผ่นดิน

1. โครงการบริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามตัวชีว้ ัดงานประกันคุณภาพการศึกษา

รายได้
149,700

1.พัฒนาและบริหารจัดการ

เชิงคุณภาพ :

ต.ค.61-

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1) มีผเู้ ข้าร่วมประชุมในการประชุม

ก.ย.62

รหัส 202201030121

แต่ละครั้งไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

149,700

2) ประสิทธิภาพในการดาเนินงาน
ให้บรรลุวัตถุประสงค์ร้อยละ 80
เชิงปริมาณ :
ระดับความพึงพอใจต่อการพัฒนาและ
บริหารจัดการคณะวิทยาศาสตร์

รวม

149,700

คณบดี

แผนปฏิบัติการโครงการ/กิจกรรม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบ่ ้านจอมบึง
บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

4) ทักษะ
ความสัมพันธ์

3) ทักษะทางปัญญา

ความสอดคล้องในการพัฒนานักศึกษา
ตามกรอบมาตราฐาน TQF 5 ด้าน

2) ความรู้

ทักษะด้านคุณธรรม/
จริยธรรม
1) คุณธรรม
จริยธรรม

ด้านวิชาแกน

(Projects/Activities)

ทักษะชีวิตและการทางาน

/กลยุทธ์

ด้านสารสนเทศและ
เทคโนโลยี

โครงการ/กิจกรรม

ความสอดคล้องในการพัฒนาทักษะ
นักศึกษาให้พึงมีในศตวรรษที่ 21
ด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม

ยุทธศาสตร์

นักศึกษา กลุม่ เป้าหมาย

ตัวชีว้ ัด/เป้าหมายความสาเร็จ

บริหาร/
จานวน
พัฒนา
5) ทักษะการวิเคราะห์
หน่วย
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 (คน)
ภาษา/ เทคโนโ งาน

ตัวเลข

สือ่ สาร

งบประมาณ(บาท)

ของโครงการ

ผูร้ ับ
ผิดชอบ

ระยะเวลา
(KPIs)

ลยี

แผ่นดิน

1. โครงการบริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามตัวชีว้ ัดงานประกันคุณภาพการศึกษา

รายได้
393,850

1.พัฒนาและบริหารจัดการ

เชิงคุณภาพ :

ต.ค.61-

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1) มีผเู้ ข้าร่วมประชุมในการประชุม

ก.ย.62

รหัส 202201030121

แต่ละครั้งไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

149,700

คณบดี

160,000

คณบดี

2) ประสิทธิภาพในการดาเนินงาน
ให้บรรลุวัตถุประสงค์ร้อยละ 80
เชิงปริมาณ :
ระดับความพึงพอใจต่อการพัฒนาและ
บริหารจัดการคณะวิทยาศาสตร์
2.ตรวจประเมินคุณภาพ

เชิงคุณภาพ : ประสิทธิภาพในการ

มิ.ย.62,

การศึกษาระดับคณะและ

ดาเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์

ก.ค.62

ระดับหลักสูตร

ร้อยละ 80

รหัส 202201030421

เชิงปริมาณ : สนับสนุนการตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
คณะและระดับหลักสูตร จานวน 2 ครั้ง

3. เตรียมความพร้อมให้แก่
นักศึกษาเข้าใหม่ ปีการศึกษา
2562 รหัส 202201030321

197 เชิงคุณภาพ : ผูเ้ ข้าร่วมโครงการ
คน มีความพร้อมในการเป็นนักศึกษา
สูงขึน้

ก.ค.62

สาขาวิชา

แผนปฏิบัติการโครงการ/กิจกรรม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบ่ ้านจอมบึง
บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1. โครงการบริห1)ารคณะวิ
สาขาวิชทาสัยาศาสตร์
ตวศาสตร์และเทคโนโลยี ตามตัวชีว้ ัดงานประกันคุณภาพการศึกษา

4) ทักษะ
ความสัมพันธ์

3) ทักษะทางปัญญา

ความสอดคล้องในการพัฒนานักศึกษา
ตามกรอบมาตราฐาน TQF 5 ด้าน

2) ความรู้

ทักษะด้านคุณธรรม/
จริยธรรม
1) คุณธรรม
จริยธรรม

ด้านวิชาแกน

(Projects/Activities)

ทักษะชีวิตและการทางาน

/กลยุทธ์

ด้านสารสนเทศและ
เทคโนโลยี

โครงการ/กิจกรรม

ความสอดคล้องในการพัฒนาทักษะ
นักศึกษาให้พึงมีในศตวรรษที่ 21
ด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม

ยุทธศาสตร์

ตัวชีว้ ัด/เป้าหมายความสาเร็จ

นักศึกษา กลุม่ เป้าหมาย

บริหาร/
จานวน
พัฒนา
5) ทักษะการวิเคราะห์
หน่วย
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 (คน)
ภาษา/ เทคโนโ งาน

ตัวเลข

สือ่ สาร

งบประมาณ(บาท)

ของโครงการ

ผูร้ ับ
ผิดชอบ

ระยะเวลา
(KPIs)

ลยี

แผ่นดิน

รายได้

19 คน

2,850

8 คน เชิงปริมาณ : นักศึกษาใหม่ของ

1,200

13 คน คณะวิทยาศาสตร์ฯได้รับการอบรม
20 คน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

1,950
3,000

58 คน

8,700

6) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

25 คน

3,750

7) สาขาวิชาชีววิทยา

17 คน

2,550

8) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทวั่ ไป

28 คน

4,200

9) สาขาวิชาฟิสิกส์

9 คน

1,350

2) สาขาวิชาเทคโนโลยีฯแปรรูป
3) สาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิ
วเตอร์ชาเทคโนโลยี
4) สาขาวิ
สารสนเทศ
5) สาขาวิขาคณิตศาสตร์

4. ทวนสอบมาตรฐาน
ผลสัมฤทธิร์ ายวิชาคณะ

10 เชิงคุณภาพ : การดาเนินการทวนสอบ
สาขา
สาขา เป็นไปตามเกณฑ์ประกันคุณภาพ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วิชา ร้อยละ 80

มิ.ย.62

42,600

สาขาวิชา

รหัส 202201030221
เชิงปริมาณ :จานวนสาขาวิชาที่
ดาเนินการทวนสอบ 10 สาขาวิชา
5. พัฒนาตาแหน่งทางวิชาการ

เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสาเร็จ

รหัส 202201030521

ของกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
เชิงปริมาณ : จัดกิจกรรมเพือ่

มี.ค.62

7,000 รองวิชาการ

แผนปฏิบัติการโครงการ/กิจกรรม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบ่ ้านจอมบึง
บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1. โครงการบริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามตัวชีว้ ัดงานประกันคุณภาพการศึกษา

4) ทักษะ
ความสัมพันธ์

3) ทักษะทางปัญญา

ความสอดคล้องในการพัฒนานักศึกษา
ตามกรอบมาตราฐาน TQF 5 ด้าน

2) ความรู้

ทักษะด้านคุณธรรม/
จริยธรรม
1) คุณธรรม
จริยธรรม

ด้านวิชาแกน

(Projects/Activities)

ทักษะชีวิตและการทางาน

/กลยุทธ์

ด้านสารสนเทศและ
เทคโนโลยี

โครงการ/กิจกรรม

ความสอดคล้องในการพัฒนาทักษะ
นักศึกษาให้พึงมีในศตวรรษที่ 21
ด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม

ยุทธศาสตร์

นักศึกษา กลุม่ เป้าหมาย

ตัวชีว้ ัด/เป้าหมายความสาเร็จ

บริหาร/
จานวน
พัฒนา
5) ทักษะการวิเคราะห์
หน่วย
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 (คน)
ภาษา/ เทคโนโ งาน

ตัวเลข

สือ่ สาร

งบประมาณ(บาท)

ของโครงการ

ผูร้ ับ
ผิดชอบ

ระยะเวลา
(KPIs)

ลยี

แผ่นดิน

รายได้

พัฒนาตาแหน่งทางวิชาการ 1 ครั้ง

6. แลกเปลีย่ นเรียนรู้ดา้ น

เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสาเร็จ

ต.ค.61-

Active Learning , PLC, KM

ของกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ก.ค.62

5,000 รองวิชาการ

รหัส 202201030621
เชิงปริมาณ : การแลกเปลีย่ นเรียนรู้
ด้าน Active Learning , PLC, KM
2. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

368,000

1. พัฒนาศักยภาพบุคลากร

เชิงคุณภาพ : บุคลากรสายวิชาการ

ต.ค.61-

คณะ รหัส 203203010121

สามารถถ่ายทอดความรู้/ประสบการณ์

ก.ย.62

คณบดี

368,000

ทีไ่ ด้จากการพัฒนาตนเอง ร้อยละ 80
เชิงปริมาณ : บุคลากรได้รับการเพิม่
พูนความรู้/ประสบการณ์ และมีการนา
ความรู้มาขยายผล ร้อยละ 80
3. โครงการพัฒนารูปแบบการให้บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สชู่ มุ ชน

978,842

2. นวัตกรรมการเพาะเลีย้ งเนือ้ เยือ่

เชิงปริมาณ :

ต.ค.61-

หน.ศูนย์

พืชและการถ่ายทอดเทคโนโลยี

1) สูตรอาหารทีเ่ หมาะสมในการผลิต

ก.ย.62

เพาะเลีย้ งฯ

2.1 บริหารจัดการโครงการ

สับปะรดในสภาพปลอดเชือ้ ในจังหวัด

341,892

2.3 บารุงรักษาเครื่องมือ

ราชบุรี 1 สูตร

115,000

แผนปฏิบัติการโครงการ/กิจกรรม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบ่ ้านจอมบึง
บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1. โครงการบริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามตัวชีว้ ัดงานประกันคุณภาพการศึกษา

4) ทักษะ
ความสัมพันธ์

3) ทักษะทางปัญญา

ความสอดคล้องในการพัฒนานักศึกษา
ตามกรอบมาตราฐาน TQF 5 ด้าน

2) ความรู้

ทักษะด้านคุณธรรม/
จริยธรรม
1) คุณธรรม
จริยธรรม

ด้านวิชาแกน

(Projects/Activities)

ทักษะชีวิตและการทางาน

/กลยุทธ์

ด้านสารสนเทศและ
เทคโนโลยี

โครงการ/กิจกรรม

ความสอดคล้องในการพัฒนาทักษะ
นักศึกษาให้พึงมีในศตวรรษที่ 21
ด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม

ยุทธศาสตร์

นักศึกษา กลุม่ เป้าหมาย

ตัวชีว้ ัด/เป้าหมายความสาเร็จ

บริหาร/
จานวน
พัฒนา
5) ทักษะการวิเคราะห์
หน่วย
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 (คน)
ภาษา/ เทคโนโ งาน

ตัวเลข

สือ่ สาร

งบประมาณ(บาท)

ของโครงการ

ผูร้ ับ
ผิดชอบ

ระยะเวลา
(KPIs)

ลยี

แผ่นดิน

รายได้

2) ระบบการให้บริการและการถ่ายทอด
เทคโลยีทไี่ ด้รับการพัฒนา 1 ระบบ
เชิงคุณภาพ : ระบบการให้บริการที่
ได้รับการพัฒนาสามารถให้บริการและ
สนับสนุนด้านการเรียนการสอนวิทยา
ศาสตร์ การวิจัยอย่างมีค่ ุณภาพ และ
เกษตรกรในชุมชนมีความรู้ความเข้าใจ
เกีย่ วกับเทคโนโลยีการเพาะเลีย้ งเนือ้ เยือ่
พืชเบือ้ งต้น

3. การพัฒนารูปแบบการให้บริการ

เชิงปริมาณ : มีเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์

ต.ค.61-

หน.ศูนย์

ระบบการให้บริการของศูนย์

สารเคมี เพียงพอต่อการสนับสนุนการจัด

ส.ค.62

วิทย์ฯ

วิทยาศาสตร์

การเรียนการสอนและการวิจัย

3.1 จัดหาวัสดุ สารเคมี อุปกรณ์

เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจ

เครื่องแก้ววิทยาศาสตร์

ต่อการบริหารจัดการต่อสิง่ สนับสนุนการ

3.2 ซ่อมบารุงพร้อมอะไหล่

เรียนการสอนและการวิจัย มากกว่า

อุปกรณ์ เครื่องมือวิทยาศาสตร์

ร้อยละ 80

4. ประชุมติดตาม ประเมินผลการ

เชิงปริมาณ : ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

ต.ค.61-

ดาเนินงานกิจกรรม ประชุมคณะ

12 รายการ

ก.ย.62

กรรมการดาเนินงาน

เชิงคุณภาพ : ความสาเร็จของการ

101,750
240,000
180,200

3 ศูนย์

ดาเนินการจัดซื้อัดจ้าง ร้อยละ 80

รวม

หน.ศูนย์

1,740,692

ปฏิทินปฏิบัติการโครงการ/กิจกรรม ประจาป
้งบประมาณ พ.ศ.2562
คณะวิทยาศาสตร
้และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู
้บ
้านจอมบึง
โครงการ/กิจกรรม (Projects/Activities)

พ.ศ.2561
ต.ค.

พ.ย.

พ.ศ.2562
ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค. เม.ย. พ.ค.

งบประมาณ(บาท)
มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

1.โครงการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร
้และเทคโนโลยี : พัฒนาสาขาวิชาสัตวศาสตร
้

สาขาวิชาสัตวศาสตร
์

P
P

7,450

สาขาวิชาสัตวศาสตร
์

5,050

สาขาวิชาสัตวศาสตร
์

12,000

สาขาวิชาเคมี

4,650
7,350
38,800

สาขาวิชาเคมี

P
P

1.6 สัตวศาสตร
์สัมพัน์ธ
2.โครงการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร
้และเทคโนโลยี : พัฒนาสาขาวิชาเคมี

P

2.1 เสริมสร
์างทักษะทางเคมีจากวิถีชุมชน
2.2 อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการเตรียมความพร
์อมสู
์การประกอบวิชาชีพทางเคมี
3.โครงการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร
้และเทคโนโลยี : พัฒนาสาขาวิชาเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร

P
P

3.1 ศึกษาดูงานด
์านอุตสาหกรรมอาหาร

4,860
4,860

P
P

4.1 อบรมเชิงปฏิบัติการเพือ่ พัฒนาทักษะวิชาการสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร
์

P

4.2 พีพ่ บน
์องสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร
์

P
P
P

5.โครงการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร
้และเทคโนโลยี : พัฒนาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
P

5.2 สัมมนาทางด
์านเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.3 อบรมเชิงปฏิบัติการด
์านกราฟ
์ก
6.โครงการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร
้และเทคโนโลยี : พัฒนาสาขาวิชาคอมพิวเตอร
้ศึกษา
6.1์ายคอมพิ
ค
วเตอร
์

สาขาวิชาสัตวศาสตร
์
สาขาวิชาสัตวศาสตร
์

สาขาวิชาเคมี
สาขาวิชาเทคโนโลยี

การแปรรูปอาหาร
การแปรรูปอาหาร

16,500 การแปรรูปอาหาร
43,200 วิทยาการคอมฯ

P

4.3 สานสัมพัน์ชาวคอมพิ
ธ
วเตอร
์และทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
4.4 ชาวคอมพิวเตอร
์ศึกษาดูงาน

สาขาวิชาสัตวศาสตร
์

12,580 การแปรรูปอาหาร

P

4.โครงการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร
้และเทคโนโลยี : พัฒนาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร
้

5.1 ศึกษาดูงานด
์านเทคโนโลยีสารสนเทศ

รายได
้
13,840
10,100
1,710
5,050

P

1.5 พัฒนาทักษะการเรียนรู
์ศตวรรษที่ 21

ครั้งที่ 1 อบรม ISO9001

แผ
้นดิน

43,200 สาขาวิชาสัตวศาสตร
์

1.1 สัตวศาสตร
์ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
1.2 พัฒนาการเรียนรู
์สัตวศาสตร
์
1.3 เตรียมความพร
์อมนักศึกษาก
์อนเข
์าศึกษาสาขาสัตวศาสตร
์
1.4 แลกเปลี่ยนเรียนรู
์ประสบการณ
์ทางานด
์านสัตวศาสตร
์

3.2 พัฒนานักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร
ครั้งที่ 1 อบรม GMP
ครั้งที่ 1 อบรม HACCP

ก.ย.

้รั
ผู บผิดชอบ

P
P

13,060

วิทยาการคอมฯ

12,266

วิทยาการคอมฯ

11,034
6,840

วิทยาการคอมฯ
วิทยาการคอมฯ

43,600
8,425

IT
IT

7,875
27,300

IT
IT

์ศึกษา
102,400 คอมพิวเตอร
P

25,000 คอมพิวเตอร
์ศึกษา

ปฏิทินปฏิบัติการโครงการ/กิจกรรม ประจาป
้งบประมาณ พ.ศ.2562
คณะวิทยาศาสตร
้และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู
้บ
้านจอมบึง
โครงการ/กิจกรรม (Projects/Activities)

พ.ศ.2561
ต.ค.

พ.ย.

พ.ศ.2562
ธ.ค.

ม.ค.

6.2์งเสริ
ส มทักษะชีวติ และการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
6.3 อบรมทักษะการเรียนรู
์และพัฒนานวัตกรรม
6.4 อบรมเสริมทักษะด
์านวิชาชีพ
6.5 บัณฑิตพีพ่ บน
์อง
6.6 งานประกันคุณภาพสาขาวิชาฯ ตาม TQF

ก.พ.

มี.ค. เม.ย. พ.ค.

งบประมาณ(บาท)
มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

158,000

14,665
12,250
32,624

คณิตศาสตร
์
คณิตศาสตร
์
คณิตศาสตร
์
คณิตศาสตร
์

P
P

13,436
24,255
28,870

คณิตศาสตร
์
คณิตศาสตร
์
คณิตศาสตร
์

P

31,900

P
P
P
P
P
P
P

7.7 พัฒนาอัจฉริยะภาพทางด
์านคณิตศาสตร
์
8.โครงการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร
้และเทคโนโลยี : พัฒนาสาขาวิชาชีววิทยา
8.1 พัฒนาทักษะการเรียนรู
์ในศตวรรษที่ 21
ครั้งที่ 1 ...................................
ครั้งที่ 2 ...................................
ครั้งที่ 3 ...................................

P
P
P

8.2 ศึกษาดูงานด
์านชีววิทยา
P
P
P
P

9.โครงการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร
้และเทคโนโลยี : พัฒนาสาขาวิชาวิทยาศาสตร
้ทัว่ ไป
9.1 ศึกษาดูงานทางวิทยาศาสตร
์นอกห
์องเรียน :์านดาราศาสตร
ด
์

P

P

P

P

9.2 อบรมเชิงปฏิบัติการเพือ่ พัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู
์ความเป
์นผู
์นาวิท์:
ย วิทยาศาสตร
์กิน์
ได

P
P

P

P

P

P

P

สาขาวิชาชีววิทยา
สาขาวิชาชีววิทยา
7,000 สาขาวิชาชีววิทยา
6,000 สาขาวิชาชีววิทยา
์ทั่วไป
105,600 วิทยาศาสตร
5,400 วิทยาศาสตร
์ทั่วไป
16,075 วิทยาศาสตร
์ทั่วไป

P

9.3 อบรมเชิงปฏิบัติการการสร
์างสื่อการเรียนรู
์ในศตวรรษที่ 21
9.4 เรื่องเล
์าจากพี์น
ส่ ์อง
ู

คณิตศาสตร
์
73,600 สาขาวิชาชีววิทยา
39,600 สาขาวิชาชีววิทยา
สาขาวิชาชีววิทยา
สาขาวิชาชีววิทยา
สาขาวิชาชีววิทยา
21,000 สาขาวิชาชีววิทยา

ครั้งที่ 1 ...................................
ครั้งที่ 2 ...................................
8.3 ชีววิทยาสัมพัน์ธ
8.4 พัฒนานักศึกษาและบริหารงานสาขาวิชา

รายได
้
คอมพิวเตอร
์ศึกษา
คอมพิวเตอร
์ศึกษา
คอมพิวเตอร
์ศึกษา
คอมพิวเตอร
์ศึกษา
คอมพิวเตอร
์ศึกษา

P

7.4 พัฒนาทักษะความรู
์พืน้ ฐานทางคณิตศาสตร
์ระดับมหาวิทยาลัย
7.5 เตรียมความพร
์อมสาหรับนักศึกษาชั้น์ที
ป ่4
7.6 คณิตศาสตร
์สัมพัน์ธ

แผ
้นดิน

20,000
15,000
15,000
25,000
2,400

P

7.โครงการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร
้และเทคโนโลยี : พัฒนาสาขาวิชาคณิตศาสตร
้
7.1์กอบรมทั
ฝ
กษะวิชาชีพ์านการจั
ด
บจีบ์าและการจั
ผ
ด์ม
ซุ
7.2 ประยุก์ใช
ต์โปรแกรมที่ทันสมัย เพือ่ การจัดการเรียนรู
์คณิตศาสตร
์
7.3 พัฒนากระบวนการคิด เพือ่ ผลิตนวัตกรรมทางการเรียนรู
์คณิตศาสตร
์

ก.ย.

้รั
ผู บผิดชอบ

8,325 วิทยาศาสตร
์ทั่วไป
8,000 วิทยาศาสตร
์ทั่วไป

ปฏิทินปฏิบัติการโครงการ/กิจกรรม ประจาป
้งบประมาณ พ.ศ.2562
คณะวิทยาศาสตร
้และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู
้บ
้านจอมบึง
โครงการ/กิจกรรม (Projects/Activities)

พ.ศ.2561
ต.ค.

9.5 อบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร
์อมสู
์การเป
์นครู
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมการจับจีบ์า
ผ
กิจกรรมที่ 2 เสริมทักษะความเป
์นครูมืออาชีพในยุคศตวรรษที่ 21
9.6์งเสริ
ส มคุณธรรม จริยธรรมและทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมที่พงึ ประสงค
์ของนักศึกษาสายวิชาชีพครู

พ.ย.

พ.ศ.2562
ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค. เม.ย. พ.ค.

งบประมาณ(บาท)
มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

แผ
้นดิน

้รั
ผู บผิดชอบ

รายได
้
36,025 วิทยาศาสตร
์ทั่วไป
วิทยาศาสตร
์ทั่วไป
วิทยาศาสตร
์ทั่วไป
7,800 วิทยาศาสตร
์ทั่วไป

P

P

9.7 พัฒนาผู
์เรียนให
์มีทักษะในการหาคาตอบจากการคิด์นระบบและตั
เป
ดสินใจแก
์ไขป
์ญหาอย
์างมีเหตุผล

P

20,000 วิทยาศาสตร
์ทั่วไป

9.8 วิทยาศาสตร
์สัญจร
10.โครงการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร
้และเทคโนโลยี : พัฒนาสาขาวิชาฟ
้สิก้ส
10.1์ายผู
ค ์นาวิทยาศาสตร
์และการทานุบารุงศาสนา
10.2 ศึกษาดูงานกระบวนการขึน้ รูปวัสดุ
10.3 อบรมเชิงปฏิบัติการใช
์โปรแกรมสาเร็จรูปสาหรับการทาโครงงานและงานวิจัย
10.4 พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พงึ ประสงค
์ด
์านความคิดสร
์างสรรค
์ในการพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษ์ฐ
เรื่อง การเรียนรู
์ไมโครคอนโทรลเลอร
์ Arduino เบื้อ์น
งต

P

3,975 วิทยาศาสตร
์ทั่วไป
59,600 สาขาวิชาฟ
์สิก์ส
42,000 สาขาวิชาฟ
์สิก์ส
4,198 สาขาวิชาฟ
์สิก์ส
7,402 สาขาวิชาฟ
์สิก์ส
6,000 สาขาวิชาฟ
์สิก์ส
สาขาวิชาฟ
์สิก์ส

P
P
P
P

11.โครงการพัฒนานักศึกษาทีส่ ่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ
(TQF)
11.1 กิจกรรมออกค่ายจิตอาสาเพือ่ พัฒนาศาสนสถาน

กิจการนักศึกษา
P

8,460

กิจการนักศึกษา

11.2 อบรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษา

P

9,200

กิจการนักศึกษา

11.3 อบรมพัฒนาบุคลิกภาพเพือ่ เตรียมความพร้อมในการสมัครงาน

10

23,300

กิจการนักศึกษา

11.4 อบรมให้ความรู้การสืบค้นข้อมูล การใช้งานฐานข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ การเขียนอ้างอิง การวิเคราะห์ข้อมูลสถิติวิจัย
และการใช้งานโปรแกรมอักขราวิสุทธิ์

12,100
23

11.5 อบรมผูน้ านักศึกษา

16-17

11.6 อบรมเชิงปฏิบัติการฝึกทักษะภาษาเพือ่ การสือ่ สาร
11.7 อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรม Microsoft Office ให้แก่นักศึกษาชัน้ ปีที่
1 อบรมให้ความรู้ด้านการพัฒนาสือ่ การเรียนรู้
11.8

27
16-17
31

11.9 อบรมให้ความรู้ด้านการจัดรูปแบบเอกสารการใช้สูตร สมการทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

10

11.10 ทาบุญตักบาตรประจาปี

5

11.11 รณรงค์แต่งกายผ้าไทย

P

11.12 อบรมให้ความรู้และฝึกทักษะด้านมารยาทไทย
11.13 ส่งเสริมสนับสนุนนักศึกษา/อาจารย์เพือ่ เข้าประกวดแข่งขันทางด้านศิลปะฯ

8,000
P

P

P

P

P

P

P

P

P

14
P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

กิจการนักศึกษา

21,320

กิจการนักศึกษา

14,100

กิจการนักศึกษา

11,100

กิจการนักศึกษา

15,100

กิจการนักศึกษา

7,500

กิจการนักศึกษา

1,800

กิจการนักศึกษา

750

กิจการนักศึกษา

14,250

กิจการนักศึกษา

11,020

กิจการนักศึกษา

ปฏิทินปฏิบัติการโครงการ/กิจกรรม ประจาป
้งบประมาณ พ.ศ.2562
คณะวิทยาศาสตร
้และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู
้บ
้านจอมบึง
โครงการ/กิจกรรม (Projects/Activities)

พ.ศ.2561
ต.ค.

11.14 กีฬาระหว่างคณะ

พ.ย.

พ.ศ.2562
ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค. เม.ย. พ.ค.

งบประมาณ(บาท)
มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

แผ
้นดิน

กิจการนักศึกษา

40,500

กิจการนักศึกษา

5,000

กิจการนักศึกษา

2,000

กิจการนักศึกษา

10,000

กิจการนักศึกษา

P

32,400

กิจการนักศึกษา

P

8,000

กิจการนักศึกษา

10,000

กิจการนักศึกษา

P
P

11.16 ประเพณีสงกรานต์
11.17 เลือกตัง้ นายกองค์การนักศึกษาประจาปีการศึกษา 2562
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11.18 ให้ความรู้การเขียนรายงานผลโครงการและพัฒนาบุคลิกภาพผูน้ านักศึกษา
P

P

3-4
P

P

P

P

P

P

P

11.20 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

รายได
้
40,500

18-20

11.15 กีฬาภายในคณะ

11.19 กิจกรรมชุมนุมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ก.ย.

้รั
ผู บผิดชอบ

P

11.21 สายสัมพันธ์นักศึกษาใหม่
11.22 ออกค่ายจิตอาสาเพือ่ เสริมสร้างจิตสานึกด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

12,000

กิจการนักศึกษา

12. โครงการบริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามตัวชีว้ ัดงานประกันคุณภาพการศึกษา
P

12.1 ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับคณะและระดับหลักสูตร

P

160,000

12.2 เตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาเข้าใหม่ ปีการศึกษา 2562

สานักงานคณะ
สาขาวิชา

1) สาขาวิชาสัตวศาสตร์

P

2,850

2) สาขาวิชาเทคโนโลยีฯแปรรูป

P

1,200

3) สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

P

1,950

4) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

P

3,000

5) สาขาวิขาคณิตศาสตร์

P

8,700

6) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

P

3,750

7) สาขาวิชาชีววิทยา

P

2,550

8) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทวั่ ไป

P

4,200

9) สาขาวิชาฟิสิกส์

P

1,350

P

12.3 ทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิร์ ายวิชาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
P

12.4 พัฒนาตาแหน่งทางวิชาการ

P

12.5 แลกเปลีย่ นเรียนรู้ด้าน Active Learning , PLC, KM

42,600

สาขาวิชา

7,000

ฝ่ายวิชาการ

5,000

ฝ่ายวิชาการ

13. โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาของเยาวชนในเขตพื้นทีช่ ายแดนภาคตะวันตก
1. นวัตกรรมและเทคโนโลยีส่งเสริมทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาไทยของนักเรียนชายแดน

P

P

P

P

P

P

P

P

P

2. การจัดการศึกษาแบบประสมและเทคโนโลยีทที่ ันสมัย (ค่ายวิชาการ)

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

615,400

วิทยาการคอมฯ

303,530

อ.ดร.เชาวฤทธ์

ปฏิทินปฏิบัติการโครงการ/กิจกรรม ประจาป
้งบประมาณ พ.ศ.2562
คณะวิทยาศาสตร
้และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู
้บ
้านจอมบึง
โครงการ/กิจกรรม (Projects/Activities)

พ.ศ.2561
ต.ค.

พ.ย.

พ.ศ.2562
ธ.ค.

งบประมาณ(บาท)
มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

แผ
้นดิน

้รั
ผู บผิดชอบ

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค. เม.ย. พ.ค.

รายได
้

3. ค่ายอบรมความรู้พนื้ ฐานทางวิทยาศาสตร์เพือ่ พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน

P

P

P

140,800

สาขาฟิสิกส์

4. ค่ายวิทยาศาสตร์และสิง่ แวดล้อม

P

P

P

120,000

สาขาชีววิทยา

5. ค่ายคณิตศาสตร์ครั้งที่ 1 ระดับมัธยม

P

P

P

P

P

P

90,690

คณิตศาสตร์

6. ค่ายคณิตศาสตร์ครั้งที่ 2 ระดับประถม

P

P

P

P

P

P

135,930

คณิตศาสตร์

7. ค่ายเทคโนโลยีเพือ่ ส่งเสริมศักยภาพของนักเรียนสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขัน้ พืน้ ฐานเขต 1,2 จังหวัดราชบุรี

P

P

P

P

P

P

P

P

P

124,300

คณิตศาสตร์

8. ส่งเสริมคุณภาพการศึกษาวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนทีต่ ้องการความช่วยเหลือและพัฒนาเป็นพิเศษ

P

P

P

P

P

P

P

P

P

373,700

วิทยาศาสตร์ทวั่ ไป

P

P

P

61,950

คณิตศาสตร์

31,084

รองคณบดีฝ่าย
กิจการนักศึกษา

อย่างเร่งด่วน (ICU) ในพืน้ ทีช่ ายแดน
9. อบรมเชิงปฏิบัติการงานประดิษฐ์ทางคณิตศาสตร์เพือ่ พัฒนาความคิดสร้างสรรค์
14. จัดการศึกษาโครงการครูพัน้บึ
ธุ ง
14.1 ส่งเสริมคุณลักษณะนักศึกษาด้านคุณธรรมจริยธรรม

P

14.2 ส่งเสริมคุณลักษณะนักศึกษาด้านความรู้

P

43,540

14.3 ส่งเสริมคุณลักษณะนักศึกษาด้านทักษะทางปัญญา

P

86,646
P

14.4 ส่งเสริมคุณลักษณะนักศึกษาด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
14.5 ส่งเสริมคุณลักษณะนักศึกษาด้านการวิเคราะห์ตัวเลข การสือ่ สารและการใช้เทคโนโลยี

P

79,230
39,500

