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คณะวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี

มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ หมู บ า นจอมบึ ง
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คํานํา
แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจัดทํา
ขึ้นเพื่อเปนทิศทางและแนวทางการพัฒนาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2558 เพื่อใหการดําเนินงานบรรลุผลตามวิสัยทัศน พันธกิจ และยุทธศาสตรของคณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี โดยแผนปฏิบัติการเลมนี้ไดครอบคลุมพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย 4 พันธกิจ คือ
การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม รวมถึงมีความ
สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ระยะ 5 ป (พ.ศ.2556-2560)
แผนปฏิ บั ติ ก ารประจํ า ป ง บประมาณ พ.ศ.2558 ประกอบไปด ว ยความเป น มา
วัตถุประสงค คติพจน ปณิธาน วิสัยทัศน พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร โครงการประจําป พ.ศ.2558 มี
การกําหนดตัวชี้วัดและคาเปาหมาย เพือ่ วัดความสําเร็จของการดําเนินงาน และมีการสงเสริมสนับสนุน
ผลักดันให มีการดําเนินการตามแผน ตลอดจนการติดตาม การตรวจสอบและการประเมินผลการ
ดําเนินงาน ทั้งนี้หวังวาแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558 เลมนี้จะเปนเครื่องมือสําคัญที่
จะชวยทําใหการดําเนินงานของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สูงสุด
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ความเปนมา
คณะวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ หมู บ า นจอมบึ ง ได จั ด ทํ า
แผนปฏิ บั ติ ก ารประจํ า ป ง บประมาณ พ.ศ.2558 เพื่ อ ใช เ ป น กรอบในการดํ า เนิ น งานของคณะใน
ระยะเวลา 1 ป เพื่อใหมุงเนนถึงการดําเนินงานตามพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษาทั้งในดานการเรียน
การสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ใหมีคุณภาพเปนที่ยอมรับ
ของสังคม ตลอดจนใหสอดคลองกับแผนกลยุทธพัฒนาของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง (พ.ศ.
2556-2560) และตามสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไปในปจจุบัน
คณะวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี จึ ง ได มี ก ารประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ ปรั บ ปรุ ง
แผนปฏิบัติการขึ้น โดยผูเขารวมประชุมประกอบไปดวย คณบดี รองคณบดี หัวหนาสํานักงานคณบดี
ประธานสาขาวิชา เลขานุการสาขาวิชา อาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนของคณะวิทยาศาสตร
รวมกันจัดทําแผนปฏิบัติก ารประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ให
สอดคลองกับภารกิจเพื่อใชเปนแนวทางในการดําเนินงานของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ในป
การศึกษา 2557 (1 สิงหาคม 2557 – 31 กรกฎาคม 2558) ตอไป

วัตถุประสงค
เพื่อใหหนวยงานตางๆ ในสังกัดคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีนําไปใชเปนแนวทางในการ
ดําเนินงานตามแผนปฏิบตั ิการในปงบประมาณ 2558
ปรัชญา (Philosophy)
สรางคนใหมีคุณคาดวยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ปณิธาน (Determination)
คณะวิ ทยาศาสตร และเทคโนโลยี มุงผลิ ตบัณฑิ ตดานวิทยาศาสตร ด านเทคโนโลยีและดา น
การศึ ก ษาวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี ให มี ค วามรู ค วามเชี่ ย วชาญในการปฏิ บั ติ ง าน มี คุ ณ ธรรม
จริยธรรม มีความใฝดี ใฝรู สูงาน ใหบริการวิชาการ วิจัยสรางสรรคและพัฒนาองคความรู เพื่อสนอง
ตอทองถิ่นอยางยั่งยืน
วิสัยทัศน (Vision)
เปนองคกรที่สรางคนสรางงานใหมีคุณคาและพัฒนางานดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหเปน
เลิศ สูสังคมและประชาคมอาเซียน
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อัตลักษณ

: ใฝดี ใฝรู สูงาน

เอกลักษณ
เปนแหลงวิทยาการดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในภูมิภาคตะวันตก (คายวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี,ครูพันธุบึง)
พันธกิจ (Mission)
1. จัดการศึกษาเพื่อสรางและพัฒนาบัณฑิตดานวิทยาศาสตร ดานเทคโนโลยีและดานการศึกษา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหบรรลุมาตรฐานการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ
2. วิจัยเพื่อสรางสรรคนวัตกรรม พัฒนาองคความรู บูรณาการในการเรียนการสอน การ
บริการวิชาการ ตอทองถิ่น
3. ใหบริการวิชาการในเชิงรุก เพื่อใหทองถิ่นและสังคมไดใชประโยชนและตระหนักถึงบทบาท
ของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตอการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอมของทองถิ่นตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและตอบสนองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
4. สงเสริมและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการและทรัพยากรใหมีประสิทธิภาพ เปนธรรม โปรงใสและตรวจสอบ
ได
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ประเด็นยุทธศาสตร/เปาประสงค/กลยุทธ
เพื่อใหคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสามารถดําเนินการไดบรรลุตามปณิธานและวิสัยทัศนที่
กําหนดจึงไดกําหนดประเด็นยุทธศาสตรไว 5 ประเด็น ดังนี้

ประเด็นยุทธศาสตร/เปาประสงค

กลยุทธ

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 มุงเนนการผลิตและพัฒนาบัณฑิตที่มีคณ
ุ ภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
เพื่ อ ผลิ ต บั ณ ฑิต ด า นวิ ท ยาศาสตร แ ละ 1.1 พัฒนาหลักสูตรที่ยืดหยุนหลากหลาย
เทคโนโลยี ที่ มี ค วามรู ค วามเชี่ ย วชาญการ สอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน
ปฏิบัติงานมีคุณธรรม จริยธรรม ใฝดี ใฝรู สูงาน 1.2 ปฏิรูปการจัดการเรียนการสอน โดยเนนให
เปนที่ตองการของสังคมและเตรียมความพรอม ผูเรียนลงมือปฏิบัติ มีความคิดสรางสรรคและจัด
กิจกรรมเพื่อปลูกฝงจริยธรรมที่ดีงามและอัตลักษณ
เพื่อเขาสูประชาคมอาเซียนในป พ.ศ.2558
ของมหาวิทยาลัย
1.3 สรางบัณฑิตใหเปนพลเมืองไทยและพลเมือง
อาเซียนที่ดี
1.4 พัฒนาหองเรียนและสงสนับสนุนการเรียนการ
สอนใหเทียบเทามาตรฐานสากล
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 สงเสริมสนับสนุนงานวิจัยและผลักดันสูระดับสากล
เพื่ อ สร า งสรรค ผ ลงานวิ จั ย นวั ต กรรม 2.1 พัฒนาไปสูการเปนคณะที่ใหความสําคัญกับการ
และพัฒนาองคความรูท ี่มีคุณภาพตามมาตรฐาน วิจัยเพื่อรับใชทองถิ่นและนํากระบวนการวิจัยไปใช
พัฒนาการเรียนการสอน
2.2 สงเสริมและสรางแรงจูงใจสําหรับคณาจารย
และนักศึกษาใหผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณคาสูสังคม
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 บริการทางวิชาการเพื่อเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน และเสริมสราง
ความเขมแข็งของวิชาชีพ
เพื่ อ ให บ ริ ก ารทา งวิ ช าการอยาง มี 3.1 พัฒนาคณะใหเปนศูนยกลางการพัฒนา
ประสิทธิภาพและตอบสนองความตองการของ ทรัพยากรมนุษยในระดับภาคตะวันตก ระดับชาติ
ชุมชน
และนานาชาติ
3.2 สรางการมีสวนรวมทุกภาคสวนเพื่อบริการ
วิชาการสูชุมชนและทองถิ่น
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 ทํานุบํารุง สืบสานและเผยแพรศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น
ส ง เ ส ริ ม แ ล ะ ทํ า นุ บํ า รุ ง 4.1 สรางคุณคาดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ศิลปวัฒนธรรมไทยและทองถิ่น พรอมเรียนรู สู
ประชาคมวัฒนธรรมอาเซียน
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีคุณภาพและสามารถเชื่อมโยงกับหนวยงาน
ภายนอกไดอยางมีประสิทธิภาพ
เพื่อใหคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 5.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการองคกรใหมีคุณภาพ
เป น องค ก รที่ มี ก ารบริ ห ารจั ด การที่ มี คุ ณ ภาพ และสูความเปนเลิศ
เอื้ออํานวยใหดําเนินการตามพันธกิจไดบรรลุผล 5.2 พัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกฝายอยางตอเนื่อง
สําเร็จ
และรอบดาน
5.3 พัฒนาเครือขายความรวมมือกับศิษยเกาเพื่อ
รวมกันพัฒนาคณะ
5.4 รวมพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหมี
ประสิทธิภาพ

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

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

มุงเนนการผลิตและ
พัฒนาบัณฑิตที่มี
คุณภาพตาม
มาตรฐานวิชาชีพ

สงเสริมสนับสนุน
งานวิจัยและผลักดันสู
ระดับสากล
ผลงานวิจัยมี
คุณภาพสามารถ
นําไปใชประโยชน

ผลิตบัณฑิตที่พึง
ประสงคและมี
คุณภาพสอดคลอง
กับความตองการ

บริการทางวิชาการเพื่อเสริมสราง
ความเขมแข็งของชุมชน และ
เสริมสรางความเขมแข็งของวิชาชีพ
การบริการวิชาการ
สอดคลองความ
ตองการของชุมชน

- งานวิจัยสนองความ
ตองการของชุมชนและ
สังคม
- งานวิจัยไดรับการ
ยอมรับ/ยกยอง

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

ทํานุบํารุง สืบสาน
และเผยแพร
ศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น

ผลงานดานทํานุบํารุงศิลปะ
วัฒนธรรมเปนที่ยอมรับ
ของชุมชน

- การบริการวิชาการ
กอใหเกิดประโยชน/
สอดคลองกับความ
ตองการ

ระบบบริหารจัดการมีคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล
และมีระบบสารสนเทศสนับสนุนภารกิจหลัก

- มีการอนุรักษ
สงเสริมและเผยแพร
ศิลปวัฒนธรรม

- ถายทอดความรูสู
ชุมชน/ทองถิ่น
- สรางเครือขาย
บริการวิชาการ

- พัฒนานักวิจัย
- สรางเครือขาย
ทางวิชาการ

พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีคุณภาพ
และสามารถเชื่อมโยงกับหนวยงาน
ภายนอกไดอยางมีประสิทธิภาพ

- พัฒนาระบบและ
กลไกทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม

- ตอบสนองความตองการผูใ ชบริการ
- สะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ
- พัฒนาฐานขอมูลและสารสนเทศใหทนั สมัย
- พัฒนาอาจารยและบุคลากร
- เพิ่มทรัพยากรการเรียนการสอน
- พัฒนาบุคลากรใหใชงานระบบสารสนเทศได
อยางมีประสิทธิภาพ

บริหารจัดการองคกรใหมปี ระสิทธิภาพภายใตหลักบริหารจัดการที่ดี
มีแผนพัฒนา
นักศึกษา

พัฒนาภูมิทัศนและสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอ

มีทรัพยากรบุคคลที่

การเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน

มีคุณภาพ

มีแผนพัฒนาคณะและกํากับ
ดูแลที่มีประสิทธิภาพ

มีฐานขอมูลและระบบสารสนเทศที่
ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
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โครงการ/กิจกรรมประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 มุงเนนการผลิตและพัฒนาบัณฑิตที่มีคณ
ุ ภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
เปาประสงค (Goals)
เพื่อผลิตบัณฑิตดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่มีความรูความเชี่ยวชาญการปฏิบัติงานมีคุณธรรม จริยธรรม ใฝดี ใฝรู สูงาน เปนที่ตองการของสังคมและ
เตรียมความพรอมเพื่อเขาสูประชาคมอาเซียนในป พ.ศ.2558
กลยุทธที่ 1.1 พัฒนาหลักสูตรที่ยืดหยุนหลากหลาย สอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน
1.2 ปฏิรูปการจัดการเรียนการสอน โดยเนนใหผูเรียนลงมือปฏิบัติ มีความคิดสรางสรรคและจัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝงจริยธรรมที่ดีงามและอัตลักษณของ
มหาวิทยาลัย
1.3 สรางบัณฑิตใหเปนพลเมืองไทยและพลเมืองอาเซียนที่ดี
1.4 พัฒนาหองเรียนและสงสนับสนุนการเรียนการสอนใหเทียบเทามาตรฐานสากล
แหลงงบประมาณ
ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา
ที่
โครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วัด/เปาหมาย
เงินแผนดิน เงินรายได
เชิงปริมาณ
- จัดหาวัสดุการศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ไมนอ ยกวา 450
โครงการจัดการศึกษา
รายการ
คณะวิทยาศาสตรและ
เชิงคุณภาพ
ต.ค.57คณบดี
1 เทคโนโลยี (ดาน
2,283,000
- ระดับความพึงพอใจตอจํานวนวัสดุการศึกษาที่เพียงพอตอความ
ก.ย.58
วิทยาศาสตร)
ตองการ รอยละ 80
เชิงเวลา
- เบิกจายงบประมาณเปนตามแผนไตรมาส
6

ที่

โครงการ/กิจกรรม

โครงการจัดการศึกษา
คณะวิทยาศาสตรและ
2 เทคโนโลยี (ผลผลิตดาน
สังคมศาสตร)

จัดหาครุภัณฑเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอน
3
ดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี

4

จัดการศึกษาโครงการครู
พันธุบึง

ตัวชี้วัด/เปาหมาย
เชิงปริมาณ
- จัดหาวัสดุการศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ไมนอยกวา 20
รายการ
เชิงคุณภาพ
- ระดับความพึงพอใจตอจํานวนวัสดุการศึกษาที่เพียงพอตอความ
ตองการ รอยละ 80
เชิงเวลา
- เบิกจายงบประมาณเปนตามแผนไตรมาส
เชิงปริมาณ
- จัดหาครุภัณฑเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 3 รายการ
เชิงคุณภาพ
- มีครุภัณฑเพียงพอตอการเรียนการสอน รอยละ 80
เชิงเวลา
- เบิกจายงบประมาณเปนตามแผนไตรมาส
เชิงปริมาณ
- ผลิตนักศึกษาครูพันธุบึง จํานวน 36 คน
เชิงคุณภาพ
- ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนกิจกรรม
เชิงเวลา - เบิกจายงบประมาณใหเปนไปตามแผนไตรมาส

แหลงงบประมาณ
ผูรับผิดชอบ
เงินแผนดิน เงินรายได

38,530

-

คณบดี

ระยะเวลา

ต.ค.57ก.ย.58

- ประธาน

6,290,000

-

1,000,000

-

สาขาวิชา
ชีววิทยา
ต.ค.-ธ.ค.57
/สัตวศาสตร
/ฟสิกส

คณบดี

ต.ค.57ก.ย.58
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ที่

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด/เปาหมาย

แหลงงบประมาณ
ผูรับผิดชอบ
เงินแผนดิน เงินรายได

ระยะเวลา

5 โครงการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
กิจกรรมที่ 1 : พัฒนา
ศักยภาพนักศึกษา
สาขาวิชาสัตวศาสตร
1.1 สัตวศาสตรสานสัมพันธ
1.2 บําเพ็ญประโยชน
อนุรักษศิลปวัฒนธรรม
เสริมสรางคุณธรรม
1.3 ศึกษาดูงาน เสริมสราง
ปะสบการณใหนักศึกษา
1.4 การประกันคุณภาพ
กิจกรรมที่ 2 : พัฒนา
นักศึกษาสาขาวิชาเคมี
2.1 ชาวเคมี จิตอาสา แรลลี่
จักรยาน สืบสานศิลปะ
วัฒนธรรม
2.2 เคมีกาวทันวิชาการ

เชิงปริมาณ
- จํานวนนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม ไมนอยกวา 28 คน
เชิงคุณภาพ
- ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรมอยูในระดับมาก
รอยละ 80
เชิงเวลา
- กิจกรรมดําเนินการตามระยะเวลาที่กําหนด รอยละ 80

เชิงปริมาณ
- กิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ไดดําเนินการ รอยละ 100
เชิงคุณภาพ
- กิจกรรม/โครงการที่บรรลุตามวัตถุประสงคของกิจกรรม/โครงการ
รอยละ 100
เชิงเวลา
- กิจกรรม/โครงการแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด รอยละ 100

-

35,580

ปธ.สาขาวิชาสัตวศาสตร

-

9,000
4,240

ส.ค.58
ก.พ.58

-

19,340

ก.พ.58,
มี.ค.58
ส.ค.58

-

3,000
60,700 ปธ.สาขาวิชาเคมี

-

10,000

ต.ค.57

-

23,800

ต.ค.57ก.ย.58
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ที่

โครงการ/กิจกรรม
2.3 อบรมภาษาตางประเทศ
สําหรับวิชาชีพเคมี
2.4 นิเทศนักศึกษาฝก
ประสบการณวิชาชีพ
กิจกรรมที่ 3 : พัฒนา
นักศึกษาสาขาวิชา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
การอาหาร
3.1 สงเสริมกิจกรรม
นักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม

ตัวชี้วัด/เปาหมาย

เชิงปริมาณ
- กิจกรรมพัฒนานักศึกษาอยางนอย 4 กิจกรรม
เชิงคุณภาพ
- นักศึกษาไดรับการพัฒนาดานทักษะการเรียนรู ทักษะการปฏิบัติ
การฝกประสบการณ กิจกรรมวิชาการและกิจกรรมวิชาชีพเปนไปตาม
คุณลักษณะบัณฑิต
เชิงเวลา
3.2 กิจกรรมประชุมวิชาการ - การเบิกจายงบประมาณเปนไปตามไตรมาส
3.3 จัดบริการดานกายภาพ
ที่เหมาะสมตอการจัดการ
เรียนการสอน
3.4 งานประกันคุณภาพ
สาขาวิชาตาม TQF

แหลงงบประมาณ
ผูรับผิดชอบ
เงินแผนดิน เงินรายได
14,000
-

12,900
60,410

ระยะเวลา
15-16 พ.ย.
57,ม.ค.58
เม.ย.-ก.ย.58

ปธ.สาขาวิชาวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีการอาหาร

-

8,000

พ.ย.57,
ม.ค.58

-

8,000
20,000

ก.พ.58,
มิ.ย.58
พ.ย.57

3,150

ก.ค.58

-
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ที่

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด/เปาหมาย

3.5 สงเสริมประสบการณ
วิชาชีพ
3.6 ซอมบํารุงเครื่องมือ

เชิงปริมาณ
- จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่ไดดาํ เนินการ รอยละ 100
เชิงคุณภาพ
- กิจกรรม/โครงการที่บรรลุตามวัตถุประสงค รอยละ 100
เชิงเวลา
- กิจกรรม/โครงการแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด รอยละ 100

-

ระยะเวลา
ธ.ค.57

ขอสวนกลาง ก.ค.-ก.ย.58
10,000
ปธ.สาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร

126,080

-

21,750

ม.ค.58

-

35,660

ธ.ค.57

-

16,000

ม.ค.58

-

49,420

เม.ย.-ก.ย.58

-

3,250

ก.ค.58

-

- ขอสวนกลาง ก.ค.-ส.ค.58
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กิจกรรมที่ 4 : พัฒนา
นักศึกษาสาขาวิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร
4.1 สานสัมพันธชาว
คอมพิวเตอรเพื่อสุขภาพ
4.2 อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
พัฒนาทักษะวิชาการ
4.3 พัฒนาตําราเพื่อสงเสริม
พัฒนาการดานวิชาการ
4.4 สงเสริมประสบการณ/
สหกิจศึกษาวิชาชีพวิทยาการ
คอมพิวเตอร
4.5 งานประกันคุณภาพ
สาขาวิชาตาม TQF
4.6 บัณฑิตพี่พบนอง

แหลงงบประมาณ
ผูรับผิดชอบ
เงินแผนดิน เงินรายได
21,260

ที่

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด/เปาหมาย

สาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร
4.7 ชาวคอมพิวเตอรรวมใจ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
เสริมสรางคุณธรรม
จริยธรรมและการบําเพ็ญ
ประโยชน
4.8 ศึกษาดูงานทางดาน
เทคโนโลยีคอมพิวเตอรเพื่อ
เพิ่มพูนความรูดานวิชาการ
เชิงปริมาณ
กิจกรรมที่ 5 : พัฒนา
- จํานวนกิจกรรม/โครงการที่ไดดําเนินการ รอยละ 100
คุณภาพนักศึกษาสาขาวิชา
เชิงคุณภาพ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
- กิจกรรม/โครงการที่บรรลุตามวัตถุประสงคของกิจกรรม/โครงการ
5.1 อบรมเชิงปฏิบัติการ
รอยละ 100
ทางดานกราฟก
เชิงเวลา
- กิจกรรม/โครงการแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด รอยละ 100
5.2 อบรมเชิงปฏิบัติการ

แหลงงบประมาณ
ผูรับผิดชอบ
เงินแผนดิน เงินรายได
20,550

ระยะเวลา

-

- ขอสวนกลาง
33,000

ก.ย.58

-

- ขอสวนกลาง
35,000

มิ.ย.58

-

99,580

ปธ.สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ

-

9,000

เม.ย.58

-

9,000

เม.ย.58

ทางดานการสรางสื่อดิจิตอล
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ที่

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด/เปาหมาย

5.3 อบรมเชิงปฏิบัติการ
ทางดานพัฒนาเว็ปไซต
5.4 อบรมเชิงปฏิบัติการ
ทางดานภาษาอังกฤษสําหรับ
การสมัครงานดาน IT
5.5 อบรมเชิงปฏิบัติการ
ทางดานเครือขาย
คอมพิวเตอร
5.6 คาย ITเพื่อพัฒนา
คุณภาพบัณฑิต
5.7 ชาว IT รวมกิจกรรม
กีฬาสัมพันธคอมพิวเตอร
5.8 ชาว IT คิดดีทําดีบําเพ็ญ
ประโยชน และอนุรักษ
ศิลปวัฒนธรรม
กิจกรรมที่ 6 : พัฒนา
นักศึกษาสาขาวิชาโยธา
และสถาปตยกรรม

เชิงปริมาณ
- จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่สง เสริมทักษะวิชาการ/วิชาชีพ ไมนอย
กวา 7 กิจกรรม

แหลงงบประมาณ
ผูรับผิดชอบ
เงินแผนดิน เงินรายได
9,000

-

ระยะเวลา
เม.ย.58

9,000

เม.ย.58

9,000

เม.ย.58

37,580

มี.ค.58

5,000

ม.ค.58

12,000

ส.ค.58

134,230

ปธ.สาขาวิชาโยธาและ
สถาปตยกรรม
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ที่

โครงการ/กิจกรรม
6.1 อบรมการใชกลอง
อิเล็กทรอนิกสเพื่อการรังวัด

ตัวชี้วัด/เปาหมาย

- จํานวนนักศึกษาที่เขารับการพัฒนาคุณภาพ ไมนอยกวารอยละ 80
เชิงคุณภาพ
6.2 คายอาสาทองถิ่นพัฒนา - นักศึกษามีความรูความเขาใจในหัวขอการพัฒนา ไมนอยกวารอยละ
80
6.3 จางเหมาติดตั้งประตู
- นักศึกษามีความพึงพอใจตอการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ไมนอย
อลูมิเนียม
กวารอยละ 80
6.4 ศึกษาดูงานเทคโนโลยี
เชิงเวลา
โยธา (ภาค กศ.พช.)
- การเบิกจายงบประมาณเปนไปตามแผนไตรมาส

แหลงงบประมาณ
ผูรับผิดชอบ
เงินแผนดิน เงินรายได
15,000

ระยะเวลา
ก.พ.58

-

18,975

มี.ค.58

-

30,000

พ.ย.57

-

10,000

พ.ย.57

6.5 ศึกษาดูงาน “งาน
สถาปนิค 58”(ภาค 7
กศ.พช.)

-

10,000

พ.ค.58

6.6 จางซอมเครื่องมือ
เครื่องจักร
6.7 ฝกประสบการณวิชาชีพ

-

13,975

-

36,280

พ.ย.57, มี.ค.
58
ม.ค.-ก.ย.58

6.8 อบรมการใชโปรแกรม
สําเร็จรูปเพื่องานรังวัด

-

- (ขอสวนกลาง)
10,000

เม.ย.58

6.9 จัดซื้อวัสดุในการบริหาร
สาขา

-

- (ขอสวนกลาง)
10,000

มี.ค.,ก.ค.58
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ที่

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด/เปาหมาย

6.10 พัฒนาหองเรียน
มาตรฐาน

- (ขอสวนกลาง)
40,000

-

6.11 ศึกษาดูงาน
สถาปตยกรรมไทยและ
วัฒนธรรม
เชิงปริมาณ
- กิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ไดดําเนินการ 4 กิจกรรม
เชิงคุณภาพ
- นักศึกษาไดรับการพัฒนาดานทักษะการเรียนรู ทักษะการปฏิบัติ
และความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ การฝกประสบการณ กิจกรรมวิชาการ
กิจกรรมวิชาชีพ เปนไปตามคุณลักษณะบัณฑิต
เชิงเวลา
- การเบิกจายงบประมาณเปนไปตามแผนไตรมาส

-

158,250

ระยะเวลา
เม.ย.58
เม.ย.58

ปธ.สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา

-

40,000

ธ.ค.57

-

52,000

ม.ค.-เม.ย.
58

-

16,250

ม.ค.-ส.ค.58

-

50,000

เม.ย.-ก.ย.58
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กิจกรรมที่ 7 : พัฒนา
คุณภาพการศึกษา
สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา
7.1 คายพัฒนาโครงงาน
เทคโนโลยีไฟฟาสูความเปน
เลิศ
7.2 เสริมทักษะและทดสอบ
มาตรฐานฝมือแรงงาน
แหงชาติเทคโนโลยีไฟฟา
7.3 สนับสนุนกิจกรรมเพื่อ
งานประกันคุณภาพและ
บริหารงานสาขาวิชา
7.4 ฝกประสบการณวิชาชีพ
เทคโนโลยีไฟฟา

แหลงงบประมาณ
ผูรับผิดชอบ
เงินแผนดิน เงินรายได
- (ขอสวนกลาง)
91,700

ที่

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด/เปาหมาย

กิจกรรมที่ 8 : พัฒนา
ศักยภาพนักศึกษา
สาขาวิชาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมการผลิต
8.1 ศึกษาดูงานกระบวนการ
ผลิตงานอุตสาหกรรม
8.2 ทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม
8.3 อบรมเพื่อทดสอบ
มาตรฐานฝมือแรงงาน
แหงชาติ
8.4 อบรมยกระดับมาตรฐาน
ฝมือแรงงานแหงชาติ

เชิงปริมาณ
- กิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ไดดําเนินการ 10 กิจกรรม
เชิงคุณภาพ
- นักศึกษาไดรับการพัฒนาดานความรู ทักษะ ฝกประสบการณ การ
นําไปใชประกอบอาชีพ มากกวารอยละ 80
เชิงเวลา
- การเบิกจายงบประมาณเปนไปตามไตรมาส

แหลงงบประมาณ
ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา
เงินแผนดิน เงินรายได
69,850 ปธ.สาขาวิชาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมการผลิต

-

20,000

พ.ย.57

-

5,000

ม.ค.58

-

10,000

ธ.ค.57

-

20,000

ก.พ.58

8.5 การทําประกันคุณภาพ
สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
การผลิต

-

3,000

ก.ย.58

8.6 นิเทศนักศึกษาฝก
ประสบการณวิชาชีพ

-

6,850

มิ.ย.58
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ที่

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด/เปาหมาย

8.7 สนับสนุนทุนวิจัย
นักศึกษา
8.8 จัดสัมมนาศิษยเกา

แหลงงบประมาณ
ผูรับผิดชอบ
เงินแผนดิน เงินรายได
5,000
-

-

5,000

ระยะเวลา
ธ.ค.57
มิ.ย.58

(ขอสวนกลาง)

8.9 เสริมทักษะและความรู
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการ
ผลิต
8.10 ซอมแซมและบํารุง
รักษาเครื่องมืออุปกรณใน
การฝกปฏิบัติ
เชิงปริมาณ
กิจกรรมที่ 9 : พัฒนา
คุณภาพนักศึกษาสาขาวิชา - ดําเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาอยางนอย 5 กิจกรรม
เชิงคุณภาพ
คอมพิวเตอรศึกษา
- นักศึกษาไดรับการพัฒนาดานทักษะการเรียนรู ทักษะการปฏิบัติ
9.1 ศึกษาดูงานทางดาน
คอมพิวเตอร
9.2 สงเสริมคุณธรรม
จริยธรรมและทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม

การฝกประสบการณ กิจกรรมวิชาการและกิจกรรมวิชาชีพเปนไปตาม
คุณลักษณะบัณฑิต
เชิงเวลา

-

-

10,000

ก.ค.58

(ขอสวนกลาง)

-

-

50,000

ส.ค.58

(ขอสวนกลาง)

-

140,260

ปธ.สาขาวิชาคอมพิวเตอร
ศึกษา

-

35,260

ธ.ค.57

-

20,000

เม.ย.58
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ที่

โครงการ/กิจกรรม
9.3 อบรมเสริมความรูและ
ทักษะดานวิชาชีพ
9.4 กีฬาสัมพันธชาว
คอมพิวเตอรศึกษา
9.5 บัณฑิตพี่พบนอง
กิจกรรมที่ 10 : พัฒนา
นักศึกษาสาขาวิชา
คณิตศาสตร
10.1 อบรมเพื่อเสริมสราง
ทักษะวิชาชีพ
10.2 อบรมเชิงปฏิบัติการการ
ใชโปรแกรม GSP ในการ
เรียนการสอนคณิตศาสตร
10.3 อบรมการสรางสื่อใน
การเรียนการสอน
10.4 อบรมการออกแบบการ
จัดการเรียนรูคณิตศาสตร
กอนฝกประสบการณวิชาชีพ

ตัวชี้วัด/เปาหมาย
- เบิกจายงบประมาณใหเปนไปตามแผนไตรมาส

เชิงปริมาณ
- นักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตรเขารวมกิจกรรมตามที่ระบุในแตละ
โครงการ อยางนอย รอยละ 80
เชิงคุณภาพ
- นักศึกษามีความรูความเขาใจ เกิดทักษะในการเรียนทั้งภาคทฤษฎี
และปฏิบัติ รวมทั้งมีความพึงพอใจในกิจกรรมอยางนอยรอยละ 80
- อาจารยไดพัฒนาทักษะและมีประสบการณในการสอนและการ
ทํางานมากขึ้น
เชิงเวลา
- การเบิกจายเปนไปตามแผนไตรมาส

แหลงงบประมาณ
ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา
เงินแผนดิน เงินรายได
50,000
ม.ค.58,เม.ย.
58
-

15,000

ม.ค.58

-

20,000

ส.ค.58

-

110,860

ปธ.สาขาวิชาคณิตศาสตร

-

20,380

พ.ย.57

-

21,320

ก.ย.58

-

37,960

มี.ค.58

-

31,200

พ.ย.57
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ที่

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด/เปาหมาย

เชิงปริมาณ
- นักศึกษาสาขาชีววิทยาเขารวมโครงการอยางนอย 120 คน
เชิงคุณภาพ
11.1 อบรมเชิงปฏิบัติการทาง
- นักศึกษามีความพึงพอใจในการทํากิจกรรม รอยละ 80
สาขาชีววิทยา
เชิงเวลา
11.2 ศึกษาดูงาน
- โครงการแลวเสร็จตามระยะเวลา รอยละ 90
กิจกรรมที่ 11 : พัฒนา
นักศึกษาสาขาชีววิทยา

แหลงงบประมาณ
ผูรับผิดชอบ
เงินแผนดิน เงินรายได
-

71,680

ระยะเวลา

ปธ.สาขาวิชาชีววิทยา

-

30,000

พ.ย.57,
ก.พ.58

-

20,000

11.3 ทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม

-

5,680

พ.ย.57,
ก.พ.58
ก.ย.58

11.4 ชีววิทยาสัมพันธ

-

6,000

ส.ค.58

11.5 จัดหาวัสดุและอุปกรณ

-

10,000

มิ.ย.58

กิจกรรมที่ 12 : พัฒนา
นักศึกษา สาขาวิชา
วิทยาศาสตรทั่วไป

-

เชิงปริมาณ
- นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตรทั่วไปเขารวมกิจกรรม รอยละ 80
เชิงคุณภาพ
- นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตรทั่วไปมีความรูความเขาใจในศาสตร
ทางดานวิทยาศาสตรมากขึ้นเปนการเพิม่ ศักยภาพใหแกนักศึกษา รอย
12.1 ปฏิบัติการผูนําคาย
วิทยาศาสตรและการอนุรักษ ละ 80
วัฒนธรรมชาวพุทธ

-

153,620

60,000

ปธ.สาขาวิชาวิทยาศาสตร
ทั่วไป

ม.ค.58
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ที่

แหลงงบประมาณ
ผูรับผิดชอบ
เงินแผนดิน เงินรายได

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด/เปาหมาย

12.2 กิจกรรมศึกษาโครงการ
พระราชดําริและสํารวจระบบ
นิเวศทางทะเล
12.3 กิจกรรมสงเสริม
วิชาการ คุณธรรม จริยธรรม
และสานสัมพันธนองพี่
12.4 กิจกรรมบําเพ็ญ
ประโยชนและกีฬา
สรางสรรค ป 1
กิจกรรมที่ 13 : พัฒนา
นักศึกษาสาขาวิชาฟสิกส

- นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตรทั่วไปสามารถนําความรูที่ไดจากการ
เขารวมกิจกรรมไปใชในการเรียนของตัวนักศึกษาเองได รอยละ 80
- นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตรทั่วไปสามารถนําความรูที่ไดจากการ
เขารวมกิจกรรมไปใชในการประกอบวิชาชีพครูในอนาคตได รอยละ
80
เชิงเวลา
- การเบิกจายเปนไปตามแผนไตรมาส

-

65,000

ต.ค. 57

-

18,620

ต.ค. 57

-

10,000

ม.ค.58

เชิงปริมาณ
- รอยละ 90 ขึ้นไปของนักศึกษาและอาจารยไดรับประโยชนจาก
โครงการที่นําเสนอ
เชิงคุณภาพ
- เพิ่มศักยภาพวิชาเรียนปฏิบตั ิการ
- เพิ่มทักษะทางการใชเครื่องมือของนักศึกษา

-

13.1 คายผูนําวิทยาศาสตร
และการทํานุบํารุงศาสนา
13.2 ศึกษาดูงานโครงการ
พระราชดําริและสํารวจระบบ
นิเวศทางทะเล

37,400

ระยะเวลา

ปธ.สาขาวิชาฟสิกส

-

17,400

ม.ค.58

-

10,000

ต.ค.57
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ที่

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด/เปาหมาย

13.3 บําเพ็ญประโยชนแก
สังคมและกีฬาสรางสรรค
6 โครงการพัฒนานักศึกษา
6.1 เตรียมความพรอมเพื่อ
การทํางานใหแกนักศึกษา
6.2 อบรมผูนํานักศึกษา

เชิงปริมาณ
- จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่ไดดําเนินการ รอยละ 100
เชิงคุณภาพ
- โครงการ/กิจกรรมที่บรรลุตามวัตถุประสงค รอยละ 90
เชิงเวลา
- โครงการ/กิจกรรมที่เสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด
รอยละ 90

แหลงงบประมาณ
ผูรับผิดชอบ
เงินแผนดิน เงินรายได
10,000

ระยะเวลา
ม.ค.58

รองคณบดีฝายกิจการ
นักศึกษา
-

30,000

ม.ค.58

-

30,000

ก.ค.58
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 สงเสริมสนับสนุนงานวิจัยและผลักดันสูระดับสากล
เปาประสงค
เพื่อสรางสรรคผลงานวิจัย นวัตกรรม และพัฒนาองคความรูที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน
กลยุทธที่ 2.1 พัฒนาไปสูการเปนคณะที่ใหความสําคัญกับการวิจัยเพื่อรับใชทองถิน่ และนํากระบวนการวิจัยไปใชพัฒนาการเรียนการสอน
2.2 สงเสริมและสรางแรงจูงใจสําหรับคณาจารยและนักศึกษาใหผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณคาสูสังคม

ที่

1

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด/เปาหมาย

บริหารงานคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีตามตัวชี้วัดงานประกัน
คุณภาพการศึกษา
1.1 สนับสนุนวิจัย/เอกสารตํารา
คุณภาพ สําหรับอาจารยผูสอน
1.2 สนับสนุนทุนวิจัยนักศึกษา

เชิงปริมาณ
- งานวิจัย/เอกสารตํารา จํานวน 10 เลม
- งานวิจัยนักศึกษา จํานวน 10 เรื่อง
- ผลงานจดอนุสิทธิบัตร จํานวน 2 เรื่อง
เชิงคุณภาพ
- ระดับความพึงพอใจตอการสนับสนุนทุนวิจัยนักศึกษาและ
ทุนวิจัย/เอกสารตํารา ไมนอ ยกวารอยละ 80
- ระดับความพึงพอใจตอการสนับสนุนทุนจดอนุสิทธิบัตร
รอยละ 80

1.3 สนับสนุนจดอนุสิทธิบัตร

งบประมาณประจําป
2557
ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา
เงิน
เงินรายได
แผนดิน

-

100,000

ม.ค.58

-

30,000

ม.ค.58

-

5,000

ต.ค.57ก.ย.58
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 บริการทางวิชาการเพื่อเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน และเสริมสรางความเขมแข็งของวิชาชีพ
เปาประสงค
เพื่อใหบริการทางวิชาการอยางมีประสิทธิภาพและตอบสนองความตองการของชุมชน
กลยุทธที่
3.1 พัฒนาคณะใหเปนศูนยกลางการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในระดับภาคตะวันตก ระดับชาติและนานาชาติ
3.2 สรางการมีสวนรวมทุกภาคสวนเพื่อบริการวิชาการสูชุมชนและทองถิ่น
แหลงงบประมาณ
โครงการ/
ตัวชี้วัด/เปาหมาย
ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา
ที่
กิจกรรม
เงินแผนดิน เงินรายได
รองคณบดีฝายวิชาการ
1 โครงการบริการวิชาการดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2,247,700
เชิงปริมาณ
110,500
สาขาวิชา
พ.ค.58
- ครูและผูที่สนใจในจังหวัดราชบุรีและจังหวัดใกลเคียงเขารวมกิจกรรมไมนอยกวา 80
คณิตศาสตร
1.1 การอบรมการ คน
เชิงคุณภาพ
เรียนการสอน
- ผูเขารับการอบรมทุกคน มีความรู ความเขาใจและมีทักษะในการปฏิบัติกิจกรรม
โครงงาน
โครงงานคณิตศาสตรไมนอยกวารอยละ 80
คณิตศาสตร
- ผูเขารับการอบรมสามารถนําความรูและประสบการณไปใชประโยชนในการพัฒนา/

1.2 การประกวด
โครงงาน
คณิตศาสตรและ
แขงขันอัจฉริยภาพ
ทางคณิตศาสตร

บูรณาการกับการเรียนการสอนคณิตศาสตรของตนเองไมนอยกวารอยละ 75
- ผูเขารับการอบรมมีความพึงพอใจไมนอยกวา รอยละ 80
เชิงปริมาณ
- นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาคณิตศาสตร เขารวมกิจกรรมไมนอยกวา 30
โครงงาน
- นักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สงโครงงานเขารวมกิจกรรมไมนอยกวา 20
โครงงาน
- นักเรียนระดับการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน เขารวมกิจกรรมการแขงขันอัจฉริยภาพทาง

65,000

-

สาขาวิชา
คณิตศาสตร

ธ.ค.57
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ที่

โครงการ/
กิจกรรม
“เพชรจอมบึง”

ตัวชี้วัด/เปาหมาย

ผูรับผิดชอบ

ระยะเวลา

สาขาวิชา
เทคโนโลยี
ไฟฟา

ม.ค.58

คณิตศาสตรไมนอยกวา 30 คน
เชิงคุณภาพ
- นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาคณิตศาสตรมีความรูความเขาใจและมีทกั ษะใน
การปฏิบัติกิจกรรมและนําเสนอโครงงานกับสาธารณะชนไมนอยกวารอยละ 80
- นักศึกษาชั้นปที่ 3 สามารถนําความรูและประสบการณไปใชในการพัฒนาตนเอง
เกี่ยวกับการเรียนการสอนโครงงานคณิตศาสตรไดไมนอยกวารอยละ 80
- ผูเขารวมกิจกรรมการประกวดโครงงานคณิตศาสตรและแขงขันอัจฉริยภาพทาง
คณิตศาสตรมีความพึงพอใจไมนอยกวา รอยละ 80

เชิงปริมาณ
- นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและครูอาจารย ในโรงเรียนสังกัดสํานักงาน

การศึกษาขั้นพืน้ ฐาน จังหวัดราชบุรี จํานวน 2 แหงๆ ละ 25 คน รวม 50 คน
- วิทยากร อาจารย เจาหนาที่ และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง
1.3 คายสรางสรรค จํานวน 20 คน

โครงงาน
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี

แหลงงบประมาณ
เงินแผนดิน เงินรายได

76,800

-

เชิงคุณภาพ
- นักเรียนและครูอาจารย ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน จังหวัด

ราชบุรี มีความรูความเขาใจในกระบวนการจัดทําโครงงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
เพิ่มขึ้น และสามารถปฏิบัติการทําโครงงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีได
- ผูเขารับบริการวิชาการมีความรูความเขาใจในการจัดทําโครงงานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ไมนอยกวารอยละ 80
- ผูเขารับบริการวิชาการมีความพึงพอใจในการใหบริการวิชาการแกสังคมครั้งนี้ ไม
นอยกวารอยละ 80
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ที่

โครงการ/
กิจกรรม

ตัวชี้วัด/เปาหมาย

แหลงงบประมาณ
เงินแผนดิน เงินรายได

ผูรับผิดชอบ

ระยะเวลา

-

อ.เรืองอุไร

พ.ย.57,พ.ค.
58

-

สาขา
คอมพิวเตอร
ศึกษา

พ.ย.58

- ผูเขารับบริการวิชาการสามารถนําความรูที่ไดรับไปใชประโยชนได ไมนอยกวารอย

ละ 70
- อาจารย และนักศึกษา สาขาเทคโนโลยีไฟฟา ไดรวมเปนวิทยากรเพื่อเผยแพร
ความรูสูชุมชน

1.4 คาย
คณิตศาสตร

1.5 คาย
คอมพิวเตอรศึกษา
สําหรับโรงเรียนใน
โครงการ
พระราชดําริฯ

เชิงปริมาณ
- มีผูเขารวมโครงการ เขารับบริการวิชาการไมนอยกวา 300 คน
- นักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตรเขารวมโครงการไมนอยกวา 80 คน
เชิงคุณภาพ
- ผูรับบริการทีเ่ ขารวมโครงการมีความรูความเขาใจ ไมนอยกวารอยละ 90
- ผูรับบริการทีเ่ ขารวมโครงการมีความพึงพอใจ ไมนอ ยกวารอยละ 80
- ผูรับบริการที่เขารวมโครงการนําความรูที่ไดรับไปใชประโยชน ไมนอยกวารอยละ 75
เชิงปริมาณ
- นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอรศึกษา ชั้นปที่ 4 เขารวมจัดกิจกรรมไม
นอยกวา 3 โรงเรียน
- นัก เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนในโครงการพระราชดําริฯ เขารวม
กิจกรรมไมนอยกวา รอยละ 80
เชิงคุณภาพ
- นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา ชั้นปที่ 4 มีความรูความเขาใจและมีทกั ษะใน
การปฏิบัติกิจกรรมคายคอมพิวเตอรไมนอยกวารอยละ 80
- นักศึกษาชั้นปที่ 4 สามารถนําความรูและประสบการณไปใชในการพัฒนาตนเอง
เกี่ยวกับการเรียนการสอนในรายวิชาฝกประสบการณวิชาชีพคอมพิวเตอร ไดไมนอย

130,000

51,550
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ที่

โครงการ/
กิจกรรม

ตัวชี้วัด/เปาหมาย

แหลงงบประมาณ
เงินแผนดิน เงินรายได

ผูรับผิดชอบ

ระยะเวลา

กวารอยละ 80
- ผูเขารวมกิจกรรมคายคอมพิวเตอรศึกษา มีความพึงพอใจไมนอยกวา รอยละ 80

เชิงปริมาณ
- นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่กําลังศึกษาอยูในโรงเรียนที่ตั้งอยูในจังห

110,550

-

สาขาวิชา
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ก.พ.58

110,550

-

สาขาวิชา
ชีววิทยา

ก.พ.58

ราชบุรีและจังหวัดใกลเคียง จํานวน 260 คน
- จํานวนครั้งในการบริการวิชาการ 10 ครั้ง

1.6 คาย IT เพื่อ
เยาวชน

1.7 คายชีววิทยา
และสิ่งแวดลอม

- จํานวนวันในการบริการวิชาการ 10 วัน
เชิงคุณภาพ
- จํานวนวันในการบริการวิชาการ 10 วัน
- ผูรับบริการมีความพึงพอใจ ไมต่ํากวารอยละ 80
- ผูรับบริการนําไปใชประโยชน ไมต่ํากวารอยละ 75
เชิงปริมาณ
- มีผเู ขารวมโครงการเขารับบริการวิชาการไมนอยกวา 100 คน
- นักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยาเขารวมโครงการไมนอ ยกวา 40 คน
เชิงคุณภาพ
- ผูรับบริการทีเ่ ขารวมโครงการมีความรู ความเขาใจไมนอยกวารอยละ 90
- ผูรับบริการที่เขารวมโครงการมีความพึงพอใจ ไมนอยกวารอยละ 80
- ผูรับบริการที่เขารวมโครงการนําความรูที่ไดรับไปใชประโยชนไมนอยกวารอยละ 75

25

ที่

โครงการ/
กิจกรรม
1.8 ฝกอบรมการ
เขียนโปรแกรม
ภาษาจาวาสําหรับ
ครู

ตัวชี้วัด/เปาหมาย
เชิงปริมาณ
- ครูในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา จํานวน 25 คน
เชิงคุณภาพ
- ผูเขารับการอบรมสามารถเขียนโปรแกรมภาษาจาวาไดรอยละ 85
- ผูเขารับการอบรมมีความพึงพอใจในระดับมาก

1.9 ฝกอบรมการ
สรางหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส
สําหรับครู

เชิงปริมาณ
- ครูในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา จํานวน 40 คน
เชิงคุณภาพ
- ผูเขารับการอบรมสามารถสรางหนังสืออิเล็กทรอนิกสไดรอยละ 85
- ผูเขารับการอบรมมีความพึงพอใจในระดับมาก

1.10 ชุมชนเขมแข็ง
ดวยวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีสู
ประชาคมอาเซียน

เชิงปริมาณ
- นักเรียนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลายในจังหวัดราชบุรีและ
จังหวัดใกลเคียง จํานวน 150 คน
- อาจารยผูสอนคณิตศาสตร วิทยาศาสตร ในจังหวัดราชบุรีและจังหวัดใกลเ คียง
จํานวน 50 คน
เชิงคุณภาพ
- ผูเขารวมโครงการ มีความรูความเขาใจ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ไม
นอยกวารอยละ 90
- ผูเขารวมโครงการ มีความพึงพอใจ ไมนอยกวารอยละ 80
- ผูเขารวมโครงการ สามารถนําความรูไปใชประโยชนได ไมนอยกวารอยละ 75

แหลงงบประมาณ
เงินแผนดิน เงินรายได
51,525
-

ผูรับผิดชอบ

ระยะเวลา

สาขาวิชา
คอมพิวเตอร
ศึกษา

ม.ค.58

51,566

-

สาขาวิชา
คอมพิวเตอร
ศึกษา

มิ.ย.58

255,321

-

รองคณบดี
ฝายวิชาการ

ต.ค.57,ธ.ค.
57
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ที่

โครงการ/
กิจกรรม

ตัวชี้วัด/เปาหมาย

เชิงปริมาณ
- ครัวเรือนของชุมชนรอบมหาวิทยาลัยฯ ไมนอยกวา 200 คน 5 หมูบาน สามารถลด
1.11 การลด
คาใชจายพลังงาน คาใชจายพลังงานได ไมนอยกวารอยละ 10
- อาจารยและนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตรทั่วไปจํานวน 15 คน ไดเรียนรูป ระสบ
ในครัวเรือนของ
การณจริงในการสัมผัสวิถีชีวิตของชุมชนรอบมหาวิทยาลัย
ชุมชนรอบ
เชิงคุณภาพ
มหาวิทยาลัย
- ชุมชนรอบมหาวิทยาลัยฯ ตระหนักถึงความสําคัญในการประยุกตใชความรูว ิทยา ศาสตรในการดํารงชีวิตหรือการประกอบอาชีพ
เชิงปริมาณ
- ชุมชนรอบมหาวิทยาลัยจํานวนไมนอยกวา 100 ครัวเรือน 3 หมูบาน ไดรับความรู
และพัฒนาคุณภาพชีวิต
1.12 การเผยแพร - อาจารยและนักศึกษาสาขาวิชาฟสิกสจํานวน 14 คน ไดเรียนรูประสบการณจริงในการ
ความรูฟสิกสแก
สัมผัสวิถีชีวิตของชุมชนรอบมหาวิทยาลัย
เชิงคุณภาพ
ชุมชนรอบ
- ชุมชนรอบมหาวิทยาลัยฯ ตระหนักถึงความสําคัญในการประยุกตใชความรูวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัย
การดํารงชีวิตหรือการประกอบอาชีพ
- ชุมชนรอบมหาวิทยาลัยฯ เกิดทัศนคติที่ดีตอคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง
เชิงปริมาณ
1.13 เทคโนโลยี
- ประชาชนทั่วไปในพื้นที่อําเภอจอมบึง และศิษยเกา มีความรู ความเขาใจ ในการใช
ไฟฟาเพื่อประชาชน และซอมแซมไฟฟาไดอยางถูกตอง ปลอดภัย และประหยัด จํานวน 25 คน
- วิทยากร อาจารย เจาหนาที่ และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง

แหลงงบประมาณ
เงินแผนดิน เงินรายได
100,000
-

ผูรับผิดชอบ

ระยะเวลา

สาขาวิชา
วิทยาศาสตร
ทั่วไป

เม.ย.58

88,400

-

สาขาวิชา
ฟสิกส

ธ.ค.57

79,000

-

สาขาวิชา
เทคโนโลยี
ไฟฟา

มี.ค.58
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ที่

โครงการ/
กิจกรรม

ตัวชี้วัด/เปาหมาย

แหลงงบประมาณ
เงินแผนดิน เงินรายได

ผูรับผิดชอบ

ระยะเวลา

สาขาวิชาเคมี

ม.ค.58,
เม.ย.58

จํานวน 10 คน
เชิงคุณภาพ
- ประชาชนทั่วไปในพื้นที่อําเภอจอมบึง และศิษยเกา มีความรู ความเขาใจเพิ่มขึ้น ใน
การใชและซอมแซมไฟฟาไดอยางถูกตอง ปลอดภัย และประหยัด
- ผูเ ขารับบริการวิชาการมีความรูความเขาใจในดานการใชและซอมแซมไฟฟา ไมนอย
กวารอยละ 80
- ผูเขารับบริการวิชาการมีความพึงพอใจในการใหบริการวิชาการแกสงั คมครั้งนี้ ไม
นอยกวารอยละ 80
- ผูเขารับบริการวิชาการสามารถนําความรูที่ไดรับไปใชประโยชนได ไมนอยกวารอยละ
70
- อาจารยสาขาเทคโนโลยีไฟฟา และนักศึกษา ไดรวมเปนวิทยากรเพื่อเผยแพรความรู
สูประชาชนและชุมชน

1.14 เคมีสูชุมชน

เชิงปริมาณ
- มีนักเรียนจากโรงเรียนในชุมชนเขารวมกิจกรรมอยางนอย 60 คน
- มีกลุมเกษตรกรในชุมชนอยางนอย 50 คนเขารวมอบรมและฝกปฏิบัติการ
เชิงคุณภาพ
- นักเรียนมีความรูความเขาใจ มีความพึงพอใจ และนําไปใชประโยชนไดรอ ยละ 90 ขึ้น
ไป
- เกษตรกรในชุมชนมีความรูความเขาใจ มีความพึงพอใจ และนําไปใชประโยชนไดรอย
ละ 80 ขึ้นไป

154,700

-
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ที่

โครงการ/
กิจกรรม

1.15 อบรมเชิง
ปฏิบัติการ “การใช
โปรแกรมสําเร็จรูป
ทางสถิติเพื่อทํา
การวิเคราะหและ
ประมวลผลในการ
ทําวิจัย”

1.16 อบรมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อ
พัฒนาความรูดาน
คอมพิวเตอร

ตัวชี้วัด/เปาหมาย
เชิงปริมาณ
- ครูโรงเรียนในจังหวัดราชบุรีและจังหวัดใกลเคียงจํานวน 15 คน เขารวมอบรมไมนอย
กวารอยละ 80 (ยกเวนครูโรงเรียนบานตะโกลาง โรงเรียนรุจิรพัฒน และโรงเรียนโปง
กระทิงบน)
- ครูโรงเรียนบานตะโกลาง โรงเรียนรุจิรพัฒน และโรงเรียนโปงกระทิงบน จํานวน 10
คน เขารวมอบรมไมนอยกวารอยละ 80
- บุคคลทั่วไป จํานวน 25 คน เขารวมอบรมไมนอยกวารอยละ 80
เชิงคุณภาพ
- ผูเขารับการอบรมทุกคน มีความรูความเขาใจในการใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ ไม
นอยกวารอยละ 90
- ผูเขารับการอบรมมีความพึงพอใจในการอบรม ไมนอยกวารอยละ 80
- ผูเขารับการอบรมสามารถนําความรูและประสบการณไปใชประโยชนในการทํางานได
ไมนอยกวารอยละ 90
เชิงปริมาณ
- ผูเ ขารวมโครงการ เชน ครู/บุคลากรทางการศึกษา/นักศึกษา/ศิษยเกา/บุคคลทั่วไป
ที่ไดรับความรูจากการเขารับการอบรมจํานวน 50 คน
เชิงคุณภาพ
- ผูเ ขารวมโครงการมีความรูความเขาใจและมีทักษะเพิ่มขึ้นจากการเขารวมโครงการ
ไมนอยกวารอยละ 80
- ผูเขารวมโครงการ สามารถนําความรูและประสบการณไปใชในการพัฒนาตนเอง และ
สามารถนําไปประยุกตใชได ไมนอยกวารอยละ 80
- ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจในการเขารวมโครงการ ไมนอยกวารอยละ 80

แหลงงบประมาณ
เงินแผนดิน เงินรายได
65,000
-

176,800

-

ผูรับผิดชอบ

ระยะเวลา

สาขาวิชา
คณิตศาสตร

ธ.ค.57

สาขาวิชา
วิทยาการ
คอมพิวเตอร

พ.ค.58
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ที่

โครงการ/
กิจกรรม

ตัวชี้วัด/เปาหมาย

เชิงปริมาณ
- บุคลากรทองถิน่ เขารับการอบรมจํานวนไมนอยกวา 60 คน
- จํานวนกิจกรรมไมนอยกวา 2 กิจกรรม
- จํานวนวันในการจัดกิจกรรมรวมไมนอยกวา 6 วัน
1.17 อบรมเชิง
เชิงคุณภาพ
ปฏิบัติการทาง
- บุคลากรและองคก รปกครองสวนทองถิ่นมีความรูและทักษะทางดานงานโยธาและ
เทคโนโลยีโยธาและ สถาปตยกรรมไมนอยกวารอยละ 90
สถาปตยกรรม
- บุคลากรและองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมไมนอย
กวารอยละ 80
- บุคลากรและองคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถนําความรูที่ไดรับไปใชประโยชนได
ไมนอยกวารอยละ 75
เชิงปริมาณ
- บุคลากรระดับหัวหนางานในสถานประกอบกิจการ และศิษยเกาที่ปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบกิจการ จํานวน 50 คน
1.18 อบรม
- วิทยากร อาจารย เจาหนาที่ และนักศึก ษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ หมูบานจอมบึง
หลักสูตร
จํานวน 10 คน
เจาหนาที่ความ
เชิงคุณภาพ
ปลอดภัยในการ
- บุคลากรระดับหัวหนางานในสถานประกอบกิจการ ศิษยเ กาที่ปฏิบัติง านในสถาน
ทํางานระดับ
ประกอบกิจการ และอาจารย เจาหนาที่ นักศึกษา มีความรูและประสบการณในดาน
หัวหนางาน
ความปลอดภัยในการทํางานมากขึ้น
- ผูเขารับบริการวิชาการมีความรูความเขาใจในดานความปลอดภัยในการทํางาน ไม
นอยกวารอยละ 80

แหลงงบประมาณ
ผูรับผิดชอบ
เงินแผนดิน เงินรายได
154,700
สาขาวิชาโยธา
และ
สถาปตยกรรม

91,000

-

ดร.เสรี

ระยะเวลา
ม.ค.58,
มิ.ย.58

ธ.ค.57
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ที่

โครงการ/
กิจกรรม

1.19 ถายทอดองค
ความรูและ
นวัตกรรมเพื่อ
ความมัน่ คงดาน
อาหาร ปที่ 4

1.20 การบริหาร
จัดการฟารมเลี้ยง
สัตวของเกษตรกร
รายยอยอยางมี
ประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด/เปาหมาย
- ผูเขารับบริการวิช าการมีความพึงพอใจในการใหบริการวิชาการแกสังคมครั้งนี้ ไม
นอยกวารอยละ 80
- ผูเขารับบริการวิชาการสามารถนําความรูที่ไดรับไปใชประโยชนได ไมนอยกวารอยละ
70
เชิงปริมาณ
- เพื่อใหผูรับบริการมีความเขาใจในกรรมวิธีตามหลักวิชาการ ในการนําวัตถุดิบใน
ธรรมชาติมาผลิตนวัตกรรมอาหาร
เชิงคุณภาพ
- เพื่อ นํา ความรูแ ละประสบการณ จากโครงการนี้ม าบู ร ณาการการเรี ยนการสอน
รายวิชา ของนักศึกษาชั้นปที่ 1ถึง 4 ไดแก วิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
เบื้องตน (FT6301) วิชาเคมีอาหาร (FT6202) วิชาอาหารและโภชนาการ (FT6302) และ
วิชาการตลาดและการพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร (FT6403)
- เพื่อนําความรูและประสบการณจากโครงการนี้ม าบูร ณาการงานวิจัยตามแผนงาน
เรื่องผลิตภัณฑนวัตกรรมจากทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่จังหวัดราชบุรี
- ทรัพยากรมนุษยในทองถิ่นเกิดการเพิ่มพูนองคความรู และสาธารณชนไดรูจักบริบท
ของสาขาวิชาวิทยาศาสตรการอาหารมากขึ้น
เชิงปริมาณ
- เกษตรกรเขารวมโครงการ ไมนอ ยกวา 2 กลุมเกษตรกร
- นักศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร เขารวมโครงการ ไมนอยกวารอยละ 80
- เกษตรกรมีผลผลิตดานปศุสัตวมากขึ้น
เชิงคุณภาพ
- เกษตรกรมีความรูความเขาใจในการเลี้ยงสัตวใหมปี ระสิทธิภาพมากขึ้น

แหลงงบประมาณ
เงินแผนดิน เงินรายได

ผูรับผิดชอบ

ระยะเวลา

110,500

-

สาขาวิชา
วิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี
การอาหาร

มี.ค. 58

88,400

-

สาขาวิชา
สัตวศาสตร

พ.ค.58
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ที่

โครงการ/
กิจกรรม

ตัวชี้วัด/เปาหมาย

แหลงงบประมาณ
เงินแผนดิน เงินรายได

ผูรับผิดชอบ

ระยะเวลา

สาขาวิชา
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
การผลิต

มี.ค.58

- นักศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร ไดฝกใหบริการวิชาการ และฝกปฏิบัติการตางๆ ใน
การเลี้ยงสัตวมากขึ้น
- เพื่อใหนักศึกษามีการทํางานรวมกับผูอื่น และมีความรับผิดชอบตอหนาที่
- เพื่อใหนักศึกษาไดใชเวลาวางใหเกิดประโยชน และฝกการทํางานดานวิชาชีพสัตว
ศาสตร
- เพื่อประชาสัมพันธหลักสูตรสัตวศาสตร ใหเปนที่รูจักมากขึ้น
- มีการบูรณาการงานบริการวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอน รายวิชา AS55601
หลักการเลี้ยงสัตว

1.21 การออกแบบ
และการทุบขึ้นรูป
งานโลหะเครื่องมือ
ทางการเกษตร

เชิงปริมาณ
- ผูผานการอบรมการทุบขึ้นรูปงานโลหะเครื่องมือทางการเกษตรมากกวา 30 คน
- ไดความรูที่ผานการอบรมมาสูการเรียนการสอนมากกวา 1 รายวิชาในสาขาวิชา
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต
- ไดปญหาที่เกิดจากการอบรมสูงานวิจัยในสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต
อยางนอย 1 เรื่อง
เชิงคุณภาพ
- ผูผานการอบรมงานการทุบขึ้นรูปงานโลหะเครื่องมือทางการเกษตรมีความพึงพอใจ
มากกวา 90 %
- ผูผานการอบรมงานการทุบขึ้นรูปงานโลหะเครื่องมือทางการเกษตรนําความรูไป
พัฒนาตอยอด
- ไดสรางเครือขายชุมชนในจอมบึงในการทุบขึ้นรูปงานโลหะเครื่องมือทางการเกษตร

132,600

-
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ที่
2

3

แหลงงบประมาณ
เงินแผนดิน เงินรายได

ผูรับผิดชอบ

ระยะเวลา

คณบดี

-

120,000

รองคณบดี
ฝายวิชาการ

ส.ค.58

หน.ศูนยตรวจสอบสินคาเกษตรฯ

75,000

-

เม.ย.-มิ.ย.58

90,000

-

ต.ค.57ก.ย.58

60,000

-

เม.ย.-ก.ย.58
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โครงการ/
ตัวชี้วัด/เปาหมาย
กิจกรรม
บริหารงานคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตามตัวชี้วัดงานประกันคุณภาพการศึกษา
เชิงปริมาณ
- ผูเขาชมนิทรรศการงานสัปดาหวิทยาศาสตรไมนอยกวา 500 คน
2.1 จัดนิทรรศการ เชิงคุณภาพ
สัปดาห
- นําความรูและประสบการณจากการผลิตผลงานมาใชในพัฒนา/บูรณาการ
วิทยาศาสตร
งานวิจัย
- ผลงานการวิจัยของนักศึกษาและคณาจารยของคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีไดเผยแพรสูสาธารณชน
โครงการตรวจสอบสารตกคางในผลผลิตทางการเกษตรและการใหบริการเชิงวิชาการ
3.1 การถายทอด
เชิงปริมาณ
องคความรูดาน
- มีผูเขาอบรม ไมนอยกวา 30 คน
เกษตรปลอดภัย
- ตัวอยางผักและผลผลิตทางการเกษตร จํานวนไมนอยกวา 300 ตัวอยาง
3.2 ตรวจสอบสาร - ตัวอยางปุยและวัสดุปลูกในปุยอินทรีย จํานวนไมนอยกวา 100 ตัวอยาง
ตกคางในปจจัย
เชิงคุณภาพ
ผลผลิตทางดาน
- สามารถสรางเครือขายความรวมมือของทั้งภาครัฐและภาคเอกชนกับกลุม
เกษตร
เกษตรกรและประชาชน รอยละ 90
3.3 ตรวจวิเคราะห
ธาตุอาหารหลักใน
วัสดุปลูกและปุย
อินทรีย

ที่
4

โครงการ/
ตัวชี้วัด/เปาหมาย
กิจกรรม
โครงการผลิตและถายทอดพืชปลอดภัยจากสารพิษ
4.1 การบริการ
เชิงปริมาณ
วิชาการ/สัมมนา
- บริการวิชาการ จํานวน 1 ครั้ง
- จัดการประกวดกลวยไม จํานวน 1 ครั้ง
4.2 จัดประกวด
เชิงคุณภาพ
กลวยไม(พรอม
- ผูมารับบริการมีความพึงพอใจ รอยละ 85
แสดงผลงานศูนย)

แหลงงบประมาณ
เงินแผนดิน เงินรายได

ผูรับผิดชอบ

ระยะเวลา

50,000

-

หน.ศูนยเพาะเลี้ยงเนื้อเยือ่ ฯ
เม.ย.-มิ.ย.58

250,000

-

เม.ย.-มิ.ย.58
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 ทํานุบํารุง สืบสานและเผยแพรศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น
เปาประสงค เพื่อสงเสริมและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทยและทองถิ่น
กลยุทธที่ 4.1 สรางคุณคาดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ที่

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด/เปาหมาย

โครงการพัฒนานักศึกษาทางดาน เชิงปริมาณ
- จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่ไดดําเนินการ รอยละ 100
ศิลปะและวัฒนธรรม
เชิงคุณภาพ
1.1 ทําบุญตักบาตร
- โครงการ/กิจกรรมที่บรรลุตามวัตถุประสงค รอยละ
90
1.2 สนับสนุนการจัดแขงขันกีฬา
เชิงเวลา
1.3 แสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม - โครงการ/กิจกรรมที่เสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด
รอยละ 90
ประจําป 2558
โครงการพัฒนานักศึกษาประจํา
2
สาขาวิชา
2.1 บําเพ็ญประโยชน อนุรักษ
ศิลปวัฒนธรรม เสริมสรางคุณธรรม

แหลงงบประมาณ
เงินแผนดิน เงินรายได

1

2.2 ชาวเคมี จิตอาสา แรลลี่จักรยาน
สืบสานศิลปะ วัฒนธรรม

ผูรับผิดชอบ

ระยะเวลา

รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา
-

8,500

ส.ค.58

-

20,000

ส.ค.58

-

40,000

ส.ค.58
ประธานสาขาวิชา

-

4,240

สาขาวิชา
สัตวศาสตร

ก.พ.58

-

10,000

สาขาวิชาเคมี

ต.ค.57
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ที่

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด/เปาหมาย

แหลงงบประมาณ
เงินแผนดิน เงินรายได
8,000

ผูรับผิดชอบ

2.4 ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

-

2.5 สงเสริมคุณธรรม จริยธรรมและ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

-

2.6 ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

-

สาขาวิชา
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการ
อาหาร
สาขาวิชา
5,000
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรมการ
ผลิต
สาขาวิชา
20,000
คอมพิวเตอร
ศึกษา
5,680 สาขาวิชาชีววิทยา

2.7 ปฏิบัติการผูนําคายวิทยาศาสตร
และการอนุรักษวัฒนธรรมชาวพุทธ

-

60,000

2.8 คายผูนําวิทยาศาสตรและการ
ทํานุบํารุงศาสนา
2.9 ชาว IT คิดดีทําดีบําเพ็ญ
ประโยชนและอนุรักษศิลปวัฒนธรรม

-

17,400

-

12,000

2.3 สงเสริมกิจกรรมนักศึกษาและ
ศิลปวัฒนธรรม

ระยะเวลา
พ.ย.57,
ม.ค.58

สาขาวิชา
วิทยาศาสตร
ทั่วไป
สาขาวิชาฟสิกส

ม.ค.58

สาขาวิชา
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ส.ค.58

ม.ค.58

เม.ย.58
ก.ย.58

ม.ค.58
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีคุณภาพและสามารถเชื่อมโยงกับหนวยงานภายนอกไดอยางมีประสิทธิภาพ
เปาประสงค เพื่อใหคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนองคกรที่มีการบริหารจัดการทีม่ ีคุณภาพ เอื้ออํานวยใหดําเนินการตามพันธกิจไดบรรลุผลสําเร็จ
กลยุทธที่
5.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการองคกรใหมีคุณภาพและสูความเปนเลิศ
5.2 พัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกฝายอยางตอเนื่องและรอบดาน
5.3 พัฒนาเครือขายความรวมมือกับศิษยเกาเพื่อรวมกันพัฒนาคณะ
5.4 รวมพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหมีประสิทธิภาพ
แหลงงบประมาณ
ที่
โครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วัด/เปาหมาย
ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา
เงินแผนดิน เงินรายได
1 บริหารงานคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตามตัวชี้วัดงานประกันคุณภาพการศึกษา
คณบดี
1.1 ศึกษาดูงาน ฝกอบรม เพื่อเพิ่มพูน
ความรูและประสบการณ
1.2 พัฒนาและบริหารจัดการคณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
1.3 อบรมใหความรูคณาจารยเกี่ยวกับ
การทําผลงานทางวิชาการ
1.4 ประชุมเชิงปฏิบัตกิ ารปรับแผน
ยุทธศาสตรคณะวิทยาศาสตรฯ

เชิงปริมาณ
- ศึกษาดูงาน ฝกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรูและ
ประสบการณ อยางนอย 40 ครั้ง
- พัฒนาและบริหารจัดการคณะ ไมนอยกวา 4 ครั้ง
- ประชุมผูบริหาร อาจารย บุคลากรและกรรมการ
ประจําคณะ ไมนอยกวา 12 ครั้ง
- อบรมใหความรูค ณาจารยเกี่ยวกับการทําผลงานทาง
วิชาการอยางนอย 2 ครัง้
- ประชุมเชิงปฏิบัติการปรับแผนยุทธศาสตรฯ จํานวน 1
ครั้ง
เชิงคุณภาพ
- ระดับความพึงพอใจตอการศึกษาดูงาน ฝกอบรมเพื่อ
เพิ่มพูนความรูและประสบการณ รอยละ 80
- ระดับความพึงพอใจตอการพัฒนาและบริหารจัดการ

-

231,500

ต.ค.57ส.ค.58

-

257,700

ต.ค.57ส.ค.58

-

40,000

ต.ค.57

-

89,000

ก.ย.58
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ที่

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด/เปาหมาย

แหลงงบประมาณ
ผูรับผิดชอบ
เงินแผนดิน เงินรายได

ระยะเวลา

คณะ รอยละ 80
- ระดับความพึงพอใจตอการอบรมใหความรูเกี่ยวกับ
การทําผลงานวิชาการ รอยละ 80
- ประสิทธิภาพในการดําเนินงานใหบรรลุวัตถุประสงค
รอยละ 80

-

-

หัวหนาศูนยวิทยาศาสตรฯ
ต.ค.57ก.ย.58
ต.ค.57ก.ย.58
ต.ค.57ก.ย.58
ศูนยตรวจสอบสินคาเกษตรฯ
ต.ค.57มิ.ย.58
ต.ค.57ส.ค.58
ต.ค.57ส.ค.58
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2 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร
800,000
2.1 ซอมบํารุงครุภัณฑวิทยาศาสตร
เชิงปริมาณ
650,000
- รายงานผลการดําเนินงานประจําป 1 เลม
2.2 จัดหาวัสดุวิทยาศาสตรและวัสดุเพื่อ เชิงคุณภาพ
100,000
- ความพึงพอใจการใชบริการ รอยละ 90
พัฒนาการเรียนการสอน
2.3 สนับสนุนวัสดุการทํางานและพัฒนา เชิงเวลา
50,000
- ดําเนินเสร็จสิ้นตามระยะเวลา
ศักยภาพบุคลากร
เชิงปริมาณ
3 โครงการตรวจสอบสารตกคางใน
- พัฒนาบุคลากร รอยละ 32
ผลผลิตทางการเกษตร
- เครื่องมือวิเคราะหสําหรับสอบเทียบ จํานวน 5
3.1 พัฒนาศักยภาพบุคลากรดาน
70,000
เครื่อง
วิทยาศาสตร
- จํานวนวัสดุ อุปกรณ สารเคมี จํานวน 260 รายการ
3.2 ตรวจซอมปรับแตงคุณภาพ
250,000
เชิงคุณภาพ
เครื่องมือใหไดมาตรฐาน
- ทักษะการทํางานของบุคลากรเพิ่มมากขึ้น รอยละ
3.3 จัดซื้อวัสดุ อุปกรณสารเคมี และ
255,000
80
- เครื่องมือสามารถใชงานไดตามปกติ รอยละ 90
วัสดุสํานักงาน

ที่
4

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด/เปาหมาย

โครงการผลิตและถายทอดพืชปลอดภัยจากสารพิษ
4.1 บริหารจัดการศูนย
4.2 ซอมแซมบํารุงรักษาอุปกรณ
เครื่องมือวิทยาศาสตร
4.3 จัดซื้อวัสดุ

เชิงปริมาณ
- รายงานผลการดําเนินงานประจําป 1 เลม
เชิงคุณภาพ
- ความพึงพอใจการใชบริการ รอยละ 90
เชิงเวลา
- ดําเนินการเสร็จสิ้นตามระยะเวลา

แหลงงบประมาณ
ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา
เงินแผนดิน เงินรายได
ศูนยเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อฯ
287,050

-

70.000

-

142.950

-

ต.ค.57ก.ย.58
ต.ค.57ส.ค.58
ต.ค.57ส.ค.58

39

40

การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดดําเนินการกํากับ ติดตามและประเมินผลแผนการปฏิบัตกิ าร
โดยกําหนดกลไกการประเมินผลแผนปฏิบัติการประจําป เพือ่ ใหสามารถนําผลการประเมินแผนปฏิบัติ
การประจําปมาใชในการวางแผนในปถัดไป โดยทางคณะวิทยาศาสตรฯจะดําเนินการรวบรวมขอมูล ทั้ง
ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ นําขอมูลมาวิเคราะห เพื่อปรับปรุงการดําเนินงานหรือปรับเปลี่ยน
เปาหมายของโครงการใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลง
กรอบแนวคิดระบบติดตามและประเมินผล
ปจจัยนําเขา
 แผนปฏิบตั ิการ
 งบประมาณ
 บุคลากร
 ทรัพยากรอื่นๆ

ระบบติดตาม
(Monitoring)

กระบวนการ
 การใชทรัพยากร
 การดําเนินการตามแผน
 การบริหารแผน
ผลผลิต
 ความสําเร็จของการ
ดําเนินงานตามแผน/
ตัวชี้วัด
ผลลัพธ

ระบบประเมินผล
(Evaluation)
วัตถุประสงค คือ

 ความสําเร็จของ
การดําเนินงาน
ตามแผน/ตัวชี้วัด
เมื่อเทียบกับวัตถุ
ประสงค/เปาหมาย
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1. เพื่อรวบรวมผลการปฏิบตั ิงานตามแผนปฏิบัติการประจําป ที่ไดกําหนดไวในโครงการ/
กิจกรรม
2. เพื่อรวบรวมผลการดําเนินงานที่ไดกําหนดไวในโครงการ/กิจกรรม
3. เพื่อทราบปญหาและอุปสรรคของการดําเนินงาน
4. เพื่อนําผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบตั ิการประจําปมาวางแผนจัดทําแผนปฏิบัติการในป
ถัดไป

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

การปรับแผนปฏิบัตกิ ารประจําป
1. การปรับแผนปฏิบัติการในระดับกิจกรรมของโครงการ หากมีการปรับปรุงเพิ่มเติมหรือ
ยกเลิกกิจกรรมตางๆ แตวัตถุประสงคและเปาหมายโครงการ/กิจกรรม ไมมกี าร
เปลี่ยนแปลง ใหนําเสนอรองคณบดีฝายบริหารและวางแผนพิจารณา
2. การปรับแผนในระดับโครงการ หากมีการปรับปรุงเพิ่มเติมหรือยกเลิก แลวสงผลให
วัตถุประสงค เปาหมายเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ใหเสนอตอคณบดีพิจารณา

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

42

ภาคผนวก

43

โครงสรางองคกร
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

สํานักงาน
คณบดี

ศูนยตรวจสอบ
สินคาเกษตร
จังหวัดราชบุรี

งานธุรการ
งานการเงินและพัสดุ
งานบริการการศึกษา
งานอาคารสถานที่
งานกิจการนักศึกษา
งานนโยบายและแผน
งานบริการวิชาการและวิจัย

สาขาวิชา

ศูนยเพาะเลี้ยง
เนื้อเยือ่ พืช
ปลอดเชื้อเพื่อ
พัฒนาสูการ
สงออก

ศูนยวิทยาศาสตร
และวิทยาศาสตร
ประยุกต

คลินิก
เทคโนโลยี

วิทยาการคอมพิวเตอร
สํานักงานศูนยวิทยาศาสตรฯ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
หนวยปฏิบัติการเคมี
โยธาและสถาปตยกรรม
หนวยปฏิบัติการชีววิทยา
เทคโนโลยีไฟฟา
หนวยปฏิบัติการฟสิกส
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต
สัตวศาสตร
เคมี
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
ชีววิทยา (คบ. 5 ป)
คอมพิวเตอรศึกษา (คบ. 5 ป)
คณิตศาสตร (คบ. 5 ป)
วิทยาศาสตรทั่วไป (คบ. 5 ป)
ฟสิกส (คบ. 5 ป)

ศูนยบริการ
ทดสอบดาน
วัสดุ
อุตสาหกรรม
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โครงสรางการบริหารคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
คณบดี
คณะกรรมการประจําคณะ

รองคณบดีฝายวิชาการ
งานจัดการเรียนการสอน
งานพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ
งานสงเสริมและพัฒนางานวิจัย
งานบริการวิชาการ
งานสหกิจศึกษา
งานฝกประสบการณวิชาชีพ

รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา
งานกิจการนักศึกษา
งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
งานงบประมาณ
งานโครงการครูพันธุบึง
งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา

รองคณบดีฝายประกันคุณภาพฯ
งานประกันคุณภาพ
งานคลินิกเทคโนโลยี
ควบคุมดูแลศูนยวิทยฯ
ควบคุมดูแลศูนยตรวจสอบฯ
ควบคุมดูแลศูนยเพาะเลี้ยงฯ

หัวหนาสํานักงานคณบดีฯ
งานธุรการ
งานบริหารทั่วไป
งานอาคารสถานที่
งานการเงินและพัสดุ
งานบุคลากร
งานนโยบายและแผน
งานประกันคุณภาพ
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โครงสรางงานประกันคุณภาพการศึกษาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

คณะกรรมการประจําคณะ
รองคณบดีฝายประกันคุณภาพ
และกิจการพิเศษ
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาประจําคณะ

สํานักงาน
คณบดี

คณะกรรม
การบริหาร
สาขาวิชา

คณะกรรมการบริหารศูนยวิทยาศาสตรและ
วิทยาศาสตรประยุกต ศูนยตรวจสอบสินคา
เกษตรจังหวัดราชบุรีและศูนยเพาะเลี้ยง

เนื้อเยื่อพืชปลอดเชื้อฯ

คณะกรรมการ
คลินิก
เทคโนโลยี

ศูนยบริการ
ทดสอบดาน
วัสดุ
อุตสาหกรรม

องคการ
นักศึกษา
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ผูบริหารคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ผศ.ดร.ทองแทง ทองลิม่

คณบดี

ผศ.ร.ต.วสันต นาคเสนีย
รองคณบดี
ฝายกิจการนักศึกษา

อ.ดร.กฤษณะ โสขุมา
รองคณบดีฝายวิชาการ

นางณัฐภรณ วงษชื่น
หัวหนาสํานักงานคณบดี

อ.ดร.ครองศักดา ภัคธน
กนก
รองคณบดี
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