แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง
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ความเปนมา
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึงไดจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อใชเปนกรอบใน
การดําเนินงานของคณะในระยะเวลา 1 ป เพื่อใหมุงเนนถึงการดําเนินงานตามพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษาทั้งในดานการเรียน การสอน การวิจัย การบริการ
วิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ใหมีคุณภาพเปนที่ยอมรับของสังคม ตอบสนองเปาหมายตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตรการพัฒนาคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ระยะ 3 ป (พ.ศ.2563-2565) และสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนาของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง ระยะ 3 ป (พ.ศ. 2563-2565) และ
ตามสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไปในปจจุบัน
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จึงไดมีการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อปรับปรุงแผนปฏิบัติการขึ้น โดยผูเขารวมประชุมประกอบไปดวย คณบดี
รองคณบดี หัวหนาสํานักงานคณบดี ประธานสาขาวิชา เลขานุการสาขาวิชา อาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนของคณะวิทยาศาสตร รวมกันจัดทําแผนปฏิบัติ
การประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ใหสอดคลองกับ ภารกิจเพื่ อใชเปนแนวทางในการดําเนินงานของคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ในปการศึกษา 2563 (1 สิงหาคม 2563 – 31 กรกฎาคม 2564) ตอไป

วัตถุประสงค
เพื่อใหหนวยงานตางๆ ในสังกัดคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีนําไปใชเปนแนวทางในการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการในปงบประมาณ พ.ศ.2564

ปรัชญา (Philosophy)
สรางคนใหมีคุณคาดวยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ปณิธาน (Determination)
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มุงผลิตบัณฑิตดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยี และดานการศึกษาใหมีความรู ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน
มีคุณธรรมจริยธรรม ใฝดี ใฝรู สูงาน ใหบริการวิชาการ และวิจัย เพื่อพัฒนาองคความรู ทองถิ่นอยางยั่งยืน

อัตลักษณ : ใฝดี ใฝรู สูงาน
ใฝดี : มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ
ใฝรู : ศึกษา คนควาหาความรู เพื่อใหเทาทันการเปลี่ยนแปลงของโลก
สูงาน : ขยัน อดทน กระตือรือรน มีน้ําใจ จิตอาสา

เอกลักษณมหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง : เปนแหลงเรียนรูภูมิปญญาตะวันออกบนพื้นที่ภาคตะวันตก
เปนแหลงวิทยาการดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในภูมิภาคตะวันตก
เอกลักษณที่โดดเดน
1. คายวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2. ครูพันธุบึง

วิสัยทัศน (Vision)
เปนคณะที่มีคุณภาพในการผลิตบัณฑิตดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การบริการวิชาการ งานวิจัย และสืบสานศิลปะ วัฒนธรรม บนพื้นฐานของบริบท
ชุมชนและทองถิ่น

พันธกิจ (Mission)
1. จัดการศึกษาเพื่อสรางและพัฒนาบัณฑิตดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และดานการศึกษาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ใหมีคุณภาพเพื่อตอบสนองความ
ตองการของทองถิ่นและสังคม
2. วิจัยเพื่อสรางสรรคนวัตกรรม พัฒนาองคความรู บูรณาการในการเรียนการสอน การบริการวิชาการ ตอทองถิ่น

3. ใหบริการวิชาการในเชิงรุก เพื่อใหทองถิ่นและสังคมไดใชประโยชนและตระหนักถึงบทบาทของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตอการพัฒนาเศรษฐกิจ
สังคมและสิ่งแวดลอมของทองถิ่นตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและตอบสนองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
4. สงเสริมและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการและทรัพยากรใหมีประสิทธิภาพ เปนธรรม โปรงใสและตรวจสอบได

ประเด็นยุทธศาสตร (Strategic Issue)
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 :
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 :
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 :
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 :
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 :

พัฒนาทองถิ่น
ผลิตและพัฒนาครู
ยกระดับคุณภาพการศึกษา
พัฒนาระบบการบริหารจัดการคณะ
การสรางสรรคงานวิจัยและนวัตกรรม

แผนปฏิบัติการโครงการ/กิจกรรม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
จัดการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตัวชีว้ ัด/เป้าหมายความสาเร็จ

นักศึกษา กลุ่มเป้าหมาย

จานวน
ทักษะด้านคุณธรรม/
จริยธรรม

ทักษะชีวิตและการทางาน

(Activities)
ด้านวิชาแกน

หลัก
(Projects
)

กิจกรรม

ความสอดคล้องในการพัฒนาทักษะ
นักศึกษาให้พึงมีในศตวรรษที่ 21
ด้านการเรียนรู้และ
นวัตกรรม
ด้านสารสนเทศและ
เทคโนโลยี

โครงการ

งบประมาณ(บาท)

ของโครงการ

ระยะเวลา
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5

(คน)

(KPIs)

ผูร้ ับผิดชอบ
แผ่นดิน

1.จัดการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (งบพื้นฐาน)

รายได้

1,577,000

1.1 จัดหาวัสดุการศึกษาสาขาวิชาวิทยาการเคมี (รหัส
102203020142)

✓

1.2 จัดหาวัสดุศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการแปรรูป
อาหาร (รหัส 102203020242)

✓

1.3 จัดหาวัสดุการศึกษาสาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ (รหัส 102203020342)

✓

17 คน เชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจต่อ
จานวนวัสดุการศึกษาที่เพียงพอต่อ

1.4 จัดหาวัสดุการศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร์ (รหัส
102203020442)

✓

53 คน ความต้องการ ร้อยละ 80

1.5 จัดหาวัสดุการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ (สนง.)
(รหัส 102203020542)

✓

179 คน เชิงเวลา : เบิกจ่ายงบประมาณเป็นไป
ตามแผนไตรมาส

1.6 จัดหาวัสดุการศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมคอมพิวเตอร์ (รหัส 102203020642)
1.7 จัดหาวัสดุการศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
(รหัส 102203020742)
1.8 จัดหาวัสดุการศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
(รหัส 102203020842)
1.9 จัดหาวัสดุการศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา (รหัส
102203020942)
1.10 จัดหาวัสดุการศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ (รหัส
102203021042)

✓

4 คน เชิงปริมาณ : 1.จัดหาวัสดุเพื่อการ
เรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ 60
รายการ
19 คน 2.
จัดหาวัสดุเพื่อการเรียนการสอนด้าน

ต.ค.63ก.ค.64

10,800

สาขาวิชาวิทยาการเคมี

51,300

สาขาวิชาเทคโนฯ แปรรูป

45,900

สาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์

143,100

สาขาวิชาสัตวศาสตร์

สังคมศาสตร์ 170 รายการ

53,700

สานักงานคณะวิทยาศาสตร์ฯ

86 คน

232,200

✓

106 คน

190,800

สาขาวิชาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

✓

93 คน

167,400

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

✓

59 คน

106,200

สาขาวิชาชีววิทยา

✓

31 คน

55,800

สาขาวิชาฟิสิกส์

จัดการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1.จัดการศึกษาคณะวิ
ทยาศาสตร์
้นฐาน)
1.11 จัดหาวั
สดุการศึแกละเทคโนโลยี
ษาสาขาวิชาคณิ(งบพื
ตศาสตร์
(รหัส
102203021142)
1.12 จัดหาวัสดุการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ (สนง.)
(รหัส 102203021242)

ตัวชีว้ ัด/เป้าหมายความสาเร็จ

นักศึกษา กลุ่มเป้าหมาย

จานวน
ทักษะด้านคุณธรรม/
จริยธรรม

ทักษะชีวิตและการทางาน

(Activities)
ด้านวิชาแกน

หลัก
(Projects
)

กิจกรรม

ความสอดคล้องในการพัฒนาทักษะ
นักศึกษาให้พึงมีในศตวรรษที่ 21
ด้านการเรียนรู้และ
นวัตกรรม
ด้านสารสนเทศและ
เทคโนโลยี

โครงการ

งบประมาณ(บาท)

ของโครงการ

ระยะเวลา
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5

(คน)

(KPIs)

ผูร้ ับผิดชอบ
แผ่นดิน

รายได้

✓

232 คน

415,800

สาขาวิชาคณิตศาสตร์

✓

520 คน

104,000

สานักงานคณะวิทยาศาสตร์ฯ

2.จัดการศึกษาโครงการครูพนั ธุ์บึง (เงินรายได้สะสม รหัส 702203070144)

✓

2.1 ทุนนักศึกษาโครงการครูพันธุ์บึง

✓ 10 คน เชิงปริมาณ : ทุนนักศึกษาโครงการ
ครูพันธุ์บึง จานวน 10 คน

ต.ค.63 -

160,000 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ
160,000

พ.ค.64

เชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจของ
นักศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
เชิงเวลา : โครงการแล้วเสร็จภายในระยะ
เวลาที่กาหนด
3.จัดหาครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3.1 จัดซื้อหุน่ ยนต์ IPST-MICROBOX ชุดมาตรฐาน 2

✓

12,295,400
✓

รหัส 102203010131

30 ชุด เชิงปริมาณ : จัดหาหุน่ ยนต์

ต.ค.-ธ.ค.63

120,000

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

194,000

สาขาวิชาสัตวศาสตร์

IPST-MICROBOX ชุดมาตรฐาน 2
จานวน 30 ชุด
เชิงคุณภาพ : ครุภัณฑ์มีประสิทธิภาพ
และ
เป็นไปตามลักษณะที่กาหนด

3.2 จัดซื้อชุดปฏิบัติการกล้องวิทยาศาสตร์
รหัส 102203010231

✓

✓

1 ชุด เชิงปริมาณ : จัดหาชุดปฏิบัติการ
กล้องวิทยาศาสตร์ จานวน 1 ชุด
เชิงคุณภาพ : ครุภัณฑ์มีประสิทธิภาพ
และ
เป็นไปตามลักษณะที่กาหนด

จัดการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตัวชีว้ ัด/เป้าหมายความสาเร็จ

นักศึกษา กลุ่มเป้าหมาย

จานวน
ทักษะด้านคุณธรรม/
จริยธรรม

ทักษะชีวิตและการทางาน

(Activities)
ด้านวิชาแกน

หลัก
(Projects
)

กิจกรรม

ความสอดคล้องในการพัฒนาทักษะ
นักศึกษาให้พึงมีในศตวรรษที่ 21
ด้านการเรียนรู้และ
นวัตกรรม
ด้านสารสนเทศและ
เทคโนโลยี

โครงการ

งบประมาณ(บาท)

ของโครงการ

ระยะเวลา
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5

(คน)

(KPIs)

ผูร้ ับผิดชอบ
แผ่นดิน

รายได้

1.จัดการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (งบพื้นฐาน)
✓

3.3 จัดซื้อชุดพัฒนาสือ่ และนวัตกรรมทางคอมพิวเตอร์

✓

1 ชุด เชิงปริมาณ : จัดหาชุดพัฒนาสือ่ และ

รหัส 102203010331

✓

✓

รหัส 102203010431

1 เครื่อง เชิงปริมาณ : จัดหาเครื่องทอด
สุญญากาศ

985,000

สาขาวิชาทล.แปรรูปอาหาร

267,500

สาขาวิชาชีววิทยา

1,910,000

สาขาวิชาฟิสิกส์

(Vacuum Fryer) จานวน 1 เครื่อง
เชิงคุณภาพ : ครุภัณฑ์มีประสิทธิภาพ
และ
เป็นไปตามลักษณะที่กาหนด
✓

3.5 จัดซื้อตูด้ ูดควันไอสารเคมี
รหัส 102203010531

ชองสสารและโมเลกุล รหัส 102203010631

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

นวัตกรรมทางคอมพิวเตอร์ จานวน 1 ชุด
เชิงคุณภาพ : ครุภัณฑ์มีประสิทธิภาพ
และ
เป็นไปตามลักษณะที่กาหนด

3.4 จัดซื้อเครื่องทอดสุญญากาศ (Vacuum Fryer)

3.6 จัดซื้อเครื่องวิเคราะห์สมบัติช่วงเวลาการเรืองแสง

685,700

✓

1 ตู้ เชิงปริมาณ : จัดหาตูด้ ูดควันไอสารเคมี
จานวน 1 ตู้
เชิงคุณภาพ : ครุภัณฑ์มีประสิทธิภาพ
และ
เป็นไปตามลักษณะที่กาหนด

✓

✓

1 เครื่อง เชิงปริมาณ : จัดหาเครื่องวิเคราะห์สมบัติ
ช่วงเวลาการเรืองแสงของสสารและ
จโมเลกุ
านวนล 1 เครื่อง
เชิงคุณภาพ : ครุภัณฑ์มีประสิทธิภาพ
และ
เป็นไปตามลักษณะที่กาหนด

จัดการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตัวชีว้ ัด/เป้าหมายความสาเร็จ

นักศึกษา กลุ่มเป้าหมาย

จานวน
ทักษะด้านคุณธรรม/
จริยธรรม

ทักษะชีวิตและการทางาน

(Activities)
ด้านวิชาแกน

หลัก
(Projects
)

กิจกรรม

ความสอดคล้องในการพัฒนาทักษะ
นักศึกษาให้พึงมีในศตวรรษที่ 21
ด้านการเรียนรู้และ
นวัตกรรม
ด้านสารสนเทศและ
เทคโนโลยี

โครงการ

งบประมาณ(บาท)

ของโครงการ

ระยะเวลา
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5

(คน)

(KPIs)

ผูร้ ับผิดชอบ
แผ่นดิน

รายได้

1.จัดการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (งบพื้นฐาน)
3.7 จัดซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารปฏิบัติการ

✓

✓

1 ชุด เชิงปริมาณ : จัดหาครุภัณฑ์ประกอบ

ทางสัตวศาสตร์ รหัส 102203010731

สาขาวิชาสัตวศาสตร์

5,550,000

สานักงานคณะ

อาคารปฏิบัติการทางสัตวศาสตร์
จานวน 1 ชุด
เชิงคุณภาพ : ครุภัณฑ์มีประสิทธิภาพ
และ
เป็นไปตามลักษณะที่กาหนด
✓

3.8 จัดซื้อครุภัณฑ์ประจาห้องผลิตสือ่ การเรียนการสอน

✓

1 ห้อง เชิงปริมาณ : จัดหาครุภัณฑ์ประจาห้อง

แบบดิจิตอล พร้อมติดตัง้ รหัส 102203010831

ผลิตสือ่ การเรียนการสอนแบบดิจิตอล
พร้อมติดตัง้ จานวน 1 ห้อง
เชิงคุณภาพ : ครุภัณฑ์มีประสิทธิภาพ
และ
เป็นไปตามลักษณะที่กาหนด

4.ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการทางสัตวศาสตร์ (ส่วนทีก่ ่อสร้างไม่แล้วเสร็จกรณีบอกเลิกสัญญาจ้าง) รหัส 702203080132
4.1 ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการทางสัตวศาสตร์ฯ

2,583,200

✓

✓

✓ ✓ ✓ ✓

1 หลัง เชิงปริมาณ : อาคารปฏิบัติการทาง

ต.ค.63 -

สัตวศาสตร์ จานวน 1 หลัง

ธ.ค.63

เชิงคุณภาพ : อาคารแล้วเสร็จตามแบบ
ก่อสร้างที่กาหนด
เชิงเวลา : การก่อสร้างแล้วเสร็จตาม
กาหนดเวลา

680,400 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ
680,400 เงินรายได้สะสม

แผนปฏิบัติการโครงการ/กิจกรรม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
พัฒนานักศึกษา ระดับหลักสูตร
กิจกรรม

ความสอดคล้องในการพัฒนาทักษะ
นักศึกษาให้พึงมีในศตวรรษที่ 21

(Projects)

(Activities)

ด้านวิชาแกน

หลัก

ด้านการเรียนรู้และ
นวัตกรรม
ด้านสารสนเทศและ
เทคโนโลยี
ทักษะชีวิตและ
การทางาน
ทักษะด้าน
คุณธรรม/จริยธรรม

โครงการ

ตัวชีว้ ัด/เป้าหมายความสาเร็จ

นักศึกษา กลุ่มเป้าหมาย

ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5

จานวน

ของโครงการ

(คน)

(KPIs)

ระยะเวลา

แผ่นดิน

1.โครงการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : พัฒนานักศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร์ รหัส 203203010121
1.1 พัฒนาทักษะการเรียนรู้ศตวรรษ

P P P

ที่ 21

48 คน เชิงปริมาณ : จานวนนักศึกษาที่เข้าร่วม

งบประมาณ(บาท)

รายได้
21,660

ธ.ค.63

9,860

ก.พ.64

2,200

ก.ค.64

4,800

เม.ย.64

4,800

กิจกรรม 48 คน
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนักศึกษา
ในการร่วมกิจกรรมมากกว่าร้อยละ 80

1.2 สัตวศาสตร์ทานุบารุงศิลปะ

P P P

และวัฒนธรรม

48 คน เชิงปริมาณ : จานวนนักศึกษาที่เข้าร่วม
กิจกรรม 48 คน
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนักศึกษา
ในการร่วมกิจกรรมมากกว่าร้อยละ 80

1.3 เตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อน

P P P

เข้าศึกษาสาขาสัตวศาสตร์

48 คน เชิงปริมาณ : จานวนนักศึกษาที่เข้าร่วม
กิจกรรม 48 คน
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนักศึกษา
ในการร่วมกิจกรรมมากกว่าร้อยละ 80

1.4 สัตวศาสตร์สัมพันธ์

P P P

48 คน เชิงปริมาณ : จานวนนักศึกษาที่เข้าร่วม
กิจกรรม 48 คน

ผูร้ ับผิดชอบ

สาขาวิชาสัตวศาสตร์

พัฒนานักศึกษา ระดับหลักสูตร
กิจกรรม

ความสอดคล้องในการพัฒนาทักษะ
นักศึกษาให้พึงมีในศตวรรษที่ 21

(Projects)

(Activities)

ด้านวิชาแกน

หลัก

ด้านการเรียนรู้และ
นวัตกรรม
ด้านสารสนเทศและ
เทคโนโลยี
ทักษะชีวิตและ
การทางาน
ทักษะด้าน
คุณธรรม/จริยธรรม

โครงการ

ตัวชีว้ ัด/เป้าหมายความสาเร็จ

นักศึกษา กลุ่มเป้าหมาย

ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5

จานวน

ของโครงการ

(คน)

(KPIs)

ระยะเวลา

งบประมาณ(บาท)

แผ่นดิน

ผูร้ ับผิดชอบ

รายได้

1.โครงการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : พัฒนานักศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร์ รหัส 203203010121
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนักศึกษา
ในการร่วมกิจกรรมมากกว่าร้อยละ 80
2.โครงการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : พัฒนานักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการเคมี รหัส 203203010221
2.1 ทัศนศึกษาและดูงานภายใน
โรงงานอุตสาหกรรม

P

4 คน เชิงปริมาณ : นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม
จานวน 4 คน

3,970
มี.ค.64

วิชาวิทยาการเคมี

3,970

เชิงคุณภาพ : นักศึกษามีความพึงพอใจและ
ความรู้ความเข้าใจมากกว่าร้อยละ 80
3.โครงการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : พัฒนานักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร รหัส 203203010321
3.1 ศึกษาดูงานด้านอุตสาหกรรม

P P P

อาหาร

19 คน เชิงปริมาณ : นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยี

14,180
ไตรมาส 1

5,410

ไตรมาส 1

8,770

การแปรรูปอาหารเข้าร่วมร้อยละ 100
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนักศึกษา
ในการร่วมกิจกรรมมากกว่าร้อยละ 90

3.2 บริการวิชาการถ่ายทอดความรู้

P P P

19 คน เชิงปริมาณ : นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยี
การแปรรูปอาหารเข้าร่วมร้อยละ 100
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนักศึกษา
ในการร่วมกิจกรรมมากกว่าร้อยละ 90

สาขาวิชาเทคโนโลยีการแปรรูป
อาหาร

พัฒนานักศึกษา ระดับหลักสูตร
กิจกรรม

ความสอดคล้องในการพัฒนาทักษะ
นักศึกษาให้พึงมีในศตวรรษที่ 21

(Projects)

(Activities)

ด้านวิชาแกน

หลัก

ด้านการเรียนรู้และ
นวัตกรรม
ด้านสารสนเทศและ
เทคโนโลยี
ทักษะชีวิตและ
การทางาน
ทักษะด้าน
คุณธรรม/จริยธรรม

โครงการ

ตัวชีว้ ัด/เป้าหมายความสาเร็จ

นักศึกษา กลุ่มเป้าหมาย

ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5

จานวน

ของโครงการ

(คน)

(KPIs)

ระยะเวลา

แผ่นดิน

1.โครงการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : พัฒนานักศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร์ รหัส 203203010121
4.โครงการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : พัฒนานักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ รหัส 203203010421
4.1 อบรมเชิงปฏิบัติการ

P P

17 คน เชิงปริมาณ : นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ

Professional Real Network :

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

Design, Install and
Configuration

เชิงคุณภาพ : นักศึกษามีความพึงพอใจ

งบประมาณ(บาท)

ผูร้ ับผิดชอบ

รายได้
13,740 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

ไตรมาส 2

13,740

ภาพรวมต่อการเข้าร่วมโครงการ ไม่น้อย
กว่า
ร้อยละ 80 นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 นักศึกษาสามารถนา
ความรู้ไปใช้ประโยชน์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75

5.โครงการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : พัฒนานักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมคอมพิวเตอร์ รหัส 203203010521
5.1 งานสัมมนาทางด้านเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์

P P P

60 คน เชิงปริมาณ : นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม
จานวน 60 คน
เชิงคุณภาพ : นักศึกษามีความพึงพอใจ

28,920
ก.พ.64

6,520

ก.ค.64

22,400

ต่อการดาเนินกิจกรรม ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80
5.2 อบรมเชิงปฏิบัติการด้าน
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

P P P

35 คน เชิงปริมาณ : นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม
จานวน 35 คน
เชิงคุณภาพ : นักศึกษามีความพึงพอใจ
ต่อการดาเนินกิจกรรม ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

สาขาวิชาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมคอมพิวเตอร์

พัฒนานักศึกษา ระดับหลักสูตร
ความสอดคล้องในการพัฒนาทักษะ
นักศึกษาให้พึงมีในศตวรรษที่ 21

กิจกรรม

(Projects)

(Activities)

ด้านวิชาแกน

หลัก

ด้านการเรียนรู้และ
นวัตกรรม
ด้านสารสนเทศและ
เทคโนโลยี
ทักษะชีวิตและ
การทางาน
ทักษะด้าน
คุณธรรม/จริยธรรม

โครงการ

ตัวชีว้ ัด/เป้าหมายความสาเร็จ

นักศึกษา กลุ่มเป้าหมาย

ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5

จานวน

ของโครงการ

(คน)

(KPIs)

ระยะเวลา

งบประมาณ(บาท)

แผ่นดิน

ผูร้ ับผิดชอบ

รายได้

1.โครงการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : พัฒนานักศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร์ รหัส 203203010121
6.โครงการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : พัฒนานักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ รหัส 203203010621
6.1 พัฒนาทักษะความรู้พื้นฐานทาง
คณิตศาสตร์ ระดับมหาวิทยาลัย

60 คน เชิงปริมาณ : นักศึกษาสาขาวิชา
คณิาร่ตวศาสตร์
เข้
มจานวนร้อยละ 80 ของนักศึกษา

P

สาหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1

71,470 สาขาวิชาคณิตศาสตร์

ธ.ค.63

14,760

ก.พ.64

15,900

ธ.ค.63

13,962

ทั้งหมด
เชิงคุณภาพ : นักศึกษามีความพึงพอใจที่
สามารถประยุกต์ความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการ
เรียนของภาคการศึกษาที่เรียนอยู่ได้

6.2 พัฒนาบุคลิกภาพและส่งเสริม

60 คน เชิงปริมาณ : นักศึกษาสาขาวิชา
คณิตศาสตร์

P

คุณธรรมจริยธรรมให้มีจิตสาธารณะ

เข้าร่วมจานวนร้อยละ 80 ของนักศึกษา

สาหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1

ทั้งหมด
เชิงคุณภาพ : นักศึกษามีความพึงพอใจต่อ
การพัฒนาบุคลิกภาพและส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมให้มีจิตสาธารณะ

6.3 สร้างนวัตกรรมการจัดการ
เรียนรู
้ เกี่ยวกับเรขาคณิต โดย
คณิ
ตศาสตร์
ใช้
โปรแกรม Geometry Sketpod (GSP)

P

49 คน เชิงปริมาณ : นักศึกษาสาขาวิชา
คณิาร่ตวศาสตร์
เข้
มจานวนร้อยละ 80 ของนักศึกษา
ทั้งหมด

พัฒนานักศึกษา ระดับหลักสูตร
กิจกรรม

ความสอดคล้องในการพัฒนาทักษะ
นักศึกษาให้พึงมีในศตวรรษที่ 21

(Projects)

(Activities)

ด้านวิชาแกน

หลัก

ด้านการเรียนรู้และ
นวัตกรรม
ด้านสารสนเทศและ
เทคโนโลยี
ทักษะชีวิตและ
การทางาน
ทักษะด้าน
คุณธรรม/จริยธรรม

โครงการ

ตัวชีว้ ัด/เป้าหมายความสาเร็จ

นักศึกษา กลุ่มเป้าหมาย

ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5

จานวน

ของโครงการ

(คน)

(KPIs)

ระยะเวลา

งบประมาณ(บาท)

แผ่นดิน

ผูร้ ับผิดชอบ

รายได้

1.โครงการพัฒนาสมรรถนะนั
กศึ้นกปีษาที่ คณะวิ
สาหรับนักศึกษาชั
2 ทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : พัฒนานักศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร์ รหัส 203203010121
เชิงคุณภาพ : นักศึกษาสามารถสร้างนวัตกรรม
การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ด้วยโปรแกรม
GSP อย่างน้อยคนละ 1 ชิ้นงาน
6.4 นวัตกรรมร่วมสมัยในการสร้าง
สือ่

48 คน เชิงปริมาณ : นักศึกษาสาขาวิชา
คณิตศาสตร์

P

การเรียนการสอนคณิตศาสตร์

เข้าร่วมจานวนร้อยละ 80 ของนักศึกษา

สาหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3

ทั้งหมด

ม.ค.64

11,848

มี.ค.64

15,000

เชิงคุณภาพ : นักศึกษาสามารถนาความรู้
ไปสร้างนวัตกรรมร่วมสมัยในการสร้างสือ่
การเรียนการสอนคณิตศาสตร์
6.5 เตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนา
ศักยภาพความเป็นครูและจรรยาบรรณ

P

75 คน เชิงปริมาณ : นักศึกษาสาขาวิชา
คณิาร่ตวศาสตร์
เข้
มจานวนร้อยละ 80 ของนักศึกษา

วิชาชีพของครูยุคใหม่ก่อนฝึก

ทั้งหมด

ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา

เชิงคุณภาพ : นักศึกษามีความพึงพอใจที่

สาหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4

สามารถประยุกต์ความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการ
ประกอบวิชาชีพได้

7. โครงการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : พัฒนานักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา รหัส 203203010721

41,900 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

พัฒนานักศึกษา ระดับหลักสูตร
กิจกรรม

ความสอดคล้องในการพัฒนาทักษะ
นักศึกษาให้พึงมีในศตวรรษที่ 21

(Projects)

(Activities)

ด้านวิชาแกน

หลัก

ด้านการเรียนรู้และ
นวัตกรรม
ด้านสารสนเทศและ
เทคโนโลยี
ทักษะชีวิตและ
การทางาน
ทักษะด้าน
คุณธรรม/จริยธรรม

โครงการ

ตัวชีว้ ัด/เป้าหมายความสาเร็จ

นักศึกษา กลุ่มเป้าหมาย

ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5

จานวน

ของโครงการ

(คน)

(KPIs)

1.โครงการพัฒนาสมรรถนะนั
กศึกษา คณะวิ
และเทคโนโลยี : พัฒนานักศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร์Pรหัส 203203010121
7.1 ค่ายฝึกทักษะการเรี
ยนรู้เชิทงรุยาศาสตร์
ก
38 คน เชิงปริมาณ : นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
ทางด้านคอมพิวเตอร์ศึกษา

ระยะเวลา

งบประมาณ(บาท)

แผ่นดิน

รายได้

ก.ค.64

7,300

ก.พ.64

12,200

มี.ค.64

18,800

มิ.ย.64

3,600

ค่ายฝึกทักษะ ร้อยละ 80
เชิงคุณภาพ : นักศึกษามีความพึงพอใจ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

7.2 ศึกษาดูงานนวัตกรรมทาง

P P P

คอมพิวเตอร์

60 คน เชิงปริมาณ : นักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์
ศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
เชิงคุณภาพ : นักศึกษามีความพึงพอใจ
มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

7.3 อบรมเสริมสร้างทักษะด้าน

P P P P

วิชาชีพ

40 คน เชิงปริมาณ : นักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์
ศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
เชิงคุณภาพ : นักศึกษามีความพึงพอใจ
มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

7.4 ถ่ายทอดความรู้จากครูต้นแบบ

P P P P

88 คน เชิงปริมาณ : นักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์
ศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
เชิงคุณภาพ : นักศึกษามีความพึงพอใจ

ผูร้ ับผิดชอบ

พัฒนานักศึกษา ระดับหลักสูตร
กิจกรรม

ความสอดคล้องในการพัฒนาทักษะ
นักศึกษาให้พึงมีในศตวรรษที่ 21

(Projects)

(Activities)

ด้านวิชาแกน

หลัก

ด้านการเรียนรู้และ
นวัตกรรม
ด้านสารสนเทศและ
เทคโนโลยี
ทักษะชีวิตและ
การทางาน
ทักษะด้าน
คุณธรรม/จริยธรรม

โครงการ

ตัวชีว้ ัด/เป้าหมายความสาเร็จ

นักศึกษา กลุ่มเป้าหมาย

ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5

จานวน

ของโครงการ

(คน)

(KPIs)

ระยะเวลา

งบประมาณ(บาท)

แผ่นดิน

ผูร้ ับผิดชอบ

รายได้

1.โครงการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : พัฒนานักศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร์ รหัส 203203010121
มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80
8. โครงการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : พัฒนานักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา รหัส 203203010821
8.1 พัฒนาทักษะการเรียนรู้ใน

P

24 คน เชิงปริมาณ : นักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา

ศตวรรษที่ 21 (อบรมเชิงปฏิบัติการ

จานวน 24 คน ได้รับการพัฒนาทักษะ

การจับจีบผ้า)

การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

29,360 สาขาวิชาชีววิทยา
มี.ค.64

6,200

ม.ค.64

21,560

มิ.ย.64

1,600

เชิงคุณภาพ : นักศึกษามีทักษะการเรียนรู้
ใน
ศตวรรษที่ 21 เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

8.2 ศึกษาดูงานด้านชีววิทยา

P P

40 คน เชิงปริมาณ : นักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา
จานวน 40 คน ได้ประสบการณ์เพิ่มมากขึ้น
เชิงคุณภาพ : นักศึกษามีความพึงพอใจ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

8.3 พัฒนานักศึกษาและบริหาร

เชิงปริมาณ : สาขาชีววิทยามีเอกสาร
เพิ่มขึ้น

งานสาขาวิชา

16 ชุด
เชิงคุณภาพ : ประสิทธิภาพในการจัดการ
เรียนการสอนเพิ่มขึ้นร้อยละ 85

พัฒนานักศึกษา ระดับหลักสูตร
กิจกรรม

ความสอดคล้องในการพัฒนาทักษะ
นักศึกษาให้พึงมีในศตวรรษที่ 21

(Projects)

(Activities)

ด้านวิชาแกน

หลัก

ด้านการเรียนรู้และ
นวัตกรรม
ด้านสารสนเทศและ
เทคโนโลยี
ทักษะชีวิตและ
การทางาน
ทักษะด้าน
คุณธรรม/จริยธรรม

โครงการ

ตัวชีว้ ัด/เป้าหมายความสาเร็จ

นักศึกษา กลุ่มเป้าหมาย

ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5

จานวน

ของโครงการ

(คน)

(KPIs)

ระยะเวลา

งบประมาณ(บาท)

แผ่นดิน

ผูร้ ับผิดชอบ

รายได้

1.โครงการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : พัฒนานักศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร์ รหัส 203203010121
9.โครงการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : พัฒนานักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทวั่ ไป รหัส 203203010921
9.1 อบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสือ่
มัลติมีเดียประกอบการสอนด้าน
วิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมการจัดการ
เรียนการสอนในศตวรรษที่ 21

9.2 ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและ

P

P P

39,700 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

17 คน เชิงปริมาณ : นักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์
ทั่วไปชั้นปีที่ 3 จานวน 17 คน เข้าร่วม
โครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
เชิงคุณภาพ :
1) นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ มีความรู้
เข้าใจ และสามารถสร้างสือ่ การสอน
วิทยาศาสตร์ที่ถูกต้อง ชัดเจนตามเนื้อหา
ตัวสือ่ มีความน่าสนใจได้
2) นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมีความพึง
ในระดับดีชึ้นไป

ไตรมาส 2

8,000

25 คน เชิงปริมาณ :

ไตรมาส 1

5,000

ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมที่พึง

1) นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

ประสงค์ของนักศึกษาสายวิชาชีพครู

ชั้นปีที่ 1 และ 2 เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน
2) นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปมี
ความเข้าใจในวัตถุประสงค์ของกิจกรรม มี
ความพึงพอใจ สามารถนาไปใช้ต่อการ
ประกอบสัมมาอาชีพในอนาคตได้
เชิงคุณภาพ :
1) นักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ชั้นปีที่

พัฒนานักศึกษา ระดับหลักสูตร
กิจกรรม

ความสอดคล้องในการพัฒนาทักษะ
นักศึกษาให้พึงมีในศตวรรษที่ 21

(Projects)

(Activities)

ด้านวิชาแกน

หลัก

ด้านการเรียนรู้และ
นวัตกรรม
ด้านสารสนเทศและ
เทคโนโลยี
ทักษะชีวิตและ
การทางาน
ทักษะด้าน
คุณธรรม/จริยธรรม

โครงการ

ตัวชีว้ ัด/เป้าหมายความสาเร็จ

นักศึกษา กลุ่มเป้าหมาย

ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5

จานวน

ของโครงการ

(คน)

(KPIs)

ระยะเวลา

งบประมาณ(บาท)

แผ่นดิน

รายได้

1.โครงการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : พัฒนานักศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร์ รหัส 203203010121
1 และ 2 ร่วมทากิจกรรมคุณธรรม
จริยธรรม
และทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมที่พึงประสงค์
ของนักศึกษาสายวิชาชีพครู
2) นักศึกษามีความสัมพันธ์อันดีซึ่งกันและ
กัน
แนะนาทางความรู้เกี่ยวกับคุณธรรม
จริยธรรม
และศิลปวัฒนธรรมไปใช้ในชีวิตประจาวัน
และ
การประกอบสัมมาอาชีพได้
9.3 อบรมเชิงปฏิบัติการเตรียม
ความ

เชิงปริมาณ :

พร้อมสูก่ ารเป็นครู

1) นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมการจับจีบผ้า

18 คน ร้อยละ 80

ไตรมาส 3

6,600

กิจกรรมที่ 2 เสริมทักษะความเป็น
ครู

18 คน 2) นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมีความพึง
พอใจ

ไตรมาส 3

7,110

ไตรมาส 1

12,990

มืออาชีพในยุคศตวรรษที่ 21
กิจกรรมที่ 3 วิทยาศาสตร์นอก
ห้องเรียน

ต่อการจัดกิจกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
40 คน เชิงคุณภาพ :
1) นักศึกษาทุกคนที่ได้รับการอบรมสามารถ
จับจีบผ้าได้

ผูร้ ับผิดชอบ

พัฒนานักศึกษา ระดับหลักสูตร
กิจกรรม

ความสอดคล้องในการพัฒนาทักษะ
นักศึกษาให้พึงมีในศตวรรษที่ 21

(Projects)

(Activities)

ด้านวิชาแกน

หลัก

ด้านการเรียนรู้และ
นวัตกรรม
ด้านสารสนเทศและ
เทคโนโลยี
ทักษะชีวิตและ
การทางาน
ทักษะด้าน
คุณธรรม/จริยธรรม

โครงการ

ตัวชีว้ ัด/เป้าหมายความสาเร็จ

นักศึกษา กลุ่มเป้าหมาย

ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5

จานวน

ของโครงการ

(คน)

(KPIs)

ระยะเวลา

งบประมาณ(บาท)

แผ่นดิน

ผูร้ ับผิดชอบ

รายได้

1.โครงการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : พัฒนานักศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร์ รหัส 203203010121
2) นักศึกษาทุกคนที่ได้รับการอบรมเกิด
ทักษะ
เพื่อเสริมความเป็นครูมืออาชีพในยุค
ศตวรรษที่
21 สามารถนาความรู้ที่ได้จากการอบรม
ไปใช้
ในการฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู
10.โครงการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : พัฒนานักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ รหัส 203203011021
10.1 ค่ายผูน้ าวิทยาศาสตร์และการ

P P P

ทานุบารุงศาสนา

56 คน เชิงปริมาณ : นักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์

22,320 สาขาวิชาฟิสิกส์
เม.ย.64

12,320

ก.พ.64

3,000

จานวน 56 คน และอาจารย์จานวน 5 คน
มีประสบการณ์ในการออกภาคสนามเพื่อ
จัด
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการผูน้ าค่าย
วิทยาศาสตร์
เชิงคุณภาพ : นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ
ในศาสตร์ทางด้านวิชาฟิสิกส์มากขึ้นและ
มีความเชี่ยวชาญในการจัดทาข้อมูลงานวิจัย

10.2 ศึกษาดูงานกระบวนการขึ้นรูป
วัสดุ

P P

31 คน เชิงปริมาณ : นักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์
จานวน 31 คน และอาจารย์จานวน 3 คน
มีประสบการณ์ในการศึกษาดูงาน
กระบวนการขึ้นรูปวัสดุ

พัฒนานักศึกษา ระดับหลักสูตร
กิจกรรม

ความสอดคล้องในการพัฒนาทักษะ
นักศึกษาให้พึงมีในศตวรรษที่ 21

(Projects)

(Activities)

ด้านวิชาแกน

หลัก

ด้านการเรียนรู้และ
นวัตกรรม
ด้านสารสนเทศและ
เทคโนโลยี
ทักษะชีวิตและ
การทางาน
ทักษะด้าน
คุณธรรม/จริยธรรม

โครงการ

ตัวชีว้ ัด/เป้าหมายความสาเร็จ

นักศึกษา กลุ่มเป้าหมาย

ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5

จานวน

ของโครงการ

(คน)

(KPIs)

ระยะเวลา

งบประมาณ(บาท)

แผ่นดิน

รายได้

1.โครงการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : พัฒนานักศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร์ รหัส 203203010121
เชิงคุณภาพ : นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ
ในศาสตร์ทางด้านวิชาฟิสิกส์มากขึ้นและ
มีความเชี่ยวชาญในการจัดทาข้อมูลงานวิจัย

10.3 อบรมเชิงปฏิบัติการใช้
โปรแกรมสาเร็จรูปสาหรับการทา

P P

โครงงานและงานวิจัยด้วย origin
pro

31 คน เชิงปริมาณ : นักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์
จานวน 31 คน และอาจารย์จานวน 3 คน

มี.ค.64

3,000

มี.ค.64

4,000

มีประสบการณ์ในกระบวนการจัดทา
ข้อมูลงานวิจัย
เชิงคุณภาพ : นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ
ในศาสตร์ทางด้านวิชาฟิสิกส์มากขึ้นและ
มีความเชี่ยวชาญในการจัดทาข้อมูลงานวิจัย

10.4 พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่

P P

31 คน เชิงปริมาณ : นักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์

พึงประสงค์ด้านความคิดสร้างสรรค์

จานวน 31 คน และอาจารย์จานวน 3 คน

ในการพัฒนานวัตกรรมและสิง่

มีประสบการณ์ในกระบวนการเขียน

ประดิษฐ์เรื่อง การเรียนรู้ไมโคร

โปรแกรม Arduino

คอนโทรลเลอร์ Arduino เบื้องต้น

เชิงคุณภาพ : นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ
ในศาสตร์ทางด้านวิชาฟิสิกส์มากขึ้นและ

ผูร้ ับผิดชอบ

พัฒนานักศึกษา ระดับหลักสูตร
กิจกรรม

ความสอดคล้องในการพัฒนาทักษะ
นักศึกษาให้พึงมีในศตวรรษที่ 21

(Projects)

(Activities)

ด้านวิชาแกน

หลัก

ด้านการเรียนรู้และ
นวัตกรรม
ด้านสารสนเทศและ
เทคโนโลยี
ทักษะชีวิตและ
การทางาน
ทักษะด้าน
คุณธรรม/จริยธรรม

โครงการ

ตัวชีว้ ัด/เป้าหมายความสาเร็จ

นักศึกษา กลุ่มเป้าหมาย

ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5

จานวน

ของโครงการ

(คน)

(KPIs)

1.โครงการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : พัฒนานักศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร์ รหัส 203203010121
มีความเชี่ยวชาญในการจัดทาข้อมูลงานวิจัย

ระยะเวลา

งบประมาณ(บาท)

แผ่นดิน

รายได้

ผูร้ ับผิดชอบ

แผนปฏิบัติการโครงการ/กิจกรรม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบ่ ้านจอมบึง
พัฒนานักศึกษา ระดับคณะ

(Projects)

(Activities)

1) คุณธรรม
จริยธรรม

หลัก

3) ทักษะทาง
ปัญญา
4) ทักษะ
ความสัมพันธ์

ความสอดคล้องในการพัฒนานักศึก
ตามกรอบมาตรฐาน TQF 5 ด้าน

กิจกรรม

2) ความรู้

โครงการ

ตัวชี้วัด/เป้าหมายความสาเร็จ

นักศึกษา กลุ่มเป้าหมาย

จานวน

ของโครงการ

(คน)

(KPIs)

5) ทักษะการวิเคราะห์
ตัวเลข

ภาษา/
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5
เทคโนโลยี
สื่อสาร

1.โครงการพัฒนานักศึกษาที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ (TQF) และทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
P P P
1. อบรมส่งเสริมสนับสนุนด้านทานุบารุง
40 คน เชิงปริมาณ : จานวนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม
ศิลปะและวัฒนธรรมเรื่องออกแบบ
จานวน 40 คน
ชุมชนวิถีไทย ต.ตาหลวง อ.ดาเนินสะดวก
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษา
จ.ราชบุรี (นักศึกษาชั้นปีที่ 1-3)
ที่เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
รหัส 202203030121
P
2. อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสือ่ ด้าน
150 คน เชิงปริมาณ : จานวนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม
การเรียนการสอนและการนาเสนองาน
จานวน 150 คน
(นักศึกษาชั้นปีที่ 3)
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษา
รหัส 202203030221
ที่เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

งบประมาณ(บาท)
ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ
แผ่นดิน

รายได้
145,000

มิ.ย.64

19,960

ธ.ค.63

19,150

P

245 คน เชิงปริมาณ : จานวนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม
จานวน 245 คน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษา
ที่เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ธ.ค.63

23,250

4. พัฒนาผูน้ านักศึกษา
(นักศึกษาชั้นปีที่ 2-3)
รหัส 202203030421

P P

25 คน เชิงปริมาณ : จานวนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม
จานวน 25 คน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษา
ที่เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

พ.ค.64

24,890

5.อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาความ
สามารถด้านคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
(นักศึกษาชั้นปีที่ 2)
รหัส 202203030521

P

180 คน เชิงปริมาณ : จานวนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม
จานวน 180 คน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษา
ที่เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ก.ค.64

23,400

3.อบรมเตรียมความพร้อมเพื่อการทางาน
(นักศึกษาชั้นปีที่ 3)
รหัส 202203030321

รองคณบดีฝ่ายพัฒนา
นักศึกษา

พัฒนานักศึกษา ระดับคณะ

(Projects)

(Activities)

1) คุณธรรม
จริยธรรม

หลัก

3) ทักษะทาง
ปัญญา
4) ทักษะ
ความสัมพันธ์

ความสอดคล้องในการพัฒนานักศึก
ตามกรอบมาตรฐาน TQF 5 ด้าน

กิจกรรม

2) ความรู้

โครงการ

ตัวชี้วัด/เป้าหมายความสาเร็จ

นักศึกษา กลุ่มเป้าหมาย

จานวน

ของโครงการ

(คน)

(KPIs)

5) ทักษะการวิเคราะห์
ตัวเลข

ภาษา/
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5
เทคโนโลยี
สื่อสาร

1.โครงการพัฒ6.อบรมเชิ
นานักศึกงษาที
านุบคน
ารุงศิเชิลงปะและวั
P (TQF) และท170
ปฏิบ่สัต่งิกเสริ
ารฝึมกคุทัณกลัษะกษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ
ปริมาณฒ: นธรรม
จานวนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม
เพื่อการทดสอบมาตรฐาน
จานวน 170 คน
(นักศึกษาชั้นปีที่ 2)
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษา
รหัส 202203030621
ที่เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
7.อบรมให้ความรู้และทักษะการประกัน
คุณภาพการศึกษา
(นักศึกษาชั้นปีที่ 1-3)
รหัส 202203030721

P P P

80 คน เชิงปริมาณ : จานวนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม
จานวน 80 คน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษา
ที่เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

2.โครงการพัฒนานักศึกษาที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ (งบประมาณเงินกองทุนส่งเสริมกิจกรรมพัฒนานักศึกษา) (ก.พ.น.) อยูร่ ะหว่างจัดสรรงบประมาณ
1. กีฬาระหว่างคณะ
2. กีฬาภายในคณะ
3. ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
4. การส่งเสริมประชาธิปไตย
เลือกตัง้ นายกองค์การนักศึกษา
5. พัฒนาบุคลิกภาพผูน้ านักศึกษา
6. กิจกรรมชุมนุมคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
7.ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

งบประมาณ(บาท)
ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ
แผ่นดิน

รายได้

ก.พ.64

22,000

ม.ค.64

12,350

-

รองคณบดีฝ่ายพัฒนา
นักศึกษา

แผนปฏิบัติการโครงการ/กิจกรรม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

3) ทักษะทางปัญญา
4) ทักษะ
ความสัมพันธ์

ความสอดคล้องในการพัฒนานักศึกษา
ตามกรอบมาตรฐาน TQF 5 ด้าน

2) ความรู้

ด้านวิชาแกน

(Activities)

ทักษะด้านคุณธรรม/
จริยธรรม
1) คุณธรรม
จริยธรรม

หลัก
(Projects
)

ความสอดคล้องในการพัฒนาทักษะ
นักศึกษาให้พึงมีในศตวรรษที่ 21
ทักษะชีวิตและการทางาน

กิจกรรม

ด้านการเรียนรู้และ
นวัตกรรม
ด้านสารสนเทศและ
เทคโนโลยี

โครงการ

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

ตัวชีว้ ัด/เป้าหมายความสาเร็จ
งบประมาณ(บาท)

ของโครงการ
ระยะเวลา
(KPIs)

สื่อสาร ลยี

แผ่นดิน

1. โครงการบริหารและพัฒนางานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามตัวชีว้ ัดงานประกันคุณภาพการศึกษา
เชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจ

ต.ค.63-

คณะวิทยาศาสตร์และ

ต่อการพัฒนาและบริหารจัดการคณะ

ก.ย.64

เทคโนโลยี

เชิงปริมาณ : ร้อยละการเบิกจ่าย

รหัส 202202010121

งบประมาณ ร้อยละ 100

ผลสัมฤทธิ์รายวิชาคณะ

10 เชิงคุณภาพ : ผลคะแนนเฉลีย่ การ
สาขา
สาขา ทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วิชา ไม่น้อยกว่า 3.51 คะแนน

รหัส 202202010221

รายได้
#REF!

1.พัฒนาและบริหารจัดการ

2. ทวนสอบมาตรฐาน

ผูร้ ับ
ผิดชอบ

169,100

คณบดี

78,000

เม.ย.64

รอง
วิชาการ

มิ.ย.64

22,650 สาขาวิชา

พ.ย.63

เชิงปริมาณ : ดาเนินการทวนสอบ
มาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชา
จานวน 2 ครั้ง

3. เตรียมความพร้อมให้แก่
นักศึกษาเข้าใหม่ ปีการศึกษา
2564 รหัส 202202010321

151 เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของ
คน นักศึกษาที่เข้าร่วมการเตรียมความ
พร้อม
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

3) ทักษะทางปัญญา
4) ทักษะ
ความสัมพันธ์

ความสอดคล้องในการพัฒนานักศึกษา
ตามกรอบมาตรฐาน TQF 5 ด้าน

2) ความรู้

ทักษะด้านคุณธรรม/
จริยธรรม
1) คุณธรรม
จริยธรรม

ทักษะชีวิตและการทางาน

(Activities)
ด้านวิชาแกน

หลัก
(Projects
)

กิจกรรม

ความสอดคล้องในการพัฒนาทักษะ
นักศึกษาให้พึงมีในศตวรรษที่ 21
ด้านการเรียนรู้และ
นวัตกรรม
ด้านสารสนเทศและ
เทคโนโลยี

โครงการ

1. โครงการบริหารและพัฒนางานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามตัวชีว้ ัดงานประกันคุณภาพการศึกษา

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

ตัวชีว้ ัด/เป้าหมายความสาเร็จ
งบประมาณ(บาท)

ของโครงการ
ระยะเวลา
(KPIs)

สื่อสาร ลยี

แผ่นดิน

ผูร้ ับ
ผิดชอบ

รายได้

เชิงปริมาณ : นักศึกษาใหม่เข้าร่วม
การเตรียมความพร้อม ไม่น้อยกว่า
151 คน

4.ตรวจประเมินคุณภาพ

เชิงคุณภาพ : ผลคะแนนเฉลีย่ การ

มิ.ย.64,

การศึกษาระดับคณะและ

ประเมินคุณภาพการศึกษา ไม่น้อยกว่า ส.ค.64

ระดับหลักสูตร

3.50 คะแนน

รหัส 202202010421

เชิงปริมาณ : ตรวจประเมินคุณภาพ

170,000

คณบดี

34,200

คณบดี

การศึกษาภายใน จานวน 2 ระดับ
2. โครงการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ
1. เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ PLC

เชิงคุณภาพ : อาจารย์สามารถนา

ต.ค.63-

รหัส 202203010121

ความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้กับรายวิชาได้

ก.ย.64

21,000 รอง
วิชาการ

เชิงปริมาณ : จัดกิจกรรมเสวนา
แลกเปลีย่ นเรียนรู้ จานวน 10 ครั้ง
2. เสวนาทางวิชาการเพื่อ

เชิงคุณภาพ : ความรู้ความเข้าใจของ

ธ.ค.63

13,200 รอง
วิชาการ

บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

3) ทักษะทางปัญญา
4) ทักษะ
ความสัมพันธ์

ความสอดคล้องในการพัฒนานักศึกษา
ตามกรอบมาตรฐาน TQF 5 ด้าน

2) ความรู้

ทักษะด้านคุณธรรม/
จริยธรรม
1) คุณธรรม
จริยธรรม

ทักษะชีวิตและการทางาน

(Activities)
ด้านวิชาแกน

หลัก
(Projects
)

กิจกรรม

ความสอดคล้องในการพัฒนาทักษะ
นักศึกษาให้พึงมีในศตวรรษที่ 21
ด้านการเรียนรู้และ
นวัตกรรม
ด้านสารสนเทศและ
เทคโนโลยี

โครงการ

1. โครงการบริ
ารและพั
พัฒหนาต
าแหน่ฒงนางานคณะวิ
ทางวิชาการ ทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามตัวชีว้ ัดงานประกันคุณภาพการศึกษา
รหัส 202203020221

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

สื่อสาร ลยี

ตัวชีว้ ัด/เป้าหมายความสาเร็จ
งบประมาณ(บาท)

ของโครงการ
ระยะเวลา
(KPIs)

แผ่นดิน

ผูร้ ับ
ผิดชอบ

รายได้

ผูเ้ ข้าร่วมเสวนาวิชาการ
เชิงปริมาณ : จานวนอาจารย์ที่เข้า
ร่วม
โครงการไม่น้อยกว่า 30 คน

3. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

###### คณบดี

1. พัฒนาศักยภาพบุคลากร

เชิงคุณภาพ : บุคลากรสายวิชาการ

ต.ค.63-

คณะ รหัส 702308010221

สามารถถ่ายทอดความรู้/ประสบการณ์ ก.ย.64

315,000

ที่ได้จากการพัฒนาตนเอง ร้อยละ 80
เชิงปริมาณ : บุคลากรได้รับการเพิ่ม
พูนความรู้/ประสบการณ์ และมีการนา
ความรู้มาขยายผล ร้อยละ 80
4. ขับเคลื่อนโครงการเทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรมจังหวัดราชบุรี รหัส 203405010121

20,000

4.1 ประชุมคณะกรรมการศูนย์

เชิงปริมาณ : ผูเ้ ข้าร่วมประชุมคณะ

เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม

กรรมการศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและ

จังหวัดราชบุรี

นวัตกรรมจังหวัดราชบุรี 60 คน

ไตรมาส 4

20,000

รองบริหาร

บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

3) ทักษะทางปัญญา
4) ทักษะ
ความสัมพันธ์

ความสอดคล้องในการพัฒนานักศึกษา
ตามกรอบมาตรฐาน TQF 5 ด้าน

2) ความรู้

ทักษะด้านคุณธรรม/
จริยธรรม
1) คุณธรรม
จริยธรรม

ทักษะชีวิตและการทางาน

(Activities)
ด้านวิชาแกน

หลัก
(Projects
)

กิจกรรม

ความสอดคล้องในการพัฒนาทักษะ
นักศึกษาให้พึงมีในศตวรรษที่ 21
ด้านการเรียนรู้และ
นวัตกรรม
ด้านสารสนเทศและ
เทคโนโลยี

โครงการ

1. โครงการบริหารและพัฒนางานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามตัวชีว้ ัดงานประกันคุณภาพการศึกษา

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

สื่อสาร ลยี

ตัวชีว้ ัด/เป้าหมายความสาเร็จ
งบประมาณ(บาท)

ของโครงการ
ระยะเวลา
(KPIs)
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสาเร็จ
การประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ

แผ่นดิน

รายได้

ผูร้ ับ
ผิดชอบ

แผนปฏิบัติการโครงการ/กิจกรรม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
วิจัยและบริการวิชาการแก่สังคม
โครงการ

กิจกรรม

ตัวชี้วัด/เป้าหมายความสาเร็จ

กลุ่มเป้าหมาย (จานวนผู้เข้าร่วม)

หลัก
(Projects)

(Activities)

นักเรียน ระดับ

บุคลากรทางการศึกษา

ประถม ม. ม. ครู
ต้น ปลาย

อาจารย์

อื่น ๆ

2.4 จัดทาข้อสอบและทดสอบความ
สามารถในการออกแบบวิศวกรรม
การทางานร่วมกันและการคิด
สร้างสรรค์

P

P

(KPIs)

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ
แผ่นดิน

รายได้
514,300 ผศ.ดร.ประพนธ์

P

200 คน เชิงปริมาณ : จานวนอาจารย์ นักศึกษา
บุคลากร ที่เข้าร่วมการประชุมวิชาการ/
นาเสนอผลงาน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสาเร็จของ
การดาเนินงาน

ไตรมาส 3

514,300 เงินรายได้สะสม

148,000
P

P

กิจกรรมก่อนและหลัง
รหัส 103801070242
2.3 ประชุมแผนงานคณะกรรมการ
ดาเนินงาน
รหัส 103801070342

งบประมาณ(บาท)

ของโครงการ

บุคลากร/ เกษตรกร ชาวบ้าน ประชาชน
เจ้าหน้าที่
ทั่วไป
รัฐ/เอกชน

1. โครงการเจ้าภาพการประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์ รหัส 703603010121
P
P
ยุทธศาสตร์ 5 1.1 ดาเนินการเจ้าภาพการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติด้าน
วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์และพลังงาน
ครั้งที่ 11
2. โครงการออกแบบเชิงวิศกรรมด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมทางพลังงาน
ยุทธศาสตร์ 1 2.1 สารวจความต้องการของทาง
โรงเรียนที่จะเข้าร่วมกิจกรรม
รหัส 103801070142
2.2 ออกแบบชุดข้อสอบ/ชุดกิจกรรม
และแบบประเมินความรู้ผู้เข้าร่วม

จานวน
(คน)

P

30 คน

P

110 คน

เชิงปริมาณ : โรงเรียนในอาเภอสวนผึ้ง
หรือบ้านคา จานวน 1 โรงเรียน
เชิงคุณภาพ : 1.นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ
มีพัฒนาการทางานร่วมกันผ่านกิจกรรมที่
เน้นกระบวนการทางวิศวกรรมผสมผสาน
ความรู้ด้านเคมี 2.นักศึกษาที่ช่วยกิจกรรมมี
มีพัฒนาการทางานร่วมกันผ่านกิจกรรมที่
เน้นกระบวนการทางวิศวกรรมผสมผสาน
ความรู้ด้านเคมี 3.ความพึงพอใจของผู้มีส่วน
ร่วมโครงการระดับดีขึ้นไปร้อยละ 80

ไตรมาส 1

5,060

ไตรมาส 1

4,280

ไตรมาส 2

10,200

ไตรมาส 3

31,740

อ.ณิชากร

วิจัยและบริการวิชาการแก่สังคม
โครงการ

กิจกรรม

ตัวชี้วัด/เป้าหมายความสาเร็จ

กลุ่มเป้าหมาย (จานวนผู้เข้าร่วม)

หลัก
(Projects)

(Activities)

นักเรียน ระดับ

บุคลากรทางการศึกษา

ประถม ม. ม. ครู
ต้น ปลาย

อาจารย์

จานวน
(คน)

อื่น ๆ

3.3 จัดทาค่ายวิทยาศาสตร์และ
สิ่งแวดล้อม
รหัส 103801080342
3.4 ประเมินผล ติดตามผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
รหัส 103801080442

(KPIs)

ระยะเวลา

บุคลากร/ เกษตรกร ชาวบ้าน ประชาชน
เจ้าหน้าที่
ทั่วไป
รัฐ/เอกชน

ส 103801070442
1. โครงการเจ้ารหั
ภาพการประชุ
มวิชาการระดับนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์ รหัส 703603010121
2.5 จัดอบรมกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม P P
และพลังงาน
รหัส 103801070542
2.6 ประชุมสรุปผลการดาเนินงาน
P
รหัส 103801070642
2.7 ติดตามผลการดาเนินการผ่าน
P
กิจกรรม PLC
รหัส 103801070742
3. ค่ายวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ 1 3.1 ประชุมเตรียมความพร้อมสาหรับ
ผู้ขับเคลื่อนการดาเนินงาน
รหัส 103801080142
3.2 เตรียมสื่อ อุปกรณ์การทาค่าย
วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
รหัส 103801080242

งบประมาณ(บาท)

ของโครงการ

ผู้รับผิดชอบ
แผ่นดิน

80 ชุด

ไตรมาส 3

85,020

30 คน

ไตรมาส 4

10,200

ไตรมาส 4

1,500

100,000
P

P

P

28 คน

P

เชิงปริมาณ : มีเครือข่ายการเรียนรู้นอก
ไตรมาส 1
ห้องเรียนเพื่อส่งเสริมโครงการค่าย
วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม อย่างน้อย
1 โรงเรียน
ไตรมาส 1
เชิงคุณภาพ : 1.ร้อยละของนักเรียนที่เข้า
โครงการ ร้อยละ 80 2.ร้อยละของนักศึกษา
130 คน สาขาวิชาชีววิทยาที่เข้าร่วมโครงการค่ายฯ ไตรมาส 2, 4
ร้อยละ 80

P

4. อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติเพื่อทาการวิเคราะห์และประมวลผลในการวิจัยจากฐานข้อมูลออนไลน์
P
ยุทธศาสตร์ 1 4.1 อบรมการสร้างฐานข้อมูล
40 คน

ไตรมาส 2, 4

ธ.ค.63

ผศ.ศุภลักษณ์

1,400

9,430

87,170

2,000

34,300
เชิงปริมาณ : จานวนชุดฐานข้อมูลแบบ

รายได้

6,700

อ.ดร.อนุรักษ์

วิจัยและบริการวิชาการแก่สังคม
โครงการ

กิจกรรม

ตัวชี้วัด/เป้าหมายความสาเร็จ

กลุ่มเป้าหมาย (จานวนผู้เข้าร่วม)

หลัก
(Projects)

(Activities)

นักเรียน ระดับ

บุคลากรทางการศึกษา

ประถม ม. ม. ครู
ต้น ปลาย

อาจารย์

จานวน
(คน)

อื่น ๆ

6. อบรมเชิงปฏิบัติการเยาวชนนักประดิษฐ์ เครื่องกาเนิดไฟฟ้าและจานบินแม่เหล็ก
P P
ยุทธศาสตร์ 1 6.1 อบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรม
เยาวชนนักประดิษฐ์เครื่องกาเนิด
ไฟฟ้าและจานบินแม่เหล็ก
รหัส 103801110142

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ
แผ่นดิน

40 คน

P

5. อบรมเชิงปฏิบัติการงานหัตถกรรมสร้างสรรค์หมอนสม๊อคจากผ้าขาวม้า
ยุทธศาสตร์ 1 5.1 อบรมเชิงปฏิบัติการงาน
หัตถกรรมสร้างสรรค์หมอนสม๊อค
จากผ้าขาวม้า ผ้าทอบ้านไร่
รหัส 103801100142

(KPIs)

บุคลากร/ เกษตรกร ชาวบ้าน ประชาชน
เจ้าหน้าที่
ทั่วไป
รัฐ/เอกชน

1. โครงการเจ้าออนไลน์
ภาพการประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์ รหัส 703603010121
รหัส 103801090142
4.2 อบรมการใช้โปรแกรม Excel ใน
P
การคานวณคะแนนและคิดเกรดเฉลี่ย
รหัส 103801090242
4.3 อบรมการใช้โปรแกรมสาเร็จรูป
ทางสถิติในการวิเคราะห์และ
ประมวลผล
รหัส 103801090342

งบประมาณ(บาท)

ของโครงการ

สอบถามออนไลน์ จานวน 5 ชุด
เชิงคุณภาพ : คะแนนหลังการอบรมการใช้
โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติเพื่อทาการ
วิเคราะห์และประมวลผลในการทาวิจัยจาก
ฐานข้อมูลออนไลน์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50

40 คน

ธ.ค.63

11,600

ธ.ค.63

16,000

50,400
P

50 คน

เชิงปริมาณ : ประชากรตาบลดอนตะโก
เข้าร่วม จานวน 50 คน
เชิงคุณภาพ : 1. ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความ
เข้าใจเพิ่มขึ้นร้อยละ 80 2.ผู้เข้ารับการ
สามารถนาความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้หรือ
สร้างเป็นอาชีพเสริม/รายได้หลัก ร้อยละ 10

ไตรมาส 4

เชิงปริมาณ : 1.จานวนนักเรียนที่เข้าร่วม
โครงการ จานวน 60 คน 2.จานวนนักศึกษา
ที่เข้าร่วมโครงการจานวน 20 คน 3.จานวน
ครูวิทยาศาสตร์ที่เข้าร่วมโครงการ 3 คน
เชิงคุณภาพ : 1.นักเรียน นักศึกษาที่เข้าร่วม
โครงการมีความรู้ความเข้าใจเนื้อหา
วิทยาศาสตร์กายภาพเรื่องเครื่องกาเนิด

ไตรมาส 2

อ.ดร.พิมพา

50,400

52,000
63 คน

รายได้

52,000

อ.ดร.สิทธิเชนทร์

วิจัยและบริการวิชาการแก่สังคม
โครงการ

กิจกรรม

ตัวชี้วัด/เป้าหมายความสาเร็จ

กลุ่มเป้าหมาย (จานวนผู้เข้าร่วม)

หลัก
(Projects)

(Activities)

นักเรียน ระดับ

บุคลากรทางการศึกษา

ประถม ม. ม. ครู
ต้น ปลาย

อาจารย์

จานวน
(คน)

อื่น ๆ

ระยะเวลา

8. พัฒนาศักยภาพการผลิตไก่พื้นเมืองสาหรับเกษตรกรและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดราชบุรี
P
ยุทธศาสตร์ 1 8.1 ประชาสัมพันธ์โครงการ
รหัส 103801130142
8.2 อบรมเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่พื้นเมือง
รหัส 103801130242
8.3 อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการ
แข่งขันประกวดไก่สวยงามเพื่อการ

ผู้รับผิดชอบ
แผ่นดิน

รายได้

สมบัติแม่เหล็กและสมดุลแรง ในระดับดี
2.ได้แบบจาลองเครื่องกาเนิดไฟฟ้าที่
ใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์
ได้อย่างมีคุณภาพ ร้อยละ 80

7. ค่ายความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนบริเวณเขตชายแดนภาคตะวันตก
P
ยุทธศาสตร์ 1 7.1 สัมมนาครูและผู้ปกครองเพื่อ
ชี้แจงจุดประสงค์และทาความเข้าใจ
ในหัวข้อที่อบรมให้แก่เยาวชน
รหัส 103801120142
7.2 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทางด้าน
PP
วิทยาศาสตร์ที่ประยุกต์ใช้ในชีวิต
ประจาวัน
รหัส 103801120242

P

(KPIs)

บุคลากร/ เกษตรกร ชาวบ้าน ประชาชน
เจ้าหน้าที่
ทั่วไป
รัฐ/เอกชน

1. โครงการเจ้าภาพการประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์ รหัส 703603010121

อนุรักษ์สายพันธุ์ไก่พื้นเมืองไทยฯ
รหัส 103801130342
8.4 ค่ายรักษ์ปศุสัตว์
รหัส 103801130442

งบประมาณ(บาท)

ของโครงการ

80,000
P

P

....... คน เชิงปริมาณ : 1. นักศึกษามีประสบการณ์ใน
การออกค่าย 1 ครั้ง 2.เยาวชนหรือนักเรียน
ได้ฝึกทดลองการปฏิบัติการ 1 ครั้ง
เชิงคุณภาพ : เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจ
100 คน ในศาสตร์ทางด้านวิชาฟิสิกส์มากขึ้น และ
สามารถนาความรู้ไปพัฒนาคุณภาพชีวิต
ให้ดีขึ้น ร้อยละ 80

ก.พ.64

1,280

ก.พ.64

78,720

230,000

P

30 คน

P

30 คน

20 คน

เชิงปริมาณ : 1.เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์
จานวน 30 คน 2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย จานวน 20 คน
เชิงคุณภาพ : ความรู้ความเข้าใจของ
เกษตรกรและนักเรียน ร้อยละ 80

ไตรมาส 1

2,400

ไตรมาส 2

72,220

ไตรมาส 2

72,400

ไตรมาส 2

77,980

ผศ.ดร.ประพนธ์

อ.ดร.พุทธพร

วิจัยและบริการวิชาการแก่สังคม
โครงการ

กิจกรรม

ตัวชี้วัด/เป้าหมายความสาเร็จ

กลุ่มเป้าหมาย (จานวนผู้เข้าร่วม)

หลัก
(Projects)

(Activities)

นักเรียน ระดับ

บุคลากรทางการศึกษา

ประถม ม. ม. ครู
ต้น ปลาย

อาจารย์

จานวน
(คน)

อื่น ๆ

(KPIs)

เชิงปฏิบัติการนักพฤกษศาสตร์รุ่น
รหัส 103801140342
9.4 อบรมนักพฤกษศาสตร์รุ่นเยาว์
รหัส 103801140442

ระยะเวลา

บุคลากร/ เกษตรกร ชาวบ้าน ประชาชน
เจ้าหน้าที่
ทั่วไป
รัฐ/เอกชน

ผู้รับผิดชอบ
แผ่นดิน

1. โครงการเจ้า8.5
ภาพการประชุ
มวิชาการระดั
บนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์ รหัส 703603010121
P
ประเมินผลการด
าเนินกิจกรรม
รหัส 103801130542
9. อบรมเชิงปฏิบัติการนักพฤกษศาสตร์รุ่นเยาว์
ยุทธศาสตร์ 1 9.1 สารวจความต้องการของโรงเรียน
รหัส 103801140142
9.2 ประชุมผู้ดาเนินงานและเตรียม
ความพร้อม
รหัส 103801140242
9.3 การระบุชนิดพรรณไม้ในบริเวณ
โรงเรียนสาหรับเพื่อเตรียมการอบรม

งบประมาณ(บาท)

ของโครงการ

ไตรมาส 3

5,000

120,000
P
P

P

PP

9.5 ประชุมเพื่อสรุปผลการ
รหัส 103801140542
10. พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสมัยใหม่ให้แก่วิสาหกิจชุมชนจังหวัดราชบุรี
ยุทธศาสตร์ 1 10.1 ฝึกอบรมการทาผลิตภัณฑ์
อาหารสมัยใหม่
รหัส 103801150142
10.2 ติดตามผลการดาเนินงาน
รหัส 103801150242

80 คน

เชิงปริมาณ : 1.โรงเรียนที่เข้าร่วมอบรมใน ไตรมาส 1
พื้นที่รับผิดชอบของมหาวิทยาลัยฯ 1 โรงเรียน
2.นักเรียนในโณงเรียนเป้าหมาย 80 คน
ไตรมาส 1
3.จานวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ 32 คน
เชิงคุณภาพ : 1.นักเรียนมีความรู้ความ
ความรู้ด้านพฤกษ์ศาสตร์เพิ่มมากขึ้น
ไตรมาส 2
ร้อยละ 50 2.นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ
ความรู้ด้านพฤกษ์ศาสตร์เพิ่มมากขึ้น
ร้อยละ 50
ไตรมาส 2

P

ไตรมาส 2

40 คน

เชิงปริมาณ : ๑. ผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่หรือ
ใหม่ที่เกิดจากผลการฝึกอบรม 2 ผลิตภัณฑ์
2. จานวนผู้เข้าร่วมโครงการจากวิสาหกิจ
ชุมชนจังหวัดราชบุรี จานวน 40 คน
เชิงคุณภาพ : 1.ความรู้ความสามารถของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 80 2.เกิดการ
รายได้ของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 5

อ.ดร.อุเทน

4,352
26,620

10,828

75,700
2,500

115,000
P

รายได้

ไตรมาส 1-2

101,500

ไตรมาส 3

13,500

อ.วรรณรัตน์

วิจัยและบริการวิชาการแก่สังคม
โครงการ

กิจกรรม

ตัวชี้วัด/เป้าหมายความสาเร็จ

กลุ่มเป้าหมาย (จานวนผู้เข้าร่วม)

หลัก
(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. โครงการเจ้าภาพการประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์ รหัส 703603010121

11. ค่ายวิทยาศาสตร์เคมีเพื่อพัฒนาเยาวชนในท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ 1 11.1 จัดเตรียมสื่อ อุปกรณ์การจัด
ทาค่าย
รหัส 103801160142
11.2 จัดทาค่ายวิทยาศาสตร์เคมี
ครั้งที่ 1
รหัส 103801160242
11.3 จัดทาค่ายวิทยาศาสตร์เคมี
ครั้งที่ 2
รหัส 103801160342
11.4 จัดทาค่ายวิทยาศาสตร์เคมี
ครั้งที่ 3
รหัส 103801160442
11.5 จัดทาค่ายวิทยาศาสตร์เคมี
ครั้งที่ 4
รหัส 103801160542
11.6 จัดทาค่ายวิทยาศาสตร์เคมี
ครั้งที่ 5
รหัส 103801160642
11.7 ประเมินผลโครงการ
รหัส 103801160742

งบประมาณ(บาท)

ของโครงการ

3.เกิดหลักสูตรระยะสั้นเพื่อจัดหารายได้ให้
แก่มหาวิทยาลัย 1 เรื่อง
375,000

P

เชิงปริมาณ : ผู้เข้าร่วมโครงการมีคะแนน
วัดความรู้หลังจากทากิจกรรมมีคะแนนเฉลี่ย
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของคะแนนเต็ม
จานวน 175 คน
เชิงคุณภาพ : 1.ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้
ความเข้าใจในเรื่องเคมีพื้นฐานและสามารถ
ปฏิบัติการทดลองทางเคมีได้ ร้อยละ 80
2.ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อ
การจัดกิจกรรมร้อยละ 80

ไตรมาส 2

236,500

ไตรมาส 2

27,250

ไตรมาส 2

27,250

PP

43 คน

PP

43 คน

PP

43 คน

ไตรมาส 2

27,250

PP

43 คน

ไตรมาส 2

27,250

PP

43 คน

ไตรมาส 2

27,250

ไตรมาส 2

2,250

P

12. อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

รายได้

751,000

อ.ดร.วราภรณ์

อ.ดร.กรกนก

วิจัยและบริการวิชาการแก่สังคม
โครงการ

กิจกรรม

ตัวชี้วัด/เป้าหมายความสาเร็จ

กลุ่มเป้าหมาย (จานวนผู้เข้าร่วม)

หลัก
(Projects)

(Activities)

นักเรียน ระดับ

บุคลากรทางการศึกษา

ประถม ม. ม. ครู
ต้น ปลาย

อาจารย์

อื่น ๆ

งบประมาณ(บาท)

ของโครงการ
(KPIs)

ระยะเวลา

บุคลากร/ เกษตรกร ชาวบ้าน ประชาชน
เจ้าหน้าที่
ทั่วไป
รัฐ/เอกชน

การสารวจพื
นไพรและ
ภาพการประชุ
มวิชชสมุ
าการระดั
บนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์ รหัส 703603010121
P
P
ยุ1.ทโครงการเจ้
ธศาสตร์ 1 า12.1
การอบรมใช้ประโยชน์ในพื้นที่
อาเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี
รหัส 103801170142
12.2 การอนุรักษ์พันธุกรรมต้นผึ้ง
ในอาเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี
รหัส 103801170242
12.3 การศึกษาศักยภาพการสะสม
คาร์บอนในดินและไม้ยืนต้นในพื้นที่
อุทยานธรรมชาติวิทยา อ.สวนผึ้ง
รหัส 103801170342
12.4 สารวจความหลากหลายของ
จุลินทรีย์ในดินที่เป็นประโยชน์ด้าน
การเกษตรของพื้นที่อุทยานฯ
รหัส 103801170442
12.5 สารวจพรรณไม้ในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
รหัส 103801170542
12.6 สารวจความหลากหลายของ
ชนิดแมลงวันคอกสัตว์ในฟาร์มปศุ
รหัส 103801170642
12.7 สารวจไก่พื้นเมืองในอาเภอ
โพธาราม จังหวัดราชบุรี
รหัส 103801170742
13. พัฒนาสมรรถนะครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ด้านนวัตกรรมการสอนและการวิจัย

จานวน
(คน)

P

ผู้รับผิดชอบ
แผ่นดิน

รายได้

.......คน เชิงปริมาณ : มีฐานข้อมูลความหลากหลาย ไตรมาส 1-4
ของพืช สัตว์และจุลินทรีย์ 1 ฐานข้อมูล
เชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับ
ความรู้และความเข้าใจ และตระหนักถึง
ความสาคัญในการอนุรักษ์ในความหลาก
ไตรมาส 1-4
หลายทางชีวภาพ จากพืชและสัตว์ ร้อยละ

86,000

อ.ดร.วราภรณ์

94,000

อ.ดร.นันทพร

ไตรมาส 1-4

157,000

อ.ดร.อุเทน

ไตรมาส 1-4

151,000

อ.ดร.เสาวณีย์

ไตรมาส 1-4

102,000

อ.ดร.กรกนก

ไตรมาส 1-4

61,000

อ.ดร.นันทิยา

ไตรมาส 1-4

100,000

อ.นิชนันท์

2,000,000

รองวิชาการ

วิจัยและบริการวิชาการแก่สังคม
โครงการ

กิจกรรม

ตัวชี้วัด/เป้าหมายความสาเร็จ

กลุ่มเป้าหมาย (จานวนผู้เข้าร่วม)

หลัก
(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

ประชุมเพื่อมระดมสมอง
ภาพการประชุ
วิชาการระดับนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์ รหัส 703603010121
P
ยุ1.ทโครงการเจ้
ธศาสตร์ 2 า13.1
รหัส 103801180142
13.2 ติดตามความก้าวหน้า/ถ่ายทอด
P
องค์ความรู้/ประเมินกิจกรรม
รหัส 103801180242
13.3 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการทา
สื่อวีดีโอทางชีววิทยา
รหัส 103801180342
13.4 อมรมเชิงปฏิบัติการการทาสื่อ
โมเดลทางชีววิทยา
รหัส 103801180442
13.5 อบรมเชิงปฏิบัติการการทา
หนังสือเล่มเล็กทางชีววิทยา
รหัส 103801180542
13.6 อบรมเชิงปฏิบัติการการทาภาพ
Infographic ทางชีววิทยา
รหัส 103801180642
13.7 อบรมเชิงปฏิบัติการการทา
บทเรียนสาเร็จรูปทางชีววิทยา
รหัส 103801180742
13.8 อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการใช้
ไมโครคอนโทรเลอร์เพื่อสร้าง
นวัตกรรมเครื่องมือวัดเชิงปริมาณ
สิ่งประดิษฐ์เพื่อเป็นสื่ออุปกรณ์ฯ
รหัส 103801180842
13.9 อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการใช้

ผู้รับผิดชอบ
แผ่นดิน

รายได้

24 คน

เชิงปริมาณ : จานวนสื่อหรือนวัตกรรมใน ไตรมาส 1-3
การเรียนการสอนทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีอย่างน้อยสาขาละ 1 ชิ้นงาน
ไตรมาส 2-4
เชิงคุณภาพ : 1. ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถ
เกิดทักษะในการคิดค้นและสร้างนวัตกรรม
สื่อการเรียนการสอนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ไตรมาส 2
2. ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถจัดกิจกรรม
ทางด้านวิทยาศาสตร์และสามารถนา
เข้าร่วมแสดงผลงานได้ 1 กิจกรรม
ไตรมาส 2

20 คน

ไตรมาส 1

50,923

ผศ.ศุภลักษณ์

24 คน

ไตรมาส 3

35,490

ผศ.ศุภลักษณ์

24 คน

ไตรมาส 1

47,550

ผศ.ศุภลักษณ์

20 คน

ม.ค.64

49,430

อ.ดร.สันติ

20 คน

ก.พ.64

75,724

อ.ดร.สันติ

24 คน

44,818

รองวิชาการ

183,500

รองวิชาการ

71,300

ผศ.ศุภลักษณ์

53,347

ผศ.ศุภลักษณ์

วิจัยและบริการวิชาการแก่สังคม
โครงการ

กิจกรรม

ตัวชี้วัด/เป้าหมายความสาเร็จ

กลุ่มเป้าหมาย (จานวนผู้เข้าร่วม)

หลัก
(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

ตกรรมและสิม่งประดิ
ษฐ์เพื่อบจัดนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์ รหัส 703603010121
1. โครงการเจ้านวั
ภาพการประชุ
วิชาการระดั
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์)
รหัส 103801180942
13.10 อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนา
นวัตกรรม สื่อ และเทคโนโลยีเพื่อ
จัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์)
ระดับชั้นมัธยมศึกษา
รหัส 103801181042
13.11 อบรมเชิงปฏิบัติการการสร้าง
สื่อนวัตกรรมการเรียนการสอน
ด้านฟิสิกส์
รหัส 103801181142
13.12 อบรมเชิงปฏิบัติการการสร้าง
สื่อนวัตกรรมการเรียนการสอน
ด้านเคมี
รหัส 103801181242
13.13 อบรมเชิงปฏิบัติการการสร้าง
สื่อนวัตกรรมการเรียนการสอน
ทางวิทยาศาสตร์แบบมัลติมีเดีย
รหัส 103801181342
13.14 อบรมเชิงปฏิบัติการเสริม
ทักษะในการพัฒนาสื่อการเรียนการ
สอนคณิตศาสตร์ในระดับช่วงชั้น
ที่ 1-2 รุ่นที่ 1
รหัส 103801181442
13.15 อบรมเชิงปฏิบัติการเสริม

ผู้รับผิดชอบ
แผ่นดิน

รายได้

20 คน

ก.ค.64

117,000

อ.ดร.สันติ

40 คน

ไตรมาส 2

61,670

ดร.สิทธิเชนทร์

30 คน

ไตรมาส 2

37,853

อ.ณิชากร

30 คน

ไตรมาส 2

128,080

ดร.เสาวนีย์

60 คน

ไตรมาส 1

51,097

ดร.อนุรักษ์

49 คน

ไตรมาส 1

39,936

ดร.อนุรักษ์

วิจัยและบริการวิชาการแก่สังคม
โครงการ

กิจกรรม

ตัวชี้วัด/เป้าหมายความสาเร็จ

กลุ่มเป้าหมาย (จานวนผู้เข้าร่วม)

หลัก
(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

กษะในการพัฒมนาสื
่อการเรียบนการ
1. โครงการเจ้าทัภาพการประชุ
วิชาการระดั
นานาชาติด้านวิทยาศาสตร์ รหัส 703603010121
สอนคณิตศาสตร์ในระดับช่วงชั้น
ที่ 1-2 รุ่นที่ 2
รหัส 103801181542
13.16 ค่ายพัฒนาศักยภาพทางการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ในระดับช่วงชั้น
ที่ 1-2 รุ่นที่ 1
รหัส 103801181642
13.17 ค่ายพัฒนาศักยภาพทางการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ในระดับช่วงชั้น
ที่ 1-2 รุ่นที่ 2
รหัส 103801181742
13.18 อบรมการผลิตสื่อและ
นวัตกรรมทางการศึกษาด้วย
คอมพิวเตอร์
รหัส 103801181842
13.19 อบรมการเขียนโปรแกรม
สาหรับอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง
รหัส 103801181942
13.20 จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์
แห่งชาติ
รหัส 103801182042
13.21 จัดนิทรรศการประกวดผลงาน
วิทยาศาสตร์
รหัส 103801182142

ผู้รับผิดชอบ
แผ่นดิน

รายได้

48 คน

ไตรมาส 2

41,408

ดร.อนุรักษ์

75 คน

ไตรมาส 2

41,664

ดร.อนุรักษ์

90 คน

ไตรมาส 1

164,700

ดร.เมตตา

92 คน

ไตรมาส 1

183,610

ดร.เมตตา

300 คน

ส.ค.64

317,460

รองวิชาการ

150 คน

ส.ค.64

203,440

รองวิชาการ

วิจัยและบริการวิชาการแก่สังคม
โครงการ

กิจกรรม

ตัวชี้วัด/เป้าหมายความสาเร็จ

กลุ่มเป้าหมาย (จานวนผู้เข้าร่วม)

หลัก
(Projects)

(Activities)

นักเรียน ระดับ

บุคลากรทางการศึกษา

ประถม ม. ม. ครู
ต้น ปลาย

อาจารย์

อื่น ๆ

งบประมาณ(บาท)

ของโครงการ
(KPIs)

ระยะเวลา

บุคลากร/ เกษตรกร ชาวบ้าน ประชาชน
เจ้าหน้าที่
ทั่วไป
รัฐ/เอกชน

1. โครงการเจ้
าภาพการประชุ
มวิชาการระดับนานาชาติ
ด้านวิทยาศาสตร์
รหัส 703603010121
14.
บริการตรวจสอบสิ
นค้าทางการเกษตรและถ่
ายทอดเทคโนโลยี
เพื่อชุมชน
P
P
ยุทธศาสตร์ 1 14.1 อบรมเชิงปฏิบัติการการถ่าย
ทอดความรู้วิทยาศาสตร์ด้านเกษตร
ปลอดภัย
รหัส 103801190142
14.2 การบริการตรวจสอบสินค้า
และปัจจัยในกระบวนการผลิตทาง
การเกษตร
รหัส 103801190242

15. บริการให้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์สู่ชุมชน
P
ยุทธศาสตร์ 1 15.1 บริหารจัดการ และประชุม
วางแผน
รหัส 103801200142
15.2 อบรมให้ความรู้ทางด้าน
วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์
สู่ชุมชนเพื่อส่งเสริมอาชีพแก่
รหัส 103801200242
15.3 อบรมให้ความรู้ทางด้าน
วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ด้านการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
การเพาะเห็ด
รหัส 103801200342

จานวน
(คน)

ผู้รับผิดชอบ
แผ่นดิน
400,000

P

P

60 คน

P

เชิงปริมาณ : 1.สินค้าทางการเกษตรและ ก.พ.64, มิ.ย.64
ปัจจัยในกระบวนการผลิตทางการเกษตรที่
ได้รับการตรวจสอบ 300 ตัวอย่าง
2.มีผู้ได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้านเกษตร
ปลอดภัย 60 คน
ไตรมาส 1-4
เชิงคุณภาพ : 1.นักเรียนนักศึกษาและ
ประชาชนในท้องถิ่นมีความรู้ด้านเกษตร
ปลอดภัยเพิ่มขึ้นร้อยละ 80 2.ประชาชนใน
ท้องถิ่นเกิดความมั่นใจในการบริโภคสินค้า
ทางการเกษตรที่ผลิตและจาหน่ายในจังหวัด
ราชบุรี ร้อยละ 80

10 คน

P

P

P

P

เชิงปริมาณ : เกษตรกรได้รับการอบรม
ไตรมาส 1-4
เชิงปฏิบัติการ จานวน 100 คน
เชิงคุณภาพ : 1.เกษตรกรสามารถนาความรู้
100 คน ที่ได้จากการอบรมเชิงปฏิบัติการไปสู่การ
ไตรมาส 2
สร้างอาชีพ 2 คน 2. เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 5 จานวน 2 คน 3.ความรู้ความเข้าใจ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 80
60 คน
ไตรมาส 2

อ.ดร.จรรยา

73,245

326,755

430,000
P

รายได้

171,030

124,940

118,580

อ.ดร.จรรยา

วิจัยและบริการวิชาการแก่สังคม
โครงการ

กิจกรรม

ตัวชี้วัด/เป้าหมายความสาเร็จ

กลุ่มเป้าหมาย (จานวนผู้เข้าร่วม)

หลัก
(Projects)

(Activities)

นักเรียน ระดับ

บุคลากรทางการศึกษา

ประถม ม. ม. ครู
ต้น ปลาย

อาจารย์

จานวน
(คน)

อื่น ๆ

16. การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเพื่อขยายพันธุ์พืชในจังหวัดราชบุรี
ยุทธศาสตร์ 1 16.1 การขยายพันธุ์พืชในท้องถิ่น
โดยใช้เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
รหัส 103801210142
16.2 การบริหารจัดการและติดตาม
ผลโครงการ
รหัส 103801210242

(KPIs)

บุคลากร/ เกษตรกร ชาวบ้าน ประชาชน
เจ้าหน้าที่
ทั่วไป
รัฐ/เอกชน

ติดตามและประเมิ
นผล บนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์ รหัส 703603010121
1. โครงการเจ้า15.4
ภาพการประชุ
มวิชาการระดั
P
P
รหัส 103801200442

งบประมาณ(บาท)

ของโครงการ
ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ
แผ่นดิน

10 คน

15,450

180,500
P

P

30 คน

รายได้

เชิงปริมาณ : ต้นอ่อนต้นผึ้งที่ขยายพันธุ์ด้วย
เทคนิคเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ จานวน 300 ต้น
เชิงคุณภาพ : ความรู้ความเข้าใจต่อการเข้า
ร่วมโครงการ ร้อยละ 80

82,690

97,810

อ.ดร.กรกนก

ปฏิทินปฏิบัติการโครงการ/กิจกรรม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
โครงการ/กิจกรรม (Projects/Activities)

พ.ศ.2563

พ.ศ.2564

งบประมาณ(บาท)

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1.โครงการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : พัฒนาสาขาวิชาสัตวศาสตร์

แผ่นดิน

ผูร้ ับผิดชอบ

รายได้
60,444 สาขาวิชาสัตวศาสตร์

1.1 สัตวศาสตร์ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม

8,744 สาขาวิชาสัตวศาสตร์
31,060 สาขาวิชาสัตวศาสตร์

P

1.2 พัฒนาการเรียนรู้สัตวศาสตร์

P

1.3 แลกเปลีย่ นเรียนรู้ประสบการณ์ทางานด้านสัตวศาสตร์

P

1.5 พัฒนาทักษะการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21

P

1.6 สัตวศาสตร์สัมพันธ์

7,680 สาขาวิชาสัตวศาสตร์

P

2.โครงการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : พัฒนาสาขาวิชาวิทยาการเคมี
2.1 ศึกษาดูงานในกระบวนการผลิตและตรวจสอบคุณภาพในโณงงานอุตสาหกรรม
2.2 อบรมเชิงปฏิบัติการทักษะจาเป็นพื้นฐานสาหรับนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการเคมี
2.3 ก้าวทันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

P

P
P

7,680 สาขาวิชาสัตวศาสตร์
5,280 สาขาวิชาสัตวศาสตร์

P
P

3.โครงการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : พัฒนาสาขาวิชาเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร

10,000
3,080
3,340
3,580

สาขาวิชาเคมี
สาขาวิชาเคมี
สาขาวิชาเคมี
สาขาวิชาเคมี

3.1 ศึกษาดูงานด้านอุตสาหกรรมอาหาร ครั้งที่ 1

P

44,406 สาขาวิชาเทคโนโลยี
13,860 การแปรรูปอาหาร

3.2 ศึกษาดูงานด้านอุตสาหกรรมอาหาร ครั้งที่ 2

P

9,290 การแปรรูปอาหาร

3.3 อบรมระบบคุณภาพ ISO22000

P

21,256 การแปรรูปอาหาร
38,400 วิทยาการคอมฯ

4.โครงการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : พัฒนาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
4.1 อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ เรื่องการใช้งานบอร์ด Arduino เบื้องต้น
4.1 อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการเขียนโปรแกรมอินเตอร์เน็ตของสรรพสิง่
5.โครงการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : พัฒนาสาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
คอมพิวเตอร์
5.1 ศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

6.โครงการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : พัฒนาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
6.1 ค่ายฝึกทักษะการเรียนรู้เชิงรุกทางด้านคอมพิวเตอร์ศึกษา

25,200 วิทยาการคอมฯ

P

13,200 วิทยาการคอมฯ
P

5.2 สัมมนาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.3 อบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
5.4 นิทรรศการ Open House TCIMCRU

P

P
P
P

68,760
8,680

TCI
TCI

8,700
26,400

TCI
TCI

24,980

TCI

99,000 คอมพิวเตอร์ศึกษา

P

21,600 คอมพิวเตอร์ศึกษา

ปฏิทินปฏิบัติการโครงการ/กิจกรรม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
โครงการ/กิจกรรม (Projects/Activities)

พ.ศ.2563

พ.ศ.2564

งบประมาณ(บาท)

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
6.2 ส่งเสริมทักษะชีวิตและอาชีพ และการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

18,500 คอมพิวเตอร์ศึกษา

P

6.4 อบรมเสริมทักษะด้านวิชาชีพ

P

6.5 บัณฑิตพี่พบน้อง
7.โครงการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : พัฒนาสาขาวิชาคณิตศาสตร์
7.1 ฝึกอบรมทักษะวิชาชีพด้านการจับจีบผ้าและการจัดซุ้ม สาหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1
7.2 พัฒนาทักษะความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ระดับมหาวิทยาลัย สาหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1
7.3 พัฒนากระบวนการคิด เพื่อผลิตนวัตกรรมทางการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สาหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1
7.4 สร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์เกี่ยวกับเรขาคณิต โดยใช้โปรแกรม GSP สาหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2

P
P
P
P
P

7.6 คณิตศาสตร์สัมพันธ์ สาหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1-4
7.7 การประยุกต์ใช้โปรแกรมสาเร็จรูป LaTex เพื่อการพิมพ์เอกสารทางวิชาการสาหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4
7.8 เตรียมความพร้อมก่อนฝึกปฏิบัติการวิชาชีพในสถานศึกษา สาหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4
8.โครงการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : พัฒนาสาขาวิชาชีววิทยา
8.1 พัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

P

ครั้งที่ 2 อบรมภาวะผูน้ า

25,919

คณิตศาสตร์

24,714

คณิตศาสตร์

15,066 คณิตศาสตร์
16,170 คณิตศาสตร์
69,355 สาขาวิชาชีววิทยา
40,290 สาขาวิชาชีววิทยา

P
P

ครั้งที่ 1 อบรมการจับจีบผ้า

18,900 คอมพิวเตอร์ศึกษา
20,000 คอมพิวเตอร์ศึกษา
155,484 คณิตศาสตร์
18,206 คณิตศาสตร์
20,595 คณิตศาสตร์
18,200 คณิตศาสตร์
16,614 คณิตศาสตร์

P

7.5 เทคนิคการใช้นวัตกรรมร่วมสมัยเพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักศึกษาครู สาหรรับนักศึกษาชั้นปีที่
3

รายได้
20,000 คอมพิวเตอร์ศึกษา

P

6.3 อบรมทักษะการเรียนรู้และพัฒนานวัตกรรม

แผ่นดิน

ผูร้ ับผิดชอบ

สาขาวิชาชีววิทยา

P

สาขาวิชาชีววิทยา

P

ครั้งที่ 3 อบรมดาราศาสตร์ขั้นต้น

P

ครั้งที่ 4 อบรมภาษาอังกฤษ

P

สาขาวิชาชีววิทยา

ปฏิทินปฏิบัติการโครงการ/กิจกรรม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
โครงการ/กิจกรรม (Projects/Activities)

พ.ศ.2563

พ.ศ.2564

งบประมาณ(บาท)

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
8.2 ศึกษาดูงานด้านชีววิทยา

รายได้
15,560 สาขาวิชาชีววิทยา

ครั้งที่ 1 ...................................
ครั้งที่ 2 ...................................

สาขาวิชาชีววิทยา
สาขาวิชาชีววิทยา

P
P

8.3 ชีววิทยาสัมพันธ์

P

8.4 พัฒนานักศึกษาและบริหารงานสาขาวิชา
9.โครงการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : พัฒนาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทวั่ ไป
9.1 ศึกษาดูงานทางวิทยาศาสตร์นอกห้องเรียน : ด้านดาราศาสตร์

แผ่นดิน

ผูร้ ับผิดชอบ

P

P

7,055 สาขาวิชาชีววิทยา
6,450 สาขาวิชาชีววิทยา
84,798 วิทยาศาสตร์ทั่วไป

6,500 วิทยาศาสตร์ทั่วไป

P

9.2 อบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสือ่ การสอนด้านวิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนศตวรรษที่ 21

9,996 วิทยาศาสตร์ทั่วไป

P

9.3 อบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมสูก่ ารเป็นครู

วิทยาศาสตร์ทั่วไป

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมการจับจีบผ้า

P

19,800 วิทยาศาสตร์ทั่วไป

กิจกรรมที่ 2 เสริมทักษะความเป็นครูมืออาชีพในยุคศตวรรษที่ 21

P

16,225 วิทยาศาสตร์ทั่วไป

9.4 อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะในการจัดการเรียนรู้เชิงรุกตามแนวทางสะเต็มศึกษา

P

9.5 ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมที่พึงประสงค์ของนักศึกษาสายวิชาชีพครู
10.โครงการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : พัฒนาสาขาวิชาฟิสิกส์
10.1 ค่ายผูน้ าวิทยาศาสตร์และการทานุบารุงศาสนา
10.2 ศึกษาดูงานกระบวนการขึ้นรูปวัสดุ
10.3 อบรมเชิงปฏิบัติการใช้โปรแกรมสาเร็จรูปสาหรับการทาโครงงานและงานวิจัย
10.4 พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ด้านความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนานวัตกรรมและสิง่ ประดิษฐ์
เรื่อง การเรียนรู้ไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino เบื้องต้น

18,793 วิทยาศาสตร์ทั่วไป

P

13,484 วิทยาศาสตร์ทั่วไป

P

55,692 สาขาวิชาฟิสิกส์
42,000 สาขาวิชาฟิสิกส์

P
P
P

3,630
6,412
3,650

สาขาวิชาฟิสิกส์
สาขาวิชาฟิสิกส์
สาขาวิชาฟิสิกส์

ปฏิทินปฏิบัติการโครงการ/กิจกรรม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
โครงการ/กิจกรรม (Projects/Activities)

พ.ศ.2563

พ.ศ.2564

งบประมาณ(บาท)

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผ่นดิน

รายได้

11.โครงการพัฒนานักศึกษาทีส่ ่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

กิจการนักศึกษา
P

11.1 ส่งเสริมสนับสนุนด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม (นักศึกษาชั้นปีที่ 1-4)

23,480 กิจการนักศึกษา
34,980 กิจการนักศึกษา

P

11.2 อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสือ่ ด้านการเรียนการสอนและการนาเสนองาน (นักศึกษาชั้นปีที่ 3)
11.3 อบรมเตรียมความพร้อมเพื่อการทางาน (นักศึกษาชั้นปีที่ 4)

P

23,250 กิจการนักศึกษา
18,040 กิจการนักศึกษา
21,600 กิจการนักศึกษา
6,050 กิจการนักศึกษา

P

11.4 อบรมพัฒนาผูน้ านักศึกษา (นักศึกษาชั้นปีที่ 1-4)
11.5 อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาความสามารถด้านคอมพิวเตอร์เบื้องต้น (นักศึกษาชั้นปีที่ 1)

P
P

11.6 อบรมเชิงปฏิบัติการฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่ สาร (นักศึกษาชั้นปีที่ 2)
11.7 อบรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษา (นักศึกษาชั้นปีที่ 1-5)

P

11.8 กีฬาระหว่างคณะ

P

12,600 กิจการนักศึกษา
34,500 กิจการนักศึกษา
P

11.9 กีฬาภายในคณะ
P

11.11 การส่งเสริมประชาธิปไตยเลือกตัง้ นายกองค์การนักศึกษา

2,000 กิจการนักศึกษา
10,000 กิจการนักศึกษา

P

11.12 พัฒนาบุคลิกภาพผูน้ านักศึกษา
P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

27,600 กิจการนักศึกษา
8,000 กิจการนักศึกษา

P

11.14 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
11.15 สืบสานปัญญา สร้างสรรค์สงิ่ ประดิษฐ์ที่เป็นเอกลักษณ์ไทย

34,500 กิจการนักศึกษา
10,000 กิจการนักศึกษา

P

11.10 ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม

11.13 กิจกรรมชุมนุมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผูร้ ับผิดชอบ

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

27,000 กิจการนักศึกษา

12. โครงการบริหารและพัฒนางานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามตัวชีว้ ัดงานประกันคุณภาพการศึกษา
P

P

12.1 ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับคณะและระดับหลักสูตร

P

P

12.2 เตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาเข้าใหม่ ปีการศึกษา 2563

P

12.1 พัฒนาและบริหารจัดการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

P

12.4 ทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

P

P

P
P

P

P

178,781

P

P

P

P

P

P

P

P

P

12.7 เสวนาทางวิชาการเพื่อพัฒนาตาแหน่งทางวิชาการ

สานักงานคณะ

162,010 ฝ่ายประกันคุณภาพ

P

12.5 จัดนิทรรศการสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์
12.6 เสวนาแลกเปลีย่ นเรียนรู้ PLC

P

27,750

สาขาวิชา

78,000

สาขาวิชา

65,750

ฝ่ายวิชาการ

19,200

ฝ่ายวิชาการ

5,000

ฝ่ายวิชาการ

13. โครงการผลงานเพื่อพัฒนาท้องถิน่ ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
13.1 ส่งเสริมการเลีย้ งสัตว์เป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร

P

P

P

155,300

อ.ดร.พุทธพร

ปฏิทินปฏิบัติการโครงการ/กิจกรรม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
โครงการ/กิจกรรม (Projects/Activities)

พ.ศ.2563

พ.ศ.2564

งบประมาณ(บาท)

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
13.2 พัฒนาการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษาในจังหวัดราชบุรีผ่านกระบวนการ STEM Education (6 เดือนแรก)

P

P

P

P

P

แผ่นดิน

อ.อดิศักดิ์
อ.อดิศักดิ์

P

P

P

P

P

41,000

13.3 การพัฒนาทักษะด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ให้แก่โรงเรียนในท้องถิ่น

P

P

P

P

P

952,800

P

P

P

P

P
P

13.4 อนุรักษ์พันธุกรรมสิง่ มีชีวิตในอาเภอสวนผึง้ จังหวัดราชบุรี (6 เดือนแรก)

P

P

P

P

รายได้

417,500

13.2 พัฒนาการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษาในจังหวัดราชบุรีผ่านกระบวนการ STEM Education (6 เดือนหลัง)

13.4 อนุรักษ์พันธุกรรมสิง่ มีชีวิตในอาเภอสวนผึง้ จังหวัดราชบุรี (6 เดือนแรก)

ผูร้ ับผิดชอบ

146,400

อ.เรืองอุไร อ.ศุภลักษณ์
ดร.สุทธิรักษ์ ดร.
เสาวณีย์
อ.ดร.กรกนก

192,000

อ.ดร.กรกนก

31,186

อ.ดร.บุรินทร์

61,674

วิทยาศาสตร์ทั่วไป

13.5 พัฒนาสมรรถนะครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ด้านนวัตกรรมการสอนและการวิจัย
1) ระดมสมอง
2) สร้างและพัฒนานวัตกรรมวื่อการสอนฟิสิกส์ (ไฟฟ้า)

P
P

3) ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการทาภาพ infographic ทางชีววิทยา

P

17,830

ชีววิทยา

4) การทาบทเรียนสาเร็จรูปทางชีววิทยา

P

17,830

ชีววิทยา

54,000

ฟิสิกส์

89,980

คอมพิวเตอร์ศึกษา

45,296

อ.ดร.บุรินทร์

5) การใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์เพื่อสร้างนวัตกรรมเครื่องมือวัดเชิงปริมาณหรือสิง่ ประดิษฐ์เพื่อเป็นสือ่ อุปกรณ์ในการ

P

จัดการเรียนรู้
6) อบรมการผลิตสือ่ และนวัตกรรมทางการศึกษาด้วยคอมพิวเตอร์
7) ระดมสมอง

P
P
P

P

73,400

อ.ดร.ภูมินทร์

9) ถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้สอื่ การสอนเพื่อใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้ครู

P

P

29,097

อ.ดร.ภูมินทร์

10) สร้างและพัฒนานวัตกรรมสือ่ การสอนเคมี (ธาตุและตารางธาตุ)

P

50,877

วิทยาศาสตร์ทั่วไป

11) สร้างและพัฒนานวัตกรรมสือ่ การสอนชีววิทยา (ระบบหมุนเวียนโลหิต)

P

58,294

วิทยาศาสตร์ทั่วไป

8) ติดตามความก้าวหน้า/ประเมินกิจกรรม

P

P

ปฏิทินปฏิบัติการโครงการ/กิจกรรม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
โครงการ/กิจกรรม (Projects/Activities)

พ.ศ.2563

พ.ศ.2564

งบประมาณ(บาท)

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผ่นดิน

ผูร้ ับผิดชอบ

รายได้

12) ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการทาสือ่ วีดีโอทางชีววิทยา

P

51,400

ชีววิทยา

13) ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการทาสือ่ โมเดลทางชีววิทยา

P

35,030

ชีววิทยา

14) ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการทาหนังสือเล่มเล็กทางชีววิทยา

P

46,400

ชีววิทยา

15) การใช้นวัตกรรมและสิง่ ประดิษฐ์เพื่อจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์)

P

19,160

ฟิสิกส์

16) พัฒนานวัตกรรมสือ่ และเทคโนโลยี (ฟิสิกส์) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

P

21,500

ฟิสิกส์

17) พัฒนานวัตกรรมสือ่ และเทคโนโลยี (ฟิสิกส์) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

P

46,500

ฟิสิกส์

18) เสริมทักษะในการพัฒนาสือ่ การเรียนการสอนคณิตศาสตร์ในระดับช่วงชั้นที่ 1-2 รุ่นที่ 1

P

50,039

คณิตศาสตร์

19) เสริมทักษะในการพัฒนาสือ่ การเรียนการสอนคณิตศาสตร์ในระดับช่วงชั้นที่ 1-2 รุ่นที่ 2

P

37,356

คณิตศาสตร์

20) เสริมทักษะในการพัฒนาสือ่ การเรียนการสอนคณิตศาสตร์ในระดับช่วงชั้นที่ 3-4 รุ่นที่ 1

P

38,735

คณิตศาสตร์

21) เสริมทักษะในการพัฒนาสือ่ การเรียนการสอนคณิตศาสตร์ในระดับช่วงชั้นที่ 3-4 รุ่นที่ 2

P

32,060

คณิตศาสตร์

22) อบรมการเขียนโปรแกรมสาหรับอินเทอร์เน็ตของสรรพสิง่

P

102,800

คอมพิวเตอร์ศึกษา

P

404,300

อ.ดร.ภูมินทร์

P

285,256

อ.ดร.ภูมินทร์

23) จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
24) จัดนิทรรศการประกวดผลงานวิทยาศาสตร์
14. จัดการศึกษาโครงการครูพนั ธุ์บึง
14.1 ศึกษาดูงานด้านเศรษฐกิจพอเพียง

P

7,500

14.2 เกษตรพอเพียงสาหรับครูพันธุ์บึง

P

14,840

14.3 อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรงานเครื่องเรือน

P

17,310

14.4 อบรมเชิงปฏิบัติการงานเชื่อมไฟฟ้าพื้นฐาน
14.5 อมรมเชิงปฏิบัติการซ่อมบารุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
15. โครงการวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน
15.1 บริการตรวจสอบสินค้าทางการเกษตรและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชน (ศ.ตรวจสอบ)

P

P

P

15,280

P

46,500

P
P

15.1 บริการตรวจสอบสินค้าทางการเกษตรและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชน (ศ.ตรวจสอบ)
15.2 บริการให้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์สชู่ ุมชน (ศ.วิทย์)
15.2 บริการให้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์สชู่ ุมชน (ศ.วิทย์)

P

P

P

P

P
P

P

P

รองคณบดีฝ่าย
พัฒนานักศึกษา

540,170

หน.ศูนย์ตรวจสอบฯ

287,580

หน.ศูนย์ตรวจสอบฯ

434,830

หน.ศูนย์วิทย์ฯ

292,068

หน.ศูนย์วิทย์ฯ

ปฏิทินปฏิบัติการโครงการ/กิจกรรม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
โครงการ/กิจกรรม (Projects/Activities)
15.3 การเพาะเลีย้ งเนื้อเยื่อพืชหรือขยายพันธุ์ในจังหวัดราชบุรี (ศ.เพาะเลีย้ ง)

พ.ศ.2563

พ.ศ.2564

งบประมาณ(บาท)

ผูร้ ับผิดชอบ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผ่นดิน

P

214,400

หน.ศูนย์เพาะเลี้ยงฯ

P

P

รายได้

15.3 การเพาะเลีย้ งเนื้อเยื่อพืชหรือขยายพันธุ์ในจังหวัดราชบุรี (ศ.เพาะเลีย้ ง)

P

P

P

153,900

หน.ศูนย์เพาะเลี้ยงฯ

16. จัดหาครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
16.1 ตูเ้ ขี่ยเชื้อจุลินทรีย์และอุปกรณ์ประกอบ

P

P

P

200,000

ทล.การแปรรูปฯ

16.2 ชุดเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์พร้อมจอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า 100 นิ้ว

P

P

P

140,100

วิทยาการเคมี

16.3 เครื่องพิมพ์สาเนาระบบดิจิตอล ความละเอียด 300*600 จุดต่อตารางนิ้ว

P

P

P

180,000

สานักงานคณะ

16.4 เครื่องสารองไฟฟ้าขนาด 800 VA

P

P

P

27,500

สานักงานคณะ

16.5 เครื่องฉายภาพ 3 มิติ

P

P

P

20,000

สานักงานคณะ

16.6 ตูเ้ ก็บสารเคมีพร้อมระบบดูดซับไอระเหยสารเคมีแบบไร้ท่อ

P

P

P

430,000

สัตวศาสตร์

