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คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง
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คํานํา
แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจัดทํา
ขึ้นเพื่อเปนทิศทางและแนวทางการพัฒนาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2559 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.2559 ประกอบไปด ว ยความเป น มา
วัตถุประสงค คติพจน ปณิธาน วิสัยทัศน พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร โครงการประจําป พ.ศ.2559 มี
การกําหนดตัวชี้วัดและคาเปาหมาย เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงาน และมีการสงเสริมสนับสนุน
ผลั ก ดั น ใหมีก ารดํ าเนิน การตามแผน ตลอดจนการติด ตาม การตรวจสอบและการประเมินผลการ
ดําเนินงาน ทั้งนี้หวังวาแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 เลมนี้จะเปนเครื่องมือสําคัญที่
จะชวยทําใหการดําเนินงานของคณะวิท ยาศาสตรและเทคโนโลยีเกิด ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สูงสุด

ข

สารบัญ

คํานํา
สารบัญ
แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559
- ความเปนมา/ปรัชญา/ปณิธาน/วิสัยทัศน
- เอกลักษณ/พันธกิจ
- ประเด็นยุทธศาสตร/เปาประสงค/กลยุทธ
- แผนที่ยุทธศาสตร(Strategy Map)
- ยุทธศาสตรสกู ารปฏิบัติ
- การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการ
ภาคผนวก
- โครงสรางองคกร
- โครงสรางการบริหารคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
- โครงสรางงานประกันคุณภาพการศึกษา
- ผูบริหารคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
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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.2559 เพื่ อ ใช เป น กรอบในการดํ า เนิ น งานของคณะใน
ระยะเวลา 1 ป เพื่อใหมุงเนนถึงการดําเนินงานตามพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษาทั้งในดานการเรียน
การสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ใหมีคุณภาพเปนที่ยอมรับ
ของสังคม ตลอดจนใหสอดคลองกับแผนกลยุทธพัฒนาของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง (พ.ศ.
2556-2560) และตามสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไปในปจจุบัน
คณะวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี จึ ง ได มี ก ารประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ ปรั บ ปรุ ง
แผนปฏิบัติการขึ้น โดยผูเขารวมประชุมประกอบไปดวย คณบดี รองคณบดี หัวหนาสํานักงานคณบดี
ประธานสาขาวิชา เลขานุการสาขาวิชา อาจารยและบุ คลากรสายสนับ สนุนของคณะวิท ยาศาสตร
รวมกั น จัด ทํ าแผนปฏิบั ติก ารประจํ าปงบประมาณ พ.ศ.2559 คณะวิท ยาศาสตรและเทคโนโลยี ให
สอดคลองกับภารกิจเพื่อใชเปนแนวทางในการดําเนินงานของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ในป
การศึกษา 2558 (1 สิงหาคม 2558 – 31 กรกฎาคม 2559) ตอไป

วัตถุประสงค
เพื่อใหหนวยงานตางๆ ในสังกัดคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีนําไปใชเป นแนวทางในการ
ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการในปงบประมาณ 2559
ปรัชญา (Philosophy)
สรางคนใหมีคุณคาดวยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ปณิธาน (Determination)
คณะวิท ยาศาสตรและเทคโนโลยีมุงผลิตบั ณ ฑิ ตดานวิท ยาศาสตร ดานเทคโนโลยีและดาน
การศึ ก ษาวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี ให มี ค วามรู ค วามเชี่ ย วชาญในการปฏิ บั ติ งาน มี คุ ณ ธรรม
จริยธรรม มีความใฝดี ใฝรู สูงาน ใหบริการวิชาการ วิจัยสรางสรรคและพัฒนาองคความรู เพื่อสนอง
ตอทองถิ่นอยางยั่งยืน
วิสัยทัศน (Vision)
เปนองคกรที่สรางคนสรางงานใหมีคุณคาและพัฒนางานดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหเปน
เลิศ สูสังคมและประชาคมอาเซียน
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อัตลักษณ

: ใฝดี ใฝรู สูงาน

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

ประเด็นยุทธศาสตร/เปาประสงค

กลยุทธ

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 มุงเนนการผลิตและพัฒนาบัณฑิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
เพื่ อ ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ด านวิท ยาศาสตรแ ละ 1.1 พัฒนาหลักสูตรที่ยืดหยุนหลากหลาย
เท คโนโลยี ที่ มี ค วามรู ค วามเชี่ ย วชาญ การ สอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน
ปฏิบัติงานมีคุณธรรม จริยธรรม ใฝดี ใฝรู สูงาน 1.2 ปฏิรูปการจัดการเรียนการสอน โดยเนนให
เปนที่ตองการของสังคมและเตรียมความพรอม ผูเรียนลงมือปฏิบัติ มีความคิดสรางสรรคและจัด
เพื่อเขาสูประชาคมอาเซียนในป พ.ศ.2558
กิจกรรมเพื่อปลูกฝงจริยธรรมที่ดีงามและอัตลักษณ
ของมหาวิทยาลัย
1.3 สรางบัณฑิตใหเปนพลเมืองไทยและพลเมือง
อาเซียนที่ดี
1.4 พัฒนาหองเรียนและสงสนับสนุนการเรียนการ
สอนใหเทียบเทามาตรฐานสากล
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 สงเสริมสนับสนุนงานวิจยั และผลักดันสูระดับสากล
เพื่ อ สร า งสรรค ผ ลงานวิ จั ย นวั ต กรรม 2.1 พัฒนาไปสูการเปนคณะที่ใหความสําคัญกับการ
และพัฒนาองคความรูท ี่มีคุณภาพตามมาตรฐาน วิจัยเพื่อรับใชทองถิ่นและนํากระบวนการวิจัยไปใช
พัฒนาการเรียนการสอน
2.2 สงเสริมและสรางแรงจูงใจสําหรับคณาจารย
และนักศึกษาใหผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณคาสูสังคม
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 บริการทางวิชาการเพื่อเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน และเสริมสราง
ความเขมแข็งของวิชาชีพ
เพื่ อ ให บ ริ ก ารท างวิ ช าก ารอ ย างมี 3.1 พัฒนาคณะใหเปนศูนยกลางการพัฒนา
ประสิทธิภาพและตอบสนองความตองการของ ทรัพยากรมนุษยในระดับภาคตะวันตก ระดับชาติ
ชุมชน
และนานาชาติ
3.2 สรางการมีสวนรวมทุกภาคสวนเพื่อบริการ
วิชาการสูชุมชนและทองถิ่น
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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
ศิล ปวัฒ นธรรมไทยและทองถิ่น พรอมเรียนรูสู
ประชาคมวัฒนธรรมอาเซียน
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีคุณภาพและสามารถเชื่อมโยงกับหนวยงาน
ภายนอกไดอยางมีประสิทธิภาพ
เพื่อใหคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 5.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการองคกรใหมีคุณภาพ
เป น องค ก รที่ มี ก ารบริ ห ารจั ด การที่ มี คุ ณ ภาพ และสูความเปนเลิศ
เอื้ออํานวยใหดําเนินการตามพันธกิจไดบรรลุผล 5.2 พัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกฝายอยางตอเนื่อง
สําเร็จ
และรอบดาน
5.3 พัฒนาเครือขายความรวมมือกับศิษยเกาเพื่อ
รวมกันพัฒนาคณะ
5.4 รวมพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหมี
ประสิทธิภาพ

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

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

มุงเนนการผลิตและ
พัฒนาบัณฑิตที่มี
คุณภาพตาม
มาตรฐานวิชาชีพ

สงเสริมสนับสนุน
งานวิจัยและผลักดันสู
ระดับสากล
ผลงานวิจัยมี
คุณภาพสามารถ
นําไปใชประโยชน

ผลิตบัณฑิตที่พึง
ประสงคและมี
คุณภาพสอดคลอง
กับความตองการ

บริการทางวิชาการเพื่อเสริมสราง
ความเขมแข็งของชุมชน และ
เสริมสรางความเขมแข็งของวิชาชีพ
การบริการวิชาการ
สอดคลองความ
ตองการของชุมชน

- งานวิจัยสนองความ
ตองการของชุมชนและ
สังคม
- งานวิจัยไดรับการ
ยอมรับ/ยกยอง

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

ทํานุบํารุง สืบสาน
และเผยแพร
ศิลปวัฒนธรรมทองถิน่

ผลงานดานทํานุบาํ รุงศิลปะ
วัฒนธรรมเปนที่ยอมรับ
ของชุมชน

- การบริการวิชาการ
กอใหเกิดประโยชน/
สอดคลองกับความ
ตองการ

ระบบบริหารจัดการมีคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล
และมีระบบสารสนเทศสนับสนุนภารกิจหลัก

- มีการอนุรักษ
สงเสริมและเผยแพร
ศิลปวัฒนธรรม

- ถายทอดความรูสู
ชุมชน/ทองถิ่น
- สรางเครือขาย
บริการวิชาการ

- พัฒนานักวิจัย
- สรางเครือขาย
ทางวิชาการ

พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมคี ุณภาพ
และสามารถเชื่อมโยงกับหนวยงาน
ภายนอกไดอยางมีประสิทธิภาพ

- พัฒนาระบบและ
กลไกทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม

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

บริหารจัดการองคกรใหมีประสิทธิภาพภายใตหลักบริหารจัดการที่ดี
มีแผนพัฒนา
นักศึกษา

พัฒนาภูมิทัศนและสิง่ แวดลอมที่เอื้อตอ

มีทรัพยากรบุคคลที่

การเรียนการสอนและการปฏิบัตงิ าน

มีคุณภาพ

มีแผนพัฒนาคณะและกํากับ
ดูแลที่มปี ระสิทธิภาพ

มีฐานขอมูลและระบบสารสนเทศที่
ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
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โครงการ/กิจกรรมประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 มุงเนนการผลิตและพัฒนาบัณฑิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
เปาประสงค (Goals)
เพื่อผลิตบัณฑิตดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่มีความรูความเชี่ยวชาญการปฏิบัติงานมีคุณธรรม จริยธรรม ใฝดี ใฝรู สูงาน เปนที่ตองการของสังคมและ
เตรียมความพรอมเพื่อเขาสูประชาคมอาเซียน
กลยุทธที่ 1.1 พัฒนาหลักสูตรที่ยืดหยุนหลากหลาย สอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน
1.2 ปฏิรูปการจัดการเรียนการสอน โดยเนนใหผูเรียนลงมือปฏิบัติ มีความคิดสรางสรรคและจัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝงจริยธรรมที่ดีงามและอัตลักษณของ
มหาวิทยาลัย
1.3 สรางบัณฑิตใหเปนพลเมืองไทยและพลเมืองอาเซียนที่ดี
1.4 พัฒนาหองเรียนและสงสนับสนุนการเรียนการสอนใหเทียบเทามาตรฐานสากล
แหลงงบประมาณ
ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา
ที่
โครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วัด/เปาหมาย
เงินแผนดิน เงินรายได
เชิงปริมาณ
- จัดหาวัสดุการศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ไมนอยกวา 350
จัดการศึกษาคณะ
รายการ
วิทยาศาสตรและ
เชิงคุณภาพ
ต.ค.58คณบดี
1 เทคโนโลยี (ดาน
1,614,000
- ระดับความพึงพอใจตอจํานวนวัสดุการศึกษาทีเ่ พียงพอตอความ
ก.ย.59
วิทยาศาสตร)
ตองการ รอยละ 80
เชิงเวลา
- เบิกจายงบประมาณเปนตามแผนไตรมาส
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ที่

โครงการ/กิจกรรม

จัดการศึกษาคณะ
วิทยาศาสตรและ
2 เทคโนโลยี (ผลผลิตดาน
สังคมศาสตร)

จัดหาครุภัณฑเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอน
3
ดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี

4

จัดการศึกษาโครงการครู
พันธุบึง

ตัวชี้วัด/เปาหมาย

แหลงงบประมาณ
ผูรับผิดชอบ
เงินแผนดิน เงินรายได

เชิงปริมาณ
- จัดหาวัสดุการศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ไมนอยกวา 350
รายการ
เชิงคุณภาพ
1,593,000
- ระดับความพึงพอใจตอจํานวนวัสดุการศึกษาทีเ่ พียงพอตอความ
ตองการ รอยละ 80
เชิงเวลา
- เบิกจายงบประมาณเปนตามแผนไตรมาส
เชิงปริมาณ
- จัดหาครุภัณฑเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 21 รายการ
เชิงคุณภาพ
18,849,000
- มีครุภัณฑเพียงพอตอการเรียนการสอน รอยละ 80
เชิงเวลา
- เบิกจายงบประมาณเปนตามแผนไตรมาส
เชิงปริมาณ
- ผลิตนักศึกษาครูพันธุบึง จํานวน 36 คน
เชิงคุณภาพ
800,000
- ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนกิจกรรม
เชิงเวลา - เบิกจายงบประมาณใหเปนไปตามแผนไตรมาส

ระยะเวลา

-

คณบดี

ต.ค.58ก.ย.59

-

คณบดี

ต.ค.-ธ.ค.58

-

คณบดี

ต.ค.58ก.ย.59
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ที่

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด/เปาหมาย

แหลงงบประมาณ
ผูรับผิดชอบ
เงินแผนดิน เงินรายได

ระยะเวลา

5 โครงการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
กิจกรรมที่ 1 : พัฒนา
ศักยภาพนักศึกษา
สาขาวิชาสัตวศาสตร
1.1 เตรียมความพรอม
นักศึกษากอนเขาศึกษาสาขา
สัตวศาสตร
1.2 สัตวศาสตรสานสัมพันธ
1.3 พัฒนาทักษะและ
ประสบการณ
1.4 ประกันคุณภาพการศึกษา
กิจกรรมที่ 2 : พัฒนา
นักศึกษาสาขาวิชาเคมี
2.1 ฝกประสบการณวิชาชีพ
เคมี

เชิงปริมาณ
- จํานวนนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม มากกวารอยละ 90
เชิงคุณภาพ
- ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม รอยละ 80
- ความรูความเขาใจของนักศึกษาหลังเสร็จสิ้นโครงการเพิ่มขึ้น
รอยละ 80
เชิงเวลา
- กิจกรรมดําเนินการตามระยะเวลาที่กําหนด รอยละ 80

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

-

34,500

ปธ.สาขาวิชาสัตวศาสตร

-

3,000

ก.ค.59,
ส.ค.59

-

7,000
21,500

ส.ค.59
ก.ค.-ก.ย.59

-

3,000
มิ.ย.-ส.ค.59
28,500 ปธ.สาขาวิชาเคมี

-

5,000

มิ.ย.59,
ก.ค.59

-

8,000

มิ.ย.59,
ก.ค.59,
ส.ค.59
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ที่

โครงการ/กิจกรรม
2.3 อบรมการสครับดวย
ผลิตภัณฑธรรมชาติ
2.4 เคมีรักษโลก รักษธรรม
สานสัมพันธสรางสุข
กิจกรรมที่ 3 : พัฒนา

ตัวชี้วัด/เปาหมาย

เชิงปริมาณ
นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยี - กิจกรรมพัฒนานักศึกษาอยางนอย 3 กิจกรรม
- นักศึกษาเขารวมกิจกรรมจํานวน 32 คน
การแปรรูปอาหาร
เชิงคุณภาพ
3.1 พัฒนานักศึกษาทาง
- ความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรม รอยละ 80
วิชาการและวิชาชีพ
3.2 จัดบริการดานกายภาพ - คะแนนเฉลี่ยประกันคุณภาพหลักสูตร 3.01 คะแนน
เชิงเวลา
ที่เหมาะสมตอการจัดการ
- การดําเนินกิจกรรมเปนไปตามไตรมาส
เรียนการสอน
3.3 ประกันคุณภาพสาขาวิชา
กิจกรรมที่ 4 : พัฒนานักศึกษา เชิงปริมาณ
สาขาวิชาวิทยาการ
- จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่ไดดําเนินการ รอยละ 100
คอมพิวเตอร
เชิงคุณภาพ
4.1 บัณฑิตพี่พบนองสาขา วิชา - กิจกรรม/โครงการที่บรรลุตามวัตถุประสงค รอยละ 100
วิทยาการคอมพิวเตอร
เชิงเวลา
4.2 อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
- กิจกรรม/โครงการแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด รอยละ 100

-

5,500
30,000

-

12,000

-

12,400

-

ระยะเวลา
ธ.ค.58
ม.ค.59

ปธ.สาขาวิชาวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีการอาหาร
มี.ค.59,
เม.ย.59
มี.ค.59,
เม.ย.59

5,600
ส.ค.59
42,400 ปธ.สาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร

-

20,040

ก.ค.59,
ส.ค.59

-

16,560

ก.พ 59,
มี.ค.59
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พัฒนาทักษะวิชาการ

แหลงงบประมาณ
ผูรับผิดชอบ
เงินแผนดิน เงินรายได
10,000

ที่

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด/เปาหมาย

4.3 สานสัมพันธชาว
คอมพิวเตอรเพื่อสุขภาพ

เชิงปริมาณ
กิจกรรมที่ 5 : พัฒนา
- มีโครงการดานวิชาการที่สงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค
คุณภาพนักศึกษาสาขาวิชา
จํานวน 2 โครงการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
- มีนักศึกษาเขารวมโครงการ ไมนอยกวารอยละ 80
5.1 ศึกษาดูงานดาน
เชิงคุณภาพ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
- นักศึกษามีทักษะความเชี่ยวชาญทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
(สําหรับนักศึกษาชั้นปที่ 4) เพิ่มขึ้น
5.2 อบรมเชิงปฏิบัติการ
- ระดับความพึงพอใจตอการดําเนินกิจกรรม/ครัง้ ไมนอ ยกวารอยละ 90
ทางดานมัลติมีเดีย (สําหรับ - มีการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษาที่สอดคลองกับคุณลักษณะบัณฑิต
นักศึกษาชั้นปที่ 1-3)
ที่พึงประสงค
เชิงเวลา
- กิจกรรม/โครงการแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด
เชิงปริมาณ
กิจกรรมที่ 6 : พัฒนา
- จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่สงเสริมทักษะวิชาการ/วิชาชีพ ไมนอย
นักศึกษาสาขาวิชาโยธา
กวา 2 กิจกรรม
และสถาปตยกรรม
- จํานวนนักศึกษาที่เขารับการพัฒนาคุณภาพ ไมนอยกวารอยละ 80
6.1 ศึกษาดูงานเทคโนโลยี
เชิงคุณภาพ
โยธา

แหลงงบประมาณ
ผูรับผิดชอบ
เงินแผนดิน เงินรายได
5,800

-

43,200

ระยะเวลา
ม.ค.59

ปธ.สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ

-

7,340

พ.ย.ธ.ค.58

-

35,860

ก.พ.59,
มี.ค.59

-

50,000
10,000

ปธ.สาขาวิชาโยธาและ
สถาปตยกรรม
ส.ค.59
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ที่

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด/เปาหมาย

6.2 ฝกประสบการณวิชาชีพ - นักศึกษามีความรูความเขาใจในหัวขอการพัฒนา ไมนอยกวารอย
ละ 80

แหลงงบประมาณ
ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา
เงินแผนดิน เงินรายได
16,000
พ.ค.-มิ.ย.59,
ก.ค.59

6.3 จัดซื้อวัสดุในการบริหาร - นักศึกษามีความพึงพอใจตอการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ไมนอย
สาขา
กวารอยละ 80
6.4 จางซอมเครื่องมือ
เชิงเวลา
เครื่องจักร
- จํานวนวันในการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมาย

-

5,000

-

8,000

6.5 ประชุมจัดเตรียม
แผนงานประกันคุณภาพ
หลักสูตรเทคโนโลยีโยธา
ประจําป 2558
กิจกรรมที่ 7 : พัฒนา
คุณภาพการศึกษา
สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา

-

11,000

7.1 คายพัฒนาโครงงาน
เทคโนโลยีไฟฟาสูความเปน
เลิศ

7.2 เสริมทักษะและทดสอบ
มาตรฐานฝมือแรงงาน
แหงชาติเทคโนโลยีไฟฟา

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

-

73,000

พ.ย.58, มี.ค.
59, ก.ค.59
พ.ย.58,
มี.ค.59
พ.ค.59

ปธ.สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา

-

13,000

ม.ค.59

-

16,700

ก.พ. –
พ.ค.59
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ที่

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด/เปาหมาย

7.3 ฝกประสบการณวิชาชีพ
เทคโนโลยีไฟฟา
7.4 สนับสนุนงานประกัน
คุณภาพการศึกษา กิจกรรม
การรับนักศึกษาและการ
เตรียมความพรอมกอนเขา
ศึกษา
7.5 สงเสริมและพัฒนา
นักศึกษาเพื่อการเรียนรูใน
ศตวรรษที่ 21
กิจกรรมที่ 8 : พัฒนาศักยภาพ เชิงปริมาณ
นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยี - กิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ไดดําเนินการ 7 กิจกรรม
อุตสาหกรรมการผลิต
เชิงคุณภาพ

8.1 ศึกษาดูงานกระบวนการ
ผลิตงานอุตสาหกรรม
8.2 อบรมเพื่อยกระดับฝมอื
แรงงานแหงชาติ
8.3 ประกันคุณภาพสาขาวิชา

-

12,120

-

12,700

-

63,800

ระยะเวลา
เม.ย. –
ก.ค. 59
ก.ค. –
ส.ค. 59

มี.ค. –
พ.ค. 59
ปธ.สาขาวิชาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมการผลิต

-

10,000

พ.ย.58

-

10,000

ม.ค.59

-

5,000

ก.ค.59
12

เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการ
ผลิต

- นักศึกษาไดรับการพัฒนาดานความรู ทักษะ ฝกประสบการณ การ
นําไปใชประกอบอาชีพ มากกวารอยละ 80
เชิงเวลา
- การเบิกจายงบประมาณเปนไปตามไตรมาส

แหลงงบประมาณ
ผูรับผิดชอบ
เงินแผนดิน เงินรายได
18,480

ที่

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด/เปาหมาย

8.4 นิเทศนักศึกษาฝก
ประสบการณวิชาชีพ

แหลงงบประมาณ
ผูรับผิดชอบ
เงินแผนดิน เงินรายได
10,000

ระยะเวลา
มิ.ย.59

8.5 ประชุมวิชาการ

-

10,000

ส.ค.59

8.6 สนับสนุนทุนวิจัย
นักศึกษาและนวัตกรรม

-

15,000

มี.ค.59

8.7 สารสนเทศเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมการผลิต
เชิงปริมาณ
กิจกรรมที่ 9 : พัฒนา
คุณภาพนักศึกษาสาขาวิชา - ดําเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาอยางนอย 4 กิจกรรม
เชิงคุณภาพ
คอมพิวเตอรศึกษา
- นักศึกษาไดรับการพัฒนาดานทักษะการเรียนรู ทักษะการปฏิบัติ
9.1 คายคอมพิวเตอร

-

3,800

ก.พ.59

-

20,000

ธ.ค.58

9.2 สงเสริมคุณธรรม
จริยธรรมและทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม
9.3 อบรมเสริมความรูและ
ทักษะดานวิชาชีพ

-

26,700

ก.พ.59

-

17,000

เม.ย.59

-

25,000

ส.ค.59

9.4 บัณฑิตพี่พบนอง

การฝกประสบการณ กิจกรรมวิชาการและกิจกรรมวิชาชีพเปนไปตาม
คุณลักษณะบัณฑิต
เชิงเวลา
- เบิกจายงบประมาณใหเปนไปตามแผนไตรมาส

-

88,700

ปธ.สาขาวิชาคอมพิวเตอร
ศึกษา
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ที่

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด/เปาหมาย

กิจกรรมที่ 10 : พัฒนา
นักศึกษาสาขาวิชา
คณิตศาสตร
10.1 อบรมเพื่อเสริมสราง
ทักษะวิชาชีพดานการจับจีบ
ผาและการจัดซุม
10.2 พัฒนาศักยภาพดาน
ทักษะการเรียนรูคณิตศาสตร
10.3 อบรมเชิงปฏิบัติการ
การใชโปรแกรม The
Geometer’s Sketchpad
(GSP) 2 ในการจัดการเรียน
การสอนคณิตศาสตร
10.4 อบรมการสรางสื่อใน
การเรียนการสอน
10.5 อบรมเชิงปฏิบัติการการ
ใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ
เพื่อทําการวิเคราะหและ
ประมวลผลในการทําวิจัย

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

แหลงงบประมาณ
ผูรับผิดชอบ
เงินแผนดิน เงินรายได
-

156,000

ระยะเวลา

ปธ.สาขาวิชาคณิตศาสตร

-

20,000

พ.ย.58,
ก.พ.59

-

25,756

ต.ค.58

-

27,288

31 ต.ค. 1 พ.ย.58

-

29,016

มี.ค.59

-

53,940

ก.พ.59
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ที่

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด/เปาหมาย

เชิงปริมาณ
กิจกรรมที่ 11 : พัฒนา
- ดําเนินกิจกรรมของสาขาอยางครบถวนและมีประสิทธิผล 4
นักศึกษาสาขาชีววิทยา
11.1 อบรมทางสาขาชีววิทยา กิจกรรม
เชิงคุณภาพ
- กิจกรรมดําเนินอยางมีประสิทธิภาพ รอยละ 80
11.2 ศึกษาดูงาน
เชิงเวลา
- ดําเนินกิจกรรมและเบิกจายใหเปนไปตามแผนไตรมาส
11.3 ชีววิทยาสัมพันธ
11.4 จัดหาวัสดุและอุปกรณ

กิจกรรมที่ 12 : พัฒนา
นักศึกษา สาขาวิชา
วิทยาศาสตรทั่วไป
12.1 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาสูความเปนผูนําวิทย

-

67,600

-

30,000

-

20,000

-

6,000

-

11,600

-

96,000

ระยะเวลา

ปธ.สาขาวิชาชีววิทยา
ธ.ค.58,
ก.พ.59
พ.ย.58,
ก.พ.59
ส.ค.59
ธ.ค.58,
ก.พ.59,
ส.ค.59
ปธ.สาขาวิชาวิทยาศาสตร
ทั่วไป

-

50,000

มี.ค.59

-

20,000

พ.ย.58
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12.2 กิจกรรมวิทยาศาสตร
เพื่อสิ่งแวดลอมและ
ศิลปวัฒนธรรม

เชิงปริมาณ
- นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตรทั่วไปเขารวมกิจกรรม รอยละ 80
เชิงคุณภาพ
- นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตรทั่วไปมีความรูความเขาใจในศาสตร
ทางดานวิทยาศาสตรมากขึ้นเปนการเพิ่มศักยภาพใหแกนักศึกษา
รอยละ 80
- นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตรทั่วไปสามารถนําความรูที่ไดจาก
การเขารวมกิจกรรมไปใชในการเรียนของตัวนักศึกษาเองได รอยละ
80

แหลงงบประมาณ
ผูรับผิดชอบ
เงินแผนดิน เงินรายได

ที่

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด/เปาหมาย

12.3 พัฒนาทักษะชีวิตและ
อาชีพเพื่อเพิ่มศักยภาพความ
เปนครู
12.4 กิจกรรม Bye nior รหัส
54
กิจกรรมที่ 13 : พัฒนา
นักศึกษาสาขาวิชาฟสิกส

- นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตรทั่วไปสามารถนําความรูที่ไดจาก
การเขารวมกิจกรรมไปใชในการประกอบวิชาชีพครูในอนาคตได รอย
ละ 80
เชิงเวลา
- จัดกิจกรมไดเปนไปตามแผนดําเนินการที่กําหนด
เชิงปริมาณ
- นักศึกษาสาขาวิชาฟสิกสจาํ นวน 66 คน และอาจารยจํานวน 4 คน
มีประสบการณในการออกภาคสนาม
เชิงคุณภาพ
- นักศึกษาสาขาวิชาฟสิกสมีความรู ความเขาใจในศาสตรทางดาน
วิชาวิทยาศาสตรและฟสิกสมากขึ้น รอยละ 80

13.1 คายผูนําวิทยาศาสตร
และการทํานุบํารุงศาสนา

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

เชิงปริมาณ
- นักศึกษาเขารวมโครงการไมนอยกวา รอยละ 80
เชิงคุณภาพ
- นักศึกษามีความพึงพอใจ ไมนอยกวารอยละ 80
เชิงเวลา
- ปฏิบัติงานโครงการตามแผนที่กําหนด 9 โครงการ

แหลงงบประมาณ
ผูรับผิดชอบ
เงินแผนดิน เงินรายได
16,000

-

-

10,000
41,500
41,500

150,000

ระยะเวลา
พ.ย.58,
ม.ค.59
เม.ย.59

ปธ.สาขาวิชาฟสิกส
ธ.ค.58

รองคณบดีฝายกิจการ
นักศึกษา

-

10,000

พ.ย.58

-

20,000

14 พ.ย.58
16

ที่

โครงการ/กิจกรรม
6.3 ใหความรูและทักษะการ
ประกันคุณภาพการศึกษาแก
นักศึกษา
6.4 เตรียมความพรอมเพื่อ
การทํางานใหแกนักศึกษา
6.5 เสริมทักษะทางปญญา
ใหแกนักศึกษา
6.6 อบรมผูนํานักศึกษา
6.7 ฝกทักษะการคิด
วิเคราะหเชิงตัวเลข
6.8 ฝกทักษะภาษาเพื่อการ
สื่อสาร
6.9 อบรมการใช
คอมพิวเตอรสําหรับการ
ทํางานเกี่ยวของกับวิชาชีพ

ตัวชี้วัด/เปาหมาย

แหลงงบประมาณ
ผูรับผิดชอบ
เงินแผนดิน เงินรายได

ระยะเวลา

-

20,000

20 ม.ค.59

-

25,000

17 ก.พ.59

-

10,000

24 ก.พ.59

-

20,000

19-20 มี.ค.
59

-

15,000

30 มี.ค.59

-

15,000

27 ก.พ.59

-

15,000

27 ม.ค.59
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 สงเสริมสนับสนุนงานวิจัยและผลักดันสูร ะดับสากล
เปาประสงค
เพื่อสรางสรรคผลงานวิจัย นวัตกรรม และพัฒนาองคความรูที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน
กลยุทธที่
2.1 พัฒนาไปสูการเปนคณะที่ใหความสําคัญกับการวิจัยเพื่อรับใชทองถิ่นและนํากระบวนการวิจัยไปใชพัฒนาการเรียนการสอน
2.2 สงเสริมและสรางแรงจูงใจสําหรับคณาจารยและนักศึกษาใหผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณคาสูสังคม
งบประมาณประจําป 2557
ผูรับผิดชอบ
ที่
โครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วัด/เปาหมาย
เงินแผนดิน เงินรายได
บริหารงานคณะวิทยาศาสตรและ
เชิงปริมาณ
1 เทคโนโลยีตามตัวชี้วัดงานประกัน
- สนับสนุนทุนวิจัย/เอกสารตํารา จํานวน 10 เรื่อง
คุณภาพการศึกษา
- สนับสนุนทุนวิจัยนักศึกษา จํานวน 10 เรื่อง
1.1 สนับสนุนวิจัย/เอกสารตํารา
- บุคลากรสายวิชาการไดรับการเพิ่มพูนความรู/
50,000
คุณภาพ สําหรับอาจารย
ประสบการณและมีการนําความรูมาขยายผล รอยละ 80
1.2 สนับสนุนงานวิจัยสําหรับ
เชิงคุณภาพ
30,000
นักศึกษา
- ระดับความพึงพอใจตอการสนับสนุนทุนวิจัยนักศึกษา
1.3 อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนา และทุนวิจัย/เอกสารตํารา ไมนอยกวารอยละ 80
ตําแหนงทางวิชาการ
- บุคลากรสายวิชาการที่สามารถถายทอดความรู/
220,000
ประสบการณที่ไดจากการพัฒนาตนเอง รอยละ 80
2

ผลิตและถายทอดพืชปลอดภัย
จากสารพิษ
2.1 การทําวิจัย

เชิงปริมาณ
- งานวิจัย 2 งาน
เชิงคุณภาพ
- ผลงานวิจัยมีคุณภาพ รอยละ 80

ระยะเวลา

ม.ค.59
ม.ค.59
ต.ค.58,ม.ค.
59,เม.ย.59,
มิ.ย.59,ก.ย.
59

หน.ศูนยเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อฯ
150,000

-

เม.ย.มิ.ย.59
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 บริการทางวิชาการเพื่อเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน และเสริมสรางความเขมแข็งของวิชาชีพ
เปาประสงค
เพื่อใหบริการทางวิชาการอยางมีประสิทธิภาพและตอบสนองความตองการของชุมชน
กลยุทธที่
3.1 พัฒนาคณะใหเปนศูนยกลางการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในระดับภาคตะวันตก ระดับชาติและนานาชาติ
3.2 สรางการมีสวนรวมทุกภาคสวนเพื่อบริการวิชาการสูชุมชนและทองถิ่น
แหลงงบประมาณ
โครงการ/
ตัวชี้วัด/เปาหมาย
ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา
ที่
กิจกรรม
เงินแผนดิน เงินรายได
รองคณบดีฝายวิชาการ
1 โครงการบริการวิชาการดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
1,917,080
เชิงปริมาณ
1.1 อบรมการใช
30,000
สาขาวิชา
มี.ค.59
- จํานวนผูเขารับบบริการ 20 คน
โปรแกรม Excel
คณิตศาสตร
เชิงคุณภาพ
เพื่อการวัดและ
- อยูระดับคุณภาพดี
ประเมินผลการ
เรียนรูของนักเรียน
สําหรับครู ครั้งที่ 2
เชิงปริมาณ
สาขาวิชา
มี.ค.59
1.2 คาย
60,000
- นักศึกษาในระดับชวงชั้นที่ 1-3 เขารวมกิจกรรมไมนอยกวา 240 คน
คณิตศาสตร
คณิตศาสตร
- นักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตรเขารวมกิจกรรมไมนอยกวา 100 คน

เชิงคุณภาพ
- นักเรียนทีเ่ ขารวมกิจกรรมมีความรูความเขาใจ ไมนอยกวารอยละ 90
- นักเรียนทีเ่ ขารวมกิจกรรมมีความพึงพอใจ ไมนอยกวารอยละ 80
- นักเรียนทีเ่ ขารวมกิจกรรมนําความรูที่ไดรับไปใชประโยชน ไมนอยกวารอยละ 75
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โครงการ/
กิจกรรม

ตัวชี้วัด/เปาหมาย

เชิงปริมาณ
- นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและครูอาจารย ในโรงเรียนสังกัด
สํานักงานการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน จังหวัดราชบุรี จํานวน 1 แหง รวม 40 คน
- วิท ยากร อาจารย เจ า หน า ที่ และนั ก ศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
หมูบานจอมบึง จํานวน 10 คน
เชิงคุณภาพ
- นักเรียนและครูอาจารย ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จั ง หวั ด ราชบุ รี มี ค วามรู ค วามเข า ใจในกระบวนการจั ด ทํ า โครงงาน
1.3 คายสรางสรรค
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น และสามารถปฏิบัติการทําโครงงาน
โครงงาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีได
วิทยาศาสตรและ
- ผู เ ข า รั บ บริ ก ารวิ ช าการมี ค วามรู ค วามเข า ใจในการจั ด ทํ า โครงงาน
เทคโนโลยี
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไมนอยกวารอยละ 80
- ผูเขารับบริการวิชาการมีความพึงพอใจในการใหบริการวิชาการแกสังคม
ครั้งนี้ ไมนอยกวารอยละ 80
- ผูเขารับบริการวิชาการสามารถนําความรูที่ไดรับไปใชประโยชนได ไม
นอยกวารอยละ 70
- อาจารย และนักศึกษา สาขาเทคโนโลยีไฟฟา ไดรวมเปนวิทยากรเพื่อ
เผยแพรความรูสูชุมชน

แหลงงบประมาณ
เงินแผนดิน เงินรายได
44,000
-

ผูรับผิดชอบ

ระยะเวลา

สาขาวิชา
เทคโนโลยี
ไฟฟา

ม.ค. - มี.ค.
59
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ตัวชี้วัด/เปาหมาย

1.4 นักเรียนนัก
ประดิษฐจอม
อัจฉริยะมุงไกลสู
ประชาคมอาเซียน

เชิงปริมาณ
- นั ก เรีย นระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลายและครู อ าจารย ในโรงเรีย นสั งกั ด
สํานั กงานการศึก ษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดราชบุ รี จํานวน 2 แหงๆละ 25 คน
รวม 50 คน
- วิทยากร อาจารย เจาหนาที่ และนักศึกษา มหาวิท ยาลัยราชภั ฏหมูบาน
จอมบึง จํานวน 20 คน
เชิงคุณภาพ
- นักเรียนและครูอาจารยในโรงเรียนสังกัดสํานักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จั ง หวั ด ราชบุ รี มี ค วามรู ค วามเข า ใจในกระบวนการจั ด ทํ า โครงการ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพิ่มขึ้น และสามารถปฏิบัติการทํา
โครงงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและนวัตกรรมได
- ผู เ ข า รั บ บริ ก ารวิ ช าการมี ค วามรู ค วามเข า ใจในการจั ด ทํ า โครงงาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและนวัตกรรม ไมนอยกวารอยละ 80
- ผูเขารับบริการวิชาการมีความพึงพอใจในการใหบริการวิชาการแกสังคม
ครั้งนี้ ไมนอยกวารอยละ 80
- ผูเขารับบริการวิชาการสามารถนําความรูที่ไดรับไปใชประโยชนได ไมนอย
กวารอยละ 70
- อาจารยและนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา ไดรวมเปนวิทยากรเพื่อ
เผยแพรความรูสูชุมชน

แหลงงบประมาณ
เงินแผนดิน เงินรายได
76,590
-

ผูรับผิดชอบ

ระยะเวลา

สาขาวิชา
เทคโนโลยี
ไฟฟา

มี.ค.59
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ที่

โครงการ/
กิจกรรม
1.5 อบรมเรื่อง
เจาหนาที่ความ
ปลอดภัยในการ
ทํางานระดับ
หัวหนางาน

1.6 ถายทอดองค
ความรูเพื่อสราง
งานมัลติมีเดีย

1.7 สงเสริมการ
ผลิตสื่อการเรียน
การสอนสําหรับครู

ตัวชี้วัด/เปาหมาย
เชิงปริมาณ
- บุคลากรระดับหัวหนางานในสถานประกอบกิจการ และศิษยเกาที่ปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบกิจการ จํานวน 35 คน
เชิงคุณภาพ
- บุคลากรระดับหัวหนางานในสถานประกอบกิจการ ศิษยเกาที่ปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบกิจการ มีความรูและประสบการณในงานดานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
เพิ่มขึ้น และไดรับใบประกาศเกียรติบัตรเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับ
หัวหนางาน จากสมาคมสงเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทํางาน (ประเทศไทย)

เชิงปริมาณ
- ครูที่สังกัดสํานักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จํานวน 50 คน
- จํานวนครั้งในการบริการวิชาการ 2 ครั้ง
- จํานวนวันในการบริการวิชาการ 4 วัน
เชิงคุณภาพ
- ผูรับบริการมีความรูความเขาใจ ไมต่ํากวารอยละ 90
- ผูร ับบริการมีความพึงพอใจ ไมต่ํากวารอยละ 80
- ผูร ับบริการนําไปใชประโยชน ไมต่ํากวารอยละ 75
เชิงปริมาณ
- ผูเ ขารับการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ จํานวน 20 คน
เชิงคุณภาพ
- ผูเขาฝกอบรมมีทักษะดานการผลิตสื่อในระดับดี
- ผูเขาฝกอบรมมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก

แหลงงบประมาณ
เงินแผนดิน เงินรายได
46,000
-

ผูรับผิดชอบ

ระยะเวลา

สาขาวิชา
เทคโนโลยี
ไฟฟา

ม.ค. - มี.ค.
59

89,920

-

สาขาวิชา
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

มิ.ย.59

36,000

-

สาขาวิชา
คอมพิวเตอร
ศึกษา

มิ.ย.59
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ที่

โครงการ/
กิจกรรม

1.8 คายชีววิทยา
และสิ่งแวดลอม

ตัวชี้วัด/เปาหมาย
เชิงปริมาณ
- มีผูเขารวมโครงการเขารับบริการวิชาการไมนอยกวา 60 คน
- นักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยาเขารวมโครงการไมนอยกวา 45 คน
เชิงคุณภาพ
- ผูรับบริการที่เขารวมโครงการมีความรู ความเขาใจไมนอยกวารอยละ 90
- ผูรับบริการที่เขารวมโครงการมีความพึงพอใจ ไมนอยกวารอยละ 80
- ผูรับบริการที่เขารวมโครงการนําความรูที่ไดรับไปใชประโยชนไมนอยกวารอยละ 75

แหลงงบประมาณ
เงินแผนดิน เงินรายได
90,000
-

ผูรับผิดชอบ

ระยะเวลา

สาขาวิชา
ชีววิทยา

มิ.ย.59

1.9 ฝกอบรมเชิง
ปฏิบัติการเรื่องการ
จัดการระบบ
เครือขายสําหรับ
โรงเรียน

เชิงปริมาณ
- มีผูเขารับการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ จํานวน 20 คน
เชิงคุณภาพ
- ผูเ ขาฝกอบรมมีทักษะดานการจัดการระบบเครือขายในระดับดี
- ผูเขาฝกอบรมมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก

36,000

-

สาขาวิชา
คอมพิวเตอร
ศึกษา

มี.ค.59

1.10 สงเสริมและ
พัฒนาศักยภาพ
ทางวิทยาศาสตร
แกเด็กและเยาวชน
ในชุมชน

เชิงปริมาณ
- นักเรียนในชุมชนเขารับบริการและฝกปฏิบัติการอยางนอย 60 คน
เชิงคุณภาพ
- นักเรียนมีความรูความเขาใจ มีความพึงพอใจ และนําไปใชประโยชนไดรอยละ 90

90,000

-

สาขาวิชาเคมี

ธ.ค.58,
มี.ค.59
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เชิงปริมาณ
- นั กเรียนระดั บประถมศึ กษา มั ธยมศึ กษาตอนต นและตอนปลายในจั งหวั ด
ราชบุรีและจังหวัดใกลเคียง จํานวน 330 คน
- อาจารย ผูส อนคณิ ต ศาสตร วิท ยาศาสตร ในจั ง หวั ดราชบุ รีแ ละจั ง หวั ด
1.11 ชุมชนเขมแข็ง
ใกลเคียง จํานวน 50 คน
ดวยวิทยาศาสตร
เชิงคุณภาพ
และเทคโนโลยีสู
- ผู เ ข า ร ว มโครงการ มี ค วามรู ค วามเข า ใจ ทั ก ษะกระบวนการทาง
ประชาคมอาเซียน
วิทยาศาสตร ไมนอยกวารอยละ 90
- ผูเขารวมโครงการ มีความพึงพอใจ ไมนอยกวารอยละ 80
- ผูเขารวมโครงการ สามารถนําความรูไปใชประโยชนได ไมนอยกวารอยละ
75
เชิงปริมาณ
- จํานวนผูเขารวมโครงการ 30 คน สําหรับกิจกรรมความรูทางวิทยฯ กับเศรษฐกิ
พอเพียง
1.12 วิทยาศาสตรสู - จํานวนผูเขารวมโครงการ 30 คน สําหรับกิจกรรมถายทอดวิทยาศาสตรจาก
มหาวิทยาลัยสูชุมชนทองถิ่น
ชุมชนพัฒนาคน
เชิงคุณภาพ
ทองถิ่น
- ผูเขารวมโครงการไดความรูเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงควบคูก ับวิทยาศาสตรทั่วไป
- ผูเขารวมโครงการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
- ผูเขารวมโครงการมีความรูสามารถถายทอดองคความรูตอไปใหกับผูอื่นได

แหลงงบประมาณ
เงินแผนดิน เงินรายได
720,080
-

90,000

-

ผูรับผิดชอบ

ระยะเวลา

รองคณบดี
ฝายวิชาการ

ธ.ค.58,
มี.ค.59,
มิ.ย.59

สาขาวิชา
วิทยาศาสตร
ทั่วไป

ธ.ค.58,
มี.ค.59
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เชิงปริมาณ
- ชุมชนรอบมหาวิทยาลัยจํานวนไมนอยกวา 100 ครัวเรือน 3 หมูบาน ไดรับความรู
และพัฒนาคุณภาพชีวิต
1.13 ประยุกตใช
ความรูทางฟสิกส - อาจารยและนักศึกษาสาขาวิชาฟสิกสจํานวน 43 คน ไดเรียนรูประสบการณจริงในการ
สัมผัสวิถีชีวิตของชุมชนรอบมหาวิทยาลัย
เพื่อพัฒนาคุณภาพ
เชิงคุณภาพ
ชีวิตของชุมชนรอบ - ชุมชนรอบมหาวิทยาลัยฯ ตระหนักถึงความสําคัญในการประยุกตใชความรูวิทยามหาวิทยาลัย
ศาสตรในการดํารงชีวิตหรือการประกอบอาชีพ
- ชุมชนรอบมหาวิทยาลัยฯ เกิดทัศนคติทดี่ ีตอคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง
เชิงปริมาณ
1.14 อบรมเชิง
- ผูเขารับการอบรม จํานวน 30 คน
ปฏิบัติการเพื่อ
พัฒนาความรูดาน เชิงคุณภาพ
- ครู/บุคลากรทางการศึกษา/นักศึกษา/ศิษยเกา/บุคคลทั่วไปไดรับความรู

แหลงงบประมาณ
เงินแผนดิน เงินรายได
60,000
-

ผูรับผิดชอบ

ระยะเวลา

สาขาวิชา
ฟสิกส

มิ.ย.59

90,000

-

สาขาวิชา
วิทยาการ
คอมพิวเตอร

พ.ค.59
มิ.ย.59

90,000

-

สาขาวิชาโยธา
และ
สถาปตยกรรม

มิ.ย.59

คอมพิวเตอร

เชิงปริมาณ
- บุคลากรทองถิ่นเขารับการอบรมจํานวนไมนอยกวา 50 คน
1.15 อบรมเชิง
เชิงคุณภาพ
ปฏิบัติการทาง
- บุคลากรทองถิ่นมีความรูและทักษะทางดานงานโยธาและสถาปตยกรรมไมนอยกวา
เทคโนโลยีโยธาและ รอยละ 90
สถาปตยกรรม
- บุคลากรทองถิ่นมีความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมไมนอยกวารอยละ 80
- บุคลากรทองถิ่นสามารถนําความรูที่ไดรับไปใชประโยชนไดไมนอยกวารอยละ 75
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ที่

โครงการ/
กิจกรรม

ตัวชี้วัด/เปาหมาย

1.16 ถายทอดองค
ความรูและ
นวัตกรรมเพื่อ
ความมั่นคงดาน
อาหาร ปที่ 5

เชิงปริมาณ
- เพื่อใหผูรับบริการมีความเขาใจในกรรมวิธีตามหลักวิชาการ ในการนําวัตถุดิบใน
ธรรมชาติมาผลิตนวัตกรรมอาหาร
เชิงคุณภาพ
- เพื่ อ นํ า ความรู แ ละประสบการณ จ ากโครงการนี้ ม าบู ร ณาการการเรี ย นการสอน
รายวิชา ของนักศึกษาชั้นปที่ 1 ถึง 4
- เพื่อนําความรูและประสบการณจากโครงการนี้มาบูรณาการงานวิจัยตามแผนงาน
เรื่องผลิตภัณฑนวัตกรรมจากทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่จังหวัดราชบุรี
- ทรัพยากรมนุษยในทองถิ่นเกิดการเพิ่มพูนองคความรู และสาธารณชนไดรูจักบริบท
ของสาขาวิชาวิทยาศาสตรการอาหารมากขึ้น

45,000

-

ผูรับผิดชอบ

ระยะเวลา

สาขาวิชา
วิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี
การอาหาร

ธ.ค.58
มี.ค.59
มิ.ย.59

สาขาวิชา
สัตวศาสตร

พ.ค.59
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เชิงปริมาณ
- เกษตรกรเขารวมโครงการ ไมนอยกวา 20 คน
- นักศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร เขารวมโครงการ ไมนอยกวารอยละ 80
- ผูรับบริการมีผลผลิตดานปศุสัตวมากขึ้น
1.17 การจัดการ
ฟารมเลี้ยงสัตวของ เชิงคุณภาพ
เกษตรกรรายยอย - ผูเขารวมโครงการ (ผูรับบริการ) มีความรูความเขาใจในการเลี้ยงสัตวใหมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
อยางมี
- นักศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร ไดฝกใหบริการวิชาการ และฝกปฏิบัติการ
ประสิทธิภาพ
ตางๆ ในการเลี้ยงสัตวมากขึ้น
- เพื่อใหนักศึกษามีการทํางานรวมกับผูอื่น และมีความรับผิดชอบตอหนาที่
- เพื่ อ ให นั ก ศึ ก ษาได ใช เวลาว างให เกิ ด ประโยชน และฝ ก การทํ างานด า น

แหลงงบประมาณ
เงินแผนดิน เงินรายได
90,000
-

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

1.18 คายสัตว
ศาสตร

ตัวชี้วัด/เปาหมาย
วิชาชีพสัตวศาสตร
- เพื่อประชาสัมพันธหลักสูตรสัตวศาสตร ใหเปนที่รูจักมากขึ้น
- มีการบูรณาการงานบริการวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอน รายวิชา
AS55601 หลักการเลี้ยงสัตว
เชิงปริมาณ
- นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เขารวมโครงการ ไมนอยกวา 18 คน
- นักศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร เขารวมโครงการ ไมนอยกวารอยละ 80
- ผูเขารวมโครงการ (ผูรับบริการ) มีผลผลิตดานปศุสัตวมากขึ้น
เชิงคุณภาพ
- ผูเขารวมโครงการ (ผูรับบริการ) มีความรูความเขาใจในการเลี้ยงสัตวใหมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
- นักศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร ไดฝกใหบริการวิชาการ และฝกปฏิบัติการ
ตางๆ ในการเลี้ยงสัตวมากขึ้น
- เพื่อใหนักศึกษามีการทํางานรวมกับผูอื่น และมีความรับผิดชอบตอหนาที่
- เพื่ อ ให นั ก ศึ ก ษาได ใช เวลาว างให เกิ ด ประโยชน และฝ ก การทํ างานด า น
วิชาชีพสัตวศาสตร
- เพื่อประชาสัมพันธหลักสูตรสัตวศาสตร ใหเปนที่รูจักมากขึ้น
- มีการบูรณาการงานบริการวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอน รายวิชา
AS55601 หลักการเลี้ยงสัตว

แหลงงบประมาณ
เงินแผนดิน เงินรายได

44,990

-

ผูรับผิดชอบ

ระยะเวลา

สาขาวิชา
สัตวศาสตร

เม.ย.59
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ที่

2

โครงการ/
กิจกรรม

ตัวชี้วัด/เปาหมาย

เชิงปริมาณ
- บุคลากรในสถานประกอบกิขการในภาคอุตสาหกรรม ศิษยเกา นักศึกษา
คณาจารยและผูที่มีความสนใจ จํานวนทั้งหมดไมนอยกวา 40 คน
- ผูรับบริการวิชาการ 1 ครั้ง จํานวนวันในการบริการวิชาการ 3 วัน
1.19 อบรมเชิง
เชิงคุณภาพ
ปฏิบัติการการ
- ผูเขารับการอบรมไดรับความรูและประยุกตใชโปรแกรม ARENA สําหรับ
พัฒนาระบบการ
การพัฒนาระบบการผลิตดวยแบบจําลองสถานการณไปใชแกปญหาในการ
ผลิตดวย
ตัดสินใจที่เกี่ยวของกับความไมแนนอนในทุกภาคสวนของอุตสาหกรรม ไมต่ํา
แบบจําลอง
กวารอยละ 80
สถานการณ
- ผูเขารับการอบรมนําความรูที่ไดรับไปใชประโยชนไมต่ํากวารอยละ 75
- ผูเขารับการอบรมสามารถบูรณาการกับการเรียนการสอนไดไมนอยกวา 1
รายวิชาและงานวิจัยได
- ผูเขารับการอบรมมีความพึงพอใจตอการจัดอบรม ไมต่ํากวารอยละ 80
โครงการตรวจสอบสารตกคางในพืชผลทางการเกษตร
3.1 การถายทอด
องคความรูดาน
เกษตรปลอดภัย

ผูรับผิดชอบ

ระยะเวลา

สาขาวิชา
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
การผลิต

มี.ค.59

หน.ศูนยตรวจสอบสินคาเกษตรฯ

75,000

-

ม.ค.-มี.ค.59

90,000

-

ต.ค.58ก.ย.59
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3.2 ตรวจสอบสาร
ตกคางในปจจัย

เชิงปริมาณ
- มีผูเขาอบรม ไมนอยกวา 30 คน
- ตรวจวิเคราะหสารเคมี จํานวนไมนอยกวา 300 ตัวอยาง
- ตรวจวิเคราะหธาตุอาหาร จํานวนไมนอยกวา 20 ตัวอยาง
- วัสดุ จํานวนไมนอยกวา 50 รายการ

แหลงงบประมาณ
เงินแผนดิน เงินรายได
88,500
-

ที่

4

5

โครงการ/
ตัวชี้วัด/เปาหมาย
กิจกรรม
เชิงคุณภาพ
ผลผลิตทางดาน
เกษตร
- ความพึงพอใจในการรับการอบรมบริการวิชาการ รอยละ 90
3.3 ตรวจวิเคราะห
ธาตุอาหารหลักใน
วัสดุปลูกและปุย
อินทรีย
โครงการผลิตและถายทอดพืชปลอดภัยจากสารพิษ
เชิงปริมาณ
4.1 การบริการ
- บริการวิชาการ จํานวน 1 ครั้ง
วิชาการ/สัมมนา
เชิงคุณภาพ
- ผูมารับบริการมีความพึงพอใจ รอยละ 90
โครงการคลีนิคเทคโนโลยี
5.1 บริการให
เชิงปริมาณ
คําปรึกษาและ
- จํานวนผูรับบริการคําปรึกษาทางเทคโนโลยี จํานวน 80 คน
ขอมูลเทคโนโลยี
- จํานวนผูรับบริการขอมูลเทคโนโลยี จํานวน 60 คน
เชิงคุณภาพ
- ความพึงพอใจของผูรับบริการ รอยละ 85

แหลงงบประมาณ
เงินแผนดิน เงินรายได

60,000

50,000

300,000

ผูรับผิดชอบ

ระยะเวลา

-

เม.ย.-ก.ย.59

-

หน.ศูนยเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อฯ
เม.ย.-มิ.ย.59

-

หน.ศูนยวิทยาศาสตรฯ
(งบจาก กท.
พ.ย.58วิทยาศาสตรฯ)
ส.ค.59
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 ทํานุบํารุง สืบสานและเผยแพรศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น
เปาประสงค เพื่อสงเสริมและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทยและทองถิ่น
กลยุทธที่ 4.1 สรางคุณคาดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ที่

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด/เปาหมาย

โครงการพัฒนานักศึกษาทางดาน เชิงปริมาณ
- จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาดานการสงเสริมศิลปะ
ศิลปะและวัฒนธรรม
วัฒนธรรม ประเพณีไทย 1 ครั้ง
1.1 สงเสริมศิลปะ วัฒนธรรม
เชิงคุณภาพ
ประเพณีไทย
- ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผน
กิจกรรม รอยละ 80
โครงการพัฒนานักศึกษาประจํา
2
สาขาวิชา
2.1 เคมีรักษโลก รักษธรรม สาน
สัมพันธสรางสุข
2.2 สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม
และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
2.3 คายผูนําวิทยาศาสตรและการ
ทํานุบํารุงศาสนา

แหลงงบประมาณ
เงินแผนดิน เงินรายได

1

ผูรับผิดชอบ

ระยะเวลา

รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา

-

10,000

ประธานสาขาวิชา
-

5,500

-

26,700

-

สาขาวิชาเคมี

สาขาวิชา
คอมพิวเตอรศึกษา
41,500 สาขาวิชาฟสิกส

ม.ค.59
ก.พ.59
ธ.ค.58
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีคุณภาพและสามารถเชื่อมโยงกับหนวยงานภายนอกไดอยางมีประสิทธิภาพ
เปาประสงค เพื่อใหคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนองคกรที่มีการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ เอื้ออํานวยใหดําเนินการตามพันธกิจไดบรรลุผลสําเร็จ
กลยุทธที่
5.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการองคกรใหมีคุณภาพและสูความเปนเลิศ
5.2 พัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกฝายอยางตอเนื่องและรอบดาน
5.3 พัฒนาเครือขายความรวมมือกับศิษยเกาเพื่อรวมกันพัฒนาคณะ
5.4 รวมพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหมีประสิทธิภาพ
แหลงงบประมาณ
ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา
ที่
โครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วัด/เปาหมาย
เงินแผนดิน เงินรายได
1 บริหารงานคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตามตัวชี้วัดงานประกันคุณภาพการศึกษา
คณบดี
เชิงปริมาณ
1.1 พัฒนาและบริหารจัดการคณะ
ต.ค.58- พัฒนาและบริหารจัดการคณะ ไมนอยกวา 4
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
220,000
ส.ค.59
ครั้ง
- ประชุมเชิงปฏิบัติการปรับแผนยุทธศาสตรฯ
1.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการปรับแผน
จํานวน 1 ครั้ง
ยุทธศาสตรคณะวิทยาศาสตรและ
ต.ค.58
170,000
- สนับสนุนการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
เทคโนโลยี
ภายในระดับคณะและระดับหลักสูตร จํานวน 2
ครั้ง
เชิงคุณภาพ
1.3 สนับสนุนการตรวจประเมินคุณภาพ - ระดับความพึงพอใจตอการพัฒนาและบริหาร
ส.ค.-ก.ย.59
การศึกษาภายในระดับคณะและระดับ
60,000
จัดการคณะ รอยละ 80
หลักสูตร
- ประสิทธิภาพในการดําเนินงานใหบรรลุ
วัตถุประสงครอยละ 80

ที่
2

โครงการ/กิจกรรม

โครงการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร
2.1 ซอมบํารุงครุภัณฑวิทยาศาสตรและ เชิงปริมาณ
- ซอมบํารุงครุภัณฑวิทยาศาสตรและสถานที่ 30
สถานที่
รายการ
2.2 จัดหาวัสดุวิทยาศาสตร
2.3 พัฒนาศักยภาพบุคลากรศูนย
วิทยาศาสตร
2.4 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน

3

ตัวชี้วัด/เปาหมาย

20,000

-

พ.ย.58 –
ส.ค.59

ศูนยตรวจสอบสินคาเกษตรฯ
70,000

-

ม.ค.-มิ.ย.59

250,000

-

255,000

-

ธ.ค.58,มิ.ย.
59,ส.ค.59
ม.ค.-ส.ค.59
32

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

- จัดหาวัสดุวิทยาศาสตร 80 รายการ
- พัฒนาศักยภาพบุคลากร 4 ครั้ง
- จัดหาวัสดุสาํ นักงาน 100 รายการ
เชิงคุณภาพ
- เครือ่ งมือและอุปกรณ สถานที่พรอมใชงานรอยละ 90
- มีวัสดุ พรอมใชงาน รอยละ 90
- ศักยภาพการทํางานของบุคลากรเพิ่มขึ้น รอยละ 90
เชิงเวลา
- ดําเนินเสร็จสิ้นตามระยะเวลา
เชิงปริมาณ
- พัฒนาบุคลากร จํานวน 2 คน
- เครื่องมือวิเคราะหสําหรับสอบเทียบ จํานวน 5 เครื่อง
- จํานวนวัสดุ อุปกรณ สารเคมี และสํานักงาน จํานวน
260 รายการ
เชิงคุณภาพ
- บุคลากรมีความรูทางวิทยาศาสตรเพิ่มขึ้น รอยละ 80
- คุณภาพเครื่องมือพรอมใชงาน รอยละ 90
- มีวัสดุเพียงพอพรอมใชงาน รอยละ 90

แหลงงบประมาณ
ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา
เงินแผนดิน เงินรายได
หัวหนาศูนยวิทยาศาสตรฯ
800,000
600,000
ต.ค.58 –
มิ.ย.59
150,000
พ.ย.58 –
มิ.ย.59
30,000
เม.ย.-มิ.ย.59

ที่
4

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด/เปาหมาย

โครงการผลิตและถายทอดพืชปลอดภัยจากสารพิษ

แหลงงบประมาณ
ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา
เงินแผนดิน เงินรายได
ศูนยเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อฯ
200,000

-

50.000

-

4.3 ปลูกพืช ไรดิน (Hydroponics)

เชิงปริมาณ
- ดําเนินการเบิกจายตามแผน รอยละ 80
- พัฒนาศักยภาพบุคลากร 5 คน
เชิงคุณภาพ
- ความพึงพอใจการใชบริการ รอยละ 90
- ดําเนินการตามแผน รอยละ 90

100,000

-

4.4 เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชปลอดเชื้อและ
สารพิษ
4.5 พัฒนาศักยภาพบุคลากร

- บุคลากรมีศักยภาพเพิ่มขึ้น รอยละ 80
เชิงเวลา
ดําเนินการเสร็จสิ้นตามระยะเวลา

150,000

-

100,000

-

4.1 บริหารจัดการศูนย
4.2 ซอมแซมบํารุงรักษาอุปกรณ
เครื่องมือวิทยาศาสตร

พ.ย.58ส.ค.59
ธ.ค.58ก.พ.59
พ.ย.58ก.ค.59
พ.ย.58ก.ค.59
พ.ย.58มิ.ย.59
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การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดดําเนินการกํากับ ติดตามและประเมินผลแผนการปฏิบัติการ
โดยกําหนดกลไกการประเมินผลแผนปฏิบัติการประจําป เพื่อใหสามารถนําผลการประเมินแผนปฏิบัติ
การประจําปมาใชในการวางแผนในปถัดไป โดยทางคณะวิทยาศาสตรฯจะดําเนินการรวบรวมขอมูล ทั้ง
ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ นําขอมูลมาวิเคราะห เพื่อปรับปรุงการดําเนินงานหรือปรับเปลี่ยน
เปาหมายของโครงการใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลง
กรอบแนวคิดระบบติดตามและประเมินผล
ปจจัยนําเขา
 แผนปฏิบัติการ
 งบประมาณ
 บุคลากร
 ทรัพยากรอื่นๆ

ระบบติดตาม
(Monitoring)

กระบวนการ
 การใชทรัพยากร
 การดําเนินการตามแผน
 การบริหารแผน
ผลผลิต
 ความสําเร็จของการ
ดําเนินงานตามแผน/
ตัวชี้วัด
ผลลัพธ

ระบบประเมินผล
(Evaluation)
วัตถุประสงค คือ

 ความสําเร็จของ
การดําเนินงาน
ตามแผน/ตัวชี้วัด
เมื่อเทียบกับวัตถุ
ประสงค/เปาหมาย
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1. เพื่อรวบรวมผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจําป ที่ไดกําหนดไวในโครงการ/
กิจกรรม
2. เพื่อรวบรวมผลการดําเนินงานที่ไดกําหนดไวในโครงการ/กิจกรรม
3. เพื่อทราบปญหาและอุปสรรคของการดําเนินงาน
4. เพื่อนําผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจําปมาวางแผนจัดทําแผนปฏิบัติการในป
ถัดไป

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

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

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

สํานักงาน
คณบดี

ศูนยตรวจสอบ
สินคาเกษตร
จังหวัดราชบุรี

งานธุรการ
งานการเงินและพัสดุ
งานบริการการศึกษา
งานอาคารสถานที่
งานกิจการนักศึกษา
งานนโยบายและแผน
งานบริการวิชาการและวิจัย

สาขาวิชา

ศูนยเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อพืช
ปลอดเชื้อเพื่อ
พัฒนาสูการ
สงออก

ศูนยวิทยาศาสตร
และวิทยาศาสตร
ประยุกต

คลินิก
เทคโนโลยี

วิทยาการคอมพิวเตอร
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
งานโครงการครูพันธุบ ึง
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
เกษตรจังหวัดราชบุรแี ละศูนยเพาะเลี้ยง

เนื้อเยื่อพืชปลอดเชื้อฯ

คณะกรรมการ
คลินิก
เทคโนโลยี

ศูนยบริการ
ทดสอบดาน
วัสดุ
อุตสาหกรรม

องคการ
นักศึกษา
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ผูบริหารคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ผศ.ดร.ทองแทง ทองลิ่ม

คณบดี

ผศ.ร.ต.วสันต นาคเสนีย
รองคณบดี
ฝายกิจการนักศึกษา

อ.ดร.กฤษณะ โสขุมา
รองคณบดีฝายวิชาการ

นางณัฐภรณ วงษชื่น
หัวหนาสํานักงานคณบดี

อ.ดร.ครองศักดา ภัคธน
กนก
รองคณบดี

