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โครงการ/กจิกรรมของคณะวิทยาศาสตรที่สอดคลองตามแผนยุทธศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน  พ.ศ. 2545 - 2549 

1. การบริหาร 

1.1 บริหารทั่วไป     

สอดคลองกับ ยุทธศาสตร 1 สรางมหาวิทยาลัยใหมีความเขมแข็ง 

มาตรการ กลยุทธการปฏิบัติ โครงการ ผูรับผิดชอบ/หนวยงาน ระยะเวลา  

    45 46 47 48 49 

ผลผลิต/ 

ผลลัพธ 

ตัวชี้วัด KPI 

และเปาหมาย 

1.1 โครงการนํารองเพื่อการปรับระบบ

บริหาร 

คณะกรรมการโครงการ

นํารองเพื่อการปรับ

ระบบบริหาร 

     ไดระบบบริหารที่มีความ

คลองตัว 

มีระบบการบริหารจัดการที่

เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

1.2 โครงการนําระบบฐานขอมูลมาใชเพื่อ

การบริหารจัดการ 

      ทุกหนวยงานนําระบบฐาน  

ขอมูลมาใชในการปฏิบัติงาน 

การปฏิบัติงานมีความคลองตัว 

รวดเร็ว ถูกตอง และลดความ

ซ้ําซอน 

มีระบบฐานขอมูลเพื่อการ

บริหารที่เหมาะสม และมี

ประสิทธิภาพ 

1. ปฏิรูประบบโครงสรางองคกร

ระบบบริหารจัดการ ใหมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

โดยใชทรัพยากรอยางคุมคา และ

มุงเนนผลงานเปนสําคัญ 

 

 

1. ปรับโครงสรางองคกรและ

ระบบบริหารจัดการของ

มหาวิทยาลัย 

1.3 โครงการจัดทําและพัฒนาระบบ

ฐานขอมูลเพื่อการบริหารจัดการ

หองปฏิบัติการ 

      ไดระบบฐานขอมูลเพื่อการ

บริหารจัดการหองปฏิบัติการ ที่

เหมาะสม 

รองรับภารกิจทางดานการเรียน

การสอนและพัฒนาวิชาการ 

มีระบบฐานขอมูลเพื่อการ

บริหารที่เหมาะสม และมี

ประสิทธิภาพ 
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มาตรการ กลยุทธการปฏิบัติ โครงการ ผูรับผิดชอบ/หนวยงาน ระยะเวลา  

    45 46 47 48 49 

ผลผลิต/ 

ผลลัพธ 

ตัวชี้วัด KPI 

และเปาหมาย 

1.4 โครงการรับ-สงเอกสารแบบ 

Electronics แทนระบบกระดาษ 

ฝายวางแผนและพัฒนา/

ฝายบริหาร/ภาควิชา 

     การรับ – สงเอกสารภายใน

คณะฯมีความคลองตัว รวดเร็ว

และลดคาใชจาย 

มีระบบการบริหารจัดการที่

เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

 

 

 

1.5 โครงการพัฒนาระบบการรายงานผล 

ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ฝายวางแผนและพัฒนา/

ภาควิชา 

     ไดระบบการรายงานผล ติดตาม 

และประเมินผลการปฏิบัติงาน

อยางเปนรูปธรรม 

การรายงานผล ติดตาม และ

ประเมินผลการปฏิบัติงานมีการ

ดําเนินการอยางตอเนื่อง 

มีระบบประเมิน ติดตาม และ

ตรวจสอบการปฏิบัติงานทุก

ดาน 

2.1 โครงการพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน กรรมการภูมิทัศนคณะ

วิทยาศาสตร/ภาควชิา 

     คณะวิทยาศาสตรมีภูมิทัศนที่

เอื้อตอจัดการการศึกษาและ

พัฒนาวิชาการ 

มีการจัดการพื้นที่เพื่อการใช

ประโยชนอยางเหมาะสม 

ลดปญหามลพิษสิ่งแวดลอม 

เปนตนแบบแกหนวยงานอื่น 

คณะวิทยาศาสตรมีภูมิทัศนที่

เอื้อตอจัดการการศึกษาและ

พัฒนาวิชาการ 

2. พัฒนาสิ่งแวดลอมและภูมิทัศน 

ทั้งทางกายภาพและวิชาการ 

2. พัฒนาสิ่งแวดลอมและภูมิ

ทัศนใหเปนชุมชนตัวอยาง

ที่มีคุณภาพชีวิตที่ดแีละมี

บรรยากาศทางวิชาการ 

2.2 โครงการปรับปรุงหองทํางานของ

หนวยงานภายในคณะวิทยาศาสตร 

ฝายวางแผนและพัฒนา/

ภาควิชา 

     หองทํางานของหนวยงาน

ภายในคณะวิทยาศาสตรมี

สภาพที่เหมาะสม เอื้อตอการ

บริหารจัดการที่ดี 

มีระบบการใชทรัพยากรตางๆ

ที่มีประสิทธิภาพ 
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มาตรการ กลยุทธการปฏิบัติ โครงการ ผูรับผิดชอบ/หนวยงาน ระยะเวลา  

    45 46 47 48 49 

ผลผลิต/ 

ผลลัพธ 

ตัวชี้วัด KPI 

และเปาหมาย 

2.3 โครงการปรับปรุงและซอมแซมอาคาร

เรียน 

ฝายวางแผนและพัฒนา/

ภาควิชา 

     รองรับภารกิจการบริหารจัดการ 

การเรียนการสอนและพัฒนา

ทางวิชาการของคณะฯ 

มีระบบการใชทรัพยากรตางๆ

ที่มีประสิทธิภาพ 

  

2.4 โครงการจัดทําสวนสมุนไพรและ

พรรณไมหายาก 

ภาควิชาชีววิทยา      ไดสวนพรรณไมหายาก 

เสริมกระบวนการเรียนรู

เกี่ยวกับสมุนไพรและพรรณไม

หายาก 

รอยละ 75 ของผูใชบริการมี

ความพึงพอใจ 

3.1 คณะวิทยาศาสตรพบประชาชน คณบด/ีรองคณบดี 

/หัวหนาภาควิชา 

     จํานวนครั้งของการจัดกิจกรรม 

เสริมกระบวนการเรียนรู

ทางดานวิทยาศาสตรแก

ประชาชนและเผยแพรผลงาน

ของคณะวิทยาศาสตร 

จํานวนครั้งของการจัดกิจกรรม 

เสริมกระบวนการเรียนรู

ทางดานวิทยาศาสตรแก

ประชาชน 

จํานวนของกิจกรรมที่เผยแพร

ผลงาน 

3. พัฒนาระบบประชาสัมพันธ 3. ปรับปรุงระบบประชา-

สัมพันธและวิเทศสมัพันธ 

เพื่อเผยแพรผลงานและ

เสริมภาพลักษณทั้งในและ

ตางประเทศ 

3.2 โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ฝายวางแผนและพัฒนา      ระบบเครือขายมีสภาพพรอมใช

งานไดตลอดเวลา/ไดระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศที่

เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ/

รองรับภารกิจการบริหารจัดการ 

การเรียนการสอน และพัฒนา

ทางวิชาการของคณะฯ 

ระบบเครือขายมีสภาพพรอม

ใชงานไดตลอดเวลา/ไดระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศที่

เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ/

รองรับภารกิจการบริหาร

จัดการ การเรียนการสอน และ

พัฒนาทางวิชาการของคณะฯ 
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มาตรการ กลยุทธการปฏิบัติ โครงการ ผูรับผิดชอบ/หนวยงาน ระยะเวลา  

    45 46 47 48 49 

ผลผลิต/ 

ผลลัพธ 

ตัวชี้วัด KPI 

และเปาหมาย 

4.1 โครงการจัดประชุมสัมมนาเพื่อ

กําหนดทิศทางและเปาหมายในการ

พึ่งตนเอง 

ฝายวางแผนและพัฒนา/

ฝายบริหาร/ภาควิชา 

     ไดทิศทางและเปาหมายในการ

พึ่งตนเองอยางชัดเจน 

เสริมความเขมแข็งของการ

พึ่งตนเองของคณะฯ อันเปน

การรองรับภารกิจหลักของ

คณะฯ 

มีทิศทางและเปาหมายในการ

พึ่งตนเองที่ชัดเจน 

4. เพิ่มความสามารถในการจัดหา

รายได 

4. สนับสนุนการจัดหา

ทรัพยากรและรายได 

4.2 โครงการจัดตั้งศูนยฝกอบรมรวมกับ 

Microsoft  และ  Testing  Center 

ฝายวางแผนและพัฒนา      มีศูนยฝกอบรมรวมกับ 

Microsoft  และ  Testing  

Center 

เพิ่มโอกาสของการเรียนรูและ

พัฒนาทักษะทางดาน

คอมพิวเตอรและเปนการ

แสวงหารายไดของคณะฯ 

มีทิศทางและเปาหมายในการ

พึ่งตนเองที่ชัดเจน 
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มาตรการ กลยุทธการปฏิบัติ โครงการ ผูรับผิดชอบ/หนวยงาน ระยะเวลา  

    45 46 47 48 49 

ผลผลิต/ 

ผลลัพธ 

ตัวชี้วัด KPI 

และเปาหมาย 

5. สรางความรวมมือกับองคกร

ภายนอกมหาวิทยาลัย 

5. สนับสนุนสงเสริมความ

รวมมือกับองคกรภายนอก

มหาวิทยาลัย 

5.1 โครงการความรวมมือทางวิชาการกับ

สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี (สสวท) 

คณะกรรมการโครงการ

ความรวมมือทาง

วิชาการกับสถาบัน

สงเสริมการสอน

วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี (สสวท) 

     พัฒนาโรงเรียนในโครงการไม

นอยกวา 8 โรงเรียน 

ครู/อาจารยในโรงเรียนเขารวม

กิจกรรมพัฒนาอยางนอยคนละ 

1 ครั้ง 

ครู/อาจารยมีการพัฒนาสื่อการ

สอนในรูปแบบตางๆอยางนอย

ปละ  1 รายวิชาตอโรงเรียน 

เปนตนแบบการพัฒนาการเรียน

การสอนคณิตศาสตร 

วิทยาศาสตร และเทคโนโลยีใน

ระดับโรงเรียน 

พัฒนาโรงเรียนในโครงการไม

นอยกวา 8 โรงเรียน 

ครู/อาจารยในโรงเรียนเขารวม

กิจกรรมพัฒนาอยางนอยคนละ 

1 ครั้ง 

ครู/อาจารยมีการพัฒนาสื่อการ

สอนในรูปแบบตางๆอยางนอย

ปละ  1 รายวิชาตอโรงเรียน 

เปนตนแบบการพัฒนาการ

เรียนการสอนคณิตศาสตร 

วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี

ในระดับโรงเรียน 
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มาตรการ กลยุทธการปฏิบัติ โครงการ ผูรับผิดชอบ/หนวยงาน ระยะเวลา  

    45 46 47 48 49 

ผลผลิต/ 

ผลลัพธ 

ตัวชี้วัด KPI 

และเปาหมาย 

5.2 โครงการความรวมมือทางวิชาการกับ

สํานักงานวิทยาการตํารวจ 

คณะกรรมการ

ดําเนินงานโครงการ

ความ 

รวมมือทางวิชาการกับ

สํานักงานวิทยาการ

ตํารวจ 

     ผลงานวิจัยอยางนอย 2 ผลงาน

ถูกนําไปใชประโยชนใน

กระบวนการยุติธรรม 

โครงการฝกอบรม อยางนอย 2 

โครงการ 

นักศึกษาของคณะฯ ดูงานของ

สํานักงานตํารวจแหงชาติ  1 

ครั้ง 

นักศึกษาของคณะฯ 3 – 5 คน 

ฝกงานที่สํานักงานตํารวจ

แหงชาติ 

เสริมความเขมแข็งของ

กระบวนการยุติธรรม และเสริม

กระบวนการผลิตบัณฑิต 

ผลงานวิจัยอยางนอย 2 ผลงาน

ถูกนําไปใชประโยชนใน

กระบวนการยุติธรรม 

โครงการฝกอบรม อยางนอย 2 

โครงการ 

นักศึกษาของคณะฯ ดูงานของ

สํานักงานตํารวจแหงชาติ  1 

ครั้ง 

นักศึกษาของคณะฯ 3 – 5 คน 

ฝกงานที่สํานักงานตํารวจ

แหงชาติ 

 

  

5.3 โครงการจัดตั้งศูนยฝกอบรมรวมกับ 

Microsoft  และ  Testing  Center 

ฝายวางแผนและพัฒนา      มีศูนยฝกอบรมรวมกับ 

Microsoft  และ  Testing  

Center 

เพิ่มโอกาสของการเรียนรูและ

พัฒนาทักษะทางดาน

คอมพิวเตอร 

และเปนการแสวงหารายไดของ

คณะฯ 

จํานวนกิจกรรม/โครงการของ

การฝกอบรม 

จํานวนคนเขารับการฝกอบรม 

สัดสวนของรายได 
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1.2 บริหารการเงินและงบประมาณ  

สอดคลองกับ ยุทธศาสตร 1 สรางมหาวิทยาลัยใหมีความเขมแข็ง 

มาตรการ กลยุทธการปฏิบัติ โครงการ ผูรับผิดชอบ/หนวยงาน ระยะเวลา  

    45 46 47 48 49 

ผลผลิต/ 

ผลลัพธ 

ตัวชี้วัด KPI 

และเปาหมาย 

1. ปฏิรูประบบโครงสรางองคกร

ระบบบริหารจัดการ ใหมี 

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

โดยใชทรัพยากรอยางคุมคา และ

มุงเนนผลงานเปนสําคัญ 

1. ปรับโครงสรางองคกรและ

ระบบบริหารจัดการของ

มหาวิทยาลัย 

1.1 โครงการจัดทําและพัฒนาระบบการใช

ทรัพยากรรวมกัน 

ฝายบริหาร/ภาควิชา      ทรัพยากรถูกนํามาใชงาน

รวมกัน อยางคุมคาและมี

ประสิทธิภาพ 

มีระบบการใชทรัพยากรตางๆ 

ที่มีประสิทธิภาพ 

จํานวนชม.การใชประโยชน

ของเครื่องมือ/ครุภัณฑ

วิทยาศาสตร  20 ชม. ตอ 

สัปดาห 

จํานวนชม.การใชประโยชน

ของคอมพวิเตอร  25 ชม.ตอ 

สัปดาห 

จํานวนชม.การใชประโยชน

ของหองบรรยาย   25 ชม. ตอ 

สัปดาห 

จํานวนชม.การใชประโยชน

ของหองปฏิบัติการ   25 ชม. 

ตอ สัปดาห 
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1.2 วิเคราะหการใชจายงบประมาณ งานคลังและพัสดุ/งาน

นโยบายและแผน 

     รายงานผลการใชจาย

งบประมาณแผนดินและเงิน

รายได ปละ 1 เลม 

นําผลการวิเคราะหไปใชในการ

บริหารจัดการ การวางแผน และ

ตัดสินใจ 

การใชจายงบประมาณเปนไป

อยางมีประสิทธิภาพและคุมคา 
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มาตรการ กลยุทธการปฏิบัติ โครงการ ผูรับผิดชอบ/หนวยงาน ระยะเวลา  

    45 46 47 48 49 

ผลผลิต/ 

ผลลัพธ 

ตัวชี้วัด KPI 

และเปาหมาย 

1.3 โครงการจัดหาครุภัณฑคอมพวิเตอร 

เพื่อการบริหารและจัดการ 

ฝายวางแผนและพัฒนา/

งานนโยบายและแผน/

ภาควิชา 

     จัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอร ที่

สอดคลองกับลักษณะการใช

งาน  50 เครื่อง/ป 

สามารถใชเครื่องคอมพิวเตอร

เปนเครื่องมือในการปฏิบัติงาน

ไดอยางมีประสิทธภิาพและ

ประสิทธิผลสอดคลองกับ

ภารกิจและแผนพัฒนาฯ 

จํานวนเครื่องคอมพิวเตอรตอ

บุคลากรสายสนับสนุน   1 :  2 

จํานวนเครื่องคอมพิวเตอรตอ

บุคลากรสายผูสอน   1 :  2 

จํานวนเครื่องคอมพิวเตอรตอ

นักศึกษา   1 :  4 

  

1.4 โครงการจัดหาครุภัณฑเพื่อการศึกษา ฝายวางแผนและพัฒนา/

งานนโยบายและแผน/

ภาควิชา 

     จัดหาครุภัณฑเพื่อการศึกษา 

วงเงิน 15 ลานบาท/ป 

สอดคลองกับแผนแมบทการ

จัดหาครุภัณฑของคณะฯ 

มีครุภัณฑที่เพยีงพอและ

เหมาะสม สําหรับการ

สนับสนุนการผลิตบัณฑิตและ

พัฒนาทางวิชาการ 

จํานวนชม.การใชประโยชน

ของเครื่องมือ/ครุภัณฑ

วิทยาศาสตร  20 ชม. ตอ 

สัปดาห 

 

 

 

 

 

1.3 บริหารคุณภาพ    
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สอดคลองกับ ยุทธศาสตร 1 สรางมหาวิทยาลัยใหมีความเขมแข็ง 

มาตรการ กลยุทธการปฏิบัติ โครงการ ผูรับผิดชอบ/หนวยงาน ระยะเวลา  

    45 46 47 48 49 

ผลผลิต/ 

ผลลัพธ 

ตัวชี้วัด KPI 

และเปาหมาย 

1.1 จัดทําผลการดําเนินงานประจําป คณะกรรมการประกัน

คุณภาพ/หัวหนา

ภาควิชา/เลขานุการ

คณะฯ 

     สรางความเชื่อมั่นตอผลผลิต

ของคณะฯ ภายใตภารกิจหลัก 

รายงานผลการดําเนินงาน

ประจําปของคณะ  จํานวน  1 

เลม 

รายงานผลการดําเนินงาน

ประจําปของภาควชิา จํานวน 9 

เลม 

รายงานผลการดําเนินงาน

ประจําปของสํานักงานคณบดี  

จํานวน  1 เลม 

1.2 โครงการใหความรูและความเขาใจ

เกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพ 

คณะกรรมการประกัน

คุณภาพ 

     บุคลากรของคณะฯมีบทบาท

อยางชัดเจนตอการดําเนินงาน

ตามระบบประกันคุณภาพ 

รอยละ 75 ของบคุลากร

ทั้งหมดมีความเขาใจบทบาท

ของตนเองตอการดําเนินงาน

ตามระบบการประกันคุณภาพ 

1.3 ตรวจเยี่ยม/ตรวจสอบหนวยงาน

ภายในคณะวิทยาศาสตร 

คณะกรรมการประกัน

คุณภาพ 

     สรางความเชื่อมั่นตอผลผลิต

ของคณะฯ ภายใตภารกิจหลัก 

ทุกหนวยงานไดรับการตรวจ

เยี่ยม/ตรวจสอบ 

1.4 เตรียมความพรอมรับการประเมิน 

คุณภาพภายใน 

คณะกรรมการประกัน

คุณภาพ 

     คณะฯไดรับการรับรองคุณภาพ รอยละ 70 ของกิจกรรมในการ

ปรับปรุงแกไขตามคําแนะนํา

ของผูประเมิน 

1. พัฒนาระบบประกันคุณภาพและ

ระบบประเมินผลของ

มหาวิทยาลัยใหดําเนินการอยาง

ตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ 

 

 

 

 

1. การพัฒนาศักยภาพของ 

องคกรที่รับผิดชอบระบบ

ประกันคุณภาพและ

ประเมินผล 

1.5 เตรียมความพรอมรับการประเมิน 

คุณภาพภายนอก 

คณะกรรมการประกัน

คุณภาพ 

     คณะฯไดรับการรับรองคุณภาพ รอยละ 70 ของกิจกรรมในการ

ปรับปรุงแกไขตามคําแนะนํา

ของผูประเมิน 
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มาตรการ กลยุทธการปฏิบัติ โครงการ ผูรับผิดชอบ/หนวยงาน ระยะเวลา  

    45 46 47 48 49 

ผลผลิต/ 

ผลลัพธ 

ตัวชี้วัด KPI 

และเปาหมาย 

  1.6 โครงการพัฒนาระบบการประกัน 

คุณภาพ 

คณะกรรมการประกัน

คุณภาพ 

     เพิ่มความเชื่อมั่นตอผลผลิตของ

คณะฯ ภายใตภารกิจหลัก 

รอยละ 70 ของกิจกรรมในการ

ปรับปรุงแกไขตามคําแนะนํา

ของผูประเมิน 

 

 

1.4  บริหารทรัพยากรบุคคล    

สอดคลองกับ ยุทธศาสตร 1 สรางมหาวิทยาลัยใหมีความเขมแข็ง 

มาตรการ กลยุทธการปฏิบัติ โครงการ ผูรับผิดชอบ/หนวยงาน ระยะเวลา  

    45 46 47 48 49 

ผลผลิต/ 

ผลลัพธ 

ตัวชี้วัด KPI 

และเปาหมาย 

1.1 โครงการพัฒนาบุคลากรสาย

สนับสนุน 

คณะกรรมการพัฒนา

บุคลากร 

     บุคลากรสายผูสอนนําความรู 

ความสามารถมาพัฒนางานได

อยางมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล 

จํานวนงบประมาณการพัฒนา

บุคลากรตอจํานวนบุคลากร

สายสนับสนุน  1,000 บาท ตอ 

คน 

1. พัฒนาบุคลากรใหมีความรู ความ

เชี่ยวชาญ และมีทักษะในการ

ปฏิบัติงาน มีจิตสํานึกความ

รับผิดชอบ และมีคุณธรรม 

1. สนับสนุนสงเสริมการ

พัฒนาบุคลากรใหมีความรู

ทักษะในการปฏิบัติงาน 

1.2 โครงการพัฒนาบุคลากรสาย

สนับสนุน 

คณะกรรมการพัฒนา

บุคลากร 

     บุคลากรสายสนับสนุนนํา

ความรู ความสามารถมาพัฒนา

งานไดอยางมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล 

จํานวนงบประมาณการพัฒนา

บุคลากรตอจํานวนบุคลากร

สายผูสอน  2,000 บาท ตอ คน 
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มาตรการ กลยุทธการปฏิบัติ โครงการ ผูรับผิดชอบ/หนวยงาน ระยะเวลา  

    45 46 47 48 49 

ผลผลิต/ 

ผลลัพธ 

ตัวชี้วัด KPI 

และเปาหมาย 

1.3 โครงการฝกอบรมเฉพาะทางระยะสั้น คณะกรรมการพัฒนา

บุคลากร/ภาควิชา 

     บุคลากรมีทักษะ/ความรูเฉพาะ

ทางมากขึ้น 

เสริมความเขมแข็งของ

กระบวนการผลิตบัณฑิตและ

พัฒนาทางวิชาการ 

 

1.4 โครงการอาจารยดีเดน ฝายวิชาการ/

คณะกรรมการคัดเลือก

อาจารยดีเดน 

     อาจารยดีเดน ปละ 2 คน 

อาจารยดีเดนเปนแบบอยางที่ดี

แกอาจารยภายในคณะฯ และ

แบบอยางที่ดีแกนักศึกษา 

อาจารยดีเดน ปละ 2 คน 

1.5 โครงการบุคลากรดีเดน ฝายบริหาร/เลขานุการ

คระฯ/คณะกรรมการ

พิจารณาคัดเลือก

บุคลากรดีเดน 

     บุคลากรดีเดนปละ 2 คน 

บุคลากรดีเดนเปนแบบอยางที่ดี

ของบุคลากรคณะฯ 

 

บุคลากรดีเดนปละ 2 คน 

บุคลากรดีเดนเปนแบบอยางที่

ดีของบุคลากรคณะฯ 

  

1.7 โครงการผลิตตํารา หนังสือ เอกสาร

ประกอบการสอนและสื่อการสอน 

ฝายวิชาการ/ภาควชิา      ไดตํารา หนังสือ และเอกสาร

ประกอบการสอนปละ  80

รายการ 

เปนการพัฒนาทางวิชาการและ

สงเสริมกระบวนการผลิต

บัณฑิตสอน 

ไดตํารา หนังสือ และเอกสาร

ประกอบการสอนปละ  80

รายการ 

เปนการพัฒนาทางวิชาการและ

สงเสริมกระบวนการผลิต

บัณฑิตสอน 

 



 

T:\nucharin\ขอมูลลง web\list\ขอมูลแผน\สรุปแผนปฏิบัติการ 2545-2549_มติกก.ประจําคณะ 1 ส.ค..doc 

14

มาตรการ กลยุทธการปฏิบัติ โครงการ ผูรับผิดชอบ/หนวยงาน ระยะเวลา  

    45 46 47 48 49 

ผลผลิต/ 

ผลลัพธ 

ตัวชี้วัด KPI 

และเปาหมาย 

1.4 โครงการแลกเปลี่ยนความรวมมือทาง

วิชาการ (Exchange Program) 

ฝายวิชาการ/ภาควชิา      สรางศักยภาพทางวิชาการโดย

ไดรับความชวยเหลือทาง

วิชาการจากตางประเทศ 

จํานวนโครงการแลกเปลี่ยน

ความรวมมือทางวชิาการ 

1.5 ทุนเพื่อการศึกษาตอ ศึกษาดูงาน 

ฝกงาน และประชุมทางวิชาการสําหรับ

บุคลากรสายผูสอน 

ฝายวิชาการ/ภาควชิา      พัฒนาเพิ่มพูนความรู 

ความสามารถ ประสบการณ

และศักยภาพของอาจารยอยาง

ตอเนื่อง 

จํานวนบุคลากรสายผูสอน 

1.6 โครงการสงเสริมและพัฒนาบุคลากร

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ฝายวางแผนและพัฒนา      บุคลากรนําความรู 

ความสามารถทางดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อ

ยกระดับคุณภาพของการทํางาน 

จํานวนบุคลากรของคณะฯที่

ไดรับการเพิ่มพูนทักษะ

ทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  

1.7 โครงการกูยืมเงินเพื่อจัดซื้อ

ไมโครคอมพิวเตอร 

ภาควิชาวิทยาการ

คอมพิวเตอร 

     เสริมความเขมแข็งของการ

จัดการเรียนการสอนและพัฒนา

ทางวิชาการ 

อาจารยปละ 10 คน 
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1.5  บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ    

สอดคลองกับ ยุทธศาสตร 1  สรางมหาวิทยาลัยใหมีความเขมแข็ง 

มาตรการ กลยุทธการปฏิบัติ โครงการ ผูรับผิดชอบ/หนวยงาน ระยะเวลา  

    45 46 47 48 49 

ผลผลิต/ 

ผลลัพธ 

ตัวชี้วัด KPI 

และเปาหมาย 

1.1 โครงการนําระบบฐานขอมูลมาใชเพื่อ

การบริหารจัดการ 

ฝายวางแผนและพัฒนา/

ฝายบริหาร 

     ทุกหนวยงานนําระบบฐาน  

ขอมูลมาใชในการปฏิบัติงาน 

การปฏิบัติงานมีความ

คลองตัว รวดเร็ว ถกูตอง และ

ลดความซ้ําซอน 

มีระบบฐานขอมูลเพื่อการ

บริหารที่เหมาะสม และมี

ประสิทธิภาพ 

1. นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช

ในการสนับสนุนการดําเนินงาน

ของมหาวิทยาลัย 

 

1. ใหมีการนําเทคโนโลยี

สารสนเทศมาใชในการ

ดําเนินงานของมหาวิทยาลัย 

1.2 โครงการจัดทําและพัฒนาระบบ

เครือขายคอมพิวเตอร คณะ

วิทยาศาสตร 

ฝายวางแผนและพัฒนา/

ภาควิชา 

     ไดระบบเครือขาย

คอมพิวเตอรที่มี

ประสิทธิภาพ/รองรับภารกิจ

การบริหารจัดการ การเรียน

การสอน และพัฒนาทาง

วิชาการของคณะฯ 

จํานวนเชื่อมตออินเตอรเน็ตตอ

นักศึกษา  1  ตอ  4 

จํานวนเชื่อมตออินเตอรเน็ตตอ

นักศึกษา  1  ตอ  2 
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มาตรการ กลยุทธการปฏิบัติ โครงการ ผูรับผิดชอบ/หนวยงาน ระยะเวลา  

    45 46 47 48 49 

ผลผลิต/ 

ผลลัพธ 

ตัวชี้วัด KPI 

และเปาหมาย 

  1.3 โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ฝายวางแผนและพัฒนา      ระบบเครือขายมีสภาพพรอม

ใชงานไดตลอดเวลา/ได

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ที่เหมาะสมและมี

ประสิทธิภาพ/รองรับภารกิจ

การบริหารจัดการ การเรียน

การสอน และพัฒนาทาง

วิชาการของคณะฯ 

ระบบเครือขายมีสภาพพรอม

ใชงานไดตลอดเวลา/ไดระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศที่

เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ/

รองรับภารกิจการบริหาร

จัดการ การเรียนการสอน และ

พัฒนาทางวิชาการของคณะฯ 

 

 

1.6  บริหารความเปนนานาชาต ิ   

สอดคลองกับ ยุทธศาสตร  2   สรางมหาวทิยาลัยใหเปนที่ยอมรับในระดับนานาชาต ิ

มาตรการ กลยุทธการปฏิบัติ โครงการ ผูรับผิดชอบ/หนวยงาน ระยะเวลา  

    45 46 47 48 49 

ผลผลิต/ 

ผลลัพธ 

ตัวชี้วัด KPI 

และเปาหมาย 

1. ใหมีสิ่งเอื้ออํานวยตอการเปน

นานาชาติ 

1. จัดบริการพื้นฐานที่สนับสนุน

ความเปนนานาชาต ิ
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2. การผลิตบัณฑิต การจดัการศึกษา หลักสูตร นกัศึกษา 

สอดคลองกับ ยุทธศาสตร  1  สรางมหาวิทยาลัยใหมีความเขมแข็ง 

มาตรการ กลยุทธการปฏิบัติ โครงการ ผูรับผิดชอบ/หนวยงาน ระยะเวลา  

    45 46 47 48 49 

ผลผลิต/ผลลัพธ ตัวชี้วัด KPI 

และเปาหมาย 

1. ขยายการจัดการศึกษาระดับ

บัณฑิตและการจัดการศึกษาที่มี

หลักสูตรที่หลากหลายรูปแบบ 

เพื่อเอือ้ประโยชนตอการเรียนรู

ของประชาชน 

1. ขยายหลักสูตรระดับ

บัณฑิตศึกษา 

1.1 เปดหลักสูตรใหมทุกระดับ 

- ระดับปริญญาตรี จํานวน 1 

หลักสูตร 

- ระดับปริญญาโท จํานวน 12 

หลักสูตร 

- ระดับปริญญาเอก จํานวน 5 

หลักสูตร 

- ระดับปริญญาโท-เอก จํานวน  1 

หลักสูตร 

 

ฝายวิชาการ/ภาควชิา      รับนักศึกษา  

      ระดับปริญญาตรี ปละ   

50 คน 

      ระดับบัณฑิตศึกษา ปละ 

248 – 350 คน 

บัณฑิต 

      ระดับปริญญาตรี ปละ   

50 คน 

      ระดับบัณฑิตศึกษา ปละ 

160 คน 

รอยละ 75 ของผูใชบัณฑิต

คณะวิทยาศาสตรมีความพึง

พอใจ 

สัดสวนของนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรีกับระดับ

บัณฑิตศึกษา  3  ตอ  1 

ผลการเรียนเฉลี่ย (G.P.A.) ของ

นักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่อยู

ระหวางศึกษา  2.50 

ผลการเรียนเฉลี่ย (G.P.A.) ของ

นักศึกษาระดับปริญญาตรี เมื่อ

สําเร็จการศึกษา  2.75 

รอยละ 75 ของผูใชบัณฑิต

คณะวิทยาศาสตรมีความพึง

พอใจ 

รอยละของบัณฑิตที่ออกไป

ประกอบอาชีพรับใชสังคมตาม

เขตพื้นที่ตางๆ 
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มาตรการ กลยุทธการปฏิบัติ โครงการ ผูรับผิดชอบ/หนวยงาน ระยะเวลา  

    45 46 47 48 49 

ผลผลิต/ผลลัพธ ตัวชี้วัด KPI 

และเปาหมาย 

 2. ขยายการจัดการศึกษา

หลากหลายรูปแบบ 

2.1 จัดการการเรียนการสอนของหลักสูตร

เดิมที่มีอยูแลว 

- ระดับปริญญาตรี  จํานวน 10 หลักสูตร 

- ระดับปริญญาโท จํานวน 7 หลักสูตร 

- ระดับปริญญาเอก จํานวน 2 หลักสูตร 

 

ฝายวิชาการ/ภาควชิา      รับนักศึกษา  

      ระดับปริญญาตรี ปละ 

490 – 540 คน 

      ระดับบัณฑิตศึกษา ปละ 

110 – 150 คน 

บณัฑิต 

      ระดับปริญญาตรี ปละ   

90 – 115 คน 

      ระดับบัณฑิตศึกษา ปละ 

95 –  125 คน 

รอยละ 75 ของผูใชบัณฑิต

คณะวิทยาศาสตรมีความพึง

พอใจ 

สัดสวนของนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรีกับระดับ

บัณฑิตศึกษา  3  ตอ  1 

ผลการเรียนเฉลี่ย (G.P.A.) ของ

นักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่อยู

ระหวางศึกษา  2.50 

ผลการเรียนเฉลี่ย (G.P.A.) ของ

นักศึกษาระดับปริญญาตรี เมื่อ

สําเร็จการศึกษา  2.75 

รอยละ 75 ของผูใชบัณฑิต

คณะวิทยาศาสตรมีความพึง

พอใจ 

รอยละของบัณฑิตที่ออกไป

ประกอบอาชีพรับใชสังคมตาม

เขตพื้นที่ตางๆ 
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มาตรการ กลยุทธการปฏิบัติ โครงการ ผูรับผิดชอบ/หนวยงาน ระยะเวลา  

    45 46 47 48 49 

ผลผลิต/ผลลัพธ ตัวชี้วัด KPI 

และเปาหมาย 

2.2 จัดการการเรียนการสอนวิชาพื้นฐาน

ทางวิทยาศาสตรแกนักศึกษาคณะตางๆ 

ฝายวิชาการ/ภาควชิา      รอยละ 60 ของ FTE  ทั้งหมด

ของคณะวิทยาศาสตร 

รอยละ 75 ของผูใชบริการ 

(อาจารยผูสอนหรือผูบริหาร

คณะตางๆ) มีความพึงพอใจ 

รอยละ 60 ของ FTE  ทั้งหมด

ของคณะวิทยาศาสตร 

รอยละ 75 ของผูใชบริการ 

(อาจารยผูสอนหรือผูบริหาร

คณะตางๆ) มีความพึงพอใจ 

รอยละ 60 ของนักศึกษาที่ได

เกรดเฉลี่ยที่สูงขึ้นในชั้นปที่

สูงขึ้น 

 

 

 

2.3 โครงการพัฒนาระบบการเรียนการ

สอนผานสื่อการสอนทางไกล 

ฝายวางแผนและพัฒนา      จํานวนรายวิชาที่สอนผานสื่อ

การสอนทางไกล 

จํานวนนักศึกษาที่เรียน 

จํานวนรายวิชาที่สอนผานสื่อ

การสอนทางไกล 

จํานวนนักศึกษาที่เรียน 

3.1 ปรับปรุงหลักสูตรทุกระดับ ฝายวิชาการ/ภาควชิา      ทุกหลักสูตรไดรับการ

ปรับปรุงทุกๆ 5 ป  

หลักสูตรมีความทันสมัยและ

สอดคลองกับการ

เปลี่ยนแปลง 

ทุกหลักสูตรไดรับการ

ปรับปรุงทุกๆ 5 ป 

2. ผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพ 

 

3. การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู

โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

3.2 จัดทําและพัฒนาแผนการสอน ฝายวิชาการ/ภาควชิา      ไดแผนการสอนที่มีการ

ปรับปรุงสอดคลองกับความ

เจริญกาวหนาทางวิชาการ 

แผนการสอนถูกนําไปใชใน

กระบวนการการเรียนการ

สอนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

แผนการสอนทุกรายวิชา 
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มาตรการ กลยุทธการปฏิบัติ โครงการ ผูรับผิดชอบ/หนวยงาน ระยะเวลา  

    45 46 47 48 49 

ผลผลิต/ผลลัพธ ตัวชี้วัด KPI 

และเปาหมาย 

3.3 พัฒนาระบบการวัดและประเมินผล ฝายวิชาการ/ภาควชิา      ไดระบบการวัดและ

ประเมินผลที่มีคุณภาพ 

ระบบการวัดและประเมินผล

ถูกนําไปใชในกระบวนการ

การเรียนการสอนไดอยางมี

ประสิทธิภาพ เพื่อใหได

บัณฑิตที่มีคุณภาพสอดคลอง

กับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง

ประสงค 

ไดระบบการวัดและ

ประเมินผลที่มีคุณภาพ 

3.4 โครงการสรางรายวิชาในหมวดวิชา

ศึกษาทั่วไปที่เสริมสรางคุณธรรมและ 

จริยธรรมของนักศึกษา 

ฝายวิชาการ      รายวิชาศึกษาทั่วไป  1 

รายวิชา 

นักศึกษามีคุณธรรมและ

จริยธรรมที่พรอมจะเปน

บัณฑิตที่มีคุณภาพ 

รายวิชาศึกษาทั่วไป  1 รายวิชา 

  

3.5 โครงการเตรียมความพรอมสําหรับ

การประเมินหลักสูตร 

ฝายวิชาการ      ทุกหลักสูตรมีความพรอมใน

การประเมิน 

กรรมการบริหารหลักสูตรทุก

หลักสูตรมีความพรอมในการ

ประเมินหลักสูตร 

ทุกหลักสูตรมีความพรอมใน

การประเมิน 
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มาตรการ กลยุทธการปฏิบัติ โครงการ ผูรับผิดชอบ/หนวยงาน ระยะเวลา  

    45 46 47 48 49 

ผลผลิต/ผลลัพธ ตัวชี้วัด KPI 

และเปาหมาย 

3.6 โครงการพัฒนากระบวนการการเรียน

การสอน โดยเนนนักศึกษาเปน

ศูนยกลาง 

ฝายวิชาการ/ภาควชิา      รายวิชาที่มีการจัดการการ

เรียนการสอนโดยเนนผูเรียน

เปนศูนยกลาง มีจํานวนรอย

ละ 25 – 100 ของรายวิชาคณะ

วิทยาศาสตรทั้งหมด 

นักศึกษาสําเร็จการศึกษา โดย

มีคุณภาพสอดคลองกับ

คุณลักษณะของบณัฑิตคณะ

วิทยาศาสตรที่พึงประสงค 

รายวิชาที่มีการจัดการการเรียน

การสอนโดยเนนผูเรียนเปน

ศูนยกลาง มีจํานวนรอยละ 25 

– 100 ของรายวิชาคณะ

วิทยาศาสตรทั้งหมด 

 

3.7 โครงการสํารวจความพึงพอใจของ 

ผูใชบัณฑิต 

ฝายวิชาการ/ภาควชิา      รายงานผลสํารวจความพึง

พอใจของผูใชบัณฑิต 1 ครั้ง 

รอยละ 80 ของบคุลากร

คณะฯทราบผลสํารวจความ

พึงพอใจของผูใชบณัฑิต 

รายงานผลสํารวจความพึง

พอใจของผูใชบัณฑิต 1 ครั้ง 

รอยละ 80 ของบคุลากรคณะฯ

ทราบผลสํารวจความพึงพอใจ

ของผูใชบัณฑิต 

3.8 โครงการผูชวยสอน  ฝายวิชาการ/ภาควชิา      มีผูชวยสอน จํานวน 50 คน 

เปนการเสริมความเขมแข็ง

ของกระบวนการผลิตบัณฑิต 

มีผูชวยสอน จํานวน 50 คน/ป 

  

3.9 โครงการพัฒนาสื่อการสอนทาง 

วิทยาศาสตร 

คณะกรรมการพัฒนาสื่อ

การสอนทาง

วิทยาศาสตร 

     ผลิตสื่อการสอน 2 – 3 

รายวิชา 

รอยละ 70  ของนักศึกษาที่ใช

บริการสื่อการสอนมีความพึง

พอใจ 

ผลิตสื่อการสอน 2 – 3 

รายวิชา/ป 
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มาตรการ กลยุทธการปฏิบัติ โครงการ ผูรับผิดชอบ/หนวยงาน ระยะเวลา  

    45 46 47 48 49 

ผลผลิต/ผลลัพธ ตัวชี้วัด KPI 

และเปาหมาย 

 3.10 โครงการเปด Web site รายวิชา คณะกรรมการพัฒนาสื่อ

การสอนทาง

วิทยาศาสตร/ภาควชิา 

     Web site รายวิชา จาํนวน 6 

รายวิชา 

เพิ่มชองทางการเรียนรูของ

นักศึกษาและเสริมความ

เขมแข็งของกระบวนการผลิต 

Web site รายวิชา จาํนวน 6 

รายวิชา/ป 

4. การพัฒนาศูนยการเรียนรูดวย

ตนเอง 

4.1 โครงการพัฒนาหองเรียนรูดวยตนเอง ฝายวางแผนและพัฒนา      ไดหองเรียนรูดวยตนเอง 

ขนาดความจุ 20 – 30 คน 

นักศึกษาสามารถคนควา และ

เรียนรูดวยตนเอง อนัเปน

สวนหนึ่งของกระบวนการ

ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ 

ไดหองเรียนรูดวยตนเอง ขนาด

ความจุ 20 – 30 คน 

 

5. พัฒนาและสงเสริมการเรียนรู

ดานภาษาและคอมพิวเตอร 

5.1 โครงการฝกทักษะภาษาอังกฤษ ฝายกิจการนักศึกษา/

ภาควิชา 

     กิจกรรมเสริมทักษะทางดาน

ภาษาอังกฤษอยางนอยเดือน

ละ 2 ครั้ง 

เสริมกระบวนการผลิต

บัณฑิตเพื่อใหไดตาม

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึง

ประสงคของคณะฯ 

กิจกรรมเสริมทักษะทางดาน

ภาษาอังกฤษอยางนอยเดือนละ 

2 ครั้ง 
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มาตรการ กลยุทธการปฏิบัติ โครงการ ผูรับผิดชอบ/หนวยงาน ระยะเวลา  

    45 46 47 48 49 

ผลผลิต/ผลลัพธ ตัวชี้วัด KPI 

และเปาหมาย 

5.2 โครงการฝกทักษะทางดาน

คอมพิวเตอร 

ฝายกิจการนักศึกษา/

ภาควิชา 

     นักศึกษาอยางนอยปละ 100 

คน ไดรับการฝกทักษะ 

เสริมกระบวนการเรียนรูของ

นักศึกษาทางดาน

คอมพิวเตอร 

นักศึกษาอยางนอยปละ 100 

คน ไดรับการฝกทักษะ 

  

5.3 โครงการพัฒนาผูเชี่ยวชาญเฉพาะทาง

สําหรับนักศึกษา 

ภาควิชาวิทยาการ

คอมพิวเตอร 

     นักศึกษา 180 คน ไดเขารับ

การอบรมทางดานเครือขาย

วิศวกรรมซอฟทแวร, กราฟก, 

การเขียนโปรแกรมติดตั้ง

อุปกรณWebTechnology 

และอุปกรณไรสายและ

ฐานขอมูล 

นักศึกษามีความเชี่ยวชาญ

ทางดานเครือขาย,วศิวกรรม

ซอฟแวร, กราฟก, การเขียน

โปรแกรมติดตั้งอุปกรณ,Web 

Technology และอปุกรณไร

สายและฐานขอมูล 

3. พัฒนานักศึกษาเพื่อเสริมสรางให

เปนผูมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม 

และไมฝกใฝในอบายมุขและ

ยาเสพติด 

6. สงเสริมกิจกรรมนักศึกษาใหมี

วินัย คุณธรรม จริยธรรม 

6.1 โครงการนักศึกษาดีเดน ฝายกิจการนักศึกษา      นักศึกษาดีเดน จํานวน 9 คน 

นักศึกษาดีเดนเปนแบบอยาง

ที่ดีของนักศึกษาคณะฯ 
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มาตรการ กลยุทธการปฏิบัติ โครงการ ผูรับผิดชอบ/หนวยงาน ระยะเวลา  

    45 46 47 48 49 

ผลผลิต/ผลลัพธ ตัวชี้วัด KPI 

และเปาหมาย 

6.2 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ฝายกิจการนักศึกษา/

ภาควิชา 

     จํานวนนักศึกษาชั้นปที่ 1 ทุก

คนเขารวมกิจกรรม 

การเตรียมความพรอมของ

นักศึกษาตอการเปนนักศึกษา

และบัณฑิตที่มีคุณภาพ 

จํานวนนักศึกษาชั้นปที่ 1 ทุก

คนเขารวมกิจกรรม 

6.3 โครงการปจฉิมนิเทศและแนะแนว

อาชีพ 

ฝายกิจการนักศึกษา/

ภาควิชา 

     จํานวนนักศึกษาชั้นปที่ 4 ทุก

คนเขารวมกิจกรรม 

 

 

จํานวนนักศึกษาชั้นปที่ 4 ทุก

คนเขารวมกิจกรรม 

6.4 โครงการฝกและพัฒนาจิตนักศึกษา ฝายกิจการนักศึกษา/

ภาควิชา 

     จํานวนนักศึกษาเขารวม 

กิจกรรม 

เสริมสรางคุณลักษณะดาน

คุณธรรมและจริยธรรมแก 

นักศึกษา 

จํานวนนักศึกษาเขารวม 

กิจกรรม 

  

6.5 โครงการวันไหวครู ฝายกิจการนักศึกษา/

ภาควิชา 

     อยางนอยนักศึกษาชั้นปที่ 1 

ทุกคนเขารวมกิจกรรม 

เสริมสรางคุณลักษณะดาน

คุณธรรม/จริยธรรมแก

นักศึกษา และดํารงไวซึ่ง

ความงดงามทางวัฒนธรรม

เกี่ยวกับการแสดงงความ

เคารพและกตัญูตอครู

อาจารย 

อยางนอยนักศึกษาชั้นปที่ 1 

ทุกคนเขารวมกิจกรรม 
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มาตรการ กลยุทธการปฏิบัติ โครงการ ผูรับผิดชอบ/หนวยงาน ระยะเวลา  

    45 46 47 48 49 

ผลผลิต/ผลลัพธ ตัวชี้วัด KPI 

และเปาหมาย 

6.6 โครงการสรางรายวิชาในหมวดวิชา

ศึกษาทั่วไปที่เสริมสรางคุณธรรมและ 

จริยธรรมของนักศึกษา 

ฝายวิชาการ      รายวิชาศึกษาทั่วไป  1 

รายวิชา 

นักศึกษามีคุณธรรมและ

จริยธรรมที่พรอมจะเปน

บัณฑิตที่มีคุณภาพ 

รายวิชาศึกษาทั่วไป  1 รายวิชา 

6.7 โครงการติววิชาการแกนักศึกษา ฝายกิจการนักศึกษา/

ภาควิชา 

     จํานวนนักศึกษาเขารวม 

กิจกรรม 

เสริมกระบวนการผลิต

บัณฑิตเพื่อใหไดตาม

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึง

ประสงคของคณะฯ 

จํานวนนักศึกษาเขารวม 

กิจกรรม 

 

 

 

 

6.8 โครงการสันทนาการ (Science  Night,  

More’s  Day) 

ฝายกิจการนักศึกษา      จํานวนนักศึกษาเขารวม 

กิจกรรม 

เสริมกระบวนการผลิต

บัณฑิตเพื่อใหไดตาม

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึง

ประสงคของคณะฯ 

จํานวนนักศึกษาเขารวม 

กิจกรรม 
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มาตรการ กลยุทธการปฏิบัติ โครงการ ผูรับผิดชอบ/หนวยงาน ระยะเวลา  

    45 46 47 48 49 

ผลผลิต/ผลลัพธ ตัวชี้วัด KPI 

และเปาหมาย 

6.9 โครงการวันลอยกระทง ฝายกิจการนักศึกษา      จํานวนนักศึกษาเขารวม 

กิจกรรม 

เสริมกระบวนการผลิต

บัณฑิตเพื่อใหไดตาม

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึง

ประสงคของคณะฯ 

จํานวนนักศึกษาเขารวม 

กิจกรรม 

6.10 โครงการตอนรับนองใหม (โครงการ

แจกสายรหัส,โครงการถวายสัตย- 

ปฎิญาณฯ ,โครงการเชียร) 

ฝายกิจการนักศึกษา      จํานวนนักศึกษาเขารวม 

กิจกรรม 

ความสัมพันธอันดรีะหวาง

นักศึกษา 

จํานวนนักศึกษาเขารวม 

กิจกรรม 

6.11 โครงการ  Science   Tour ฝายกิจการนักศึกษา      จํานวนนักศึกษาเขารวม 

กิจกรรม 

เสริมกระบวนการผลิต

บัณฑิตเพื่อใหไดตาม

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึง

ประสงคของคณะฯ 

จํานวนนักศึกษาเขารวม 

กิจกรรม 

 

 

 

 

 

6.12 โครงการคายอาสาพัฒนาและบําเพ็ญ

ประโยชน 

ฝายกิจการนักศึกษา/

ภาควิชา 

     จํานวนนักศึกษาเขารวม 

กิจกรรม 

เสริมกระบวนการผลิต

บัณฑิตเพื่อใหไดตาม

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึง

ประสงคของคณะฯ 

จํานวนนักศึกษาเขารวม 

กิจกรรม 
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มาตรการ กลยุทธการปฏิบัติ โครงการ ผูรับผิดชอบ/หนวยงาน ระยะเวลา  

    45 46 47 48 49 

ผลผลิต/ผลลัพธ ตัวชี้วัด KPI 

และเปาหมาย 

6.13 โครงการลูกชาง-กัลปพฤกษ   

(มข.-มช.) 

ฝายกิจการนักศึกษา      จัดกิจกรรมปละ 1 ครั้ง 

นักศึกษาทั้งสองสถาบันได

เสริมสรางความสัมพันธอันดี 

จัดกิจกรรมปละ 1 ครั้ง 

จํานวนนักศึกษาที่เขารวม 

กิจกรรม 

 

6.14 โครงการนักศึกษาพบอาจารยที่

ปรึกษา  

ฝายกิจการนักศึกษา/

ภาควิชา 

     นักศึกษาทุกคนไดพบอาจารย

ที่ปรึกษา 

เสริมสรางความสัมพันธอันดี

ระหวางอาจารยกับนักศึกษา 

นักศึกษาทุกคนไดพบอาจารย

ที่ปรึกษา 

7. สงเสริมกิจกรรมกีฬา เพื่อให

นักศึกษาใชเวลาที่มีประโยชน 

สุขภาพกายและใจแข็งแรง 

7.1 โครงการกีฬา  (4 – สัมพันธ,  Mini  

Soccer,  กีฬานองใหม,  อะตอมเกมส) 

ฝายกิจการนักศึกษา      จัดกิจกรรมปละ 1 ครั้ง 

นักศึกษาไดเสริมสราง

ความสัมพันธอันดแีละ

เสริมสรางความแข็งแรงของ

สุขภาพจิต/สุขภาพกาย 

จัดกิจกรรมปละ 1 ครั้ง 

จํานวนนักศึกษาที่เขารวม 

กิจกรรม 

 

 

 

8. ปรับปรุงหอพักนักศึกษาใหได

มาตรฐานและเหมาะสมกับ

จํานวนนักศึกษา 

8.1 ปรับปรุงอาคารกิจกรรมนักศึกษา 

(บริเวณใตถุนอาคาร SC.08) 

ฝายวางแผนและพัฒนา      ไดอาคารกิจกรรมนักศึกษา

และหองศึกษาเรียนรูดวย

ตนเองของตนเอง 

นักศึกษามีสถานที่จัด 

กิจกรรม อันเปนการเสริสราง

และพัฒนานักศึกษา 

จํานวนนักศึกษาที่ไดใช

ประโยชน 
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สอดคลองกับ ยุทธศาสตร  2  สรางมหาวิทยาลัยใหเปนทีย่อมรับในระดบันานาชาต ิ

มาตรการ กลยุทธการปฏิบัติ โครงการ ผูรับผิดชอบ/หนวยงาน ระยะเวลา  

    45 46 47 48 49 

ผลผลิต/ 

ผลลัพธ 

ตัวชี้วัด KPI 

และเปาหมาย 

4. พัฒนาหลักสูตรนานาชาติและให

ความรวมมือทางวชิาการและ

วิชาชีพในระดับนานาชาติ 

9. สงเสริมการจัดหลักสูตร

นานาชาติ สอนเปน

ภาษาอังกฤษ จัดการศึกษา

รวมระดับนานาชาติและ

เพิ่มจํานวนนักศึกษา

นานาชาติ 

9.1 เปดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาความหลากหลายทางชีวภาพ 

(นานาชาติ) 

ภาควิชาชีววิทยา      รับนักศึกษา 20 คน 

ผลิตบัณฑิต 5 คน 

รับนักศึกษา 20 คน 

ผลิตบัณฑิต 5 คน 

10.1 โครงการแลกเปลี่ยนความรวมมือ

ทางวิชาการ (Exchange Program) 

ฝายวิชาการ/ภาควชิา      สรางศักยภาพทางวิชาการโดย

ไดรับความชวยเหลือทาง

วิชาการจากตางประเทศ 

จํานวนโครงการแลกเปลี่ยน

ความรวมมือทางวชิาการ 

10.2 โครงการความรวมมือวิจัยกับ

สถาบัน/องคกรตางประเทศ 

ฝายวิจัย/ภาควิชา      ผลงานวิจัยรวมกับตางประเทศ 

อยางนอย 2 เรื่อง 

ผลงานวิจัยไดรับการตีพิมพใน

วารสารนานาชาติอยางนอย 1 

เรื่อง 

ผลงานและนักวิจัยกาวสู 

มาตรฐานระดับนานาชาติ 

ผลงานวิจัยรวมกับตางประเทศ 

อยางนอย 2 เรื่อง 

ผลงานวิจัยไดรับการตีพิมพใน

วารสารนานาชาติอยางนอย 1 

เรื่อง 

5. แสวงหาความรวมมือและสราง

เครือขายระดับนานาชาติ 

 

 

10. สนับสนุนใหมีการจัด

สัมมนาทางวิชาการ ความ

รวมมือ สรางเครือขาย

ระดับนานาชาติ 

10.3 โครงการจัดประชุมวิชาการ

ระดับชาติ/ระดับนานาชาติ 

ฝายวิจัย/ภาควิชา      จํานวนอยางนอย 1 ครั้ง/ป 

เสริมความเขมแข็งทางวิชาการ 

จํานวนอยางนอย 1 ครั้ง/ป 

จํานวนผูเขารวม 
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3. การวิจัย 

สอดคลองกับ ยุทธศาสตร  3  สรางองคความรูและนวัตกรรม 

มาตรการ กลยุทธการปฏิบัติ โครงการ ผูรับผิดชอบ/หนวยงาน ระยะเวลา  

    45 46 47 48 49 

ผลผลิต/ 

ผลลัพธ 

ตัวชี้วัด KPI 

และเปาหมาย 

1.1 โครงการศูนยวิจัยอนุกรมวิธาน

ประยุกต 

 

ฝายวิจัย/ภาควิชา      ไดศูนยวิจัยอนุกรมวิธาน

ประยุกต 

มีผลงานวิจัย จํานวน 1 – 2  

ผลงาน 

พัฒนาวิชาการทางดาน

อนุกรมวิธานประยุกต 

ไดศูนยวิจัยอนุกรมวิธาน

ประยุกต 

มีผลงานวิจัย จํานวน 1 – 2  

ผลงาน 

1. สรางกลุมวิจัยทีมีความเชี่ยวชาญ

และมีความพรอมใหมีความเปน

เลิศ 

1. สงเสริมใหมีกลุมวิจัยที่มี

ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง 

และเพิ่มประสิทธิภาพ

ระบบงานวิจัย 

1.2 โครงการสรางหองปฏิบัติการ

เสนใยนําแสง 

ภาควิชาฟสิกส      หองปฏิบัติการเสนใยนําแสง 

พรอมครุภัณฑ 

มีผลงานวิจัยตีพิมพเผยแพร 

จํานวน  1 – 2  ผลงาน 

พัฒนาวิชาการทางดาน

เสนใยนําแสง 

หองปฏิบัติการเสนใยนําแสง 

พรอมครุภัณฑ 

มีผลงานวิจัยตีพิมพเผยแพร 

จํานวน  1 – 2  ผลงาน 
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มาตรการ กลยุทธการปฏิบัติ โครงการ ผูรับผิดชอบ/หนวยงาน ระยะเวลา  

    45 46 47 48 49 

ผลผลิต/ 

ผลลัพธ 

ตัวชี้วัด KPI 

และเปาหมาย 

1.3 โครงการศูนยวิจัยและฝกอบรมดาน

การถายภาพโดยวิธีกําทอนแมเหล็ก

และการประมวลผลภาพ 

ภาควิชาฟสิกส      ไดศูนยวิจัยและฝกอบรมดาน

การถายภาพโดยวิธีกําทอน

แมเหล็กและการประมวลผล

ภาพ 

มีผลงานวิจัย 

เสริมความเขมแข็งการผลิต

บัณฑิตและพัฒนาวิชาการ

ทางดานการถายภาพโดยวิธีกํา

ทอนแมเหล็กและการ

ประมวลผลภาพ 

ไดศูนยวิจัยและฝกอบรมดาน

การถายภาพโดยวิธีกําทอน

แมเหล็กและการประมวลผล

ภาพ 

มีผลงานวิจัย 

 

 

 

1.4 โครงการจัดตั้งหนวยวิจัยอันตร กิริยา

ระหวางโมเลกุล  และการประยุกต  

โดยใชสเปกโทรสโกป   

ภาควิชาเคม ี      ไดหนวยวิจัยอันตร กิริยา

ระหวางโมเลกุล  และการ

ประยุกต  โดยใชสเปกโทรสโก

ป  จํานวนผลงานวิจัย จํานวน

ผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพ

ในประเทศหรือตางประเทศ 

รองรับการผลิตบัณฑิตระดับ

บัณฑิตศึกษาและเสริมความ

เขมแข็งงานวิจัยดานอันตร 

กิริยาระหวางโมเลกุล  และการ

ประยกุต  โดยใชสเปกโทรสโก

ป 

ไดหนวยวิจัยอันตร กิริยา

ระหวางโมเลกุล  และการ

ประยุกต  โดยใชสเปกโทรส

โกป   

จํานวนผลงานวิจัย 

จํานวนผลงานวิจัยที่ไดรับการ

ตีพิมพในประเทศหรือ

ตางประเทศ 
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มาตรการ กลยุทธการปฏิบัติ โครงการ ผูรับผิดชอบ/หนวยงาน ระยะเวลา  

    45 46 47 48 49 

ผลผลิต/ 

ผลลัพธ 

ตัวชี้วัด KPI 

และเปาหมาย 

  1.5 โครงการจัดตั้งหนวยวิจัยสมดุล วฏั

ภาค, โฟโตเคมี และจลนพลศาสตร  

ออสซิลเลชัน  

ภาควิชาเคม ี      ไดหนวยวิจัยสมดุล วัฏภาค, โฟ

โตเคมี และจลนพลศาสตร  

ออสซิลเลชัน 

จํานวนผลงานวิจัย 

จํานวนผลงานวิจัยที่ไดรับการ

ตีพิมพในประเทศหรือ

ตางประเทศ 

รองรับการผลิตบัณฑิตระดับ

บัณฑิตศึกษาและเสริมความ

เขมแข็งงานวิจัยดานสมดุลวัฏ

ภาค, โฟโตเคมี และ

จลนพลศาสตรออสซิลเลชัน  

มหาวิทยาลัยขอนแกน  จะเปน

สถานที่เลือกศึกษาทางเคมีเชิง

ฟสิกสเปนอันดับตนของ

ประเทศ 

ไดหนวยวิจัยสมดุล วัฏภาค, 

โฟโตเคมี และจลนพลศาสตร  

ออสซิลเลชัน 

จํานวนผลงานวิจัย 

จํานวนผลงานวิจัยที่ไดรับการ

ตีพิมพในประเทศหรือ

ตางประเทศ 
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มาตรการ กลยุทธการปฏิบัติ โครงการ ผูรับผิดชอบ/หนวยงาน ระยะเวลา  

    45 46 47 48 49 

ผลผลิต/ 

ผลลัพธ 

ตัวชี้วัด KPI 

และเปาหมาย 

  1.6 โครงการพัฒนาหนวยวิจัยตัวเรง

ปฏิกิริยา ตัวดูดซับและการประยุกต   

ภาควิชาเคม ี      ไดหนวยวิจัยตัวเรงปฏิกิริยา ตัว

ดูดซับและการประยุกต 

จํานวนผลงานวิจัย 

จํานวนผลงานวิจัยที่ไดรับการ

ตีพิมพในประเทศหรือ

ตางประเทศ 

รองรับการผลิตบัณฑิตระดับ

บัณฑิตศึกษาและเสริมความ

เขมแข็งงานวิจัยดานตัวเรง

ปฏิกิริยา ตัวดูดซับและการ

ประยุกต   

ผลิตตัวเรงปฏิกิริยาที่มีคุณภาพ

ใหอุตสาหกรรมการหมัก ปโตร

เคม ีและสิ่งแวดลอมในทองถิ่น 

ไดหนวยวิจัยตัวเรงปฏิกิริยา 

ตัวดูดซับและการประยุกต 

จํานวนผลงานวิจัย 

จํานวนผลงานวิจัยที่ไดรับการ

ตีพิมพในประเทศหรือ

ตางประเทศ 
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มาตรการ กลยุทธการปฏิบัติ โครงการ ผูรับผิดชอบ/หนวยงาน ระยะเวลา  

    45 46 47 48 49 

ผลผลิต/ 

ผลลัพธ 

ตัวชี้วัด KPI 

และเปาหมาย 

  1.7 โครงการจัดตั้งศูนยวิจัยทางเคมีจาก

ผลิตภัณฑธรรมชาติ 

ภาควิชาเคม ี      ไดศูนยวิจัยทางเคมจีาก

ผลิตภัณฑธรรมชาติของภาค

ตะวันออกเฉยีงเหนอื  ซึ่งจะเปน

ศูนยรวมของหนวยงานดาน

การศึกษาในภูมิภาค เชน 

สถาบันราชภัฏ  สถาบันราช

มงคลที่มีงานวิจัยดานนี้ 

สรางกลุมวิจัยดานเคมี

ผลิตภัณฑธรรมชาติในลักษณะ

ตางสาขาวิชา 

เสริมความเขมแข็งทางวิชาการ 

สาขาเคมีอินทรีย 

จํานวนโครงการวิจัยที่ไดรับการ

ตีพิมพในประเทศและ

ตางประเทศ 

 

ไดศูนยวิจัยทางเคมจีาก

ผลิตภัณฑธรรมชาติ 

จํานวนโครงการวิจัยที่ไดรับ

การตีพิมพในประเทศและ

ตางประเทศ 
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มาตรการ กลยุทธการปฏิบัติ โครงการ ผูรับผิดชอบ/หนวยงาน ระยะเวลา  

    45 46 47 48 49 

ผลผลิต/ 

ผลลัพธ 

ตัวชี้วัด KPI 

และเปาหมาย 

1.8 โครงการจัดตั้งหนวยวิจัยโคออรดิ

เนชัน  

ภาควิชาเคม ี      ไดหองปฏิบัติการเคมีโคออรดิ

เนชัน 

จํานวนผลงานวิจัย 

จํานวนผลงานวิจัยที่ไดรับการตี

หรือเผยแพรในระดับนานาชาติ 

มีหองปฏิบัติการวิจัยที่สามารถ

ใหบริการดานการเรียนการสอน

และการวิจัยใหแกนักศึกษาและ

บุคลากรในมหาวิทยาลัยและ

บุคคลภายนอก ซึ่งเปนฐานหลัก

ของการพัฒนาหลักสูตร

บัณฑิตศึกษาไปสูระดับความ

เปนสากล 

ไดหองปฏิบัติการเคมีโคออรดิ

เนชัน 

จํานวนผลงานวิจัย 

จํานวนผลงานวิจัยที่ไดรับการ

ตีหรือเผยแพรในระดับ

นานาชาติ 

 

 

 

1.9 โครงการจัดตั้งศูนยวิจัยและพัฒนาไซ

เดอโรฟอร เพื่อการประยุกตใช 

ภาควิชาเคม ี      ไดศูนยวิจัยและพัฒนาไซเดอโร

ฟอรเพื่อการประยกุตใช 

จํานวนผลงานวิจัย 

จํานวนผลงานวิจัยที่ไดรับการ

ตีพิมพและเผยแพร 

เสริมความเขมแข็งทางวิชาการ 

ไดศูนยวิจัยและพัฒนาไซเดอ

โรฟอรเพื่อการประยุกตใช 

จํานวนผลงานวิจัย 

จํานวนผลงานวิจัยที่ไดรับการ

ตีพิมพและเผยแพร 

 



 

T:\nucharin\ขอมูลลง web\list\ขอมูลแผน\สรุปแผนปฏิบัติการ 2545-2549_มติกก.ประจําคณะ 1 ส.ค..doc 

35

มาตรการ กลยุทธการปฏิบัติ โครงการ ผูรับผิดชอบ/หนวยงาน ระยะเวลา  

    45 46 47 48 49 

ผลผลิต/ 

ผลลัพธ 

ตัวชี้วัด KPI 

และเปาหมาย 

1.10 โครงการจัดตั้งศูนยวิจัยและพัฒนา

ผลิตภัณฑยางธรรมชาติ 

ภาควิชาเคม ี      ศูนยวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ

ยางธรรมชาติ 

จํานวนผลงานวิจัย 

จํานวนผลงานวิจัยที่ไดรับการ

ตีพิมพและเผยแพร 

เพื่อยกระดับคณุภาพของ

ผลิตภัณฑจากยางธรรมชาติ  อัน

เปนการสงเสริมการ

ประกอบการทางดานยาง

ธรรมชาติ 

ศูนยวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ

ยางธรรมชาติ 

จํานวนผลงานวิจัย 

จํานวนผลงานวิจัยที่ไดรับการ

ตีพิมพและเผยแพร 

 

 

 

1.11 ศูนยภูมิสารสนเทศเพื่อพัฒนาภาค

ตะวันออกเฉยีงเหนอื  

ฝายวิจัย/ภาควิชา      ผลงานวิจัยตีพิมพในวารสาร 2 

เรื่อง 

สนับสนุนการผลิตบัณฑิตระดับ

บัณฑิตศึกษาทางดานการรับรู

จากระยะไกลและระบบ

สารสนเทศภูมิศาสตร 

ผลงานวิจัยตีพิมพในวารสาร 2 

เรื่อง 
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มาตรการ กลยุทธการปฏิบัติ โครงการ ผูรับผิดชอบ/หนวยงาน ระยะเวลา  

    45 46 47 48 49 

ผลผลิต/ 

ผลลัพธ 

ตัวชี้วัด KPI 

และเปาหมาย 

2.1 โครงการสนับสนุนงานวิจัยของคณะ

วิทยาศาสตร 

ฝายวิจัย/ภาควิชา      ผลงานวิจัย  25 เรื่อง 

รอยละ 75 ของผลงานวิจัยที่

ตีพิมพหรือนําไปใชแกปญหา/

พัฒนาประเทศ 

ผลงานวิจัย  25 เรื่อง 

รอยละ 75 ของผลงานวิจัยที่

ตีพิมพหรือนําไปใชแกปญหา/

พัฒนาประเทศ 

2.2 โครงการจัดเสวนาวิชาการ ฝายวิจัย/ภาควิชา      กิจกรรมเสวนา 12 ครั้ง/ป 

เสริมความเขมแข็งทางวิชาการ

และมีการรวมกลุมทําวิจัย 

กิจกรรมเสวนา 12 ครั้ง/ป 

2. สรางและพัฒนานักวิจัยใหมี

จํานวน ทักษะและขีด

ความสามารถในการวิจัยเพิ่มขึ้น 

 

2. สงเสริมใหบุคลากร และ 

นักศึกษามีทักษะในการวิจัย 

และใหมีการวิจัยแบบสห

สาขาวิชา 

2.3 โครงการจัดตั้งทุนวิจัยภาควิชา

วิทยาการคอมพิวเตอร 

ภาควิชาวิทยาการ

คอมพิวเตอร 

     ผลงานวิจัย 2 เรื่อง และไดรับ

การตีพิมพหรือเผยแพร 

อาจารยมีประสบการณในการ

นําเสนอผลงานวิจัยในการ

ประชุมวิชาการระดับภาควิชาฯ 

ซึ่งจะนาํไปสูการประชุม

ระดับชาติและนานาชาติ 

ผลงานวิจัย 2 เรื่อง และไดรับ

การตีพิมพหรือเผยแพร 

3. สงเสริมการวิจัยพัฒนา เพื่อ

สนับสนุนการแกปญหา และ

การคาดการณลวงหนา ใน

โอกาสและวิกฤตของภูมิภาค

ตะวันออกเฉยีงเหนอืและ

ประเทศ 

3. สนับสนุนการวิจัย เพื่อ

แกไขปญหา การคาดการณ

ลวงหนาในวิกฤตและ

โอกาสของภาค

ตะวันออกเฉยีงเหนอื 
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มาตรการ กลยุทธการปฏิบัติ โครงการ ผูรับผิดชอบ/หนวยงาน ระยะเวลา  

    45 46 47 48 49 

ผลผลิต/ 

ผลลัพธ 

ตัวชี้วัด KPI 

และเปาหมาย 

1.1 โครงการความรวมมือวิจัยกับสถาบัน/

องคกรตางประเทศ 

ฝายวิจัย/ภาควิชา      ผลงานวิจัยรวมกับตางประเทศ 

อยางนอย 2 เรื่อง 

ผลงานวิจัยไดรับการตีพิมพใน

วารสารนานาชาติอยางนอย 1 

เรื่อง 

ผลงานและนักวิจัยกาวสู 

มาตรฐานระดับนานาชาติ 

ผลงานวิจัยรวมกับตางประเทศ 

อยางนอย 2 เรื่อง 

ผลงานวิจัยไดรับการตีพิมพใน

วารสารนานาชาติอยางนอย 1 

เรื่อง 

1.2 โครงการถายทอดผลงานวิจัยสูชุมชน ฝายวิจัย/ภาควิชา      ผลงานวิจัยไดรับการถายทอดสู

ชุมชน อยางนอย 5 ผลงาน 

ชุมชนนําผลงานวิจัยไปสูการ

แกปญหาหรือพัฒนาประเทศ 

จํานวนผลงาน 10 ผลงานที่ได

นําไปถายทอดเทคโนดลยีหรือ

พัฒนาประเทศ   

4. พัฒนาเครือขายการวิจัย 1. สงเสริมการสรางเครือขาย

การวิจัย การถายทอด

ผลการวิจัยและเทคโนโลยี

สูชุมชน 

1.3 โครงการสืบสานภูมิปญญาทองถิ่น ฝายวิจัย/ภาควิชา      จํานวนผลงานวิจัยอยางนอย 1 

ผลงาน 

สืบทอดภูมิปญญาทองถิ่นใน

การผลิตผลิตภัณฑใหได

มาตรฐานคุณภาพ 

จํานวนผลงานวิจัยอยางนอย 1 

ผลงาน 

5. สรางระบบบริหารทรัพยสินทาง

ปญญาที่เกิดจากผลงานวิชาการ 

วิจัย สิ่งประดิษฐของ

มหาวิทยาลัย 

5. ใหมีระบบทรัพยสินทาง

ปญญาที่เกิดจากผลงานของ

มหาวิทยาลัย 
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4.  การบรกิารวิชาการแกสังคม 

สอดคลองกับ ยุทธศาสตร  4  สรางความเขมแข็งใหกับชุมชนและสังคม 

มาตรการ กลยุทธการปฏิบัติ โครงการ ผูรับผิดชอบ/หนวยงาน ระยะเวลา  

    45 46 47 48 49 

ผลผลิต/ 

ผลลัพธ 

ตัวชี้วัด KPI 

และเปาหมาย 

6.1 โครงการอบรมวิชาการทาง

วิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยี

สารสนเทศ และสิ่งแวดลอม แบบ

บูรณาการแกชุมชน 

คณะกรรมการบริการ

วิชาการแกสังคม/งาน

บริการวิชาการและวิจัย 

     โครงการฝกอบรมอยางนอยป

ละ 25 โครงการ 

รอยละ 75 ของผูรับบริการมี

ความพึงพอใจ 

โครงการฝกอบรมอยางนอยป

ละ 25 โครงการ 

รอยละ 75 ของผูรับบริการมี

ความพึงพอใจ 

6.2 โครงการบริการใหคําปรึกษาแกชุมชน 

องคการบริหารสวนตําบล และ

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

(SMEs) 

คณะกรรมการบริการ

วิชาการแกสังคม/งาน

บริการวิชาการและวิจัย 

     บริการใหคําปรึกษา  24 ครั้ง/ป 

เสริมสรางความเขมแข็งใหแก

ชุมชน องคการบริหารสวน

ตําบล และวิสาหกิจขนาดกลาง

และยอม (SMEs) 

บริการใหคําปรึกษา  24 ครั้ง/ป 

6.3 โครงการหนวยใหคําปรึกษาทางสถิติ ภาควิชาสถิต ิ      ผูมาขอรับคําปรึกษาทางสถิติ 

ไมนอยกวา 50 คน 

ผูมาขอรับคําปรึกษาทางสถิติ 

ไมนอยกวา 50 คน 

6. เปนศูนยกลางการใหบริการ

วิชาการ วิชาชีพ วิจัยการแพทย

และสาธารณสุขของภาค

ตะวันออกเฉยีงเหนอื 

 

6. สนับสนุนการเปนศูนยกลาง

การบริการวิชาการ วิชาชีพ 

วิจัย บริการสุขภาพของภาค

ตะวันออกเฉยีงเหนอื 

6.4 โครงการบริการเปาแกว คณะกรรมการบริการ

วิชาการแกสังคม/งาน

บริการวิชาการและวิจัย 

     บริการซอม/สรางเครื่องแกวขั้น

สูงไดปละไมนอยกวา  150 ชิ้น 

เปนการเพิ่มรายไดจากการ

บริการแกหนวยงานอื่น และลด

คาใชจายภายในคณะฯจากการ

จัดซื้อเครื่องแกว 

บริการซอม/สรางเครื่องแกว

ขั้นสูงไดปละไมนอยกวา  150 

ชิ้น 
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มาตรการ กลยุทธการปฏิบัติ โครงการ ผูรับผิดชอบ/หนวยงาน ระยะเวลา  

    45 46 47 48 49 

ผลผลิต/ 

ผลลัพธ 

ตัวชี้วัด KPI 

และเปาหมาย 

6.5 โครงการโอลิมปกวิชาการ ฝายวิชาการ/ภาควชิา      จํานวนนักเรียนไดรับการ 

ฝกอบรม 

สรางความเขมแข็งของ

กระบวนการเรียนรูทาง

วิทยาศาสตร 

จํานวนนักเรียนไดรับการ 

ฝกอบรม 

 

 

 

6.6 โครงการฟสิกสดาราศาสตรโอลิมปก ภาควิชาฟสิกส      จํานวนของครูที่เขาฝกอบรม 

รอยละของครูที่ผานการฝก- 

อบรม 

ผลการเรียนเฉลี่ย (G.P.A.) ของ 

นักเรียนที่เขาฝกอบรม 

 จํานวนของนักเรียนที่เขาฝก- 

อบรม 

รอยละของนักเรียนที่ผานการ

ฝกอบรม (คาย 1) 

รอยละของนักเรียนที่ผานการ

ฝกอบรม (คาย 2) 

จํานวนของนักเรียนที่เขา

แขงขันโอลิมปกวิชาการใน

ระดับประเทศหรือระดับโลก 

สรางความเขมแข็งของ

กระบวนการเรียนรูทางฟสิกส

ดาราศาสตร 

จํานวนของครูที่เขาฝกอบรม 

รอยละของครูที่ผานการ 

ฝกอบรม 

ผลการเรียนเฉลี่ย (G.P.A.) ของ 

นักเรียนที่เขาฝกอบรม 

 จํานวนของนักเรียนที่เขา 

ฝกอบรม 

รอยละของนักเรียนที่ผานการ

ฝกอบรม (คาย 1) 

รอยละของนักเรียนที่ผานการ

ฝกอบรม (คาย 2) 

จํานวนของนักเรียนที่เขา

แขงขันโอลิมปกวิชาการใน

ระดับประเทศหรือระดับโลก 
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มาตรการ กลยุทธการปฏิบัติ โครงการ ผูรับผิดชอบ/หนวยงาน ระยะเวลา  

    45 46 47 48 49 

ผลผลิต/ 

ผลลัพธ 

ตัวชี้วัด KPI 

และเปาหมาย 

6.7 โครงการอบรมครูวิทยาศาสตร ฝายวิชาการ/ภาควชิา      จํานวนครูวิทยาศาสตรไดรับ

การฝกอบรม 

สรางความเขมแข็งของ

กระบวนการเรียนการสอนทาง

วิทยาศาสตรในโรงเรียน 

จํานวนครูวิทยาศาสตรไดรับ

การฝกอบรม 

6.8 พิพิธภัณฑวิทยาศาสตร คณะกรรมการ

พิพิธภัณฑวิทยาศาสตร 

     จํานวนผูเขาชม 

สรางความเขมแข็งของ

กระบวนการเรียนรูทาง

วิทยาศาสตร 

จํานวนผูเขาชม 

6.9 กิจกรรมสัปดาหวิทยาศาสตรแหงชาติ ทุกหนวยงานของคณะ

วิทยาศาสตร 

     จัดกิจกรรมสัปดาหวิทยาศาสตร

แหงชาติปละ  1 ครั้ง และมีผูเขา

ชมงานประมาณ 21,000  คน 

ผูเขาชมงานไดรับความรูทาง 

วิทยาศาสตร และเสริมการ

เรียนรูทางวิทยาศาสตรแก

อาจารยและนักเรียน 

จัดกิจกรรมสัปดาห

วิทยาศาสตรแหงชาติปละ  1 

ครั้ง และมีผูเขาชมงาน

ประมาณ 21,000  คน 

  

6.10 โครงการฝกอบรมการใชเครื่องมือ

วิทยาศาสตร 

คณะกรรมการบริการ

วิชาการแกสังคม 

     โครงการฝกอบรมปละ 1 ครั้ง 

เครื่องมือวิทยาศาสตรถูกใช

อยางมีประสิทธิภาพและคุมคา 

โครงการฝกอบรมปละ 1 ครั้ง 
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มาตรการ กลยุทธการปฏิบัติ โครงการ ผูรับผิดชอบ/หนวยงาน ระยะเวลา  

    45 46 47 48 49 

ผลผลิต/ 

ผลลัพธ 

ตัวชี้วัด KPI 

และเปาหมาย 

6.11 โครงการคณะวิทยาศาสตร 

พบประชาชน 

คณบดี/รองคณบด/ี

หัวหนาภาควิชา 

     จํานวนครั้งของการจัดกิจกรรม 

เสริมกระบวนการเรียนรู

ทางดานวิทยาศาสตรแก

ประชาชน/เผยแพรผลงานของ

คณะวิทยาศาสตร 

จํานวนครั้งของการจัดกิจกรรม   

6.12 ศูนยบริการวิเคราะหทางวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี 

คณะกรรมการบริการ

วิชาการแกสังคม/งาน

บริการวิชาการและวิจัย/

ภาควิชา 

     บริการวิเคราะหอยางนอยปละ 

50 เรื่อง 

รอยละ 75 ของผูรับบริการมี

ความพอใจ 

บริการวิเคราะหอยางนอยปละ 

50 เรื่อง 

7. พัฒนาเครือขายการบริการ

วิชาการ วิชาชีพและการ

สาธารณสุข 

7. สงเสริมการสรางเครือขาย

การใหบริการวิชาการ 

วิชาชีพ และบริการสุขภาพ 

         

8. ขยายโอกาสการเรียนรูและการ

ไดรับการศึกษา 

8. สงเสริมใหมีการเรียนรูที

หลากหลาย การศึกษาตลอด

ชีวิต การศึกษาตามอัธยาศัย 

8.1 พิพิธภัณฑวิทยาศาสตร คณะกรรมการ

พิพิธภัณฑวิทยาศาสตร 

     จํานวนผูเขาชม 

สรางความเขมแข็งของ

กระบวนการเรียนรูทาง

วิทยาศาสตร 

จํานวนผูเขาชม 
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5. ทํานุบํารุงศิลปะ และวฒันธรรม 

สอดคลองกับ ยุทธศาสตร  4  สรางความเขมแข็งใหกับชุมชนและสังคม 

มาตรการ กลยุทธการปฏิบัติ โครงการ ผูรับผิดชอบ/หนวยงาน ระยะเวลา  

    45 46 47 48 49 

ผลผลิต/ 

ผลลัพธ 

ตัวชี้วัด KPI 

และเปาหมาย 

1.1 โครงการวันลอยกระทง ฝายกิจการนักศึกษา      จํานวนนักศึกษาเขารวม 

กิจกรรม 

เสริมกระบวนการผลิตบัณฑิต

เพื่อใหไดตามคุณลกัษณะ

บัณฑิตที่พึงประสงคของคณะฯ 

จํานวนนักศึกษาเขารวม 

กิจกรรม 

1.2 โครงการวันไหวครู ฝายกิจการนักศึกษา/

ภาควิชา 

     อยางนอยนักศึกษาชั้นปที่ 1 ทุก

คนเขารวมกิจกรรม 

เสริมสรางคุณลักษณะดาน

คุณธรรม/จริยธรรมแกนักศึกษา 

และดํารงไวซึ่งความงดงามทาง

วัฒนธรรมเกี่ยวกับการแสดงง

ความเคารพและกตญัูตอครู

อาจารย 

อยางนอยนักศึกษาชั้นปที่ 1 

ทุกคนเขารวมกิจกรรม 

1. สืบสานและเสริมสราง 

วัฒนธรรมที่ดีงาม 

1. สงเสริมการมีวัฒนธรรมที่ดี

งาม 

1.3 โครงการสืบสานภูมิปญญาทองถิ่น ฝายวิจัย/ภาควิชา      จํานวนผลงานวิจัยอยางนอย 1 

ผลงาน 

สืบทอดภูมิปญญาทองถิ่นใน

การผลิตผลิตภัณฑใหได

มาตรฐานคุณภาพ 

จํานวนผลงานวิจัยอยางนอย 1 

ผลงาน 
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มาตรการ กลยุทธการปฏิบัติ โครงการ ผูรับผิดชอบ/หนวยงาน ระยะเวลา  

    45 46 47 48 49 

ผลผลิต/ 

ผลลัพธ 

ตัวชี้วัด KPI 

และเปาหมาย 

1.4 โครงการฝกและพัฒนาจิตนักศึกษา ฝายกิจการนักศึกษา/

ภาควิชา 

     จํานวนนักศึกษาเขารวม 

กิจกรรม 

เสริมสรางคุณลักษณะดาน

คุณธรรมและจริยธรรมแก 

นักศึกษา 

จํานวนนักศึกษาเขารวม 

กิจกรรม 

1.5 โครงการทําบุญตักบาตร ภาควิชาจุลชีววิทยา      จํานวนนักศึกษาและบุคลากร

เขารวมกิจกรรม 

ไดสืบสานประเพณีไทยและ

อนุรักษวัฒนธรรมไทย 

จํานวนนักศึกษาและบุคลากร

เขารวมกิจกรรม 

1.6 โครงการสรางรายวิชาในหมวดวิชา

ศึกษาทั่วไปที่เสริมสรางคุณธรรมและ 

จริยธรรมของนักศึกษา 

ฝายวิชาการ      รายวิชาศึกษาทั่วไป  1 รายวิชา 

นักศึกษามีคุณธรรมและ

จริยธรรมที่พรอมจะเปนบัณฑิต

ที่มีคุณภาพ 

รายวิชาศึกษาทั่วไป  1 รายวิชา 

  

1.7 โครงการนักศึกษาพบอาจารยที่ปรึกษา ฝายกิจการนักศึกษา/

ภาควิชา 

     นักศึกษาทุกคนไดพบอาจารยที่

ปรึกษา 

เสริมสรางความสัมพันธอันดี

ระหวางอาจารยกับนักศึกษา 

นักศึกษาทุกคนไดพบอาจารย

ที่ปรึกษา 
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ความสอดคลอง 
 

ตามแผนพัฒนาคณะวิทยาศาสตร 

พ.ศ. 2545 - 2549 
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ความสอดคลองตามแผนพัฒนาคณะวิทยาศาสตร พ.ศ. 2545 – 2549 

 

แผนพัฒนา นโยบาย มาตรการ โครงการ/กิจกรรม 

1.1 พัฒนาและเพิ่มพูนความรูของบุคลากรใหมีศักยภาพอยางตอเนื่อง 1.1.1 โครงการพัฒนาบุคลากรสายผูสอน 

1.1.2 โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 

 1.1.3 โครงการฝกอบรมเฉพาะทางระยะสั้น 

1.2 พัฒนาทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศแกบุคลากร 1.2.1 โครงการสงเสริมและพัฒนาบุคลากรดานเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1.2.2 โครงการกูยืมเงินเพื่อจัดซื้อไมโครคอมพิวเตอร 

1.3 พัฒนาทักษะการบํารุงรักษา การดูแลอุปกรณการเรียนการสอน

แกบุคลากรและความปลอดภัยในหองปฏิบัติการ 

1.3.1 โครงการอบรมการดูแลและบํารุงรักษาอุปกรณการเรียน

การสอน 

1.3.2 การฝกอบรมการรักษาความปลอดภัยในหองปฏิบัติการ 

1. พัฒนาบุคลากรทุกระดับอยางตอเนื่อง เพื่อใหเกิด

ความชํานาญในงาน สามารถยกระดับคุณภาพการ

ทํางาน 

1.4 สงเสริมใหบุคลากรมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม 1.4.1 โครงการอาจารยดีเดน 

1.4.2 โครงการบุคลากรดีเดน 

แผนพัฒนาดานการบริหาร 

2. พัฒนาระบบการบริหารจัดการ เพื่อเพิ่ม 

ประสิทธิภาพในการดําเนินงานในองคกร 

2.1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการใหมีความคลองตัว ลดความ

ซ้ําซอน 

2.1.1 โครงการนํารองเพื่อการปรับระบบบริหาร 

2.1.2  การวิเคราะหระบบงานและจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน 

2.1.3 โครงการพัฒนาระบบการรายงานผล ติดตาม และ

ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

2.1.4 โครงการสัมมนาแนวทางพัฒนาหนวยงานภายในคณะ

วิทยาศาสตร 
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แผนพัฒนา นโยบาย มาตรการ โครงการ/กิจกรรม 

2.2 พัฒนาระบบฐานขอมูลและสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ 2.2.1 โครงการนําระบบฐานขอมูลมาใชเพื่อการบริหารจัดการ 

2.2.2 โครงการจัดทําและพัฒนาระบบฐานขอมูลเพื่อการ

บริหารจัดการหองปฏิบัติการ 

2.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในองคกรใหมีประสิทธิภาพ

อยางตอเนื่อง 

2.3.1 โครงการจัดทําและปรับปรุงติดตั้งระบบเครือขาย

คอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตร    

2.3.2 โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.4  กําหนดทิศทางและเปาหมายในการพึ่งตนเอง โดยเนนการเพิ่ม

รายไดและลดคาใชจาย 

2.4.1 โครงการจัดประชุมสัมมนาเพื่อกาํหนดทิศทางและ

เปาหมายในการพึ่งตนเอง 

2.5 มีระบบสงเอกสารแบบ Electronics แทนระบบกระดาษ 2.5.1 โครงการการรับ-สงเอกสารแบบ Electronics แทนระบบ

กระดาษ 

 

2.6 สรางขวัญและกําลังใจแกบุคลากร 2.6.1 โครงการอาจารยดีเดน 

2.6.2 โครงการบุคลากรดีเดน 

 

3. ปรับปรุงการใชทรัพยากรของคณะฯ ใหมี 

ประสิทธิภาพอยางสูงสุด 

3.1 พัฒนาระบบการใชทรัพยากรดานตางๆของคณะฯ เพือ่ใหมี 

ประสิทธิภาพอยางสูงสุด คุมคา และลดคาใชจาย 

3.1.1 โครงการจัดทําและพัฒนาระบบการใชทรัพยากรรวมกัน 

3.1.2 วิเคราะหการใชจายงบประมาณ 

3.1.3 โครงการพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน 

3.1.4 โครงการปรับปรุงหองทํางานของหนวยงานภายใน 

คณะวิทยาศาสตร 

3.1.5 วิเคราะหการใชจายงบประมาณ 

3.1.6 โครงการจัดทําสวนสมุนไพรและพรรณไมหายาก 
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แผนพัฒนา นโยบาย มาตรการ โครงการ/กิจกรรม 

3.2.1 โครงการจัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อการบริหารและ

จัดการ 

3.2.2 โครงการจัดหาครุภัณฑเพื่อการศึกษา 

3.2.3 โครงการปรับปรุงและซอมแซมอาคารเรียน 

3.2 ปรับปรุงประสิทธิภาพการใชหองเรียน หองปฏิบัติการ และ

จัดหาวัสดุอุปกรณ เครื่องมือการเรียนการสอนใหทันสมัยและ

ไดมาตรฐานในระดับสากล 

3.2.4 โครงการจัดตั้งหองอิเล็กทรอนิกสเวอรกช็อพ 

(Electronics Workshop) 

3.2.5 โครงการสรางหองปฏิบัติการดานวัสดุศาสตร 

3.2.6 โครงการสรางหองวิจัยและพัฒนาทฤษฎีของอะตอม

และโซลิสเตด 

3.2.7 โครงการปรับปรุงโรงงาน (Workshop) 

3.2.8 โครงการพัฒนาหอดูดาว 

  

3.3 จัดแบงภาระงานการบริหาร การสอน การวิจัยอยางเหมาะสม 3.3.1 วิเคราะหงาน และจัดหาอัตรากําลัง เพื่อบริหารกําลังคน

อยางเหมาะสม  

1.1.1 จัดการการเรียนการสอนของหลักสูตรเดิมที่มีอยูแลว 

- ระดับปริญญาตรี  จํานวน  10 หลักสูตร 

- ระดับปริญญาโท จํานวน  7 หลักสูตร 

-  ระดับปริญญาเอก จํานวน  2 หลักสูตร 

แผนพัฒนาดานการจัดการศึกษา 1. พัฒนาหลักสูตรและระบบการเรียนการสอนใหมี 

คุณภาพและมาตรฐานเปนที่ยอมรับทั้งในระดับชาติ 

และนานาชาติ โดยเฉพาะอยางยิ่งหลักสูตรในระดับ

บัณฑิตศึกษา 

1.1 จัดทําหรือปรับปรุงหลักสูตรทุกระดับและทุกภาควิชาใหทันสมัย 

เพื่อใหสอดคลองกบัความตองการของสังคม 

1.1.2 เปดหลักสูตรใหมทุกระดับ 

- ระดับปริญญาตรี  จํานวน  1 หลักสูตร 

- ระดับปริญญาโท  จํานวน  12 หลักสูตร 

- ระดบัปริญญาเอก  จํานวน  5 หลักสูตร 

               - ระดับปริญญาโท-เอก  จํานวน  1 หลักสูตร 
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แผนพัฒนา นโยบาย มาตรการ โครงการ/กิจกรรม 

1.1.3  ปรับปรุงหลักสูตรทุกระดับ 

1.1.4  จัดทําและพัฒนาแผนการสอน 

1.1.5  พัฒนาระบบการวัดและประเมินผล 

 

1.1.6 โครงการสรางรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

ที่เสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรมของนักศึกษา 

1.1.7 โครงการเตรียมความพรอมสําหรับการประเมิน 

หลักสูตร 

1.1.8 โครงการพัฒนากระบวนการการเรียนการสอน โดยเนน

นักศึกษาเปนศูนยกลาง 

1.1.9 โครงการเชิญผูเชี่ยวชาญ 

1.1.10 โครงการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 

1.2 สรางบรรยากาศทางวิชาการภายในคณะ 1.2.1 โครงการจัดประชุมทางวิชาการ 

1.2.2 โครงการเสวนาวิชาการ 

1.2.3 การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร(ผลงานนักศึกษา) 

1.3 แสวงหาความรวมมือและประสานงานกับหนวยงานทั้งใน

ประเทศและตางประเทศ 

1.3.1 โครงการความรวมมือทางวิชาการกับสํานักงาน

วิทยาการตํารวจ 

1.3.2 โครงการจัดตั้งศูนยฝกอบรมรวมกับ Microsoft  และ  

Testing  Center 

1.3.3  โครงการแลกเปลี่ยนความรวมมือทางวิชาการ 

(Exchange Program) 

  

1.4 วางระบบผูชวยสอน (Teaching Assistant : T.A.) เพื่อเสริมความ

เขมแข็งของกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

1.4.1 โครงการผูชวยสอน (Teaching Assistant : T.A.) 
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แผนพัฒนา นโยบาย มาตรการ โครงการ/กิจกรรม 

2. พัฒนาคณาจารยใหมีคุณภาพและมาตรฐานเปนที่

ยอมรับในระดับนานาชาติ 

2.1 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคณาจารยอยางตอเนื่อง 2.1.1 โครงการฝกอบรมเฉพาะทางระยะสั้น 

2.1.2 โครงการอาจารยดีเดน 

2.1.3 โครงการแลกเปลี่ยนความรวมมอืทางวิชาการ 

(Exchange Program) 

2.1.4 ทุนเพื่อการศึกษาตอ ศึกษาดูงาน ฝกงาน และประชุมทาง

วิชาการสําหรับบุคลากรสายผูสอน 

3.1 ปรับสัดสวนการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับ

บัณฑิตศึกษา โดยเนนการเพิ่มสัดสวนของนักศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา 

3.1.1 จัดการการเรียนการสอนของหลักสูตรเดิมที่มีอยูแลว 

- ระดับปริญญาตรี   จํานวน 10 หลักสูตร 

- ระดับปริญญาโท จํานวน 7 หลักสูตร 

- ระดับปริญญาเอก จํานวน 2 หลักสูตร 

3.1.2 เปดหลักสูตรใหมทุกระดับ 

- ระดับปริญญาตรี จํานวน 1 หลักสูตร 

- ระดับปริญญาโท จํานวน 12 หลักสูตร 

- ระดับปริญญาเอก จํานวน 5 หลักสูตร 

- ระดับปริญญาโท-เอก จํานวน 1 หลักสูตร 

3.1.3 โครงการ พสวท. 

3.1.4 โครงการ สควค. 

3.1.5 โครงการทุนเรียนดีทางวิทยาศาสตร 

 

3. ผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพและมาตรฐานเปนที่ยอมรับ

ในระดับชาติและระดับนานาชาติ 

3.2 จัดการเรียนการสอนรายวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตรใหแกคณะ

ตางๆภายในมหาวิทยาลัยขอนแกน 

3.2.1 จัดการเรียนการสอนวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตรแก 

นักศึกษาคณะตางๆ 
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3.3 ปรับกระบวนการรับเขานักศึกษา เพื่อเพิ่มโอกาสใหไดนักศึกษา

ที่มีคุณภาพ 

3.3.1 โครงการ พสวท. 

3.3.2 โครงการ สควค. 

3.3.3 โครงการทุนเรียนดีทางวิทยาศาสตร 

3.3.4 โครงการคัดเลือกนักเรียนเรียนดทีางคณิตศาสตร สถิติ 

และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

3.4 สนับสนุนการผลิตตํารา หนังสือ เอกสารประกอบการสอน และ

สื่อการสอน 

3.4.1 โครงการผลิตตํารา หนังสือ เอกสารประกอบการสอน

และสื่อการสอน 

4.1 สงเสริมใหนักศึกษาสามารถศึกษาและเรียนรูดวยตนเอง 4.1.1 โครงการพัฒนาสื่อการสอนทางวิทยาศาสตร 

4.1.2 โครงการพัฒนาระบบการเรียนการสอนผานสื่อการสอน

ทางไกล คณะวิทยาศาสตร 

4.1.3 โครงการพัฒนาหองเรียนรูดวยตนเอง 

 

4. พัฒนากระบวนการเรียนการสอน โดยใชนักศึกษา

เปนศูนยกลาง 

4.2 สนับสนุนการจัดทํา Web site รายวิชา 4.2.1  เปด Web site รายวิชา 

1.1 สนับสนุนการเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการและ

นานาชาติ รวมทั้งสนับสนุนการสงผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพใน

วารสารระดับชาติและระดับนานาชาติ 

1.1.1 โครงการสนับสนุนงานวิจัยของคณะวิทยาศาสตร  

1.1.2 โครงการจัดประชุมทางวิชาการ 

1.1.3 โครงการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ/ระดับนานาชาติ 

แผนพัฒนาดานการวิจัย 1. สงเสริมการวิจัยทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ในปริมาณที่พอเพียง มีคุณภาพและมาตรฐานเปนที่

ยอมรับในระดับนานาชาติ 

1.2 พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของนักวิจัย และวางระบบ

เครือขายการวิจัยทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีให

กวางขวาง เพื่อใหนักวิจัยสามารถสืบคนองคความรูและสราง

ความเชื่อมโยงกับนักวิจัยในสถาบันชั้นนําตางๆไดอยางทั่วถึง 

1.2.1 โครงการศูนยวิจัยอนุกรมวิธานประยุกต 

1.2.2 โครงการสรางหองปฏิบัติการเสนใยนําแสง 

1.2.3 โครงการศูนยวิจัยและฝกอบรมดานการถายภาพโดยวิธี

กําทอนแมเหล็กและการประมวลผลภาพ 

 

 

 

 



 

T:\nucharin\ขอมูลลง web\list\ขอมูลแผน\สรุปแผนปฏิบัติการ 2545-2549_มติกก.ประจําคณะ 1 ส.ค..doc 

51

แผนพัฒนา นโยบาย มาตรการ โครงการ/กิจกรรม 

1.2.4 โครงการจัดตั้งหนวยวิจัยอันตร กิริยาระหวางโมเลกุล  

และการประยุกต  โดยใชสเปกโทรสโกป   

1.2.5 โครงการจัดตั้งหนวยวิจัยสมดุล วัฏภาค, โฟโตเคมี และ

จลนพลศาสตร  ออสซิลเลชัน 

1.2.6 โครงการพัฒนาหนวยวิจัยตัวเรงปฏิกิริยา ตัวดูดซับและ

การประยุกต   

1.2.7 โครงการจัดตั้งศูนยวิจัยทางเคมีจากผลิตภัณฑธรรมชาติ 

1.2.8 โครงการความรวมมือวิจัยกับสถาบัน/องคกร

ตางประเทศ 

1.2.9 โครงการจัดตั้งหนวยวิจัยโคออรดิเนชัน  

1.2.10 โครงการจัดตั้งศูนยวิจัยและพัฒนาไซเดอโรฟอร เพื่อ

การประยุกตใช 

1.2.11 โครงการจัดตั้งศูนยวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑยาง

ธรรมชาติ  

1.2.12 โครงการพัฒนาระบบขอมูลพืน้ฐานของภาค

ตะวันออกเฉยีงเหนอืหรือระดับมหาวิทยาลัย 

  

1.2.13 ศูนยภูมิสารสนเทศเพื่อพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

1.2.14 โครงการจัดประชุมทางวิชาการ 

1.2.15 โครงการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ/ระดับนานาชาติ 

1.2.16 โครงการเสวนาวิชาการ 

 

2. สงเสริมการวิจัยที่สอดคลองกับความตองการของ

สังคม สามารถนําไปพัฒนาภูมิภาคภาค

ตะวันออกเฉยีงเหนอืและประเทศชาติ 

2.1 สงเสริมและสนับสนุนงานวิจัยทีส่นองกับความตองการของ 

ชุมชน 

2.1.1 โครงการสนับสนุนงานวิจัยของคณะวิทยาศาสตร  

2.1.2 โครงการถายทอดผลงานวิจัยสูชมุชน 

2.1.3 โครงการสืบสานภูมิปญญาทองถิ่น 
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 2.2 สนับสนุนงบประมาณดานการวิจัยอยางตอเนือ่ง 2.2.1 กองทุนพัฒนาคณะวิทยาศาสตร 

2.2.2 โครงการจัดตั้งทุนวิจัยภาควิชาวทิยาการคอมพิวเตอร 

 

3. สงเสริมการวิจัยที่กอใหเกิดประโยชนเชิงพาณิชยแก

คณะฯ 

3.1 พัฒนาความรวมมือการวิจัยเชิงพาณิชยรวมกับภาคเอกชน 3.1.1 โครงการเยี่ยมชมและสรางภาคีพันธมิตรโรงงาน        

อุตสาหกรรมเพื่อใหเกิดความรวมมือในการวิจัยเชิง

พาณิชย 

1.1.1 โครงการอบรมวิชาการทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตร 

เทคโนโลยีสารสนเทศ และสิ่งแวดลอม แบบบูรณา

การแกชุมชน 

1.1.2 โครงการบริการใหคําปรึกษาแกชุมชน องคการบริหาร

สวนตําบล และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

(SMEs) 

1.1.3 โครงการหนวยใหคําปรึกษาทางสถิติ 

1.1.4 โครงการบริการเปาแกว 

แผนพัฒนาดานการบริการวิชาการแก

สังคม 

1. สงเสริมและพัฒนาการถายทอดองคความรูทาง

วิชาการดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสูภูมิภาค

ภาคตะวันออกเฉียงเหนืออยางกวางขวาง โดยเฉพาะ

อยางยิ่งภาคเกษตรกรรมและภาคอุตสาหกรรม 

1.1 พัฒนาความเชือ่มโยงและประสานงานการบริการวิชาการกับ

หนวยงานภายในและภายนอก โดยเฉพาะอยางยิ่งในภาค

เกษตรกรรมและภาคอุตสาหกรรม 

1.1.5 โครงการโอลิมปกวิชาการ 

1.1.6 โครงการฟสิกสดาราศาสตรโอลิมปก 

1.1.7 โครงการอบรมครูวิทยาศาสตร 

1.1.8 โครงการความรวมมือทางวิชาการกับสถาบันสงเสริม

การสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท) 

1.1.9 พิพิธภัณฑวทิยาศาสตร 

1.1.10 กิจกรรมสัปดาหวิทยาศาสตรแหงชาติ 

1.1.11 โครงการฝกอบรมการใชเครื่องมือวิทยาศาสตร 
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 1.1.12 โครงการความรวมมือทางวิชาการกับสํานักงาน

วิทยาการตํารวจ 

1.1.13 โครงการจัดตั้งศูนยฝกอบรมรวมกับ Microsoft  และ  

Testing  Center 

1.1.14 คณะวิทยาศาสตรพบประชาชน 

1.1.15 โครงการนักชีววิทยารุนเยาวเพือ่พัฒนาสื่อการสอน

รวมกับโรงเรียนขยายโอกาสในเขตจังหวัดขอนแกน 

1.2 พัฒนาระบบและกลไกในการกลั่นกรองงานวิจัย เทคโนโลยีและ

องคความรูเพือ่ถายทอดไปสูสังคม 

1.2.1 โครงการติดตามผลการนําผลงานวิจัยสูการนําไปใช 

1.2.2 โครงการถายทอดเทคโนโลยีดานภูมิสารสนเทศ 

  

1.3 พัฒนาหนวยงานที่ทําหนาที่รับผิดชอบในการบริการวิชาการแก

สังคม 

1.3.1 ศูนยบริการวิเคราะหทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

 

แผนพัฒนาดานกิจการนักศึกษา 1. สรางเสริมใหนักศึกษามีวินัย คุณธรรม  

จริยธรรม พรอมที่จะเปนบัณฑิตที่มีคณุภาพใน

อนาคต 

1.1 รณรงคใหนักศึกษามีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ทั้งในและนอกชั้น

เรียน 

1.1.1 โครงการนักศึกษาดีเดน 

1.1.2 โครงการพบผูปกครอง 

1.1.3 โครงการนักศึกษาพบอาจารยที่ปรึกษา 

1.1.4 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม 

1.1.5 โครงการตอนรับนองใหม (โครงการแจกสายรหัส, 

โครงการถวายสัตยปฏิญาณฯ, โครงการเชียร ฯลฯ) 

1.1.6 โครงการสรางรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

ที่เสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรมของนักศึกษา 

1.1.7 โครงการฝกและพัฒนาจิตนักศึกษา 

1.1.8 โครงการวันไหวครู 
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2. สงเสริมใหมีกิจกรรมพัฒนานักศึกษาหรือกิจกรรม

เสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ ความเปน ผูนํา

และจิตสํานึกในการรับผิดชอบตอตนเอง ตอสังคม 

และตอสิ่งแวดลอม 

1.2 สนับสนุนใหมีกิจกรรมพัฒนานักศึกษา อยางสม่ําเสมอและ     

ตอเนื่อง 

1.2.1 โครงการปจฉิมนิเทศและแนะแนวอาชีพ 

1.2.2 โครงการติววิชาการแกนักศึกษา 

1.2.3 โครงการสันทนาการ (Science  Night,  More’s  Day) 

1.2.4 โครงการ  Science   Tour 

1.2.5 โครงการคายอาสาพัฒนาและบําเพ็ญประโยชน 

1.2.6 โครงการลูกชาง-กัลปพฤกษ  (มข.-มช.) 

1.2.7 โครงการกีฬา  (4 – สัมพันธ,  Mini  Soccer,  กีฬานอง

ใหม,  อะตอมเกมส) 

1.2.8 โครงการวันลอยกระทง 

1.2.9 โครงการนักศึกษาพบอาจารยที่ปรึกษา 

1.2.10 โครงการเสริมทักษะภาษาอังกฤษ 

1.2.11 โครงการฝกงานและดูงานบัณฑิต 

1.2.12 การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร(ผลงานนักศึกษา) 

3.1 จัดหาและสงเสริมกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อกอใหเกิดความมี

วินัยและความสามคัคีในหมูนักศึกษา 

3.1.1 โครงการสันทนาการ (Science  Night,  More’s  Day) 

3.1.2 โครงการ  Science   Tour 

3.1.3 โครงการคายอาสาพัฒนาและบําเพ็ญประโยชน 

3.1.4 โครงการกีฬา  (4 – สัมพันธ,  Mini  Soccer,  กีฬานอง

ใหม,  อะตอมเกมส) 

 

3. สรางบรรยากาศของการเขารวมกิจกรรมพัฒนา 

นักศึกษาหรือกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

3.2 จัดหาและพัฒนาสถานที่เพื่อใหนักศึกษาไดใชในการดําเนิน 

กิจกรรมพัฒนานักศึกษาหรือกิจกรรมเสริมหลักสูตรในบริเวณ

เดียวกัน 

 

3.2.1 ปรับปรุงอาคารกิจกรรมนักศึกษา (บริเวณใตถุนอาคาร 

SC.08) 
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แผนพัฒนา นโยบาย มาตรการ โครงการ/กิจกรรม 

1.1 นําระบบการประกันคุณภาพการศึกษาไปสูการปฏิบัติในคณะ

วิทยาศาสตรอยางจริงจังและตอเนื่อง 

1.1.1 จัดทํารายงานผลการดําเนินงานประจําป 

1.1.2 โครงการใหความรูและความเขาใจเกี่ยวกับระบบ

ประกันคุณภาพ 

1. นําระบบการประกันคุณภาพการศกึษาไปสูการ

ปฏิบัติในคณะวิทยาศาสตรอยางจริงจังและตอเนื่อง 

1.2 พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง 1.2.1 โครงการการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ 

แผนพัฒนาดานการประกันคุณภาพ 

2. เพื่อควบคุมและติดตามการดําเนินงานตาม

แผนพัฒนาดานตางๆ ภายใตภารกิจของคณะ

วิทยาศาสตร เปนไปอยางมีคุณภาพและ

ประสิทธิภาพ บรรลุความสําเร็จตามที่กําหนดไวใน

แผนพัฒนาของคณะฯ 

2.1 ควบคุม กํากับ ติดตามผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาของ

คณะฯ 

2.1.1 ตรวจเยี่ยม/ตรวจสอบหนวยงานภายในคณะวิทยาศาสตร 

2.1.2 เตรียมความพรอมรับการประเมินคุณภาพภายใน 

2.1.3 เตรียมความพรอมรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
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แผนปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร   

พ.ศ. 2545 – 2549 

(ภาพรวม) 
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แผนพฒันาดานการบริหาร 

เปาหมายและดัชนชีี้วัดความสําเร็จ 
โครงการ / กิจกรรม 

ผลผลติ ผลลัพธ 
ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา วงเงินงบประมาณ 

1. โครงการจัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อการบริหาร

และจัดการ 

จัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอร ที่สอดคลองกับ

ลักษณะการใชงาน  50 เครื่อง/ป 

สามารถใชเครื่องคอมพิวเตอรเปนเครื่องมือ

ในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลสอดคลองกับภารกิจและ

แผนพัฒนาฯ 

ฝายวางแผนและพัฒนา/งานนโยบาย

และแผน/ภาควิชา 

พ.ศ. 2545 - 2549 10,000,000 

2. โครงการจัดหาครุภัณฑเพื่อการศึกษา จัดหาครุภัณฑเพื่อการศึกษา วงเงิน 15 ลาน

บาท/ป       สอดคลองกับแผนแมบทการจัดหา

ครุภัณฑของคณะฯ 

มีครุภัณฑที่เพยีงพอและเหมาะสม สําหรับ

การสนับสนุนการผลิตบัณฑิตและพัฒนา

ทางวิชาการ 

ฝายวางแผนและพัฒนา/งานนโยบาย

และแผน/ภาควิชา 

พ.ศ. 2545 - 2549 75,000,000  

4. โครงการนําระบบฐานขอมูลมาใชเพื่อการบริหาร 

จัดการ 

ทุกหนวยงานนําระบบฐานขอมูลมาใชในการ

ปฏิบัติงาน 

การปฏิบัติงานมีความคลองตัว รวดเร็ว 

ถูกตอง และลดความซ้ําซอน 

ฝายวางแผนและพัฒนา/ฝายบริหาร พ.ศ. 2545 - 2549 500,000  

5. โครงการพัฒนาบุคลากรสายผูสอน บุคลากรสายผูสอนมีความรู ความสามารถเพิ่ม

มากขึ้น 

บุคลากรสายผูสอนนําความรู ความสามารถ

มาพัฒนางานไดอยางมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล 

คณะกรรมการพัฒนาบุคลากร พ.ศ. 2545 - 2549 2,120,000  

6. โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน บุคลากรสายสนับสนุนมีความรู ความสามารถ

เพิ่มมากขึ้น 

บุคลากรสายสนับสนุนนําความรู 

ความสามารถมาพัฒนางานไดอยางมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

คณะกรรมการพัฒนาบุคลากร พ.ศ. 2545 - 2549 775,000  

7.โครงการจัดประชุมสัมมนาเพื่อกําหนดทิศทางและ 

เปาหมายในการพึ่งตนเอง 

ไดทิศทางและเปาหมายในการพึ่งตนเองอยาง

ชัดเจน 

เสริมความเขมแข็งของการพึ่งตนเองของ

คณะฯ อันเปนการรองรับภารกิจหลักของ

คณะฯ 

ฝายวางแผนและพัฒนา/ฝายบริหาร/

ภาควิชา 

พ.ศ. 2545 - 2546 160,000  
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เปาหมายและดัชนชีี้วัดความสําเร็จ 
โครงการ / กิจกรรม 

ผลผลติ ผลลัพธ 
ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา วงเงินงบประมาณ 

8. โครงการการรับ–สงเอกสาร แบบ Electronics แทน

ระบบกระดาษ 

ลดการรับ – สงเอกสารดวยระบบกระดาษ 

อยางนอยรอยละ 25 ตอป 

การรับ – สงเอกสารภายในคณะฯมีความ

คลองตัว รวดเร็วและลดคาใชจาย 

ฝายวางแผนและพัฒนา/ฝายบริหาร/

ภาควิชา 

พ.ศ. 2545 - 2549 25,000  

9.โครงการนํารองเพื่อการปรับระบบบริหาร ไดระบบการบริหารจัดการที่เหมาะสมและมี

ประสิทธิภาพ 

รองรับภารกิจทางดานการเรียนการสอน

และพัฒนาวิชาการ 

คณะกรรมการโครงการนํารองเพื่อการ

ปรับระบบบริหาร 

พ.ศ. 2545 - 2546 20,000 

10. การวิเคราะหงานและจัดหาอัตรากําลัง เพื่อการบริหาร

กําลังคนอยางเหมาะสม 

ไดรายงานผลการวิเคราะหงาน เพื่อการบริหาร

กําลังคนอยางเหมาะสม 1 เลมและได

อัตรากําลังในปริมาณที่เหมาะสม สอดคลอง

กับภารกิจของคณะฯ 

การบริหารกําลังคนของคณะฯมีความ

เหมาะสม มีประสิทธิภาพสอดคลองกับ

ภารกิจและแผนพัฒนาฯ 

ฝายวางแผนและพัฒนา/งานนโยบาย

และแผน 

พ.ศ. 2545 - 2549 250,000  

11. โครงการวิเคราะหระบบงานและจัดทําคูมือการ

ปฏิบัติงาน 

ไดคูมือการปฏิบัติงาน หนวยงานละ 1 เลม การปฏิบัติงานภายในหนวยงานและระหวาง

หนวยงาน  มีความชัดเจน คลองตัว และไม

ซ้ําซอน 

ทุกหนวยงาน พ.ศ. 2545 - 2549 300,000  

12. โครงการบุคลากรดีเดน บุคลากรดีเดนปละ 2 คน บุคลากรดีเดนเปนแบบอยางที่ดีของ

บุคลากรคณะฯ 

ฝายบริหาร/เลขานุการคณะฯ/

คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก

บุคลากรดีเดน 

พ.ศ. 2545 - 2549 250,000 

13. โครงการสงเสริมและพัฒนาบุคลากรดานเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

บุคลากรรอยละ 10 มีทักษะทางดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มมากขึ้น 

บุคลากรนําความรู ความสามารถทางดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อยกระดับคณุภาพ

ของการทํางาน 

ฝายวางแผนและพัฒนา พ.ศ. 2545 - 2549 3,000,000  

(เปนกองทุน

หมุนเวียน) 

14.โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบเครือขายคอมพิวเตอรมีสภาพพรอมใช

งานไดอยางตลอดเวลา 

ไดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม

และมีประสิทธิภาพ 

รองรับภารกิจการบริหารจัดการ การเรียน

การสอนและพัฒนาทางวิชาการของคณะฯ 

ฝายวางแผนและพัฒนา พ.ศ. 2545 - 2549 1,361,028 
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เปาหมายและดัชนชีี้วัดความสําเร็จ 
โครงการ / กิจกรรม 

ผลผลติ ผลลัพธ 
ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา วงเงินงบประมาณ 

15. พัฒนาระบบการรายงานผล ติดตาม และประเมินผล

การปฏิบัติงาน 

ไดระบบการรายงานผล ติดตาม และ

ประเมินผลการปฏิบัติงานอยางเปนรูปธรรม 

การรายงานผล ติดตาม และประเมินผลการ

ปฏิบัติงานมีการดําเนินการอยางตอเนื่อง 

ฝายวางแผนและพัฒนา/ภาควิชา พ.ศ. 2545 - 2549 100,000 

16. วิเคราะหการใชจายงบประมาณ รายงานผลการใชจายงบประมาณแผนดินและ

เงินรายได ปละ 1 เลม 

นําผลการวิเคราะหไปใชในการบริหาร

จัดการ การวางแผน และตัดสินใจ 

งานคลังและพัสดุ/งานนโยบายและ

แผน 

พ.ศ. 2545 - 2549 75,000 

17. โครงการจัดทําและพัฒนาระบบการใชทรัพยากร

รวมกัน 

ไดระบบการใชทรัพยากรรวมกัน ทรัพยากรถูกนํามาใชงานรวมกัน อยาง

คุมคาและมีประสิทธิภาพ 

ฝายบริหาร/เลขานุการคณะฯ/ภาควิชา พ.ศ. 2545 - 2549 250,000  

18.โครงการปรับปรุงและซอมแซมอาคารเรียน 

       

อาคารเรียนไดรับการปรับปรุงและซอมแซม 

เพื่อใหมีสภาพที่เหมาะสมกับการใชประโยชน 

รองรับภารกิจการบริหารจัดการ การเรียน

การสอนและพัฒนาทางวิชาการของคณะฯ 

ฝายวางแผนและพัฒนา/ภาควิชา พ.ศ. 2545 - 2549 20,000,000 

19. โครงการจัดทําและปรับปรุงระบบเครือขาย

คอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตร 

ไดระบบเครือขายคอมพิวเตอรที่มี

ประสิทธิภาพ 

รองรับภารกิจการบริหารจัดการ การเรียน

การสอนและพัฒนาทางวิชาการของคณะฯ 

ฝายวางแผนและพัฒนา/ภาควิชา พ.ศ. 2545 - 2549 7,000,000 

20. โครงการพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน มีลานจอดรถรองรับรถยนต และ

รถจักรยานยนต 

มีสวนหยอม/สนามหญาที่สวยงาม 

คณะวิทยาศาสตรมีภูมิทัศนที่เอื้อตอ

การศึกษาและพัฒนาวิชาการ 

กรรมการจัดภูมิทัศน คณะวิทยาศาสตร/

ภาควิชา 

พ.ศ. 2545 - 2549 2,500,000 

21. โครงการปรับปรุงหองทํางานของหนวยงาน ภายใน

คณะวิทยาศาสตร 

หองทํางานของหนวยงานภายในคณะ

วิทยาศาสตร ไดรับการปรับปรุง 

หองทํางานของหนวยงานภายในคณะ

วิทยาศาสตรมีสภาพที่เหมาะสม เอื้อตอการ

บริหารจัดการที่ดี 

ฝายวางแผนและพัฒนา/ภาควิชา/

สํานักงานคณบดี 

พ.ศ. 2545 - 2549  3,000,000 

 

22. โครงการสัมมนาแนวทางพัฒนาหนวยงานภายใน

คณะวิทยาศาสตร 

ภาควิชามีความชัดเจนตอแนวทางการพัฒนา สรางความเขมแข็งของการดําเนินงาน

ภายใตแผนพัฒนาฯ 

ฝายวางแผนและพัฒนา/ภาควิชา/

สํานักงานคณบดี 

พ.ศ. 2545 - 2549 1,500,000 

23. โครงการจัดทําและพัฒนาระบบฐานขอมูลเพื่อการ

บริหารจัดการหองปฏิบัติการ 

ไดระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหารจัดการ

หองปฏิบัติการ ที่เหมาะสม 

รองรับภารกิจทางดานการเรียนการสอน

และพัฒนาวิชาการ 

ภาควิชา พ.ศ. 2545 - 2549 300,000 

24. โครงการอบรมการดูแลและบํารุงรักษาอุปกรณการ

เรียนการสอน 

กิจกรรมการฝกอบรม 1 ครั้ง/ป เสริมความเขมแข็งของการจัดการเรียนการ

สอนและพัฒนาทางวิชาการ 

คณะกรรมการพัฒนาบุคลากร พ.ศ. 2545 - 2549 150,000 
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เปาหมายและดัชนชีี้วัดความสําเร็จ 
โครงการ / กิจกรรม 

ผลผลติ ผลลัพธ 
ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา วงเงินงบประมาณ 

25.โครงการจัดตั้งหองอิเล็กทรอนิกสเวอรกช็อพ 

(Electronics Workshop) 

หองอิเล็กทรอนิกสเวอรกช็อพ พรอมเครื่องมือ

และครุภัณฑ 

จํานวนการใหบริการ ปละ 20 – 35 งาน 

 

กลุมวิจัยของภาควชิาไดรับบริการซอมและ

สรางเครื่องมืออิเลก็ทรอนิกสสําหรับ

งานวิจัยอยางทั่วถึง 

ใหบริการอิเล็กทรอนิกสเวอรกช็อพไดอยาง

เปนระบบ 

ภาควิชาฟสิกส พ.ศ. 2545 - 2549 450,000  

26. โครงการการฝกอบรมการรักษาความปลอดภัยใน

หองปฏิบัติการ 

ฝกอบรม 1 ครั้ง/ป เปนการสรางความเชื่อมั่นตอการใช

หองปฏิบัติการไดอยางปลอดภัย 

คณะกรรมการพัฒนาบุคลากร พ.ศ. 2545 - 2549 250,000  

27. โครงการสรางหองปฏิบัติการดานวัสดุศาสตร ไดหองปฏิบัติการดานวัสดุศาสตร พรอม 

ครุภัณฑ 

รองรับการขยายการศึกษาทางดานวัสดุ

ศาสตร  

ภาควิชาฟสิกส พ.ศ. 2545 - 2549 9,000,000  

28.โครงการสรางหองวิจัยและพัฒนาทฤษฎีของอะตอม

และโซลิสเตด 

ไดหองวิจัยและพัฒนาทฤษฎีของอะตอมและ

โซลิสเตด 

รองรับการจัดการศึกษาและงานวิจัยของ

ภาควิชา 

ภาควิชาฟสิกส พ.ศ. 2545 - 2549 1,877,000  

29.โครงการปรับปรุงโรงงาน (Workshop) โรงงานไดรับการปรับปรุงมีสภาพที่พรอม

สํารับการใชประโยชน 

รองรับภารกิจทางดานการเรียนการสอน

และพัฒนาวิชาการ 

ภาควิชาฟสิกส พ.ศ. 2545 - 2549 2,600,000  

30. โครงการพัฒนาหอดูดาว หอดูดาวไดรับการพัฒนา 

จํานวนผูเขาชม 

เสริมความเขมแข็งทางวิชาการดานดารา

ศาสตร 

ภาควิชาฟสิกส พ.ศ. 2545 - 2549 4,500,000 

31. โครงการกูยืมเงินเพื่อจัดซื้อไมโครคอมพิวเตอร อาจารย 10 คน /ปเปนเจาของเครื่อง

คอมพิวเตอร 

เสริมความเขมแข็งของการจัดการเรียนการ

สอนและพัฒนาทางวิชาการ 

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร พ.ศ. 2545 - 2549 2,000,000  

32. โครงการจัดทําสวนสมุนไพรและพรรณไมหายาก สวนพรรณไม เสริมกระบวนการเรียนรูเกี่ยวกับสมุนไพร

และพรรณไมหายาก 

ภาควิชาชีววิทยา พ.ศ. 2545 - 2549 50,000 
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แผนพัฒนาดานการจัดการศึกษา 

เปาหมายและดัชนชีี้วัดความสําเร็จ 
โครงการ / กิจกรรม 

ผลผลติ ผลลัพธ 
ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา วงเงินงบประมาณ 

1. จัดการการเรียนการสอนของหลักสูตรเดิมที่มีอยูแลว   ฝายวิชาการ/ภาควชิา   

    1.1 ระดับปริญญาตรี      

        1.1.1 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร รับนักศึกษา 200 คน 

ผลิตบัณฑิต 178 คน 

รอยละ 75 ของผูใชบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร

มีความพึงพอใจ 

ภาควิชาคณิตศาสตร พ.ศ. 2545 - 2549 8,000,000  

        1.1.2 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคม ี รับนักศึกษา 250 คน 

ผลิตบัณฑิต 314 คน 

รอยละ 75 ของผูใชบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร

มีความพึงพอใจ 

ภาควิชาเคม ี พ.ศ. 2545 - 2549 10,000,000  

        1.1.3 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา รับนักศึกษา 250 คน 

ผลิตบัณฑิต 161 คน 

รอยละ 75 ของผูใชบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร

มีความพึงพอใจ 

ภาควิชาจุลชีววิทยา พ.ศ. 2545 - 2549 10,000,000  

        1.1.4 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคม ี รับนักศึกษา 100 คน 

ผลิตบัณฑิต 96 คน 

รอยละ 75 ของผูใชบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร

มีความพึงพอใจ 

ภาควิชาชีวเคม ี พ.ศ. 2545 - 2549 4,000,000  

        1.1.5 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา รับนักศึกษา 300 คน 

ผลิตบัณฑิต 239 คน 

รอยละ 75 ของผูใชบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร

มีความพึงพอใจ 

ภาควิชาชีววิทยา พ.ศ. 2545 - 2549 12,000,000  

        1.1.6 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร 

สิ่งแวดลอม 

รับนักศึกษา 225 คน 

ผลิตบัณฑิต 195 คน 

รอยละ 75 ของผูใชบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร

มีความพึงพอใจ 

ภาควิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2545 - 2549 10,000,000  

        1.1.7 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส รับนักศึกษา 300 คน 

ผลิตบัณฑิต 251 คน 

รอยละ 75 ของผูใชบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร

มีความพึงพอใจ 

ภาควิชาฟสิกส พ.ศ. 2545 - 2549 12,000,000  

        1.1.8 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการ

คอมพิวเตอร 

รับนักศึกษา 300 คน 

ผลิตบัณฑิต 260 คน 

รอยละ 75 ของผูใชบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร

มีความพึงพอใจ 

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร พ.ศ. 2545 - 2549 12,000,000  
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เปาหมายและดัชนชีี้วัดความสําเร็จ 
โครงการ / กิจกรรม 

ผลผลติ ผลลัพธ 
ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา วงเงินงบประมาณ 

        1.1.9 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการ

คอมพิวเตอร (ภาคสมทบ) 

รับนักศึกษา 400 คน 

ผลิตบัณฑิต 260 คน 

รอยละ 75 ของผูใชบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร

มีความพึงพอใจ 

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร พ.ศ. 2545 - 2549 16,000,000  

        1.1.10 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ รับนักศึกษา 200 คน 

ผลิตบัณฑิต 155 คน 

รอยละ 75 ของผูใชบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร

มีความพึงพอใจ 

ภาควิชาสถิต ิ พ.ศ. 2545 - 2549 8,000,000  

    1.2 ระดับปริญญาโท      

        1.2.1 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร รับนักศึกษา 75 คน 

ผลิตบัณฑิต 75 คน 

รอยละ 75 ของผูใชบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร

มีความพึงพอใจ 

ภาควิชาคณิตศาสตร พ.ศ. 2545 - 2549 3,000,000  

        1.2.2 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคม ี รับนักศึกษา 75 คน 

ผลิตบัณฑิต 75 คน 

รอยละ 75 ของผูใชบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร

มีความพึงพอใจ 

ภาควิชาเคม ี พ.ศ. 2545 - 2549 3,000,000  

        1.2.3 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิต

ประยุกต 

รับนักศึกษา 75 คน 

ผลิตบัณฑิต 70 คน 

รอยละ 75 ของผูใชบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร

มีความพึงพอใจ 

ภาควิชาสถิต ิ พ.ศ. 2545 - 2549 3,000,000  

        1.2.4 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคม ี รับนักศึกษา 43 คน 

ผลิตบัณฑิต 38 คน 

รอยละ 75 ของผูใชบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร

มีความพึงพอใจ 

ภาควิชาชีวเคม ี พ.ศ. 2545 - 2549 1,720,000  

        1.2.5 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา รับนักศึกษา 165 คน 

ผลิตบัณฑิต 155 คน 

รอยละ 75 ของผูใชบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร

มีความพึงพอใจ 

ภาควิชาชีววิทยา พ.ศ. 2545 - 2549 6,600,000  

        1.2.6 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส รับนักศึกษา 130 คน 

ผลิตบัณฑิต 45 คน 

รอยละ 75 ของผูใชบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร

มีความพึงพอใจ 

ภาควิชาฟสิกส พ.ศ. 2545 - 2549 5,200,000  

        1.2.7 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการรับรูจาก

ระยะไกลและระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร 

(ภาคพิเศษ) 

รับนักศึกษา 75 คน 

ผลิตบัณฑิต 75 คน 

รอยละ 75 ของผูใชบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร

มีความพึงพอใจ 

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร พ.ศ. 2545 - 2549 3,000,000  
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    1.3 ระดับปริญญาเอก      

        1.3.1 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวชิาชีวเคม ี รับนักศึกษา 25 คน 

ผลิตบัณฑิต 17 คน 

รอยละ 75 ของผูใชบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร

มีความพึงพอใจ 

ภาควิชาชีวเคม ี พ.ศ. 2545 - 2549 1,000,000  

        1.3.2 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวชิาชีววิทยา รับนักศึกษา 40 คน 

ผลิตบัณฑิต 25 คน 

รอยละ 75 ของผูใชบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร

มีความพึงพอใจ 

ภาควิชาชีววิทยา พ.ศ. 2545 - 2549 1,600,000  

2. เปดหลักสูตรใหมทุกระดับ      

   2.1 ระดับปริญญาตรี      

        2.1.1 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร

ประยุกต 

รับนักศึกษา 200 คน 

ผลิตบัณฑิต 50 คน 

รอยละ 75 ของผูใชบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร

มีความพึงพอใจ 

ภาควิชาคณิตศาสตร พ.ศ. 2549 8,000,000 

    221 ระดับปริญญาโท      

        2.2.1 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนเคม ี

(ภาคพิเศษ) 

รับนักศึกษา 75 คน 

ผลิตบัณฑิต 75 คน 

รอยละ 75 ของผูใชบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร

มีความพึงพอใจ 

ภาควิชาเคม ี พ.ศ. 2545 - 2549 3,000,000  

        2.2.2 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอน

ฟสิกส (ภาคพิเศษ) 

รับนักศึกษา 175 คน 

ผลิตบัณฑิต 105 คน 

รอยละ 75 ของผูใชบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร

มีความพึงพอใจ 

ภาควิชาฟสิกส พ.ศ. 2545 - 2549 7,000,000  

        2.2.3 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอน- 

ชีววิทยา (ภาคพิเศษ) 

รับนักศึกษา 75 คน 

ผลิตบัณฑิต 45 คน 

รอยละ 75 ของผูใชบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร

มีความพึงพอใจ 

ภาควิชาชีววิทยา พ.ศ. 2545 - 2549 3,000,000  

        2.2.4 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมฟีสิกัล รับนักศึกษา 50 คน 

ผลิตบัณฑิต 30 คน 

รอยละ 75 ของผูใชบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร

มีความพึงพอใจ 

ภาควิชาเคม ี พ.ศ. 2545 - 2549 2,000,000  

        2.2.5 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาเคมอีนินทรีย รับนักศึกษา 50  คน 

ผลิตบัณฑิต 30 คน 

รอยละ 75 ของผูใชบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร

มีความพึงพอใจ 

ภาควิชาเคม ี พ.ศ. 2545 - 2549 2,000,000  
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เปาหมายและดัชนชีี้วัดความสําเร็จ 
โครงการ / กิจกรรม 

ผลผลติ ผลลัพธ 
ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา วงเงินงบประมาณ 

        2.2.6 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมอีินทรีย รับนักศึกษา 50 คน 

ผลิตบัณฑิต 30 คน 

รอยละ 75 ของผูใชบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร

มีความพึงพอใจ 

ภาควิชาเคม ี พ.ศ. 2545 - 2549 2,000,000  

        2.2.7 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคม-ี

วิเคราะห 

รับนักศึกษา 50 คน 

ผลิตบัณฑิต 30 คน 

รอยละ 75 ของผูใชบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร

มีความพึงพอใจ 

ภาควิชาเคม ี พ.ศ. 2545 - 2549 2,000,000  

        2.2.8 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร

พอลิเมอร 

รับนักศึกษา 50 คน 

ผลิตบัณฑิต 30 คน 

รอยละ 75 ของผูใชบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร

มีความพึงพอใจ 

ภาควิชาเคม ี พ.ศ. 2545 - 2549 2,000,000  

        2.2.9 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร

สิ่งแวดลอม 

รับนักศึกษา 50 คน 

ผลิตบัณฑิต 30 คน 

รอยละ 75 ของผูใชบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร

มีความพึงพอใจ 

ภาควิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2545 - 2549 400,000  

        2.2.10 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา รับนักศึกษา 15 คน 

ผลิตบัณฑิต 5 คน 

รอยละ 75 ของผูใชบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร

มีความพึงพอใจ 

ภาควิชาจุลชีววิทยา พ.ศ. 2547 - 2549 600,000 

        2.2.11 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการ

คอมพิวเตอร 

รับนักศึกษา 80 คน 

ผลิตบัณฑิต 40 คน 

รอยละ 75 ของผูใชบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร

มีความพึงพอใจ 

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร พ.ศ. 2546 - 2549 3,200,000 

        2.2.12 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยา-

ศาสตรสิ่งแวดลอม (ภาคพิเศษ) 

รับนักศึกษา 10 คน 

 

รอยละ 75 ของผูใชบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร

มีความพึงพอใจ 

ภาควิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2549 400,000  

    2.3 ระดับปริญญาเอก      

        2.3.1 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวชิาฟสิกส รับนักศึกษา 19 คน 

ผลิตบัณฑิต 6 คน 

รอยละ 75 ของผูใชบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร

มีความพึงพอใจ 

ภาควิชาฟสิกส พ.ศ. 2545 - 2549 760,000  

        2.3.2 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวชิาคณิตศาสตร รับนักศึกษา 25 คน 

ผลิตบัณฑิต 10 คน 

รอยละ 75 ของผูใชบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร

มีความพึงพอใจ 

ภาควิชาคณิตศาสตร พ.ศ. 2545 - 2549 1,000,000  
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เปาหมายและดัชนชีี้วัดความสําเร็จ 
โครงการ / กิจกรรม 

ผลผลติ ผลลัพธ 
ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา วงเงินงบประมาณ 

        2.3.3 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวชิาความหลากหลาย

ทางชีวภาพ (นานาชาติ) 

รับนักศึกษา 20 คน 

ผลิตบัณฑิต 5 คน 

รอยละ 75 ของผูใชบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร

มีความพึงพอใจ 

ภาควิชาชีววิทยา พ.ศ. 2546 - 2549 800,000 

        2.3.4 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวชิาเคม ี รับนักศึกษา 15 คน 

 

รอยละ 75 ของผูใชบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร

มีความพึงพอใจ 

ภาควิชาเคม ี พ.ศ. 2547 - 2549 600,000 

        2.3.5 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวชิาเคมีอินทรีย รับนักศึกษา 15 คน 

 

รอยละ 75 ของผูใชบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร

มีความพึงพอใจ 

ภาควิชาเคม ี พ.ศ. 2547 - 2549 600,000 

    2.4 ระดับปริญญาโท – เอก      

        2.4.1 มหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา

ฟสิกสการแพทยและวิศวกรรมชีวการแพทย 

(นานาชาติ) 

รับนักศึกษา 25 คน 

ผลิตบัณฑิต 10 คน 

รอยละ 75 ของผูใชบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร

มีความพึงพอใจ 

ฝายวิชาการ พ.ศ. 2545 - 2549 1,000,000  

3. จัดการการเรียนการสอนวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร

แกนักศึกษาคณะตางๆ 

รอยละ 60 ของ FTE  ทั้งหมดของคณะ

วิทยาศาสตร 

รอยละ 75 ของผูใชบริการ (อาจารยผูสอน

หรือผูบริหารคณะตางๆ) มีความพึงพอใจ 

ฝายวิชาการ/ภาควชิา พ.ศ. 2545 - 2549 27,500,000 

4. ปรับปรุงหลักสูตรทุกระดับ ทุกหลักสูตรไดรับการปรับปรุงทุกๆ 5 ป หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคลองกับ

การเปลี่ยนแปลง 

ฝายวิชาการ/ภาควชิา พ.ศ. 2545 - 2549 540,000 

5.  จัดทําและพัฒนาแผนการสอน ไดแผนการสอนที่มีการปรับปรุงสอดคลองกับ

ความเจริญกาวหนาทางวิชาการ 

แผนการสอนถูกนําไปใชในกระบวนการ

การเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ฝายวิชาการ/ภาควชิา พ.ศ. 2545 - 2549 300,000 

 

 

 

 

 



 

T:\nucharin\ขอมูลลง web\list\ขอมูลแผน\สรุปแผนปฏิบัติการ 2545-2549_มติกก.ประจําคณะ 1 ส.ค..doc 

66

เปาหมายและดัชนชีี้วัดความสําเร็จ 
โครงการ / กิจกรรม 

ผลผลติ ผลลัพธ 
ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา วงเงินงบประมาณ 

6.  พัฒนาระบบการวัดและประเมินผล ไดระบบการวัดและประเมินผลที่มีคณุภาพ ระบบการวัดและประเมินผลถูกนําไปใชใน

กระบวนการการเรียนการสอนไดอยางมี

ประสิทธิภาพ เพื่อใหไดบัณฑิตที่มีคุณภาพ

สอดคลองกับคุณลกัษณะบัณฑิตที่พึง

ประสงค 

ฝายวิชาการ พ.ศ. 2545 - 2549 250,000 

7. โครงการฝกอบรมเฉพาะทางระยะสัน้ บุคลากรมีทักษะ/ความรูเฉพาะมากขึ้น เสริมความเขมแข็งของกระบวนการผลิต

บัณฑิตและพัฒนาทางวิชาการ 

ฝายวิชาการ/ภาควชิา พ.ศ. 2545 - 2549 2,500,000 

8. โครงการอาจารยดีเดน อาจารยดีเดน ปละ 2 คน อาจารยดีเดนเปนแบบอยางที่ดีแกอาจารย

ภายในคณะฯ และแบบอยางที่ดีแกนักศึกษา 

ฝายวิชาการ/คณะกรรมการคัดเลือก

อาจารยดีเดน 

พ.ศ. 2545 - 2549 250,000  

9. โครงการผูชวยสอน (Teaching Assistant : T.A.) มีผูชวยสอน จํานวน 50 คน/ป เปนการเสริมความเขมแข็งของกระบวนการ

ผลิตบัณฑิต 

ฝายวิชาการ/ภาควชิา พ.ศ. 2545 - 2549 8,000,000 

10. โครงการผลิตตํารา หนังสือ และเอกสารประกอบการ

สอน 

ไดตํารา หนังสือ และเอกสารประกอบการ

สอน  80 รายการ/ป 

เปนการพัฒนาทางวิชาการและสงเสริม

กระบวนการผลิตบัณฑิตสอน 

ฝายวิชาการ/ภาควชิา พ.ศ. 2545 - 2549 800,000 

11. โครงการ Web site รายวิชา Web site รายวิชา จาํนวน 6 รายวิชา/ป เพิ่มชองทางการเรียนรูของนักศึกษาและ

เสริมความเขมแข็งของกระบวนการผลิต

บัณฑิต 

คณะกรรมการพัฒนาสื่อการสอนทาง

วิทยาศาสตร    

พ.ศ. 2545 - 2549 300,000 

12. โครงการพัฒนาสื่อการสอนทางวิทยาศาสตร ผลิตสื่อการสอน 2 – 3 รายวิชา/ป รอยละ 70  ของนักศึกษาที่ใชบริการสื่อการ

สอนมีความพึงพอใจ/เสริมกระบวนการ

เรียนรูของนักศึกษา 

คณะกรรมการพัฒนาสื่อการสอนทาง

วิทยาศาสตร    

พ.ศ. 2545 - 2549 192,000 

 

 

 



 

T:\nucharin\ขอมูลลง web\list\ขอมูลแผน\สรุปแผนปฏิบัติการ 2545-2549_มติกก.ประจําคณะ 1 ส.ค..doc 

67

เปาหมายและดัชนชีี้วัดความสําเร็จ 
โครงการ / กิจกรรม 

ผลผลติ ผลลัพธ 
ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา วงเงินงบประมาณ 

13. โครงการพัฒนาหองเรียนรูดวยตนเอง ไดหองเรียนรูดวยตนเอง ขนาดความจุ 20 – 30 

คน 

นักศึกษาสามารถคนควา และเรียนรูดวย

ตนเอง อันเปนสวนหนึ่งของกระบวนการ

ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ 

ฝายวางแผนและพัฒนา พ.ศ. 2545 - 2549 1,250,000 

14. โครงการพัฒนาระบบการเรียนการสอนผานสื่อการ

สอนทางไกล คณะวิทยาศาสตร 

จํานวนรายวิชาที่สอนผานสื่อการสอนทางไกล 

จํานวนนักศึกษาที่เรียน 

เสริมทางเลือกกระบวนการเรียนรูของ 

นักศึกษา 

ฝายวางแผนและพัฒนา พ.ศ. 2545 - 2549 1,500,000 

15. โครงการ พสวท. รับนักศึกษาปละ 20  คน 

ผลิตบัณฑิตปละ 20 คน สอดคลองกับ

คุณสมบัติของโครงการ 

รอยละ 75 ของผูใชบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร

มีความพึงพอใจ 

ฝายวิชาการ/ภาควชิาที่เกี่ยวของ พ.ศ. 2545 - 2549 5,000,000 

16. โครงการ สควค. รับนักศึกษาปละ 55 คน 

ผลิตบัณฑิตปละ 55 คนสอดคลองกับ

คุณสมบัติของโครงการ 

รอยละ 75 ของผูใชบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร

มีความพึงพอใจ 

ฝายวิชาการ/ภาควชิาที่เกี่ยวของ พ.ศ. 2545 - 2549 5,000,000 

17. โครงการทุนเรียนดีทางวิทยาศาสตร รับนักศึกษาปละ 35 คน 

 

รอยละ 75 ของผูใชบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร

มีความพึงพอใจ 

ฝายวิชาการ/ภาควชิาที่เกี่ยวของ พ.ศ. 2545 - 2549 5,600,000 

18. โครงการสรางรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

ที่เสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรมของนักศึกษา         

รายวิชาศึกษาทั่วไป  1 รายวิชา นักศึกษามีคุณธรรมและจริยธรรมที่พรอม

จะเปนบัณฑิตที่มีคณุภาพ 

ฝายวิชาการ พ.ศ. 2545 - 2549 25,000  

19. โครงการเตรียมความพรอมสําหรับการประเมิน 

หลักสูตร 

ทุกหลักสูตรมีความพรอมในการประเมิน กรรมการบริหารหลักสูตรทุกหลักสูตรมี

ความพรอมในการประเมินหลักสูตร 

ฝายวิชาการ พ.ศ. 2545 - 2549 75,000  

20. โครงการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต รายงานผลสํารวจความพึงพอใจของผูใช

บัณฑิตปละ  1 ครั้ง 

รอยละ 80 ของบคุลากรคณะฯทราบผล

สํารวจความพึงพอใจของ 

ผูใชบัณฑิต  

ฝายวิชาการ/ภาควชิา พ.ศ. 2545 - 2549 250,000  
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เปาหมายและดัชนชีี้วัดความสําเร็จ 
โครงการ / กิจกรรม 

ผลผลติ ผลลัพธ 
ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา วงเงินงบประมาณ 

21. โครงการพัฒนากระบวนการการเรียนการสอน โดย

เนนนักศึกษาเปนศูนยกลาง 

รายวิชาที่มีการจัดการการเรียนการสอนโดย

เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง มีจํานวนรอยละ 25 – 

100 ของรายวิชาคณะวิทยาศาสตรทั้งหมด  

นักศึกษาสําเร็จการศึกษา โดยมีคุณภาพ

สอดคลองกับคุณลกัษณะของบัณฑิตคณะ

วิทยาศาสตรที่พึงประสงค 

ฝายวิชาการ/ภาควชิา 

 

พ.ศ. 2545 - 2549 250,000  

 

22. โครงการคัดเลือกนักเรียนเรียนดทีางคณิตศาสตร สถิต ิ

และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

จํานวนนักเรียนเรียนดี ปละ 20 คน เสริมกระบวนการรับเขานักศึกษาใหมี

ประสิทธิภาพมากขึน้ 

ฝายวิชาการ/ภาควชิา พ.ศ. 2545 - 2549 3,200,000 

23. โครงการเชิญผูเชี่ยวชาญ อาจารยพิเศษอยางนอยปละ  2 คน เสริมคุณภาพการเรียนการสอนระดับ

บัณฑิตศึกษาใหสูงขึ้น และแกปญหาการ

ขาดแคลนบุคลากร 

ฝายวิชาการ/ภาควชิา พ.ศ. 2545 - 2549 500,000  

24.โครงการแลกเปลี่ยนความรวมมือทางวิชาการ 

(Exchange Program) 

จํานวนโครงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ สรางศักยภาพทางวิชาการโดยไดรับความ

ชวยเหลือทางวิชาการจากตางประเทศ 

ฝายวิชาการ/ภาควชิา พ.ศ. 2545 - 2549 600,000  

25. ทุนเพื่อการศึกษาตอ ศึกษาดูงาน ฝกงาน และประชุม

ทางวิชาการสําหรับบุคลากรสายผูสอน 

จํานวนบุคลากรสายผูสอนอยางนอยปละ 5 

คน 

เสริมโอกาสการพัฒนาความรูความสามารถ 

ของบุคลากรสายผูสอนอยางตอเนื่อง 

ฝายวิชาการ/ภาควชิา พ.ศ. 2545 - 2549 440,000  

 

แผนพัฒนาดานการวิจัย 

เปาหมายและดัชนชีี้วัดความสําเร็จ 
โครงการ / กิจกรรม 

ผลผลติ ผลลัพธ 
ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา วงเงินงบประมาณ 

1. โครงการสนับสนุนงานวิจัยของคณะวิทยาศาสตร  ผลงานวิจัย  25 เรื่อง รอยละ 75 ของผลงานวิจัยที่ตีพิมพหรือ

นําไปใชแกปญหา/พัฒนาประเทศ 

ฝายวิจัย/ภาควิชา พ.ศ. 2545 - 2549 20,000,000  

2. โครงการถายทอดผลงานวิจัยสูชุมชน ผลงานวิจัยไดรับการถายทอดสูชุมชน อยาง

นอย  5 ผลงาน 

ชุมชนนําผลงานวิจัยไปสูการแกปญหาหรือ

พัฒนาประเทศ 

ฝายวิจัย/ภาควิชา พ.ศ. 2545 - 2549 500,000  
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เปาหมายและดัชนชีี้วัดความสําเร็จ 
โครงการ / กิจกรรม 

ผลผลติ ผลลัพธ 
ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา วงเงินงบประมาณ 

3. โครงการเยี่ยมชมและสรางภาคีพันธมิตรโรงงาน- 

อุตสาหกรรมเพื่อใหเกิดความรวมมือในการวิจัยเชิง

พาณิชย 

เยี่ยมชมโรงงานอุตสาหกรรมอยางนอยภาค

การเรียนละ 1 ครั้ง 

ทําใหบุคลากรของคณะฯเขาใจขอเท็จจริง

และปญหาของโรงงานอุตสาหกรรม อันจะ

นําไปสูประเด็นความรวมมือ/ประเด็นของ

งานวิจัย 

ฝายวิจัย/ภาควิชา พ.ศ. 2545 - 2549 150,000  

4. โครงการศูนยวิจัยอนุกรมวิธานประยุกต ไดศูนยวิจัยอนุกรมวิธานประยุกต 

มีผลงานวิจัย จํานวน 1 – 2 ผลงาน/ป 

พัฒนาวิชาการทางดานอนุกรมวิธาน

ประยุกต 

ฝายวิจัย/ภาควิชา พ.ศ. 2545 - 2549 25,000,000 

5. โครงการสรางหองปฏิบัติการเสนใยนําแสง หองปฏิบัติการเสนใยนําแสง พรอมครุภัณฑ 

มีผลงานวิจัยตีพิมพเผยแพร จํานวน  1 – 2 

 ผลงาน/ป 

พัฒนาวิชาการทางดานเสนใยนําแสง ภาควิชาฟสิกส พ.ศ. 2545 - 2549 3,050,000 

6. โครงการศูนยวิจัยและฝกอบรมดานการถายภาพโดยวิธี

กําทอนแมเหล็กและการประมวลผลภาพ 

ไดศูนยวิจัยและฝกอบรมดานการถายภาพโดย

วิธีกําทอนแมเหล็กและการประมวลผลภาพ 

มีผลงานวิจัย 

เสริมความเขมแข็งการผลิตบัณฑิตและ

พัฒนาวิชาการทางดานการถายภาพโดยวิธี

กําทอนแมเหล็กและการประมวลผลภาพ 

ภาควิชาฟสิกส พ.ศ. 2545 - 2549 27,255,800 

7. โครงการจัดตั้งหนวยวิจัยอันตร กิริยาระหวางโมเลกุล  

และการประยุกต  โดยใชสเปกโทรสโกป   

 

ไดหนวยวิจัยอันตร กิริยาระหวางโมเลกุล  

และการประยุกต  โดยใชสเปกโทรสโกป   

จํานวนผลงานวิจัย 

จํานวนผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพใน

ประเทศหรือตางประเทศ 

รองรับการผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา

และเสริมความเขมแข็งงานวิจัยดานอนัตร 

กิริยาระหวางโมเลกุล  และการประยุกต  

โดยใชสเปกโทรสโกป 

ภาควิชาเคม ี พ.ศ. 2545 - 2549 2,600,000 
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เปาหมายและดัชนชีี้วัดความสําเร็จ 
โครงการ / กิจกรรม 

ผลผลติ ผลลัพธ 
ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา วงเงินงบประมาณ 

8. โครงการจัดตั้งหนวยวิจัยสมดุล วัฏภาค, โฟโตเคมี และ

จลนพลศาสตร  ออสซิลเลชัน  

 

ไดหนวยวิจัยสมดุล วัฏภาค, โฟโตเคมี และ

จลนพลศาสตร  ออสซิลเลชัน 

จํานวนผลงานวิจัย 

จํานวนผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพใน

ประเทศหรือตางประเทศ 

รองรับการผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา

และเสริมความเขมแข็งงานวิจัยดาน

สมดุลวัฏภาค, โฟโตเคม ีและ

จลนพลศาสตรออสซิลเลชัน  

มหาวิทยาลัยขอนแกน  จะเปนสถานทีเ่ลือก

ศึกษาทางเคมีเชิงฟสิกสเปนอันดับตนของ

ประเทศ 

ภาควิชาเคม ี พ.ศ. 2545 - 2549 7,000,000 

9. โครงการพัฒนาหนวยวิจัยตัวเรงปฏิกิริยา ตัวดูดซับและ

การประยุกต   

 

ไดหนวยวิจัยตัวเรงปฏิกิริยา ตัวดูดซับและการ

ประยุกต 

จํานวนผลงานวิจัย 

จํานวนผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพใน

ประเทศหรือตางประเทศ 

รองรับการผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา

และเสริมความเขมแข็งงานวิจัยดานตัวเรง

ปฏิกิริยา ตัวดูดซับและการประยุกต   

ผลิตตัวเรงปฏิกิริยาที่มีคุณภาพให

อุตสาหกรรมการหมัก ปโตรเคมี และ

สิ่งแวดลอมในทองถิ่น 

ภาควิชาเคม ี พ.ศ. 2545 - 2549 2,300,000 
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เปาหมายและดัชนชีี้วัดความสําเร็จ 
โครงการ / กิจกรรม 

ผลผลติ ผลลัพธ 
ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา วงเงินงบประมาณ 

10. โครงการจัดตั้งศูนยวิจัยทางเคมีจากผลิตภัณฑ 

ธรรมชาติ 

ไดศูนยวิจัยทางเคมจีากผลิตภัณฑธรรมชาติ 

จํานวนโครงการวิจัยที่ไดรับการตีพิมพใน

ประเทศและตางประเทศ 

 

ไดศูนยวิจัยทางเคมจีากผลิตภัณฑธรรมชาติ

ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ซึ่งจะเปน

ศูนยรวมของหนวยงานดานการศึกษาใน

ภูมิภาค เชน สถาบันราชภัฏ  สถาบันราช

มงคลที่มีงานวิจัยดานนี้ 

สรางกลุมวิจัยดานเคมีผลิตภัณฑธรรมชาติ

ในลักษณะตางสาขาวิชา 

เสริมความเขมแข็งทางวิชาการ สาขาเคมี

อินทรีย  

ภาควิชาเคม ี พ.ศ. 2545 - 2549 9,500,000 

11. โครงการความรวมมือวิจัยกับสถาบัน/องคกร

ตางประเทศ 

 

ผลงานวิจัยรวมกับตางประเทศ อยางนอยปละ  

2  เรื่อง  

ผลงานวิจัยไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการ

นานาชาติอยางนอยปละ  1  เรื่อง  

ผลงานและนักวิจัยกาวสูมาตรฐานระดับ

นานาชาติ 

 

ฝายวิจัย/ภาควิชา พ.ศ. 2545 - 2549 3,000,000 

12. โครงการจัดตั้งหนวยวิจัยโคออรดิเนชัน  

 

ไดหองปฏิบัติการเคมีโคออรดิเนชัน 

จํานวนผลงานวิจัย 

จํานวนผลงานวิจัยที่ไดรับการตีหรือเผยแพร

ในระดับนานาชาติ 

มีหองปฏิบัติการวิจัยที่สามารถใหบริการ

ดานการเรียนการสอนและการวิจัยใหแก

นักศึกษาและบุคลากรในมหาวิทยาลัยและ

บุคคลภายนอก ซึ่งเปนฐานหลักของการ

พัฒนาหลักสูตรบัณฑิตศึกษาไปสูระดับ

ความเปนสากล 

ภาควิชาเคม ี พ.ศ. 2545 - 2549 5,000,000 
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เปาหมายและดัชนชีี้วัดความสําเร็จ 
โครงการ / กิจกรรม 

ผลผลติ ผลลัพธ 
ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา วงเงินงบประมาณ 

13. โครงการจัดตั้งศูนยวิจัยและพัฒนาไซเดอโรฟอร เพื่อ

การประยุกตใช 

 

ไดศูนยวิจัยและพัฒนาไซเดอโรฟอรเพือ่การ

ประยุกตใช 

จํานวนผลงานวิจัย 

จํานวนผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพและ 

เผยแพร 

เสริมความเขมแข็งทางวิชาการ ภาควิชาเคม ี พ.ศ. 2545 - 2549 5,000,000 

14. โครงการจัดตั้งศูนยวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑยาง

ธรรมชาติ   

 

ศูนยวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑยางธรรมชาติ 

จํานวนผลงานวิจัย 

จํานวนผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพและ

เผยแพร 

เพื่อยกระดับคณุภาพของผลิตภัณฑจากยาง

ธรรมชาติ  อันเปนการสงเสริมการ

ประกอบการทางดานยางธรรมชาติ 

ภาควิชาเคม ี พ.ศ. 2545 - 2549 14,300,000 

15. โครงการสืบสานภูมิปญญาทองถิ่น จํานวนผลงานวิจัยอยางนอยปละ 1 ผลงาน สืบทอดภูมิปญญาทองถิ่นในการผลิต

ผลิตภัณฑใหไดมาตรฐานคุณภาพ 

ฝายวิจัย/ภาควิชา พ.ศ. 2545 - 2549 500,000  

16.  ศูนยภูมิสารสนเทศเพื่อพัฒนาภาค

ตะวันออกเฉยีงเหนอื  

ผลงานวิจัยตีพิมพในวารสารปละ 2 เรื่อง 

 

สนับสนุนการผลิตบัณฑิตระดับ

บัณฑิตศึกษาทางดานการรับรูจากระยะไกล

และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 

ฝายวิจัย/ภาควิชา พ.ศ. 2545 - 2549 25,000,000  

17. โครงการจัดประชุมทางวิชาการ การประชุมทางวิชาการอยางนอยปละ 2 ครั้ง 

การประชุมเชิงปฏิบัติการอยางนอยปละ  1 

ครั้ง 

บุคลากรและนักศึกษาไดรับการพัฒนาทาง

วิชาการและสรางประสบการณในการ

นําเสนอผลงานวิจัย 

ฝายวิจัย/ภาควิชา พ.ศ. 2545 - 2549 500,000  

18. โครงการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ/ระดับ

นานาชาติ 

จํานวนอยางนอยปละ 1 ครั้ง เสริมความเขมแข็งทางวิชาการ ฝายวิจัย/ภาควิชา พ.ศ. 2545 - 2549 1,000,000 
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เปาหมายและดัชนชีี้วัดความสําเร็จ 
โครงการ / กิจกรรม 

ผลผลติ ผลลัพธ 
ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา วงเงินงบประมาณ 

19. โครงการเสวนาวิชาการ กิจกรรมเสวนา 12 ครั้ง/ป เสริมความเขมแข็งทางวิชาการและมีการ

รวมกลุมทําวิจัย 

ฝายวิจัย/ภาควิชา พ.ศ. 2545 - 2549 120,000 

20. โครงการจัดตั้งทุนวิจัยภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ผลงานวิจัยปละ 2 เรื่อง และไดรับการตีพิมพ

หรือเผยแพร 

อาจารยมีประสบการณในการนําเสนอ

ผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับ

ภาควิชาฯ ซึ่งจะนําไปสูการประชุม

ระดับชาติและนานาชาติ 

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร พ.ศ. 2545 - 2549 200,000  

 

แผนพัฒนาดานการบริการวิชาการแกสังคม 

เปาหมายและดัชนชีี้วัดความสําเร็จ 
โครงการ / กิจกรรม 

ผลผลติ ผลลัพธ 
ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา วงเงินงบประมาณ 

1. โครงการอบรมวิชาการทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตร 

เทคโนโลยีสารสนเทศ และสิ่งแวดลอม แบบบูรณา

การ 

โครงการฝกอบรมปละ  25 โครงการ รอยละ 75 ของผูรับบริการมีความพึงพอใจ คณะกรรมการบริการวิชาการแกสังคม/

งานบริการวิชาการและวิจัย/ภาควิชา 

พ.ศ. 2545 - 2549 8,000,000  

2. โครงการบริการใหคําปรึกษาแกชุมชน องคการบริหาร

สวนตําบล และวิสาหกิจขนาดกลางและยอม (SMEs) 

บริการใหคําปรึกษาปละ  24 ครั้ง เสริมสรางความเขมแข็งใหแกชุมชน 

องคการบริหารสวนตําบล และวิสาหกิจ

ขนาดกลางและยอม (SMEs) 

คณะกรรมการบริการวิชาการแกสังคม/

งานบริการวิชาการและวิจัย 

พ.ศ. 2545 - 2549 250,000  

3. โครงการบริการเปาแกว  บริการซอม/สรางเครื่องแกวขั้นสูงไดปละไม

นอยกวา  150 ชิ้น 

เปนการเพิ่มรายไดจากการบริการแก

หนวยงานอื่น และลดคาใชจายภายในคณะฯ

จากการจัดซื้อเครื่องแกว 

คณะกรรมการบริการวิชาการแกสังคม/

งานบริการวิชาการและวิจัย 

พ.ศ. 2545 - 2549 250,000  
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เปาหมายและดัชนชีี้วัดความสําเร็จ 
โครงการ / กิจกรรม 

ผลผลติ ผลลัพธ 
ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา วงเงินงบประมาณ 

4. โครงการอบรมครูวิทยาศาสตร มีครูวิทยาศาสตรไดรับการฝกอบรมอยางนอย

ปละ 100 คน 

สรางความเขมแข็งของกระบวนการเรียน

การสอนทางวิทยาศาสตรในโรงเรียน 

ฝายวิชาการ/ภาควชิา พ.ศ. 2545 - 2549 2,500,000 

5. กิจกรรมสัปดาหวิทยาศาสตรแหงชาติ จัดกิจกรรมสัปดาหวิทยาศาสตรแหงชาติปละ  

1 ครั้ง และมีผูเขาชมงานประมาณปละ  21,000 

คน 

ผูเขาชมงานไดรับความรูทาง 

วิทยาศาสตร และเสริมการเรียนรูทาง

วิทยาศาสตรแกอาจารยและนักเรียน 

งานบริการวิชาการและวิจัย/ทุก

หนวยงานภายในคณะฯ 

พ.ศ. 2545 - 2549 2,000,000 

6. พิพิธภัณฑวิทยาศาสตร จํานวนผูเขาชม สรางความเขมแข็งของกระบวนการเรียนรู

ทางวิทยาศาสตร 

คณะกรรมการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตร พ.ศ. 2545 - 2549 500,000 

7. คณะวิทยาศาสตรพบประชาชน จํานวนครั้งของการจัดกิจกรรม เสริมกระบวนการเรียนรูทางดาน

วิทยาศาสตรแกประชาชน/เผยแพรผลงาน

ของคณะวิทยาศาสตร 

คณบดี/รองคณบด/ีหัวหนาภาควิชา พ.ศ. 2545 - 2549 500,000 

8. โครงการความรวมมือกับสถาบันสงเสริมการสอน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) 

พัฒนาโรงเรียนในโครงการไมนอยกวา 8 

โรงเรียน 

ครู/อาจารยในโรงเรียนเขารวมกิจกรรมพัฒนา

อยางนอยคนละ 1 ครั้ง 

ครู/อาจารยมีการพัฒนาสื่อการสอนในรูปแบบ

ตางๆอยางนอยปละ  1 รายวิชาตอโรงเรียน 

เปนตนแบบการพัฒนาการเรียนการสอน

คณิตศาสตร วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี

ในระดับโรงเรียน 

คณะกรรมการโครงการความรวมมือ

กับสถาบันสงเสริมการสอน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) 

พ.ศ. 2545 - 2549 7,000,000 

9. โครงการโอลิมปกวิชาการ มีจํานวนนักเรียนไดรับการฝกอบรม 

 

สรางความเขมแข็งของกระบวนการเรียนรู

ทางวิทยาศาสตร 

ฝายวิชาการ/ภาควชิา พ.ศ. 2545 - 2549 6,000,000 
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เปาหมายและดัชนชีี้วัดความสําเร็จ 
โครงการ / กิจกรรม 

ผลผลติ ผลลัพธ 
ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา วงเงินงบประมาณ 

10. โครงการฟสิกสดาราศาสตรโอลิมปก ครู 

- จํานวนของครูที่เขาฝกอบรม 

- รอยละของครูที่ผานการฝกอบรม 

นักเรียน 

- ผลการเรียนเฉลี่ย (G.P.A.) ของ- นักเรียนที่

เขาฝกอบรม 

- จํานวนของนักเรียนที่เขาฝกอบรม 

- รอยละของนักเรียนที่ผานการฝกอบรม  

(คาย 1) 

- รอยละของนักเรียนที่ผานการฝกอบรม 

(คาย 2) 

- จํานวนของนักเรียนที่เขาแขงขันโอลมิปก

วิชาการในระดับประเทศหรือระดับโลก 

สรางความเขมแข็งของกระบวนการเรียนรู

ทางฟสิกสดาราศาสตร 

ภาควิชาฟสิกส พ.ศ. 2545 - 2549 500,000 

11. โครงการฝกอบรมการใชเครื่องมือวิทยาศาสตร โครงการฝกอบรม 1 ครั้ง เครื่องมือวิทยาศาสตรถูกใชอยางมี

ประสิทธิภาพและคุมคา 

คณะกรรมการบริการวิชาการแก 

สังคม 

พ.ศ. 2545 - 2549 250,000  

12. ศูนยบริการวิเคราะหทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี บริการวิเคราะหอยางนอยปละ  50 เรื่อง รอยละ 75 ของผูรับบริการมีความพึงพอใจ คณะกรรมการบริการวิชาการแกสังคม/

งานบริการวิชาการและวิจัย/ภาควิชา 

พ.ศ. 2545 - 2549 1,000,000  

13. โครงการติดตามผลการนําผลงานวิจัยสูการนําไปใช รายงานผลการนําผลงานวิจัยสูการนําไปใชป

ละ  2 ครั้ง 

ชุมชนไดรับประโยชนจากโครงการวิจัย

อยางแทจริง 

คณะกรรมการบริการวิชาการแกสังคม พ.ศ. 2545 - 2549 100,000 

 

 

 



 

T:\nucharin\ขอมูลลง web\list\ขอมูลแผน\สรุปแผนปฏิบัติการ 2545-2549_มติกก.ประจําคณะ 1 ส.ค..doc 

76

เปาหมายและดัชนชีี้วัดความสําเร็จ 
โครงการ / กิจกรรม 

ผลผลติ ผลลัพธ 
ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา วงเงินงบประมาณ 

14. โครงการความรวมมือทางวิชาการกับสํานักงาน

วิทยาการตํารวจ 

   ผลงานวิจัยอยางนอย 2 ผลงานถูกนําไปใช

ประโยชนในกระบวนการยุติธรรม 

  โครงการฝกอบรม อยางนอย 2 โครงการ 

  นักศึกษาของคณะฯ ดูงานของสํานักงาน

ตํารวจแหงชาติปละ  1 ครั้ง 

  นักศึกษาของคณะฯ ปละอยางนอย 5 คน 

ฝกงานที่สํานักงานตํารวจแหงชาติ 

 

เสริมความเขมแข็งของกระบวนการยุติ-

ธรรม และเสริมกระบวนการผลิตบัณฑิต 

คณะกรรมการดําเนินงานโครงการ

ความรวมมือทางวชิาการกบัสํานักงาน

วิทยาการตํารวจ/ภาควิชา 

พ.ศ. 2545 - 2549 2,250,000 

15. โครงการจัดตั้งศูนยฝกอบรมรวมกับ Microsoft  และ  

Testing  Center 

มีศูนยฝกอบรมรวมกับ Microsoft  และ  

Testing  Center 

เพิ่มโอกาสของการเรียนรูและพัฒนาทักษะ

ทางดานคอมพิวเตอรและเปนการแสวงหา

รายไดของคณะฯ 

ฝายวางแผนและพัฒนา พ.ศ. 2545 - 2549 1,100,000 

16. โครงการหนวยใหคําปรึกษาทางสถิติ ผูมาขอรับคําปรึกษาทางสถิติ ไมนอยกวาปละ 

50 คน 

ไดรับคําปรึกษาทางสถิติ 100 % ภาควิชาสถิต ิ พ.ศ. 2545 - 2549 300,000 

17. โครงการนักชีววิทยารุนเยาวเพื่อพฒันาสื่อการสอน

รวมกับโรงเรียนขยายโอกาสในเขตจังหวัดขอนแกน 

สื่อการสอนชีววิทยา โรงเรียนขยายโอกาสมีสื่อการสอนที่ตรง

หลักสูตร โดยพยายามใชวัสดุทองถิ่น 

ภาควิชาชีววิทยา พ.ศ. 2545 - 2549 120,000 
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แผนพัฒนาดานกิจการนักศึกษา 

เปาหมายและดัชนชีี้วัดความสําเร็จ 
โครงการ / กิจกรรม 

ผลผลติ ผลลัพธ 
ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา วงเงินงบประมาณ 

1. โครงการนักศึกษาดีเดน นักศึกษาดีเดน จํานวน 9 คน นักศึกษาดีเดนเปนแบบอยางที่ดีของ 

นักศึกษาคณะฯ 

ฝายกิจการนักศึกษา พ.ศ. 2545 - 2549 50,000 

2. โครงการพบผูปกครอง จํานวนผูปกครองเขารวมกิจกรรม การสรางความเขาใจและสรางภาพลักษณที่

ดีตอสถาบันการศึกษา 

ฝายกิจการนักศึกษา/ภาควิชา พ.ศ. 2545 - 2549 100,000 

3. โครงการนักศึกษาพบอาจารยที่ปรึกษา นักศึกษาทุกคนไดพบอาจารยที่ปรึกษา เสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวาง

อาจารยกับนักศึกษา 

ฝายกิจการนักศึกษา/ภาควิชา พ.ศ. 2545 - 2549 100,000 

4. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม จํานวนนักศึกษาชั้นปที่ 1 ทุกคนเขารวม 

กิจกรรม 

การเตรียมความพรอมของนักศึกษาตอการ

เปนนักศึกษาและบัณฑิตที่มีคุณภาพ 

ฝายกิจการนักศึกษา/ภาควิชา พ.ศ. 2545 - 2549 100,000 

5. โครงการตอนรับนองใหม (โครงการแจกสายรหัส, 

โครงการถวายสัตยปฏิญาณฯ, โครงการเชียร ฯลฯ) 

จํานวนนักศึกษาเขารวมกิจกรรม ความสัมพันธอันดขีองนักศึกษา ฝายกิจการนักศึกษา/ภาควิชา พ.ศ. 2545 - 2549 100,000 

6. โครงการฝกและพัฒนาจิตนักศึกษา จํานวนนักศึกษาเขารวมกิจกรรม เสริมสรางคุณลักษณะดานคุณธรรมและ

จริยธรรมแกนักศึกษา 

ฝายกิจการนักศึกษา/ภาควิชา พ.ศ. 2545 - 2549 100,000 

7. โครงการวันไหวครู อยางนอยนักศึกษาชั้นปที่ 1 ทุกคนเขารวม 

กิจกรรม 

เสริมสรางคุณลักษณะดานคุณธรรม/

จริยธรรมแกนักศึกษา และดํารงไวซึ่งความ

งดงามทางวัฒนธรรมเกี่ยวกับการแสดงง

ความเคารพและกตญัูตอครูอาจารย 

ฝายกิจการนักศึกษา/ภาควิชา พ.ศ. 2545 - 2549 50,000 

8. โครงการทําบุญตักบาตร จํานวนนักศึกษาเขารวมกิจกรรม นักศึกษาไดสืบสานประเพณีไทยและ

อนุรักษวัฒนธรรมไทย 

ภาควิชาจุลชีววิทยา พ.ศ. 2545 - 2549 35,900  

9. โครงการปจฉิมนิเทศและแนะแนวอาชีพ จํานวนนักศึกษาชั้นปที่ 4 ทุกคนเขารวม 

กิจกรรม 

การเตรียมความพรอมของบัณฑิตตอการ

ออกไปรับใชสังคม 

ฝายกิจการนักศึกษา/ภาควิชา พ.ศ. 2545 - 2549 250,000 
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เปาหมายและดัชนชีี้วัดความสําเร็จ 
โครงการ / กิจกรรม 

ผลผลติ ผลลัพธ 
ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา วงเงินงบประมาณ 

10. โครงการบัณฑิตคืนสูเหยา จํานวนบัณฑิตที่เขารวมกิจกรรม การสรางความภาคภูมิใจที่มีตอสถาบัน ฝายกิจการนักศึกษา/ภาควิชา พ.ศ. 2545 - 2549 250,000 

11. โครงการสัมมนากิจกรรมนักศึกษา จํานวนนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม เสริมกระบวนการผลิตบัณฑิต เพื่อใหได

ตามคุณลักษณะบณัฑิตที่พึงประสงคของ

คณะฯ 

ฝายกิจการนักศึกษา พ.ศ. 2545 - 2549 250,000 

12. โครงการติววิชาการแกนักศึกษา จํานวนนักศึกษาเขารวมกิจกรรม เสริมกระบวนการผลิตบัณฑิต เพื่อใหได

ตามคุณลักษณะบณัฑิตที่พึงประสงคของ

คณะฯ 

ฝายกิจการนักศึกษา/ภาควิชา พ.ศ. 2545 - 2549 100,000 

13. โครงการสันทนาการ (Science  Night,  More’s  Day) จํานวนนักศึกษาเขารวมกิจกรรม เสริมกระบวนการผลิตบัณฑิต เพื่อใหได

ตามคุณลักษณะบณัฑิตที่พึงประสงคของ

คณะฯ 

ฝายกิจการนักศึกษา พ.ศ. 2545 - 2549 300,000 

14. โครงการ  Science   Tour จํานวนนักศึกษาเขารวมกิจกรรม เสริมกระบวนการผลิตบัณฑิต เพื่อใหได

ตามคุณลักษณะบณัฑิตที่พึงประสงคของ

คณะฯ 

ฝายกิจการนักศึกษา พ.ศ. 2545 - 2549 150,000 

15. โครงการคายอาสาพัฒนาและบําเพญ็ประโยชน จํานวนนักศึกษาเขารวมกิจกรรม เสริมกระบวนการผลิตบัณฑิต เพื่อใหได

ตามคุณลักษณะบณัฑิตที่พึงประสงคของ

คณะฯ 

ฝายกิจการนักศึกษา/ภาควิชา พ.ศ. 2545 - 2549 500,000 

16. โครงการลูกชาง-กัลปพฤกษ  (มข.-มช.) จัดกิจกรรมปละ 1 ครั้ง นักศึกษาทั้งสองสถาบันไดเสริมสราง

ความสัมพันธอันด ี

ฝายกิจการนักศึกษา พ.ศ. 2545 - 2549 150,000 

17. โครงการกีฬา  (4 – สัมพันธ,  Mini  Soccer,  กีฬานอง

ใหม,  อะตอมเกมส) 

จัดกิจกรรมทางดานกีฬาปละ  4 ครั้ง นักศึกษาไดเสริมสรางความสัมพันธอนัดี 

และเสริมสรางความแข็งแรงของสุขภาพจิต/

สุขภาพกาย  

ฝายกิจการนักศึกษา พ.ศ. 2545 - 2549 250,000 
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เปาหมายและดัชนชีี้วัดความสําเร็จ 
โครงการ / กิจกรรม 

ผลผลติ ผลลัพธ 
ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา วงเงินงบประมาณ 

18. โครงการวันลอยกระทง เขารวมกิจกรรมกับทางมหาวิทยาลัยขอนแกน

ปละ  1 ครั้ง 

นักศึกษาไดตระหนักถึงวัฒนธรรมประเพณี

อันดีงามของชาต ิ

ฝายกิจการนักศึกษา พ.ศ. 2545 - 2549 50,000 

19. ปรับปรุงอาคารกิจกรรมนักศึกษา (บริเวณใตถุน

อาคาร SC.08) 

ไดอาคารกิจกรรมนักศึกษาและหองศึกษา

เรียนรูดวยตนเองของนักศึกษา 

นักศึกษามีสถานที่จัดกิจกรรม อันเปนการ

เสริมสรางและพัฒนานักศึกษา 

ฝายวางแผนและพัฒนา พ.ศ. 2545 - 2546 500,000  

20. โครงการฝกงานและดูงานบัณฑิต จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เขารวม 

กิจกรรมอยางนอย 100 คน  

 

เสริมกระบวนการผลิตบัณฑิต เพื่อใหได

ตามคุณลักษณะบณัฑิตที่พึงประสงคของ

คณะฯ 

ฝายกิจการนักศึกษา/ภาควิชา พ.ศ. 2545 - 2549 500,000 

21. โครงการฝกทักษะภาษาอังกฤษ กิจกรรมเสริมทักษะทางดานภาษาอังกฤษ 

อยางนอยเดือนละ 2 ครั้ง 

เสริมกระบวนการผลิตบัณฑิต เพื่อใหได

ตามคุณลักษณะบณัฑิตที่พึงประสงคของ

คณะฯ 

ฝายกิจการนักศึกษา/ภาควิชา พ.ศ. 2545 - 2549 500,000 

 

22. โครงการพัฒนาผูเชี่ยวชาญเฉพาะทางสําหรับ 

นักศึกษา 

นักศึกษา 180 คน ไดเขารับการอบรมทางดาน

เครือขายวิศวกรรมซอฟทแวร, กราฟก, การ

เขียนโปรแกรมติดตั้งอุปกรณWebTechnology 

และอุปกรณไรสายและฐานขอมูล 

นักศึกษามีความเชี่ยวชาญทางดานเครอืขาย,

วิศวกรรมซอฟแวร, กราฟก, การเขียน

โปรแกรมติดตั้งอุปกรณ,Web Technology 

และอุปกรณไรสายและฐานขอมูล 

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร พ.ศ. 2545 - 2549 300,000  

23. โครงการฝกทักษะทางดานคอมพิวเตอร จํานวนนักศึกษาอยางนอย 100 คน ไดรับการ

ฝกทักษะ 

เสริมกระบวนการเรียนรูของนักศึกษา

ทางดานคอมพิวเตอร 

ฝายกิจการนักศึกษา/ภาควิชา พ.ศ. 2545 - 2549 240,000  

24.  ทุนการศึกษาสําหรับนักศึกษา จํานวนนักศึกษาไดรับทุนการศึกษาอยางนอย 

50 คน 

เสริมโอกาสทางการศึกษาของนักศึกษา ฝายกิจการนักศึกษา/ภาควิชา พ.ศ. 2545 - 2549 1,000,000  
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แผนพัฒนาดานประกันคุณภาพการศึกษา 

เปาหมายและดัชนชีี้วัดความสําเร็จ 
โครงการ / กิจกรรม 

ผลผลติ ผลลัพธ 
ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา วงเงินงบประมาณ 

1. จัดทํารายงานผลการดําเนินงานประจําป      

     1.1 จัดทํารายงานผลการดําเนินงานประจําปของคณะ

วิทยาศาสตร 

รายงานผลการดําเนินงานของคณะ

วิทยาศาสตร 1 เลม/ป 

สรางความเชื่อมั่นตอผลผลิตของคณะฯ

ภายใตภารกิจหลัก 

คณะกรรมการประกันคุณภาพ พ.ศ. 2545 - 2549 150,000 

     1.2 จัดทํารายงานผลการดําเนินงานประจําปของ

ภาควิชา 

รายงานผลการดําเนินงานของภาควิชา 

ภาควิชาละ  1 เลม/ป 

สรางความเชื่อมั่นตอผลผลิตของคณะฯ

ภายใตภารกิจหลัก 

ภาควิชา พ.ศ. 2545 - 2549 50,000 

     1.3 จัดทํารายงานผลการดําเนินงานประจําปของ

สํานักงานคณบดี 

รายงานผลการดําเนินงานของสํานักงาน

คณบดี 1 เลม/ป 

สรางความเชื่อมั่นตอผลผลิตของคณะฯ

ภายใตภารกิจหลัก 

เลขานุการคณะวิทยาศาสตร พ.ศ. 2545 - 2549 10,000 

2. โครงการใหความรูและความเขาใจเกี่ยวกับระบบ

ประกันคุณภาพ 

จัดประชุมสัมมนาอยางนอย 1 ครั้ง/ป 

อบรมผูตรวจเยี่ยม/ตรวจสอบภายใน 1 ครั้ง/ป 

ฝกอบรมการเขียนรายงานผลการดําเนินงาน 

บุคลากรของคณะฯมีบทบาทอยางชัดเจนตอ

การดําเนินงานตามระบบประกันคุณภาพ 

คณะกรรมการประกันคุณภาพ พ.ศ. 2545 - 2549 400,000 

3. ตรวจเยี่ยม/ตรวจสอบหนวยงานภายใน 

คณะวิทยาศาสตร 

ทุกหนวยงานไดรับการตรวจเยี่ยม/ตรวจสอบ

คุณภาพ  1 ครั้ง/ป 

สรางความเชื่อมั่นตอผลผลิตของคณะฯ

ภายใตภารกิจหลัก 

คณะกรรมการประกันคุณภาพ พ.ศ. 2545 - 2549 250,000 

4. เตรียมความพรอมรับการประเมินคุณภาพภายใน คณะฯมีความพรอมรับการประเมินคุณภาพ

ภายในจากมหาวิทยาลัยขอนแกน/ทบวงฯ 

คณะฯไดรับการรับรองคุณภาพ คณะกรรมการประกันคุณภาพ พ.ศ. 2545 , 2547 , 2549 50,000 

5. เตรียมความพรอมรับการประเมินคุณภาพภายนอก คณะฯมีความพรอมรับการประเมินคุณภาพ

ภายในจากสมศ. 

คณะฯไดรับการรับรองคุณภาพ คณะกรรมการประกันคุณภาพ พ.ศ. 2545 , 2549 50,000 

6. โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ ระบบการประกันคุณภาพไดรับการพัฒนา

อยางตอเนื่อง 

เพิ่มความเชื่อมั่นตอผลผลิตของคณะฯ

ภายใตภารกิจหลัก 

คณะกรรมการประกันคุณภาพ พ.ศ. 2545 - 2549 1,100,000 
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แผนปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร   

พ.ศ. 2545 – 2549 

(จําแนกรายป) 
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แผนพัฒนาดานการบริหาร 

เปาหมายและดัชนชีี้วัดความสําเร็จ 
โครงการ / กิจกรรม 

ผลผลติ ผลลัพธ 
ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา วงเงินงบประมาณ 

1. โครงการจัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อการบริหาร

และจัดการ 

จัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอร ที่สอดคลองกับ

ลักษณะการใชงาน  50 เครื่อง 

สามารถใชเครื่องคอมพิวเตอรเปนเครื่องมือ

ในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลสอดคลองกับภารกิจและ

แผนพัฒนาฯ 

ฝายวางแผนและพัฒนา/งานนโยบาย

และแผน/ภาควิชา 

ต.ค.2544 – ก.ย. 2545 2,000,000 

2. โครงการจัดหาครุภัณฑเพื่อการศึกษา จัดหาครุภัณฑเพื่อการศึกษา วงเงิน 15 ลาน

บาท        สอดคลองกับแผนแมบทการจัดหา

ครุภัณฑของคณะฯ 

มีครุภัณฑที่เพยีงพอและเหมาะสม สําหรับ

การสนับสนุนการผลิตบัณฑิตและพัฒนา

ทางวิชาการ 

ฝายวางแผนและพัฒนา/งานนโยบาย

และแผน/ภาควิชา 

ต.ค.2544 – ก.ย. 2545 15,000,000  

4. โครงการนําระบบฐานขอมูลมาใชเพื่อการบริหาร 

จัดการ 

ทุกหนวยงานนําระบบฐานขอมูลมาใชในการ

ปฏิบัติงาน 

การปฏิบัติงานมีความคลองตัว รวดเร็ว 

ถูกตอง และลดความซ้ําซอน 

ฝายวางแผนและพัฒนา/ฝายบริหาร ต.ค.2544 – ก.ย. 2545 100,000  

5. โครงการพัฒนาบุคลากรสายผูสอน บุคลากรสายผูสอนมีความรู ความสามารถเพิ่ม

มากขึ้น 

บุคลากรสายผูสอนนําความรู ความสามารถ

มาพัฒนางานไดอยางมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล 

คณะกรรมการพัฒนาบุคลากร ต.ค.2544 – ก.ย. 2545 424,000  

6. โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน บุคลากรสายสนับสนุนมีความรู ความสามารถ

เพิ่มมากขึ้น 

บุคลากรสายสนับสนุนนําความรู 

ความสามารถมาพัฒนางานไดอยางมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

คณะกรรมการพัฒนาบุคลากร ต.ค.2544 – ก.ย. 2545 155,000  

 

 

แผนปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร  พ.ศ. 2545 
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เปาหมายและดัชนชีี้วัดความสําเร็จ 
โครงการ / กิจกรรม 

ผลผลติ ผลลัพธ 
ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา วงเงินงบประมาณ 

7.โครงการจัดประชุมสัมมนาเพื่อกําหนดทิศทางและ 

เปาหมายในการพึ่งตนเอง 

ไดทิศทางและเปาหมายในการพึ่งตนเองอยาง

ชัดเจน 

เสริมความเขมแข็งของการพึ่งตนเองของ

คณะฯ อันเปนการรองรับภารกิจหลักของ

คณะฯ 

ฝายวางแผนและพัฒนา/ฝายบริหาร/

ภาควิชา 

ต.ค.2544 – ก.ย. 2545 80,000 

8. โครงการการรับ–สงเอกสาร แบบ Electronics แทน

ระบบกระดาษ 

ลดการรับ – สงเอกสารดวยระบบกระดาษ 

อยางนอยรอยละ 25 

การรับ – สงเอกสารภายในคณะฯมีความ

คลองตัว รวดเร็วและลดคาใชจาย 

ฝายวางแผนและพัฒนา/ฝายบริหาร/

ภาควิชา 

ต.ค.2544 – ก.ย. 2545 5,000  

9. โครงการนํารองเพื่อการปรับระบบบริหาร ไดระบบการบริหารจัดการที่เหมาะสมและมี

ประสิทธิภาพ 

รองรับภารกิจทางดานการเรียนการสอน

และพัฒนาวิชาการ 

คณะกรรมการโครงการนํารองเพื่อการ

ปรับระบบบริหาร 

ต.ค.2544 – ก.ย. 2545 10,000 

10. การวิเคราะหงานและจัดหาอัตรากําลัง เพื่อการบริหาร

กําลังคนอยางเหมาะสม 

ไดรายงานผลการวิเคราะหงาน เพื่อการบริหาร

กําลังคนอยางเหมาะสม 1 เลมและได

อัตรากําลังในปริมาณที่เหมาะสม สอดคลอง

กับภารกิจของคณะฯ 

การบริหารกําลังคนของคณะฯมีความ

เหมาะสม มีประสิทธิภาพสอดคลองกับ

ภารกิจและแผนพัฒนาฯ 

ฝายวางแผนและพัฒนา/งานนโยบาย

และแผน 

ต.ค.2544 – ก.ย. 2545 50,000  

11. โครงการวิเคราะหระบบงานและจัดทําคูมือการ

ปฏิบัติงาน 

ไดคูมือการปฏิบัติงาน หนวยงานละ 1 เลม การปฏิบัติงานภายในหนวยงานและระหวาง

หนวยงาน  มีความชัดเจน คลองตัว และไม

ซ้ําซอน 

ทุกหนวยงาน ต.ค.2544 – ก.ย. 2545 60,000  

12. โครงการบุคลากรดีเดน บุคลากรดีเดน 2 คน บุคลากรดีเดนเปนแบบอยางที่ดีของ

บุคลากรคณะฯ 

ฝายบริหาร/เลขานุการคณะฯ/

คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก

บุคลากรดีเดน 

ต.ค.2544 – ก.ย. 2545 50,000 

13. โครงการสงเสริมและพัฒนาบุคลากรดานเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

บุคลากรรอยละ 10 มีทักษะทางดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มมากขึ้น 

บุคลากรนําความรู ความสามารถทางดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อยกระดับคณุภาพ

ของการทํางาน 

ฝายวางแผนและพัฒนา ต.ค.2544 – ก.ย. 2545 3,000,000  

(เปนกองทุน

หมุนเวียน) 
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ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา วงเงินงบประมาณ 

14.โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบเครือขายคอมพิวเตอรมีสภาพพรอมใช

งานไดอยางตลอดเวลา 

ไดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม

และมีประสิทธิภาพ 

รองรับภารกิจการบริหารจัดการ การเรียน

การสอนและพัฒนาทางวิชาการของคณะฯ 

ฝายวางแผนและพัฒนา ต.ค.2544 – ก.ย. 2545 284,000 

15. พัฒนาระบบการรายงานผล ติดตาม และประเมินผล

การปฏิบัติงาน 

ไดระบบการรายงานผล ติดตาม และ

ประเมินผลการปฏิบัติงานอยางเปนรูปธรรม 

การรายงานผล ติดตาม และประเมินผลการ

ปฏิบัติงานมีการดําเนินการอยางตอเนื่อง 

ฝายวางแผนและพัฒนา/ภาควิชา ต.ค.2544 – ก.ย. 2545 20,000 

16. วิเคราะหการใชจายงบประมาณ รายงานผลการใชจายงบประมาณแผนดินและ

เงินรายได ปละ 1 เลม 

นําผลการวิเคราะหไปใชในการบริหาร

จัดการ การวางแผน และตัดสินใจ 

งานคลังและพัสดุ/งานนโยบายและ

แผน 

ต.ค.2544 – ก.ย. 2545 15,000 

17. โครงการจัดทําและพัฒนาระบบการใชทรัพยากร

รวมกัน 

ไดระบบการใชทรัพยากรรวมกัน ทรัพยากรถูกนํามาใชงานรวมกัน อยาง

คุมคาและมีประสิทธิภาพ 

ฝายบริหาร/เลขานุการคณะฯ/ภาควิชา ต.ค.2544 – ก.ย. 2545 50,000  

18.โครงการปรับปรุงและซอมแซมอาคารเรียน 

       

อาคารเรียนไดรับการปรับปรุงและซอมแซม 

เพื่อใหมีสภาพที่เหมาะสมกับการใชประโยชน 

รองรับภารกิจการบริหารจัดการ การเรียน

การสอนและพัฒนาทางวิชาการของคณะฯ 

ฝายวางแผนและพัฒนา/ภาควิชา ต.ค.2544 – ก.ย. 2545 2,410,000 

19. โครงการปรับปรุงระบบเครือขายคอมพิวเตอร คณะ

วิทยาศาสตร 

ไดระบบเครือขายคอมพิวเตอรที่มี

ประสิทธิภาพ 

รองรับภารกิจการบริหารจัดการ การเรียน

การสอนและพัฒนาทางวิชาการของคณะฯ 

ฝายวางแผนและพัฒนา/ภาควิชา ต.ค.2544 – ก.ย. 2545 500,000 

20. โครงการพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน มีลานจอดรถรองรับรถยนต และ

รถจักรยานยนต 

มีสวนหยอม/สนามหญาที่สวยงาม 

คณะวิทยาศาสตรมีภูมิทัศนที่เอื้อตอ

การศึกษาและพัฒนาวิชาการ 

กรรมการจัดภูมิทัศน คณะวิทยาศาสตร/

ภาควิชา 

ต.ค.2544 – ก.ย. 2545 500,000 

21. โครงการปรับปรุงหองทํางานของหนวยงาน ภายใน

คณะวิทยาศาสตร 

หองทํางานของหนวยงานภายในคณะ

วิทยาศาสตร ไดรับการปรับปรุง 

หองทํางานของหนวยงานภายในคณะ

วิทยาศาสตรมีสภาพที่เหมาะสม เอื้อตอการ

บริหารจัดการที่ดี 

ฝายวางแผนและพัฒนา/ภาควิชา/

สํานักงานคณบดี 

ต.ค.2544 – ก.ย. 2545  500,000 
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โครงการ / กิจกรรม 

ผลผลติ ผลลัพธ 
ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา วงเงินงบประมาณ 

22. โครงการสัมมนาแนวทางพัฒนาหนวยงานภายใน

คณะวิทยาศาสตร 

ภาควิชามีความชัดเจนตอแนวทางการพัฒนา สรางความเขมแข็งของการดําเนินงาน

ภายใตแผนพัฒนาฯ 

ฝายวางแผนและพัฒนา/ภาควิชา/

สํานักงานคณบดี 

ต.ค.2544 – ก.ย. 2545 300,000 

23. โครงการจัดทําและพัฒนาระบบฐานขอมูลเพื่อการ

บริหารจัดการหองปฏิบัติการ 

ไดระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหารจัดการ

หองปฏิบัติการ ที่เหมาะสม 

รองรับภารกิจทางดานการเรียนการสอน

และพัฒนาวิชาการ 

ภาควิชา ต.ค.2544 – ก.ย. 2545 60,000 

24. โครงการอบรมการดูแลและบํารุงรักษาอุปกรณการ

เรียนการสอน 

กิจกรรมการฝกอบรม 1 ครั้ง เสริมความเขมแข็งของการจัดการเรียนการ

สอนและพัฒนาทางวิชาการ 

คณะกรรมการพัฒนาบุคลากร ต.ค.2544 – ก.ย. 2545 30,000 

25.โครงการจัดตั้งหองอิเล็กทรอนิกสเวอรกช็อพ 

(Electronics Workshop) 

หองอิเล็กทรอนิกสเวอรกช็อพ พรอมเครื่องมือ

และครุภัณฑ 

จํานวนการใหบริการ ปละ 20 – 35 งาน 

 

กลุมวิจัยของภาควชิาไดรับบริการซอมและ

สรางเครื่องมืออิเลก็ทรอนิกสสําหรับ

งานวิจัยอยางทั่วถึง 

ใหบริการอิเล็กทรอนิกสเวอรกช็อพไดอยาง

เปนระบบ 

ภาควิชาฟสิกส ต.ค.2544 – ก.ย. 2545 50,000  

26. โครงการการฝกอบรมการรักษาความปลอดภัยใน

หองปฏิบัติการ 

ฝกอบรม 1 ครั้ง เปนการสรางความเชื่อมั่นตอการใช

หองปฏิบัติการไดอยางปลอดภัย 

คณะกรรมการพัฒนาบุคลากร ต.ค.2544 – ก.ย. 2545 50,000  

27.โครงการสรางหองวิจัยและพัฒนาทฤษฎีของอะตอม

และโซลิสเตด 

ไดหองวิจัยและพัฒนาทฤษฎีของอะตอมและ

โซลิสเตด 

รองรับการจัดการศึกษาและงานวิจัยของ

ภาควิชา 

ภาควิชาฟสิกส ต.ค.2544 – ก.ย. 2545 552000  

28.โครงการปรับปรุงโรงงาน (Workshop) โรงงานไดรับการปรับปรุงมีสภาพที่พรอม

สํารับการใชประโยชน 

รองรับภารกิจทางดานการเรียนการสอน

และพัฒนาวิชาการ 

ภาควิชาฟสิกส ต.ค.2544 – ก.ย. 2545 500,000  

29. โครงการพัฒนาหอดูดาว หอดูดาวไดรับการพัฒนา 

จํานวนผูเขาชม 

เสริมความเขมแข็งทางวิชาการดานดารา

ศาสตร 

ภาควิชาฟสิกส ต.ค.2544 – ก.ย. 2545 400,000 
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30. โครงการกูยืมเงินเพื่อจัดซื้อไมโครคอมพิวเตอร อาจารย 10 คน เปนเจาของเครื่องคอมพิวเตอร เสริมความเขมแข็งของการจัดการเรียนการ

สอนและพัฒนาทางวิชาการ 

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ต.ค.2544 – ก.ย. 2545 400,000  

31. โครงการจัดทําสวนสมุนไพรและพรรณไมหายาก สวนพรรณไม เสริมกระบวนการเรียนรูเกี่ยวกับสมุนไพร

และพรรณไมหายาก 

ภาควิชาชีววิทยา ต.ค.2544 – ก.ย. 2545 10,000 

 

แผนพัฒนาดานการจัดการศึกษา 

เปาหมายและดัชนชีี้วัดความสําเร็จ 
โครงการ / กิจกรรม 

ผลผลติ ผลลัพธ 
ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา วงเงินงบประมาณ 

1. จัดการการเรียนการสอนของหลักสูตรเดิมที่มีอยูแลว   ฝายวิชาการ/ภาควชิา   

    1.1 ระดับปริญญาตรี      

        1.1.1 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร รับนักศึกษาปละ 40 คน 

ผลิตบัณฑิต 30 คน 

รอยละ 75 ของผูใชบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร

มีความพึงพอใจ 

ภาควิชาคณิตศาสตร ต.ค.2544 – ก.ย. 2545 1,600,000  

        1.1.2 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคม ี รับนักศึกษา 50 คน 

ผลิตบัณฑิต 56 คน 

รอยละ 75 ของผูใชบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร

มีความพึงพอใจ 

ภาควิชาเคม ี ต.ค.2544 – ก.ย. 2545 2,000,000  

        1.1.3 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา รับนักศึกษา 50 คน 

ผลิตบัณฑิต 28 คน 

รอยละ 75 ของผูใชบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร

มีความพึงพอใจ 

ภาควิชาจุลชีววิทยา ต.ค.2544 – ก.ย. 2545 2,000,000  

        1.1.4 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคม ี รับนักศึกษา 20 คน 

ผลิตบัณฑิต 19 คน 

รอยละ 75 ของผูใชบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร

มีความพึงพอใจ 

ภาควิชาชีวเคม ี ต.ค.2544 – ก.ย. 2545 800,000  

        1.1.5 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา รับนักศึกษา 60 คน 

ผลิตบัณฑิต 44 คน 

รอยละ 75 ของผูใชบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร

มีความพึงพอใจ 

ภาควิชาชีววิทยา ต.ค.2544 – ก.ย. 2545 2,400,000  
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ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา วงเงินงบประมาณ 

        1.1.6 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร 

สิ่งแวดลอม 

รับนักศึกษา 45 คน 

ผลิตบัณฑิต 32 คน 

รอยละ 75 ของผูใชบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร

มีความพึงพอใจ 

ภาควิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม ต.ค.2544 – ก.ย. 2545 1,800,000  

        1.1.7 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส รับนักศึกษา 60 คน 

ผลิตบัณฑิต 42 คน 

รอยละ 75 ของผูใชบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร

มีความพึงพอใจ 

ภาควิชาฟสิกส ต.ค.2544 – ก.ย. 2545 2,400,000  

        1.1.8 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการ

คอมพิวเตอร 

รับนักศึกษา 60 คน 

ผลิตบัณฑิต 44 คน 

รอยละ 75 ของผูใชบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร

มีความพึงพอใจ 

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ต.ค.2544 – ก.ย. 2545 2,400,000  

        1.1.9 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการ

คอมพิวเตอร (ภาคสมทบ) 

รับนักศึกษา 80 คน 

ผลิตบัณฑิต 52 คน 

รอยละ 75 ของผูใชบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร

มีความพึงพอใจ 

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ต.ค.2544 – ก.ย. 2545 3,200,000  

        1.1.10 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ รับนักศึกษา 40 คน 

ผลิตบัณฑิต 26 คน 

รอยละ 75 ของผูใชบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร

มีความพึงพอใจ 

ภาควิชาสถิต ิ ต.ค.2544 – ก.ย. 2545 1,600,000  

    1.2 ระดับปริญญาโท      

        1.2.1 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร รับนักศึกษา 15 คน 

ผลิตบัณฑิต 15 คน 

รอยละ 75 ของผูใชบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร

มีความพึงพอใจ 

ภาควิชาคณิตศาสตร ต.ค.2544 – ก.ย. 2545 600,000  

        1.2.2 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคม ี รับนักศึกษา 15 คน 

ผลิตบัณฑิต 15 คน 

รอยละ 75 ของผูใชบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร

มีความพึงพอใจ 

ภาควิชาเคม ี ต.ค.2544 – ก.ย. 2545 600,000  

        1.2.3 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิต

ประยุกต 

รับนักศึกษา 15 คน 

ผลิตบัณฑิต 10 คน 

รอยละ 75 ของผูใชบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร

มีความพึงพอใจ 

ภาควิชาสถิต ิ ต.ค.2544 – ก.ย. 2545 600,000  

        1.2.4 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคม ี รับนักศึกษา 5 คน 

ผลิตบัณฑิต 5 คน 

รอยละ 75 ของผูใชบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร

มีความพึงพอใจ 

ภาควิชาชีวเคม ี ต.ค.2544 – ก.ย. 2545 200,000  

        1.2.5 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา รับนักศึกษา 25 คน 

ผลิตบัณฑิต 25 คน 

รอยละ 75 ของผูใชบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร

มีความพึงพอใจ 

ภาควิชาชีววิทยา ต.ค.2544 – ก.ย. 2545 1,000,000  
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เปาหมายและดัชนชีี้วัดความสําเร็จ 
โครงการ / กิจกรรม 

ผลผลติ ผลลัพธ 
ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา วงเงินงบประมาณ 

        1.2.6 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส รับนักศึกษา 10 คน 

ผลิตบัณฑิต 5 คน 

รอยละ 75 ของผูใชบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร

มีความพึงพอใจ 

ภาควิชาฟสิกส ต.ค.2544 – ก.ย. 2545 400,000  

        1.2.7 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการรับรูจาก

ระยะไกลและระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร 

(ภาคพิเศษ) 

รับนักศึกษา 15 คน 

ผลิตบัณฑิต 15 คน 

รอยละ 75 ของผูใชบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร

มีความพึงพอใจ 

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ต.ค.2544 – ก.ย. 2545 600,000  

    1.3 ระดับปริญญาเอก      

        1.3.1 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวชิาชีวเคม ี รับนักศึกษา 5 คน 

 

รอยละ 75 ของผูใชบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร

มีความพึงพอใจ 

ภาควิชาชีวเคม ี ต.ค.2544 – ก.ย. 2545 200,000  

        1.3.2 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวชิาชีววิทยา รับนักศึกษา 5 คน 

ผลิตบัณฑิต 5 คน 

รอยละ 75 ของผูใชบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร

มีความพึงพอใจ 

ภาควิชาชีววิทยา ต.ค.2544 – ก.ย. 2545 200,000  

2. เปดหลักสูตรใหมทุกระดับ      

    2.1 ระดับปริญญาโท      

        2.1.1 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนเคม ี

(ภาคพิเศษ) 

รับนักศึกษา 15 คน 

 

รอยละ 75 ของผูใชบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร

มีความพึงพอใจ 

ภาควิชาเคม ี ต.ค.2544 – ก.ย. 2545 600,000  

        2.1.2 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอน

ฟสิกส (ภาคพิเศษ) 

รับนักศึกษา 35 คน 

 

รอยละ 75 ของผูใชบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร

มีความพึงพอใจ 

ภาควิชาฟสิกส ต.ค.2544 – ก.ย. 2545 1,400,000  

        2.1.3 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอน- 

ชีววิทยา (ภาคพิเศษ) 

รับนักศึกษา 15 คน 

 

รอยละ 75 ของผูใชบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร

มีความพึงพอใจ 

ภาควิชาชีววิทยา ต.ค.2544 – ก.ย. 2545 600,000  

        2.1.4 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมฟีสิกัล รับนักศึกษา 10 คน 

 

รอยละ 75 ของผูใชบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร

มีความพึงพอใจ 

ภาควิชาเคม ี ต.ค.2544 – ก.ย. 2545 400,000  
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เปาหมายและดัชนชีี้วัดความสําเร็จ 
โครงการ / กิจกรรม 

ผลผลติ ผลลัพธ 
ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา วงเงินงบประมาณ 

        2.1.5 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาเคมอีนินทรีย รับนักศึกษา 10  คน 

 

รอยละ 75 ของผูใชบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร

มีความพึงพอใจ 

ภาควิชาเคม ี ต.ค.2544 – ก.ย. 2545 400,000  

        2.1.6 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมอีินทรีย รับนักศึกษา 10 คน 

 

รอยละ 75 ของผูใชบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร

มีความพึงพอใจ 

ภาควิชาเคม ี ต.ค.2544 – ก.ย. 2545 400,000  

        2.1.7 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคม-ี

วิเคราะห 

รับนักศึกษา 10 คน 

 

รอยละ 75 ของผูใชบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร

มีความพึงพอใจ 

ภาควิชาเคม ี ต.ค.2544 – ก.ย. 2545 400,000  

        2.1.8 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร

พอลิเมอร 

รับนักศึกษา 10 คน 

 

รอยละ 75 ของผูใชบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร

มีความพึงพอใจ 

ภาควิชาเคม ี ต.ค.2544 – ก.ย. 2545 400,000  

        2.1.9 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร

สิ่งแวดลอม 

รับนักศึกษา 10 คน 

 

รอยละ 75 ของผูใชบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร

มีความพึงพอใจ 

ภาควิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม ต.ค.2544 – ก.ย. 2545 400,000  

    2.2 ระดับปริญญาเอก      

        2.2.1 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวชิาฟสิกส รับนักศึกษา 3 คน 

 

รอยละ 75 ของผูใชบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร

มีความพึงพอใจ 

ภาควิชาฟสิกส ต.ค.2544 – ก.ย. 2545 120,000  

        2.2.2 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวชิาคณิตศาสตร รับนักศึกษา 5 คน 

 

รอยละ 75 ของผูใชบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร

มีความพึงพอใจ 

ภาควิชาคณิตศาสตร ต.ค.2544 – ก.ย. 2545 200,000  

    2.3 ระดับปริญญาโท – เอก      

        2.3.1 มหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา

ฟสิกสการแพทยและวิศวกรรมชีวการแพทย 

(นานาชาติ) 

รับนักศึกษา 5 คน 

 

รอยละ 75 ของผูใชบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร

มีความพึงพอใจ 

ฝายวิชาการ ต.ค.2544 – ก.ย. 2545 200,000  
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เปาหมายและดัชนชีี้วัดความสําเร็จ 
โครงการ / กิจกรรม 

ผลผลติ ผลลัพธ 
ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา วงเงินงบประมาณ 

3. จัดการการเรียนการสอนวิชาพื้นฐานทาง 

วิทยาศาสตรแกนักศึกษาคณะตางๆ 

รอยละ 60 ของ FTE  ทั้งหมดของคณะ

วิทยาศาสตร 

รอยละ 75 ของผูใชบริการ (อาจารยผูสอน

หรือผูบริหารคณะตางๆ) มีความพึงพอใจ 

ฝายวิชาการ/ภาควชิา ต.ค.2544 – ก.ย. 2545 5,500,000 

4. ปรับปรุงหลักสูตรทุกระดับ ทุกหลักสูตรไดรับการปรับปรุงทุกๆ 5 ป หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคลองกับ

การเปลี่ยนแปลง 

ฝายวิชาการ/ภาควชิา ต.ค.2544 – ก.ย. 2545 108,000 

5.  จัดทําและพัฒนาแผนการสอน ไดแผนการสอนที่มีการปรับปรุงสอดคลองกับ

ความเจริญกาวหนาทางวิชาการ 

แผนการสอนถูกนําไปใชในกระบวนการ

การเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ฝายวิชาการ/ภาควชิา ต.ค.2544 – ก.ย. 2545 60,000 

6.  พัฒนาระบบการวัดและประเมินผล ไดระบบการวัดและประเมินผลที่มีคณุภาพ ระบบการวัดและประเมินผลถูกนําไปใชใน

กระบวนการการเรียนการสอนไดอยางมี

ประสิทธิภาพ เพื่อใหไดบัณฑิตที่มีคุณภาพ

สอดคลองกับคุณลกัษณะบัณฑิตที่พึง

ประสงค 

ฝายวิชาการ ต.ค.2544 – ก.ย. 2545 50,000 

7. โครงการฝกอบรมเฉพาะทางระยะสัน้ บุคลากรมีทักษะ/ความรูเฉพาะมากขึ้น เสริมความเขมแข็งของกระบวนการผลิต

บัณฑิตและพัฒนาทางวิชาการ 

ฝายวิชาการ/ภาควชิา ต.ค.2544 – ก.ย. 2545 500,000 

8. โครงการอาจารยดีเดน อาจารยดีเดน 2 คน อาจารยดีเดนเปนแบบอยางที่ดีแกอาจารย

ภายในคณะฯ และแบบอยางที่ดีแกนักศึกษา 

ฝายวิชาการ/คณะกรรมการคัดเลือก

อาจารยดีเดน 

ต.ค.2544 – ก.ย. 2545 50,000  

9. โครงการผูชวยสอน (Teaching Assistant : T.A.) มีผูชวยสอน จํานวน 50 คน เปนการเสริมความเขมแข็งของกระบวนการ

ผลิตบัณฑิต 

ฝายวิชาการ/ภาควชิา ต.ค.2544 – ก.ย. 2545 1,600,000 

10. โครงการผลิตตํารา หนังสือ และเอกสารประกอบการ

สอน 

ไดตํารา หนังสือ และเอกสารประกอบการ

สอน  80 รายการ 

เปนการพัฒนาทางวิชาการและสงเสริม

กระบวนการผลิตบัณฑิตสอน 

ฝายวิชาการ/ภาควชิา ต.ค.2544 – ก.ย. 2545 160,000 
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เปาหมายและดัชนชีี้วัดความสําเร็จ 
โครงการ / กิจกรรม 

ผลผลติ ผลลัพธ 
ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา วงเงินงบประมาณ 

11. โครงการ Web site รายวิชา Web site รายวิชา จาํนวน 6 รายวิชา เพิ่มชองทางการเรียนรูของนักศึกษาและ

เสริมความเขมแข็งของกระบวนการผลิต

บัณฑิต 

คณะกรรมการพัฒนาสื่อการสอนทาง

วิทยาศาสตร    

ต.ค.2544 – ก.ย. 2545 60,000 

12. โครงการพัฒนาสื่อการสอนทางวิทยาศาสตร ผลิตสื่อการสอน 2 – 3 รายวิชา รอยละ 70  ของนักศึกษาที่ใชบริการสื่อการ

สอนมีความพึงพอใจ/เสริมกระบวนการ

เรียนรูของนักศึกษา 

คณะกรรมการพัฒนาสื่อการสอนทาง

วิทยาศาสตร    

ต.ค.2544 – ก.ย. 2545 192,000 

13. โครงการพัฒนาหองเรียนรูดวยตนเอง ไดหองเรียนรูดวยตนเอง ขนาดความจุ 20 – 30 

คน 

นักศึกษาสามารถคนควา และเรียนรูดวย

ตนเอง อันเปนสวนหนึ่งของกระบวนการ

ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ 

ฝายวางแผนและพัฒนา ต.ค.2544 – ก.ย. 2545 250,000 

14. โครงการพัฒนาระบบการเรียนการสอนผานสื่อการ

สอนทางไกล คณะวิทยาศาสตร 

จํานวนรายวิชาที่สอนผานสื่อการสอนทางไกล 

จํานวนนักศึกษาที่เรียน 

เสริมทางเลือกกระบวนการเรียนรูของ 

นักศึกษา 

ฝายวางแผนและพัฒนา พ.ศ. 2545 - 2549 300,000 

15. โครงการ พสวท. รับนักศึกษา 20  คน 

ผลิตบัณฑิต 20 คน สอดคลองกับคุณสมบัติ

ของโครงการ 

รอยละ 75 ของผูใชบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร

มีความพึงพอใจ 

ฝายวิชาการ/ภาควชิาที่เกี่ยวของ ต.ค.2544 – ก.ย. 2545 1,000,000 

16. โครงการ สควค. รับนักศึกษา 55 คน 

ผลิตบัณฑิต 55 คนสอดคลองกับคุณสมบัติ

ของโครงการ 

รอยละ 75 ของผูใชบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร

มีความพึงพอใจ 

ฝายวิชาการ/ภาควชิาที่เกี่ยวของ ต.ค.2544 – ก.ย. 2545 1,000,000 

17. โครงการทุนเรียนดีทางวิทยาศาสตร รับนักศึกษา 35 คน 

 

รอยละ 75 ของผูใชบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร

มีความพึงพอใจ 

ฝายวิชาการ/ภาควชิาที่เกี่ยวของ ต.ค.2544 – ก.ย. 2545 1,120,000 

18. โครงการสรางรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

ที่เสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรมของนักศึกษา         

รายวิชาศึกษาทั่วไป  1 รายวิชา นักศึกษามีคุณธรรมและจริยธรรมที่พรอม

จะเปนบัณฑิตที่มีคณุภาพ 

ฝายวิชาการ ต.ค.2544 – ก.ย. 2545 5,000  
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เปาหมายและดัชนชีี้วัดความสําเร็จ 
โครงการ / กิจกรรม 

ผลผลติ ผลลัพธ 
ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา วงเงินงบประมาณ 

19. โครงการเตรียมความพรอมสําหรับการประเมิน 

หลักสูตร 

ทุกหลักสูตรมีความพรอมในการประเมิน กรรมการบริหารหลักสูตรทุกหลักสูตรมี

ความพรอมในการประเมินหลักสูตร 

ฝายวิชาการ ต.ค.2544 – ก.ย. 2545 15,000  

20. โครงการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต รายงานผลสํารวจความพึงพอใจของผูใช

บัณฑิต 1 ครั้ง 

รอยละ 80 ของบคุลากรคณะฯทราบผล

สํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต  

ฝายวิชาการ/ภาควชิา ต.ค.2544 – ก.ย. 2545 50,000  

21. โครงการพัฒนากระบวนการการเรียนการสอน โดย

เนนนักศึกษาเปนศูนยกลาง 

รายวิชาที่มีการจัดการการเรียนการสอนโดย

เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง มีจํานวนรอยละ 25 – 

100 ของรายวิชาคณะวิทยาศาสตรทั้งหมด  

นักศึกษาสําเร็จการศึกษา โดยมีคุณภาพ

สอดคลองกับคุณลกัษณะของบัณฑิตคณะ

วิทยาศาสตรที่พึงประสงค 

ฝายวิชาการ/ภาควชิา 

 

ต.ค.2544 – ก.ย. 2545 50,000  

 

22. โครงการคัดเลือกนักเรียนเรียนดทีางคณิตศาสตร สถิต ิ

และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

จํานวนนักเรียนเรียนดี 20 คน เสริมกระบวนการรับเขานักศึกษาใหมี

ประสิทธิภาพมากขึน้ 

ฝายวิชาการ/ภาควชิา ต.ค.2544 – ก.ย. 2545 640,000 

23. โครงการเชิญผูเชี่ยวชาญ อาจารยพิเศษอยางนอย  2 คน เสริมคุณภาพการเรียนการสอนระดับ

บัณฑิตศึกษาใหสูงขึ้น และแกปญหาการ

ขาดแคลนบุคลากร 

ฝายวิชาการ/ภาควชิา ต.ค.2544 – ก.ย. 2545 100,000  

24.โครงการแลกเปลี่ยนความรวมมือทางวิชาการ 

(Exchange Program) 

จํานวนโครงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ สรางศักยภาพทางวิชาการโดยไดรับความ

ชวยเหลือทางวิชาการจากตางประเทศ 

ฝายวิชาการ/ภาควชิา พ.ศ. 2545 - 2549 120,000  

25. ทุนเพื่อการศึกษาตอ ศึกษาดูงาน ฝกงาน และประชุม

ทางวิชาการสําหรับบุคลากรสายผูสอน 

จํานวนบุคลากรสายผูสอนอยางนอยปละ 5 

คน 

เสริมโอกาสการพัฒนาความรูความสามารถ 

ของบุคลากรสายผูสอนอยางตอเนื่อง 

ฝายวิชาการ/ภาควชิา พ.ศ. 2545 - 2549 88,000  
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แผนพัฒนาดานการวิจัย 

เปาหมายและดัชนชีี้วัดความสําเร็จ 
โครงการ / กิจกรรม 

ผลผลติ ผลลัพธ 
ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา วงเงินงบประมาณ 

1. โครงการสนับสนุนงานวิจัยของคณะวิทยาศาสตร  ผลงานวิจัย  25 เรื่อง รอยละ 75 ของผลงานวิจัยที่ตีพิมพหรือ

นําไปใชแกปญหา/พัฒนาประเทศ 

ฝายวิจัย/ภาควิชา ต.ค.2544 – ก.ย. 2545 4,000,000  

2. โครงการถายทอดผลงานวิจัยสูชุมชน ผลงานวิจัยไดรับการถายทอดสูชุมชน อยาง

นอย  5 ผลงาน 

ชุมชนนําผลงานวิจัยไปสูการแกปญหาหรือ

พัฒนาประเทศ 

ฝายวิจัย/ภาควิชา ต.ค.2544 – ก.ย. 2545 100,000  

3. โครงการเยี่ยมชมและสรางภาคีพันธมิตรโรงงาน- 

อุตสาหกรรมเพื่อใหเกิดความรวมมือในการวิจัยเชิง

พาณิชย 

เยี่ยมชมโรงงานอุตสาหกรรมอยางนอยภาค

การเรียนละ 1 ครั้ง 

ทําใหบุคลากรของคณะฯเขาใจขอเท็จจริง

และปญหาของโรงงานอุตสาหกรรม อันจะ

นําไปสูประเด็นความรวมมือ/ประเด็นของ

งานวิจัย 

ฝายวิจัย/ภาควิชา ต.ค.2544 – ก.ย. 2545 200,000  

4. โครงการศูนยวิจัยอนุกรมวิธานประยุกต ไดศูนยวิจัยอนุกรมวิธานประยุกต 

มีผลงานวิจัย จํานวน 1 – 2 ผลงาน 

พัฒนาวิชาการทางดานอนุกรมวิธาน

ประยุกต 

ฝายวิจัย/ภาควิชา ต.ค.2544 – ก.ย. 2545 5,000,000 

5. โครงการสรางหองปฏิบัติการเสนใยนําแสง หองปฏิบัติการเสนใยนําแสง พรอมครุภัณฑ 

มีผลงานวิจัยตีพิมพเผยแพร จํานวน  1 – 2 

 ผลงาน 

พัฒนาวิชาการทางดานเสนใยนําแสง ภาควิชาฟสิกส ต.ค.2544 – ก.ย. 2545 750,000 

6. โครงการศูนยวิจัยและฝกอบรมดานการถายภาพโดยวิธี

กําทอนแมเหล็กและการประมวลผลภาพ 

ไดศูนยวิจัยและฝกอบรมดานการถายภาพโดย

วิธีกําทอนแมเหล็กและการประมวลผลภาพ 

มีผลงานวิจัย 

เสริมความเขมแข็งการผลิตบัณฑิตและ

พัฒนาวิชาการทางดานการถายภาพโดยวิธี

กําทอนแมเหล็กและการประมวลผลภาพ 

ภาควิชาฟสิกส ต.ค.2544 – ก.ย. 2545 815,800 
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เปาหมายและดัชนชีี้วัดความสําเร็จ 
โครงการ / กิจกรรม 

ผลผลติ ผลลัพธ 
ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา วงเงินงบประมาณ 

7. โครงการจัดตั้งหนวยวิจัยอันตร กิริยาระหวางโมเลกุล  

และการประยุกต  โดยใชสเปกโทรสโกป   

 

ไดหนวยวิจัยอันตร กิริยาระหวางโมเลกุล  

และการประยุกต  โดยใชสเปกโทรสโกป   

จํานวนผลงานวิจัย 

จํานวนผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพใน

ประเทศหรือตางประเทศ 

รองรับการผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา

และเสริมความเขมแข็งงานวิจัยดานอนัตร 

กิริยาระหวางโมเลกุล  และการประยุกต  

โดยใชสเปกโทรสโกป 

ภาควิชาเคม ี ต.ค.2544 – ก.ย. 2545 300,000 

8. โครงการจัดตั้งหนวยวิจัยสมดุล วัฏภาค, โฟโตเคมี และ

จลนพลศาสตร  ออสซิลเลชัน  

 

ไดหนวยวิจัยสมดุล วัฏภาค, โฟโตเคมี และ

จลนพลศาสตร  ออสซิลเลชัน 

จํานวนผลงานวิจัย 

จํานวนผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพใน

ประเทศหรือตางประเทศ 

รองรับการผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา

และเสริมความเขมแข็งงานวิจัยดาน

สมดุลวัฏภาค, โฟโตเคม ีและ

จลนพลศาสตรออสซิลเลชัน  

มหาวิทยาลัยขอนแกน  จะเปนสถานทีเ่ลือก

ศึกษาทางเคมีเชิงฟสิกสเปนอันดับตนของ

ประเทศ 

ภาควิชาเคม ี ต.ค.2544 – ก.ย. 2545 500,000 

9. โครงการพัฒนาหนวยวิจัยตัวเรงปฏิกิริยา ตัวดูดซับและ

การประยุกต   

 

ไดหนวยวิจัยตัวเรงปฏิกิริยา ตัวดูดซับและการ

ประยุกต 

จํานวนผลงานวิจัย 

จํานวนผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพใน

ประเทศหรือตางประเทศ 

รองรับการผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา

และเสริมความเขมแข็งงานวิจัยดานตัวเรง

ปฏิกิริยา ตัวดูดซับและการประยุกต   

ผลิตตัวเรงปฏิกิริยาที่มีคุณภาพให

อุตสาหกรรมการหมัก ปโตรเคมี และ

สิ่งแวดลอมในทองถิ่น 

ภาควิชาเคม ี ต.ค.2544 – ก.ย. 2545 250,000 
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เปาหมายและดัชนชีี้วัดความสําเร็จ 
โครงการ / กิจกรรม 

ผลผลติ ผลลัพธ 
ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา วงเงินงบประมาณ 

10. โครงการจัดตั้งศูนยวิจัยทางเคมีจากผลิตภัณฑ 

ธรรมชาติ 

ไดศูนยวิจัยทางเคมจีากผลิตภัณฑธรรมชาติ 

จํานวนโครงการวิจัยที่ไดรับการตีพิมพใน

ประเทศและตางประเทศ 

 

ไดศูนยวิจัยทางเคมจีากผลิตภัณฑธรรมชาติ

ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ซึ่งจะเปน

ศูนยรวมของหนวยงานดานการศึกษาใน

ภูมิภาค เชน สถาบันราชภัฏ  สถาบันราช

มงคลที่มีงานวิจัยดานนี้ 

สรางกลุมวิจัยดานเคมีผลิตภัณฑธรรมชาติ

ในลักษณะตางสาขาวิชา 

เสริมความเขมแข็งทางวิชาการ สาขาเคมี

อินทรีย  

ภาควิชาเคม ี ต.ค.2544 – ก.ย. 2545 1,500,000 

11. โครงการความรวมมือวิจัยกับสถาบัน/องคกร

ตางประเทศ 

 

ผลงานวิจัยรวมกับตางประเทศ อยางนอย  2  

เรื่อง  

ผลงานวิจัยไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการ

นานาชาติอยางนอย  1  เรื่อง  

ผลงานและนักวิจัยกาวสูมาตรฐาน

ระดับนานาชาติ 

 

ฝายวิจัย/ภาควิชา ต.ค.2544 – ก.ย. 2545 600,000 

12. โครงการจัดตั้งหนวยวิจัยโคออรดิเนชัน  

 

ไดหองปฏิบัติการเคมีโคออรดิเนชัน 

จํานวนผลงานวิจัย 

จํานวนผลงานวิจัยที่ไดรับการตีหรือเผยแพร

ในระดับนานาชาติ 

มีหองปฏิบัติการวิจัยที่สามารถใหบริการ

ดานการเรียนการสอนและการวิจัยใหแก

นักศึกษาและบุคลากรในมหาวิทยาลัยและ

บุคคลภายนอก ซึ่งเปนฐานหลักของการ

พัฒนาหลักสูตรบัณฑิตศึกษาไปสูระดับ

ความเปนสากล 

ภาควิชาเคม ี ต.ค.2544 – ก.ย. 2545 500,000 
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เปาหมายและดัชนชีี้วัดความสําเร็จ 
โครงการ / กิจกรรม 

ผลผลติ ผลลัพธ 
ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา วงเงินงบประมาณ 

13. โครงการจัดตั้งศูนยวิจัยและพัฒนาไซเดอโรฟอร เพื่อ

การประยุกตใช 

 

ไดศูนยวิจัยและพัฒนาไซเดอโรฟอรเพือ่การ

ประยุกตใช 

จํานวนผลงานวิจัย 

จํานวนผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพและ

เผยแพร 

เสริมความเขมแข็งทางวิชาการ ภาควิชาเคม ี ต.ค.2544 – ก.ย. 2545 1,000,000 

14. โครงการจัดตั้งศูนยวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑยาง

ธรรมชาติ   

 

ศูนยวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑยางธรรมชาติ 

จํานวนผลงานวิจัย 

จํานวนผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพและ

เผยแพร 

เพื่อยกระดับคณุภาพของผลิตภัณฑจากยาง

ธรรมชาติ  อันเปนการสงเสริมการ

ประกอบการทางดานยางธรรมชาติ 

ภาควิชาเคม ี ต.ค.2544 – ก.ย. 2545 500,000 

15. โครงการสืบสานภูมิปญญาทองถิ่น จํานวนผลงานวิจัยอยางนอย 1 ผลงาน สืบทอดภูมิปญญาทองถิ่นในการผลิต

ผลิตภัณฑใหไดมาตรฐานคุณภาพ 

ฝายวิจัย/ภาควิชา ต.ค.2544 – ก.ย. 2545 100,000  

16.  ศูนยภูมิสารสนเทศเพื่อพัฒนาภาค

ตะวันออกเฉยีงเหนอื  

ผลงานวิจัยตีพิมพในวารสาร 2 เรื่อง 

 

สนับสนุนการผลิตบัณฑิตระดับ

บัณฑิตศึกษาทางดานการรับรูจากระยะไกล

และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 

ฝายวิจัย/ภาควิชา ต.ค.2544 – ก.ย. 2545 5,000,000  

17. โครงการจัดประชุมทางวิชาการ การประชุมทางวิชาการอยางนอย 2 ครั้ง 

การประชุมเชิงปฏิบัติการอยางนอย  1 ครั้ง 

บุคลากรและนักศึกษาไดรับการพัฒนาทาง

วิชาการและสรางประสบการณในการ

นําเสนอผลงานวิจัย 

ฝายวิจัย/ภาควิชา ต.ค.2544 – ก.ย. 2545 100,000  

18. โครงการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ/ระดับ

นานาชาติ 

จํานวนอยางนอย 1 ครั้ง เสริมความเขมแข็งทางวิชาการ ฝายวิจัย/ภาควิชา ต.ค.2544 – ก.ย. 2545 200,000 

 

 



 

T:\nucharin\ขอมูลลง web\list\ขอมูลแผน\สรุปแผนปฏิบัติการ 2545-2549_มติกก.ประจําคณะ 1 ส.ค..doc 

97

เปาหมายและดัชนชีี้วัดความสําเร็จ 
โครงการ / กิจกรรม 

ผลผลติ ผลลัพธ 
ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา วงเงินงบประมาณ 

19. โครงการเสวนาวิชาการ กิจกรรมเสวนา 12 ครั้ง/ป เสริมความเขมแข็งทางวิชาการและมีการ

รวมกลุมทําวิจัย 

ฝายวิจัย/ภาควิชา ต.ค.2544 – ก.ย. 2545 24,000 

20. โครงการจัดตั้งทุนวิจัยภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ผลงานวิจัย 2 เรื่อง และไดรับการตีพิมพหรือ

เผยแพร 

อาจารยมีประสบการณในการนําเสนอ

ผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับ

ภาควิชาฯ ซึ่งจะนําไปสูการประชุม

ระดับชาติและนานาชาติ 

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ต.ค.2544 – ก.ย. 2545 40,000  

 

แผนพัฒนาดานการบริการวิชาการแกสังคม 

เปาหมายและดัชนชีี้วัดความสําเร็จ 
โครงการ / กิจกรรม 

ผลผลติ ผลลัพธ 
ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา วงเงินงบประมาณ 

1. โครงการอบรมวิชาการทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตร 

เทคโนโลยีสารสนเทศ และสิ่งแวดลอม แบบบูรณา

การ 

โครงการฝกอบรม  25 โครงการ รอยละ 75 ของผูรับบริการมีความพึงพอใจ คณะกรรมการบริการวิชาการแกสังคม/

งานบริการวิชาการและวิจัย/ภาควิชา 

ต.ค.2544 – ก.ย. 2545 1,600,000  

2. โครงการบริการใหคําปรึกษาแกชุมชน องคการบริหาร

สวนตําบล และวิสาหกิจขนาดกลางและยอม (SMEs) 

บริการใหคําปรึกษา  24 ครั้ง เสริมสรางความเขมแข็งใหแกชุมชน 

องคการบริหารสวนตําบล และวิสาหกิจ

ขนาดกลางและยอม (SMEs) 

คณะกรรมการบริการวิชาการแกสังคม/

งานบริการวิชาการและวิจัย 

ต.ค.2544 – ก.ย. 2545 50,000  

3. โครงการบริการเปาแกว  บริการซอม/สรางเครื่องแกวขั้นสูงไดปละไม

นอยกวา  150 ชิ้น 

เปนการเพิ่มรายไดจากการบริการแก

หนวยงานอื่น และลดคาใชจายภายในคณะฯ

จากการจัดซื้อเครื่องแกว 

คณะกรรมการบริการวิชาการแกสังคม/

งานบริการวิชาการและวิจัย 

ต.ค.2544 – ก.ย. 2545 50,000  
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เปาหมายและดัชนชีี้วัดความสําเร็จ 
โครงการ / กิจกรรม 

ผลผลติ ผลลัพธ 
ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา วงเงินงบประมาณ 

4. โครงการอบรมครูวิทยาศาสตร มีครูวิทยาศาสตรไดรับการฝกอบรมอยางนอย

100 คน 

สรางความเขมแข็งของกระบวนการเรียน

การสอนทางวิทยาศาสตรในโรงเรียน 

ฝายวิชาการ/ภาควชิา ต.ค.2544 – ก.ย. 2545 500,000 

5. กิจกรรมสัปดาหวิทยาศาสตรแหงชาติ จัดกิจกรรมสัปดาหวิทยาศาสตรแหงชาติ  1 

ครั้ง และมีผูเขาชมงานประมาณ  21,000   คน 

ผูเขาชมงานไดรับความรูทาง 

วิทยาศาสตร และเสริมการเรียนรูทาง

วิทยาศาสตรแกอาจารยและนักเรียน 

งานบริการวิชาการและวิจัย/ทุก

หนวยงานภายในคณะฯ 

ก.ค. – ส.ค. 2545 400,000 

6. พิพิธภัณฑวิทยาศาสตร จํานวนผูเขาชม สรางความเขมแข็งของกระบวนการเรียนรู

ทางวิทยาศาสตร 

คณะกรรมการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตร ต.ค.2544 – ก.ย. 2545 100,000 

7. คณะวิทยาศาสตรพบประชาชน จํานวนครั้งของการจัดกิจกรรม เสริมกระบวนการเรียนรูทางดาน

วิทยาศาสตรแกประชาชน/เผยแพรผลงาน

ของคณะวิทยาศาสตร 

คณบดี/รองคณบด/ีหัวหนาภาควิชา ต.ค.2544 – ก.ย. 2545 100,000 

8. โครงการความรวมมือกับสถาบันสงเสริมการสอน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) 

พัฒนาโรงเรียนในโครงการไมนอยกวา 8 

โรงเรียน 

ครู/อาจารยในโรงเรียนเขารวมกิจกรรมพัฒนา

อยางนอยคนละ 1 ครั้ง 

ครู/อาจารยมีการพัฒนาสื่อการสอนในรูปแบบ

ตางๆอยางนอยปละ  1 รายวิชาตอโรงเรียน 

เปนตนแบบการพัฒนาการเรียนการสอน

คณิตศาสตร วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี

ในระดับโรงเรียน 

คณะกรรมการโครงการความรวมมือ

กับสถาบันสงเสริมการสอน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) 

ต.ค.2544 – ก.ย. 2545 1,400,000 

9. โครงการโอลิมปกวิชาการ มีจํานวนนักเรียนไดรับการฝกอบรม 

 

สรางความเขมแข็งของกระบวนการเรียนรู

ทางวิทยาศาสตร 

ฝายวิชาการ/ภาควชิา ต.ค.2544 – ก.ย. 2545 1,200,000 
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เปาหมายและดัชนชีี้วัดความสําเร็จ 
โครงการ / กิจกรรม 

ผลผลติ ผลลัพธ 
ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา วงเงินงบประมาณ 

10. โครงการฟสิกสดาราศาสตรโอลิมปก ครู 

- จํานวนของครูที่เขาฝกอบรม 

- รอยละของครูที่ผานการฝกอบรม 

นักเรียน 

- ผลการเรียนเฉลี่ย (G.P.A.) ของ- นักเรียนที่

เขาฝกอบรม 

- จํานวนของนักเรียนที่เขาฝกอบรม 

- รอยละของนักเรียนที่ผานการฝกอบรม  

(คาย 1) 

- รอยละของนักเรียนที่ผานการฝกอบรม 

(คาย 2) 

- จํานวนของนักเรียนที่เขาแขงขันโอลมิปก

วิชาการในระดับประเทศหรือระดับโลก 

สรางความเขมแข็งของกระบวนการเรียนรู

ทางฟสิกสดาราศาสตร 

ภาควิชาฟสิกส ต.ค.2544 – ก.ย. 2545 100,000 

11. โครงการฝกอบรมการใชเครื่องมือวิทยาศาสตร โครงการฝกอบรม 1 ครั้ง เครื่องมือวิทยาศาสตรถูกใชอยางมี

ประสิทธิภาพและคุมคา 

คณะกรรมการบริการวิชาการแก 

สังคม 

ต.ค.2544 – ก.ย. 2545 50,000  

12. ศูนยบริการวิเคราะหทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี บริการวิเคราะหอยางนอย  50 เรื่อง รอยละ 75 ของผูรับบริการมีความพึงพอใจ คณะกรรมการบริการวิชาการแกสังคม/

งานบริการวิชาการและวิจัย/ภาควิชา 

ต.ค.2544 – ก.ย. 2545 200,000  

13. โครงการติดตามผลการนําผลงานวิจัยสูการนําไปใช รายงานผลการนําผลงานวิจัยสูการนําไปใช 2 

ครั้ง 

ชุมชนไดรับประโยชนจากโครงการวิจัย

อยางแทจริง 

คณะกรรมการบริการวิชาการแกสังคม ต.ค.2544 – ก.ย. 2545 20,000 
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เปาหมายและดัชนชีี้วัดความสําเร็จ 
โครงการ / กิจกรรม 

ผลผลติ ผลลัพธ 
ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา วงเงินงบประมาณ 

14. โครงการความรวมมือทางวิชาการกับสํานักงาน

วิทยาการตํารวจ 

- ผลงานวิจัยอยางนอย 2 ผลงานถูกนําไปใช

ประโยชนในกระบวนการยุติธรรม 

- โครงการฝกอบรม อยางนอย 2 โครงการ 

- นักศึกษาของคณะฯ ดูงานของสํานักงาน

ตํารวจแหงชาติ  1 ครั้ง 

- นักศึกษาของคณะฯ 3 – 5 คน ฝกงานที่

สํานักงานตํารวจแหงชาติ 

 

เสริมความเขมแข็งของกระบวนการ

ยุติธรรม และเสริมกระบวนการผลิตบัณฑิต 

คณะกรรมการดําเนินงานโครงการ

ความรวมมือทางวชิาการกับสํานักงาน

วิทยาการตํารวจ/ภาควิชา 

ต.ค.2544 – ก.ย. 2545 172,500 

15. โครงการจัดตั้งศูนยฝกอบรมรวมกับ Microsoft  และ  

Testing  Center 

มีศูนยฝกอบรมรวมกับ Microsoft  และ  

Testing  Center 

เพิ่มโอกาสของการเรียนรูและพัฒนาทักษะ

ทางดานคอมพิวเตอร 

และเปนการแสวงหารายไดของคณะฯ 

ฝายวางแผนและพัฒนา ต.ค.2544 – ก.ย. 2545 220,000 

16. โครงการหนวยใหคําปรึกษาทางสถิติ ผูมาขอรับคําปรึกษาทางสถิติ ไมนอยกวา 50 

คน 

ไดรับคําปรึกษาทางสถิติ 100 % ภาควิชาสถิต ิ ต.ค.2544 – ก.ย. 2545 60,000 

17. โครงการนักชีววิทยารุนเยาวเพื่อพฒันาสื่อการสอน

รวมกับโรงเรียนขยายโอกาสในเขตจังหวัดขอนแกน 

สื่อการสอนชีววิทยา โรงเรียนขยายโอกาสมีสื่อการสอนที่ตรง

หลักสูตร โดยพยายามใชวัสดุทองถิ่น 

ภาควิชาชีววิทยา ต.ค.2544 – ก.ย. 2545 24,000 
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แผนพัฒนาดานกิจการนักศึกษา 

เปาหมายและดัชนชีี้วัดความสําเร็จ 
โครงการ / กิจกรรม 

ผลผลติ ผลลัพธ 
ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา วงเงินงบประมาณ 

1. โครงการนักศึกษาดีเดน นักศึกษาดีเดน จํานวน 9 คน นักศึกษาดีเดนเปนแบบอยางที่ดีของ 

นักศึกษาคณะฯ 

ฝายกิจการนักศึกษา  10,000 

2. โครงการพบผูปกครอง จํานวนผูปกครองเขารวมกิจกรรม การสรางความเขาใจและสรางภาพลักษณที่

ดีตอสถาบันการศึกษา 

ฝายกิจการนักศึกษา/ภาควิชา  20,000 

3. โครงการนักศึกษาพบอาจารยที่ปรึกษา นักศึกษาทุกคนไดพบอาจารยที่ปรึกษา เสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวาง

อาจารยกับนักศึกษา 

ฝายกิจการนักศึกษา/ภาควิชา  20,000 

4. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม จํานวนนักศึกษาชั้นปที่ 1 ทุกคนเขารวม 

กิจกรรม 

การเตรียมความพรอมของนักศึกษาตอการ

เปนนักศึกษาและบัณฑิตที่มีคุณภาพ 

ฝายกิจการนักศึกษา/ภาควิชา  20,000 

5. โครงการตอนรับนองใหม (โครงการแจกสายรหัส, 

โครงการถวายสัตยปฏิญาณฯ, โครงการเชียร ฯลฯ) 

จํานวนนักศึกษาเขารวมกิจกรรม ความสัมพันธอันดขีองนักศึกษา ฝายกิจการนักศึกษา/ภาควิชา  20,000 

6. โครงการฝกและพัฒนาจิตนักศึกษา จํานวนนักศึกษาเขารวมกิจกรรม เสริมสรางคุณลักษณะดานคุณธรรมและ

จริยธรรมแกนักศึกษา 

ฝายกิจการนักศึกษา/ภาควิชา  20,000 

7. โครงการวันไหวครู อยางนอยนักศึกษาชั้นปที่ 1 ทุกคนเขารวม 

กิจกรรม 

เสริมสรางคุณลักษณะดานคุณธรรม/

จริยธรรมแกนักศึกษา และดํารงไวซึ่งความ

งดงามทางวัฒนธรรมเกี่ยวกับการแสดงง

ความเคารพและกตญัูตอครูอาจารย 

ฝายกิจการนักศึกษา/ภาควิชา  10,000 

8. โครงการทําบุญตักบาตร จํานวนนักศึกษาเขารวมกิจกรรม นักศึกษาไดสืบสานประเพณีไทยและ

อนุรักษวัฒนธรรมไทย 

ภาควิชาจุลชีววิทยา  7,180  

9. โครงการปจฉิมนิเทศและแนะแนวอาชีพ จํานวนนักศึกษาชั้นปที่ 4 ทุกคนเขารวม 

กิจกรรม 

การเตรียมความพรอมของบัณฑิตตอการ

ออกไปรับใชสังคม 

ฝายกิจการนักศึกษา/ภาควิชา  50,000 
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เปาหมายและดัชนชีี้วัดความสําเร็จ 
โครงการ / กิจกรรม 

ผลผลติ ผลลัพธ 
ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา วงเงินงบประมาณ 

10. โครงการบัณฑิตตืนสูเหยา จํานวนบัณฑิตที่เขารวมกิจกรรม การสรางความภาคภูมิใจที่มีตอสถาบัน ฝายกิจการนักศึกษา/ภาควิชา  50,000 

11. โครงการสัมมนากิจกรรมนักศึกษา จํานวนนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม เสริมกระบวนการผลิตบัณฑิต เพื่อใหได

ตามคุณลักษณะบณัฑิตที่พึงประสงคของ

คณะฯ 

ฝายกิจการนักศึกษา  50,000 

12. โครงการติววิชาการแกนักศึกษา จํานวนนักศึกษาเขารวมกิจกรรม เสริมกระบวนการผลิตบัณฑิต เพื่อใหได

ตามคุณลักษณะบณัฑิตที่พึงประสงคของ

คณะฯ 

ฝายกิจการนักศึกษา/ภาควิชา  20,000 

13. โครงการสันทนาการ (Science  Night,  More’s  Day) จํานวนนักศึกษาเขารวมกิจกรรม เสริมกระบวนการผลิตบัณฑิต เพื่อใหได

ตามคุณลักษณะบณัฑิตที่พึงประสงคของ

คณะฯ 

ฝายกิจการนักศึกษา  60,000 

14. โครงการ  Science   Tour จํานวนนักศึกษาเขารวมกิจกรรม เสริมกระบวนการผลิตบัณฑิต เพื่อใหได

ตามคุณลักษณะบณัฑิตที่พึงประสงคของ

คณะฯ 

ฝายกิจการนักศึกษา  30,000 

15. โครงการคายอาสาพัฒนาและบําเพญ็ประโยชน จํานวนนักศึกษาเขารวมกิจกรรม เสริมกระบวนการผลิตบัณฑิต เพื่อใหได

ตามคุณลักษณะบณัฑิตที่พึงประสงคของ

คณะฯ 

ฝายกิจการนักศึกษา/ภาควิชา  100,000 

16. โครงการลูกชาง-กัลปพฤกษ  (มข.-มช.) จัดกิจกรรม 1 ครั้ง นักศึกษาทั้งสองสถาบันไดเสริมสราง

ความสัมพันธอันด ี

ฝายกิจการนักศึกษา  30,000 
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เปาหมายและดัชนชีี้วัดความสําเร็จ 
โครงการ / กิจกรรม 

ผลผลติ ผลลัพธ 
ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา วงเงินงบประมาณ 

17. โครงการกีฬา  (4 – สัมพันธ,  Mini  Soccer,  กีฬานอง

ใหม,  อะตอมเกมส) 

จัดกิจกรรมทางดานกีฬา  4 ครั้ง นักศึกษาไดเสริมสรางความสัมพันธอนัดี 

และเสริมสรางความแข็งแรงของสุขภาพจิต/

สุขภาพกาย  

ฝายกิจการนักศึกษา  50,000 

18. โครงการวันลอยกระทง เขารวมกิจกรรมกับทางมหาวิทยาลัยขอนแกน  

1 ครั้ง 

นักศึกษาไดตระหนักถึงวัฒนธรรมประเพณี

อันดีงามของชาต ิ

ฝายกิจการนักศึกษา  10,000 

19. ปรับปรุงอาคารกิจกรรมนักศึกษา (บริเวณใตถุน

อาคาร SC.08) 

ไดอาคารกิจกรรมนักศึกษาและหองศึกษา

เรียนรูดวยตนเองของนักศึกษา 

นักศึกษามีสถานที่จัดกิจกรรม อันเปนการ

เสริมสรางและพัฒนานักศึกษา 

ฝายวางแผนและพัฒนา  250,000 

20. โครงการฝกงานและดูงานบัณฑิต จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เขารวม 

กิจกรรมอยางนอย 100 คน  

 

เสริมกระบวนการผลิตบัณฑิต เพื่อใหได

ตามคุณลักษณะบณัฑิตที่พึงประสงคของ

คณะฯ 

ฝายกิจการนักศึกษา/ภาควิชา  100,000 

21. โครงการฝกทักษะภาษาอังกฤษ กิจกรรมเสริมทักษะทางดานภาษาอังกฤษ 

อยางนอยเดือนละ 2 ครั้ง 

เสริมกระบวนการผลิตบัณฑิต เพื่อใหได

ตามคุณลักษณะบณัฑิตที่พึงประสงคของ

คณะฯ 

ฝายกิจการนักศึกษา/ภาควิชา  100,000 

 

22. โครงการพัฒนาผูเชี่ยวชาญเฉพาะทางสําหรับ 

นักศึกษา 

นักศึกษา 180 คน ไดเขารับการอบรมทางดาน

เครือขายวิศวกรรมซอฟทแวร, กราฟก, การ

เขียนโปรแกรมติดตั้งอุปกรณWebTechnology 

และอุปกรณไรสายและฐานขอมูล 

นักศึกษามีความเชี่ยวชาญทางดานเครอืขาย,

วิศวกรรมซอฟแวร, กราฟก, การเขียน

โปรแกรมติดตั้งอุปกรณ,Web Technology 

และอุปกรณไรสายและฐานขอมูล 

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร  60,000  

23. โครงการฝกทักษะทางดานคอมพิวเตอร จํานวนนักศึกษาอยางนอย 100 คน ไดรับการ

ฝกทักษะ 

เสริมกระบวนการเรียนรูของนักศึกษา

ทางดานคอมพิวเตอร 

ฝายกิจการนักศึกษา/ภาควิชา  48,000  

24.  ทุนการศึกษาสําหรับนักศึกษา จํานวนนักศึกษาไดรับทุนการศึกษาอยางนอย 

50 คน 

เสริมโอกาสทางการศึกษาของนักศึกษา ฝายกิจการนักศึกษา/ภาควิชา  200,000  
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แผนพัฒนาดานประกันคุณภาพการศึกษา 

เปาหมายและดัชนชีี้วัดความสําเร็จ 
โครงการ / กิจกรรม 

ผลผลติ ผลลัพธ 
ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา วงเงินงบประมาณ 

1.  จัดทํารายงานผลการดําเนินงานประจําป      

     1.1 จัดทํารายงานผลการดําเนินงานประจําปของคณะ

วิทยาศาสตร 

รายงานผลการดําเนินงานของคณะ

วิทยาศาสตร 1 เลม 

สรางความเชื่อมั่นตอผลผลิตของคณะฯ

ภายใตภารกิจหลัก 

คณะกรรมการประกันคุณภาพ  30,000 

     1.2 จัดทํารายงานผลการดําเนินงานประจําปของ

ภาควิชา 

รายงานผลการดําเนินงานของภาควิชา 

ภาควิชาละ  1 เลม 

สรางความเชื่อมั่นตอผลผลิตของคณะฯ

ภายใตภารกิจหลัก 

ภาควิชา  10,000 

     1.3 จัดทํารายงานผลการดําเนินงานประจําปของ

สํานักงานคณบดี 

รายงานผลการดําเนินงานของสํานักงาน

คณบดี 1 เลม 

สรางความเชื่อมั่นตอผลผลิตของคณะฯ

ภายใตภารกิจหลัก 

เลขานุการคณะวิทยาศาสตร  2,000 

2.  โครงการใหความรูและความเขาใจเกี่ยวกับระบบ

ประกันคุณภาพ 

จัดประชุมสัมมนาอยางนอย 1 ครั้ง 

อบรมผูตรวจเยี่ยม/ตรวจสอบภายใน 1 ครั้ง 

ฝกอบรมการเขียนรายงานผลการดําเนินงาน 

บุคลากรของคณะฯมีบทบาทอยางชัดเจนตอ

การดําเนินงานตามระบบประกันคุณภาพ 

คณะกรรมการประกันคุณภาพ  80,000 

3.  ตรวจเยี่ยม/ตรวจสอบหนวยงานภายใน 

คณะวิทยาศาสตร 

ทุกหนวยงานไดรับการตรวจเยี่ยม/ตรวจสอบ

คุณภาพ  1 ครั้ง 

สรางความเชื่อมั่นตอผลผลิตของคณะฯ

ภายใตภารกิจหลัก 

คณะกรรมการประกันคุณภาพ  50,000 

4.  เตรียมความพรอมรับการประเมินคุณภาพภายใน คณะฯมีความพรอมรับการประเมินคุณภาพ

ภายในจากมหาวิทยาลัยขอนแกน/ทบวงฯ 

คณะฯไดรับการรับรองคุณภาพ คณะกรรมการประกันคุณภาพ  15,000 

5.  เตรียมความพรอมรับการประเมินคุณภาพภายนอก คณะฯมีความพรอมรับการประเมินคุณภาพ

ภายในจากสมศ. 

คณะฯไดรับการรับรองคุณภาพ คณะกรรมการประกันคุณภาพ  25,000 

6.  โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ ระบบการประกันคุณภาพไดรับการพัฒนา

อยางตอเนื่อง 

เพิ่มความเชื่อมั่นตอผลผลิตของคณะฯ

ภายใตภารกิจหลัก 

คณะกรรมการประกันคุณภาพ  220,000 
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แผนพัฒนาดานการบริหาร 

เปาหมายและดัชนชีี้วัดความสําเร็จ 
โครงการ / กิจกรรม 

ผลผลติ ผลลัพธ 
ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา วงเงินงบประมาณ 

1. โครงการจัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อการบริหาร

และจัดการ 

จัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอร ที่สอดคลองกับ

ลักษณะการใชงาน  50 เครื่อง 

สามารถใชเครื่องคอมพิวเตอรเปนเครื่องมือ

ในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลสอดคลองกับภารกิจและ

แผนพัฒนาฯ 

ฝายวางแผนและพัฒนา/งานนโยบาย

และแผน/ภาควิชา 

 2,000,000 

2. โครงการจัดหาครุภัณฑเพื่อการศึกษา จัดหาครุภัณฑเพื่อการศึกษา วงเงิน 15 ลาน

บาท        สอดคลองกับแผนแมบทการจัดหา

ครุภัณฑของคณะฯ 

มีครุภัณฑที่เพยีงพอและเหมาะสม สําหรับ

การสนับสนุนการผลิตบัณฑิตและพัฒนา

ทางวิชาการ 

ฝายวางแผนและพัฒนา/งานนโยบาย

และแผน/ภาควิชา 

 15,000,000  

3. โครงการนําระบบฐานขอมูลมาใชเพื่อการบริหาร 

จัดการ 

ทุกหนวยงานนําระบบฐานขอมูลมาใชในการ

ปฏิบัติงาน 

การปฏิบัติงานมีความคลองตัว รวดเร็ว 

ถูกตอง และลดความซ้ําซอน 

ฝายวางแผนและพัฒนา/ฝายบริหาร  100,000  

4. โครงการพัฒนาบุคลากรสายผูสอน บุคลากรสายผูสอนมีความรู ความสามารถเพิ่ม

มากขึ้น 

บุคลากรสายผูสอนนําความรู ความสามารถ

มาพัฒนางานไดอยางมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล 

คณะกรรมการพัฒนาบุคลากร  424,000  

5. โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน บุคลากรสายสนับสนุนมีความรู ความสามารถ

เพิ่มมากขึ้น 

บุคลากรสายสนับสนุนนําความรู 

ความสามารถมาพัฒนางานไดอยางมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

คณะกรรมการพัฒนาบุคลากร  155,000  

 

 

แผนปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร  พ.ศ. 2546 
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เปาหมายและดัชนชีี้วัดความสําเร็จ 
โครงการ / กิจกรรม 

ผลผลติ ผลลัพธ 
ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา วงเงินงบประมาณ 

6.โครงการจัดประชุมสัมมนาเพื่อกําหนดทิศทางและ 

เปาหมายในการพึ่งตนเอง 

ไดทิศทางและเปาหมายในการพึ่งตนเองอยาง

ชัดเจน 

เสริมความเขมแข็งของการพึ่งตนเองของ

คณะฯ อันเปนการรองรับภารกิจหลักของ

คณะฯ 

ฝายวางแผนและพัฒนา/ฝายบริหาร/

ภาควิชา 

 80,000  

7. โครงการการรับ–สงเอกสาร แบบ Electronics แทน

ระบบกระดาษ 

ลดการรับ – สงเอกสารดวยระบบกระดาษ 

อยางนอยรอยละ 25 

การรับ – สงเอกสารภายในคณะฯมีความ

คลองตัว รวดเร็วและลดคาใชจาย 

ฝายวางแผนและพัฒนา/ฝายบริหาร/

ภาควิชา 

 5,000  

8. โครงการนํารองเพื่อการปรับระบบบริหาร ไดระบบการบริหารจัดการที่เหมาะสมและมี

ประสิทธิภาพ 

รองรับภารกิจทางดานการเรียนการสอน

และพัฒนาวิชาการ 

คณะกรรมการโครงการนํารองเพื่อการ

ปรับระบบบริหาร 

 10,000 

9. การวิเคราะหงานและจัดหาอัตรากําลัง เพื่อการบริหาร

กําลังคนอยางเหมาะสม 

ไดรายงานผลการวิเคราะหงาน เพื่อการบริหาร

กําลังคนอยางเหมาะสม 1 เลมและได

อัตรากําลังในปริมาณที่เหมาะสม สอดคลอง

กับภารกิจของคณะฯ 

การบริหารกําลังคนของคณะฯมีความ

เหมาะสม มีประสิทธิภาพสอดคลองกับ

ภารกิจและแผนพัฒนาฯ 

ฝายวางแผนและพัฒนา/งานนโยบาย

และแผน 

 50,000  

10. โครงการวิเคราะหระบบงานและจัดทําคูมือการ

ปฏิบัติงาน 

ไดคูมือการปฏิบัติงาน หนวยงานละ 1 เลม การปฏิบัติงานภายในหนวยงานและระหวาง

หนวยงาน  มีความชัดเจน คลองตัว และไม

ซ้ําซอน 

ทุกหนวยงาน  60,000  

11. โครงการบุคลากรดีเดน บุคลากรดีเดนปละ 2 คน บุคลากรดีเดนเปนแบบอยางที่ดีของ

บุคลากรคณะฯ 

ฝายบริหาร/เลขานุการคณะฯ/

คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก

บุคลากรดีเดน 

 50,000 

12. โครงการสงเสริมและพัฒนาบุคลากรดานเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

บุคลากรรอยละ 10 มีทักษะทางดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มมากขึ้น 

บุคลากรนําความรู ความสามารถทางดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อยกระดับคณุภาพ

ของการทํางาน 

ฝายวางแผนและพัฒนา  3,000,000  

(เปนกองทุน

หมุนเวียน) 
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เปาหมายและดัชนชีี้วัดความสําเร็จ 
โครงการ / กิจกรรม 
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ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา วงเงินงบประมาณ 

13.โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบเครือขายคอมพิวเตอรมีสภาพพรอมใช

งานไดอยางตลอดเวลา 

ไดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม

และมีประสิทธิภาพ 

รองรับภารกิจการบริหารจัดการ การเรียน

การสอนและพัฒนาทางวิชาการของคณะฯ 

ฝายวางแผนและพัฒนา  283,500 

14. พัฒนาระบบการรายงานผล ติดตาม และประเมินผล

การปฏิบัติงาน 

ไดระบบการรายงานผล ติดตาม และ

ประเมินผลการปฏิบัติงานอยางเปนรูปธรรม 

การรายงานผล ติดตาม และประเมินผลการ

ปฏิบัติงานมีการดําเนินการอยางตอเนื่อง 

ฝายวางแผนและพัฒนา/ภาควิชา  20,000 

15. วิเคราะหการใชจายงบประมาณ รายงานผลการใชจายงบประมาณแผนดินและ

เงินรายได ปละ 1 เลม 

นําผลการวิเคราะหไปใชในการบริหาร

จัดการ การวางแผน และตัดสินใจ 

งานคลังและพัสดุ/งานนโยบายและ

แผน 

 15,000 

16. โครงการจัดทําและพัฒนาระบบการใชทรัพยากร

รวมกัน 

ไดระบบการใชทรัพยากรรวมกัน ทรัพยากรถูกนํามาใชงานรวมกัน อยาง

คุมคาและมีประสิทธิภาพ 

ฝายบริหาร/เลขานุการคณะฯ/ภาควิชา  50,000  

17.โครงการปรับปรุงและซอมแซมอาคารเรียน 

       

อาคารเรียนไดรับการปรับปรุงและซอมแซม 

เพื่อใหมีสภาพที่เหมาะสมกับการใชประโยชน 

รองรับภารกิจการบริหารจัดการ การเรียน

การสอนและพัฒนาทางวิชาการของคณะฯ 

ฝายวางแผนและพัฒนา/ภาควิชา  11,810,000 

18. โครงการปรับปรุงระบบเครือขายคอมพิวเตอร คณะ

วิทยาศาสตร 

ไดระบบเครือขายคอมพิวเตอรที่มี

ประสิทธิภาพ 

รองรับภารกิจการบริหารจัดการ การเรียน

การสอนและพัฒนาทางวิชาการของคณะฯ 

ฝายวางแผนและพัฒนา/ภาควิชา  2,000,000 

19. โครงการพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน มีลานจอดรถรองรับรถยนต และ

รถจักรยานยนต 

มีสวนหยอม/สนามหญาที่สวยงาม 

คณะวิทยาศาสตรมีภูมิทัศนที่เอื้อตอ

การศึกษาและพัฒนาวิชาการ 

กรรมการจัดภูมิทัศน คณะวิทยาศาสตร/

ภาควิชา 

 700,000 

20. โครงการปรับปรุงหองทํางานของหนวยงาน ภายใน

คณะวิทยาศาสตร 

หองทํางานของหนวยงานภายในคณะ

วิทยาศาสตร ไดรับการปรับปรุง 

หองทํางานของหนวยงานภายในคณะ

วิทยาศาสตรมีสภาพที่เหมาะสม เอื้อตอการ

บริหารจัดการที่ดี 

ฝายวางแผนและพัฒนา/ภาควิชา/

สํานักงานคณบดี 

  1,500,000 
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เปาหมายและดัชนชีี้วัดความสําเร็จ 
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ผลผลติ ผลลัพธ 
ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา วงเงินงบประมาณ 

21. โครงการสัมมนาแนวทางพัฒนาหนวยงานภายใน

คณะวิทยาศาสตร 

ภาควิชามีความชัดเจนตอแนวทางการพัฒนา สรางความเขมแข็งของการดําเนินงาน

ภายใตแผนพัฒนาฯ 

ฝายวางแผนและพัฒนา/ภาควิชา/

สํานักงานคณบดี 

 300,000 

22. โครงการจัดทําและพัฒนาระบบฐานขอมูลเพื่อการ

บริหารจัดการหองปฏิบัติการ 

ไดระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหารจัดการ

หองปฏิบัติการ ที่เหมาะสม 

รองรับภารกิจทางดานการเรียนการสอน

และพัฒนาวิชาการ 

ภาควิชา  60,000 

23. โครงการอบรมการดูแลและบํารุงรักษาอุปกรณการ

เรียนการสอน 

กิจกรรมการฝกอบรม 1 ครั้ง เสริมความเขมแข็งของการจัดการเรียนการ

สอนและพัฒนาทางวิชาการ 

คณะกรรมการพัฒนาบุคลากร  30,000 

24. โครงการจัดตั้งหองอิเล็กทรอนิกสเวอรกช็อพ 

(Electronics Workshop) 

- หองอิเล็กทรอนิกสเวอรกช็อพ พรอม

เครื่องมือและครุภณัฑ 

- จํานวนการใหบริการ ปละ 20 – 35 งาน 

 

- กลุมวิจัยของภาควชิาไดรับบริการซอม
และสรางเครื่องมืออิเล็กทรอนิกสสําหรับ

งานวิจัยอยางทั่วถึง 

- ใหบริการอิเล็กทรอนิกสเวอรกช็อพไดอ
ยางเปนระบบ 

 

ภาควิชาฟสิกส  100,000  

25. โครงการการฝกอบรมการรักษาความปลอดภัยใน

หองปฏิบัติการ 

ฝกอบรม 1 ครั้ง เปนการสรางความเชื่อมั่นตอการใช

หองปฏิบัติการไดอยางปลอดภัย 

คณะกรรมการพัฒนาบุคลากร  50,000  

26. โครงการสรางหองปฏิบัติการดานวัสดุศาสตร ไดหองปฏิบัติการดานวัสดุศาสตร พรอม

ครุภัณฑ 

รองรับการขยายการศึกษาทางดานวัสดุ

ศาสตร  

ภาควิชาฟสิกส  2,000,000  

27.โครงการสรางหองวิจัยและพัฒนาทฤษฎีของอะตอม

และโซลิสเตด 

ไดหองวิจัยและพัฒนาทฤษฎีของอะตอมและ

โซลิสเตด 

รองรับการจัดการศึกษาและงานวิจัยของ

ภาควิชา 

ภาควิชาฟสิกส  230,000  

28.โครงการปรับปรุงโรงงาน (Workshop) โรงงานไดรับการปรับปรุงมีสภาพที่พรอม

สํารับการใชประโยชน 

รองรับภารกิจทางดานการเรียนการสอน

และพัฒนาวิชาการ 

ภาควิชาฟสิกส  500,000  
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ผลผลติ ผลลัพธ 
ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา วงเงินงบประมาณ 

29. โครงการพัฒนาหอดูดาว หอดูดาวไดรับการพัฒนา 

จํานวนผูเขาชม 

เสริมความเขมแข็งทางวิชาการดานดารา

ศาสตร 

ภาควิชาฟสิกส  1,000,000 

30. โครงการกูยืมเงินเพื่อจัดซื้อไมโครคอมพิวเตอร อาจารย 10 คน เปนเจาของเครื่องคอมพิวเตอร เสริมความเขมแข็งของการจัดการเรียนการ

สอนและพัฒนาทางวิชาการ 

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร  400,000  

31. โครงการจัดทําสวนสมุนไพรและพรรณไมหายาก สวนพรรณไม เสริมกระบวนการเรียนรูเกี่ยวกับสมุนไพร

และพรรณไมหายาก 

ภาควิชาชีววิทยา  10,000 

 

แผนพัฒนาดานการจัดการศึกษา 

เปาหมายและดัชนชีี้วัดความสําเร็จ 
โครงการ / กิจกรรม 

ผลผลติ ผลลัพธ 
ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา วงเงินงบประมาณ 

1. จัดการการเรียนการสอนของหลักสูตรเดิมที่มีอยูแลว   ฝายวิชาการ/ภาควชิา   

    1.1 ระดับปริญญาตรี      

        1.1.1 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร รับนักศึกษา 40 คน 

ผลิตบัณฑิต 21 คน 

รอยละ 75 ของผูใชบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร

มีความพึงพอใจ 

ภาควิชาคณิตศาสตร  1,600,000  

        1.1.2 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคม ี รับนักศึกษา 50 คน 

ผลิตบัณฑิต 58 คน 

รอยละ 75 ของผูใชบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร

มีความพึงพอใจ 

ภาควิชาเคม ี  2,000,000  

        1.1.3 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา รับนักศึกษา 50 คน 

ผลิตบัณฑิต 27 คน 

รอยละ 75 ของผูใชบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร

มีความพึงพอใจ 

ภาควิชาจุลชีววิทยา  2,000,000  

        1.1.4 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคม ี รับนักศึกษา 20 คน 

ผลิตบัณฑิต 17 คน 

รอยละ 75 ของผูใชบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร

มีความพึงพอใจ 

ภาควิชาชีวเคม ี  800,000  
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เปาหมายและดัชนชีี้วัดความสําเร็จ 
โครงการ / กิจกรรม 

ผลผลติ ผลลัพธ 
ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา วงเงินงบประมาณ 

        1.1.5 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา รับนักศึกษา 60 คน 

ผลิตบัณฑิต 38 คน 

รอยละ 75 ของผูใชบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร

มีความพึงพอใจ 

ภาควิชาชีววิทยา  2,400,000  

        1.1.6 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร 

สิ่งแวดลอม 

รับนักศึกษา 45 คน 

ผลิตบัณฑิต 33 คน 

รอยละ 75 ของผูใชบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร

มีความพึงพอใจ 

ภาควิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม  1,800,000  

        1.1.7 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส รับนักศึกษา 60 คน 

ผลิตบัณฑิต 35 คน 

รอยละ 75 ของผูใชบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร

มีความพึงพอใจ 

ภาควิชาฟสิกส  2,400,000  

        1.1.8 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการ

คอมพิวเตอร 

รับนักศึกษา 60 คน 

ผลิตบัณฑิต 44 คน 

รอยละ 75 ของผูใชบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร

มีความพึงพอใจ 

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร  2,400,000  

        1.1.9 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการ

คอมพิวเตอร (ภาคสมทบ) 

รับนักศึกษา 80 คน 

ผลิตบัณฑิต 44 คน 

รอยละ 75 ของผูใชบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร

มีความพึงพอใจ 

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร  3,200,000  

        1.1.10 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ รับนักศึกษา 40 คน 

ผลิตบัณฑิต 22 คน 

รอยละ 75 ของผูใชบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร

มีความพึงพอใจ 

ภาควิชาสถิต ิ  1,600,000  

    1.2 ระดับปริญญาโท      

        1.2.1 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร รับนักศึกษา 15 คน 

ผลิตบัณฑิต 15 คน 

รอยละ 75 ของผูใชบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร

มีความพึงพอใจ 

ภาควิชาคณิตศาสตร  600,000  

        1.2.2 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคม ี รับนักศึกษา 15 คน 

ผลิตบัณฑิต 15 คน 

รอยละ 75 ของผูใชบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร

มีความพึงพอใจ 

ภาควิชาเคม ี  600,000  

        1.2.3 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิต

ประยุกต 

รับนักศึกษา 15 คน 

ผลิตบัณฑิต 15 คน 

รอยละ 75 ของผูใชบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร

มีความพึงพอใจ 

ภาควิชาสถิต ิ  600,000  

        1.2.4 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคม ี รับนักศึกษา 8 คน 

ผลิตบัณฑิต 5 คน 

รอยละ 75 ของผูใชบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร

มีความพึงพอใจ 

ภาควิชาชีวเคม ี  320,000  
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เปาหมายและดัชนชีี้วัดความสําเร็จ 
โครงการ / กิจกรรม 

ผลผลติ ผลลัพธ 
ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา วงเงินงบประมาณ 

        1.2.5 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา รับนักศึกษา 35 คน 

ผลิตบัณฑิต 25 คน 

รอยละ 75 ของผูใชบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร

มีความพึงพอใจ 

ภาควิชาชีววิทยา  1,000,000  

        1.2.6 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส รับนักศึกษา 30 คน 

ผลิตบัณฑิต 10 คน 

รอยละ 75 ของผูใชบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร

มีความพึงพอใจ 

ภาควิชาฟสิกส  1,200,000  

        1.2.7 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการรับรูจาก

ระยะไกลและระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร 

(ภาคพิเศษ) 

รับนักศึกษา 15 คน 

ผลิตบัณฑิต 15 คน 

รอยละ 75 ของผูใชบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร

มีความพึงพอใจ 

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร  600,000  

    1.3 ระดับปริญญาเอก      

        1.3.1 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวชิาชีวเคม ี รับนักศึกษา 5 คน 

ผลิตบัณฑิต 2 คน 

รอยละ 75 ของผูใชบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร

มีความพึงพอใจ 

ภาควิชาชีวเคม ี  200,000  

        1.3.2 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวชิาชีววิทยา รับนักศึกษา 5 คน 

ผลิตบัณฑิต 5 คน 

รอยละ 75 ของผูใชบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร

มีความพึงพอใจ 

ภาควิชาชีววิทยา  200,000  

2. เปดหลักสูตรใหมทุกระดับ      

    2.1 ระดับปริญญาตรี      

        2.1.1 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร

ประยุกต 

รับนักศึกษา 50 คน 

 

รอยละ 75 ของผูใชบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร

มีความพึงพอใจ 

ภาควิชาคณิตศาสตร  2,000,000 

    2.2 ระดับปริญญาโท      

        2.2.1 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนเคม ี

(ภาคพิเศษ) 

รับนักศึกษา 15 คน 

 

รอยละ 75 ของผูใชบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร

มีความพึงพอใจ 

ภาควิชาเคม ี  600,000  
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เปาหมายและดัชนชีี้วัดความสําเร็จ 
โครงการ / กิจกรรม 

ผลผลติ ผลลัพธ 
ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา วงเงินงบประมาณ 

        2.2.2 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอน

ฟสิกส (ภาคพิเศษ) 

รับนักศึกษา 35 คน 

 

รอยละ 75 ของผูใชบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร

มีความพึงพอใจ 

ภาควิชาฟสิกส  1,400,000  

        2.2.3 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอน- 

ชีววิทยา (ภาคพิเศษ) 

รับนักศึกษา 15 คน 

 

รอยละ 75 ของผูใชบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร

มีความพึงพอใจ 

ภาควิชาชีววิทยา  600,000  

        2.2.4 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมฟีสิกัล รับนักศึกษา 10 คน 

 

รอยละ 75 ของผูใชบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร

มีความพึงพอใจ 

ภาควิชาเคม ี  400,000  

        2.2.5 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาเคมอีนินทรีย รับนักศึกษา 10  คน 

 

รอยละ 75 ของผูใชบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร

มีความพึงพอใจ 

ภาควิชาเคม ี  400,000  

        2.2.6 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมอีินทรีย รับนักศึกษา 10 คน 

 

รอยละ 75 ของผูใชบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร

มีความพึงพอใจ 

ภาควิชาเคม ี  400,000  

        2.2.7 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคม-ี

วิเคราะห 

รับนักศึกษา 10 คน 

 

รอยละ 75 ของผูใชบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร

มีความพึงพอใจ 

ภาควิชาเคม ี  400,000  

        2.2.8 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร

พอลิเมอร 

รับนักศึกษา 10 คน 

 

รอยละ 75 ของผูใชบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร

มีความพึงพอใจ 

ภาควิชาเคม ี  400,000  

        2.2.9 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร

สิ่งแวดลอม 

รับนักศึกษา 10 คน 

 

รอยละ 75 ของผูใชบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร

มีความพึงพอใจ 

ภาควิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม  400,000  

        2.2.10 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการ

คอมพิวเตอร 

รับนักศึกษา 20 คน 

 

รอยละ 75 ของผูใชบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร

มีความพึงพอใจ 

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร  400,000  

    2.3 ระดับปริญญาเอก      

        2.3.1 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวชิาฟสิกส รับนักศึกษา 3 คน 

 

รอยละ 75 ของผูใชบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร

มีความพึงพอใจ 

ภาควิชาฟสิกส  120,000  
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เปาหมายและดัชนชีี้วัดความสําเร็จ 
โครงการ / กิจกรรม 

ผลผลติ ผลลัพธ 
ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา วงเงินงบประมาณ 

        2.3.2 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวชิาคณิตศาสตร รับนักศึกษา 5 คน 

 

รอยละ 75 ของผูใชบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร

มีความพึงพอใจ 

ภาควิชาคณิตศาสตร  200,000  

        2.3.3 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวชิาความหลากหลาย

ทางชีวภาพ (นานาชาติ) 

รับนักศึกษา 5 คน รอยละ 75 ของผูใชบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร

มีความพึงพอใจ 

ภาควิชาชีววิทยา  200,000 

    2.4 ระดับปริญญาโท – เอก      

        2.4.1 มหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา

ฟสิกสการแพทยและวิศวกรรมชีวการแพทย 

(นานาชาติ) 

รับนักศึกษา 5 คน 

 

รอยละ 75 ของผูใชบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร

มีความพึงพอใจ 

ฝายวิชาการ  200,000  

3. จัดการการเรียนการสอนวิชาพื้นฐานทาง 

วิทยาศาสตรแกนักศึกษาคณะตางๆ 

รอยละ 60 ของ FTE  ทั้งหมดของคณะ

วิทยาศาสตร 

รอยละ 75 ของผูใชบริการ (อาจารยผูสอน

หรือผูบริหารคณะตางๆ) มีความพึงพอใจ 

ฝายวิชาการ/ภาควชิา  5,500,000 

4. ปรับปรุงหลักสูตรทุกระดับ ทุกหลักสูตรไดรับการปรับปรุงทุกๆ 5 ป หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคลองกับ

การเปลี่ยนแปลง 

ฝายวิชาการ/ภาควชิา  108,000 

5.  จัดทําและพัฒนาแผนการสอน ไดแผนการสอนที่มีการปรับปรุงสอดคลองกับ

ความเจริญกาวหนาทางวิชาการ 

แผนการสอนถูกนําไปใชในกระบวนการ

การเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ฝายวิชาการ/ภาควชิา  60,000 

6.  พัฒนาระบบการวัดและประเมินผล ไดระบบการวัดและประเมินผลที่มีคณุภาพ ระบบการวัดและประเมินผลถูกนําไปใชใน

กระบวนการการเรียนการสอนไดอยางมี

ประสิทธิภาพ เพื่อใหไดบัณฑิตที่มีคุณภาพ

สอดคลองกับคุณลกัษณะบัณฑิตที่พึง

ประสงค 

ฝายวิชาการ  50,000 

7. โครงการฝกอบรมเฉพาะทางระยะสัน้ บุคลากรมีทักษะ/ความรูเฉพาะมากขึ้น เสริมความเขมแข็งของกระบวนการผลิต

บัณฑิตและพัฒนาทางวิชาการ 

ฝายวิชาการ/ภาควชิา  500,000 

 



 

T:\nucharin\ขอมูลลง web\list\ขอมูลแผน\สรุปแผนปฏิบัติการ 2545-2549_มติกก.ประจําคณะ 1 ส.ค..doc 

114

เปาหมายและดัชนชีี้วัดความสําเร็จ 
โครงการ / กิจกรรม 

ผลผลติ ผลลัพธ 
ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา วงเงินงบประมาณ 

8. โครงการอาจารยดีเดน อาจารยดีเดน 2 คน อาจารยดีเดนเปนแบบอยางที่ดีแกอาจารย

ภายในคณะฯ และแบบอยางที่ดีแกนักศึกษา 

ฝายวิชาการ/คณะกรรมการคัดเลือก

อาจารยดีเดน 

 50,000  

9. โครงการผูชวยสอน (Teaching Assistant : T.A.) มีผูชวยสอน จํานวน 50 คน เปนการเสริมความเขมแข็งของกระบวนการ

ผลิตบัณฑิต 

ฝายวิชาการ  1,600,000 

10. โครงการผลิตตํารา หนังสือ และเอกสารประกอบการ

สอน 

ไดตํารา หนังสือ และเอกสารประกอบการ

สอน  80 รายการ 

เปนการพัฒนาทางวิชาการและสงเสริม

กระบวนการผลิตบัณฑิตสอน 

ฝายวิชาการ/ภาควชิา  160,000 

11. โครงการ Web site รายวิชา Web site รายวิชา จาํนวน 6 รายวิชา เพิ่มชองทางการเรียนรูของนักศึกษาและ

เสริมความเขมแข็งของกระบวนการผลิต

บัณฑิต 

คณะกรรมการพัฒนาสื่อการสอนทาง

วิทยาศาสตร    

 60,000 

12. โครงการพัฒนาสื่อการสอนทางวิทยาศาสตร ผลิตสื่อการสอน 2 – 3 รายวิชา รอยละ 70  ของนักศึกษาที่ใชบริการสื่อการ

สอนมีความพึงพอใจ 

คณะกรรมการพัฒนาสื่อการสอนทาง

วิทยาศาสตร    

 192,000 

13. โครงการพัฒนาหองเรียนรูดวยตนเอง ไดหองเรียนรูดวยตนเอง ขนาดความจุ 20 – 30 

คน 

นักศึกษาสามารถคนควา และเรียนรูดวย

ตนเอง อันเปนสวนหนึ่งของกระบวนการ

ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ 

ฝายวางแผนและพัฒนา  250,000 

14. โครงการพัฒนาระบบการเรียนการสอนผานสื่อการ

สอนทางไกล คณะวิทยาศาสตร 

จํานวนรายวิชาที่สอนผานสื่อการสอนทางไกล 

จํานวนนักศึกษาที่เรียน 

เสริมทางเลือกกระบวนการเรียนรูของ 

นักศึกษา 

ฝายวางแผนและพัฒนา  300,000 

15. โครงการ พสวท. รับนักศึกษา 20  คน 

ผลิตบัณฑิต 20 คน สอดคลองกับคุณสมบัติ

ของโครงการ 

รอยละ 75 ของผูใชบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร

มีความพึงพอใจ 

ฝายวิชาการ/ภาควชิาที่เกี่ยวของ  1,000,000 
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16. โครงการ สควค. รับนักศึกษา 55 คน 

ผลิตบัณฑิต 55 คนสอดคลองกับคุณสมบัติ

ของโครงการ 

รอยละ 75 ของผูใชบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร

มีความพึงพอใจ 

ฝายวิชาการ/ภาควชิาที่เกี่ยวของ  1,000,000 

17. โครงการทุนเรียนดีทางวิทยาศาสตร รับนักศึกษา 35 คน 

 

รอยละ 75 ของผูใชบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร

มีความพึงพอใจ 

ฝายวิชาการ/ภาควชิาที่เกี่ยวของ  1,120,000 

18. โครงการสรางรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

ที่เสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรมของนักศึกษา         

รายวิชาศึกษาทั่วไป  1 รายวิชา นักศึกษามีคุณธรรมและจริยธรรมที่พรอม

จะเปนบัณฑิตที่มีคณุภาพ 

ฝายวิชาการ  5,000  

19. โครงการเตรียมความพรอมสําหรับการประเมิน 

หลักสูตร 

ทุกหลักสูตรมีความพรอมในการประเมิน กรรมการบริหารหลักสูตรทุกหลักสูตรมี

ความพรอมในการประเมินหลักสูตร 

ฝายวิชาการ  15,000  

20. โครงการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต รายงานผลสํารวจความพึงพอใจของผูใช

บัณฑิต 1 ครั้ง 

รอยละ 80 ของบคุลากรคณะฯทราบผล

สํารวจความพึงพอใจของ 

ผูใชบัณฑิต  

ฝายวิชาการ/ภาควชิา  50,000  

21. โครงการพัฒนากระบวนการการเรียนการสอน โดย

เนนนักศึกษาเปนศูนยกลาง 

รายวิชาที่มีการจัดการการเรียนการสอนโดย

เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง มีจํานวนรอยละ 25 – 

100 ของรายวิชาคณะวิทยาศาสตร 

ทั้งหมด  

นักศึกษาสําเร็จการศึกษา โดยมี 

คุณภาพสอดคลองกับคุณลักษณะของ

บัณฑิตคณะวิทยาศาสตรที่พึงประสงค 

ฝายวิชาการ/ภาควชิา 

 

 50,000  

 

22. โครงการคัดเลือกนักเรียนเรียนดทีางคณิตศาสตร สถิต ิ

และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

จํานวนนักเรียนเรียนดี 20 คน เสริมกระบวนการรับเขานักศึกษาใหมี

ประสิทธิภาพมากขึน้ 

ฝายวิชาการ/ภาควชิา  640,000 

23. โครงการเชิญผูเชี่ยวชาญ อาจารยพิเศษอยางนอย  2 คน เสริมคุณภาพการเรียนการสอนระดับ

บัณฑิตศึกษาใหสูงขึ้น และแกปญหาการ

ขาดแคลนบุคลากร 

ฝายวิชาการ/ภาควชิา  100,000  
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24.โครงการแลกเปลี่ยนความรวมมือทางวิชาการ 

(Exchange Program) 

จํานวนโครงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ สรางศักยภาพทางวิชาการโดยไดรับความ

ชวยเหลือทางวิชาการจากตางประเทศ 

ฝายวิชาการ/ภาควชิา  120,000  

25. ทุนเพื่อการศึกษาตอ ศึกษาดูงาน ฝกงาน และประชุม

ทางวิชาการสําหรับบุคลากรสายผูสอน 

จํานวนบุคลากรสายผูสอนอยางนอยปละ 5 

คน 

เสริมโอกาสการพัฒนาความรูความสามารถ 

ของบุคลากรสายผูสอนอยางตอเนื่อง 

ฝายวิชาการ/ภาควชิา  88,000  

 

แผนพัฒนาดานการวิจัย 

เปาหมายและดัชนชีี้วัดความสําเร็จ 
โครงการ / กิจกรรม 

ผลผลติ ผลลัพธ 
ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา วงเงินงบประมาณ 

1. โครงการสนับสนุนงานวิจัยของคณะวิทยาศาสตร  ผลงานวิจัย  25 เรื่อง รอยละ 75 ของผลงานวิจัยที่ตีพิมพหรือ

นําไปใชแกปญหา/พัฒนาประเทศ 

ฝายวิจัย/ภาควิชา  4,000,000  

2. โครงการถายทอดผลงานวิจัยสูชุมชน ผลงานวิจัยไดรับการถายทอดสูชุมชน อยาง

นอย  5 ผลงาน 

ชุมชนนําผลงานวิจัยไปสูการแกปญหาหรือ

พัฒนาประเทศ 

ฝายวิจัย/ภาควิชา  100,000  

3. โครงการเยี่ยมชมและสรางภาคีพันธมิตรโรงงาน- 

อุตสาหกรรมเพื่อใหเกิดความรวมมือในการวิจัยเชิง

พาณิชย 

เยี่ยมชมโรงงานอุตสาหกรรมอยางนอยภาค

การเรียนละ 1 ครั้ง 

ทําใหบุคลากรของคณะฯเขาใจขอเท็จจริง

และปญหาของโรงงานอุตสาหกรรม อันจะ

นําไปสูประเด็นความรวมมือ/ประเด็นของ

งานวิจัย 

ฝายวิจัย/ภาควิชา  100,000  

4. โครงการศูนยวิจัยอนุกรมวิธานประยุกต ไดศูนยวิจัยอนุกรมวิธานประยุกต 

มีผลงานวิจัย จํานวน 1 – 2 ผลงาน 

พัฒนาวิชาการทางดานอนุกรมวิธาน

ประยุกต 

ฝายวิจัย/ภาควิชา  5,000,000 
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5. โครงการสรางหองปฏิบัติการเสนใยนําแสง หองปฏิบัติการเสนใยนําแสง พรอมครุภัณฑ 

มีผลงานวิจัยตีพิมพเผยแพร จํานวน  1 – 2 

 ผลงาน 

พัฒนาวิชาการทางดานเสนใยนําแสง ภาควิชาฟสิกส  500,000 

6. โครงการศูนยวิจัยและฝกอบรมดานการถายภาพโดยวิธี

กําทอนแมเหล็กและการประมวลผลภาพ 

ไดศูนยวิจัยและฝกอบรมดานการถายภาพโดย

วิธีกําทอนแมเหล็กและการประมวลผลภาพ 

มีผลงานวิจัย 

เสริมความเขมแข็งการผลิตบัณฑิตและ

พัฒนาวิชาการทางดานการถายภาพโดยวิธี

กําทอนแมเหล็กและการประมวลผลภาพ 

ภาควิชาฟสิกส  9,170,000 

7. โครงการจัดตั้งหนวยวิจัยอันตร กิริยาระหวางโมเลกุล  

และการประยุกต  โดยใชสเปกโทรสโกป   

 

ไดหนวยวิจัยอันตร กิริยาระหวางโมเลกุล  

และการประยุกต  โดยใชสเปกโทรสโกป   

จํานวนผลงานวิจัย 

จํานวนผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพใน

ประเทศหรือตางประเทศ 

รองรับการผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา

และเสริมความเขมแข็งงานวิจัยดานอนัตร 

กิริยาระหวางโมเลกุล  และการประยุกต  

โดยใชสเปกโทรสโกป 

ภาควิชาเคม ี  400,000 

8. โครงการจัดตั้งหนวยวิจัยสมดุล วัฏภาค, โฟโตเคมี และ

จลนพลศาสตร  ออสซิลเลชัน  

 

ไดหนวยวิจัยสมดุล วัฏภาค, โฟโตเคมี และ

จลนพลศาสตร  ออสซิลเลชัน 

จํานวนผลงานวิจัย 

จํานวนผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพใน

ประเทศหรือตางประเทศ 

รองรับการผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา

และเสริมความเขมแข็งงานวิจัยดาน

สมดุลวัฏภาค, โฟโตเคม ีและ

จลนพลศาสตรออสซิลเลชัน  

มหาวิทยาลัยขอนแกน  จะเปนสถานทีเ่ลือก

ศึกษาทางเคมีเชิงฟสิกสเปนอันดับตนของ

ประเทศ 

ภาควิชาเคม ี  2,200,000 
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9. โครงการพัฒนาหนวยวิจัยตัวเรงปฏิกิริยา ตัวดูดซับและ

การประยุกต   

 

ไดหนวยวิจัยตัวเรงปฏิกิริยา ตัวดูดซับและการ

ประยุกต 

จํานวนผลงานวิจัย 

จํานวนผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพใน

ประเทศหรือตางประเทศ 

รองรับการผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา

และเสริมความเขมแข็งงานวิจัยดานตัวเรง

ปฏิกิริยา ตัวดูดซับและการประยุกต   

ผลิตตัวเรงปฏิกิริยาที่มีคุณภาพให

อุตสาหกรรมการหมัก ปโตรเคมี และ

สิ่งแวดลอมในทองถิ่น 

ภาควิชาเคม ี  300,000 

10. โครงการจัดตั้งศูนยวิจัยทางเคมีจากผลิตภัณฑ 

ธรรมชาติ 

ไดศูนยวิจัยทางเคมจีากผลิตภัณฑธรรมชาติ 

จํานวนโครงการวิจัยที่ไดรับการตีพิมพใน

ประเทศและตางประเทศ 

 

ไดศูนยวิจัยทางเคมจีากผลิตภัณฑธรรมชาติ

ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ซึ่งจะเปน

ศูนยรวมของหนวยงานดานการศึกษาใน

ภูมิภาค เชน สถาบันราชภัฏ  สถาบันราช

มงคลที่มีงานวิจัยดานนี้ 

สรางกลุมวิจัยดานเคมีผลิตภัณฑธรรมชาติ

ในลักษณะตางสาขาวิชา 

เสริมความเขมแข็งทางวิชาการ สาขาเคมี

อินทรีย  

ภาควิชาเคม ี  2,000,000 

11. โครงการความรวมมือวิจัยกับสถาบัน/องคกร

ตางประเทศ 

 

ผลงานวิจัยรวมกับตางประเทศ อยางนอย  2  

เรื่อง  

ผลงานวิจัยไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการ

นานาชาติอยางนอย  1  เรื่อง  

ผลงานและนักวิจัยกาวสูมาตรฐาน

ระดับนานาชาติ 

 

ภาควิชา   600,000 
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12. โครงการจัดตั้งหนวยวิจัยโคออรดิเนชัน  

 

ไดหองปฏิบัติการเคมีโคออรดิเนชัน 

จํานวนผลงานวิจัย 

จํานวนผลงานวิจัยที่ไดรับการตีหรือเผยแพร

ในระดับนานาชาติ 

มีหองปฏิบัติการวิจัยที่สามารถใหบริการ

ดานการเรียนการสอนและการวิจัยใหแก

นักศึกษาและบุคลากรในมหาวิทยาลัยและ

บุคคลภายนอก ซึ่งเปนฐานหลักของการ

พัฒนาหลักสูตรบัณฑิตศึกษาไปสูระดับ

ความเปนสากล 

ภาควิชาเคม ี  1,000,000 

13. โครงการจัดตั้งศูนยวิจัยและพัฒนาไซเดอโรฟอร เพื่อ

การประยุกตใช 

 

ไดศูนยวิจัยและพัฒนาไซเดอโรฟอรเพือ่การ

ประยุกตใช 

จํานวนผลงานวิจัย 

จํานวนผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพและ 

เผยแพร 

เสริมความเขมแข็งทางวิชาการ ภาควิชาเคม ี  1,000,000 

14. โครงการจัดตั้งศูนยวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑยาง

ธรรมชาติ   

 

ศูนยวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑยางธรรมชาติ 

จํานวนผลงานวิจัย 

จํานวนผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพและ

เผยแพร 

เพื่อยกระดับคณุภาพของผลิตภัณฑจากยาง

ธรรมชาติ  อันเปนการสงเสริมการ

ประกอบการทางดานยางธรรมชาติ 

ภาควิชาเคม ี  800,000 

15. โครงการสืบสานภูมิปญญาทองถิ่น จํานวนผลงานวิจัยอยางนอย 1 ผลงาน สืบทอดภูมิปญญาทองถิ่นในการผลิต

ผลิตภัณฑใหไดมาตรฐานคุณภาพ 

ฝายวิจัย/ภาควิชา  100,000  

16.  ศูนยภูมิสารสนเทศเพื่อพัฒนาภาค

ตะวันออกเฉยีงเหนอื  

ผลงานวิจัยตีพิมพในวารสาร 2 เรื่อง 

 

สนับสนุนการผลิตบัณฑิตระดับ

บัณฑิตศึกษาทางดานการรับรูจากระยะไกล

และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 

ฝายวิจัย/ภาควิชา  5,000,000  
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17. โครงการจัดประชุมทางวิชาการ การประชุมทางวิชาการอยางนอย 2 ครั้ง 

การประชุมเชิงปฏิบัติการอยางนอย  1 ครั้ง 

บุคลากรและนักศึกษาไดรับการพัฒนาทาง

วิชาการและสรางประสบการณในการ

นําเสนอผลงานวิจัย 

ฝายวิจัย/ภาควิชา  100,000  

18. โครงการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ/ระดับ

นานาชาติ 

จํานวนอยางนอย 1 ครั้ง เสริมความเขมแข็งทางวิชาการ ฝายวิจัย/ภาควิชา  200,000 

19. โครงการเสวนาวิชาการ กิจกรรมเสวนา 12 ครั้ง/ป เสริมความเขมแข็งทางวิชาการและมีการ

รวมกลุมทําวิจัย 

ฝายวิจัย/ภาควิชา  24,000 

20. โครงการจัดตั้งทุนวิจัยภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ผลงานวิจัย 2 เรื่อง และไดรับการตีพิมพหรือ

เผยแพร 

อาจารยมีประสบการณในการนําเสนอ

ผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับ

ภาควิชาฯ ซึ่งจะนําไปสูการประชุม

ระดับชาติและนานาชาติ 

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร  40,000  

 

แผนพัฒนาดานการบริการวิชาการแกสังคม 

เปาหมายและดัชนชีี้วัดความสําเร็จ 
โครงการ / กิจกรรม 

ผลผลติ ผลลัพธ 
ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา วงเงินงบประมาณ 

1. โครงการอบรมวิชาการทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตร 

เทคโนโลยีสารสนเทศ และสิ่งแวดลอม แบบบูรณา

การ 

โครงการฝกอบรม  25 โครงการ รอยละ 75 ของผูรับบริการมีความพึงพอใจ คณะกรรมการบริการวิชาการแกสังคม/

งานบริการวิชาการและวิจัย/ภาควิชา 

 1,600,000  
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2. โครงการบริการใหคําปรึกษาแกชุมชน องคการบริหาร

สวนตําบล และวิสาหกิจขนาดกลางและยอม (SMEs) 

บริการใหคําปรึกษา  24 ครั้ง เสริมสรางความเขมแข็งใหแกชุมชน 

องคการบริหารสวนตําบล และวิสาหกิจ

ขนาดกลางและยอม (SMEs) 

คณะกรรมการบริการวิชาการแกสังคม/

งานบริการวิชาการและวิจัย 

 50,000  

3. โครงการบริการเปาแกว  บริการซอม/สรางเครื่องแกวขั้นสูงไดปละไม

นอยกวา  150 ชิ้น 

เปนการเพิ่มรายไดจากการบริการแก

หนวยงานอื่น และลดคาใชจายภายในคณะฯ

จากการจัดซื้อเครื่องแกว 

คณะกรรมการบริการวิชาการแกสังคม/

งานบริการวิชาการและวิจัย 

 50,000  

4. โครงการอบรมครูวิทยาศาสตร มีครูวิทยาศาสตรไดรับการฝกอบรมอยางนอย

100 คน 

สรางความเขมแข็งของกระบวนการเรียน

การสอนทางวิทยาศาสตรในโรงเรียน 

ฝายวิชาการ/ภาควชิา  500,000 

5. กิจกรรมสัปดาหวิทยาศาสตรแหงชาติ จัดกิจกรรมสัปดาหวิทยาศาสตรแหงชาติ  1 

ครั้ง และมีผูเขาชมงานประมาณ  21,000   คน 

ผูเขาชมงานไดรับความรูทาง 

วิทยาศาสตร และเสริมการเรียนรูทาง

วิทยาศาสตรแกอาจารยและนักเรียน 

งานบริการวิชาการและวิจัย/ทุก

หนวยงานภายในคณะฯ 

 400,000 

6. พิพิธภัณฑวิทยาศาสตร จํานวนผูเขาชม สรางความเขมแข็งของกระบวนการเรียนรู

ทางวิทยาศาสตร 

คณะกรรมการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตร  100,000 

7. คณะวิทยาศาสตรพบประชาชน จํานวนครั้งของการจัดกิจกรรม เสริมกระบวนการเรียนรูทางดาน

วิทยาศาสตรแกประชาชน/เผยแพรผลงาน

ของคณะวิทยาศาสตร 

คณบดี/รองคณบด/ีหัวหนาภาควิชา  100,000 
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8. โครงการความรวมมือกับสถาบันสงเสริมการสอน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) 

พัฒนาโรงเรียนในโครงการไมนอยกวา 8  

โรงเรียน 

ครู/อาจารยในโรงเรียนเขารวมกิจกรรมพัฒนา

อยางนอยคนละ 1 ครั้ง 

ครู/อาจารยมีการพัฒนาสื่อการสอนในรูปแบบ

ตางๆอยางนอยปละ  1 รายวิชาตอโรงเรียน 

เปนตนแบบการพัฒนาการเรียนการสอน

คณิตศาสตร วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี

ในระดับโรงเรียน 

คณะกรรมการโครงการความรวมมือ

กับสถาบันสงเสริมการสอน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) 

 1,400,000 

9. โครงการโอลิมปกวิชาการ มีจํานวนนักเรียนไดรับการฝกอบรม 

 

สรางความเขมแข็งของกระบวนการเรียนรู

ทางวิทยาศาสตร 

ฝายวิชาการ/ภาควชิา  1,200,000 

10. โครงการฟสิกสดาราศาสตรโอลิมปก ครู 

- จํานวนของครูที่เขาฝกอบรม 

- รอยละของครูที่ผานการฝกอบรม 

นักเรียน 

- ผลการเรียนเฉลี่ย (G.P.A.) ของ- นักเรียนที่

เขาฝกอบรม 

- จํานวนของนักเรียนที่เขาฝกอบรม 

- รอยละของนักเรียนที่ผานการฝกอบรม  

(คาย 1) 

- รอยละของนักเรียนที่ผานการฝกอบรม 

(คาย 2) 

- จํานวนของนักเรียนที่เขาแขงขันโอลมิปก

วิชาการในระดับประเทศหรือระดับโลก 

สรางความเขมแข็งของกระบวนการเรียนรู

ทางฟสิกสดาราศาสตร 

ภาควิชาฟสิกส  100,000 
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11. โครงการฝกอบรมการใชเครื่องมือวิทยาศาสตร โครงการฝกอบรม 1 ครั้ง เครื่องมือวิทยาศาสตรถูกใชอยางมี

ประสิทธิภาพและคุมคา 

คณะกรรมการบริการวิชาการแก 

สังคม 

 50,000  

12. ศูนยบริการวิเคราะหทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี บริการวิเคราะหอยางนอย  50 เรื่อง รอยละ 75 ของผูรับบริการมีความพึงพอใจ คณะกรรมการบริการวิชาการแกสังคม/

งานบริการวิชาการและวิจัย/ภาควิชา 

 200,000  

13. โครงการติดตามผลการนําผลงานวิจัยสูการนําไปใช รายงานผลการนําผลงานวิจัยสูการนําไปใช 2 

ครั้ง 

ชุมชนไดรับประโยชนจากโครงการวิจัย

อยางแทจริง 

คณะกรรมการบริการวิชาการแกสังคม  20,000 

14. โครงการความรวมมือทางวิชาการกับสํานักงาน

วิทยาการตํารวจ 

- ผลงานวิจัยอยางนอย 2 ผลงานถูกนําไปใช

ประโยชนในกระบวนการยุติธรรม 

- โครงการฝกอบรม อยางนอย 2 โครงการ 

- นักศึกษาของคณะฯ ดูงานของสํานักงาน

ตํารวจแหงชาติ  1 ครั้ง 

- นักศึกษาของคณะฯ 3 – 5 คน ฝกงานที่

สํานักงานตํารวจแหงชาติ 

 

เสริมความเขมแข็งของกระบวนการ

ยุติธรรม และเสริมกระบวนการผลิตบัณฑิต 

คณะกรรมการดําเนินงานโครงการ

ความรวมมือทางวชิาการกับสํานักงาน

วิทยาการตํารวจ/ภาควิชา 

 633,750 

15. โครงการจัดตั้งศูนยฝกอบรมรวมกับ Microsoft  และ  

Testing  Center 

มีศูนยฝกอบรมรวมกับ Microsoft  และ  

Testing  Center 

เพิ่มโอกาสของการเรียนรูและพัฒนาทักษะ

ทางดานคอมพิวเตอร 

และเปนการแสวงหารายไดของคณะฯ 

ฝายวางแผนและพัฒนา  220,000 

16. โครงการหนวยใหคําปรึกษาทางสถิติ ผูมาขอรับคําปรึกษาทางสถิติ ไมนอยกวา 50 

คน 

ไดรับคําปรึกษาทางสถิติ 100 % ภาควิชาสถิต ิ  60,000 

17. โครงการนักชีววิทยารุนเยาวเพื่อพฒันาสื่อการสอน

รวมกับโรงเรียนขยายโอกาสในเขตจังหวัดขอนแกน 

สื่อการสอนชีววิทยา โรงเรียนขยายโอกาสมีสื่อการสอนที่ตรง

หลักสูตร โดยพยายามใชวัสดุทองถิ่น 

ภาควิชาชีววิทยา  24,000 

แผนพัฒนาดานกิจการนักศึกษา 
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1. โครงการนักศึกษาดีเดน นักศึกษาดีเดน จํานวน 9 คน นักศึกษาดีเดนเปนแบบอยางที่ดีของ 

นักศึกษาคณะฯ 

ฝายกิจการนักศึกษา  10,000 

2. โครงการพบผูปกครอง จํานวนผูปกครองเขารวมกิจกรรม การสรางความเขาใจและสรางภาพลักษณที่

ดีตอสถาบันการศึกษา 

ฝายกิจการนักศึกษา/ภาควิชา  20,000 

3. โครงการนักศึกษาพบอาจารยที่ปรึกษา นักศึกษาทุกคนไดพบอาจารยที่ปรึกษา เสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวาง

อาจารยกับนักศึกษา 

ฝายกิจการนักศึกษา/ภาควิชา  20,000 

4. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม จํานวนนักศึกษาชั้นปที่ 1 ทุกคนเขารวม 

กิจกรรม 

การเตรียมความพรอมของนักศึกษาตอการ

เปนนักศึกษาและบัณฑิตที่มีคุณภาพ 

ฝายกิจการนักศึกษา/ภาควิชา  20,000 

5. โครงการตอนรับนองใหม (โครงการแจกสายรหัส, 

โครงการถวายสัตยปฏิญาณฯ, โครงการเชียร ฯลฯ) 

จํานวนนักศึกษาเขารวมกิจกรรม ความสัมพันธอันดขีองนักศึกษา ฝายกิจการนักศึกษา/ภาควิชา  20,000 

6. โครงการฝกและพัฒนาจิตนักศึกษา จํานวนนักศึกษาเขารวมกิจกรรม เสริมสรางคุณลักษณะดานคุณธรรมและ

จริยธรรมแกนักศึกษา 

ฝายกิจการนักศึกษา/ภาควิชา  20,000 

7. โครงการวันไหวครู อยางนอยนักศึกษาชั้นปที่ 1 ทุกคนเขารวม 

กิจกรรม 

เสริมสรางคุณลักษณะดานคุณธรรม/

จริยธรรมแกนักศึกษา และดํารงไวซึ่งความ

งดงามทางวัฒนธรรมเกี่ยวกับการแสดงง

ความเคารพและกตญัูตอครูอาจารย 

ฝายกิจการนักศึกษา/ภาควิชา  10,000 

8. โครงการทําบุญตักบาตร จํานวนนักศึกษาเขารวมกิจกรรม นักศึกษาไดสืบสานประเพณีไทยและ

อนุรักษวัฒนธรรมไทย 

ภาควิชาจุลชีววิทยา  7,180  

9. โครงการปจฉิมนิเทศและแนะแนวอาชีพ จํานวนนักศึกษาชั้นปที่ 4 ทุกคนเขารวม 

กิจกรรม 

การเตรียมความพรอมของบัณฑิตตอการ

ออกไปรับใชสังคม 

ฝายกิจการนักศึกษา/ภาควิชา  50,000 

 

เปาหมายและดัชนชีี้วัดความสําเร็จ 
โครงการ / กิจกรรม 

ผลผลติ ผลลัพธ 
ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา วงเงินงบประมาณ 
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10. โครงการบัณฑิตตืนสูเหยา จํานวนบัณฑิตที่เขารวมกิจกรรม การสรางความภาคภูมิใจที่มีตอสถาบัน ฝายกิจการนักศึกษา/ภาควิชา  50,000 

11. โครงการสัมมนากิจกรรมนักศึกษา จํานวนนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม เสริมกระบวนการผลิตบัณฑิต เพื่อใหได

ตามคุณลักษณะบณัฑิตที่พึงประสงคของ

คณะฯ 

ฝายกิจการนักศึกษา  50,000 

12. โครงการติววิชาการแกนักศึกษา จํานวนนักศึกษาเขารวมกิจกรรม เสริมกระบวนการผลิตบัณฑิต เพื่อใหได

ตามคุณลักษณะบณัฑิตที่พึงประสงคของ

คณะฯ 

ฝายกิจการนักศึกษา/ภาควิชา  20,000 

13. โครงการสันทนาการ (Science  Night,  More’s  Day) จํานวนนักศึกษาเขารวมกิจกรรม เสริมกระบวนการผลิตบัณฑิต เพื่อใหได

ตามคุณลักษณะบณัฑิตที่พึงประสงคของ

คณะฯ 

ฝายกิจการนักศึกษา  60,000 

14. โครงการ  Science   Tour จํานวนนักศึกษาเขารวมกิจกรรม เสริมกระบวนการผลิตบัณฑิต เพื่อใหได

ตามคุณลักษณะบณัฑิตที่พึงประสงคของ

คณะฯ 

ฝายกิจการนักศึกษา  30,000 

15. โครงการคายอาสาพัฒนาและบําเพญ็ประโยชน จํานวนนักศึกษาเขารวมกิจกรรม เสริมกระบวนการผลิตบัณฑิต เพื่อใหได

ตามคุณลักษณะบณัฑิตที่พึงประสงคของ

คณะฯ 

ฝายกิจการนักศึกษา/ภาควิชา  100,000 

16. โครงการลูกชาง-กัลปพฤกษ  (มข.-มช.) จัดกิจกรรม 1 ครั้ง นักศึกษาทั้งสองสถาบันไดเสริมสราง

ความสัมพันธอันด ี

ฝายกิจการนักศึกษา  30,000 

 

 

 

เปาหมายและดัชนชีี้วัดความสําเร็จ 
โครงการ / กิจกรรม 

ผลผลติ ผลลัพธ 
ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา วงเงินงบประมาณ 
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17. โครงการกีฬา  (4 – สัมพันธ,  Mini  Soccer,  กีฬานอง

ใหม,  อะตอมเกมส) 

จัดกิจกรรมทางดานกีฬา  4 ครั้ง นักศึกษาไดเสริมสรางความสัมพันธอนัดี 

และเสริมสรางความแข็งแรงของสุขภาพจิต/

สุขภาพกาย  

ฝายกิจการนักศึกษา  50,000 

18. โครงการวันลอยกระทง เขารวมกิจกรรมกับทางมหาวิทยาลัยขอนแกน  

1 ครั้ง 

นักศึกษาไดตระหนักถึงวัฒนธรรมประเพณี

อันดีงามของชาต ิ

ฝายกิจการนักศึกษา  10,000 

19. ปรับปรุงอาคารกิจกรรมนักศึกษา (บริเวณใตถุน

อาคาร SC.08) 

ไดอาคารกิจกรรมนักศึกษาและหองศึกษา

เรียนรูดวยตนเองของนักศึกษา 

นักศึกษามีสถานที่จัดกิจกรรม อันเปนการ

เสริมสรางและพัฒนานักศึกษา 

ฝายวางแผนและพัฒนา  250,000 

20. โครงการฝกงานและดูงานบัณฑิต จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เขารวม 

กิจกรรมอยางนอย 100 คน  

 

เสริมกระบวนการผลิตบัณฑิต เพื่อใหได

ตามคุณลักษณะบณัฑิตที่พึงประสงคของ

คณะฯ 

ฝายกิจการนักศึกษา/ภาควิชา  100,000 

21. โครงการฝกทักษะภาษาอังกฤษ กิจกรรมเสริมทักษะทางดานภาษาอังกฤษ 

อยางนอยเดือนละ 2 ครั้ง 

เสริมกระบวนการผลิตบัณฑิต เพื่อใหได

ตามคุณลักษณะบณัฑิตที่พึงประสงคของ

คณะฯ 

ฝายกิจการนักศึกษา/ภาควิชา  100,000 

 

22. โครงการพัฒนาผูเชี่ยวชาญเฉพาะทางสําหรับ 

นักศึกษา 

นักศึกษา 180 คน ไดเขารับการอบรมทางดาน

เครือขายวิศวกรรมซอฟทแวร, กราฟก, การ

เขียนโปรแกรมติดตั้งอุปกรณWebTechnology 

และอุปกรณไรสายและฐานขอมูล 

นักศึกษามีความเชี่ยวชาญทางดานเครอืขาย,

วิศวกรรมซอฟแวร, กราฟก, การเขียน

โปรแกรมติดตั้งอุปกรณ,Web Technology 

และอุปกรณไรสายและฐานขอมูล 

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร  60,000  

23. โครงการฝกทักษะทางดานคอมพิวเตอร จํานวนนักศึกษาอยางนอย 100 คน ไดรับการ

ฝกทักษะ 

เสริมกระบวนการเรียนรูของนักศึกษา

ทางดานคอมพิวเตอร 

ฝายกิจการนักศึกษา/ภาควิชา  48,000  

24.  ทุนการศึกษาสําหรับนักศึกษา จํานวนนักศึกษาไดรับทุนการศึกษาอยางนอย 

50 คน 

เสริมโอกาสทางการศึกษาของนักศึกษา ฝายกิจการนักศึกษา/ภาควิชา  200,000  

แผนพัฒนาดานประกันคุณภาพการศึกษา 

เปาหมายและดัชนชีี้วัดความสําเร็จ 
โครงการ / กิจกรรม 

ผลผลติ ผลลัพธ 
ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา วงเงินงบประมาณ 
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เปาหมายและดัชนชีี้วัดความสําเร็จ 
โครงการ / กิจกรรม 

ผลผลติ ผลลัพธ 
ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา วงเงินงบประมาณ 

1.  จัดทํารายงานผลการดําเนินงานประจําป      

     1.1 จัดทํารายงานผลการดําเนินงานประจําปของคณะ

วิทยาศาสตร 

รายงานผลการดําเนินงานของคณะ

วิทยาศาสตร 1 เลม 

สรางความเชื่อมั่นตอผลผลิตของคณะฯ

ภายใตภารกิจหลัก 

คณะกรรมการประกันคุณภาพ  30,000 

     1.2 จัดทํารายงานผลการดําเนินงานประจําปของ

ภาควิชา 

รายงานผลการดําเนินงานของภาควิชา 

ภาควิชาละ  1 เลม 

สรางความเชื่อมั่นตอผลผลิตของคณะฯ

ภายใตภารกิจหลัก 

ภาควิชา  10,000 

     1.3 จัดทํารายงานผลการดําเนินงานประจําปของ

สํานักงานคณบดี 

รายงานผลการดําเนินงานของสํานักงาน

คณบดี 1 เลม 

สรางความเชื่อมั่นตอผลผลิตของคณะฯ

ภายใตภารกิจหลัก 

เลขานุการคณะวิทยาศาสตร  2,000 

2.  โครงการใหความรูและความเขาใจเกี่ยวกับระบบ

ประกันคุณภาพ 

จัดประชุมสัมมนาอยางนอย 1 ครั้ง 

อบรมผูตรวจเยี่ยม/ตรวจสอบภายใน 1 ครั้ง 

ฝกอบรมการเขียนรายงานผลการดําเนินงาน 

บุคลากรของคณะฯมีบทบาทอยางชัดเจนตอ

การดําเนินงานตามระบบประกันคุณภาพ 

คณะกรรมการประกันคุณภาพ  80,000 

3.  ตรวจเยี่ยม/ตรวจสอบหนวยงานภายใน 

คณะวิทยาศาสตร 

ทุกหนวยงานไดรับการตรวจเยี่ยม/ตรวจสอบ

คุณภาพ  1 ครั้ง 

สรางความเชื่อมั่นตอผลผลิตของคณะฯ

ภายใตภารกิจหลัก 

คณะกรรมการประกันคุณภาพ  50,000 

4.  โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ ระบบการประกันคุณภาพไดรับการพัฒนา

อยางตอเนื่อง 

เพิ่มความเชื่อมั่นตอผลผลิตของคณะฯ

ภายใตภารกิจหลัก 

คณะกรรมการประกันคุณภาพ  220,000 

 

 

 

 

 

 

 แผนปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร  พ.ศ. 2547 
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แผนพัฒนาดานการบริหาร 

เปาหมายและดัชนชีี้วัดความสําเร็จ 
โครงการ / กิจกรรม 

ผลผลติ ผลลัพธ 
ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา วงเงินงบประมาณ 

1. โครงการจัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อการบริหาร

และจัดการ 

จัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอร ที่สอดคลองกับ

ลักษณะการใชงาน  50 เครื่อง 

สามารถใชเครื่องคอมพิวเตอรเปนเครื่องมือ

ในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลสอดคลองกับภารกิจและ

แผนพัฒนาฯ 

ฝายวางแผนและพัฒนา/งานนโยบาย

และแผน/ภาควิชา 

ต.ค.2544 – ก.ย. 2545 2,000,000 

2. โครงการจัดหาครุภัณฑเพื่อการศึกษา จัดหาครุภัณฑเพื่อการศึกษา วงเงิน 15 ลาน

บาท        สอดคลองกับแผนแมบทการจัดหา

ครุภัณฑของคณะฯ 

มีครุภัณฑที่เพยีงพอและเหมาะสม สําหรับ

การสนับสนุนการผลิตบัณฑิตและพัฒนา

ทางวิชาการ 

ฝายวางแผนและพัฒนา/งานนโยบาย

และแผน/ภาควิชา 

ต.ค.2544 – ก.ย. 2545 15,000,000  

3. โครงการนําระบบฐานขอมูลมาใชเพื่อการบริหาร 

จัดการ 

ทุกหนวยงานนําระบบฐานขอมูลมาใชในการ

ปฏิบัติงาน 

การปฏิบัติงานมีความคลองตัว รวดเร็ว 

ถูกตอง และลดความซ้ําซอน 

ฝายวางแผนและพัฒนา/ฝายบริหาร ต.ค.2544 – ก.ย. 2545 100,000  

4. โครงการพัฒนาบุคลากรสายผูสอน บุคลากรสายผูสอนมีความรู ความสามารถเพิ่ม

มากขึ้น 

บุคลากรสายผูสอนนําความรู ความสามารถ

มาพัฒนางานไดอยางมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล 

คณะกรรมการพัฒนาบุคลากร ต.ค.2544 – ก.ย. 2545 424,000  

5. โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน บุคลากรสายสนับสนุนมีความรู ความสามารถ

เพิ่มมากขึ้น 

บุคลากรสายสนับสนุนนําความรู 

ความสามารถมาพัฒนางานไดอยางมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

คณะกรรมการพัฒนาบุคลากร ต.ค.2544 – ก.ย. 2545 155,000  
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6. โครงการการรับ–สงเอกสาร แบบ Electronics แทน

ระบบกระดาษ 

ลดการรับ – สงเอกสารดวยระบบกระดาษ 

อยางนอยรอยละ 25 

การรับ – สงเอกสารภายในคณะฯมีความ

คลองตัว รวดเร็วและลดคาใชจาย 

ฝายวางแผนและพัฒนา/ฝายบริหาร/

ภาควิชา 

 5,000  

7. การวิเคราะหงานและจัดหาอัตรากําลัง เพื่อการบริหาร

กําลังคนอยางเหมาะสม 

ไดรายงานผลการวิเคราะหงาน เพื่อการบริหาร

กําลังคนอยางเหมาะสม 1 เลมและได

อัตรากําลังในปริมาณที่เหมาะสม สอดคลอง

กับภารกิจของคณะฯ 

การบริหารกําลังคนของคณะฯมีความ

เหมาะสม มีประสิทธิภาพสอดคลองกับ

ภารกิจและแผนพัฒนาฯ 

ฝายวางแผนและพัฒนา/งานนโยบาย

และแผน 

 50,000  

8. โครงการวิเคราะหระบบงานและจัดทําคูมือการ

ปฏิบัติงาน 

ไดคูมือการปฏิบัติงาน หนวยงานละ 1 เลม การปฏิบัติงานภายในหนวยงานและระหวาง

หนวยงาน  มีความชัดเจน คลองตัว และไม

ซ้ําซอน 

ทุกหนวยงาน  60,000  

9. โครงการบุคลากรดีเดน บุคลากรดีเดนปละ 2 คน บุคลากรดีเดนเปนแบบอยางที่ดีของ

บุคลากรคณะฯ 

ฝายบริหาร/เลขานุการคณะฯ/

คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก

บุคลากรดีเดน 

 50,000 

10. โครงการสงเสริมและพัฒนาบุคลากรดานเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

บุคลากรรอยละ 10 มีทักษะทางดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มมากขึ้น 

บุคลากรนําความรู ความสามารถทางดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อยกระดับคณุภาพ

ของการทํางาน 

ฝายวางแผนและพัฒนา  3,000,000  

(เปนกองทุน

หมุนเวียน) 

11.โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบเครือขายคอมพิวเตอรมีสภาพพรอมใช

งานไดอยางตลอดเวลา 

ไดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม

และมีประสิทธิภาพ 

รองรับภารกิจการบริหารจัดการ การเรียน

การสอนและพัฒนาทางวิชาการของคณะฯ 

ฝายวางแผนและพัฒนา  307,128 
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12. พัฒนาระบบการรายงานผล ติดตาม และประเมินผล

การปฏิบัติงาน 

ไดระบบการรายงานผล ติดตาม และ

ประเมินผลการปฏิบัติงานอยางเปนรูปธรรม 

การรายงานผล ติดตาม และประเมินผลการ

ปฏิบัติงานมีการดําเนินการอยางตอเนื่อง 

ฝายวางแผนและพัฒนา/ภาควิชา  20,000 

13. วิเคราะหการใชจายงบประมาณ รายงานผลการใชจายงบประมาณแผนดินและ

เงินรายได ปละ 1 เลม 

นําผลการวิเคราะหไปใชในการบริหาร

จัดการ การวางแผน และตัดสินใจ 

งานคลังและพัสดุ/งานนโยบายและ

แผน 

 15,000 

14. โครงการจัดทําและพัฒนาระบบการใชทรัพยากร

รวมกัน 

ไดระบบการใชทรัพยากรรวมกัน ทรัพยากรถูกนํามาใชงานรวมกัน อยาง

คุมคาและมีประสิทธิภาพ 

ฝายบริหาร/เลขานุการคณะฯ/ภาควิชา  50,000  

15.โครงการปรับปรุงและซอมแซมอาคารเรียน 

       

อาคารเรียนไดรับการปรับปรุงและซอมแซม 

เพื่อใหมีสภาพที่เหมาะสมกับการใชประโยชน 

รองรับภารกิจการบริหารจัดการ การเรียน

การสอนและพัฒนาทางวิชาการของคณะฯ 

ฝายวางแผนและพัฒนา/ภาควิชา  4,910,000 

16. โครงการปรับปรุงระบบเครือขายคอมพิวเตอร คณะ

วิทยาศาสตร 

ไดระบบเครือขายคอมพิวเตอรที่มี

ประสิทธิภาพ 

รองรับภารกิจการบริหารจัดการ การเรียน

การสอนและพัฒนาทางวิชาการของคณะฯ 

ฝายวางแผนและพัฒนา/ภาควิชา  2,500,000 

17. โครงการพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน มีลานจอดรถรองรับรถยนต และ

รถจักรยานยนต 

มีสวนหยอม/สนามหญาที่สวยงาม 

คณะวิทยาศาสตรมีภูมิทัศนที่เอื้อตอ

การศึกษาและพัฒนาวิชาการ 

กรรมการจัดภูมิทัศน คณะวิทยาศาสตร/

ภาควิชา 

 700,000 

18. โครงการปรับปรุงหองทํางานของหนวยงาน ภายใน

คณะวิทยาศาสตร 

หองทํางานของหนวยงานภายในคณะ

วิทยาศาสตร ไดรับการปรับปรุง 

หองทํางานของหนวยงานภายในคณะ

วิทยาศาสตรมีสภาพที่เหมาะสม เอื้อตอการ

บริหารจัดการที่ดี 

ฝายวางแผนและพัฒนา/ภาควิชา/

สํานักงานคณบดี 

  400,000 

 

19. โครงการสัมมนาแนวทางพัฒนาหนวยงานภายใน

คณะวิทยาศาสตร 

ภาควิชามีความชัดเจนตอแนวทางการพัฒนา สรางความเขมแข็งของการดําเนินงาน

ภายใตแผนพัฒนาฯ 

ฝายวางแผนและพัฒนา/ภาควิชา/

สํานักงานคณบดี 

 300,000 

20. โครงการจัดทําและพัฒนาระบบฐานขอมูลเพื่อการ

บริหารจัดการหองปฏิบัติการ 

ไดระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหารจัดการ

หองปฏิบัติการ ที่เหมาะสม 

รองรับภารกิจทางดานการเรียนการสอน

และพัฒนาวิชาการ 

ภาควิชา  60,000 
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21. โครงการอบรมการดูแลและบํารุงรักษาอุปกรณการ

เรียนการสอน 

กิจกรรมการฝกอบรม 1 ครั้ง เสริมความเขมแข็งของการจัดการเรียนการ

สอนและพัฒนาทางวิชาการ 

คณะกรรมการพัฒนาบุคลากร  30,000 

22.โครงการจัดตั้งหองอิเล็กทรอนิกสเวอรกช็อพ 

(Electronics Workshop) 

   หองอิเล็กทรอนิกสเวอรกช็อพ พรอม

เครื่องมือและครุภณัฑ 

   จํานวนการใหบริการ ปละ 20 – 35 งาน 

 

  กลุมวิจัยของภาควิชาไดรับบริการซอม

และสรางเครื่องมืออิเล็กทรอนิกสสําหรับ

งานวิจัยอยางทั่วถึง 

  ใหบริการอิเล็กทรอนิกสเวอรกช็อพไดอ

ยางเปนระบบ 

ภาควิชาฟสิกส  200,000  

23. โครงการการฝกอบรมการรักษาความปลอดภัยใน

หองปฏิบัติการ 

ฝกอบรม 1 ครั้ง เปนการสรางความเชื่อมั่นตอการใช

หองปฏิบัติการไดอยางปลอดภัย 

คณะกรรมการพัฒนาบุคลากร  50,000  

24. โครงการสรางหองปฏิบัติการดานวัสดุศาสตร ไดหองปฏิบัติการดานวัสดุศาสตร พรอม

ครุภัณฑ 

รองรับการขยายการศึกษาทางดานวัสดุ

ศาสตร  

ภาควิชาฟสิกส  2,000,000  

25.โครงการสรางหองวิจัยและพัฒนาทฤษฎีของอะตอม

และโซลิสเตด 

ไดหองวิจัยและพัฒนาทฤษฎีของอะตอมและ

โซลิสเตด 

รองรับการจัดการศึกษาและงานวิจัยของ

ภาควิชา 

ภาควิชาฟสิกส  265,000  

26.โครงการปรับปรุงโรงงาน (Workshop) โรงงานไดรับการปรับปรุงมีสภาพที่พรอม

สํารับการใชประโยชน 

รองรับภารกิจทางดานการเรียนการสอน

และพัฒนาวิชาการ 

ภาควิชาฟสิกส  600,000  

27. โครงการพัฒนาหอดูดาว หอดูดาวไดรับการพัฒนา 

จํานวนผูเขาชม 

เสริมความเขมแข็งทางวิชาการดานดารา

ศาสตร 

ภาควิชาฟสิกส  1,000,000 

28. โครงการกูยืมเงินเพื่อจัดซื้อไมโครคอมพิวเตอร อาจารย 10 คน เปนเจาของเครื่องคอมพิวเตอร เสริมความเขมแข็งของการจัดการเรียนการ

สอนและพัฒนาทางวิชาการ 

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร  400,000  

29. โครงการจัดทําสวนสมุนไพรและพรรณไมหายาก สวนพรรณไม เสริมกระบวนการเรียนรูเกี่ยวกับสมุนไพร

และพรรณไมหายาก 

ภาควิชาชีววิทยา  10,000 

แผนพัฒนาดานการจัดการศึกษา 
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1. จัดการการเรียนการสอนของหลักสูตรเดิมที่มีอยูแลว   ฝายวิชาการ/ภาควชิา   

    1.1 ระดับปริญญาตรี      

        1.1.1 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร รับนักศึกษา 40 คน 

ผลิตบัณฑิต 47 คน 

รอยละ 75 ของผูใชบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร

มีความพึงพอใจ 

ภาควิชาคณิตศาสตร  1,600,000  

        1.1.2 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคม ี รับนักศึกษา 50 คน 

ผลิตบัณฑิต 60 คน 

รอยละ 75 ของผูใชบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร

มีความพึงพอใจ 

ภาควิชาเคม ี  2,000,000  

        1.1.3 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา รับนักศึกษา 50 คน 

ผลิตบัณฑิต 26 คน 

รอยละ 75 ของผูใชบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร

มีความพึงพอใจ 

ภาควิชาจุลชีววิทยา  2,000,000  

        1.1.4 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคม ี รับนักศึกษา 20 คน 

ผลิตบัณฑิต 20 คน 

รอยละ 75 ของผูใชบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร

มีความพึงพอใจ 

ภาควิชาชีวเคม ี  800,000  

        1.1.5 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา รับนักศึกษา 60 คน 

ผลิตบัณฑิต 47 คน 

รอยละ 75 ของผูใชบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร

มีความพึงพอใจ 

ภาควิชาชีววิทยา  2,400,000  

        1.1.6 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร 

สิ่งแวดลอม 

รับนักศึกษา 45 คน 

ผลิตบัณฑิต 40 คน 

รอยละ 75 ของผูใชบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร

มีความพึงพอใจ 

ภาควิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม  1,800,000  

        1.1.7 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส รับนักศึกษา 60 คน 

ผลิตบัณฑิต 54 คน 

รอยละ 75 ของผูใชบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร

มีความพึงพอใจ 

ภาควิชาฟสิกส  2,400,000  

        1.1.8 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการ

คอมพิวเตอร 

รับนักศึกษา 60 คน 

ผลิตบัณฑิต 52 คน 

รอยละ 75 ของผูใชบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร

มีความพึงพอใจ 

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร  2,400,000  

 

 

เปาหมายและดัชนชีี้วัดความสําเร็จ 
โครงการ / กิจกรรม 

ผลผลติ ผลลัพธ 
ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา วงเงินงบประมาณ 
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        1.1.9 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการ

คอมพิวเตอร (ภาคสมทบ) 

รับนักศึกษา 80 คน 

ผลิตบัณฑิต 66 คน 

รอยละ 75 ของผูใชบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร

มีความพึงพอใจ 

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร  3,200,000  

        1.1.10 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ รับนักศึกษา 40 คน 

ผลิตบัณฑิต 37 คน 

รอยละ 75 ของผูใชบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร

มีความพึงพอใจ 

ภาควิชาสถิต ิ  1,600,000  

    1.2 ระดับปริญญาโท      

        1.2.1 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร รับนักศึกษา 15 คน 

ผลิตบัณฑิต 15 คน 

รอยละ 75 ของผูใชบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร

มีความพึงพอใจ 

ภาควิชาคณิตศาสตร  600,000  

        1.2.2 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคม ี รับนักศึกษา 15 คน 

ผลิตบัณฑิต 15 คน 

รอยละ 75 ของผูใชบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร

มีความพึงพอใจ 

ภาควิชาเคม ี  600,000  

        1.2.3 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิต

ประยุกต 

รับนักศึกษา 15 คน 

ผลิตบัณฑิต 15 คน 

รอยละ 75 ของผูใชบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร

มีความพึงพอใจ 

ภาควิชาสถิต ิ  600,000  

        1.2.4 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคม ี รับนักศึกษา 10 คน 

ผลิตบัณฑิต 8 คน 

รอยละ 75 ของผูใชบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร

มีความพึงพอใจ 

ภาควิชาชีวเคม ี  200,000  

        1.2.5 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา รับนักศึกษา 35 คน 

ผลิตบัณฑิต 35 คน 

รอยละ 75 ของผูใชบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร

มีความพึงพอใจ 

ภาควิชาชีววิทยา  1,400,000  

        1.2.6 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส รับนักศึกษา 30 คน 

ผลิตบัณฑิต 10 คน 

รอยละ 75 ของผูใชบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร

มีความพึงพอใจ 

ภาควิชาฟสิกส  1,200,000  

        1.2.7 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการรับรูจาก

ระยะไกลและระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร 

(ภาคพิเศษ) 

รับนักศึกษา 15 คน 

ผลิตบัณฑิต 15 คน 

รอยละ 75 ของผูใชบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร

มีความพึงพอใจ 

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร  600,000  

 

เปาหมายและดัชนชีี้วัดความสําเร็จ 
โครงการ / กิจกรรม 

ผลผลติ ผลลัพธ 
ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา วงเงินงบประมาณ 
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    1.3 ระดับปริญญาเอก      

        1.3.1 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวชิาชีวเคม ี รับนักศึกษา 5 คน 

ผลิตบัณฑิต 5 คน 

รอยละ 75 ของผูใชบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร

มีความพึงพอใจ 

ภาควิชาชีวเคม ี  200,000  

        1.3.2 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวชิาชีววิทยา รับนักศึกษา 5 คน 

ผลิตบัณฑิต 5 คน 

รอยละ 75 ของผูใชบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร

มีความพึงพอใจ 

ภาควิชาชีววิทยา  400,000  

2. เปดหลักสูตรใหมทุกระดับ      

   2.1 ระดับปริญญาตรี      

        2.1.1 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร

ประยุกต 

รับนักศึกษา 50 คน 

 

รอยละ 75 ของผูใชบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร

มีความพึงพอใจ 

ภาควิชาคณิตศาสตร  2,000,000 

    2.2 ระดับปริญญาโท      

        2.2.1 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนเคม ี

(ภาคพิเศษ) 

รับนักศึกษา 15 คน 

ผลิตบัณฑิต 15 คน 

รอยละ 75 ของผูใชบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร

มีความพึงพอใจ 

ภาควิชาเคม ี  600,000  

        2.2.2 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอน

ฟสิกส (ภาคพิเศษ) 

รับนักศึกษา 35 คน 

ผลิตบัณฑิต 35 คน 

รอยละ 75 ของผูใชบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร

มีความพึงพอใจ 

ภาควิชาฟสิกส  1,400,000  

        2.2.3 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอน- 

ชีววิทยา (ภาคพิเศษ) 

รับนักศึกษา 15 คน 

ผลิตบัณฑิต 15 คน 

รอยละ 75 ของผูใชบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร

มีความพึงพอใจ 

ภาควิชาชีววิทยา  600,000  

        2.2.4 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมฟีสิกัล รับนักศึกษา 10 คน 

ผลิตบัณฑิต 10 คน 

รอยละ 75 ของผูใชบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร

มีความพึงพอใจ 

ภาควิชาเคม ี  400,000  

        2.2.5 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาเคมอีนินทรีย รับนักศึกษา 10  คน 

ผลิตบัณฑิต 10 คน 

รอยละ 75 ของผูใชบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร

มีความพึงพอใจ 

ภาควิชาเคม ี  400,000  

 

เปาหมายและดัชนชีี้วัดความสําเร็จ 
โครงการ / กิจกรรม 

ผลผลติ ผลลัพธ 
ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา วงเงินงบประมาณ 
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        2.2.6 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมอีินทรีย รับนักศึกษา 10 คน 

ผลิตบัณฑิต 10 คน 

รอยละ 75 ของผูใชบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร

มีความพึงพอใจ 

ภาควิชาเคม ี  400,000  

        2.2.7 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคม-ี

วิเคราะห 

รับนักศึกษา 10 คน 

ผลิตบัณฑิต 10 คน 

รอยละ 75 ของผูใชบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร

มีความพึงพอใจ 

ภาควิชาเคม ี  400,000  

        2.2.8 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร

พอลิเมอร 

รับนักศึกษา 10 คน 

ผลิตบัณฑิต 10 คน 

รอยละ 75 ของผูใชบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร

มีความพึงพอใจ 

ภาควิชาเคม ี  400,000  

        2.2.9 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร

สิ่งแวดลอม 

รับนักศึกษา 10 คน 

ผลิตบัณฑิต 10 คน 

รอยละ 75 ของผูใชบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร

มีความพึงพอใจ 

ภาควิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม  400,000  

        2.2.10 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการ

คอมพิวเตอร 

รับนักศึกษา 20 คน 

 

รอยละ 75 ของผูใชบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร

มีความพึงพอใจ 

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร  800,000 

        2.2.11 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา รับนักศึกษา 5 คน 

 

รอยละ 75 ของผูใชบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร

มีความพึงพอใจ 

ภาควิชาจุลชีววิทยา  200,000 

    2.3 ระดับปริญญาเอก      

        2.3.1 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวชิาฟสิกส รับนักศึกษา 4 คน 

 

รอยละ 75 ของผูใชบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร

มีความพึงพอใจ 

ภาควิชาฟสิกส  160,000  

        2.3.2 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวชิาคณิตศาสตร รับนักศึกษา 5 คน 

 

รอยละ 75 ของผูใชบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร

มีความพึงพอใจ 

ภาควิชาคณิตศาสตร  200,000  

        2.3.3 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวชิาความหลากหลาย

ทางชีวภาพ (นานาชาติ) 

รับนักศึกษา 5 คน 

 

รอยละ 75 ของผูใชบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร

มีความพึงพอใจ 

ภาควิชาชีววิทยา  200,000 

        2.3.4 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวชิาเคม ี รับนักศึกษา 5 คน 

 

รอยละ 75 ของผูใชบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร

มีความพึงพอใจ 

ภาควิชาเคม ี  200,000 

 

เปาหมายและดัชนชีี้วัดความสําเร็จ 
โครงการ / กิจกรรม 

ผลผลติ ผลลัพธ 
ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา วงเงินงบประมาณ 
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        2.3.5 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวชิาเคมีอินทรีย รับนักศึกษา 5 คน 

 

รอยละ 75 ของผูใชบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร

มีความพึงพอใจ 

ภาควิชาเคม ี  200,000 

    2.4 ระดับปริญญาโท – เอก      

        2.4.1 มหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา

ฟสิกสการแพทยและวิศวกรรมชีวการแพทย 

(นานาชาติ) 

รับนักศึกษา 5 คน 

 

รอยละ 75 ของผูใชบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร

มีความพึงพอใจ 

ฝายวิชาการ  200,000  

3. จัดการการเรียนการสอนวิชาพื้นฐานทาง 

วิทยาศาสตรแกนักศึกษาคณะตางๆ 

รอยละ 60 ของ FTE  ทั้งหมดของคณะ

วิทยาศาสตร 

รอยละ 75 ของผูใชบริการ (อาจารยผูสอน

หรือผูบริหารคณะตางๆ) มีความพึงพอใจ 

ฝายวิชาการ/ภาควชิา  5,500,000 

4. ปรับปรุงหลักสูตรทุกระดับ ทุกหลักสูตรไดรับการปรับปรุงทุกๆ 5 ป หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคลองกับ

การเปลี่ยนแปลง 

ฝายวิชาการ/ภาควชิา  108,000 

5.  จัดทําและพัฒนาแผนการสอน ไดแผนการสอนที่มีการปรับปรุงสอดคลองกับ

ความเจริญกาวหนาทางวิชาการ 

แผนการสอนถูกนําไปใชในกระบวนการ

การเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ฝายวิชาการ/ภาควชิา  60,000 

6.  พัฒนาระบบการวัดและประเมินผล ไดระบบการวัดและประเมินผลที่มีคณุภาพ ระบบการวัดและประเมินผลถูกนําไปใชใน

กระบวนการการเรียนการสอนไดอยางมี

ประสิทธิภาพ เพื่อใหไดบัณฑิตที่มีคุณภาพ

สอดคลองกับคุณลกัษณะบัณฑิตที่พึง

ประสงค 

ฝายวิชาการ  50,000 

7. โครงการฝกอบรมเฉพาะทางระยะสัน้ บุคลากรมีทักษะ/ความรูเฉพาะมากขึ้น เสริมความเขมแข็งของกระบวนการผลิต

บัณฑิตและพัฒนาทางวิชาการ 

ฝายวิชาการ/ภาควชิา  500,000 

 

 

เปาหมายและดัชนชีี้วัดความสําเร็จ 
โครงการ / กิจกรรม 

ผลผลติ ผลลัพธ 
ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา วงเงินงบประมาณ 
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8. โครงการอาจารยดีเดน อาจารยดีเดน 2 คน อาจารยดีเดนเปนแบบอยางที่ดีแกอาจารย

ภายในคณะฯ และแบบอยางที่ดีแกนักศึกษา 

ฝายวิชาการ/คณะกรรมการคัดเลือก

อาจารยดีเดน 

 50,000  

9. โครงการผูชวยสอน (Teaching Assistant : T.A.) มีผูชวยสอน จํานวน 50 คน เปนการเสริมความเขมแข็งของกระบวนการ

ผลิตบัณฑิต 

ฝายวิชาการ/ภาควชิา  1,600,000 

10. โครงการผลิตตํารา หนังสือ และเอกสารประกอบการ

สอน 

ไดตํารา หนังสือ และเอกสารประกอบการ

สอน  80 รายการ 

เปนการพัฒนาทางวิชาการและสงเสริม

กระบวนการผลิตบัณฑิตสอน 

ฝายวิชาการ/ภาควชิา  160,000 

11. โครงการ Web site รายวิชา Web site รายวิชา จาํนวน 6 รายวิชา เพิ่มชองทางการเรียนรูของนักศึกษาและ

เสริมความเขมแข็งของกระบวนการผลิต

บัณฑิต 

คณะกรรมการพัฒนาสื่อการสอนทาง

วิทยาศาสตร    

 60,000 

12. โครงการพัฒนาสื่อการสอนทางวิทยาศาสตร ผลิตสื่อการสอน 2 – 3 รายวิชา รอยละ 70  ของนักศึกษาที่ใชบริการสื่อการ

สอนมีความพึงพอใจ/เสริมกระบวนการ

เรียนรูของนักศึกษา 

คณะกรรมการพัฒนาสื่อการสอนทาง

วิทยาศาสตร    

 192,000 

13. โครงการพัฒนาหองเรียนรูดวยตนเอง ไดหองเรียนรูดวยตนเอง ขนาดความจุ 20 – 30 

คน 

นักศึกษาสามารถคนควา และเรียนรูดวย

ตนเอง อันเปนสวนหนึ่งของกระบวนการ

ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ 

ฝายวางแผนและพัฒนา  250,000 

14. โครงการพัฒนาระบบการเรียนการสอนผานสื่อการ

สอนทางไกล คณะวิทยาศาสตร 

จํานวนรายวิชาที่สอนผานสื่อการสอนทางไกล 

จํานวนนักศึกษาที่เรียน 

เสริมทางเลือกกระบวนการเรียนรูของ 

นักศึกษา 

ฝายวางแผนและพัฒนา  300,000 

15. โครงการ พสวท. รับนักศึกษา 20  คน 

ผลิตบัณฑิต 20 คน สอดคลองกับคุณสมบัติ

ของโครงการ 

รอยละ 75 ของผูใชบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร

มีความพึงพอใจ 

ฝายวิชาการ/ภาควชิาที่เกี่ยวของ  1,000,000 

 

 

เปาหมายและดัชนชีี้วัดความสําเร็จ 
โครงการ / กิจกรรม 

ผลผลติ ผลลัพธ 
ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา วงเงินงบประมาณ 
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16. โครงการ สควค. รับนักศึกษา 55 คน 

ผลิตบัณฑิต 55 คนสอดคลองกับคุณสมบัติ

ของโครงการ 

รอยละ 75 ของผูใชบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร

มีความพึงพอใจ 

ฝายวิชาการ/ภาควชิาที่เกี่ยวของ  1,000,000 

17. โครงการทุนเรียนดีทางวิทยาศาสตร รับนักศึกษา 35 คน 

 

รอยละ 75 ของผูใชบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร

มีความพึงพอใจ 

ฝายวิชาการ/ภาควชิาที่เกี่ยวของ  1,120,000 

18. โครงการสรางรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

ที่เสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรมของนักศึกษา         

รายวิชาศึกษาทั่วไป  1 รายวิชา นักศึกษามีคุณธรรมและจริยธรรมที่พรอม

จะเปนบัณฑิตที่มีคณุภาพ 

ฝายวิชาการ  5,000  

19. โครงการเตรียมความพรอมสําหรับการประเมิน 

หลักสูตร 

ทุกหลักสูตรมีความพรอมในการประเมิน กรรมการบริหารหลักสูตรทุกหลักสูตรมี

ความพรอมในการประเมินหลักสูตร 

ฝายวิชาการ  15,000  

20. โครงการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต รายงานผลสํารวจความพึงพอใจของผูใช

บัณฑิต 1 ครั้ง 

รอยละ 80 ของบคุลากรคณะฯทราบผล

สํารวจความพึงพอใจของ 

ผูใชบัณฑิต  

ฝายวิชาการ/ภาควชิา  50,000  

21. โครงการพัฒนากระบวนการการเรียนการสอน โดย

เนนนักศึกษาเปนศูนยกลาง 

รายวิชาที่มีการจัดการการเรียนการสอนโดย

เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง มีจํานวนรอยละ 25 – 

100 ของรายวิชาคณะวิทยาศาสตรทั้งหมด  

นักศึกษาสําเร็จการศึกษา โดยมีคุณภาพ

สอดคลองกับคุณลกัษณะของบัณฑิตคณะ

วิทยาศาสตรที่พึงประสงค 

ฝายวิชาการ/ภาควชิา 

 

 50,000  

 

22. โครงการคัดเลือกนักเรียนเรียนดทีางคณิตศาสตร สถิต ิ

และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

จํานวนนักเรียนเรียนดี 20 คน เสริมกระบวนการรับเขานักศึกษาใหมี

ประสิทธิภาพมากขึน้ 

ฝายวิชาการ/ภาควชิา  640,000 

23. โครงการเชิญผูเชี่ยวชาญ อาจารยพิเศษอยางนอย  2 คน เสริมคุณภาพการเรียนการสอนระดับ

บัณฑิตศึกษาใหสูงขึ้น และแกปญหาการ

ขาดแคลนบุคลากร 

ฝายวิชาการ/ภาควชิา  100,000  

 

 

เปาหมายและดัชนชีี้วัดความสําเร็จ 
โครงการ / กิจกรรม 

ผลผลติ ผลลัพธ 
ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา วงเงินงบประมาณ 
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24.โครงการแลกเปลี่ยนความรวมมือทางวิชาการ 

(Exchange Program) 

จํานวนโครงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ สรางศักยภาพทางวิชาการโดยไดรับความ

ชวยเหลือทางวิชาการจากตางประเทศ 

ฝายวิชาการ/ภาควชิา  120,000  

25. ทุนเพื่อการศึกษาตอ ศึกษาดูงาน ฝกงาน และประชุม

ทางวิชาการสําหรับบุคลากรสายผูสอน 

จํานวนบุคลากรสายผูสอนอยางนอยปละ 5 

คน 

เสริมโอกาสการพัฒนาความรูความสามารถ 

ของบุคลากรสายผูสอนอยางตอเนื่อง 

ฝายวิชาการ/ภาควชิา  88,000  

 

แผนพัฒนาดานการวิจัย 

เปาหมายและดัชนชีี้วัดความสําเร็จ 
โครงการ / กิจกรรม 

ผลผลติ ผลลัพธ 
ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา วงเงินงบประมาณ 

1. โครงการสนับสนุนงานวิจัยของคณะวิทยาศาสตร  ผลงานวิจัย  25 เรื่อง รอยละ 75 ของผลงานวิจัยที่ตีพิมพหรือ

นําไปใชแกปญหา/พัฒนาประเทศ 

ฝายวิจัย/ภาควิชา  4,000,000  

2. โครงการถายทอดผลงานวิจัยสูชุมชน ผลงานวิจัยไดรับการถายทอดสูชุมชน อยาง

นอย  5 ผลงาน 

ชุมชนนําผลงานวิจัยไปสูการแกปญหาหรือ

พัฒนาประเทศ 

ฝายวิจัย/ภาควิชา  100,000  

3. โครงการเยี่ยมชมและสรางภาคีพันธมิตรโรงงาน- 

อุตสาหกรรมเพื่อใหเกิดความรวมมือในการวิจัยเชิง

พาณิชย 

เยี่ยมชมโรงงานอุตสาหกรรมอยางนอยภาค

การเรียนละ 1 ครั้ง 

ทําใหบุคลากรของคณะฯเขาใจขอเท็จจริง

และปญหาของโรงงานอุตสาหกรรม อันจะ

นําไปสูประเด็นความรวมมือ/ประเด็นของ

งานวิจัย 

ฝายวิจัย/ภาควิชา  100,000  

4. โครงการศูนยวิจัยอนุกรมวิธานประยุกต ไดศูนยวิจัยอนุกรมวิธานประยุกต 

มีผลงานวิจัย จํานวน 1 – 2 ผลงาน 

พัฒนาวิชาการทางดานอนุกรมวิธาน

ประยุกต 

ฝายวิจัย/ภาควิชา  5,000,000 

 

 

 

เปาหมายและดัชนชีี้วัดความสําเร็จ 
โครงการ / กิจกรรม 

ผลผลติ ผลลัพธ 
ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา วงเงินงบประมาณ 
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5. โครงการสรางหองปฏิบัติการเสนใยนําแสง หองปฏิบัติการเสนใยนําแสง พรอมครุภัณฑ 

มีผลงานวิจัยตีพิมพเผยแพร จํานวน  1 – 2 

 ผลงาน 

พัฒนาวิชาการทางดานเสนใยนําแสง ภาควิชาฟสิกส  500,000 

6. โครงการศูนยวิจัยและฝกอบรมดานการถายภาพโดยวิธี

กําทอนแมเหล็กและการประมวลผลภาพ 

ไดศูนยวิจัยและฝกอบรมดานการถายภาพโดย

วิธีกําทอนแมเหล็กและการประมวลผลภาพ 

มีผลงานวิจัย 

เสริมความเขมแข็งการผลิตบัณฑิตและ

พัฒนาวิชาการทางดานการถายภาพโดยวิธี

กําทอนแมเหล็กและการประมวลผลภาพ 

ภาควิชาฟสิกส  5,090,000 

7. โครงการจัดตั้งหนวยวิจัยอันตร กิริยาระหวางโมเลกุล  

และการประยุกต  โดยใชสเปกโทรสโกป   

 

ไดหนวยวิจัยอันตร กิริยาระหวางโมเลกุล  

และการประยุกต  โดยใชสเปกโทรสโกป   

จํานวนผลงานวิจัย 

จํานวนผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพใน

ประเทศหรือตางประเทศ 

รองรับการผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา

และเสริมความเขมแข็งงานวิจัยดานอนัตร 

กิริยาระหวางโมเลกุล  และการประยุกต  

โดยใชสเปกโทรสโกป 

ภาควิชาเคม ี  550,000 

8. โครงการจัดตั้งหนวยวิจัยสมดุล วัฏภาค, โฟโตเคมี และ

จลนพลศาสตร  ออสซิลเลชัน  

 

ไดหนวยวิจัยสมดุล วัฏภาค, โฟโตเคมี และ

จลนพลศาสตร  ออสซิลเลชัน 

จํานวนผลงานวิจัย 

จํานวนผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพใน

ประเทศหรือตางประเทศ 

รองรับการผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา

และเสริมความเขมแข็งงานวิจัยดาน

สมดุลวัฏภาค, โฟโตเคม ีและ

จลนพลศาสตรออสซิลเลชัน  

มหาวิทยาลัยขอนแกน  จะเปนสถานทีเ่ลือก

ศึกษาทางเคมีเชิงฟสิกสเปนอันดับตนของ

ประเทศ 

ภาควิชาเคม ี  2,500,000 

 

 

 

 

เปาหมายและดัชนชีี้วัดความสําเร็จ 
โครงการ / กิจกรรม 

ผลผลติ ผลลัพธ 
ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา วงเงินงบประมาณ 
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9. โครงการพัฒนาหนวยวิจัยตัวเรงปฏิกิริยา ตัวดูดซับและ

การประยุกต   

 

ไดหนวยวิจัยตัวเรงปฏิกิริยา ตัวดูดซับและการ

ประยุกต 

จํานวนผลงานวิจัย 

จํานวนผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพใน

ประเทศหรือตางประเทศ 

รองรับการผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา

และเสริมความเขมแข็งงานวิจัยดานตัวเรง

ปฏิกิริยา ตัวดูดซับและการประยุกต   

ผลิตตัวเรงปฏิกิริยาที่มีคุณภาพให

อุตสาหกรรมการหมัก ปโตรเคมี และ

สิ่งแวดลอมในทองถิ่น 

ภาควิชาเคม ี  500,000 

10. โครงการจัดตั้งศูนยวิจัยทางเคมีจากผลิตภัณฑ 

ธรรมชาติ 

ไดศูนยวิจัยทางเคมจีากผลิตภัณฑธรรมชาติ 

จํานวนโครงการวิจัยที่ไดรับการตีพิมพใน

ประเทศและตางประเทศ 

 

ไดศูนยวิจัยทางเคมจีากผลิตภัณฑธรรมชาติ

ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ซึ่งจะเปน

ศูนยรวมของหนวยงานดานการศึกษาใน

ภูมิภาค เชน สถาบันราชภัฏ  สถาบันราช

มงคลที่มีงานวิจัยดานนี้ 

สรางกลุมวิจัยดานเคมีผลิตภัณฑธรรมชาติ

ในลักษณะตางสาขาวิชา 

เสริมความเขมแข็งทางวิชาการ สาขาเคมี

อินทรีย  

ภาควิชาเคม ี  2,000,000 

11. โครงการความรวมมือวิจัยกับสถาบัน/องคกร

ตางประเทศ 

 

ผลงานวิจัยรวมกับตางประเทศ อยางนอย  2  

เรื่อง  

ผลงานวิจัยไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการ

นานาชาติอยางนอย  1  เรื่อง  

ผลงานและนักวิจัยกาวสูมาตรฐาน

ระดับนานาชาติ 

 

ฝายวิจัย/ภาควิชา   600,000 

 

 

 

เปาหมายและดัชนชีี้วัดความสําเร็จ 
โครงการ / กิจกรรม 

ผลผลติ ผลลัพธ 
ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา วงเงินงบประมาณ 
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12. โครงการจัดตั้งหนวยวิจัยโคออรดิเนชัน  

 

ไดหองปฏิบัติการเคมีโคออรดิเนชัน 

จํานวนผลงานวิจัย 

จํานวนผลงานวิจัยที่ไดรับการตีหรือเผยแพร

ในระดับนานาชาติ 

มีหองปฏิบัติการวิจัยที่สามารถใหบริการ

ดานการเรียนการสอนและการวิจัยใหแก

นักศึกษาและบุคลากรในมหาวิทยาลัยและ

บุคคลภายนอก ซึ่งเปนฐานหลักของการ

พัฒนาหลักสูตรบัณฑิตศึกษาไปสูระดับ

ความเปนสากล 

ภาควิชาเคม ี  1,000,000 

13. โครงการจัดตั้งศูนยวิจัยและพัฒนาไซเดอโรฟอร เพื่อ

การประยุกตใช 

 

ไดศูนยวิจัยและพัฒนาไซเดอโรฟอรเพือ่การ

ประยุกตใช 

จํานวนผลงานวิจัย 

จํานวนผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพและ

เผยแพร 

เสริมความเขมแข็งทางวิชาการ ภาควิชาเคม ี  1,000,000 

14. โครงการจัดตั้งศูนยวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑยาง

ธรรมชาติ   

 

ศูนยวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑยางธรรมชาติ 

จํานวนผลงานวิจัย 

จํานวนผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพและ 

เผยแพร 

เพื่อยกระดับคณุภาพของผลิตภัณฑจากยาง

ธรรมชาติ  อันเปนการสงเสริมการ

ประกอบการทางดานยางธรรมชาติ 

ภาควิชาเคม ี  3,000,000 

15. โครงการสืบสานภูมิปญญาทองถิ่น จํานวนผลงานวิจัยอยางนอย 1 ผลงาน สืบทอดภูมิปญญาทองถิ่นในการผลิต

ผลิตภัณฑใหไดมาตรฐานคุณภาพ 

ฝายวิจัย/ภาควิชา  100,000  

16.  ศูนยภูมิสารสนเทศเพื่อพัฒนาภาค

ตะวันออกเฉยีงเหนอื  

ผลงานวิจัยตีพิมพในวารสาร 2 เรื่อง 

 

สนับสนุนการผลิตบัณฑิตระดับ

บัณฑิตศึกษาทางดานการรับรูจากระยะไกล

และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 

ฝายวิจัย/ภาควิชา  5,000,000  

 

เปาหมายและดัชนชีี้วัดความสําเร็จ 
โครงการ / กิจกรรม 

ผลผลติ ผลลัพธ 
ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา วงเงินงบประมาณ 
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17. โครงการจัดประชุมทางวิชาการ การประชุมทางวิชาการอยางนอย 2 ครั้ง 

การประชุมเชิงปฏิบัติการอยางนอย  1 ครั้ง 

บุคลากรและนักศึกษาไดรับการพัฒนาทาง

วิชาการและสรางประสบการณในการ

นําเสนอผลงานวิจัย 

ฝายวิจัย/ภาควิชา  100,000  

18. โครงการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ/ระดับ

นานาชาติ 

จํานวนอยางนอย 1 ครั้ง เสริมความเขมแข็งทางวิชาการ ฝายวิจัย/ภาควิชา  200,000 

19. โครงการเสวนาวิชาการ กิจกรรมเสวนา 12 ครั้ง/ป เสริมความเขมแข็งทางวิชาการและมีการ

รวมกลุมทําวิจัย 

ฝายวิจัย/ภาควิชา  24,000 

20. โครงการจัดตั้งทุนวิจัยภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ผลงานวิจัย 2 เรื่อง และไดรับการตีพิมพหรือ

เผยแพร 

อาจารยมีประสบการณในการนําเสนอ

ผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับ

ภาควิชาฯ ซึ่งจะนําไปสูการประชุม

ระดับชาติและนานาชาติ 

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร  40,000  

 

แผนพัฒนาดานการบริการวิชาการแกสังคม 

เปาหมายและดัชนชีี้วัดความสําเร็จ 
โครงการ / กิจกรรม 

ผลผลติ ผลลัพธ 
ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา วงเงินงบประมาณ 

1. โครงการอบรมวิชาการทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตร 

เทคโนโลยีสารสนเทศ และสิ่งแวดลอม แบบบูรณา

การ 

โครงการฝกอบรม  25 โครงการ รอยละ 75 ของผูรับบริการมีความพึงพอใจ คณะกรรมการบริการวิชาการแกสังคม/

งานบริการวิชาการและวิจัย/ภาควิชา 

 1,600,000  

 

 

 

เปาหมายและดัชนชีี้วัดความสําเร็จ 
โครงการ / กิจกรรม 

ผลผลติ ผลลัพธ 
ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา วงเงินงบประมาณ 
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2. โครงการบริการใหคําปรึกษาแกชุมชน องคการบริหาร

สวนตําบล และวิสาหกิจขนาดกลางและยอม (SMEs) 

บริการใหคําปรึกษา  24 ครั้ง เสริมสรางความเขมแข็งใหแกชุมชน 

องคการบริหารสวนตําบล และวิสาหกิจ

ขนาดกลางและยอม (SMEs) 

คณะกรรมการบริการวิชาการแกสังคม/

งานบริการวิชาการและวิจัย 

 50,000  

3. โครงการบริการเปาแกว  บริการซอม/สรางเครื่องแกวขั้นสูงไดปละไม

นอยกวา  150 ชิ้น 

เปนการเพิ่มรายไดจากการบริการแก

หนวยงานอื่น และลดคาใชจายภายในคณะฯ

จากการจัดซื้อเครื่องแกว 

คณะกรรมการบริการวิชาการแกสังคม/

งานบริการวิชาการและวิจัย 

 50,000  

4. โครงการอบรมครูวิทยาศาสตร มีครูวิทยาศาสตรไดรับการฝกอบรมอยางนอย

100 คน 

สรางความเขมแข็งของกระบวนการเรียน

การสอนทางวิทยาศาสตรในโรงเรียน 

ฝายวิชาการ/ภาควชิา  500,000 

5. กิจกรรมสัปดาหวิทยาศาสตรแหงชาติ จัดกิจกรรมสัปดาหวิทยาศาสตรแหงชาติ  1 

ครั้ง และมีผูเขาชมงานประมาณ  21,000   คน 

ผูเขาชมงานไดรับความรูทาง 

วิทยาศาสตร และเสริมการเรียนรูทาง

วิทยาศาสตรแกอาจารยและนักเรียน 

งานบริการวิชาการและวิจัย/ทุก

หนวยงานภายในคณะฯ 

 400,000 

6. พิพิธภัณฑวิทยาศาสตร จํานวนผูเขาชม สรางความเขมแข็งของกระบวนการเรียนรู

ทางวิทยาศาสตร 

คณะกรรมการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตร  100,000 

7. คณะวิทยาศาสตรพบประชาชน จํานวนครั้งของการจัดกิจกรรม เสริมกระบวนการเรียนรูทางดาน

วิทยาศาสตรแกประชาชน/เผยแพรผลงาน

ของคณะวิทยาศาสตร 

คณบดี/รองคณบด/ีหัวหนาภาควิชา   

 

 

 

 

 

เปาหมายและดัชนชีี้วัดความสําเร็จ 
โครงการ / กิจกรรม 

ผลผลติ ผลลัพธ 
ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา วงเงินงบประมาณ 
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8. โครงการความรวมมือกับสถาบันสงเสริมการสอน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) 

พัฒนาโรงเรียนในโครงการไมนอยกวา 8 

โรงเรียน 

ครู/อาจารยในโรงเรียนเขารวมกิจกรรมพัฒนา

อยางนอยคนละ 1 ครั้ง 

ครู/อาจารยมีการพัฒนาสื่อการสอนในรูปแบบ

ตางๆอยางนอยปละ  1 รายวิชาตอโรงเรียน 

เปนตนแบบการพัฒนาการเรียนการสอน

คณิตศาสตร วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี

ในระดับโรงเรียน 

คณะกรรมการโครงการความรวมมือ

กับสถาบันสงเสริมการสอน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) 

 1,400,000 

9. โครงการโอลิมปกวิชาการ มีจํานวนนักเรียนไดรับการฝกอบรม 

 

สรางความเขมแข็งของกระบวนการเรียนรู

ทางวิทยาศาสตร 

ฝายวิชาการ/ภาควชิา  1,200,000 

10. โครงการฟสิกสดาราศาสตรโอลิมปก ครู 

- จํานวนของครูที่เขาฝกอบรม 

- รอยละของครูที่ผานการฝกอบรม 

นักเรียน 

- ผลการเรียนเฉลี่ย (G.P.A.) ของ- นักเรียนที่

เขาฝกอบรม 

- จํานวนของนักเรียนที่เขาฝกอบรม 

- รอยละของนักเรียนที่ผานการฝกอบรม  

(คาย 1) 

- รอยละของนักเรียนที่ผานการฝกอบรม 

(คาย 2) 

- จํานวนของนักเรียนที่เขาแขงขันโอลมิปก

วิชาการในระดับประเทศหรือระดับโลก 

สรางความเขมแข็งของกระบวนการเรียนรู

ทางฟสิกสดาราศาสตร 

ภาควิชาฟสิกส  500,000 

 

เปาหมายและดัชนชีี้วัดความสําเร็จ 
โครงการ / กิจกรรม 

ผลผลติ ผลลัพธ 
ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา วงเงินงบประมาณ 
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11. โครงการฝกอบรมการใชเครื่องมือวิทยาศาสตร โครงการฝกอบรม 1 ครั้ง เครื่องมือวิทยาศาสตรถูกใชอยางมี

ประสิทธิภาพและคุมคา 

คณะกรรมการบริการวิชาการแก 

สังคม 

 50,000  

12. ศูนยบริการวิเคราะหทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี บริการวิเคราะหอยางนอย  50 เรื่อง รอยละ 75 ของผูรับบริการมีความพึงพอใจ คณะกรรมการบริการวิชาการแกสังคม/

งานบริการวิชาการและวิจัย/ภาควิชา 

 200,000  

13. โครงการติดตามผลการนําผลงานวิจัยสูการนําไปใช รายงานผลการนําผลงานวิจัยสูการนําไปใช 2 

ครั้ง 

ชุมชนไดรับประโยชนจากโครงการวิจัย

อยางแทจริง 

คณะกรรมการบริการวิชาการแกสังคม  20,000 

14. โครงการความรวมมือทางวิชาการกับสํานักงาน

วิทยาการตํารวจ 

- ผลงานวิจัยอยางนอย 2 ผลงานถูกนําไปใช

ประโยชนในกระบวนการยุติธรรม 

- โครงการฝกอบรม อยางนอย 2 โครงการ 

- นักศึกษาของคณะฯ ดูงานของสํานักงาน

ตํารวจแหงชาติ  1 ครั้ง 

- นักศึกษาของคณะฯ 3 – 5 คน ฝกงานที่

สํานักงานตํารวจแหงชาติ 

 

เสริมความเขมแข็งของกระบวนการ

ยุติธรรม และเสริมกระบวนการผลิตบัณฑิต 

คณะกรรมการดําเนินงานโครงการ

ความรวมมือทางวชิาการกับสํานักงาน

วิทยาการตํารวจ/ภาควิชา 

 543,750 

15. โครงการจัดตั้งศูนยฝกอบรมรวมกับ Microsoft  และ  

Testing  Center 

มีศูนยฝกอบรมรวมกับ Microsoft  และ  

Testing  Center 

เพิ่มโอกาสของการเรียนรูและพัฒนาทักษะ

ทางดานคอมพิวเตอร 

และเปนการแสวงหารายไดของคณะฯ 

ฝายวางแผนและพัฒนา  220,000 

16. โครงการหนวยใหคําปรึกษาทางสถิติ ผูมาขอรับคําปรึกษาทางสถิติ ไมนอยกวา 50 

คน 

ไดรับคําปรึกษาทางสถิติ 100 % ภาควิชาสถิต ิ  60,000 

17. โครงการนักชีววิทยารุนเยาวเพื่อพฒันาสื่อการสอน

รวมกับโรงเรียนขยายโอกาสในเขตจังหวัดขอนแกน 

สื่อการสอนชีววิทยา โรงเรียนขยายโอกาสมีสื่อการสอนที่ตรง

หลักสูตร โดยพยายามใชวัสดุทองถิ่น 

ภาควิชาชีววิทยา  24,000 

แผนพัฒนาดานกิจการนักศึกษา 

โครงการ / กิจกรรม เปาหมายและดัชนชีี้วัดความสําเร็จ ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา วงเงินงบประมาณ 
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ผลผลติ ผลลัพธ 

1. โครงการนักศึกษาดีเดน นักศึกษาดีเดน จํานวน 9 คน นักศึกษาดีเดนเปนแบบอยางที่ดีของ 

นักศึกษาคณะฯ 

ฝายกิจการนักศึกษา  10,000 

2. โครงการพบผูปกครอง จํานวนผูปกครองเขารวมกิจกรรม การสรางความเขาใจและสรางภาพลักษณที่

ดีตอสถาบันการศึกษา 

ฝายกิจการนักศึกษา/ภาควิชา  20,000 

3. โครงการนักศึกษาพบอาจารยที่ปรึกษา นักศึกษาทุกคนไดพบอาจารยที่ปรึกษา เสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวาง

อาจารยกับนักศึกษา 

ฝายกิจการนักศึกษา/ภาควิชา  20,000 

4. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม จํานวนนักศึกษาชั้นปที่ 1 ทุกคนเขารวม 

กิจกรรม 

การเตรียมความพรอมของนักศึกษาตอการ

เปนนักศึกษาและบัณฑิตที่มีคุณภาพ 

ฝายกิจการนักศึกษา/ภาควิชา  20,000 

5. โครงการตอนรับนองใหม (โครงการแจกสายรหัส, 

โครงการถวายสัตยปฏิญาณฯ, โครงการเชียร ฯลฯ) 

จํานวนนักศึกษาเขารวมกิจกรรม ความสัมพันธอันดขีองนักศึกษา ฝายกิจการนักศึกษา/ภาควิชา  20,000 

6. โครงการฝกและพัฒนาจิตนักศึกษา จํานวนนักศึกษาเขารวมกิจกรรม เสริมสรางคุณลักษณะดานคุณธรรมและ

จริยธรรมแกนักศึกษา 

ฝายกิจการนักศึกษา/ภาควิชา  20,000 

7. โครงการวันไหวครู อยางนอยนักศึกษาชั้นปที่ 1 ทุกคนเขารวม 

กิจกรรม 

เสริมสรางคุณลักษณะดานคุณธรรม/

จริยธรรมแกนักศึกษา และดํารงไวซึ่งความ

งดงามทางวัฒนธรรมเกี่ยวกับการแสดงง

ความเคารพและกตญัูตอครูอาจารย 

ฝายกิจการนักศึกษา/ภาควิชา  10,000 

8. โครงการทําบุญตักบาตร จํานวนนักศึกษาเขารวมกิจกรรม นักศึกษาไดสืบสานประเพณีไทยและ

อนุรักษวัฒนธรรมไทย 

ภาควิชาจุลชีววิทยา  7,180  

9. โครงการปจฉิมนิเทศและแนะแนวอาชีพ จํานวนนักศึกษาชั้นปที่ 4 ทุกคนเขารวม 

กิจกรรม 

การเตรียมความพรอมของบัณฑิตตอการ

ออกไปรับใชสังคม 

ฝายกิจการนักศึกษา/ภาควิชา  50,000 

 

 

โครงการ / กิจกรรม เปาหมายและดัชนชีี้วัดความสําเร็จ ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา วงเงินงบประมาณ 
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ผลผลติ ผลลัพธ 

10. โครงการบัณฑิตตืนสูเหยา จํานวนบัณฑิตที่เขารวมกิจกรรม การสรางความภาคภูมิใจที่มีตอสถาบัน ฝายกิจการนักศึกษา/ภาควิชา  50,000 

11. โครงการสัมมนากิจกรรมนักศึกษา จํานวนนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม เสริมกระบวนการผลิตบัณฑิต เพื่อใหได

ตามคุณลักษณะบณัฑิตที่พึงประสงคของ

คณะฯ 

ฝายกิจการนักศึกษา  50,000 

12. โครงการติววิชาการแกนักศึกษา จํานวนนักศึกษาเขารวมกิจกรรม เสริมกระบวนการผลิตบัณฑิต เพื่อใหได

ตามคุณลักษณะบณัฑิตที่พึงประสงคของ

คณะฯ 

ฝายกิจการนักศึกษา/ภาควิชา  20,000 

13. โครงการสันทนาการ (Science  Night,  More’s  Day) จํานวนนักศึกษาเขารวมกิจกรรม เสริมกระบวนการผลิตบัณฑิต เพื่อใหได

ตามคุณลักษณะบณัฑิตที่พึงประสงคของ

คณะฯ 

ฝายกิจการนักศึกษา  60,000 

14. โครงการ  Science   Tour จํานวนนักศึกษาเขารวมกิจกรรม เสริมกระบวนการผลิตบัณฑิต เพื่อใหได

ตามคุณลักษณะบณัฑิตที่พึงประสงคของ

คณะฯ 

ฝายกิจการนักศึกษา  30,000 

15. โครงการคายอาสาพัฒนาและบําเพญ็ประโยชน จํานวนนักศึกษาเขารวมกิจกรรม เสริมกระบวนการผลิตบัณฑิต เพื่อใหได

ตามคุณลักษณะบณัฑิตที่พึงประสงคของ

คณะฯ 

ฝายกิจการนักศึกษา/ภาควิชา  100,000 

16. โครงการลูกชาง-กัลปพฤกษ  (มข.-มช.) จัดกิจกรรม 1 ครั้ง นักศึกษาทั้งสองสถาบันไดเสริมสราง

ความสัมพันธอันด ี

ฝายกิจการนักศึกษา  30,000 

 

 

เปาหมายและดัชนชีี้วัดความสําเร็จ 
โครงการ / กิจกรรม 

ผลผลติ ผลลัพธ 
ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา วงเงินงบประมาณ 



 

T:\nucharin\ขอมูลลง web\list\ขอมูลแผน\สรุปแผนปฏิบัติการ 2545-2549_มติกก.ประจําคณะ 1 ส.ค..doc 

149

17. โครงการกีฬา  (4 – สัมพันธ,  Mini  Soccer,  กีฬานอง

ใหม,  อะตอมเกมส) 

จัดกิจกรรมทางดานกีฬา  4 ครั้ง นักศึกษาไดเสริมสรางความสัมพันธอนัดี 

และเสริมสรางความแข็งแรงของสุขภาพจิต/

สุขภาพกาย  

ฝายกิจการนักศึกษา  50,000 

18. โครงการวันลอยกระทง เขารวมกิจกรรมกับทางมหาวิทยาลัยขอนแกน  

1 ครั้ง 

นักศึกษาไดตระหนักถึงวัฒนธรรมประเพณี

อันดีงามของชาต ิ

ฝายกิจการนักศึกษา  10,000 

19. โครงการฝกงานและดูงานบัณฑิต จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เขารวม 

กิจกรรมอยางนอย 100 คน  

 

เสริมกระบวนการผลิตบัณฑิต เพื่อใหได

ตามคุณลักษณะบณัฑิตที่พึงประสงคของ

คณะฯ 

ฝายกิจการนักศึกษา/ภาควิชา  100,000 

20. โครงการฝกทักษะภาษาอังกฤษ กิจกรรมเสริมทักษะทางดานภาษาอังกฤษ 

อยางนอยเดือนละ 2 ครั้ง 

เสริมกระบวนการผลิตบัณฑิต เพื่อใหได

ตามคุณลักษณะบณัฑิตที่พึงประสงคของ

คณะฯ 

ฝายกิจการนักศึกษา/ภาควิชา  100,000 

21. โครงการพัฒนาผูเชี่ยวชาญเฉพาะทางสําหรับ 

นักศึกษา 

นักศึกษา 180 คน ไดเขารับการอบรมทางดาน

เครือขายวิศวกรรมซอฟทแวร, กราฟก, การ

เขียนโปรแกรมติดตั้งอุปกรณWebTechnology 

และอุปกรณไรสายและฐานขอมูล 

นักศึกษามีความเชี่ยวชาญทางดานเครอืขาย,

วิศวกรรมซอฟแวร, กราฟก, การเขียน

โปรแกรมติดตั้งอุปกรณ,Web Technology 

และอุปกรณไรสายและฐานขอมูล 

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร  60,000  

22. โครงการฝกทักษะทางดานคอมพิวเตอร จํานวนนักศึกษาอยางนอย 100 คน ไดรับการ

ฝกทักษะ 

เสริมกระบวนการเรียนรูของนักศึกษา

ทางดานคอมพิวเตอร 

ฝายกิจการนักศึกษา/ภาควิชา  48,000  

23.  ทุนการศึกษาสําหรับนักศึกษา จํานวนนักศึกษาไดรับทุนการศึกษาอยางนอย 

50 คน 

เสริมโอกาสทางการศึกษาของนักศึกษา ฝายกิจการนักศึกษา/ภาควิชา  200,000  

 

 

 

แผนพัฒนาดานประกันคุณภาพการศึกษา 

โครงการ / กิจกรรม เปาหมายและดัชนชีี้วัดความสําเร็จ ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา วงเงินงบประมาณ 
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ผลผลติ ผลลัพธ 

1.  จัดทํารายงานผลการดําเนินงานประจําป      

     1.1 จัดทํารายงานผลการดําเนินงานประจําปของคณะ

วิทยาศาสตร 

รายงานผลการดําเนินงานของคณะ

วิทยาศาสตร 1 เลม 

สรางความเชื่อมั่นตอผลผลิตของคณะฯ

ภายใตภารกิจหลัก 

คณะกรรมการประกันคุณภาพ  30,000 

     1.2 จัดทํารายงานผลการดําเนินงานประจําปของ

ภาควิชา 

รายงานผลการดําเนินงานของภาควิชา 

ภาควิชาละ  1 เลม 

สรางความเชื่อมั่นตอผลผลิตของคณะฯ

ภายใตภารกิจหลัก 

ภาควิชา  10,000 

     1.3 จัดทํารายงานผลการดําเนินงานประจําปของ

สํานักงานคณบดี 

รายงานผลการดําเนินงานของสํานักงาน

คณบดี 1 เลม 

สรางความเชื่อมั่นตอผลผลิตของคณะฯ

ภายใตภารกิจหลัก 

เลขานุการคณะวิทยาศาสตร  2,000 

2.  โครงการใหความรูและความเขาใจเกี่ยวกับระบบ

ประกันคุณภาพ 

จัดประชุมสัมมนาอยางนอย 1 ครั้ง 

อบรมผูตรวจเยี่ยม/ตรวจสอบภายใน 1 ครั้ง 

ฝกอบรมการเขียนรายงานผลการดําเนินงาน 

บุคลากรของคณะฯมีบทบาทอยางชัดเจนตอ

การดําเนินงานตามระบบประกันคุณภาพ 

คณะกรรมการประกันคุณภาพ  80,000 

3.  ตรวจเยี่ยม/ตรวจสอบหนวยงานภายใน 

คณะวิทยาศาสตร 

ทุกหนวยงานไดรับการตรวจเยี่ยม/ตรวจสอบ

คุณภาพ  1 ครั้ง 

สรางความเชื่อมั่นตอผลผลิตของคณะฯ

ภายใตภารกิจหลัก 

คณะกรรมการประกันคุณภาพ  50,000 

4.  เตรียมความพรอมรับการประเมินคุณภาพภายใน คณะฯมีความพรอมรับการประเมินคุณภาพ

ภายในจากมหาวิทยาลัยขอนแกน/ทบวงฯ 

คณะฯไดรับการรับรองคุณภาพ คณะกรรมการประกันคุณภาพ  15,000 

5.  โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ ระบบการประกันคุณภาพไดรับการพัฒนา

อยางตอเนื่อง 

เพิ่มความเชื่อมั่นตอผลผลิตของคณะฯ

ภายใตภารกิจหลัก 

คณะกรรมการประกันคุณภาพ  220,000 

 

 

 

 

 

 

แผนปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร  พ.ศ. 2548 
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แผนพัฒนาดานการบริหาร 

เปาหมายและดัชนชีี้วัดความสําเร็จ 
โครงการ / กิจกรรม 

ผลผลติ ผลลัพธ 
ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา วงเงินงบประมาณ 

1. โครงการจัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อการบริหาร

และจัดการ 

จัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอร ที่สอดคลองกับ

ลักษณะการใชงาน  50 เครื่อง 

สามารถใชเครื่องคอมพิวเตอรเปนเครื่องมือ

ในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลสอดคลองกับภารกิจและ

แผนพัฒนาฯ 

ฝายวางแผนและพัฒนา/งานนโยบาย

และแผน/ภาควิชา 

 2,000,000 

2. โครงการจัดหาครุภัณฑเพื่อการศึกษา จัดหาครุภัณฑเพื่อการศึกษา วงเงิน 15 ลาน

บาท        สอดคลองกับแผนแมบทการจัดหา

ครุภัณฑของคณะฯ 

มีครุภัณฑที่เพยีงพอและเหมาะสม สําหรับ

การสนับสนุนการผลิตบัณฑิตและพัฒนา

ทางวิชาการ 

ฝายวางแผนและพัฒนา/งานนโยบาย

และแผน/ภาควิชา 

 15,000,000  

3. โครงการนําระบบฐานขอมูลมาใชเพื่อการบริหาร 

จัดการ 

ทุกหนวยงานนําระบบฐานขอมูลมาใชในการ

ปฏิบัติงาน 

การปฏิบัติงานมีความคลองตัว รวดเร็ว 

ถูกตอง และลดความซ้ําซอน 

ฝายวางแผนและพัฒนา/ฝายบริหาร  100,000  

4. โครงการพัฒนาบุคลากรสายผูสอน บุคลากรสายผูสอนมีความรู ความสามารถเพิ่ม

มากขึ้น 

บุคลากรสายผูสอนนําความรู ความสามารถ

มาพัฒนางานไดอยางมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล 

คณะกรรมการพัฒนาบุคลากร  424,000  

5. โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน บุคลากรสายสนับสนุนมีความรู ความสามารถ

เพิ่มมากขึ้น 

บุคลากรสายสนับสนุนนําความรู 

ความสามารถมาพัฒนางานไดอยางมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

คณะกรรมการพัฒนาบุคลากร  155,000  

6. โครงการการรับ–สงเอกสาร แบบ Electronics แทน

ระบบกระดาษ 

ลดการรับ – สงเอกสารดวยระบบกระดาษ 

อยางนอยรอยละ 25 

การรับ – สงเอกสารภายในคณะฯมีความ

คลองตัว รวดเร็วและลดคาใชจาย 

ฝายวางแผนและพัฒนา/ฝายบริหาร/

ภาควิชา 

 5,000  

 

เปาหมายและดัชนชีี้วัดความสําเร็จ  

โครงการ / กิจกรรม ผลผลติ ผลลัพธ 
ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา วงเงินงบประมาณ 
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7. การวิเคราะหงานและจัดหาอัตรากําลัง เพื่อการบริหาร

กําลังคนอยางเหมาะสม 

ไดรายงานผลการวิเคราะหงาน เพื่อการบริหาร

กําลังคนอยางเหมาะสม 1 เลมและได

อัตรากําลังในปริมาณที่เหมาะสม สอดคลอง

กับภารกิจของคณะฯ 

การบริหารกําลังคนของคณะฯมีความ

เหมาะสม มีประสิทธิภาพสอดคลองกับ

ภารกิจและแผนพัฒนาฯ 

ฝายวางแผนและพัฒนา/งานนโยบาย

และแผน 

 50,000  

8. โครงการวิเคราะหระบบงานและจัดทําคูมือการ

ปฏิบัติงาน 

ไดคูมือการปฏิบัติงาน หนวยงานละ 1 เลม การปฏิบัติงานภายในหนวยงานและระหวาง

หนวยงาน  มีความชัดเจน คลองตัว และไม

ซ้ําซอน 

ทุกหนวยงาน  60,000  

9. โครงการบุคลากรดีเดน บุคลากรดีเดนปละ 2 คน บุคลากรดีเดนเปนแบบอยางที่ดีของ

บุคลากรคณะฯ 

ฝายบริหาร/เลขานุการคณะฯ/

คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก

บุคลากรดีเดน 

 50,000 

10. โครงการสงเสริมและพัฒนาบุคลากรดานเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

บุคลากรรอยละ 10 มีทักษะทางดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มมากขึ้น 

บุคลากรนําความรู ความสามารถทางดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อยกระดับคณุภาพ

ของการทํางาน 

ฝายวางแผนและพัฒนา  3,000,000  

(เปนกองทุน

หมุนเวียน) 

11.โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบเครือขายคอมพิวเตอรมีสภาพพรอมใช

งานไดอยางตลอดเวลา 

ไดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม

และมีประสิทธิภาพ 

รองรับภารกิจการบริหารจัดการ การเรียน

การสอนและพัฒนาทางวิชาการของคณะฯ 

ฝายวางแผนและพัฒนา  334,304 

12. พัฒนาระบบการรายงานผล ติดตาม และประเมินผล

การปฏิบัติงาน 

ไดระบบการรายงานผล ติดตาม และ

ประเมินผลการปฏิบัติงานอยางเปนรูปธรรม 

การรายงานผล ติดตาม และประเมินผลการ

ปฏิบัติงานมีการดําเนินการอยางตอเนื่อง 

ฝายวางแผนและพัฒนา/ภาควิชา  20,000 

 

 

 

เปาหมายและดัชนชีี้วัดความสําเร็จ 
โครงการ / กิจกรรม 

ผลผลติ ผลลัพธ 
ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา วงเงินงบประมาณ 



 

T:\nucharin\ขอมูลลง web\list\ขอมูลแผน\สรุปแผนปฏิบัติการ 2545-2549_มติกก.ประจําคณะ 1 ส.ค..doc 

153

13. วิเคราะหการใชจายงบประมาณ รายงานผลการใชจายงบประมาณแผนดินและ

เงินรายได ปละ 1 เลม 

นําผลการวิเคราะหไปใชในการบริหาร

จัดการ การวางแผน และตัดสินใจ 

งานคลังและพัสดุ/งานนโยบายและ

แผน 

 15,000 

14. โครงการจัดทําและพัฒนาระบบการใชทรัพยากร

รวมกัน 

ไดระบบการใชทรัพยากรรวมกัน ทรัพยากรถูกนํามาใชงานรวมกัน อยาง

คุมคาและมีประสิทธิภาพ 

ฝายบริหาร/เลขานุการคณะฯ/ภาควิชา  50,000  

15.โครงการปรับปรุงและซอมแซมอาคารเรียน 

       

อาคารเรียนไดรับการปรับปรุงและซอมแซม 

เพื่อใหมีสภาพที่เหมาะสมกับการใชประโยชน 

รองรับภารกิจการบริหารจัดการ การเรียน

การสอนและพัฒนาทางวิชาการของคณะฯ 

ฝายวางแผนและพัฒนา/ภาควิชา  410,000 

16. โครงการปรับปรุงระบบเครือขายคอมพิวเตอร คณะ

วิทยาศาสตร 

ไดระบบเครือขายคอมพิวเตอรที่มี

ประสิทธิภาพ 

รองรับภารกิจการบริหารจัดการ การเรียน

การสอนและพัฒนาทางวิชาการของคณะฯ 

ฝายวางแผนและพัฒนา/ภาควิชา  1,000,000 

17. โครงการพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน มีลานจอดรถรองรับรถยนต และ

รถจักรยานยนต 

มีสวนหยอม/สนามหญาที่สวยงาม 

คณะวิทยาศาสตรมีภูมิทัศนที่เอื้อตอ

การศึกษาและพัฒนาวิชาการ 

กรรมการจัดภูมิทัศน คณะวิทยาศาสตร/

ภาควิชา 

 300,000 

18. โครงการปรับปรุงหองทํางานของหนวยงาน ภายใน

คณะวิทยาศาสตร 

หองทํางานของหนวยงานภายในคณะ

วิทยาศาสตร ไดรับการปรับปรุง 

หองทํางานของหนวยงานภายในคณะ

วิทยาศาสตรมีสภาพที่เหมาะสม เอื้อตอการ

บริหารจัดการที่ดี 

ฝายวางแผนและพัฒนา/ภาควิชา/

สํานักงานคณบดี 

  300,000 

 

19. โครงการสัมมนาแนวทางพัฒนาหนวยงานภายใน

คณะวิทยาศาสตร 

ภาควิชามีความชัดเจนตอแนวทางการพัฒนา สรางความเขมแข็งของการดําเนินงาน

ภายใตแผนพัฒนาฯ 

ฝายวางแผนและพัฒนา/ภาควิชา/

สํานักงานคณบดี 

 300,000 

20. โครงการจัดทําและพัฒนาระบบฐานขอมูลเพื่อการ

บริหารจัดการหองปฏิบัติการ 

ไดระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหารจัดการ

หองปฏิบัติการ ที่เหมาะสม 

รองรับภารกิจทางดานการเรียนการสอน

และพัฒนาวิชาการ 

ภาควิชา  60,000 

21. โครงการอบรมการดูแลและบํารุงรักษาอุปกรณการ

เรียนการสอน 

กิจกรรมการฝกอบรม 1 ครั้ง เสริมความเขมแข็งของการจัดการเรียนการ

สอนและพัฒนาทางวิชาการ 

คณะกรรมการพัฒนาบุคลากร  30,000 

 

 

เปาหมายและดัชนชีี้วัดความสําเร็จ 
โครงการ / กิจกรรม 

ผลผลติ ผลลัพธ 
ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา วงเงินงบประมาณ 
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22. โครงการการฝกอบรมการรักษาความปลอดภัยใน

หองปฏิบัติการ 

ฝกอบรม 1 ครั้ง เปนการสรางความเชื่อมั่นตอการใช

หองปฏิบัติการไดอยางปลอดภัย 

คณะกรรมการพัฒนาบุคลากร  50,000  

23. โครงการสรางหองปฏิบัติการดานวัสดุศาสตร ไดหองปฏิบัติการดานวัสดุศาสตร พรอม

ครุภัณฑ 

รองรับการขยายการศึกษาทางดานวัสดุ

ศาสตร  

ภาควิชาฟสิกส  2,500,000  

24.โครงการสรางหองวิจัยและพัฒนาทฤษฎีของอะตอม

และโซลิสเตด 

ไดหองวิจัยและพัฒนาทฤษฎีของอะตอมและ

โซลิสเตด 

รองรับการจัดการศึกษาและงานวิจัยของ

ภาควิชา 

ภาควิชาฟสิกส  415,000  

25.โครงการปรับปรุงโรงงาน (Workshop) โรงงานไดรับการปรับปรุงมีสภาพที่พรอม

สํารับการใชประโยชน 

รองรับภารกิจทางดานการเรียนการสอน

และพัฒนาวิชาการ 

ภาควิชาฟสิกส  700,000  

26. โครงการพัฒนาหอดูดาว หอดูดาวไดรับการพัฒนา 

จํานวนผูเขาชม 

เสริมความเขมแข็งทางวิชาการดานดารา

ศาสตร 

ภาควิชาฟสิกส  1,000,000 

27. โครงการกูยืมเงินเพื่อจัดซื้อไมโครคอมพิวเตอร อาจารย 10 คน เปนเจาของเครื่องคอมพิวเตอร เสริมความเขมแข็งของการจัดการเรียนการ

สอนและพัฒนาทางวิชาการ 

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร  400,000  

28. โครงการจัดทําสวนสมุนไพรและพรรณไมหายาก สวนพรรณไม เสริมกระบวนการเรียนรูเกี่ยวกับสมุนไพร

และพรรณไมหายาก 

ภาควิชาชีววิทยา  10,000 

 

 

 

 

 

 

 

แผนพัฒนาดานการจัดการศึกษา 

เปาหมายและดัชนชีี้วัดความสําเร็จ 
โครงการ / กิจกรรม 

ผลผลติ ผลลัพธ 
ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา วงเงินงบประมาณ 
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1. จัดการการเรียนการสอนของหลักสูตรเดิมที่มีอยูแลว   ฝายวิชาการ/ภาควชิา   

    1.1 ระดับปริญญาตรี      

        1.1.1 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร รับนักศึกษา 40 คน 

ผลิตบัณฑิต 40 คน 

รอยละ 75 ของผูใชบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร

มีความพึงพอใจ 

ภาควิชาคณิตศาสตร  1,600,000  

        1.1.2 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคม ี รับนักศึกษา 50 คน 

ผลิตบัณฑิต 60 คน 

รอยละ 75 ของผูใชบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร

มีความพึงพอใจ 

ภาควิชาเคม ี  2,000,000  

        1.1.3 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา รับนักศึกษา 50 คน 

ผลิตบัณฑิต 30 คน 

รอยละ 75 ของผูใชบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร

มีความพึงพอใจ 

ภาควิชาจุลชีววิทยา  2,000,000  

        1.1.4 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคม ี รับนักศึกษา 20 คน 

ผลิตบัณฑิต 20 คน 

รอยละ 75 ของผูใชบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร

มีความพึงพอใจ 

ภาควิชาชีวเคม ี  800,000  

        1.1.5 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา รับนักศึกษา 60 คน 

ผลิตบัณฑิต 50 คน 

รอยละ 75 ของผูใชบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร

มีความพึงพอใจ 

ภาควิชาชีววิทยา  2,400,000  

        1.1.6 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร 

สิ่งแวดลอม 

รับนักศึกษา 45 คน 

ผลิตบัณฑิต 45 คน 

รอยละ 75 ของผูใชบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร

มีความพึงพอใจ 

ภาควิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม  1,800,000  

        1.1.7 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส รับนักศึกษา 60 คน 

ผลิตบัณฑิต 60 คน 

รอยละ 75 ของผูใชบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร

มีความพึงพอใจ 

ภาควิชาฟสิกส  2,400,000  

        1.1.8 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการ

คอมพิวเตอร 

รับนักศึกษา 60 คน 

ผลิตบัณฑิต 60 คน 

รอยละ 75 ของผูใชบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร

มีความพึงพอใจ 

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร  2,400,000  

 

 

เปาหมายและดัชนชีี้วัดความสําเร็จ 
โครงการ / กิจกรรม 

ผลผลติ ผลลัพธ 
ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา วงเงินงบประมาณ 

        1.1.9 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการ รับนักศึกษา 80 คน รอยละ 75 ของผูใชบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร  3,200,000  
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คอมพิวเตอร (ภาคสมทบ) ผลิตบัณฑิต 80 คน มีความพึงพอใจ 

        1.1.10 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ รับนักศึกษา 40 คน 

ผลิตบัณฑิต 30 คน 

รอยละ 75 ของผูใชบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร

มีความพึงพอใจ 

ภาควิชาสถิต ิ  1,600,000  

    1.2 ระดับปริญญาโท      

        1.2.1 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร รับนักศึกษา 15 คน 

ผลิตบัณฑิต 15 คน 

รอยละ 75 ของผูใชบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร

มีความพึงพอใจ 

ภาควิชาคณิตศาสตร  600,000  

        1.2.2 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคม ี รับนักศึกษา 15 คน 

ผลิตบัณฑิต 15 คน 

รอยละ 75 ของผูใชบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร

มีความพึงพอใจ 

ภาควิชาเคม ี  600,000  

        1.2.3 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิต

ประยุกต 

รับนักศึกษา 15 คน 

ผลิตบัณฑิต 15 คน 

รอยละ 75 ของผูใชบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร

มีความพึงพอใจ 

ภาควิชาสถิต ิ  600,000  

        1.2.4 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคม ี รับนักศึกษา 10 คน 

ผลิตบัณฑิต 10 คน 

รอยละ 75 ของผูใชบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร

มีความพึงพอใจ 

ภาควิชาชีวเคม ี  400,000  

        1.2.5 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา รับนักศึกษา 35 คน 

ผลิตบัณฑิต 35 คน 

รอยละ 75 ของผูใชบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร

มีความพึงพอใจ 

ภาควิชาชีววิทยา  1,400,000  

        1.2.6 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส รับนักศึกษา 30 คน 

ผลิตบัณฑิต 10 คน 

รอยละ 75 ของผูใชบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร

มีความพึงพอใจ 

ภาควิชาฟสิกส  1,200,000  

        1.2.7 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการรับรูจาก

ระยะไกลและระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร 

(ภาคพิเศษ) 

รับนักศึกษา 15 คน 

ผลิตบัณฑิต 15 คน 

รอยละ 75 ของผูใชบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร

มีความพึงพอใจ 

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร  600,000  

 

เปาหมายและดัชนชีี้วัดความสําเร็จ 
โครงการ / กิจกรรม 

ผลผลติ ผลลัพธ 
ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา วงเงินงบประมาณ 

    1.3 ระดับปริญญาเอก      
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        1.3.1 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวชิาชีวเคม ี รับนักศึกษา 5 คน 

ผลิตบัณฑิต 5 คน 

รอยละ 75 ของผูใชบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร

มีความพึงพอใจ 

ภาควิชาชีวเคม ี  200,000  

        1.3.2 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวชิาชีววิทยา รับนักศึกษา 5 คน 

ผลิตบัณฑิต 5 คน 

รอยละ 75 ของผูใชบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร

มีความพึงพอใจ 

ภาควิชาชีววิทยา  400,000  

2. เปดหลักสูตรใหมทุกระดับ      

   2.1 ระดับปริญญาตรี      

        2.1.1 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร

ประยุกต 

รับนักศึกษา 50 คน 

 

รอยละ 75 ของผูใชบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร

มีความพึงพอใจ 

ภาควิชาคณิตศาสตร  2,000,000 

    2.2 ระดับปริญญาโท      

        2.2.1 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนเคม ี

(ภาคพิเศษ) 

รับนักศึกษา 15 คน 

ผลิตบัณฑิต 15 คน 

รอยละ 75 ของผูใชบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร

มีความพึงพอใจ 

ภาควิชาเคม ี  600,000  

        2.2.2 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอน

ฟสิกส (ภาคพิเศษ) 

รับนักศึกษา 35 คน 

ผลิตบัณฑิต 35 คน 

รอยละ 75 ของผูใชบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร

มีความพึงพอใจ 

ภาควิชาฟสิกส  1,400,000  

        2.2.3 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอน- 

ชีววิทยา (ภาคพิเศษ) 

รับนักศึกษา 15 คน 

ผลิตบัณฑิต 15 คน 

รอยละ 75 ของผูใชบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร

มีความพึงพอใจ 

ภาควิชาชีววิทยา  600,000  

        2.2.4 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมฟีสิกัล รับนักศึกษา 10 คน 

ผลิตบัณฑิต 10 คน 

รอยละ 75 ของผูใชบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร

มีความพึงพอใจ 

ภาควิชาเคม ี  400,000  

        2.2.5 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาเคมอีนินทรีย รับนักศึกษา 10  คน 

ผลิตบัณฑิต 10 คน 

รอยละ 75 ของผูใชบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร

มีความพึงพอใจ 

ภาควิชาเคม ี  400,000  

 

เปาหมายและดัชนชีี้วัดความสําเร็จ 
โครงการ / กิจกรรม 

ผลผลติ ผลลัพธ 
ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา วงเงินงบประมาณ 

        2.2.6 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมอีินทรีย รับนักศึกษา 10 คน รอยละ 75 ของผูใชบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร ภาควิชาเคม ี  400,000  
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ผลิตบัณฑิต 10 คน มีความพึงพอใจ 

        2.2.7 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคม-ี

วิเคราะห 

รับนักศึกษา 10 คน 

ผลิตบัณฑิต 10 คน 

รอยละ 75 ของผูใชบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร

มีความพึงพอใจ 

ภาควิชาเคม ี  400,000  

        2.2.8 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร

พอลิเมอร 

รับนักศึกษา 10 คน 

ผลิตบัณฑิต 10 คน 

รอยละ 75 ของผูใชบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร

มีความพึงพอใจ 

ภาควิชาเคม ี  400,000  

        2.2.9 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร

สิ่งแวดลอม 

รับนักศึกษา 10 คน 

ผลิตบัณฑิต 10 คน 

รอยละ 75 ของผูใชบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร

มีความพึงพอใจ 

ภาควิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม  400,000  

        2.2.10 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการ

คอมพิวเตอร 

รับนักศึกษา 20 คน 

ผลิตบัณฑิต 20 คน 

รอยละ 75 ของผูใชบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร

มีความพึงพอใจ 

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร  800,000 

        2.2.11 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา รับนักศึกษา 5 คน 

 

รอยละ 75 ของผูใชบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร

มีความพึงพอใจ 

ภาควิชาจุลชีววิทยา  200,000 

    2.3 ระดับปริญญาเอก      

        2.3.1 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวชิาฟสิกส รับนักศึกษา 4 คน 

ผลิตบัณฑิต 3 คน 

รอยละ 75 ของผูใชบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร

มีความพึงพอใจ 

ภาควิชาฟสิกส  160,000  

        2.3.2 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวชิาคณิตศาสตร รับนักศึกษา 5 คน 

ผลิตบัณฑิต 5 คน 

รอยละ 75 ของผูใชบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร

มีความพึงพอใจ 

ภาควิชาคณิตศาสตร  200,000  

        2.3.3 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวชิาความหลากหลาย

ทางชีวภาพ (นานาชาติ) 

รับนักศึกษา 5 คน 

 

รอยละ 75 ของผูใชบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร

มีความพึงพอใจ 

ภาควิชาชีววิทยา  200,000 

        2.3.4 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวชิาเคม ี รับนักศึกษา 5 คน 

 

รอยละ 75 ของผูใชบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร

มีความพึงพอใจ 

ภาควิชาเคม ี  200,000 

 

 

โครงการ / กิจกรรม เปาหมายและดัชนชีี้วัดความสําเร็จ ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา วงเงินงบประมาณ 
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ผลผลติ ผลลัพธ 

        2.3.5 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวชิาเคมีอินทรีย รับนักศึกษา 5 คน 

 

รอยละ 75 ของผูใชบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร

มีความพึงพอใจ 

ภาควิชาเคม ี  200,000 

    2.4 ระดับปริญญาโท – เอก      

        2.4.1 มหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา

ฟสิกสการแพทยและวิศวกรรมชีวการแพทย 

(นานาชาติ) 

รับนักศึกษา 5 คน 

 

รอยละ 75 ของผูใชบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร

มีความพึงพอใจ 

ฝายวิชาการ  200,000  

3. จัดการการเรียนการสอนวิชาพื้นฐานทาง 

วิทยาศาสตรแกนักศึกษาคณะตางๆ 

รอยละ 60 ของ FTE  ทั้งหมดของคณะ

วิทยาศาสตร 

รอยละ 75 ของผูใชบริการ (อาจารยผูสอน

หรือผูบริหารคณะตางๆ) มีความพึงพอใจ 

ฝายวิชาการ/ภาควชิา  5,500,000 

4. ปรับปรุงหลักสูตรทุกระดับ ทุกหลักสูตรไดรับการปรับปรุงทุกๆ 5 ป หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคลองกับ

การเปลี่ยนแปลง 

ฝายวิชาการ/ภาควชิา  108,000 

5.  จัดทําและพัฒนาแผนการสอน ไดแผนการสอนที่มีการปรับปรุงสอดคลองกับ

ความเจริญกาวหนาทางวิชาการ 

แผนการสอนถูกนําไปใชในกระบวนการ

การเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ฝายวิชาการ/ภาควชิา  60,000 

6.  พัฒนาระบบการวัดและประเมินผล ไดระบบการวัดและประเมินผลที่มีคณุภาพ ระบบการวัดและประเมินผลถูกนําไปใชใน

กระบวนการการเรียนการสอนไดอยางมี

ประสิทธิภาพ เพื่อใหไดบัณฑิตที่มีคุณภาพ

สอดคลองกับคุณลกัษณะบัณฑิตที่พึง

ประสงค 

ฝายวิชาการ  50,000 

7. โครงการฝกอบรมเฉพาะทางระยะสัน้ บุคลากรมีทักษะ/ความรูเฉพาะมากขึ้น เสริมความเขมแข็งของกระบวนการผลิต

บัณฑิตและพัฒนาทางวิชาการ 

ฝายวิชาการ/ภาควชิา  500,000 

 

เปาหมายและดัชนชีี้วัดความสําเร็จ 
โครงการ / กิจกรรม 

ผลผลติ ผลลัพธ 
ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา วงเงินงบประมาณ 
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8. โครงการอาจารยดีเดน อาจารยดีเดน 2 คน อาจารยดีเดนเปนแบบอยางที่ดีแกอาจารย

ภายในคณะฯ และแบบอยางที่ดีแกนักศึกษา 

ฝายวิชาการ/คณะกรรมการคัดเลือก

อาจารยดีเดน 

 50,000  

9. โครงการผูชวยสอน (Teaching Assistant : T.A.) มีผูชวยสอน จํานวน 50 คน เปนการเสริมความเขมแข็งของกระบวนการ

ผลิตบัณฑิต 

ฝายวิชาการ/ภาควชิา  1,600,000 

10. โครงการผลิตตํารา หนังสือ และเอกสารประกอบการ

สอน 

ไดตํารา หนังสือ และเอกสารประกอบการ

สอน  80 รายการ 

เปนการพัฒนาทางวิชาการและสงเสริม

กระบวนการผลิตบัณฑิตสอน 

ฝายวิชาการ/ภาควชิา  160,000 

11. โครงการ Web site รายวิชา Web site รายวิชา จาํนวน 6 รายวิชา เพิ่มชองทางการเรียนรูของนักศึกษาและ

เสริมความเขมแข็งของกระบวนการผลิต

บัณฑิต 

คณะกรรมการพัฒนาสื่อการสอนทาง

วิทยาศาสตร    

 60,000 

12. โครงการพัฒนาสื่อการสอนทางวิทยาศาสตร ผลิตสื่อการสอน 2 – 3 รายวิชา รอยละ 70  ของนักศึกษาที่ใชบริการสื่อการ

สอนมีความพึงพอใจ 

คณะกรรมการพัฒนาสื่อการสอนทาง

วิทยาศาสตร    

 192,000 

13. โครงการพัฒนาหองเรียนรูดวยตนเอง ไดหองเรียนรูดวยตนเอง ขนาดความจุ 20 – 30 

คน 

นักศึกษาสามารถคนควา และเรียนรูดวย

ตนเอง อันเปนสวนหนึ่งของกระบวนการ

ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ 

ฝายวางแผนและพัฒนา  250,000 

14. โครงการพัฒนาระบบการเรียนการสอนผานสื่อการ

สอนทางไกล คณะวิทยาศาสตร 

จํานวนรายวิชาที่สอนผานสื่อการสอนทางไกล 

จํานวนนักศึกษาที่เรียน 

เสริมทางเลือกกระบวนการเรียนรูของ 

นักศึกษา 

ฝายวางแผนและพัฒนา  300,000 

15. โครงการ พสวท. รับนักศึกษา 20  คน 

ผลิตบัณฑิต 20 คน สอดคลองกับคุณสมบัติ

ของโครงการ 

รอยละ 75 ของผูใชบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร

มีความพึงพอใจ 

ฝายวิชาการ/ภาควชิาที่เกี่ยวของ  1,000,000 

 

 

เปาหมายและดัชนชีี้วัดความสําเร็จ 
โครงการ / กิจกรรม 

ผลผลติ ผลลัพธ 
ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา วงเงินงบประมาณ 
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16. โครงการ สควค. รับนักศึกษา 55 คน 

ผลิตบัณฑิต 55 คนสอดคลองกับคุณสมบัติ

ของโครงการ 

รอยละ 75 ของผูใชบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร

มีความพึงพอใจ 

ฝายวิชาการ/ภาควชิาที่เกี่ยวของ  1,000,000 

17. โครงการทุนเรียนดีทางวิทยาศาสตร รับนักศึกษา 35 คน 

 

รอยละ 75 ของผูใชบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร

มีความพึงพอใจ 

ฝายวิชาการ/ภาควชิาที่เกี่ยวของ  1,120,000 

18. โครงการสรางรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

ที่เสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรมของนักศึกษา         

รายวิชาศึกษาทั่วไป  1 รายวิชา นักศึกษามีคุณธรรมและจริยธรรมที่พรอม

จะเปนบัณฑิตที่มีคณุภาพ 

ฝายวิชาการ  5,000  

19. โครงการเตรียมความพรอมสําหรับการประเมิน 

หลักสูตร 

ทุกหลักสูตรมีความพรอมในการประเมิน กรรมการบริหารหลักสูตรทุกหลักสูตรมี

ความพรอมในการประเมินหลักสูตร 

ฝายวิชาการ  15,000  

20. โครงการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต รายงานผลสํารวจความพึงพอใจของผูใช

บัณฑิต 1 ครั้ง 

รอยละ 80 ของบคุลากรคณะฯทราบผล

สํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต  

ฝายวิชาการ/ภาควชิา  50,000  

21. โครงการพัฒนากระบวนการการเรียนการสอน โดย

เนนนักศึกษาเปนศูนยกลาง 

รายวิชาที่มีการจัดการการเรียนการสอนโดย

เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง มีจํานวนรอยละ 25 – 

100 ของรายวิชาคณะวิทยาศาสตรทั้งหมด  

นักศึกษาสําเร็จการศึกษา โดยมีคุณภาพ

สอดคลองกับคุณลกัษณะของบัณฑิตคณะ

วิทยาศาสตรที่พึงประสงค 

ฝายวิชาการ/ภาควชิา 

 

 50,000  

 

22. โครงการคัดเลือกนักเรียนเรียนดทีางคณิตศาสตร สถิต ิ

และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

จํานวนนักเรียนเรียนดี 20 คน เสริมกระบวนการรับเขานักศึกษาใหมี

ประสิทธิภาพมากขึน้ 

ฝายวิชาการ/ภาควชิา  640,000 

23. โครงการเชิญผูเชี่ยวชาญ อาจารยพิเศษอยางนอย  2 คน เสริมคุณภาพการเรียนการสอนระดับ

บัณฑิตศึกษาใหสูงขึ้น และแกปญหาการ

ขาดแคลนบุคลากร 

ฝายวิชาการ/ภาควชิา  100,00  

24.โครงการแลกเปลี่ยนความรวมมือทางวิชาการ 

(Exchange Program) 

จํานวนโครงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ สรางศักยภาพทางวิชาการโดยไดรับความ

ชวยเหลือทางวิชาการจากตางประเทศ 

ฝายวิชาการ/ภาควชิา  120,000  

 

เปาหมายและดัชนชีี้วัดความสําเร็จ 
โครงการ / กิจกรรม 

ผลผลติ ผลลัพธ 
ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา วงเงินงบประมาณ 
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25. ทุนเพื่อการศึกษาตอ ศึกษาดูงาน ฝกงาน และประชุม

ทางวิชาการสําหรับบุคลากรสายผูสอน 

จํานวนบุคลากรสายผูสอนอยางนอยปละ 5 

คน 

เสริมโอกาสการพัฒนาความรูความสามารถ 

ของบุคลากรสายผูสอนอยางตอเนื่อง 

ฝายวิชาการ/ภาควชิา  88,000  

 

 

แผนพัฒนาดานการวิจัย 

เปาหมายและดัชนชีี้วัดความสําเร็จ 
โครงการ / กิจกรรม 

ผลผลติ ผลลัพธ 
ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา วงเงินงบประมาณ 

1. โครงการสนับสนุนงานวิจัยของคณะวิทยาศาสตร  ผลงานวิจัย  25 เรื่อง รอยละ 75 ของผลงานวิจัยที่ตีพิมพหรือ

นําไปใชแกปญหา/พัฒนาประเทศ 

ฝายวิจัย/ภาควิชา  4,000,000  

2. โครงการถายทอดผลงานวิจัยสูชุมชน ผลงานวิจัยไดรับการถายทอดสูชุมชน อยาง

นอย  5 ผลงาน 

ชุมชนนําผลงานวิจัยไปสูการแกปญหาหรือ

พัฒนาประเทศ 

ฝายวิจัย/ภาควิชา  100,000  

3. โครงการเยี่ยมชมและสรางภาคีพันธมิตรโรงงาน- 

อุตสาหกรรมเพื่อใหเกิดความรวมมือในการวิจัยเชิง

พาณิชย 

เยี่ยมชมโรงงานอุตสาหกรรมอยางนอยภาค

การเรียนละ 1 ครั้ง 

ทําใหบุคลากรของคณะฯเขาใจขอเท็จจริง

และปญหาของโรงงานอุตสาหกรรม อันจะ

นําไปสูประเด็นความรวมมือ/ประเด็นของ

งานวิจัย 

ฝายวิจัย/ภาควิชา  100,000  

4. โครงการศูนยวิจัยอนุกรมวิธานประยุกต ไดศูนยวิจัยอนุกรมวิธานประยุกต 

มีผลงานวิจัย จํานวน 1 – 2 ผลงาน 

พัฒนาวิชาการทางดานอนุกรมวิธาน

ประยุกต 

ฝายวิจัย/ภาควิชา  5,000,000 

5. โครงการสรางหองปฏิบัติการเสนใยนําแสง หองปฏิบัติการเสนใยนําแสง พรอมครุภัณฑ 

มีผลงานวิจัยตีพิมพเผยแพร จํานวน  1 – 2 

 ผลงาน 

พัฒนาวิชาการทางดานเสนใยนําแสง ภาควิชาฟสิกส  600,000 

 

เปาหมายและดัชนชีี้วัดความสําเร็จ 
โครงการ / กิจกรรม 

ผลผลติ ผลลัพธ 
ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา วงเงินงบประมาณ 
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6. โครงการศูนยวิจัยและฝกอบรมดานการถายภาพโดยวิธี

กําทอนแมเหล็กและการประมวลผลภาพ 

ไดศูนยวิจัยและฝกอบรมดานการถายภาพโดย

วิธีกําทอนแมเหล็กและการประมวลผลภาพ 

มีผลงานวิจัย 

เสริมความเขมแข็งการผลิตบัณฑิตและ

พัฒนาวิชาการทางดานการถายภาพโดยวิธี

กําทอนแมเหล็กและการประมวลผลภาพ 

ภาควิชาฟสิกส  7,040,000 

7. โครงการจัดตั้งหนวยวิจัยอันตร กิริยาระหวางโมเลกุล  

และการประยุกต  โดยใชสเปกโทรสโกป   

 

ไดหนวยวิจัยอันตร กิริยาระหวางโมเลกุล  

และการประยุกต  โดยใชสเปกโทรสโกป   

จํานวนผลงานวิจัย 

จํานวนผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพใน

ประเทศหรือตางประเทศ 

รองรับการผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา

และเสริมความเขมแข็งงานวิจัยดานอนัตร 

กิริยาระหวางโมเลกุล  และการประยุกต  

โดยใชสเปกโทรสโกป 

ภาควิชาเคม ี  650,000 

8. โครงการจัดตั้งหนวยวิจัยสมดุล วัฏภาค, โฟโตเคมี และ

จลนพลศาสตร  ออสซิลเลชัน  

 

ไดหนวยวิจัยสมดุล วัฏภาค, โฟโตเคมี และ

จลนพลศาสตร  ออสซิลเลชัน 

จํานวนผลงานวิจัย 

จํานวนผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพใน

ประเทศหรือตางประเทศ 

รองรับการผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา

และเสริมความเขมแข็งงานวิจัยดาน

สมดุลวัฏภาค, โฟโตเคม ีและ

จลนพลศาสตรออสซิลเลชัน  

มหาวิทยาลัยขอนแกน  จะเปนสถานทีเ่ลือก

ศึกษาทางเคมีเชิงฟสิกสเปนอันดับตนของ

ประเทศ 

ภาควิชาเคม ี  1,000,000 

9. โครงการพัฒนาหนวยวิจัยตัวเรงปฏิกิริยา ตัวดูดซับและ

การประยุกต   

 

ไดหนวยวิจัยตัวเรงปฏิกิริยา ตัวดูดซับและการ

ประยุกต 

จํานวนผลงานวิจัย 

จํานวนผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพใน

ประเทศหรือตางประเทศ 

รองรับการผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา

และเสริมความเขมแข็งงานวิจัยดานตัวเรง

ปฏิกิริยา ตัวดูดซับและการประยุกต   

ผลิตตัวเรงปฏิกิริยาที่มีคุณภาพให

อุตสาหกรรมการหมัก ปโตรเคมี และ

สิ่งแวดลอมในทองถิ่น 

ภาควิชาเคม ี  600,000 
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เปาหมายและดัชนชีี้วัดความสําเร็จ 
โครงการ / กิจกรรม 

ผลผลติ ผลลัพธ 
ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา วงเงินงบประมาณ 

10. โครงการจัดตั้งศูนยวิจัยทางเคมีจากผลิตภัณฑ 

ธรรมชาติ 

ไดศูนยวิจัยทางเคมจีากผลิตภัณฑธรรมชาติ 

จํานวนโครงการวิจัยที่ไดรับการตีพิมพใน

ประเทศและตางประเทศ 

 

ไดศูนยวิจัยทางเคมจีากผลิตภัณฑธรรมชาติ

ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ซึ่งจะเปน

ศูนยรวมของหนวยงานดานการศึกษาใน

ภูมิภาค เชน สถาบันราชภัฏ  สถาบันราช

มงคลที่มีงานวิจัยดานนี้ 

สรางกลุมวิจัยดานเคมีผลิตภัณฑธรรมชาติ

ในลักษณะตางสาขาวิชา 

เสริมความเขมแข็งทางวิชาการ สาขาเคมี

อินทรีย  

ภาควิชาเคม ี  2,000,000 

11. โครงการความรวมมือวิจัยกับสถาบัน/องคกร

ตางประเทศ 

 

ผลงานวิจัยรวมกับตางประเทศ อยางนอย  2  

เรื่อง  

ผลงานวิจัยไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการ

นานาชาติอยางนอย  1  เรื่อง  

ผลงานและนักวิจัยกาวสูมาตรฐานระดับ

นานาชาติ 

 

ฝายวิจัย/ภาควิชา   600,000 

 

 

 

 

 

เปาหมายและดัชนชีี้วัดความสําเร็จ 
โครงการ / กิจกรรม 

ผลผลติ ผลลัพธ 
ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา วงเงินงบประมาณ 
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12. โครงการจัดตั้งหนวยวิจัยโคออรดิเนชัน  

 

ไดหองปฏิบัติการเคมีโคออรดิเนชัน 

จํานวนผลงานวิจัย 

จํานวนผลงานวิจัยที่ไดรับการตีหรือเผยแพร

ในระดับนานาชาติ 

มีหองปฏิบัติการวิจัยที่สามารถใหบริการ

ดานการเรียนการสอนและการวิจัยใหแก

นักศึกษาและบุคลากรในมหาวิทยาลัยและ

บุคคลภายนอก ซึ่งเปนฐานหลักของการ

พัฒนาหลักสูตรบัณฑิตศึกษาไปสูระดับ

ความเปนสากล 

ภาควิชาเคม ี  1,500,000 

13. โครงการจัดตั้งศูนยวิจัยและพัฒนาไซเดอโรฟอร เพื่อ

การประยุกตใช 

 

ไดศูนยวิจัยและพัฒนาไซเดอโรฟอรเพือ่การ

ประยุกตใช 

จํานวนผลงานวิจัย 

จํานวนผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพและ 

เผยแพร 

เสริมความเขมแข็งทางวิชาการ ภาควิชาเคม ี  1,000,000 

14. โครงการจัดตั้งศูนยวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑยาง

ธรรมชาติ   

 

ศูนยวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑยางธรรมชาติ 

จํานวนผลงานวิจัย 

จํานวนผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพและ 

เผยแพร 

เพื่อยกระดับคณุภาพของผลิตภัณฑจากยาง

ธรรมชาติ  อันเปนการสงเสริมการ

ประกอบการทางดานยางธรรมชาติ 

ภาควิชาเคม ี  5,000,000 

15. โครงการสืบสานภูมิปญญาทองถิ่น จํานวนผลงานวิจัยอยางนอย 1 ผลงาน สืบทอดภูมิปญญาทองถิ่นในการผลิต

ผลิตภัณฑใหไดมาตรฐานคุณภาพ 

ฝายวิจัย/ภาควิชา  100,000  

16.  ศูนยภูมิสารสนเทศเพื่อพัฒนาภาค

ตะวันออกเฉยีงเหนอื  

ผลงานวิจัยตีพิมพในวารสาร 2 เรื่อง 

 

สนับสนุนการผลิตบัณฑิตระดับ

บัณฑิตศึกษาทางดานการรับรูจากระยะไกล

และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 

ฝายวิจัย/ภาควิชา  5,000,000  

 

เปาหมายและดัชนชีี้วัดความสําเร็จ 
โครงการ / กิจกรรม 

ผลผลติ ผลลัพธ 
ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา วงเงินงบประมาณ 



 

T:\nucharin\ขอมูลลง web\list\ขอมูลแผน\สรุปแผนปฏิบัติการ 2545-2549_มติกก.ประจําคณะ 1 ส.ค..doc 

166

17. โครงการจัดประชุมทางวิชาการ การประชุมทางวิชาการอยางนอย 2 ครั้ง 

การประชุมเชิงปฏิบัติการอยางนอย  1 ครั้ง 

บุคลากรและนักศึกษาไดรับการพัฒนาทาง

วิชาการและสรางประสบการณในการ

นําเสนอผลงานวิจัย 

ฝายวิจัย/ภาควิชา  100,000  

18. โครงการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ/ระดับ

นานาชาติ 

จํานวนอยางนอย 1 ครั้ง เสริมความเขมแข็งทางวิชาการ ฝายวิจัย/ภาควิชา  200,000 

19. โครงการเสวนาวิชาการ กิจกรรมเสวนา 12 ครั้ง/ป เสริมความเขมแข็งทางวิชาการและมีการ

รวมกลุมทําวิจัย 

ฝายวิจัย/ภาควิชา  24,000 

20. โครงการจัดตั้งทุนวิจัยภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ผลงานวิจัย 2 เรื่อง และไดรับการตีพิมพหรือ

เผยแพร 

อาจารยมีประสบการณในการนําเสนอ

ผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับ

ภาควิชาฯ ซึ่งจะนําไปสูการประชุม

ระดับชาติและนานาชาติ 

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร  40,000  

 

แผนพัฒนาดานการบริการวิชาการแกสังคม 

เปาหมายและดัชนชีี้วัดความสําเร็จ 
โครงการ / กิจกรรม 

ผลผลติ ผลลัพธ 
ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา วงเงินงบประมาณ 

1. โครงการอบรมวิชาการทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตร 

เทคโนโลยีสารสนเทศ และสิ่งแวดลอม แบบบูรณา

การ 

โครงการฝกอบรม  25 โครงการ รอยละ 75 ของผูรับบริการมีความพึงพอใจ คณะกรรมการบริการวิชาการแกสังคม/

งานบริการวิชาการและวิจัย/ภาควิชา 

 1,600,000  

 

 

 

เปาหมายและดัชนชีี้วัดความสําเร็จ 
โครงการ / กิจกรรม 

ผลผลติ ผลลัพธ 
ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา วงเงินงบประมาณ 
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2. โครงการบริการใหคําปรึกษาแกชุมชน องคการบริหาร

สวนตําบล และวิสาหกิจขนาดกลางและยอม (SMEs) 

บริการใหคําปรึกษา  24 ครั้ง เสริมสรางความเขมแข็งใหแกชุมชน 

องคการบริหารสวนตําบล และวิสาหกิจ

ขนาดกลางและยอม (SMEs) 

คณะกรรมการบริการวิชาการแกสังคม/

งานบริการวิชาการและวิจัย 

 50,000  

3. โครงการบริการเปาแกว  บริการซอม/สรางเครื่องแกวขั้นสูงไดปละไม

นอยกวา  150 ชิ้น 

เปนการเพิ่มรายไดจากการบริการแก

หนวยงานอื่น และลดคาใชจายภายในคณะฯ

จากการจัดซื้อเครื่องแกว 

คณะกรรมการบริการวิชาการแกสังคม/

งานบริการวิชาการและวิจัย 

 50,000  

4. โครงการอบรมครูวิทยาศาสตร มีครูวิทยาศาสตรไดรับการฝกอบรมอยางนอย

100 คน 

สรางความเขมแข็งของกระบวนการเรียน

การสอนทางวิทยาศาสตรในโรงเรียน 

ฝายวิชาการ/ภาควชิา  500,000 

5. กิจกรรมสัปดาหวิทยาศาสตรแหงชาติ จัดกิจกรรมสัปดาหวิทยาศาสตรแหงชาติ  1 

ครั้ง และมีผูเขาชมงานประมาณ  21,000   คน 

ผูเขาชมงานไดรับความรูทาง 

วิทยาศาสตร และเสริมการเรียนรูทาง

วิทยาศาสตรแกอาจารยและนักเรียน 

งานบริการวิชาการและวิจัย/ทุก

หนวยงานภายในคณะฯ 

 400,000 

6. พิพิธภัณฑวิทยาศาสตร จํานวนผูเขาชม สรางความเขมแข็งของกระบวนการเรียนรู

ทางวิทยาศาสตร 

คณะกรรมการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตร  100,000 

7. คณะวิทยาศาสตรพบประชาชน จํานวนครั้งของการจัดกิจกรรม เสริมกระบวนการเรียนรูทางดาน

วิทยาศาสตรแกประชาชน/เผยแพรผลงาน

ของคณะวิทยาศาสตร 

คณบดี/รองคณบด/ีหัวหนาภาควิชา  100,000 

 

 

 

 

 

เปาหมายและดัชนชีี้วัดความสําเร็จ 
โครงการ / กิจกรรม 

ผลผลติ ผลลัพธ 
ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา วงเงินงบประมาณ 
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8. โครงการความรวมมือกับสถาบันสงเสริมการสอน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) 

พัฒนาโรงเรียนในโครงการไมนอยกวา 8  

โรงเรียน 

ครู/อาจารยในโรงเรียนเขารวมกิจกรรมพัฒนา

อยางนอยคนละ 1 ครั้ง 

ครู/อาจารยมีการพัฒนาสื่อการสอนในรูปแบบ

ตางๆอยางนอยปละ  1 รายวิชาตอโรงเรียน 

เปนตนแบบการพัฒนาการเรียนการสอน

คณิตศาสตร วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี

ในระดับโรงเรียน 

คณะกรรมการโครงการความรวมมือ

กับสถาบันสงเสริมการสอน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) 

 1,400,000 

9. โครงการโอลิมปกวิชาการ มีจํานวนนักเรียนไดรับการฝกอบรม 

 

สรางความเขมแข็งของกระบวนการเรียนรู

ทางวิทยาศาสตร 

ฝายวิชาการ/ภาควชิา  1,200,000 

10. โครงการฟสิกสดาราศาสตรโอลิมปก ครู 

- จํานวนของครูที่เขาฝกอบรม 

- รอยละของครูที่ผานการฝกอบรม 

นักเรียน 

- ผลการเรียนเฉลี่ย (G.P.A.) ของ- นักเรียนที่

เขาฝกอบรม 

- จํานวนของนักเรียนที่เขาฝกอบรม 

- รอยละของนักเรียนที่ผานการฝกอบรม  

(คาย 1) 

- รอยละของนักเรียนที่ผานการฝกอบรม 

(คาย 2) 

- จํานวนของนักเรียนที่เขาแขงขันโอลมิปก

วิชาการในระดับประเทศหรือระดับโลก 

สรางความเขมแข็งของกระบวนการเรียนรู

ทางฟสิกสดาราศาสตร 

ภาควิชาฟสิกส  100,000 

 

เปาหมายและดัชนชีี้วัดความสําเร็จ 
โครงการ / กิจกรรม 

ผลผลติ ผลลัพธ 
ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา วงเงินงบประมาณ 



 

T:\nucharin\ขอมูลลง web\list\ขอมูลแผน\สรุปแผนปฏิบัติการ 2545-2549_มติกก.ประจําคณะ 1 ส.ค..doc 

169

11. โครงการฝกอบรมการใชเครื่องมือวิทยาศาสตร โครงการฝกอบรม 1 ครั้ง เครื่องมือวิทยาศาสตรถูกใชอยางมี

ประสิทธิภาพและคุมคา 

คณะกรรมการบริการวิชาการแก 

สังคม 

 50,000  

12. ศูนยบริการวิเคราะหทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี บริการวิเคราะหอยางนอย  50 เรื่อง รอยละ 75 ของผูรับบริการมีความพึงพอใจ คณะกรรมการบริการวิชาการแกสังคม/

งานบริการวิชาการและวิจัย/ภาควิชา 

 200,000  

13. โครงการติดตามผลการนําผลงานวิจัยสูการนําไปใช รายงานผลการนําผลงานวิจัยสูการนําไปใช 2 

ครั้ง 

ชุมชนไดรับประโยชนจากโครงการวิจัย

อยางแทจริง 

คณะกรรมการบริการวิชาการแกสังคม  20,000 

14. โครงการความรวมมือทางวิชาการกับสํานักงาน

วิทยาการตํารวจ 

   ผลงานวิจัยอยางนอย 2 ผลงานถูกนําไปใช

ประโยชนในกระบวนการยุติธรรม 

   โครงการฝกอบรม อยางนอย 2 โครงการ 

   นักศึกษาของคณะฯ ดูงานของสํานักงาน

ตํารวจแหงชาติ  1 ครั้ง 

   นักศึกษาของคณะฯ 3 – 5 คน ฝกงานที่

สํานักงานตํารวจแหงชาติ 

 

เสริมความเขมแข็งของกระบวนการ

ยุติธรรม และเสริมกระบวนการผลิตบัณฑิต 

คณะกรรมการดําเนินงานโครงการ

ความรวมมือทางวชิาการกับสํานักงาน

วิทยาการตํารวจ/ภาควิชา 

 450,000 

15. โครงการจัดตั้งศูนยฝกอบรมรวมกับ Microsoft  และ  

Testing  Center 

มีศูนยฝกอบรมรวมกับ Microsoft  และ  

Testing  Center 

เพิ่มโอกาสของการเรียนรูและพัฒนาทักษะ

ทางดานคอมพิวเตอรและเปนการแสวงหา

รายไดของคณะฯ 

ฝายวางแผนและพัฒนา  220,000 

16. โครงการหนวยใหคําปรึกษาทางสถิติ ผูมาขอรับคําปรึกษาทางสถิติ ไมนอยกวา 50 

คน 

ไดรับคําปรึกษาทางสถิติ 100 % ภาควิชาสถิต ิ  60,000 

17. โครงการนักชีววิทยารุนเยาวเพื่อพฒันาสื่อการสอน

รวมกับโรงเรียนขยายโอกาสในเขตจังหวัดขอนแกน 

สื่อการสอนชีววิทยา โรงเรียนขยายโอกาสมีสื่อการสอนที่ตรง

หลักสูตร โดยพยายามใชวัสดุทองถิ่น 

ภาควิชาชีววิทยา  24,000 

 

แผนพัฒนาดานกิจการนักศึกษา 

โครงการ / กิจกรรม เปาหมายและดัชนชีี้วัดความสําเร็จ ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา วงเงินงบประมาณ 
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ผลผลติ ผลลัพธ 

1. โครงการนักศึกษาดีเดน นักศึกษาดีเดน จํานวน 9 คน นักศึกษาดีเดนเปนแบบอยางที่ดีของ 

นักศึกษาคณะฯ 

ฝายกิจการนักศึกษา  10,000 

2. โครงการพบผูปกครอง จํานวนผูปกครองเขารวมกิจกรรม การสรางความเขาใจและสรางภาพลักษณที่

ดีตอสถาบันการศึกษา 

ฝายกิจการนักศึกษา/ภาควิชา  20,000 

3. โครงการนักศึกษาพบอาจารยที่ปรึกษา นักศึกษาทุกคนไดพบอาจารยที่ปรึกษา เสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวาง

อาจารยกับนักศึกษา 

ฝายกิจการนักศึกษา/ภาควิชา  20,000 

4. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม จํานวนนักศึกษาชั้นปที่ 1 ทุกคนเขารวม 

กิจกรรม 

การเตรียมความพรอมของนักศึกษาตอการ

เปนนักศึกษาและบัณฑิตที่มีคุณภาพ 

ฝายกิจการนักศึกษา/ภาควิชา  20,000 

5. โครงการตอนรับนองใหม (โครงการแจกสายรหัส, 

โครงการถวายสัตยปฏิญาณฯ, โครงการเชียร ฯลฯ) 

จํานวนนักศึกษาเขารวมกิจกรรม ความสัมพันธอันดขีองนักศึกษา ฝายกิจการนักศึกษา/ภาควิชา  20,000 

6. โครงการฝกและพัฒนาจิตนักศึกษา จํานวนนักศึกษาเขารวมกิจกรรม เสริมสรางคุณลักษณะดานคุณธรรมและ

จริยธรรมแกนักศึกษา 

ฝายกิจการนักศึกษา/ภาควิชา  20,000 

7. โครงการวันไหวครู อยางนอยนักศึกษาชั้นปที่ 1 ทุกคนเขารวม 

กิจกรรม 

เสริมสรางคุณลักษณะดานคุณธรรม/

จริยธรรมแกนักศึกษา และดํารงไวซึ่งความ

งดงามทางวัฒนธรรมเกี่ยวกับการแสดงง

ความเคารพและกตญัูตอครูอาจารย 

ฝายกิจการนักศึกษา/ภาควิชา  10,000 

8. โครงการทําบุญตักบาตร จํานวนนักศึกษาเขารวมกิจกรรม นักศึกษาไดสืบสานประเพณีไทยและ

อนุรักษวัฒนธรรมไทย 

ภาควิชาจุลชีววิทยา  7,180  

9. โครงการปจฉิมนิเทศและแนะแนวอาชีพ จํานวนนักศึกษาชั้นปที่ 4 ทุกคนเขารวม 

กิจกรรม 

การเตรียมความพรอมของบัณฑิตตอการ

ออกไปรับใชสังคม 

ฝายกิจการนักศึกษา/ภาควิชา  50,000 

 

 

โครงการ / กิจกรรม เปาหมายและดัชนชีี้วัดความสําเร็จ ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา วงเงินงบประมาณ 
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ผลผลติ ผลลัพธ 

10. โครงการบัณฑิตตืนสูเหยา จํานวนบัณฑิตที่เขารวมกิจกรรม การสรางความภาคภูมิใจที่มีตอสถาบัน ฝายกิจการนักศึกษา/ภาควิชา  50,000 

11. โครงการสัมมนากิจกรรมนักศึกษา จํานวนนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม เสริมกระบวนการผลิตบัณฑิต เพื่อใหได

ตามคุณลักษณะบณัฑิตที่พึงประสงคของ

คณะฯ 

ฝายกิจการนักศึกษา  50,000 

12. โครงการติววิชาการแกนักศึกษา จํานวนนักศึกษาเขารวมกิจกรรม เสริมกระบวนการผลิตบัณฑิต เพื่อใหได

ตามคุณลักษณะบณัฑิตที่พึงประสงคของ

คณะฯ 

ฝายกิจการนักศึกษา/ภาควิชา  20,000 

13. โครงการสันทนาการ (Science  Night,  More’s  Day) จํานวนนักศึกษาเขารวมกิจกรรม เสริมกระบวนการผลิตบัณฑิต เพื่อใหได

ตามคุณลักษณะบณัฑิตที่พึงประสงคของ

คณะฯ 

ฝายกิจการนักศึกษา  60,000 

14. โครงการ  Science   Tour จํานวนนักศึกษาเขารวมกิจกรรม เสริมกระบวนการผลิตบัณฑิต เพื่อใหได

ตามคุณลักษณะบณัฑิตที่พึงประสงคของ

คณะฯ 

ฝายกิจการนักศึกษา  30,000 

15. โครงการคายอาสาพัฒนาและบําเพญ็ประโยชน จํานวนนักศึกษาเขารวมกิจกรรม เสริมกระบวนการผลิตบัณฑิต เพื่อใหได

ตามคุณลักษณะบณัฑิตที่พึงประสงคของ

คณะฯ 

ฝายกิจการนักศึกษา/ภาควิชา  100,000 

16. โครงการลูกชาง-กัลปพฤกษ  (มข.-มช.) จัดกิจกรรม 1 ครั้ง นักศึกษาทั้งสองสถาบันไดเสริมสราง

ความสัมพันธอันด ี

ฝายกิจการนักศึกษา  30,000 

 

 

เปาหมายและดัชนชีี้วัดความสําเร็จ 
โครงการ / กิจกรรม 

ผลผลติ ผลลัพธ 
ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา วงเงินงบประมาณ 
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17. โครงการกีฬา  (4 – สัมพันธ,  Mini  Soccer,  กีฬานอง

ใหม,  อะตอมเกมส) 

จัดกิจกรรมทางดานกีฬา  4 ครั้ง นักศึกษาไดเสริมสรางความสัมพันธอนัดี 

และเสริมสรางความแข็งแรงของสุขภาพจิต/

สุขภาพกาย  

ฝายกิจการนักศึกษา  50,000 

18. โครงการวันลอยกระทง เขารวมกิจกรรมกับทางมหาวิทยาลัยขอนแกน  

1 ครั้ง 

นักศึกษาไดตระหนักถึงวัฒนธรรมประเพณี

อันดีงามของชาต ิ

ฝายกิจการนักศึกษา  10,000 

19. โครงการฝกงานและดูงานบัณฑิต จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เขารวม 

กิจกรรมอยางนอย 100 คน  

 

เสริมกระบวนการผลิตบัณฑิต เพื่อใหได

ตามคุณลักษณะบณัฑิตที่พึงประสงคของ

คณะฯ 

ฝายกิจการนักศึกษา/ภาควิชา  100,000 

20. โครงการฝกทักษะภาษาอังกฤษ กิจกรรมเสริมทักษะทางดานภาษาอังกฤษ 

อยางนอยเดือนละ 2 ครั้ง 

เสริมกระบวนการผลิตบัณฑิต เพื่อใหได

ตามคุณลักษณะบณัฑิตที่พึงประสงคของ

คณะฯ 

ฝายกิจการนักศึกษา/ภาควิชา  100,000 

 

21. โครงการพัฒนาผูเชี่ยวชาญเฉพาะทางสําหรับ 

นักศึกษา 

นักศึกษา 180 คน ไดเขารับการอบรมทางดาน

เครือขายวิศวกรรมซอฟทแวร, กราฟก, การ

เขียนโปรแกรมติดตั้งอุปกรณWebTechnology 

และอุปกรณไรสายและฐานขอมูล 

นักศึกษามีความเชี่ยวชาญทางดานเครอืขาย,

วิศวกรรมซอฟแวร, กราฟก, การเขียน

โปรแกรมติดตั้งอุปกรณ,Web Technology 

และอุปกรณไรสายและฐานขอมูล 

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร  60,000  

22. โครงการฝกทักษะทางดานคอมพิวเตอร จํานวนนักศึกษาอยางนอย 100 คน ไดรับการ

ฝกทักษะ 

เสริมกระบวนการเรียนรูของนักศึกษา

ทางดานคอมพิวเตอร 

ฝายกิจการนักศึกษา/ภาควิชา  48,000 

23.  ทุนการศึกษาสําหรับนักศึกษา จํานวนนักศึกษาไดรับทุนการศึกษาอยางนอย 

50 คน 

เสริมโอกาสทางการศึกษาของนักศึกษา ฝายกิจการนักศึกษา/ภาควิชา  200,000  

 

 

 

แผนพัฒนาดานประกันคุณภาพการศึกษา 

โครงการ / กิจกรรม เปาหมายและดัชนชีี้วัดความสําเร็จ ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา วงเงินงบประมาณ 
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ผลผลติ ผลลัพธ 

1.  จัดทํารายงานผลการดําเนินงานประจําป      

     1.1 จัดทํารายงานผลการดําเนินงานประจําปของคณะ

วิทยาศาสตร 

รายงานผลการดําเนินงานของคณะ

วิทยาศาสตร 1 เลม 

สรางความเชื่อมั่นตอผลผลิตของคณะฯ

ภายใตภารกิจหลัก 

คณะกรรมการประกันคุณภาพ  30,000 

     1.2 จัดทํารายงานผลการดําเนินงานประจําปของ

ภาควิชา 

รายงานผลการดําเนินงานของภาควิชา 

ภาควิชาละ  1 เลม 

สรางความเชื่อมั่นตอผลผลิตของคณะฯ

ภายใตภารกิจหลัก 

ภาควิชา  10,000 

     1.3 จัดทํารายงานผลการดําเนินงานประจําปของ

สํานักงานคณบดี 

รายงานผลการดําเนินงานของสํานักงาน

คณบดี 1 เลม 

สรางความเชื่อมั่นตอผลผลิตของคณะฯ

ภายใตภารกิจหลัก 

เลขานุการคณะวิทยาศาสตร  2,000 

2.  โครงการใหความรูและความเขาใจเกี่ยวกับระบบ

ประกันคุณภาพ 

จัดประชุมสัมมนาอยางนอย 1 ครั้ง 

อบรมผูตรวจเยี่ยม/ตรวจสอบภายใน 1 ครั้ง 

ฝกอบรมการเขียนรายงานผลการดําเนินงาน 

บุคลากรของคณะฯมีบทบาทอยางชัดเจนตอ

การดําเนินงานตามระบบประกันคุณภาพ 

คณะกรรมการประกันคุณภาพ  80,000 

3.  ตรวจเยี่ยม/ตรวจสอบหนวยงานภายใน 

คณะวิทยาศาสตร 

ทุกหนวยงานไดรับการตรวจเยี่ยม/ตรวจสอบ

คุณภาพ  1 ครั้ง 

สรางความเชื่อมั่นตอผลผลิตของคณะฯ

ภายใตภารกิจหลัก 

คณะกรรมการประกันคุณภาพ  50,000 

4.  โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ ระบบการประกันคุณภาพไดรับการพัฒนา

อยางตอเนื่อง 

เพิ่มความเชื่อมั่นตอผลผลิตของคณะฯ

ภายใตภารกิจหลัก 

คณะกรรมการประกันคุณภาพ  220,000 

 

 

 

 

 

 

 

 
แผนปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร  พ.ศ. 2549 
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แผนพัฒนาดานการบริหาร 

เปาหมายและดัชนชีี้วัดความสําเร็จ 
โครงการ / กิจกรรม 

ผลผลติ ผลลัพธ 
ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา วงเงินงบประมาณ 

1. โครงการจัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อการบริหาร

และจัดการ 

จัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอร ที่สอดคลองกับ

ลักษณะการใชงาน  50 เครื่อง 

สามารถใชเครื่องคอมพิวเตอรเปนเครื่องมือ

ในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลสอดคลองกับภารกิจและ

แผนพัฒนาฯ 

ฝายวางแผนและพัฒนา/งานนโยบาย

และแผน/ภาควิชา 

 2,000,000 

2. โครงการจัดหาครุภัณฑเพื่อการศึกษา จัดหาครุภัณฑเพื่อการศึกษา วงเงิน 15 ลาน

บาท        สอดคลองกับแผนแมบทการจัดหา

ครุภัณฑของคณะฯ 

มีครุภัณฑที่เพยีงพอและเหมาะสม สําหรับ

การสนับสนุนการผลิตบัณฑิตและพัฒนา

ทางวิชาการ 

ฝายวางแผนและพัฒนา/งานนโยบาย

และแผน/ภาควิชา 

 15,000,000  

3. โครงการนําระบบฐานขอมูลมาใชเพื่อการบริหาร 

จัดการ 

ทุกหนวยงานนําระบบฐานขอมูลมาใชในการ

ปฏิบัติงาน 

การปฏิบัติงานมีความคลองตัว รวดเร็ว 

ถูกตอง และลดความซ้ําซอน 

ฝายวางแผนและพัฒนา/ฝายบริหาร  100,000  

4 โครงการพัฒนาบุคลากรสายผูสอน บุคลากรสายผูสอนมีความรู ความสามารถเพิ่ม

มากขึ้น 

บุคลากรสายผูสอนนําความรู ความสามารถ

มาพัฒนางานไดอยางมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล 

คณะกรรมการพัฒนาบุคลากร  424,000  

5. โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน บุคลากรสายสนับสนุนมีความรู ความสามารถ

เพิ่มมากขึ้น 

บุคลากรสายสนับสนุนนําความรู 

ความสามารถมาพัฒนางานไดอยางมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

คณะกรรมการพัฒนาบุคลากร  155,000  

 

 

เปาหมายและดัชนชีี้วัดความสําเร็จ 
โครงการ / กิจกรรม 

ผลผลติ ผลลัพธ 
ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา วงเงินงบประมาณ 
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6. โครงการการรับ–สงเอกสาร แบบ Electronics แทน

ระบบกระดาษ 

ลดการรับ – สงเอกสารดวยระบบกระดาษ 

อยางนอยรอยละ 25 

การรับ – สงเอกสารภายในคณะฯมีความ

คลองตัว รวดเร็วและลดคาใชจาย 

ฝายวางแผนและพัฒนา/ฝายบริหาร/

ภาควิชา 

 5,000  

7. การวิเคราะหงานและจัดหาอัตรากําลัง เพื่อการบริหาร

กําลังคนอยางเหมาะสม 

ไดรายงานผลการวิเคราะหงาน เพื่อการบริหาร

กําลังคนอยางเหมาะสม 1 เลมและได

อัตรากําลังในปริมาณที่เหมาะสม สอดคลอง

กับภารกิจของคณะฯ 

การบริหารกําลังคนของคณะฯมีความ

เหมาะสม มีประสิทธิภาพสอดคลองกับ

ภารกิจและแผนพัฒนาฯ 

ฝายวางแผนและพัฒนา/งานนโยบาย

และแผน 

 50,000  

8. โครงการวิเคราะหระบบงานและจัดทําคูมือการ

ปฏิบัติงาน 

ไดคูมือการปฏิบัติงาน หนวยงานละ 1 เลม การปฏิบัติงานภายในหนวยงานและระหวาง

หนวยงาน  มีความชัดเจน คลองตัว และไม

ซ้ําซอน 

ทุกหนวยงาน  60,000  

9. โครงการบุคลากรดีเดน บุคลากรดีเดนปละ 2 คน บุคลากรดีเดนเปนแบบอยางที่ดีของ

บุคลากรคณะฯ 

ฝายบริหาร/เลขานุการคณะฯ/

คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก

บุคลากรดีเดน 

 50,000 

10. โครงการสงเสริมและพัฒนาบุคลากรดานเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

บุคลากรรอยละ 10 มีทักษะทางดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มมากขึ้น 

บุคลากรนําความรู ความสามารถทางดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อยกระดับคณุภาพ

ของการทํางาน 

ฝายวางแผนและพัฒนา  3,000,000  

(เปนกองทุน

หมุนเวียน) 

11.โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบเครือขายคอมพิวเตอรมีสภาพพรอมใช

งานไดอยางตลอดเวลา 

ไดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม

และมีประสิทธิภาพ 

รองรับภารกิจการบริหารจัดการ การเรียน

การสอนและพัฒนาทางวิชาการของคณะฯ 

ฝายวางแผนและพัฒนา  278,096 

12. พัฒนาระบบการรายงานผล ติดตาม และประเมินผล

การปฏิบัติงาน 

ไดระบบการรายงานผล ติดตาม และ

ประเมินผลการปฏิบัติงานอยางเปนรูปธรรม 

การรายงานผล ติดตาม และประเมินผลการ

ปฏิบัติงานมีการดําเนินการอยางตอเนื่อง 

ฝายวางแผนและพัฒนา/ภาควิชา  20,000 

 

เปาหมายและดัชนชีี้วัดความสําเร็จ 
โครงการ / กิจกรรม 

ผลผลติ ผลลัพธ 
ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา วงเงินงบประมาณ 
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13. วิเคราะหการใชจายงบประมาณ รายงานผลการใชจายงบประมาณแผนดินและ

เงินรายได ปละ 1 เลม 

นําผลการวิเคราะหไปใชในการบริหาร

จัดการ การวางแผน และตัดสินใจ 

งานคลังและพัสดุ/งานนโยบายและ

แผน 

 15,000 

14. โครงการจัดทําและพัฒนาระบบการใชทรัพยากร

รวมกัน 

ไดระบบการใชทรัพยากรรวมกัน ทรัพยากรถูกนํามาใชงานรวมกัน อยาง

คุมคาและมีประสิทธิภาพ 

ฝายบริหาร/เลขานุการคณะฯ/ภาควิชา  50,000  

15.โครงการปรับปรุงและซอมแซมอาคารเรียน 

       

อาคารเรียนไดรับการปรับปรุงและซอมแซม 

เพื่อใหมีสภาพที่เหมาะสมกับการใชประโยชน 

รองรับภารกิจการบริหารจัดการ การเรียน

การสอนและพัฒนาทางวิชาการของคณะฯ 

ฝายวางแผนและพัฒนา/ภาควิชา  410,000 

16. โครงการปรับปรุงระบบเครือขายคอมพิวเตอร คณะ

วิทยาศาสตร 

ไดระบบเครือขายคอมพิวเตอรที่มี

ประสิทธิภาพ 

รองรับภารกิจการบริหารจัดการ การเรียน

การสอนและพัฒนาทางวิชาการของคณะฯ 

ฝายวางแผนและพัฒนา/ภาควิชา  1,000,000 

17. โครงการพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน มีลานจอดรถรองรับรถยนต และ

รถจักรยานยนต 

มีสวนหยอม/สนามหญาที่สวยงาม 

คณะวิทยาศาสตรมีภูมิทัศนที่เอื้อตอ

การศึกษาและพัฒนาวิชาการ 

กรรมการจัดภูมิทัศน คณะวิทยาศาสตร/

ภาควิชา 

 300,000 

18. โครงการปรับปรุงหองทํางานของหนวยงาน ภายใน

คณะวิทยาศาสตร 

หองทํางานของหนวยงานภายในคณะ

วิทยาศาสตร ไดรับการปรับปรุง 

หองทํางานของหนวยงานภายในคณะ

วิทยาศาสตรมีสภาพที่เหมาะสม เอื้อตอการ

บริหารจัดการที่ดี 

ฝายวางแผนและพัฒนา/ภาควิชา/

สํานักงานคณบดี 

  300,000 

 

19. โครงการสัมมนาแนวทางพัฒนาหนวยงานภายใน

คณะวิทยาศาสตร 

ภาควิชามีความชัดเจนตอแนวทางการพัฒนา สรางความเขมแข็งของการดําเนินงาน

ภายใตแผนพัฒนาฯ 

ฝายวางแผนและพัฒนา/ภาควิชา/

สํานักงานคณบดี 

 300,000 

20. โครงการจัดทําและพัฒนาระบบฐานขอมูลเพื่อการ

บริหารจัดการหองปฏิบัติการ 

ไดระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหารจัดการ

หองปฏิบัติการ ที่เหมาะสม 

รองรับภารกิจทางดานการเรียนการสอน

และพัฒนาวิชาการ 

ภาควิชา  60,000 

21. โครงการอบรมการดูแลและบํารุงรักษาอุปกรณการ

เรียนการสอน 

กิจกรรมการฝกอบรม 1 ครั้ง เสริมความเขมแข็งของการจัดการเรียนการ

สอนและพัฒนาทางวิชาการ 

คณะกรรมการพัฒนาบุคลากร  30,000 

 

 

เปาหมายและดัชนชีี้วัดความสําเร็จ 
โครงการ / กิจกรรม 

ผลผลติ ผลลัพธ 
ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา วงเงินงบประมาณ 
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22. โครงการการฝกอบรมการรักษาความปลอดภัยใน

หองปฏิบัติการ 

ฝกอบรม 1 ครั้ง เปนการสรางความเชื่อมั่นตอการใช

หองปฏิบัติการไดอยางปลอดภัย 

คณะกรรมการพัฒนาบุคลากร  50,000  

23. โครงการสรางหองปฏิบัติการดานวัสดุศาสตร ไดหองปฏิบัติการดานวัสดุศาสตร พรอม

ครุภัณฑ 

รองรับการขยายการศึกษาทางดานวัสดุ

ศาสตร  

ภาควิชาฟสิกส  2,500,000  

24.โครงการสรางหองวิจัยและพัฒนาทฤษฎีของอะตอม

และโซลิสเตด 

ไดหองวิจัยและพัฒนาทฤษฎีของอะตอมและ

โซลิสเตด 

รองรับการจัดการศึกษาและงานวิจัยของ

ภาควิชา 

ภาควิชาฟสิกส  415,000  

25.โครงการปรับปรุงโรงงาน (Workshop) โรงงานไดรับการปรับปรุงมีสภาพที่พรอม

สํารับการใชประโยชน 

รองรับภารกิจทางดานการเรียนการสอน

และพัฒนาวิชาการ 

ภาควิชาฟสิกส  700,000  

26. โครงการพัฒนาหอดูดาว หอดูดาวไดรับการพัฒนา 

จํานวนผูเขาชม 

เสริมความเขมแข็งทางวิชาการดานดารา

ศาสตร 

ภาควิชาฟสิกส  1,000,000 

27. โครงการกูยืมเงินเพื่อจัดซื้อไมโครคอมพิวเตอร อาจารย 10 คน เปนเจาของเครื่องคอมพิวเตอร เสริมความเขมแข็งของการจัดการเรียนการ

สอนและพัฒนาทางวิชาการ 

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร  400,000  

28. โครงการจัดทําสวนสมุนไพรและพรรณไมหายาก สวนพรรณไม เสริมกระบวนการเรียนรูเกี่ยวกับสมุนไพร

และพรรณไมหายาก 

ภาควิชาชีววิทยา  10,000 

 

 

 

 

 

 

 

แผนพัฒนาดานการจัดการศึกษา 

เปาหมายและดัชนชีี้วัดความสําเร็จ 
โครงการ / กิจกรรม 

ผลผลติ ผลลัพธ 
ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา วงเงินงบประมาณ 
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1. จัดการการเรียนการสอนของหลักสูตรเดิมที่มีอยูแลว   ฝายวิชาการ/ภาควชิา   

    1.1 ระดับปริญญาตรี      

        1.1.1 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร รับนักศึกษา 40 คน 

ผลิตบัณฑิต 40 คน 

รอยละ 75 ของผูใชบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร

มีความพึงพอใจ 

ภาควิชาคณิตศาสตร  1,600,000  

        1.1.2 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคม ี รับนักศึกษา 50 คน 

ผลิตบัณฑิต 80 คน 

รอยละ 75 ของผูใชบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร

มีความพึงพอใจ 

ภาควิชาเคม ี  2,000,000  

        1.1.3 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา รับนักศึกษา 50 คน 

ผลิตบัณฑิต 50 คน 

รอยละ 75 ของผูใชบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร

มีความพึงพอใจ 

ภาควิชาจุลชีววิทยา  2,000,000  

        1.1.4 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคม ี รับนักศึกษา 20 คน 

ผลิตบัณฑิต 20 คน 

รอยละ 75 ของผูใชบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร

มีความพึงพอใจ 

ภาควิชาชีวเคม ี  800,000  

        1.1.5 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา รับนักศึกษา 60 คน 

ผลิตบัณฑิต 60 คน 

รอยละ 75 ของผูใชบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร

มีความพึงพอใจ 

ภาควิชาชีววิทยา  2,400,000  

        1.1.6 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร 

สิ่งแวดลอม 

รับนักศึกษา 45 คน 

ผลิตบัณฑิต 45 คน 

รอยละ 75 ของผูใชบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร

มีความพึงพอใจ 

ภาควิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม  1,800,000  

        1.1.7 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส รับนักศึกษา 60 คน 

ผลิตบัณฑิต 60 คน 

รอยละ 75 ของผูใชบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร

มีความพึงพอใจ 

ภาควิชาฟสิกส  2,400,000  

        1.1.8 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการ

คอมพิวเตอร 

รับนักศึกษา 60 คน 

ผลิตบัณฑิต 60 คน 

รอยละ 75 ของผูใชบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร

มีความพึงพอใจ 

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร  2,400,000  

 

 

เปาหมายและดัชนชีี้วัดความสําเร็จ 
โครงการ / กิจกรรม 

ผลผลติ ผลลัพธ 
ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา วงเงินงบประมาณ 

        1.1.9 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการ รับนักศึกษา 80 คน รอยละ 75 ของผูใชบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร  3,2 00,000  
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คอมพิวเตอร (ภาคสมทบ) ผลิตบัณฑิต 80 คน มีความพึงพอใจ 

        1.1.10 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ รับนักศึกษา 40 คน 

ผลิตบัณฑิต 40 คน 

รอยละ 75 ของผูใชบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร

มีความพึงพอใจ 

ภาควิชาสถิต ิ  1,600,000  

    1.2 ระดับปริญญาโท      

        1.2.1 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร รับนักศึกษา 15 คน 

ผลิตบัณฑิต 15 คน 

รอยละ 75 ของผูใชบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร

มีความพึงพอใจ 

ภาควิชาคณิตศาสตร  600,000  

        1.2.2 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคม ี รับนักศึกษา 15 คน 

ผลิตบัณฑิต 15 คน 

รอยละ 75 ของผูใชบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร

มีความพึงพอใจ 

ภาควิชาเคม ี  600,000  

        1.2.3 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิต

ประยุกต 

รับนักศึกษา 15 คน 

ผลิตบัณฑิต 15 คน 

รอยละ 75 ของผูใชบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร

มีความพึงพอใจ 

ภาควิชาสถิต ิ  600,000  

        1.2.4 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคม ี รับนักศึกษา 10 คน 

ผลิตบัณฑิต 10 คน 

รอยละ 75 ของผูใชบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร

มีความพึงพอใจ 

ภาควิชาชีวเคม ี  400,000  

        1.2.5 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา รับนักศึกษา 35 คน 

ผลิตบัณฑิต 35 คน 

รอยละ 75 ของผูใชบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร

มีความพึงพอใจ 

ภาควิชาชีววิทยา  1,400,000  

        1.2.6 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส รับนักศึกษา 30 คน 

ผลิตบัณฑิต 10 คน 

รอยละ 75 ของผูใชบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร

มีความพึงพอใจ 

ภาควิชาฟสิกส  1,200,000  

        1.2.7 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการรับรูจาก

ระยะไกลและระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร 

(ภาคพิเศษ) 

รับนักศึกษา 15 คน 

ผลิตบัณฑิต 15 คน 

รอยละ 75 ของผูใชบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร

มีความพึงพอใจ 

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร  600,000  

 

เปาหมายและดัชนชีี้วัดความสําเร็จ 
โครงการ / กิจกรรม 

ผลผลติ ผลลัพธ 
ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา วงเงินงบประมาณ 

    1.3 ระดับปริญญาเอก      
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        1.3.1 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวชิาชีวเคม ี รับนักศึกษา 5 คน 

ผลิตบัณฑิต 5 คน 

รอยละ 75 ของผูใชบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร

มีความพึงพอใจ 

ภาควิชาชีวเคม ี  200,000  

        1.3.2 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวชิาชีววิทยา รับนักศึกษา 5 คน 

ผลิตบัณฑิต 5 คน 

รอยละ 75 ของผูใชบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร

มีความพึงพอใจ 

ภาควิชาชีววิทยา  400,000  

2. เปดหลักสูตรใหมทุกระดับ      

   2.1 ระดับปริญญาตรี      

        2.1.1 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร

ประยุกต 

รับนักศึกษา 50 คน 

ผลิตบัณฑิต 50 คน 

รอยละ 75 ของผูใชบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร

มีความพึงพอใจ 

ภาควิชาคณิตศาสตร  2,000,000 

    2.2 ระดับปริญญาโท      

        2.2.1 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนเคม ี

(ภาคพิเศษ) 

รับนักศึกษา 15 คน 

ผลิตบัณฑิต 15 คน 

รอยละ 75 ของผูใชบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร

มีความพึงพอใจ 

ภาควิชาเคม ี  600,000  

        2.2.2 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอน

ฟสิกส (ภาคพิเศษ) 

รับนักศึกษา 35 คน 

ผลิตบัณฑิต 35 คน 

รอยละ 75 ของผูใชบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร

มีความพึงพอใจ 

ภาควิชาฟสิกส  1,400,000  

        2.2.3 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอน- 

ชีววิทยา (ภาคพิเศษ) 

รับนักศึกษา 15 คน 

ผลิตบัณฑิต 15 คน 

รอยละ 75 ของผูใชบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร

มีความพึงพอใจ 

ภาควิชาชีววิทยา  600,000  

        2.2.4 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมฟีสิกัล รับนักศึกษา 10 คน 

ผลิตบัณฑิต 10 คน 

รอยละ 75 ของผูใชบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร

มีความพึงพอใจ 

ภาควิชาเคม ี  400,000  

        2.2.5 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาเคมอีนินทรีย รับนักศึกษา 10  คน 

ผลิตบัณฑิต 10 คน 

รอยละ 75 ของผูใชบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร

มีความพึงพอใจ 

ภาควิชาเคม ี  400,000  

 

เปาหมายและดัชนชีี้วัดความสําเร็จ 
โครงการ / กิจกรรม 

ผลผลติ ผลลัพธ 
ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา วงเงินงบประมาณ 

        2.2.6 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมอีินทรีย รับนักศึกษา 10 คน รอยละ 75 ของผูใชบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร ภาควิชาเคม ี  400,000  
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ผลิตบัณฑิต 10 คน มีความพึงพอใจ 

        2.2.7 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคม-ี

วิเคราะห 

รับนักศึกษา 10 คน 

ผลิตบัณฑิต 10 คน 

รอยละ 75 ของผูใชบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร

มีความพึงพอใจ 

ภาควิชาเคม ี  400,000  

        2.2.8 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร

พอลิเมอร 

รับนักศึกษา 10 คน 

ผลิตบัณฑิต 10 คน 

รอยละ 75 ของผูใชบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร

มีความพึงพอใจ 

ภาควิชาเคม ี  400,000  

        2.2.9 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร

สิ่งแวดลอม 

รับนักศึกษา 10 คน 

ผลิตบัณฑิต 10 คน 

รอยละ 75 ของผูใชบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร

มีความพึงพอใจ 

ภาควิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม  400,000  

        2.2.10 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการ

คอมพิวเตอร 

รับนักศึกษา 20 คน 

ผลิตบัณฑิต 20 คน 

รอยละ 75 ของผูใชบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร

มีความพึงพอใจ 

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร  800,000 

        2.2.11 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา รับนักศึกษา 5 คน 

ผลิตบัณฑิต 10 คน 

รอยละ 75 ของผูใชบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร

มีความพึงพอใจ 

ภาควิชาจุลชีววิทยา  200,000 

        2.2.12 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยา-

ศาสตรสิ่งแวดลอม (ภาคพิเศษ) 

รับนักศึกษา 10 คน 

 

รอยละ 75 ของผูใชบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร

มีความพึงพอใจ 

ภาควิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม  400,000  

    2.3 ระดับปริญญาเอก      

        2.3.1 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวชิาฟสิกส รับนักศึกษา 5 คน 

ผลิตบัณฑิต 3 คน 

รอยละ 75 ของผูใชบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร

มีความพึงพอใจ 

ภาควิชาฟสิกส  120,000  

        2.3.2 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวชิาคณิตศาสตร รับนักศึกษา 5 คน 

ผลิตบัณฑิต 5 คน 

รอยละ 75 ของผูใชบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร

มีความพึงพอใจ 

ภาควิชาคณิตศาสตร  200,000  

        2.3.3 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวชิาความหลากหลาย

ทางชีวภาพ (นานาชาติ) 

รับนักศึกษา 5 คน 

ผลิตบัณฑิต 5 คน 

รอยละ 75 ของผูใชบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร

มีความพึงพอใจ 

ภาควิชาชีววิทยา  200,000 

 

เปาหมายและดัชนชีี้วัดความสําเร็จ 
โครงการ / กิจกรรม 

ผลผลติ ผลลัพธ 
ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา วงเงินงบประมาณ 
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        2.3.4 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวชิาเคม ี รับนักศึกษา 5 คน 

 

รอยละ 75 ของผูใชบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร

มีความพึงพอใจ 

ภาควิชาเคม ี  200,000 

        2.3.5 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวชิาเคมีอินทรีย รับนักศึกษา 5 คน 

 

รอยละ 75 ของผูใชบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร

มีความพึงพอใจ 

ภาควิชาเคม ี  200,000 

    2.4 ระดับปริญญาโท – เอก      

        2.4.1 มหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา

ฟสิกสการแพทยและวิศวกรรมชีวการแพทย 

(นานาชาติ) 

รับนักศึกษา 5 คน 

ผลิตบัณฑิต 5 คน 

รอยละ 75 ของผูใชบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร

มีความพึงพอใจ 

ฝายวิชาการ  200,000  

3. จัดการการเรียนการสอนวิชาพื้นฐานทาง 

วิทยาศาสตรแกนักศึกษาคณะตางๆ 

รอยละ 60 ของ FTE  ทั้งหมดของคณะ

วิทยาศาสตร 

รอยละ 75 ของผูใชบริการ (อาจารยผูสอน

หรือผูบริหารคณะตางๆ) มีความพึงพอใจ 

ฝายวิชาการ/ภาควชิา  5,500,000 

4. ปรับปรุงหลักสูตรทุกระดับ ทุกหลักสูตรไดรับการปรับปรุงทุกๆ 5 ป หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคลองกับ

การเปลี่ยนแปลง 

ฝายวิชาการ/ภาควชิา  108,000 

5.  จัดทําและพัฒนาแผนการสอน ไดแผนการสอนที่มีการปรับปรุงสอดคลองกับ

ความเจริญกาวหนาทางวิชาการ 

แผนการสอนถูกนําไปใชในกระบวนการ

การเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ฝายวิชาการ/ภาควชิา  60,000 

6.  พัฒนาระบบการวัดและประเมินผล ไดระบบการวัดและประเมินผลที่มีคณุภาพ ระบบการวัดและประเมินผลถูกนําไปใชใน

กระบวนการการเรียนการสอนไดอยางมี

ประสิทธิภาพ เพื่อใหไดบัณฑิตที่มีคุณภาพ

สอดคลองกับคุณลกัษณะบัณฑิตที่พึง

ประสงค 

ฝายวิชาการ  50,000 

 

 

เปาหมายและดัชนชีี้วัดความสําเร็จ 
โครงการ / กิจกรรม 

ผลผลติ ผลลัพธ 
ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา วงเงินงบประมาณ 
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7. โครงการฝกอบรมเฉพาะทางระยะสัน้ บุคลากรมีทักษะ/ความรูเฉพาะมากขึ้น เสริมความเขมแข็งของกระบวนการผลิต

บัณฑิตและพัฒนาทางวิชาการ 

ฝายวิชาการ/ภาควชิา  500,000 

8. โครงการอาจารยดีเดน อาจารยดีเดน 2 คน อาจารยดีเดนเปนแบบอยางที่ดีแกอาจารย

ภายในคณะฯ และแบบอยางที่ดีแกนักศึกษา 

ฝายวิชาการ/คณะกรรมการคัดเลือก

อาจารยดีเดน 

 50,000  

9. โครงการผูชวยสอน (Teaching Assistant : T.A.) มีผูชวยสอน จํานวน 50 คน เปนการเสริมความเขมแข็งของกระบวนการ

ผลิตบัณฑิต 

ฝายวิชาการ/ภาควชิา  1,600,000 

10. โครงการผลิตตํารา หนังสือ และเอกสารประกอบการ

สอน 

ไดตํารา หนังสือ และเอกสารประกอบการ

สอน  80 รายการ 

เปนการพัฒนาทางวิชาการและสงเสริม

กระบวนการผลิตบัณฑิตสอน 

ฝายวิชาการ/ภาควชิา  160,000 

11. โครงการ Web site รายวิชา Web site รายวิชา จาํนวน 6 รายวิชา เพิ่มชองทางการเรียนรูของนักศึกษาและ

เสริมความเขมแข็งของกระบวนการผลิต

บัณฑิต 

คณะกรรมการพัฒนาสื่อการสอนทาง

วิทยาศาสตร    

 60,000 

12. โครงการพัฒนาสื่อการสอนทางวิทยาศาสตร ผลิตสื่อการสอน 2 – 3 รายวิชา รอยละ 70  ของนักศึกษาที่ใชบริการสื่อการ

สอนมีความพึงพอใจ 

คณะกรรมการพัฒนาสื่อการสอนทาง

วิทยาศาสตร    

 192,000 

13. โครงการพัฒนาหองเรียนรูดวยตนเอง ไดหองเรียนรูดวยตนเอง ขนาดความจุ 20 – 30 

คน 

นักศึกษาสามารถคนควา และเรียนรูดวย

ตนเอง อันเปนสวนหนึ่งของกระบวนการ

ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ 

ฝายวางแผนและพัฒนา  250,000 

14. โครงการพัฒนาระบบการเรียนการสอนผานสื่อการ

สอนทางไกล คณะวิทยาศาสตร 

จํานวนรายวิชาที่สอนผานสื่อการสอนทางไกล 

จํานวนนักศึกษาที่เรียน 

เสริมทางเลือกกระบวนการเรียนรูของ 

นักศึกษา 

ฝายวางแผนและพัฒนา  300,000 

15. โครงการ พสวท. รับนักศึกษา 20  คน 

ผลิตบัณฑิต 20 คน สอดคลองกับคุณสมบัติ

ของโครงการ 

รอยละ 75 ของผูใชบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร

มีความพึงพอใจ 

ฝายวิชาการ/ภาควชิาที่เกี่ยวของ  1,000,000 

 

เปาหมายและดัชนชีี้วัดความสําเร็จ 
โครงการ / กิจกรรม 

ผลผลติ ผลลัพธ 
ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา วงเงินงบประมาณ 
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16. โครงการ สควค. รับนักศึกษา 55 คน 

ผลิตบัณฑิต 55 คนสอดคลองกับคุณสมบัติ

ของโครงการ 

รอยละ 75 ของผูใชบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร

มีความพึงพอใจ 

ฝายวิชาการ/ภาควชิาที่เกี่ยวของ  1,000,000 

17. โครงการทุนเรียนดีทางวิทยาศาสตร รับนักศึกษา 35 คน 

 

รอยละ 75 ของผูใชบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร

มีความพึงพอใจ 

ฝายวิชาการ/ภาควชิาที่เกี่ยวของ  1,120,000 

18. โครงการสรางรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

ที่เสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรมของนักศึกษา         

รายวิชาศึกษาทั่วไป  1 รายวิชา นักศึกษามีคุณธรรมและจริยธรรมที่พรอม

จะเปนบัณฑิตที่มีคณุภาพ 

ฝายวิชาการ  5,000  

19. โครงการเตรียมความพรอมสําหรับการประเมิน 

หลักสูตร 

ทุกหลักสูตรมีความพรอมในการประเมิน กรรมการบริหารหลักสูตรทุกหลักสูตรมี

ความพรอมในการประเมินหลักสูตร 

ฝายวิชาการ  15,000  

20. โครงการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต รายงานผลสํารวจความพึงพอใจของผูใช

บัณฑิต 1 ครั้ง 

รอยละ 80 ของบคุลากรคณะฯทราบผล

สํารวจความพึงพอใจของ 

ผูใชบัณฑิต  

ฝายวิชาการ/ภาควชิา  50,000  

21. โครงการพัฒนากระบวนการการเรียนการสอน โดย

เนนนักศึกษาเปนศูนยกลาง 

รายวิชาที่มีการจัดการการเรียนการสอนโดย

เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง มีจํานวนรอยละ 25 – 

100 ของรายวิชาคณะวิทยาศาสตรทั้งหมด  

นักศึกษาสําเร็จการศึกษา โดยมีคุณภาพ

สอดคลองกับคุณลกัษณะของบัณฑิตคณะ

วิทยาศาสตรที่พึงประสงค 

ฝายวิชาการ/ภาควชิา 

 

 50,000  

 

22. โครงการคัดเลือกนักเรียนเรียนดทีางคณิตศาสตร สถิต ิ

และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

จํานวนนักเรียนเรียนดี 20 คน เสริมกระบวนการรับเขานักศึกษาใหมี

ประสิทธิภาพมากขึน้ 

ฝายวิชาการ/ภาควชิา  640,000 

23. โครงการเชิญผูเชี่ยวชาญ อาจารยพิเศษอยางนอย  2 คน เสริมคุณภาพการเรียนการสอนระดับ

บัณฑิตศึกษาใหสูงขึ้น และแกปญหาการ

ขาดแคลนบุคลากร 

ฝายวิชาการ/ภาควชิา  100,000  

 

 

เปาหมายและดัชนชีี้วัดความสําเร็จ 
โครงการ / กิจกรรม 

ผลผลติ ผลลัพธ 
ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา วงเงินงบประมาณ 
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24.โครงการแลกเปลี่ยนความรวมมือทางวิชาการ 

(Exchange Program) 

จํานวนโครงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ สรางศักยภาพทางวิชาการโดยไดรับความ

ชวยเหลือทางวิชาการจากตางประเทศ 

ฝายวิชาการ/ภาควชิา  120,000  

25. ทุนเพื่อการศึกษาตอ ศึกษาดูงาน ฝกงาน และประชุม

ทางวิชาการสําหรับบุคลากรสายผูสอน 

จํานวนบุคลากรสายผูสอนอยางนอยปละ 5 

คน 

เสริมโอกาสการพัฒนาความรูความสามารถ 

ของบุคลากรสายผูสอนอยางตอเนื่อง 

ฝายวิชาการ/ภาควชิา  88,000  

 

แผนพัฒนาดานการวิจัย 

เปาหมายและดัชนชีี้วัดความสําเร็จ 
โครงการ / กิจกรรม 

ผลผลติ ผลลัพธ 
ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา วงเงินงบประมาณ 

1. โครงการสนับสนุนงานวิจัยของคณะวิทยาศาสตร  ผลงานวิจัย  25 เรื่อง รอยละ 75 ของผลงานวิจัยที่ตีพิมพหรือ

นําไปใชแกปญหา/พัฒนาประเทศ 

ฝายวิจัย/ภาควิชา  4,000,000  

2. โครงการถายทอดผลงานวิจัยสูชุมชน ผลงานวิจัยไดรับการถายทอดสูชุมชน อยาง

นอย  5 ผลงาน 

ชุมชนนําผลงานวิจัยไปสูการแกปญหาหรือ

พัฒนาประเทศ 

ฝายวิจัย/ภาควิชา  100,000  

3. โครงการเยี่ยมชมและสรางภาคีพันธมิตรโรงงาน- 

อุตสาหกรรมเพื่อใหเกิดความรวมมือในการวิจัยเชิง

พาณิชย 

เยี่ยมชมโรงงานอุตสาหกรรมอยางนอยภาค

การเรียนละ 1 ครั้ง 

ทําใหบุคลากรของคณะฯเขาใจขอเท็จจริง

และปญหาของโรงงานอุตสาหกรรม อันจะ

นําไปสูประเด็นความรวมมือ/ประเด็นของ

งานวิจัย 

ฝายวิจัย/ภาควิชา  100,000  

4. โครงการศูนยวิจัยอนุกรมวิธานประยุกต ไดศูนยวิจัยอนุกรมวิธานประยุกต 

มีผลงานวิจัย จํานวน 1 – 2 ผลงาน 

พัฒนาวิชาการทางดานอนุกรมวิธาน

ประยุกต 

ฝายวิจัย/ภาควิชา  5,000,000 

 

 

 

เปาหมายและดัชนชีี้วัดความสําเร็จ 
โครงการ / กิจกรรม 

ผลผลติ ผลลัพธ 
ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา วงเงินงบประมาณ 



 

T:\nucharin\ขอมูลลง web\list\ขอมูลแผน\สรุปแผนปฏิบัติการ 2545-2549_มติกก.ประจําคณะ 1 ส.ค..doc 

186

5. โครงการสรางหองปฏิบัติการเสนใยนําแสง หองปฏิบัติการเสนใยนําแสง พรอมครุภัณฑ 

มีผลงานวิจัยตีพิมพเผยแพร จํานวน  1 – 2 

 ผลงาน 

พัฒนาวิชาการทางดานเสนใยนําแสง ภาควิชาฟสิกส  700,000 

6. โครงการศูนยวิจัยและฝกอบรมดานการถายภาพโดยวิธี

กําทอนแมเหล็กและการประมวลผลภาพ 

ไดศูนยวิจัยและฝกอบรมดานการถายภาพโดย

วิธีกําทอนแมเหล็กและการประมวลผลภาพ 

มีผลงานวิจัย 

เสริมความเขมแข็งการผลิตบัณฑิตและ

พัฒนาวิชาการทางดานการถายภาพโดยวิธี

กําทอนแมเหล็กและการประมวลผลภาพ 

ภาควิชาฟสิกส  5,140,000 

7. โครงการจัดตั้งหนวยวิจัยอันตร กิริยาระหวางโมเลกุล  

และการประยุกต  โดยใชสเปกโทรสโกป   

 

ไดหนวยวิจัยอันตร กิริยาระหวางโมเลกุล  

และการประยุกต  โดยใชสเปกโทรสโกป   

จํานวนผลงานวิจัย 

จํานวนผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพใน

ประเทศหรือตางประเทศ 

รองรับการผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา

และเสริมความเขมแข็งงานวิจัยดานอนัตร 

กิริยาระหวางโมเลกุล  และการประยุกต  

โดยใชสเปกโทรสโกป 

ภาควิชาเคม ี  700,000 

8. โครงการจัดตั้งหนวยวิจัยสมดุล วัฏภาค, โฟโตเคมี และ

จลนพลศาสตร  ออสซิลเลชัน  

 

ไดหนวยวิจัยสมดุล วัฏภาค, โฟโตเคมี และ

จลนพลศาสตร  ออสซิลเลชัน 

จํานวนผลงานวิจัย 

จํานวนผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพใน

ประเทศหรือตางประเทศ 

รองรับการผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา

และเสริมความเขมแข็งงานวิจัยดาน

สมดุลวัฏภาค, โฟโตเคม ีและ

จลนพลศาสตรออสซิลเลชัน  

มหาวิทยาลัยขอนแกน  จะเปนสถานทีเ่ลือก

ศึกษาทางเคมีเชิงฟสิกสเปนอันดับตนของ

ประเทศ 

ภาควิชาเคม ี  800,000 

 

 

 

 

เปาหมายและดัชนชีี้วัดความสําเร็จ 
โครงการ / กิจกรรม 

ผลผลติ ผลลัพธ 
ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา วงเงินงบประมาณ 
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9. โครงการพัฒนาหนวยวิจัยตัวเรงปฏิกิริยา ตัวดูดซับและ

การประยุกต   

 

ไดหนวยวิจัยตัวเรงปฏิกิริยา ตัวดูดซับและการ

ประยุกต 

จํานวนผลงานวิจัย 

จํานวนผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพใน

ประเทศหรือตางประเทศ 

รองรับการผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา

และเสริมความเขมแข็งงานวิจัยดานตัวเรง

ปฏิกิริยา ตัวดูดซับและการประยุกต   

ผลิตตัวเรงปฏิกิริยาที่มีคุณภาพให

อุตสาหกรรมการหมัก ปโตรเคมี และ

สิ่งแวดลอมในทองถิ่น 

ภาควิชาเคม ี  650,000 

10. โครงการจัดตั้งศูนยวิจัยทางเคมีจากผลิตภัณฑ 

ธรรมชาติ 

ไดศูนยวิจัยทางเคมจีากผลิตภัณฑธรรมชาติ 

จํานวนโครงการวิจัยที่ไดรับการตีพิมพใน

ประเทศและตางประเทศ 

 

ไดศูนยวิจัยทางเคมจีากผลิตภัณฑธรรมชาติ

ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ซึ่งจะเปน

ศูนยรวมของหนวยงานดานการศึกษาใน

ภูมิภาค เชน สถาบันราชภัฏ  สถาบันราช

มงคลที่มีงานวิจัยดานนี้ 

สรางกลุมวิจัยดานเคมีผลิตภัณฑธรรมชาติ

ในลักษณะตางสาขาวิชา 

เสริมความเขมแข็งทางวิชาการ สาขาเคมี

อินทรีย  

ภาควิชาเคม ี  2,000,000 

11. โครงการความรวมมือวิจัยกับสถาบัน/องคกร

ตางประเทศ 

 

ผลงานวิจัยรวมกับตางประเทศ อยางนอย  2  

เรื่อง  

ผลงานวิจัยไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการ

นานาชาติอยางนอย  1  เรื่อง  

ผลงานและนักวิจัยกาวสูมาตรฐานระดับ

นานาชาติ 

 

ฝายวิจัย/ภาควิชา   600,000 

 

 

 

เปาหมายและดัชนชีี้วัดความสําเร็จ 
โครงการ / กิจกรรม 

ผลผลติ ผลลัพธ 
ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา วงเงินงบประมาณ 
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12. โครงการจัดตั้งหนวยวิจัยโคออรดิเนชัน  

 

ไดหองปฏิบัติการเคมีโคออรดิเนชัน 

จํานวนผลงานวิจัย 

จํานวนผลงานวิจัยที่ไดรับการตีหรือเผยแพร

ในระดับนานาชาติ 

มีหองปฏิบัติการวิจัยที่สามารถใหบริการ

ดานการเรียนการสอนและการวิจัยใหแก

นักศึกษาและบุคลากรในมหาวิทยาลัยและ

บุคคลภายนอก ซึ่งเปนฐานหลักของการ

พัฒนาหลักสูตรบัณฑิตศึกษาไปสูระดับ

ความเปนสากล 

ภาควิชาเคม ี  1,000,000 

13. โครงการจัดตั้งศูนยวิจัยและพัฒนาไซเดอโรฟอร เพื่อ

การประยุกตใช 

 

ไดศูนยวิจัยและพัฒนาไซเดอโรฟอรเพือ่การ

ประยุกตใช 

จํานวนผลงานวิจัย 

จํานวนผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพและ 

เผยแพร 

เสริมความเขมแข็งทางวิชาการ ภาควิชาเคม ี  1,000,000 

14. โครงการจัดตั้งศูนยวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑยาง

ธรรมชาติ   

 

ศูนยวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑยางธรรมชาติ 

จํานวนผลงานวิจัย 

จํานวนผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพและ 

เผยแพร 

เพื่อยกระดับคณุภาพของผลิตภัณฑจากยาง

ธรรมชาติ  อันเปนการสงเสริมการ

ประกอบการทางดานยางธรรมชาติ 

ภาควิชาเคม ี  5,000,000 

15. โครงการสืบสานภูมิปญญาทองถิ่น จํานวนผลงานวิจัยอยางนอย 1 ผลงาน สืบทอดภูมิปญญาทองถิ่นในการผลิต

ผลิตภัณฑใหไดมาตรฐานคุณภาพ 

ฝายวิจัย/ภาควิชา  100,000  

16.  ศูนยภูมิสารสนเทศเพื่อพัฒนาภาค

ตะวันออกเฉยีงเหนอื  

ผลงานวิจัยตีพิมพในวารสาร 2 เรื่อง 

 

สนับสนุนการผลิตบัณฑิตระดับ

บัณฑิตศึกษาทางดานการรับรูจากระยะไกล

และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 

ฝายวิจัย/ภาควิชา  5,000,000  

 

เปาหมายและดัชนชีี้วัดความสําเร็จ 
โครงการ / กิจกรรม 

ผลผลติ ผลลัพธ 
ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา วงเงินงบประมาณ 
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17. โครงการจัดประชุมทางวิชาการ การประชุมทางวิชาการอยางนอย 2 ครั้ง 

การประชุมเชิงปฏิบัติการอยางนอย  1 ครั้ง 

บุคลากรและนักศึกษาไดรับการพัฒนาทาง

วิชาการและสรางประสบการณในการ

นําเสนอผลงานวิจัย 

ฝายวิจัย/ภาควิชา  100,000  

18. โครงการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ/ระดับ

นานาชาติ 

จํานวนอยางนอย 1 ครั้ง เสริมความเขมแข็งทางวิชาการ ฝายวิจัย/ภาควิชา  200,000 

19. โครงการเสวนาวิชาการ กิจกรรมเสวนา 12 ครั้ง/ป เสริมความเขมแข็งทางวิชาการและมีการ

รวมกลุมทําวิจัย 

ฝายวิจัย/ภาควิชา  24,000 

20. โครงการจัดตั้งทุนวิจัยภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ผลงานวิจัย 2 เรื่อง และไดรับการตีพิมพหรือ

เผยแพร 

อาจารยมีประสบการณในการนําเสนอ

ผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับ

ภาควิชาฯ ซึ่งจะนําไปสูการประชุม

ระดับชาติและนานาชาติ 

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร  40,000  

 

แผนพัฒนาดานการบริการวิชาการแกสังคม 

เปาหมายและดัชนชีี้วัดความสําเร็จ 
โครงการ / กิจกรรม 

ผลผลติ ผลลัพธ 
ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา วงเงินงบประมาณ 

1. โครงการอบรมวิชาการทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตร 

เทคโนโลยีสารสนเทศ และสิ่งแวดลอม แบบบูรณา

การ 

โครงการฝกอบรม  25 โครงการ รอยละ 75 ของผูรับบริการมีความพึงพอใจ คณะกรรมการบริการวิชาการแกสังคม/

งานบริการวิชาการและวิจัย/ภาควิชา 

 1,600,000  

 

 

 

เปาหมายและดัชนชีี้วัดความสําเร็จ 
โครงการ / กิจกรรม 

ผลผลติ ผลลัพธ 
ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา วงเงินงบประมาณ 
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2. โครงการบริการใหคําปรึกษาแกชุมชน องคการบริหาร

สวนตําบล และวิสาหกิจขนาดกลางและยอม (SMEs) 

บริการใหคําปรึกษา  24 ครั้ง เสริมสรางความเขมแข็งใหแกชุมชน 

องคการบริหารสวนตําบล และวิสาหกิจ

ขนาดกลางและยอม (SMEs) 

คณะกรรมการบริการวิชาการแกสังคม/

งานบริการวิชาการและวิจัย 

 50,000  

3. โครงการบริการเปาแกว  บริการซอม/สรางเครื่องแกวขั้นสูงไดปละไม

นอยกวา  150 ชิ้น 

เปนการเพิ่มรายไดจากการบริการแก

หนวยงานอื่น และลดคาใชจายภายในคณะฯ

จากการจัดซื้อเครื่องแกว 

คณะกรรมการบริการวิชาการแกสังคม/

งานบริการวิชาการและวิจัย 

 50,000  

4. โครงการอบรมครูวิทยาศาสตร มีครูวิทยาศาสตรไดรับการฝกอบรมอยางนอย

100 คน 

สรางความเขมแข็งของกระบวนการเรียน

การสอนทางวิทยาศาสตรในโรงเรียน 

ฝายวิชาการ/ภาควชิา  500,000 

5. กิจกรรมสัปดาหวิทยาศาสตรแหงชาติ จัดกิจกรรมสัปดาหวิทยาศาสตรแหงชาติ  1 

ครั้ง และมีผูเขาชมงานประมาณ  21,000   คน 

ผูเขาชมงานไดรับความรูทาง 

วิทยาศาสตร และเสริมการเรียนรูทาง

วิทยาศาสตรแกอาจารยและนักเรียน 

งานบริการวิชาการและวิจัย/ทุก

หนวยงานภายในคณะฯ 

 400,000 

6. พิพิธภัณฑวิทยาศาสตร จํานวนผูเขาชม สรางความเขมแข็งของกระบวนการเรียนรู

ทางวิทยาศาสตร 

คณะกรรมการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตร  100,000 

7. คณะวิทยาศาสตรพบประชาชน จํานวนครั้งของการจัดกิจกรรม เสริมกระบวนการเรียนรูทางดาน

วิทยาศาสตรแกประชาชน/เผยแพรผลงาน

ของคณะวิทยาศาสตร 

คณบดี/รองคณบด/ีหัวหนาภาควิชา  100,000 

 

 

 

 

 

เปาหมายและดัชนชีี้วัดความสําเร็จ 
โครงการ / กิจกรรม 

ผลผลติ ผลลัพธ 
ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา วงเงินงบประมาณ 
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8. โครงการความรวมมือกับสถาบันสงเสริมการสอน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) 

 พัฒนาโรงเรียนในโครงการไมนอยกวา 8 

โรงเรียน 

 ครู/อาจารยในโรงเรียนเขารวมกิจกรรมพัฒนา

อยางนอยคนละ 1 ครั้ง 

ครู/อาจารยมีการพัฒนาสื่อการสอนในรูปแบบ

ตางๆอยางนอยปละ  1 รายวิชาตอโรงเรียน 

เปนตนแบบการพัฒนาการเรียนการสอน

คณิตศาสตร วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี

ในระดับโรงเรียน 

คณะกรรมการโครงการความรวมมือ

กับสถาบันสงเสริมการสอน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) 

 1,400,000 

9. โครงการโอลิมปกวิชาการ มีจํานวนนักเรียนไดรับการฝกอบรม 

 

สรางความเขมแข็งของกระบวนการเรียนรู

ทางวิทยาศาสตร 

ฝายวิชาการ/ภาควชิา  1,200,000 

10. โครงการฟสิกสดาราศาสตรโอลิมปก ครู 

- จํานวนของครูที่เขาฝกอบรม 

- รอยละของครูที่ผานการฝกอบรม 

นักเรียน 

- ผลการเรียนเฉลี่ย (G.P.A.) ของ- นักเรียนที่

เขาฝกอบรม 

- จํานวนของนักเรียนที่เขาฝกอบรม 

- รอยละของนักเรียนที่ผานการฝกอบรม  

(คาย 1) 

- รอยละของนักเรียนที่ผานการฝกอบรม 

(คาย 2) 

- จํานวนของนักเรียนที่เขาแขงขันโอลมิปก

วิชาการในระดับประเทศหรือระดับโลก 

สรางความเขมแข็งของกระบวนการเรียนรู

ทางฟสิกสดาราศาสตร 

ภาควิชาฟสิกส  100,000 

 

เปาหมายและดัชนชีี้วัดความสําเร็จ 
โครงการ / กิจกรรม 

ผลผลติ ผลลัพธ 
ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา วงเงินงบประมาณ 
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11. โครงการฝกอบรมการใชเครื่องมือวิทยาศาสตร โครงการฝกอบรม 1 ครั้ง เครื่องมือวิทยาศาสตรถูกใชอยางมี

ประสิทธิภาพและคุมคา 

คณะกรรมการบริการวิชาการแก 

สังคม 

 50,000  

12. ศูนยบริการวิเคราะหทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี บริการวิเคราะหอยางนอย  50 เรื่อง รอยละ 75 ของผูรับบริการมีความพึงพอใจ คณะกรรมการบริการวิชาการแกสังคม/

งานบริการวิชาการและวิจัย/ภาควิชา 

 200,000  

13. โครงการติดตามผลการนําผลงานวิจัยสูการนําไปใช รายงานผลการนําผลงานวิจัยสูการนําไปใช 2 

ครั้ง 

ชุมชนไดรับประโยชนจากโครงการวิจัย

อยางแทจริง 

คณะกรรมการบริการวิชาการแกสังคม  20,000 

14. โครงการความรวมมือทางวิชาการกับสํานักงาน

วิทยาการตํารวจ 

   ผลงานวิจัยอยางนอย 2 ผลงานถูกนําไปใช

ประโยชนในกระบวนการยุติธรรม 

   โครงการฝกอบรม อยางนอย 2 โครงการ 

   นักศึกษาของคณะฯ ดูงานของสํานักงาน

ตํารวจแหงชาติ  1 ครั้ง 

   นักศึกษาของคณะฯ 3 – 5 คน ฝกงานที่

สํานักงานตํารวจแหงชาติ 

เสริมความเขมแข็งของกระบวนการ

ยุติธรรม และเสริมกระบวนการผลิตบัณฑิต 

คณะกรรมการดําเนินงานโครงการ

ความรวมมือทางวชิาการกับสํานักงาน

วิทยาการตํารวจ/ภาควิชา 

 450,000 

15. โครงการจัดตั้งศูนยฝกอบรมรวมกับ Microsoft  และ  

Testing  Center 

มีศูนยฝกอบรมรวมกับ Microsoft  และ  

Testing  Center 

เพิ่มโอกาสของการเรียนรูและพัฒนาทักษะ

ทางดานคอมพิวเตอร 

และเปนการแสวงหารายไดของคณะฯ 

ฝายวางแผนและพัฒนา  220,000 

16. โครงการหนวยใหคําปรึกษาทางสถิติ ผูมาขอรับคําปรึกษาทางสถิติ ไมนอยกวา 50 

คน 

ไดรับคําปรึกษาทางสถิติ 100 % ภาควิชาสถิต ิ  60,000 

17. โครงการนักชีววิทยารุนเยาวเพื่อพฒันาสื่อการสอน

รวมกับโรงเรียนขยายโอกาสในเขตจังหวัดขอนแกน 

สื่อการสอนชีววิทยา โรงเรียนขยายโอกาสมีสื่อการสอนที่ตรง

หลักสูตร โดยพยายามใชวัสดุทองถิ่น 

ภาควิชาชีววิทยา  10,000 

 

 

แผนพัฒนาดานกิจการนักศึกษา 

โครงการ / กิจกรรม เปาหมายและดัชนชีี้วัดความสําเร็จ ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา วงเงินงบประมาณ 
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ผลผลติ ผลลัพธ 

1. โครงการนักศึกษาดีเดน นักศึกษาดีเดน จํานวน 9 คน นักศึกษาดีเดนเปนแบบอยางที่ดีของ 

นักศึกษาคณะฯ 

ฝายกิจการนักศึกษา  10,000 

2. โครงการพบผูปกครอง จํานวนผูปกครองเขารวมกิจกรรม การสรางความเขาใจและสรางภาพลักษณที่

ดีตอสถาบันการศึกษา 

ฝายกิจการนักศึกษา/ภาควิชา  20,000 

3. โครงการนักศึกษาพบอาจารยที่ปรึกษา นักศึกษาทุกคนไดพบอาจารยที่ปรึกษา เสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวาง

อาจารยกับนักศึกษา 

ฝายกิจการนักศึกษา/ภาควิชา  20,000 

4. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม จํานวนนักศึกษาชั้นปที่ 1 ทุกคนเขารวม 

กิจกรรม 

การเตรียมความพรอมของนักศึกษาตอการ

เปนนักศึกษาและบัณฑิตที่มีคุณภาพ 

ฝายกิจการนักศึกษา/ภาควิชา  20,000 

5. โครงการตอนรับนองใหม (โครงการแจกสายรหัส, 

โครงการถวายสัตยปฏิญาณฯ, โครงการเชียร ฯลฯ) 

จํานวนนักศึกษาเขารวมกิจกรรม ความสัมพันธอันดขีองนักศึกษา ฝายกิจการนักศึกษา/ภาควิชา  20,000 

6. โครงการฝกและพัฒนาจิตนักศึกษา จํานวนนักศึกษาเขารวมกิจกรรม เสริมสรางคุณลักษณะดานคุณธรรมและ

จริยธรรมแกนักศึกษา 

ฝายกิจการนักศึกษา/ภาควิชา  20,000 

7. โครงการวันไหวครู อยางนอยนักศึกษาชั้นปที่ 1 ทุกคนเขารวม 

กิจกรรม 

เสริมสรางคุณลักษณะดานคุณธรรม/

จริยธรรมแกนักศึกษา และดํารงไวซึ่งความ

งดงามทางวัฒนธรรมเกี่ยวกับการแสดงง

ความเคารพและกตญัูตอครูอาจารย 

ฝายกิจการนักศึกษา/ภาควิชา  10,000 

8. โครงการทําบุญตักบาตร จํานวนนักศึกษาเขารวมกิจกรรม นักศึกษาไดสืบสานประเพณีไทยและ

อนุรักษวัฒนธรรมไทย 

ภาควิชาจุลชีววิทยา  7,180  

9. โครงการปจฉิมนิเทศและแนะแนวอาชีพ จํานวนนักศึกษาชั้นปที่ 4 ทุกคนเขารวม 

กิจกรรม 

การเตรียมความพรอมของบัณฑิตตอการ

ออกไปรับใชสังคม 

ฝายกิจการนักศึกษา/ภาควิชา  50,000 

 

เปาหมายและดัชนชีี้วัดความสําเร็จ 
โครงการ / กิจกรรม 

ผลผลติ ผลลัพธ 
ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา วงเงินงบประมาณ 
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10. โครงการบัณฑิตตืนสูเหยา จํานวนบัณฑิตที่เขารวมกิจกรรม การสรางความภาคภูมิใจที่มีตอสถาบัน ฝายกิจการนักศึกษา/ภาควิชา  50,000 

11. โครงการสัมมนากิจกรรมนักศึกษา จํานวนนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม เสริมกระบวนการผลิตบัณฑิต เพื่อใหได

ตามคุณลักษณะบณัฑิตที่พึงประสงคของ

คณะฯ 

ฝายกิจการนักศึกษา  50,000 

12. โครงการติววิชาการแกนักศึกษา จํานวนนักศึกษาเขารวมกิจกรรม เสริมกระบวนการผลิตบัณฑิต เพื่อใหได

ตามคุณลักษณะบณัฑิตที่พึงประสงคของ

คณะฯ 

ฝายกิจการนักศึกษา/ภาควิชา  20,000 

13. โครงการสันทนาการ (Science  Night,  More’s  Day) จํานวนนักศึกษาเขารวมกิจกรรม เสริมกระบวนการผลิตบัณฑิต เพื่อใหได

ตามคุณลักษณะบณัฑิตที่พึงประสงคของ

คณะฯ 

ฝายกิจการนักศึกษา  60,000 

14. โครงการ  Science   Tour จํานวนนักศึกษาเขารวมกิจกรรม เสริมกระบวนการผลิตบัณฑิต เพื่อใหได

ตามคุณลักษณะบณัฑิตที่พึงประสงคของ

คณะฯ 

ฝายกิจการนักศึกษา  30,000 

15. โครงการคายอาสาพัฒนาและบําเพญ็ประโยชน จํานวนนักศึกษาเขารวมกิจกรรม เสริมกระบวนการผลิตบัณฑิต เพื่อใหได

ตามคุณลักษณะบณัฑิตที่พึงประสงคของ

คณะฯ 

ฝายกิจการนักศึกษา/ภาควิชา  100,000 

16. โครงการลูกชาง-กัลปพฤกษ  (มข.-มช.) จัดกิจกรรม 1 ครั้ง นักศึกษาทั้งสองสถาบันไดเสริมสราง

ความสัมพันธอันด ี

ฝายกิจการนักศึกษา  30,000 

 

 

 

เปาหมายและดัชนชีี้วัดความสําเร็จ 
โครงการ / กิจกรรม 

ผลผลติ ผลลัพธ 
ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา วงเงินงบประมาณ 
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17. โครงการกีฬา  (4 – สัมพันธ,  Mini  Soccer,  กีฬานอง

ใหม,  อะตอมเกมส) 

จัดกิจกรรมทางดานกีฬา  4 ครั้ง นักศึกษาไดเสริมสรางความสัมพันธอนัดี 

และเสริมสรางความแข็งแรงของสุขภาพจิต/

สุขภาพกาย  

ฝายกิจการนักศึกษา  50,000 

18. โครงการวันลอยกระทง เขารวมกิจกรรมกับทางมหาวิทยาลัยขอนแกน  

1 ครั้ง 

นักศึกษาไดตระหนักถึงวัฒนธรรมประเพณี

อันดีงามของชาต ิ

ฝายกิจการนักศึกษา  10,000 

19. โครงการฝกงานและดูงานบัณฑิต จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เขารวม 

กิจกรรมอยางนอย 100 คน  

 

เสริมกระบวนการผลิตบัณฑิต เพื่อใหได

ตามคุณลักษณะบณัฑิตที่พึงประสงคของ

คณะฯ 

ฝายกิจการนักศึกษา/ภาควิชา  100,000 

20. โครงการฝกทักษะภาษาอังกฤษ กิจกรรมเสริมทักษะทางดานภาษาอังกฤษ 

อยางนอยเดือนละ 2 ครั้ง 

เสริมกระบวนการผลิตบัณฑิต เพื่อใหได

ตามคุณลักษณะบณัฑิตที่พึงประสงคของ

คณะฯ 

ฝายกิจการนักศึกษา/ภาควิชา  100,000 

21. โครงการพัฒนาผูเชี่ยวชาญเฉพาะทางสําหรับ 

นักศึกษา 

นักศึกษา 180 คน ไดเขารับการอบรมทางดาน

เครือขายวิศวกรรมซอฟทแวร, กราฟก, การ

เขียนโปรแกรมติดตั้งอุปกรณWebTechnology 

และอุปกรณไรสายและฐานขอมูล 

นักศึกษามีความเชี่ยวชาญทางดานเครอืขาย,

วิศวกรรมซอฟแวร, กราฟก, การเขียน

โปรแกรมติดตั้งอุปกรณ,Web Technology 

และอุปกรณไรสายและฐานขอมูล 

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร  60,000  

22. โครงการฝกทักษะทางดานคอมพิวเตอร จํานวนนักศึกษาอยางนอย 100 คน ไดรับการ

ฝกทักษะ 

เสริมกระบวนการเรียนรูของนักศึกษา

ทางดานคอมพิวเตอร 

ฝายกิจการนักศึกษา/ภาควิชา  48,000 

23.  ทุนการศึกษาสําหรับนักศึกษา จํานวนนักศึกษาไดรับทุนการศึกษาอยางนอย 

50 คน 

เสริมโอกาสทางการศึกษาของนักศึกษา ฝายกิจการนักศึกษา/ภาควิชา  200,000  

 

 

 

แผนพัฒนาดานประกันคุณภาพการศึกษา 

โครงการ / กิจกรรม เปาหมายและดัชนชีี้วัดความสําเร็จ ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา วงเงินงบประมาณ 
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ผลผลติ ผลลัพธ 

1. จัดทํารายงานผลการดําเนินงานประจําป      

     1.1 จัดทํารายงานผลการดําเนินงานประจําปของคณะ

วิทยาศาสตร 

รายงานผลการดําเนินงานของคณะ

วิทยาศาสตร 1 เลม 

สรางความเชื่อมั่นตอผลผลิตของคณะฯ

ภายใตภารกิจหลัก 

คณะกรรมการประกันคุณภาพ  30,000 

     1.2 จัดทํารายงานผลการดําเนินงานประจําปของ

ภาควิชา 

รายงานผลการดําเนินงานของภาควิชา 

ภาควิชาละ  1 เลม 

สรางความเชื่อมั่นตอผลผลิตของคณะฯ

ภายใตภารกิจหลัก 

ภาควิชา  10,000 

     1.3 จัดทํารายงานผลการดําเนินงานประจําปของ

สํานักงานคณบดี 

รายงานผลการดําเนินงานของสํานักงาน

คณบดี 1 เลม 

สรางความเชื่อมั่นตอผลผลิตของคณะฯ

ภายใตภารกิจหลัก 

เลขานุการคณะวิทยาศาสตร  2,000 

2. โครงการใหความรูและความเขาใจเกี่ยวกับระบบ

ประกันคุณภาพ 

จัดประชุมสัมมนาอยางนอย 1 ครั้ง 

อบรมผูตรวจเยี่ยม/ตรวจสอบภายใน 1 ครั้ง 

ฝกอบรมการเขียนรายงานผลการดําเนินงาน 

บุคลากรของคณะฯมีบทบาทอยางชัดเจนตอ

การดําเนินงานตามระบบประกันคุณภาพ 

คณะกรรมการประกันคุณภาพ  80,000 

3. ตรวจเยี่ยม/ตรวจสอบหนวยงานภายใน 

คณะวิทยาศาสตร 

ทุกหนวยงานไดรับการตรวจเยี่ยม/ตรวจสอบ

คุณภาพ  1 ครั้ง 

สรางความเชื่อมั่นตอผลผลิตของคณะฯ

ภายใตภารกิจหลัก 

คณะกรรมการประกันคุณภาพ  50,000 

4. เตรียมความพรอมรับการประเมินคุณภาพภายใน คณะฯมีความพรอมรับการประเมินคุณภาพ

ภายในจากมหาวิทยาลัยขอนแกน/ทบวงฯ 

คณะฯไดรับการรับรองคุณภาพ คณะกรรมการประกันคุณภาพ  20,000 

5. เตรียมความพรอมรับการประเมินคุณภาพภายนอก คณะฯมีความพรอมรับการประเมินคุณภาพ

ภายในจากสมศ. 

คณะฯไดรับการรับรองคุณภาพ คณะกรรมการประกันคุณภาพ  25,000 

6. โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ ระบบการประกันคุณภาพไดรับการพัฒนา

อยางตอเนื่อง 

เพิ่มความเชื่อมั่นตอผลผลิตของคณะฯ

ภายใตภารกิจหลัก 

คณะกรรมการประกันคุณภาพ  220,000 

 


