
ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร ์
ประจ าปีงบประมาณ 2561 

รอบครึ่งปีงบประมาณ 
ระยะเวลาตั้งแต่ 1 ตลุาคม 2560 – 31 มนีาคม 2561 

 หน่วยงาน .....ส านักวิชาวิทยาศาสตร์..... 



ประเด็นน าเสนอ 
ผลการด าเนินงานรอบครึ่งป ี

ภารกิจพื้นฐานและตัวชี้วัดยุทธศาสตร ์

นโยบายเร่งด่วนที่ได้รับมอบหมายจากอธิการบด ี

ข้อมูลในภาพรวม 



ข้อมูลพื้นฐานส าคญั (รายงานเฉพาะกลุ่มส านักวิชา) 
ตัวช้ีวัด หน่วย แผน  ผล  ร้อยละ 

• จ านวนนักศึกษาทั้งหมด คน 

- ปริญญาตร ี 160 79 50 (76.7) 

- ปริญญาโท 30 10 33 (9.7) 

- ประกาศนียบัตร - - - 

- ปริญญาเอก 45 14 31.1 (13.6) 

• จ านวนหลักสูตรที่เปิดสอน  หลักสูตร 

- ปริญญาตร ี 1 1 100 

- ปริญญาโท 3 3 100 

- ประกาศนียบัตร - - - 

- ปริญญาเอก 3 3 100 



ข้อมูลพื้นฐานส าคญั (รายงานเฉพาะกลุ่มส านักวิชา) 
ตัวช้ีวัด หน่วย แผน  ผล  ร้อยละ 

• ร้อยละนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาตามเวลา 
(รวมหลักสูตรวิสาหกิจ) 

ร้อยละ 

- ปริญญาตร ี 33* 21 63.63 
(95.45) 

- ปริญญาโท 2 2 100 

- ปริญญาเอก N/A N/A - 

• ภาวะการได้งานท าหรือศึกษาต่อของผู้ส าเร็จ
การศึกษาภายในระยะเวลา 1 ปีหลังส าเร็จ
การศึกษา 

ร้อยละ 90 100 111 

• ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งานท าตรง
สาขา  

ร้อยละ 90 
 

100 111 

* หมายเหต:ุ ย้ายสาขา/ลาออก 



ข้อมูลพื้นฐานส าคญั (รายงานเฉพาะกลุ่มส านักวิชา) 
ตัวช้ีวัด หน่วย แผน  ผล  ร้อยละ 

•  จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด คน 44 

•  จ านวนอาจารย์จ าแนกตามวุฒิ
การศึกษา 

คน 

- ปริญญาโท 1 2.2 

- ปริญญาเอก 44 97.8 

• จ านวนอาจารย์จ าแนกตามต าแหน่งทาง
วิชาการ 

คน 

- ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการในปัจจุบัน 24 53.3 

- ที่อยู่ระหว่างการยื่นขอต าแหน่งทาง
วิชาการ 

1 2.2 



ตัวชี้วัดเพื่อประเมินผลส าเร็จของหน่วยงาน (กลุ่มส านักวิชา) 

ตัวชี้วัด หน่วย แผน  ผล  ร้อยละ 

• ร้อยละผลส าเร็จการใช้ระบบ  
WU e-Office (ข้อมูล ณ ก.พ.61) 

ร้อยละ 50 45 90.00 

• ร้อยละหรือคะแนนประเมิน 5ส  
(ผลตรวจประเมินพื้นที่ครั้งที่ 1/61) 

ร้อยละ > 4.00 4.55 114 

• ร้อยละผลส าเร็จการด าเนินงานและการใช้
จ่ายงบประมาณตามแผนปฏบิัติการประจ าปี 

ร้อยละ 
 

> 80 36 36.00 

• ร้อยละของการประหยัดพลังงาน ร้อยละ 

 - ค่าไฟฟ้า  

-  ค่าน  ามัน 

รอข้อมลูจากสว่นกลาง 



ตัวชี้วัดเพื่อประเมินผลส าเร็จของหน่วยงาน (กลุ่มศูนย/์ส่วน/หน่วย/โครงการ) 

ตัวช้ีวัด หน่วย แผน  ผล  ร้อยละ 

• ร้อยละความส าเร็จตามเป้าหมายผลผลิต
ของหน่วยงาน 

ร้อยละ ≥ 80 

 - ภารกิจหลักของหน่วยงาน ≥ 80 36 45 

-  ภารกิจยุทธศาสตร์หรือนโยบายเร่งด่วน ≥ 80 36 45 

• ร้อยละผลส าเร็จการใช้ระบบ  
WU e-Office (ณ กพ.61) 

ร้อยละ 50 45 90.00 

• ร้อยละการบันทึกงานประจ าวันของ
พนักงาน 

ร้อยละ 90 30 33.3 

• ร้อยละหรือคะแนนประเมิน 5ส  
(ผลตรวจประเมินพื้นที่ ครั้งที่ 1/61) 

ร้อยละ > 4.00 4.55 114 



ตัวชี้วัดเพื่อประเมินผลส าเร็จของหน่วยงาน (กลุ่มศูนย์/ส่วน/หน่วย/โครงการ) 

ตัวช้ีวัด หน่วย แผน  ผล  ร้อยละ 

• ร้อยละผลส าเร็จการด าเนินงานและการใช้
จ่ายงบประมาณตามแผนปฏบิัติการประจ าปี 

ร้อยละ 
 

≥ 80 36 45 

• ร้อยละของการประหยัดพลังงาน ร้อยละ 

 - ค่าไฟฟ้า 

-  ค่าน  ามัน 

รอข้อมลูจากสว่นกลาง 



สรุปผลการด าเนนิงาน 
ตามตัวชี้วัดภารกจิพืน้ฐานและตัวชี้วัดยทุธศาสตร ์

ที่หน่วยงานรับผิดชอบ 



ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาความเป็นเลิศทางการวิจัย บริการวิชาการ และการท านุ

บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อตอบสนองการพัฒนาประเทศ 



ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

  แผน ผล ร้อยละ 
ตัวช้ีวัดภารกิจพื้นฐาน       

ตัวที่วัดที่ 1  
จ านวนโครงการวิจัยใหม่ 

 
10 

 
19* 

 
190 

 
                                     

 

ยุทธศาสตร์ที่ ....1.... 
งานวิจัย พัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยี  

* หมายเหต:ุ เฉพาะท่ีลงทะเบียนเข้าระบบ 



ที ่ ชื่อโครงการ (งบประมาณแผ่นดิน) งบประมาณ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 

การอันดับบางส่วนบนกึ่งกรุปการแปลงรูปท่ัวไป 
การเตรียมวัสดุเคลือบอนุภาคซิลิกานาโนร่วมกับพอลิไดเมทิลไซลอกฯ 
แผนการทดลองท่ีเหมาะสมแบบ DT ส าหรับการทดลองแบบผสม 
สเปกตรัมการดูดกลืนรังสีเอ็กซ์ของเคร่ืองปั้นดินเผาโบราณจากภาคใต้ฯ 
การพัฒนาเทคโนโลยีคลื่นวิทยุเพื่ออบแห้งสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ฯ 
การศึกษาการเคลื่อนท่ีของเมล็ดยางนาเพื่อใช้เป็นชุดทดลองตน้แบบ  
การศึกษาผลกระทบของลมต่อการเพาะปลูกพืชผักในมุ้งและในท่ีเปิดโล่ง 
การเตรียมเส้นไหมสีด าจากพอลิโดพามีนเพื่อเพิ่มความคงทนต่อแสง  
การศึกษาผลกระทบของคลื่นเหนือเสียงท่ีมีต่อการผลิตน  ามันของสาหร่าย 
การดูดซับไอออนของโลหะทรานซิชันโดยใช้วัสดุโครงข่ายโลหะฯ 
การใช้แผนท่ีความคิดเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจของผู้เรียนควอนตัมเคมี 
การประยุกต์ใช้อุโมงค์ลมเพื่อการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์ผ่านอินเตอร์เนต 
พื นท่ีผิวของภาชนะ ระดับน  าในภาชนะ และผู้ล่ามีผลกระทบ 

รวม 

99,000 
278,000 
116,000 
123,000 
218,000 
138,000 
196,000 
271,000 
263,000 
263,000 
200,000 
50,000 
300,000 

3,374,000 



ที ่ ศูนย์ความเป็นเลศิ งบประมาณ 

1 
2 
3 

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิทยาการพลาสมาและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการ 
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านวัสดุเชิงฟังก์ชันและนาโนเทคโนโลยี 

รวม 

450,552 
430,782 
400,000 

1,281,334 

ที ่ ชื่อโครงการ (ทุนภายนอก) งบประมาณ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

การเปรียบเทียบพฤติกรรมของปูก้ามดาบ Uca rosea ท่ีมีปล่องฯ 
การจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรแม่นย าส าหรับสวนส้มโอ 
การจัดตั งระบบดิจิทัลในการบริหารจัดการ Virtual Tourism ฯ 
การบริหารจัดการแหล่งท่องเท่ียวคุณค่าสูงของประเทศไทย 
การพัฒนาตัวชี วัดแหล่งท่องเท่ียวคุณค่าสูงของประเทศไทย 
การพัฒนาเครื่องวัดค่าโดบี ของน  ามันปาล์มส าหรับโรงบีบรวม 

รวม 

500,000 
750,000 
425,000 
250,000 
375,000 
261,000 

2,561,000 



ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
  แผน ผล ร้อยละ (ภาพประกอบ(ถ้าม)ี ให้เพิ่มเติมใน slide ถัดไปจากเนื้อหา) 

ตัวช้ีวัดภารกิจพื้นฐาน       

จ านวนโครงการพัฒนาศักยภาพการ
วิจัย 

 
1 

 
............ 

 
............ 

  
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ....1.... 
งบสนบัสนนุการพัฒนาศักยภาพการวิจัย  



ยุทธศาสตร์ที่ ....1....  

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
  แผน ผล ร้อยละ (ภาพประกอบ(ถ้าม)ี ให้เพิ่มเติมใน slide ถัดไปจากเนื้อหา) 

ตัวช้ีวัดภารกิจยุทธศาสตร์  หน่วย: ร้อยละ   

 
ร้อยละของงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ใน
วารสารต่อจ านวนอาจารย์ประจ า
ทั้งหมด 

 
60 

(26 ชิ้น) 

 
44 

(19 ชิ้น) 

 
 

73.3 

 
 
 





ยุทธศาสตร์ที่ ....1....  

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
  แผน ผล ร้อยละ (ภาพประกอบ(ถ้าม)ี ให้เพิ่มเติมใน slide ถัดไปจากเนื้อหา) 

ตัวช้ีวัดภารกิจยุทธศาสตร์   หน่วย: ร้อยละ   

ร้อยละของการอ้างอิงถึงผลงานที่
ตีพิมพ์ในฐานข้อมูลต่อจ านวน
อาจารย์ประจ าทั้งหมด 

50 อยูร่ะหว่างการด าเนินการตรวจสอบ 



ยุทธศาสตร์ที่ ....1....  

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
  แผน ผล ร้อยละ (ภาพประกอบ(ถ้าม)ี ให้เพิ่มเติมใน slide ถัดไปจากเนื้อหา) 

ตัวช้ีวัดภารกิจยุทธศาสตร์   หน่วย: ร้อยละ   

 
ร้อยละของอาจารย์ท่ีท าวิจัยต่อ
จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด 

 
≥ 80 

 
43 
 

 
54 

 
จ านวนโครงการวิจัย 



ยุทธศาสตร์ที่ ....1....  

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
  แผน ผล ร้อยละ (ภาพประกอบ(ถ้าม)ี ให้เพิ่มเติมใน slide ถัดไปจากเนื้อหา) 

ตัวชี้วัดภารกิจยุทธศาสตร์   หน่วย: เรื่อง   

จ านวนผลงานวิจัยที่ภาคเอกชน
น าไปพัฒนาต่อยอดเพื่อสร้าง
มูลค่าเพิ่ม 

≥ 3 
 
3 
 

100 

 
                                     

 

1 สะตออบแห้ง 
2 เพ่ิมคุณภาพน้ ามนัปาลม์ดิบ 
3 ออกแบบ packaging ส าหรับผกัพร้อมรับประทาน 

 
                                     

 



ยุทธศาสตร์ที่ ....1.... 
งานบริการแก่ชุมชน  

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
  แผน ผล ร้อยละ (ภาพประกอบ(ถ้าม)ี ให้เพิ่มเติมใน slide ถัดไปจากเนื้อหา) 

ตัวช้ีวัดภารกิจพื้นฐาน   หน่วย: โครงการ   

จ านวนโครงการบริการวิชาการ 5 
 
5 
 

100 

 
                                     

 



รู้ รักษ์ทะเล Sea in Mind Science in Me"  
วันที่ 24 มีนาคม 2561 

เพ่ือปลกูฝังให้นกัเรียนมีเจตคติท่ีดีตอ่วิทยาศาสตร์และเสริมสร้าง
ความสมัพนัธ์อนัดีระหว่างมหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์และชมุชน 

วันที่ 14-16 กุมภาพันธ์ 2561 



ฟิสิกส์สู่ชุมชน (กระบี)่ 
วันที่ 6-8 มกราคม 2561 

โอลิมปิกวิชาการ และ JSTP 
ตามแผนด าเนินการ 



ยุทธศาสตร์ที่ ....1.... 
งบสนบัสนนุการบรูณาการพัทธกิจสัมพันธ์กับชุมชน  

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

  แผน ผล ร้อยละ 
ตัวช้ีวัดภารกิจพื้นฐาน   หน่วย: โครงการ   

จ านวนโครงการบรูณาการพัทธกิจ
สัมพนัธ์กบัชุมชน 

4 2 50 

 
                                     

 



ที ่ ชื่อโครงการ 
สถานะการ
ด าเนินงาน 

1 
2 
3 
4 

โครงการค่ายฤดูร้อนมัธยมปลายชีววิทยา 
โครงการเคมีสู่โรงเรียน 
โครงการการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ระดับประถม/มัธยมฯ (ตอบ 21st) 
โครงการอบรมวางแผนการเงินอย่างชาญฉลาด 

 
 
 
 



ยุทธศาสตร์ที่ ....1.... 
งบสนบัสนนุการบรูณาการพัทธกิจสัมพันธ์กับชุมชน  

ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

  แผน ผล ร้อยละ 
ตัวช้ีวัดภารกิจพื้นฐาน   หน่วย: ร้อยละ   

ร้อยละของผูเ้ข้ารับบรกิารที่มีความรู้
เพิ่มขึ้นจากการเข้ารับบริการ 
 
ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการฯ 
 

 
≥ 80 

 
≥ 80 

 
≥ 90 

 
≥ 90 

 

 
113 

 
113 

 
                          
                            

 



รู้ รักษ์ทะเล Sea in Mind Science in Me"  
วันที่ 24 มีนาคม 2561 

เพ่ือปลกูฝังให้นกัเรียนมีเจตคติท่ีดีตอ่วิทยาศาสตร์และเสริมสร้าง
ความสมัพนัธ์อนัดีระหว่างมหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์และชมุชน 

วันที่ 14-16 กุมภาพันธ์ 2561 



ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาองค์กรและบริหารทุนมนุษย์มุ่งสู่องค์สมรรถนะสูง 



ยุทธศาสตร์ที่ ....2....  

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

  แผน ผล ร้อยละ 
ตัวช้ีวัดภารกิจยุทธศาสตร์       

คะแนนเฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภาในระดับส านกัฯ 

 
4.51 

 
4.45* 

 
98.7 

                             
 

ผลการประเมินตนเอง (รอบครึ่งปี) 

* หมายเหต:ุ ผลประเมินต าแหน่งทางวิชาการ & สัดส่วนงบวิจัยต่ออาจารย์ 



ยุทธศาสตร์ที่ ....2....  
ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
  แผน ผล ร้อยละ 

ตัวช้ีวัดภารกิจยุทธศาสตร์  หน่วย : ร้อยละ   

ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ (นึก
ศึกษา บุคลากร และประชาชน) 

 
≥ 80 

 
? 

  
 อยู่ระหว่างการรวบรวม/ด าเนินการ 

 
 



ที ่ ช่ือโครงการ/กิจกรรม 
สถานะการ
ด าเนินงาน 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

โครงการค่ายฤดูร้อนมัธยมปลายชีววิทยา 
โครงการเคมีสู่โรงเรียน 
โครงการการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ระดับประถม/มัธยมฯ (ตอบ 21st) 
โครงการอบรมวางแผนการเงินอย่างชาญฉลาด 
โครงการโอลิมปิกวิชาการ 
โครงการบริการวิชาการต่าง 
อบรมคร ู
ผลการประเมินการสอน 
โครงการ JSTP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ยุทธศาสตร์ที่ ....2....  
ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
  แผน ผล ร้อยละ 

ตัวช้ีวัดภารกิจยุทธศาสตร์       

ร้อยละของหน่วยงานที่มผีลการด าเนินงาน
บรรลุเป้าหมายตามแผน (ร้อยละ) 

 
≥ 80 

 
36.1 

 
45.12 

 

 การบริหารจัดการงบประมาณ 

หมายเหตุ: ผลจากปีก่อน & แผน ไตรมาส 3 จะมีการใช้งบมากท่ีสุด 



ยุทธศาสตร์ที่ ....2....  
ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
  แผน ผล ร้อยละ 

ตัวช้ีวัดภารกิจยุทธศาสตร์   หน่วย : ร้อยละ   

ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลกัสตูรทีม่ีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก 

 
≥ 60 

 
100 

 
167 

หมายเหตุ: โท-เอก 3 สาขา 11  คน + ตรี 12 คน = 23 (23) คน 



ยุทธศาสตร์ที่ ....2....  
ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
  แผน ผล ร้อยละ 

ตัวช้ีวัดภารกิจยุทธศาสตร์   หน่วย : ร้อยละ   

ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลกัสตูรทีด่ ารง
ต าแหน่งทางวิชาการ 

 
≥ 40 

 
65.2 

 
163 

หมายเหตุ: โท-เอก 3 สาขา 11 (11) คน + ตรี 12 (4) คน = 23 (15) คน 



ยุทธศาสตร์ที่ ....2....  
ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
  แผน ผล ร้อยละ 

ตัวช้ีวัดภารกิจยุทธศาสตร์   หน่วย : คะแนนเฉลี่ย   

คะแนนเฉลี่ยผลการด าเนนิงานด้านการบริหาร
และพัฒนาอาจารย์ และ ผลการด าเนินงาน
ด้านผลที่เกดิจากอาจารย ์

 
≥ 4.01 

 
> 4.50 

 
> 112 



ที ่ หัวข้อ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

ต ารา (สาขาเคม)ี 
โครงการวิจัยในช้ันเรียน (2 โครงการ เคมี+ฟสิิกส์) 
อบรม UKPSF + Rubic 
โครงการอบรมนักวิจัยรุ่นใหม่ (โครงการลูกไก่) 
โครงการวิจัยระยะสั้น 
สอนในรายวิชาของหลกัสูตรอื่น (นอก และ ใน มวล) 
รางวัล/recognition ระดับชาต ิและ นานาชาติ 

พฒันาการเรียน การสอน 

รางวัลนวัตกรรม 



ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การปฏิรูปการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบและวิทยาการสมัยใหม่

เพื่อมุ่งสู่ความเป็นสากล 



ยุทธศาสตร์ที่ ....2....  
ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
  แผน ผล ร้อยละ 

ตัวช้ีวัดภารกิจยุทธศาสตร์   หน่วย : ร้อยละ   

ร้อยละของหลักสตูรที่ผ่านการประกนัคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับ ด ี

 
≥ 90 

 
100 

 
111 

หมายเหตุ:  ตรี วิทยาศาสตร์เชิงค านวณ 
              โท-เอก เคมี 
              โท-เอก ฟสิิกส์ 
              โท-เอก วิทยาศาสตร์เชิงค านวณ 



ยุทธศาสตร์ที่ ....2....  
ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
  แผน ผล ร้อยละ 

ตัวช้ีวัดภารกิจยุทธศาสตร์   หน่วย : จ านวน   

จ านวนหลกัสูตรที่ปรับปรงุ/เปิดใหม่ตามความ
ต้องการของสังคมหรือตอบสนองการปฏิวัติ
อุตสาหกรรมยุคที่ 4 ฯ 

 
? 

 
1* (+2) 

 
- 

* หมายเหต:ุ  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์เชิงค านวณ 



แนวทางองค์ประกอบ 9 ด้าน ประกอบด้วย 
 

1. หุ่นยนต์อัตโนมัติ (Autonomous Robots) มาเป็นผู้ช่วยในการผลติ 
2. การสร้างแบบจ าลอง (Simulation) เช่น การพิมพ์แบบ 3D เสมอืนจริง 
3. การบูรณาการระบบต่างๆเข้าด้วยกัน (System Integration) 
4. การเชื่อมต่ออนิเทอร์เน็ตของสิ่งของ (Internet Of Things) ที่ท าให้เป็นอุปกรณ์อัจฉริยะ 
5. การรักษาความปลอดภัยของข้อมลู (Cybersecurity) 
6. การประมวลและเก็บข้อมลูผ่านระบบออนไลน์ (Cloud Computing) 
7. การขึ นรูปชิ นงานด้วยเนื อวัสดุ Additive Manufacturing เช่น การขึ นรูปชิ นงานในเครื่องพิมพ์ 3 
มิต ิ
8. เทคโนโลยี Augmented Reality (AR) ที่ผสานเอาโลกแห่งความเปน็จริงเข้ากับโลกเสมือนโดย
ผ่านอุปกรณ์ต่างๆ เช่น ทีวี 3 มิติ เครื่องเล่นเกม 
9. ข้อมูลขนาดใหญ ่( Big data) คือชุมนุมของชุดข้อมูลที่มขีนาดใหญ่และซับซอ้น มีทั งการบันทึก
และจัดเก็บ การค้นหา การแบ่งปัน และการวิเคราะห์ขอ้มลู 

การผสมผสานเทคโนโลยีที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพ และสามารถตอบรับความต้องการของตลาดได้ 



ยุทธศาสตร์ที่ ....2....  
ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
  แผน ผล ร้อยละ 

ตัวช้ีวัดภารกิจยุทธศาสตร์   หน่วย : -   

 
ร้อยละของอาจารย์ที่มีคุณสมบตัิผู้สอนระดบั 
Associate Fellow ขึ้นไป 
 

 
To be announced 



ยุทธศาสตร์ที่ ....2....  
ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

  แผน ผล ร้อยละ 
ตัวช้ีวัดภารกิจยุทธศาสตร์   หน่วย : -   

 
ร้อยละของหลักสตูร Bilingual/EP/Inter 

 
None 



ยุทธศาสตร์ที่ ....2....  
ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
  แผน ผล ร้อยละ 

ตัวช้ีวัดภารกิจยุทธศาสตร์   หน่วย : ร้อยละ   

ร้อยละของรายวิชาที่มีการประเมินผู้เรียนแบบ 
informative assessment รายหัวข้อ/ราย
สัปดาห ์

 
30 

 
? 

  

ขั้นตอนการสรุปข้อมูล 
 



ที ่ ตัวอย่าง 

1 
2 
 
 
3  

นวัตกรรมด้านการเรียนการสอน  เช่น Kahoot, Mind map, Rubric 
Problem-based learning นศ ตั้งค าถาม และ ศึกษาหาความรู้ตามค าถามที่ตั้ง 
Case-based learning ผู้สอนก าหนดค าถาม ศึกษาหาความรู้ตามค าถาม 
Project-based learning เช่น Selected topics, Projects 
UKPSF 

หมายเหตุ:  ห้องเรียนขนาดใหญ่ยังไม่สามารถด าเนินการได้เต็มที ่
               IT to be improved 



ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การสร้างและพัฒนาคุณภาพบัณฑิตเพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ 



ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

  แผน ผล ร้อยละ 
ตัวชี้วัดภารกิจพื้นฐาน หน่วย : จ านวน   

13 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 
- ป ตร ี
- ป บัณฑิต 
 
14 จ านวนนักศกึษาที่เข้าใหม่ 
- ป ตร ี
- ป บัณฑิต 
 

 
22 
4 
 
 

40 
30 

 
21 
4 
 
 

22 
10 

 
95.45 
100.00 

 
 

55.00 
33.33 

  
          
 
                                        
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ....4.... 
งานจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 



 
จ านวน นศ. บัณฑิต 

รอบ 6 เดือน 
  

จ านวนนักศึกษา (คน) 

รวม เคม ี ฟิสิกส์ วิทย์เชิงค านวณ 

โท เอก โท เอก โท เอก 

1. จน.นศ. บัณฑิต ตามแผน 5 5 5 5 5 5 30 

2. จน.นศ. บัณฑิต ผลที่ได้ 2 0 3 4 0 1 10 
3. ร้อยละ นศ. ที่ส าเร็จการศึกษา
ตามเวลา 

N/A N/A 2  
(100%) 

2  
(100%) 

N/A N/A 4 
(100%) 



 
ตัวช้ีวัด 

  

เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

แผน ผล ร้อยละ 

ตัวช้ีวัดภารกิจพื้นฐาน หน่วย : จ านวน   

15 จ านวนนักศกึษาคงอยู่ 
- ป ตร ี
- ป บัณฑิต 
      โท 
      เอก 

 
160 

 
30 
45 

 
79 
 

10 
14 

 
49.4 

 
33.33 
31.11 

  
          
 
                                        
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ....4.... 
งานจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 



 
ตัวช้ีวัด 

  

เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

แผน ผล ร้อยละ 

ตัวช้ีวัดภารกิจพื้นฐาน หน่วย : ร้อยละ   

16 ผู้ส าเร็จการศึกษาทีไ่ดง้านท า 
ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพ
อิสระภายในระยะเวลา 1 ปี 
- ป ตร ี
 
17 ร้อยละของนักศึกษาทีส่ าเร็จ
การศึกษาตามเวลาปกติ (ของผู้
ที่เข้าศึกษาในรุ่นนั้น) 

 
90 
 
 
 
 

33* 

 
100 

 
 
 
 

21 

 
111 

 
 
 
 

63.6 

  
          
    
                                        
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ....4.... 
งานจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 



ประเภท จ านวน 

1 ศึกษาต่อในระดับ บัณฑิต ศึกษา 16 (ต่างประเทศ 3) 

2 อาชีพอิสระ 2 

3 ประกอบอาชีพ 3 

จุฬาฯ  มหิดล  มจธ. เชียงใหม่  สงขลานครินทร์ มวล. ต่างประเทศ  
ครู นิตวิิทย์ 

ธุรกิจร้านขายยา 



 
ตัวช้ีวัด 

  

เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

แผน ผล ร้อยละ 

ตัวช้ีวัดภารกิจพื้นฐาน หน่วย : จ านวน   

35 จ านวนโครงการค่ายวิชาการ
เพ่ือประชาสัมพันธ์หลกัสตูร/
ส านกัวิชาฯ 
 
36 จ านวนโครงการ
ประชาสัมพนัธ์หลกัสูตร/ส านกั
วิชาฯ 

 
1 
 
 
 
1 

 
1 
 
 
 
1 

 
100 

 
 
 

100 

  
          
 
                                        
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ....4.... 
งานสนับสนุนการพัฒนาวิชาการที่ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างและพัฒนาคุณภาพบัณฑิต 

 



ครั้งที่ วันที ่ ผู้ร่วมเดินทาง โรงเรียนเป้าหมาย เวลา 
1 1 สิงหาคม 2560 1 ผศ.ดร.พงษ์พิชิต จันทรน์ุ้ย 

2 อ.ดร.จรรยารักษ์ ทองสมพร 
3 อ.ธรรมรง เอียดคง 
4 อ.ดร.พิมพ์ชนก พิมพ์ทนต์ 

รร จุฬาภรณราช
วิทยาลัย 

นครศรีธรรมราช 

14.20-15.10 น. 

2 30 สิงหาคม 2560 1 ผศ.ดร.พงษ์พิชิต จันทรน์ุ้ย 
2 อ.ดร.พรรณศิริ ด าโอ 
3 อ.ธรรมรง เอียดคง 
4 อ.ดร.พักตร์พิมล อึ่งเจริญวิวัฒน์ 
5 ผศ.ดร.อภิรักษ์ พยัคฑา 
6 อ.ดร.ภมรรัตน์ เกื อเส้ง 

รร กัลยาณีศรีธรรมราช 
นครศรีธรรมราช 

14.20-15.10 น. 

3 1 กันยายน 2560 1 ผศ.ดร.พงษ์พิชิต จันทรน์ุ้ย 
2 อ.ดร.พรรณศิร ิด าโอ 
3 อ.ดร.ระศิเมษ เมืองช้าง 
4 อ.ดร.พักตร์พิมล อึ่งเจริญวิวัฒน์ 
5 ผศ.ดร.อภิรักษ์ พยัคฑา 

รร สตรีปากพนัง 
นครศรีธรรมราช 

11.00-12.00 น. 





 
ตัวช้ีวัด 

  

เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

แผน ผล ร้อยละ 

ตัวช้ีวัดภารกิจพื้นฐาน หน่วย : ร้อยละ   

ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่
ได้งานท าตรงสาขา 
 
ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่
ได้งานท า ศึกษาต่อ หรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน
ระยะเวลา 1 ปี 
- ป ตร ี

 
90 
 
 
 

90 

 
100 

 
 
 

> 90 

 
111 

 
 
 

> 100 

  

 ส ารวจ 15 คน 
 
 
 

 ส ารวจ 15 คน                                       
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ....4.... 
งานส่งเสริมการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ด้านการสร้างและพัฒนาคุณภาพบัณฑิตเพื่อตอบสนองต่อ

ยุทธศาสตร์ชาติ 



 
ตัวช้ีวัด 

  

เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

แผน ผล ร้อยละ 

ตัวช้ีวัดภารกิจพื้นฐาน หน่วย : ร้อยละ   

ร้อยละของความพึงพอใจของ
นายจ้างที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษา 
 

 
90 

 
> 90 

 
> 100 

  

 ข้อมลูกลาง 
  

ยุทธศาสตร์ที่ ....4.... 
งานส่งเสริมการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ด้านการสร้างและพัฒนาคุณภาพบัณฑิตเพื่อตอบสนองต่อ

ยุทธศาสตร์ชาติ 



 
ตัวช้ีวัด 

  

เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

แผน ผล ร้อยละ 

ตัวช้ีวัดภารกิจพื้นฐาน หน่วย : โครงการ   

จ านวนโครงการ/กิจกรรม
ส่งเสรมิศักยภาพทางวิชาการ
และทางสังคมของนกัศึกษา 
 

 
 

 
7 

 
 

  
  
  

ยุทธศาสตร์ที่ ....4.... 
งานส่งเสริมการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ด้านการสร้างและพัฒนาคุณภาพบัณฑิตเพื่อตอบสนองต่อ

ยุทธศาสตร์ชาติ 



APAM 
อบรม Latex 
3R (ทักษะในศตวรรษที่ 21) 
ของขวัญเพื่อน้อง 
วิทยาศาสตร์สู่โรงเรียน 

กิจกรรม Homeroom 



 
ตัวช้ีวัด 

  

เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

แผน ผล ร้อยละ 

ตัวช้ีวัดภารกิจพื้นฐาน หน่วย : ชิ้นงาน   

จ านวนผลงาน/รางวัลของ
นักศึกษาระดบัปรญิญาตรีที่เป็น
ที่ยอมรับในระดับชาติและ
นานาชาต ิ
 

 
 

 
16 
 

  
  
  

ยุทธศาสตร์ที่ ....4.... 
งานส่งเสริมการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ด้านการสร้างและพัฒนาคุณภาพบัณฑิตเพื่อตอบสนองต่อ

ยุทธศาสตร์ชาติ 



เสนอผลงาน 
 นานาชาติ 



ผลงาน 



รางวลั 



รางวลั 



 
ตัวช้ีวัด 

  

เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

แผน ผล ร้อยละ 

ตัวช้ีวัดภารกิจพื้นฐาน หน่วย : ร้อยละ   

ร้อยละของนักเรียนจากโรงเรียน
ที่มีชื่อเสียงเข้าศึกษาต่อ 

 
≥ 20 

 

 
50 

  
  
  

ยุทธศาสตร์ที่ ....4.... 
งานส่งเสริมการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ด้านการสร้างและพัฒนาคุณภาพบัณฑิตเพื่อตอบสนองต่อ

ยุทธศาสตร์ชาติ 

Port:                              1 
วิทยวลัยลักษณ์:                 2 
โควตา นครฯ:                    1 
พสวท:                            4 (ต่อเนื่องจาก รร เบญจมฯ) 



 
ตัวช้ีวัด 

  

เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

แผน ผล ร้อยละ 

ตัวช้ีวัดภารกิจพื้นฐาน หน่วย : ร้อยละ   

ร้อยละของผู้ผ่านการคัดเลือกที่
ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อเพิ่มขึ้น
จากปีก่อน 

 
≥ 3 

 
? 

 
? 

   
   ก าลังด าเนินการรับสมคัร 

  
  

ยุทธศาสตร์ที่ ....4.... 
งานส่งเสริมการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ด้านการสร้างและพัฒนาคุณภาพบัณฑิตเพื่อตอบสนองต่อ

ยุทธศาสตร์ชาติ 

Port:                           1+1 
วิทยวลัยลักษณ์:                 2 
โควตา นครฯ:                    1 
พสวท:                            4 (ต่อเนื่องจาก รร เบญจมฯ) 
                                    10 (สอบสมัภาษณ์ 5 เมษ 61) 



ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกเพื่อการ

พัฒนามหาวิทยาลัย 



 
ตัวช้ีวัด 

  

เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

แผน ผล ร้อยละ 

ตัวชี้วัดภารกิจพื้นฐาน หน่วย : ร้อยละ   

โครงการประชุมวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาต ิ

 
1 

 
1 

 
100 

   

 การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ "10th 
International conference on plasma science 

and applications (ICPSA) 2017” 
    
  

ยุทธศาสตร์ที่ ....6.... 
งานสนับสนุนการพัฒนาวิชาการ 



10-11 ตุลาคม 2560 : การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ "10th International 
conference on plasma science and applications (ICPSA) 2017” 

นกัวิจยัจาก 10 ประเทศอาเซียน  
 
+ ประเทศออสเตรเลีย จีน อินเดีย 
เกาหลี แคนาดา และสวิสเซอร์แลนด์  
 
เข้าร่วมประมาณ 100 คน 



หัวข้อในการประชุม ประกอบด้วย 3 กลุ่มหลัก คือ  
 
1) กลุ่มพลาสมาฟิวชั่นและพลาสมาโฟกัส เน้นการ
วิจัยพลาสมาพลังงานสูง (พลังงานทดแทน)  
 
2) กลุ่มของพลาสมาเย็นเน้นการประยุกต์ใช้ทาง
การแพทย ์
 
3) เป็นการกลุ่มวิจัยทางด้านพลาสมาพื นฐาน 



งบประมาณ (บาท) 

ค่าใช้จ่ายทั งหมด            38x,xxx 
 
ค่าลงทะเบียน                19x,xxx 
 
ขอเพิ่ม                         19x,xxx 

Benefit 

- โปรโมทศกัยภาพมหาวิทยาลยั + บคุลากร 
- เครือขา่ยความร่วมมือการวิจยั+สง่ นศ ไปสหกิจ 
- เวทีแลกเปลี่ยนงานวิจยั วิชาการระหวา่งนกัวิจยั นกัศกึษาทัง้ในและ
ตา่งประเทศ พร้อมทัง้ตอ่ยอดงานวิจยัสูก่ารสร้างนวตักรรม 



สรุปผลการด าเนินงานตัวชี้วดัตามนโยบายเร่งด่วน 
ที่ได้รับมอบหมายจากอธิการบดี 



ยุทธศาสตร์ที่....1.... 
 การพัฒนาความเปน็เลิศทางการวิจัย บริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรมเพื่อตอบสนองต่อการพฒันาประเทศ  

ข้อ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

หน่วย : ร้อยละ 

แผน ผล 

1 แผนพัฒนาอาจารย์ด้านการท าวิจัยตาม
นโยบายของมหาวิทยาลัยและตามภาระงาน 

 
มี 

 

 
43 

ส านักวิชาฯก าหนดให้
คณาจารย์ทุกท่านส่งแผนการ
ด าเนิน 
การวิจัยของตนเองใน
ระยะเวลา 5 ปี 



ยุทธศาสตร์ที่....2.... 
 การพัฒนาองค์กรและบริหารทุนมนุษย์มุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง 

ข้อ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

หน่วย : ร้อยละ 

แผน ผล 

2 แผนพัฒนาผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในของส านักวิชาให้อยู่ในระดับ“ดีมาก” 
ขึ้นไปทุกหลักสูตร ในระดับคะแนน  4.90 

 
มี 

 

 
ได้

ด าเนินการ
แล้ว 

หลักสูตรฯ ที่มีแนวโน้มผลการ
ประเมินต่ ากว่าระดับ ดีมาก  
ได้ส่งแผนการด าเนินการงาน
และการปรับปรุงให้
มหาวิทยาลัย 



ยุทธศาสตร์ที.่...2....(ต่อ) 

ข้อ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

หน่วย : ร้อยละ 

แผน ผล 

3 แผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ที่สอดคล้อง
กับแผนงบประมาณประจ าปี 2561 

 
มี 

 

 
ได้

ด าเนินการ
แล้ว 36% 

ส านักวิชาฯ ได้รับการจัดสรร
งบประมาณการพัฒนา
ศักยภาพในการท างานแก่
บุคลากรฯ จ านวน 498,000 
บาท มีการใช้จ่ายไปแล้ว
ทั้งสิ้น 179,842.61 บาท 



ยุทธศาสตร์ที.่...2....(ต่อ) 

ข้อ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

หน่วย : ร้อยละ 

แผน ผล 

4 แผนส่งเสริมอาจารย์ด้านการ
พัฒนาคุณวุฒิการศึกษาระดับ
ปริญญาเอก 

 
มี 

 

 
ก าลัง

ศึกษาต่อ 
1 ท่าน 

ขณะนี้ ส านักวิทชาวิทยาศาสตร์มีคณาจารย์ 
คุณวุฒิปริญญาเอก 98% มีเพียง 1 ท่าน  
ที่ก าลังศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก คือ 
นายธรรมรง เอียดคง โดยได้รับทุนการศึกษา
จาก 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
(ทุนพัฒนาอาจารย์) 



ยุทธศาสตร์ที.่...2....(ต่อ) 

ข้อ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

หน่วย : ร้อยละ 

แผน ผล 

5 แผนพัฒนาอาจารย์ด้านการขอ
ก าหนดต าแหน่งทางวิชาการที่
สูงขึ้น 

 
มี 

 

 
มี 1 ท่าน ได้

ยื่นขอ 
ก าหนด

ต าแหน่งทาง 
วิชาการ 

ช่วงไตรมาศ 2 คณาจารย์ 5 ท่าน  
มีแผนเพื่อขอก าหนดต าแหน่งทาง
วิชาการ แต่มีเพียง 1 ท่าน ที่ยื่น
ในช่วงไตรมาศ 2 



ยุทธศาสตร์ที.่...3.... 
การปฏิรูปการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบและวิทยาการสมัยใหม่ 

ข้อ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

หน่วย : ร้อยละ 

แผน ผล 

6 หลักสูตรที่มีการพัฒนาให้
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษที่ 21 และความต้องการ
ของนักศึกษาและตลาดแรงงาน 

 
มี 

 

 
ทุก

หลักสูตร 

หลักสูตรฯของส านักวิชาฯมีการพัฒนาให้สอดคล้อง
กับการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21 และความ
ต้องการของ นักศึกษาและตลาดแรงงาน 
นอกจากนี้ การด าเนินงานเป็นไปตามระเบียบและ
ข้อบังคับของ สกอ. 



ยุทธศาสตร์ที.่...3.... 
การปฏิรูปการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบและวิทยาการสมัยใหม่ 

ข้อ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

หน่วย : ร้อยละ 

แผน ผล 

7 มีเกณฑ์มาตรฐานสาขาวิชาของทุก
หลักสูตรที่ไม่อยู่การควบคุมของสภา
วิชาชีพ  

 
มี 

 

 
มี 

เป็นไปตามระเบียบและข้อบังคับของ 
สกอ. 



ยุทธศาสตร์ที.่...3.... 
การปฏิรูปการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบและวิทยาการสมัยใหม่ 

ข้อ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

หน่วย : ร้อยละ 

แผน ผล 

8 นักศึกษาทุกคนผ่านการทดสอบ
ก่อนส าเร็จการศึกษา (Exit 
Exam) 

 
ร้อยละ 

90 

 
N/A 

ก าหนดให้นักศึกษาต้องสอบ 
comprehensive exam ก่อนส าเร็จ
การศึกษา ซึ่งจะเริ่มใช้กับนักศึกษา
รหัส 61 เป็นต้นไป 



ยุทธศาสตร์ที.่...3.... 
การปฏิรูปการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบและวิทยาการสมัยใหม่ 

ข้อ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

หน่วย : ร้อยละ 

แผน ผล 

9 ผลการวิเคราะห์ต้นทุนหลักสูตร
ของส านักวิชา 

 
ร้อยละ 100 
 

 
มี 

หลักสูตรของส านักวิชาฯได้รับการ
วิเคราะห์ต้นทุนโดยส่วน 
แผนงานและยุทธศาสตร์ 



ยุทธศาสตร์ที.่...3.... 
การปฏิรูปการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบและวิทยาการสมัยใหม่ 

ข้อ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

หน่วย : ร้อยละ 

แผน ผล 

10 อาจารย์ทุกคนของส านักวิชามี
การพัฒนาการเรียนการสอนโดย
ใช้หลักการ Active Learning 
หรือเข้าร่วมพัฒนาการเรียนการ
สอนตามระบบ UKPSF 

 
ร้อยละ 100 
 

 
ร้อยละ 100 

อาจารย์ของส านักวิชาฯ 4 ท่าน ได้เข้า
ร่วมอบรม UKPSF ที่จัดโดย
มหาวิทยาลัย นอกจากนี้ คณาจารย์ที่
เหลือทั้งหมดจะเข้าร่วมอบรม pre-
UKPSF ตามแผนและก าหนดการของ
มหาวิทยาลัย 



ยุทธศาสตร์ที.่...3.... 
การปฏิรูปการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบและวิทยาการสมัยใหม่ 

ข้อ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

หน่วย : ร้อยละ 

แผน ผล 

11 อาจารย์ที่มีความสามารถในการ
สอนเป็นภาษาอังกฤษ (ใช้ 
Power point เป็นภาษาอังกฤษ 
และประเมินผลโดยใช้ 
Formative Assessment) 

 
ร้อยละ 100 
 

 
ร้อยละ 100 

ส านักวิชาฯได้จัดให้มีการสอนโดยใช้ 
Power point เป็นภาษาอังกฤษ และ
ประเมินผลโดยใช้ Formative 
Assessment 



ยุทธศาสตร์ที่....4.... 
การสร้างและพฒันาคุณภาพบณัฑิตเพื่อตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติ 

ข้อ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

หน่วย : ร้อยละ 

แผน ผล 

12 มีกลยุทธ์ในการดึงดูดคนเก่งเข้า
มาเรียนในส านักวิชาที่สอดคล้อง
กับแผนการรับนักศึกษา 

 
มี 

 

ได้รับการ
จัดสรรทุน
จาก สสวท. 
และ มวล. 

ส านักวิชาฯได้รับการจัดสรรทุนการศึกษา
ส าหรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรีจาก 1 
มวล (ทุนวิทยวลัยลักษณ์ เก่ง ดี มีสุข) และ 
2 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี จ านวน 14 ทุน ขณะนี้อยู่
ในช่วงด าเนินการคัดเลือกนักเรียนฯ 



ยุทธศาสตร์ที่....4.... 
การสร้างและพฒันาคุณภาพบณัฑิตเพื่อตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติ 

ข้อ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

หน่วย : ร้อยละ 

แผน ผล 

13 มีมาตรการการดูแลนักศึกษาให้สามารถ
ส าเร็จการศึกษาได้ตามมาตรฐานที่ก าหนด
โดยเร็ว  

 
มี 

 

 
ด าเนินการ
ตามแผน 

มีการติดตามผลการเรียน/
ปัญหาของนักศึกษาอย่าง 
สม่ าเสมอ ผ่านโครงการ 
"อาจารย์ในหลลักสูตรพบ
นักศึกษา" โดยจะจัดอย่าง
น้อย 1 ครั้ง ต่อ 1 ภาค
การศึกษา 




