
 
1 ชุด/1 งาน/โครงการ 

แผนงานปฏิบัติงาน/โครงการ ประจ าปีงบประมาณ 2561 
หน่วยงาน : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี        งาน (มหาวิทยาลัยฯ) :  ผู้ส าเรจ็การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

ช่ืองาน/โครงการ รหสัโครงการ แผ่นดิน บ.กศ. กศ.บป บัณฑิต 
บรหิารจัดการหลกัสูตรสาขาวิชาฟิสิกส ์ 6116000003 0 5,000 0 0 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี : 03, การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพสร้างสรรค์สงัคม  
กลยุทธ์ท่ี : 04, 4. พัฒนาและปรบัปรุงหลกัสูตรให้มมีาตรฐานเป็นที่ยอมรบั  
ตัวชี้วัดมหาวิทยาลยัท่ี : ตัวช้ีวัดที่ 1) ร้อยละของหลกัสูตรระดับอุดมศึกษาทีม่ีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดบัดี 
สอดคล้องกับเกณฑ์การประกันคุณภาพ :  
สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ของ สมศ. :  
สอดคล้องกับค่านิยมหลัก :  Knowledge – สร้างสรรค์ความรู้ใหม ่
สอดคล้องกับอัตลักษณ์ บัณฑิตมีจิตอาสา สร้างสรรค์ปญัญา พัฒนาท้องถ่ิน 
สอดคล้องกับเอกลักษณ์ ผลิตและพฒันาครู เรียนรู้พฒันาทอ้งถ่ิน 
แนวทาง/มาตรการการจัดสรรงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ท่ี : 4.3) พัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่สอดคล้องกบัความต้องการในการพฒันาศักยภาพของ
บุคลากรในท้องถ่ิน 
สถานภาพของงาน/โครงการ [   ]  งานเดิม  [   ]  งานใหม่ [ X ]  โครงการเดิม  [   ] โครงการใหม่ ระยะเวลาด าเนินโครงการ 1 ป ี
ประเภทของงาน/โครงการ [ X ]  งานตามพันธกิจ  [   ]  พัฒนาเชิงกลยุทธ์  [   ] งานอื่นๆ สถานท่ีด าเนินการ : โปรแกรมวิชาฟิสกิส ์
การบูรณาการงานบริการวิชาการกับ [  ] การเรียนการสอน [  ] วิจัย [  ] อื่นๆ  
การบูรณาการเรียน/การสอน ในหลักสูตร - 
การบูรณาการงานศิลปวัฒนธรรม กับ  [  ] การเรียนการสอน   [  ] กิจกรรมนักศกึษา   
1. หลักการและเหตุผล 2.วัตถุประสงค์ 
การบริหารจัดการหลักสูตรสาขาวิชาฟิสิกส์ ด าเนินการให้เป็นไปตาม กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มคอ.1 มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ พ.ศ. 2554 และ มคอ.2 หลักสูตรสาขาวิชาฟิสิกส์ หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 

โดยมีการด าเนินงานด้านหลักสูตร ด้านทรัพยากรการเรียนการสอน ด้านบุคลากร ด้านพัฒนา
นักศึกษา และให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพหลักสูตร ซ่ึงต้อง
ด าเนินงานอย่างต่อเน่ืองในทุกปีการศึกษา 

1) จัดหาทรัพยากรสนับสนุนการบริหารจัดการหลักสูตรสาขาวิชาฟิสิกส์ 
2) เพื่อจัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) และสรุปผลการด าเนินงานบริหารจัดการ
หลักสูตรสาขาวิชาฟิสิกส์ 

 

P2 



3. ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ เป้าหมาย 
ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวช้ีวัดความส าเรจ็ เป้าหมาย 

1) วัสดุ สนับสนุนการด าเนินงานบริหารจัดการ 
หลักสูตรสาขาวิชาฟิสิกส์ 
2) รายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) และ
สรุปผลการด าเนินงานบริหารจัดการหลักสูตรสาขาวิชาฟิสิกส์ 

หลักสูตรสาขาวิชาฟิสิกส์ เป็น
หลักสูตรที่มีผลการด าเนินงาน
ประจ าปี เป็นไปตามมาตรฐาน 

เชิงปริมาณ  
   1. มีการจัดซือ้วัสดุ สนบัสนุนการด าเนินงานบริหารจัดการ
หลักสูตร 

1 (ครั้ง) 

เชิงคุณภาพ   
   1. การบรหิารจัดการหลักสูตรสาขาวิชาฟิสิกสบ์รรลผุลตามตัว
บ่งช้ีผลการด าเนินงานใน มคอ.2 

100 (ร้อยละ) 

เชิงเวลา  
   1. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรแล้วเสร็จตาม
ก าหนดเวลา จัดซื้อวัสดุ เสรจ็สิ้นภายในช่วงเวลาที่ก าหนด 

1 (ปีงบประมาณ) 

 
4. แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จา่ย ระยะเวลาการปฏิบตัิงาน วันที่ 01/10/2560 ถึง วันที่ 30/09/2561 

กิจกรรม ผลผลิต 
กิจกรรม 

(หน่วยนับ) 

งบประมานแยกตามหมวดรายจ่าย พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
ไตรมาสท่ี 1 (ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมาสท่ี 2 (ม.ค.-ม.ีค.) ไตรมาสท่ี 3 (เม.ย.-ม.ิย.) ไตรมาสท่ี 4 (ก.ค.-ก.ย.) 

วัสด ุ - - - รวมเงิน ปริมาณงาน งบประมาณ ปริมาณงาน งบประมาณ ปริมาณงาน งบประมาณ ปริมาณงาน งบประมาณ 
1. จัดท ารายงานผลการ
ด าเนินการของหลักสูตร 

1 ครั้ง 5,000    5,000     1 ครั้ง 5,000   

               
               

รวม  5,000    5,000 0 0 0 0 1 5,000 0 0 

 
5. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
1)  โปรแกรมวิชาฟิสิกส์มีวัสดุ สนับสนุนการด าเนินงานบริหารจัดการหลักสูตร   
2)  เพื่อการจัดท ารายงานการประเมินตนเองให้แก่คณะกรรมการประเมิน เพื่อได้รับข้อเสนอแนะให้การบริหารจัดการหลักสูตรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 
 
 
 
 
 



6. การประเมินผล (ระบุ ประเด็นการประเมิน , แหล่งข้อมลู , เครื่องมือ,วิธีวิเคราะห์ข้อมลูและเกณฑ์การประเมิน) 
วัตถุประสงค์การประเมิน แหล่งข้อมูล วิธีการ/เครื่องมือ วิธีวิเคราะห์ข้อมูล เกณฑ์ในการประเมิน 

เพื่อใหก้ารด าเนินการของ
หลักสูตรเป็นไปตามมาตรฐานของ
การประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน 

1) เอกสารจัดซื้อ-จัดจ้างตาม
โครงการฯ/ผู้ใช้ 
2) รายงานผลการด าเนินงาน
หลักสูตร 

1) เอกสารทีเ่กี่ยวข้อง 
2) ผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษา 

1) ประสิทธิภาพการใช้งานและ
ความเพียงพอต่อการใช้งาน 
2) ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน 

1) สรุปเชิงเหตุและผล 
2) ผ่านมาตรฐาน และมีคุณภาพ
อย่างน้อยนะดับปานกลาง 

 
7. รายละเอียดของงบประมาณ 

 
 
 
ลงช่ือ..............................................ผู้เสนอโครงการ 
          ( ผศ.ไพโรจน์ เอกอุฬาร ) 
 
ลงช่ือ..............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
  ( ผศ.ปรัชญา  ชะอุ่มผล ) 

 
8. การบริหารความเสี่ยง 

ความเสีย่ง การควบคุม 
1. วัสดุอุปกรณ์ไม่เพียงพอ 1. ตรวจสอบรายการวสัดุก่อนด าเนินการจัดซ้ือ 

   

   

 
 
 
 
 
 

หมวดรายจ่าย จ านวนเงิน รายละเอียดการใช้จ่าย (ระบุแยกตามกจิกรรมให้ชัดเจน) 
5, ค่าวัสด ุ 5,000 ค่าวัสดุ อาทิเช่น กระดาษ  หมึกพิมพ์  ค่าถ่ายเอกสาร  วัสดุคอมพิวเตอร์  

วัสดุส านักงาน ฯลฯ  
p 

   
   
   
   



9. ความพร้อม/การประเมินความเป็นไปได้โครงการ 

ความพร้อม/การประเมินความเป็นไปได้โครงการ 
ระดับ 

ต่ า ปานกลาง สูง 
1. ความพร้อมของการด าเนินงาน   * 

2. ความพร้อมของงบประมาณจัดซ้ือวัสด ุ   * 

     

 
10. ผลการด าเนินงานในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับโครงการในรอบปีท่ีผ่านมา  (โครงการต่อเน่ือง) 

ปัญหา/อุปสรรคในปีที่แล้ว การด าเนินงานปรับปรุงในปีน้ี 

ด้านการเงิน งบประมาณด าเนินการไม่สามารถพฒันาไดค้รบทุกด้าน ใช้งบประมาณของโครงการต่อเน่ืองในปีน้ี 

ด้านวัสด ุอุปกรณ์/สถานที่ ขาดวสัดุอุปกรณ์ที่จ าเป็นในการพัฒนาต่อเน่ือง จัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็นเพื่อสานต่อด้านการพฒันา 

ด้านระยะเวลา ด าเนินการตามก าหนดระยะเวลา ด าเนินการตามความจ าเป็นเร่งด่วน 

  

  

  
 

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมในการพัฒนาโครงการ/การขยายกลุม่เป้าหมาย/การขยายหรือจัดท าโครงการใหม่เพิ่มเติม 
 

โครงการบริหารจัดการหลักสูตรสาขาวิชาฟิสิกส์ ด าเนินการให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายของหลกัสูตร โดยมีมาตรฐานคุณวุฒิระดบัปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ พ.ศ. 
2554 และ มคอ.2 หลักสูตรสาขาวิชาฟิสกิส์ เป็นเป้าหมายเทียบเคียง และเนื่องจากต้องถูกตรวจประเมินในระดับหลักสตูรในทุกปกีารศึกษา จงึมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้อง
ด าเนินงานโครงการอย่างต่อเนื่องในทกุๆ ปีการศึกษา โดยเฉพาะในปีนี้ครบระยะเวลาทีก่ าหนดที่ตอ้งมกีารปรับปรงุหลกัสูตร จงึมีภาระงาน และความจ าเป็นในการใช้งบประมาณ
สนับสนุนเพิม่เติมอย่างต่อเนื่อง ทัง้ในหลักสูตรต่อเนื่องเดิมและหลักสูตรที่จะตอ้งปรับปรงุใหม่  
 
 
 

 
 



11. แผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ 
การบริการวิชาการเกิด

ประโยชน์ต่อ 
กลุ่มเป้าหมาย ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ระยะเวลา ผู้รบัผิดชอบ 

      
 


