
 
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 
บรหิารและพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร์เคมี (วทบ.) 6116000012 0 5,000 0 0 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี : 03, การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพสร้างสรรค์สงัคม  
กลยุทธ์ท่ี : 04, 4. พัฒนาและปรบัปรุงหลกัสูตรให้มมีาตรฐานเป็นที่ยอมรบั  
ตัวชี้วัดมหาวิทยาลยัท่ี : ตัวช้ีวัดที่ 1) ร้อยละของหลกัสูตรระดับอุดมศึกษาทีม่ีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดบัดี 
สอดคล้องกับเกณฑ์การประกันคุณภาพ :  
สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ของ สมศ. :  
สอดคล้องกับค่านิยมหลัก :  Knowledge – สร้างสรรค์ความรู้ใหม่,  Public service and Productivity – ให้บริการชุมชน สังคมและมผีลิตภาพที่ด,ี  Responsibility – มี
ความรับผิดชอบต่อหน้าที่,  Unity – มีความรัก สามัคคีในองค์กร  
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 : โปรแกรมวิชาเคมร 
การบูรณาการงานบริการวิชาการกับ [  ] การเรียนการสอน [  ] วิจัย [  ] อื่นๆ  
การบูรณาการเรียน/การสอน ในหลักสูตร   
การบูรณาการงานศิลปวัฒนธรรม กับ  [  ] การเรียนการสอน   [  ] กิจกรรมนักศกึษา   
1. หลักการและเหตุผล 2.วัตถุประสงค์ 
หลักสูตร วท.บ. เคมี โปรแกรมวิชาเคมี มีการจัดระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่
เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจ  และพัฒนาการของสถาบัน  โดยมีการด าเนินงานด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วน และได้น าแนวคิดการประกันคุณภาพมาประยุกต์ใช้ใน
การปฏิบัติงาน  โดยมุ่งเน้นการควบคุมคุณภาพการศึกษา และปรับปรุงการปฏิบัติงานภารกิจทุกด้าน

1. เพื่อพัฒนางานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับโปรแกรมวิชาให้มีคุณภาพ และยกระดับ
คุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานตามสากล  และเตรียมความพร้อมรับการประเมินทั้งภายในและ
ภายนอก 

  2.    เพื่อเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนได้เขียนรายงานผลการด าเนินงานหลักสูตร (SAR) ร่วมกัน 

P2 



ให้มีประสิทธิภาพ  เพื่อที่จะส่งผลให้การผลิตบัณฑิตมีคุณภาพและคุณลักษณะที่พึงประสงค์  เป็นที่
ยอมรับของสาธารณชน  และตรงกับความต้องการของประเทศชาติ 
 
 
3. ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ เป้าหมาย 

ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวช้ีวัดความส าเรจ็ เป้าหมาย 
หลักสูตร วท.บ. เคมี โปรแกรมวิชาเคมีสามารถด าเนินงาน
และเตรียมเอกสารเพื่อรับการประเมินคุณภาพการศึกษาตาม
ตัวบ่งชี้ทุกองค์ประกอบ 

ผลการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในของหลักสูตร วท.บ. เคมี 
โปรแกรมวิชาเคมี 

เชิงปริมาณ  
   1. รายงานผลการด าเนินงานหลักสูตร/ตรวจสอบ (SAR) 1 (เล่ม) 
เชิงคุณภาพ   
   1. ระดับคุณภาพเฉลี่ยทกุตัวบ่งช้ี 3 (ระดับ) 
เชิงเวลา  
   1. ด าเนินการได้ตามก าหนดเวลาที่ก าหนดไว้ 1 (ปี) 

 
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 าเนินงานหลักสูตร 

1 กิจกรรม 5,000    5,000     1 กิจกรรม 5,000   

               
               

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

 
5. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
1. รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร/ตรวจสอบ (SAR) หลักสูตร วท.บ. เคมี โปรแกรมวิชาเคมี 

2. บุคลากรโปรแกรมวิชาเคมีได้มีส่วนร่วมและเข้าใจในการเขียนรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร 
 
 
 



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

เพื่อเป็นการเตรียมความพรอ้ม
และติดตามประเมินผลตามไตร
มาสเมื่อสิ้นสุดไตรมาสตาม
กิจกรรมทุกตัวช้ีวัดความส าเรจ็รบั
การประเมิน SAR 

1. รายงานการประชุมภายใน
โปรแกรมวิชา 
2. มคอ. 3, 4, 5, 6 และ 7 
3. รายงานสรุปผลการด าเนินงาน/
กิจกรรม/โครงการระดับโปรแกรม
วิชา 

ระบบการจัดเก็บเอกสารทกุ
ตัวช้ีวัดตามเกณฑ์การตรวจ
ประเมินคุณภาพ 

ผลการด าเนินงานของโปรแกรม
วิชาตรงตามระยะเวลาที่คณะฯ
ก าหนด 

ใช้ผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ปีการศึกษา 
2560 ที่ผ่านการตรวจสอบจาก
ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาแห่งชาติ (สกอ.)
เปรียบเทียบกับเกณฑ์การให้
คะแนนที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

 
7. รายละเอียดของงบประมาณ 

 
 
 
ลงช่ือ..............................................ผู้เสนอโครงการ 
          ( ผศ.ภาเกล้า  ภูมิใหญ่ ) 
 
ลงช่ือ..............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
  ( ผศ.ปรัชญา  ชะอุ่มผล ) 

 
 
 
 
 
 

หมวดรายจ่าย จ านวนเงิน รายละเอียดการใช้จ่าย (ระบุแยกตามกจิกรรมให้ชัดเจน) 
5, ค่าวัสด ุ 5,000 -ค่าวัสดุอุปกรณ์ส านักงานอ่ืนๆ ในการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานของ

หลักสูตร (SAR) 2,000 บาท 

-ค่าถ่ายเอกสารการจัดท ารูปเล่มรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร 
1,500 บาท และค่าวัสดุอ่ืนๆ 1,500 บาท  

*ถัวจ่ายทุกรายการ* 
   
   
   
   



8. การบริหารความเสี่ยง 

ความเสีย่ง การควบคุม 
1. การจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ไม่ตรงกับความต้องการ 1. ส ารวจความต้องการก่อนการจัดซ้ือ 

2. การจัดซ้ืออุปกรณ์ที่ลา่ช้า 2. สัง่ชื้อล่วงหน้า 

   

 
9. ความพร้อม/การประเมินความเป็นไปได้โครงการ 

ความพร้อม/การประเมินความเป็นไปได้โครงการ 
ระดับ 

ต่ า ปานกลาง สูง 
1. ศักยภาพของปจัจัยทีเ่ก่ียวข้อง เช่น ความพร้อมของบุคลากร ทีมงาน งบประมาณ เคร่ืองมือ 
อุปกรณ์ การบริหารจดัการ 

  * 

2. ความเหมาะสมของระยะเวลา กระบวนการ และวิธีการด าเนินการเบื้องต้น   * 

3. แผนและความพร้อมในการใช้ทรัพยากรบุคคล  การประมาณราคา และทรัพยากรที่ต้องใช้ในการ
ด าเนินกิจกรรม 

  * 

 
10. ผลการด าเนินงานในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับโครงการในรอบปีท่ีผ่านมา  (โครงการต่อเน่ือง) 

ปัญหา/อุปสรรคในปีที่แล้ว การด าเนินงานปรับปรุงในปีน้ี 

  

  
 

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมในการพัฒนาโครงการ/การขยายกลุม่เป้าหมาย/การขยายหรือจัดท าโครงการใหม่เพิ่มเติม 
 

 
 
 
 
 



 
11. แผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ 

การบริการวิชาการเกิด
ประโยชน์ต่อ 

กลุ่มเป้าหมาย ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ระยะเวลา ผู้รบัผิดชอบ 

      
 


