P2
1 ชุด/1 งาน/โครงการ
แผนงานปฏิบัติงาน/โครงการ ประจาปีงบประมาณ 2561
งาน (มหาวิทยาลัยฯ) : ผู้สาเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์

หน่วยงาน : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
และเทคโนโลยี
ชื่องาน/โครงการ
รหัสโครงการ แผ่นดิน
บ.กศ.
กศ.บป
บัณฑิต
บริหารจัดการและพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษา
6116000046
0
25,500
0
0
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : 04, พัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้ทันสมัย ได้มาตรฐาน มีธรรมาภิบาล และเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม
กลยุทธ์ที่ : 02, 2. พัฒนาองค์การให้มีระบบบริหารจัดการทีด่ ี
ตัวชี้วัดมหาวิทยาลัยที่ : ตัวชี้วัดที่ 1) ร้อยละของหน่วยงานที่มีระบบการบริหารจัดการที่ได้รับการรับรองตามเกณฑ์มาตรฐานสากล
สอดคล้องกับเกณฑ์การประกันคุณภาพ :
สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ของ สมศ. :
สอดคล้องกับค่านิยมหลัก : Public service and Productivity – ให้บริการชุมชน สังคมและมีผลิตภาพที่ดี
สอดคล้องกับอัตลักษณ์ บัณฑิตมีจิตอาสา สร้างสรรค์ปญ
ั ญา พัฒนาท้องถิ่น
สอดคล้องกับเอกลักษณ์ ผลิตและพัฒนาครู เรียนรู้พฒ
ั นาท้องถิ่น
แนวทาง/มาตรการการจัดสรรงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ที่ : 2.6) พัฒนาระบบการบริหารจัดการของหน่วยงานให้ได้รับการรับรองสู่มาตรฐานสากล
สถานภาพของงาน/โครงการ [ ] งานเดิม [ ] งานใหม่ [ X ] โครงการเดิม [ ] โครงการใหม่ ระยะเวลาดาเนินโครงการ 1 ปี
ประเภทของงาน/โครงการ
[ X ] งานตามพันธกิจ [ ] พัฒนาเชิงกลยุทธ์ [ ] งานอื่นๆ
สถานที่ดาเนินการ : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การบูรณาการงานบริการวิชาการกับ [ ] การเรียนการสอน [ ] วิจัย [ ] อื่นๆ
การบูรณาการเรียน/การสอน ในหลักสูตร
การบูรณาการงานศิลปวัฒนธรรม กับ [ ] การเรียนการสอน [ ] กิจกรรมนักศึกษา
1. หลักการและเหตุผล
2.วัตถุประสงค์
การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นผลสะท้อนถึงผลการดาเนินงานขององค์กร อีกทั้งเป็นข้อมูลในการวางแผนการ
1. พัฒนาสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อการตัดสินใจ
ดาเนินงานในปีถัดไป คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงให้ความสาคัญกับการบริหารจัดการและพัฒนางานประกัน
2. พัฒนาความรู้ของบุคลากรคณะด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
คุณภาพการศึกษา โดยในปี 2561 คณะฯ มุ่งพัฒนาฐานข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อการตัดสินใจ การ
พัฒนาความรู้ของบุคลากรคณะด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ตลอดจนการศึกษาแนวปฏิบัติที่ดี หรืองานวิจัย
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา และเผยแพร่ให้หน่วยงานอื่นสามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้

3. วิจัยเพื่อพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษา
4. ประเมินผลการประกันคุณภาพการศึกษา

3. ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัดความสาเร็จ เป้าหมาย
ผลผลิต
กิจกรรมการพัฒนางานด้านประกันคุณภาพการศึกษา

ผลลัพธ์

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

1. ฐานข้อมูลการประกันคุณภาพ เชิงปริมาณ
การศึกษาที่มีการพัฒนา
1. จานวนระบบสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
2. บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และ
2. จานวนบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีความรู้
เทคโนโลยีมีความรู้ด้านการ
ด้านการจัดการงานประกันคุณภาพการศึกษา
จัดการงานประกันคุณภาพ
3. จานวนงานวิจัยด้านด้านประกันคุณภาพการศึกษา
การศึกษา
เชิงคุณภาพ
3. งานวิจัยด้านด้านประกัน
คุณภาพการศึกษา
1. ระดับความสาเร็จของการจัดทาฐานข้อมูลการประกัน

คุณภาพการศึกษา
2. ระดับความรู้ของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ความรู้ด้านการจัดการงานประกันคุณภาพการศึกษา
3. ระดับความพึงพอใจของการใช้สารสนเทศด้านประกัน
คุณภาพการศึกษาของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เชิงเวลา
1. ดาเนินโครงการเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนด

เป้าหมาย
1 (ระบบ)
20 (คน)
1 (เรื่อง)
4 (ระดับ)
4 (ระดับ)
4 (ระดับ)
1 (ปี)

4. แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จา่ ย ระยะเวลาการปฏิบตั ิงาน วันที่ 01/10/2560 ถึง วันที่ 30/09/2561
กิจกรรม
1. การพัฒนาฐานข้อมูล
การประกันคุณภาพ
การศึกษา
2. การอบรม/การจัดการ
ความรู้ด้านการจัดงาน
การประกันคุณภาพ
การศึกษา
3. การวิจัยด้านการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา
4. การประเมินผลการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับคณะ
รวม

ผลผลิต
กิจกรรม
(หน่วยนับ)

งบประมานแยกตามหมวดรายจ่าย
ตอบแทน ใช้สอย

วัสดุ

-

พ.ศ. 2560
ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)
รวมเงิน ปริมาณงาน งบประมาณ

ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.)
ปริมาณงาน
1 ครั้ง

พ.ศ. 2561
ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)

งบประมาณ ปริมาณงาน
5,000

งบประมาณ

1 ครั้ง

5,000

0

0

5,000

1 ครั้ง

0

7,500

2,500

10,000

1 ครั้ง

10,000

1 ครั้ง

0

5,000

0

5,000

1 ครั้ง

5,000

1 ครั้ง

0

4,000

1,500

5,500

5,000

16,500

4,000

25,500

0

0

1

5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. คณะฯ และโปรแกรมวิชามีสารสนเทศสาหรับการตัดสินใจในการวางแผนเพื่อปรับปรุงการดาเนินงาน
2. คณะ ฯ และโปรแกรมวิชาสามารถนากระบวนการประกันคุณภาพการศึกษามาใช้พัฒนากระบวนงานปกติให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

5,000

2

15,000

ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)
ปริมาณงาน

งบประมาณ

1 ครั้ง

5,500

1

5,500

6. การประเมินผล (ระบุ ประเด็นการประเมิน , แหล่งข้อมูล , เครื่องมือ,วิธีวิเคราะห์ข้อมูลและเกณฑ์การประเมิน)
วัตถุประสงค์การประเมิน
แหล่งข้อมูล
วิธีการ/เครื่องมือ
วิธีวิเคราะห์ข้อมูล
1.
พัฒนาฐานข้อมูลการ
1.
เวปไซด์คณะวิทยาศาสตร์ การสัมภาษณ์ /แบบสอบถาม
การประเมินตามตัวชี้วัด
ประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อการ และเทคโนโลยี
ความสาเร็จของโครงการ
ตัดสินใจ
2.
รายงานการการอบรม/
2.การพัฒนาความรู้ของบุคลากร การจัดการความรู้ด้านการจัดการ
คณะด้านการจัดงานการประกัน งานประกันคุณภาพการศึกษา
คุณภาพการศึกษา
3.
รายงานการวิจัย งาน
3.การวิจัยเพื่อพัฒนางานประกัน ประกันคุณภาพการศึกษา
คุณภาพการศึกษา

เกณฑ์ในการประเมิน
เชิงปริมาณ
1. จานวนฐานข้อมูลการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
2. จานวนบุคลากรคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมี
ความรู้ด้าน
การจัดการงานประกันคุณภาพ
การศึกษา
3. จานวนงานวิจัยด้านด้านประกัน
คุณภาพการศึกษา
เชิงคุณภาพ
1. ระดับความสาเร็จ
ของการจัดทาฐานข้อมูลการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
2. ระดับความรู้ของ
บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
ความรู้ด้านการจัดการงานประกัน
คุณภาพการศึกษา
3. ระดับความพึงพอใจ
ของการใช้ฐานข้อมูลด้านประกัน
คุณภาพการศึกษาของบุคลากร
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เชิงเวลา
1. ดาเนินโครงการเสร็จ
ตามระยะเวลาที่กาหนด

7. รายละเอียดของงบประมาณ
หมวดรายจ่าย
จานวนเงิน
รายละเอียดการใช้จ่าย (ระบุแยกตามกิจกรรมให้ชัดเจน)
4, ค่าใช้สอย
16,500 จัดอบรม/การจัดการความรู้ และการทาวิจัยด้านการประกันคุณภาพ

การศึกษา/การประเมินผลการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ

5, ค่าวัสดุ
3, ค่าตอบแทน

4,000 ค่าวัสดุสาหรับจัดอบรม/การจัดการความรู้การประกันคุณภาพการศึกษา/
การประเมินผลการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ
5,000 ค่าตอบแทนการดาเนินการพัฒนาฐานข้อมูล
(ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการ)

ลงชื่อ..............................................ผู้เสนอโครงการ
( อาจารย์นพรัตน์ ไชยวิโน )
ลงชื่อ..............................................ผู้เห็นชอบโครงการ
( ผศ.ปรัชญา ชะอุ่มผล )

8. การบริหารความเสี่ยง
ความเสีย่ ง
1. บุคลากรมีส่วนร่วมกับโครงการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

การควบคุม
1. การประชาสัมพันธ์โครงการหลายช่องทาง

9. ความพร้อม/การประเมินความเป็นไปได้โครงการ
ความพร้อม/การประเมินความเป็นไปได้โครงการ

ระดับ
ต่า

ปานกลาง

สูง

10. ผลการดาเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการในรอบปีที่ผ่านมา (โครงการต่อเนื่อง)
ปัญหา/อุปสรรคในปีที่แล้ว

การดาเนินงานปรับปรุงในปีนี้

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการพัฒนาโครงการ/การขยายกลุม่ เป้าหมาย/การขยายหรือจัดทาโครงการใหม่เพิ่มเติม

11. แผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ
การบริการวิชาการเกิด
กลุ่มเป้าหมาย
ประโยชน์ต่อ

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ระยะเวลา

ผู้รบั ผิดชอบ

