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รายละเอียดโครงการ 
 

1. ช่ือหนวยงานท่ีรับผิดชอบ  
  งานประกันคุณภาพการศึกษา  คณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 

2. ช่ือโครงการ   
  โครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาศาสตร ประจําปการศึกษา 2558 

  กิจกรรมท่ี  2  รางรายงานการประเมินตนเอง ระดับคณะ   
 

3. ประเภทโครงการ 
     โครงการใหม     โครงการเกา 
 

4. หลักการและเหตุผล 

ตามพระราชบัญญติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 ไดกําหนดไว

วา “ใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและใหถือวา

การประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารสถานศึกษาท่ีตองดําเนินการอยางตอเนื่อง 

โดยมีการจัดทํารายงานประจําปเสนอตอหนวยงานตนสังกัด หนวยงานท่ีเก่ียวของ และเปดเผยตอสาธารณชน 

เพ่ือนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก” นั้น 

คณะวิทยาศาสตร จึงไดดําเนินการตามนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ โดยถือปฏิบัติเปนหนาท่ีท่ีตองดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาอยางเปนระบบ ครบ

วงจรและตอเนื่อง เพ่ือแสดงประสิทธิผลในการดําเนินงานตามพันธกิจหลักดังนโยบายของมหาวิทยาลัย จึงเห็น

ควรใหมีการจัดทําโครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาศาสตร ประจําปการศึกษา 2558 
 

5. วัตถุประสงคของโครงการ 
1. พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพของคณะวิทยาศาสตรใหมีคุณภาพดียิ่งข้ึน 

2. พัฒนาบุคลากรใหมีความพรอมอยูเสมอในการประเมินและประกันคุณภาพในการปฏิบัติงานตาม

กรอบแนวทางเกณฑคุณภาพตามแนวนโยบายของมหาวิทยาลัย 

3. จัดทํารายงานการประเมินตนเองสําหรับผลการดําเนินงาน เพ่ือสะทอนการดําเนินงานของคณะ

วิทยาศาสตร  

4. รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน โดยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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6. คณะกรรมการบริหารโครงการ    
1. คณบดีคณะวิทยาศาสตร   ท่ีปรึกษา 

2. รองคณบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษาและวิเทศสัมพันธ ประธานกรรมการ 

3. รองคณบดีฝายบริหาร    กรรมการ 

4. รองคณบดีฝายวิชาการ    กรรมการ 

5. รองคณบดีฝายวางแผนและวิจัย    กรรมการ 

6. รองคณบดีฝายพัฒนาศักยภาพนิสิต   กรรมการ 

7. ผูชวยคณบดี (อาจารยมาโนชญ เฮงวัฒนะ)   กรรมการ 

8. นางสาวมณฑวรรณ ชอชมเกษม   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

9. นางชลรดา สารทสมัย   กรรมการและเลขานุการ 

7. ระยะเวลาดําเนินโครงการ  
ในวันท่ี   11  กรกฎาคม  2559  (ครั้งท่ี 1) ณ หอง 19-903  อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร  

เวลา 9.00 น. – 16.00 น) 

8. ข้ันตอนการดําเนินงาน และ แผนการดําเนินงาน 
 

ข้ันตอน / กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ รายละเอียด 

วางแผน 

(กําหนด วันทําโครงการ/กิจกรรม/สถานท่ี) 

 

1 มกราคม 59 – 30 เมษายน 59 

 

ดําเนินการ 

(จัดประชุมเตรียมการ ทําเรื่องขออนุมัติ จัด

สถานท่ี ดําเนินกิจกรรมตามท่ีวางแผนไว) 

 

1 พฤษภาคม – 27 มิถุนายน 59 

 

ตรวจสอบและประเมินผล 

(ประเมินผลโครงการ สรุปรายละเอียด

งบประมาณ ทํารายงานผลการจัดโครงการ) 

 

30 มิถุนายน – 31 สิงหาคม 59 

 

ข้ันวิเคราะหผลการประเมินเพ่ือปรับปรุง และ

สรุปปญหา 

(กรณีท่ีทํางานไมไดตามเปนหมาย หรือ มี

ปญหา) 

 

31 สิงหาคม – 30 กันยายน 59 

 

 

9. สถานท่ีจัดโครงการ   
 เวลา 9.00 – 16.00 น. 

 ณ หอง 19-903  อาคาร 19  คณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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10. ผูเขารวมโครงการ 

 คณะกรรมการและอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ 

 คณะกรรมการดําเนินงาน คณาจารย และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร 
 

11.งบประมาณและแหลงที่มาของงบประมาณ 

โดยเบิกจายจากงบประมาณรายจายจากเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 

แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ผลผลิต : ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี   งบรายจายอ่ืน  จํานวน 40,000.- บาท (สี่หม่ืนบาทถวน) 

  

12. ประมาณการรายจาย  
  - 

13. เปาหมายเชิงคุณภาพ (ตัวช้ีวัด) 
บุคลากรของคณะวิทยาศาสตรมีสวนรวมในการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง การประชาพิจารณ

และทราบผลการดําเนินงานของคณะวิทยาศาสตร โดยมีความพึงพอใจเฉลี่ยไมนอยกวา 3.75 

 

14. เปาหมายเชิงปรมิาณ (ตัวช้ีวัด) 
1. รายงานการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา 2558 จํานวน 1 ฉบับ 

2. จํานวนผูเขารวมการประชาพิจารณไมนอยกวารอยละ 70 ของบุคลากรในคณะวิทยาศาสตร 

 

 

 

 

15. ผลท่ีคาดวาจะไดรบั (ตัวช้ีวัด) 
1. บุคลากรในคณะวิทยาศาสตรมีสวนรวมในการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

          2. ไดรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน โดยไดผลการประเมินท่ีสมบูรณสามารถนําไปใช           

             ประโยชนในการปรับปรุงการปฏิบัติงานของคณะวิทยาศาสตร 

 

 

16. ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ จากการจัดโครงการท่ีผานมา (ถามี)  
....................................................................................................... 
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....................................................................................................... 

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

 

17. การปรับปรุงแกไขปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ  

จากการจัดโครงการท่ีผานมา (ถาม)ี 
....................................................................................................... 

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

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

 

18. ขอเสนอแนะ/แนวทางการนําผลการประเมินจากการจัดโครงการครั้งกอนมา 

 17ใชในครั้งน้ี (ถามี) 
...................................................................................................... 

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

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

 

19.  ภาคผนวก 
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ภาคผนวก 1  ความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตร 

 ยุทธศาสตรท่ี 1    

พัฒนานิสิตและบุคลากรไปสูสังคม

การเรียนรูตลอดชีวิต 

เปาประสงคท่ี   

 1.  การบริหารและดาํเนินงานของ หลักสูตรเปนไปตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติและบัณฑิตมีคณุลักษณะท่ีพึงประสงคตามมาตรฐานคุณภาพ

ทางวิชาการ 

  2. หลักสูตรมีการใชกระบวนการจัดการ การเรียนการสอนท่ีสงเสริมทฤษฎีการเรียนรูใน

ศตวรรษท่ี 21 

  3. นิสิตและบุคลากรไดรับการพัฒนาสมรรถนะเฉพาะอยางเตม็ศักยภาพและยั่งยืน 

กลยุทธยอย/แผนงาน ………………………………………………………………………… 
 

 ยุทธศาสตรท่ี 2  

พัฒนางานวิจัยสหสาขาวิชา และ

บูรณาการการวิจัยกับพันธกิจอ่ืนๆ 

เปาประสงคท่ี   

 1.  เพ่ิมจํานวนงานวิจัยทางดานวิทยาศาสตรบรสิุทธ์ิ/วิทยาศาสตรประยุกต/สหสาขาวิชา 

 2.  สงเสริมใหมีการบูรณาการการวิจัยกับพันธกิจอ่ืน  

กลยุทธยอย/แผนงาน ………………………………………………………………………… 
 

 ยุทธศาสตรท่ี 3  

สรางความรวมมือกับพันธมิตรใน

การบริการวิชาการเพ่ือพัฒนา

ชุมชนและสังคมอยางย่ังยืน 

เปาประสงคท่ี   

 1.  สรางความรวมมือเพ่ือนําองคความรูทางวิทยาศาสตรไปพัฒนาชุมชนและสังคม 

 2.  บูรณาการงานวิจัยและการจัดการเรยีนการสอนในการบริการวิชาการใหแกชุมชนและ

สังคมอยางยั่งยืน 

กลยุทธยอย/แผนงาน ………………………………………………………………………… 
 

ยุทธศาสตรท่ี 4  

สรางระบบบริหารท่ีมีคุณภาพโดย

ใชเคร่ืองมือทางการบริหารและ

เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเหมาะสม 

เปาประสงคท่ี   

 1.  เพ่ิมประสิทธิภาพทางการบริหารดวยเทคนิคการบริหารแนวใหม 

 2.   เพ่ือเสริมศักยภาพและทัศนคติ ของบุคลากรตอการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช 

กลยุทธยอย/แผนงาน ………………………………………………………………………… 
 

  ยุทธศาสตรท่ี 5  

สงเสริมการทํานุบํารุงวัฒนธรรม

และศิลปะอยางย่ังยืน 

เปาประสงคท่ี 1 

 1.  เพ่ือสงเสริมใหนิสติและบุคลากรเห็นคณุคาในวัฒนธรรมและศิลปะ 

 2.  เพ่ือสงเสริมใหเกิดการบูรณาการวัฒนธรรมและศลิปะกับการเรียนการสอน/วิจัย/ 

การบริการวิชาการ 

กลยุทธยอย/แผนงาน …………………………………………………………………………                    
 

 ภารกิจอ่ืนๆ 

ดานการประกันคุณภาพการศึกษา

และดานการบริหารและการจัดการ 

 

เปาประสงคท่ี 1 

 1.  เพ่ือการกํากับดูแลการทํางานดวยระบบประกันคณุภาพการศึกษา 
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กําหนดการ 
โครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาศาสตร 

กิจกรรมท่ี 3  ประชาพิจารณรายงานการประเมินตนเองฉบับราง  ระดับคณะ ปการศึกษา 2558 

ในวันท่ี 11 กรกฎาคม  2559  เวลา 9.00 – 16.00 น. 

ณ หอง 19-903  อาคาร 19  คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

เวลา กิจกรรม 

09.00 – 10.30 น. ชี้แจงแนวทางการ  

10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารวาง 

10.45 – 12.00 น. ดําเนินงานการประชาพิจารณฉบับรางรางรายงานการประเมินตนเอง  

(ตามตัวบงชี้) 

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 14.30 น. ดําเนินงานการประชาพิจารณฉบับรางรายงานการประเมินตนเอง  

(แบงตามตัวบงชี้) (ตอ) 

14.30 -  14.45 น. พักรับประทานอาหารวาง 

13.00 – 16.00 น. ดําเนินงานการประชาพิจารณฉบับรางรายงานการประเมินตนเอง  

(ตามตัวบงชี้) (ตอ) 

ปดโครงการ 
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