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1. รหัสโครงการ  (ตามเล่มรายได้) โครงการพัฒนาคุณภาพองค์กร 
   รหัสโครงการ    บร.501/62 โครงการทีมบริหารพบปะและรับฟังความคิดเห็นของบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
 1.1 โครงการย่อยที่ 1  บร.501/62(1) กิจกรรมทีมบริหารพบปะและรับฟังความเห็นจากบุคลากร 
     คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ (รายงานผลการด าเนินงานรอบปีท่ี 1) 
 1.2 โครงการย่อยที่ 2  บร.501/62(2) กิจกรรมทีมบริหารพบปะและรับฟังความคิดเห็นจากบคุลากร  
     คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ และบุคลากรส านักงานเลขานุการคณะ 
 1.3 โครงการย่อยที่ 3  บร.501/62(3) กิจกรรมการแลกเปลีย่นเรยีนรู้ (KM) การบริหารงานด้านต่างๆ 
 
2.  ความสอดคล้องกับพันธกิจ 

 การผลติบัณฑิต          หลัก รอง  การวิจัย      หลัก รอง  
 การบริการวิชาการแก่สังคม     หลัก รอง  การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม    หลัก รอง 
 บริหารจดัการ   หลัก    รอง 

 
3.  ความสอดคล้องกับแผนพฒันาการศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) 

3.1  นโยบายมหาวิทยาลัย  
   นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาอย่างมคีุณภาพ 
 แผนกลยุทธ์ดา้นการผลติบัณฑติ  กลยุทธ์ที.่.......     หลัก    รอง    
   นโยบายที่ 2 ส่งเสริม สนบัสนุน การวิจัยของมหาวิทยาลัย 
 แผนกลยุทธ์ดา้นการวิจัย  กลยุทธ์ที.่.......     หลัก    รอง    
   นโยบายที่ 3 ส่งเสริมการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมให้กว้างขวางและทั่วถึง 
 แผนกลยุทธ์ดา้นการบริการวิชาการ  กลยุทธ์ที.่.......     หลัก    รอง    
   นโยบายที่ 4 ส่งเสริมการด าเนินงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ให้กว้างขวาง แพร่หลาย และยั่งยืน 
 แผนกลยุทธ์ดา้นท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม  กลยุทธ์ที.่.......     หลัก    รอง    
   นโยบายที่ 5 ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและปรับปรุงระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย ให้มีประสทิธิภาพ 
 แผนกลยุทธ์ดา้นบริหารจัดการ  กลยุทธ์ที่ 1  หลัก    รอง    
   นโยบายที่ 6 เร่งรัดด าเนินการด้านการบริหารสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัยให้เหมาะสมกับสถานการณ์ เพื่อสร้างขีด 
 ความสามารถในการแข่งขันในระดับประเทศและนานาชาติ 
 แผนกลยุทธ์ดา้นการจดัการทรัพยส์ิน  กลยุทธ์ที.่.......     หลัก    รอง    

 
3.2 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน (ถ้ามี) 

  นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 5 กลยุทธ์ที่ 5.1-5.3 มาตรการที่ 5.1.1-5.1.7, 5.2.1-5.2.2 และ 5.3.1 
 

 
4.  ผู้รับผิดชอบ  

4.1 หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ   ฝ่ายบรหิาร 

4.2 ผู้รับผิดชอบ   ผศ.ดร.รักษณิา พลสีลา  โทร. 4732 

4.3 ผู้ประสานงาน   นายวิทยา ญาณลาพ  โทร. 4712 

 4.4 ผู้รายงานผล   นายวิทยา ญาณลาพ  โทร. 4712  
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5. หลักการและเหตุผล 
 เพื่อเป็นการติดตามประสิทธิผลของการด าเนินงานบริหารที่เป็นรูปธรรมตามหลักธรรมาภิบาล หลักการมีส่วนร่วม โดยการ
สร้างบรรยากาศการมีส่วนร่วมและส่งเสริมให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น ตลอดจนได้แนวทางและกลยุทธ์ ในการ
ปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างผู้บริหารและบุคลากร และน าข้อมูลที่ได้น าไปพัฒนาการด าเนินงานตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบายการ
ด าเนินงานต่อไปให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป 
 

6. วัตถุประสงค ์
 1) เพื่อแลกเปลี่ยนและรบัฟังความคิดเห็นจากบุคลากร 
 2) เพื่อสร้างบรรยากาศการมีส่วนร่วมและส่งเสริมให้บคุลากรได้มีสว่นร่วมแสดงความคิดเห็น 
 3) เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรไดด้ าเนินงานร่วมกันได้อย่างมปีระสทิธิภาพ 
 

7.  เป้าหมายของโครงการ 
      7.1. เป้าหมายการด าเนินงาน 
 โครงการย่อยที่ 1  กิจกรรมทีมบริหารพบปะและรับฟังความคิดเห็นจากบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์  

(รายงานผลการด าเนินงาน รอบปีท่ี 1) 
  จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนท้ังสิ้น  100  คน  ประกอบด้วย 
      นิสิต   จ านวน  - คน 
      อาจารย์/บุคลากร   จ านวน  100 คน 
   อื่นๆ   จ านวน  - คน 
 โครงการย่อยที่ 2  กิจกรรมทีมบริหารพบปะและรับฟังความคิดเห็นจากบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ และ 
 บุคลากรส านักงานเลขานุการคณะ 
  จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนท้ังสิ้น  65  คน  ประกอบด้วย 
      นิสิต   จ านวน  - คน 
      อาจารย์/บุคลากร   จ านวน  65 คน 
   อื่นๆ   จ านวน  - คน 
 โครงการย่อยที่ 3  กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) การบริหารงานด้านต่างๆ 
  จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนท้ังสิ้น  65  คน  ประกอบด้วย 
      นิสิต   จ านวน  - คน 
      อาจารย์/บุคลากร   จ านวน  65 คน 
   อื่นๆ   จ านวน  - คน 

7.2. กิจกรรม/เนื้อหาที่จะด าเนินการ 
  โครงการย่อยที่ 1  กิจกรรมทีมบริหารพบปะและรับฟังความคิดเห็นจากบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
  (รายงานผลการด าเนินงาน รอบปีท่ี 1) 

1) การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนและรับฟังความคิดเห็นจากบุคลากรภายในคณะ เพื่อรายงานผลการด าเนินงานของ
ทีมบริหาร รอบปีท่ี 1 (ภายในคณะ) จ านวน 1 ครั้ง  
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โครงการย่อยที่ 2  กิจกรรมทีมบริหารพบปะและรับฟังความคิดเห็นจากบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
และบุคลากรส านักงานเลขานกุารคณะ 
1) การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนและรับฟังความคิดเห็นจากบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ภายในคณะ) 

จ านวน 1 ครั้ง และบุคลากรส านักงานเลขานุการ (ภายนอกคณะ) จ านวน 1 ครั้ง เพื่อการบริหารงานในด้านต่างๆให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  

  โครงการย่อยที่ 3  กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) การบริหารงานด้านต่างๆ 
 1) การจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) การบริหารงานด้านตา่งๆ ของคณะ จ านวน 1 ครั้ง 
 

8. งบประมาณด าเนินการ  
โครงการย่อยที่ 1  กิจกรรมทีมบริหารพบปะและรับฟังความคิดเห็นจากบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์  
(รายงานผลการด าเนินงาน รอบปีท่ี 1) 
  รายได้  30,000.-บาท   
ระบุรายละเอียด (แหล่งงบประมาณ)  กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุนการจัดการศึกษา    
ส านักงานเลขานุการคณะฯ  หมวดเงินอุดหนุน โครงการพัฒนาคุณภาพองค์กร 

รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
 1.  ค่ารับรองและพิธีการ        25,000.-บาท 
 2.  ค่าวัสด ุ          4,000.-บาท 
 3.  ค่าใช้สอยอ่ืนๆ         1,000.-บาท 
      รวมท้ังสิ้น   30,000.-บาท 
  หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ 
 

โครงการย่อยที่ 2  กิจกรรมทีมบริหารพบปะและรับฟังความคิดเห็นจากบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ และบุคลากร
ส านักงานเลขานกุารคณะ 
  รายได้  100,000.-บาท  
ระบุรายละเอียด (แหล่งงบประมาณ)  กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุนการจัดการศึกษา    
ส านักงานเลขานุการคณะฯ  หมวดเงินอุดหนุน  โครงการพัฒนาคุณภาพองค์กร 

รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
 1.  ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ         5,000.-บาท 
 2.  ค่ารับรองและพิธีการ        35,000.-บาท 
 3.  ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าท่ีพัก และคา่พาหนะ      55,000.-บาท 
 4.  ค่าวัสด ุ           3,000.-บาท 
 5.  ค่าใช้สอยอ่ืนๆ          2,000.-บาท 
      รวมท้ังสิ้น  100,000.-บาท 
  หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ 
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โครงการย่อยที่ 3  กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) การบริหารงานด้านต่างๆ 
  รายได้  20,000.-บาท   
ระบุรายละเอียด (แหล่งงบประมาณ)  กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุนการจัดการศึกษา    
ส านักงานเลขานุการคณะฯ  หมวดเงินอุดหนุน  โครงการพัฒนาคุณภาพองค์กร 

รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
 1.  ค่ารับรองและพิธีการ          2,000.-บาท 
 2.  ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าท่ีพัก และคา่พาหนะ      12,000.-บาท 
 3.  ค่าของที่ระลึก          2,000.-บาท 
 4.  ค่าวัสด ุ           2,000.-บาท 
 5.  ค่าใช้สอยอ่ืนๆ          2,000.-บาท 
      รวมท้ังสิ้น    20,000.-บาท 
  หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ 
 

9. ขั้นตอนและแผนการด าเนินงาน (PDCA) 
 โครงการย่อยที่ 1  กิจกรรมทีมบริหารพบปะและรับฟังความคิดเห็นจากบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์  

(รายงานผลการด าเนินงาน รอบปีท่ี 1) 
กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ขั้นวางแผนงาน (P) 
1. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
2. จัดประชุมเพื่อเตรียมงาน 

            

ขั้นด าเนินการ (D) 
1. จัดกิจกรรม 

            

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. จัดท าสรุปผลการด าเนินงานของ
โครงการ 

            

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน(A) 
1. สรุปและประเมินผลโครงการ 

            

 
 โครงการย่อยที่ 2  กิจกรรมทีมบริหารพบปะและรับฟังความคิดเห็นจากบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ และ
บุคลากรส านักงานเลขานุการคณะ 

กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ขั้นวางแผนงาน (P) 
1. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
2. จัดประชุมเพื่อเตรียมงาน 

            

ขั้นด าเนินการ (D) 
1. จัดกิจกรรม 
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ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. จัดท าสรุปผลการด าเนินงานของ
โครงการ 

            

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน(A) 
1. สรุปและประเมินผลโครงการ 

            

 
 โครงการย่อยที่ 3  กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) การบริหารงานด้านต่างๆ 

กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ขั้นวางแผนงาน (P) 
1. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
2. จัดประชุมเพื่อเตรียมงาน 

            

ขั้นด าเนินการ (D) 
1. จัดกิจกรรม 

            

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. จัดท าสรุปผลการด าเนินงานของ
โครงการ 

            

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน(A) 
1. สรุปและประเมินผลโครงการ 

            

 
10.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 
 โครงการย่อยที่ 1  กิจกรรมทีมบริหารพบปะและรับฟังความคิดเห็นจากบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์  

(รายงานผลการด าเนินงาน รอบปีท่ี 1) 
 1) วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม พฤษภาคม 2562 
 2) สถานท่ีจัดกิจกรรม คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 โครงการย่อยที่ 2  กิจกรรมทีมบริหารพบปะและรับฟังความคิดเห็นจากบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ และ 
 บุคลากรส านักงานเลขานุการคณะ 
 1) วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม มีนาคม และ พฤษภาคม 2562 
 2) สถานท่ีจัดกิจกรรม คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ และภายนอกสถานท่ี (ต่างจังหวัด)
 โครงการย่อยที่ 3  กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) การบริหารงานด้านต่างๆ 
 1) วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม พฤษภาคม 2562 
 2) สถานที่จัดกิจกรรม คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1) บุคลากรมสี่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ก่อให้เกิดความเชื่อมโยงกับการตดัสินใจในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณค่า 
    และอย่างชอบธรรม 
 2) เกิดบรรยากาศแห่งการท างานภายในองค์กรไปในทางที่สรา้งสรรค์บนพ้ืนฐานของความเข้าใจ 
 3) ผู้บริหารและบุคลากรในคณะ มีการด าเนินงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ 
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12. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPI) 
 โครงการย่อยที่ 1  กิจกรรมทีมบริหารพบปะและรับฟังความคิดเห็นจากบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์  

(รายงานผลการด าเนินงาน รอบปีท่ี 1) 
ปริมาณ คุณภาพ เวลา ต้นทุน 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ  
ร้อยละ 80 ของคณะ 

ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับฟัง และ
เสนอแนะแนวทางการบริหารงาน
ให้กับทีมบริหาร เพื่อการด าเนินงาน
ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพในปีตอ่ไป 

พฤษภาคม 2562 30,000.-บาท 

 

 โครงการย่อยที่ 2  กิจกรรมทีมบริหารพบปะและรับฟังความคิดเห็นจากบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ และ
บุคลากรส านักงานเลขานุการคณะ 

ปริมาณ คุณภาพ เวลา ต้นทุน 
จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ  
ร้อยละ 80 ของส านักงาน
เลขานุการคณะ 

ผู้เข้าร่วมโครงการ (บุคลากร 
ส านักงานเลขานุการคณะ) ได้รับฟัง 
และเสนอแนะแนวทางการบริหารงาน
ให้กับทีมบริหาร เพื่อการด าเนินงาน
ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพในปีตอ่ไป 

มีนาคม และ พฤษภาคม 
2562 

100,000.-บาท 

 

 โครงการย่อยที่ 3  กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) การบริหารงานด้านต่างๆ 
ปริมาณ คุณภาพ เวลา ต้นทุน 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ  
ร้อยละ 80 ของคณะ 

ผู้เข้าร่วมโครงการ ไดร้ับความรู้ในการ
บริหารงานดา้นต่างๆ และสามารถ
น ามาปรับใช้ในการปฏิบตัิงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

พฤษภาคม 2562 20,000.-บาท 

 
 

13. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 สกอ.    ตัวช้ีวัดที ่ 2.4, 7.1 และ 7.2  สงป.   ตัวช้ีวัดที่.................  EdPEx   หมวดที่................. 
 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่ 9 และ 12   สมศ.   ตัวช้ีวัดที ่12 ,13 และ 14 

 
14. การติดตามและประเมินผลโครงการ  (โปรดระบุให้ชัดเจน)  
       1. การประเมินผลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ตามตัวช้ีวัด (KPI) ที่ก าหนด 
 
 
 
 
 

 


