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1. รหัสโครงการ  (ตามเล่มรายได้) โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
   รหัสโครงการ    ปก.501/62 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่การพัฒนา (KM for change) 
 

2.  ความสอดคล้องกับพันธกิจ 
 การผลติบัณฑิต   หลัก    รอง  การวิจัย      หลัก รอง 
 การบริการวิชาการแก่สังคม     หลัก    รอง  การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม    หลัก    รอง 
 บริหารจดัการ      หลัก    รอง 

 

3.  ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) 
3.1  นโยบายมหาวิทยาลัย  
   นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาอย่างมคีุณภาพ 
 แผนกลยุทธ์ดา้นการผลติบัณฑติ  กลยุทธ์ที ่3  หลัก    รอง    
   นโยบายที่ 2 ส่งเสริม สนบัสนุน การวิจัยของมหาวิทยาลัย 
 แผนกลยุทธ์ดา้นการวิจัย  กลยุทธ์ที ่1     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  กลยุทธ์ที.่.......     หลัก    รอง    
   นโยบายที่ 6 เร่งรัดด าเนินการด้านการบริหารสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัยให้เหมาะสมกับสถานการณ์ เพื่อสร้างขีด 
 ความสามารถในการแข่งขันในระดับประเทศและนานาชาต ิ
 แผนกลยุทธ์ดา้นการจดัการทรัพยส์ิน  กลยุทธ์ที.่.......     หลัก    รอง    

3.2 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน (ถ้ามี) 
          ยุทธศาสตร์ที่ 1 , 2 , 5 กลยุทธ์ที่ 1.4 , 2.2 , 5.1 มาตรการที่ 1.4.1 , 2.2.1, 2.2.2 , 5.1.7 
 
4.  ผู้รับผิดชอบ  
  4.1 หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  หน่วยประกันคณุภาพการศึกษา 

  4.2 ผู้รับผิดชอบ   ดร.พฤฒินันท์ สุฤทธิ์   โทร 4760 
 4.3 ผู้ประสานงาน   นางสาวิตร ี พิมผาสุข   โทร  4701 
    นางดวงเดือน ประสานสมบตั ิ  โทร  4706 
 4.4 ผู้รายงานผล   นางสาวิตร ี พิมผาสุข   โทร  4701 

 
 5. หลักการและเหตุผล 

 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่การพัฒนา เป็นการประยุกต์ใช้การจัดการความรู้ (Knowledge Management, KM) มาเป็น
เครื่องมือที่ส าคัญยิ่งในการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรให้ประสบความส าเร็จดั่งวิสัยทัศน์  พันธกิจและประเด็น
ยุทธศาสตร์ของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยมุ่งเน้นการท างานในลักษณะเรียนรู้ร่วมกัน พัฒนาการท างานแบบมีส่วนร่วม โดย
ส่งเสริมให้บุคลากรได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองไปสู่บุคคลแห่งการเรียนรู้ และน าองค์กรมุ่งสู่ “องค์กรแห่งการเรียนรู้ 
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(Learning organization)” นอกจากนี้ KM ยังเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการรวบรวมประเด็นความรู้สู่การปฏิบัติในลักษณะ explicit 
knowledge เพื่อน ามาใช้เป็นแบบอย่างแนวทางปฏิบัติที่ดีในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดใช้ในการเป็น
เครื่องมือในการระดมความคิด วางแผน และด าเนินโครงการต่างๆ ขององค์กรให้ส าเร็จลุล่วงตามเป้าประสงค์  
 
6. วัตถุประสงค ์
 1) เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามพันธกิจด้านการผลติบัณฑิต/วิชาการ 
 2) เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่ตามพันธกิจด้านการวิจัย 
 3) เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่การพัฒนาด้านอื่นๆ 
 
7.  เป้าหมายของโครงการ 
      7.1. เป้าหมายการด าเนินงาน 
  ด้านพัฒนาวิชาการคณะ  ประกอบด้วย 

นิสิต      จ านวน       -      คน 
      บุคลากรสายวิชาการ จ านวน         50      คน 
      บุคลากรสายสนับสนุน จ านวน         20      คน 
      สังคม   จ านวน           1      คน 

7.2. กิจกรรม/เนื้อหาท่ีจะด าเนินการ 
 1)  กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามพันธกิจด้านการผลติบัณฑิต/วิชาการ 

  2)  กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สูต่ามพันธกิจด้านการวิจยั 
  3)  กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่การพัฒนาด้านอื่น ๆ  
 
8. งบประมาณด าเนินการ  
  รายได้  30,000.-บาท   
ระบุรายละเอียด(แหล่งงบประมาณ)  กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา  งานสนับสนุนการจัดการศึกษา  
ส านักงานเลขานุการคณะฯ  หมวดเงินอุดหนุน  โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
 1. ค่าเบี้ยเลีย้ง ค่าเช่าท่ีพักและค่าพาหนะ           5,000.-บาท 
 2. ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม   12,000.-บาท 
 3. ค่าเลี้ยงรับรอง        3,000.-บาท 
 4. ค่าตอบแทนวิทยากร        5,000.-บาท 
 5. ค่าวัสดุในโครงการ        2,000.-บาท 
 6. ค่าของที่ระลึก        1,000.-บาท 
 7. ค่าตอบแทนการปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการ     1,000.-บาท 
 8. ค่าใช้สอยอ่ืน ๆ         1,000.-บาท 
      รวมท้ังสิ้น  30,000.-บาท 
 หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ 
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9. ขั้นตอนและแผนการด าเนินงาน   (PDCA)  
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. ประชุมวางรูปแบบการด าเนินงาน 
2. ติดต่อ / ประสานงานผู้ทรงคุณวุฒิ 

            

ขั้นด าเนินการ (D) 
1. ประชาสัมพันธ์โครงการ 
2. จัดกิจกรรม 

            

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. สรุปผลการด าเนินงาน 

            

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A) 
1. วิเคราะห์การด าเนินงานและก าหนด
แนวทางการจัดโครงการในครั้งต่อไป 

            

 

10.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 
 1) วัน เวลา ในการจัดกิจกรรม ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 
 2) สถานท่ีจัดกิจกรรม คณะวิทยาศาสตร์การแพทย ์  
 

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1) มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูสู้่การพฒันาด้านการผลติบัณฑติ / วิชาการ 
 2) มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูสู้่การพฒันาด้านการวิจัย 
 3) มีการรวบรวมประเด็นความรู้สูก่ารปฏิบัติในลักษณะ explicit knowledge ในประเด็นที่สอดคล้องกับพันธกิจ 
    และประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย ์
 

12. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPI) 
ปริมาณ คุณภาพ เวลา ต้นทุน 

1. มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้(KM) 
ด้านการผลติบัณฑติและด้านการวจิัย 
หรือด้านอ่ืนๆ อย่างน้อย 2 กิจกรรม 
2. มี KA อย่างน้อย 2 องค์ความรู้ 

- ตุลาคม 2561 – กันยายน 
2562 

30,000.-บาท 

 

13. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 สกอ.    ตัวช้ีวัดที ่ 5.1, 5.2  สงป.   ตัวช้ีวัดที่.................  EdPEx   หมวดที่................. 
 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.................  สมศ.   ตัวช้ีวัดที่.................   

 

14. การติดตามและประเมินผลโครงการ  (โปรดระบุให้ชัดเจน)  
       1.  การประเมินผลเชิงปริมาณ ตามตัวช้ีวัด (KPI) ที่ก าหนด 
       2.  การประเมินผล / ติดตามผล ภายหลังเสร็จสิ้นโครงการ จากบุคลากรและนสิิตคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
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1. รหัสโครงการ  (ตามเล่มรายได้) โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
   รหัสโครงการ    ปก.502/62 โครงการศึกษาดูงานและสรา้งเครอืข่ายความร่วมมือด้านการประกนัคุณภาพการศึกษา 
 

2.  ความสอดคล้องกับพันธกิจ 
 การผลติบัณฑิต   หลัก    รอง  การวิจัย      หลัก รอง 
 การบริการวิชาการแก่สังคม     หลัก    รอง  การท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม    หลัก    รอง 
 บริหารจดัการ      หลัก    รอง 

 

3.  ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) 
3.1  นโยบายมหาวิทยาลัย  
   นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาอย่างมคีุณภาพ 
 แผนกลยุทธ์ดา้นการผลติบัณฑติ  กลยุทธ์ที ่3  หลัก    รอง    
   นโยบายที่ 2 ส่งเสริม สนบัสนุน การวิจัยของมหาวิทยาลัย 
 แผนกลยุทธ์ดา้นการวิจัย  กลยุทธ์ที ่1     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  กลยุทธ์ที.่.......     หลัก    รอง    
   นโยบายที่ 6 เร่งรัดด าเนินการด้านการบริหารสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัยให้เหมาะสมกับสถานการณ์ เพื่อสร้างขีด 
 ความสามารถในการแข่งขันในระดับประเทศและนานาชาติ 
 แผนกลยุทธ์ดา้นการจดัการทรัพยส์ิน  กลยุทธ์ที.่.......     หลัก    รอง    

3.2 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน (ถ้ามี) 
          ยุทธศาสตร์ที่ 5 กลยุทธ์ที่ 5.1 มาตรการที่ 5.1.7 
 

4.  ผู้รับผิดชอบ  
  4.1 หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  หน่วยประกันคณุภาพการศึกษา 

 4.2 ผู้รับผิดชอบ   ดร.พฤฒินันท์ สุฤทธิ์   โทร 4760 
 4.3 ผู้ประสานงาน   นางสาวิตร ี พิมผาสุข   โทร  4701 
    นางดวงเดือน ประสานสมบตั ิ  โทร  4706 
 4.4 ผู้รายงานผล   นางสาวิตร ี พิมผาสุข   โทร  4701 

 

 5. หลักการและเหตุผล 
 ตามประเด็นยุทธศาสตร์ การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ กลยุทธ์ 
ว่าด้วย การเสรมิความเขม้แข็งของระบบบริหาร และมาตรการด้านการใช้ QA & KM & RM เป็นเครื่องมือหนึ่งในการบริหารนั้น  
ฝ่ายประกันคณุภาพการศึกษา จึงพัฒนาโครงการเพื่อสนองต่อประเด็นยุทธศาสตร์ดังกล่าว โดยจัดท าโครงการศึกษาดูงานและ 
สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการประกันคุณภาพการศึกษากับหน่วยงาน/สถาบันการศึกษา หรือหน่วยงานอ่ืนท้ังภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อเป็นแบบอย่างหรือแนวปฏิบตัิที่ดี (best practice) ส าหรับบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
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และนิสติสาขาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ อีกท้ังยังมีกิจกรรมถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวมถึงสร้างเครือข่ายทางด้านประกันคุณภาพ
การศึกษาท้ังในระดับคณะและระดับของนิสิตกับหน่วยงาน/สถาบันการศึกษาอ่ืนๆ  
 

6. วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อศึกษาดูงาน การอบรม ประชุม ด้านการบริหารงานและด้านประกันคณุภาพการศึกษา 
 2. เพื่อได้แนวคิดหรือแนวทางปฏบิัติที่ดีในการด าเนินงานการบริหารงานและการประกันคุณภาพการศึกษา 
 3. เพื่อถ่ายทอดความรู้ที่ได้จากการศึกษาดูงาน การอบรม ประชุม ดา้นประกันคณุภาพการศึกษาแก่บุคลากร และนิสติ 
    คณะวิทยาศาสตร์การแพทย ์
 4. เพื่อสร้างเครือข่ายทางด้านประกันคุณภาพการศึกษาทั้งในระดับคณะและระดับของนิสิตกบัหน่วยงาน/ 
     สถาบันการศึกษาอ่ืนๆ 
 

7.  เป้าหมายของโครงการ 
      7.1. เป้าหมายการด าเนินงาน 
  ด้านพัฒนาวิชาการคณะ  ประกอบด้วย 

นิสิต      จ านวน        -      คน 
      บุคลากรสายวิชาการ จ านวน         20      คน 
      บุคลากรสายสนับสนุน จ านวน         20      คน 
      สังคม   จ านวน          -      คน 

7.2. กิจกรรม/เนื้อหาท่ีจะด าเนินการ 
  1)  ศึกษาดูงาน อบรม ประชุม ด้านการบริหารงานและด้านประกันคุณภาพการศึกษา 
  2)  เพื่อถ่ายทอดความรู้ที่ได้จากการศึกษาดูงานด้านประกันคณุภาพการศึกษาแก่บุคลากร และนิสติ 
      คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์  
  3)  สร้างเครือข่ายทางด้านประกันคุณภาพการศึกษาทั้งในระดับคณะและระดับของนิสติกับหน่วยงาน /  

     สถาบันการศึกษาอ่ืนๆ 
 

8. งบประมาณด าเนินการ  
  รายได้  20,000.-บาท   
ระบุรายละเอียด(แหล่งงบประมาณ)  กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา  งานสนับสนุนการจัดการศึกษา  
ส านักงานเลขานุการคณะฯ  หมวดเงินอุดหนุน  โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
 1. ค่าเบี้ยเลีย้ง ค่าเช่าท่ีพักและค่าพาหนะ           5,000.-บาท 
 2. ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม     8,000.-บาท 
 3. ค่าเลี้ยงรับรอง        2,000.-บาท 
 5. ค่าวัสดุในโครงการ        2,000.-บาท 
 6. ค่าของที่ระลึก        1,000.-บาท 
 8. ค่าตอบแทนการปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการ     1,000.-บาท 
 7. ค่าใช้สอยอ่ืน ๆ         1,000.-บาท 
      รวมท้ังสิ้น  20,000.-บาท 
 หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ 
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9. ขั้นตอนและแผนการด าเนินงาน   (PDCA)  
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. ประชุมวางรูปแบบ ติดต่อ / 
ประสานงานเรื่องศึกษาดูงานท้ังภายใน
และภายนอกสถาบัน 

            

ขั้นด าเนินการ (D) 
1. ศึกษาดูงานภายในหรือภายนอก
มหาวิทยาลยั 
2. ประชาสัมพันธแ์ละจัดกจิกรรม
ถ่ายทอดความรูด้้าน QA แก่บุคลากร
และนิสติ 

         
 
 
 
 

   

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. สรุปผลการด าเนินงาน 

            

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A) 
1. วิเคราะห์การด าเนินงานและก าหนด
แนวทางการจัดโครงการในครั้งต่อไป 

            

 

10.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 
 1) วัน เวลา ในการจัดกิจกรรม ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 
 2) สถานท่ีจัดกิจกรรม คณะวิทยาศาสตร์การแพทย ์  
 

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1) ได้แนวคิดหรือแนวทางปฏิบตัิทีด่ีในการด าเนินงานด้านประกันคณุภาพจากการศึกษาดูงานด้านประกันคุณภาพ- 
     การศึกษาภายในหรือภายนอกสถาบัน 
 2) บุคลากร และนสิิตคณะวิทยาศาสตร์การแพทย ์มีความรู้และความเข้าใจด้านประกันคณุภาพการศกึษาเพิ่มขึ้น 
 3) บุคลากรและนิสติคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีการสรา้งเครือข่ายทางด้านประกันคณุภาพการศึกษาภายในหรือ 
     นอกคณะ รวมถึงหน่วยงาน/สถาบันการศึกษาอ่ืนๆ 
 

12. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPI) 
ปริมาณ คุณภาพ เวลา ต้นทุน 

1. มกีารสร้างเครือข่ายและมีการจดั
กิจกรรมร่วมกันของนิสิต/อาจารย/์
เจ้าหน้าท่ี ภายในหรือภายนอก
มหาวิทยาลยั อย่างน้อย 1 
หน่วยงาน 

1. มีการประยุกต์ใช้ความรู้
จากการสร้างเครือข่ายเพื่อ
พัฒนางานด้านประกัน
คุณภาพของหน่วยงาน 

ตุลาคม 2561 – กันยายน 
2562 

20,000.-บาท 
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13. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 สกอ.    ตัวช้ีวัดที ่ 5.1, 5.2  สงป.   ตัวช้ีวัดที่.................  EdPEx   หมวดที่................. 
 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.................  สมศ.   ตัวช้ีวัดที่.................   

 
14. การติดตามและประเมินผลโครงการ  (โปรดระบุให้ชัดเจน)  
       1. การประเมินผลเชิงปริมาณ ตามตัวช้ีวัด (KPI) ที่ก าหนด 
       2. การประเมินผล / ติดตามผล ภายหลังเสร็จสิ้นโครงการ จากบุคลากรและนสิิตคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
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1. รหัสโครงการ  (ตามเล่มรายได้) โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
   รหัสโครงการ    ปก.503/62 โครงการติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร และ 

ระดับคณะ ประจ าปีการศึกษา 2561 
 

2.  ความสอดคล้องกับพันธกิจ 
 การผลติบณัฑิต      หลัก    รอง  การวิจัย      หลัก    รอง 
 การบริการวิชาการแก่สังคม     หลัก    รอง  การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม    หลัก    รอง 
 บริหารจดัการ   หลัก    รอง 

 

3.  ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร 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) 
          ยุทธศาสตร์ที่ 5 กลยุทธ์ที่ 5.2 มาตรการที ่5.2.1 , 5.2.2 
 
4.  ผู้รับผิดชอบ  
  4.1 หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  หน่วยประกันคณุภาพการศึกษา 

 4.2 ผู้รับผิดชอบ   ดร.พฤฒินันท์ สุฤทธิ์   โทร 4760 
 4.3 ผู้ประสานงาน   นางสาวิตร ี พิมผาสุข   โทร  4701 
    นางดวงเดือน ประสานสมบตั ิ  โทร  4706 
 4.4 ผู้รายงานผล   นางสาวิตร ี พิมผาสุข   โทร  4701 
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 5. หลักการและเหตุผล 
 ตามประเด็นยุทธศาสตร์ การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ กลยุทธ์ ว่าด้วย 
การเสริมความเข้มแข็งของระบบบริหารนั้น ฝา่ยประกันคุณภาพการศึกษา จึงพัฒนาโครงการเพื่อสนองต่อประเด็นยุทธศาสตร์ดังกล่าว 
โดยจดัท าโครงการติดตาม ตรวจสอบและประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสตูร และระดบัคณะ ประจ าปีการศึกษา 2561
เพื่อให้มีการด าเนินการด้านประกันคุณภาพการศึกษา มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีการเผยแพรสู่่สาธารณะให้เป็นที่ยอมรับ ซึ่งการที่จะ
เกิดผลสมัฤทธ์ิทางด้านการประกันคุณภาพการศึกษาได้ดีนั้น บุคลากรในองค์กรจะต้องมีความรู้ความเขา้ใจที่ถูกต้อง รวมทั้งมีทัศนคติที่
ดี เห็นความส าคญัของงานในด้านนี้ ดังนั้น กิจกรรมส่งเสริมความเข้าใจในการท าการประกันคณุภาพการศึกษาจึงมีส่วนส าคญัที่จะท า
ให้การประกันคณุภาพประสบความส าเร็จและเกดิขึ้นจากการร่วมแรงร่วมใจของบุคลากรในองค์กร  
 
6. วัตถุประสงค ์
 1) เพื่อติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2561 ระดับหลักสูตรและระดับคณะ 

2) เพื่อเป็นการรักษาระบบประกนัคุณภาพการศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ให้ยั่งยืน โดยมุง่หวังในการน าผลการ
ประเมินตรวจสอบประเมินคณุภาพมาใช้ในการปรับปรุงพัฒนาและวางแผนการด าเนินงานด้านการประกันคณุภาพการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง 

 3) เพื่อจัดท าการประเมินคณุภาพภายใน ประจ าปีการศึกษา 2561 ของระดับหลักสูตรและระดับคณะ 
 
7.  เป้าหมายของโครงการ 
      7.1. เป้าหมายการด าเนินงาน 
  ด้านพัฒนาวิชาการคณะ  ประกอบด้วย 

นิสิต      จ านวน       10      คน 
      บุคลากรสายวิชาการ จ านวน         40      คน 
      บุคลากรสายสนับสนุน จ านวน         40      คน 
      สังคม   จ านวน           4      คน 

7.2. กิจกรรม/เนื้อหาท่ีจะด าเนินการ 
  1) ติดตาม และตรวจสอบการประเมินระดับหลักสูตร และระดับคณะ 
  2) จัดประเมินระดับหลักสูตร 
  3) จัดประเมินระดับคณะ 

8. งบประมาณด าเนินการ  
  รายได้  100,000.-บาท   
ระบุรายละเอียด(แหล่งงบประมาณ)  กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา  งานสนับสนุนการจัดการศึกษา  
ส านักงานเลขานุการคณะฯ  หมวดเงินอุดหนุน  โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
 1. ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม   20,000.-บาท 
 2. ค่าเลี้ยงรับรอง      10,000.-บาท 
 3. ค่าเบี้ยเลีย้ง ค่าเช่าท่ีพักและค่าพาหนะ    20,000.-บาท 
 4. ค่าวัสดุในโครงการ        6,000.-บาท 
 5. เงินค่าตอบแทนผู้ประเมิน       40,000.-บาท 
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 6. เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ     2,000.-บาท 
 7. ค่าใช้สอยอ่ืนๆ        2,000.-บาท 
     รวมท้ังสิ้น            100,000.-บาท 
 หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ 
 
9. ขั้นตอนและแผนการด าเนินงาน   (PDCA)  

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. ขออนุมัติโครงการ 
2. แต่งตั้งคณะท างาน 
3. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนิน
โครงการ 

            

ขั้นด าเนินการ (D) 
1. ประชมุคณะท างานและรวบรวม
หลักฐาน 
2. ติดตามและตรวจสอบข้อมูลเพือ่การ
ประเมินระดับหลักสูตร ประจ าปี
การศึกษา 2561 
3. จัดท าการประเมินระดับหลักสตูร 
4. ประชุมคณะท างานและรวบรวม
หลักฐานและจัดท ารายงานการประเมิน
ตนเองระดับคณะ 
5. รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดท ารายงานการ
ประเมินตนเองระดับคณะ ประจ าปี
การศึกษา 2561 
6. จัดการประเมินระดับคณะ 

            

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. ด าเนินการจดัท าประเมินระดับ
หลักสตูร  
2. ด าเนินการจดัท าการประเมิน ระดับ
คณะ 

            

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A) 
1. สรุปผลโครงการเพื่อน าไปพัฒนา
และปรับปรุงต่อไป 
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10.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 
 1) วัน เวลา ในการจัดกิจกรรม ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 
 2) สถานท่ีจัดกิจกรรม คณะวิทยาศาสตร์การแพทย ์  
 
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1) ได้รับการตรวจและประเมินคณุภาพภายใน ประจ าปีการศึกษา 2561 ทั้งระดับหลักสูตรและระดบัคณะ 
 2) ได้แนวทางการปรับปรุงการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
 3) ได้ด าเนินการจัดท ารายงานการประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ  
 
12. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPI) 

ปริมาณ คุณภาพ เวลา ต้นทุน 
1. ทุกระดับได้รับการประเมิน 
2. มีรายงานผลการด าเนินงาน
ประจ าปีทุกระดับตามก าหนด 
3. ทุกหลักสูตรผ่านเกณฑ์การ
ประเมินตัวบ่งช้ีมาตรฐาน 
4. ทุกหลักสูตรมีผลการ
ประเมินตัวบ่งช้ีพัฒนา  3.51 
5. มีผลการประเมินตาม 
เกณฑ์การประเมินสกอ.ระดับ
คณะ  4.00 

1. มีการน าผลการประเมิน
ตรวจสอบ ไปพัฒนาการ
ด าเนินงานของทุกหน่วยงาน 

ตุลาคม 2561 – กันยายน 
2562 

100,000.-บาท 

 
13. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 

 สกอ.    ตัวช้ีวัดที ่ 5.1, 5.2  สงป.   ตัวช้ีวัดที่.................  EdPEx   หมวดที่................. 
 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.................  สมศ.   ตัวช้ีวัดที.่................   

 
14. การติดตามและประเมินผลโครงการ  (โปรดระบุให้ชัดเจน)  
       1. การประเมินผลทั้งเชิงปริมาณ  และคณุภาพตามตัวช้ีวัด  (KPI)  ที่ก าหนด 
       2. การประเมินผล/ตดิตามผล  ภายหลังเสร็จสิ้นโครงการ  จากผลงานวิจัยของผู้เข้าร่วมโครงการ 
 
 
 
 


