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1. รหัสโครงการ  (ตามเล่มรายได้) โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
   รหัสโครงการ    ปก.501/63 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่การพัฒนา (KM for change) 
 

Value Chain    ต้นน ้า   กลางน ้า   ปลายน ้า   
 

2.  ความสอดคล้องกับพันธกิจมหาวิทยาลัย 
 การผลติบัณฑิต   หลัก    รอง  การวิจัย      หลัก รอง 
 การบริการวิชาการแก่สังคม     หลัก    รอง  การท้านุบ้ารุงศิลปวัฒนธรรม    หลัก    รอง 
 บริหารจดัการ      หลัก    รอง 

 

3.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ  
3.1   ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564)  
 ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2562-2564)  

   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลติบัณฑิตให้มีคณุภาพฯ 
  กลยุทธ์ที ่1.2 แนวทางการขับเคลื่อน 1.2.2 ตัวชี วัดที ่1.2.2.1  หลัก    รอง 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพิม่ขีดความสามารถการวิจยั เพื่อสร้างนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ 
  กลยุทธ์ที ่2.1 แนวทางการขับเคลื่อน 2.1.1-2 ตัวชี วัดที ่2.1.1.1-4 , 2.1.2.1-3     หลัก  รอง 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสรมิสร้างศักยภาพการให้บริการวิชาการเพื่อสร้างความเขม้แข็งให้แก่ชุมชน 
  กลยุทธ์ที่............ แนวทางการขับเคลื่อน........ ตัวชี วัดที่..............     หลัก    รอง 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมการท้านุบ้ารุงศลิปะและวัฒนธรรม เพื่ออนุรักษ์ สืบสานและเช่ือมโยงกับประเพณีของท้องถิ่น 
  กลยุทธ์ที่............ แนวทางการขับเคลื่อน........ ตัวชี วัดที่..............     หลัก    รอง 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจดัการเชิงบูรณาการเพื่อความเข้มแข็งและยั่งยืน 
  กลยุทธ์ที่............ แนวทางการขับเคลื่อน........ ตัวชี วัดที่..............     หลัก    รอง 

 

 3.2 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน (ถ้ามี) 
          ยุทธศาสตร์ที่ 1 , 2 , 5 กลยทุธ์ที่ 1.4 , 2.2 , 5.1 มาตรการที่ 1.4.1 , 2.2.1, 2.2.2 , 5.1.7 
 

4.  ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 4.1 ลักษณะการด าเนินงาน   โครงการ     การด้าเนินงาน 

4.2 ภายใต้แผนงาน(ถ้ามี)................................................................................................................................. 
4.3 ลักษณะโครงการ     โครงการที่ใช้งบประมาณ   โครงการทีไ่ม่ใช้งบประมาณ 
4.4 วิธีการด าเนินงาน    ด้าเนินการเอง     จัดจ้าง 
4.5 รหัส GFMIS ของโครงการ(ถ้ามี)............................................................................................................... 

 

5.  ผู้รับผิดชอบ  
5.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ   หน่วยประกันคณุภาพการศึกษา 

5.2 ผู้รับผิดชอบ   ดร.พฤฒินันท์ สุฤทธิ์  โทร 4760 

5.3 ผู้ประสานงาน   นางสาวิตร ี พิมผาสุข  โทร  4701   

     นางดวงเดือน ประสานสมบตั ิ โทร  4706 

5.4 ผู้รายงานผล   นางสาวิตร ี พิมผาสุข  โทร  4701 

NU-PL-63 002 



 

 

193 
 

 6. หลักการและเหตุผล 
 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่การพัฒนา เป็นการประยุกต์ใช้การจัดการความรู้ (Knowledge Management, KM) มาเป็น
เครื่องมือที่ส้าคัญยิ่งในการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรให้ประสบความส้าเร็จดั่งวิสัยทัศน์  พันธกิจและประเด็น
ยุทธศาสตร์ของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยมุ่งเน้นการท้างานในลักษณะเรียนรู้ร่วมกัน พัฒนาการท้างานแบบมีส่วนร่วม โดยส่งเสริม
ให้บุคลากรได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองไปสู่บุคคลแห่งการเรียนรู้ และน้าองค์กรมุ่งสู่ “องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning 
organization)” นอกจากนี  KM ยังเป็นเครื่องมือท่ีช่วยในการรวบรวมประเด็นความรู้สู่การปฏิบัติในลักษณะ explicit knowledge เพื่อ
น้ามาใช้เป็นแบบอย่างแนวทางปฏิบัติที่ดีในการด้าเนินกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดใช้ในการเป็นเครื่องมือในการระดม
ความคิด วางแผน และด้าเนินโครงการต่างๆ ขององค์กรให้ส้าเร็จลุล่วงตามเป้าประสงค์  
 
7. วัตถุประสงค์ 
 1) เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามพันธกิจด้านการผลติบัณฑิต/วิชาการ 
 2) เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่ตามพันธกิจด้านการวิจัยและด้านประกันคุณภาพการศึกษา 
 3) เพื่อศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่างหน่วยงานหรือสถาบัน 
 
8.  เป้าหมายของโครงการ 
      8.1. เป้าหมายการด าเนินงาน 

เชิงผลผลิต(Output) 1)  กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามพันธกิจด้านการผลติบัณฑิต/วิชาการ 
2)  กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สูต่ามพันธกิจด้านการวิจยัและด้านประกันคณุภาพการศึกษา 
3)  กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่การพัฒนาด้านอื่น ๆ  

เชิงผลลัพธ์
(Outcome) 

1) มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ทางด้านการประกันคณุภาพในระดับสถาบัน 2 ครั ง  
2) มีการศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ต่างหน่วยงานหรือสถาบัน อยา่งน้อย 1 ครั ง  
3) ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจตั งแต่ 3.5 ขึ นไปจากคะแนนเตม็ 5  

 
 8.2 กลุม่เป้าหมาย (รายกิจกรรม) 

เป้าหมาย หน่วยนับ จ านวน 
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น คน 70 - - 
นิสิต คน 10 - - 
บุคลากรสายวิชาการ คน 40 - - 
บุคลากรสายสนับสนุน คน 20 - - 
ประชาชน/สังคม....... คน - - - 
ศิษย์เก่า......... คน - - - 
องค์กร/ระบบบริหารจัดการ........... ระบุหน่วยนับ... - - - 
หลักสตูร........... ระบุหน่วยนับ... - - - 
อื่นๆ..................................... ระบุหน่วยนับ... - - - 
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 8.3 กจิกรรม/เนื้อหา/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนินการ (รายกิจกรรม) 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (บาท) 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

(บาท) ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

กิจกรรม                           

ขั นวางแผนงาน (P) 
1. ประชุมวางรูปแบบการ
ด้าเนินงาน 
2. ติดต่อ / ประสานงานผู้เชี่ยวชาญ 
3. ประชาสัมพันธ์โครงการ 

  

  

                      

ขั นด้าเนินการ (D) 
1. ด้าเนินการจดัโครงการ/ประชุม 
2. ด้าเนินการศึกษาดูงานต่าง
หน่วยงาน/สถาบัน  

  
 

          

ขั นสรุปและประเมินผล (C) 
1. สรุปผลการด้าเนินงาน 

            
 

ขั นปรับปรุงตามผลการประเมิน(A) 
1. วิเคราะห์การด้าเนินงานและ
ก้าหนดแนวทางการจัดโครงการใน
ครั งต่อไป 

            
 

รวม 100,000.-   30,000.-  30,000.-  30,000.-   10,000.-  
 

9. งบประมาณ  
 9.1 แหล่งงบประมาณ 

  เงินรายได้ 100,000.-บาท        งบประมาณแผ่นดิน...................................บาท   
  แหล่งทุนภายนอก...............................บาท     เงินกู้...................................บาท   
กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุนการจัดการศึกษา ส้านักงานเลขานุการคณะฯ  

หมวดเงินอุดหนุน  โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 
9.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
       (รายกิจกรรมและระบุแหล่งเงินให้สอดคล้องกับข้อที่ 9.1) 

ล าดับ รายการ จ านวน (บาท) 
1. ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ 30,000.- 
2. ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 30,000.- 
3. ค่าเลี ยงรับรอง 15,000.- 
4. ค่าของที่ระลึก 1,000.- 
5. ค่าตอบแทนวิทยากร 20,000.- 
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6. ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 2,000.- 
7. ค่าวัสดุในโครงการ 1,000.- 
8. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 1,000.- 

 รวม 100,000.- 
*หมายเหตุ   ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 

 
10.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ (รายกิจกรรม) 

ล าดั
บ 

รายการ กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 

10.1 วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม ตุลาคม 2562 – กันยายน 
2563 

- - 

10.2 สถานท่ีจัดกิจกรรม คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
มหาวิทยาลยันเรศวร 

- - 

 
11. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPI) 

ประเภท ตัวชี้วัดความส าเร็จ (KPI) 
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 

 ปริมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 คุณภาพ 
 

1. มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
(KM) ด้านการผลิตบณัฑิตและด้าน
การวิจัย หรือด้านอื่นๆ อย่างน้อย 2 
กิจกรรม 
2. มี KA อย่างน้อย 2 องค์ความรู้ 
3. มีการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยน
เรียนรูต้่างสถาบันหรือหน่วยงาน 1 
ครั ง 
- 

- - 

 
12. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 

 สกอ.    ตัวชี วัดที ่ 2.1, 2.2, 2.3  สงป.   ตัวชี วัดที่.................  EdPEx   หมวดที่....4............. 
 ก.พ.ร   ตัวชี วัดที่.................  สมศ.   ตัวชี วัดที่.................   

 
13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1) มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูสู้่การพฒันาด้านการผลติบัณฑติ / วิชาการ 
 2) มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูสู้่การพฒันาด้านวิจัยและด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
 3) มีการรวบรวมประเด็นความรู้สูก่ารปฏิบัติในลักษณะ explicit knowledge ในประเด็นท่ีสอดคล้องกับพันธกิจ 
    และประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย ์
 4) มีการศึกษาดูงานและแลกเปลีย่นเรียนรู้ต่างสถาบัน 
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14. การติดตามและประเมินผลโครงการ  (โปรดระบุให้ชัดเจน)  

1. การประเมินผลเชิงปริมาณ ตามตัวชี วัด (KPI) ที่ก้าหนด 
 

 

     ...............................................ผูร้ับผิดชอบโครงการ 
                 (ดร.พฤฒินันท์  สุฤทธิ์) 
 

       ................................................หัวหน้าหน่วยงาน 
                (นายวิทยา  ญาณลาพ) 
 

                       .................................................คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
                 (รศ.ดร.สุขกิจ  ยะโสธรศรีกลุ) 
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1. รหัสโครงการ  (ตามเล่มรายได้) โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
   รหัสโครงการ    ปก.502/63 โครงการติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร และ 

ระดับคณะ ประจ้าปีการศึกษา 2562 
 

Value Chain    ต้นน ้า   กลางน ้า   ปลายน ้า   
 

2.  ความสอดคล้องกับพันธกิจมหาวิทยาลัย 
 การผลติบณัฑิต      หลัก    รอง  การวิจัย      หลัก    รอง 
 การบริการวิชาการแก่สังคม     หลัก    รอง  การท้านุบ้ารุงศิลปวัฒนธรรม    หลัก    รอง 
 บริหารจดัการ   หลัก    รอง 

 

3.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ  
3.1   ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564)  
 ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2562-2564)  

   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลติบัณฑิตให้มีคณุภาพฯ 
  กลยุทธ์ที่............ แนวทางการขับเคลื่อน........ ตัวชี วัดที่..............     หลัก    รอง 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพิม่ขีดความสามารถการวิจยั เพื่อสร้างนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ 
  กลยุทธ์ที่............ แนวทางการขับเคลื่อน........ ตัวชี วัดที่..............     หลัก    รอง 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสรมิสร้างศักยภาพการให้บริการวิชาการเพื่อสร้างความเขม้แข็งให้แก่ชุมชน 
  กลยุทธ์ที่............ แนวทางการขับเคลื่อน........ ตัวชี วัดที่..............     หลัก    รอง 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมการท้านุบ้ารุงศลิปะและวัฒนธรรม เพื่ออนุรักษ์ สืบสานและเช่ือมโยงกับประเพณีของท้องถิ่น 
  กลยุทธ์ที่............ แนวทางการขับเคลื่อน........ ตัวชี วัดที่..............     หลัก    รอง 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจดัการเชิงบูรณาการเพื่อความเข้มแข็งและยั่งยืน 
  กลยุทธ์ที ่5.1 แนวทางการขับเคลื่อน 5.1.1 ตัวชี วัดที่ 5.1.1.1  หลัก    รอง 

 

 3.2 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน (ถ้ามี) 
          ยุทธศาสตร์ที่ 5 กลยุทธ์ที่ 5.2 มาตรการที ่5.2.1 , 5.2.2 
4.  ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 4.1 ลักษณะการด าเนินงาน   โครงการ     การด้าเนินงาน 

4.2 ภายใต้แผนงาน(ถ้ามี)................................................................................................................................. 
4.3 ลักษณะโครงการ     โครงการที่ใช้งบประมาณ   โครงการทีไ่ม่ใช้งบประมาณ 
4.4 วิธีการด าเนินงาน    ด้าเนินการเอง     จัดจ้าง 
4.5 รหัส GFMIS ของโครงการ(ถ้ามี).............................................................................................................. 

 

5.  ผู้รับผิดชอบ  
5.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ   หน่วยประกันคณุภาพการศึกษา 

5.2 ผู้รับผิดชอบ   ดร.พฤฒินันท์ สุฤทธิ์  โทร 4760 

5.3 ผู้ประสานงาน   นางสาวิตร ี พิมผาสุข  โทร  4701   

     นางดวงเดือน ประสานสมบตั ิ โทร  4706 

5.4 ผู้รายงานผล   นางสาวิตร ี พิมผาสุข  โทร  4701 

NU-PL-63 002 
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 6. หลักการและเหตุผล 
 ตามประเด็นยุทธศาสตร์ การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ กลยุทธ์ ว่าด้วย การ
เสรมิความเขม้แข็งของระบบบริหารนั น ฝ่ายประกันคณุภาพการศกึษา จึงพัฒนาโครงการเพื่อสนองต่อประเด็นยุทธศาสตร์ดังกล่าว โดย
จัดท้าโครงการติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร และระดับคณะ ประจา้ปีการศึกษา 2561เพื่อให้มี
การด้าเนินการด้านประกันคณุภาพการศึกษา มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีการเผยแพร่สูส่าธารณะให้เป็นที่ยอมรับ ซึ่งการที่จะเกิด
ผลสัมฤทธ์ิทางด้านการประกันคณุภาพการศึกษาได้ดีนั น บุคลากรในองค์กรจะต้องมีความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้อง รวมทั งมีทัศนคติที่ดี เห็น
ความส้าคญัของงานในด้านนี  ดงันั น กิจกรรมส่งเสริมความเข้าใจในการท้าการประกันคุณภาพการศึกษาจึงมีส่วนส้าคญัที่จะท้าใหก้าร
ประกันคณุภาพประสบความส้าเรจ็และเกดิขึ นจากการร่วมแรงร่วมใจของบุคลากรในองค์กร  
 
7. วัตถุประสงค์ 
 1) เพื่อติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ้าปีการศึกษา 2562 ระดับหลักสูตรและระดับคณะ 

2) เพื่อเป็นการรักษาระบบประกนัคุณภาพการศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ให้ยั่งยืน โดยมุง่หวังในการน้าผลการประเมิน
ตรวจสอบประเมินคณุภาพมาใช้ในการปรับปรุงพัฒนาและวางแผนการด้าเนินงานด้านการประกันคณุภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

 3) เพื่อจัดท้าการประเมินคณุภาพภายใน ประจา้ปีการศึกษา 2562 ของระดับหลักสูตรและระดับคณะ 
 
8.  เป้าหมายของโครงการ 
      8.1. เป้าหมายการด าเนินงาน 

เชิงผลผลิต(Output) 1) ติดตาม และตรวจสอบการประเมินระดับหลักสูตร และระดับคณะ 
2) จัดประเมินระดับหลักสูตร 
3) จัดประเมินระดับคณะ 

เชิงผลลัพธ์
(Outcome) 

1) มีการประเมินผลการด้าเนินงานในระดับหลักสตูรทั งหมดของคณะ 100% 
2) มีการประเมินผลการด้าเนินงานในระดับคณะตามระยะเวลาที่ก้าหนด 100% 

 
 8.2 กลุม่เป้าหมาย (รายกิจกรรม) 

เป้าหมาย หน่วยนับ จ านวน 
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น คน 74 - - 
นิสิต คน 10 - - 
บุคลากรสายวิชาการ คน 40 - - 
บุคลากรสายสนับสนุน คน 20 - - 
ประชาชน/สังคม....... คน 4 - - 
ศิษย์เก่า......... คน - - - 
องค์กร/ระบบบริหารจัดการ........... ระบุหน่วยนับ... - - - 
หลักสตูร........... ระบุหน่วยนับ... - - - 
อื่นๆ..................................... ระบุหน่วยนับ... - - - 
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 8.3 กจิกรรม/เนื้อหา/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนินการ (รายกิจกรรม) 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (บาท) 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

(บาท) ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

กิจกรรมที่ 1                           

ขั นวางแผนงาน (P) 
1. ประชุมวางรูปแบบการ
ด้าเนินงาน 
2. ติดต่อ / ประสานงานผู้ที่
เกี่ยวข้อง 

  

  

                      

ขั นด้าเนินการ (D) 
1. ด้าเนินการตดิตามและตรวจสอบ
ข้อมูลเพื่อการประเมินระดับ
หลักสตูร และระดับคณะ 

         

 

   

ขั นสรุปและประเมินผล (C) 
1. สรุปผลการด้าเนินงาน 

            
 

ขั นปรับปรุงตามผลการประเมิน(A) 
1. วิเคราะห์การด้าเนินงานและ
ก้าหนดแนวทางการจัดโครงการใน
ครั งต่อไป 

            
 

รวม 100,000.-  0  0  40,000.-  60,000.-  
 

9. งบประมาณ  
 9.1 แหล่งงบประมาณ 

  เงินรายได้ 100,000.-บาท        งบประมาณแผ่นดิน...................................บาท   
  แหล่งทุนภายนอก...............................บาท     เงินกู้...................................บาท   
กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุนการจัดการศึกษา ส้านักงานเลขานุการคณะฯ  

หมวดเงินอุดหนุน  โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 
9.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
       (รายกิจกรรมและระบุแหล่งเงินให้สอดคล้องกับข้อที่ 9.1) 

ล าดับ รายการ จ านวน (บาท) 
1. ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ 10,000.- 
2. ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 30,000.- 
3. ค่าเลี ยงรับรอง 15,000.- 
4. ค่าของที่ระลึก 1,000.- 
5. ค่าตอบแทนผู้ประเมิน 40,000.- 
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6. ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 2,000.- 
7. ค่าวัสดุในโครงการ 1,000.- 
8. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 1,000.- 

 รวม 100,000.- 
*หมายเหตุ   ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 

 
10.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ (รายกิจกรรม) 

ล าดั
บ 

รายการ กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 

10.1 วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม ตุลาคม 2562 – กันยายน 
2563 

- - 

10.2 สถานท่ีจัดกิจกรรม คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
มหาวิทยาลยันเรศวร 

- - 

 
11. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPI) 

ประเภท ตัวชี้วัดความส าเร็จ (KPI) 
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 

 ปริมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 คุณภาพ 
 

1. ทุกระดับได้รับการประเมิน 
2. มีรายงานผลการด้าเนินงาน
ประจ้าปีทุกระดับตามก้าหนด 
3. ทุกหลักสูตรผ่านเกณฑ์การ
ประเมินตัวบ่งชี มาตรฐาน 
4. ทุกหลักสูตรมีผลการประเมินตวั
บ่งชี พัฒนา ≥ 3.51 
5. มีผลการประเมินตาม เกณฑ์การ
ประเมินสกอ.ระดับคณะ ≥ 4.00 
- 

- - 

 
12. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 

 สกอ.    ตัวชี วัดที ่ 5.1, 5.2  สงป.   ตัวชี วัดที่.................  EdPEx   หมวดที่................. 
 ก.พ.ร   ตัวชี วัดที่.................  สมศ.   ตัวชี วัดที่.................   

 
13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1) ได้รับการตรวจและประเมินคณุภาพภายใน ประจา้ปีการศึกษา 2561 ทั งระดับหลักสูตรและระดบัคณะ 
 2) ได้แนวทางการปรับปรุงการด้าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
 3) ได้ด้าเนินการจัดท้ารายงานการประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ  
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14. การติดตามและประเมินผลโครงการ  (โปรดระบุให้ชัดเจน)  
       1. การประเมินผลทั งเชิงปริมาณ  และคณุภาพตามตัวชี วัด  (KPI)  ที่ก้าหนด 
 
 

     ...............................................ผูร้ับผิดชอบโครงการ 
                 (ดร.พฤฒินันท์  สุฤทธิ์) 
 

       ................................................หัวหน้าหน่วยงาน 
                (นายวิทยา  ญาณลาพ) 
 

                       .................................................คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
                 (รศ.ดร.สุขกิจ  ยะโสธรศรีกลุ) 

 
 


