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คูมือการประเมินโครงการพัฒนาหนวยงานกอนบรรจุแผนปฏิบัติราชการ คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน

ปฏิทินการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ 2554
คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
วัน / เดือน / ป
กิจกรรม
27 เมย. – 27 พค. 2553 ทุกหนวยงานสงโครงการที่จะขอบรรจุในแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ 2554
ทาง http://www.md.kku.ac.th/plan/index.php และรูปแบบเอกสาร
31 พค. – 30 มิย. 2553 งานนโยบายและแผนตรวจสอบ คัดแยก สงโครงการไปยังรองคณบดีที่เกี่ยวของ
1 – 20 มิย. 2553

รองคณบดีฝายตาง ๆ คัดกรองโครงการของภาควิชา/หนวยงาน ที่ผานการพิจารณา

21 – 30 มิย. 2553

รองคณบดีฝายตาง ๆ สงโครงการที่ผานการคัดกรองกลับฝายวางแผนและพัฒนา

1 – 15 กค. 2553

ฝายวางแผนและพัฒนาพิจารณาและปรับคาใชจายภายในกรอบวงเงินงบประมาณ

16 – 31 กค. 2553

แจงผลการพิจารณาโครงการพรอมรับคําอุทธรณ

1 - 15 สค. 2553

ฝายวางแผนและพัฒนา พิจารณาคําอุทธรณโครงการ

16 - 25 สค. 2553

ฝายวางแผนและพัฒนา แจงเวียนโครงการ ที่ไดรับอนุมัติบรรจุในแผนปฏิบัติราชการ
ประจําป 2554

26 สค. – 20 กย. 2553

ฝายวางแผนและพัฒนา สรุปผลการอนุมัติในระบบสารสนเทศนโยบายและแผน
ฝายวางแผนและพัฒนา สรุปผลการอนุมัติและจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป 2554

20 ก.ย. 2553
เปนตนไป

หนวย/ งาน/ ภาควิชา/ ฝาย ขออนุมัติดําเนินการโครงการที่ไดรับการอนุมัติบรรจุ
แผนปฏิบัติราชการ ประจําป 2554
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1

แผนปฏิบัติราชการคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําปงบประมาณพ.ศ.2554 เอกสารแนบ 1

แผนปฏิบัติราชการคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
ยุทธศาสตรที่ 1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาที่มุงสงเสริมศักยภาพใหเปนบัณฑิตที่พึงประสงค
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาที่มุงสงเสริมศักยภาพใหเปนบัณฑิตที่พึงประสงค
เปาประสงคหลักที่ 1 : ผลิตแพทยและบุคลากรดานวิทยาศาสตรสุขภาพที่มีความรูความสามารถ กอปรดวยคุณธรรม มีความสนใจใฝหาความรูเพิ่มเติมอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง ตรงกับความตองการของสังคมและประเทศ
ตัวชี้วัด

คาเปาหมาย
ปงบประมาณ
2554

ที่มาตัวชี้วัด

กลยุทธ

เกณฑแผนฯ มข. 1. มีการกําหนดและสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึ่งประสงคของ
คณะแพทยศาสตร ใหสอดคลองกับกรอบคุณลักษณะของบัณฑิต
ของมหาวิทยาลัย

งาน / โครงการ / กิจกรรม

ผูรับผิดชอบ

รองฯ ฝายวิชาการ
รองฯ ฝายพัฒนานักศึกษา

1. ระดับความสําเร็จของการมีคุณลักษณะเฉพาะของ
บัณฑิตมหาวิทยาลัยขอนแกน

4

2. ระดับความสําเร็จของการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษาที่
สอดคลองกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค

5

3. รอยละของจํานวนนักศึกษาที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค
ตามเกณฑมาตรฐานคุณภาพสถานศึกษา 3 ดี (นโยบาย 3 ดี)

82

คณะแพทย

รองฯ ฝายพัฒนานักศึกษา

4. รอยละของจํานวนอาจารยมีองคความรูและการปฏิบัติ
ตามเกณฑมาตรฐานคุณภาพสถานศึกษา 3 ดี (นโยบาย 3 ดี)

82

คณะแพทย

รองฯ ฝายทรัพยากรบุคคล

5. จํานวนกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษาตาม
เกณฑมาตรฐานคุณภาพสถานศึกษา 3 ดี (นโยบาย 3 ดี)

3

คณะแพทย

รองฯ ฝายพัฒนานักศึกษา

6. รอยละของนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม/โครงการพัฒนา
นักศึกษา (ป 1 – 6)

96.5

คณะแพทย

รองฯ ฝายพัฒนานักศึกษา

7. รอยละของนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม Ethic Topics

83

คณะแพทย

รองฯ ฝายวิชาการ
รองฯ ฝายพัฒนานักศึกษา

IQA KKU 3.2 1. สงเสริมกิจกรรมการปลูกฝงคุณลักษณะบัณฑิตที่พึ่งประสงค
ใหกับนักศึกษาทุกหลักสูตร เพื่อใหไดบัณฑิต ที่มีความรู
ความสามารถ กอปรดวยคุณธรรม มีความสนใจใฝหาความรู
เพิ่มเติมอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง ตรงกับความตองการของสังคม
และประเทศ
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ยุทธศาสตรที่ 1

รองฯ ฝายวิชาการ
รองฯ ฝายพัฒนานักศึกษา
รองฯ ฝายวิจัย

1

แผนปฏิบัติราชการคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําปงบประมาณพ.ศ.2554 เอกสารแนบ 1

8. รอยละของอาจารยประจําที่มีคุณสมบัติเปนที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ ทําหนาที่ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ

72

รองฯ ฝายวิชาการ

IQA KKU 2.13

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาที่มุงสงเสริมศักยภาพใหเปนบัณฑิตที่พึงประสงค
เปาประสงคหลักที่ 1 : ผลิตแพทยและบุคลากรดานวิทยาศาสตรสุขภาพที่มีความรูความสามารถ กอปรดวยคุณธรรม มีความสนใจใฝหาความรูเพิ่มเติมอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง ตรงกับความตองการของสังคมและประเทศ
ตัวชี้วัด

คาเปาหมาย
ปงบประมาณ
2554

9. รอยละที่เพิ่มขึ้นของนักศึกษาระดับปริญญาตรีทั้งหมด
(จากฐาน ป 2549)
-สาขาแพทยศาสตรบัณฑิต
-สาขาเวชนิทัศน
-สาขารังสีเทคนิค
10. รอยละของระดับความพึงพอใจตอบัณฑิตของผูใช
บัณฑิตหลักสูตรอื่น ๆ นอกเหนือ พ.บ.
11. รอยละของระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตตอ
บัณฑิตหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

90

12. รอยละของระดับความพึงพอใจตอคณะแพทยศาสตร
ของนักศึกษาทุกหลักสูตร(ดานบริการการศึกษา ดาน
สวัสดิการและการบริหารจัดการ) ทุกหลักสูตร

94

13. ระดับความสําเร็จของระบบอาจารยที่ปรึกษา

ที่มาตัวชี้วัด

กลยุทธ

คณะแพทย

1. สงเสริมกิจกรรมการปลูกฝงคุณลักษณะบัณฑิตที่พึ่งประสงค
ใหกับนักศึกษาทุกหลักสูตร เพื่อใหไดบัณฑิต ที่มีความรู
ความสามารถ กอปรดวยคุณธรรม มีความสนใจใฝหาความรู
เพิ่มเติมอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง ตรงกับความตองการของสังคม
และประเทศ

งาน / โครงการ / กิจกรรม

ผูรับผิดชอบ

รองฯ ฝายวิชาการ

IQA KKU 2.11

รองฯ ฝายวิชาการ

IQA KKU 2.11 1. การสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตแพทย (Undergraduate)

รองฯ ฝายวิชาการ
รองฯ ฝายพัฒนานักศึกษา

คณะแพทย

1. สํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการหลักดานการจัดการเรียน
การสอน

รองฯ ฝายวิชาการ
รองฯ ฝายพัฒนานักศึกษา

คณะแพทย

1. พัฒนาระบบอาจารยที่ปรึกษาสําหรับนักศึกษาปริญญาตรีทุก
หลักสูตร

รองฯ ฝายพัฒนานักศึกษา

14. จํานวนกิจกรรม/โครงการพัฒนาอาจารยที่ปรึกษา

2

คณะแพทย

รองฯ ฝายพัฒนานักศึกษา

15. จํานวนนักศึกษาหรือศิษยเกาที่ไดรับการประกาศ
เกียรติคุณยกยองในดานวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม
หรือรางวัลทางวิชาการหรือดานอื่นที่เกี่ยวของกับคุณภาพ
บัณฑิต ในระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ

22

IQA KKU 2.12

รองฯ ฝายวิชาการ
รองฯ ฝายพัฒนานักศึกษา
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ยุทธศาสตรที่ 1

2

แผนปฏิบัติราชการคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําปงบประมาณพ.ศ.2554 เอกสารแนบ 1

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาที่มุงสงเสริมศักยภาพใหเปนบัณฑิตที่พึงประสงค
เปาประสงคหลักที่ 1 : ผลิตแพทยและบุคลากรดานวิทยาศาสตรสุขภาพที่มีความรูความสามารถ กอปรดวยคุณธรรม มีความสนใจใฝหาความรูเพิ่มเติมอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง ตรงกับความตองการของสังคมและประเทศ
ตัวชี้วัด

คาเปาหมาย
ปงบประมาณ
2554

16. รอยละที่เพิ่มขึ้นของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ทั้งหมด(จากฐาน ป 2549)

ที่มาตัวชี้วัด

กลยุทธ

งาน / โครงการ / กิจกรรม

ผูรับผิดชอบ

คณะแพทย

รองฯ ฝายวิชาการ

17. รอยละของจํานวนบทความวิทยานิพนธปริญญาโท ที่
ตีพิมพเผยแพรทั้งในระดับชาติหรือระดับนานาชาติตอ
จํานวนวิทยานิพนธปริญญาโททั้งหมด

100

IQA KKU 2.23

รองฯ ฝายวิชาการ

18. รอยละของจํานวนบทความวิทยานิพนธปริญญาเอก ที่
ตีพิมพเผยแพรทั้งในระดับชาติหรือระดับนานาชาติตอ
จํานวนวิทยานิพนธปริญญาเอกทั้งหมด

100

IQA KKU 2.24

รองฯ ฝายวิชาการ

คณะแพทย

รองฯ ฝายวิชาการ

19. ระดับความสําเร็จของการจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา
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ยุทธศาสตรที่ 1

3

แผนปฏิบัติราชการคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําปงบประมาณพ.ศ.2554 เอกสารแนบ 1

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาที่มุงสงเสริมศักยภาพใหเปนบัณฑิตที่พึงประสงค
เปาประสงคหลักที่ 2 : การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการการเรียนการสอน/หลักสูตร
ตัวชี้วัด

คาเปาหมาย
ปงบประมาณ

ที่มาตัวชี้วัด

กลยุทธ

งาน / โครงการ / กิจกรรม

ผูรับผิดชอบ

2554

1. รอยละของหลักสูตรที่ไดมาตรฐานตอหลักสูตรทั้งหมด

100

2. ประสิทธิภาพของการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
(Student Centered Learning)

IQA KKU 2.25 1. สงเสริมการพัฒนาและปรับปรุงทุกหลักสูตรใหสอดคลองกับ
ตามมาตรฐานวิชาชีพและมาตรฐานหลักสูตร

รองฯ ฝายวิชาการ
รองฯโรงพยาบาล

IQA KKU 2.2 1. พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
(Student Centered Learning)

รองฯ ฝายวิชาการ
รองฯ ฝายพัฒนานักศึกษา
รองฯ ฝายวิชาการ
รองฯ ฝายวางแผนและพัฒนา

3. จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารย
ประจํา

6:1

IQA KKU 2.4

4. รอยละของการสอบผานการประเมินและรับรองความรู
ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมรอบที่ 3
(NL3) ตอจํานวนผูเขาสอบทั้งหมด

90

ก.พ.ร. 53
KPI_3.1

1. สนับสนุนกระบวนการบริหารจัดการ/จัดการเรียนการสอน
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาเวชนิทัศน
สาขารังสีเทคนิค และหลักสูตรตางๆในระดับบัณฑิตศึกษา

รองฯ ฝายวิชาการ

ก.พ.ร. 53
KPI_4

1. พัฒนากระบวนการบริหารจัดการ / จัดการเรียนการสอน
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาเวชนิทัศน
สาขารังสีเทคนิค และหลักสูตรตาง ๆ ในระดับบัณฑิตศึกษา

รองฯ ฝายวิชาการ
รองฯ ฝายพัฒนานักศึกษา

5. รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ผานการสอบใบ
ประกอบวิชาชีพตอจํานวนผูเขาสอบทั้งหมด (สอบครั้งแรก)
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ยุทธศาสตรที่ 1

4

แผนปฏิบัติราชการคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําปงบประมาณพ.ศ.2554 เอกสารแนบ 1

6. รอยละความพึงพอใจของนักศึกษาทุกหลักสูตรตอการ
บริการการศึกษา การพัฒนานักศึกษา และดานสวัสดิการ

คณะแพทย

รองฯ ฝายวิชาการ
รองฯ ฝายพัฒนานักศึกษา

1.นําความคิดเห็นของนักศึกษาตอกระบวนการบริหารจัดการดาน
ตาง ๆ มาใชในการพัฒนาอยางเปนระบบตามกระบวนการพัฒนา
คุณภาพ

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาที่มุงสงเสริมศักยภาพใหเปนบัณฑิตที่พึงประสงค
เปาประสงคหลักที่ 2 : การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการการเรียนการสอน/หลักสูตร
กลยุทธ

ที่มาตัวชี้วัด

7. รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําและ
ประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 1 ป
หลังจากจบการศึกษา ทุกหลักสูตร

86

IQA KKU 2.9

8. รอยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําตรงสาขาที่
สําเร็จการศึกษา ทุกหลักสูตร

98.5

IQA KKU 2.20

รองฯ ฝายวิชาการ

9. รอยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดรับเงินเดือนเริ่มตน
ตามเกณฑ ทุกหลักสูตร

100

IQA KKU 2.10

รองฯ ฝายวิชาการ

1. สนับสนุนการนําขอมูลผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีมาใช
ในการวางแผนการบริหารจัดการหลักสูตร
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ยุทธศาสตรที่ 1

งาน / โครงการ / กิจกรรม

ผูรับผิดชอบ

คาเปาหมาย
ปงบประมาณ
2554

ตัวชี้วัด

รองฯ ฝายวิชาการ

5

แผนปฏิบัติราชการคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําปงบประมาณพ.ศ.2554 เอกสารแนบ 1

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาที่มุงสงเสริมศักยภาพใหเปนบัณฑิตที่พึงประสงค
เปาประสงคหลักที่ 3 : การผลิตแพทยเพื่อสนองความตองการและความคาดหวังของสังคมและชุมชน
ตัวชี้วัด

คาเปาหมาย

ที่มาตัวชี้วัด

กลยุทธ

งาน / โครงการ / กิจกรรม

ผูรับผิดชอบ

2554

1. รอยละของการคงอยูปฏิบัติงานของบัณฑิตแพทย
มหาวิทยาลัยขอนแกน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
หลังจากจบการศึกษาไปแลว 7 ป

75

รองฯ ฝายวิชาการ
รองฯ ฝายพัฒนานักศึกษา

คณะแพทย
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6

แผนปฏิบัติราชการคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําปงบประมาณพ.ศ.2554 เอกสารแนบ 1

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาที่มุงสงเสริมศักยภาพใหเปนบัณฑิตที่พึงประสงค
เปาประสงคหลักที่ 4 : พัฒนาคณะแพทยศาสตรสูความเปนนานาชาติ
ตัวชี้วัด

คาเปาหมาย
ปงบประมาณ

ที่มาตัวชี้วัด

กลยุทธ

งาน / โครงการ / กิจกรรม

ผูรับผิดชอบ

2554

1. จํานวนหลักสูตรนานาชาติระดับบัณฑิตศึกษา

4

2. จํานวนนักศึกษานานาชาติระดับบัณฑิตศึกษา
3. จํานวนนักศึกษาแลกเปลี่ยนไปตางประเทศ

22

แผน 4 ป มข. 1. สงเสริมและสนับสนุนการเปดหลักสูตรนานาชาติในระดับ
KPI_1.7.1 บัณฑิตศึกษา

รองฯ ฝายวิชาการ

แผน 4 ป มข.
KPI_1.7.2

รองฯ ฝายวิชาการ
รองฯ ฝายกิจการพิเศษและวิเทศฯ

IQA KKU 2.16 1. จัดสรรคาตอบแทนแกกรรมการสอบในอัตราของนานาชาติ

รองฯ ฝายวิชาการ
รองฯ ฝายกิจการพิเศษและวิเทศฯ

2. จัดหาแหลงทุนสนับสนุน นศ. ในโครงการนานาชาติ

รองฯ ฝายวิชาการ
รองฯ ฝายกิจการพิเศษและวิเทศฯ
รองฯ ฝายวิชาการ
รองฯ ฝายกิจการพิเศษและวิเทศฯ

4. จํานวนนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากตางประเทศ

83

IQA KKU 2.16

5. จํานวนเครือขายความรวมมือระหวางสถาบัน (MOU)
ระดับชาติและหรือระดับนานาชาติ

31

คณะแพทย

1. สงเสริมเครือขายความรวมมือระหวางสถาบัน ทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศ

รองฯ ฝายวิชาการ
รองฯ ฝายกิจการพิเศษและวิเทศฯ

6. จํานวนการฝกอบรม/การประชุมวิชาการ/การสัมมนา
ระดับนานาชาติ

20

คณะแพทย

1. สนับสนุนการจัดอบรมดานวิชาการ/การสัมมนาวิชาการ ระดับ
นานาชาติ

รองฯ ฝายวิชาการ
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7

แผนปฏิบัติราชการคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําปงบประมาณพ.ศ.2554 เอกสารแนบ 1

7. จํานวน Visiting Professor

31

8. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาสถาบันสูสากล

5

ก.พ.ร. 2553
KPI_16

1. สนับสนุนการเชิญผูเชี่ยวชาญสาขาวิชาชีพตางๆ จาก
ตางประเทศมาสอน/ใหสัมมนาแลกเปลี่ยนความรูและ
ประสบการณดานวิชาการ/การวิจัย

รองฯ ฝายกิจการพิเศษและวิเทศฯ

1. สงเสริมกิจกรรมการเผยแพรขอมูลทุกๆ ดานเพื่อสราง
ความสําเร็จในการพัฒนาสถาบันสูสากล

รองฯ ฝายวิชาการ
รองฯ ฝายกิจการพิเศษและวิเทศฯ

2. สงเสริมใหมีการเผยแพรหลักสูตรที่ประเทศเพื่อนบาน

รองฯ ฝายวิชาการ
รองฯ ฝายกิจการพิเศษและวิเทศฯ

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาที่มุงสงเสริมศักยภาพใหเปนบัณฑิตที่พึงประสงค
เปาประสงคหลักที่ 5 : พัฒนาคุณภาพและศักยภาพของอาจารย เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงไปสูระดับสากล
ตัวชี้วัด

คาเปาหมาย
ปงบประมาณ

ที่มาตัวชี้วัด

กลยุทธ

งาน / โครงการ / กิจกรรม

ผูรับผิดชอบ

2554

1. รอยละของอาจารยที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกตอ
จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด 7. สงเสริมใหมีการเผยแพร
หลักสูตรที่ประเทศเพื่อนบาน

2. จํานวนของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนง อจ. : ผศ. : รศ.
: ศ.

86

1.8:7.3:6.6:1

แผน 4 ป มข.
KPI_1.8

1. สงเสริมและสนับสนุนการเพิ่มคุณวุฒิของอาจารย

รองฯ ฝายทรัพยากรบุคคล

2. เสริมสรางความเขมแข็งดานวิชาการแกคณาจารย

รองฯ ฝายทรัพยากรบุคคล
รองฯ ฝายทรัพยากรบุคคล

IQA KKU 2.6
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8

แผนปฏิบัติราชการคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําปงบประมาณพ.ศ.2554 เอกสารแนบ 1

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาที่มุงสงเสริมศักยภาพใหเปนบัณฑิตที่พึงประสงค
เปาประสงคหลักที่ 6 : พัฒนาคุณภาพและศักยภาพของอาจารย เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงไปสูระดับสากล
ตัวชี้วัด

คาเปาหมาย
ปงบประมาณ
2554

1. รอยละของนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาตามกําหนดเวลา

ที่มาตัวชี้วัด

กลยุทธ

IQA KKU 2.18 1. สนับสนุนงบประมาณที่สงเสริมความพรอม การเรียนรู ทั้งใน
เวลาและนอกเวลาราชการ

- สาขาแพทยศาสตร
- สาขาเวชนิทัศน
- สาขารังสีเทคนิค
- บัณฑิตศึกษาดานคลินิก
- บัณฑิตศึกษาดานปรีคลินิก
2. คาใชจายทั้งหมดที่ใชในระบบหองสมุด คอมพิวเตอร
และศูนยสารสนเทศตอนักศึกษา

90
90
90
90
25
12,000

3. รอยละความพึงพอใจของนักศึกษาตอคุณภาพการสอน
ของคณาจารยและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู

91

แผน 4 ป มข. 1. สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใชในการเรียน
KPI_1.11 การสอน
IQA KKU 2.27 1. สนับสนุนการผลิตสื่อการเรียนการสอน

งาน / โครงการ / กิจกรรม

ผูรับผิดชอบ

รองฯ ฝายวิชาการ
รองฯ ฝายวิชาการ
รองฯ ฝายวิชาการ
รองฯ ฝายวิชาการ
รองฯ ฝายวิชาการ
รองฯ ฝายวิชาการ
รองฯ ฝายวิชาการ
รองฯ ฝายวิชาการ

4. รอยละความพึงพอใจของนักศึกษาตอการใหบริการหอง
Skills Lab

คณะแพทย

รองฯ ฝายวิชาการ
รองฯ ฝายวิชาการ

5. รอยละความพึงพอใจของอาจารยตอการใชผูปวยจําลอง

คณะแพทย

รองฯ ฝายวิชาการ

2. สนับสนุนเงินทุนการศึกษาสําหรับนักศึกษาทุกหลักสูตร

D:\เกษร\งานพี่หนอย\New Folder (2)\ /3_เอกสารแนบ1_53-56_21 เมย.53 /ST_1_54/ 29/04/2010/ 12:44/ธนวันต การินทร

ยุทธศาสตรที่ 1

9

หลักเกณฑการจัดสรรและการคิดคาใชจายโครงการพัฒนาหนวยงานเพื่อขออนุมัติบรรจุในแผนปฏิบัติราชการ
คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําปงบประมาณพ.ศ.2554 เอกสารแนบ 2
1. หลักเกณฑการจัดสรรและการคิดคาใชจายของโครงการพัฒนาหนวยงานเพื่อขออนุมัติบรรจุในแผนปฏิบัติราชการ
คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําปงบประมาณพ.ศ. 2554 ดังนี้
1.1 การจัดประชุม อบรม สัมมนา ใหดําเนินการไดเฉพาะโครงการที่ไดรับอนุมัติและบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจําป
ในแตละปงบประมาณแลวเทานั้น เวนแตเปนกิจกรรม - นโยบายเฉพาะกิจที่คณบดีหรือรองคณบดีอนุมัติตามนโยบายคณะ
แพทยศาสตร
1.2 การประชุม อบรม สัมมนา ตามขอ 1.1 ซึ่งจัดนอกคณะแพทยศาสตร กําหนดใหจัดไดปละ 1 ครั้ง เวนแตหนวยงานที่มี
การเขาเวรใหจัดไดปละ 2 ครั้ง และใหจัดไดเฉพาะหนวยงานในระดับ ภาควิชา / งาน / แผนก / หอผูปวย โดยจะตองมี
รายงานสรุปผลงานในรอบปที่ผานมา ซึ่งตองประกอบดวย
1.2.1 ผลงานตามกิจกรรมหลักของหนวยงานที่สามารถนับได เชน จํานวน(ชิ้น) จํานวนเอกสา(แผน/ฉบับ) จํานวน
ผูปวย(ราย) เปนตน
1.2.2 ผลงานตามขอ 1.2.1 ยอนหลังอยางนอย 3 ป
1.2.3 โอกาสในการปรับปรุงใหผลงานตามขอ 1.2.1 ดีขึ้น
1.2.4 อื่น ๆ
1.3 คาใชจายสําหรับวิทยากรใหเบิกได ดังนี้
1.3.1 วิทยากรจากภายนอก ใหเบิกคาใชจายไดตามระเบียบกระทรวงการคลัง(คาเดินทาง คาที่พัก คาตอบแทน
วิทยากร)โดยตองแนบโปรแกรมการจัดอบรม สัมมนา ประกอบการขออนุมัติ
1.3.2 คาเลี้ยงรับรองวิทยากรภายนอก อัตราเหมาจายไมเกิน 1,000 บาทตอวิทยากร 1 คนตอโครงการเมื่อรวมแลว
ตองไมเกิน 3,000 บาทตอโครงการ
1.3.3 วิทยากรภายในคณะแพทยศาสตร ใหเบิกเปนคาของที่ระลึกไมเกินครั้งละ 500 บาทตอคนตอโครงการ และ
หากเปนการจัดประชุม อบรม สัมมนาภายในหนวยงาน ใหงดเบิกคาของที่ระลึกสําหรับวิทยากรภายใน
หนวยงานเดียวกัน
1.4 คาธรรมเนียมในการศึกษา ดูงาน ที่หนวยงานนั้น ๆ เรียกเก็บไมเกิน 2,000 บาทตอโครงการ หากไมมีการเรียกเก็บให
เบิกเปนคาของที่ระลึกไดไมเกิน 500 บาทตอโครงการ
1.5 เกณฑการคิดคาใชจายใหยึดถือตามระเบียบกระทรวงการคลังและเกณฑคาใชจายคณะแพทยศาสตร
1.5.1 การจัดประชุม อบรม สัมมนาภายในคณะแพทยศาสตร
1) คาอาหารวางและเครื่องดื่มสําหรับผูเขารวมประชุม สัมมนา อบรมใหจายตามจริงมื้อละไมเกิน 25 บาทตอคน
2) คาอาหารกลางวันใหจายตามจายจริงมื้อละไมเกิน 80 บาทตอคน
1.5.2 การจัดประชุม อบรม สัมมนาภายนอกคณะแพทยศาสตร
1) คาอาหารและคาที่พัก สําหรับผูเขาอบรม ประชุม สัมมนาใหคิดเหมาจายเปนคาที่พัก และคาอาหารไมเกิน
1,500 บาทตอคนตอป โดยในการเบิกจายคาที่พักใหเบิกในอัตราหองพักคู เวนแตกรณีผูเดินทางตางเพศซึ่งมิได
เปนคูสมรสกัน โดยอิงตามระเบียบกระทรวงการคลัง แตการเบิกจายใหแยกใบเสร็จเปนคาอาหารและคาที่พัก
2) คาใชจายสําหรับพนักงานขับรถ ใหเบิกจายคาเบี้ยเลี้ยง คาที่พักไดตามระเบียบกระทรวงการคลัง
3) ระยะทางการประชุม อบรม สัมมนาประจําปนอกสถานที่ ระยะทางรวมไมเกิน 600 กิโลเมตรจากคณะ
แพทยศาสตร - สถานที่จัดงาน - คณะแพทยศาสตร หากการเดินทางมีระยะทางเกินกวาที่กําหนดใหหนวยงาน
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เจาของโครงการเปนผูรับผิดชอบคาใชจายสวนเกินทั้งหมด
4) คาเชาหองประชุม เบิกจายไดตามจายจริง ทั้งนี้ตองมีผูเขารวมประชุมตั้งแต 20 คน ขึ้นไป
2. งบคาอาหารวาง – อาหารกลางวัน สําหรับกิจกรรมภายในหนวยงาน ใหใชจากงบใชสอยของหนวยงานซึ่งมีการจัดสรรใหเปน
โควตาประจําปอยูแลว ดังนั้นไมตองแจงยอดดังกลาวมาในโครงการ ยกเวนเปนกิจกรรมซึ่งมีบุคลากรจากหนวยงานอื่นเขารวม เชน
กิจกรรมทีมนําทางคลินิก( CLT) ทีมนําทางบริการ( SLT) ฯลฯ
3. คาลวงเวลาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ใหเบิกจากงบปกติ ยกเวนโครงการที่ใชงบจากคาลงทะเบียน หรืองบจากแหลงอื่นซึ่ง
ไมใชเงินรายไดคณะแพทยศาสตร
4. งบสนับสนุนโครงการจัดสรรใหเฉพาะงบดําเนินการ (จะไมพิจารณาอนุมัติงบลงทุน เชน อัตรากําลัง ครุภัณฑ สิ่งกอสราง และการ
ปรับปรุงอาคารสถานที่ตาง ๆ)
5. คาใชจายตาง ๆ ดังตอไปนี้ ใหใชจากบริการสวนกลางของคณะแพทยศาสตรเปนหลัก ในกรณีที่จําเปนใหขออนุมัติใชบริการจาก
ภายนอกคณะแพทยศาสตร เปนคราว ๆ ไป
5.1 คาจางเหมารถในการไปประชุม สัมมนา อบรม ดูงานตาง ๆ (ใหใชบริการจากหนวยยานพาหนะของคณะฯ)
5.2 คาถายเอกสาร เขาเลม (ใหใชบริการจากสวนกลางของคณะฯ)
5.3 คาวัสดุ อุปกรณสํานักงานตาง ๆ เชน กระดาษฟลิปชารท (ใหเบิกจากงานพัสดุ)
5.4 คาจัดทําประกาศนียบัตร (ใหใชวัสดุ อุปกรณที่มีภายในคณะฯ)
5.5 คาติดตอประสานงาน (ใหใชบริการจากฝายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ)
6. คาตกแตงสถานที่และคาดอกไม เบิกจายไดเฉพาะกิจกรรมที่เปนการประชาสัมพันธหรือใหประโยชนโดยตรงตอภาพลักษณของ
คณะฯ
7. เพื่อตอบสนองตามมติของคณะรัฐมนตรี ใหงดโครงการที่ไปศึกษา/ดูงานตางประเทศ ยกเวนเปนไปตามนโยบายของผูบริหาร
8. โครงการที่ขอบรรจุในแผนตองมีกําหนดเวลาแลวเสร็จภายในวันที่ 30 มิถุนายนของปงบประมาณนั้น ๆ ยกเวน
8.1 เปนโครงการที่ตองกําหนดเวลาระหวาง 1 กรกฎาคม ถึง 30 กันยายน ของปงบประมาณนั้น เนื่องจากเปนวันสําคัญของ
ชาติ หรือตามประเพณีนิยม
8.2 เปนโครงการที่มิไดใชงบประมาณเงินรายไดของคณะแพทยศาสตร
9. หากหนวยงานใดไมดําเนินการสรุปติดตามและประเมินผลโครงการตามแบบ นผ.03 หลังจากโครงการเสร็จสิ้นเกินกวา 20 วัน
ทําการ โครงการที่เสนอใหมในปงบประมาณ 2554 จะถูกนํามาพิจารณาเปนลําดับสุดทายหลังจากพิจารณาโครงการของหนวยงาน
อื่น ๆ เปนที่เรียบรอยแลวและหากยังมีงบประมาณเหลือ
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แผนปฏิบัติราชการคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําปงบประมาณพ.ศ.2554 เอกสารแนบ 1

6. รอยละความพึงพอใจของอาจารย รพ.สมทบ ตอปจจัย
การเรียนการสอนที่คณะแพทยศาสตรใหการสนับสนุน

รองฯ ฝายวิชาการ

คณะแพทย

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาที่มุงสงเสริมศักยภาพใหเปนบัณฑิตที่พึงประสงค
เปาประสงคหลักที่ 7 : การพัฒนาระบบรับเขานักศึกษาใหมีความหลากหลาย เพื่อไดนักเรียนที่มีความรู ความสามารถพิเศษ ผูมีศักยภาพสูง
ตัวชี้วัด

คาเปาหมาย
ปงบประมาณ
2554

ที่มาตัวชี้วัด

กลยุทธ

1. พัฒนาระบบรับเขาศึกษาใหมีความหลากหลาย

งาน / โครงการ / กิจกรรม

ผูรับผิดชอบ

รองฯ ฝายวิชาการ

1. รอยละของจํานวนนักศึกษาที่รับตรง ตอจํานวนผูเขา
ศึกษาวิชาแพทย

คณะแพทย

2. รอยละของจํานวนนักศึกษา ODOD ตอจํานวนผูเขา
ศึกษาวิชาแพทย

คณะแพทย

รองฯ ฝายวิชาการ

3. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีดาน
วิทยาศาสตรสุขภาพ เขาศึกษาวิชาแพทย

คณะแพทย

รองฯ ฝายวิชาการ
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ยุทธศาสตรที่ 1

10

เอกสารแนบ 3

บันทึกขอความ
สวนราชการ ฝายวางแผนและพัฒนา คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน โทร. 6 – 3390 - 2
ที่ ศธ 0514.7.
วันที่
พฤษภาคม 2553
เรื่อง สงโครงการเพื่อบรรจุในแผนปฏิบัติราชการ คณะแพทยศาสตร ประจําปงบประมาณพ.ศ. 2554
(สงภายในวันที่ 27 พฤษภาคม 2553)
เรียน รองคณบดีฝายวางแผนและพัฒนา
ฝาย / ภาควิชา................................................................... ขอสง โครงการเพื่อบรรจุในแผนปฏิบัติราชการ
คณะแพทยศาสตร ประจําปงบประมาณ 2554 ตามรายละเอียดดังนี้
โปรดใสเครื่องหมาย / ลงใน ( ) และระบุจํานวนโครงการ เพื่อตรวจสอบความถูกตองกอนสง
( ) รายละเอียดโครงการที่จะขอบรรจุในแผนฯ (รายชื่อโครงการ / ลําดับความสําคัญ) ตามหนาจอที่สั่ง
พิมพ (แสดงนผ.01 / แจงสถานะที่ขออนุมัติบรรจุในแผนพรอมเหตุผล) จํานวน ..............................โครงการ
( ) รายละเอียดโครงการที่ Export จากระบบสารสนเทศฯ ไปยัง Excel จํานวน...................โครงการ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(...................................................................)
ตําแหนง……………..………………………………..
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คํานํา
คูมือการประเมินโครงการพัฒนาหนวยงานกอนบรรจุแผนปฏิบัติราชการ คณะแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน ฝายวางแผนและพัฒนาจัดทําขึ้นเพื่อประกอบการประเมินกิจกรรม – โครงการ กอนบรรจุ
แผนปฏิบัติราชการ ในแตละปงบประมาณ
เกณฑการประเมินจะพิจารณาจากราละเอียดของกิจกรรม – โครงการดานตาง ๆ เชนวัตถุประสงค
งบประมาณและรายละเอี ย ดที่ ใ ช ใ นการดํ า เนิ น งาน ตั ว ชี้ วั ด ผลการดํ า เนิ น งานในป ง บประมาณที่ ผ า นมา
การปรับเปลี่ยนแผนงาน – งบประมาณรวมถึงการรายงานผลตามแบบ นผ.03 มีความสอดคลองเปนไปตาม
แนวนโยบายและทิศทางการบริหารงานของคณะแพทยศาสตร และมหาวิทยาลัยขอนแกน
เนื้อหาคูมือการประเมินโครงการพัฒนาหนวยงานกอนบรรจุแผนปฏิบัติราชการ คณะแพทยศาสตร
มหาวิท ยาลั ย ขอนแก น ประจํา ป งบประมาณพ.ศ.2554 ประกอบดว ย 3 สว นดัง นี้ ส ว นที่1 ปฏิ ทิ น การจั ด ทํ า
แผนปฏิ บั ติ ร าชการ คณะแพทยศาสตร มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก น ประจํ า ป ง บประมาณพ.ศ.2554
สวนที่2 แบบประเมินโครงการพัฒนาหนวยงาน คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน กอนบรรจุแผนปฏิบัติ
ราชการ ประจํ า ป ง บประมาณพ.ศ.2554 และส ว นที่ 3 คํ า อธิ บ ายแบบประเมิ น โครงการพั ฒ นาหน ว ยงาน
คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน กอนบรรจุแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณพ.ศ.2554

งานนโยบายและแผน ฝายวางแผนและพัฒนา
คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
กุมภาพันธ 2553

ก

สารบัญ
หนา
ก
ข

คํานํา
สารบัญ

สวนที่ 1

สวนที่ 2

สวนที่ 3

ปฏิ ทิ น การจั ด ทํ า แผนปฏิ บั ติ ร าชการ ประจํ า ป ง บประมาณพ.ศ.2554 คณะแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน
ปฏิทินการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณพ.ศ.2554 คณะแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน

แบบประเมิ น โครงการพั ฒ นาหน ว ยงานคณะแพทยศาสตร มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก น
กอนบรรจุแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณพ.ศ.2554
แบบประเมินโครงการพัฒนาหนวยงานคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
กอนบรรจุแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณพ.ศ.2554

คําอธิบายแบบประเมินโครงการพัฒนาหนวยงานคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
กอนบรรจุแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณพ.ศ.2554
คําอธิบายแบบประเมินโครงการพัฒนาหนวยงานคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
4
กอนบรรจุแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณพ.ศ.2554

ข

1

2

คูมือการประเมินโครงการพัฒนาหนวยงานกอนบรรจุแผนปฏิบัติราชการ คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน

ปฏิทินการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ 2554
คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
วัน / เดือน / ป
กิจกรรม
27 เมย. – 27 พค. 2553 ทุกหนวยงานสงโครงการที่จะขอบรรจุในแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ 2554
ทาง http://www.md.kku.ac.th/plan/index.php และรูปแบบเอกสาร
31 พค. – 30 มิย. 2553 งานนโยบายและแผนตรวจสอบ คัดแยก สงโครงการไปยังรองคณบดีที่เกี่ยวของ
1 – 20 มิย. 2553

รองคณบดีฝายตาง ๆ คัดกรองโครงการของภาควิชา/หนวยงาน ที่ผานการพิจารณา

21 – 30 มิย. 2553

รองคณบดีฝายตาง ๆ สงโครงการที่ผานการคัดกรองกลับฝายวางแผนและพัฒนา

1 – 15 กค. 2553

ฝายวางแผนและพัฒนาพิจารณาและปรับคาใชจายภายในกรอบวงเงินงบประมาณ

16 – 31 กค. 2553

แจงผลการพิจารณาโครงการพรอมรับคําอุทธรณ

1 - 15 สค. 2553

ฝายวางแผนและพัฒนา พิจารณาคําอุทธรณโครงการ

16 - 25 สค. 2553

ฝายวางแผนและพัฒนา แจงเวียนโครงการ ที่ไดรับอนุมัติบรรจุในแผนปฏิบัติราชการ
ประจําป 2554

26 สค. – 20 กย. 2553

ฝายวางแผนและพัฒนา สรุปผลการอนุมัติในระบบสารสนเทศนโยบายและแผน
ฝายวางแผนและพัฒนา สรุปผลการอนุมัติและจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป 2554

20 ก.ย. 2553
เปนตนไป

หนวย/ งาน/ ภาควิชา/ ฝาย ขออนุมัติดําเนินการโครงการที่ไดรับการอนุมัติบรรจุ
แผนปฏิบัติราชการ ประจําป 2554
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คูมือการประเมินโครงการพัฒนาหนวยงานกอนบรรจุแผนปฏิบัติราชการ คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน

ที่

แบบประเมินโครงการพัฒนาหนวยงาน คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
กอนบรรจุแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณพ.ศ. 2554
รายการ
ระดับคะแนน
หมายเหตุ
3 2 1 0

1

วัตถุประสงค (สอดคลองกับชือ่ โครงการ
/หลักการและเหตุผล)

2

งบประมาณที่ใชในการดําเนินงานของ
โครงการ

3

รายละเอียดการใชจายเงินงบประมาณ
เปนไปตามเกณฑคณะ และระเบียบ
กระทรวงการคลัง

4

ตัวชี้วัดของโครงการมีความสอดคลองกับ
ยุทธศาสตร เปาประสงค เปาหมายหลัก
กลยุทธ ของคณะแพทยศาสตร

5

ผลการดําเนินการโครงการ
เปนไปตามแผนปฏิบัติราชการ
ปงบประมาณที่ผา นมา

3= วัตถุประสงคสอดคลองกับชือ่
โครงการ/หลักการและเหตุผล
1= วัตถุประสงคไมสอดคลองกับชือ่
โครงการ/หลักการและเหตุผล
0= ไมระบุวัตถุประสงค
3= ใชเงินรายไดคณะไมเกิน 10%
2= ใชเงินรายไดคณะระหวาง 10 - 40%
1= ใชเงินรายไดคณะระหวาง 40 - 80%
0= ใชเงินรายไดคณะเกิน 80%
3= มีรายละเอียดการใชจายงบประมาณ
ในการดําเนินงาน อิงตามเกณฑคณะ
และระเบียบกระทรวงการคลัง
1= มีรายละเอียดการใชจายงบประมาณ
บางสวน ในการดําเนินงานอิงตามเกณฑ
คณะ และระเบียบกระทรวงการคลัง
0= ไมมีรายละเอียดการใชจาย
งบประมาณใน การดําเนินงานอิงตาม
เกณฑคณะ
และระเบียบกระทรวงการคลัง
3= ตัวชี้วัดสอดคลองกับยุทธศาสตร
เปาประสงค เปาหมายหลัก กลยุทธ ของ
คณะแพทยศาสตร
1= ตัวชี้วัดไมสอดคลองกับยุทธศาสตร
เปาประสงค เปาหมายหลัก กลยุทธ
ของคณะแพทยศาสตร
0= ไมระบุตัวชี้วดั ของโครงการ
3= ดําเนินการเปนไปตามแผนปฏิบัติ
ราชการครบ 100%
2= ดําเนินการเปนไปตามแผนปฏิบัติ
ราชการครบ 75%
1= ดําเนินการเปนไปตามแผนปฏิบัติ
ราชการครบ 50%
0= ดําเนินการเปนไปตามแผนปฏิบัติ
ราชการครบ 25%

2

ขอสังเกต

% คิดจาก
คาใชจายทั้งหมด
ของโครงการ

เริ่มใชผลลัพธ
ปงบประมาณ
พ.ศ.2554

คูมือการประเมินโครงการพัฒนาหนวยงานกอนบรรจุแผนปฏิบัติราชการ คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน

ที่

รายการ

6

การปรับแผนงาน-งบประมาณโครงการ
ที่บรรจุในแผนปฏิบัติราชการ

7

รูปแบบตัวชีว้ ัดโครงการ

8

การรายงานผลการดําเนินงาน
ตามแบบ นผ.03 เปนการรายงานผล
ของปที่ผา นมา

ระดับคะแนน
3 2 1 0

หมายเหตุ

3= ดําเนินการเปนไปตามแผนปฏิบัติ ราชการโดยไมปรับแผนงาน
2= ปรับแผนงาน-งบประมาณ 10%
ของโครงการบรรจุแผน
1= ปรับแผนงาน-งบประมาณ 25%
ของโครงการบรรจุแผน
0= ปรับแผนงาน-งบประมาณมากกวา
25%ของโครงการบรรจุแผน
3= ตัวชี้วดั สามารถวัดเปนตัวเลขได
1= ตัวชี้วัดไมสามารถวัดได
(เปนนามธรรม)
0= ไมระบุตัวชีว้ ดั โครงการ
3= รายงานผลภายในกําหนด 20 วัน
2= รายงานผลภายใน 60 วัน
1= รายงานผลหลัง 60 วัน
0= ไมรายงานผล

ลงชื่อ ........................................... ผูป ระเมิน
(.....................................................................)
วันที่.............. เดือน..................... พ.ศ. ..................

ขอสังเกต

ใชผลงานการ
ดําเนินงาน
6 เดือนแรก
ของปงบประมาณ
พ.ศ.2553

ลงชื่อ ........................................... ผูป ระเมิน
(.....................................................................)
วันที่ .............. เดือน.................... พ.ศ. ..................

3

คูมือการประเมินโครงการพัฒนาหนวยงานกอนบรรจุแผนปฏิบัติราชการ คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน

1. วัตถุประสงค (สอดคลองกับชื่อโครงการ / หลักการและเหตุผล
ระดับการประเมินและเกณฑการใหคะแนน :
ระดับการประเมินและเกณฑการใหคะแนน
คะแนน
0
1
3
10
0
3.33
10
คําอธิบายเกณฑใหคะแนน : ประเมินตามระดับเกณฑการใหคะแนน ดังนี้
* โครงการระบุวัตถุประสงคสอดคลองกับชื่อโครงการ / หลักการและเหตุผล (ไดคะแนนระดับ 3)
* โครงการระบุวัตถุประสงคไมสอดคลองกับชื่อโครงการ / หลักการและเหตุผล (ไดคะแนนระดับ 1)
* โครงการไมระบุวัตถุประสงคโครงการ (ไดคะแนนระดับ 0)
2. งบประมาณที่ใชในการดําเนินงานของโครงการ
ระดับการประเมินและเกณฑการใหคะแนน :
ระดับการประเมินและเกณฑการใหคะแนน
คะแนน

0

1

2

15
0
5
10
คําอธิบายเกณฑใหคะแนน : ประเมินตามระดับเกณฑการใหคะแนน ดังนี้
* ใชเงินรายไดคณะไมเกิน 10 % จากคาใชจายทั้งหมดโครงการ (ไดคะแนนระดับ 3)
* ใชเงินรายไดคณะระหวาง 10 - 40 % จากคาใชจายทั้งหมดโครงการ (ไดคะแนนระดับ 2)
* ใชเงินรายไดคณะระหวาง 40 - 80 % จากคาใชจายทั้งหมดโครงการ (ไดคะแนนระดับ 1)
* ใชเงินรายไดคณะเกิน 80 % จากคาใชจายทั้งหมดโครงการ (ไดคะแนนระดับ 0)

3
15

3. รายละเอียดการใชจายเงินงบประมาณ เปนไปตามเกณฑคณะ และระเบียบกระทรวงการคลัง
ระดับการประเมินและเกณฑการใหคะแนน :
ระดับการประเมินและเกณฑการใหคะแนน
คะแนน
0
1
3
10
0
3.33
10
คําอธิบายเกณฑใหคะแนน : ประเมินตามระดับเกณฑการใหคะแนน ดังนี้
* โครงการมีรายละเอียดการใชจายงบประมาณในการดําเนินงานอิงตามเกณฑคณะ และระเบียบกระทรวงการคลัง
(ไดคะแนนระดับ 3)
* โครงการมีรายละเอียดการใชจายงบประมาณบางสวนในการดําเนินงานอิงตามเกณฑคณะและระเบียบระทรวงการคลัง
(ไดคะแนนระดับ 1)
* โครงการไมมีรายละเอียดการใชจายงบประมาณในการดําเนินงานอิงตามเกณฑคณะและระเบียบกระทรวงการคลัง
(ไดคะแนนระดับ 0)

4

คูมือการประเมินโครงการพัฒนาหนวยงานกอนบรรจุแผนปฏิบัติราชการ คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน

4. ตัวชี้วัดของโครงการมีความสอดคลองกับยุทธศาสตร เปาประสงค เปาหมายหลัก กลยุทธ ของคณะแพทยศาสตร
ระดับการประเมินและเกณฑการใหคะแนน :
ระดับการประเมินและเกณฑการใหคะแนน
คะแนน
0
1
3
10
0
3.33
10
คําอธิบายเกณฑใหคะแนน : ประเมินตามระดับเกณฑการใหคะแนน ดังนี้
* ตัวชี้วัดโครงการสอดคลองกับยุทธศาสตร เปาประสงค เปาหมายหลัก กลยุทธของคณะแพทยศาสตร
(ไดคะแนนระดับ 3)
* ตัวชี้วัดโครงการไมสอดคลองกับยุทธศาสตร เปาประสงค เปาหมายหลัก กลยุทธของคณะแพทยศาสตร
(ไดคะแนนระดับ 1)
* ไมระบุตัวชี้วัดของโครงการ (ไดคะแนนระดับ 0)
5. ผลการดําเนินการโครงการเปนไปตามแผนปฏิบัติราชการปงบประมาณที่ผานมา (เริ่มใชผลลัพธปงบประมาณพ.ศ.2554)
ระดับการประเมินและเกณฑการใหคะแนน :
คะแนน
ระดับการประเมินและเกณฑการใหคะแนน
0

1

2

15
0
5
10
คําอธิบายเกณฑใหคะแนน : ประเมินตามระดับเกณฑการใหคะแนน ดังนี้
* หนวยงานดําเนินการเปนไปตามแผนปฏิบัติราชการครบ 100% (ไดคะแนนระดับ 3)
* หนวยงานดําเนินการเปนไปตามแผนปฏิบัติราชการครบ 75% (ไดคะแนนระดับ 2)
* หนวยงานดําเนินการเปนไปตามแผนปฏิบัติราชการครบ 50% (ไดคะแนนระดับ 1)
* หนวยงานดําเนินการเปนไปตามแผนปฏิบัติราชการครบ 25% (ไดคะแนนระดับ 0)

3
15

6. การปรับแผนงาน – งบประมาณโครงการที่บรรจุในแผนปฏิบัติราชการ (ใชผลงานการดําเนินงาน 6 เดือนแรกของปงบประมาณพ.ศ.2553)
ระดับการประเมินและเกณฑการใหคะแนน :
คะแนน
ระดับการประเมินและเกณฑการใหคะแนน
0

1

2

3

20
0
6.66
13.33
20
คําอธิบายเกณฑใหคะแนน : ประเมินตามระดับเกณฑการใหคะแนน ดังนี้
* หนวยงานดําเนินการเปนไปตามแผนปฏิบัติราชการโดยไมปรับแผนงาน (ไดคะแนนระดับ 3)
* หนวยงานปรับแผนงาน - งบประมาณ 10% ของโครงการบรรจุแผน (ไดคะแนนระดับ 2)
* หนวยงานปรับแผนงาน - งบประมาณ 25% ของโครงการบรรจุแผน (ไดคะแนนระดับ 1)
* หนวยงานปรับแผนงาน - งบประมาณมากกวา 25% ของโครงการบรรจุแผน (ไดคะแนนระดับ 0)

5
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7. รูปแบบตัวชี้วัดโครงการ
ระดับการประเมินและเกณฑการใหคะแนน :
ระดับการประเมินและเกณฑการใหคะแนน
คะแนน

0

1

3

10
0
3.33
คําอธิบายเกณฑใหคะแนน : ประเมินตามระดับเกณฑการใหคะแนน ดังนี้
* ตัวชี้วัดโครงการ สามารถวัดเปนตัวเลขได (ไดคะแนนระดับ 3)
* ตัวชี้วัดโครงการไมสามารถวัดได (เปนนามธรรม) (ไดคะแนนระดับ 1)
* ไมระบุตัวชี้วัดโครงการ (ไดคะแนนระดับ 0)

10

8. การรายงานผลการดําเนินงานตามแบบ นผ.03 เปนการรายงานผลของปที่ผานมา
ระดับการประเมินและเกณฑการใหคะแนน :
คะแนน
ระดับการประเมินและเกณฑการใหคะแนน
0

1

10
0
3.33
คําอธิบายเกณฑใหคะแนน : ประเมินตามระดับเกณฑการใหคะแนน ดังนี้
* หนวยงานรายงานผลภายในกําหนด 20 วัน (ไดคะแนนระดับ 3)
* หนวยงานรายงานผลภายใน 60 วัน (ไดคะแนนระดับ 2)
* หนวยงานรายงานผลหลัง 60 วัน (ไดคะแนนระดับ 1)
* หนวยงานไมรายงานผล (ไดคะแนนระดับ 0)
หมายเหตุ ใชคาเฉลี่ยของโครงการที่ดําเนินการแลวเสร็จเทานั้น
**********

6

2

3

6.67
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