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1. รหัสโครงการ  (ตามเล่มรายได้) โครงการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 
    รหัสโครงการ   จป.101/62 โครงการสัมมนาเพื่อวิเคราะห์และปรับแผนกลยุทธ์/แผนปฏิบัติการประจ าปี 
   
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 เพื่อสร้าง               

ขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับประเทศและนานาชาติ 
 แผนกลยุทธ์ดา้นการจดัการทรัพยส์ิน  กลยุทธ์ที.่.......     หลัก    รอง    

3.2 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน (ถ้ามี) 
   นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 กลยุทธ์ที่ 5.1 มาตรการที่ 5.1.1 

   
4.  ผู้รับผิดชอบ  
  4.1 หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  ภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา   
 4.2 ผู้รับผิดชอบ       ผศ.ดร.วาสนา ฉัตรด ารง        โทร. 4676 
                                                           ผศ.ดร.นพวรรณ บุญช ู              โทร. 4616 
                                                           ผศ.ดร.บุญเรือง ค าศรี               โทร. 4622 

 4.3 ผู้ประสานงาน    นางสาววิระดา  ประเสริฐ    โทร. 4703 
 4.4 ผู้รายงานผล      ผศ.ดร.วาสนา ฉัตรด ารง        โทร. 4676 
 

5. หลักการและเหตุผล 
การด าเนินงานของภาควิชาตามแผนปฏิบัติการประจ าปีนั้นได้มีการก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายการด าเนินงานไว้

อย่างชัดเจน  จึงจะท าให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตามหากภาควิชาได้มีการสรุปงานท่ี
ได้ด าเนินการมาในช่วงครึ่งแรกของปีงบประมาณ  โดยจัดให้มีการวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้น รวมทั้งการปรับปรุงแก้ไขท่ีสามารถจะ
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ท าได้ก่อนสิ้นสุดแผนปฏิบัติการประจ าปี จะท าให้การด าเนินงานในช่วงเวลาที่เหลือเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งข้ึน และยังสามารถวางแผนเพื่อจัดท าแผนปฏิบัติการในปีต่อไปได้อีกด้วย  เพื่อให้เป็นไปตามกรอบนโยบายและแผนกลยุทธ์
ของคณะและมหาวิทยาลัย  ดังนั้น การจัดโครงการสัมมนาภาควิชาเพื่อวิเคราะห์และจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี ตลอดจนการ
ปรับแผนกลยุทธ์ของภาควิชาให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของคณะจึงเป็นสิ่งที่มีความส าคัญ  อันจะน าไปสู่การบริหารและการ
ด าเนินงานของภาควิชาทีม่ีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
 
6. วัตถุประสงค ์

1)  เพื่อปรับปรุงแผนกลยุทธ์ของภาควิชา  
2)  เพื่อวิเคราะห์และสรุปการด าเนินงานในช่วง 2 ไตรมาสแรก 
3)  เพื่อจัดท าร่างโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2563 

 
7.  เป้าหมายของโครงการ 
      7.1. เป้าหมายการด าเนินงาน 
  จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนท้ังสิ้น   47     คน  ประกอบด้วย 
  อาจารย์/บุคลากร   จ านวน  42     คน 
   อื่นๆ                         จ านวน      5     คน 

7.2. กิจกรรม/เนื้อหาท่ีจะด าเนินการ 
  1) จัดประชุมเพื่อสรุปและวิเคราะห์ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบตัิการในช่วง 2 ไตรมาสแรก  
                        2) เพื่อปรับแผนกลยุทธ์  และจัดท าร่างโครงการแผนปฏบิัติการประจ าปีงบประมาณ 2563 
 
8. งบประมาณด าเนินการ  
  รายได้  10,000.-บาท   
ระบุรายละเอียด(แหล่งงบประมาณ)  กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุนการจัดการศึกษา 
ภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา  หมวดเงินอุดหนุน  โครงการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี  

รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
       1.  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางราชการ (เบี้ยเลี้ยง/ที่พัก/พาหนะ)                1,500.-บาท 

 2.  ค่าเช่ารถตู้พร้อมน้ ามันเชื้อเพลิง     2,500.-บาท 
 3.  ค่าอาหารเช้า/อาหารกลางวัน/อาหารเย็นและเครื่องดื่ม     2,000.-บาท 
 4.  ค่าอาหารว่าง       1,000.-บาท 
 5.  ค่าวัสดุในโครงการ         1,000.-บาท 
 6.  เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ      1,000.-บาท 
 7.  เงินสมนาคุณ/เงินสมทบพนักงานขับรถ        500.-บาท 
 8.  ค่าใช้จ่ายอื่นๆ            500.-บาท 
    รวมทั้งสิ้น            10,000.-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.แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
2.ประชุมวางรูปแบบการด าเนินงาน 
3.ติดต่อประสานงาน 

            

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       มีนาคม – กันยายน  2562 
2) สถานท่ีจัดกิจกรรม                  ภายในเขตจังหวัดพิษณุโลกหรอืต่างจังหวัด  
 

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1)  ได้แผนกลยุทธ์ฉบับปรับปรุง 
 2)  ได้ผลการวิเคราะหผ์ลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการในช่วง 2 ไตรมาสแรก 
 3)  ได้ร่างโครงการตามแผนปฏิบตัิการ ประจ าปีงบประมาณ 2563   
 
12. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPI) 

ปริมาณ คุณภาพ เวลา ต้นทุน 
1. มีการประชุมเพื่อจัดท าแผน
อย่างน้อย 1 ครั้ง 
 

1. ระดับความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการโดยรวมอยู่ใน
เกณฑด์ี (ค่าเฉลีย่ ≥ 3.51) 
2.  ได้แผนกลยุทธ์ฉบับปรับปรุง 
3. ได้สรุปผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการในช่วง   2             
ไตรมาสแรก  
4.ได้ร่างโครงการตามแผน 
ปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
2563 

มีนาคม – กันยายน  
2562 

10,000.-บาท 
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13. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 สกอ.    ตัวช้ีวัดที ่1.1, 2.4  สงป.   ตัวช้ีวัดที่.................  EdPEx   หมวดที่................. 
 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.................  สมศ.   ตัวช้ีวัดที่.................   

 
14. การติดตามและประเมินผลโครงการ  (โปรดระบุให้ชัดเจน)  
       1.  การประเมินผลทั้งเชิงปริมาณ  และคุณภาพตามตัวช้ีวัด  (KPI)  ที่ก าหนด 
       2.  สรุปการตดิตามและประเมินผลภายหลังเสร็จสิ้นโครงการ จากผู้เข้าร่วมโครงการ 
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1.  รหัสโครงการ  (ตามเล่มรายได้) โครงการบริหารจัดการหลักสูตร 
รหัสโครงการ    จป.301/62   โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา-วิชาการโคโลนีเกมส์ (ครั้งท่ี 15) 

   
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.่.......     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 เพื่อสร้าง               

ขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับประเทศและนานาชาติ 
 แผนกลยุทธ์ดา้นการจดัการทรัพยส์ิน  กลยุทธ์ที.่.......     หลัก    รอง    

3.2 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน (ถ้ามี) 
  นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 3 กลยุทธ์ที ่3.1 มาตรการที่ 3.3.1 

   
4.  ผู้รับผิดชอบ  
  4.1 หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  ภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา 

  4.2 ผู้รับผิดชอบ    ดร.ศิริวัฒน ์ คูเจรญิไพบูลย ์ โทร. 4619 
    ดร.จตุพร  เงินค า  โทร. 4653 
    นิสิตระดับปริญญาตรี สาขาวิชาจลุชีววิทยา 

 4.3 ผู้ประสานงาน      นางสาววิระดา  ประเสริฐ  โทร 4703 
 4.4 ผู้รายงานผล              ดร.ศิริวัฒน ์ คูเจรญิไพบูลย ์ โทร. 4619 
    

5. หลักการและเหตุผล 
โครงการการแข่งขันกีฬา-วิชาการ จุลชีววิทยาสัมพันธ์ (โคโลนีเกมส์) เป็นกิจกรรมที่จดัขึ้นส าหรับผู้ที่ก าลังศึกษาใน

สาขาวิชาจุลชีววิทยาจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ให้ไดม้ีโอกาสท ากิจกรรมร่วมกันทั้งด้านวิชาการ กีฬา และสันทนาการ ได้มีการ
สร้างเครือข่ายและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถาบันเป็นประจ าทุกปี ภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา คณะวิทยาศาสตร์
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การแพทย์ ได้จดัให้นิสติสาขาจุลชีววิทยาเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาโคโลนเีกมส์อย่างต่อเนื่อง รวมถึงได้เป็นเจ้าภาพในการจดัแข่งขัน 
โคโลนเีกมส์ครั้งท่ี 14 ในปีท่ีผ่านมา การเข้าร่วมกจิกรรมดังกลา่ว นิสิตสาขาวิชาจุลชีววิทยา ไดส้รา้งช่ือเสียงให้กับมหาวิทยาลัย 
โดยการไดร้ับรางวลัจากการเข้าร่วมการแข่งขันความรู้ความสามารถทางด้านวิชาการและด้านกีฬาในประเภทต่างๆ อันเป็นการ
แสดงให้เห็นถึงศักยภาพในด้านวิชาการที่เข้มแข็งของนิสิตที่ศึกษาในหลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา ดังนั้น
ภาควิชาไดเ้ล็งเห็นความส าคัญดังกล่าว จึงไดส้นับสนุนให้นสิิตและบุคลากรเข้าร่วมโครงการโคโลนีเกมส์ ครั้งท่ี 15 โดยมี
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน เป็นเจา้ภาพในการจัดการแข่งขัน  ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และ
ประสบการณ์ ระหว่างนิสิตนักศึกษาสาขาวิชาจุลชีววิทยาจากสถาบนัต่างๆ ในการจัดโครงการนี้นสิิตเป็นผู้ด าเนินการเองทั้งหมด
โดยมีอาจารย์และบุคลากรของภาควิชาเป็นฝ่ายสนับสนุนท าให้นิสิตได้มโีอกาสพัฒนาตนเองในหลายดา้น อาทิ ทักษะการปรับตัว 
การบริหารจัดการ การแกไ้ขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม อีกทั้งยังเปน็การพัฒนาความรู้และ
เสรมิสร้างความสัมพันธ์และสรา้งเครือข่ายที่เข้มแข็งระหว่างนิสิตสาขาวิชาจุลชีววิทยาในมหาวิทยาลัยต่างๆ ท่ีเข้าร่วมกิจกรรม และ
ยังเป็นการกระตุ้นนสิิตให้มีการพฒันาตนเองและส่งเสริมนสิิตมโีอกาสได้แสดงศักยภาพต่างๆ ทั้งทางวิชาการ และทางสังคมอยา่ง
ต่อเนื่องอีกด้วย  
 
6. วัตถุประสงค ์
 1) เพื่อส่งเสริมให้นิสิตนักศึกษาเกดิความรักและภาคภมูิใจในสาขาวชิาจุลชีววิทยา และเสรมิสร้างความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างนิสตินักศึกษาสาขาวิชาจลุชีววิทยาจากสถาบันต่าง ๆ ที่เข้ารว่ม 
 2) เพื่อส่งเสริมให้นิสิตนักศึกษาสาขาวิชาจุลชีววิทยาได้แสดงศักยภาพของตนผ่านการจัดกจิกรรมได้พัฒนาทักษะและ
ความสามารถดา้นการบริหารจดัการและการท างานร่วมกัน 
 3) เพื่อเผยแพร่ช่ือเสียงของภาควชิาจุลชีววิทยาและปรสติวิทยา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวทิยาลัยนเรศวร 
 
7.  เป้าหมายของโครงการ 
    7.1. เป้าหมายการด าเนินงาน 
  จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวน ทั้งสิ้น              95     คน  ประกอบด้วย 
      นิสิต          จ านวน  90     คน 
      อาจารย์/บุคลากร       จ านวน    5     คน 
 

7.2. กิจกรรม/เนื้อหาท่ีจะด าเนินการ 
จัดให้นิสิตเข้าร่วมแข่งขันความสามารถด้านวิชาการ/กีฬา/อื่นๆ ตามที่สถาบันผูจ้ัดงานก าหนด โดยอยู่ภายใต้
การดูแลของอาจารย์จากภาควิชา 

 
8. งบประมาณด าเนินการ    
  รายได้   60,000.-บาท   
ระบุรายละเอียด(แหล่งงบประมาณ)  กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานจัดการศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์-
การแพทย์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา  หมวดเงินอุดหนุน  โครงการบริหารจัดการหลักสูตร  

รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
1. ค่าธรรมเนยีม/ค่าลงทะเบียนรายปี             8,000.-บาท 
2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางราชการ (เบี้ยเลี้ยง/ที่พัก/พาหนะ)    20,000.-บาท 
3. ค่าเช่ารถตู้/รถบัส พร้อมน้ ามันเช้ือเพลิง      8,000.-บาท 
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4. ค่าอาหารเช้า/อาหารกลางวัน/ อาหารเย็นและเครื่องดื่ม      5,000.-บาท  
5.  ค่าอาหารว่าง         3,000.-บาท 
6. ค่าวัสดุในโครงการ        4,000.-บาท 
7. ค่าจ้างท าไวนิล/สื่อประชาสัมพนัธ์             3,000.-บาท 
8. ค่าตอบแทนการปฏิบตัิงานงานนอกเวลาราชการ     4,000.-บาท 
9. ค่าของที่ระลึก         3,000.-บาท  
10. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ          2,000.-บาท 
             รวมท้ังสิ้น    60,000.-บาท 

หมายเหตุ    ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ 
 

9. ขั้นตอนและแผนการด าเนินงาน   (PDCA)  
กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

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. จัดประชุมวางแผนการด าเนินงาน
โครงการ 

 

           

ขั้นด าเนินการ (D) 
1. ประชาสัมพันธ์โครงการ 
2. น านิสิตเข้าร่วมกิจกรรมโคโลนเีกมส์ 
ครั้งท่ี 15 

 

           

ขั้นสรุปและประเมินผล (C)  
1. ประชุมคณะกรรมการเพื่อติดตาม
ผล 
2. สรุปและประเมินผลโครงการ 

 
  

         

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน(A)  
1. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวิเคราะห์
การด าเนินงานและก าหนดแนว
ทางการจัดโครงการในครั้งต่อไป 

  
 

         

10.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 
1) วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม ตุลาคม - ธันวาคม 2561     
2) สถานท่ีจัดกิจกรรม มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน  
   

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1) นิสิตไดม้ีโอกาสพัฒนาตนเองและพัฒนาทักษะที่จ าเป็นส าหรับการเรยีนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
2) นิสิตนักศึกษาเกิดความรักและภาคภูมิใจในสาขาวิชาจุลชีววิทยา  
3) เกิดความสัมพันธ์อันดรีะหว่างนิสิตนักศึกษาสาขาวิชาจุลชีววิทยาจากสถาบันตา่ง ๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรม  

 4) ภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสติวิทยา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลยันเรศวร เป็นที่รู้จักเพิ่มมากขึ้น 
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12. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPI) 
ปริมาณ คุณภาพ เวลา ต้นทุน 

1.จ านวนกิจกรรมที่นสิิตเข้า
ร่วมในโครงการโคโลนีเกมส์ 
อย่างน้อย 1 กิจกรรม 

1.ผลการประเมินความพึง
พอใจของโครงการโดยภาพ
รวมอยู่ในระดับดี (ค่าเฉลี่ย ≥ 
3.51) 

ตุลาคม - ธันวาคม 2561 
 
 

60,000.-บาท 

 
13. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 

 สกอ.    ตัวช้ีวัดที ่ 3.2   สงป.   ตัวช้ีวัดที่.................  EdPEx   หมวดที่................. 
 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.................  สมศ.   ตัวช้ีวัดที่................. 

 
14. การติดตามและประเมินผลโครงการ  (โปรดระบุให้ชัดเจน)  
 1.  ติดตามและสรุปผลการด าเนินงานเมื่อสิ้นสดุโครงการ 
      2.  สรุปผลการประเมินโครงการ ข้อเสนอแนะ และปัญหา/อุปสรรค์เมื่อสิ้นสุดโครงการ 
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1. รหัสโครงการ  (ตามเล่มรายได้) โครงการบริหารจัดการหลักสูตร 
    รหัสโครงการ   จป.302/62     โครงการนักจลุชีววิทยารุ่นเยาว์ ครั้งท่ี 7  
 
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.่.......     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 เพื่อสร้าง               

ขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับประเทศและนานาชาติ 
 แผนกลยุทธ์ดา้นการจดัการทรัพยส์ิน  กลยุทธ์ที.่.......     หลัก    รอง    

3.2 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน (ถ้ามี) 
   นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 กลยุทธ์ที่ 1.1 มาตรการที่ 1.1.1 
      นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 กลยุทธ์ที่ 3.1 มาตรการที่ 3.1.1 

  
4.  ผู้รับผิดชอบ  

  4.1 หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  ภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา 
  4.2 ผู้รับผิดชอบ   ดร.จตุพร  เงินค า  โทร. 4653 
   ดร.ศิริวัฒน ์ คูเจรญิไพบูลย ์ โทร. 4619 
   นิสิตระดับปริญญาตรี สาขาวิชาจลุชีววิทยา 
 4.3 ผู้ประสานงาน   นางสาววิระดา  ประเสริฐ    โทร. 4703  

 4.4 ผู้รายงานผล   ดร.จตุพร  เงินค า  โทร. 4653  
  

5. หลักการและเหตุผล 
เมื่อเปรียบเทียบโอกาสในการได้รับความรู้และทักษะทางวิทยาศาสตร์แขนงต่าง ๆ ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอน

ปลายจะพบว่าความรู้และประสบการณ์ทางด้านจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาที่นักเรียนได้รับนั้นยังน้อยมาก อาจเนื่องมาจากการ
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ขาดความพร้อมของโรงเรียนทั้งทางด้านบุคลากรที่มคีวามเชี่ยวชาญเฉพาะดา้นและอุปกรณใ์นห้องปฏิบัติการ อีกทั้งยังไม่ได้เป็นวิชา
หลักท่ีจัดให้มีการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษา ท าให้นักเรียนขาดโอกาสในการเรียนรู้เกี่ยวกับจุลินทรีย์ชนิดต่าง ๆ ประโยชน์
และโทษของจุลินทรีย์ รวมถึงการประยุกต์ใช้ และยังให้ความสนใจในวิทยาศาสตร์แขนงนี้น้อยทั้งที่จุลินทรีย์มีความเกี่ยวข้องกับ
ชีวิตประจ าวันของคนเราอย่างมาก นอกจากนี้ยังพบว่านักเรียนที่ก าลังจะตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อในสาขาจุลชีววิทยาและปรสิต
วิทยายังขาดความเข้าใจที่ถ่องแท้ถึงภาพรวมในการศึกษาสาขาวิชานี้ ส่งผลให้นักเรียนระดับมั ธยมปลายที่สนใจศึกษาต่อ
ระดับอุดมศึกษาด้านจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาโดยตรงยังมีจ านวนไม่มากนัก  โครงการค่ายนักจุลชีววิทยารุ่นเยาว์เป็นโครงการที่
ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วประเทศ ดังจะเห็นได้จากความต้องการให้มีการจัด
โครงการลักษณะนี้อย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลา 6 ปี 

ภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยามีคณาจารย์และนิสิตทีม่ีความรูค้วามสามารถ และมีประสบการณท์ี่สามารถถ่ายทอด
องค์ความรู้ต่างๆ ให้กับนักเรียนท่ีสนใจได้ อีกทั้งยังมีห้องปฏิบัติการที่มีความพร้อม โดยจะท าการเปดิอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับ
เทคนิคพ้ืนฐานด้านจลุชีววิทยาและด้านปรสิตวิทยา เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รบัความรู้พื้นฐานที่ถูกต้อง สามารถน าไปต่อยอดใน
การเรยีนหรือการท าโครงงานวิทยาศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษาท่ีมีคณุภาพมากยิ่งขึ้น รวมไปถึงการน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน และยังเป็นการสร้างแรงจูงใจและทัศนคติที่ดีในการเรยีนต่อในระดับอดุมศึกษา อีกท้ังยงัเป็นการให้ข้อมูลเพิม่เตมิ
เพื่อประกอบการตัดสินใจในการศกึษาต่อให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ 

นิสิตในสาขาจุลชีววิทยาที่เข้าร่วมด าเนินกิจกรรมยังได้มีโอกาสในการฝึกประสบการณ์การถ่ายทอดความ รู้และทักษะ
ปฏิบัติการที่ได้รับในห้องเรียนให้แก่ผู้อื่น นิสิตได้ฝึกคิดรูปแบบปฏิบัติการที่น่าสนใจ ฝึกการด าเนินงานโครงการ และฝึกความ
รับผิดชอบ อีกทั้งเป็นการปลูกฝังการมีจิตสาธารณะในการบริการด้านวิชาการให้กับนิสิต นอกจากนี้ยังเป็นการประชาสัมพันธ์
หลักสูตรของภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวรอีกทางหนึ่งด้วย 
 
6. วัตถุประสงค ์

1)  เพื่อให้บุคคลากรของภาควิชาได้มโีอกาสถ่ายทอดความรูด้้านวิชาการเพื่อสังคม  
2) เพื่อให้นิสิตไดฝ้ึกการถ่ายทอดความรู้และทักษะปฏิบตัิการทีไ่ด้รับในห้องเรียนให้แก่ผู้อื่น 
3) เพื่อฝึกการด าเนินงานโครงการ และฝึกความรับผิดชอบ ปลูกฝังการมีจิตสาธารณะในการบริการด้านวิชาการให้กับ
นิสิต 
4) เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรของภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสติวทิยา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลยั
นเรศวร 
 

7.  เป้าหมายของโครงการ 
      7.1. เป้าหมายการด าเนินงาน 
  จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนท้ังสิ้น                            217   คน  ประกอบด้วย     
  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย  จ านวน             50   คน   

นิสิตระดับปริญญาตรีและบณัฑติศึกษา    จ านวน          150   คน   
  อาจารย์/บุคลากร                จ านวน            17    คน 
 7.2. กิจกรรม/เนื้อหาท่ีจะด าเนินการ 

1) จัดเข้าค่าย/ฝึกอบรม/ จัดกจิกรรมให้ความรู้ทางวิชาการเกีย่วกับจุลินทรีย์ทั้งความรู้พื้นฐานและการ
ประยุกต์ใช้ให้กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย  

2) กิจกรรมแนะน าหลักสตูรของภาควิชา 
3) กิจกรรมนันทนาการ 
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8. งบประมาณด าเนินการ  
  รายได้  10,000.-บาท   
ระบุรายละเอียด(แหล่งงบประมาณ)  กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานจัดการศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์-
การแพทย์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา  หมวดเงินอุดหนุน  โครงการบริหารจัดการหลักสูตร  

รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
1.  ค่าอาหารเช้า/อาหารกลางวัน/อาหารเย็นและเครื่องดื่ม    3,000.-บาท 
2.  ค่าอาหารว่าง       1,000.-บาท 

  3.  เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ   1,500.-บาท 
  4.  ค่าของที่ระลึก        500.-บาท 
  5.  ค่าวัสดุในโครงการ               1,800.-บาท 

6.  ค่าจ้างจัดท าไวนิล       500.-บาท 
  7.  ค่าสาธารณูปโภค       300.-บาท 
  8.  ค่าจ้างถ่ายเอกสาร /เข้าเล่ม      300.-บาท 
  9.  ค่าบริการไปรษณยี ์       400.-บาท 
  10. ค่าจ้างซักถุงนอน       500.-บาท  
  11 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ        200.-บาท 
       รวมทั้งสิ้น         10,000.-บาท 

หมายเหตุ    ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ 
 
9. ขั้นตอนและแผนการด าเนินงาน   (PDCA)  

กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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.ประชุมวางรูปแบบการด าเนินงาน 

            

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  คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
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11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1) บุคลากรและนิสติไดร้่วมกันถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ด้านจุลชีววิทยาให้กับนักเรียนมัธยมปลาย  
2) นิสิตไดส้ามารถด าเนินงานโครงการได้ มีความรับผดิชอบ และมีจติสาธารณะในการบริการด้านวิชาการ 
3) นิสิตได้พัฒนาคณุลักษณะที่พึงประสงค์ และพัฒนาทักษะที่จ าเปน็ส าหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
4) หลักสูตรของภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสติวิทยา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นท่ีรู้จักมากข้ึน 

 
12. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPI) 

ปริมาณ คุณภาพ เวลา ต้นทุน 
1. จ านวนนักเรียนท่ีเข้าร่วม
โครงการ อย่างน้อยร้อยละ 80 
ของจ านวนนักเรียนท่ีตั้งไว้ (40 
คน) 
2. มีการจัดกิจกรรมเพื่อให้ความรู้
กับนักเรียน อย่างน้อย 1 กิจกรรม 

 

1. ผลการประเมินความพึงพอใจของ
โครงการโดยภาพรวมอยู่ในระดับดี 
(ค่าเฉลี่ย ≥ 3.51) 
 
2. นักเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการมีความรู้
ด้านจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาเพิ่ม
มากขึ้น 

ตุลาคม 2561 – 
กันยายน 2562     

10,000.-บาท 

 
13. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 

 สกอ.    ตัวช้ีวัดที ่ 3.2   สงป.   ตัวช้ีวัดที่.................  EdPEx   หมวดที่................. 
 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.................  สมศ.   ตัวช้ีวัดที่.................   

 
14. การติดตามและประเมินผลโครงการ  (โปรดระบุให้ชัดเจน)  
 1. การประเมินผลทัง้เชิงปริมาณ และคณุภาพตามตัวช้ีวัด (KPI) ที่ก าหนด 
            2. การประเมินผล/ตดิตามผล ภายหลังเสร็จสิ้นโครงการ จากผู้เข้าร่วมโครงการ 
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1. รหัสโครงการ  (ตามเล่มรายได้) โครงการสนับสนุนด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
   รหัสโครงการ    จป.303/62 โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และบ าเพ็ญประโยชน์   
 
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.่.......     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.่..2.....    หลัก    รอง    
   นโยบายที่ 5 ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและปรับปรุงระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย ให้มีประสทิธิภาพ 
 แผนกลยุทธ์ดา้นบริหารจัดการ  กลยุทธ์ที่.......  หลัก    รอง    
   นโยบายที่ 6 เร่งรัดด าเนินการด้านการบริหารสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัยให้เหมาะสมกับสถานการณ์ เพื่อสร้าง               

ขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับประเทศและนานาชาติ 
 แผนกลยุทธ์ดา้นการจดัการทรัพยส์ิน  กลยุทธ์ที.่.......     หลัก    รอง    

3.2 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน (ถ้ามี) 
   นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 กลยุทธ์ที่ 1.1 มาตรการที่ 1.1.1 
      นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 กลยุทธ์ที่ 2.1 มาตรการที่ 2.2.2 
      นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 กลยุทธ์ที่ 3.3 มาตรการที่ 3.3.1 
      นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 กลยุทธ์ที่ 5.3 มาตรการที่ 5.3.1 

4.  ผู้รับผิดชอบ  
  4.1 หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  ภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา  

  4.2 ผู้รับผิดชอบ     ผศ.ดร.อภิชาติ  วิทย์ตะ            โทร. 4653 
    ดร.จารุวรรณ ทองสนิท โอคุมรุะ โทร. 4624 
    รศ.ดร.สุทธิรตัน ์ สิทธิศักดิ ์ โทร. 4626 
    นิสิตภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสติวิทยา 
 4.3 ผู้ประสานงาน   นางสาววิระดา ประเสริฐ  โทร. 4703 
 4.4 ผู้รายงานผล   ผศ.ดร.อภิชาติ  วิทย์ตะ            โทร. 4653    
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5. หลักการและเหตุผล  
 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์  มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้มีแนวนโยบายการพัฒนานิสติโดยมีการส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ 
เพื่อใหน้ิสิตมีคณุลักษณะที่พึงประสงค์เป็นไปตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยและสอดคล้องกับคณุลักษณะทางคุณธรรม และ
จริยธรรม ของนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยส่งเสริมและสนบัสนุนให้แต่ละภาควิชาจัดให้มีโครงการหรือกิจกรรมที่ส่งเสรมิ
คุณลักษณะบณัฑติที่พึงประสงค์ กิจกรรมวิชาการ (ส่งเสริมให้นสิิตได้ฝึกการน าเสนอผลงานวิจยัของตนเอง และส่งเสริมให้นิสิตได้
รับทราบงานวิจัยของคณาจารยภ์ายในภาควิชา) กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ กิจกรรมบ าเพญ็ประโยชน์หรือรักษา
สิ่งแวดล้อม กิจกรรมเสริมสร้างคณุธรรมและจรยิธรรม และกิจกรรมส่งเสริมศลิปะและวัฒนธรรม เปน็ต้น ซึ่งเป็นนโยบายที่
สอดคล้องกับการด าเนินงานของภาควิชา  ในการจัดการเรียนการสอนนั้นภาควิชานอกจากจะให้ความรู้กับนิสิตแล้วยังต้องมี
กิจกรรมเสริมหลักสตูรเพื่อให้นิสติสามารถน าความรู้มาปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้อยา่งถูกต้องเหมาะสม และให้นิสิตในแต่ละช้ันปี
ได้พบปะ สร้างสมัพันธ์ที่ดีต่อกัน  ดังนั้น ภาควิชาจึงได้จดัโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม คณุธรรม จริยธรรมและบ าเพญ็
ประโยชนผ์่านกิจกรรมตา่งๆที่จะสง่เสริมคณุธรรม จริยธรรมและการบ าเพ็ญประโยชน์ของนิสิต อีกท้ังส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม เพื่อสร้างเสริมค่านิยมที่ดีงามและแสดงออกซึ่งพฤติกรรมทางด้านคณุธรรม จริยธรรมที่ดีงาม 
 
6. วัตถุประสงค ์
 1)  เพื่อให้นิสิต คณาจารย์ และบคุลากรของภาควิชาได้มีการการท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรมของไทย 

2)  เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อนัดีระหว่างคณาจารย์ เจ้าหน้าท่ีและนิสติ โดยผ่านกิจกรรมต่างๆ เชน่ การแข่งขันกีฬา 
การบ าเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม รว่มกัน 
 3)  เพื่อให้นิสิตและบุคลากรในภาควิชามีจิตส านึกท่ีดี รู้จักเสียสละเวลาในการท างานเพื่อสังคม 

4)  เพื่อสร้างเสรมิคุณธรรม จริยธรรมให้กับนสิิตและบุคลากร  
 5)  เพื่อให้บุคลากรและนสิิตไดม้ีสว่นร่วมในบ าเพ็ญประโยชน์ หรือการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 6)  เพื่อพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพนิสิต โดยผ่านกิจกรรมต่างๆ ในการจัดการ การด าเนินงานในสถานการณต์่างๆ  
                การแก้ปัญหา  และภาวะผู้น าเป็นต้น 
   
7.  เป้าหมายของโครงการ 
      7.1. เป้าหมายการด าเนินงาน 
  จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนท้ังสิ้น  230 คน  ประกอบด้วย 
       นิสิตปรญิญาตรี ช้ันปีท่ี 1-4  จ านวน 200 คน  
   นิสิตบณัฑิตศึกษา  จ านวน       5 คน 
       อาจารย์/บุคลากร   จ านวน   25 คน 

7.2. กิจกรรม/เนื้อหาท่ีจะด าเนินการ 
  1)  กิจกรรมท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม เช่น การท าบุญตักบาตร/การแต่งกายด้วยผ้าไทย  

2)  กิจกรรมด้านกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ  เช่น การแข่งขันกีฬา 
3)  กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม เช่น การท าความสะอาดห้องปฏิบัติการ การบริจาคสิ่งของ

หรือทุนทรัพย์ หรือการปลูกต้นไม ้ 
4)  กิจกรรมเสริมสร้างคณุธรรมจริยธรรม เช่น การรับฟังการบรรยาย หรือการรับฟังธรรมเทศนา                     

เรื่องการพัฒนาคณุธรรม จริยธรรม  
  5)  กิจกรรมด้านวิชาการ เช่น กิจกรรม micro-open house หรือตอบปัญหาวิชาการ 
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8. งบประมาณด าเนินการ  
    รายได้ 65,000.- บาท   
ระบุรายละเอียด (แหล่งงบประมาณ)  กองทุนท านุบ ารุงศิลปและวัฒนธรรม แผนงานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม งานท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม ภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา  หมวดเงินอุดหนุน  โครงการสนับสนุนด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
 1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางราชการ (เบี้ยเลี้ยง/ที่พัก/พาหนะ)        2,000.-บาท  
 2. ค่าวัสดุในโครงการ      11,000.-บาท 
 3. เงินตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ       3,000.-บาท 
 4. ค่าอาหารกลางวัน/อาหารเย็นและเครื่องดื่ม       25,000.-บาท 
 5. ค่าอาหารว่าง       6,000.-บาท 
 6. ค่าอาหารส าหรับพระสงฆ์         2,000.-บาท  
 7. ค่าปัจจัยถวายพระสงฆ ์      4,000.-บาท 
 8. ค่าตอบแทนผู้ประกอบพิธีการตา่งๆ         600.-บาท 
 9. เงินสมนาคุณ /เงินรางวัล /เงินสมทบพนักงานขับรถ      5,000.-บาท 

      10. ค่าจ้างท าไวนิล/ค่าจา้งถ่ายเอกสาร/ค่าจ้างท าสื่อประชาสัมพันธ์          1,000.-บาท 
                  11. ค่าเช่ารถตู้ พร้อมน้ ามันเชื้อเพลิง                                                       5,000.-บาท 
      12. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ          400.-บาท 
                     รวมทั้งสิ้น            65,000.-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.แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
2.ประชุมวางรูปแบบการด าเนินงาน 
 

            

ขั้นด าเนินการ (D) 
1.ประชาสัมพันธ์โครงการ 
2.จัดกิจกรรม 

            

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1.สรุปผลการด าเนินงาน 

            

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A) 
1.วิเคราะห์การด าเนินงานและก าหนด
แนวทางการจัดโครงการในครั้งต่อไป 
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10.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 
1) วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม  ตุลาคม 2561 – กันยายน  2562 
2) สถานท่ีจัดกิจกรรม   ภายนอกหรือภายใน คณะวิทยาศาสตร์การแพทย ์

 
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1) นิสิต คณาจารย์ และบุคลากรของภาควิชาได้มีการการท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรมของไทย 

2) บุคลากรและนิสติในภาควิชามจีิตส านึกท่ีดี รู้จักเสียสละเวลาในการท างานเพื่อสังคม 
 3) บุคลากรและนิสติไดม้ีการพัฒนาคุณธรรม จรยิธรรม และมีส่วนรว่มในการบ าเพ็ญประโยชน์ หรืออนุรักษ์ธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม                  

4) คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสติมีความสมัพันธ์อันดีต่อกัน 
5) นิสิตช้ันปีท่ี 4 ได้น าเสนองานวจิัยให้รุ่นน้องปี 2 หรือ 3 ได้รับทราบ (micro-open house)  

  
12. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPI) 

ปริมาณ คุณภาพ เวลา ต้นทุน 
1. จ านวนนิสิตทีเ่ข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 ของจ านวนนิสิตทั้งหมด
ของภาควิชา  
2. มีกิจกรรมทีส่่งเสริมอัต
ลักษณ์นสิิตหรือคุณลักษณะ
ของนิสิตอย่างน้อย  3 
กิจกรรม 

1. ผลการประเมินความพอใจ
ของโครงการโดยภาพรวมอยู่
ในระดับดี (ค่าเฉลี่ย ≥ 3.51) 
2. นิสิตมีความตระหนักใน
เรื่อง คุณธรรม จรยิธรรมโดยดู
จากแบบประมิน 
3. นิสิตได้ร่วมกิจกรรมบ าเพ็ญ
ประโยชน์ และท านุบ ารุง
ศิลปวัฒธรรม 
4. นิสิตได้ฝึกการน าเสนอ
งานวิจัย 

ตุลาคม 2561  - กันยายน 
2562 

65,000.-บาท 

 
13. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 

 สกอ.    ตัวช้ีวัดที ่ 2.6,6.1  สงป.   ตัวช้ีวัดที่.................  EdPEx   หมวดที่................. 
 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่ 2.6   สมศ.   ตัวช้ีวัดที ่2,10  

 
14. การติดตามและประเมินผลโครงการ  (โปรดระบุให้ชัดเจน)  
 1. การประเมินผลทั้งเชิงปริมาณ  และคณุภาพตามตัวช้ีวัด  (KPI)  ท่ีก าหนด 
 2. การประเมินผล / ตดิตามผล  ภายหลังเสร็จสิ้นโครงการ  จากผู้เข้าร่วมโครงการ   
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1.  รหัสโครงการ  (ตามเล่มรายได้) โครงการพัฒนาคุณภาพองค์กร 
     รหัสโครงการ   จป.304/62 โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและประชาสัมพันธ์หลักสูตรของภาควิชา 
   
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.่..1..... 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 4     หลัก รอง    
   นโยบายที่ 6 เร่งรัดด าเนินการด้านการบริหารสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัยให้เหมาะสมกับสถานการณ์ เพื่อสร้าง               

ขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับประเทศและนานาชาติ 
 แผนกลยุทธ์ดา้นการจดัการทรัพยส์ิน  กลยุทธ์ที.่.......     หลัก    รอง    

3.2 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน (ถ้ามี) 
  นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 1 กลยุทธ์ที่ 1.1 มาตรการที่ 1.1.1 

  
4.  ผู้รับผิดชอบ  
  4.1 หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  ภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา  

  4.2 ผู้รับผิดชอบ     ดร.จินตนา ว่องวิกย์การ โทร. 4621 
    ผศ.ดร.นพวรรณ บุญช ู  โทร. 4616 
 4.3 ผู้ประสานงาน   นางสาววิระดา  ประเสริฐ  โทร 4703 
 4.4 ผู้รายงานผล   ดร.จินตนา ว่องวิกย์การ โทร. 4621 
    ผศ.ดร.นพวรรณ บุญช ู  โทร. 4616 
   

5. หลักการและเหตุผล 
 ภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยามีพันธกิจหลักท้ัง 4 ด้าน คือ การจัดการเรยีนการสอน การวิจัย การท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม และการบริการวิชาการ ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจหลกัของมหาวิทยาลัย เพื่อให้การด าเนินงานบรรลุวตัถุประสงค์
ฝ่ายประชาสัมพันธ์จึงได้จดัท าโครงการนี้ขึ้นเพ่ือเป็นการประชาสมัพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของภาควชิาเพื่อให้ประชาชนท่ัวไป
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ได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้องของภาควิชา เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางการวิจัยในรูปแบบที่เข้าใจง่าย ตลอดจนการประชาสัมพันธ์หลักสตูร
ที่เปิดสอนทั้ง ระดบัปริญาตรี ปรญิญาโท และ ปรญิญาเอก ทั้ง 5 สาขา ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น แผ่นพบั แผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ 
และวีดีทัศน์ต่างๆ  
 
6. วัตถุประสงค ์

1) เพื่อประชาสมัพันธ์หลักสูตรของภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสติวิทยา  
2) เพื่อผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ข้อมลูขา่วสารต่างๆ ของภาควิชา ตลอดจนหลักสตูรทั้งหมดของภาควิชาที่เปิดสอน 

 
7.  เป้าหมายของโครงการ 
      7.1. เป้าหมายการด าเนินงาน 
  จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนท้ังสิ้น     361    คน  ประกอบด้วย 
      นิสิต       จ านวน      20  คน  

อาจารย์/บุคลากร    จ านวน     41 คน 
  นักเรียน/นสิิต/นักศึกษาต่างสถาบนั จ านวน     300    คน 
       

7.2. กิจกรรม/เนื้อหาท่ีจะด าเนินการ 
1)  สร้างเครือข่ายประชาสมัพันธ์ข่าวสารของภาควิชาผา่นทางเวบไซต์ต่างๆ 
2)  จัดทาส าเนาภาพ (แผ่นพับ โปสเตอร์) และเสียง (CD) ทั้งภาษาไทย อังกฤษ ของทุกหลักสูตรของภาควิชา 

ส่งไปยังสถานศึกษา โรงเรียน หรอืหน่วยงานต่างๆ 
   

8. งบประมาณด าเนินการ  
    รายได้ 30,000.- บาท   
ระบุรายละเอียด(แหล่งงบประมาณ)  กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุนการจัดการศึกษา 
ภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา  หมวดเงินอุดหนุน  โครงการพัฒนาคุณภาพองค์กร 

รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
 1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางราชการ (เบี้ยเลี้ยง/ที่พัก/พาหนะ)     7,000.-บาท   
 2. เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ    4,000.-บาท 
 3. ค่าอาหารกลางวัน/อาหารเย็นและเครื่องดื่ม   2,000.-บาท  
 4. ค่าอาหารว่าง    1,000.-บาท 
  5. ค่าจ้างเหมาบริการ/ค่าจ้างท าไวนิล/แผ่นพับ/ค่าจา้งถ่ายเอกสาร/   5,000.-บาท 

    ค่าจ้างท าสื่อประชาสัมพันธ์ 
 6. ค่าวัสดุในโครงการ     5,000.-บาท 
 7. ค่าเช่ารถตู้ พร้อมน้ ามันเชื้อเพลงิ   5,000.-บาท 
 8. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ     1,000.-บาท 
  รวมทั้งสิ้น                 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.แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
2.ประชุมวางรูปแบบการด าเนินงาน 
 

            

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  คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร หรือโรงเรียน/มหาวิทยาลัยใน

เขตจังหวัดภาคเหนือของประเทศไทย 
 
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1) มีการประชาสมัพันธ์หลักสูตรของภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสติวทิยา  

2) มีเอกสารประชาสัมพันธ์หลักสตูรครบทุกสาขาวิชา 

 
12. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPI) 

ปริมาณ คุณภาพ เวลา ต้นทุน 
1. มีการจัดกจิกรรม

ประชาสมัพันธ์หลักสูตร
ทั้งในและนอก
มหาวิทยาลยั  

2. มีเอกสารประชาสัมพันธ์
หลักสตูร แผ่นพับ และ 
CD ครบทุกหลักสูตร  

-ผลการประเมินความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมโครงการอยู่ใน
เกณฑด์ี (ค่าเฉลีย่≥3.51)  
 

ตุลาคม 2561 - กันยายน 
2562 

30,000.-บาท 
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13. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 สกอ.    ตัวช้ีวัดที ่ 3   สงป.   ตัวช้ีวัดที่.................  EdPEx   หมวดที่................. 
 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.................  สมศ.   ตัวช้ีวัดที ่ 16.2  
 

14. การติดตามและประเมินผลโครงการ  (โปรดระบุให้ชัดเจน)  
 1. การประเมินผลทั้งเชิงปริมาณ  และคณุภาพตามตัวช้ีวัด  (KPI)  ที่ก าหนด 
 2. การประเมินผล / ตดิตามผล  ภายหลังเสร็จสิ้นโครงการ  จากผู้เข้าร่วมโครงการ 
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1. รหัสโครงการ  (ตามเล่มรายได้) โครงการพัฒนาคุณภาพองค์กร  
    รหัสโครงการ    จป.401/62 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา 
 
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  กลยุทธ์ที่ 2    หลัก รอง    
   นโยบายที่ 2 ส่งเสริม สนบัสนุน การวิจัยของมหาวิทยาลัย 
 แผนกลยุทธ์ดา้นการวิจัย  กลยุทธ์ที่ 2    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 2 หลัก    รอง    
   นโยบายที่ 6 เร่งรัดด าเนินการด้านการบริหารสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัยให้เหมาะสมกับสถานการณ์ เพื่อสร้าง               

ขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับประเทศและนานาชาติ 
 แผนกลยุทธ์ดา้นการจดัการทรัพยส์ิน  กลยุทธ์ที.่.......    หลัก    รอง    

3.2 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน (ถ้ามี) 
   นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 กลยุทธ์ที่ 2.1,2.5 มาตรการที่ 2.1.1,2.5.1 
      นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 4 กลยุทธ์ที่ 4.1,4.2 มาตรการที่ 4.1.1,4.2.1,4.2.2 

 
4.  ผู้รับผิดชอบ  
  4.1 หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  ภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา   
 4.2 ผู้รับผิดชอบ                 ผศ.ดร.วาสนา ฉัตรด ารง   โทร. 4676 
    ผศ.ดร.บุญเรือง ค าศร ี  โทร. 4622 
    ผศ.ดร.นพวรรณ บุญช ู  โทร. 4616 
 4.3 ผู้ประสานงาน     นางสาววิระดา  ประเสริฐ             โทร. 4703 

 4.4 ผู้รายงานผล                ผศ.ดร.วาสนา ฉัตรด ารง   โทร. 4676 
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5. หลักการและเหตุผล 
               การด าเนินงานตามพันธกิจหลักของภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยานั้นได้มุ่งเน้นให้ความส าคัญในการพัฒนาและ
ส่งเสริมศักยภาพของบุคลากรของภาควิชาเพื่อให้เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถเพื่อที่จะสามารถด าเนินงานให้สอดคล้องและ
เป็นไปตามนโยบาย Thailand 4.0 ทั้งทางด้านการเรียนการสอนและการวิจัย โดยภาควิชามุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ซึ่ง
การด าเนินงานตามพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตนั้น คณาจารย์นับว่าเป็นหนึ่งในกลไกหลักที่จะเป็นผู้ขับเคลื่อนให้กระบวนการเรียน
การสอนบรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  เนื่องจากภาควิชามีการจัดการเรียนการสอนทั้งในระดับปริญญาตรีและระดับ
บัณฑิตศึกษา จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะพัฒนาการเรียนการสอนให้ทันสถานการณ์โลกท่ีเปลี่ยนไป อีกทั้งบุคลากรของภาควิชา
สามารถผลิตงานวิจัยที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้จริง หรือเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ พันธกิจดังกล่าวจ าเป็นต้องมีเครือข่ายความ
ร่วมมือและบูรณาการศาสตร์ต่างๆ ที่หลากหลายทั้งภายในและภายนอกสถาบัน   เพื่อพัฒนาทั้งระบบงานวิจัยและการเรียนการ
สอนเพื่อให้เกิดประโยชน์ในองค์รวม การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและเช่ียวชาญที่ครอบคลุมและทันสมัยอยู่
ตลอดเวลานั้น จึงมีความจ าเป็นต้องมีกระบวนการการจัดการเรียนรู้รวมทั้งมีกิจกรรมอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา
ศักยภาพหรือเพิ่มพูนความรู้ความสามารถของบุคลากรของภาควิชา  
เพื่อใช้ความรู้นั้นในการท างานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่ดีขึ้น ท าให้เกิดการพัฒนาศักยภาพของคน พัฒนาประสิทธิภาพงาน เกิดความ
ร่วมมือท่ีดีของบุคลากร มีผลการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม ท้ังในด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย     
                ภาควิชาได้เล็งเห็นความส าคญัในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของภาควิชาให้มคีวามรูค้วามสามารถท้ังด้านการเรียน
การสอนและการวิจยั จึงได้จดักิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรได้พฒันาความรู้ความสามารถในการด าเนินงานท้ังในด้านการเรยีน
การสอนและการท าวิจยัรวมทั้งงานห้องปฏิบัติการ อันจะน าไปสู่การน าไปใช้ประโยชน์ได้จริงและยั่งยนืต่อไป 

 
6. วัตถุประสงค ์ 

1) เพื่อให้บุคลากรและนสิิตของภาควชิาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ท าให้เกิดการพัฒนาความรู้และทักษะด้านการเรยีน
การสอน การวิจยั  และอื่นๆทีเ่กี่ยวข้อง 

2) เพื่อน าการจัดการความรู้มาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงานการจัดการเรยีนการสอนและการวิจัย
ของภาควิชา 

3) เพื่อพัฒนาศักยภาพหรือเพิม่พูนความรู้ความสามารถของบุคลากรของภาควิชา 
 
7.  เป้าหมายของโครงการ 
      7.1. เป้าหมายการด าเนินงาน 
  จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนอย่างน้อย  52       คน  ประกอบด้วย 
      นิสิต จ านวนอย่างน้อย     10  คน  
      อาจารย์/บุคลากร อย่างนอ้ย    42 คน 
 

7.2. กิจกรรม/เนื้อหาท่ีจะด าเนินการ 
1) จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูเ้พื่อพัฒนาการเรียนการสอน 
2) จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูเ้พื่อพัฒนางานวิจัย  

                        3) จัดกิจกรรมอบรมสัมมนาหรือศึกษาดูงานเพือ่พัฒนาศักยภาพหรือเพิ่มพูนความรู้ความสามารถของ 
                            บุคลากรของภาควิชา  
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8. งบประมาณด าเนินการ  
    รายได้ 140,000.- บาท   
ระบุรายละเอียด(แหล่งงบประมาณ)  กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุนการจัดการศึกษา 
ภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา  หมวดเงินอุดหนุน  โครงการพัฒนาคุณภาพองค์กร 

รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
                   1.  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางราชการ (เบี้ยเลี้ยง/ที่พัก/พาหนะ ต่างประเทศ)    40,000.-บาท        
 2.  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางราชการ (เบี้ยเลี้ยง/ที่พัก/พาหนะ ในประเทศ)     57,000.-บาท        
  3.  ค่าอาหารเช้า/อาหารกลางวัน /อาหารเย็นและเครื่องดื่ม         12,000.-บาท 
  4.  ค่าวัสดุในโครงการ            4,000.-บาท 
  5.  ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ           3,000.-บาท 
  6.  เงินสมมนาคณุ/ค่าตอบแทนวิทยากร           4,000.-บาท 
  7.  ค่าเข่ารถตู้พร้อมน้ ามันเชื้อเพลงิ           5,000.-บาท 
  8. ค่าเช่าห้องประชุม/ค่าเช่าสถานที่           5,000.-บาท  
  9.  ค่าเลี้ยงรับรองวิทยากร            5,000.-บาท  
  10.  ค่าของที่ระลึก            4,000.-บาท 
  11.  ค่าใช้จ่ายอื่นๆ            1,000.-บาท 
    รวมทั้งสิ้น                         140,000.-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.แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
2.ประชุมวางรูปแบบการด าเนินงาน 

            

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   คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
                                      หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยนเรศวร   
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11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1) เพื่อใหเ้กิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างผูเ้ข้าร่วมกิจกรรม เกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการเรยีนการสอน 
               และการวิจัย 

2) เพื่อใหไ้ด้ข้อสรุปจากการจัดกจิกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่น าไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาการเรยีนการสอน 
   และการวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

 3) บุคลากรของภาควิชามีความรูค้วามเข้าใจเกี่ยวกับการด าเนินงานของหลักสูตรและการวิจัย รวมทัง้สามารถ 
               น าไปใช้ประโยชน์ได้   
             
12. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPI) 

ปริมาณ คุณภาพ เวลา ต้นทุน 
1.จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรูด้้านการเรียนการสอน 
อย่างน้อย 1  ครั้ง/ปีการศึกษา 
2.จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรูด้้านวิจัย อย่างน้อย 1  
ครั้ง/ปีการศึกษา 
3. มีการจัดอบรมสมัมนาหรือ
ศึกษาดูงานของอาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุนของ
ภาควิชา อย่างน้อย 1 ครั้ง 

 
 

1.มีข้อสรุปจากการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ (KM) เพื่อพัฒนางาน
ด้านการเรียนการสอนของ
ภาควิชา 
 2. มีข้อสรุปจากการจัด
กิจกรรม KM เพื่อพัฒนางาน
ด้านวิจัยของภาควิชา  
3. มีการน าผลการอบรม
สัมมนาหรือศึกษาดูงานหรือ
แลกเปลีย่นเรยีนรู้มาปรับปรุง
พัฒนาการท าวิจัยหรือการ
เรียนการสอนของภาควิชา 

ตุลาคม 2561 - กันยายน 
2562 

140,000.-บาท 

 

 

13. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.................  สมศ.   ตัวช้ีวัดที่.................   
 สกอ.    ตัวช้ีวัดที่....2.6,7.2.............  สงป.   ตัวช้ีวัดที่................. 
 

14. การติดตามและประเมินผลโครงการ  (โปรดระบุให้ชัดเจน)  
 1. การประเมินผลทั้งเชิงปริมาณ  และคณุภาพตามตัวช้ีวัด  (KPI)  ที่ก าหนด 
 2. การประเมินผล / ตดิตามผล  ภายหลังเสร็จสิ้นโครงการ  จากผู้เข้าร่วมโครงการ 
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1. รหัสโครงการ  (ตามเล่มรายได้) โครงการบริการวิชาการแก่สังคม 
    รหัสโครงการ   จป.501/62      โครงการบูรณาการวิชาการแก่สังคม 
   
2.  ความสอดคล้องกับพันธกิจ 

 การผลติบณัฑิต       หลัก    รอง  การวิจัย      หลัก   รอง 
 การบริการวิชาการแก่สังคมหลัก    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 ส่งเสริมการใหบ้ริการทางวิชาการแก่สังคมให้กว้างขวางและทั่วถึง 
 แผนกลยุทธ์ดา้นการบริการวิชาการ  กลยุทธ์ที.่...3.... หลัก    รอง    
   นโยบายที่ 4 ส่งเสริมการด าเนินงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ให้กว้างขวาง แพร่หลาย และยั่งยืน 
 แผนกลยุทธ์ดา้นท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม  กลยุทธ์ที.่.......     หลัก    รอง   
  นโยบายที่ 5 ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและปรับปรุงระบบการบริหารจดัการมหาวิทยาลัย ให้มีประสิทธิภาพ 
 แผนกลยุทธ์ดา้นบริหารจัดการ  กลยุทธ์ที่....2.....     หลัก    รอง    
   นโยบายที่ 6 เร่งรัดด าเนินการด้านการบริหารสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัยให้เหมาะสมกับสถานการณ์ เพื่อสร้าง               

ขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับประเทศและนานาชาติ 
 แผนกลยุทธ์ดา้นการจดัการทรัพยส์ิน  กลยุทธ์ที.่.......     หลัก    รอง    

3.2 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน (ถ้ามี) 
  นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 2 กลยุทธ์ที่ 2.4 มาตรการที่ 2.4.1 

 
4.  ผู้รับผิดชอบ  
  4.1 หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  ภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา   

  4.2 ผู้รับผิดชอบ     ดร.จารุวรรณ ทองสนิท โอคุมรุะ โทร. 4624 
    ผศ.ดร.อภิชาต ิ วิทย์ตะ               โทร. 4653 
 4.3 ผู้ประสานงาน              นางสาววิระดา  ประเสริฐ         โทร. 4703 
 4.4 ผู้รายงานผล                      ดร.จารุวรรณ ทองสนิท โอคุมุระ โทร. 4624 

 
5. หลักการและเหตุผล 

ในปัจจุบันนี้โรคติดเชื้อที่มีสาเหตุจากเชื้อจุลินทรีย์และเช้ือปรสิต ยังนับเป็นปัญหาที่ส าคัญของประเทศไทย ถึงแม้ว่าจะมี
แนวโน้มการติดเช้ือที่ลดลงในบางโรค แต่ยังคงมีโรคระบาดใหม่ หรือโรคระบาดซ้ า ที่ยังคงมีปัญหาและส่งผลกระทบต่อความ
เป็นอยู่ของประชาชน นอกจากการเป็นโรคจะส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตทางด้านสุขอนามัยของประชาชนโดยตรงแล้วยังส่งผล
กระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอีกด้วย ดังนั้น การดูแลตนเองให้แข็งแรง ปราศจากโรคภัย รวมทั้งการมีความสามารถ
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และประสิทธิภาพด้านการวินิจฉัยโรคอย่างถูกต้องจึงนับเป็นปัจจัยส าคัญ ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ที่ติดเช้ือได้รับการดูแลอย่างถูกต้อง
เหมาะสม ทั้งการรักษาโดยตรงและการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของเช้ือก่อโรคดังกล่าว  การวินิจฉัยโรคติดเช้ือจ าเป็นต้อง
อาศัยผู้ที่มีความช านาญหรือผู้ที่มีความรู้เฉพาะด้าน ประกอบกับการส่งเสริมให้ความรู้เพื่อป้องกันการติดเช้ือโรคต่างๆ ในชุมชน 
สามารถลดการกระจายของเชื้อโรคในชุมชนได้ ซึ่งคณาจารย์ของภาควิชานั้นเป็นบุคลากรที่มีความรู้ครอบคลุมทั้งด้านจุลชีววิทยา
และปรสิตวิทยา ภาควิชาจึงได้ให้ความส าคัญในการจัดกิจกรรมออกหน่วยบริการวิชาการเคลื่อนที่ข้ึน เพื่อเพิ่มเติมความรู้เกี่ยวกับ
โรคติดเช้ือที่ส าคัญแก่ประชาชน หรือจัดอบรมทางวิชาการที่ให้ความรู้ด้านจุลินทรีย์หรือด้านปรสิตวิทยาให้กับนักเรียนหรือ อา
สมัครสาธารณสุข (อสม.) หรือประชาชนท่ีสนใจทั่วไป อีกทั้งได้เล็งเห็นว่าการติดเช้ือปรสิตในพื้นที่ชนบทยังเป็นปัญหาที่ส าคัญ ควร
ได้รับบริการตรวจรักษาและส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม  ตลอดจนสามารถพัฒนาศักยภาพนิสิตให้มีความช านาญเกี่ยวกับการ
ตรวจวินิจฉัยการติดเช้ือปรสิตและเกิดทักษะการเรียนรู้วิถีชุมชน นอกจากนี้จะท าให้ได้ตัวอย่างสิ่งส่งตรวจที่มีการติดเช้ือปรสิต
ส าหรับจัดการเรียนการสอนให้แก่นิสิตระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา และยังได้ข้อมูลด้านระบาดวิทยาของเช้ือปรสิตใน
เขตพื้นท่ีจังหวัดพิษณุโลกหรือจังหวัดใกล้เคียง ซึ่งถือเป็นงานวิจัยขั้นพื้นฐาน ที่จะได้น าเผยแพร่ไปสู่สาธารณชนได้ 
 
6. วัตถุประสงค ์

1) เพื่อให้ความรู้ด้านปรสิตวิทยาและจลุชีววิทยาแก่ประชาชนหรือนกัเรียนในชุมชน  
2) เพื่อเก็บตัวอย่างสิ่งส่งตรวจท่ีพบเชื้อปรสิตมาใช้ส าหรบัการเรียนการสอน  
3) เพื่อตรวจวินิจฉัยและให้การรักษาผู้ที่ติดเช้ือปรสิตให้แก่ประชาชนในชุมชน 

 
7.  เป้าหมายของโครงการ 
      7.1. เป้าหมายการด าเนินงาน 
  จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนท้ังสิ้น         100    คน  ประกอบด้วย 
      นิสิต        จ านวน    10 คน 
      อาจารย์/บุคลากร     จ านวน   30        คน 
   ประชาชนหรือนักเรยีนที่เข้าร่วมโครงการ จ านวน              60       คน 

 
7.2. กิจกรรม/เนื้อหาท่ีจะด าเนินการ 

1) จัดโครงการออกหน่วยบริการวชิาการเคลื่อนที่ในเขตจังหวัดพิษณุโลกหรือต่างจังหวัด  
2) จัดกิจกรรมการตรวจโรคพยาธ ิการให้ความรูเ้รื่องจุลินทรีย์ หรือให้ความรูด้้านอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับจลุินทรีย์

หรือปรสิตวิทยา  
 
8. งบประมาณด าเนินการ  
   รายได้  55,000.-  บาท   
ระบุรายละเอียด(แหล่งงบประมาณ)  กองทุนบริการวิชาการ แผนงานบริการวิชการแก่สังคม งานบริการวิชาการแก่ชุมชน 
ภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา  หมวดเงินอุดหนุน  โครงการบริการวิชาการแก่สังคม  

รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
 1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางราชการ (เบี้ยเลี้ยง/ที่พัก/พาหนะ)    2,000.-บาท  
 2. ค่าวัสดุในโครงการ     13,000.-บาท 
 3. เงินตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ      4,000.-บาท 
 4. ค่าอาหารเช้า /อาหารกลางวันและเครื่องดื่ม      15,000.-บาท 
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 5. ค่าอาหารว่าง      5,000.-บาท 
 6. ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย     7,000.-บาท 
 7. เงินสมนาคุณ/เงินสมทบพนักงานขับรถ     1,000.-บาท 

       8. ค่าจ้างท าไวนิล//ค่าจ้างถ่ายเอกสาร/ค่าจ้างท าสื่อประชาสัมพันธ์          2,000.-บาท 
                   9. ค่าเช่ารถตู้พร้อมน้ ามันเชื้อเพลิง                                                        5,500.-บาท 
      10. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ          500.-บาท 
                     รวมทั้งสิ้น           55,000.-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.แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
2.ประชุมคณะกรรมการ 

            

ขั้นด าเนินการ (D)  
1.ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ และ
ประชาสมัพันธ์โครงการ 
2.จัดกิจกรรมออกหน่วยบริการ
วิชาการ 

            

ขั้นสรุปและประเมินผล (C)  
1.ประชุมคณะกรรมการเพื่อติดตามผล
การจัดโครงการ  
2.สรุปและประเมินผลโครงการ 

            

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน(A)  
1.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวิเคราะห์
และก าหนดแนวทางการจัดโครงการ
ครั้งต่อไป 

            

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

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1)  ประชาชน/นักเรียน ได้รับการตรวจวินิจฉัยโรคพยาธิและรับการรักษาโรคพยาธิ 
 2)  ประชาชน/นักเรียน ได้รับความรู้เกี่ยวกับจลุินทรียต์่าง 
 3)  นิสิตที่เข้าร่วมโครงการไดฝ้ึกทักษะในการออกฝึกภาคสนาม 
 4)  ได้ตัวอย่างเช้ือปรสติส าหรับการเรยีนการสอน 
 5)  คณาจารย์ บุคลากร นสิิต ได้มคีวามสัมพันธ์อันดตี่อกัน  
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12. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPI) 
ปริมาณ คุณภาพ เวลา ต้นทุน 

1. มีรายวิชาที่มีการบรูณาการ
อย่างน้อย 1 รายวิชา  
2. มีกิจกรรมอยา่งน้อย 3 
กิจกรรม 
 

1. ได้ตัวอย่างทางปรสติวิทยา
มาใช้ในการเรียนการสอน  
2. ผลการประเมินความพึง
พอใจของโครงการโดยภาพ
รวมอยู่ในระดับดี (ค่าเฉลี่ย ≥ 
3.51) 

ตุลาคม 2561  – กันยายน 
2562 

55,000.-บาท 

 
13. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 

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

 
14. การติดตามและประเมินผลโครงการ  (โปรดระบุให้ชัดเจน)  
 1.  ติดตามและสรุปผลการด าเนินงานเมื่อสิ้นสดุโครงการ 
      2.  สรุปผลการประเมินโครงการ ข้อเสนอแนะ และปัญหา/อุปสรรค์เมื่อสิ้นสุดโครงการ 
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1. รหัสโครงการ  (ตามเล่มรายได้) โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
    รหัสโครงการ    จป.502/62  โครงการประกันคณุภาพการศึกษาระดับหลักสูตร  ประจ าปีการศึกษา 2561  
                                                ภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา   
 
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.่1, 2.... หลัก    รอง    
   นโยบายที่ 2 ส่งเสริม สนบัสนุน การวิจัยของมหาวิทยาลัย 
 แผนกลยุทธ์ดา้นการวิจัย  กลยุทธ์ที.่.2.....     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 2     หลัก รอง    
   นโยบายที่ 6 เร่งรัดด าเนินการด้านการบริหารสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัยให้เหมาะสมกับสถานการณ์ เพื่อสร้าง               

ขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับประเทศและนานาชาติ 
 แผนกลยุทธ์ดา้นการจดัการทรัพยส์ิน  กลยุทธ์ที.่.......     หลัก    รอง     

3.2 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน (ถ้ามี) 
     นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 กลยุทธ์ที่ 1.1 มาตรการที่ 1.1.1 

                 นโยบาย/ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 5 กลยุทธ์ที่ 5.1 มาตรการที่ 5.1.7 
  
4.  ผู้รับผิดชอบ  
  4.1 หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  ภาควชิาจุลชีววิทยาและปรสติวิทยา     

  4.2 ผู้รับผิดชอบ    ดร.รมัภา จุฑะกนก  โทร. 4614   
   อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 4.3 ผู้ประสานงาน  นางสาววิระดา  ประเสริฐ  โทร. 4703   
 4.4 ผู้รายงานผล              ดร.รัมภา จุฑะกนก  โทร. 4614     
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5. หลักการและเหตุผล 
การประกันคุณภาพการศึกษา ถือได้ว่าเป็นภารกิจหนึ่งขององค์กร โดยมีเป้าหมายหลักในการจัดการเรียนการสอนให้

เป็นไปตามมาตรฐานองค์ประกอบทั้ง 9 ด้าน ดังนั้น โครงการนี้จึงมีความส าคัญในการจัดการข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ
เพื่อที่จะได้มีการตรวจสอบการด าเนินงาน อีกทั้งจะได้ใช้ผลการประเมินเป็นแนวทางในพัฒนาปรับปรุงการด าเนินกิจกรรมต่างๆ 
ตามภารกิจหลักท้ัง 4 ด้านของภาควิชา นอกจากน้ี การจัดท ารายงานผลการประเมินคุณภาพภายในมีความส าคัญ ท าให้ภาควิชามี
การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และมีการเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณะให้เป็นที่ยอมรับ ซึ่งการที่จะเกิดผลสัมฤทธิ์ทางด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษาได้ดีนั้น บุคลากรในองค์กรจะต้องมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง รวมทั้งมีทัศนคติที่ดี                        เห็น
ความส าคัญของงานในด้านนี้ ดังนั้น กิจกรรมส่งเสริมความเข้าใจในการท าการประกันคุณภาพการศึกษาจึงมีส่วนความส าคัญที่จะ
ท าให้การประกันคุณภาพการศึกษาประสบความส าเร็จ และเกิดขึ้นจากการร่วมแรงร่วมใจของบุคลากรในองค์กรอย่างแท้จริง 
 
6. วัตถุประสงค ์

1) เพื่อจัดท ารายงานการประเมินตนเอง/ตรวจสอบ (SAR/CAR) ประจ าปีการศึกษา 2561 ของภาควิชาจุลชีววิทยา 
               และปรสิตวิทยา 

2) เพื่อใช้ในการตรวจสอบตามระบบการประกันคุณภาพของมหาวทิยาลัยนเรศวร 
3) เพื่อจัดท ารายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน (YAR) ประจ าปีการศึกษา 2561 ของภาควิชาจุลชีววิทยา 

               และปรสิตวิทยา 
 
7.  เป้าหมายของโครงการ 
      7.1. เป้าหมายการด าเนินงาน 
  จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนท้ังสิ้น     52    คน  ประกอบด้วย 
      นิสิต        จ านวน    5    คน 
      อาจารย์/บุคลากร     จ านวน   41    คน 
   อื่นๆ (คณะกรรมการประเมิน)   จ านวน   6    คน 
 

7.2. กิจกรรม/เนื้อหาท่ีจะด าเนินการ 
 1)  มีรายงานการประเมินตนเอง/ตรวจสอบ (SAR/CAR) และรายงานผลการประเมินคณุภาพภายใน 
         (YAR) ของภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสติวิทยา ประจ าปีการศึกษา 2561 และเผยแพรผ่ลการ 
         ด าเนินงานของภาควิชาให้บุคลากรภายนอกรับทราบ 

  2)  มีการปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงานด้านต่างๆ ตามผลประเมิน 
  3)  ภาควิชาผ่านการตรวจสอบตามระบบการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยนเรศวร 
  4)  คณะไดร้ับทราบผลการด าเนินงานด้านต่าง ๆ ของภาควิชา เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงและ 
                            พัฒนาการบริหารงาน 
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8. งบประมาณด าเนินการ  
  รายได้ 30,000.-บาท   
ระบุรายละเอียด(แหล่งงบประมาณ)  กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุนการจัดการศึกษา 
ภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา  หมวดเงินอุดหนุน  โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
 1.  ค่าจ้างถ่ายเอกสารและเขา้เลม่   2,000.-บาท 
 2.  ค่าตอบแทนคณะกรรมการผู้ประเมิน   9,000.-บาท 
 3.  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางราชการ (เบี้ยเลี้ยง/ที่พัก/พาหนะ)   4,000.-บาท 
 4.  ค่าวัสดุในโครงการ    1,000.-บาท 
 5.  ค่าของที่ระลึก    2,000.-บาท 
 6.  ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ   3,000.-บาท 
 7.  ค่าอาหารกลางวัน/อาหารเย็นและเครื่องดื่ม   4,000.-บาท 
 8.  ค่าอาหารว่าง    1,500.-บาท 
 8.  ค่าเลี้ยงรับรอง    3,000.-บาท 
 9.  ค่าใช้จ่ายอื่นๆ       500.-บาท 
   รวมทั้งสิ้น                            30,000.-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.แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
2.ประชุมเพื่อวางแผนด าเนินงาน 

            

ขั้นด าเนินการ (D) 
1.จัดประชุมและรวบรวมหลักฐาน 
2.รายงานการประเมินตนเอง 
3.รับการประเมินจากคณะกรรมการ
ตรวจประเมิน 

            

ขั้นสรุปและประเมินผล (C)  
1.รวบรวมข้อมลูและด าเนินการจดัท า
รายงานให้เป็นรูปเลม่ 
2.เสนอรายงานต่อคณะกรรมการคณะ
เพื่อพิจารณา 

            

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน(A)  
1.สรุปโครงการเพื่อน าไปพัฒนาและ
ปรับปรุงต่อไป 
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10.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 
1) วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562    
2) สถานท่ีจัดกิจกรรม ภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย ์
  

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1) ได้รับการตรวจสอบและประเมนิคุณภาพภายใน ประจ าปีการศึกษา 2560 
 2) ได้แนวทางในการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อพัฒนาให้ภาควิชามีการด าเนินงานทีม่ีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 
 
12. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPI) 

ปริมาณ คุณภาพ เวลา ต้นทุน 
1. มีเล่มรายงาน SAR/CAR 
และ YAR ประจ าปีการศึกษา 
2561 

1.การด าเนินงานของหลักสูตร
ทุกหลักสูตรได้รับการตดิตาม
และตรวจสอบ 

ตุลาคม 2561 – กันยายน 
2562 

30,000.-บาท 

 
13. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 

 สกอ.    ตัวช้ีวัดที ่ 9.1   สงป.   ตัวช้ีวัดที่.................  EdPEx   หมวดที่................. 
 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่   6   สมศ.   ตัวช้ีวัดที ่  15  

 
14. การติดตามและประเมินผลโครงการ  (โปรดระบุให้ชัดเจน)  
 1.  ติดตามและสรุปผลการด าเนินงานเมื่อสิ้นสดุโครงการ 
      2.  สรุปผลการประเมินโครงการ ข้อเสนอแนะ และปัญหา/อุปสรรค์เมื่อสิ้นสุดโครงการ 
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1.  รหัสโครงการ  (ตามเล่มรายได้) โครงการบริหารจัดการหลักสูตร 
    รหัสโครงการ    จป.503/62   โครงการศึกษาดูงานและพัฒนาประสบการณ์วิชาชีพแก่นิสิตระดับปริญญาตรี 
   
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  กลยุทธ์ที่ 3  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........     หลัก    รอง    
   นโยบายที่ 6 เร่งรัดด าเนินการด้านการบริหารสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัยให้เหมาะสมกับสถานการณ์ เพื่อสร้าง               

ขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับประเทศและนานาชาติ 
 แผนกลยุทธ์ดา้นการจดัการทรัพยส์ิน  กลยุทธ์ที.่.......     หลัก    รอง    

3.2 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน (ถ้ามี) 
   นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  กลยุทธ์ที่ 1.1   มาตรการ 1.1.1 

  
4.  ผู้รับผิดชอบ  
  4.1 หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  ภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา  

  4.2 ผู้รับผิดชอบ     ผศ.ดร.บุญเรือง ค าศร ี  โทร. 4622 
    อาจารยผ์ู้รับผิดชอบรายวิชา   
 4.3 ผู้ประสานงาน   นางสาววิระดา  ประเสริฐ  โทร. 4703 
 4.4 ผู้รายงานผล   ผศ.ดร.บุญเรือง ค าศร ี  โทร. 4622 
   

5. หลักการและเหตุผล 
 ภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา ได้จดัการเรียนการสอนทั้งในสาขาวิชาจุลชีววิทยาและสาขาวิชาปรสิตวิทยา  
ซึ่งเป็นศาสตร์ที่มีความส าคญัต่อการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะดา้นเศรษฐกิจ สังคม และคณุภาพชีวิต ประกอบด้วยสาขาวิชา              
ย่อยทั้งด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐาน เทคโนโลยี และการแพทย์  นิสิตในสาขาวิชาจะได้รับความรู้ทั้งในภาคทฤษฎีและการปฏิบตัิจริง 
อย่างไรก็ตาม การศึกษาในช้ันเรยีนเพียงอย่างเดียวอาจท าให้นิสติไดร้ับความรู้และประสบการณไ์ม่เพยีงพอที่จะน าไปประยุกต์ใช้ได้
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จริงในการเรยีนและการท างานในอนาคต ดังนั้น การได้มีโอกาสไปศกึษาดูงานนอกสถานท่ีในหน่วยงานท่ีท างานด้านจุลชีววิทยา
และปรสิตวิทยาท้ังภาครัฐและเอกชน จะเป็นการสร้างโอกาสการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของนิสิต และเป็นการเพิม่
ทักษะการเรยีนรู้แก่นสิิตให้ได้มาตรฐานสากลในศตวรรษที่ 21 ช่วยส่งเสริมให้นิสติได้เข้าใจลักษณะการท างานด้านจลุชีววิทยา 
ปรสิตวิทยา รวมทั้งสาขาท่ีเกีย่วข้องได้เป็นอย่างดี ซึ่งถือเป็นกิจกรรมการเรียนที่ดอีีกแบบหน่ึง อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มความเช่ือมั่น
ให้แก่นิสิตในสาขาท่ีเรียนอย่างเตม็ที่ ว่าสามารถน าประสบการณ์ความรู้ที่ได้รับจากการไปศึกษาดูงานมาปรับใช้ในการเรยีน การ
ด าเนินชีวิต รวมถึงการประกอบอาชีพเพื่อรับใช้สังคมและพัฒนาประเทศต่อไปได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
 
6. วัตถุประสงค ์
 1)  เพื่อให้นิสิตได้รับความรู้ ความเข้าใจและมีประสบการณ์จริง จากการศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 
 2)  เพื่อฝึกให้นิสิตมีความเป็นระเบียบ มีความรบัผิดชอบ และตรงตอ่เวลา 
 3)  เพื่อฝึกให้นิสิตมีการคิด วิเคราะห์ และกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมในการเรยีนรู้จากสถานประกอบการ 

 
7.  เป้าหมายของโครงการ 
      7.1. เป้าหมายการด าเนินงาน 
  จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวนทั้งสิ้น    90  คน  ประกอบด้วย 
      นิสิต        จ านวน     80  คน 
      อาจารย์/บุคลากร     จ านวน    10 คน 

7.2. กิจกรรม/เนื้อหาท่ีจะด าเนินการ 
 1)  จัดให้นิสิตได้เข้าศึกษาดูงานในสถานประกอบการต่างๆ ในหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนท่ีเกี่ยวข้องกับ 
                 รายวิชาหรือสาขาที่เรียน 
 2)  ให้นิสิตได้มีการน าเสนอความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับหลังจากเสร็จสิ้นการศึกษาดูงาน 

 
8. งบประมาณด าเนินการ  
    รายได้ 60,000.- บาท   
ระบุรายละเอียด(แหล่งงบประมาณ)  กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานจัดการศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์-
การแพทย์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา  หมวดเงินอุดหนุน  โครงการบริหารจัดการหลักสูตร  

รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
 1.  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางราชการ (เบี้ยเลี้ยง/ที่พัก/พาหนะ)          30,000.-บาท 
 2.  ค่าเช่ารถตู้/รถบสั พร้อมน้ ามันเชื้อเพลิง 10,000.-บาท 
 3.  ค่าของที่ระลึก    5,000.-บาท 
 4.  ค่าวัสดุในโครงการ  12,000.-บาท 
  5.  เงินสมนาคุณ/เงินสมทบพนักงานขับรถ     2,000.-บาท  
  6.  ค่าใช้จ่ายอื่นๆ       1,000.-บาท 
  รวมทั้งสิ้น   60,000.-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. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
2. ประชุมเพื่อวางแผนหา                      
สถานประกอบการ/หน่วยงาน และ         
วัน เวลาที่เหมาะสมในการดูงาน 

            

ขั้นด าเนินการ (D) 
1. ติดต่อสถานประกอบการ / 
หน่วยงานท่ีสนใจ  
2. ติดต่อพาหนะเดินทาง 
3. ศึกษาดูงาน 

            

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. สรุปผลการด าเนินงาน 

            

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A) 
1. วิเคราะหผ์ลการด าเนินงานเพื่อ
พัฒนาโครงการต่อไป 

            

 
10.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 

1) วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม   ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562  
2) สถานท่ีจัดกิจกรรม    สถานประกอบการ / หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

ภายในเขตจังหวดัพิษณุโลกหรือตา่งจังหวัด   
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1) นิสิตไดร้ับความรู้และประสบการณ์จริงจากการศึกษาดูงาน 
 2) นิสิตได้แนวทางในการน าความรู้ที่ได้จากการศึกษาดูงานไปใช้ได้จริงในการเรียน  
 
12. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPI) 

ปริมาณ คุณภาพ เวลา ต้นทุน 
1. มีกิจกรรมศึกษาดูงานอย่าง
น้อย 2 กิจกรรม 
 
 

1.ระดับความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการโดยรวมอยู่
ในเกณฑ์ดี (ค่าเฉลี่ย ≥ 3.51) 
2.นิสิตได้รับความรู้และมคีวาม
เข้าใจเกี่ยวกับการน าความรู้ที่
ได้เพื่อน าไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานจริง  

ตุลาคม 2561–กันยายน 2562 60,000.-บาท 
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13. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 สกอ.    ตัวช้ีวัดที ่ 2.6   สงป.   ตัวช้ีวัดที่.................  EdPEx   หมวดที่................. 
 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่  1.3    สมศ.   ตัวช้ีวัดที ่ 2  

 
14. การติดตามและประเมินผลโครงการ  (โปรดระบุให้ชัดเจน)  
 1. การประเมินผลทั้งเชิงปริมาณ  และคณุภาพตามตัวช้ีวัด  (KPI)  ที่ก าหนด 
 2. การประเมินผล / ตดิตามผล  ภายหลังเสร็จสิ้นโครงการจากผูเ้ข้าร่วมโครงการ 
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1. รหัสโครงการ  (ตามเล่มรายได้) โครงการบริหารจัดการหลักสูตร 
    รหัสโครงการ   จป.504/62     โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนิสิตระดับปริญญาตรี  
 
2.  2.  ความสอดคล้องกับพันธกจิ 

 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.่.......     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 เพื่อสร้าง               

ขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับประเทศและนานาชาติ 
 แผนกลยุทธ์ดา้นการจดัการทรัพยส์ิน  กลยุทธ์ที.่.......     หลัก    รอง    

3.2 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน (ถ้ามี) 
  นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 1 กลยุทธ์ที่ 1.1,1.4 มาตรการที่ 1.1.1,1.4.1 

      นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 3 กลยุทธ์ที่ 3.1,3.3 มาตรการที่ 3.1.1,3.3.1 
 
4.  ผู้รับผิดชอบ  
  4.1 หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  ภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา 
  4.2 ผู้รับผิดชอบ   ผศ.ดร.วาสนา ฉัตรด ารง  โทร. 4676 
    ผศ.ดร.บุญเรือง ค าศร ี  โทร. 4622 
    ดร.กัญณิภา ทัศนภักดิ ์ โทร. 4619 
    ดร.ศิริวัฒน ์ คูเจรญิไพบูลย ์ โทร. 4619 
    ดร.จินตนา ว่องวิกย์การ โทร. 4621 
    ดร.ศิริวรรณ วิชัย  โทร. 4611 
    ดร.จตุพร  เงินค า  โทร. 4653 
    ดร.พลายแก้ว ไชยเบญวงศ ์ โทร. 4760 
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 4.3 ผู้ประสานงาน   นางสาววิระดา  ประเสริฐ    โทร. 4703  
  4.4 ผู้รายงานผล   ผศ.ดร.วาสนา ฉัตรด ารง  โทร. 4676  
  
 5. หลักการและเหตุผล 

การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิตในหลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา ของภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิต
วิทยานั้นนอกจากจะค านึงถึงอัตลกัษณ์ของนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวรคือ “เก่งงาน เก่งคน เก่งคิด เก่งครองชีวิต เก่งพิชิตปัญหา” 
แล้วยังมุ่งเน้นการเสริมสร้างและพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนิสิตในหลักสูตรให้ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ อีกทั้งยังมีการ
ส่งเสริมการพัฒนาทักษะที่จ าเป็นส าหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ให้กับนิสิตตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษาในช้ันปีท่ี 1 จนถึงชั้นปีที่ 4   
ภาควิชาฯได้จัดกิจกรรมท่ีเหมาะสมกับนิสิตในแตล่ะชั้นปี อาทิ  กิจกรรมเตรยีมความพร้อมและปฐมนิเทศ าหรับนิสติปี 1 กิจกรรม
มัชฌิมนิเทศส าหรับนสิิตปี 2 กิจกรรมพัฒนาทางวิชาการและการใช้ชีวิตส าหรับนสิิตปี3  และกิจกรรมปัจฉิมนิเทศส าหรับนสิิตปี 4 
เป็นต้น โดยลักษณะของกิจกรรมที่จัดขึ้นประกอบด้วย การสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับหลักสูตร แนะน าแนวทางการพัฒนา
ทางวิชาการและการใช้ชีวิตส าหรบันิสิต มีการให้ข้อมูลการเรยีนการสอนในรายวิชาตา่งๆ มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการเรยีน
การสอนระหว่างอาจารย์และนิสิต มีการแนะน าแนวทางในการประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อเมื่อส าเร็จการศึกษา ตลอดจนตดิตาม
และให้ค าปรึกษาทางด้านการเรียนกับนิสิตที่มีปญัหา ทั้งนี้เพื่อให้นิสิตในหลักสูตรได้พัฒนาทางวิชาการและไดร้ับการส่งเสริมการ
เรียนรูเ้พื่อพัฒนาตนเองไดเ้ตม็ตามศักยภาพ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเชิดชูนิสิตดีเด่นของภาควิชาในดา้นต่าง ๆ ได้แก่ ดา้นการเรียน 
ด้านคุณธรรมจริยธรรม และดา้นจติสาธารณะ เพื่อเป็นก าลังใจส าหรบันิสิตดเีด่นรวมถึงสร้างแรงบันดาลใจให้กับนิสิตคนอ่ืนๆ 
กิจกรรมพัฒนานสิิตที่จดัขึ้นนี้ไดเ้ปดิโอกาสให้นิสิตได้เป็นผู้ร่วมจัดกิจกรรมหรือเป็นผู้ด าเนินกิจกรรมเองโดยมีการสนับสนุนจาก
คณาจารย์และบุคลากรของภาควชิา ท าให้นิสิตไดม้ีการฝึกฝนทักษะในการคิดรเิริ่มสร้างสรร การสื่อสาร การท างานเป็นกลุม่ รู้จัก
การปรับตัวและสามารถแก้ไขปญัหาเฉพาะหน้าได้ มีความรับผิดชอบท้ังต่อตนเองและสังคม นอกจากนี ้ภาควิชาไดส้่งเสริมและ
สนับสนุนให้นสิิตเข้าร่วมการแข่งขันวิชาการด้านการทดสอบความช านาญทางจุลชีววิทยาและเคมี (AOAC Contest: 
Microbiological and Chemical Proficiency Testing )   ที่จัดโดยสมาคม เอ โอ เอ ซี ประเทศไทย ร่วมกับสถาบันอาหาร 
กระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประจ าทุกปี โดยการแข่งขันดังกลา่วมีวตัถุประสงค์เพื่อสนับสนุนความเปน็เลิศในวิชาชีพการตรวจ
วิเคราะห์ทางจลุชีววิทยาและเคมี ของนิสิตระดับปรญิญาตรี นิสติที่เข้าร่วมโครงการจะได้พัฒนาความสามารถในการท างานอย่าง
ถูกต้องและปลอดภัยในห้องปฏิบตัิการและประเมินความสามารถในการวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยาและเคมีในอาหารและการสื่อสาร
วิทยาศาสตร์ ตลอดจนได้รับการเตรียมความพร้อมในการก้าวเข้าสูป่ระชาคมอาเซียน  
 
6. วัตถุประสงค ์

1)  เพื่อส่งเสริมให้นิสิตมีการพัฒนาศักยภาพตามลักษณะที่พึงประสงค์ของหลักสูตรและเสริมสร้างทักษะที่จ าเป็นในการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
2) เพื่อให้นิสิตมีความเข้าใจเกี่ยวกบัการเรยีนตลอดหลักสูตร และมีแนวทางในการประกอบอาชีพและการศึกษาต่อตาม
ศักยภาพของตน 
3) เพื่อให้นิสิตได้พัฒนาความสามารถในการท างานอย่างถูกต้องและปลอดภัยในห้องปฏิบัติการและได้รับการประเมิน
ความสามารถในการวเิคราะห์ทางจุลชีววิทยาในอาหาร 
 

7.  เป้าหมายของโครงการ 
      7.1. เป้าหมายการด าเนินงาน 
  จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนท้ังสิ้น                      378  คน  ประกอบด้วย     
  นิสิตปรญิญาตรสีาขาวิชาจุลชีววิทยาชั้นปีท่ี 1    จ านวน             80   คน   
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นิสิตปรญิญาตรสีาขาวิชาจุลชีววิทยาชั้นปีท่ี 2    จ านวน        78   คน 
  นิสิตปรญิญาตรสีาขาวิชาจุลชีววิทยาชั้นปีท่ี 3    จ านวน             82   คน 
  นิสิตปรญิญาตรสีาขาวิชาจุลชีววิทยาชั้นปีท่ี 4    จ านวน            73   คน 
  อาจารย์/บุคลากร/วิทยากร              จ านวน            35   คน 
  ผู้ปกครอง/ศิษยเ์ก่า/บคุคลภายนอก  จ านวน         30   คน 
   

7.2. กิจกรรม/เนื้อหาที่จะด าเนินการ 
1) กิจกรรมเตรียมความพร้อมและปฐมนิเทศ ส าหรับนิสติชั้นปีที่ 1 โดยมีการแนะน าข้อมลูด้านตา่งๆ ของ

ภาควิชา เช่น โครงสร้างหลักสูตรและแผนการศึกษา การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลยัตลอดจนการแนะแนวทางใน
การประกอบอาชีพและการศึกษาต่อเมื่อนิสติส าเร็จการศึกษา  รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมเตรยีมความพร้อม
ส าหรับนสิิต 

2) กิจกรรมมัชฌิมนเิทศ ส าหรับนสิิตชั้นปีที่ 2 โดยมีการต้อนรับนสิติชั้นปีที่ 2 เข้าสู่ภาควิชา มีการใหข้้อมูลและ
สร้างความเข้าใจในหลักสูตร การเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ รวมทั้งแนะแนวการใช้ชีวิตส าหรับนสิติ
สาขาวิชาจุลชีววิทยา และแนะน าคณาจารย์และเจ้าหน้าท่ีของภาควชิาฯ 

3)  กิจกรรมพัฒนาทางวิชาการและการใช้ชีวิต ส าหรับนสิิตชั้นปีที่ 3 โดยมีการแนะน าแนวทางการพัฒนาทาง
วิชาการ หรือการอบรมให้ความรูท้างวิชาการที่นิสิตสนใจ แลกเปลีย่นประสบการณ์และความคดิเห็นระหว่าง
อาจารย์และนิสติ เช่น ในการเรยีนการสอนและการใช้ชีวิต ให้ข้อมลูและแนะน าแนวทางในการประกอบ
อาชีพในสาขาวิชาเมื่อส าเร็จการศกึษา 

4) กิจกรรมปัจฉิมนเิทศ ส าหรับนสิิตชั้นปีที่ 4 โดยมีการเพิ่มเติมประสบการณ์ให้กับนสิิตที่ก าลังจะจบการศึกษา 
เช่น เชิญวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถมาบรรยายด้านการบริหารการเงิน หรือการพัฒนาบุคลคิภาพ หรือ
การสมคัรงานและสมัภาษณ์งาน 

5) กิจกรรมเชิดชูนิสิตดีเด่นของภาควิชา ส าหรับนสิิตทุกช้ันปี โดยมีคณะกรรมการคัดเลือกตัวแทนนสิิตดีเด่นใน
แต่ละด้านเข้ารับประกาศนียบัตรจากภาควิชา 

6) กิจกรรมติดตามให้ค าแนะน านสิิต โดยมีการติดตามดูแลนสิิตที่มปีัญหาในด้านตา่ง ๆ เช่น ผลการเรียน 
สุขภาพ การเขา้สังคม และช่วยใหค้ าแนะน า โดยอาจจัดใหม้ีการเยี่ยมบ้านนิสิตในบางกรณี 

8)  กิจกรรมการเข้าร่วมการแข่งขันวิชาการด้านการทดสอบความช านาญทางจุลชีววิทยาและเคมี 
(AOAC Contest: Microbiological and Chemical Proficiency Testing) โดยมีการคัดเลือกนิสติและ
สมัครเข้าร่วมโปรแกรมการทดสอบความช านาญฯ อาจารย์ที่ปรึกษาก ากับดูแลให้ค าแนะน านิสติในการ
ทดสอบ การรายงานผลและการน าเสนอผลงาน ตลอดจนการถ่ายทอดประสบการณ์ของนิสิตที่เข้าร่วมการ
แข่งขันให้กับนิสิตรุ่นต่อไป 

 
8. งบประมาณด าเนินการ  
 รายได้  100,000.-บาท   
ระบุรายละเอียด(แหล่งงบประมาณ)  กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานจัดการศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์-
การแพทย์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา  หมวดเงินอุดหนุน  โครงการบริหารจดัการหลักสตูร  

รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
 1.  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางราชการ (เบี้ยเลี้ยง/ที่พัก/พาหนะ)         20,000.-บาท 

2.  ค่าอาหารกลางวัน/อาหารเย็นและเครื่องดื่ม               25,000.-บาท 
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3.  ค่าอาหารว่าง               10,000.-บาท 
  4.  ค่าวัสดุในโครงการ              10,000.-บาท 
  5.  ค่าตอบแทนวิทยากร     6,000.-บาท 
  6.  ค่าของที่ระลึก      5,000.-บาท 
  7.  เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ   6,000.-บาท 
  8.  ค่าจ้างท าไวนิล/แผ่นพับ/ค่าถ่ายเอกสารเข้าเล่ม/สื่อประชาสัมพันธ์ 5,000.-บาท 
  9.  ค่าสาธารณูปโภค/ค่าบริการไปรษณีย ์   1,000.-บาท 
            10.  ค่าเช่ารถตู้พร้อมน้ ามันเชื้อเพลิง    5,000.-บาท 
     11. เงินสมนาคุณ/เงินสมทบพนักงานขับรถ                        2,000.-บาท 
            12. ค่าเลี้ยงรับรองวิทยากร     4,000.-บาท 

           13.  ค่าใช้จ่ายอื่นๆ                 1,000.-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.แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
2.ประชุมวางรูปแบบการด าเนินงาน 

            

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  คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
                                                ภายในเขตจังหวัดพิษณโุลกหรือต่างจังหวัด    

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1) นิสิตมีการพัฒนาศักภาพตามลกัษณะนิสติที่พึงประสงค์ของหลักสูตรและมีทักษะที่จ าเป็นในการเรยีนรู้ในศตวรรษที่ 

21 เมื่อส าเร็จการศึกษา 
2) นิสิตมีความเขา้ใจเกี่ยวกับหลักสูตรและการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ ของสาขาวิชาจุลชีววิทยา  
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3) นิสิตได้แนวคดิในการเรียน การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย และเข้าใจแนวทางในการประกอบอาชีพเมื่อส าเรจ็การศึกษา 
4) นิสิตมีความรักและภาคภูมิใจในสาขาวิชา 
5) นิสิตมีความช านาญในการวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยา 

 
12. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPI) 

ปริมาณ คุณภาพ เวลา ต้นทุน 
1. จ านวนนิสิตเข้าร่วมกิจกรรม 
อย่างน้อยร้อยละ 80 ของจ านวน
นิสิตในแตล่ะชั้นปี (แยกตาม
กิจกรรม) 
2. มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสติ 
อย่างน้อย 4 กิจกรรม 
3) นิสิตเข้าร่วมการแข่งขันวิชาการ
ด้านการทดสอบความช านาญทาง
จุลชีววิทยาและเคมี 
(AOAC Contest: 
Microbiological and Chemical 
Proficiency Testing ) มีผล
ประเมินความช านาญผ่านตาม
เกณฑ์ (Z score ≤2) 

1. ผลการประเมินความพึงพอใจของ
โครงการโดยภาพรวมอยู่ในระดับดี 
(ค่าเฉลี่ย ≥ 3.51) 
 
2. นิสิตได้รับการพัฒนาที่เหมาะสมใน
แต่ละช่วงช้ันปี มีการพัฒนาศักภาพ
ตามลักษณะนสิิตที่พึงประสงค์ของ
หลักสตูรเมื่อส าเร็จการศึกษา 
3) นิสิตที่เข้าร่วมการแข่งขันฯไดร้บั
ความรู้มากขึ้นและสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ในการท างานในอนาคตได ้
 

ตุลาคม 2561 – 
กันยายน 2562     

100,000.-บาท 

 
13. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 

 สกอ.    ตัวช้ีวัดที ่ 3.2   สงป.   ตัวช้ีวัดที่.................  EdPEx   หมวดที่................. 
 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่................   สมศ.   ตัวช้ีวัดที.่............... 

 
14. การติดตามและประเมินผลโครงการ  (โปรดระบุให้ชัดเจน)  
 1. การประเมินผลทั้งเชิงปริมาณ และคณุภาพตามตัวช้ีวัด (KPI) ที่ก าหนด 
            2. การประเมินผล/ตดิตามผล ภายหลังเสร็จสิ้นโครงการ จากผู้เข้าร่วมโครงการ 
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1. รหัสโครงการ  (ตามเล่มรายได้) โครงการบริหารจัดการหลักสูตร 
    รหัสโครงการ   จป.505/62     โครงการบริหารจัดการการฝึกงานและการท าวิทยานิพนธ์ระดบัปริญญาตรี 
 
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  กลยุทธ์ที1่   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  กลยุทธ์ที.่.......     หลัก    รอง    
   นโยบายที่ 6 เร่งรัดด าเนินการด้านการบริหารสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัยให้เหมาะสมกับสถานการณ์ เพื่อสร้าง               

ขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับประเทศและนานาชาติ 
 แผนกลยุทธ์ดา้นการจดัการทรัพยส์ิน  กลยุทธ์ที.่.......     หลัก    รอง    

3.2 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน (ถ้ามี) 
  นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่  1 กลยุทธ์ที่ 1.1 มาตรการที่ 1.1.1 
     นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่  3 กลยุทธ์ที่ 3.1,3.3 มาตรการที่ 3.1.1,3.3.1 

 
4.  ผู้รับผิดชอบ  

  4.1 หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  ภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา 
  4.2 ผู้รับผิดชอบ   ดร.ศิริวรรณ วิชัย   โทร. 4611 

  ผศ.ดร.นารลีักษณ์   นาแก้ว    โทร. 4622  
   รศ.ดร.สุทธิรตัน ์ สิทธิศักดิ ์   โทร. 4626 
    อาจารย์ที่ปรึกษานสิิตชั้นปีที่  4 
                                    อาจารย์ที่ปรึกษานิสิตในการท าวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี 
 4.3 ผู้ประสานงาน   นางสาวปรารถนา  แสนผ่องจับ    โทร. 4721  

 4.4 ผู้รายงานผล   ดร.ศิริวรรณ วิชัย   โทร. 4611 
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 5. หลักการและเหตุผล 
ภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาต้องการผลิตนักจุลชีววิทยาที่มีความสามารถ ในระดับที่เรียกว่า รู้จริงและท าเป็น 

ดังนั้นหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (จุลชีววิทยา) จึงได้จัดให้มีรายวิชา การท าวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี (Undergradate 
Thesis) ส าหรับนิสิตช้ันปีที่ 4 ภาคการศึกษาต้น ขึ้นโดยมีวัตุประสงค์เพื่อให้นิสิตมีความรู้ เข้าใจในกระบวนการท าวิจัยได้อย่าง
ถูกต้อง รู้หลักการค้นคว้าข้อมูล เอกสารที่เกี่ยวข้องและสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ด้านจุลชีววิทยา ความรู้เชิงวิเคราะห์สถิติ ตัวเลข
ผ่าน กระบวนการวิจัย และสามารถเขียนโครงร่างวิจัยได้ สามารถด าเนินการวิจัยตามแผนและกระบวนการได้ส าเร็จ   มีการน า
ข้อมูลที่ได้จากการทดลอง มาวิเคราะห์ผล เขียนอภิปรายผลและสรุปผลได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งเขียนรายงาน การน าเสนอ และ
เผยแพร่ผลงานวิจัยเป็น โดยการท าวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรีภายใต้ค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษานั้น จ าเป็นต้องจัดให้มีการ
ประชุมปรึกษาหารือระหว่างนิสิต อาจารย์ที่ปรึกษาและผู้รับผิดชอบรายวิชา เพื่อการด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพและไปใน
ทิศทางเดียวกัน รวมถึงต้องสอดคล้องตามวัตุถุประสงค์ของการท าวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาตรี นอกจากนี้ภาควิชายังได้บรรจุ
รายวิชาฝึกงาน (Professional Training) ไว้ในแผนการเรียนของภาคการศึกษาปลายของนิสิตช้ันปีท่ี 4 ซึ่งภาควิชาต้องการให้เป็น
การฝึกงานทางด้านจุลชีววิทยาของนิสิตในหน่วยงานทั้งของภาครัฐและเอกชน โดยผ่านความเห็นชอบของภาควิชาก าหนด
ระยะเวลาในการฝึกงานไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา ในภาคการศึกษาสุดท้าย เพื่อให้นิสิตได้บูรณาการความรู้ที่ได้เรียนมาทั้งหมด
ประกอบด้วยหลักวิชาการในภาคทฤษฎีให้เข้ากับทักษะทางปฏิบัติการ โดยสามารถน ามาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานจริงใน
สถานที่ฝึกงาน และเป็นการเพิ่มพูนความรู้จากประสบการณ์ตรง เพื่อเตรียมพร้อมที่จะท างานได้จริงเมื่อจบการศึกษา รวมทั้งการ
เกิดทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ รวมทั้งการปรับตัวในสังคม และเพื่อให้การฝึกงานของนิสิตได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดต่อนิสิต  ภาควิชาจึงได้มีการคัดเลือกสถานท่ีฝกึงานท่ีมีศักยภาพเพื่อรองรับนิสติฝกึงาน มีการติดต่อประสานงาน
สถานที่ฝึกงานเพื่อขอความอนุเคราะห์ส่งนิสิตเข้าฝึกงาน โดยภาควิชาได้จัดเตรียมความพร้อมนิสิตก่อนออกไปฝึกงานทั้งทางด้าน
ความรู้ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ ตลอดจนฝึกอบรมก่อนเพื่อให้นิสิตมีคุณลักษณะที่ดีตามอัตลักษณ์นิสิต  นอกไปจากนี้ภาควิชายังได้
จัดให้มีโครงการนิเทศนิสิตฝึกงาน ในสถานประกอบการต่างๆ โดยคณาจารย์ของภาควิชา อย่างน้อย 1 ครั้ง  ในการนิเทศนิสิต
ฝึกงานจะช่วยให้ทราบข้อมูลในการพัฒนาการเรียนรู้ และทักษะการปฏิบัติงานของนิสิต ได้รับทราบปัญหาที่อาจเกิดขึ้นระหว่าง
การฝึกงานของนิสิต เพื่อท่ีจะได้น ามาแก้ไข ปรับปรุง รวมทั้งยังได้รับข้อมูลย้อนกลับเพื่อน ามาปรับปรุงหลักสูตร และการเรียนการ
สอนให้เหมาะสมยิ่งๆขึ้น การนิเทศนิสิตฝึกงานจึงนับได้ว่ามีความจ าเป็น  และเป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้การฝึก งานของนิสิตบรรลุ
วัตถุประสงค์และเกิดประโยชน์สูงสุดอย่างแท้จริงต่อตัวนิสิตเอง นอกจากนี้ยังอาจก่อให้เกิดความร่วมมือทางวิชาการ และยังเป็น
การประสานความสัมพันธ์ระหว่างแหล่งฝึกงานกับภาควิชาอีกทางหนึ่งด้วย 
 
6. วัตถุประสงค ์

   1 เพื่อให้การจัดการเรยีนการสอนของรายวิชาวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุ
วัตถุประสงค์ โดยนสิิตมคีวามรูค้วามเข้าใจในกระบวนการท าวิจัยไดอ้ย่างถูกต้อง  

   2 เพื่อจัดเตรียมสถานท่ีฝึกงานและอบรมเตรียมความพร้อมในรายวิชาฝึกงาน 
   3 เพื่อใหเ้กิดความร่วมมือทางวชิาการ และความสัมพันธ์ที่ดรีะหวา่งภาควิชากับสถานประกอบการที่นิสิตไปฝึกงาน  

และได้รับข้อมลูย้อนกลับ เพ่ือน ามาปรับปรุงหลักสตูร และการเรียนการสอนให้เหมาะสม 
   4 เพื่อรับทราบข้อมูล การพัฒนาการเรยีนรู้ และทักษะการปฎิบัตงิานของนิสิตในสถานท่ีฝึกงาน 
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7.  เป้าหมายของโครงการ 
      7.1. เป้าหมายการด าเนินงาน 
  จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนท้ังสิ้น       248       คน  ประกอบด้วย 
  นิสิตปรญิญาตรสีาขาจลุชีววิทยาช้ันปีท่ี 2    73 คน 
  นิสิตปรญิญาตรสีาขาจลุชีววิทยาช้ันปีท่ี 3    70 คน 

นิสิตปรญิญาตรสีาขาจลุชีววิทยาช้ันปีท่ี 4    70 คน 
  อาจารย์/บุคลากร        35       คน 

7.2. กิจกรรม/เนื้อหาท่ีจะด าเนินการ 
  1)  จัดประชุมปรึกษาหารือระหว่างนิสิต อาจารย์ที่ปรึกษาและผูร้ับผดิชอบรายวิชา  
  2)  จัดให้มีการน าเสนอโครงรา่งวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรีและการน าเสนอผลงานวิทยานิพนธฯ์ 
แบบปากเปล่า 

3)  ติดต่อประสานงานกับสถานท่ีฝึกงาน 
4)  กิจกรรมเตรียมความพร้อมนสิติก่อนออกฝึกงาน 
5)  กิจกรรมนิเทศนิสติฝึกงานตามสถานท่ีฝึกงานของนิสิต 
6)  กิจกรรมการถ่ายทอดข้อมลูและประสบการณ์การฝึกงานจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง 

 
8. งบประมาณด าเนินการ  
  รายได้  100,000.-บาท   
ระบุรายละเอียด (แหล่งงบประมาณ)  กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานจัดการศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์-
การแพทย์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา  หมวดเงินอุดหนุน  โครงการบริหารจัดการหลักสูตร  

รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
  1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางราชการ (เบี้ยเลี้ยง/ที่พัก/พาหนะ)            40,000.-บาท 
  2. ค่าเช่ารถตู้พร้อมน้ ามันเชื้อเพลงิ      20,000.-บาท 
  3. เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ       8,000.-บาท 

4. ค่าอาหารกลางวัน/อาหารเย็นและเครื่องดื่ม                     5,000.-บาท 
5. ค่าอาหารว่าง                    3,000.-บาท 

  6. ค่าจ้างถ่ายเอกสาร เข้าเลม่/จดัท าซีดี                              5,000.-บาท 
                        7. ค่าวัสดุในโครงการ                             10,000.-บาท  
  8. ค่าสาธารณูปโภค (ค่าแสตมป์)        1,000.-บาท 
  9. ค่าบริการไปรษณีย ์         1,000.-บาท 
  10. ค่าของที่ระลึก          5,500.-บาท  
  11. เงินสมมนาคณุ/เงินสมทบพนกังานขับรถ       1,000.-บาท  
  12. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ              500.-บาท 
       รวมท้ังสิ้น           100,000.-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.แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
2.ประชุมวางรูปแบบการด าเนินงาน 

            

ขั้นด าเนินการ (D) 
1. ให้นิสิตส่งรายชื่อสถานฝึกงานที่
ต้องการไปฝึก 
2. ประชุมพิจารณารายชื่อนิสิตและ
แหล่งฝึกงาน 
3. ติดต่อประสานงานกับสถานท่ี
ฝึกงาน 
4. กิจกรรมเตรียมความพร้อมนิสติ
ก่อนออกฝึกงาน 
5. กิจกรรมนิเทศนสิิตฝึกงานตาม
สถานท่ีฝึกงานของนิสิต 
6. กิจกรรมการถา่ยทอดข้อมูลและ
ประสบการณ์การฝึกงานจากรุ่นพีสู่่รุ่น
น้อง 

         
 
 
 
 
 

   

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  คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์  มหาวิทยาลัยนเรศวร 

                                                สถานประกอบการภายในเขตจังหวัดพิษณุโลกและต่างจังหวัด   
   

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1 ภาควิชามีสถานที่ฝึกงานท่ีมีคณุภาพ เหมาะสมและตรงตามความสามารถและความสนใจของนิสติ 

       2 ภาควิชาได้รับข้อมลูที่เป็นประโยชน์จากสถานที่ฝึกงานเพื่อน ามาปรับปรุงการผลติบัณฑิตของภาควชิาให้สอดคล้องและ
ตรงตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

3 ภาควิชาได้ให้บริการข้อมูลทีเ่ปน็ประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพของนิสิตและศิษย์เก่า 
4 นิสิตมีความพร้อมในการไปฝึกงาน 
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12. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPI) 
ปริมาณ คุณภาพ เวลา ต้นทุน 

1. จ านวนนิสิตและบุคลากรเข้า 
ร่วมโครงการ อย่างน้อยร้อยละ 
80 
2. มีการจัดกิจกรรมเพื่อเตรียม
ความพร้อมนสิิตก่อนไปฝึกงาน 
อย่างน้อย 2 กิจกรรม 
3. มีกิจกรรมการนิเทศงานนิสติ
อย่างน้อย 1 กิจกรรม 
4. จ านวนสถานท่ีฝึกงานท่ีไดร้ับ
การนิเทศอย่างน้อยร้อยละ 80 
 

1. นิสิตได้ฝึกงานในสถานท่ีฝึกงานท่ีมี
คุณภาพและตรงกับความต้องการ 

2. นิสิตมีความพร้อมด้านความรู้และ
เทคนิคปฏิบัติการพื้นฐานก่อนไป
ฝึกงาน 

3. ได้ข้อมลูสรุปการนิเทศนสิิตฝึกงาน 
เรื่องการพัฒนาการเรียนรู้ ทักษะ
การปฏิบัติงานทางด้านจุลชีววิทยา 
และปัญหาของผู้ใช้บัณฑิต 

4. ได้ข้อมลูสรุปการนิเทศนสิิตฝึกงาน
เป็นข้อมูลย้อนกลับเพื่อภาควิชา
น ามาปรับปรุงหลักสูตรและการ
เรียนการสอน 

5. นิสิตได้รับการดูแล เอาใจใส่ และ
อาจารยไ์ด้รับทราบปัญหาเกี่ยวกับ
การฝึกงานของนิสิต 

ตุลาคม 2561 – กันยายน 
2562     

100,000.-บาท 

 
13. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 

 สกอ.    ตัวช้ีวัดที ่ 2.6,3.2  สงป.   ตัวช้ีวัดที่.................  EdPEx   หมวดที่................. 
 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่   13   สมศ.   ตัวช้ีวัดที ่2, 16.2 
 

14. การติดตามและประเมินผลโครงการ  (โปรดระบุให้ชัดเจน)  
 1. การประเมินผลทั้งเชิงปริมาณ และคณุภาพตามตัวช้ีวัด (KPI) ที่ก าหนด 
            2. การประเมินผล/ตดิตามผล ภายหลังเสร็จสิ้นโครงการ จากผู้เข้าร่วมโครงการ  
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1. รหัสโครงการ  (ตามเล่มรายได้) โครงการบริหารจัดการหลักสูตร 
    รหัสโครงการ   จป.506/62  โครงการพัฒนาและบริหารจัดการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา 
   
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 ่1, 2  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 เพื่อสร้าง               

ขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับประเทศและนานาชาติ 
 แผนกลยุทธ์ดา้นการจดัการทรัพยส์ิน  กลยุทธ์ที.่.......     หลัก    รอง    

 3.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะ/หน่วยงาน (ถ้ามี) 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 กลยทุธ์ที ่1.1, 1.3           มาตรการที่ 1.1.1,1.3.1   

 
4.  ผู้รับผิดชอบ  
  4.1 หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  ภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา   
 4.2 ผู้รับผิดชอบ       ผศ.ดร.วาสนา  ฉัตรด ารง            โทร. 4676 
                                                           อาจารย์ประจ าหลักสูตรระดับปริญญาตร ี

 4.3 ผู้ประสานงาน    นางสาววิระดา  ประเสริฐ    โทร. 4703 
 4.4 ผู้รายงานผล      ผศ.ดร.วาสนา  ฉัตรด ารง            โทร. 4676 

 
5. หลักการและเหตุผล 
                  ภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยามีพันธกิจหลักที่ส าคัญคือ การผลิตบัณฑิตในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาจุลชีววิทยา ดังนั้นอาจารย์ประจ าหลักสูตร และคณะกรรมการบริหารหลักสูตร จึงได้มีการปรับปรุงหลักสูตรโดยได้จัดท า
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 ขึ้น ซึ่งหลักสูตรนั้นเป็นไปตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) พ.ศ. 2552 (Thai Qualification Framework for Higher Education : TQF) โดยมุ่งเน้น
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เป้าหมายการจัดการศึกษาที่ผลการเรียนรู้ (Learning outcomes) และพร้อมรับนิสิตในปีการศึกษา 2560 เป็นต้นมา  จากการ
ด าเนินการจัดการเรียนการสอนในแต่ละปีการศึกษานั้น ภาควิชาและหลักสูตร มีความจ าเป็นตอ้งมีการติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานของหลักสูตรตามวงรอบที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ก าหนดอีกด้วย และเพื่อให้การด าเนินงานของ
หลักสูตรเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) พ.ศ. 2552 อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ดังนั้นภาควิชาจึงได้จัดให้มีการติดตามการด าเนินงานของหลักสูตร การบริหารจัดการ ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรของภาควิชาข้ึน 
เพื่อให้หลักสูตรได้ด าเนินงานตามระบบและกลไกท่ีมีประสิทธิภาพและสามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพต่อไป 
  
6. วัตถุประสงค ์

1) เพื่อติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของหลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ.2555 และ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 ของภาควิชาให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) 
พ.ศ. 2552                       
 
7.  เป้าหมายของโครงการ 
      7.1. เป้าหมายการด าเนินงาน 
  จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนท้ังสิ้น    42     คน  ประกอบด้วย  
                        อาจารย์/บุคลากร   จ านวน   42     คน 

7.2. กิจกรรม/เนื้อหาท่ีจะด าเนินกา 
                       1) จัดประชุมเพื่อติดตามการด าเนินงานของหลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาจุลชีววิทยา หลักสตูร
ปรับปรุง พ.ศ.2555 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 ให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) พ.ศ.
2552  
  
8. งบประมาณด าเนินการ  
  รายได้ 10,000.- บาท   
ระบุรายละเอียด(แหล่งงบประมาณ)  กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานจัดการศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์-
การแพทย์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา  หมวดเงินอุดหนุน  โครงการบริหารจัดการหลักสูตร  

รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางราชการ (เบี้ยเลี้ยง/ที่พัก/พาหนะ)             1,000.-บาท 
2. ค่าอาหารกลางวัน/อาหารเย็นและเครื่องดื่ม                    2,500.-บาท 
3. ค่าอาหารว่าง                   2,000.-บาท 

  4. เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ      1,000.-บาท 
  5. ค่าวัสดุในโครงการ                              1,000.-บาท  
  6. ค่าของที่ระลึก         1,000.-บาท  
  7. เงินสมมนาคณุ/เงินสมทบพนักงานขับรถ      1,000.-บาท  
  8. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ            500.-บาท 
       รวมท้ังสิ้น           10,000.-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.แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
2.ประชุมวางรูปแบบการด าเนินงาน 
3.ติดต่อประสานงาน 

            

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                                 คณะวิทยาศาสตรก์ารแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ภายในเขตจังหวดัพิษณุโลกหรือตา่งจังหวัด 
 

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาจุลชีววิทยา หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ.2555 และหลักสตูรปรบัปรุง พ.ศ.2560  
ได้มีการด าเนินงานและมีการติดตามผลการด าเนินงานตามวงรอบที่ก าหนดโดยเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ (TQF) พ.ศ.2552 
 
12. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPI) 

ปริมาณ คุณภาพ เวลา ต้นทุน 
1. มีการประชุมเพื่อติดตามการ
ด าเนินงานของหลักสตูรอย่าง
น้อย 2 ครั้ง 
 

1.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาจุลชีววิทยา หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2555 และ
หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ.2560  มี
การด าเนินงานเป็นไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับ 
อุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 
 

ตุลาคม 2561 – กันยายน 
2562 

10,000.-บาท 
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13. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.....14............  สมศ.   ตัวช้ีวัดที่......2........... 
 สกอ.    ตัวช้ีวัดที่.....2.1,4.1............  สงป.   ตัวช้ีวัดที่................. 

 
14. การติดตามและประเมินผลโครงการ  (โปรดระบุให้ชัดเจน)  
       1.  การประเมินผลทั้งเชิงปริมาณ  และคุณภาพตามตัวช้ีวัด  (KPI)  ที่ก าหนด 
       2.  สรุปการตดิตามและประเมินผลภายหลังเสร็จสิ้นโครงการ จากผู้เข้าร่วมโครงการ 
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1. รหัสโครงการ  (ตามเล่มรายได้) โครงการบริหารจัดการหลักสูตร 
   รหัสโครงการ   จป.507/62           โครงการพัฒนาและบริหารจัดการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
                                                สาขาวิชาจุลชีววิทยา 
 
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  กลยุทธ์ที่ 1, 2  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 2  หลัก    รอง    
   นโยบายที่ 6 เร่งรัดด าเนินการด้านการบริหารสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัยให้เหมาะสมกับสถานการณ์ เพื่อสร้าง               

ขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับประเทศและนานาชาติ 
 แผนกลยุทธ์ดา้นการจดัการทรัพยส์ิน  กลยุทธ์ที.่.......     หลัก    รอง    

 3.2 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน (ถ้ามี) 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 กลยทุธ์ที ่1.1, 1.3           มาตรการที่ 1.1.1,1.3.1   
      ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 กลยทุธ์ที ่2.2, 2.3              มาตรการที่ 2.2.1,2.2.2,2.3.1   
      ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 กลยทุธ์ที ่4.1              มาตรการที่ 4.1.1   

4.  ผู้รับผิดชอบ  
  4.1 หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  ภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา   
 4.2 ผู้รับผิดชอบ       ผศ.ดร.ดวงกมล  ขันธเลิศ         โทร. 4626 
    ผศ.ดร.นารลีักษณ ์ นาแก้ว         โทร. 4622 
    ดร.อัญชล ี ฐานวิสัย         โทร. 4611 
                                                            อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูรระดับปริญญาโท สาขาวิชาจุลชีววิทยา 

 4.3 ผู้ประสานงาน    นางสาววิระดา  ประเสริฐ    โทร. 4703 
 4.4 ผู้รายงานผล      ผศ.ดร.ดวงกมล  ขันธเลิศ         โทร. 4626 
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5. หลักการและเหตุผล 
                     ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยนเรศวรและคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่เน้นให้ภาควิชามีการบริหารจัดการการ
ด าเนินงานในระดับหลักสูตรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2552  ภาควิชาจึงได้จัดโครงการพัฒนาและบริหารจัดการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา เพื่อติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงานของหลักสูตรตามวงรอบที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ก าหนด                  ซึ่งการ
ด าเนินงานตามพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตของภาควิชานั้น ต้องมีการพัฒนาคุณลักษณะนิสิตที่พึงประสงค์โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
ส่งเสริมการพัฒนาทักษะที่จ าเป็นส าหรับการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ซึ่งเป็นทักษะที่จ าเป็นส าหรับนิสิต ดังนั้นหลักสูตรและภาควิชา
จึงได้จัดกิจกรรมส าหรับพัฒนานิสิตระดับบัณฑิตศึกษา เช่น การเตรียมความพร้อมของนิสิต การปฐมนิเทศนิสิตใหม่ การศึกษาดู
งานของนิสิต การประชุมวิชาการ การอบรมสัมมนาต่างๆ ท้ังนี้เพื่อนิสิตจะได้รับความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะน าไป
ประยุกต์ใช้ได้จริงทั้งในการเรียนและการท างานในอนาคต  ดังนั้น กิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาหลักสูตร นิสิต อาจารย์
และบุคลากรสายสนับสนุนนี้ จะมีส่วนส าคัญท าให้การพัฒนาหลักสูตรมีความสอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา และ
พัฒนาการด าเนินงานของหลักสูตรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยภาพรวมต่อไป   
 
6. วัตถุประสงค ์ 

1) เพื่อติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของหลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาจลุชีววิทยา หลักสตูร
ปรับปรุง พ.ศ.2555 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 ของภาควิชาให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
(TQF) พ.ศ. 2552       

2) เพื่อให้นิสิตไดร้ับความรู้ ความเข้าใจและมีประสบการณ์จริง จากการศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 
3) เพื่อให้นิสิตมีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักสตูรและการเรยีนการสอนในรายวิชาต่างๆของสาขาวิชา 
4) เพื่อติดตามความก้าวหน้าเกี่ยวกับการเรยีน การท าวิทยานิพนธ์ รวมทั้งให้นิสิตและคณาจารยไ์ด้แลกเปลี่ยนเรียนรู ้

เกี่ยวกับการจดัการเรียนการสอนในหลักสตูร  
5) เพื่อส่งเสริมให้นิสิตมคีวามพร้อมด้านวิชาการ การวจิัย และความพร้อมด้านอื่นๆทีเ่กีย่วข้องส าหรับการเข้าศึกษา 

ในหลักสูตร 
            6) เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนิสิตใหม่ นิสติปัจจุบันและบุคลากรในภาควิชา  
 
7.  เป้าหมายของโครงการ 
      7.1. เป้าหมายการด าเนินงาน 
  จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนท้ังสิ้น    57     คน  ประกอบด้วย    
                        อาจารย์/บุคลากร   จ านวน   42     คน 
   นิสิต                         จ านวน     15      คน   

7.2. กิจกรรม/เนื้อหาท่ีจะด าเนินการ 
  1) จัดประชุมเพื่อตดิตามการด าเนนิงานของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาจลุชีววิทยา หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2555 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 ให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) พ.ศ.
2552  

2) จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ/มัชฌิมนเิทศเพื่อแนะน าข้อมูลของหลักสูตรและภาควิชาให้กับนิสติ  
                        3) จัดกิจกรรมการเตรียมความพร้อมส าหรับนสิิตที่เข้ามาเรยีนในหลักสูตร  

4)  จัดกิจกรรมอบรม สัมมนาเพื่อพัฒนาคุณลักษณะของนิสิตใหม้ีทกัษะที่จ าเป็นในการเรียนรู้ในศตวรรษ 
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ที่ 21 หรือให้ความรู้กับนิสิต เช่น ความรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณนักวิจยั ปัญหาการคัดลอกผลงานวิจยั หรือปัญหาของวารสารที่ไม่มี
คุณภาพ  ทักษะการใช้สมองและการใช้ผังความคิด (Mind Map)   

5) จัดกิจกรรมพบนสิิตเพื่อตดิตามความก้าวหน้าของการท าวิทยานพินธ์ รวมทั้งการเรียนการสอน การ 
แลกเปลีย่นเรยีนรู้ การสอบภาษาอังกฤษ รวมถึงเรื่องของคุณธรรม จริยธรรม และความรับผดิชอบต่างๆ รวมทั้งรับฟังความคิดเห็น
เกี่ยวกับการเรียนการสอนแตล่ะรายวิชา  

6) จัดกิจกรรม  lunch  seminar/special seminar  ส าหรับนิสติระดับบณัทิตศึกษา  
7) จัดกิจกรรมการศึกษาดูงานส าหรับนิสติในหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนท่ีเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง /

การเข้าร่วมฝึกอบรม สัมมนา ประชุมทางวิชาการ เพื่อพัฒนาตนเองของนิสิต 
                   
8. งบประมาณด าเนินการ  
  รายได้ 50,000.- บาท 
ระบุรายละเอียด(แหล่งงบประมาณ)  กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานจัดการศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์-
การแพทย์ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา  หมวดเงินอุดหนุน  โครงการบริหารจัดการหลักสูตร  

รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
 1.  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางราชการ (เบี้ยเลี้ยง/ที่พัก/พาหนะ)            8,000.-บาท 
 2.  ค่าเช่ารถตู้พร้อมน้ ามันเชื้อเพลงิ   8,000.-บาท 
 3.  ค่าลงทะเบียน  10,000.-บาท 

            4.  ค่าตอบแทนวิทยากร                                                                  4,000.-บาท 
            5.  ค่าอาหารกลางวัน/อาหารเย็นและเครื่องดื่ม                                      5,000.-บาท 

6.  ค่าอาหารว่าง                     3,000.-บาท 
       7.  เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ        1,000.-บาท 
 8.  ค่าของที่ระลึก    2,000.-บาท 
 9.  ค่าวัสดุในโครงการ    2,000.-บาท 
 10. ค่าจ้างท าไวนิล/ค่าถ่ายเอกสารเข้าเล่ม/ค่าจ้างพิมพ์หนังสือ/สื่อประชาสมัพันธ์ 1,500.-บาท 
 11. เงินสมนาคุณ/เงินสมทบพนักงานขับรถ   1,000.-บาท  
 12. ค่าเลี้ยงรับรองวิทยากร    2,000.-บาท 
 13. ค่าเช่าห้องประชุม/ค่าเช่าสถานท่ี   2,000.-บาท 
 14. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ       500.-บาท 
  รวมทั้งสิ้น   50,000.-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.แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
2.ประชุมวางรูปแบบการด าเนินงาน 
3.ติดต่อประสานงาน 

            

ขั้นด าเนินการ (D) 
1.ประชาสัมพันธ์โครงการ 
2.จัดกิจกรรม 

            

ขั้นสรุปและประเมินผล (C)  
1.ติดตามผล 
2.สรุปผลการด าเนินงาน 

            

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน(A)  
1.วิเคราะห์การด าเนินงานและก าหนด
แนวทางการจัดโครงการในครั้งต่อไป 

            

 
10.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 

1) วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม      ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 
2) สถานท่ีจัดกิจกรรม                 สถานประกอบการ / หน่วยงานภายในจังหวัดพิษณโุลกหรือต่างจงัหวัด 
                                           คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  
             

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1)  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจลุชีววิทยา หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ.2555 และหลักสตูรปรับปรุง พ.ศ.
2560 ได้มีการด าเนินงานและมีการติดตามผลการด าเนินงานตามวงรอบที่ก าหนดและเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) พ.ศ.2552  

2)  นิสิตมีความเข้าใจเกี่ยวกับหลกัสูตรและการเรียนการสอน รวมทั้งเข้าใจแนวทางการประกอบอาชีพเมื่อส าเรจ็
การศึกษา 

3) นิสิตใหม่ได้มีแนวทางในการเรยีนและการปรับตัว การใช้ชีวิต รวมถึงนิสิตได้มีความพร้อมส าหรับการเรยีน 
ในหลักสูตร 

4) นิสิตได้ทราบข้อมูลของหลักสูตร ภาควิชาและรู้จักคณาจารย์ เจ้าหน้าท่ีของภาควิชาฯ รวมทั้งนิสิตรุน่พ่ี 
            5) นิสิตได้รับความรู้และประสบการณ์จริงจากการศึกษาดูงาน  

6) นิสิตมีการพัฒนาศักภาพตามลกัษณะนิสติที่พึงประสงค์ของหลักสูตรและมีทักษะที่จ าเป็นในการเรยีนรู้ในศตวรรษที่ 
21 
 7) นิสิตได้แลกเปลี่ยน ความคดิเหน็ร่วมกันระหว่างผู้เข้าร่วมการประชุมวชิาการ การสมัมนาในดา้นงานวิจัยและน า
ความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ ในการท าวิจัยหรือวิทยานิพนธ ์
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12. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPI) 
ปริมาณ คุณภาพ เวลา ต้นทุน 

1. มีการประชุมเพื่อติดตามการ
ด าเนินงานของหลักสตูรอย่าง
น้อย 1 ครั้ง 
2. มีกิจกรรมศึกษาดูงาน/การเข้า
ร่วมประชุมวิชาการของนิสิตของ
นิสิตอย่างน้อย 1 ครั้ง 
3. มีกิจกรรมส าหรับพัฒนานิสิต
อย่างน้อย 1 กิจกรรม 
4. มีกิจกรรมปฐมนิเทศ/เตรียม
ความพร้อม/มัชฌิมนเิทศส าหรับ
นิสิต อย่างน้อย 1 ครั้ง 

1. หลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาจลุชีววิทยา 
หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ.2555 
และ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2560 มีการด าเนินงานเป็นไป
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2552 
2. นิสิตได้รับความรู้และน า
ความรู้ที่ได้ไปใช้ในการปฏบิัติงาน
จริง  
3. นิสิตสามารถน าความรูไ้ปใช้ใน
การเรยีนและการท าวิจัยได ้
4. นิสิตมีความเข้าใจเกี่ยวกับ
รายละเอียดของหลักสตูรและมี
ความพร้อมในการเรียนใน
หลักสตูร 

ตุลาคม 2561–กันยายน 
2562 

50,000.-บาท 

 
13. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 

 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.....13,14............  สมศ.   ตัวช้ีวัดที่....2,16.2.. 
 สกอ.    ตัวช้ีวัดที่..2.1,2.6,3.2,4.1..  สงป.   ตัวช้ีวัดที่................. 

 
14. การติดตามและประเมินผลโครงการ  (โปรดระบุให้ชัดเจน)  
       1.  การประเมินผลทั้งเชิงปริมาณ  และคุณภาพตามตัวช้ีวัด  (KPI)  ที่ก าหนด 
       2.  สรุปการตดิตามและประเมินผลภายหลังเสร็จสิ้นโครงการ จากผู้เข้าร่วมโครงการ 
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1. รหัสโครงการ (ตามเล่มรายได้) โครงการบริหารจัดการหลักสูตร 
    รหัสโครงการ   จป.508/62      โครงการพัฒนาและบริหารจัดการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรสิตวิทยา 
 
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  กลยุทธ์ที่ 1, 2  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 2  หลัก    รอง    
   นโยบายที่ 6 เร่งรัดด าเนินการด้านการบริหารสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัยให้เหมาะสมกับสถานการณ์ เพื่อสร้าง               

ขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับประเทศและนานาชาติ 
 แผนกลยุทธ์ดา้นการจดัการทรัพยส์ิน  กลยุทธ์ที.่.......     หลัก    รอง    

 3.2 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน (ถ้ามี) 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 กลยทุธ์ที ่1.1, 1.3           มาตรการที่ 1.1.1,1.3.1   
      ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 กลยทุธ์ที ่2.2, 2.3              มาตรการที่ 2.2.1,2.2.2,2.3.1   
      ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 กลยทุธ์ที ่4.1              มาตรการที่ 4.1.1   
 

4.  ผู้รับผิดชอบ  
  4.1 หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  ภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา   
 4.2 ผู้รับผิดชอบ       ผศ.ดร.รักษณิา  พลสีลา             โทร. 4732 
    ผศ.ดร.นพวรรณ บุญช ู  โทร. 4616 
    ผศ.ดร.พวงเพชร วารีย์ โมล้ ี  โทร. 4605 
    อาจารยณ์รงค ์ จัตุรสั  โทร. 4602/4507 
                                                           อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูรระดับปริญญาโท สาขาวิชาปรสิตวิทยา 

 4.3 ผู้ประสานงาน    นางสาววิระดา  ประเสริฐ    โทร. 4703 
 4.4 ผู้รายงานผล      ผศ.ดร.รักษณิา  พลสีลา             โทร. 4732 
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5. หลักการและเหตุผล 
                     ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยนเรศวรและคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่เน้นให้ภาควิชามีการบริหารจัดการการ
ด าเนินงานในระดับหลักสูตรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2552  ภาควิชาจึงได้จัดโครงการพัฒนาและบริหารจัดการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรสิตวิทยา เพื่อมุ่งเน้นการ
ผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรของภาควิชาให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง  อีกทั้งภาควิชายังต้องมีการติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานของหลักสูตรตามวงรอบที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ก าหนด และภาควิชามีหลักสูตรที่จะครบ
วงรอบ 5 ปี ซึ่งต้องมีการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) พ.ศ. 2552 
คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรสิตวิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561 เพื่อใช้ส าหรับนิสิตในปีการศึกษา 2561 
อีกด้วย ซึ่งการด าเนินงานตามพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตของภาควิชานั้น ต้องมีการพัฒนาคุณลักษณะนิสิตที่พึงประสงค์
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริมการพัฒนาทักษะที่จ าเป็นส าหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งเป็นทักษะที่จ าเป็นส าหรับนิสิต 
ดังนั้นหลักสูตรและภาควิชาจึงได้จัดกิจกรรมส าหรับพัฒนานิสิตระดับบัณฑิตศึกษา เช่น การเตรียมความพร้อมของนิสิต การ
ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ การศึกษาดูงานของนิสิต การประชุมวิชาการ การอบรมสัมมนาต่างๆ ทั้งนี้เพื่อ นิสิตจะได้รับความรู้และ
ประสบการณ์เพียงพอที่จะน าไปประยุกต์ใช้ได้จริงทั้งในการเรียนและการท างานในอนาคต  ดังนั้น กิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการ
พัฒนาหลักสูตร นิสิต อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนนี้ จะมีส่วนส าคัญท าให้การพัฒนาหลักสูตรมีความสอดคล้องกับการ
ประกันคุณภาพการศึกษา และพัฒนาการด าเนินงานของหลักสูตรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยภาพรวมต่อไป   
 
6. วัตถุประสงค ์ 

1) เพื่อติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของหลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาปรสิตวิทยา หลักสตูรใหม่ 
พ.ศ.2556 และหลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาปรสิตวทิยา หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ.2561 ของภาควิชาให้เป็นไปตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) พ.ศ. 2552 

2) เพื่อให้นิสิตไดร้ับความรู้ ความเข้าใจและมีประสบการณ์จริง จากการศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 
3) เพื่อให้นิสิตมีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักสตูรและการเรยีนการสอนในรายวิชาต่างๆของสาขาวิชา 
4) เพือ่ติดตามความก้าวหน้าเกี่ยวกับการเรยีน การท าวิทยานิพนธ์ รวมทั้งให้นิสิตและคณาจารยไ์ด้แลกเปลี่ยนเรียนรู ้

เกี่ยวกับการจดัการเรียนการสอนในหลักสตูร  
5) เพื่อส่งเสริมให้นิสิตมคีวามพร้อมด้านวิชาการ การวจิัย และความพร้อมด้านอื่นๆที่เกีย่วข้องส าหรับการเข้าศึกษา 

ในหลักสูตร 
            6) เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนิสิตใหม่ นิสติปัจจุบันและบุคลากรในภาควิชา  
  
7.  เป้าหมายของโครงการ 
      7.1. เป้าหมายการด าเนินงาน 
  จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนท้ังสิ้น    48     คน  ประกอบด้วย  
                        อาจารย์/บุคลากร   จ านวน   42     คน 
   นิสิต                         จ านวน      6      คน 

7.2. กิจกรรม/เนื้อหาท่ีจะด าเนินการ 
  1) จัดประชุมเพื่อตดิตามการด าเนนิงานของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาปรสิตวิทยา หลักสตูร
ใหม่ พ.ศ.2556  และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรสิตวิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561 ให้เป็นไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) พ.ศ.2552 

2) จัดกิจกรรมปฐมนเิทศ/มัชฌิมนเิทศเพื่อแนะน าข้อมูลของหลักสูตรและภาควิชาให้กับนิสติ  
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                        3) จัดกิจกรรมการเตรียมความพร้อมส าหรับนสิิตที่เข้ามาเรยีนในหลักสูตร  
4)  จัดกิจกรรมอบรม สัมมนาเพื่อพัฒนาคุณลักษณะของนิสิตใหม้ีทกัษะที่จ าเป็นในการเรียนรู้ในศตวรรษ 

ที่ 21หรือให้ความรู้กับนิสิต เช่น ความรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณนักวิจยั ปัญหาการคัดลอกผลงานวิจยั หรือปัญหาของวารสารที่ไม่มี
คุณภาพ  ทักษะการใช้สมองและการใช้ผังความคิด (Mind Map)   

5) จัดกิจกรรมพบนสิิตเพื่อตดิตามความก้าวหน้าของการท าวิทยานพินธ์ รวมทั้งการเรียนการสอน การ 

แลกเปลีย่นเรยีนรู้ การสอบภาษาอังกฤษ รวมถึงเรื่องของคุณธรรม จริยธรรม และความรับผดิชอบต่างๆ รวมทั้งรับฟังความคิดเห็น
เกี่ยวกับการเรียนการสอนแตล่ะรายวิชา  

6) จัดกิจกรรม  lunch  seminar/special seminar  ส าหรับนิสติระดับบณัทิตศึกษา  
7) จัดกิจกรรมการศึกษาดูงานส าหรับนิสติในหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนท่ีเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง/ 

การเข้าร่วมฝึกอบรม สัมมนา ประชุมทางวิชาการ เพื่อพัฒนาตนเองของนิสิต            
 
8. งบประมาณด าเนินการ  
  รายได้ 40,000.- บาท   
ระบุรายละเอียด(แหล่งงบประมาณ)  กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานจัดการศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์-
การแพทย์ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรสิตวิทยา  หมวดเงินอุดหนุน  โครงการบริหารจัดการหลักสูตร  

รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
 1.  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางราชการ (เบี้ยเลี้ยง/ที่พัก/พาหนะ)            8,000.-บาท 
 2.  ค่าเช่ารถตู้พร้อมน้ ามันเชื้อเพลงิ   3,000.-บาท 
 3.  ค่าลงทะเบียน    5,000.-บาท 

            4.  ค่าตอบแทนวิทยากร                                                                  4,000.-บาท 
            5.  ค่าอาหารกลางวัน/อาหารเย็นและเครื่องดื่ม                                      5,000.-บาท 

6.  ค่าอาหารว่าง                     3,000.-บาท 
       7.  เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ        1,000.-บาท 
 8.  ค่าของที่ระลึก    2,000.-บาท 
 9.  ค่าวัสดุในโครงการ    2,000.-บาท 
 10. ค่าจ้างท าไวนิล/ค่าถ่ายเอกสารเข้าเล่ม/ค่าจ้างพิมพ์หนังสือ/สื่อประชาสมัพันธ์ 1,500.-บาท 
 11. เงินสมนาคุณ/เงินสมทบพนักงานขับรถ   1,000.-บาท  
 12. ค่าเลี้ยงรับรองวิทยากร    2,000.-บาท 
 13. ค่าเช่าห้องประชุม/ค่าเช่าสถานท่ี   2,000.-บาท 
 14. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ       500.-บาท 
  รวมทั้งสิ้น   40,000.-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.แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
2.ประชุมวางรูปแบบการด าเนินงาน 
3.ติดต่อประสานงาน 

            

ขั้นด าเนินการ (D) 
1.ประชาสัมพันธ์โครงการ 
2.จัดกิจกรรม 

            

ขั้นสรุปและประเมินผล (C)  
1.ติดตามผล 
2.สรุปผลการด าเนินงาน 

            

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน(A)  
1.วิเคราะห์การด าเนินงานและก าหนด
แนวทางการจัดโครงการในครั้งต่อไป 

            

 
10.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 

1) วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม      ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 
2) สถานท่ีจัดกิจกรรม                 สถานประกอบการ / หน่วยงานภายในจังหวัดพิษณโุลกหรือต่างจงัหวัด 
                                           คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  
             

11. ผลที่คาดวา่จะได้รับ 
 1) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาปรสิตวิทยา หลักสตูรใหม ่พ.ศ.2556 และหลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาปรสติวิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561 ได้มีการด าเนินงานและมีการติดตามผลการด าเนินงานตามวงรอบ
ที่ก าหนดและเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศึกษาแหง่ชาติ (TQF) พ.ศ.2552 

2)  นิสิตมีความเข้าใจเกี่ยวกับหลกัสูตรและการเรียนการสอน รวมทั้งเข้าใจแนวทางการประกอบอาชีพเมื่อส าเรจ็
การศึกษา 

3) นิสิตใหม่ได้มีแนวทางในการเรยีนและการปรับตัว การใช้ชีวิต รวมถึงนิสิตได้มีความพร้อมส าหรับการเรยีน 
ในหลักสูตร 

4) นิสิตได้ทราบข้อมูลของหลักสูตร ภาควิชาและรู้จักคณาจารย์ เจ้าหน้าท่ีของภาควิชาฯ รวมทั้งนิสิตรุน่พ่ี 
            5) นิสิตได้รับความรู้และประสบการณ์จริงจากการศึกษาดูงาน  

6) นิสิตมีการพัฒนาศักภาพตามลกัษณะนิสติที่พึงประสงค์ของหลักสูตรและมีทักษะที่จ าเป็นในการเรยีนรู้ในศตวรรษที่ 
21 

 7) นิสิตได้แลกเปลี่ยน ความคดิเหน็ร่วมกันระหว่างผู้เข้าร่วมการประชุมวิชาการ การสมัมนาในดา้นงานวิจัยและน า
ความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ ในการท าวิจัยหรือวิทยานิพนธ ์
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12. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPI) 
ปริมาณ คุณภาพ เวลา ต้นทุน 

1. มีการประชุมเพื่อติดตามการ
ด าเนินงานของหลักสตูรอย่าง
น้อย 1 ครั้ง 
2. มีกิจกรรมศึกษาดูงาน/การเข้า
ร่วมประชุมวิชาการของนิสิต
อย่างน้อย 1 ครั้ง 
3. มีกิจกรรมส าหรับพัฒนานิสิต
อย่างน้อย 1 กิจกรรม 
4. มีกิจกรรมปฐมนิเทศ/เตรียม
ความพร้อม/มัชฌิมนเิทศส าหรับ
นิสิต อย่างน้อย 1 ครั้ง 

1. หลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาปรสติ
วิทยา หลักสตูรใหม ่พ.ศ.2556 
และหลักสตูรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาปรสติ
วิทยา หลักสตูรปรบัปรุง พ.ศ.
2561 มีการด าเนินงานเป็นไป
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2552 
2. นิสิตได้รับความรู้และน า
ความรู้ที่ได้ไปใช้ในการปฏบิัติงาน
จริง  
3. นิสิตสามารถน าความรูไ้ปใช้ใน
การเรยีนและการท าวิจัยได ้
4. นิสิตมีความเข้าใจเกี่ยวกับ
รายละเอียดของหลักสตูรและมี
ความพร้อมในการเรียนใน
หลักสตูร 
 

ตุลาคม 2561–กันยายน 
2562 

40,000.-บาท 

 
13. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 

 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.....13,14............  สมศ.   ตัวช้ีวัดที่....2,16.2.. 
 สกอ.    ตัวช้ีวัดที่..2.1,2.6,3.2,4.1..  สงป.   ตัวช้ีวัดที่................. 

 
14. การติดตามและประเมินผลโครงการ  (โปรดระบุให้ชัดเจน)  
       1.  การประเมินผลทั้งเชิงปริมาณ  และคุณภาพตามตัวช้ีวัด  (KPI)  ที่ก าหนด 
       2.  สรุปการตดิตามและประเมินผลภายหลังเสร็จสิ้นโครงการ จากผู้เข้าร่วมโครงการ 
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1. รหัสโครงการ  (ตามเล่มรายได้) โครงการบริหารจัดการหลักสูตร 
    รหัสโครงการ   จป.509/62         โครงการพัฒนาและบริหารจัดการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา 
 
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  กลยุทธ์ที่ 1, 2  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 2  หลัก    รอง    
   นโยบายที่ 6 เร่งรัดด าเนินการด้านการบริหารสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัยให้เหมาะสมกับสถานการณ์ เพื่อสร้าง               

ขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับประเทศและนานาชาติ 
 แผนกลยุทธ์ดา้นการจดัการทรัพยส์ิน  กลยุทธ์ที.่.......     หลัก    รอง    

 3.2 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน (ถ้ามี) 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 กลยทุธ์ที่ 1.1, 1.3           มาตรการที่ 1.1.1,1.3.1   
      ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 กลยทุธ์ที ่2.2, 2.3              มาตรการที่ 2.2.1,2.2.2,2.3.1   
      ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 กลยทุธ์ที ่4.1              มาตรการที่ 4.1.1   
 

4.  ผู้รับผิดชอบ  
  4.1 หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  ภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา   
 4.2 ผู้รับผิดชอบ       ผศ.ดร.สภุาพร  ล้ าเลิศธน           โทร. 4616 
    ดร.อัญชล ี ฐานวิสัย  โทร. 4611 
                                                            อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูรระดับปริญญาเอก สาขาวิชาจุลชีววิทยา 

 4.3 ผู้ประสานงาน    นางสาววิระดา  ประเสริฐ    โทร. 4703 
 4.4 ผู้รายงานผล      ผศ.ดร.สภุาพร  ล้ าเลิศธน           โทร. 4616 
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5. หลักการและเหตุผล 
                     ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยนเรศวรและคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่เน้นให้ภาควิชามีการบริหารจัดการการ
ด าเนินงานในระดับหลักสูตรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2552  ภาควิชาจึงได้จัดโครงการพัฒนาและบริหารจัดการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา เพื่อติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงานของหลักสูตรตามวงรอบที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ก าหนด ซึ่งการด าเนินงานตาม
พันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตของภาควิชานั้น ต้องมีการพัฒนาคุณลักษณะนิสิตที่พึงประสงค์โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริมการ
พัฒนาทักษะที่จ าเป็นส าหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งเป็นทักษะที่จ าเป็นส าหรับนิสิต ดังนั้นหลักสูตรและภาควิชาจึงได้จัด
กิจกรรมส าหรับพัฒนานิสิตระดับบัณฑิตศึกษา เช่น การเตรียมความพร้อมของนิสิต การปฐมนิเทศนิสิตใหม่ การศึกษาดูงานของ
นิสิต การประชุมวิชาการ การอบรมสัมมนาต่างๆ ทั้งนี้เพื่อนิสิตจะได้รับความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะน าไปประยุกต์ใช้ได้
จริงทั้งในการเรียนและการท างานในอนาคต  ดังนั้น กิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาหลักสูตร นิสิต อาจารย์และบุคลากร
สายสนับสนุนนี้ จะมีส่วนส าคัญท าให้การพัฒนาหลักสูตรมีความสอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา และพัฒนาการ
ด าเนินงานของหลักสูตรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยภาพรวมต่อไป   
       
6. วัตถุประสงค ์ 

1) เพื่อติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของหลักสตูรปรัชญาดษุฎีบัณฑติ สาขาวิชาจลุชีววิทยา หลักสตูรปรับปรุง 
พ.ศ.2555 และหลักสตูรปรับปรุง พ.ศ.2560 ของภาควิชาให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) 
พ.ศ. 2552 

2) เพื่อให้นิสิตไดร้ับความรู้ ความเข้าใจและมีประสบการณ์จริง จากการศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 
3) เพื่อให้นิสิตมีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักสตูรและการเรยีนการสอนในรายวิชาต่างๆของสาขาวิชา 
4) เพื่อติดตามความก้าวหน้าเกี่ยวกับการเรยีน การท าวิทยานิพนธ์ รวมทั้งให้นิสิตและคณาจารยไ์ด้แลกเปลี่ยนเรียนรู ้

เกี่ยวกับการจดัการเรียนการสอนในหลักสตูร  
5) เพื่อส่งเสริมให้นิสิตมคีวามพร้อมด้านวิชาการ การวจิัย และความพร้อมด้านอื่นๆที่เกีย่วข้องส าหรับการเข้าศึกษา 

ในหลักสูตร 
            6) เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนิสิตใหม่ นิสติปัจจุบันและบุคลากรในภาควิชา  
 
7.  เป้าหมายของโครงการ 
      7.1. เป้าหมายการด าเนินงาน 
  จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนท้ังสิ้น    52     คน  ประกอบด้วย    
                        อาจารย์/บุคลากร   จ านวน   42     คน 
   นิสิต                         จ านวน     10      คน   

7.2. กิจกรรม/เนื้อหาท่ีจะด าเนินการ 
  1) จัดประชุมเพื่อตดิตามการด าเนนิงานของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาจลุชีววิทยา หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2555 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 ให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) พ.ศ.
2552  

2) จัดกิจกรรมปฐมนเิทศ/มัชฌิมนเิทศเพื่อแนะน าข้อมูลของหลักสูตรและภาควิชาให้กับนิสติ  
                        3) จัดกิจกรรมการเตรียมความพร้อมส าหรับนสิิตที่เข้ามาเรยีนในหลักสูตร  

4)  จัดกิจกรรมอบรม สัมมนาเพื่อพัฒนาคุณลักษณะของนิสิตใหม้ีทกัษะที่จ าเป็นในการเรียนรู้ในศตวรรษ 
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ที่ 21หรือให้ความรู้กับนิสิต เช่น ความรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณนักวิจยั ปัญหาการคัดลอกผลงานวิจยั หรือปัญหาของวารสารที่ไม่มี
คุณภาพ  ทักษะการใช้สมองและการใช้ผังความคิด (Mind Map)   

5) จัดกิจกรรมพบนสิิตเพื่อตดิตามความก้าวหน้าของการท าวิทยานพินธ์ รวมทั้งการเรียนการสอน การ 

แลกเปลีย่นเรยีนรู้ การสอบภาษาอังกฤษ รวมถึงเรื่องของคุณธรรม จริยธรรม และความรับผดิชอบต่างๆ รวมทั้งรับฟังความคิดเห็น
เกี่ยวกับการเรียนการสอนแตล่ะรายวิชา  

6) จัดกิจกรรม  lunch  seminar/special seminar  ส าหรับนิสติระดับบณัทิตศึกษา  
7) จัดกิจกรรมการศึกษาดูงานส าหรับนิสติในหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนท่ีเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง/ 

การเข้าร่วมฝึกอบรม สัมมนา ประชุมทางวิชาการ เพื่อพัฒนาตนเองของนิสิต            
    
8. งบประมาณด าเนินการ  
  รายได้ 40,000.-บาท   
ระบุรายละเอียด(แหล่งงบประมาณ)  กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานจัดการศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์-
การแพทย์ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา  หมวดเงินอุดหนุน  โครงการบริหารจัดการหลักสูตร  

รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
 1.  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางราชการ (เบี้ยเลี้ยง/ที่พัก/พาหนะ)            8,000.-บาท 
 2.  ค่าเช่ารถตู้พร้อมน้ ามันเชื้อเพลงิ   3,000.-บาท 
 3.  ค่าลงทะเบียน    5,000.-บาท 

            4.  ค่าตอบแทนวิทยากร                                                                  4,000.-บาท 
            5.  ค่าอาหารกลางวัน/อาหารเย็นและเครื่องดื่ม                                      5,000.-บาท 

6.  ค่าอาหารว่าง                     3,000.-บาท 
       7.  เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ        1,000.-บาท 
 8.  ค่าของที่ระลึก    2,000.-บาท 
 9.  ค่าวัสดุในโครงการ    2,000.-บาท 
 10. ค่าจ้างท าไวนิล/ค่าถ่ายเอกสารเข้าเล่ม/ค่าจ้างพิมพ์หนังสือ/สื่อประชาสมัพันธ์ 1,500.-บาท 
 11. เงินสมนาคุณ/เงินสมทบพนักงานขับรถ   1,000.-บาท  
 12. ค่าเลี้ยงรับรองวิทยากร    2,000.-บาท 
 13. ค่าเช่าห้องประชุม/ค่าเช่าสถานท่ี   2,000.-บาท 
 14. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ       500.-บาท 
  รวมทั้งสิ้น   40,000.-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.แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
2.ประชุมวางรูปแบบการด าเนินงาน 
3.ติดต่อประสานงาน 

            

ขั้นด าเนินการ (D) 
1.ประชาสัมพันธ์โครงการ 
2.จัดกิจกรรม 

            

ขั้นสรุปและประเมินผล (C)  
1.ติดตามผล 
2.สรุปผลการด าเนินงาน 

            

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน(A)  
1.วิเคราะห์การด าเนินงานและก าหนด
แนวทางการจัดโครงการในครั้งต่อไป 

            

 
10.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 

1) วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม      ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 
2) สถานท่ีจัดกิจกรรม                 สถานประกอบการ / หน่วยงานภายในจังหวัดพิษณโุลกหรือต่างจงัหวัด 
                                           คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  
             

11. ผลที่คาดวา่จะได้รับ 
 1) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 และหลักสตูรปรับปรุง พ.ศ.2560 ได้มี
การด าเนินงานและมีการตดิตามผลการด าเนินงานตามวงรอบที่ก าหนดและเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ (TQF) พ.ศ.2552 

2)  นิสิตมีความเข้าใจเกี่ยวกับหลกัสูตรและการเรียนการสอน รวมทั้งเข้าใจแนวทางการประกอบอาชีพเมื่อส าเรจ็
การศึกษา 

3) นิสิตใหม่ได้มีแนวทางในการเรยีนและการปรับตัว การใช้ชีวิต รวมถึงนิสิตได้มีความพร้อมส าหรับการเรยีน 
ในหลักสูตร 

4) นิสิตได้ทราบข้อมูลของหลักสูตร ภาควิชาและรู้จักคณาจารย์ เจ้าหน้าท่ีของภาควิชาฯ รวมทั้งนิสิตรุน่พ่ี 
            5) นิสิตได้รับความรู้และประสบการณ์จริงจากการศึกษาดูงาน  

6) นิสิตมีการพัฒนาศักภาพตามลกัษณะนิสติที่พึงประสงค์ของหลักสูตรและมีทักษะที่จ าเป็นในการเรยีนรู้ในศตวรรษที่ 
21 

 7) นิสิตได้แลกเปลี่ยน ความคดิเหน็ร่วมกันระหว่างผู้เข้าร่วมการประชุมวิชาการ การสมัมนาในดา้นงานวิจัยและน า
ความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ ในการท าวิจัยหรือวิทยานิพนธ ์
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12. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPI) 
ปริมาณ คุณภาพ เวลา ต้นทุน 

1. มีการประชุมเพื่อติดตามการ
ด าเนินงานของหลักสตูรอย่าง
น้อย 1 ครั้ง 
2. มีกิจกรรมศึกษาดูงานของนิสิต
อย่างน้อย 1 ครั้ง 
3. มีกิจกรรมส าหรับพัฒนานิสิต
อย่างน้อย 1 กิจกรรม 
4. มีกิจกรรมปฐมนิเทศ/เตรียม
ความพร้อม/มัชฌิมนเิทศส าหรับ
นิสิต อย่างน้อย 1 ครั้ง 

1. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาจุลชีววิทยา  หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2555 และ 
หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ.2560 มี
การด าเนินงานเป็นไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2552 
2. นิสิตได้รับความรู้และน า
ความรู้ที่ได้ไปใช้ในการปฏบิัติงาน
จริง  
3. นิสิตสามารถน าความรูไ้ปใช้ใน
การเรยีนและการท าวิจัยได ้
4. นิสิตมีความเข้าใจเกี่ยวกับ
รายละเอียดของหลักสตูรและมี
ความพร้อมในการเรียนใน
หลักสตูร 

ตุลาคม 2561–กันยายน 
2562 

40,000.-บาท 

 
13. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 

 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.....13,14............  สมศ.   ตัวช้ีวัดที่....2,16.2.. 
 สกอ.    ตัวช้ีวัดที่..2.1,2.6,3.2,4.1..  สงป.   ตัวช้ีวัดที่................. 

 
14. การติดตามและประเมินผลโครงการ  (โปรดระบุให้ชัดเจน)  
       1.  การประเมินผลทั้งเชิงปริมาณ  และคุณภาพตามตัวช้ีวัด  (KPI)  ที่ก าหนด 
       2.  สรุปการตดิตามและประเมินผลภายหลังเสร็จสิ้นโครงการ จากผู้เข้าร่วมโครงการ 
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1. รหัสโครงการ  (ตามเล่มรายได้) โครงการบริหารจัดการหลักสูตร 
    รหัสโครงการ   จป.510/62         โครงการพัฒนาและบริหารจัดการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรสิตวิทยา 
 
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  กลยุทธ์ที่ 1, 2  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 2  หลัก    รอง    
   นโยบายที่ 6 เร่งรัดด าเนินการด้านการบริหารสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัยให้เหมาะสมกับสถานการณ์ เพื่อสร้าง               

ขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับประเทศและนานาชาติ 
 แผนกลยุทธ์ดา้นการจดัการทรัพยส์ิน  กลยุทธ์ที.่.......     หลัก    รอง    

 3.2 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน (ถ้ามี) 
      ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 กลยุทธ์ที ่1.1, 1.3           มาตรการที่ 1.1.1,1.3.1   
      ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 กลยทุธ์ที ่2.2, 2.3              มาตรการที่ 2.2.1,2.2.2,2.3.1   
      ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 กลยทุธ์ที ่4.1              มาตรการที่ 4.1.1   
 

4.  ผู้รับผิดชอบ  
  4.1 หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  ภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา   
 4.2 ผู้รับผิดชอบ       ผศ.ดร.อภิชาติ  วิทย์ตะ      โทร. 4653 
                                                           ผศ.ดร.วิลาวณัย ์ ภูมิดอนมิ่ง     โทร. 4605 
                                                           รศ.ดร.ด ารงพันธุ ์ ทองวัฒน์     โทร. 4742 
                                                            อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูรระดับปริญญาเอก สาขาวิชาปรสิตวิทยา 

 4.3 ผู้ประสานงาน    นางสาววิระดา  ประเสริฐ    โทร. 4703 
 4.4 ผู้รายงานผล      ผศ.ดร.อภิชาติ  วิทย์ตะ      โทร. 4653 
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5. หลักการและเหตุผล 
                     ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยนเรศวรและคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่เน้นให้ภาควิชามีการบริหารจัดการการ
ด าเนินงานในระดับหลักสูตรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2552  ภาควิชาจึงได้จัดโครงการพัฒนาและบริหารจัดการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรสิตวิทยา เพื่อมุ่งเน้นการผลิต
บัณฑิตและพัฒนาบุคลากรของภาควิชาให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง  อีกทั้งภาควิชายังต้องมีการติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานของหลักสูตรตามวงรอบที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ก าหนด และภาควิชามีหลักสูตรที่จะครบ
วงรอบ 5 ปี ซึ่งต้องมีการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) พ.ศ. 2552 
คือ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรสิตวิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561 เพื่อใช้ส าหรับนิสิตในปีการศึกษา 2561 อีก
ด้วย ซึ่งการด าเนินงานตามพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตของภาควิชานั้น ต้องมีการพัฒนาคุณลักษณะนิสิตที่พึงประสงค์โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการส่งเสริมการพัฒนาทักษะที่จ าเป็นส าหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งเป็นทักษะที่จ าเป็นส าหรับนิสิต ดังนั้นหลักสูตร
และภาควิชาจึงได้จัดกิจกรรมส าหรับพัฒนานิสิตระดับบัณฑิตศึกษา เช่น การเตรียมความพร้อมของนิสิต การปฐมนิเทศนิสิตใหม่ 
การศึกษาดูงานของนิสิต การประชุมวิชาการ การอบรมสัมมนาต่างๆ ทั้งนี้เพื่อนิสิตจะได้รับความรู้และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะ
น าไปประยุกต์ใช้ได้จริงทั้งในการเรียนและการท างานในอนาคต  ดังนั้น กิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาหลักสูตร นิสิต 
อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนนี้ จะมีส่วนส าคัญท าให้การพัฒนาหลักสูตรมีความสอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา 
และพัฒนาการด าเนินงานของหลักสูตรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยภาพรวมต่อไป   
 
6. วัตถุประสงค ์ 

1) เพื่อติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของหลักสตูรปรัชญาดษุฎีบัณฑติ สาขาวิชาปรสิตวิทยา หลักสตูรใหม่ พ.ศ.
2556 และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาปรสติวิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561 ของภาควิชาให้เป็นไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) พ.ศ. 2552 

2) เพื่อให้นิสิตไดร้ับความรู้ ความเข้าใจและมีประสบการณ์จริง จากการศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 
3) เพื่อให้นิสิตมีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักสตูรและการเรยีนการสอนในรายวิชาต่างๆของสาขาวิชา 
4) เพื่อติดตามความก้าวหน้าเกี่ยวกับการเรยีน การท าวิทยานิพนธ์ รวมทั้งให้นิสิตและคณาจารยไ์ด้แลกเปลี่ยนเรียนรู ้

เกี่ยวกับการจดัการเรียนการสอนในหลักสตูร  
5) เพื่อส่งเสริมให้นิสิตมคีวามพร้อมด้านวิชาการ การวจิัย และความพร้อมด้านอื่นๆที่เกีย่วข้องส าหรับการเข้าศึกษา 

ในหลักสูตร 
            6) เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนิสิตใหม่ นิสติปัจจุบันและบุคลากรในภาควิชา  

        
7.  เป้าหมายของโครงการ 
      7.1. เป้าหมายการด าเนินงาน 
  จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนท้ังสิ้น    44     คน  ประกอบด้วย 
  อาจารย์/บุคลากร   จ านวน   42     คน 
   นิสิต                         จ านวน      2      คน 

7.2. กิจกรรม/เนื้อหาท่ีจะด าเนินการ 
                        1) จัดประชุมเพื่อติดตามการด าเนินงานของหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรสิตวิทยา หลักสตูรใหม่ 
พ.ศ.2556  และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรสติวิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561 ให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) พ.ศ.2552 

2) จัดกิจกรรมปฐมนเิทศ/มัชฌิมนเิทศเพื่อแนะน าข้อมูลของหลักสูตรและภาควิชาให้กับนิสติ  
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                        3) จัดกิจกรรมการเตรียมความพร้อมส าหรับนสิิตที่เข้ามาเรยีนในหลักสูตร  
4)  จัดกิจกรรมอบรม สัมมนาเพื่อพัฒนาคุณลักษณะของนิสิตใหม้ีทกัษะที่จ าเป็นในการเรียนรู้ในศตวรรษ 

ที่ 21หรือให้ความรู้กับนิสิต เช่น ความรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณนักวิจยั ปัญหาการคัดลอกผลงานวิจยั หรือปัญหาของวารสารที่ไม่มี
คุณภาพ  ทักษะการใช้สมองและการใช้ผังความคิด (Mind Map)   

5) จัดกิจกรรมพบนสิิตเพื่อตดิตามความก้าวหน้าของการท าวิทยานพินธ์ รวมทั้งการเรียนการสอน การ 

แลกเปลีย่นเรยีนรู้ การสอบภาษาอังกฤษ รวมถึงเรื่องของคุณธรรม จริยธรรม และความรับผดิชอบต่างๆ รวมทั้งรับฟังความคิดเห็น
เกี่ยวกับการเรียนการสอนแตล่ะรายวิชา  

6) จัดกิจกรรม  lunch  seminar/special seminar  ส าหรับนิสติระดับบณัทิตศึกษา  
7) จัดกิจกรรมการศึกษาดูงานส าหรับนิสติในหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนท่ีเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง/ 

การเข้าร่วมฝึกอบรม สัมมนา ประชุมทางวิชาการ เพื่อพัฒนาตนเองของนิสิต            
 
8. งบประมาณด าเนินการ  
  รายได้ 30,000.- บาท   
ระบุรายละเอียด(แหล่งงบประมาณ)  กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานจัดการศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์-
การแพทย์ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรสิตวิทยา  หมวดเงินอุดหนุน  โครงการบริหารจัดการหลักสูตร  

รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
 1.  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางราชการ (เบี้ยเลี้ยง/ที่พัก/พาหนะ)            6,000.-บาท 
 2.  ค่าเช่ารถตู้พร้อมน้ ามันเชื้อเพลงิ   3,000.-บาท 
 3.  ค่าลงทะเบียน    3,000.-บาท 

            4.  ค่าตอบแทนวิทยากร                                                                  2,000.-บาท 
            5.  ค่าอาหารกลางวัน/อาหารเย็นและเครื่องดื่ม                                      3,000.-บาท 

6.  ค่าอาหารว่าง                     1,000.-บาท 
       7.  เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ        1,000.-บาท 
 8.  ค่าของที่ระลึก    2,000.-บาท 
 9.  ค่าวัสดุในโครงการ    2,000.-บาท 
 10. ค่าจ้างท าไวนิล/ค่าถ่ายเอกสารเข้าเล่ม/ค่าจ้างพิมพ์หนังสือ/สื่อประชาสมัพันธ์ 1,500.-บาท 
 11. เงินสมนาคุณ/เงินสมทบพนักงานขับรถ   1,000.-บาท  
 12. ค่าเลี้ยงรับรองวิทยากร    2,000.-บาท 
 13. ค่าเช่าห้องประชุม/ค่าเช่าสถานท่ี   2,000.-บาท 
 14. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ       500.-บาท 
  รวมทั้งสิ้น   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.แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
2.ประชุมวางรูปแบบการด าเนินงาน 
3.ติดต่อประสานงาน 

            

ขั้นด าเนินการ (D) 
1.ประชาสัมพันธ์โครงการ 
2.จัดกิจกรรม 

            

ขั้นสรุปและประเมินผล (C)  
1.ติดตามผล 
2.สรุปผลการด าเนินงาน 

            

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน(A)  
1.วิเคราะห์การด าเนินงานและก าหนด
แนวทางการจัดโครงการในครั้งต่อไป 

            

 
10.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 

1) วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม      ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 
2) สถานท่ีจัดกิจกรรม                 สถานประกอบการ / หน่วยงานภายในจังหวัดพิษณโุลกหรือต่างจงัหวัด 
                                           คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  
             

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
            1) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาปรสิตวิทยา หลักสูตรใหม ่พ.ศ.2556 และหลักสตูรปรัชญาดุษฎีบณัฑติ 
สาขาวิชาปรสติวิทยา หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ.2561 ได้มีการด าเนินงานและมีการตดิตามผลการด าเนินงานตามวงรอบที่ก าหนดและ
เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) พ.ศ.2552 

2)  นิสิตมีความเข้าใจเกี่ยวกับหลกัสูตรและการเรียนการสอน รวมทั้งเข้าใจแนวทางการประกอบอาชีพเมื่อส าเรจ็
การศึกษา 

3) นิสิตใหม่ได้มีแนวทางในการเรยีนและการปรับตัว การใช้ชีวิต รวมถึงนิสิตได้มีความพร้อมส าหรับการเรยีน 
ในหลักสูตร 

4) นิสิตได้ทราบข้อมูลของหลักสูตร ภาควิชาและรู้จักคณาจารย์ เจ้าหน้าท่ีของภาควิชาฯ รวมทั้งนิสิตรุน่พ่ี 
            5) นิสิตได้รับความรู้และประสบการณ์จริงจากการศึกษาดูงาน  

6) นิสิตมีการพัฒนาศักภาพตามลกัษณะนิสติที่พึงประสงค์ของหลักสูตรและมีทักษะที่จ าเป็นในการเรยีนรู้ในศตวรรษ 
ที่ 21 
 7) นิสิตได้แลกเปลี่ยน ความคดิเหน็ร่วมกันระหว่างผู้เข้าร่วมการประชุมวิชาการ การสมัมนาในดา้นงานวิจัยและน า
ความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ ในการท าวิจัยหรือวิทยานิพนธ ์
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12. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPI) 
ปริมาณ คุณภาพ เวลา ต้นทุน 

1. มีการประชุมเพื่อติดตามการ
ด าเนินงานของหลักสตูรอย่าง
น้อย 1 ครั้ง 
2. มีกิจกรรมศึกษาดูงาน/การเข้า
ร่วมประชุมวิชาการของนิสิต
อย่างน้อย 1 ครั้ง 
3. มีกิจกรรมส าหรับพัฒนานิสิต
อย่างน้อย 1 กิจกรรม 
4. มีกิจกรรมปฐมนิเทศ/เตรียม
ความพร้อม/มัชฌิมนเิทศส าหรับ
นิสิต อย่างน้อย 1 ครั้ง 

1. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต 
สาขาวิชาปรสติวิทยา หลักสูตร
ใหม ่พ.ศ.2556 และหลักสตูร
ปรัชญาดุษฎีบณัฑติ สาขาวิชา
ปรสิตวิทยา หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ.2561 มีการด าเนินงาน
เป็นไปตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ.2552 
2. นิสิตได้รับความรู้และน า
ความรู้ที่ได้ไปใช้ในการปฏบิัติงาน
จริง  
3. นิสิตสามารถน าความรูไ้ปใช้ใน
การเรยีนและการท าวิจัยได ้
4. นิสิตมีความเข้าใจเกี่ยวกับ
รายละเอียดของหลักสตูรและมี
ความพร้อมในการเรียนใน
หลักสตูร 

ตุลาคม 2561–กันยายน 
2562 

30,000.-บาท 

 
13. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 

 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.....13,14............  สมศ.   ตัวช้ีวัดที่....2,16.2.. 
 สกอ.    ตัวช้ีวัดที่..2.1,2.6,3.2,4.1..  สงป.   ตัวช้ีวัดที่................. 

 
14. การติดตามและประเมินผลโครงการ  (โปรดระบุให้ชัดเจน)  
       1.  การประเมินผลทั้งเชิงปริมาณ  และคุณภาพตามตัวช้ีวัด  (KPI)  ที่ก าหนด 
       2.  สรุปการตดิตามและประเมินผลภายหลังเสร็จสิ้นโครงการ จากผู้เข้าร่วมโครงการ 


