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1. รหัสโครงการ  (ตามเล่มรายได้) โครงการพัฒนาคุณภาพองค์กร 
   รหัสโครงการ    ชค.201/62 โครงการบริหารจัดการหลักสูตรของภาควิชาชีวเคมี 
 
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 1,2,3 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 เพื่อสร้างขีด 
 ความสามารถในการแข่งขันในระดับประเทศและนานาชาติ 
 แผนกลยุทธ์ดา้นการจดัการทรัพยส์ิน  กลยุทธ์ที.่.......     หลัก    รอง    

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

 
4.  ผู้รับผิดชอบ  
  4.1 หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตรก์ารแพทย์                                  

  4.2 ผู้รับผิดชอบ     ผศ.น.สพ.ดร.พันธุ์ชนะ สงวนเสรมิศร ี โทร 4740 

 4.3 ผู้ประสานงาน   นางกัญญ์ชลา  สีหาโคตร        โทร 4704 

 4.4 ผู้รายงานผล           ผศ.น.สพ.ดร.พันธุ์ชนะ สงวนเสรมิศร ี โทร 4740 

 

5. หลักการและเหตุผล 

 ภาควิชาก าหนดให้จัดโครงการบริหารจัดการหลักสูตรของภาควิชาชีวเคมี ซึ่งจะมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการติดตามการ
ด าเนินงานของหลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล, หลักสูตร วท.ม และหลักสูตร ปร.ด สาขาวิชาชีวเคมี  ตาม
นโยบายยุทธศาสตร์ของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์และมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ต้องการให้มีการพัฒนางานและการบริหารจั ดการ
หลักสูตรที่ภาควิชารับผิดชอบให้มีประสิทธิภาพ โดยการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมาพูดคุยแลกเปลี่ยนและแสดงความคิดเห็นเพื่อ
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พัฒนาหลักสูตรให้เกิดการจัดการที่มีประสิทธิภาพ ได้แนวปฏิบัติที่ดีที่จะน าไปใช้ประโยชน์ด้านการเรียนการสอน และงานประกัน
คุณภาพการศึกษาของภาควิชา และเพื่อให้การด าเนินงานของหลักสูตรเป็นไปอย่างต่อเนื่องและผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ 
 การประชาสัมพันธ์หลักสูตรทั้งระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษาของภาควิชา ไปยังสถานศึกษาและหน่วยงานต่าง ๆ 
เพื่อเผยแพร่หลักสูตรและน าเสนอภาพลักษณ์ให้ผู้ที่จะเข้าศึกษาได้เห็นคุณค่าและช่วยกระตุ้นการตัดสินใจ เป็นทางเลือกหนึ่งของการ
เข้าศึกษาต่อ 
 
6. วัตถุประสงค ์

1) เพื่อติดตามการด าเนินงานหลักสูตรของภาควิชาชีวเคมี  
2)  เพื่อให้ได้แนวปฏิบตัิที่ดีที่จะน าไปใช้ประโยชน์กับการเรียนการสอนและงานประกันคุณภาพการศึกษาหลักสตูรของภาควิชา

ชีวเคมี 

3) เพื่อส่งเสริมใหอ้าจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสตูร อาจารย์ประจ าหลักสตูรและอาจารย์ประจ าภาควิชา ประชุมร่วมกับ

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเพื่อได้มีโอกาสพูดคุยแลกเปลี่ยนและแสดงความคิดเห็นน าไปสู่การพัฒนาหลักสตูรให้เกิดการจดัการที่มี

ประสิทธิภาพสูงสดุ 

4)  เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์หลักสตูรทั้งระดับปรญิญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษาของภาควิชา 

7.  เป้าหมายของโครงการ 
      7.1. เป้าหมายการด าเนินงาน 
  จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนท้ังสิ้น  42 คน  ประกอบด้วย 
      นิสิต      จ านวน  10 คน 
      อาจารย์/บุคลากร   จ านวน  30 คน 
  ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จ านวน  1 คน 
  อื่นๆ   จ านวน  1 คน 

7.2. กิจกรรม/เนื้อหาท่ีจะด าเนินการ 
1) การประชุมคณะกรรมการประจ าหลักสูตรภาควิชาชีวเคมี  
2) การประชุมอาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสตูร อาจารย์ประจ าหลักสตูรและอาจารย์ประจ าภาควิชา ประชุมร่วม 
   กับผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
3) การประชาสัมพันธ์หลักสตูรทั้งระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑติศึกษาของภาควิชา 
 

8. งบประมาณด าเนินการ  
  รายได้  20,000.-บาท   
ระบุรายละเอียด (แหล่งงบประมาณ)  กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุนการจัดการศึกษา     
ภาควิชาชีวเคมี หมวดเงินอุดหนุน โครงการพัฒนาคณุภาพองค์กร 

รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
  1.  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางราชการ (เบี้ยเลี้ยง/ทีพ่ัก/คา่พาหนะ)  3,000.-บาท 
  2.  ค่าเลี้ยงรับรอง       2,000.-บาท 
  3.  ค่าอาหารว่าง       2,000.-บาท 
  4.  ค่าอาหารกลางวัน                 4,000.-บาท 
                        5.  ค่าวัสดุเชื้อเพลิง       2,000.-บาท 



 

295 

 

                        6.  ค่ารถตู้เช่าพร้อมน้ ามัน      3,800.-บาท 
                        7.  เงินสมทบพนักงานขับรถ         200.-บาท 
  8.  ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ     2,000.-บาท 
  9.  ค่าวัสดุในโครงการ        500.-บาท 
  10.  ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ         500.-บาท 
       รวมท้ังสิ้น          20,000.-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 

            

ขั้นด าเนินการ (D) 
1. ติดตามการด าเนินงานหลักสูตรของ
ภาควิชาชีวเคมี  
2. การประชุมร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก 
3. การประชาสมัพันธ์หลักสูตรทั้ง
ระดับปริญญาตรี และระดับ
บัณฑิตศึกษาของภาควิชา 

            

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. สรุปผลพร้อมท้ังประเมินผล 

            

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน(A) 
1. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวิเคราะห์
การด าเนินงานและก าหนดแนวทางใน
การจัดโครงการในครั้งต่อไป 

            

 

10.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 
 1) วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 
 2) สถานท่ีจัดกิจกรรม ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตรก์ารแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
  สถานศึกษา และหน่วยงานต่าง ๆ 
 
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 1)  มีการประเมิน ติดตาม วิเคราะห์ ผลการด าเนินงานของหลักสตูรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) และน าผลที่ได้มาปรับปรุงพัฒนา  

     หลักสูตรของภาควิชาชีวเคม ี
2) มีนิสิตเข้าศึกษาต่อในหลักสตูรของภาควิชาเพ่ิมขึ้น 
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12. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPI) 
ปริมาณ คุณภาพ เวลา ต้นทุน 

1. มีการประชุมติดตามการ
ด าเนินงานของหลักสตูรของ
ภาควิชา ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก อย่างน้อย 1 ครั้ง  
ต่อปีการศึกษา 
2. มีการประชาสัมพันธ์
หลักสตูรไปยังสถานศึกษาและ
หน่วยงานต่าง ๆ อย่างน้อย 5 
หน่วยงาน 
 

1. มีการติดตามการ
ด าเนินงานของภาควิชาอย่าง
ต่อเนื่อง  
2. มีการประกันคณุภาพ
หลักสตูรให้มีคณุภาพที่ดีขึ้น 
โดยได้รับการตดิตามอย่าง
ต่อเนื่องจากคณะกรรมการ
ด าเนินงานหลักสูตรและ
ร่วมกับข้อเสนอแนะของ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
3. มีนิสิตเข้าศึกษาต่อใน
หลักสตูรของภาควิชาเพ่ิมขึ้น 

ตุลาคม 2561 – กันยายน 
2562 

20,000.-บาท 
 

 
13. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 

 สกอ.    ตัวช้ีวัดที ่ 2.1   สงป.   ตัวช้ีวัดที่.................  EdPEx   หมวดที่................. 
 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่  14   สมศ.   ตัวช้ีวัดที ่2  

 
14. การติดตามและประเมินผลโครงการ  (โปรดระบุให้ชัดเจน)  

1. การประเมินผลเชิงปริมาณ และคุณภาพตามตัวช้ีวัด (KPI) ที่ก าหนด 
 2. การประเมินผล / ตดิตามผล ภายหลังเสร็จสิ้นโครงการ จากผู้เข้าร่วมโครงการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

297 

 

1. รหัสโครงการ  (ตามเล่มรายได้) โครงการพัฒนาคุณภาพองค์กร 
   รหัสโครงการ    ชค.202/62 โครงการพัฒนาศักยภาพนิสติของภาควิชาชีวเคม ี
 
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 ่1,2,3 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 เพื่อสร้างขีด 
 ความสามารถในการแข่งขันในระดับประเทศและนานาชาติ 
 แผนกลยุทธ์ดา้นการจดัการทรัพยส์ิน  กลยุทธ์ที.่.......     หลัก    รอง    

3.2 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน (ถ้ามี) 
   นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 3 กลยุทธ์ที ่3.1 มาตรการที่ 3.1.1 
 
4.  ผู้รับผิดชอบ  
  4.1 หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตรก์ารแพทย์                                  

 4.2 ผู้รับผิดชอบ     ผศ.น.สพ.ดร.พันธุ์ชนะ สงวนเสรมิศร ี โทร 4740 

 4.3 ผู้ประสานงาน   นางกัญญ์ชลา  สีหาโคตร        โทร 4704 

 4.4 ผู้รายงานผล           ผศ.น.สพ.ดร.พันธุ์ชนะ สงวนเสรมิศร ี โทร 4740 

 
5. หลักการและเหตุผล 
 ตามนโยบายยุทธศาสตร์ของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์และมหาวิทยาลัยนเรศวร ท่ีต้องการให้มีการพัฒนางานทางด้าน 
ต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับงบประมาณและเหตุการณ์ปัจจุบัน ภาควิชาจึงจัดโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตชีวเคมีขึ้น เพื่อให้นิสิตใน
หลักสูตรของภาควิชาทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาได้มีการทบทวนความรู้ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเรียนการสอนในช้ันปีที่
สูงขึ้น รวมทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมของนิสิตเพื่อเข้าสู่การพัฒนานิสิตในศตวรรษที่ 21  เสริมสร้างสภาวะการเป็นผู้น า การท างาน
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ร่วมกับผู้อื่น ความรู้ทางด้านภาษา และการเรียนรู้ประสบการณ์วิจัยจากผู้มีประสบการณ์ทั้งจากสถาบันการศึกษาและสถาบันการวิจัย
ต่าง ๆ ร่วมทั้งสนับสนุนให้นิสิตได้มีโอกาสเข้าร่วมอบรม ประชุม สัมมนา เชิงวิชาการและปฏิบัติการทั้งระดับชาติและนานาชาติ 
 
6. วัตถุประสงค ์

1) เพื่อเปิดโอกาสให้นิสติในหลักสตูร ได้มีการทบทวนความรู้ภายใตค้ าแนะน าหรือการดูแลจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน  
    หรือรุ่นพ่ี   
2) เพื่อเตรียมความพร้อมนสิิตในหลักสตูร สู่การท าวิทยานิพนธ์ การเรียนรู้ประสบการณ์วจิัย และการน าเสนอผลงาน 
3) เพื่อเตรียมความพร้อมนสิิตในหลักสตูร เกี่ยวกับการสอบวดัความรู้ภาษาอังกฤษ  
4) เพื่อเตรียมความพร้อมนสิิตในหลักสตูร สู่การเรียนการสอนในช้ันปีท่ีสูงขึ้น 

 5) เพื่อเตรียมความพร้อมนสิิตในหลักสตูร ทางด้านทักษะวิชาชีพ  ภาวะผู้น า และกระบวนการท างานร่วมกับผู้อื่น  
6) สนับสนุนให้นิสิตได้มีโอกาสเดินทางไปเข้าร่วมอบรม ประชุม สัมมนา เชิงวิชาการและปฏิบัติการทั้งระดับชาติ 
    และนานาชาติ 

 
7.  เป้าหมายของโครงการ 
      7.1. เป้าหมายการด าเนินงาน 
  จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนท้ังสิ้น              150 คน  ประกอบด้วย 
      นิสิตทุกหลักสูตร     จ านวน  115 คน 
      อาจารย์/บุคลากร   จ านวน    30 คน 
  วิทยากร   จ านวน     5 คน 
   อื่นๆ   จ านวน     - คน 

7.2. กิจกรรม/เนื้อหาท่ีจะด าเนินการ 
1) การทบทวนความรู้คณติศาสตรแ์ละวิทยาศาสตร์แก่นิสติในหลักสตูรระดับปริญญาตรีของภาควิชาชีวเคมี  
2) การน าเสนอผลงาน Undergrad thesis 
3) การเตรียมความพร้อมนิสติหลกัสูตรของภาควิชาชีวเคมี สู่การเรยีนการสอนในช้ันปีท่ีสูงขึ้น  
4) การเตรียมความพร้อมนิสติสู่การท าวิทยานิพนธ์ การสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษและการเรยีนรู ้
    ประสบการณ์วิจัย 
5) การเตรียมความพร้อมนิสติด้านทักษะวิชาชีพ กระบวนการท างานร่วมกับผู้อื่นและเสรมิสร้างภาวะผู้น า 
6) กิจกรรมการเพิ่มพูนความรู้ทางชีวเคมีและเนื้อหาท่ีเกี่ยวข้องโดยวทิยากรผู้เชี่ยวชาญ 
7) นิสิตมีโอกาสเข้าร่วมอบรม ประชุม สัมมนา เชิงวิชาการและปฏิบัติการทั้งระดับชาติและนานาชาติ 
 

8. งบประมาณด าเนินการ  
  รายได้  135,000.-บาท   
ระบุรายละเอียด (แหล่งงบประมาณ)  กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุนการจัดการศึกษา     
ภาควิชาชีวเคมี หมวดเงินอุดหนุน โครงการพัฒนาคณุภาพองค์กร 

รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
  1.  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางราชการ (เบี้ยเลี้ยง/ทีพ่ัก/คา่พาหนะ)  55,000.-บาท 
  2.  ค่าลงทะเบียน       18,000.-บาท 
  3.  ค่าเลี้ยงรับรอง         5,000.-บาท 
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  4.  ค่าอาหารว่าง       10,000.-บาท 
  5.  ค่าอาหารกลางวัน      15,000.-บาท 
  6.  ค่าอาหารเย็น                              5,000.-บาท 
  7.  ค่าตอบแทนวิทยากร                  5,000.-บาท 
  8.  ค่าของที่ระลึก        5,000.-บาท 
  9.  ค่าตอบแทนการปฎิบัติงานนอกเวลาราชการ                5,000.-บาท 
  10.  ค่าวัสดุในโครงการ       5,000.-บาท 
      11.  ค่าจ้างเหมาบริการ                  2,000.-บาท 
  12.  ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ                  5,000.-บาท 
       รวมท้ังสิ้น          135,000.-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. จัดประชุมเพื่อเตรียมงาน วาง
แผนการด าเนินการโครงการ
มอบหมายงาน และติดต่อ
ประสานงาน 

            

ขั้นด าเนินการ (D) 
1. การทบทวนความรู้คณิตศาสตรแ์ละ
วิทยาศาสตร์แก่นิสติในหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรีของภาควิชาชีวเคมี  
2. การน าเสนอผลงาน Undergrad 
thesis 
3. การเตรยีมความพร้อมนิสติ
หลักสตูรของภาควิชาชีวเคมี สู่การ
เรียนการสอนในช้ันปีท่ีสูงขึ้น  
4. การเตรยีมความพร้อมนิสติสู่การท า
วิทยานิพนธ์ การสอบวัดความรู้
ภาษาอังกฤษและการเรียนรู้ 
ประสบการณ์วิจัย 
5. การเตรยีมความพร้อมนิสติด้าน
ทักษะวิชาชีพ กระบวนการท างาน
ร่วมกับผู้อื่นและเสรมิสร้างภาวะผูน้ า 
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6. กิจกรรมการเพิ่มพูนความรู้ทาง
ชีวเคมีและเนื้อหาท่ีเกี่ยวข้องโดย
วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ 
7. นิสิตมีโอกาสเข้าร่วมอบรม ประชุม 
สัมมนา เชิงวิชาการและปฏิบัติการทั้ง
ระดับชาติและนานาชาติ 
ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. ประชุมคณะกรรมการเพื่อติดตาม
ผล 
2. สรุปผล พร้อมทั้งประเมินผลของ
กิจกรรม 

            

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน(A) 
1. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวิเคราะห์
การด าเนินงานและก าหนดแนวทางใน
การจัดโครงการในครั้งต่อไป 

            

 
10.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 
 1) วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 
 2) สถานท่ีจัดกิจกรรม ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตรก์ารแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
                                                       และ/หรือหน่วยงานหรือสถาบันการศึกษาภายนอก    
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1) นิสิตมีผลคะแนนและผลการเรยีนในระดับที่น่าพอใจ 
 2) นิสิตมีความพร้อมในการเรียนในช้ันปีท่ีสูงขึ้น  
 3) นิสิตมีความพร้อมในการท าวิทยานิพนธ์ การสอบวัดความรูภ้าษาอังกฤษ  
 4) นิสิตใหม่ได้รับทราบถึงวัฒนธรรมประเพณี กฎ ระเบียบ ข้อมูลตา่งๆ ของภาควิชา  
 5) นิสิตไดเ้พิ่มพูนความรู้ทางชีวเคมีและสาขาท่ีเกี่ยวข้อง 
 6) นิสิตไดม้ีการเรียนรู้ประสบการณ์วิจัย และกระตุ้นให้นิสติหาช่องทางในการมีประสบการณ์วิจัยเป็นของตนเอง 
 
12. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPI) 

ปริมาณ คุณภาพ เวลา ต้นทุน 
1. มีผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อย
กว่า 80% 
2. นิสิตในหลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล 
ไม่น้อยกว่า 80% มีผลการ
เรียนเฉลี่ยสะสมมากกว่า 2.50  

1. นิสิตมีผลคะแนนและผล
การเรยีนในระดบัท่ีน่าพอใจ 
2. นิสิตมีความพร้อมในการ
เรียนในช้ันปีท่ีสูงขึ้น  
3. นิสิตมีความพร้อมในการ
ท างานวิจัย  

ตุลาคม 2561 – กันยายน 
2562 

135,000 บาท 
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3. นิสิตระดับบณัฑิตศึกษาไม่
น้อยกว่า 50% ผ่านการสอบ
ภาษาอังกฤษ 
4. นิสิตระดับบณัฑิตศึกษาไม่
น้อยกว่า 50% มีแนวทางหรือ
วางแผนร่วมกับอาจารย์ที่
ปรึกษาในการฝึกประสบการณ์
วิจัยในต่างสถาบันในประเทศ
หรือต่างประเทศ 
5. นิสิตบัณฑิตศึกษาได้เข้า
ร่วมอบรม ประชุม สมัมนา 
เชิงวิชาการและปฏิบตัิการทั้ง
ระดับชาติและนานาชาต ิ

4. นิสิตมีความพร้อมในการท า
วิทยานิพนธ์ การสอบวัด
ความรู้ภาษาอังกฤษ  
5.ได้แนวคิดและ/หรือแนวทาง
ปฏิบัติที่ดีในการเรียนรู้
ประสบการณ์วิจัย และกระตุ้น
ให้หาช่องทางในการมี
ประสบการณ์วิจัยเป็นของ
ตนเอง 

 
13. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 

 สกอ.    ตัวช้ีวัดที ่ 3   สงป.   ตัวช้ีวัดที่.................  EdPEx   หมวดที่................. 
 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.................  สมศ.   ตัวช้ีวัดที ่16.1  

 
14. การติดตามและประเมินผลโครงการ  (โปรดระบุให้ชัดเจน)  

1. การประเมินผลเชิงปริมาณ และคุณภาพตามตัวช้ีวัด (KPI) ที่ก าหนด 
 2. การประเมินผล / ตดิตามผล ภายหลังเสร็จสิ้นโครงการ จากผู้เข้าร่วมโครงการ 
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1. รหัสโครงการ  (ตามเล่มรายได้) โครงการบริหารจัดการหลักสูตร 
   รหัสโครงการ    ชค.203/62 โครงการการฝึกงาน/การศึกษาอิสระ และสหกิจศึกษา ของนิสิตระดบัปริญญาตร ี
  
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 ่1,2,3 หลัก    รอง   
   นโยบายที่ 2 ส่งเสริม สนบัสนุน การวิจัยของมหาวิทยาลัย 
 แผนกลยุทธ์ดา้นการวิจัย  กลยุทธ์ที ่1     หลัก รอง     
   นโยบายที่ 3 ส่งเสริมการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมให้กว้างขวางและทั่วถึง 
 แผนกลยุทธ์ดา้นการบริการวิชาการ  กลยุทธ์ที.่.......     หลัก    รอง    
   นโยบายที่ 4 ส่งเสริมการด าเนินงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ให้กว้างขวาง แพร่หลาย และยั่งยืน 
 แผนกลยุทธ์ดา้นท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม  กลยุทธ์ที.่.......     หลัก    รอง    
   นโยบายที่ 5 ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและปรับปรุงระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย ให้มีประสทิธิภาพ 
 แผนกลยุทธ์ดา้นบริหารจัดการ  กลยุทธ์ที.่.......     หลัก    รอง     
   นโยบายที่ 6 เร่งรัดด าเนินการด้านการบริหารสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัยให้เหมาะสมกับสถานการณ์ เพื่อสร้างขีด 
 ความสามารถในการแข่งขันในระดับประเทศและนานาชาติ 
 แผนกลยุทธ์ดา้นการจดัการทรัพยส์ิน  กลยุทธ์ที.่.......     หลัก    รอง    

3.2 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน (ถ้ามี) 
   นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 1 กลยุทธ์ที ่1.1 มาตรการที่ 1.1.1 
 
4.  ผู้รับผิดชอบ  
 4.1 หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตรก์ารแพทย์ 

  4.2 ผู้รับผิดชอบ   ดร.สุชาดา พิมเสน  โทร 4639 

 4.3 ผู้ประสานงาน  นางสาวรัตนา อินต๊ะจันทร ์ โทร 4720   

 4.4 ผู้รายงานผล   ดร.สุชาดา พิมเสน  โทร 4639 

 

 5. หลักการและเหตุผล 
เนื่องจากตามแผนการศึกษาของนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาชีวเคมีและชีววิทยาโมกุล นิสิตจะต้องผ่านการฝึก

ประสบการณ์การฝึกงานที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาเพิ่มเติมภายนอกมหาวิทยาลัยจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ในรายวิชา 
411491 การฝึกอบรมหรือการฝึกงานในต่างประเทศ และ รายวิชา 411492 สหกิจศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตให้มี
ความรู้ในวิชาการและวิชาชีพ มีคุณลักษณะตามที่หลักสูตรก าหนด และตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต  ดังนั้นคณะกรรมการ
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจึงเล็งเห็นความส าคัญและประโยชน์ของการเตรียมพร้อมในด้านต่างๆ ที่จ าเป็นต่อการฝึกงาน ทั้งทางด้านวิชาการ
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และทักษะวิชาชีพ เพื่อช่วยส่งเสริมให้นิสิตหลักสูตรชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุลสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ในการฝึกงาน และสามารถแสดงศักยภาพของตนเองให้เป็นท่ียอมรับแก่หน่วยงานต่างๆได้ 

การฝึกงานเป็นการเปิดโลกทัศน์ให้นักศึกษาได้เห็นตัวอย่างและได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้จากหน่วยงานที่มีประสบการณ์ 
เป็นการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตในด้านวิชาการและจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับสายวิชาชีพ    ซึ่งจะเสริมสร้างให้นักศึกษามองเห็นรูปแบบ
การท างานในศาสตร์ที่ตนเองเรียนมา เสริมทักษะการคิด วิเคราะห์ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพในอนาคต 
 เพื่อเป็นการติดตามและประเมินผลการฝึกปฏิบัติงาน การศึกษาอิสระและสหกิจศึกษา ของนักศึกษาสาขาวิชาชีวเคมี ตาม
แผนการศึกษาของนักศึกษาช้ันปีท่ี 3  ภาควิชาร่วมกับหลักสูตรจึงมีก าหนดการนิเทศนิสิตฝึกงานและสหกิจศึกษาตามสถานปฏิบัติงาน
ต่างๆ ทั้งในภาครัฐและเอกชน  โดยติดตามประเมินผลงานของนักศึกษาในสาขาวิชา และรับฟังความคิดเห็น ทัศนคติจากหน่วยงาน
ภายนอกท่ีมีต่อนักศึกษาที่ไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพ รวมทั้งติดตามการด าเนินงานการศึกษาอิสระของนิสิตในหลักสูตร 

 
6. วัตถุประสงค ์
 1) เพื่อให้นิสิตในหลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล มคีวามพร้อมก่อนออกฝึกงานทั้งทางด้าน
วิชาการ วิชาชีพ และวิชาชีวิตได้อย่างเหมาะสม 

2) เพื่อส่งเสริมให้นิสิตมบีุคลิกภาพท่ีดีและมีความสามารถในการท างานร่วมกับผู้อื่นได ้
3) เพื่อให้นิสิตได้ประมวลความรู้ทีส่ าคัญก่อนออกไปปฏิบัติงานภายนอกมหาวิทยาลัย 

     4) เพื่อติดตามประเมินผลงาน รับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ จากการฝึกงาน การศึกษาอิสระและสหกิจศึกษา  
     5) เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก 

 
7.  เป้าหมายของโครงการ 
      7.1. เป้าหมายการด าเนินงาน 
  จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนท้ังสิ้น                118  คน  ประกอบด้วย 
                 นิสิต    จ านวน  86 คน 
      อาจารย์/บุคลากร   จ านวน  30 คน 
  วิทยากร    จ านวน   2 คน 
  อื่นๆ    จ านวน    - คน 

7.2. กิจกรรม/เนื้อหาท่ีจะด าเนินการ 
1) การส ารวจ คัดเลือก และตดิต่อประสานงานกับแหล่งฝึกงานส าหรับนิสิต ทั้งภาครัฐและเอกชน 
2) การอบรมทักษะการใช้ชีวิต/การเตรียมตัวส าหรับการท างาน/ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 
3) การอบรมทักษะทางห้องปฏิบัตกิารชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกลุ   
4) การจัดสอบประมวลความรู้ทางด้านชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล 
5) นิเทศการฝึกงานและสหกิจศึกษา เพื่อสอบถามความคดิเห็นและรับทราบข้อเสนอแนะการปฏิบัติงานของนิสิต 
   จากหน่วยงานที่นิสิตฝึกงานและสหกิจศึกษา  
6) กิจกรรมการน าเสนอการฝึกงาน การศึกษาอิสระและสหกิจศึกษา ของนิสิตภายหลังเสร็จสิ้นการฝกึงาน 
   การศึกษาอิสระและสหกิจศึกษา 
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8. งบประมาณด าเนินการ  
  รายได้     65,000.-บาท   
ระบุรายละเอียด (แหล่งงบประมาณ)  กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานจัดการศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล (ตรีต่อเนื่องโท)  หมวดเงินอุดหนุน  โครงการบริหารจัดการหลักสตูร 

รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
  1.  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางราชการ (เบี้ยเลี้ยง/ทีพ่ัก/คา่พาหนะ)  24,000.-บาท 
  2.  เงินสมทบพนักงานขับรถ                     500.-บาท 
  3.  ค่าวัสดุเชื้อเพลิง        5,000.-บาท 
  4.  ค่ารถตู้เช่าพร้อมน้ ามัน      10,000.-บาท 
  5.  ค่าเลี้ยงรับรอง         2,000.-บาท 
  6.  ค่าอาหารว่าง         3,000.-บาท 
  7.  ค่าอาหารกลางวัน        5,000.-บาท 
  8.  ค่าอาหารเย็น                               2,000.-บาท 
  9.  ค่าตอบแทนวิทยากร                   3,000.-บาท 
  10.  ค่าของที่ระลึก         3,000.-บาท 
  11.  ค่าตอบแทนการปฎิบัติงานนอกเวลาราชการ                 4,000.-บาท 
  12. ค่าสาธารณูปโภค (ค่าแสตมป)์         500.-บาท 
  13. ค่าวัสดุในโครงการ                   2,000.-บาท 
  14. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ                 1,000.-บาท 
    รวม                                                          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. จัดประชุมเพื่อเตรียมงาน วาง
แผนการด าเนินการโครงการมอบ 
หมายงาน และติดต่อประสานงาน 

            

ขั้นด าเนินการ (D). 
1. การส ารวจและคดัเลือกแหล่ง
ฝึกงาน ส าหรับนสิิต ทั้งภาครัฐและ
เอกชน 
2. การอบรมทักษะการใช้ชีวิต/การ
เตรียมตัวส าหรับการท างาน/ทักษะ
การใช้ภาษาอังกฤษ/ทักษะทาง
ห้องปฏิบัติการชีวเคมีและชีววิทยา
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โมเลกุล และการจดัสอบประมวล
ความรู้ทางด้านชีวเคมแีละชีววิทยา
โมเลกุล 
3. นิเทศการฝึกงานและสหกจิศึกษา 
เพื่อสอบถามความคดิเห็นและ
รับทราบข้อเสนอแนะการปฏิบัติงาน
ของนิสิตจากหน่วยงานที่นิสติฝึกงาน
และสหกิจศึกษา  
4. กิจกรรมการน าเสนอการฝึกงาน 
การศึกษาอิสระและสหกจิศึกษา ของ
นิสิตภายหลังเสรจ็สิ้นการฝึกงาน 
การศึกษาอิสระและสหกจิศึกษา 
ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. ประชุมคณะกรรมการเพื่อติดตาม
ผล 
2. สรุปผล พร้อมทั้งประเมินผลของ
กิจกรรม 

            

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A) 
1. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวิเคราะห์
การด าเนินงานและก าหนดแนวทางใน
การจัดโครงการในครั้งต่อไป 

            

 
10.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 

1) วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม  ตุลาคม 2561 –มิถุนายน 2562 
2) สถานท่ีจัดกิจกรรม   ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตรก์ารแพทย์ และ 

หน่วยงานท่ีนิสิตเข้ารับการฝึกงาน  
 

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1) นิสิตในหลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุลที่จะออกไปฝึกงาน ไดส้ถานที่ฝึกงานท่ีเหมาะสม 
2) นิสิตมีความพร้อมส าหรับการฝกึงานท้ังทางด้านทักษะการใช้ชีวิต การเตรยีมความพร้อมส าหรับการท างาน ทักษะการใช้ 
    ภาษาอังกฤษ รวมทั้งทักษะทางห้องปฏิบัติการชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล 
3) นิสิตได้ทบทวนความรู้และทราบผลการประเมินความรู้ในสาขาของตัวเองก่อนไปฝึกงาน 

 4) นิสิตมีการพัฒนาตนเอง มีบุคลิกภาพท่ีดี และสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้  
           5) น าข้อเสนอแนะจากหน่วยงาน มาปรับปรุงการเรยีนการสอนให้ตรงตามความต้องการของหน่วยงานภายนอกมากยิ่งขึ้น 
           6) เกิดการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ระหว่างหน่วยงานภายนอกกับคณาจารยส์าขาชีวเคมี 
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12. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPI) 
ปริมาณ คุณภาพ เวลา ต้นทุน 

1. มีบุคลากรและนสิิต  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
เข้าร่วมและด าเนินกิจกรรม 
2. นิสิต ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 สอบผ่านรายวิชา 
411491 การฝึกอบรมหรือ
การฝึกงาน ในต่างประเทศ 
หรือ 411492 สหกิจศึกษา 
(ผลการประเมิน s) 
3. หลักสูตรสามารถสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือกับ
หน่วยงานภายนอกท่ีนิสติไป
ฝึกปฏิบัติงานอย่างน้อย 1 
แห่ง 
 

1. นิสิตมีความพร้อมส าหรับ
การฝึกงาน ทั้งด้านวิชาการ
และทักษะวิชาชีพ 
2. นิสิตมีความพึงพอใจ 
อยากให้มีการจดัโครงการ
ลักษณะนี้อีก 
3. นิสิตได้มีโอกาสตัดสินใจใน
การ เลือกสถานท่ีฝึกงานด้าน
ต่างๆ ของสาขาชีวเคมีและ
ชีววิทยาโมเลกลุ 
4. นิสิตมีทัศนคติทีด่ีต่อการ
ท าวิจัย และมีความพร้อมที่
จะเรยีนรู้ ประสบการณจ์าก
แหล่งอื่นนอกจาก 
การเรยีนในมหาวิทยาลัย 
5. หน่วยงานมีความพึงพอใจ 
ต่อการนิเทศฝึกงานและสห
กิจศึกษา ของหลักสูตร 
6. นิสิตทุกคนท่ีลงทะเบียน
ตามแผนการเรียนสามารถ
น าเสนอการฝึกงาน 
การศึกษาอิสระและสหกจิ
ศึกษา ของนิสิตภายหลังเสร็จ
สิ้นการฝึกงาน การศึกษา
อิสระและสหกิจศึกษา 

ตุลาคม 2561 – มิถุนายน 
2562 

 

65,000.-บาท 

 
13. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 

 สกอ.    ตัวช้ีวัดที ่ 3   สงป.   ตัวช้ีวัดที่.................  EdPEx   หมวดที่................. 
 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.................  สมศ.   ตัวช้ีวัดที ่16.1  

 
14. การติดตามและประเมินผลโครงการ  (โปรดระบุให้ชัดเจน)  

1.  ประเมินผลเชิงปรมิาณ ตามตวัช้ีวัด (KPI) ที่ก าหนด 
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1. รหัสโครงการ  (ตามเล่มรายได้) โครงการพัฒนาคุณภาพองค์กร  
   รหัสโครงการ    ชค.204/62 โครงการปฐมนิเทศนิสติของภาควชิาชีวเคมี 
 
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 ่1,2,3 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 เพื่อสร้างขีด 
 ความสามารถในการแข่งขันในระดับประเทศและนานาชาติ 
 แผนกลยุทธ์ดา้นการจดัการทรัพยส์ิน  กลยุทธ์ที.่.......     หลัก    รอง    

3.2 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน (ถ้ามี) 
   นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 3 กลยุทธ์ที ่3.1 มาตรการที่ 3.1.1 
 
4.  ผู้รับผิดชอบ  
 4.1 หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตรก์ารแพทย์                                  

  4.2 ผู้รับผิดชอบ     ผศ.น.สพ.ดร.พันธุ์ชนะ สงวนเสรมิศร ี โทร 4740 

 4.3 ผู้ประสานงาน   นางกัญญ์ชลา  สีหาโคตร        โทร 4704 

 4.4 ผู้รายงานผล           ผศ.น.สพ.ดร.พันธุ์ชนะ สงวนเสรมิศร ี โทร 4740 

 
5. หลักการและเหตุผล 

ภาควิชาชีวเคมี มีหลักสูตรที่ต้องรับผิดชอบดูแล จ านวน 3 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาชีวเคมีลี และชีววิทยา

โมเลกุล  และหลักสูตร วท.ม. หลักสูตร ปร.ดร. สาขาวิชาชีวเคมี โดยภาควิชาจะด าเนินการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรีใน

ช่วงเวลาก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ของทุกปีการศึกษา และระดับบัณฑิตศึกษาจะปฐมนิสิตทุกภาคการศึกษา (กรณีมีนิสิตเข้าศึกษาในภาค

เรียนนั้น) เพื่อแนะน าหลักสูตร เง่ือนไขการส าเร็จการศึกษา แผนการศึกษา รวมทั้ง โครงสร้าง การจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร 

การแนะน าแนวทางในการศึกษาในมหาวิทยาลัย การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร และให้ข้อมูลต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ส าหรับนิสิตใน
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หลักสูตร อีกทั้งมีความสัมพันธ์และทัศนคติที่ดีต่อสถาบัน เรียนรู้วัฒนธรรมประเพณี กฎ ระเบียบ ข้อมูลต่างๆ ของภาควิชา และสร้าง

ความเป็นอันหน่ีงอันเดียวกันระหว่างรุ่นพี่ รุ่นน้อง ศิษย์เก่า อาจารย์ และบุคคลากรของภาควิชา ตลอดจนฝึกจิตใจให้พร้อมกับปัญหาที่

จะเกิดขึ้นท้ังการเรียน การท างาน และการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย จึงเห็นควรจัดให้มีการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ขึ้นทุกภาคการศึกษา 

 
6. วัตถุประสงค ์

1) เพื่อปฐมนิเทศนิสิตใหม่ในหลักสูตรให้ทราบถึงที่มา โครงสร้างและการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร และแนวทางใน
การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยของนิสิตใหม่ ท าให้การด าเนินงานของหลักสูตรเป็นไปอย่างต่อเนื่องและราบรื่น  

2) เพื่อให้ผู้ปกครองนิสิตได้เข้าใจและรับทราบถึงระบบการศึกษาในหลักสูตรของภาควิชา รวมทั้งแนวทางในการประกอบ
อาชีพของสาขาชีวเคมี  

3) เพื่อให้นิสิตใหม่ได้รับทราบถึงวัฒนธรรมประเพณี กฎ ระเบียบ ข้อมูลต่างๆ ของภาควิชา 
4) เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนิสิตใหม่ นิสิตรุ่นพี่ ผู้ปกครอง อาจารย์ที่ปรึกษา และคณาจารย์ในภาควิชา

ชีวเคมี  
 
7.  เป้าหมายของโครงการ 
      7.1. เป้าหมายการด าเนินงาน 
  จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนท้ังสิ้น            110 คน  ประกอบด้วย 
      นิสิต      จ านวน  45 คน 
      อาจารย์/เจ้าหน้าท่ี   จ านวน  30 คน 
  ศิษย์เก่า   จ านวน   5         คน 
   ผู้ปกครองนิสติ  จ านวน  30 คน 

 
7.2. กิจกรรม/เนื้อหาท่ีจะด าเนินการ 
1. กิจกรรมปฐมนเิทศนิสติใหม่ในหลักสตูรบณัฑิตศึกษา สาขาวิชาชีวเคมี ในภาคเรียนปลาย  

               ประจ าปีการศึกษา 2561 
2. กิจกรรมปฐมนเิทศนิสติใหม่ในหลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกลุ  

                ประจ าปีการศึกษา 2562 
3. กิจกรรมปฐมนเิทศนิสติใหม่ในหลักสตูรบณัฑิตศึกษาสาขาวิชาชีวเคมี ในภาคเรียนต้น  

               ประจ าปีการศึกษา 2562  
 

8. งบประมาณด าเนินการ  
  รายได้  20,000.-บาท   
ระบุรายละเอียด (แหล่งงบประมาณ)  กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุนการจัดการศึกษา     
ภาควิชาชีวเคมี หมวดเงินอุดหนุน โครงการพัฒนาคณุภาพองค์กร 

รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
  1.  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางราชการ (เบี้ยเลี้ยง/ทีพ่ัก/คา่พาหนะ)    5,000.-บาท 
  2.  เงินสมทบพนักงานขับรถ                     200.-บาท 
  3.  ค่าวัสดุเชื้อเพลิง         1,000.-บาท 
  4.  ค่ารถตู้เช่าพร้อมน้ ามัน        3,000.-บาท 
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  5.  ค่าอาหารว่าง         2,000.-บาท 
  6.  ค่าอาหารกลางวัน        4,000.-บาท 
  7.  ค่าอาหารเย็น                               2,000.-บาท 
  8.  ค่าตอบแทนการปฎิบัติงานนอกเวลาราชการ                 1,800.-บาท 
  9. ค่าวัสดุในโครงการ                   1,000.-บาท 
                             รวม                                                        20,000.-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 

            

ขั้นด าเนินการ (D) 
1. กิจกรรมปฐมนเิทศนิสติใหม่ใน
หลักสตูรบณัฑิตศึกษา สาขาวิชา
ชีวเคมี ในภาคเรยีนปลาย  
ประจ าปีการศึกษา 2561 
2. กิจกรรมปฐมนเิทศนิสติใหม่ใน
หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต 
สาขาวิชาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล  
ประจ าปีการศึกษา 2562 และนิสติ
ใหม่ในหลักสตูรบณัฑิตศึกษาสาขาวิชา
ชีวเคมี ในภาคเรยีนต้น                
ประจ าปีการศึกษา 2562  

            

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. ประชุมคณะกรรมการเพื่อติดตาม
ผล 
2. สรุปผลพร้อมท้ังประเมินผล 

            

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน(A) 
1. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวิเคราะห์
การด าเนินงานและก าหนดแนวทางใน
การจัดโครงการในครั้งต่อไป 

            

 
10.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 
 1) วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม ตุลาคม 2561 – สิงหาคม 2562 
 2) สถานท่ีจัดกิจกรรม ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตรก์ารแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
  และสถานท่ีภายนอก 
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11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1) นิสิตใหม่ในหลักสูตรให้ทราบถึงที่มา โครงสร้างและการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร และแนวทางในการใช้ชีวิตใน

มหาวิทยาลัยของนิสิตใหม่ ท าให้การด าเนินงานของหลักสูตรเป็นไปอย่างต่อเนื่องและราบรื่น  
2) นิสิตใหม่ได้รับทราบถึงวัฒนธรรมประเพณี กฎ ระเบียบ ข้อมูลต่าง ๆ ของภาควิชา 
3) นิสิตมีความเสริมสร้างความสมัพันธ์อันดีระหว่างนิสิตใหม่ นิสิตรุ่นพี่  ศิษย์เก่า อาจารย์ที่ปรึกษา คณาจารย์และบุคลากร

ในภาควิชาชีวเคมี  
 

12. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPI) 
ปริมาณ คุณภาพ เวลา ต้นทุน 

1. ร้อยละ 80 ของจ านวนนิสิต
ใหม่เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศ
นิสิตใหม ่
 

1. ผลประเมินโครงการโดย
นิสิตใหม่ท่ีเข้าร่วมโครงการมี
ระดับความพึงพอใจ อยู่ใน
เกณฑด์ี (ไม่น้อยกว่า 3.51) 

ตุลาคม 2561 – สิงหาคม 
2562 

 

20,000.-บาท 
 

 
13. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 

 สกอ.    ตัวช้ีวัดที่  2.1   สงป.   ตัวช้ีวัดที่.................  EdPEx   หมวดที่................. 
 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่  14   สมศ.   ตัวช้ีวัดที ่2  

 
14. การติดตามและประเมินผลโครงการ  (โปรดระบุให้ชัดเจน)  

1. การประเมินผลเชิงปริมาณ และคุณภาพตามตัวช้ีวัด (KPI) ที่ก าหนด 
 2. การประเมินผล / ตดิตามผล ภายหลังเสร็จสิ้นโครงการ จากผู้เข้าร่วมโครงการ 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
  



 

311 

 

1. รหัสโครงการ  (ตามเล่มรายได้) โครงการบริหารจัดการหลักสูตร 
   รหัสโครงการ    ชค.301/62 โครงการปัจฉมินิเทศ 
  
2.  ความสอดคล้องกับพันธกิจ 

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

 

3.  ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) 
3.1  นโยบายมหาวิทยาลัย  
   นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาอย่างมคีุณภาพ 
 แผนกลยุทธ์ดา้นการผลติบัณฑติ  กลยุทธ์ที ่1,2,3 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 เพื่อสร้างขีด 
 ความสามารถในการแข่งขันในระดับประเทศและนานาชาติ 
 แผนกลยุทธ์ดา้นการจดัการทรัพยส์ิน  กลยุทธ์ที.่.......     หลัก    รอง    

3.2 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน (ถ้ามี) 
   นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 3 กลยุทธ์ที ่3.1 มาตรการที่ 3.1.1 
 
4.  ผู้รับผิดชอบ  
 4.1 หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตรก์ารแพทย์ 

  4.2 ผู้รับผิดชอบ   ผศ.ดร.อภินันท์ ลิ้มมงคล  โทร 4632 

 4.3 ผู้ประสานงาน  นางกัญญ์ชลา สีหาโคตร  โทร 4704   

 4.4 ผู้รายงานผล   ผศ.ดร.อภินันท์ ลิ้มมงคล  โทร 4632 

 

 5. หลักการและเหตุผล 
 ภาควิชาชีวเคมีตระหนักถึงความส าคัญในการพัฒนาบัณฑิตเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบัน และ
แนวโน้มของตลาดแรงงานในอนาคต เนื่องจากองค์กรในปัจจุบันมีการแข่งขันสูง มีการคัดเลือกบัณฑิตที่มีคุณภาพอย่างแท้จริงในการ
เข้าไปปฏิบัติภารกิจตามต าแหน่งต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ และ ประสิทธิผล โครงการปัจฉิมนิเทศ จึงเป็นการเตรียมความพร้อม
ให้กับนิสิตที่ก าลังจะส าเร็จการศึกษาให้เป็นผู้ทีม่ีศักยภาพและมคีวามพร้อมในการเข้าสู่ตลาดแรงงาน  รวมทั้งเป็นการให้ข้อมูลเบื้องต้น
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ส าหรับนิสิตในหลักสูตรเพื่อการตัดสินใจเข้าสู่แนวทางประกอบอาชีพ หรือการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาภายหลังจบการศึกษา
ระดับปริญญาตรี 

 
6. วัตถุประสงค ์
 1) เพื่อเตรียมความพร้อมนสิิตในการศึกษาต่อระดับบณัฑิตศึกษาและการประกอบอาชีพ   
      2) เพื่อแนะแนวทางการเตรียมความพร้อมเพื่อการสมัครงาน การสอบสัมภาษณ์ และ การศึกษาต่อระดับสูง  
 3) เพื่อส่งเสริมและฝึกฝนบุคลิกภาพทางกาย และบุคลิกภาพการเปน็ผู้น าที่ดีแก่นิสติ   

4) เพื่อส่งเสริมให้นิสิตตระหนักถึงคุณธรรม จรยิธรรม จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ เมื่อจบการศึกษา 
 

7.  เป้าหมายของโครงการ 
      7.1. เป้าหมายการด าเนินงาน 
  จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนท้ังสิ้น     60   คน  ประกอบด้วย 
      นิสิต      จ านวน  30 คน 
      อาจารย์/บุคลากร  จ านวน  30 คน 
  วิทยากร   จ านวน   1 คน 
  ศิษย์เกา่   จ านวน   3 คน 
  อื่นๆ   จ านวน    - คน 

7.2. กิจกรรม/เนื้อหาท่ีจะด าเนินการ 
1) เชิญวิทยากร หรือศิษย์เก่า ผู้มีประสบการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพให้แนวทางประกอบอาชีพและแนวทาง

ศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาแก่นิสิต 
2) เชิญวิทยากรให้ความรู้แนวทางการสมคัรงาน การสัมภาษณ์งาน   
3) เชิญวิทยากรให้ความรู้แนวทางในการพัฒนาบุคลิกภาพท่ีดีในการประกอบอาชีพในหน่วยงานต่างๆ  

 
8. งบประมาณด าเนินการ  
  รายได้     5,000.-บาท   
ระบุรายละเอียด (แหล่งงบประมาณ)  กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานจัดการศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล (ตรีต่อเนื่องโท)  หมวดเงินอุดหนุน  โครงการบริหารจัดการหลักสตูร 

รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
  1.  ค่าอาหารกลางวัน      2,000.-บาท 
  2.  ค่าอาหารว่าง       1,500.-บาท 
  3.  ค่าของที่ระลึก         500.-บาท 
  4.  ค่าวัสดุในโครงการ        500.-บาท 
  5.  ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ         500.-บาท 
     รวมท้ังสิ้น                 5,000.-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. ด าเนินงานตามกิจกรรม 

            

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. สรุปผลการด าเนินงาน 

            

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A) 
1. วิเคราะห์การด าเนินงานและ
ก าหนดแนวทางการจัดโครงการในครั้ง
ต่อไป 

            

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

 

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1) นิสิตตระหนักถึงคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ และความรับผดิชอบของนิสิตต่อสังคม    
2) นิสิตไดร้ับทราบความรู้ และทราบข้อมูลการศึกษาต่อและแนวทางการประกอบอาชีพ   
3) นิสิตมีบุคลิกภาพที่เหมาะสมและความพร้อมในการการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ 

 

12. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPI) 
ปริมาณ คุณภาพ เวลา ต้นทุน 

1. มีนิสิต  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
เข้าร่วมกิจกรรม 
 

1. นิสิตตระหนักถึงคุณธรรม 
จริยธรรม จรรยาบรรณแห่ง
วิชาชีพ 
2. นิสิตมีความพึงพอใจต่อ
ข้อมูลการศึกษาต่อและแนว
ทางการประกอบอาชีพที่
ได้รับ 

ตุลาคม 2561 – กันยายน 
2562 

 

5,000.-บาท 

 

13. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 สกอ.    ตัวช้ีวัดที ่ 3   สงป.   ตัวช้ีวัดที่.................  EdPEx   หมวดที่................. 
 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.................  สมศ.   ตัวช้ีวัดที ่16.1  

 

14. การติดตามและประเมินผลโครงการ  (โปรดระบุให้ชัดเจน)  
1.  ประเมินผลเชิงปรมิาณ ตามตวัช้ีวัด (KPI) ที่ก าหนด 
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1. รหัสโครงการ  (ตามเล่มรายได้) โครงการพัฒนาคุณภาพองค์กร  
   รหัสโครงการ    ชค.302/62 โครงการแสดงความยินดีกับผู้ส าเรจ็การศึกษา 
 
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  กลยุทธ์ที.่.......     หลัก    รอง    
   นโยบายที่ 6 เร่งรัดด าเนินการด้านการบริหารสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัยให้เหมาะสมกับสถานการณ์ เพื่อสร้างขีด 
 ความสามารถในการแข่งขันในระดับประเทศและนานาชาติ 
 แผนกลยุทธ์ดา้นการจดัการทรัพยส์ิน  กลยุทธ์ที.่.......     หลัก    รอง    

3.2 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน (ถ้ามี) 
   นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 3 กลยุทธ์ที ่3.1, 3.3 มาตรการที ่3.1.1, 3.3.1 
 
4.  ผู้รับผิดชอบ  
  4.1 หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตรก์ารแพทย์                                  

  4.2 ผู้รับผิดชอบ     ผศ.น.สพ.ดร.พันธุ์ชนะ  สงวนเสรมิศร ี โทร 4527 

 4.3 ผู้ประสานงาน   นางกัญญ์ชลา    สีหาโคตร        โทร 4704 

 4.4 ผู้รายงานผล           ผศ.น.สพ.ดร.พันธุ์ชนะ  สงวนเสรมิศร ี โทร 4527 

 

5. หลักการและเหตุผล 
เนื่องจากภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้ผลิตบัณฑิตจ านวน 3 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรวิทยาศาตรบัณฑิต 

สาขาวิชาชีวเคมี หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี และหลักสูตรปรชัญาดุษฎบีัณฑติ สาขาวิชาชีวเคมี ซึ่งจบการศึกษา
ไปแล้วนั้นสามารถท างานในสาขาที่จบการศึกษาหรือใกล้เคียง ร่วมทั้งศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น และเป็นประจ าทุกปีบัณฑิตที่จบ
การศึกษาจะได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัติ ณ มหาวิทยลัยนเรศวร และเพื่อเป็นการแสดงความยินดีกับบัณฑิตที่ก าลังจะเข้ารับ
พระราชทานปริญญาบัติทุกคน ร่วมทั้งบัณฑิตจะได้รับโอกาสถ่ายภาพร่วมกับคณาจารย์ และเป็นการให้รุ่นพี่และนิสิตปัจจุบันได้ร่วม
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แสดงความยินดีกับบัณฑิตด้วย  ทั้งนี้ยังมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างบัณฑิตกับคณาจารย์ นิสิตปัจจุบัน ศิษย์เก่า และเพื่อเก็บ
ข้อมูลบัณฑิตจัดเป็นฐานข้อมูล ถึงสภาวการณ์มีงานท า การศึกษาต่อ และความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิตต่อไป นอกจากนี้ยังเป็นการท า
ให้บัณฑิตได้เกิดความภาคภูมิใจและเห็นความส าคัญของภาควิชา คณะและสถาบันที่ตนได้ศึกษามากยิ่งข้ึน  
 
6. วัตถุประสงค ์

1) เพื่อแสดงความยินดตี่อความส าเร็จของบัณฑติภาควิชาชีวเคมี 
2) เพื่อสร้างความสมัพันธ์อันดีระหว่างอาจารย์ บัณฑิต ศิษย์ปัจจุบนั และศิษย์เก่า 
3) เพื่อให้ทุกคนมีโอกาสในการร่วมแสดงความยินดีกับบณัฑิต และแลกเปลีย่นความคดิเห็นระหว่างบณัฑิตกับคณาจารย์ 
    เพื่อน าข้อมูลทีเ่ป็นประโยชน์เพื่อใช้ในการปรับปรุงหลักสตูรและกิจกรรมของภาควิชาชีวเคมี 

 
7.  เป้าหมายของโครงการ 
      7.1. เป้าหมายการด าเนินงาน 
  จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนท้ังสิ้น           115 คน  ประกอบด้วย 
          อาจารย์/บุคลากร   จ านวน  30 คน 
  นิสิต      จ านวน  50 คน 
  บัณฑิตทีส่ าเร็จการศึกษา จ านวน  20 คน 
  ศิษย์เก่า   จ านวน   5 คน 
  ญาติบณัฑิต  จ านวน  10 คน 

7.2. กิจกรรม/เนื้อหาท่ีจะด าเนินการ 
   1)  กิจกรรมแสดงความยินดีกับบัณฑิตของภาควิชาท่ีเข้ารับพระราชทานปริญญาบตัรเพื่อสร้างความสัมพันธ์    
        ระหว่างคณาจารย์ บุคลากร นิสิตปัจจุบัน และศิษย์เก่า สาขาวิชาชีวเคมี 

 

8. งบประมาณด าเนินการ  
  รายได้  15,000.-บาท   

ระบุรายละเอียด (แหล่งงบประมาณ)  กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุนการจัดการศึกษา 
ภาควิชาชีวเคมี  หมวดเงินอุดหนุน  โครงการพัฒนาคุณภาพองค์กร 

รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
  1.  ค่าอาหารกลางวัน                 5,000.-บาท 
  2.  ค่าอาหารว่าง       3,000.-บาท 
  3.  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางราชการ (เบี้ยเลี้ยง/ทีพ่ัก/คา่พาหนะ)  3,000.-บาท 
  4.  ค่าของที่ระลึก       1,000.-บาท 
  5.  ค่าวัสดุในโครงการ      2,000.-บาท 
  6.  ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ       1,000.-บาท 
       รวมท้ังสิ้น          15,000.-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 

            

ขั้นด าเนินการ (D) 
1. กิจกรรมแสดงความยินดีกับบณัฑิต
ของภาควิชาท่ีเข้ารับพระราชทาน
ปริญญาบัตร 

            

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. ประชุมคณะกรรมการเพื่อติดตามผล 

2. สรุปผลพร้อมท้ังประเมินผล 

            

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน(A) 
1. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวิเคราะห์
การด าเนินงานและก าหนดแนวทางใน
การจัดโครงการในครั้งต่อไป 

            

 
10.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 
 1) วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม ตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562 
 2) สถานท่ีจัดกิจกรรม ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตรก์ารแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1)  เป็นการสร้างเครือข่ายความสมัพันธ์ระหว่างคณาจารย์ ศิษย์ปัจจุบัน และศิษยเ์ก่า สาขาวิชาชีวเคมี 
 

12. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPI) 
ปริมาณ คุณภาพ เวลา ต้นทุน 

1. ร้อยละ 80 ของจ านวนนิสิต
และอาจารย์ ของภาควิชาเข้า
ร่วมกิจกรรมแสดงความยินดี
กับบัณฑิตของภาควิชาท่ีเข้า
รับพระราชทานปริญญาบัตร 

1. ได้สร้างความสมัพันธ์
ระหว่างคณาจารย์ ศิษย์เก่า
และศิษย์ปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง 
 
  

ตุลาคม 2561 – มีนาคม 
2562 

15,000.-บาท 
 

 
13. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 

 สกอ.    ตัวช้ีวัดที ่ 2.1   สงป.   ตัวช้ีวัดที่.................  EdPEx   หมวดที่................. 
 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่  14    สมศ.   ตัวช้ีวัดที่ 2  

14. การติดตามและประเมินผลโครงการ  (โปรดระบุให้ชัดเจน)  
1. การประเมินผลเชิงปริมาณ และคุณภาพตามตัวช้ีวัด (KPI) ที่ก าหนด 

 2. การประเมินผล / ตดิตามผล ภายหลังเสร็จสิ้นโครงการ จากผู้เข้าร่วมโครงการ 
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1. รหัสโครงการ  (ตามเล่มรายได้) โครงการพัฒนาคุณภาพองค์กร  
   รหัสโครงการ    ชค.401/62 โครงการพัฒนาศักยภาพและเครือข่ายงานวิจัย 
  
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 ่1,2  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  กลยุทธ์ที.่.......     หลัก    รอง    
   นโยบายที่ 6 เร่งรัดด าเนินการด้านการบริหารสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัยให้เหมาะสมกับสถานการณ์ เพื่อสร้างขีด 
 ความสามารถในการแข่งขันในระดับประเทศและนานาชาติ 
 แผนกลยุทธ์ดา้นการจดัการทรัพยส์ิน  กลยุทธ์ที.่.......     หลัก    รอง    

3.2 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน (ถ้ามี) 
   นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 2 กลยุทธ์ที ่2.2 มาตรการที่ 2.2.1 
 
4.  ผู้รับผิดชอบ  
 4.1 หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ ภาควชิาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

  4.2 ผู้รับผิดชอบ     ดร.สราวุธ  สัตยากว ี  โทร.4527 

 4.3 ผู้ประสานงาน  นางกัญญ์ชลา   สีหาโคตร  โทร.4704 

 4.4 ผู้รายงานผล     ดร.สราวุธ  สัตยากว ี  โทร.4527 

 

5. หลักการและเหตุผล 
เนื่องจากตามนโยบายยุทธศาสตร์ของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ และ มหาวิทยาลัยนเรศวรที่ต้องการให้การพัฒนางานวิจัย

ให้มีช่ือเสียงในระดับชาติและนานาชาติ โดยมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีคณุภาพ การวิจัย และการพึ่งพาตนเอง ซึ่งภาควิชาฯ ได้ตระหนกั
ถึงภารกิจที่ส าคัญด้านงานวิจัย ที่เป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาในด้านความรู้ การพัฒนาการเรียนการสอนและการบริการวิชาการสู่
สังคม โดยได้มีการสนับสนุนการด าเนินการวิจัยของคณาจารย์และนิสิตในหน่วยงานมาอย่างต่อเนื่อง ในการส่งเสริมศักยภาพอาจารย์
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และนิสิตให้สามารถผลิตผลงานวิจัยให้มีคุณภาพในระดับสากลสอดคล้องกับปัญหาของสังคมและประเทศชาติและสามารถน า
ผลงานวิจัยไปใช้พัฒนาการเรียนการสอนและการพัฒนาชุมชม 

เพื่อเป็นการส่งเสริมให้มีการสร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยให้มากขึ้น สร้างความเข้มแข็งของศักยภาพ
งานวิจัย ผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพสูง ตลอดจนมีผลงานการตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัยของอาจารย์ นิสิตบัณฑิตศึกษาและบุคลากรใน
ระดับนานาชาติเพิ่มมากขึ้น ทางภาควิชาได้จัดโครงการ “ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพงานวิจัยของภาควิชา” โดยการเชิญวิทยากรผู้มี
ความรู้/ความเชี่ยวชาญ จากสหสาขาวิชาที่สามารถบูรณาการองค์ความรู้และต่อยอดงานวิจัยร่วมกับสาขาวิชาชีวเคมี มาให้ความรู้ กล
ยุทธ์ในการพัฒนางานวิจัย สร้างเครือข่ายความร่วมมือ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ให้ค าแนะน าในการเขียนบทความวิจัย ทั้งนี้เพื่อเป็น
ประโยชน์ในส่งเสริมการเขียนบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติต่อไป 
 
6. วัตถุประสงค ์

6.1 เพื่อให้คณาจารย์ นสิิต และบคุลากรได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณด์้านงานวิจัย 
6.2 เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมอืของอาจารย์ในภาควิชา ร่วมกับอาจารย์จากสหสาขาวิชาที่สามารถบูรณาการองค์ความรู้

และต่อยอดงานวิจัยร่วมกับสาขาวิชาชีวเคมี 
6.3 เพื่อให้คณาจารย์ นสิิต และบคุลากรสามารถจัดท าบทความวิจยัเพื่อส่งตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติได ้

 
7.  เป้าหมายของโครงการ 
 7.1. เป้าหมายการด าเนินงาน 
 จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนท้ังสิ้น  82 คน  ประกอบด้วย 
      นิสิต จ านวน   50  คน 
      อาจารย์/บุคลากร  จ านวน   30  คน 
  วิทยากร  จ านวน    2  คน  

7.2. กิจกรรม/เนื้อหาท่ีจะด าเนินการ 
1) เชิญวิทยากรผู้มีความรู/้ความเช่ียวชาญ มาให้ความรู้ แลกเปลีย่นประสบการณ์ ให้ค าแนะน าในการจัดท า 
    งานวิจัย การเขียนบทความวิจยัเพื่อตีพิมพ์ และให้อาจารย์และนสิิตได้ลงมือปฏิบัติจริง  
2) การบรรยายพเิศษจากอาจารยใ์นภาควิชาและจากสาขาวิชาอื่นๆ เช่น Session 1: Technological  
    Biochemistry โดย อาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์ หรือ คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและ 
    สิ่งแวดล้อม Session 2: Medical Biochemistry โดย อาจารยจ์ากคณะแพทยศาสตร์ สหเวชศาสตร์  
    หรือ เภสัชศาสตร ์
3) การน าเสนอผลงานวิจัยโดยนสิติในหลักสตูรของภาควิชา  
 

8. งบประมาณด าเนินการ  
  รายได้  10,000.-บาท   
ระบุรายละเอียด (แหล่งงบประมาณ)  กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุนการจัดการศึกษา 
ภาควิชาชีวเคมี  หมวดเงินอุดหนุน  โครงการพัฒนาคุณภาพองค์กร 

รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
  1.  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางราชการ (เบี้ยเลี้ยง/ทีพ่ัก/คา่พาหนะ)  2,000.-บาท 
  2.  ค่าเลี้ยงรับรอง       1,000.-บาท 
  3.  ค่าอาหารว่าง       1,000.-บาท 
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  4.  ค่าอาหารกลางวัน                 1,000.-บาท 
  5.  เงินค่าตอบแทนวิทยากร      1,000.-บาท 
  6.  ค่าของที่ระลึก       1,000.-บาท 
  7.  ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ     1,000.-บาท 
  8.  ค่าวัสดุในโครงการ      1,000.-บาท 
  9.  ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ                  1,000.-บาท  
       รวมท้ังสิ้น           10,000.-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. ประชุมหารือท่ีประชุมภาคเรื่อง
รูปแบบและสถานท่ีการด าเนิน
โครงการ 

            

ขั้นด าเนินการ (D) 
1. ติดต่อวิทยากร 
2. ด าเนินการจดักิจกรรม 

            

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. ประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ 
2. ได้ผลลัพธ์ตามที่ก าหนดไว ้

            

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A) 
1. วิเคราะห์การด าเนินงานจากผล    
ประเมินและประสิทธิผลจากโครงการ
และ วางแผนเพื่อพัฒนาจัดโครงการใน
ครั้งต่อไป 

            

10.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 
 1) วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 
 2) สถานท่ีจัดกิจกรรม ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตรก์ารแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1) คณาจารย์ นสิิต และบุคลากรได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณด์้านงานวิจัยกับผูเ้ชี่ยวชาญภายนอก 
 2) มีการสร้างและ/หรือพัฒนาเครอืข่ายความร่วมมือของอาจารย์ในภาควิชา ร่วมกับอาจารย์จากสหสาขาวิชาที่ 
               สามารถบูรณาการองค์ความรู้และต่อยอดงานวิจัยร่วมกบัสาขาวิชาชีวเคมี 
           3) นิสิตในหลักสูตรได้แรงบันดาลใจและแนวทางในการพัฒนาและสร้างผลงานวิจัยของตนเอง 
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12. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPI) 
ปริมาณ คุณภาพ เวลา ต้นทุน 

1. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 
ไม่น้อยกว่า 80% 
 

คณาจารย์ นิสติ และบคุลากร
ได้แลกเปลีย่นเรยีนรู้
ประสบการณ์ด้านงานวิจัยกับ
ผู้เชี่ยวชาญภายนอก ซึ่ง
ประกอบด้วยอาจารย์จากต่าง
สาขาวิชาและนสิิต
บัณฑิตศึกษาต่างหลักสูตร 

ตุลาคม 2561 – กันยายน 
2562 

 

10,000.-บาท 

 
13. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 

 สกอ.    ตัวช้ีวัดที ่ 4.2, 4.3  สงป.   ตัวช้ีวัดที่.................  EdPEx   หมวดที่................. 
 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่  12   สมศ.   ตัวช้ีวัดที่ 5, 6, 7   

 
14. การติดตามและประเมินผลโครงการ  (โปรดระบุให้ชัดเจน)  
 1. การประเมินผลจากแบบประเมนิภายหลังจากเสร็จสิ้นโครงการจากบุคลากรและนสิิตระดับบณัฑติศกึษา 
               ภาควิชาชีวเคมี 
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1. รหัสโครงการ  (ตามเล่มรายได้) โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
   รหัสโครงการ    ชค.501/62 โครงการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2561  

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

3.2 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน (ถ้ามี) 
   นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 1 กลยุทธ์ที ่1.3 มาตรการที่ 1.3.1 
 
4.  ผู้รับผิดชอบ  
  4.1 หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตรก์ารแพทย์                                   

  4.2 ผู้รับผิดชอบ     ผศ.น.สพ.ดร.พันธุ์ชนะ  สงวนเสิมศร ี โทร 4740 

 4.3 ผู้ประสานงาน   นางกัญญ์ชลา    สีหาโคตร         โทร 4704 

 4.4 ผู้รายงานผล           ผศ.น.สพ.ดร.พันธุ์ชนะ  สงวนเสิมศร ี โทร 4740 

  
5. หลักการและเหตุผล 
 ภาควิชาชีวเคมีได้เห็นความส าคัญของการประกันคณุภาพการศึกษา จึงได้มีการจัดท าสรุปผลการด าเนนิงาน 
ของภาควิชาตลอดปีการศึกษา 2560 เพื่อพร้อมรับการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร และเผยแพร ่
ผลการประเมินให้บุคลากรทั้งภายในและภายนอกคณะไดร้ับทราบ เพื่อน าผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ 
มาเป็นแนวทางในการจัดท าแผนเพื่อพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการศึกษาของภาควิชาในปีการศึกษาต่อไป 
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6. วัตถุประสงค ์
 1) เพื่อจัดท ารายงานการประเมินตนเอง / ตรวจสอบการประกันคณุภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร (SAR/CAR) 
                ประจ าปีการศึกษา 2561 ของภาควิชาชีวเคมี 
 2) เพื่อจัดท ารายงานผลการประเมินคุณภาพภายในการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสตูร (YAR)  
                ประจ าปีการศึกษา 2561 ของภาควิชาชีวเคมี 
 
7.  เป้าหมายของโครงการ 
      7.1. เป้าหมายการด าเนินงาน 
  จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนท้ังสิ้น  33 คน  ประกอบด้วย 
       นิสิต    จ านวน 10 คน 
       อาจารย์/บุคลากร   จ านวน 30 คน 
    อื่นๆ (กรรมการ)  จ านวน  3 คน 

7.2. กิจกรรม/เนื้อหาท่ีจะด าเนินการ 
  1) จัดท ารายงานการประเมินผลตนเองการประกันคณุภาพการศึกษา ระดับหลักสตูร (SAR) 
                    ประจ าปีการศึกษา 2561 

2) รับการประเมินตรวจสอบรายงานการประเมินผลตนเองการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร (CAR)   
    ประจ าปีการศึกษา 2561 
3) จัดท ารายงานผลการประเมินคณุภาพภายในการประกันคณุภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร (YAR)  
    ประจ าปีการศึกษา 2561 
 

8. งบประมาณด าเนินการ  
  รายได้  30,000.-บาท   
ระบุรายละเอียด (แหล่งงบประมาณ)  กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุนการจัดการศึกษา 
ภาควิชาชีวเคมี  หมวดเงินอุดหนุน  โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
 1.  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางราชการ (เบี้ยเลี้ยง/ที่พัก/คา่พาหนะ)    4,000.-บาท 
 2.  ค่าวัสดุเชื้อเพลิง      2,000.-บาท 
 3.  ค่าเงินสมทบพนักงานขับรถ        500.-บาท 
 4.  ค่าตอบแทนกรรมการผู้ประเมนิ    5,000.-บาท 
 5.  ค่าอาหารกลางวัน                 5,000.-บาท 
 6.  ค่าอาหารว่าง                 3,000.-บาท 
 7.  ค่าเลี้ยงรับรอง      5,000.-บาท 
 8.  เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ   3,000.-บาท 
 9.  ค่าจ้างเหมาบริการ      1,000.-บาท 
                  10.  ค่าวัสดุในโครงการ      1,000.-บาท 
                  11.  ค่าใช้จ่ายอื่นๆ                              500.-บาท 
      รวมท้ังสิ้น          30,000.-บาท 
 หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ 
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9. ขั้นตอนและแผนการด าเนินงาน   (PDCA) 
กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

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

ขั้นวางแผนงาน (P) 
1. แต่งตั้งคณะท างาน และขออนุมัติ
โครงการ 
2. ประชุมคณะท างานเพื่อวางรูปแบบการ
ด าเนินงาน 
3. ประชุมและวางแผนการจดัท ารายงาน
การประเมินตนเอง (SAR)  

            

            

 
 

          

ขั้นด าเนินการ (D) 
1.ติดตามการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ี 
2. ท าการรายงานการประเมินตนเองใน 
(SAR) 
3. ท าการตรวจสอบการงานการประเมิน
ตนเองจาก คณะกรรมการ (CAR) 
4. ท ารายงานผลการประเมินคุณภาพ
ภายใน (YAR) 

      

  

   
 

 

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. จัดท าสรุปประเมินผลโครงการ 

            

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A) 
1. วิเคราะห์การด าเนินงานและน า
ข้อเสนอแนะไปวางแผนปรับปรุงในการจัด
โครงการปตี่อไป 

            

 

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

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1) มีการจัดท ารายงานการประเมนิตนเอง (SAR) เสร็จสิ้นภายในเดอืนกรกฎาคม 2562 
 2) รับการประเมินจากหน่วยงานภายใน (Internal assessment) ภายในเดือนสิงหาคม 2562 
 3) มีรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน (SAR/CAR/YAR) ปการศึกษา 2561 ของภาควิชาชีวเคมี  
    ภายในเดือนกันยายน 2562 
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12. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPI) 
ปริมาณ คุณภาพ เวลา ต้นทุน 

1. ผลการประเมินตนเอง/
ตรวจสอบการประกัน คุณภาพ
การศึกษา ระดับหลักสูตร ประจ าปี
การศึกษา 2561  ไม่ต่ ากว่า 3.51 

1. มกีารน าผลการประเมิน
ตรวจสอบการประกันคุณภาพ
การศึกษา ระดับหลักสูตร (CAR) 
ไปพัฒนางานของ 
ภาควิชาต่อไป 

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. การประเมินผลเชิงปริมาณ  ตามตัวช้ีวัด  (KPI)  ที่ก าหนด 
 2. มีการวิเคราะหผ์ลการประเมินภาควิชาและน าผลการประเมินคณุภาพการศึกษามาใช้เป็นแนวทางในการจัดท า 
    แผนในการพัฒนาปรับปรุงคณุภาพการศึกษาของภาควิชาในปีการศึกษาต่อไป 
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1. รหัสโครงการ  (ตามเล่มรายได้) โครงการสนับสนุนด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
   รหัสโครงการ    ชค.601/62 โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของภาควิชาชีวเคมี  
 
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  กลยุทธ์ที่ 2     หลัก    รอง     
   นโยบายที่ 4 ส่งเสริมการด าเนินงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ให้กว้างขวาง แพร่หลาย และยั่งยืน 
 แผนกลยุทธ์ดา้นท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม  กลยุทธ์ที.่.......   หลัก    รอง    
   นโยบายที่ 5 ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและปรับปรุงระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย ให้มีประสทิธิภาพ 
 แผนกลยุทธ์ดา้นบริหารจัดการ  กลยุทธ์ที.่.......     หลัก    รอง     
   นโยบายที่ 6 เร่งรัดด าเนินการด้านการบริหารสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัยให้เหมาะสมกับสถานการณ์ เพื่อสร้างขีด 
 ความสามารถในการแข่งขันในระดับประเทศและนานาชาติ 
 แผนกลยุทธ์ดา้นการจดัการทรัพยส์ิน  กลยุทธ์ที.่.......     หลัก    รอง    

3.2 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน (ถ้ามี) 
   นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 5 กลยุทธ์ที ่5.3 มาตรการที่ 5.3.1 
 
4.  ผู้รับผิดชอบ  
  4.1 หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตรก์ารแพทย์                                  

  4.2 ผู้รับผิดชอบ     ผศ.ดร.ชนนิษฎ์   ชูพยัคฆ์  โทร 4636 

 4.3 ผู้ประสานงาน   นางกัญญ์ชลา   สีหาโคตร        โทร 4704 

 4.4 ผู้รายงานผล           ผศ.ดร.ชนนิษฎ์   ชูพยัคฆ์  โทร 4636 

 
 5. หลักการและเหตุผล 

ภาควิชาชีวเคมี ไดเ้ล็งเห็นถึงความส าคัญด้านท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม จึงได้ก าหนดจัดกิจกรรมท าบญุเนื่องในวันข้ึนปีใหม่
และแสดงความเคารพต่ออาจารยภ์าควิชาท่ีล่วงลับไปแล้ว และกิจกรรมรดน้ าด าหัวอาจารย์อาวุโส เนือ่งในเทศกาลสงกรานต์ (ปีใหม่
ไทย) ของภาควิชาชีวเคมี 
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6. วัตถุประสงค ์
1) เพื่อจัดกิจกรรมท าบญุเนื่องในวันข้ึนปีใหม่และแสดงความเคารพต่ออาจารยภ์าควิชาท่ีล่วงลับไปแลว้ 
2) เพื่อจัดกิจกรรมรดน้ าด าหัวเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ (ปีใหม่ไทย) 

 

7.  เป้าหมายของโครงการ 
      7.1. เป้าหมายการด าเนินงาน 
  จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนท้ังสิ้น            140 คน  ประกอบด้วย 
      นิสิต      จ านวน            100 คน 
      อาจารย์/บุคลากร   จ านวน  30 คน 
   อื่นๆ   จ านวน             10 คน 

7.2. กิจกรรม/เนื้อหาท่ีจะด าเนินการ 
1) กิจกรรมท าบุญเนื่องในวันข้ึนปใีหม่และแสดงความเคารพต่ออาจารย์ภาควิชาที่ล่วงลับไปแล้ว 
2) กิจกรรมรดน้ าด าหัวเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ (ปีใหม่ไทย) 

 

8. งบประมาณด าเนินการ  
  รายได้  15,000.-บาท   
ระบุรายละเอียด (แหล่งงบประมาณ)  กองทุนท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม แผนงานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม งานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
ภาควิชาชีวเคมี  หมวดเงินอุดหนุน  โครงการสนับสนุนด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
 1. ค่าอาหารกลางวัน                     3,000.-บาท 
 2. ค่าอาหารว่าง                   2,000.-บาท 
 3. ค่าปัจจัยถวายพระสงฆ์      1,500.-บาท 
 4. ค่าอาหารส าหรับพระสงฆ์      2,000.-บาท 
 5. ค่าตอบแทนผู้ประกอบพิธีการ       500.-บาท 
 6. เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ    2,000.-บาท 
 7. ค่าวัสดุในโครงการ                  3,000.-บาท 
 8. ค่าใช้จ่ายอื่น       1,000.-บาท 

      รวมท้ังสิ้น          15,000.-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. จัดประชุมเพื่อเตรียมงาน วาง
แผนการด าเนินการโครงการ
มอบหมายงาน และติดต่อ
ประสานงาน 

            



 

327 

 

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. 

ขั้นด าเนินการ (D) 
1. กิจกรรมท าบุญเนื่องในวันข้ึนปีใหม่
และแสดงความเคารพต่ออาจารย์
ภาควิชาท่ีล่วงลับไปแล้ว 
3. กิจกรรมรดน้ าด าหัวเนื่องใน
เทศกาลสงกรานต ์

            

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. ประชุมคณะกรรมการเพื่อสรุปผล 
พร้อมท้ังประเมินผล 

            

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A) 
1. ประชุมเพื่อวิเคราะห์การด าเนนิงาน
และก าหนดแนวทางในการจัด
โครงการในครั้งต่อไป 

            

 

10.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 
 1) วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม ตุลาคม 2561 – มิถุนายน 2562 
 2) สถานท่ีจัดกิจกรรม ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตรก์ารแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร/วัด 
 

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
   1) มีกิจกรรมที่เสริมสรา้งให้บุคลากรและนสิิตมีจิตส านึกในการอนุรกัษ์ศิลปวัฒนธรรมความเป็นไทย 
 2) บุคลากรและนิสติ มีความรู้สึกที่ดีต่อขนบธรรมเนียมอันดีงามของไทย และมไีมตรีจติต่อกัน 
 

12. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPI) 
ปริมาณ คุณภาพ เวลา ต้นทุน 

1. ผลประเมินความพึงพอใจ
ต่อโครงการบริการวิชาการ
และท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม
ภาควิชาชีวเคมี  ค่าเฉลี่ยรวม
ไม่น้อยกว่า 3.50 

2. บุคลากร และนิสติมีความ
เข้าใจด้านคณุธรรมและ
จริยธรรมที่ดีงาม มคีวามรูส้ึก
ในการอนุรักษ์ หวงแหนและ
อยากสืบสานต่อลปวัฒนธรรม 
ไทย 

ตุลาคม 2561 – มิถุนายน 
2562 

15,000.-บาท 

 

13. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 สกอ.    ตัวช้ีวัดที ่ 6.1   สงป.   ตัวช้ีวัดที่.................  EdPEx   หมวดที่................. 
 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.................  สมศ.   ตัวช้ีวัดที ่10  

 

14. การติดตามและประเมินผลโครงการ  (โปรดระบุให้ชัดเจน)  
1. การประเมินผลเชิงปริมาณ และคุณภาพตามตัวช้ีวัด (KPI) ที่ก าหนด 

 2. การประเมินผล / ตดิตามผล ภายหลังเสร็จสิ้นโครงการ จากผู้เข้าร่วมโครงการ 


