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1.รหัสโครงการ  (ตามเล่มรายได้) โครงการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 
   รหัสโครงการ    สร.101/62 โครงการปรับปรุงแผนกลยุทธ์ภาควิชาสรีรวิทยา และตดิตาม/จดัท าแผนปฏิบัติการ 

ประจ าปี 2563 
 
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 ่ 2, 3     หลัก รอง    
   นโยบายที่ 3 ส่งเสริมการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมให้กว้างขวางและทั่วถึง 
 แผนกลยุทธ์ดา้นการบริการวิชาการ  กลยุทธ์ที ่ 1     หลัก รอง    
   นโยบายที่ 4 ส่งเสริมการด าเนินงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ให้กว้างขวาง แพร่หลาย และยั่งยืน 
 แผนกลยุทธ์ดา้นท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม  กลยุทธ์ที ่ 1     หลัก รอง    
   นโยบายที่ 5 ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและปรับปรุงระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย ให้มีประสทิธิภาพ 
 แผนกลยุทธ์ดา้นบริหารจัดการ  กลยุทธ์ที่ 1,2,3,4,5 หลัก    รอง    
   นโยบายที่ 6 เร่งรัดด าเนินการด้านการบริหารสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัยให้เหมาะสมกับสถานการณ์ เพื่อสร้างขีด 
 ความสามารถในการแข่งขันในระดับประเทศและนานาชาติ 
 แผนกลยุทธ์ดา้นการจดัการทรัพยส์ิน  กลยุทธ์ที่........         หลัก         รอง  

3.2 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน (ถ้ามี)  
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  5  กลยุทธ์ที ่1 มาตรการที่  5.1.1 ,5.1.3 , 5.1.4 
 
4.  ผู้รับผิดชอบ 
 4.1 หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ ภาควิชาสรรีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย ์

 4.2 ผู้รับผิดชอบ   ผศ.ดร.สภุาพร  พันธุ์ธีรานุรักษ ์ โทร 4651  
    ผศ.ดร.วชิราวดี   มาลากลุ  โทร 4655 
 4.3 ผู้ประสานงาน  นางธัญวรัตม ์ โสภาวัง  โทร 4724 
 4.4 ผู้รายงานผล   นางธัญวรัตม ์ โสภาวัง  โทร 4724 
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 5. หลักการและเหตุผล 
เนื่องจากภาควิชามีพันธกิจหลักคือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

จึงต้องมีการก าหนดทิศทางการพัฒนาและการด าเนินงานโดยใช้แผนกลยุทธ์เป็นเครื่องมือในการบริหารงานอย่างมีระบบ ซึ่งภาควิชาได้
จัดท าแผนกลยุทธ์เป็นระยะเวลาทุก 5 ปี โดยฉบับล่าสุด คือ ช่วง พ.ศ.2562-2566 และเพื่อให้การด าเนินงานด้านต่างๆ ของภาควิชา
เป็นไปอย่างมีระบบตามยุทธศาสตร์ต่างๆ ในแผนกลยุทธ์นั้น ภาควิชาจึงจัดท าโครงการเพื่อติดตามความก้าวหน้าและผลส าเร็จของการ
ด าเนินงานรวมทั้งระดมความคิดหาแนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน เพื่อน าข้อมูลที่ได้มาปรับปรุงให้เกิดการพัฒนา และ
เป็นแนวทางในการจัดท าแผนด าเนินงานหรือแผนปฏิบัติการประจ าปีต่อไป 
 
6. วัตถุประสงค ์

1) เพื่อติดตามและประเมินผลการด าเนินงานในแผนปฏบิัติการประจ าปี  
2) เพื่อจัดท าโครงการตามแผนปฏบิัติการประจ าปีงบประมาณ 2563 

 
7.  เป้าหมายของโครงการ 
 7.1 เป้าหมายการด าเนินงาน 
  จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนท้ังสิ้น     19 คน  ประกอบด้วย 
  บุคลากร(สายวิชาการ) จ านวน  16 คน 
  บุคลากร(สายสนับสนุน) จ านวน    3 คน 

นิสิต   จ านวน  - คน 
  อื่นๆ   จ านวน  - คน 

7.2 กิจกรรม/เนื้อหาท่ีจะด าเนินการ 
1)  ประชุมเพื่อติดตามและประเมนิผลการด าเนินงานตามแผนปฎิบตัิการประจ าปี  
2)  ประชุมเพื่อจัดท าโครงการตามแผนปฏิบตัิการประจ าปีงบประมาณ 2563  

 
8. งบประมาณด าเนินการ 
รายได้     500.-บาท   
ระบุรายละเอียด (แหล่งงบประมาณ)  กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุนการจัดการศึกษา  
ภาควิชาสรีรวิทยา หมวดเงินอุดหนุน  โครงการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 

รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
 1.  ค่ารับรองและพิธีการ (ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง)   400.-บาท 
 2.  ค่าใช้จ่ายอื่นๆ    100.-บาท 
  รวม   500.-บาท 
  หมายเหตุ: ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
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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. ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ  

            

ขั้นด าเนินการ (D) 
1. ติดตามและประเมินผลการ

ด าเนินงานประจ าป ี

            

ขั้นสรุปและประเมินผล (C)  
1.จัดท ารายงานการประเมินผลการ
ด าเนินงาน และน าเสนอต่อที่ประชุม
กรรมการบริหารคณะฯ 

            

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)  
1. วิเคราะห์การด าเนินงาน ทบทวน
การด าเนินงาน และน าข้อเสนอแนะไป
ปรับปรุงแผนปฏิบัติการประจ าปีและ/
หรือแผนกลยุทธ์ 

            

 

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

2) สถานท่ีจัดกิจกรรม  คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1) ได้แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2563 
2) บุคลากรของภาควิชา ไดม้ีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 

 

12. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPI) 
ปริมาณ คุณภาพ เวลา ต้นทุน 

1) บุคลากรของภาควิชามสี่วนร่วมในการ
ด าเนินงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

2) มีแผนปฏิบตัิการประจ าปี 2563 ของ
ภาควิชาสรรีวิทยา 

- ตุลาคม 2561– กันยายน 2562 500.-บาท 

 

13. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.................  สมศ.   ตัวช้ีวัดที่.................  
สกอ.    ตัวช้ีวัดที่    1.1  สงป.   ตัวช้ีวัดที่................. 

 

14. การติดตามและประเมินผลโครงการ  (โปรดระบุให้ชัดเจน)  
 1.  ประเมินผลเชิงปรมิาณ ตามตวัช้ีวัด (KPI) ที่ก าหนด 
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1.  รหัสโครงการ  (ตามเล่มรายได้) โครงการพัฒนาคณุภาพการศึกษา 
     รหัสโครงการ   สร.102/62 โครงการจดัท ารายงานการประเมนิตนเอง (SAR On-Line) และ YAR  
 
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 ่ 2, 3         หลัก      รอง    
   นโยบายที่ 3 ส่งเสริมการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมให้กว้างขวางและทั่วถึง 
 แผนกลยุทธ์ดา้นการบริการวิชาการ  กลยุทธ์ที่........         หลัก         รอง   
   นโยบายที่ 4 ส่งเสริมการด าเนินงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ให้กว้างขวาง แพร่หลาย และยั่งยืน 
 แผนกลยุทธ์ดา้นท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม  กลยุทธ์ที ่          หลัก         รอง    
   นโยบายที่ 5 ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและปรับปรุงระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย ให้มีประสทิธิภาพ 
 แผนกลยุทธ์ดา้นบริหารจัดการ  กลยุทธ์ที่ 1,2,3,4,5        หลัก      รอง    
   นโยบายที่ 6 เร่งรัดด าเนินการด้านการบริหารสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัยให้เหมาะสมกับสถานการณ์ เพื่อสร้างขีด 
 ความสามารถในการแข่งขันในระดับประเทศและนานาชาติ 
 แผนกลยุทธ์ดา้นการจดัการทรัพยส์ิน  กลยุทธ์ที่........         หลัก         รอง  

3.2 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน (ถ้ามี)  
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1  กลยุทธ์ที ่ 1.3 มาตรการที่  1.3.1 
 
4.  ผู้รับผิดชอบ 
 4.1 หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ ภาควิชาสรรีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย ์

 4.2 ผู้รับผิดชอบ ผศ.ดร.ทิพย์ภาพร บัวเลิง   โทร 4766 
นพ.โกวิทย์               ศุภโกศล  โทร 4655 
ดร.จรินธร                ธีระพรพันธกิจ  โทร 4767 
ผศ.ดร.อรระว ี คงสมบัต ิ  โทร 4654 
รศ.ดร.กรองกาญจน ์ ชูทิพย์  โทร 4658 
ผศ.ดร.สภุาพร พันธุ์ธีรานุรักษ ์  โทร 4651  

 4.3 ผู้ประสานงาน นางธัญวรัตม ์    โสภาวัง  โทร 4724   
 4.4 ผู้รายงานผล  นางธัญวรัตม ์    โสภาวัง  โทร 4724 
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 5. หลักการและเหตุผล 
จากที่มหาวิทยาลัยมีนโยบายที่จะให้มีการจัดท ารายงานการประเมินตนเองและการตรวจสอบทั้งในระดับคณะ และระดับ

ภาควิชา เพื่อให้มีการใช้ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานอย่างแท้จริง รวมทั้งการจัดท ารายงาน
ประจ าปีการศึกษา 2561 ของภาควิชา เพื่อประมวลผลการด าเนินงานที่ส าคัญของภาควิชา โดยเผยแพร่ข้อมูลบน website, CD และ
รูปเล่มรายงาน ให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและผู้สนใจรับทราบ 

 
6. วัตถุประสงค ์
   1) เพื่อจัดท ารายงานการประเมนิตนเองของภาควิชาและฐานข้อมลูเอกสาร/หลักฐาน บน Website (SAR/ On-Line) 
   2) เพื่อใหภ้าควิชาน าผลการประเมินคุณภาพการศึกษาและข้อเสนอแนะไปปรับปรุงพัฒนาการด าเนนิงานของภาควิชา 
   3) เพื่อเกิดการพัฒนาการด าเนินงานของภาควิชาเป็นไปอย่างต่อเนือ่งและมีประสิทธิภาพ 

  4) เพื่อให้บุคลากรทุกคนของภาควิชาได้ใช้การประกันคุณภาพเปน็เครื่องมือในการบรหิารและปฏิบัติงานอย่างแท้จริง 
   5) เพื่อจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคณุภาพการศึกษา โดยการให้ความรู้ ทักษะรวมทัง้การมีส่วนร่วมในการ 
              ประกันคุณภาพการศกึษาระหว่าง นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา บุคลากร (สายวิชาการ) และบคุลากร (สายสนับสนุน) ของ 
              ภาควิชา 
 
7.  เป้าหมายของโครงการ 
 7.1. เป้าหมายการด าเนินงาน 
  จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนท้ังสิ้น     34   คน  ประกอบด้วย 
  นิสิต   จ านวน  15 คน 
  บุคลากร (สายวิชาการ) จ านวน  16 คน 
  บุคลากร(สายสนับสนุน) จ านวน    3 คน 
  อื่นๆ   จ านวน    - คน 

7.2. กิจกรรม/เนื้อหาท่ีจะด าเนินการ 
1) จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา โดยการให้ความรู้ ทักษะรวมทั้งการมีส่วนร่วมใน

การประกันคุณภาพการศึกษาระหว่าง นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา บุคลากร (สายวิชาการ) และบุคลากร (สายสนับสนุน) ของภาควิชา 
2) จัดท ารายงานการประเมินตนเอง การตรวจประเมินและรายงานประจ าปี ภาควิชาสรีรวิทยา ประจ าปีการศึกษา 

2561 (ข้อมูล 1 ส.ค.61 – 31 ก.ค.62) 
 
8. งบประมาณด าเนินการ 
รายได้     500.-บาท   
ระบุรายละเอียด (แหล่งงบประมาณ)  กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุนการจัดการศึกษา  
ภาควิชาสรีรวิทยา หมวดเงินอุดหนุน โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

รายละเอียดค่าใช้จ่าย(จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
 1.  ค่ารับรองและพิธีการ (ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง)     500.-บาท 
     รวมเป็นเงิน                                      500.-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. ประชุมเพื่อวางแผนการจัดกิจกรรม 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 

            

ขั้นด าเนินการ (D) 
1.จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูด้้าน
การประกันคณุภาพการศึกษา 
2. จัดท ารายงานการประเมินตนเอง 
(SAR) ประจ าปีการศึกษา 2559 
(ข้อมูล 1 มิ.ย.59 – 31 ก.ค.60) 
3.ตรวจตดิตามความก้าวหน้าการ
จัดท า(SAR) ผ่านกรรมการประจ า
ภาควิชาฯ และ คณะฯ 
4. จัดประชุมเพื่ออ่าน (SAR) 
5.รับการตรวจประเมินรายงานการ
ประเมินตนเองโดยผู้ประเมิน (คณะ
เป็นผู้จัด) 
6. จัดท าเล่ม (YAR) เพื่อเผยแพร ่

            

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. สรุปผลการด าเนินงาน 
2. วิเคราะหผ์ลการด าเนินงาน 

            

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A) 
1.น าผลการประเมินมาวิเคราะห์และ
ปรับปรุงการด าเนินงานพัฒนา 

            

 
10.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 

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

 

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1) จัดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคณุภาพการศึกษา โดยการใหค้วามรู้ ทักษะ รวมทั้งการมีส่วนร่วมในการ 
    ประกันคุณภาพการศึกษาระหว่าง นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา บุคลากร(สายวิชาการ) และบุคลากร(สายสนับสนุน) ของ 
    ภาควิชา 

    2) มีรายงานการประเมินตนเอง (SAR On-Line)/การตรวจประเมนิ (CAR On-Line) 
    3) มีรายงานประจ าปี (YAR)ของภาควิชา 
    4) ภารกิจหลักท้ัง 4 ด้าน ของภาควิชาได้รับการตดิตามตรวจสอบ เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
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  5) คณะ มหาวิทยาลัย และบุคคลทั่วไปท่ีสนใจ รับทราบผลการด าเนินงานและแนวทางการพัฒนาของภาควิชาผ่านทาง         
               Website ภาควิชาสรรีวิทยา และรูปเล่มรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ประจ าปกีารศึกษา 2561 
 
12. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPI) 

ปริมาณ คุณภาพ เวลา ต้นทุน 
1.มีการจัดประชุมแลกเปลี่ยน
เรียนรูด้้านประกันคณุภาพ
การศึกษา 1 ครั้งและมี
ผู้เข้าร่วมประชุมอย่างน้อยร้อย
ละ 80 (ผ่านท่ีประชุมภาควิชา/
หลักสตูร) 
2. มีการรายงานการประเมิน
ตนเอง (SAR On-Line) 1 ครั้ง 
3. มีการตรวจประเมิน (CAR 
On-Line) 1 ครั้ง 
4. มีรายงานประจ าปี 
(YAR)ของภาควิชา 5 เล่ม 

1. ภารกิจหลักท้ัง 4 ด้าน 
ของภาควิชาได้รับการตดิตาม
และตรวจสอบ  
 

ตุลาคม 2561– กันยายน 2562 500.-บาท 

 
13. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 

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

 
14. การติดตามและประเมินผลโครงการ (โปรดระบุให้ชัดเจน)  
 1) การประเมินผลเชิงปริมาณ ตามตัวช้ีวัด (KPI) ที่ก าหนด 
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1. รหัสโครงการ (ตามเล่มรายได้) โครงการบริหารจัดการหลักสูตร 
   รหัสโครงการ สร.301/62 โครงการพัฒนานสิิตบณัฑิตศึกษา ภาควิชาสรรีวิทยา 
 
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, 3  หลัก    รอง    
   นโยบายที่ 2 ส่งเสริม สนบัสนุน การวิจัยของมหาวิทยาลัย 
 แผนกลยุทธ์ดา้นการวิจัย  กลยุทธ์ที ่1     หลัก รอง    
   นโยบายที่ 3 ส่งเสริมการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมให้กว้างขวางและทั่วถึง 
 แผนกลยุทธ์ดา้นการบริการวิชาการ  กลยุทธ์ที ่2     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 เพื่อสร้างขีด 
 ความสามารถในการแข่งขันในระดับประเทศและนานาชาติ 
 แผนกลยุทธ์ดา้นการจดัการทรัพยส์ิน  กลยุทธ์ที่........      หลัก      รอง  

3.2 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน (ถ้ามี)  
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1  กลยุทธ์ที่  1.1   มาตรการที่  1.1.2  
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3  กลยุทธ์ที่  3.1   มาตรการที่  3.1.1 ,3.1.2  
 
4.  ผู้รับผิดชอบ 
 4.1 หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ ภาควิชาสรรีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย ์

 4.2 ผู้รับผิดชอบ   ผศ.ดร.อรระวี      คงสมบัต ิ  โทร 4654 
    รศ.ดร.กรองกาญจน์    ชูทิพย์  โทร 4658   
    ดร.ทักษณ ี  มหาศิริพันธุ ์ โทร 4767 
    ผศ.ดร.นสพ.เกริกเกียรติ    จินดา              โทร 4722 
    ผศ.ดร.ทิพย์ภาพร   บัวเลิง  โทร 4658 
    นิสิตบณัฑิตศึกษา 
 4.3 ผู้ประสานงาน  นางธัญวรัตม ์  โสภาวัง  โทร 4724   
 4.4 ผู้รายงานผล   นางธัญวรัตม ์  โสภาวัง  โทร 4724 
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 5. หลักการและเหตุผล 
พันธกิจที่ส าคัญที่สุดของสถาบันอุดมศึกษาคือการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ในวิชาการและวิชาชีพ มีคุณลักษณะตามที่หลักสูตร

ก าหนดและตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ในการพัฒนาศักยภาพของนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาสรีรวิทยา ให้ตรงกับปรัชญาของหลักสูตรที่มุ่งเน้นการพัฒนาบุคคลให้มีความรู้คู่คุณธรรม ความเชี่ยวชาญทั้งด้านวิชาการและ
การค้นคว้าวิจัย และยังเห็นความส าคัญในการพัฒนานิสิตระดับบัณฑิตศึกษาให้พร้อมสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ทักษะที่หลักสูตร
มุ่งเน้น คือ 3R 3C โดย 3R ได้แก่ Reading (อ่านออก), (w) Riting (เขียนได้) (a) Rithmetics (คิดเลขเป็น) และ 3C ได้แก่ Critical 
thinking & problem solving (ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา) Communications, information 
& media literacy (ทักษะด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ) Collaboration, teamwork & leadership (ทักษะด้านความ
ร่วมมือ การท างานเป็นทีม และภาวะผู้น า) เพื่อให้นิสิตเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต นิสิตได้ใช้ความรู้ในการดูแลสุขภาพแก่คนในชุมชนหรือ
สังคม มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีและสามารถท างานเป็นทีม  
 
6. วัตถุประสงค ์
 1) เพื่อให้นิสิตมีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตร 

2) เพื่อพัฒนาความรู้และประสบการณด์้านวิชาการ การวิจยั และการบริการวิชาการ 
3) เพื่อให้นิสิตเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 

7.  เป้าหมายของโครงการ 
 7.1. เป้าหมายการด าเนินงาน 
  จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนท้ังสิ้น     50 คน  ประกอบด้วย 
  นิสิต   จ านวน  25 คน 
  บุคลากร(สายวิชาการ) จ านวน  16 คน 
  บุคลากร(สายสนับสนุน) จ านวน    3 คน 
  อื่นๆ   จ านวน    6 คน 

7.2. กิจกรรม/เนื้อหาท่ีจะด าเนินการ 
1) ปฐมนิเทศนิสิตบัณฑิตศึกษา และกิจกรรมการเตรียมความพร้อมนิสิต 
2) จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่ายด้านวิชาการและการวิจัยระหว่างผู้ทรงคุณวุฒิ คณาจารย์ และ  
    นิสิตทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพท้ังภายใน และภายนอกสถาบัน 
3) กิจกรรมเสริมสร้างคณุธรรม/จริยธรรม  
4) การบริการวิชาการที่บรูณาการกับการเรยีนการสอนและการวิจัย บริการวิชาการ 
5) จัดกิจกรรมอบรมพัฒนาและฝกึทักษะศตวรรษท่ี 21 ที่หลักสตูรมุ่งเน้น คือ 3R 3C     
6) การจัดนิสิตเป็นผู้ช่วยสอนในภาคปฏิบัติการร่วมกับคณาจารย์ 
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8. งบประมาณด าเนินการ 
รายได้     5,000.-บาท   
ระบุรายละเอียด (แหล่งงบประมาณ) กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานจัดการศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสรีรวิทยา หมวดเงินอุดหนุน โครงการบริหารจดัการหลักสูตร 

รายละเอียดค่าใช้จ่าย(จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
  1. ค่ารับรองและพิธีการ (ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง)    1,000.-บาท 
  2. ค่าตอบแทนวิทยากร     2,000.-บาท  
  3. ค่าเบี้ยเลีย้ง ค่าเช่าท่ีพักและค่าพาหนะ                                                    1,300.-บาท 
  4. ค่าวัสดุในโครงการ        200.-บาท 
  5. ค่าของที่ระลึก         200.-บาท 
  6. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ        200.-บาท 
  7. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ        100.-บาท 
     รวม               5,000.-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. ประชุมวางรูปแบบการด าเนินงาน 
2. แต่งตั้งคณะท างาน 

            

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 และ 
     สถาบันการศึกษาอ่ืน  
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11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1) นิสิตมีคุณลักษณะของบัณฑติที่พึงประสงค์ของหลักสตูร 

2) นิสิตไดร้ับการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ที่หลักสูตรมุ่งเน้น คอื 3R 3C     
 3) นิสิตมีความรู้และประสบการณ์ด้านวิชาการ การวิจัย และการบริการวิชาการ  

4) นิสิตเกิดการเรยีนรู้ตลอดชีวิต 
 
12. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPI) 

ปริมาณ คุณภาพ เวลา ต้นทุน 
1. จ านวนนิสิตระดับบณัฑิตศึกษา
เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 ของจ านวนนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษาของภาควิชาสรรีวิทยา 
2. นิสิตเข้าร่วมกิจกรรมบูรณาการ
บริการวิชาการกับการเรียนการ
สอนและการวิจัย 1 ครั้ง 
3. จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูด้้าน
วิชาการ/วิจัย 1 ครั้ง 
4. จัดกจิกรรมพัฒนานิสิต อย่าง
น้อย 3 ครั้ง 
5. นิสิตในหลักสูตรมีประสบการณ์
การเป็นผู้ช่วยสอนอย่างน้อย 2
ปฏิบัติการ 

1. นิสิตมีคณุลักษณะของบัณฑติทีพ่ึง
ประสงค์ของหลักสูตร 
2. มีความสามารถในการให้บริการ
วิชาการ  
3. นิสิตสามารถคดิวิเคราะห์ แก้ปญัหา มี
ภาวะความเป็นผู้น า และท างานเป็นทีม 
4. ผลการประเมินความรู้ภาษาอังกฤษ
ของนิสิตมีการพัฒนาเพิม่ขึ้นภายหลังจาก
เข้าร่วมกิจกรรม 
5. มีความสามารถในการอธิบาย
ปฏิบัติการให้นสิิตระดบัปริญญาตรี 

 ตุลาคม 2561–กันยายน 
2562 

 

5,000.-บาท 

 
13. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 

 สกอ.   ตัวช้ีวัดที่ 3.1, 3.2   สงป.   ตัวช้ีวัดที่.................  EdPEx   หมวดที่................. 
 ก.พ.ร  ตัวช้ีวัดที่................  สมศ.   ตัวช้ีวัดที่................  

 
14. การติดตามและประเมินผลโครงการ  (โปรดระบุให้ชัดเจน)  

1. การประเมินผลเชงิปริมาณ ตามตัวช้ีวัด (KPI) ที่ก าหนด 
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1. รหัสโครงการ  (ตามเล่มรายได้) โครงการบริหารจัดการหลักสูตร 
   รหัสโครงการ    สร.302/62 โครงการสนับสนุนทุนน าเสนอผลงานวิจัย นิสิตบณัฑิตศึกษาภาควิชาสรีรวิทยา  
 
2.  ความสอดคล้องกับพันธกิจ 

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

 
3.  ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) 

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

3.2 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน (ถ้ามี)  
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2  กลยุทธ์ที ่ 2.2 มาตรการที่ 2.2.1 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3  กลยุทธ์ที ่ 3.1 มาตรการที่ 3.1.1 
 
4.  ผู้รับผิดชอบ 
 4.1 หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ ภาควิชาสรรีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย ์

 4.2 ผู้รับผิดชอบ   ผศ.ดร.สภุาพร  พันธุ์ธีรานุรักษ ์ โทร 4651 
    ผศ.ดร.วชิราวดี    มาลากลุ  โทร 4655 
 4.3 ผู้ประสานงาน  นางธัญวรัตม ์  โสภาวัง  โทร 4724   
 4.4 ผู้รายงานผล   นางธัญวรัตม ์  โสภาวัง  โทร 4724 
 

 5. หลักการและเหตุผล 
 พันธกิจที่ส าคัญที่สุดของสถาบันอุดมศึกษาคือการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ในวิชาการและวิชาชีพ มีคุณลักษณะตามที่หลักสูตร
ก าหนดและตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ในการพัฒนาศักยภาพของนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาสรีรวิทยา ให้ตรงกับปรัชญาของหลักสูตรที่มุ่งเน้นการพัฒนาบุคคลให้มีความรู้คู่คุณธรรม ความเชี่ยวชาญทั้งด้านวิชาการและ
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การค้นคว้าวิจัย เพื่อพัฒนาให้นิสิตมีความความเช่ียวชาญทั้งด้านวิชาการและการค้นคว้าวิจัยจึงมีความจ าเป็นที่จะต้องมีการส่งเสริมให้
นิสิตได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานวิจัย 
 
6. วัตถุประสงค ์

1) เพื่อให้นิสิตมีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตร 
2) เพื่อพัฒนาประสบการณ์ด้านวชิาการ และการวิจัย โดยให้มีโอกาสไดไ้ปน าเสนอผลงานนอกสถานท่ี 
 

7.  เป้าหมายของโครงการ 
 7.1 เป้าหมายการด าเนินงาน 
  จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนท้ังสิ้น        12 คน ประกอบด้วย 
   นิสิตบณัฑิตศึกษาในหลักสตูรของภาควิชาสรรีวิทยา   12  คน 
 

7.2 กิจกรรม/เนื้อหาท่ีจะด าเนนิการ 
1) นิสิตน าเสนอผลงานวิจัยแบบ poster presentation หรือ oral presentation ในงานประชุมวิชาการต่างๆ  

 
8. งบประมาณด าเนินการ  
รายได้     48,000.-บาท 
ระบุรายละเอียด(แหล่งงบประมาณ)  กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานจัดการศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสรีรวิทยา หมวดเงินอุดหนุน โครงการบริหารจัดการหลักสูตร 

รายละเอียดค่าใช้จ่าย(จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
 1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าท่ีพัก ค่าพาหนะและค่าลงทะเบียน)    47,000.-บาท 

 2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ          1,000.-บาท 
 

   รวมทั้งสิ้น                           48,000.-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. แต่งตั้งคณะท างาน 
2. ประชุมวางรูปแบบการด าเนินงาน 

   
 

         

ขั้นด าเนินการ (D) 
จัดกิจกรรม ดังนี ้
-เตรียม abstract และ/หรือ proceeding 
-ลงทะเบียนเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ
และน าเสนอผลงาน 
-น าเสนอผลงานวิจัยแบบ poster หรือ 
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oral presentation ในงานประชุม
วิชาการต่างๆ 
ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. สรุปผลการด าเนินงาน  

            

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมนิ (A) 
1. วิเคราะหก์ารด าเนินงานและก าหนดแนว
ทางการจดัโครงการในครั้งต่อไป 

            

 
10.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 

1) วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม  ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 
2) สถานท่ีจัดกิจกรรม   คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และ 

หน่วยงานภายนอกท่ีจัดประชุมวิชาการ 
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

นิสิตบัณฑิตศึกษาในหลักสูตรของภาควิชาสรีรวิทยา ได้มีโอกาสไปน าเสนอผลงานวิจัยและแลกเปลี่ยนความรู้กับนิสิตและ
นักวิชาการจากสถาบันอื่นๆ นอกสถานท่ี รวมทั้งได้เพิ่มพูนประสบการณ์ทางวิชาการให้มากยิ่งข้ึน 
 
12. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPI) 

ปริมาณ คุณภาพ เวลา ต้นทุน 
มีจ านวนนิสิตไปน าเสนอผลงานวิจยั 
แบบ poster presentation หรือ 
oral presentation อย่างน้อย 
50% ของนิสิตบัณฑิต 

ได้รางวลัการเผยแพร่ผลงานวิจัย 
อย่างน้อย 1 คน 

ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 48,000.-บาท 

 
13. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 

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

 
14. การติดตามและประเมินผลโครงการ  (โปรดระบุให้ชัดเจน)  

1. การประเมินผลเชิงปริมาณ ตามตัวช้ีวัด (KPI) ที่ก าหนด 
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1.รหัสโครงการ  (ตามเล่มรายได้) โครงการพัฒนาคณุภาพองค์กร 
   รหัสโครงการ    สร.401/62 โครงการพัฒนางานวิจัย ภาควิชาสรีรวิทยา  
 
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, 3           หลัก      รอง    
   นโยบายที่ 2 ส่งเสริม สนบัสนุน การวิจัยของมหาวิทยาลัย 
 แผนกลยุทธ์ดา้นการวิจัย  กลยุทธ์ที่    1, 2, 3    หลัก          รอง    
   นโยบายที่ 3 ส่งเสริมการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมให้กว้างขวางและทั่วถึง 
 แผนกลยุทธ์ดา้นการบริการวิชาการ  กลยุทธ์ที ่   1, 2, 4        หลัก     รอง   
   นโยบายที่ 4 ส่งเสริมการด าเนินงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ให้กว้างขวาง แพร่หลาย และยั่งยืน 
 แผนกลยุทธ์ดา้นท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม  กลยุทธ์ที่........         หลัก         รอง  
   นโยบายที่ 5 ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและปรับปรุงระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย ให้มีประสทิธิภาพ 
 แผนกลยุทธ์ดา้นบริหารจัดการ  กลยุทธ์ที่........         หลัก         รอง  
   นโยบายที่ 6 เร่งรัดด าเนินการด้านการบริหารสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัยให้เหมาะสมกับสถานการณ์ เพื่อสร้างขีด 
 ความสามารถในการแข่งขันในระดับประเทศและนานาชาติ 
 แผนกลยุทธ์ดา้นการจดัการทรัพยส์ิน  กลยุทธ์ที่........         หลัก         รอง  

3.2 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน (ถ้ามี)  
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2  กลยุทธ์ที ่ 2.1 ,2.2 ,2.3 ,2.4 ,2.5  

มาตรการที่ 2.1.1 ,2.2.1 ,2.2.2 ,2.3.1 ,2.2.2 ,2.4.1 ,2.4.2 ,2.5.1 ,2.5.2 
 
4.  ผู้รับผิดชอบ 
 4.1 หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ ภาควิชาสรรีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย ์

 4.2 ผู้รับผิดชอบ   ผศ.ดร.จันทร์จริา วสุนธราวัฒน ์ โทร 4652  
    ดร.วันทณ ี หาญช้าง   โทร 4641 
    ดร.จรินธร ธีระพรพันธกิจ โทร 4767 
    ผศ.ดร.สภุาพร      พันธุ์ธีรานุรักษ์  โทร 4651   
 4.3 ผู้ประสานงาน  นางธัญวรัตม ์ โสภาวัง  โทร 4724   
 4.4 ผู้รายงานผล   นางธัญวรัตม ์ โสภาวัง  โทร 4724 
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 5. หลักการและเหตุผล 
ภาควิชาสรีรวิทยามีนโยบายส่งเสริมให้อาจารย์ บุคลากรของภาควิชาและนิสิตในหลักสูตร ได้มีการพัฒนาศักยภาพทาง

วิชาการ การวิจัยควบคู่กันไปกับการให้บริการวิชาการแก่สังคมในเชิงบูรณาการ การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพการวิจัย ผ่านการ
เรียนรู้จากความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ของบุคลากรในภาควิชา วิทยากรจากภายนอก และน าความรู้เหล่านั้นมาประยุกต์ใช้ในการ
ท าวิจัยเฉพาะด้าน การสร้างเครือข่ายการวิจัย และบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอนและการบริการวิชาการ 
6. วัตถุประสงค ์

1) เพื่อพัฒนาศักยภาพคณาจารย์ด้านวิชาการ และด้านงานวิจัย 
2) เพื่อจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านวิชาการและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทางสรีรวิทยา ระหว่างผู้ทรงคุณวุฒิ คณาจารย์ และ 
    นิสิตในหลักสูตรสรีรวิทยาและนิสิตทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
3) เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการและงานวิจัยระหว่างหน่วยงานภายใน/ภายนอกมหาวิทยาลัย 
4) เพื่อพัฒนาความรู้และประสบการณ์ด้านวิชาการและการวิจัยให้แก่ศิษย์เก่า และบุคคลทั่วไป 

7.  เป้าหมายของโครงการ 
 7.1. เป้าหมายการด าเนินงาน 
  จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนท้ังสิ้น     40   คน  ประกอบด้วย 
  นิสิต   จ านวน  10 คน 
  บุคลากร(สายวิชาการ) จ านวน  16 คน 
  บุคลากร(สายสนับสนุน) จ านวน    3 คน 
  อื่นๆ   จ านวน  11 คน 

7.2. กิจกรรม/เนื้อหาท่ีจะด าเนินการ 
  1) จัดกิจกรรม research talks  เพื่อน าเสนองานวิจัยที่คณาจารย์ในภาควิชาก าลังท าหรือสนใจท า ประสบการณ์
การพัฒนาโจทย์วิจัย  การเขียนขอทุนวิจัย การบริหารโครงการวิจัย การถ่ายทอดผลงานวิจัยสู่สังคม ให้ประสบความส าเร็จ  เป็นการ
กระตุ้นและพัฒนางานวิจัยของภาควิชาให้เข้มแข็งจากการเรียนรู้ ถ่ายทอดและร่วมมือกันในภาควิชา  รวมทั้งสร้างความภูมิใจในงานวิจัย
ของบุคลากรภาควิชาร่วมกัน 

2) จัดอบรมเกี่ยวกับการวิจัย เทคนิคการวิจัย การใช้เครื่องมือการวิจัย เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการและ
งานวิจัยระหว่าง วิทยากร คณาจารย์  นิสิตในหลักสูตรสรีรวิทยาและนิสิตทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ศิษย์เก่าและบุคคลภายนอก  

 

8. งบประมาณด าเนินการ 
รายได้     5,000.-บาท   
ระบุรายละเอียด(แหล่งงบประมาณ)  กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุนการจัดการศึกษา  
ภาควิชาสรีรวิทยา หมวดเงินอุดหนุน โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

รายละเอียดค่าใช้จ่าย(จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
1. ค่ารับรองและพิธีการ(ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง)   3,000.-บาท 
2. ค่าตอบแทนวิทยากร        500.-บาท 
3. ค่าของที่ระลึก          300.-บาท 
4. ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าท่ีพักและค่าพาหนะ  1,000.-บาท 
5. ค่าวัสดุโครงการ          200.-บาท 

     รวมเป็นเงิน  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. ประชุมวางรูปแบบการด าเนินงานและ 
ติดต่อ / ประสานงานวิทยากร 
2. แต่งตั้งคณะท างาน 

            

ขั้นด าเนินการ(D). 
1. ประชาสัมพันธ์โครงการ 
2. ด าเนินงานตามกิจกรรม 

            

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 
 

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1) มีการจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ด้านวิชาการและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทางสรีรวิทยา ระหว่างผู้ทรงคุณวุฒิ คณาจารย์  
    นิสิตในหลักสูตรสรีรวิทยาและนิสิตทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ศิษย์เก่า รวมทั้งบุคคลภายนอก 
2) คณาจารย์ นิสิต และบุคคลทั่วไปได้รับความรู้ด้านวิชาการ และงานวิจัย 
3) มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการและงานวิจัย 
4) นิสิตได้รับการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิต ในด้านการจัดการในสถานการณ์ต่างๆ การจัดการแก้ปัญหา 
    และภาวะผู้น า เป็นต้น  

 
12. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPI) 

ปริมาณ คุณภาพ เวลา ต้นทุน 
1. มีการจัดกิจกรรมอยา่งน้อย 1 ครั้ง 
2. จ านวนคณาจารย์และนิสติระดบั
บัณฑิตศึกษาของภาควิชา เข้าร่วม
กิจกรรม ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 (ของ
เป้าหมายโครงการที่ตั้งไว้) 

นิสิต คณาจารย์ บุคลากร 
และศิษย์เก่า น าความรู้ที่ได้
ไปประยุกต์ใช้ในด้านการ
เรียนการสอนและการวิจัย 
 

 ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 
 

5,000.-บาท 
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13. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.................    สมศ.   ตัวช้ีวัดที่ 2, 6, 8  
สกอ.    ตัวช้ีวัดที ่2.4, 2.7, 3.1, 3.2, 4.1, 5.1,5.2 สงป.   ตัวช้ีวัดที่................. 

 
14. การติดตามและประเมินผลโครงการ  (โปรดระบุให้ชัดเจน)  

1) การประเมินผลเชิงปริมาณ ตามตัวช้ีวัด  (KPI)  ที่ก าหนด 
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1.รหัสโครงการ  (ตามเล่มรายได้) โครงการพัฒนาคณุภาพองค์กร 
   รหัสโครงการ    สร.402/62 โครงการติดตาม/พัฒนาบุคลากร ภาควิชาสรรีวิทยา 
 
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  กลยุทธ์ที่  1, 2  หลัก    รอง    
   นโยบายที่ 3 ส่งเสริมการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมให้กว้างขวางและทั่วถึง 
 แผนกลยุทธ์ดา้นการบริการวิชาการ  กลยุทธ์ที่........     หลัก    รอง    
   นโยบายที่ 4 ส่งเสริมการด าเนินงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ให้กว้างขวาง แพร่หลาย และยั่งยืน 
 แผนกลยุทธ์ดา้นท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม  กลยุทธ์ที่........     หลัก    รอง    
   นโยบายที่ 5 ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและปรับปรุงระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย ให้มีประสทิธิภาพ 
 แผนกลยุทธ์ดา้นบริหารจัดการ  กลยุทธ์ที ่ 2  หลัก    รอง    
   นโยบายที่ 6 เร่งรัดด าเนินการด้านการบริหารสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัยให้เหมาะสมกับสถานการณ์ เพื่อสร้างขีด 
 ความสามารถในการแข่งขันในระดับประเทศและนานาชาติ 
 แผนกลยุทธ์ดา้นการจดัการทรัพยส์ิน  กลยุทธ์ที่........         หลัก         รอง  

3.2 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน (ถ้ามี)  
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  กลยุทธ์ที ่ 1.2  มาตรการที่  1.2.1 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  กลยุทธ์ที ่ 2.1 ,2.2 ,2.3 ,2.4 ,2.5  

มาตรการที่ 2.1.1 ,2.2.1 ,2.2.2 ,2.3.1 ,2.3.2 ,2.4.1 ,2.4.2 ,2.5.1 ,2.5.2 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  กลยุทธ์ที ่ 4.1 ,4.2     

มาตรการที่ 4.1.1 ,4.2.1 ,4.2.2   
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5  กลยุทธ์ที ่ 5.1  มาตรการที่ 5.1.3 ,5.1.4 

 
4.  ผู้รับผิดชอบ 
 4.1 หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ           ภาควิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย ์

 4.2 ผู้รับผิดชอบ                       ผศ.ดร.สุภาพร   พันธุ์ธีรานุรักษ ์ โทร 4651 
    ผศ.ดร.วชิราวดี  มาลากลุ โทร 4655 
 4.3 ผู้ประสานงาน  นางธัญวรัตม ์    โสภาวัง โทร 4724   
 4.4 ผู้รายงานผล   นางธัญวรัตม ์    โสภาวัง โทร 4724 
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 5. หลักการและเหตุผล 
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษา 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาสรีรวิทยา (พ.ศ. 2558) และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสรีรวิทยา (พ.ศ. 2556) โดยมีการบริหารจัดการหลักสูตรให้ด าเนินงาน
อย่างมีประสิทธิภาพเป็นไปตามกรอบมาตรฐานของคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา ที่ประกาศโดยส านักคณะกรรมการการอุดมศึกษา (พ.ศ. 2553) 
ทั้งนี้เพื่อมุ่งเน้นตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัยและคณะในการสร้างบัณฑิตให้มีงานท า และสามารถไปท างานได้ทุกแห่งทั้งในและ
นอกประเทศ ซึ่งภาควิชามีนโยบายในการบูรณาการด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการที่ส่งเสริมให้อาจารย์และ
บุคลากรของภาควิชา รวมทั้งนิสิตในหลักสูตร ได้มีการพัฒนาทางวิชาการและการวิจัยควบคู่กันไป ตลอดจนใช้ความรู้ความสามารถใน
การให้บริการวิชาการแก่สังคม เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพและความพร้อมของบุคลากรควบคู่ไปกับมาตรฐานทางวิชาการ รวมทั้งการ
พัฒนางานวิจัยพื้นฐานควบคู่ไปกับการวิจัยประยุกต์ที่อาจด าเนินการในลักษณะหุ้นส่วน (Partnership) หรือการสร้างเครือข่าย 
(Networking) ระหว่างหน่วยงานภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัย ภาควิชาจึงได้จัดตั้งโครงการติดตาม/พัฒนาบุคลากร ภาควิชาสรีรวิทยา
ขึ้น  เพื่อติดตาม/พัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีความรู้ความสามารถในการสร้างบัณฑิตที่มีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์  และเสริมสร้างหลักสูตรของภาควิชาให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานฯ นอกจากนั้นเพื่อเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาตนเอง
เพื่อเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้นต่อไป 
 
6. วัตถุประสงค ์

1) เพื่อติดตาม/พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวิชาการและด้านงานวิจัย 
2) เพื่อติดตาม/ส่งเสริมสนับสนุนการเพิ่มพูนต าแหน่งวิชาการหรือผลงานทางวิชาการของบุคลากร   

   
7.  เป้าหมายของโครงการ 
 7.1 เป้าหมายการด าเนินงาน 
  จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนท้ังสิ้น      19 คน ประกอบด้วย 
   บุคลากร (สายวิชาการ) จ านวน  16 คน 
   บุคลากร (สายสนับสนุน) จ านวน    3 คน 

7.2 กิจกรรม/เนื้อหาท่ีจะด าเนินการ 
1) ส ารวจความต้องการในการพัฒนาตนเองในด้านวิชาการและวิจัย 
2) ติดตามการเข้าร่วมกิจกรรมของบคุลากรเกี่ยวกับการเพิ่มพูน/แลกเปลี่ยนเรียนรูด้้านวิชาการและวิจัยกับ

หน่วยงานภายใน/ภายนอกภาควิชา  
  
8. งบประมาณด าเนินการ 
รายได้     500.-บาท   
ระบุรายละเอียด (แหล่งงบประมาณ)  กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุนการจัดการศึกษา  
ภาควิชาสรีรวิทยา  หมวดเงินอุดหนุน โครงการพัฒนาคุณภาพองค์กร 

รายละเอียดค่าใช้จ่าย(จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
 1. ค่ารับรองและพิธีการ (ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง)   300.-บาท 

 2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ        200.-บาท 
   รวมทั้งสิ้น                           500.-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. แต่งตั้งคณะกรรมการ 
2. ประชุมคณะกรรมการ 

 
 

           

ขั้นด าเนินการ (D) 
1. ส ารวจความต้องการพัฒนาตนเอง 
2. ติดตาม/พัฒนาการเข้าร่วมกิจกรรม
แลกเปลีย่นเรยีนรู้กับหน่วยงานภายใน
และ/หรือภายนอก 

 
 
 
 

           

ขั้นสรุปและประเมินผล (C)  
1.วิเคราะหผ์ลการตดิตาม สรุปผลและ
ประเมินผลโครงการ 

            

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน(A)  
1.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวิเคราะห์
การด าเนินงานและก าหนดแนว
ทางการจัดโครงการในครั้งต่อไป 

            

 

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

 

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1) มีการเพิ่มพูน/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการและงานวิจัยของบุคลากรภาควิชากับหน่วยงานภายใน/ภายนอก 
2) บุคลากรของภาควิชามีความพร้อมเพื่อเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น 

 

12. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPI) 
ปริมาณ คุณภาพ เวลา ต้นทุน 

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตร/บคุลากรมีการส ารวจความ
ต้องการพัฒนาตนเอง อย่างน้อย 1 ครั้ง 
2. อาจารย์ประจ าหลักสูตร/บคุลากรมีการเข้าร่วมกิจกรรม
พัฒนาด้านวิชาการ/งานวิจัย อย่างน้อย 1 กิจกรรม 

- ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 500.-บาท 

 

13. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
  ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่ -    สมศ.   ตัวช้ีวัดที ่2  
  สกอ.    ตัวช้ีวัดที่ 4.1, 4.2   สงป.   ตัวช้ีวัดที่ – 

 

14. การติดตามและประเมินผลโครงการ  (โปรดระบุให้ชัดเจน)  
      1) การประเมินผลเชิงปริมาณ ตามตัวช้ีวัด  (KPI)  ที่ก าหนด 
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1.รหัสโครงการ  (ตามเล่มรายได้) โครงการบริหารจัดการหลักสูตร 
   รหัสโครงการ    สร.501/62 โครงการพัฒนาหลักสตูรและสาระรายวิชา ภาควิชาสรีรวิทยา  
 
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 ่1, 2, 3 หลัก    รอง    
   นโยบายที่ 3 ส่งเสริมการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมให้กว้างขวางและทั่วถึง 
 แผนกลยุทธ์ดา้นการบริการวิชาการ  กลยุทธ์ที่ 1, 2     หลัก รอง   
   นโยบายที่ 4 ส่งเสริมการด าเนินงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ให้กว้างขวาง แพร่หลาย และยั่งยืน 
 แผนกลยุทธ์ดา้นท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม  กลยุทธ์ที่........     หลัก      รอง  
   นโยบายที่ 5 ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและปรับปรุงระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย ให้มีประสทิธิภาพ 
 แผนกลยุทธ์ดา้นบริหารจัดการ  กลยุทธ์ที่........     หลัก      รอง  
   นโยบายที่ 6 เร่งรัดด าเนินการด้านการบริหารสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัยให้เหมาะสมกับสถานการณ์ เพื่อสร้างขีด 
 ความสามารถในการแข่งขันในระดับประเทศและนานาชาติ 
 แผนกลยุทธ์ดา้นการจดัการทรัพยส์ิน  กลยุทธ์ที่........     หลัก      รอง  

3.2 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน (ถ้ามี)  
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1  กลยุทธ์ที ่ 1.1 ,1.3  มาตรการที่  1.1.1 ,1.3.1 
 
4.  ผู้รับผิดชอบ 
 4.1 หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ ภาควิชาสรรีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย ์

 4.2 ผู้รับผิดชอบ   รศ.ดร.กรองกาญจน ์ ชูทิพย์  โทร 4658 
    ผศ.ดร.อรระวี     คงสมบัต ิ  โทร 4654 
    ผศ.ดร.นสพ.เกริกเกียรติ    จินดา              โทร 4722 
    ผศ.ดร.ปิยะรัตน์    ศรีสว่าง    โทร 4655 
    ผศ.ดร.วชิราวดี    มาลากลุ  โทร 4655 
    ผศ.ดร.จันทร์จริา   วสุนธราวัฒน ์ โทร 4652 
 4.3 ผู้ประสานงาน  นางธัญวรัตม ์  โสภาวัง  โทร 4724   
 4.4 ผู้รายงานผล   นางธัญวรัตม ์  โสภาวัง  โทร 4724 
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 5. หลักการและเหตุผล 
 จากท่ีมีการปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และหลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสรีรวิทยา หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2561 เพื่อให้เกิดความสอดคล้องของสาระรายวิชาและปรัชญา วัตถุประสงค์ของหลักสูตร และมีความทันสมัย จึงมีความจ าเป็นที่
จะต้องมีการปรับปรุงและพัฒนาสาระรายวิชาต่างๆ ของหลักสูตร  
 
6. วัตถุประสงค ์

เพื่อปรับปรุงและพัฒนาสาระรายวิชาของหลักสูตรให้สอดคล้องกับปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร และมีความทันสมัย 
 

7.  เป้าหมายของโครงการ 
 7.1 เป้าหมายการด าเนินงาน 
  จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนท้ังสิ้น      23 คน ประกอบด้วย 
   บุคลากร (สายวิชาการ) จ านวน  16 คน 
   บุคลากร (สายสนับสนุน) จ านวน    3 คน 
   อื่นๆ   จ านวน    4 คน 

7.3 กิจกรรม/เนื้อหาท่ีจะด าเนนิการ 
1)    รวบรวมข้อมูลผลการประเมินรายวิชา และ มคอ .5 ของหลักสูตร ในปีการศึกษา 2560 ของปรัชญาดุษฎี

บัณฑิต และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสรีรวิทยา และประชุมหารืออาจารย์ประจ าหลักสูตร  
2) จัดประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร ร่วมกับอาจารย์ภาควิชาและคณะที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการบูรณาการ 

ความรู้ทางสรีรวิทยากับศาสตร์ต่างๆ ท่ีเกี่ยข้อง  
3) จัดท า มคอ.3 ของหลักสูตร 
4) จัดท ากรอบพัฒนา double degree ร่วมกับบัณฑิตวิทยาลัย 

 
8. งบประมาณด าเนินการ  
รายได้     1,000.-บาท 
ระบุรายละเอียด(แหล่งงบประมาณ)  กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานจัดการศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสรีรวิทยา หมวดเงินอุดหนุน โครงการบริหารจัดการหลักสูตร 

รายละเอียดค่าใช้จ่าย(จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
 1. ค่ารับรองและพิธีการ (ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง)    700.-บาท 
 2. ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ     200.-บาท 

 3. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ      100.-บาท 
   รวมทั้งสิ้น                         1,000.-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 
2. ประชุมวางรูปแบบการด าเนินงาน 

   
 

         

ขั้นด าเนินการ (D) 
1. จัดกิจกรรม ดังน้ี 
- รวบรวมข้อมูลผลการประเมิน
รายวิชา มคอ. 5 
- จัดประชุมอาจารย์ประจ าหลักสตูร 
ร่วมกับอาจารย์ภาควิชาและคณะที่
เกี่ยวข้อง 
- จัดท า มคอ. 3 

            

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. สรุปผลการด าเนินงาน  

            

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมนิ (A) 
1. วิเคราะหก์ารด าเนินงานและก าหนด
แนวทางการจัดโครงการในครั้งต่อไป 

            

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

 

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
สาระรายวิชาที่ถูกปรับปรุง และ มคอ 3 ของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสรีรวิทยา 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ที่สอดคล้องกับปรัชญา วัตถุประสงค์และค าอธิบายรายวิชาของหลักสูตร แนวทางการพัฒนา double 
degree program 
 

12. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPI) 
ปริมาณ คุณภาพ เวลา ต้นทุน 

1. มคอ.3 ทุกรายวิชาที่เปิดใน      
ปีการศึกษา 2561  

สาระรายวิชามีความสอดคล้องกับปรัชญา 
วัตถุประสงค์ และมคีวามทันสมัย 

ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 1,000.-บาท 

 

13. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 สกอ.    ตัวช้ีวัดที่  5.1, 5.2  สงป.   ตัวช้ีวัดที่.................  EdPEx   หมวดที่................. 
 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่  14   สมศ.   ตัวช้ีวัดที่  2  

 

14. การติดตามและประเมินผลโครงการ  (โปรดระบุให้ชัดเจน)  
1. การประเมินผลเชิงปริมาณ ตามตัวช้ีวัด (KPI) ที่ก าหนด 
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1.รหัสโครงการ  (ตามเล่มรายได้) โครงการพัฒนาคณุภาพการศึกษา 
   รหัสโครงการ    สร.502/62 โครงการส่งเสริมการเรยีนการสอน ภาควิชาสรรีวิทยา 
 
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  กลยุทธ์ที่  3         หลัก      รอง    
   นโยบายที่ 3 ส่งเสริมการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมให้กว้างขวางและทั่วถึง 
 แผนกลยุทธ์ดา้นการบริการวิชาการ  กลยุทธ์ที่........         หลัก         รอง  
   นโยบายที่ 4 ส่งเสริมการด าเนินงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ให้กว้างขวาง แพร่หลาย และยั่งยืน 
 แผนกลยุทธ์ดา้นท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม  กลยุทธ์ที่........         หลัก         รอง  
   นโยบายที่ 5 ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและปรับปรุงระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย ให้มีประสทิธิภาพ 
 แผนกลยุทธ์ดา้นบริหารจัดการ  กลยุทธ์ที่........         หลัก         รอง  
   นโยบายที่ 6 เร่งรัดด าเนินการด้านการบริหารสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัยให้เหมาะสมกับสถานการณ์ เพื่อสร้างขีด 
 ความสามารถในการแข่งขันในระดับประเทศและนานาชาติ 
 แผนกลยุทธ์ดา้นการจดัการทรัพยส์ิน  กลยุทธ์ที่........         หลัก         รอง  

 
3.2 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน (ถ้ามี)  

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1   กลยุทธ์ที ่1.1 ,1.4  มาตรการที่ 1.1.1 ,1.1.2 ,1.4.1  
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3   กลยุทธ์ที่ 3.1   มาตรการที่ 3.1.1 ,3.1.21 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  กลยุทธ์ที่ 4.1  มาตรการที่ 4.1.1 

 
4.  ผู้รับผิดชอบ 
 4.1 หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ ภาควิชาสรรีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย ์

 4.2 ผู้รับผิดชอบ   ผศ.ดร.สะการะ    ตันโสภณ  โทร 4655 
    ดร.วันทณ ี  หาญช้าง  โทร 4641 
 4.3 ผู้ประสานงาน  นางธัญวรัตม ์  โสภาวัง  โทร 4724   
 4.4 ผู้รายงานผล   นางธัญวรัตม ์  โสภาวัง  โทร 4724 
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 5. หลักการและเหตุผล 
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีภารกิจหลักในการจัดการเรียนการสอน เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพโดย

ภาควิชารับผิดชอบสอนเนื้อหาพื้นฐานในรายวิชาสรีรวิทยาทางการแพทย์และรายวิชาสรีรวิทยาพื้นฐานส าหรับการเรียนต่อในช้ันคลินิค
และการท าวิจัยของคณะต่างๆ ในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้แก่ คณะเภสัชศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ 
คณะสหเวชศาสตร์ และนิสิตในสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ซึ่งภาควิชาสรีรวิทยาได้มีการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและน า
ข้อเสนอแนะมาปรับเป็นความรู้ความเข้าใจในการบูรณาการความรู้ทางด้านการวิจัยทางสรีรวิทยา  แนวทางในการพัฒนาคุณภาพการ
เรียนการสอนให้กับนิสิต โดยในปีการศึกษาท่ีผ่านมาภาควิชาไดจ้ัดโครงการเพิ่มทักษะความรูค้วามเข้าใจในการบูรณาการความรูท้างด้าน
การวิจัยทางสรีรวิทยากับการเรียนการสอนซึ่งเป็นกิจกรรมที่ท าให้นิสิตมีความรู้และความเข้าใจในศาสตร์ทางสรีรวิทยาเพิ่มมากข้ึน และ
มีนิสิตที่สนใจท าการศึกษาวิจัยทางสรีรวิทยา ส าหรับในปีการศึกษานี้ ภาควิชาได้มีการวางแผนการในการพัฒนาการเรียนการสอนโดย
การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ส าหรับบุคลากรในภาควิชาสรีรวิทยา เพื่อให้ได้แนวทางในการจัดท าเนื้อหาทั้งในภาคบรรยายและ/
หรือภาคปฏิบัติการ การประเมินประสิทธิภาพการเรียนการสอน แนวทางการประเมินความรู้ และการพัฒนาการเรียนของนิสิต โดยมี
วัตถุประสงค์ในการเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนในรายวิชาสรีรวิทยาให้กับนิสิตสาขาวิทยาสุขภาพที่เกี่ยวข้อง 

นอกจากนี้ คณาจารย์ภาควิชาสรีรวิทยา ได้รับผิดชอบในการสอนรายวิชาตามแผนการศึกษาของนิสิตคณะแพทยศาสตร์ใน
ช้ันพรีคลินิก ซึ่งในแต่ละปีจะมีกิจกรรมระดับนานาชาติ เรียกว่า Physiology Quiz เป็นประจ าทุกปี กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ริเริ่มโดย 
University of Malaya เพื่อเพิ่มทักษะและความรู้ทางด้านสรีรวิทยาให้กับนิสิตในคณะแพทยศาสตร์ของมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมในระดับ
นานาชาติ ทางภาควิชาสรีรวิทยาร่วมกับคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรได้ให้ความส าคัญกับกิจกรรมดังกล่าว โดยการส่งนิสิต
เข้าร่วมกิจกรรม Physiology quiz เป็นประจ าทุกปี และเพื่อให้นิสิตได้มีการเตรียมความรู้ทางด้านสรีรวิทยาส าหรับการเข้าร่วมกิจกรรม
ดังกล่าว ภาควิชาสรีรวิทยาจึงได้จัดโครงการในการพัฒนาทางด้านวิชาการแก่นิสิตแพทย์เพื่อเตรียมความพร้อมส าหรับการเข้าร่วม 
Physiology quiz โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตแพทย์มีความรูแ้ละพัฒนาทักษะทางวิชาการด้านสรีรวิทยาและสามารถเข้าร่วมกิจกรรม
ในระดับนานาชาติเพื่อสร้างช่ือเสียงให้กับมหาวิทยาลัยนเรศวรได้ 
 
6. วัตถุประสงค ์

1) เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางและปรับปรุงเนื้อหาสาระในรายวิชาสรีรวิทยาการแพทย์และสรีรวิทยาพื้นฐาน 
2) เพื่อพัฒนาความรู้เชิงวิชาการดา้นสรรีวิทยาและทักษะการสื่อสารส าหรับนสิิตแพทยส์ าหรับการเข้าร่วมกิจกรรมในระดับ

นานาชาติ 
 
7.  เป้าหมายของโครงการ 
 7.1 เป้าหมายการด าเนินงาน 
  จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนท้ังสิ้น      29 คน ประกอบด้วย 
   บุคลากร (สายวิชาการ) จ านวน  16 คน 
   บุคลากร (สายสนับสนุน) จ านวน    3 คน 
   นิสิต   จ านวน  10 คน 

7.2 กิจกรรม/เนื้อหาท่ีจะด าเนินการ 
1. กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนรายวิชาสรรีวิทยาส าหรับนสิิตระดับปรญิญาตรี 
2. กิจกรรมเสรมิความรู้นิสิตแพทย์ส าหรับการไปสอบแข่งขันตอบปญัหาสรีรวิทยานานาชาติ  
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8. งบประมาณด าเนินการ 
รายได้     500.-บาท  
ระบุรายละเอียด(แหล่งงบประมาณ)  กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุนการจัดการศึกษา  
ภาควิชาสรีรวิทยา หมวดเงินอุดหนุน โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

รายละเอียดค่าใช้จ่าย(จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
 1. ค่ารับรองและพิธีการ (ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง)  300.-บาท 

 2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ         200.-บาท 
    รวมทั้งสิ้น                          500.-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. ประชุมวางรูปแบบการด าเนินงาน 
2. แต่งตั้งคณะท างาน 
3. คณาจารย์และ/หรือนิสิต
บัณฑิตศึกษาเตรียมเนื้อหาส าหรับ
กิจกรรม 
4. เตรียมวสัดุอุปกรณส์ าหรบัการจัด
กิจกรรม 

   
 
 
 
 
 
 

         

ขั้นด าเนินการ(D) 
1. จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เนื้อหาและแนวทางในการพัฒนา 

            

ขั้นสรุปและประเมินผล(C) 
1. อภิปรายและสรุปผลการด าเนนิงาน  
2. จัดท ารายงานผลสรุปการจัด
กิจกรรม 

            

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมนิ(A) 
1. วิเคราะหก์ารด 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) นิสิตมีความเข้าใจเกี่ยวกับการศึกษาต่อและการท าวิจัยทางด้านสรีรวิทยา 
2) จ านวนนิสิตที่มีความประสงค์ในการศึกษาต่อและ/หรือท าวิจัยทางด้านสรีรวิทยาเพิ่มจากปีการศึกษา 2560 

 
12. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPI) 

ปริมาณ คุณภาพ เวลา ต้นทุน 
1.จ านวนอาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
2. มีการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้
ทางด้านสรรีวิทยาอย่างน้อย 1 ครัง้ 
3. มีการปรับปรุงเนื้อหารายวิชาภาค
บรรยายหรือภาคปฏิบตัิการอย่างน้อย 1 
หัวข้อ 

ผลประเมินความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 70 

ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 500.-บาท 

กิจกรรมที่ 2:  
1.จ านวนอาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
2. มีการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้
ทางด้านสรรีวิทยาให้แก่นิสติแพทย์ อย่าง
น้อย 2 ครั้ง 
3. มีนิสิตประสงคไ์ปแข่งขันตอบปญัหา
สรีรวิทยาระดับนานาชาตสิรรีวิทยา อย่าง
น้อย 3 คน 

ผลประเมินความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 70 

 
13. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 

ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่ -  สมศ.   ตัวช้ีวัดที ่2  
สกอ.    ตัวช้ีวัดที่ 2.4, 2.6  สงป.   ตัวช้ีวัดที่ – 
 

14. การติดตามและประเมินผลโครงการ  (โปรดระบุให้ชัดเจน)  
      1. การประเมินผลเชิงปริมาณ ตามตัวช้ีวัด  (KPI)  ที่ก าหนด 
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1.รหัสโครงการ  (ตามเล่มรายได้) โครงการบริการวิชาการแก่สังคม 
   รหัสโครงการ    สร.503/62 โครงการบริการวิชาการสูส่ังคม ภาควิชาสรีรวิทยา 
 
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 ่ 1         หลัก      รอง     
   นโยบายที่ 3 ส่งเสริมการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมให้กว้างขวางและทั่วถึง 
 แผนกลยุทธ์ดา้นการบริการวิชาการ  กลยุทธ์ที ่  1, 2, 3     หลัก         รอง    
   นโยบายที่ 4 ส่งเสริมการด าเนินงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ให้กว้างขวาง แพร่หลาย และยั่งยืน 
 แผนกลยุทธ์ดา้นท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม  กลยุทธ์ที่........         หลัก         รอง  
   นโยบายที่ 5 ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและปรับปรุงระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย ให้มีประสทิธิภาพ 
 แผนกลยุทธ์ดา้นบริหารจัดการ  กลยุทธ์ที่........         หลัก         รอง  
   นโยบายที่ 6 เร่งรัดด าเนินการด้านการบริหารสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัยให้เหมาะสมกับสถานการณ์ เพื่อสร้างขีด 
 ความสามารถในการแข่งขันในระดับประเทศและนานาชาติ 
 แผนกลยุทธ์ดา้นการจดัการทรัพยส์ิน  กลยุทธ์ที่........         หลัก         รอง  

3.2 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน (ถ้ามี)  
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2  กลยุทธ์ที ่2.4 มาตรการที่ 2.4.1 
 
4.  ผู้รับผิดชอบ 
 4.1 หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ ภาควิชาสรรีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย ์

 4.2 ผู้รับผิดชอบ   ผศ.ดร.ปิยะรัตน์   ศรีสว่าง  โทร 4655 
    อ.กิติณัฐ   รอดทองดี โทร 4655 
    ผศ.ดร.ทิพย์ภาพร บัวเลิง  โทร 4766 
    คณาจารย์ บุคลากรสายสนบัสนุน และนิสติ ภาควิชาสรีรวิทยา   
 4.3 ผู้ประสานงาน  นางธัญวรัตม ์ โสภาวัง  โทร 4724   
 4.4 ผู้รายงานผล   นางธัญวรัตม ์ โสภาวัง  โทร 4724 
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 5. หลักการและเหตุผล 
  ภาควิชาสรีรวิทยา ได้ด าเนินการตามพันธกิจของคณะ และมีความสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยนเรศวร ด้านการ
ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม มุ่งส่งเสริมการเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยทางสรีรวิทยา และความรู้ทางสรีรวิทยาของระบบ
ต่างๆของร่างกาย เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ด้วยเหตุผลดังกล่าว จึงได้จัดส่งข้อเสนอโครงการบริการตรวจวัด
สมรรถภาพทางกาย และการร าไม้พลองป้าบุญมี เพื่อส่งเสริมการดูแลสุขภาพกายและใจอย่างยั่งยืน ด้วยการเช่ือมโยงงานให้บริการ
วิชาการเข้ากับการเรียนการสอน การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และการวิจัย  สนับสนุนให้คณาจารย์ บุคลากรและนิสิตมีจิตอาสาใน
ภาควิชาฯ ได้น าองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เกิดจากผลงานวิจัยรวมทั้งความรู้ทางสรีรวิทยาของระบบต่างๆของร่างกาย 
แก้ปัญหาด้านสุขภาพแก่คนในชุมชุน โดยด าเนินงานในรูปแบบการให้บริการตรวจวัด -ประเมินสมรรถภาพกาย และการร าไม้พลองป้า
บุญมี เพื่อส่งเสริมสุขภาพกายและใจของคนในวัยท างานและผู้สูงอายุ และให้ความรู้แก่คนในชุมชน เพื่อให้คนในชุมชนมีความรู้ ความ
เข้าใจในการส่งเสริม ป้องกันและการดูแลสุขภาพของตนเอง บุคคลในครอบครัวและชุมชน ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพท่ีถูกต้อง และ
ส่งเสริมให้ชุมชนตระหนักและสามารถดูแลสุขภาพที่ถูกต้องได้อย่างยั่งยืน ยังน าผลการด าเนินงานไปปรับปรุงการเรียนการสอนทาง
สรีรวิทยา อันจะน าไปสู่การสร้างโอกาสการเปิดรายวิชาใหม่ และการปรับปรุงหลักสูตรต่อไป อีกทั้งเพื่อสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่าง 
ภาควิชา คณะ มหาวิทยาลัย กับ ชุมชน 
  ปัจจุบันในประเทศไทยมีผู้สูงอายุจ านวนมากข้ึนๆ ในหลายพื้นท่ีผู้สูงอายุถูกปล่อยไว้ตามล าพัง ขาดการดูแลอย่างเหมาะสมท า
ให้ความสามารถในการช่วยเหลือตัวเองลดลง ประกอบกับสังคมไทยมีการใช้ชีวิตประจ าวันคล้ายๆกับในประเทศกลุ่มตะวันตกมากขึ้น
โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาหารการกิน ท าให้สังคมไทยมีผู้สูงอายุท่ีมีน้ าหนักตัวมาก ส่งผลการใช้ใช้ชีวิตประจ าวัน มีโอกาสพลัดตกหกล้มได้ง่าย 
การออกก าลังกายโดยใช้ไม้พลองเป็นวิธีการออกก าลังกายที่ง่าย แรงเสียดทานหรือแรงกระแทกต่อข้อกระดูกน้อย จึงเหมาะกับผู้สูงอายุ 
อุปกรณ์ยังสามารถประยุกต์ใช้ได้ตามความเหมาะสมและสามารถใช้ออกก าลังได้ทุกที่ การออกก าลังกายด้วยการร าไม้พลองจึงเหมาะที่
จะน ามาใช้กับผู้สูงอายุ 
  ดังนั้นการด าเนินงานบริการวิชาการของภาควิชาฯ ในรูปแบบการให้บริการตรวจวัด-ประเมินสมรรถภาพกาย และการร าไม้
พลองป้าบุญมี จึงสนับสนุนให้ชุมชนเล็งเห็นความส าคัญ เกิดการสร้างกระแสสังคมของการดูและส่งเสริมสุขภาพกายและใจที่ดี เพื่อการ
สร้างเสริมสุขภาวะร่างกายและจิตใจให้แข็งแรง ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการสามารถน าความรู้ทางศาสตร์วิชาการไป
ประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของตนเอง ครอบครัว และชุมชน มาปรับใช้ในชีวิตประจ าวันทั้งนี้ รายจ่ายด้านการดูแล
รักษาสุขภาพก็จะลดลงตามไปด้วย ท้ายที่สุดยังเป็นการส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและสนับสนุนปัจจัยที่ ก่อให้เกิดการ
เรียนรู้แก่เด็กและเยาวชนอย่างยั่งยืนต่อไป 
 
6. วัตถุประสงค ์

1. เพื่อให้คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตในภาควิชาฯ ได้น าองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เกิดจากผลงานวิจัยรวมทั้ง
ความรู้ทางสรีรวิทยาแก้ปัญหาด้านสุขภาพกายและใจแก่คนในชุมชุน โดยด าเนินงานในรูปแบบการให้บริการตรวจวัด-ประเมิน
สมรรถภาพกาย สอน/สาธิตการร าไม้พลองป้าบุญมี เพื่อส่งเสริมสุขภาพกายและใจผู้สูงอายุ และให้ความรู้แก่คนในชุมชน เพื่อ
ส่งเสริมให้ชุมชนตระหนักและสามารถดูแลสุขภาพท่ีถูกต้องได้อย่างยั่งยืน 

2. เพื่อน าผลการด าเนินงานไปปรับปรุงการเรียนการสอนทางสรีรวิทยา อันจะน าไปสู่การสร้างโอกาสการเปิดรายวิชาใหม่ และ
การปรับปรุงหลักสูตรต่อไป 

3. เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง ภาควิชา คณะ มหาวิทยาลัย กับ ชุมชน 
4. เพื่อสร้างจิตส านึกในด้านจิตอาสาให้แก่คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต ในภาควิชาฯ ในการสร้างสรรค์งานบริการวิชาการเพื่อ

พัฒนาคุณภาพชีวิตคนในชุมชนและสังคม 
5. เพื่อสนับสนุนการบูรณาการงานบริการวิชาการกับการเรียนการสอนหรือการวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ได้จริง ของคณาจารย์ 

บุคลากร และนิสิต ในภาควิชาฯ 



 

 

358 
 

7.  เป้าหมายของโครงการ 
 7.1 เป้าหมายการด าเนินงาน 
  จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนท้ังสิ้น     80-100   คน  ประกอบด้วย 

1. ผู้ให้บริการ 
นิสิต   จ านวน     35 คน 

 บุคลากร(สายวิชาการ) จ านวน     10 คน 
 บุคลากร(สายสนับสนุน) จ านวน       3 คน 

2. ผู้รับบริการ  จ านวน  70-90 คน 
7.2 กิจกรรม/เนื้อหาท่ีจะด าเนินการ 

1)  ให้บริการวิชาการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลยั โดยจดักิจกรรม ดังน้ี 
- การให้ความรูด้้านสรีรวิทยา การแนะน างานและปฏิบัติการด้านสรรีวิทยาแก่ผู้ศึกษาดูงาน 
- จัดให้ความรู้และฝึกการร าไม้พลองป้าบุญ 

8. งบประมาณด าเนินการ  
 รายได้     500.-บาท   
ระบุรายละเอียด (แหล่งงบประมาณ)  กองทุนบริการวิชาการ แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม งานบริการวิชาการแก่ชุมชน  
ภาควิชาสรีรวิทยา หมวดเงินอุดหนุน โครงการบริการวิชาการแกส่ังคม  

รายละเอียดค่าใช้จ่าย(จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
 1.  ค่าวัสดุใช้ในโครงการ     200.-บาท 
 2.  ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ    200.-บาท 
 3.  ค่าใช้จ่ายอื่นๆ     100.-บาท 
  รวมเป็นเงิน     500.-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.ประชุมเพื่อหาแนวทางจัดกิจกรรม 
   ในโครงการ 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 

 

           

ขั้นด าเนินการ (D) 
1. ช้ีแจงรายละเอียดโครงการ/ประชาสัมพันธ ์
2. ด าเนินโครงการ  

 
 

 
 

        

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1 .รวมรวม และสรุปผลการด าเนนิงาน 

    
 

       

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A) 
1.วิเคราะห์การด าเนินงานและน า ผลสรุปไป
ปรับปรุงโครงการต่อไป 
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10.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 
 1) วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562   

2) สถานท่ีจัดกิจกรรม  คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร หรือหน่วยงาน ชุมชน ภายนอก 
    มหาวิทยาลยันเรศวร 

 
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตในภาควิชาฯ ได้น าองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่เกิดจากผลงานวิจัย รวมทั้งความรู้ทาง
สรีรวิทยา ให้บริการตรวจวัด-ประเมินสมรรถภาพกาย และให้ความรู้แก่คนในชุมชน 

2. คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตในภาควิชาฯ สอน/สาธิตการร าไม้พลองป้าบุญมี เพื่อส่งเสริมสุขภาพกายและใจผู้สูงอายุ ให้
ผู้สูงอายุใช้เวลาว่างออกก าลังกาย เพิ่มศักยภาพของข้อต่อ ลดอาการข้อติดในผู้ ในผู้สูงอายุสูงอายุ และลดโอกาสการเกิดโรค
ในกลุ่มเมทาบอลิกซินโดร์ม น าไปสู่การพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถในการด ารงชีวิตได้อย่างยั่งยืน 

3. คนในชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจในการส่งเสริม ป้องกันและการดูแลสุขภาพของตนเอง บุคคลในครอบครัวและชุมชน ความ
เข้าใจในดูแลสุขภาพท่ีถูกต้องได้ 

4. ภาควิชาสามารถน าผลการด าเนินงาน มาใช้ปรับงานการเรียนสอนและการวิจัยทางสรีรวิทยา 
5. ภาควิชาสามารถน าผลการด าเนินงาน มาใช้เปิดรายวิชาใหม่ และ/หรือ น ามาปรับปรุงหลักสูตรต่อไปได้ 
6. ภาควิชาได้สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลอื่นในคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยและชุมชน 
7. คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชุมชน เพื่อการสร้างสรรค์งานบริการวิชาการที่สามารถตอบสนอง

ความต้องการของชุมชนต่อไป 
 
12. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPI) 

ปริมาณ คุณภาพ เวลา ต้นทุน 
1. ประชากรในชุมชนหรือนักเรียนใน
เขตพื้นที่โรงเรียนได้รับการบริการ
วิชาการอย่างน้อย 40 คน 
2. สถาบันการศึกษาที่พานักเรียน/
นั กศึ กษ าเข้ าศึ กษ าดู งานที่ คณ ะ
วิทยาศาสตร์การแพทย์ อย่างน้อย 2 
สถาบัน 
3. ประชาชนในชุมชนหรือนักเรียนใน
เขตพื้นที่โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการมี
ความพงึพอใจ  อย่างน้อย ร้อยละ 70 

1. นักเรียน/นักศึกษาและประชากร
ในชุมชนหรือนักเรียนในเขตพื้นท่ี
โรงเรียนทีไ่ดร้ับบริการวิชาการ 
ได้รับความรูด้้านสุขภาพ มีความพงึ
พอใจ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
2. คณาจารย์ บุคลากร และนสิิตใน
หลักสตูรของภาควิชาสรีรวิทยา ได้
ใช้ความรู้ ความสามารถในการ
ส่งเสริมสุขภาพที่ดีให้กับชุมชน/
นิสิต/นักเรียน/นักศึกษา ให้กับ
สถาบันต่างๆ ท่ีเข้ามาศึกษาดูงาน 

ตุลาคม 2561  – กันยายน 2562 500.-บาท 

 

13. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 สกอ.    ตัวช้ีวัดที่  1.1   สงป.   ตัวช้ีวัดที่.................  EdPEx   หมวดที่................. 
 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.................  สมศ.   ตัวช้ีวัดที่.................  

 

14. การติดตามและประเมินผลโครงการ  (โปรดระบุให้ชัดเจน)  
1. การประเมินผลเชิงปริมาณ ตามตัวช้ีวัด (KPI) ที่ก าหนด 
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1. รหัสโครงการ  (ตามเล่มรายได้) โครงการสนับสนุนด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
    รหัสโครงการ    สร.504/62  โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ภาควิชาสรรีวิทยา 
 
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  กลยุทธ์ที่........         หลัก         รอง    
   นโยบายที่ 3 ส่งเสริมการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมให้กว้างขวางและทั่วถึง 
 แผนกลยุทธ์ดา้นการบริการวิชาการ  กลยุทธ์ที่........         หลัก         รอง    
   นโยบายที่ 4 ส่งเสริมการด าเนินงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ให้กว้างขวาง แพร่หลาย และยั่งยืน 
 แผนกลยุทธ์ดา้นท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม  กลยุทธ์ที ่ 1, 2, 4     หลัก         รอง  
   นโยบายที่ 5 ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและปรับปรุงระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย ให้มีประสทิธิภาพ 
 แผนกลยุทธ์ดา้นบริหารจัดการ  กลยุทธ์ที่........         หลัก         รอง  
   นโยบายที่ 6 เร่งรัดด าเนินการด้านการบริหารสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัยให้เหมาะสมกับสถานการณ์ เพื่อสร้างขีด 
 ความสามารถในการแข่งขันในระดับประเทศและนานาชาติ 
 แผนกลยุทธ์ดา้นการจดัการทรัพยส์ิน  กลยุทธ์ที่........         หลัก         รอง  

3.2 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน (ถ้ามี)  
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3  กลยุทธ์ที่ 3.1 มาตรการที่  3.1.1 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  5  กลยุทธ์ที ่5.3 มาตรการที่  5.3.1  
 
4.  ผู้รับผิดชอบ 
 4.1 หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ   ภาควิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์  

  4.2 ผู้รับผิดชอบโครงการ   ดร.ณปภัส   กันติ๊บ    โทร 4652 
      ผศ.ดร.สุภาพร   พันธุ์ธีรานุรักษ ์ โทร 4651   
      ผศ.ดร.วชิราวดี   มาลากุล  โทร 4655 
 4.3 ผู้ประสานงาน    นางธัญวรัตม ์ โสภาวัง  โทร 4724   
 4.4 ผู้รายงานผล     นางธัญวรัตม ์ โสภาวัง  โทร 4724 
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 5. หลักการและเหตุผล 
ภาควิชาสรีรวิทยาได้ถูกจัดตั้งขึ้นเป็นปีท่ี 23 และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมเป็นหนึ่งในพันธกิจตามนโยบายและกลยุทธ์ของ

มหาวิทยาลัย นอกจากนั้นงานวิจัยส่วนมากของคณาจารย์และนิสิตในภาควิชามักใช้สัตว์ทดลองในงานวิจัย อีกทั้งในอาจารย์ประจ า
ภาควิชาคือ ผศ.ดร.นิวัติ เทพาวราพฤกษ์ ได้ถึงแก่กรรม ภาควิชาได้เล็งเห็นถึงความส าคัญในการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทย จึงจัด
กิจกรรม/เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เพื่อสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของไทย เช่น กิจกรรมท าบุญภาควิชาเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ภาควิชา 
และอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ ผศ.ดร.นิวัติ เทพาวราพฤกษ์  กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่เพื่อเสริมสร้างขวัญก าลังใจ และความสามัคคีใน
องค์กร  กิจกรรมไหว้ครูเพื่อให้นิสิตตระหนักถึงความกตัญญูกตเวทีต่อคณาจารย์ และการเข้าร่วมกิจกรรมท าบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่
สัตว์ทดลอง เป็นต้น 
 
6. วัตถุประสงค ์

1) เพื่อท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม เสรมิสร้างคุณธรรม จริยธรรมและความกตญัญูกตเวที 
2) เพื่อให้เกิดความเป็นสริิมงคลแก่ภาควิชา และอุทิศส่วนกุศลให้แก่ ผศ.ดร.นิวตัิ เทพาวราพฤกษ ์
3) เพื่อให้บุคลากรและนิสิตตระหนักถึงคุณค่าของชีวิตสัตว์ทดลองที่ถูกน ามาใช้ในการเรียนการสอนและการวจิัย 
4) เพื่อสร้างขวัญ และก าลังใจ ตลอดจนความสมัพันธ์ที่ดีระหว่างบุคลากรในภาควิชา รวมทั้งเสริมสร้างความรักและสามัคคีกันใน

องค์กร 
5) เพื่อให้นิสิตระดบับัณฑติศึกษาของภาควิชาสรีรวิทยา เรียนรู้การด าเนินงานกิจกรรม 

 
7.  เป้าหมายของโครงการ 
      7.1. เป้าหมายการด าเนินงาน 
  จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนท้ังสิ้น     34   คน  ประกอบด้วย 
      นิสิต      จ านวน  15 คน 
      อาจารย์(สายวิชาการ) จ านวน  16 คน 

บุคลากร(สายสนับสนุน)  จ านวน    3 คน 
   อื่นๆ   จ านวน   - คน 

7.2. กิจกรรม/เนื้อหาท่ีจะด าเนินการ 
1. กิจกรรมส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมเนื่องในประเพณีขึ้นปีใหม่ 
2. กิจกรรมท าบุญภาควิชาและ อุทิศส่วนกุศลให้แก่ ผศ.ดร.นิวัติ เทพาวราพฤกษ์   
3. ร่วมท าบุญและอุทิศส่วนกุศลให้แก่สัตว์ทดลอง   
4. กิจกรรมไหว้คร ู  
 

8. งบประมาณด าเนินการ  
  รายได้     3,000.-บาท   
ระบุรายละเอียด (แหล่งงบประมาณ)  กองทุนท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและวัฒนธรรม แผนงานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม  
งานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ภาควิชาสรีรวิทยา หมวดเงินอุดหนุน โครงการสนับสนุนด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
 1.  ค่าวัสดุโครงการ       200.-บาท 
 2.  ค่าอาหารส าหรับพระสงฆ ์   300.-บาท 
 3.  ค่าปัจจัยถวายพระสงฆ ์    900.-บาท  
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 4.  ค่าตอบแทนผู้ประกอบพิธีการ   300.-บาท 
 5.  ค่าอาหารว่างส าหรบัอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนสิิต 1,200.-บาท 
 6.  ค่าใช้จ่ายอื่นๆ     100.-บาท 
                                     รวมเป็นเงิน        3,000.-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.ประชุมเพื่อหาแนวทางจัดกิจกรรม 
   ในโครงการ 
2. แต่งตั้งคณะท างาน 
3. ติดต่อประสานงาน 

            

ขั้นด าเนินการ (D) 
1. ช้ีแจงรายละเอียดโครงการ/  
   ประชาสัมพันธ์ 
2. ด าเนินโครงการ  
-กิจกรรม 1 
-กิจกรรม 2  
-กิจกรรม 4 

            

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1 .รวบรวม และสรุปผลการด าเนนิงาน 

            

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A) 
1.วิเคราะห์การด าเนินงานและน า 
ผลสรุปไปปรับปรุงโครงการต่อไป 

            

 
10. วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 

1) วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม ตุลาคม 2561 – สิงหาคม 2562 
2) สถานท่ีจัดกิจกรรม  คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1) มีการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และเสริมสรา้งคุณธรรมและจริยธรรม 
2) มีการท าบุญภาควิชาเพื่อความเป็นสิริมงคล และไดร้่วมท าบญุอุทิศส่วนกุศลให้แก่ ผศ.ดร.นิวัติ เทพาวราพฤกษ์  

       3) เกิดความส านึก เห็นถึงคุณค่าและประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้สัตว์ทดลองเพื่อการเรียนการสอนและการวิจัย 
  4) สร้างขวัญและก าลังใจ และเกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรในภาควิชา รวมทั้งก่อให้เกิดความรู้รักสามัคคีกันในองค์กร 
 5) นิสิตระดบับัณฑติศึกษาของภาควิชาสรีรวิทยา ได้เรียนรู้การด าเนนิงานกิจกรรม 
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12. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPI) 
กิจกรรมส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมเนื่องในประเพณีขึ้นปีใหม่ 

ปริมาณ คุณภาพ เวลา ต้นทุน 
1. มีนิสิต อาจารย์ และบคุลากรเขา้
ร่วมโครงการอย่างน้อย ร้อยละ 80 
(ของเป้าหมายที่ตั้งไว้) 
 

1. นิสิตและอาจารย์ใน
ภาควิชาไดฝ้ึกปฏิบตัิและ
เรียนรู้การด าเนินกิจกรรมด้วย
ตนเอง 
2. นิสิตกล้าแสดงออก 
3. นิสิตตระหนักและเห็น
ความส าคญัของ
ศิลปวัฒนธรรมไทย 

ธันวาคม 2561 – 
มกราคม 2562 

500.-บาท 

 
กิจกรรมท าบุญภาควิชาและ อุทิศส่วนกุศลให้แก่ ผศ.ดร.นิวัติ เทพาวราพฤกษ์ และร่วมท าบุญและอุทิศส่วนกุศลให้แก่

สัตว์ทดลอง 
ปริมาณ คุณภาพ เวลา ต้นทุน 

1. มีนิสิต อาจารย์ และ
บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม
อย่างน้อย ร้อยละ 80 (ของ
เป้าหมายทีต่ั้งไว้) 
 

1. นิสิตระดับบณัฑิตศึกษาของภาควิชาได้ฝึกปฏิบัติและ
เรียนรู้การด าเนินกิจกรรมด้วยตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
2. นิสิตตระหนักและเห็นความส าคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย 
3.ส่งเสรมิความรักในองค์กร 

ตุลาคม 2561 – 
กันยายน 2562 

2,000.-บาท 

 
กิจกรรมไหว้ครู 

ปริมาณ คุณภาพ เวลา ต้นทุน 
1. มีนิสิต อาจารย์ และบคุลากร
เข้าร่วมโครงการอย่างน้อย ร้อย
ละ 80 (ของเป้าหมายที่ตั้งไว้) 
 

1. นิสิตระดับบณัฑิตศึกษาของ
ภาควิชาไดฝ้ึกปฏิบตัิและเรยีนรู้การ
ด าเนินกิจกรรมด้วยตนเองได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
2. นิสิตตระหนักและเห็นความส าคัญ
ของกิจกรรมไหวค้ร ู
3. ส่งเสรมิความรักสามคัคีในองค์กร 

กรกฎาคม 2562 – สิงหาคม 2562 500.-บาท 

 
13. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 

 สกอ.    ตัวช้ีวัดที่  2.8 , 6.1   สงป.   ตัวช้ีวัดที่.................  EdPEx   หมวดที่................. 
 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.................  สมศ.   ตัวช้ีวัดที่  10  

 
14. การติดตามและประเมินผลโครงการ  (โปรดระบุให้ชัดเจน)  
 1. หัวหน้าโครงการติดตามโครงการตามตารางด าเนินงานและรายงานความก้าวหน้าต่อท่ีประชุมภาคฯ 
 2. การประเมินผลเชิงปริมาณ ตามตัวช้ีวัด  (KPI)  ท่ีก าหนด 
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1.  รหัสโครงการ  (ตามเล่มรายได้) โครงการพัฒนาคุณภาพองค์กร 
     รหัสโครงการ   สร.505/62 โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร ภาควิชาสรีรวิทยา 
 
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  2, 3         หลัก     รอง    
   นโยบายที่ 3 ส่งเสริมการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมให้กว้างขวางและทั่วถึง 
 แผนกลยุทธ์ดา้นการบริการวิชาการ  กลยุทธ์ที ่ 2         หลัก     รอง    
   นโยบายที่ 4 ส่งเสริมการด าเนินงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ให้กว้างขวาง แพร่หลาย และยั่งยืน 
 แผนกลยุทธ์ดา้นท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม  กลยุทธ์ที ่ 1         หลัก         รอง    
   นโยบายที่ 5 ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและปรับปรุงระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย ให้มีประสทิธิภาพ 
 แผนกลยุทธ์ดา้นบริหารจัดการ  กลยุทธ์ที ่  4         หลัก         รอง   
   นโยบายที่ 6 เร่งรัดด าเนินการด้านการบริหารสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัยให้เหมาะสมกับสถานการณ์ เพื่อสร้างขีด 
 ความสามารถในการแข่งขันในระดับประเทศและนานาชาติ 
 แผนกลยุทธ์ดา้นการจดัการทรัพยส์ิน  กลยุทธ์ที่........         หลัก         รอง  

3.2 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน (ถ้ามี)  
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1  กลยุทธ์ที ่ 1.3 มาตรการที่  1.3.1 ,1.3.2 
 
4.  ผู้รับผิดชอบ 
  4.1 หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  ภาควิชาสรรีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์  

  4.2 ผู้รับผิดชอบ     ดร.จรินธร ธีระพรพันธกิจ  โทร 4767 
    รศ.ดร.กรองกาญจน์   ชูทิพย์   โทร 4658 
    ผศ.ดร.อรระว ี คงสมบัต ิ   โทร 4654 
    ดร.ทักษณ ี มหาศิริพันธุ ์  โทร 4767 
    ผศ.ดร.นสพ.เกริกเกียรติ   จินดา  โทร 4767 
    อ.นพ.โกวิทย์ ศุภโกศล   โทร 4655 
    อ.กิติณัฐ  รอดทองดี  โทร 4655 
 4.3 ผู้ประสานงาน   นางธัญวรัตม ์ โสภาวัง   โทร 4724 
 4.4 ผู้รายงานผล   นางธัญวรัตม ์ โสภาวัง   โทร 4724 
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5. หลักการและเหตุผล 
  ภาควิชาสรีรวิทยามีพันธกิจหลักจ านวน 4 ด้าน คือ การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และการ
บริการวิชาการ ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย เพื่อให้การด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ฝ่ายประชาสัมพันธ์จึงได้จัดท า
โครงการนี้ขึ้นเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของภาควิชาเพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้องของภาควิชา 
อีกทั้งเพื่อเผยแพร่ความรู้ทางการวิจัยในรูปแบบที่เข้าใจง่าย ตลอดจนการประชาสัมพันธ์หลักสูตรที่เปิดสอนในระดับปริญญาโท และ
ปริญญาเอก ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น แผ่นพับ แผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ วีดีทัศน์ต่างๆ และการศึกษาดูงานของผู้สนใจ เป็นต้น 
 
6. วัตถุประสงค ์

1) เพื่อประชาสมัพันธ์หลักสูตรของภาควิชาสรีรวิทยา 
2) เพื่อผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ข้อมลูขา่วสารต่างๆ ของภาควิชา รวมทั้งข้อมูลหลักสูตรของภาควิชา 

 
7.  เป้าหมายของโครงการ 
      7.1. เป้าหมายการด าเนินงาน 
  จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนท้ังสิ้น       150 คน  ประกอบด้วย 
      นิสิตช้ันปีท่ี 3 หรือ 4 และผูส้นใจ     จ านวน    135 คน 
      อาจารย์/บุคลากร     จ านวน     15 คน 
  7.2. กิจกรรม/เนื้อหาท่ีจะด าเนินการ 

1)  สร้างเครือข่ายประชาสมัพันธ์ข่าวสารของภาควิชาผา่นทางเวบไซต์ต่างๆ 
2)  จัดท าส าเนาภาพ (แผ่นพับ โปสเตอร์) และเสียง (CD) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ของทุกหลักสูตร ส าหรบั

แจกให้แก่หน่วยงานในมหาวิทยาลัย เช่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์ หรือ
หน่วยงานภายนอก เช่น มหาวิทยาลัยในเขตจังหวดัใกล้เคยีง เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสตูร รวมถึงสร้างความ
ร่วมมือระหว่างหน่วยงาน  

3)  แสดงกิจกรรมด้านการเรียนการสอน งานวิจัย และความร่วมมือด้านงานวิจัย ให้แก่สถาบันอ่ืนท่ีสนใจขอเยี่ยมชม
ภาควิชา รวมทั้งแสดงกิจกรรมในงาน Open House ที่จัดร่วมกับคณะ  

   
8. งบประมาณด าเนินการ  
    รายได้ 1,000 บาท   
ระบุรายละเอียด (แหล่งงบประมาณ) กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุนการจัดการศึกษา ภาควิชาสรีรวิทยา 
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการพัฒนาคุณภาพองค์กร 

รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
 1. ค่าวัสดุในโครงการ      800.-บาท 
 2. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ      200.-บาท 
  รวมท้ังสิ้น                 1,000.-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  พฤศจิกายน  2561 – กันยายน  2562 
2) สถานท่ีจัดกิจกรรม   คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  
                                                สถาบันการศึกษาในจังหวัดพิษณุโลกหรือต่างจังหวัด 

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1) มีการประชาสมัพันธ์หลักสูตรของภาควิชาสรีรวิทยา 

2) มีเอกสารประชาสัมพันธ์หลักสตูรครบทุกสาขาวิชาการ 
12. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPI) 

ปริมาณ คุณภาพ เวลา ต้นทุน 
1.มีการจัดกิจกรรม 
ประชาสมัพันธ์หลักสูตรทั้งใน
และนอกมหาวิทยาลัย อย่าง
น้อย 1 ครั้ง 
2.มีเอกสารประชาสัมพันธ์
หลักสตูรแผ่นพับ และ CD 
ครบทุกหลักสูตร 

1.ผลการประเมินความพึง
พอใจของผู้เข้าร่วมโครงการอยู่
ในเกณฑ์ดี (ค่าเฉลี่ย≥3.51)  
 

พฤศจิกายน 2561- 
กันยายน 2562 

1,000 บาท 

13. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 สกอ.    ตัวช้ีวัดที่  3    สงป.   ตัวช้ีวัดที่.................  EdPEx   หมวดที่................. 
 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.................  สมศ.   ตัวช้ีวัดที่  16.2  

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


