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1. รหัสโครงการ  (ตามเล่มรายได้) โครงการสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ 
    รหัสโครงการ   ปชส.101/62       โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรและสนับสนุนภาพลักษณ์คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
 

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

3.2 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน (ถ้ามี) 
   นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 กลยุทธ์ที ่1.3  มาตรการ 1.3.2 
   นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 กลยุทธ์ที.่...... มาตรการ........ 
 

4.  ผู้รับผิดชอบ 
 4.1 หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  หน่วยประชาสัมพันธ์   คณะวิทยาศาสตร์การแพทย ์
 4.2 ผู้รับผิดชอบ   ผศ.ดร.รักษณิา  พลสีลา   โทร 4638 
 4.3 ผู้ประสานงาน  นางสาวสุวิชชา   จันทรา   โทร 4705 
    นายสุรเชษฐ์      หนูเผือก   โทร 4716 
    นางสาวจีรวรรณ   ทองลิ้ม   โทร 4716 
    นายจักร ี    มีแม่นวิทย ์  โทร 4714 
    นายนัฐพงศ์     นัคราโรจน ์  โทร 4715 
 4.4 ผู้รายงานผล   นางสาวสุวิชชา        จันทรา   โทร 4705 
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5. หลักการและเหตุผล 
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นคณะที่มีภารกิจในการผลิตบัณฑิตทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา  ด้าน

วิทยาศาสตร์สุขภาพ และวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี  มุ่งพัฒนางานวิจัย การให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคมและการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม นอกจากนี้ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ยังเป็นหน่วยงานท่ีมีความเคลื่อนไหวในองค์กรตลอดเวลา ดังนั้น จึงมีความ
จ าเป็นต้องเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ความเคลื่อนไหวการให้บริการวิชาการ การจัดกิจกรรม การจัดนิทรรศการ และการประกอบพิธี
ในวาระส าคัญๆ เช่น วันเฉลิมพระชนม์พรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระราชินี เทศกาลปีใหม่ ลอยกระทง อย่างต่อเนื่อง 
ดังนั้น เพื่อให้คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีแผนการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน เพื่อเป็นแนวทางการประชาสัมพันธ์คณะและ
หลักสูตรการศึกษา โดยมุ่งเน้นในการออกด าเนินกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ และเพื่อประชาสัมพันธ์คณะ และสร้าง
ภาพลักษณ์ของคณะ ร่วมกับมหาวิทยาลัย ท้องถิ่นและหน่วยงานในพื้นที่  ผ่านทางช่องทางสื่อต่างๆ เช่น สื่อวิทยุ Spot        
ป้ายคัทเอาท ์ป้ายผ้า ไวนิล โปสเตอร์ ใบปลิว แผ่นพับประชาสัมพันธ ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ Website สื่อสังคมออนไลน์ Facebook   
 
6. วัตถุประสงค ์

1) เพื่อมีแผนการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน เพื่อเป็นแนวทางการประชาสัมพันธ์ 

2) เพื่อจัดกิจกรรมและนิทรรศการประชาสัมพันธ์คณะ สร้างภาพลักษณ์ของคณธ และประชาสัมพันธ์หลักสูตร ร่วมกับ
มหาวิทยาลยั หรือหน่วยงานภายนอก 

3) เพื่อจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์คณะ เช่น สื่อวิทยุ Spot ป้ายคัทเอาท ์ป้ายผ้า ป้ายไวนิล โปสเตอร์ ใบปลิว แผ่นพับ
ประชาสมัพันธ์  สื่ออิเล็กทรอนิกส ์Website สื่อสังคมออนไลน์ Facebook  ที่สอดคล้องกับวาระส าคญั และเทศกาล
ต่างๆ และกจิกรรมการด าเนินงานบริการวิชาการด้านต่างๆ ของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ แก่บุคคลทั่วไปใน
มหาวิทยาลยั 

 
7.  เป้าหมายของโครงการ 
 7.1. เป้าหมายการด าเนินงาน 
 จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนท้ังสิ้น  -   คน  ประกอบด้วย 
 นิสิต  จ านวน - คน 
 อาจารย์/บุคลากร  จ านวน - คน 
 จ านวนสื่อประชาสัมพันธ์ / ป ี จ านวน 1 ช้ิน 
 จ านวนผู้เข้าชมสื่อประชาสัมพันธ์ / ปี จ านวน 300 คน 

 
7.2. กิจกรรม/เนื้อหาท่ีจะด าเนินการ 

1.1 มีแผนการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน เพื่อเป็นแนวทางการประชาสัมพันธ์ 
1.2. มีการจัดกิจกรรมและนิทรรศการ เพื่อประชาสัมพันธ์คณะและสร้างภาพลักษณ์ของคณะ ร่วมกับ

มหาวิทยาลยั หน่วยงานท้องถิ่นและชุมชนในพื้นที่  
1.3 มีการประชาสมัพันธ์หลักสูตรผ่านสื่อตา่งๆ  
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8. งบประมาณด าเนินการ 
 รายได้  15,000.-บาท 
ระบุรายละเอียด (แหล่งงบประมาณ)  กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุนการจัดการศึกษา 
ส านักงานเลขานุการคณะ หมวดเงินอุดหนุน  โครงการสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ 
 รายละเอียดค่าใช้จ่าย(จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 

1. ค่าจ้างเหมาบริการ      5,000.-บาท 
2. ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ    5,000.-บาท  

 3.   ค่าตอบแทนนิสิตช่วยงาน     2,000.-บาท 
 4.   ค่าวัสดุในโครงการ      3,000.- บาท   
      รวมท้ังสิ้น           15,000.-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. ประชุมวางแผนการด าเนินงาน 

            

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

            

ขั้นสรุปและประเมินผล(C) 
1. จัดท าประเมินและสรุปผลการ
ด าเนินโครงการ 

            

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน(A) 
1. วิเคราะห์การด าเนินงานและ
ก าหนดแนวทางการปรับปรุงการจดั
โครงการครั้งต่อไป 

            

 
10.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 
 1)  วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม ตุลาคม 2561 - กันยายน  2562 
 2)  สถานท่ีจัดกิจกรรม คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  
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11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1)  คณะมีแผนงานการด าเนินงาน ประชาสัมพันธ์ของคณะ 
 2)  มีการออกกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ทั้งในและนอกมหาวิทยาลยั 
 3)  มีการด าเนินงานประชาสัมพันธ์ อย่างเป็นรูปธรรมตลอดปี  
 
12. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPI) 

ปริมาณ คุณภาพ เวลา ต้นทุน 
- มีการจัดกิจกรรม
ประชาสมัพันธ์คณะและ
ประชาสมัพันธ์หลักสูตร ต่อ
หน่วยงานภายนอ 
มหาวิทยาลยั อย่างน้อย 1 ครั้ง 
- มีการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
กิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง 

- ผลการประเมินความพึง
พอใจต่อการประชาสัมพันธ์
หลักสตูร และภาพลักษณ์ของ
คณะ 

เดือนตุลาคม 2561- กันยายน 
2562 

15,000.-บาท 

 
13. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 

 สกอ.    ตัวช้ีวัดที ่ 1.5,1.6  สงป.   ตัวช้ีวัดที่.................  EdPEx   หมวดที่.................                       
  ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.................  สมศ.   ตัวช้ีวัดที่................. 
14. การติดตามและประเมินผลโครงการ  (โปรดระบุให้ชัดเจน)  

1. การประเมินผลเชิงปริมาณ ตามตัวช้ีวัด (KPI) ที่ก าหนด 
 


