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1. รหัสโครงการ  (ตามเล่มรายได้) โครงการบริหารจัดการหลักสูตร 
    รหัสโครงการ   วช.101/62 โครงการบริหารจัดการหลักสูตร และประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร 
 
2.  ความสอดคล้องกับพันธกิจ 

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

 

3.  ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) 
3.1  นโยบายมหาวิทยาลัย  
   นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาอย่างมคีุณภาพ 
 แผนกลยุทธ์ดา้นการผลติบัณฑติ  กลยุทธ์ที ่1  หลัก    รอง    
   นโยบายที่ 2 ส่งเสริม สนบัสนุน การวิจัยของมหาวิทยาลัย 
 แผนกลยุทธ์ดา้นการวิจัย  กลยุทธ์ที.่.......     หลัก    รอง    
   นโยบายที่ 3 ส่งเสริมการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมให้กว้างขวางและทั่วถึง 
 แผนกลยุทธ์ดา้นการบริการวิชาการ  กลยุทธ์ที.่.......     หลัก    รอง    
   นโยบายที่ 4 ส่งเสริมการด าเนินงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ให้กว้างขวาง แพร่หลาย และยั่งยืน 
 แผนกลยุทธ์ดา้นท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม  กลยุทธ์ที.่.......     หลัก    รอง    
   นโยบายที่ 5 ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและปรับปรุงระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย ให้มีประสทิธิภาพ 
 แผนกลยุทธ์ดา้นบริหารจัดการ  กลยุทธ์ที.่.......     หลัก    รอง     
   นโยบายที่ 6 เร่งรัดด าเนินการด้านการบริหารสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัยให้เหมาะสมกับสถานการณ์ เพื่อสร้างขีด 
 ความสามารถในการแข่งขันในระดับประเทศและนานาชาติ 
 แผนกลยุทธ์ดา้นการจดัการทรัพยส์ิน  กลยุทธ์ที.่.......     หลัก    รอง    

3.2 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน (ถ้ามี) 
  นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 1 กลยุทธ์ที่ 1.1 มาตรการที่ 1.1.1 
 
4.  ผู้รับผิดชอบ 
 4.1 หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  ฝ่ายวิชาการ 

 4.2 ผู้รับผิดชอบ     ดร.พฤฒินันท์  สุฤทธิ ์  โทร 4732 

 4.3 ผู้ประสานงาน   นางดวงเดือน  ประสานสมบตั ิ โทร 4706 

    นางสาวรพีพรรณ  บัวด้วง  โทร 4699 

    นายวันเฉลิม  อยู่ทิพย ์  โทร 4711 

    นางสาวจุฑามาศ  เทียนชัย  โทร 4711 

 4.4 ผู้รายงานผล   นางดวงเดือน  ประสานสมบตั ิ โทร 4706 
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5. หลักการและเหตุผล 
ตามที่ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ด าเนินการจัดท ากรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศึกษาแหง่ชาติ (Thai 

Qualifications Framework for Higher Education: TQF) โดยมุง่เน้นเป้าหมายการจดัการศึกษาทีผ่ลการเรยีนรู้ (Learning 
Outcomes) ของนิสิต นั้น ฝา่ยวชิาการ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ จึงจัดโครงการพัฒนาและบริหารจัดการหลักสูตรขึ้น  
โดยก าหนดก าหนดการด าเนินงาน ได้แก่ 1) การเตรียมความพร้อมเพื่อการประเมินคณุภาพ ระดับหลกัสูตร  2) การประเมินหลักสูตร 
และพัฒนาคณุภาพหลักสตูร ท้ังนี้เพื่อให้การพัฒนาและบริหารหลักสูตรเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ.2558 
 
6. วัตถุประสงค ์

1) เพื่อเตรียมความพร้อม ในการบริหารจดัการหลักสูตรของคณะวทิยาศาสตร์การแพทย์ ให้เป็นไปตามตัวบ่งช้ีผลการ
ด าเนินงาน (Key Performance Indicators) ตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
 2) เพือ่ประเมินหลักสตูร และพัฒนาคุณภาพหลักสูตร ให้เป็นไปตามเกณฑ์การประกันคณุภาพการศกึษาภายใน ระดับ
หลักสตูร 
 

 
7.  เป้าหมายของโครงการ 
 7.1. เป้าหมายการด าเนินงาน 
  การเตรียมความพร้อมเพ่ือการประเมินคุณภาพ ระดับหลักสูตร  และ การประเมินหลักสูตร และพัฒนา
คุณภาพหลักสูตร 
  จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนท้ังสิ้น  40 คน  ประกอบด้วย 
  นิสิต   จ านวน  - คน 
  อาจารย์/บุคลากร   จ านวน  37 คน 
  อื่นๆ (กรรมการประเมินหลักสตูร)จ านวน  3 คน 
   

7.2. กิจกรรม/เนื้อหาท่ีจะด าเนินการ 
  การเตรียมความพร้อมเพ่ือการประเมินคุณภาพ ระดับหลักสูตร 

1) การประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสตูร เพื่อเตรียมความพร้อมในการจดัท า
ประเมินคุณภาพ ระดับหลักสูตร ทุก 3 เดือน 

2) ติดตามความก้าวหน้าในการจดัท า “ร่าง” การประเมินคุณภาพ ระดับหลักสูตร ทุก 3 เดือน และรายงาน
คณะกรรมการวิชาการ และคณะกรรมการประจ าคณะทราบ 

3) อาจารย์ประจ าหลักสูตร/ผู้ประสานงานหลักสูตร เข้าร่วมประชุม/อบรม เพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับการประกัน
คุณภาพการศึกษาระดับหลักสตูร อย่างน้อย 1 ครั้ง 

 
  การประเมินหลักสูตร และพัฒนาคุณภาพหลักสูตร 

1) ประเมิน ติดตาม และวิเคราะหผ์ลการด าเนินงานของหลักสูตร โดย ประเมินรายวิชา, ประเมินหลักสูตรโดยนสิิต
ประเมินหลักสูตรโดยบัณฑติ  ประเมินหลักสตูรโดยผู้ใช้บัณฑิต  ประเมินคณุภาพหลักสตูรโดยผู้ประเมินอิสระ และสรุป
ภาวะการได้งานท าของบัณฑติ และน าผลมาพัฒนาปรับปรุงการจดัท าหลักสตูรของคณะต่อไป 
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2) ประเมินคณุภาพ ระดับหลักสตูร ประจ าปีการศึกษา 2561 จ านวน 3 หลักสูตร ได้แก่ (1.) หลักสตูรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ (2.) หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์  
(3.) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์  

 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 รายได้  36,000.-บาท   
ระบุรายละเอียด (แหล่งงบประมาณ) กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานจัดการศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์  
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ หมวดเงินอุดหนุน โครงการบริหารจดัการหลักสตูร  

รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
  1.  ค่ารับรองและพิธีการ                          12,000.-บาท 
  2.  ค่าเลี้ยงรับรอง       5,000.-บาท 
  3.  ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าท่ีพักและคา่พาหนะ               6,000.-บาท 
  4.  ค่าวัสดุในโครงการ      1,000.-บาท 
  5.  เงินค่าตอบแทนกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา/คา่ตอบแทน  8,000.-บาท 
      กรรมการผู้ประเมิน         
  6.  ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ      2,000.-บาท 
  7.  ค่าจ้างถ่ายเอกสารเข้าเลม่      1,000.-บาท 

  8.  ค่าของที่ระลึก         500.-บาท 
  9.  ค่าใช้สอยอ่ืนๆ         500.-บาท 

     รวมเป็นเงินทั้งสิ้น           36,000.-บาท 
 หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ 

 
9. ขั้นตอนและแผนการด าเนินงาน   (PDCA)  

กลไกและแผนการบริหารจัดการหลักสูตร 

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. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผน
และก าหนดขอบข่ายการประชุม 

            

ขั้นด าเนินการ (D) 
1. ประชุมคณะกรรมการบริหาร
หลักสตูร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร ทุก 
3 เดือน 

            

2. ติดตามความก้าวหน้าในการจัดท า 
“ร่าง” การประเมินคณุภาพ ระดบั
หลักสตูร ทุก 3 เดือน 
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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. 
3. เข้าร่วมประชุม/อบรม เพิ่มพูน
ความรู้เกี่ยวกับการประกันคณุภาพ
การศึกษาระดับหลักสตูร 

            

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. จัดท าสรุปรายงานการประชุม 
คณะกรรมการบรหิารหลักสตูร/
อาจารย์ประจ าหลักสตูร ทุก 3 เดอืน 
2. สรุปรายงานติดตามความกา้วหน้า
ในการจัดท า “ร่าง” การประเมิน
คุณภาพ ระดับหลักสตูร ทุก 3 เดอืน 
3. สรุปรายงานการประชุม/อบรม 
เพิ่มพูนความรูเ้กี่ยวกับการประกัน
คุณภาพการศึกษาระดับหลักสตูร 

            

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน(A) 
1. วางแผนการจัดการเรยีนการสอน
และการด าเนินการหลักสูตรให้
เหมาะสมจากสรปุรายงานการประชุม 

            

 
 
การประเมินหลักสูตร และพัฒนาคุณภาพหลักสูตร 

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 

            

ขั้นด าเนินการ (D) 
1.ประเมิน ติดตาม และวเิคราะหผ์ล
การด าเนินงานของหลักสูตร โดย 
- ประเมินรายวิชา 
- ประเมินหลักสตูรโดยนสิิต 
- ประเมินหลักสตูรโดยบณัฑิต 
- ประเมินหลักสตูรโดยผู้ใช้บัณฑิต  
- ประเมินคณุภาพหลักสูตร 
โดยผู้ประเมินอิสระ  

            

- สรุปภาวะการได้งานท าของบัณฑิต             
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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. 
2. ประเมินคณุภาพ ระดับหลักสูตร 
ประจ าปีการศึกษา 2561 จ านวน 3 
หลักสตูร (หลักสูตรกลางของคณะ) 

            

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. จัดท าสรุปผลการด าเนินงาน และ
น าผลจากการประเมินคุณภาพระดับ
หลักสตูรมาปรับปรุงพัฒนา 

            

 
10.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 

การเตรียมความพร้อมเพ่ือการประเมินคุณภาพ ระดับหลักสูตร และการประเมินหลักสูตรและพัฒนาคุณภาพหลักสูตร 
  1) วัน เวลา ในการจัดกิจกรรม ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 
  2) สถานท่ีจัดกิจกรรม  คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  
  
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

การเตรียมความพร้อมเพ่ือการประเมินคุณภาพ ระดับหลักสูตร 
 1) มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสตูร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร ทุก 3 เดือน 
ของหลักสูตร 
  - หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย ์
  - หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
  - หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย ์
 2) มีการติดตามความก้าวหน้าในการจัดท า “ร่าง” การประเมินคุณภาพ ระดับหลักสูตรทั้ง 3 หลักสูตร 
ทุก 3 เดือน 

3) อาจารย์ประจ าหลักสูตร/ผู้ประสานงาน เข้าร่วมประชุม/อบรม เพิ่มพูนความรู้เกีย่วกับการประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับหลักสตูร 

 
 การประเมินหลักสูตร และพัฒนาคุณภาพหลักสูตร 

1) มีการประเมิน ติดตาม และวิเคราะหผ์ลการด าเนินงานของหลักสตูร โดย 
- ประเมินรายวิชา 
- ประเมินหลักสตูรโดยนสิิต 
- ประเมินหลักสตูรโดยบณัฑิต 
- ประเมินหลักสตูรโดยผู้ใช้บัณฑิต  
- ประเมินคณุภาพหลักสูตรโดยผูป้ระเมินอิสระ  
- สรุปภาวะการได้งานท าของบัณฑิต 

 2) มีการประเมินคณุภาพ ระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2561 จ านวน 3 หลักสูตร (หลักสูตรกลางของคณะ) 
 3) มีการปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนการสอน การด าเนินงานของหลักสูตร ตามผลประเมิน 
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12. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPI) 
ปริมาณ คุณภาพ เวลา ต้นทุน 

การเตรียมความพร้อมเพ่ือการประเมิน
คุณภาพ ระดับหลักสูตร 
1. มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริหาร
หลักสตูร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร ทุก 3 เดือน  
(3 หลักสูตร) 
2. การติดตามความก้าวหน้าในการจัดท า 
“ร่าง” การประเมินคณุภาพ ระดบัหลัก  
(3 หลักสูตร) ทุก 3 เดือน 
3. อาจารย์ประจ าหลักสูตร/ผู้ประสานงาน เข้า
ร่วมประชุม/อบรม เพิ่มพูนความรูเ้กี่ยวกับการ
ประกันคณุภาพฯ ระดับหลักสูตร อย่างน้อย 1 
ครั้ง 

- ตุลาคม 2561 – กันยายน 
2562 

 

36,000.-บาท 

การประเมินหลักสูตร และพัฒนาคุณภาพ
หลักสูตร 
1. ผลประเมินรายวิชาในทุกรายวชิา มีค่าเฉลี่ย
ไม่น้อยกว่า 3.51 
2. ผลประเมินหลักสตูรโดยนสิิต บณัฑิต ผู้ใช้
บัณฑิต และผู้ประเมินอิสระ มีคา่เฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 3.51 
3. บัณฑิตได้งานท า/ประกอบอาชีพอิสระ/
ศึกษาต่อในปีแรกหลังส าเรจ็การศกึษา 
มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 80 
4. ผลการประเมินคณุภาพ ระดับหลักสตูร 
ประจ าปีการศึกษา 2561 จ านวน 3 หลักสูตร 
(หลักสูตรกลางของคณะ) มีค่าเฉลีย่ไม่น้อยกว่า 
3.51 
5. มีการปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอน การด าเนินงานของหลักสูตร ตามผล
ประเมิน 

- 

 
13. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 

 สกอ.    ตัวช้ีวัดที ่ 1.1, 5.2, 5.4  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) โครงการบริหารจัดการหลักสูตร  
   รหัสโครงการ   วช.102/62 โครงการพัฒนาและบรหิารจดัการด้านการเรียนการสอน 
 
2.  ความสอดคล้องกับพันธกิจ 

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

 

3.  ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) 
3.1  นโยบายมหาวิทยาลัย  
   นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาอย่างมคีุณภาพ 
 แผนกลยุทธ์ดา้นการผลติบัณฑติ  กลยุทธ์ที ่1  หลัก    รอง    
   นโยบายที่ 2 ส่งเสริม สนบัสนุน การวิจัยของมหาวิทยาลัย 
 แผนกลยุทธ์ดา้นการวิจัย  กลยุทธ์ที.่.......     หลัก    รอง    
   นโยบายที่ 3 ส่งเสริมการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมให้กว้างขวางและทั่วถึง 
 แผนกลยุทธ์ดา้นการบริการวิชาการ  กลยุทธ์ที.่.......     หลัก    รอง    
   นโยบายที่ 4 ส่งเสริมการด าเนินงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ให้กว้างขวาง แพร่หลาย และยั่งยืน 
 แผนกลยุทธ์ดา้นท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม  กลยุทธ์ที.่.......     หลัก    รอง    
   นโยบายที่ 5 ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและปรับปรุงระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย ให้มีประสทิธิภาพ 
 แผนกลยุทธ์ดา้นบริหารจัดการ  กลยุทธ์ที.่.......     หลัก    รอง     
   นโยบายที่ 6 เร่งรัดด าเนินการด้านการบริหารสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัยให้เหมาะสมกับสถานการณ์ เพื่อสร้างขีด 
 ความสามารถในการแข่งขันในระดับประเทศและนานาชาติ 
 แผนกลยุทธ์ดา้นการจดัการทรัพยส์ิน  กลยุทธ์ที.่.......     หลัก    รอง    

 
3.2 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน (ถ้ามี) 

  นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 1 กลยุทธ์ที่ 1.4 มาตรการที่ 1.4.1 
 
4.  ผู้รับผิดชอบ 
 4.1 หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  ฝ่ายวิชาการ 

 4.2 ผู้รับผิดชอบ     ดร.พฤฒินันท์  สุฤทธิ ์  โทร 4732 

 4.3 ผู้ประสานงาน   นางดวงเดือน  ประสานสมบตั ิ โทร 4706 

    นางสาวรพีพรรณ  บัวด้วง  โทร 4699 

    นายวันเฉลิม  อยู่ทิพย ์  โทร 4711 

    นางสาวจุฑามาศ  เทียนชัย  โทร 4711 

 4.4 ผู้รายงานผล   นางดวงเดือน  ประสานสมบตั ิ โทร 4706 
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5. หลักการและเหตุผล 
เพื่อให้การพัฒนาและบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอน คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

ฝ่ายวิชาการ จึงก าหนดจัดโครงการพัฒนา และบริหารจดัการ ด้านการเรยีนการสอน ข้ึน โดยด าเนินการ ดังนี้ 1. พัฒนาระบบติดตาม/
ประเมินผล การจัดท า มคอ.3,4,5,6 และ 7 ทุกภาคการศึกษา  2. ประเมินผลการเรียนรู้ของนิสติ (5 ด้าน) 3. ประเมินประสิทธิภาพ
การจัดการเรยีนการสอน ท้ังนี้เพื่อพัฒนาและบริหารการจัดการเรยีนการสอน ให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2558 
 
6. วัตถุประสงค ์

1) เพื่อจัดระบบการก ากบัและติดตาม มคอ.3,5 และ 7 ทุกภาคการศึกษา 
2) เพื่อประเมินผลการเรยีนรู้นิสติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 5 ด้าน 
3) เพื่อวิเคราะห์ผลการประเมินการเรยีนรู้ (จากผลประเมินรายวิชาและ มคอ.5) ทุกภาคการศึกษา 

 
7.  เป้าหมายของโครงการ 
 7.1. เป้าหมายการด าเนินงาน 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนท้ังสิ้น  40 คน  ประกอบด้วย 
  นิสิต   จ านวน  - คน 
  อาจารย์/บุคลากร   จ านวน  40 คน 
  อื่นๆ     จ านวน  - คน 
   

7.2. กิจกรรม/เนื้อหาท่ีจะด าเนินการ 
1) ติดตาม, แจ้งเตือน และรวบรวมมคอ. 3, มคอ.5 และ มคอ.7 ในรายวิชาทุกรายวิชา และทุกหลักสตูร 
2) ด าเนินการ upload file ข้อมลูลงฐานข้อมลู TQF มหาวิทยาลยั 
3)  ประเมินผลการเรียนรู้นิสติตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติฯ 5 ด้าน ในหลักสูตรสาขาวิชา   
วิทยาศาสตร์การแพทย์  
4) เพื่อวิเคราะห์ผลการประเมินการเรยีนรู้ (จากผลประเมินรายวิชาและ มคอ.5) ทุกภาคการศึกษา 
5) เพื่อประชุม หารือ แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาการจดัการเรียนการสอน 

 
8. งบประมาณด าเนินการ 
รายได้  18,000.-บาท   
ระบุรายละเอียด (แหล่งงบประมาณ) กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานจัดการศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์  
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ หมวดเงินอุดหนุน โครงการบริหารจดัการหลักสตูร  

รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
  1. ค่ารับรองและพิธีการ     5,000.-บาท 

 2. ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                 8,000.-บาท 
 3. ค่าใช้สอยอื่น ๆ      3,000.-บาท  

4. ค่าวัสดุ       2,000.-บาท 
      รวมท้ังสิ้น          18,000.-บาท 

 หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ 
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9. ขั้นตอนและแผนการด าเนินงาน   (PDCA)  

การพัฒนาระบบติดตาม/ประเมินผล การจัดท า มคอ.3,4,5,6 และ 7 ทุกภาคการศึกษา 

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 

            

ขั้นด าเนินการ (D) 
1. ติดตาม, แจ้งเตือน และรวบรวม
มคอ. 3, มคอ.5 และ มคอ.7 ใน
รายวิชาทุกรายวิชา และทุกหลักสตูร 
ดังนี ้
ภาคเรยีนต้น ปีการศึกษา 2561 

- มคอ.3 (ก.ค.61) 
- มคอ.5 (ธ.ค.61) 
- มคอ.7 (ม.ค.62) 

 
 ภาคเรียนปลาย ปีการศึกษา 2561 

- มคอ.3 (ธ.ค.61) 
- มคอ.5 (พ.ค.62) 
- มคอ.7 (มิ.ย.62) 

2. ด าเนินการ upload file ข้อมูลลง
ฐานข้อมูล TQF มหาวิทยาลัย 
ภาคเรยีนต้น ปีการศึกษา 2561 

- มคอ.3 (ส.ค.61) 
- มคอ.5 (ม.ค – ก.พ.62) 
- มคอ.7 (ก.พ. – มี.ค.62) 

 ภาคเรียนปลาย ปีการศึกษา 2561 
- มคอ.3 (ธ.ค.61)  
- มคอ.5 (พ.ค. – มิ.ย.62) 
- มคอ.7 (มิ.ย. – ก.ค.62) 

            

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. จัดท าสรุปผลการด าเนินงาน 

            

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน(A) 
1. สรุปและประเมินผลโครงการ 
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 กิจการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิต (5 ด้าน) 

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 

            

ขั้นด าเนินการ (D) 
1.  ประเมินผลการเรยีนรู้นสิิตตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติฯ ใน
หลักสตูรกลางของคณะ 

            

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. จัดท าสรุปผลการด าเนินงาน 

            

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน(A) 
1. น าผลการประเมินมาปรับปรุงการ
ด าเนินโครงการครั้งต่อไป 

            

 
การประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน 

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 

            

ขั้นด าเนินการ(D) 
1. วิเคราะหผ์ลการประเมินการเรยีนรู้ 
(จากผลประเมินรายวิชาและ มคอ.5)  
2. ประชุม หารือ แนวทางกาปรับปรุง 
และพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 

            

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. จัดท าสรุปผลการด าเนินงาน 

            

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน(A) 
1. น าผลการประเมินมาปรับปรุงการ
ด าเนินโครงการครั้งต่อไป 

            

 
10.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 
  1) วัน เวลา ในการจัดกิจกรรม ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 
  2) สถานท่ีจัดกิจกรรม  คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  
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11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
การพัฒนาระบบติดตาม/ประเมินผล การจัดท า มคอ.3,4,5,6 และ 7 ทุกภาคการศึกษา 
1) มี มคอ.3, 5  และ 7 ครบทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา 
2) มีการ upload file ข้อมลู มคอ.3, 5 และ 7 ลงฐานข้อมูล TQF มหาวิทยาลยั ทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา 

 การประเมินผลการเรียนรู้ของนิสติ (5 ด้าน) 
1) มีการประเมินผลการเรียนรู้นิสติตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติฯ 5 ด้าน ในหลักสตูรกลางของคณะ   
    ดังนี้ หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์  
การประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน 
1) มีการวิเคราะห์ผลการประเมินการเรยีนรู้ (จากผลประเมินรายวิชาและ มคอ.5) ทุกภาคการศึกษา 
2) มีการประชุม หารือ แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 

 
12. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPI) 

ปริมาณ คุณภาพ เวลา ต้นทุน 
การพัฒนาระบบติดตาม/
ประเมินผล การจัดท า มคอ.
3,4,5,6 และ 7 ทุกภาค
การศึกษา 
1. มีการติดตาม, แจ้งเตือน 
และรวบรวมมคอ. 3, มคอ.5 
และ มคอ.7 ในรายวิชาทุก
รายวิชา และทุกหลักสตูร (ทุก
ภาคการศึกษา) 
2. มีการ upload file ข้อมลู 
มคอ.3, 5 และ 7 ลงฐานข้อมูล 
TQF มหาวิทยาลัย 

- ตุลาคม 2561 – กันยายน 
2562 

18,000.-บาท 

การประเมินผลการเรียนรู้ของ
นิสิต (5 ด้าน) 
1. มีการประเมินผลการเรยีนรู้
นิสิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติฯ 5 ด้าน ในหลักสตูร
กลางของคณะ สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การแพทย ์

 
 
 

1. ผลประเมินความพึงพอใจ
ของการจัดอบรม มีคา่เฉลีย่ไม่
น้อยกว่า 3.51 

 
 

 

  

การประเมินประสิทธิภาพการ
จัดการเรียนการสอน 
1. มีการประเมินผลการเรยีนรู้
นิสิตตามกรอบมาตรฐาน
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คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติฯ 5 ด้าน ในหลักสตูร
กลางของคณะ สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การแพทย ์

1. ผลประเมินความพึงพอใจ
ของการจัดอบรม มีคา่เฉลีย่ไม่
น้อยกว่า 3.51 

 
 
13. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 

 สกอ.    ตัวช้ีวัดที ่5.2, 53 และ 6.1   สงป.   ตัวช้ีวัดที่.................  EdPEx   หมวดที่................. 
 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.................   สมศ.   ตัวช้ีวัดที่.................   

 
14. การติดตามและประเมินผลโครงการ  (โปรดระบุให้ชัดเจน)  
       1.  การประเมินผลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ตามตัวช้ีวัด (KPI) ที่ก าหนด 
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1. รหัสโครงการ  (ตามเล่มรายได้) โครงการบริหารจัดการหลักสูตร 
   รหัสโครงการ    วช.103/62 โครงการฝึกงาน/สหกิจศึกษา และสหกิจศึกษาต่างประเทศ 
 
2.  ความสอดคล้องกับพันธกิจ 

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

 

3.  ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) 
3.1  นโยบายมหาวิทยาลัย  
   นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาอย่างมคีุณภาพ 
 แผนกลยุทธ์ดา้นการผลติบัณฑติ  กลยุทธ์ที ่1  หลัก    รอง    
   นโยบายที่ 2 ส่งเสริม สนบัสนุน การวิจัยของมหาวิทยาลัย 
 แผนกลยุทธ์ดา้นการวิจัย  กลยุทธ์ที.่.......     หลัก    รอง    
   นโยบายที่ 3 ส่งเสริมการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมให้กว้างขวางและทั่วถึง 
 แผนกลยุทธ์ดา้นการบริการวิชาการ  กลยุทธ์ที.่.......     หลัก    รอง    
   นโยบายที่ 4 ส่งเสริมการด าเนินงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ให้กว้างขวาง แพร่หลาย และยั่งยืน 
 แผนกลยุทธ์ดา้นท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม  กลยุทธ์ที.่.......     หลัก    รอง    
   นโยบายที่ 5 ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและปรับปรุงระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย ให้มีประสทิธิภาพ 
 แผนกลยุทธ์ดา้นบริหารจัดการ  กลยุทธ์ที.่.......     หลัก    รอง     
   นโยบายที่ 6 เร่งรัดด าเนินการด้านการบริหารสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัยให้เหมาะสมกับสถานการณ์ เพื่อสร้างขีด 
 ความสามารถในการแข่งขันในระดับประเทศและนานาชาติ 
 แผนกลยุทธ์ดา้นการจดัการทรัพยส์ิน  กลยุทธ์ที.่.......     หลัก    รอง    

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

 
4.  ผู้รับผิดชอบ  
  4.1 หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  ฝ่ายวิชาการ 

 4.2 ผู้รับผิดชอบ     ดร.พฤฒินันท์  สุฤทธิ ์  โทร 4732 

 4.3 ผู้ประสานงาน   นางดวงเดือน  ประสานสมบตั ิ โทร 4706 

    นางสาวรพีพรรณ  บัวด้วง  โทร 4699 

    นายวันเฉลิม  อยู่ทิพย ์  โทร 4711 

    นางสาวจุฑามาศ  เทียนชัย  โทร 4711 

 4.4 ผู้รายงานผล   นายวันเฉลิม  อยู่ทิพย ์  โทร 4711 

    นางสาวรพีพรรณ  บัวด้วง  โทร 4699 
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5. หลักการและเหตุผล 
ฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ก าหนดจัดโครงการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาของนิสติตามอัตลักษณ ์

ที่ก าหนดโดยด าเนินการ ดังนี้ 1. การฝึกงาน/สหกิจศึกษา/สหกิจศกึษาต่างประเทศ  2. การประเมินคุณภาพบณัฑิต ใหเ้ป็นไปตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 
 
6. วัตถุประสงค ์
การฝึกงาน/ สหกิจศึกษา/ สหกจิศึกษาต่างประเทศ 

1) เพื่อให้นิสิตในช้ันปีสุดท้าย ได้รบัการฝึกประสบการณ์การท างานจากแหล่งฝึกงาน  
2) เพื่อให้นิสิตสามารถฝึกประสบการณ์การฝึกงานแบบสหกิจศึกษาทั้งในและต่างประเทศด้วยตนเองได้ 
3) เพื่อให้นิสิตน าเสนอผลการฝึกประสบการณ์การฝึกงาน/ สหกิจศกึษา /สหกิจศึกษาต่างประเทศ 

การประเมินคุณภาพบัณฑิต 
1) เพื่อประเมิน ติดตาม และวิเคราะห์ผลการด าเนินงานของหลักสูตร  
2) เพื่อประเมินหลักสตูรโดยผู้ใช้บณัฑิต มหาบัณฑิต และปรัชญาดุษฎีบัณฑติ 
3) เพื่อน าผลการประเมินวิเคราะห์ผลการประเมินทีไ่ด้มา ปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรยีนการสอน และหลักสตูร  

 
7.  เป้าหมายของโครงการ 
      7.1. เป้าหมายการด าเนินงาน 
  จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนท้ังสิ้น  105 คน   ประกอบด้วย 
      นิสิต      จ านวน             75 คน 
      อาจารย์/บุคลากร   จ านวน  30 คน 
   อื่นๆ   จ านวน  - คน 

7.2. กิจกรรม/เนื้อหาท่ีจะด าเนินการ 
การฝึกงาน/สหกิจศึกษา/สหกิจศกึษาต่างประเทศ 
การเตรียมความพร้อมส าหรับการฝึกงาน และสหกิจศกึษาในและต่างประเทศ 
 1) คณาจารย์บรรยายเตรียมความพร้อม/ อบรม และให้ความรู้กับนิสิตเพื่อเตรียมตัวไปฝึกงาน  และสหกิจศึกษา
ในและต่างประเทศ ตามจ านวนท่ีมหาวิทยาลยัก าหนด 
 2) ช้ีแจงเพื่อท าความเข้าใจในเรื่องของหลักสูตรให้กับครูพี่เลีย้งเพื่อเตรียมความพร้อมในการฝึกงาน 
การนิเทศนิสิตฝึกงาน/สหกจิศึกษา ทั้งในและต่างประเทศ 
 1) คณาจารย์นเิทศนิสติฝึกงาน/สหกิจศึกษา ท้ังในและต่างประเทศ 
การ KM แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์จากการฝึกงาน และสหกจิศึกษาในและต่างประเทศ 

1) นิสิตแลกเปลีย่นเรยีนรู้ประสบการณ์จากการฝึกงาน และสหกิจศึกษาในและต่างประเทศ 
      การประเมินคุณภาพบัณฑิต 

1) ประเมิน ติดตาม และวิเคราะห์ผลการด าเนินงานของหลักสูตร 
  2) ประเมินหลักสูตรโดยผู้ใช้บัณฑิต มหาบัณฑิต และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
  3) วิเคราะห์ผลการประเมินที่ได้มา ปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนการสอน และหลักสูตร 
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8. งบประมาณด าเนินการ  
 รายได้  370,000.-บาท   
ระบุรายละเอียด (แหล่งงบประมาณ) กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานจัดการศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์  
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ หมวดเงินอุดหนุน โครงการบริหารจดัการหลักสตูร  
รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 

1. ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ                        240,000.-บาท 
2. ค่ารถตู้เช่าพร้อมน้ ามัน     8,000.-บาท 
3. ค่าเงินสมทบพนักงานขับรถ     1,000.-บาท 
4. ค่าวัสดุเช้ือเพลิง      3,000.-บาท 
5. ค่าตอบแทนวิทยากร              36,000.-บาท 
6. ค่าของที่ระลึก                 5,000.-บาท 
7. ค่ารับรองและพิธีการ              50,000.-บาท 
8. ค่าเลี้ยงรับรอง               10,000.-บาท 

  9. ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                       10,000.-บาท 
10. ค่าใช้สอยอ่ืนๆ                 2,000.-บาท 
11. ค่าวัสด ุ      5,000.-บาท 
      รวมทั้งสิ้น       370,000.-บาท 

 หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ 
 
9. ขั้นตอนและแผนการด าเนินงาน   (PDCA)  
การเตรียมความพร้อมส าหรับการฝึกงาน/ สหกิจศึกษา / สหกิจศกึษาต่างประเทศ 

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. จัดประชุมเพื่อเตรียมงาน 
2. การประสานงานกับครูพี่เลี้ยงในการ
เข้าร่วมการเตรียมความพร้อมก่อนการ
ฝึกงาน 

            

ขั้นด าเนินการ (D) 
 1.คณาจารย์บรรยายเตรียมความพร้อม 
/อบรมและให้ความรู้กับนิสิตเพื่อเตรียม
ตัวไปฝึกงาน/สหกจิศึกษา (ตามจ านวน
ช่ัวโมงท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด) 
2. การเตรยีมเอกสาร แบบฟอรม์ในการ
ฝึกงานให้กับท้ังคณาจารย์ นิสิต และครู
พี่เลี้ยง ในการก ากับ และตรวจสอบ 
3. การส่งนิสิตเข้ารับการฝึกงานตาม
แหล่งฝึกงานท่ีประสานไว้ในเบื้องต้น 
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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. 
4. การน าผลการประเมินในครั้งท่ีผ่านมา
น ามาปรับปรุงและแกไ้ข 
ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. จัดท าสรุปผลการด าเนินงาน 

            

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน(A) 
1.น าผลการประเมินมาปรับปรุงการ 
ด าเนินโครงการครั้งต่อไป 

            

 
การนิเทศนิสิตฝึกงาน/สหกจิศึกษา ทั้งในและต่างประเทศ 

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.ประชุมหารือเตรยีมความพร้อม  
การไปนิเทศนิสิตฝึกงาน 
  1.1 นิสิตฝึกงาน ภาคเรียนต้น ปี
การศึกษา 2561 (ส.ค.- พ.ย.61) 

1.2 นิสิตฝึกงาน/สหจิศึกษาท้ังในและ 
ต่างประเทศ ภาคเรียนปลาย  
ปีการศึกษา 2561  (ม.ค.-เม.ย.62) 
  1.3 นิสิตฝึกงาน ภาคเรียนต้น 
ปีการศึกษา 2562 (ส.ค. – พ.ย.62) 
2. เตรียมประสานงานเรื่องการขอเข้า
นิเทศงานกับทางแหล่งฝึกงาน 
   2.1 นิสิตฝึกงาน ภาคเรยีนต้น  
ปีการศึกษา 2561 (ต.ค.61) 

2.2 นิสิตฝึกงาน/สหจิศึกษาท้ังในและ 
ต่างประเทศ ภาคเรียนปลาย  
ปีการศึกษา 2561  (มี.ค.62)  
3. การชี้แจงอาจารย์ที่จะเข้านเิทศงาน
นิสิตฝึกงานตามแหล่งฝึกงานต่างๆ 

            

ขั้นด าเนินการ (D) 
1. นิเทศนิสิตฝึกงาน  
ตามสถานท่ีต่าง ๆ (ท้ังในและ
ต่างประเทศ) 
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ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. จัดท าสรุปผลการด าเนินงาน 

            

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน(A) 
1.น าผลการประเมินมาปรับปรุง 
การด าเนินโครงการครั้งต่อไป 

            

 
การ KM แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์จากการฝึกงานและการศกึษาอิสระ 

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. จัดประชุมเพื่อเตรียมงาน 

            

ขั้นด าเนินการ (D) 
1. กิจกรรม KM แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์จาก การฝึกงานและสหกิจ
ศึกษา 

            

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. จัดท าสรุปผลการด าเนินงาน 

            

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน(A) 
1.น าผลการประเมินมาปรับปรุงการ 
ด าเนินโครงการครั้งต่อไป 

            

 
การประเมินคุณภาพบัณฑิต 

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. จัดประชุมเพื่อเตรียมงาน 

            

ขั้นด าเนินการ (D) 
1. ประเมิน ติดตาม และวิเคราะห์ผลการ
ด าเนินงานของหลักสูตร 
2. ประเมินหลักสูตรโดยผู้ใช้บัณฑิต 
มหาบัณฑิต และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
3. วิเคราะห์ผลการประเมินที่ได้มา 
ปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
และหลักสูตร 

            

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. สรุปและประเมินผล 
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ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A) 
1. ปรับปรุงการจดัการเรียนการสอน /
หลักสตูร ตามผลการประเมิน 

            

 
10.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 

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

 
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
การฝึกงาน/สหกิจศึกษา/สหกิจศกึษาต่างประเทศ 
การเตรียมความพร้อมส าหรับการฝึกงาน/สหกิจศึกษาในและต่างประเทศ 

1) นิสิตมีความพร้อมในการฝึกงาน/สหกิจศึกษาในและต่างประเทศ 
2) ครูพี่เลี้ยงมีความพร้อมและเข้าใจในนิสิตที่จะเข้ารับการฝึกงาน 

การนิเทศนิสิตฝึกงาน 
1) อาจารย์มีความพร้อมในการนิเทศงานนิสิต ทั้งในและต่างประเทศ 
2) นิสิตมีทัศนคติที่ดีในการฝึกงานและมีประสบการณ์ชีวิต  

การ KM แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์จากการฝึกงานและสหกจิศึกษาในและต่างประเทศ 
1) นิสิตได้แลกเปลีย่นประสบการณร์ว่มกันในการฝึกงานตามสถานท่ีตา่งๆ 

การประเมินคุณภาพบัณฑิต 
1) มีการประเมิน ติดตาม ผลการด าเนินงานของหลักสตูร  
2) มีการประเมินหลักสตูรโดยผู้ใช้บัณฑิต มหาบัณฑิต และปรัชญาดษุฎีบัณฑติ 

       3) มีการปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนการสอน การด าเนินงานของหลักสูตร ตามผลการประเมิน 
 
12. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPI) 

ปริมาณ คุณภาพ เวลา ต้นทุน 
การฝึกงาน/สหกิจศึกษา/สหกิจศกึษา
ต่างประเทศ 

-การเตรียมความพร้อมส าหรับการ
ฝึกงาน/การศึกษาอิสระ 

1. นิสิตอย่างน้อยร้อยละ100 เข้าร่วม
เตรียมความพร้อมส าหรับการฝึกงาน/ 
สหกิจศึกษาในและต่างประเทศ 

2. อาจารย์นิเทศและครูพี่เลีย้งมีความ
เข้าใจ และเตรียมพร้อมส าหรบัการ
ฝึกงาน/ สหกจิศึกษาในและ
ต่างประเทศ ร้อยละ 90% 
 
 

 
 
 
1. ผลการประเมินดังนี ้
1.1 ผลการประเมินนิสิตโดยแหล่ง
ฝึกงาน 
1.2 ผลการประเมินนิสิตโดยอาจารย์
นิเทศ 
1.3 ผลการประเมินแหล่งฝึกงานโดย
นิสิต 
มีค่าเฉลีย่ไม่น้อยกว่า 3.51 

ตุลาคม 2561 – 
กันยายน 2562 

 

370,000.-บาท 
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การนิเทศนิสิตฝึกงาน 
1. นิสิตอย่างน้อยร้อยละ 100 ไดร้ับการ
นิเทศฝึกงาน 

การ KM แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์จากการฝึกงานและสห
กิจศึกษาในและต่างประเทศ 

1. นิสิตอย่างน้อยร้อยละ 100 เข้าร่วมการ 
KM แลกเปลีย่นประสบการณ์จากการ
ฝึกงานและ สหกิจศึกษาในและ
ต่างประเทศ 

การประเมินคุณภาพบัณฑิต 
1. ผลประเมินหลักสตูรโดยผู้ใช้บัณฑิต  
มีค่าเฉลีย่ไม่น้อยกว่า 3.51 
2. ผลประเมินหลักสตูรโดยผู้ใช้
มหาบัณฑิต มีค่าเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 
3. ผลประเมินหลักสตูรโดยผู้ใช้ปรชัญา
ดุษฎีบัณฑิต มีค่าเฉลีย่ไม่น้อยกว่า 3.51 

- 

 
13. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 

 สกอ.    ตัวช้ีวัดที ่2.1, 3.2, 5.2 และ5.3  สงป.   ตัวช้ีวัดที่.................  EdPEx   หมวดที่................. 
 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.................   สมศ.   ตัวช้ีวัดที่.................  

 
14. การติดตามและประเมินผลโครงการ  (โปรดระบุให้ชัดเจน)  

1.  การประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ ตามตัวช้ีวัด (KPI) ที่ก าหนด 
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1.รหัสโครงการ  (ตามเล่มรายได้) โครงการบริหารจัดการหลักสูตร  
   รหัสโครงการ   วช.104/62 โครงการพัฒนาอาจารยผ์ู้สอน และพัฒนาสื่อการสอน/การวิจัยในช้ันเรียน 
 
2.  ความสอดคล้องกับพันธกิจ 

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

 

3.  ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) 
3.1  นโยบายมหาวิทยาลัย  
   นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาอย่างมคีุณภาพ 
 แผนกลยุทธ์ดา้นการผลติบัณฑติ  กลยุทธ์ที ่1  หลัก    รอง    
   นโยบายที่ 2 ส่งเสริม สนบัสนุน การวิจัยของมหาวิทยาลัย 
 แผนกลยุทธ์ดา้นการวิจัย  กลยุทธ์ที.่.......     หลัก    รอง    
   นโยบายที่ 3 ส่งเสริมการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมให้กว้างขวางและทั่วถึง 
 แผนกลยุทธ์ดา้นการบริการวิชาการ  กลยุทธ์ที.่.......     หลัก    รอง    
   นโยบายที่ 4 ส่งเสริมการด าเนินงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ให้กว้างขวาง แพร่หลาย และยั่งยืน 
 แผนกลยุทธ์ดา้นท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม  กลยุทธ์ที.่.......     หลัก    รอง    
   นโยบายที่ 5 ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและปรับปรุงระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย ให้มีประสทิธิภาพ 
 แผนกลยุทธ์ดา้นบริหารจัดการ  กลยุทธ์ที.่.......     หลัก    รอง     
   นโยบายที่ 6 เร่งรัดด าเนินการด้านการบริหารสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัยให้เหมาะสมกับสถานการณ์ เพื่อสร้างขีด 
 ความสามารถในการแข่งขันในระดับประเทศและนานาชาติ 
 แผนกลยุทธ์ดา้นการจดัการทรัพยส์ิน  กลยุทธ์ที.่.......     หลัก    รอง    

 
3.2 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน (ถ้ามี) 

  นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 1 กลยุทธ์ที่ 1.1 มาตรการที่ 1.1.2 
 

4.  ผู้รับผิดชอบ 
 4.1 หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  ฝ่ายวิชาการ 

 4.2 ผู้รับผิดชอบ     ดร.พฤฒินันท์  สุฤทธิ ์  โทร 4732 

 4.3 ผู้ประสานงาน   นางดวงเดือน  ประสานสมบตั ิ โทร 4706 

    นางสาวรพีพรรณ  บัวด้วง  โทร 4699 

    นายวันเฉลิม  อยู่ทิพย ์  โทร 4711 

    นางสาวจุฑามาศ  เทียนชัย  โทร 4711 

 4.4 ผู้รายงานผล   นางดวงเดือน  ประสานสมบตั ิ โทร 4706 
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5. หลักการและเหตุผล 
อาจารย์เป็นบคุคลส าคญัของการผลิตบัณฑติ ดังนั้น ฝ่ายวิชาการ จงึส่งเสรมิให้คณาจารยม์ีการพัฒนาทักษะการจัดการเรยีน

การสอน โดยจัดกิจกรรมท่ีมุ่งเน้นในด้าน การพัฒนาบทบาทการเปน็อาจารยผ์ู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา  กิจกรรมพัฒนาเทคนิคการวัด
และประเมินผล และกิจกรรมพัฒนาสื่อการสอน/วิจัยในช้ันเรยีน เพือ่น าผลที่ได้มาปรับปรุงพัฒนากระบวนการจัดการเรยีนการสอน  
ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 
6. วัตถุประสงค ์

1) เพื่อเพ่ิมพูนความรู้ และทักษะ บทบาทการเป็นอาจารย์ผูส้อน/อาจารย์ที่ปรึกษา/ อาจารย์ใหม่ 
2) เพื่อพัฒนาเทคนิคการวัดและเมินผลให้กับอาจารยผ์ู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา/ อาจารย์ใหม ่
3) เพื่อกระตุ้น และสนับสนุนส่งเสริมให้อาจารย์และบุคลากร จัดท าวิจัยในช้ันเรียน และสื่อการสอน  

     เพื่อปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
 
7.  เป้าหมายของโครงการ 
 7.1. เป้าหมายการด าเนินงาน 
  จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนท้ังสิ้น  40 คน  ประกอบด้วย 
  นิสิต   จ านวน  - คน 
  อาจารย์/บุคลากร   จ านวน  40 คน 
  อื่นๆ  วิทยากร  จ านวน  - คน 
 

7.2. กิจกรรม/เนื้อหาท่ีจะด าเนินการ 
1) อบรมบทบาทการเป็นอาจารยผ์ูส้อน ทักษะความรู้ การให้ค าปรึกษาส าหรับอาจารยผ์ูส้อน/อาจารย์ที่

ปรึกษา/ อาจารย์ใหม ่
2) อบรมเทคนิคการวัดและประเมินผล 

                              3)  การผลิตสื่อการสอน ของคณาจารย์และบุคลากร   
      4)  การจัดท าวิจัยในช้ันเรียน ของคณาจารย์และบุคลากร  

 

8. งบประมาณด าเนินการ 
รายได้  80,000.-บาท   
ระบุรายละเอียด (แหล่งงบประมาณ) กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานจัดการศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์  
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ หมวดเงินอุดหนุน โครงการบริหารจดัการหลักสตูร   

รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
 1. ค่าเบี้ยเลีย้ง ค่าเช่าท่ีพักและค่าพาหนะ             30,000.-บาท 
 2. ค่ารับรองและพิธีการ               20,000.-บาท 
 3. ค่าวัสดุในโครงการ     1,000.-บาท 
 4. ค่าของที่ระลึก     1,000.-บาท 
 5. ค่าตอบแทนวิทยากร     2,000.-บาท 
 6. ค่าวัสดุวิทยาศาสตร ์                5,000.-บาท 
 7. ค่าใช้สอยอ่ืน ๆ      1,000.-บาท 
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 8. ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                       20,000.-บาท  
     รวมท้ังสิ้น          80,000.-บาท 
 หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ 
 
9. ขั้นตอนและแผนการด าเนินงาน   (PDCA)  

การพัฒนาบทบาทการเป็นอาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ท่ีปรึกษา 

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 

            

ขั้นด าเนินการ (D) 
1. จัดอบรมบทบาทการเป็นอาจารย์
ผู้สอน ทักษะความรู้การให้ค าปรึกษา
ส าหรับอาจารยผ์ู้สอน/อาจารย์ที่
ปรึกษา/ อาจารย์ใหม ่

            

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. จัดท าสรุปผลการด าเนินงาน 

            

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน(A) 
1. น าผลการประเมินมาปรับปรุงการ
ด าเนินโครงการครั้งต่อไป 

             

 

 
การพัฒนาเทคนิคการวัดและประเมินผล 

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 

            

ขั้นด าเนินการ (D) 
1. จัดอบรมเทคนิคการวัดและ
ประเมินผล 

            

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. จัดท าสรุปผลการด าเนินงาน 

            

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน(A) 
1. น าผลการประเมินมาปรับปรุงการ
ด าเนินโครงการครั้งต่อไป 
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การพัฒนาสื่อการสอน/การวิจัยในชัน้เรียน 
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 

            

ขั้นด าเนินการ (D) 
1. พิจารณาอนุมตัิทุนเพื่อจัดท าสือ่การ
สอน/ผลงานวิจัยในช้ันเรยีน 
(ปีงบประมาณ 2562) 
2. ผู้ที่ได้รับทุนด าเนินการจัดท าสือ่การ
สอน/ผลงานวิจัยในช้ันเรยีน 
3. การน าเสนอสื่อการสอน/
ผลงานวิจัยในช้ันเรยีน  

            

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. จัดท าสรุปผลการด าเนินงาน 

            

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน(A) 
1. น าผลการประเมินมาปรับปรุงการ
ด าเนินโครงการครั้งต่อไป 

            

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

2) สถานท่ีจัดกิจกรรม  คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร /นอกสถานท่ี 
 
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1) อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์ใหม่ ทราบบทบาทหนา้ที่ และมีทักษะในการให้ค าปรึกษาเพิ่มขึ้น  

2) อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์ใหม่ มีความรู้เกี่ยวกับ เทคนิคการวัดและเมินผลเพิ่มขึ้น และสามารถ 
    น ามาใช้ในการตัดเกรดได้อยา่งถูกต้อง  
3) มีผลงานวิจัยในช้ันเรียน และสือ่การเรียนการสอน เพื่อใช้ในการพัฒนากระบวนการจดัการเรียนการสอน 
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12. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPI) 
ปริมาณ คุณภาพ เวลา ต้นทุน 

การพัฒนาบทบาทการเป็น
อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ท่ี
ปรึกษา 
คณาจารย์เข้าร่วมอบรมอย่าง
น้อยร้อยละ 80 ของจ านวน
ที่ตั้งไว้ในโครงการ 

 
 
 
ผลประเมิน 
ความพึงพอใจของ 
การเข้าร่วมโครงการ 
มีค่าเฉลีย่ไม่น้อยกว่า 3.51 

ตุลาคม 2561  – กันยายน 
2562 

 
 
 
 

80,000.-บาท 

การพัฒนาเทคนิคการวัด
และประเมินผล 
คณาจารย์เข้าร่วมอบรม
เทคนิคการวัดและ
ประเมินผลอย่างน้อยร้อยละ 
80 ของจ านวนที่ตั้งไว้ 

 
 
ผลประเมิน 
ความพึงพอใจของ 
การเข้าร่วมโครงการ 
มีค่าเฉลีย่ไม่น้อยกว่า 3.51 

การพัฒนาสื่อการสอน/การ
วิจัยในชั้นเรียน 
1. มีสื่อการสอน หรือ
ผลงานวิจัยในช้ันเรยีน  

 
 
ผลประเมิน 
ความพึงพอใจของ 
การเข้าร่วมโครงการ 
มีค่าเฉลีย่ไม่น้อยกว่า 3.51 

 
13. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 

 สกอ.    ตัวช้ีวัดที ่4.1, 4.2 และ 4.3  สงป.   ตัวช้ีวัดที่.................  EdPEx   หมวดที่................. 
 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.................   สมศ.   ตัวช้ีวัดที่.................  

 
14. การติดตามและประเมินผลโครงการ  (โปรดระบุให้ชัดเจน)  
       1. การประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ ตามตัวช้ีวัด (KPI) ที่ก าหนด 
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1. รหัสโครงการ  (ตามเล่มรายได้) โครงการบริหารจัดการหลักสูตร  
   รหัสโครงการ    วช.105/62 โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการบัณฑิตศึกษา 
 
2.  ความสอดคล้องกับพันธกิจ 

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

 

3.  ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) 
3.1  นโยบายมหาวิทยาลัย  
   นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาอย่างมคีุณภาพ 
 แผนกลยุทธ์ดา้นการผลติบัณฑติ  กลยุทธ์ที ่1  หลัก    รอง    
   นโยบายที่ 2 ส่งเสริม สนบัสนุน การวิจัยของมหาวิทยาลัย 
 แผนกลยุทธ์ดา้นการวิจัย  กลยุทธ์ที.่.......     หลัก    รอง    
   นโยบายที่ 3 ส่งเสริมการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมให้กว้างขวางและทั่วถึง 
 แผนกลยุทธ์ดา้นการบริการวิชาการ  กลยุทธ์ที.่.......     หลัก    รอง    
   นโยบายที่ 4 ส่งเสริมการด าเนินงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ให้กว้างขวาง แพร่หลาย และยั่งยืน 
 แผนกลยุทธ์ดา้นท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม  กลยุทธ์ที.่.......     หลัก    รอง    
   นโยบายที่ 5 ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและปรับปรุงระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย ให้มีประสทิธิภาพ 
 แผนกลยุทธ์ดา้นบริหารจัดการ  กลยุทธ์ที.่.......     หลัก    รอง     
   นโยบายที่ 6 เร่งรัดด าเนินการด้านการบริหารสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัยให้เหมาะสมกับสถานการณ์ เพื่อสร้างขีด 
 ความสามารถในการแข่งขันในระดับประเทศและนานาชาติ 
 แผนกลยุทธ์ดา้นการจดัการทรัพยส์ิน  กลยุทธ์ที.่.......     หลัก    รอง    

 
3.2 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน (ถ้ามี) 

  นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 1 กลยุทธ์ที่ 1.3 มาตรการที่ 1.3.1 
 
4.  ผู้รับผิดชอบ  
  4.1 หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  ฝ่ายวิชาการ 

 4.2 ผู้รับผิดชอบ     ดร.พฤฒินันท์  สุฤทธิ ์  โทร 4732 

 4.3 ผู้ประสานงาน   นางสาวจุฑามาศ  เทียนชัย  โทร 4711 

    นายวันเฉลิม  อยู่ทิพย ์  โทร 4711 

 4.4 ผู้รายงานผล   นางสาวจุฑามาศ  เทียนชัย  โทร 4711 

    นายวันเฉลิม  อยู่ทิพย ์  โทร 4711 
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 5. หลักการและเหตุผล 
 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 12 หลักสูตร เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพการ
จัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา ฝ่ายวิชาการ  คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ จึงจัดโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการ
บัณฑิตศึกษา โดยจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตบัณฑิตศึกษา และกิจกรรมประชาสัมพันธ์/Recruitment นิสิต ข้ึน เพื่อเป็นการเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างนิสิตใหม่ นิสิตรุ่นพี่ ศิษย์เก่า ผู้บริหาร และคณาจารย์บัณฑิตศึกษา  และเพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา ให้เป็นที่รู้จักกับกลุ่มเป้าหมายให้มากข้ึน และเพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาให้
เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2558 
 
6. วัตถุประสงค ์

1) เพื่อให้นิสิตใหม่เข้าใจและรับทราบประกาศของมหาวิทยาลยัและประกาศของคณะที่ส าคัญ แผนการศึกษาในระดับ 
บัณฑิตศึกษา และทุนการศึกษาทั้งของคณะและมหาวิทยาลัย การแนะน าภาควิชา จรรยาบรรณนักวิจยั การประกันคุณภาพการศึกษา 
ตลอดจนการแนะน าสถานบริการวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย ์

2) เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนิสิตใหม่ นสิิตรุ่นพ่ี ศิษยเ์ก่า ผู้บริหาร และคณาจารย์บัณฑติศึกษา 
3) เพื่อพัฒนาคุณภาพการจดัการเรียนการสอนระดับบณัฑิตศึกษา โดยมีการสนับสนุนงบประมาณใหน้ิสิตไปน าเสนอผลงาน

ทางวิชาการ  เชิญอาจารย์พิเศษรว่มสอน และมีการพานิสิตระดับบณัฑิตศึกษา เขา้ศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการในหน่วยงานอ่ืน 
 
7.  เป้าหมายของโครงการ 
      7.1. เป้าหมายการด าเนินงาน 
  จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนท้ังสิ้น  50 คน   ประกอบด้วย 
      นิสิตบณัฑิตศึกษา  จ านวน  30 คน 
      อาจารย์/บุคลากร   จ านวน  20 คน 
   อื่นๆ   จ านวน  - คน 
 

 

7.2. กิจกรรม/เนื้อหาท่ีจะด าเนินการ 
  การปฐมนิเทศนสิิตบัณฑิตศึกษา 

 1) การแนะน าหลักสูตรและการเรยีนการสอนในระดับบณัฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
  2) การแนะน าภาควิชาในคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
  3) การให้ความรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณนักวิจัย และการให้ทุนการศึกษาในระดับบณัฑิตศึกษา 
  4) การแนะน าสถานบริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การแพทย ์
  5) การถ่ายทอดประสบการณ์และนิสิตใหม่พบปะรุ่นพ่ีบณัฑิตศึกษา 
  6) การจัดการเรียนการสอนและการศึกษาดูงาน รายวิชาระเบยีบวิธวีิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

7) การพานิสิตระดับบณัฑิตศึกษา เข้าศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการในหน่วยงานอื่น 
การสนับสนุนงบประมาณให้นิสิตไปน าเสนอผลงานทางวิชาการ 
1) สนับสนุนงบประมาณให้นิสิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทยไ์ปน าเสนอผลงานทางวิชาการ 
การสนับสนุนงบประมาณในการจัดท าวิจัยของนสิิตระดับบัณฑิตศึกษา 
1) สนับสนุนงบประมาณคา่ใช้จ่ายในการจัดท าวิจัยของนิสติระดับบณัฑิตศึกษา 
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8. งบประมาณด าเนินการ  
 รายได้  40,000.-บาท   
ระบุรายละเอียด (แหล่งงบประมาณ) กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานจัดการศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์  
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ หมวดเงินอุดหนุน โครงการบริหารจัดการหลักสูตร  

รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
 1.  ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าท่ีพักและคา่พาหนะ             20,000-บาท 

2. ค่าตอบแทนการสอน     4,000.-บาท 
3. ค่าตอบแทนนิสิตช่วยงาน    3,000.-บาท 
4. ค่าของที่ระลึก     2,000.-บาท 
5. ค่าเงินสมทบพนักงานขับรถ    1,000.-บาท 
6. ค่าเช่ารถตู้พร้อมน้ ามัน    4,000.-บาท 
7. ค่ารับรองและพิธีการ     3,000.-บาท 
8. เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  1,000.-บาท 
9. ค่าวัสดุในโครงการ     1,000.-บาท 
10. ค่าวัสดุเช้ือเพลิง     1,000.-บาท 

      รวมท้ังสิ้น          40,000.-บาท 
 หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ 
 
  



38 

 

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 
- การแนะน าหลักสูตรและการเรียน
การสอนในระดับบณัฑิตศึกษา คณะ
วิทยาศาสตร์การแพทย ์
- การแนะน าภาควิชาในคณะ
วิทยาศาสตร์การแพทย ์
- การให้ความรู้เกีย่วกับจรรยาบรรณ
นักวิจัย 
- การแนะน าสถานบริการวิชาการด้าน
วิทยาศาสตร์การแพทย ์
- การถ่ายทอดประสบการณ์และนิสิต
ใหม่พบปะรุ่นพ่ีบณัฑิตศึกษา 
- กิจกรรมการจัดการเรยีนการสอน
และการศึกษาดูงาน รายวิชาระเบยีบ
วิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
- การพานิสิตระดับบณัฑติศึกษา เข้า
ศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการใน
หน่วยงานอ่ืน 
- การสนับสนุนงบประมาณให้นิสติไป
น าเสนอผลงานทางวิชาการ 
- สนับสนุนงบประมาณค่าใช้จ่ายใน
การจัดท าวิจัยของนิสติระดับ
บัณฑิตศึกษา 

            

ขั้นสรุปและประเมินผล (C)  
1. จัดท าประเมินและสรุปผลการ 
ด าเนินโครงการ  

            

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน(A)  
1. วิเคราะห์การด าเนินงานและ 
ก าหนดแนวทางการปรับปรุงการจดั 
โครงการครั้งต่อไป 
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10.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 
1) วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม ตุลาคม 2561 – กันยายน  2562  
2) สถานท่ีจัดกิจกรรม  คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  

 
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1) นิสิตใหม่เข้าใจและทราบหลักสตูรและการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
 2) นิสิตใหม่ได้รับทราบการแนะน าภาควิชาในคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
 3) นิสิตใหม่ได้รับทราบความรูเ้กี่ยวกับจรรยาบรรณนักวิจัย 

4) นิสิตใหม่ได้รับทราบความรูเ้กี่ยวกับการประกันคณุภาพการศึกษา 
 5) นิสิตใหม่ได้รับทราบแนวปฏิบัตใินการใช้บริการสถานบริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
 6) เกิดความสัมพันธ์อันดรีะหว่างนิสิตใหม่ นิสิตรุ่นพ่ี ศิษยเ์ก่า ผู้บรหิาร และคณาจารย์บณัฑติศึกษา 
 7) สามารถดึงดดูความสนใจจากกลุ่มเป้าหมาย ให้เข้าเรียนในหลักสตูรระดับบณัฑิตศึกษา ได้อย่างน้อยหลักสตูรละ 1 คน 
 8) มีการเชิญอาจารย์พิเศษสอนในรายวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ และมีการศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการใน
หน่วยงานอ่ืน 

9) มีการสนับสนุนงบประมาณใหน้ิสิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ไปน าเสนอผลงานทางวิชาการ 
10) มีการสนับสนุนงบประมาณคา่ใช้จ่ายในการจัดท าวิจัยของนิสติระดับบณัฑติศึกษา 

 
12. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPI) 

กิจกรรมย่อยท่ี 1 กิจกรรมปฐมนเิทศนิสิตบัณฑิตศึกษา 
ปริมาณ คุณภาพ เวลา ต้นทุน 

-ร้อยละ 80 ของจ านวนนิสิต
บัณฑิตศึกษาช้ันปีท่ี 1 เข้าร่วม
โครงการ 
-มีการเชิญอาจารย์พิเศษสอน
ในรายวิชาระเบยีบวิธีวิจัยทาง
วิทยาศาสตร์สุขภาพ  
อย่างน้อย 1 ท่าน 
- มีการพานิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษาไปศึกษาดูงาน
นอกสถานท่ี จ านวน 1 ครั้ง 

ระดับความพึงพอใจของ 
ผู้เข้าร่วมโครงการอยู่ในเกณฑ์ด ี
(ค่าเฉลี่ย≥3.51) 

ตุลาคม 2561 – 
กันยายน 2562 

40,000.- บาท 

 
13. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 

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

 
14. การติดตามและประเมินผลโครงการ  (โปรดระบุให้ชัดเจน)  
       1. การประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ ตามตัวช้ีวัด (KPI) ที่ก าหนด 
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1. รหัสโครงการ  (ตามเล่มรายได้) โครงการบริหารจัดการหลักสูตร 
    รหัสโครงการ   วช.106/62  โครงการพัฒนาศักยภาพนิสติหลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
 
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  หลัก    รอง    
   นโยบายที่ 2 ส่งเสริม สนบัสนุน การวิจัยของมหาวิทยาลัย 
 แผนกลยุทธ์ดา้นการวิจัย  กลยุทธ์ที.่.......     หลัก    รอง    
   นโยบายที่ 3 ส่งเสริมการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมให้กว้างขวางและทั่วถึง 
 แผนกลยุทธ์ดา้นการบริการวิชาการ  กลยุทธ์ที.่.......     หลัก    รอง    
   นโยบายที่ 4 ส่งเสริมการด าเนินงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ให้กว้างขวาง แพร่หลาย และยั่งยืน 
 แผนกลยุทธ์ดา้นท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม  กลยุทธ์ที.่.......     หลัก    รอง    
   นโยบายที่ 5 ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและปรับปรุงระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย ให้มีประสทิธิภาพ 
 แผนกลยุทธ์ดา้นบริหารจัดการ  กลยุทธ์ที่........     หลัก    รอง     
   นโยบายที่ 6 เร่งรัดด าเนินการด้านการบริหารสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัยให้เหมาะสมกับสถานการณ์ เพื่อสร้างขีด 
 ความสามารถในการแข่งขันในระดับประเทศและนานาชาติ 
 แผนกลยุทธ์ดา้นการจดัการทรัพยส์ิน  กลยุทธ์ที.่.......     หลัก    รอง    

 
3.2 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน (ถ้ามี) 

  นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 1 กลยุทธ์ที่ 1.1 มาตรการที่ 1.1.1 
   
4.  ผู้รับผิดชอบ  
  4.1 หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  ฝ่ายวิชาการ และอาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑติ  
        สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
  4.2 ผู้รับผิดชอบ   ดร.จตุพร   เงินค า   โทร 4653 
   ดร.กฤษณ์   ตันตนะรัตน ์  โทร 4760 
   ดร.พฤฒินันท์   สุฤทธิ์   โทร 4732 
   นิสิตระดับปริญญาตรสีาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
 4.3 ผู้ประสานงาน   นายวันเฉลิม   อยู่ทิพย์     โทร 4711 
 4.4 ผู้รายงานผล   ดร.พฤฒินันท์   สุฤทธิ์   โทร 4732 
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5. หลักการและเหตุผล 
การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิตในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์

การแพทย์นั้นจะค านึงถึงอัตลักษณ์ของนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวรคือ “เก่งงาน เก่งคน เก่งคิด เก่งครองชีวิต เก่งพิชิตปัญหา” และ
มุ่งเน้นเสริมสร้างและพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนิสิตในหลักสูตร อีกทั้งยังมีการส่งเสริมการพัฒนาทักษะที่จ าเป็นส าหรับการ
เรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ให้กับนิสิตตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษาในช้ันปีท่ี 1 จนถึง ช้ันปีท่ี 4 อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้จัดกิจกรรมที่เหมาะสมกบั
นิสิตในแต่ละช้ันปี อาทิ  กิจกรรมปฐมนิเทศส าหรับนิสิตปี 1 กิจกรรมมัชฌิมนิเทศและการบริการวิชาการส าหรับนิสิตปี 2 กิจกรรม
ศึกษาดูงานส าหรับนิสิตปี3 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศและเตรียมความพร้อมก่อนฝึกงานส าหรับนิสิตปี 4 เป็นต้น โดยลักษณะของกิจกรรมที่
จัดขึ้นประกอบด้วย การสร้างความเข้าใจท่ีถูกต้องเกี่ยวกับหลักสูตร แนะน าแนวทางการพัฒนาทางวิชาการและการใช้ชีวิตส าหรับนิสิต 
มีการให้ข้อมูลการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ จัดอบรมทางวิชาการที่ให้ความรู้ด้านเคมีสิ่งแวดล้อมให้กับนักเรียนหรือประชาชนท่ี
สนใจทั่วไป กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ใน
หน่วยงานท่ีท างานด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ในภาครัฐหรือเอกชน และกิจกรรมเตรียมความพรอ้มนิสิตก่อนออกไปฝึกงานท้ังทางด้าน
ความรู้ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ ตลอดจนฝึกอบรมก่อนเพื่อให้นิสิตมีคุณลักษณะที่ดีตามอัตลักษณ์นิสิต  ทั้งนี้เพื่อให้นิสิตในหลักสูตรได้
พัฒนาทางวิชาการและได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ กิจกรรมพัฒนานิสิตที่จัดขึ้นนี้ได้เปิดโอกาสให้
นิสิตได้เป็นผู้ร่วมจัดกิจกรรมหรือเป็นผู้ด าเนินกิจกรรมเองทั้งหมดโดยมีการสนับสนุนจากคณาจารย์และบุคลากรของภาควิชา ท าให้
นิสิตได้มีการฝึกฝนทักษะในการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การสื่อสาร การท างานเป็นกลุ่ม รู้จักการปรับตัวและสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะ
หน้าได้ มีความรับผิดชอบทั้งต่อตนเองและสังคม  
 
6. วัตถุประสงค ์

1)  เพื่อส่งเสริมให้นิสิตมีการพัฒนาศักยภาพตามลักษณะที่พึงประสงค์ของหลักสูตรและเสริมสร้างทักษะที่จ าเป็นในการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

2) เพื่อให้นิสิตมีความเข้าใจเกี่ยวกบัการเรยีนตลอดหลักสูตร และมีแนวทางในการประกอบอาชีพและการศึกษาต่อตาม
ศักยภาพของตน 

3) เพื่อให้ความรู้ด้านเคมีสิ่งแวดลอ้มแก่ประชาชนหรือนักเรียนในชุมชน  
4) เพือ่เตรียมความพร้อมให้นิสิตมคีวามรู้ด้านวิชาการและทักษะปฏบิัติการที่จ าเป็นส าหรับการฝึกงาน 
5) เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณาจารย์ เจ้าหน้าท่ีและนิสิต โดยผ่านกิจกรรมตา่งๆ เช่น การแข่งขันกีฬา การ

บ าเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม ร่วมกนั 
6)  เพื่อให้บุคลากรและนสิิตไดม้ีสว่นร่วมในบ าเพ็ญประโยชน์ หรือการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเสริมสร้าง

คุณธรรม จรยิธรรมให้กับนิสติและบุคลากร 
 
7.  เป้าหมายของโครงการ 
      7.1. เป้าหมายการด าเนินงาน 
  กิจกรรมย่อยท่ี 1 กิจกรรม MedSci Meeting 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนท้ังสิ้น  270 คน  ประกอบด้วย 
  นิสิต   จ านวน  250 คน 
  อาจารย์/บุคลากร   จ านวน  20 คน 
  อื่นๆ     จ านวน  - คน 
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กิจกรรมย่อยท่ี 2 กิจกรรมเตรียมความพร้อมด้านวิชาการ 
จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนท้ังสิ้น  330 คน  ประกอบด้วย 

  นิสิต   จ านวน  310 คน 
  อาจารย์/บุคลากร   จ านวน  20 คน 
  อื่นๆ     จ านวน  - คน 

กิจกรรมย่อยท่ี 4 กิจกรรมบริการวิชาการ 
จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนท้ังสิ้น  110 คน  ประกอบด้วย 

  นิสิต   จ านวน  90 คน 
  อาจารย์/บุคลากร   จ านวน  20 คน 
  อื่นๆ     จ านวน  - คน 
 

7.2. กิจกรรม/เนื้อหาท่ีจะด าเนินการ 
กิจกรรมย่อยท่ี 1 กิจกรรม MedSci Meeting 
1)  การบ าเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม หรือกิจกรรมด้านกีฬา ส าหรับนสิิตช้ันปีที่ 1-4 เช่น การท าความสะอาด

ห้องปฏิบัติการ การบริจาคสิ่งของหรือทุนทรัพย์ หรือการปลูกต้นไม ้หรือการแข่งขันกีฬา 
กิจกรรมย่อยท่ี 2 กิจกรรมเตรียมความพร้อมด้านวิชาการ 
1) กิจกรรมปฐมนิเทศ ส าหรบันิสติชั้นปีที่ 1 โดยมีการแนะน าข้อมูลด้านต่างๆ ของภาควิชา เช่น โครงสร้างหลักสูตรและ

แผนการศึกษา การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยตลอดจนการแนะแนวทางในการประกอบอาชีพและการศึกษาต่อเมื่อนิสติส าเร็จการศึกษา  
รวมทั้งมีการจดักิจกรรมเตรียมความพร้อมส าหรับนสิิต 

2) กจิกรรมมัชฌิมนเิทศ ส าหรับนสิิตช้ันปีที่ 2 โดยมีการต้อนรับนสิติชั้นปีที่ 2 เข้าสู่ภาควิชา มีการใหข้้อมูลและสร้างความ
เข้าใจในหลักสตูร การเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ รวมทั้งแนะแนวการใช้ชีวิตส าหรับนสิิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ และ
แนะน าการด าเนินงาน คณาจารยแ์ละเจา้หน้าท่ี 

3) กิจกรรมปัจฉิมนเิทศและเตรียมความพร้อมก่อนฝึกงานส าหรับนสิิต ส าหรับนสิิตช้ันปีที่ 4 โดยมีการจัดอบรมให้ความรู้
ด้านวิชาการ และฝึกทักษะปฏบิัตกิารที่จ าเป็นให้กับนสิิต ตลอดจนแนะน าการปฏบิัติตนใหเ้หมาะสมเมื่อไปฝึกงาน และเอกสารตา่งๆ 
ที่จ าเป็นในการฝึกงาน   

กิจกรรมย่อยท่ี 4 กิจกรรมบริการวิชาการ 
1) กิจกรรมบริการวิชาการ ส าหรบันิสิตช้ันปีที่ 2 โดยมีอาจารยร์่วมกับนิสิตออกเก็บตัวอย่างน้ า เพื่อวิเคราะห์สารปนเปื้อน 

และมีการให้ข้อมูลย้อนกลับไปยังชุมชน ตลอดจนให้ความรู้กับประชาชนท่ีสนใจ 
 

8. งบประมาณด าเนินการ  
  รายได้  135,000.-บาท   
ระบุรายละเอียด (แหล่งงบประมาณ) กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานจัดการศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์  
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ หมวดเงินอุดหนุน โครงการบริหารจดัการหลักสตูร  

รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
1. ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ                        35,000.-บาท 
2. ค่ารถตู้เช่าพร้อมน้ ามัน     15,000.-บาท 
3. ค่าเงินสมทบพนักงานขับรถ      2,000.-บาท 
4. ค่าวัสดุเช้ือเพลิง                  10,000.-บาท 
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5. ค่าตอบแทนวิทยากร                 5,000.-บาท 
6. ค่าของที่ระลึก                  5,000.-บาท 
7. ค่ารับรองและพิธีการ               30,000.-บาท 
8. ค่าเลี้ยงรับรอง                10,000.-บาท 

            9. ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                         10,000.-บาท 
10. ค่าใช้สอยอ่ืนๆ                 3,000.-บาท 
11. ค่าวัสด ุ      10,000.-บาท 

      รวมทั้งสิ้น         135,000.-บาท 
หมายเหตุ    ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ 

 
9. ขั้นตอนและแผนการด าเนินงาน   (PDCA)  
กิจกรรมย่อยท่ี 1 กิจกรรม MedSci Meeting 

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 MedSci Meeting 

            

ขั้นสรุปและประเมินผล (C)   
1. สรุปผลการด าเนินงาน 

            

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน(A)   
1. วิเคราะห์การด าเนินงานและ
ก าหนดแนวทางการจัดโครงการในครั้ง
ต่อไป 

            

 
กิจกรรมย่อยท่ี 2 กิจกรรมเตรียมความพร้อมด้านวิชาการ 

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 เตรยีมความพร้อมด้าน
วิชาการ 
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ขั้นสรุปและประเมินผล (C)   
1. สรุปผลการด าเนินงาน 

            

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน(A)   
1. วิเคราะห์การด าเนินงานและ
ก าหนดแนวทางการจัดโครงการในครั้ง
ต่อไป 

            

 
กิจกรรมย่อยท่ี 3 กิจกรรมบริการวิชาการ 

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. จัดกิจกรรมบริการวิชาการ 

            

ขั้นสรุปและประเมินผล (C)   
1. สรุปผลการด าเนินงาน 

            

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน(A)   
1. วิเคราะห์การด าเนินงานและ
ก าหนดแนวทางการจัดโครงการในครั้ง
ต่อไป 

            

 
10.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 
กิจกรรมย่อยท่ี 1 กิจกรรม MedSci Meeting 

1) วัน เวลา ในการจัดกิจกรรม ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 
 2) สถานท่ีจัดกิจกรรม  คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร /หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย 
 
กิจกรรมย่อยท่ี 2 กิจกรรมเตรียมความพร้อมด้านวิชาการ 

1) วัน เวลา ในการจัดกิจกรรม ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 
 2) สถานท่ีจัดกิจกรรม  คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  
 
กิจกรรมย่อยท่ี 3 กิจกรรมบริการวิชาการ 

1) วัน เวลา ในการจัดกิจกรรม ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 
 2) สถานท่ีจัดกิจกรรม  คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร /หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย 
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11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
กิจกรรมย่อยท่ี 1 กิจกรรม MedSci Meeting 

1)  บุคลากรและนสิิตไดม้ีการพัฒนาคุณธรรม จรยิธรรม และมีส่วนร่วมในการบ าเพญ็ประโยชน์ หรืออนุรักษ์ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม หรือมีการเล่นกีฬาร่วมกัน 

2) คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสติมีความสมัพันธ์อันดีต่อกัน 
กิจกรรมย่อยท่ี 2 กิจกรรมเตรียมความพร้อมด้านวิชาการ 

1)  นิสิตมีการพัฒนาศักภาพตามลกัษณะนิสติที่พึงประสงค์ของหลักสูตรและมีทักษะที่จ าเป็นในการเรยีนรู้ในศตวรรษที่ 21 
2) นิสิตมีการพัฒนาให้รูจ้ักตนเองมีความเข้าใจเกีย่วกับหลักสูตรและการเรียนการสอนในรายวิชาตา่งๆของสาขาวิชา                 

วิทยาศาสตร์การแพทย ์ 
3)  นิสิตเข้าใจแนวทางในการประกอบอาชีพในสาขาวิชาเมื่อส าเรจ็การศึกษา  
4)  นิสิตได้รบัความรู้และทักษะปฏิบัติการที่จ าเป็นและนิสติมีความพร้อมในการไปฝึกงาน 

กิจกรรมย่อยท่ี 3 กิจกรรมบริการวิชาการ 
1)  ประชาชนได้รับความรู้เกี่ยวกับเคมีที่อันตรายต่อสุขภาพและข้อควรระวังต่างๆ ตลอดจน นิสิตทีเ่ข้าร่วมโครงการได้ฝึก

ทักษะในการออกฝึกภาคสนาม 
 

12. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPI) 
ปริมาณ คุณภาพ เวลา ต้นทุน 

1. จ านวนนิสิตเข้าร่วมกิจกรรม 
อย่างน้อยร้อยละ 80 
2. มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา
นิสิต อย่างน้อย 2 กิจกรรม 
3. มีรายวิชาที่มีการบรูณาการ
อย่างน้อย 1 รายวิชา  
4. มีการจัดกิจกรรมเพื่อเตรียม
ความพร้อมนสิิตก่อนไปฝึกงาน 
อย่างน้อย 1 กิจกรรม 
 
 

 

1. ผลการประเมินความพึงพอใจของ
โครงการโดยภาพรวมอยู่ในระดับดี 
(ค่าเฉลี่ย ≥ 3.51) 
2. นิสิตมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบั
แนวคิดในการเรยีนและการใช้ชีวิตใน
การเรยีนระดับปรญิญาตร ี
3.นิสิตได้รับความรู้และมคีวามเข้าใจ
เกี่ยวกับการน าความรู้ที่ได้เพื่อน าไปใช้
ในการปฏิบัติงานจริง 
4. นิสิตมีความพร้อมด้านความรู้และ
เทคนิคปฏิบัติการพื้นฐานก่อนไป
ฝึกงาน 
5. นิสิตและบุคลากรของภาควิชาได้
ร่วมกิจกรรมบ าเพญ็ประโยชน์ หรอื
เล่นกีฬาร่วมกัน 

ตุลาคม 2561 – 
กันยายน 2562 

 
135,000.-บาท 

 
13. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 

 สกอ.    ตัวช้ีวัดที ่ 2.1, 3.2, 5.2 และ5.3  สงป.   ตัวช้ีวัดที่.................  EdPEx   หมวดที่................. 
 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.................   สมศ.   ตัวช้ีวัดที่.................  
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14. การติดตามและประเมินผลโครงการ  (โปรดระบุให้ชัดเจน)  
 1. การประเมินผลทั้งเชิงปริมาณ และคณุภาพตามตัวช้ีวัด (KPI) ที่ก าหนด 
            2. การประเมินผล/ตดิตามผล ภายหลังเสร็จสิ้นโครงการ จากผู้เข้าร่วมโครงการ 
 

 

 
 


