
50 

 

1. รหัสโครงการ  (ตามเล่มรายได้) โครงการกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต 
   รหัสโครงการ  กน.101/62 โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม ่
 
2. ความสอดคล้องกับพันธกจิ 

 การผลติบัณฑิต   หลัก    รอง  การวิจัย      หลัก    รอง               
  การบริการวิชาการแก่สังคม     หลัก    รอง  การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม    หลัก    รอง              
  บริหารจดัการ      หลัก    รอง 
 
3. ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) 

3.1 นโยบายมหาวิทยาลัย  
 นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาอยา่งมีคุณภาพ                                                                                                       
 แผนกลยุทธ์ดา้นการผลติบัณฑติ  กลยุทธ์ที.่...3.... หลัก    รอง                  
 นโยบายที่ 2 ส่งเสริม สนับสนนุ การวิจัยของมหาวิทยาลยั                                                                                       
 แผนกลยุทธ์ดา้นการวิจัย  กลยุทธ์ที.่.......     หลัก    รอง                
 นโยบายที่ 3 ส่งเสริมการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมให้กว้างขวางและทั่วถึง                                                      
 แผนกลยุทธ์ดา้นการบริการวิชาการ  กลยุทธ์ที.่.......     หลัก    รอง                        
 นโยบายที่ 4 ส่งเสริมการด าเนินงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม ให้กว้างขวาง แพร่หลาย และยั่งยืน                              
 แผนกลยุทธ์ดา้นท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม  กลยุทธ์ที.่.......     หลัก    รอง                     
 นโยบายที่ 5 ปรับปรุงโครงสรา้งองค์กรและปรับปรุงระบบการบริหารจดัการมหาวิทยาลัย ให้มีประสิทธิภาพ                                        
 แผนกลยุทธ์ดา้นบริหารจัดการ  กลยุทธ์ที่ 1     หลัก    รอง                    
 นโยบายที่ 6 เร่งรัดด าเนินการด้านการบริหารสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัยให้เหมาะสมกับสถานการณ์ เพื่อสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันในระดับประเทศและนานาชาติ                                                                                                           
 แผนกลยุทธ์ดา้นการจดัการทรัพยส์ิน  กลยุทธ์ที.่.......     หลัก    รอง    

3.2 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน (ถ้ามี)                                                                                                                  
  นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 3 กลยุทธ์ที่ 3.1 มาตรการ 3.1.1 
  
4. ผู้รับผิดชอบ 
 4.1 หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  หน่วยกิจการนสิิต คณะวิทยาศาสตร์การแพทย ์
 4.2 ผู้รับผิดชอบ   ผศ.ดร.นสพ.เกริกเกียรต ิ จินดา  โทร 4638 
 4.3 ผู้ประสานงาน  นางสาวณัฐณิ ี  มณีท่าโพธ์ิ โทร 4702    
 4.4 ผู้รายงานผล   นางสาวณัฐณิ ี  มณีท่าโพธ์ิ โทร 4702  
 
5. หลักการและเหตุผล 
 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้เปิดสอนในนิสิตระดับปริญญาตรีหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาจุลชีววิทยา สาขา
วิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาพยาธิวิทยากายวิภาคศาสตร์ สาขาชีวเคมีและชีวเคมีโมเลกุล และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรวิทยา
ศาสตรมหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต สาขาจุลชีววิทยา สาขาปรสิตวิทยา สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขากายวิภาคศาสตร์ สาขา
ชีวเคมี และสาขาสรีรวิทยา ดังนั้น เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจให้กับผู้ปกครอง และนิสิตใหม่ เกี่ยวกับแผนการศึกษาในแต่ละหลกัสตูร 
และการแนะแนวทางการประกอบอาชีพและการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ตลอดจนข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้นิสิตสามารถใช้ชีวิต
ในมหาวิทยาลัยได้อย่างมีความสขุ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์จึงไดจ้ัดโครงการปฐมนิเทศนิสติใหม่ขึ้น นอกจากน้ี โครงการดังกล่าว ยัง
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เป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนิสิตใหม่ นิสิตรุ่นพี่ ผู้ปกครองนิสิต อาจารย์ที่ปรึกษานิสิต  คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของ
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
 
6. วัตถุประสงค ์
 1) เพื่อให้นิสิตใหม่และผู้ปกครองของนิสิตเข้าใจและรับทราบระบบการศึกษา และการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยตลอดจนการ
แนะแนวทางในการประกอบอาชีพและการศึกษาต่อเมื่อนิสิตจบการศึกษา 
 2) เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนิสิตใหม่ นสิิตรุ่นพ่ี ผู้ปกครองนิสิต อาจารย์ที่ปรึกษา คณาจารย์และบุคลากร 
 3) เพื่อปลูกฝังแนวความคิดและแนวทางการปฏิบัติตนเพื่อเสริมสร้างอัตลักษณ์ของนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร และพฤติกรรม
ด้านคุณธรรมและจริยธรรมที่พึงประสงค์ที่คณะต้องการส่งเสริม  
 4) เพื่อส่งเสริมให้นิสิตมีพฤติกรรมที่ดีในการเรียนและพฤติกรรมที่ดีในการใช้ชีวิต  
 
7. เป้าหมายของโครงการ 
 7.1. เป้าหมายการด าเนินงาน 
  จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนท้ังสิ้น  560 คน ประกอบด้วย 
  นิสิตปรญิญาตร ี  จ านวน   250  คน 

นิสิตบณัฑิตศึกษา  จ านวน     30  คน 
  อาจารย์/บุคลากร   จ านวน    20 คน 
  อื่นๆ 
  - ผู้ปกครอง  จ านวน  250 คน 
  - ศิษย์เก่า   จ านวน    10 คน 

7.2. กิจกรรม/เนื้อหาท่ีจะด าเนินการ 
 1) ให้ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตร แนวทางการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย 

2) ปลูกฝังแนวความคิดและแนวทางการปฏิบัตตินเพื่อเสริมสร้างอัตลักษณ์ของนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร คือ เก่งงาน    
   เก่งคน เก่งคิด เก่งครองชีวิต เก่งพิชิตปัญหา และพฤติกรรมด้านคณุธรรมและจรยิธรรมที่พึงประสงค์ที่คณะต้องการ 
3) เชิญวิทยากร หรือศิษย์เก่า ผู้มปีระสบการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพ จากหน่วยงานภาครัฐ หรือ ภาคเอกชน ให้ 

    ความรู้แก่นิสิต การศึกษาต่อ แนะแนวอาชีพ และสรา้งทัศนคติทีด่ีในการเรยีน การใช้ชีวิตในมหาวทิยาลัย  
 4) มีกิจกรรมพบปะสร้างสัมพันธ์อนัดี ระหว่างผู้ปกครอง นิสิต และอาจารย์ที่ปรึกษา 
 5) มีกิจกรรมแนะน าระบบบริการด้านสวสัดิภาพและสวัสดิการนสิิต รวมถึงการแนะน าหน่วยกจิกรรมนิสิต สโมสรนิสติ  
     และชมรม กิจกรรมต่าง ๆของนิสิต 
 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 รายได้ 35,000.-บาท  
ระบุรายละเอียด (แหล่งงบประมาณ) กองทุนกิจการนสิิต แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุนการจัดการศึกษา  
ส านักงานเลขานุการคณะฯ หมวดเงินอุดหนุน โครงการกิจกรรมเพื่อพฒันานิสิต 

รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
 1. ค่าอาหารว่าง/อาหารและเครื่องดื่ม    17,000.-บาท 
 2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางราชการ       5,000.-บาท 
 3. เงนิค่าตอบแทนวิทยากร       5,000.-บาท 
 4 .ค่าของที่ระลึก        1,000.-บาท 
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 5. ค่าวัสดุในโครงการ        3,000.-บาท 
 6. ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ       2,000.-บาท 
 7. ค่าเลี้ยงรับรองวิทยากร       2,000.-บาท 
     รวมท้ังสิ้น   35,000.-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 าหนดแนวทางการปรับปรุงในจัด
โครงการครั้งต่อไป 

            

 
10. วัน เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 

 1) วัน เวลา ในการจัดกิจกรรม มิถุนายน 2562 
 2) สถานท่ีจัดกิจกรรม คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  
 
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1) นิสิตไดร้ับความรู้ และข้อมลูเกีย่วกับหลักสตูร ระบบการศึกษา การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย และแนวทางในการประกอบ 
     อาชีพและการศึกษาต่อเมื่อนิสติจบการศึกษา 
 2) นิสิตมีความสัมพันธ์อันดีระหว่างนิสิตใหม่ นิสติรุ่นพ่ี ผู้ปกครองนิสติ และอาจารย์ที่ปรึกษานสิิต 
            3) นิสิตมีความตระหนักถึงคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณต่องานในสาขาอาชีพ และความรับผิดชอบของนิสิตต่อสังคม 

4) นิสิตไดร้ับทราบระบบสวัสดิการนิสิต หน่วยงานท่ีดูแลสวัสดภิาพนิสิต หน่วยกิจกรรมนสิิต สโมสรนสิิต และชมรมกจิกรรม     
    ต่างๆ ของนิสิต 
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12. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPI) 
ปริมาณ คุณภาพ เวลา ต้นทุน 

มีการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศ
นิสิตใหม่ อย่างน้อย 1 ครั้ง 
 

- นิสิตช้ันปีท่ี 1 มีความเข้าใจเกี่ยวกับ
หลักสตูร แนวทางการประกอบอาชีพ 
และระบบสวสัดภิาพและสวสัดิการ
นิสิต อยู่ในเกณฑ์ดี (ค่าเฉลี่ย≥3.51) 
- นิสิตช้ันปีท่ี 1 รับทราบเกี่ยวอัต
ลักษณ์ของนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 
และพฤติกรรมด้านคุณธรรมและ
จริยธรรมที่พึงประสงค์ที่คณะต้องการ
ส่งเสริม 

มิถุนายน 2562 35,000.-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 
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1. รหัสโครงการ  (ตามเล่มรายได้) โครงการสร้างเสริมและพัฒนาศิษย์เก่า 
   รหัสโครงการ  กน.102/62 โครงการคืนรังและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
 

2. ความสอดคล้องกับพันธกจิ 
 การผลติบัณฑิต   หลัก    รอง  การวิจัย      หลัก    รอง               

  การบริการวิชาการแก่สังคม     หลัก    รอง  การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม    หลัก รอง              
  บริหารจดัการ      หลัก    รอง 
3. ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) 

3.1 นโยบายมหาวิทยาลัย  
 นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาอยา่งมีคุณภาพ                                                                                                       
 แผนกลยุทธ์ดา้นการผลติบัณฑติ  กลยุทธ์ที.่...3.... หลัก    รอง                  
 นโยบายที่ 2 ส่งเสริม สนับสนนุ การวิจัยของมหาวิทยาลยั                                                                                       
 แผนกลยุทธ์ดา้นการวิจัย  กลยุทธ์ที.่.......     หลัก    รอง                
 นโยบายที่ 3 ส่งเสริมการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมให้กว้างขวางและทั่วถึง                                                      
 แผนกลยุทธ์ดา้นการบริการวิชาการ  กลยุทธ์ที.่.......     หลัก    รอง                        
 นโยบายที่ 4 ส่งเสริมการด าเนินงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม ให้กว้างขวาง แพร่หลาย และยั่งยืน                              
 แผนกลยุทธ์ดา้นท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม  กลยุทธ์ที.่...2....    หลัก รอง                     
 นโยบายที่ 5 ปรับปรุงโครงสรา้งองค์กรและปรับปรุงระบบการบริหารจดัการมหาวิทยาลัย ให้มีประสิทธิภาพ                                        
 แผนกลยุทธ์ดา้นบริหารจัดการ  กลยุทธ์ที่.........     หลัก    รอง                    
 นโยบายที่ 6 เร่งรัดด าเนินการด้านการบริหารสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัยให้เหมาะสมกับสถานการณ์ เพื่อสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันในระดับประเทศและนานาชาติ                                                                                                           
 แผนกลยุทธ์ดา้นการจดัการทรัพยส์ิน  กลยุทธ์ท่ี........     หลัก    รอง    

3.2 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน (ถ้ามี)                                                                                                                                                   
  นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 3 กลยุทธ์ที่ 3.1 มาตรการ 3.1.1 
  นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 3 กลยุทธ์ที่ 3.2 มาตรการ 3.2.1 
  นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 3 กลยุทธ์ที่ 3.3 มาตรการ 3.3.1 
 
4.  ผู้รับผิดชอบ 
 4.1 หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  หน่วยกิจการนสิิต คณะวิทยศาสตร์การแพทย ์
 4.2 ผู้รับผิดชอบ   นิสิตทุกช้ันปี สโมสรนสิิตระดับปรญิญาตรีและสโมสรบณัฑิตศึกษา  
 4.3 ผู้ประสานงาน  นางสาวณัฐณิ ี มณีท่าโพธ์ิ โทร 4702  
 4.4 ผู้รายงานผล   นางสาวณัฐณิ ี มณีท่าโพธ์ิ โทร 4702 
 
5. หลักการและเหตุผล 
 ตามที่มหาวิทยาลัยนเรศวร จะจัดให้มีพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัยนเรศวร  
ซึ่งคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้มีบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
จึงได้จัดโครงการคืนรังและศิษย์เก่าสัมพันธ์ขึ้น เพื่อเป็นการแสดงความยินดีกับบัณฑิต เปิดโอกาสให้ศิษย์เก่าและนิสิตปัจจุบัน 
ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้ การท างาน เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างศิษย์เก่า นิสิตปัจจุบัน และบุคลากรของคณะ  
รวมถึงได้ประชาสัมพันธ์ข้อมูลของชมรมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์  
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6. วัตถุประสงค ์
 1) เพื่อแสดงความยินดีกับบณัฑติคณะวิทยาศาสตร์การแพทย ์
 2) เพื่อให้นิสิตปัจจุบันได้รับแนวทางในการประกอบอาชีพเมื่อศึกษาจบหลักสตูรจากบัณฑติรุ่นพ่ี 
 3) เพื่อสร้างความสมัพันธ์อันดีระหว่างบัณฑิต นสิิตปัจจุบัน คณาจารย์และบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์การแพทย ์
 4) เพื่อรวบรวมข้อมูลของศิษย์เก่าและส ารวจความต้องการในการพฒันาด้านวิชาการและวิชาชีพ 
 5) เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลของชมรมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์  
 
7. เป้าหมายของโครงการ 
 7.1. เป้าหมายการด าเนินงาน 
 จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนท้ังสิ้น           1,000   คน  ประกอบด้วย 
  นิสิต    จ านวน    450 คน 
 อาจารย์/บุคลากร  จ านวน     60 คน 
 อื่นๆ  จ านวน    150      คน 
   - บัณฑิต ส าเร็จการศึกษาปี 2561 จ านวน  150 คน 

- มหาบัณฑติ ส าเร็จการศึกษาปี 2561 จ านวน   20 คน 
 - ดุษฎีบัณฑติ ส าเร็จการศึกษาปี 2561 จ านวน     10 คน 
 - ศิษย์เก่า  จ านวน    160  คน 

7.2. กิจกรรม/เนื้อหาท่ีจะด าเนินการ 
  1) กิจกรรมแสดงความยินดีกบับณัฑิตคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
  2) การแลกเปลีย่นประสบการณ์และแนะแนวทางการประกอบอาชีพโดยบณัฑิต 
  3) การรวบรวมข้อมลูของศิษย์เก่าและส ารวจความต้องการในการพฒันาด้านวิชาการและวิชาชีพ 
  4) ประชาสัมพันธ์และการสมัครเขา้เป็นสมาชิกชมรมศิษยเ์ก่าคณะวทิยาศาสตร์การแพทย ์
  5) กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างคณะและศิษยเ์ก่า 
 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 รายได้ 60,000.-บาท  
ระบุรายละเอียด (แหล่งงบประมาณ) กองทุนกิจการนสิิต แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุนการจัดการศึกษา  
ส านักงานเลขานุการคณะฯ หมวดเงินอุดหนุน โครงการสร้างเสริมและพัฒนาศิษย์เก่า 

รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
 1. ค่าอาหารว่าง/อาหารและเครื่องดื่ม    30,000.-บาท 
 2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางราชการ       7,000.-บาท 
 3. ค่าของที่ระลึก        5,000.-บาท 
 4. ค่าวัสดุในโครงการ        5,000.-บาท 
 5. ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ       2,000.-บาท 
 6. ค่าเช่ารถตู้พร้อมน้ ามัน       5,000.-บาท 
 7. ค่าวัสดุเช้ือเพลิง        5,000.-บาท 
 8. ค่าเงินสมทบพนักงานขับรถ       1,000.-บาท 
     รวมท้ังสิ้น   60,000.-บาท 
 หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ 
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9. ขั้นตอนและแผนการด าเนินงาน (PDCA)  
กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ขั้นวางแผนงาน (P) 
1. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
2. 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/นอกพ้ืนท่ี  
  
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1) เกิดความสัมพันธ์อันดรีะหว่างบัณฑิต นสิิตปัจจบุัน อาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
 2) นิสิตปัจจุบันได้ทราบประสบการณ์การท างานและศึกษาต่อของบัณฑิต 
 3) คณะไดร้ับข้อมลูและความต้องการในการพัฒนาด้านวิชาการและวิชาชีพของบัณฑิต เพื่อใช้ในการวางแผนในการพัฒนา
ศิษย์เก่าต่อไป 
 4) บัณทิตและศิษย์ปัจจุบณัได้ทราบข้อมูลหรือเข้าร่วมเป็นสมาชิก ชมรมศิษยเ์ก่าคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์  
 
12. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPI) 

ปริมาณ คุณภาพ เวลา ต้นทุน 
- มีการจัดกิจกรรมแสดงความ
ยินดีกับบัณฑิตคณะ
วิทยาศาสตร์การแพทย์ อย่าง
น้อย 1 กิจกรรม 
- บัณฑิตร้อยละ 80 ให้ข้อมูล
การได้งานท า/ศึกษาต่อและ
ความต้องการในการพัฒนา
ด้านวิชาการและวิชาชีพ 

- ผลการประเมินความพึง
พอใจของผู้เข้าร่วมโครงการอยู่
ในเกณฑ์ดี (ค่าเฉลี่ย≥3.51) 
- ได้ข้อมูลการได้งานท า/ศึกษา
ต่อและความต้องการในการ
พัฒนาด้านวิชาการและวิชาชีพ
ของบัณฑิต 
 

ตุลาคม 2561- กันยายน 2562 
 

60,000.-บาท 
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- บัณฑิตร้อยละ 80 ได้ทราบ
ข้อมูลเกี่ยวกับชมรมศิษย์เกา่
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์  
- บัณฑิตร้อยละ 10 สมัครเข้า
ร่วมเป็นสมาชิกของชมรมศิษย์
เก่าคณะวิทยาศาสตร์
การแพทย์  

 
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 
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1. รหัสโครงการ  (ตามเล่มรายได้) โครงการกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต 
   รหัสโครงการ   กน.103/62 โครงการอาจารย์ที่ปรึกษาพบนิสิต 
 

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 จัดการศึกษาอยา่งมีคุณภาพ                                                                                                       
 แผนกลยุทธ์ดา้นการผลติบัณฑติ  กลยุทธ์ที.่...3.... หลัก    รอง                  
 นโยบายที่ 2 ส่งเสริม สนับสนนุ การวิจัยของมหาวิทยาลยั                                                                                       
 แผนกลยุทธ์ดา้นการวิจัย  กลยุทธ์ที.่.......     หลัก    รอง                
 นโยบายที่ 3 ส่งเสริมการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมให้กว้างขวางและทั่วถึง                                                      
 แผนกลยุทธ์ดา้นการบริการวิชาการ  กลยุทธ์ที.่.......     หลัก    รอง                        
  นโยบายที่ 4 ส่งเสรมิการด าเนินงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม ให้กว้างขวาง แพร่หลาย และยั่งยืน                              
 แผนกลยุทธ์ดา้นท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม  กลยุทธ์ที.่...2....    หลัก รอง                     
 นโยบายที่ 5 ปรับปรุงโครงสรา้งองค์กรและปรับปรุงระบบการบริหารจดัการมหาวิทยาลัย ให้มีประสิทธิภาพ                                        
 แผนกลยุทธ์ดา้นบริหารจัดการ  กลยุทธ์ที่.........     หลัก    รอง                    
 นโยบายที่ 6 เร่งรัดด าเนินการด้านการบริหารสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัยให้เหมาะสมกับสถานการณ์ เพื่อสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันในระดับประเทศและนานาชาติ                                                                                                           
 แผนกลยุทธ์ดา้นการจดัการทรัพยส์ิน  กลยุทธ์ที.่.......     หลัก    รอง    

 3.2 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน (ถ้ามี)                                                                                                
  นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 3 กลยุทธ์ที่ 3.1 มาตรการ 3.1.1 
 
4. ผู้รับผิดชอบ 
 4.1 หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  หน่วยกิจการนสิิต คณะวิทยาศาสตร์การแพทย ์
 4.2 ผู้รับผิดชอบ   ผศ.ดร.นสพ.เกริกเกียรต ิ จินดา  โทร 4638   
 4.3 ผู้ประสานงาน  นางสาวณัฐณิ ี  มณีท่าโพธ์ิ โทร 4702  
 4.4 ผู้รายงานผล   นางสาวณัฐณิ ี  มณีท่าโพธ์ิ โทร 4702 
 
5. หลักการและเหตุผล 
 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีพันธกิจในการผลิตบัณฑิตที่มีความสมบรูณ์ทั้งทางด้านวิชาการความรู้ ความสามารถ สังคม 
อารมณ์ ร่างกาย และจิตใจ ครบถ้วนตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ดังนั้น คณะจึงได้จัดให้มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษานิสิตระดับ
ปริญญาตรี เพื่อให้บริการการให้ค าปรึกษาแนะน า ก ากับดูแล ควบคุม ติดตามให้นิสิตได้เรียนรู้ตามแผนการเรียนบรรลุตามผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Leaning Outcome) ในแต่ละช้ันปีจนส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรก าหนด อีกทั้งยังให้การอบรมสั่ง
สอนแนวทางในกรด าเนินชีวิต และช่วยเหลือนิสิตในด้านต่างๆ โดยเฉพาะในรายที่มีความเสี่ยงทางด้านสุขภาพและความเสี่ยงทางด้าน
การเรียน ให้ได้รับการดูแลช่วยเหลือในรายที่มีปัญหาได้อย่างทันท่วงที ส่งผลให้นิสิตได้ด าเนินชีวิตอย่างมีความสุขจนส าเร็จการศึกษา 
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จะเห็นว่าอาจาย์ที่ปรึกษาจึงเป็นส่วนส าคัญในการส่งเสริมการพัฒนาบุคลิกภาพ นอกจากนั้น การสร้างสายสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง
คณาจารย์กับนิสิตผ่านระบบอาจารย์ที่ปรึกษายังก่อให้เกิดความรักผูกพันและภาคภูมิใจในสถาบัน ดังนั้น ฝ่ายกิจการนิสิต จึงจัด
โครงการนี้ขึ้นภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง เพื่อป้องกันความเสี่ยงทางด้านสุขภาพ ความเสี่ยงทางด้านการศึกษาของนิสิต และเพื่อสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีแก่นิสิต ผู้ปกครอง และอาจารย์ที่ปรึกษานิสิต 
 
6. วัตถุประสงค ์
 1) เพื่อสร้างความสมัพันธ์อันดีและความคุ้นเคยระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษาและนสิิต 
 2) เพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษาได้รับทราบและให้ค าปรึกษาแนะน านิสติให้สามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้ 
 3) เพื่อถ่ายทอดพฤติกรรมดา้นคณุธรรมและจรยิธรรมที่พึงประสงค์ที่คณะต้องการส่งเสริม 
 
7. เป้าหมายของโครงการ 
 7.1. เป้าหมายการด าเนินงาน 
 จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนท้ังสิ้น  800    คน ประกอบด้วย 
 นิสิต  จ านวน 700 คน 
 อาจารย์/บุคลากร  จ านวน 100 คน 

7.2. กิจกรรม/เนื้อหาท่ีจะด าเนินการ 
1) อาจารย์ที่ปรึกษาพบนิสติ ภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง 

  2) การส ารวจข้อมลูปัจจุบันของนสิิตเพื่อเก็บรวบรวมเป็นข้อมูลกลางของคณะ 
 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 รายได้ 40,000.-บาท  
ระบุรายละเอียด (แหล่งงบประมาณ) กองทุนกิจการนสิิต แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุนการจัดการศึกษา  
ส านักงานเลขานุการคณะฯ หมวดเงินอุดหนุน โครงการกิจกรรมเพื่อพฒันานิสิต 
 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
 1. ค่าอาหารและเครื่องดืม่    28,000.-บาท 
 2. ค่าวัสดุในโครงการ     10,000.-บาท  
 3. ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ      2,000.-บาท 
    รวมท้ังสิ้น   40,000.-บาท 
 หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ 
 
9. ขั้นตอนและแผนการด าเนินงาน (PDCA)  

กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ขั้นวางแผนงาน (P) 
1. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
2. จัดประชุมเพื่อเตรียมงาน 

            

ขั้นด าเนินการ (D) 
1. ด าเนินกิจกรรม 
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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. 

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. จัดท าประเมินและสรุปผลการ
ด าเนินโครงการ 

            

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A) 
1. วิเคราะห์การด าเนินงานและ
ก าหนดแนวทางการปรับปรุงการจดั
โครงการครั้งต่อไป 

            

 
10. วัน เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 
 1) วัน เวลา ในการจัดกิจกรรม เดือนตุลาคม 2561 - มีนาคม 2562 
 2) สถานท่ีจัดกิจกรรม คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  
 

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1) อาจารย์ที่ปรึกษาได้พบปะนิสติ เพื่อติดตามข้อมลูนสิิต ภาคเรียนศึกษาละ 1 ครั้ง 
 2) นิสิตไดร้ับค าแนะน าและเกิดความสัมพันธ์อันดรีะหว่างนสิิตและอาจารย์ที่ปรึกษา 
 3) นิสิตมีพฤติกรรมด้านคุณธรรมและจริยธรรมที่พึงประสงค์ตามทีค่ณะต้องการส่งเสริม 
 
12. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPI) 

ปริมาณ คุณภาพ เวลา ต้นทุน 
-มีการจัดกิจกรรมอาจารย์ที่
ปรึกษาพบนิสิตอย่างน้อย 1 
ครั้งต่อภาคการศึกษา 

ระดับความคิดเห็นนิสติเกี่ยวกับ
ระบบการใหค้ าปรึกษาของ
อาจารย์ที่ปรึกษาอยู่ในเกณฑด์ี 
(ค่าเฉลี่ย≥3.51) 

ตุลาคม 2561– มีนาคม 2562 40,000.-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 
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1. รหัสโครงการ  (ตามเล่มรายได้) โครงการกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต 
   รหัสโครงการ   กน.104/62 โครงการเครือข่ายวิทยาศาสตร์การแพทย์สัมพันธ์ 
 

2. ความสอดคล้องกับพันธกจิ 
 การผลติบัณฑิต   หลัก    รอง  การวิจัย      หลัก    รอง               

  การบริการวิชาการแก่สังคม     หลัก    รอง  การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม    หลัก    รอง              
  บริหารจดัการ      หลัก    รอง 
 
3. ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) 

3.1 นโยบายมหาวิทยาลัย  
 นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาอยา่งมีคุณภาพ                                                                                                       
 แผนกลยุทธ์ดา้นการผลติบัณฑติ  กลยุทธ์ที.่...3.... หลัก    รอง                  
 นโยบายที่ 2 ส่งเสริม สนับสนนุ การวิจัยของมหาวิทยาลยั                                                                                       
 แผนกลยุทธ์ดา้นการวิจัย  กลยุทธ์ที.่.......     หลัก    รอง                
 นโยบายที่ 3 ส่งเสริมการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมให้กว้างขวางและทั่วถึง                                                      
 แผนกลยุทธ์ดา้นการบริการวิชาการ  กลยุทธ์ที.่.......     หลัก    รอง                        
 นโยบายที่ 4 ส่งเสริมการด าเนินงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม ให้กว้างขวาง แพร่หลาย และยั่งยืน                              
 แผนกลยุทธ์ดา้นท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม  กลยุทธ์ที.่.......     หลัก    รอง                     
 นโยบายที่ 5 ปรับปรุงโครงสรา้งองค์กรและปรับปรุงระบบการบริหารจดัการมหาวิทยาลัย ให้มีประสิทธิภาพ                                        
 แผนกลยุทธ์ดา้นบริหารจัดการ  กลยุทธ์ที่.........     หลัก    รอง                    
 นโยบายที่ 6 เร่งรัดด าเนินการด้านการบริหารสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัยให้เหมาะสมกับสถานการณ์ เพื่อสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันในระดับประเทศและนานาชาติ                                                                                                           
 แผนกลยุทธ์ดา้นการจดัการทรัพยส์ิน  กลยุทธ์ที.่.......     หลัก    รอง    

3.2 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน (ถ้ามี)                                                                                                
  นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 3 กลยุทธ์ที่ 3.1 มาตรการ 3.1.1 
  นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 3 กลยุทธ์ที่ 3.2 มาตรการ 3.2.1 
  นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 3 กลยุทธ์ที่ 3.3 มาตรการ 3.3.1 

 
4. ผู้รับผิดชอบ 
 4.1 หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  หน่วยกิจการนสิิต คณะวิทยาศาสตร์การแพทย ์
 4.2 ผู้รับผิดชอบ   ผศ.ดร.นสพ.เกริกเกียรต ิ จินดา  โทร 4638   
 4.3 ผู้ประสานงาน  นางสาวณัฐณิ ี  มณีท่าโพธ์ิ โทร 4702  
 4.4 ผู้รายงานผล   นางสาวณัฐณิ ี  มณีท่าโพธ์ิ โทร 4702 
 
5. หลักการและเหตุผล 
 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีพันธะกิจในการผลิตบัณฑิตที่มีความสมบรูณ์ทั้งทางด้านวิชาการความรู้ ความสามารถ สังคม 
อารมณ์ ร่างกาย และจิตใจ ครบถ้วนตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ โดยคณะได้จัดให้มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อดูแลให้
ค าแนะน าจนนิสิตส าเร็จการศึกษา นอกจากนั้น ในนิสิตบางรายที่ได้รับการประเมินพบว่ามีความเสี่ยงทางด้านสุขภาพรือความเสี่ยง
ทางด้านการเรียน ต้องได้รับการดูแลช่วยเหลือร่วมกันระหว่างคณะและผู้ปกครอง คณะจึงจัดให้มีกิจกรรมคณาจารย์เยี่ยมบ้านนิสิต 
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เพื่อพบปะผู้ปกครองท าความเข้าใจปัญหาร่วมกันและหาแนวทางแก้ไข คณาจารย์ได้รับทราบสภาพปัญหาและความเป็นอยู่ของนิสิตใน
บริบทท่ีเป็นจริง อกีท้ังยังได้สร้างความเข้าใจและสายสัมพันธ์อันดีต่อนิสิตและผู้ปกครองด้วย รวมทั้งมีการประชาสัมพันธ์หลักสูตรของ
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์และสร้างเครือข่ายกับองค์กรที่ศิษย์เก่าประกอบอาชีพ 
 
6. วัตถุประสงค ์
 1) เพื่อใหไ้ด้รับทราบข้อมลูจากผูป้กครองและท าความเข้าใจปัญหาของนสิิตในสภาพพื้นที่จริง 

2) เพื่อให้คณะและผู้ปกครองได้ร่วมกันวางแผนและแก้ไขปัญหาของนิสิต  
3) เพื่อได้เพื่อสร้างความเข้าใจและความสมัพันธ์อันดีระหว่างคณะและผูป้กครอง 
4) เพื่อสร้างเครือข่ายกับองค์กรทีศ่ิษย์เก่าประกอบอาชีพ  

 
7. เป้าหมายของโครงการ 
 7.1. เป้าหมายการด าเนินงาน 
 จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนท้ังสิ้น  350  คน ประกอบด้วย 
 นิสิต  จ านวน  80 คน 
 ศิษย์เก่า  จ านวน  80 คน 
 อาจารย์/บุคลากร  จ านวน  30 คน 
 ผู้ปกครอง จ านวน  160 คน 

7.2. กิจกรรม/เนื้อหาท่ีจะด าเนินการ 
1) เยี่ยมบ้านนิสติ ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง 
2) ประชาสัมพันธ์หลักสูตร ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง 
3) สร้างเครือข่ายกับองค์กรที่ศิษยเ์ก่าประกอบอาชีพ ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง 

 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 รายได้ 40,000.-บาท  
ระบุรายละเอียด(แหล่งงบประมาณ) กองทุนกิจการนิสิต แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุนการจัดการศึกษา  
ส านักงานเลขานุการคณะฯ หมวดเงินอุดหนุน โครงการกิจกรรมเพื่อพฒันานิสิต 
 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
 1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางราชการ                        25,000.-บาท 
 2. ค่าของที่ระลึก      1,000.-บาท 
 3. ค่าวัสดุในโครงการ      1,000.-บาท 
 4. ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ     2,000.-บาท 
 5. ค่าเช่ารถตู้พร้อมน้ ามัน     5,000.-บาท  
 6. ค่าวัสดุเช้ือเพลิง      5,000.-บาท 
 7. ค่าเงินสมทบพนักงานขับรถ     1,000.-บาท   
     รวมท้ังสิ้น           40,000.-บาท 
 หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ 
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9. ขั้นตอนและแผนการด าเนินงาน (PDCA)  
กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ขั้นวางแผนงาน (P) 
1. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
2. จัดประชุมเพื่อเตรียมงาน 

            

ขั้นด าเนินการ (D) 
1. ด าเนินกิจกรรม 

            

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. จัดท าประเมินและสรุปผลการ
ด าเนินโครงการ 

            

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A) 
1. วิเคราะห์การด าเนินงานและ
ก าหนดแนวทางการปรับปรุงการจดั
โครงการครั้งต่อไป 

            

 
10. วัน เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 
 1) วัน เวลา ในการจัดกิจกรรม เดือนตุลาคม 2561 –พฤษภาคม 2562 
 2) สถานท่ีจัดกิจกรรม ในจังหวัดพิษณุโลก/พื้นที่ต่างจังหวัด 
 

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1) อาจารย์ไดร้ับทราบข้อมลูจากผูป้กครองและเข้าใจปญัหาของนิสติ 
 2) ผู้ปกครองได้รบัทราบข้อมลูของนิสิตและมีความเข้าใจท่ีถูกต้อง  
 3) นิสิตไดร้ับความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม  
 4) เกิดความเข้าใจและสายสมัพันธ์อันดีระหว่างคณะต่อศิษเก่า นิสติและผู้ปกครอง 
 5) มีการประชาสมัพันธ์หลักสูตรของคณะให้กับผูเ้รียนโดยตรง 
 6) ได้เครือข่ายสถานประกอบการและสร้างความสัมพันธ์กับศิษยเ์ก่า 
 
12. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPI) 

ปริมาณ คุณภาพ เวลา ต้นทุน 
-มีการจัดกิจกรรมเยี่ยมบ้าน
นิสิตอย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี
การศึกษา 
-ประชาสัมพันธ์หลักสตูร ปี
การศึกษาละ 1 ครั้ง 
-สร้างเครือข่ายกับองค์กรที่
ศิษย์เก่าประกอบอาชีพ ปี
การศึกษาละ 1 ครั้ง 

ระดับความคิดเห็นนิสติและ
ผู้ปกครองเกี่ยวกับกิจกรรม
เยี่ยมบ้านอยู่ในเกณฑด์ี 
(ค่าเฉลี่ย≥3.51) 
 

ตุลาคม 2561–พฤษภาคม 2562 40,000.-บาท 
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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 
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1. รหัสโครงการ  (ตามเล่มรายได้) โครงการกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต 
   รหัสโครงการ   กน.105/62 โครงการค่ายเตรียมความพร้อมนิสิตใหม่ 
 

2. ความสอดคล้องกับพันธกจิ 
 การผลติบัณฑิต   หลัก    รอง  การวิจัย      หลัก    รอง               

  การบริการวิชาการแก่สังคม     หลัก    รอง  การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม    หลัก    รอง              
  บริหารจดัการ      หลัก    รอง 
 
3. ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) 

3.1 นโยบายมหาวิทยาลัย  
 นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาอยา่งมีคุณภาพ                                                                                                       
 แผนกลยุทธ์ดา้นการผลติบัณฑติ  กลยุทธ์ที.่...3.... หลัก    รอง                  
 นโยบายที่ 2 ส่งเสริม สนับสนนุ การวิจัยของมหาวิทยาลยั                                                                                       
 แผนกลยุทธ์ดา้นการวิจัย  กลยุทธ์ที.่.......     หลัก    รอง                
 นโยบายที่ 3 ส่งเสริมการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมให้กว้างขวางและทั่วถึง                                                      
 แผนกลยุทธ์ดา้นการบริการวิชาการ  กลยุทธ์ที.่.......     หลัก    รอง                        
 นโยบายที่ 4 ส่งเสริมการด าเนินงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม ให้กว้างขวาง แพร่หลาย และยั่งยืน                              
 แผนกลยุทธ์ดา้นท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม  กลยุทธ์ที.่.......     หลัก    รอง                     
 นโยบายที่ 5 ปรับปรุงโครงสรา้งองค์กรและปรับปรุงระบบการบริหารจดัการมหาวิทยาลัย ให้มีประสิทธิภาพ                                        
 แผนกลยุทธ์ดา้นบริหารจัดการ  กลยุทธ์ที่.........     หลัก    รอง                    
 นโยบายที่ 6 เร่งรัดด าเนินการด้านการบริหารสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัยให้เหมาะสมกับสถานการณ์ เพื่อสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันในระดับประเทศและนานาชาติ                                                                                                           
 แผนกลยุทธ์ดา้นการจดัการทรัพยส์ิน  กลยุทธ์ท่ี........     หลัก    รอง    

3.2 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน (ถ้ามี)                                                                                                
  นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 3 กลยุทธ์ที่ 3.1 มาตรการ 3.1.1 
  นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 3 กลยุทธ์ที่ 3.3 มาตรการ 3.3.1 
  
4. ผู้รับผิดชอบ 
 4.1 หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  หน่วยกิจการนสิิต คณะวิทยาศาสตร์การแพทย ์
 4.2 ผู้รับผิดชอบ   สโมสรนสิิต คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์  โทร 4702 

 4.3 ผู้ประสานงาน  นางสาวณัฐณิ ี มณีท่าโพธ์ิ  โทร 4702  
 4.4 ผู้รายงานผล   นางสาวณัฐณิ ี มณีท่าโพธ์ิ  โทร 4702 
 

 5. หลักการและเหตุผล 
  มหาวิทยาลัยนเรศวรได้มีการรับนิสิตใหม่เข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัย โดยการคัดเลือกทั้งระบบโควตารับตรง และผ่านทาง

ทบวงมหาวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ซึ่งเป็นหนึ่งคณะในมหาวิทยาลัยนเรศวรที่มีการรับนิสิตใหม่ทุกปีการศึกษา โดยในแต่
ละปีนั้นมีผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเป็นจ านวนมาก ซึ่งนิสิตใหม่ที่จะเข้ามาศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ต้องมีการปรับตัวจาก
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาสู่ระดับอุดมศึกษา ซึ่งการปรับตัวนี้เป็นเรื่องที่ส าคัญมากส าหรับนิสิตใหม่ อีกทั้งยังต้องมีความเข้าใจ ความ
รัก ความภาคภูมิใจในคณะ และมหาวิทยาลัย ดังนั้น ทางสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตรก์ารแพทย์จึงได้จดัให้มีค่ายเตรยีมความพรอ้มขึน้ 
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เพื่อช่วยให้นิสิตใหม่ได้มีการปรับตัวเข้าสู่การเรียนในมหาวิทยาลัย ท าความรู้จักกับเพื่อน และรุ่นพี่ อีกทั้งยังปลูกฝังให้นิสิตใหม่เกิด
ความภาคภูมิใจในคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อนิสิตมีความพร้อมที่จะศึกษาในมหาวิทยาลัย 

 
6. วัตถุประสงค ์
 1) เพื่อเป็นการปูพ้ืนฐานนิสิตใหม่ให้รู้จักการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลยัได้อย่างมคีวามสุข 
 2) เพื่อให้นิสิตใหม่เกิดความภาคภมูิใจและความรักในคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
 3) เพื่อให้นิสิตใหม่เกิดความคุ้นเคยกับเพื่อนร่วมรุ่นและพี่ในคณะ 
 4) เพื่อให้นิสิตใหม่เกิดความพร้อมที่จะศึกษาในระดับอดุมศึกษา 
 

 7. เป้าหมายของโครงการ 
 7.1. เป้าหมายการด าเนินงาน 
 จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนท้ังสิ้น  295  คน ประกอบด้วย 
 นิสิต  จ านวน 280 คน 
 อาจารย์/บุคลากร  จ านวน  15 คน 
 อื่นๆ  จ านวน    - คน 

7.2. กิจกรรม/เนื้อหาท่ีจะด าเนินการ 
 1) กิจกรรมค่ายเตรยีมความพร้อมของนิสิตใหม่คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
 2) กิจกรรมแนะน าหลักสตูรและระบบการศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย ์
 3) กิจกรรมแนะน าการปรับตัวด้านเรียนและด้านการในการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลยัโดยนิสิตรุ่นพี่  

4) กิจกรรมสานสัมพันธ์นันทนาการและส่งเสริมสุขภาพ 
4) กิจกรรมถ่ายทอดพฤติกรรมด้านคุณธรรมและจรยิธรรมที่พึงประสงค์ที่คณะต้องการส่งเสรมิ 
5) กิจกรรมอนุรักษ์ศลิปวัฒนธรรมและเสรมิสร้างจิตส านึกในการรักสถาบันหลักของชาติ 
 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 รายได้ 40,000.-บาท   
ระบุรายละเอียด (แหล่งงบประมาณ) กองทุนกิจการนสิิต แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุนการจัดการศึกษา  
ส านกังานเลขานุการคณะฯ หมวดเงินอุดหนุน  โครงการกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต 
 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
 1. ค่าอาหารและเครื่องดืม่     32,000.-บาท 
 2. ค่าวัสดุในโครงการ       2,000.-บาท 
 3. ค่าตอบแทนวิทยากร       2,000.-บาท 

 4. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางราชการ      2,000.-บาท 
 5. ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ     1,000.-บาท 

 6. ค่าของที่ระลึก      1,000.-บาท   
     รวมท้ังสิ้น           40,000.-บาท 
 หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ 
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9. ขั้นตอนและแผนการด าเนินงาน (PDCA)  
กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ขั้นวางแผนงาน (P) 
1. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
2. 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 เดือนมิถุนายน 2562 
 2) สถานท่ีจัดกิจกรรม คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1) นิสิตใหม่มีความรักและภาคภูมใิจในคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ และมหาวิทยาลัยนเรศวร 
 2) นิสิตใหม่ได้รับทราบแนวทางการใช้ชีวิตและสามารถปรับตัวกับการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยได้ 
 3) นิสิตใหม่ได้รับทราบการถ่ายทอดพฤติกรรมด้านคณุธรรมและจรยิธรรมที่พึงประสงค์ที่คณะต้องการส่งเสริม 
 4) นิสิตตระหนักในการอนุรักษ์ศลิปวัฒนธรรมและมีจติส านึกในการรักสถาบันหลักของชาติ 
 

12. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPI) 
ปริมาณ คุณภาพ เวลา ต้นทุน 

- ร้อยละ 80 ของจ านวนนิสิต
ช้ันปีท่ี 1 เข้าร่วมโครงการ 
 

- นิสิตช้ันปีท่ี 1 ที่เข้าร่วม
โครงการมคีวามรักและ
ภาคภูมิใจในคณะวิทยาศาสตร์
การแพทย์ 

มิถุนายน 2562 40,000.-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 
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1. รหัสโครงการ  (ตามเล่มรายได้) โครงการกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต 

   รหัสโครงการ   กน.106/62 โครงการต้อนรับน้องใหม่และซ้อมเชียร์ 
 

2. ความสอดคล้องกับพันธกจิ 
 การผลติบัณฑิต   หลัก    รอง  การวิจัย      หลัก    รอง               

  การบริการวิชาการแก่สังคม     หลัก    รอง  การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม    หลัก    รอง              
  บริหารจดัการ      หลัก    รอง 
 
3. ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) 

3.1  นโยบายมหาวิทยาลัย  
 นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาอยา่งมีคุณภาพ                                                                                                       
 แผนกลยุทธ์ดา้นการผลติบัณฑติ  กลยุทธ์ที.่...3.... หลัก    รอง                  
 นโยบายที่ 2 ส่งเสริม สนับสนนุ การวิจัยของมหาวิทยาลยั                                                                                       
 แผนกลยุทธ์ดา้นการวิจัย  กลยุทธ์ที.่.......     หลัก    รอง                
 นโยบายที่ 3 ส่งเสริมการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมให้กว้างขวางและทั่วถึง                                                      
 แผนกลยุทธ์ดา้นการบริการวิชาการ  กลยุทธ์ที.่.......     หลัก    รอง                        
 นโยบายที่ 4 ส่งเสริมการด าเนินงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม ให้กว้างขวาง แพร่หลาย และยั่งยืน                              
 แผนกลยุทธ์ดา้นท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม  กลยุทธ์ที.่.......     หลัก    รอง                     
 นโยบายที่ 5 ปรับปรุงโครงสรา้งองค์กรและปรับปรุงระบบการบริหารจดัการมหาวิทยาลัย ให้มีประสิทธิภาพ                                        
 แผนกลยุทธ์ดา้นบริหารจัดการ  กลยุทธ์ที่.........     หลัก    รอง                    
 นโยบายที่ 6 เร่งรัดด าเนินการด้านการบริหารสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัยให้เหมาะสมกับสถานการณ์ เพื่อสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันในระดับประเทศและนานาชาติ                                                                                                           
 แผนกลยุทธ์ดา้นการจดัการทรัพยส์ิน  กลยุทธ์ที.่.......     หลัก    รอง    

3.2 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน (ถ้ามี)                                                                                                
  นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 3 กลยุทธ์ที่ 3.1 มาตรการ 3.1.1 
  นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 3 กลยุทธ์ที่ 3.3 มาตรการ 3.3.1 
 
4. ผู้รับผิดชอบ 
 4.1 หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  หน่วยกิจการนสิิต คณะวิทยาศาสตร์การแพทย ์
 4.2 ผู้รับผิดชอบ   สโมสรนสิิต คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์   โทร 4702 
 4.3 ผู้ประสานงาน  นางสาวณัฐณิ ี มณีท่าโพธิ ์  โทร 4702  
 4.4 ผู้รายงานผล   นางสาวณัฐณิ ี มณีท่าโพธ์ิ  โทร 4702 
 
5. หลักการและเหตุผล 
 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มีนิสิตใหม่จากการคัดเลือกโดยระบบโคว ตารับตรงและผ่าน
ทบวงมหาวิทยาลัย ซึ่งในแต่ละปีได้มีผู้ผ่านการคัดเลือกดังกล่าวเป็นจ านวนมาก ดังนั้นสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ จึงได้จัด
โครงการต้อนรับน้องใหม่ และซ้อมเชียร์ขึ้น เพื่อให้นิสิตมีความรักและความภาคภูมิใจในคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ และมหาวิทยาลัย 
เพื่อสร้างความสมานสามัคคีในหมู่นิสิตใหม่กับนิสิตรุ่นพี่ และเพื่อช่วยให้นิสิตใหม่ปรับตัว และใช้ชีวิตอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยได้อย่างมี
ความสุข 
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6. วัตถุประสงค ์
 1) เพื่อให้นิสิตมีความรักและภาคภูมิใจในมหาวิทยาลัย 
 2) เพื่อสร้างความสมัครสมานสามคัคีในหมู่นิสิตใหม่ และนสิิตใหม่กบันิสิตรุ่นพี่ 
 3) เพื่อปลูกฝังระเบยีบวินัย คุณธรรมจรยิธรรม ที่ดีแก่นิสติใหม ่

4) เพื่อฝึกฝนให้นิสิตเกิดความรับผิดชอบ เสียสละ และตระหนักถึงความส าคญัของการบ าเพญ็ตนให้เป็นประโยชน์ 
     ต่อส่วนรวม 
 5) เพื่อส่งเสริมให้นิสิตใหมม่ีการพฒันาบุคลิกภาพทางกายที่ดี และสามรถปรับตัวให้เข้ากับสังคมได้ดี 
 
7. เป้าหมายของโครงการ 
 7.1. เป้าหมายการด าเนินงาน 
 จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนท้ังสิ้น  295  คน ประกอบด้วย 
 นิสิต  จ านวน 280 คน 
 อาจารย์/บุคลากร  จ านวน  15 คน 
 อื่นๆ  จ านวน   - คน   

7.2. กิจกรรม/เนื้อหาท่ีจะด าเนินการ 
  1) การจัดประชุมเชียร์ในช่วงเย็นหลังเลิกเรียน 
  2) การฝึกฝนการร้องเพลงมหาวิทยาลัยและเพลงคณะให้นิสติใหม่ 
  3) การฝึกอบรมระเบยีบวินัยในการอยู่ร่วมกันให้กับนสิิตใหม่ 
  4) กิจกรรมสานสัมพันธ์นันทนาการและส่งเสริมสุขภาพ 
  5) กิจกรรมอนุรักษ์ศลิปวัฒนธรรมและเสรมิสร้างจิตส านึกในการรักสถาบันหลักของชาติ 
 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 รายได้ 50,000.-บาท   
ระบุรายละเอียด (แหล่งงบประมาณ) กองทุนกิจการนสิิต แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุนการจัดการศึกษา  
ส านักงานเลขานุการคณะฯ หมวดเงินอุดหนุน โครงการกิจกรรมเพื่อพฒันานิสิต 

รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
 1. ค่าอาหารว่าง/อาหารและเครื่องดื่ม    40,000.-บาท 
 2. ค่าวัสดุในโครงการ       4,000.-บาท 
 3. ค่าตอบแทนวิทยากร       3,000.-บาท 
 4. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางราชการ       2,000.-บาท 
 5. ค่าของที่ระลึก       1,000.-บาท 
      รวมท้ังสิ้น  50,000.-บาท 
 หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ 
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9. ขั้นตอนและแผนการด าเนินงาน (PDCA) 
กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ขั้นวางแผนงาน (P) 
1. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
2. ประชุมวางแผนการด าเนินงาน 

            

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

            

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. จัดท าประเมินและสรุปผลการ
ด าเนินโครงการ 

            

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A) 
1. วิเคราะห์การด าเนินงานและ
ก าหนดแนวทางการจัดโครงการครั้ง
ต่อไป 

            

 
10. วัน เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 
 1) วัน เวลา ในการจัดกิจกรรม มิถุนายน - กรกฏาคม 2562 
 2) สถานท่ีจัดกิจกรรม คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  
 

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1) นิสิตใหม่ได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน ์
 2) เกิดความสามัคคีในหมู่คณะและความสมัพันธ์อันดีระหว่างรุ่นพ่ีและรุ่นน้อง 
 3) นิสิตใหม่มีความภาคภูมิใจในคณะและสถาบัน 

4) นิสิตตระหนักในการอนุรักษ์ศลิปวัฒนธรรมและมีจติส านึกในการรักสถาบันหลักของชาติ 
 
12. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPI) 

ปริมาณ คุณภาพ เวลา ต้นทุน 
- มีการจัดกิจกรรมต้อนรับน้อง
ใหม่และซ้อมเชียร์ อย่างน้อย 
1 กิจกรรม 
- มีกิจกรรมส่งเสริมการ
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและมี
จิตส านึกในการรักสถาบันหลัก
ของชาติ อย่างน้อย 1 กิจกรรม 

นิสิตใหม่ท่ีเข้าร่วมโครงการมี
ความรักและภาคภูมิใจในคณะ
วิทยาศาสตร์การแพทย์และ
มหาวิทยาลยันเรศวร 

มิถุนายน - กรกฏาคม 2562 50,000.-บาท 
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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 
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1. รหัสโครงการ  (ตามเล่มรายได้) โครงการกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต 
   รหัสโครงการ   กน.107/62 โครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 
 

2. ความสอดคล้องกับพันธกจิ 
 การผลติบัณฑิต   หลัก    รอง  การวิจัย      หลัก    รอง               

  การบริการวิชาการแก่สังคม     หลัก    รอง  การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม    หลัก รอง              
  บริหารจดัการ      หลัก    รอง 
 
3. ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) 

3.1 นโยบายมหาวิทยาลัย  
 นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาอยา่งมีคุณภาพ                                                                                                       
 แผนกลยุทธ์ดา้นการผลติบัณฑติ  กลยุทธ์ที.่...3.... หลัก    รอง                  
 นโยบายที่ 2 ส่งเสริม สนับสนนุ การวิจัยของมหาวิทยาลยั                                                                                       
 แผนกลยุทธ์ดา้นการวิจัย  กลยุทธ์ที.่.......     หลัก    รอง                
 นโยบายที่ 3 ส่งเสริมการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมให้กว้างขวางและทั่วถึง                                                      
 แผนกลยุทธ์ดา้นการบริการวิชาการ  กลยุทธ์ที.่.......     หลัก    รอง                        
 นโยบายที่ 4 ส่งเสริมการด าเนินงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม ให้กว้างขวาง แพร่หลาย และยั่งยืน                              
 แผนกลยุทธ์ดา้นท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม  กลยุทธ์ที.่..2.....    หลัก รอง                     
 นโยบายที่ 5 ปรับปรุงโครงสรา้งองค์กรและปรับปรุงระบบการบริหารจดัการมหาวิทยาลัย ให้มีประสิทธิภาพ                                        
 แผนกลยุทธ์ดา้นบริหารจัดการ  กลยุทธ์ที่.........     หลัก    รอง                    
 นโยบายที่ 6 เร่งรัดด าเนินการด้านการบริหารสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัยให้เหมาะสมกับสถานการณ์ เพื่อสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันในระดับประเทศและนานาชาติ                                                                                                           
 แผนกลยุทธ์ดา้นการจดัการทรัพยส์ิน  กลยุทธ์ท่ี........     หลัก    รอง                      

 3.2 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน (ถ้ามี)                                                                                                                
  นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 3 กลยุทธ์ที่ 3.1 มาตรการ 3.1.1 
 
4. ผู้รับผิดชอบ 
 4.1 หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  หน่วยกิจการนสิิต คณะวิทยาศาสตร์การแพทย ์
 4.2 ผู้รับผิดชอบ   สโมสรนสิิต คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ โทร 4702 
 4.3 ผู้ประสานงาน  นางสาวณัฐณิ ี มณีท่าโพธ์ิ  โทร 4702  
 4.4 ผู้รายงานผล   นางสาวณัฐณิ ี มณีท่าโพธ์ิ  โทร 4702 
 
5. หลักการและเหตุผล 
 ประเพณีไหว้ครูเป็นประเพณีงดงามที่ศิษย์พึงมีต่อครู เพื่อแสดงความเคารพต่อครูบาอาจารย์ที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้
แก่ศิษย์ อีกทั้งยังแสดงความกตัญญูกตเวทีต่ออาจารย์ที่ท่านได้อบรมสั่งสอนสิ่งที่ดีงามแก่ศิษย์ ฝึกฝนให้ศิษย์พัฒนาตนเอง และค้นพบ
วิธีการในการด าเนินชีวิตที่ดีงาม การถ่ายทอดความรู้และความรัก จากครูสู่ศิษย์ทั้งในเรื่องของการเรียนรู้และพัฒนานิสิตในด้าน
บุคลิกภาพ ทางกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม อันจะน าไปสู่การปรับพฤติกรรมที่เหมาะสม และท าให้ศิษย์สามารถพัฒนาตนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น การแสดงความเคารพต่อครูบาอาจารย์จึงเป็นการแสดงออกอย่างหนึ่งของศิษย์ในการตระหนักถึงผู้มี
พระคุณ และเป็นการสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีอันงดงามสืบไป  อีกทั้งการเปลี่ยนแปลงทางสิ่งแวดล้อม ค่านิยม สังคม ความเชื่อ 
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และการไหลบ่าของวัฒนธรรมต่างชาติผ่านทางสังคมออนไลน์ท่ีไร้พรมแดน ท าให้ประขากรวัยรุ่นหรือวัยผู้ใหญ่ตอนต้นละเลย และขาด
ความตระหนักรู้ถึงคุณค่าของขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ขาดความเข้าใจวิถีชีวิตของชุมชนที่ดีงาม อันเป็นวัฒนธรรมของชนชาติซึ่ง
บ่งช้ีความเจริญรุ่งเรืองและความก้าวหน้าของสังคม ส่งผลกระทบท าให้ขาดความภาคภูมิใจต่อสถาบันชาติ ดังนั้น คณะจึงได้จัด
โครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมขึ้นเพื่อเป็นหนทางหนึ่งในการส่งเสริมให้นิสิตตระหนักถึงคุณค่าของการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย การ
เรียนรู้และเข้าใจวิถีวัฒนธรรมชุมชนต่างๆ และสืบสานความงดงามทางวัฒนธรรมให้ด ารงอยู่คู่ไทยตลอดไป  
 
6. วัตถุประสงค ์
 1) เพื่อเป็นการแสดงความเคารพต่ออาจารย ์
 2) เพื่อสร้างความสมัพันธ์ที่ดีระหว่างนิสิตกับอาจารย ์
 3) เพื่อให้นิสิตตระหนักถึงพื้นฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม และความกตัญญูกตเวทีต่ออาจารย ์

4) เพื่อส่งเสริมให้นิสิตมจีิตส านึกรกัในศิลปวัฒนธรรมทีด่ีงามของไทย 
 5) เพื่อยกย่องเชิดชูอาจารย์ที่มีแบบอย่างอันดีงามของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย ์
 6) เพื่อยกย่องเชิดชูนิสิตตัวอย่างของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย ์
 7) เพื่อให้นิสิตตระหนักถึงคุณค่าและได้มสี่วนร่วมในการรักษาและสบืทอดประเพณีอันดีงามของไทย  
 8) เพื่อส่งเสริมให้นิสิตเกดิความรู้และเข้าใจวิถีวัฒนธรรมชุมชนต่างๆ  

9) เพื่อให้นิสิตเกิดความภาคภูมิใจต่อสถาบันชาติ   
 
7. เป้าหมายของโครงการ 
 7.1. เป้าหมายการด าเนินงาน 
 จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนท้ังสิ้น  800 คน ประกอบด้วย 
 นิสิต  จ านวน 740 คน 
 อาจารย์/บุคลากร  จ านวน  60 คน 

7.2. กิจกรรม/เนื้อหาท่ีจะด าเนินการ 
1) พิธีไหว้ครู เพื่อให้นิสิตได้แสดงความเคารพต่ออาจารย ์

  2) กิจกรรมเชิดชูเกียรติครูดีในดวงใจ, รางวัลโมกสดดุี  
3) กิจกรรมมอบใบประกาศเกียรตคิุณให้กับนิสติที่ร่วมท ากิจกรรมใหก้ับคณะ หรือกิจกรรมจิตอาสา 
4) กิจกรรมประกวดเรียงความ หรือบทกลอนเชิดชูพระคณุครู 
5) การแสดงศิลปวัฒนธรรม 

   6) กิจกรรมส่งเสรมิศิลปวัฒนธรรมไทย และกิจกรรมการเรียนรู้วิถีวฒันธรรมเพื่อการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 
 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 รายได้ 45,000.-บาท  
ระบุรายละเอียด (แหล่งงบประมาณ) กองทุนกิจการนสิิต แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุนการจัดการศึกษา  
ส านักงานเลขานุการคณะฯ หมวดเงินอุดหนุน โครงการกิจกรรมเพื่อพฒันานิสิต 
 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ)  
 1. ค่าอาหารว่าง/อาหารและเครื่องดื่ม    18,000.-บาท 
 2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางราชการ     15,000.-บาท 
 3. ค่าวัสดุในโครงการ        2,000.-บาท 
 4. เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ     2,000.-บาท 
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 5. เงินค่าตอบแทนวิทยากร       1,000.-บาท 
 6. เงินสมนาคุณ        5,000.-บาท 
 7. ค่าเช่าชุดการแสดง        2,000.-บาท 
     รวมท้ังสิ้น   45,000.-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 พฤศจิกายน 2561 – กรกฎาคม 2562 
 2) สถานท่ีจัดกิจกรรม คณะวิทยาศาสตร์การแพทย/์ มหาวิทยาลัยนเรศวร/ ชุมชนต่างๆ/ 
  พื้นที่ต่างจังหวัด  
 
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1) มีความสัมพันธ์ที่ดรีะหว่างนิสติกับอาจารย ์
 2) นิสิตได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่ออาจารย ์
 3) นิสิตมีจิตส านึกในการอนุรักษ์ศลิปวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย 
 4) นิสิตเกิดความตระหนักและภูมใิจในวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย 
 5) นิสิตรักและภาคภูมิใจในสถาบนัชาติ 
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12. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPI) 
ปริมาณ คุณภาพ เวลา ต้นทุน 

1. มีการจัดกิจกรรมสง่เสริม
การอนุรักษศ์ิลปวัฒนธรรม
หรือการเรียนรู้วิถีวัฒนธรรม
ชุมชนอย่างน้อย 1 กิจกรรม 

- 
 

พฤศจิกายน 2561– กรกฎาคม 
2562 

45,000.-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 
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1. รหัสโครงการ  (ตามเล่มรายได้) โครงการกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต 

   รหัสโครงการ   กน.108/62 โครงการ Smart Student (นิสิตคุณภาพ) 
 

2. ความสอดคล้องกับพันธกจิ 
 การผลติบัณฑิต   หลัก    รอง  การวิจัย      หลัก    รอง               

  การบริการวิชาการแก่สังคม     หลัก    รอง  การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม    หลัก    รอง              
  บริหารจดัการ      หลัก    รอง 
 
3. ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) 

3.1 นโยบายมหาวิทยาลัย  
 นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาอยา่งมีคุณภาพ                                                                                                       
 แผนกลยุทธ์ดา้นการผลติบัณฑติ  กลยุทธ์ที.่...3.... หลัก    รอง                  
 นโยบายที่ 2 ส่งเสริม สนับสนนุ การวิจัยของมหาวิทยาลยั                                                                                       
 แผนกลยุทธ์ดา้นการวิจัย  กลยุทธ์ที.่.......     หลัก    รอง                
 นโยบายที่ 3 ส่งเสริมการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมให้กว้างขวางและทั่วถึง                                                      
 แผนกลยุทธ์ดา้นการบริการวิชาการ  กลยุทธ์ที.่.......     หลัก    รอง                        
 นโยบายที่ 4 ส่งเสริมการด าเนินงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม ให้กว้างขวาง แพร่หลาย และยั่งยืน                              
 แผนกลยุทธ์ดา้นท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม  กลยุทธ์ที.่.......     หลัก    รอง                     
 นโยบายที่ 5 ปรับปรุงโครงสรา้งองค์กรและปรับปรุงระบบการบริหารจดัการมหาวิทยาลัย ให้มีประสิทธิภาพ                                        
 แผนกลยุทธ์ดา้นบริหารจัดการ  กลยุทธ์ที่.........     หลัก    รอง                    
 นโยบายที่ 6 เร่งรัดด าเนินการด้านการบริหารสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัยให้เหมาะสมกับสถานการณ์ เพื่อสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันในระดับประเทศและนานาชาติ                                                                                                           
 แผนกลยุทธ์ดา้นการจดัการทรัพยส์ิน  กลยุทธ์ท่ี........     หลัก    รอง    

       3.2 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน (ถ้ามี)  
  นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 3 กลยุทธ์ที่ 3.1 มาตรการ 3.1.1 
 
4. ผู้รับผิดชอบ 
 4.1 หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  หน่วยกิจการนสิิต คณะวิทยาศาสตร์การแพทย ์
 4.2 ผู้รับผิดชอบ   ชมรมและสโมสรนิสติ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ โทร 4702  

 4.3 ผู้ประสานงาน  นางสาวณัฐณิ ี มณีท่าโพธ์ิ โทร  4702  
 4.4 ผู้รายงานผล   นางสาวณัฐณิ ี มณีท่าโพธ์ิ โทร 4702 

   
 5. หลักการและเหตุผล 
  เนื่องด้วยคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนิสิตให้สอดคล้องกับ

คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทุกด้าน ซึ่งได้แก่ (1) คุณธรรม จริยธรรม  
(2) ความรู้ (3) ทักษะทางปัญญา (4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนแนวนโยบายของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์และมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่มุ่งเน้น
ส่งเสริมศักยภาพของนิสิต เพื่อเตรียมความพร้อมรับการเปิดเสรีทางการค้าของประชาคมอาเซียนในปี 2558 ดังนั้น ทางคณะ
วิทยาศาสตร์การแพทย์ จึงได้จัดโครงการ Smart Student เพื่อส่งเสริมนิสิตให้มีความรู้ความสามารถ ทั้งทางด้านภาษาโดยเฉพาะ
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ภาษาอังกฤษเพื่อสามารถสื่อสารได้ในฐานะพลเมืองประชาคมอาเซียน และด้านวิชาการโดยเฉพาะการประยุกต์ใช้ความรู้มาพัฒนาให้
เกิดความเช่ียวชาญในสายวิชาชีพ คุณธรรมจริยธรรม และการส่งเสริมบุคลิกภาพของนิสิต ให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพต่อไป รวมถึงเพื่อ
สนับสนุนให้นิสิตกล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง พัฒนาศักยภาพ ความสามารถของตนเองที่มีอยู่ เสริมสร้างความภาคภูมิใจในตนเอง 
รวมทั้งใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ฝ่ายกิจการนิสิตจึงได้จัดให้มีเวทีที่ส่งเสริมให้นิสิตได้แสดงออกถึงความสามารถที่หลากหลายของ
นิสิตนอกเหนือจากการเรียน รวมทั้งส่งเสริมความสมัครสมานสามัคคีของกลุ่มบุคคลในการที่จะท างานให้ส าเร็จ และให้บุคลากรของ
คณะทั้งอาจารย์ นิสิต เจ้าหน้าท่ีได้รับทราบและภาคภูมิใจถึงความสามารถพิเศษอันหลากหลายเหล่านี้ของนิสิตในคณะ นอกจากน้ี ยัง
เป็นการคัดเลือกตัวแทนนิสิตหรือกลุ่มนิสิตที่มีความสามารถพิเศษในด้านต่างๆ เพื่อเข้าแข่งขันในระดับที่สูงขึ้นต่อไป 
 
6. วัตถุประสงค ์
 1) เพื่อส่งเสริมศักยภาพของนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ทางด้านภาษา ด้านวิชาการเชิงวิชาชีพ และเทคโนโลย ี
 2) เสริมสร้างบุคลิกภาพท่ีดีและแนวคิดท่ีเป็นประโยชน์ในการด าเนนิชีวิตประจ าวัน 
 3) เพื่อส่งเสริมคณุลักษณะ และจริยธรรมอันพึงประสงค์ของนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การแพทย ์
 4) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของนิสิตในด้านตา่งๆ 
 
7. เป้าหมายของโครงการ 
 7.1. เป้าหมายการด าเนินงาน 
 จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนท้ังสิ้น  630 คน ประกอบด้วย 
 นิสิต  จ านวน 590 คน 
 อาจารย์/บุคลากร  จ านวน  40 คน 

7.2. กิจกรรม/เนื้อหาท่ีจะด าเนินการ 
 1) กิจกรรมที่ส่งเสริมด้านการพัฒนาบุคลิกภาพ 

  2) กิจกรรมคุณลักษณะ และจริยธรรมอันพึงประสงค์ของนิสิตคณะวทิยาศาสตร์การแพทย ์
 3) กิจกรรมเสริมทักษะด้านภาษา ด้านวิชาการเชิงวิชาชีพ และเทคโนโลย ี
 4) กิจกรรมที่ส่งเสริมและประกวดความสามารถของนิสิตในด้านต่างๆของนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
 5) สนับสนุนนิสิตเข้าร่วมการแข่งขันความสามารถพิเศษดา้นต่างๆ ในระดับมหาวิทยาลยั และระดับประเทศ  

   ตามศักยภาพของนิสิต 
 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 รายได้ 30,000.-บาท 
ระบุรายละเอียด (แหล่งงบประมาณ) กองทุนกิจการนสิิต แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุนการจัดการศึกษา  
ส านักงานเลขานุการคณะฯ หมวดเงินอุดหนุน โครงการกิจกรรมเพื่อพฒันานิสิต 
 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
 1. ค่าอาหารว่า/อาหารและเครื่องดื่ม              10,000.-บาท 
 2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางราชการ      5,000.-บาท 
 3. ค่าตอบแทนวิทยากร       3,000.-บาท 
 4. ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ      1,000.-บาท 
 5. ค่าวัสดุในโครงการ       2,000.-บาท 
 6. ค่าเช่าบ ารุงทรัพย์สิน       3,000.-บาท 
 7. ค่าของที่ระลึก       1,000.-บาท 
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 8. ค่าเงินสมนาคณุ       5,000.-บาท 
     รวมท้ังสิ้น     30,000.-บาท 
หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ 
 
9. ขั้นตอนและแผนการด าเนินงาน   (PDCA) 

กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ขั้นวางแผนงาน (P) 
1. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
2. 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 พฤศจิกายน 2561 - กันยายน 2562   
 2) สถานท่ีจัดกิจกรรม คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1) นิสิตมีการพัฒนาดา้นภาษาและเทคโนโลย ี
 2) นิสิตมีการพัฒนาบุคลิกภาพท่ีดแีละแนวคิดทีเ่ป็นประโยชน์ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน 
 3) นิสิตมีคุณลักษณะและจรยิธรรมอันพึงประสงค์ของนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
 4) นิสิตไดร้ับการส่งเสริมสนับสนนุศักยภาพในด้านตา่งๆ 
 5) นิสิตไดร้ับการฝึกฝนทักษะความสามารถด้านต่างๆ 
 6) นิสิตได้แสดงออกถึงความสามารถพิเศษอย่างสรา้งสรรค์ 
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12. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPI) 
ปริมาณ คุณภาพ เวลา ต้นทุน 

- มีการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการ
พัฒนานิสิตที่พึงประสงค์ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติอย่าง
น้อย 1 กิจกรรม 
- มีการจัดการการประกวด
ความสามารถพิเศษ อย่างน้อย 
1 ครั้ง 

- 
 

พฤศจิกายน 2561 – กันยายน 
2562 

 

30,000.-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 
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1. รหัสโครงการ  (ตามเล่มรายได้) โครงการกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต 
   รหัสโครงการ   กน.109/62 โครงการส่งเสริมสุขภาพและกีฬาสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
 

2. ความสอดคล้องกับพันธกจิ 
 การผลติบัณฑิต   หลัก    รอง  การวิจัย      หลัก    รอง               

  การบริการวิชาการแก่สังคม     หลัก    รอง  การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม    หลัก    รอง              
  บริหารจดัการ      หลัก    รอง 
 
3. ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) 

3.1 นโยบายมหาวิทยาลัย  
 นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาอยา่งมีคุณภาพ                                                                                                       
 แผนกลยุทธ์ดา้นการผลติบัณฑติ  กลยุทธ์ที.่...3.... หลัก    รอง                  
 นโยบายที่ 2 ส่งเสริม สนับสนนุ การวิจัยของมหาวิทยาลยั                                                                                       
 แผนกลยุทธ์ดา้นการวิจัย  กลยุทธ์ที.่.......     หลัก    รอง                
 นโยบายที่ 3 ส่งเสริมการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมให้กว้างขวางและทั่วถึง                                                      
 แผนกลยุทธ์ดา้นการบริการวิชาการ  กลยุทธ์ที.่.......     หลัก    รอง                        
 นโยบายที่ 4 ส่งเสริมการด าเนินงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม ให้กว้างขวาง แพร่หลาย และยั่งยืน                              
 แผนกลยุทธ์ดา้นท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม  กลยุทธ์ที.่.......     หลัก    รอง                     
 นโยบายที่ 5 ปรับปรุงโครงสรา้งองค์กรและปรับปรุงระบบการบริหารจดัการมหาวิทยาลัย ให้มีประสิทธิภาพ                                        
 แผนกลยุทธ์ดา้นบริหารจัดการ  กลยุทธ์ที่.........     หลัก    รอง                    
 นโยบายที่ 6 เร่งรัดด าเนินการด้านการบริหารสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัยให้เหมาะสมกับสถานการณ์ เพื่อสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันในระดับประเทศและนานาชาติ                                                                                                           
 แผนกลยุทธ์ดา้นการจดัการทรัพยส์ิน  กลยุทธ์ที.่.......     หลัก    รอง    

     3.2 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน (ถ้ามี)  
  นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 3 กลยุทธ์ที่ 3.1 มาตรการ 3.1.1 
 
4. ผู้รับผิดชอบ 
 4.1 หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  หน่วยกิจการนสิิต คณะวิทยาศาสตร์การแพทย ์
 4.2 ผู้รับผิดชอบ   สโมสรนสิิต คณะวิทยาศาสตร์การแพทย ์ โทร 4702 
 4.3 ผู้ประสานงาน  นางสาวณัฐณิ ี มณีท่าโพธ์ิ  โทร 4702  
 4.4 ผู้รายงานผล   นางสาวณัฐณิ ี มณีท่าโพธ์ิ  โทร 4702 
 
5. หลักการและเหตุผล 
 การจัดการแข่งขันกีฬาภาในมหาวิทยาลัยนเรศวร (เสลาเกมส์) กีฬาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (Health Science Game) และการ
จัดแข่งขันกีฬาเช่ือมสัมพันธ์และความสามัคคีระหว่างนิสิตทุกช้ันปี คณาจารย์และบุคลากร (Med-Sci Sport Game) เป็นการแข่งขัน
กีฬาที่ท ามาอย่างต่อเนื่องทุกๆปีโดยการแข่งขันกีฬามุ่งเน้นให้นิสิตมีความสมบูรณ์ทั้งทางด้านความรู้ ความสามารถ สังคม อารมณ์ 
ร่างกายและจิตใจ มีการเสริมสร้างความสามัคคีและการมีน้ าใจนักกีฬา รวมถึงการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยอันดีงามด้วย เพื่อให้สอดคล้อง
กับการพัฒนาบัณฑิตที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจต่อไป 
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6. วัตถุประสงค ์
 1) เพื่อเป็นการส่งเสริมการรักษาสขุภาพเพื่อป้องกันปัญหาสุขภาพโดยการเล่นกีฬา  

2) เพื่อสร้างความสามัคคีและความสัมพันธ์อันดี ระหว่างนิสติ และอาจารย์ทั้ง  
 3) เพื่อให้นิสิตมีความสมบรูณ์ทั้งทางด้านความรู้ ความสามารถ สังคม อารมณ์ ร่างกายและจิตใจ 
 
7. เป้าหมายของโครงการ 
 7.1. เป้าหมายการด าเนินงาน 
 จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนท้ังสิ้น  610 คน  ประกอบด้วย 
 นิสิต  จ านวน  595 คน 
 อาจารย์/บุคลากร  จ านวน   15 คน 

7.2. กิจกรรม/เนื้อหาท่ีจะด าเนินการ 
  1) มีการแข่งขันกีฬาระหว่างคณะ 1 ครั้ง (ระยะเวลา 2-3 สัปดาห์) 
  2) มีการแข่งขันกีฬาภายในคณะ 1 ครั้ง (ระยะเวลา 1 สัปดาห์) 

3) การรณรงคส์่งเสริมสุขภาพ ลดละเลิกอบายมุข เช่น บุหรี่ สุราและยาเสพติด 
 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 รายได้ 30,000.-บาท   
ระบุรายละเอียด (แหล่งงบประมาณ) กองทุนกิจการนสิิต แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุนการจัดการศึกษา  
ส านักงานเลขานุการคณะฯ หมวดเงินอุดหนุน โครงการกิจกรรมเพื่อพฒันานิสิต 
 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
 1. ค่าอาหารว่าง/อาหารและเครื่องดื่ม     5,000.-บาท 
 2. ค่าวัสดุในโครงการ       5,000.-บาท 
 3. เงินค่าตอบแทนการปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการ    5,000.-บาท 
 4. ค่าตอบแทนกรรมการตดัสิน       5,000-บาท 
 5. ค่าเหรียญรางวัลและถ้วยรางวัล      5,000-บาท 
 6. ค่าเช่าบ ารุงทรัพย์สิน       5,000-บาท 
     รวมท้ังสิ้น        30,000.-บาท 
 หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ 
 
9. ขั้นตอนและแผนการด าเนินงาน (PDCA)  

กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ขั้นวางแผนงาน (P) 
1. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
2. จัดประชุมเพื่อเตรียมงาน 

            

ขั้นด าเนินการ (D) 
1. ด าเนินกิจกรรม 
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ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. จัดท าประเมินและสรุปผลการ
ด าเนินโครงการ 

            

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A) 
1. วิเคราะห์การด าเนินงานและ
ก าหนดแนวทางการปรับปรุงการจดั
โครงการครั้งต่อไป 

            

 
10. วัน เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 
 1) วัน เวลา ในการจัดกิจกรรม มกราคม – กันยายน 2562 
 2) สถานท่ีจัดกิจกรรม คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  
 
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1) ร่วมการแข่งขันกีฬาทางวิทยาศาสตรส์ุขภาพ 1 ครั้ง 
 2) นิสิต มีความสมบรณู์ทั้งทางด้านความรู้ ความสามารถ สังคม อารมณ์ ร่างกายและจิตใจ 
 3) นิสิตมีพฤติกรรมด้านการส่งเสรมิสุขภาพท่ีพึงประสงค์ตามที่คณะต้องการส่งเสริมปราศจากอบายมขุ  
 4) สร้างสายสัมพันธ์อันดีระหว่างนิสิต คณาจารย์ และบคุลากรภายในคณะ และต่างคณะ 
 
12. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPI) 

ปริมาณ คุณภาพ เวลา ต้นทุน 
-ร่วมการแข่งขันกีฬา
วิทยาศาสตร์สุขภาพ 1 ครั้ง
หรือจัดกิจกรรมกีฬาภายใน
คณะ 1 ครั้ง 

ระดับความคิดเห็นนิสติ
เกี่ยวกับการจดักิจกรรมอยู่ใน
เกณฑด์ี (ค่าเฉลีย่≥3.51) 

มกราคม  – กันยายน 2562 30,000.-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 
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1. รหัสโครงการ  (ตามเล่มรายได้) โครงการกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต 
   รหัสโครงการ    กน.110/62 โครงการสร้างสรรค์พลังจิตอาสา 
 

2. ความสอดคล้องกับพันธกจิ 
 การผลติบัณฑิต   หลัก    รอง  การวิจัย      หลัก    รอง               

  การบริการวิชาการแก่สังคม     หลัก รอง  การท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม    หลัก    รอง              
  บริหารจดัการ      หลัก    รอง 
 
3. ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) 

3.1 นโยบายมหาวิทยาลัย  
 นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาอยา่งมีคุณภาพ                                                                                                       
 แผนกลยุทธ์ดา้นการผลติบัณฑติ  กลยุทธ์ที.่...3.... หลัก    รอง                  
 นโยบายที่ 2 ส่งเสริม สนับสนนุ การวิจัยของมหาวิทยาลยั                                                                                       
 แผนกลยุทธ์ดา้นการวิจัย  กลยุทธ์ที.่.......     หลัก    รอง                
 นโยบายที่ 3 ส่งเสริมการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมให้กว้างขวางและทั่วถึง                                                      
 แผนกลยุทธ์ดา้นการบริการวิชาการ  กลยุทธ์ที.่..2.....    หลัก รอง                        
 นโยบายที่ 4 ส่งเสริมการด าเนินงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม ให้กว้างขวาง แพร่หลาย และยั่งยืน                              
 แผนกลยุทธ์ดา้นท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม  กลยุทธ์ที.่.......     หลัก    รอง                     
 นโยบายที่ 5 ปรับปรุงโครงสรา้งองค์กรและปรับปรุงระบบการบริหารจดัการมหาวิทยาลัย ให้มีประสิทธิภาพ                                        
 แผนกลยุทธ์ดา้นบริหารจัดการ  กลยุทธ์ที่.........     หลัก    รอง                    
 นโยบายที่ 6 เร่งรัดด าเนินการด้านการบริหารสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัยให้เหมาะสมกับสถานการณ์ เพื่อสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันในระดับประเทศและนานาชาติ                                                                                                           
 แผนกลยุทธ์ดา้นการจดัการทรัพยส์ิน  กลยุทธ์ท่ี........     หลัก    รอง    

     3.2 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน (ถ้ามี)  
   นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 3 กลยุทธ์ที่ 3.1 มาตรการ 3.1.1 
   นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 3 กลยุทธ์ที่ 3.3 มาตรการ 3.3.1 
 
4. ผู้รับผิดชอบ 
 4.1 หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  หน่วยกิจการนสิิต คณะวิทยาศาสตร์การแพทย ์
 4.2 ผู้รับผิดชอบ   สโมสรนสิิตระดับปริญญาตรีและบณัฑิตศึกษา  โทร 4702 
 4.3 ผู้ประสานงาน   นางสาวณัฐณิ ี มณีท่าโพธ์ิ  โทร 4702  
 4.4 ผู้รายงานผล   นางสาวณัฐณิ ี มณีท่าโพธ์ิ          โทร 4702 

  
 5. หลักการและเหตุผล 

 จิตอาสา หมายถึง จิตแห่งการให้ความดีงามทั้งปวงแก่เพื่อนมนุษย์ โดยเต็มใจ สมัครใจ อิ่มใจ ซาบซึ้งใจ ปีติสุข ที่พร้อมจะ
เสียสละเวลา แรงกาย และสติปัญญา เพื่อสาธารณประโยชน์ในการท ากิจกรรม หรือสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทน 
และมีความสุขท่ีได้ช่วยเหลือผู้อื่น ความมีจิตอสาสาหรือจิตสาธารณะเป็นทัศนคติที่จ าเป็นส าหรับการใช้ชีวิตอยู่ในสังคมโลกยุคปัจจุบัน  
ดังนั้น คณะได้จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรนอกห้องเรียน การบริการวิชาการแก่สังคม การท างานเพื่อพัฒนาชุมชน ฯลฯ เพื่อเป็น
เครื่องมือในกระบวนการสร้างจิตอาสา การปลูกฝังให้นิสิตตระหนักถึงความส าคัญของจิตอาสา เป็นการเตรียมความพร้อมทั้งด้าน
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ร่างกาย จิตใจ ความรู้ และการติดต่อสื่อสาร การสร้างความเช่ือมั่นในตนเอง และการเข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง กิจกรรมจิตอาสา
ยังช่วยพัฒนาบุคลิกภาพการเป็นผู้ให้ของนิสิต พัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ ท าให้นิสิตเข้าใจโลกและลดความเป็นตัวตนลงและ
สามารถปรับตัวอยู่กับสังคมได้อย่างมีความสุข อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนานิสิตคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ให้เป็นบัณฑิตที่มี
คุณภาพต่อไป 
 
6. วัตถุประสงค ์
 1) เพื่อให้นิสิตได้น าความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพ มาใช้ในการบริการวิชาการแก่สังคม 
 2) เพื่อให้คณาจารย์ นสิิต บุคลากรของคณะได้มสี่วนร่วมในการช่วยเหลือและพัฒนาสังคมอันเป็นหน้าที่ของมนุษย์ 
                ที่พึงปฏิบัติต่อกัน 
 3) เพื่อส่งเสริมคณุธรรมและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ ตลอดจนทักษะในการท างานร่วมกับผู้อื่น 
 
7.  เป้าหมายของโครงการ 
 7.1. เป้าหมายการด าเนินงาน 
 จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนท้ังสิ้น  165  คน ประกอบด้วย 
 นิสิต  จ านวน 150 คน 
 อาจารย์/บุคลากร  จ านวน   15 คน 
 อื่นๆ  จ านวน   - คน 

7.2. กิจกรรม/เนื้อหาท่ีจะด าเนินการ 
 1) การออกค่ายอาสาพัฒนาชุมชน โดยมุ่งเน้นการให้ความรู้เชิงวิชาการ สุขภาพอนามัยแก่ชุมชน 
 2) การแนะแนวทางการศึกษาให้แก่นักเรียนในชุมชน 
 3) กิจกรรมบริการวิชาการ 
 4) กิจกรรมบ าเพญ็ประโยชน ์

 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 รายได้ 50,000.-บาท  
ระบุรายละเอียด (แหล่งงบประมาณ) กองทุนกิจการนสิิต แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุนการจัดการศึกษา  
ส านักงานเลขานุการคณะฯ หมวดเงินอุดหนุน โครงการกิจกรรมเพื่อพฒันานิสิต 
 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
 1. ค่าอาหารว่าง/อาหารและเครื่องดื่ม    20,000.-บาท 
 2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางราชการ     10,000.-บาท 
 3. เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ    1,000.-บาท 
 4. ค่าวัสดุในโครงการ      15,000.-บาท 
 5. ค่าวัสดุเชื้อเพลิง       3,000.-บาท 
 6. ค่าเงินสบทบพนักงานขับรถ      1,000.-บาท 
     รวมท้ังสิ้น   50,000.-บาท 
 หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ 
 
  



85 

 

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. จัดประชุมเพื่อเตรียมงานและ

มอบหมายงาน 
3. ส ารวจพ้ืนท่ีออกหน่วยบริการ และ

ความต้องการของชุมชนและสังคม  

            
 
 
 
 

ขั้นด าเนินการ (D) 
1. ประชาสมัพันธ์โครงการ/กิจกรรม 
2. ด าเนินการจัดโครงการ/กิจกรรม 

            

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. ติดตามผลการน าความรู้ทีไ่ด้รบัไป

ใช้ประโยชน์ของชุมชนและสังคม 
2. สรุปผลการด าเนินโครงการ/

กิจกรรม และผลการประเมินความ
พึงพอใจของผู้รับบริการ 

            

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A) 
1. วิเคราะห์การด าเนินงานและก าหนด

แนวทางการปรับปรุงการจัด
โครงการครั้งต่อไป 

            

 
10. วัน เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 
 1) วัน เวลา ในการจัดกิจกรรม ธันวาคม 2561 – มกราคม 2562  
 2) สถานท่ีจัดกิจกรรม พื้นที่จังหวัดพิษณุโลก/จังหวัดเขตภาคเหนือตอนล่าง  
 
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1) นิสิตคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านวิชาการให้บริการและเกิดประโยชน์ต่อชุมชน 
 2) นิสิตไดม้ีส่วนร่วมในการช่วยเหลือและพัฒนาสังคม 
 3) นิสิตไดฝ้ึกฝนการท างานร่วมกบัผู้อื่น และสร้างเสรมิการมภีาวะผู้น า 
 4) นิสิตตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
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12. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPI) 
ปริมาณ คุณภาพ เวลา ต้นทุน 

- มีการจัดกิจกรรมบริการ
วิชาการในโครงการไม่น้อยกว่า 
2 กิจกรรม 
- มีกิจกรรมนันทนาการ/
บ าเพ็ญประโยชน์ไม่น้อยกว่า 2 
กิจกรรม 

- มีผลการประเมินความพึง
พอใจของผู้เข้ารับบริการ อยู่
ในเกณฑ์ดี (ค่าเฉลี่ย≥3.51) 
 
 

ธันวาคม 2561 – มกราคม 
2562 

50,000.-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 
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1. รหัสโครงการ  (ตามเล่มรายได้) โครงการกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต 
   รหัสโครงการ    กน.111/62 โครงการสร้างเครือข่ายกิจกรรมนิสิตและสัมมนาสโมสรนิสิต 
 

2. ความสอดคล้องกับพันธกจิ 
 การผลติบัณฑิต   หลัก    รอง  การวิจัย      หลัก    รอง               

  การบริการวิชาการแก่สังคม     หลัก    รอง  การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม    หลัก    รอง              
  บริหารจดัการ      หลัก    รอง 
 
3. ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) 

3.1 นโยบายมหาวิทยาลัย  
 นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาอยา่งมีคุณภาพ                                                                                                       
 แผนกลยุทธ์ดา้นการผลติบัณฑติ  กลยุทธ์ที.่...3.... หลัก    รอง                  
 นโยบายที่ 2 ส่งเสริม สนับสนนุ การวิจัยของมหาวิทยาลยั                                                                                       
 แผนกลยุทธ์ดา้นการวิจัย  กลยุทธ์ที.่.......     หลัก    รอง                
 นโยบายที่ 3 ส่งเสริมการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมให้กว้างขวางและทั่วถึง                                                      
 แผนกลยุทธ์ดา้นการบริการวิชาการ  กลยุทธ์ที.่.......     หลัก    รอง                        
 นโยบายที่ 4 ส่งเสริมการด าเนินงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม ให้กว้างขวาง แพร่หลาย และยั่งยืน                              
 แผนกลยุทธ์ดา้นท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม  กลยุทธ์ที.่.......     หลัก    รอง                     
 นโยบายที่ 5 ปรับปรุงโครงสรา้งองค์กรและปรับปรุงระบบการบริหารจดัการมหาวิทยาลัย ให้มีประสิทธิภาพ                                        
 แผนกลยุทธ์ดา้นบริหารจัดการ  กลยุทธ์ที่.........     หลัก    รอง                    
 นโยบายที่ 6 เร่งรัดด าเนินการด้านการบริหารสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัยให้เหมาะสมกับสถานการณ์ เพื่อสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันในระดับประเทศและนานาชาติ                                                                                                           
 แผนกลยุทธ์ดา้นการจดัการทรัพยส์ิน  กลยุทธ์ที.่.......     หลัก    รอง    

     3.2 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน (ถ้ามี)  
   นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 3 กลยุทธ์ที่ 3.1 มาตรการ 3.1.1 
 
4. ผู้รับผิดชอบ 
 4.1 หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  หน่วยกิจการนสิิต คณะวิทยาศาสตร์การแพทย ์
 4.2 ผู้รับผิดชอบ   สโมสรนสิิต คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ โทร 4702  

 4.3 ผู้ประสานงาน  นางสาวณัฐณิ ี มณีท่าโพธ์ิ  โทร 4702  
 4.4 ผู้รายงานผล   นางสาวณัฐณิ ี มณีท่าโพธ์ิ  โทร 4702 
 

 5. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นหน่วยกิจกรรมที่ด าเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิตคณะวิทยาศาสตร์การแพทย ์ 
ให้เป็นนิสิตที่มีคุณภาพทั้งทางด้านวิชาการและสังคม ซึ่งการด าเนินงานสโมสรนิสิตของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้มีการด าเนินงาน
ตามหลักประกันคุณภาพการศึกษา ดังนั้น ทางสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ จึงเห็นถึงความส าคัญในการสร้างเครือข่ายใน
การท างานกับหน่วยกิจกรรมอื่นท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างองค์ความรู้ในการพัฒนา
กิจกรรมนิสิตให้มีคุณภาพ 
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 6. วัตถุประสงค ์
 1) เพื่อสร้างเครือข่ายในจดักิจกรรมกับหน่วยกิจกรรมอื่นทั้งภายในและภายนอก มหาวิทยาลัย 
 2) เพื่อการแลกเปลีย่นเรยีนรู้การจัดกิจกรรมระหว่างหน่วยกิจกรรมต่างๆ ภายในคณะ 
 3) เพื่อสังเคราะห์ความรู้ทีไ่ด้รับจากการสรา้งเครือข่ายมารวบรวมเปน็องค์ความรู้เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรม 
 4) เพื่อเสริมสร้างการมีภาวะผู้น ารวมถึงการท ากิจกรรมอย่างสร้างสรรค์ 
 
7. เป้าหมายของโครงการ 
 7.1. เป้าหมายการด าเนินงาน 
 จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนท้ังสิ้น   65 คน ประกอบด้วย 
  นิสิต จ านวน  50 คน 
  อาจารย์/บุคลากร  จ านวน  15 คน 

7.2. กิจกรรม/เนื้อหาท่ีจะด าเนินการ 
 1) กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับงานประกันคณุภาพการศึกษาและการท างานอย่างเป็นระบบ 

2) กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดกิจกรรมกับหน่วยงานอื่นทั้งภายในและภายนอกคณะ 
3) กิจกรรมเสริมสร้างความสมัพันธ์ระหว่างอาจารย์และนสิิตทีด่ าเนนิงานหลักในการท ากิจกรรมของคณะ 

 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 รายได้ 60,000.-บาท   
ระบุรายละเอียด (แหล่งงบประมาณ) กองทุนกิจการนสิิต แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุนการจัดการศึกษา  
ส านักงานเลขานุการคณะฯ หมวดเงินอุดหนุน โครงการกิจกรรมเพื่อพฒันานิสิต 
 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
 1. ค่าอาหารว่างอาหารและเครื่องดื่ม    10,000.-บาท 
 2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางราชการ     35,000.-บาท  
 3. เงินค่าตอบแทนวิทยากร      2,000.-บาท 
 4. ค่าของที่ระลึก       1,000.-บาท 
 5. ค่าวัสดุในโครงการ       2,000.-บาท 
 6. เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ    2,000.-บาท 
 7. ค่าวัสดุเชื้อเพลิง       7,000.-บาท 
 8. ค่าเงินสมทบพนักงานขับรถ      1,000.-บาท  
     รวมท้ังสิ้น     60,000.-บาท 
 หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ 
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9. ขั้นตอนและแผนการด าเนินงาน (PDCA) 
กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ขั้นวางแผนงาน (P) 
1. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
2. จัดประชุมเพื่อเตรียมงาน 

            

ขั้นด าเนินการ (D) 
1. ด าเนินกิจกรรม 

            

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. วิเคราะห์การด าเนินงานและ
ก าหนดแนวทางการปรับปรุงการจดั
โครงการครั้งต่อไป 

            

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A) 
1. วิเคราะห์การด าเนินงานและ
ก าหนดแนวทางการปรับปรุงการจดั
โครงการครั้งต่อไป 

            

 
10. วัน เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 
 1) วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม มกราคม – กรกฏาคม 2562 
 2) สถานท่ีจัดกิจกรรม คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  
  หรือ สถาบันที่ไปสร้างเครือข่ายความร่วมมือ/พื้นที่ต่างจังหวัด 

 

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1) ผู้เข้าร่วมโครงการมีองค์ความรูด้้านการประกันคณุภาพการศึกษาที่สามารถน ามาใช้ในการจัดกิจกรรม 
 2) ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถน าความรู้ไปปรับใช้กับการจดักิจกกรมเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
 3) ได้ Explicit knowledge ด้านการด าเนินกิจกรรมของสโมสรจากกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
 
12. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPI) 

ปริมาณ คุณภาพ เวลา ต้นทุน 
- มีกิจกรรมให้ความรูด้้านการ
ประกันคณุภาพการศึกษาและ
แนวทางในการด าเนินงาน
กิจกรรมของโสมสรนิสติอย่าง
น้อย 1 ครั้ง 
- มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กับหน่วยกิจกรรมนิสติ
ภายนอกคณะอย่างน้อย 1 
ครั้ง 

ได้ Explicit knowledge ด้าน
การด าเนินกิจกรรมของสโมสร
จากกิจกรรม แลกเปลี่ยน
เรียนรู ้

มกราคม – กรกฏาคม 2562 60,000.-บาท 
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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 
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1. รหัสโครงการ  (ตามเล่มรายได้) โครงการกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต 
   รหัสโครงการ    กน.112/62 โครงการ Life-Long Learning การพัฒนาตนที่ยั่งยืน 
 

2. ความสอดคล้องกับพันธกจิ 
 การผลติบัณฑิต   หลัก    รอง  การวิจัย      หลัก    รอง               

  การบริการวิชาการแก่สังคม     หลัก    รอง  การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม    หลัก รอง              
  บริหารจดัการ      หลัก    รอง 
 
3. ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) 

3.1 นโยบายมหาวิทยาลัย  
 นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาอยา่งมีคุณภาพ                                                                                                       
 แผนกลยุทธ์ดา้นการผลติบัณฑติ  กลยุทธ์ที.่...3.... หลัก    รอง                  
 นโยบายที่ 2 ส่งเสริม สนับสนนุ การวิจัยของมหาวิทยาลยั                                                                                       
 แผนกลยุทธ์ดา้นการวิจัย  กลยุทธ์ที.่.......     หลัก    รอง                
 นโยบายที่ 3 ส่งเสริมการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมให้กว้างขวางและทั่วถึง                                                      
 แผนกลยุทธ์ดา้นการบริการวิชาการ  กลยุทธ์ที.่.......     หลัก    รอง                        
 นโยบายที่ 4 ส่งเสริมการด าเนินงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม ให้กว้างขวาง แพร่หลาย และยั่งยืน                              
 แผนกลยุทธ์ดา้นท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม  กลยุทธ์ที.่..2.....    หลัก รอง                     
 นโยบายที่ 5 ปรับปรุงโครงสรา้งองค์กรและปรับปรุงระบบการบริหารจดัการมหาวิทยาลัย ให้มีประสิทธิภาพ                                        
 แผนกลยุทธ์ดา้นบริหารจัดการ  กลยุทธ์ที่.........     หลัก    รอง                    
 นโยบายที่ 6 เร่งรัดด าเนินการด้านการบริหารสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัยให้เหมาะสมกับสถานการณ์ เพื่อสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันในระดับประเทศและนานาชาติ                                                                                                           
 แผนกลยุทธ์ดา้นการจดัการทรัพยส์ิน  กลยุทธ์ท่ี........     หลัก    รอง    

     3.2 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน (ถ้ามี)  
   นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 3 กลยุทธ์ที่ 3.1 มาตรการ 3.1.1 
   นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 3 กลยุทธ์ที่ 3.3 มาตรการ 3.3.1 
 
4. ผู้รับผิดชอบ 
 4.1 หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  หน่วยกิจการนสิิต คณะวิทยาศาสตร์การแพทย ์
 4.2 ผู้รับผิดชอบ   ผศ.ดร.นสพ.เกริกเกียรต ิ จินดา  โทร 4638  

 4.3 ผู้ประสานงาน  นางสาวณัฐณิ ี  มณีท่าโพธ์ิ โทร 4702  
 4.4 ผู้รายงานผล   นางสาวณัฐณิ ี  มณีท่าโพธ์ิ โทร 4702 

 
 5. หลักการและเหตุผล 
  ในปัจจุบันสังคมไทยก้าวสู่โลกยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว (Disruptive world) มีการน าเทคโนโลยีขั้นสูงมาใช้ใน

กิจกรรมต่างๆ เพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมากต่อรูปแบบการด าเนินชีวิต การเรียนรู้ และการประกอบธุรกิจ เป็น
ผลให้อัตราการจ้างงานในอนาคตมีแน้วโน้มที่ลดลงและมีการแข่งขันเพิ่มมากข้ึน เพื่อให้นิสิตมีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 
เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์พร้อมแข่งขันในตลาดในอนาคต คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ จึงมีความตั้งใจจัดโครงการ Life-long learning: 
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Yearly development เพื่อให้นิสิตแต่ละช้ันปีมีการพัฒนาทักษะที่จ าเป็นในแต่ละช้ันปีอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีความคิดริเริ่มที่จะ
พัฒนาตนเองอยู่เสมอ 

  โดยกิจกรรมในโครงการ Life-long learning: Yearly development จะส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนิสิตในด้าน              
1. ทักษะนิ่ม (Soft skills) เช่น การใช้ภาษา, การติดต่อสื่อสาร, การมองโลกในแง่ดี, การแสดงออกทางสังคม, บุคลิกภาพ, คุณธรรม
และจริยธรรม เป็นต้น เพื่อให้นิสิตเป็นผู้มีความสามารถด้านสังคม และส่งเสริมความส าเร็จในด้านการท างาน 2. ทักษะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ (Information technology skills) เช่น การท า infographics, การใช้งาน Application เพื่อการศึกษา , การสืบค้น
ออนไลน์ และการเรียนรู้ผ่าน Massive Open Online Course รวมถึงการใช้สื่อสังคมออนไลน์ (Social media) อย่างชาญฉลาด 
เพื่อให้นิสิตก้าวทันและเข้าถึงความรู้ในโลกยุคไร้พรมแดน 3. ทักษะด้านภาษาต่างประเทศ (Foreign language skills) เพื่อให้นิสิต
สามารถใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเป็นหนึ่งในเครื่องมือส าหรับการหาความรู้ในสื่อสังคมดิจิทัล    
4. ทักษะชีวิต (Life skills) โดยสร้างเสริมแรงบันดาลใจและปลูกฝังแนวคิดในการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ การสร้างความตระหนักรู้ใน
การวางแผนการใช้เงิน (Money management) ให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงปลูกจิตส านึกในการพัฒนาชุมชน 5. การเตรียมความ
พร้อมให้นิสิตในการสมัครงานหรือศึกษาต่อ (Career path skills) 
 
6. วัตถุประสงค ์
 1) เพื่อสร้างแนวคิดในการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ 
 2) เพื่อส่งเสริมศักยภาพของนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ในดา้นต่างๆ ให้เป็นบัณฑิตที่พร้อมกับการแข่งขันในโลกยุคที่ม ี

   การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว (Disruptive world) 
 3) เพื่อส่งเสริมให้นิสิตมีทักษะในการใช้ชีวิตได้อย่างสมบูรณ ์

4) เพื่อปลูกจิตส านึกในการพัฒนาชุมชน และสังคม 
 
7. เป้าหมายของโครงการ 
 7.1. เป้าหมายการด าเนินงาน 
 จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทัง้สิ้น  800 คน ประกอบด้วย 
 นิสิต  จ านวน 750 คน 
 อาจารย์/บุคลากร  จ านวน   40 คน 
 อื่นๆ  จ านวน   10 คน 

7.2. กิจกรรม/เนื้อหาท่ีจะด าเนินการ 
 1) กิจกรรมเสริมสร้างแนวคดิในการพัฒนาตนเอง 

  2) กิจกรรมเสริมศักยภาพดา้นทักษะนิ่ม ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะด้านภาษาต่างประเทศ และการ 
      เตรียมความพร้อมในการสมัครงานหรือศึกษาให้แก่นิสิต เพื่อใหส้ามารถแข็งขันในโลกยุคทีม่ีการเปลี่ยนแปลง 
      อย่างรวดเร็ว (Disruptive world) 

 3) กิจกรรมส่งเสรมิทักษะการใช้ชีวิต 
 4) กิจกรรมปลูกจติส านึกในการพฒันาชุมชน 
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8. งบประมาณด าเนินการ 
 รายได้ 110,000.-บาท   
ระบุรายละเอียด (แหล่งงบประมาณ) กองทุนกิจการนสิิต แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุนการจัดการศึกษา  
ส านักงานเลขานุการคณะฯ หมวดเงินอุดหนุน โครงการกิจกรรมเพื่อพฒันานิสิต 
 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
 1. ค่าอาหารว่าง/อาหารและเครื่องดื่ม    43,000.-บาท 
 2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางราชการ       35,000.-บาท 
 3. ค่าตอบแทนวิทยากร      18,000.-บาท 
 4. ค่าวัสดุในโครงการ      10,000.-บาท 
 5. ค่าปฎิบัติงานนอกเวลาราชการ       1,000.-บาท   
 6. ค่าของที่ระลึก         1,000.-บาท   
 7. ค่าเลี้ยงรับรองวิทยากร       2,000.-บาท   
     รวมท้ังสิ้น             110,000.-บาท 
 หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ 
 
9. ขั้นตอนและแผนการด าเนินงาน (PDCA) 

กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ขั้นวางแผนงาน(P) 
1. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
2. 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) นิสิตมีการพัฒนาดา้นภาษาและเทคโนโลย ี
 2) นิสิตมีการพัฒนาบุคลิกภาพท่ีดแีละแนวคิดทีเ่ป็นประโยชน์ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน 
 3) นิสิตมีคุณลักษณะและจรยิธรรมอันพึงประสงค์ของนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์  
 4) นิสิตมีทักษะรอบดา้นท่ีจ าเป็นต่อการท างานในอนาคต 
 
12. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPI) 

ปริมาณ คุณภาพ เวลา ต้นทุน 
มีการกิจกรรมเพิม่ทักษะต่าง ๆ
ให้กับนิสิต อย่างน้อย 4 
กิจกรรม 

-ระดับความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการอยู่ในเกณฑ์
เกณฑด์ี (ค่าเฉลีย่≥3.51) 
-ระดับความพึงพอใจท่ีได้รับ
ประโยชน์จากการจัดกจิกรรม 
(ค่าเฉลี่ย≥3.51) 

ตุลาคม 2561 - กันยายน  
2562 

110,000.-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 
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1. รหัสโครงการ  (ตามเล่มรายได้) โครงการกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต 
   รหัสโครงการ    กน.113/62 โครงการงานพิเศษเสริมรายได้นิสิต 

 

2. ความสอดคล้องกับพันธกจิ 
 การผลติบัณฑิต   หลัก    รอง  การวิจัย      หลัก    รอง               

  การบริการวิชาการแก่สังคม     หลัก    รอง  การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม    หลัก    รอง              
  บริหารจดัการ      หลัก    รอง 
 
3. ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) 

3.1 นโยบายมหาวิทยาลัย  
 นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาอยา่งมีคุณภาพ                                                                                                       
 แผนกลยุทธ์ดา้นการผลติบัณฑติ  กลยุทธ์ที.่...3.... หลัก    รอง                  
 นโยบายที่ 2 ส่งเสริม สนับสนนุ การวิจัยของมหาวิทยาลยั                                                                                       
 แผนกลยุทธ์ดา้นการวิจัย  กลยุทธ์ที.่.......     หลัก    รอง                
 นโยบายที่ 3 ส่งเสริมการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมให้กว้างขวางและทั่วถึง                                                      
 แผนกลยุทธ์ดา้นการบริการวิชาการ  กลยุทธ์ที.่.......     หลัก    รอง                        
 นโยบายที่ 4 ส่งเสริมการด าเนินงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม ให้กว้างขวาง แพร่หลาย และยั่งยืน                              
 แผนกลยุทธ์ดา้นท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม  กลยุทธ์ที.่.......     หลัก    รอง                     
 นโยบายที่ 5 ปรับปรุงโครงสรา้งองค์กรและปรับปรุงระบบการบริหารจดัการมหาวิทยาลัย ให้มีประสิทธิภาพ                                        
 แผนกลยุทธ์ดา้นบริหารจัดการ  กลยุทธ์ที่.........     หลัก    รอง                    
 นโยบายที่ 6 เร่งรัดด าเนินการด้านการบริหารสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัยให้เหมาะสมกับสถานการณ์ เพื่อสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันในระดับประเทศและนานาชาติ                                                                                                           
 แผนกลยุทธ์ดา้นการจดัการทรัพยส์ิน  กลยุทธ์ที.่.......     หลัก    รอง    

     3.2 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน (ถ้ามี)  
   นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 3 กลยุทธ์ที่ 3.1 มาตรการ 3.1.1 
   
4. ผู้รับผิดชอบ 
 4.1 หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  หน่วยกิจการนสิิต คณะวิทยศาสตร์การแพทย ์
 4.2 ผู้รับผิดชอบ   ผศ.ดร.นสพ.เกริกเกียรต ิ จินดา  โทร 4638  
 4.3 ผู้ประสานงาน   นางสาวณัฐณิ ี  มณีท่าโพธ์ิ โทร 4702  
 4.4 ผู้รายงานผล   นางสาวณัฐณิ ี  มณีท่าโพธ์ิ โทร 4702 

 
 5. หลักการและเหตุผล 

 เนื่องจากนิสิตของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์บางกลุ่มมีฐานะยากจน หน่วยกิจการนสิิต คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์  
จึงได้จัดโครงการงานพิเศษเสริมรายได้นสิิตขึ้น ทั้งนี้เพื่อต้องการส่งเสริมให้นิสิตได้ใช้เวลาว่างให้เกดิประโยชน์ในการท างานพิเศษ 
สามารถมีรายได้ระหวา่งเรียน เปน็การแบ่งเบาภาระของผู้ปกครอง และต้องการปลูกฝังให้นิสติเรียนรู้การบรหิารจดัการเวลา มีความ
อดทน และมีวินัยในการท างาน 
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6. วัตถุประสงค ์
 1) เพื่อส่งเสริมให้นิสิตได้ใช้เวลาวา่งให้เกิดประโยชน์โดยการท างานพิเศษ 
 
7. เป้าหมายของโครงการ 
 7.1. เป้าหมายการด าเนินงาน 
 จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนท้ังสิ้น  10 คน ประกอบด้วย 
 นิสิต  จ านวน 10 คน 

7.2. กิจกรรม/เนื้อหาท่ีจะด าเนินการ 
 1) การจัดหางานของคณะให้นสิิตที่ประสงค์จะท างานหารายได้พเิศษ 

 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 รายได้ 20,000.-บาท   
ระบุรายละเอียด (แหล่งงบประมาณ) กองทุนกิจการนสิิต แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุนการจัดการศึกษา  
ส านักงานเลขานุการคณะฯ หมวดเงินอุดหนุน โครงการกิจกรรมเพื่อพฒันานิสิต 
 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
 1. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัิงานให้ราชการ   20,000.-บาท 
     รวมท้ังสิ้น  20,000.-บาท 
 หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ 
 
9. ขั้นตอนและแผนการด าเนินงาน (PDCA) 

กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ขั้นวางแผนงาน (P) 
1. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
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 
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10. วัน เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 
 1) วัน เวลา ในการจัดกิจกรรม ตุลาคม 2561 - กันยายน  2562 
 2) สถานท่ีจัดกิจกรรม คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  
 
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1) นิสิตได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
 2) นิสิตไดฝ้ึกฝนการท างานและความมีวินัยในการท างาน 
 3) นิสิตไดร้ับรายได้พเิศษเพิ่มเติมจาการท างาน 
  
12. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPI) 

ปริมาณ คุณภาพ เวลา ต้นทุน 
มีนิสิตเข้าร่วมโครงการอย่าง
น้อย 4 คน 

- ตุลาคม 2561–กันยายน 2562 20,000.-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 
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1. รหัสโครงการ  (ตามเล่มรายได้) โครงการกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต 

   รหัสโครงการ   กน.114/62   โครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์การแพทย ์(ค่ายเพาะกล้า 2562)  
 

2. ความสอดคล้องกับพันธกจิ 
 การผลติบัณฑิต   หลัก    รอง  การวิจัย      หลัก    รอง               

  การบริการวิชาการแก่สังคม     หลัก    รอง  การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม    หลัก    รอง              
  บริหารจดัการ      หลัก    รอง 
 
3. ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) 

3.1 นโยบายมหาวิทยาลัย  
 นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาอยา่งมีคุณภาพ                                                                                                       
 แผนกลยุทธ์ดา้นการผลติบัณฑติ  กลยุทธ์ที.่...3.... หลัก    รอง                  
 นโยบายที่ 2 ส่งเสริม สนับสนนุ การวิจัยของมหาวิทยาลยั                                                                                       
 แผนกลยุทธ์ดา้นการวิจัย  กลยุทธ์ที.่.......     หลัก    รอง                
 นโยบายที่ 3 ส่งเสริมการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมให้กว้างขวางและทั่วถึง                                                      
 แผนกลยุทธ์ดา้นการบริการวิชาการ  กลยุทธ์ที.่.......     หลัก    รอง                        

 นโยบายที่ 4 ส่งเสริมการด าเนนิงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ให้กว้างขวาง แพร่หลาย และยั่งยืน                              
 แผนกลยุทธ์ดา้นท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม  กลยุทธ์ที.่.......     หลัก    รอง                     
 นโยบายที่ 5 ปรับปรุงโครงสรา้งองค์กรและปรับปรุงระบบการบริหารจดัการมหาวิทยาลัย ให้มีประสิทธิภาพ                                        
 แผนกลยุทธ์ดา้นบริหารจัดการ  กลยุทธ์ที่.........     หลัก    รอง                    
 นโยบายที่ 6 เร่งรัดด าเนินการด้านการบริหารสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัยให้เหมาะสมกับสถานการณ์ เพื่อสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันในระดับประเทศและนานาชาติ                                                                                                           
 แผนกลยุทธ์ดา้นการจดัการทรัพยส์ิน  กลยุทธ์ท่ี........     หลัก    รอง    

     3.2 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน (ถ้ามี)  
   นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 3 กลยุทธ์ที่ 3.1 มาตรการ 3.1.1 
   นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 3 กลยุทธ์ที่ 3.3 มาตรการ 3.3.1 

 
4. ผู้รับผิดชอบ 
 4.1 หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  หน่วยกิจการนสิิต คณะวิทยาศาสตร์การแพทย ์
 4.2 ผู้รับผิดชอบ   ผศ.ดร.นสพ.เกริกเกียรต ิ จินดา  โทร 4638 
 4.3 ผู้ประสานงาน  นางสาวณัฐณิ ี  มณีท่าโพธ์ิ โทร 4702  
 4.4 ผู้รายงานผล   นางสาวณัฐณิ ี  มณีท่าโพธ์ิ โทร 4702 
 
5. หลักการและเหตุผล 

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีการจัดการการเรียนการสอนในหลายหลักสูตร มุ่งเน้นให้นิสิตมีความรู้พื้นฐานสามารถ
ประกอบอาชีพในสายวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อให้นิสิตในคณะได้มีความเข้าใจในศาสตร์ที่ตนเรียนอยู่อย่างลึกซึ้ง จึงได้จัดกิจกรรมให้
นิสิตได้น าความรู้ที่เรียนมา น าไปประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ เช่น การปฏิบัติการทางชีวเคมี จุลชีววิทยา 
สรีรวิทยา หรือการศึกษาจากร่างอาจารย์ใหญ่จริงๆ เพื่อเป็นการให้ข้อมูลและสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาชีพสายวิทยาศาสตร์
การแพทย์ ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตลอดจนข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาอีกด้วย  
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6. วัตถุประสงค ์
 1) เพื่อให้นิสิตได้บรูณาการความรูเ้รียนมาไปประยุกต์ใช้ในการจดักจิกรรมบริการวิชาการในการให้ข้อมูลและสร้างความรู ้

ความเข้าใจเกี่ยวกับอาชีพสายวิทยาศาสตร์การแพทย์ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 2) เพื่อให้นิสิตเกิดความเข้าใจในศาสตร์ทีต่นเรยีนอยู่อย่างลึกซึ้ง  

3) เพื่อสร้างพฤติกรรมด้านคณุธรรมและจรยิธรรมที่พึงประสงค์ที่คณะต้องการส่งเสริมแก่นิสิต 
 
7. เป้าหมายของโครงการ 
 7.1. เป้าหมายการด าเนินงาน 
 จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนท้ังสิ้น  415 คน ประกอบด้วย 
 นิสิต   จ านวน 200 คน 
 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวน 200 คน 
 อาจารย์/บุคลากร  จ านวน  15 คน 

7.2. กิจกรรม/เนื้อหาท่ีจะด าเนินการ 
  1) จัดกิจกรรมคา่ยเพาะกล้า ส าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระยะเวลา 3 วัน 
 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 รายได้ 60,000.-บาท   
ระบุรายละเอียด (แหล่งงบประมาณ) กองทุนกิจการนสิิต แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุนการจัดการศึกษา  
ส านักงานเลขานุการคณะฯ หมวดเงินอุดหนุน โครงการกิจกรรมเพื่อพฒันานิสิต 
 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
 1. ค่ารับรองและพิธีการ      45,000.-บาท 
 2. เงินตอบแทนวิทยากร          3,000.-บาท 
 3. เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ     2,000.-บาท 
 4. ค่าวัสดุในโครงการ        5,000.-บาท 
 5. ค่าใช้สอยอ่ืน ๆ        5,000.-บาท   
      รวมท้ังสิ้น  60,000.-บาท 
 
 หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ 
 
9. ขั้นตอนและแผนการด าเนินงาน (PDCA)  

กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ขั้นวางแผนงาน (P) 
1. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
2. จัดประชุมเพื่อเตรียมงาน 

            

ขั้นด าเนินการ (D) 
1. ด าเนินกิจกรรม 
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ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. จัดท าประเมินและสรุปผลการ
ด าเนินโครงการ 

            

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A) 
1. วิเคราะห์การด าเนินงานและ
ก าหนดแนวทางการปรับปรุงการจดั
โครงการครั้งต่อไป 

            

 
10. วัน เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 
 1) วัน เวลา ในการจัดกิจกรรม เดือนมกราคม –มีนาคม 2562 
 2) สถานท่ีจัดกิจกรรม คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  
 
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1) นิสิตมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบัในศาสตร์ทีต่นเรยีนอยู่อย่างลึกซึง้   
 2) ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรและการจดัการเรียนการสอนคณะวิทยาศาสตร์การแพทย ์
 3) นิสิตมีพฤติกรรมด้านคุณธรรมและจริยธรรมที่พึงประสงค์ตามทีค่ณะต้องการส่งเสริม 
 
12. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPI) 

ปริมาณ คุณภาพ เวลา ต้นทุน 
-มีการจัดกิจกรรมค่ายเพาะ
กล้า  

ระดับความคิดเห็นนิสติ
เกี่ยวกับการจดักิจกรรมอยู่ใน
เกณฑด์ี(ค่าเฉลี่ย≥3.51) 

 มกราคม – มีนาคม 2562 60,000.-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 
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1. รหัสโครงการ  (ตามเล่มรายได้) โครงการกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต 
   รหัสโครงการ    กน.115/62 โครงการจัดท าแผนพัฒนานิสิต คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
 

2. ความสอดคล้องกับพันธกจิ 
 การผลติบัณฑิต   หลัก    รอง  การวิจัย      หลัก    รอง               

  การบริการวิชาการแก่สังคม     หลัก    รอง  การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม    หลัก    รอง              
  บริหารจดัการ      หลัก    รอง 
 
3. ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) 

3.1 นโยบายมหาวิทยาลัย  
 นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาอยา่งมีคุณภาพ                                                                                                       
 แผนกลยุทธ์ดา้นการผลติบัณฑติ  กลยุทธ์ที.่...3.... หลัก    รอง                  
 นโยบายที่ 2 ส่งเสริม สนับสนนุ การวิจัยของมหาวิทยาลยั                                                                                       
 แผนกลยุทธ์ดา้นการวิจัย  กลยุทธ์ที.่.......     หลัก    รอง                
 นโยบายที่ 3 ส่งเสริมการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมให้กว้างขวางและทั่วถึง                                                      
 แผนกลยุทธ์ดา้นการบริการวิชาการ  กลยุทธ์ที.่.......     หลัก    รอง                        
 นโยบายที่ 4 ส่งเสริมการด าเนินงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม ให้กว้างขวาง แพร่หลาย และยั่งยืน                              
 แผนกลยุทธ์ดา้นท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม  กลยุทธ์ที.่.......     หลัก    รอง                     
 นโยบายที่ 5 ปรับปรุงโครงสรา้งองค์กรและปรับปรุงระบบการบริหารจดัการมหาวิทยาลัย ให้มีประสิทธิภาพ                                        
 แผนกลยุทธ์ดา้นบริหารจัดการ  กลยุทธ์ที่.........     หลัก    รอง                    
 นโยบายที่ 6 เร่งรัดด าเนินการด้านการบริหารสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัยให้เหมาะสมกับสถานการณ์ เพื่อสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันในระดับประเทศและนานาชาติ                                                                                                           
 แผนกลยุทธ์ดา้นการจดัการทรัพยส์ิน  กลยุทธ์ที.่.......     หลัก    รอง    

     3.2 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน (ถ้ามี) 
   นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 3 กลยุทธ์ที่ 3.1 มาตรการ 3.1.1 
   นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 3 กลยุทธ์ที่ 3.3 มาตรการ 3.3.1 
 
4. ผู้รับผิดชอบ 
 4.1 หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  หน่วยกิจการนสิิต คณะวิทยาศาสตร์การแพทย ์
 4.2 ผู้รับผิดชอบ   ผศ.ดร.นสพ.เกริกเกียรต ิ จินดา  โทร 4638 
 4.3 ผู้ประสานงาน   นางสาวณัฐณิ ี  มณีท่าโพธ์ิ โทร 4702  
 4.4 ผู้รายงานผล   นางสาวณัฐณิ ี  มณีท่าโพธ์ิ โทร 4702 
 
5. หลักการและเหตุผล 
 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มุ่งเนน้ให้นิสิตมีความสมบรณู์ทั้งทางด้านวิชาการความรู้ ความสามารถ สงัคม อารมณ์ ร่างกาย  
และจิตใจ ดังนั้น ฝ่ายกิจการนิสติคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ จึงก าหนดให้มีโครงการจดัท าแผนงานด้านการพัฒนานิสติ เพื่อใหก้ารจดั
กิจกรรมพัฒนานสิิตของคณะมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนานิสิตนักศึกษา โดยส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา และคุณลักษณะพึงประสงค์ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ตลอดจนคณุธรรมจรยิธธรรมทั้ง 4 ด้านตามที่คณะมุ่งส่งเสริม
เพื่อให้สร้างบัณฑิตที่มีคณุลักษณะที่พึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21 และมีอัตลักษณ์ตามมหาวิทยาลัยและคณะก าหนด  
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6. วัตถุประสงค ์
 1) เพื่อวิเคราะห์และจัดท าแผนงานด้านการพัฒนานิสติ 

2) เพื่อสร้างความเข้าจึงทิศทางการจัดกิจกรรมพัฒนานสิิตให้กับคณาจารยภ์ายในคณะทราบโดยทั่วกนั 
 
7. เป้าหมายของโครงการ 
 7.1. เป้าหมายการด าเนินงาน 
 จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนท้ังสิ้น  18 คน ประกอบด้วย 
 อาจารย์/บุคลากร  จ านวน 18  คน 
  

7.2. กิจกรรม/เนื้อหาท่ีจะด าเนินการ 
  1) จัดกิจกรรมวิเคราะห์และจัดท าแผนงานด้านการพัฒนานสิิต อย่างน้อย ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง 
 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 รายได้ 20,000.-บาท   
ระบุรายละเอียด (แหล่งงบประมาณ) กองทุนกิจการนสิิต แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุนการจัดการศึกษา  
ส านักงานเลขานุการคณะฯ หมวดเงินอุดหนุน โครงการกิจกรรมเพื่อพฒันานิสิต 
 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
 1. ค่าอาหารว่าง/อาหารและเครื่องดื่ม      5,000.-บาท 
 2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางราชการ       6,000.-บาท 
 3. เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ     1,000.-บาท 
 4. ค่าวัสดุในโครงการ        1,000.-บาท 
 5. ค่าวัสดุเชื้อเพลง        3,000.-บาท 
 6. ค่าเงินสมทบพนักงานขับรถ       1,000.-บาท 
 7. ค่าเช่าห้องประชุม        3,000.-บาท 
     รวมท้ังสิ้น   20,000.-บาท 
 หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ 
 
9. ขั้นตอนและแผนการด าเนินงาน (PDCA) 

กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ขั้นวางแผนงาน(P) 
1. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
2. ประชุมวางแผนการด าเนินงาน 

            

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

            

ขั้นสรุปและประเมินผล(C) 
1. จัดท าประเมินและสรุปผลการ
ด าเนินโครงการ 
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ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน(A) 
1. วิเคราะห์การด าเนินงานและ
ก าหนดแนวทางการปรับปรุงการจดั
โครงการครั้งต่อไป 

            

 
10. วัน เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 
 1) วัน เวลา ในการจัดกิจกรรม กรกฏาคม 2562 
 2) สถานท่ีจัดกิจกรรม คณะวิทยาศาสตร์การแพทย/์พื้นทีต่่างจังหวัด 
 
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1) ได้แผนกลยุทธ์ด้านการพัฒนานิสิต 
 2) คณาจารย์ทราบและเข้าใจทิศทางการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต 
 
12. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPI) 

ปริมาณ คุณภาพ เวลา ต้นทุน 
-มีการจัดกิจกรรมวิเคราะห์
และจัดท าแผนงานด้านการ
พั ฒ น า นิ สิ ต  อ ย่ า ง น้ อ ย ปี
การศึกษาละ 1 ครั้ง 
  

ระดับความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการอยู่ในเกณฑ์
ดี (ค่าเฉลี่ย≥3.51) 

กรกฏาคม 2562 20,000.-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 


