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1. รหัสโครงการ  (ตามเล่มรายได้) โครงการส่งเสริมพัฒนาการวิจัย/นวัตกรรม 
   รหัสโครงการ    วจ.201/62 โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยและการสรา้งเครือข่ายงานวิจัย 
 
2.  ความสอดคล้องกับพันธกิจ 

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

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

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

3.2 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน (ถ้ามี) 
   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2  กลยุทธ์ที ่2.1, 2.2, 2.3  มาตรการที่ 2.1.1, 2.2.2, 2.3.1 
 
4.  ผู้รับผิดชอบ  
  4.1 หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  หน่วยวิจัย 

  4.2 ผู้รับผิดชอบ   ดร.สราวุธ  สัตยากว ี   โทร  4654 
 4.3 ผู้ประสานงาน   นางสาวิตร ี พิมผาสุข   โทร  4701 
 4.4 ผู้รายงานผล   นางสาวิตร ี พิมผาสุข   โทร  4701 

 
 5. หลักการและเหตุผล 

 ตามประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ว่าด้วยการเพิ่มคุณภาพผลงานวิจัยให้เป็นท่ียอมรับท้ังระดับชาติและ
นานานชาติ และการเพิ่มคุณภาพนิสิตตั้งแต่แรกเข้าจนส าเร็จการศึกษา โดยมีเป้าประสงค์ เพื่อให้งานวิจัยมีคุณภาพ มีความเป็นเลิศ 
และเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและสากล  ชุมชนและสังคมได้ใช้ประโยชน์จากงานวิจัย มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านงานวิจัย
ระหว่างหน่วยงานและต่อยอดองค์ความรู้จากงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ในระดับชุมชน หรือใช้ประโยชน์ในเชิงอุตสาหกรรมและ
พาณิชย ์
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 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์จึงมีมาตรการสร้างความเช่ือมั่นและแรงจูงใจให้แก่คณาจารย์และนักวิจัย โดยจัดท าโครงการ
พัฒนาศักยภาพนักวิจัย ในรูปของการจัดท าโครงการเชิญผู้เช่ียวชาญมาให้ความรู้และให้ค าปรึกษาในด้านต่างๆ  ของงานวิจัย ได้แก่ 
โจทย์วิจัย การจัดท าข้อเสนอโครงการวิจัยแบบแผนงานวิจัย เพื่อขอรับทุนสนับสนุนอย่างสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของแต่ละแหล่งทุน
วิจัย การเผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารที่มีช่ือเสียงทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการเผยแพร่ผลงานวิจัยอย่างเป็น
ระบบ  
 
6. วัตถุประสงค ์
 1) เพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัย 
 2) เพื่อพัฒนางานวิจัยใหม้ีคุณภาพ มีความเป็นเลิศ และเป็นท่ียอมรับในระดับชาติและนานาชาต ิ
 3) เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการวิจัย การบูรณาการกับการเรียนการสอนหรือการบริการวิชาการ 
 
7.  เป้าหมายของโครงการ 
      7.1. เป้าหมายการด าเนินงาน 
  ด้านพัฒนาอาจารย ์ ประกอบด้วย 

นิสิต      จ านวน       50      คน 
      บุคลากรสายวิชาการ จ านวน         50      คน 
      บุคลากรสายสนับสนุน จ านวน         30      คน 
      สังคม   จ านวน          2      คน 
 

7.2. กิจกรรม/เนื้อหาท่ีจะด าเนินการ 
  จัดการประชุม หารือ ให้ความรู้ และแลกเปลีย่นประสบการณร์่วมกันระหว่างผูเ้ชี่ยวชาญ บุคลากร  นักวิจัย นิสิต
ระดับบณัฑติศึกษา นักวิทยาศาสตร์ และผูป้ระสานงานวิจัย ในคณะ ในด้านต่อไปนี้ ได้แก่  โจทย์วิจยั  การจดัท าข้อเสนอโครงการวิจยั 
เพื่อขอรับทุนสนับสนุนอย่างสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของแต่ละแหล่งทุนวิจัย การเผยแพรผ่ลงานวจิัยในวารสารที่มีช่ือเสยีงท้ังในและ
ต่างประเทศ และเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการวิจัย การบรูณาการกับการเรียนการสอนหรือการบริการวิชาการ 
 
8. งบประมาณด าเนินการ  
  รายได้  80,000.-บาท   
ระบุรายละเอียด(แหล่งงบประมาณ)  กองทุนวิจัย แผนงานวิจัย งานวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี ส านักงานเลขานุการคณะฯ 
หมวดเงินอุดหนุน โครงการส่งเสรมิพัฒนาการวิจัย/นวัตกรรม 
 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
 1.  ค่าเลี้ยงรับรอง        5,000.-บาท 
 2.  ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม   30,000.-บาท 
 3.  ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าท่ีพักและคา่พาหนะ    25,000.-บาท 
 4.  ค่าของที่ระลึก        1,000.-บาท 
 5.  เงินค่าตอบแทนวิทยากร        15,000.-บาท 
 6.  ค่าปฏิบัติการนอกเวลาราชการ       2,000.-บาท 
 7.  ค่าวัสดุในโครงการ        1,000.-บาท 
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 8.  ค่าใช้จ่ายอื่นๆ        1,000.-บาท 
     รวมท้ังสิ้น   80,000.-บาท 
 หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ 
 
9. ขั้นตอนและแผนการด าเนินงาน   (PDCA)  

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

ขั้นวางแผนงาน (P) 
1. ประชุมวางรูปแบบการด าเนินงาน 
2. ติดต่อ / ประสานงานผู้เชี่ยวชาญ 
3. ประชาสัมพันธ์โครงการ 

            

ขั้นด าเนินการ (D) 
1. ด าเนินการประชุม 

            

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. สรุปผลการด าเนินงาน 

            

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A) 
1. วิเคราะห์การด าเนินงานและก าหนด
แนวทางการจัดโครงการในครั้งต่อไป 

            

 
10.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 
 1) วัน เวลา ในการจัดกิจกรรม ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 
 2) สถานท่ีจัดกิจกรรม คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์  มหาวิทยาลัยนเรศวร  
 
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1) มีการประชุม หารือ ให้ความรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกันระหว่างผู้เช่ียวชาญ บุคลากร นักวิจัยนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา นักวิทยาศาสตร์ และผู้ประสานงานวิจัย ในคณะ ในด้านต่อไปนี้ ได้แก่ โจทย์วิจัย การจัดท าข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อ
ขอรับทุนสนับสนุนอย่างสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของแต่ละแหล่งทุนวิจัย การเผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารที่มีช่ือเสียงทั้งในและ
ต่างประเทศมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ประสบการณ์การเป็นนักวิจัย จากผู้เช่ียวชาญ 
 2) มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการวิจัย การบูรณาการกับการเรียนการสอนหรือการบริการวิชาการร่วมกันระหว่าง
ผู้เชี่ยวชาญ บุคลากร และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 
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12. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPI) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 สกอ.    ตัวช้ีวัดที ่ 2.1, 2.2, 2.3  สงป.   ตัวช้ีวัดที่.................  EdPEx   หมวดที่................. 
 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.................  สมศ.   ตัวช้ีวัดที่.................   

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

ปริมาณ คุณภาพ เวลา ต้นทุน 
1. มีการจัดโครงการไม่น้อย
กว่า 4 ครั้ง/ป ี
2. มีค่าเฉลี่ยผลงานทาง
วิชาการ/วิจัย ตีพิมพ์เผยแพร่

ทุกประเภท  1 paper/คน/
ปี 

3. มีค่าเฉลี่ยทุนวิจยั  
200,000 บาท/คน/ป ี

- ตุลาคม 2561 – กันยายน 
2562 

80,000.-บาท 
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1. รหัสโครงการ    (ตามเล่มรายได้)    โครงการส่งเสริมพัฒนาการวจิัย/นวัตกรรม 
   รหัสโครงการ    วจ.202/62 โครงการวิจัยสถาบันเพื่อการพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์การแพทย ์

 
2.  ความสอดคล้องกับพันธกิจ 

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

 

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

3.2 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน (ถ้ามี) 
   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4 กลยทุธ์ที ่4.2 มาตรการที ่4.2.1 
 
4.  ผู้รับผิดชอบ  
 4.1 หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  หน่วยวิจัย 

  4.2 ผู้รับผิดชอบ   ดร.สราวุธ  สัตยากว ี   โทร  4654 
 4.3 ผู้ประสานงาน   นางสาวิตร ี พิมผาสุข   โทร  4701 
 4.4 ผู้รายงานผล   นางสาวิตร ี พิมผาสุข   โทร  4701 

  
 5. หลักการและเหตุผล 

 การวิจัยสถาบันเป็นการด าเนินงานวิจัยเชิงประเมินเกี่ยวกับองค์กร เพื่อใช้ผลการวิจัยเชิงประเมินนั้นมาประกอบการตัดสินใจ
ในการจัดท านโยบายและแผนตามพันธกิจขององค์กรนั้นต่อไป นอกจากน้ีการวิจัยสถาบันยังเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร
จัดการอีกด้วย และการได้มาซึ่งขอ้มูลหรือนวัตกรรมท่ีเป็นประโยชน์จากงานวิจัยสถาบันเพื่อใช้ในการปรับปรุงและพัฒนางานอย่าง
ต่อเนื่องนั้น จะส่งผลให้องค์กรก้าวสู่ความเป็นเลิศได้ ดังนั้นจึงได้มีการจัดท าโครงการวิจยัสถาบันบนงานประจ าของคณะวิทยาศาสตร์
แพทย ์ 
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6. วัตถุประสงค ์
 1) เพื่อให้ได้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการจัดท านโยบายและแผนตามพันธกิจขององค์กร และใช้ในการบริหาร 
จัดการงานคณะ 
 
7.  เป้าหมายของโครงการ 
      7.1. เป้าหมายการด าเนินงาน 
  ด้านพัฒนาวิชาการคณะ  ประกอบด้วย 
      บุคลากรสายสนับสนุน  จ านวน      2      คน 
        

7.2. กิจกรรม/เนื้อหาท่ีจะด าเนินการ 
  1) เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจยัสถาบันจากส านักงานเลขาฯ และหน่วยห้องปฏิบัติการ จ านวน 2 โครงการ 
  2) คัดเลือกและด าเนินโครงการวจิยัสถาบัน 
  3) น าเสนอผลการวิจัยต่อคณะกรรมการบริหารคณะ  และคณาจารย์ผู้สนใจ 
 
8. งบประมาณด าเนินการ  
  รายได้  10,000.-บาท   
ระบุรายละเอียด(แหล่งงบประมาณ)  กองทุนวิจัย แผนงานวิจัย งานวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี ส านักงานเลขานุการคณะฯ 
หมวดเงินอุดหนุน โครงการส่งเสรมิพัฒนาการวิจัย/นวัตกรรม 
 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
 1. เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ   10,000.-บาท 
      รวมท้ังสิ้น  10,000.-บาท 
 หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ 
 
9. ขั้นตอนและแผนการด าเนินงาน   (PDCA)  

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

ขั้นวางแผนงาน (P) 
1. ประชุมวางรูปแบบการด าเนินงาน 
2. ติดต่อ / ประสานงานผู้ที่เกี่ยวข้อง 

            

ขั้นด าเนินการ (D) 
1. ประชาสัมพันธ์โครงการ 
2. จัดกิจกรรม 

            

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. สรุปผลการด าเนินงาน 

            

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A) 
1. วิเคราะห์การด าเนินงานและก าหนด
แนวทางการจัดโครงการในครั้งต่อไป 
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10.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 
 1) วัน เวลา ในการจัดกิจกรรม ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 
 2) สถานท่ีจัดกิจกรรม คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์  มหาวิทยาลัยนเรศวร  
 
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1) ได้ข้อมูลมาประกอบการตัดสินใจในการจัดท านโยบายและแผนตามพันธกิจขององค์กร และใช้ในการบริหารจัดการคณะ 
 2) มีการน าเสนอผลงานวิจัยสถาบนัต่อคณะกรรมการบริหารคณะ และคณาจารย์ที่สนใจ 
 
12. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPI) 

ปริมาณ คุณภาพ เวลา ต้นทุน 
1. มีโครงการวิจัยสถาบันอย่าง
น้อย 2 โครงการ/ป ี
2. มีการน าเสนอโครงการวิจัย
สถาบันต่อที่ประชุมระดับชาติ
อย่างน้อย 1 ผลงาน  
 

1. ได้ข้อมูลมาประกอบการ
ตัดสินใจในการจัดท านโยบาย
และแผนตามพันธกิจของ
องค์กร และใช้ในการบริหาร
จัดการคณะ 

ตุลาคม 2561 – กันยายน 
2562 

 

10,000.-บาท 

 
13. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 

 สกอ.    ตัวช้ีวัดที ่ 5.1   สงป.   ตัวช้ีวัดที่.................  EdPEx   หมวดที่................. 
 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.................  สมศ.   ตัวช้ีวัดที่.................   

 
14. การติดตามและประเมินผลโครงการ  (โปรดระบุให้ชัดเจน)  
       1. การประเมินผลทั้งเชิงปริมาณ  และคณุภาพตามตัวช้ีวัด  (KPI)  ที่ก าหนด 
       2. การประเมินผล / ติดตามผล  ภายหลังเสร็จสิ้นโครงการ  จากผลงานวิจัยของผู้เข้าร่วมโครงการ 
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1.รหัสโครงการ  (ตามเล่มรายได้) โครงการส่งเสริมพัฒนาการวิจัย/นวัตกรรม 
   รหัสโครงการ    วจ.203/62 โครงการบริหารจัดการความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ 
 
2.  ความสอดคล้องกับพันธกิจ 

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

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

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

3.2 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน (ถ้ามี) 
   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  5  กลยุทธ์ที ่5.1 มาตรการที ่5.1.2, 5.1.5 
 
4.  ผู้รับผิดชอบ 
 4.1 หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  งานห้องปฏิบัติการ  คณะวิทยาศาสตร์การแพทย ์

 4.2 ผู้รับผิดชอบ     ดร.สราวุธ  สัตยากว ี  โทร 4613   
    นางอารี    ทองทุ่ง  โทร 4718   

 4.3 ผู้ประสานงาน   นางอารี   ทองทุ่ง  โทร 4718   
     นายธงชัย   หน่อแก้ว  โทร 4643  

 4.4 ผู้รายงานผล   นางจิราภรณ์   พงษ์ปลื้ม  โทร 4643   
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5. หลักการและเหตุผล 
ปัจจุบันในประเทศที่พัฒนาแล้วได้ให้ความส าคัญเป็นอย่างมากในเรื่องวัฒนธรรมความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน จึงได้มี 

กฎหมาย ข้อก าหนด และมาตรฐานด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมประกาศออกมาอย่างแพร่หลาย ส าหรับในประเทศไทย ก็ได้เล็งเห็นถึง
ความส าคัญเรื่องการบริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน จึงมีส่วนงานราชการหลายส่วน 
เริ่มให้ความตระหนัก อาทิเช่น ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ที่ให้ความส าคัญด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของ
นักวิจัย และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยในห้องปฏิบัติการ จึงได้จัดท า “โครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย
ห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย” (Enhancement of Safety Practice of Research Laboratory in Thailand, ESPReL) เพื่อ
เป็นการก าหนดมาตรฐานและแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย ดังนั้น คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
มหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษา จึงได้ให้ความส าคัญและมีความตระหนักในเรื่องการบริหารจัดการความปลอดภัยใน
ห้องปฏิบัติการ ตั้งแต่การเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการทาง 
วิทยาศาสตร์ ทั้งนี้ เพื่อให้การด าเนินงานด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และ
สอดคล้อง ตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยกลุ่มงานห้องปฏิบัติการ จึงจัด
โครงการบริหารจัดการความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ ตามมาตรฐาน ESPReL เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาห้องปฏิบัติการของ
ตนเองให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น อันจะน าไปสู่วัฒนธรรมความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ก าหนดจัดโครงการ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนิสิตตามอัตลักษณ์ที่ก าหนดโดยจัดกิจกรรม 1 กิจกรรม ดังนี้ คือ กิจกรรมบริหารจัดการความ
ปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ  ให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 
 
6. วัตถุประสงค ์ 

1) เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานกลุ่มงานห้องปฏิบัติการทราบนโยบายและแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัย คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
2) เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานกลุ่มงานห้องปฏิบัติการ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ วิจัยใน

ประเทศไทย” (Enhancement of Safety Practice of Research Laboratory in Thailand, ESPReL) 
3) เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานกลุ่มงานห้องปฏิบัติการ น าความรู้ไปพัฒนายกระดับห้องปฏิบัติการให้สอดคล้องตามมาตรฐานความ

ปลอดภัย 
4) เพื่อจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ( PPE ) เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานภายในห้องปฎิบัติการ การเรียนการ

สอน และ ห้องปฎิบัติการวิจัย 
5) เพื่อจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ส าหรับการจัดการของเสียอันตรายภายในห้องปฎิบัติการและห้องปฎิบัติการวิจัย 

 
7.  เป้าหมายของโครงการ 
      7.1. เป้าหมายการด าเนินงาน 
                       จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น  22 คน   ประกอบด้วย 
                       บุคลากรกลุ่มงานห้องปฏิบัติการ จ านวน  22 คน 
  7.2. กิจกรรม/เนื้อหาท่ีจะด าเนินการ 

1) การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับข้อก าหนดและมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศ
ไทย” (Enhancement of Safety Practice of Research Laboratory in Thailand, ESPReL) 

2) การจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ( PPE ) เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานภายในห้องปฎิบัติการ การ
เรียนการสอน และ ห้องปฎิบัติการวิจัย 

3) จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ส าหรับการจัดการของเสียอันตรายภายในห้องปฎิบัติการและห้องปฎิบัติการวิจัย 
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8. งบประมาณด าเนินการ  
 รายได้  20,000.-บาท 
ระบุรายละเอียด(แหล่งงบประมาณ)  กองทุนวิจัย แผนงานวิจัย งานวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี ส านักงานเลขานุการคณะฯ 
หมวดเงินอุดหนุน โครงการส่งเสรมิพัฒนาการวิจัย/นวัตกรรม 
 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
 1.  ค่าวัสดุวิทยาศาสตร ์      18,000.-บาท 
 2.  ค่าใช้จ่ายอื่นๆ        2,000.-บาท 
     รวมท้ังสิ้น   20,000.-บาท 
 หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ 
 
9. ขั้นตอนและแผนการด าเนินงาน  (PDCA) 
กิจกรรมบริหารจัดการความปลอดภัยภายในห้องปฎิบัติการ 

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. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 

            

ขั้นด าเนินการ(D) 
1. กิจกรรมแลกเปลีย่นรู้ข้อก าหนด
และมาตรฐานความปลอดภัย
ห้องปฏิบัติการวิจยัในประเทศไทย 
(ESPReL) 
2.จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ป้องกันอันตราย 
ส่วนบุคคล (PPE ) 
3. จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ส าหรับการ
จัดการของเสยีและของเสียอันตราย
ภายในห้องปฎิบัติการ  

            

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. สรุปผลการด าเนินงานและประเมิน
ความส าเร็จของการจดัการ 

            

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน(A) 
1. สรุปผลการด าเนินโครงการ เพือ่
พัฒนา ปรับปรุงโครงการครั้งต่อไป 

            

 
10.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 
       กิจกรรมบริหารจัดการความปลอดภัยภายในห้องปฎิบัติการ 

1) วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 
2) สถานท่ีจัดกิจกรรม  คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  
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11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1) ผู้ปฏิบัติงานกลุ่มงานห้องปฏิบตัิการ มีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย และ 

สามารถน าความรู้ที่ไดร้ับไปพัฒนาและยกระดับความปลอดภัยภายในส่วนงานของตัวเอง 
2) ผู้ปฏิบัติงานกลุ่มงานห้องปฏิบตัิการ มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล( PPE ) เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานภายใน

ห้องปฎิบัติการ การเรียนการสอน และ ห้องปฎิบัติการวิจัย 
3) ห้องปฎิบัติการส าหรบัการเรียนการสอน และการวิจัยมีระบบการจดัการที่ปลอดภัยอย่างเป็นรูปธรรม 

 
12. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPI) 

ปริมาณ คุณภาพ เวลา ต้นทุน 
1. มีห้องปฏิบัติการเข้าร่วมโครงการ

ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย
ห้องปฏิบัติการวิจยัในประเทศไทย 
อย่างน้อย 5 ห้องปฏิบัติการ 

2. มีวัสดุ อุปกรณ์และอุปกรณ์ป้องกัน
อันตรายส่วนบุคคลส าหรับการใช้งาน
ภายในห้องปฎิบัติการ อย่างน้อย
ภาควิชาละ 1 ชุด 

1. มีผลการประเมินคุณภาพระบบการ
บริหารจดัการความปลอดภัยใน
ห้องปฎิบัติการจากผู้รับบริการ มี
ค่าเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 

 

ตุลาคม 2561 – 
กันยายน 2562 

 

20,000.- บาท 
 
 

 
13. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 

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

 
14. การติดตามและประเมินผลโครงการ  (โปรดระบุให้ชัดเจน)  

1.  การประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ ตามตัวช้ีวัด (KPI) ที่ก าหนด 
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1. รหัสโครงการ  (ตามเล่มรายได้) โครงการส่งเสริมพัฒนาการวิจัย/นวัตกรรม 
   รหัสโครงการ    วจ.204/62 โครงการสร้างเครือข่ายทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศ 
 
2.  ความสอดคล้องกับพันธกิจ 

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

 

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

 
3.2 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน (ถ้ามี) 

   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2 , 4  กลยุทธ์ที ่2.5, 4.1  มาตรการที่ 2.5.1, 4.1.1 
 
4.  ผู้รับผิดชอบ 
 4.1 หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  หนว่ยวิจัย 

  4.2 ผู้รับผิดชอบ   ดร.สราวุธ  สัตยากว ี   โทร  4654 
 4.3 ผู้ประสานงาน   นางสาวรพีพรรณ บัวด้วง   โทร 4699 
 4.4 ผู้รายงานผล   นางสาวิตร ี พิมผาสุข   โทร 4706 

 
5. หลักการและเหตุผล 

ตามที ่มหาวิทยาลัยนเรศวร มีนโยบาย ในด้านการเสรมิปัจจัยพื้นฐานท่ีจ าเป็นต่อการผลติบัณฑิตที่มีคณุภาพ โดยการสร้าง
พันธมิตร/เครือข่าย/ความสัมพันธ์กับองค์กรภายนอก ได้แก่ ภาครัฐบาล ภาคธรุกิจ เอกชน เป็นสถานที่ฝึกปฏิบัติการ ดังนั้นเพื่อให ้
งานวิชาการ ของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ส าเรจ็ตามวตัถุประสงค์ จึงจ าเป็นต้องแสวงหาความร่วมมือด้านวิชาการกับหน่วยงานท้ัง
ภาครัฐ  ภาคเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งจะก่อให้เกิดความเชือ่มโยงของงานวิชาการน าไปสูผ่ลส าเร็จ ในการผลติบัณฑิตที่มี
คุณภาพ 



 

 

116 
 

6. วัตถุประสงค ์
1) เพื่อสร้างความร่วมมือ/เครือข่ายทางวิชาการกับหน่วยงานในภาครัฐ/ภาคเอกชน ทั้งในหรือต่างประเทศ 

 
7.  เป้าหมายของโครงการ 
 7.1. เป้าหมายการด าเนินงาน 
  ด้านพัฒนาวิชาการคณะ ประกอบด้วย 

นิสิต      จ านวน       -     คน 
      บุคลากรสายวิชาการ จ านวน         10      คน 
      บุคลากรสายสนับสนุน จ านวน         10      คน 
      สังคม   จ านวน          1      คน 

7.2. กิจกรรม/เนื้อหาท่ีจะด าเนินการ 
1)  สร้างความร่วมมือ/เครือข่ายทางวิชาการกับหน่วยงานในภาครัฐ/ภาคเอกชน ทั้งใน หรือต่างประเทศ  

อย่างน้อย 1 หน่วยงาน 
 
8. งบประมาณด าเนินการ 
รายได้  30,000.-บาท   
ระบุรายละเอียด(แหล่งงบประมาณ)  กองทุนวิจัย แผนงานวิจัย งานวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี ส านักงานเลขานุการคณะฯ 
หมวดเงินอุดหนุน โครงการส่งเสรมิพัฒนาการวิจัย/นวัตกรรม 
 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
 1. ค่าเบี้ยเลีย้ง ค่าเช่าท่ีพักและค่าพาหนะ                7,000.-บาท 
 2. ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  15,000.-บาท 
 3. ค่าเลี้ยงรับรอง       3,000.-บาท 
 4. ค่าวัสดุในโครงการ       2,000.-บาท 
 5. ค่าของที่ระลึก       1,000.-บาท 
 6. ค่าใช้สอยอ่ืน ๆ        1,000.-บาท 
 7. ค่าตอบแทนการปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการ    1,000.-บาท 
      รวมท้ังสิ้น 30,000.-บาท 
 หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ 
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9. ขั้นตอนและแผนการด าเนินงาน   (PDCA) 

กิจกรรม 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

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

            

ขั้นด าเนินการ (D) 
1. ประสานงานกับหน่วยงานท่ี
ต้องการท าความร่วมมือด้วย (ภาครัฐ 
หรือเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ) 
2. ประชุมวางรูปแบบการด าเนินงาน 
3. ด าเนินการสร้างความร่วมมือ 

            

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. จัดท าสรุปผลการด าเนินงาน 

            

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน(A) 
1. น าผลการประเมินมาปรับปรุงการ
ด าเนินโครงการครั้งต่อไป 

            

 

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

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1) มีการสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานในภาครัฐ หรือภาคเอกชนอย่างน้อย 1 หน่วยงาน 

 

12. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPI) 
ปริมาณ คุณภาพ เวลา ต้นทุน 

มีการสร้างความร่วมมือ/
เครือข่ายทางวิชาการกับ
หน่วยงานในภาครัฐ/
ภาคเอกชน ทั้งใน หรือ
ต่างประเทศ อย่างน้อย  
1 หน่วยงาน 

- ตุลาคม 2561 – กันยายน 
2562 

30,000.-บาท 

 

13. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 สกอ.    ตัวช้ีวัดที ่3.2    สงป.   ตัวช้ีวัดที่.................  EdPEx   หมวดที่................. 
 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.................   สมศ.   ตัวช้ีวัดที่.................  

 

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


