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1.รหัสโครงการ  (ตามเล่มรายได้) โครงการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 
รหัสโครงการ    กว.101/62 โครงการติดตาม วิเคราะห์ ประเมนิและปรับปรุงแผนกลยุทธ์ ภาควชิากายวิภาคศาสตร ์

และจัดท าแผนปฏบิัติการ ประจ าปี 2563 
 

2.  ความสอดคล้องกับพันธกิจ 
 การผลติบัณฑิต      หลัก รอง  การวิจัย      หลัก รอง 
 การบริการวิชาการแก่สังคม     หลัก รอง  การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม    หลัก รอง 
 บริหารจดัการ   หลัก    รอง 

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

3.1  นโยบายมหาวิทยาลัย  
   นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาอย่างมคีุณภาพ 
 แผนกลยุทธ์ดา้นการผลติบัณฑติ  กลยุทธ์ที.่.......     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 3  หลัก    รอง    
   นโยบายที่ 6 เร่งรัดด าเนินการด้านการบริหารสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัยให้เหมาะสมกับสถานการณ์ เพื่อสร้างขีด 
 ความสามารถในการแข่งขันในระดับประเทศและนานาชาติ 
 แผนกลยุทธ์ดา้นการจดัการทรัพยส์ิน  กลยุทธ์ที.่.......     หลัก    รอง    

3.2 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน (ถ้ามี) 
   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 กลยทุธ์ที ่5.1 มาตรการที ่5.1.1 

 
4.  ผู้รับผิดชอบ 
 4.1 หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวทิยาศาสตร์การแพทย ์

 4.2 ผู้รับผิดชอบ   ผศ.พงษ์พิทักษ ์ ภูติวัตร ์  โทร 4670 

 4.3 ผู้ประสานงาน   ดร.เทวรตัน ์ คุ้มจันทึก  โทร 4670 

    นางรุ่งรัตน์  ฉันทพานิช โทร 4705 

    นายพิสิฐ  แสงอนันตการ โทร 4723 

 4.4 ผู้รายงานผล   ผศ.พงษ์พิทักษ์  ภูติวัตร ์  โทร 4670 

    นายพิสิฐ  แสงอนันตการ โทร 4723 
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5. หลักการและเหตุผล 
ภาควิชามีพันธกิจหลักคือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ในการด าเนินพันธกิจหลักเหล่านี้จ าเป็นต้องมีการก าหนดทิศทางการพัฒนาและการด าเนินงานไว้ในแผนกลยุทธ์ เพื่อให้การด าเนินงาน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ ดังนั้นภาควิชาจึงต้องมีการติดตามและปรับปรุงแผนกลยุทธ์ให้ทันสมัยและเหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน ตลอดจนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจ าปีครบทั้ง 4 พันธกิจ 
 
6. วัตถุประสงค ์
 1) เพื่อติดตามและปรับปรุงแผนกลยุทธ์ภาควิชากายวภิาคศาสตร์ 
 2) เพื่อจัดท าโครงการแผนปฏิบตักิารประจ าปีงบประมาณ 2563 
 
7.  เป้าหมายของโครงการ 
 7.1 เป้าหมายการด าเนินงาน 
  จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนท้ังสิ้น  30 คน  ประกอบด้วย 
  นิสิต   จ านวน  -   คน 
  อาจารย์/บุคลากร   จ านวน  30 คน 
  อื่นๆ   จ านวน  - คน 
 7.2 กิจกรรม/เนื้อหาท่ีจะด าเนินการ 

 1) ติดตามการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ภาควิชากายวภิาคศาสตร์ วิเคราะห์และปรับปรุงแผนกลยุทธ์ให้
เหมาะสมตามสถานการณ์ปัจจุบัน 
  2) จัดท าโครงการแผนปฏิบตัิการประจ าปีงบประมาณ 2563 
 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 รายได้ 3,000. -บาท 
ระบุรายละเอียด (แหล่งงบประมาณ)  กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุนการจัดการศึกษา 
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ หมวดเงินอุดหนุน โครงการจัดท าแผนปฏิบตัิการประจ าป ี

รายละเอียดค่าใช้จ่าย(จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
1. ค่าอาหารว่าง      500.-บาท 
2. ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม    700.-บาท 
3. ค่าอาหารเย็นและเครื่องดืม่     900.-บาท 

 4.   ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ   400.-บาท  
 5.   ค่าใช้สอยอ่ืนๆ       500.-บาท  
      รวมท้ังสิ้น           3,000.-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. ประชุมคณะกรรมการ 

            

ด าเนินการ (D) 
จัดประชุมเพื่อติดตามและปรับปรงุ
แผนกลยุทธ์และจดัท าแผนปฏิบัตกิาร
ประจ าป ี

            

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. สรุปผลการปรับปรุงแผนกลยุทธ์ 

            

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน(A) 
1. สรุปและประเมินผลโครงการขัน้ 
 

            

 
10.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 
 1) วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม ตุลาคม 2561– กันยายน 2562 
 2) สถานท่ีจัดกิจกรรม  ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวทิยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  
 
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1) มีการติดตามและปรับปรุงแผนกลยุทธ์ภาควิชากายวภิาคศาสตร ์
 2) มีโครงการแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2563 
 3) บุคลากรของภาควิชา ไดม้ีส่วนร่วมในการตดิตามและปรับปรุงแผนกลยุทธแ์ละจัดท าโครงการแผนปฏิบัติการประจ าปีของ
ภาควิชา 
  
12. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPI) 

ปริมาณ คุณภาพ เวลา ต้นทุน 
1. บุคลากรของภาควิชา (ท่ี
ปฏิบัติงานจริง) มสี่วนร่วมใน
การปรับปรุงแผนกลยุทธ์และ
จัดท าโครงการแผนปฏิบัติการ
ประจ าปไีม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
2. มีโครงการแผนปฏิบตัิการ
ประจ าปี 2563 

1. มีการติดตามและปรับปรุง
แผนกลยุทธ์ 
 

ตุลาคม 2561– กันยายน 
2562 

3,000.-บาท 
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13. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 

 สกอ.    ตัวช้ีวัดที ่ 1.1   สงป.   ตัวช้ีวัดที่.................  EdPEx   หมวดที่................. 
 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.................  สมศ.   ตัวช้ีวัดที่.................   

 
14. การติดตามและประเมินผลโครงการ  (โปรดระบุให้ชัดเจน)  
  1.  ประเมินผลเชิงปริมาณและคณุภาพ ตามตัวช้ีวัด (KPI) ที่ก าหนด       
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1. รหัสโครงการ  (ตามเล่มรายได้) โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
   รหัสโครงการ  กว.102/62 โครงการประกันคณุภาพการศึกษา ระดับหลักสตูร ประจ าปีการศึกษา 2561  

 
2.  ความสอดคล้องกับพันธกิจ 

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

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

3.1  นโยบายมหาวิทยาลัย  
 นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาอย่างมคีุณภาพ 
 แผนกลยุทธ์ดา้นการผลติบัณฑติ  กลยุทธ์ที่ 1, 2, 3 หลัก    รอง    
   นโยบายที่ 2 ส่งเสริม สนบัสนุน การวิจัยของมหาวิทยาลัย 
 แผนกลยุทธ์ดา้นการวิจัย  กลยุทธ์ที.่.......     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 1 กลยุทธ์ที่ 1.3 มาตรการที่ 1.3.1 

 
4.  ผู้รับผิดชอบ  
  4.  ผู้รับผิดชอบ  
  4.1 หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวทิยาศาสตร์การแพทย ์

  4.2 ผู้รับผิดชอบ    1) ดร.ศศิประภา ขุนชัย  โทร 4673 

 4.3 ผู้ประสานงาน  1) ผศ.พงษ์พิทักษ์  ภูติวัตร์   โทร 4670 

    2) นางรุ่งรัตน์  ฉันทพานิช โทร 4705   

    3) นางมัลริกา ฟิชเชอร์  โทร 4649 

    4) นางสาวสุรีพร นาคอัง  โทร 4754 

    5) นายพิสิฐ แสงอนันตการ โทร 4723 
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 4.4 ผู้รายงานผล   1) ดร.ศศิประภา ขุนชัย  โทร 4673 

    2) รศ.ดร.สุทิสา ถาน้อย  โทร 4671 

    3) ผศ.ดร.หทัยรัตน์ เครือไวศยวรรณ  โทร 4673 

    4) ดร.เทวรัตน ์ คุ้มจันทึก  โทร 4670    

    5) นางมัลริกา ฟิชเชอร์  โทร 4649    

    6) นางสาวสุรีพร  นาคอัง  โทร 4723 

   7) นายพิสิฐ  แสงอนันตการ โทร 4723 

  
 5. หลักการและเหตุผล 

การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อสะท้อนถึง
คุณภาพของหลักสูตรทั้ง 3 หลักสูตรที่รับผิดชอบโดยภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คือ  

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาธิวิทยากายวิภาค 
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ 
3. หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ 
ดังนั้นภาควิชากายวิภาคศาสตร์ จึงได้มีนโยบายด้านการประกันคุณภาพการศึกษาและมีการจัดท ารายงานการประเมิน

ตนเอง (SAR) / ตรวจสอบ (CAR) และรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ประจ าปีการศึกษา 2561 (YAR) ระดับหลักสูตรทั้ง 3 
หลักสูตรของภาควิชากายวิภาคศาสตร์ 
 
6. วัตถุประสงค ์

1. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาให้กับบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน รวมถึง
นิสิต 

2. เพื่อจัดท ารายงานการประเมินตนเอง/ตรวจสอบ (SAR/CAR) ประจ าปีการศึกษา 2561 ระดับหลักสูตรทั้ง 3 หลักสูตรของ
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ 

3. เพื่อเป็นการรักษาระบบประกันคุณภาพการศึกษาของภาควิชาให้ยั่งยืน โดยมุ่งหวังในการน าผลการประเมินตรวจสอบ
ประเมินคุณภาพมาใช้ในการปรับปรุงพัฒนาและวางแผนการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
 

7.  เป้าหมายของโครงการ 
      7.1. เป้าหมายการด าเนินงาน 
  จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนท้ังสิ้น 45 คน ประกอบด้วย 

กรรมการประเมิน    จ านวน  3   คน 
      นิสิต (ตร/ีโท/เอก)    จ านวน 10 คน 
      อาจารย์/บุคลากร     จ านวน 30 คน 
   อื่นๆ     จ านวน   2 คน 
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7.2. กิจกรรม/เนื้อหาท่ีจะด าเนินการ 
1. ท ารายงานการประเมินผลตนเอง (SAR) และตรวจสอบ (CAR) โดยจัดประเมิน SAR/CAR ระดับหลักสูตรของ

ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ร่วมกันทั้ง 3 หลักสูตร 

2. รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา (YAR) และเผยแพร่ผลการด าเนินงานไป

ยังหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  

8. งบประมาณด าเนินการ  
  รายได้ 25,000.-บาท   
ระบุรายละเอียด (แหล่งงบประมาณ)  กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุนการจัดการศึกษา 
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ หมวดเงินอดุหนุน โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
1. ค่าอาหาว่าง                     2,500.-บาท 

2. ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดืม่      5,000.-บาท 

3. ค่าเลี้ยงรับรอง        2,000.-บาท 

 4.  ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าท่ีพัก และคา่พาหนะ         2,000.-บาท 
 5.  ค่ารถตู้เช่าพร้อมน้ ามัน       2,500.-บาท 
 6.  ค่าวัสดุเชื้อเพลิง        1,000.-บาท 
 7.  เงินสมทบพนักงานขับรถ          500.-บาท 

8.  ค่าตอบแทนกรรมการผู้ประเมนิ    7,000.-บาท 

9.  เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 1,000.-บาท 

10.  ค่าจ้างถ่ายเอกสารและเข้าเลม่                        1,000.-บาท  

11. ค่าใช้สอยอื่นๆ    500.-บาท 

  รวม                                                  25,000.-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. ประชุมวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน

ในปีที่ผ่านมา และหาแนวทางการ
ด าเนินงานในปีนี้ วางรูปแบบการ
ด าเนินงาน 

2. ก าหนดหน้าท่ีความรับผดิชอบใน
แต่ละตัวบ่งช้ี แต่งตั้ง
คณะกรรมการท างานและ
ด าเนินงานประจ าแตล่ะหลักสตูร 

            

ขั้นด าเนินการ (D) 
1. ติดตามผลการด าเนินงานแตล่ะตัว

บ่งช้ีระดับหลักสูตรทุกๆ 3 เดือน 
(ตามรอบประเมิน) 

2. รวบรวมข้อมลูเพื่อจัดท ารายงาน
การประเมินตนเอง (SAR) ระดับ
ภาควิชา ประจ าปีการศึกษา 2560 

3. รายงานการประเมินตนเอง 
(Course checker) 

4. รับการตรวจสอบจากกรรมการ
ประเมิน (CAR Online)  

5. รายงานผลการประเมินคณุภาพ
ภายใน ประจ าปีการศึกษา (YAR)   

6. เผยแพร่ข้อมลูไปยังหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

            

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. สรุปผลประเมิน/ผลการด าเนิน

โครงการและน าเสนอต่อที่ประชุม
ภาควิชา/คณะ 

            

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A) 
1. หารือในท่ีประชุมภาควิชา เพื่อ

วิเคราะหผ์ลการด าเนินงาน และ
น าข้อเสนอแนะไปวางแผน
ปรับปรุงในปีต่อไป 
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10.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 
1. วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม  ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 

2. สถานท่ีจัดกิจกรรม  คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ได้รับการตรวจและประเมินคณุภาพภายในระดับหลักสูตร ประจ าปกีารศึกษา 2561 ครบทั้ง 3 หลักสูตร 

2. ได้แนวทางการปรับปรุงพัฒนาในการบริหารจัดการหลักสูตร เพื่อให้มีประสิทธิภาพต่อการเรียนรู้ของนิสิตให้มากท่ีสุด

และเป็นไปตามกรอบมาตรฐาน ทัง้สามหลักสูตร 

3. ได้ด าเนินการจดัท ารายงานการประเมินคณุภาพภายใน (YAR) ระดับหลักสตูร ประจ าปีการศึกษา 2561 ครบทั้ง 3 
หลักสตูร 

 
12. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPI) 

ปริมาณ คุณภาพ เวลา ต้นทุน 
1 มีรายงานการประเมินตนเอง/

ตรวจสอบ (SAR/CAR) ปีการศึกษา 
2561 ระดับหลักสตูร ครบทั้ง 3 
หลักสตูร 

2 ผลประเมินโครงการ มีระดับความ
พึงพอใจ มากกว่า 3.51 (เต็ม 5 
คะแนน) 

1 ได้รับการตรวจและประเมินคณุภาพภายใน 
ประจ าปีการศึกษา 2561 ในระดับ
หลักสตูร ครบทั้ง 3 หลักสูตร 

2 ผลคะแนนประเมินรายงานการประเมิน
ตนเอง/ตรวจสอบ (SAR/CAR) ประจ าปี
การศึกษา 2561 ในระดับหลักสูตรทุก
หลักสตูร ไม่น้อยกว่า 3.00 

3 จัดส่งรูปเล่ม YAR ประจ าปีการศึกษา 
2561 เสร็จสมบรูณภ์ายใน 3 เดือนนับจาก
วันท่ีประเมิน CAR เสร็จสิ้น 

ตุลาคม 2561 – 
กันยายน 2562 

25,000 บาท 

 
13. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 

 สกอ.    ตัวช้ีวัดที่ 3.2, 9.1  สงป.   ตัวช้ีวัดที่.................  EdPEx   หมวดที่................. 
 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่ 6   สมศ.   ตัวช้ีวัดที่ 15  

 
14. การติดตามและประเมินผลโครงการ  (โปรดระบุให้ชัดเจน)  

1. การประเมินผลเชิงปรมิาณตามตัวช้ีวัด (KPI) ที่ก าหนด 

2. การประเมินผล / ติดตามผล ภายหลังเสร็จสิ้นโครงการ จากบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
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1. รหัสโครงการ  (ตามเล่มรายได้) โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
   รหัสโครงการ    กว.201/62  โครงการพัฒนาและส่งเสริมคณุลกัษณะนิสติระดับบณัฑิตศึกษา  
  
2.  ความสอดคล้องกับพันธกิจ 

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

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

3.1  นโยบายมหาวิทยาลัย  
   นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาอย่างมคีุณภาพ 
 แผนกลยุทธ์ดา้นการผลติบัณฑติ  กลยุทธ์ที ่1, 2, 3 หลัก    รอง    
   นโยบายที่ 2 ส่งเสริม สนบัสนุน การวิจัยของมหาวิทยาลัย 
 แผนกลยุทธ์ดา้นการวิจัย  กลยุทธ์ที ่1     หลัก รอง    
  นโยบายที่ 3 ส่งเสริมการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมให้กว้างขวางและทั่วถึง 
 แผนกลยุทธ์ดา้นการบริการวิชาการ  กลยุทธ์ที่ 1, 4     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 1  กลยุทธ์ที ่1.3 มาตรการที ่1.3.1 
 
4.  ผู้รับผิดชอบ  
  4.1 หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวทิยาศาสตร์การแพทย ์

  4.2 ผู้รับผิดชอบ    1) ผศ.ดร.หทัยรัตน์  เครือไวศยวรรณ โทร 4673 
 4.3 ผู้ประสานงาน   1) รศ.ดร.สุทิสา  ถาน้อย  โทร 4671 
    2) ผศ.ดร.ณัฐธิยา  สกุลศักดิ ์  โทร 4645 
    3) นางรุ่งรัตน์   ฉันทพานิช  โทร 4705 
    4) นายพิสิฐ  แสงอนันตการ โทร 4723  

 4.4 ผู้รายงานผล   1) ผศ.ดร.หทัยรัตน์  เครือไวศยวรรณ โทร 4673 
    2) นายพิสิฐ  แสงอนันตการ โทร 4723 
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5. หลักการและเหตุผล 
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีภารกิจหลักในการจัดการเรียนการสอน เพื่อผลิตบัณฑิตที่

มีคุณภาพ โดยภาควิชารับผิดชอบสอนการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คือ  หลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์   

ดังนั้น เพื่อให้กระบวนการจัดการเรียนการสอนของภาควิชา มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล และเพื่อให้ได้บัณฑิต
ที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ทั้งคุณลักษณะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ และคุณลักษณะตามความต้องการของผู้ใช้
บัณฑิต จึงมีความจ าเป็นต้องมีการจัดโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทั้งทางวิชาการและวิชาชีพให้แก่นิสิต 
 
6. วัตถุประสงค ์
 1) เพื่อให้ค าปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นิสิต 
 2) เพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นิสิต 

3) เพื่อสนับสนุนใหน้ิสิตบณัฑติศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการประชุมวิชาการหรือน าเสนอผลงานทางวิชาการในท่ีประชุม 
ระดับชาตหิรือนานาชาต ิ

4) เพื่อสนับสนุนให้นิสิตไดด้ าเนินการการจดักิจกรรมเพื่อพัฒนาคณุลักษณะนสิิตที่พึงประสงค์ 
 

7.  เป้าหมายของโครงการ 
      7.1. เป้าหมายการด าเนินงาน 
  จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนท้ังสิ้น 50 คน  ประกอบด้วย 
      นิสิต      จ านวน  15   คน 
      อาจารย์/บุคลากร   จ านวน  30  คน 
   อื่นๆ   จ านวน       5        คน 
 7.2. กิจกรรม/เนื้อหาท่ีจะด าเนินการ 

1) ส่งเสริมให้นิสิตระดับปริญญาโทและปรญิญาเอกเป็นผู้ช่วยสอนในรายวิชาต่างๆ  
2) สนับสนุนนิสิตระดับปรญิญาโทและปรญิญาเอกให้ไปน าเสนอผลงานวิชาการ 
3) สนับสนุนให้นิสิตด าเนินการจัดกิจกรรมบรูณาการวิชาการกับการบริการวิชาการ และกิจกรรมเพื่อพัฒนา   
คุณลักษณะของนิสติ 
4) จัดกิจกรรมพบปะนิสติและใหค้ าปรึกษาทางวิชาการ 
5) จัดกิจกรรมแสดงความยินดีกับนิสิตบณัฑิตศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษา  
6) จัดกิจกรรมติดตามความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์นิสิตระดับบณัฑิตศกึษา  
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8. งบประมาณด าเนินการ      
  รายได้ 32,000.-บาท   
ระบุรายละเอียด(แหล่งงบประมาณ)  กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุนการจัดการศึกษา 
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ หมวดเงินอุดหนุน โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
 1.  ค่าอาหารว่าง                     400.- บาท 
 2.  ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม         600.-บาท 
 3.  ค่าตอบแทนนิสิตช่วยงาน     5,000.-บาท  
            4.  ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าท่ีพัก และคา่พาหนะ    8,000.-บาท 
                        5.   ค่าลงทะเบียน                                                                          12,000.-บาท                                      
 6.   ค่ารถตู้เช่าพร้อมน้ ามัน                                                                 4,000.-บาท 
  7.   ค่าวัสดุเช้ือเพลิง    1,000.-บาท 
 8.   เงินสมทบพนักงานขับรถ      500.-บาท 
 9.  ค่าวัสดุในโครงการ           500.-บาท  
  รวมเป็นเงนิทั้งสิ้น                                   32,000.-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.ประชุมก าหนดแนวทางในการ
ด าเนินงาน  
2. ก าหนดรายวิชาและรับสมัครนสิิต
เป็นผู้ช่วยสอน 

            

ขั้นด าเนินการ (D) 
1. จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ 
2. นิสิตปฏิบตัิงานเป็นผู้ช่วยสอน 
3. นิสิตเข้าร่วมการประชุมหรือ 
น าเสนอผลงาน 
4. นิสิตเข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการ 
5. กิจกรรมตดิตามความก้าวหน้า
วิทยานิพนธ ์

            

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. จัดท าสรุปและประเมินผลโครงการ 
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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. 
ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A) 
1. วิเคราะห์การด าเนินงาน และน า 
ข้อเสนอแนะไปวางแผนปรับปรุงการจัด
โครงการในปีต่อไป 

            

 
10.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 

1)   วัน เวลา ในการจัดกิจกรรม ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 
2)   สถานท่ีจัดกิจกรรม  คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวรและ/หรือ   
  หนว่ยงานหรือสถาบันการศึกษาอืน่ๆ 

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1) นิสิตได้รับการแนะน าและให้ค าปรึกษา ท้ังด้านวิชาการและการใช้ชีวิต  
 2) นิสิตระดบับัณฑติศึกษาได้มีประสบการณ์ในการเป็นผู้ช่วยสอน  
 3) นิสิตระดบับัณฑติศึกษาได้มีประสบการณ์ในการเข้าร่วมกจิกรรมการประชุมวิชาการหรือน าเสนอผลงานในท่ีประชุม
ระดับชาตหิรือนานาชาต ิ
 4) นิสิตได้พัฒนาตนเองจากการด าเนินการจดักิจกรรม 
 
12. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPI) 

ปริมาณ คุณภาพ เวลา ต้นทุน 
1. นิสิตได้มีประสบการณ์ใน
การเป็นผู้ช่วยสอน อย่างน้อย 
1 รายวิชา 

1. นิสิตได้รับประสบการณ์ 
และความรู้จากการเป็นนิสิต
ผู้ช่วยสอน อยู่ในเกณฑ์ดี (ไม่
น้อยกว่า 3.51) 
2. นิสิตปรญิญาตรีมีความพึง
พอใจต่อการช่วยสอนของนิสิต
บัณฑิตศึกษา อยู่ในเกณฑด์ี 
(ไม่น้อยกว่า 3.51) 

ตุลาคม 2561 – กันยายน 
2562 

32,000.-บาท 

2. นิสิตได้มีประสบการณ์ใน
การเข้าร่วมกิจกรรม และ/หรือ
สง่ผลงานในการประชุม
วิชาการหรือน าเสนอผลงานใน
ที่ประชุมระดับชาติหรือ
นานาชาติ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
50 ของนิสิตระดับบณัฑิต 
ศึกษาของภาควิชา 

1. นิสิตได้รับความรู้และ
เพิ่มพูนประสบการณ์ด้าน
วิชาการและวิจัย อยู่ในเกณฑด์ี 
(ไม่น้อยกว่า 3.51) 
 

  



162 
 

 
ปริมาณ คุณภาพ เวลา ต้นทุน 

3. นิสิตได้มีส่วนร่วมใน
ด าเนินการบริการวิชาการสู่
สังคมอย่างน้อย 1 ครั้ง 

1. ผู้เข้ารับบริการได้รับความรู้
เพิ่มขึ้นอยู่ในเกณฑด์ี (ไม่น้อย
กว่า 3.51) 

  

4. นิสิตได้ ด าเนินการจัด
กิจกรรมเพื่อพัฒนา
คุณลักษณะนสิิตตามอัตลักษณ์
ของมหาวิทยาลัย และพัฒนา
คุณธรรม จรยิธรรม ของคณะ
วิทยาศาสตร์การแพทย์ อย่าง
น้อย 1 กิจกรรม 

1. นิสิตมีผลการประเมิน
คุณลักษณะนสิิตตามอัตลักษณ์
ของมหาวิทยาลัย และพัฒนา
คุณธรรม จรยิธรรม ของคณะ
วิทยาศาสตร์การแพทย์ อยู่ใน
เกณฑด์ี (ไม่น้อยกว่า 3.51) 

  

 
13. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 

 สกอ.    ตัวช้ีวัดที ่ 5.1   สงป.   ตัวช้ีวัดที่.................  EdPEx   หมวดที่................. 
 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.................  สมศ.   ตัวช้ีวัดที ่3,4  
 

14. การติดตามและประเมินผลโครงการ  (โปรดระบุให้ชัดเจน)  
       1) ประเมินผลเชิงปริมาณและคณุภาพ ตามตัวช้ีวัด (KPI) ที่ก าหนด 
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1. รหัสโครงการ  (ตามเล่มรายได้) โครงการบริหารจัดการหลักสูตร 
   รหัสโครงการ    กว.301/62  โครงการพัฒนาและส่งเสริมคณุลกัษณะนิสติระดับปริญญาตรี 
 
2.  ความสอดคล้องกับพันธกิจ 

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

 
3.  ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ 

3.1  นโยบายมหาวิทยาลัย  
   นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาอย่างมคีุณภาพ 
 แผนกลยุทธ์ดา้นการผลติบัณฑติ  กลยุทธ์ที ่1, 2, 3 หลัก    รอง    
   นโยบายที่ 2 ส่งเสริม สนบัสนุน การวิจัยของมหาวิทยาลัย 
 แผนกลยุทธ์ดา้นการวิจัย  กลยุทธ์ที ่1     หลัก รอง    
  นโยบายที่ 3 ส่งเสริมการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมให้กว้างขวางและทั่วถึง 
 แผนกลยุทธ์ดา้นการบริการวิชาการ  กลยุทธ์ที่ 1, 4     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 3  กลยทุธ์ที ่3.1 และ 3.3 มาตรการที ่3.1.1 และ 3.3.1 
 
4.  ผู้รับผิดชอบ  
  4.1 หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวทิยาศาสตร์การแพทย ์

  4.2 ผู้รับผิดชอบ    1) ดร.พิชย   จ านงค์ประโคน โทร 4670  
 4.3 ผู้ประสานงาน   1) ดร.ชาคริยา พรมสุบรรณ ์ โทร 4675 
    2) ดร.ณัฐวุฒิ เจริญผล  โทร 4670 
    3) นางรุ่งรัตน์  ฉันทพานิช  โทร 4705 
    4) นางสาวสุรีพร นาคอัง  โทร 4754   
 4.4 ผู้รายงานผล   1) ดร.พิชย   จ านงค์ประโคน โทร 4670  
    2) นางสาวสุรีพร นาคอัง  โทร 4754   
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5. หลักการและเหตุผล 
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีภารกิจหลักในการจัดการเรียนการสอน เพื่อผลิตบัณฑิตที่

มีคุณภาพ โดยภาควิชารับผิดชอบสอนการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาธิวิทยากายวิภาค 
ดังนั้น เพื่อให้กระบวนการจัดการเรียนการสอนของภาควิชา ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาธิวิทยา

กายวิภาค มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล และเพื่อให้ได้บัณฑิตที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ทั้งคุณลักษณะตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ และคุณลักษณะตามความตอ้งการของผู้ใช้บัณฑิต จึงมีความจ าเป็นต้องมีการจัดโครงการเพื่อพัฒนา
ประสบการณ์ทั้งทางวิชาการและวิชาชีพให้แก่นิสิต 

 
6. วัตถุประสงค ์
 1) เพื่อจัดกิจกรรมเตรยีมความพรอ้มของนิสิตก่อนข้ึนเรียนช้ันปีท่ี 2 และ 3 

2) เพื่อแนะแนวและทดลองฝึกการเรียนรู้ทางวิชาการแก่นิสติ 
3) เพื่อจัดกิจกรรมจติอาสาแก่นิสติ เพื่อให้นิสิตได้เรียนรู้การบ าเพญ็ประโยชน์เพื่อสาธารณะ 
 

7.  เป้าหมายของโครงการ 
      7.1. เป้าหมายการด าเนินงาน 
  จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนท้ังสิ้น 132 คน  ประกอบด้วย 
  วิทยากร   จ านวน   2  คน   
      นิสิต      จ านวน  100   คน 
      อาจารย์/บุคลากร   จ านวน  30  คน 
 7.2. กิจกรรม/เนื้อหาท่ีจะด าเนินการ 

1) จัดกิจกรรมพบปะ แนะแนวการใช้ชีวิตแก่นิสิตโดยนิสติรุ่นพ่ี และคณาจารย ์
2) จัดกิจกรรมเตรยีมความพร้อมทางวิชาการ ของนิสิตก่อนข้ึนเรียนช้ันปีท่ี 2 และ 3 
3) จัดบรรยายพิเศษเกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ของนักพยาธิกายวิภาคในหน่วยงานรัฐและเอกชน  
4) จัดกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ ท าความสะอาดตึกปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์ 

 
8. งบประมาณด าเนินการ  
  รายได้ 32,000.-บาท   
ระบุรายละเอียด (แหล่งงบประมาณ)  กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานจัดการศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์  
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาธิวิทยากายวิภาค หมวดเงินอุดหนุน โครงการบริหารจัดการหลักสูตร 

 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
 1.  ค่าอาหารว่าง   6,000.-บาท 
 2.  ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม 10,000.-บาท  
 3.  ค่าเลี้ยงรับรอง    2,000.-บาท 
 4.  ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าท่ีพัก และคา่พาหนะ   3,000.-บาท 
 5.  ค่ารถตู้เช่าพร้อมน้ ามัน    3,000.-บาท 
 6.  ค่าวัสดุเชื้อเพลิง    1,800.-บาท 
 7.  เงินสมทบพนักงานขับรถ      200.-บาท 
 8.  ค่าตอบแทนวิทยากร    4,000.-บาท   
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 9.  ค่าของทีร่ะลึก      500.- บาท 
 10.  ค่าจ้างพิมพ์เอกสาร      500.-บาท 
 11.  ค่าวัสดุในโครงการ      500.-บาท   
 12.  ค่าใช้สอยอ่ืนๆ      500.-บาท  
  รวมท้ังสิ้น 32,000.-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.ประชุมก าหนดแนวทางในการ
ด าเนินงาน  
2. ติดต่อวิทยากร 

            

ขั้นด าเนินการ (D) 
1. จัดกิจกรรมพบปะและให้ค าปรกึษา
ทางวิชาการ 
2. จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมของ
นิสิตก่อนข้ึนเรยีนช้ันปีท่ี 2 และ 3 

            

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. จัดท าสรุปและประเมินผลโครงการ 

            

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A) 
1. วิเคราะห์การด าเนินงาน และน า 
ข้อเสนอแนะไปวางแผนปรับปรุงการจัด
โครงการในปีต่อไป 

            

 
10.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 

1)   วัน เวลา ในการจัดกิจกรรม ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 
2)   สถานท่ีจัดกิจกรรม  คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวรและ/หรือ   
  หนว่ยงานหรือสถาบันการศึกษาอืน่ ๆ 
 

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1) นิสิตได้รับค าชี้แจงและมีความเข้าใจในการเรียนและการชีวิต ในการเรียนของช้ันปีท่ีสูงขึ้น  
 2) นิสิตได้พัฒนาตนเองจากการด าเนินการจดักิจกรรม โดยสามารถพัฒนาทักษะในการท างานเป็นทีม 
 3) นิสิตได้ท ากิจกรรมเพือ่สาธารณะ 
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12. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPI) 
ปริมาณ คุณภาพ เวลา ต้นทุน 

1. นิสิตได้เข้าร่วมกิจกรรม
พบปะและให้ค าปรึกษาทาง
วิชาการไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
2. นิสิตได้เข้าร่วมกิจกรรม
เตรียมความพร้อมของนิสิต
ก่อนข้ึนเรียนช้ันปีท่ี 2 และ 3 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 

1.นิสิตได้รับค าแนะน าและน าผล
จากการเข้าร่วมกิจกรรมพบปะและ
ให้ค าปรึกษาทางวิชาการไปปรับใช้
ในการเรียนในช้ันปีท่ีสูงขึ้นไป และ
มีผลประเมินความพึงพอใจจากการ
เข้าร่วมกิจกรรม 3.51 ข้ึนไป 
2.นิสิตได้รับค าแนะน าและน าผล
จากการเข้าร่วมกิจกรรมไปปรับใช้
ในการเรียนช้ันปีท่ี 2 และชั้นปีท่ี 3 
และมผีลประเมินความพึงพอใจจาก
การเข้าร่วมกิจกรรม 3.51 ข้ึนไป 

ตุลาคม 2561 – 
กันยายน 2562 

32,000.-บาท 

 
13. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 

 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.................  สมศ.   ตัวช้ีวัดที ่3,4  
 สกอ.    ตัวช้ีวัดที ่1.1   สงป.   ตัวช้ีวัดที่................. 
 

14. การติดตามและประเมินผลโครงการ  (โปรดระบุให้ชัดเจน)  
       1) ประเมินผลเชิงปริมาณและคณุภาพ ตามตัวช้ีวัด (KPI) ที่ก าหนด 
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1. รหัสโครงการ  (ตามเล่มรายได้) โครงการบริหารจัดการหลักสูตร 
   รหัสโครงการ    กว.302/62  โครงการพิธีมอบเสื้อกาวน์สั้นแก่นิสิตสาขาวิชาพยาธิวิทยากายวิภาค 
 
2.  ความสอดคล้องกับพันธกิจ 

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

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

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

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

 
4.  ผู้รับผิดชอบ  
  4.1 หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวทิยาศาสตร์การแพทย ์

  4.2 ผู้รับผิดชอบ    1) นพ.ธัชชัย ศรีเสน  โทร 4675 
    2) นิสิตสาขาวิชาพยาธิวิทยากายวิภาค 
 4.3 ผู้ประสานงาน   1) อ.สังกัป  สุดสวาสดิ ์ โทร 4675 
    2) นางรุ่งรัตน์  ฉันทพานิช  โทร 4705 
    3) นางมัลริกา ฟิชเชอร์  โทร 4649 

 4.4 ผู้รายงานผล   1) นพ.ธัชชัย ศรีเสน  โทร 4675 

    2) นางมัลริกา ฟิชเชอร์  โทร 4649   
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5. หลักการและเหตุผล 
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีภารกิจหลักในการจัดการเรียนการสอน เพื่อผลิตบัณฑิตที่

มีคุณภาพ โดยภาควิชารับผิดชอบสอนการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาพยาธิวิทยากายวิภาค  

ดังนั้น ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ จึงได้จัดโครงการพิธีมอบเสื้อกาวน์แก่นิสิตสาขาวิชา
พยาธิวิทยากายวิภาค ช้ันปีที่ 3 ซึ่งจะเข้าศึกษารายวิชาการฝึกงานทางวิชาชีพพยาธิวิทยากายวิภาค เพื่อเป็นการส่งเสริมให้
นิสิตสาขาวิชาพยาธิวิทยากายวิภาคตระหนักถึงการปฏบิัติตนในฐานะนักศึกษาพยาธิวิทยากายวิภาคอย่างเหมาะสมตลอดเวลา
ที่ศึกษา และมีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพพยาธิวิทยากายวิภาคและประพฤติตนเป็นบุคคลที่มีคุณค่าต่อสังคมต่อไป 
 
6. วัตถุประสงค ์
 1) เพื่อให้นิสิตไดร้ับเสื้อกาวน์สั้น ส าหรับการเตรียมพร้อมเพื่อการฝกึงาน 
 2) เพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นิสิต 

3) เพื่อสนับสนุนให้นิสิตไดด้ าเนินการการจดักิจกรรมเพื่อพัฒนาคณุลักษณะนสิิตที่พึงประสงค์ 
4) เพื่อให้เกิดความสามัคคี และความผูกพัน ระหวา่งคณาจารย/์เจ้าหน้าท่ี และนิสติ 

 
7.  เป้าหมายของโครงการ 
      7.1. เป้าหมายการด าเนินงาน 
  จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนท้ังสิ้น 105 คน  ประกอบด้วย 
  วิทยากร    จ านวน    1        คน 
      นิสิต       จ านวน  70   คน 
      อาจารย์/บุคลากร    จ านวน  30  คน 
  ผู้ปกครองนิสติ   จ านวน  30 คน 
  7.2. กิจกรรม/เนื้อหาท่ีจะด าเนินการ 

1) มอบเสื้อกาวน์สั้นแก่นิสติสาขาวิชาพยาธิวิทยากายวิภาค ช้ันปีท่ี 3 โดยคณาจารยภ์าควิชากายวภิาคศาสตร์  
2) จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความสามัคคี ความเป็นน้ าหนึ่งใจเดียว เพื่อเป็นการปลูกสร้างความเข้มแข็งและก าลังใจ

แก่นิสิต โดยคณาจารย์ภาควิชากายวิภาคศาสตร ์
 

8. งบประมาณด าเนินการ      
  รายได้ 10,000.-บาท   
ระบุรายละเอียด (แหล่งงบประมาณ)  กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานจัดการศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาธิวิทยากายวิภาค หมวดเงินอุดหนุน โครงการบริหารจัดการหลักสูตร 

 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
 1.  ค่าอาหารว่าง      700.-บาท 
 2.  ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม   1,000.-บาท  
 3.  ค่าเลี้ยงรับรอง      800.-บาท 
 4.  ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าท่ีพัก และคา่พาหนะ   1,000.-บาท 
 5.  ค่ารถตู้เช่าพร้อมน้ ามัน    3,000.-บาท 
 6.  ค่าวัสดุเชื้อเพลิง    1,000.-บาท 
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 7.  เงินสมทบพนักงานขับรถ      200.-บาท  
 8.  เงินค่าตอบแทนวิทยากร    1,000.-บาท 
 9.  เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ     200.-บาท 
 10.  ค่าของที่ระลึก      300.- บาท 
 11.  ค่าวัสดุในโครงการ      500.-บาท   
 12.  ค่าใช้สอยอ่ืนๆ      300.-บาท  
  รวมท้ังสิ้น  10,000.-บาท 
 หมายเหตุ    ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ  
 
9. ขั้นตอนและแผนการด าเนินงาน   (PDCA)  

 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.ประชุมก าหนดแนวทางในการ
ด าเนินงาน 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน  

  
  

        

ขั้นด าเนินการ (D) 
1. ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม 
ด าเนินงานตามกจิกรรม 
2. ติดต่อวิทยากร 
3. ด าเนินงานตามกิจกรรม 

    
   

     

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. จัดท าสรุปและประเมินผลโครงการ 

        
 

   

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A) 
1. วิเคราะห์การด าเนินงาน และน า 
ข้อเสนอแนะไปวางแผนปรับปรุงการจัด
โครงการในปีต่อไป 

         
 

  

 
10.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 

1)   วัน เวลา ในการจัดกิจกรรม เมษายน 2562 – มิถุนายน 2562 
2)   สถานท่ีจัดกิจกรรม  คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวรและ/หรือ   
  หน่วยงานหรือสถาบันการศึกษาอืน่ๆ 
 

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1) นิสิตมีความภูมิใจในสาขาวิชาทีต่นศึกษา  

2) นิสิตไดฝ้ึกการท างานหรือกิจกรรมเป็นทีม และได้พัฒนาตนเองจากการด าเนินการจัดกจิกรรม 
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12. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPI) 
ปริมาณ คุณภาพ เวลา ต้นทุน 

1. มีผู้เข้าร่วมโครงการอย่าง
น้อยร้อยละ 85 ของจ านวน
นิสิตและบุคลกรทั้งหมด 

1.นิสิตและบุคลากรมีความพึง
พอใจต่อโครงการ อยู่ในเกณฑ์
ดี (ไม่น้อยกว่า 3.51) 

เมษายน 2562 – มิถุนายน 
2562 

10,000.-บาท 

2. นิสิตได้ ด าเนินการจัด
กิจกรรมเพื่อพัฒนา
คุณลักษณะนสิิตตามอัตลักษณ์
ของมหาวิทยาลัย และพัฒนา
คุณธรรม จรยิธรรม ของคณะ
วิทยาศาสตร์การแพทย์ อย่าง
น้อย 1 กิจกรรม 

2. นิสิตมีผลการประเมิน
คุณลักษณะนสิิตตามอัตลักษณ์
ของมหาวิทยาลัย และพัฒนา
คุณธรรม จรยิธรรม ของคณะ
วิทยาศาสตร์การแพทย์ อยู่ใน
เกณฑด์ี (ไม่น้อยกว่า 3.51) 

  

 
13. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 

 สกอ.    ตัวช้ีวัดที ่1.1   สงป.   ตัวช้ีวัดที่.................  EdPEx   หมวดที่................. 
 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.................  สมศ.   ตัวช้ีวัดที่ 3,4   
 

14. การติดตามและประเมินผลโครงการ  (โปรดระบุให้ชัดเจน)  
       1) ประเมินผลเชิงปริมาณและคณุภาพ ตามตัวช้ีวัด (KPI) ที่ก าหนด 
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1.รหัสโครงการ  (ตามเล่มรายได้) โครงการบริหารจัดการหลักสูตร 
รหัสโครงการ    กว. 303/62 โครงการบริหารจัดการการท าวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี 

 
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.่.2.3  หลัก    รอง    
   นโยบายที่ 2 ส่งเสริม สนบัสนุน การวิจัยของมหาวิทยาลัย 
 แผนกลยุทธ์ดา้นการวิจัย  กลยุทธ์ที.่..1.1  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  กลยุทธ์ที่ 3     หลัก    รอง    
   นโยบายที่ 6 เร่งรัดด าเนินการด้านการบริหารสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัยให้เหมาะสมกับสถานการณ์  
       เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับประเทศและนานาชาติ 
 แผนกลยุทธ์ดา้นการจดัการทรัพยส์ิน  กลยุทธ์ที.่.......     หลัก    รอง    

3.2 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน (ถ้ามี) 
   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2 กลยทุธ์ที่ 2.1, 2.2 มาตรการที่ 2.1.1, 2.2.1 , 2.2.2 

 
4.  ผู้รับผิดชอบ 
 4.1 หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวทิยาศาสตร์การแพทย ์

 4.2 ผู้รับผิดชอบ   ผศ.ดร.ณัฐธิยา  สกุลศักดิ ์ โทร 4645 

 4.3 ผู้ประสานงาน   ดร.อิทธิพล พวงเพชร  โทร 4673 

    นางรุ่งรัตน์  ฉันทพานิช โทร 4705 

    นางสาวสุรีพร นาคอัง  โทร 4754 

 4.4 ผู้รายงานผล   ผศ.ดร.ณัฐธิยา  สกุลศักดิ ์ โทร 4645 

    นางสาวสุรีพร นาคอัง  โทร 4754 
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5. หลักการและเหตุผล 
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวทิยาศาสตร์การแพทย์ มภีารกิจหลักในการจัดการเรียนการสอน เพือ่ผลิตบณัฑติที่มีคณุภาพ 

โดยภาควิชาฯรับผิดชอบในการสอน การจัดการเรียนการสอนหลักสตูรระดับปริญญาตรี สาขาพยาธิวทิยากายวิภาค 
ดังนั้นเพื่อให้กระบวนการจดัการเรียนการสอนของภาควิชาฯ มีประสิทธิภาพและประสทิธิผลและเพื่อให้ได้บัณฑิตที่ม ี

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ทั้งคุณลกัษณะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ คุณลักษณะตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑติตลอดจน 
ตามนโยบายการพัฒนาศักยภาพบณัฑิตของมหาวิทยาลัย จึงมีความจ าเป็นต้องมีการจัดโครงการเพื่อพัฒนาความรู้ทางวิชาการและ 
เพิ่มพูนประสบการณ์ในการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในงานวิจัย เพื่อให้เกิดแนวความคิดในการพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ในวิชาชีพไปสู ่
งานวิจัย ซึ่งเป็นพ้ืนฐานที่จะน าไปสู่การเกิดองค์ความรู้ สิ่งประดิษฐ์ ตลอดจนนวัตกรรมใหม่ท่ีมีประโยชน์ต่อมนุษย์ สังคมและ 
ประเทศชาตติ่อไป  
6. วัตถุประสงค ์
 1) เพื่อให้นิสิตมีความเข้าใจและมปีระสบการณ์ในกระบวนท าวิจัย 
 2) เพื่อให้นิสิตไดม้ีองค์ความรู้ใหมท่างวิชาการที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อวิทยานพนธ์ในระดับปรญิญาตรี 
 3) เพื่อฝึกฝนให้นิสิตมีความรับผดิชอบและเรียนรู้การปฏิบัตริ่วมกับนิสิตและอาจารย์ผูร้่วมโครงการวจิัย 
7.  เป้าหมายของโครงการ 
 7.1 เป้าหมายการด าเนินงาน 
  จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนท้ังสิ้น  58 คน  ประกอบด้วย 
  นิสิต   จ านวน  36   คน 
  อาจารย์/บุคลากร   จ านวน  22 คน 
  อื่นๆ   จ านวน  - คน 
 7.2 กิจกรรม/เนื้อหาท่ีจะด าเนินการ 

1) การเตรียมความพร้อมการท าวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี 
2) การจัดท าวิทยานิพนธ์ระดบัปรญิญาตร ี

8. งบประมาณด าเนินการ 
 รายได้ 60,000. -บาท 
ระบุรายละเอียด (แหล่งงบประมาณ)  กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานจัดการศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาธิวิทยากายวิภาค หมวดเงินอุดหนุน โครงการบริหารจัดการหลักสูตร 

รายละเอียดค่าใช้จ่าย(จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
1.  ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการน าเสนอวิทยานิพนธ ์

 1.  ค่าอาหารว่าง      300.-บาท 
 2.  ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม     700.-บาท  
  รวม                                                      1,000.-บาท 
            2.  ค่าใช้จ่ายในการจัดท าวิทยานิพนธ์ 
 1. ค่าวัสดุและสารเคม ี      58,000.- บาท 
 2. ค่าใช้สอยอ่ืนๆ            1,000.-บาท 
  รวม                                                    59,000.-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.ประชุมก าหนดแนวทางในการ
ด าเนินงาน  
 

 

           

ขั้นด าเนินการ (D) 
1. จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมการ
ท าวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตร ี
2. การจัดท าวิทยานิพนธ์ระดับปรญิญา
ตรี  

 
 

 
 

        

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. จัดท าสรุปและประเมินผลโครงการ 

            

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A) 
1. วิเคราะห์การด าเนินงาน และน า 
ข้อเสนอแนะไปวางแผนปรับปรุงการจัด
โครงการในปีต่อไป 

        
 

   

  
10.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 
 1) วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม ตลุาคม 2561– กันยายน 2562 
 2) สถานท่ีจัดกิจกรรม  ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวทิยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัย               
                                                            นเรศวร และ/หรอื หน่วยงานหรือสถาบันการศึกษาอื่นๆ 
  
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 11) นิสิตเกิดความรู้ความเข้าในกระบวนการน าองค์ความรู้ไปใช้ในงานวิจัย เพื่อท าวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี 
 2) นิสิตมีประสบการณ์ในการท าวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี 
 3) นิสิตมีประสบการณ์ในการน าเสนอผลงานจากการท าวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี 
  
12. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPI) 

ปริมาณ คุณภาพ เวลา ต้นทุน 
1. รายงานวิทยานิพนธ์ระดับปริญญา
ตรี ฉบับสมบูรณ ์

1. นิสิตได้คะแนนจากการวัดและประเมินผล 
ของรายวิชาการท าวิทยานิพนธ์ระดับปริญญา
ตรี ผ่านตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลยัก าหนด 
 

ตุลาคม 2561 – 
กันยายน 2562 

60,000.- บาท 
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13. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 สกอ.    ตัวช้ีวัดที ่ 1.1   สงป.   ตัวช้ีวัดที่.................  EdPEx   หมวดที่................. 
 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.................  สมศ.   ตัวช้ีวัดที ่3,4  

 
14. การติดตามและประเมินผลโครงการ  (โปรดระบุให้ชัดเจน)  
  1.  ประเมินผลเชิงปริมาณและคณุภาพ ตามตัวช้ีวัด (KPI) ที่ก าหนด       
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1. รหัสโครงการ  (ตามเล่มรายได้) โครงการบริหารจัดการหลักสูตร 
   รหัสโครงการ    กว.304/62  โครงการบริหารจัดการการฝึกงานและสหกิจศึกษาระดับปริญญาตร ี
 
2.  ความสอดคล้องกับพันธกิจ 

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

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

3.1  นโยบายมหาวิทยาลัย  
 นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาอย่างมคีุณภาพ 
 แผนกลยุทธ์ดา้นการผลติบัณฑติ  กลยุทธ์ที่ 1, 2, 3 หลัก    รอง    
   นโยบายที่ 2 ส่งเสริม สนบัสนุน การวิจัยของมหาวิทยาลัย 
 แผนกลยุทธ์ดา้นการวิจัย  กลยุทธ์ที.่.......     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 1     หลัก    รอง    
   นโยบายที่ 6 เร่งรัดด าเนินการด้านการบริหารสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัยให้เหมาะสมกับสถานการณ์ เพื่อสร้างขีด 
 ความสามารถในการแข่งขันในระดับประเทศและนานาชาติ 
 แผนกลยุทธ์ดา้นการจดัการทรัพยส์ิน  กลยุทธ์ที.่.......     หลัก    รอง    

3.2 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน (ถ้ามี) 
     ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่3 กลยุทธ์ที่ 3.1  มาตรการที่ 3.1.1 
 
4.  ผู้รับผิดชอบ  
  4.1 หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวทิยาศาสตร์การแพทย ์

  4.2 ผู้รับผิดชอบ    1) ดร.อชิรญา ธรรมศักดิ์ชัย โทร 4726      
 4.3 ผู้ประสานงาน   1) ดร.เขมิสา ศรีเสน  โทร 4675 
    2) นางรุ่งรัตน ์ ฉันทพานิช โทร 4705 
    3) นางมัลริกา ฟิชเชอร์  โทร 4649 
 4.4 ผู้รายงานผล   1) ดร.อชิรญา ธรรมศักดิ์ชัย โทร 4726   
    2) นางมัลริกา ฟิชเชอร์  โทร 4649 
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5. หลักการและเหตุผล 
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีหลักสูตรในระดับปริญญาตรีที่ต้องรับผิดชอบในการจัด

การศึกษา คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาพยาธิวิทยากายวิภาค ซึ่งมีภารกิจหลักในการจัดการเรียนการสอน เพื่อผลิต
บัณฑิตที่มีคุณภาพ ทั้งนี้ การจัดการแผนการศึกษาให้กับนิสิตระดบัปริญญาตรี ช้ันปีท่ี 4 ท้ังภาคเรียนต้นและปลาย ภาควิชาได้
บรรจุรายวิชาการฝึกงานทางวิชาชีพและสหกิจศึกษาให้ เพื่อให้นิสิตได้มีประสบการณ์ตรงทางด้านวิชาชีพก่อนการจบ
การศึกษา และเพื่อเป็นการเพิ่มพูนทักษะและน าไปใช้ในการประกอบวิชาชีพต่อไปหลังจบการศึกษาในอนาคต 

ดังนั้น เพื่อให้เกิดความพร้อมของการด าเนินงานของภาควิชาในการบริหารจัดการการฝึกงานทางวิชาชีพ อันจะ
น าไปสู่การจัดการเรียนการสอนภายในหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล และให้ได้บัณฑิตที่มีคุณภาพตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และตรงตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
ภาควิชาจึงได้เล็งเห็นถึงความส าคัญดังกล่าว จึงจ าเป็นต้องจัดโครงการบริหารจัดการการฝึกงานระดับปริญญาตรีขึ้นเพื่อ
ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อนิสิต และการจัดการบริหารหลักสูตรสาขาพยาธิวิทยากายวิภาคต่อไป  

 
6. วัตถุประสงค ์
 1) เพื่อเตรียมความพร้อมในด าเนนิการส าหรับการฝึกงานทางวิชาชีพของนิสิต 
 2) เพื่อส่งเสริมให้นิสิตได้มีพัฒนาประสบการณ์ตรงทางวิชาชีพ และทักษะการท างาน 

3) เพื่อให้แหล่งฝึกงานได้มีแนวทางปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานเดียวกันในการดูแล และประเมินนิสติฝึกงานของภาควิชา 
  
7.  เป้าหมายของโครงการ 
      7.1. เป้าหมายการด าเนินงาน 
  จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนท้ังสิ้น 125 คน  ประกอบด้วย 
  วิทยากร   จ านวน    3 คน 
      นิสิตช้ันปีท่ี 4  จ านวน  72   คน 
      อาจารย์/บุคลากร   จ านวน  30  คน 
   อื่นๆ   จ านวน     20 คน 
 7.2. กิจกรรม/เนื้อหาท่ีจะด าเนินการ 

1) จัดกิจกรรมเตรยีมความพร้อมการฝึกงานทางวิชาชีพให้แก่นิสิต  
2) จัดเตรียมคู่มือ และเอกสารต่างๆ ส าหรับการฝึกงาน 
3) ติดต่อ ประสานงาน และไปช้ีแจงวัตถุประสงค/์เป้าหมายของการฝึกงาน กับหน่วยงานต่างๆ ท่ีเป็นแหล่งฝึก 
4) ติดต่อ ประสานงาน และไปนิเทศนิสิตฝึกงานตามแหล่งฝึก  
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8. งบประมาณด าเนินการ  
  รายได้ 90,000.-บาท   
ระบุรายละเอียด (แหล่งงบประมาณ)  กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานจัดการศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาธิวิทยากายวิภาค หมวดเงินอุดหนุน โครงการบริหารจัดการหลักสูตร 

 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
       1.  ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าท่ีพัก และคา่พาหนะ             68,000.-บาท 
   2.  ค่ารถตู้เช่าพร้อมน้ ามัน      3,000.-บาท 
   3.  ค่าวัสดุเชื้อเพลิง       5,000.-บาท 
   4.  เงินสมทบพนักงานขับรถ      1,600.-บาท 
   5.  ค่าอาหารว่าง       1,000.-บาท 
   6.  ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม     2,000.-บาท 
   7.  ค่าเลี้ยงรับรอง       2,000.-บาท 
   8.  เงินค่าตอบแทนวิทยากร                                       4,000.-บาท 
  9.  ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ          400.-บาท 
     10.  ค่าของที่ระลึก         2,000.-บาท 
   11.  ค่าวัสดุในโครงการ                              500.-บาท 
   12.  ค่าใช้สอยอ่ืนๆ                                          500.-บาท 

   รวมเป็นเงินทั้งสิ้น         90,000.-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.ประชุมก าหนดแนวทางใน
การด าเนินงาน  

            

ขั้นด าเนินการ (D) 
1. จัดท าคู่มือการฝึกงาน/ 
สหกิจ 
2. จัดกิจกรรมเตรียมความ 
พร้อมเรื่องการฝึกงานทาง
วิชาชีพ/สหกิจแก่นิสิต 
 

            

3.จัดกิจกรรมชี้แจงการ 
ฝึกงานของนิสิตให้กับแหล่ง
ฝึก 
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กิจกรรม 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
4. จัดกิจกรรมนิเทศนิสติ 
ฝึกงาน/สหกิจตามแหล่งฝึก 

            

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1.จัดท าสรุปและประเมินผล
โครงการ 

            

ขั้นปรับปรุงตามผลการ
ประเมิน (A) 
1. วิเคราะห์การด าเนินงาน
และน าข้อเสนอแนะไป
วางแผนปรับปรุงการจัด
โครงการในปีต่อไป 

            

 
10.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 

1)  วัน เวลา ในการจัดกิจกรรม ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 
2)   สถานท่ีจัดกิจกรรม  คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวรและ/หรือ   
  หน่วยงานที่เป็นแหล่งฝึกงาน  
 

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1) นิสิตไดร้ับการเตรยีมความพร้อมส าหรับการฝึกงานทางวิชาชีพ 
 2) นิสิตไดร้ับการส่งเสริมเพื่อที่จะพัฒนาประสบการณ์ตรงทางวิชาชีพ และทักษะการท างานได้ 
 3) แหล่งฝึกงานมีแนวทางปฏิบัติในการดูแลและประเมินนิสติฝึกงานของภาควิชาท่ีเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
 
12. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPI) 

ปริมาณ คุณภาพ เวลา ต้นทุน 
1. นิสิตจ านวน 72 คน ไดร้ับการเตรยีม  
ความพร้อมก่อนการออกฝึกงาน 
2. ทุกแหล่งฝึกได้รับการชี้แจงการเขา้ฝึกงาน 
ของนิสิต 

1.นิสิตมีความพึงพอใจ ต่อการเข้าร่วม
กิจกรรม เตรียมความพร้อมการฝกึงาน
ทางวิชาชีพ (ไม่น้อยกว่า 3.51) 
2. แหล่งฝึกมีความพงึพอใจต่อการเข้า
ร่วมกิจกรรม ช้ีแจงการฝึกงานของนิสิต 
อยู่ในเกณฑ์ดี (ไม่น้อยกว่า 3.51) 

ตุลาคม 2561 – 
กันยายน 2562 

90,000.-บาท 

 
13. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 

 สกอ.    ตัวช้ีวัดที ่1.1   สงป.   ตัวช้ีวัดที่.................  EdPEx   หมวดที่................. 
 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.................  สมศ.   ตัวช้ีวัดที่ 3, 4  
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14. การติดตามและประเมินผลโครงการ  (โปรดระบุให้ชัดเจน)  
       1) ประเมินผลเชิงปริมาณและคณุภาพ ตามตัวช้ีวัด (KPI) ที่ก าหนด 



180 
 

1. รหัสโครงการ  (ตามเล่มรายได้) โครงการบริหารจัดการหลักสูตร 
   รหัสโครงการ    กว.305/62  โครงการปัจฉมินิเทศแก่นิสิตสาขาวิชาพยาธิวิทยากายวิภาค 
 
2.  ความสอดคล้องกับพันธกิจ 

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

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

3.1  นโยบายมหาวิทยาลัย  
 นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาอย่างมคีุณภาพ 
 แผนกลยุทธ์ดา้นการผลติบัณฑติ  กลยุทธ์ที่ 1, 2, 3 หลัก    รอง    
   นโยบายที่ 2 ส่งเสริม สนบัสนุน การวิจัยของมหาวิทยาลัย 
 แผนกลยุทธ์ดา้นการวิจัย  กลยุทธ์ที.่.......     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 1     หลัก    รอง    
   นโยบายที่ 6 เร่งรัดด าเนินการด้านการบริหารสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัยให้เหมาะสมกับสถานการณ์ เพื่อสร้างขีด 
 ความสามารถในการแข่งขันในระดับประเทศและนานาชาติ 
 แผนกลยุทธ์ดา้นการจดัการทรัพยส์ิน  กลยุทธ์ที.่.......     หลัก    รอง    

3.2 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน (ถ้ามี) 
     ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 กลยุทธ์ที่ 3.1  มาตรการที่ 3.1.1 
 
4.  ผู้รับผิดชอบ  
  4.1 หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวทิยาศาสตร์การแพทย ์

  4.2 ผู้รับผิดชอบ    1) ดร.เขมิสา ศรีเสน  โทร 4675 
 4.3 ผู้ประสานงาน   1) ดร.ณัฐวุฒิ        เจริญผล  โทร 4675 
    2) นางรุ่งรัตน ์ ฉันทพานิช โทร 4705 
    3) นางมัลริกา ฟิชเชอร์  โทร 4649 
 4.4 ผู้รายงานผล   1) ดร.เขมิสา ศรีเสน  โทร 4675   
    2) นางมัลริกา ฟิชเชอร์  โทร 4649 
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5. หลักการและเหตุผล 
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีหลักสูตรในระดับปริญญาตรีที่ต้องรับผิดชอบในการจัด

การศึกษา คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาพยาธิวิทยากายวิภาค ซึ่งมีภารกิจหลักในการจัดการเรียนการสอน เพื่อผลิต
บัณฑิตที่มีคุณภาพ ทัง้นี้ การจัดการแผนการศึกษาให้กับนิสิตระดบัปริญญาตรี ช้ันปีท่ี 4 ท้ังภาคเรียนต้นและปลาย ภาควิชาได้
บรรจุรายวิชาการฝึกงานทางวิชาชีพและสหกิจศึกษาให้ เพื่อให้นิสิตได้มีประสบการณ์ตรงทางด้านวิชาชีพก่อนการจบ
การศึกษา และเพื่อเป็นการเพิ่มพูนทักษะและน าไปใช้ในการประกอบวิชาชีพต่อไปหลังจบการศึกษาในอนาคต 

ดังนั้น เพื่อให้เกิดความพร้อมของการด าเนินงานของภาควิชาในการบริหารจัดการการฝึกงานทางวิชาชีพ อันจะ
น าไปสู่การจัดการเรียนการสอนภายในหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล และให้ได้บัณฑิตที่มีคุณภาพตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และตรงตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
ภาควิชาจึงได้เล็งเห็นถึงความส าคัญดังกล่าว จึงจ าเป็นต้องจัดโครงการบริหารจัดการการฝึกงานระดับปริญญาตรีขึ้นเพื่อ
ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อนิสิต และการจัดการบริหารหลักสูตรสาขาพยาธิวิทยากายวิภาคต่อไป  

 
6. วัตถุประสงค ์
 1) เพื่อเตรียมความพร้อมในด าเนนิการส าหรับการฝึกงานทางวิชาชีพของนิสิต 
 2) เพื่อส่งเสริมให้นิสิตได้มีพัฒนาประสบการณ์ตรงทางวิชาชีพ และทักษะการท างาน 

3) เพื่อให้แหล่งฝึกงานได้มีแนวทางปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานเดียวกันในการดูแล และประเมินนิสติฝึกงานของภาควิชา 
  
7.  เป้าหมายของโครงการ 
      7.1. เป้าหมายการด าเนินงาน 
  จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนท้ังสิ้น 112 คน  ประกอบด้วย 
  วิทยากร   จ านวน    2 คน 
      นิสิตช้ันปีท่ี 4  จ านวน  40   คน 
      อาจารย์/บุคลากร   จ านวน  30  คน 
   อื่นๆ   จ านวน     40 คน 
 7.2. กิจกรรม/เนื้อหาท่ีจะด าเนินการ 

1) กิจกรรมการเตรยีมตัวเพื่อสมัครงาน  
2) กิจกรรมแนะแนวทางการศึกษาต่อในระดับทีสู่งขึ้น 
3) กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพ 
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8. งบประมาณด าเนินการ  
  รายได้ 10,000.-บาท   
ระบุรายละเอียด (แหล่งงบประมาณ)  กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานจัดการศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาธิวิทยากายวิภาค หมวดเงินอุดหนุน  โครงการบริหารจัดการหลักสูตร 

 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
1.  ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าท่ีพัก และคา่พาหนะ    1,200.-บาท 
2.  ค่ารถตู้เช่าพร้อมน้ ามัน      2,300.-บาท 
3.  ค่าวัสดุเชื้อเพลิง       1,000.-บาท 

  4.  เงินสมทบพนักงานขับรถ        200.-บาท 
   5.  ค่าตอบแทนวิทยาการ      1,000.-บาท 
   6.  ค่าอาหารว่าง           500.-บาท 
   7.  ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม     1,000.-บาท 
  8.  ค่าเลี้ยงรับรอง         1,000.-บาท 
  9.  เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ          400.-บาท 
  10.  ค่าของที่ระลึก           300.-บาท 
   11.  ค่าวัสดุในโครงการ                              600.-บาท 

   12. ค่าใช้สอยอ่ืนๆ                                       500.-บาท 
             รวมเป็นเงินทั้งสิ้น          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. ประชุมก าหนดแนวทางในการ
ด าเนินงาน โดยพิจารณาจากข้อมลูการ
วิเคราะหผ์ลการจดักิจกรรมปัจฉมินิเทศ
ของปีงบประมาณทีผ่่านมา และ
น ามาใช้เป็นแนวทางปรับปรุงการ
ด าเนินงานของปีงบประมาณ 2562 
2. ติดต่อวิทยากร  

            

ขั้นด าเนินการ (D) 
1. ขออนุมัติโครงการและแต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินงาน 
2. ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม 
3. จัดกิจกรรมปฐมนเิทศนิสิต 

            



183 
 

 

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.ผู้เข้าร่วมโครงการท าแบบประเมินผล
โครงการ 
2. จัดท าสรุปและประเมินผลโครงการ 

            

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A) 
1. วิเคราะหผ์ลการด าเนินงาน และน า 
ข้อเสนอแนะไปวางแผนปรับปรุงการจัด
โครงการในปีต่อไป 

            

 
10.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 

1)  วัน เวลา ในการจัดกิจกรรม มีนาคม – เมษายน 2562 
2)   สถานท่ีจัดกิจกรรม  คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวรและ/หรือ   
  หน่วยงานที่เป็นแหล่งฝึกงาน  
 

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1) นิสิตไดร้ับการเตรยีมความพร้อมเพื่อสมัครงาน 
 2) นิสิตไดร้ับการแนะแนวทางการศึกษาต่อในระดับทีสู่งขึ้น 
 3) นิสิตไดร้ับการพัฒนาบุคลิกภาพ 
 
12. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPI) 

ปริมาณ คุณภาพ เวลา ต้นทุน 
3. นิสิตจ านวน 112 คน ได้รับการเตรียม  
ความพร้อมเพื่อสมัครงาน 
 

1.นิสิตมีความพึงพอใจ ต่อการเข้าร่วม
กิจกรรมปจัฉิมนิเทศแกน่สิิตสาขาวิชา
พยาธิวิทยากายวิภาค (ไม่น้อยกว่า 
3.51) 
 

มีนาคม – 
เมษายน 2562 

10,000.-บาท 

 
13. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 

 สกอ.    ตัวช้ีวัดที ่1.1   สงป.   ตัวช้ีวัดที่.................  EdPEx   หมวดที่................. 
 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.................  สมศ.   ตัวช้ีวัดที่ 3, 4  
 

14. การติดตามและประเมินผลโครงการ  (โปรดระบุให้ชัดเจน)  
       1) ประเมินผลเชิงปริมาณและคณุภาพ ตามตัวช้ีวัด (KPI) ที่ก าหนด 
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1. รหัสโครงการ  (ตามเล่มรายได้) โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
   รหัสโครงการ    กว.401/62   โครงการพัฒนาอาจารยผ์ู้สอนทางด้านพยาธิวิทยากายวิภาค 
 
2.  ความสอดคล้องกับพันธกิจ 

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

 

3.  ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) 
3.1  นโยบายมหาวิทยาลัย  
   นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาอย่างมคีุณภาพ 
 แผนกลยุทธ์ดา้นการผลติบัณฑติ  กลยุทธ์ที่ 1, 2  หลัก    รอง    
   นโยบายที่ 2 ส่งเสริม สนบัสนุน การวิจัยของมหาวิทยาลัย 
 แผนกลยุทธ์ดา้นการวิจัย  กลยุทธ์ที.่.......     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 1     หลัก    รอง    
   นโยบายที่ 6 เร่งรัดด าเนินการด้านการบริหารสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัยให้เหมาะสมกับสถานการณ์ เพื่อสร้างขีด 
 ความสามารถในการแข่งขันในระดับประเทศและนานาชาติ 
 แผนกลยุทธ์ดา้นการจดัการทรัพยส์ิน  กลยุทธ์ที.่.......     หลัก    รอง    

3.2 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน (ถ้ามี) 
    ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 กลยุทธ์ที ่4.1, 4.2 มาตรการที ่4.1.1, 4.2.1 

 
4.  ผู้รับผิดชอบ  
  4.1 หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวทิยาศาสตร์การแพทย ์

  4.2 ผู้รับผิดชอบ      ดร.เทวรตัน ์ คุ้มจันทึก  โทร 4670 

 4.3 ผู้ประสานงาน   ผศ.พงษ์พิทักษ ์ ภูติวัตร ์  โทร 4670 
    นางรุ่งรัตน์  ฉันทพานิช     โทร 4705 

    นางสาวสุรีพร นาคอัง  โทร 4754 

 4.4 ผู้รายงานผล     ดร.เทวรตัน ์ คุ้มจันทึก  โทร 4670 

    นางสาวสุรีพร นาคอัง  โทร 4754  
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 5. หลักการและเหตุผล 
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ได้เปิดหลักสูตรใหม่ ระดับปริญญาตรีของภาควิชา คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

พยาธิวิทยากายวิภาค ซึ่งรับนิสิตรุ่นแรกในปีการศึกษา 2557 โดยภาควิชามีนโยบายที่จะพัฒนาหลักสูตรให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ
เพื่อผลิตบัณฑิตในสาขาพยาธิกายวิภาครองรับกับความต้องการของสังคมและตลาดแรงงาน ซึ่งต้องการนักพยาธิวิทยากายวิภาคใน
หลายหน่วยงาน 

ดังนั้น เพื่อการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ มีคุณภาพตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ภาควิชาได้มีแผนในการจัดโครงการพัฒนา
อาจารย์ผู้สอนทางด้านพยาธิวิทยากายวิภาค เพื่อเป็นการส่งเสริมให้อาจารย์ได้มีทักษะและความรู้ จากการเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ
ต่างๆ ทางด้านพยาธิวิทยากายวิภาค เพื่อน าความรู้มาปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนของนิสิตในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาพยาธิวิทยากายวิภาคต่อไป  

 
6. วัตถุประสงค ์

1) เพื่อพัฒนาอาจารย์ผู้สอนทางดา้นพยาธิวิทยากายวิภาค 
  
7.  เป้าหมายของโครงการ 
      7.1. เป้าหมายการด าเนินงาน  
  จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวน ทั้งสิ้น 26 คน ประกอบด้วย 

วิทยากร      จ านวน       1     คน 
      อาจารย์/บุคลากร      จ านวน                  25 คน 
   อื่นๆ      จ านวน                   25 คน 
 7.2. กิจกรรม/เนื้อหาท่ีจะด าเนินการ 

   1) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโดยเชิญวิทยากรมาให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเซลล์วิทยา 
 2) ส่งเสริมให้อาจารย์เขา้ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการของหน่วยงานตา่งๆทั้งภายในและนอกมหาวิทยาลัย 

 
8. งบประมาณด าเนินการ  
  รายได้ 30,000.-บาท   
ระบุรายละเอียด (แหล่งงบประมาณ)  กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุนการจัดการศึกษา 
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ หมวดเงินอุดหนุน โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
   1.  ค่าอาหารว่าง      1,000.-บาท 
   2.  ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม      1,000.-บาท 
    3.  ค่าเลี้ยงรับรอง      1,000.-บาท 
 4.  ค่าตอบแทนวิทยากร     2,000.-บาท 
   5. ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าท่ีพัก และคา่พาหนะ     8,000.-บาท 
   6.  ค่ารถตู้เช่าพร้อมน้ ามัน      3,000.-บาท 
   7.  ค่าวัสดุเชื้อเพลิง      2,000.-บาท 
   8.  เงินสมทบพนักงานขับรถ   500.-บาท 
   9.  ค่าของที่ระลึก      1,000.-บาท 
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   10. ค่างลงทะเบียน    10,000.-บาท 
 11.  ค่าวัสดุในโครงการ      500.-บาท 
   รวมเป็นเงินทั้งสิน                  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. ประชุมวางแผนงานเตรียมความ
พร้อม 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนนิ
กิจกรรม 

            

ขั้นด าเนินการ (D) 
1. ด าเนินกิจกรรม 

            

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. สรุปผลการด าเนินงาน 

            

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A) 
1. วิเคราะหผ์ลการด าเนินงานและ
วางแผนปรับปรุงเพื่อก าหนดแนว
ทางการจัดโครงการในครั้งต่อไป 

            

 
10.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 

1)   วัน เวลา ในการจัดกิจกรรม ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 
2)   สถานท่ีจัดกิจกรรม  คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (ภายใน) และ/หรือ   
  หน่วยงานหรือสถาบันการศึกษาอืน่ๆ (ภายนอก) 

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1) อาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการสามารถน าความรู้มาประยุกต์สอนได้ในรายวิชาเฉพาะทางด้านศลัยพยาธิและเซลล์วิทยา 

อย่างน้อย 1 หัวข้อ  
 
12. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPI) 

ปริมาณ คุณภาพ เวลา ต้นทุน 
อาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการสามารถน าความรู้มา
ประยุกตส์อนได้ในรายวิชาเฉพาะทางด้านศัลย
พยาธิและเซลล์วิทยา อย่างน้อย 1 หัวข้อ  

อาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการสามารถน า
ความรู้มาประยุกต์สอนได้ในรายวชิา
เฉพาะทางด้านศลัยพยาธิและเซลล ์

ตุลาคม 2561 – 
กันยายน 2562 

30,000 บาท 
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13. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 สกอ.    ตัวช้ีวัดที ่3.1   สงป.   ตัวช้ีวัดที่.................  EdPEx   หมวดที่................. 
 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่ 5.2   สมศ.   ตัวช้ีวัดที่.................  
  

14. การติดตามและประเมินผลโครงการ  (โปรดระบุให้ชัดเจน)  
1) การประเมินผลเชิงปริมาณตามตัวช้ีวัด (KPI) ที่ก าหนด 

 2) การประเมินผล / ติดตามผล ภายหลังเสร็จสิ้นโครงการ  
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1. รหัสโครงการ  (ตามเล่มรายได้) โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
   รหัสโครงการ    กว.501/62    โครงการปฐมนิเทศนิสติใหม่ภาควชิากายวิภาคศาสตร ์
 
2.  ความสอดคล้องกับพันธกิจ 

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

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

3.1  นโยบายมหาวิทยาลัย  
  นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาอย่างมคีุณภาพ 
 แผนกลยุทธ์ดา้นการผลติบัณฑติ  กลยุทธ์ที่ 3  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  กลยุทธ์ที่ 2     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) 
     ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่3   กลยุทธ์ที ่3.1 มาตรการที ่3.1.1 
 
4.  ผู้รับผิดชอบ  
  4.1 หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวทิยาศาสตร์การแพทย ์

  4.2 ผู้รับผิดชอบ    1) ดร.กรรณิการ์  อรรถปัณยวนิช โทร 4670 
 4.3 ผู้ประสานงาน   1) อ.รัชนี  ชนะสงค์  โทร 4645 
    2) นางรุ่งรัตน์  ฉันทพานิช  โทร 4705 
    3) นางมัลริกา ฟิชเชอร์  โทร 4649   
 4.4 ผู้รายงานผล   1) ดร.กรรณิการ์  อรรถปัณยวนิช โทร 4646 
    2) นางมัลริกา ฟิชเชอร์  โทร 4649    
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5. หลักการและเหตุผล 
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีภารกิจหลักในการจัดการเรียนการสอน เพื่อผลิตบัณฑิตที่

มีคุณภาพ โดยภาควิชารับผิดชอบสอนการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คือหลักสูตรปริญญาโท และ
ปริญญาเอก สาขากายวิภาคศาสตร์  และหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาพยาธิวิทยากายวิภาค 

ดังนั้น กระบวนการจัดการเรียนการสอนของภาควิชา จะมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล เพื่อให้ได้บัณฑิตที่มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ทั้งคุณลักษณะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ และคุณลักษณะตามความต้องการของผู้ใช้
บัณฑิต จึงมีความจ าเป็นต้องจัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ขึ้น เพื่อช้ีแจงแนวทางการศึกษา ทิศทางการจัดการเรียนการสอน 
และเตรียมความพร้อมของนิสิตรวมทั้งสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างคณาจารย์กับนิสิตก่อนเปิดการเรียนการสอน รวมทั้งการ
แนะน าระบบการบริหารงานของภาควิชา และแนะน าบุคลากรของภาควิชาท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ของนิสิตตลอดหลักสูตร 
 
6. วัตถุประสงค ์
 1) เพื่อจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนิสติใหม่ทุกระดับของภาควิชากายวภิาคศาสตร ์

2) เพื่อเตรียมความพร้อมของนิสิตรวมทั้งสร้างสัมพันธภาพอันดรีะหว่างอาจารย์กับนิสติก่อนเปิดการเรียนการสอน 
3) เพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม และคณุลักษณะอันพึงประสงค์ของนิสิต  
4) สร้างความตระหนักต่อบทบาทหน้าท่ีของนิสิตที่ต้องแสวงหาความรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
7.  เป้าหมายของโครงการ 
      7.1. เป้าหมายการด าเนินงาน 
  จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนท้ังสิ้น 95 คน  ประกอบด้วย 
  วิทยากร   จ านวน    1  คน  
      นิสิต      จ านวน  35  คน   
      อาจารย์/บุคลากร   จ านวน  31 คน 
  ผู้ปกครองนิสติ  จ านวน  30 คน   
   อื่นๆ   จ านวน       4 คน 
 7.2. กิจกรรม/เนื้อหาท่ีจะด าเนินการ 

1) ได้จัดกิจกรรมทีส่ าคัญปฐมนิเทศนิสิตใหมทุ่กระดับของภาควิชากายวิภาคศาสตร ์
 
8. งบประมาณด าเนินการ  
  รายได้ 10,000.-บาท   
ระบุรายละเอียด (แหล่งงบประมาณ)  กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุนการจัดการศึกษา 
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ หมวดเงินอุดหนุน โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
       1.  ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าท่ีพัก และคา่พาหนะ    2,000.-บาท 
   2.  ค่าตอบแทนวิทยาการ      2,000.-บาท 
   3.  ค่าอาหารว่าง         1,000.-บาท 
   4.  ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม     2,000.-บาท 
  5.  ค่าเลี้ยงรับรอง         1,300.-บาท 
  6.  เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ          200.-บาท 
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     7.  ค่าของทีร่ะลึก           500.-บาท 
   8.  ค่าวัสดุในโครงการ                              500.-บาท 
   9.  ค่าใช้สอยอ่ืนๆ                                          500.-บาท 

   รวมเป็นเงินทั้งสิ้น         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. ประชุมก าหนดแนวทางในการ
ด าเนินงาน โดยพิจารณาจากข้อมลูการ
วิเคราะหผ์ลการจดักิจกรรมปฐมนเิทศ
ของปีงบประมาณทีผ่่านมา และ
น ามาใช้เป็นแนวทางปรับปรุงการ
ด าเนินงานของปีงบประมาณ 2562 
2. ติดต่อวิทยากร  

            

ขั้นด าเนินการ (D) 
1. ขออนุมัติโครงการและแต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินงาน 
2. ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม 
4. จัดกิจกรรมปฐมนเิทศนิสิต 

            

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1.ผู้เข้าร่วมโครงการท าแบบประเมินผล
โครงการ 
2. จัดท าสรุปและประเมินผลโครงการ 

            

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A) 
1. วิเคราะหผ์ลการด าเนินงาน และน า 
ข้อเสนอแนะไปวางแผนปรับปรุงการจัด
โครงการในปีต่อไป 

            

 
10.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 

1)   วัน เวลา ในการจัดกิจกรรม สิงหาคม 2562 
2)   สถานท่ีจัดกิจกรรม  คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวรและ/หรือ   
  หน่วยงานหรือสถาบันการศึกษาอืน่ๆ 
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11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1) นิสิตใหม่ได้รับการแนะน าและความรู้เกี่ยวกับทิศทางด้านการจัดการเรียนการสอน มีความพร้อมในด้านวิชาการ และ 
การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย  
 2) นิสิตใหม่ และคณาจารยม์ีสัมพนัธภาพที่ดีต่อกัน 
 
12. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPI) 

ปริมาณ คุณภาพ เวลา ต้นทุน 
1. นิสิตใหม่ทุกคนได้เข้าร่วม 
กิจกรรมปฐมนิเทศ 

1. นิสิตได้รับค าแนะน าด้าน
แนวทางการเรียนการสอน มี
ความพร้อมในด้านวิชาการ
และการใช้ชีวิตในรั้ว
มหาวิทยาลยั โดยน าผลจาก
การเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนเิทศ
นิสิตใหมไ่ปปรับใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

ตุลาคม 2561 – กันยายน 
2562 

10,000.-บาท 

 
13. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 

 สกอ.    ตัวช้ีวัดที ่1.1   สงป.   ตัวช้ีวัดที่.................  EdPEx   หมวดที่................. 
 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.................  สมศ.   ตัวช้ีวัดที ่3,4  
 

14. การติดตามและประเมินผลโครงการ  (โปรดระบุให้ชัดเจน)  
       1) ประเมินผลเชิงปริมาณและคณุภาพ ตามตัวช้ีวัด (KPI) ที่ก าหนด 
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1. รหัสโครงการ  (ตามเล่มรายได้) โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
   รหัสโครงการ    กว.502/62   โครงการศึกษาดูงานและพัฒนาด้านการเรยีนการสอน 
 
2.  ความสอดคล้องกับพันธกิจ 

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

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

3.1  นโยบายมหาวิทยาลัย  
   นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
 แผนกลยุทธ์ดา้นการผลติบัณฑติ  กลยุทธ์ที่ 1, 2  หลัก    รอง    
  นโยบายที่ 2 ส่งเสริม สนบัสนุน การวิจัยของมหาวิทยาลัย 
 แผนกลยุทธ์ดา้นการวิจัย  กลยุทธ์ที่ 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  กลยุทธ์ที่ 1     หลัก    รอง    
   นโยบายที่ 6 เร่งรัดด าเนินการด้านการบริหารสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัยให้เหมาะสมกับสถานการณ์ เพื่อสร้างขีด 
 ความสามารถในการแข่งขันในระดับประเทศและนานาชาติ 
 แผนกลยุทธ์ดา้นการจดัการทรัพยส์ิน  กลยุทธ์ที.่.......     หลัก    รอง    

3.2 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน (ถ้ามี) 
    ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 กลยุทธ์ที ่4.1, 4.2 มาตรการที ่4.1.1, 4.2.1 

 
4.  ผู้รับผิดชอบ  
  4.1 หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวทิยาศาสตร์การแพทย ์

  4.2 ผู้รับผิดชอบ      ดร.สุกญัญา ฮ้อเผ่าพันธ์  โทร 4673 

 4.3 ผู้ประสานงาน   ดร.ขนิษฐา ศรีเมืองวงศ ์ โทร 4672 
    นางรุ่งรัตน์  ฉันทพานิช     โทร 4705 
    นางมัลริกา ฟิชเชอร์  โทร 4649 

 4.4 ผู้รายงานผล     ดร.สุกญัญา ฮ้อเผ่าพันธ ์ โทร 4673 

    นางมัลริกา ฟิชเชอร์  โทร 4649 
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5. หลักการและเหตุผล 
ภาควิชามุ่งพัฒนาตนเองสู่ “องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning organization)” จึงจัดโครงการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ด้านการเรียนการสอนและการวิจัย เพื่อศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่การพัฒนา เพื่อให้ได้แนวทาง ในการปรับปรุงการ
ด าเนินงานด้านการเรียนการสอนและการวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกท้ังยังเป็นการส่งเสริมให้บุคลากร
ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองไปสู่บุคคลแห่งการเรียนรู้  
 
6. วัตถุประสงค์ 

1) เพื่อศึกษาดูงานและพัฒนางานด้านการเรียนการสอนและ/หรือการวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
2) เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่การพัฒนาด้านการเรียนการสอนและ/หรือการวิจัย 

 
7.  เป้าหมายของโครงการ 
      7.1. เป้าหมายการด าเนินงาน 
  จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนท้ังสิ้น  36 คน ประกอบด้วย 
  วิทยากร   จ านวน     1 คน 
      นิสิต   จ านวน       - คน 
      อาจารย์/บุคลากร   จ านวน                30 คน 
   อื่นๆ   จ านวน                   5 คน 

7.2. กิจกรรม/เนื้อหาท่ีจะด าเนินการ 
1) ศึกษาดูงานด้านการเรียนการสอนและ/หรือการวิจยัทางด้านวิทยาศาสตรส์ุขภาพ  (ในสถาบันและ/หรอืนอก

สถาบัน)  

2) กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูสู้่การพัฒนาด้านการเรียนการสอน และ/หรือการวิจัย 

3) กิจกรรมบรรยายพิเศษเรื่องการวัดและประเมินผลการจดัการเรียนการสอนที่ในรายวิชาของภาคกายวิภาคศาสตร์  

8. งบประมาณด าเนินการ  
  รายได้ 35,000.-บาท   
ระบุรายละเอียด (แหล่งงบประมาณ)  กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุนการจัดการศึกษา 
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ หมวดเงินอุดหนุน โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
       1.  ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าท่ีพัก และคา่พาหนะ  10,500.-บาท 
   2.  ค่ารถตู้เช่าพร้อมน้ ามัน      5,000.-บาท 
   3.  ค่าวัสดุเชื้อเพลิง       2,000.-บาท 
   4.  เงินสมทบพนักงานขับรถ        400.-บาท 
   5.  ค่าตอบแทนวิทยาการ      4,000.-บาท 
   6.  ค่าอาหารว่าง       2,000.-บาท 
   7.  ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม     3,500.-บาท 
  8.  ค่าเลี้ยงรับรอง         3,200.-บาท 
  9.  เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ          400.-บาท 
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     10.  ค่าของที่ระลึก        3,000.-บาท 
   11.  ค่าวัสดุในโครงการ                             500.-บาท 
   12.  ค่าใช้สอยอ่ืนๆ                                         500.-บาท 
  รวมเป็นเงินทั้งสิน        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. ประชุมวางรูปแบบและแต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินกิจกรรม 
2. ติดต่อ/ประสานงานหน่วย 
งานท่ีประสงค์ขอเข้าศึกษาดูงาน 

            

ขั้นด าเนินการ (D) 
1. ด าเนินกิจกรรม 

            

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. สรุปผลการด าเนินงาน 

            

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A) 
1. วิเคราะหผ์ลการด าเนินงานและ
วางแผนปรับปรุงเพื่อก าหนดแนว
ทางการจัดโครงการในครั้งต่อไป 

            

 
10.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 

1)   วัน เวลา ในการจัดกิจกรรม ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 
2)   สถานท่ีจัดกิจกรรม  คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (ภายใน) และ/หรือ   
  หน่วยงานหรือสถาบันการศึกษาอืน่ๆ (ภายนอก) 

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1)    มีการศึกษาดูงานด้านการเรียนการสอนและ/หรือการวิจยัทางด้านวทิยาศาสตร์สุขภาพ 
2) มีการแลกเปลีย่นเรยีนรูสู้่การพัฒนาด้านการเรียนการสอนและ/หรอืการวิจัย 
3) มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการวัดและประเมินผลการจดัการเรียนการสอนอย่างถูกต้อง และน ามาปรับใช้กับรายวิชาของ

ภาควิชาได้อยา่งเหมาะสม 
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12. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPI) 
ปริมาณ คุณภาพ เวลา ต้นทุน 

1. มีจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ไมน่้อย
กว่า 80% (ของที่ตั้งเป้าไว)้ 
2. มีการศึกษาดูงานด้านการเรียนการ
สอนและ/หรือการวิจัยของคณะ
ทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ อย่างน้อย 
1 ครั้งต่อป ี
3. มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูสู้่การ
พัฒนา อย่างน้อย 1 กิจกรรมต่อปี 

1. ผลประเมินกิจกรรมศึกษาดูงาน 
มีระดบัความพึงพอใจ อยู่ในเกณฑ์
ดี (ไม่น้อยกว่า 3.51) 
2. ผลประเมินกิจกรรมการ
บรรยายพิเศษ มีระดับความพึง
พอใจ อยู่ในเกณฑ์ดี (ไม่น้อยกว่า 
3.51) 

ตุลาคม 2561 – 
กันยายน 2562 

35,000 บาท 

 
13. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 

 สกอ.    ตัวช้ีวัดที ่2.4, 2.6, 4.2, 5.1, 7.2  สงป.   ตัวช้ีวัดที่.................  EdPEx   หมวดที่................. 
 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่ 12   สมศ.   ตัวช้ีวัดที ่14  

 
14. การติดตามและประเมินผลโครงการ  (โปรดระบุให้ชัดเจน)  

1) การประเมินผลเชิงปริมาณตามตัวช้ีวัด (KPI) ที่ก าหนด 
2) ผู้เข้าร่วมโครงการตอบแบบประเมินโครงการตามที่คณะกรรมการด าเนินการจัดท าขึ้น 

 3) การประเมินผล / ติดตามผล ภายหลังเสร็จสิ้นโครงการ จากบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
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1. รหัสโครงการ  (ตามเล่มรายได้) โครงการพัฒนาคุณภาพองค์กร 
   รหัสโครงการ    กว.503/62   โครงการพัฒนาและบูรณาการงานวิจัยกับพันธกิจหลัก 
 
2.  ความสอดคล้องกับพันธกิจ 

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

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

3.1  นโยบายมหาวิทยาลัย  
   นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาอย่างมคีุณภาพ 
 แผนกลยุทธ์ดา้นการผลติบัณฑติ  กลยุทธ์ที่ 1, 2, 3    หลัก รอง    
 นโยบายที่ 2 ส่งเสริม สนบัสนุน การวิจัยของมหาวิทยาลัย 
 แผนกลยุทธ์ดา้นการวิจัย  กลยุทธ์ที่ 1, 2  หลัก    รอง    
   นโยบายที่ 3 ส่งเสริมการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมให้กว้างขวางและทั่วถึง 
 แผนกลยุทธ์ดา้นการบริการวิชาการ  กลยุทธ์ที.่.......     หลัก    รอง    
 นโยบายที่ 4 ส่งเสริมการด าเนินงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ให้กว้างขวาง แพร่หลาย และยั่งยืน 
 แผนกลยุทธ์ดา้นท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม  กลยุทธ์ที่ 3      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, 2.4  มาตรการที ่2.1.1, 2.2.2, 2.4.1 

 
4.  ผู้รับผิดชอบ  
  4.1 หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวทิยาศาสตร์การแพทย ์

  4.2 ผู้รับผิดชอบ       1) ดร.ปุณิกา  นามวงค์สะกลุ โทร 4726 

 4.3 ผู้ประสานงาน    1) ผศ.ดร.ณัฐธิยา   สกุลศักดิ์     โทร 4645 

    2) นางรุ่งรัตน์   ฉันทพานิช       โทร 4705 

    3) นายพิสิฐ  แสงอนันตการ โทร 4723 

 4.4 ผู้รายงานผล       1) ดร.ปุณิกา  นามวงค์สะกลุ โทร 4726 

    2) นายพิสิฐ  แสงอนันตการ โทร 4723 
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 5. หลักการและเหตุผล 
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพการวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม  

โดยได้ก าหนดเป้าประสงค์ไว้ 5 ข้อ ได้แก่ (1) งานวิจัยมีคุณภาพ มีความเป็นเลิศ และเป็นท่ียอมรับในระดับสากล  (2) ชุมชนและสังคม
ได้ใช้ประโยชน์จากงานวิจัย  (3) มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านงานวิจัยระหว่างหน่วยงาน (4) มีการบริหารจัดการทรัพยากร
และงบประมาณที่เอื้อต่อการท าวิจัย (5) มีระบบบริหารจัดการงานวิจัยที่มีประสิทธิภาพ  รวมทั้งมุ่งพัฒนางานวิจัยของคณะเพื่อสร้ าง
องค์ความรู้สู่การพัฒนาการจัดการศึกษา และต่อยอดองค์ความรู้จากงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ในระดับชุมชน หรือใช้ประโยชน์ในเชิง
อุตสาหกรรมและพาณิชย์   

จากยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ดังกล่าวข้างต้น  ภาควิชากายวิภาคศาสตร์จึงมีแนวทางในการที่จะพัฒนางานวิจัยของ
ภาควิชา เพื่อสอดคล้องและสนองตอบนโยบายของคณะ  โดยทางภาควิชาได้ก าหนดวัตถุประสงค์ด้านวิจัยไว้ดังนี้ สร้างงานวิจัยและ
องค์ความรู้ใหม่ เพื่อพัฒนางานวิชาการที่มีคุณภาพ รวมทั้งน าเสนอผลงานวิจัย เผยแพร่ตีพิมพ์ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ  ดังนั้น
จึงมีการจัดท าโครงการพัฒนางานวิจัย เพื่อพัฒนาผลงานวิจัยของภาควิชากายวิภาคศาสตร์ให้ก้าวสู่ระดับสากล  รวมทั้งเพิ่มขีด
ความสามารถนักวิจัย และนิสิตบัณฑิตศึกษาของภาควิชา ในการเผยแพร่ผลงานวิจัยทั้งในระดับชาติและนานาชาติ นอกจากนี้ทาง
ภาควิชายังมีแนวทางที่จะน าผลงานวิจัยไปเผยแพร่สู่ชุมชนอีกด้วยเพื่อสอดคล้องกับนโยบายของคณะในการต่อยอดองค์ความรู้จาก
งานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ในระดับชุมชน 

 
6. วัตถุประสงค ์

1) เพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัย 
2) เพื่อพัฒนางานวิจัยให้มีคุณภาพ  
3) เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยกับหน่วยงานภายนอก 
4) เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่ชุมชนและสังคม 
5) เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยของนิสิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา 
6) เพื่อพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนิสิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาในการจัดการ ด าเนินการ สัมมนา 
วิชาการ 
 

7.  เป้าหมายของโครงการ 
      7.1. เป้าหมายการด าเนินงาน 
 จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนท้ังสิ้น 50  คน  
 วิทยากร จ านวน           2    คน 
     นิสิต นักเรยีน จ านวน 35 คน 
     อาจารย์/บุคลากร  จ านวน   10 คน 
   อื่น ๆ                                จ านวน           3     คน 

7.2. กิจกรรม/เนื้อหาท่ีจะด าเนินการ 
1. มีการเพิ่มเติมความรูด้้านการวิจยั เทคนิคในการท าวิจัย และประสบการณ์การวิจัย จากผู้ทรงคุณวุฒิ อย่างน้อย 

1 ครั้ง 
2.  มีการเผยแพร่ความรู้จากผลงานวิจัยของบุคลากร นิสติระดับบณัฑิตศึกษาและหรือนิสิตระดับปริญญาตรีใน

ภาควิชาสู่ชุมชน และสังคมผ่านทางการบริการวิชาการ การเผยแพร่ทางออนไลน์ โปสเตอร์หรือสิ่งพิมพ์แผ่น
พับต่าง ๆ การเข้าร่วมประชุมทางวิชาการระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ 
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8. งบประมาณด าเนินการ  
  รายได้  20,000  บาท   
ระบุรายละเอียด (แหล่งงบประมาณ)  กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุนจัดการศึกษา 
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ หมวดเงินอุดหนุน โครงการพัฒนาคุณภาพองค์กร 

 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
 1.  ค่าอาหารว่าง    1,500.-บาท 
 2.  ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม   2,500.-บาท 
 3.  ค่าเลี้ยงรับรอง    2,000.-บาท  
 4.  ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าท่ีพัก และคา่พาหนะ   5,000.-บาท 
 5.  ค่าตอบแทนวิทยากร    6,000.-บาท 
 6.  เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ     400.-บาท 
 7.  ค่าของทีร่ะลึก      600.- บาท 
 8.  ค่าวัสดุในโครงการ    1,500.-บาท   
 9.  ค่าใช้สอยอ่ืน ๆ      500.-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. ประชุมวางรูปแบบการด าเนินงาน 
2. ติดต่อผู้ทรงคณุวุฒิ 

 
 

           

ขั้นด าเนินการ (D) 
1. ด าเนินการให้ความรู้ด้านการวจิัย
โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 
2. พิจารณาข้อเสนอโครงการเพื่อขอ 
สนับสนุนวสัดุ สารเคมีพื้นฐาน 
3. ด าเนินการจดัประชุมสัมมนา
วิชาการ 
4. น าความรู้จากผลงานวิจัยของ
บุคลากรในภาค เผยแพร่สู่ชุมชน และ
สังคม 

            

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. จัดท าสรุปประเมินผลโครงการ 
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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. 
ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A) 
1. วิเคราะห์การด าเนินงาน และน า
ข้อเสนอแนะไปวางแผนปรับปรุงใน
การจัดโครงการปตี่อไป 

            

 
10.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 

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

  
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1)    มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการวิจัยกับผู้ทรงคุณวุฒิ 
 2)    มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัย 
 3)    มีการพัฒนาหัวข้องานวิจัยเพื่อน าไปเสนอขอรับทุนจากแหล่งทุนวิจัยทั้งภายใน และภายนอก 
 4)    คณาจารย์ นิสิตระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา ได้พัฒนาความรู้ด้านการวิจัย 
 5)    คณาจารย์ นิสิตระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา ได้พัฒนาทักษะการจัดการสัมมนาทางวิชาการ 
 6)    มีการน าความรู้จากผลงานวิจัยเผยแพร่สู่ชุมชน และสังคม เพื่อน าไปใช้ประโยชน์ 
 
12. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPI) 

ปริมาณ คุณภาพ เวลา ต้นทุน 
1. มีการจัดบรรยายพิเศษจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อยจ านวน 1 
ครั้ง 
2. มีจ านวนโครงการวิจยัที่
บุคลากรในภาควิชาเป็นหัวหน้า
โครงการหรือมีส่วนร่วมใน
งานวิจัย ยื่นเสนอขอรับทุน
สนับสนุนจากหน่วยงานภายใน 
หรือภายนอกไม่น้อยกว่า 2 
โครงการ 
3. มีการจัดประชุมวิชาการหรือ
สัมมนาวิชาการด้านการวิจัยไม่
น้อยกว่า 1 ครั้ง 

1. ผลประเมินความพึงพอใจ 
และ/หรือการไดร้ับ
ประโยชน์ของผูร้่วม
โครงการ อยู่ในเกณฑ์ดี  
(ไม่น้อยกว่า 3.51) 
 

ตุลาคม 2561 – กันยายน 
2562 

20,000.-บาท 
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ปริมาณ คุณภาพ เวลา ต้นทุน 
4. มีบทความ ที่น าความรู้จาก
ผลงานวิจัย ไปเผยแพรสู่่ชุมชน 
และสังคม ไม่น้อยกว่า 2 
บทความ (mobile unit, วารสาร
โมก, poster presentation, 
แผ่นพับแนะน าความรู้, บุคลากร
ภาคฯ เป็นวิทยากรรับเชิญไป
บรรยาย) 

   

 
13. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 

 สกอ.    ตัวช้ีวัดที ่2.7, 2.8  สงป.   ตัวช้ีวัดที่.................  EdPEx   หมวดที่................. 
 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.................  สมศ.   ตัวช้ีวัดที ่3,4  

 
14. การติดตามและประเมินผลโครงการ  (โปรดระบุให้ชัดเจน)  
     1.  ประเมินผลเชิงปรมิาณ ตามตัวช้ีวัด (KPI) ที่ก าหนด 
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1. รหัสโครงการ  (ตามเล่มรายได้) โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
   รหัสโครงการ    กว.504/62   โครงการบริหารพัฒนาและประชาสัมพันธ์หลักสูตร  
 
2.  ความสอดคล้องกับพันธกิจ 

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

 

3.  ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) 
3.1  นโยบายมหาวิทยาลัย  
   นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาอย่างมคีุณภาพ 
 แผนกลยุทธ์ดา้นการผลติบัณฑติ  กลยุทธ์ที่ 1, 2  หลัก    รอง    
   นโยบายที่ 2 ส่งเสริม สนบัสนุน การวิจัยของมหาวิทยาลัย 
 แผนกลยุทธ์ดา้นการวิจัย  กลยุทธ์ที.่.......     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 1     หลัก    รอง    
   นโยบายที่ 6 เร่งรัดด าเนินการด้านการบริหารสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัยให้เหมาะสมกับสถานการณ์ เพื่อสร้างขีด 
 ความสามารถในการแข่งขันในระดับประเทศและนานาชาติ 
 แผนกลยุทธ์ดา้นการจดัการทรัพยส์ิน  กลยุทธ์ที.่.......     หลัก    รอง    

3.2 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน (ถ้ามี) 
    ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 กลยุทธ์ที ่1.3 มาตรการที ่1.3.2 

 
4.  ผู้รับผิดชอบ  
  4.1 หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวทิยาศาสตร์การแพทย ์

  4.2 ผู้รับผิดชอบ      ดร.นราวดี           ชมภู            โทร 4672 

 4.3 ผู้ประสานงาน   ดร.ศศิประภา ขุนชัย   โทร 4673 
    นางรุ่งรัตน์  ฉันทพานิช     โทร 4705 

    นางมัลริกา ฟิชเชอร์  โทร 4649 

 4.4 ผู้รายงานผล     ดร.นราวดี           ชมภู                   โทร 4672 

    นางมัลริกา ฟิชเชอร์  โทร 4649 
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 5. หลักการและเหตุผล 
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ได้เปิดหลักสูตรใหม่ ระดับปริญญาตรีของภาควิชา คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

พยาธิวิทยากายวิภาค ซึ่งรับนิสิตรุ่นแรกในปีการศึกษา 2557 โดยภาควิชามีนโยบายที่จะเผยแพร่และสร้างความเข้าใจในเรื่องหลักสูตร
พยาธิวิทยากายวิภาคศาสตร์ มีความต้องการพัฒนาหลักสูตรให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพเพื่อผลิตบัณฑิตในสาขาพยาธิกายวิภาคฯ 
เพื่อรองรับกับความต้องการของสังคมและตลาดแรงงานซึ่งต้องการนักพยาธิวิทยากายวิภาคในหลายหน่วยงาน  โดยหลักสูตรที่กล่าว
มาข้างต้นนั้น ทางภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ได้มีการจัดการปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ (TQF) ครั้งล่าสุดเมื่อปี 2561 และจะมีการเริ่มใช้หลักสูตรปรับปรุงในปี 2562     นอกจากนั้นภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ได้
เปิดหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ และหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์  ซึ่งท้ังสองหลักสูตรที่กล่าวมาข้างต้นนั้นเป็นสาขาท่ีมีความขาดแคลนและยังมีต าแหน่ง
งานอีกเป็นจ านวนมาก ทางภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ได้มีการจัดการปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ครั้งล่าสุดเมื่อปี 2559 โดยมุ่งท่ีจะพัฒนาหลักสูตรให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ 

ดังนั้น เพื่อการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณภาพและเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ภาควิชา
จึงได้มีแผนในการจัดโครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรใหม่ และหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาให้ครอบคลุมกลุ่มนักเรียน นิสิต นักศึกษา
และผู้ที่สนใจซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมาย ให้เป็นท่ีรู้จักและเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนรายละเอียดต่างๆ ของหลักสูตร 
เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาในการเลือกเข้าศึกษาต่อ ท าให้ได้นิสิตที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ของหลักสูตร และเป็นผู้ที่มีความ
ประสงค์ที่จะประกอบวิชาชีพท่ีตรงกับหลักสูตร เพื่อส่งเสริมให้ได้บัณฑิตที่มีคุณภาพ มีใจรักในงานและเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน  

 
6. วัตถุประสงค ์

1) เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับปริญญาตรี ของภาควิชากายวภิาคศาสตร์ แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ
ผู้ที่สนใจ 

2) เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑติศึกษา ของภาควิชากายวิภาคศาสตร์ แก่นิสิตที่ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญา
ตรี และระดับปรญิญาโท ในกลุ่มวทิยาศาสตร์สุขภาพ รวมไปถึงผู้ที่มคีวามสนใจ  
          3) เพื่อติดตามผลการด าเนินงานของแต่ละหลักสูตร  
 
7.  เป้าหมายของโครงการ 
      7.1. เป้าหมายการด าเนินงาน  
  จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวน ทั้งสิ้น 700 คน ประกอบด้วย 

     นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือผู้ทีส่นใจ           จ านวน       500   คน 
นิสิต      จ านวน       100   คน 

      อาจารย์/บุคลากร      จ านวน                   10     คน 
   อื่นๆ      จ านวน                    90    คน 
 
 7.2. กิจกรรม/เนื้อหาท่ีจะด าเนินการ 

1) ประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรและคณาภาควิชากายวิภาคศาสตร์ เพื่อวางแผนการประชาสัมพันธ์หลักสูตร
ของภาควิชากายวิภาคศาสตร์ 
2) ด าเนินการประชาสัมพันธ์หลักสูตรของภาควิชากายวิภาคศาสตร์ตามสถาบันการศึกษาต่างๆ และเข้าร่วม
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรในงานกิจกรรมการให้บริการวิชาการต่างๆที่จัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัยและภาควิชากายวิภาค
ศาสตร์ 
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3) จัดประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพื่อวางแผนด้านการจัดการบริหาร 
หลักสูตรทั้งในระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา 
4) จัดท าวีดีทัศน์ในการประชาสัมพันธ์ภาควิชากายวิภาคศาสตร์และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา พยาธิ
วิทยากายวิภาค และ หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ 

 
8. งบประมาณด าเนินการ  
  รายได้ 25,000.-บาท   
ระบุรายละเอียด (แหล่งงบประมาณ)  กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุนการจัดการศึกษา 
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ หมวดเงินอุดหนุน โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
   1.  ค่าอาหารว่าง     1,000.-บาท 
   2.  ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม     2,000.-บาท 
   3. ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าท่ีพัก และคา่พาหนะ    5,000.-บาท 
   4.  ค่ารถตู้เช่าพร้อมน้ ามัน     4,000.-บาท  
   5.  ค่าวัสดุเชื้อเพลิง     2,000.-บาท 
 6.  เงินสมทบพนักงานขับรถ      500.-บาท 
   7.  ค่าของที่ระลึก     1,000.-บาท 
 8.  ค่าวัสดุในโครงการ     4,000.-บาท 
 9.  เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ    3,000.-บาท 
   10. ค่าใช้สอยอ่ืนๆ       500.-บาท  
   11. ค่าจ้างท าสื่อประชาสมัพันธ์    2,000.-บาท  
          รวมเป็นเงินทั้งสิน 25,000.-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. ประชุมวางแผนงานเตรียมความ
พร้อม 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนิน
กิจกรรม 

            

ขั้นด าเนินการ (D) 
1. ด าเนินกิจกรรม 

            

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. สรุปผลการด าเนินงาน 
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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. 
ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A) 
1. วิเคราะหผ์ลการด าเนินงานและ
วางแผนปรับปรุงเพื่อก าหนดแนว
ทางการจัดโครงการในครั้งต่อไป 

            

 
10.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 

1)   วัน เวลา ในการจัดกิจกรรม ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 
2)   สถานท่ีจัดกิจกรรม  คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (ภายใน) และ/หรือ   
  หน่วยงานหรือสถาบันการศึกษาอืน่ๆ (ภายนอก) 
 

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1) หลักสตูรระดับปริญญาตรีของภาควิชากายวิภาคศาสตร์ เป็นที่รู้จักของนักเรียน อาจารยต์ามสถานศกึษาต่างๆ และผู้ที่

สนใจ 
2)   มีผู้เข้าร่วมโครงการสนใจเข้าศึกษาต่อในหลักสตูรระดับปริญญาตรีของภาควิชากายวิภาคศาสตร์ 
3) หลักสตูรระดับปริญญาโทและเอกของภาควิชากายวิภาคศาสตร์ เปน็ท่ีรู้จักของนิสิต และผู้ที่สนใจท่ัวๆไป 
4)   มีผู้เข้าร่วมโครงการสนใจเข้าศึกษาต่อในหลักสตูรระดับปริญญาโทและเอกของภาควิชากายวิภาคศาสตร์ 

 
12. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPI) 

ปริมาณ คุณภาพ เวลา ต้นทุน 
1. มีการประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับปรญิญาตรี  
อย่างน้อย 1 ครั้ง 
2. มีการประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบณัฑิตศึกษา 
อย่างน้อย 1 ครั้ง 
3. มีการประชุมคณะกรรมการประจ าหลักสูตร อย่างน้อย
หลักสตูรละ 2 ครั้ง 
 

1.ผู้เข้าร่วมโครงการมีความ
สนใจเข้าศึกษาต่อในหลักสตูร
ของภาควิชา 

2.มีการติดตามผลการ
ด าเนินการของหลักสูตรอย่าง
ต่อเนื่อง 

ตุลาคม 2561 – 
กันยายน 2562 

25,000 บาท 

 
13. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 

 สกอ.    ตัวช้ีวัดที ่3.1   สงป.   ตัวช้ีวัดที่.................  EdPEx   หมวดที่................. 
 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่ 5.2   สมศ.   ตัวช้ีวัดที่.................   

 
14. การติดตามและประเมินผลโครงการ  (โปรดระบุให้ชัดเจน)  

1) การประเมินผลเชิงปริมาณตามตัวช้ีวัด (KPI) ที่ก าหนด 
 2) การประเมินผล / ติดตามผล ภายหลังเสร็จสิ้นโครงการ  
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1. รหัสโครงการ  (ตามเล่มรายได้) โครงการบริการวิชาการแก่สังคม 
   รหัสโครงการ    กว.505/62   โครงการบริการวิชาการ  
   
2.  ความสอดคล้องกับพันธกิจ 

 การผลติบณัฑิต      หลัก    รอง  การวิจัย      หลัก    รอง 
 การบริการวิชาการแก่สังคม  หลัก    รอง  การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม    หลัก รอง 
  บริหารจัดการ      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  กลยุทธ์ที่ 1, 2  หลัก    รอง   
 แผนกลยุทธ์ดา้นบริการสุขภาพ กลยุทธ์ที่ 3  หลัก    รอง   
   นโยบายที่ 4 ส่งเสริมการด าเนินงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ให้กว้างขวาง แพร่หลาย และยั่งยืน 
 แผนกลยุทธ์ดา้นท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม  กลยุทธ์ที่ 2     หลัก รอง    
  นโยบายที่ 5 ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและปรับปรุงระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย ให้มีประสทิธิภาพ 
 แผนกลยุทธ์ดา้นบริหารจัดการ  กลยุทธ์ที.่.......     หลัก    รอง    
   นโยบายที่ 6 เร่งรัดด าเนินการด้านการบริหารสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัยให้เหมาะสมกับสถานการณ์ เพื่อสร้างขีด 
 ความสามารถในการแข่งขันในระดับประเทศและนานาชาต ิ
 แผนกลยุทธ์ดา้นการจดัการทรัพยส์ิน  กลยุทธ์ที.่.......     หลัก    รอง    

3.2 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน (ถ้ามี) 
       ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  กลยทุธ์ที ่ 2.4  มาตรการที ่ 2.4.1 

 

4.  ผู้รับผิดชอบ  
  4.1 หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวทิยาศาสตร์การแพทย ์

  4.2 ผู้รับผิดชอบ    1) อ.รัชนี  ชนะสงค์  โทร 4645 

    2) นิสิตภาควิชากายวิภาคศาสตร ์

 4.3 ผู้ประสานงาน   1) ดร.เขมิสา ศรีเสน  โทร 4675 

    2) ดร.ศศิประภา ขุนชัย  โทร 4673 

    2) นางรุ่งรัตน์  ฉันทพานิช   โทร 4705 

    3) นายพิสิฐ แสงอนันตการ โทร 4723 

    4) นางสาวสุรีพร นาคอัง   โทร 4754 
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 4.4 ผู้รายงานผล   1) อ.รัชนี  ชนะสงค์  โทร 4645 

    2) นายพิสิฐ แสงอนันตการ โทร 4723 

    3) นางสาวสุรีพร นาคอัง   โทร 4754 

 

5. หลักการและเหตุผล 

  ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีความพร้อมที่จะเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับโครงสร้างร่างกายของ
มนุษย์ให้กับชุมชุน และผู้ที่สนใจ  อีกทั้งเป็นแหล่งเยี่ยมชม ดูงาน และศึกษาหาความรู้ทางกายวิภาคจากร่างอาจารย์ใหญ่และ
หุ่นจ าลองร่างกายมนุษย์   โดยเฉพาะร่างอาจารย์ใหญ่ถือเป็นสื่อการเรียนการสอนและการวิจัยที่ส าคัญอย่างยิ่งในการศึกษาหาความรู้  
ดังนั้นภาควิชากายวิภาคศาสตร์ จึงได้มีการด าเนินการเกี่ยวกับการผลิตและพัฒนาสื่อเพื่อใช้ในกิจกรรมการบริการวิชาแก่ชุมชน 
นอกจากนี้ภาควิชายังมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในด้านกายวิภาค และสาขาอื่นๆ เช่น ความรู้ทางด้านพยาธิสภาพของโรค
ต่างๆ  องค์ความรู้ใหม่ที่ได้จากการท าวิจัยของบุคลาการภาควิชาที่สามารถถ่ายทอดลงสู่ชุมชน ให้กับประชาชนที่สนใจ เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชน และสภาพแวดล้อมของชุมชนในชนบทให้สามารถดูแลตนเองได้  ให้มีความเป็นอยู่ในชีวิตประจ าวันได้
ถูกต้องเหมาะสมอย่างยั่งยืน    อันเป็นหนทางหนึ่งที่จะท าให้เกิดการส่งเสริมสุขภาวะของประชากร และห่างไกลจากโรคได้เป็นอย่างดี   
รวมทั้งภาควิชาต้องการพัฒนาผลการเรียนรู้ของนิสิตโดยให้นิสิตได้มีโอกาสน าความรู้จากห้องเรียนถ่ายทอดให้กับชุมชน เพื่อ
ส่งเสริมอัตลักษณ์ของนิสิต รวมทั้งคุณลักษณะทางคุณธรรม และจริยธรรม  ดังนั้นภาควิชากายวิภาคศาสตร์   จึงจัดโครงการบริการ
วิชาการด้านกายวิภาคศาสตร์ขึ้นเพื่อใหบ้ริการวิชาการแก่ชุมชุนได้อย่างต่อเนื่อง 
 
6. วัตถุประสงค ์

1. เพื่อให้ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ได้เป็นแหล่งความรู้ของชุมชน 
2. เพื่อบูรณาการบริการวิชาการกับการเรยีนการสอนที่ท าให้นิสิตได้พฒันาผลการเรยีนรู้ ซึ่งช่วยส่งเสริมอัตลักษณ์

ให้กับนิสิต รวมทั้งได้มีการบูรณาการกับงานวิจัยของภาควิชา 
3. เพื่อใหโ้อกาสบุคลากรภาควิชาและนิสิตได้น าความรูไ้ปช่วยส่งเสรมิสุขภาพคนในชุมชน 
4. เพื่อสร้างจิตสาธารณะให้กับบุคลากรและนสิิตในการเป็นผู้ให้บริการความรูสู้่ชุมชนอย่างต่อเนื่องและยัง่ยืน 
5. เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดรีะหว่างหน่วยงานของมหาวิทยาลัยกับชุมชน 
6. เพื่อให้ภาควิชาไดผ้ลติและพัฒนาสื่ออย่างต่อเนื่องส าหรับน าไปใช้ประกอบการท ากิจกรรมบริการวิชาการได้อย่าง

เพียงพอ และต่อเนื่อง 

7.  เป้าหมายของโครงการวิชา 
      7.1. เป้าหมายการด าเนินงาน 
 จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการรวมทั้งสิน้  300 คน  ประกอบด้วย    
     นิสิต       จ านวน     80  คน 
     อาจารย์/บุคลากร    จ านวน     20  คน 
  อื่นๆ ได้แก ่   จ านวน   200  คน 

-  นักเรียนและประชากรในเขตพืน้ท่ีโรงเรียน / ชุมชน  จ านวน   150 คน 
-  หน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชน จ านวน   50 คน  (รวมทั้งสถาบันการศึกษาต่างๆ และบุคคลทั่วไป)   
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7.2. กิจกรรม/เนื้อหาท่ีจะด าเนินการ 
 1)  ออกหน่วยบริการชุมชนเพื่อให้ความรู้ด้านกายวิภาคศาสตร์ และตรวจสุขภาพทั่วไปแก่ชาวบ้านที่อยู่ในชุมชน  
 2)  เป็นแหล่งเยี่ยมชม ดูงาน และศึกษาความรู้ทางด้านกายวิภาค 
 
8. งบประมาณด าเนินการ  
  รายได้ 25,000.-บาท  
ระบุรายละเอียด (แหล่งงบประมาณ)  กองทุนบริการวิชาการ แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม งานบริการวิชาการแก่ชุมชน 
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ หมวดเงินอุดหนุน โครงการบริการวิชาการแก่สังคม 

รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
 1.  ค่าอาหารว่าง         2,000.-บาท 
 2.  ค่าอาหารกลางวัน         3,000.-บาท 
       3.  ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าท่ีพัก และค่าพาหนะ        3,000.-บาท 
       4.  ค่ารถตู้เช่าพร้อมน้ ามัน        4,000.-บาท 
       5.  ค่าวัสดุเชื้อเพลิง         1,200.-บาท 
 6.  เงินสมทบพนักงานขับรถ          500.-บาท 
                  7.  ค่าจ้างเหมาและบริการ                                                            5,000.-บาท 
                  8.  เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ        2,000.-บาท 
 9.  ค่าวัสดุในโครงการ         2,300.-บาท 
 10. ค่าจ้างซักถุงนอน        1,000.-บาท 
 11.  ค่าใช้สอยอ่ืนๆ         1,000.-บาท 
      รวมท้ังสิ้น  25,000.-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. พิจารณาข้อมลูการวิเคราะห์ผล 
การให้บริการวิชาการแก่ชุมชนใน
ปีงบประมาณที่ผ่านมา และแนวทาง
ปรับปรุงการด าเนินงานของ
ปีงบประมาณ 2562  
2. พิจารณาข้อมลูการวิเคราะห์ผลการ
เข้าเยี่ยมชม ดูงาน และศึกษาความรู้
ทางกายวิภาคของหน่วยงานทั้งใน-
นอกสถาบัน ในปีงบประมาณที่ผ่านมา 
และแนวทางปรับปรุงการด าเนินงาน
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ของปีงบประมาณ 2562 
3. วางแผน/ก าหนดช่วงระยะเวลาที่
เหมาะสมที่ภาควิชาสามารถเปดิให้
หนว่ยงานต่างๆ จากภายนอกเข้าเยี่ยม
ชมและศึกษาดูงานได้ โดยจดัท าตาราง
ประจ าปีงบประมาณ 2562  
4. ออกพื้นที่ / แหล่งชุมชนเป้าหมาย
ภายนอกของปีงบประมาณ 2562 เพื่อ
วางแผนการจัดกจิกรรมให้สอดคลอ้ง
ความต้องการของชุมชน 
5. ส ารวจและวางแผนเพิม่การจดัท า
สื่อกล่องอะครลิิคช้ินส่วนอาจารย์ใหญ่
ทีไ่ม่มี หรือไม่เพยีงพอ 
ขั้นด าเนินการ (D) 
1. ขออนุมัติโครงการและแต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินงาน 
2. ประชุมคณะท างานเพื่อหาแนวทาง
ในการให้บริการที่เกดิประโยชน์ตอ่
หน่วยงานต่างๆ และชุมชน รวมทั้ง
ภาควิชา 
3. ประชาสัมพันธ์โครงการทั้งภายใน
และภายนอกหน่วยงาน ทาง 
website, facebook และสื่อต่างๆ 
4. ส ารวจนิสติเข้าร่วมในการใหบ้รกิาร
วิชาการแต่ละครั้ง เพื่อเป็นการบูรณา
การงานบริการเข้าสู่งานดา้นการเรียน
การสอน  

            

5. ด าเนินการให้บริการทางด้าน
วิชาการโดยเป็นแหล่งเรียนรู้แก่
หน่วยงานท้ังใน-นอกสถาบัน และออก
ให้บริการแก่ชุมชน 

            

6. จัดท าสื่อกล่องอะครลิิคช้ินส่วน
อาจารย์ใหญ ่

            

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1.ผู้เข้าร่วมโครงการท าแบบประเมิน 
ผลโครงการ  
2. สรุปจ านวนช้ินงาน สื่อกล่อง 
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อะคริลิคช้ินส่วนอาจารย์ใหญ ่
3. สรุปผลการด าเนินงานโครงการ 
ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน(A) 
1. น าผลประเมินโครงการมาวิเคราะห์
ผลด าเนินกิจกรรมเพื่อหาจุดแข็งและ
จุดอ่อน 
2. หาแนวทางการปรับปรุงตามผลการ
ประเมิน 

            

 
10.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 
 1)  วัน เวลา ในการจัดกิจกรรม ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 
 2)  สถานท่ีจัดกิจกรรม ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวทิยาศาสตร์การแพทย์  
  ม.นเรศวร และหมู่บ้านหรือโรงเรียนในชุมชน 
  อย่างน้อย 1 แห่ง 
 
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1)  ภาควิชากายวิภาคศาสตรไ์ด้เปน็แหล่งความรู้ให้กับชุมชน 
 2)  มีการบูรณาการกับการเรียนการสอนและงานวิจัย 
 3)  บุคลากรภาควิชาและนิสติได้น าความรูไ้ปพัฒนาชุมชน 
 4)  บุคลากรและนสิิตมีจิตสาธารณะในการเป็นผู้ให้บริการความรูสู้ชุ่มชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
 5)  เกิดความสัมพันธ์ที่ดรีะหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชน 

6)  ภาควิชามีสื่อที่เหมาะสม เพยีงพอส าหรับน าไปใช้ประกอบการท ากิจกรรมบริการวิชาการทั้งภายนอกและ     
                ภายในหน่วยงานได้อย่างต่อเนื่อง 

 
12. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPI) 

ปริมาณ คุณภาพ เวลา ต้นทุน 
1. มีหน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชน รวมทั้ง
สถาบันการศึกษาต่างๆ เข้าเยี่ยมชมและศึกษา 
ดูงาน ไม่น้อยกว่า 3 สถาบัน 
2. มีการออกหน่วยในชุมชนอย่างน้อย 1 แห่ง 
3. มีการบูรณาการกับการเรียนการสอนอย่าง 
น้อย 3 รายวิชา 
4. มีการบูรณาการกับงานวิจยัอยา่งน้อย  
1 โครงการ/ผลงาน 
5. มีกล่องอะคริลคิช้ินส่วนอาจารย์ใหญ่ส าหรับใช้ 
เป็นสื่อตั้งแสดงในกิจกรรมบริการวิชาการแก่
สงัคม  ไม่น้อยกว่า 5 ตัวอย่าง 

1. ผู้ให ้และผูร้ับบริการ
ของทุกกิจกรรม มีระดับ
ความพึงพอใจอยู่ใน
เกณฑด์ี (ไม่น้อยกว่า 
3.51) 
2. บุคลากรและนิสติม ี
จิตสาธารณะต่อชุมชน 
ในฐานะเป็นผู้ให้บริการ
ความรูสู้่ชุมชนได้อย่าง 
ต่อเนื่อง และยั่งยืน  

ตุลาคม 2561 – 
กันยายน 2562 

25,000.- บาท 
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13. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 สกอ.    ตัวช้ีวัดที ่ 3.1, 5.1, 5.2     สงป.   ตัวช้ีวัดที่.................  EdPEx   หมวดที่................. 
 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.................  สมศ.   ตัวช้ีวัดที ่8  

 
14. การติดตามและประเมินผลโครงการ  (โปรดระบุให้ชัดเจน)  
      1.  ประเมินผลเชิงปริมาณตามตัวช้ีวัด (KPI) ที่ก าหนด 
 2.  ประเมินผลเชิงคณุภาพตามตัวช้ีวัด (KPI) ที่ก าหนด โดยใช้ระดับความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมของกลุ่มเปา้หมาย   
           และการอาสาเข้าร่วมโครงการของบุคลากรและนสิิตภาควชิา 
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1.รหัสโครงการ  (ตามเล่มรายได้) โครงการพัฒนาคุณภาพองค์กร 
รหัสโครงการ       กว.506/62 โครงการวันข้ึนปีใหมภ่าควิชากายวิภาคศาสตร ์
 
2.  ความสอดคล้องกับพันธกิจ 

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

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

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

3.2 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน (ถ้ามี) 
   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 กลยทุธ์ที ่5.3 มาตรการที ่5.3.1 

 
4.  ผู้รับผิดชอบ 
 4.1 หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวทิยาศาสตร์การแพทย ์

 4.2 ผู้รับผิดชอบ   ดร.กรรณิการ ์ อรรถปัณยวนิช โทร 4670 

 4.3 ผู้ประสานงาน   ดร.นราวดี  ชมภู  โทร 4672 

    นางรุ่งรัตน์  ฉันทพานิช โทร 4705 

    นางสาวสุรีพร นาคอัง  โทร 4723 

 4.4 ผู้รายงานผล   ดร.กรรณิการ ์ อรรถปัณยวนิช โทร 4670 

    นางสาวสุรีพร นาคอัง  โทร 4723 

 
 



212 
 

5. หลักการและเหตุผล 
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีภารกิจหลักในการจัดการเรียนการสอน เพื่อผลิตบัณฑิตที่

มีคุณภาพ โดยภาควิชารับผิดชอบสอนการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คือ หลักสูตรปริญญาโท และ
ปริญญาเอก สาขากายวิภาคศาสตร์  และหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาพยาธิวิทยากายวิภาค  

ดังนั้น เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีภายในภาควิชา ท้ังระหว่างนิสิตต่างช้ันปี, นิสิตกับอาจารย์และบุคลากร กิจกรรม
แนวสร้างสรรค์ตามวาระโอกาสที่เหมาะสม เช่น การท าบุญเนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่ งานจิตอาสา เพื่อเสริมสร้างและ
พัฒนานิสิตในด้านคุณธรรมและจริยธรรม ความรับผิดชอบ ความสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ดี และยัง
เป็นโอกาสที่จะเสริมสร้างความรักศรัทธาในสถาบัน ในวิชาชีพ และเพิ่มขวัญและก าลังใจ ในการตั้งใจศึกษา และท าหน้าท่ีของ
ตนให้ดียิ่งๆ ขึ้นทั้งนิสิต และบุคลากร และเพื่อเป้าหมายหลักของมหาวิทยาลัยที่ต้องการจะผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ ท้ังคุณลักษณะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ และคุณลักษณะตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต  
 
6. วัตถุประสงค ์

1. เพื่อท าความรู้จัก สร้างความคุ้นเคยระหว่างบุคลากรกับนสิิตภายในภาควิชา 
2. เพื่อให้นิสิตรุ่นพี่ รุ่นน้อง ได้ท ากิจกรรมร่วมกัน และฝึกฝนทักษะการท างานเป็นทีม การเสียสละเพื่อสว่นรวม  
3. เพื่อเป็นการปลูกจิตส านึกท่ีถูกต้อง มีคุณธรรม จริยธรรมอันมั่นคงให้กับนิสิตและบุคลากรในภาควิชา 
4. เสรมิสร้างความรักองค์กร รักในวิชาชีพ มีความสามัคคี เป็นน้ าหนึ่งใจเดียว 
5. เพื่อเริ่มต้นเข้าสู่ปีใหม่ด้วยความสขุ สร้างขวัญก าลังใจให้บุคลากร  

 
7.  เป้าหมายของโครงการ 
 7.1 เป้าหมายการด าเนินงาน 
  จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนท้ังสิ้น  130 คน  ประกอบด้วย 
  นิสิต   จ านวน  120  คน 
  อาจารย์/บุคลากร   จ านวน  10 คน 
  อื่นๆ   จ านวน  - คน 
 7.2 กิจกรรม/เนื้อหาท่ีจะด าเนินการ 

1)  จัดบรรยายพิเศษเกี่ยวกับความสามัคคี ความเป็นน้ าหนึ่งใจเดียว เพือ่เป็นการปลูกสร้างความเข้มแข็งในนิสิต 
ทุกช้ันปี โดยหัวหน้าภาควิชากายวภิาคศาสตร์  

2) ท ากิจกรรมการท าบุญวันขึ้นปีใหมร่่วมกัน   
3) ท ากิจกรรมจติอาสาร่วมกัน เพื่อท าความสะอาดอาคารกายวิภาคศาสตร ์

 



213 
 

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

รายละเอียดค่าใช้จ่าย(จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
1.  ค่าอาหารว่าง                             500.-บาท 
2.  ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม              1,000.-บาท 
3.  ค่าอาหารส าหรับพระสงฆ ์    1,500.-บาท 
4.  ค่าปัจจัยถวายพระสงฆ ์     1,000.-บาท 

  5.  ค่าวัสดุในโครงการ                               500.-บาท 
  6.  ค่าใช้สอยอ่ืนๆ                                            500.-บาท 

   รวมเป็นเงินทั้งสิ้น         5,000.-บาท  
 หมายเหตุ    ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ  
 
9. ขั้นตอนและแผนการด าเนินงาน (PDCA)  

กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ขั้นวางแผนงาน (P) 
1. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
2. ประชุมก าหนดรูปแบบการจัด
กิจกรรม  

            

ขั้นด าเนินการ (D) 
1. ประชาสมัพันธ์การจัดกจิกรรม 
2. ด าเนินงานตามกจิกรรม  

            

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. จัดท าสรุปและประเมินผลโครงการ 

            

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A) 
1. วิเคราะห์การด าเนินงาน และน า 
ข้อเสนอแนะไปวางแผนปรับปรุงการ
จัดโครงการในปีต่อไป 

            

10.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 
1)   วัน เวลา ในการจัดกิจกรรม ธันวาคม 2561 – มกราคม 2562 
2)   สถานท่ีจัดกิจกรรม  อาคารกายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลยันเรศวร 

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1) นิสิตมีจิตส านึกท่ีถูกต้อง มีคุณธรรม จริยธรรมอันมั่นคง 
  2) นิสิตได้แสดงความมีน้ าใจ การมีจิตอาสา และมีประสบการณฝ์ึกจิตให้มีคณุธรรม 

3) นิสิตไดฝ้ึกการท างานหรือกิจกรรมเป็นทีม และได้พัฒนาตนเองจากการด าเนินการจัดกจิกรรม 
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12. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPI) 
ปริมาณ คุณภาพ เวลา ต้นทุน 

มีผู้เข้าร่วมโครงการอย่างน้อย
ร้อยละ 85 ของจ านวนนิสิต
และบุคลการทั้งหมด 

นิสิตและบุคลากรมคีวามพึง
พอใจต่อโครงการ อยู่ในเกณฑ์
ดี (ไม่น้อยกว่า 3.51) 

พฤศจิกายน 2561 – มกราคม 
2562 

5,000.-บาท 

 
13. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 

 สกอ.    ตัวช้ีวดัที ่ 1.1   สงป.   ตัวช้ีวัดที่.................  EdPEx   หมวดที่................. 
 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.................  สมศ.   ตัวช้ีวัดที ่3, 4  

 
14. การติดตามและประเมินผลโครงการ  (โปรดระบุให้ชัดเจน)  
  1.  ประเมินผลเชิงปริมาณและคณุภาพ ตามตัวช้ีวดั (KPI) ที่ก าหนด      
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1. รหัสโครงการ  (ตามเล่มรายได้) -  
   รหัสโครงการ  กว.601/62 โครงการพิธีท าบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ร่างอาจารย์ใหญ่ ประจ าปีการศกึษา 2562 
 
2.  ความสอดคล้องกับพันธกิจ 

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

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

3.1  นโยบายมหาวิทยาลัย  
  นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาอย่างมคีุณภาพ 
 แผนกลยุทธ์ดา้นการผลติบัณฑติ  กลยุทธ์ที่ 2, 3     หลัก รอง    
   นโยบายที่ 2 ส่งเสริม สนบัสนุน การวิจัยของมหาวิทยาลัย 
 แผนกลยุทธ์ดา้นการวิจัย  กลยุทธ์ที.่.......     หลัก    รอง    
   นโยบายที่ 3 ส่งเสริมการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมให้กว้างขวางและทั่วถึง 
 แผนกลยุทธ์ดา้นการบริการวิชาการ  กลยุทธ์ที.่.......     หลัก    รอง    
   นโยบายที่ 4 ส่งเสริมการด าเนินงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ให้กว้างขวาง แพร่หลาย และยั่งยืน 
 แผนกลยุทธ์ดา้นท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม  กลยุทธ์ที่ 2, 4  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 5 กลยทุธ์ที ่5.3 มาตรการที ่5.3.1 
   
4.  ผู้รับผิดชอบ  
  4.1 หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวทิยาศาสตร์การแพทย ์
  4.2 ผู้รับผิดชอบ    1) ผศ.ชนสรณ ์ ภูเด่นแดน โทร 4670 

 4.3 ผู้ประสานงาน   1) ดร.อิทธิพล พวงเพชร  โทร 4673 
    2) นางรุ่งรัตน์  ฉันทพานิช โทร 4705 

    3) นางสาวสุรีพร นาคอัง  โทร 4754 

 4.4 ผู้รายงานผล   1) ผศ.ชนสรณ ์ ภูเด่นแดน โทร 4670   
    2) นางสาวสุรีพร นาคอัง  โทร 4754 
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 5. หลักการและเหตุผล 
กายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์นั้น มีความส าคัญเป็นอย่างมากต่อการเรียนการสอนของนิสิตในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ซึ่ง

ต้องอาศัยร่างกายของมนุษย์เพื่อใช้ประกอบการเรียน ท าให้ผู้ที่ศึกษาเกิดความเข้าใจในบทเรียนนั้นอย่างลึกซึ้งและร่างกายมนุษย์ที่
น ามาใช้ส าหรับการเรียนการสอนนั้นได้มาจากผู้อุทิศตนเพื่อการศึกษาที่บริจาคร่างกายไว้เป็นวิทยาทานและได้เสียชีวิตลงแล้วซึ่งถือว่า
เป็นความเสียสละอย่างยิ่งน้ัน การท าบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้อุทิศตนเหล่านี้จึงเป็นวิธีแสดงออกถึงความเคารพและแสดงซึ่งความกตัญญู
กตเวทีต่อท่านที่ได้เสียสละร่างกายเพื่อให้การเรียนการสอนกายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์เกิดประสิทธิภาพสูงสุดรวมทั้งเป็นการสร้าง
จิตส านึกด้านคุณธรรม จริยธรรมและความตระหนักในวัตถุประสงค์ของการศึกษาแก่ผู้ท าการศึกษาเพื่อให้ได้รับความรู้สูงสุด 

 
6. วัตถุประสงค ์

1. เพื่อท าบุญอุทิศส่วนกุศลแด่อาจารย์ใหญ่ผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา 
2. เพื่อเป็นการสร้างจิตส านึกทางด้านคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่บุคลากรและนิสิตสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
 

7.  เป้าหมายของโครงการ 
      7.1. เป้าหมายการด าเนินงาน 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนท้ังสิ้น 530 คน ประกอบด้วย 
นิสิต  จ านวน   200  คน 
อาจารย์/บุคลากร จ านวน      30  คน 
ญาติอาจารย์ใหญ ่ จ านวน   300  คน 

  7.2. กิจกรรม/เนื้อหาท่ีจะด าเนินการ 
1. จัดพิธีท าบุญอุทิศส่วนกุศลตามแบบพุทธศาสนพิธีที่ถูกต้อง 
2. ร่วมถวายภตัตาหารและเครื่องปัจจัยไทยธรรมแด่พระภิกษุสงฆ์ 
3. นิสิตผูร้่วมโครงการกล่าวขอขมาตอ่ร่างอาจารย์ใหญ่ที่น าข้ึนศึกษาในปีการศึกษา 2562 

 
8. งบประมาณด าเนินการ  
  หน่วยงานภายนอก  60,000.-บาท  เงินรับฝาก-โครงการผลติแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท ปี 2561 

รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
 1.  ค่าอาหารว่าง     10,000.-บาท 
 2.  ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม   17,000.-บาท 
 3.  ค่าอาหารส าหรับพระสงฆ ์     3,000.-บาท 
 4.  เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ   3,000.-บาท 
 5.  ค่าวัสดุในโครงการ     12,000.-บาท 
 6.  ค่าปัจจัยถวายพระสงฆ ์     2,000.-บาท 
 7.  ค่าตอบแทนผู้ประกอบพิธีการ       300.- บาท 
 12.  ค่าสาธารณูปโภค (ค่าแสตมป์)      300.-บาท 
                  13.  ค่าบริการไปรษณีย์                                                  2,700.-บาท 
                  14.  ค่าจ้างท าไวนิล      1,200.-บาท 
 15.  ค่าจ้างอัดรูปพร้อมกรอบ     2,500.-บาท 
 16. ค่าจ้างท าสื่อประชาสมัพันธ์     2,000.-บาท 
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 17.  ค่าใช้สอยอ่ืนๆ      4,000.-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. ประชุมเตรียมความพร้อมนิสิตกลุ่ม 
วิทยาศาสตร์สุขภาพ 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 

            

ขัน้ด าเนินการ(D) 
1. จัดสถานท่ีและซักซ้อมพิธีการตา่งๆ 
2. ท าบุญอุทิศส่วนกุศลแดร่่าง 
อาจารย์ใหญ ่

            

ขั้นสรุปและประเมินผล(C) 
1. จัดท าสรุปประเมินผลโครงการ 

            

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน(A) 
1. น าข้อเสนอแนะและความเป็นไปไดไ้ป 
วางแผนปรับปรุงในการจัดโครงการปี
ต่อไป 

            

 
10.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 

1) วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม   เมษายน - สิงหาคม 2562  
2) สถานท่ีจัดกิจกรรม    ห้องสัมมนาเอกาทศรถ 301 อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ร่างอาจารย์ใหญ่ผู้อทุิศร่างกายเพื่อเป็นวิทยาทาน ได้รับการท าบุญอุทิศส่วนกุศลตามแบบพุทธศาสนพิธี 
2. นิสิตและบุคลากรมีจิตส านึกทางด้านคุณธรรม จริยธรรมและความกตัญญูกตเวที 
 
 
 
 
 
 
 
 



218 
 

12. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPI) 
ปริมาณ คุณภาพ เวลา ต้นทุน 

1 . นิ สิ ต ส าย วิท ย าศ าส ต ร์
สุขภาพเข้าร่วมโครงการไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 
2 . ญ าติ อ าจารย์ ใหญ่ ต อบ
รับเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของโต๊ะปฏิบัติการ 
3. นิสิตเข้าร่วมงานตรงต่อเวลา
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ) 
4. นิสิตไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
(ของผู้เข้าร่วมโครงการ) ได้เข้า
ร่วมประกอบพิ ธีกรรมทาง
ศาสนา 
5. นิสิตไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
(ของผู้เข้าร่วมโครงการ) ได้เข้า
ร่วมปฏิญาณตนเพื่อตระหนัก
ถึงการมีความซื่อสัตย์ต่อตนเอง
และผู้อื่น 

1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีคะแนน
ระดับความพึงพอใจต่อการจัด
กิจกรรมเฉลี่ยอยู่ ในเกณฑ์ดี 
(ไม่น้อยกว่า 3.51) 
2. นิสิ ตมี สั มมาคารวะและ
ส านึกในพระคุณของครูบา
อาจารย์อยู่ในเกณฑ์ดี (ไม่น้อย
กว่า 3.51) 

เมษายน - สิงหาคม 2562 60,000.-บาท 

 
13. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 

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

 
14. การติดตามและประเมินผลโครงการ  (โปรดระบุให้ชัดเจน)  

1.    ประชุมเตรียมงานและสรุปโครงการตามแผนการด าเนินโครงการ 
2. ผู้เข้าร่วมโครงการตอบแบบประเมนิโครงการตามที่คณะกรรมการด าเนินการจัดท าข้ึน 
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1. รหัสโครงการ  (ตามเล่มรายได้)  - 
   รหัสโครงการ  กว.602/62 โครงการพิธีพระราชทานเพลิงร่างอาจารย์ใหญ่ ประจ าปีการศึกษา 2561   
 
2.  ความสอดคล้องกับพันธกิจ 

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

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

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

3.2 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน (ถ้ามี) 
   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 กลยทุธ์ที ่5.3 มาตรการที ่5.3.1 
 
4.  ผู้รับผิดชอบ  
  4.1 หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวทิยาศาสตร์การแพทย ์
  4.2 ผู้รับผิดชอบ    1) ดร.อิทธิพล พวงเพชร  โทร 4673 

 4.3 ผู้ประสานงาน   1) ผศ.ชนสรณ ์ ภูเด่นแดน โทร 4670 
    2) นางรุ่งรัตน์  ฉันทพานิช โทร 4705 
    3) นายพิสิฐ แสงอนันตการ โทร 4723 
 4.4 ผู้รายงานผล   1) ดร.อิทธิพล พวงเพชร  โทร 4673   
    2) นายพิสิฐ แสงอนันตการ โทร 4723 
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 5. หลักการและเหตุผล 
การเรียนการสอนด้านกายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์นั้นเป็นองค์ความรู้พื้นฐานที่ส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งต่อนิสิตในสาขา

วิทยาศาสตร์สุขภาพ ซึ่งต้องใช้ร่างกายของมนุษย์มาใช้ในกระบวนการเรียนการสอนเพื่อให้เกิดความเข้าใจในเนื้อหาอย่างถูกต้องและมี
ประโยชน์มากที่สุดแล้วนั้น บัดนี้กระบวนการเรียนการสอนดังกล่าวได้เสร็จสิ้นลงแล้ว ภาควิชากายวิภาคศาสตร์และนิสิตในสาขา
วิทยาศาสตร์สุขภาพจึงจัดพิธีพระราชทานเพลิงและฌาปนกิจร่างอาจารย์ใหญ่ตามขั้นตอนที่พึงปฏิบัติของพุทธศาสนิกชนและ
ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามที่สืบปฏิบัติต่อกันมาเพื่อเป็นการแสดงถึงความกตัญญูกตเวทีต่อท่านอาจารย์ใหญ่ที่
ท่านเป็นผู้ที่มีความเสียสละและมีจิตใจอันเป็นผู้ให้อย่างแท้จริง และเพื่อเป็นเกียรติต่อครอบครัวของท่านอาจารย์ใหญ่สืบต่อไป 
6. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อจัดพิธีพระราชทานเพลิงร่างอาจารย์ใหญ่ประจ าปีการศึกษา 2561 
2. เพื่อเป็นการแสดงความเคารพและความกตัญญูกตเวทีต่อท่านอาจารย์ใหญ่ของนิสิตสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
3. เพื่อการปฏิบัติที่ถูกต้องตามข้อพึงปฏิบัติของพุทธศาสนิกชนและรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดี

งาม 
4. เพื่อเป็นเกียรติแก่ญาติของท่านอาจารย์ใหญ่ 

 
7.  เป้าหมายของโครงการ 
      7.1. เป้าหมายการด าเนินงาน 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนท้ังสิ้น 850 คน ประกอบด้วย 
นิสิต  จ านวน  300  คน 
อาจารย์/บุคลากร จ านวน    50  คน 
ญาติอาจารย์ใหญ ่ จ านวน  500  คน 

7.2. กิจกรรม/เนื้อหาท่ีจะด าเนินการ 
1. จัดพิธีสวดอภิธรรมให้กับร่างอาจารย์ใหญ่ที่จะร่วมพระราชทานเพลิงในปีการศึกษา 2561 
2. จัดพิธีพระราชทานเพลิงร่างอาจารย์ใหญ่เป็นกรณีพิเศษให้กับร่างอาจารย์ใหญ่ 
3. ท าบุญลอยอังคารแด่อัฐิร่างอาจารย์ใหญ่หลังพิธีพระราชทานเพลิง 

 
8. งบประมาณด าเนินการ  
  หน่วยงานภายนอก  300,000.-บาท  เงินรับฝาก-โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท ปี 2561 

รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
 1. ค่าธรรมเนยีม      35,000.-บาท  
 2. เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ     4,000.-บาท  
 3.  ค่าปัจจัยถวายพระสงฆ ์       5,000.-บาท  
 4.  ค่าตอบแทนผู้ประกอบพิธีการ                  3,000.- บาท  
 5.  ค่าวัสดุเชื้อเพลิง        4,000.-บาท  
 6.  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ค่าสนับสนุนยานพาหนะทหาร)    7,000.- บาท   
 7.  ค่าอาหารว่าง      15,800.-บาท    
 8.  ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม    50,000.-บาท 
 9.  ค่าอาหารส าหรับพระสงฆ ์       2,000.-บาท 
 10.  ค่าวัสดุในโครงการ      20,000.-บาท 



221 
 

 11.  ค่าสาธารณูปโภค (ค่าแสตมป์)        300.-บาท 
                  12.  ค่าบริการไปรษณีย์              2,700.-บาท 
 13. ค่าจ้างจัดดอกไม ้      50,000.-บาท  
 14. ค่าจ้างเผาร่างอาจารย์ใหญ ่     15,000.-บาท  
 15.  ค่าจ้างพิมพ์หนังสือ      40,000.-บาท  
 16.  ค่าจ้างท าไวนิล         1,200.-บาท 
 17.  ค่าจ้างอัดรูปพร้อมกรอบรูป      12,000.-บาท 
 18. ค่าจ้างท าสื่อประชาสมัพันธ์        2,000.-บาท 
 19. ค่าเช่าเครื่องเสียง         5,000.-บาท 
 20. ค่าเช่าพัดลมไอน้ า        3,000.-บาท 
 21. ค่าเช่าระบบไฟ         4,000.-บาท 
 22. ค่าเช่าเต้นท์      12,000.-บาท 
 23. ค่าจ้างการแสดง          5,000.-บาท 
 24.  ค่าใช้สอยอ่ืนๆ        2,000.-บาท 
     รวมทั้งสิ้น                     300,000.-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. ป ระ ชุ ม เต รี ย ม ค วาม พ ร้ อ ม นิ สิ ต ก ลุ่ ม

วิทยาศาสตร์สุขภาพ 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 

            

ขั้นด าเนินการ (D) 
1. จัดสถานท่ีและซักซ้อมพิธีการ 
2. สวดอภิธรรมตามแบบประเพณีปฏิบัติทาง

พระพุทธศาสนาแด่ร่างอาจารย์ใหญ่ 
3. ลอยอังคารแด่อัฐริ่างอาจารย์ใหญ ่

            

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. จัดท าสรุปประเมินผลโครงการ 

            

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A) 
1. น าข้อเสนอแนะและความเป็นไปได้ไป

วางแผนปรับปรุงในการจัดโครงการปีต่อไป 
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10.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 
 1) พิธีพระราชทานเพลิงร่างอาจารย์ใหญ่ ประจ าปีการศึกษา 2561 

เดือนมีนาคม 2562 ณ วัดศรรีัตนาราม (วัดจูงนาง) ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 
2)  พิธีลอยอังคารแด่อัฐิร่างอาจารย์ใหญ่ ประจ าปีการศึกษา 2561 

เดือนสิงหาคม 2562 ณ วัดศรีรัตนาราม (วัดจูงนาง) ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 
 

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1) ร่างอาจารย์ใหญ่ผู้อุทิศร่างกายเพื่อเป็นวิทยาทาน ได้รับการปฏิบัติตามแบบพุทธศาสนพิธี 
2) ร่างอาจารย์ใหญ่ผู้อุทิศร่างกายเพื่อเป็นวิทยาทาน ได้รับการพระราชทานเพลิงเป็นกรณีพิเศษและลอยอัฐิ 
      ตามหลักพุทธศาสนพิธี 
3) นิสิตและบุคลากรมีจิตส านึกทางด้านคุณธรรม จริยธรรมและความกตัญญูกตเวทีรวมถึงสืบสานประเพณีอันดีงาม 

 

12. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPI) 
ปริมาณ คุณภาพ เวลา ต้นทุน 

1 . นิ สิ ต ส าย วิท ย าศ าส ต ร์
สุขภาพเข้าร่วมโครงการไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 
2 . ญ าติ อ าจารย์ ใหญ่ ต อบ
รับเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของโต๊ะปฏิบัติการ 
3. นิสิตเข้าร่วมงานตรงต่อเวลา
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ) 
4. นิสิตไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
(ของผู้เข้าร่วมโครงการ) ได้เข้า
ร่วมประกอบพิ ธีกรรมทาง
ศาสนา 

1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีคะแนน
ระดับความพึงพอใจต่อการจัด
กิจกรรมเฉลี่ยอยู่ ในเกณฑ์ดี 
(ไม่น้อยกว่า 3.51) 
2. นิสิ ตมี สั มมาคารวะและ
ส านึกในพระคุณของครูบา
อาจารย์อยู่ในเกณฑ์ดี (ไม่น้อย
กว่า 3.51) 

ธันวาคม 2561 – 
กันยายน 2562 

300,000.-บาท 

5. นิสิตไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
(ของผู้เข้าร่วมโครงการ) ได้
ตระหนักถึงการมีความซื่อสัตย์
ต่อตนเองและผู้อื่น 

   

 

13. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 สกอ.    ตัวช้ีวัดที ่6.1   สงป.   ตัวช้ีวัดที่.................  EdPEx   หมวดที่................. 
 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.................  สมศ.   ตัวช้ีวัดที ่10  

 

14. การติดตามและประเมินผลโครงการ  (โปรดระบุให้ชัดเจน)  
1. ประชุมเตรียมงานและสรุปโครงการตามแผนการด าเนินโครงการ 
2. ผู้เข้าร่วมโครงการตอบแบบประเมนิโครงการตามที่คณะกรรมการด าเนินการจัดท าข้ึน 


