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1. รหัสโครงการ  (ตามเล่มรายได้) โครงการพัฒนาคุณภาพองค์กร 
    รหัสโครงการ   บร.501/63 โครงการทีมบริหารพบปะและรับฟังความคิดเห็นของบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
 

Value Chain    ต้นนํ้า   กลางนํ้า   ปลายนํ้า    
 
2.  ความสอดคล้องกับพันธกิจมหาวิทยาลัย 

  การผลิตบัณฑิต     หลัก รอง  การวิจัย      หลัก รอง 
  การบริการวิชาการแก่สังคม     หลัก รอง  การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม    หลัก    รอง 
 บริหารจัดการ   หลัก    รอง 

 
3.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ  

3.1   ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564)  
 ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2562-2564)  

   ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพฯ 
  กลยุทธ์ท่ี............ แนวทางการขับเคล่ือน........ ตัวช้ีวัดท่ี..............     หลัก    รอง 
  ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การเพิ่มขีดความสามารถการวิจัย เพื่อสร้างนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ 
  กลยุทธ์ท่ี............ แนวทางการขับเคล่ือน........ ตัวช้ีวัดท่ี..............     หลัก    รอง 
  ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การเสริมสร้างศักยภาพการให้บริการวิชาการเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน 
  กลยุทธ์ท่ี............ แนวทางการขับเคล่ือน........ ตัวช้ีวัดท่ี..............     หลัก    รอง 
  ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การส่งเสริมการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม เพื่ออนุรักษ์ สืบสานและเช่ือมโยงกับประเพณีของท้องถิ่น 
  กลยุทธ์ท่ี............ แนวทางการขับเคล่ือน........ ตัวช้ีวัดท่ี..............     หลัก    รอง 
  ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การบริหารจัดการเชิงบูรณาการเพ่ือความเข้มแข็งและย่ังยืน 
  กลยุทธ์ท่ี 5.1   แนวทางการขับเคล่ือน 5.1.1  ตัวช้ีวัดท่ี 5.1.1.1  หลัก    รอง 

 
 3.2 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน (ถ้ามี) 

  นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 5 กลยุทธ์ท่ี 5.1 มาตรการท่ี 5.1.1 
 
4.  ภาพรวมโครงการ/การดําเนินงาน 
 4.1 ลักษณะการดําเนินงาน   โครงการ     การดําเนินงาน 

4.2 ภายใต้แผนงาน(ถ้ามี)................................................................................................ 
4.3 ลักษณะโครงการ     โครงการท่ีใช้งบประมาณ   โครงการท่ีไม่ใช้งบประมาณ 
4.4 วิธีการดําเนินงาน    ดําเนินการเอง     จัดจ้าง 
4.5 รหัส GFMIS ของโครงการ(ถ้ามี).............................................................................. 
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5.  ผู้รับผิดชอบ  
5.1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ   ฝ่ายบริหาร 

5.2 ผู้รับผิดชอบ   ผศ.ดร.รักษิณา พลสีลา  โทร 4732   

5.3 ผู้ประสานงาน   นายวิทยา  ญาณลาพ  โทร 4712  

5.4 ผู้รายงานผล   นายวิทยา  ญาณลาพ  โทร 4712  

 
 6. หลักการและเหตุผล 

 เพื่อเป็นการติดตามประสิทธิผลของการดําเนินงานบริหารท่ีเป็นรูปธรรมตามหลักธรรมาภิบาล หลักการมีส่วนร่วม โดยการสร้าง
บรรยากาศการมีส่วนร่วมและส่งเสริมให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น ตลอดจนได้แนวทางและกลยุทธ์ ในการปฏิบัติงานร่วมกัน
ระหว่างผู้บริหารและบุคลากร และนําข้อมูลท่ีได้นําไปพัฒนาการดําเนินงานตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบายการดําเนินงานต่อไปให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป 
 
7. วัตถุประสงค์ 

1) เพ่ือแลกเปล่ียนและรับฟังความคิดเห็นจากบุคลากร 
 2) เพื่อสร้างบรรยากาศการมีส่วนร่วมและส่งเสริมให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น 
 3) เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรได้ดําเนินงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
8.  เป้าหมายของโครงการ 
      8.1. เป้าหมายการดําเนินงาน 

เชิงผลผลิต 
(Output) 

1. บุคลากรมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ก่อให้เกิดความเช่ือมโยงกับการตัดสินใจในการปฏิบัติงาน
อย่างมีคุณค่าและอย่างชอบธรรม 

เชิงผลลัพธ์
(Outcome) 

1. บรรยากาศแห่งการทํางานภายในองค์กรไปในทางท่ีสร้างสรรค์บนพ้ืนฐานของความเข้าใจ 
2. ผู้บริหารและบุคลากรในคณะ มีการดําเนินงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 8.2 กลุ่มเป้าหมาย (รายกิจกรรม) 

เป้าหมาย หน่วยนับ จํานวน 
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมท่ี 2 กิจกรรมท่ี 3 

จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการจํานวนท้ังส้ิน คน 150 65 65 
นิสิต คน - - - 
บุคลากรสายวิชาการ คน 100 15 15 
บุคลากรสายสนับสนุน คน  50 50 50 
ประชาชน/สังคม....... คน - - - 
ศิษย์เก่า......... คน - - - 
องค์กร/ระบบบริหารจัดการ........... ระบุหน่วยนับ... - - - 
หลักสูตร........... ระบุหน่วยนับ... - - - 
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หมายเหตุ 
กิจกรรมท่ี 1 กิจกรรมทีมบริหารพบปะและรับฟังความคิดเห็นจากบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์  

    (รายงานผลการดําเนินงาน รอบปีท่ี 2) 
กิจกรรมท่ี 2 กิจกรรมทีมบริหารพบปะและรับฟังความคิดเห็นจากบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์  

    และบุคลากรสํานักงานเลขานุการคณะ 
กิจกรรมท่ี 3 กิจกรรมการแลกเปล่ียนเรียนรู้ (KM) การบริหารงานด้านต่างๆ 
  
 8.3 กิจกรรม/เน้ือหา/แผนการใช้จ่ายงบประมาณท่ีจะดําเนินการ (รายกิจกรรม) 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (บาท) 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

(บาท) ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

กิจกรรมท่ี 1                           

ขั้นวางแผนงาน (P) 
1. แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินงาน 
2. จัดประชุมเพ่ือเตรียมงาน 

              

 

          

ขั้นดําเนินการ (D) 
1. จัดกิจกรรม 

        
 

    

ขั้นสรุปและประเมินผล (C)  
1. จัดทําสรุปผลการดําเนินงาน
ของโครงการ 

            
 

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน(A) 
1. สรุปและประเมินผลโครงการ 

            
 

รวม 30,000.-     30,000.- 
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กิจกรรม 
งบประมาณ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (บาท) 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

(บาท) ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

กิจกรรมท่ี 2                           

ขั้นวางแผนงาน (P) 
1. แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินงาน 
2. จัดประชุมเพ่ือเตรียมงาน 

  

  

                     

ขั้นดําเนินการ (D) 
1. จัดกิจกรรม 

   
 

         

ขั้นสรุปและประเมินผล (C)  
1. จัดทําสรุปผลการดําเนินงาน
ของโครงการ 

            
 

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน(A) 
1. สรุปและประเมินผลโครงการ 

            
 

รวม 32,000.-  
 

32,000.- 

 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (บาท) 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

(บาท) ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

กิจกรรมท่ี 3                           

ขั้นวางแผนงาน (P) 
1. แต่งตั้งคณะกรรมการ 
2. ประชุมคณะกรรมการ/
คณะทํางาน 

          

  

             

ขั้นดําเนินการ (D) 
1. จัดกิจกรรม 

      
 

      

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. จัดทําสรุปผลการดําเนินงานของ
โครงการ 

            
 

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A) 
1. สรุปและประเมินผลโครงการ 

           
 

 

รวม 20,000.-    
 

20,000.-  
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9. งบประมาณ  
 9.1 แหล่งงบประมาณ 

  เงินรายได้ 82,000.-บาท        งบประมาณแผ่นดิน...................................บาท   
  แหล่งทุนภายนอก...............................บาท     เงินกู้...................................บาท   
กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุนการจัดการศึกษา  สํานักงานเลขานุการคณะฯ  

หมวดเงินอุดหนุน โครงการพัฒนาคุณภาพองค์กร 
9.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จําแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
       (รายกิจกรรมและระบุแหล่งเงินให้สอดคล้องกับข้อท่ี 9.1) 
กิจกรรมท่ี 1  

ลําดับ รายการ จํานวน (บาท) 
1. ค่าอาหารและเคร่ืองดื่ม,ค่าอาหารว่าง 25,000.-บาท 
2. ค่าวัสดุ 3,500.-บาท 
3. ค่าของท่ีระลึก 1,500.-บาท 

รวม 30,000.-บาท 
*หมายเหตุ   ถัวเฉล่ียทุกรายการ 

 

กิจกรรมท่ี 2  
ลําดับ รายการ จํานวน (บาท) 

1. ค่าอาหารและเคร่ืองดื่ม,ค่าอาหารว่าง 10,000.-บาท 
2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(เบ้ียเล้ียง/ท่ีพัก/พาหนะ) 16,500.-บาท 
3. เงินสมนาคุณ/เงินสมทบพนักงานขับรถ 1,000.-บาท 
4. ค่าวัสดุเช้ือเพลิง 2,000.-บาท 
5. ค่ารถตู้เช่าพร้อมนํ้ามัน 2,000.-บาท 
6. ค่าของท่ีระลึก 500.-บาท 

รวม 32,000.-บาท 
*หมายเหตุ   ถัวเฉล่ียทุกรายการ 

 

กิจกรรมท่ี 3  
ลําดับ รายการ จํานวน (บาท) 

1. ค่าอาหารและเคร่ืองดื่ม,ค่าอาหารว่าง 9,000.-บาท 
2. ค่าเล้ียงรับรอง 2,500.-บาท 
3. ค่าตอบแทนวิทยากร  2,000.-บาท 
4. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(เบ้ียเล้ียง/ท่ีพัก/พาหนะ) 6,000.-บาท 
5. ค่าของท่ีระลึก 500.-บาท 

รวม 20,000.-บาท 
*หมายเหตุ   ถัวเฉล่ียทุกรายการ 
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10.  วัน  เวลา และสถานที่ในการดําเนินการ (รายกิจกรรม) 

ลําดับ รายการ กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมท่ี 3 
10.1 วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม พฤษภาคม 2563 – 

กันยายน 2563 
ธันวาคม 2562 – 
กันยายน 2563 

มีนาคม 2563 –  
กันยายน 2563 

10.2 สถานท่ีจัดกิจกรรม คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

- คณะวิทยาศาสตร์
การแพทย์ มหาวิทยาลัย
นเรศวร 
- สถานท่ีภายนอกอ่ืนๆ 

- คณะวิทยาศาสตร์
การแพทย์ มหาวิทยาลัย
นเรศวร 
- สถานท่ีภายนอกอ่ืนๆ 

 
11. ตัวช้ีวัดความสําเร็จโครงการ (KPI) 

ประเภท ตัวช้ีวัดความสําเร็จ (KPI) 
กิจกรรมท่ี 1 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 

 ปริมาณ 
 
 
 
  คุณภาพ 

1. จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการ  ร้อย
ละ 80 ของคณะ 
 
 
1. ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับฟัง และ
เสนอแนะแนวทางการบริหารงาน
ให้กับทีมบริหาร เพื่อการ
ดําเนินงานร่วมกันอย่างมี
ประสิทธิภาพในปีต่อไป 

1. จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการ  
ร้อยละ 80 ของสํานักงาน
เลขานุการคณะ 
 
1. ผู้เข้าร่วมโครงการ 
(บุคลากร สํานักงานเลขานุการ
คณะ) ได้รับฟัง และเสนอแนะ
แนวทางการบริหารงานให้กับ
ทีมบริหาร เพื่อการดําเนินงาน
ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพใน
ปีต่อไป 

1. จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการ  
ร้อยละ 80 ของคณะ 
 
 
1. ผู้เข้าร่วมโครงการ ได้รับ
ความรู้ในการบริหารงานด้าน
ต่างๆ และสามารถนํามาปรับใช้
ในการปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 
12. ตัวช้ีวัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 

ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดท่ี 9 และ 12  สมศ.   ตัวช้ีวัดท่ี 12-14 
สกอ.    ตัวช้ีวัดท่ี 2.4, 7.1 และ 7.2  สงป.   ตัวช้ีวัดท่ี – 
  

13. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
1) บุคลากรมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ก่อให้เกิดความเช่ือมโยงกับการตัดสินใจในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณค่า 

    และอย่างชอบธรรม 
 2) เกิดบรรยากาศแห่งการทํางานภายในองค์กรไปในทางท่ีสร้างสรรค์บนพื้นฐานของความเข้าใจ 
 3) ผู้บริหารและบุคลากรในคณะ มีการดําเนินงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ 
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14. การติดตามและประเมินผลโครงการ  (โปรดระบุให้ชัดเจน)  
1. การประเมินผลเชิงปริมาณ ตามตัวช้ีวัด (KPI) ท่ีกําหนด 

 
 

     ...............................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                 (ผศ.ดร.รักษิณา  พลสีลา) 
 

       ................................................หัวหน้าหน่วยงาน 
                (นายวิทยา  ญาณลาพ) 
 

                       .................................................คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
                 (รศ.ดร.สุขกิจ  ยะโสธรศรีกุล) 
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1. รหัสโครงการ  (ตามเล่มรายได้) โครงการพัฒนาคุณภาพองค์กร 
    รหัสโครงการ   บร.502/63 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
 

Value Chain    ต้นนํ้า   กลางนํ้า   ปลายนํ้า    
 
2.  ความสอดคล้องกับพันธกิจมหาวิทยาลัย 

 การผลิตบัณฑิต      หลัก    รอง  การวิจัย   หลัก    รอง 
 การบริการวิชาการแก่สังคม     หลัก    รอง  การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม    หลัก    รอง 
 บริหารจัดการ   หลัก    รอง 

 
3.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ  

3.1   ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564)  
 ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2562-2564)  

   ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพฯ 
  กลยุทธ์ท่ี............ แนวทางการขับเคล่ือน........ ตัวช้ีวัดท่ี..............     หลัก    รอง 
  ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การเพิ่มขีดความสามารถการวิจัย เพื่อสร้างนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ 
  กลยุทธ์ท่ี 2.1,2.2 แนวทางการขับเคล่ือน 2.1.1,  ตัวช้ีวัดท่ี 2.1.1.3,2.2.1.1, หลัก    รอง 
          2.2.1,2.2.2  2.2.2.4 
  ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การเสริมสร้างศักยภาพการให้บริการวิชาการเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน 
  กลยุทธ์ท่ี............ แนวทางการขับเคล่ือน........ ตัวช้ีวัดท่ี..............     หลัก    รอง 
  ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การส่งเสริมการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม เพื่ออนุรักษ์ สืบสานและเช่ือมโยงกับประเพณีของท้องถิ่น 
  กลยุทธ์ท่ี............ แนวทางการขับเคล่ือน........ ตัวช้ีวัดท่ี..............     หลัก    รอง 
  ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การบริหารจัดการเชิงบูรณาการเพ่ือความเข้มแข็งและย่ังยืน 
  กลยุทธ์ท่ี 5.1   แนวทางการขับเคล่ือน 5.1.1  ตัวช้ีวัดท่ี 5.1.1.1     หลัก รอง 

 
 3.2 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน (ถ้ามี) 

  นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 5 กลยุทธ์ท่ี 5.1 มาตรการท่ี 5.1.1 
 
4.  ภาพรวมโครงการ/การดําเนินงาน 
 4.1 ลักษณะการดําเนินงาน   โครงการ     การดําเนินงาน 

4.2 ภายใต้แผนงาน(ถ้ามี).............................................................................................. 
4.3 ลักษณะโครงการ     โครงการท่ีใช้งบประมาณ   โครงการท่ีไม่ใช้งบประมาณ 
4.4 วิธีการดําเนินงาน    ดําเนินการเอง     จัดจ้าง 
4.5 รหัส GFMIS ของโครงการ(ถ้ามี)............................................................................. 

 

NU-PL-63 002 
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5.  ผู้รับผิดชอบ  
5.1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ   ฝ่ายบริหาร 

5.2 ผู้รับผิดชอบ   ผศ.ดร.รักษิณา พลสีลา  โทร 4732   

5.3 ผู้ประสานงาน   นางธัวรัตม์ โสภาวัง  โทร 4724  

5.4 ผู้รายงานผล   นางธัญวรัตม์ โสภาวัง  โทร 4724  

 
 6. หลักการและเหตุผล 

 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาองค์กรให้ก้าวลํ้านําการเปล่ียนแปลงท่ี
รวดเร็ว สามารถยืนหยัดท่ามกลางกระแสความเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์  โดยได้ดําเนินการจัดทําแผนกลยุทธ์ของคณะข้ึน เพ่ือให้การ
ดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายท่ีตั้งไว้ ซ่ึงแผนกลยุทธ์ ฉบับปี พ.ศ.2561-2565 ได้กําหนดยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนางานวิจัย นวัตกรรม และ
บริการวิชาการให้มีความโดดเด่น กลยุทธ์ : พัฒนางานวิจัยสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ เป้าหมาย : มีการจัดโครงการสัมมนาพิเศษ (Med 
Sci Seminar Series) และยุทธศาสตร์ท่ี 4 พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความสามารถในสายการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ กลยุทธ์ 
: พัฒนาบุคลากรให้มีความก้าวหน้าในสายงาน  เป้าหมาย : มีกิจกรรมเสริมทักษะท่ีจําเป็นให้แก่บุคลากร  อีกท้ังปัจจุบันท้ังภาครัฐและ
ภาคเอกชนได้ให้ความสําคัญกับการจัดการความรู้ภายในองค์กร (KM : Knowledge Management) กันมากข้ึน เน่ืองจากสภาวะการ
แข่งขันในปัจจุบัน เป็นสาเหตุให้องค์กร ต้องพัฒนาและปรับตัวเอง เพื่อความก้าวหน้าและการอยู่รอด ดังน้ัน การจัดการความรู้ท่ีมีอยู่จึง
เป็นเคร่ืองมือในการนําไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้เป็นส่ิงท่ีท้าทายต่อการเปล่ียนแปลงในยุคปัจจุบัน มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการในทุกมิติสู่การเป็น “องค์กรท่ีมีสมรรถนะสูง มีความม่ันคงและย่ังยืน (High Performance Organization)” เร่งพัฒนาระบบและ
ความสามารถด้านการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล และสามารถรองรับการเปล่ียนแปลงในอนาคต เพื่อผลักดัน
ภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย อีกท้ังปรับการบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงยุทธศาสตร์อันเป็นสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัย ด้วยการพัฒนา
ความสามารถ (Competence) ให้มีสมรรถนะ (Competency) ในการทํางาน เพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงต่าง ๆ นอกจากน้ันเพื่อเป็น
การส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาตนเองเพื่อเข้าสู่ตําแหน่งความก้าวหน้าในสายงานท่ีสูงข้ึนต่อไป   
 เพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปตามแผนกลยุทธ์และพันธกิจของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์  ฝ่ายบริหารจึงได้จัดทําโครงการ
พัฒนาศักยภาพบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยมีกิจกรรมพัฒนาสายสนับสนุนวิชาการ สู่เส้นทางความก้าวหน้าในสายงาน ใน
ประเด็น “พัฒนางานประจําสู่งานวิจัยเพ่ือพัฒนาตนเอง องค์กรและเพ่ือมุ่งสู่ความก้าวหน้าในสายงาน” โครงการดังกล่าวมีแนวทางการนํา
โครงการไปขยายผล คือ  เน่ืองจากโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อการพัฒนางานประจําอย่างเป็นระบบ โดยใช้หลักการทําวิจัยมาใช้ในการ
พัฒนางาน สําหรับผู้ปฏิบัติงานสายสนับสนุนวิชาการของคณะ คาดว่าจะก่อให้เกิดประโยชน์ท่ีสําคัญ คือ ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีทักษะ 
ความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทํางานได้อย่างเป็นระบบ โดยใช้หลักการวิจัยเป็นเคร่ืองมือในการพัฒนา
งานและปรับปรุงงานประจํา อีกท้ังยังเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพด้านความก้าวหน้าในสายงานให้มีความพร้อมท่ีจะพัฒนาคุณภาพงานและ
สร้างโอกาสความก้าวหน้าในสายอาชีพ และผู้ปฏิบัติงานประเภทสนับสนุนได้มีผลงานทางวิชาการอย่างมีคุณภาพ ถูกต้องตามหลักวิชาการ 
มีการพัฒนาตนเองและองค์กรอย่างต่อเน่ือง โดยนําความรู้ท่ีได้รับจากการอบรมในคร้ังน้ีปรับปรุงพัฒนาเขียนคู่มือปฏิบัติงาน รวมถึงการ
เขียนผลงานประจําสู่งานวิจัยสถาบัน เพื่อประกอบการขอเล่ือนระดับท่ีสูงขึ้น และเผยแพร่ผลงาน ในการประชุมวิชาการระดับชาติ และ/
หรือตีพิมพ์บทความในวารสารทางวิชาการ ท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยได้  โดยจะดําเนินการจัดกิจกรรม เป็น 3 ระยะ  กล่าวคือ 
ระยะท่ี 1 “ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความก้าวหน้าในสายงาน” ระยะที่ 2 “ความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับการสร้างผลงานคู่มือปฏิบัติงาน
จากงานประจํา” ซ่ึงได้ดําเนินการจัดกิจกรรมไปแล้งในปีงบประมาณ 2562 และ ระยะท่ี 3 “ความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับการสร้าง
ผลงานวิจัยสถาบันและผลงานเชิงวิเคราะห์”ซ่ึงจะดําเนินการจัดกิจกรรมในปีงบประมาณ 2563 น้ี สําหรับบุคลากรสายวิชาการน้ันการ
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พัฒนาตนเองก็มีความสําคัญเช่นเดียวกัน  ซ่ึงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการเพ่ือให้มีความรู้ความสามารถและเชี่ยวชาญในแต่ละสาขาวิชา
ของตนเองน้ัน จําเป็นต้องได้รับการอบรม/สัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพหรือเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ เพ่ือจะได้นําความรู้น้ันไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานตามพันธกิจหลักส่งผลให้เกิดผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบัติงานท่ีดีขึ้น อันจะส่งผลให้เกิดผลงานท่ีสามารถนํามาใช้เพ่ือย่ืนขอกําหนด
ตําแหน่งทางวิชาการได้  ซ่ึงเป็นการพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าในสายงานน้ี ทําให้เกิดการพัฒนาศักยภาพของคนและพัฒนาประสิทธิภาพ
งาน ดังน้ันการจัดกิจกรรมคร้ังน้ีจึงจะเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรสายวิชาการได้มีแนวทางและสามารถเตรียมความพร้อมเพื่อก้าว
เข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการตามกําหนดระยะเวลาได้ต่อไป 
 
7. วัตถุประสงค์ 

7.1  เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการสร้างผลงานวิจัยสถาบันและงานเชิงวิเคราะห์ให้กับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ      
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

7.2  เพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการได้มีการฝึกทําวิจัยสถาบันจากงานประจํา และผลงานเชิงวิเคราะห์ ได้อย่างมีคุณภาพและ
ถูกต้องตามหลักวิชาการ 

7.3  เพื่อกระตุ้นให้บุคลากรได้มีการพัฒนาตนเองและองค์กรอย่างต่อเน่ือง 
7.4  เพ่ือเตรียมความพร้อมให้บุคลากรพัฒนางานประจําสู่งานวิจัยสถาบันและผลงานเชิงวิเคราะห์ ให้สามารถนําเสนอเผยแพร่ผลงาน

ในการประชุมวิชาการระดับชาติ และ/หรือตีพิมพ์บทความในวารสารทางวิชาการ ท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ในปี 
พ.ศ. 2562 – 2565 

7.5 เพื่อให้มีผลงานวิจัยสถาบัน และผลงานเชิงวิเคราะห์สําหรับการขอกําหนดตําแหน่งท่ีสูงขึ้น 
7.5 เพื่อให้มีผลงานวิจัยสถาบัน และผลงานเชิงวิเคราะห์สําหรับการขอกําหนดตําแหน่งท่ีสูงขึ้น 
7.6 เพื่อพัฒนาศักยภาพหรือเพิ่มพูนความรู้ความสามารถของบุคลากรสายวิชาการ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการย่ืนขอกําหนดตําแหน่ง

ทางวิชาการ 
 
8.  เป้าหมายของโครงการ 
      8.1. เป้าหมายการดําเนินงาน 

เชิงผลผลิต(Output) 1. ได้ผลงานวิจัยสถาบันจากงานประจํา/วิจัยในช้ันเรียน/ผลงานเชิงวิเคราะห์ ท่ีเกิดจากการทําผลงานของ
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ  
2.บุคลากรสายวิชาการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการแนวทางในการย่ืนขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ 

เชิงผลลัพธ์
(Outcome) 

1. มีผลงานวิจัยสถาบันจากงานประจํา/วิจัยในช้ันเรียน/ผลงานเชิงวิเคราะห์ ท่ีเกิดจากการทําผลงานของ
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ อย่างน้อยหน่วยงานละ 1 เร่ือง 
2. มีบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการใช้ผลงานวิจัยสถาบัน/ผลงานเชิงวิเคราะห์เพื่อย่ืนขอเล่ือนระดับท่ีสูงขึ้น  
3.บุคลากรสายวิชาการมีการย่ืนขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ  อย่างน้อย 1 คน 
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 8.2 กลุ่มเป้าหมาย (รายกิจกรรม) 
เป้าหมาย หน่วยนับ จํานวน 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมท่ี 3 
จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการจํานวนท้ังส้ิน คน 45 20 30 
นิสิต คน - - - 
บุคลากรสายวิชาการ คน - - 25 
บุคลากรสายสนับสนุน คน  40 - - 
ประชาชน/สังคม....... คน - - - 
ศิษย์เก่า......... คน - - - 
องค์กร/ระบบบริหารจัดการ........... ระบุหน่วยนับ... - - - 
หลักสูตร........... ระบุหน่วยนับ... - - - 
อื่นๆ  
1. ทีมผู้บริหารคณะและคณะทํางาน 
2. คณะกรรมการเครือข่ายวิจัยและ
นวัตกรรม(ปขมท.) 

 
คน 
คน 

 
5 

 
10 
10 

 
5 

 
หมายเหตุ 
กิจกรรมท่ี 1 การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการพัฒนางานประจําสู่งานวิจัยสถาบันและงานเชิงวิเคราะห์ เพ่ือพัฒนาตนเอง องค์กรและเพ่ือ 

    มุ่งสู่ความก้าวหน้าในสายงาน 
กิจกรรมท่ี 2 การประชุมเตรียมความพร้อมสําหรับการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการวิจัยสําหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการใน 

    สถาบันอุดมศึกษา คร้ังท่ี 14  กําหนดจัดขึ้นในประมาณปลายเดือนมีนาคม 2564 ซ่ึง คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์  
    มหาวิทยาลัยนเรศวร รับเป็นเจ้าภาพ 

กิจกรรมท่ี 3 จัดกิจกรรมอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพหรือเพิ่มพูนความรู้ความสามารถของบุคลากรสายวิชาการ 
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 8.3 กิจกรรม/เนื้อหา/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะดําเนินการ (รายกิจกรรม) 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (บาท) 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

(บาท) ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

กิจกรรมท่ี 1                           

ขั้นวางแผนงาน (P) 
1. แต่งตั้งคณะกรรมการ 
2. ประชุมคณะกรรมการ 

  
  

                     

ขั้นดําเนินการ (D) 
1. จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการด้าน
การพัฒนางานประจําสู่งานวิจัย
สถาบันและงานเชิงวิเคราะห์ เพื่อ
พัฒนาตนเอง องค์กรและเพื่อมุ่งสู่
ความก้าวหน้าในสายงาน 

    

 

        

ขั้นสรุปและประเมินผล (C)  
1.สรุปผลการจัดกิจกรรม/
วิเคราะห์ผล ติดตาม สรุปผลและ
ประเมินผลโครงการ 

           

 

 

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน(A) 
1.ประชุมเพื่อวิเคราะห์การ
ดําเนินงานและกําหนดแนว
ทางการจัดโครงการในครั้งต่อไป 

           

 

 

รวม 60,000.-    60,000.-  

 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (บาท) 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

(บาท) ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

กิจกรรมท่ี 2                           

ขั้นวางแผนงาน (P) 
1. แต่งตั้งคณะกรรมการ 
2. ประชุมคณะกรรมการ/
คณะทํางาน 
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ขั้นดําเนินการ (D) 
1. เดินทางเข้าร่วมและรับมอบธง
สัญลักษณ์การเป็นเจ้าภาพจัด
ประชุมวิชาการวิจัยสําหรับ
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการใน    
สถาบันอุดมศึกษา คร้ังท่ี 14  
2. จัดประชุมเตรียมความพร้อม
สําหรับการเป็นเจ้าภาพจัดประชุม
วิชาการวิจัยสําหรับบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการใน    
สถาบันอุดมศึกษา คร้ังท่ี 14  
ร่วมกับคณะกรรมการเครือข่าย
วิจัยและนวัตกรรม(ปขมท.) 

       

 

     

ขั้นสรุปและประเมินผล (C)  
1.สรุปผลการจัดกิจกรรม/
วิเคราะห์ผล ติดตาม สรุปผลและ
ประเมินผลโครงการ 

           

 

 

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน(A) 
1.ประชุมเพื่อวิเคราะห์การ
ดําเนินงานและกําหนดแนว
ทางการจัดโครงการในครั้งต่อไป 

           

 

 

รวม 10,000.-    
 

10,000.- 

 
 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (บาท) 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

(บาท) ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

กิจกรรมท่ี 3                           

ขั้นวางแผนงาน (P) 
1. แต่งตั้งคณะกรรมการ 
2. ประชุมคณะกรรมการ/
คณะทํางาน 
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ขั้นดําเนินการ (D) 
1.ประชาสัมพันธ์โครงการ 
2.จัดกิจกรรม 

  
  

         

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1.สรุปผลการดําเนินงาน 

          
 

  

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A) 
1.วิเคราะห์การดําเนินงานและ
กําหนดแนวทางการจัดโครงการใน
คร้ังต่อไป 

            

 

รวม 30,000.-    
 

30,000.-   

 
9. งบประมาณ  
 9.1 แหล่งงบประมาณ 

  เงินรายได้ 100,000.-บาท        งบประมาณแผ่นดิน...................................บาท   
  แหล่งทุนภายนอก...............................บาท     เงินกู้...................................บาท   
กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุนการจัดการศึกษา  สํานักงานเลขานุการคณะฯ  

หมวดเงินอุดหนุน โครงการพัฒนาคุณภาพองค์กร 
 

9.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จําแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
       (รายกิจกรรมและระบุแหล่งเงินให้สอดคล้องกับข้อท่ี 9.1) 
กิจกรรมท่ี 1 และ 2  

ลําดับ รายการ จํานวน (บาท) 
1. ค่าอาหารและเคร่ืองดื่ม,ค่าอาหารว่าง 24,400.-บาท 
2. ค่าเล้ียงรับรอง 2,500.-บาท 
3. ค่าตอบแทนวิทยากร  14,000.-บาท 
4. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(เบ้ียเล้ียง/ท่ีพัก/พาหนะ) 16,000.-บาท 
5. เงินสมนาคุณ/เงินสมทบพนักงานขับรถ 600.-บาท 
6. ค่าวัสดุเช้ือเพลิง 2,000.-บาท 
7. ค่ารถตู้เช่าพร้อมนํ้ามัน 10,000.-บาท 
8. ค่าของท่ีระลึก 500.-บาท 

รวม 70,000.-บาท 
*หมายเหตุ   ถัวเฉล่ียทุกรายการ 
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กิจกรรมท่ี 3  
ลําดับ รายการ จํานวน (บาท) 

1. ค่าอาหารและเคร่ืองดื่ม,ค่าอาหารว่าง 7,500.-บาท 
2. ค่าเล้ียงรับรอง 2,500.-บาท 
3. ค่าตอบแทนวิทยากร   4,000.-บาท 
4. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(เบ้ียเล้ียง/ท่ีพัก/พาหนะ) 15,500.-บาท 
5. ค่าของท่ีระลึก 500.-บาท 

รวม 30,000.-บาท 
*หมายเหตุ   ถัวเฉล่ียทุกรายการ 

 
10.  วัน  เวลา และสถานที่ในการดําเนินการ (รายกิจกรรม) 

ลําดับ รายการ กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมท่ี 3 
10.1 วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม ตุลาคม 2562 – กันยายน 

2563 
เมษายน – กันยายน 2563 ธันวาคม 2562-กรกฎาคม 

2563 
10.2 สถานท่ีจัดกิจกรรม คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
- คณะวิทยาศาสตร์
การแพทย์ มหาวิทยาลัย
นเรศวร 
- สถานท่ีภายนอก ท่ีจัด
ประชุมวิชาการวิจัยสําหรับ
บุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการคร้ังท่ี 13 

-คณะวิทยาศาสตร์
การแพทย์ มหาวิทยาลัย
นเรศวร 

 
11. ตัวช้ีวัดความสําเร็จโครงการ (KPI) 

ประเภท ตัวช้ีวัดความสําเร็จ (KPI) 
กิจกรรมท่ี 1 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 

 ปริมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. บุคลากรสายสน ับสน ุนวิชาการ
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ เข้า
ร่วมโครงการ ร้อยละ 60 จาก
จํานวนท้ังหมด 
2. ระดับความพึงพอใจ ความรู้ ความ
เข้าใจ ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ
ความรู้ทักษะ จากการเข้าฟังบรรยาย
และเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ 

(Workshop) ค่าเฉล่ีย  3.51 
 

1. มีการรับมอบธงสัญลักษณ์
การเป็นเจ้าภาพจัดประชุม
วิชาการวิจัยสําหรับบุคลากร
สายสนับสนุนวิชาการใน    
สถาบันอุดมศึกษา ครั้งท่ี 14  
2. จัดประชุมเตรียมความ
พร้อมสําหรับการเป็นเจ้าภาพ
จัดประชุมวิชาการวิจัยสําหรับ
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
ในสถาบันอุดมศึกษา คร้ังท่ี 14  

1. มีการจัดอบรมสัมมนาของ
บุคลากรสายวิชาการ อย่างน้อย 
1 ครั้ง 
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  คุณภาพ 

3. จํานวน proposal เพื่อขอรับทุน
สนับสนุนการทําวิจัยสถาบัน/วิจัยใน

ช้ันเรียน หน่วยงานละ  1 เรื่อง 
4. จํานวนผลงานเพ่ือย่ืนเสนอขอ
เล่ือนระดับ(คู่มือปฏิบัติงาน/
ผลงานวิจัยสถาบัน/ผลงานเชิง

วิเคราะห์  2 ผลงาน 
5. จํานวนผู้เตรียมเล่ือนระดับท่ี

สูงขึ้น   2  คน 
 
1. บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มี
ความรู้ ความเข้าใจ สามารถสร้าง
และเผยแพร่ผลงาน(คู่มือ
ปฏิบัติงาน/ผลงานวิจัยสถาบัน/
ผลงานเชิงวิเคราะห์) เพื่อมุ่งสู่
ความก้าวหน้าในสายงาน 

ร่วมกับคณะกรรมการ
เครือข่ายวิจัยและนวัตกรรม
(ปขมท.) อย่างน้อย 1 คร้ัง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. มีข้อสรุปจากการจัดกิจกรรม 
เพื่อพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ 
2. มีการนําผลจากการอบรม
สัมมนามาใช้เป็นแนวทางในการ
ย่ืนขอกําหนดตําแหน่งทาง
วิชาการ 

 
12. ตัวช้ีวัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 

ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดท่ี -  สมศ.   ตัวช้ีวัดท่ี 2  
สกอ.    ตัวช้ีวัดท่ี 4.1, 4.2  สงป.   ตัวช้ีวัดท่ี – 

 
13. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

13.1  บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีความรู้ ความเข้าใจ เก่ียวกับผลงานวิจัยสถาบันและงานเชิง  
             วิเคราะห์ และสามารถสร้างผลงานอย่างมีคุณภาพและถูกต้องตามหลักวิชาการ เพ่ือพัฒนาตนเอง องค์กรและเพ่ือ 

        มุ่งสู่ความก้าวหน้าในสายงาน 
13.2  คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีผลงานวิจัยสถาบัน/วิจัยในช้ันเรียน/ผลงานเชิงวิเคราะห์ ท่ีเกิดจากการทําผลงานของบุคลากร 
        สายสนับสนุนวิชาการ อย่างน้อยหน่วยงานละ 1 เร่ือง 
13.3  เพื่อกระตุ้นให้บุคลากรได้มีการพัฒนาตนเองและองค์กรอย่างต่อเน่ือง 
13.4  บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้มีการพัฒนาตนเองและองค์กรอย่างต่อเน่ือง 
13.5 บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีผลงานวิจัยสถาบัน และผลงานเชิงวิเคราะห์สําหรับการขอกําหนด

ตําแหน่งท่ีสูงขึ้น 
     13.6 บุคลากรสายวิชาการนําความรู้ความเข้าใจท่ีได้เพ่ือนําไปใช้เป็นแนวทางในการย่ืนขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ 
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14. การติดตามและประเมินผลโครงการ  (โปรดระบุให้ชัดเจน)  
1. การประเมินผลเชิงปริมาณ ตามตัวช้ีวัด (KPI) ท่ีกําหนด 

 
 

     ...............................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                 (ผศ.ดร.รักษิณา  พลสีลา) 
 

       ................................................หัวหน้าหน่วยงาน 
                (นายวิทยา  ญาณลาพ) 
 

                       .................................................คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
                 (รศ.ดร.สุขกิจ  ยะโสธรศรีกุล) 
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1. รหัสโครงการ  (ตามเล่มรายได้) โครงการพัฒนาคุณภาพองค์กร 
    รหัสโครงการ   บร.503/63 โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัยท้ังในประเทศและต่างประเทศ 
 

Value Chain    ต้นนํ้า   กลางนํ้า   ปลายนํ้า    
 
2.  ความสอดคล้องกับพันธกิจมหาวิทยาลัย 

  การผลิตบัณฑิต     หลัก รอง  การวิจัย   หลัก    รอง 
  การบริการวิชาการแก่สังคม     หลัก รอง  การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม    หลัก    รอง 
 บริหารจัดการ      หลัก รอง 

 
3.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ  

3.1   ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564)  
 ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2562-2564)  

   ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพฯ 
  กลยุทธ์ท่ี 1.1 แนวทางการขับเคล่ือน 1.1.2 ตัวช้ีวัดท่ี 1.1.2.3, 1.1.2.4 หลัก    รอง 
  ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การเพิ่มขีดความสามารถการวิจัย เพื่อสร้างนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ 
  กลยุทธ์ท่ี............ แนวทางการขับเคล่ือน........ ตัวช้ีวัดท่ี..............     หลัก    รอง 
  ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การเสริมสร้างศักยภาพการให้บริการวิชาการเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน 
  กลยุทธ์ท่ี............ แนวทางการขับเคล่ือน........ ตัวช้ีวัดท่ี..............     หลัก    รอง 
  ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การส่งเสริมการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม เพื่ออนุรักษ์ สืบสานและเช่ือมโยงกับประเพณีของท้องถิ่น 
  กลยุทธ์ท่ี............ แนวทางการขับเคล่ือน........ ตัวช้ีวัดท่ี..............     หลัก    รอง 
  ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การบริหารจัดการเชิงบูรณาการเพ่ือความเข้มแข็งและย่ังยืน 
  กลยุทธ์ท่ี...........   แนวทางการขับเคล่ือน.........   ตัวช้ีวัดท่ี...............      หลัก    รอง 

 
 3.2 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน (ถ้ามี) 

  นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 กลยุทธ์ท่ี 2.5 มาตรการท่ี 2.5.1 
 
4.  ภาพรวมโครงการ/การดําเนินงาน 
 4.1 ลักษณะการดําเนินงาน   โครงการ     การดําเนินงาน 

4.2 ภายใต้แผนงาน(ถ้ามี)............................................................................................... 
4.3 ลักษณะโครงการ     โครงการท่ีใช้งบประมาณ   โครงการท่ีไม่ใช้งบประมาณ 
4.4 วิธีการดําเนินงาน    ดําเนินการเอง     จัดจ้าง 
4.5 รหัส GFMIS ของโครงการ(ถ้ามี)............................................................................. 

 

NU-PL-63 002 
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5.  ผู้รับผิดชอบ  
5.1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ   ฝ่ายบริหาร 

5.2 ผู้รับผิดชอบ   ผศ.ดร.รักษิณา พลสีลา  โทร 4732   

5.3 ผู้ประสานงาน   นายวิทยา  ญาณลาพ  โทร 4712  

5.4 ผู้รายงานผล   นายวิทยา  ญาณลาพ  โทร 4712  

 
 6. หลักการและเหตุผล 

 ตามท่ี มหาวิทยาลัยนเรศวร มีนโยบาย ในด้านการเสริมปัจจัยพื้นฐานท่ีจําเป็นต่อการผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ โดยการ
สร้างพันธมิตร/เครือข่าย/ความสัมพันธ์กับองค์กรภายนอก ได้แก่ ภาครัฐบาล ภาคธุรกิจ เอกชน เป็นสถานท่ีฝึกปฏิบัติการ ดังน้ันเพื่อให้ 
งานวิชาการ ของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์สําเร็จตามวัตถุประสงค์ จึงจําเป็นต้องแสวงหาความร่วมมือด้านวิชาการกับหน่วยงานท้ัง
ภาครัฐ  ภาคเอกชน ท้ังในและต่างประเทศ ซ่ึงจะก่อให้เกิดความเช่ือมโยงของงานวิชาการนําไปสู่ผลสําเร็จ ในการผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ 
 
7. วัตถุประสงค์ 

1) เพ่ือสร้างความร่วมมือ/เครือข่ายทางวิชาการกับหน่วยงานในภาครัฐ/ภาคเอกชน ท้ังในหรือต่างประเทศ 
 
8.  เป้าหมายของโครงการ 
      8.1. เป้าหมายการดําเนินงาน 

เชิงผลผลิต 
(Output) 

1. คณะมีการสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานในภาครัฐ หรือภาคเอกชนอย่างน้อย 1 
หน่วยงาน 

เชิงผลลัพธ์
(Outcome) 

1. การบริหารงานด้านต่างๆของคณะ ดําเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

  
8.2 กลุ่มเป้าหมาย (รายกิจกรรม) 

เป้าหมาย หน่วยนับ จํานวน 

จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการจํานวนท้ังส้ิน คน 30 
นิสิต คน - 
บุคลากรสายวิชาการ คน 25 
บุคลากรสายสนับสนุน คน 5 
ประชาชน/สังคม....... คน - 
ศิษย์เก่า......... คน - 
องค์กร/ระบบบริหารจัดการ........... ระบุหน่วยนับ... - 
หลักสูตร........... ระบุหน่วยนับ... - 
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 8.3 กิจกรรม/เน้ือหา/แผนการใช้จ่ายงบประมาณท่ีจะดําเนินการ (รายกิจกรรม) 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (บาท) 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

(บาท) 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. แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินงาน 
2. จัดประชุมเพ่ือเตรียมงาน 

    

                     

ขั้นดําเนินการ (D) 
1. ประสานงานกับหน่วยงานท่ี
ต้องการทําความร่วมมือด้วย 
(ภาครัฐ หรือเอกชน ท้ังในและ
ต่างประเทศ) 
2. ประชุมเพื่อวางรูปแบบความ
ร่วมมือทางวิชาการ 
3. ดําเนินการสร้างความร่วมมือ 

   

 

 

 

       

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. จัดทําสรุปผลการดําเนินงาน 

           
 

 

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน(A) 
1. นําผลการประเมินมาปรับปรุง
การดําเนินโครงการครั้งต่อไป 

            
 

รวม 100,000.-    100,000.- 

 
9. งบประมาณ  
 9.1 แหล่งงบประมาณ 

  เงินรายได้ 100,000.-บาท        งบประมาณแผ่นดิน...................................บาท   
  แหล่งทุนภายนอก...............................บาท     เงินกู้...................................บาท   
กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุนการจัดการศึกษา  สํานักงานเลขานุการคณะฯ  

หมวดเงินอุดหนุน โครงการพัฒนาคุณภาพองค์กร 
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9.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จําแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
       (รายกิจกรรมและระบุแหล่งเงินให้สอดคล้องกับข้อท่ี 9.1) 

ลําดับ รายการ จํานวน (บาท) 
1. ค่าอาหารและเคร่ืองดื่ม,ค่าอาหารว่าง 30,000.-บาท 
2. ค่าเล้ียงรับรอง 5,000.-บาท 
3. ค่าตอบแทนวิทยากร   5,000.-บาท 
4. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(เบ้ียเล้ียง/ท่ีพัก/พาหนะ) 50,000.-บาท 
5. ค่าของท่ีระลึก 5,000.-บาท 
6. ค่าวัสดุ 5,000.-บาท 

รวม 100,000.-บาท 
*หมายเหตุ   ถัวเฉล่ียทุกรายการ 

 
10.  วัน  เวลา และสถานที่ในการดําเนินการ (รายกิจกรรม) 

ลําดับ รายการ ระยะเวลา 
10.1 วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม กุมภาพันธ์ 2563 – กรกฎาคม 2563 
10.2 สถานท่ีจัดกิจกรรม คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และหน่วยงานภายนอกคณะ 

 
11. ตัวช้ีวัดความสําเร็จโครงการ (KPI) 

ประเภท ตัวช้ีวัดความสําเร็จ (KPI) 
 ปริมาณ 
 
 
  คุณภาพ 

1. มีการสร้างความร่วมมือ/เครือข่ายทางวิชาการกับหน่วยงานในภาครัฐ/
ภาคเอกชน ท้ังใน หรือ ต่างประเทศ อย่างน้อย 1 หน่วยงาน 
 
 

 
12. ตัวช้ีวัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 

ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดท่ี………….   สมศ.   ตัวช้ีวัดท่ี………..  
สกอ.    ตัวช้ีวัดท่ี 3.2   สงป.   ตัวช้ีวัดท่ี…………  
  

13. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
1) มีการสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานในภาครัฐ หรือภาคเอกชนอย่างน้อย 1 หน่วยงาน 
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14. การติดตามและประเมินผลโครงการ  (โปรดระบุให้ชัดเจน)  
1. การประเมินผลเชิงปริมาณ ตามตัวช้ีวัด (KPI) ท่ีกําหนด 

 
 

     ...............................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                 (ผศ.ดร.รักษิณา  พลสีลา) 
 

       ................................................หัวหน้าหน่วยงาน 
                (นายวิทยา  ญาณลาพ) 
 

                       .................................................คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
                 (รศ.ดร.สุขกิจ  ยะโสธรศรีกุล) 
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1. รหัสโครงการ  (ตามเล่มรายได้) โครงการพัฒนาคุณภาพองค์กร 
    รหัสโครงการ   บร.504/63 โครงการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
 

Value Chain    ต้นนํ้า   กลางนํ้า   ปลายนํ้า    
 
2.  ความสอดคล้องกับพันธกิจมหาวิทยาลัย 

  การผลิตบัณฑิต     หลัก    รอง  การวิจัย      หลัก    รอง 
  การบริการวิชาการแก่สังคม     หลัก    รอง  การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม    หลัก    รอง 
 บริหารจัดการ   หลัก    รอง 

 
3.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ  

3.1   ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564)  
 ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2562-2564)  

   ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพฯ 
  กลยุทธ์ท่ี............ แนวทางการขับเคล่ือน........ ตัวช้ีวัดท่ี .............     หลัก    รอง 
  ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การเพิ่มขีดความสามารถการวิจัย เพื่อสร้างนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ 
  กลยุทธ์ท่ี............ แนวทางการขับเคล่ือน........ ตัวช้ีวัดท่ี..............     หลัก    รอง 
  ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การเสริมสร้างศักยภาพการให้บริการวิชาการเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน 
  กลยุทธ์ท่ี............ แนวทางการขับเคล่ือน........ ตัวช้ีวัดท่ี..............     หลัก    รอง 
  ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การส่งเสริมการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม เพื่ออนุรักษ์ สืบสานและเช่ือมโยงกับประเพณีของท้องถิ่น 
  กลยุทธ์ท่ี............ แนวทางการขับเคล่ือน........ ตัวช้ีวัดท่ี..............     หลัก    รอง 
  ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การบริหารจัดการเชิงบูรณาการเพ่ือความเข้มแข็งและย่ังยืน 
  กลยุทธ์ท่ี 5.3  แนวทางการขับเคล่ือน 5.3.1   ตัวช้ีวัดท่ี 5.3.1.1, 5.3.1.2 หลัก    รอง 

 
 3.2 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน (ถ้ามี) 

  นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 5 กลยุทธ์ท่ี 5.1 มาตรการท่ี 5.1.5 
 
4.  ภาพรวมโครงการ/การดําเนินงาน 
 4.1 ลักษณะการดําเนินงาน   โครงการ     การดําเนินงาน 

4.2 ภายใต้แผนงาน(ถ้ามี).............................................................................................. 
4.3 ลักษณะโครงการ     โครงการท่ีใช้งบประมาณ   โครงการท่ีไม่ใช้งบประมาณ 
4.4 วิธีการดําเนินงาน    ดําเนินการเอง     จัดจ้าง 
4.5 รหัส GFMIS ของโครงการ(ถ้ามี)............................................................................. 
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5.  ผู้รับผิดชอบ  
5.1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ   ฝ่ายบริหาร 

5.2 ผู้รับผิดชอบ   ผศ.ดร.รักษิณา พลสีลา  โทร 4732   

5.3 ผู้ประสานงาน   นายวิทยา  ญาณลาพ  โทร 4712  

5.4 ผู้รายงานผล   นายวิทยา  ญาณลาพ  โทร 4712  

 
 6. หลักการและเหตุผล 

ปัจจุบันการบริหารจัดการองค์กรของภาครัฐส่วนใหญ่ให้ความสําคัญในเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินขององค์กร
ท่ีอาจเกิดขึ้นจากอุบัติภัยต่างๆ  โดยเฉพาะอย่างย่ิงอุบัติภัยท่ีเกิดจากอัคคีภัย ซ่ึงอาจทําให้เกิดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของหน่วยงาน 
ดังน้ัน เพ่ือเป็นการลดความเสี่ยงต่อเร่ืองดังกล่าว รวมท้ังเพื่อเป็นการสร้างมาตรฐานของการบริหารจัดการองค์กร หลายหน่วยงานจึงมีการ
กําหนดแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย รวมท้ังจัดให้มีการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง  

 

ในส่วนของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีห้องปฏิบัติการของแต่ละภาควิชา/หน่วยงานอยู่หลายอาคาร และบางแห่งเป็น
อาคารสูง มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการท่ีใช้ในการเรียนการสอน การวิจัย เป็นจํานวนมาก คณะฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าการสร้างความรู้ความ
เข้าใจพ้ืนฐานเร่ือง แนวทางการป้องกันอัคคีภัย และการอพยพหนีไฟ เป็นเร่ืองท่ีมีความสําคัญ จึงเห็นควรให้มีการฝึกอบรมบุคลากรของ
คณะ เร่ือง แนวทางการป้องกันอัคคีภัย และการอพยพหนีไฟ 

 
7. วัตถุประสงค์ 

7.1 เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในเร่ือง การป้องกันอัคคีภัย การจัดการของเสียอันตราย 
7.2 เพ่ือลดอัตราการเส่ียงต่อการเกิดเหตุท่ีเป็นอันตรายต่อทรัพย์สิน 
7.3 เพื่อป้องกันการสูญเสียท้ังชีวิตและทรัพย์สิน 
7.4 เพื่อสร้างทัศนคติท่ีดีต่อบุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ในเรื่องการมีส่วนร่วมในด้านความปลอดภัย 

 
8.  เป้าหมายของโครงการ 
      8.1. เป้าหมายการดําเนินงาน 

เชิงผลผลิต 
(Output) 

1. คณะมีการจัดกิจกรรมเพ่ือลดความเส่ียงต่อการปฏิบัติงาน และสร้างความปลอดภัยในทรัพย์สินของ
คณะ 

เชิงผลลัพธ์
(Outcome) 

1. บุคลากรของคณะตระหนักถึงความปลอดภัยมากข้ึน  
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8.2 กลุ่มเป้าหมาย (รายกิจกรรม) 
เป้าหมาย หน่วยนับ จํานวน 

จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการจํานวนท้ังส้ิน คน 50 
นิสิต คน - 
บุคลากรสายวิชาการ คน 20 
บุคลากรสายสนับสนุน คน 30 
ประชาชน/สังคม....... คน - 
ศิษย์เก่า......... คน - 
องค์กร/ระบบบริหารจัดการ........... ระบุหน่วยนับ... - 
หลักสูตร........... ระบุหน่วยนับ... - 

 
 8.3 กิจกรรม/เน้ือหา/แผนการใช้จ่ายงบประมาณท่ีจะดําเนินการ (รายกิจกรรม) 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (บาท) 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

(บาท) 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. แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินงาน 
2. จัดประชุมเพ่ือเตรียมงาน 

    

                     

ขั้นดําเนินการ (D) 
1. ประสานงานกับวิทยากร
หน่วยงานภายนอก 
2. ดําเนินการจัดโครงการ 

   

 

 

 

       

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. จัดทําสรุปผลการดําเนินงาน 

           
 

 

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน(A) 
1. นําผลการประเมินมาปรับปรุง
การดําเนินโครงการครั้งต่อไป 

            
 

รวม 50,000.-    50,000.- 
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9. งบประมาณ  
 9.1 แหล่งงบประมาณ 

  เงินรายได้ 50,000.-บาท        งบประมาณแผ่นดิน...................................บาท   
  แหล่งทุนภายนอก...............................บาท     เงินกู้...................................บาท   
กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุนการจัดการศึกษา  สํานักงานเลขานุการคณะฯ  

หมวดเงินอุดหนุน โครงการพัฒนาคุณภาพองค์กร 
 

9.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จําแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
       (รายกิจกรรมและระบุแหล่งเงินให้สอดคล้องกับข้อท่ี 9.1) 

ลําดับ รายการ จํานวน (บาท) 
1. ค่าอาหารและเคร่ืองดื่ม,ค่าอาหารว่าง 15,000.-บาท 
2. ค่าเล้ียงรับรอง 3,000.-บาท 
3. ค่าตอบแทนวิทยากร   5,000.-บาท 
4. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(เบ้ียเล้ียง/ท่ีพัก/พาหนะ) 20,000.-บาท 
5. ค่าของท่ีระลึก 2,000.-บาท 
6. ค่าวัสดุ 5,000.-บาท 

รวม 50,000.-บาท 
*หมายเหตุ   ถัวเฉล่ียทุกรายการ 

 
10.  วัน  เวลา และสถานที่ในการดําเนินการ (รายกิจกรรม) 

ลําดับ รายการ ระยะเวลา 
10.1 วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม กุมภาพันธ์ 2563 – กรกฎาคม 2563 
10.2 สถานท่ีจัดกิจกรรม คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  

 
11. ตัวช้ีวัดความสําเร็จโครงการ (KPI) 

ประเภท ตัวช้ีวัดความสําเร็จ (KPI) 

 ปริมาณ 
 
 
  คุณภาพ 

1. บุคลากรของคณะเข้าร่วมกิจกรรมมากกว่าร้อยละ 50 ของบุคลากรท้ังหมด 
 
 

 
12. ตัวช้ีวัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 

ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดท่ี………….   สมศ.   ตัวช้ีวัดท่ี………..  
สกอ.    ตัวช้ีวัดท่ี 4.1, 4.2   สงป.   ตัวช้ีวัดท่ี…………  
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13. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
1) บุคลากรของคณะมีความรู้ ความเข้าใจ ด้านการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย 
2) คณะมีการดําเนินงานด้านความปลอดภัย อย่างเป็นระบบ และลดความเส่ียงในด้านต่างๆของคณะ 

 
14. การติดตามและประเมินผลโครงการ  (โปรดระบุให้ชัดเจน)  

1. การประเมินผลเชิงปริมาณ ตามตัวช้ีวัด (KPI) ท่ีกําหนด 
 
 

     ...............................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                 (ผศ.ดร.รักษิณา  พลสีลา) 
 

       ................................................หัวหน้าหน่วยงาน 
                (นายวิทยา  ญาณลาพ) 
 

                       .................................................คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
                 (รศ.ดร.สุขกิจ  ยะโสธรศรีกุล) 

 
 


