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1. รหัสโครงการ  (ตามเล่มรายได้) โครงการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 
    รหัสโครงการ   จป.101/63 โครงการสัมมนาเพื่อวิเคราะห์และปรับแผนกลยุทธ์/แผนปฏิบตัิการประจ าป ี
 

Value Chain    ต้นน  า   กลางน  า   ปลายน  า   
 
2.  ความสอดคล้องกับพันธกิจมหาวิทยาลัย 

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

 
3.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ  

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

   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลติบัณฑิตให้มีคณุภาพฯ 
  กลยุทธ์ที่............ แนวทางการขับเคลื่อน........ ตัวชี วัดที่..............     หลัก    รอง 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพิม่ขีดความสามารถการวิจยั เพื่อสร้างนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ 
  กลยุทธ์ที่............ แนวทางการขับเคลื่อน........ ตัวชี วัดที่..............     หลัก    รอง 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสรมิสร้างศักยภาพการให้บริการวิชาการเพื่อสร้างความเขม้แข็งให้แก่ชุมชน 
  กลยุทธ์ที่............ แนวทางการขับเคลื่อน........ ตัวชี วัดที่..............     หลัก    รอง 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม เพื่ออนุรักษ์ สืบสานและเช่ือมโยงกับประเพณีของท้องถิ่น 
  กลยุทธ์ที่............ แนวทางการขับเคลื่อน........ ตัวชี วัดที.่.............     หลัก    รอง 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจดัการเชิงบูรณาการเพื่อความเข้มแข็งและยั่งยืน 
  กลยุทธ์ที ่5.1   แนวทางการขับเคลื่อน 5.1.1  ตัวชี วัดที ่5.1.1.1  หลัก    รอง 

 
 3.2 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน (ถ้ามี) 

  นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 5 กลยุทธ์ที่ 5.1 มาตรการที่ 5.1.1 
 
4.  ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 4.1 ลักษณะการด าเนินงาน   โครงการ     การด าเนินงาน 

4.2 ภายใต้แผนงาน(ถ้ามี).........................-.......................................................................................................... 
4.3 ลักษณะโครงการ     โครงการที่ใช้งบประมาณ   โครงการทีไ่ม่ใช้งบประมาณ 
4.4 วิธีการด าเนินงาน    ด าเนินการเอง     จัดจ้าง 
4.5 รหัส GFMIS ของโครงการ(ถ้ามี)................................................................................................................... 
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5.  ผู้รับผิดชอบ  
5.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ   ภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา   

5.2 ผู้รับผิดชอบ   ผศ.ดร.วาสนา ฉัตรด ารง  โทร 4676  

   ผศ.ดร.บุญเรือง ค าศร ี  โทร 4622 

   ผศ.ดร.นพวรรณ บุญช ู  โทร 4616 

5.3 ผู้ประสานงาน   นางสาววิระดา  ประเสริฐ    โทร 4703 

5.4 ผู้รายงานผล   ผศ.ดร.วาสนา ฉัตรด ารง  โทร 4676 

 

 6. หลักการและเหตุผล 
 การวางแผนกลยุทธ์เป็นงานท่ีต้องอาศัยความรู้ความเช่ียวชาญและความร่วมมือร่วมใจของคนภายในองค์กร รวมถึงการวิเคราะห์

ความสอดคล้องของการจัดท าแผนการประจ าปีให้เหมาะสมกับยุคสมัย ส่งผลให้การปฏิบตัิงานของบุคลากรเป็นไปอย่างมศีักยภาพ เปน็
องค์กรที่มีส่วนในการพัฒนาประเทศต่อไป การด าเนินงานของภาควิชาตามแผนปฏิบัติการประจ าปีจงึมีการก าหนดวตัถุประสงค์และ
เป้าหมายการด าเนินงานไว้อย่างชัดเจน  เพื่อท าให้การปฏิบตัิงานเปน็ไปด้วยความเรยีบร้อยและมปีระสิทธิภาพ ดังนั นการจดัให้มีการ
วิเคราะห์แผนรวมทั งด าเนินการปรับปรุงเพื่อให้แผนปฏิบัติการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสทิธิภาพ อีกทั งยังสามารถวางแผนเพื่อ
จัดท าแผนปฏิบัติการในปีต่อไปได้ และเพื่อให้แผนปฏิบัติการเป็นไปตามกรอบนโยบายและแผนกลยุทธ์ของคณะและมหาวิทยาลัย  ดังนั น 
การจัดโครงการสัมมนาภาควิชาเพื่อวิเคราะห์และจดัท าแผนปฏิบัตกิารประจ าปี ตลอดจนการปรับแผนกลยุทธ์ของภาควิชาให้สอดคล้อง
กับแผนกลยุทธ์ของคณะจึงเป็นสิ่งที่มีความส าคัญ  อันจะน าไปสู่การบริหารและการด าเนินงานของภาควิชาท่ีมีประสิทธิภาพยิ่งขึ น 
 
7. วัตถุประสงค์ 

 1)   เพื่อวิเคราะห์และปรับปรุงแผนกลยุทธ์ของภาควิชา 
 2)   เพื่อจัดท าโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2564 
 

8.  เป้าหมายของโครงการ 
      8.1. เป้าหมายการด าเนินงาน 

เชิงผลผลิต(Output) 1. ได้ผลการวิเคราะห์ผลด าเนินการปรับปรุงแผนกลยุทธ์ของภาควิชา 
2. ได้ร่างโครงการตามแผนปฏิบัตกิารประจ าปี พ.ศ.2564 

เชิงผลลัพธ์
(Outcome) 

1. มกีารวิเคราะห์และด าเนินการปรับปรุงแผนกลยุทธ์ของภาควิชา เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
บริหารงานของภาควิชา 
2. มีแผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ.2564 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการด าเนินกิจกรรม/โครงการ 
   ของภาควิชา 
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 8.2 กลุม่เป้าหมาย (รายกิจกรรม) 
เป้าหมาย หน่วยนับ จ านวน 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 
จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น คน 42 - - 
นิสิต คน - - - 
บุคลากรสายวิชาการ คน 35 - - 
บุคลากรสายสนับสนุน คน 7 - - 
ประชาชน/สังคม....... คน - - - 
ศิษย์เก่า......... คน - - - 
องค์กร/ระบบบริหารจัดการ........... ระบุหน่วยนับ... - - - 
หลักสตูร........... ระบุหน่วยนับ... - - - 
อื่นๆ..................................... คน 5 - - 

 
 8.3 กจิกรรม/เนื้อหา/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนินการ (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. 

กิจกรรมที่ 1                            

ขั นวางแผนงาน (P) 
1. แต่งตั งคณะกรรมการด าเนินงาน 
2. จัดประชุมเพื่อเตรียมงาน 

              

 

          

ขั นด าเนินการ (D) 
1. จัดประชุมเพื่อปรับปรุง 
แผนกลยุทธ์และจดัท าแผนปฏิบัติ
การ 

        

 

    

ขั นสรุปและประเมินผล (C) 
1. จัดท าสรุปผลการปรับปรุง 
แผนกลยุทธ์ 

           

 

 

ขั นปรับปรุงตามผลการประเมิน(A) 
1. สรุปและประเมินผลโครงการ 

           
 

 

รวม 30,000.-      27,000 3,000 
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9. งบประมาณ  
 9.1 แหล่งงบประมาณ 

  เงินรายได้          30,000.-     บาท     งบประมาณแผ่นดิน...................................บาท   
  แหล่งทุนภายนอก...............................บาท     เงินกู้...................................บาท   
กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุนการจัดการศึกษา ภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา   

หมวดเงินอุดหนุน  โครงการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 
 

9.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
       (รายกิจกรรมและระบุแหล่งเงินให้สอดคล้องกับข้อที่ 9.1) 

ล าดับ รายการ จ านวน (บาท) 
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางราชการ (เบี ยเลี ยง/ที่พัก/พาหนะ)                 4,000.-  
2. ค่าเช่ารถตู้พร้อมน  ามันเชื อเพลิง      5,000.-  
3. ค่าอาหารและเครื่องดื่ม  10,000.-  
4. ค่าอาหารว่าง        5,000.-  
5. ค่าวัสดุในโครงการ          2,000.-  
6. ค่าวัสดุเชื อเพลิง  1,000.- 
7. เงินตอบแทนการปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการ       2,000.-  
8. เงินสมนาคณุ/เงินสมทบพนักงานขับรถ        500.- 
9. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ             500.- 

 รวม 30,000.- 
*หมายเหตุ   ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 

10.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ (รายกิจกรรม) 
ล าดั
บ 

รายการ กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 

10.1 วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม เมษายน – กันยายน 2563 - - 
10.2 สถานท่ีจัดกิจกรรม คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

มหาวิทยาลยันเรศวร 
ภายนอกมหาวิทยาลัย หรือ
ต่างจังหวัด 

- - 
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11. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPI) 
ประเภท ตัวชี้วัดความส าเร็จ (KPI) 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 
 ปริมาณ 
 
 
 
 คุณภาพ 
 

1. ได้ผลการวิเคราะห์ผลด าเนินการ
ปรับปรุงแผนกลยุทธ์ของภาควิชา 
2. ได้แผนปฏิบัติการประจ าปี  
พ.ศ. 2564 
- 

- - 

 

 
12. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 

 สกอ.    ตัวชี วัดที ่ 5.1   สงป.   ตัวชี วัดที่.................  EdPEx   หมวดที่................. 
 ก.พ.ร   ตัวชี วัดที่.................  สมศ.   ตัวชี วัดที่.................   

 

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1) มีการวิเคราะห์และปรับปรุงแผนกลยุทธ์คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
2) มีแผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2564 

 

14. การติดตามและประเมินผลโครงการ  (โปรดระบุให้ชัดเจน)  
1. การประเมินผลเชิงปริมาณ ตามตัวชี วัด (KPI) ที่ก าหนด 

 
 
 ....................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                   (ผศ.ดร.วาสนา  ฉัตรด ารง) 
 
                  .....................................................หัวหน้าภาควิชา 
                 (ผศ.ดร.วาสนา  ฉัตรด ารง) 
 
           .....................................................คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
                 (รศ.ดร.สุขกิจ  ยะโสธรศรีกลุ) 
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1. รหัสโครงการ  (ตามเล่มรายได้) โครงการบริหารจัดการหลักสูตร 
    รหัสโครงการ   จป.301/63   โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา-วิชาการโคโลนีเกมส์ (ครั งท่ี 16) 
 

Value Chain    ต้นน  า   กลางน  า   ปลายน  า   
 
2.  ความสอดคล้องกับพันธกิจมหาวิทยาลัย 

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

 
3.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ  

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

   ยุทธศาสตร์ที ่1 การผลติบัณฑิตให้มีคณุภาพฯ 
  กลยุทธ์ที ่1.4 แนวทางการขับเคลื่อน 1.4.1  ตัวชี วัดที ่1.4.1.3  หลัก    รอง 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพิม่ขีดความสามารถการวิจยั เพื่อสร้างนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ 
  กลยุทธ์ที่............ แนวทางการขับเคลื่อน........ ตัวชี วัดที.่.............     หลัก    รอง 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสรมิสร้างศักยภาพการให้บริการวิชาการเพื่อสร้างความเขม้แข็งให้แก่ชุมชน 
  กลยุทธ์ที่............ แนวทางการขับเคลื่อน........ ตัวชี วัดที่..............     หลัก    รอง 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม เพื่ออนุรักษ์ สืบสานและเช่ือมโยงกับประเพณีของท้องถิ่น 
  กลยุทธ์ที่............ แนวทางการขับเคลื่อน........ ตัวชี วัดที่..............     หลัก    รอง 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจดัการเชิงบูรณาการเพื่อความเข้มแข็งและยั่งยืน 
  กลยุทธ์ที่............ แนวทางการขับเคลื่อน........ ตัวชี วัดที่..............     หลัก    รอง 

 
 3.2 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน (ถ้ามี) 

  นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 3 กลยุทธ์ที ่3.1 มาตรการที่ 3.3.1 
 
4.  ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 4.1 ลักษณะการด าเนินงาน   โครงการ     การด าเนินงาน 

4.2 ภายใต้แผนงาน (ถ้ามี)................................................................................................ 
4.3 ลักษณะโครงการ     โครงการที่ใช้งบประมาณ   โครงการทีไ่ม่ใช้งบประมาณ 
4.4 วิธีการด าเนินงาน    ด าเนินการเอง     จัดจ้าง 
4.5 รหัส GFMIS ของโครงการ (ถ้ามี).............................................................................. 
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5.  ผู้รับผิดชอบ  
5.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ   ภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา 

5.2 ผู้รับผิดชอบ   ดร.ศิริวัฒน ์ คูเจรญิไพบูลย ์ โทร 4619 
   ผศ.ดร.จตุพร เงินค า  โทร 4653  

   นิสิตระดับปริญญาตรี สาขาวิชาจลุชีววิทยา 

5.3 ผู้ประสานงาน   นางสาววิระดา  ประเสริฐ  โทร 4703  

5.4 ผู้รายงานผล   ดร.ศิริวัฒน ์ คูเจรญิไพบูลย ์ โทร 4619  

 
 6. หลักการและเหตุผล 

 โครงการการแข่งขันกีฬา-วิชาการ จุลชีววิทยาสัมพันธ์ (โคโลนีเกมส์) เป็นกิจกรรมที่จัดขึ นส าหรับผู้ที่ก าลังศึกษาในสาขาวิชา                 
จุลชีววิทยาจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ให้ได้มีโอกาสท ากิจกรรมร่วมกันทั งด้านวิชาการ กีฬา และสันทนาการ ได้มีการสร้างเครือข่าย
และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถาบันเป็นประจ าทุกปี ภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้จัดให้นิสิต
สาขาจุลชีววิทยาเข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี และนิสิตได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมการแข่งขันความรู้ความสามารถ
ทางด้านวิชาการและด้านกีฬาในประเภทต่างๆ อันเป็นการแสดงให้เห็นถึงศักยภาพในด้านวิชาการที่เข้มแข็งของนิสิตที่ศึกษาในหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา และเป็นการสร้างช่ือเสียงให้กับมหาวิทยาลัย ดังนั นภาควิชาได้เล็งเห็นความส าคัญดังกล่าว                 
จึงได้สนับสนุนให้นิสิตและบุคลากรเข้าร่วมโครงการโคโลนีเกมส์ ครั งที่ 16 โดยมีมหาวิทยาลัยพะเยาเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขัน  
ทั งนี  เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ ์ระหว่างนิสิตนักศึกษาสาขาวิชาจุลชีววิทยาจากสถาบันตา่งๆ ในการจัดโครงการนี 
นิสิตเป็นผู้ด าเนินการเองทั งหมดโดยมีอาจารย์และบุคลากรของภาควิชาเป็นฝ่ายสนับสนุนท าให้นิสิตได้มีโอกาสพัฒนาตนเองในหลายด้าน 
อาทิ ทักษะการปรับตัว การบริหารจัดการ การแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม อีกทั งยังเป็นการพัฒนา
ความรู้และเสริมสร้างความสัมพันธ์และสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็งระหว่างนิสิตสาขาวิชาจุลชีววิทยาในมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรม 
และยังเป็นการกระตุ้นนิสิตให้มีการพัฒนาตนเองและส่งเสริมให้นิสิตมีโอกาสได้แสดงศักยภาพต่างๆ ทั งทางวิชาการ และทางสังคมอย่าง
ต่อเนื่องอีกด้วย 
 
7. วัตถุประสงค์ 
 1) เพื่อส่งเสริมให้นิสิตนักศึกษาสาขาวิชาจุลชีววิทยาได้แสดงศักยภาพของตนผ่านการจัดกจิกรรม ได้พัฒนาทักษะและ
ความสามารถดา้นการบริหารจดัการและการท างานร่วมกัน 
 2) เพื่อส่งเสริมให้นิสิตเกดิความรกัและภาคภูมิใจในสาขาวิชาจุลชีววิทยา และเสริมสรา้งความสมัพันธ์อันดีระหว่างนิสตินักศึกษา
สาขาวิชาจุลชีววิทยาจากสถาบันตา่ง ๆ ท่ีเข้าร่วม 

 3) เพื่อเผยแพร่ช่ือเสียงของภาควชิาจุลชีววิทยาและปรสติวิทยา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวทิยาลัยนเรศวร 
 
8.  เป้าหมายของโครงการ 
      8.1. เป้าหมายการด าเนินงาน 

เชิงผลผลิต(Output) 1. นิสิตได้เข้าร่วมโครงการการแขง่ขันกีฬา-วิชาการ จุลชีววิทยาสัมพันธ์ (โคโลนีเกมส์)  
เชิงผลลัพธ์
(Outcome) 

1. นิสิตได้พัฒนาศักยภาพของตนผ่านการจดักิจกรรม และได้พัฒนาทักษะการเรยีนรู้                            
ในศตวรรษที่ 21  
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 8.2 กลุม่เป้าหมาย (รายกิจกรรม) 
เป้าหมาย หน่วยนับ จ านวน 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 
จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น คน 90 - - 
นิสิต คน 80 - - 
บุคลากรสายวิชาการ คน 6 - - 
บุคลากรสายสนับสนุน คน 2 - - 
ประชาชน/สังคม....... คน 1 - - 
ศิษย์เก่า......... คน 1 - - 
องค์กร/ระบบบริหารจัดการ........... ระบุหน่วยนับ... - - - 
หลักสตูร........... ระบุหน่วยนับ... - - - 
อื่นๆ..................................... ระบุหน่วยนับ... - - - 

 

 8.3 กจิกรรม/เนื้อหา/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนินการ (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. 

กิจกรรมที่ 1                           

ขั นวางแผนงาน (P) 
1. แต่งตั งคณะกรรมการด าเนินงาน 
2. จัดประชุมวางแผนการด าเนินงาน
โครงการ 

  

  

                     

ขั นด าเนินการ (D) 
1. ประชาสัมพันธ์โครงการ 
2. น านิสิตเข้าร่วมกิจกรรมโคโลนีเกมส์ 
ครั งท่ี 16 

 

 
 
 
 

 

 

 
 
          

ขั นสรุปและประเมินผล (C) 
1. ประชุมคณะกรรมการเพื่อติดตาม
ผล 
2. สรุปและประเมินผลโครงการ 

    

 
 
 
 

 

 
 
        

ขั นปรับปรุงตามผลการประเมิน(A) 
1. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวิเคราะห์
การด าเนินงานและก าหนดแนว
ทางการจัดโครงการในครั งต่อไป 

      

 
 
 

 

      

รวม 60,000.-  60,000.-    
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9. งบประมาณ  
 9.1 แหล่งงบประมาณ 

  เงินรายได้ 60,000.-บาท        งบประมาณแผ่นดิน...................................บาท   
  แหล่งทุนภายนอก...............................บาท     เงินกู้...................................บาท   
กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานจัดการศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาจุลชีววิทยา  หมวดเงินอุดหนุน  โครงการบริหารจัดการหลักสูตร 
9.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
       (รายกิจกรรมและระบุแหล่งเงินให้สอดคล้องกับข้อที่ 9.1) 

ล าดับ รายการ จ านวน (บาท) 
1. ค่าธรรมเนียม/ค่าลงทะเบียนรายปี 8,000.- 
2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางราชการ (เบี ยเลี ยง/ที่พัก/พาหนะ) 20,000.- 
3. ค่าเช่ารถตู/้รถบสั พร้อมน  ามันเชื อเพลิง  20,000.- 
4. ค่าอาหารและเครื่องดื่ม 1,000.- 
5. ค่าอาหารว่าง 500.- 
6. ค่าวัสดุในโครงการ 3,000.- 
7. ค่าวัสดุเชื อเพลิง 3,000.- 
8. ค่าจ้างท าไวนิล/สื่อประชาสมัพันธ์ 1,000.- 
9. ค่าตอบแทนการปฏิบตัิงานงานนอกเวลาราชการ 1,000.- 
10. ค่าของที่ระลึก 1,500.- 
11. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ   1,000.- 

 รวม 60,000.- 
*หมายเหตุ   ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 

10.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ (รายกิจกรรม) 
ล าดั
บ 

รายการ กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 

10.1 วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม ตุลาคม - ธันวาคม 2562 - - 
10.2 สถานท่ีจัดกิจกรรม มหาวิทยาลยัพะเยา - - 

 

11. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPI) 
ประเภท ตัวชี้วัดความส าเร็จ (KPI) 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 
 ปริมาณ 
 
 
 
 คุณภาพ 
 

1. นิสิตได้เข้าร่วมท ากิจกรรม อย่างน้อย 1 
กิจกรรม 
2. นิสิตได้พัฒนาทักษะการเรียนรูใ้นศตวรรษ
ที่ 21 อย่างน้อย 1 ด้าน 
1. ผลการประเมินความพึงพอใจของโครงการ
โดยภาพรวมอยู่ในระดับดี (ค่าเฉลีย่ ≥ 3.51) 

- - 
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12. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 สกอ.    ตัวชี วัดที ่ 3.2   สงป.   ตัวชี วัดที่.................  EdPEx   หมวดที่................. 
 ก.พ.ร   ตัวชี วัดที่.................  สมศ.   ตัวชี วัดที่.................   

 

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1) นิสิตไดม้ีโอกาสพัฒนาตนเองและพัฒนาทักษะที่จ าเป็นส าหรับการเรยีนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
2) นิสิตนักศึกษาเกิดความรักและภาคภูมิใจในสาขาวิชาจุลชีววิทยา  
3) เกิดความสัมพันธ์อันดรีะหว่างนิสิตนักศึกษาสาขาวิชาจุลชีววิทยาจากสถาบันตา่ง ๆ ท่ีเข้าร่วมกิจกรรม  
4) ภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสติวิทยา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลยันเรศวร เป็นที่รู้จักเพิ่มมากขึ น 

 

14. การติดตามและประเมินผลโครงการ  (โปรดระบุให้ชัดเจน)  
1. การประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ ตามตัวชี วัด (KPI) ที่ก าหนด 
2. มีการประเมินผล/ ติดตามผล ภายหลังเสร็จสิ นโครงการ จากผู้เข้าร่วมโครงการ/กจิกรรม 

  
 
 ....................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                   (ดร.ศิริวัฒน์    คูเจรญิไพบูลย์) 
 
                  .....................................................หัวหน้าภาควิชา 
                 (ผศ.ดร.วาสนา  ฉัตรด ารง) 
 
           .....................................................คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
                 (รศ.ดร.สุขกิจ  ยะโสธรศรีกลุ) 
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1. รหัสโครงการ  (ตามเล่มรายได้) โครงการบริหารจัดการหลักสูตร 
    รหัสโครงการ   จป.302/63     โครงการนักจลุชีววิทยารุ่นเยาว์ ครั งท่ี 8 
 

Value Chain    ต้นน  า   กลางน  า   ปลายน  า   
 
2.  ความสอดคล้องกับพันธกิจมหาวิทยาลัย 

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

 
3.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ  

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

   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลติบัณฑิตให้มีคณุภาพฯ 
  กลยุทธ์ที ่1.4 แนวทางการขับเคลื่อน 1.4.1 ตัวชี วัดที ่1.4.1.3     หลักรอง 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพิม่ขีดความสามารถการวิจยั เพื่อสร้างนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ 
  กลยุทธ์ที่............ แนวทางการขับเคลื่อน........ ตัวชี วัดที่..............     หลัก    รอง 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสรมิสร้างศักยภาพการให้บริการวิชาการเพื่อสร้างความเขม้แข็งให้แก่ชุมชน 
  กลยุทธ์ที ่3.1 แนวทางการขับเคลื่อน 3.1.1 ตัวชี วัดที ่3.1.1.1   หลัก    รอง 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม เพื่ออนุรักษ์ สืบสานและเช่ือมโยงกับประเพณีของท้องถิ่น 
  กลยุทธ์ที่............ แนวทางการขับเคลื่อน........ ตัวชี วดัที่..............     หลัก    รอง 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจดัการเชิงบูรณาการเพื่อความเข้มแข็งและยั่งยืน 
  กลยุทธ์ที่............ แนวทางการขับเคลื่อน........ ตัวชี วัดที่..............     หลัก    รอง 

 
 3.2 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน (ถ้ามี) 

   นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 กลยุทธ์ที่ 1.1 มาตรการที่ 1.1.1 
      นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 กลยุทธ์ที่ 3.1 มาตรการที่ 3.1.1 

 
4.  ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 4.1 ลักษณะการด าเนินงาน   โครงการ     การด าเนินงาน 

4.2 ภายใต้แผนงาน(ถ้ามี)................................................................................................ 
4.3 ลักษณะโครงการ     โครงการที่ใช้งบประมาณ   โครงการทีไ่ม่ใช้งบประมาณ 
4.4 วิธีการด าเนินงาน    ด าเนินการเอง     จัดจ้าง 
4.5 รหัส GFMIS ของโครงการ(ถ้ามี).............................................................................. 
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5.  ผู้รับผิดชอบ  
5.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ   ภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา 

5.2 ผู้รับผิดชอบ   ผศ.ดร.จตุพร เงินค า  โทร 4653 
    ดร.ศิริวัฒน ์ คูเจรญิไพบูลย ์ โทร 4619 
    นิสิตระดับปริญญาตรี สาขาวิชาจลุชีววิทยา 
5.3 ผู้ประสานงาน   นางสาววิระดา  ประเสริฐ  โทร 4703  

5.4 ผู้รายงานผล   ผศ.ดร.จตุพร เงินค า  โทร 4653  

 

 6. หลักการและเหตุผล 
 เมื่อเปรียบเทียบโอกาสในการได้รับความรู้และทักษะทางวิทยาศาสตร์แขนงต่าง ๆ ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอน

ปลายจะพบว่าความรู้และประสบการณ์ทางด้านจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาที่นักเรียนได้รับนั นยังน้อยมาก อาจเนื่องมาจากการขาดความ
พร้อมของโรงเรียนทั งทางด้านบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ อีกทั งยังไม่ได้เป็นวิชาหลักที่จัดให้ มี
การเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษา ท าให้นักเรียนขาดโอกาสในการเรียนรู้เกี่ยวกับจุลินทรีย์ชนิดต่าง ๆ ประโยชน์และโทษของจุลินทรีย์ 
รวมถึงการประยุกต์ใช้ และยังให้ความสนใจในวิทยาศาสตร์แขนงนี น้อยทั งที่จุลินทรีย์มีความเกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวันของคนเราอย่าง
มาก นอกจากนี ยังพบว่านักเรียนที่ก าลังจะตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อในสาขาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยายังขาดความเข้าใจที่ถ่องแท้ถึง
ภาพรวมในการศึกษาสาขาวิชานี  ส่งผลให้นักเรียนระดับมัธยมปลายที่สนใจศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาด้านจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
โดยตรงยังมีจ านวนไม่มากนัก  โครงการค่ายนักจุลชีววิทยารุ่นเยาว์ เป็นโครงการที่ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากนักเรียนในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายทั่วประเทศ ดังจะเห็นได้จากความต้องการให้มีการจัดโครงการลักษณะนี อย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลา 7 ปี 

ภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยามีคณาจารย์และนิสิตทีม่ีความรูค้วามสามารถ และมีประสบการณ์ที่สามารถถ่ายทอดองค์
ความรู้ต่างๆ ให้กับนักเรียนทีส่นใจได้ อีกทั งยังมีห้องปฏิบัติการที่มคีวามพร้อม โดยจะท าการเปดิอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับเทคนิค
พื นฐานด้านจุลชีววิทยาและด้านปรสิตวิทยา เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการไดร้ับความรู้พื นฐานที่ถูกต้อง สามารถน าไปต่อยอดในการเรยีนหรอื
การท าโครงงานวิทยาศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษาท่ีมีคุณภาพมากยิ่งขึ น รวมไปถึงการน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน และยังเป็นการ
สร้างแรงจูงใจและทัศนคติที่ดีในการเรยีนต่อในระดับอุดมศึกษา อีกทั งยังเป็นการให้ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการตัดสินใจในการศึกษา
ต่อให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ 

นิสิตในสาขาจุลชีววิทยาท่ีเข้าร่วมด าเนินกิจกรรมยังได้มโีอกาสในการฝึกประสบการณ์การถ่ายทอดความรู้และทักษะปฏิบตัิการที่
ได้รับในห้องเรียนให้แก่ผู้อื่น นสิิตได้ฝึกคิดรูปแบบปฏิบัติการที่น่าสนใจ ฝึกการด าเนินงานโครงการ และฝึกความรับผดิชอบ อีกทั งเป็นการ
ปลูกฝังการมีจิตสาธารณะในการบริการด้านวิชาการให้กับนิสติ นอกจากนี ยังเป็นการประชาสมัพันธ์หลักสูตรของภาควิชาจุลชีววิทยาและ
ปรสิตวิทยา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวรอีกทางหนึ่งด้วย 
 
7. วัตถุประสงค์ 

 1) เพื่อให้บุคคลากรของภาควิชาได้มีโอกาสถ่ายทอดความรู้ด้านวิชาการเพื่อสังคม  
2) เพื่อให้นิสิตไดฝ้ึกการถ่ายทอดความรู้และทักษะปฏิบตัิการทีไ่ด้รับในห้องเรียนให้แก่ผู้อื่น 
3) เพื่อฝึกการด าเนินงานโครงการ และฝึกความรับผิดชอบ ปลูกฝังการมีจิตสาธารณะในการบริการด้านวิชาการให้กับนิสิต 
4) เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรของภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสติวทิยา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลยันเรศวร 
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8.  เป้าหมายของโครงการ 
      8.1. เป้าหมายการด าเนินงาน 

เชิงผลผลิต(Output) 1. มีการจัดค่ายนักจุลชีววิทยารุ่นเยาว์ส าหรับนักเรยีนระดับมัธยมศกึษาตอนปลาย  
2. มีการจัดฐานความรู้ทางวิชาการ อย่างน้อย 3 ฐาน 

เชิงผลลัพธ์
(Outcome) 

1. บุคลากรของภาควิชาและนิสติได้ถ่ายทอดความรู้ด้านวิชาการเพื่อสังคม   
2. นักเรียนที่ไดเ้ข้าร่วมในค่ายมีความรู้เกี่ยวกับจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยามากขึ น 
3. นิสิตได้พัฒนาศักยภาพของตนผ่านการจดักิจกรรม และได้พัฒนาทักษะการเรยีนรู้ในศตวรรษ
ที่ 21 

 

 8.2 กลุม่เป้าหมาย (รายกิจกรรม) 
เป้าหมาย หน่วยนับ จ านวน 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 
จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น คน 242 - - 
นิสิตระดับปริญญาตรีและบณัฑติศึกษา คน 150 - - 
บุคลากรสายวิชาการ คน 25 - - 
บุคลากรสายสนับสนุน คน  7 - - 
ประชาชน/สังคม..(นักเรยีน)..... คน 60 - - 
ศิษย์เก่า......... คน - - - 
องค์กร/ระบบบริหารจัดการ........... ระบุหน่วยนับ... - - - 
หลักสตูร........... ระบุหน่วยนับ... - - - 
อื่นๆ..................................... ระบุหน่วยนับ... - - - 

  
8.3 กจิกรรม/เนื้อหา/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนินการ (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. 

กิจกรรมที่ 1                           

ขั นวางแผนงาน (P) 
1. แต่งตั งคณะกรรมการด าเนินงาน 
2. จัดประชุมวางแผนการ
ด าเนินงานโครงการ 

  

    

  

  
 
 
 

               

ขั นด าเนินการ (D) 
1. ประชาสัมพันธ์โครงการ 
2. จัดกิจกรรม 
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ขั นสรุปและประเมินผล (C) 
1. ประชุมคณะกรรมการเพื่อติดตาม
ผล 
2. สรุปและประเมินผลโครงการ 

    

 
 
 
 

 

 
 
 

  

  

   

ขั นปรับปรุงตามผลการประเมิน(A) 
1. วิเคราะห์การด าเนินงานและ
ก าหนดแนวทางการจัดโครงการใน
ครั งต่อไป 

      

 
 
 

 

   

 

  

รวม 70,000.- 5,000.- 45,000.- 20,000.- 
 

 
 

9. งบประมาณ  
 9.1 แหล่งงบประมาณ 

  เงินรายได้ 70,000.-บาท        งบประมาณแผ่นดิน...................................บาท   
  แหล่งทุนภายนอก...............................บาท     เงินกู้...................................บาท   
กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานจัดการศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาจุลชีววิทยา  หมวดเงินอุดหนุน  โครงการบริหารจัดการหลักสูตร 
 
9.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
       (รายกิจกรรมและระบุแหล่งเงินให้สอดคล้องกับข้อที่ 9.1) 

ล าดับ รายการ จ านวน (บาท) 
1. ค่าอาหารและเครื่องดื่ม  40,000.- 
2. ค่าอาหารว่าง 5,000.- 
3. ค่าตอบแทนการปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการ 5,000.- 
4. ค่าของที่ระลึก 500.- 
5. ค่าวัสดุในโครงการ 10,000.- 
6. ค่าวัสดุเชื อเพลิง 2,000.- 
7. ค่าจ้างพิมพ์ท าไวนิล 1,000.- 
8. ค่าสาธารณูปโภค 500.- 
9. ค่าจ้างถ่ายเอกสาร /เข้าเลม่ 1,000.- 
10 ค่าบริการไปรษณีย ์ 1,000.- 
11. ค่าจ้างซักถุงนอน 2,000.- 
12. ค่าตอบแทนวิทยากร 1,000.- 
13. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 1,000.- 

 รวม 70,000.- 
*หมายเหตุ   ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
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10.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ (รายกิจกรรม) 

ล าดั
บ 

รายการ กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 

10.1 วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม ตุลาคม 2562 – กรกฎาคม 
2563 

- - 

10.2 สถานท่ีจัดกิจกรรม คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์  
มหาวิทยาลยันเรศวร 

- - 

 
 

11. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPI) 
ประเภท ตัวชี้วัดความส าเร็จ (KPI) 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 
 ปริมาณ 
 
 
 
 
 
 

1. จ านวนนักเรียนท่ีเข้าร่วม
โครงการ อย่างน้อยร้อยละ 80 ของ
จ านวนนักเรียนท่ีตั งไว้ (48 คน) 
2. มีการจัดฐานความรู้ทางวิชาการ 
อย่างน้อย 3 ฐาน 
3. นิสิตในหลักสูตรได้พัฒนาทักษะ
การเรยีนรู้ในศตวรรษท่ี 21 อย่าง
น้อย 1 ด้าน 

- - 

 คุณภาพ 
 

1.ผลการประเมินความพึงพอใจของ
โครงการโดยภาพรวมอยู่ในระดับดี 
(ค่าเฉลี่ย ≥ 3.51) 
2. นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการมี
ความรู้ด้านจุลชีววิทยาและปรสิต
วิทยาเพิ่มมากขึ น 

  

 

12. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 สกอ.    ตัวชี วัดที ่ 3.2   สงป.   ตัวชี วัดที่.................  EdPEx   หมวดที่................. 
 ก.พ.ร   ตัวชี วัดที่.................  สมศ.   ตัวชี วัดที่.................   

 

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1) บุคลากรและนิสติไดร้่วมกันถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ด้านจุลชีววิทยาให้กับนักเรียนมัธยมปลาย  
2) นิสิตไดส้ามารถด าเนินงานโครงการได้ มีความรับผดิชอบ และมีจติสาธารณะในการบริการด้านวิชาการ 
3) นิสิตได้พัฒนาคณุลักษณะที่พึงประสงค์ และพัฒนาทักษะที่จ าเปน็ส าหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
4) หลักสูตรของภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสติวิทยา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นท่ีรู้จักมากขึ น 
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14. การติดตามและประเมินผลโครงการ  (โปรดระบุให้ชัดเจน)  
1. การประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ ตามตัวชี วัด (KPI) ที่ก าหนด 
2. มีการประเมินผล/ ติดตามผล ภายหลังเสร็จสิ นโครงการ จากผู้เข้าร่วมโครงการ/กจิกรรม 
 

  
 ....................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                   (ผศ.ดร.จตุพร  เงินค า) 
 
                  .....................................................หัวหน้าภาควิชา 
                 (ผศ.ดร.วาสนา  ฉัตรด ารง) 
 
           .....................................................คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
                 (รศ.ดร.สุขกิจ  ยะโสธรศรีกลุ) 
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1. รหัสโครงการ  (ตามเล่มรายได้) โครงการสนับสนุนด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
    รหัสโครงการ   จป.303/63   โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ส่งเสรมิคุณธรรม จริยธรรม และบ าเพ็ญประโยชน์ 
 

Value Chain    ต้นน  า   กลางน  า   ปลายน  า   
 
2.  ความสอดคล้องกับพันธกิจมหาวิทยาลัย 

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

 
3.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ  

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

  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลติบณัฑติให้มีคุณภาพฯ 
  กลยุทธ์ที่............ แนวทางการขับเคลื่อน........ ตัวชี วัดที่..............     หลัก    รอง 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพิม่ขีดความสามารถการวิจยั เพื่อสร้างนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ 
  กลยุทธ์ที.่........... แนวทางการขับเคลื่อน........ ตัวชี วัดที่..............     หลัก    รอง 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสรมิสร้างศักยภาพการให้บริการวิชาการเพื่อสร้างความเขม้แข็งให้แก่ชุมชน 
  กลยุทธ์ที่............ แนวทางการขับเคลื่อน........ ตัวชี วัดที่..............     หลัก    รอง 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม เพื่ออนุรักษ์ สืบสานและเช่ือมโยงกับประเพณีของท้องถิ่น 
  กลยุทธ์ที่...4.2.........แนวทางการขบัเคลื่อน...4.2.1.,4.2.2....ตัวชี วัดที.่...4.2.2.1...  หลัก    รอง 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจดัการเชิงบูรณาการเพื่อความเข้มแข็งและยั่งยืน 
  กลยุทธ์ที่............ แนวทางการขับเคลื่อน........ ตัวชี วัดที่..............     หลัก    รอง 

 
 3.2 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน (ถ้ามี) 

  นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 3 กลยุทธ์ที ่3.1 มาตรการที่ 3.3.1 
 
4.  ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 4.1 ลักษณะการด าเนินงาน   โครงการ     การด าเนินงาน 

4.2 ภายใต้แผนงาน(ถ้ามี)................................................................................................ 
4.3 ลักษณะโครงการ     โครงการที่ใช้งบประมาณ   โครงการทีไ่ม่ใช้งบประมาณ 
4.4 วิธีการด าเนินงาน    ด าเนินการเอง     จัดจ้าง 
4.5 รหัส GFMIS ของโครงการ(ถ้ามี).............................................................................. 

 

NU-PL-63 002 
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5.  ผู้รับผิดชอบ  
5.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ   ภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา 

5.2 ผู้รับผิดชอบ   ผศ.ดร.อภิชาติ  วิทย์ตะ    โทร 4653 
   ดร.จารุวรรณ  ทองสนิท โอคุมุระ   โทร 4624 

   ผศ.ดร.ชาคริต  สวัสดดิล    - 

   อาจารย์อุรตัน์  พิมลศรี    โทร 4624 

   นิสิตระดับปริญญาตรี สาขาวิชาจลุชีววิทยา 

   นิสิตระดับบณัฑิตศึกษา  สาขาวิชาจุลชีววิทยา 

5.3 ผู้ประสานงาน   นางสาวณัฐนันท์    อิ่มเมฆ   โทร 4703  

5.4 ผู้รายงานผล   ผศ.ดร.อภิชาติ  วิทย์ตะ   โทร 4619  

 
 6. หลักการและเหตุผล 

 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์  มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้มีแนวนโยบายการพัฒนานิสิตโดยมีการส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้นิสิตมี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์เป็นไปตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยและสอดคล้องกับคุณลักษณะทางคุณธรรม และจริยธรรม ของนิสิตคณะ
วิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้แต่ละภาควิชาจัดให้มีโครงการหรือกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
กิจกรรมวิชาการ (ส่งเสริมให้นิสิตได้ฝึกการน าเสนอผลงานวิจัยของตนเอง และส่งเสริมให้นิสิตได้รับทราบงานวิจัยของคณาจารย์ภายใน
ภาควิชา) กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสขุภาพ กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิง่แวดล้อม กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
และกิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม เป็นต้น ซึ่งเป็นนโยบายที่สอดคล้องกับการด าเนินงานของภาควิชา  ในการจัดการเรียนการสอน
นั นภาควิชานอกจากจะให้ความรู้กับนิสิตแล้วยังต้องมีกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อให้นิสิตสามารถน าความรู้มาปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้
อย่างถูกต้องเหมาะสม และให้นิสิตในแต่ละชั นปีได้พบปะ สร้ างสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน  ดังนั น ภาควิชาจึงได้จัดโครงการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม คุณธรรม จริยธรรมและบ าเพ็ญประโยชน์ผ่านกิจกรรมต่างๆที่จะส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและการบ าเพ็ญประโยชน์ของ
นิสิต อีกทั งส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อสร้างเสริมค่านิยมที่ดีงามและแสดงออกซึ่งพฤติกรรมทางด้านคุณธรรม 
จริยธรรมที่ดีงาม 
 
7. วัตถุประสงค์ 

1)  เพื่อให้นิสิต คณาจารย์ และบคุลากรของภาควิชาได้มีการการท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรมของไทย 
2)  เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อนัดีระหว่างคณาจารย์ เจ้าหน้าท่ีและนิสติ โดยผ่านกิจกรรมต่างๆ เชน่ การแข่งขันกีฬา                      
การบ าเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม รว่มกัน 

 3)  เพื่อให้นิสิตและบุคลากรในภาควิชามีจิตส านึกท่ีดี รู้จักเสียสละเวลาในการท างานเพื่อสังคม 
4)  เพื่อสร้างเสรมิคุณธรรม จริยธรรมให้กับนสิิตและบุคลากร  

 5)  เพื่อให้บุคลากรและนสิิตไดม้ีสว่นร่วมในบ าเพ็ญประโยชน์ หรือการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 6)  เพื่อพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพนิสิต โดยผ่านกิจกรรมต่างๆ ในการจัดการ การด าเนินงานในสถานการณต์่างๆ  
                การแก้ปัญหา และภาวะผู้น าเป็นต้น  
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8.  เป้าหมายของโครงการ 
      8.1. เป้าหมายการด าเนินงาน 

เชิงผลผลิต(Output) 1. คณาจารย์และนิสติภาควิชาจลุชีววิทยาได้เข้าร่วม ได้เข้าร่วมโครงการท านุบ ารุง
ศิลปะวัฒนธรรม ผา่นกิจกรรมการท าบุญตักบาตร หรือรับฟังบรรยายธรรมะ ฟังบรรยาย                  
การใช้ชีวิตที่มีความสุข ประเพณีวนัสงกรานต์ เป็นต้น 
2. คณาจารย์และนิสติภาควิชาจลุชีววิทยาได้เข้าร่วมกิจกรรมทีส่ร้างจติส านึกท่ีดี รู้จักเสียสละ
เวลาในการท างานเพื่อสังคม ในบ าเพ็ญประโยชน์ หรือการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
3. บุคลากรได้อนุรักษ์ศลิปวัฒนธรรมไทย ผ่านการแต่งกายด้วยผ้าไทย 

เชิงผลลัพธ์
(Outcome) 

1. นิสิตและบุคลากรได้พัฒนาศักยภาพของตนผ่านการจัดกิจกรรม และได้ร่วมกันท านุบ ารุง
ศิลปะวัฒนธรรม การบ าเพ็ญประโยชน์ หรือการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 
8.2 กลุม่เป้าหมาย (รายกิจกรรม) 

เป้าหมาย หน่วยนับ จ านวน 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 
จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น คน 417 419 42 
นิสิต คน 370 370 -  
บุคลากรสายวิชาการ คน 35 35 35 
บุคลากรสายสนับสนุน คน 7 7  7 
ประชาชน/สังคม....... คน - - - 
ศิษย์เก่า......... คน          5 5 - 
องค์กร/ระบบบริหารจัดการ........... ระบุหน่วยนับ... - - - 
หลักสตูร........... ระบุหน่วยนับ... - - - 
อื่นๆ..(วิทยากร/พระสงฆ์).................. ระบุหน่วยนับ... - 15 - 

หมายเหตุ 
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมเช่ือมโยงสายสัมพันธ์ Micro Meeting/บ าเพญ็ประโยชน์/กิจกรรมสันทนาการ เป็นต้น 
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมท าบุญตักบาตร หรือกิจกรรมบรรยายธรรมะ บรรยายการใช้ชีวิตให้มีความสุข หรือหัวข้ออื่นๆ  
                ประเพณีวันสงกรานต์ เป็นต้น 
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมแต่งกายด้วยผ้าไทย 
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 8.3 กจิกรรม/เนื้อหา/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนินการ (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. 

กิจกรรมที่ 1 
ขั นวางแผนงาน (P) 
1. แต่งตั งคณะกรรมการด าเนินงาน 
2. จัดประชุมวางแผนการ
ด าเนินงานโครงการ 

            

  

 

  

        

ขั นด าเนินการ (D) 
1. ประชาสัมพันธ์โครงการ 
2. จัดกิจกรรม  

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

     

 

 

 

 

ขั นสรุปและประเมินผล (C) 
1.ประชุมคณะกรรมการเพื่อติดตามผล 

2. สรุปและประเมินผลโครงการ 
    

 
 
 
 

 

 
 
 

      

 

ขั นปรับปรุงตามผลการประเมิน(A) 
1. ประชุมคณะกรรมการเพื่อ
วิเคราะห์การด าเนินงานและก าหนด
แนวทางการจัดโครงการในครั ง
ต่อไป 

      

 
 
 

 

     

 

กิจกรรมที่ 2 
ขั นวางแผนงาน (P) 
1. แต่งตั งคณะกรรมการด าเนินงาน 
2. จัดประชุมวางแผนการ
ด าเนินงานโครงการ 

  

  

    

  

               

ขั นด าเนินการ (D) 
1. ประชาสัมพันธ์โครงการ 
2. จัดกิจกรรม  
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ขั นสรุปและประเมินผล (C) 
1.ประชุมคณะกรรมการเพื่อติดตามผล 

2. สรุปและประเมินผลโครงการ 
    

 
 
 
 

 

 
 
 

  

 

    

ขั นปรับปรุงตามผลการประเมิน(A) 
1. ประชุมคณะกรรมการเพื่อ
วิเคราะห์การด าเนินงานและก าหนด
แนวทางการจัดโครงการในครั ง
ต่อไป 

      

 
 
 

 

 

 

    

กิจกรรมที่ 3 
ขั นวางแผนงาน (P) 
1. แต่งตั งคณะกรรมการด าเนินงาน 
2. จัดประชุมวางแผนการ
ด าเนินงานโครงการ 

  

  

                     

ขั นด าเนินการ (D) 
1. ประชาสัมพันธ์โครงการ 
2. จัดกิจกรรม  

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

         

ขั นสรุปและประเมินผล (C) 
1. ประชุมคณะกรรมการเพื่อติดตาม
ผล 
2. สรุปและประเมินผลโครงการ 

    

 
 
 
 

 

 
 
 

     

 

 

ขั นปรับปรุงตามผลการประเมิน(A) 
1. ประชุมคณะกรรมการเพื่อ
วิเคราะห์การด าเนินงานและก าหนด
แนวทางการจัดโครงการในครั ง
ต่อไป 

      

 
 
 

 

    

 

 

รวม 100,000.-   10,000.-   10,000.- 80,000.- 

9. งบประมาณ  
 9.1 แหล่งงบประมาณ 

  เงินรายได้ 100,000.-บาท        งบประมาณแผ่นดิน...................................บาท   
  แหล่งทุนภายนอก...............................บาท     เงินกู้...................................บาท   
กองทุนท านุบ ารุงศิลปและวัฒนธรรม แผนงานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม งานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  

ภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา  หมวดเงินอุดหนุน  โครงการสนับสนุนด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
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9.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
       (รายกิจกรรมและระบุแหล่งเงินให้สอดคล้องกับข้อที่ 9.1) 

ล าดับ รายการ จ านวน (บาท) 
1. ค่าอาหารและเครื่องดื่ม 50,000.- 
2. ค่าอาหารว่าง 6,000.- 
3. ค่าวัสดุในโครงการ 20,000.- 
4. ค่าจ้างท าไวนิล/สื่อประชาสมัพันธ์ 2,000.- 
5. ค่าตอบแทนการปฏิบตัิงานงานนอกเวลาราชการ 3,000.- 
6. ค่าของที่ระลึก 3,000.- 
7. ค่าตอบแทนผู้ประกอบพิธีการต่างๆ 1,000.- 
8. ค่าปัจจัยถวายพระสงฆ ์ 6,000.- 
9. ค่าอาหารส าหรับพระสงฆ ์ 3,000.- 
10. ค่าตอบแทนวิทยากร 5,000.- 
11. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 1,000.-  

 รวม 100,000.- 
*หมายเหตุ   ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 

 
10.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ (รายกิจกรรม) 

ล าดั
บ 

รายการ กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 

10.1 วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม มิถุนายน-กันยายน  2563 มิถุนายน – กันยายน 2563 มิถุนายน – กันยายน 2563 
10.2 สถานท่ีจัดกิจกรรม มหาวิทยานเรศวร มหาวิทยาลัยนเรศวร  มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 

11. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPI) 
ประเภท ตัวชี้วัดความส าเร็จ (KPI) 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 
 ปริมาณ 
 
 
 
 
 
 
 คุณภาพ 
 

1. บุคลากรและนิสติของภาควิชา
ร่วมกันท ากิจกรรมเชื่อมโยง               
สายสมัพันธ์ Micro Meeting/
บ าเพ็ญประโยชน์/กจิกรรมสันทนา
การจ านวนเกินกว่าร้อยละ 50  
 
 
1.ผลการประเมินความพึงพอใจของ
โครงการโดยภาพรวมอยู่ในระดับดี 
(ค่าเฉลี่ย ≥ 3.51) 

1. บุคลากรของภาควิชา
จ านวนเกินกว่าร้อยละ 50             
ได้เข้าร่วมกิจกรรมท าบุญตัก
บาตร หรือกิจกรรมบรรยาย
ธรรมะ บรรยายการใช้ชีวิตให้
มีความสุข หรือเข้าร่วม
ประเพณีวันสงกรานต ์
1.ผลการประเมินความพึง
พอใจของโครงการโดยภาพ
รวมอยู่ในระดับดี             
(ค่าเฉลี่ย ≥ 3.51) 

1. บุคลากรของภาควิชาจ านวน
เกินกว่าร้อยละ 50             
ได้เข้าร่วมแต่งกายด้วยผา้ไทย
อย่างน้อยสัปดาหล์ะ 1 วัน 
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12. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 สกอ.    ตัวชี วัดที ่ 3.2   สงป.   ตัวชี วัดที่.................  EdPEx   หมวดที่................. 
 ก.พ.ร   ตัวชี วัดที่.................  สมศ.   ตัวชี วัดที่.................   

 

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1) นิสิต คณาจารย์ และบุคลากรของภาควิชาได้มีการการท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรมของไทย 
2) บุคลากรและนิสิตในภาควิชามีจิตส านึกที่ดี รู้จักเสียสละเวลาในการท างานเพื่อสังคม 

 3) บุคลากรและนิสิตได้มีการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และมีส่วนร่วมในการบ าเพ็ญประโยชน์ หรืออนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                  
4) คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตมีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน 

14. การติดตามและประเมินผลโครงการ  (โปรดระบุให้ชัดเจน)  
1. การประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ ตามตัวชี วัด (KPI) ที่ก าหนด 
2. มีการประเมินผล/ ติดตามผล ภายหลังเสร็จสิ นโครงการ  จากผู้เข้าร่วมโครงการ/กจิกรรม 

 
 
 ....................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                   (ผศ.ดร.อภิชาติ  วิทย์ตะ) 
 
                  .....................................................หัวหน้าภาควิชา 
                 (ผศ.ดร.วาสนา  ฉัตรด ารง) 
 
           .....................................................คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
                 (รศ.ดร.สุขกิจ  ยะโสธรศรีกลุ) 
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1.  รหัสโครงการ  (ตามเล่มรายได้) โครงการพัฒนาคุณภาพองค์กร 
     รหัสโครงการ   จป.304/63 โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและประชาสัมพันธ์หลักสูตรของภาควิชา 
 
  Value Chain    ต้นน  า   กลางน  า   ปลายน  า 
 
2.  ความสอดคล้องกับพันธกิจมหาวิทยาลัย 

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

 
3.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ 

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

   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบณัฑิตให้มีคณุภาพฯ 
  กลยุทธ์ที่...1.4.........แนวทางการขบัเคลื่อน...1.4.2.....ตัวชี วัดที่...1.4.2.1........... หลัก    รอง 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพิม่ขีดความสามารถการวิจยั เพื่อสร้างนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ 
  กลยุทธ์ที่............ แนวทางการขับเคลื่อน........ ตัวชี วัดที่..............     หลัก    รอง 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสรมิสร้างศักยภาพการให้บริการวิชาการเพื่อสร้างความเขม้แข็งให้แก่ชุมชน 
  กลยุทธ์ที่...3.1..แนวทางการขับเคลื่อน...3.1.1,3.1.2...ตัวชี วัดที่.... 3.1.1.1,3.1.2.1...   หลักรอง   
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม เพื่ออนุรักษ์ สืบสานและเช่ือมโยงกับประเพณีของท้องถิ่น 
  กลยุทธ์ที่............ แนวทางการขับเคลื่อน........ ตัวชี วัดที่..............     หลัก    รอง 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจดัการเชิงบูรณาการเพื่อความเข้มแข็งและยั่งยืน 
  กลยุทธ์ที่............ แนวทางการขับเคลื่อน........ ตัวชี วัดที่..............     หลัก    รอง 

 
3.2 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน (ถ้ามี) 

  นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 1 กลยุทธ์ที่ 1.1 มาตรการที่ 1.1.1 
  
4.  ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 4.1 ลักษณะการด าเนินงาน   โครงการ     การด าเนินงาน 

4.2 ภายใต้แผนงาน (ถ้ามี)................................................................................................ 
4.3 ลักษณะโครงการ     โครงการที่ใช้งบประมาณ   โครงการทีไ่ม่ใช้งบประมาณ 
4.4 วิธีการด าเนินงาน    ด าเนินการเอง     จัดจ้าง 
4.5 รหัส GFMIS ของโครงการ (ถ้ามี).............................................................................. 
 

NU-PL-63 002 
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5. ผู้รับผิดชอบ  
  4.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ  ภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา  

  4.2 ผู้รับผิดชอบ     ดร.จินตนา ว่องวิกย์การ โทร 4621 
    ผศ.ดร.นพวรรณ บุญช ู  โทร 4616 
    ผศ.ดร.อัญชลี   ศิษยนเรนทร ์ โทร 4627 
 4.3 ผู้ประสานงาน   นางสาววิระดา  ประเสริฐ  โทร 4703 
 4.4 ผู้รายงานผล   ดร.จินตนา ว่องวิกย์การ โทร 4621 
    ผศ.ดร.นพวรรณ บุญช ู  โทร 4616 
    ผศ.ดร.อัญชลี   ศิษยนเรนทร ์ โทร 4627 

6. หลักการและเหตุผล 
 ภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยามีพันธกิจหลักทั ง 4 ด้าน คือ การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม และการบริการวิชาการ ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย เพื่อให้การด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ฝ่าย
ประชาสัมพันธ์จึงได้จัดท าโครงการนี ขึ นเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของภาควิชาเพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ
ข้อมูลที่ถูกต้องของภาควิชา เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการและการวิจัย ทั งในรูปแบบวิชาการ และแบบเข้าใจง่าย ตลอดจนการ
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรที่เปิดสอนทั ง ระดับปริญาตรี ปริญญาโท และ ปริญญาเอก ทั ง 5 สาขา ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น แผ่นพับ แผ่นป้าย
ประชาสัมพันธ์ และวีดีทัศน์  
 
7. วัตถุประสงค์ 

1) เพื่อประชาสมัพันธ์หลักสูตร และข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสติวิทยา  
2) เพื่อผลิตสื่อประชาสัมพันธ์หลักสตูรทั งหมดที่เปิดสอน และข้อมูลข่าวสารตา่งๆ ของภาควิชา 
3) เพือ่จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมในการจัดท าวารสารวิชาการ 

 
8.  เป้าหมายของโครงการ 
       8.1. เป้าหมายการด าเนินงาน 

เชิงผลผลิต (Output) 1) มีกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ขา่วสารของภาควิชาผ่านทางเวบไซต์ เฟซบุ๊กเพจ และช่องทาง
ต่างๆ 

2) มีส าเนาภาพ เช่น แผ่นพับ โปสเตอร ์ทุกหลักสูตรของภาควิชา เพื่อประชาสัมพันธ์หรือส่งไป
ยังสถานศึกษา โรงเรียน หรือหน่วยงานต่างๆ 

3) มีกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดท าวารสารวิชาการ 
เชิงผลลัพธ์
(Outcome) 

1) ภาควิชาเป็นท่ีรู้จักเพิ่มขึ น 
2) หลักสตูรเป็นทีรู่้จักเพิ่มขึ น 
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8.2 กลุม่เป้าหมาย (รายกิจกรรม) 
เป้าหมาย หน่วยนับ จ านวน 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 
จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น คน 360 42 - 
นิสิต คน 20 - - 
บุคลากรสายวิชาการ คน 33 35 - 
บุคลากรสายสนับสนุน คน 7 7 - 
ศิษย์เก่า/นักเรียน/นิสติ/นักศึกษาต่าง
สถาบัน/บุคคลทั่วไป/ประชาชน/สงัคม 

คน 300 - - 

อื่นฯ ...(วิทยากร).....................................   5  
หมายเหตุ 

   กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมประชาสมัพันธ์ข่าวสารของภาควิชาผ่านทางเวบไซต์ เฟซบุ๊กเพจ และช่องทางต่างๆ 
 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมอบรมเตรียมความพร้อมในการจัดท าวารสารวิชาการ 
 
8.3 กจิกรรม/เนื้อหา/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนินการ (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. 

ขั นวางแผนงาน (P) 
1.แต่งตั งคณะกรรมการด าเนินงาน 
2.ประชุมจัดท าแผนการด าเนินงาน 

 
            

ขั นด าเนินการ (D) 
กิจกรรมที่ 1 
1.ประชาสัมพันธ์โครงการ 
2.จัดกิจกรรม 

 

            

ขั นด าเนินการ (D) 
กิจกรรมที่ 2 
1.ประชาสัมพันธ์โครงการ 
2.จัดกิจกรรม 

 

            

ขั นสรุปและประเมินผล (C) 
1.สรุปผลการด าเนินงาน 

 
            

ขั นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A) 
1.วิเคราะห์การด าเนินงานและ
ก าหนดแนวทางการจัดโครงการใน
ครั งต่อไป 

 

            

รวม 30,000.- 4,500.- 4,500.- 16,500.- 4,500.- 
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9. งบประมาณ  
 9.1 แหล่งงบประมาณ 

  เงินรายได้ 30,000.-บาท        งบประมาณแผ่นดิน...................................บาท   
  แหล่งทุนภายนอก...............................บาท     เงินกู้...................................บาท   
กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุนการจัดการศึกษา ภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา 

หมวดเงินอุดหนุน  โครงการพัฒนาคุณภาพองค์กร 
9.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 

ล าดับ รายการ จ านวน (บาท) 
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางราชการ (เบี ยเลี ยง/ที่พัก/พาหนะ) 4,000.- 
2. ค่าตอบแทนการปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการ 4,000.- 
3. ค่าอาหารและเครื่องดื่ม 2,000.- 
4. ค่าอาหารว่าง 1,000.- 
5. ค่าจ้างเหมาบริการ/ค่าจ้างท าไวนิล/แผ่นพับ/ค่าจา้งถ่ายเอกสาร/     

ค่าจ้างท าสื่อประชาสัมพันธ์ 
10,000. 

6. ค่าวัสดุในโครงการ      2,500.- 
7. ค่าวัสดุเชื อเพลิง 1,000.- 
8. ค่าเช่ารถตู้ พร้อมน  ามันเชื อเพลิง    5,000.- 
9. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ      500.- 

 รวม 30,000.- 
*หมายเหตุ   ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 

 
10.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ (รายกิจกรรม) 

ล าดั
บ 

รายการ กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 

10.1 วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม ตุลาคม 2562 – กันยายน 
2563 

ตุลาคม 2562 – กันยายน 
2563 

- 

10.2 สถานท่ีจัดกิจกรรม คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
มหาวิทยาลยันเรศวร หรือ
โรงเรียน/มหาวิทยาลยัใน
เขตจังหวัดภาคเหนือของ
ประเทศไทย 

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
มหาวิทยาลยันเรศวร หรือ
นอกสถานท่ี 

- 
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11. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPI) 
ประเภท ตัวชี้วัดความส าเร็จ (KPI) 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 
 ปริมาณ 
 
 

1. มีการจัดกจิกรรมประชาสัมพันธ์
หลักสตูรทั งใน หรือนอก
มหาวิทยาลยั อย่างน้อย 1 ครั ง/
ปี 

2. มีเอกสารประชาสัมพันธ์
หลักสตูร เช่น แผ่นพับ โปสเตอร์ 
ครบทุกหลักสูตร 

3. มีการประชาสัมพันธ์ข้อมลู
ข่าวสารตา่งๆ และหลักสูตรของ
ภาควิชา ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 
และช่องทางต่างๆ 

4. มีจ านวนการประชาสมัพันธ์ผ่าน
สื่อสังคมออนไลน์อย่างน้อย 10 
ครั ง/ป ี

5. มีจ านวนผู้เข้าถึงเฟซบุ๊กเพจอย่าง
น้อย 10,000 ครั ง/ปี 

1. มีกิจกรรมเตรียมความพร้อม
ในการจัดท าวารสารวิชาการ 

2. มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมอย่าง
น้อยร้อยละ 80 

 

- 

 คุณภาพ 
 

1. ผลการประเมินความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม
อยู่ในเกณฑ์ด ี(ค่าเฉลี่ย≥3.51) 

2. มีจ านวนผู้กดติดตาม/กดแสดง
ความรูส้ึกในเฟซบุ๊กเพจเพิ่มขึ น 

1. ผลการประเมินความพึง
พอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ/
กิจกรรมอยู่ในเกณฑด์ ี
(ค่าเฉลี่ย≥3.51) 

- 

 
12. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 

 สกอ.    ตัวชี วัดที ่ 3   สงป.   ตัวชี วัดที่.................  EdPEx   หมวดที่................. 
 ก.พ.ร   ตัวชี วัดที่.................  สมศ.   ตัวชี วัดที ่ 16.2  
 

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1) มีการประชาสมัพันธ์หลักสูตร และข้อมลูข่าวสารต่างๆ ของภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา  

2) มีเอกสารประชาสัมพันธห์ลักสตูรครบทุกสาขาวิชา 
 3) มีกิจกรรมเตรียมความพร้อมในการจัดท าวารสารวิชาการ 
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14. การติดตามและประเมินผลโครงการ  (โปรดระบุให้ชัดเจน)  
 1. การประเมินผลทั งเชิงปริมาณ  และคณุภาพตามตัวชี วัด  (KPI)  ที่ก าหนด 
 2. การประเมินผล/ติดตามผล  ภายหลังเสร็จสิ นโครงการ  จากผูเ้ข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม 

 
 

 ....................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                   (ดร.จินตนา ว่องวิกย์การ) 
 
                  .....................................................หัวหน้าภาควิชา 
                 (ผศ.ดร.วาสนา  ฉัตรด ารง) 
 
           .....................................................คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
                 (รศ.ดร.สุขกิจ  ยะโสธรศรีกลุ) 
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1. รหัสโครงการ  (ตามเล่มรายได้) โครงการพัฒนาคุณภาพองค์กร 
    รหัสโครงการ   จป.401/63 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสติวิทยา 
 

Value Chain    ต้นน  า   กลางน  า   ปลายน  า   
 
2.  ความสอดคล้องกับพันธกิจมหาวิทยาลัย 

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

 
3.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ  

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

   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลติบัณฑิตให้มีคณุภาพฯ 
  กลยุทธ์ที่............ แนวทางการขับเคลื่อน........ ตัวชี วัดที่..............     หลัก    รอง 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพิม่ขีดความสามารถการวิจยั เพื่อสร้างนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ 
  กลยุทธ์ที่............ แนวทางการขับเคลื่อน........ ตัวชี วัดที่..............     หลัก    รอง 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสรมิสร้างศักยภาพการให้บริการวิชาการเพื่อสร้างความเขม้แข็งให้แก่ชุมชน 
  กลยุทธ์ที่............ แนวทางการขับเคลื่อน........ ตัวชี วัดที่..............     หลัก    รอง 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม เพื่ออนุรักษ์ สืบสานและเช่ือมโยงกับประเพณีของท้องถิ่น 
  กลยุทธ์ที่............ แนวทางการขับเคลื่อน........ ตัวชี วัดที่..............     หลัก    รอง 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจดัการเชิงบูรณาการเพื่อความเข้มแข็งและยั่งยืน 
  กลยุทธ์ที ่5.2   แนวทางการขับเคลื่อน 5.2.1  ตัวชี วัดที ่5.2.1.1  หลัก    รอง 

 
 3.2 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน (ถ้ามี) 

  นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 5 กลยุทธ์ที่ 5.2 มาตรการที่ 5.2.1 
 
4.  ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 4.1 ลักษณะการด าเนินงาน   โครงการ     การด าเนินงาน 

4.2 ภายใต้แผนงาน(ถ้ามี)................................................................................................................................... 
4.3 ลักษณะโครงการ     โครงการที่ใช้งบประมาณ   โครงการทีไ่ม่ใช้งบประมาณ 
4.4 วิธีการด าเนินงาน    ด าเนินการเอง     จัดจ้าง 
4.5 รหัส GFMIS ของโครงการ(ถ้ามี)................................................................................................................... 

 

NU-PL-63 002 
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5.  ผู้รับผิดชอบ  
5.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ   ภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา   

5.2 ผู้รับผิดชอบ   ผศ.ดร.วาสนา ฉัตรด ารง  โทร 4676  

   ผศ.ดร.บุญเรือง ค าศร ี  โทร 4622 

   ผศ.ดร.นพวรรณ บุญช ู  โทร 4616 

5.3 ผู้ประสานงาน   นางสาววิระดา  ประเสริฐ    โทร 4703 

5.4 ผู้รายงานผล   ผศ.ดร.วาสนา ฉัตรด ารง  โทร 4676 

 

 6. หลักการและเหตุผล 
               ภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยามุ่งเน้นให้ความส าคัญในการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพของบุคลากรให้เป็นคนที่มีความรู้
ความสามารถเพื่อที่จะสามารถด าเนินงานให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยฉบับปัจจุบัน และเป็นไปตามนโยบาย 
Thailand 4.0 ทั งทางด้านการเรียนการสอนและการวิจัย ภาควิชามีการจัดการเรียนการสอนทั งในระดับปริญญาตรีและระดับ
บัณฑิตศึกษา จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะพัฒนาการเรียนการสอนให้ทันสถานการณ์โลกท่ีเปลี่ยนไป อีกทั งบุคลากรของภาควิชาสามารถ
ผลิตงานวิจัยที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้จริง หรือเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและเช่ียวชาญ
ที่ครอบคลุมและทันสมัยอยู่ จึงมีความจ าเป็นต้องมีกระบวนการการจัดการเรียนรู้รวมทั งมีกิจกรรมอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา
ศักยภาพหรือเพิ่มพูนความรู้ความสามารถของบุคลากรของภาควิชา เพื่อใช้ความรู้นั นในการท างานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่ดีขึ น ท าให้เกิดการ
พัฒนาศักยภาพของคน พัฒนาประสิทธิภาพงาน เกิดความร่วมมือที่ดีของบุคลากร มีผลการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม ทั งในด้านการผลิต
บัณฑิตและด้านการวิจัย การจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรของภาควิชาให้มีความรู้ความสามารถทั งด้านการเรียนการสอนและการ
วิจัย จะช่วยส่งเสริมให้บุคลากรได้พัฒนาความรู้ความสามารถ ซึ่งจะท าให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง นสิิต และองค์กรต่อไป 
 
7. วัตถุประสงค์ 

1) เพื่อให้บุคลากรของภาควิชาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ท าให้เกิดการพัฒนาความรู้และทักษะดา้นการเรียนการสอน                   
การวิจัย  และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 

2) เพื่อน าการจัดการความรู้มาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงานการจัดการเรียนการสอนและการวิจัยของ
ภาควิชา 

3) เพื่อพัฒนาศักยภาพหรือเพิม่พูนความรู้ความสามารถของบุคลากรของภาควิชา 
 

8.  เป้าหมายของโครงการ 
      8.1. เป้าหมายการด าเนินงาน 

เชิงผลผลิต(Output) 1. ได้กิจกรรมแลกเปลีย่นเรยีนรู้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย 
2. ได้กิจกรรมอบรมสัมมนาหรือศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพหรอืเพิ่มพูนความรู้
ความสามารถของบุคลากรของภาควิชา 

เชิงผลลัพธ์
(Outcome) 

1. มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูเ้พือ่พัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย 
2. มกีิจกรรมอบรมสัมมนาหรือศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพหรือเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ
ของบุคลากรของภาควิชา 
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 8.2 กลุม่เป้าหมาย (รายกิจกรรม) 
เป้าหมาย หน่วยนับ จ านวน 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 
จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น คน 47 48 - 
นิสิต คน - - - 
บุคลากรสายวิชาการ คน 35 35 - 
บุคลากรสายสนับสนุน คน 7 7 - 
ประชาชน/สังคม....... คน - 1 - 
ศิษย์เก่า......... คน - - - 
องค์กร/ระบบบริหารจัดการ........... ระบุหน่วยนับ... - - - 
หลักสตูร........... ระบุหน่วยนับ... - - - 
อื่นๆ...(วิทยากร).................................. คน 5 5 - 

หมายเหตุ 
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ดา้นการสอน หรือการวิจยั 
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมอบรมสัมมนาหรือศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
 8.3 กจิกรรม/เนื้อหา/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนินการ (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. 

กิจกรรมที่ 1 และ 2                           

ขั นวางแผนงาน (P) 
1. แต่งตั งคณะกรรมการด าเนินงาน 
2. จัดประชุมเพื่อเตรียมงาน 

              

 

          

กิจกรรมที่ 1 
ขั นด าเนินการ (D) 
1. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ด้านการสอน หรือการวิจยั 
กิจกรรมที่ 2 
1.จัดกิจกรรมอบรมสัมมนาหรือ
ศึกษาดูงาน 

 

 

 

 

         

ขั นสรุปและประเมินผล (C) 
1. จัดท าสรุปผลการจัดกจิกรรม 

  
 

          

ขั นปรับปรุงตามผลการประเมิน(A) 
1. สรุปและประเมินผลโครงการ 

           
 

 

รวม 80,000.-  20,000.- 25,000.- 35,000.- 
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9. งบประมาณ  
 9.1 แหล่งงบประมาณ 

  เงินรายได้ 80,000.-บาท        งบประมาณแผ่นดิน...................................บาท   
  แหล่งทุนภายนอก...............................บาท     เงินกู้...................................บาท   
กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุนการจัดการศึกษา ภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา   

หมวดเงินอุดหนุน  โครงการพัฒนาคุณภาพองค์กร 
 
9.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
       (รายกิจกรรมและระบุแหล่งเงินให้สอดคล้องกับข้อที่ 9.1) 

ล าดับ รายการ จ านวน (บาท) 
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางราชการ (เบี ยเลี ยง/ที่พัก/พาหนะ)           40,000.- 
2. ค่าเช่ารถตู้พร้อมน  ามันเชื อเพลิง            7,000.- 
3. ค่าเช่าห้องประชุม/ค่าเช่าสถานท่ี            3,000.- 
4. ค่าอาหารและเครื่องดื่ม          8,000.- 
5. ค่าอาหารว่าง 4,000.- 
6. ค่าวัสดุในโครงการ             4,000.- 
7. ค่าวัสดุเชื อเพลิง 4,000.- 
8. ค่าตอบแทนการปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการ            3,000.- 
9. เงินสมมนาคณุ/ค่าตอบแทนวิทยากร            4,000.-  
10. ค่าของที่ระลึก             2,000.-  
11. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ             1,000.- 

 รวม 80,000.- 
*หมายเหตุ   ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 

 
10.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ (รายกิจกรรม) 

ล าดั
บ 

รายการ กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 

10.1 วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม พฤศจิกายน – กรกฎาคม 
2562-2563 

ธันวาคม – กรกฎาคม 
2562-2563 

- 

10.2 สถานท่ีจัดกิจกรรม คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
มหาวิทยาลยันเรศวร 
หรือภายนอกมหาวิทยาลยั 

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
มหาวิทยาลยันเรศวร 
หรือภายนอกมหาวิทยาลยั 
หรือต่างจังหวัด 

- 
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11. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPI) 
ประเภท ตัวชี้วัดความส าเร็จ (KPI) 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 
 ปริมาณ 
 
 
 คุณภาพ 
 

1. ได้ผลการจดักิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรูด้้านการสอนและวิจัย 
 
1. มีการน าผลจากกิจกรรมไป
พัฒนาหลักสตูร การสอน 

1. ได้ผลการจดักิจกรรม
สัมมนาหรือศึกษาดูงาน 

- 

 

12. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 สกอ.    ตัวชี วัดที ่ 5.2   สงป.   ตัวชี วัดที่.................  EdPEx   หมวดที่................. 
 ก.พ.ร   ตัวชี วัดที่.................  สมศ.   ตัวชี วัดที่.................   

 

13. ผลที่คาดวา่จะได้รับ 
1) เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้านการเรยีนการสอนและการวิจยั 
2) บุคลากรได้รับความรู้ เข้าใจเกีย่วกับการเรยีนการสอนและการวจิัย เพื่อเป็นประโยชน์ในการปฏบิตัิงานต่อไป 

 

14. การติดตามและประเมินผลโครงการ  (โปรดระบุให้ชัดเจน)  
1. การประเมินผลเชิงปริมาณ ตามตัวชี วัด (KPI) ที่ก าหนด 

 
 
 ....................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                 (ผศ.ดร.วาสนา  ฉัตรด ารง) 
 
                  .....................................................หัวหน้าภาควิชา 
                 (ผศ.ดร.วาสนา  ฉัตรด ารง) 
 
           .....................................................คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
                 (รศ.ดร.สุขกิจ  ยะโสธรศรีกลุ) 
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1. รหัสโครงการ  (ตามเล่มรายได้)   โครงการพัฒนาคุณภาพองค์กร  
   รหัสโครงการ   จป.402/63     โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ข้อก าหนด ISO/IEC17025:2017 และแนวทางปฏิบัติใน 
    ห้องปฏิบัติการทดสอบจลุชีววิทยา” 
 

Value Chain     ต้นน  า   กลางน  า   ปลายน  า   
 
2.  ความสอดคล้องกับพันธกิจมหาวิทยาลัย 

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

 
3.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ  

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

   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลติบัณฑิตให้มีคณุภาพฯ 
  กลยุทธ์ที่.............  แนวทางการขับเคลื่อน.............ตัวชี วัดที่................                หลัก    รอง 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพิม่ขีดความสามารถการวิจยั เพื่อสร้างนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ 
  กลยุทธ์ที่............ แนวทางการขับเคลื่อน........ ตัวชี วัดที่..............     หลัก    รอง 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสรมิสร้างศักยภาพการให้บริการวิชาการเพื่อสร้างความเขม้แข็งให้แก่ชุมชน 
  กลยุทธ์ที่.......3.1.....แนวทางการขบัเคลื่อน..3.1.1 ตัวชี วัดที่....3.1.1.4.  หลัก    รอง 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม เพื่ออนุรักษ์ สืบสานและเช่ือมโยงกับประเพณีของท้องถิ่น 
  กลยุทธ์ที่............ แนวทางการขับเคลื่อน........ ตัวชี วัดที่..............     หลัก    รอง 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจดัการเชิงบูรณาการเพื่อความเข้มแข็งและยั่งยืน 
  กลยุทธ์ที่ ………..   แนวทางการขับเคลื่อน ……..  ตัวชี วัดที่ ..........     หลัก    รอง 

 
 3.2 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน (ถ้ามี) 

  นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 กลยุทธ์ที่ 3.1 มาตรการที่ 3.1.1   
 
4.  ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 4.1 ลักษณะการด าเนินงาน   โครงการ     การด าเนินงาน 

4.2 ภายใต้แผนงาน(ถ้ามี)................................................................................................ 
4.3 ลักษณะโครงการ     โครงการที่ใช้งบประมาณ   โครงการทีไ่ม่ใช้งบประมาณ 
4.4 วิธีการด าเนินงาน    ด าเนินการเอง     จัดจ้าง 
4.5 รหัส GFMIS ของโครงการ(ถ้ามี).............................................................................. 

 

NU-PL-63 002 
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5.  ผู้รับผิดชอบ  
5.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ   ภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา 

5.2 ผู้รับผิดชอบ   ดร.ศิริวรรณ วิชัย   โทร 4611  

5.3 ผู้ประสานงาน   นางสาววิระดา       ประเสริฐ  โทร 4703  

5.4 ผู้รายงานผล   ดร.ศิริวรรณ วิชัย   โทร 4611  

 6. หลักการและเหตุผล 
 มาตรฐาน ISO/IEC17025 General requirements for the competence of testing and calibration laboratories  เป็น
ข้อก าหนดทั่วไปว่าด้วยความสามารถของห้องปฏิบัติการในการทดสอบและหรือสอบเทียบ ฉบับปรับปรุงล่าสุด คือ ปี 2017  มีการ
เปลี่ยนแปลงจากฉบับเดิม ปี 2005 ในประเด็นที่ส าคัญ เช่น จากเดิมมี 5 ข้อ ปรับเป็น 8  ข้อ และข้อ 8 management system 
requirements มี option A ส าหรับห้องปฏิบัติการที่ยังไม่ได้รับการรับรอง ISO9001 และที่ได้รับรองแล้วเป็น option B ตลอดจนมีการ
เพิ่มเติมข้อก าหนดด้านการวิเคราะห์ความเสี่ยงซึ่งไม่มีในฉบับเดิม ดังนั น การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการข้อก าหนด “ISO/IEC17025:2017 
และแนวทางปฏิบัติในห้องปฏิบัติการทดสอบจุลชีววิทยา” จึงมีความส าคัญต่อนักทดสอบที่ปฏิบัติงานอยู่เป็นประจ าและผู้ที่สนใจจะเป็น
นักสอบในห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากลในอนาคต ซ่ึงเป็นการ up-skill ให้ทันสมัยและสามารถปฏิบัติงานได้ทันทีตามความ
ต้องการของห้องปฏิบัติการทดสอบทั้งภาครัฐและเอกชน 
 

7. วัตถุประสงค์ 
 1) เพื่อเพิ่มทักษะให้แก่นักทดสอบในห้องปฏิบัติการให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลดา้นจุลชีววิทยา 

 

8.  เป้าหมายของโครงการ 
      8.1. เป้าหมายการด าเนินงาน 

เชิงผลผลิต
(Output) 

1. ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับการอบรมที่มีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานในห้องปฏิบตัิการ
ทดสอบด้านจลุชีววิทยาได ้

เชิงผลลัพธ์
(Outcome) 

1. ผู้เข้าร่วมอบรมมีทักษะด้านการทดสอบห้องปฏิบตัิการทดสอบทางจุลชีววิทยาเพิ่มขึ น 
2. ความพึงพอใจของผู้รับบริการมากกว่า 3.5 

 8.2 กลุม่เป้าหมาย (รายกิจกรรม) 
เป้าหมาย หน่วยนับ จ านวน 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 
จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น คน 50 - - 
นิสิต คน - - - 
บุคลากรสายวิชาการ คน 12  - 
บุคลากรสายสนับสนุน คน 7  - 
ประชาชน/สังคม....... คน 15  - 
ศิษย์เก่า......... คน 15  - 
องค์กร/ระบบบริหารจัดการ........... ระบุหน่วยนับ... - - - 
หลักสตูร........... ระบุหน่วยนับ... - - - 
อื่นๆ.....(วิทยากร)................................ ระบุหน่วยนับ... 1 - - 
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 8.3 กิจกรรม/เนื้อหา/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนินการ (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. 

ขั นวางแผนงาน (P) 
1. แต่งตั งคณะกรรมการด าเนินงาน 
2. จัดประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินงาน 

    

  

                   

ขั นด าเนินการ (D) 
1. จัดเตรยีมเอกสารประชาสมัพันธ์ 
2.ประชาสัมพันธ์โครงการและรับ
สมัคร 
3.เตรียมเอกสาร วัสดุ อุปกรณต์่างๆที่
เกี่ยวข้อง 
4.จัดกิจกรรมอบรม 

   

 

  

 

      

ขั นสรุปและประเมินผล (C) 
1. จัดท าสรุปผลกิจกรรม 

       
 

     

ขั นปรับปรุงตามผลการประเมิน(A) 
1. สรุปและประเมินผลโครงการ 

        
 

    

รวม 30,000.-   3,000.-  25,000.- 2,000.-  
 

 

9. งบประมาณ  
 9.1 แหล่งงบประมาณ 

  เงินรายได้ 30,000.-บาท          งบประมาณแผ่นดิน...................................บาท   
กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุนการจัดการศึกษา ภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา   

หมวดเงินอุดหนุน  โครงการพัฒนาคุณภาพองค์กร 
 แหล่งทุนภายนอก...............   เงินกู้...................................บาท   
 ค่าลงทะเบียนจากผู้เข้าอบรม  90,000.- .บาท   (หลังหักเข้ามหาวิทยาลัย 10 %)  เหลือ 81,000.- บาท   
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9.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
       (รายกิจกรรมและระบุแหล่งเงินให้สอดคล้องกับข้อที่ 9.1) **   
  9.2.1 เงินรายได้  30,000.- บาท 

ล าดับ รายการ จ านวน (บาท) 
1. ค่าอาหารและเครื่องดื่ม 7,000.- 
2. ค่าอาหารว่าง 3,000.- 
3. ค่าตอบแทนการปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการ 10,000.- 
4. ค่าวัสดุในโครงการ 10,000.- 
 รวม 30,000.- 

* หมายเหตุ   ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
 
     9.2.2  ค่าลงทะเบียนจากผู้เข้าอบรม  90,000.- บาท  หักเข้ามหาวิทยาลัย  9,000.- บาท  เหลือ 81,000.- บาท 

ล าดับ รายการ จ านวน (บาท) 
1. ค่าอาหารและเครื่องดื่ม  30,000.- 
2. ค่าอาหารว่าง                 7,500.- 
3. ค่าจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม 5,000.- 
4. ค่าวัสดุในโครงการ 15,000.- 
5. ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ สารเคมี และอาหารเลี ยงเชื อ 10,000.- 
6. ค่าตอบแทนวิทยากร 5,000.- 
7. ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 8,000.- 
8. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ  500.- 

 รวม 81,500.- 
* หมายเหตุ   ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 

 
10.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ (รายกิจกรรม) 

ล าดั
บ 

รายการ กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 

10.1 วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม ตุลาคม 2562 – กันยายน 
2563 

- - 

10.2 สถานท่ีจัดกิจกรรม คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
มหาวิทยาลยันเรศวร 

- - 
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11. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPI) 
ประเภท ตัวชี้วัดความส าเร็จ (KPI) 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 
 ปริมาณ 
 
 

1. ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับการอบรมที่มีความรู้ความเข้าใจและ
สามารถปฏิบัติงานในห้องปฏิบตัิการทดสอบด้านจุลชีววิทยาได้ 
2. ความพึงพอใจของผู้รับบริการมากกว่า 3.5 

- - 

 คุณภาพ 
 

1. ผู้เข้าร่วมอบรมมีทักษะด้านการทดสอบห้องปฏิบตัิการทดสอบ
ทางจุลชีววิทยาเพิ่มขึ น 
2. ได้เครือข่ายความร่วมมือทางวชิาการด้านห้องปฏิบัติการทดสอบ
ทั งภาครัฐและเอกชน 

  

 

12. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 สกอ.    ตัวชี วัดที่.....5.2............    สงป.   ตัวชี วัดที่.................  EdPEx   หมวดที่................. 
 ก.พ.ร   ตัวชี วัดที่.................  สมศ.   ตัวชี วัดที่.................   

 

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1) ผู้เข้าร่วมอบรมมีทักษะดา้นการทดสอบห้องปฏิบตัิการจลุชีววิทยาที่ทันสมัยและตอบสนองต่อความต้องการของภาครัฐและ

เอกชน 
2) ได้เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการด้านห้องปฏิบัติการทดสอบทั งภาครัฐและเอกชน 

 

14. การติดตามและประเมินผลโครงการ  (โปรดระบุให้ชัดเจน)  
1. การประเมินผลเชิงปริมาณ ตามตัวชี วัด (KPI) ที่ก าหนด 

 
 
 ....................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                 (ดร.ศิริวรรณ  วิชัย) 
 
                  .....................................................หัวหน้าภาควิชา 
                 (ผศ.ดร.วาสนา  ฉัตรด ารง) 
 
           .....................................................คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
                 (รศ.ดร.สุขกิจ  ยะโสธรศรีกลุ) 
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1. รหัสโครงการ  (ตามเล่มรายได้) โครงการพัฒนาคุณภาพองค์กร 
    รหัสโครงการ   จป.403/63 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคทางจุลชีววิทยาและปรสติวิทยาส าหรับครูมัธยมศึกษา 
 

Value Chain    ต้นน  า   กลางน  า   ปลายน  า   
 
2.  ความสอดคล้องกับพันธกิจมหาวิทยาลัย 

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

 
3.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ  

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

   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลติบัณฑิตให้มีคณุภาพฯ 
  กลยุทธ์ที่............ แนวทางการขับเคลื่อน........ ตัวชี วัดที่..............     หลัก    รอง 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพิม่ขีดความสามารถการวิจยั เพื่อสร้างนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ 
  กลยุทธ์ที่............ แนวทางการขับเคลื่อน........ ตัวชี วัดที่..............     หลัก    รอง 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสรมิสร้างศักยภาพการให้บริการวิชาการเพื่อสร้างความเขม้แข็งให้แก่ชุมชน 
  กลยุทธ์ที่.......3.1.....แนวทางการขบัเคลื่อน..3.1.1 ตัวชี วัดที่....3.1.1.4.  หลัก    รอง 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม เพื่ออนุรักษ์ สืบสานและเช่ือมโยงกับประเพณีของท้องถิ่น 
  กลยุทธ์ที่............ แนวทางการขับเคลื่อน........ ตัวชี วัดที่..............     หลัก    รอง 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจดัการเชิงบูรณาการเพื่อความเข้มแข็งและยั่งยืน 
  กลยุทธ์ที่ ………..   แนวทางการขับเคลื่อน ……..  ตัวชี วัดที่ ..........     หลัก    รอง 

 
 3.2 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน (ถ้ามี) 

  นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 กลยุทธ์ที่ 3.1 มาตรการที่ 3.1.1   
 

4.  ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 4.1 ลักษณะการด าเนินงาน   โครงการ     การด าเนินงาน 

4.2 ภายใต้แผนงาน (ถ้ามี).................................................................................................................................... 
4.3 ลักษณะโครงการ     โครงการที่ใช้งบประมาณ   โครงการทีไ่ม่ใช้งบประมาณ 
4.4 วิธีการด าเนินงาน    ด าเนินการเอง     จัดจ้าง 
4.5 รหัส GFMIS ของโครงการ (ถ้ามี)................................................................................................................. 

 

NU-PL-63 002 
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5.  ผู้รับผิดชอบ  
5.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ   ภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย ์

5.2 ผู้รับผิดชอบ   ดร.สงกรานต ์ เชื อครุฑ   โทร 4617  

5.3 ผู้ประสานงาน   นางสาววิระดา  ประเสริฐ             โทร 4703  

5.4 ผู้รายงานผล   ดร.สงกรานต ์ เชื อครุฑ   โทร 4617  

 

 6. หลักการและเหตุผล 
 การพัฒนาประเทศตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ต้องอาศัยความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นตัวขับเคลื่อน ในภาค
การศึกษาได้บรรจุวิชาวิทยาศาสตร์ไว้ในหลักสูตรการเรียนตั งแต่ระดับชั นประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา การเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์ให้สนุกและบรรลุวัตถุประสงค์จะต้องมีการทดลองในห้องปฏิบัติการให้เห็นจริง เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการเรียนรู้และ
กระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล จะเห็นได้ว่าหลักสูตรในระดับชั นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย รวมถึงโปรแกรมการเรียนในห้องเรียน
พิเศษต่าง ๆ ได้ก าหนดให้มีการท าโครงงานวิทยาศาสตร์ตามความสนใจของนักเรียนทั งในด้านคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์
กายภาพ และวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ซึ่งโครงงานวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันจะเน้นการน าไปประยุกต์ใช้งานให้มากขึ น และบางโครงงานมี
ศักยภาพเพียงพอท่ีจะศึกษาวิจัยเพิ่มเติม น าไปต่อยอดเพื่อให้ใช้งานได้จริง ดังจะเห็นได้จากโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนท่ีถูกคัดเลือก
จากภูมิภาคต่าง ๆ แล้วน าไปประกวดแข่งขันทั งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ อย่างไรก็ตาม โครงงานทางด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ยังมีข้อจ ากัดในเรื่องของการศึกษาที่ทดลองกับพืชและสัตว์เป็นส่วนใหญ่ ทั ง ๆ ท่ีประเทศไทยถูกจัดให้เป็นพื นที่ที่มีความหลากหลายของ
ทรัพยากรชีวภาพแห่งหนึ่งของโลก ทรัพยากรชีวภาพเหล่านี รวมถึงจุลินทรีย์ที่มีทั งประโยชน์และโทษต่อมนุษย์ การที่โครงงานวิทยาศาสตร์
ซึ่งศึกษาทดลองเกี่ยวกับจุลินทรีย์ยังไม่แพร่หลายนั น ส่วนหนึ่งอาจมีสาเหตุมาจากเนื อหาของจุลินทรีย์ในหลักสูตรยังมีน้อยและ
ห้องปฏิบัติการอาจจะไม่เอื ออ านวย 
 ภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้เล็งเห็นความส าคัญในการท าโครงงาน
วิทยาศาสตร์ของนักเรียนในระดับชั นมัธยมศึกษาซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการท าวิจัยในอนาคต ให้นักเรียนได้ขยายฐานความรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์ชีวภาพให้กว้างขวางมากยิ่งขึ น สามารถน าความรู้ที่เกี่ยวกับจุลินทรีย์ไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ได้ ภาควิชา มีบุคลากรที่มีความ
เชี่ยวชาญด้านจุลินทรีย์ที่หลากหลายและมีประสบการณ์ในการท าวิจัยมานาน จึงได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคทางจุลชีววิทยา
และปรสิตวิทยาส าหรับครูมัธยมศึกษา เพื่อถ่ายทอดความรู้และเทคนิคที่จ าเป็นในการท าโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนในเรื่องที่
เกี่ยวกับจุลินทรีย์ส าหรับใช้แก้ไขปัญหาในท้องถิ่นหรือในระดับชาติโดยมีคุณครูที่ผ่านการฝึกอบรมเป็นที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ 
 
7. วัตถุประสงค์ 

1) เพื่อเพิ่มพูนฐานความรูด้้านเทคนิคทางจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาแก่ครูมัธยมศึกษาส าหรับเป็นพื นฐานในการท าวิจัย
เบื องต้นแก่นักเรียนระดับชั นมยัธยมศึกษา 

2) เพื่อให้บุคลากรของภาควิชาได้บรกิารวิชาการแก่คณะครูของโรงเรียนในระดับมัธยมศึกษา 
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8.  เป้าหมายของโครงการ 
      8.1. เป้าหมายการด าเนินงาน 

เชิงผลผลิต(Output) 1. ครูในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคทางจุลชีววิทยาและ
ปรสิตวิทยา 

เชิงผลลัพธ์
(Outcome) 

1. ครูในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาได้เพิม่พูนความรูด้้านเทคนิคทางจุลชีววิทยา 
2. ได้เครือข่ายการท าวิจัยระหว่างมหาวิทยาลยัและโรงเรียนโดยมีคณาจารย์ในภาควิชาเป็นท่ี
ปรึกษาหรือพี่เลี ยงร่วมกับครูที่โรงเรียน 

 

 8.2 กลุม่เป้าหมาย (รายกิจกรรม) 
เป้าหมาย หน่วยนับ จ านวน 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 
จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น คน 72 - - 
นิสิต คน - - - 
บุคลากรสายวิชาการ คน 15 - - 
บุคลากรสายสนับสนุน คน 7 - - 
ประชาชน/สังคม....... คน 50 - - 
ศิษย์เก่า......... คน - - - 
องค์กร/ระบบบริหารจัดการ........... ระบุหน่วยนับ... - - - 
หลักสตูร........... ระบุหน่วยนับ... - - - 
อื่นๆ..................................... ระบุหน่วยนับ... - - - 

 
 8.3 กจิกรรม/เนื้อหา/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนินการ (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. 

ขั นวางแผนงาน (P) 
1. แต่งตั งคณะกรรมการด าเนินงาน 
2. จัดประชุมเพื่อเตรียมงาน 

  

  

                     

ขั นด าเนินการ (D) 
1. ประชาสัมพันธ์โครงการ 
2. จัดกิจกรรม 

  

 

    

 

     

ขั นสรุปและประเมินผล (C) 
1. สรุปผลการด าเนินงาน 
2. ประเมินผลโครงการ 
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ขั นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A) 
1. วิเคราะห์การด าเนินงาน 
2. ก าหนดแนวทางการจัดโครงการ
ในครั งต่อไป 

           

 

 

รวม 30,000.-  1,500.-  3,500.- 25,000.-  - 
 

9. งบประมาณ  
 9.1 แหล่งงบประมาณ 

  เงินรายได้ 30,000.-บาท         งบประมาณแผ่นดิน...................................บาท   
กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุนการจัดการศึกษา ภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา   

หมวดเงินอุดหนุน  โครงการพัฒนาคุณภาพองค์กร 
  แหล่งทุนภายนอก .....................................บาท        เงินกู้...................................บาท   
 ค่าลงทะเบียนจากผู้เข้าอบรม 150,000.- .บาท   (หลังหักเข้ามหาวิทยาลัย 10 %)  เหลือ 135,000.- บาท   
9.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
       (รายกิจกรรมและระบุแหล่งเงินให้สอดคล้องกับข้อที่ 9.1) 

               9.2.1 เงินรายได้ 30,000.- บาท 
ล าดับ รายการ จ านวน (บาท) 

1. ค่าอาหารและเครื่องดื่ม 7,000.- 
2. ค่าอาหารว่าง 3,000.- 
3. ค่าตอบแทนการปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการ 10,000.- 
4. ค่าวัสดุในโครงการ 10,000.- 
 รวม 30,000.- 

* หมายเหตุ   ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
 

     9.2.2  ค่าลงทะเบียนจากผู้เข้าอบรม  150,000.- บาท  หักเข้ามหาวิทยาลัย  15,000.- บาท  เหลือ 135,000.- บาท 
ล าดั
บ 

รายการ จ านวน (บาท) 

1. ค่าตอบแทนการปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการ 15,000.- 
2. ค่าอาหารและเครื่องดื่ม  30,000.- 
3. ค่าอาหารว่าง 15,000.- 
4. ค่าวัสดุในโครงการ 20,000.- 
5. ค่าจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม 10,000.- 
6. ค่าสารเคมี/ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ 42,000.- 
7. ค่าจ้างจัดท าไวนิล 2,000.- 
8. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 1,000.- 

 รวม 135,000.- 
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      * หมายเหตุ   ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
10.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ (รายกิจกรรม) 

ล าดับ รายการ กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 
10.1 วัน-เวลาการจดักิจกรรม ตุลาคม 2562 – สิงหาคม 

2563 
  

10.2 สถานท่ีจัดกิจกรรม คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
มหาวิทยาลยันเรศวร 

  

 

 
11. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPI) 

ประเภท ตัวชี้วัดความส าเร็จ (KPI) 
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 

 ปริมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 คุณภาพ 
 

1. มีผู้เข้าร่วมโครงการไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 70 ของกลุ่มเป้าหมาย 
2. มีผู้ผ่านการอบรมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการ 
3. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึง
พอใจในการอบรมภาคบรรยาย
อย่างน้อย 3.5 จาก 5 คะแนน 
 
1. ผู้เข้าอบรมไดร้ับความรู้และ
เข้าใจเทคนิคปฏิบตัิทางด้านจลุ
ชีววิทยาและปรสิตวิทยา 
2. เกิดเครือข่ายการท าวิจัย
ระหว่างมหาวิทยาลัยและโรงเรยีน 

  
 

 

 
12. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 

 สกอ.    ตัวชี วัดที ่ 2.6, 7.2   สงป.   ตัวชี วัดที่.................  EdPEx   หมวดที่................. 
 ก.พ.ร   ตัวชี วัดที่.................   สมศ.   ตัวชี วัดที่.................   

 

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ผู้เข้าอบรมไดร้ับความรู้และเข้าใจเทคนิคปฏิบัติทางด้านจุลชีววิทยาและปรสติวิทยา 
2. ผู้เข้าอบรมทราบวิธีการตั งโจทย์วิจัยเพื่อน าไปประยุกต์ใช้ในการสร้างโครงงานวิทยาศาสตร์ดา้นจุลชีววิทยาและปรสิต              

วิทยาส าหรับนักเรียน 
3. เกิดเครือข่ายการท าวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัยและโรงเรยีนโดยมีคณาจารย์ในภาควิชาเป็นท่ีปรึกษาหรือพ่ีเลี ยงร่วมกับครู            

ที่โรงเรียน 
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14. การติดตามและประเมินผลโครงการ  (โปรดระบุให้ชัดเจน)  
1. การประเมินผลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ตามตัวชี วัด (KPI) ที่ก าหนด 
 
 

 ....................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                 (ดร.สงกรานต์  เชื อครุฑ) 
 
                  .....................................................หัวหน้าภาควิชา 
                 (ผศ.ดร.วาสนา  ฉัตรด ารง) 
 
           .....................................................คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
                 (รศ.ดร.สุขกิจ  ยะโสธรศรีกลุ) 
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1. รหัสโครงการ  (ตามเล่มรายได้) โครงการบริการวิชาการแก่สังคม 
    รหัสโครงการ   จป.501/63   โครงการบรูณาการวิชาการแกส่ังคม 
 

Value Chain    ต้นน  า   กลางน  า   ปลายน  า   
 
2.  ความสอดคล้องกับพันธกิจมหาวิทยาลัย 

การผลิตบณัฑิต      หลัก    รอง  การวิจัย      หลัก    รอง 
 การบริการวิชาการแก่สังคม     หลัก   รอง การท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม    หลัก   รอง 
 บริหารจดัการ      หลัก    รอง 

 
3.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ  

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

  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลติบณัฑติให้มีคุณภาพฯ 
  กลยุทธ์ที่.............แนวทางการขับเคลื่อน........ ตัวชี วัดที่..............  ___ หลัก    รอง 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพิม่ขีดความสามารถการวิจยั เพื่อสร้างนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ 
  กลยุทธ์ที่............ แนวทางการขับเคลื่อน........ ตัวชี วัดที่..............     หลัก    รอง 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสรมิสร้างศักยภาพการให้บริการวิชาการเพื่อสร้างความเขม้แข็งให้แก่ชุมชน 
  กลยุทธ์ที่...3.1.........แนวทางการขบัเคลื่อน...3.1.1.....ตัวชี วัดที่....3.1.1.1..........    หลัก   รอง 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม เพื่ออนุรักษ์ สืบสานและเช่ือมโยงกับประเพณีของท้องถิ่น 
  กลยุทธ์ที่............ แนวทางการขับเคลื่อน........ ตัวชี วัดที่..............     หลัก    รอง 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการเชิงบูรณาการเพื่อความเข้มแข็งและยั่งยืน 
  กลยุทธ์ที่............. แนวทางการขับเคลื่อน........ ตัวชี วัดที่..............     หลัก    รอง 

 
 3.2 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน (ถ้ามี) 

  นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 3 กลยุทธ์ที ่3.1 มาตรการที่ 3.3.1 
 
4.  ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 4.1 ลักษณะการด าเนินงาน   โครงการ     การด าเนินงาน 

4.2 ภายใต้แผนงาน(ถ้ามี)................................................................................................ 
4.3 ลักษณะโครงการ     โครงการที่ใช้งบประมาณ   โครงการทีไ่ม่ใช้งบประมาณ 
4.4 วิธีการด าเนินงาน    ด าเนินการเอง     จัดจ้าง 
4.5 รหัส GFMIS ของโครงการ(ถ้ามี).............................................................................. 
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5.  ผู้รับผิดชอบ  
5.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ   ภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา 

5.2 ผู้รับผิดชอบ   ดร.จารุวรรณ  ทองสนิท โอคุมุระ   โทร 4624 
   ผศ.ดร.อภิชาติ  วิทย์ตะ     โทร 4653 

   อาจารย์อุรตัน์  พิมลศรี    โทร 4624 

5.3 ผู้ประสานงาน   นางสาวณัฐนันท์  อิ่มเมฆ   โทร 4721  

5.4 ผู้รายงานผล   ดร.จารุวรรณ  ทองสนิท โอคุมุระ  โทร 4624 

 

 6. หลักการและเหตุผล 
 การบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชนเป็นหนึ่งในภารกิจสนองนโยบายของมหาวิทยาลัยและคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ในการ
บริการวิชาการแก่ชุมชน ซึ่งเป็นภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาเป็นแหล่งรวมทรัพยากรบุคคลและองค์ความรู้ในสาขาจุลชีววิทยาทาง
การแพทย์ จุลชีวววิทยาทางอาหารและอุตสาหกรรม จุลชีววิทยาทางสิ่งแวดล้อม ไวรัส แบคทีเรีย เห็ดและเชื อรา พยาธิและปรสิต 
ตลอดจนกีฏวิทยาท่ีศึกษาเกี่ยวกับแมลงและยุง  ในปัจจุบันนี โรคติดเชื อท่ีมีสาเหตุจากเชื อจุลินทรีย์และปรสิตยังนับเป็นปัญหาที่ส าคัญของ
ประเทศไทย ถึงแม้ว่าจะมีแนวโน้มการติดเชื อที่ลดลงในบางโรค แต่ยังคงมีโรคระบาดใหม่หรือโรคระบาดซ  า ที่ยังค งมีปัญหาและส่งผล
กระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชน การวินิจฉัยโรคติดเชื อจ าเป็นต้องอาศัยผู้ที่มีความช านาญหรือผู้ที่มีความรู้เฉพาะด้านประกอบกับ
การส่งเสริมให้ความรู้เพื่อป้องกันการติดเชื อโรคต่างๆ ในชุมชน สามารถลดการกระจายของเชื อโรคในชุมชนได้  รวมถึงชุมชนและ
ผู้ประกอบการในชุมชนมีความต้องการความรู้เรื่องเกี่ยวกับจุลินทรีย์เพื่อการเกษตรและสิ่งแวดล้อมและจุลินทรีย์ในอาหารพื นบ้าน  ดังนั น
เพื่อแก้ไขปัญหาในชีวิตประจ าวันท่ีเกิดจากการติดเชื อจุลินทรีย์และปัญหาในทางการเกษตรและอาหารที่เกี่ยวข้องกับจุลินทรีย์ของชุมชน
ในเขตภาคเหนือตอนล่าง  ภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาจึงได้ให้ความส าคัญในการจัดกิจกรรมออกหน่วยบริการวิชาการเคลื่อนที่ขึ น 
เพื่อเพิ่มเติมความรู้เกี่ยวกับโรคติดเชื อที่ส าคัญแก่ประชาชน หรือจัดอบรมทางวิชาการที่ให้ความรู้ด้านจุลินทรีย์หรือด้านปรสิตวิทยาให้กับ
นักเรียนหรือ อาสมัครสาธารณสุข (อสม.) หรือประชาชนที่สนใจทั่วไป อีกทั งได้เล็งเห็นว่าการติดเชื อปรสิตในพื นที่ชนบทยังเป็นปัญหาที่
ส าคัญ ควรได้รับบริการตรวจรักษาและส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม  ตลอดจนสามารถพัฒนาศักยภาพนิสิตให้มีความช านาญเกี่ยวกับการ
ตรวจวินิจฉัยการติดเชื อปรสิตและเกิดทักษะการเรียนรู้วิถีชุมชน ได้ตัวอย่างสิ่งส่งตรวจที่มีการติดเชื อปรสิตส าหรับจัดการเรียนการสอน
ให้แก่นิสิตระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา  และยังได้ข้อมูลด้านระบาดวิทยาของเชื อปรสิตในเขตพื นที่จังหวัดพิษณุโลกหรือ
จังหวัดใกล้เคียง ซึ่งถือเป็นงานวิจยัขั นพื นฐาน ท่ีจะได้น าเผยแพร่ไปสู่สาธารณชนได้ตลอดจนพัฒนานิสิตสาขาจุลชีววิทยาสามารถถ่ายทอด
ความรู้ทางจุลชีววิทยาทางการแพทย์ จุลชีวววิทยาทางอาหารและอุตสาหกรรม จุลชีววิทยาทางสิ่งแวดล้อม ไวรัส แบคทีเรีย เห็ดและเชื อ
รา แมลงและยุง  ให้แก่ชาวบ้านได้   
 
7. วัตถุประสงค์ 

1) เพื่อให้ความรูด้้านจลุชีววิทยาทางการแพทย์ จุลชีววิทยาทางอาหารและอตุสาหกรรม จุลชีววิทยาทางสิ่งแวดล้อม ไวรัส 
แบคทีเรีย เหด็และเชื อรา แมลงและยุง แก่ประชาชนหรือนักเรียน หรือผู้ประกอบการในชุมชน   

2) เพื่อตรวจวินิจฉยัเชื อปรสิตและให้การรักษาผู้ทีต่ิดเชื อปรสิตให้แกป่ระชาชนในชุมชน และน าตัวอย่างสิ่งส่งตรวจท่ีพบเชื อ
ปรสิตมาใช้ส าหรับการเรียนการสอน  
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8.  เป้าหมายของโครงการ 
      8.1. เป้าหมายการด าเนินงาน 

เชิงผลผลิต(Output) 3. คณาจารย์และนิสติภาคจุลชีววิทยาได้เข้าร่วม โครงการบรูณาการวิชาการแก่สังคมของคณะ

วิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจ าปี 2563  มีกิจกรรมให้ความรู้แก่ประชาชนหรือนักเรียนใน
ชุมชน และผู้ประกอบการในชุมชน  อย่างน้อย 5 กิจกรรม และเป็นการบูรณาการใน

รายวิชาอย่างน้อย 1 รายวิชา   
4. คณาจารย์และนิสติภาคจุลชีววิทยาได้เข้าร่วม โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์ประจ าปี 
การศึกษา 2563 ซึ่งมีกิจกรรมให้ความรู้แก่ประชาชนหรือนักเรยีนในชุมชน อย่างน้อย 5 
กิจกรรม และเป็นการบูรณาการในรายวิชาอย่างน้อย 1 รายวิชา   
5. คณาจารย์และนิสติภาคจุลชีววิทยา ให้บริการแก่หน่วยงานท่ีขอความอนุเคราะห์จัดกิจกรรม
หรือไปให้ความรู้ทางจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา แก่ ครูอาจารย์ นักวิทยาศาสตร์ และนักเรียน
จากทางโรงเรียนที่ขอความอนุเคราะห์ในปีงบประมาณ 2563 

เชิงผลลัพธ์
(Outcome) 

1.  คณาจารย์และนสิิตภาควิชาน าความรู้ทางจุลชีววิทยาและปรสติวิทยาไปบูรณาการในเชิงการ
บริการการให้ความรู้ให้แก่ประชาชน และมีกิจกรรมที่พัฒนาประชาชนในชุมชนเห็นผลในเชิง
ประจักษ์อย่างน้อย 1 กิจกรรม 

 

 8.2 กลุม่เป้าหมาย (รายกิจกรรม) 
เป้าหมาย หน่วยนับ จ านวน 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 
จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ
จ านวนทั้งสิน้ 

คน 249 500 50 

นิสิต คน 10 30 5 
บุคลากรสายวิชาการ คน 32 32 10 
บุคลากรสายสนับสนุน คน 7 7 7 
ประชาชน/สังคม....... คน 200 400 23 
ศิษย์เก่า......... คน - 5 5 
องค์กร/ระบบบริหารจัดการ
........... 

ระบุหน่วยนับ... - - - 

หลักสตูร........... ระบุหน่วยนับ... - - - 
อื่นๆ..................................... ระบุหน่วยนับ... - - - 

หมายเหตุ 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมออกหน่วยบริการวิชาการให้ความรู้แก่ประชาชนหรือนักเรยีน หรือผู้ประกอบการในชุมชน   
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร ์
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมให้บริการการจัดกจิกรรม/ออกไปให้ความรู้ทางจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาแก่หน่วยงาน/โรงเรียน 
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 8.3 กจิกรรม/เนื้อหา/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนินการ (รายกิจกรรม) 

กิจกรรม 

งบประมา
ณ 

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. 

กิจกรรมที่ 1                           

ขั นวางแผนงาน (P) 
1. แต่งตั งคณะกรรมการด าเนินงาน 
2. จัดประชุมวางแผนการด าเนินงาน
โครงการ 

  

  

                     

ขั นด าเนินการ (D) 
1. ประชาสัมพันธ์โครงการ 
2. จัดกิจกรรม  

 

 
 
 
 

 

  
 
          

ขั นสรุปและประเมินผล (C) 
1. ประชุมคณะกรรมการเพื่อติดตามผล 
2. สรุปและประเมินผลโครงการ 

    

 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

     

ขั นปรับปรุงตามผลการประเมิน(A) 
1. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวิเคราะห์
การด าเนินงานและก าหนดแนวทางการ
จัดโครงการในครั งต่อไป 

      

 
 
 

 

 

     

กิจกรรมที่ 2                           

ขั นวางแผนงาน (P) 
1. แต่งตั งคณะกรรมการด าเนินงาน 
2. จัดประชุมวางแผนการด าเนินงาน
โครงการ 

            

  

 

  

        

ขั นด าเนินการ (D) 
1. ประชาสัมพันธ์โครงการ 
2. จัดกิจกรรม  

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

     

 

 

 

 

ขั นสรุปและประเมินผล (C) 
1. ประชุมคณะกรรมการเพื่อติดตามผล 
2. สรุปและประเมินผลโครงการ 
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ขั นปรับปรุงตามผลการประเมิน(A) 
1. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวิเคราะห์
การด าเนินงานและก าหนดแนวทางการ
จัดโครงการในครั งต่อไป 

      

 
 
 

 

     

 

กิจกรรมที่ 3                           

ขั นวางแผนงาน (P) 
1. แต่งตั งคณะกรรมการด าเนินงาน 
2. จัดประชุมวางแผนการด าเนินงาน
โครงการ 

  

  

                     

ขั นด าเนินการ (D) 
1. ประชาสัมพันธ์โครงการ 
2. จัดกิจกรรม  

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

         

ขั นสรุปและประเมินผล (C) 
1. ประชุมคณะกรรมการเพื่อติดตามผล 
2. สรุปและประเมินผลโครงการ 

    

 
 
 
 

 

 
 
 

      

 

ขั นปรับปรุงตามผลการประเมิน(A) 
1. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวิเคราะห์
การด าเนินงานและก าหนดแนวทางการ
จัดโครงการในครั งต่อไป 

            

 

รวม 50,000.-  5,000.-  20,000.- 10,000.- 15,000.- 

 
9. งบประมาณ  
 9.1 แหล่งงบประมาณ 

  เงินรายได้ 50,000.-บาท        งบประมาณแผ่นดิน...................................บาท   
  แหล่งทุนภายนอก...............................บาท     เงินกู้...................................บาท   
กองทุนบริการวิชาการ แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม งานบริการวิชาการแก่ชุมชน ภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา   

หมวดเงินอุดหนุน  โครงการบริการวิชาการแก่สังคม  
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9.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
       (รายกิจกรรมและระบุแหล่งเงินให้สอดคล้องกับข้อที่ 9.1) 
 

ล าดับ รายการ จ านวน (บาท) 
1 . ค่าใช้จ่ายในการเดินทางราชการ (เบี ยเลี ยง/ที่พัก/พาหนะ)  2,000.- 
3. ค่าเช่ารถตู้พร้อมน  ามันเชื อเพลิง  3,500.- 
4. ค่าอาหารเช้า/อาหารกลางวัน/และเครื่องดื่ม 18,000.- 
5. ค่าอาหารว่าง 5,000.- 
6. ค่าวัสดุในโครงการ     12,000.- 
7. ค่าจ้างจัดท าไวนลิ/สื่อประชาสัมพนัธ์ 3,000.- 
9. เงินสมนาคุณ/เงินสมทบพนักงานขับรถ 2,000.- 
10 ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 4,000.- 
 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 500..- 

 รวม 50,000.- 
*หมายเหตุ   ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 

 
10.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ (รายกิจกรรม) 

ล าดั
บ 

รายการ กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 

10.1 วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม กุมภาพันธ์ – มีนาคม   2563 สิงหาคม – กันยายน  2563 ตุลาคม 2562 – กันยายน 
2563 

10.2 สถานท่ีจัดกิจกรรม มหาวิทยานเรศวร 
หรือภายนอกมหาวิทยาลยั 

มหาวิทยาลัยนเรศวร  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
หรือภายนอกมหาวิทยาลยั 

 

11. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPI) 
ประเภท ตัวชี้วัดความส าเร็จ (KPI) 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 
 ปริมาณ 
 
 
 
 
 
 
 

1. คณาจารย์และนสิิตของภาควิชา 
มีกิจกรรมให้ความรู้แก่ประชาชน
หรือนักเรียนในชุมชน และ
ผู้ประกอบการในชุมชน  อย่างน้อย 
5 กิจกรรม และเป็นการบูรณาการ
ในรายวิชาอย่างน้อย 1 รายวิชา 
2. มีกิจกรรมที่พัฒนาประชาชนใน
ชุมชนเห็นผลในเชิงประจักษ์อย่าง
น้อย 1 กิจกรรม 

1. คณาจารย์และนสิิตของ
ภาควิชา มีกิจกรรมให้ความรู้
แก่ประชาชนหรือนักเรยีน 
อย่างน้อย 5 กิจกรรม และ
เป็นการบูรณาการในรายวิชา
อย่างน้อย 1 รายวิชา 
 
 
 

1. กิจกรรมให้บริการแก่
หน่วยงานท่ีขอความอนุเคราะห์
จัดกิจกรรม/ออกไปให้ความรู้
ทางจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา 
ปีการศึกษา 2563  
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 คุณภาพ 
 

1. ผลการประเมินความพึงพอใจ
ของโครงการโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับดี (ค่าเฉลีย่ ≥ 3.51) 

1.ผลการประเมินความพึง
พอใจของโครงการโดยภาพ
รวมอยู่ในระดับดี (ค่าเฉลี่ย ≥ 
3.51) 

 

 

12. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 สกอ.    ตัวชี วัดที ่ 3.2   สงป.   ตัวชี วัดที่.................  EdPEx   หมวดที่................. 
 ก.พ.ร   ตัวชี วัดที่.................  สมศ.   ตัวชี วัดที่.................   
 

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1)  ประชาชน/นักเรียน ได้รับการตรวจวินิจฉัยโรคพยาธิและรับการรักษาโรคพยาธิ 

 2)  ประชาชน/นักเรียน ได้รับความรู้เกี่ยวกับจุลินทรีย์และพยาธิ แมลงต่างๆ 
 3)  นิสิตที่เข้าร่วมโครงการได้ฝึกทักษะในการออกฝึกภาคสนาม 
 4)  ได้ตัวอย่างเชื อปรสิตส าหรับการเรียนการสอน 
 5)  คณาจารย์ บุคลากร นิสิต ได้มีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน  
 

14. การติดตามและประเมินผลโครงการ  (โปรดระบุให้ชัดเจน)  
1. การประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ ตามตัวชี วัด (KPI) ที่ก าหนด 
2. มีการประเมินผล/ ติดตามผล ภายหลังเสร็จสิ นโครงการ  จากผู้เข้าร่วมโครงการ/กจิกรรม 

  
 

 ....................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                 (ดร.จารุวรรณ  ทองสนิท โอคุมุระ) 
 
                  .....................................................หัวหน้าภาควิชา 
                 (ผศ.ดร.วาสนา  ฉัตรด ารง) 
 
           .....................................................คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
                 (รศ.ดร.สุขกิจ  ยะโสธรศรีกลุ) 
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1. รหัสโครงการ  (ตามเล่มรายได้) โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
    รหัสโครงการ   จป.502/63   โครงการประกันคณุภาพการศึกษาระดับหลักสูตร  ประจ าปีการศึกษา 2562  
                                                ภาควิชาจลุชีววิทยาและปรสิตวิทยา 
 

Value Chain    ต้นน  า   กลางน  า   ปลายน  า   
 
2.  ความสอดคล้องกับพันธกิจมหาวิทยาลัย 

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

 
3.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ  

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

   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลติบัณฑิตให้มีคณุภาพฯ 
  กลยุทธ์ที ่1 แนวทางการขับเคลื่อน..1.1.1...... ตัวชี วัดที่....1.1.1.1  หลัก    รอง 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพิม่ขีดความสามารถการวิจยั เพื่อสร้างนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ 
  กลยุทธ์ที่. ...... แนวทางการขับเคลื่อน........ ตัวชี วัดที่..............     หลัก    รอง 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสรมิสร้างศักยภาพการให้บริการวิชาการเพื่อสร้างความเขม้แข็งให้แก่ชุมชน 
  กลยุทธ์ที่............ แนวทางการขับเคลื่อน........ ตัวชี วัดที่..............     หลัก    รอง 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม เพื่ออนุรักษ์ สืบสานและเช่ือมโยงกับประเพณีของท้องถิ่น 
  กลยุทธ์ที่............ แนวทางการขับเคลื่อน........ ตัวชี วัดที่..............     หลัก    รอง 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจดัการเชิงบูรณาการเพื่อความเข้มแข็งและยั่งยืน 
  กลยุทธ์ที่............     แนวทางการขับเคลื่อน........ ตัวชี วัดที่..............    หลัก    รอง 

 
 3.2 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน (ถ้ามี) 

  นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 1 กลยุทธ์ที่ 1.1 มาตรการที่ 1.1.1 
 
4.  ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 4.1 ลักษณะการด าเนินงาน   โครงการ     การด าเนินงาน 

4.2 ภายใต้แผนงาน(ถ้ามี)......................... 
4.3 ลักษณะโครงการ     โครงการที่ใช้งบประมาณ   โครงการทีไ่ม่ใช้งบประมาณ 
4.4 วิธีการด าเนินงาน    ด าเนินการเอง     จัดจ้าง 
4.5 รหัส GFMIS ของโครงการ(ถ้ามี)....................... 

 

NU-PL-63 002 
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5.  ผู้รับผิดชอบ  
5.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ   ภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา 

5.2 ผู้รับผิดชอบ   ดร.รัมภา  จุฑะกนก  โทร 4614  

5.3 ผู้ประสานงาน   นางสาววิระดา  ประเสริฐ  โทร 4703  

5.4 ผู้รายงานผล   ดร.รัมภา  จุฑะกนก  โทร 4614  

 

 6. หลักการและเหตุผล 
การประกันคุณภาพการศึกษา ถือได้ว่าเป็นภารกิจหนึ่งขององค์กร โดยมีเป้าหมายหลักในการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตาม

มาตรฐานองค์ประกอบทั ง 9 ด้าน ดังนั น โครงการนี จึงมีความส าคัญในการจัดการข้อมูลด้านการประกันคุณภาพเพื่อที่จะได้มีการ
ตรวจสอบการด าเนินงาน อีกทั งจะได้ใช้ผลการประเมินเป็นแนวทางในพัฒนาปรับปรุงการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ตามภารกิจหลักทั ง 4 ด้าน
ของภาควิชา นอกจากนี  การจัดท ารายงานผลการประเมินคุณภาพภายในมีความส าคัญ ท าให้ภาควิชามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และมี
การเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณะให้เป็นท่ียอมรบั ซึ่งการที่จะเกิดผลสัมฤทธ์ิทางด้านการประกันคุณภาพการศึกษาได้ดีนั น บุคลากรในองค์กร
จะต้องมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง รวมทั งมีทัศนคติที่ดี เห็นความส าคัญของงานในด้านนี  ดังนั น กิจกรรมส่งเสริมความเข้าใจในการท า
การประกันคุณภาพการศึกษาจึงมีสว่นความส าคัญที่จะท าให้การประกันคณุภาพการศึกษาประสบความส าเรจ็ และเกิดขึ นจากการร่วมแรง
ร่วมใจของบุคลากรในองค์กรอย่างแท้จริง 
 
7. วัตถุประสงค์ 

1) เพื่อจัดท ารายงานการประเมินตนเอง/ตรวจสอบ (SAR/CAR) ประจ าปีการศึกษา 2562 ของภาควิชาจุลชีววิทยา 
               และปรสิตวิทยา 

2) เพื่อใช้ในการตรวจสอบตามระบบการประกันคุณภาพของมหาวทิยาลัยนเรศวร 
3) เพื่อจัดท ารายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน (YAR) ประจ าปีการศึกษา 2562 ของภาควิชาจุลชีววิทยา 

               และปรสิตวิทยา 
 

8.  เป้าหมายของโครงการ 
      8.1. เป้าหมายการด าเนินงาน 

เชิงผลผลิต(Output) 1. มีเล่มรายงาน SAR/CAR และ YAR ประจ าปีการศึกษา 2562 
เชิงผลลัพธ์
(Outcome) 

1.การด าเนินงานของหลักสูตรทุกหลักสตูรได้รับการตดิตามและตรวจสอบ 
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 8.2 กลุม่เป้าหมาย (รายกิจกรรม) 
เป้าหมาย หน่วยนับ จ านวน 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 
จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น คน 58 - - 
นิสิต คน 10 - - 
บุคลากรสายวิชาการ คน 35 - - 
บุคลากรสายสนับสนุน คน 7 - - 
ประชาชน/สังคม....... คน - - - 
ศิษย์เก่า......... คน - - - 
องค์กร/ระบบบริหารจัดการ........... ระบุหน่วยนับ... - - - 
หลักสตูร........... ระบุหน่วยนับ... - - - 
อื่นๆ...(กรรมการ)............................... ระบุหน่วยนับ... 6 - - 

 
 8.3 กจิกรรม/เนื้อหา/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนินการ (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. 

ขั นวางแผนงาน (P) 
1. แต่งตั งคณะกรรมการด าเนินงาน 
2. จัดประชุมเพื่อเตรียมงาน 

  

  

                     

ขั นด าเนินการ (D) 
1.จัดประชุมและรวบรวมหลักฐาน 
2.รายงานการประเมินตนเอง 
3.รับการประเมินจากคณะกรรมการ
ตรวจประเมิน 

 

 

    

 

      

ขั นสรุปและประเมินผล (C) 
1.รวบรวมข้อมลูและด าเนินการ
จัดท ารายงานให้เป็นรูปเล่ม 
2.เสนอรายงานต่อคณะกรรมการ
คณะเพื่อพิจารณา 

      

 

      

ขั นปรับปรุงตามผลการประเมิน(A) 
1.สรุปโครงการเพื่อน าไปพัฒนาและ
ปรับปรุงต่อไป 

         

 

   

รวม 30,000.-   5,000.-  15,000.- 10,000.-  
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9. งบประมาณ  
 9.1 แหล่งงบประมาณ 

  เงินรายได้ 30,000.-บาท        งบประมาณแผ่นดิน...................................บาท   
  แหล่งทุนภายนอก...............................บาท     เงินกู้...................................บาท   
กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุนการจัดการศึกษา ภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา                          

หมวดเงินอุดหนุน  โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
 
9.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
       (รายกิจกรรมและระบุแหล่งเงินให้สอดคล้องกับข้อที่ 9.1) 

ล าดับ รายการ จ านวน (บาท) 
1. ค่าจ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม     2,000.- 
2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการผู้ประเมิน   9,000.- 
3. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางราชการ (เบี ยเลี ยง/ที่พัก/พาหนะ)   3,000.- 
4. ค่าวัสดุในโครงการ   1,000.- 
5. ค่าของที่ระลึก   2,000.- 
6. ค่าตอบแทนการปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการ   5,000.- 
7. ค่าอาหารและเครื่องดื่ม   4,000.- 
8. ค่าอาหารว่าง   1,500.- 
9. ค่าเลี ยงรับรอง   2,000.- 
10. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ   500.- 

 รวม 30,000.- 
                 * หมายเหตุ   ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
 

10.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ (รายกิจกรรม) 
ล าดั
บ 

รายการ กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 

10.1 วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม ตุลาคม 2562 – กันยายน 
2563  

- - 

10.2 สถานท่ีจัดกิจกรรม คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
มหาวิทยาลยันเรศวร 

- - 
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11. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPI) 
ประเภท ตัวชี้วัดความส าเร็จ (KPI) 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 
 ปริมาณ 
 
 
 
 คุณภาพ 
 

1. มีเล่มรายงาน SAR/CAR และ 
YAR ประจ าปีการศึกษา 2562 
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์  
 
1. การด าเนินงานของหลักสูตรทุก
หลักสตูรได้รับการตดิตามและ
ตรวจสอบ 

- - 

 

12. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 สกอ.    ตัวชี วัดที ่ 9.1   สงป.   ตัวชี วัดที่.................  EdPEx   หมวดที่................. 
 ก.พ.ร   ตัวชี วัดที่ 6   สมศ.   ตัวชี วัดที ่15  

 

13. ผลที่คาดวา่จะได้รับ 
1) ไดร้ับการตรวจสอบและประเมนิคุณภาพภายใน ประจ าปีการศึกษา 2562 

 2) ได้แนวทางในการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อพัฒนาให้ภาควิชามีการด าเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ น 
 

14. การติดตามและประเมินผลโครงการ  (โปรดระบุให้ชัดเจน)  
1.  ติดตามและสรุปผลการด าเนินงานเมื่อสิ นสดุโครงการ 

      2.  สรปุผลการประเมินโครงการ ข้อเสนอแนะ และปัญหา/อุปสรรค์เมื่อสิ นสุดโครงการ 
 

 
 ....................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                 (ดร.รมัภา  จุฑะกนก) 
 
                  .....................................................หัวหน้าภาควิชา 
                 (ผศ.ดร.วาสนา  ฉัตรด ารง) 
 
           .....................................................คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
                 (รศ.ดร.สุขกิจ  ยะโสธรศรีกลุ) 
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1.  รหัสโครงการ  (ตามเล่มรายได้) โครงการบริหารจัดการหลักสูตร 
    รหัสโครงการ    จป.503/63   โครงการศึกษาดูงานและพัฒนาประสบการณ์วิชาชีพแก่นิสิตระดับปริญญาตรี 
  

Value Chain    ต้นน  า   กลางน  า   ปลายน  า  
  
2.  ความสอดคล้องกับพันธกิจ 

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

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

   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลติบัณฑิตให้มีคณุภาพฯ 
  กลยุทธ์ที่...1.1........ แนวทางการขับเคลื่อน..1.1.3......ตัวชี วัดที่...1.1.3.1........... หลัก    รอง 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพิม่ขีดความสามารถการวิจยั เพื่อสร้างนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ 
  กลยุทธ์ที่............ แนวทางการขับเคลื่อน........ ตัวชี วัดที่..............     หลัก    รอง 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสรมิสร้างศักยภาพการให้บริการวิชาการเพื่อสร้างความเขม้แข็งให้แก่ชุมชน 
  กลยุทธ์ที่............ แนวทางการขับเคลื่อน........ ตัวชี วัดที่..............     หลัก    รอง 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม เพื่ออนุรักษ์ สืบสานและเช่ือมโยงกับประเพณีของท้องถิ่น 
  กลยุทธ์ที่............ แนวทางการขับเคลื่อน........ ตัวชี วัดที่..............     หลัก    รอง 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจดัการเชิงบูรณาการเพื่อความเข้มแข็งและยั่งยืน 
  กลยุทธ์ที่............ แนวทางการขับเคลื่อน........ ตัวชี วัดที่..............     หลัก    รอง 

 

3.2 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน (ถ้ามี) 
   นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  กลยุทธ์ที่ 1.1   มาตรการ 1.1.3 

  
4.  ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 4.1 ลักษณะการด าเนินงาน   โครงการ     การด าเนินงาน 

4.2 ภายใต้แผนงาน(ถ้ามี)........................................................................................................................... 
4.3 ลักษณะโครงการ     โครงการที่ใช้งบประมาณ   โครงการทีไ่ม่ใช้งบประมาณ 
4.4 วิธีการด าเนินงาน    ด าเนินการเอง     จัดจ้าง 

4.5 รหัส GFMIS ของโครงการ(ถ้ามี)................................................................................................................... 
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5.  ผู้รับผิดชอบ  
  5.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ  ภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา  

  5.2 ผู้รับผิดชอบ     ผศ.ดร.บุญเรือง ค าศร ี  โทร  4622 
    อาจารยผ์ู้รับผิดชอบรายวิชา   
 5.3 ผู้ประสานงาน   นางสาววิระดา  ประเสริฐ  โทร  4703 
 5.4 ผู้รายงานผล   ผศ.ดร.บุญเรือง ค าศร ี  โทร 4622 
 

6. หลักการและเหตุผล 
 ภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา ได้จัดการเรียนการสอนทั งในสาขาวิชาจุลชีววิทยาและสาขาวิชาปรสิตวิทยา  
ซึ่งเป็นศาสตร์ที่มีความส าคัญต่อการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิต ประกอบด้วยสาขาวิชา              
ย่อยทั งด้านวิทยาศาสตร์พื นฐาน เทคโนโลยี และการแพทย์ นิสิตในสาขาวิชาจะได้รับความรู้ทั งในภาคทฤษฎีและการปฏิบัติจริง อย่างไรก็
ตาม การศึกษาในชั นเรียนเพียงอย่างเดียวอาจท าให้นิสิตได้รับความรู้และประสบการณ์ไม่เพียงพอท่ีจะน าไปประยุกต์ใช้ได้จริงในการเรียน
และการท างานในอนาคต ดังนั น การได้มีโอกาสไปศึกษาดูงานนอกสถานทีใ่นหน่วยงานที่ท างานด้านจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาทั งภาครัฐ
และเอกชน จะเป็นการสร้างโอกาสการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของนิสิต และเป็นการเพิ่มทักษะการเรียนรู้แก่นิสิตให้ได้
มาตรฐานสากลในศตวรรษที่ 21 ช่วยส่งเสริมให้นิสิตได้เข้าใจลักษณะการท างานด้านจุลชีววิทยา ปรสิตวิทยา รวมทั งสาขาที่เกี่ยวข้องได้
เป็นอย่างดี ซึ่งถือเป็นกิจกรรมการเรียนที่ดอีีกแบบหนึ่ง อีกทั งยังเป็นการเพิ่มความเช่ือมั่นให้แก่นิสิตในสาขาที่เรียนอย่างเต็มที่ ว่าสามารถ
น าประสบการณ์ความรู้ที่ได้รับจากการไปศึกษาดูงานมาปรับใช้ในการเรียน การด าเนินชีวิต รวมถึงการประกอบอาชีพเพื่อรับใช้สังคมและ
พัฒนาประเทศต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
7. วัตถุประสงค์ 
 1)  เพื่อให้นิสิตได้รับความรู้ ความเข้าใจและมีประสบการณ์จริง จากการศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 
 2)  เพื่อฝึกให้นิสติมีความเป็นระเบียบ มีความรบัผิดชอบ และตรงตอ่เวลา 
 3)  เพื่อฝึกให้นิสติมีการคิด วิเคราะห์ และกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมในการเรยีนรู้จากสถานประกอบการ 

 
8.  เป้าหมายของโครงการ 
      8.1. เป้าหมายการด าเนินงาน 

เชิงผลผลิต(Output) 1. นิสิตได้รับความรู้ ความเข้าใจและมีประสบการณ์จริง จากการศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 
2. นิสิตมีความเป็นระเบียบ มคีวามรับผดิชอบ และตรงต่อเวลา 
3. นิสิตมีการคิด วิเคราะห์ และกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมในการเรียนรู้จากสถาน                  
ประกอบการ 

เชิงผลลัพธ์
(Outcome) 

1.  นิสิตน าความรูจ้ากการศึกษาดงูานมาประยุกต์ใช้ในรายวิชาและเป็นแนวทางในการประกอบ
อาชีพในอนาคตได ้
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 8.2 กลุม่เป้าหมาย (รายกิจกรรม) 
เป้าหมาย หน่วยนับ จ านวน 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 
จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น คน 115 - - 
นิสิต คน 100 - - 
บุคลากรสายวิชาการ คน 10 - - 
บุคลากรสายสนับสนุน คน 5 - - 
ประชาชน/สังคม....... คน - - - 
ศิษย์เก่า......... คน - - - 
องค์กร/ระบบบริหารจัดการ........... ระบุหน่วยนับ... - - - 
หลักสตูร........... ระบุหน่วยนับ... - - - 
อื่นๆ..................................... คน - - - 

 
8.3 กจิกรรม/เนื้อหา/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนินการ (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. 

ขั นวางแผนงาน (P) 
1. แต่งตั งคณะกรรมการด าเนินงาน 
2. ประชุมเพื่อวางแผนหา                      
สถานประกอบการ/หน่วยงาน และ         
วัน เวลาที่เหมาะสมในการดูงาน 

  

  

                     

ขั นด าเนินการ (D) 
1. ติดต่อสถานประกอบการ / 
หน่วยงานท่ีสนใจ  
2. ติดต่อพาหนะเดินทาง 
3. ศึกษาดูงาน 

 

 

         

  

ขั นสรุปและประเมินผล (C) 
1. สรุปผลการด าเนินงาน 

            
 

ขั นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A) 
1. วิเคราะหผ์ลการด าเนินงานเพื่อ
พัฒนาโครงการต่อไป 

           

 

 

รวม 60,000.-  10,000.- 20,000.- 
 

30,000.- 
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9. งบประมาณ  
9.1 แหล่งงบประมาณ 
  เงินรายได้          60,000.-     บาท     งบประมาณแผ่นดิน...................................บาท   
  แหล่งทุนภายนอก...............................บาท     เงินกู้...................................บาท   
กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานจัดการศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาจุลชีววิทยา  หมวดเงินอุดหนุน  โครงการบริหารจัดการหลักสูตร 
 
  9.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 

       (รายกิจกรรมและระบุแหล่งเงินให้สอดคล้องกับข้อที่ 9.1) 
ล าดั
บ 

รายการ จ านวน (บาท) 

1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางราชการ (เบี ยเลี ยง/ที่พัก/พาหนะ)          30,000.- 
2. ค่าเช่ารถตู/้รถบสั พร้อมน  ามันเชื อเพลิง 10,000.- 
3. ค่าของที่ระลึก 5,000.- 
4. ค่าวัสดุในโครงการ   1,500.- 
5. ค่าว้สดุเชื อเพลิง 10,000.- 
6. เงินสมนาคณุ/เงินสมทบพนักงานขับรถ 2,000.- 
7. ค่าตอบแทนการปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการ 1,000.- 
8. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 500.- 

 รวม 60,000.- 
      * หมายเหตุ   ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 

 
10.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ (รายกิจกรรม) 

ล าดั
บ 

รายการ กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 

10.1 วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม ตุลาคม 2562 – กันยายน 
2563 

- - 

10.2 สถานท่ีจัดกิจกรรม สถานประกอบการ / 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
ภายในเขตจังหวดัพิษณุโลก
หรือต่างจังหวัด 

- - 
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11. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPI) 
ประเภท ตัวชี้วัดความส าเร็จ (KPI) 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 
 ปริมาณ 
 
 
 
 
 
 คุณภาพ 
 

1.นิสิตได้เข้าศึกษาดูงานในสถาน
ประกอบการอย่างน้อย 1 รายวิชา
2.ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ดี 
(ค่าเฉลี่ย ≥ 3.51) 
 
1.นิสิตได้รับความรู้และมคีวาม
เข้าใจเกี่ยวกับการน าความรู้ทีไ่ด้
เพื่อน าไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

- - 

 

12. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 สกอ.    ตัวชี วัดที ่ 2.6   สงป.   ตัวชี วัดที่.................  EdPEx   หมวดที่................. 
 ก.พ.ร   ตัวชี วัดที่  1.3    สมศ.   ตัวชี วัดที ่ 2  

 
13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1) นิสิตไดเ้ข้าศึกษาดูงานในสถานประกอบการอย่างน้อย 1 รายวิชา 

2) นิสิตไดร้ับความรู้และมีความเขา้ใจเกี่ยวกับการน าความรู้ทีไ่ด้เพื่อน าไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง 
 

14. การติดตามและประเมินผลโครงการ  (โปรดระบุให้ชัดเจน)  
 1. การประเมินผลทั งเชิงปริมาณ  และคณุภาพตามตัวชี วัด  (KPI)  ที่ก าหนด 
 2. การประเมินผล / ตดิตามผล  ภายหลังเสร็จสิ นโครงการจากผูเ้ข้าร่วมโครงการ 
 

 
 ....................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                 (ผศ.ดร.บุญเรือง  ค าศรี) 
 
                  .....................................................หัวหน้าภาควิชา 
                 (ผศ.ดร.วาสนา  ฉัตรด ารง) 
 
           .....................................................คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
                 (รศ.ดร.สุขกิจ  ยะโสธรศรีกลุ) 
 

 
 
 


