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1. รหัสโครงการ  (ตามเล่มรายได้) โครงการบริหารจัดการหลักสูตร 
    รหัสโครงการ   จป.504/63     โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนิสิตระดับปริญญาตรี 
 

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 
  กลยุทธ์ที่....1.4........แนวทางการขบัเคลื่อน...1.4.1..... ตัวชี วัดที่....1.4.1.3.......... 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 1.1,1.4 มาตรการที่ 1.1.1,1.4.1 
      นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 3 กลยุทธ์ที่ 3.1,3.3 มาตรการที่ 3.1.1,3.3.1 

 

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 
    ผศ.ดร.นพวรรณ บุญช ู  โทร 4616 
    ดร.จินตนา ว่องวิกย์การ โทร 4621 
    ดร.ศิริวรรณ วิชัย  โทร 4611 

   ดร.พลายแก้ว ไชยเบญวงศ ์ โทร 4760 
5.3 ผู้ประสานงาน  นางสาววิระดา  ประเสริฐ  โทร  4703  

5.4 ผู้รายงานผล  ดร.ศิริวัฒน ์ คูเจรญิไพบูลย ์ โทร 4619  

 
 6. หลักการและเหตุผล 

การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิตในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา ของภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
นั นนอกจากจะค านึงถึงอัตลักษณ์ของนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวรคือ “เก่งงาน เก่งคน เก่งคิด เก่งครองชีวิต เก่งพิชิตปัญหา” แล้วยังมุ่งเน้น
การเสริมสร้างและพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนิสิตในหลักสูตรให้ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ อีกทั งยังมีการส่งเสริมการพัฒนาทักษะ
ที่จ าเป็นส าหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ให้กับนิสิตตั งแต่เริ่มเข้าศึกษาในชั นปีท่ี 1 จนถึงชั นปีท่ี 4  ภาควิชาฯได้จัดกิจกรรมที่เหมาะสม
กับนิสิตในแต่ละชั นปี อาทิ  กิจกรรมเตรียมความพร้อมและปฐมนิเทศ าหรับนิสิตปี 1 กิจกรรมมัชฌิมนิเทศส าหรับนิสิตปี 2 กิจกรรมพัฒนา
ทางวิชาการและการใช้ชีวิตส าหรับนิสิตปี  3 และกิจกรรมปัจฉิมนิเทศส าหรับนิสิตปี 4 เป็นต้น โดยลักษณะของกิจกรรมที่จัดขึ น
ประกอบด้วย การสร้างความเข้าใจท่ีถูกต้องเกี่ยวกับหลักสูตร แนะน าแนวทางการพัฒนาทางวิชาการและการใช้ชีวิตส าหรับนิสิต มีการให้
ข้อมูลการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการเรียนการสอนระหว่างอาจารย์และนิสิต มีการแนะน า
แนวทางในการประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อเมื่อส าเร็จการศึกษา ตลอดจนติดตามและให้ค าปรึกษาทางด้านการเรียนกับนิสิตที่มีปัญหา 
ทั งนี เพื่อให้นิสิตในหลักสูตรได้พัฒนาทางวิชาการและได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ นอกจากนี ยังมี
กิจกรรมเชิดชูนิสิตดีเด่นของภาควิชาในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้านการเรียน ด้านคุณธรรมจริยธรรม และด้านจิตสาธารณะ เพื่อเป็นก าลังใจ
ส าหรับนิสิตดีเด่นรวมถึงสร้างแรงบันดาลใจให้กับนิสิตคนอื่นๆ กิจกรรมพัฒนานิสิตที่จัดขึ นนี ได้เปิดโอกาสให้นิสิตได้เป็นผู้ร่วมจัดกิจกรรม
หรือเป็นผู้ด าเนินกิจกรรมเองโดยมีการสนับสนุนจากคณาจารย์และบุคลากรของภาควิชา ท าให้นิสิตได้มีการฝึกฝนทักษะในการคิดริเริ่ม
สร้างสรร การสื่อสาร การท างานเป็นกลุ่ม รู้จักการปรับตัวและสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ มีความรับผิดชอบทั งต่อตนเองและสังคม 
นอกจากนี  ภาควิชาได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้นิสิตเข้าร่วมการแข่งขันวิชาการด้านการทดสอบความช านาญทางจุลชีววิทยาและเคมี 
(AOAC Contest: Microbiological and Chemical Proficiency Testing ) ที่จัดโดยสมาคม เอ โอ เอ ซี ประเทศไทย ร่วมกับสถาบัน
อาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประจ าทุกปี โดยการแข่งขันดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศในวิชาชีพการตรวจ
วิเคราะห์ทางจุลชีววิทยาและเคมี ของนิสิตระดับปริญญาตรี นิสิตที่เข้าร่วมโครงการจะได้พัฒนาความสามารถในการท างานอย่างถูกต้อง
และปลอดภัยในห้องปฏิบัติการและประเมินความสามารถในการวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยาและเคมีในอาหารและการสื่อสารวิทยาศาสตร์ 
ตลอดจนได้รับการเตรียมความพร้อมในการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
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7. วัตถุประสงค์ 
 1)  เพื่อส่งเสริมให้นิสิตมีการพัฒนาศักยภาพตามลักษณะที่พึงประสงค์ของหลักสูตรและเสริมสร้างทักษะที่จ าเป็นในการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 
2) เพื่อให้นิสิตมีความเข้าใจเกี่ยวกบัการเรยีนตลอดหลักสูตร และมีแนวทางในการประกอบอาชีพและการศึกษาต่อตามศักยภาพ
ของตน 
3) เพื่อให้นิสิตได้พัฒนาความสามารถในการท างานอย่างถูกต้องและปลอดภัยในห้องปฏิบัติการและได้รับการประเมิน
ความสามารถในการวเิคราะห์ทางจุลชีววิทยาในอาหาร 

 

8.  เป้าหมายของโครงการ 
      8.1. เป้าหมายการด าเนินงาน 

เชิงผลผลิต(Output) 1. มีการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนิสิตอย่างน้อย 4 กิจกรรม  
2. มีนิสิตเข้าร่วมแตล่ะกิจกรรมอยา่งน้อยร้อยละ 80 ของจ านวนที่ตั งไว้ 

เชิงผลลัพธ์
(Outcome) 

1. ผลการประเมินความพึงพอใจของแต่ละกิจกรรมโดยภาพรวมอยู่ในระดับดี (ค่าเฉลีย่ ≥ 3.51) 
2. นิสิตได้รับการพัฒนาที่เหมาะสมในแต่ละช่วงชั นปี มีการพัฒนาศกัภาพตามลักษณะนิสติที่พึง
ประสงค์ของหลักสูตรเมื่อส าเร็จการศึกษา 

 

 8.2 กลุม่เป้าหมาย (รายกิจกรรม) 
เป้าหมาย หน่วยนับ จ านวน 

กิจกรรมท่ี 1 กิจกรรมท่ี 2 กิจกรรมท่ี 3 กิจกรรมท่ี 4 กิจกรรมท่ี 5 กิจกรรมท่ี 6 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวน
ทั้งสิ้น 

คน 245 180 89 100 20 18 

นิสิตระดับปริญญาตรีและ
บัณฑิตศึกษา 

คน 140 143 67 80 20 12 

บุคลากรสายวิชาการ คน 25 30 10 10 - 6 
บุคลากรสายสนับสนุน คน  7 7 7 7 - - 
ประชาชน/สังคม/ผู้ปกครอง/....... คน 60 - - - - - 
ศิษย์เก่า......... คน 10 - - - - - 
องค์กร/ระบบบริหารจัดการ........... ระบุหน่วยนับ... - - - - - - 
หลักสตูร........... ระบุหน่วยนับ... - - - - - - 
อื่นๆ....(วิทยากร)......... ระบุหน่วยนับ... 3 - 5 3 - - 

หมายเหตุ 
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมเตรียมความพร้อมและปฐมนิเทศ ส าหรับนสิิตระดับปริญญาตรี ชั นปีท่ี 1 
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมมัชฌมินิเทศ ส าหรับนสิิตระดับปริญญาตรี ชั นปีท่ี 2 
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมพัฒนาทางวิชาการและการใช้ชีวิต ส าหรับนสิติระดับปรญิญาตรี ชั นปีท่ี 3 
กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมปัจฉิมนเิทศ ส าหรับนสิิตระดับปริญญาตรี ชั นปีท่ี 4 
กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมเชิดชูนิสติดีเด่นของภาควิชา ส าหรับนสิิตทุกชั นปี 
กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมการเข้าร่วมการแข่งขันวิชาการด้านการทดสอบความช านาญทางจุลชีววิทยาและเคมี  
                (AOAC Contest: Microbiological and Chemical Proficiency Testing) 
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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. 

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

  

    

  

  
 
 
 

               

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

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

   

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

       

 

 

 

   

กจิกรรมที่ 3 (พัฒนาวิชาการ) 
ขั นด าเนินการ (D) 
1. ประชาสัมพันธ์โครงการ 
2. จัดกิจกรรม 

        

 

 

 

  

กิจกรรมที่ 4 (ปัจฉิมนิเทศ) 
ขั นด าเนินการ (D) 
1. ประชาสัมพันธ์โครงการ 
2. จัดกิจกรรม 

      

 

      

กิจกรรมที่ 5 (เชิดชนูิสิตดีเด่น) 
ขั นด าเนินการ (D) 
1. ประชาสัมพันธ์โครงการ 
2. จัดกิจกรรม 

        

 

    

กิจกรรมที่ 6 (AOAC) 
ขั นด าเนินการ (D) 
1. ประชาสัมพันธ์โครงการ 
2. จัดกิจกรรม 

         

 

   

ขั นสรุปและประเมินผล (C) 
1. ประชุมคณะกรรมการเพื่อติดตามผล 
2. สรุปและประเมินผลโครงการ 
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ขั นปรับปรุงตามผลการประเมิน(A) 
1. วิเคราะห์การด าเนินงานและก าหนด
แนวทางการจัดโครงการในครั งต่อไป 

      

 
 
 

 

     

 

รวม 100,000.-  
 

20,000.-  25,000.- 55,000.- 

 
9. งบประมาณ  
 9.1 แหล่งงบประมาณ 

  เงินรายได้ 100,000.-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. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางราชการ (เบี ยเลี ยง/ที่พัก/พาหนะ) 20,000.- 
2. ค่าอาหารและเครื่องดื่ม 25,000.- 
3. ค่าอาหารว่าง 10,000.- 
4. ค่าวัสดุในโครงการ 8,000.- 
5. ค่าวัสดุเชื อเพลิง 4,000.- 
6. ค่าตอบแทนวิทยากร 6,000.- 
7. ค่าของที่ระลึก 5,000.- 
8. ค่าตอบแทนการปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการ 6,000.- 
9. ค่าจ้างท าไวนิล/แผ่นพับ/ค่าถ่ายเอกสารเข้าเล่ม/สื่อประชาสัมพันธ์ 5,000.- 
10 ค่าสาธารณูปโภค/ค่าบริการไปรษณีย ์ 1,000.- 
11. ค่าเช่ารถตู้พร้อมน  ามันเชื อเพลิง 5,000.- 
12. เงินสมนาคณุ/เงินสมทบพนักงานขับรถ 2,000.- 
13. ค่าเลี ยงรับรองวิทยากร 2,000.- 
14. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 1,000.- 

 รวม 100,000.- 
*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 มิถุนายน – กันยายน 2563 มิถุนายน – กันยายน 2563 กรกฎาคม – กันยายน 2563 
10.2 สถานท่ีจัดกิจกรรม คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์  

มหาวิทยาลยันเรศวร 
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์  
มหาวิทยาลยันเรศวร 

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์  
มหาวิทยาลยันเรศวร 

 
 

ล าดั
บ 

รายการ กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมที่ 6 

10.1 วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม กุมภาพันธ์ – เมษายน 
2563 

กรกฎาคม – กันยายน 
2563 

มิถุนายน– กันยายน 2563 

10.2 สถานท่ีจัดกิจกรรม คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์  
มหาวิทยาลยันเรศวร 

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์  
มหาวิทยาลยันเรศวร 

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์  
มหาวิทยาลยันเรศวร 

 
 

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

กิจกรรมที่ 1 
(ปฐมนิเทศ) 

กิจกรรมที่ 2 
(มัชฌิมนิเทศ) 

กิจกรรมที่ 3 
(พัฒนาวิชาการ) 

 ปริมาณ 
 
 
 

1. จ านวนนิสิตเข้าร่วมกิจกรรม 
อย่างน้อยร้อยละ 80 ของจ านวน
นิสิตชั นปทีี ่1  
2. มีการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศ 

1. จ านวนนิสิตเข้าร่วม
กิจกรรม อย่างน้อยร้อยละ 80 
ของจ านวนนิสิตชั นปทีี ่2  
2. มีการจัดกิจกรรมมัชฌิม
นิเทศ 

1. จ านวนนิสิตเข้าร่วมกิจกรรม 
อย่างน้อยร้อยละ 80 ของ
จ านวนนิสิตชั นปีที ่3  
2. มีการจัดกิจกรรมพัฒนาทาง
วิชาการและการใช้ชีวิต 

 คุณภาพ 1.ผลการประเมินความพึงพอใจของ
โครงการโดยภาพรวมอยู่ในระดับดี 
(ค่าเฉลี่ย ≥ 3.51) 
2. นิสิตและผู้ปกครองที่เข้าร่วม
โครงการได้รบัทราบข้อมลูด้าน
ต่างๆ ของภาควิชาและหลักสตูร
มากขึ น 

1.ผลการประเมินความพึง
พอใจของโครงการโดยภาพ
รวมอยู่ในระดับดี (ค่าเฉลี่ย ≥ 
3.51) 
2. นิสิตที่เข้าร่วมโครงการได้
ทราบข้อมูลและมีความเข้าใจ
ในหลักสูตรมากขึ น 

1.ผลการประเมินความพึงพอใจ
ของโครงการโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับดี (ค่าเฉลีย่ ≥ 3.51) 
2. นิสิตที่เข้าร่วมโครงการได้
พัฒนาความรู้ทางวิชาการที่นิสติ
สนใจ 
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ประเภท ตัวชี้วัดความส าเร็จ (KPI) 
กิจกรรมที่ 4 
(ปัจฉิมนิเทศ) 

กิจกรรมที่ 5 
(เชิดชนูิสิตดีเด่น) 

กิจกรรมที่ 6 
(AOAC) 

 ปริมาณ 
 
 
 

1. จ านวนนิสิตเข้าร่วมกิจกรรม 
อย่างน้อยร้อยละ 80 ของจ านวน
นิสิตชั นปทีี ่4  
2. มีการจัดกิจกรรมปจัฉิมนิเทศ 

1. มีนิสิตได้รับรางวัลนสิิต
ดีเด่นจากภาควิชาอย่างน้อย 3 
ด้าน 
2. มีการจัดกิจกรรมเพื่อเชิดชู
นิสิตดเีด่น 

1. มีนิสิตเข้าร่วมการแข่งขนั
วิชาการด้านการทดสอบความ
ช านาญทางจุลชีววิทยาและเคมี 
(AOAC Contest) อย่างน้อย 1 
ทีม  

 คุณภาพ 1.ผลการประเมินความพึงพอใจของ
โครงการโดยภาพรวมอยู่ในระดับดี 
(ค่าเฉลี่ย ≥ 3.51) 
2. นิสิตที่เข้าร่วมโครงการได้รับ
ประสบการณ์เพิ่มเติมก่อนจบ
การศึกษา 

1. นิสิตมีความภาคภูมิใจใน
รางวัลที่ไดร้ับ 

1. นิสิตเข้าร่วมการแข่งขันมีผล
ประเมินความช านาญผ่านตาม
เกณฑ์ (Z score ≤2) 

 
12. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 

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

 

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1) นิสิตมีการพัฒนาศักภาพตามลกัษณะนิสติที่พึงประสงค์ของหลักสูตรและมีทักษะที่จ าเป็นในการเรยีนรู้ในศตวรรษที่ 21 เมื่อ

ส าเรจ็การศึกษา 
2) นิสิตมีความเขา้ใจเกี่ยวกับหลักสูตรและการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ ของสาขาวิชาจุลชีววิทยา  
3) นิสิตได้แนวคดิในการเรียน การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย และเข้าใจแนวทางในการประกอบอาชีพเมื่อส าเรจ็การศึกษา 
4) นิสิตมีความรักและภาคภูมิใจในสาขาวิชา 
5) นิสิตมีความช านาญในการวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยา 
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14. การติดตามและประเมินผลโครงการ  (โปรดระบุให้ชัดเจน)  
1. การประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ ตามตัวชี วัด (KPI) ที่ก าหนด 
2. มีการประเมินผล/ ติดตามผล ภายหลังเสร็จสิ นโครงการ จากผู้เข้าร่วมโครงการ/กจิกรรม 

  
 
 ....................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                 (ดร.ศิริวัฒน์  คูเจริญไพบูลย์) 
 
                  .....................................................หัวหน้าภาควิชา 
                 (ผศ.ดร.วาสนา  ฉัตรด ารง) 
 
           .....................................................คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
                 (รศ.ดร.สุขกิจ  ยะโสธรศรีกลุ) 
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1. รหัสโครงการ  (ตามเล่มรายได้) โครงการบริหารจัดการหลักสูตร 
    รหัสโครงการ   จป.505/63 โครงการบริหารจัดการการฝึกงานและการท าวิทยานิพนธ์ระดบัปริญญาตร ี
 

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 
  กลยุทธ์ที่....1.1....  แนวทางการขับเคลื่อน....1.1.2...ตัวชี วัดที่........1.1.2.5......   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 
     นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่  3 กลยุทธ์ที่ 3.1,3.3 มาตรการที่ 3.1.1,3.3.1 

 

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   ดร.ศิริวรรณ วิชัย   โทร 4611 

   ผศ.ดร.นารลีักษณ ์ นาแก้ว  โทร 4622 

   ผศ.ศรสีุดา กวยาสกุล  โทร 4617 

   ดร.สงกรานต ์ เชื อครุฑ  โทร 4617 

   ดร.พลายแก้ว ไชยเบญจวงศ ์ โทร 4760 

5.3 ผู้ประสานงาน   นางสาววิระดา       ประเสริฐ  โทร 4703  

     นางสาวปรารถนา   แสนผ่องจับ โทร 4721 

5.4 ผู้รายงานผล   ดร.ศิริวรณ   วิชัย  โทร 4611 

 
 6. หลักการและเหตุผล 

 ภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาต้องการผลิตนักจุลชีววิทยาที่มีความสามารถ ในระดับที่เรียกว่า รู้จริงและท าเป็น 
ดังนั นหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (จุลชีววิทยา) จึงได้จัดให้มีรายวิชา การท าวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี (Undergraduate Thesis) 
ส าหรับนิสิตชั นปีที่ 4 ภาคการศึกษาต้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตมีความรู้ เข้าใจในกระบวนการท าวิจัยได้อย่างถูกต้อง รู้หลักการ
ค้นคว้าข้อมูล เอกสารที่เกี่ยวข้องและสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ด้านจุลชีววิทยา ความรู้ เชิงวิเคราะห์สถิติ ตัวเลข ผ่านกระบวนการวิจัย 
และสามารถเขียนโครงร่างวิจัยได้ สามารถด าเนินการวิจัยตามแผนและกระบวนการได้ส าเร็จ   มีการน าข้อมูลที่ได้จากการทดลอง มา
วิเคราะห์ผล เขียนอภิปรายผลและสรุปผลได้อย่างถูกต้อง รวมทั งเขียนรายงาน การน าเสนอ และเผยแพร่ผลงานวิจัยเป็น โดยการท า
วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรีภายใต้ค าแนะน าของอาจารยท์ี่ปรึกษานั นจ าเป็นต้องจัดให้มกีิจกรรมการเตรยีมความพร้อมส าหรับการท าวิจยั
และการใช้ชีวิตของนิสิตชั นปีที่ 3 การประชุมปรึกษาหารือระหว่างนิสิตกับอาจารย์ที่ปรึกษาและผู้รับผิดชอบรายวิชา เพื่อการด าเนินการ
อย่างมีประสิทธิภาพและไปในทิศทางเดียวกัน รวมถึงต้องสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ของการท าวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี โดยท้ายสุด
นิสิตจะต้องน าเสนอผลงานวิจัยของตนเองในกิจกรรม micro-open house ได้ นอกจากนี ภาควิชายังได้บรรจุ รายวิชาฝึกงาน 
(Professional Training) ไว้ในแผนการเรียนของภาคการศึกษาปลายของนิสิตชั นปีที่ 4 ซึ่งภาควิชาต้องการให้เป็นการฝึกงานทางด้าน   
จุลชีววิทยาของนิสิตในหน่วยงานทั งของภาครัฐและเอกชน โดยผ่านความเห็นชอบของภาควิชาก าหนดระยะเวลาในการฝึกงานไม่น้อยกว่า 
1 ภาคการศึกษา ในภาคการศึกษาสุดท้าย เพื่อให้นิสิตได้บูรณการความรู้ที่ได้เรยีนมาทั งหมดประกอบด้วยหลักวิชาการในภาคทฤษฎีให้เขา้
กับทักษะทางปฏิบัติการ โดยสามารถน ามาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานจริงในสถานที่ฝึกงาน และเป็นการเพิ่มพูนความรู้จาก
ประสบการณ์ตรง เพื่อเตรียมพร้อมที่จะท างานได้จริงเมื่อจบการศึกษา รวมทั งการเกิดทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ รวมทั งการปรับตัวในสังคม 
และเพื่อให้การฝึกงานของนิสิตได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อนิสิต  ภาควิชาจึงได้มีการคัดเลือกสถานที่
ฝึกงานท่ีมีศักยภาพเพื่อรองรับนิสิตฝึกงาน มีการติดต่อประสานงานสถานท่ีฝึกงานเพื่อขอความอนุเคราะห์ส่งนิสิตเข้าฝึกงาน โดยภาควิชา
ได้จัดเตรียมความพร้อมนิสิตก่อนออกไปฝึกงานทั งทางด้านความรู้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ตลอดจนฝึกอบรมให้นิสิตมีคุณลักษณะที่ดี
ตามอัตลักษณ์นิสิต  นอกจากนี ภาควิชายังได้จัดให้มีโครงการนิเทศนิสิตฝึกงาน ในสถานประกอบการต่างๆ โดยคณาจารย์ของภาควิชา 
อย่างน้อย 1 ครั ง  ซึ่งจะได้รับทราบปัญหาที่อาจเกิดขึ นระหว่างการฝึกงานของนิสิต ความรู้และทักษะของนิสิตที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 
เพื่อท่ีจะได้น ามาแก้ไข ปรับปรุง รวมทั งยังได้รับข้อมูลย้อนกลับเพื่อน ามาปรบัปรุงหลกัสูตร และการเรียนการสอนให้เหมาะสมยิ่งๆขึ น การ
นิเทศนิสิตฝึกงานจึงนับได้ว่ามีความจ าเป็นและเป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้การฝึกงานของนิสิตบรรลุวัตถุประสงค์และเกิดประโยชน์สูงสุด       
อย่างแท้จริงต่อตัวนิสิตเองก่อให้เกิดความร่วมมือทางวิชาการตลอดจนเป็นการประสานความสัมพันธ์ระหว่างแหล่งฝึกงานกับภาควิชาอีก
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ทางหนึ่งด้วย หลังเสร็จสิ นการฝึกงานได้ก าหนดให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากการฝึกงานของนิสิตทุกคนทุกแหล่งฝึกเพื่อเป็นข้อมูล
ส าหรับการตัดสินใจในการเลือกสถานท่ีฝึกงานของนิสิตรุ่นต่อไป 

 
7. วัตถุประสงค์ 

   1. เพื่อให้การจัดการเรยีนการสอนของรายวิชาวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุ
วัตถุประสงค์ โดยนสิิตมคีวามรูค้วามเข้าใจในกระบวนการท าวิจัยไดอ้ย่างถูกต้องและน าเสนอผลงานวิจัยของตนเองได ้

   2. เพื่อจัดเตรียมสถานท่ีฝึกงานและอบรมเตรียมความพร้อมในรายวิชาฝึกงาน 
   3. เพื่อใหเ้กิดความร่วมมือทางวชิาการ และความสัมพันธ์ที่ดรีะหวา่งภาควิชากับสถานประกอบการที่นิสิตไปฝึกงาน  

และได้รับข้อมลูย้อนกลับ เพ่ือน ามาปรับปรุงหลักสตูร และการเรียนการสอนให้เหมาะสม 
   4. เพื่อรับทราบข้อมูล การพัฒนาการเรยีนรู้ และทักษะการปฏิบตัิงานของนิสิตในสถานท่ีฝึกงาน 
   5. เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากการฝึกงานในแหล่งฝึกต่างๆ 
 

8.  เป้าหมายของโครงการ 
      8.1. เป้าหมายการด าเนินงาน 

เชิงผลผลิต
(Output) 

1. นิสิตสาขาจลุชีววิทยาเข้าร่วมโครงการในกิจกรรมต่างๆร้อยละ 100  
2. อาจารย์ของภาควิชาเข้าร่วมโครงการอย่างน้อยร้อยละ 80 
3. นิสิตสาขาจลุชีววิทยาได้ท างานวิจัยและมีผลงานวิจัยของตนเองทุกคน 
4. สถานท่ีฝึกงานของนิสิตสาขาจลุชีววิทยาไดร้ับการนเิทศครบตามแผนที่ก าหนด 
5.นิสิตสาขาจุลชีววิทยาทุกคนได้แลกเปลีย่นประสบการณ์จากการฝกึงาน 

เชิงผลลัพธ์
(Outcome) 

1. คณาจารย์และนสิิตมีความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกัน 
2.ได้ความร่วมมือทางวิชาการกับภาคเอกชน 

 

 8.2 กลุม่เป้าหมาย (รายกิจกรรม) 
เป้าหมาย หน่วยนับ จ านวน 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมที่ 5 
จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ
จ านวนทั้งสิน้ 

คน 110 342 114 147 205 

นิสิต คน 75  300 77 74 150 
บุคลากรสายวิชาการ คน 28 35 30 28 10 
บุคลากรสายสนับสนุน คน 7 7 7 5 5 
ประชาชน/สังคม....... คน - - - - - 
ศิษย์เก่า......... คน - - - - - 
องค์กร/ระบบบริหารจัดการ
........... 

ระบุหน่วย
นับ... 

- - - - - 

หลักสตูร........... ระบุหน่วย
นับ... 

- - - - - 

อื่นๆ.... (สถานท่ีฝึกงาน) สถานที่ - -  40 40 
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หมายเหตุ 
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมการเตรยีมความพร้อมส าหรับการท าวิจัยส าหรับนิสิตชั นปีที่ 3 
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมน าเสนอผลงานทางวิชาการของนิสิตระดับปรญิญาตรี (micro-open house) 
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมเตรียมความพร้อมของนิสิตก่อนไปฝึกงาน 
กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมนิเทศนสิิตฝกึงาน 
กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมแลกเปลีย่นประสบการณ์จากการฝึกงาน 
 
 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. 

กิจกรรมที่ 1 –การเตรยีมความพร้อม
ส าหรับการท าวิจัยของนิสติชั นปีที่ 3 

        
  
 
 

                

ขั นวางแผนงาน (P) 
1. แต่งตั งคณะกรรมการด าเนินงาน 
ขั นด าเนินการ (D) 
1. จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อม 
ขั นสรุปและประเมินผล (C) 
1. จัดท าสรุปผลกิจกรรม 

ขั นปรับปรุงตามผลการประเมิน(A) 
1. สรุปและประเมินผลกิจกรรม 

    

  

  

  

             

  

กิจกรรมที่ 2 -น าเสนอผลงานทาง
วิชาการของนิสิตระดับปรญิญาตร ี
(micro-open house) 
ขั นวางแผนงาน (P) 
1. แต่งตั งคณะกรรมการด าเนินงาน 
ขั นด าเนินการ (D) 
1. จัดกิจกรรม micro-open house 
ขั นสรุปและประเมินผล (C) 
1. จัดท าสรุปผลกิจกรรม 

ขั นปรับปรุงตามผลการประเมิน(A) 
1. สรุปและประเมินผลกิจกรรม 
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กิจกรรมที่ 3 -เตรียมความพร้อมของ
นิสิตก่อนไปฝึกงาน  
ขั นวางแผนงาน (P) 
1. แต่งตั งคณะกรรมการด าเนินงาน 
ขั นด าเนินการ (D) 
1. จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมของ
นิสิตก่อนไปฝึกงาน 
ขั นสรุปและประเมินผล (C) 
1. จัดท าสรุปผลกิจกรรม 

ขั นปรับปรุงตามผลการประเมิน(A) 
1. สรุปและประเมินผลกิจกรรม 

  

 

    

 

    

 

กิจกรรมที่ 4 -นิเทศนิสิตฝึกงาน 
ขั นวางแผนงาน (P) 
1. แต่งตั งคณะกรรมการด าเนินงาน 
ขั นด าเนินการ (D) 
1. จัดกิจกรรมนิเทศนิสติฝึกงาน 
ขั นสรุปและประเมินผล (C) 
1. จัดท าสรุปผลกิจกรรม 

ขั นปรับปรุงตามผลการประเมิน(A) 
1. สรุปและประเมินผลกิจกรรม 

  

 

          

กิจกรรมที่ 5 -แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์จากการฝึกงาน 
ขั นวางแผนงาน (P) 
1. แต่งตั งคณะกรรมการด าเนินงาน 
ขั นด าเนินการ (D) 
1. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์จากการฝึกงาน 
ขั นสรุปและประเมินผล (C) 
1. จัดท าสรุปผลกิจกรรม 

ขั นปรับปรุงตามผลการประเมิน(A) 
1. สรุปและประเมินผลกิจกรรม 

  

  

 

   

 

 

   

การสรุปและประเมินผลโครงการใน
ภาพรวม 

           
 

 

รวม 120,000.-  10,000.- 60,000.- 40,000.-  10,000.-  
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9. งบประมาณ  
 9.1 แหล่งงบประมาณ 

  เงินรายได้ 120,000.-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. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางราชการ (เบี ยเลี ยง/ที่พัก/พาหนะ)             55,000.- 
2. ค่าเช่ารถตู้พร้อมน  ามันเชื อเพลิง       20,000.- 
3. เงินตอบแทนการปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการ        8,000.- 
4. ค่าอาหารและเครื่องดื่ม                      10,000.- 
5. ค่าอาหารว่าง                     5,000.- 
6. ค่าจ้างถ่ายเอกสาร เข้าเล่ม/จัดท าซีดี                               5,000.- 
7. ค่าวัสดุในโครงการ                              3,000.- 
8. ค่าวัสดุเชื อเพลิง            5,000.- 
9. ค่าสาธารณูปโภค (ค่าแสตมป์)         1,000.- 
10. ค่าบริการไปรษณีย ์          1,000.- 
11. ค่าของที่ระลึก           5,500.- 
12. เงินสมมนาคณุ/เงินสมทบพนักงานขับรถ        1,000.- 
13. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ               500.- 

 รวม 120,000.- 
*หมายเหตุ   ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 

   
10.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ (รายกิจกรรม) 

ล าดั
บ 

รายการ กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมที่ 5 

10.1 วัน  เวลา ในการ
จัดกิจกรรม 

มกราคม – 
กรกฎาคม 2563 

กรกฎาคม – 
สิงหาคม 2563 

เมษายน-
กันยายน 2563 

มกราคม-มีนาคม 
2563- 

มีนาคม-พฤษภาคม 2563 

10.2 สถานท่ีจัดกิจกรรม คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร สถาน
ประกอบการ
ภายในเขต
จังหวัดพิษณุโลก
และต่างจังหวัด 

คณะวิทยาศาสตร์
การแพทย์ มหาวิทยาลัย

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

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมที่ 5 
 
ปริมาณ 
 
 

1.นิสิตชั นปี 3 เข้าร่วม
โครงการร้อยละ 100 
2.อาจารย์ของภาควิชา
เข้าร่วมโครงการอย่าง
น้อยร้อยละ 80 

1.นิสิตสาขาจุล
ชีววิทยาได้ท างาน
วิจัยและมี
ผลงานวิจัยของ
ตนเองทุกคน 

1.นิสิตชั นปีท่ี 4 
เข้าร่วมโครงการ
ร้อยละ 100 

1.สถานท่ีฝึกงานของ
นิสิตสาขาจุลชีววิทยา
ได้รับการนิเทศครบตาม
แผนที่ก าหนด 
2.อาจารย์ของภาควิชา
เข้าร่วมโครงการอย่าง
น้อยร้อยละ 80 

1.นิสิตสาขาจุลชีววิทยา
ทุกคนได้แลกเปลีย่น
ประสบการณ์จากการ
ฝึกงาน 

 
คุณภาพ 
 

1. คณาจารย์และนสิิตมีความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกัน 
 

1. ได้ความร่วมมือทาง
วิชาการกับภาคเอกชน 

1. คณาจารย์และนสิิต
มีความสมัพันธ์ที่ดีต่อ

กัน 
 

12. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 สกอ.    ตัวชี วัดที ่ 2.6,3.2  สงป.   ตัวชี วัดที่.................  EdPEx   หมวดที่................. 
 ก.พ.ร   ตัวชี วัดที่   13   สมศ.   ตัวชี วัดที ่2, 16.2 

 
 

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1) ได้บัณฑติที่มีคณุภาพตามวัตถปุระสงค์ของหลักสูตรและสอดคลอ้งกับความต้องการของผู้ประกอบการ 

 

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) โครงการบริหารจัดการหลักสูตร 
    รหัสโครงการ   จป.506/63  โครงการพัฒนาและบริหารจัดการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา 
  

Value Chain    ต้นน  า   กลางน  า   ปลายน  า 
 
2.  ความสอดคล้องกับพันธกิจ 

 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 ่ 1.1 แนวทางการขับเคลื่อน 1.1.4     ตัวชี วัดที ่ 1.1.4. 1    หลัก    รอง 
  กลยุทธ์ที ่ 1.4 แนวทางการขับเคลื่อน 1.4.1     ตัวชี วัดที ่ 1.4.1.3    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............ 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       ผศ.ดร.กัญณิภา     ทัศนภักดิ์           โทร  4619 
                                                           อาจารย์ประจ าหลักสูตรระดับปริญญาตร ี

 5.3 ผู้ประสานงาน    นางสาววิระดา  ประเสริฐ    โทร  4703 
 5.4 ผู้รายงานผล      ผศ.ดร.กัญณิภา     ทัศนภักดิ์           โทร  4619 
 

6. หลักการและเหตุผล 
                  ภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยามีพันธกิจหลักที่ส าคัญคือ การผลิตบัณฑิตในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา              
จุลชีววิทยา ดังนั นอาจารย์ประจ าหลักสูตร และคณะกรรมการบริหารหลักสูตร จึงได้มีการปรับปรุงหลักสูตรโดยได้จัดท าหลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 ขึ น ซึ่งหลักสูตรนั นเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ (TQF) พ.ศ. 2552 (Thai Qualification Framework for Higher Education : TQF) โดยมุ่งเน้นเป้าหมายการจัดการศึกษาที่
ผลการเรียนรู้ (Learning outcomes) และพร้อมรับนิสิตในปีการศึกษา 2560 เป็นต้นมา จากการด าเนินการจัดการเรยีนการสอนในแต่ละ
ปีการศึกษานั น ภาควิชาและหลักสูตร มีความจ าเป็นต้องมีการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของหลักสูตรตามวงรอบท่ีส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ก าหนดอีกด้วย และเพื่อให้การด าเนินงานของหลักสูตรเป็นไปตาม กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) พ.ศ.2552 อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนั นภาควิชาจึงได้จัดให้มีการติดตามการด าเนินงาน
ของหลักสูตร การบริหารจัดการ ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรของภาควิชาขึ น เพื่อให้หลักสูตรได้ด าเนินงานตามระบบและกลไกที่มี
ประสิทธิภาพและสามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพต่อไป 
  
7. วัตถุประสงค์ 

1) เพื่อติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของหลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา หลักสูตรปรับปรุง   
    พ.ศ.2560 ของภาควิชาให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) พ.ศ.2552  
2) เพื่อเตรียมความพร้อมในการปรับปรุงหลักสูตรตามวงรอบ                      

 

8.  เป้าหมายของโครงการ 
      8.1. เป้าหมายการด าเนินงาน 

เชิงผลผลิต(Output) 1. ได้ติดตามผลการด าเนินงานของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาจุลชีววิทยา 
2. ได้เตรียมความพร้อมในการปรบัปรุงหลักสตูรตามวงรอบ                      

เชิงผลลัพธ์
(Outcome) 

1. มีการวิเคราะห์และด าเนินการปรับปรุงการด าเนินงานของหลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ 
สาขาวิชาจุลชีววิทยา 
2. ได้แนวทางการปรับปรุงหลักสูตรตามวงรอบ 
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8.2 กลุม่เป้าหมาย (รายกิจกรรม) 
เป้าหมาย หน่วยนับ จ านวน 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 
จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น คน 47 - - 
นิสิต คน - - - 
บุคลากรสายวิชาการ คน 35 - - 
บุคลากรสายสนับสนุน คน 7 - - 
ประชาชน/สังคม....... คน - - - 
ศิษย์เก่า......... คน - - - 
องค์กร/ระบบบริหารจัดการ........... ระบุหน่วยนับ... - - - 
หลักสตูร........... ระบุหน่วยนับ... - - - 
อื่นๆ..................................... ระบุหน่วยนับ... 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. แตง่ตั งคณะกรรมการด าเนินงาน 
2. จัดประชุมเพื่อเตรียมงาน 

  

  

  

  

                 

ขั นด าเนินการ (D) 
1. จัดประชุมเพื่อจดัท าผลการ
ด าเนินงานของหลักสตูรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจลุชีววิทยา 
2. จัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อม
ในการปรับปรุงหลักสตูรตามวงรอบ                      

  

 

   

 

      

ขั นสรุปและประเมินผล (C) 
1.สรุปผลการด าเนินงานของ
หลักสตูร 

            

 

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

           

 

 

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

  เงินรายได้ 30,000.-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. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางราชการ (เบี ยเลี ยง/ที่พัก/พาหนะ) 2,000.- 
2. ค่าอาหารและเครื่องดื่ม 10,500.- 
3. ค่าอาหารว่าง                 4,000.- 
4. ค่าตอบแทนการปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการ   3,000.- 
5. ค่าวัสดุในโครงการ 4,000.- 
6. ค่าวัสดุเชื อเพลิง 4,000.- 
7. ค่าของที่ระลึก  1,000.- 
8. ค่าจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม 1,000.- 
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 ตุลาคม 2562 – กันยายน 
2563 

- - 

10.2 สถานท่ีจัดกิจกรรม คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
มหาวิทยาลยันเรศวร 

- - 

 

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

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 
 ปริมาณ 
 คุณภาพ 
 

- 
1. ได้ผลการวิเคราะห์ผลการด าเนนิงานของ
หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชา               
จุลชีววิทยา 
2. ได้แนวทางการปรับปรุงหลักสูตรตามวงรอบ 

- - 
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12. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 

 สกอ.    ตัวชี วัดที ่ 2.1,4.1............  สงป.   ตัวชี วัดที่.................  EdPEx   หมวดที่................. 
 ก.พ.ร   ตัวชี วัดที่.....14............  สมศ.   ตัวชี วัดที่......2...........   

 
13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1) ได้ผลการวิเคราะห์และปรับปรงุการด าเนินงานของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา 
2) ได้แนวทางการปรับปรุงหลักสตูรตามวงรอบ 

 
 

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

 
 
 ....................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                 (ผศ.ดร.กัญณิภา  ทัศนภักดิ์) 
 
                  .....................................................หัวหน้าภาควิชา 
                 (ผศ.ดร.วาสนา  ฉัตรด ารง) 
 
           .....................................................คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
                 (รศ.ดร.สุขกิจ  ยะโสธรศรีกลุ) 
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1. รหัสโครงการ  (ตามเล่มรายได้) โครงการบริหารจัดการหลักสูตร 
    รหัสโครงการ   จป.507/63 โครงการพัฒนาและบรหิารจดัการหลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาจุลชีววิทยา 
 

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 ่ 1.1 แนวทางการขับเคลื่อน 1.1.4     ตัวชี วัดที ่ 1.1.4. 1    หลัก    รอง 
  กลยุทธ์ที ่ 1.4 แนวทางการขับเคลื่อน 1.4.1     ตัวชี วัดที ่ 1.4.1.3    หลัก    รอง 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพิม่ขีดความสามารถการวิจยั เพื่อสร้างนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ 
  กลยุทธ์ที่............ แนวทางการขับเคลื่อน........ ตัวชี วัดที่..............     หลัก    รอง 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสรมิสร้างศักยภาพการให้บริการวิชาการเพื่อสร้างความเขม้แข็งให้แก่ชุมชน 
  กลยุทธ์ที่............ แนวทางการขับเคลื่อน........ ตัวชี วดัที่..............     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)  
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 กลยทุธ์ที่ 1.1, 1.3, 1.4 มาตรการที่ 1.1.1, 1.3.1, 1.4.1   
      ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 กลยทุธ์ที่ 2.2, 2.3              มาตรการที่ 2.2.1, 2.2.2, 2.3.1   
      ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 กลยทุธ์ที่ 4.1              มาตรการที่ 4.1.1   

 

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   ผศ.ดร.ดวงกมล ขันธเลิศ  โทร 4626 

   ผศ.ดร.นารีลักษณ์  นาแก้ว  โทร 4622 

   ดร.อัญชลี   ฐานวิสัย  โทร 4611 

5.3 ผู้ประสานงาน   นางสาววิระดา  ประเสริฐ    โทร 4703 
5.4 ผู้รายงานผล   ผศ.ดร.ดวงกมล ขันธเลิศ  โทร 4626 

     ดร.อัญชลี   ฐานวิสัย  โทร 4611 

 
 6. หลักการและเหตุผล 

                     ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยนเรศวรและคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่เน้นให้ภาควิชามีการบริหารจัดการการ
ด าเนินงานในระดับหลักสูตรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552   
ภาควิชาจึงได้จัดโครงการพัฒนาและบริหารจัดการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา เพื่อติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานของหลักสูตรตามวงรอบที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ก าหนดซึ่งการด าเนินงานตามพันธกิจด้านการผลิต
บัณฑิตของภาควิชานั น ต้องมีการพัฒนาคุณลักษณะนิสิตที่พึงประสงค์โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริมการพัฒนาทักษะที่จ าเป็นส าหรับการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งเป็นทักษะที่จ าเป็นส าหรับนิสิต ดังนั นหลักสูตรและภาควิชาจึงได้จัดกิจกรรมส าหรับพัฒนานิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา เช่น การเตรียมความพร้อมของนิสิต การปฐมนิเทศนิสิตใหม่ การศึกษาดูงานของนิสิต การประชุมวิชาการ การอบรมสัมมนา
ต่างๆ ทั งนี เพื่อนิสิตจะได้รับความรู้และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะน าไปประยุกต์ใช้ได้จริงทั งในการเรียนและการท างานในอนาคต  ดังนั น 
กิจกรรมต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องในการพัฒนาหลักสูตร นิสิต อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนนี  จะมีส่วนส าคัญท า ให้การพัฒนาหลักสูตรมี
ความสอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา และพัฒนาการด าเนินงานของหลักสูตรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยภาพรวมต่อไป   
 

7. วัตถุประสงค์ 
1) เพื่อติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของหลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาจลุชีววิทยา หลักสตูรปรับปรุง 

พ.ศ.2555 และหลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ของภาควิชาให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) พ.ศ. 
2552       

2)  เพื่อให้นิสิตมีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรและการเรียนการสอนในรายวิชาตา่งๆ ของสาขาวิชา 
3)  เพื่อส่งเสริมให้นิสิตมีความพร้อมด้านวิชาการ การวิจยั และความพร้อมด้านอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องส าหรบัการเข้าศึกษา 

ในหลักสูตร 
4)  เพื่อติดตามความก้าวหน้าเกี่ยวกับการเรียน การท าวิทยานิพนธ ์รวมทั งให้นิสิตและคณาจารย์ได้แลกเปลีย่นเรยีนรู้ 

เกี่ยวกับการจดัการเรียนการสอนในหลักสตูร  
5)  เพื่อให้นิสิตได้รับความรู้ ความเข้าใจและมีประสบการณ์จริง จากการศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 

            6)  เพื่อเสริมสรา้งความสัมพันธ์อันดีระหว่างนิสิตใหม่ นิสติปัจจุบันและบุคลากรในภาควิชา  
7)  เพื่อเตรียมความพร้อมในการปรับปรุงหลักสูตรตามวงรอบ                      
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8.  เป้าหมายของโครงการ 
      8.1. เป้าหมายการด าเนินงาน 

เชิงผลผลิต (Output) 1.  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาจลุชีววิทยา หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2555 และ
หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ได้มีการด าเนินงานและมีการติดตามผลการด าเนินงานตามวงรอบ
ที่ก าหนดและเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศึกษาแหง่ชาติ (TQF) พ.ศ.2552  
2.  นิสิตไดร้ับทราบข้อมลู และมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสตูรและการเรียนการสอนใน
รายวิชาต่างๆ ของสาขาวิชา  
3. นิสิตได้รับการส่งเสริมใหม้ีความพร้อมด้านวิชาการ การวิจัย และมแีนวทางในการเรยีนและ
การปรับตัว การใช้ชีวิต รวมถึงไดม้ีความพร้อมด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องส าหรับการเข้าศึกษาใน
หลักสตูร 
4. นิสิตได้รับการพัฒนาศักภาพตามลักษณะนิสติที่พึงประสงค์ของหลักสูตรและมีทักษะที่จ าเป็น
ในการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
5. นิสิตได้รับความรู้และประสบการณ์จริงจากการศึกษาดูงานนอกสถานท่ี  
6. นิสิตได้รับการติดตามความก้าวหน้าเกี่ยวกับการเรียน การท าวิทยานิพนธ์  รวมทั งได้มีโอกาส
แลกเปลีย่นเรยีนรู้เกีย่วกับการจดัการเรยีนการสอนในหลักสตูร  
7. นิสิตได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ไดม้ีโอกาสความคดิเห็นร่วมกันระหว่างผู้เข้าร่วมการประชุม
วิชาการ การสัมมนาในด้านงานวิจยัและน าความรู้ทีไ่ด้รับไปใช้ประโยชน์ ในการท าวิจัยหรือ
วิทยานิพนธ์ 
8. นิสิตได้รับการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนิสิตใหม่ รุ่นพี่ รวมถึงคณาจารณ์ และ
เจ้าหน้าท่ีของภาควิชาฯ  
9.   ได้เตรยีมความพร้อมในการปรับปรุงหลักสูตรตามวงรอบ                      

เชิงผลลัพธ์
(Outcome) 

1. หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาจุลชีววิทยา หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2555 และ
หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2560 มผีลการด าเนินงานตามวงรอบที่ก าหนดและเป็นไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) พ.ศ.2552 
2. นิสิตหลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยามีคณุสมบัติตามลักษณะนสิิตที่
พึงประสงค์ของหลักสตูรและมีทักษะที่จ าเป็นในการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
3. ได้แนวทางการปรับปรุงหลักสูตรตามวงรอบ 
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 8.2 กลุม่เป้าหมาย (รายกิจกรรม) 
เป้าหมาย หน่วยนับ จ านวน 

กิจกรรมท่ี 1 กิจกรรมท่ี 2 กิจกรรมท่ี 3 กิจกรรมท่ี 4 กิจกรรมท่ี 5 กิจกรรมท่ี 6 กิจกรรมท่ี 7 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวน
ทั้งสิ้น 

คน 43 40 23 40 43 45 37 

นิสิต คน - 25 15 25 25 25 25 
บุคลากรสายวิชาการ คน 35 12 5 10 15 15 10 
บุคลากรสายสนับสนุน คน 8 3 3 3 3 3 2 
ประชาชน/สังคม....... คน - - - - - - - 
ศิษย์เก่า......... คน - - - - - - - 
องค์กร/ระบบบริหารจัดการ........... ระบุหน่วยนับ... - - - - - - - 
หลักสตูร........... ระบุหน่วยนับ... - - - - - - - 
อื่นๆ(วิทยากร)..................................... ระบุหน่วยนับ... - - - 2 - 2 - 

หมายเหตุ 
กิจกรรมที่ 1   กิจกรรมการประชุมเพื่อติดตามการด าเนินงานของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา 

หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ.2555 และหลักสตูรปรับปรุง พ.ศ.2560 ให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) พ.ศ.
2552และมีการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการปรับปรุงหลักสตูรตามวงรอบ       

กิจกรรมที่ 2   กิจกรรมปฐมนิเทศ/กจิกรรมมัชฌมินิเทศเพื่อแนะน าข้อมลูของหลักสูตรและภาควิชาให้กับนิสติ  
กิจกรรมที ่3 กิจกรรมการเตรียมความพร้อมส าหรับนิสติที่เข้ามาเรียนในหลักสตูร 
กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมอบรม สมัมนาเพื่อพัฒนาคุณลักษณะของนิสติให้มีทักษะที่จ าเป็นในการเรียนรู้ในศตวรรษ 

ที่ 21 หรือให้ความรู้กับนิสิต เช่น ความรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณนักวิจยั ปัญหาการคัดลอกผลงานวิจยั หรือปัญหาของวารสารทีไ่ม่มีคณุภาพ  
ทักษะการใช้สมองและการใช้ผังความคิด (Mind Map)  เป็นต้น 

กิจกรรมที ่5 กิจกรรมพบนสิิตเพื่อติดตามความก้าวหน้าของการท าวิทยานิพนธ์ รวมทั งการเรียนการสอน การ 
แลกเปลีย่นเรยีนรู้ การสอบภาษาอังกฤษ รวมถึงเรื่องของคุณธรรม จริยธรรม และความรับผดิชอบต่างๆ รวมทั งรับฟังความคิดเห็น
เกี่ยวกับการเรียนการสอนแตล่ะรายวิชา  

กิจกรรมที ่6 กิจกรรม  lunch  seminar/special seminar  ส าหรับนสิิตระดับบณัทิตศึกษา 
กิจกรรมที ่7 กิจกรรมการศึกษาดูงานส าหรบันสิิตในหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนท่ีเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง หรือ         

การเข้าร่วมฝึกอบรม สัมมนา ประชุมทางวิชาการ เพื่อพัฒนาตนเองของนิสิต 
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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. ประชุมวางรูปแบบการด าเนินงาน 

3. ติดต่อประสานงาน 

  

  

                     

ขั นด าเนินการ (D) 

1. ประชาสัมพันธ์กิจกรรม/โครงการ 

2. จัดกิจกรรม 

 

  

          

ขั นสรุปและประเมินผล (C)  

1. ติดตามผล 

2. สรุปผลการด าเนินงาน 

           

 

 

ขั นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)  

1. วิเคราะห์การด าเนินงานและ

ก าหนดแนวทางการจัดโครงการใน

ครั งต่อไป 

           

 

 

กิจกรรมที่ 2 

ขั นวางแผนงาน (P) 

1. แต่งตั งคณะกรรมการด าเนินงาน 

2. ประชุมวางรูปแบบการด าเนินงาน 

3. ติดต่อประสานงาน 

 

 

       

 

   

ขั นด าเนินการ (D) 

1. ประชาสัมพันธ์กิจกรรม/โครงการ 

2. จัดกิจกรรม 

          

 

  

ขั นสรุปและประเมินผล (C)  

1. ติดตามผล 

2. สรุปผลการด าเนินงาน 

           

 

 

ขั นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)  

1.วิเคราะห์การด าเนินงานและก าหนด

แนวทางการจัดโครงการในครั งต่อไป 
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กิจกรรม 
งบประมาณ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (บาท) 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

กิจกรรมที่ 3 

ขั นวางแผนงาน (P) 

1. แต่งตั งคณะกรรมการด าเนินงาน 

2. ประชุมวางรูปแบบการด าเนินงาน 

3. ติดต่อประสานงาน 

        

  

   

ขั นด าเนินการ (D) 

1. ประชาสัมพันธ์กิจกรรม/โครงการ 

2. จัดกิจกรรม 

         

 

   

ขั นสรุปและประเมินผล (C)  

1. ติดตามผล 

2. สรุปผลการด าเนินงาน 

          

 

  

ขั นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)  

1.วิเคราะห์การด าเนินงานและก าหนด

แนวทางการจัดโครงการในครั งต่อไป 

          

 

  

กิจกรรมที่ 4 

ขั นวางแผนงาน (P) 

1. แต่งตั งคณะกรรมการด าเนินงาน 

2. ประชุมวางรูปแบบการด าเนินงาน 

3. ติดต่อประสานงาน 

      

  

     

ขั นด าเนินการ (D) 

1. ประชาสัมพันธ์กิจกรรม/โครงการ 

2. จัดกิจกรรม 

       

 

     

ขั นสรุปและประเมินผล (C)  

1. ติดตามผล 

2. สรุปผลการด าเนินงาน 

        

  

   

ขั นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)  

1. วิเคราะห์การด าเนินงานและ

ก าหนดแนวทางการจัดโครงการใน

ครั งต่อไป 
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กิจกรรม 
งบประมาณ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (บาท) 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

กิจกรรมที่ 5 

ขั นวางแผนงาน (P) 

1. แต่งตั งคณะกรรมการด าเนินงาน 

2. ประชุมวางรูปแบบการด าเนินงาน 

3. ติดต่อประสานงาน 

 

 

           

ขั นด าเนินการ (D) 

1. ประชาสัมพันธ์กิจกรรม/โครงการ 

2. จัดกิจกรรม 

 

 

     

 

     

ขั นสรุปและประเมินผล (C)  

1. ติดตามผล 

2. สรุปผลการด าเนินงาน 

  

 

    

 

     

ขั นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)  

1.วิเคราะห์การด าเนินงานและก าหนด

แนวทางการจัดโครงการในครั งต่อไป 

       

 

     

กิจกรรมที่ 6 

ขั นวางแผนงาน (P) 

1. แต่งตั งคณะกรรมการด าเนินงาน 

2. ประชุมวางรูปแบบการด าเนินงาน 

3. ติดต่อประสานงาน 

       

 

     

ขั นด าเนินการ (D) 

1. ประชาสัมพันธ์กิจกรรม/โครงการ 

2. จัดกิจกรรม 

       

  

    

ขั นสรุปและประเมินผล (C)  

1. ติดตามผล 

2. สรุปผลการด าเนินงาน 

        

 

    

ขั นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)  

1.วิเคราะห์การด าเนินงานและก าหนด

แนวทางการจัดโครงการในครั งต่อไป 
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กิจกรรม 

งบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (บาท) 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

กิจกรรมที่ 7 

ขั นวางแผนงาน (P) 

1. แต่งตั งคณะกรรมการด าเนินงาน 

2. ประชุมวางรูปแบบการด าเนินงาน 

3. ติดต่อประสานงาน 

 

 

 

          

ขั นด าเนินการ (D) 

1. ประชาสัมพันธ์กิจกรรม/โครงการ 

2. จัดกิจกรรม 

  

 

          

ขั นสรุปและประเมินผล (C)  

1. ติดตามผล 

2. สรุปผลการด าเนินงาน 

           

 

 

ขั นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)  

1.วิเคราะห์การด าเนินงานและก าหนด

แนวทางการจัดโครงการในครั งต่อไป 

             

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

9. งบประมาณ  
 9.1 แหล่งงบประมาณ 

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

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

ล าดับ รายการ จ านวน (บาท) 
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางราชการ (เบี ยเลี ยง/ที่พัก/พาหนะ)          8,000.- 
2. ค่าเช่ารถตู้พร้อมน  ามันเชื อเพลิง   5,000.- 
3. ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมฝึกอบรม สัมมนา 10,000.- 
4. ค่าตอบแทนวิทยากร                                                                4,000.- 
5. ค่าอาหารและเครื่องดื่ม    6,000.- 
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6. ค่าอาหารว่าง   3,000.- 
7. ค่าตอบแทนการปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการ   1,000.- 
8. ค่าของที่ระลึก 2,000.- 
9. ค่าวัสดุในโครงการ   2,000.- 
10. ค่าวัสดุเชื อเพลิง 3,000.- 
11. ค่าจ้างท าไวนิล/ค่าถ่ายเอกสารเข้าเล่ม/ค่าจ้างพิมพ์หนังสือ/สื่อประชาสัมพันธ์ 1,500.- 
12. เงินสมนาคณุ/เงินสมทบพนักงานขับรถ   1,000.- 
13. ค่าเลี ยงรับรองวิทยากร   2,000.- 
14. ค่าจ้างถ่ายเอกสาร เข้าเล่ม  1,000.- 
 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ      500.- 

 รวม 50,000.- 
          * หมายเหตุ   ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
 
10.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ (รายกิจกรรม) 

ล าดั
บ 

รายการ กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมที่ 7 

10.1 วัน เวลา ใน
การจัด
กิจกรรม 

ตุลาคม-
ธันวาคม 
2562  

มิถุนายน – 
กันยายน 
2563 

 
 

มิถุนายน -
กรกฎาคม 

2563 

เมษายน -
มิถุนายน
2563 

ตุลาคม – 
พฤศจิกายน 
2562 (เทอม 

1) และ
เมษายน - 
พฤษภาคม 
2563 (เทอม 

2) 

เมษายน -
มิถุนายน 
2563 

ตุลาคม 
2562 – 
กันยายน 
2563 

10.2 สถานท่ีจัด
กิจกรรม 

คณะ
วิทยาศาสตร์
การแพทย์ 
มหาวิทยาลั
ยนเรศวร 

คณะ
วิทยาศาสตร์
การแพทย์ 
มหาวิทยาลั
ยนเรศวร 

คณะ
วิทยาศาสตร์
การแพทย์ 
มหาวิทยาลั
ยนเรศวร 

คณะ
วิทยาศาสตร์
การแพทย์ 
มหาวิทยาลั
ยนเรศวร 

คณะ
วิทยาศาสตร์
การแพทย์ 
มหาวิทยาลั
ยนเรศวร 

คณะ
วิทยาศาสตร์
การแพทย์ 
มหาวิทยาลั
ยนเรศวร 

หน่วยงาน
ราชการ/
สถาน

ประกอบการ
/

บริษัทเอกชน 
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11. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPI) 

ประเภท ตัวชี้วัดความส าเร็จ (KPI) 
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมที่ 7 

 ปริมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 คุณภาพ 
 

1. มีการ
ประชุมเพื่อ
ติดตามการ
ด าเนินงานของ
หลักสตูรอย่าง
น้อย 1 ครั ง 
 
 
 
 
1. หลักสูตร
วิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต 
สาขาวิชาจุล
ชีววิทยา 
หลักสตูร
ปรับปรุง พ.ศ.
2555 และ 
หลักสตูร
ปรับปรุง พ.ศ.
2560 มีการ
ด าเนินงาน
เป็นไปตาม
กรอบ
มาตรฐาน
คุณวุฒิ
ระดับอุดมศึก
ษาแห่งชาติ 
พ.ศ.2552 
2. ได้แนวทาง
การปรับปรุง
หลักสตูรตาม
วงรอบ 

1. มีกิจกรรม
ปฐมนิเทศ/ 
มัชฌิมนิเทศ
ส าหรับนสิิต 
อย่างน้อย 1 
ครั ง 
 
 
 

 
- 

1. มี
กิจกรรม 
เตรียมความ
พร้อม
ส าหรับนสิิต 
อย่างน้อย 1 
ครั ง 
 
 

 
- 

1. มีกิจกรรม
อบรม สัมมนา
เพื่อพัฒนา
คุณลักษณะ
ของนิสิตอย่าง
น้อย 1 ครั ง 
 

 
 
 
- 

1. มกีิจกรรม
พบนิสิตเพื่อ
ติดตาม
ความก้าวหน้า
ของการท า
วิทยานิพนธ ์
อย่างน้อย 1 
ครั ง/ภาค
การศึกษา 

 
- 

1. มีกิจกรรม  
lunch  
seminar/spe
cial seminar 
อย่างน้อย 1 
ครั ง 
 
 
 
 

- 

1. มี
กิจกรรม
ศึกษาดูงาน/
การเข้าร่วม
ประชุม
วิชาการของ
นิสิตของ
นิสิตอย่าง
น้อย 1 ครั ง 

 
- 



 

 

421 
 

 

12. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 สกอ.    ตัวชี วัดที ่ 3.1   สงป.   ตัวชี วัดที่.................  EdPEx   หมวดที่................. 
 ก.พ.ร   ตัวชี วัดที่.................  สมศ.   ตัวชี วัดที่.................   

 
13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1.  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาจลุชีววิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 และหลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ได้
มีการด าเนินงานและมีการติดตามผลการด าเนินงานตามวงรอบที่ก าหนดและเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
(TQF) พ.ศ.2552 และได้แนวทางการปรับปรุงหลักสูตรตามวงรอบ 

2.  นิสิตไดร้ับทราบข้อมลู และมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสตูรและการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ ของสาขาวิชา  
3. นิสิตไดร้ับการส่งเสริมใหม้ีความพร้อมด้านวิชาการ การวิจัย และมแีนวทางในการเรยีนและการปรับตัว การใช้ชีวิต รวมถึงได้

มีความพร้อมด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องส าหรับการเข้าศึกษาในหลักสตูร 
4. นิสิตได้รับการพัฒนาศักภาพตามลักษณะนิสติที่พึงประสงค์ของหลักสูตรและมีทักษะที่จ าเป็นในการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
5. นิสิตได้รับความรู้และประสบการณ์จริงจากการศึกษาดูงานนอกสถานท่ี  
6. นิสิตได้รับการติดตามความก้าวหน้าเกี่ยวกับการเรียน การท าวิทยานิพนธ์ รวมทั งได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการ

จัดการเรียนการสอนในหลักสูตร  
7. นิสิตได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้มีโอกาสความคิดเห็นร่วมกันระหว่างผู้เข้าร่วมการประชุมวิชาการ การสัมมนาในด้านงานวิจัย

และน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ ในการท าวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ 
8. นิสิตได้รับการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนิสิตใหม่ รุ่นพี่ รวมถึงคณาจารณ์ และเจา้หน้าที่ของภาควิชาฯ 
 

14. การติดตามและประเมินผลโครงการ  (โปรดระบุให้ชัดเจน)  
1.  การประเมินผลทั งเชิงปริมาณ  และคณุภาพตามตัวชี วัด  (KPI)  ที่ก าหนด 

       2.  สรุปการตดิตามและประเมินผลภายหลังเสร็จสิ นโครงการ จากผู้เข้าร่วมโครงการ 
 

 
 ....................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                 (ผศ.ดร.ดวงกมล  ขันธเลิศ) 
 
                  .....................................................หัวหน้าภาควิชา 
                 (ผศ.ดร.วาสนา  ฉัตรด ารง) 
 
           .....................................................คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
                 (รศ.ดร.สุขกิจ  ยะโสธรศรีกลุ) 
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1. รหัสโครงการ  (ตามเล่มรายได้) โครงการบริหารจัดการหลักสูตร 
    รหัสโครงการ   จป.508/63 โครงการพัฒนาและบรหิารจดัการหลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาปรสติวิทยา 
 

Value Chain    ต้นน  า   กลางน  า   ปลายน  า   
 

2.  ความสอดคล้องกับพันธกิจมหาวิทยาลัย 
 การผลติบัณฑิต     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 การผลติบัณฑิตให้มีคณุภาพฯ 
  กลยุทธ์ที ่ 1.1 แนวทางการขับเคลื่อน 1.1.4     ตัวชี วัดที ่ 1.1.4. 1    หลัก    รอง 
  กลยุทธ์ที ่ 1.4 แนวทางการขับเคลื่อน 1.4.1     ตัวชี วัดที ่ 1.4.1.3    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 ่5.1   แนวทางการขับเคลื่อน ตัวชี วัดที ่       หลัก    รอง 

 

 3.2 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน (ถ้ามี)  
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 กลยทุธ์ที่ 1.1, 1.3, 1.4        มาตรการที่ 1.1.1, 1.3.1, 1.4.1   
      ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 กลยทุธ์ที่ 2.2, 2.3              มาตรการที่ 2.2.1, 2.2.2, 2.3.1   
      ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 กลยทุธ์ที่ 4.1              มาตรการที่ 4.1.1   

 
 

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 รหสั GFMIS ของโครงการ(ถ้ามี).............................................................................. 
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5.  ผู้รับผิดชอบ   
5.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ   ภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา   

5.2 ผู้รับผิดชอบ   ผศ.ดร.รักษณิา   พลสีลา  โทร 4732 

   ผศ.ดร.อภิชาติ   วิทย์ตะ  โทร 4653 

   ผศ.ดร.นพวรรณ   บุญช ู  โทร 4616 

   ผศ.ดร.วิลาวณัย์   ภูมิดอนมิ่ง  โทร 4605 

   ผศ.ดร.พวงเพชร   วารีย์ โมล้ี  โทร 4605 

   รศ.ดร.ด ารงพันธ   ์  ทองวัฒน์  โทร 4676 

5.3 ผู้ประสานงาน   นางสาววิระดา   ประเสริฐ    โทร 4703 
    นางสาวณัฐนันท์   อิม่เมฆ  โทต 4718 
5.4 ผู้รายงานผล   ผศ.ดร.อภิชาติ   วิทย์ตะ  โทร 4653 

     ผศ.ดร.รักษณิา   พลสีลา  โทร 4732 

 
 6. หลักการและเหตุผล 

                     ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยนเรศวรและคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่เน้นให้ภาควิชามีการบริหารจัดการการ
ด าเนินงานในระดับหลักสูตรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552   
ภาควิชาจึงได้จัดโครงการพัฒนาและบริหารจัดการหลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาปรสิตวิทยา เพื่อติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานของหลักสูตรตามวงรอบที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ก าหนด ซึ่งการด าเนินงานตามพันธกิจด้านการผลิต
บัณฑิตของภาควิชานั น ต้องมีการพัฒนาคุณลักษณะนิสิตที่พึงประสงค์โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริมการพัฒนาทักษะที่จ าเป็นส าหรับการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งเป็นทักษะที่จ าเป็นส าหรับนิสิต ดังนั นหลักสูตรและภาควิชาจึงได้จัดกิจกรรมส าหรับพัฒนานิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา เช่น การเตรียมความพร้อมของนิสิต การปฐมนิเทศนิสิตใหม่ การศึกษาดูงานของนิสิต การประชุมวิชาการ การอบรมสัมมนา
ต่าง ๆ ทั งนี เพื่อนิสิตจะได้รับความรู้และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะน าไปประยุกต์ใช้ได้จริงทั งในการเรียนและการท างานในอนาคต  ดังนั น 
กิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องในการพัฒนาหลักสูตร นิสิต อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนนี  จะมีส่วนส าคัญท าให้การพัฒนาหลักสูตรมี
ความสอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา และพัฒนาการด าเนินงานของหลักสูตรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยภาพรวมต่อไป   
 

7. วัตถุประสงค์ 
1) เพื่อติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรสิตวิทยา หลักสูตรใหม่ พ.ศ.

2556 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 ของภาควิชาให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) พ.ศ. 2552       
2)  เพื่อให้นิสิตมีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรและการเรียนการสอนในรายวิชาตา่ง ๆ ของสาขาวิชา 
3)  เพื่อส่งเสริมให้นิสิตมีความพรอ้มด้านวิชาการ การวิจยั และความพร้อมด้านอ่ืน ๆ ที่เกีย่วข้องส าหรับการเข้าศึกษา 

ในหลักสูตร 
4)  เพื่อติดตามความก้าวหน้าเกี่ยวกับการเรียน การท าวิทยานิพนธ ์รวมทั งให้นิสิตและคณาจารย์ได้แลกเปลีย่นเรยีนรู้ 

เกี่ยวกับการจดัการเรียนการสอนในหลักสตูร  
5)  เพื่อให้นิสิตได้รับความรู้ ความเข้าใจและมีประสบการณ์จริง จากการศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 

            6)  เพื่อเสริมสรา้งความสัมพันธ์อันดีระหว่างนิสิตใหม่ นิสติปัจจุบันและบุคลากรในภาควิชา  
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8.  เป้าหมายของโครงการ 
      8.1. เป้าหมายการด าเนินงาน 

เชิงผลผลิต (Output) 1.  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาปรสิตวิทยา หลักสตูรใหม่ พ.ศ. 2556 และ
หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2561 ได้มีการด าเนินงานและมีการติดตามผลการด าเนินงานตามวงรอบ
ที่ก าหนดและเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศึกษาแหง่ชาติ (TQF) พ.ศ.2552  
2.  นิสิตไดร้ับทราบข้อมลู และมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสตูรและการเรียนการสอนใน
รายวิชาต่างๆ ของสาขาวิชา  
3. นิสิตได้รับการส่งเสริมใหม้ีความพร้อมด้านวิชาการ การวิจัย และมแีนวทางในการเรยีนและ
การปรับตัว การใช้ชีวิต รวมถึงไดม้ีความพร้อมด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องส าหรับการเข้าศึกษาใน
หลักสตูร 
4. นิสิตได้รับการพัฒนาศักภาพตามลักษณะนิสติที่พึงประสงค์ของหลักสูตรและมีทักษะที่จ าเป็น
ในการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
5. นิสิตได้รับความรู้และประสบการณ์จริงจากการศึกษาดูงานนอกสถานท่ี  
6. นิสิตได้รับการติดตามความก้าวหน้าเกี่ยวกับการเรียน การท าวิทยานิพนธ์  รวมทั งได้มีโอกาส
แลกเปลีย่นเรยีนรู้เกีย่วกับการจดัการเรยีนการสอนในหลักสตูร  
7. นิสิตได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ไดม้ีโอกาสความคดิเห็นร่วมกันระหว่างผู้เข้าร่วมการประชุม
วิชาการ การสัมมนาในด้านงานวิจยัและน าความรู้ทีไ่ด้รับไปใช้ประโยชน์ ในการท าวิจัยหรือ
วิทยานิพนธ์ 
8. นิสิตได้รับการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนิสิตใหม่ รุ่นพี่ รวมถึงคณาจารย์ และ
เจ้าหน้าท่ีของภาควิชาฯ  

เชิงผลลัพธ์
(Outcome) 

4. หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาปรสติวิทยา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556 และ
หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2561 มผีลการด าเนินงานตามวงรอบที่ก าหนดและเป็นไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) พ.ศ.2552 
5. นิสิตหลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาปรสติวิทยา มีคณุสมบัตติามลักษณะนิสิตที่
พึงประสงค์ของหลักสตูรและมีทักษะที่จ าเป็นในการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
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8.2 กลุม่เป้าหมาย (รายกิจกรรม) 
เป้าหมาย หน่วย

นับ 
จ านวน 

กิจกรรมท่ี 1 กิจกรรมท่ี 2 กิจกรรมท่ี 3 กิจกรรมท่ี 4 กิจกรรมท่ี 5 กิจกรรมท่ี 6 กิจกรรมท่ี 7 

จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการจ านวนทั้งสิ้น 

คน 43 23 17 33 24 28 16 

นิสิต คน - 8 6 8 8 8 8 
บุคลากรสายวิชาการ คน 35 12 6 20 15 15 6 
บุคลากรสายสนับสนุน คน 8 3 3 3 3 3 2 
ประชาชน/สังคม....... คน - - - - - - - 
ศิษย์เก่า......... คน - - - - - - - 
องค์กร/ระบบบริหาร
จัดการ........... 

ระบุ
หน่วย
นับ... 

- - - - - - - 

หลักสตูร........... ระบุ
หน่วย
นับ... 

- - - - - - - 

อื่นๆ...........
(วิทยากร).......... 

ระบุ
หน่วย
นับ... 

- - - 2 - 2 - 

หมายเหตุ 
กิจกรรมที่ 1   กิจกรรมการประชุมเพื่อติดตามการด าเนินงานของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาปรสิตวทิยา 

หลักสตูรใหม ่พ.ศ.2556 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561 ให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) พ.ศ.
2552 

กิจกรรมที่ 2   กิจกรรมปฐมนิเทศ/มัชฌิมนเิทศเพื่อแนะน าข้อมูลของหลักสตูรและภาควิชาให้กับนิสิต  
กิจกรรมที ่3 กิจกรรมการเตรียมความพร้อมส าหรับนิสติที่เข้ามาเรียนในหลักสตูร 
กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมอบรม สมัมนาเพื่อพัฒนาคุณลักษณะของนิสติให้มีทักษะที่จ าเป็นในการเรียนรู้ในศตวรรษ 

ที่ 21 หรือให้ความรู้กับนิสิต เช่น ความรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณนักวิจยั ปัญหาการคัดลอกผลงานวิจยั หรือปัญหาของวารสารที่ไม่มีคณุภาพ  
ทักษะการใช้สมองและการใช้ผังความคิด (Mind Map) หรืออ่ืนๆ ท่ีสอดคล้องกับการเรยีนรู้ในศตวรรษที่ 21  

กิจกรรมที ่5 กิจกรรมพบนสิิตเพื่อติดตามความก้าวหน้าของการท าวิทยานิพนธ์ รวมทั งการเรียนการสอน การ 
แลกเปลีย่นเรยีนรู้ การสอบภาษาอังกฤษ รวมถึงเรื่องของคุณธรรม จริยธรรม และความรับผดิชอบต่าง ๆ รวมทั งรับฟังความคิดเห็น
เกี่ยวกับการเรียนการสอนแตล่ะรายวิชา  

กิจกรรมที ่6 กิจกรรม  lunch  seminar/special seminar  ส าหรับนสิิตระดับบณัทิตศึกษา 
กิจกรรมที ่7 กิจกรรมการศึกษาดูงานส าหรบันสิิตในหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนท่ีเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง /การเข้า

ร่วมฝึกอบรม สมัมนา ประชุมทางวิชาการ เพื่อพัฒนาตนเองของนิสิต 
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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. ประชุมวางรูปแบบการ

ด าเนินงาน 

3. ติดต่อประสานงาน 

    

                     

ขั นด าเนินการ (D) 

1. ประชาสัมพันธ์กิจกรรม/โครงการ 

2. จัดกิจกรรม 

  

           

ขั นสรุปและประเมินผล (C)  

1. ติดตามผล 

2. สรุปผลการด าเนินงาน 

           

 

 

ขั นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)  

2. วิเคราะห์การด าเนินงานและ

ก าหนดแนวทางการจัดโครงการ

ในครั งต่อไป 

           

 

 

กิจกรรมที่ 2 

ขั นวางแผนงาน (P) 

1. แต่งตั งคณะกรรมการด าเนินงาน 

2. ประชุมวางรูปแบบการ

ด าเนินงาน 

3. ติดต่อประสานงาน 

  

           

ขั นด าเนินการ (D) 

1. ประชาสัมพันธ์กิจกรรม/โครงการ 

2. จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ 

3.จัดกิจกรรมมัชฌมินิเทศ 

  

  

    

 

    

ขั นสรุปและประเมินผล (C)  

1. ติดตามผล 

2. สรุปผลการด าเนินงาน 
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ขั นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)  

1.วิเคราะห์การด าเนินงานและ

ก าหนดแนวทางการจัดโครงการใน

ครั งต่อไป 

        

 

  

 

 

กิจกรรมที่ 3 

ขั นวางแผนงาน (P) 

1. แต่งตั งคณะกรรมการด าเนินงาน 

2. ประชุมวางรูปแบบการ

ด าเนินงาน 

3. ติดต่อประสานงาน 

        

 

    

ขั นด าเนินการ (D) 

1. ประชาสัมพันธ์กิจกรรม/โครงการ 

2. จัดกิจกรรม 

         

 

   

ขั นสรุปและประเมินผล (C)  

1. ติดตามผล 

2. สรุปผลการด าเนินงาน 

           

 

 

ขั นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)  

1.วิเคราะห์การด าเนินงานและ

ก าหนดแนวทางการจัดโครงการใน

ครั งต่อไป 

           

 

 

กิจกรรมที่ 4 

ขั นวางแผนงาน (P) 

1. แต่งตั งคณะกรรมการด าเนินงาน 

2. ประชุมวางรูปแบบการ

ด าเนินงาน 

3. ติดต่อประสานงาน 

    

 

 

 

      

ขั นด าเนินการ (D) 

1. ประชาสัมพันธ์กิจกรรม/โครงการ 

2. จัดกิจกรรม 

      

  

     

ขั นสรุปและประเมินผล (C)  

1. ติดตามผล 

2. สรุปผลการด าเนินงาน 
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ขั นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)  

1. วิเคราะห์การด าเนินงานและ

ก าหนดแนวทางการจัดโครงการใน

ครั งต่อไป 

           

 

 

กิจกรรมที่ 5 

ขั นวางแผนงาน (P) 

1. แต่งตั งคณะกรรมการด าเนินงาน 

2. ประชุมวางรูปแบบการด าเนินงาน 

3. ติดต่อประสานงาน 

 

            

ขั นด าเนินการ (D) 

1. ประชาสัมพันธ์กิจกรรม/โครงการ 

2. จัดกิจกรรม 

  

     

 

     

ขั นสรุปและประเมินผล (C)  

1. ติดตามผล 

2. สรุปผลการด าเนินงาน 

   

 

    

  

   

ขั นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)  

1.วิเคราะห์การด าเนินงานและก าหนด

แนวทางการจัดโครงการในครั งต่อไป 

    

 

    

 

   

กิจกรรมที่ 6 

ขั นวางแผนงาน (P) 

1. แต่งตั งคณะกรรมการด าเนินงาน 

2. ประชุมวางรูปแบบการด าเนินงาน 

3. ติดต่อประสานงาน 

  

    

  

     

ขั นด าเนินการ (D) 

1. ประชาสัมพันธ์กิจกรรม/โครงการ 

2. จัดกิจกรรม 

 

      

  

    

ขั นสรุปและประเมินผล (C)  

1. ติดตามผล 

2. สรุปผลการด าเนินงาน 

    

 

      

 

 

ขั นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)  

1.วิเคราะห์การด าเนินงานและก าหนด

แนวทางการจัดโครงการในครั งต่อไป 
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กิจกรรมที่ 7 

ขั นวางแผนงาน (P) 

1. แต่งตั งคณะกรรมการด าเนินงาน 

2. ประชุมวางรูปแบบการด าเนินงาน 

3. ติดต่อประสานงาน 

 

 

 

          

ขั นด าเนินการ (D) 

1. ประชาสัมพันธ์กิจกรรม/โครงการ 

2. จัดกิจกรรม 

  

 

          

ขั นสรุปและประเมินผล (C)  

1. ติดตามผล 

2. สรุปผลการด าเนินงาน 

           

 

 

ขั นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)  

1.วิเคราะห์การด าเนินงานและก าหนด

แนวทางการจัดโครงการในครั งต่อไป 

             

รวม 40,000.- 10,000.- 10,000.- 10,000.- 10,000.- 

9. งบประมาณ  
 9.1 แหล่งงบประมาณ 

  เงินรายได้ 40,000.-บาท        งบประมาณแผ่นดิน...................................บาท   
  แหล่งทุนภายนอก...............................บาท     เงินกู้...................................บาท   
กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานจัดการศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์  

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาปรสิตวิทยา  หมวดเงินอุดหนุน  โครงการบริหารจัดการหลักสูตร  
 

9.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
ล าดับ รายการ จ านวน (บาท) 

1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางราชการ (เบี ยเลี ยง/ที่พัก/พาหนะ)          6,000.- 
2. ค่าเช่ารถตู้พร้อมน  ามันเชื อเพลิง  5,000.- 
3. ค่าลงทะเบียน 6,000.- 
4. ค่าตอบแทนวิทยากร                                                                3,000.- 
5. ค่าอาหารและเครื่องดื่ม    3,000.- 
6. ค่าอาหารว่าง  3,000.- 
7. ค่าตอบแทนการปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการ   1,000.- 
8. ค่าของที่ระลึก 2,000.- 
9. ค่าวัสดุในโครงการ   3,000.- 
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10. ค่าวัสดุเชื อเพลิง 3,000.- 
11. ค่าจ้างท าไวนิล/ค่าถ่ายเอกสารเข้าเล่ม/ค่าจ้างพิมพ์หนังสือ/สื่อประชาสัมพันธ์ 1,500.- 
12. เงินสมนาคณุ/เงินสมทบพนักงานขับรถ   1,000.- 
13. ค่าเลี ยงรับรองวิทยากร   3,000.- 
14. ค่าเช่าห้องประชุม/ค่าเช่าสถานท่ี 2,000.- 
15. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ      500.- 

 รวม 40,000.- 
*หมายเหตุ   ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 

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

รายการ กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมที่ 7 

10.1 วัน เวลา 
ในการจัด
กิจกรรม 

ตุลาคม 
2562-
สิงหาคม
2563 

ช่วง 1.
ธันวาคม 
2562-
กุมภาพันธ์ 
2563 
ช่วง 2. 
มิถุนายน-
กรกฎาคม 
2563 

มิถุนายน -
กันยายน 
2563 

เมษายน -
มิถุนายน
2563 

ตุลาคม – 
พฤศจิกายน 
2562 (เทอม 

1) และ
เมษายน - 
พฤษภาคม 
2563 (เทอม 

2) 

ตุลาคม – 
ธันวาคม

2562 (เทอม 
1) และ 

พฤษภาคม-
กรกฎาคม 

2563 (เทอม 
2) 

ตุลาคม 2562 
– กันยายน 

2563 

10.2 สถานท่ีจัด
กิจกรรม 

คณะ
วิทยาศาสตร์
การแพทย์ 
มหาวิทยาลัย
นเรศวร 

คณะ
วิทยาศาสตร์
การแพทย์ 
มหาวิทยาลัย
นเรศวร 

คณะ
วิทยาศาสตร์
การแพทย์ 
มหาวิทยาลัย
นเรศวร 

คณะ
วิทยาศาสตร์
การแพทย์ 
มหาวิทยาลัย
นเรศวร 

คณะ
วิทยาศาสตร์
การแพทย์ 
มหาวิทยาลัย
นเรศวร 

คณะ
วิทยาศาสตร์
การแพทย์ 
มหาวิทยาลัย
นเรศวร 

หน่วยงาน
ภายนอก
มหาวิทยาลัย 

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

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมที่ 7 
 ปริมาณ 

 
1. มีการประชุม
เพื่อติดตามการ
ด าเนินงานของ
หลักสูตรอย่าง
น้อย 1 ครั ง 

 

1. มีกิจกรรม
ปฐมนิเทศ/ 
มัชฌิมนิเทศ
ส าหรับนิสิต 
อย่างน้อย 1 
ครั ง 

 

1. มีกิจกรรม 
เตรียมความ
พร้อมส าหรับ
นิสิต อย่าง
น้อย 1 ครั ง 

 

1. มีกิจกรรม
อบรม สัมมนา
เพื่อพัฒนา
คุณลักษณะ
ของนิสิตอย่าง
น้อย 1 ครั ง 

 

1. มีกิจกรรม
พบนิสิตเพื่อ
ติดตาม
ความก้าวหน้า
ของการท า
วิทยานิพนธ์ 
อย่างน้อย 1 
ครั ง/ภาค
การศึกษา 

1. มีกิจกรรม  
lunch  
seminar/special 
seminar อย่าง
น้อย 1 ครั ง 

 

1. มีกิจกรรม
ศึกษาดูงาน/
การเข้าร่วม
ประชุม
วิชาการของ
นิสิตของนิสิต
อย่างน้อย 1 
ครั ง 
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 คุณภาพ 
 

1. หลักสูตร
วิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต 
สาขาวิชาปรสิต
วิทยา หลักสูตร
ใหม่ พ.ศ.2556 
และ หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.
2561 มผีลการ
ด าเนินงาน
เป็นไปตาม
กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.
2552 

- - - - - - 

 
12. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 

 สกอ.    ตัวชี วัดที ่ 3.1   สงป.   ตัวชี วัดที่.................  EdPEx   หมวดที่................. 
 ก.พ.ร   ตัวชี วัดที่.................  สมศ.   ตัวชี วัดที่.................   

 
13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1)  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาปรสิตวิทยา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556 และหลักสตูรปรบัปรุง พ.ศ. 2561 ได้มีการ
ด าเนินงานและมีการติดตามผลการด าเนินงานตามวงรอบที่ก าหนดและเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) 
พ.ศ.2552  

2)  นิสิตได้รบัทราบข้อมลู และมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสตูรและการเรียนการสอนในรายวิชาต่าง ๆ ของสาขาวิชา  
3) นิสิตได้รับการส่งเสรมิให้มีความพร้อมด้านวิชาการ การวิจัย และมีแนวทางในการเรยีนและการปรับตัว การใช้ชีวิต รวมถึงได้

มีความพร้อมด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องส าหรับการเข้าศึกษาในหลักสตูร 
4) นิสิตไดร้ับการพัฒนาศักภาพตามลักษณะนิสติที่พึงประสงค์ของหลักสูตรและมีทักษะที่จ าเป็นในการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
5) นิสิตไดร้ับความรู้และประสบการณ์จริงจากการศึกษาดูงานนอกสถานท่ี  
6) นิสิตได้รับการตดิตามความก้าวหน้าเกี่ยวกับการเรียน การท าวทิยานิพนธ์ รวมทั งได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการ

จัดการเรียนการสอนในหลักสูตร  
7) นิสิตได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ไดม้ีโอกาสความคิดเห็นร่วมกันระหวา่งผู้เข้าร่วมการประชุมวิชาการ การสัมมนาในด้านงานวิจัย

และน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ ในการท าวิจัยหรือวิทยานิพนธ ์
8) นิสิตไดร้ับการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนิสิตใหม่ รุ่นพี่ รวมถึงคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของภาควิชาฯ 
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14. การติดตามและประเมินผลโครงการ  (โปรดระบุให้ชัดเจน)  
1.  การประเมินผลทั งเชิงปริมาณ  และคณุภาพตามตัวชี วัด  (KPI)  ทีก่ าหนด 

       2.  สรุปการตดิตามและประเมินผลภายหลังเสร็จสิ นโครงการ จากผู้เข้าร่วมโครงการ 
 
 
 ....................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                 (ผศ.ดร.รักษิณา  พลสลีา) 
 
                  .....................................................หัวหน้าภาควิชา 
                 (ผศ.ดร.วาสนา  ฉัตรด ารง) 
 
           .....................................................คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
                 (รศ.ดร.สุขกิจ  ยะโสธรศรีกลุ) 
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1. รหัสโครงการ  (ตามเล่มรายได้) โครงการบริหารจัดการหลักสูตร 
    รหัสโครงการ   จป.509/63 โครงการพัฒนาและบรหิารจดัการหลักสตูรปรัชญาดุษฎบีัณฑติ สาขาวิชาจุลชีววิทยา 
 

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 ่ 1.1 แนวทางการขับเคลื่อน 1.1.4     ตัวชี วัดที ่ 1.1.4. 1    หลัก    รอง 
  กลยุทธ์ที ่ 1.4 แนวทางการขับเคลื่อน 1.4.1     ตัวชี วดัที ่ 1.4.1.3    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)  
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 กลยทุธ์ที่ 1.1, 1.3, 1.4 มาตรการที่ 1.1.1, 1.3.1, 1.4.1   
      ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 กลยทุธ์ที่ 2.2, 2.3              มาตรการที่ 2.2.1, 2.2.2, 2.3.1   
      ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 กลยทุธ์ที่ 4.1              มาตรการที่ 4.1.1   
 

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       รศ.ดร.ศิริพรรณ สารินทร์           โทร 4614 
    รศ.ดร.ดลฤด ี สงวนเสรมิศร ี โทร 4798 
    รศ.ดร.พรรณนิกา ฤติวุรุฬห ์  โทร 4612 
                                                            อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูรระดับปริญญาเอก สาขาวิชาจุลชีววิทยา 

 5.3 ผู้ประสานงาน    นางสาววิระดา  ประเสริฐ    โทร 4703 
 5.4 ผู้รายงานผล      รศ.ดร.ศิริพรรณ สารินทร์           โทร 4614 
 
6. หลักการและเหตุผล 
                     ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยนเรศวรและคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่เน้นให้ภาควิชามีการบริหารจัดการการ
ด าเนินงานในระดับหลักสูตรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552  
ภาควิชาจึงได้จัดโครงการพัฒนาและบริหารจัดการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา เพื่อติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานของหลักสูตรตามวงรอบที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ก าหนด  ซึ่งการด าเนินงานตามพันธกิจด้านการผลิต
บัณฑิตของภาควิชานั น ต้องมีการพัฒนาคุณลักษณะนิสิตที่พึงประสงค์โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริมการพัฒนาทักษะที่จ าเป็นส าหรับการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งเป็นทักษะที่จ าเป็นส าหรับนิสิต ดังนั นหลักสูตรและภาควิชาจึงได้จัดกิจกรรมส าหรับพัฒนานิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา เช่น การเตรียมความพร้อมของนิสิต การปฐมนิเทศนิสิตใหม่ การศึกษาดูงานของนิสิต การประชุมวิชาการ การอบรมสัมมนา
ต่างๆ ทั งนี เพื่อนิสิตจะได้รับความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะน าไปประยุกต์ใช้ได้จริงทั งในการเรียนและการท างานในอนาคต ดังนั น 
กิจกรรมต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องในการพัฒนาหลักสูตร นิสิต อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนนี  จะมีส่วนส าคัญท าให้การพัฒนาหลักสูตรมี
ความสอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา และพัฒนาการด าเนินงานของหลักสูตรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยภาพรวมต่อไป   
       
7. วัตถุประสงค์  

1) เพื่อติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของหลักสตูรปรัชญาดษุฎีบัณฑติ สาขาวิชาจลุชีววิทยา หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ.
2555 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 ของภาควิชาให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) พ.ศ. 2552 

2) เพื่อให้นิสิตไดร้ับความรู้ ความเข้าใจและมีประสบการณ์จริง จากการศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 
3) เพื่อให้นิสิตมีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักสตูรและการเรยีนการสอนในรายวิชาต่างๆของสาขาวิชา 
4) เพื่อติดตามความก้าวหน้าเกี่ยวกับการเรยีน การท าวิทยานิพนธ์ รวมทั งให้นิสิตและคณาจารยไ์ด้แลกเปลี่ยนเรียนรู ้

เกี่ยวกับการจดัการเรียนการสอนในหลักสตูร  
5) เพื่อส่งเสริมให้นิสิตมคีวามพร้อมด้านวิชาการ การวจิัย และความพร้อมด้านอื่นๆที่เกีย่วข้องส าหรับการเข้าศึกษา 

ในหลักสูตร 
            6) เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนิสิตใหม่ นิสติปัจจุบันและบุคลากรในภาควิชา  

7)  เพื่อเตรียมความพร้อมในการปรับปรุงหลักสูตรตามวงรอบ                      
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8.  เป้าหมายของโครงการ 
      8.1. เป้าหมายการด าเนินงาน 

เชิงผลผลิต (Output) 1.  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาจลุชีววิทยา หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2555 และ
หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ได้มีการด าเนินงานและมีการติดตามผลการด าเนินงานตามวงรอบ
ที่ก าหนดและเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศึกษาแหง่ชาติ (TQF) พ.ศ.2552  
2.  นิสิตไดร้ับทราบข้อมลู และมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสตูรและการเรียนการสอนใน
รายวิชาต่างๆ ของสาขาวิชา  
3. นิสิตได้รับการส่งเสริมใหม้ีความพร้อมด้านวิชาการ การวิจัย และมแีนวทางในการเรยีนและ
การปรับตัว การใช้ชีวิต รวมถึงไดม้ีความพร้อมด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องส าหรับการเข้าศึกษาใน
หลักสตูร 
4. นิสิตได้รับการพัฒนาศักภาพตามลักษณะนิสติที่พึงประสงค์ของหลักสูตรและมีทักษะที่จ าเป็น
ในการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
5. นิสิตได้รับความรู้และประสบการณ์จริงจากการศึกษาดูงานนอกสถานท่ี  
6. นิสิตได้รับการติดตามความก้าวหน้าเกี่ยวกับการเรียน การท าวิทยานิพนธ์  รวมทั งได้มีโอกาส
แลกเปลีย่นเรยีนรู้เกีย่วกับการจดัการเรยีนการสอนในหลักสตูร  
7. นิสิตได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ไดม้ีโอกาสความคดิเห็นร่วมกันระหว่างผู้เข้าร่วมการประชุม
วิชาการ การสัมมนาในด้านงานวิจยัและน าความรู้ทีไ่ด้รับไปใช้ประโยชน์ ในการท าวิจัยหรือ
วิทยานิพนธ์ 
8. นิสิตได้รับการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนิสิตใหม่ รุ่นพี่ รวมถึงคณาจารณ์ และ
เจ้าหน้าท่ีของภาควิชาฯ  
9.   ได้เตรยีมความพร้อมในการปรับปรุงหลักสูตรตามวงรอบ                      

เชิงผลลัพธ์
(Outcome) 

6. หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาจุลชีววิทยา หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2555 และ
หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2560 มผีลการด าเนินงานตามวงรอบที่ก าหนดและเป็นไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) พ.ศ.2552 
7. นิสิตหลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยามีคณุสมบัติตามลักษณะนสิิตที่
พึงประสงค์ของหลักสตูรและมีทักษะที่จ าเป็นในการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
8. ได้แนวทางการปรับปรุงหลักสูตรตามวงรอบ 
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8.2 กลุม่เป้าหมาย (รายกิจกรรม) 
เป้าหมาย หน่วยนับ จ านวน 

กิจกรรมท่ี 1 กิจกรรมท่ี 2 กิจกรรมท่ี 3 กิจกรรมท่ี 4 กิจกรรมท่ี 5 กิจกรรมท่ี 6 กิจกรรมท่ี 7 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวน
ทั้งสิ้น 

คน 43 40 23 40 43 45 37 

นิสิต คน - 25 15 25 25 25 25 
บุคลากรสายวิชาการ คน 35 12 5 10 15 15 10 
บุคลากรสายสนับสนุน คน 8 3 3 3 3 3 2 
ประชาชน/สังคม....... คน - - - - - - - 
ศิษย์เก่า......... คน - - - - - - - 
องค์กร/ระบบบริหารจัดการ........... ระบุหน่วยนับ... - - - - - - - 
หลักสตูร........... ระบุหน่วยนับ... - - - - - - - 
อื่นๆ(วิทยากร)..................................... ระบุหน่วยนับ... - - - 2 - 2 - 

หมายเหตุ 
กิจกรรมที่ 1   กิจกรรมการประชุมเพื่อติดตามการด าเนินงานของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา 

หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ.2555 และหลักสตูรปรับปรุง พ.ศ.2560 ให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) พ.ศ.
2552และมีการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการปรับปรุงหลักสตูรตามวงรอบ       

กิจกรรมที่ 2   กิจกรรมปฐมนิเทศ/กจิกรรมมัชฌมินิเทศเพื่อแนะน าข้อมลูของหลักสูตรและภาควิชาให้กับนิสติ  
กิจกรรมที ่3 กิจกรรมการเตรียมความพร้อมส าหรับนิสติที่เข้ามาเรียนในหลักสตูร 
กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมอบรม สมัมนาเพื่อพัฒนาคุณลักษณะของนิสติให้มีทักษะที่จ าเป็นในการเรียนรู้ในศตวรรษ 

ที่ 21 หรือให้ความรู้กับนิสิต เช่น ความรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณนักวิจยั ปัญหาการคัดลอกผลงานวิจยั หรือปัญหาของวารสารทีไ่ม่มีคณุภาพ  
ทักษะการใช้สมองและการใช้ผังความคิด (Mind Map)  เป็นต้น 

กิจกรรมที ่5 กิจกรรมพบนสิิตเพื่อติดตามความก้าวหน้าของการท าวิทยานิพนธ์ รวมทั งการเรียนการสอน การ 
แลกเปลีย่นเรยีนรู้ การสอบภาษาอังกฤษ รวมถึงเรื่องของคุณธรรม จริยธรรม และความรับผดิชอบต่างๆ รวมทั งรับฟังความคิดเห็น
เกี่ยวกับการเรียนการสอนแตล่ะรายวิชา  

กิจกรรมที ่6 กิจกรรม  lunch  seminar/special seminar  ส าหรับนสิิตระดับบณัทิตศึกษา 
กิจกรรมที ่7 กิจกรรมการศึกษาดูงานส าหรบันสิิตในหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนท่ีเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง  
หรือการเข้าร่วมฝึกอบรม สัมมนา ประชุมทางวิชาการ เพื่อพัฒนาตนเองของนิสิต 
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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. ประชุมวางรูปแบบการด าเนินงาน 

3. ติดต่อประสานงาน 

  

  

                     

ขั นด าเนินการ (D) 

1. ประชาสัมพันธ์กิจกรรม/โครงการ 

2. จัดกิจกรรม 

 

  

          

ขั นสรุปและประเมินผล (C)  

1. ติดตามผล 

2. สรุปผลการด าเนินงาน 

           

 

 

ขั นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)  

3. วิเคราะห์การด าเนินงานและ

ก าหนดแนวทางการจัดโครงการใน

ครั งต่อไป 

           

 

 

กิจกรรมที่ 2 

ขั นวางแผนงาน (P) 

1. แต่งตั งคณะกรรมการด าเนินงาน 

2. ประชุมวางรูปแบบการด าเนินงาน 

3. ติดต่อประสานงาน 

 

 

       

 

   

ขั นด าเนินการ (D) 

1. ประชาสัมพันธ์กิจกรรม/โครงการ 

2. จัดกิจกรรม 

          

 

  

ขั นสรุปและประเมินผล (C)  

1. ติดตามผล 

2. สรุปผลการด าเนินงาน 

           

 

 

ขั นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)  

1.วิเคราะห์การด าเนินงานและก าหนด

แนวทางการจัดโครงการในครั งต่อไป 
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กิจกรรม 
งบประมาณ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (บาท) 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

กิจกรรมที่ 3 

ขั นวางแผนงาน (P) 

1. แต่งตั งคณะกรรมการด าเนินงาน 

2. ประชุมวางรูปแบบการด าเนินงาน 

3. ติดต่อประสานงาน 

        

  

   

ขั นด าเนินการ (D) 

1. ประชาสัมพันธ์กิจกรรม/โครงการ 

2. จัดกิจกรรม 

         

 

   

ขั นสรุปและประเมินผล (C)  

1. ติดตามผล 

2. สรุปผลการด าเนินงาน 

          

 

  

ขั นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)  

1.วิเคราะห์การด าเนินงานและก าหนด

แนวทางการจัดโครงการในครั งต่อไป 

          

 

  

กิจกรรมที่ 4 

ขั นวางแผนงาน (P) 

1. แต่งตั งคณะกรรมการด าเนินงาน 

2. ประชุมวางรูปแบบการด าเนินงาน 

3. ติดต่อประสานงาน 

      

  

     

ขั นด าเนินการ (D) 

1. ประชาสัมพันธ์กิจกรรม/โครงการ 

2. จัดกิจกรรม 

       

 

     

ขั นสรุปและประเมินผล (C)  

1. ติดตามผล 

2. สรุปผลการด าเนินงาน 

        

  

   

ขั นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)  

1. วิเคราะห์การด าเนินงานและ

ก าหนดแนวทางการจัดโครงการใน

ครั งต่อไป 
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กิจกรรม 
งบประมาณ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (บาท) 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

กิจกรรมที่ 5 

ขั นวางแผนงาน (P) 

1. แต่งตั งคณะกรรมการด าเนินงาน 

2. ประชุมวางรูปแบบการด าเนินงาน 

3. ติดต่อประสานงาน 

 

 

           

ขั นด าเนินการ (D) 

1. ประชาสัมพันธ์กิจกรรม/โครงการ 

2. จัดกิจกรรม 

 

 

     

 

     

ขั นสรุปและประเมินผล (C)  

1. ติดตามผล 

2. สรุปผลการด าเนินงาน 

  

 

    

 

     

ขั นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)  

1.วิเคราะห์การด าเนินงานและก าหนด

แนวทางการจัดโครงการในครั งต่อไป 

       

 

     

กิจกรรมที่ 6 

ขั นวางแผนงาน (P) 

1. แต่งตั งคณะกรรมการด าเนินงาน 

2. ประชุมวางรูปแบบการด าเนินงาน 

3. ติดต่อประสานงาน 

       

 

     

ขั นด าเนินการ (D) 

1. ประชาสัมพันธ์กิจกรรม/โครงการ 

2. จัดกิจกรรม 

       

  

    

ขั นสรุปและประเมินผล (C)  

1. ติดตามผล 

2. สรุปผลการด าเนินงาน 

        

 

    

ขั นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)  

1.วิเคราะห์การด าเนินงานและก าหนด

แนวทางการจัดโครงการในครั งต่อไป 

         

 

   

 

 

 

 

 



 

 

440 
 

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 7 

ขั นวางแผนงาน (P) 

1. แต่งตั งคณะกรรมการด าเนินงาน 

2. ประชุมวางรูปแบบการด าเนินงาน 

3. ติดต่อประสานงาน 

 

 

 

          

ขั นด าเนินการ (D) 

1. ประชาสัมพันธ์กิจกรรม/โครงการ 

2. จัดกิจกรรม 

  

 

          

ขั นสรุปและประเมินผล (C)  

1. ติดตามผล 

2. สรุปผลการด าเนินงาน 

           

 

 

ขั นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)  

1.วิเคราะห์การด าเนินงานและก าหนด

แนวทางการจัดโครงการในครั งต่อไป 

             

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

9. งบประมาณ  
 9.1 แหล่งงบประมาณ 

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

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา  หมวดเงินอุดหนุน  โครงการบริหารจัดการหลักสูตร  
 

9.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
       (รายกิจกรรมและระบุแหล่งเงินให้สอดคล้องกับข้อที่ 9.1) 

ล าดับ รายการ จ านวน (บาท) 
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางราชการ (เบี ยเลี ยง/ที่พัก/พาหนะ)          8,000.- 
2. ค่าเช่ารถตู้พร้อมน  ามันเชื อเพลิง   5,000.- 
3. ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมฝึกอบรม สัมมนา 10,000.- 
4. ค่าตอบแทนวิทยากร                                                                4,000.- 
5. ค่าอาหารและเครื่องดื่ม    6,000.- 
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6. ค่าอาหารว่าง   3,000.- 
7. ค่าตอบแทนการปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการ   1,000.- 
8. ค่าของที่ระลึก 2,000.- 
9. ค่าวัสดุในโครงการ   2,000.- 
10. ค่าวัสดุเชื อเพลิง 3,000.- 
11. ค่าจ้างท าไวนิล/ค่าถ่ายเอกสารเข้าเล่ม/ค่าจ้างพิมพ์หนังสือ/สื่อประชาสัมพันธ์ 1,500.- 
12. เงินสมนาคณุ/เงินสมทบพนักงานขับรถ   1,000.- 
13. ค่าเลี ยงรับรองวิทยากร   2,000.- 
14. ค่าจ้างถ่ายเอกสาร เข้าเล่ม  1,000.- 
15. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ      500.- 

 รวม 50,000.- 
          * หมายเหตุ   ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
 
10.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ (รายกิจกรรม) 

ล าดั
บ 

รายการ กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมที่ 7 

10.1 วัน เวลา ใน
การจัด
กิจกรรม 

ตุลาคม-
ธันวาคม 
2562  

มิถุนายน – 
กันยายน 
2563 
 
 

มิถุนายน -
กรกฎาคม 
2563 

เมษายน -
มิถุนายน
2563 

ตุลาคม – 
พฤศจิกายน 
2562 (เทอม 
1) และ
เมษายน - 
พฤษภาคม 
2563 (เทอม 
2) 

เมษายน -
มิถุนายน 
2563 

ตุลาคม 
2562 – 
กันยายน 
2563 

10.2 สถานท่ีจัด
กิจกรรม 

คณะ
วิทยาศาสตร์
การแพทย์ 
มหาวิทยาลัย
นเรศวร 

คณะ
วิทยาศาสตร์
การแพทย์ 
มหาวิทยาลัย
นเรศวร 

คณะ
วิทยาศาสตร์
การแพทย์ 
มหาวิทยาลัย
นเรศวร 

คณะ
วิทยาศาสตร์
การแพทย์ 
มหาวิทยาลัย
นเรศวร 

คณะ
วิทยาศาสตร์
การแพทย์ 
มหาวิทยาลัย
นเรศวร 

คณะ
วิทยาศาสตร์
การแพทย์ 
มหาวิทยาลัย
นเรศวร 

หน่วยงาน
ราชการ/สถาน
ประกอบการ/
บริษัทเอกชน 
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11. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPI) 
ประเภท ตัวชี้วัดความส าเร็จ (KPI) 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 กจิกรรมที่ 3 กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมที่ 7 
 ปริมาณ 

 
1. มีการประชุม
เพื่อติดตามการ
ด าเนินงานของ
หลักสูตรอย่าง
น้อย 1 ครั ง 

 

1. มีกิจกรรม
ปฐมนิเทศ/ 
มัชฌิมนิเทศ
ส าหรับนิสิต 
อย่างน้อย 1 
ครั ง 

 

1. มีกิจกรรม 
เตรียมความ
พร้อมส าหรับ
นิสิต อย่าง
น้อย 1 ครั ง 

 

1. มีกิจกรรม
อบรม สัมมนา
เพื่อพัฒนา
คุณลักษณะ
ของนิสิตอย่าง
น้อย 1 ครั ง 

 

1. มีกิจกรรม
พบนิสิตเพื่อ
ติดตาม
ความก้าวหน้า
ของการท า
วิทยานิพนธ์ 
อย่างน้อย 1 
ครั ง/ภาค
การศึกษา 

 

1. มีกิจกรรม  
lunch  
seminar/speci
al seminar 
อย่างน้อย 1 ครั ง 

 

1. มีกิจกรรม
ศึกษาดูงาน/
การเข้าร่วม
ประชุมวิชาการ
ของนิสิตของ
นิสิตอย่างน้อย 
1 ครั ง 

 

 คุณภาพ 
 

1. หลักสูตร
ปรัชญา                
ดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชา             
จุลชีววิทยา 
หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.
2555 และ 
หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.
2560 มีการ
ด าเนินงาน
เป็นไปตาม
กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.
2552 
2. ได้แนวทาง
การปรับปรุง
หลักสูตรตาม
วงรอบ 

- - - - - - 

12. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 สกอ.    ตัวชี วัดที ่ 3.1   สงป.   ตัวชี วัดที่.................  EdPEx   หมวดที่................. 
 ก.พ.ร   ตัวชี วัดที่.................  สมศ.   ตัวชี วัดที่.................   
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13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1.  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2555 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560   ได้มีการ

ด าเนินงานและมีการติดตามผลการด าเนินงานตามวงรอบที่ก าหนดและเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) 
พ.ศ.2552 และได้แนวทางการปรบัปรุงหลักสตูรตามวงรอบ 

2.  นิสิตไดร้ับทราบข้อมลู และมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสตูรและการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ ของสาขาวิชา  
3. นิสิตได้รับการส่งเสริมใหม้ีความพร้อมด้านวิชาการ การวิจัย และมีแนวทางในการเรยีนและการปรับตัว การใช้ชีวิต รวมถึงไดม้ี

ความพร้อมด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องส าหรับการเข้าศึกษาในหลักสูตร 
4. นิสิตได้รับการพัฒนาศักภาพตามลักษณะนิสติที่พึงประสงค์ของหลักสูตรและมีทักษะที่จ าเป็นในการเรียนรู้                          

ในศตวรรษ  ที่ 21 
5. นิสิตได้รับความรู้และประสบการณ์จริงจากการศึกษาดูงานนอกสถานท่ี  
6. นิสิตได้รับการติดตามความก้าวหน้าเกี่ยวกับการเรียน การท าวิทยานิพนธ์ รวมทั งได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรูเ้กี่ยวกับการ

จัดการเรียนการสอนในหลักสูตร  
7. นิสิตได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ไดม้ีโอกาสความคดิเห็นร่วมกันระหว่างผู้เข้าร่วมการประชุมวิชาการ การสัมมนาในดา้นงานวิจัยและ

น าความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ ในการท าวิจัยหรือวิทยานิพนธ ์
8. นิสิตได้รับการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนิสิตใหม่ รุ่นพี่ รวมถึงคณาจารณ์ และเจา้หน้าที่ของภาควิชาฯ 

 
 

14. การติดตามและประเมินผลโครงการ  (โปรดระบุให้ชัดเจน)  
1.  การประเมินผลทั งเชิงปริมาณ  และคณุภาพตามตัวชี วัด  (KPI)  ที่ก าหนด 

       2.  สรุปการตดิตามและประเมินผลภายหลังเสร็จสิ นโครงการ จากผู้เข้าร่วมโครงการ 
 
 
 ....................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                 (รศ.ดร.ศิริพรรณ  สารินทร์) 
 
                  .....................................................หัวหน้าภาควิชา 
                 (ผศ.ดร.วาสนา  ฉัตรด ารง) 
 
           .....................................................คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
                 (รศ.ดร.สุขกิจ  ยะโสธรศรีกลุ) 
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1. รหัสโครงการ  (ตามเล่มรายได้) โครงการบริหารจัดการหลักสูตร 
    รหัสโครงการ   จป.510/63 โครงการพัฒนาและบรหิารจดัการหลักสตูรปรัชญาดุษฎบีัณฑติ สาขาวิชาปรสิตวิทยา 
 

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 ่ 1.1 แนวทางการขับเคลื่อน 1.1.4     ตัวชี วัดที ่ 1.1.4. 1    หลัก    รอง 
  กลยุทธ์ที ่ 1.4 แนวทางการขับเคลื่อน 1.4.1     ตัวชี วัดที ่ 1.4.1.3    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 ่5.1   แนวทางการขับเคลื่อน ตัวชี วัดที ่       หลัก    รอง 

 

 3.2 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน (ถ้ามี)  
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 กลยทุธ์ที่ 1.1, 1.3, 1.4        มาตรการที่ 1.1.1, 1.3.1, 1.4.1   
      ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 กลยทุธ์ที่ 2.2, 2.3              มาตรการที่ 2.2.1, 2.2.2, 2.3.1   
      ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 กลยทุธ์ที่ 4.1              มาตรการที่ 4.1.1   

 
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.อภิชาติ   วิทย์ตะ  โทร 4653 

   ผศ.ดร.รักษิณา   พลสีลา  โทร 4732 

   ผศ.ดร.นพวรรณ   บุญช ู  โทร 4616 

   ผศ.ดร.วิลาวณัย์   ภูมิดอนมิ่ง  โทร 4605 

   ผศ.ดร.พวงเพชร   วารีย์ โมล้ี  โทร 4605 

   รศ.ดร.ด ารงพันธ   ์   ทองวัฒน์  โทร 4676 

5.3 ผู้ประสานงาน   นางสาววิระดา   ประเสริฐ    โทร. 4703 
5.4 ผู้รายงานผล   ผศ.ดร.อภิชาติ   วิทย์ตะ  โทร 4653 

     ผศ.ดร.รักษณิา   พลสีลา  โทร 4732 

 
 6. หลักการและเหตุผล 

                     ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยนเรศวรและคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่เน้นให้ภาควิชามีการบริหารจัดการการ
ด าเนินงานในระดับหลักสูตรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดั บอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552  

ภาควิชาจึงได้จัดโครงการพัฒนาและบริหารจัดการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรสิตวิทยา เพื่อติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานของหลักสูตรตามวงรอบที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ก าหนด ซึ่งการด าเนินงานตามพันธกิจด้านการผลิ ต
บัณฑิตของภาควิชานั น ต้องมีการพัฒนาคุณลักษณะนิสิตที่พึงประสงค์โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริมการพัฒนาทักษะที่จ าเป็นส าหรับการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งเป็นทักษะที่จ าเป็นส าหรับนิสิต ดังนั นหลักสูตรและภาควิชาจึงได้จัดกิจกรรมส าหรับพัฒนานิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา เช่น การเตรียมความพร้อมของนิสิต การปฐมนิเทศนิสิตใหม่ การศึกษาดูงานของนิสิต การประชุมวิชาการ การอบรมสัมมนา
ต่าง ๆ ทั งนี เพื่อนิสิตจะได้รับความรู้และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะน าไปประยุกต์ใช้ได้จริงทั งในการเรียนและการท างานในอนาคต  ดังนั น 
กิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องในการพัฒนาหลักสูตร นิสิต อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนนี  จะมีส่วนส าคัญท าให้การพัฒนาหลักสูตรมี
ความสอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา และพัฒนาการด าเนินงานของหลักสูตรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยภาพรวมต่อไป   
 

7. วัตถุประสงค์ 
1) เพื่อติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรสติวิทยา หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2556 

และหลักสตูรปรบัปรุง พ.ศ. 2561 ของภาควิชาให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) พ.ศ. 2552       
2)  เพื่อให้นิสิตมีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรและการเรียนการสอนในรายวิชาตา่ง ๆ ของสาขาวิชา 
3)  เพื่อส่งเสริมให้นิสิตมีความพรอ้มด้านวิชาการ การวิจยั และความพร้อมด้านอ่ืน ๆ ที่เกีย่วข้องส าหรับการเข้าศึกษา 

ในหลักสูตร 
4)  เพื่อติดตามความก้าวหน้าเกี่ยวกับการเรียน การท าวิทยานิพนธ ์รวมทั งให้นิสิตและคณาจารย์ได้แลกเปลีย่นเรยีนรู ้

เกี่ยวกับการจดัการเรียนการสอนในหลักสตูร  
5)  เพื่อให้นิสิตได้รับความรู้ ความเข้าใจและมีประสบการณ์จริง จากการศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 

            6)  เพื่อเสริมสรา้งความสัมพันธ์อันดีระหว่างนิสิตใหม่ นิสติปัจจุบันและบุคลากรในภาควิชา  
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8.  เป้าหมายของโครงการ 
      8.1. เป้าหมายการด าเนินงาน 

เชิงผลผลิต (Output) 1.  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาปรสติวิทยา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556 และหลักสตูร
ปรับปรุง พ.ศ. 2561 ได้มีการด าเนินงานและมีการติดตามผลการด าเนินงานตามวงรอบที่
ก าหนดและเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอดุมศึกษาแห่งชาติ (TQF) พ.ศ.2552  
2.  นิสิตไดร้ับทราบข้อมลู และมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสตูรและการเรียนการสอนใน
รายวิชาต่างๆ ของสาขาวิชา  
3. นิสิตได้รับการส่งเสริมใหม้ีความพร้อมด้านวิชาการ การวิจัย และมแีนวทางในการเรยีนและ
การปรับตัว การใช้ชีวิต รวมถึงไดม้ีความพร้อมด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องส าหรับการเข้าศึกษาใน
หลักสตูร 
4. นิสิตได้รับการพัฒนาศักภาพตามลักษณะนิสติที่พึงประสงค์ของหลักสูตรและมีทักษะที่จ าเป็น
ในการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
5. นิสิตได้รับความรู้และประสบการณ์จริงจากการศึกษาดูงานนอกสถานท่ี  
6. นิสิตได้รับการติดตามความก้าวหน้าเกี่ยวกับการเรียน การท าวิทยานิพนธ์  รวมทั งได้มีโอกาส
แลกเปลีย่นเรยีนรู้เกีย่วกับการจดัการเรยีนการสอนในหลักสตูร  
7. นิสิตได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ไดม้ีโอกาสความคดิเห็นร่วมกันระหว่างผู้เข้าร่วมการประชุม
วิชาการ การสัมมนาในด้านงานวิจยัและน าความรู้ทีไ่ด้รับไปใช้ประโยชน์ ในการท าวิจัยหรือ
วิทยานิพนธ์ 
8. นิสิตได้รับการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนิสิตใหม่ รุ่นพี่ รวมถึงคณาจารย์ และ
เจ้าหน้าท่ีของภาควิชาฯ  

เชิงผลลัพธ์
(Outcome) 

9. หลักสตูรปรัชญาดุษฎบีัณฑติ สาขาวิชาปรสิตวิทยา หลักสตูรใหม่ พ.ศ. 2556 และหลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2561 มีผลการด าเนินงานตามวงรอบที่ก าหนดและเป็นไปตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) พ.ศ.2552 
10. นิสิตหลักสตูรปรัชญาดุษฎีบณัฑติ สาขาวิชาปรสติวิทยา มีคณุสมบัตติามลักษณะนสิิตที่พึง
ประสงค์ของหลักสูตรและมีทักษะที่จ าเป็นในการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

 

 



 

 

447 
 

8.2 กลุม่เป้าหมาย (รายกิจกรรม) 
เป้าหมาย หน่วยนับ จ านวน 

กิจกรรมท่ี 1 กิจกรรมท่ี 2 กิจกรรมท่ี 3 กิจกรรมท่ี 4 กิจกรรมท่ี 5 กิจกรรมท่ี 6 กิจกรรมท่ี 7 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ
จ านวนทั้งสิน้ 

คน 43 20 14 30 23 25 13 

นิสิต คน - 5 5 5 5 5 5 
บุคลากรสายวิชาการ คน 35 12 6 20 15 15 6 
บุคลากรสายสนับสนุน คน 8 3 3 3 3 3 2 
ประชาชน/สังคม....... คน - - - - - - - 
ศิษย์เก่า......... คน - - - - - - - 
องค์กร/ระบบบริหาร
จัดการ........... 

ระบุหน่วย
นับ... 

- - - - - - - 

หลักสตูร........... ระบุหน่วย
นับ... 

- - - - - - - 

อื่นๆ
..................................... 

ระบุหน่วย
นับ... 

- - - 2 - 2 - 

หมายเหตุ 
กิจกรรมที่ 1  กิจกรรมการประชุมเพื่อติดตามการด าเนินงานของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรสิตวิทยา หลักสูตร

ใหม่ พ.ศ.2556 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561 ให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) พ.ศ.2552
 กิจกรรมที่ 2  กิจกรรมปฐมนิเทศ/มัชฌิมนิเทศเพื่อแนะน าข้อมูลของหลักสูตรและภาควิชาให้กับนิสิต  

กิจกรรมที ่3  กิจกรรมการเตรยีมความพร้อมส าหรับนสิิตที่เข้ามาเรยีนในหลักสตูร 
กิจกรรมที่ 4  กิจกรรมอบรม สัมมนาเพื่อพัฒนาคุณลักษณะของนิสติให้มีทักษะที่จ าเป็นในการเรยีนรูใ้นศตวรรษ 

ที่ 21 หรือให้ความรู้กับนิสิต เช่น ความรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณนักวิจยั ปัญหาการคัดลอกผลงานวิจยั หรือปัญหาของวารสารทีไ่ม่มีคณุภาพ  
ทักษะการใช้สมองและการใช้ผังความคิด (Mind Map) หรืออ่ืนๆ ท่ีสอดคล้องกับการเรยีนรู้ในศตวรรษที่ 21  

กิจกรรมที ่5   กิจกรรมพบนิสิตเพื่อติดตามความก้าวหน้าของการท าวิทยานิพนธ์ รวมทั งการเรียนการสอน การ 
แลกเปลีย่นเรยีนรู้ การสอบภาษาอังกฤษ รวมถึงเรื่องของคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบต่าง ๆ รวมทั งรับฟังความคิดเห็น
เกี่ยวกับการเรียนการสอนแตล่ะรายวิชา  

กิจกรรมที ่6   กิจกรรม  lunch  seminar/special seminar  ส าหรับนิสติระดับบณัทิตศึกษา 
กิจกรรมที ่7  กิจกรรมการศึกษาดูงานส าหรบันิสิตในหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนท่ีเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง /การเข้า

ร่วมฝึกอบรม สมัมนา ประชุมทางวิชาการ เพื่อพัฒนาตนเองของนิสิต 
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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. ประชุมวางรูปแบบการ

ด าเนินงาน 

3. ติดต่อประสานงาน 

    

                     

ขั นด าเนินการ (D) 

1. ประชาสัมพันธ์กิจกรรม/โครงการ 

2. จัดกิจกรรม 

  

           

ขั นสรุปและประเมินผล (C)  

1. ติดตามผล 

2. สรุปผลการด าเนินงาน 

           

 

 

ขั นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)  

4. วิเคราะห์การด าเนินงานและ

ก าหนดแนวทางการจัดโครงการ

ในครั งต่อไป 

           

 

 

กิจกรรมที่ 2 

ขั นวางแผนงาน (P) 

1. แต่งตั งคณะกรรมการด าเนินงาน 

2. ประชุมวางรูปแบบการ

ด าเนินงาน 

3. ติดต่อประสานงาน 

  

           

ขั นด าเนินการ (D) 

1. ประชาสัมพันธ์กิจกรรม/โครงการ 

2. จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ 

3.จัดกิจกรรมมัชฌมินิเทศ 

  

  

    

 

    

ขั นสรุปและประเมินผล (C)  

1. ติดตามผล 

2. สรุปผลการด าเนินงาน 
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ขั นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)  

1.วิเคราะห์การด าเนินงานและ

ก าหนดแนวทางการจัดโครงการใน

ครั งต่อไป 

        

 

  

 

 

กิจกรรมที่ 3 

ขั นวางแผนงาน (P) 

1. แต่งตั งคณะกรรมการด าเนินงาน 

2. ประชุมวางรูปแบบการ

ด าเนินงาน 

3. ติดต่อประสานงาน 

        

 

    

ขั นด าเนินการ (D) 

1. ประชาสัมพันธ์กิจกรรม/โครงการ 

2. จัดกิจกรรม 

         

 

   

ขั นสรุปและประเมินผล (C)  

1. ติดตามผล 

2. สรุปผลการด าเนินงาน 

           

 

 

ขั นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)  

1.วิเคราะห์การด าเนินงานและ

ก าหนดแนวทางการจัดโครงการใน

ครั งต่อไป 

           

 

 

กิจกรรมที่ 4 

ขั นวางแผนงาน (P) 

1. แต่งตั งคณะกรรมการด าเนินงาน 

2. ประชุมวางรูปแบบการ

ด าเนินงาน 

3. ติดต่อประสานงาน 

    

 

 

 

      

ขั นด าเนินการ (D) 

1. ประชาสัมพันธ์กิจกรรม/โครงการ 

2. จัดกิจกรรม 

      

  

     

ขั นสรุปและประเมินผล (C)  

1. ติดตามผล 

2. สรุปผลการด าเนินงาน 
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ขั นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)  

1. วิเคราะห์การด าเนินงานและ

ก าหนดแนวทางการจัดโครงการใน

ครั งต่อไป 

           

 

 

กิจกรรมที่ 5 

ขั นวางแผนงาน (P) 

1. แต่งตั งคณะกรรมการด าเนินงาน 

2. ประชุมวางรูปแบบการ

ด าเนินงาน 

3. ติดต่อประสานงาน 

 

            

ขั นด าเนินการ (D) 

1. ประชาสัมพันธ์กิจกรรม/โครงการ 

2. จัดกิจกรรม 

  

     

 

     

ขั นสรุปและประเมินผล (C)  

1. ติดตามผล 

2. สรุปผลการด าเนินงาน 

   

 

    

  

   

ขั นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)  

1.วิเคราะห์การด าเนินงานและ

ก าหนดแนวทางการจัดโครงการใน

ครั งต่อไป 

    

 

    

 

   

กิจกรรมที่ 6 

ขั นวางแผนงาน (P) 

1. แต่งตั งคณะกรรมการด าเนินงาน 

2. ประชุมวางรูปแบบการ

ด าเนินงาน 

3. ติดต่อประสานงาน 

 

      

 

     

ขั นด าเนินการ (D) 

1. ประชาสัมพันธ์กิจกรรม/โครงการ 

2. จัดกิจกรรม 

 

      

  

    

ขั นสรุปและประเมินผล (C)  

1. ติดตามผล 

2. สรุปผลการด าเนินงาน 
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ขั นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)  

1.วิเคราะห์การด าเนินงานและ

ก าหนดแนวทางการจัดโครงการใน

ครั งต่อไป 

    

 

      

 

 

กิจกรรมที่ 7 

ขั นวางแผนงาน (P) 

1. แต่งตั งคณะกรรมการด าเนินงาน 

2. ประชุมวางรูปแบบการ

ด าเนินงาน 

3. ติดต่อประสานงาน 

 

 

 

          

ขั นด าเนินการ (D) 

1. ประชาสัมพันธ์กิจกรรม/โครงการ 

2. จัดกิจกรรม 

  

 

          

ขั นสรุปและประเมินผล (C)  

1. ติดตามผล 

2. สรุปผลการด าเนินงาน 

           

 

 

ขั นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)  

1.วิเคราะห์การด าเนินงานและ

ก าหนดแนวทางการจัดโครงการใน

ครั งต่อไป 

             

รวม 30,000.-  7,500.-  7,500.- 7,500.- 7,500.- 
 

9. งบประมาณ  
 9.1 แหล่งงบประมาณ 

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

หลักสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑติ สาขาวิชาปรสิตวิทยา  หมวดเงินอุดหนุน  โครงการบริหารจัดการหลักสูตร  
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9.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
ล าดับ รายการ จ านวน (บาท) 

1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางราชการ (เบี ยเลี ยง/ที่พัก/พาหนะ)          4,000.- 
2. ค่าเช่ารถตู้พร้อมน  ามันเชื อเพลิง  3,000.- 

3. ค่าลงทะเบียน 4,000.- 
4. ค่าตอบแทนวิทยากร                                                                2,000.- 
5. ค่าอาหารและเครื่องดื่ม    3,000.- 
6. ค่าอาหารว่าง  2,000.- 
7. ค่าตอบแทนการปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการ   1,000.- 
8. ค่าของที่ระลึก 1,000.- 
9. ค่าวัสดุในโครงการ   2,000.- 
10. ค่าวัสดุเชื อเพลิง 2,000.- 
11. ค่าจ้างท าไวนิล/ค่าถ่ายเอกสารเข้าเล่ม/ค่าจ้างพิมพ์หนังสือ/สื่อประชาสัมพันธ์ 1,500.- 
12. เงินสมนาคณุ/เงินสมทบพนักงานขับรถ   1,000.- 
13. ค่าเลี ยงรับรองวิทยากร   2,000.- 
14. ค่าเช่าห้องประชุม/ค่าเช่าสถานท่ี 1,000.- 
15. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ      500.- 

 รวม 30,000.- 
*หมายเหตุ   ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 

10.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ (รายกิจกรรม) 
 

ล าดั
บ 

รายการ กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมที่ 7 

10.1 วัน เวลา ใน
การจัด
กิจกรรม 

ตุลาคม 
2562-
สิงหาคม
2563 

ช่วง 1.
ธันวาคม 
2562-
กุมภาพันธ์ 
2563 
ช่วง 2. 
มิถุนายน-
กรกฎาคม 
2563 

มิถุนายน -
กันยายน 
2563 

เมษายน -
มิถุนายน2563 

ตุลาคม – 
พฤศจิกายน 
2562 (เทอม 
1) และ
เมษายน - 
พฤษภาคม 
2563 (เทอม 
2) 

ตุลาคม – 
ธันวาคม
2562 (เทอม 
1) และ 
พฤษภาคม-
กรกฎาคม 
2563 (เทอม 
2) 

ตุลาคม 
2562 – 
กันยายน 
2563 

10.2 สถานท่ีจัด
กิจกรรม 

คณะ
วิทยาศาสตร์
การแพทย์ 
มหาวิทยาลัย 
นเรศวร 

คณะ
วิทยาศาสตร์
การแพทย์ 
มหาวิทยาลัย
นเรศวร 

คณะ
วิทยาศาสตร์
การแพทย์ 
มหาวิทยาลัย 
นเรศวร 

คณะ
วิทยาศาสตร์
การแพทย์ 
มหาวิทยาลัย
นเรศวร 

คณะ
วิทยาศาสตร์
การแพทย์ 
มหาวิทยาลัย
นเรศวร 

คณะ
วิทยาศาสตร์
การแพทย์ 
มหาวิทยา 
ลัยนเรศวร 

หน่วยงาน
ภายนอก
มหาวิทยาลัย 
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11. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPI) 

ประเภท ตัวชี้วัดความส าเร็จ (KPI) 
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมที่ 7 

 ปริมาณ 
 

1. มีการประชุม
เพื่อติดตามการ
ด าเนินงานของ
หลักสูตรอย่าง
น้อย 1 ครั ง 

 

1. มีกิจกรรม
ปฐมนิเทศ/ 
มัชฌิมนิเทศ
ส าหรับนิสิต 
อย่างน้อย 1 
ครั ง 

 

1. มีกิจกรรม 
เตรียมความ
พร้อมส าหรับ
นิสิต อย่าง
น้อย 1 ครั ง 

 

1. มีกิจกรรม
อบรม สัมมนา
เพื่อพัฒนา
คุณลักษณะ
ของนิสิตอย่าง
น้อย 1 ครั ง 

 

1. มีกิจกรรม
พบนิสิตเพื่อ
ติดตาม
ความก้าวหน้า
ของการท า
วิทยานิพนธ์ 
อย่างน้อย 1 
ครั ง/ภาค
การศึกษา 

 

1. มีกิจกรรม  
lunch  
seminar/special 
seminar อย่าง
น้อย 1 ครั ง 

 

1. มีกิจกรรม
ศึกษาดูงาน/
การเข้าร่วม
ประชุม
วิชาการของ
นิสิตของนิสิต
อย่างน้อย 1 
ครั ง 

 

 คุณภาพ 
 

1. หลักสูตร
ปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต 
สาขาวิชาปรสิต
วิทยา หลักสูตร
ใหม่ พ.ศ.2556 
และ หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.
2561 มผีลการ
ด าเนินงาน
เป็นไปตาม
กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.
2552 

- - - - - - 

 

12. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 สกอ.    ตัวชี วัดที ่ 3.1   สงป.   ตัวชี วัดที่.................  EdPEx   หมวดที่................. 
 ก.พ.ร   ตัวชี วัดที่.................  สมศ.   ตัวชี วัดที่.................   
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13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1.  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรสิตวทิยา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556 และหลักสตูรปรบัปรุง พ.ศ. 2561 ได้มีการ

ด าเนินงานและมีการติดตามผลการด าเนินงานตามวงรอบที่ก าหนดและเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) 
พ.ศ.2552  

2.  นิสิตไดร้ับทราบข้อมลู และมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสตูรและการเรียนการสอนในรายวิชาต่าง ๆ ของสาขาวิชา  
3. นิสิตไดร้ับการส่งเสริมใหม้ีความพร้อมด้านวิชาการ การวิจัย และมแีนวทางในการเรยีนและการปรับตัว การใช้ชีวิต รวมถึงได้

มีความพร้อมด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องส าหรับการเข้าศึกษาในหลักสตูร 
4. นิสิตได้รับการพัฒนาศักภาพตามลักษณะนิสติที่พึงประสงค์ของหลักสูตรและมีทักษะที่จ าเป็นในการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
5. นิสิตได้รับความรู้และประสบการณ์จริงจากการศึกษาดูงานนอกสถานท่ี  
6. นิสิตได้รบัการตดิตามความก้าวหน้าเกี่ยวกับการเรียน การท าวทิยานิพนธ์ รวมทั งได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการ

จัดการเรียนการสอนในหลักสูตร  
7. นิสิตได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ไดม้ีโอกาสความคิดเห็นร่วมกันระหวา่งผู้เข้าร่วมการประชุมวิชาการ การสัมมนาในด้านงานวิจัย

และน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ ในการท าวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ 
8. นิสิตได้รับการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนิสิตใหม่ รุ่นพี่ รวมถึงคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของภาควิชาฯ 

 

14. การติดตามและประเมินผลโครงการ  (โปรดระบุให้ชัดเจน)  
1.  การประเมินผลทั งเชิงปริมาณ  และคณุภาพตามตัวชี วัด  (KPI)  ที่ก าหนด 

       2.  สรุปการตดิตามและประเมินผลภายหลังเสร็จสิ นโครงการ จากผู้เข้าร่วมโครงการ 
 
 
 ....................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                 (ผศ.ดร.อภิชาติ  วิทย์ตะ) 
 
                  .....................................................หัวหน้าภาควิชา 
                 (ผศ.ดร.วาสนา  ฉัตรด ารง) 
 
           .....................................................คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
                 (รศ.ดร.สุขกิจ  ยะโสธรศรีกลุ) 
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1. รหัสโครงการ  (ตามเล่มรายได้) โครงการบริหารจัดการหลักสูตร 
    รหัสโครงการ   จป.511/63 โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาหลักสตูรพันธุ์ใหม ่
 

Value Chain    ต้นน  า   กลางน  า   ปลายน  า   
 

2.  ความสอดคล้องกับพันธกิจมหาวิทยาลัย 
 การผลติบัณฑิต    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 การผลติบัณฑิตให้มีคณุภาพฯ 
  กลยุทธ์ที่....1.1....  แนวทางการขับเคลื่อน....1.1.2...ตัวชี วัดที่........1.1.2.5......   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 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.ศิริวรรณ วิชัย   โทร 4611  

5.3 ผู้ประสานงาน   นางสาววิระดา       ประเสริฐ  โทร 4703  

5.4 ผู้รายงานผล   ดร.ศิริวรรณ วิชัย   โทร 4611 

 
 6. หลักการและเหตุผล 

   การทดสอบคณุภาพและความปลอดภัยของอาหาร อาหารสตัว์ น  า เครื่องดื่มต่างๆ ตลอดจนเครื่องส าอาง เป็นภารกิจหลัก
ของห้องปฏิบัติการทดสอบ (testing laboratory) ซึ่งก าลังขยายตัวเพื่อรองรับอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร ที่เป็นอุตสาหกรรม 
New Growth Engine ตามนโยบาย Thailand 4.0  อย่างไรกต็ามห้องปฏิบัติการทดสอบต้องไดร้บัการรับรองความสามารถตาม
มาตรฐาน ISO/IEC 17025 จึงจะสามารถรับรองคุณภาพและความปลอดภัยของอาหารและผลิตภณัฑ์ได้ ดังนั นการผลติบัณฑิตพันธุใ์หม่
เพื่อสร้างก าลังคนท่ีมสีมรรถนะในด้านการทดสอบตามมาตรฐานสากลจึงมีความจ าเป็นอย่างเร่งด่วน หลักสตูร “ เทคนิคทาง
ห้องปฏิบัติการทดสอบด้านจุลชีววิทยาและเคมีตามมาตรฐานสากล ” ที่ต้องการพัฒนาขึ นในครั งนี  ต้องการพัฒนาผู้เรียนให้สามารถ
ด าเนินการทั งระบบในการควบคมุคุณภาพทุกขั นตอนของการทดสอบทางด้านจุลชีววิทยาและเคมี โดยอาศัยความร่วมมือกับสถาน
ประกอบการเป็นลักษณะ up-skill ของผู้เรียนให้ทันสมัยและสามารถปฏิบัติงานได้ทันทีในห้องปฏิบัตกิารทดสอบ ซึ่งเป็นการด าเนินงาน
พัฒนาก าลังคนท่ีมีสมรรถนะทางดา้นการทดสอบตามมาตรฐานสากลที่ตอบโจทยภ์าคการผลิต กลุม่อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหารตาม
นโยบายการปฏิรปูการอุดมศึกษาไทยอย่างต่อเนื่อง 
 
7. วัตถุประสงค์ 

 1) เพื่อวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาหลักสตูรพันธุ์ใหม่ที่ตอบสนองความต้องการของภาคเอกชน 
 
8.  เป้าหมายของโครงการ 
      8.1. เป้าหมายการด าเนินงาน 

เชิงผลผลิต
(Output) 

1. ได้แนวทางการพัฒนาหลักสูตรพันธุ์ใหม่ที่ตอบสนองความต้องการของภาคเอกชน 

เชิงผลลัพธ์
(Outcome) 

1. ได้หลักสูตรพันธุ์ใหม่ของภาควชิาที่ตอบสนองความต้องการของภาคเอกชน 
2. ได้ความร่วมมือทางวิชาการกับภาคเอกชน ภาคอุตสาหกรรม ผู้ใช้บัณฑิต และศิษย์เก่า   
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8.2 กลุม่เป้าหมาย (รายกิจกรรม) 
เป้าหมาย หน่วยนับ จ านวน 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 
จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น คน 37 - - 
นิสิต คน - - - 
บุคลากรสายวิชาการ คน 15 - - 
บุคลากรสายสนับสนุน คน 7 - - 
ประชาชน/สังคม....... คน 5 - - 
ศิษย์เก่า......... คน 5 - - 
องค์กร/ระบบบริหารจัดการ........... ระบุหน่วยนับ... - - - 
หลักสตูร........... ระบุหน่วยนับ... - - - 
อื่นๆ(ผู้ประกอบการ)............................ ระบุหน่วยนับ... 5 - - 

 
 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 
1.  จัดประชุมเพื่อเตรียมงาน 
ขั นด าเนินการ (D) 
1. จัดประชุมพัฒนาแนวทางการ
ด าเนินงานหลักสูตร 
ขั นสรุปและประเมินผล (C) 
1. จัดท ารูปเล่มหลักสูตร 
ขั นปรับปรุงตามผลการประเมิน(A) 
1. สรุปและประเมินผลโครงการ 

 

 

  

 

 

 

     

 

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

9. งบประมาณ  
 9.1 แหล่งงบประมาณ 

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

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

ล าดับ รายการ จ านวน (บาท) 
1. ค่าอาหารและเครื่องดื่ม 7,500.- 
2. ค่าอาหารว่าง 3,000.- 
3. ค่าจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม 1,000.- 
4. ค่าเบี ยเลี ยง ค่าเช่าท่ีพัก ค่าพาหนะของคณะกรรมการพัฒนาหลักสตูร             

/ผู้ทรงคุณวุฒิ 
24,000.- 

5. ค่าตอบแทนคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร /ผู้ทรงคุณวุฒิ 9,000.- 
6. ค่าของที่ระลึก 1,000.- 
7. ค่าวัสดุในโครงการ 2,000.- 
8. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 2,000.- 
9. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 500.- 
 รวม 50,000.- 
*หมายเหตุ   ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 

 
10.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ (รายกิจกรรม) 

ล าดับ รายการ กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 
10.1 วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม เมษายน – กันยายน 2563 - - 
10.2 สถานท่ีจัดกิจกรรม คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

มหาวิทยาลยันเรศวร 
- - 

 

 
11. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPI) 

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

 ปริมาณ 
 
 

1. ได้แนวทางการพัฒนาหลักสูตรพันธุ์ใหม่ที่
ตอบสนองความต้องการของภาคเอกชน 

 - 

 คุณภาพ 
 

1. ได้หลักสูตรพันธุ์ใหม่ที่มีการพัฒนาแล้ว
ของภาควิชา 
2. ได้ความร่วมมือทางวิชาการกับ
ภาคเอกชน ภาคอุตสาหกรรม ผู้ใช้บัณฑิต 
และศิษยเ์ก่า   
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12. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 สกอ.    ตัวชี วัดที่  3.1   สงป.   ตัวชี วัดที่.................  EdPEx   หมวดที่................. 
 ก.พ.ร   ตัวชี วัดที่.................  สมศ.   ตัวชี วัดที่.................   

 
13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1) ได้หลักสูตรพันธุ์ใหม่ทีม่ีการพฒันาแล้วของภาควิชา 
2) ได้ความร่วมมือทางวิชาการกับภาคเอกชน ภาคอุตสาหกรรม ผู้ใช้บัณฑิต และศิษย์เก่า   

 
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) 

 


