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1. รหัสโครงการ  (ตามเล่มรายได้) โครงการพัฒนาคุณภาพองค์กร 
   รหัสโครงการ   ชค.201/63 โครงการบริหารจัดการหลักสูตรของภาควิชาชีวเคมี 
 

Value Chain    ต้นน ้า   กลางน ้า   ปลายน ้า   
 
2.  ความสอดคล้องกับพันธกิจมหาวิทยาลัย 

 การผลติบัณฑิต   หลัก    รอง  การวิจัย      หลัก    รอง 
 การบริการวิชาการแก่สังคม     หลัก    รอง  การท้านุบ้ารุงศิลปวัฒนธรรม    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 ่1.2  แนวทางการขับเคลื่อน 1.2.1 ตัวชี วัดที ่1.2.1.2  หลัก    รอง 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพิม่ขีดความสามารถการวิจยั เพื่อสร้างนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ 
  กลยุทธ์ที่............ แนวทางการขับเคลื่อน........ ตัวชี วัดที่..............     หลัก    รอง 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสรมิสร้างศักยภาพการให้บริการวิชาการเพื่อสร้างความเขม้แข็งให้แก่ชุมชน 
  กลยุทธ์ที่............ แนวทางการขับเคลื่อน........ ตัวชี วัดที.่.............     หลัก    รอง 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมการท้านุบ้ารุงศลิปะและวัฒนธรรม เพื่ออนุรักษ์ สืบสานและเช่ือมโยงกับประเพณีของท้องถิ่น 
  กลยุทธ์ที่............ แนวทางการขับเคลื่อน........ ตัวชี วัดที่..............     หลัก    รอง 
  ยุทธศาสตร์ที ่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     การด้าเนินงาน 

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

5.2 ผู้รับผิดชอบ   ผศ.น.สพ.ดร.พันธุ์ชนะ สงวนเสรมิศร ี โทร 4740  

5.3 ผู้ประสานงาน   นางกัญญ์ชลา  สีหาโคตร  โทร 4704 

5.4 ผู้รายงานผล   ผศ.น.สพ.ดร.พันธุ์ชนะ สงวนเสรมิศร ี โทร 4740 

 6. หลักการและเหตุผล 
 ภาควิชาก้าหนดให้จดัโครงการบรหิารจัดการหลักสูตรของภาควิชาชีวเคมี ซึ่งจะมีกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการติดตามการด้าเนินงาน
ของหลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล, หลักสตูร วท.ม และหลักสูตร ปร.ด สาขาวิชาชีวเคมี ตามนโยบายยุทธศาสตร์
ของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์และมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ต้องการให้มีการพัฒนางานและการบริหารจัดการหลักสูตรที่ภาควิชา
รับผิดชอบให้มีประสิทธิภาพ โดยการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมาพูดคุยแลกเปลี่ยนและแสดงความคิดเห็นเพื่อพัฒนาหลักสตูรให้เกดิการ
จัดการที่มีประสิทธิภาพ ไดแ้นวปฏิบัติที่ดีท่ีจะนา้ไปใช้ประโยชน์ด้านการเรยีนการสอน และงานประกันคุณภาพการศึกษาของภาควิชา 
และเพื่อให้การด้าเนินงานของหลกัสูตรเป็นไปอยา่งต่อเนื่องและผลติบัณฑติที่มีคณุภาพ 
 
7. วัตถุประสงค์ 

1) เพื่อติดตามการด้าเนินงานหลักสูตรของภาควิชาชีวเคมี  
2) เพื่อส่งเสริมให้อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจา้หลักสูตรและอาจารย์ประจ้าภาควิชา ประชุมร่วมกับผู้ทรงคณุวุฒิ    
ภายนอก หรือคณาจารย์จากหลักสูตรอื่นที่เกีย่วข้อง เพื่อได้มีโอกาสพูดคุยแลกเปลี่ยนและแสดงความคิดเห็นการบริหารงาน
หลักสตูรน้าไปสู่การพัฒนาหลักสตูรให้เกิดการจดัการที่มีประสิทธิภาพสูงสุด 
3) เพื่อให้ได้แนวปฏิบัติที่ดีที่จะน้าไปใช้ประโยชน์กับการเรยีนการสอนและงานประกันคุณภาพการศึกษาหลักสตูร 
ของภาควิชาชีวเคมี 
4) เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการหลักสูตรระหว่างหลักสูตรอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
5) เพื่อเป็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจดัการหลักสูตรทั งระดับผูส้อนและผู้เรียน 
6) เพื่อชี แจง แนะแนว เนื อหาข้อมูลหลักสูตรของภาควิชาชีวเคมีใหอ้าจารย์ทุกท่านได้รับทราบ 
7) เพื่อสนับสนุนให้อาจาราย์ในภาดวิชาชีวเคมีขอต้าแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ น 
 

8.  เป้าหมายของโครงการ 
      8.1. เป้าหมายการด าเนินงาน 

เชิงผลผลิต(Output) มีการประเมิน ติดตาม วิเคราะห์ ผลการด้าเนินงานของหลักสูตรใหเ้ป็นไปตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
(TQF) และนา้ผลที่ไดม้าปรับปรุงพัฒนาหลักสตูรของภาควิชาชีวเคมี 

เชิงผลลัพธ์
(Outcome) 

หลักสตูรของภาควิชาชีวเคมไีดม้ีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
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 8.2 กลุม่เป้าหมาย (รายกิจกรรม) 
เป้าหมาย หน่วยนับ จ านวน 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมที่ 5 
จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการจ านวนทั้งสิ้น 

คน 31 30 55 30 30 

นิสิต คน - - 25 - - 
บุคลากรสายวิชาการ คน 26 26 26 26 26 

บุคลากรสายสนับสนุน คน 4 4 4 4 4 
ประชาชน/สังคม  คน - - - - - 
ศิษย์เก่า คน - - - - - 
องค์กร/ระบบบริหาร
จัดการ  

คณะ - 1 - - - 

หลักสตูร หลักสตูร 3 2 3 3 - 
อื่นๆ  
(ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) 

คน 1 - - - - 

 
หมายเหตุ 
กิจกรรมที่ 1 การประชุมอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ้าหลักสูตรและอาจารย์ประจ้าภาควิชา ประชมุร่วม 
     กับผู้ทรงคุณวุฒภิายนอก 
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบรหิารจัดการหลักสูตร 
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมติดตามการเรียนการสอน 
กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมปฐมนิเทศหลักสตูรส้าหรบัอาจารย์ในภาควิชาชีวเคมี 
กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมเตรยีมความพร้อมอาจารย์สู่ต้าแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ น 
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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. ขออนุมัติโครงการและแต่งตั ง
คณะกรรมการด้าเนินงาน 

  

  

                     

ขั นด้าเนินการ (D) 
กิจกรรมที่ 1 การประชุมอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์
ประจ้าหลักสตูรและอาจารย์ประจา้
ภาควิชา ประชุมร่วมกับ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมแลกเปลีย่น
เรียนรู้การบรหิารจดัการหลักสูตร 
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมตดิตามการ
เรียนการสอน 
กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมปฐมนิเทศ
หลักสตูรส้าหรับอาจารย์ในภาควิชา 
กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมเตรียมความ
พร้อมอาจารยส์ู่ต้าแหน่งทาง
วิชาการที่สูงขึ น 

 

  

   

 

      

ขั นสรุปและประเมินผล (C) 
1. สรุปผลพร้อมทั งประเมินผล 

           
 

 

ขั นปรับปรุงตามผลการประเมิน(A) 
1. ประเมินคณะกรรมการเพื่อ
วิเคราะห์การดา้เนินงานและก้าหนด
แนวทางในการจัดโครงการในครั ง
ต่อไป 

            

 

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

9. งบประมาณ  
 9.1 แหล่งงบประมาณ 

  เงินรายได้ 20,000.-บาท        งบประมาณแผ่นดิน...................................บาท   
  แหล่งทุนภายนอก...............................บาท     เงินกู.้..................................บาท   
กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุนการจัดการศึกษา ภาควิชาชีวเคมี  

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

ล าดับ รายการ จ านวน (บาท) 
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางราชการ (เบี ยเลี ยง/ที่พัก/ค่าพาหนะ) 3,000.- 
2. ค่าเลี ยงรับรอง 2,000.- 
3. ค่าอาหารว่าง 2,000.- 
4. ค่าอาหารและเครื่องดื่ม 4,000.- 
5. ค่าวัสดุเชื อเพลิง 2,000.- 
6. ค่าเช่ารถตู้พร้อมน ้ามัน 2,000.- 
7. เงินสมทบพนักงานขับรถ 300.- 
8. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 2,000.- 
9. ค่าของที่ระลึก 700.- 
10. ค่าวัสดุในโครงการ 1,000.- 
11. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 1,000.- 

 รวม 20,000.- 
*หมายเหตุ   ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 

 
10.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ (รายกิจกรรม) 

ล าดับ รายการ กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมที่ 5 
10.1 วัน  เวลา ในการ

จัดกิจกรรม 
ตุลาคม 2562 – 
กันยายน 2563 

ตุลาคม 2562 – 
กันยายน 2563 

ตุลาคม 2562 – 
กันยายน 2563 

ตุลาคม 2562 – 
กันยายน 2563 

ตุลาคม 2562 – 
กันยายน 2563 

10.2 สถานท่ีจัดกิจกรรม ภาควิชาชีวเคมี  
คณะวิทยาศาสตร์
การแพทย์ 
มหาวิทยาลยั
นเรศวร  
 

ภาควิชาชีวเคมี  
คณะวิทยาศาสตร์
การแพทย์ 
มหาวิทยาลยั
นเรศวร และ 
หน่วยงานต่าง ๆ 

ภาควิชาชีวเคมี  
คณะวิทยาศาสตร์
การแพทย์ 
มหาวิทยาลยั
นเรศวร  
 

ภาควิชาชีวเคมี  
คณะวิทยาศาสตร์
การแพทย์ 
มหาวิทยาลยั
นเรศวร  
 

ภาควิชาชีวเคมี  
คณะวิทยาศาสตร์
การแพทย์ 
มหาวิทยาลยั
นเรศวร  
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11. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPI) 
ประเภท ตัวชี้วัดความส าเร็จ (KPI) 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 กจิกรรมที่ 4 กิจกรรมที่ 5 

 ปริมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 คุณภาพ 
 

1. มีการประชุม
ติดตามการ
ด้าเนินงานของ
หลักสตูรของภาควิชา 
ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก อย่างน้อย 1 
ครั ง ต่อปีการศึกษา 
 
1. มีการประกัน
คุณภาพหลักสตูรใหม้ี
คุณภาพที่ดีขึ น โดย
ได้รับการตดิตาม
อย่างต่อเนื่องจาก
คณะกรรมการ
ด้าเนินงานหลักสูตร
และร่วมกับ
ข้อเสนอแนะของ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

- 
 
 
 
 
 
 
 
1. มีการบริหารงาน
หลักสตูรของภาควิชา
อย่างเป็นระบบมาก
ขึ น 

- 
 
 
 
 
 
 
 
1.นิสิตมผีลการเรยีน
ที่ดีขึ น 

 

- 
 
 
 
 
 
 
 
1. อาจารย์สามารถ
ให้ค้าปรึกษา 
ค้าแนะน้าเกี่ยวกับ
แผนการเรียน ให้กับ
นิสิตได ้

 
 
 
 
 
 
 
 
1. มอีาจารย์ใน
ภาควิชาขอเข้าสู่
ต้าแหน่งทาง
วิชาการที่สูงขึ น 

 

 

 

12. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 สกอ.    ตัวชี วัดที ่ 2.1   สงป.   ตัวชี วัดที่.................  EdPEx   หมวดที่................. 
 ก.พ.ร   ตัวชี วัดที่  14   สมศ.   ตัวชี วัดที ่ 2  

 

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. มีการประเมิน ตดิตาม วิเคราะห์ ผลการด้าเนินงานของหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) และน้าผลที่ได้มาปรับปรุงพัฒนาหลักสตูรของภาควิชา
ชีวเคมี 

2. มกีิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการหลักสูตรระหว่างหลักสูตรของภาควิชาชีวเคมีและหลกัสูตรอื่นท่ีเกีย่วข้อง 
3. นิสิตมีผลการเรยีนที่ดีขึ น 
4. อาจารย์ในภาควิชาเข้าใจหลักสตูรของภาควิชาทุกหลักสูตร 
5. มีอาจารย์ในภาควิชาขอเข้าสู่ตา้แหน่งทางวิชาการเพิ่มขึ น 
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14. การติดตามและประเมินผลโครงการ  (โปรดระบุให้ชัดเจน)  
1. การประเมินผลเชิงปริมาณ ตามตัวชี วัด (KPI) ที่ก้าหนด 

 
 
 ....................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                 (ผศ.น.สพ.ดร.พันธุ์ชนะ  สงวนเสรมิศรี) 
 
                  .....................................................หัวหน้าภาควิชา 
                 (ผศ.น.สพ.ดร.พันธุ์ชนะ  สงวนเสรมิศรี) 
 
           .....................................................คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
                 (รศ.ดร.สุขกิจ  ยะโสธรศรีกลุ) 
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1. รหัสโครงการ  (ตามเล่มรายได้) โครงการพัฒนาคุณภาพองค์กร 
   รหัสโครงการ   ชค.202/63 โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตของภาควิชาชีวเคมี 
 

Value Chain    ต้นน ้า   กลางน ้า   ปลายน ้า   
 
2.  ความสอดคล้องกับพันธกิจมหาวิทยาลัย 

 การผลติบัณฑิต   หลัก    รอง  การวิจัย      หลัก    รอง 
 การบริการวิชาการแก่สังคม     หลัก    รอง  การท้านุบ้ารุงศิลปวัฒนธรรม    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 1.1.1 ตัวชี วัดที ่1.1.1.1  หลัก    รอง 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพิม่ขีดความสามารถการวิจยั เพื่อสร้างนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ 
  กลยุทธ์ที่............ แนวทางการขับเคลื่อน........ ตัวชี วัดที่..............     หลัก    รอง 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสรมิสร้างศักยภาพการให้บริการวิชาการเพื่อสร้างความเขม้แข็งให้แก่ชุมชน 
  กลยุทธ์ที่............ แนวทางการขับเคลื่อน........ ตัวชี วัดที่..............     หลัก    รอง 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมการท้านุบ้ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 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     การด้าเนินงาน 

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

 

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

5.2 ผู้รับผิดชอบ   ผศ.น.สพ.ดร.พันธุ์ชนะ สงวนเสรมิศร ี โทร 4740  

5.3 ผู้ประสานงาน   นางกัญญ์ชลา  สีหาโคตร  โทร 4704 

5.4 ผู้รายงานผล   ผศ.น.สพ.ดร.พันธุ์ชนะ สงวนเสรมิศร ี โทร 4740 

 6. หลักการและเหตุผล 
 ตามนโยบายยุทธศาสตร์ของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์และมหาวทิยาลัยนเรศวร ท่ีต้องการใหม้ีการพัฒนางานทางด้าน 
ต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับงบประมาณและเหตุการณ์ปัจจุบัน ภาควิชาจึงจัดโครงการพัฒนาศักยภาพนสิติชีวเคมีขึ น เพื่อให้นิสิตในหลักสตูร
ของภาควิชาทั งระดับปรญิญาตรีและบณัฑิตศึกษาไดม้ีการทบทวนความรู้ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเรียนการสอนในชั นปีท่ีสูงขึ น รวมทั ง
เป็นการเตรียมความพร้อมของนิสติเพื่อเข้าสู่การพัฒนานิสติในศตวรรษที่ 21  เสรมิสร้างสภาวะการเปน็ผู้น้า การท้างานร่วมกับผู้อื่น 
ความรู้ทางด้านภาษา และการเรียนรู้ประสบการณ์วิจัยจากผูม้ีประสบการณ์ทั งจากสถาบันการศึกษาและสถาบันการวิจัยต่าง ๆ ร่วมทั ง
สนับสนุนให้นสิิตได้มโีอกาสเข้าร่วมอบรม ประชุม สัมมนา เชิงวิชาการและปฏิบัติการทั งระดับชาติและนานาชาติ 
 
7. วัตถุประสงค์ 

1) เพื่อเปิดโอกาสให้นิสติในหลักสตูร ได้มีการทบทวนความรู้ภายใตค้้าแนะน้าหรือการดูแลจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน วิทยากร  
    หรือรุ่นพ่ี   
2) เพื่อเตรียมความพร้อมนสิิตในหลักสตูร สู่การท้าวิทยานิพนธ์ การเรียนรู้ประสบการณ์วจิัย และการน้าเสนอผลงาน 
3) เพื่อเตรียมความพร้อมนสิิตในหลักสตูร เกี่ยวกับการสอบวดัความรู้ภาษาอังกฤษ  
4) เพื่อเตรียมความพร้อมนสิิตในหลักสตูร สู่การเรียนการสอนในชั นปีท่ีสูงขึ น 
5) เพื่อเตรียมความพร้อมนสิิตในหลักสตูร ทางด้านทักษะวิชาชีพ ภาวะผู้น้า และกระบวนการท้างานร่วมกับผู้อื่น  
6) สนับสนุนให้นิสิตไดม้ีโอกาสเดนิทางไปเข้าร่วมอบรม ประชุม สัมมนา การน้าเสนอผลงานเชิงวิชาการและปฏิบัติการทั ง 
   ระดับชาติและนานาชาติ และการเดินทางไปศึกษาดูงานหน่วยงานต่าง ๆ 
7) นิสิตไดม้ีโอกาสได้ทบทวนความรู้จากการเป็นผู้ช่วยสอนในรายวชิาต่าง ๆ 
 

8.  เป้าหมายของโครงการ 
      8.1. เป้าหมายการด าเนินงาน 

เชิงผลผลิต(Output) 1) นิสิตมีผลคะแนนและผลการเรยีนในระดับที่น่าพอใจ 
2) นิสิตมีความพร้อมในการเรียนในชั นปีท่ีสูงขึ น  
3) นิสิตมีความพร้อมในการท้าวิทยานิพนธ์ การสอบวัดความรูภ้าษาอังกฤษ  
4) นิสิตใหม่ได้รับทราบถึงวัฒนธรรมประเพณี กฎ ระเบียบ ข้อมูลตา่งๆ ของภาควิชา  

เชิงผลลัพธ์
(Outcome) 

1) นิสิตไดม้ีการเรียนรู้ประสบการณ์วิจัย และกระตุ้นให้นิสติหาช่องทางในการมีประสบการณ์
วิจัยเป็นของตนเอง 
2) นิสิตไดเ้พิ่มพูนความรู้ทางชีวเคมีและสาขาท่ีเกี่ยวข้อง 
3) นิสิตไดม้ีโอกาสไดเ้ดินทางไปศกึษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้นอกห้องเรียน 
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 8.2 กลุม่เป้าหมาย (รายกิจกรรม) 
เป้าหมาย หน่วยนับ จ านวน 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมที่ 5 
จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการจ านวนทั้งสิ้น 

คน 133 131 130 55 30 

นิสิต คน 100 100 100 30 10 
บุคลากรสายวิชาการ คน 26 26 26 15 20 

บุคลากรสายสนับสนุน คน 4 4 4 - - 
ประชาชน/สังคม  คน 2 1 - 10 - 
ศิษย์เก่า คน 1 - - - - 
องค์กร/ระบบบริหาร
จัดการ  

หน่วยงาน 2 1 - - - 

หลักสตูร หลักสตูร 3 3 1 3 2 
อื่นๆ  คน - - - - - 

 
หมายเหตุ 
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมเตรยีมความพร้อมนสิิตหลักสูตรของภาควิชาชีวเคมี สู่การเรียนการสอนในชั นปีท่ีสูงขึ น 
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนิสิตด้านการเรยีนการสอนและงานวิจยั 
กิจกรรมที่ 3 การน้าเสนอผลงาน Undergrad thesis 
กิจกรรมที่ 4 การเข้าร่วมอบรม ประชุม สมัมนา การน้าเสนอผลงานเชิงวิชาการและปฏิบตัิการทั งระดับชาติและนานาชาต ิ 
                        และการเดินทางไปศึกษาดูงานของนิสิตทุกหลักสูตร 
กิจกรรมที่ 5 ค่าตอบแทนผู้ช่วยสอนในรายวิชาต่าง ๆ 
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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. ขออนุมัติโครงการและแต่งตั ง
คณะกรรมการด้าเนินงาน 

  

  

                     

ขั นด้าเนินการ (D) 
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมเตรียมความ
พร้อมนิสิตหลักสูตรของภาควิชา
ชีวเคมี สู่การเรียนการสอนในชั นปทีี่
สูงขึ น 
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมพัฒนา
ศักยภาพนิสติด้านการเรยีนการสอน
และงานวิจัย 
กิจกรรมที่ 3 การน้าเสนอผลงาน 
Undergrad thesis 
กิจกรรมที่ 4 การเข้าร่วมอบรม 
ประชุม สมัมนา การน้าเสนอผลงาน
เชิงวิชาการและปฏิบตัิการทั ง
ระดับชาติและนานาชาติ  
และการเดินทางไปศึกษาดูงานของ
นิสิตทุกหลักสูตร 
กิจกรรมที่ 5 ค่าตอบแทนผู้ช่วยสอน
ในรายวิชาต่าง ๆ 

 

 

           

ขั นสรุปและประเมินผล (C) 
1. สรุปผลพร้อมทั งประเมินผล 

           
 

 

ขั นปรับปรุงตามผลการประเมิน(A) 
1. ประเมินคณะกรรมการเพื่อ
วิเคราะห์การดา้เนินงานและก้าหนด
แนวทางในการจัดโครงการในครั ง
ต่อไป 

            

 

รวม 150,000.-   40,000.-   40,000.-  40,000.-  30,000.- 
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9. งบประมาณ  
 9.1 แหล่งงบประมาณ 

  เงินรายได้ 150,000.-บาท        งบประมาณแผ่นดิน...................................บาท   
  แหล่งทุนภายนอก...............................บาท     เงินกู้...................................บาท   
กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุนการจัดการศึกษา ภาควิชาชีวเคมี  

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

ล าดับ รายการ จ านวน (บาท) 
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางราชการ (เบี ยเลี ยง/ที่พัก/ค่าพาหนะ) 55,000.- 
2.  ค่าลงทะเบียน 20,000.- 
3. ค่าเลี ยงรับรอง 5,000.- 
4. ค่าอาหารว่าง 10,000.- 
5. ค่าอาหารและเครื่องดื่ม 20,000.- 
6. ค่าตอบแทนวิทยากร 5,000.- 
7. ค่าของที่ระลึก 3,000.- 
8. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 5,000.- 
9. ค่าตอบแทนผู้ช่วยสอน 3,000.- 
10. ค่าวัสดุเชื อเพลิง 5,000.- 
11. ค่าเช่ารถตู้พร้อมน ้ามัน 5,000.- 
12. เงินสมทบพนักงานขับรถ 2,000.- 
13. ค่าจ้างเหมาบริการ 5,000.- 
14. ค่าวัสดุในโครงการ 5,000.- 
15. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 2,000.- 

 รวม 150,000.- 
*หมายเหตุ   ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 

10.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ (รายกิจกรรม) 
ล าดับ รายการ กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมที่ 5 
10.1 วัน  เวลา ในการ

จัดกิจกรรม 
ตุลาคม 2562 – 
กันยายน 2563 

ตุลาคม 2562 – 
กันยายน 2563 

ตุลาคม 2562 – 
กันยายน 2563 

ตุลาคม 2562 – 
กันยายน 2563 

ตุลาคม 2562 – 
กันยายน 2563 

10.2 สถานท่ีจัดกิจกรรม ภาควิชาชีวเคมี  
คณะวิทยาศาสตร์
การแพทย์ 
มหาวิทยาลยั
นเรศวร  
 

ภาควิชาชีวเคมี  
คณะวิทยาศาสตร์
การแพทย์ 
มหาวิทยาลยั
นเรศวร และ 
หน่วยงานต่าง ๆ 

ภาควิชาชีวเคมี  
คณะวิทยาศาสตร์
การแพทย์ 
มหาวิทยาลยั
นเรศวร  
 

หน่วยงานหรือ
สถาบันภายนอกท่ี
จัดประชุม อบรม 
สัมมนา / 
หน่วยงานท่ี
เดินทางไปศึกษา 
ดูงาน 

ภาควิชาชีวเคมี  
คณะวิทยาศาสตร์
การแพทย์ 
มหาวิทยาลยั
นเรศวร  
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11. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPI) 
ประเภท ตัวชี้วัดความส าเร็จ (KPI) 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมที่ 5 

 ปริมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 คุณภาพ 
 

1.มีผู้เข้าร่วมโครงการ
ไม่น้อยกว่า 80% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. นิสิตมีความพร้อม
ในการเรียนในชั นปีท่ี
สูงขึ น 

1. นิสิตในหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาชีวเคมีและ
ชีววิทยาโมเลกลุไม่
น้อยกว่า 80% มีผล
การเรยีนเฉลีย่สะสม
มากกว่า 250 
2. นิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษาไม่น้อย
กว่า 50% มี
แนวทางหรือ
วางแผนร่วมกับ
อาจารย์ที่ปรึกษาใน
การฝึกประสบการณ์
วิจัยในต่างสถาบัน
ทั งในประเทศและ
ต่างประเทศ 
3. นิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษาไม่น้อย
กว่า 50% ผ่านการ
สอบภาษาอังกฤษ 
1. นิสิตมีผลคะแนน
และผลการเรยีนใน
ระดับที่น่าพอใจ 
2. นิสิตมีความพร้อม
ในการท้างานวิจัย 
3. นิสิตมีความพร้อม
ในการท้า
วิทยานิพนธ์ การ
สอบวัดความรู้ภษา
อังกฤษ 

1. นิสิตในหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาชีวเคมีและ
ชีววิทยาโมเลกลุที่
ลงทะเบียนเรียน
รายวิชาวิทยานิพนธ์
ระดับปริญญาตรีได้ 
น้าเสนอผลงาน 
Undergrad thesis 
ครบทุกคน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- 

1. นิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษาไดเ้ข้า
ร่วมอบรมประชุม 
สัมมนา และน้าเสนอ
ผลงานเชิงวิชาการ
และปฏิบตัิการทั ง
ระดับชาติและ
นานาชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. ได้แนวคิดและ/
หรือแนวทางปฏิบัติที่
ดีในการเรยีนรู้
ประสบการณ์วิจย 
และกระตุ้นให้หา
ช่องทางในการมี
ประสบการณ์วิจัยเป็น
ขอบตนเอง 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. นิสิตได้ทบทวน
ความรู้จากการเป็น
ผู้ช่วยสอนใน
รายวิชาต่าง ๆ 
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12. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 สกอ.    ตัวชี วัดที ่ 3   สงป.   ตัวชี วัดที่.................  EdPEx   หมวดที่................. 
 ก.พ.ร   ตัวชี วัดที่.................  สมศ.   ตัวชี วัดที ่ 16.1  

 

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1) นิสิตมีผลคะแนนและผลการเรยีนในระดับที่น่าพอใจ 
 2) นิสิตมีความพร้อมในการเรียนในชั นปีท่ีสูงขึ น  
 3) นิสิตมีความพร้อมในการท้าวิทยานิพนธ์ การสอบวัดความรูภ้าษาอังกฤษ  
 4) นิสิตใหม่ได้รับทราบถึงวัฒนธรรมประเพณี กฎ ระเบียบ ข้อมูลตา่งๆ ของภาควิชา  
 5) นิสิตไดเ้พิ่มพูนความรู้ทางชีวเคมีและสาขาท่ีเกี่ยวข้อง 
 6) นิสิตไดม้ีการเรียนรู้ประสบการณ์วิจัย และกระตุ้นให้นิสติหาช่องทางในการมีประสบการณ์วิจัยเป็นของตนเอง 
 7) นิสิตไดม้ีโอกาสได้ทบทวนความรู้จากการเป็นผู้ช่วยสอนในรายวชิาต่าง ๆ 
 

14. การติดตามและประเมินผลโครงการ  (โปรดระบุให้ชัดเจน)  
1. การประเมินผลเชิงปริมาณ ตามตัวชี วัด (KPI) ที่ก้าหนด 

 
 
 ....................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                 (ผศ.น.สพ.ดร.พันธุ์ชนะ  สงวนเสรมิศรี) 
 
                  .....................................................หัวหน้าภาควิชา 
                 (ผศ.น.สพ.ดร.พันธุ์ชนะ  สงวนเสรมิศรี) 
 
           .....................................................คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
                 (รศ.ดร.สุขกิจ  ยะโสธรศรีกลุ) 
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1. รหัสโครงการ  (ตามเล่มรายได้) โครงการบริหารจัดการหลักสูตร 
   รหัสโครงการ   ชค.203/63 โครงการการฝึกงาน/การศึกษาอิสระ และสหกิจศึกษา ของนิสิตระดับปริญญาตรี 
 

Value Chain    ต้นน ้า   กลางน ้า   ปลายน ้า   
 
2.  ความสอดคล้องกับพันธกิจมหาวิทยาลัย 

 การผลติบัณฑิต   หลัก    รอง  การวิจัย      หลัก    รอง 
 การบริการวิชาการแก่สังคม     หลัก    รอง  การท้านุบ้ารุงศิลปวัฒนธรรม    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 1.1.1 ตัวชี วัดที ่1.1.1.1  หลัก    รอง 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพิม่ขีดความสามารถการวิจยั เพื่อสร้างนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ 
  กลยุทธ์ที่............ แนวทางการขับเคลื่อน........ ตัวชี วัดที่..............     หลัก    รอง 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสรมิสร้างศักยภาพการให้บริการวิชาการเพื่อสร้างความเขม้แข็งให้แก่ชุมชน 
  กลยุทธ์ที่............ แนวทางการขับเคลื่อน........ ตัวชี วัดที่..............     หลัก    รอง 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมการท้านุบ้ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 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     การด้าเนินงาน 

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

5.2 ผู้รับผิดชอบ   ดร.สุชาดา  พิมเสน  โทร 4639  

5.3 ผู้ประสานงาน   นางสาวรัตนา  อินต๊ะจันทร ์ โทร 4720 

5.4 ผู้รายงานผล   ดร.สุชาดา  พิมเสน  โทร 4639 

 

 6. หลักการและเหตุผล 
เนื่องจากตามแผนการศึกษาของนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาชีวเคมีและชีววิทยาโมกุล นิสิตจะต้องผ่านการฝึก

ประสบการณ์การฝึกงานที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาเพิ่มเติมภายนอกมหาวิทยาลัยจากหน่วยงานต่างๆ ทั งภาครัฐและเอกชน ในรายวิชา 
411491 การฝึกอบรมหรือการฝึกงานในต่างประเทศ และ รายวิชา 411492 สหกิจศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ใน
วิชาการและวิชาชีพ มีคุณลักษณะตามที่หลักสตูรก้าหนด และตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ดังนั นคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร
จึงเล็งเห็นความส้าคัญและประโยชน์ของการเตรียมพร้อมในด้านต่างๆ ท่ีจ้าเป็นต่อการฝึกงาน ทั งทางด้านวิชาการและทักษะวิชาชีพ เพื่อ
ช่วยส่งเสริมให้นิสิตหลักสตูรชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุลสามารถเรียนรูแ้ละพัฒนาตนเองไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพในการฝึกงาน และสามารถ
แสดงศักยภาพของตนเองให้เป็นที่ยอมรับแก่หน่วยงานต่างๆได้ 

การฝึกงานเป็นการเปิดโลกทัศน์ให้นักศึกษาได้เห็นตัวอย่างและได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้จากหน่วยงานที่มีประสบการณ์  
เป็นการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตในด้านวิชาการและจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับสายวิชาชีพ    ซึ่งจะเสริมสร้างให้นักศึกษามองเห็นรูปแบบการ
ท้างานในศาสตร์ที่ตนเองเรียนมา เสริมทักษะการคิด วิเคราะห์ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพในอนาคต 
 เพื่อเป็นการติดตามและประเมินผลการฝึกปฏิบัติงาน การศึกษาอิสระและสหกิจศึกษา ของนักศึกษาสาขาวิชาชีวเคมี ตาม
แผนการศึกษาของนักศึกษาชั นปีที่ 3  ภาควิชาร่วมกับหลักสูตรจึงมีก้าหนดการนิเทศนิสิตฝึกงานและสหกิจศึกษาตามสถานปฏิบัติงาน
ต่างๆ ทั งในภาครัฐและเอกชน  โดยติดตามประเมินผลงานของนักศึกษาในสาขาวิชา และรับฟังความคิดเห็น ทัศนคติจากหน่วยงาน
ภายนอกท่ีมีต่อนักศึกษาที่ไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพ รวมทั งติดตามการด้าเนินงานการศึกษาอิสระของนิสิตในหลักสูตร 
 
7. วัตถุประสงค์ 
 1) เพื่อให้นิสิตในหลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล มคีวามพร้อมก่อนออกฝึกงาน 
               ทั งทางด้านวิชาการ วิชาชีพ และวิชาชีวิตได้อย่างเหมาะสม 

2) เพื่อส่งเสริมให้นิสิตมบีุคลิกภาพท่ีดีและมีความสามารถในการท้างานร่วมกับผู้อื่นได ้
3) เพื่อให้นิสิตได้ประมวลความรู้ทีส่้าคัญก่อนออกไปปฏิบัติงานภายนอกมหาวิทยาลัย 

     4) เพื่อติดตามประเมินผลงาน รับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ จากการฝึกงาน การศึกษาอิสระและสหกิจศึกษา  
     5) เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก 

 

8.  เป้าหมายของโครงการ 
      8.1. เป้าหมายการด าเนินงาน 

เชิงผลผลิต(Output) นิสิตในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุลที่จะออกไปฝึกงาน ได้
สถานท่ีฝึกงานท่ีเหมาะสม 

เชิงผลลัพธ์
(Outcome) 

เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูร้ะหว่างหน่วยงานภายนอกกับคณาจารย์สาขาชีวเคม ี
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 8.2 กลุม่เป้าหมาย (รายกิจกรรม) 
เป้าหมาย หน่วยนับ จ านวน 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 
จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ
จ านวนทั้งสิน้ 

คน 56 66 54 

นิสิต คน 23 23 23 
บุคลากรสายวิชาการ คน 25 25 25 

บุคลากรสายสนับสนุน คน 4 1 4 
ประชาชน/สังคม  คน 1 1 - 
ศิษย์เก่า คน - - - 
องค์กร/ระบบบริหารจัดการ  หน่วยงาน  15 1 
หลักสตูร หลักสตูร 1 1 1 
อื่นๆ  (วิทยากร) คน 2 - - 

หมายเหตุ 
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมเตรยีมความพร้อมนสิิตกอ่นฝึกงานการศึกษาอิสระและสหกิจศึกษา 
กิจกรรมที่ 2 การนิเทศการฝึกงานและสหกิจศึกษา เพื่อสอบถามความคดิเห็นและรับทราบข้อเสนอแนะการปฏิบัติงานของนิสิต 
     จากหน่วยงานที่นิสิตฝึกงานและสหกิจศึกษา 
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมการน้าเสนอการฝึกงาน การศึกษาอิสระและสหกิจศึกษา ของนิสิตภายหลังเสร็จสิ นการฝึกงาน 
     การศึกษาอิสระและสหกจิศึกษา 
 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. ขออนุมัติโครงการและแต่งตั ง
คณะกรรมการด้าเนินงาน 

  

  

                     

ขั นด้าเนินการ (D) 
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมเตรียมความ
พร้อมนิสิตก่อนฝึกงานการศึกษา
อิสระและสหกิจศึกษา 
กิจกรรมที่ 2 การนิเทศการฝึกงาน
และสหกิจศึกษา เพื่อสอบถามความ
คิดเห็นและรับทราบข้อเสนอแนะ
การปฏิบัติงานของนิสติจาก
หน่วยงานท่ีนิสิตฝึกงานและสหกิจ
ศึกษา 
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กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมการน้าเสนอ
การฝึกงาน การศึกษาอิสระและสห
กิจศึกษา ของนิสิตภายหลังเสร็จสิ น
การฝึกงานการศึกษาอิสระและสห
กิจศึกษา 

      

 

      

ขั นสรุปและประเมินผล (C) 
1. สรุปผลพร้อมทั งประเมินผล 

           
 

 

ขั นปรับปรุงตามผลการประเมิน(A) 
1. ประเมินคณะกรรมการเพื่อ
วิเคราะห์การดา้เนินงานและก้าหนด
แนวทางในการจัดโครงการในครั ง
ต่อไป 

            

 

รวม 65,000.-   5,000.-   45,000.-  5,000.-  10,000.- 

9. งบประมาณ  
 9.1 แหล่งงบประมาณ 

  เงินรายได้ 65,000.-บาท        งบประมาณแผ่นดิน...................................บาท   
  แหล่งทุนภายนอก...............................บาท     เงินกู้...................................บาท   
กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานจัดการศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล (ตรีต่อเนื่องโท)  หมวดเงินอุดหนุน  โครงการบริหารจัดการหลักสูตร 
 

9.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
       (รายกิจกรรมและระบุแหล่งเงินให้สอดคล้องกับข้อที่ 9.1) 

ล าดับ รายการ จ านวน (บาท) 
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางราชการ (เบี ยเลี ยง/ที่พัก/ค่าพาหนะ) 21,000.- 
2. ค่าวัสดุเชื อเพลิง 5,000.- 
3. เงินสมทบพนักงานขับรถ 500.- 
4. ค่าเช่ารถตู้พร้อมน ้ามัน 10,000.- 
5. ค่าเลี ยงรับรอง 2,000.- 
6. ค่าอาหารว่าง 5,000.- 
7. ค่าอาหารและเครื่องดื่ม 7,000.- 
8. ค่าตอบแทนวิทยากร 3,000.- 
9. ค่าของที่ระลึก 3,000.- 
10. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 4,000.- 
11. ค่าจ้างเหมาบริการ 2,000.- 
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12. ค่าวัสดุในโครงการ 1,500.- 
13. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 1,000.- 

 รวม 65,000.- 
*หมายเหตุ   ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 

10.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ (รายกิจกรรม) 
ล าดับ รายการ กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 

10.1 วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม ตุลาคม 2562 – 
กันยายน 2563 

ตุลาคม 2562 – 
กันยายน 2563 

ตุลาคม 2562 – 
กันยายน 2563 

10.2 สถานท่ีจัดกิจกรรม ภาควิชาชีวเคมี  
คณะวิทยาศาสตร์
การแพทย์ 
มหาวิทยาลยันเรศวร  
 

หน่วยงานที่นิสิตเข้ารับ
การฝึกงานการศึกษา
อิสระและสหกิจศึกษา 

ภาควิชาชีวเคมี  
คณะวิทยาศาสตร์
การแพทย์ 
มหาวิทยาลยันเรศวร  
 

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

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 
 ปริมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 คุณภาพ 
 

1. มีบุคลากรและนสิิต  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
เข้าร่วมและด้าเนินกิจกรรม 
2. นิสิต ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
สอบผ่านรายวิชา 411491 การ
ฝึกอบรมหรือการฝึกงาน ใน
ต่างประเทศ หรือ 411492 สห
กิจศึกษา (ผลการประเมิน s) 
1. นิสิตมีความพร้อมสา้หรับการ
ฝึกงาน ทั งด้านวิชาการและ
ทักษะวิชาชีพ 
2. นิสิตได้มีโอกาสตัดสินใจใน
การ เลือกสถานท่ีฝึกงานด้าน
ต่างๆ ของสาขาชีวเคมีและ
ชีววิทยาโมเลกลุ 
3. นิสิตมีทัศนคติทีด่ีต่อการท้า
วิจัย และมคีวามพร้อมที่จะ
เรียนรู้ ประสบการณ์จากแหล่ง
อื่นนอกจากการเรียนใน
มหาวิทยาลยั 

1. หลักสูตรสามารถสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือกับ
หน่วยงานภายนอกท่ีนิสติไปฝึก
ปฏิบัติงานอย่างน้อย 1 แห่ง 
 
 
 
 
1. หน่วยงานมีความพึงพอใจ 
ต่อการนิเทศฝึกงานและสหกิจ
ศึกษา ของหลักสูตร 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
1. นิสิตทุกคนท่ีลงทะเบียนตาม
แผนการเรียนสามารถน้าเสนอ
การฝึกงาน การศึกษาอิสระ
และสหกิจศึกษา ของนิสิต
ภายหลังเสร็จสิ นการฝึกงาน 
การศึกษาอิสระและสหกจิศึกษา 
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12. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 สกอ.    ตัวชี วัดที ่ 3   สงป.   ตัวชี วัดที่.................  EdPEx   หมวดที่................. 
 ก.พ.ร   ตัวชี วัดที่.................  สมศ.   ตัวชี วัดที ่ 16.1  

 

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1) นิสิตในหลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุลที่จะออกไปฝึกงาน ไดส้ถานที่ฝึกงานท่ีเหมาะสม 
2) นิสิตมีความพร้อมส้าหรับการฝกึงานทั งทางด้านทักษะการใช้ชีวิต การเตรยีมความพร้อมส้าหรับการท้างาน ทักษะการใช้ 
    ภาษาอังกฤษ รวมทั งทักษะทางห้องปฏิบัติการชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล 
3) นิสิตได้ทบทวนความรู้และทราบผลการประเมินความรู้ในสาขาของตัวเองก่อนไปฝึกงาน 

 4) นิสิตมีการพัฒนาตนเอง มีบุคลิกภาพท่ีดี และสามารถท้างานร่วมกับผู้อื่นได้  
            5) น้าข้อเสนอแนะจากหน่วยงาน มาปรับปรุงการเรยีนการสอนให้ตรงตามความต้องการของหน่วยงานภายนอกมากยิ่งขึ น 
            6) เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูร้ะหว่างหน่วยงานภายนอกกบัคณาจารยส์าขาชีวเคมี 
 

14. การติดตามและประเมินผลโครงการ  (โปรดระบุให้ชัดเจน)  
1. การประเมินผลเชิงปริมาณ ตามตัวชี วัด (KPI) ที่ก้าหนด 

 
 
 ....................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                 (ดร.สุชาดา  พิมเสน) 
 
                  .....................................................หัวหน้าภาควิชา 
                 (ผศ.น.สพ.ดร.พันธุ์ชนะ  สงวนเสรมิศรี) 
 
           .....................................................คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
                 (รศ.ดร.สุขกิจ  ยะโสธรศรีกลุ) 
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1. รหัสโครงการ  (ตามเล่มรายได้) โครงการพัฒนาคุณภาพองค์กร 
   รหัสโครงการ   ชค.204/63 โครงการปฐมนิเทศนิสิตของภาควิชาชีวเคมี 
 

Value Chain    ต้นน ้า   กลางน ้า   ปลายน ้า   
 

2.  ความสอดคล้องกับพันธกิจมหาวิทยาลัย 
 การผลติบัณฑิต   หลัก    รอง  การวิจัย      หลัก    รอง 
 การบริการวิชาการแก่สังคม     หลัก    รอง  การท้านุบ้ารุงศิลปวัฒนธรรม    หลัก    รอง 
 บริหารจดัการ      หลัก    รอง 

 

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

   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลติบัณฑิตให้มีคณุภาพฯ 
  กลยุทธ์ที ่1.4  แนวทางการขับเคลื่อน 1.4.1 ตัวชี วัดที ่1.4.1.1  หลัก    รอง 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพิม่ขีดความสามารถการวิจยั เพื่อสร้างนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ 
  กลยุทธ์ที่............ แนวทางการขับเคลื่อน........ ตัวชี วัดที่..............     หลัก    รอง 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสรมิสร้างศักยภาพการให้บริการวิชาการเพื่อสร้างความเขม้แข็งให้แก่ชุมชน 
  กลยุทธ์ที่............ แนวทางการขับเคลื่อน........ ตัวชี วัดที่..............     หลัก    รอง 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมการท้านุบ้ารุงศลิปะและวัฒนธรรม เพื่ออนุรักษ์ สืบสานและเช่ือมโยงกับประเพณีของท้องถิ่น 
  กลยุทธ์ที่............ แนวทางการขับเคลื่อน........ ตัวชี วัดที่..............     หลัก    รอง 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจดัการเชิงบูรณาการเพื่อความเข้มแข็งและยั่งยืน 
  กลยุทธ์ที่............ แนวทางการขับเคลื่อน........ ตัวชี วัดที่..............     หลัก    รอง 

 

 3.2 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน (ถ้ามี) 
  นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 3 กลยุทธ์ที่ 3.1 มาตรการที่ 3.1.1 

 

4.  ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 4.1 ลักษณะการด าเนินงาน   โครงการ     การด้าเนินงาน 

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

 

5.  ผู้รับผิดชอบ  
5.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ   ภาควิชาชีวเคม ี

5.2 ผู้รับผิดชอบ   ผศ.น.สพ.ดร.พันธุ์ชนะ สงวนเสรมิศร ี โทร 4740  

5.3 ผู้ประสานงาน   นางกัญญ์ชลา  สีหาโคตร  โทร 4704 

5.4 ผู้รายงานผล   ผศ.น.สพ.ดร.พันธุ์ชนะ สงวนเสรมิศร ี โทร 4740 

NU-PL-63 002 
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 6. หลักการและเหตุผล 
ภาควิชาชีวเคมี มีหลักสูตรที่ต้องรับผิดชอบดูแล จ้านวน 3 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาชีวเคมีลี และชีววิทยา

โมเลกุล  และหลักสูตร วท.ม. หลักสูตร ปร.ดร. สาขาวิชาชีวเคมี โดยภาควิชาจะด้าเนินการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรีใน

ช่วงเวลาก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ของทุกปีการศึกษา และระดับบัณฑิตศึกษาจะปฐมนิสิตทุกภาคการศึกษา (กรณีมีนิสิตเข้าศึกษาในภาค

เรียนนั น) เพื่อแนะน้าหลักสูตร เง่ือนไขการส้าเร็จการศึกษา แผนการศึกษา รวมทั ง โครงสร้าง การจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร การ

แนะน้าแนวทางในการศึกษาในมหาวิทยาลัย การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร และให้ข้อมูลต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ส้าหรับนิสิตใน

หลักสูตร อีกทั งมีความสัมพันธ์และทัศนคติที่ดีต่อสถาบัน เรียนรู้วัฒนธรรมประเพณี กฎ ระเบียบ ข้อมูลต่างๆ ของภาควิชา และสร้าง

ความเป็นอันหนี่งอันเดียวกันระหว่างรุ่นพี่ รุ่นน้อง ศิษย์เก่า อาจารย์ และบุคคลากรของภาควิชา ตลอดจนฝึกจิตใจให้พร้อมกับปัญหาที่จะ

เกิดขึ นทั งการเรียน การท้างาน และการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย จึงเห็นควรจัดให้มีการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ขึ นทุกภาคการศึกษา 

7. วัตถุประสงค์ 
1) เพื่อปฐมนิเทศนิสิตใหม่ในหลักสูตรให้ทราบถึงที่มา โครงสร้างและการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร และแนวทางในการ

ใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยของนิสิตใหม่ ท้าให้การด้าเนินงานของหลักสูตรเป็นไปอย่างต่อเนื่องและราบรื่น  
2) เพื่อให้ผู้ปกครองนิสิตได้เข้าใจและรับทราบถึงระบบการศึกษาในหลักสูตรของภาควิชา รวมทั งแนวทางในการประกอบอาชีพ

ของสาขาชีวเคมี  
3) เพื่อให้นิสิตใหม่ได้รับทราบถึงวัฒนธรรมประเพณี กฎ ระเบียบ ประกาศ ข้อมูลต่างๆ ของภาควิชาและคณะ 
4) เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนิสิตใหม่ นิสิตรุ่นพี่ ผู้ปกครอง อาจารย์ที่ปรึกษา และคณาจารย์ในภาควิชาชีวเคมี  

 

8.  เป้าหมายของโครงการ 
      8.1. เป้าหมายการด าเนินงาน 

เชิงผลผลิต(Output) 1) นิสิตใหม่ในหลักสูตรให้ทราบถึงที่มา โครงสร้างและการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร  
และแนวทางในการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยของนิสิตใหม่ ท้าให้การด้าเนินงานของหลักสูตรเปน็ไป
อย่างต่อเนื่องและราบรื่น  
2) นิสิตใหม่ได้รับทราบถึงวัฒนธรรมประเพณี กฎ ระเบียบ ประกาศ ข้อมูลต่าง ๆ ของภาควิชา 
และคณะ 

เชิงผลลัพธ์
(Outcome) 

1) นิสิตมีความเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนิสิตใหม่ นิสิตรุ่นพี่  ศิษย์เก่า อาจารย์ที ่
ปรึกษา คณาจารย์และบุคลากรในภาควิชาชีวเคมี  
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 8.2 กลุม่เป้าหมาย (รายกิจกรรม) 
เป้าหมาย หน่วยนับ จ านวน 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 
จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ
จ านวนทั้งสิน้ 

คน 135 38 - 

นิสิต คน 80 10 - 
บุคลากรสายวิชาการ คน 25 20 - 
บุคลากรสายสนับสนุน คน 4 4 - 
ประชาชน/สังคม  คน - - - 
ศิษย์เก่า คน 5 - - 
องค์กร/ระบบบริหารจัดการ  หน่วยงาน - 1 - 
หลักสตูร หลักสตูร 1 2 - 
อื่นๆ   

- ผู้ปกครองนิสติ 
- วิทยากร 

 
คน 
คน 

 
20 
- 

 
- 
1 

- 

 
หมายเหตุ 
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมปฐมนิเทศนสิิตใหม่ในหลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกลุ 
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมปฐมนิเทศนสิิตใหม่ในหลกัสูตรบณัฑติศึกษา สาขาวิชาชีวเคมี 
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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. ขออนุมัติโครงการและแต่งตั ง
คณะกรรมการด้าเนินงาน 

  

  

                     

ขั นด้าเนินการ (D) 
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมปฐมนิเทศ
นิสิตใหม่ในหลักสตูรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมีและ
ชีววิทยาโมเลกลุ 
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมปฐมนิเทศ
นิสิตใหม่ในหลักสตูรบณัฑิตศึกษา 
สาขาวิชาชีวเคม ี

  

 

      

 

   

ขั นสรุปและประเมินผล (C) 
1. สรุปผลพร้อมทั งประเมินผล 

           
 

 

ขั นปรับปรุงตามผลการประเมิน(A) 
1. ประเมินคณะกรรมการเพื่อ
วิเคราะห์การดา้เนินงานและก้าหนด
แนวทางในการจัดโครงการในครั ง
ต่อไป 

            

 

รวม 20,000.-   5,000.-   2,000.-  3,000.-  10,000.- 
 
 

9. งบประมาณ  
 9.1 แหล่งงบประมาณ 

  เงินรายได้ 20,000.-บาท        งบประมาณแผ่นดิน...................................บาท   
  แหล่งทุนภายนอก...............................บาท     เงินกู้...................................บาท   
กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุนการจัดการศึกษา ภาควิชาชีวเคมี  

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

ล าดับ รายการ จ านวน (บาท) 
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางราชการ (เบี ยเลี ยง/ที่พัก/ค่าพาหนะ) 3,000.- 
2. ค่าวัสดุเชื อเพลิง 2,000.- 
3. เงินสมทบพนักงานขับรถ 200.- 
4. ค่าเช่ารถตู้พร้อมน ้ามัน 1,800.- 
5. ค่าเลี ยงรับรอง 1,000.- 
6. ค่าอาหารว่าง 3,000.- 
7. ค่าอาหารและเครื่องดื่ม 4,000.- 
8. ค่าตอบแทนวิทยากร 1,000.- 
9. ค่าของที่ระลึก 1,000.- 
10. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 1,000.- 
11. ค่าวัสดุในโครงการ 1,000.- 
12. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 1,000.- 

 รวม 20,000.- 
*หมายเหตุ   ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 

 
10.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ (รายกิจกรรม) 

ล าดับ รายการ กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 
10.1 วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม ตุลาคม 2562 – กันยายน 

2563 
ตุลาคม 2562 – กันยายน 
2563 

- 

10.2 สถานท่ีจัดกิจกรรม ภาควิชาชีวเคมี  
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
มหาวิทยาลยันเรศวร  

ภาควิชาชีวเคมี  
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
มหาวิทยาลยันเรศวร  

- 

 
 

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

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 
 ปริมาณ 
 
 
 คุณภาพ 
 

1. ร้อยละ 80 ของจ้านวนนิสิต
ใหม่เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศ
นิสิตใหม ่
1. ผลประเมินโครงการโดยนสิิต
ใหม่ท่ีเข้าร่วมโครงการมีระดับ
ความพึงพอใจ อยู่ในเกณฑ์ดี  
(ไม่น้อยกว่า 3.51) 

1. ร้อยละ 80 ของจ้านวนนิสิต
ใหม่เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศ
นิสิตใหม ่
1. ผลประเมินโครงการโดยนสิิต
ใหม่ท่ีเข้าร่วมโครงการมีระดับ
ความพึงพอใจ อยู่ในเกณฑ์ดี  
(ไม่น้อยกว่า 3.51) 

- 
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12. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 สกอ.    ตัวชี วัดที่  2.1   สงป.   ตัวชี วัดที่.................  EdPEx   หมวดที่................. 
 ก.พ.ร   ตัวชี วัดที่  14   สมศ.   ตัวชี วัดที ่2  

 
13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1) นิสิตใหม่ในหลักสูตรให้ทราบถึงที่มา โครงสร้างและการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร  และแนวทางในการใช้ชีวิตใน
มหาวิทยาลัยของนิสิตใหม่ ท้าให้การด้าเนินงานของหลักสูตรเป็นไปอย่างต่อเนื่องและราบรื่น  

2) นิสิตใหม่ได้รับทราบถึงวัฒนธรรมประเพณี กฎ ระเบียบ ประกาศ ข้อมูลต่าง ๆ ของภาควิชาและคณะ 
3) นิสิตมีความเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนิสิตใหม่ นิสิตรุ่นพี่  ศิษย์เก่า อาจารย์ที่ปรึกษา คณาจารย์และบุคลากรใน

ภาควิชาชีวเคมี  
 
14. การติดตามและประเมินผลโครงการ  (โปรดระบุให้ชัดเจน)  

1. การประเมินผลเชิงปริมาณ ตามตัวชี วัด (KPI) ทีก่้าหนด 
 
 
 
 ....................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                 (ผศ.น.สพ.ดร.พันธุ์ชนะ  สงวนเสรมิศรี) 
 
                  .....................................................หัวหน้าภาควิชา 
                 (ผศ.น.สพ.ดร.พันธุ์ชนะ  สงวนเสรมิศรี) 
 
           .....................................................คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
                 (รศ.ดร.สุขกิจ  ยะโสธรศรีกลุ) 
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1. รหัสโครงการ  (ตามเล่มรายได้) โครงการพัฒนาคุณภาพองค์กร 
   รหัสโครงการ   ชค.205/63 โครงการการประชาสัมพันธ์หลักสูตรภาควิชาชีวเคมี 
 

Value Chain    ต้นน ้า   กลางน ้า   ปลายน ้า   
 

2.  ความสอดคล้องกับพันธกิจมหาวิทยาลัย 
 การผลติบัณฑิต   หลัก    รอง  การวิจัย      หลัก    รอง 
 การบริการวิชาการแก่สังคม     หลัก    รอง  การท้านุบ้ารุงศิลปวัฒนธรรม    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 1.1.2 ตัวชี วัดที ่1.1.2.1  หลัก    รอง 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพิม่ขีดความสามารถการวิจยั เพื่อสร้างนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ 
  กลยุทธ์ที่............ แนวทางการขับเคลื่อน........ ตัวชี วัดที่..............     หลัก    รอง 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสรมิสร้างศักยภาพการให้บริการวิชาการเพื่อสร้างความเขม้แข็งให้แก่ชุมชน 
  กลยุทธ์ที่............ แนวทางการขับเคลื่อน........ ตัวชี วัดที่..............     หลัก    รอง 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมการท้านุบ้ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 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     การด้าเนินงาน 

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

5.  ผู้รับผิดชอบ  
5.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ   ภาควิชาชีวเคม ี

5.2 ผู้รับผิดชอบ   ผศ.น.สพ.ดร.พันธุ์ชนะ สงวนเสรมิศร ี โทร 4740  

5.3 ผู้ประสานงาน   นางกัญญ์ชลา  สีหาโคตร  โทร 4704 

5.4 ผู้รายงานผล   ผศ.น.สพ.ดร.พันธุ์ชนะ สงวนเสรมิศร ี โทร 4740 
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 6. หลักการและเหตุผล 
ภาควิชาชีวเคมี ไดเ้ปิดการเรยีนการสอนหลักสตูร จ านวน 3 หลกัสูตร ได้แก่ หลักสูตรปรัชญาดษุฏีบัณฑติ สาขาวิชาชีวเคม ี

หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาชีวเคมี และหลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล ดังนั้นการ
ประชาสมัพันธ์หลักสูตรของภาควชิาชีวเคมี เป็นสิ่งส าคญัและจ าเปน็ท่ีช่วยให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา คณาจารย์และหน่วยงานต่างๆได้
รู้จัก ท าให้ทราบและเขา้ใจเรื่องหลักสูตรและการจดัการเรียนการสอน รวมทั้งรายละเอียดอื่น ๆ ของหลักสูตร และประเด็นส าคญัที่สดุคือ 
ใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาการเลือกเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรของภาควิชาชีวเคมี ในการนี้ภาควิชาชีวเคมีได้เล็งเห็นความส าคญัและ
ความจ าเป็นดังกล่าว จึงจดัให้มีโครงการประชาสัมพันธ์หลักสตูรขึน้ เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ให้นักเรียน นสิิต นักศึกษา รวมถึง
โรงเรียน หน่วยงานหรือสถาบันการศึกษาต่าง ๆ หรือผู้ที่สนใจ ได้รับทราบหลักสูตรของภาควิชาชีวเคมี 
 
7. วัตถุประสงค์ 
 1) เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรของภาควิชาชีวเคมี 

2) เพื่อด้าเนินการผลิตสื่อประชาสมัพันธ์หลักสตูรของภาควิชาชีวเคมี 
 

8.  เป้าหมายของโครงการ 
      8.1. เป้าหมายการด าเนินงาน 

เชิงผลผลิต(Output)  1. มีการประชาสัมพันธ์ ข้อมูลหลกัสูตรไปยังสถานศึกษาในเขตพื นที่จังหวัดพิษณุโลกและ
จังหวัดใกล้เคียง 
2. มีผู้สนใจในหลักสูตรต่างๆ ของภาควิชาฯ 
3. มีสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์หลกัสูตรที่ทันสมัย ได้ประสิทธิภาพ และคุ้มต้นทุนการด้าเนินงาน
ตรงกลุ่มเป้าหมายและสร้างความเข้าใจอย่างชัดเจน 

เชิงผลลัพธ์
(Outcome) 

1. สามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านหลักสตูรกับหน่วยงานต่างๆ ได ้

 

 8.2 กลุม่เป้าหมาย (รายกิจกรรม) 
เป้าหมาย หน่วยนับ จ านวน 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 
จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ
จ านวนทั้งสิน้ 

คน 340 - - 

นิสิต คน 10 - - 
บุคลากรสายวิชาการ คน 26 - - 
บุคลากรสายสนับสนุน คน 4 - - 
ประชาชน/สังคม  หน่วยงาน 5 - - 
ศิษย์เก่า คน - - - 
องค์กร/ระบบบริหารจัดการ  หน่วยงาน 5 - - 
หลักสตูร หลักสตูร 3 - - 
อื่นๆ  
นักเรียน/นสิิต/นักศึกษาต่าง
สถาบัน 

คน 300 - - 
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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. ขออนุมัติโครงการและแต่งตั ง
คณะกรรมการด้าเนินงาน 

  

  

                     

ขั นด้าเนินการ (D) 
1. ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ 
ที่เกี่ยวข้อง 
2.ด้าเนินโครงการ 
(จัดท้าสื่อประชาสัมพันธ์ และ
ด้าเนินการประชาสัมพันธ์)            

 

 

           

ขั นสรุปและประเมินผล (C) 
1. สรุปผลพร้อมทั งประเมินผล 

           
 

 

ขั นปรับปรุงตามผลการประเมิน(A) 
1. วิเคราะห์การด้าเนินงานและ
ก้าหนดแนวทางการจัดโครงการใน
ครั งต่อไป 

            

 

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

9. งบประมาณ  
 9.1 แหล่งงบประมาณ 

  เงินรายได้ 20,000.-บาท        งบประมาณแผ่นดิน...................................บาท   
  แหล่งทุนภายนอก...............................บาท     เงินกู้...................................บาท   
กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุนการจัดการศึกษา ภาควิชาชีวเคมี  

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

ล าดับ รายการ จ านวน (บาท) 
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางราชการ (เบี ยเลี ยง/ที่พัก/ค่าพาหนะ) 3,000.- 
2. ค่าวัสดุเชื อเพลิง 2,000.- 
3. เงินสมทบพนักงานขับรถ 500.- 
4. ค่าเช่ารถตู้พร้อมน ้ามัน 2,500.- 
5. ค่าอาหารว่าง 1,000.- 
6. ค่าอาหารและเครื่องดื่ม 2,000.- 
7. ค่าจ้างเหมาบริการ/ค่าจ้างท้าไวนิล/แผ่นพับ/ค่าจ้างถ่ายเอกสาร/ค่าจ้างท้าสื่อ

ประชาสัมพันธ์ 
5,000.- 

8. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 2,000.- 
9. ค่าวัสดุในโครงการ 1,000.- 
10. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 1,000.- 

 รวม 20,000.- 
*หมายเหตุ   ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 

10.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ (รายกิจกรรม) 
ล าดับ รายการ กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 

10.1 วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม ตุลาคม 2562 – 
กันยายน 2563 

- - 

10.2 สถานท่ีจัดกิจกรรม ภาควิชาชีวเคมี  
คณะวิทยาศาสตร์
การแพทย์ 
มหาวิทยาลยันเรศวร  
หรือโรงเรียน / 
มหาวิทยาลยั / สถาบัน
ต่างๆ 

- - 

 

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

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 
 ปริมาณ 
 
 
 
 
 

1. มีการประชาสัมพันธ์ ข้อมูล
หลักสตูรไปยังสถานศึกษาในเขต
พื นที่จังหวัดพิษณุโลกและ
จังหวัดใกล้เคียง 
2. มีผู้สนใจในหลักสูตรต่างๆ 
ของภาควิชาฯ 

- - 
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 คุณภาพ 
 

3. สามารถสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือด้านหลักสูตรกับ 
หน่วยงานต่างๆ ได ้
 
1. ผู้รับบริการ ไดร้ับข้อมลู
ข่าวสาร หลักสูตรของภาควิชาฯ 
2. ภาควิชาฯ เป็นท่ีรู้จักของ
บุคคลทั่วไปและมภีาพลักษณ์ที่ดี
ขึ น 
3. ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจใน
การให้บริการของภาควิชาฯ 

  

 
 

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

 

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1) มีสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์หลกัสูตรที่ทันสมัย ได้ประสิทธิภาพ และคุ้มต้นทุนการด้าเนินงาน 
 2) มีสื่อประชาสมัพันธ์หลักสูตรทีต่รงกลุ่มเป้าหมายและสร้างความเข้าใจอย่างชัดเจน 
 3) ผู้เข้ารับฟังการประชาสัมพันธห์ลักสตุรมคีวามรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสตูรของภาควิชาฯ 

 

14. การติดตามและประเมินผลโครงการ  (โปรดระบุให้ชัดเจน)  
1. การประเมินผลเชิงปริมาณ ตามตัวชี วัด (KPI) ที่ก้าหนด 

 
 
 
 ....................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                 (ผศ.น.สพ.ดร.พันธุ์ชนะ  สงวนเสรมิศรี) 
 
                  .....................................................หัวหน้าภาควิชา 
                 (ผศ.น.สพ.ดร.พันธุ์ชนะ  สงวนเสรมิศรี) 
 
           .....................................................คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
                 (รศ.ดร.สุขกิจ  ยะโสธรศรีกลุ) 
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1. รหัสโครงการ  (ตามเล่มรายได้) โครงการบริหารจัดการหลักสูตร 
   รหัสโครงการ   ชค.301/63 โครงการปัจฉิมนิเทศ 
 

Value Chain    ต้นน ้า   กลางน ้า   ปลายน ้า   
 

2.  ความสอดคล้องกับพันธกิจมหาวิทยาลัย 
 การผลติบัณฑิต   หลัก    รอง  การวิจัย      หลัก    รอง 
 การบริการวิชาการแก่สังคม     หลัก    รอง  การท้านุบ้ารุงศิลปวัฒนธรรม    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 ่1.1.4.2  หลัก    รอง 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพิม่ขีดความสามารถการวิจยั เพื่อสร้างนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ 
  กลยุทธ์ที่............ แนวทางการขับเคลื่อน........ ตัวชี วัดที่..............     หลัก    รอง 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสรมิสร้างศักยภาพการให้บริการวิชาการเพื่อสร้างความเขม้แข็งให้แก่ชุมชน 
  กลยุทธ์ที่............ แนวทางการขับเคลื่อน........ ตัวชี วัดที่..............     หลัก    รอง 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมการท้านุบ้ารุงศลิปะและวัฒนธรรม เพื่ออนุรักษ์ สืบสานและเช่ือมโยงกับประเพณีของท้องถิ่น 
  กลยุทธ์ที่............ แนวทางการขับเคลื่อน........ ตัวชี วัดที่..............     หลัก    รอง 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจดัการเชิงบูรณาการเพื่อความเข้มแข็งและยั่งยืน 
  กลยุทธ์ที่............ แนวทางการขับเคลื่อน........ ตัวชี วัดที่..............     หลัก    รอง 

 

 3.2 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน (ถ้ามี) 
  นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 3 กลยุทธ์ที่ 3.1 มาตรการที่ 3.1.1 

 

4.  ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 4.1 ลักษณะการด าเนินงาน   โครงการ     การด้าเนินงาน 

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

5.  ผู้รับผิดชอบ  
5.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ   ภาควิชาชีวเคม ี

5.2 ผู้รับผิดชอบ   ผศ.ดร.อภินันท์  ลิ มมงคล  โทร 4632  

5.3 ผู้ประสานงาน   นางกัญญ์ชลา  สีหาโคตร  โทร 4704 

5.4 ผู้รายงานผล   ผศ.ดร.อภินันท์  ลิ มมงคล  โทร 4632 
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 6. หลักการและเหตุผล 
ภาควิชาชีวเคมีตระหนักถึงความสา้คัญในการพัฒนาบณัฑิตเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบัน และ

แนวโน้มของตลาดแรงงานในอนาคต เนื่องจากองค์กรในปัจจุบันมีการแข่งขันสูง มีการคัดเลือกบณัฑิตที่มีคุณภาพอย่างแท้จริงในการเข้า 
ไปปฏิบตัิภารกจิตามต้าแหน่งต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ และ ประสิทธิผล โครงการปจัฉิมนิเทศ จึงเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนสิิต
ที่ก้าลังจะส้าเร็จการศึกษาให้เป็นผู้ทีม่ีศักยภาพและมีความพร้อมในการเข้าสูต่ลาดแรงงาน  รวมทั งเปน็การให้ข้อมูลเบื องต้นส้าหรับนิสติใน
หลักสตูรเพื่อการตัดสินใจเข้าสู่แนวทางประกอบอาชีพ หรือการศึกษาต่อในระดับบณัฑติศึกษาภายหลังจบการศึกษาระดับปริญญาตรี 

 
7. วัตถุประสงค์ 
 1) เพื่อเตรียมความพร้อมนสิิตในการศึกษาต่อระดับบณัฑิตศึกษาและการประกอบอาชีพ   
      2) เพื่อแนะแนวทางการเตรียมความพร้อมเพื่อการสมัครงาน การสอบสัมภาษณ์ และ การศึกษาต่อระดับสูง  
 3) เพื่อส่งเสริมและฝึกฝนบุคลิกภาพทางกาย และบุคลิกภาพการเปน็ผู้น้าที่ดีแก่นิสติ   

4) เพื่อส่งเสริมให้นิสิตตระหนักถึงคุณธรรม จรยิธรรม จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ เมื่อจบการศึกษา 
 

8.  เป้าหมายของโครงการ 
      8.1. เป้าหมายการด าเนินงาน 

เชิงผลผลิต(Output) นิสิตมีความพร้อมเพื่อการสมัครงาน และมีบุคลิกภาพทางกาย และบุคลิกภาพการเป็นผู้น้าท่ีดี  
เชิงผลลัพธ์
(Outcome) 

นิสิตมีความพึงพอใจต่อข้อมูลการศึกษาต่อและแนวทางการประกอบอาชีพท่ีได้รับ 

 

 8.2 กลุม่เป้าหมาย (รายกิจกรรม) 
เป้าหมาย หน่วยนับ จ านวน 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 
จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ
จ านวนทั้งสิน้ 

คน 133 - - 

นิสิต คน 100 - - 
บุคลากรสายวิชาการ คน 26 - - 
บุคลากรสายสนับสนุน คน 4 - - 
ประชาชน/สังคม  หน่วยงาน 1 - - 
ศิษย์เก่า คน 2 - - 
องค์กร/ระบบบริหารจัดการ  หน่วยงาน 1 - - 
หลักสตูร หลักสตูร 1 - - 
อื่นๆ (วิทยากร) คน 1 - - 
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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. ขออนุมัติโครงการและแต่งตั ง
คณะกรรมการด้าเนินงาน 

  

  

                     

ขั นด้าเนินการ (D) 
1. ประชาสัมพันธ์และด้าเนิน
โครงการ 

 

 

           

ขั นสรุปและประเมินผล (C) 
1. สรุปผลพร้อมทั งประเมินผล 

  
 

          

ขั นปรับปรุงตามผลการประเมิน(A) 
1. วิเคราะห์การด้าเนินงานและ
ก้าหนดแนวทางการจัดโครงการใน
ครั งต่อไป 

   

 

         

รวม 5,000.-   5,000.- - - - 
 
 

9. งบประมาณ  
 9.1 แหล่งงบประมาณ 

  เงินรายได้ 5,000.-บาท        งบประมาณแผ่นดิน...................................บาท   
  แหล่งทุนภายนอก...............................บาท     เงินกู้...................................บาท   
กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานจัดการศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล (ตรีต่อเนื่องโท)  หมวดเงินอุดหนุน  โครงการบริหารจัดการหลักสูตร 
 
9.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
       (รายกิจกรรมและระบุแหล่งเงินให้สอดคล้องกับข้อที่ 9.1) 

ล าดับ รายการ จ านวน (บาท) 
1. ค่าอาหารและเครื่องดื่ม 2,500.- 
2. ค่าอาหารว่าง 1,000.- 
3. ค่าของที่ระลึก 500.- 
4. ค่าวัสดุในโครงการ 500.- 
5. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 500.- 

 รวม 5,000.- 
*หมายเหตุ   ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
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10.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ (รายกิจกรรม) 
ล าดับ รายการ กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 

10.1 วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม ตุลาคม  – ธันวาคม 
2562 

- - 

10.2 สถานท่ีจัดกิจกรรม ภาควิชาชีวเคมี  
คณะวิทยาศาสตร์
การแพทย์ 
มหาวิทยาลยันเรศวร   

- - 

 
 

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

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 
 ปริมาณ 
 
 
 คุณภาพ 
 

1. มีนิสิต  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
เข้าร่วมกิจกรรม 
1. นิสิตตระหนักถึงคุณธรรม 
จริยธรรม จรรยาบรรณแห่ง
วิชาชีพ 
2. นิสิตมีความพึงพอใจต่อข้อมูล
การศึกษาต่อและแนวทางการ
ประกอบอาชีพที่ได้รับ 

- - 

 
 

12. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 สกอ.    ตัวชี วัดที ่ 3   สงป.   ตัวชี วัดที่.................  EdPEx   หมวดที่................. 
 ก.พ.ร   ตัวชี วัดที่.................  สมศ.   ตัวชี วัดที ่ 16.1  

 

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1) นิสิตตระหนักถึงคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ และความรับผดิชอบของนิสิตต่อสังคม    
2) นิสิตไดร้ับทราบความรู้ และทราบข้อมูลการศึกษาต่อและแนวทางการประกอบอาชีพ   
3) นิสิตมีบุคลิกภาพที่เหมาะสมและความพร้อมในการการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ 
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14. การติดตามและประเมินผลโครงการ  (โปรดระบุให้ชัดเจน)  
1. การประเมินผลเชิงปริมาณ ตามตัวชี วัด (KPI) ที่ก้าหนด 

 
 
 
 ....................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                 (ผศ.ดร.อภินันท์  ลิ มมงคล) 
 
                  .....................................................หัวหน้าภาควิชา 
                 (ผศ.น.สพ.ดร.พันธุ์ชนะ  สงวนเสรมิศรี) 
 
           .....................................................คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
                 (รศ.ดร.สุขกิจ  ยะโสธรศรีกลุ) 
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1. รหัสโครงการ  (ตามเล่มรายได้) โครงการพัฒนาคุณภาพองค์กร 
   รหัสโครงการ   ชค.302/63 โครงการแสดงความยินดีกับผู้ส้าเร็จการศึกษา 
 

Value Chain    ต้นน ้า   กลางน ้า   ปลายน ้า   
 

2.  ความสอดคล้องกับพันธกิจมหาวิทยาลัย 
 การผลติบัณฑิต   หลัก    รอง  การวิจัย      หลัก    รอง 
 การบริการวิชาการแก่สังคม     หลัก    รอง  การท้านุบ้ารุงศิลปวัฒนธรรม    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 ่1.1.4.2  หลัก    รอง 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพิม่ขีดความสามารถการวิจยั เพื่อสร้างนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ 
  กลยุทธ์ที่............ แนวทางการขับเคลื่อน........ ตัวชี วัดที่..............     หลัก    รอง 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสรมิสร้างศักยภาพการให้บริการวิชาการเพื่อสร้างความเขม้แข็งให้แก่ชุมชน 
  กลยุทธ์ท่ี............ แนวทางการขับเคลื่อน........ ตัวชี วัดที่..............     หลัก    รอง 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมการท้านุบ้ารุงศลิปะและวัฒนธรรม เพื่ออนุรักษ์ สืบสานและเช่ือมโยงกับประเพณีของท้องถิ่น 
  กลยุทธ์ที่............ แนวทางการขับเคลื่อน........ ตวัชี วัดที่..............     หลัก    รอง 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจดัการเชิงบูรณาการเพื่อความเข้มแข็งและยั่งยืน 
  กลยุทธ์ที่............ แนวทางการขับเคลื่อน........ ตัวชี วัดที่..............     หลัก    รอง 

 

 3.2 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน (ถ้ามี) 
  นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 3 กลยุทธ์ที่ 3.1,3.3 มาตรการที่ 3.1.1, 3.3.1 

 

4.  ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 4.1 ลักษณะการด าเนินงาน   โครงการ     การด้าเนินงาน 

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

5.  ผู้รับผิดชอบ  
5.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ   ภาควิชาชีวเคม ี

5.2 ผู้รับผิดชอบ   ผศ.น.สพ.ดร.พันธุ์ชนะ สงวนเสรมิศร ี โทร 4740  

5.3 ผู้ประสานงาน   นางกัญญ์ชลา  สีหาโคตร  โทร 4704 

5.4 ผู้รายงานผล   ผศ.น.สพ.ดร.พันธุ์ชนะ สงวนเสรมิศร ี โทร 4740 

 

NU-PL-63 002 
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 6. หลักการและเหตุผล 
เนื่องจากภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้ผลิตบัณฑิตจ้านวน 3 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรวิทยาศาตรบัณฑิต 

สาขาวิชาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
ชีวเคมี ซึ่งจบการศึกษาไปแล้วนั นสามารถท้างานในสาขาที่จบการศึกษาหรือใกล้เคียง ร่วมทั งศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ น และเป็นประจ้าทุก
ปีบัณฑิตที่จบการศึกษาจะไดเ้ข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ณ มหาวิทยลัยนเรศวร และเพื่อเป็นการแสดงความยินดีกับบัณฑิตที่ก้าลังจะ
เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรทุกคน ร่วมทั งบัณฑิตจะได้รับโอกาสถ่ายภาพร่วมกับคณาจารย์ และเป็นการให้รุ่นพี่และนิสิตปัจจุบันได้
ร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตด้วย  ทั งนี ยังมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างบัณฑิตกับคณาจารย์ นิสิตปัจจุบัน ศิษย์เก่า และเพื่อเก็บ
ข้อมูลบัณฑิตจัดเป็นฐานข้อมูล ถึงสภาวการณ์มีงานท้า การศึกษาต่อ และความคิดเห็นของผู้ ใช้บัณฑิตต่อไป นอกจากนี ยังเป็นการท้าให้
บัณฑิตได้เกิดความภาคภูมิใจและเห็นความส้าคัญของภาควิชา คณะและสถาบันที่ตนได้ศึกษามากยิ่งขึ น  
 
7. วัตถุประสงค์ 

1) เพือ่แสดงความยินดตี่อความสา้เร็จของบัณฑติภาควิชาชีวเคม ี
2) เพื่อสร้างความสมัพันธ์อันดีระหว่างอาจารย์ บัณฑิต ศิษย์ปัจจุบนั และศิษย์เก่า 
3) เพื่อให้ทุกคนมีโอกาสในการร่วมแสดงความยินดีกับบณัฑิต และแลกเปลีย่นความคดิเห็นระหว่างบณัฑิตกับคณาจารย์ 
    เพื่อน้าข้อมูลทีเ่ป็นประโยชน์เพื่อใช้ในการปรับปรุงหลักสตูรและกิจกรรมของภาควิชาชีวเคมี 

 

8.  เป้าหมายของโครงการ 
      8.1. เป้าหมายการด าเนินงาน 

เชิงผลผลิต(Output) มีการแสดงความยินดีต่อความส้าเร็จของบัณฑิตภาควิชาชีวเคมี 
เชิงผลลัพธ์
(Outcome) 

น้าข้อมูลที่ไดจ้ากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างบัณฑติกับคณาจารย์มาประกอบการ
พิจารณาเพื่อใช้ในการปรับปรุงหลกัสูตรและกิจกรรมของภาควิชาชีวเคมี 

 8.2 กลุม่เป้าหมาย (รายกิจกรรม) 
เป้าหมาย หน่วยนับ จ านวน 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 
จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ
จ านวนทั้งสิน้ 

คน 195 - - 

นิสิต คน 120 - - 
บุคลากรสายวิชาการ คน 26 - - 
บุคลากรสายสนับสนุน คน 4 - - 
ประชาชน/สังคม  หน่วยงาน - - - 
ศิษย์เก่า คน 5 - - 
องค์กร/ระบบบริหารจัดการ  หน่วยงาน - - - 
หลักสตูร หลักสตูร 3 - - 
อื่นๆ  
- บัณฑิตที่เข้ารับพระราชทาน
ปริญญาบัตร 
- ผู้ปกครองหรือญาติบัณฑิต 

คน  
30 
 

10 

- - 
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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. ขออนุมัติโครงการและแต่งตั ง
คณะกรรมการด้าเนินงาน 

  

  

                     

ขั นด้าเนินการ (D) 
1. ด้าเนินกิจกรรมแสดงความยินดี
กับบัณฑิตของภาควิชาท่ีเข้ารับ
พระราชทานปรญิญาบตัร            

  

 

          

ขั นสรุปและประเมินผล (C) 
1. สรุปผลพร้อมทั งประเมินผล 

    
 

        

ขั นปรับปรุงตามผลการประเมิน(A) 
1. วิเคราะห์การด้าเนินงานและ
ก้าหนดแนวทางการจัดโครงการใน
ครั งต่อไป 

    

 

        

รวม 15,000.-   15,000.- - - - 
 

9. งบประมาณ  
 9.1 แหล่งงบประมาณ 

  เงินรายได้ 15,000.-บาท        งบประมาณแผ่นดิน...................................บาท   
  แหล่งทุนภายนอก...............................บาท     เงินกู้...................................บาท   
กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุนการจัดการศึกษา ภาควิชาชีวเคมี  

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

ล าดับ รายการ จ านวน (บาท) 
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางราชการ (ค่าเบี ยเลี ยง/ที่พัก/ค่าพาหนะ) 2,000.- 
2. ค่าอาหารว่าง 3,000.- 
3. ค่าอาหารและเครื่องดื่ม 2,000.- 
4. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 2,000.- 
5. ค่าจ้างเหมาบริการ 2,000.- 
6. ค่าของที่ระลึก 1,000.- 
7. ค่าวัสดุในโครงการ 2,000.- 
8. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 1,000.- 

 รวม 15,000.- 
*หมายเหตุ   ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 

 

10.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ (รายกิจกรรม) 
ล าดับ รายการ กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 

10.1 วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม ตุลาคม 2562 – 
มกราคม 2563 

- - 

10.2 สถานท่ีจัดกิจกรรม ภาควิชาชีวเคมี  
คณะวิทยาศาสตร์
การแพทย์ 
มหาวิทยาลยันเรศวร   

- - 

 
 

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

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 
 ปริมาณ 
 
 
 
 
 คุณภาพ 
 

1. ร้อยละ 80 ของจ้านวนนิสิต
และอาจารย์ ของภาควิชาเข้า
ร่วมกิจกรรมแสดงความยินดีกับ
บัณฑิตของภาควิชาท่ีเข้ารับ
พระราชทานปรญิญาบตัร 
1. ได้สร้างความสมัพันธ์ระหว่าง
คณาจารย์ ศิษย์เก่าและศิษย์
ปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง 

- - 
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12. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 สกอ.    ตัวชี วัดที ่ 2.1   สงป.   ตัวชี วัดที่.................  EdPEx   หมวดที่................. 
 ก.พ.ร   ตัวชี วัดที่  14   สมศ.   ตัวชี วัดที ่ 2  

 

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1)  เป็นการสร้างเครือข่ายความสมัพันธ์ระหว่างคณาจารย์ ศิษย์ปัจจุบัน และศิษยเ์ก่า สาขาวิชาชีวเคมี 

 

14. การติดตามและประเมินผลโครงการ  (โปรดระบุให้ชัดเจน)  
1. การประเมินผลเชิงปริมาณ ตามตัวชี วัด (KPI) ที่ก้าหนด 

 
 
 
 ....................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                 (ผศ.น.สพ.ดร.พันธุ์ชนะ  สงวนเสรมิศรี) 
 
                  .....................................................หัวหน้าภาควิชา 
                 (ผศ.น.สพ.ดร.พันธุ์ชนะ  สงวนเสรมิศรี) 
 
           .....................................................คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
                 (รศ.ดร.สุขกิจ  ยะโสธรศรีกลุ) 
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1. รหัสโครงการ  (ตามเล่มรายได้) โครงการพัฒนาคุณภาพองค์กร 
   รหัสโครงการ   ชค.401/63 โครงการพัฒนาศักยภาพและเครือข่ายงานวิจัย 
 

Value Chain    ต้นน ้า   กลางน ้า   ปลายน ้า   
 

2.  ความสอดคล้องกับพันธกิจมหาวิทยาลัย 
 การผลติบณัฑิต      หลัก    รอง  การวิจัย   หลัก    รอง 
 การบริการวิชาการแก่สังคม     หลัก    รอง  การท้านุบ้ารุงศิลปวัฒนธรรม    หลัก    รอง 
 บริหารจดัการ      หลัก    รอง 

 

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

    ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตให้มีคณุภาพฯ 
  กลยุทธ์ที่............ แนวทางการขับเคลื่อน........ ตัวชี วัดที่..............     หลัก    รอง 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพิม่ขีดความสามารถการวิจยั เพื่อสร้างนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ 
  กลยุทธ์ที ่2.2  แนวทางการขับเคลื่อน 2.2.1 ตัวชี วัดที ่2.2.1.1  หลัก    รอง 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสรมิสร้างศักยภาพการให้บริการวิชาการเพื่อสร้างความเขม้แข็งให้แก่ชุมชน 
  กลยุทธ์ที่............ แนวทางการขับเคลื่อน........ ตัวชี วัดที่..............     หลัก    รอง 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมการท้านุบ้ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 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 2 กลยุทธ์ที่ 2.2 มาตรการที่ 2.2.1 

 

4.  ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 4.1 ลักษณะการด าเนินงาน   โครงการ     การด้าเนินงาน 

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

5.  ผู้รับผิดชอบ  
5.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ   ภาควิชาชีวเคม ี

5.2 ผู้รับผิดชอบ   ดร.สราวุธ   สัตยากว ี  โทร 4760  

5.3 ผู้ประสานงาน   นางกัญญ์ชลา  สีหาโคตร  โทร 4704 

5.4 ผู้รายงานผล   ดร.สราวุธ   สัตยากว ี  โทร 4760 
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 6. หลักการและเหตุผล 
เนื่องจากตามนโยบายยุทธศาสตร์ของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ และ มหาวิทยาลัยนเรศวรที่ต้องการให้การพัฒนางานวิจัยให้

มีช่ือเสียงในระดับชาติและนานาชาติ โดยมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ การวิจัย และการพึ่งพาตนเอง ซึ่งภาควิชาฯ ได้ตระหนักถึง
ภารกิจท่ีส้าคัญด้านงานวิจัย ที่เป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาในด้านความรู้ การพัฒนาการเรียนการสอนและการบริการวิชาการสู่สังคม โดย
ได้มีการสนับสนุนการด้าเนินการวิจัยของคณาจารย์และนิสิตในหน่วยงานมาอย่างต่อเนื่อง ในการส่งเสริมศักยภาพอาจารย์และนิสิตให้
สามารถผลิตผลงานวิจัยให้มีคุณภาพในระดับสากลสอดคล้องกับปัญหาของสังคมและประเทศชาติและสามารถน้าผลงานวิจัยไปใช้
พัฒนาการเรียนการสอนและการพัฒนาชุมชม 

เพื่อเป็นการส่งเสริมให้มีการสร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยให้มากขึ น สร้างความเข้มแข็งของศักยภาพ
งานวิจัย ผลิตผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพสูง ตลอดจนมีผลงานการตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัยของอาจารย์ นิสิตบัณฑิตศึกษาและบุคลากรในระดับ
นานาชาติเพิ่มมากขึ น ทางภาควิชาได้จัดโครงการ “ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพงานวิจัยของภาควิชา” โดยการเชิญวิทยากรผู้มีความรู้/
ความเช่ียวชาญ จากสหสาขาวิชาที่สามารถบูรณาการองค์ความรู้และต่อยอดงานวิจัยร่วมกับสาขาวิชาชีวเคมี มาให้ความรู้ กลยุทธ์ในการ
พัฒนางานวิจัย สร้างเครือข่ายความร่วมมือ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ให้ค้าแนะน้าในการเขียนบทความวิจัย ทั งนี เพื่อเป็นประโยชน์ใน
ส่งเสริมการเขียนบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติต่อไป 
7. วัตถุประสงค์ 

6.1 เพื่อให้คณาจารย ์นิสิต และบคุลากรได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณด์้านงานวิจัย 
6.2 เพื่อสรา้งเครือข่ายความร่วมมอืของอาจารย์ในภาควิชา ร่วมกับอาจารย์จากสหสาขาวิชาที่สามารถบูรณาการองค์ความรู ้

                 และต่อยอดงานวิจัยร่วมกับสาขาวิชาชีวเคม ี
6.3 เพื่อให้คณาจารย์ นสิิต และบคุลากรสามารถจัดท้าบทความวิจยัเพื่อส่งตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติได ้

8.  เป้าหมายของโครงการ 
      8.1. เป้าหมายการด าเนินงาน 

เชิงผลผลิต(Output) คณาจารย ์นิสิต และบคุลากรได้แลกเปลีย่นเรยีนรู้ประสบการณ์ด้านงานวิจัย 
เชิงผลลัพธ์
(Outcome) 

มีเครือข่ายความร่วมมือของอาจารย์ในภาควิชา ร่วมกับอาจารย์จากสหสาขาวิชาทีส่ามารถ
บูรณาการองค์ความรู้และต่อยอดงานวิจัยร่วมกับสาขาวิชาชีวเคม ี

 

 8.2 กลุม่เป้าหมาย (รายกิจกรรม) 
เป้าหมาย หน่วยนับ จ านวน 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 
จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ
จ านวนทั้งสิน้ 

คน 65 - - 

นิสิต คน 30 - - 
บุคลากรสายวิชาการ คน 26 - - 
บุคลากรสายสนับสนุน คน 4 - - 
ประชาชน/สังคม  คน 3 - - 
ศิษย์เก่า คน 2 - - 
องค์กร/ระบบบริหารจัดการ  หน่วยงาน 1 - - 
หลักสตูร หลักสตูร 3 - - 
อื่นๆ .......................... คน - - - 
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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 งคณะกรรมการด้าเนินงาน 
2. ประชุมหารือท่ีประชุมภาคเรื่อง
รูปแบบและสถานท่ีการด้าเนิน
โครงการ 

  

    

                   

ขั นด้าเนินการ (D) 
1. ด้าเนินการจดักิจกรรม 

   
 

         

ขั นสรุปและประเมินผล (C) 
1. ประเมินความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

           

 

 

ขั นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A) 
1. วิเคราะห์การด้าเนินงานจากผล    
ประเมินและประสิทธิผลจาก
โครงการและ วางแผนเพื่อพัฒนาจัด
โครงการในครั งต่อไป 

            

 

รวม 10,000.-   2,000.-  3,000.-  3,000.-  2,000.- 
 
 

9. งบประมาณ  
 9.1 แหล่งงบประมาณ 

  เงินรายได้ 10,000.-บาท        งบประมาณแผ่นดิน...................................บาท   
  แหล่งทุนภายนอก...............................บาท     เงินกู้...................................บาท   
กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุนการจัดการศึกษา ภาควิชาชีวเคมี หมวดเงินอุดหนุน  

โครงการพัฒนาคุณภาพองค์กร 
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9.2 รายละเอยีดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
       (รายกิจกรรมและระบุแหล่งเงินให้สอดคล้องกับข้อที่ 9.1) 

ล าดับ รายการ จ านวน (บาท) 
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางราชการ (ค่าเบี ยเลี ยง/ที่พัก/ค่าพาหนะ) 1,000.- 
2. ค่าอาหารว่าง 1,000.- 
3. ค่าอาหารและเครื่องดื่ม 1,000.- 
4. ค่าเลี ยงรับรอง 1,000.- 
5. ค่าตอบแทนวิทยากร 1,000.- 
6. ค่าของที่ระลึก 1,000.- 
7. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 1,000.- 
8. ค่าจ้างเหมาบริการ 1,000.- 
9. ค่าวัสดุในโครงการ 1,000.- 
10. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 1,000.- 

 รวม 10,000.- 
*หมายเหตุ   ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 

10.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ (รายกิจกรรม) 
ล าดับ รายการ กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 

10.1 วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม ตุลาคม 2562 – 
กันยายน 2563 

- - 

10.2 สถานท่ีจัดกิจกรรม ภาควิชาชีวเคมี  
คณะวิทยาศาสตร์
การแพทย์ 
มหาวิทยาลยันเรศวร   

- - 

 

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

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 
 ปริมาณ 
 
 คุณภาพ 
 

1. จ้านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 
ไม่น้อยกว่า 80% 
1. คณาจารย์ นิสิต และ
บุคลากรได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์ด้านงานวิจัยกับ
ผู้เชี่ยวชาญภายนอก ซึ่ง
ประกอบด้วยอาจารย์จากต่าง
สาขาวิชาและนสิิตบณัฑติศึกษา
ต่างหลักสตูร 

- - 
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12. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 สกอ.    ตัวชี วัดที ่ 4.2, 4.3  สงป.   ตัวชี วัดที่.................  EdPEx   หมวดที่................. 
 ก.พ.ร   ตัวชี วัดที่  12   สมศ.   ตัวชี วัดที ่ 5, 6, 7  

 

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1) คณาจารย์ นสิิต และบุคลากรได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณด์้านงานวิจัยกับผูเ้ชี่ยวชาญภายนอก 
 2) มีการสร้างและ/หรือพัฒนาเครอืข่ายความร่วมมือของอาจารย์ในภาควิชา ร่วมกับอาจารย์จากสหสาขาวิชาที่ 
               สามารถบูรณาการองค์ความรู้และต่อยอดงานวิจัยร่วมกบัสาขาวิชาชีวเคมี 
           3) นิสิตในหลักสูตรได้แรงบันดาลใจและแนวทางในการพัฒนาและสร้างผลงานวิจัยของตนเอง 
 

14. การติดตามและประเมินผลโครงการ  (โปรดระบุให้ชัดเจน)  
1. การประเมินผลเชิงปริมาณ ตามตัวชี วัด (KPI) ที่ก้าหนด 

 
 

 ....................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                 (ดร.สราวุธ  สัตยากวี) 
 
                  .....................................................หัวหน้าภาควิชา 
                 (ผศ.น.สพ.ดร.พันธุ์ชนะ  สงวนเสรมิศรี) 
 
           .....................................................คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
                 (รศ.ดร.สุขกิจ  ยะโสธรศรีกลุ) 
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1. รหัสโครงการ  (ตามเล่มรายได้) โครงการพัฒนาคุณภาพองค์กร 
   รหัสโครงการ   ชค.402/63 โครงการจดัการประชุมระดับนานาชาติสาขาวิชาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล ครั งท่ี 7 (7th BMB) 
 

Value Chain    ต้นน ้า   กลางน ้า   ปลายน ้า   
 

2.  ความสอดคล้องกับพันธกิจมหาวิทยาลัย 
 การผลติบณัฑิต      หลัก    รอง   การวิจัย   หลัก    รอง 
 การบริการวิชาการแก่สังคม     หลัก    รอง  การท้านุบ้ารุงศิลปวัฒนธรรม    หลัก    รอง 
 บริหารจดัการ      หลัก    รอง 

 

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

   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลติบัณฑิตให้มีคณุภาพฯ 
  กลยุทธ์ที่............ แนวทางการขับเคลื่อน........ ตัวชี วัดที่..............     หลัก    รอง 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพิม่ขีดความสามารถการวิจยั เพื่อสร้างนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ 
  กลยุทธ์ที ่2.1   แนวทางการขับเคลื่อน 2.1.1  ตัวชี วัดที ่2.1.1.1  หลัก    รอง 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสรมิสร้างศักยภาพการให้บริกรวิชาการเพือ่สร้างความเขม้แข็งให้แก่ชุมชน 
  กลยุทธ์ที่............ แนวทางการขับเคลื่อน........ ตัวชี วัดที่..............     หลัก    รอง 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมการท้านุบ้ารุงศลิปะและวัฒนธรรม เพื่ออนุรักษ์ สืบสานและเช่ือมโยงกับประเพณีของท้องถิ่น 
  กลยุทธ์ที่............ แนวทางการขับเคลื่อน........ ตัวชี วัดที่..............     หลัก    รอง 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการเชิงบูรณาการเพื่อความเข้มแข็งและยั่งยืน 
  กลยุทธ์ที่............ แนวทางการขับเคลื่อน........ ตัวชี วัดที่..............     หลัก    รอง 

 

 3.2 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน (ถ้ามี) 
  นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 2 กลยุทธ์ที่ 2.2 มาตรการที่ 2.2.2 

 

4.  ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 4.1 ลักษณะการด าเนินงาน   โครงการ     การด้าเนินงาน 

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

5.  ผู้รับผิดชอบ  
5.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ   ภาควิชาชีวเคม ี

5.2 ผู้รับผิดชอบ   ผศ.น.สพ.ดร.พันธุ์ชนะ สงวนเสรมิศร ี โทร 4740  

5.3 ผู้ประสานงาน   นางกัญญ์ชลา  สีหาโคตร  โทร 4704 

5.4 ผู้รายงานผล   ผศ.น.สพ.ดร.พันธุ์ชนะ สงวนเสรมิศร ี โทร 4740 

 

NU-PL-63 002 
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 6. หลักการและเหตุผล 
ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ตระหนักถึงความส้าคัญของความร่วมมือกับนักวิจัยทั งใน

และต่างประเทศในอันที่จะพัฒนาองค์ความรู้ทั งที่เป็นงานวิจัยเพื่อก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่และงานวิจัยที่สามารถพัฒนาต่อยอดเชิง
นวัตกรรมซึ่งอาจน้าไปสู่การเป็นผู้ประกอบการ และโดยที่การประชุมระดับนานาชาติสาขาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล  ซึ่งจัดเป็นประจ้า
ทุก 2 ปีโดยสาขาวิชาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นเวทีวิชาการที่ได้รับการ
ยอมรับในระดับสากล ภาควิชาฯ จึงได้ตอบรับการเป็นเจ้าภาพหลักส้าหรับการประชุมครั งที่ 7 โดยมีสาขาวิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์
การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นเจ้าภาพร่วม การประชุมจะจัดขึ นที่โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก ระหว่างวันที่ 21 -22 
พฤษภาคม พ.ศ. 2562 โดยมีหัวข้อการประชุมคือ “Biochemistry: Bridging Research and Entrepreneurship” โดยมีผู้ร่วมประชุม
ประกอบไปด้วยอาจารย์มหาวิทยาลัย นักวิจัย และนิสิตนักศึกษา ประมาณ 360 คนจากท่ัวภูมิภาคของโลก โดยมีการน้าเสนอผลงานวิจัย
ทั งในรูปแบบ oral และ poster presentation โดยรับผลงานทั งในแบบ abstract และ proceeding โดยมุ่งหวังให้เกิดการสร้าง
เครือข่ายวิจัยในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพระดับโมเลกุล เป็นเวทีในการกระตุ้นให้เกิดแนวคิดสร้างสรรค์และความร่วมมือที่จะน้าองค์
ความรู้พื นฐานไปสู่นวัตกรรมอันจะก่อให้เกิดประโยชน์ในทางเศรฐกิจและการพัฒนาประเทศชาติต่อไป 
 
 

7. วัตถุประสงค์ 
 1) เพื่อเป็นเวทีสา้หรับอาจารย์ นักวิจัย และนสิิตนักศึกษา ในสาขาวิชาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกลุ สา้หรับเสนอผลงานวิจัย 
 2) เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างเข้าร่วม กระตุ้นให้เกิดแนวคิดสร้างสรรค์ในการสร้างองค์ความรู้พื นฐาน 
    ในสาขาวิชาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล 
3) เพื่อกระตุ้นให้มีการสร้างเครือขา่ยวิจัยในการน้าองค์ความรู้พื นฐานไปพัฒนาต่อยอดเชิงนวัตกรรมซึง่อาจน้าไปสู่การสร้าง 
    ผู้ประกอบการในอนาคตได ้

 

8.  เป้าหมายของโครงการ 
      8.1. เป้าหมายการด าเนินงาน 

เชิงผลผลิต (Output) มีการน้าเสนอผลงานทางวิชาการภาคบรรยายไม่ต่า้กว่า 30 เรื่อง และภาคโปสเตอร์ไมต่่้ากว่า 
90 เรื่อง 

เชิงผลลัพธ์
(Outcome) 

เกิดเครือข่ายความร่วมมือดา้นวิชาการและวิจัยระหว่างผู้เขา้ร่วมประชุม 
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 8.2 กลุม่เป้าหมาย (รายกิจกรรม) 
เป้าหมาย หน่วยนับ จ านวน 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 
จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น คน 460 - - 
นิสิต คน 50 - - 
บุคลากรสายวิชาการ คน 30 - - 
บุคลากรสายสนับสนุน คน 50 - - 
ประชาชน/สังคม....... 
นักวิชาการ นักวิจัย และนสิิตนักศกึษาใน
ระดับบณัฑติศึกษา ทั งชาวไทยและชาว
ต่างประเทศ 

 
 

คน 

 
 

300 

- - 

ศิษย์เก่า......... คน - - - 
องค์กร/ระบบบริหารจัดการ........... ระบุหน่วยนับ... - - - 
หลักสตูร........... ระบุหน่วยนับ... - - - 
อื่นๆ (วิทยากร) คน 15 - - 

 
 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 งคณะกรรมการด้าเนินงาน 
2. จัดประชุมเพื่อเตรียมงาน 
 

  

  

                     

ขั นด้าเนินการ (D) 
1. ประสานงานวิทยากร 
2. ประชาสัมพันธ์โครงการ 
3. จัดประชุมระดับนานาชาต ิ

 

 

      

 

    

ขั นสรุปและประเมินผล (C) 
1. จัดท้าสรุปผล  

         
 

   

ขั นปรับปรุงตามผลการประเมิน(A) 
1. สรุปและประเมินผลโครงการ 

         
 

   

รวม 100,000.-  30,000.- 30,000.-  40,000.-   
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9. งบประมาณ  
 9.1 แหล่งงบประมาณ 

  เงินรายได้          100,000.-บาท       งบประมาณแผ่นดิน...................................บาท   
       เงินกู้...................................บาท   
กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุนการจัดการศึกษา ภาควิชาชีวเคมี หมวดเงินอุดหนุน  

โครงการพัฒนาคุณภาพองค์กร 
 
   ค่าลงทะเบียนจากผู้เข้าอบรม   935,000.-บาท   (หลังหักเข้ามหาวิทยาลัย 10%) เหลือ  841,500.-บาท 

รายการ 
ลงทะเบียน early 

(ระหว่างวันท่ี 1 พ.ย. 
– 31 ธ.ค. 62) 

ลงทะเบีน late 
(ระหว้างวันท่ี 1 ม.ค. – 

30 เม.ย. 63) 
จ้านวนผู้ลงทะเบียน จ้านวนเงิน 

member student          2,500           3,500               50        125,000  
non-member student          3,000           4,000              100        300,000  
BMB-member          3,200           4,200              100        320,000  
non-member          3,800           4,800               50        190,000  

รวมจ้านวนเงินจากค่าลงทะเบยีนทั งสิ น       935,000  
 
  แหล่งทุนภายนอก      1,000,000.-บาท  (หลังหักเข้ามหาวิทยาลัย 10%) เหลือ  900,000.-บาท 

 รายได้จากเงินบริจาค / สปอนเซอร์ /จากสาขาวิชาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรม
ราชูปถัมภ์ 

  
9.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
       (รายกิจกรรมและระบุแหล่งเงินให้สอดคล้องกับข้อที่ 9.1) 
 9.2.1 เงินรายได้ 100,000.-บาท 

ล าดับ รายการ จ านวน (บาท) 
1. ค่าอาหารและเครื่องดื่ม 30,000.- 
2. ค่าอาหารว่าง 10,000.- 
3. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 10,000.- 
4. ค่าของที่ระลึก 10,000.- 
5. ค่าจ้างเหมาบริการ 20,000.- 
6. ค่าวัสดุในโครงการ 10,000.- 
7. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 10,000.- 

 รวม 100,000.- 
*หมายเหตุ   ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
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9.2.2 ค่าลงทะเบียนจากผู้เข้าอบรม 935,000.-บาท (หลังหักเข้ามหาวิทยาลัย 10%) เหลือ  841,500.-บาท 
ล าดับ รายการ จ านวน (บาท) 

1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางราชการในประเทศและต่างประเทศของวิทยากร 
(เบี ยเลี ยง/ที่พัก/ค่าพาหนะ) 

300,000.- 

2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางราชการ(เบี ยเลี ยง/ที่พัก/ค่าพาหนะ) 100,000.- 
3. ค่าตอบแทนวิทยากร 100,000.- 
4. ค่าเช่ารถตู้พร้อมน ้ามัน 50,000.- 
5. เงินสมทบพนักงานขับรถ 5,000.- 
6. ค่าวัสดุเชื อเพลิง 20,000.- 
7. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 10,000.- 
8. ค่าจ้างเหมาบริการ 70,000.- 
9. ค่าการแสดง 30,000.- 
10. ค่าของที่ระลึก 30,000.- 
11. ค่าวัสดุในโครงการ 100,000.- 
12. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  26,500.- 

 รวม 841,500.- 
*หมายเหตุ   ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
9.2.3 แหล่งทุนภายนอก   1,000,000.-บาท (หลังหักเข้ามหาวิทยาลัย 10%) เหลือ  900,000.-บาท 
รายได้จากเงินบริจาค / สปอนเซอร์ /จากสาขาวิชาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล สมาคมวิทยาศาสตร์ 
แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์  

ล าดับ รายการ จ านวน (บาท) 
1. ค่าเลี ยงรับรอง 150,000.- 
2. ค่าอาหารและเครื่องดื่ม 140,000.- 
3. ค่าอาหารว่าง 100,000.- 
4. ค่าเช่าห้องประชุม  200,000.- 
5. ค่าเช่าบ้ารุงทรัพย์สิน เช่น ค่าเช่าเครื่องเสียง/อุปกรณ์สื่อโสตทัศนูปกรณ์ 50,000.- 
6. ค่าจ้างเหมาบริการ/ค่าจ้างท้าไวนิล/แผ่นพับ/ค่าจ้างถ่ายเอกสาร/ค่าจ้างท้าสื่อ

ประชาสัมพันธ์/ค่าจ้างจัดท้าเว็บไซต์/ค่าจ้างจัดท้า backdrop/ค่าจ้างจัดท้า
ดอกไม้/ค่าจ้างจัดท้าหนังสือ 

100,000.- 

7. ค่าวัสดุในโครงการ 50,000.- 
8. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  10,000.- 
9. ค่าสนับสนุนพัฒนาวิชาการสาขาวิชาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล  

สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์  
(50% จากเงินรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย) 

100,000.- 

 รวม 900,000.- 
*หมายเหตุ   ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
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10.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ (รายกิจกรรม) 
ล าดั
บ 

รายการ กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 

10.1 วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม ตุลาคม 2562 - มิถุนายน 
2563 

- - 

10.2 สถานท่ีจัดกิจกรรม คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
มหาวิทยาลยันเรศวร และ
โรงแรมท๊อปแลนด์ 
พิษณุโลก 

- - 

 
 

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

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 
 ปริมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 คุณภาพ 
 

1. มีการน้าเสนอผลงานทางวิชาการ
ภาคบรรยายไม่ต่า้กว่า 30 เรื่อง 
และภาคโปสเตอร์ไมต่่้ากว่า 90 
เรื่อง 
2. มีรายงานการประชุมวิชาการ ใน
รูปสิ่งพิมพ์หรือสื่ออิเล็คโทรนิกส์ ซึง่
ประกอบไปด้วยบทคัดย่อของการ
น้าเสนอทั งในภาคบรรยายและภาค
โปสเตอร ์
1. มีผลการประเมินความพึงพอใจ
ทั งในส่วนของการจัดประชุม
วิชาการและโอกาสในการสร้าง
ความร่วมมือในอนาคตซึ่งเป็นผล
สืบเนื่องจากการประชุม ในระดับดี 

- - 

 

12. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 สกอ.    ตัวชี วัดที ่ 4.2, 4.3  สงป.   ตัวชี วัดที่.................  EdPEx   หมวดที่................. 
 ก.พ.ร   ตัวชี วัดที่  12   สมศ.   ตัวชี วัดที ่ 5, 6, 7  

 

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1) มีเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการและวิจัยระหว่างหน่วยงานทั งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ 
2) มีผลงานท่ีอาจได้รับการพัฒนาต่อยอดเชิงนวัตกรรมที่น้าไปสู่การสร้างผู้ประกอบการจากฐานงานวจิัย 
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14. การติดตามและประเมินผลโครงการ  (โปรดระบุให้ชัดเจน)  
1. การประเมินผลเชิงปริมาณ ตามตัวชี วัด (KPI) ที่ก้าหนด 

 
 
 ....................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                 (ผศ.น.สพ.ดร.พันธุ์ชนะ  สงวนเสรมิศรี) 
 
                  .....................................................หัวหน้าภาควิชา 
                 (ผศ.น.สพ.ดร.พันธุ์ชนะ  สงวนเสรมิศรี) 
 
           .....................................................คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
                 (รศ.ดร.สุขกิจ  ยะโสธรศรีกลุ) 
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1. รหัสโครงการ  (ตามเล่มรายได้) โครงการพัฒนาคุณภาพองค์กร 
    รหัสโครงการ   ชค.403/63 โครงการค่ายส้าหรับนักชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุลรุ่นเยาว์ (TYBC 2020) 
 

Value Chain    ต้นน ้า   กลางน ้า   ปลายน ้า   
 

2.  ความสอดคล้องกับพันธกิจมหาวิทยาลัย 
 การผลติบณัฑิต      หลัก    รอง   การวิจัย   หลัก    รอง 
 การบริการวิชาการแก่สังคม     หลัก    รอง  การท้านุบ้ารุงศิลปวัฒนธรรม    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.่........... แนวทางการขับเคลื่อน........ ตัวชี วัดที่..............     หลัก    รอง 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพิม่ขีดความสามารถการวิจยั เพื่อสร้างนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ 
  กลยุทธ์ที ่2.1   แนวทางการขับเคลื่อน 2.1.1  ตัวชี วัดที ่2.1.1.1  หลัก    รอง 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสรมิสร้างศักยภาพการให้บริกรวิชาการเพือ่สร้างความเขม้แข็งให้แก่ชุมชน 
  กลยุทธ์ที่............ แนวทางการขับเคลื่อน........ ตัวชี วัดที่..............     หลัก    รอง 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมการท้านุบ้ารุงศลิปะและวัฒนธรรม เพื่ออนุรักษ์ สืบสานและเช่ือมโยงกับประเพณีของท้องถิ่น 
  กลยุทธ์ที่............ แนวทางการขับเคลื่อน........ ตัวชี วัดที่..............     หลัก    รอง 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการเชิงบูรณาการเพื่อความเข้มแข็งและยั่งยืน 
  กลยุทธ์ที่............ แนวทางการขับเคลื่อน........ ตัวชี วัดที่..............     หลัก    รอง 

 

 3.2 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน (ถ้ามี) 
  นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 2 กลยุทธ์ที่ 2.2 มาตรการที่ 2.2.2 

 

4.  ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 4.1 ลักษณะการด าเนินงาน   โครงการ     การด้าเนินงาน 

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

5.  ผู้รับผิดชอบ  
5.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ   ภาควิชาชีวเคม ี

5.2 ผู้รับผิดชอบ   ผศ.ดร.วรศักดิ ์  แก้วก่อง  โทร 4527  

5.3 ผู้ประสานงาน   นางกัญญ์ชลา  สีหาโคตร  โทร 4704 

5.4 ผู้รายงานผล   ผศ.ดร.วรศักดิ ์  แก้วก่อง  โทร 4527 
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 6. หลักการและเหตุผล 
 ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลัยนเรศวร และสาขาวิชาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกลุ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่ง

ประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ ์เห็นความส้าคัญของการสนับสนนุให้นักวิจัยรุ่นเยาว์ในชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกลุ ซึ่งนักได้ว่าเป็น
ทรัพยากรที่มีความส้าคญั ที่จะเปน็กลไกหลักในการพัฒนาประเทศในอนาคต ทั งนี  โครงการค่ายส้าหรับนักชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุลรุ่น
เยาว์ (TYBC 2020) นับเป็นเวทีทีเ่ปิดโอกาสให้นักวิจยัรุ่นเยาว์ของสาขาชีวเคมีในหน่วนงานต่าง ๆ ทั่วประเทศ ได้มีเวทีในการแลกเปลี่ยน
ความรู้และแนวคิดที่อาจจะน้าไปสู่การเกดิความร่วมมือและเครือขา่ยวิจัยต่อไปในอนาคต โดยผู้เข้ารว่มโครงการจะมโีอกาสได้เข้าร่วม
กิจกรรมที่ช่วยในการเตรยีมความพร้อมของนักวิจัยรุ่นใหม่ในเส้นทางอาชีพของนักวิจัยและนวัตกร ที่มีความสามารถในการท้าวิจัยพื นฐาน
เพื่อสร้างองค์ความรู้ที่น้ามาสร้างสรรค์เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่มปีระโยชน์และศักยภาพสูง สามารถน้าไปใช้ในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่
ส้าคัญของประเทศ อันจะน้าไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนได้ในอนาคต 

 ทั งนี ค่ายส้าหรับนักชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุลรุ่นเยาว์ จะจัดกิจกรรมในช่วงก่อนการประชุมระดับนานาชาติสาขาวิชาชีวเคมี
และชีววิทยาโมเลกลุที่จัดขึ นทุกสองปี ในครั งนี จะจัดกิจกรรมระหวา่งวันท่ี 19 – 20 พฤษภาคม 2562 ณ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
มหาวิทยาลยันเศวร มผีู้เข้าร่วมกิจกรรม คือ อาจารย์มหาวิทยาลัยรุน่ใหม่ นักวิจัยหลังปรญิญาเอก และนิสิตนักศึกษาระดับปรญิญาเอก 
ประมาณ 25 คน จากท่ัวทุกภูมิภาคของประเทศ โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องน้าเสนอผลงานในการประชุมระดับนานาชาตสิาขาวิชา
ชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล ครั งท่ี 7 ด้วย ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะมโีอกาสเข้าร่วมฟังบรรยายจาก Plenary speaker ที่เชิญมาในงานประชุม 
ได้ร่วมกิจกรรมแลกเปลีย่นเรยีนรูก้ับนักวิจัยในสาขาที่หลากหลาย ได้ฟังการบรรยายเพื่อสร้างแรงบันดาลใจจากนักวิจยัรุ่นใหม่และนักวจิัย
ดีเด่นที่ได้รับรางวัลจากสมาคมฯ อีกทั งได้รวมกลุม่พัฒนานวัตกรรมวิจัยกับส้านักนวัตกรรมแห่งชาติอีกด้วย 

 
 

7. วัตถุประสงค์ 
 เพื่อให้นักวิจัยรุ่นเยาว์ในสาขาวิชาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุลมโีอกาสแลกเปลี่ยนความรู้และได้มีแนวทางการพัฒนาตนเองเพื่อ

เป็นนักวิจัยที่สามารถสร้างองค์ความรู้พื นฐานในสาขาวิชา และสร้างงานวิจัยท่ีสามารถพัฒนาเป็นนวัตกรรมได้ อีกทั งมีความเข้าใจแนวคดิ
แบบผู้ประกอบการเพื่อสามารถพัฒนางานท่ีตอบสนองความต้องการของตลาดจริง หรือสามารถก้าวไปเป็นนวัตกรทีส่ามารถน้าความรูม้า
ต่อยอดเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน รวมทั งยังเป็นการส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือการวิจยัระหว่างนักวิจัยเหล่านี ในอนาคต 
 

8.  เป้าหมายของโครงการ 
      8.1. เป้าหมายการด าเนินงาน 

เชิงผลผลิต (Output) มีการสร้างเครือข่ายนักวิจัยระหว่างสถาบันจากหลากหลายสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับชีวเคมีละ
ชีววิทยาโมเลกลุ  

เชิงผลลัพธ ์Outcome) เครือข่ายงานวิจัยที่เกดิขึ นน้าไปสูค่วามร่วมมือด้านงานวิจัย การเรียนการสอน การเป้น
หน่วยงานแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ การฝึกงาน สหกจิศึกษา รวมไปถึงการบริการวิชาการ
ระหว่างสถาบันต่อไปในอนาคต 
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 8.2 กลุม่เป้าหมาย (รายกิจกรรม) 
เป้าหมาย หน่วยนับ จ านวน 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 
จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น คน 110 - - 
นิสิต คน 18 - - 
บุคลากรสายวิชาการ คน 25 - - 
บุคลากรสายสนับสนุน คน 15 - - 
ประชาชน/สังคม....... คน - - - 
ศิษย์เก่า......... คน - - - 
องค์กร/ระบบบริหารจัดการ........... ระบุหน่วยนับ... - - - 
หลักสตูร........... ระบุหน่วยนับ... - - - 
อื่นๆ: วิทยากรและผู้ทรงคณุวุฒิ คน 22 - - 
อื่นๆ: ผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ คน 30   

 
 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 งคณะกรรมการด้าเนินงาน 
2. จัดประชุมเพื่อเตรียมงาน 

  

  

                     

ขั นด้าเนินการ (D) 
1. จัดประชุมระดับนานาชาต ิ

        
 

    

ขั นสรุปและประเมินผล (C) 
1. จัดท้าสรุปผล  

         
 

   

ขั นปรับปรุงตามผลการประเมิน(A) 
1. สรุปและประเมินผลโครงการ 

         
 

   

รวม 20,000.-  5,000.- 5,000.-  10,000.-   
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9. งบประมาณ  
 9.1 แหล่งงบประมาณ 

  เงินรายได้          20,000.-บาท       งบประมาณแผ่นดิน...................................บาท   
       เงินกู้...................................บาท   
กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอดุมศึกษา งานสนับสนุนการจัดการศึกษา ภาควิชาชีวเคมี หมวดเงินอุดหนุน  

โครงการพัฒนาคุณภาพองค์กร 
 
  แหล่งทุนภายนอก      70,000.-บาท  (หลังหักเข้ามหาวิทยาลัย 10%) เหลือ  63,000.-บาท 

 รายได้จากเงินบริจาค / สปอนเซอร์ /จากสาขาวิชาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรม
ราชูปถัมภ์ 

 

9.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
       (รายกิจกรรมและระบุแหล่งเงินให้สอดคล้องกับข้อที่ 9.1) 
 9.2.1 เงินรายได้ 20,000 บาท 

ล าดับ รายการ จ านวน (บาท) 
1. ค่าอาหารและเครื่องดื่ม 5,000.- 
2. ค่าอาหารว่าง 3,000.- 
3. ค่าเลี ยงรับรอง 5,000.- 
4. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 1,000.- 
5. ค่าของที่ระลึก 1,000.- 
6. ค่าจ้างเหมาบริการ 3,000.- 
7. ค่าวัสดุในโครงการ 1,000.- 
8. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 1,000.- 

 รวม 20,000.- 
*หมายเหตุ   ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
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9.2.1 แหล่งทุนภายนอก   70,000.-บาท  (หลังหักเข้ามหาวิทยาลัย 10%) เหลือ  63,000.-บาท 
รายได้จากเงินบริจาค / สปอนเซอร์ /จากสาขาวิชาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล สมาคมวิทยาศาสตร์ 
แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ ์

ล าดับ รายการ จ านวน (บาท) 
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางราชการในประเทศและต่างประเทศของวิทยากร 

(เบี ยเลี ยง/ที่พัก/ค่าพาหนะ) 
15,000.- 

2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางราชการ (เบี ยเลี ยง/ที่พัก/ค่าพาหนะ) 15,000.- 
3. ค่าตอบแทนวิทยากร 5,000.- 
4. ค่าการแสดง 5,000.- 
5. ค่าเช่าห้องประชุม  5,000.- 
6. ค่าเช่าบ้ารุงทรัพย์สิน เช่น ค่าเช่าเครื่องเสียง/อุปกรณ์สื่อโสตทัศนูปกรณ์ 5,000.- 
7. ค่าจ้างเหมาบริการ/ค่าจ้างท้าไวนิล/แผ่นพับ/ค่าจ้างถ่ายเอกสาร/ค่าจ้างท้าสื่อ

ประชาสัมพันธ์ 
5,000.- 

8. ค่าวัสดุในโครงการ 5,000.- 
9. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 3,000.- 

 รวม 63,000.- 
*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 - มิถุนายน 
2563 

- - 

10.2 สถานท่ีจัดกิจกรรม คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
มหาวิทยาลยันเรศวร  

- - 

 

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

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 
 ปริมาณ 
 
 
 คุณภาพ 
 

1. มีการส่งเสรมิและพัฒนาศักยภาพ 
ของนักวิจัยจ้านวนอย่างน้อย 25 
คน 
1. มีการสร้างเครือข่ายนักวิจัย
ระหว่างสถาบันจากหลากหลาย
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับชีวเคมีละ
ชีววิทยาโมเลกลุ 

- - 
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 2. เครือข่ายงานวิจัยที่เกิดขึ น
น้าไปสู่ความร่วมมือด้านงานวิจัย 
การเรยีนการสอน การเป็น
หน่วยงานแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ 
การฝึกงาน สหกจิศึกษา รวมไปถึง
การบริการวิชาการระหว่างสถาบนั
ต่อไปในอนาคต 

  

 
12. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 

 สกอ.    ตัวชี วัดที ่ 4.2, 4.3  สงป.   ตัวชี วัดที่.................  EdPEx   หมวดที่................. 
 ก.พ.ร   ตัวชี วัดที่  12   สมศ.   ตัวชี วัดที ่ 5, 6, 7  

 

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1) มีการสร้างเครือข่ายนักวิจัยระหว่างสถาบันจากหลากหลายสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับชีวเคมีละชีววิทยาโมเลกุล น้าไปสู่ความ

ร่วมมือทางด้านวิชาการและวิจยัในอนาคต 
 

14. การติดตามและประเมินผลโครงการ  (โปรดระบุให้ชัดเจน)  
1. การประเมินผลเชิงปริมาณ ตามตัวชี วัด (KPI) ที่ก้าหนด 

 
 
 ....................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                 (ผศ.ดร.วรศักดิ์  แก้วก่อง) 
 
                  .....................................................หัวหน้าภาควิชา 
                 (ผศ.น.สพ.ดร.พันธุ์ชนะ  สงวนเสรมิศรี) 
 
           .....................................................คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
                 (รศ.ดร.สุขกิจ  ยะโสธรศรีกลุ) 
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1. รหัสโครงการ  (ตามเล่มรายได้) โครงการพัฒนาคุภาพการศึกษา 
   รหัสโครงการ   ชค.501/63 โครงการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ประจ้าปีการศึกษา 2562 ของภาควิชาชีวเคมี 
 

Value Chain    ต้นน ้า   กลางน ้า   ปลายน ้า   
 

2.  ความสอดคล้องกับพันธกิจมหาวิทยาลัย 
 การผลติบัณฑิต   หลัก    รอง  การวิจัย      หลัก    รอง 
 การบริการวิชาการแก่สังคม     หลัก    รอง  การท้านุบ้ารุงศิลปวัฒนธรรม    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 1.1.2 ตัวชี วัดที ่1.1.2.1  หลัก    รอง 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพิม่ขีดความสามารถการวิจยั เพื่อสร้างนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ 
  กลยุทธ์ที่............ แนวทางการขับเคลื่อน........ ตัวชี วัดที่..............     หลัก    รอง 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสรมิสร้างศักยภาพการให้บริการวิชาการเพื่อสร้างความเขม้แข็งให้แก่ชุมชน 
  กลยุทธ์ที่............ แนวทางการขับเคลื่อน........ ตัวชี วัดที่..............     หลัก    รอง 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมการท้านุบ้ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 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 1.3 มาตรการที่ 1.3.1 

 

4.  ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 4.1 ลักษณะการด าเนินงาน   โครงการ     การด้าเนินงาน 

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

5.  ผู้รับผิดชอบ  
5.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ   ภาควิชาชีวเคม ี

5.2 ผู้รับผิดชอบ   ผศ.น.สพ.ดร.พันธุ์ชนะ สงวนเสรมิศร ี โทร 4740  

5.3 ผู้ประสานงาน   นางกัญญ์ชลา  สีหาโคตร  โทร 4704 

5.4 ผู้รายงานผล   ผศ.น.สพ.ดร.พันธุ์ชนะ สงวนเสรมิศร ี โทร 4740 
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 6. หลักการและเหตุผล 
 ภาควิชาชีวเคมีได้เห็นความส้าคญัของการประกันคุณภาพการศึกษา จึงได้มีการจัดท้าสรุปผลการด้าเนินงานของภาควิชาตลอดปี
การศึกษา 2562 เพื่อพร้อมรับการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร และเผยแพร่ผลการประเมินให้บุคลากรทั งภายในและ
ภายนอกคณะได้รับทราบ เพื่อน้าผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการมาเป็นแนวทางในการจัดท้าแผนเพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงคุณภาพการศึกษาของภาควิชาในปีการศึกษาต่อไป 
 
7. วัตถุประสงค์ 
 1) เพื่อจัดท้ารายงานการประเมินตนเอง / ตรวจสอบการประกันคณุภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร (SAR/CAR) 
                ประจ้าปีการศึกษา 2562 ของภาควิชาชีวเคมี 
 2) เพื่อจัดท้ารายงานผลการประเมินคุณภาพภายในการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสตูร (YAR)  
                ประจ้าปีการศึกษา 2562 ของภาควิชาชีวเคมี 

 

8.  เป้าหมายของโครงการ 
      8.1. เป้าหมายการด าเนินงาน 

เชิงผลผลิต(Output) หลักสตูรของภาควิชาได้รับรับการประเมินจากหน่วยงานภายใน (Internal assessment)  
ครบทั ง 3 หลักสูตร โดยมีผลการประเมินตนเอง/ตรวจสอบการประกัน คุณภาพการศึกษา 
ระดับหลักสตูร ประจ้าปีการศึกษา 2562 ไม่ต่้ากว่า 3.51 

เชิงผลลัพธ์
(Outcome) 

น้าผลการประเมินคณุภาพการศึกษามาใช้เป็นแนวทางในการจัดท้าแผนในการพัฒนาปรับปรุง
คุณภาพการศึกษาของภาควิชาในปีการศึกษาต่อไป 

 

 8.2 กลุม่เป้าหมาย (รายกิจกรรม) 
เป้าหมาย หน่วยนับ จ านวน 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 
จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ
จ านวนทั้งสิน้ 

คน 33 - - 

นิสิต คน 10 - - 
บุคลากรสายวิชาการ คน 26 - - 
บุคลากรสายสนับสนุน คน 4 - - 
ประชาชน/สังคม  หน่วยงาน - - - 
ศิษย์เก่า คน - - - 
องค์กร/ระบบบริหารจัดการ  หน่วยงาน - - - 
หลักสตูร หลักสตูร 3 - - 
อื่นๆ  
กรรมการประเมินหลักสตูร 

คน 3 - - 
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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 งคณะท้างาน และขออนุมัติ
โครงการ 
2. ประชุมคณะท้างานเพื่อวาง
รูปแบบการด้าเนินงาน 
3. ประชุมและวางแผนการจดัท้า
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) 

  

  

                     

ขั นด้าเนินการ (D) 
1.ติดตามการดา้เนินงานตามตัวบ่งชี  
2. ท้าการรายงานการประเมิน
ตนเองใน (SAR) 
3. ท้าการตรวจสอบการงานการ
ประเมินตนเองจาก คณะกรรมการ 
(CAR) 
4. ท้ารายงานผลการประเมิน
คุณภาพภายใน (YAR) 

 

 

       

 

 

 

 

ขั นสรุปและประเมินผล (C) 
1. สรุปผลพร้อมทั งประเมินผล 

            
 

ขั นปรับปรุงตามผลการประเมิน(A) 
1. วิเคราะห์การด้าเนินงานและ
ก้าหนดแนวทางการจัดโครงการใน
ครั งต่อไป 

            

 

รวม 30,000.-  -   5,000.-  20,000.-  5,000.- 
 
 

9. งบประมาณ  
 9.1 แหล่งงบประมาณ 

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

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
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9.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
       (รายกิจกรรมและระบุแหล่งเงินให้สอดคล้องกับข้อที่ 9.1) 

ล าดับ รายการ จ านวน (บาท) 
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางราชการ (เบี ยเลี ยง/ที่พัก/ค่าพาหนะ) 5,000.- 
2. ค่าวัสดุเชื อเพลิง 2,000.- 
3. เงินสมทบพนักงานขับรถ 500.- 
4. ค่าเช่ารถตู้พร้อมน ้ามัน 2,500.- 
5. ค่าอาหารว่าง 3,000.- 
6. ค่าอาหารและเครื่องดื่ม 5,000.- 
7. ค่าเลี ยงรับรอง 5,000.- 
8. ค่าของที่ระลึก 2,000.- 
9. ค่าจ้างเหมาบริการ/ค่าจ้างถ่ายเอกสาร 1,000.- 
10. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 2,000.- 
11. ค่าวัสดุในโครงการ 1,000.- 
12. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 1,000.- 

 รวม 30,000.- 
*หมายเหตุ   ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 

 
10.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ (รายกิจกรรม) 

ล าดับ รายการ กจิกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 

10.1 วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม ตุลาคม 2562 – 
กันยายน 2563 

- - 

10.2 สถานท่ีจัดกิจกรรม ภาควิชาชีวเคมี  
คณะวิทยาศาสตร์
การแพทย์ 
มหาวิทยาลยันเรศวร   

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

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 
 ปริมาณ 
 
 
 
 
 คุณภาพ 
 

1. ผลการประเมินตนเอง/
ตรวจสอบการประกัน คุณภาพ
การศึกษา ระดับหลักสูตร 
ประจ้าปีการศึกษา 2562  
ไม่ต่้ากว่า 3.51 
1. มีการน้าผลการประเมิน
ตรวจสอบการประกันคุณภาพ
การศึกษา ระดับหลักสูตร 
(CAR) ไปพัฒนางานของ 
ภาควิชาต่อไป 

- - 

 
 

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

 

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1) มีการจัดท้ารายงานการประเมนิตนเอง (SAR) เสร็จสิ นภายในเดอืนมิถุนายน 2563 
 2) หลักสูตรของภาควิชาไดร้ับรับการประเมินจากหน่วยงานภายใน (Internal assessment) 
 3) มีรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน (SAR/CAR/YAR) ปการศึกษา 2562 ของภาควิชาชีวเคมี  
 

14. การติดตามและประเมินผลโครงการ  (โปรดระบุให้ชัดเจน)  
1. การประเมินผลเชิงปริมาณ ตามตัวชี วัด (KPI) ที่ก้าหนด 

 
 
 ....................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                 (ผศ.น.สพ.ดร.พันธุ์ชนะ  สงวนเสรมิศรี) 
 
                  .....................................................หัวหน้าภาควิชา 
                 (ผศ.น.สพ.ดร.พันธุ์ชนะ  สงวนเสรมิศรี) 
 
           .....................................................คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
                 (รศ.ดร.สุขกิจ  ยะโสธรศรีกลุ) 
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1. รหัสโครงการ  (ตามเล่มรายได้) โครงการสนับสนุนด้านการท้านุบ้ารุงศิลปวัฒนธรรม 
   รหัสโครงการ   ชค.601/63 โครงการท้านุบ้ารุงศิลปวัฒนธรรมของภาควิชาชีวเคมี 
 

Value Chain    ต้นน ้า   กลางน ้า   ปลายน ้า   
 

2.  ความสอดคล้องกับพันธกิจมหาวิทยาลัย 
 การผลติบณัฑิต      หลัก    รอง  การวิจัย      หลัก    รอง 
 การบริการวิชาการแก่สังคม     หลัก    รอง  การท้านุบ้ารุงศิลปวัฒนธรรม  หลัก    รอง 
 บริหารจดัการ      หลัก    รอง 

 

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

   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลติบัณฑิตให้มีคณุภาพฯ 
  กลยุทธ์ที่............ แนวทางการขับเคลื่อน........ ตัวชี วัดที่..............     หลัก    รอง 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพิม่ขีดความสามารถการวิจยั เพื่อสร้างนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ 
  กลยุทธ์ที่............ แนวทางการขับเคลื่อน........ ตัวชี วัดที่..............     หลัก    รอง 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสรมิสร้างศักยภาพการให้บริการวิชาการเพื่อสร้างความเขม้แข็งให้แก่ชุมชน 
  กลยุทธ์ที.่........... แนวทางการขับเคลื่อน........ ตัวชี วัดที่..............     หลัก    รอง 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมการท้านุบ้ารุงศลิปะและวัฒนธรรม เพื่ออนุรักษ์ สืบสานและเช่ือมโยงกับประเพณีของท้องถิ่น 
  กลยุทธ์ที ่4.2 แนวทางการขับเคลื่อน 4.2.1 ตัวชี วัดที ่4.2.1.1, 4.2.1.2 หลัก    รอง 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจดัการเชิงบูรณาการเพื่อความเข้มแข็งและยั่งยืน 
  กลยุทธ์ที่............ แนวทางการขับเคลื่อน........ ตัวชี วัดที่..............     หลัก    รอง 

 

 3.2 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน (ถ้ามี) 
   นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 5 กลยุทธ์ที ่5.3 มาตรการที่ 5.3.1 
 

4.  ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 4.1 ลักษณะการด าเนินงาน   โครงการ     การด้าเนินงาน 

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

5.  ผู้รับผิดชอบ  
5.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ   ภาควิชาชีวเคม ี

5.2 ผู้รับผิดชอบ   ผศ.ดร.ปนัดดา  จันทร์เนย  โทร 4631  

5.3 ผู้ประสานงาน   นางกัญญ์ชลา  สีหาโคตร  โทร 4704 

5.4 ผู้รายงานผล   ผศ.ดร.ปนัดดา  จันทร์เนย  โทร 4631 

 

NU-PL-63 002 
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 6. หลักการและเหตุผล 
ภาควิชาชีวเคมี ไดเ้ล็งเห็นถึงความส าคัญด้านท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม จึงได้ก าหนดจัดกิจกรรมท าบญุเนื่องในวันข้ึนปีใหม่และ

แสดงความเคารพต่ออาจารยภ์าควิชาที่ล่วงลับไปแล้ว และกิจกรรมรดน้ าด าหัวอาจารย์อาวุโส เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ (ปีใหม่ไทย) ของ
ภาควิชาชีวเคมี  

 
7. วัตถุประสงค์ 

1) เพื่อส่งเสริมจติสา้นึกในการอนุรักษ์ หวงแหน และเห็นคณุค่าของศิลปวัฒนธรรมภูมปิัญญาของไทย  
2) เพื่ออนุรักษ์ประเพณีของไทยท่ีดีงามที่สืบทอดปฏิบัติกันมาในภาควิชา  
3) เพื่อส่งเสริมความสมัพันธ์อันดีงามระหว่างบุคลากรและนิสิตในภาควิชา 

 

8.  เป้าหมายของโครงการ 
      8.1. เป้าหมายการด าเนินงาน 

เชิงผลผลิต(Output) 1) จัดกิจกรรมท้าบญุเนื่องในวันขึ นปีใหม่และแสดงความเคารพต่ออาจารยภ์าควิชาท่ีล่วงลับไป
แล้ว  
2) จัดกิจกรรมรดน ้าด้าหัวเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ (ปีใหมไ่ทย) 

เชิงผลลัพธ์
(Outcome) 

1) สร้างจิตส้านึกในการอนุรักษ์ หวงแหน และเห็นคณุค่าของศิลปวฒันธรรมภมูิปัญญาของไทย
และเป็นการอนุรักษ์ประเพณีของไทยท่ีดีงามที่สืบทอดปฏิบตัิกันม 

 

 8.2 กลุม่เป้าหมาย (รายกิจกรรม) 
เป้าหมาย หน่วยนับ จ านวน 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 
จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ
จ านวนทั้งสิน้ 

คน 135 130 - 

นิสิต คน 100 100 - 
บุคลากรสายวิชาการ คน 26 26 - 
บุคลากรสายสนับสนุน คน 4 4 - 
ประชาชน/สังคม  หน่วยงาน 1 - - 
ศิษย์เก่า คน - - - 
องค์กร/ระบบบริหารจัดการ  หน่วยงาน - - - 
หลักสตูร หลักสตูร 3 3 - 
อื่นๆ (พระภิกษุสงฆ์) คน 9 - - 

 
หมายเหตุ 
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมท้าบญุเนื่องในวันขึ นปีใหม่และแสดงความเคารพต่ออาจารย์ภาควิชาที่ล่วงลับไปแล้ว 
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมรดน ้าด้าหัวขอพรอาจารยเ์นื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ (ปีใหม่ไทย) 
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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. ขออนุมัติโครงการและแต่งตั ง
คณะกรรมการด้าเนินงาน 

      

  

                 

ขั นด้าเนินการ (D) 
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมท้าบุญเนื่องใน
วันขึ นปีใหม่และแสดงความเคารพ
ต่ออาจารยภ์าควิชาท่ีล่วงลับไปแลว้ 
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมรดน ้าด้าหัวขอ
พรอาจารยเ์นื่องในเทศกาลวัน
สงกรานต์ (ปีใหมไ่ทย) 

    

 

  

 

     

ขั นสรุปและประเมินผล (C) 
1. สรุปผลพร้อมทั งประเมินผล 

        
 

    

ขั นปรับปรุงตามผลการประเมิน(A) 
1. วิเคราะห์การด้าเนินงานและ
ก้าหนดแนวทางการจัดโครงการใน
ครั งต่อไป 

        

 

    

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

9. งบประมาณ  
 9.1 แหล่งงบประมาณ 

  เงินรายได้ 20,000.-บาท        งบประมาณแผ่นดิน...................................บาท   
  แหล่งทุนภายนอก...............................บาท     เงินกู้...................................บาท   
กองทุนท้านุบ้ารุงศิลปและวัฒนธรรม แผนงานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม งานท้านุบ้ารุงศิลปวัฒนธรรม ภาควิชาชีวเคมี   

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

ล าดับ รายการ จ านวน (บาท) 
1. ค่าอาหารและเครื่องดื่ม 5,000.- 
2. ค่าอาหารว่าง 3,000.- 
3. ค่าปัจจัยถวายพระสงฆ์ 2,500.- 
4. ค่าอาหารส้าหรับพระสงฆ์ 1,500.- 
5. ค่าตอบแทนผู้ประกอบพิธีการ 500.- 
6. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 2,000.- 
7. ค่าจ้างเหมาบริการ 2,000.- 
8. ค่าวัสดุในโครงการ 2,500.- 
9. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 1,000.- 

 รวม 20,000.- 
*หมายเหตุ   ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 

 
10.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ (รายกิจกรรม) 

ล าดับ รายการ กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 

10.1 วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม ธันวาคม 2562  – 
มกราคม 2563 

ธันวาคม 2562  – 
พฤษภาคม 2563 

- 

10.2 สถานท่ีจัดกิจกรรม คณะวิทยาศาสตร์
การแพทย์ 
มหาวิทยาลยันเรศวร 
หรือวัดที่อยู่ใกล้เคยีง
มหาวิทยาลยันเรศวร  

คณะวิทยาศาสตร์
การแพทย์ 
มหาวิทยาลยันเรศวร   

- 

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

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 
 ปริมาณ 
 
 
 
 
 
 
 

1. มีผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อย
กว่า 70% 
2. มีนิสิตเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนา
นิสิตที่เสริมสร้างให้นิสิต 
มีจิตสา้นึกในการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมความเป็นไทย  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80% 
3. ผลประเมินความพึงพอใจต่อ
โครงการ ไม่น้อยกว่า 3.50 

1. มีนิสิตเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนา
นิสิตที่เสริมสร้างให้นิสิต 
มีจิตสา้นึกในการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมความเป็นไทย  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80% 
2. ผลประเมินความพึงพอใจต่อ
โครงการ ไม่น้อยกว่า 3.50 
 
 

- 
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 คุณภาพ 
 

1. ระดับความรู้สึกในการ
อนุรักษ์ หวงแหนและอยากสืบ
สานต่อศลิปวัฒนธรรม 
ไทย 
2. นิสิตมีความเข้าใจคณุลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ด้าน
คุณธรรมและจรยิธรรมที่ดีงาม 

1. ระดับความรู้สึกในการ
อนุรักษ์ หวงแหนและอยากสืบ
สานต่อศลิปวัฒนธรรม 
ไทย 
2. นิสิตมีความเข้าใจคณุลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ด้าน
คุณธรรมและจรยิธรรมที่ดีงาม 

 

 
 

12. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 สกอ.    ตัวชี วัดที ่ 6.1   สงป.   ตัวชี วัดที่.................  EdPEx   หมวดที่................. 
 ก.พ.ร   ตัวชี วัดที่.................  สมศ.   ตัวชี วัดที ่ 10  

 

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
   1) มีกิจกรรมที่เสริมสรา้งใหบุ้คลากรและนสิิตมีจิตส้านึกในการอนุรกัษ์ศิลปวัฒนธรรมความเป็นไทย 
 2) บุคลากรและนิสติ มีความรู้สึกที่ดีต่อขนบธรรมเนียมอันดีงามของไทย และมไีมตรีจติต่อกัน 
 

14. การติดตามและประเมินผลโครงการ  (โปรดระบุให้ชัดเจน)  
1. การประเมินผลเชิงปริมาณ ตามตัวชี วัด (KPI) ที่ก้าหนด 

 
 
 
 ....................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                 (ผศ.ดร.ปนัดดา  จันทร์เนย) 
 
                  .....................................................หัวหน้าภาควิชา 
                 (ผศ.น.สพ.ดร.พันธุ์ชนะ  สงวนเสรมิศรี) 
 
           .....................................................คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
                 (รศ.ดร.สุขกิจ  ยะโสธรศรีกลุ) 
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1. รหัสโครงการ  (ตามเล่มรายได้) โครงการสนับสนุนด้านการท้านุบ้ารุงศิลปวัฒนธรรม 
   รหัสโครงการ   ชค.602/63 โครงการคุณธรรมและจิตอาสา 
 

Value Chain    ต้นน ้า   กลางน ้า   ปลายน ้า   
 

2.  ความสอดคล้องกับพันธกิจมหาวิทยาลัย 
 การผลติบัณฑิต   หลัก    รอง  การวิจัย      หลัก    รอง 
 การบริการวิชาการแก่สังคม     หลัก    รอง  การท้านุบ้ารุงศิลปวัฒนธรรม    หลัก รอง 
 บริหารจดัการ      หลัก    รอง 

 

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

   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลติบัณฑิตให้มีคณุภาพฯ 
  กลยุทธ์ที ่1.4  แนวทางการขับเคลื่อน 1.4.1 ตัวชี วัดที ่1.4.1.1  หลัก    รอง 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพิม่ขีดความสามารถการวิจยั เพื่อสร้างนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ 
  กลยุทธ์ที่............ แนวทางการขับเคลื่อน........ ตัวชี วัดที่..............     หลัก    รอง 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสรมิสร้างศักยภาพการให้บริการวิชาการเพื่อสร้างความเขม้แข็งให้แก่ชุมชน 
  กลยุทธ์ที่............ แนวทางการขับเคลื่อน........ ตัวชี วัดที่..............     หลัก    รอง 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมการท้านุบ้ารุงศลิปะและวัฒนธรรม เพื่ออนุรักษ์ สืบสานและเช่ือมโยงกับประเพณีของท้องถิ่น 
  กลยุทธ์ที่............ แนวทางการขับเคลื่อน........ ตัวชี วัดที่..............     หลัก    รอง 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจดัการเชิงบูรณาการเพื่อความเข้มแข็งและยั่งยืน 
  กลยุทธ์ที่............ แนวทางการขับเคลื่อน........ ตัวชี วัดที่..............     หลัก    รอง 

 

 3.2 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน (ถ้ามี) 
  นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 3 กลยุทธ์ที่ 3.1 มาตรการที่ 3.1.1 

 

4.  ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 4.1 ลักษณะการด าเนินงาน   โครงการ     การด้าเนินงาน 

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

5.  ผู้รับผิดชอบ  
5.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ   ภาควิชาชีวเคม ี

5.2 ผู้รับผิดชอบ   ผศ.ดร.อภินันท์  ลิ มมงคล  โทร 4632  

5.3 ผู้ประสานงาน   นางกัญญ์ชลา  สีหาโคตร  โทร 4704 

5.4 ผู้รายงานผล   ผศ.ดร.อภินันท์  ลิ มมงคล  โทร 4632 

  

NU-PL-63 002 
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 6. หลักการและเหตุผล 
เพื่อผลิตบัณฑติให้มีความรู้ในวิชาการและวิชาชีพ มีคณุลักษณะตามที่หลักสูตรก าหนดและตามความตอ้งการของผู้ใช้บัณฑิต ใน

การพัฒนาศักยภาพของนิสติดังกล่าวต้องมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้ได้ผลสมัฤทธ์ิที่พึงประสงค์ ดังนั้นภาควิชาชีวเคมีและหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล  จึงได้จัดโครงการคณุธรรมและจติอาสา เพือ่สร้างบรรยากาศและทัศนคติในเชิง
บวก ในการสร้างความรู้สึกดีและเกิดความผูกพันให้กับนักศึกษาในหลักสูตร เพื่อเรยีนรู้กระบวนการท างานเป็นทีมอย่างมีเป้าหมาย มีการ
สื่อสารที่ดี   มีความมุ่งมั่นต่อการสร้างความส าเร็จเชิงระบบยกระดบัความคิดอ่านท่ีเป็นเลิศ เพื่อเรียนรู้ความหมายส าคัญในวิชาชีพ การใช้
ชีวิต พัฒนาคุณค่าความสุขแบบองค์รวม และเสริมสร้างพัฒนานิสิตในด้านคุณธรรมและจริยธรรม ความรับผิดชอบ ความสามารถท างาน
ร่วมกับผู้อื่นได้ และการมีจิตอาสา ซึ่งตรงกับปรัชญาและปณิธานของหลักสูตรที่มุ่งเน้นการพัฒนาบคุคลให้มีคณุธรรม และความรู้  น าไปสู่
การพัฒนาคนและพัฒนาชาติไทย 

 

7. วัตถุประสงค์ 
 1) เพื่อปลูกฝังจิตส้านึกท่ีถูกต้อง มีคุณธรรม จริยธรรมให้กับนสิิต 
      2) เพื่อให้นิสิตเรียนรู้ทักษะ ได้แสดงความมีน ้าใจ และมีประสบการณ์ฝึกจติให้มีคณุธรรม 
 3) เพื่อส่งเสริมให้นิสิตมจีิตอาสาให้บริการต่อสังคม ชุมชม 

4) เพื่อส่งเสริมให้นิสิตมคีวามสามารถท้างานร่วมกับผู้อื่นได้ 
 

8.  เป้าหมายของโครงการ 
      8.1. เป้าหมายการด าเนินงาน 

เชิงผลผลิต(Output) นิสิตมีคณุธรรมจริยธรรมและสามารถพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมโดยร่วมกันสร้างโครงการจิต
อาสา 1 ชิ นงาน 

เชิงผลลัพธ์
(Outcome) 

นิสิตมีทัศนคติเชิงบวกในการใช้ชีวิต มีจิตอาสา 

 

 8.2 กลุม่เป้าหมาย (รายกิจกรรม) 
เป้าหมาย หน่วยนับ จ านวน 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 
จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ
จ านวนทั้งสิน้ 

คน 122 - - 

นิสิต คน 102 - - 
บุคลากรสายวิชาการ คน 16 - - 
บุคลากรสายสนับสนุน คน 4 - - 
ประชาชน/สังคม  หน่วยงาน - - - 
ศิษย์เก่า คน - - - 
องค์กร/ระบบบริหารจัดการ  หน่วยงาน - - - 
หลักสตูร หลักสตูร 1 - - 
อื่นๆ (วิทยากร) คน 1 - - 
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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. ขออนุมัติโครงการและแต่งตั ง
คณะกรรมการด้าเนินงาน 

  

  

                     

ขั นด้าเนินการ (D) 
1. ด้าเนินงานโครงการ 

  
 

          

ขั นสรุปและประเมินผล (C) 
1. สรุปผลพร้อมทั งประเมินผล 

       
 

     

ขั นปรับปรุงตามผลการประเมิน(A) 
1. วิเคราะห์การด้าเนินงานและ
ก้าหนดแนวทางการจัดโครงการใน
ครั งต่อไป 

        

 

    

รวม 90,000.-   85,000.-  5,000.- - - 
 
 

9. งบประมาณ  
 9.1 แหล่งงบประมาณ 

  เงินรายได้ 90,000.-บาท        งบประมาณแผ่นดิน...................................บาท   
  แหล่งทุนภายนอก...............................บาท     เงินกู้...................................บาท   
กองทุนท้านุบ้ารุงศิลปและวัฒนธรรม แผนงานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม งานท้านุบ้ารุงศิลปวัฒนธรรม ภาควิชาชีวเคมี   

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

ล าดับ รายการ จ านวน (บาท) 
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางราชการ (เบี ยเลี ยง/ที่พัก/ค่าพาหนะ) 40,000.- 
2. ค่าวัสดุเชื อเพลิง 3,000.- 
3. เงินสมทบพนักงานขับรถ 500.- 
4. ค่าเช่ารถตู้พร้อมน ้ามัน 5,000.- 
5. ค่าเลี ยงรับรอง 3,000.- 
6. ค่าอาหารว่าง 6,000.- 
7. ค่าอาหารและเครื่องดื่ม 15,000.- 
8. ค่าตอบแทนวิทยากร 6,000.- 
9. ค่าของที่ระลึก 2,000.- 
10. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 5,000.- 
11. ค่าจ้างเหมาบริการ 2,000.- 
12. ค่าวัสดุในโครงการ 1,500.- 
13. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 1,000.- 

 รวม 90,000.- 
*หมายเหตุ   ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 

 
10.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ (รายกิจกรรม) 

ล าดับ รายการ กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 

10.1 วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม ตุลาคม 2562  – 
พฤษภาคม 2563 

- - 

10.2 สถานท่ีจัดกิจกรรม คณะวิทยาศาสตร์
การแพทย์ 
มหาวิทยาลยันเรศวร   

- - 

 
 

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

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 
 ปริมาณ 
 
 
 คุณภาพ 
 

1. มีบุคลากรและนสิิตไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 เข้าร่วมกิจกรรม 
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย ์
1. นิสิตมีจิตส้านึก มีคณุธรรม
จริยธรรม และมีจติอาสาบ้าเพ็ญ
ประโยชน์ต่อส่วนรวม 

- - 
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12. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 สกอ.    ตัวชี วัดที ่ 6.1   สงป.   ตัวชี วัดที่.................  EdPEx   หมวดที่................. 
 ก.พ.ร   ตัวชี วัดที่.................  สมศ.   ตัวชี วัดที ่ 10  

 

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1) นิสิตมีจิตส้านึก มีคณุธรรมจรยิธรรม และมีจติอาสาบา้เพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม 

 

14. การติดตามและประเมินผลโครงการ  (โปรดระบุให้ชัดเจน)  
1. การประเมินผลเชิงปริมาณ ตามตัวชี วัด (KPI) ที่ก้าหนด 

 
 
 ....................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                 (ผศ.ดร.อภินันท์  ลิ มมงคล) 
 
                  .....................................................หัวหน้าภาควิชา 
                 (ผศ.น.สพ.ดร.พันธุ์ชนะ  สงวนเสรมิศรี) 
 
           .....................................................คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
                 (รศ.ดร.สุขกิจ  ยะโสธรศรีกลุ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


