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1. รหัสโครงการ  (ตามเล่มรายได้) โครงการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 
    รหัสโครงการ   สร.101/63 โครงการติดตาม/จดัท าแผนปฏิบตัิการประจ าปี 2564 และปรับปรงุแผนกลยุทธ์ ภาควิชาสรีรวิทยา 
 

Value Chain    ต้นน  า   กลางน  า   ปลายน  า   
 

2.  ความสอดคล้องกับพันธกิจมหาวิทยาลัย 
  การผลติบณัฑิต      หลัก    รอง  การวิจัย      หลัก    รอง 
 การบริการวิชาการแก่สังคม     หลัก    รอง  การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม    หลัก    รอง 
 บริหารจดัการ   หลัก    รอง 

 

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

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

 

 3.2 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน (ถ้ามี) 
  นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่  5  กลยุทธ์ที ่5.1     มาตรการที่ 5.1.1, 5.1.7     

 

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

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

5.  ผู้รับผิดชอบ  
5.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ   ภาควิชาสรรีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย ์

5.2 ผู้รับผิดชอบ   ผศ.ดร.สภุาพร  พันธุ์ธีรานุรักษ ์ โทร 4651  

5.3 ผู้ประสานงาน   นางธัญวรัตม ์ โสภาวัง  โทร 4724 

5.4 ผู้รายงานผล   นางธัญวรัตม ์ โสภาวัง  โทร 4724   

NU-PL-63 002 
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 6. หลักการและเหตุผล 
เนื่องจากภาควิชามีพันธกิจหลักคือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

จึงต้องมีการก าหนดทิศทางการพัฒนาและการด าเนินงานโดยใช้แผนกลยุทธ์เป็นเครื่องมือในการบริหารงานอย่างมีระบบ ซึ่งภาควิชาได้
จัดท าแผนกลยุทธ์เป็นระยะเวลาทุก 5 ปี โดยฉบับล่าสุด คือ ช่วง พ.ศ.2562-2566 และเพื่อให้การด าเนินงานด้านต่างๆ ของภาควิชา
เป็นไปอย่างมีระบบตามยุทธศาสตร์ต่างๆ ในแผนกลยุทธ์นั น ภาควิชาจึงจัดท าโครงการเพื่อติดตามความก้าวหน้าและผลส าเร็จของการ
ด าเนินงานรวมทั งระดมความคิดหาแนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน เพื่อน าข้อมูลที่ได้มาปรับปรุงให้เกิดการพัฒนา และเป็น
แนวทางในการจัดท าแผนด าเนินงานหรือแผนปฏิบัติการประจ าปีต่อไป 
 
7. วัตถุประสงค์ 

1) เพื่อติดตามและประเมินผลการด าเนินงานในแผนปฏบิัติการประจ าปี  
2) เพื่อจัดท าโครงการตามแผนปฏบิัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 

 
8.  เป้าหมายของโครงการ 
      8.1. เป้าหมายการด าเนินงาน 

เชิงผลผลิต(Output) 1. ได้ผลการติดตามและผลประเมนิการด าเนินงานในแผนปฏิบัติประจ าปี 2563 
2. ได้โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 

เชิงผลลัพธ์
(Outcome) 

1. มีการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2563 ตามที่วางแผนไว ้
2. มีโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการด าเนิน
กิจกรรม/โครงการของภาควิชา 

 
 8.2 กลุม่เป้าหมาย (รายกิจกรรม) 

เป้าหมาย หน่วยนับ จ านวน 
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น คน 19 19 - 
นิสิต คน - - - 
บุคลากรสายวิชาการ คน 16 16 - 
บุคลากรสายสนับสนุน คน 3 3 - 
ประชาชน/สังคม....... คน - - - 
ศิษย์เก่า......... คน - - - 
องค์กร/ระบบบริหารจัดการ........... ระบุหน่วยนับ... - - - 
หลักสตูร........... ระบุหน่วยนับ... - - - 
อื่นๆ..................................... ระบุหนว่ยนับ... - - - 

หมายเหตุ 
กิจกรรมที่ 1 ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานในแผนปฏิบัติประจ าปี 2563 
กิจกรรมที่ 2 จัดท าโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 
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8.3 กิจกรรม/เนื้อหา/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนินการ (รายกิจกรรม) 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (บาท) 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

กิจกรรมที่ 1  
ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ในแผนปฏิบัติประจ าปี 2563 
ขั นวางแผนงาน (P) 
1. แต่งตั งคณะกรรมการด าเนินงาน 
2. ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ  

 
 

           

ขั นด าเนินการ (D) 
1. ติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานประจ าป ี

             

ขั นสรุปและประเมินผล (C)  
1.จัดท ารายงานการประเมินผลการ
ด าเนินงาน และน าเสนอต่อที่ประชุม
กรรมการบริหารคณะฯ 

             

ขั นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)  
1. สรุป/วิเคราะห์การด าเนินงาน 
ทบทวนการด าเนินงาน และน า
ข้อเสนอแนะไปปรับปรุงแผนปฏิบตัิ
การประจ าปีและ/หรือแผนกลยุทธ์ 

             

กิจกรรมที่ 2  
จัดท าโครงการตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ 2564 
1. แต่งตั งคณะกรรมการด าเนินงาน (P) 
2. จัดประชุมเพื่อระดมความคดิในการ
ท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 2564 (D) 
3. สรุปผลและจัดท าโครงการตาม
แผนปฏิบัติการประจ าปี 2564 (C) 
4. สรุปและประเมินผลโครงการ (A)   

             

รวม 10,000.-      2,500.-  7,500.-  
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9. งบประมาณ  
 9.1 แหล่งงบประมาณ 

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

หมวดเงินอดุหนุน  โครงการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 
 
9.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
       (รายกิจกรรมและระบุแหล่งเงินให้สอดคล้องกับข้อที่ 9.1) 

ล าดับ รายการ จ านวน (บาท) 
1. ค่าอาหารและเครื่องดื่ม,ค่าอาหารว่าง 4,000.-บาท 
2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(เบี ยเลี ยง/ที่พัก/พาหนะ) 4,500.-บาท 
3. ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 1,000.-บาท 
4. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 500.-บาท 

 รวม 10,000.-บาท 
*หมายเหตุ   ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
 

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

รายการ กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 

10.1 วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม ตุลาคม 2562 – กันยายน 
2563 

พฤษภาคม - มิถุนายน 
2563 

- 

10.2 สถานท่ีจัดกิจกรรม คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
มหาวิทยาลยันเรศวร  

คณะวิทยาศาสตร์
การแพทย์ มหาวิทยาลัย
นเรศวร หรือ ภายนอก
มหาวิทยาลยันเรศวร 

- 

 
11. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPI) 

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

 ปริมาณ 
 
 
 
 
 คุณภาพ 

1) บุคลากรของภาควิชามสี่วนร่วม
ในการด าเนินงานไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

 
 
- 

1) บุคลากรของภาควิชามี
ส่วนร่วมในการด าเนินงาน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

2) มีแผนปฏิบตัิการประจ าปี 
2564 ของภาควิชา 

- 

- 
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12. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
ก.พ.ร   ตัวชี วัดที่.................  สมศ.   ตัวชี วัดที่.................  
สกอ.    ตัวชี วัดที่    1.1  สงป.   ตัวชี วัดที่................. 

 
13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1) ได้แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 
2) บุคลากรของภาควิชา ไดม้ีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 

 
14. การติดตามและประเมินผลโครงการ  (โปรดระบุให้ชัดเจน)  

1. การประเมินผลเชิงปริมาณ ตามตัวชี วัด (KPI) ที่ก าหนด 
 
 
 ....................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                 (ผศ.ดร.สุภาพร  พันธุ์ธีรานุรักษ์) 
 
                  .....................................................หัวหน้าภาควิชา 
                 (ผศ.ดร.สุภาพร  พันธุ์ธีรานุรักษ์) 
 
           .....................................................คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
                 (รศ.ดร.สุขกิจ  ยะโสธรศรีกลุ) 
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1. รหัสโครงการ  (ตามเล่มรายได้) โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
    รหัสโครงการ   สร.102/63 โครงการจดัท ารายงานการประเมนิตนเอง (SAR On-Line) และ YAR 
 

Value Chain    ต้นน  า   กลางน  า   ปลายน  า  
 
2.  ความสอดคล้องกับพันธกิจมหาวิทยาลัย 

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

 
3.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ  

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

   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลติบัณฑิตให้มีคณุภาพฯ 
  กลยุทธ์ที่.....1.1.......แนวทางการขบัเคลื่อน....1.4...ตัวชี วัดที่.........1.1.4.1, 1.1.4.2....   หลัก   รอง 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพิม่ขีดความสามารถการวิจยั เพื่อสร้างนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ 
  กลยุทธ์ที่.....2.1.......แนวทางการขบัเคลื่อน....2.2....ตัวชี วัดที่...2.2.1, 2.2.2..    หลัก   รอง 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสรมิสร้างศักยภาพการให้บริการวิชาการเพื่อสร้างความเขม้แข็งให้แก่ชุมชน 
  กลยุทธ์ที่............ แนวทางการขับเคลื่อน........ ตัวชี วัดที่..............         หลัก    รอง 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม เพื่ออนุรักษ์ สืบสานและเช่ือมโยงกับประเพณีของท้องถิ่น 
  กลยุทธ์ที่............ แนวทางการขับเคลื่อน........ ตัวชี วัดที่..............         หลัก    รอง 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจดัการเชิงบูรณาการเพื่อความเข้มแข็งและยั่งยืน 
  กลยุทธ์ที่............ แนวทางการขับเคลื่อน........ ตัวชี วัดที่..............         หลัก    รอง 

 
 3.2 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน (ถ้ามี) 

 นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ .....1.......กลยุทธ์ที่ .....1, 3.............มาตรการที่ .........1.1.1, 1.1.2, 1.3.1........... 
 
4.  ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 4.1 ลักษณะการด าเนินงาน   โครงการ     การด าเนินงาน 

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

5.2 ผู้รับผิดชอบ   ผศ.ดร.ทิพย์ภาพร บัวเลิง  โทร 4766  

5.3 ผู้ประสานงาน   นางธัญวรัตม ์ โสภาวัง  โทร 4724 

5.4 ผู้รายงานผล   นางธัญวรัตม ์ โสภาวัง  โทร 4724  

 

 6. หลักการและเหตุผล 
จากที่มหาวิทยาลัยมีนโยบายที่จะให้มีการจัดท ารายงานการประเมินตนเองและการตรวจสอบทั งในระดับคณะ และระดับ

ภาควิชา เพื่อให้มีการใช้ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานอย่างแท้จริง รวมทั งการจัดท ารายงานประจ าปี
การศึกษา 2562 ของภาควิชา เพื่อประมวลผลการด าเนินงานที่ส าคัญของภาควิชา และรูปเล่มรายงาน ให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและผู้สนใจ
รับทราบ 

 
7. วัตถุประสงค์ 
   1) เพื่อจัดท ารายงานการประเมนิตนเองของภาควิชาและฐานข้อมลูเอกสาร/หลักฐาน บน Che-QA online 
   2) เพื่อให้ภาควิชาน าผลการประเมินคุณภาพการศึกษาและข้อเสนอแนะไปปรับปรุงพัฒนาการด าเนนิงานของภาควิชา 
   3) เพื่อเกิดการพัฒนาการด าเนินงานของภาควิชาเป็นไปอย่างต่อเนือ่งและมีประสิทธิภาพ 

  4) เพื่อให้บุคลากรทุกคนของภาควิชาได้ใช้การประกันคุณภาพเปน็เครื่องมือในการบรหิารและปฏิบตัิงานอย่างแท้จริง 
   5) เพื่อจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคณุภาพการศึกษา โดยการให้ความรู้ ทักษะรวมทั งการมีส่วนร่วมในการ 
              ประกันคุณภาพการศกึษาระหว่าง นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา บุคลากร (สายวิชาการ) และบคุลากร (สายสนับสนุน) ของ 
              ภาควิชา 

8.  เป้าหมายของโครงการ 
      8.1. เป้าหมายการด าเนินงาน 

เชิงผลผลิต(Output) 1. มีการจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศกึษาให้กับบุคลากรใน
ภาควิชา   

เชิงผลลัพธ์
(Outcome) 

1. หลักสูตรระดับปรญิญาโท 1 หลักสูตร และปรญิาเอก 1 สูตรที่ไดม้าตรฐานตามเกณฑ์ สกอ. 
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 8.2 กลุม่เป้าหมาย (รายกิจกรรม) 
เป้าหมาย หน่วยนับ จ านวน 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 
จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น คน 49 - - 
นิสิต คน 30 - - 
บุคลากรสายวิชาการ คน 16 - - 
บุคลากรสายสนับสนุน คน 3 - - 
ประชาชน/สังคม....... คน - - - 
ศิษย์เก่า......... คน - - - 
องค์กร/ระบบบริหารจัดการ........... ระบุหน่วยนับ... - - - 
หลักสตูร........... ระบุหน่วยนับ... - - - 
อื่นๆ..................................... ระบุหน่วยนับ... - - - 

  
8.3 กิจกรรม/เนื้อหา/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนินการ (รายกิจกรรม) 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (บาท) 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

กิจกรรมที่ 1 
ขั นวางแผนงาน (P) 
1. ประชุมเพื่อวางแผนการจัด
กิจกรรม 
2. แต่งตั งคณะกรรมการด าเนินงาน  

 
 

           

ขั นด าเนินการ (D) 
1.จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูด้้าน
การประกันคณุภาพการศึกษา 
2. จัดท ารายงานการประเมินตนเอง 
(SAR) ประจ าปีการศึกษา 2562 
(ข้อมูล 1 มิ.ย.62 – 31 ก.ค.63) 
3.ตรวจตดิตามความก้าวหน้าการ
จัดท า(SAR) ผ่านกรรมการประจ า
ภาควิชาฯ และ คณะฯ 
4. จัดประชุมเพื่ออ่าน (SAR) 
5.รับการตรวจประเมินรายงานการ
ประเมินตนเองโดยผู้ประเมิน (คณะ
เป็นผู้จัด) 
6. จัดท าเล่ม (YAR) เพื่อเผยแพร ่
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ขั นสรุปและประเมินผล (C) 
1. สรุปผลการด าเนินงาน 
2. วิเคราะหผ์ลการด าเนินงาน 

             

ขั นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A) 
1.น าผลการประเมินมาวิเคราะห์และ
ปรับปรุงการด าเนินงานพัฒนา 

             

รวม 15,000.-    1,500.-   3,500.-  10,000.-  

 
9. งบประมาณ  
 9.1 แหล่งงบประมาณ 

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

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

ล าดับ รายการ จ านวน (บาท) 
1. ค่าอาหารและเครื่องดื่ม,ค่าอาหารว่าง 5,000.-บาท 
2. ค่าเลี ยงรับรอง 7,000.-บาท 
3. ค่าวัสดุใช้ในโครงการ 400.-บาท 
4. ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 2,000.-บาท 
5. ค่าจ้างถ่ายเอกสารเข้าเล่ม 400.-บาท 
6. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 200.-บาท 

 รวม 15,000.-บาท 
*หมายเหตุ   ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 

 
10.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ (รายกิจกรรม) 

ล าดั
บ 

รายการ กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 

10.1 วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม ตุลาคม 2562 – กันยายน 
2563 

- - 

10.2 สถานท่ีจัดกิจกรรม คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
มหาวิทยาลยันเรศวร  

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

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 
 ปริมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  คุณภาพ 

1.มีการจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ด้านประกันคณุภาพการศึกษา 1 
ครั งและมีผู้เข้าร่วมประชุมอย่าง
น้อยร้อยละ 80 (ผ่านท่ีประชุม
ภาควิชา/หลักสตูร) 
2. มีการรายงานการประเมินตนเอง 
(SAR On-Line) 1 ครั ง 
3. มีการตรวจประเมิน (CAR On-
Line) 1 ครั ง 
4. มีรายงานประจ าปี (YAR)ของ
ภาควิชา 5 เล่ม 
1. ภารกิจหลักทั ง 4 ด้าน ของ
ภาควิชาไดร้ับการติดตามและ
ตรวจสอบ 

- - 

 
12. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 

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

 
13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1) จัดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคณุภาพการศึกษา โดยการใหค้วามรู้ ทักษะ รวมทั งการมีส่วนร่วมในการ 
    ประกันคุณภาพการศึกษาระหว่าง นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา บุคลากร(สายวิชาการ) และบุคลากร(สายสนับสนุน) ของ 
    ภาควิชา 

    2) มีรายงานการประเมินตนเอง (SAR On-Line)/การตรวจประเมนิ (CAR On-Line) 
    3) มีรายงานประจ าปี (YAR) ของภาควิชา 
    4) ภารกิจหลักทั ง 4 ด้าน ของภาควิชาได้รับการตดิตามตรวจสอบ เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
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14. การติดตามและประเมินผลโครงการ  (โปรดระบุให้ชัดเจน)  
1. การประเมินผลเชิงปริมาณ ตามตัวชี วัด (KPI) ที่ก าหนด 

 
 
 ....................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                 (ผศ.ดร.ทิพย์ภาพร  บัวเลิง) 
 
                  .....................................................หัวหน้าภาควิชา 
                 (ผศ.ดร.สุภาพร  พันธุ์ธีรานุรักษ์) 
 
           .....................................................คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
                 (รศ.ดร.สุขกิจ  ยะโสธรศรีกลุ) 
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1. รหัสโครงการ  (ตามเล่มรายได้) โครงการบริหารจัดการหลักสูตร 
    รหัสโครงการ   สร.301/63 โครงการพัฒนานสิิตบณัฑิตศึกษา ภาควิชาสรรีวิทยา 
 

Value Chain    ต้นน  า   กลางน  า   ปลายน  า   
 
2.  ความสอดคล้องกับพันธกิจมหาวิทยาลัย 

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

 
3.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ  

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

   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลติบัณฑิตให้มีคณุภาพฯ 
  กลยุทธ์ที่ 1.4 แนวทางการขับเคลื่อน 1.4.1. ตัวชี วัดที่ 1.4.1.1-1.4.1.3. หลัก    รอง 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพิม่ขีดความสามารถการวิจยั เพื่อสร้างนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ 
  กลยุทธ์ที่ 2.2 แนวทางการขับเคลื่อน 2.2.1 ตัวชี วัดที่ 2.2.1.1  หลัก    รอง 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสรมิสร้างศักยภาพการให้บริการวิชาการเพื่อสร้างความเขม้แข็งให้แก่ชุมชน 
  กลยุทธ์ที่ 3.1 แนวทางการขับเคลื่อน 3.1.1 ตัวชี วัดที่ 3.1.1.1     หลัก รอง 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม เพื่ออนุรักษ์ สืบสานและเช่ือมโยงกับประเพณีของท้องถิ่น 
  กลยุทธ์ที่ 4.1 แนวทางการขับเคลื่อน 4.1.1 ตัวชี วัดที่ 4.1.1.1     หลัก รอง 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจดัการเชิงบูรณาการเพื่อความเข้มแข็งและยั่งยืน 
  กลยุทธ์ที่............ แนวทางการขับเคลื่อน........ ตัวชี วัดที่..............     หลัก    รอง 

 
 3.2 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน (ถ้ามี) 

  นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ ...2, 3....กลยุทธ์ที่ ...2.3, 3.1, 3.2...............มาตรการที่ ...2.3.1, 3.1.1, 3.2.1 
 
4.  ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 4.1 ลักษณะการด าเนินงาน   โครงการ     การด าเนินงาน 

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

5.2 ผู้รับผิดชอบ   ผศ.ดร.อรระวี  คงสมบัต ิ  โทร 4654  

5.3 ผู้ประสานงาน   นางธัญวรัตม ์ โสภาวัง  โทร 4724 

5.4 ผู้รายงานผล   นางธัญวรัตม ์ โสภาวัง  โทร 4724  

 
 6. หลักการและเหตุผล 

พันธกิจที่ส าคัญที่สุดของสถาบันอุดมศึกษาคือการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ในวิชาการและวิชาชีพ มีคุณลักษณะตามที่หลักสูตร
ก าหนดและตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ในการพัฒนาศักยภาพของนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาสรีรวิทยา ให้ตรงกับปรัชญาของหลักสูตรที่มุ่งเน้นการพัฒนาบุคคลให้มีความรู้คู่คุณธรรม ความเชี่ยวชาญทั งด้านวิชาการและการ
ค้นคว้าวิจัย และยังเห็นความส าคัญในการพัฒนานิสิตระดับบัณฑิตศึกษาและศิษย์เก่าให้พร้อมสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ทักษะที่
หลักสูตรมุ่งเน้น คือ 3R 3C โดย 3R ได้แก่ Reading (อ่านออก), (w) Riting (เขียนได้) (a) Rithmetics (คิดเลขเป็น) และ 3C ได้แก่ 
Critical thinking & problem solving (ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา) Communications, 
information & media literacy (ทักษะด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ) Collaboration, teamwork & leadership 
(ทักษะด้านความร่วมมือ การท างานเป็นทีม และภาวะผู้น า) เพื่อให้นิสิตและศิษย์เก่าเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต สามารถใช้ความรู้ในการ
ดูแลสุขภาพแก่คนในชุมชนหรือสังคม มีมนุษย์สัมพันธ์ท่ีดีและสามารถท างานเป็นทีม  

 
7. วัตถุประสงค์ 
 1) เพื่อให้นิสิตมีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตร 

2) เพื่อพัฒนาความรู้และประสบการณด์้านวิชาการ การวิจยั และการบริการวิชาการ 
3) เพื่อให้นิสิตและศิษยเ์ก่าเกดิการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

 
8.  เป้าหมายของโครงการ 
      8.1. เป้าหมายการด าเนินงาน 

เชิงผลผลิต(Output) 1. ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
2. มีกิจกรรมพัฒนาคณุลักษณะหรืออัตลักษณ์ของนิสิต 
3. ผลงานการตีพมิพ์ของนิสิต 

เชิงผลลัพธ์
(Outcome) 

1. คุณภาพบณัฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
2. การได้งานท าของบัณฑติ 
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 8.2 กลุม่เป้าหมาย (รายกิจกรรม) 
เป้าหมาย หน่วยนับ จ านวน 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 
จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น คน 46 48 35 
นิสิต คน 25 25 20 
บุคลากรสายวิชาการ คน 16 12 12 
บุคลากรสายสนับสนุน คน 3 3 3 
ประชาชน/สังคม....... คน - - - 
ศิษย์เก่า......... คน - 5 - 
องค์กร/ระบบบริหารจัดการ........... ระบุหน่วยนับ... - - - 
หลักสตูร........... ระบุหน่วยนับ... - - - 
อื่นๆ (วิทยากร ) คน 2 3 - 

หมายเหตุ 
กิจกรรมที่ 1 คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตร 
กิจกรรมที่ 2 การเรียนรู้ตลอดชีวิต 
กิจกรรมที่ 3 บูรณาการความรู้และประสบการณ์ด้านวิชาการ การวิจัย และการบริการวิชาการ 

8.3 กิจกรรม/เนื้อหา/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนินการ (รายกิจกรรม) 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (บาท) 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

กิจกรรมที่ 1 
ขั นวางแผนงาน(P) 
1. ประชุมวางรูปแบบการ
ด าเนินงาน 
2. แต่งตั งคณะท างาน 

 
 

           

ขั นด าเนินการ(D) 
1. ประชาสัมพันธ์โครงการ 
2. ด าเนินงานตามกิจกรรม 

             

ขั นสรุปและประเมินผล(C) 
1. สรุปผลการด าเนินงาน 

             

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

             

รวม 30,000.-  7,500.-    7,500.-    7,500.-    7,500.-    
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9. งบประมาณ  
 9.1 แหล่งงบประมาณ 

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

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

ล าดับ รายการ จ านวน (บาท) 
1. ค่าอาหารและเครื่องดื่ม,ค่าอาหารว่าง 13,000.-บาท 
2. ค่าตอบแทนวิทยากร 6,000.-บาท 
3. ค่าเลี ยงรับรอง 1,000.-บาท 
4. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(เบี ยเลี ยง/ที่พัก/พาหนะ) 8,000.-บาท 
5. ค่าวัสดุใช้ในโครงการ 500.-บาท 
6. ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 900.-บาท 
7. ค่าของที่ระลึก 500.-บาท 
8. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 100.-บาท 

 รวม 15,000.-บาท 
*หมายเหตุ   ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 

 
10.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ (รายกิจกรรม) 

ล าดับ รายการ กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 
10.1 วัน  เวลา ในการจัด

กิจกรรม 
ตุลาคม 2562 – กันยายน 
2563 

ตุลาคม 2562 – กันยายน 
2563 

ตุลาคม 2562 – กันยายน 
2563 

10.2 สถานท่ีจัดกิจกรรม คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
มหาวิทยาลยันเรศวร และ
สถาบันการศึกษาอ่ืน 

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
มหาวิทยาลยันเรศวร และ
สถาบันการศึกษาอ่ืน 

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
มหาวิทยาลยันเรศวร และ
สถาบันการศึกษาอ่ืน 
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11. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPI) 
ประเภท ตัวชี้วัดความส าเร็จ (KPI) 

กิจกรรมที่ 1  กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 
 ปริมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  คุณภาพ 

1. จ านวนนิสิตระดับบณัฑิตศึกษา
เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 ของจ านวนนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษาของภาควิชาสรรีวิทยา 
2. จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูด้้าน
วิชาการ/วิจัย 2 ครั ง 
3. นิสิตในหลักสูตรมีประสบการณ์
การเป็นผู้ช่วยสอนอย่างน้อย 2 
ปฏิบัติการ 
4.ผลงานการตีพิมพ์ของนิสิตที่จบ
การศึกษาร้อยละ 100 
1. นิสิตมีคณุลักษณะของบัณฑติที่
พึงประสงค์ของหลักสตูร 
2. ผลการประเมินความรู้
ภาษาอังกฤษของนิสิตมีการพัฒนา
เพิ่มขึ นภายหลังจากเข้าร่วม
กิจกรรม 
3. มีความสามารถในการอธิบาย
ปฏิบัติการให้นสิิตระดบัปริญญาตรี 

1. จ านวนนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษาเข้าร่วมโครงการ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
จ านวนนิสิตระดับบณัฑติศึกษา
ของภาควิชาสรีรวิทยา 
2. จัดกิจกรรมพัฒนานิสิตและ
ศิษย์เก่า อย่างน้อย 1 ครั ง 
 
 
 
 
1. นิสิตสามารถคดิวิเคราะห์ 
แก้ปัญหา มีภาวะความเป็น
ผู้น า และท างานเป็นทีม 
 

1. จ านวนนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษาเข้าร่วมโครงการไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจ านวน
นิสิตระดับบณัฑิตศึกษาของ
ภาควิชาสรรีวิทยา 
2. นิสิตเข้าร่วมกิจกรรมบูรณา
การบริการวิชาการกับการเรียน
การสอนและการวิจยั 1 ครั ง 
 
 
 
1. สามารถบรูณาการความรู้
และงานวิจัยในการให้บริการ
วิชาการ  
 

 
12. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 

 สกอ.   ตัวชี วัดที่ 3.1, 3.2   สงป.   ตัวชี วัดที่.................  EdPEx   หมวดที่................. 
 ก.พ.ร  ตัวชี วัดที่................  สมศ.   ตัวชี วัดที่................  

 
13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1) นิสิตมีคุณลักษณะของบัณฑติที่พึงประสงค์ของหลักสตูร 

2) นิสิตไดร้ับการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ที่หลักสูตรมุ่งเน้น คอื 3R 3C     
 3) นิสิตมีความรู้และประสบการณ์ด้านวิชาการ การวิจัย และการบริการวิชาการ  

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

 
 
 ....................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                 (ผศ.ดร.อรระวี  คงสมบัติ) 
 
                  .....................................................หัวหน้าภาควิชา 
                 (ผศ.ดร.สุภาพร  พันธุ์ธีรานุรักษ์) 
 
           .....................................................คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
                 (รศ.ดร.สุขกิจ  ยะโสธรศรีกลุ) 
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1. รหัสโครงการ  (ตามเล่มรายได้) โครงการบริหารจัดการหลักสูตร 
    รหัสโครงการ   สร.302/63 โครงการสนับสนุนทุนน าเสนอผลงานวิจัย นิสิตบณัฑิตศึกษาภาควิชาสรีรวิทยา 
 

Value Chain    ต้นน  า   กลางน  า   ปลายน  า    
 
2.  ความสอดคล้องกับพันธกิจมหาวิทยาลัย 

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

 
3.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ  

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

  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลติบัณฑิตให้มีคณุภาพฯ 
  กลยุทธ์ที่...1.4......... แนวทางการขับเคลื่อน 1.4.1 ตัวชี วัดที ่1.4.1.1  หลัก    รอง 
   ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพิ่มขดีความสามารถการวิจยั เพื่อสร้างนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ 
  กลยุทธ์ที่....2.2........ แนวทางการขับเคลื่อน 2.2.1 ตัวชี วัดที ่2.2.2.1,2.2.2.4 หลัก    รอง 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสรมิสร้างศักยภาพการให้บริการวิชาการเพื่อสร้างความเขม้แข็งให้แก่ชุมชน 
  กลยุทธ์ที่............ แนวทางการขับเคลื่อน........ ตัวชี วัดที่..............     หลัก    รอง 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม เพื่ออนุรักษ์ สืบสานและเช่ือมโยงกับประเพณีของท้องถิ่น 
  กลยุทธ์ที่............ แนวทางการขับเคลื่อน........ ตัวชี วัดที.่.............     หลัก    รอง 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจดัการเชิงบูรณาการเพื่อความเข้มแข็งและยั่งยืน 
  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     การด าเนินงาน 

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

 

NU-PL-63 002 



551 
 

5.  ผู้รับผิดชอบ  
5.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ   ภาควิชาสรรีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย ์

5.2 ผู้รับผิดชอบ   ผศ.ดร.วชิราวดี   มาลากลุ  โทร 4655   

5.3 ผู้ประสานงาน   นางธัญวรัตม ์ โสภาวัง  โทร 4724 

5.4 ผู้รายงานผล   นางธัญวรัตม ์ โสภาวัง  โทร 4724  
 

 6. หลักการและเหตุผล 
 พันธกิจที่ส าคัญที่สุดของสถาบันอุดมศึกษาคือการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ในวิชาการและวิชาชีพ มีคุณลักษณะตามที่หลักสูตร
ก าหนดและตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ในการพัฒนาศักยภาพของนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาสรีรวิทยา ให้ตรงกับปรัชญาของหลักสูตรที่มุ่งเน้นการพัฒนาบุคคลให้มีความรู้คู่คุณธรรม ความเชี่ยวชาญทั งด้านวิชาการและการ
ค้นคว้าวิจัย เพื่อพัฒนาให้นิสิตมีความความเช่ียวชาญทั งด้านวิชาการและการค้นคว้าวิจัยจึงมีความจ าเป็นที่จะตอ้งมีการสง่เสรมิให้นิสติไดม้ี
โอกาสเผยแพร่ผลงานวิจัย 

 
7. วัตถุประสงค์ 

1) เพื่อให้นิสิตมีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตร 
2) เพื่อพัฒนาประสบการณ์ด้านวิชาการ และการวิจัย โดยให้นิสิตในหลักสูตรสรีรวิทยา มีโอกาสได้ไปน าเสนอผลงานนอก

สถานท่ี 
 
8.  เป้าหมายของโครงการ 
      8.1. เป้าหมายการด าเนินงาน 

เชิงผลผลิต(Output) 1. มีจ านวนนิสิตไปน าเสนอผลงานวิจัย แบบ poster presentation หรือ oral presentation 
อย่างน้อย 50% ของนิสิตบัณฑติ 

เชิงผลลัพธ์
(Outcome) 

1. พัฒนาคุณสมบตัิอันพึงประสงคท์างด้านวิชาการให้กับบัณฑติ 
 

 8.2 กลุม่เป้าหมาย (รายกิจกรรม) 
เป้าหมาย หน่วยนับ จ านวน 

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

กิจกรรม 
งบประมาณ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (บาท) 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

กิจกรรมที่ 1 
ขั นวางแผนงาน(P) 
1. ประชุมวางรูปแบบการ
ด าเนินงาน 
2. แต่งตั งคณะท างาน 

 
 

           

ขั นด าเนินการ(D) 
1. ประชาสัมพันธ์โครงการ 
2. ด าเนินงานตามกิจกรรม 

             

ขั นสรุปและประเมินผล(C) 
1. สรุปผลการด าเนินงาน 

             

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

             

รวม 28,000.-  20,000.-    4,000.-    4,000.-    - 

 
9. งบประมาณ  
 9.1 แหล่งงบประมาณ 

  เงินรายได้ 28,000.-บาท        งบประมาณแผ่นดิน...................................บาท   
  แหล่งทุนภายนอก...............................บาท     เงินกู้...................................บาท   
กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานจัดการศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์  

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

ล าดับ รายการ จ านวน (บาท) 
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ค่าเบี ยเลี ยง ค่าเช่าท่ีพัก ค่าพาหนะและ

ค่าลงทะเบียน) 
27,500.-บาท 

2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 500.-บาท 
 รวม 28,000.-บาท 

*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 – กันยายน 
2563 

- - 

10.2 สถานท่ีจัดกิจกรรม คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
มหาวิทยาลยันเรศวร และ
หน่วยงานภายนอกท่ีจัด
ประชุมวิชาการ 

- - 

 
11. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPI) 

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

 ปริมาณ 
 
 
 
 
 
  คุณภาพ 

1. มีจ านวนนิสิตไปน าเสนอ
ผลงานวิจัย แบบ poster 
presentation หรือ oral 
presentation อย่างน้อย 50% 
ของนิสิตบัณฑติของจ านวนนิสิตที่
ได้รับจัดสรรทุนสนับสนุน 
1. พัฒนาคุณสมบตัิอันพึงประสงค์
ทางด้านวิชาการให้กับบัณฑติ 

- - 

 
12. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 

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

 
13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

นิสิตบัณฑิตศึกษาในหลักสูตรของภาควิชาสรีรวิทยา ได้มีโอกาสไปน าเสนอผลงานวิจัยและแลกเปลี่ยนความรู้กับนิสิตและ
นักวิชาการจากสถาบันอื่นๆ นอกสถานท่ี รวมทั งได้เพิ่มพูนประสบการณ์ทางวิชาการให้มากยิ่งขึ น 
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14. การติดตามและประเมินผลโครงการ  (โปรดระบุให้ชัดเจน)  
1. การประเมินผลเชิงปริมาณ ตามตัวชี วัด (KPI) ที่ก าหนด 
 
 

 ....................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                 (ผศ.ดร.วชิราวดี  มาลากุล) 
 
                  .....................................................หัวหน้าภาควิชา 
                 (ผศ.ดร.สุภาพร  พันธุ์ธีรานุรักษ์) 
 
           .....................................................คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
                 (รศ.ดร.สุขกิจ  ยะโสธรศรีกลุ) 
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1. รหัสโครงการ  (ตามเล่มรายได้) โครงการบริหารจัดการหลักสูตร 
    รหัสโครงการ   สร.303/63 โครงการแสดงความยินดีกับผู้ส าเรจ็การศึกษา ภาควิชาสรีรวิทยา 
 

Value Chain    ต้นน  า   กลางน  า   ปลายน  า   
 
2.  ความสอดคล้องกับพันธกิจมหาวิทยาลัย 

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

 
3.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ  

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

   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลติบัณฑิตให้มีคณุภาพฯ 
  กลยุทธ์ที่....1.1….   แนวทางการขับเคลื่อน…1.1.1  ตัวชี วัดที่.1.1.1.1.  หลัก    รอง 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพิม่ขีดความสามารถการวิจยั เพื่อสร้างนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ 
  กลยุทธ์ที่............ แนวทางการขับเคลื่อน........ ตัวชี วัดที่..............     หลัก    รอง 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสรมิสร้างศักยภาพการให้บริการวิชาการเพื่อสร้างความเขม้แข็งให้แก่ชุมชน 
  กลยุทธ์ที.่........... แนวทางการขับเคลื่อน........ ตัวชี วัดที่..............     หลัก    รอง 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม เพื่ออนุรักษ์ สืบสานและเช่ือมโยงกับประเพณีของท้องถิ่น 
  กลยุทธ์ที่....4.2........ แนวทางการขับเคลื่อน..4.2.2. ตัวชี วัดที่....4.2.2.1.....   หลัก รอง 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจดัการเชิงบูรณาการเพื่อความเข้มแข็งและยั่งยืน 
  กลยุทธ์ที่............ แนวทางการขับเคลื่อน........ ตัวชี วัดที่..............     หลัก    รอง 

 
 3.2 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน (ถ้ามี) 

  นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ ....3.......กลยุทธ์ท่ี ....3.3........มาตรการที ่....3.3.1......... 
   นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตร์ที่....5...... กลยุทธ์ที ่....5.3.........มาตรการที ่...5.3.1........ 
 
4.  ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 4.1 ลักษณะการด าเนินงาน   โครงการ     การด าเนินงาน 

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

5.2 ผู้รับผิดชอบ   ดร.ทักษณี  มหาศิริพันธุ ์ โทร 4767  

5.3 ผู้ประสานงาน   นางธัญวรัตม ์ โสภาวัง  โทร 4724 

5.4 ผู้รายงานผล   นางธัญวรัตม ์ โสภาวัง  โทร 4724  

 

 6. หลักการและเหตุผล 
 ตามที่มหาวิทยาลัยนเรศวร จะจัดให้มีพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งภาควิชา
สรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้มีมหาบัณฑิต และดุษฏีบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร                       
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ดังนั นเพื่อเป็นการแสดงความยินดีกับผู้ส าเร็จการศึกษาที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร อีกทั งได้เป็นวาระ
ให้คณาจารย์ ศิษย์เก่า และนิสิตปัจจุบันได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้ การท างาน และสร้างสายสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน  
 
7. วัตถุประสงค์ 

1) เพื่อแสดงความยินดีกับบัณฑิต ภาควิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
 2) เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบัณฑิต นิสิตปัจจุบัน คณาจารย์และบุคลากร ภาควิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์-
การแพทย์ 

3) เพื่อรวบรวมข้อมูลของศิษย์เก่าและส ารวจความต้องการในการพัฒนาด้านวิชาการและวิชาชีพ 
 

8.  เป้าหมายของโครงการ 
      8.1. เป้าหมายการด าเนินงาน 

เชิงผลผลิต 
(Output) 

1. จัดกิจกรรมแสดงความยินดีกับบัณฑิตทีส่ าเร็จการศึกษา 
2. ได้ข้อมูลของศิษย์เก่า 

เชิงผลลัพธ์
(Outcome) 

1. มีการเก็บข้อมูลของศิษยเ์ก่าและส ารวจความต้องการในการพัฒนาด้านวิชาการและวิชาชีพ 
และวิเคราะห์ข้อมลูส าหรับการพฒันาหลักสตูร 
2. สร้างความสัมพันธ์หว่างบัณฑติ นิสิตปัจจุบัน คณาจารย์และบุคลากร ภาควิชา 
3. รุ่นพี่สร้างแรงจูงใจและเป็นตันแบบสู่ความส าเร็จในการเรียนและการประกอบอาชีพให้กับ
นิสิตปัจจุบัน  
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 8.2 กลุม่เป้าหมาย (รายกิจกรรม) 
เป้าหมาย หน่วยนับ จ านวน 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 
จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น คน 59 - - 
นิสิต คน 25 - - 
บุคลากรสายวิชาการ คน 16 - - 
บุคลากรสายสนับสนุน คน 3 - - 
ประชาชน/สังคม....... คน - - - 
ศิษย์เก่า...ผู้ส าเร็จการศึกษา...... คน 13 - - 
องค์กร/ระบบบริหารจัดการ........... ระบุหน่วยนับ... - - - 
หลักสตูร........... หลักสตูร 3 - - 
อื่นๆ..................................... ระบุหน่วยนับ... - - - 

 
8.3 กิจกรรม/เนื้อหา/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนินการ (รายกิจกรรม) 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (บาท) 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

กิจกรรมที่ 1 
ขั นวางแผนงาน(P) 
1. ประชุมวางรูปแบบการ
ด าเนินงาน 
2. แต่งตั งคณะท างาน 

 
 

           

ขั นด าเนินการ(D) 
1. ประชาสัมพันธ์โครงการ 
2. ด าเนินงานตามกิจกรรม 

             

ขั นสรุปและประเมินผล(C) 
1. สรุปผลการด าเนินงาน 

             

ขั นปรับปรุงตามผลการประเมิน(A) 
1. สรุปและวิเคราะห์การ
ด าเนินงานและก าหนดแนว
ทางการจัดโครงการในครั งต่อไป 

             

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

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

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

ล าดับ รายการ จ านวน (บาท) 
1. ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง 2,500.-บาท 
2. ค่าของที่ระลึก 300.-บาท 
3. ค่าตอบแทนการปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการ 2,200.-บาท 

 รวม 5,000.-บาท 
*หมายเหตุ   ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 

 
10.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ (รายกิจกรรม) 

ล าดั
บ 

รายการ กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 

10.1 วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม ธันวาคม 2562  - - 
10.2 สถานท่ีจัดกิจกรรม ภาควิชาสรรีวิทยา               

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
มหาวิทยาลยันเรศวร 

- - 

 
11. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPI) 

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

 ปริมาณ 
 
 
 
  คุณภาพ 

1. มีการจัดกิจกรรมแสดงความยนิดี
กับบัณฑิต ภาควิชาสรีรวิทยา คณะ
วิทยาศาสตร์การแพทย์ อย่างน้อย 
1 กิจกรรม 
1. ผลการประเมินความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมโครงการอยู่ในเกณฑด์ี 
(ค่าเฉลี่ย≥3.51)  

- - 
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12. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 

 สกอ.    ตัวชี วัดที่  2.1   สงป.   ตัวชี วดัที่.................  EdPEx   หมวดที่................. 
 ก.พ.ร   ตัวชี วัดที่  14   สมศ.   ตัวชี วัดที่  2  

 
13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1)  เกิดความสัมพันธ์อันดรีะหว่างบัณฑิต นสิิตปัจจบุันและบคุลากร ภาควิชาสรรีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
 2)  นิสิตปัจจุบันได้ทราบประสบการณ์การท างานและศึกษาต่อของรุ่นพี่บัณฑติ 
 3)  ภาควิชาได้รับข้อมลูและความต้องการในการพัฒนาด้านวิชาการและวิชาชีพของบัณฑิต เพื่อใช้ในการวางแผนในการพัฒนา
หลักสตูรต่อไป 
 
14. การติดตามและประเมินผลโครงการ  (โปรดระบุให้ชัดเจน)  

1. การประเมินผลเชิงปริมาณ ตามตัวชี วัด (KPI) ที่ก าหนด 
 
 
 ....................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                 (ดร.ทักษณี  มหาศริิพันธุ)์ 
 
                  .....................................................หัวหน้าภาควิชา 
                 (ผศ.ดร.สุภาพร  พันธุ์ธีรานุรักษ์) 
 
           .....................................................คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
                 (รศ.ดร.สุขกิจ  ยะโสธรศรีกลุ) 
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1. รหัสโครงการ  (ตามเล่มรายได้) โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
    รหัสโครงการ   สร.401/63 โครงการพัฒนางานวิจัย ภาควิชาสรีรวิทยา 
 

Value Chain    ต้นน  า   กลางน  า   ปลายน  า   
 
2.  ความสอดคล้องกับพันธกิจมหาวิทยาลัย 

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

 
3.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ  

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

     ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบณัฑิตใหม้ีคุณภาพฯ 
  กลยุทธ์ที่......1.2......แนวทางการขบัเคลื่อน....1.2.2.... ตัวชี วัดที่..1.2.1.1............    หลัก รอง 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพิม่ขีดความสามารถการวิจยั เพื่อสร้างนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ 
  กลยุทธ์ที่......2.2......แนวทางการขบัเคลื่อน....2.2.1..... ตัวชี วัดที่..2.2.1.1...  หลัก     รอง 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสรมิสร้างศักยภาพการให้บริการวิชาการเพื่อสร้างความเขม้แข็งให้แก่ชุมชน 
  กลยุทธ์ที่............ แนวทางการขับเคลื่อน........  ตัวชี วัดที่..............     หลัก    รอง 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม เพื่ออนุรักษ์ สืบสานและเช่ือมโยงกับประเพณีของท้องถิ่น 
  กลยุทธ์ที่............ แนวทางการขับเคลื่อน........  ตัวชี วัดที่..............     หลัก    รอง 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจดัการเชิงบูรณาการเพื่อความเข้มแข็งและยั่งยืน 
  กลยุทธ์ที่............ แนวทางการขับเคลื่อน........  ตัวชี วัดที่..............     หลัก    รอง 

 
 3.2 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน (ถ้ามี) 

   นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ......2......กลยุทธ์ที่ ........2.2., 2.3.........มาตรการที่ ............2.2.2, 2.3.1.......................... 
 
4.  ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 4.1 ลักษณะการด าเนินงาน   โครงการ     การด าเนินงาน 

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

 

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

5.2 ผู้รับผิดชอบ   ผศ.ดร.จันทร์จริา วสุนธราวัฒน ์ โทร 4652  

5.3 ผู้ประสานงาน   นางธัญวรัตม ์ โสภาวัง  โทร 4724 

5.4 ผู้รายงานผล   นางธัญวรัตม ์ โสภาวัง  โทร 4724  

 

 6. หลักการและเหตุผล 
ภาควิชาสรีรวิทยามีนโยบายส่งเสริมให้อาจารย์ บุคลากรของภาควิชาและนิสิตในหลักสูตร ได้มีการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ 

การวิจัยควบคู่กันไปกับการให้บริการวิชาการแก่สังคมในเชิงบูรณาการ การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพการวิจัย ผ่านการเรียนรู้จาก
ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ของบุคลากรในภาควิชา วิทยากรจากภายนอก และน าความรู้เหล่านั นมาประยุกต์ใช้ในการท าวิจัยเฉพาะ
ด้าน การสร้างเครือข่ายการวิจัย และบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอนและการบริการวิชาการ 

 
7. วัตถุประสงค์ 

1) เพื่อพัฒนาศักยภาพคณาจารย์ด้านวิชาการ และด้านงานวิจัย 
2) เพื่อจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านวิชาการและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทางสรีรวิทยา ระหว่างผู้ทรงคุณวุฒิ คณาจารย์ และ 
    นิสิตในหลักสูตรสรีรวิทยาและนิสิตทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
3) เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการและงานวิจัยระหว่างหน่วยงานภายใน/ภายนอกมหาวิทยาลัย 

 
8.  เป้าหมายของโครงการ 
      8.1. เป้าหมายการด าเนินงาน 

เชิงผลผลิต(Output) 1. Special research talk โดย ผูท้รงคุณวุฒิ  1 ครั ง 
2. Research talks โดย คณาจารย์ภาควิชา  3 ครั ง 

เชิงผลลัพธ์
(Outcome) 

1. แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางพัฒนาโครงการวิจยัระหว่างหน่วยงาน 
2. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ งานวิจัย องค์ความรู้ ประสบการณ์วิจัยระหว่างคณาจารย์ในภาควิชา  

 



562 
 

 8.2 กลุม่เป้าหมาย (รายกิจกรรม) 
เป้าหมาย หน่วยนับ จ านวน 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 
จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น คน 40 25 - 
นิสิต คน 15 10 - 
บุคลากรสายวิชาการ คน 11 7 - 
บุคลากรสายสนับสนุน คน 3 3 - 
ประชาชน/สังคม....... คน - - - 
ศิษย์เก่า......... คน - - - 
องค์กร/ระบบบริหารจัดการ........... ระบุหน่วยนับ... - - - 
หลักสตูร........... ระบุหน่วยนับ... - - - 
อื่นๆ (คณาจารย์และนิสติภาคอื่น/
วิทยากร) 

คน 11 5 - 

หมายเหตุ 
กิจกรรมที่ 1 Special research talk 
กิจกรรมที่ 2 Research talks 

8.3 กิจกรรม/เนื้อหา/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนินการ (รายกิจกรรม) 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (บาท) 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

กิจกรรมที่ 1 
ขั นวางแผนงาน(P) 
1. ประชุมวางรูปแบบการ
ด าเนินงาน 
2. แต่งตั งคณะท างาน 

 
 

           

ขั นด าเนินการ(D) 
1. ประชาสัมพันธ์โครงการ 
2. ด าเนินงานตามกิจกรรม 

             

ขั นสรุปและประเมินผล(C) 
1. สรุปผลการด าเนินงาน 

             

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

             

รวม 10,000.-  500.-    3,000.-    6,500.-    - 
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9. งบประมาณ  
 9.1 แหล่งงบประมาณ 

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

หมวดเงินอุดหนุน  โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
   

9.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
       (รายกิจกรรมและระบุแหล่งเงินให้สอดคล้องกับข้อที่ 9.1) 

ล าดับ รายการ จ านวน (บาท) 
1. ค่าอาหารและเครื่องดื่ม,ค่าอาหารว่าง 4,000.-บาท 
2. ค่าตอบแทนวิทยากร 2,000.-บาท 
3. ค่าเลี ยงรับรอง 1,000.-บาท 
4. ค่าของที่ระลึก 300.-บาท 
5. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(เบี ยเลี ยง/ที่พัก/พาหนะ) 2,000.-บาท 
6. ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 500.-บาท 
7. ค่าวัสดุโครงการ 200.-บาท 

 รวม 10,000.-บาท 
*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 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
มหาวิทยาลยันเรศวร  

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
มหาวิทยาลยันเรศวร  

- 

 
11. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPI) 

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

 ปริมาณ 
 
 
 
 

1. มีการจัดกิจกรรม 1 ครั ง 
2. จ านวนคณาจารย์ นิสติระดับ 
บัณฑิตศึกษาของภาควิชา และผู้
สนในเข้าร่วมกิจกรรม ไมต่่ ากว่า
ร้อยละ 60 ของเป้าหมาย
โครงการที่ตั งไว ้

1. มีการจัดกิจกรรมอยา่งน้อย 3 ครั ง 
2. จ านวนคณาจารย์และนิสติระดบั 
บัณฑิตศึกษาของภาควิชา เข้าร่วม
กิจกรรม ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของ
เป้าหมายโครงการที่ตั งไว ้
 

- 
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 คุณภาพ 1. นิสิต คณาจารย์ บุคลากร และ
ผู้สนใจน าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ 
ใช้ในด้านการเรียนการสอนและ
การวิจัย 

1. นิสิต คณาจารย์ และบุคลากร น าความรู้ 
ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในด้านการเรียน การสอน
และการวิจัย 

 

 
12. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 

ก.พ.ร   ตัวชี วัดที่.................    สมศ.   ตัวชี วัดที่ 2, 6, 8  
สกอ.    ตัวชี วัดที ่2.4, 2.7, 3.1, 3.2, 4.1, 5.1,5.2 สงป.   ตัวชี วัดที่................. 

 
13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1) มีการจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ด้านวิชาการและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทางสรีรวิทยา ระหว่างผู้ทรงคุณวุฒิ คณาจารย์  
    นิสิตในหลักสูตรสรีรวิทยาและนิสิตทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ศิษย์เก่า รวมทั งบุคคลภายนอก 
2) คณาจารย์ นิสิต และบุคคลทั่วไปได้รับความรู้ด้านวิชาการ และงานวิจัย 
3) มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการและงานวิจัย 
4) นิสิตได้รับการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิต ในด้านการจัดการในสถานการณ์ต่างๆ การจัดการแก้ปัญหา 
    และภาวะผู้น า เป็นต้น  

 
14. การติดตามและประเมินผลโครงการ  (โปรดระบุให้ชัดเจน)  

1. การประเมินผลเชิงปริมาณ ตามตัวชี วัด (KPI) ที่ก าหนด 
 
 
 ....................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                 (ผศ.ดร.จันทร์จริา  วสุนทราวัฒน์) 
 
                  .....................................................หัวหน้าภาควิชา 
                 (ผศ.ดร.สุภาพร  พันธุ์ธีรานุรักษ์) 
 
           .....................................................คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
                 (รศ.ดร.สุขกิจ  ยะโสธรศรีกลุ) 
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1. รหัสโครงการ  (ตามเล่มรายได้) โครงการพัฒนาคุณภาพองค์กร 
    รหัสโครงการ   สร.402/63 โครงการติดตาม/พัฒนาบุคลากร ภาควิชาสรรีวิทยา 
 

Value Chain    ต้นน  า   กลางน  า   ปลายน  า   
 
2.  ความสอดคล้องกับพันธกิจมหาวิทยาลัย 

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

 
3.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ  

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

   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลติบัณฑิตให้มีคณุภาพฯ 
  กลยุทธ์ท่ี 1.2 แนวทางการขับเคลื่อน 1.2.1, 1.2.2 ตัวชี วัดที ่1.2.1.2, 1.2.2.1,  หลัก    รอง 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพิม่ขีดความสามารถการวิจยั เพื่อสร้างนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ 
  กลยุทธ์ที ่2.2 แนวทางการขับเคลื่อน 2.2.2  ตัวชี วัดที ่2.2.2.1  หลัก    รอง 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสรมิสร้างศักยภาพการให้บริการวิชาการเพื่อสร้างความเขม้แข็งให้แก่ชุมชน 
  กลยุทธ์ที่............ แนวทางการขับเคลื่อน........  ตัวชี วัดที่..............     หลัก    รอง 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม เพื่ออนุรักษ์ สืบสานและเช่ือมโยงกับประเพณีของท้องถิ่น 
  กลยุทธ์ที่............ แนวทางการขับเคลื่อน........  ตัวชี วัดที่..............     หลัก    รอง 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจดัการเชิงบูรณาการเพื่อความเข้มแข็งและยั่งยืน 
  กลยุทธ์ที่............ แนวทางการขับเคลื่อน........  ตัวชี วัดที่..............     หลัก    รอง 

 
 3.2 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน (ถ้ามี) 

  นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 4 กลยุทธ์ที่ 4.1, 4.2  มาตรการที่ 4.1.1, 4.2.2 
 
4.  ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 4.1 ลักษณะการด าเนินงาน   โครงการ     การด าเนินงาน 

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

5.2 ผู้รับผิดชอบ   ผศ.ดร.สภุาพร   พันธุ์ธีรานุรักษ ์ โทร 4651  

5.3 ผู้ประสานงาน   นางธัญวรัตม ์ โสภาวัง  โทร 4724 

5.4 ผู้รายงานผล   นางธัญวรัตม ์ โสภาวัง  โทร 4724  

 

 6. หลักการและเหตุผล 
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษา 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาสรีรวิทยา (พ.ศ. 2558) และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสรีรวิทยา (พ.ศ. 2556) โดยมีการบริหารจัดการหลักสูตรให้ด าเนินงาน
อย่างมีประสิทธิภาพเป็นไปตามกรอบมาตรฐานของคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ท่ีประกาศโดยส านักคณะกรรมการการอุดมศึกษา (พ.ศ. 2553) 
ทั งนี เพื่อมุ่งเน้นตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัยและคณะในการสร้างบัณฑิตให้มีงานท า และสามารถไปท างานได้ทุกแห่งทั งในและ
นอกประเทศ ซึ่งภาควิชามีนโยบายในการบูรณาการด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการที่ส่งเสริมให้อาจารย์และ
บุคลากรของภาควิชา รวมทั งนิสิตในหลักสูตร ได้มีการพัฒนาทางวิชาการและการวิจัยควบคู่กันไป ตลอดจนใช้ความรู้ความสามารถในการ
ให้บริการวิชาการแก่สังคม เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพและความพร้อมของบุคลากรควบคู่ไปกับมาตรฐานทางวิชาการ รวมทั งการพัฒนา
งานวิจัยพื นฐานควบคู่ไปกับการวิจัยประยุกต์ที่อาจด าเนินการในลักษณะหุ้นส่วน (Partnership) หรือการสร้างเครือข่าย (Networking) 
ระหว่างหน่วยงานภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัย ภาควิชาจึงได้จัดตั งโครงการติดตาม/พัฒนาบุคลากร ภาควิชาสรีรวิทยาขึ น  เพื่อติดตาม/
พัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ นอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีความรู้ความสามารถในการสร้างบัณฑิตที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์  และ
เสริมสร้างหลักสตูรของภาควิชาให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานฯ นอกจากนั นเพื่อเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาตนเองเพื่อเข้าสู่ต าแหน่ง
ทางวิชาการที่สูงขึ นต่อไป 

 
7. วัตถุประสงค์ 

1) เพื่อติดตาม/พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวิชาการและด้านงานวิจัย 
2) เพื่อติดตาม/ส่งเสริมสนับสนุนการเพิ่มพูนต าแหน่งวิชาการหรือผลงานทางวิชาการของบุคลากร   

 
8.  เป้าหมายของโครงการ 
      8.1. เป้าหมายการด าเนินงาน 

เชิงผลผลิต (Output) 1. ได้ผลสรุปความต้องการพัฒนาตนเองของบุคลากรภาควิชา 
2. ได้ผลสรุปการติดตามการพัฒนาตนเองของบุคลากรภาควิชา 

เชิงผลลัพธ์
(Outcome) 

1. บุคลากรมีการส ารวจความต้องการพัฒนาตนเอง 
2. บุคลากรมีการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาด้านวิชาการ/งานวิจัย 
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 8.2 กลุม่เป้าหมาย (รายกิจกรรม) 
เป้าหมาย หน่วยนับ จ านวน 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 
จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น คน 19 - - 
นิสิต คน - - - 
บุคลากรสายวิชาการ คน 16 - - 
บุคลากรสายสนับสนุน คน 3 - - 
ประชาชน/สังคม....... คน - - - 
ศิษย์เก่า......... คน - - - 
องค์กร/ระบบบริหารจัดการ........... ระบุหน่วยนับ... - - - 
หลักสตูร........... ระบุหน่วยนับ... - - - 
อื่นๆ..................................... ระบุหน่วยนับ... - - - 

8.3 กิจกรรม/เนื้อหา/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนินการ (รายกิจกรรม) 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (บาท) 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

กิจกรรมที่ 1 
ขั นวางแผนงาน(P) 
1. ประชุมวางรูปแบบการ
ด าเนินงาน 
2. แต่งตั งคณะท างาน 

  
           

ขั นด าเนินการ (D) 
1. ส ารวจความต้องการพัฒนา
ตนเอง 
2. ติดตาม/พัฒนาการเข้าร่วม
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
หน่วยงานภายในและ/หรือ
ภายนอก 

             

ขั นสรุปและประเมินผล(C) 
1. สรุปผลการด าเนินงาน 

             

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

             

รวม 2,000.-  -    -    2,000.-    - 
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9. งบประมาณ  
 9.1 แหล่งงบประมาณ 

  เงินรายได้ 2,000.-บาท        งบประมาณแผ่นดิน...................................บาท   
  แหล่งทุนภายนอก...............................บาท     เงินกู้...................................บาท   
กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุนการจัดการศึกษา ภาควิชาสรีรวิทยา  

หมวดเงินอุดหนุน  โครงการพัฒนาคุณภาพองค์กร 
 

9.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
       (รายกิจกรรมและระบุแหล่งเงินให้สอดคล้องกับข้อที่ 9.1) 

ล าดับ รายการ จ านวน (บาท) 
1. ค่าอาหารและเครื่องดื่ม,ค่าอาหารว่าง 1,000.-บาท 
2. ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 1,000.-บาท 

 รวม 2,000.-บาท 
*หมายเหตุ   ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 

 
10.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ (รายกิจกรรม) 

ล าดั
บ 

รายการ กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 

10.1 วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม ตลุาคม 2562 – กันยายน 
2563 

- - 

10.2 สถานท่ีจัดกิจกรรม คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
มหาวิทยาลยันเรศวร และ
หน่วยงานภายนอก 

- - 

 
11. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPI) 

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

 ปริมาณ 
 
 
 
 
 
 

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตร/
บุคลากรมีการส ารวจความต้องการ
พัฒนาตนเอง อย่างน้อย 1 ครั ง 
2. อาจารย์ประจ าหลักสูตร/
บุคลากรมีการเข้าร่วมกิจกรรม
พัฒนาด้านวิชาการ/งานวิจัย อย่าง
น้อย 1 กิจกรรม 
 

- - 
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  คุณภาพ 

3. มีการติดตามการเข้าร่วม
กิจกรรมของบุคลากรเกีย่วกับการ
เพิ่มพูน/แลกเปลีย่นเรยีนรู้ด้าน
วิชาการและวิจัยกบัหน่วยงาน
ภายใน/ภายนอกภาควิชา อย่าง
น้อย 1 ครั ง 
1. บุคลากรของภาควิชามีความ
พร้อมเพื่อเข้าสูต่ าแหน่งทางวิชาการ
ที่สูงขึ น 

  

 
12. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 

ก.พ.ร   ตัวชี วัดที่.................    สมศ.   ตัวชี วัดที่ 2, 6, 8  
สกอ.    ตัวชี วัดที ่2.4, 2.7, 3.1, 3.2, 4.1, 5.1,5.2 สงป.   ตัวชี วัดที่................. 

 
13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1) มีการเพิ่มพูน/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการและงานวิจัยของบุคลากรภาควิชากับหน่วยงานภายใน/ภายนอก 
2) บุคลากรของภาควิชามีความพร้อมเพื่อเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ น 

 
14. การติดตามและประเมินผลโครงการ  (โปรดระบุให้ชัดเจน)  

1. การประเมินผลเชิงปริมาณ ตามตัวชี วัด (KPI) ที่ก าหนด 
 
 
 
 ....................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                 (ผศ.ดร.สุภาพร  พันธุ์ธีรานุรักษ์) 
 
                  .....................................................หัวหน้าภาควิชา 
                 (ผศ.ดร.สุภาพร  พันธุ์ธีรานุรักษ์) 
 
           .....................................................คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
                 (รศ.ดร.สุขกิจ  ยะโสธรศรีกลุ) 
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1. รหัสโครงการ  (ตามเล่มรายได้) โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
    รหัสโครงการ   สร.501/63 โครงการส่งเสริมการเรยีนการสอน ภาควิชาสรรีวิทยา 
 

Value Chain    ต้นน  า   กลางน  า   ปลายน  า   
 
2.  ความสอดคล้องกับพันธกิจมหาวิทยาลัย 

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

 
3.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ  

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

   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลติบัณฑิตให้มีคณุภาพฯ 
  กลยุทธ์ที่  1.1 แนวทางการขับเคลื่อน 1.1.1 ตัวชี วัดที่ 1.1.1.1    หลัก    รอง 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพิม่ขีดความสามารถการวิจยั เพื่อสร้างนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ 
  กลยุทธ์ที่............ แนวทางการขับเคลื่อน........ ตัวชี วัดที่..............       หลัก    รอง 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสรมิสร้างศักยภาพการให้บริการวิชาการเพื่อสร้างความเขม้แข็งให้แก่ชุมชน 
  กลยุทธ์ที่............ แนวทางการขับเคลื่อน........ ตัวชี วัดที่..............       หลัก    รอง 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม เพื่ออนุรักษ์ สืบสานและเช่ือมโยงกับประเพณีของท้องถิ่น 
  กลยุทธ์ที่............ แนวทางการขับเคลื่อน........ ตัวชี วัดที่..............       หลัก    รอง 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจดัการเชิงบูรณาการเพื่อความเข้มแข็งและยั่งยืน 
  กลยุทธ์ที่............ แนวทางการขับเคลื่อน........ ตัวชี วัดที่..............       หลัก    รอง 

 3.2 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน (ถ้ามี) 
  นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 1  กลยุทธ์ที่ 1.4  มาตรการที่ 1.4.1  

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

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

 

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

5.2 ผู้รับผิดชอบ   ผศ.ดร.สะการะ  ตันโสภณ  โทร 4655  

5.3 ผู้ประสานงาน   นางธัญวรัตม ์ โสภาวัง  โทร 4724 

5.4 ผู้รายงานผล   นางธัญวรัตม ์ โสภาวัง  โทร 4724  

 

 6. หลักการและเหตุผล 
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีภารกิจหลักในการจัดการเรียนการสอน เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพโดย

ภาควิชารับผิดชอบสอนเนื อหาพื นฐานในรายวิชาสรีรวิทยาทางการแพทย์และรายวิชาสรีรวิทยาพื นฐานส าหรับการเรียนต่อในชั นคลินิค
และการท าวิจัยของคณะต่างๆ ในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้แก่ คณะเภสัชศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ 
คณะสหเวชศาสตร์ และนิสิตในสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ซึ่งภาควิชาสรีรวิทยาได้มีการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและน า
ข้อเสนอแนะมาปรับเป็นความรู้ความเข้าใจในการบูรณาการความรู้ทางด้ านการวิจัยทางสรีรวิทยา  แนวทางในการพัฒนาคุณภาพการ
เรียนการสอนให้กับนิสิต  

ในปีการศึกษาที่ผ่านมาภาควิชาได้เริ่มสอนรายวิชาสรีรวิทยาส าหรับทันตแพทย์ (413204; 5(4-3-5) ให้กับนิสิตในสาขาวิชาทันต
แพทยศาสตร์และรายวิชาสรีรวิทยาการแพทย์ของมนุษย์ 1 (413100 ; 3(2-3-5)) ให้กับนิสิตเภสัชศาสตร์ตามหลักสูตรปรับปรุงใหม่ของ
คณะทันตแพทย์และคณะเภสัชศาสตร์ รวมทั งรายวิชาสรีรวิทยาการแพทย์ของมนุษย์ 2 (413101; 4(3-3-7) ส าหรับนิสิตคณะเภสัชศาสตร์
ที่จะเริ่มมีการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563  

ดังนั น ภาควิชาจึงได้มีการวางแผนการในการพัฒนาการเรียนการสอนโดยการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ส าหรับบุคลากรใน
ภาควิชาสรีรวิทยา รวมทั งการเก็บรวบรวมผลการประเมินจากนิสิต เพื่อให้ได้แนวทางในการจัดท า/ปรับปรุงเนื อหาทั งในภาคบรรยายและ/
หรือภาคปฏิบัติการ การประเมินประสิทธิภาพการเรียนการสอน แนวทางการประเมินความรู้และการพัฒนาการเรียนของนิสิต โดยมี
วัตถุประสงค์ในการเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนในรายวิชาสรีรวิทยาให้กับนิสิตสาขาวิทยาสุขภาพที่เกี่ยวข้อง 

 
7. วัตถุประสงค์ 

1) ปรับปรุงคู่มือ และกิจกรรมของรายวิชาสรีรวิทยาพื นฐาน 
2) เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางและปรับปรุงเนื อหาสาระในรายวชิาสรีรวิทยาของทันตแพทย์และสรีรวิทยาการแพทย์ของมนุษย์ 

 
8.  เป้าหมายของโครงการ 
      8.1. เป้าหมายการด าเนินงาน 

เชิงผลผลิต(Output) 1. มีคู่มือและกิจกรรมการเรียนการสอนที่สอดคล้องและทันสมยักับรายวิชา 
2. มีรายวิชาที่มีการปรับปรุงเนื อหา 

เชิงผลลัพธ์
(Outcome) 

1. การเรียนการสอนมมีาตรฐานตามวิชาชีพเฉพาะ 
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 8.2 กลุม่เป้าหมาย (รายกิจกรรม) 
เป้าหมาย หน่วยนับ จ านวน 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 
จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น คน 19 29  
นิสิต คน - 10  
บุคลากรสายวิชาการ คน 16 16  
บุคลากรสายสนับสนุน คน 3 3  
ประชาชน/สังคม....... คน - - - 
ศิษย์เก่า......... คน - - - 
องค์กร/ระบบบริหารจัดการ........... ระบุหน่วยนับ... - - - 
หลักสตูร........... ระบุหน่วยนับ... - - - 
อื่นๆ..................................... ระบุหน่วยนับ... - - - 

 
หมายเหตุ  กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงคู่มือปฏิบัติการและกิจกรรมของรายวิชาสรีรวิทยาพื นฐาน 
  กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมพัฒนาสาระส าคัญของเนื อหาในรายวิชาสรีรวิทยาส าหรับทันตแพทย์และเภสัชศาสตร์ 

 
8.3 กิจกรรม/เนื้อหา/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนินการ (รายกิจกรรม) 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (บาท) 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

กิจกรรม 
ขั นวางแผนงาน(P) 
1. ประชุมวางรูปแบบการ
ด าเนินงาน 
2. แต่งตั งคณะท างาน 
3. คณาจารย์และ/หรือนิสิต
บัณฑิตศึกษาเตรียมเนื อหาส าหรับ
กิจกรรม 
4. เตรียมวสัดุอุปกรณส์ าหรบัการ
จัดกิจกรรม 

    
 

 
       

ขั นด าเนินการ (D) 
1. จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยน
เรียนรูเ้นื อหาและแนวทางในการ
พัฒนา 

             



573 
 

 

ขั นสรุปและประเมินผล(C) 
1. อภิปรายและสรุปผลการ
ด าเนินงาน  
2. จัดท ารายงานผลสรุปการจัด
กิจกรรม 

             

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

             

รวม 2,000.-  -    --    2,000.-    - 

 
9. งบประมาณ  
 9.1 แหล่งงบประมาณ 

  เงินรายได้ 2,000.-บาท        งบประมาณแผ่นดิน...................................บาท   
  แหล่งทุนภายนอก...............................บาท     เงินกู้...................................บาท   
กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุนการจัดการศึกษา ภาควิชาสรีรวิทยา  

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

ล าดับ รายการ จ านวน (บาท) 
1. ค่าอาหารและเครื่องดื่ม,ค่าอาหารว่าง 1,500.-บาท 
2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ  500.-บาท 

 รวม 2,000.-บาท 
*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 – กุมภาพันธ์ 
2563 

เมษายน 2563 – 
กรกฎาคม 2563 

- 

10.2 สถานท่ีจัดกิจกรรม คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
มหาวิทยาลยันเรศวร และ
หน่วยงานภายนอก 

คณะวิทยาศาสตร์
การแพทย์ มหาวิทยาลัย
นเรศวร และหน่วยงาน
ภายนอก 

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

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 
 ปริมาณ 
 
 
 
 
 
 
  คุณภาพ 

1.จ านวนอาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
เป้าหมายทีต่ั งไว ้
2. มีการปรับปรุงเนื อหารายวิชา
ภาคบรรยายหรือภาคปฏิบัติการ
อย่างน้อย 1 หัวข้อ 
 
1. ผลประเมินความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 70 

1.จ านวนอาจารย์ที่เข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
ของเป้าหมายที่ตั งไว ้
2. มีการจัดกิจกรรมเพื่อ
ปรับปรุงสาระส าคัญของ
เนื อหาความรู้ทางดา้น
สรีรวิทยาอย่างน้อย 1 ครั ง 
1. ผลประเมินความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 70 

- 

 
12. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 

ก.พ.ร   ตัวชี วัดที่ -  สมศ.   ตัวชี วัดที ่2  
สกอ.    ตัวชี วัดที่ 2.4, 2.6  สงป.   ตัวชี วัดที่ – 

 
13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1) ได้คู่มือปฏิบัติการสรีรวิทยาที่มีเนื อหาท่ีเหมาะสม 
2) ได้เนื อหาการเรียนการสอนที่มีความเหมาะสมกับรายวิชาสรีรวิทยาส าหรับทันตแพทย์และสรีรวิทยาการแพทย์ของมนุษย์ 

 
14. การติดตามและประเมินผลโครงการ  (โปรดระบุให้ชัดเจน)  

1. การประเมินผลเชิงปริมาณ ตามตัวชี วัด (KPI) ที่ก าหนด 
 
 
 ....................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                 (ผศ.ดร.สะการะ  ตันโสภณ) 
 
                  .....................................................หัวหน้าภาควิชา 
                 (ผศ.ดร.สุภาพร  พันธุ์ธีรานุรักษ์) 
 
           .....................................................คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
                 (รศ.ดร.สุขกิจ  ยะโสธรศรีกลุ) 
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1. รหัสโครงการ  (ตามเล่มรายได้) โครงการบริการวิชาการแก่สังคม 
    รหัสโครงการ   สร.502/63 โครงการบริการวิชาการสูส่ังคม ภาควิชาสรีรวิทยา 
 

Value Chain    ต้นน  า   กลางน  า   ปลายน  า    
 
2.  ความสอดคล้องกับพันธกิจมหาวิทยาลัย 

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

 
3.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ  

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

   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลติบัณฑิตให้มีคณุภาพฯ 
  กลยุทธ์ที่..1.4..... แนวทางการขับเคลื่อน..1.4.1..... ตัวชี วัดที่....1.4.1.3     หลัก   รอง 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพิม่ขีดความสามารถการวิจยั เพื่อสร้างนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ 
  กลยุทธ์ที่............ แนวทางการขับเคลื่อน........  ตัวชี วัดที่..............     หลัก      รอง 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสรมิสร้างศักยภาพการให้บริการวิชาการเพื่อสร้างความเขม้แข็งให้แก่ชุมชน 
  กลยุทธ์ที่..3.1....... แนวทางการขับเคลื่อน...3.1.1..... ตัวชี วัดที่.. 3.1.1.1- 3.1.1.5...   หลัก      รอง 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม เพื่ออนุรักษ์ สืบสานและเช่ือมโยงกับประเพณีของท้องถิ่น 
  กลยุทธ์ที่............ แนวทางการขับเคลื่อน........  ตัวชี วัดที่..............     หลัก      รอง 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจดัการเชิงบูรณาการเพื่อความเข้มแข็งและยั่งยืน 
  กลยุทธ์ที่............ แนวทางการขับเคลื่อน........  ตัวชี วดัที่..............     หลัก      รอง 

 3.2 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน (ถ้ามี) 
  นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ ..2..........กลยุทธ์ที่ .....2.4.............มาตรการที่ ......2.4.1............................. 

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

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

 

NU-PL-63 002 



576 
 

5.  ผู้รับผิดชอบ  
5.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ   ภาควิชาสรรีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย ์

5.2 ผู้รับผิดชอบ   ผศ.ดร.ปิยะรัตน์  ศรีสว่าง  โทร 4655  

5.3 ผู้ประสานงาน   นางธัญวรัตม ์ โสภาวัง  โทร 4724 

5.4 ผู้รายงานผล   นางธัญวรัตม ์ โสภาวัง  โทร 4724  

 

 6. หลักการและเหตุผล 
  ภาควิชาสรีรวิทยา ได้ด าเนินการตามพันธกิจของคณะ และมีความสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยนเรศวร ด้านการ
ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม มุ่งส่งเสริมการเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยทางสรีรวิทยา และความรู้ทางสรีรวิทยาของระบบ
ต่างๆของร่างกาย เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ด้วยเหตุผลดังกล่าว จึงได้จัดส่งข้อเสนอโครงการบริการตรวจวัด
สมรรถภาพทางกาย และการร าไม้พลองป้าบุญมี เพื่อส่งเสริมการดูแลสุขภาพกายและใจอย่างยั่งยืน ด้วยการเช่ือมโยงงานให้บริการ
วิชาการเข้ากับการเรียนการสอน การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และการวิจัย สนับสนุนให้คณาจารย์ บุคลากรและนิสิตมีจิตอาสาใน
ภาควิชาฯ ได้น าองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เกิดจากผลงานวิจัยรวมทั งความรู้ทางสรีรวิทยาของระบบต่างๆของร่างกาย 
แก้ปัญหาด้านสุขภาพแก่คนในชุมชุน โดยด าเนินงานในรูปแบบการให้ความรู้ในเรื่องการดูแลสุขภาพโดยคณาจารย์และนิสิตภาควิชาฯ เพื่อ
ส่งเสริมสุขภาพกายและใจของคนในวัยท างานและผู้สูงอายุ เพื่อให้คนในชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจในการส่งเสริม ป้องกันและการดูแล
สุขภาพของตนเอง บุคคลในครอบครัวและชุมชน ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพท่ีถูกต้อง และส่งเสริมให้ชุมชนตระหนักและสามารถดูแล
สุขภาพที่ถูกต้องได้อย่างยั่งยืน ยังน าผลการด าเนินงานไปปรับปรุงการเรียนการสอนทางสรีรวิทยา อันจะน าไปสู่การสร้างโอกาสการเปิด
รายวิชาใหม่ และการปรับปรุงหลักสูตรต่อไป อีกทั งเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง ภาควิชา คณะ มหาวิทยาลัย กับ ชุมชน 
  ปัจจุบันในประเทศไทยมีผู้สูงอายุจ านวนมากขึ นๆ ในหลายพื นท่ีผู้สูงอายุถูกปล่อยไว้ตามล าพัง ขาดการดูแลอย่างเหมาะสมท าให้
ความสามารถในการช่วยเหลือตัวเองลดลง ประกอบกับสังคมไทยมีการใช้ชีวิตประจ าวันคล้ายๆกับในประเทศกลุ่มตะวันตกมากขึ น
โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาหารการกิน ท าให้สังคมไทยมีผู้สูงอายุที่มีน  าหนักตัวมาก ส่งผลการใช้ใช้ชีวิตประจ าวัน มีโอกาสพลัดตกหกล้มได้ง่าย 
การออกก าลังกายโดยใช้ไม้พลองเป็นวิธีการออกก าลังกายที่ง่าย แรงเสียดทานหรือแรงกระแทกต่อข้อกระดูกน้อย จึงเหมาะกับผู้สูงอายุ 
อุปกรณ์ยังสามารถประยุกต์ใช้ได้ตามความเหมาะสมและสามารถใช้ออกก าลังได้ทุกท่ี การออกก าลังกายด้วยการร าไม้พลองจึงเหมาะที่จะ
น ามาใช้กับผู้สูงอายุ 
  ดังนั นการด าเนินงานบริการวิชาการของภาควิชาฯ ในรูปแบบดังกล่าว จึงสนับสนุนให้ชุมชนเล็งเห็นความส าคัญ เกิดการสร้าง
กระแสสังคมของการดูและส่งเสริมสุขภาพกายและใจที่ดี เพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะร่างกายและจิตใจให้แข็งแรง ประชาชนที่เข้าร่วม
กิจกรรมบริการวิชาการสามารถน าความรู้ทางศาสตร์วิชาการไปประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ นของตนเอง ครอบครัว และ
ชุมชน มาปรับใช้ในชีวิตประจ าวันทั งนี  รายจ่ายด้านการดูแลรักษาสุขภาพก็จะลดลงตามไปด้วย ท้ายที่สุดยังเป็นการส่งเสริมสังคมแห่งการ
เรียนรู้ที่มีคุณภาพและสนับสนุนปัจจัยที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้แก่เด็กและเยาวชนอย่างยั่งยืนต่อไป 

 
7. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้คณาจารย์ บุคลากร และนสิิตในภาควิชาฯ ได้น าองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เกดิจากผลงานวิจัยรวมทั งความรู้
ทางสรีรวิทยาให้ความรู้และแก้ปญัหาด้านสุขภาพกายและใจแก่คนในชุมชุน โดยด าเนินงานในรูปแบบการความรู้ด้านการดูและ
สุขภาพ เพื่อส่งเสรมิสุขภาพกายและใจผูสู้งอายุ และให้ความรู้แกค่นในชุมชน เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนตระหนักและสามารถดูแล
สุขภาพท่ีถูกต้องได้อยา่งยั่งยืน
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2. เพื่อน าผลการด าเนินงานไปปรับปรุงการเรียนการสอนทางสรีรวิทยา อันจะน าไปสู่การสร้างโอกาสการเปิดรายวิชาใหม่ และการ

ปรับปรุงหลักสูตรต่อไป 
3. เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง ภาควิชา คณะ มหาวิทยาลัย กับ ชุมชน 
4. เพื่อสร้างจิตส านึกในด้านจิตอาสาให้แก่คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต ในภาควิชาฯ ในการสร้างสรรค์งานบริการวิชาการเพื่อ

พัฒนาคุณภาพชีวิตคนในชุมชนและสังคม 
5. เพื่อสนับสนุนการบูรณาการงานบริการวิชาการกับการเรียนการสอนหรือการวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ได้จริง ของคณาจารย์ 

บุคลากร และนิสิต ในภาควิชาฯ 
 
8.  เป้าหมายของโครงการ 
      8.1. เป้าหมายการด าเนินงาน 

เชิงผลผลิต(Output) 1. มีกิจกรรมให้ความรู้และแก้ปญัหาด้านสุขภาพกายและใจแก่คนในชุมชุน และสถานศึกษาท่ี
เข้ามาดูงานในคณะฯ โดยคณาจารย์ บุคลากร และนสิิตในภาควิชาฯ 

เชิงผลลัพธ์
(Outcome) 

1. คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตในภาควิชาฯ ได้น าองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เกิด
จากผลงานวิจัยรวมทั งความรู้ทางสรีรวิทยา ให้ความรู้และแก้ปัญหาด้านสุขภาพกายและใจ
แก่คนในชุมชน 

2. ได้น าผลการด าเนินงานไปปรับปรุงการเรียนการสอนทางสรีรวิทยา 
3. ได้สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง ภาควิชา คณะ มหาวิทยาลัย กับ ชุมชน 
4. ได้สร้างจิตส านึกในด้านจิตอาสาให้แก่คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต ในภาควิชาฯ ในการ

สร้างสรรค์งานบริการวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนในชุมชนและสังคม 
5. ได้สนับสนุนการบูรณาการงานบริการวิชาการกับการเรียนการสอนหรือการวิจัยสู่การใช้

ประโยชน์ได้จริง ของคณาจารย์ บุคลากร และนิสิต ในภาควิชาฯ 
 
 8.2 กลุม่เป้าหมาย (รายกิจกรรม) 

เป้าหมาย หน่วยนับ จ านวน 
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น คน 80-100 - - 
นิสิต คน 35 - - 
บุคลากรสายวิชาการ คน 10 - - 
บุคลากรสายสนับสนุน คน 3 - - 
ประชาชน/สังคม....... คน - - - 
ศิษย์เก่า......... คน - - - 
องค์กร/ระบบบริหารจัดการ........... ระบุหน่วยนับ... - - - 
หลักสตูร........... ระบุหน่วยนับ... - - - 
อื่นๆ (ผู้รับบริการ) คน 70-90 - - 
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8.3 กิจกรรม/เนื้อหา/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนินการ (รายกิจกรรม) 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (บาท) 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

กิจกรรมที่ 1 
ขั นวางแผนงาน (P) 
1.ประชุมเพื่อหาแนวทางจัด
กิจกรรม 
   ในโครงการ 
2. แต่งตั งคณะกรรมการ
ด าเนินงาน 

 
 

           

ขั นด าเนินการ (D) 
1. ชี แจงรายละเอียดโครงการ/
ประชาสมัพันธ์ 
2. ด าเนินโครงการ 

             

ขั นสรุปและประเมินผล (C) 
1 .รวบรวม และสรุปผลการ
ด าเนินงาน 

             

ขั นปรับปรุงตามผลการประเมิน 
(A) 
1.วิเคราะห์การด าเนินงานและน า 
ผลสรุปไปปรับปรุงโครงการต่อไป 

             

รวม 500.-  -    500.-    - - 

 
9. งบประมาณ  
 9.1 แหล่งงบประมาณ 

  เงินรายได้ 500.-บาท        งบประมาณแผ่นดิน...................................บาท   
  แหล่งทุนภายนอก...............................บาท     เงินกู้...................................บาท   
กองทุนบริการวิชาการ แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม งานบริการวิชาการแก่ชุมชน ภาควิชาสรีรวิทยา  

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

ล าดับ รายการ จ านวน (บาท) 
1. ค่าวัสดุใช้ในโครงการ 200.-บาท 
2. ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 200.-บาท 
3. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ  100.-บาท 

 รวม 500.-บาท 
*หมายเหตุ   ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 

 
10.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ (รายกิจกรรม) 

ล าดั
บ 

รายการ กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 

10.1 วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม ตุลาคม 2562 – กันยายน 
2563 

- - 

10.2 สถานท่ีจัดกิจกรรม คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
มหาวิทยาลยันเรศวร หรือ
หน่วยงาน ชุมชน ภายนอก
มหาวิทยาลยันเรศวร  

- - 

 
11. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPI) 

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

 ปริมาณ 
 
 
  คุณภาพ 

1. ประชากรใน ชุมชนหรือนั ก เรียน ใน
สถานศึกษาที่ เข้าศึกษาดู งานได้รับการ
บริการวิชาการอย่างน้อย 40 คน 
1. นักเรียน/นักศึกษาและประชากรในชุมชน
หรือนักเรียนในเขตพื นท่ีโรงเรียนที่ได้รับ
บริการวิชาการ ได้รับความรูด้้านสขุภาพ มี
ความพึงพอใจ และมีคณุภาพชีวิตที่ดีขึ น 
2. คณาจารย์ บุคลากร และนสิิตในหลักสตูร
ของภาควิชาสรีรวิทยา ได้ใช้ความรู้ 
ความสามารถในการส่งเสริมสุขภาพท่ีดี
ให้กับชุมชน/นิสิต/นักเรยีน/นักศกึษา ให้กับ
สถาบันต่างๆ ท่ีเข้ามาศึกษาดูงาน 

- - 
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12. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 สกอ.    ตัวชี วัดที ่ 1.1   สงป.   ตัวชี วัดที่.................  EdPEx   หมวดที่................. 
 ก.พ.ร   ตัวชี วัดที่.................  สมศ.   ตัวชี วัดที่.................  
 

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตในภาควิชาฯ ได้น าองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เกิดจากผลงานวิจัยรวมทั งความรู้ทาง

สรีรวิทยา ให้ความรู้และแก้ปัญหาด้านสุขภาพกายและใจแก่คนในชุมชน 
2. ได้น าผลการด าเนินงานไปปรับปรุงการเรียนการสอนทางสรีรวิทยา 
3. ได้สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง ภาควิชา คณะ มหาวิทยาลัย กับ ชุมชน 
4. ได้สร้างจิตส านึกในด้านจิตอาสาให้แก่คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต ในภาควิชาฯ ในการสร้างสรรค์งานบริการวิชาการเพื่อพัฒนา

คุณภาพชีวิตคนในชุมชนและสังคม 
5. ได้สนบัสนุนการบูรณาการงานบรกิารวิชาการกับการเรียนการสอนหรือการวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ไดจ้ริง ของคณาจารย์ บุคลากร 

และนิสติ ในภาควิชาฯ 
 

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

 ....................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                 (ผศ.ดร.ปิยะรัตน์  ศรสีว่าง) 
 
                  .....................................................หัวหน้าภาควิชา 
                 (ผศ.ดร.สุภาพร  พันธุ์ธีรานุรักษ์) 
 
           .....................................................คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
                 (รศ.ดร.สุขกิจ  ยะโสธรศรีกลุ) 
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1. รหัสโครงการ (ตามเล่มรายได้) โครงการสนับสนุนด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
    รหัสโครงการ   สร.503/63 โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ภาควิชาสรรีวิทยา 
 

Value Chain    ต้นน  า   กลางน  า   ปลายน  า   
 
2.  ความสอดคล้องกับพันธกิจมหาวิทยาลัย 

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

 
3.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ  

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

   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลติบัณฑิตให้มีคณุภาพฯ 
  กลยุทธ์ที่............ แนวทางการขับเคลื่อน........ ตัวชี วัดที่..............     หลัก    รอง 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพิม่ขีดความสามารถการวิจยั เพื่อสร้างนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ 
  กลยุทธ์ที่............ แนวทางการขับเคลื่อน........ ตัวชี วัดที่..............     หลัก    รอง 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสรมิสร้างศักยภาพการให้บริการวิชาการเพื่อสร้างความเขม้แข็งให้แก่ชุมชน 
  กลยุทธ์ที่............ แนวทางการขับเคลื่อน........ ตัวชี วัดที่..............     หลัก    รอง 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม เพื่ออนุรักษ์ สืบสานและเช่ือมโยงกับประเพณีของท้องถิ่น 
  กลยุทธ์ที่..4.2...... แนวทางการขับเคลื่อน.4.2.2. ตัวชี วัดที่...4.2.2.1.... หลัก    รอง 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจดัการเชิงบูรณาการเพื่อความเข้มแข็งและยั่งยืน 
  กลยุทธ์ที่............ แนวทางการขับเคลื่อน........ ตัวชี วัดที่..............     หลัก    รอง 

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

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

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

 

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

5.2 ผู้รับผิดชอบ   ดร.ณปภสั กันติ๊บ  โทร 4652  

5.3 ผู้ประสานงาน   นางธัญวรัตม ์ โสภาวัง  โทร 4724 

5.4 ผู้รายงานผล   นางธัญวรัตม ์ โสภาวัง  โทร 4724  

 

 6. หลักการและเหตุผล 
ภาควิชาสรีรวิทยาได้ถูกจัดตั งขึ นเป็นปีที่ 24 และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมเป็นหนึ่งในพันธกิจตามนโยบายและกลยุทธ์ของ

มหาวิทยาลัย นอกจากนั นงานวิจัยส่วนมากของคณาจารย์และนิสิตในภาควิชามักใช้สัตว์ทดลองในงานวิจัย อีกทั งในอาจารย์ประจ า
ภาควิชาคือ ผศ.ดร.นิวัติ เทพาวราพฤกษ์ ได้ถึงแก่กรรม ภาควิชาได้เล็งเห็นถึงความส าคัญในการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทย จึงจัด
กิจกรรม/เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เพื่อสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของไทย เช่น กิจกรรมท าบุญภาควิชาเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ภาควิชา 
และอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ ผศ.ดร.นิวัติ เทพาวราพฤกษ์,  กิจกรรมวันขึ นปีใหม่เพื่อเสริมสร้างขวัญก าลังใจและความสามัคคีในองค์กร  
และการเข้าร่วมกิจกรรมท าบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่สัตว์ทดลอง นอกจากนี ยังมีการบรรยายเพื่อให้ความรู้แก่คณาจารย์และนิสิตในภาควิชา
เรื่องความรู้ ความเข้าใจในหลักศาสนาพุทธที่สามารถน ามาปรับใช้กับชีวิตประจ าวัน  และการมีประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการ
ปรับตัวให้เข้ากับโลกปัจจุบันได้ โดยยังคงมีคุณธรรมจริยธรรมที่ดี 

 
7. วัตถุประสงค์ 

1) เพื่อท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม เสรมิสร้างคุณธรรม จริยธรรม 
2) เพื่อให้เกิดความเป็นสริิมงคลแก่ภาควิชา และอุทิศส่วนกุศลให้แก่ ผศ.ดร.นิวตัิ เทพาวราพฤกษ ์
3) เพื่อให้บุคลากรและนิสิตตระหนักถึงคุณค่าของชีวิตสัตว์ทดลองที่ถูกน ามาใช้ในการเรียนการสอนและการวจิัย 
4) เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักศาสนาพุทธที่สามารถน ามาปรับใช้กับชีวิตประจ าวัน   
5) เพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนความคดิเห็นและประสบการณ์ในการปรบัตัวให้เข้ากับโลกปัจจุบันโดยยังคงมีคุณธรรมจริยธรรมที่ดี 
6) เพื่อสร้างขวัญ และก าลังใจ ตลอดจนความสมัพันธ์ที่ดีระหว่างบุคลากรในภาควิชา รวมทั งเสริมสร้างความรักและสามัคคีกันในองค์กร 
7) เพื่อให้นิสิตระดบับัณฑติศึกษาของภาควิชาสรีรวิทยา เรียนรู้การด าเนินงานกิจกรรม 

 
8.  เป้าหมายของโครงการ 
      8.1. เป้าหมายการด าเนินงาน 

เชิงผลผลิต(Output) 1.    จัดการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการปรับตัวให้เข้ากับโลกปัจจุบันได้ โดยยังคงมี 
       คุณธรรมจริยธรรมที่ดี 
2.    จัดกิจกรรมกิจกรรมส่งเสริมการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรมเนื่องในประเพณีขึ นปีใหม่ 
3.    มีกิจกรรมท าบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่สตัว์ทดลองร่วมกับสถานสัตว์ทดลองเพื่อการวิจัย  
      มหาวิทยาลัยนเรศวร  
4.   จัดกิจกรรมท าบญุภาควิชา และอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ ผศ.ดร.นิวัติ เทพาวราพฤกษ์ 
5.   จัดการบรรยายเพื่อให้ความรูใ้นหลักศาสนาพุทธท่ีสามารถน ามาปรับใช้กับชีวิตประจ าวัน 
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เชิงผลลัพธ์
(Outcome) 

1. เกิดความรู้ ความคิดเห็นใหม่ๆ  เพือ่น าไปใช้ในการปรับตัวให้เข้ากับโลกปัจจุบันโดยยังคงมี 
คุณธรรมจริยธรรมที่ด ี

2. มีการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรมเนื่องในประเพณีขึ นปีใหม่ 
3. สร้างขวัญ และก าลังใจ ตลอดจนความสัมพันธ์ที่ดรีะหว่างบุคลากรในภาควิชา รวมทั งเสริมสร้าง

ความรักและสามัคคีกันในองค์กร 
4. ตระหนักถึงคณุค่าของชีวิตสัตว์ทดลองที่ถูกน ามาใช้ในการเรียนการสอนและการวิจยั 
5. เกิดความเป็นสริิมงคลแกภ่าควิชา และอุทิศส่วนกุศลให้แก่ ผศ.ดร.นวิัติ เทพาวราพฤกษ์ 
6. มีความรู้ ความเข้าใจในหลักศาสนาพุทธท่ีสามารถน ามาปรับใช้กับชีวิตประจ าวัน 
7. นิสิตระดับบณัฑิตศึกษาของภาควชิาสรีรวิทยา เรียนรู้การด าเนินงานกิจกรรม 

 
  

8.2 กลุม่เป้าหมาย (รายกิจกรรม) 
เป้าหมาย หน่วยนับ จ านวน 

กิจกรรมที่ 
1 

กิจกรรมที่ 
2 

กิจกรรมที่ 
3 

กิจกรรมที่ 
4 

กิจกรรมที่ 
5 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ
จ านวนทั้งสิน้ 

คน 24 30 30 30 24 

นิสิต คน 5 11 11 11 5 
บุคลากรสายวิชาการ คน 16 16 16 16 16 
บุคลากรสายสนับสนุน คน 3 3 3 3 3 
ประชาชน/สังคม....... คน - - - - - 
ศิษย์เก่า......... คน - - - - - 
องค์กร/ระบบบริหารจัดการ
........... 

ระบุหน่วยนับ... - - - - - 

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

 
หมายเหตุ 

กิจกรรมที่ 1 ประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการปรับตัวให้เข้ากับโลกปัจจุบันได้ โดยยังคงมีคุณธรรมจริยธรรมที่ดี 
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมส่งเสรมิการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมเนือ่งในประเพณีขึ นปีใหม่   
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมท าบุญอุทิศส่วนกุศลให้แกส่ัตว์ทดลองร่วมกับสถานสัตว์ทดลองเพื่อการวิจยั มหาวิทยาลัยนเรศวร    
กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมท าบุญภาควชิา และอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ ผศ.ดร.นิวตัิ เทพาวราพฤกษ ์
กิจกรรมที่ 5 บรรยายเรื่องความรู้ ความเข้าใจในหลักศาสนาพุทธที่สามารถน ามาปรับใช้กับชีวิตประจ าวัน   
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8.3 กิจกรรม/เนื้อหา/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนินการ (รายกิจกรรม) 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (บาท) 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

ขั นวางแผนงาน (P) 
1.ประชุมเพื่อหาแนวทางจัด
กิจกรรม 
   ในโครงการ 
2. แต่งตั งคณะท างาน 
3. ติดต่อประสานงาน 

 
 

           

ขั นด าเนินการ (D) 
1. ชี แจงรายละเอียดโครงการ/  
   ประชาสัมพันธ์ 

             

2. ด าเนินโครงการ  
-กิจกรรม 1  
-กิจกรรม 2 
-กิจกรรม 3 
-กิจกรรม 4 
-กิจกรรม 5 

             

ขั นสรุปและประเมินผล (C) 
1 .รวบรวม และสรุปผลการ
ด าเนินงาน 

             

ขั นปรับปรุงตามผลการประเมิน 
(A) 
1.วิเคราะห์การด าเนินงานและน า 
ผลสรุปไปปรับปรุงโครงการต่อไป 

             

รวม 6,000.-  2,000.-     -   4,000.-      - 

 
9. งบประมาณ  
 9.1 แหล่งงบประมาณ 

  เงินรายได้ 6,000.-บาท        งบประมาณแผ่นดิน...................................บาท   
  แหล่งทุนภายนอก...............................บาท     เงินกู้...................................บาท   
กองทุนท านุบ ารุงศิลปและวัฒนธรรม แผนงานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม งานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ภาควิชาสรีรวิทยา  

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

ล าดับ รายการ จ านวน (บาท) 
1. ค่าวัสดุใช้ในโครงการ 500.-บาท 
2. ค่าอาหารส าหรับพระสงฆ ์ 500.-บาท 
3. ค่าปัจจัยถวายพระสงฆ ์ 500.-บาท 
4. ค่าตอบแทนผู้ประกอบพิธีการต่างๆ 300.-บาท 
5. ค่าอาหารและเครื่องดื่ม,ค่าอาหารว่าง 3,500.-บาท 
7. ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 500.-บาท 
8. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 200.-บาท 

 รวม 6,000.-บาท 
*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 ในการจัด

กิจกรรม 
ธันวาคม 2562 
– มกราคม 
2563 

ธันวาคม 2562 
– มกราคม 
2563 

ธันวาคม 2562 – 
เมษายน 2563 

มีนาคม 2563 – 
มิถุนายน 2563 

มีนาคม 2563 – 
มิถุนายน 2563 

10.2 สถานท่ีจัดกิจกรรม คณะ
วิทยาศาสตร์
การแพทย์ 
มหาวิทยาลยั
นเรศวร  

คณะ
วิทยาศาสตร์
การแพทย์ 
มหาวิทยาลยั
นเรศวร  

สถานสัตว์ทดลอง
เพื่อการวิจัย 
มหาวิทยาลยั
นเรศวร  
 

คณะ
วิทยาศาสตร์
การแพทย์ 
มหาวิทยาลยั
นเรศวร 

คณะ
วิทยาศาสตร์
การแพทย์ 
มหาวิทยาลยั
นเรศวร 

 
11. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPI) 

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

 
ปริมาณ 
 
 
 
 
  
คุณภาพ 

1. มีนิสิต อาจารย์ 
และบุคลากรเข้าร่วม
กิจกรรมอยา่งน้อย 
ร้อยละ 80 (ของ
เป้าหมายทีต่ั งไว้) 
 
1. นิสิตและอาจารย์ใน
ภาควิชาไดฝ้ึกปฏิบตัิ
และเรียนรู้การด าเนิน
กิจกรรมด้วยตนเอง 

1. มีนิสิต อาจารย์ 
และบุคลากรเข้า
ร่วมกิจกรรมอย่าง
น้อย ร้อยละ 80 
(ของเป้าหมายที่ตั ง
ไว้) 
1. นิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษาของ
ภาควิชาไดฝ้ึก
ปฏิบัติและเรียนรู้

1. มีนิสิต อาจารย์ 
และบุคลากรเข้าร่วม
โครงการอย่างน้อย 
ร้อยละ 80 (ของ
เป้าหมายทีต่ั งไว ้
 
1. นิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษาของ
ภาควิชาไดฝ้ึกปฏิบตัิ
และเรียนรู้การ

1. มีนิสิต อาจารย์ 
และบุคลากรเข้าร่วม
กิจกรรมอยา่งน้อย 
ร้อยละ 80 (ของ
เป้าหมายทีต่ั งไว้) 
 
1. นิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษาของ
ภาควิชาไดฝ้ึกปฏิบตัิ
และเรียนรู้การด าเนิน

1. มีนิสิต อาจารย์ 
และบุคลากรเข้าร่วม
โครงการอย่างน้อย 
ร้อยละ 80 (ของ
เป้าหมายทีต่ั งไว ้
 
1. นิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษาของ
ภาควิชาไดฝ้ึกปฏิบตัิ
และเรียนรู้การ
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2. นิสิตกล้าแสดงออก 
3. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ตระหนักและเห็น
ความส าคญัของ
คุณธรรมจริยธรรมที่ดี
ในโลกปัจจุบัน 

การด าเนินกิจกรรม
ด้วยตนเองได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ  
2. นิสิตตระหนัก
และเห็น
ความส าคญัของ
ศิลปวัฒนธรรมไทย 
3.ส่งเสรมิความรัก
ในอง 

ด าเนินกิจกรรมด้วย
ตนเองได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
2. นิสิตตระหนักถึง 
คุณค่าของชีวิตสัตว ์
ทดลองที่ถูกน ามาใช้ 
ในการเรียนการสอน 
และการวจิัย 
3. ส่งเสรมิความรัก
สามัคคีในองค์กร 

กิจกรรมด้วยตนเองได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  
2. นิสิตตระหนักและ
เห็นความส าคัญของ
ศิลปวัฒนธรรมไทย 
3. เกิดความเป็นสิรมิง- 
คลแก่ผูร้่วมงานและ 
เกิดบุญกุศลให้แก่  
ผศ.ดร.นิวัติ และผูร้่วม 
งานทุกท่าน 
3.ส่งเสรมิความรักใน
องค์กร 

ด าเนินกิจกรรมด้วย
ตนเองได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
2. นิสิตมีความรู้  
ความเข้าใจในหลัก 
ศาสนาพุทธที่สามารถ 
น ามาปรับใช้กับ
ชีวิตประจ าวัน 
3. ส่งเสรมิความรัก
สามัคคีในองค์กร 

 
12. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 

 สกอ.    ตัวชี วัดที่  2.8 , 6.1   สงป.   ตัวชี วัดที่.................  EdPEx   หมวดที่................. 
 ก.พ.ร   ตัวชี วัดที่.................  สมศ.   ตัวชี วัดที่  10  

 
13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1) มีการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และเสริมสรา้งคุณธรรมและจริยธรรม 
2) มีการท าบุญภาควิชาเพื่อความเป็นสิริมงคล และไดร้่วมท าบญุอุทิศส่วนกุศลให้แก่ ผศ.ดร.นิวัติ เทพาวราพฤกษ์  

       3) เกิดความส านึก เห็นถึงคุณค่าและประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้สัตว์ทดลองเพื่อการเรียนการสอนและการวิจัย 
  4) สร้างขวัญและก าลังใจ และเกิดความสัมพันธ์อันดรีะหว่างบุคลากรในภาควิชา รวมทั งก่อให้เกิดความรู้รักสามัคคีกันในองค์กร 
 5) นิสิตระดบับัณฑติศึกษาของภาควิชาสรีรวิทยา ได้เรียนรู้การด าเนนิงานกิจกรรม 

 
14. การติดตามและประเมินผลโครงการ  (โปรดระบุให้ชัดเจน)  

1. การประเมินผลเชิงปริมาณ ตามตัวชี วัด (KPI) ที่ก าหนด 
 
 
 ....................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                 (ดร.ณปภัส  กันติ๊บ) 
 
                  .....................................................หัวหน้าภาควิชา 
                 (ผศ.ดร.สุภาพร  พันธุ์ธีรานุรักษ์) 
 
           .....................................................คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
                 (รศ.ดร.สุขกิจ  ยะโสธรศรีกลุ) 
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1. รหัสโครงการ  (ตามเล่มรายได้) โครงการพัฒนาคุณภาพองค์กร 
    รหัสโครงการ   สร.504/63 โครงการประชาสมัพันธ์หลักสูตร ภาควิชาสรรีวิทยา 
 

Value Chain    ต้นน  า   กลางน  า   ปลายน  า   
 
2.  ความสอดคล้องกับพันธกิจมหาวิทยาลัย 

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

 
3.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ  

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

   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลติบัณฑิตให้มีคณุภาพฯ 
  กลยุทธ์ที่   1.1    แนวทางการขับเคลื่อน 1.1.1  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 การส่งเสริมการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม เพื่ออนุรักษ์ สืบสานและเช่ือมโยงกับประเพณีของท้องถิ่น 
  กลยุทธ์ที่............ แนวทางการขับเคลื่อน........ ตัวชี วัดที่..............     หลัก    รอง 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจดัการเชิงบูรณาการเพื่อความเข้มแข็งและยั่งยืน 
  กลยุทธ์ที่............ แนวทางการขับเคลื่อน........ ตัวชี วัดที่..............     หลัก    รอง 
 

 3.2 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน (ถ้ามี) 
 นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่  5   กลยุทธ์ที่   5.1   มาตรการที่  5.1.6      

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

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

5.2 ผู้รับผิดชอบ   ดร.จรินธร ธีระพรพันธกิจ โทร 4767 

5.3 ผู้ประสานงาน   นางธัญวรัตม ์ โสภาวัง  โทร 4724 

5.4 ผู้รายงานผล   นางธัญวรัตม ์ โสภาวัง  โทร 4724  

 6. หลักการและเหตุผล 
  ภาควิชาสรีรวิทยามีพันธกิจหลักจ านวน 4 ด้าน คือ การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และการ
บริการวิชาการ ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย เพื่อให้การด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ฝ่ายประชาสัมพันธ์จึงได้จัดท า
โครงการนี ขึ นเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของภาควิชาเพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้องของภาควิชา 
อีกทั งเพื่อเผยแพร่ความรู้ทางการวิจัยในรูปแบบที่เข้าใจง่าย ตลอดจนการประชาสัมพันธ์หลักสูตรที่เปิดสอนในระดับปริญญาโท และ
ปริญญาเอก ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น แผ่นพับ แผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ วีดีทัศน์ต่างๆ และการศึกษาดูงานของผู้สนใจ เป็นต้น 

 
7. วัตถุประสงค์ 

1) เพื่อประชาสมัพันธ์หลักสูตรของภาควิชาสรีรวิทยา 
2) เพื่อผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ข้อมลูขา่วสารต่างๆ ของภาควิชา รวมทั งข้อมูลหลักสูตรของภาควิชา 

 
8.  เป้าหมายของโครงการ 
      8.1. เป้าหมายการด าเนินงาน 

เชิงผลผลิต (Output) 1. มีกิจกรรมประชาสมัพันธ์หลักสตูรให้แก่นิสติต่างคณะได้รูจ้ักหลักสูตรสรรีวิทยา 
2. สื่อออนไลน์ท่ีมีข้อมลูที่ครบถ้วนและทันสมัย เช่น ข้อมูลดา้นการเรียนการสอน งานวิจัย และ
กิจกรรมต่าง ๆ 

 เชิงผลลัพธ์ 
(Outcome) 

1. มีนิสิตสนใจเรียนต่อในระดับบณัฑิตศึกษาสาขาสรีรวิทยา 
2. หลักสูตรสรีรวิทยาเป็นที่รู้จักมากขึ น 

 8.2 กลุม่เป้าหมาย (รายกิจกรรม) 
เป้าหมาย หน่วยนับ จ านวน 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 
จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น คน 118 - - 
นิสิต คน 100 - - 
บุคลากรสายวิชาการ คน 16 - - 
บุคลากรสายสนับสนุน คน 2 - - 
ประชาชน/สังคม....... คน - - - 
ศิษย์เก่า......... คน - - - 
องค์กร/ระบบบริหารจัดการ........... ระบุหน่วยนับ... - - - 
หลักสตูร........... ระบุหน่วยนับ... - - - 
อื่นๆ (ผู้รับบริการ) ระบุหน่วยนับ... - - - 
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8.3 กิจกรรม/เนื้อหา/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนินการ (รายกิจกรรม) 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (บาท) 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

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

 
  

          

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

       
 
 

      

ขั นสรุปและประเมินผล (C) 
1.สรุปผลการด าเนินงาน 

             

ขั นปรับปรุงตามผลการประเมิน 
(A) 
1.วิเคราะห์การด าเนินงานและน า 
ผลสรุปไปปรับปรุงโครงการต่อไป 

             

รวม 2,500.-  -    1,500.-    1,000.- - 

 
9. งบประมาณ  
 9.1 แหล่งงบประมาณ 

  เงินรายได้ 2,500.-บาท        งบประมาณแผ่นดิน...................................บาท   
  แหล่งทุนภายนอก...............................บาท     เงินกู้...................................บาท   
กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุนการจัดการศึกษา ภาควิชาสรีรวิทยา  

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

ล าดับ รายการ จ านวน (บาท) 
1. ค่าวัสดุใช้ในโครงการ 500.-บาท 
2. ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 500.-บาท 
3. ค่าจ้างท าไวนิล 1,000.-บาท 
4. ค่าถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเลม่ 200.-บาท 
5. ค่าจ้างท าแผ่นพับ 300.-บาท 

 รวม 2,500.-บาท 
*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 2562 – กันยายน 2563 - - 
10.2 สถานท่ีจัดกิจกรรม คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

มหาวิทยาลยันเรศวร หรือ
สถาบันการศึกษาในจังหวัด
พิษณุโลกหรือต่างจังหวัด 

- - 

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

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 
 ปริมาณ 
 
 
 
 
 
  คุณภาพ 

1. มีการจัดกิจกรรม ประชาสมัพันธ์
หลักสตูรทั งในและนอก
มหาวิทยาลยั อย่างน้อย 1 ครั ง 
2. มีเอกสารประชาสมัพันธ์
หลักสตูรแผ่นพับ และ CD ครบทกุ
หลักสตูร 
1. ผลการประเมินความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมโครงการอยู่ในเกณฑด์ี 
(ค่าเฉลี่ย≥3.51)  

- - 

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

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1) มีการประชาสมัพันธ์หลักสูตรของภาควิชาสรีรวิทยา 

2) มีเอกสารประชาสัมพันธ์หลักสตูรครบทุกสาขาวิชา 
14. การติดตามและประเมินผลโครงการ  (โปรดระบุให้ชัดเจน)  

1. การประเมินผลเชิงปริมาณ ตามตัวชี วัด (KPI) ที่ก าหนด 
 

 
 ....................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                 (ดร.จรินธร  ธีระพรพันธกิจ) 
 
                  .....................................................หัวหน้าภาควิชา 
                 (ผศ.ดร.สุภาพร  พันธุ์ธีรานุรักษ์) 
 
           .....................................................คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
                 (รศ.ดร.สุขกิจ  ยะโสธรศรีกลุ) 


