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1. รหัสโครงการ (ตามเล่มรายได้) โครงการสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ 
   รหัสโครงการ  ปชส.501/63     โครงการประชาสัมพันธ์ของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
 

Value Chain    ต้นน ้า   กลางน ้า   ปลายน ้า 
 
2.  ความสอดคล้องกับพันธกิจมหาวิทยาลัย 

 การผลติบัณฑิต   หลัก    รอง  การวิจัย      หลัก    รอง               

  การบริการวิชาการแก่สังคม    หลัก    รอง  การท้านุบ้ารุงศิลปวัฒนธรรม    หลัก    รอง              

  บริหารจดัการ      หลัก    รอง 

3.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ 

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

  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลติบัณฑิตให้มีคณุภาพฯ 
  กลยุทธ์ที ่1.6 แนวทางการขับเคลื่อน 1.6.1 ตัวชี วัดที ่1.6.1.1  หลัก    รอง 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพิม่ขีดความสามารถการวิจยั เพื่อสร้างนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ 
  กลยุทธ์ที่............ แนวทางการขับเคลื่อน........ ตัวชี วัดที่..............     หลัก    รอง 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสรมิสร้างศักยภาพการให้บริการวิชาการเพื่อสร้างความเขม้แข็งให้แก่ชุมชน 
  กลยุทธ์ที่............ แนวทางการขับเคลื่อน........ ตัวชี วัดที่..............     หลัก    รอง 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมการท้านุบ้ารุงศลิปะและวัฒนธรรม เพื่ออนุรักษ์ สืบสานและเช่ือมโยงกับประเพณีของท้องถิ่น 
  กลยุทธ์ที่............ แนวทางการขับเคลื่อน........ ตัวชี วัดที่..............     หลัก    รอง 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจดัการเชิงบูรณาการเพื่อความเข้มแข็งและยั่งยืน 
  กลยุทธ์ที่............ แนวทางการขับเคลื่อน........ ตัวชี วัดที่..............     หลัก    รอง  

3.2 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน (ถ้ามี) 
   นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 กลยุทธ์ที ่1.3  มาตรการ 1.3.2 
   นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 กลยุทธ์ที ่5.1  มาตรการ 5.1.6 

4.  ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 4.1 ลักษณะการด าเนินงาน   โครงการ     การด้าเนินงาน 

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

 5.2 ผู้รับผิดชอบ   ผศ.ดร.รักษณิา  พลสีลา   โทร 4732 

 5.3 ผู้ประสานงาน  นางสาวสุวิชชา   จันทรา   โทร 4705 
    นายสุรเชษฐ์      หนูเผือก   โทร 4716 
    นางสาวจีรวรรณ   ทองลิ ม   โทร 4716 
    นายจักร ี    มีแม่นวิทย ์  โทร 4714 
    นายนัฐพงศ์     นัคราโรจน ์  โทร 4715 
 5.4 ผู้รายงานผล   นางสาวสุวิชชา        จันทรา   โทร 4705 
 
6. หลักการและเหตุผล 

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีนโยบายในการด้าเนินงานที่สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีพันธกิจหลัก 
4 ด้านคือ การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การท้านุบ้ารุงศิลปวัฒนธรรม และการบริการวิชาการ เพื่อให้การด้าเนินงานบรรลุ
เป้าหมายคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ จึงได้เน้นภารกิจหลักในการผลิตบัณฑิตทั งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ทางด้าน
วิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี  อีกทั งมุ่งพัฒนางานวิจัยให้ตอบสนองความต้องการของประเทศ การให้บริการวิชาการ
แก่ชุมชนและสังคม รวมทั งการท้านุบ้ารุงศิลปวัฒนธรรม  ดังนั นฝ่ายประชาสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์จึงได้จัดท้าโครงการนี ขึ น
เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ และจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ของคณะในรูปแบบที่หลากหลาย  เพื่อให้
บุคลากร นิสิตและบุคคลทั่วไปได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้องรวดเร็วและทันต่อสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการปรับเปลี่ยนตลอดเวลา โดยใช้สื่อ
ในรูปแบบที่เหมาะสมและตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการประชาสัมพันธ์นั นๆ เช่น การจัดกิจกรรม
ประชาสัมพันธ์  การจัดนิทรรศการเนื่องในโอกาสส้าคัญต่างๆ  การจัดกิจกรรมร่วมกับมหาวิทยาลัย ท้องถิ่นและหน่วยงานภายนอก โดย
ใช้สื่อในรูปแบบและผ่านทางช่องทางสื่อต่างๆ เช่น สื่อวิทยุ Spot ป้ายคัทเอาท์ ป้ายผ้า ไวนิล โปสเตอร์ ใบปลิว แผ่นพับประชาสัมพันธ์  
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ Website สื่อสังคมออนไลน์ Facebook และวีดีทัศน์ต่างๆ เพื่อเผยแพร่กิจกรรมการด้าเนินงานและงานที่เกี่ยวข้อง
ของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

7. วัตถุประสงค ์

1) เพื่อจัดท้าโครงการตามแผนปฏิบัติการส้าหรับใช้เป็นแนวทางในการด้าเนินงานเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ของคณะ
วิทยาศาสตร์การแพทย์ 

2) เพื่อผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลหลักสูตรและข่าวสารการด้าเนินงานต่างๆ ของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์เพื่อเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์แก่บุคลากร นิสิตและบุคคลทั่วไป 

3) เพื่อจัดกิจกรรมหรือนิทรรศการเพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตร ผลการด้าเนินงานของคณะ และการเสริมสร้างภาพลักษณ์ของ
คณะ ร่วมกับมหาวิทยาลัย หรือหน่วยงานภายนอก 

4) จัดกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์และรณรงค์เพื่อให้บุคลากรและนิสิตของคณะมีส่วนร่วมของในการลดขยะ และประหยัด
พลังงาน (Zero Waste Save Energy) ของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

 
 
 



600 

 

8.  เป้าหมายของโครงการ 
8.1 เป้าหมายการด าเนินงาน 

เชิงผลผลิต (Output) 1) มีโครงการตามแผนปฏิบัติการส้าหรับใช้เป็นแนวทางในการด้าเนินงานเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์
ของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

2) มีสื่อประชาสัมพันธ์ของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์เพื่อน้ามาใช้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์แก่บุคลากร 
นิสิตและบุคคลทั่วไป 

3) มีการจัดกิจกรรมหรือนิทรรศการเพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตร ผลการด้าเนินงานของคณะ และการ
เสริมสร้างภาพลักษณ์ของคณะ ร่วมกับมหาวิทยาลัย หรือหน่วยงานภายนอก 

4) มีกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์และรณรงค์ใหบุ้คลากรและนิสิตของคณะมีส่วนร่วมของในการลดขยะ 
และประหยัดพลังงาน (Zero Waste Save Energy) ของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

เชิงผลลัพธ์(Outcome) 

 

1) มีโครงการตามแผนปฏิบัติการที่สามารถน้ามาใช้เป็นแนวทางในการด้าเนินการได้ในปีงบประมาณ
ถัดไป 

2) บุคลากร นิสิตและบุคคลทั่วไปได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้องรวดเร็วและทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน 
3) บุคลากรและนิสิตมีการพกแก้วน ้าส่วนตัว ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก และปิดไฟปิดแอร์ทุกครั งหลังใช้

งาน  

  8.2 กลุม่เป้าหมาย (รายกิจกรรม) 

เป้าหมาย หน่วยนับ 
จ านวน 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมที่ 4 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น คน - - - - 

นิสิต คน 10 100 100 50 

บุคลากรสายวิชาการ คน 10 10 10 10 

บุคลากรสายสนับสนุน คน 15 15 15 15 

ประชาชน/สังคม คน 50 50 50 50 

ศิษย์เก่า......... คน - - -  

องค์กร/ระบบบริหารจัดการ........... ระบุหน่วยนับ - - -  

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

อื่นๆ..................................... ระบุหน่วยนับ - - -  
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** หมายเหตุ 
กิจกรรมที่ 1 จัดท้าโครงการตามแผนปฏิบัติการส้าหรับใช้เป็นแนวทางในการด้าเนินงานเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ของ      
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
กิจกรรมที่ 2 ท้าการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลหลักสูตรและข่าวสารการด้าเนินงานต่างๆ ของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แก่บุคลากร นิสิตและบุคคลทั่วไป 
กิจกรรมที่ 3 จัดกิจกรรมหรือนิทรรศการเพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตร ผลการด้าเนินงานของคณะ และการเสริมสร้าง
ภาพลักษณ์ของคณะ ร่วมกับมหาวิทยาลัย หรือหน่วยงานภายนอก 
กิจกรรมที่ 4 จัดกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์และรณรงค์เพื่อให้บุคลากรและนิสิตของคณะมีส่วนร่วมของในการลดขยะ และ
ประหยัดพลังงาน (Zero Waste Save Energy) ของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
 
8.3 กจิกรรม/เนื้อหา/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนินการ (รายกิจกรรม) 

กิจกรรม 

งบประมา
ณ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (บาท) 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

(บาท) ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ 
มี.
ค 

เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

กิจกรรมที่ 1                           

ขั นวางแผนงาน (P) 
1. แต่งตั งคณะกรรมการด้าเนินงาน 
2. จัดประชุมเพื่อเตรียมงาน 

    
  

                   

ขั นด้าเนินการ (D) 
1. ประชาสัมพันธ์โครงการ 
2. จัดกิจกรรม 

             

ขั นสรุปและประเมินผล (C) 
1. จัดท้าประเมินและสรุปผลการ
ด้าเนินโครงการ 

             

ขั นปรับปรุงตามผลการประเมิน(A) 
1. วิเคราะห์การด้าเนินงานและ
ก้าหนดแนวทางการปรับปรุงการ
จัดโครงการครั งต่อไป 

             

รวม 5,000.-  - 2,500  2,500  - 
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กิจกรรม 
งบประมาณ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (บาท) 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

กิจกรรมที่ 2                           

ขั นวางแผนงาน (P) 
1. แต่งตั งคณะกรรมการ
ด้าเนินงาน 
2. จัดประชุมเพื่อเตรียมงาน 

  
  

                     

ขั นด้าเนินการ (D) 
1. ประชาสัมพันธ์โครงการ 
2. จัดกิจกรรม 

 
 

           

ขั นสรุปและประเมินผล (C) 
1. จัดท้าประเมินและสรุปผลการ
ด้าเนินโครงการ 

             

ขั นปรับปรุงตามผลการประเมิน(A) 
1. วิเคราะห์การด้าเนินงานและ
ก้าหนดแนวทางการปรับปรุงการ
จัดโครงการครั งต่อไป 

             

รวม 30,000 10,000.-  5,000.- 5,000.- 10,000.-  
 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (บาท) 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

กิจกรรมที่ 3                           

ขั นวางแผนงาน (P) 
1. แต่งตั งคณะกรรมการ
ด้าเนินงาน 
2. จัดประชุมเพื่อเตรียมงาน 

  
  

                     

ขั นด้าเนินการ (D) 
1. ประชาสัมพันธ์โครงการ 
2. จัดกิจกรรม 

 
 

           

ขั นสรุปและประเมินผล (C) 
1. จัดท้าประเมินและสรุปผลการ
ด้าเนินโครงการ 
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ขั นปรับปรุงตามผลการประเมิน(A) 
1. วิเคราะห์การด้าเนินงานและ
ก้าหนดแนวทางการปรับปรุงการ
จัดโครงการครั งต่อไป 

             

รวม 7,500.-   3,000  3,000 1,500 - 
 

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 4                           

ขั นวางแผนงาน (P) 
1. แต่งตั งคณะกรรมการ
ด้าเนินงาน 
2. จัดประชุมเพื่อเตรียมงาน 

  
  

                     

ขั นด้าเนินการ (D) 
1. ประชาสัมพันธ์โครงการ 
2. จัดกิจกรรม 

 
 

           

ขั นสรุปและประเมินผล (C) 
1. จัดท้าประเมินและสรุปผลการ
ด้าเนินโครงการ 

             

ขั นปรับปรุงตามผลการประเมิน(A) 
1. วิเคราะห์การด้าเนินงานและ
ก้าหนดแนวทางการปรับปรุงการ
จัดโครงการครั งต่อไป 

             

รวม 7,500.-   3,000  3,000 1,500 - 

9. งบประมาณ  
 9.1 แหล่งงบประมาณ 

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

หมวดเงินอุดหนุน  โครงการสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ 
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9.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
     (รายกิจกรรมและระบุแหล่งเงินให้สอดคล้องกับข้อที่ 9.1) 
กิจกรรมที่ 1 

ล าดับ รายการ  จ านวน (บาท) 
1. ค่าจ้างเหมาบริการสื่อประชาสัมพันธ์ 1,000.- 
2. ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 1,000.- 
3. ค่าตอบแทนนิสิตช่วยงาน 1,000.- 
4. ค่าวัสดุในโครงการ 1,000.- 
5. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 1,000.- 

 รวม 5,000.- 
*หมายเหตุ   ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 

กิจกรรมที่ 2 
ล าดับ รายการ  จ านวน (บาท) 

1. ค่าจ้างเหมาบริการสื่อประชาสัมพันธ์ 20,000.- 
2. ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 3,000.- 
3. ค่าตอบแทนนิสิตช่วยงาน 2,000.- 
4. ค่าวัสดุในโครงการ 2,500.- 
5. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 2,500.- 

 รวม 30,000.- 
*หมายเหตุ   ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 

กิจกรรมที่ 3 
ล าดับ รายการ  จ านวน (บาท) 

1. ค่าจ้างเหมาบริการสื่อประชาสัมพันธ์ 3,000.- 
2. ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 1,000.- 
3. ค่าตอบแทนนิสิตช่วยงาน 1,000.- 
4. ค่าวัสดุในโครงการ 1,500.- 
5. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 1,000.- 

 รวม 7,500.- 
*หมายเหตุ   ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
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กิจกรรมที่ 4 

ล าดับ รายการ  จ านวน (บาท) 
1. ค่าจ้างเหมาบริการสื่อประชาสัมพันธ์ 3,000.- 
2. ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 1,000.- 
3. ค่าตอบแทนนิสิตช่วยงาน 1,000.- 
4. ค่าวัสดุในโครงการ 1,500.- 
5. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 1,000.- 

 รวม 7,500.- 
*หมายเหตุ   ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
 

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

กิจกรรม 
เมษายน-สิงหาคม  
2563 

ตุลาคม 2562 – 
กันยายน  2563 

ตุลาคม 2562 - 
กันยายน  2563 

ตุลาคม 2562 - 
กันยายน  2563 

10.2 สถานท่ีจัดกิจกรรม คณะวิทยาศาสตร์
การแพทย์ 
มหาวิทยาลยันเรศวร 

คณะวิทยาศาสตร์
การแพทย์ มหาวิทยาลัย
นเรศวร 

คณะวิทยาศาสตร์
การแพทย์ มหาวิทยาลัย
นเรศวร 

คณะวิทยาศาสตร์
การแพทย์ 
มหาวิทยาลยันเรศวร 

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

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมที่ 4 

 ปริมาณ 

1. มีการจัดท้าโครงการ
ตามแผนปฏิบัติการ
จ้านวน 1 โครงการต่อปี 

1. มีสื่อส้าหรับประชาสัมพันธ์
ข่าวสารกิจกรรมต่างๆ อย่าง
น้อยจ้านวน 3 เรื่องต่อปี 
2 มีการประชาสัมพันธ์
ข่าวสารกิจกรรมต่างๆ จ้านวน 
25 ครั งต่อป ี

1. มีการจัดกิจกรรมหรือ
นิทรรศการประชาสัมพันธ์
หลักสตูรของคณะ ร่วมกับ
มหาวิทยาลยั หรือหน่วยงาน
ภายนอกอย่างน้อย 1 ครั ง 

1. มีการจัดกิจกรรมเพื่อ
ประชาสมัพันธ์การรณรงค์
เพื่อให้บุคลากรและนสิิตลด
ขยะ และประหยดัพลังงาน
อย่างน้อย 1 ครั งต่อป ี

 คุณภาพ - - 

1. ผลการประเมินความพึง
พอใจต่อสื่อประชาสมัพันธ์
และการประชาสัมพันธ์ของ
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย ์

1. ผลการประเมินความพึง
พอใจต่อการประชาสัมพันธ์
เพื่อรณรงค์ลดขยะ และ
ประหยดัพลังงานของคณะ
วิทยาศาสตร์การแพทย ์
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12. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 สกอ.    ตัวชี วัดที ่1.5,1.6   สงป.   ตัวชี วัดที่.................  EdPEx   หมวดที่................. 
 ก.พ.ร   ตัวชี วัดที่.................  สมศ.   ตัวชี วัดที่.................  

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1) มีการประชาสัมพันธ์ของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์มีการด้าเนินงานเป็นไปตามโครงการตามแผนปฏิบัติการ 

2) บุคลากร นิสิตและบุคคลทั่วไปได้รับทราบข้อมูลที่รวดเร็ว ถูกต้องเกี่ยวกับการด้าเนินงานด้านต่างๆของคณะ และมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรของคณะผ่านสื่อต่างๆ 

3) คณะมีสื่อประชาสัมพันธ์ที่จัดท้าขึ นเพื่อใช้ประชาสัมพันธ์กิจกรรมหรืองานด้านต่างๆของคณะ 

4) บุคลากรและนิสิตของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีส่วนร่วมของในการลดขยะ และประหยัดพลังงาน (Zero Waste Save 
Energy) เช่น ใช้แก้วน ้าส่วนตัว ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก และปิดแอร์ปิดไฟทุกครั งหลังใช้งาน 

14. การติดตามและประเมินผลโครงการ  (โปรดระบุให้ชัดเจน)  
1. การประเมินผลเชิงปริมาณ ตามตัวชี วัด (KPI) ที่ก้าหนด 
2. สรุปการติดตามและประเมินผลภายหลังเสร็จสิ นโครงการ จากผูเ้ข้าร่วมโครงการ 

 
 

     ...............................................ผูร้ับผิดชอบโครงการ 
                 (ผศ.ดร.รักษิณา  พลสลีา) 
 

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

                       .................................................คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
                 (รศ.ดร.สุขกิจ  ยะโสธรศรีกลุ) 

 


