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1. รหัสโครงการ  (ตามเล่มรายได้) โครงการบริหารจัดการหลักสูตร 
    รหัสโครงการ   วช.101/63 โครงการบริหารจัดการหลักสูตร และประเมินคุณภาพหลักสูตร 
 

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 
  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 การส่งเสริมการท้านุบ้ารุงศลิปะและวัฒนธรรม เพื่ออนุรักษ์ สืบสานและเช่ือมโยงกับประเพณีของท้องถิ่น 
  กลยุทธ์ที่............ แนวทางการขับเคลื่อน........ ตัวชี วัดที่..............     หลัก    รอง 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจดัการเชิงบูรณาการเพื่อความเข้มแข็งและยั่งยืน 
  กลยุทธ์ที่............ แนวทางการขับเคลื่อน........ ตัวชี วัดที่..............     หลัก    รอง 

 
 3.2 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน (ถ้ามี) 

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

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

5.2 ผู้รับผิดชอบ   ดร.พฤฒินันท์ สุฤทธิ์  โทร 4784  

5.3 ผู้ประสานงาน   นางดวงเดือน ประสานสมบตั ิ โทร 4706  

     นางสาวรพีพรรณ บัวด้วง  โทร 4699 

     นายวันเฉลิม อยู่ทิพย ์  โทร 4711 

5.4 ผู้รายงานผล   นางดวงเดือน ประสานสมบตั ิ โทร 4706  
  

 6. หลักการและเหตุผล 
ตามที่ส้านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ด้าเนินการจัดท้ากรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศึกษาแหง่ชาติ (Thai 

Qualifications Framework for Higher Education: TQF) โดยมุง่เน้นเป้าหมายการจดัการศึกษาทีผ่ลการเรยีนรู้ (Learning 
Outcomes) ของนิสิต นั น ฝ่ายวชิาการ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ จึงจัดโครงการพัฒนาและบริหารจัดการหลักสูตรขึ น  
โดยก้าหนดก้าหนดการด้าเนินงาน ได้แก่ 1) การเตรียมความพร้อมเพื่อการประเมินคณุภาพ ระดับหลกัสูตร  2) การประเมิน 
หลักสตูร และพัฒนาคุณภาพหลักสูตร ทั งนี เพื่อให้การพัฒนาและบรหิารหลักสูตรเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับ 
อุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2558 
 

7. วัตถุประสงค์ 
1) เพื่อเตรียมความพร้อม ในการบริหารจดัการหลักสูตรของคณะวทิยาศาสตร์การแพทย์ ให้เป็นไปตามตัวบ่งชี ผลการ

ด้าเนินงาน (Key Performance Indicators) ตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
 2) เพื่อประเมินหลักสตูร และพัฒนาคุณภาพหลักสูตร ให้เป็นไปตามเกณฑ์การประกันคณุภาพการศกึษาภายใน ระดับ
หลักสตูร 
 

8.  เป้าหมายของโครงการ 
      8.1. เป้าหมายการด าเนินงาน 

เชิงผลผลิต(Output) 1. ได้ผลการประเมิน ติดตาม และวิเคราะหผ์ลการดา้เนินงานของหลักสูตร โดย ประเมิน
รายวิชา, ประเมินหลักสตูรโดยนิสติประเมินหลักสูตรโดยบณัฑิต  ประเมินหลักสูตรโดยผู้ใช้
บัณฑิต  ประเมินคุณภาพหลักสูตรโดยผู้ประเมินอสิระ และสรุปภาวะการได้งานท้าของบัณฑิต 
2. ได้ผลการประเมินคุณภาพ ระดบัหลักสตูร ประจ้าปีการศึกษา 2562 

เชิงผลลัพธ์
(Outcome) 

1. มีการเตรียมความพร้อมเพื่อการประเมินคณุภาพหลักสตูร 3 หลกัสูตร 
2. มีการประเมิน ตดิตาม และวิเคราะหผ์ลการด้าเนินงานของหลักสตูร โดย ประเมินรายวิชา, 
ประเมินหลักสูตรโดยนิสิตประเมินหลักสตูรโดยบณัฑิต  ประเมินหลกัสูตรโดยผู้ใช้บัณฑติ  
ประเมินคุณภาพหลักสูตรโดยผู้ประเมินอิสระ และสรุปภาวะการได้งานท้าของบัณฑิต และน้า
ผลมาพัฒนาปรับปรุงการจัดท้าหลกัสูตรของคณะต่อไป 
3. มีการประเมินคณุภาพ ระดับหลักสูตร ประจ้าปีการศึกษา 2562 จ้านวน 3 หลักสูตร ได้แก่ 
หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย ์
หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์  
หลักสตูรปรัชญาดุษฎบีัณฑติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์  
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 8.2 กลุม่เป้าหมาย (รายกิจกรรม) 
 

เป้าหมาย 
 

หน่วยนับ 
จ านวน 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 
จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น คน 30 30 
นิสิต คน - - 
บุคลากรสายวิชาการ คน 30 30 
บุคลากรสายสนับสนุน คน 10 10 
ประชาชน/สังคม....... คน - - 
ศิษย์เก่า......... คน - - 
องค์กร/ระบบบริหารจัดการ........... ระบุหน่วยนับ

... 
- - 

หลักสตูร........... ระบุหน่วยนับ
... 

3 3 

อื่นๆ..................................... ระบุหน่วยนับ
... 

- - 

 
หมายเหตุ 
กิจกรรมที่ 1  การเตรียมความพร้อมเพ่ือการประเมินคุณภาพ ระดับหลักสูตร 

1) การประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร/อาจารย์ประจ้าหลักสตูร เพื่อเตรียมความพร้อมในการจดัท้าประเมิน
คุณภาพ ระดับหลักสตูร ทุก 3 เดอืน 

2) ติดตามความก้าวหน้าในการจดัท้า “ร่าง” การประเมินคุณภาพ ระดับหลักสูตร ทุก 3 เดือน และรายงาน
คณะกรรมการวิชาการ และคณะกรรมการประจ้าคณะทราบ 

3) อาจารย์ประจา้หลักสูตร/ผู้ประสานงานหลักสูตร เข้าร่วมประชุม/อบรม เพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับการประกัน
คุณภาพการศึกษาระดับหลักสตูร อย่างน้อย 1 ครั ง 

 
กิจกรรมที่ 2 การประเมินหลักสูตร และพัฒนาคุณภาพหลักสูตร 

1) ประเมิน ติดตาม และวิเคราะหผ์ลการด้าเนินงานของหลักสูตร โดย ประเมินรายวิชา, ประเมินหลักสูตรโดยนสิิต
ประเมินหลักสูตรโดยบัณฑติ  ประเมินหลักสตูรโดยผู้ใช้บัณฑิต  ประเมินคณุภาพหลักสตูรโดยผู้ประเมินอิสระ และสรุป
ภาวะการได้งานท้าของบัณฑติ และน้าผลมาพัฒนาปรับปรุงการจดัทา้หลักสตูรของคณะต่อไป 

2) ประเมินคณุภาพ ระดับหลักสตูร ประจ้าปีการศึกษา 2561 จ้านวน 3 หลักสูตร ได้แก่ (1) หลักสตูรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ (2) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาวิทยาศาสตรก์ารแพทย์  
(3) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์  
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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 งคณะกรรมการ
ด้าเนินงาน 

                         

ขั นด้าเนินการ (D) 
1. ประชุมคณะกรรมการบริหาร
หลักสตูร/อาจารย์ประจ้าหลักสูตร 
ทุก 3 เดือน 

             

2. ติดตามความก้าวหน้าในการ
จัดท้า “ร่าง” การประเมิน
คุณภาพ ระดับหลักสตูร ทุก 3 
เดือน 

             

3. เข้าร่วมประชุม/อบรม เพิ่มพูน
ความรู้เกี่ยวกับการประกัน
คุณภาพการศึกษาระดับหลักสตูร 

             

ขั นสรุปและประเมินผล (C) 
1. จัดท้าสรุปรายงานการประชุม 
คณะกรรมการบรหิารหลักสตูร/
อาจารย์ประจ้าหลักสตูร ทุก 3 
เดือน 
2. สรุปรายงานติดตาม
ความก้าวหน้าในการจดัท้า “ร่าง” 
การประเมินคณุภาพ ระดับ
หลักสตูร ทุก 3 เดือน 
3. สรุปรายงานการประชุม/อบรม 
เพิ่มพูนความรูเ้กี่ยวกับการประกัน
คุณภาพการศึกษาระดับหลักสตูร 

   

 

  

 

  

 

  

 

ขั นปรับปรุงตามผลการประเมิน(A) 
1. สรุปและประเมินผลโครงการ 

             

รวม 6,000.-   1,500.-  1,500.-  1,500.-  1,500.- 
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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 

  
  

                     

ขั นด้าเนินการ (D) 
1.ประเมิน ติดตาม และวเิคราะห์
ผลการด้าเนินงานของหลักสูตร 
โดย 
- ประเมินรายวิชา 
- ประเมินหลักสตูรโดยนสิิต 
- ประเมินหลักสตูรโดยบณัฑิต 
- ประเมินหลักสตูรโดยผู้ใช้บัณฑิต  
- ประเมินคณุภาพหลักสูตร 
โดยผู้ประเมินอิสระ 
- สรุปภาวะการได้งานท้าของ
บัณฑิต 

 

   
 
 
 
 

         

2. ประเมินคณุภาพ ระดับ
หลักสตูร ประจ้าปีการศึกษา 
2561 จ้านวน 3 หลักสูตร 
(หลักสูตรกลางของคณะ) 

             

ขั นสรุปและประเมินผล (C) 
1. จัดท้าสรุปผลการด้าเนินงาน 
และน้าผลจากการประเมิน
คุณภาพระดับหลักสูตรมา
ปรับปรุงพัฒนา 

             

ขั นปรับปรุงตามผลการประเมิน(A) 
1. สรุปและประเมินผลโครงการ 

             

รวม 30,000.-   1,000.-  1,000.-  27,000.-  1,000.- 
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9. งบประมาณ  
 9.1 แหล่งงบประมาณ 

  เงินรายได้ 36,000.-บาท        งบประมาณแผ่นดิน...................................บาท   
  แหล่งทุนภายนอก...............................บาท     เงินกู้...................................บาท   
กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานจัดการศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์  

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ หมวดเงินอุดหนุน โครงการบริหารจดัการหลักสตูร  
 
9.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
       (รายกิจกรรมและระบุแหล่งเงินให้สอดคล้องกับข้อที่ 9.1) 
กิจกรรมที่ 1 

ล าดับ รายการ จ านวน (บาท) 
1. ค่าอาหารว่าง/อาหารกลางวันและเครื่องดื่ม 4,000.- 
2. ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 2,000.- 

 รวม 6,000.- 
*หมายเหตุ   ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 

 กิจกรรมที่ 2 
ล าดับ รายการ จ านวน (บาท) 

1. ค่าอาหารว่าง/อาหารกลางวันและเครื่องดื่ม 10,000.- 
2. ค่าเลี ยงรับรอง 5,000.- 
3. ค่าเบี ยเลี ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ 5,000.- 
4. ค่าวัสดุในโครงการ 1,000.- 
5. เงินค่าตอบแทนกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา/ค่าตอบแทนกรรมการผู้

ประเมิน 
5,000.- 

6. ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 2,000.- 
7. ค่าจ้างถ่ายเอกสารเข้าเล่ม 1,000.- 
8. ค่าของที่ระลึก 500.- 
9. ค่าใช้สอยอื่น ๆ  500.- 

 รวม 30,000.- 
*หมายเหตุ   ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 

 
10.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ (รายกิจกรรม) 

ล าดั
บ 

รายการ กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 

10.1 วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม ตุลาคม 2562 – กันยายน 
2563 

ตุลาคม 2562 – กันยายน 
2563 

- 
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10.2 สถานท่ีจัดกิจกรรม คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
มหาวิทยาลยันเรศวร 

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
มหาวิทยาลยันเรศวร 

- 

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

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 
 ปริมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 คุณภาพ 
 

1. มีการจัดประชุมคณะกรรมการ
บริหารหลักสตูร/อาจารย์ประจ้า
หลักสตูร ทุก 3 เดือน  
(3 หลักสูตร) 
2. การติดตามความก้าวหน้าในการ
จัดท้า “ร่าง” การประเมินคณุภาพ 
ระดับหลัก  
(3 หลักสูตร) ทุก 3 เดือน 
3. อาจารย์ประจ้าหลักสูตร/ผู้
ประสานงาน เข้าร่วมประชุม/อบรม 
เพิ่มพูนความรูเ้กี่ยวกับการประกัน
คุณภาพฯ ระดับหลักสูตร อย่าง
น้อย 1 ครั ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

1. ผลประเมินรายวิชาในทุก
รายวิชา มีค่าเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 
3.51 
2. ผลประเมินหลักสตูรโดย
นิสิต บัณฑิต ผู้ใช้บณัฑิต และ
ผู้ประเมินอิสระ มีคา่เฉลีย่ไม่
น้อยกว่า 3.51 
3. บัณฑิตได้งานท้า/ประกอบ
อาชีพอิสระ/ศึกษาต่อในปีแรก
หลังส้าเร็จการศึกษา มากกว่า
หรือเท่ากับร้อยละ 80 
4. ผลการประเมินคณุภาพ 
ระดับหลักสตูร ประจ้าปี
การศึกษา 2562 จ้านวน 3 
หลักสตูร (หลักสูตรกลางของ
คณะ) มีค่าเฉลีย่ไม่น้อยกว่า 
3.51 
5. มีการปรับปรุงพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอน การ
ด้าเนินงานของหลักสตูร ตาม
ผลประเมิน 
- 

- 

 
12. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 

 สกอ.    ตัวชี วัดที่  1.1   สงป.   ตัวชี วัดที่.................  EdPEx   หมวดที่................. 
 ก.พ.ร   ตัวชี วัดที่.................  สมศ.   ตัวชี วัดที่.................   

 
13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1) มีการเตรยีมความพร้อมเพื่อการประเมินคณุภาพหลักสตูร 
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2) มีการประเมิน ติดตาม และวิเคราะหผ์ลการด้าเนินงานของหลักสตูร โดย ประเมินรายวิชา, ประเมนิหลักสตูรโดยนสิิต
ประเมินหลักสูตรโดยบัณฑติ  ประเมินหลักสตูรโดยผู้ใช้บัณฑิต  ประเมินคณุภาพหลักสตูรโดยผู้ประเมินอิสระ และสรุปภาวะการได้งาน
ท้าของบัณฑิต และนา้ผลมาพัฒนาปรับปรุงการจัดท้าหลักสตูรของคณะต่อไป 

3) มีการประเมินคณุภาพ ระดับหลักสูตร ประจ้าปีการศึกษา 2561 จ้านวน 3 หลักสูตร ได้แก่ หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์  หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ และหลักสตูรปรัชญาดุษฎีบณัฑติ 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย ์

 
14. การติดตามและประเมินผลโครงการ  (โปรดระบุให้ชัดเจน)  

1. การประเมินผลเชิงปริมาณ ตามตัวชี วัด (KPI) ที่ก้าหนด 
 
 

     ...............................................ผูร้ับผิดชอบโครงการ 
                 (ดร.พฤฒินันท์  สุฤทธิ์) 
 

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

                       .................................................คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
                 (รศ.ดร.สุขกิจ  ยะโสธรศรีกลุ) 
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1. รหัสโครงการ  (ตามเล่มรายได้) โครงการบริหารจัดการหลักสูตร 
    รหัสโครงการ   วช.102/63 โครงการพัฒนาและบรหิารจดัการด้านการเรียนการสอน 
 

Value Chain    ต้นน ้า   กลางน ้า   ปลายน ้า   
 
2.  ความสอดคล้องกับพันธกิจมหาวิทยาลัย 

 การผลติบัณฑิต   หลัก    รอง  การวิจัย      หลัก    รอง 
 การบริการวิชาการแก่สังคม     หลัก    รอง  การท้านุบ้ารุงศิลปวัฒนธรรม    หลัก    รอง 
 บริหารจดัการ      หลัก    รอง 

 
3.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ  

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

   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลติบัณฑิตให้มีคณุภาพฯ 
  กลยุทธ์ที ่1.1 แนวทางการขับเคลื่อน 1.1.1 ตัวชี วัดที ่1.1.1.1  หลัก    รอง 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพิม่ขีดความสามารถการวิจยั เพื่อสร้างนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ 
  กลยุทธ์ที่............ แนวทางการขับเคลื่อน........ ตัวชี วัดที่..............     หลัก    รอง 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสรมิสร้างศักยภาพการให้บริการวิชาการเพื่อสร้างความเขม้แข็งให้แก่ชุมชน 
  กลยุทธ์ที่............ แนวทางการขับเคลื่อน........ ตัวชี วัดที่..............     หลัก    รอง 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมการท้านุบ้ารุงศลิปะและวัฒนธรรม เพื่ออนุรักษ์ สืบสานและเช่ือมโยงกับประเพณีของท้องถิ่น 
  กลยุทธ์ที่............ แนวทางการขับเคลื่อน........ ตัวชี วัดที่..............     หลัก    รอง 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจดัการเชิงบูรณาการเพื่อความเข้มแข็งและยั่งยืน 
  กลยุทธ์ที่............ แนวทางการขับเคลื่อน........ ตัวชี วัดที่..............     หลัก    รอง 

 
 3.2 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน (ถ้ามี) 

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

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

5.2 ผู้รับผิดชอบ   ดร.พฤฒินันท์ สุฤทธิ์  โทร 4784  

5.3 ผู้ประสานงาน   นางดวงเดือน ประสานสมบตั ิ โทร 4706  

     นางสาวรพีพรรณ บัวด้วง  โทร 4699 

     นายวันเฉลิม อยู่ทิพย ์  โทร 4711 

5.4 ผู้รายงานผล   นางดวงเดือน ประสานสมบตั ิ โทร 4706  
  

 6. หลักการและเหตุผล 
เพื่อให้การพัฒนาและบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอน คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

ฝ่ายวิชาการ จึงก้าหนดจัดโครงการพัฒนา และบริหารจดัการ ด้านการเรยีนการสอน ขึ น โดยด้าเนินการ ดังนี  1. พัฒนาระบบ 
ติดตาม/ประเมินผล การจดัท้า มคอ.3,4,5,6 และ 7 ทุกภาคการศึกษา  2. ประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิต (5 ด้าน) 3. ประเมิน
ประสิทธิภาพการจดัการเรียนการสอน 4. อบรมเชิงปฏิบัติการ Basic Human Subject Protection Course  5. การศึกษาดูงาน 
นอกสถานท่ี ทั งนี เพื่อพัฒนาและบริหารการจัดการเรียนการสอน ให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
พ.ศ.2558 
 

7. วัตถุประสงค์ 
1) เพื่อจัดระบบการก้ากบัและติดตาม มคอ.3 – มคอ.5 และ 7 ทุกภาคการศึกษา 
2) เพื่อประเมินผลการเรยีนรู้นิสติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 5 ด้าน 
3) เพื่อวิเคราะห์ผลการประเมินการเรยีนรู้ (จากผลประเมินรายวิชาและ มคอ.5) ทุกภาคการศึกษา 
4) เพื่อฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Basic Human Subject Protection Course ให้กับนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การแพทย ์
5) เพื่อพานิสิตศึกษาดูงานนอกสถานท่ี ณ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 6 พิษณุโลก 

 

8.  เป้าหมายของโครงการ 
      8.1. เป้าหมายการด าเนินงาน 

เชิงผลผลิต(Output) 1. ได้ติดตาม, แจ้งเตือน และรวบรวมมคอ. 3, มคอ.5 และ มคอ.7 ในรายวิชาทุกรายวิชา และ
ทุกหลักสูตร 
2. ได้ upload file ข้อมูลลงฐานข้อมูล TQF มหาวิทยาลัย 
3. ได้ผลประเมินผลการเรียนรู้นสิติตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติฯ 5 ด้าน 
ในหลักสูตรสาขาวิชา วิทยาศาสตร์การแพทย์  
4. ได้ผลการวิเคราะห์ผลการประเมินการเรียนรู้ (จากผลประเมินรายวิชาและ มคอ.5) ทุกภาค
การศึกษา 
5. ได้สรุปรายงานการประชุม หารอื แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรยีนการสอน 
6. ได้ฝึกอบรม เชิงปฏิบัติการ Basic Human Subject Protection Course ให้กับนิสิตคณะ
วิทยาศาสตร์การแพทย ์
7. ได้พานิสิตศึกษาดูงานนอกสถานท่ี ณ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 6 พิษณุโลก (การจัดการเรียนการ
สอนรายวิชานิติวิทยาศาสตร์เบื องต้น) 
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เชิงผลลัพธ์
(Outcome) 

1. มีการติดตาม, แจ้งเตือน และรวบรวมมคอ. 3, มคอ.5 และ มคอ.7 ในรายวิชาทุกรายวิชา 
และทุกหลักสูตร 100% 
2. มีการด้าเนินการ upload file ข้อมูลลงฐานข้อมลู TQF มหาวิทยาลัย100% 
3. มีการประเมินผลการเรยีนรู้นสิติตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติฯ 5 
ด้าน ในหลักสตูรสาขาวิชา วิทยาศาสตร์การแพทย์ 100% 
4. มีการวิเคราะหผ์ลการประเมินการเรยีนรู้ (จากผลประเมินรายวิชาและ มคอ.5) ทุกภาค
การศึกษา100% 
5. มีการประชุม หารือ แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอน เทอมละ 2 
ครั ง 
6. มีการฝึกอบรม เชิงปฏิบัติการ Basic Human Subject Protection Course ให้กับนิสิต
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1 ครั ง  
7. มีการพานิสิตศึกษาดูงานนอกสถานท่ี ณ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 6 พิษณุโลก (การจัดการเรียน
การสอนรายวิชานิติวิทยาศาสตร์เบื องต้น) 1 ครั ง 

 
 

 8.2 กลุม่เป้าหมาย (รายกิจกรรม) 
 

เป้าหมาย 
 

หน่วยนับ 
จ านวน 

กิจกรรมที่ 
1 

กิจกรรมที่ 
2 

กิจกรรมที่ 
3 

กิจกรรมที่ 
4 

กิจกรรมที่ 
5 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ
จ านวนทั้งสิน้ 

คน 40 40 40 250 85 

นิสิต คน - - - 200 80 
บุคลากรสายวิชาการ คน 10 10 10 20 2 
บุคลากรสายสนับสนุน คน 30 30 30 30 3 
ประชาชน/สังคม....... คน - - - - - 
ศิษย์เก่า......... คน - - - - - 
องค์กร/ระบบบริหารจัดการ
........... 

ระบุหน่วย
นับ... 

- - - - - 

หลักสตูร........... ระบุหน่วย
นับ... 

16 16 16 - - 

อื่นๆ..................................... ระบุหน่วย
นับ... 

- - - - - 
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หมายเหตุ 
กิจกรรมที่ 1  การพัฒนาระบบติดตาม/ประเมินผล การจัดท า มคอ.3,4,5,6 และ 7 ทุกภาคการศึกษา 

1) ติดตาม, แจ้งเตือน และรวบรวมมคอ. 3, มคอ.5 และ มคอ.7 ในรายวิชาทุกรายวิชา และทุกหลักสตูร 
2) ด้าเนินการ upload file ข้อมลูลงฐานข้อมลู TQF มหาวิทยาลยั 

กิจกรรมที่ 2 การประเมินผลการเรียนรู้ของนิสติ (5 ด้าน) 
1) การประเมินผลการเรยีนรู้นสิิตตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติฯ 5 ด้าน  

ในหลักสูตรกลางของคณะ  ดังนี  หลักสตูรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์  
กิจกรรมที่ 3 การประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน 

1) การวิเคราะหผ์ลการประเมินการเรียนรู้ (จากผลประเมินรายวิชาและ มคอ.5) ทุกภาคการศึกษา 
2) การประชุม หารือ แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาการจดัการเรียนการสอน 

กิจกรรมที่ 4 การอบรมเชิงปฏิบัติการ Basic Human Subject Protection Course ให้กับ 
นิสิตคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
1) การอบรมเชิงปฏิบัติการ Basic Human Subject Protection Course ให้กับนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การแพทย ์
ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาระเบียบวิธีวิจัยพื นฐาน 

กิจกรรมที่ 5 การพานิสิตศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ ศูนย์พิสูจน์หลกัฐาน 6 จ.พิษณุโลก 
1) การพานิสิตเข้าศึกษาดูงานนอกสถานท่ี ณ ศูนย์พิสจูน์หลักฐาน 6 จ.พิษณุโลก 

 
  



 

 

45 
 

 8.3 กจิกรรม/เนื้อหา/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนินการ (รายกิจกรรม) 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (บาท) 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

กิจกรรมที่ 1                           

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

  
  

                     

ขั นด้าเนินการ (D) 
1. ติดตาม, แจ้งเตือน และรวบรวมมคอ. 
3, มคอ.5 และ มคอ.7 ในรายวิชาทุก
รายวิชา และทุกหลักสูตร ดังนี  

ภาคเรยีนต้น ปีการศึกษา 2562 
- มคอ.3 (พ.ค.62) 
- มคอ.5 (ต.ค.62) 
- มคอ.7 (ธ.ค.62) 

 ภาคเรียนปลาย ปีการศึกษา 2562 
- มคอ.3 (ต.ค.62) 
- มคอ.5 (มี.ค.63) 
- มคอ.7 (พ.ค.63) 

2. ด้าเนินการ upload file ข้อมูลลง
ฐานข้อมูล TQF มหาวิทยาลัย 
ภาคเรยีนต้น ปีการศึกษา 2562 

- มคอ.3 (มิ.ย.62) 
- มคอ.5 (พ.ย. – ธ.ค.62) 
- มคอ.7 (ม.ค. – ก.พ..63) 

 ภาคเรียนปลาย ปีการศึกษา 2562 
- มคอ.3 (พ.ย..62)  
- มคอ.5 (เม.ย.-พ.ค.63) 
- มคอ.7 (มิ.ย. – ก.ค.63) 

  

 

 

 

  

 

 

 

   

ขั นสรุปและประเมินผล (C) 
1. จัดท้าสรุปผลการด้าเนินงาน 

             

ขั นปรับปรุงตามผลการประเมิน(A) 
1. สรุปและประเมินผลโครงการ 

             

รวม 2,000.-   500.-  500.-  500.-  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 งคณะกรรมการด้าเนินงาน 
2.จัดประชุมเพื่อเตรยีมงาน 

  
  

                     

ขั นด้าเนินการ (D) 
1.  ประเมินผลการเรยีนรู้นสิิตตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติฯ ใน
หลักสตูรกลางของคณะ 

 

            

ขั นสรุปและประเมินผล (C) 
1. จัดท้าสรุปผลการด้าเนินงาน และ
น้าผลจากการประเมินคุณภาพ
ระดับหลักสตูรมาปรับปรุงพัฒนา 

           
 

 

ขั นปรับปรุงตามผลการประเมิน(A) 
1. สรุปและประเมินผลโครงการ 

             

รวม 2,000.-   500.-   1,000.-  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 3                           

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

  
  

  

                   

ขั นด้าเนินการ (D) 
1. วิเคราะหผ์ลการประเมินการ
เรียนรู้ (จากผลประเมินรายวิชาและ 
มคอ.5)  
2. ประชุม หารือ แนวทางการ
ปรับปรุง 
และพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
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ขั นสรุปและประเมินผล (C) 
1. จัดท้าสรุปผลการด้าเนินงาน และ
น้าผลจากการประเมินคุณภาพ
ระดับหลักสตูรมาปรับปรุงพัฒนา 

         
 

   

ขั นปรับปรุงตามผลการประเมิน(A) 
1. สรุปและประเมินผลโครงการ 

             

รวม 2,000.-   500.-  500.-  500.-  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 งคณะกรรมการด้าเนินงาน 
2.จัดประชุมเพื่อเตรยีมงาน 

              
 

  

        

ขั นด้าเนินการ (D) 
1. อบรมเชิงปฏิบัติการ Basic 
Human Subject Protection 
Course ให้กับนิสิตคณะ
วิทยาศาสตร์การแพทย ์

 

            

ขั นสรุปและประเมินผล (C) 
1. จัดท้าสรุปผลการด้าเนินงาน  

             

ขั นปรับปรุงตามผลการประเมิน(A) 
1. สรุปและประเมินผลโครงการ 

             

รวม 7,000.-     1,000.-  6,000.- 
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กิจกรรม 
งบประมาณ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (บาท) 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

กิจกรรมที่ 5                           

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

                 
  

  

    

ขั นด้าเนินการ (D) 
1. พานิสิตศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 
ณ ศูนย์พิสูจนห์ลักฐาน 6 พิษณุโลก 

 

            

ขั นสรุปและประเมินผล (C) 
1. จัดท้าสรุปผลการด้าเนินงาน  

             

ขั นปรับปรุงตามผลการประเมิน(A) 
1. สรุปและประเมินผลโครงการ 

             

รวม 5,000.-     1,000.-  4,000.- 
 
 

9. งบประมาณ  
 9.1 แหล่งงบประมาณ 

  เงินรายได้ 18,000.-บาท        งบประมาณแผ่นดิน...................................บาท   
  แหล่งทุนภายนอก...............................บาท     เงินกู้...................................บาท   
กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานจัดการศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์  

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ หมวดเงินอุดหนุน โครงการบริหารจดัการหลักสตูร  
 

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

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

 รวม 2,000.- 
*หมายเหตุ   ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
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กิจกรรมที่ 2 
ล าดับ รายการ จ านวน (บาท) 

1. ค่าอาหารว่าง/อาหารกลางวันและเครื่องดื่ม 1,000.- 
2. ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 1,000.- 

 รวม 2,000.- 
*หมายเหตุ   ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 

 
กิจกรรมที่ 3 

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

 รวม 2,000.- 
*หมายเหตุ   ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 

 
กิจกรรมที่ 4 

ล าดับ รายการ จ านวน (บาท) 
1. ค่าอาหารว่าง/อาหารกลางวันและเครื่องดื่ม 3,000.- 
2. ค่าเลี ยงรับรอง 1,000.- 
3. ค่าตอบแทนวิทยากร 1,000.- 
4. ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 1,000.- 
5. ค่าวัสดุ 1,000.- 

 รวม 7,000.- 
*หมายเหตุ   ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 

 
กิจกรรมที่ 5 

ล าดับ รายการ จ านวน (บาท) 
1. ค่าน ้ามันเชื อเพลิง 3,000.- 
2. ค่าวัสดุ 500.- 
3. ค่าของที่ระลึก 500.- 
4. ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 1,000.- 

 รวม 5,000.- 
*หมายเหตุ   ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
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10.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ (รายกิจกรรม) 
ล าดั
บ 

รายการ กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 

10.1 วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม ตุลาคม 2562 – กันยายน 
2563 

ตุลาคม 2562 – กันยายน 
2563 

ตุลาคม 2562 – กันยายน 
2563 

10.2 สถานท่ีจัดกิจกรรม คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
มหาวิทยาลยันเรศวร 

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
มหาวิทยาลยันเรศวร 

คณะวิทยาศาสตร์
การแพทย์ มหาวิทยาลัย
นเรศวร 

 
 
 

ล าดั
บ 

รายการ กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมที่ 5 

10.1 วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม เมษายน 2562 – กันยายน 
2563 

มิถุนายน 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 
 
 
 
 
 
 
 คุณภาพ 
 

1. มีการติดตาม, แจ้งเตือน และ
รวบรวมมคอ. 3, มคอ.5 และ มคอ.
7 ในรายวิชาทุกรายวิชา และทุก
หลักสตูร (ทุกภาคการศึกษา) 
2. มีการ upload file ข้อมูล มคอ.
3, 5 และ 7 ลงฐานข้อมูล TQF 
มหาวิทยาลยั 
- 

1. มีการประเมินผลการเรยีนรู้
นิสิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติฯ 5 ด้าน ในหลักสตูร
กลางของคณะ สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การแพทย ์
 
- 

1. มีการประเมินผลการเรยีนรู้
นิสิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติฯ 5 
ด้าน ในหลักสตูรกลางของคณะ 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
การแพทย์ 
 
- 

 

 
ประเภท ตัวชี้วัดความส าเร็จ (KPI) 

กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมที่ 5  
 ปริมาณ 
 
 
 

1. มีการอบรมเชิงปฏิบัติการ Basic 
Human Subject Protection 
Course ให้กับนิสิตคณะ
วิทยาศาสตร์การแพทย ์

1. มีการศึกษาดูงานนอก
สถานท่ี ณ ศูนย์พิสจูน์
หลักฐาน 6 พิษณุโลก 
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 คุณภาพ 
 

- - 

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

 

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
การพัฒนาระบบติดตาม/ประเมินผล การจัดท า มคอ.3,4,5,6 และ 7 ทุกภาคการศึกษา 
1) มี มคอ.3, 5  และ 7 ครบทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา 
2) มีการ upload file ข้อมูล มคอ.3, 5 และ 7 ลงฐานข้อมูล TQF มหาวิทยาลยั ทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา 

 การประเมินผลการเรียนรู้ของนิสติ (5 ด้าน) 
1) มีการประเมินผลการเรียนรู้นิสติตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติฯ 5 ด้าน ในหลักสตูรกลางของคณะ  
3 หลักสูตร ดังนี  หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทั งในระดับปรญิญาตรี ปรญิญาโทและปริญญาเอก 
การประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน 
1) มีการวิเคราะห์ผลการประเมินการเรยีนรู้ (จากผลประเมินรายวิชาและ มคอ.5) ทุกภาคการศึกษา 
2) มีการประชุม หารือ แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
การอบรมเชิงปฏิบัติการ Basic Human Subject Protection Course ให้กับนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
1) มีการอบรมเชิงปฏิบตัิการ Basic Human Subject Protection Course ให้กับนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การแพทย ์ที่

ลงทะเบียนเรียนรายวิชาระเบียบวธิีวิจัยพื นฐาน 
การพานิสิตศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ ศูนย์พิสูจน์หลกัฐาน 6 จ.พิษณุโลก 
1) มีการพานิสิตเขา้ศึกษาดูงานนอกสถานท่ี ณ ศูนย์พิสูจนห์ลักฐาน 6 จ.พิษณุโลก 

 

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

 
 

     ...............................................ผูร้ับผิดชอบโครงการ 
                 (ดร.พฤฒินันท์  สุฤทธิ์) 
 

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

                       .................................................คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
                 (รศ.ดร.สุขกิจ  ยะโสธรศรีกลุ) 
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1. รหัสโครงการ  (ตามเล่มรายได้) โครงการบริหารจัดการหลักสูตร 
    รหัสโครงการ   วช.103/63 โครงการฝึกงาน/สหกิจศึกษา และสหกิจศึกษาตา่งประเทศ 
 

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 
  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 
  ยุทธศาสตร์ที ่3 การเสรมิสร้างศักยภาพการให้บริการวิชาการเพื่อสร้างความเขม้แข็งให้แก่ชุมชน 
  กลยุทธ์ที่............ แนวทางการขับเคลื่อน........ ตัวชี วัดที่..............     หลัก    รอง 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมการท้านุบ้ารุงศลิปะและวัฒนธรรม เพื่ออนุรักษ์ สืบสานและเช่ือมโยงกับประเพณีของท้องถิ่น 
  กลยุทธ์ที่............ แนวทางการขับเคลื่อน........ ตัวชี วัดที่..............     หลัก    รอง 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจดัการเชิงบูรณาการเพื่อความเข้มแข็งและยั่งยืน 
  กลยุทธ์ที่............ แนวทางการขับเคลื่อน........ ตัวชี วัดที่..............     หลัก    รอง 

 
 3.2 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน (ถ้ามี) 

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

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

5.2 ผู้รับผิดชอบ   ดร.พฤฒินันท์ สุฤทธิ์  โทร 4784  

5.3 ผู้ประสานงาน   นางดวงเดือน ประสานสมบตั ิ โทร 4706  

     นางสาวรพีพรรณ บัวด้วง  โทร 4699 

     นายวันเฉลิม อยู่ทิพย ์  โทร 4711 

5.4 ผู้รายงานผล   นางสาวรพีพรรณ บัวด้วง  โทร 4699 

     นายวันเฉลิม อยู่ทิพย ์  โทร 4711 

 

 6. หลักการและเหตุผล 
ฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ก้าหนดจัดโครงการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาของนิสติตามอัตลักษณ ์

ที่ก้าหนดโดยด้าเนินการฝึกงาน/สหกิจศึกษา/สหกิจศึกษาต่างประเทศ  และการประเมินคุณภาพบัณฑิต ให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2558 
 
7. วัตถุประสงค์ 

1) เพื่อให้นิสิตในชั นปีสุดท้าย ได้รบัการฝึกประสบการณ์การท้างานจากแหล่งฝึกงาน  
2) เพื่อให้นิสิตสามารถฝึกประสบการณ์การฝึกงานแบบสหกิจศึกษาทั งในและต่างประเทศด้วยตนเองได้ 
3) เพื่อให้นิสิตน้าเสนอผลการฝึกประสบการณ์การฝึกงาน/ สหกิจศกึษา /สหกิจศึกษาต่างประเทศ 
4) เพื่อประเมิน ติดตาม และวิเคราะห์ผลการด้าเนินงานของหลักสูตร โดยผู้ใช้บัณฑิต มหาบณัฑิต และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
5) เพื่อน้าผลการประเมินวิเคราะห์ผลการประเมินทีไ่ด้มา ปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรยีนการสอน และหลักสตูร  

 
8.  เป้าหมายของโครงการ 
      8.1. เป้าหมายการด าเนินงาน 

เชิงผลผลิต(Output) 1 .การเตรยีมความพร้อมสา้หรับการฝึกงาน และสหกิจศึกษาในและต่างประเทศ 
2. การนิเทศนิสิตฝึกงาน/สหกิจศกึษา ทั งในและต่างประเทศ 
3. สรุปผลการ ประเมิน ติดตาม และวิเคราะหผ์ลการดา้เนินงานของหลักสตูร โดยผู้ใช้บณัฑิต 
มหาบัณฑิต และปรัชญาดุษฎีบณัฑิต 

เชิงผลลัพธ์
(Outcome) 

1. มีการเตรียมความพร้อมส้าหรับการฝึกงาน และสหกิจศึกษาในและต่างประเทศ 
2. มีการนิเทศนิสติฝึกงาน/สหกิจศึกษา ทั งในและต่างประเทศ 
3. มีสรุปผลการ ประเมิน ตดิตาม และวิเคราะหผ์ลการดา้เนินงานของหลักสูตร โดยผู้ใช้บัณฑติ 
มหาบัณฑิต และปรัชญาดุษฎีบณัฑิต 
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 8.2 กลุม่เป้าหมาย (รายกิจกรรม) 
 

เป้าหมาย 
 

หน่วยนับ 
จ านวน 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 
จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวน
ทั้งสิ้น 

คน - - - 

นิสิต คน 110 110 - 
บุคลากรสายวิชาการ คน 20 20 20 
บุคลากรสายสนับสนุน คน 10 10 10 
ประชาชน/สังคม....... คน - - - 
ศิษย์เก่า......... คน - - - 
องค์กร/ระบบบริหารจัดการ........... ระบุหน่วยนับ... - - - 
หลักสตูร........... ระบุหน่วยนับ... - - - 
อื่นๆ..................................... ระบุหน่วยนับ... - - - 

 
หมายเหตุ 
กิจกรรมที่ 1  การเตรียมความพร้อมส าหรับการฝึกงาน และสหกิจศกึษาในและต่างประเทศ 

1) คณาจารย์บรรยายเตรียมความพร้อม/ อบรม และให้ความรู้กับนิสิตเพื่อเตรียมตัวไปฝึกงาน และสหกิจศึกษาใน
และต่างประเทศ ตามจ้านวนท่ีมหาวิทยาลัยก้าหนด 

กิจกรรมที่ 2 การนิเทศนิสิตฝึกงาน/สหกจิศึกษา ทั้งในและต่างประเทศ 
1) คณาจารย์นเิทศนิสติฝึกงาน/สหกิจศึกษา ทั งในและต่างประเทศ 

กิจกรรมที่ 3 การประเมินคุณภาพบัณฑิต 
1) ประเมิน ติดตาม และวิเคราะห์ผลการด้าเนินงานของหลักสูตร 

  2) ประเมินหลักสูตรโดยผู้ใช้บัณฑิต มหาบัณฑิต และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
  3) วิเคราะห์ผลการประเมินที่ได้มา ปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนการสอน และหลักสูตร 
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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 งคณะกรรมการด้าเนินงาน 

                         

1. คณาจารย์บรรยายเตรยีมความ
พร้อม /อบรมและให้ความรู้กับนิสติ
เพื่อเตรียมตัวไปฝึกงาน/สหกิจศึกษา 
(ตามจ้านวนช่ัวโมงท่ีมหาวิทยาลัย
ก้าหนด) 

 
 

      
 

    

2. การเตรยีมเอกสาร แบบฟอรม์ใน
การฝึกงานให้กับทั งคณาจารย์ นสิติ 
และครูพีเ่ลี ยง ในการก้ากับ และ
ตรวจสอบ 

 
 

      
 

    

3. การส่งนิสิตเข้ารับการฝึกงานตาม
แหล่งฝึกงานท่ีประสานไว้ในเบื องต้น 

             

4. การน้าผลการประเมินในครั งท่ี
ผ่านมาน้ามาปรับปรุงและแกไ้ข 

             

ขั นสรุปและประเมินผล (C) 
1. จัดท้าสรุปผลการด้าเนินงาน 

      
 

     
 

ขั นปรับปรุงตามผลการประเมิน(A) 
1.น้าผลการประเมินมาปรับปรุงการ
ด้าเนินโครงการครั งต่อไป 

            
 

รวม 6,000.-   1,500.-  1,500.-  1,500.-  1,500.- 
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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 งคณะกรรมการด้าเนินงาน 

  
  

                     

ขั นด้าเนินการ (D) 
1.ประชุมหารือเตรยีมความพร้อม  
การไปนิเทศนิสิตฝึกงาน 
1.1 นิสิตฝึกงาน ภาคเรียนปลาย 

ปีการศึกษา 2562 (พ.ย.62 – 
ก.พ.63) 

1.2 นิสิตฝึกงาน ภาคเรียนต้น 
ปีการศึกษา 2563 (มิ.ย.63 – ก.ย.
63) 
2. เตรียมประสานงานเรื่องการขอ
เข้านิเทศงานกับทางแหล่งฝึกงาน 
   2.1 นิสิตฝึกงาน ภาคเรยีนปลาย  
ปีการศึกษา 2562 (ธ.ค.62) 

2.2 นิสิตฝึกงาน ภาคเรียนต้น ปี
การศึกษา 2562 (ก.ค.63) 

 3. การชี แจงอาจารย์ที่จะเข้านิเทศ
งานนิสิตฝึกงานตามแหล่งฝึกงาน
ต่างๆ 
4. นิเทศนิสิตฝึกงาน  
ตามสถานท่ีต่าง ๆ (ทั งในและ
ต่างประเทศ) 

 

            

ขั นสรุปและประเมินผล (C) 
1. จัดท้าสรุปผลการด้าเนินงาน  

           
 

 

ขั นปรับปรุงตามผลการประเมิน(A) 
1.น้าผลการประเมินมาปรับปรุง 
การด้าเนินโครงการครั งต่อไป 

             

รวม 360,000.-   10,000.-  170,000.-  10,000.-  170,000.- 
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กิจกรรม 
งบประมาณ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (บาท) 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

กิจกรรมที่ 3                           

ขั นวางแผนงาน (P) 
1. แต่งตั งคณะกรรมการด้าเนินงาน 

                         

ขั นด้าเนินการ (D) 
1. ประเมิน ติดตาม และวิเคราะห์ผล
การด้าเนินงานของหลักสูตร 
2. ประเมินหลักสูตรโดยผู้ใช้บัณฑิต 
มหาบัณฑิต และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
3. วิเคราะห์ผลการประเมินที่ได้มา 
ปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอน และหลักสูตร 

             

ขั นสรุปและประเมินผล (C) 
1. จัดท้าสรุปผลการด้าเนินงาน และ
น้าผลจากการประเมินคุณภาพ
ระดับหลักสตูรมาปรับปรุงพัฒนา 

           
 

 

ขั นปรับปรุงตามผลการประเมิน(A) 
1. สรุปและประเมินผลโครงการ 

             

รวม 4,000.-   1,000.-  1,000.-  1,000.-  1,000.- 
 
 

9. งบประมาณ  
 9.1 แหล่งงบประมาณ 

  เงินรายได้ 370,000.-บาท        งบประมาณแผ่นดิน...................................บาท   
  แหล่งทุนภายนอก...............................บาท     เงินกู้...................................บาท   
กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานจัดการศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ หมวดเงินอุดหนุน โครงการบริหารจดัการหลักสตูร  
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9.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
       (รายกิจกรรมและระบุแหล่งเงินให้สอดคล้องกับข้อที่ 9.1) 
กิจกรรมที่ 1 

ล าดับ รายการ จ านวน (บาท) 
1. ค่าอาหารว่าง/อาหารกลางวันและเครื่องดื่ม 4,000.- 
2. ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 2,000.- 

 รวม 6,000.- 
*หมายเหตุ   ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
 

 กิจกรรมที่ 2 
ล าดับ รายการ จ านวน (บาท) 

1. ค่าเบี ยเลี ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ 200,000.- 
2. ค่ารถตู้เช่าพร้อมน ้ามัน 50,000.- 
3. ค่าเงินสมทบพนักงานขับรถ 5,000.- 
4. ค่าวัสดุเชื อเพลิง 10,000.- 
5. ค่าตอบแทนวิทยากร 5,000.- 
6. ค่าของที่ระลึก 10,000.- 
7. ค่ารับรองและพิธีการ 50,000.- 
8. ค่าอาหารว่าง/อาหารกลางวันและเครื่องดื่ม 20,000.- 
9. ค่าเลี ยงรับรอง 3,000.- 
10. ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 5,000.- 
11. ค่าใช้สอยอื่น ๆ  1,000.- 
12. ค่าวัสดุ 1,000.- 

 รวม 360,000.- 
*หมายเหตุ   ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 

 
กิจกรรมที่ 3 

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

 รวม 4,000.- 
*หมายเหตุ   ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
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10.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ (รายกิจกรรม) 
ล าดับ รายการ กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 
10.1 วัน  เวลา ในการจัด

กิจกรรม 
ตุลาคม 2562 – กันยายน 
2563 

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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 คุณภาพ 
 

1. นิสิตอย่างน้อยร้อยละ 100 เข้า
ร่วมเตรียมความพร้อมส้าหรับ
การฝึกงาน/ สหกิจศึกษาในและ
ต่างประเทศ 

 
 
 
 
 
- 

1. นิสิตอย่างน้อยร้อยละ 100 
ได้รับการนิเทศฝึกงาน 
 
 
 
 
 
 
 
- 

1. ผลประเมินหลักสตูรโดยผู้ใช้
บัณฑิต  
มีค่าเฉลีย่ไม่น้อยกว่า 3.51 
2. ผลประเมินหลักสตูรโดยผู้ใช้
มหาบัณฑิต มีค่าเฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 3.51 
3. ผลประเมินหลักสตูรโดยผู้ใช้
ปรัชญาดุษฎีบณัฑติ มีค่าเฉลี่ย
ไม่น้อยกว่า 3.51 
- 

 

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

 

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. มีการเตรียมความพร้อมส้าหรับการฝึกงาน และสหกิจศึกษาในและต่างประเทศ 
2. มีการนิเทศนิสติฝึกงาน/สหกิจศึกษา ทั งในและต่างประเทศ 
3. มีสรุปผลการ ประเมิน ตดิตาม และวิเคราะหผ์ลการดา้เนินงานของหลักสูตร โดยผู้ใช้บัณฑติ มหาบัณฑิต และปรัชญาดุษฎี

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

 
 

     ...............................................ผูร้ับผิดชอบโครงการ 
                 (ดร.พฤฒินันท์  สุฤทธิ์) 
 

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

                       .................................................คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
                 (รศ.ดร.สุขกิจ  ยะโสธรศรีกลุ) 
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1. รหัสโครงการ  (ตามเล่มรายได้) โครงการบริหารจัดการหลักสูตร 
    รหัสโครงการ   วช.104/63 โครงการพัฒนาอาจารยผ์ู้สอน และพัฒนาสื่อการสอน/การวิจัยในชั นเรียน 
 

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 
  กลยุทธ์ที่ 1.2 แนวทางการขับเคลื่อน 1.2.2 ตัวชี วัดที่ 1.2.2.1  หลัก    รอง 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพิม่ขีดความสามารถการวิจยั เพื่อสร้างนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ 
  กลยุทธ์ที่............ แนวทางการขับเคลื่อน........ ตัวชี วัดที่..............     หลัก    รอง 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสรมิสร้างศักยภาพการให้บริการวิชาการเพื่อสร้างความเขม้แข็งให้แก่ชุมชน 
  กลยุทธ์ที่............ แนวทางการขับเคลื่อน........ ตัวชี วัดที่..............     หลัก    รอง 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมการท้านุบ้ารุงศลิปะและวัฒนธรรม เพื่ออนุรักษ์ สืบสานและเช่ือมโยงกับประเพณีของท้องถิ่น 
  กลยุทธ์ที่............ แนวทางการขับเคลื่อน........ ตัวชี วัดที่..............     หลัก    รอง 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจดัการเชิงบูรณาการเพื่อความเข้มแข็งและยั่งยืน 
  กลยุทธ์ที่............ แนวทางการขับเคลื่อน........ ตัวชี วัดที่..............     หลัก    รอง 

 
 3.2 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน (ถ้ามี) 

  นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 1 กลยุทธ์ที่ 1.1 มาตรการที่ 1.1.2 
 
4.  ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 4.1 ลักษณะการด าเนินงาน   โครงการ     การด้าเนินงาน 

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

5.2 ผู้รับผิดชอบ   ดร.พฤฒินันท์ สุฤทธิ์  โทร 4784  

5.3 ผู้ประสานงาน   นางดวงเดือน ประสานสมบตั ิ โทร 4706  

     นางสาวรพีพรรณ บัวด้วง  โทร 4699 

     นายวันเฉลิม อยู่ทิพย ์  โทร 4711 

5.4 ผู้รายงานผล   นางดวงเดือน ประสานสมบตั ิ โทร 4706 

 

 6. หลักการและเหตุผล 
อาจารย์เป็นบคุคลส้าคญัของการผลิตบัณฑติ ดังนั น ฝ่ายวิชาการ จงึส่งเสรมิให้คณาจารยม์ีการพัฒนาทักษะการจัดการเรยีน

การสอน โดยจัดกิจกรรมท่ีมุ่งเน้นในด้าน การพัฒนาบทบาทการเปน็อาจารยผ์ู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา  และกิจกรรมพัฒนาสื่อการสอน/
วิจัยในชั นเรียน เพื่อน้าผลที่ได้มาปรับปรุงพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 
7. วัตถุประสงค์ 

1) เพื่อเพ่ิมพูนความรู้ และทักษะ บทบาทการเป็นอาจารย์ผูส้อน/อาจารย์ที่ปรึกษา/ อาจารย์ใหม่ 
2) เพื่อกระตุ้น และสนับสนุนส่งเสริมให้อาจารย์และบุคลากร จัดท้าวิจัยในชั นเรียน และสื่อการสอน  

     เพื่อปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
 
8.  เป้าหมายของโครงการ 
      8.1. เป้าหมายการด าเนินงาน 

เชิงผลผลิต(Output) 1. ได้การจดัอบรมเพื่อเพ่ิมพูนความรู้ และทักษะ บทบาทการเป็นอาจารยผ์ู้สอน/อาจารย์ที่
ปรึกษา/ อาจารย์ใหม ่
2. ได้การดา้เนินการจัดท้าวิจัยในชั นเรียน และสื่อการสอน 

เชิงผลลัพธ์
(Outcome) 

1. มีการจัดอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ และทักษะ บทบาทการเป็นอาจารยผ์ู้สอน/อาจารย์ที่
ปรึกษา/ อาจารย์ใหม ่
2. มีการจัดท้าวิจัยในชั นเรียน และสื่อการสอน 
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 8.2 กลุม่เป้าหมาย (รายกิจกรรม) 
 

เป้าหมาย 
 

หน่วยนับ 
จ านวน 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 
จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวน
ทั้งสิ้น 

คน 40 40 - 

นิสิต คน - - - 
บุคลากรสายวิชาการ คน 30 30 - 
บุคลากรสายสนับสนุน คน 10 10 - 
ประชาชน/สังคม....... คน - - - 
ศิษย์เก่า......... คน - - - 
องค์กร/ระบบบริหารจัดการ........... ระบุหน่วยนับ... - - - 
หลักสตูร........... ระบุหน่วยนับ... - - - 
อื่นๆ..................................... ระบุหน่วยนับ... - - - 

หมายเหตุ 
กิจกรรมที่ 1  การอบรมบทบาทการเป็นอาจารยผ์ู้สอน ทักษะความรู้ การให้ค้าปรกึษาส้าหรับอาจารยผ์ู้สอน 

/อาจารย์ที่ปรึกษา/ อาจารย์ใหม ่
กิจกรรมที่ 2 การผลิตสื่อการสอน และวิจัยในชั นเรียนของคณาจารย์และบุคลากร   
 
 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 งคณะกรรมการด้าเนินงาน 

                         

1. จัดอบรมบทบาทการเป็นอาจารย์
ผู้สอน ทักษะความรู้การให้
ค้าปรึกษาส้าหรับอาจารยผ์ู้สอน/
อาจารย์ที่ปรึกษา/ อาจารย์ใหม ่

       
 

     

ขั นสรุปและประเมินผล (C) 
1. จัดท้าสรุปผลการด้าเนินงาน 

         
 

   

ขั นปรับปรุงตามผลการประเมิน(A) 
1.น้าผลการประเมินมาปรับปรุงการ
ด้าเนินโครงการครั งต่อไป 

          
 

  

รวม 85,000.-      80,000.-  5,000.- 
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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 งคณะกรรมการด้าเนินงาน 
2.จัดประชุมเพื่อเตรยีมงาน 

  
  

                     

ขั นด้าเนินการ (D) 
1. พิจารณาอนุมตัิทุนเพื่อจัดท้าสือ่
การสอน/ผลงานวิจัยในชั นเรียน 
(ปีงบประมาณ 2562) 
2. ผู้ที่ได้รับทุนด้าเนินการจัดท้าสือ่
การสอน/ผลงานวิจัยในชั นเรียน 
3. เบิกจ่ายเงินสนันสนุนการจดัท้า
สื่อการเรียนการสอน และวิจัยในชั น
เรียน 
4. การน้าเสนอสื่อการสอน/
ผลงานวิจัยในชั นเรยีน  

             

ขั นสรุปและประเมินผล (C) 
1. จัดท้าสรุปผลการด้าเนินงาน  

           
 

 

ขั นปรับปรุงตามผลการประเมิน(A) 
1.น้าผลการประเมินมาปรับปรุง 
การด้าเนินโครงการครั งต่อไป 

             

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

 
9. งบประมาณ  
 9.1 แหล่งงบประมาณ 

  เงินรายได้ 115,000.-บาท        งบประมาณแผ่นดิน...................................บาท   
  แหล่งทุนภายนอก...............................บาท     เงินกู้...................................บาท   
กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานจัดการศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์  

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ หมวดเงินอุดหนุน โครงการบริหารจดัการหลักสตูร  
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9.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
       (รายกิจกรรมและระบุแหล่งเงินให้สอดคล้องกับข้อที่ 9.1) 
กิจกรรมที่ 1 

ล าดับ รายการ จ านวน (บาท) 
1. ค่าเบี ยเลี ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ 40,000.- 
2. ค่ารถตู้เช่าพร้อมน ้ามัน 7,000.- 
3. ค่าเงินสมทบพนักงานขับรถ 1,000.- 
4. ค่าวัสดุเชื อเพลิง 5,000.- 
5. ค่าตอบแทนวิทยากร 5,000.- 
6. ค่าของที่ระลึก 2,000.- 
7. ค่ารับรองและพิธีการ 10,000.- 
8. ค่าอาหารว่าง/อาหารกลางวันและเครื่องดื่ม 5,000.- 
9. ค่าเลี ยงรับรอง 3,000.- 
10. ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 5,000.- 
11. ค่าใช้สอยอื่น ๆ  1,000.- 
12. ค่าวัสดุ 1,000.- 

 รวม 85,000.- 
*หมายเหตุ   ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
 

 กิจกรรมที่ 3 
ล าดับ รายการ จ านวน (บาท) 

1. ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 25,000.- 
2. ค่าใช้สอยอื่น ๆ  3,000.- 
3. ค่าวัสดุ 2,000.- 

 รวม 30,000.- 
*หมายเหตุ   ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 

 
10.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ (รายกิจกรรม) 

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

กิจกรรม 
มีนาคม 2563 – กรกฎาคม 
2563 

ตุลาคม 2562 – กันยายน 
2563 

- 

10.2 สถานท่ีจัดกิจกรรม คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
มหาวิทยาลยันเรศวร 

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
มหาวิทยาลยันเรศวร 

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

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 
 ปริมาณ 
 
 
 
 คุณภาพ 
 

1. คณาจารย์เข้าร่วมอบรมอย่าง
น้อยร้อยละ 80 ของจ้านวนที่ตั งไว้
ในโครงการ 
 
- 

1. มีสื่อการสอน หรือ
ผลงานวิจัยในชั นเรยีน อย่าง
น้อย 6 เรื่อง 
 
- 

- 

 

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

 

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. มีการจัดอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ และทักษะ บทบาทการเป็นอาจารยผ์ู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา/ อาจารย์ใหม่ 
2. มีการจัดท้าวิจัยในชั นเรียน และสื่อการสอน 
 

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

 
 

     ...............................................ผูร้ับผิดชอบโครงการ 
                 (ดร.พฤฒินันท์  สุฤทธิ์) 
 

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

                       .................................................คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
                 (รศ.ดร.สุขกิจ  ยะโสธรศรีกลุ) 
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1. รหัสโครงการ  (ตามเล่มรายได้) โครงการบริหารจัดการหลักสูตร 
    รหัสโครงการ   วช.105/63 โครงการพัฒนาคณุภาพการจัดการบัณฑติศึกษา 
 

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 
  กลยุทธ์ที่ 1.3 แนวทางการขับเคลื่อน 1.3.1 ตัวชี วัดที่ 1.3.1.3  หลัก    รอง 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพิม่ขีดความสามารถการวิจยั เพื่อสร้างนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ 
  กลยุทธ์ที่............ แนวทางการขับเคลื่อน........ ตัวชี วัดที่..............     หลัก    รอง 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสรมิสร้างศักยภาพการให้บริการวิชาการเพื่อสร้างความเขม้แข็งให้แก่ชุมชน 
  กลยุทธ์ที่............ แนวทางการขับเคลื่อน........ ตัวชี วัดที่..............     หลัก    รอง 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมการท้านุบ้ารุงศลิปะและวัฒนธรรม เพื่ออนุรักษ์ สืบสานและเช่ือมโยงกับประเพณีของท้องถิ่น 
  กลยุทธ์ที่............ แนวทางการขับเคลื่อน........ ตัวชี วัดที่..............     หลัก    รอง 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจดัการเชิงบูรณาการเพื่อความเข้มแข็งและยั่งยืน 
  กลยุทธ์ที่............ แนวทางการขับเคลื่อน........ ตัวชี วัดที่..............     หลัก    รอง 

 
 3.2 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน (ถ้ามี) 

  นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 1 กลยุทธ์ที่ 1.3 มาตรการที่ 1.3.1 
 
4.  ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 4.1 ลักษณะการด าเนินงาน   โครงการ     การด้าเนินงาน 

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

 
  

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

5.2 ผู้รับผิดชอบ   ดร.พฤฒินันท์ สุฤทธิ์  โทร 4784  

5.3 ผู้ประสานงาน   นางดวงเดือน ประสานสมบตั ิ โทร 4706  

     นางสาวรพีพรรณ บัวด้วง  โทร 4699 

     นายวันเฉลิม อยู่ทิพย ์  โทร 4711 

5.4 ผู้รายงานผล   นางดวงเดือน ประสานสมบตั ิ โทร 4706 

 

 6. หลักการและเหตุผล 
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จ้านวน 12 หลักสูตร เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพ 

การจัดการเรยีนการสอนระดับบณัฑิตศึกษา ฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ จึงจัดโครงการพัฒนาคุณภาพการจดัการ
บัณฑิตศึกษา โดยจดักิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตบณัฑติศึกษา และกจิกรรมการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนระดับบณัฑิตศึกษา 
โดยมีการสนับสนุนงบประมาณใหน้ิสิตไปน้าเสนอผลงานทางวิชาการ  เชิญอาจารย์พเิศษร่วมสอน และมีการพานสิิตระดับบณัฑติศึกษา 
เข้าศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการในหน่วยงานอ่ืนขึ น เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนระดับบณัฑติศึกษาให้เป็นไปตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2558 
 
7. วัตถุประสงค์ 

1) เพื่อให้นิสิตใหม่เข้าใจและรับทราบประกาศของมหาวิทยาลยัและประกาศของคณะที่สา้คัญ แผนการศึกษาในระดับ 
บัณฑิตศึกษา และทุนการศึกษาทั งของคณะและมหาวิทยาลัย การแนะน้าภาควิชา จรรยาบรรณนักวิจยั การประกันคุณภาพการศึกษา 
ตลอดจนการแนะน้าสถานบริการวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย ์

2) เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนิสิตใหม่ นสิิตรุ่นพ่ี ศิษยเ์ก่า ผู้บริหาร และคณาจารย์บัณฑติศึกษา 
3) เพื่อพัฒนาคุณภาพการจดัการเรียนการสอนระดับบณัฑิตศึกษา โดยมีการสนับสนุนงบประมาณใหน้ิสิตไปน้าเสนอผลงาน

ทางวิชาการ  เชิญอาจารย์พิเศษรว่มสอน และมีการพานิสิตระดับบณัฑิตศึกษา เขา้ศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการในหน่วยงานอ่ืน 
 
8.  เป้าหมายของโครงการ 
      8.1. เป้าหมายการด าเนินงาน 

เชิงผลผลิต(Output) 1) นิสิตใหม่เข้าใจและรับทราบประกาศของมหาวิทยาลยัและประกาศของคณะที่ส้าคัญ 
แผนการศึกษาในระดับบณัฑติศึกษา และทุนการศึกษาทั งของคณะและมหาวิทยาลัย การ
แนะน้าภาควิชา จรรยาบรรณนักวิจัย การประกันคุณภาพการศึกษา ตลอดจนการแนะน้าสถาน
บริการวิชาการ ด้านวิทยาศาสตรก์ารแพทย์ 
2) เกิดความสัมพันธ์อันดรีะหว่างนิสิตใหม่ นิสิตรุ่นพ่ี ศิษยเ์ก่า ผู้บรหิาร และคณาจารย์
บัณฑิตศึกษา 
3) การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนระดับบณัฑิตศึกษา โดยมีการสนับสนุน
งบประมาณให้นิสติไปน้าเสนอผลงานทางวิชาการ  เชิญอาจารย์พิเศษร่วมสอน และมีการพา
นิสิตระดับบณัฑิตศึกษา เข้าศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการในหน่วยงานอื่น 
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เชิงผลลัพธ์
(Outcome) 

1) มีการปฐมนิเทศนิสคิใหม่และให้ข้อมูลกับนิสติ เกี่ยวกับประกาศของมหาวิทยาลัยและ
ประกาศของคณะที่ส้าคญั แผนการศึกษาในระดบับัณฑติศึกษา และทุนการศึกษาทั งของคณะ
และมหาวิทยาลัย การแนะน้าภาควิชา จรรยาบรรณนักวิจัย การประกันคุณภาพการศึกษา 
ตลอดจนการแนะน้าสถานบริการวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย ์
2) มีการสร้างความสัมพันธ์อันดรีะหว่างนิสิตใหม่ นสิิตรุ่นพี่ ศิษย์เกา่ ผู้บริหาร และคณาจารย์
บัณฑิตศึกษา 
3) มีการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑติศึกษา โดยมีการสนับสนุน
งบประมาณให้นิสติไปน้าเสนอผลงานทางวิชาการ  เชิญอาจารย์พิเศษร่วมสอน และมีการพา
นิสิตระดับบณัฑิตศึกษา เข้าศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการในหน่วยงานอื่น 

 
 
 

 8.2 กลุม่เป้าหมาย (รายกิจกรรม) 
 

เป้าหมาย 
 

หน่วยนับ 
จ านวน 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 
จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวน
ทั้งสิ้น 

คน 50 - - 

นิสิต คน 30 - - 
บุคลากรสายวิชาการ คน 10 - - 
บุคลากรสายสนับสนุน คน 10 - - 
ประชาชน/สังคม....... คน - - - 
ศิษย์เก่า......... คน - - - 
องค์กร/ระบบบริหารจัดการ........... ระบุหน่วยนับ... - - - 
หลักสตูร........... ระบุหน่วยนับ... 12 - - 
อื่นๆ..................................... ระบุหน่วยนับ... - - - 

 
หมายเหตุ 
กิจกรรมที่ 1  การปฐมนิเทศนสิิตบณัฑิตศึกษา และการพัฒนาคณุภาพการจดัการเรียนการสอนระดับบัณฑติศึกษา  

- ปฐมนิเทศนิสติบัณฑิตศึกษา 
- การสนับสนุนงบประมาณให้นิสิตไปน้าเสนอผลงานทางวิชาการ  เชิญอาจารย์พเิศษร่วมสอน และมีการพานิสิต

ระดับบณัฑติศึกษา เข้าศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการในหน่วยงานอ่ืน 
- สนับสนุนงบประมาณค่าใช้จ่ายในการจัดท้าวิจัยของนิสติระดับบณัฑิตศึกษา 
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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 งคณะกรรมการด้าเนินงาน 

                         

ขั นด้าเนินการ (D) 
1.ประชาสัมพันธ์โครงการ 
2.ด้าเนินโครงการ 
- ปฐมนิเทศนิสิตบณัฑิตศึกษา 
- การสนับสนุนงบประมาณให้นิสติ
ไปน้าเสนอผลงานทางวิชาการ  เชิญ
อาจารย์พิเศษร่วมสอน และมีการ
พานิสิตระดับบณัฑิตศึกษา เข้า
ศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการใน
หน่วยงานอ่ืน 
- สนับสนุนงบประมาณค่าใช้จ่ายใน
การจัดท้าวิจัยของนิสติระดับ
บัณฑิตศึกษา 

       

      

ขั นสรุปและประเมินผล (C) 
1. จัดท้าสรุปผลการด้าเนินงาน 

             

ขั นปรับปรุงตามผลการประเมิน(A) 
1.น้าผลการประเมินมาปรับปรุงการ
ด้าเนินโครงการครั งต่อไป 

             

รวม 40,000.-  5,000.-  15,000.-  15,000.-  5,000.- 
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9. งบประมาณ  
 9.1 แหล่งงบประมาณ 

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

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ หมวดเงินอุดหนุน โครงการบริหารจัดการหลักสูตร  
 
9.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
       (รายกิจกรรมและระบุแหล่งเงินให้สอดคล้องกับข้อที่ 9.1) 
กิจกรรมที่ 1 

ล าดับ รายการ จ านวน (บาท) 
1. ค่าเบี ยเลี ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ 18,000.- 
2. ค่ารถตู้เช่าพร้อมน ้ามัน 5,000.- 
3. ค่าเงินสมทบพนักงานขับรถ 1,000.- 
4. ค่าวัสดุเชื อเพลิง 2,000.- 
5. ค่าตอบแทนวิทยากร 2,000.- 
6. ค่าของที่ระลึก 2,000.- 
7. ค่ารับรองและพิธีการ 2,000.- 
8. ค่าอาหารว่าง/อาหารกลางวันและเครื่องดื่ม 2,000.- 
9. ค่าเลี ยงรับรอง 2,000.- 
10. ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 2,000.- 
11. ค่าใช้สอยอื่น ๆ  1,000.- 
12. ค่าวัสดุ 1,000.- 

 รวม 40,000.- 
*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 

- - 

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. ร้อยละ 80 ของจ้านวนนิสิต
บัณฑิตศึกษาชั นปีท่ี 1 เข้าร่วม
โครงการ 
2. มีการเชิญอาจารย์พิเศษสอนใน
รายวิชาระเบียบวิธีวิจัยทาง
วิทยาศาสตร์สุขภาพ  
อย่างน้อย 1 ท่าน 
3. มีการพานิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
ไปศึกษาดูงานนอกสถานท่ี จ้านวน 
1 ครั ง 
1. นิสิตมีความพึงพอใจต่อการจัด
กิจกรรมมากกว่า 3.50 จากคะแนน
เต็ม 5  

- - 

 
12. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 

 สกอ.    ตัวชี วัดที่  1.1   สงป.   ตัวชี วัดที่.................  EdPEx   หมวดที่................. 
 ก.พ.ร   ตัวชี วัดที่.................  สมศ.   ตัวชี วัดที่.................   
 

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1) มีการให้ข้อมลูกับนิสติ เกี่ยวกับประกาศของมหาวิทยาลัยและประกาศของคณะทีส่้าคัญ แผนการศกึษาในระดับ

บัณฑิตศึกษา และทุนการศึกษาทั งของคณะและมหาวิทยาลัย การแนะน้าภาควิชา จรรยาบรรณนักวิจยั การประกันคุณภาพการศึกษา 
ตลอดจนการแนะน้าสถานบริการวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย ์

2) มีการสร้างความสัมพันธ์อันดรีะหว่างนิสิตใหม่ นสิิตรุ่นพี่ ศิษย์เกา่ ผู้บริหาร และคณาจารย์บณัฑติศึกษา 
3) มีการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑติศึกษา โดยมีการสนับสนุนงบประมาณให้นิสิตไปน้าเสนอผลงาน

ทางวิชาการ  เชิญอาจารย์พิเศษรว่มสอน และมีการพานิสิตระดับบณัฑิตศึกษา เขา้ศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการในหน่วยงานอ่ืน 
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14. การติดตามและประเมินผลโครงการ  (โปรดระบุให้ชัดเจน)  
1. การประเมินผลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ตามตัวชี วัด (KPI) ที่ก้าหนด 
 

 

     ...............................................ผูร้ับผิดชอบโครงการ 
                 (ดร.พฤฒินันท์  สุฤทธิ์) 
 

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

                       .................................................คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
                 (รศ.ดร.สุขกิจ  ยะโสธรศรีกลุ) 
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1. รหัสโครงการ  (ตามเล่มรายได้) โครงการบริหารจัดการหลักสูตร 
    รหัสโครงการ   วช.106/63 โครงการพัฒนาศักยภาพนิสติหลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
 

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 
  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 การส่งเสริมการท้านุบ้ารุงศลิปะและวัฒนธรรม เพื่ออนุรักษ์ สืบสานและเช่ือมโยงกับประเพณีของท้องถิ่น 
  กลยุทธ์ที่............ แนวทางการขับเคลื่อน........ ตัวชี วัดที่..............     หลัก    รอง 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจดัการเชิงบูรณาการเพื่อความเข้มแข็งและยั่งยืน 
  กลยุทธ์ที่............ แนวทางการขับเคลื่อน........ ตัวชี วัดที่..............     หลัก    รอง 

 
 3.2 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน (ถ้ามี) 

  นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 1 กลยุทธ์ที่ 1.1 มาตรการที่ 1.1.2 
 
4.  ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 4.1 ลักษณะการด าเนินงาน   โครงการ     การด้าเนินงาน 

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

 
  

NU-PL-63 002 
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5.  ผู้รับผิดชอบ  
5.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ   ฝ่ายวิชาการ และอาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑติ 

   สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย ์

5.2 ผู้รับผิดชอบ   ผศ.ดร.จตุพร เงินค้า  โทร 4711 

   ดร.พฤฒินันท์ สุฤทธิ์  โทร 4784  

5.3 ผู้ประสานงาน   นายวันเฉลิม อยู่ทิพย ์  โทร 4711 

     นางดวงเดือน ประสานสมบตั ิ โทร 4706 

5.4 ผู้รายงานผล   นายวันเฉลิม อยู่ทิพย ์  โทร 4711 

 

 6. หลักการและเหตุผล 
 การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิตในหลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์
การแพทย์นั นจะค้านึงถึงอัตลักษณ์ของนิสิตมหาวิทยาลยันเรศวรคอื “เป็นคนเก่ง คนดี มีวินัย ใส่ใจในชาติ” และมุ่งเน้นเสรมิสร้างและ
พัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนิสิตในหลักสตูร อีกทั งยังมีการส่งเสริมการพัฒนาทักษะที่จ้าเป็นส้าหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
ให้กับนิสิตตั งแตเ่ริ่มเข้าศึกษาในชั นปีท่ี 1 จนถึง ชั นปีท่ี 4 อาจารย์ประจ้าหลักสตูรได้จดักิจกรรมที่เหมาะสมกับนสิิตในแตล่ะชั นปี อาทิ  
กิจกรรมปฐมนิเทศส้าหรับนสิิตปี 1 กิจกรรมมัชฌมินิเทศและการบริการวิชาการส้าหรบันิสิตปี 2 กิจกรรมปัจฉมินิเทศและเตรียมความ
พร้อมก่อนฝึกงานส้าหรับนสิิตปี 4 และกิจกรรมศึกษาดูงานส้าหรับนสิิตปี 2 ปี 3 เป็นต้น โดยลักษณะของกิจกรรมที่จัดขึ นประกอบด้วย 
การสร้างความเข้าใจท่ีถูกต้องเกี่ยวกับหลักสตูร แนะน้าแนวทางการพัฒนาทางวิชาการและการใช้ชีวิตส้าหรับนสิิต มีการให้ข้อมลูการ
เรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ จัดอบรมทางวิชาการที่ให้ความรูด้้านเคมีสิ่งแวดล้อมให้กับนักเรียนหรือประชาชนท่ีสนใจทั่วไป กิจกรรม
บ้าเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม ศึกษาดูงานนอกสถานท่ีในหน่วยงานท่ีท้างานด้าน
วิทยาศาสตร์การแพทย์ในภาครัฐหรือเอกชน และกิจกรรมเตรยีมความพร้อมนิสติก่อนออกไปฝึกงานทั งทางด้านความรู้ภาคทฤษฎี 
ภาคปฏิบตัิ ตลอดจนฝึกอบรมก่อนเพื่อให้นิสิตมีคณุลักษณะทีด่ีตามอัตลักษณ์นสิิต ทั งนี เพื่อให้นิสิตในหลักสตูรได้พัฒนาทางวิชาการและ
ได้รับการส่งเสรมิการเรียนรู้เพื่อพฒันาตนเองไดเ้ต็มตามศักยภาพ กิจกรรมพัฒนานสิิตที่จดัขึ นนี ไดเ้ปิดโอกาสให้นิสติได้เป็นผู้ร่วมจดั
กิจกรรมหรือเป็นผู้ด้าเนินกิจกรรมเองทั งหมดโดยมีการสนับสนุนจากคณาจารย์และบุคลากรของภาควชิา ท้าให้นิสิตไดม้ีการฝึกฝนทักษะ
ในการคิดรเิริ่มสร้างสรรค์ การสื่อสาร การท้างานเป็นกลุ่ม รู้จักการปรับตัวและสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ มีความรับผดิชอบทั ง
ต่อตนเองและสังคม 
 
7. วัตถุประสงค ์
 

1)  เพื่อส่งเสริมให้นิสิตมีการพัฒนาศักยภาพตามลักษณะที่พึงประสงค์ของหลักสูตรและเสริมสร้างทักษะที่จ้าเป็นในการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 

2) เพื่อให้นิสิตมีความเข้าใจเกี่ยวกบัการเรยีนตลอดหลักสูตร และมีแนวทางในการประกอบอาชีพและการศึกษาต่อตาม
ศักยภาพของตน 

3) เพื่อให้ความรูด้้านเคมีสิ่งแวดลอ้มแก่ประชาชนหรือนักเรียนในชุมชน  
4) เพื่อเตรียมความพร้อมให้นสิิตมคีวามรู้ด้านวิชาการและทักษะปฏบิัติการที่จ้าเป็นส้าหรับการฝึกงาน 
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5) เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณาจารย์ เจ้าหน้าท่ีและนิสิต โดยผ่านกิจกรรมตา่งๆ เช่น การแข่งขันกีฬา การ
บ้าเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม ร่วมกนั 

6)  เพื่อให้บุคลากรและนสิิตไดม้ีสว่นร่วมในบ้าเพ็ญประโยชน์ หรือการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเสริมสร้าง
คุณธรรม จรยิธรรมให้กับนิสติและบุคลากร 

7) เพื่อให้นิสิตมีประสบการณ์นอกห้องเรียนผ่านการศึกษาดูงานในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน  
 
8.  เป้าหมายของโครงการ 
      8.1. เป้าหมายการด าเนินงาน 

เชิงผลผลิต(Output) 1. การพัฒนาคุณธรรม จรยิธรรม และมสี่วนร่วมในการบ้าเพ็ญประโยชน์ หรืออนุรักษ์ธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม หรือมีการเล่นกีฬาร่วมกัน 
2. การพัฒนาศักยภาพตามลักษณะนิสิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตรและมีทักษะที่จ้าเป็นในการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
3. การพัฒนาให้รู้จักตนเองมีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรและการเรยีนการสอนในรายวิชาต่างๆ
ของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ และแนวทางในการประกอบอาชีพในสาขาวิชาเมื่อส้าเร็จ
การศึกษา  
4. นิสิตได้รับความรู้และทักษะปฏบิัติการที่จ้าเป็นและนสิิตมีความพร้อมในการไปฝึกงาน 
ประชาชนไดร้ับความรู้เกี่ยวกับเคมีที่อันตรายต่อสุขภาพและข้อควรระวังต่างๆ ตลอดจน นสิิตที่
เข้าร่วมโครงการไดฝ้ึกทักษะในการออกฝึกภาคสนาม 
5. ประโยชน์ของการเรยีนภาคทฤษฎีและปฏิบัติในห้องเรยีน ท่ีสามารถน้าไปประยุกต์ใช้จริงใน
สถานประกอบการณ์  
6. การเพิ่มพูนความรูจ้ากผูม้ีประสบการณ์จริงในสถานประกอบการณ์ทั งภาครัฐและเอกชน   

เชิงผลลัพธ์
(Outcome) 

1. บุคลากรและนิสติได้มีการพัฒนาคุณธรรม จรยิธรรม และมีส่วนรว่มในการบ้าเพ็ญประโยชน์ 
หรืออนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือมีการเล่นกีฬาร่วมกัน 
2. นิสิตมีการพัฒนาศักยภาพตามลักษณะนสิิตที่พึงประสงค์ของหลกัสูตรและมีทักษะที่จ้าเป็นใน
การเรยีนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
3. นิสิตมีการพัฒนาใหรู้้จักตนเองมีความเข้าใจเกีย่วกับหลักสูตรและการเรียนการสอนใน
รายวิชาต่างๆของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย ์และนิสติเข้าใจแนวทางในการประกอบ
อาชีพในสาขาวิชาเมื่อส้าเร็จการศกึษา  
4. นิสิตได้รับความรู้และทักษะปฏบิัติการที่จ้าเป็นและนสิิตมีความพร้อมในการไปฝึกงาน 
ประชาชนไดร้ับความรู้เกี่ยวกับเคมีที่อันตรายต่อสุขภาพและข้อควรระวังต่างๆ ตลอดจน นสิิตที่
เข้าร่วมโครงการไดฝ้ึกทักษะในการออกฝึกภาคสนาม 
5.นิสิตได้เห็นถึงประโยชน์ของการเรียนภาคทฤษฎีและปฏิบตัิในห้องเรียน ท่ีสามารถน้าไป
ประยุกต์ใช้จริงในสถานประกอบการณ์  
6. นิสิตได้เพิ่มพูนความรู้จากผู้มีประสบการณ์จริงในสถานประกอบการณ์ทั งภาครัฐและเอกชน   
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 8.2 กลุม่เป้าหมาย (รายกิจกรรม) 
 

เป้าหมาย 
 

หน่วยนับ 
จ านวน 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมที่ 4 
จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวน
ทั้งสิ้น 

คน 356 220 110 245 

นิสิต คน 336 200 90 90 
บุคลากรสายวิชาการ คน 10 10 10 100 
บุคลากรสายสนับสนุน คน 10 10 10 55 
ประชาชน/สังคม....... คน - - - - 
ศิษย์เก่า......... คน - - - - 
องค์กร/ระบบบริหารจัดการ........... ระบุหน่วยนับ... - - - - 
หลักสตูร........... ระบุหน่วยนับ... 1 1 1 1 
อื่นๆ..................................... ระบุหน่วยนับ... - - - - 

 
หมายเหตุ 
กิจกรรมย่อยท่ี 1 กิจกรรม MedSci Meeting 

1)  การบ้าเพญ็ประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม หรือกิจกรรมด้านกีฬา ส้าหรับนสิิตชั นปีที่ 1-4 เช่น การท้าความสะอาด
ห้องปฏิบัติการ การบริจาคสิ่งของหรือทุนทรัพย์ หรือการปลูกต้นไม ้หรือการแข่งขันกีฬา 
กิจกรรมย่อยท่ี 2 กิจกรรมเตรียมความพร้อมด้านวิชาการ 

1) กิจกรรมปฐมนิเทศ ส้าหรบันิสติชั นปีที่ 1 โดยมีการแนะนา้ข้อมูลด้านต่างๆ ของภาควิชา เช่น โครงสร้างหลักสูตรและ
แผนการศึกษา การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยตลอดจนการแนะแนวทางในการประกอบอาชีพและการศึกษาต่อเมื่อนิสติส้าเร็จการศึกษา  
รวมทั งมีการจดักิจกรรมเตรียมความพร้อมสา้หรับนสิิต 

2) กิจกรรมมัชฌิมนเิทศ ส้าหรับนสิิตชั นปีที่ 2 โดยมีการต้อนรับนสิติชั นปีที่ 2 เข้าสู่ภาควิชา มีการใหข้้อมูลและสร้างความ
เข้าใจในหลักสตูร การเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ รวมทั งแนะแนวการใช้ชีวิตส้าหรับนสิิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ และ
แนะน้าการดา้เนินงาน คณาจารยแ์ละเจา้หน้าท่ี 

3) กิจกรรมปัจฉิมนเิทศและเตรียมความพร้อมก่อนฝึกงานส้าหรับนสิิต ส้าหรับนสิิตชั นปีที่ 4 โดยมีการจัดอบรมให้ความรู้ด้าน
วิชาการ และฝึกทักษะปฏิบัติการที่จ้าเป็นให้กับนิสิต ตลอดจนแนะน้าการปฏิบตัิตนให้เหมาะสมเมื่อไปฝึกงาน และเอกสารต่างๆ ท่ี
จ้าเป็นในการฝึกงาน   
กิจกรรมย่อยท่ี 3 กิจกรรมบริการวิชาการ 

1) กิจกรรมบริการวิชาการ ส้าหรบันิสิตชั นปีท่ี 2 โดยมีอาจารยร์่วมกับนิสิตออกพื นที่ให้ความรู้แก่ประชาชนท่ีสนใจ และมีการ
ให้ข้อมูลย้อนกลับไปยังชุมชน  
กิจกรรมย่อยท่ี 4 กิจกรรมศึกษาดูงาน 

1) กิจกรรมศึกษาดูงาน ส้าหรับนิสติชั นปีท่ี 2 และปีที่ 3 โดยมคีณาจารย์น้านิสติไปดูงานในหน่วยงานภาครัฐและเอกชนท่ี 
เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์  โดยมีวิทยากรจากหน่วยงานนั นเป็นผู้ให้ความรู้ระหว่างศึกษาดูงาน  
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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 งคณะกรรมการด้าเนินงาน 

  
  

                     

ขั นด้าเนินการ (D) 
1. ประชาสัมพันธ์โครงการ 
2. จัดกิจกรรม MedSci Meeting 

       
      

ขั นสรุปและประเมินผล (C) 
1. จัดท้าสรุปผลการด้าเนินงาน 

             

ขั นปรับปรุงตามผลการประเมิน(A) 
1.น้าผลการประเมินมาปรับปรุงการ
ด้าเนินโครงการครั งต่อไป 

             

รวม 50,000.-  5,000.- 45,000.- - - 
 
 
 

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 2                           

ขั นวางแผนงาน (P) 
1. แต่งตั งคณะกรรมการด้าเนินงาน 

  
  

                     

ขั นด้าเนินการ (D) 
1. ประชาสัมพันธ์โครงการ 
2. จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อม
ด้านวิชาการ 

       

      

ขั นสรุปและประเมินผล (C) 
1. จัดท้าสรุปผลการด้าเนินงาน 

           
 

 

ขั นปรับปรุงตามผลการประเมิน(A) 
1.น้าผลการประเมินมาปรับปรุงการ
ด้าเนินโครงการครั งต่อไป 

  
 

         
 

รวม 40,000.-  15,000.-  10,000.-  5,000.- 10,000.- 
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กิจกรรม 
งบประมาณ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (บาท) 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

กิจกรรมที่ 3                           

ขั นวางแผนงาน (P) 
1. แต่งตั งคณะกรรมการด้าเนินงาน 

  
  

                     

ขั นด้าเนินการ (D) 
1. ประชาสัมพันธ์โครงการ 
2. จัดกิจกรรมจัดกิจกรรมบริการ
วิชาการ 

       

      

ขั นสรุปและประเมินผล (C) 
1. จัดท้าสรุปผลการด้าเนินงาน 

             

ขั นปรับปรุงตามผลการประเมิน(A) 
1.น้าผลการประเมินมาปรับปรุงการ
ด้าเนินโครงการครั งต่อไป 

             

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

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 4                           

ขั นวางแผนงาน (P) 
1. แต่งตั งคณะกรรมการด้าเนินงาน 

  
  

                     

ขั นด้าเนินการ (D) 
1. ประชาสัมพันธ์โครงการ 
2. จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน 

       
      

ขั นสรุปและประเมินผล (C) 
1. จัดท้าสรุปผลการด้าเนินงาน 

             

ขั นปรับปรุงตามผลการประเมิน(A) 
1.น้าผลการประเมินมาปรับปรุงการ
ด้าเนินโครงการครั งต่อไป 

     
 

       

รวม 30,000.-  20,000.-  10,000.- -  - 
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9. งบประมาณ  
 9.1 แหล่งงบประมาณ 

  เงินรายได้ 135,000.-บาท        งบประมาณแผ่นดิน...................................บาท   
  แหล่งทุนภายนอก...............................บาท     เงินกู้...................................บาท   
กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานจัดการศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์  

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ หมวดเงินอุดหนุน โครงการบริหารจดัการหลักสตูร  
9.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
       (รายกิจกรรมและระบุแหล่งเงินให้สอดคล้องกับข้อที่ 9.1) 
กิจกรรมที่ 1 

ล าดับ รายการ จ านวน (บาท) 
1. ค่าอาหารว่าง/อาหารกลางวันและเครื่องดื่ม 6,000.- 
2. ค่าเลี ยงรับรอง 3,000.- 
3. ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 3,000.- 
4. ค่าใช้สอยอื่น ๆ  5,000.- 
5. ค่าวัสดุ 5,000.- 

 รวม 50,000.- 
*หมายเหตุ   ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 

  

กิจกรรมที่ 2 
ล าดับ รายการ จ านวน (บาท) 

1. ค่าอาหารว่าง/อาหารกลางวันและเครื่องดื่ม 25,000.- 
2. ค่าเลี ยงรับรอง 5,000.- 
3. ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 5,000.- 
4. ค่าใช้สอยอื่น ๆ  3,000.- 
5. ค่าวัสดุ 2,000.- 

 รวม 40,000.- 
*หมายเหตุ   ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 

 

กิจกรรมที่ 3 
ล าดับ รายการ จ านวน (บาท) 

1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 5,000.- 
2. ค่าอาหารว่าง/อาหารกลางวันและเครื่องดื่ม 5,000.- 
3. ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 3,000.- 
4. ค่าใช้สอยอื่น ๆ  1,000.- 
5. ค่าวัสดุ 1,000.- 

 รวม 15,000.- 
*หมายเหตุ   ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
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กิจกรรมที่ 4 
ล าดับ รายการ จ านวน (บาท) 

1. ค่าเบี ยเลี ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ 10,000.- 
2. ค่ารถตู้เช่าพร้อมน ้ามัน 5,000.- 
3. ค่าเงินสมทบพนักงานขับรถ 1,000.- 
4. ค่าของที่ระลึก 2,000.- 
5. ค่าอาหารว่าง/อาหารกลางวันและเครื่องดื่ม 5,000.- 
6. ค่าเลี ยงรับรอง 3,000.- 
7. ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 2,000.- 
8. ค่าใช้สอยอื่น ๆ  1,000.- 
9. ค่าวัสดุ 1,000.- 

 รวม 30,000.- 
*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 – มีนาคม
2563 

ตุลาคม 2562 – กันยายน
2563 

ตุลาคม 2562 – มีนาคม
2563 

10.2 สถานท่ีจัดกิจกรรม คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
มหาวิทยาลยันเรศวร 

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
มหาวิทยาลยันเรศวร 

คณะวิทยาศาสตร์
การแพทย์ มหาวิทยาลัย
นเรศวร 

 
 

ล าดับ รายการ กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมที่ 6 
10.1 วัน  เวลา ในการจัด

กิจกรรม 
ตุลาคม 2562 – กุมภาพันธ์
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. จ้านวนนิสิตเข้าร่วมกิจกรรม 
อย่างน้อยร้อยละ 80 
2. มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสติ 
อย่างน้อย 3 กิจกรรม 
 
 
- 

1. มีการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศ 
2. มีการจัดกิจกรรมมัชฌิม
นิเทศ 
3. มีการจัดกิจกรรมเพื่อเตรียม
ความพร้อมนสิิตก่อนไปฝึกงาน 
อย่างน้อย 1 กิจกรรม 
- 

1. มีการจัดกิจกรรมบริการ
วิชาการ 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 

ประเภท ตัวชี้วัดความส าเร็จ (KPI) 
กิจกรรมที่ 4   

 ปริมาณ 
 
 คุณภาพ 
 

1. มีการจัดกิจกรรมศึกษาดูงาน 

- 

  

 
12. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 

 สกอ.    ตัวชี วัดที่  1.1   สงป.   ตัวชี วัดที่.................  EdPEx   หมวดที่................. 
 ก.พ.ร   ตัวชี วัดที่.................  สมศ.   ตัวชี วัดที่.................   

 
13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. บุคลากรและนิสติได้มีการพัฒนาคุณธรรม จรยิธรรม และมีส่วนรว่มในการบ้าเพ็ญประโยชน์ หรืออนุรักษ์ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม หรือมีการเล่นกีฬาร่วมกัน 

2. นิสิตมีการพัฒนาศักยภาพตามลักษณะนสิิตที่พึงประสงค์ของหลกัสูตรและมีทักษะที่จ้าเป็นในการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
3. นิสิตมีการพัฒนาใหรู้้จักตนเองมีความเข้าใจเกีย่วกับหลักสูตรและการเรียนการสอนในรายวิชาตา่งๆของสาขาวิชา

วิทยาศาสตร์การแพทย ์และนิสติเข้าใจแนวทางในการประกอบอาชีพในสาขาวิชาเมื่อส้าเร็จการศึกษา  
4. นิสิตได้รับความรู้และทักษะปฏบิัติการที่จ้าเป็นและนสิิตมีความพร้อมในการไปฝึกงาน 

ประชาชนไดร้ับความรู้เกี่ยวกับเคมีที่อันตรายต่อสุขภาพและข้อควรระวังต่างๆ ตลอดจน นสิิตที่เข้าร่วมโครงการไดฝ้ึกทักษะในการ 
ออกฝึกภาคสนาม 
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5. นิสิตได้เห็นถึงประโยชน์ของการเรียนภาคทฤษฎีและปฏิบัติในห้องเรียน ท่ีสามารถน้าไปประยุกต์ใช้จริงใน 
สถานประกอบการณ์  

6. นิสิตได้เพิ่มพูนความรู้จากผู้มีประสบการณ์จริงในสถานประกอบการณ์ทั งภาครัฐและเอกชน   
 

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

 
 

     ...............................................ผูร้ับผิดชอบโครงการ 
                 (ผศ.ดร.จตุพร  เงินค้า) 
 

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

                       .................................................คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
                 (รศ.ดร.สุขกิจ  ยะโสธรศรีกลุ) 
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1. รหัสโครงการ  (ตามเล่มรายได้) โครงการบริหารจัดการหลักสูตร 
    รหัสโครงการ   วช.107/63 โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ 
 

Value Chain    ต้นน ้า   กลางน ้า   ปลายน ้า   
 
2.  ความสอดคล้องกับพันธกิจมหาวิทยาลัย 

 การผลติบณัฑิต      หลัก    รอง  การวิจัย   หลัก    รอง 
 การบริการวิชาการแก่สังคม     หลัก    รอง  การท้านุบ้ารุงศิลปวัฒนธรรม    หลัก    รอง 
 บริหารจดัการ      หลัก    รอง 

 
3.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ  

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

   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลติบัณฑิตให้มีคณุภาพฯ 
  กลยุทธ์ที่............ แนวทางการขับเคลื่อน........ ตัวชี วัดที่..............     หลัก    รอง 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพิม่ขีดความสามารถการวิจยั เพื่อสร้างนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ 
  กลยุทธ์ที ่2.2 แนวทางการขับเคลื่อน 2.2.1,2.2.2 ตัวชี วัดที่ 2.2.2.4 หลัก    รอง 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสรมิสร้างศักยภาพการให้บริการวิชาการเพื่อสร้างความเขม้แข็งให้แก่ชุมชน 
  กลยุทธ์ที่............ แนวทางการขับเคลื่อน........ ตัวชี วัดที่..............     หลัก    รอง 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมการท้านุบ้ารุงศลิปะและวัฒนธรรม เพื่ออนุรักษ์ สืบสานและเช่ือมโยงกับประเพณีของท้องถิ่น 
  กลยุทธ์ที่............ แนวทางการขับเคลื่อน........ ตัวชี วัดที่..............     หลัก    รอง 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจดัการเชิงบูรณาการเพื่อความเข้มแข็งและยั่งยืน 
  กลยุทธ์ที่............ แนวทางการขับเคลื่อน........ ตัวชี วัดที่..............     หลัก    รอง 

 
 3.2 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน (ถ้ามี) 

  นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 2 กลยุทธ์ที่ 2.2 มาตรการที่ 2.2.2 
 
4.  ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 4.1 ลักษณะการด าเนินงาน   โครงการ     การด้าเนินงาน 

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

5.2 ผู้รับผิดชอบ   ดร.พฤฒินันท์ สุฤทธิ์  โทร 4784  

5.3 ผู้ประสานงาน   นางดวงเดือน ประสานสมบตั ิ โทร 4706  

     นางสาวรพีพรรณ บัวด้วง  โทร 4699 

     นายวันเฉลิม อยู่ทิพย ์  โทร 4711 

5.4 ผู้รายงานผล   นางดวงเดือน ประสานสมบตั ิ โทร 4706  

  

 6. หลักการและเหตุผล 
 

ตามประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ว่าด้วย  การเพิ่มคณุภาพผลงานวิจัยใหเ้ป็นทีย่อมรับทั งระดับชาติ และ
การเพิ่มคณุภาพนสิิตตั งแต่แรกเขา้จนส้าเร็จการศึกษา โดยมีเป้าประสงค์ เพื่อให้งานวิจัยมีคณุภาพ มคีวามเป็นเลิศ และเป็นที่ยอมรับใน
ระดับชาติและสากล  ชุมชนและสังคมได้ใช้ประโยชน์จากงานวจิัย มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านงานวิจัยระหว่างหน่วยงาน 
รวมถึงเพื่อให้นิสิตได้มีการบูรณาการการเรียนกับการวิจัยและต่อยอดงานวิจัยที่ศึกษาให้เกิดประโยชน์ต่อไป 
 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีมาตรการสร้างความเช่ือมั่นและแรงจงูใจให้แก่คณาจารย์ นักวิจยั และนิสิต โดยจัดท้า 
โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ “วิทยาศาสตร์การแพทย์วิจยั 2563”  ครั งท่ี 1 ขึ นเพื่อสร้างโอกาส เพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขัน ความเช่ือมั่นในตนเองของนิสิตของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์อย่างเป็นระบบ รวมทั งเป็นการเตรียมความพร้อมในการเผยแพร่
ผลงานวิจัยสู่ภายนอก และสู่ระดับสากลต่อไป รวมทั งการสร้างเครือข่ายงานวิจัยระหว่างหน่วยงานท่ีเข้าร่วมโครงการ 
 
7. วัตถุประสงค์ 

1) เพื่อให้นิสิตทั งในระดับปรญิญาตรี และบัณฑติศึกษามโีอกาสน้าเสนอผลงานและความก้าวหน้าของงานวิจัย   
 2) เพื่อสร้างเครือข่ายวิชาการและการวิจัยกับนิสติ/อาจารย์ ทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ ระหว่างสถาบันต่างๆ 
 3) เพื่อสร้างความสมัพันธ์ที่ต่อเนื่องกับศิษย์เก่าท่ีส้าเร็จการศึกษาทั งในระดับปริญญาตรีและบัณฑติศึกษาของคณะ 
   
8.  เป้าหมายของโครงการ 
      8.1. เป้าหมายการด าเนินงาน 

เชิงผลผลิต(Output) 1. การน้าเสนอผลงานวิจัยทั งในรปูแบบ oral และ poster presentation จากการฝึกงาน/สห
กิจศึกษาในและต่างประเทศของนสิิต  ระดับปรญิญาตรีและผลงานวจิัย ของนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา 

เชิงผลลัพธ์
(Outcome) 

1. มีการน้าเสนอผลงานวิจยัทั งในรูปแบบ oral และ poster presentation จากการฝึกงาน/
สหกิจศึกษาในและต่างประเทศของนิสิต  ระดับปริญญาตรีและผลงานวิจัย ของนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา ในการประชุมวิชาการระดับชาติ “วิทยาศาสตร์การแพทย์วิจัย 2563”  ครั งท่ี 1 
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 8.2 กลุม่เป้าหมาย (รายกิจกรรม) 
 

เป้าหมาย 
 

หน่วยนับ 
จ านวน 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 
จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น คน 319 - 
นิสิต คน 164 - 
บุคลากรสายวิชาการ คน 100 - 
บุคลากรสายสนับสนุน คน 55 - 
ประชาชน/สังคม....... คน - - 
ศิษย์เก่า......... คน - - 
องค์กร/ระบบบริหารจัดการ........... ระบุหน่วยนับ... 1 - 
หลักสตูร........... ระบุหน่วยนับ... - - 
อื่นๆ..................................... ระบุหน่วยนับ... - - 

 
หมายเหตุ 
กิจกรรมที่ 1  การประชุมวิชาการระดับชาติ “วิทยาศาสตร์การแพทย์วิจยั 2563”  ครั งที่ 1 
 
 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 งคณะกรรมการด้าเนินงาน 

                         

ขั นด้าเนินการ (D) 
1. รวบรวมผลงานวิจัยของผู้เข้าร่วม
น้าเสนอผลงาน 
2. ตรวจผลงานโดยผู้ทรงคณุวุฒิที่
แต่งตั ง และส่งกลับยังผูเ้ข้าร่วม
น้าเสนอผลงาน พร้อมทั งจัดท้า
รูปเลม่ 
3. การประชุมวิชาการระดับชาติ 
“วิทยาศาสตร์การแพทย์วิจัย 
2563”  ครั งที่ 1 
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ขั นสรุปและประเมินผล (C) 
1. อภิปรายและสรุปผลการ
วางแผน/ด้าเนินงานของแต่ละฝ่าย 

             

ขั นปรับปรุงตามผลการประเมิน(A) 
1.สรุปและประเมินผลโครงการ 
วิเคราะห์การดา้เนินงานและก้าหนด
แนวทางการจัดโครงการในครั ง
ต่อไป 

             

รวม 200,000.-   50,000.- 50,000.- 50,000.- 50,000.- 

9. งบประมาณ  
 9.1 แหล่งงบประมาณ 

  เงินรายได้ 200,000.-บาท        งบประมาณแผ่นดิน...................................บาท   
  แหล่งทุนภายนอก...............................บาท     เงินกู้...................................บาท   
กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานจัดการศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์  

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ หมวดเงินอุดหนุน โครงการบริหารจัดการหลักสูตร  
9.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
       (รายกิจกรรมและระบุแหล่งเงินให้สอดคล้องกับข้อที่ 9.1) 
 9.2.1 เงินรายได้คณะฯ 200,000.-บาท 

ล าดับ รายการ จ านวน (บาท) 
1. ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 5,000.- 
2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(เบี ยเลี ยง/ที่พัก/พาหนะ) 30,000.- 
3. ค่ารถตู้เช่าพร้อมน ้ามันเชื อเพลิง 20,000.- 
4. ค่าวัสดุเชื อเพลง 5,000.- 
5. ค่าเงินสมทบพนักงานขับรถ 2,000.- 
6. เงินสมนาคุณ/เงินรางวัล 20,000.- 
7. ค่าอาหารว่าง/อาหารกลางวันและเครื่องดื่ม 50,000.- 
8. ค่าเลี ยงรับรอง 20,000.- 
9. ค่าของที่ระลึก 5,000.- 
10. ค ่าเช่าชุดการแสดง/ชุดพิธีกร 5,000.- 
11. ค่าจ้างท้าไวนิล/แผ่นพับ/ค่าถ่ายเอกสารเข้าเล่ม/ค่าจ้างอัดรูปพร้อมกรอบรูป/

ค่าจ้างพิมพ์หนังสือ/สื่อประชาสัมพันธ์ 
20,000.- 

12. ค่าจ้างท้าโลห์/ค่าเหรียญรางวัลและถ้วยรางวัล 10,000.- 
13. ค่าวัสดุส้านักงาน 5,000.- 
14. ค่าใช้สอยอื่น ๆ  3,000.- 

 รวม 200,000.- 
*หมายเหตุ   ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
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 9.2.2 ค่าลงทะเบียนจากผู้เข้าร่วมอบรม 375,000.-บาท หักเข้ามหาวิทยาลัย 37,500.-บาท เหลือ 337,500.- 
ล าดั
บ 

รายการ  จ านวน (บาท) 

1. ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมฯ  
นักวิชาการ/นักวิจัย/บุคคลทั่วไป  
จ้านวน 150 คน คนละ 2,000.-บาท 

300,000*10%  = 30,000.- 270,000.- 

2. ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมฯ  
นิสิต จ้านวน 50 คน คนละ 1,500.-บาท 

75,000*10%  = 7,500.- 67,500.- 

 รวม 337,500.- 
 
 9.2.3 ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ 

ล าดับ รายการ จ านวน (บาท) 
1. ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 10,000.- 
2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(เบี ยเลี ยง/ที่พัก/พาหนะ) 70,000.- 
3. ค่ารถตู้เช่าพร้อมน ้ามันเชื อเพลิง 30,000 
4. ค่าวัสดุเชื อเพลง 10,000.- 
5. ค่าเงินสมทบพนักงานขับรถ 4,000.- 
6. เงินสมนาคุณ/เงินรางวัล 20,000.- 
7. ค่าอาหารว่าง/อาหารกลางวันและเครื่องดื่ม 100,000.- 
8. ค่าเลี ยงรับรอง 40,000.- 
9. ค่าของที่ระลึก 5,000.- 
10. ค ่าเช่าชุดการแสดง/ชุดพิธีกร 5,000.- 
11. ค่าจ้างท้าไวนิล/แผ่นพับ/ค่าถ่ายเอกสารเข้าเล่ม/ค่าจ้างอัดรูปพร้อมกรอบรูป/

ค่าจ้างพิมพ์หนังสือ/สื่อประชาสัมพันธ์ 
20,000.- 

12. ค่าจ้างท้าโลห์/ค่าเหรียญรางวัลและถ้วยรางวัล 10,000 
13. ค่าวัสดุส้านักงาน 7,000.- 
14. ค่าใช้สอยอื่น ๆ  65,00.- 

 รวม 337,500.- 
*หมายเหตุ   ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 

 
10.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ (รายกิจกรรม) 

ล าดั
บ 

รายการ กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 

10.1 วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม ตุลาคม 2562 – พฤษภาคม 
2563 

- - 
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10.2 สถานท่ีจัดกิจกรรม คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
มหาวิทยาลยันเรศวร 

- - 

 
 

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

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 
 ปริมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  คุณภาพ 
 

1. จ้านวนนิสิตปรญิญาตรีที่ท้า
โครงการศึกษาอิสระ หรือการ
ฝึกงานเข้าร่วมน้าเสนอผลงาน ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 90 ของจ้านวน
นิสิตทั งหมดในปีเดียวกัน 
2. จ้านวนนิสิตระดับบณัฑิตศึกษา
เข้าร่วมน้าเสนอผลงานวิจัย/
progress report ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 50 ของจ้านวนนิสิตทั งหมด 
3. มีผลงานจากนสิิตตา่งสถาบัน

มาร่วมน้าเสนอ  3 สถาบัน 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ
ต่อการจัดกิจกรรมมากกว่า 3.50 
จากคะแนนเตม็ 5 
- 

- - 

 
12. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 

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

 
13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. มีการน้าเสนอผลงานวิจยัทั งในรูปแบบ oral และ poster presentation จากการฝึกงาน/สหกจิศกึษาในและต่างประเทศ
ของนิสิต  ระดับปริญญาตรีและผลงานวิจัย ของนิสิตระดับบณัฑิตศกึษา ในการประชุมวิชาการระดับชาติ “วิทยาศาสตร์การแพทย์วิจัย 
2563” ครั งท่ี 1 
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14. การติดตามและประเมินผลโครงการ  (โปรดระบุให้ชัดเจน)  
1. การประเมินผลเชิงปริมาณ ตามตัวชี วัด (KPI) ที่ก้าหนด 

 
 

     ...............................................ผูร้ับผิดชอบโครงการ 
                 (ดร.พฤฒินันท์  สุฤทธิ์) 
 

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

                       .................................................คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
                 (รศ.ดร.สุขกิจ  ยะโสธรศรีกลุ) 
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1. รหัสโครงการ  (ตามเล่มรายได้) โครงการบริหารจัดการหลักสูตร 
    รหัสโครงการ   วช.108/63 โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร สาขาวิชาวทิยาศาสตร์การแพทย์  
 

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 
  กลยุทธ์ที่ 1.2 แนวทางการขับเคลื่อน 1.2.1, 1.2.2 ตัวชี วัดที่ 1.2.2.1 หลัก    รอง 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพิม่ขีดความสามารถการวิจยั เพื่อสร้างนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ 
  กลยุทธ์ที่............ แนวทางการขับเคลื่อน........ ตัวชี วัดที่..............     หลัก    รอง 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสรมิสร้างศักยภาพการให้บริการวิชาการเพื่อสร้างความเขม้แข็งให้แก่ชุมชน 
  กลยุทธ์ที่............ แนวทางการขับเคลื่อน........ ตัวชี วัดที่..............     หลัก    รอง 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมการท้านุบ้ารุงศลิปะและวัฒนธรรม เพื่ออนุรักษ์ สืบสานและเช่ือมโยงกับประเพณีของท้องถิ่น 
  กลยุทธ์ที่............ แนวทางการขับเคลื่อน........ ตัวชี วัดที่..............     หลัก    รอง 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจดัการเชิงบูรณาการเพื่อความเข้มแข็งและยั่งยืน 
  กลยุทธ์ที่............ แนวทางการขับเคลื่อน........ ตัวชี วัดที่..............     หลัก    รอง 

 
 3.2 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน (ถ้ามี) 

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

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

 
  

NU-PL-63 002 
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5.  ผู้รับผิดชอบ  
5.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ   ฝ่ายวิชาการ และอาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑติ 

   สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย ์

5.2 ผู้รับผิดชอบ   ดร.พฤฒินันท์ สุฤทธิ์  โทร 4784  

5.3 ผู้ประสานงาน   นายวันเฉลิม อยู่ทิพย ์  โทร 4711 

     นางดวงเดือน ประสานสมบตั ิ โทร 4706 

5.4 ผู้รายงานผล   นายวันเฉลิม อยู่ทิพย ์  โทร 4711 

    นางดวงเดือน ประสานสมบตั ิ โทร 4706 

 

 6. หลักการและเหตุผล 
 เพื่อให้การบริหารงานหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นไปในทิศทางเดียวกัน คณะจึงก้าหนดให้มีการจดั
โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร สาขาวิชาวทิยาศาสตร์การแพทย์ ขึ นเพื่อให้อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตรมีความ
เข้าใจในการบริหารงานหลักสูตรตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรและสามารถพัฒนาตนเองในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพของหลักสตูรให้เกดิความเข้มแข็งมากขึ น  
 
7. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าท่ีของอาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลักสูตร 
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการ  ในการอบรม สมัมนาวชิาการ ร่วมประชุมวิชาการ และพัฒนา 

ประสบการณ์วิชาชีพ ฯลฯ อย่างนอ้ยปีละ 1 ครั งต่อคน  
 
8.  เป้าหมายของโครงการ 
      8.1. เป้าหมายการด าเนินงาน 

เชิงผลผลิต(Output) 1. อาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสตูร ได้รับความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าท่ีของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
2. อาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสตูร ได้เข้าร่วมอบรม สมัมนาวิชาการ รว่มประชุมวิชาการ และ
พัฒนาประสบการณ์วิชาชีพ ฯลฯ อย่างน้อยปีละ 1 ครั งต่อคน 

เชิงผลลัพธ์
(Outcome) 

1. อาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสตูร มีความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าท่ีของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสตูร 
2. มีอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร เข้าร่วมอบรม สัมมนาวิชาการ ร่วมประชุมวิชาการ และ
พัฒนาประสบการณ์วิชาชีพ ฯลฯ อย่างน้อยปีละ 1 ครั งต่อคน 
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 8.2 กลุม่เป้าหมาย (รายกิจกรรม) 
 

เป้าหมาย 
 

หน่วยนับ 
จ านวน 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 
จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น คน 14 - 
นิสิต คน - - 
บุคลากรสายวิชาการ คน 10 - 
บุคลากรสายสนับสนุน คน 4 - 
ประชาชน/สังคม....... คน - - 
ศิษย์เก่า......... คน - - 
องค์กร/ระบบบริหารจัดการ........... ระบุหน่วยนับ... - - 
หลักสตูร........... ระบุหน่วยนับ... 3 - 
อื่นๆ..................................... ระบุหน่วยนับ... - - 

 
หมายเหตุ 
กิจกรรมย่อยท่ี 1  พัฒนาศักยภาพอาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย ์

- อบรมใหค้วามรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร 
- อาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสตูร เขา้ร่วมอบรม สัมมนาวิชาการ ร่วมประชุมวิชาการ และพัฒนาประสบการณ์วิชาชีพ  
 

 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 งคณะกรรมการด้าเนินงาน 

  
  

                     

ขั นด้าเนินการ (D) 
- อบรมให้ความรู้ ความเข้าใจใน
บทบาทหน้าท่ีของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
- อาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสตูร เขา้
ร่วมอบรม สัมมนาวิชาการ ร่วม
ประชุมวิชาการ และพัฒนา
ประสบการณ์วิชาชีพ  
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ขั นสรุปและประเมินผล (C) 
1. จัดท้าสรุปผลการด้าเนินงาน 

             

ขั นปรับปรุงตามผลการประเมิน(A) 
1.น้าผลการประเมินมาปรับปรุงการ
ด้าเนินโครงการครั งต่อไป 

             

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

9. งบประมาณ  
 9.1 แหล่งงบประมาณ 

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

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ หมวดเงินอุดหนุน โครงการบริหารจดัการหลักสตูร  
 

9.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
       (รายกิจกรรมและระบุแหล่งเงินให้สอดคล้องกับข้อที่ 9.1) 

ล าดับ รายการ จ านวน (บาท) 
1. ค่าเบี ยเลี ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ 28,000.- 
2. ค่ารถตู้เช่าพร้อมน ้ามัน 5,000.- 
3. ค่าเงินสมทบพนักงานขับรถ 1,000.- 
4. ค่าวัสดุเชื อเพลิง 2,000.- 
5. ค่าตอบแทนวิทยากร 2,000.- 
6. ค่าของที่ระลึก 2,000.- 
7. ค่ารับรองและพิธีการ 2,000.- 
8. ค่าอาหารว่าง/อาหารกลางวันและเครื่องดื่ม 2,000.- 
9. ค่าเลี ยงรับรอง 2,000.- 
10. ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 2,000.- 
11. ค่าใช้สอยอื่น ๆ  1,000.- 
12. ค่าวัสดุ 1,000.- 

 รวม 50,000.- 
*หมายเหตุ   ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
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10.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ (รายกิจกรรม) 
ล าดับ รายการ กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 
10.1 วัน  เวลา ในการจัด

กิจกรรม 
ตุลาคม 2562 – กันยายน 
2563 

- - 

10.2 สถานท่ีจัดกิจกรรม คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
มหาวิทยาลยันเรศวร 

- - 

 
 
 

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

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 
 ปริมาณ 
 
 
 
 
 
 คุณภาพ 
 

อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร เข้า

ร่วมอบรม สัมมนาวิชาการ ร่วม

ประชุมวิชาการ และพัฒนา

ประสบการณ์วิชาชีพ อย่างน้อยปี

ละ 1 ครั ง 

- 

- - 

 
12. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 

 สกอ.    ตัวชี วัดที่  1.1   สงป.   ตัวชี วัดที่.................  EdPEx   หมวดที่................. 
 ก.พ.ร   ตัวชี วัดที่.................  สมศ.   ตัวชี วัดที่.................   

 
13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. อาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสตูร มีความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าท่ีของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
2. มีอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร เข้าร่วมอบรม สัมมนาวิชาการ ร่วมประชุมวิชาการ และพัฒนาประสบการณ์วิชาชีพ ฯลฯ 

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

 
 

     ...............................................ผูร้ับผิดชอบโครงการ 
                 (ดร.พฤฒินันท์  สุฤทธิ์) 
 

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

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

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


