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1. รหัสโครงการ  (ตามเล่มรายได้) โครงการส่งเสริมพัฒนาการวิจัย/นวัตกรรม 
   รหัสโครงการ    วจ.201/63 โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยและการสรา้งเครือข่ายงานวิจัย 
 

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............ แนวทางการขับเคลื่อน........ ตัวชี วัดที่..............     หลัก    รอง 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพิม่ขีดความสามารถการวิจยั เพื่อสร้างนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ 
  กลยุทธ์ที ่2.2  แนวทางการขับเคลื่อน 2.2.1, 2.2.2 ตัวชี วัดที ่2.2.1.1 - 2, 2.2.2.1-4  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) 
   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2  กลยุทธ์ที ่2.1, 2.2, 2.3  มาตรการที ่2.1.1, 2.2.2, 2.3.1 
 

4.  ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 4.1 ลักษณะการด าเนินงาน   โครงการ     การด้าเนินงาน 

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

 

5.  ผู้รับผิดชอบ  
5.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ   หน่วยวิจัย 

5.2 ผู้รับผิดชอบ   ดร.สราวุธ  สัตยากว ี  โทร  4654 

5.3 ผู้ประสานงาน   นางสาวิตร ี พิมผาสุข  โทร  4701 

5.4 ผู้รายงานผล   นางสาวิตร ี พิมผาสุข  โทร  4701 

NU-PL-63 002 
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 6. หลักการและเหตุผล 
 ตามประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ว่าด้วยการเพิ่มคุณภาพผลงานวิจัยให้เป็นที่ยอมรับทั งระดับชาติและ
นานานชาติ และการเพิ่มคุณภาพนิสิตตั งแต่แรกเข้าจนส้าเร็จการศึกษา โดยมีเป้าประสงค์ เพื่อให้งานวิจัยมีคุณภาพ มีความเป็นเลิศ และ
เป็นท่ียอมรับในระดับชาติและสากล  ชุมชนและสังคมได้ใช้ประโยชน์จากงานวิจัย มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านงานวิจัยระหว่าง
หน่วยงานและต่อยอดองค์ความรู้จากงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ในระดับชุมชน หรือใช้ประโยชน์ในเชิงอุตสาหกรรมและพาณิชย์ 
 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์จึงมีมาตรการสร้างความเชื่อมั่นและแรงจูงใจให้แก่คณาจารย์และนักวิจัย โดยจัดท้าโครงการพัฒนา
ศักยภาพนักวิจัย ในรูปของการจัดท้าโครงการเชิญผู้เช่ียวชาญมาให้ความรู้และให้ค้าปรึกษาในด้านต่างๆ  ของงานวิจัย ได้แก่ โจทย์วิจัย 
การจัดท้าข้อเสนอโครงการวิจัยแบบแผนงานวิจัย เพื่อขอรับทุนสนับสนุนอย่างสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของแต่ละแหล่งทุนวิจัย การ
เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารที่มีช่ือเสียงทั งในและต่างประเทศ เพ่ือเพิ่มขีดความสามารถในการเผยแพร่ผลงานวิจัยอย่างเป็นระบบ  
 
7. วัตถุประสงค์ 
 1) เพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัย 
 2) เพื่อพัฒนางานวิจัยใหม้ีคุณภาพ มีความเป็นเลิศ และเป็นท่ียอมรับในระดับชาติและนานาชาต ิ
 3) เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการวิจัย การบูรณาการกับการเรียนการสอนหรือการบริการวิชาการ 
 
8.  เป้าหมายของโครงการ 
      8.1. เป้าหมายการด าเนินงาน 

เชิงผลผลิต(Output) จัดการประชุม หารือ ให้ความรู้ และแลกเปลีย่นประสบการณร์่วมกนัระหว่างผูเ้ชี่ยวชาญ 
บุคลากร  นักวิจัย นสิิตระดับบณัฑิตศึกษา นักวิทยาศาสตร์ และผูป้ระสานงานวิจัย ในคณะ ใน
ด้านต่อไปนี  ได้แก่  โจทย์วิจยั  การจัดท้าข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับทุนสนับสนุนอย่าง
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของแต่ละแหล่งทุนวิจัย การเผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารที่มีชื่อเสียง
ทั งในและต่างประเทศ และเพื่อเปน็การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการวจิัย การบูรณาการกับการ
เรียนการสอนหรือการบริการวิชาการ 

เชิงผลลัพธ์
(Outcome) 

1. การสร้างเครือข่ายงานวิจยัระดับชาติ  
2. การลดภาระงบประมาณของชาติในการจัดซื อครุภณัฑ์ทางวิทยาศาสตร์ที่มีมลูค่าสูงจากการ

ที่นักวิจัยในเครือข่ายสามารถแบ่งปันเครื่องมือเพื่อใช้ในการท้างานวิจัย 
3. การแก้ปัญหาเชิงพื นที่ด้วยงานวิจัยและองค์ความรู้จากเครือข่าย  
4. สร้างงานวิจัยเชิงบูรณาการทีม่ีหลายภาคส่วนร่วมด้าเนินการเพื่อพัฒนาชาติ     
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 8.2 กลุม่เป้าหมาย (รายกิจกรรม) 
เป้าหมาย หน่วยนับ จ านวน 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 
จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น คน 62 - - 
นิสิต คน 20 - - 
บุคลากรสายวิชาการ คน 40 - - 
บุคลากรสายสนับสนุน คน 2 - - 
ประชาชน/สังคม....... คน - - - 
ศิษย์เก่า......... คน - - - 
องค์กร/ระบบบริหารจัดการ........... ระบุหน่วยนับ... - - - 
หลักสตูร........... ระบุหน่วยนับ... - - - 
อื่นๆ..................................... ระบุหน่วยนับ... - - - 

 
 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. ประชุมวางรูปแบบการ
ด้าเนินงาน 
2. ติดต่อ / ประสานงานผู้เชี่ยวชาญ 
3. ประชาสัมพันธ์โครงการ 

  

  

                      

ขั นด้าเนินการ (D) 
1. ด้าเนินการจดัโครงการ/ประชุม 

 
 

           

ขั นสรุปและประเมินผล (C) 
1. สรุปผลการด้าเนินงาน 

            
 

ขั นปรับปรุงตามผลการประเมิน(A) 
1. วิเคราะห์การด้าเนินงานและ
ก้าหนดแนวทางการจัดโครงการใน
ครั งต่อไป 

            

 

รวม 80,000.-   20,000.-  20,000.-  30,000.-   10,000.-  
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9. งบประมาณ  
 9.1 แหล่งงบประมาณ 

  เงินรายได้ 80,000.-บาท        งบประมาณแผ่นดิน...................................บาท   
  แหล่งทนุภายนอก...............................บาท     เงินกู้...................................บาท   
กองทุนวิจัย แผนงานวิจัย งานวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี ส้านักงานเลขานุการคณะฯ  หมวดเงินอุดหนุน   

โครงการส่งเสริมพัฒนาการวิจัย/นวัตกรรม 
 
9.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
       (รายกิจกรรมและระบุแหล่งเงินให้สอดคล้องกับข้อที่ 9.1) 

ล าดับ รายการ จ านวน (บาท) 
1. ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ 20,000.- 
2. ค่าอาหารและเครื่องดื่ม,ค่าอาหารว่าง 30,000.- 
3. ค่าเลี ยงรับรอง 15,000.- 
4. ค่าของที่ระลึก 1,000.- 
5. ค่าตอบแทนวิทยากร 10,000.- 
6. ค่าปฏิบัติการนอกเวลาราชการ 2,000.- 
7. ค่าวัสดุในโครงการ 1,000.- 
8. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 1,000.- 

 รวม 80,000.- 
*หมายเหตุ   ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 

 
10.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ (รายกิจกรรม) 

ล าดั
บ 

รายการ กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 

10.1 วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม ตุลาคม 2562 – กันยายน 
2563 

- - 

10.2 สถานท่ีจัดกิจกรรม คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
มหาวิทยาลยันเรศวร 

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

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 
 ปริมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 คุณภาพ 
 

1. มีการจัดโครงการไม่น้อยกว่า 4 
ครั ง/ป ี
2. มีค่าเฉลี่ยผลงานทางวิชาการ/
วิจัย ตีพิมพ์เผยแพร่ทุกประเภท 
≥  1 paper/คน/ป ี
3. มีค่าเฉลี่ยทุนวิจยั ≥ 200,000 
บาท/คน/ป ี
 
- 

- - 

 

 
12. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 

 สกอ.    ตัวชี วัดที ่ 2.1, 2.2, 2.3  สงป.   ตัวชี วัดที่.................  EdPEx   หมวดที่................. 
 ก.พ.ร   ตัวชี วัดที่.................  สมศ.   ตัวชี วัดที่.................   

 
13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1) มีการประชุม หารือ ให้ความรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกันระหว่างผู้เช่ียวชาญ  บุคลากร นักวิจัยนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา นักวิทยาศาสตร์ และผู้ประสานงานวิจัย ในคณะ ในด้านต่อไปนี  ได้แก่ โจทย์วิจัย การจัดท้าข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับ
ทุนสนับสนุนอย่างสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของแต่ละแหล่งทุนวิจัย การเผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารที่มีชื่อเสียงทั งในและต่างประเทศมี
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ประสบการณ์การเป็นนักวิจัย จากผู้เช่ียวชาญ 
 2) มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการวิจัย การบูรณาการกับการเรียนการสอนหรือการบริการวิชาการร่วมกันระหว่างผู้เช่ียวชาญ 
บุคลากร และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 
 
14. การติดตามและประเมินผลโครงการ  (โปรดระบุให้ชัดเจน)  

1. การประเมินผลเชิงปริมาณ ตามตัวชี วัด (KPI) ที่ก้าหนด 
 
 

     ...............................................ผูร้ับผิดชอบโครงการ 
                 (ดร.สราวุธ  สัตยากวี) 
 

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

                       .................................................คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
                 (รศ.ดร.สุขกิจ  ยะโสธรศรีกลุ) 
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1. รหัสโครงการ  (ตามเล่มรายได้) โครงการส่งเสริมพัฒนาการวิจัย/นวัตกรรม 
   รหัสโครงการ    วจ.202/63 โครงการวิจัยสถาบันเพื่อการพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์การแพทย ์
 

Value Chain    ต้นน ้า   กลางน ้า   ปลายน ้า   
 

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

 

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

   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลติบัณฑิตให้มีคณุภาพฯ 
  กลยุทธ์ที่............ แนวทางการขับเคลื่อน........ ตัวชี วัดที่..............     หลัก    รอง 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพิม่ขีดความสามารถการวิจยั เพื่อสร้างนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ 
  กลยุทธ์ที่............ แนวทางการขับเคลื่อน........ ตัวชี วัดที่..............     หลัก    รอง 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสรมิสร้างศักยภาพการให้บริการวิชาการเพื่อสร้างความเขม้แข็งให้แก่ชุมชน 
  กลยุทธ์ที่............ แนวทางการขับเคลื่อน........ ตัวชี วัดที่..............     หลัก    รอง 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมการท้านุบ้ารุงศลิปะและวัฒนธรรม เพื่ออนุรักษ์ สืบสานและเช่ือมโยงกับประเพณีของท้องถิ่น 
  กลยุทธ์ที่............ แนวทางการขับเคลื่อน........ ตัวชี วัดที่..............     หลัก    รอง 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจดัการเชิงบูรณาการเพื่อความเข้มแข็งและยั่งยืน 
  กลยุทธ์ที ่5.2 แนวทางการขับเคลื่อน 5.2.1 ตัวชี วัดที่ 5.2.1.3  หลัก    รอง 

 

 3.2 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน (ถ้ามี) 
   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4 กลยทุธ์ที ่4.2 มาตรการที่ 4.2.1 
 

4.  ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 4.1 ลักษณะการด าเนินงาน   โครงการ     การด้าเนินงาน 

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

 

5.  ผู้รับผิดชอบ  
5.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ   หน่วยวิจัย 

5.2 ผู้รับผิดชอบ   ดร.สราวุธ  สัตยากว ี  โทร  4654 

5.3 ผู้ประสานงาน   นางสาวิตร ี พิมผาสุข  โทร  4701 

5.4 ผู้รายงานผล   นางสาวิตร ี พิมผาสุข  โทร  4701 
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 6. หลักการและเหตุผล 
 การวิจัยสถาบันเป็นการด้าเนินงานวิจัยเชิงประเมินเกี่ยวกับองค์กร เพื่อใช้ผลการวิจยัเชิงประเมินนั นมาประกอบการตัดสินใจใน
การจัดท้านโยบายและแผนตามพนัธกิจขององค์กรนั นต่อไป นอกจากนี การวิจัยสถาบันยังเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารจัดการอีก
ด้วย และการได้มาซึ่งข้อมลูหรือนวัตกรรมทีเ่ป็นประโยชน์จากงานวิจัยสถาบันเพื่อใช้ในการปรับปรุงและพัฒนางานอย่างต่อเนื่องนั น จะ
ส่งผลให้องค์กรก้าวสู่ความเป็นเลศิได้ ดังนั นจึงได้มีการจัดท้าโครงการวิจัยสถาบันบนงานประจา้ของคณะวิทยาศาสตร์แพทย์  
 
7. วัตถุประสงค์ 
 1) เพื่อให้ได้ข้อมลูประกอบการตัดสินใจในการจัดท้านโยบายและแผนตามพันธกิจขององค์กร และใช้ในการบริหาร 
จัดการงานคณะ 
 
8.  เป้าหมายของโครงการ 
      8.1. เป้าหมายการด าเนินงาน 

เชิงผลผลิต(Output) 1) เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจยัสถาบันจากส้านักงานเลขาฯ และหน่วยห้องปฏิบัติการ จ้านวน     
   2 โครงการ 
2) คัดเลือกและด้าเนินโครงการวจิยัสถาบัน 

เชิงผลลัพธ์
(Outcome) 

1) มีผลงานวิจัยสถาบันประจ้าปีงบประมาณ 2563 จ้านวน 2 โครงการ 

 
 8.2 กลุม่เป้าหมาย (รายกิจกรรม) 

เป้าหมาย หน่วยนับ จ านวน 
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 

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

กิจกรรม 
งบประมาณ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (บาท) 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

กิจกรรมที่ 1                           

ขั นวางแผนงาน (P) 
1. ประชุมวางรูปแบบการ
ด้าเนินงาน 
2. ติดต่อ / ประสานงานผู้ที่
เกี่ยวข้อง 

  

  

                      

ขั นด้าเนินการ (D) 
1. ด้าเนินการจดัโครงการ/ประชุม 

 
 

           

ขั นสรุปและประเมินผล (C) 
1. สรุปผลการด้าเนินงาน 

            
 

ขั นปรับปรุงตามผลการประเมิน(A) 
1. วิเคราะห์การด้าเนินงานและ
ก้าหนดแนวทางการจัดโครงการใน
ครั งต่อไป 

            

 

รวม 10,000.-   2,500.-  2,500.-  2,500.-  2,500.-  
 

9. งบประมาณ  
 9.1 แหล่งงบประมาณ 

  เงินรายได้ 10,000.-บาท        งบประมาณแผ่นดิน...................................บาท   
  แหล่งทุนภายนอก...............................บาท     เงินกู้...................................บาท   
กองทุนวิจัย แผนงานวิจัย งานวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี ส้านักงานเลขานุการคณะฯ  หมวดเงินอุดหนุน   

โครงการส่งเสริมพัฒนาการวิจัย/นวัตกรรม 
 
9.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
       (รายกิจกรรมและระบุแหล่งเงินให้สอดคล้องกับข้อที่ 9.1) 

ล าดับ รายการ จ านวน (บาท) 
1. ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 10,000.- 

 รวม 10,000.- 
*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 

- - 

10.2 สถานท่ีจัดกิจกรรม คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
มหาวิทยาลยันเรศวร 

- - 

 
11. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPI) 

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

 ปริมาณ 
 
 
 
 
 คุณภาพ 
 

1. มีโครงการวิจัยสถาบันอย่างน้อย 
2 โครงการ/ป ี
2. มีการน้าเสนอโครงการวิจัย
สถาบันต่อที่ประชุมระดับชาติอย่าง
น้อย 1 ผลงาน  
- 

- - 

 
12. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 

 สกอ.    ตัวชี วัดที ่ 5.1   สงป.   ตัวชี วัดที่.................  EdPEx   หมวดที่................. 
 ก.พ.ร   ตัวชี วัดที่.................  สมศ.   ตัวชี วัดที่.................   

 
13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1) ได้ข้อมูลมาประกอบการตัดสินใจในการจัดท้านโยบายและแผนตามพันธกิจขององค์กร และใช้ในการบริหารจัดการคณะ 
 
14. การติดตามและประเมินผลโครงการ  (โปรดระบุให้ชัดเจน)  
       1. การประเมินผลทั งเชิงปริมาณ  และคณุภาพตามตัวชี วัด  (KPI)  ที่ก้าหนด 
       2. การประเมินผล / ติดตามผล  ภายหลังเสร็จสิ นโครงการ  จากผลงานวิจัยของผู้เข้าร่วมโครงการ 
 
 

     ...............................................ผูร้ับผิดชอบโครงการ 
                 (ดร.สราวุธ  สัตยากวี) 
 

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

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


