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1. รหัสโครงการ  (ตามเล่มรายได้) โครงการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 
    รหัสโครงการ   กว.101/63 โครงการติดตาม วิเคราะห์ ประเมนิและปรับปรุงแผนกลยุทธ์ ภาควชิากายวิภาคศาสตร ์

และจัดท าแผนปฏบิัติการ ประจ าปี 2564 
 

Value Chain    ต้นน  า   กลางน  า   ปลายน  า   
 
2.  ความสอดคล้องกับพันธกิจมหาวิทยาลัย 

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

 
3.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ  

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

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

 
 3.2 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน (ถ้ามี) 

  นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 5 กลยุทธ์ที่ 5.1 มาตรการที่ 5.1.1 
 
4.  ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 4.1 ลักษณะการด าเนินงาน   โครงการ     การด าเนินงาน 

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

5.2 ผู้รับผิดชอบ   ผศ.พงษ์พิทักษ ์ ภูติวัตร ์  โทร 4670  

5.3 ผู้ประสานงาน   ดร.เทวรัตน ์ คุ้มจันทึก  โทร 4670 

     นางรุ่งรัตน ์ ฉันทพานิช โทร 4705  

5.4 ผู้รายงานผล   ผศ.พงษ์พิทักษ ์ ภูติวัตร ์  โทร 4670 

     นางรุ่งรัตน ์ ฉันทพานิช โทร 4705  

 6. หลักการและเหตุผล 
ภาควิชามีพันธกิจหลักคือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และการ

บริหารจัดการ ในการด าเนินพันธกิจหลักเหล่านี จ าเป็นต้องมีการก าหนดทิศทางการพัฒนาและการด าเนินงานไว้ในแผนกลยุทธ์ เพื่อให้การ
ด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ ดังนั นภาควิชาจึงต้องมีการติดตามและปรับปรุงแผนกลยุทธ์ให้ทันสมัยและเหมาะสม
กับสถานการณ์ปัจจุบัน ตลอดจนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจ าปีครบทั ง 5 พันธกิจ นอกจากนี ภาควิชามุ่งพัฒนาตนเอง
สู่ “องค์กรแห่งการเรียนรู้” (Learning organization) จึงจัดกิจกรรมประชุมสัมนา ศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเรียนการ
สอนและการวิจัย เพื่อระดมความคิดจากกิจกรรมการประชุมสัมนา ศึกษาดูงาน ตลอดจน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่การพัฒนา เพื่อให้ได้
แนวทางในการพัฒนาหลักสูตรทั งสามหลักสูตรของภาควิชาฯตลอดจนปรับปรุง การด าเนินงานด้านการเรียนการสอน และการวิจัย
ทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั งยังเป็นการส่งเสริมให้ บุคลากรและนิสิตได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเอง 
ไปสู่บุคคลแห่งการเรียนรู้อันส่งเสริมให้หลักสูตรมีประสิทธิภาพ 
 

7. วัตถุประสงค์ 
1) เพื่อติดตามและปรับปรุงแผนกลยุทธ์ภาควิชากายวภิาคศาสตร์ ปีงบประมาณ 2563 

 2) เพื่อจัดท าโครงการแผนปฏิบตักิารประจ าปีงบประมาณ 2564 
 3) เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูสู้่การพฒันาด้านการเรียนการสอนและ/หรือการวิจัย ระหว่างบุคลากรและนิสิตบณัฑิตศึกษาภาควิชา    
กายวิภาคศาสตร ์

 

8.  เป้าหมายของโครงการ 
      8.1. เป้าหมายการด าเนินงาน 

เชิงผลผลิต(Output) 1. ได้ผลการวิเคราะห์ผลด าเนินการปรับปรุงแผนกลยุทธ์ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ 
ปีงบประมาณ 2563 
2. ได้แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 
3. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่การพฒันาด้านการเรียนการสอนและ/หรือการวิจัย ระหว่าง
บุคลากรและนสิิตบณัฑิตศึกษาภาควิชากายวิภาคศาสตร์ 

เชิงผลลัพธ์
(Outcome) 

1. มกีารวิเคราะห์และด าเนินการปรับปรุงแผนกลยุทธ์ภาควิชากายวิภาคศาสตร ์ ปีงบประมาณ 
2563 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารงานของภาควิชา ประจ าปีงบประมาณ 2564 
2. มีแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการด าเนินกิจกรรม/
โครงการของภาควิชา 
3. ได้แนวทางการบริหารจัดการดา้นการเรยีนการสอนและการวิจัยส าหรับนสิิตบณัฑติศึกษา
ภาควิชากายวิภาคศาสตร ์
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 8.2 กลุม่เป้าหมาย (รายกิจกรรม) 
เป้าหมาย หน่วยนับ จ านวน 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 
จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น คน 45 - - 
นิสิต คน 15 - - 
บุคลากรสายวิชาการ คน 23 - - 
บุคลากรสายสนับสนุน คน 7 - - 
ประชาชน/สังคม....... คน - - - 
ศิษย์เก่า......... คน - - - 
องค์กร/ระบบบริหารจัดการ........... ระบุหน่วยนับ... - - - 
หลักสตูร........... ระบุหน่วยนับ... 2 - - 
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. แต่งตั งคณะกรรมการด าเนินงาน 
2. จัดประชุมเพื่อเตรียมงาน 

  

  

                     

ขั นด าเนินการ (D) 
1. จัดประชุมเพื่อปรับปรุง 
แผนกลยุทธ์และจดัท าแผนปฏิบัตกิาร 

   

 

         

ขั นสรุปและประเมินผล (C) 
1. จัดท าสรุปผลการปรับปรุง 
แผนกลยุทธ์ 
2. จัดท ารูปเล่มแผนปฏิบัติการ 

       

 

   

 

 

ขั นปรับปรุงตามผลการประเมิน(A) 
1. สรุปและประเมินผลโครงการ 

           
 

 

รวม 20,000.-   1,000.- 14,000.-  3,500.-  1,500.-  
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9. งบประมาณ  
 9.1 แหล่งงบประมาณ 

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

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

ล าดับ รายการ จ านวน (บาท) 
1. ค่าเบี ยเลี ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ 6,200.- 
2. ค่ารถตู้เช่าพร้อมน  ามัน 3,600.- 
3. ค่าวัสดุเชื อเพลิง 1,000.- 
4. เงินสมทบพนักงานขับรถ 200.- 
5. ค่าเช่าห้องประชุม/ค่าเช่าสถานท่ี 1,000.- 
6. ค่าอาหารว่าง 1,000.- 
7. ค่าอาหารและเครื่องดื่ม 4,000.- 
8. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการ 1,000.- 
9. ค่าจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม 1,000.- 
10. ค่าใช้สอยอ่ืนๆ 1,000.- 

 รวม 20,000.- 
*หมายเหตุ   ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 

 
10.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ (รายกิจกรรม) 

ล าดั
บ 

รายการ กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 

10.1 วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม ตุลาาคม 2562 – กันยายน 
2563 

- - 

10.2 สถานท่ีจัดกิจกรรม คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
มหาวิทยาลยันเรศวร 
และนอกสถานที่ 

- - 
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11. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPI) 

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

 ปริมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ได้ผลการวิเคราะห์ผลด าเนินการ
ปรับปรุงแผนกลยุทธ์ 
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ 
ปีงบประมาณ 2563 
2. ได้แผนปฏิบัติการประจ าปี  
พ.ศ. 2564 
3. ได้แนวทางการบริหารจัดการ
ด้านการเรียนการสอนและการวิจยั
ส าหรับนสิิตบณัฑติศึกษาภาควิชา
กายวิภาคศาสตร ์

- - 

 คุณภาพ 
 

1.  แผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ 2564 ด าเนินไปได้ตาม
วัตถุประสงค์อย่างมีคุณภาพ 
2. ภาควิชาสามารถบริหารจัดการ
ด้านการเรียนการสอนและการวิจยั
ส าหรับนสิิตบณัฑติศึกษาภาควิชา
กายวิภาคศาสตร์ได้อย่างมีคณุภาพ
และได้ตามคุณลักษณะของนิสิตที่
พึงประสงค ์

- - 

 
12. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 

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

 
13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1) มีการวิเคราะห์และปรับปรุงแผนกลยุทธ์ภาควิชากายวภิาคศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 2563 
2) มีแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 
3) ได้แนวทางการบริหารจัดการดา้นการเรยีนการสอนและการวิจัยส าหรับนสิิตบณัฑติศึกษาภาควิชากายวิภาคศาสตร์ 
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14. การติดตามและประเมินผลโครงการ  (โปรดระบุให้ชัดเจน)  

1. การประเมินผลเชิงปริมาณ ตามตัวชี วัด (KPI) ที่ก าหนด 
 
 
 ....................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                   (ผศ.พงษ์พิทักษ์ ภูติวัตร์) 
 
                  .....................................................หัวหน้าภาควิชา 
                 (ผศ.พงษ์พิทักษ์ ภูติวัตร์) 
 
           .....................................................คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
                 (รศ.ดร.สุขกิจ  ยะโสธรศรีกลุ) 
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1. รหัสโครงการ  (ตามเล่มรายได้) โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
    รหัสโครงการ   กว.102/63 โครงการประกันคณุภาพการศึกษา ระดับหลักสตูร ประจ าปีการศึกษา 2562 
 

Value Chain     ต้นน  า   กลางน  า    ปลายน  า   
 
2.  ความสอดคล้องกับพันธกิจมหาวิทยาลัย 

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

 
3.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ  

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

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

 
 3.2 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน (ถ้ามี) 

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

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

5.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ   ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวทิยาศาสตร์การแพทย ์

5.2 ผู้รับผิดชอบ   1) ดร.ทนพ.ณัฐวุฒิ   เจริญผล โทร 4675  

5.3 ผู้ประสานงาน   1) ดร.อชิรญา     ธรรมศักดิ์ชัย โทร 4726 

    2) ผศ.ดร.หทัยรัตน์   เครือไวศยวรรณ โทร 4673   

    3) รศ.ดร.สุทิสา       ถาน้อย  โทร 4672 

    4) นางรุ่งรัตน ์   ฉันทพานิช โทร 4705 

    5) นางสาวสุธารัตน์   เณรบางแก้ว โทร 4649 

    6) นางสาวสุรีพร นาคอัง  โทร 4754 

    7) นายพิสิฐ แสงอนันตการ โทร 4723 

5.4 ผู้รายงานผล   1) ดร.ทนพ.ณัฐวุฒิ   เจริญผล โทร 4675 

    2) นางรุ่งรัตน ์   ฉันทพานิช โทร 4705 

    3) นางสาวสุธารัตน์   เณรบางแก้ว โทร 4649 

    4) นางสาวสุรีพร นาคอัง  โทร 4754 

    5) นายพิสิฐ แสงอนันตการ โทร 4723 

 

 6. หลักการและเหตุผล 
การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อสะท้อนถึง

คุณภาพของหลักสูตรทั ง 3 หลักสูตรที่รับผิดชอบโดยภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คือ  
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาธิวิทยากายวิภาค 
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ 
3. หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ 
ดังนั นภาควิชากายวิภาคศาสตร์ จึงได้มีนโยบายด้านการประกันคุณภาพการศึกษาและมีการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง 

(SAR) / ตรวจสอบ (CAR) และรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ประจ าปีการศึกษา 2562 (YAR) ระดับหลักสูตร ทั ง 3 หลักสูตรของ
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ 
 
7. วัตถุประสงค์ 

1) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรให้กับบุคลากรทั งสายวิชาการ สายสนับสนุน  
    และนิสิตทั ง 3 หลักสูตร ของภาควิชากายวิภาคศาสตร์ 
2) เพื่อจัดท ารายงานการประเมินตนเอง/ตรวจสอบ (SAR/CAR) และประจ าปีการศึกษา 2562 ระดับหลักสูตรทั ง 3 หลักสูตรของ

ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ 
3) เพื่อเป็นการรักษาระบบประกันคุณภาพการศึกษาของภาควิชาให้ยั่งยืน โดยมุ่งหวังในการน าผลการประเมินตรวจสอบประเมิน

คุณภาพมาใช้ในการปรับปรุงพัฒนาและวางแผนการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
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8.  เป้าหมายของโครงการ 
      8.1. เป้าหมายการด าเนินงาน 

เชิงผลผลิต(Output) 1. สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรให้กับบุคลากร
ทั งสายวิชาการสายสนับสนุน และนิสิตทั ง 3 หลักสูตร ของภาควิชากายวิภาคศาสตร์ 
2. จัดท ารายงานการประเมินตนเอง/ตรวจสอบ (SAR/CAR) และประจ าปีการศึกษา 2562 
ระดับหลักสูตรทั ง 3 หลักสูตรของภาควิชากายวิภาคศาสตร์ 
3. รักษาระบบประกันคุณภาพการศึกษาของภาควิชาให้ยั่งยืน โดยมุ่งหวังในการน าผลการ
ประเมินตรวจสอบประเมินคุณภาพมาใช้ในการปรับปรุงพัฒนาและวางแผนการด าเนินงานด้าน
การประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

เชิงผลลัพธ์
(Outcome) 

1. บุคลากรและนิสิตภาควิชากายวิภาคศาสตร์มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับหลักสูตร 
2. หลักสูตรทั ง 3 หลักสูตรของภาควิชากายวิภาคศาสตร์ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพ
การศึกษา ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2562  
3. น าผลการประเมินตรวจสอบคุณภาพการศึกษามาใช้ในการปรับปรุงพัฒนาและวางแผนการ
ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรในปีถัดไป 

 
8.2 กลุม่เป้าหมาย (รายกิจกรรม) 

เป้าหมาย หน่วยนับ จ านวน 
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น คน 43 46 43 
นิสิต คน 10 10 10 
บุคลากรสายวิชาการ คน 25 25 25 
บุคลากรสายสนับสนุน คน 8 8 8 
ประชาชน/สังคม....... คน - - - 
ศิษย์เก่า......... คน - - - 
องค์กร/ระบบบริหารจัดการ........... ระบุหน่วยนับ... - - - 
หลักสตูร........... ระบุหน่วยนับ... 3 3 3 
อื่นๆ......(คณะกรรมการประเมินฯ)......... ระบุหน่วยนับ... - 3 - 

  
หมายเหตุ 
กิจกรรมที่ 1 ท ารายงานการประเมินผลตนเอง (SAR) ทั ง 3 หลักสูตร 
กิจกรรมที่ 2 ประเมิน SAR/CAR ระดับหลักสูตรของภาควิชากายวิภาคศาสตร์ร่วมกันทั ง 3 หลักสูตร 
กิจกรรมที่ 3 รายงานผลการประเมินคณุภาพภายในระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา (YAR) ทั ง 3 หลักสูตร 



 

 

232 

 

 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, 2, 3                          

ขั นด าเนินการ (D)  
1. ติดตามผลการด าเนินงานแตล่ะ 
ตัวบ่งชี ระดับหลักสตูรทุกๆ 3 เดือน 
(ตามรอบประเมิน) 
2. รวบรวมข้อมลูเพื่อจัดท ารายงาน 
การประเมินตนเอง (SAR) ระดับ
ภาควิชา ประจ าปีการศึกษา 2562 
3. รายงานการประเมินตนเอง  
(Course checker) 
4. รับการตรวจสอบจากกรรมการ 
ประเมิน (CAR Online)  
5. รายงานผลการประเมินคณุภาพ 
ภายใน ประจ าปีการศึกษา (YAR)   
6. เผยแพร่ข้อมลูไปยังหน่วยงานท่ี 
เกี่ยวข้อง 

 

  

  

 

  

  

 

  

ขั นสรุปและประเมินผล (C) 
1. สรุปผลประเมิน/ผลการด าเนิน 
โครงการและน าเสนอต่อที่ประชุม
ภาควิชา/คณะ 

          

 

  

ขั นปรับปรุงตามผลการประเมิน(A) 
1. หารือในท่ีประชุมภาควิชา เพื่อ 
วิเคราะหผ์ลการด าเนินงาน และน า
ข้อเสนอแนะไปวางแผนปรับปรุงในปี
ต่อไป 

             

รวม 25,000.-  2,000.-    3,000.-  10,000.-  10,000.-  

9. งบประมาณ  
 9.1 แหล่งงบประมาณ 

  เงินรายได้ 25,000.-บาท        งบประมาณแผ่นดิน...................................บาท   
  แหล่งทุนภายนอก...............................บาท     เงินกู้...................................บาท   
กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุนการจัดการศึกษา ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ 

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

ล าดับ รายการ จ านวน (บาท) 
1. ค่าอาหารว่าง 2,500.- 
2. ค่าอาหารและเครื่องดื่ม 5,000.- 
3. ค่าเลี ยงรับรอง 2,000.- 
4. ค่าเบี ยเลี ยง ค่าเช่าท่ีพัก และคา่พาหนะ 2,000.- 
5. ค่ารถตู้เช่าพร้อมน  ามัน 2,500.- 
6. ค่าวัสดุเชื อเพลิง 1,000.- 
7. เงินสมทบพนักงานขับรถ 500.- 
8. ค่าตอบแทนกรรมการผู้ประเมิน   7,000.- 
9. เงินตอบแทนการปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการ 1,000.- 
10. ค่าจ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม 1,000.- 
11. ค่าใช้สอยอื่นๆ 500.- 

 รวม 25,000.- 
*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 – กรกฎาคม 
2563 

กรกฎาคม – กันยายน 
2563 

10.2 สถานท่ีจัดกิจกรรม คณะวิทยาศาสตร์
การแพทย์ มหาวิทยาลัย
นเรศวร 

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
มหาวิทยาลยันเรศวร 

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
มหาวิทยาลยันเรศวร 

 

 
11. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPI) 

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

 ปริมาณ 
 
 
 
 
 
 

1. มรีายงานการประเมินผลตนเอง 
(SAR) ทั ง 3 หลักสูตร 
 
 
 
 
 

1. มีรายงานการประเมิน 
ตนเอง/ตรวจสอบ (SAR/CAR)  
ปีการศึกษา 2562 ระดับ 
หลักสตูร ครบทั ง 3 หลักสูตร 
2. ผลประเมินโครงการ มี
ระดับ ความพึงพอใจ มากกว่า 
3.51 (เต็ม 5 คะแนน) 

1. มรีายงานผลการประเมิน
คุณภาพภายในระดับหลักสตูร 
ประจ าปีการศึกษา (YAR) 
ทั ง 3 หลักสูตร 
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 คุณภาพ 
 

 
1. รายงานการประเมินผลตนเอง 
(SAR) ทั ง 3 หลักสูตร มีคุณภาพ
ตรงตามเกณฑ์การประเมิน 
 

 
1. ได้รับการตรวจและประเมิน
คุณภาพภายใน ประจ าปี
การศึกษา 2562 ในระดับ
หลักสตูร ครบทั ง 3 หลักสูตร 
2. ผลคะแนนประเมินรายงาน
การประเมินตนเอง/ตรวจสอบ 
(SAR/CAR) ประจ าปี
การศึกษา 2562 ในระดับ
หลักสตูรทุกหลักสูตร ผ่าน
เกณฑ์การประเมิน 

 
1. เผยแพร่รายงานผลการ
ประเมินคุณภาพภายในระดับ
หลักสตูร ประจ าปีการศึกษา  
2562 ทั ง 3 หลักสูตร หลังจาก
ได้รับการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน 3 เดือนนับ
จากวันที่ประเมิน CAR เสร็จสิ น 
 

 
12. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 

 สกอ.    ตัวชี วัดที่ 3.2, 9.1  สงป.   ตัวชี วัดที่.................  EdPEx   หมวดที่................. 
 ก.พ.ร   ตัวชี วัดที่ 6   สมศ.   ตัวชี วัดที่ 15  

 
13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ได้รับการตรวจและประเมินคณุภาพภายในระดับหลักสูตร ประจ าปกีารศึกษา 2562 ทั ง 3 หลักสูตร 

2. ได้แนวทางการปรับปรุงพัฒนาในการบริหารจัดการหลักสูตร เพื่อให้มีประสิทธิภาพต่อการเรียนรู้ของนิสิตให้มากท่ีสุด 

ทั ง 3 หลักสูตร 

3. ได้ด าเนินการจดัท ารายงานการประเมินคณุภาพภายใน (YAR) ระดับหลักสตูร ประจ าปีการศึกษา 2562 ทั ง 3 หลักสูตร 
 
14. การติดตามและประเมินผลโครงการ  (โปรดระบุให้ชัดเจน)  

1. การประเมินผลเชิงปรมิาณตามตัวชี วัด (KPI) ที่ก าหนด 

2. การประเมินผล / ติดตามผล ภายหลังเสร็จสิ นโครงการ จากบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

 

 ....................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                   (ดร.ทนพ.ณัฐวุฒิ  เจริญผล) 
 
                  .....................................................หัวหน้าภาควิชา 
                 (ผศ.พงษ์พิทักษ์ ภูติวัตร์) 
 
           .....................................................คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
                 (รศ.ดร.สุขกิจ  ยะโสธรศรีกลุ) 
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1. รหัสโครงการ  (ตามเล่มรายได้) โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
    รหัสโครงการ   กว.201/62  โครงการพัฒนาและส่งเสริมคณุลกัษณะนิสติระดับบณัฑิตศึกษา  
 

Value Chain    ต้นน  า   กลางน  า   ปลายน  า   
 
2.  ความสอดคล้องกับพันธกิจมหาวิทยาลัย 

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

 
3.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ  

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

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

 
 3.2 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน (ถ้ามี) 
        ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่1  กลยุทธ์ที ่1.3 มาตรการที ่1.3.1 
 
4.  ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 4.1 ลักษณะการด าเนินงาน   โครงการ     การด าเนินงาน 

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

 

NU-PL-63 002 
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5.  ผู้รับผิดชอบ  
5.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ   ภาควิชากายวิภาคศาสตร ์คณะวทิยาศาสตร์การแพทย ์

5.2 ผู้รับผิดชอบ   ผศ.ดร.หทัยรตัน์  เครือไวศยวรรณ โทร 4673  

5.3 ผู้ประสานงาน   รศ.ดร.สุทสิา ถาน้อย  โทร 4671 

     ผศ.ดร.ณัฐธิยา สกลุศักดิ ์  โทร 4645 

นายพิสิฐ  แสงอนันตการ โทร 4723 

นางสาวสุรีพร นาคอัง  โทร 4754 

5.4 ผู้รายงานผล   ผศ.ดร.หทัยรตัน์  เครือไวศยวรรณ โทร 4673 

นายพิสิฐ  แสงอนันตการ โทร 4723 
 

 6. หลักการและเหตุผล 
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีภารกิจหลักในการจัดการเรียนการสอน เพื่อผลิตบัณฑิตที่มี

คุณภาพ โดยภาควิชารับผิดชอบสอนการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์   

ดังนั น เพื่อให้กระบวนการจัดการเรียนการสอนของภาควิชา มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล และเพื่อให้ได้บัณฑิตที่มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ทั งคุณลักษณะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ และคุณลักษณะตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
จึงมีความจ าเป็นต้องมีการจัดโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทั งทางวิชาการและวิชาชีพให้แก่นิสิต 

 

7. วัตถุประสงค์ 
 1) เพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นิสิต 

2) เพื่อสนับสนุนให้นิสิตบณัฑติศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการประชุมวิชาการหรือน าเสนอผลงานทางวิชาการในท่ีประชุม ระดับชาติ
หรือนานาชาต ิ

3) เพื่อสนับสนุนให้นิสิตไดด้ าเนินการการจดักิจกรรมบูรณาการวิชาการกับการบริการวิชาการ และกจิกรรมเพื่อพัฒนา
คุณลักษณะนสิิตที่พึงประสงค ์

4) เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการท าวิทยานิพนธ์ของนิสิตให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาของหลักสตูร 
5) เพื่อแสดงความยินดีกับบณัฑติและเพื่อให้เกดิความรัก ความผูกพันระหว่างอาจารย์ ศิษย์เก่าและนิสิตปัจจุบัน 
 

8.  เป้าหมายของโครงการ 
      8.1. เป้าหมายการด าเนินงาน 

เชิงผลผลิต(Output) 1. มีการส่งเสริมให้นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาเป็นผู้ช่วยสอนในรายวิชาต่าง ๆ 
2. มีการสนับสนุนใหน้ิสติระดับปรญิญาโทและปริญญาเอกไปน าเสนอผลงานวิชาการ 
3. สนับสนุนให้นิสติด าเนินการจดักิจกรรมบรูณาการวิชาการกับการบริการวิชาการ และ
กิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณลักษณะของนิสิต 
4. มีการจัดกิจกรรมติดตามความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์นิสิตระดับบณัฑิตศึกษา 
5. มีการจัดกิจกรรมแสดงความยนิดีกับนิสิตบณัฑติศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษา 
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เชิงผลลัพธ์
(Outcome) 

1. นิสิตระดับบณัฑิตศึกษาไดม้ีประสบการณ์ในการเป็นผู้ช่วยสอน 
2. นิสิตระดับบณัฑิตศึกษาไดม้ีประสบการณ์ในการเข้าร่วมกจิกรรมการประชุมวิชาการหรือ
น าเสนอผลงานในท่ีประชุมระดับชาติหรือนานาชาติ 
3. นิสิตได้พัฒนาตนเองจากการด าเนินการจดักิจกรรม 
4. นิสิตมีความกา้วหน้าในการท าวิทยานิพนธ ์
5. เกิดความรัก ความผูกพันระหวา่งอาจารย์ ศิษย์เก่าและนสิิตปัจจบุัน 

 

 
8.2 กลุม่เป้าหมาย (รายกิจกรรม) 

เป้าหมาย หน่วยนับ จ านวน 
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมที่ 5 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ
จ านวนทั้งสิน้ 

คน 18 10 15 20 44 

นิสิต คน 8 10 10 10 10 
บุคลากรสายวิชาการ คน 10 - 5 10 20 
บุคลากรสายสนับสนุน คน - - - - 8 
ประชาชน/สังคม....... คน - - - - - 
ศิษย์เก่า ....(วทม. และ ปรด.
สาขากายวิภาคศาสตร์)..... 

คน - - - - 6 

องค์กร/ระบบบริหารจัดการ
........... 

ระบุหน่วยนับ
... 

- - - - - 

หลักสตูร........ หลักสตูร 2 2 2 2 2 
อื่นๆ หน่วยงานภายนอก 
(แหล่งฝึก) 

ระบุหน่วยนับ
... 

- - - - - 

 
หมายเหตุ 
กิจกรรมที่ 1 ผู้ช่วยสอน (ภาคปฏิบัติการ) 
กิจกรรมที่ 2 การน าเสนอผลงานวิชาการ 
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมบริการวิชาการและกจิกรรมพัฒนานิสติ 
กิจกรรมที่ 4 ติดตามความก้าวหน้าวิทยานิพนธ ์
กิจกรรมที่ 5 แสดงความยินดีกับบณัฑิต
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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 1,2,3,4,5              

ขั นวางแผนงาน (P) 
1.ประชุมก าหนดแนวทางในการ
ด าเนินงาน  
2. ก าหนดรายวิชาและรับสมัครนสิิต
เป็นผู้ช่วยสอน 

  

   
 
           

 
 
          

ขั นด าเนินการ (D) 
1. นิสิตปฏิบตัิงานเป็นผู้ช่วยสอน 
2. นิสิตเข้าร่วมการประชุมหรือ 
น าเสนอผลงาน 
3. นิสิตเข้าร่วมกิจกรรมบริการ
วิชาการ 
4. กิจกรรมตดิตามความก้าวหน้า
วิทยานิพนธ์ 
5. กิจกรรมแสดงความยินดีกับ
บัณฑิต 

 

    

   

 

   

 

ขั นสรุปและประเมินผล (C) 
1. จัดท าสรุปและประเมินผล
โครงการ 

            

 

ขั นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A) 
1. วิเคราะห์การด าเนินงาน และน า 
ข้อเสนอแนะไปวางแผนปรับปรุง
การจัดโครงการในปีต่อไป 

            

 

รวม 40,000.-   3,000.-  6,000.-  28,000.-  3,000.-  
 

9. งบประมาณ  
 9.1 แหล่งงบประมาณ 

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

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

ล าดับ รายการ จ านวน (บาท) 
1. ค่าจ้างผู้ช่วยสอน (TA) 12,000.- 
2. ค่าอาหารว่าง 800.- 
3. ค่าอาหารและเครื่องดื่ม 1,000.- 
5. ค่าลงทะเบียน 14,000.- 
4. ค่าเบี ยเลี ยง ค่าเช่าท่ีพัก และคา่พาหนะ 5,000.- 
5. ค่าวัสดุเชื องเพลิง 2,300.- 
6. ค่ารถตู้เช่าพร้อมน  ามัน                                                                  3,600.- 
7. เงินสมทบพนักงานขับรถ 500.- 
8. ค่าวัสดุในโครงการ 400.- 
9. ค่าใช้สอยอ่ืนๆ 400.- 

 รวม 40,000.- 
*หมายเหตุ   ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 

 
10.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ (รายกิจกรรม) 

ล าดั
บ 

รายการ กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมที่ 5 

10.1 วัน  เวลา ในการ
จัดกิจกรรม 

ตุลาคม 2562 – 
กันยายน 2563 

ตุลาคม 2562 – 
กันยายน 2563 

ตุลาคม 2562 – 
กันยายน 2563 

พฤศจิกายน 2562 
และ พฤษภาคม 
2563 

ธันวาคม 2562 

10.2 สถานท่ีจัด
กิจกรรม 

คณะวิทยาศาสตร์
การแพทย์ 
มหาวิทยาลยั
นเรศวร 

สถานท่ีจัดประชุม
วิชาการ 

คณะวิทยาศาสตร์
การแพทย์ 
มหาวิทยาลยั
นเรศวรและ
สถานท่ีจัดบริการ
วิชาการ 

คณะวิทยาศาสตร์
การแพทย์ 
มหาวิทยาลยั
นเรศวร  

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

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมที่ 5 
 ปริมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 คุณภาพ 
 

1. นิสิตได้มี
ประสบการณ์ในการ
เป็นผู้ช่วยสอน อย่าง
น้อย 1 รายวิชา 
 
 
 
 
 
 
1. นิสิตได้รับ
ประสบการณ์ และ
ความรู้จากการเป็น
นิสิตผู้ช่วยสอน อยู่
ในเกณฑ์ดี (ไม่น้อย
กว่า 3.51) 
2. นิสิตปรญิญาตรีมี
ความพึงพอใจต่อ
การช่วยสอนของ
นิสิตบณัฑิตศึกษา 
อยูใ่นเกณฑ์ดี (ไม่
น้อยกว่า 3.51) 

1. นิสิตได้มี
ประสบการณ์ในการ
น าเสนอผลงานในท่ี
ประชุมระดับชาติ
หรือนานาชาต ิไม่
น้อยกว่าร้อยละ 50 
ของนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษาของ
ภาควิชา 
 
1. นิสิตได้รับความรู้
และเพิ่มพูน
ประสบการณ์ด้าน
วิชาการและวิจัย อยู่
ในเกณฑ์ดี (ไม่น้อย
กว่า 3.51) 
 

1. นิสิตได้มีส่วนร่วม
ในการบริการ
วิชาการสู่สังคมหรือ
กิจกรรมพัฒนา
คุณลักษณะนสิิต
อย่างน้อย 1 ครั ง 
 
 
 
 
1. ผู้เข้ารับบริการ
วิชาการมีความพึง
พอใจต่อการบริการ
อยู่ในเกณฑ์ดี (ไม่
น้อยกว่า 3.51) 

1. นิสิตทุกคนไดเ้ข้า
ร่วมกิจกรรมการ
ติดตาม
ความก้าวหน้า
วิทยานิพนธ์ ภาค
การศึกษาละ 1 ครั ง 
 
 
 
 
1. นิสิตมี
ความก้าวหน้าในการ
ท าวิทยานิพนธ์ตาม
กรอบระยะเวลาของ
หลักสตูร 
 

1. บัณฑิตและนิสติ
ได้เข้าร่วมกิจกรรม
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 ของบัณฑิตและ
นิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษาของ
ภาควิชา 
 

 
12. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 

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

 
13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. นิสิตระดับบณัฑิตศึกษาไดม้ีประสบการณ์ในการเป็นผู้ช่วยสอน 
2. นิสิตระดับบณัฑิตศึกษาไดม้ีประสบการณ์ในการเข้าร่วมกจิกรรมการประชุมวิชาการหรือน าเสนอผลงานในท่ีประชุมระดับชาติ 
หรือนานาชาต ิ
3. นิสิตได้พัฒนาตนเองจากการด าเนินการจดักิจกรรม 
4. นิสิตมีความกา้วหน้าในการท าวิทยานิพนธ์ตามกรอบระยะเวลาของหลักสูตร 
5. เกิดความรัก ความผูกพันระหวา่งอาจารย์ ศิษย์เก่าและนสิิตปัจจบุัน 
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14. การติดตามและประเมินผลโครงการ  (โปรดระบุให้ชัดเจน)  

1. การประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ ตามตัวชี วัด (KPI) ที่ก าหนด 
 
 
 ....................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                   (ผศ.ดร.หทัยรตัน์ เครือไวศยวรรณ) 
 
                  .....................................................หัวหน้าภาควิชา 
                 (ผศ.พงษ์พิทักษ์ ภูติวัตร์) 
 
           .....................................................คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
                 (รศ.ดร.สุขกิจ  ยะโสธรศรีกลุ) 
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1. รหัสโครงการ  (ตามเล่มรายได้) โครงการบริหารจัดการหลักสูตร 
    รหัสโครงการ   กว.301/63 โครงการพัฒนาและส่งเสริมคณุลกัษณะนิสติระดับปริญญาตรี 
 

Value Chain    ต้นน  า   กลางน  า   ปลายน  า   
 

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

 

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

  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลติบัณฑิตให้มีคณุภาพฯ 
  กลยุทธ์ที ่1.1, 1.4 แนวทางการขับเคลื่อน 1.1.3, 1.4.1 ตัวชี วัดที ่1.1.3.1, 1.4.1.1-3 หลัก    รอง 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพิม่ขีดความสามารถการวิจยั เพื่อสร้างนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ 
  กลยุทธ์ที.่............ แนวทางการขับเคลื่อน........ ตัวชี วัดที…่…………     หลัก    รอง 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสรมิสร้างศักยภาพการให้บริการวิชาการเพื่อสร้างความเขม้แข็งให้แก่ชุมชน 
  กลยุทธ์ที่............ แนวทางการขับเคลื่อน........ ตัวชี วัดที่..............     หลัก    รอง 
   ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม เพื่ออนุรักษ์ สืบสานและเชื่อมโยงกับประเพณีของท้องถิ่น 
  กลยุทธ์ที่............ แนวทางการขับเคลื่อน........ ตัวชี วัดที่..............     หลัก    รอง 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจดัการเชิงบูรณาการเพื่อความเข้มแข็งและยั่งยืน 
  กลยุทธ์ที ่5.1   แนวทางการขับเคลื่อน 5.1.1  ตัวชี วัดที ่5.1.1.1     หลัก    รอง 

 

 3.2 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน (ถ้ามี) 
        ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่1   กลยุทธ์ที ่1.1  มาตรการที่ 1.1.1 
 

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

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

 

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

5.2 ผู้รับผิดชอบ   ดร.พิชย  จ านงค์ประโคน โทร 4670  

5.3 ผู้ประสานงาน   ผศ.พงษ์พิทักษ ์ ภูติวัตร ์  โทร 4670 

     นางรุ่งรัตน ์ ฉันทพานิช โทร 4705  

5.4 ผู้รายงานผล   ดร.พิชย  จ านงค์ประโคน โทร 4670 

     นางรุ่งรัตน ์ ฉันทพานิช โทร 4705  

 

 6. หลักการและเหตุผล 
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีภารกิจหลักในการจัดการเรียนการสอน เพื่อผลิตบัณฑิตที่มี

คุณภาพ โดยภาควิชารับผิดชอบสอนการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาธิวิทยากายวิภาค 
ดังนั น เพื่อให้กระบวนการจัดการเรียนการสอนของภาควิชา ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาธิวิทยากาย

วิภาค มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล และเพื่อให้ได้บัณฑิตที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ทั งคุณลักษณะตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแห่งชาติ และคุณลักษณะตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต จึงมีความจ าเป็นต้องมีการจัดโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณ์
ทั งทางวิชาการและวิชาชีพให้แก่นิสิต 
 

7. วัตถุประสงค์ 
1) เพื่อจัดกิจกรรมเตรยีมความพรอ้มของนิสิตในหลักสูตรพยาธิวิทยากายวิภาค 
2) เพื่อแนะแนวและทดลองฝึกการเรียนรู้ทางวิชาการแก่นิสติในหลกัสูตรพยาธิวิทยากายวิภาค 
3) เพื่อจัดกิจกรรมต้อนรับและแสดงความยินดีกับรุ่นพี่บัณฑติศึกษาที่จะจบการศึกษา 

 

8.  เป้าหมายของโครงการ 
      8.1. เป้าหมายการด าเนินงาน 

เชิงผลผลิต(Output) 1. นิสิตในหลักสูตรพยาธิวิทยากายวิภาคได้เข้าร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมของนิสิตและ
กิจกรรมต้อนรับพี่บณัฑิต 

เชิงผลลัพธ์
(Outcome) 

1. นิสิตได้แนวทางการการศึกษาและการท างานร่วมกันของแต่ละชั นปี รวมถึงทราบแนวทางการ
ประกอบอาชีพในอนาคต 
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 8.2 กลุม่เป้าหมาย (รายกิจกรรม) 
เป้าหมาย หน่วยนับ จ านวน 

กิจกรรมที่ 1      กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 
จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น คน 155 185 45 
นิสิต คน 125 125 35 
บุคลากรสายวิชาการ คน 23 23 4 
บุคลากรสายสนับสนุน คน 8 8 8 
ประชาชน/สังคม....... คน - - - 
ศิษย์เก่า......... คน  30 - 
องค์กร/ระบบบริหารจัดการ........... ระบุหน่วยนับ... - - - 
หลักสตูร........ ระบุหน่วยนับ... 1 1 1 
อื่นๆ..................................... ระบุหน่วยนับ... - - - 

หมายเหตุ 
กิจกรรมที่ 1 เตรียมความพร้อมของนิสิตในหลกัสูตรพยาธิวิทยากายวิภาค       
กิจกรรมที่ 2 ต้อนรับและแสดงความยินดีกับรุ่นพี่บัณฑิตศึกษาท่ีจะจบการศึกษา 
กิจกรรมที่ 3 สานสมัพันธ์สโมสรนิสิตสาขาพยาธิวิทยากายวิภาค 

 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 1,2,3                           

ขั นวางแผนงาน (P) 
1.ประชุมก าหนดแนวทางในการ
ด าเนินงาน  
2. ติดต่อวิทยากร 

  

  

      

  

             

ขั นด าเนินการ (D) 
1. จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อม
ของนสิิตสาขาวิชาพยาธิวิทยากาย
วิภาค  
2. จัดกิจกรรมต้อนรับและแสดง
ความยินดีกับรุ่นพี่บัณฑติศึกษาท่ีจะ
จบการศึกษา 
3. กิจกรรมสานสมัพันธ์สโมสรนสิติ
สาขาพยาธิวิทยากายวภิาค 

 

  

    

 

     

ขั นสรุปและประเมินผล (C) 
1. จัดท าสรุปและประเมินผล
โครงการ 
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ขั นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A) 
1. วิเคราะห์การด าเนินงาน และน า 
ข้อเสนอแนะไปวางแผนปรับปรุง
การจัดโครงการในปีต่อไป 

            

 

รวม 40,000.-   5,000.- 5,000.- 28,000  2,000.- 
 

9. งบประมาณ  
 9.1 แหล่งงบประมาณ 

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

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาธิวิทยากายวิภาค หมวดเงินอุดหนุน  โครงการบริหารจัดการหลักสูตร 
9.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
       (รายกิจกรรมและระบุแหล่งเงินให้สอดคล้องกับข้อที่ 9.1) 

ล าดับ รายการ จ านวน (บาท) 
1. ค่าอาหารว่าง 7,000.- 
2. ค่าอาหารและเครื่องดื่ม 14,000.- 
3. ค่าเลี ยงรับรอง 1,400.- 
4. ค่าเบี ยเลี ยง ค่าเช่าท่ีพัก และคา่พาหนะ 3,000.- 
5. ค่ารถตู้เช่าพร้อมน  ามัน 3,600.- 
6. ค่าวัสดุเชื อเพลง 4,000.- 
7. เงินสมทบพนักงานขับรถ 1,000.- 
8. ค่าตอบแทนวิทยากร 4,000.- 
9. ค่าของที่ระลึก 500.- 
10. ค่าจ้างพิมพ์เอกสาร 500.- 
11. ค่าวัสดุในโครงการ 500.- 
12. ค่าใช้สอยอ่ืนๆ 500.- 

 รวม 40,000.- 
*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 

พฤศจิกายน – ธันวาคม 2562 เมษายน - พฤษภาคม 
2563 

10.2 สถานท่ีจัดกิจกรรม คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
มหาวิทยาลยันเรศวร 
 

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
มหาวิทยาลยันเรศวร 

คณะวิทยาศาสตร์
การแพทย์ มหาวิทยาลัย
นเรศวร หรือนอก
สถานท่ี 
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11. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPI) 

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

 ปริมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 คุณภาพ 
 

1. นิสิตได้เข้าร่วมกิจกรรมพบปะ
และให้ค าปรึกษาทางวิชาการไม่
น้อยกว่าร้อยละ 90 
2. นิสิตได้เข้าร่วมกิจกรรมเตรียม
ความพร้อมของนิสิตก่อนขึ นเรียน
ชั นปีท่ี 2 และ 3 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
90 
 
1. นิสิตได้รับค าแนะน าและน าผล
จากการเข้าร่วมกิจกรรมพบปะและ
ให้ค าปรึกษาทางวิชาการไปปรับใช้
ในการเรียนในชั นปีท่ีสูงขึ นไป และ
มีผลประเมินความพึงพอใจจากการ
เข้าร่วมกิจกรรม 3.51 ขึ นไป 
2. นิสิตได้รับค าแนะน าและน าผล
จากการเข้าร่วมกิจกรรมไปปรับใช้
ในการเรียนชั นปีท่ี 2 และชั นปีท่ี 3 
และมผีลประเมินความพึงพอใจจาก
การเข้าร่วมกิจกรรม 3.51 ขึ นไป 

1. นิสิตได้เข้าร่วมกิจกรรม
ต้อนรับและแสดงความยินดี
กับรุ่นพี่บัณฑติศึกษาท่ีจะจบ
การศึกษา  
 
 
 
 
1. นิสิตรุ่นพ่ีที่จะจบการศึกษา
ได้รับการแสดงความยินดีจาก
นิสิตรุ่นน้องในสาขาพยาธิ
วิทยากายวิภาค ท าให้มี
ความรูส้ึกรักและผูกพันธ์กับ
นิสิตรุ่นน้อง 

1. นิสิตได้เข้าร่วมกิจกรรมสาน
สัมพันธ์สโมสรนิสติสาขาพยาธิ
วิทยากายวิภาค 
 
 
 
 
 
1. สโมสรนิสติสาขาพยาธิวิทยา
กายวิภาคมีความรัก ความ
สามัคคี ระหว่างนิสติใน
หลักสตูร  

 

 

12. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 สกอ.    ตัวชี วัดที ่ 1.1   สงป.   ตัวชี วัดที่.................  EdPEx   หมวดที่................. 
 ก.พ.ร   ตัวชี วัดที่.................  สมศ.   ตัวชี วัดที ่3,4  

 

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1) นิสิตได้รับค าชี แจงและมีความเข้าใจในการเรียนและการชีวิต ในการเรียนของชั นปีท่ีสูงขึ น  

 2) นิสิตได้พัฒนาตนเองจากการด าเนินการจดักิจกรรม โดยสามารถพัฒนาทักษะในการท างานเป็นทีม 
 3) นิสิตได้ท ากิจกรรมเพื่อสาธารณะ 
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14. การติดตามและประเมินผลโครงการ  (โปรดระบุให้ชัดเจน)  
1. การประเมินผลเชิงปริมาณ ตามตัวชี วัด (KPI) ที่ก าหนด 

 
 
 ....................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                   (ดร.พิชย จ านงค์ประโคน) 
 
                  .....................................................หัวหน้าภาควิชา 
                 (ผศ.พงษ์พิทักษ์ ภูติวัตร์) 
 
           .....................................................คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
                 (รศ.ดร.สุขกิจ  ยะโสธรศรีกลุ) 
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1. รหัสโครงการ  (ตามเล่มรายได้) โครงการบริหารจัดการหลักสูตร 
    รหัสโครงการ   กว. 302/63 โครงการพิธีมอบเสื อกาวนส์ั นแก่นสิิตสาขาวิชาพยาธิวิทยากายวิภาค 
 

Value Chain    ต้นน  า   กลางน  า   ปลายน  า    
 

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

 

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

  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลติบัณฑิตให้มีคณุภาพฯ 
  กลยุทธ์ที ่1.4 แนวทางการขับเคลื่อน 1.4.1 ตัวชี วัดที ่1.4.1.1-3  หลัก    รอง 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพิม่ขีดความสามารถการวิจยั เพื่อสร้างนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ 
  กลยุทธ์ที่............ แนวทางการขับเคลื่อน........ ตัวชี วัดที่..............     หลัก    รอง 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสรมิสร้างศักยภาพการให้บริการวิชาการเพื่อสร้างความเขม้แข็งให้แก่ชุมชน 
  กลยุทธ์ที่............ แนวทางการขับเคลื่อน........ ตัวชี วัดที่..............     หลัก    รอง 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม เพื่ออนุรักษ์ สืบสานและเช่ือมโยงกับประเพณีของท้องถิ่น 
  กลยุทธ์ที่............ แนวทางการขับเคลื่อน........ ตัวชี วัดที่..............     หลัก    รอง 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจดัการเชิงบูรณาการเพื่อความเข้มแข็งและยั่งยืน 
  กลยุทธ์ที่............ แนวทางการขับเคลื่อน......... ตัวชี วัดที.่.............     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     การด าเนินงาน 

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

 

NU-PL-63 002 
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5.  ผู้รับผิดชอบ  
5.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ   ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวทิยาศาสตร์การแพทย ์

5.2 ผู้รับผิดชอบ   ดร.สังกัป  สุดสวาสดิ ์ โทร 4673  

5.3 ผู้ประสานงาน    ดร.ศศิประภา ขุนชัย  โทร 4673  

     ผู้ประสานงาน    นางสาวสุธารตัน ์ เณรบางแก้ว โทร 4649 

5.4 ผู้รายงานผล    ดร.สังกัป  สุดสวาสดิ ์ โทร 4673 

     ผู้รายงานผล    นางสาวสุธารตัน ์ เณรบางแก้ว โทร 4649 

 

 6. หลักการและเหตุผล 
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีภารกิจหลักในการจัดการเรียนการสอน เพื่อผลิตบัณฑิตที่มี

คุณภาพ โดยภาควิชารับผิดชอบสอนการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาพยาธิวิทยากายวิภาค 

ดังนั น ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ จึงได้จัดโครงการพิธีมอบเสื อกาวน์แก่นิสิตสาขาวิชาพยาธิ
วิทยากายวิภาค ชั นปีที่ 3 ซึ่งจะเข้าศึกษารายวิชาการฝึกงานทางวิชาชีพพยาธิวิทยากายวิภาค เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นิสิต
สาขาวิชาพยาธิวิทยากายวิภาคตระหนักถึงการปฏิบัติตนในฐานะนักศึกษาพยาธิวิทยากายวิภาคอย่างเหมาะสมตลอดเวลาที่ศึกษา 
และมีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพพยาธิวิทยากายวิภาคและประพฤติตนเป็นบุคคลที่มีคุณค่าต่อสังคมต่อไป 
 
7. วัตถุประสงค์ 

1) เพือ่ให้นิสิตได้รับเสื อกาวนส์ั น ส าหรับการเตรยีมพร้อมเพื่อการฝึกงาน 
2) เพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นิสติ 
3) เพื่อสนับสนุนให้นิสิตได้ด าเนินการการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณลักษณะนิสติที่พึงประสงค์ 
4) เพื่อให้เกิดความสามัคคี และความผูกพัน ระหว่างคณาจารย/์เจ้าหน้าท่ี และนิสติ 

 
8.  เป้าหมายของโครงการ 
      8.1. เป้าหมายการด าเนินงาน 

เชิงผลผลิต(Output) 1. นิสิตมีความพร้อมในการออกไปฝึกงานตามแหล่งฝึกท่ีก าหนดไว ้
2. ผู้ปกครองนิสิตทราบถึงแหล่งฝกึท่ีนิสิตเข้าฝึกปฏิบัติ 

เชิงผลลัพธ์
(Outcome) 

1. นิสิตมีความภูมิใจในสาขาวิชาที่ศึกษา 
2. นิสิตได้ฝึกการท างานหรือกิจกรรมเป็นทีม และได้พัฒนาตนเองจากการด าเนินการจัดกจิกรรม 
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 8.2 กลุม่เป้าหมาย (รายกิจกรรม) 
เป้าหมาย หน่วยนับ จ านวน 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 
จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น คน 110 - - 
นิสิต คน 60 - - 
บุคลากรสายวิชาการ คน 20 - - 
บุคลากรสายสนับสนุน คน 8 - - 
ประชาชน/สังคม...(ผู้ปกครอง).... คน 22 - - 
ศิษย์เก่า......... คน - - - 
องค์กร/ระบบบริหารจัดการ........... ระบุหน่วยนับ... - - - 
หลักสตูร........... ระบุหน่วยนับ... 1 - - 
อื่นๆ....(วิทยากร)...... ระบุหน่วยนับ... 1 - - 

 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. 

กจิกรรมที่ 1              

ขั นวางแผนงาน (P) 
1.ประชุมก าหนดแนวทางใน
การด าเนินงาน 
2. แต่งตั งคณะกรรมการ
ด าเนินงาน 

            

   

          

ขั นด าเนินการ (D) 
1. ประชาสัมพันธ์การจัด
กิจกรรม 
2. ด าเนินงานตามกิจกรรม 

       

 

     

ขั นสรุปและประเมินผล (C) 
1. จัดท าสรุปและประเมินผล
โครงการ 

         

 

   

ขั นปรับปรุงตามผลการ
ประเมิน(A) 
1. วิเคราะห์การด าเนินงาน 
และน าข้อเสนอแนะไป
วางแผนปรับปรุงการจัด
โครงการในปีต่อไป 

         

 

   

รวม 10,000.-     1,000.- 8,000.-  1,000.-  
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9. งบประมาณ  
 9.1 แหล่งงบประมาณ 

  เงินรายได้ 10,000.-บาท        งบประมาณแผ่นดิน...................................บาท   
  แหล่งทุนภายนอก...............................บาท     เงินกู้...................................บาท   
กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานจัดการศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาธิวิทยากายวิภาค หมวดเงินอุดหนุน โครงการบริหารจัดการหลักสูตร 
9.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
       (รายกิจกรรมและระบุแหล่งเงินให้สอดคล้องกับข้อที่ 9.1) 

ล าดับ รายการ จ านวน (บาท) 
1. ค่าอาหารว่าง 3,600.- 
2. ค่าอาหารและเครื่องดื่ม 1,000.- 
3. ค่าเลี ยงรับรอง 1,000.- 
4. ค่าเบี ยเลี ยง ค่าเช่าท่ีพัก และคา่พาหนะ 1,000.- 
5. เงินตอบแทนวิทยากร 1,000.- 
6. เงินตอบแทนการปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการ 400.- 
7. ค่าของทีร่ะลึก 500.- 
8. ค่าวัสดุในโครงการ 1,000.- 
9. ค่าใช้สอยอ่ืนๆ 500.- 

 รวม 10,000.- 
*หมายเหตุ   ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 

 
10.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ (รายกิจกรรม) 

ล าดับ รายการ กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 
10.1 วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม มีนาคม-กรกฎาคม 2563 - - 
10.2 สถานท่ีจัดกิจกรรม คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

มหาวิทยาลยันเรศวร 
- - 

 
11. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPI) 

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

 ปริมาณ 
 
 
 คุณภาพ 

1. มีผู้เข้าร่วมโครงการอย่างน้อยรอ้ยละ 85 
ของจ านวนนิสิตและบุคลากรทั งหมดคณะ
วิทยาศาสตร์การแพทย ์
1. นิสิตได้ ด าเนินการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา
คุณลักษณะนสิิตตามอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลยั และพัฒนาคณุธรรม จริยธรรม 
ของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ อย่างน้อย 1 
กิจกรรม 

- - 
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12. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 สกอ.    ตัวชี วัดที ่ 1.1   สงป.   ตัวชี วัดที่.................  EdPEx   หมวดที่................. 
 ก.พ.ร   ตัวชี วัดที่.................  สมศ.   ตัวชี วัดที ่3,4   

 
13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1) นิสิตมีความภมูิใจในสาขาวิชาที่ตนศึกษา 
2) นิสิตได้ฝึกการท างานหรือกิจกรรมเป็นทีม และได้พัฒนาตนเองจากการด าเนินการจัดกจิกรรม 

 
14. การติดตามและประเมินผลโครงการ  (โปรดระบุให้ชัดเจน)  

1. การประเมินผลเชิงปริมาณ ตามตัวชี วัด (KPI) ที่ก าหนด 
 
 
 ....................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                   (ดร.สังกัป  สดุสวาสดิ์) 
 
                  .....................................................หัวหน้าภาควิชา 
                 (ผศ.พงษ์พิทักษ์ ภูติวัตร์) 
 
           .....................................................คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
                 (รศ.ดร.สุขกิจ  ยะโสธรศรีกลุ) 
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1. รหัสโครงการ  (ตามเล่มรายได้) โครงการบริหารจัดการหลักสูตร 
    รหัสโครงการ   กว.303/63  โครงการบริหารจัดการการท าวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี 
 

Value Chain    ต้นน  า   กลางน  า   ปลายน  า   
 
2.  ความสอดคล้องกับพันธกิจมหาวิทยาลัย 

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

 
3.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ  

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

   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลติบัณฑิตให้มีคณุภาพฯ 
  กลยุทธ์ที ่1.2 แนวทางการขับเคลื่อน 1.2.2 ตัวชี วัดที่ 1.2.2.1   หลัก    รอง 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพิม่ขีดความสามารถการวิจยั เพื่อสร้างนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ 
  กลยุทธ์ที ่2.1 แนวทางการขับเคลื่อน 2.1.1 ตัวชี วัดที ่2.1.1.1     หลัก รอง 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสรมิสร้างศักยภาพการให้บริการวิชาการเพื่อสร้างความเขม้แข็งให้แก่ชุมชน 
  กลยุทธ์ที่............ แนวทางการขับเคลื่อน........ ตัวชี วัดที่..............     หลัก    รอง 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม เพื่ออนุรักษ์ สืบสานและเช่ือมโยงกับประเพณีของท้องถิ่น 
  กลยุทธ์ที่............ แนวทางการขับเคลื่อน........ ตัวชี วัดที่..............     หลัก    รอง 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจดัการเชิงบูรณาการเพื่อความเข้มแข็งและยั่งยืน 
  กลยุทธ์ที.่.......... แนวทางการขับเคลื่อน…….. ตัวชี วัดที…่………….      หลัก    รอง 

 
 3.2 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน (ถ้ามี) 
       ประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย ์
   ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่1 และ 2 กลยุทธ์ที่ 1.1 และ 2.1 มาตรการที่ 1.1.1.5 และ 2.1.2.2 
 
4.  ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 4.1 ลักษณะการด าเนินงาน   โครงการ     การด าเนินงาน 

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

 
 
 

NU-PL-63 002 
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5.  ผู้รับผิดชอบ  
5.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ   ภาควิชากายวิภาคศาสตร ์คณะวทิยาศาสตร์การแพทย ์

5.2 ผู้รับผิดชอบ   ผศ.ดร.ณัฐธิยา  สกุลศักดิ ์ โทร 4645 

 5.3 ผู้ประสานงาน    ดร.ขนิษฐา ศรเีมืองวงศ์  โทร 4672 

    นางรุ่งรัตน์  ฉันทพานิช โทร 4705 

    นางสาวสุรีพร นาคอัง  โทร 4754 

 5.4 ผู้รายงานผล    ผศ.ดร.ณัฐธิยา  สกุลศักดิ ์ โทร 4645 

    นางสาวสุรีพร นาคอัง  โทร 4754 

 
 6. หลักการและเหตุผล 

ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวทิยาศาสตร์การแพทย์ มภีารกิจหลักในการจัดการเรียนการสอน เพื่อผลิตบณัฑติที่มีคณุภาพ 
โดยภาควิชาฯรับผิดชอบในการสอน การจัดการเรียนการสอนหลักสตูรระดับปริญญาตรี สาขาพยาธิวทิยากายวิภาค 

ดังนั นเพื่อให้กระบวนการจัดการเรียนการสอนของภาควิชาฯ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและเพื่อให้ได้บัณฑิตที่มี 
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ทั งคุณลักษณะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ คุณลักษณะตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตตลอดจน 
ตามนโยบายการพัฒนาศักยภาพบัณฑิตของมหาวิทยาลัย จึงมีความจ าเป็นต้องมีการจัดโครงการเพื่อพัฒนาความรู้ทางวิชาการและ 
เพิ่มพูนประสบการณ์ในการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในงานวิจัย เพื่อให้เกิดแนวความคิดในการพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ในวิชาชีพไปสู่  
งานวิจัย ซึ่งเป็นพื นฐานที่จะน าไปสู่การเกิดองค์ความรู้ สิ่งประดิษฐ์ ตลอดจนนวัตกรรมใหม่ที่มีป ระโยชน์ต่อมนุษย์ สังคมและ 
ประเทศชาติต่อไป  
 
7. วัตถุประสงค์ 
 1) เพื่อให้นิสิตมีความเข้าใจและมปีระสบการณ์ในกระบวนท าวิจัย 
 2) เพื่อให้นิสิตไดม้ีองค์ความรู้ใหมท่างวิชาการที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อวิทยานพนธ์ในระดับปรญิญาตรี 
 3) เพื่อฝึกฝนให้นสิิตมีความรับผดิชอบและเรียนรู้การปฏิบัตริ่วมกับนิสิตและอาจารย์ผูร้่วมโครงการวจิัย 
 
8.  เป้าหมายของโครงการ 
      8.1. เป้าหมายการด าเนินงาน 

เชิงผลผลิต(Output) 1. มีการส่งเสริมให้นิสิตได้ปฏิบัติงานท าวิจัย 
2. มีการสนับสนุนใหน้ิสติน าผลงานวิจัยไปน าเสนอในที่ประชุมวิชาการของคณะฯ 
3. สนับสนุนให้นิสติด าเนินการท าวิจัยที่มีการบรูณาการกับการเรียนการสอน 

เชิงผลลัพธ์
(Outcome) 

1. นิสิตมีประสบการณ์ในการปฎบิัติงานวิจัย 
2. นิสิตมีประสบการณ์ในการเข้ารว่มกิจกรรมการประชุมวิชาการหรอืน าเสนอผลงานในท่ี
ประชุมวิชาการของคณะฯ 
3. นิสิตได้พัฒนาแนวคิดในเชิงวิเคราะห์จากกระบวนการท าวิจัย 
4. นิสิตมีผลงานวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตร ี
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8.2 กลุม่เป้าหมาย (รายกิจกรรม) 
เป้าหมาย หน่วยนับ จ านวน 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมที่ 5 
จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ
จ านวนทั้งสิน้ 

คน 55 55 55 55 55 

นิสิต คน 35 35 35 35 35 
บุคลากรสายวิชาการ คน 20 20 20 20 20 
บุคลากรสายสนับสนุน คน - - - - - 
ประชาชน/สังคม....... คน - - - - - 
ศิษย์เก่า ..... คน - - - - - 
องค์กร/ระบบบริหารจัดการ
........... 

ระบุหน่วยนับ
... 

- - - - - 

หลักสตูร.......... หลักสตูร 1 1 1 1 1 
อืน่ๆ หน่วยงานภายนอก 
(แหล่งฝึก) 

ระบุหน่วยนับ
... 

- - - - - 

หมายเหตุ 
กิจกรรมที่ 1 เตรียมความพร้อมการจดัท าวิทยานิพนธ์ระดับปรญิญาตร ี
กิจกรรมที่ 2 สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ 
กิจกรรมที่ 3 ปฏิบัติงานวิจัยและจดัท ารูปเล่มวทิยานิพนธ์ระดับปริญญา 
กิจกรรมที่ 4 สอบป้องกันวิทยานิพนธ ์
กิจกรรมที่ 5 น าเสนอผลงานวิชาการในท่ีประชุมวิชาการของคณะฯ
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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 1,2,3,4,5              

ขั นวางแผนงาน (P) 
1.หลักสูตรประชุมก าหนดแนวทาง
และวางแผนการด าเนินงานในการ
ท าวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี  

  

  
 
 
  

         
 
 
  

        

ขั นด าเนินการ (D) 
1. ชี แจงแนวทางและเตรียมความ
พร้อมการท าวิทยานิพนธ์ระดับ
ปริญญาตรีแก่นิสิต 
2. นิสิตเลือกอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์  
3. นิสิตสอบโครงร่างวิทยานิพนธ ์
4. นิสิตปฏิบตัิงานวิจัย 
5. นิสิตสอบป้องกันวิทยานิพนธ ์
6. นิสิตน าผลงานวิจัยในท่ีประชุม
วิชาการของคณะฯ  

 

  

   

 

      

ขั นสรุปและประเมินผล (C) 
1. จัดท าสรุปและประเมินผล
โครงการ 

        

 

    

ขั นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A) 
1. วิเคราะห์การด าเนินงาน และน า 
ข้อเสนอแนะไปวางแผนปรับปรุง
การจัดโครงการในปีต่อไป 

         

 

   

รวม 64,000.-   30,000.-  30,000.-  2,000-  2,000-  
 

9. งบประมาณ  
 9.1 แหล่งงบประมาณ 

  เงินรายได้ 64,000.-บาท        งบประมาณแผ่นดิน...................................บาท   
  แหล่งทุนภายนอก...............................บาท     เงินกู้...................................บาท   
กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานจัดการศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์   

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาธิวิทยากายวิภาค หมวดเงินอุดหนุน  โครงการบริหารจัดการหลักสูตร 
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9.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
       (รายกิจกรรมและระบุแหล่งเงินให้สอดคล้องกับข้อที่ 9.1) 

ล าดับ รายการ จ านวน (บาท) 
1 ค่าอาหารว่าง 1,000.- 
2 ค่าอาหารและเครื่องดื่ม 1,000.- 
3 ค่าวัสดุและสารเคมี 60,000.- 
4 ค่าวัสดุในโครงการ 1,000.- 
5 ค่าใช้สอยอ่ืนๆ 1,000.- 

 รวม 64,000.- 
*หมายเหตุ   ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 

 
10.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ (รายกิจกรรม) 

ล าดั
บ 

รายการ กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมที่ 5 

10.1 วัน  เวลา ในการ
จัดกิจกรรม 

ตุลาคม 2562 – 
พฤศจิกายน 2562 

พฤศจิกายน 2562 
– ธันวาคม 2562 

ตุลาคม 2562 –  
มีนาคม 2563 

มีนาคม 2563 – 
เมษายน 2563 

เมษายน 2563 – 
พฤษภาคม 2563 

10.2 สถานท่ีจัด
กิจกรรม 

คณะวิทยาศาสตร์
การแพทย์ 
มหาวิทยาลยั
นเรศวร 

คณะวิทยาศาสตร์
การแพทย์ 
มหาวิทยาลยั
นเรศวร 

คณะวิทยาศาสตร์
การแพทย์ 
มหาวิทยาลยั
นเรศวร 

คณะวิทยาศาสตร์
การแพทย์ 
มหาวิทยาลยั
นเรศวร  

คณะวิทยาศาสตร์
การแพทย์ 
มหาวิทยาลยั
นเรศวร หรือ
สถานท่ีจัดประชุม
วิชาการ 

 
11. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPI) 

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

 ปริมาณ 
 
 
 
 
 
 คุณภาพ 
 

1. นิสิตได้รับคู่มือท่ีมี
รายละเอียดเกี่ยวกับ
การท าวิทยานิพนธ์ 
ระดับปริญญาตร ี
จ านวน 1 เล่ม 
 
1. นิสิตได้มีความ
เข้าใจในขั นตอนการ
ท าวิทยานิพนธ ์และ
สามารถด าเนินการ
ท าวิทยานิพนธ์ได้จน
ส าเรจ็ 

1. นิสิตจัดท าโครง
ร่างวิทยานิพนธ์ 
จ านวน 1 เล่มต่อ 1 
โครงการวิจัย 
 
 
1. นิสิตมีแผนงานใน
การด าเนินงานวิจยั
ตามรายละเอียดที่
ระบุในโครงร่าง
งานวิจยั  
 

1. นิสิตทุกคนได้
ปฏิบัติงานวิจัยตาม
โครงร่างวิจัย 
 
 
 
1. นิสิตมีผลงานวิจัย
ที่สามารถน าไปเป็น
ข้อมูลในการเขียน
เล่มวิทยานิพนธ์  

1. นิสิตจัดท าเล่ม
วิทยานิพนธ์ฉบับ
สมบูรณ์ จ านวน 1 
เล่มต่อ 1 
โครงการวิจัย 
 
1. นิสิตได้รับ
ประสบการณ์ในการ
ปฎิบัติงานวิจัยและ 
สามารถปฏิบัติ
งานวิจัยจนลุล่วง
ตามกรอบระยะเวลา

1. โครงการวิจัยทุก
โครงการ ได้น าเสนอ
ในที่ประชุมวิชาการ
ที่จัดโดยคณะฯ 
 
 
1. โครงการวิจัยของ
นิสิตผา่นการ
น าเสนอต่อผู้
กรรมการและ
ผู้สนใจในที่ประชุม
วิชาการที่จัดโดย
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 ของรายวิชา คณะฯ 
ประเภท ตัวชี้วัดความส าเร็จ (KPI) 

กิจกรรมที่ 1 กจิกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมที่ 5 
 คุณภาพ 
(ต่อ) 
 

 2. นิสิตผ่านการสอบ
โครงร่างงานวิจัย 

 
  

 2. โครงการวิจัยของ
นิสิต ได้รับรางวัล
จากการน าเสนอในที่
ประชุมวิชาการ 
อย่างน้อย 1 
โครงการ 

 
12. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 

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

 

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1) นิสิตเกิดความรู้ความเข้าในกระบวนการน าองค์ความรู้ไปใช้ในงานวิจัย เพื่อท าวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี 
 2) นิสิตมีประสบการณ์ในการท าวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี 
 3) นิสิตมีประสบการณ์ในการน าเสนอผลงานจากการท าวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี 
 
14. การติดตามและประเมินผลโครงการ  (โปรดระบุให้ชัดเจน)  

1. การประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ ตามตัวชี วัด (KPI) ที่ก าหนด 
 
 
 ....................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                   (ผศ.ดร.ณัฐธิยา  สกุลศักดิ์) 
 
                  .....................................................หัวหน้าภาควิชา 
                 (ผศ.พงษ์พิทักษ์  ภูติวัตร์) 
 
           .....................................................คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
                 (รศ.ดร.สุขกิจ  ยะโสธรศรีกลุ) 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

259 

 

 
 
 
1. รหัสโครงการ  (ตามเล่มรายได้) โครงการบริหารจัดการหลักสูตร 
    รหัสโครงการ   กว.304/63 โครงการบริหารจัดการการฝึกงานและสหกิจศึกษาระดับปริญญาตรี 
 

Value Chain    ต้นน  า   กลางน  า   ปลายน  า   
 
2.  ความสอดคล้องกับพันธกิจมหาวิทยาลัย 

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

 
3.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ  

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

   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลติบัณฑิตให้มีคณุภาพฯ 
  กลยุทธ์ที ่1.1 แนวทางการขับเคลื่อน 1.1.4 ตัวชี วัดที่ 1.1.4.1-2  หลัก    รอง 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพิม่ขีดความสามารถการวิจยั เพื่อสร้างนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ 
  กลยุทธ์ที.่............ แนวทางการขับเคลื่อน........ ตัวชี วัดที.่............     หลัก    รอง 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสรมิสร้างศักยภาพการให้บริการวิชาการเพื่อสร้างความเขม้แข็งให้แก่ชุมชน 
  กลยุทธ์ที่............ แนวทางการขับเคลื่อน........ ตัวชี วัดที่..............     หลัก    รอง 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม เพื่ออนุรักษ์ สืบสานและเช่ือมโยงกับประเพณีของท้องถิ่น 
  กลยุทธ์ที่............ แนวทางการขับเคลื่อน........ ตัวชี วัดที่..............     หลัก    รอง 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจดัการเชิงบูรณาการเพื่อความเข้มแข็งและยั่งยืน 
  กลยุทธ์ที........... แนวทางการขับเคลื่อน…….. ตัวชี วัดที…่………….      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     การด าเนินงาน 

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

 
 

NU-PL-63 002 
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5.  ผู้รับผิดชอบ  

5.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ   ภาควิชากายวิภาคศาสตร ์

5.2 ผู้รับผิดชอบ   ดร.ชาครยิา พรมสุบรรณ ์ โทร 4675  

5.3 ผู้ประสานงาน   ดร.เขมสิา  ศรีเสน  โทร 4675 

     นางสาวสุธารตัน ์ เณรบางแก้ว โทร 4649  

5.4 ผู้รายงานผล   ดร.ชาครยิา พรมสุบรรณ ์ โทร 4675 

     นางสาวสุธารตัน ์ เณรบางแก้ว โทร 4649 

 6. หลักการและเหตุผล 
ภาควิชามีพันธกิจหลักในการจัดการเรียนการสอน เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ รวมทั งการวิจัย เพื่อเป็นการสร้างองค์

ความรู้ใหม่ และพัฒนาทักษะด้านการวิจัยแก่นิสิต นอกจากนี ยังมีพันธกิจด้านการบริการวิชาการแก่สังคม ซึ่งเป็นการน าองค์
ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยรวมทั งความรู้ทางด้านการเรียนสอน ไปเผยแพร่ให้กับประชาชนหรือหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งในการผลิต
บัณฑิตให้มีคุณภาพ มีความรู้ ทักษะ และความสามารถ รวมทั งมีคุณธรรมและจริยธรรม ความรับผิดชอบ ความสามารถท างาน
ร่วมกับผู้อื่นได้ จ าเป็นที่จะต้องผ่านรายวิชาการฝึกงานและสหกิจศึกษา เพื่อเป็นการเสริมสร้างทักษะ และเพิ่มพูนประสบการณ์ใน
สายวิชาชีพ รวมทั งมีทักษะด้านการปฏิบัติงานวิจัยจริง ภาควิชาจึงต้องมีจัดตั งโครงการบริหารจัดการการฝึกงานและสหกิจศึกษา
ระดับปริญญาตรี เพื่อก ากับ ติดตาม และสนับสนุนการฝึกประสบการณ์ทางวิชาชีพทางด้านพยาธิวิทยากายวิภาคของนิสิต เพื่อ
ผลิตบัณฑิต และเพื่อตอบสนองความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต รวมทั งเพื่อสร้างองค์ความรู้และเครือข่ายด้านการวิจัย ในการปฏิบัติ
โครงงานวิจัยสหกิจศึกษากับหน่วยงานภายนอก ซึ่งถือเป็นเป้าหมายหลักของมหาวิทยาลัยที่ต้องการจะผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ ทั งคุณลักษณะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ และคุณลักษณะตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต  
 

7. วัตถุประสงค์ 
1) เพื่อเตรียมความพร้อม ก ากับ และตดิตาม การฝึกงานและสหกิจศึกษาของนิสิต 

 2) เพื่อส่งเสริมให้นิสิตมคีุณลักษณะตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิแห่งชาติ และคณุลักษณะตามความตอ้งการของผู้ใช้บัณฑิต 
 3) เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูสู้่การพฒันาด้านการเรียนการสอนและ/หรือการวิจัยกับหน่วยงานภายนอก 

 

8.  เป้าหมายของโครงการ 
      8.1. เป้าหมายการด าเนินงาน 

เชิงผลผลิต(Output) 1. มีการจัดกิจกรรมชี แจงและเตรยีมความพร้อมการฝึกงานและสหกิจศึกษาแก่นิสิต 
2. มีการจัดกิจกรรมการน าเสนอการฝึกงานและสหกิจศึกษาของนิสติ 
3. มีการจัดท างานวิจัยจากโครงงานสหกิจศึกษา เพื่อเข้าร่วมน าเสนอในท่ีประชุมระดบัคณะหรือ
มหาวิทยาลยั 
4. มีการจัดโครงการนเิทศการฝึกงานและสหกิจศึกษาให้แก่นสิิต 

เชิงผลลัพธ์
(Outcome) 

1. นิสิตมึความรู้ความเข้าใจ รับทราบถึงแนวปฏิบัติ กฎระเบียบ ข้อบังคับ ในการฝึกงานและสห
กิจศึกษา 
2. นิสิตได้รับประสบการณ์การปฏบิัติงานในสายวิชาชีพ รวมทั งมีความรู้ ทักษะ และความ 
สามารถ รวมทั งมีคณุธรรมและจรยิธรรม ความรับผิดชอบ ความสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 
3. นิสิตมีผลงานวิจัยจากโครงงานสหกิจศึกษา รวมทั งได้เข้าร่วมน าเสนองานวิจัยในท่ีประชุม
ระดับคณะหรือมหาวิทยาลัย 
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4. มีเครือข่ายระหว่างมหาวิทยาลยักับหน่วยงานภายนอก 
8.2 กลุม่เป้าหมาย (รายกิจกรรม) 

เป้าหมาย หน่วยนับ จ านวน 
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมที่ 4 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวน
ทั้งสิ้น 

คน 45 75 75 45 

นิสิต คน 35 65 65 35 
บุคลากรสายวิชาการ คน 7 7 7 7 
บุคลากรสายสนับสนุน คน 3 3 3 3 
ประชาชน/สังคม....... คน - - - - 
ศิษย์เก่า......... คน - - - - 
องค์กร/ระบบบริหารจัดการ........... ระบุหน่วยนับ

... 
- - - - 

หลักสตูร...... ระบุหน่วยนับ
... 

1 1 1 1 

อื่นๆ หน่วยงานภายนอก (แหล่งฝกึ) ระบุหน่วยนับ
... 

- - - 10 

 
หมายเหตุ 
กิจกรรมที่ 1 ชี แจงการฝึกงานและสหกิจศึกษา 
กิจกรรมที่ 2 น าเสนอการฝึกงานและสหกิจศึกษา 
กิจกรรมที่ 3 น าเสนอโครงงานวิจัยสหกจิศึกษา 
กิจกรรมที่ 4 นิเทศการฝึกงานและสหกิจศึกษา 
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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 1,2,3,4                           

ขั นวางแผนงาน (P) 
1.ประชุมก าหนดแนวทางในการ
ด าเนินงาน  

  

  

                     

ขั นด าเนินการ (D) 
1. น าเสนอผลการฝึกงาน และชี แจง
ข้อปฏิบัติสหกจิศึกษา 
2. นิเทศการฝึกสหกิจศึกษา 
3. น าเสนอผลการฝึกสหกจิศึกษาและ
โครงงานวิจัย 
4. ชี แจงข้อปฏิบัติการฝึกงาน 
5. นิเทศการฝึกงาน 

 

 

 

 

  

  

  

 

  

ขั นสรุปและประเมินผล (C) 
1. จัดท าสรุปและประเมินผลโครงการ 

           
 

 

ขั นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A) 
1. ปรับปรุงโครงการตามการสรุปและ
ประเมินผล 

            

 

รวม 90,000.-   5,000.-  20,000.-  20,000.-  45,000.-  
 

9. งบประมาณ  
 9.1 แหล่งงบประมาณ 

  เงินรายได้ 90,000.-บาท        งบประมาณแผ่นดิน...................................บาท   
  แหล่งทุนภายนอก...............................บาท     เงินกู้...................................บาท   
กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานจัดการศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์   

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาธิวิทยากายวิภาค หมวดเงินอุดหนุน  โครงการบริหารจัดการหลักสูตร 
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9.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
       (รายกิจกรรมและระบุแหล่งเงินให้สอดคล้องกับข้อที่ 9.1) 

ล าดับ รายการ จ านวน (บาท) 
1. ค่าเบี ยเลี ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ 68,700.- 
2. ค่ารถตู้เช่าพร้อมน  ามัน 3,600.- 
3. ค่าวัสดุเชื อเพลง 4,000.- 
4. เงินสมทบพนักงานขับรถ 1,000.- 
5. ค่าอาหารว่าง 500.- 
6. ค่าอาหารและเครื่องดื่ม 2,000.- 
7. ค่าเลี ยงรับรอง 1,500.- 
8. ค่าของที่ระลึก 4,000.- 
9. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการ 1,000.- 
10. ค่าจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม 1,000.- 
11. ค่าบริการไปรษณีย์ 200.- 
12. ค่าวัสดุในโครงการ 500.- 
13. ค่าใช้สอยอ่ืนๆ 2,000.- 

 รวม 90,000.- 
*หมายเหตุ   ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 

 
10.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ (รายกิจกรรม) 

ล าดั
บ 

รายการ กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมที่ 4 

10.1 วัน  เวลา ในการจัด
กิจกรรม 

ตุลาคม-พฤศจิกายน 
2562 และ เมษายน-
พฤษภาคม 2563 

มีนาคม-เมษายน 
2563 

มีนาคม-เมษายน 
2563 

ธันวาคม 2562-
มกราคม 2563 และ 
มิถุนายน-สิงหาคม 
2563 

10.2 สถานท่ีจัดกิจกรรม คณะวิทยาศาสตร์
การแพทย์ มหาวิทยาลัย
นเรศวร 

คณะวิทยาศาสตร์
การแพทย์ 
มหาวิทยาลยันเรศวร 

คณะวิทยาศาสตร์
การแพทย์ 
มหาวิทยาลยันเรศวร 

คณะวิทยาศาสตร์
การแพทย์ 
มหาวิทยาลยันเรศวร 
และแหล่งฝึก 
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11. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPI) 
ประเภท ตัวชี้วัดความส าเร็จ (KPI) 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมที่ 4 
 ปริมาณ 
 
 
 
 
 
 คุณภาพ 
 

1. นิสิตทุกคน ไดเ้ข้าร่วมรับ
ฟังการชี แจ้งความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ หลักเกณฑ์
และข้อปฏิบตัิในการฝึกงาน
และสหกิจศึกษา 
 
1. นิสิตทุกคนมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ หลักเกณฑ์
และข้อปฏิบตัิในการฝึกงาน
และสหกิจศึกษา 

1. นิสิตทุกคน ได้
น าเสนอเกี่ยวกับผลการ
ฝึกงานและสหกิจศึกษา 
 
 
 
1. หลักสูตรได้ข้อมูลใน
การปรับปรุงหรือจัดท า
แผนการฝึกงานและสห
กิจศึกษาให้กับนิสิต 

1. นิสิตทุกคน ได้น าเสนอ
ผลงานวิจัยในโครงการสห
กิจศึกษา 
 
 
 
1. หลักสูตรมีเครือข่ายใน
การท างานวิจัยกับแหล่ง
ฝึกงานภายนอก 

1. นิสิตทุกคน ไดร้ับ
การประเมินจากการ
นิเทศของอาจารย์ ใน
รายวิชาฝึกงานและสห
กิจศึกษา 
 
1. หลักสูตรได้ข้อมูลใน
การปรับปรุงหรือจัดท า
แผนการฝึกงานและสห
กิจศึกษาให้กับนิสิต 
2. หลักสูตรมีเครือข่าย
ในการขอสนับสนุน
ข้อมูลความรู้ต่างๆ หรือ
ทรัพยากรที่ใช้ในการ
เรียนการสอน กับแหล่ง
ฝึกงานภายนอก 

 

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

 

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1) นิสิตมีความรู้ความเข้าใจ รับทราบถึงแนวปฏิบัติ กฎระเบยีบ ข้อบังคับ ในการฝึกงานและสหกิจศึกษา 
2) นิสิตไดร้ับประสบการณ์การปฏบิัติงานในสายวิชาชีพ รวมทั งมีความรู้ ทักษะ และความสามารถ รวมทั งมีคุณธรรมและ

จริยธรรม ความรับผดิชอบ ความสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 
3) นิสิตมีผลงานวิจัยจากโครงงานสหกิจศึกษา รวมทั งได้เข้าร่วมน าเสนองานวิจัยในท่ีประชุมระดับคณะและมหาวิทยาลัย 
4) มีเครือข่ายระหว่างมหาวิทยาลยักับหน่วยงานภายนอก 
5) มีแผนปฏิบัติการการฝึกงานและสหกิจศึกษาส าหรับนิสติ ประจ าปี 2564 
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14. การติดตามและประเมินผลโครงการ  (โปรดระบุให้ชัดเจน)  
1. การประเมินผลเชิงปริมาณ ตามตัวชี วัด (KPI) ที่ก าหนด 
2. การประเมินผลเชิงคุณภาพ จากแบบประเมินในแต่ละกิจกรรมยอ่ย 

 
 
 ....................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                   (ดร.ชาคริยา พรมสบุรรณ์) 
 
                  .....................................................หัวหน้าภาควิชา 
                 (ผศ.พงษ์พิทักษ์ ภูติวัตร์) 
 
           .....................................................คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
                 (รศ.ดร.สุขกิจ  ยะโสธรศรีกลุ) 
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1. รหัสโครงการ  (ตามเล่มรายได้) โครงการบริหารจัดการหลักสูตร 
    รหัสโครงการ   กว.305/63 โครงการปัจฉมินิเทศแก่นิสิตสาขาวิชาพยาธิวิทยากายวิภาค 
 

Value Chain    ต้นน  า   กลางน  า   ปลายน  า   
 
2.  ความสอดคล้องกับพันธกิจมหาวิทยาลัย 

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

 
3.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ  

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

   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลติบัณฑิตให้มีคณุภาพฯ 
  กลยุทธ์ที ่1.4 แนวทางการขับเคลื่อน 1.4.1 ตัวชี วัดที่ 1.4.1.1-3  หลัก    รอง 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพิม่ขีดความสามารถการวิจยั เพื่อสร้างนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ 
  กลยุทธ์ที.่............ แนวทางการขับเคลื่อน........ ตัวชี วัดที.่............     หลัก    รอง 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสรมิสร้างศักยภาพการให้บริการวิชาการเพื่อสร้างความเขม้แข็งให้แก่ชุมชน 
  กลยุทธ์ที่............ แนวทางการขับเคลื่อน........ ตัวชี วัดที่..............     หลัก    รอง 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม เพื่ออนุรักษ์ สืบสานและเช่ือมโยงกับประเพณีของท้องถิ่น 
  กลยุทธ์ที่............ แนวทางการขับเคลื่อน........ ตัวชี วัดที่..............     หลัก    รอง 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจดัการเชิงบูรณาการเพื่อความเข้มแข็งและยั่งยืน 
  กลยุทธ์ที.่........... แนวทางการขับเคลื่อน…….. ตัวชี วัดที…่………….      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     การด าเนินงาน 

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

 

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

5.2 ผู้รับผิดชอบ   ดร.เขมสิา  ศรีเสน   โทร 4675  

5.3 ผู้ประสานงาน   ดร.เทวรตัน์ คุ้มจันทึก  โทร 4670 

     นางสาวสุรีพร นาคอัง  โทร 4754 

5.4 ผู้รายงานผล   ดร.เขมสิา  ศรีเสน   โทร 4675 

     นางสาวสุรีพร นาคอัง  โทร 4754 

 6. หลักการและเหตุผล 
ภาควิชามีพันธกิจหลักในการจัดการเรียนการสอน เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ รวมทั งการวิจัย เพื่อเป็นการสร้างองค์

ความรู้ใหม่ และพัฒนาทักษะด้านการวิจัยแก่นิสิต นอกจากนี ยังมีพันธกิจด้านการบริการวิชาการแก่สังคม ซึ่งเป็นการน าองค์
ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยรวมทั งความรู้ทางด้านการเรียนสอน ไปเผยแพร่ให้กับประชาชนหรือหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งในการผลิต
บัณฑิตให้มีคุณภาพ มีความรู้ ทักษะ และความสามารถ รวมทั งมีคุณธรรมและจริยธรรม ความรับผิดชอบ ความสามารถท างาน
ร่วมกับผู้อื่นได้ ในทุกปีจะมีนิสิตส าเร็จการศึกษาเพื่อออกไปประกอบอาชีพ ซึ่งจะต้องท างานร่วมกับคนอ่ืนๆ ในสังคม การมีความ
พร้อมทางด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสาขาวิชาชีพก่อนที่จะออกไปประกอบอาชีพจึงมีความส าคัญยิ่ง  ในสภาวะเศรษฐกิจ 
สังคมปัจจุบันซึ่งจะมีการเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา ด้วยเหตุผลดังกล่าว ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ จึงได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศขึ น 
เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนิสิตที่ก าลังจะส าเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิต ให้ก้าวเข้าสู่วิชาชีพอย่างมั่นคง รวมทั งเพื่อเป็นการแสดง
ความยินดีแก่นิสิตที่ก าลังจะส าเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

  
7. วัตถุประสงค์ 

1) เพื่อใหน้ิสิตทีจ่ะส าเร็จการศึกษารู้ถึงแนวทางการประกอบอาชีพหลังส าเร็จการศึกษา  
 2) เพื่อใหน้ิสิตมีความพร้อมในการก้าวสู๋วิชาชีพและการศึกษาต่อ 

 

8.  เป้าหมายของโครงการ 
      8.1. เป้าหมายการด าเนินงาน 

เชิงผลผลิต(Output) 1. เตรียมความพร้อมให้กับนสิิตกอ่นที่จะจบการศึกษา ในการเตรยีมตัวก่อนสมัครงาน ทั งใน
องค์กรภาครัฐและเอกชน 
2. นิสิตได้รับความรู้และค าแนะน าแนวทางการประกอบอาชีพให้ประสบผลส าเรจ็ รวมทั ง
ค าแนะน าเกี่ยวกับการศึกษาต่อ 
3. นิสิตได้รับความรู้และแนวคิดส าหรับเป็นแนวทางในการท างานรว่มกับผู้อื่นในสังคม 
4. มีความผูกพันระหว่างนิสติ คณาจารย์ เพื่อน และนิสติรุ่นน้อง    

เชิงผลลัพธ์
(Outcome) 

1. มึความความพร้อมเป็นบณัฑิตที่มีคุณภาพ เมื่อความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสมัครงาน 
2. ความมีรู้ในแนวทางการประกอบอาชีพให้ประสบผลส าเรจ็ รวมทั งการศึกษาต่อ 
3. มีความรู้และแนวคิดส าหรับเปน็แนวทางในการท างานร่วมกับผู้อืน่ในสังคม 
4. มีความผูกพันระหว่างนิสติ คณาจารย์ เพื่อน และนิสติรุ่นน้อง    
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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 71 71 71 70 

นิสิต คน 50 50 50 50 
บุคลากรสายวิชาการ คน 17 17 17 17 
บุคลากรสายสนับสนุน คน 3 3 3 3 
ประชาชน/สังคม....... คน - - - - 
ศิษย์เก่า......... คน - - - - 
องค์กร/ระบบบริหารจัดการ........... ระบุหน่วยนับ

... 
- - - - 

หลักสตูร………. หลักสตูร 1 1 1 1 
อื่นๆ ...(วิทยาการ)..... ที ่ 1 1 1 - 

 
หมายเหตุ 
กิจกรรมที่ 1 บรรยายความรู้ “การพัฒนาบุคลกิภาพและเทคนิคการสัมภาษณ์งาน” 
กิจกรรมที่ 2 ฝึกเขยีนประวัตเิพื่อเตรียมความพร้อมส าหรับสมคัรงาน  
กิจกรรมที่ 3 เทคนิคการสัมภาษณ์งานเพื่อเป็นการปูพื นฐานในการสมัภาษณ์จริง 
กิจกรรมที่ 4 รับโอวาทจากคณาจารย์และการรว่มแสดงความยินด ี
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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 1,2,3,4                           

ขั นวางแผนงาน (P) 
1.ประชุมก าหนดแนวทางใน
การด าเนินงาน 
2. แต่งตั งคณะกรรมการ
ด าเนินงาน 

  

  

      

  

             

ขั นด าเนินการ (D) 
1. ประชาสัมพันธ์การจัด
กิจกรรม 
2. ด าเนินงานตามกิจกรรม 

  

  

         

ขั นสรุปและประเมินผล (C) 
1. จัดท าสรุปและ
ประเมินผลโครงการ 

        

 

    

ขั นปรับปรุงตามผลการ
ประเมิน(A) 
1. วิเคราะห์การด าเนินงาน 
และน า 
ข้อเสนอแนะไปวางแผน
ปรับปรุงการจดัโครงการใน
ปีต่อไป 

        

 

    

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

 
9. งบประมาณ  
 9.1 แหล่งงบประมาณ 

  เงินรายได้ 15,000.-บาท        งบประมาณแผ่นดิน...................................บาท   
  แหล่งทุนภายนอก...............................บาท     เงินกู้...................................บาท   
กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานจัดการศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์   

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาธิวิทยากายวิภาค หมวดเงินอุดหนุน  โครงการบริหารจัดการหลักสูตร 
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9.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
       (รายกิจกรรมและระบุแหล่งเงินให้สอดคล้องกับข้อที่ 9.1) 

ล าดับ รายการ จ านวน (บาท) 
1. ค่าเบี ยเลี ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ 1,200.- 
2. ค่ารถตู้เช่าพร้อมน  ามัน 2,800.- 
3. ค่าวัสดุเชื อเพลง 1,000.- 
4. เงินสมทบพนักงานขับรถ 200.- 
5. ค่าตอบแทนวิทยากร 4,000.- 
6. ค่าอาหารว่าง 500.- 
7. ค่าอาหารและเครื่องดื่ม 2,000.- 
8. ค่าเลี ยงรับรอง 1,400.- 
9. ค่าของที่ระลึก 500.- 
10. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการ 400.- 
11. ค่าวัสดุในโครงการ 500.- 
12. ค่าใช้สอยอื่นๆ 500.- 

 รวม 15,000.- 
*หมายเหตุ   ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 

 
10.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ (รายกิจกรรม) 

ล าดั
บ 

รายการ กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมที่  

10.1 วัน  เวลา ในการจัด
กิจกรรม 

ธันวาคม 2562 - เมษายน   
2563 

ธันวาคม 2562 - 
เมษายน   2563 

ธันวาคม 2562 - 
เมษายน   2563 

ธันวาคม 2562 - 
เมษายน   2563 

10.2 สถานท่ีจัดกิจกรรม คณะวิทยาศาสตร์
การแพทย์ มหาวิทยาลัย
นเรศวร 

คณะวิทยาศาสตร์
การแพทย์ 
มหาวิทยาลยั
นเรศวร 

คณะวิทยาศาสตร์
การแพทย์ 
มหาวิทยาลยันเรศวร 

คณะวิทยาศาสตร์
การแพทย์ 
มหาวิทยาลยันเรศวร 

 
11. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPI) 

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

 ปริมาณ 
 
 
 
 
 

1. มีผู้เข้าร่วมโครงการอย่าง
น้อยร้อยละ 85 ของจ านวนนิสิต
และบุคลากรทั งสายวิชาการ
และสายสนับสนุนของภาควิชา 
 

1. มีผู้เข้าร่วมโครงการ
อย่างน้อยร้อยละ 85 
ของจ านวนนิสิตและ
บุคลากรทั งสาย
วิชาการและสาย
สนับสนุนของภาควิชา 

1. มีผู้เข้าร่วมโครงการ
อย่างน้อยร้อยละ 85 
ของจ านวนนิสิตและ
บุคลากรทั งสาย
วิชาการและสาย
สนับสนุนของภาควิชา 

1. มีผู้เข้าร่วมโครงการ
อย่างน้อยร้อยละ 85 
ของจ านวนนิสิตและ
บุคลากรทั งสาย
วิชาการและสาย
สนับสนุนของภาควิชา 
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ประเภท ตัวชี้วดัความส าเร็จ (KPI) 
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมที่ 4 

 คุณภาพ 1. นิสิตได้รับความรู้ “การพัฒนา
บุคลิกภาพและเทคนิคการ
สัมภาษณ์งาน” 

1. นิสิตได้ฝึกเขียน
ประวัตเิพื่อเตรียมความ
พร้อมส าหรบัสมัครงาน
ได้อย่างถูกต้อง  

1. นิสิตได้รับความรู้
ทางเทคนิคการ
สัมภาษณ์งานเพื่อเป็น
การปูพื นฐานในการ
สัมภาษณ์จริง 

1. นิสิตและบุคลากร
ทั งสายวิชาการและ
สายสนบัสนุนได้เข้า
ร่วมแสดงความยินดี
กับนิสิตหลักสตูร
วิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาพยาธิวิทยา
กายวิภาคที่จบ
การศึกษา  

 
12. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 

 สกอ.    ตัวชี วัดที ่ 1.1   สงป.   ตัวชี วัดที่.................  EdPEx   หมวดที่................. 
 ก.พ.ร   ตัวชี วัดที่.................  สมศ.   ตัวชี วัดที ่3,4   
  

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1) มึความความพร้อมเป็นบณัฑติที่มคีุณภาพ เมื่อความรูค้วามเข้าใจเกีย่วกับการสมัครงาน 

2) ความมีรู้ในแนวทางการประกอบอาชีพให้ประสบผลส าเร็จ รวมทั งการศึกษาต่อ 
3) นิสิตมีความภมูิใจในสาขาวิชาที่ตนศึกษา 
4) นิสิตมีความรู้และแนวคดิส าหรับเป็นแนวทางในการท างานร่วมกับผูอ้ื่นในสังคม  
5) ความผูกพันระหว่างนิสติ คณาจารย์ เพื่อน และนสิิตรุ่นน้อง    

  
14. การติดตามและประเมินผลโครงการ  (โปรดระบุให้ชัดเจน)  

1. การประเมินผลเชิงปริมาณ ตามตัวชี วัด (KPI) ที่ก าหนด 
 
 
 ....................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                   (ดร.เขมสิา  ศรีเสน) 
 
                  .....................................................หัวหน้าภาควิชา 
                 (ผศ.พงษ์พิทักษ์ ภูติวัตร์) 
 
           .....................................................คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
                 (รศ.ดร.สุขกิจ  ยะโสธรศรีกลุ) 
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1. รหสัโครงการ  (ตามเล่มรายได้) โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
   รหัสโครงการ    กว.401/63   โครงการพัฒนาอาจารยผ์ู้สอนทางด้านพยาธิวิทยากายวิภาค 
 

Value Chain   ต้นน  า   กลางน  า  ปลายน  า   
 
2.  ความสอดคล้องกับพันธกิจ 

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

 

3.  ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) 
3.1  นโยบายมหาวิทยาลัย  

  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลติบัณฑิตให้มีคณุภาพฯ 
  กลยุทธ์ที ่1.2 แนวทางการขับเคลื่อน 1.2.2 ตัวชี วัดที่ 1.2.2.1  หลัก    รอง 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพิม่ขีดความสามารถการวิจยั เพื่อสร้างนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ 
  กลยุทธ์ที.่............ แนวทางการขับเคลื่อน........ ตัวชี วัดที.่............     หลัก    รอง 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสรมิสร้างศักยภาพการให้บริการวิชาการเพื่อสร้างความเขม้แข็งให้แก่ชุมชน 
  กลยุทธ์ที่............ แนวทางการขับเคลื่อน........ ตัวชี วัดที่..............     หลัก    รอง 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม เพื่ออนุรักษ์ สืบสานและเช่ือมโยงกับประเพณีของท้องถิ่น 
  กลยุทธ์ที่............ แนวทางการขับเคลื่อน........ ตัวชี วัดที่..............     หลัก    รอง 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจดัการเชิงบูรณาการเพื่อความเข้มแข็งและยั่งยืน 
  กลยุทธ์ที.่........... แนวทางการขับเคลื่อน…….. ตัวชี วัดที…่………….      หลัก    รอง 

 
 3.2 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน (ถ้ามี) 

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

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

  5.2 ผู้รับผิดชอบ      ดร.อชิรญา ธรรมศักดิ์ชัย โทร 4726 

 5.3 ผู้ประสานงาน   ดร.ทนพ.ณัฐวุฒิ เจริญผล  โทร 4670 
    นางสาวสุธารตัน์   เณรบางแก้ว     โทร 4705    

 5.4 ผู้รายงานผล     ดร.อชิรญา ธรรมศักดิ์ชัย โทร 4670 

    นางสาวสุธารตัน์   เณรบางแก้ว     โทร 4649 

 
 6. หลักการและเหตุผล 

ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ได้เปิดหลักสูตรใหม่ ระดับปริญญาตรีของภาควิชา คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาธิ
วิทยากายวิภาค ซึ่งรับนิสิตรุ่นแรกในปีการศึกษา 2557 โดยภาควิชามีนโยบายที่จะพัฒนาหลักสูตรให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพเพื่อผลิต
บัณฑิตในสาขาพยาธิกายวิภาครองรับกับความต้องการของสังคมและตลาดแรงงาน ซึ่งต้องการนักพยาธิวิทยากายวิภาคในหลายหน่วยงาน 

ดังนั น เพื่อการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ มีคุณภาพตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ภาควิชาได้มีแผนในการจัดโครงการพัฒนา
อาจารย์ผู้สอนทางด้านพยาธิวิทยากายวิภาค เพื่อเป็นการส่งเสริมให้อาจารย์ได้มีทักษะและความรู้ จากการเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการต่างๆ 
ทางด้านพยาธิวิทยากายวิภาค เพื่อน าความรู้มาปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนของนิสิตในหลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาธิ
วิทยากายวิภาคต่อไป  
 

7. วัตถุประสงค์ 
1) เพือ่พัฒนาอาจารยผ์ู้สอนทางดา้นพยาธิวิทยากายวิภาค 

  

8.  เป้าหมายของโครงการ 
      8.1. เป้าหมายการด าเนินงาน  

เชิงผลผลิต(Output) 1. มีอาจารย์เข้าร่วมอบรมเชิงปฏบิัติการของหน่วยงานต่างๆทั งภายในและนอกมหาวิทยาลัย 
เชิงผลลัพธ์
(Outcome) 

1. อาจารย์มีความรู้ความเข้าใจทางด้านพยาธิวิทยากายวิภาคมากขึ น 
 

 8.2. กลุ่มเป้าหมาย (รายกิจกรรม) 
เป้าหมาย หน่วยนับ จ านวน 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 
จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น คน 24 - - 
นิสิต คน - - - 
บุคลากรสายวิชาการ คน 19 - - 
บุคลากรสายสนับสนุน คน 3 - - 
ประชาชน/สังคม....... คน - - - 
ศิษย์เก่า......... คน - - - 
องค์กร/ระบบบริหารจัดการ........... ระบุหน่วยนับ... - - - 
หลักสตูร........... ระบุหน่วยนับ... 1 - - 
อื่นๆ ....(วิทยากร).... ระบุหน่วยนับ... 2 - - 
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8.3. กิจกรรม/เนื้อหา/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนินการ (รายกิจกรรม) 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (บาท) 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

กิจกรรมที่ 1                           

ขั นวางแผนงาน (P) 
1. แต่งตั งคณะกรรมการด าเนินงาน 
2. จัดประชุมเพื่อเตรียมงาน 

  

    

        
 

          

ขั นด าเนินการ (D) 
1. ด าเนินกิจกรรม 

     
 

  
 

    

ขั นสรุปและประเมินผล (C) 
1. สรุปผลการด าเนินงาน 
 

       

 

   
 

 

ขั นปรับปรุงตามผลการประเมิน(A) 
1. วิเคราะหผ์ลการด าเนินงานและ
วางแผนปรับปรุงเพื่อก าหนดแนว
ทางการจัดโครงการในครั งต่อไป 

      

 

    
 

 

รวม 30,000.-  20,000.-  10,000.-  - - 

 
9. งบประมาณด าเนินการ  
 9.1 แหล่งงบประมาณ 

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

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

ล าดับ รายการ จ านวน (บาท) 
1. อาหารว่าง 500.- 
2. ค่าอาหารและเครื่องดื่ม 1,000.- 
3. ค่าเลี ยงรับรอง 1,500.- 
4. ค่าตอบแทนวิทยากร 2,000.- 
5. ค่าเบี ยเลี ยง ค่าเช่าท่ีพัก และคา่พาหนะ 7,500.- 
6. ค่ารถตู้เช่าพร้อมน  ามัน 3,000.- 
7. ค่าวัสดุเชื อเพลิง 2,000.- 
8. เงินสมทบพนักงานขับรถ 500.- 
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9. ค่าของที่ระลึก 1,000.- 
10. ค่างลงทะเบียน 10,000.- 
11. ค่าวัสดุในโครงการ 500.- 
12. ค่าใช้สอยอ่ืนๆ 500.- 

 รวม 30,000.- 
*หมายเหตุ   ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 

 
10.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 

ล าดั
บ 

รายการ กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 

10.1 วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม ตุลาคม 2562 – เมษายน 
2563 

- - 

10.2 สถานท่ีจัดกิจกรรม คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
มหาวิทยาลยันเรศวร  

- - 

 
11. ตัวชี้วดัความส าเร็จโครงการ (KPI) 

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

 ปริมาณ 
 
 
 
 คุณภาพ 
 

1. อาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุนร้อยละ 50 ของภาควิชา 
เข้าร่วมโครงการ 
 
1. อาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการ
สามารถน าความรู้มาประยุกตส์อน
ได้ในรายวิชาเฉพาะทางด้านศลัย
พยาธิและเซลล์วิทยา อย่างน้อย 1 
หัวข้อ 

- - 

 
12. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 

 สกอ.    ตัวชี วัดที่ 3.1   สงป.   ตัวชี วัดที่.................  EdPEx   หมวดที่................. 
 ก.พ.ร   ตัวชี วัดที่ 5.2   สมศ.   ตัวชี วัดที่.................   

 
13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1) อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนนุที่เข้าร่วมโครงการสามารถน าความรู้มาประยุกต์สอนได้ในรายวิชาเฉพาะทางด้านศัลย
พยาธิและเซลล์วิทยาได้  
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14. การติดตามและประเมินผลโครงการ  (โปรดระบุให้ชัดเจน)  

1) การประเมินผลเชิงปริมาณตามตัวชี วัด (KPI) ที่ก าหนด 
 2) การประเมินผล / ติดตามผล ภายหลังเสร็จสิ นโครงการ  
 

 
 ....................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                   (ดร.อชิรญา  ธรรมศักดิ์ชัย) 
 
                  .....................................................หัวหน้าภาควิชา 
                 (ผศ.พงษ์พิทักษ์  ภูติวัตร์) 
 
           .....................................................คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
                 (รศ.ดร.สุขกิจ  ยะโสธรศรีกลุ) 
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1. รหัสโครงการ  (ตามเล่มรายได้) โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
   รหัสโครงการ   กว.501/63 โครงการปฐมนิเทศนิสติใหม่ภาควชิากายวิภาคศาสตร ์
 

Value Chain    ต้นน  า  กลางน  า   ปลายน  า   
 
2.  ความสอดคล้องกับพันธกิจมหาวิทยาลัย 

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

 
3.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ  

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

   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลติบัณฑิตให้มีคณุภาพฯ 
  กลยุทธ์ที ่1.4 แนวทางการขับเคลื่อน 1.4.1 ตัวชี วัดที ่1.4.1.1-3  หลัก    รอง 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพิม่ขีดความสามารถการวิจยั เพื่อสร้างนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ 
  กลยุทธ์ที่............ แนวทางการขับเคลื่อน........ ตัวชี วัดที่..............     หลัก    รอง 
   ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสรมิสรา้งศักยภาพการให้บริการวิชาการเพื่อสร้างความเขม้แข็งให้แก่ชุมชน 
  กลยุทธ์ที่............ แนวทางการขับเคลื่อน........ ตัวชี วัดที่..............     หลัก    รอง 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม เพื่ออนุรักษ์ สืบสานและเช่ือมโยงกับประเพณีของท้องถิ่น 
  กลยุทธ์ที่............ แนวทางการขับเคลื่อน........ ตัวชี วัดที่..............     หลัก    รอง 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจดัการเชิงบูรณาการเพื่อความเข้มแข็งและยั่งยืน 
  กลยุทธ์ที ่............   แนวทางการขับเคลื่อน ........  ตัวชี วัดที ่..............     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     การด าเนินงาน 

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

 
 
 
 

NU-PL-63 002 
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5.  ผู้รับผิดชอบ  
5.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ   ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวทิยาศาสตร์การแพทย ์

5.2 ผู้รับผิดชอบ   ดร.เทวรตัน์   คุ้มจันทึก  โทร  4670  

5.3 ผู้ประสานงาน   ผศ.รัชนี    ชนสงค์  โทร 4645 

     นางสาวสุธารตัน์  เณรบางแก้ว โทร 4649 
     นายวรชิต    โพธิ์แก้ว  โทร 4752 

5.4 ผู้รายงานผล   ดร.เทวรตัน์   คุ้มจันทึก  โทร  4670 

     นางสาวสุธารตัน์  เณรบางแก้ว โทร 4649 

 

 6. หลักการและเหตุผล 
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีภารกิจหลักในการจัดการเรียนการสอน เพื่อผลิตบัณฑิตที่มี

คุณภาพ โดยภาควิชารับผิดชอบสอนการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คือ หลักสูตรปริญญาโท และปริญญา
เอก สาขากายวิภาคศาสตร์  และหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาพยาธิวิทยากายวิภาค 

ดังนั น กระบวนการจัดการเรียนการสอนของภาควิชา จะมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล เพื่อให้ได้บัณฑิตที่มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ทั งคุณลักษณะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ และคุณลักษณะตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
จึงมีความจ าเป็นต้องจัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ขึ น เพื่อชี แจงแนวทางการศึกษา ทิศทางการจัดการเรียนการสอน และเตรียม
ความพร้อมของนิสิตรวมทั งสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างคณาจารย์กับนิสิตก่อนเปิดการเรียนการสอน รวมทั งการแนะน าระบบ
การบริหารงานของภาควิชา และแนะน าบุคลากรของภาควิชาท่ีเอื อต่อการเรียนรู้ของนิสิตตลอดหลักสูตร 
 
7. วัตถุประสงค์ 

1) เพื่อจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนิสติใหม่ทุกหลักสตูรของภาควิชากายวิภาคศาสตร ์
2) เพื่อเตรียมความพร้อมของนิสิตทุกหลักสูตรรวมทั งสร้างสมัพันธภาพอันดีระหว่างอาจารย์กับนิสติกอ่นเปิดการเรียนการสอน 
3) เพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม และคณุลักษณะอันพึงประสงค์ของนิสิต  
4) สรา้งความตระหนักต่อบทบาทหน้าท่ีของนิสิตที่ต้องแสวงหาความรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

8.  เป้าหมายของโครงการ 
      8.1. เป้าหมายการด าเนินงาน 

เชิงผลผลิต(Output) 1. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและแนะน าหลักสูตรให้กับนสิิตและผู้ปกครองนิสติให้มีความ
เข้าใจในทุกหลักสูตรมากยิ่งขึ น 

เชิงผลลัพธ์
(Outcome) 

1. นิสิตใหม่ของภาควิชาทุกหลักสตูรมีความรู้ความเข้าใจ และสามารถที่จะวางแผนการศึกษา
ส าหรับในการเรยีนการสอนในหลกัสูตรได้อย่างเหมาะสม 
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 8.2 กลุม่เป้าหมาย (รายกิจกรรม) 
เป้าหมาย หน่วยนับ จ านวน 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 
จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น คน 107 - - 
นิสิต คน 40 - - 
บุคลากรสายวิชาการ คน 25 - - 
บุคลากรสายสนับสนุน คน 10 - - 
ประชาชน/สังคม....... คน 30 - - 
ศิษย์เก่า......... คน 1 - - 
องค์กร/ระบบบริหารจัดการ........... ระบุหน่วยนับ... 2 - - 
หลักสตูร........... ระบุหน่วยนับ... 3 - - 
อื่นๆ.......(วิทยากร).......... ระบุหน่วยนับ... 1 - - 

 
 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 งคณะกรรมการด าเนินงาน 
2. จัดประชุมเพื่อเตรียมงาน 

          

  

             

ขั นด าเนินการ (D) 
1ขออนุมัติโครงการและแต่งตั ง
คณะกรรมการด าเนินงาน 
2. ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม 
3. จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนสิิต 

       

   

   

ขั นสรุปและประเมินผล (C) 
1.ผู้เข้าร่วมโครงการท าแบบ

ประเมินผลโครงการ 
2. จัดท าสรุปและประเมินผล

โครงการ 

         

  

  

ขั นปรับปรุงตามผลการประเมิน(A) 
1. สรุปและประเมินผลโครงการ 

          
 

  

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

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

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

ล าดับ รายการ จ านวน (บาท) 
1. ค่าเบี ยเลี ยง ค่าเช่าท่ีพัก และคา่พาหนะ 4,000.- 
2. ค่าตอบแทนวิทยาการ 4,000.- 
3. ค่าอาหารว่าง 1,000.- 
4. ค่าอาหารและเครื่องดื่ม 3,000.- 
5. ค่าเลี ยงรับรอง  1,300.- 
6. เงินตอบแทนการปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการ      200.- 
7. ค่าของที่ระลึก 500.- 
8. ค่าวัสดุในโครงการ 500.- 
9. ค่าใช้สอยอ่ืนๆ 500.- 

 รวม 15,000.- 
*หมายเหตุ   ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 

 
10.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ (รายกิจกรรม) 

ล าดั
บ 

รายการ กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 

10.1 วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม กุมภาพันธ-์กรกฎาคม 2563 - - 
10.2 สถานท่ีจัดกิจกรรม คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

มหาวิทยาลยันเรศวร 
- - 

 

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

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 
 ปริมาณ 
 
 
 คุณภาพ 
 

1. นิสิตใหม่ทุกคนได้เช้าร่วม
โครงการ 
 
1. นิสิตใหม่ทุกคนได้รับความรู้
ความเข้าใจในการจดัการเรียนการ
สอนในหลักสตูร 

- - 
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12. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 

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

 

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1) นิสิตใหม่ทุกคนไดร้ับความรู้ความเข้าใจในการจดัการเรียนการสอนทั ง 3 หลักสูตรของภาควิชา 

 

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

 
 
 ....................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                   (ดร.เทวรตัน์  คุ้มจันทึก) 
 
                  .....................................................หัวหน้าภาควิชา 
                 (ผศ.พงษ์พิทักษ์ ภูติวัตร์) 
 
           .....................................................คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
                 (รศ.ดร.สุขกิจ  ยะโสธรศรีกลุ) 
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1. รหัสโครงการ  (ตามเล่มรายได้) โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
    รหัสโครงการ   กว.502/63   โครงการศึกษาดูงานและพัฒนาด้านการเรยีนการสอน 

 
Value Chain    ต้นน  า   กลางน  า   ปลายน  า   

 
2.  ความสอดคล้องกับพันธกิจมหาวิทยาลัย 

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

 
3.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ  

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

   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลติบัณฑิตให้มีคณุภาพฯ 
  กลยุทธ์ที ่1.2 แนวทางการขับเคลื่อน 1.2.2 ตัวชี วัดที ่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 การส่งเสริมการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม เพื่ออนุรักษ์ สืบสานและเช่ือมโยงกับประเพณีของท้องถิ่น 
  กลยุทธ์ที่............ แนวทางการขับเคลื่อน........ ตัวชี วัดที่..............     หลัก    รอง 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจดัการเชิงบูรณาการเพื่อความเข้มแข็งและยั่งยืน 
  กลยุทธ์ที.่.......... แนวทางการขับเคลื่อน......... ตัวชี วัดที.่...........     หลัก    รอง 

 
 3.2 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน (ถ้ามี) 

  นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 1 กลยุทธ์ที่ 1.4 มาตรการที่ 1..4.1 
  

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

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

 
 
 

NU-PL-63 002 
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5. ผู้รับผิดชอบ  
  5.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ  ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวทิยาศาสตร์การแพทย ์

  5.2 ผู้รับผิดชอบ      ดร.ขนิษฐา        ศรีเมืองวงศ์  โทร 4672 

 5.3 ผู้ประสานงาน   ผศ.ดร.สุกญัญา     ฮ้อเผ่าพันธ์     โทร 4673 
    นางรุ่งรัตน์  ฉันทพานิช     โทร 4705 
    นายพิสิฐ  แสนอนันตการ      โทร 4723  
                                                            นายอภิมุข  อุ่นพงษ์  โทร 4752 

 5.4 ผู้รายงานผล     ดร.ขนิษฐา           ศรีเมืองวงศ์  โทร 4672 

6. หลักการและเหตุผล 
ภาควิชามุ่งพัฒนาตนเองสู่ “องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning organization)” จึงจัดโครงการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ด้านการเรียนการสอนและการวิจัย เพื่อศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่การพัฒนา เพื่อให้ได้แนวทาง ในการปรับปรุงการด าเนินงานด้าน
การเรียนการสอนและการวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั งยังเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรได้แลกเปลี่ยน
เรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองไปสู่บุคคลแห่งการเรียนรู้  
 

7. วัตถุประสงค์ 
1) เพื่อศึกษาดูงานและพัฒนางานด้านการเรียนการสอนและ/หรือการวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
2) เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่การพัฒนาด้านการเรียนการสอนและ/หรือการวิจัย 

 

8.  เป้าหมายของโครงการ 
      8.1. เป้าหมายการด าเนินงาน 

เชิงผลผลิต(Output) 1. ได้ศึกษาดูงานการจัดการเรยีนการสอนเพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาคุณภาพการจัดการ
เรียนการสอน หรือการวิจัยดา้นวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
2. ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่การพัฒนาด้านการเรียนการสอน และ/หรือการวิจัย 

เชิงผลลัพธ์
(Outcome) 

1. การจัดการเรียนการสอนหรือการวิจัยได้รับการพัฒนาให้ทันสมยัและเป็นปจัจุบัน 

 8.2 กลุม่เป้าหมาย (รายกิจกรรม) 
เป้าหมาย หน่วยนับ จ านวน 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 
จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น คน 28 - - 
นิสิต คน - - - 
บุคลากรสายวิชาการ คน 25 - - 
บุคลากรสายสนับสนุน คน 3 - - 
ประชาชน/สังคม....... คน - - - 
ศิษย์เก่า......... คน - - - 
องค์กร/ระบบบริหารจัดการ........... ระบุหน่วยนับ... 2 - - 
หลักสตูร........... ระบุหน่วยนับ... 3 - - 
อื่นๆ..................................... ระบุหน่วยนับ... - - - 



 

 

284 

 

 
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. ประชุมวางรูปแบบและแต่งตั ง
คณะกรรมการด าเนินกิจกรรม 
2. ติดต่อ/ประสานงานหน่วย 
งานท่ีประสงค์ขอเข้าศึกษาดูงาน 

  

    

                   

ขั นด าเนินการ (D) 
1. ด าเนินกิจกรรม 

    
 

        

ขั นสรุปและประเมินผล (C) 
1.  สรุปผลการด าเนินงาน 

          
 

  

ขั นปรับปรุงตามผลการประเมิน(A) 
1. วิเคราะหผ์ลการด าเนินงานและ
วางแผนปรับปรุงเพื่อก าหนดแนว
ทางการจัดโครงการในครั งต่อไป 

          

 

  

รวม 30,000.-   15,000.-  15,000.- -  -  

 
9. งบประมาณ 
 9.1 แหล่งงบประมาณ 

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

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

ล าดับ รายการ จ านวน (บาท) 
1. ค่าเบี ยเลี ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ 12,500.- 
2. ค่ารถตู้เช่าพร้อมน  ามัน 5,000.- 
3. ค่าวัสดุเชื อเพลิง    2,000.- 
4. เงินสมทบพนักงานขับรถ  400.- 
5. ค่าอาหารว่าง 2,000.- 
6. ค่าอาหารและเครื่องดื่ม   3,500.- 
7. ค่าเลี ยงรับรอง  2,200.- 
8. เงินตอบแทนการปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการ 400.- 
9. ค่าของที่ระลึก 1,000.- 
10. ค่าวัสดุในโครงการ 500.- 
11. ค่าใช้สอยอ่ืนๆ  500.- 

 รวม 30,000.- 
*หมายเหตุ   ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 

10.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 
ล าดั
บ 

รายการ กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 

10.1 วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม ตุลาคม 2562 – กรกฎาคม
2563 

- - 

10.2 สถานท่ีจัดกิจกรรม คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
มหาวิทยาลยันเรศวร 
(ภายใน) และ/หรือ
หน่วยงานหรือ
สถาบันการศึกษาอ่ืนๆ 
(ภายนอก) 
 

- - 

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

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 
 ปริมาณ 
 
 
 
 
 

1. มีจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่
น้อยกว่า 50% (ของที่ตั งเป้าไว)้ 
2. มีการศึกษาดูงานด้านการเรียน
การสอนและ/หรือการวิจยัของคณะ
ทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ อย่าง
น้อย 1 ครั งต่อป ี

- - 
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  คุณภาพ 
 

3. มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูสู้่
การพัฒนา อย่างน้อย 1 กิจกรรม
ต่อป ี
 
1. ได้แหล่งฝึกงานส าหรับนิสติใน
หลักสตูรเพิม่เตมิ 
2. ได้แนวทางการบริหารจัดการ
หลักสตูรใหส้อดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน 

  

 
12. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 

 สกอ.    ตัวชี วัดที ่2.4, 2.6, 4.2, 5.1, 7.2  สงป.   ตัวชี วัดที่................. EdPEx   หมวดที่................. 
 ก.พ.ร   ตัวชี วัดที่ 12    สมศ.   ตัวชี วัดที ่14  

 
13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1)    มีการศึกษาดูงานด้านการเรียนการสอนและ/หรือการวิจยัทางด้านวทิยาศาสตร์สุขภาพ 
2) มีการแลกเปลีย่นเรยีนรูสู้่การพัฒนาด้านการเรียนการสอนและ/หรอืการวิจัย 

 
14. การติดตามและประเมินผลโครงการ  (โปรดระบุให้ชัดเจน)  
           1) การประเมินผลเชิงปริมาณตามตัวชี วัด (KPI) ที่ก าหนด 
 
 

 ....................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                   (ดร.ขนิษฐา  ศรีเมืองวงศ์) 
 
                  .....................................................หัวหน้าภาควิชา 
                 (ผศ.พงษ์พิทักษ์ ภูติวัตร์) 
 
           .....................................................คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
                 (รศ.ดร.สุขกิจ  ยะโสธรศรีกลุ) 



 

 

287 

 

 
1. รหัสโครงการ  (ตามเล่มรายได้) โครงการพัฒนาคุณภาพองค์กร 
    รหัสโครงการ   กว.503/63 โครงการพัฒนาและบูรณาการงานวิจัยกับพันธกิจหลัก 
 

Value Chain    ต้นน  า   กลางน  า   ปลายน  า   
 
2.  ความสอดคล้องกับพันธกิจมหาวิทยาลัย 

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

 
3.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ  

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

   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลติบัณฑิตให้มีคณุภาพฯ 
  กลยุทธ์ที่............ แนวทางการขับเคลื่อน........ ตัวชี วัดที่..............     หลัก    รอง 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพิม่ขีดความสามารถการวิจยั เพื่อสร้างนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ 
  กลยุทธ์ที ่2.2 แนวทางการขับเคลื่อน 2.2.1, 2.2.2 ตัวชี วัดที่ 2.2.1.1-2, 2.2.2.1-4    หลัก รอง 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสรมิสร้างศักยภาพการให้บริการวิชาการเพื่อสร้างความเขม้แข็งให้แก่ชุมชน 
  กลยุทธ์ที่............ แนวทางการขับเคลื่อน........ ตัวชี วัดที่..............     หลัก    รอง 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม เพื่ออนุรักษ์ สืบสานและเช่ือมโยงกับประเพณีของท้องถิ่น 
  กลยุทธ์ที่............ แนวทางการขับเคลื่อน........ ตัวชี วัดที่..............     หลัก    รอง 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจดัการเชิงบูรณาการเพื่อความเข้มแข็งและยั่งยืน 
  กลยุทธ์ที่............ แนวทางการขับเคลื่อน........ ตัวชี วัดที่..............     หลัก    รอง 

 
 3.2 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน (ถ้ามี) 
        ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2  กลยุทธ์ที ่2.1, 2.2, 2.4  มาตรการที่ 2.1.1, 2.2.2, 2.4.1 
 
4.  ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 4.1 ลักษณะการด าเนินงาน   โครงการ     การด าเนินงาน 

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

 
 
 
 

NU-PL-63 002 
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5.  ผู้รับผิดชอบ  
5.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ   ภาควิชากายวิภาคศาสตร ์คณะวทิยาศาสตร์การแพทย ์

5.2 ผู้รับผิดชอบ   ดร.ปณุิกา  นามวงค์สะกลุ โทร 4726   

5.3 ผู้ประสานงาน   ผศ.ดร.ณัฐธิยา สกุลศักดิ ์  โทร 4645 

     นางรุ่งรัตน์  ฉันทพานิช       โทร 4705 

นายพิสิฐ  แสงอนันตการ โทร 4723 

5.4 ผู้รายงานผล   ดร.ปณุิกา  นามวงค์สะกลุ โทร 4726 

นายพิสิฐ  แสงอนันตการ โทร 4723 

 
 6. หลักการและเหตุผล 

ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ได้มีแนวปฏิบัติด้านงานวิจัยเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์และ
มหาวิทยาลัย  ซึ่งงานด้านการวิจัยจัดเป็นหนึ่งในพันธกิจทั งห้าด้านของแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-
2564)  ดังนั น ทางภาควิชาจึงจัดให้มีโครงการพัฒนาและบูรณาการงานวิจัยกับพันธกิจหลัก  เพื่อกระตุ้นและพัฒนานิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษาและคณาจารย์ของทางภาควิชาให้มีการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับงานด้านวิจัยกว้างไกล ส่งเสริมให้มีความร่วมมือในการท างาน
วิจัยร่วมกับบุคลกรระหว่างสถาบันหรือสถานวิจัยอื่น ๆ ทั งในและนอกมหาวิทยาลัย รวมทั งเพื่อส่งเสริมให้คณาจารย์ได้มีการสมัครขอรับ
ทุนต่าง ๆ เพื่อการท างานวิจัยอย่างต่อเนื่อง ทั งนี เพื่อการพัฒนาคณาจารย์ให้มีผลงานวิจัยที่ตรงตามคุณวุฒิด้านต าแหน่งทางวิชาการของ
ของอาจารย์ตามประกาศแนวทางบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา  รวมทั งพัฒนานิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ให้ได้บัณฑิตที่มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ทั งคุณลักษณะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ และคุณลักษณะตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต จึงมีความ
จ าเป็นต้องมีการจัดโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทั งทางวิชาการและวิชาชีพให้แก่นิสิต โดยภาควิชาได้ด าเนินการเชิญผู้มีความรู้ ความ
ช านาญงานวิจัยด้านต่าง ๆ มาให้การบรรยาย แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ รวมทั งจัด workshop เพื่อพัฒนาเทคนิคความรู้ใหม่ ๆ เกี่ยวกับ
งานวิจัย  
 

7. วัตถุประสงค์ 
 1) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพอาจารย์ในการท างานด้านการวจิัย การเผยแพรผ่ลงานวิจัย และสมัครขอรับทุนวิจัยเพิ่มขึ น 

2) เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยกับหน่วยงานภายนอก 
3) เพื่อพัฒนาความรู้ด้านการวิจัยของนิสิตระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา 
 

8.  เป้าหมายของโครงการ 
      8.1. เป้าหมายการด าเนินงาน 

เชิงผลผลิต(Output) 1. มีคณาจารย์เข้าร่วมโครงการพฒันาและบูรณาการงานวิจัยกับพันธกิจหลัก 
2. มนิีสติระดับปริญญาตรีและนสิติระดับบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมโครงการพัฒนาและบรูณาการ
งานวิจัยกับพันธกิจหลัก 

เชิงผลลัพธ์
(Outcome) 

1. อาจารย์ได้รับทุนวิจัย และหรือมีผลงานวิจยัโดยเฉลีย่ต่อคนต่อปเีพิ่มขึ น 
2. นิสิตระดับปรญิญาตรีและนสิิตระดับบณัฑติศึกษาได้น าเสนอผลงานด้านการวิจยัในที่ประชุม
ระดับชาตหิรือนานาชาต ิ
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8.2 กลุม่เป้าหมาย (รายกิจกรรม) 
เป้าหมาย หน่วยนับ จ านวน 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 
จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น คน 64 - - 
นิสิต คน 40 - - 
บุคลากรสายวิชาการ คน 20 - - 
บุคลากรสายสนับสนุน คน 3 - - 
ประชาชน/สังคม....... คน - - - 
ศิษย์เก่า......... คน - - - 
องค์กร/ระบบบริหารจัดการ........... ระบุหน่วยนับ... - - - 
หลักสตูร........... ระบุหน่วยนับ... - - - 
อื่นๆ........(วิทยากร)....... ระบุหน่วยนับ... 1 - - 

 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. ประชุมแจ้งแนวทางใน
การด าเนินโครงการ 
ลักษณะกจิกรรมที่จะจดั 

และผูร้ับผดิชอบด าเนินงาน 

2. เสนอขอรายชื่อและผู้
ช านาญงานด้านการวิจยั 

  

  

 
 
  

         
 
 
  

        

ขั นด าเนินการ (D) 
1. ด าเนินโครงการ 

    
 

        

ขั นสรุปและประเมินผล (C) 
1. จัดท าสรุปและ
ประเมินผลโครงการ 

       

 

     

ขั นปรับปรุงตามผลการ
ประเมิน (A) 
1. สรุปและประเมินผล
โครงการส าหรบัปรับปรุงใน
ปีต่อไป 

       

 

     

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

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

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

ล าดับ รายการ จ านวน (บาท) 
1. ค่าเบี ยเลี ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ 4,000.- 
2. ค่าตอบแทนวิทยากร 4,000.- 
3. ค่าอาหารว่าง 2,000.- 
4. ค่าอาหารและเครื่องดื่ม 2,000.- 
5. ค่าเลี ยงรับรอง 1,500.- 
6. ค่าของที่ระลึก 500.- 
7. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการ 200.- 
8. ค่าวัสดุในโครงการ 400.- 
9. ค่าใช้สอยอื่นๆ 400.- 

 รวม 15,000.- 
*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-เมษายน 2563 - - 
10.2 สถานท่ีจัดกิจกรรม คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

มหาวิทยาลยันเรศวร 
- - 

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

 กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 
 ปริมาณ 
 
 
 
  คุณภาพ 
 

1.อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนของ
ภาควิชาไดเ้ข้าร่วมโครงการ 
2.นิสิตระดับปริญญาตรีและนสิิตระดับ
บัณฑิตศึกษาไดเ้ข้าร่วมโครงการ 
1. อาจารย์ได้รับทุนวิจัย และหรือมี
ผลงานวิจัยโดยเฉลี่ยต่อคนต่อปีเพิม่ขึ น 
2. นิสิตระดับปรญิญาตรีและนสิิตระดับ
บัณฑิตศึกษาได้น าเสนอผลงานดา้นการวิจัย
ในที่ประชุมระดับชาติหรือนานาชาติ 

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

 
13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. อาจารย์ภาควิชาได้รับความรู้และแนวทางในงานด้านการวิจัย รวมถึงแนวทางในการสมัครขอรับทนุวิจัยเพิ่มขึ น  
2. นิสิตระดับปรญิญาตรีและนสิิตระดับบณัฑติศึกษามีประสบการณเ์กี่ยวกับงานด้านการวิจยั สามารถน าความรูไ้ปประยุกต์ใช้ใน

การท าวิทยานิพนธ์ 
 

14. การติดตามและประเมินผลโครงการ  (โปรดระบุให้ชัดเจน)  
1. การประเมินผลเชิงปริมาณตามตัวชี วัด (KPI) ที่ก าหนด 

 
 
 ....................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                   (ดร.ปุณิกา  นามวงค์สะกลุ) 
 
                  .....................................................หัวหน้าภาควิชา 
                 (ผศ.พงษ์พิทักษ์  ภูติวัตร์) 
 
           .....................................................คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
                 (รศ.ดร.สุขกิจ  ยะโสธรศรีกลุ) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

292 

 

 
1. รหัสโครงการ  (ตามเล่มรายได้) โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
    รหัสโครงการ   กว.504/63 โครงการประชาสมัพันธ์หลักสูตรภาควิชากายวิภาคศาสตร ์   

Value Chain    ต้นน  า   กลางน  า     ปลายน  า   
 
2.  ความสอดคล้องกับพันธกิจมหาวิทยาลัย 

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

 
3.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ  

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

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

 
 3.2 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน (ถ้ามี) 

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

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

 
 
 
 
 

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

5.2 ผู้รับผิดชอบ   ดร.นราวดี  ชมภู  โทร 4672  

5.3 ผู้ประสานงาน   ดร.ทนพ.ณัฐวุฒิ เจริญผล   โทร 4675 

     นางรุ่งรัตน ์ ฉันทพานิช โทร 4705  

5.4 ผู้รายงานผล   ดร.นราวดี  ชมภู  โทร 4672 

     นางรุ่งรัตน ์ ฉันทพานิช โทร 4705  

 6. หลักการและเหตุผล 
  ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ได้เปิดหลักสูตรระดับปริญญาตรีของภาควิชา คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาธิวิทยา
กายวิภาค ซึ่งรับนิสิตรุ่นแรกในปีการศึกษา 2557 โดยภาควิชามีนโยบายที่จะเผยแพรแ่ละสรา้งความเข้าใจในเรื่องหลักสูตรพยาธิวิทยากาย
วิภาคศาสตร์ มีความต้องการพัฒนาหลักสูตรให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพเพื่อผลิตบัณฑิตในสาขาพยาธิกายวิภาคฯ เพื่อรองรับกับความ
ต้องการของสังคมและตลาดแรงงานซึ่งต้องการนักพยาธิวิทยากายวิภาคในหลายหน่วยงาน  โดยหลักสูตรที่กล่าวมาข้างต้นนั น ทาง
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ได้มีการจัดการปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ครั ง
ล่าสุดเมื่อปี 2561 และได้มีการใช้หลักสูตรปรับปรุงในปี 2562  
  นอกจากนั นภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ได้เปิดหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์  ซึ่งทั งสองหลักสูตรที่กล่าวมาข้างต้น
นั นเป็นสาขาที่มีความขาดแคลนและยังมีต าแหน่งงานอีกเป็นจ านวนมาก ทางภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ได้มีการจัดการปรับปรุงหลักสูตร
ให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ครั งล่าสุดเมื่อปี 2559 โดยมุ่งที่จะพัฒนาหลักสูตรให้ได้มาตรฐาน
และมีคุณภาพ ดังนั น เพื่อการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณภาพและเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ภาควิชา
จึงได้มีแผนในการจัดโครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรพยาธิวิทยากายวิภาค และหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาให้ครอบคลุมกลุ่มนักเรียน 
นิสิต นักศึกษาและผู้ที่สนใจซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมาย ให้เป็นท่ีรู้จักและเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน กิจกรรมการพัฒนานิสิตในด้าน
ต่าง ๆ ตลอดจนรายละเอียดเกี่ยวกับทุนการศึกษา โอกาสการไปแลกเปลี่ยนหรือท างานวิจัย ณ ต่างประเทศ เป็นต้น เพื่อใช้ประกอบการ
พิจารณาในการเลือกเข้าศึกษาต่อ ท าให้ได้นิสิตที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ของหลักสูตร มีทัศนคติที่ดีต่อหลักสูตรและเป็นผู้ที่มีความ
ประสงค์ที่จะประกอบวิชาชีพท่ีตรงกับหลักสูตร เพื่อส่งเสริมให้ได้บัณฑติที่มีคุณภาพ มีศักยภาพรวมทั งมีใจรักในงานและเป็นที่ต้องการของ
ตลาดแรงงาน 
 
7. วัตถุประสงค ์

1. เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาพยาธิวิทยากายวิภาค ของภาควิชากายวิภาคศาสตร์ แก่นักเรียนระดับ 
มัธยมศึกษาตอนปลาย ครูแนะแนวการศึกษา ผู้ปกครองหรือผู้ที่สนใจ 

2. เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ของภาควิชากายวิภาคศาสตร์ แก่นิสิตที่ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี  
และระดับปริญญาโท ในกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ รวมไปถึงผู้ที่มีความสนใจ  

3. เพื่อติดตามผลการด าเนินงานของแต่ละหลักสูตร  
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8.  เป้าหมายของโครงการ 
      8.1. เป้าหมายการด าเนินงาน 

เชิงผลผลิต(Output) 1. ประชาสัมพันธ์หลักสตูรร่วมกับคณะวิทยาศาสตรการแพทย์ และมหาวิทยาลยันเรศวร 
2. จัดท าสื่อวีดีทัศน์ประชาสัมพันธห์ลักสตูร 
3. จัดท าของที่ระลึกในการประชาสัมพันธ์หลักสูตร 

เชิงผลลัพธ์
(Outcome) 

1. อาจารย์และนิสิตในภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ทั งหลักสูตรระดับปริญญาตรีและบณัฑติศึกษา
ได้มสี่วนร่วมในการช่วยไปประชาสัมพันธ์หลักสูตร 
2. มีทักษะการท างานเป็นทีม เสียสละเพื่อส่วนรวม และได้พัฒนาตนเองจากการด าเนินการจดั
กิจกรรม 
3.สร้างจิตส านึก คุณธรรม จริยธรรม ให้เกิดในตัวนิสิต ในการมีทัศนคติที่ดีต่อหลักสูตร มีความ
รักและภาคภูมิใจในการเป็นนิสิตในหลักสูตรของภาควิชากายวิภาคศาสตร์  
4. รักษาไว้ซึ่งความสมัครสมานสามัคคีของอาจารย์ นิสิตปัจจุบันและศิษย์เก่าในการช่วยผลักดัน
ให้หลักสูตรเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย 

 
8.2 กลุม่เป้าหมาย (รายกิจกรรม) 

เป้าหมาย หน่วยนับ จ านวน 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 
จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น คน 1045 2046 640 
นิสิต คน 10 15 10 
บุคลากรสายวิชาการ คน 22 22 22 
บุคลากรสายสนับสนุน คน 8 9 8 
ประชาชน/สังคมออนไลน์...(นักเรยีน).... คน 1000 2000 600 
ศิษย์เก่า......... คน 5 - - 
องค์กร/ระบบบริหารจัดการ........... ระบุหน่วยนับ... - - - 
หลักสตูร........... ระบุหน่วยนับ... 3 3 3 
อื่นๆ .................. ระบุหน่วยนับ... - - - 

 
หมายเหตุ 
กิจกรรมที่ 1 นิสิตและอาจารย์ร่วมกันออกประชาสัมพันธ์หลักสูตร 
กิจกรรมที่ 2 จัดท าสื่อวีดีทัศนเ์พื่อประชาสมัพันธ์หลักสตูร 
กิจกรรมที่ 3 จัดท าของที่ระลึกเพือ่ประชาสมัพันธ์หลักสตูร 
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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 1,2,3                           

ขั นวางแผนงาน (P) 
1. แต่งตั งคณะกรรมการ
ด าเนินงาน 
2. จัดประชุมเพื่อเตรียมงาน 

  

  

                     

ขั นด าเนินการ (D) 
1. ประชาสัมพันธ์การจัด
กิจกรรม 
2. ด าเนินงานตามกิจกรรม 

  

  

         

ขั นสรุปและประเมินผล (C) 
1. จัดท าสรุปและประเมินผล
โครงการ 

           

 

 

ขั นปรับปรุงตามผลการ
ประเมิน(A) 
1. วิเคราะห์การด าเนินงาน 
และน า 
ข้อเสนอแนะไปวางแผน
ปรับปรุงการจดัโครงการในปี
ต่อไป 

            

 

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

9. งบประมาณ  
 9.1 แหล่งงบประมาณ 

   เงินรายได้ 15,000.- บาท        งบประมาณแผ่นดิน...................................บาท   
   หน่วยงานภายนอก       เงินกู้...................................บาท   
กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุนการจัดการศึกษา ภาควิชากายวิภาคศาสตร์   

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

ล าดับ รายการ จ านวน (บาท) 
1. ค่าอาหารว่าง 1,000.- 
2. ค่าอาหารและเครื่องดื่ม 1,000.- 
3. ค่าเบี ยเลี ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ 1,000.- 
4. ค่ารถตู้เช่าพร้อมน  ามัน 1,800.- 
5. ค่าวัสดุเชื อเพลง 500.- 
6. เงินสมทบพนักงานขับรถ 200.- 
7. ค่าของที่ระลึก 400.- 
8. เงินตอบแทนการปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการ    200.- 
9. ค่าจ้างท าสื่อประชาสัมพันธ์ 500.- 
10. ค่าใช้สอยอ่ืน ๆ 400.- 
11. ค่าวัสดุในโครงการ 8,000.- 
 รวมท้ังสิ้น 15,000.- 
*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 

ตุลาคม 2562- กันยายน 
2563 

10.2 สถานท่ีจัดกิจกรรม 1. คณะวิทยาศาสตร์
การแพทย์  ม.นเรศวร  
จ.พิษณุโลก 
2. โรงเรียนระดับ
มัธยมศึกษาในเขต
ภาคเหนือตอนล่าง 

1. คณะวิทยาศาสตร์
การแพทย์  ม.นเรศวร  
จ.พิษณุโลก 
2. โรงเรียนระดับ
มัธยมศึกษาในเขตภาคเหนือ
ตอนล่าง 

1. คณะวิทยาศาสตร์
การแพทย์  ม.นเรศวร  
จ.พิษณุโลก 
2. โรงเรียนระดับ
มัธยมศึกษาในเขตภาคเหนือ
ตอนล่าง 
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11. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPI) 
ประเภท ตัวชี้วัดความส าเร็จ (KPI) 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 
 ปริมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 คุณภาพ 
 
 
 
 
 
 

1. นิสิตในหลักสูตรและอาจารย์ใน
ภาควิชาเข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 
2. นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย ชั นปีท่ี 4-6 เข้าร่วมโครงการ
มากกว่า 1000 คน 
3. จ านวนนิสิตที่เข้าศึกษาในหลักสูตร
ได้ตรงตามเป้าหมายที่วางไว ้
 
 
 
นิสิตฝ่ายประชาสัมพันธ์ในหลักสูตร
และอาจารย์ ในภาควิชาเข้ าร่ วม
ประชุมวางแผน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 

1. นิสิตฝ่ายประชาสัมพันธ์ใน
หลักสตูรและอาจารย์ใน
ภาควิชาเข้าร่วมประชุม
วางแผน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 
2. ประชาชนท่ัวไปและผู้ที่มี
ความสนใจในหลักสูตร เข้ามา
มีส่วนร่วมในการรับชม แชร์ 
หรือส่งความคดิเห็นต่าง ๆ กับ
สื่อวีดีทัศน์ท่ีน าเสนอออกไป 
 
1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีคะแนน
ระดับความพึงพอใจต่อการจัด
กิจกรรมเฉลี่ยอยู่ ในเกณฑ์ดี 
(ไม่น้อยกว่า 3.51) 

1. นิสิตฝ่ายประชาสัมพันธ์ใน
หลักสตูรและอาจารย์ใน
ภาควิชาเข้าร่วมประชุม
วางแผน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 
 
 
 
 
 
 
1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีคะแนน
ระดับความพึงพอใจต่อการจัด
กิจกรรมและของที่ระลึกเฉลี่ย
อยู่ในเกณฑ์ดี (ไม่น้อยกว่า 
3.51) 

 

 
12. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 

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

 

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. หลักสูตรระดับปรญิญาตรีและระดับบณัฑติศึกษาของภาควิชากายวิภาคศาสตร์ เป็นที่รู้จักของนักเรียน ครูแนะแนว ผู้ปกครอง 
และผู้ทีม่ีความสนใจ 
2. มีผู้เข้าร่วมโครงการ สนใจเข้าศกึษาต่อในหลักสตูรระดับปริญญาตรีและระดับบณัฑิตศึกษาของภาควิชากายวิภาคศาสตรเ์พิ่ม
มากขึ น 
3. หลักสูตรระดับบณัฑิตศึกษาของภาควิชากายวิภาคศาสตร์ เป็นทีรู่้จักของนิสิต และผู้ทีส่นใจทั่วๆไป 
4. มีผู้เข้าร่วมโครงการสนใจเข้าศกึษาต่อในหลักสตูรระดับบณัฑติศกึษาของภาควิชากายวิภาคศาสตร์ 
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14. การติดตามและประเมินผลโครงการ  (โปรดระบุให้ชัดเจน)  
1. การประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ ตามตัวชี วัด (KPI) ที่ก าหนด 

 
 
 ....................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                   (ดร.นราวดี  ชมภู) 
 
                  .....................................................หัวหน้าภาควิชา 
                 (ผศ.พงษ์พิทักษ์  ภูติวัตร์) 
 
           .....................................................คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
                 (รศ.ดร.สุขกิจ  ยะโสธรศรีกลุ) 
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1. รหัสโครงการ  (ตามเล่มรายได้) โครงการบริการวิชาการแก่สังคม 
    รหัสโครงการ   กว.505/63 โครงการบริการวิชาการภาควิชากายวิภาคศาสตร ์
 

Value Chain    ต้นน  า   กลางน  า  ปลายน  า   
 
2.  ความสอดคล้องกับพันธกิจมหาวิทยาลัย 

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

 
3.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ  

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

   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลติบัณฑิตให้มีคณุภาพฯ 
  กลยุทธ์ที่............ แนวทางการขับเคลื่อน........ ตัวชี วัดที.่.............     หลัก    รอง 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพิม่ขีดความสามารถการวิจยั เพื่อสร้างนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ 
  กลยุทธ์ที่............ แนวทางการขับเคลื่อน........ ตัวชี วัดที่..............     หลัก    รอง 
   ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสรมิสรา้งศักยภาพการให้บริการวิชาการเพื่อสร้างความเขม้แข็งให้แก่ชุมชน 
  กลยุทธ์ที ่3.1 แนวทางการขับเคลื่อน 3.1.1, 3.1.2 ตัวชี วัดที ่3.1.1.1-5, 3.1.2.1-2  หลัก    รอง 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม เพื่ออนุรักษ์ สืบสานและเช่ือมโยงกับประเพณีของท้องถิ่น 
  กลยุทธ์ที่............ แนวทางการขับเคลื่อน........ ตัวชี วัดที่..............     หลัก    รอง 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจดัการเชิงบูรณาการเพื่อความเข้มแข็งและยั่งยืน 
  กลยุทธ์ที่............ แนวทางการขับเคลื่อน........ ตัวชี วัดที่..............     หลัก    รอง 

 
 3.2 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน (ถ้ามี) 

  นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 2 กลยุทธ์ที่ 2.4 มาตรการที่ 2.4.1 
 
4.  ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 4.1 ลักษณะการด าเนินงาน   โครงการ     การด าเนินงาน 

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

 
 
 
 

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

5.2 ผู้รับผิดชอบ   ผศ.รัชนี  ชนะสงค์   โทร 4645  

5.3 ผู้ประสานงาน   ดร.เขมสิา ศรีเสน   โทร 4675  

ดร.ศศิประภา ขุนชัย  โทร 4673 

นายพิสิฐ แสงอนันตการ  โทร 4723 

5.4 ผู้รายงานผล   ผศ.รัชนี  ชนะสงค์   โทร 4645 

นายพิสิฐ แสงอนันตการ  โทร 4723 

 6. หลักการและเหตุผล 
 ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีความพร้อมที่จะเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับโครงสร้างร่างกายของมนุษย์

ให้กับชุมชุน และผู้ที่สนใจ  อีกทั งเป็นแหล่งเยี่ยมชม ดูงาน และศึกษาหาความรู้ทางกายวิภาคจากร่างอาจารย์ใหญ่ และหุ่นจ าลองร่างกาย
มนุษย์   โดยเฉพาะร่างอาจารย์ใหญ่ถือเป็นสื่อการเรียนการสอน และการวิจัยที่ส าคัญอย่างยิ่งในการศึกษาหาความรู้     ดังนั นภาควิชา
กายวิภาคศาสตร์ จึงได้มีการด าเนินการเกี่ยวกับการผลิตและพัฒนาสื่อเพื่อใช้ในกิจกรรมการบริการวิชาแก่ชุมชน นอกจากนี ภาควิชายังมี
บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในด้านกายวิภาค และสาขาอื่น ๆ เช่น ความรู้ทางด้านพยาธิสภาพของโรคต่าง ๆ  องค์ความรู้ใหม่ที่ได้
จากการท าวิจัยของบุคลาการภาควิชาที่สามารถถ่ายทอดลงสู่ชุมชน ให้กับประชาชนที่สนใจ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และ
สภาพแวดล้อมของชุมชนในชนบทให้สามารถดูแลตนเองได้  ให้มีความเป็นอยู่ในชีวิตประจ าวันได้ถูกต้องเหมาะสมอย่างยั่งยืน    อันเป็น
หนทางหนึ่งที่จะท าให้เกิดการส่งเสริมสุขภาวะของประชากร และห่างไกลจากโรคได้เป็นอย่างดี   รวมทั งภาควิชาต้องการพัฒนาผลการ
เรียนรู้ของนิสิตโดยให้นิสิตได้มีโอกาสน าความรู้จากห้องเรียนถ่ายทอดให้กับชุมชน เพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ของนิสิต  รวมทั งคุณลักษณะทาง
คุณธรรม และจริยธรรม ตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง  ดังนั นภาควิชากายวิภาคศาสตร์   จึงจัดโครงการบริการวิชาการด้านกายวิภาค
ศาสตร์ขึ นเพื่อใหบ้ริการวิชาการแก่ชุมชุนอย่างต่อเนื่อง 

7. วัตถุประสงค์ 
1) เพื่อให้ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ได้เป็นแหล่งความรู้ของชุมชน 
2) เพื่อบูรณาการบริการวิชาการกับการเรยีนการสอนที่ท าให้นิสิตได้พฒันาการเรยีนรู้ตามผลการเรียนรูท้ี่คาดหวัง   

ซึ่งช่วยส่งเสรมิอัตลักษณ์ให้กับนิสติ รวมทั งไดม้ีการบรูณาการกับงานวิจัยของภาควิชา 
3) เพื่อใหโ้อกาสบุคลากรภาควิชาและนิสิตได้น าความรูไ้ปช่วยส่งเสรมิสุขภาพประชาชนในชุมชน 
4) เพื่อสร้างจิตสาธารณะให้กับบุคลากรและนสิิตในการเป็นผู้ให้บริการความรูสู้่ชุมชนอย่างต่อเนื่องและยัง่ยืน 
5) เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดรีะหว่างหนว่ยงานของมหาวิทยาลัยกับชุมชน 

8.  เป้าหมายของโครงการ 
      8.1. เป้าหมายการด าเนินงาน 

เชิงผลผลิต(Output) 1. ภาควิชาได้มีการจัดโครงการใหน้ิสิต และบุคลากรภาควิชาเข้าร่วมในการให้บริการวิชาการกับ
ชุมชน และได้จดักิจกรรมส าหรบัให้นักเรียน และประชาชน หรือหน่วยงานต่าง ๆ เข้าศึกษา
เรียนรูโ้ครงสร้างร่างกายของมนุษย์ 

เชิงผลลัพธ์
(Outcome) 

1. มีโครงการบริการวิชาการของภาควิชาฯ ที่มีการบูรณาการกับการเรียนการสอน และงานวิจัย 
2. ผู้รับบริการได้รับความรู้ และมคีวามพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการของ
ภาควิชาฯ ในระดับดี เพื่อน าไปช่วยส่งเสริมสุขภาพ และเกิดสัมพันธภาพที่ดีกับภาควิชา  
3. นิสิตและบุคลากรได้รับการส่งเสริมใหม้ีจิตสาธารณะ 
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8.2 กลุม่เป้าหมาย (รายกิจกรรม) 
เป้าหมาย หน่วยนับ จ านวน 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 
จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น คน 135 125 235 
นิสิต คน 29 18 20 
บุคลากรสายวิชาการ คน 4 5 10 
บุคลากรสายสนับสนุน คน 2 2 5 
ประชาชน/สังคม....... คน 100 100 200 
ศิษย์เก่า......... คน - - - 
องค์กร/ระบบบริหารจัดการ........... ระบุหน่วยนับ... - - - 
หลักสตูร……… ระบุหน่วยนับ... 1 3 3 
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 1,2,3              

ขั นวางแผนงาน (P) 
1. พิจารณาข้อมลูการ
วิเคราะหผ์ล 
การให้บริการวิชาการแก่
ชุมชนในปีงบประมาณทีผ่่าน
มา และแนวทางปรับปรุงการ
ด าเนินงานของปีงบประมาณ 
2563  
2. วางแผน/ก าหนดช่วง
ระยะเวลาที่เหมาะสมที่
ภาควิชาสามารถเปดิให้
หน่วยงานต่าง ๆ จาก
ภายนอกเข้าเยี่ยมชมและ
ศึกษาดูงานได้ โดยจดัท า
ตารางประจ าปีงบประมาณ 
2563  
 

  

  

                     



 

 

302 

 

 

3. ออกพื นที่ / แหล่งชุมชน
เป้าหมายภายนอกของป ี
งบประมาณ 2563 เพื่อวาง
แผนการจดักิจกรรมให้
สอดคล้องความต้องการของ
ชุมชน และก าหนดระยะเวลา
ที่เหมาะสมในการจดักิจกรรม 

 

 

           

ขั นด าเนินการ (D) 
1. ขออนุมัติโครงการและ
แต่งตั งคณะกรรมการ
ด าเนินงาน 
2. ประชุมคณะกรรมการเพื่อ
หาแนวทางในการให้บริการที่
เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงาน
ต่าง ๆ และชุมชน รวมทั ง
ภาควิชา 
3. ประชาสัมพันธ์โครงการทั ง
ภายในและภายนอกหน่วยงาน 
ทาง website, facebook 
และสื่อต่างๆ 

 

 

 

 

         

4. ส ารวจนิสติ และบุคลากร
เข้าร่วมใหบ้ริการวิชาการใน
แต่ละกิจกรรม 

 

 

  

 

     

 

  

5. ด าเนินการให้บริการ
ทางด้านวิชาการโดยเป็นแหล่ง
เรียนรู้แกห่น่วยงานทั งใน-นอก
สถาบัน และออกให้บริการแก่
ชุมชน 

 

 

  

 

      

 

 

ขั นสรุปและประเมินผล (C) 
1. ผู้เข้าร่วมโครงการท าแบบ
ประเมิน ผลโครงการ  
2. จัดท าสรุปผลการ
ด าเนินงานโครงการ 
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ขั นปรับปรุงตามผลการ
ประเมิน (A) 
1. น าผลประเมินโครงการมา
วิเคราะหผ์ลด าเนินกิจกรรม
เพื่อหาจุดแข็งและจุดอ่อน 
2. หาแนวทางการปรับปรุง
ตามผลการประเมิน 

           

 

 

รวม 20,000.-   6,000.-  11,000.- 
 

 3,000.- 

 
9. งบประมาณ  
 9.1 แหล่งงบประมาณ 

  เงินรายได้ 20,000.-บาท        งบประมาณแผ่นดิน...................................บาท   
  แหล่งทุนภายนอก...............................บาท     เงินกู.้..................................บาท   
กองทุนบริการวิชาการ แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม งานบริการวิชาการแก่ชุมชน ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ 

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

ล าดับ รายการ จ านวน (บาท) 
1. ค่าอาหารอาหารว่าง 2,000.- 
2. ค่าอาหารและเครื่องดื่ม 6,000.- 
3. ค่าเบี ยเลี ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ        1,000 .- 
4. ค่ารถตู้เช่าพร้อมน  ามัน 3,600.- 
5. ค่าวสัดุเชื อเพลง 1,800.- 
6. เงินสมทบพนักงานขับรถ 300.- 
7. ค่าตอบแทนนิสิตช่วยปฏิบัติงาน 2,000.- 
8. เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 800.- 
9. ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ 1,000.- 
10. ค่าวัสดุส านักงาน 1,000.- 
11. ค่าใช้สอยอ่ืนๆ 500.- 
 รวม 20,000.- 
*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 มกราคม-มีนาคม 2563 สิงหาคม 2563 
10.2 สถานท่ีจัดกิจกรรม โรงเรียนใน จ.พิษณุโลก ชุมชนใน จ.พิษณุโลก และ/

หรือคณะวิทยาศาสตร์
การแพทย์ มหาวิทยาลัย

นเรศวร 

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
มหาวิทยาลยันเรศวร 

 

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

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 
 ปริมาณ 
 
 
 
 
 คุณภาพ 
 

1. มีการออกบริการวิชาการให้กับ
โรงเรียนอย่างน้อย 1 แห่ง (100 คน) 
2. มีการบูรณาการกับการเรียนการ
สอนจ านวน 2 รายวิชา 
 
1. ผู้ให ้และผูร้ับบริการ มีระดับ
ความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์ดี  
(ไม่น้อยกว่า 3.51) 
2. บุคลากรและนิสติมีจติสาธารณะ
ต่อชุมชน ในฐานะเป็นผู้ให้บริการ
ความรูสู้่ชุมชน และมสีัมพันธภาพ 
ที่ด ี

1. มีการออกหน่วยในชุมชนอย่าง
น้อย 1 แห่ง (100 คน) 
2. มีการบูรณาการกับการเรียน
การสอนอย่างน้อย 3 รายวิชา 
และงานวิจัย 1 ชิ น 
1. ผู้ให ้และผูร้ับบริการ มีระดับ
ความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์ดี      
(ไม่น้อยกว่า 3.51) 
2. บุคลากรและนิสติมีจติสาธารณะ
ต่อชุมชน ในฐานะเป็นผู้ให้บริการ
ความรูสู้่ชุมชน และมสีัมพันธภาพ  
ที่ด ี

1. มีหน่วยงานทั งภาครัฐและ
เอกชน รวมทั งสถาบันการศึกษา 
ต่างๆ เข้าเยีย่มชม และศึกษา 
ดูงาน ไม่น้อยกว่า 3 สถาบัน  
(200 คน) 
1. ผู้ให ้และผูร้ับบริการ มีระดับ
ความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์ดี      
(ไม่น้อยกวา่ 3.51) 
2. บุคลากรและนิสติมีจติสาธารณะ
ต่อชุมชน ในฐานะเป็นผู้ให้บริการ
ความรูสู้่ชุมชน และมสีัมพันธภาพ 
ที่ด ี

 

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

 

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1)  ภาควิชากายวิภาคศาสตรไ์ด้เปน็แหล่งความรู้ให้กับชุมชน 
 2)  มีการบูรณาการกับการเรียนการสอนและงานวิจัย 
 3)  บุคลากรภาควิชาและนิสติได้น าความรูไ้ปพัฒนาชุมชน 
 4)  บุคลากรและนสิิตมีจิตสาธารณะในการเป็นผู้ให้บริการความรูสู้ชุ่มชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
 5)  เกิดความสัมพันธ์ที่ดรีะหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชน 
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14. การติดตามและประเมินผลโครงการ  (โปรดระบุให้ชัดเจน)  
1) ประเมินผลเชิงปริมาณตามตัวชี วัด (KPI) ที่ก าหนด 
 2)  ประเมินผลเชิงคุณภาพตามตัวชี วัด (KPI) ที่ก าหนด โดยใช้ระดับความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมของกลุ่มเปา้หมาย   
     และการอาสาเข้าร่วมโครงการของนิสิตและบุคลากรภาควิชา 

 
 
 ....................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                   (ผศ.รัชนี  ชนะสงค์) 
 
                  .....................................................หัวหน้าภาควิชา 
                 (ผศ.พงษ์พิทักษ์  ภูติวัตร์) 
 
           .....................................................คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย ์
                 (รศ.ดร.สุขกิจ  ยะโสธรศรีกลุ) 
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1. รหัสโครงการ  (ตามเล่มรายได้) โครงการพัฒนาคุณภาพองค์กร 
    รหัสโครงการ   กว.506/63 โครงการวันขึ นปีใหมภ่าควิชากายวิภาคศาสตร ์

Value Chain    ต้นน  า   กลางน  า   ปลายน  า   
 
2.  ความสอดคล้องกับพันธกิจมหาวิทยาลัย 

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

 
3.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ  

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

    ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตให้มีคณุภาพฯ 
  กลยุทธ์ที่............ แนวทางการขับเคลื่อน........ ตัวชี วัดที่..............     หลัก    รอง 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพิม่ขีดความสามารถการวิจยั เพื่อสร้างนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ 
  กลยุทธ์ที่............ แนวทางการขับเคลื่อน........ ตัวชี วัดที่..............     หลัก    รอง 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสรมิสร้างศักยภาพการให้บริการวิชาการเพื่อสร้างความเขม้แข็งให้แก่ชุมชน 
  กลยุทธ์ที่............ แนวทางการขับเคลื่อน........ ตัวชี วัดที่..............     หลัก    รอง 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม เพื่ออนุรักษ์ สืบสานและเช่ือมโยงกับประเพณีของท้องถิ่น 
  กลยุทธ์ที ่4.1 แนวทางการขับเคลื่อน 4.1.1 ตัวชี วัดที ่4.1.1.1-4     หลัก รอง 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจดัการเชิงบูรณาการเพื่อความเข้มแข็งและยั่งยืน 
  กลยุทธ์ที่............ แนวทางการขับเคลื่อน........ ตัวชี วัดที่..............     หลัก    รอง 

 
 3.2 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน (ถ้ามี) 

  นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 3 กลยุทธ์ที่ 3.1 มาตรการที่ 3.1.1 
 
4.  ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 4.1 ลักษณะการด าเนินงาน   โครงการ     การด าเนินงาน 

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

5.2 ผู้รับผิดชอบ   ผศ.ดร.กรรณิการ ์ อรรถปัณยวนิช โทร 4670  

5.3 ผู้ประสานงาน   ดร.นราวดี  ชมภู  โทร 4672 

     นางรุ่งรัตน ์ ฉันทพานิช โทร 4705  

5.4 ผู้รายงานผล   ผศ.ดร.กรรณิการ ์ อรรถปัณยวนิช โทร 4670 

     นางรุ่งรัตน ์ ฉันทพานิช โทร 4705  

 6. หลักการและเหตุผล 
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีภารกิจหลักในการจัดการเรียนการสอน เพื่อผลิตบัณฑิตที่มี

คุณภาพ โดยภาควิชารับผิดชอบสอนการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คือ หลักสูตรปริญญาโท และปริญญา
เอก สาขากายวิภาคศาสตร์  และหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาพยาธิวิทยากายวิภาค  

ดังนั น เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีภายในภาควิชา ทั งระหว่างนิสิตต่างชั นปี, นิสิตกับอาจารย์และบุคลากร กิจกรรมแนว
สร้างสรรค์ตามวาระโอกาสที่เหมาะสม เช่น การท าบุญเนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่ งานจิตอาสา เพื่อเสริมสร้างและพัฒนานิสิต
ในด้านคุณธรรมและจริยธรรม ความรับผิดชอบ ความสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ดี และยังเป็นโอกาสที่จะ
เสริมสร้างความรักศรัทธาในสถาบัน ในวิชาชีพ และเพิ่มขวัญและก าลังใจ ในการตั งใจศึกษา และท าหน้าท่ีของตนให้ดียิ่ง ๆ ขึ นทั ง
นิสิต และบุคลากร และเพื่อเป้าหมายหลักของมหาวิทยาลัยที่ต้องการจะผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ทั งคุณลักษณะ
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ และคุณลักษณะตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต  
 
7. วัตถุประสงค์ 

1) เพื่อท าความรูจ้ัก สร้างความคุน้เคยระหว่างบุคลากรกับนิสติภายในภาควิชา 
 2) เพื่อให้นิสิตรุ่นพี่ รุ่นน้อง ได้ท ากิจกรรมร่วมกัน และฝึกฝนทักษะการท างานเป็นทีม การเสียสละเพือ่ส่วนรวม  

3) เพื่อเป็นการปลูกจิตส านึกท่ีถูกต้อง มีคุณธรรม จรยิธรรมอันมั่นคงให้กับนิสิตและบุคลากรในภาควชิา 
4) เสริมสร้างความรักองค์กร รักในวิชาชีพ มีความสามัคคี เป็นน  าหนึ่งใจเดียว 
5) เพื่อเริ่มต้นเข้าสู่ปีใหม่ด้วยความสุข สร้างขวัญก าลังใจให้บุคลากร  

 
8.  เป้าหมายของโครงการ 
      8.1. เป้าหมายการด าเนินงาน 

เชิงผลผลิต(Output) 1. จัดกิจกรรมการท าบุญวันขึ นปีใหม่ร่วมกัน   
2. จัดกิจกรรมจิตอาสาร่วมกัน เพื่อท าความสะอาดอาคารกายวิภาคศาสตร์ 

เชิงผลลัพธ์
(Outcome) 

1. มีความรักองค์กร รักในวิชาชีพ มีความสามัคคี เป็นน  าหนึ่งใจเดียว 
2. มีทักษะการท างานเป็นทีม เสียสละเพื่อส่วนรวม และได้พัฒนาตนเองจากการด าเนินการจดั
กิจกรรม 
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 8.2 กลุม่เป้าหมาย (รายกิจกรรม) 
เป้าหมาย หน่วยนับ จ านวน 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 
จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น คน 192 192 - 
นิสิต คน 162 162 - 
บุคลากรสายวิชาการ คน 22 22 - 
บุคลากรสายสนับสนุน คน 8 8 - 
ประชาชน/สังคม....... คน - - - 
ศิษย์เก่า......... คน - - - 
องค์กร/ระบบบริหารจัดการ........... ระบุหน่วยนับ... - - - 
หลักสตูร........... ระบุหน่วยนับ... 3 3 - 
อื่นๆ..................................... ระบุหน่วยนับ... - - - 

 หมายเหตุ 
กิจกรรมที่ 1 ท าบุญวันขึ นปีใหม่ร่วมกัน   
กิจกรรมที่ 2 ท าความสะอาดอาคารกายวิภาคศาสตร ์
 
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 1,2                           

ขั นวางแผนงาน (P) 
1. แต่งตั งคณะกรรมการด าเนินงาน 
2. จัดประชุมเพื่อเตรียมงาน 

    

  

                   

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

   

 

         

ขั นสรุปและประเมินผล (C) 
1. จัดท าสรุปและประเมินผล
โครงการ 

     

 

       

ขั นปรับปรุงตามผลการประเมิน(A) 
1. วิเคราะห์การด าเนินงาน และน า 
ข้อเสนอแนะไปวางแผนปรับปรุง
การจัดโครงการในปีต่อไป 

     

 

       

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

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

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

ล าดับ รายการ จ านวน (บาท) 
1. ค่าอาหารส าหรับพระสงฆ ์  1,100.- 
2. ค่าปัจจัยถวายพระสงฆ ์ 1,000.- 
3. ค่าอาหารว่าง 1,500.- 
4. ค่าอาหารและเครื่องดื่ม 2,000.- 
5. ค่าอาหารเย็น 3,000.- 
6. เงินตอบแทนการปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการ 400.- 
7. ค่าวัสดุในโครงการ 500.- 
8. ค่าใช้สอยอ่ืนๆ 500.- 

 รวม 10,000.- 
*หมายเหตุ   ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 

 
10.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ (รายกิจกรรม) 

ล าดั
บ 

รายการ กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 

10.1 วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม พฤศจิกายน 2562-
กุมภาพันธ์ 2563 

- - 

10.2 สถานท่ีจัดกิจกรรม คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
มหาวิทยาลยันเรศวร 

- - 

 

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

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 
 ปริมาณ 
 
 
 คุณภาพ 
 

1. มีผู้เข้าร่วมโครงการอย่างน้อยรอ้ย
ละ 80 ของจ านวนนิสิตและบุคลการ
ทั งหมด 
1. นิสิตและบุคลากรมีความพึงพอใจ
ต่อโครงการ อยู่ในเกณฑด์ี (ไม่น้อย
กว่า 3.5) 

- - 
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12. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 

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

 

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1) นิสิตมีจิตส านึกท่ีถูกต้อง มีคุณธรรม จริยธรรมอันมั่นคง 

  2) นิสิตได้แสดงความมีน  าใจ การมีจิตอาสา และมีประสบการณฝ์ึกจิตให้มีคณุธรรม 
3) นิสิตไดฝ้ึกการท างานหรือกิจกรรมเป็นทีม และได้พัฒนาตนเองจากการด าเนินการจัดกจิกรรม 
 

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

 
 
 ....................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                   (ผศ.ดร.กรรณิการ์  อรรถปัณยวนชิ) 
 
                  .....................................................หัวหน้าภาควิชา 
                 (ผศ.พงษ์พิทักษ์  ภูติวัตร์) 
 
           .....................................................คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
                 (รศ.ดร.สุขกิจ  ยะโสธรศรีกลุ) 
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1. รหัสโครงการ  (ตามเล่มรายได้) โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
    รหัสโครงการ   กว.507/63   โครงการประชุมวิชาการพยาธิวิทยากายวิภาค ครั งท่ี 1  
 

Value Chain     ต้นน  า   กลางน  า    ปลายน  า   
 
2.  ความสอดคล้องกับพันธกิจมหาวิทยาลัย 

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

 
3.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ  

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

   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลติบัณฑิตให้มีคณุภาพฯ 
  กลยุทธ์ที่............ แนวทางการขับเคลื่อน........ ตัวชี วัดที่..............     หลัก   รอง 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพิม่ขีดความสามารถการวิจยั เพื่อสร้างนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ 
  กลยุทธ์ที่............ แนวทางการขับเคลื่อน........ ตัวชี วัดที่..............     หลัก    รอง 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสรมิสร้างศักยภาพการให้บริการวิชาการเพื่อสร้างความเขม้แข็งให้แก่ชุมชน 
  กลยุทธ์ที ่3.1 แนวทางการขับเคลื่อน 3.1.2 ตัวชี วัดที ่3.1.2.1-2     หลัก รอง 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม เพื่ออนุรักษ์ สืบสานและเช่ือมโยงกับประเพณีของท้องถิ่น 
  กลยุทธ์ที่............ แนวทางการขับเคลื่อน........ ตัวชี วัดที่..............     หลัก    รอง 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจดัการเชิงบูรณาการเพื่อความเข้มแข็งและยั่งยืน 
  กลยุทธ์ที ่5.1   แนวทางการขับเคลื่อน 5.1.1  ตัวชี วัดที ่5.1.1.1     หลัก    รอง 

 
 3.2 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน (ถ้ามี) 

  นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 3 กลยุทธ์ที่ 3.1 มาตรการที่ 3.1.1 
 
4.  ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 4.1 ลักษณะการด าเนินงาน   โครงการ     การด าเนินงาน 

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

5.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ   ภาควิชากายวิภาคศาสตร ์

5.2 ผู้รับผิดชอบ   ผศ.รัชนี   ชนะสงค์  โทร 4645  

5.3 ผู้ประสานงาน   ผศ.พงษ์พิทักษ ์ ภูติวัตร ์  โทร 4670 

นางสาวสุรีพร  นาคอัง   โทร 4754 

5.4 ผู้รายงานผล   ผศ.รัชนี   ชนะสงค์  โทร 4645 

นางสาวสุรีพร  นาคอัง   โทร 4754 

 6. หลักการและเหตุผล 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาพยาธิวิทยากายวิภาค ด าเนินการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีภายใต้ความรับผิดชอบของ
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยด าเนินการรับนิสิตตั งแต่ปี 2557  และในปัจจุบันมี
บัณฑิตส าเร็จการศึกษาแล้วจ านวน 2 รุ่น โดยการเรียนรู้ที่นิสิตได้รับครบถ้วนตามโครงสร้างของหลักสูตร ในระยะเวลา 4 ปี  
จนเป็นบัณฑิตมีที่คุณลักษณะตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรนั น สามารถน าความรู้ และทักษะไปใช้ในการเริ่มต้นประกอบ       
อาชีพได้   อย่างไรก็ตามในยุคปัจจุบัน วิทยาการทางวิทยาศาสตร์สุขภาพมีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว   ซึ่งท าให้องค์ความรู้เกี่ยวกับพยาธิ
วิทยากายวิภาคมีการพัฒนาเพิ่มขึ นตามมาเช่นกัน    ดังนั นการเรียนรู้ และการเพิ่ มพูนทักษะเพื่อให้ทันสมัยจึงมีความจ าเป็นต่อนิสิต
ปัจจุบัน รวมทั งบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาไปแล้ว ยิ่งจ าเป็นต้องเรียนรู้เป็นระยะอย่างต่อเนื่อง  หรือต้องมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong 
Learning) ซึ่งจะท าให้การปฏิบัติงานทางด้านพยาธิวิทยากายวิภาคมีคุณภาพ ความก้าวทันตามวิทยาการที่เปลี่ยนแปลงได้ ภาควิชาฯ ซึ่ง
เป็นหน่วยงานที่ต้องสนับสนุน และส่งเสริมการเรียนรู้ และสร้างคุณภาพนิสิต และบัณฑิตของหลักสูตรให้เกิดขึ นอย่างต่อเนื่อง  จึงเห็นถึง
ความส าคัญของการจัดการประชุมวิชาการพยาธิวิทยากายวิภาค ให้นิสิตปัจจุบันเกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์นอกห้องเรียน และศิษย์
เก่าได้มีโอกาสการทบทวน และพัฒนาความรู้ ทักษะ ที่ทันสมัยทางสาขาพยาธิวิทยากายวิภาค รวมทั งเป็นการสร้างโอกาสให้เกิด
แลกเปลี่ยนเชิงวิชาการ งานวิจัย ท่ีจ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน   และเอื อให้เกิดบรรยากาศการเสริมสร้างความผูกพันท าให้เกิดความรัก และ
ความสามัคคี ระหว่างนิสิต และบัณฑิตของสถาบันผลิตผู้ประกอบอาชีพทางพยาธิวิทยากายวิภาค  นอกจากนั นเป็นการสร้างโอกาสให้กับ
บัณฑิตพยาธิวิทยากายวิภาคของประเทศไทยได้ด าเนินการจัดตั งกลุ่มท างานเพื่อช่วยผลักดันยกระดับให้เป็นวิชาชีพพยาธิวิทยากายวิภาค 
เพื่อความมั่นคง และก้าวหน้าของการท างานในอนาคต 
 
7. วัตถุประสงค์ 

4) เพื่อพัฒนานิสิตให้มีคณุลักษณะสอดคล้องตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง จากประสบการณ์นอกห้องเรียน 
5) เพื่อส่งเสริมให้ศิษย์เกา่มีการพัฒนาความรู้ และทักษะทางพยาธิวิทยากายวิภาคให้ทันสมัยก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของวิทยาการ

ของโลกปัจจุบัน 
6) เพื่อเสรมิสร้างความสามัคคีใหเ้กิดขึ นระหว่างนิสติ และบณัฑติของภาควิชา รวมทั งเกิดขึ นระหว่างบัณฑิตสาขาพยาธิวิทยากาย

วิภาคจากสถาบันอ่ืน ๆ   
7) เพื่อส่งเสริมให้กับบณัฑิตพยาธิวิทยากายวิภาคของประเทศไทยไดม้ีโอกาสจัดตั งทีมท างานผลักดันให้เป็นวิชาชีพส าหรับ

ด าเนินการขับเคลื่อนให้เกดิความมั่นคง และก้าวหน้าในการท างานทางพยาธิวิทยากายวิภาค  
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8.  เป้าหมายของโครงการ 
      8.1. เป้าหมายการด าเนินงาน 

เชิงผลผลิต(Output) 1. นิสิต และศิษย์เก่าได้เข้าร่วม และน าเสนอผลงานทางวิชาการ และงานวิจัยในการประชุม
วิชาการพยาธิวิทยากายวิภาค  
2. มีการจัดตั งทีมท างานในการด าเนินการเพื่อผลักดันสาขาอาชีพพยาธิวิทยากายวิภาค ให้เป็น
วิชาชีพพยาธิวิทยากายวิภาค 

เชิงผลลัพธ์
(Outcome) 

1. นิสิตได้พัฒนาคุณลักษณะตามผลการเรยีนรู้ที่คาดหวังของหลักสตูร และศิษย์เก่าได้พัฒนา
ความรู้ และทักษะที่ทันสมัย 
2. นิสิต และบณัฑติพยาธิวิทยากายวิภาคของภาควิชา และต่างสถาบัน ได้มีการสร้างความ
สามัคคี และเกดิความรัก ความผกูพันธ์ในอาชีพทางพยาธิวิทยากายวิภาค 
3. บัณฑิตพยาธิวิทยากายวิภาคของประเทศไทยมีความความมั่นคง และก้าวหน้าในการ
ประกอบอาชีพ 

 
 

 8.2 กลุม่เป้าหมาย (รายกิจกรรม) 
เป้าหมาย หน่วยนับ จ านวน 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 
จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น คน 56 - - 
นิสิต คน 13 - - 
บุคลากรสายวิชาการ คน 10 - - 
บุคลากรสายสนับสนุน คน 3 - - 
ประชาชน/สังคม....... คน - - - 
ศิษย์เก่า...(ปรญิญาตรสีาขาพยาธวิิทยา
กายวิภาค).... 

คน 30 - - 

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

ระบุหน่วยนับ... 1 - - 

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. ประสานงานกับอาจารยผ์ู้รับ  
ผิดชอบหลักสูตรพยาธิวิทยากาย
วิภาคของสถาบันต่าง ๆ เพื่อหา
แนวทาง รูปแบบ และรายละเอียดใน
การจัดโครงการประชุมวิชาการ พยาธิ
วิทยากายวิภาค ครั งท่ี 1  
2. ประชุมอาจารยผ์ู้รบัผิดชอบ
หลักสตูรของภาควิชา และตัวแทน
นิสิตทุกชั นปี เพื่อชี แจง วางแผน และ
พิจารณาแนวทางการด าเนิน งาน
โครงการฯ 
3. ส ารวจความต้องการของนิสิต   
ศิษย์เก่า และบคุลากรภาควิชา
เกี่ยวกับหัวข้อวิชาการส าหรับจัด
ประชุมโครงการฯ 

  

  

  

  

                 

ขั นด าเนินการ (D) 
1. ขออนุมัติโครงการ และแต่งตั ง
คณะกรรมการด าเนินงานโครงการ 
2. ประชุมคณะกรรมการโครงการเพือ่
มอบหมายงาน และติดตามการ
ท างาน 
3. ประชาสัมพันธ์โครงการให้นิสิต 
และศิษยเ์ก่าผ่านทางสื่อต่าง ๆ 
4. ด าเนินการเข้าร่วมโครงการประชุม
วิชาการฯ 

  

  

 

 

  

 

    

ขั นสรุปและประเมินผล (C) 
1. ผู้เข้าร่วมโครงการท าแบบประเมิน 
ผลโครงการ 
2. จัดท าสรุปผลการด าเนินงาน
โครงการ 
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ขั นปรับปรุงตามผลการประเมิน(A) 
1. น าผลประเมินโครงการมา
วิเคราะหผ์ลด าเนินกิจกรรมเพื่อหา
จุดแข็งและจดุอ่อน 
2. หาแนวทางการปรับปรุงตามผล
การประเมิน 

           

 

 

รวม 30,000.-  1,000.-  2,000.- 27,000.- - 
 

 
9. งบประมาณ  
 9.1 แหล่งงบประมาณ 

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

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

ล าดับ รายการ จ านวน (บาท) 
1. ค่าเบี ยเลี ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ 9,200.- 
2. ค่ารถตู้เช่าพร้อมน  ามัน 3,600.- 
3. ค่าวัสดุเชื อเพลิง  2,000.- 
4. เงินสมทบพนักงานขับรถ 300.- 
5. ค่าอาหารว่าง 500.- 
6. ค่าอาหารและเครื่องดื่ม 1,000.- 
7. ค่าลงทะเบียน 10,000.- 
8. ค่าจ้างถ่ายเอกสาร 500.- 
9. ค่าจ้างท าสื่อประชาสัมพันธ์ 1,500.- 
10. เงินตอบแทนการปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการ 200.- 
11. ค่าตอบแทนนิสิตช่วยงาน 400.- 
12. ค่าวัสดุในโครงการ 800.- 
13. ค่าใช้สอยอ่ืนๆ  

 รวม 30,000.- 
*หมายเหตุ   ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
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10.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ (รายกิจกรรม) 
ล าดับ รายการ กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 
10.1 วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม ตุลาคม 2562-สิงหาคม 2563  - - 
10.2 สถานท่ีจัดกิจกรรม คณะสหเวชศาสตร์ 

มหาวิทยาลยับูรพา และ/หรือ 
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
มหาวิทยาลยันเรศวร 

- - 

 

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

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 
 ปริมาณ 
 
 คุณภาพ 
 

1. นิสิต ศิษย์เก่า และบุคลากร
ภาควิชาไดเ้ข้าร่วมประชุมวิชาการ 
1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึง
พอใจในด้านต่าง ๆ อยู่ในระดับดี 
(ไม่น้อยกว่า 3.51) 

- - 

 

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

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1) นิสิตมีประสบการณ์นอกห้องเรียนท าให้มีคุณลักษณะตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง  
2) ศิษย์เก่ามีความรู้ และทักษะทางพยาธิวิทยากายวิภาคที่ทันสมัย 
3) เกิดความสามัคครีะหว่างนสิิต บณัฑิตของภาควิชา และบณัฑิตสาขาพยาธิวิทยากายวิภาคจากสถาบันอื่น ๆ   
4) บัณฑิตพยาธิวิทยากายวิภาคของประเทศไทยได้ร่วมกันจดัตั งทีมท างานเพื่อผลักดันใหเ้ป็นวิชาชีพ  

14. การติดตามและประเมินผลโครงการ  (โปรดระบุให้ชัดเจน)  
1)  การประเมินผลเชิงปริมาณ ตามตัวชี วัด (KPI) ที่ก าหนด 
 2)  ประเมินผลเชิงคุณภาพตามตัวชี วัด (KPI) ที่ก าหนด โดยใช้ระดับความพึงพอใจในด้านต่าง ๆ ของผู้เข้าร่วมโครงการ 

 
 ....................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                   (ผศ.รัชนี  ชนะสงค์) 
 
                  .....................................................หัวหน้าภาควิชา 
                 (ผศ.พงษ์พิทักษ์  ภูติวตัร์) 
 
           .....................................................คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
                 (รศ.ดร.สุขกิจ  ยะโสธรศรีกลุ) 
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1. รหัสโครงการ (ตามเล่มรายได้) โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา   
   รหัสโครงการ  กว.601/63  โครงการพิธีท าบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ร่างอาจารย์ใหญ่ ประจ าปีการศกึษา 2563 
 

Value Chain    ต้นน  า   กลางน  า   ปลายน  า   
 
2.  ความสอดคล้องกับพันธกิจ 

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

 
3.  ความสอดคล้องกับพันธกิจมหาวิทบาลัย แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) 

3.1  นโยบายมหาวิทยาลัย  
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลติบัณฑิตให้มีคณุภาพฯ 
  กลยุทธ์ที่............ แนวทางการขับเคลื่อน........ ตัวชี วัดที่..............     หลัก   รอง 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพิม่ขีดความสามารถการวิจยั เพื่อสร้างนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ 
  กลยุทธ์ที่............ แนวทางการขับเคลื่อน........ ตัวชี วัดที่..............     หลัก    รอง 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสรมิสร้างศักยภาพการให้บริการวิชาการเพื่อสร้างความเขม้แข็งให้แก่ชุมชน 
  กลยุทธ์ที่............ แนวทางการขับเคลื่อน........ ตัวชี วัดที่..............     หลัก    รอง 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม เพื่ออนุรักษ์ สืบสานและเช่ือมโยงกับประเพณีของท้องถิ่น 
  กลยุทธ์ที ่4.1 แนวทางการขับเคลื่อน 4.1.1 ตัวชี วัดที ่4.1.1.1-4     หลัก รอง 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจดัการเชิงบูรณาการเพื่อความเข้มแข็งและยั่งยืน 
  กลยุทธ์ที่............ แนวทางการขับเคลื่อน........ ตัวชี วัดที่..............     หลัก    รอง 

 
 3.2 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน (ถ้ามี) 

  นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 5 กลยุทธ์ที่ 5.2, มาตรการที่ 5.2.1, กลยุทธ์ที่ 5.3 มาตรการที่ 5.3.1 
   
4. ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 4.1 ลักษณะการด าเนินงาน   โครงการ     การด าเนินงาน 

4.2 ภายใต้แผนงาน................................................................................................ 
4.3 ลักษณะโครงการ     โครงการที่ใช้งบประมาณ    โครงการทีไ่ม่ใช้งบประมาณ 
4.4 วิธีการด าเนินงาน    ด าเนินการเอง     จัดจ้าง 
4.5 รหัส GFMIS ของโครงการ.............................................................................. 
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5.  ผู้รับผิดชอบ  
  5.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ  ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวทิยาศาสตร์การแพทย ์
  5.2 ผู้รับผิดชอบ    1) ผศ.ชนสรณ ์ ภูเด่นแดน โทร 4670 

 5.3 ผู้ประสานงาน   1) ดร.อิทธิพล พวงเพชร  โทร 4673 
    2) นางรุ่งรัตน์  ฉันทพานิช โทร 4705 

    3) นางสาวสรุีพร นาคอัง  โทร 4754 

 5.4 ผู้รายงานผล    1) ผศ.ชนสรณ ์ ภูเด่นแดน โทร 4670    

    2) นางสาวสรุีพร นาคอัง  โทร 4754 

 

 6. หลักการและเหตุผล 

กายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์นั น มีความส าคัญเป็นอย่างมากต่อการเรียนการสอนของนิสิตในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ซึ่งต้อง
อาศัยร่างกายของมนุษย์เพื่อใช้ประกอบการเรียน ท าให้ผู้ที่ศึกษาเกิดความเข้าใจในบทเรียนนั นอย่างลึกซึ งและร่างกายมนุษย์ที่น ามาใช้
ส าหรับการเรียนการสอนนั นได้มาจากผู้อุทิศตนเพื่อการศึกษาที่บริจาคร่างกายไว้เป็นวิทยาทานและได้เสียชีวิตลงแล้วซึ่งถือว่าเป็นความ
เสียสละอย่างยิ่งนั น การท าบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้อุทิศตนเหล่านี จึงเป็นวิธีแสดงออกถึงความเคารพและแสดงซึ่งความกตัญญูกตเวทีต่อท่าน
ที่ได้เสียสละรา่งกายเพื่อให้การเรียนการสอนกายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์เกิดประสิทธิภาพสูงสุดรวมทั งเป็นการสร้างจิตส านึกด้านคุณธรรม 
จริยธรรมและความตระหนักในวัตถุประสงค์ของการศึกษาแก่ผู้ท าการศึกษาเพื่อให้ได้รับความรู้สูงสุด 

 

7. วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อท าบุญอุทิศส่วนกุศลแด่อาจารย์ใหญ่ผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา 

2. เพื่อเป็นการสร้างจิตส านึกทางด้านคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่บุคลากรและนิสิตสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

 

8.  เป้าหมายของโครงการ 

 8.1. เป้าหมายการด าเนินงาน 
เชิงผลผลิต(Output) 1.จัดกิจกรรมท าบุญอุทิศส่วนกุศลแด่อาจารย์ใหญ่ผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา 
เชิงผลลัพธ์
(Outcome) 

1. มีความรักองค์กร มีความสามัคคี เป็นน  าหนึ่งใจเดียว 
2. มีทักษะการท างานเป็นทีม เสียสละเพื่อส่วนรวม และได้พัฒนาตนเองจากการด าเนินการจดั
กิจกรรม 
3. สร้างจิตส านึก คุณธรรม จริยธรรม ให้เกิดในตัวนิสิต ในการแสดงความเคารพและความ
กตัญญูกตเวทีต่อท่านอาจารย์ใหญ่ของนิสิตสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
4. รักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม 
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 8.2 กลุม่เป้าหมาย (รายกิจกรรม) 
เป้าหมาย หน่วยนับ จ านวน 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 
จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น คน 730 - - 
นิสิต คน 300 - - 
บุคลากรสายวิชาการ คน 30 - - 
บุคลากรสายสนับสนุน คน 40 - - 
ประชาชน/สังคม/...(ญาติอาจารยใ์หญ่)... คน 360 - - 
ศิษย์เก่า......... คน - - - 
องค์กร/ระบบบริหารจัดการ........... ระบุหน่วยนับ... - - - 
หลักสตูร........... ระบุหน่วยนับ... 11 - - 
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. ประชุมเตรียมความพร้อมนสิิต 
กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
2. แต่งตั งคณะกรรมการด าเนินงาน 

  

    

                   

ขั นด าเนินการ (D) 
1. จัดสถานท่ีและซักซ้อมพิธีการ
ต่างๆ 
2. ท าบุญอุทิศส่วนกุศลแดร่่าง
อาจารย์ใหญ ่

        

  

   

ขั นสรุปและประเมินผล (C) 
1. จัดท าสรุปประเมินผลโครงการ 

          
 

  

ขั นปรับปรุงตามผลการประเมิน(A) 
1. น าข้อเสนอแนะและความเป็นไป
ได้ไปวางแผนปรับปรุงในการจัด
โครงการปตี่อไป 

          

 

  

รวม 60,000.-   - 3,000.-  57,000.-  -  
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9. งบประมาณ  
 9.1 แหล่งงบประมาณ 

  เงินรายได้ 60,000.-บาท        งบประมาณแผ่นดิน...................................บาท   
  แหล่งทุนภายนอก...............................บาท     เงินกู้...................................บาท   
เงินรับฝาก-โครงการผลติแพทย์เพิม่เพื่อชาวชนบท ปี 2562   
9.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
       (รายกิจกรรมและระบุแหล่งเงินให้สอดคล้องกับข้อที่ 9.1) 

ล าดับ รายการ จ านวน (บาท) 
1.  ค่าอาหารว่าง    10,000.- 
2.  ค่าอาหารและเครื่องดื่ม  17,000.- 
3. ค่าอาหารส าหรับพระสงฆ ์  3,000.- 
4. เงินตอบแทนการปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการ 3,000.- 
5. ค่าวัสดุในโครงการ 12,000.- 
6. ค่าปัจจัยถวายพระสงฆ ์  2,000- 
7. ค่าตอบแทนผู้ประกอบพิธีการ    300.- 
8. ค่าสาธารณูปโภค (ค่าแสตมป์) 300.- 
9. ค่าบริการไปรษณีย ์ 2,700.- 
10. ค่าจ้างท าไวนิล 1,200.- 
11. ค่าจ้างอัดรูปพร้อมกรอบ 2,500.- 
12. ค่าจ้างท าสื่อประชาสัมพันธ์ 2,000.- 
13. ค่าใช้สอยอ่ืนๆ 4,000.- 
 รวม 60,000.- 
*หมายเหตุ   ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 

 

10.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ (รายกิจกรรม) 
ล าดับ รายการ กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 
10.1 วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม ตุลาคม 2562-กรกฎาคม

2563 

- - 

10.2 สถานท่ีจัดกิจกรรม ห้องสัมมนาเอกาทศรถ 301 
อาคารเอกาทศรถ 
มหาวิทยาลยันเรศวร 

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

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 
 ปริมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 คุณภาพ 
 

1. นิสิตสายวิทยาศาสตร์สุขภาพเข้า
ร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

2. ญาติอาจารย์ใหญ่ตอบรับเข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
โต๊ะปฏิบัติการ 

3. นิสิตเข้าร่วมงานตรงต่อเวลาไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 (ของผู้เข้าร่วม
โครงการ) 
4. นิสิตไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (ของ
ผู้ เข้ าร่วม โครงการ) ได้ เข้ าร่วม
ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา 

5. นิสิตไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ) ไดเ้ข้าร่วม
ปฏิญาณตนเพื่อตระหนักถึงการมี
ความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่น 

 

1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีคะแนนระดบั
ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม
เฉลี่ยอยู่ในเกณฑด์ี (ไม่น้อยกว่า 
3.51) 

2. นิสิตมสีัมมาคารวะและส านึกใน
พระคุณของครบูาอาจารย์อยู่ใน
เกณฑด์ี (ไม่น้อยกว่า 3.51) 

 - 

 

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

 

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ร่างอาจารย์ใหญ่ผู้อุทิศร่างกายเพื่อเป็นวิทยาทาน ได้รับการท าบุญอุทิศส่วนกุศลตามแบบพุทธศาสนพิธี 
2. นิสิตและบุคลากรมีจิตส านึกทางด้านคุณธรรม จริยธรรมและความกตัญญูกตเวที 
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14. การติดตามและประเมินผลโครงการ  (โปรดระบุให้ชัดเจน)  
 1. การประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ ตามตัวชี วัด (KPI) ที่ก าหนด 
2. ประชุมเตรยีมงานและสรุปโครงการตามแผนการด าเนินโครงการ 

3. ผู้เข้าร่วมโครงการตอบแบบประเมินโครงการตามที่คณะกรรมการด าเนินการจัดท าขึ น 

 

 
 ....................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                   (ผศ.ชนสรณ์  ภูเด่นแดน) 
 
                  .....................................................หัวหน้าภาควิชา 
                 (ผศ.พงษ์พิทักษ์  ภูติวัตร์) 
 
           .....................................................คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
                 (รศ.ดร.สุขกิจ  ยะโสธรศรีกลุ) 
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1. รหัสโครงการ  (ตามเล่มรายได้) โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
    รหัสโครงการ   กว.602/63 โครงการพิธีพระราชทานเพลิงร่างอาจารย์ใหญ่ ประจ าปีการศึกษา 2562   

Value Chain   ต้นน  า   กลางน  า   ปลายน  า   
 
2.  ความสอดคล้องกับพันธกิจมหาวิทยาลัย 

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

 
3.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ  

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

  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลติบัณฑิตให้มีคณุภาพฯ 
  กลยุทธ์ที่............ แนวทางการขับเคลื่อน........ ตัวชี วัดที่..............     หลัก   รอง 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพิม่ขีดความสามารถการวิจยั เพื่อสร้างนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ 
  กลยุทธ์ที่............ แนวทางการขับเคลื่อน........ ตัวชี วัดที่..............     หลัก    รอง 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสรมิสร้างศักยภาพการให้บริการวิชาการเพื่อสร้างความเขม้แข็งให้แก่ชุมชน 
  กลยุทธ์ที่............ แนวทางการขับเคลื่อน........ ตัวชี วัดที่..............     หลัก    รอง 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม เพื่ออนุรักษ์ สืบสานและเช่ือมโยงกับประเพณีของท้องถิ่น 
  กลยุทธ์ที ่4.1 แนวทางการขับเคลื่อน 4.1.1 ตัวชี วัดที ่4.1.1.1-4     หลัก รอง 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจดัการเชิงบูรณาการเพื่อความเข้มแข็งและยั่งยืน 
  กลยุทธ์ที่............ แนวทางการขับเคลื่อน........ ตัวชี วัดที่..............     หลัก    รอง 

 
 3.2 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน (ถ้ามี) 

  นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 5 กลยุทธ์ที่ 5.2, มาตรการที่ 5.2.1, กลยุทธ์ที่ 5.3 มาตรการที่ 5.3.1 
 
4.  ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 4.1 ลักษณะการด าเนินงาน   โครงการ     การด าเนินงาน 

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

 

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

5.2 ผู้รับผิดชอบ   ดร.อิทธิพล  พวงเพชร  โทร 4673  

5.3 ผู้ประสานงาน   ดร.สังกัป      สุดสวาสดิ ์ โทร 4673 

     นางรุ่งรัตน ์ ฉันทพานิช โทร 4705  

5.4 ผู้รายงานผล   ดร.อิทธิพล  พวงเพชร  โทร 4673 

     นางรุ่งรัตน ์ ฉันทพานิช โทร 4705  

 6. หลักการและเหตุผล 
การเรียนการสอนด้านกายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์นั นเป็นองค์ความรู้พื นฐานที่ส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งต่อนิสิตในสาขา

วิทยาศาสตร์สุขภาพ ซึ่งต้องใช้ร่างกายของมนุษย์มาใช้ในกระบวนการเรียนการสอนเพื่อให้เกิดความเข้าใจในเนื อหาอย่างถูกต้องและมี
ประโยชน์มากที่สุดแล้วนั น บัดนี กระบวนการเรียนการสอนดังกล่าวได้เสร็จสิ นลงแล้ว ภาควิชากายวิภาคศาสตร์และนิสิตในสาขา
วิทยาศาสตร์สุขภาพจึงจัดพิธีพระราชทานเพลิงและฌาปนกิจร่างอาจารย์ใหญ่ตามขั น ตอนที่พึงปฏิบัติของพุทธศาสนิกชนและ
ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามที่สืบปฏิบัติต่อกันมาเพื่อเป็นการแสดงถึงความกตัญญูกตเวทีต่อท่านอาจารย์ใหญ่ที่ท่าน
เป็นผู้ที่มีความเสียสละและมีจิตใจอันเป็นผู้ให้อย่างแท้จริง และเพื่อเป็นเกียรติต่อครอบครัวของท่านอาจารย์ใหญ่สืบต่อไป 
 
7. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อจัดพิธีพระราชทานเพลิงร่างอาจารย์ใหญ่ประจ าปีการศึกษา 2562 
2. เพื่อเป็นการแสดงความเคารพและความกตัญญูกตเวทีต่อท่านอาจารย์ใหญ่ของนิสิตสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
3. เพื่อการปฏิบัติที่ถูกต้องตามข้อพึงปฏิบัติของพุทธศาสนิกชนและรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม 
4. เพื่อเป็นเกียรติแก่ญาติของท่านอาจารย์ใหญ่ 

 
8.  เป้าหมายของโครงการ 
      8.1. เป้าหมายการด าเนินงาน 

เชิงผลผลิต(Output) 1. จัดพิธีพระราชทานเพลิงร่างอาจารย์ใหญร่่วมกันระหว่างภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะ
วิทยาศาสตร์การแพทย์ และนิสติในกลุ่มคณะทางวิทยาศาสตรส์ุขภาพ  

เชิงผลลัพธ์
(Outcome) 

1. มีความรักองค์กร มีความสามัคคี เป็นน  าหนึ่งใจเดียว 
2. มีทักษะการท างานเป็นทีม เสียสละเพื่อส่วนรวม และได้พัฒนาตนเองจากการด าเนินการจดั
กิจกรรม 
3.สร้างจิตส านึก คุณธรรม จริยธรรม ให้เกิดในตัวนิสิต ในการแสดงความเคารพและความ
กตัญญูกตเวทีต่อท่านอาจารย์ใหญ่ของนิสิตสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
4. รักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม 
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8.2 กลุม่เป้าหมาย (รายกิจกรรม) 
เป้าหมาย หน่วยนับ จ านวน 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 
จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น คน 850 530 - 
นิสิต คน 300 300 - 
บุคลากรสายวิชาการ คน 22 22 - 
บุคลากรสายสนับสนุน คน 8 8 - 
ประชาชน/สังคม....(ญาติอาจารย์ใหญ่).... คน 520 200 - 
ศิษย์เก่า......... คน - - - 
องค์กร/ระบบบริหารจัดการ........... ระบุหน่วยนับ... - - - 
หลักสตูร........... ระบุหน่วยนับ... 11 11 - 
อื่นๆ..................................... ระบุหน่วยนับ... - - - 

หมายเหตุ 
กิจกรรมที่ 1 นิสิตท าพิธีท าบุญและพิธีพระราชทานเพลิงร่างอาจารย์ใหญ่ร่วมกัน  
กิจกรรมที่ 2 พิธีลอยอังคารและเถ้าอัฐิอาจารย์ใหญ ่
 
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 1,2                           

ขั นวางแผนงาน (P) 
1. แต่งตั งคณะกรรมการด าเนินงาน 
2. จัดประชุมเพื่อเตรียมงาน 

  

    

                   

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

   

 

 

 

   

 

   

ขั นสรุปและประเมินผล (C) 
1. จัดท าสรุปและประเมินผล
โครงการ 

        

 

    

ขั นปรับปรุงตามผลการประเมิน(A) 
1. วิเคราะห์การด าเนินงาน และน า 
ข้อเสนอแนะไปวางแผนปรับปรุง
การจัดโครงการในปีต่อไป 

          

 

  

รวม 300,000.-   50,000 250,000.-  -  - 
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9. งบประมาณ  
 9.1 แหล่งงบประมาณ 

   เงินรายได้ 300,000.-บาท        งบประมาณแผ่นดิน...................................บาท   
  หน่วยงานภายนอก       เงินกู้...................................บาท   
เงินรับฝาก-โครงการผลติแพทย์เพิม่เพื่อชาวชนบท ปี 2562   
 
9.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
       (รายกิจกรรมและระบุแหล่งเงินให้สอดคล้องกับข้อที่ 9.1) 

ล าดับ รายการ จ านวน (บาท) 
1. ค่าธรรมเนียม      35,000.- 
2. เงินตอบแทนการปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการ 4,000.- 
3. ค่าปัจจัยถวายพระสงฆ ์ 5,000.- 
4. ค่าตอบแทนผู้ประกอบพิธีการ 3,000.- 
5. ค่าวัสดุเชื อเพลิง 4,000.- 
6. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ค่าสนับสนุนยานพาหนะทหาร)   7,000.- 
7. ค่าอาหารว่าง 15,800.- 
8. ค่าอาหารและเครื่องดื่ม 50,000.- 
9. ค่าอาหารส าหรับพระสงฆ ์ 2,000.- 
10. ค่าวัสดุในโครงการ  20,000.- 
11. ค่าสาธารณูปโภค (ค่าแสตมป์) 300.- 
12. ค่าบริการไปรษณีย์        2,700.- 
13. ค่าจ้างจัดดอกไม ้  50,000.- 
14. ค่าจ้างเผาร่างอาจารย์ใหญ ่ 15,000.- 
15. ค่าจ้างพิมพ์หนังสือ  40,000.- 
16. ค่าจ้างท าไวนิล 1,200.- 
17. ค่าจ้างอัดรูปพร้อมกรอบรูป 12,000.- 
18. ค่าจ้างท าสื่อประชาสัมพันธ์ 2,000.- 
19. ค่าเช่าเครื่องเสียง 5,000.- 
20. ค่าเช่าพัดลมไอน  า 3,000.- 
21. ค่าเช่าระบบไฟ 4,000.- 
22. ค่าเช่าเต้นท์ 12,000.- 
23. ค่าจ้างการแสดง 5,000.- 
24. ค่าใช้สอยอ่ืนๆ 2,000.- 
 รวม  300,000.- 
*หมายเหตุ   ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
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10.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ (รายกิจกรรม) 
ล าดับ รายการ กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 
10.1 วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม ตุลาคม 2562 – กรกฎาคม 2563 กรกฎาคม 2563 - 
10.2 สถานท่ีจัดกิจกรรม วัดศรีรตันาราม (วัดจูงนาง)  

ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 
วัดศรีรตันาราม (วัดจูงนาง)  
ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 

- 

 

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

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 
 ปริมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 คุณภาพ 
 
 
 
 
 
 

1. นิสิตสายวิทยาศาสตรส์ุขภาพเข้า
ร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
2. ญาติอาจารย์ใหญ่ตอบรับเข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
โต๊ะปฏิบัติการ 
3. นิสิตเข้าร่วมงานตรงต่อเวลาไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 (ของผู้เข้าร่วม
โครงการ) 
4. นิสิตไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ) ไดเ้ข้าร่วม
ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา 
 
1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีคะแนนระดับ
ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม
เฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดี (ไม่น้อยกว่า 3.51) 
2. นิสิตมีสัมมาคารวะและส านึกใน
พระคุณของครูบาอาจารย์อยู่ในเกณฑ์
ดี (ไม่น้อยกว่า 3.51) 

1. นิสิตไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
(ของผู้เข้าร่วมโครงการ) ได้เข้า
ร่วมประกอบพิธีกรรมทาง
ศาสนา- 
2. ญ าติ อาจารย์ ให ญ่ ตอบ
รับเข้าร่วมกิกรรมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของโต๊ะปฏิบัติการ 
 
 
 
 
 
1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีคะแนน
ระดับความพึงพอใจต่อการจัด
กิจกรรมเฉลี่ยอยู่ ในเกณฑ์ดี 
(ไม่น้อยกว่า 3.51) 

- 

 

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

 

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1)   ร่างอาจารย์ใหญ่ผู้อุทิศร่างกายเพื่อเป็นวิทยาทาน ได้รับการปฏิบัติตามแบบพุทธศาสนพิธี 
2) ร่างอาจารย์ใหญ่ผู้อุทิศร่างกายเพื่อเป็นวิทยาทาน ได้รับการพระราชทานเพลิงเป็นกรณีพิเศษและลอยอัฐิ 
      ตามหลักพุทธศาสนพิธี 
3) นิสิตและบุคลากรมีจิตส านึกทางด้านคุณธรรม จริยธรรมและความกตัญญูกตเวทีรวมถึงสืบสานประเพณีอันดีงาม 
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14. การติดตามและประเมินผลโครงการ  (โปรดระบุให้ชัดเจน)  
1. การประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ ตามตัวชี วัด (KPI) ที่ก าหนด 

 
 
 ....................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                   (ดร.อิทธิพล  พวงเพชร) 
 
                  .....................................................หัวหน้าภาควิชา 
                 (ผศ.พงษ์พิทักษ์  ภูติวัตร์) 
 
           .....................................................คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
                 (รศ.ดร.สุขกิจ  ยะโสธรศรีกลุ) 

 
 


