
 
โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยนเรศวร 

งานวิจัยและบริการวิชาการ ส านักงานเลขานุการคณะ คณะมนษุยศาสตร์ 

 
1.  ชื่อโครงการ (ระดับ 1)    โครงการบริการวิชาการแก่สังคม 

2. ชื่อโครงการ (ระดับ 2)     โครงการบริการวิชาการสู่สังคม (เสริมสร้างรายได้) ครั้งท่ี 2  
สัมมนาวิชาการ หัวข้อ “การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาเกาหลีในด้านวิชาชีพ” 

3.  รหัสโครงการ      NU-มน-01-034  

4.  ความสอดคล้องกับพันธกิจ 
     การผลติบัณฑติ          การวิจัย 
      การบริการวิชาการแก่สังคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
     การบริหารจัดการ(ในกรณีโครงการดังกลา่วไมส่อดคล้องกับพันธกิจ 1-4)(พันธกิจหลัก) 
 

5.  ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ 
5.1  ประเด็นยุทธศาสตรม์หาวิทยาลัย  
  เป็นเลิศทางการวิจัย (กลยุทธ์ท่ี.....1...มาตรการ...4.1/4.3...)    
 ผลิตบณัฑติมีคณุภาพ ท างานได้รับค่าตอบแทนสูง (กลยุทธ์ที่.......มาตรการ.....)    
 ความสัมพันธ์กับศิษยเ์ก่าอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน (กลยุทธ์ที่.......มาตรการ.........)    

  ระบบบริหารในหลักธรรมาภบิาลและโปร่งใสตรวจสอบได้ (กลยุทธ์ที่ ..... มาตรการ .....)   
5.2  ประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะ/หน่วยงาน (ถ้ามี) 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่.......2.....กลยุทธ์ที่......2....... มาตรการที่.....-..... 

5.3 อัตลักษณ์นิสติ 5 ก** (บังคับกรอก ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 กรณีทีส่อดคล้องกับอัตลักษณ์บณัฑติ) 
         ไม่มี 
5.4 บริการวิชาการ (กรณโีครงการที่ด าเนินงานตามพันธกิจท่ี 3 ด้านบริการวิชาการ) ** 
         มี 

5.4.1 เป้าหมายตัวช้ีวัด 
เป้าหมายตัวบ่งชี้ เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เชิงเวลา เชิงต้นทุน 
   ผลลัพธ์ ร้อยละของผูเ้ข้ารับบริการ 

ที่มีความรู้เพิม่ขึ้นไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 3.51 

ความพึงพอใจของผู้รับบริการ/
หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการ
วิชาการและวิชาชีพต่อโครงการ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 3.51 

- - 

   ผลผลิต จ านวนกิจกรรมบริการวิชาการ
แก่สังคม 2 กิจกรรม 

ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการในกระบวนการ
ให้บริการ ร้อยละ 3.51 ข้ึนไป 

- - 

 จ านวนผู้เข้ารับบริการ/ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 80 คน 

   
 

 

6.  ผู้รับผิดชอบ  
 6.1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ หน่วยวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ คณะมนุษยศาสตร์ ร่วมกับสาขาวิชาภาษาเกาหลี ภาควิชา
ภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ 

6.2 ผู้รับผิดชอบ          ดร.ทศพล        สุรนัคครินทร ์  โทร. 2040 
6.3 ผู้ประสานงาน       นางสาวมณีนุช  ประกรรษวัต  โทร. 2059  
6.4 ผู้รายงานผล         นางสาวมณีนุช  ประกรรษวัต  โทร. 2059 
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 7. หลักการและเหตุผล 
 คณะมนุษยศาสตร์เป็นแหล่งให้บริการทางวิชาการที่หลากหลาย อีกทั้งยังมีการจัดท าโครงการความร่วมมือทางวิชาการ
กับสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศในการจัดการเรียนการสอน การแลกเปลี่ยนนิสิตนักศึกษา รวมถึงการจัดกิจกรรม
อบรมด้านมนุษยศาสตร์แก่ชาวไทยและชาวต่างประเทศ การประยุกต์องค์ความรู้ และผลงานวิจัย ตลอดจนการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม เพื่อใช้ในการบริการวิชาการแก่สังคม การอ านวยความสะดวกในการเป็นศูนย์สอบวัดระดับภาษาต่างประเทศ  
 หน่วยวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ ได้เล็งเห็นความส าคัญของการจัดโครงการบริการวิชาการสู่สังคม ทั้งนี้ก็เพื่อให้ได้
โครงการบริการทางวิชาการด้านมนุษยศาสตร์ที่ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน ซึ่งจะน าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประโยชน์
ต่อการพัฒนาด้านการศึกษา และเป็นที่พ่ึงทางปัญญาของท้องถิ่นอย่างแท้จริง 

 
8. วัตถุประสงค ์

1.  เพื่อจัดให้มีบริการวิชาการเพื่อน าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชน 
2.  เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครฐัและเอกชน ร่วมกับองค์กรทั้งหน่วยงานภายใน ภายนอก และต่างประเทศ 
 

9.  เป้าหมายของโครงการ 
     9.1. เป้าหมายการด าเนินงาน จ านวน 17 คน ประกอบด้วย 
 1) อาจารยผ์ู้สอนภาษาเกาหลีจากสถาบัน/หน่วยงานภายนอก  จ านวน  10 คน 
 2) อาจารย์ประจ าสาขาวิชาภาษาเกาหลี คณะมนุษยศาสตร์ ม.นเรศวร  จ านวน    7 คน 
  

9.2. กิจกรรม/เนื้อหาท่ีจะด าเนินการ 
จัดกิจกรรมพัฒนาการเรยีนการสอนภาษาเกาหลีในดา้นวิชาชีพ 
   

10. งบประมาณด าเนินการ 
งบประมาณด าเนินโครงการจาก 2 ส่วน ดังนี้ 

1) งบประมาณรายได้คณะ จ านวน  20,000 บาท   
กองทุนบริการวิชาการ แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม งานบริการวิชาการแก่ชุมชน ส านักงานเลขานุการคณะ หมวดเงิน

อุดหนุน โครงการบริการวิชาการแก่สังคม โครงการบริการวิชาการสู่สังคม (NU-มน-01-034) 
รายละเอียดค่าใช้จ่าย  

1. ค่าตอบแทนวิทยากร    6,000 บาท 
2. ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ     2,000  บาท 
3. ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง  9,000 บาท 
4. ค่าเอกสารประชาสัมพันธ์   3,000 บาท 

รวมเป็นเงิน      20,000   บาท 
หมายเหตุ  ทุกรายการถัวเฉลี่ย 

      2) งบประมาณจากการเก็บค่าลงทะเบียน 
รายรับ 

  งบประมาณจากการเก็บค่าลงทะเบียน จ านวน 10,000 บาท (-หนึ่งหมื่นบาทถ้วน-) น าส่งเข้าบัญชีรับฝากการบริการ
ด้านภาษาต่างประเทศ โดยก าหนดอัตราค่าลงทะเบียน ดังต่อไปนี ้

- อาจารย์ผู้สอนภาษาเกาหลีจากสถาบัน/หน่วยงานภายนอก  (1,000 บาท × 10 คน)  เป็นเงิน   10,000 บาท 
รายจ่าย 

1. หักเป็นรายได้มหาวิทยาลัย 10%  เป็นเงิน   1,000 บาท 
  2. หักเป็นรายได้คณะมนุษยศาสตร์ 10% เป็นเงิน   1,000 บาท 
  3. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ  เป็นเงิน   8,000 บาท 
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        รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ 
 คงเหลืองบประมาณส าหรับด าเนินโครงการ จ านวน 8,000 บาท 

1. ค่าเลี้ยงรับรอง       5,000 บาท 
2. ค่าถ่ายเอกสาร       1,500 บาท 
3. ค่าวัสด ุ    1,500 บาท 
   รวมเป็นเงิน        8,000 บาท 

หมายเหตุ  1.ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ 
   2. หากมีผู้สมคัรเข้าร่วมโครงการไม่ถึง 10 คน ขอไม่ด าเนินโครงการ เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ 

11. ขั้นตอนและแผนการด าเนินงาน   (PDCA) 

กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ขั้นวางแผนงาน (P) 
1. ประชุมวางแผนการจัดโครงการ 

       
  

   
 

  

ขั้นด าเนินการ (D) 
1. ขออนุมัติด าเนินโครงการ 
2. ติดต่อประสานงานตา่งๆที่เกี่ยวข้อง 
3. ประชาสัมพันธ์โครงการ 
3. ด าเนินโครงการตามแผนปฏิบตัิการ 

       
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
- สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน  

         
 

  
 

 
 

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A) 
- รายงานคณะ และน าผลไปพัฒนา
โครงการปตี่อไป 

            
 

12.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 
1.  วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม          ระหว่างวันท่ี 7 - 9 สิงหาคม 2558  
2.  สถานท่ีจัดกิจกรรม     ณ ห้องประชุม HU 1307 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. คณะฯมีเครือข่ายความร่วมมือด้านบริการวิชาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนร่วมกับองค์กรทั้งหน่วยงาน

ภายใน ภายนอก และต่างประเทศ 
2. ชุมชน/ผู้เข้าร่วมโครงการ สามารถน าความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการของคณะฯ ไปใช้ปฏิบัติให้

เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

14. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPI) 
ปริมาณ คุณภาพ เวลา ต้นทุน 

มีการด าเนินโครงการอย่างน้อย 
2 ครั้งต่อปีงบประมาณ 

ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ ไม่น้อยกว่า 3.51ขึ้นไป 

- - 

 

15. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 สกอ.    ตัวช้ีวัดที่.....4.........      

16. การติดตามและประเมินผลโครงการ (โปรดระบุให้ชัดเจน)  
1.  แจกแบบประเมินผลการด าเนนิโครงการ เพื่อประเมินผลความพงึพอใจต่อโครงการของผู้เข้าร่วม 
2.  สรุปรายงานผลการด าเนินงานเสนอคณะฯ 


