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บทที่ 1 
 

บทน ำ 
 

 
ชื่อหน่วยงำน   

คณะมนุษยศำสตร์  มหำวิทยำลัยนเรศวร 
 
ประวัติควำมเป็นมำ 
  วันที่ 28 มิถุนายน 2517 วิทยาลัยวิชาการศึกษาได้รับการยกฐานะเป็น “มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
วิทยาเขตพิษณุโลก” ซึ่งเปิดบริการการเรียนการสอน ประกอบด้วย คณะศึกษาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะพลศึกษา 
คณะมนุษยศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย ในส่วนของวิทยาเขตพิษณุโลกนั้น คณะมนุษยศาสตร์ได้ร่วมกับ
คณะศึกษาศาสตร์ รับผิดชอบในการผลิตบัณฑิตทางการศึกษาในหลักสูตรการศึกษา  (กศ.บ.) สาขาวิชาภาษาไทย                   
และสาขาวิชาภาษาอังกฤษ  
  ปี พ.ศ.2521 ได้เปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรีหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) วิชาเอกภาษาและวรรณคดี
อังกฤษ ภาษาและวรรณคดีไทย ส่วนคณะสังคมศาสตร์ก็ได้ร่วมรับผิดชอบผลิตบัณฑิตทางการศึกษาในหลักสูตรการศึกษา
บัณฑิต (กศ.บ.) วิชาเอกประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ และสังคมศาสตร์ 
  ปี พ.ศ.2525 คณะสังคมศาสตร์ได้เปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรีหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) วิชาเอก
ภูมิศาสตร์ ในขณะที่คณะมนุษยศาสตร์ได้ประสานความร่วมมือกับคณะศึกษาศาสตร์ เปิดรับนิสิตระดับปริญญาโทหลักสูตร
การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) วิชาเอกภาษาไทย 
   ปี พ.ศ. 2526 จึงเปิดวิชาเอกภาษาอังกฤษข้ึนอีกวิชาหนึ่ง 
  ปี พ.ศ.2528 เป็นต้นมา มีการจัดตั้งภาควิชาต่างๆ ขึ้นหลายภาควิชา เพื่อรับผดิชอบการเรยีนการสอนวิชาเอก
ดังกล่าวข้างต้นส่วนภาคที่ยังไม่มีวชิาเอกก็รับผิดชอบสอนวิชาพื้นฐานและวิชาโท 
   ปี พ.ศ. 2533 มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ วิทยาเขตพิษณุโลก ได้รับการยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยเอกเทศและ
ได้รับพระราชทานนามว่า มหาวิทยาลัยนเรศวร จึงมีการรวมคณะมนุษยศาสตร์และคณะสังคมศาสตร ์ เป็น คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ และเริ่มเปดิรับนิสิตระดับปริญญาตรหีลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชาประวัติศาสตร ์
   เมื่อยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยนเรศวรในปี พ.ศ. 2533 จึงท าให้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีภาควิชาใน
สังกัดรวม 11 ภาควิชา คือ ภาควิชาภาษาตะวันตก ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก ภาควิชาภาษาศาสตร์ ภาควิชา
ศิลปะและวัฒนธรรม ภาควิชาดุริยางคศาสตร์ ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ภาควิชาประวัติศาสตร์ ภาควิชาภูมิศาสตร์ ภาควิชา
รัฐศาสตร์ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ และภาควิชาสังคมวิทยา ซึ่งต่อมาได้มีการแบ่งภาควิชาภาษาไทยและภาควิชาภาษา
ตะวันออก ออกเป็น 2 ภาควิชา คือ ภาควิชาภาษาไทย และภาควิชาภาษาตะวันออก ดังนั้น จึงท าให้มีภ าควิชารวมเป็น               
12 ภาควิชา ส าหรับภาควิชาภาษาตะวันออกนั้น เปิดสอนวิชาภาษาญี่ปุ่น และภาษาจีนเป็นวิชาโทและวิชาเลือกเสรี                       
เพื่อเตรียมการเปิดสอนวิชาเอกภาษาญี่ปุ่นและภาษาจีน ซึ่งเป็นวิชาเอกท่ีตลาดต้องการ 

 ปี พ.ศ.2534 คณะฯ ได้จัดตั้งแผนกบริหารธุรกิจขึ้นในภาควิชาเศรษฐศาสตร์ เพื่อเปิดสอนวิชาเลือกในสาขาวิชา
การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว และสาขาการจัดการธุรกิจ 

 ปี พ.ศ.2535 และ 2537 ได้เปิดสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการท่องเที่ยว 
และสาขาวิชาการจัดการธุรกิจตามล าดับ 

 ปี พ.ศ.2537 ได้จัดตั้งแผนกนิเทศศาสตร์ขึ้น และได้ท าการเปิดสอนหลักสูตรนิเทศศาสตร์บัณฑิต (นศ.บ.) 
สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ ในปีเดียวกันน้ี คณะฯ ได้เปิดสอนนิสิตระดับปริญญาตรีภาคพิเศษ ณ จังหวัดพิษณุโลก เพื่อสนอง
ความต้องการของตลาดแรงงานใน 3 สาขาวิชา คือ ภาษาอังกฤษ การจัดการธุรกิจ และการประชาสัมพันธ์ 

 ปี พ.ศ.2538 คณะฯ จึงได้ขยายโอกาสทางการศึกษาไปยังจังหวัดพะเยา ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย                   
ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ด้วยการเปิดสอนวิชาเอกภาษาอังกฤษ และการจัดการธุรกิจ และภาควิชาภาษาตะวันออกได้
เปิดรับนิสิตสาขาวิชาเอกภาษาญี่ปุ่น จ านวน 20 คน เป็นปีแรกเพื่อสนองตอบกับความต้องการของสังคมซึ่งมีความต้องการสูง 



 

 

  ในส่วนของการจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้เปิดรับนิสิตปริญญาโท
รุ่นแรกเข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) สาขาไทยคดีศึกษา (เน้นสังคมศาสตร์) ในปี พ.ศ. 2535 -2536 
และได้หยุดรับนิสิตเพื่อท าการปรับปรุงหลักสูตร และเปิดรับนิสิตอีกครั้งในปีการศึกษา 2542 และในปีการศึกษา 2536               
คณะมนุษยศาสตร์ได้ร่วมกับคณะศึกษาศาสตร์ จัดท าโครงการส าหรับครูประจ าการในหลักสูตรมหาบัณฑิต (กศ.ม.) สาขาวิชา
ภาษาไทย และสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
  ปี พ.ศ.2539 มหาวิทยาลัยมีนโยบายให้คณะมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร ์ท าการยุบรวมภาควิชาท่ีมีลักษณะวิชา
ใกล้เคียงกันเข้าด้วยกัน ดังนั้นจึงท าให้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีภาควิชาเหลือเพียง 5 ภาควิชา ได้แก่ ภาควิชา
ภาษา ภาควิชามนุษยศาสตร์ ภาควิชาการสื่อสาร ภาควิชาสังคมศาสตร์ และภาควิชาพาณิชยศาสตร์ 
  ปี พ.ศ.2546 สภามหาวิทยาลัยได้มีมติให้ยุบรวมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นคณะมนุษยศาสตร์ พร้อม
ยุบเลิกภาควิชาต่างๆทั้งหมด เหลือเพียงส านักงานเลขานุการคณะ และให้ตั้งคณะใหม่ ขึ้นอีก 3 คณะ คือ คณะวิทยาการ
จัดการและสารสนเทศศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ และคณะสังคมศาสตร์ ซึ่งในส่วนของคณะมนุษยศาสตร์ด าเนินงานในรูปแบบ
สาขาวิชาทั้งสิ้น จ านวน 10 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น สาขาวิชา
ภาษาจีน สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส สาขาวิชาภาษาพม่า สาขาวิชาภาษาศาสตร์ สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์
ไทย และสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล  
  ปี พ.ศ. 2548 สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบการแบ่งส่วนโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของคณะมนุษยศาสตร์ 
ประกอบด้วย 1 ส านักงานเลขานุการ และ 4 ภาควิชา คือ ภาควิชาภาษาและคติชนวิทยา ภาควิชาภาษาตะวันตก ภาควิชา
ภาษาตะวันออก และภาควิชาศิลปกรรมศาสตร์     
  ปี พ.ศ. 2551 สภามหาวิทยาลัยได้มีมติให้ย้ายศูนย์พม่าศึกษามาสังกัดคณะมนุษยศาสตร์ โดยให้มีสถานภาพ
เทียบเท่าภาควิชาในคณะมนุษยศาสตร์ ตั้งแต่วันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2550 เป็นต้นมา 
  ปี พ.ศ. 2555 สภามหาวิทยาลยัได้มมีติให้คณะมนุษยศาสตรม์ีการบริหารงานภายในคณะ ดังนี้  

1. ส านักงานเลขานุการคณะ มีการบริหารงานภายใน ประกอบด้วย 6 งาน ดังนี้  งานธุรการ งานการเงิน
และพัสดุ งานนโยบายและแผน งานบริการการศึกษา งานกิจการนสิิตและศิษย์เกา่สัมพันธ์ และงานวิจัยและบริการวิชาการ 

2. ภาควิชา มีการปรับโครงสร้างภาควิชาออกเป็น 9 ภาควิชา ดังนี้  ภาควิชาภาษาไทย ภาควิชา
ภาษาศาสตร์ ภาควิชาวรรณคดีและคติชนวิทยา ภาควิชาภาษาอังกฤษ ภาควิชาภาษาตะวันตก ภาควิชาภาษาตะวันออก 
ภาควิชาดนตรีวิทยา ภาควิชาศิลปะการแสดง และภาควิชาปรัชญาและศาสนา 

3. ศูนย์พม่าศึกษา  
 ปี พ.ศ. 2557 สภามหาวิทยาลัยได้มีมติให้ออกประกาศสภามหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง เปลี่ยนช่ือส่วนงานภายใน

มหาวิทยาลยันเรศวร โดให้เปลี่ยนช่ือส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร จากเดิม “ศูนย์พม่าศึกษา” เป็น “สถานพัฒนาการ
เรียนรูภ้าษาเมียนมาร์” 
 
วิสัยทัศน์/ปรัชญำ/ปณิธำน/พันธกิจ และเป้ำประสงค์ของคณะมนุษยศำสตร์ 
 

วิสัยทัศน์ : คณะมนุษยศาสตร์พร้อมอยู่ร่วมในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก  ด้วยการสร้างความสมบูรณ์และ              
ความหลากหลายขององค์ความรู้ทางวิชาการด้านมนุษยศาสตร์ 
 

ปรัชญำ :  มนุษยศาสตร์ คือ ศาสตร์แห่งความตระหนักในแก่นแท้ของมนุษยชาติ  และสรรพสิ่งรอบตัว เพื่อโน้มน าการ
ด ารงชีวิตร่วมกันอย่างสันติ และสุขสงบ 
 

ปณิธำน : คณะมนุษยศาสตร์ มุง่มั่นสรรค์สร้างทรัพยากรมนุษย์ใหถ้ึงพร้อมด้วยศักยภาพทางคณุธรรม จริยธรรม และทักษะ
ทางปัญญาด้านมนุษยศาสตร์ เสริมสร้างความเข้าใจอันดี และอยูร่่วมกันอย่างสันตแิละยั่งยืนในสังคมไทย ประชาคมอาเซยีน
และประชาคมโลก 
 
 

พันธกิจ :  
1. ผลิตบัณฑติให้ถึงพร้อมด้วยคณุธรรม จริยธรรม และทักษะทางปัญญาด้านมนุษยศาสตร ์



 

 

2. สร้างองค์ความรูด้้านมนุษยศาสตรบ์นพ้ืนฐานของพหุวัฒนธรรมและสหวิชาการ 
3. บริการวิชาการเพื่อพัฒนาสังคม 
4. อนุรักษ ์ฟื้นฟ ูสร้างสรรค์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมทั้งในระดบัท้องถิ่นและระดับชาต ิ
5.  แสวงหาพันธมิตรและเครือข่ายทางวิชาการด้านมนุษยศาสตร์ในภูมภิาคท้องถิ่นภาคเหนือตอนล่าง 

ภายในประเทศ ภูมภิาคอาเซยีน และนานาประเทศ  
 

เป้ำประสงค์  :  
1. ผลิตบัณฑติด้านภาษา วรรณคดี คติชน ดนตรี นาฏศิลป์ในระดับปรญิญาตรีและระดับบณัฑิตศึกษา 
2. มีบัณฑติที่มีคณุธรรม จริยธรรม และมีคณุภาพไดม้าตรฐานสากล มทีักษะที่จ าเป็นต่อการท างานในปจัจุบัน และ

อนาคต ได้แก่ ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลย ี
3. มีบัณฑติที่มีคณุธรรม จริยธรรม และศักยภาพตามมาตรฐานสากล มีทักษะที่จ าเป็นส าหรับการประกอบอาชีพ

อย่างยั่งยืน ทั้งด้านภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
4. มีงานวิจัยด้านมนุษยศาสตร์ที่มีคณุภาพเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ และนานาชาต ิ
5. มีการบริการวิชาการแก่ชุมชนทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
6. มีหลักสูตรและกิจกรรมท่ีส่งเสริมการท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรมของภูมิภาคท้องถิ่น ของชาติ และ ภูมภิาคอาเซียน 
7. มีคลังข้อมูลและนวตักรรมด้านมนษุยศาสตร ์
8. มีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศ 

 
นโยบำยคุณภำพที่เกี่ยวกับผลผลิต 
 

 คณะมนุษยศาสตร์ มีนโยบายทีส่อดคล้องกับพันธกิจและเป้าประสงค์ของคณะ ดังนี้ 
 
นโยบำยด้ำนกำรบริหำร 
 1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการเชิงรุกอย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้มีระบบการบริหารและการจัดการที่ เอื้ออ านวย
ต่อสวัสดิการแก่บุคลากรและนิสิตของคณะมนุษยศาสตร์ โดยยึดหลักปัญญาธรรม คารวธรรม และสามัคคีธรรม 
            2. ส่งเสริมการจัดองค์กรในลักษณะบูรณาการ และสามารถตรวจสอบการบริหารงานได้ตลอดเวลา โดยการประกัน
คุณภาพการศึกษา 
            3. พัฒนาระบบสารสนเทศให้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการ
วิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่มีประสิทธิภาพ และเป็นเครือข่ายเช่ือมโยงระหว่างหน่วยงานภายใน และภายนอก
มหาวิทยาลัย ตลอดจนส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการจัดการเรียน การสอน 
            4. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายสนับสนุนทั้งในด้านระบบการท างาน และหน้าท่ีการงาน 
            5. ส่งเสริมให้หน่วยงานและบุคลากรเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน  โดยการน าการจัดการความรู้  (Knowledge 
Management) มาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคน พัฒนางาน พัฒนาฐานความรู้ขององค์กร เพื่อจะส่งเสริมให้คณะ
มนุษยศาสตร์ เป็น “องค์กรแห่งการเรียนรู้” (Learning Organization) 

6. ส่งเสริมให้บุคลากรและนิสิตตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา และเห็นว่า 
การประเมินตนเอง หรือการตรวจสอบคุณภาพภายในเป็นกระบวนการที่ควบคู่ หรือต้องด าเนินการพร้อมไปกับการปฏิบัติการ
ที่ดี (Good Practice) มีเกณฑ์คุณภาพและมาตรฐานรองรับ น าระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาเข้ามาใช้ในการ
บริหารจัดการ และน าผลการประเมินมาปรับปรุง พัฒนาการด าเนินงานให้มีคุณภาพ และได้มาตรฐาน 
 
นโยบำยด้ำนกำรเรียนกำรสอน 

1. เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการสรา้งบัณฑิตทางมนุษยศาสตร์ที่มคีุณภาพ สามารถรับใช้สังคม ทุกส่วนได้ 
ทั้งนี้จะรักษาดุลยภาพระหว่างความเป็นเลิศทางวิชาการพื้นฐาน การศึกษาด้านศิลปศาสตร์ ด้านมนุษยศาสตร์ มีทักษะในการ
ประกอบวิชาชีพเฉพาะสาขาตามความต้องการของตลาดแรงงาน และสามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงเพื่อการด ารงชีวิตใน
ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก 



 

 

2. พัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาอุดมศึกษา โดยให้มีคุณภาพสอดคล้องกับภูมิภาคท้องถิ่น
ภาคเหนือตอนล่าง ประชาคมอาเซียน และมาตรฐานสากล ด้วยการเตรียมความพร้อมในการผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาการและ
อาชีพที่มีการขยายตัว และ/หรือขาดแคลนในอนาคต ตลอดจนริเริ่มหลักสูตรที่จะเปิดสอนให้กับนิสิตในคณะ นอกคณะ และ
นิสิตนานาชาติ โดยจะเน้นประเทศในภูมิภาคอาเซียน และสถาบันการศึกษาในนานาประเทศที่คณะมนุษยศาสตร์เคยมี
ความสัมพันธ์ทางวิชาการด้วยเป็นล าดับแรกในระยะเริ่มต้นโครงการ 

3. พัฒนาคุณภาพอาจารย์ให้มีสมรรถนะสากล ทั้งคุณวุฒิการศึกษา และต าแหน่งทางวิชาการ 
4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ ที่มีการเรียน การสอนสาขาวิชาในลักษณะ

เดียวกันทั้งในและต่างประเทศ โดยเน้นชาติสมาชิกอาเซียนประเทศ เพื่อพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก 
5. พัฒนาระบบสารสนเทศให้เป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพและเป็นเครือข่ายเชื่อมโยง

ระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ตลอดจนส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมที่ช่วย ให้การเรียนการสอน 
มีประสิทธิภาพ 
 
นโยบำยด้ำนกำรวิจัย 
  1. พัฒนาความเข้มแข็งที่ยั่งยืนด้านการวิจัยของคณะมนุษยศาสตร์ ตั้งแต่ระดับภาควิชา คณะ บุคลากรและนสิิต  
โดยเน้นนิสิตระดับบณัฑติศึกษา 
            2. ส่งเสริมและสนับสนนุการวิจัยในระดับท้องถิ่นภาคเหนือตอนล่าง ระดับประเทศ ระดับอาเซียน และระดับ
นานาชาติ ได้แก่ การวจิัยเพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานด้านมนุษยศาสตร์ การวิจัยเชิงบูรณาการ สหวิชาการและพหุวัฒนธรรม
บนฐานองค์ความรู้ด้านมนุษยศาสตร ์
            3. ส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสตูรและการเรียนการสอนของคณะมนุษยศาสตร์ 
            4. พัฒนา ประยุกต์ เผยแพร่ องค์ความรู้ เพื่อประโยชน์แก่สังคม ทั้งในรูปของการบริการวิชาการและ การท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
            5. สร้างเครือข่ายความสัมพันธ์กับองค์กรภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ทั้งในและต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่ง กลุ่มประเทศอาเซียน 
 
 นโยบำยด้ำนกำรบริกำรทำงวิชำกำรแก่ชุมชน 

1. จัดโครงการบริการทางวิชาการด้านมนุษยศาสตร์ที่ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน เพื่อให้มหาวิทยาลัย
เป็นที่พ่ึงทางปัญญาของท้องถิ่นอย่างแท้จริง 

2. จัดกิจกรรมอบรมด้านมนุษยศาสตร์แก่ชาวไทยและชาวต่างประเทศ 
3. ประยุกต์องค์ความรู้ และผลงานวิจัย ตลอดจนการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อใช้ในการบริการวิชาการ       

แก่ชุมชน  
 
นโยบำยด้ำนกิจกรรมพัฒนำนิสิต 

1. พัฒนารูปแบบ บทบาทและหน้าที่ขององค์กรนิสิตคณะมนุษยศาสตร์ เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการก าหนด  
ทิศทาง และการปฏิบัติงานกิจการนิสิตที่เป็นประโยชน์มากขึ้น  

2. ส่งเสริมให้นิสิตมีความผูกพันกับคณะ มหาวิทยาลัย และชุมชนมากขึ้น โดยสนับสนุนให้นิสิตได้มีโอกาส มีส่วน
ร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ และช่วยเหลือกิจการของคณะก่อนในเบื้องต้น เพื่อขยายผลไปถึงชุมชนเป็นล าดับต่อไป  

3. สนับสนุนให้นิสิตเข้าร่วมกิจกรรมเสรมิหลักสูตรให้มากขึ้น เพื่อแสดงถึงอัตลักษณ์ของนิสิตของ คณะมนุษยศาสตร์ 
และมหาวิทยาลัยนเรศวร ทั้งด้านการบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม การกีฬา นันทนาการ และ  การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม    
อีกทั้งสนับสนุนให้น าการประกันคุณภาพมาใช้กับกิจกรรมนิสิต โดยร่วมมือกับคณะวิชา ต่างๆ และสถาบันการศึกษาทั้งในและ
ต่างประเทศ  

4. พัฒนาคณะมนุษยศาสตร์ให้มีระบบสานสัมพันธ์อันดีกับศิษย์เก่า เพื่อร่วมกันสร้างช่ือเสียง อ านวยประโยชน์แก่
ชุมชน ส่งเสริมแนะแนวทางวิชาการและอาชีพแก่นิสิตปัจจุบัน  



 

 

นโยบำยด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 
1. ส่งเสริมการอนุรักษ์ การสืบทอด การบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมสังคมและชุมชนท้องถิ่น          

บนพ้ืนฐานของพหุวัฒนธรรม  
2. พัฒนาความรู้สู่สังคม สนับสนุนให้ชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้ และร่วมสร้างสรรค์ภูมิปัญญาท้องถิ่น  เพื่อการพัฒนา

คุณภาพชีวิต  
3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือ บริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติ ชาติอาเซียน และนานาชาติ เนื่องจาก

แนวโน้มการผสมผสานทางพหุวัฒนธรรมและการมีส่วนร่วมในประชาคมอาเซียน และประชาคมโลกด้านเศรษฐกิจ จะมากขึ้น 
ดังนั้นจึงต้องศึกษาให้เข้าใจความเป็นไทยอย่างถ่องแท้ และเข้าใจความเป็นตัวตนของของชาติอื่น  เพื่อการอยู่ร่วมกันใน
ประชาคมโลกอย่างมีเอกลักษณ์และศักดิ์ศรี  

4. บูรณาการงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต  
5. สร้างเอกลักษณ์และปลูกฝังความรัก ความผูกพัน และความภาคภูมิใจในความเป็นมนุษยศาสตร์ และมหาวิทยาลัย

นเรศวรของนิสิตและของบุคลากรตามค่านิยมองค์กร  
6. ปลูกฝังความรัก ความผูกพัน และความภาคภูมิใจในความเป็นไทย เพื่อให้การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของสังคมไทย

เป็นรากฐานของการพัฒนาอย่างมี ดุลยภาพ เพื่อน าไปสู่ความเข้าใจในความแตกต่างทางวัฒนธรรม  

ภำรกิจหลัก 
1. บริการการศึกษา 
2. ส่งเสริมการวิจยั 
3. บริการวิชาการสู่สังคม 
4. ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

 
โครงสร้ำงองค์กร 
  คณะมนุษยศาสตร์ มีโครงสร้างองค์กร คือ  ส านักงานเลขานุการคณะ ประกอบด้วย 5 งาน (ตามมติสภา
มหาวิทยาลัยนเรศวร ในคราวประชุมครั้งที่ 143 (4/2552) เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2552) ประกอบกับมติสภาพมหาวิทยาลัย
นเรศวร ในคราวประชุมครั้งที่ 170 (4/2554) เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2555  ได้มีมติเห็นชอบการแบ่งส่วนงานในส านักงาน
เลขานุการคณะมนุษยศาสตร์เพิ่มขึ้น 1 งาน คือ งานวิจัยและบริการวิชาการ 
  ภาควิชา จ านวน 9 ภาควิชา (ตามมติสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ในคราวประชุมครั้งที่  170 (4/2554)                     
เมื่อวันท่ี 29 เมษายน พ.ศ.2555) 
  สถานพัฒนาการเรียนรู้ภาษาเมียนมาร์ (ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง เปลี่ยนช่ือส่วนงาน
ภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร โดให้เปลี่ยนช่ือส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร ประกาศใช้ ณ วันท่ี 2 มีนาคม 2557)  โดยมี
รายละเอียด ดังน้ี 

1. ส านักงานเลขานุการคณะ ประกอบด้วย 
  1.1  งานธุรการ   
  1.2  งานการเงินและพัสดุ 

1.3  งานนโยบายและแผน  
1.4  งานบริการการศึกษา 
1.5  งานกิจการนิสติและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
1.6  งานวิจัยและบริการวิชาการ 

2. ภาควิชาภาษาตะวันตก  
3. ภาควิชาภาษาอังกฤษ  
4. ภาควิชาภาษาตะวันออก  

  4.1  สาขาวิชาภาษาจีน 
  4.2  สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น  
  4.3  สาขาวิชาภาษาพมา่ 



 

 

  4.4  สาขาวิชาภาษาเกาหล ี
5.  ภาควิชาภาษาไทย 

 6.  ภาควิชาภาษาศาสตร ์
7.  ภาควิชาดนตรีวิทยา 

 8.  ภาควิชาศิลปะการแสดง 
 9.  ภาควิชาปรัชญาและศาสนา 
 10. สถานพัฒนาการเรียนรู้ภาษาเมียนมาร ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

แผนภูมิที่ 1  โครงสร้ำงองค์กร คณะมนุษยศำสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

ภำควิชำ 
ดนตรีวิทยำ 

ภำควิชำ 
ภำษำอังกฤษ 

ภำควิชำ 
ภำษำไทย 

ภำควิชำ 
ศิลปะกำรแสดง 

ภำควิชำ 
ปรัชญำและศำสนำ 

 

สถำนพัฒนำกำรเรียนรู้
ภำษำเมียนมำร์ศึกษำ 

ส ำนักงำน 
เลขำนุกำรคณะ 

ภำควิชำ 
ภำษำตะวันตก 

 

คณะมนุษยศำสตร์ 

ภำควิชำ 
ภำษำตะวันออก 

ภำควิชำ 
ภำษำศำสตร์ 

ภำควิชำ 
วรรณคดีและคติชน 

  - งำนธุรกำร 
  - งำนกำรเงนิและพัสด ุ
  - งำนนโยบำยและแผน 
  - งำนบริกำรกำรศกึษำ 
  - งำนกิจกำรนิสติและ 
    ศิษยเ์ก่ำสัมพันธ ์
- งำนวิจัยและบริกำรวิชำกำร 

 

 



 

 

โครงสร้ำงกำรบริหำรงำน 
 
  โครงสร้างการบริหารงาน แบ่งตามสายงานการบังคับบัญชาที่คณบดีได้มอบหมาย หน้าท่ีตามความรับผิดชอบ
ให้รองคณบดีได้ก ากับดูแลงานส่วนต่างๆ ได้แก่ งานด้านบริหารและธุรการ งานด้านคลังและพัสดุ งานบริการการศึกษา งาน
นโยบายและแผน งานกิจการนิสิต อีกทั้งให้มีคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ที่ตั้งขึ้นเพื่อรองรับภารกิจการบริหารจัดการ ซึ่งอยู่ในการ
ก ากับดูแลตามอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการประจ าคณะ ทั้งนี้เพื่อวางรากฐานให้บุคลากร และคณาจารย์ได้มีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการให้กับคณะในด้านการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ การเงินและพัสดุ การพัฒนาอาคารสถานที่ การส่งเสริมการ  
แต่งต ารา การวิจัย และการประชาสัมพันธ์ เป็นต้น 
  การบริหารงานของคณะมนุษยศาสตร์  มีคณบดีเป็นผู้บังคับบัญชา โดยมีรองคณบดีฝ่ายบริหาร               
ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายกิจการนิสิต ฝ่ายประกันคุณภาพ และฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ร่วมรับผิดชอบบริหารงานในคณะตามที่
คณบดีมอบหมาย และมีหัวหน้าภาควิชา และรองหัวหน้าภาควิชาร่วมบริหารงานด้านวิชาการและอื่นๆ ตามที่คณบดีมอบหมาย 
  ในส่วนการบริหารงานของส านักงานเลขานุการคณะ มีเลขานุการคณะเป็นหัวหน้าส านักงาน และมีหัวหน้า
งานฝ่ายต่างๆ ร่วมรับผิดชอบในการบริหารงานตามภารกิจของงานด้วย 
  ปัจจุบัน ส านักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์ แบ่งโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการส านักงานเลขานุการ
คณะออกเป็น 6 งาน คือ งานธุรการ งานการเงินและพัสดุ งานบริการการศึกษา งานนโยบายและแผน งานกิจการนิสิตและ
ศษิย์เก่าสัมพันธ์ และงานวิจัยและบริการวิชาการ ตามมติสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ในคราวประชุมครั้งที่ 170 (4/2554) เมื่อ
วันท่ี 29 เมษายน 2555   
 



 

 

แผนภูมิที่ 2  โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนคณะมนุษยศำสตร์ 
 
 
 
 
 

คณบดี                            
คณะมนุษยศำสตร์ 

รองคณบดี 
ฝ่ำยกิจกำรนิสิต 

คณะกรรมกำรประจ ำคณะ 

รองคณบด ี
ฝ่ำยประกันคุณภำพ 

รองคณบดีฝ่ำยวิจยั 
และวิเทศสัมพันธ ์

รองคณบดี 
ฝ่ำยวิชำกำร 

รองคณบดี 
ฝ่ำยบริหำร 

หัวหน้ำส ำนักงำน 
เลขำนุกำรคณะ 

 

หัวหน้ำภำควิชำ 
 

รองหัวหน้ำ
ภำควิชำ 

 

ผอ.สถำน
พัฒนำกำรเรียนรู้ฯ
ภำษำเมียนมำร ์

หัวหน้ำงำน 

หัวหน้ำหน่วย 
 



 

 

แผนภูมิที่ 3  โครงสร้ำงกำรจัดระบบงำนส ำนกังำนเลขำนุกำรคณะมนุษยศำสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ผู้ขอรับบริการส่งเรื่องที่หน่วยสารบรรณ งานธุรการ 
2. หน่วยสารบรรณกลาง งานธุรการ ลงทะเบียนรบั แยกเรื่องส่งให้หน่วยงานปฏิบัติ 
3. หน่วยปฏิบัติพิจารณาเสนอเรื่องผา่นหัวหน้างาน 
4. หัวหน้างานกลั่นกรอง เสนอความเห็น เสนอรองคณบดีที่รบัผิดชอบ 
5. รองคณบดีพิจารณาสั่งการ กรณไีด้รับมอบอ านาจ และเสนอความเห็น 
6. คณบดรีับทราบ - สั่งการ 
7. หัวหน้างานตรวจแฟ้ม สั่งการ มอบหมายงาน และติดตามงาน 

  - หน่วยวิเทศสัมพันธ์  
  - หน่วยวิจัยและมนุษย  
    วิเทศคด ี
  - หน่วยบริการวิชาการ                
    สู่สังคม 

  - หน่วยผลิตส่ือและ 
    ประชาสัมพนัธ์ 
- หน่วยนวัตกรรม 

งำนกำรเงิน 
และพัสด ุ

 

งำนธุรกำร 

  - หน่วยสารบรรณ 

  - หน่วยยานพาหนะ 
  - หน่วยการเจ้าหน้าที่ 
  - หน่วยอาคารสถานท่ี 

  - หน่วยเอกสารการพมิพ์ 

  - หน่วยสารสนเทศ 
 

  - หน่วยการเงินและบัญชี 
  - หน่วยพสัดุ 

 

 

  - หน่วยแผนงานและ  
    งบประมาณ 

  - หน่วยประกันคุณภาพ 

 

  - หน่วยธุรการ 
  - หน่วยพฒันาและ  
    ส่งเสริมวิชาการ 
  - หน่วยบัณฑิตศึกษา 
  - หน่วยสนับสนุนวิชาการ 
  - หน่วยบริการการเรียน 

    การสอน 
 

 

  - หน่วยวินัยนิสิต 

  - หน่วยบริการและสวัสดิการ  
  - หน่วยกิจกรรมและ 
    พฒันานิสิต 

  - หน่วยศิษย์เก่าสัมพนัธ์ 
  - หน่วยท านุบ ารุงศิลป   
    วัฒนธรรม  

 

-  

งำนบริกำร 
กำรศึกษำ 

งำนวิจัย 
และบริกำรวิชำกำร 

ส ำนักงำนเลขำนุกำร 
คณะมนุษยศำสตร์ 

 

งำนนโยบำย 
และแผน 

งำนกิจกำรนสิิต 
และศิษย์เก่ำสมัพันธ ์



 

 

 
สถำนที่ติดต่อพร้อมเบอร์โทรศัพท์และเว็บไซต์ 
  

สถำนที่ติดต่อ    
คณะมนุษยศาสตร์ (อาคาร 1 และ  อาคาร 6)  มหาวิทยาลัยนเรศวร   
ต าบลท่าโพธ์ิ  อ าเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลก  65000 

 เบอร์โทรศัพท์/โทรสำร 
โทรศัพท์  0-5596-2011, 0-5596-2007  โทรสาร  0-5596-2000  

 เว็บไซต์ 
  http://www.human.nu.ac.th/th/index.php 
 
หลักกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำร 
 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2558  ของคณะมนุษยศาสตร์มีหลักการ ดังนี้ 
 1.  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555 - 
2559) 

2.  ตอบสนองและสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) 
3.  สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับป ีพ.ศ.2555 - 2559   

 4.  สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ ของคณะมนุษยศาสตร์ที่จะสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ที่
หลากหลายโดยมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการทางด้านภาษาไทยภาษาต่างประเทศ ภาษาศาสตร์ วรรณคดี ดนตรี นาฏศิลป์ และคติ
ชน ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถท่ีจะน าวิชาการต่างๆ ไปใช้ในสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นผู้ที่มีคุณธรรม มีความ
รักประเทศชาติ  และมีความพร้อมที่จะพัฒนาตนเอง และสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
 5.  เป็นเครื่องมือในการเพิ่มประสทิธิภาพการบริหารงาน ทั้งในลักษณะงานประจ าและงานเน้นปฏิบัตกิารเชิงรุก 
มีลักษณะยืดหยุ่น เอื้อต่อการปรับให้เหมาะสมกับสถานการณ์ เพื่อเน้นประโยชนส์ูงสุด 

 
วัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติกำร 
 1.  เพื่อเป็นกรอบ แนวทาง และเป็นคู่มือการปฏิบัติงานของคณะมนุษยศาสตร์ ในระดับปฏิบัติการและเป็นเครื่องมือ
ในการบริหารและติดตามนโยบายการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร 
 2.  เพื่อเป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานในด้านต่างๆ ของคณะมนุษยศาสตร์ รวมทั้งเป็น
เครื่องมือในการติดตามแผนการใช้เงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรในแต่ละปีงบประมาณ 
 3.  เพื่อเป็นกลไกในการเพิม่ประสทิธิภาพการปฏิบตัิงานของคณะมนุษยศาสตร์ 
 

 
 
 



 

 

บทที่ 2 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
 

ประกอบด้วย 
 

1. ตารางสรุปข้อมูลโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาในการด าเนินการ และผู้รับผิดชอบ
โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (จ าแนกตามหน่วยงานย่อย) 

2. รายละเอียดโครงการตามแผนปฏบิัติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (จ าแนกตามหน่วยงานย่อย) 
 
การก าหนดรหัสโครงการ 
 
 หลักแรก (อักษรย่อภาษาอังกฤษ) หมายถึง  ช่ือมหาวิทยาลัย 
 หลักท่ี 2 (อักษรย่อภาษาไทย)  หมายถึง  ช่ือคณะ/หน่วยงาน(คณะมนุษยศาสตร์) 
 หลักท่ี 3 (ตัวเลข)   หมายถึง  รหัสแสดงช่ือหน่วยงานภายในคณะ ดังนี้ 
       01 = ส านักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร ์
       02 = ภาควิชาภาษาไทย  
       03 = ภาควิชาภาษาศาสตร ์  
       04 = ภาควิชาวรรณคดีและคติชนวิทยา 
       05 = ภาควิชาภาษาอังกฤษ  
       06 = ภาควิชาภาษาตะวันตก  
       07 = ภาควิชาภาษาตะวันออก 
       08 = ภาควิชาศิลปะการแสดง 
       09 = ภาควิชาดนตรีวิทยา 
       10 = ภาควิชาปรัชญาและศาสนา 
       11 = สถานพัฒนาการเรียนรู้ภาษาเมียนมาร ์
 หลักท่ี 4 (ตัวเลข)   หมายถึง  ล าดับที่ของโครงการ/กิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
งานธุรการ ส านักงานเลขานุการคณะ คณะมนุษยศาสตร์ 

 

1.  ชื่อโครงการ (ระดับ 1)    โครงการบริหารพัฒนาบุคลากร 

2. ชื่อโครงการ (ระดับ 2)     โครงการทุนพัฒนาบุคลากร 

3.  รหัสโครงการ      NU-มน-01-001  

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

5.  ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ 
5.1  ประเด็นยุทธศาสตรม์หาวิทยาลัย  
  เป็นเลิศทางการวิจัย (กลยุทธ์ท่ี...1.....มาตรการ....1.1/1.3.....)    
  ผลิตบณัฑิตมีคุณภาพ ท างานได้รับค่าตอบแทนสูง (กลยุทธ์ที่....2...มาตรการ....1.7....)    
 ความสัมพันธ์กับศิษยเ์ก่าอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน (กลยุทธ์ที่.......มาตรการ.........)    

  ระบบบริหารในหลักธรรมาภบิาลและโปร่งใสตรวจสอบได้ (กลยุทธ์ที่ ..... มาตรการ ..........)   
5.2  ประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะ/หน่วยงาน (ถ้ามี) 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่.......6......กลยุทธ์ที่......2......... มาตรการที่........2.3........... 

5.3 อัตลักษณ์นสิิต 5 ก** (บังคับกรอก ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 กรณีทีส่อดคล้องกับอัตลักษณ์บัณฑติ) 
         ไม่มี 
5.4 บริการวิชาการ (กรณีโครงการที่ด าเนินงานตามพันธกิจที่ 3 ด้านบรกิารวิชาการ) ** 
         ไม่มี 
 

6.  ผู้รับผิดชอบ  
  6.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ    ส านักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร ์     

  6.2 ผู้รับผิดชอบ    นางสาวโสภาพรรณ  เกียรติประกอบ   โทร 2041 
 6.3 ผู้ประสานงาน  นางสาวโสภาพรรณ  เกียรติประกอบ   โทร 2041 
 6.4 ผู้รายงานผล  นางสาวโสภาพรรณ  เกียรติประกอบ   โทร 2041 

 

 7. หลักการและเหตุผล 
 การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเป็นการศึกษาระดับสูงสุดที่ต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและความนุ่มลึกทาง
วิชาการ เพื่อปฏิบัติพันธกิจส าคัญของสถาบันในการผลิตบัณฑิตและการพัฒนาองค์ความรู้ ตามตัวบ่งช้ีที่ 2.2 อาจารย์ประจ าที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอก  ดังนั้น จึงควรมีอาจารย์ที่มีระดับคุณวุฒิทางการศึกษาในสัดส่วนที่เหมาะสมกับพันธกิจหรือจุดเน้นของ
มหาวิทยาลัย 
 คณะมนุษยศาสตร์ได้ให้ความส าคัญต่อการพัฒนาบุคลากรของคณะให้มีการเพิ่มพูนความรู้ และประสบการณ์ในสาขาวิชาที่
สอนและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง อันจะน ามาสู่การพัฒนาให้เกิดวิสัยทัศน์ในการท างานให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล เพื่อให้
สอดคล้องกับสัดส่วนการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ ของมหาวิทยาลัยให้ถึงระดับปริญญาเอก รวมถึงการพัฒนาบุคลากรสายบริการ
ให้ได้พัฒนาความรู้ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับงานท่ีปฏิบัติ 
 
 
 
 



  
 

8. วัตถุประสงค ์
1.  เพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาต่อในระดับปรญิญาเอกภายในประเทศ ส าหรับบคุลากรสายวิชาการ 
2.  เพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาต่อในระดับปรญิญาโทภายในประเทศ ส าหรับบคุลากรสายสนับสนุน 

 3.  เพื่อสนับสนุนทุนฝึกอบรมดูงานหรือเข้าร่วมประชุมสัมมนาในประเทศและต่างประเทศ ส าหรับบุคลากร    
สายวิชาการ  
 

9.  เป้าหมายของโครงการ 
     9.1. เป้าหมายการด าเนินงาน ประกอบด้วย  

9.1.1   บุคลากรภายในคณะที่ได้รบัอนุมัติทุนสนับทุนการศึกษาต่อภายในประเทศ    
1)   บุคลากรสายวิชาการ (รายเดมิ) จ านวน    1  ราย  
2)   บุคลากรสายบริการ  (รายใหม่) จ านวน   1  ราย 

9.1.2  จ านวนบุคลากรสายวิชาการไดร้ับสนับสนุนทุนฝึกอบรมดูงานหรือเข้าร่วมประชุมสัมมนาในประเทศ   

         และต่างประเทศ     จ านวน   3  ราย 

9.2. กิจกรรม/เนื้อหาท่ีจะด าเนินการ 
1. จัดสรรทุนการศึกษาระดับปริญญาเอกภายในประเทศ  ส าหรับบคุลากรสายวิชาการ (รายเดิม) จ านวน 2 ราย    
2. จัดสรรทุนการศึกษาระดับปริญญาเอกภายในประเทศ ส าหรบับุคลากรสายวิชาการ (รายใหม่) 2 ราย 
3. จัดสรรทุนการศึกษาระดับปริญญาโท  หลักสูตรภายในมหาวิทยาลัย ส าหรับบุคลากรสายบริการ (รายใหม่)   

จ านวน 2 ราย     
4. จัดสรรทุนสนับสนุนสมทบ ให้แก่ บุคลากรสายวิชาการทีไ่ด้รับ ทุนฝึกอบรมดูงานหรือเข้าร่วมประชุมสัมมนาทั้งใน

ประเทศและตา่งประเทศ จากแหล่งทุนอื่น  เช่น ค่าเดินทาง ,ค่าท่ีพัก,ค่าลงทะเบียน หรือค่าธรรมเนยีมการฝึกอบรม    
   

10. งบประมาณด าเนินการ  
งบประมาณรายได้คณะ จ านวน  100,000 บาท  กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุนการจัดการศึกษา 

ส านักงานเลขานุการคณะ หมวดเงินอุดหนุน  โครงการบริหารพัฒนาบุคลากร  โครงการทุนพัฒนาบุคลากร  (NU-มน-01-001) 
รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 

1. ทุนสนับสนุนการฝึกอบรม/สัมมนาในและต่างประเทศ     30,000    บาท 
2. ทุนสนับสนุนศึกษาต่อระดับปรญิญาโทในประเทศ รายใหม ่     70,000    บาท 

           รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น               100,000   บาท 
 

หมายเหตุ ขอถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ 
 

11. ขั้นตอนและแผนการด าเนินงาน   (PDCA)  
 

กิจกรรม 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

พ.ศ. 2557 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.  ติดตาม ตรวจสอบ สถานะผูร้บัทุน  
2.  ขออนุมัติโครงการ  

 
 
 

           

ขั้นด าเนินการ (D) 
1.  รายงานผลการด าเนินงานโครงการทุน
พัฒนาบุคลากรในปีท่ีผา่นมาให้
คณะกรรมการทุนฯ ทราบ 
 

  
 

     
 
 
 

     



  
 

กิจกรรม 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

พ.ศ. 2557 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. 

2.  จัดประชุมคณะกรรมการทุนพัฒนา
บุคลากร   
3.  ติดตาม ตรวจสอบ เอกสาร การ
เบิกจ่าย ของผู้รับทุน และเสนอขออนุมัติ
เบิกจ่าย ฯ 
4.  ตรวจสอบสญัญาการขอรับทุน กับ
ค าสั่งการลาศึกษาต่อฯ  
ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. สรุปผลการด าเนินโครงการ รายงาน
คณะฯ 
2. ประเมินผลการด าเนินโครงการ 

           
 

 
 

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A) 
1. น าผลการประเมินไปปรับปรุงและวาง
แผนการจดัสรรทุน ในปีงบประมาณหน้า  

            

 

12.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 
1.  วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม          เดือนตุลาคม  2557  ถึงเดือนกันยายน  2558 
2.  สถานท่ีจัดกิจกรรม     คณะมนุษยศาสตร ์       

  

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1.  บุคลากรสายวิชาการ ได้รับทุนสนับสนุนการศึกษาต่อในระดับปรญิญาเอกภายในประเทศ   
2.  บุคลากรสายสนับสนุนได้รับทุนสนับสนุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาโทภายในประเทศ  
3.  บุคลากรสายวิชาการได้รับทุนสมทบ ในการฝึกอบรมดูงานหรือเข้าร่วมประชุมสัมมนาในประเทศและต่างประเทศ   

 

14. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPI) 
ปริมาณ คุณภาพ เวลา ต้นทุน 

-  มีการจัดสรรทุนศึกษาต่อ
อย่างน้อย 1 ทุน 
-  สนับสนุนทุนฝึกอบรมดูงาน
หรือเข้าร่วมประชุมสัมมนาใน
ประเทศและตา่งประเทศ   
อย่างน้อย 2 ราย 

มีการเบิกจ่ายเงินโครงการฯ 
ตรงตามก าหนดระยะเวลา
ประจ าปีงบประมาณ 
 

ด าเนินการแล้วเสร็จ ภายใน 
30 กันยายน 2558 
 

งบประมาณในการด าเนิน
โครงการ  100,000 บาท 
(หนึ่งแสนบาทถ้วน) 

 

15. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.................        สมศ.   ตัวช้ีวัดที่.................         
 สกอ.    ตวัช้ีวัดที่.....2.4/7...   สงป.   ตัวช้ีวัดที่................. 

 

16. การติดตามและประเมินผลโครงการ  (โปรดระบุให้ชัดเจน)  
1. ติดตามจากผลการศึกษาของผูไ้ด้รับทุน  

      
 



  
 

โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
งานธุรการ ส านักงานเลขานุการคณะ คณะมนุษยศาสตร์ 

 

1. ชื่อโครงการ (ระดับ 1)    โครงการบริหารพัฒนาบุคลากร 

2. ชื่อโครงการ (ระดับ 2)    โครงการเสริมสร้างสุขภาพบุคลากร 

   กิจกรรม  ตรวจสุขภาพบุคลากร 

   กิจกรรม  สานสามัคคี 

3. รหัสโครงการ     NU-มน-01-002 

4.  ความสอดคล้องกับพันธกิจ 
       การผลิตบณัฑิต         การวิจัย 
       การบริการวิชาการแกส่งัคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
        การบริหารจดัการ(ในกรณีโครงการดังกล่าวไม่สอดคล้องกับพันธกิจ 1-4)(พันธกิจหลัก) 
 

5.  ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ 
5.1  ประเด็นยุทธศาสตรม์หาวิทยาลัย  
  เป็นเลิศทางการวิจยั (กลยุทธ์ท่ี........มาตรการ.........)    
  ผลิตบณัฑิตมีคณุภาพ ท างานได้รับค่าตอบแทนสูง (กลยุทธ์ที่.......มาตรการ........)    
  ความสัมพันธ์กับศิษย์เกา่อยา่งเข้มแข็งและยั่งยืน (กลยุทธ์ที่.......มาตรการ.........)    

    ระบบบริหารในหลักธรรมาภิบาลและโปร่งใสตรวจสอบได้ (กลยุทธ์ที่ ..1.. มาตรการ ..1.... )   
5.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะ/หนว่ยงาน (ถ้ามี) 
        ประเด็นยุทธศาสตร์ที่.......6......กลยุทธ์ที่......2......... มาตรการที่........2.2............ 
5.3  อัตลักษณ์นิสิต 5 ก** (บังคับกรอก ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 กรณีทีส่อดคล้องกับอัตลักษณ์บณัฑติ) 
          ไม่ม ี
5.4  บริการวิชาการ (กรณโีครงการที่ด าเนินงานตามพันธกิจท่ี 3 ด้านบริการวิชาการ) ** 
          ไม่ม ี
 

6.  ผู้รับผิดชอบ  
  6.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ    ส านักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร ์     

6.2 ผู้รับผิดชอบ    น.ส.พฤศภัทร  เจริญทรัพย ์ โทร 2041 
6.3 ผู้ประสานงาน  น.ส.พฤศภัทร  เจริญทรัพย ์ โทร 2041 
6.4 ผู้รายงานผล น.ส.พฤศภัทร  เจริญทรัพย ์ โทร 2041 

 

 7. หลักการและเหตุผล 
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการมีสุขภาพที่แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ จึงจัดให้มี

การส่งเสริมสุขภาพส าหรับบุคลากรสายสนับสนุน และนิสิตขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรและนิสิตได้ตระหนักถึงความส าคัญในการ
รักษาสุขภาพ การดูและสุขภาพ ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมด้านร่างกาย และจิตใจ และทั้งนี้เมื่อบุคลากรและนิสิต มีสุขภาพร่างกายที่
สมบูรณ์และแข็งแรง พร้อมกับการท างาน และการเรียนรู้ด้านต่างๆ อันจะส่งผลให้สามารถปฏิบัติงาน และเรียนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
  

8. วัตถุประสงค ์
1. เพื่อให้บุคลากร และนิสติไดเ้สรมิสุขภาพให้มคีวามพร้อมกับการท างาน และศึกษาเล่าเรียน  
2. เพื่อส่งเสรมิให้บุคลากรและนิสติตระหนักถึงการมสีุขภาพท่ีแข็งแรงท้ังร่างกายและจติใจ 
3. เพื่อเป็นสวัสดิการและขวัญก าลงัใจให้กับบุคลากร และนิสติ 

 



  
 

9.  เป้าหมายของโครงการ 
    9.1. เป้าหมายการด าเนินงาน 

กิจกรรม ตรวจสุขภาพบุคลากร 
จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น จ านวน    45   คน  ประกอบด้วย 

      บุคลากร    จ านวน    45   คน 
 กิจกรรม สานสามัคค ี

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น จ านวน    100   คน  ประกอบด้วย 
      อาจารย์/บุคลากร   จ านวน    100   คน 
     

9.2 กิจกรรม/เนื้อหาท่ีจะด าเนนิการ 
 กิจกรรม ตรวจสุขภาพบุคลากร 
      1. ด าเนินกิจกรรมตรวจสุขภาพแก่บุคลากรของคณะ 
   
 กิจกรรม สานสามัคค ี

1. กิจกรรมกีฬาสันทนาการ ในหมู่บคุลากรของคณะฯ 
 

10. งบประมาณด าเนินการ  
กิจกรรม ตรวจสุขภาพบุคลากร 
งบประมาณรายได้คณะ จ านวน  45,000  บาท  กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุนการจัดการศึกษา 

ส านักงานเลขานุการคณะ หมวดเงินอุดหนุน โครงการบริหารพัฒนาบุคลากร  โครงการเสริมสร้างสุขภาพบุคลากร (NU-มน-01-02) 
รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 

1.   ค่าตรวจสุขภาพ               45,000   บาท     
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น              45,000   บาท 

  

กิจกรรม สานสามัคคี 
งบประมาณรายได้คณะ จ านวน  50,000  บาท  กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุนการจัดการศึกษา 

ส านักงานเลขานุการคณะ หมวดเงินอุดหนุน โครงการบริหารพัฒนาบุคลากร  โครงการเสริมสร้างสุขภาพบุคลากร (NU-มน-01-02) 
รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 

1.   ค่าอาหารและเครื่องดื่ม   40,000   บาท 
2.   ค่าวัสดุ       5,000  บาท 
3.   ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาเจ้าหน้าที่     5,000    บาท     

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น               50,000   บาท 
หมายเหตุ  ขอถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ  

 

11. ขั้นตอนและแผนการด าเนินงาน   (PDCA)  
 

กิจกรรม ตรวจสุขภาพบุคลากร 
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.เสนอกิจกรรม โครงการที่จะต้อง
ด าเนินการ 

 
 

  
 

 
 

 
 

       

ขั้นด าเนินการ (D) 
1. เขียนโครงการ 
2. เสนอขออนุมัติโครงการ 
3. ด าเนินกิจกรรมตามเวลาที่ก าหนด 

 
 

 

  
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

  
 

 

 
 
 

 

  



  
 

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. 

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1.สรุปผลการด าเนินโครงการ และ
จัดท ารายงานส่งผลประเมินต่อคณะฯ 

   
 
 

 
 
 

   
 
 

   
 

  

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน(A)  
1.ผู้บริหารน าผลการประเมินไป
พิจารณาจัดกิจกรรมในปีถัดไป 

    
 
 

    
 
 

  
 
 
 

  

 
กิจกรรม สานสามัคค ี

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.เสนอกิจกรรม โครงการที่จะต้อง
ด าเนินการ 

 
 

   
 

 
 

       

ขั้นด าเนินการ (D) 
1. เขียนโครงการ 
2. เสนอขออนุมัติโครงการ 
3. ด าเนินกิจกรรมตามเวลาที่ก าหนด 

 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

      
 

 

 
 
 

 

  

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. สรุปผลการด าเนินโครงการ และ
จัดท ารายงานส่งผลประเมินต่อคณะฯ 

    
 
 

      
 

  

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน(A)  
1.ผู้บริหารน าผลการประเมินไป
พิจารณาจัดกิจกรรมในปีถัดไป 

    
 
 

      
 
 
 

  

 
 

12.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 
กิจกรรม ตรวจสุขภาพบุคลากร 

1. วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม ในเดือนกุมภาพันธ ์ถึงเดือนเมษายน 2558  
2. สถานท่ีจัดกิจกรรม  คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลยันเรศวร   
 

กิจกรรม สานสามัคค ี
1. วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม เดือนธันวาคม 2557  
2. สถานท่ีจัดกิจกรรม  มหาวิทยาลยันเรศวร   

 

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
กิจกรรม ตรวจสุขภาพบุคลากร 

1. บุคลากรได้รับการตรวจสุขภาพประจ าปี  
2. บุคลากรตระหนักถึงการมีสุขภาพท่ีแข็งแรงท้ังร่างกายและจิตใจ 

3. บุคลากรได้รับสวัสดิการและขวญัก าลังใจ จากการตรวจสุขภาพประจ าปี 
 



  
 

กิจกรรม สานสามัคค ี
1. บุคลากรคณะมนุษยศาสตรต์ระหนักและเห็นความส าคัญของการออกก าลังกายด้วยการเล่นกีฬา 
2. บุคลากรคณะมนุษยศาสตรม์ีความสามคัคี  โดยให้กีฬาช่วยเป็นสือ่สร้างความเขม้แข็ง และความสามัคคีให้แก่คณะ 
3. บุคลากรคณะมนุษยศาสตรม์ีจติส านึกในการเสียสละ แบ่งปัน และมสี่วนร่วมในการท าประโยชน์ให้กับสังคม 

 

14. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPI) 
กิจกรรม ตรวจสุขภาพบุคลากร 

ปริมาณ คุณภาพ เวลา ต้นทุน 
ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของจ านวนที่
ก าหนด  

ผลการประเมินความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมโครงการ มี
ค่าเฉลี่ย 3.5 ขึ้นไป 

ด าเนินการแล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด 

ไม่เกิน 45,000 บาท 

 

กิจกรรม สานสามัคค ี
ปริมาณ คุณภาพ เวลา ต้นทุน 

ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 75 ของจ านวนที่
ก าหนด  

ผลการประเมินความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมโครงการ            
มีค่าเฉลีย่ 3.5 ขึ้นไป 

ด าเนินการแล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด 

ไม่เกิน 50,000 บาท 

 
15. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 ก.พ.ร.   ตัวช้ีวัดที่................  สมศ.   ตัวช้ีวัดที่................  
 สกอ.    ตัวช้ีวัดที่..... 2.4.....  สงป.   ตัวช้ีวัดที่................. 

 

16. การติดตามและประเมินผลโครงการ  (โปรดระบุให้ชัดเจน) 
กิจกรรม ตรวจสุขภาพบุคลากร 

1.  ประเมินโดยใช้แบบสอบถาม และน าผลประเมินที่ไดม้าปรับปรุงการด าเนินโครงการในปีถัดไป  
2.  รายงานสรุปการด าเนินโครงการ 
 

กิจกรรม สานสามัคค ี
1. ประเมินโดยใช้แบบสอบถาม และน าผลประเมินที่ไดม้าปรับปรุงการด าเนินโครงการในปีถัดไป  
2. รายงานสรุปการด าเนินโครงการ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  
 

โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
งานธุรการ ส านักงานเลขานุการคณะ คณะมนุษยศาสตร์ 

 

1. ชื่อโครงการ (ระดับ 1)    โครงการบริหารพัฒนาบุคลากร 

2. ชื่อโครงการ (ระดับ 2)    โครงการเสริมสร้างสมรรถนะของบุคลากร 

3. รหัสโครงการ     NU-มน-01-003 

4.  ความสอดคล้องกับพันธกิจ 
       การผลิตบณัฑิต         การวิจัย 
       การบริการวิชาการแกส่งัคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
        การบริหารจดัการ(ในกรณีโครงการดังกล่าวไม่สอดคล้องกับพันธกิจ 1-4)(พันธกิจหลัก) 
 

5.  ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ 
    5.1  ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวทิยาลัย  
  เป็นเลิศทางการวิจยั (กลยุทธ์ท่ี........มาตรการ.........)    
  ผลิตบณัฑิตมีคณุภาพ ท างานได้รับค่าตอบแทนสูง (กลยุทธ์ที่.......มาตรการ........)    
  ความสัมพันธ์กับศิษย์เกา่อยา่งเข้มแข็งและยั่งยืน (กลยุทธ์ที่.......มาตรการ.........)    

    ระบบบริหารในหลักธรรมาภิบาลและโปร่งใสตรวจสอบได้ (กลยุทธ์ที่ ..1.. มาตรการ ..1/3.... )   
5.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะ/หนว่ยงาน (ถ้ามี) 

        ประเด็นยุทธศาสตร์ที่.......6......กลยุทธ์ที่......2......... มาตรการที่........2.3............ 
5.3  อัตลักษณ์นิสิต 5 ก** (บังคับกรอก ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 กรณีทีส่อดคล้องกับอัตลักษณ์บณัฑติ) 

          ไม่ม ี
5.4  บริการวิชาการ (กรณโีครงการที่ด าเนินงานตามพันธกิจท่ี 3 ด้านบริการวิชาการ) ** 

          ไม่ม ี
 

6.  ผู้รับผิดชอบ  
6.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ    ส านักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร ์     

 6.2 ผู้รับผิดชอบ    น.ส.พฤศภัทร  เจริญทรัพย ์  โทร 2041 
 6.3 ผู้ประสานงาน  น.ส.พฤศภัทร  เจริญทรัพย ์  โทร 2041  
 6.4 ผู้รายงานผล น.ส.พฤศภัทร  เจริญทรัพย ์  โทร 2041 
  

 7. หลักการและเหตุผล 
คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร  มีนโยบายในการพัฒนาบุคลากรทุกระดับ โดยเฉพาะบุคลากรสายสนับสนุน ซึ่งเป็น

ก าลังส าคัญที่น านโยบายของมหาวิทยาลัยและนโยบายของคณะฯ ไปสู่การปฏิบัติงาน  โดยคณะมนุษยศาสตร์ มีการสนับสนุนให้บุคลากร
สายสนับสนุนได้พัฒนาและเพิ่มพูนความรู้ และทักษะในด้านต่างๆ  เพื่อให้บุคลากรมีความสามารถเพียงพอในการปฏิบัติงาน  มีการ
ปฏิสัมพันธ์กับผู้รับบริการ  ให้ค าปรึกษาเสนอข้อมูลเพื่อการตัดสินใจของผู้บริหาร  มีการติดตามประเมินผลและรายงานความก้าวหน้า
ของงานที่ปฏิบัติ และพัฒนางานของตนเองตามที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เพื่อให้องค์กรก้าวไปสู่มืออาชีพในระดับสากล  

ดังนั้น การเปิดโอกาสให้บุคลากรได้มีโอกาสเข้าร่วมการอบรม ประชุม สัมมนา ศึกษาดูงาน หรือการท ากิจกรรมร่วมกับ
หน่วยงานภายในและภายนอกองค์กร ทั้งในและต่างประเทศ จึงเป็นกระบวนการด้านการบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากรภายใน
องค์กรให้ได้เรียนรู้ในสิ่งที่เป็นความรู้และเพิ่มทักษะที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานในปัจจุบันและในอนาคต และเป็นการเตรียมความพร้อม
ของบุคลากรให้ก้าวไปพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงและการเจริญเติบโตขององค์กร ที่เป็นไปตามระบบการบริหารงานของมหาวิทยาลัย และ
สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาบุคลากรของคณะฯ ในด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ในขณะเดียวกัน องค์กรที่จะประสบ



  
 

ความส าเร็จจ าเป็นต้องอาศัยบุคลากรที่มีความเต็มใจ ทุ่มเทความรู้ ความสามารถ และมีความผูกพันต่อองค์กรที่จะอุทิศตนในการท างาน 
อีกทั้งเป็นการสร้างแรงจูงใจในการท างานและกระบวนการการรักษาบุคลากรอีกด้วย 

คณะมนุษยศาสตร์  จึงได้จัดท าโครงการเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากร  และจะได้น าข้อเสนอแนะจากผลการประเมินโครงการฯ  
มาเป็นข้อมูลในการพัฒนาโครงการฯ และพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพต่อไป 

 

8. วตัถุประสงค ์
1. เพื่อพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ให้ได้รับความรู้และประสบการณ์ ท่ีทันต่อทิศทางการพัฒนาอุดมศึกษา และน ามาปรับและ

พัฒนากระบวนการท างานของตนเองให้มีประสิทธิภาพ และเพิ่มเทคนิคท่ีเกี่ยวข้องกับงาน 
2.  เพื่อให้บุคลากรมีวิสัยทัศน์กว้างไกล น ามาใช้ในการพัฒนางาน 
3.  เพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิด และทัศนคติของบุคลากรในส านักงานฯ กับบุคลากรสถานที่ไปศึกษาดูงาน อันจะส่งผลให้เกิ ดการ

ประสานความร่วมมือ สร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงาน และบุคลากรในยุคแห่งการจัดการการเรียนรู้ (KM) 
4. เพื่อสร้างขวัญและก าลังใจในการท างานให้บุคลากรสายสนับสนุนสามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 

9.  เป้าหมายของโครงการ    
9.1 เป้าหมายการด าเนินงาน 

 จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น จ านวน   50  คน  ประกอบด้วย 
      บุคลากรสายสนับสนุน/ผู้บริหาร จ านวน   50  คน 
 

9.2 กิจกรรม/เนื้อหาท่ีจะด าเนินการ 
1.  จัดอบรม สัมมนาเชิงปฏิบัติการ หรือศึกษาดูงานท้ังหน่วยงานภาครัฐและเอกชน  
2.  จัดประชุมแลกเปลีย่นเรยีนรู้ประสบการณ์ ความคิดเห็นระหว่างบุคลากร แนวทางการด าเนินงาน                    

พัฒนางาน และเสริมกิจกรรมสร้างความสามัคคี   
 

10. งบประมาณด าเนินการ  
งบประมาณรายได้คณะ จ านวน 300,000 บาท กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุนการจัด

การศึกษา ส านักงานเลขานุการคณะ หมวดเงินอุดหนุน โครงการบริหารพัฒนาบุคลากร โครงการเสริมสร้างสมรรถนะของบุคลากร                
(NU-มน-01-003) 

รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
1. ค่าที่พัก        90,000   บาท 
2. ค่าอาหาร อาหารว่าง และเครือ่งดื่ม    75,000   บาท 
3. ค่าวิทยากร      35,000   บาท 
4. ค่าเช่าพาหนะและน้ ามันเชื้อเพลิง (รถบัสและรถตู้)  70,000   บาท 
5. ค่าเบี้ยเลีย้ง        25,000   บาท 
6. ค่าวัสดุ                                5,000   บาท                             

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                     300,000   บาท 
หมายเหตุ ทุกรายการถัวเฉลี่ย 

 

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. พิจารณาหัวข้อท่ีจะพัฒนาบุคลากร
โดยภาพรวม 
2. จัดประชุมเพื่อก าหนดกิจกรรมการ
พัฒนาบุคลากร 

            



  
 

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. 

ขั้นด าเนินการ (D) 
1. เขียนโครงการ 
2. เสนอขออนุมัติโครงการ 
3. ด าเนินกิจกรรมตามเวลาที่ก าหนด 

            

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1.สรุปผลการด าเนินโครงการ และ
จัดท ารายงานส่งผลประเมินต่อคณะฯ 

       
 

     

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)  
1.ผู้บริหารน าผลการประเมินไป
พิจารณาจัดกิจกรรมในปีถัดไป 

            

 

12.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 
1. วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม เดือนมีนาคม ถึงเดือนพฤษภาคม 2558 
2. สถานท่ีจัดกิจกรรม  จังหวัดกาญจนบรุ ี

 

13.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. บุคลากรสายสนับสนุนของส านักงานเลขานุการคณะ ได้รับการพัฒนาให้ได้รับความรู้และประสบการณ์ที่ทันต่อการพัฒนา

อุดมศึกษาและสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพได้อย่างเหมาะสม 
2. บุคลากรมีทัศนคติที่ดีต่อการท างาน สามารถพัฒนาทักษะ และกระบวนการท างานได้ 
3. บุคลากรได้แลกเปลี่ยนแนวคิด และทัศนคติระหว่างหน่วยงาน และได้เสริมสร้างความสัมพันธ์ อันดีระหว่างหน่วยงาน 
4. บุคลากรสายสนับสนุนมีขวัญและก าลังใจในการท างาน และเห็นความส าคัญของการพัฒนาตนเองเพื่อการปฏิบัตงิานได้อยา่ง

มีประสิทธิภาพ 
 

14.  ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPI) 
ปริมาณ คุณภาพ เวลา ต้นทุน 

บุคลากรเข้าร่วมโครงการไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 ข้ึนไป 

ผลการประเมินความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมโครงการอยู่ใน
เกณฑ์มาก มีค่าเฉลี่ย 4.00 
ขึ้นไป 

ด าเนินการแล้วเสร็จภายใน 
ระยะเวลาที่ก าหนด 

ไม่เกิน 300,000 บาท 

 

 

15. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 ก.พ.ร.   ตัวช้ีวัดที่.................   สมศ.   ตัวช้ีวัดที่................  
 สกอ.   ตัวช้ีวัดที่......7............   สงป.   ตัวช้ีวัดที่................. 

 

17. การติดตามและประเมินผลโครงการ  (โปรดระบุให้ชัดเจน)  
     1.  ประเมินโดยใช้แบบสอบถามและน าผลการประเมินที่ไดม้าปรับปรุงการด าเนินโครงการในปีต่อไป 
     2.  ติดตามผลประเมินการปฏบิัติงานในรอบปี 
 
 
 
 



  
 

โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
งานธุรการ ส านักงานเลขานุการคณะ คณะมนุษยศาสตร์ 

 

1. ชื่อโครงการ (ระดับ 1)    โครงการบริหารพัฒนาบุคลากร 

2. ชื่อโครงการ (ระดับ 2)    โครงการประชุม/อบรม/สัมมนา บุคลากร 

   กิจกรรม ประชุมบุคลากรประจ าปีการศึกษา 

   กิจกรรม ส่งเสริมจรรยาบรรณบุคลากร 

3. รหัสโครงการ     NU-มน-01-004 

4.  ความสอดคล้องกับพันธกิจ 
       การผลิตบณัฑิต        การวิจัย 
       การบริการวิชาการแกส่งัคม                การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
        การบริหารจดัการ(ในกรณีโครงการดังกล่าวไม่สอดคล้องกับพันธกิจ 1-4)(พันธกิจหลัก) 
 

5.  ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ 
    5.1  ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวทิยาลัย  

      เป็นเลิศทางการวจิัย (กลยุทธ์ที่........มาตรการ.........)    
      ผลิตบณัฑติมีคณุภาพ ท างานได้รับค่าตอบแทนสูง (กลยุทธ์ท่ี.......มาตรการ........)    
      ความสัมพันธ์กับศิษยเ์ก่าอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน (กลยุทธ์ที่.......มาตรการ.........)    

        ระบบบริหารในหลักธรรมาภิบาลและโปร่งใสตรวจสอบได้ (กลยุทธ์ที่ ..2... มาตรการ ....2.1...... )   
    5.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะ/หน่วยงาน (ถ้ามี) 
              ประเด็นยุทธศาสตร์ที่.......6......กลยุทธ์ที่.....1.....มาตรการที่.....1.2...... 
    5.3   อัตลักษณ์นิสิต 5 ก** (บังคับกรอก ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 กรณีที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์บณัฑติ) 
             ไมม่ ี
    5.4   บริการวิชาการ (กรณโีครงการที่ด าเนินงานตามพันธกิจที่ 3 ด้านบริการวิชาการ) ** 
             ไมม่ ี
 

6.  ผู้รับผิดชอบ  
6.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ  งานธุรการ ส านักงานเลขานุการคณะ     
6.2 ผู้รับผิดชอบ       นางสาววิมลมาศ  พจมานทอง โทร 2009 
6.3 ผู้ประสานงาน     นางสาววิมลมาศ  พจมานทอง โทร 2009 
     นางสาวพฤศภัทร เจรญิทรัพย ์ โทร 2041 
6.4 ผู้รายงานผล                 นางสาววิมลมาศ  พจมานทอง โทร 2009 
     นางสาวพฤศภัทร เจรญิทรัพย ์ โทร 2041 

 

 7. หลักการและเหตุผล 
คณะมนุษยศาสตร์  ก าหนดนโยบายในการพบบุคลากรของคณะเป็นประจ าทุกภาคการศึกษา เพื่อให้ผู้บริหารแจ้งข้อมูล

ข่าวสารที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของคณะในแต่ละภาคการศึกษา ตลอดจนเปิดโอกาสให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการของคณะมนุษยศาสตร์ ร่วมแสดงความคิดเห็นอันจะส่งผลต่อการพัฒนาองค์กรไปสู่เป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ตลอดจนได้พบปะแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการท างานร่วมกัน   
 



  
 

8. วัตถุประสงค ์
1. เพื่อให้บุคลากรของคณะฯ ได้รับทราบ ข้อมูล ข่าวสาร และผลงานด าเนินงานของคณะมนุษยศาสตร์ 
2. เพื่อให้บุคลากรของคณะฯ ได้รับทราบทิศทางนโยบายการบรหิารงานและแนวทางการพัฒนา คณะมนุษยศาสตร์   
3. เพื่อให้ผู้บริหารรับทราบ ปัญหาและอุปสรรค ในการท างานของบุคลากร เพื่อร่วมกันหาแนวทางป้องกันและแก้ไขการ

ด าเนินงานของคณะ 
4. เพื่อให้บุคลากรได้เรียนรู้ เกี่ยวกับคุณธรรม จรยิธรรม  และจรรยาบรรณ ในการด าเนินชีวิตและในการปฏิบัติงาน  
5. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรทราบถึงจรรยาบรรณวิชาชีพของตนเอง และปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของตนเอง 

 

9.  เป้าหมายของโครงการ 
     9.1. เป้าหมายการด าเนินงาน 

 กิจกรรม ประชุมบคุลากรประจ าปีการศึกษา 
จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น จ านวน    100   คน  ประกอบด้วย 

      อาจารย์/บุคลากร   จ านวน    100   คน 
 กิจกรรม ส่งเสริมจรรยาบรรณบคุลากร 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น จ านวน    100   คน  ประกอบด้วย 
1. อาจารย์/บุคลากร  จ านวน      50   คน 
2. นิสิต   จ านวน      50   คน 

9.2. กิจกรรม/เนื้อหาท่ีจะด าเนินการ 
 กิจกรรม ประชุมบคุลากรประจ าปีการศึกษา 

1. จัดประชุมระหว่างปีการศึกษา 
2. จัดประชุมประจ าปีการศึกษา 

กิจกรรม ส่งเสริมจรรยาบรรณบคุลากร 
1. วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิบรรยายเกี่ยวกับจรรยาบรรณบุคลากร 

 

10. งบประมาณด าเนินการ  
กิจกรรม ประชุมบคุลากรประจ าปีการศึกษา 
งบประมาณรายได้คณะ จ านวน 40,000 บาท  กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุนการจัดการศึกษา 

ส านักงานเลขานุการคณะ หมวดเงินอุดหนุน โครงการบริหารพัฒนาบุคลากร  โครงการประชุม/อบรม/สัมมนา บุคลากร                          
(NU-มน-01-004) 

รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
  1. ค่าอาหารกลางวัน      20,000   บาท       
  2.  ค่าอาหารว่าง      20,000 บาท    
   รวมเป็นเงินทั้งสิ้น   40,000  บาท    

หมายเหตุ  ทุกรายการถัวเฉลี่ย 
 

กิจกรรม ส่งเสริมจรรยาบรรณบคุลากร 
งบประมาณรายได้คณะ จ านวน 20,000 บาท  กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุนการจัดการศึกษา 

ส านักงานเลขานุการคณะ หมวดเงินอุดหนุน โครงการบริหารพัฒนาบุคลากร  โครงการประชุม/อบรม/สัมมนา ของบุคลากร               
(NU-มน-01-004) 

 
 



  
 

รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
1. ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม     5,000   บาท 
2.   ค่าของที่ระลึกวิทยากร               10,000  บาท 
3.   ค่าวัสด ุ                  3,000  บาท 
4.   ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาเจ้าหนา้ที่     2,000    บาท   

   รวมเป็นเงินทั้งสิ้น   20,000  บาท    
หมายเหตุ  ทุกรายการถัวเฉลี่ย 

 

11. ขั้นตอนและแผนการด าเนินงาน   (PDCA)  
กิจกรรม ประชุมบคุลากรประจ าปีการศึกษา 

 

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. ขออนุมัติโครงการ 

            

ขั้นด าเนินการ (D) 
1. จัดประชุมคณะกรรมการด าเนิน
โครงการ 
2. ประสานขอข้อมูลจากรองคณบด ี
3. รวบรวมข้อมลูเพื่อด าเนินการ
จัดท าเอกสารการประชุม 

            

ขั้นสรุปและประเมินผล (C)+(A) 
1. สรุปผลการประชุม ความพึงพอใจ 
พร้อมข้อเสนอแนะ ส าหรับการจดั
ประชุมครั้งต่อไป 

            

 

กิจกรรม ส่งเสริมจรรยาบรรณบคุลากร 
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.เสนอกิจกรรม โครงการที่จะต้อง
ด าเนินการ 

 
 

   
 

 
 

   
 

 
 

   

ขั้นด าเนินการ (D) 
1. เขียนโครงการ 
2. เสนอขออนุมัติโครงการ 
3. ด าเนินกิจกรรมตามเวลาที่ก าหนด 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

      
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1.สรุปผลการด าเนินโครงการ และ
จัดท ารายงานส่งผลประเมินต่อคณะฯ 

    
 

 

        
 

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)  
1. ผู้บริหารน าผลการประเมินไป
พิจารณาจัดกิจกรรมในปีถัดไป 

    
 
 

      
 

 

  
 

 



  
 

12.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 
กิจกรรม ประชุมบคุลากรประจ าปีการศึกษา 

1. วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม เดือนพฤศจิกายน 2557 – เดือนสิงหาคม 2558  
2. สถานท่ีจัดกิจกรรม  HU 1103 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  

กิจกรรม ส่งเสริมจรรยาบรรณบคุลากร 
1. วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม เดือนสิงหาคม 2558 
2. สถานท่ีจัดกิจกรรม  HU 1103 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  

                         

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
กิจกรรม ประชุมบคุลากรประจ าปีการศึกษา 

1. เพื่อให้บุคลากรของคณะฯ ได้รับทราบ ข้อมูล ข่าวสาร และผลงานด าเนินงานของคณะฯ รวมทั้งทิศทางนโยบาย             
การบริหารงานและแนวทางการพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์ ท่ีเกี่ยวข้องกับบุคลากรของคณะ 

 

กิจกรรม ส่งเสริมจรรยาบรรณบคุลากร 
1. บุคลากรได้เรียนรู้ เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม  จรรยาบรรณ และสามารถน ามาปรับใช้ในการด าเนินชีวิตและในการปฏิบัติงานได้ 
2. บุคลากรตระหนักถึงการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากร 

 

14. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPI) 
กิจกรรม ประชุมบคุลากรประจ าปีการศึกษา 

ปริมาณ คุณภาพ เวลา ต้นทุน 
จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ/
กิจกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
75 ของกลุ่มเป้าหมาย 

บุคลากรคณะมนุษยศาสตร์   
พึงพอใจต่อการเข้าร่วมโครงการ
ในระดับดี 

ด าเนินการเสร็จตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 

- 

 
 

กิจกรรม ส่งเสริมจรรยาบรรณบคุลากร 
ปริมาณ คุณภาพ เวลา ต้นทุน 

ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 75 ของจ านวนที่
ก าหนด  

ผลการประเมินความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมโครงการ มี
ค่าเฉลี่ย 3.5 ขึ้นไป 

ด าเนินการแล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด 

ไม่เกิน 20,000 บาท 

 

15. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.................  สมศ.   ตัวช้ีวัดที่.................   
 สกอ.    ตัวช้ีวัดที่.......9........  สงป.   ตัวช้ีวัดที่................. 

 

16. การติดตามและประเมินผลโครงการ  (โปรดระบุให้ชัดเจน)  
กิจกรรม ประชุมบคุลากรประจ าปีการศึกษา 

        1.  ส ารวจโดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจการเข้าร่วมโครงการ 
 

กิจกรรม ส่งเสริมจรรยาบรรณบคุลากร 
        1.  ประเมินโดยใช้แบบสอบถาม และน าผลประเมินท่ีได้มาปรับปรุงการด าเนินโครงการในปีถัดไป  
        2.  รายงานสรุปการด าเนินโครงการ 



  
 

โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
งานธุรการ ส านักงานเลขานุการคณะ คณะมนุษยศาสตร์ 

 

1. ชื่อโครงการ (ระดับ 1)    โครงการบริหารพัฒนาบุคลากร 

2. ชื่อโครงการ (ระดับ 2)    โครงการประเมินศักยภาพผู้บริหาร/บุคลากร 
   กิจกรรม  ประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะของผู้บริหารระดับคณะ  

และภาควิชา ประจ าคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร   
   กิจกรรม  ประเมินการปฏิบัติงานคณะกรรมการ ประจ าคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  
  
3. รหัสโครงการ     NU-มน-01-005 
 

4.  ความสอดคล้องกับพันธกิจ 
       การผลิตบณัฑิต         การวิจัย 
       การบริการวิชาการแกส่งัคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
        การบริหารจดัการ(ในกรณีโครงการดังกล่าวไม่สอดคล้องกับพันธกิจ 1-4)(พันธกิจหลัก) 
 

5.  ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ 
    5.1  ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวทิยาลัย  

      เป็นเลิศทางการวจิัย (กลยุทธ์ที่........มาตรการ.........)    
      ผลิตบณัฑติมีคณุภาพ ท างานได้รับค่าตอบแทนสูง (กลยุทธ์ท่ี.......มาตรการ........)    
      ความสัมพันธ์กับศิษยเ์ก่าอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน (กลยุทธ์ที่.......มาตรการ.........)    

        ระบบบริหารในหลักธรรมาภิบาลและโปร่งใสตรวจสอบได้ (กลยุทธ์ที่ ..2... มาตรการ ....2.1...... )   
    5.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะ/หน่วยงาน (ถ้ามี) 
              ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่.......6......กลยุทธ์ที่.....1.....มาตรการที่.....1.2...... 
    5.3   อัตลักษณ์นิสิต 5 ก** (บังคับกรอก ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 กรณีที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์บณัฑติ) 
             ไมม่ ี
    5.4   บริการวิชาการ (กรณโีครงการที่ด าเนินงานตามพันธกิจที่ 3 ด้านบริการวิชาการ) ** 
             ไมม่ ี
 

6. ผู้รับผิดชอบ  
6.1 หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  งานธุรการ ส านักงานเลขานุการคณะ 
6.2 ผู้รับผิดชอบ    นางอัจวรรณ  จันทร์ขาว       โทร  2008 
6.3 ผู้ประสานงาน  นางอัจวรรณ  จันทร์ขาว    โทร   2008 
6.4 ผู้รายงานผล นางอัจวรรณ  จันทร์ขาว      โทร  2008 

 

 7.  หลักการและเหตุผล 
การประเมินผู้บริหารและคณะกรรมการประจ าคณะมนุษยศาสตร์  เป็นส่วนหน่ึงของระบบการบริหารงานและการจัดการองค์กร 

เพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ โดยให้ผู้บริหารและคณะกรรมการประจ าคณะมนุษยศาสตร์ มีอ านาจและหน้าที่
ตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยนเรศวร  และจัดให้มีการประเมินการปฏิบัติงานของผู้บริหารและคณะกรรมการ ประจ า
คณะมนุษยศาสตร์ตามที่ส านักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ก าหนดไว้ในองค์ประกอบที่ 
7 การบริหารและการจัดการ ตัวบ่งช้ีที่ 7.1 ภาวะผู้น าของสภาสถาบันและผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน  และ ตัวบ่งช้ีที่ 7.13  การ
ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถาบัน  เพื่อให้ผู้บริหารและคณะกรรมการ ประจ าคณะมนุษยศาสตร์ ก ากับดูแลสถาบันให้



  
 

ไปสู่ทิศทางที่ก าหนดร่วมกันระหว่างผู้บริหารสถาบันและสภาสถาบัน ตลอดจนเพื่อให้มีความสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของประเทศ เพื่อทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกและเตรียมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  

จากเหตุผลและความส าคัญที่กล่าวมาข้างต้น  คณะฯ จึงได้ก าหนดให้มีการติดตามประเมินศักยภาพและประสิทธิภาพของ
คณะกรรมการ ประจ าคณะมนุษยศาสตร์  และก ากับติดตามบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการประจ าคณะมนุษยศาสตร์ ตามที่ได้
ก าหนดไว้  อีกทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้บุคลากรในคณะมนุษยศาสตร์ มีส่วนร่วมในการบริหารงานคณะร่วมกับผู้บริหาร และ
ผู้บริหารยังได้รับทราบความคิดเห็นและข้อเสนอแนะด้านการบริหารงานจากบุคลากร  อันจะท าให้ได้ข้อมูลเพื่อน าไปปรับปรุงและ
พัฒนาการบริหารจัดการงานภายในองค์กรให้มศีักยภาพและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนอย่างต่อเนื่อง 
 

8. วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อประเมินศักยภาพการบริหารงานและผลการปฏิบตัิงานของผูบ้ริหารระดับคณะ ระดับภาควิชา และคณะกรรมการประจ า

คณะมนุษยศาสตร์  ตามบทบาทหน้าท่ีที่กฎหมายก าหนด 
2. เพื่อใหผู้้บริหาร และคณะกรรมการประจ าคณะมนุษยศาสตร์ ด าเนินการบริหารงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล (Good 

Governance) โดยค านึงถึงประโยชน์ขององค์กร ผู้มีส่วนไดส้่วนเสยี และสัมฤทธิผลตามเป้าหมายทีก่ าหนดไว ้
3. เพื่อให้บุคลากรได้มสี่วนร่วมในการบริหารจัดการ เพื่อหาแนวทางพัฒนาการบริหารจัดการในการน าเสนอความคิดเห็นต่อ

ผู้บริหาร  
4. เพื่อให้ผู้บริหารและคณะกรรมการ ประจ าคณะมนุษยศาสตร์ ไดร้ับทราบความส าเร็จของการปฏิบตัิงาน จุดแข็ง และจุดที่ควร

พัฒนาให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น เพื่อน าไปสู่การก าหนดแผนการพัฒนาตนเอง และแผนการพัฒนาผู้บริหารในองค์กร 
5.  เพื่อน าผลการประเมินมาทบทวน ปรับปรุงการด าเนินงานด้านการบริหารงานและการจดัการในองค์กรให้มีประสิทธิภาพมาก

ยิ่งข้ึน 
 

9.  เป้าหมายของโครงการ 
     9.1. เป้าหมายการด าเนินงาน 
 กิจกรรม   ประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะของผู้บริหารระดับคณะ และภาควิชา ประจ า 
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลยันเรศวร   
  จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวนทั้งสิ้น  100   คน  ประกอบด้วย 
            อาจารย์/บุคลากร  จ านวน     100  คน 
 

 กิจกรรม  ประเมินการปฏิบัติงานคณะกรรมการประจ าคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร   
  จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวนทั้งสิ้น  14  คน  ประกอบด้วย 
           อาจารย์/บุคลากร   จ านวน   14  คน 
   

9.2. กิจกรรม/เนื้อหาท่ีจะด าเนินการ 
 กิจกรรม   ประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะของผู้บริหารระดับคณะ และภาควิชา ประจ า 
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลยันเรศวร    

1.  จัดท าแบบประเมินและเนื้อหาการประเมินพฤติกรรมการปฏิบตัริาชการหรือสมรรถนะของผู้บริหารระดับคณะ และ
ภาควิชา  ตามบทบาทหน้าท่ีที่กฎหมายได้ก าหนดไว ้

2.  ขออนุมัติจัดจ้างด าเนินการแจกแบบประเมิน จัดเก็บข้อมลู ประมวลผลและวิเคราะหผ์ลการประเมิน  
3.  จัดท าสรุปเสนอต่อคณะผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร ์
4.  แจ้งผลการประเมินรายบุคคล ให้ผู้รับการประเมินรบัทราบเป็นรายบุคคลโดยวิธลีับ 

 

 กิจกรรม   ประเมินการปฏิบตัิงานคณะกรรมการ ประจ าคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร   
1.  จัดท าแบบประเมินและเนื้อหาการประเมินการปฏิบัติงานคณะกรรมการประจ าคณะมนุษยศาสตร์  ตามบทบาท

หน้าท่ีที่กฎหมายได้ก าหนดไว้ 
2.  ขออนุมัติจัดจ้างด าเนินการแจกแบบประเมิน จัดเก็บข้อมลู ประมวลผลและวิเคราะหผ์ลการประเมิน  
3.  จัดท าสรุปเสนอต่อคณะผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร ์   



  
 

10. งบประมาณด าเนินการ  
กิจกรรม   ประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะของผู้บริหารระดับคณะ และภาควิชา ประจ า 

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลยันเรศวร   
งบประมาณรายได้คณะ จ านวน 3,000 บาท  กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุนการจัดการศึกษา 

ส านักงานเลขานุการคณะ หมวดเงินอุดหนุน โครงการบริหารพัฒนาบุคลากร  โครงการประเมินศักยภาพผู้บริหาร/บุคลากร (NU-มน-01-
005) 

รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
1.  ค่าจ้างบันทึกข้อมูลโครงการ 3,000  บาท 

รวมเงินทั้งสิ้น 3,000  บาท 
 

กิจกรรม   ประเมินการปฏิบตัิงานคณะกรรมการประจ าคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร   
งบประมาณรายได้คณะ จ านวน  10,000 บาท  กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุนการจัดการศึกษา 

ส านักงานเลขานุการคณะ หมวดเงินอุดหนุน โครงการบริหารพัฒนาบุคลากร  โครงการประเมินศักยภาพผู้บริหาร/บุคลากร (NU-มน-01-
005) 

รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
1.  ค่าจ้างบันทึกข้อมูลโครงการ 10,000  บาท 

รวมเงินทั้งสิ้น 10,000  บาท 
 

11. ขั้นตอนและแผนการด าเนินงาน   (PDCA)  
กิจกรรม   ประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะของผู้บริหารระดับคณะ และภาควิชา ประจ า 

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลยันเรศวร   
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. เขียนโครงการและจดัท าแบบ
ประเมิน 
2. จัดเตรยีมข้อมลูส าหรับการประเมิน 

            

ขั้นด าเนินการ (D 
1. ขออนุมัติโครงการ 
2. แจกแบบประเมิน 
3. เก็บแบบประเมิน 
4. ประมวลผลและวเิคราะห์ผล
ประเมิน 

            

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. สรุปผลการประเมิน 
2. จัดท ารายงานสรุปผลการประเมิน 
3. ส านักงานฯสรปุเสนอคณะ 
กรรมการประจ าคณะ 

            

 
 
 
 
 
 



  
 

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. 

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)  
1. จัดส่งผลประเมินใหผู้้บริหาร
รายบุคคลเพื่อน าผลไปทบทวน 
และพัฒนา 

            

 

กิจกรรม   ประเมินการปฏิบตัิงานคณะกรรมการประจ าคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร    
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. เขียนโครงการและจดัท าแบบ
ประเมิน 
2. จัดเตรยีมข้อมลูส าหรับการประเมิน 

            

ขั้นด าเนินการ (D) 
1. ขออนุมัติโครงการ 
2. แจกแบบประเมิน 
3. เก็บแบบประเมิน 
4. ประมวลผลและวเิคราะห์ผล
ประเมิน 

            

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. สรุปผลการประเมิน 
2. จัดท ารายงานสรุปผลการประเมิน 
3. ส านักงานฯ สรุปเสนอคณะ 
กรรมการประจ าคณะ 

            

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)  
1. จัดส่งผลประเมินใหผู้้บริหาร เพื่อ
น าผลไปทบทวนและพัฒนา 

            

 

12.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 
กิจกรรม   ประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะของผู้บริหารระดับคณะ และภาควิชาประจ า         

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลยันเรศวร   
1. วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม    1 เมษายน – 30 มิถุนายน 2558  
2. สถานท่ีจัดกิจกรรม     คณะมนุษยศาสตร ์  

กิจกรรม   ประเมินการปฏิบตัิงานคณะกรรมการประจ าคณะมนุษยศาสตร ์มหาวิทยาลัยนเรศวร   
1. วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม   1 เมษายน – 30 มิถุนายน 2558  
2. สถานท่ีจัดกิจกรรม    คณะมนุษยศาสตร ์

  
13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

กิจกรรม   ประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะของผู้บริหารระดับคณะ และภาควิชา ประจ าคณะมนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลยันเรศวร   

1. คณะมนุษยศาสตร์มรีะบบการประเมินศักยภาพการบริหารงานของผู้บริหารระดบัคณะ และภาควชิาประจ า 
คณะมนุษยศาสตร ์และมีข้อมลูส าหรับการวางแผนพัฒนาและบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ 



  
 

2. ผู้บริหารประจ าคณะมนุษยศาสตร์  ไดร้ับทราบผลการปฏิบตัิงานของตนเองในต าแหน่งผู้บริหาร และน าผลการประเมินท่ี
ได้รับมาทบทวน เพื่อก าหนดแนวทางในการพัฒนาตนเอง พัฒนาด้านบริหารจัดการใหม้ีศักยภาพและชัดเจน  เป็นไปตามแผนการ
ด าเนินงาน   และพัฒนางานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างต่อเนื่อง 

3. บุคลากรได้มสี่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหาร ประจ าคณะมนุษยศาสตร ์
4. การบริหารงานระดับคณะฯ เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โดยค านึงถึงประโยชน์ของคณะฯ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
5. สร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ใต้บังคับบัญชาท่ีมีต่อผู้บริหารขององค์กร 

  
กิจกรรม   ประเมินการปฏิบตัิงานคณะกรรมการ ประจ าคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร   

1. คณะกรรมการประจ าคณะมนุษยศาสตร์  มีระบบการประเมินศักยภาพการบริหารงานของคณะกรรมการประจ าคณะ 
และมีข้อมูลส าหรับการวางแผนพัฒนาและบริหารงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

 2. คณะกรรมการประจ าคณะมนุษยศาสตร์ ได้รับทราบผลการปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ที่ก าหนดไว้ และน าผลการ
ประเมินที่ได้รับมาทบทวน เพื่อก าหนดแนวทางในการพัฒนาองค์กร และมีการพัฒนาด้านบริหารจัดการที่ มีศักยภาพและชัดเจน  
เป็นไปตามแผนการด าเนินงาน   และพัฒนางานตามบทบาทหน้าท่ี อย่างต่อเนื่อง 

3. คณะกรรมการประจ าคณะมนุษยศาสตร์ ได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ท่ีก าหนด และการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล  
  
14. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPI) 

กิจกรรม   ประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะของผู้บริหารระดับคณะ  และภาควิชา  ประจ า 
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลยันเรศวร   

ปริมาณ คุณภาพ เวลา ต้นทุน 
มีการประเมินผู้บรหิารระดับ
คณะ และภาควิชา ประจ า
คณะฯ ปีละ 1 ครั้ง 

ผลการประเมินฯ อยู่ในระดับดี 
มีค่าเฉลีย่ 3.51 ข้ึนไป 

ด าเนินการแล้วเสร็จภายใน  
30 มิถุนายน 2558 

3,000  บาท 

 

กิจกรรม   ประเมินการปฏิบตัิงานคณะกรรมการ ประจ าคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร   
ปริมาณ คุณภาพ เวลา ต้นทุน 

มีการประเมินคณะกรรมการ 
ประจ าคณะฯ ปีละ 1 ครั้ง 

ผลการประเมินฯ อยู่ในระดับดี 
มีค่าเฉลีย่ 3.51 ข้ึนไป 

ด าเนินการแล้วเสร็จภายใน 
 30 มิถุนายน 2558 

10,000  บาท 

 

 13. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน(โปรดระบุด้วย) 
 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.................   สมศ.   ตัวช้ีวัดที่......7.13...   
 สกอ.    ตัวช้ีวัดที่..........7....   สงป.   ตัวช้ีวัดที่................. 

 

14. การติดตามและประเมินผลโครงการ  (โปรดระบุให้ชัดเจน)  
กิจกรรม   ประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะของผู้บริหารระดับคณะ และภาควิชา ประจ าคณะ

มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร   
     1.  จัดท าแบบสอบถามผูบ้ริหารระดับคณะ และภาควิชา ประจ าคณะมนุษยศาสตร์ และน าผลทีไ่ด้ไปใช้ประโยชน์ในการ

พัฒนางานต่อไป 
     2.  จัดท าแบบสอบถามความคิดเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับการด าเนินโครงการประเมินฯ  
 

กิจกรรม   ประเมินการปฏิบตัิงานคณะกรรมการ ประจ าคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร   
      1.  จัดท าแบบสอบถามคณะกรรมการประจ าคณะมนุษยศาสตร์ และน าผลที่ไดไ้ปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาด้านการ
บริหารงานต่อไป 
       2.  จัดท าแบบสอบถามความคดิเห็นให้คณะกรรมการประจ าคณะฯ ด าเนินการประเมินตนเอง เกี่ยวกบัการปฏิบตัิงานตาม
อ านาจหน้าที่ท่ีก าหนด และตามหลักธรรมาภิบาล  



  
 

โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
งานธุรการ ส านักงานเลขานุการคณะ คณะมนุษยศาสตร์ 

 

1. ชื่อโครงการ (ระดับ 1)    โครงการพัฒนาคุณภาพองค์กร 

2. ชื่อโครงการ (ระดับ 2)    โครงการพัฒนาคุณภาพองค์กร 

   กิจกรรม การปรับปรุงสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์    

   กิจกรรม จัดเตรียมสถานท่ีงานพระราชทานปริญญาบัตร   

   กิจกรรม 5 ส. Big Cleaning Day  

3. รหัสโครงการ     NU-มน-01-006 

4.  ความสอดคล้องกับพันธกิจ 
       การผลิตบณัฑิต         การวิจัย 
       การบริการวิชาการแกส่งัคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
        การบริหารจดัการ(ในกรณีโครงการดังกล่าวไม่สอดคล้องกับพันธกิจ 1-4)(พันธกิจหลัก) 
 
 

5.  ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ 
    5.1  ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวทิยาลัย  

      เป็นเลิศทางการวจิัย (กลยุทธ์ที่........มาตรการ.........)    
      ผลิตบณัฑติมีคณุภาพ ท างานได้รับค่าตอบแทนสูง (กลยุทธ์ท่ี.......มาตรการ........)    
      ความสัมพันธ์กับศิษยเ์ก่าอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน (กลยุทธ์ที่.......มาตรการ.........)    

        ระบบบริหารในหลักธรรมาภิบาลและโปร่งใสตรวจสอบได้ (กลยุทธ์ที่ ..2... มาตรการ ....2.1...... )   
    5.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะ/หน่วยงาน (ถ้ามี) 
              ประเด็นยุทธศาสตร์ที่.......6......กลยุทธ์ที่.....1.....มาตรการที่.....1.2...... 
    5.3   อัตลักษณ์นิสิต 5 ก** (บังคับกรอก ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 กรณีที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์บณัฑติ) 
             ไมม่ ี
    5.4   บริการวิชาการ (กรณโีครงการที่ด าเนินงานตามพันธกิจที่ 3 ด้านบริการวิชาการ) ** 
             ไมม่ ี

 

6.  ผู้รับผิดชอบ  
6.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ  งานธุรการ คณะมนุษยศาสตร ์
6.2 ผู้รับผิดชอบ      นายมานพ     แตงตุ้ม                     โทร 2013 

  นางสาววิมลมาศ พจมานทอง       โทร 2009 
6.3 ผู้ประสานงาน    นายมานพ     แตงตุ้ม                     โทร 2013 

  นางสาววิมลมาศ พจมานทอง       โทร 2009 
6.4 ผู้รายงานผล      นายมานพ     แตงตุ้ม                     โทร 2013 

  นางสาววิมลมาศ พจมานทอง       โทร 2009 
 
 
 
 



  
 

7. หลักการและเหตุผล 
โครงการพัฒนาคุณภาพองค์กรคณะมนุษยศาสตร์เป็นโครงการที่จัดท าขึ้น เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพให้เกิด

บรรยากาศที่น่าท างาน เกิดความสะอาดเรียบร้อยในส านักงาน ถูกสุขลักษณะ ลดความสูญเปล่าที่ก่อให้เกิดต้นทุนที่ไม่จ าเป็น 
ประการส าคัญช่วยสร้างทัศนคติที่ดีของพนักงานต่อองค์กร ท าให้พนักงานสามารถใช้ศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็มความสามารถ  
8. วัตถุประสงค ์

1. เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ให้เกิดบรรยากาศที่น่าท างาน เกิดความสะอาดเรียบร้อยในส านักงานถูกสุขลักษณะ 
ลดความสูญเปลา่ที่ก่อให้เกิดต้นทนุท่ีไม่จ าเป็น  

2. เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีของบุคลากรต่อคณะฯ ท าให้บุคลากรสามารถใช้ศักยภาพของตนเองได้อย่างเตม็ความสามารถ 
 

1. เป้าหมายของโครงการ 
1.1. เป้าหมายการด าเนินงาน 

 กิจกรรม  การปรับปรุงสภาพแวดล้อมและภมูิทัศน ์คณะมนุษยศาสตร ์
   1. มีการปรับสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์คณะมนุษยศาสตร์อย่างนอ้ย 2 ครั้ง ต่อปี 
 

 กิจกรรม  จัดเตรียมสถานท่ีงานพระราชทานปรญิญาบัตร 
   1. มีผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวนท้ังสิ้น  100   คน   
 

 กิจกรรม  5 ส. Big Cleaning Day 
  จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ  จ านวนท้ังสิ้น   100   คน  ประกอบด้วย 

            บุคลากร         จ านวน   100   คน 
 

9.2 กิจกรรม/เนื้อหาท่ีจะด าเนินการ  
 กิจกรรม  การปรับปรุงสภาพแวดล้อมและภมูิทัศน ์คณะมนุษยศาสตร ์

1. ก าหนดให้แม่บ้าน คนสวน ดูแลสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์โดยรอบอาคารคณะมนุษยศาสตร ์
2.  ประชาสัมพันธ์ให้อาจารย์และเจ้าหน้าท่ีดูแลสภาพแวดล้อมในหอ้งท างานของตนเอง 
3.  จัดซื้อต้นไม้ กระถางต้นไม้ และวัสดุอื่นๆ ส าหรับมาประดับอาคารสถานท่ี 
4.  จ้างร้านค้าภายนอกเข้ามาปรบัปรุงสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของคณะมนุษยศาสตร์ 

 

กิจกรรม  จัดเตรียมสถานท่ีงานพระราชทานปรญิญาบัตร 
1.  จัดเตรียมที่พักให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษาและผู้มาร่วมงานพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผูส้ าเรจ็การศึกษา   
2.  ตกแต่งป้ายคณะและจัดซุ้มดอกไม้แสดงความยินดีแก่ผูส้ าเร็จการศึกษา 
3.  ดูแลความสะอาดอาคาร และบริเวณโดยรอบคณะฯ 
4.  จัดเตรียมสิ่งอ านวยความสะดวก ความปลอดภยั และดูแลความเรียบร้อยในด้านต่างๆ การด าเนินโครงการ 

 

กิจกรรม  5 ส. Big Cleaning Day 
1. การด าเนินงานในระบบประกันคณุภาพของคณะมนุษยศาสตร์ มีความชัดเจนและเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น  
2. สภาพสถานท่ีท างานภายในคณะมนุษยศาสตร์  มีความเป็นระเบียบมีสภาพแวดล้อมท่ีดีขึ้น  
3. ทีมงานมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนโดยบคุลากรทุกระดับมีส่วนร่วม  
4. มีแนวทางการปรับปรุง และพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 

 



  
 

2. งบประมาณด าเนินการ  
กิจกรรม  การปรับปรุงสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน ์คณะมนุษยศาสตร ์
งบประมาณรายได้คณะ  50,000  บาท  กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุนการจัดการศึกษา 

ส านักงานเลขานุการคณะ หมวดเงินอุดหนุน โครงการพัฒนาคุณภาพองค์กร โครงการพัฒนาคุณภาพองค์กร (NU-มน-01-006) 
รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 

  1. ค่าจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน ์  30,000 บาท 
  2. ค่าวัสด ุ    20,000 บาท 
   รวมเป็นเงินทั้งสิ้น   50,000 บาท 
 หมายเหตุ   ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ 
 

กิจกรรม จัดเตรยีมสถานท่ีงานพระราชทานปริญญาบตัร 
งบประมาณรายได้คณะ  70,000  บาท  กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุนการจัดการศึกษา 

ส านักงานเลขานุการคณะ หมวดเงินอุดหนุน โครงการพัฒนาคุณภาพองค์กร โครงการพัฒนาคุณภาพองค์กร  (NU-มน-01- 006) 
รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
 1.  ค่าจัดท าซุ้มดอกไม้     45,000   บาท 

2. ค่าจ้างเหมาท าความสะอาด     10,000   บาท 
3. ค่าวัสดุ       15,000   บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น   70,000   บาท 
 หมายเหตุ      ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ 
 

กิจกรรม  5 ส. Big Cleaning Day 
งบประมาณรายได้คณะ  5,000  บาท  กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุนการจัดการศึกษา 

ส านักงานเลขานุการคณะ หมวดเงินอุดหนุน โครงการพัฒนาคุณภาพองค์กร โครงการพัฒนาคุณภาพองค์กร  (NU-มน-01-006) 
รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 

  1. ค่าอาหารว่างและอาหารกลางวัน  4,000 บาท 
  2. ค่าวัสด ุ    1,000 บาท 
   รวมเป็นเงินทั้งสิ้น   5,000 บาท 
 หมายเหตุ      ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ 
 

11. ขั้นตอนและแผนการด าเนินงาน   (PDCA)  
กิจกรรม  การปรับปรุงสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน ์คณะมนุษยศาสตร ์

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. วางแผนการด าเนินงาน 

            



  
 

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. 

ขั้นด าเนินการ (D) 
1. ขออนุมัติด าเนินโครงการ 
2. จัดซื้อต้นไม้ กระถางต้นไม้ และวัสดุ  
รวมทั้งจ้างร้านค้าภายนอกเข้ามา   
ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและภูมิทศัน์ 

            

ขั้นสรุปและประเมินผล (C)  
1.แจกแบบประเมินความพึงพอใจแก่  
บุคลากรและนสิิตคณะมนุษยศาสตร ์
2. สรุปผลการด าเนินโครงการ 

            

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน(A)  
1. น าผลที่ได้จากการประเมินเสนอต่อ   
คณะผู้บริหารคณะฯ เพื่อพิจารณา
รวมทั้งน าข้อเสนอแนะจากการ
ประเมินผล ไปปรบัปรุงในการ 
ด าเนินโครงการในปีถัดไป                     

            

 
กิจกรรม  จัดเตรียมสถานท่ีงานพระราชทานปรญิญาบัตร 

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. วางแผนการด าเนินงาน 

            

ขั้นด าเนินการ (D) 
1. ขออนุมัติด าเนินโครงการ 
2. แบ่งงานตามความรับผิดชอบของ 
แต่ละฝ่าย 
3. จัดเตรยีมสิ่งอ านวยความสะดวก 
จัดสถานท่ี ตกแต่งสภาพแวดล้อมและ
บริเวณโดยรอบคณะให้มีความสวยงาม  

            

4. จัดเตรยีมสิ่งอ านวยความสะดวก 
ความปลอดภัย และดูแลความ
เรียบร้อยในด้านต่างๆ ระหว่าง  
การด าเนินโครงการ 

            



  
 

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. 

ขั้นสรุปและประเมินผล (C)  
1.แจกแบบประเมินความพึงพอใจแก่  
ผู้เข้าร่วมโครงการ 
2.ประเมินผลและสรุปผลการด าเนิน  
โครงการ 

            

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน(A)  
1. น าผลที่ได้จากการประเมินเสนอต่อ   
คณะผู้บริหารคณะฯ เพื่อพิจารณา   
รวมทั้งน าข้อเสนอแนะจากการ 
ประเมินผล ไปปรบัปรุงในการ 
ด าเนินโครงการในปีถัดไป                 

            

 

กิจกรรม   5 ส. Big Cleaning Day 

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.ขออนุมัติโครงการ 

            

ขั้นด าเนินการ (D) 
1. ประชุมแบ่งรับผิดชอบ 
2.ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วม
โครงการกิจกรรม 5 ส. 
3. ด าเนินโครงการกิจกรรม 5 ส. 

            

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) +(A) 
1. สรุปผลการประชุม ความพึงพอใจ 
พร้อมข้อเสนอแนะ ส าหรับการจัดการ
ด าเนินงานโครงการกิจกรรม 5 ส. ครั้ง
ต่อไป 

            

 

13.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 
กิจกรรม  การปรบัปรุงสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน ์คณะมนุษยศาสตร ์

1.  วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม ระหว่างเดือนวันท่ี 1 ตุลาคม 2557 ถึง วันท่ี 30 กันยายน 2558 
2.  สถานท่ีจัดกิจกรรม  อาคารคณะมนุษยศาสตร์และบรเิวณโดยรอบ 
 

กิจกรรม  จัดเตรียมสถานท่ีงานพระราชทานปรญิญาบัตร 
1. วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม ระหว่างวันท่ี 7-9 ธันวาคม 2557  
2.  สถานท่ีจัดกิจกรรม  อาคารคณะมนุษยศาสตร ์

 



  
 

กิจกรรม   5 ส. Big Cleaning Day 
1. วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม เดือนพฤศจิกายน 2557                                       
2.  สถานท่ีจัดกิจกรรม  คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลยันเรศวร                                     
 

13.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
กิจกรรม  การปรับปรุงสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ คณะมนุษยศาสตร์ 

1. คณะมนุษยศาสตร์มสีภาพแวดล้อมและบรรยากาศท่ีดีในการท างานของอาจารย์ และบุคลากรรวมทั้ง มีบรรยากาศที่ดี
ในการจัดการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมต่างๆ ของนิสิต 

 

กิจกรรม  จัดเตรียมสถานท่ีงานพระราชทานปรญิญาบัตร 
 1. อาคารคณะมนุษยศาสตร์ มีความสวยงามในงานพระราชทานปรญิญาบัตรแก่ผูส้ าเร็จการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลยันเรศวร 
 2. ผู้ส าเร็จการศึกษาและผู้มาร่วมงานพระราชทานปรญิญาบตัรแกผู่ส้ าเรจ็การศึกษา มหาวิทยาลยันเรศวร มีความพึงพอใจ
ในการจัดสถานท่ีของคณะมนุษยศาสตร ์
 

กิจกรรม   5 ส. Big Cleaning Day 
1. การด าเนินงานในระบบประกันคณุภาพของคณะมนุษยศาสตร์ มีความชัดเจนและเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น  
2. สภาพสถานท่ีท างานภายในคณะมนุษยศาสตร์  มีความเป็นระเบียบมีสภาพแวดล้อมท่ีดีขึ้น  
3. ทีมงานมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนโดยบคุลากรทุกระดับมีส่วนร่วม  
4. มีแนวทางการปรับปรุง และพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง  

 

14. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPI) 
กิจกรรม  การปรับปรุงสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน ์คณะมนุษยศาสตร ์

ปริมาณ คุณภาพ เวลา ต้นทุน 
- บุคลากรและนสิิตภายในคณะ

มนุษยศาสตร์ มีความพึงพอใจ
ในสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์
ของคณะมนุษยศาสตร์ อยู่ใน
ระดับดีหรือมาก 

- - 

 

กิจกรรม   จัดเตรยีมสถานท่ีงานพระราชทานปรญิญาบตัร 
ปริมาณ คุณภาพ เวลา ต้นทุน 

- ผู้เข้าร่วมงานพระราชทาน
ปริญญาบัตรแกผู่้ส าเรจ็
การศึกษา มหาวิทยาลัย
นเรศวรมีความพึงพอใจ 
อยู่ในระดับดหีรือมาก  

- - 

 
 
 



  
 

กิจกรรม   5 ส. Big Cleaning Day 
ปริมาณ คุณภาพ เวลา ต้นทุน 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ/
กิจกรรม ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 
80 ของกลุ่มเป้าหมาย 

บุคลากรคณะมนุษยศาสตร์         
พึงพอใจต่อการเข้าร่วม       
โครงการมีค่าเฉลี่ย 3.51  ขึ้นไป 

ด าเนินการเสร็จตาระยะเวลาที่
ก าหนด 

- 

 

15.  ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน  
 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.................  สมศ.   ตัวช้ีวัดที่.................   
 สกอ.    ตัวช้ีวัดที่......7........  สงป.   ตัวช้ีวัดที่................. 

 

16.  การติดตามและประเมินผลโครงการ  (โปรดระบุให้ชัดเจน)  
กิจกรรม  การปรบัปรุงสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน ์คณะมนุษยศาสตร ์

1. แจกแบบประเมินความพึงพอใจของบุคลากรและนิสิตภายในคณะมนุษยศาสตร์  โดยบุคลากรและนิสิตภายใน            
คณะมนุษยศาสตร์ มีความพึงพอใจในสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของคณะมนุษยศาสตร์ อยู่ในระดับดีหรือมาก 

2. ใช้ภาพถ่ายประกอบ ในการสรปุการด าเนินโครงการ 
 

กิจกรรม  จัดเตรียมสถานท่ีงานพระราชทานปรญิญาบัตร 
1. แจกแบบประเมินความพึงพอใจแก่ผู้เข้าร่วมงานพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร         

ในระหว่างวันท่ีด าเนินโครงการ 
2. ใช้ภาพถ่ายประกอบ ในการสรปุการด าเนินโครงการ  

 

กิจกรรม   5  ส. Big Cleaning Day 
 1.  ส ารวจโดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจต่อการจัดโครงการส านกังานน่าอยู่ (กิจกรรม 5 ส.)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
งานธุรการ ส านักงานเลขานุการคณะ คณะมนุษยศาสตร์ 

 

1. ชื่อโครงการ (ระดับ 1)    โครงการพัฒนาคุณภาพองค์กร 

2. ชื่อโครงการ (ระดับ 2)    โครงการอบรมเพื่อความปลอดภัยขององค์กร 

3. รหัสโครงการ     NU-มน-01-007 

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

5.  ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ 
     5.1  ประเด็นยุทธศาสตรม์หาวิทยาลัย  
  เป็นเลิศทางการวิจยั (กลยุทธ์ท่ี........มาตรการ.........)    
  ผลิตบณัฑิตมีคณุภาพ ท างานได้รับค่าตอบแทนสูง (กลยุทธ์ที่.......มาตรการ........)    
  ความสัมพันธ์กับศิษย์เกา่อยา่งเข้มแข็งและยั่งยืน (กลยุทธ์ที่.......มาตรการ.........)    

    ระบบบริหารในหลักธรรมาภิบาลและโปร่งใสตรวจสอบได้ (กลยุทธ์ที่ ..4... มาตรการ .....4.2....)   
5.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะ/หนว่ยงาน (ถ้ามี) 

          ประเด็นยุทธศาสตร์ที่....6....กลยุทธ์ที่....2....มาตรการที่....2.2.... 
     5.3  อัตลักษณ์นิสิต 5 ก** (บังคับกรอก ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 กรณีที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์บัณฑิต) 
         ไม่ม ี
 

     5.4  บริการวิชาการ (กรณโีครงการที่ด าเนินงานตามพันธกิจที่ 3 ด้านบริการวิชาการ) ** 
         ไม่ม ี
 
 

6.  ผู้รับผิดชอบ  
 6.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ        หน่วยอาคารสถานท่ี งานธุรการ ส านักงานเลขานุการคณะมนษุยศาสตร ์
 6.2 ผู้รับผิดชอบ        นายมานพ  แตงตุ้ม   โทร 2013 
 6.3 ผู้ประสานงาน      นายมานพ  แตงตุ้ม   โทร 2013 
 6.4 ผู้รายงานผล        นายมานพ  แตงตุ้ม   โทร 2013 

 

7. หลักการและเหตุผล 
 ความไม่ปลอดภัยในการปฏิบัติงานอันเนื่องจากอุบัติเหตุหรืออุบัติภัยที่อาจจะเกิดขึ้นภายในอาคารดูจะเป็นเรื่องที่บุคลากรส่วน

ใหญ่มองข้ามกันในการท างานปัจจุบัน  ทั้งที่อุบัติเหตุหรืออุบัติภัยพร้อมที่จะเกิดขั้นกับเราได้ตลอดเวลาการพัฒนาบุคลากรคณะ
มนุษยศาสตร์ให้มีความรู้ และความเข้าใจเรื่องความปลอดภัยภายในอาคาร การวางแผนป้องกันอัคคีภัยและการอพยพหนีไฟ จึงเป็น
เรื่องที่มีความส าคัญไม่น้อยกว่าด้านอื่น ๆ หากผู้ปฏิบัติไม่ตระหนักในเรื่องความปลอดภัย และละเลยวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องไม่ได้รับทราบ
วิธีป้องกันอันตรายที่มีประสิทธิภาพย่อมมีโอกาสสูงที่จะเกิดอันตรายร้ายแรงอันน าไปสู่ความสูญเสียมากมาย  จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้อง
จัดการฝึกอบรม เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ  และพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในเรื่องการวางแผนป้องกันอัคคีภัยและการอพยพ
หนีไฟ 
 

8. วัตถุประสงค ์
1. เพื่อสร้างความรูเ้รื่องการวางแผนป้องกันอัคคีภัยและการอพยพหนีไฟ 

 
 

 
 



  
 

9.  เป้าหมายของโครงการ 
    9.1. เป้าหมายการด าเนินงาน 
 - ผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 50 คน 

9.2. กิจกรรม/เนื้อหาท่ีจะด าเนินการ 
1.  จัดอบรมให้ความรู้เรื่องการวางแผนป้องกันอัคคีภัยและการอพยพหนีไฟ 
2.  ฝึกปฏิบัติการซ้อมการอพยพหนีไฟ  

  

10. งบประมาณด าเนินการ  
งบประมาณรายได้คณะ  25,000  บาท  กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุนการจัดการศึกษา 

ส านักงานเลขานุการคณะ หมวดเงินอุดหนุน โครงการพัฒนาคุณภาพองค์กร โครงการอบรมเพื่อความปลอดภัยขององค์กร                    
(NU-มน-01-007) 
  รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 

1. ค่าตอบแทนวิทยากร        6,000    บาท 
2. ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม    15,000    บาท 
3. ค่าวัสดุ       4,000    บาท 

 รวมเป็นเงิน    25,000   บาท 
หมายเหตุ   สามารถถัวเฉลี่ยจ่ายได้ทุกรายการ  

 

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..วางแผนการด าเนินงาน 
2. ประสานงานวิทยากรและทมีงานจัด
อบรม 

            

ขั้นด าเนินการ (D) 
1. ขออนุมัติด าเนินโครงการ 
2. แบ่งงานตามความรับผิดชอบของ
แต่ละฝ่าย 
3. ด าเนินโครงการ  

            

ขั้นสรุปและประเมินผล (C)  
1.แจกแบบประเมินความพึงพอใจแก่
ผู้เข้าร่วมโครงการ 
2.ประเมินผลและสรุปผลการด าเนิน
โครงการ 

            

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน(A)  
1. น าผลที่ได้จากการประเมินเสนอต่อ
คณะผู้บริหารคณะฯ เพื่อพิจารณา  
รวมทั้งน าข้อเสนอแนะจากการด าเนิน
โครงการ    

            

 

12.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 
1. วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม  เดือนมีนาคม 2558   

       2. สถานท่ีจัดกิจกรรม              อาคารคณะมนุษยศาสตร ์
    



  
 

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. บุคลากรคณะมนุษยศาสตรม์ีความรู้และความเข้าใจเรื่องวางแผนป้องกันอัคคีภัยและการอพยพหนไีฟ 
2. บุคลากรคณะมนุษยศาสตรส์ามารถวางแผนป้องกันอัคคีภัยและอพยพหนีไฟได้ 
 

14. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPI) 
ปริมาณ คุณภาพ เวลา ต้นทุน 

ผู้เข้าร่วมโครงการมไีม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของจ านวนที่ตั้งไว ้

ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึง
พอใจอยู่ในระดับดีหรือมาก  

- - 

 

15. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.................  สมศ.   ตัวช้ีวัดที่.................   
 สกอ.    ตัวช้ีวัดที่.....7......…  สงป.   ตัวช้ีวัดที่................. 

 

16. การติดตามและประเมินผลโครงการ (โปรดระบุให้ชัดเจน)  
      1. แจกแบบประเมินความพึงพอใจแก่ผู้เข้าร่วมโครงการในวันท่ีด าเนินโครงการ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
งานธุรการ ส านักงานเลขานุการคณะ คณะมนุษยศาสตร์ 

 

1. ชื่อโครงการ (ระดับ 1)    โครงการบริหารพัฒนาระบบสารสนเทศ 

2. ชื่อโครงการ (ระดับ 2)    โครงการจัดท าพัฒนาฐานข้อมูล 

    กิจกรรม จัดท าเว็บไซต์หน่วยวิจัยมนุษยวิเทศคดี 

    กิจกรรม ภูมิข้อมูลศิษย์เก่าสุวรรณภิงคาร 

3. รหัสโครงการ      NU-มน-01-008 

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

5.  ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ 
    5.1  ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวทิยาลัย  

      เป็นเลิศทางการวจิัย (กลยุทธ์ที่........มาตรการ.........)    
      ผลิตบณัฑติมีคณุภาพ ท างานได้รับค่าตอบแทนสูง (กลยุทธ์ท่ี.......มาตรการ........)    
      ความสัมพันธ์กับศิษยเ์ก่าอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน (กลยุทธ์ที่.......มาตรการ.........)    

        ระบบบริหารในหลักธรรมาภิบาลและโปร่งใสตรวจสอบได้ (กลยุทธ์ที่ ..2... มาตรการ ....2.1...... )   
    5.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะ/หน่วยงาน (ถ้ามี) 
              ประเด็นยุทธศาสตร์ที่.......6......กลยุทธ์ที่.....1.....มาตรการที่.....1.2...... 
    5.3  อัตลักษณ์นิสติ 5 ก** (บังคับกรอก ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 กรณีที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์บณัฑติ) 
             ไมม่ ี
    5.4  บริการวิชาการ (กรณโีครงการที่ด าเนินงานตามพันธกิจท่ี 3 ด้านบริการวิชาการ) ** 
             ไมม่ ี

 

6.  ผู้รับผิดชอบ  
4.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ  งานธุรการ คณะมนุษยศาสตร ์
4.2 ผู้รับผิดชอบ        นายพิทักษ์พงษ ์   เมฆาวรนันท์ โทร 2090 
4.3 ผู้ประสานงาน     นายพิทักษ์พงษ์    เมฆาวรนันท์ โทร 2090 

  นางวรรณภา      แตงตุ้ม  โทร 2072 
  นายธีรนัย         รัตนภูม ิ  โทร 2021 

4.4 ผู้รายงานผล        นายพิทักษ์พงษ์    เมฆาวรนันท์ โทร 2090 
 

7. หลักการและเหตุผล 
ในยุคปัจจุบัน ข้อมูลสารสนเทศของหน่วยงานเป็นหัวใจส าคัญในการผลักดันการด าเนินงานขององค์กรให้มีประสิทธิภาพและ

สามารถน าข้อมูลไปใช้ได้อย่างรวดเร็ว การพัฒนาระบบฐานข้อมูลนั้นมีความจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับการพัฒนาการด าเนินงานด้าน
ต่างๆ ตามพันธกิจหลักของคณะฯ การจัดท าเว็บไซต์และฐานข้อมูลจึงต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องให้มีความถูกตอ้ง เป็นระบบ และ
ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งาน อีกทั้งสามารถเผยแพร่และเช่ือมโยงกับฐานข้อมูลต่างๆ ของหน่วยงานภายในและภายนอกได้
เพื่อส่งเสริมการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ  



  
 

8.  วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อพัฒนาฐานข้อมูลและเว็บไซต์ของหน่วยงานย่อยภายในคณะฯ ให้มีประสิทธิภาพ 
2. เพื่อเผยแพร่และเช่ือมโยงฐานข้อมูลด้านต่างๆ ตามพันธกิจหลักของคณะฯ กับหน่วยงานภายในและภายนอก 

 

9.  เป้าหมายของโครงการ 
9.1.เป้าหมายการด าเนินงาน 

กิจกรรม  จัดท าเว็บไซตห์น่วยวิจยัมนุษยวิเทศคด ี
 1. มเีว็บไซตห์น่วยวิจัยมนุษยวิเทศคด ีจ านวน 1 เว็บไซต ์
 

กิจกรรม  ภูมิข้อมลูศิษย์เก่าสุวรรณภิงคาร 
 1. มีเว็บไซตภ์ูมิข้อมลูศิษย์เก่าสุวรรณภิงคาร จ านวน 1 เว็บไซต ์
 

     9.2 กิจกรรม/เนื้อหาท่ีจะด าเนินการ  
กิจกรรม  จัดท าเว็บไซต์หน่วยวิจยัมนุษยวิเทศคด ี

1. ด าเนินการจัดท าเว็บไซต์หน่วยวิจยัมนุษยวิเทศคด ี
 

กิจกรรม  ภูมิข้อมูลศิษย์เก่าสุวรรณภิงคาร 
1.  ด าเนินการจัดท าเว็บไซต์ภูมิขอ้มูลศิษย์เก่าสุวรรณภิงคาร 

 

1. งบประมาณด าเนินการ  
กิจกรรม  จัดท าเว็บไซต์หน่วยวิจยัมนุษยวิเทศคด ี
งบประมาณรายได้คณะ  20,000  บาท กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุนการจัดการศึกษา 

ส านักงานเลขานุการคณะ หมวดเงินอุดหนุน โครงการบริหารพัฒนาระบบสารสนเทศ  โครงการจัดท าพัฒนาฐานข้อมูล               
(NU-มน-01-008) 

รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
  1. ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  20,000 บาท  
   รวมเป็นเงินทั้งสิ้น   20,000 บาท 
 

กิจกรรม ภูมิข้อมลูศิษยเ์ก่าสุวรรณภิงคาร 
-  ไม่ใช้งบประมาณ      - 
 

11. ขั้นตอนและแผนการด าเนินงาน   (PDCA)  
กิจกรรม  จัดท าเว็บไซต์หน่วยวิจยัมนุษยวิเทศคด ี

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. จัดประชุมคณะกรรมการ 
2. วางแผนการจัดท าเว็บไซต ์

            



  
 

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. 

ขั้นด าเนินการ (D) 
1. ขออนุมัติด าเนินโครงการ 
2. ด าเนินการจดัท าเว็บไซต ์

            

ขั้นสรุปและประเมินผล (C)+(A) 
1.ปรับปรุงเว็บไซต์ตามข้อเสนอแนะ 

            

 

กิจกรรม  ภูมิข้อมูลศิษย์เก่าสุวรรณภิงคาร 

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) 
3. จัดประชุมคณะกรรมการ 
4. วางแผนการจัดท าเว็บไซต ์

            

ขั้นด าเนินการ (D) 
1. ขออนุมัติด าเนินโครงการ 
2. ด าเนินการจดัท าเว็บไซต ์

            

ขั้นสรุปและประเมินผล (C)+ (A) 
1.ปรับปรุงเว็บไซต์ตามข้อเสนอแนะ 

            

 

12.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 
กิจกรรม  จัดท าเว็บไซตห์น่วยวิจยัมนุษยวิเทศคด ี

1.  วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม ระหว่างเดือนวันท่ี 1 ตุลาคม 2557 ถึง วันท่ี 31 กรกฎาคม 2558 
2.  สถานท่ีจัดกิจกรรม  คณะมนุษยศาสตร ์
 

กิจกรรม  ภูมิข้อมลูศิษย์เก่าสุวรรณภิงคาร 
1.  วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม ระหว่างเดือนวันท่ี 1 ตุลาคม 2557 ถึง วันท่ี 31 กรกฎาคม 2558  
2.  สถานท่ีจัดกิจกรรม  คณะมนุษยศาสตร ์
 

13.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
กิจกรรม  จัดท าเว็บไซต์หน่วยวิจยัมนุษยวิเทศคด ี

1. คณะมนุษยศาสตรม์ีเว็บไซต์งานวิจัยและบริการวิชาการ 
 

กิจกรรม  ภูมิข้อมูลศิษย์เก่าสุวรรณภิงคาร 
 1.    คณะมนุษยศาสตรม์ีเว็บไซต ์
 
 
 
 



  
 

14. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPI) 
กิจกรรม  จัดท าเว็บไซต์หน่วยวิจยัมนุษยวิเทศคด ี

ปริมาณ คุณภาพ เวลา ต้นทุน 
มีเว็บไซต์หน่วยวิจัยมนุษย
วิเทศคดี จ านวน 1 เว็บไซต ์

ค่าเฉลี่ยผลการประเมินโดย
รวมอยู่ในระดับด ี

สามารถด าเนินโครงการ
เป็นไปตามแผนฯ 

- 

 

กิจกรรม   ภูมิข้อมูลศิษยเ์ก่าสุวรรณภิงคาร 
ปริมาณ คุณภาพ เวลา ต้นทุน 

มีเว็บไซต์ภูมิข้อมูลศิษยเ์ก่า
สุวรรณภิงคาร จ านวน 1 
เว็บไซต ์

ค่าเฉลี่ยผลการประเมินโดย
รวมอยู่ในระดับด ี

สามารถด าเนินโครงการเป็นไป
ตามแผนฯ 

- 

 

15.  ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน  
 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.................  สมศ.   ตัวช้ีวัดที่.................   
 สกอ.    ตัวช้ีวัดที่......7........  สงป.   ตัวช้ีวัดที่................. 

 

16.  การติดตามและประเมินผลโครงการ  (โปรดระบุให้ชัดเจน)  
กิจกรรม  จัดท าเว็บไซตห์น่วยวิจยัมนุษยวิเทศคด ี

1. แบบประเมินความพึงพอใจเว็บไซต์ออนไลน ์
 

กิจกรรม  ภูมิข้อมลูศิษย์เก่าสุวรรณภิงคาร 
1. แบบประเมินความพึงพอใจเว็บไซต์ออนไลน ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
งานธุรการ ส านักงานเลขานุการคณะ คณะมนุษยศาสตร์ 

 

1. ชื่อโครงการ (ระดับ 1)    โครงการบริหารพัฒนาระบบสารสนเทศ 

2. ชื่อโครงการ (ระดับ 2)    โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ 

   กิจกรรม ปรับปรุงพัฒนาระบบประกันคุณภาพออนไลน์ 

   กิจกรรม คุณภาพออนไลน์ Human QA Online 

   กิจกรรม พัฒนาระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการ 

   กิจกรรม จัดท า พัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศงานบริการการศึกษา 

   กิจกรรม ปรับปรุง พัฒนาเว็บไซต์ 

3. รหัสโครงการ     NU-มน-01-009 

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

5.  ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ 
    5.1  ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวทิยาลัย  

      เป็นเลิศทางการวจิัย (กลยุทธ์ที่........มาตรการ.........)    
      ผลิตบณัฑติมีคณุภาพ ท างานได้รับค่าตอบแทนสูง (กลยุทธ์ท่ี.......มาตรการ........)    
      ความสัมพันธ์กับศิษยเ์ก่าอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน (กลยุทธ์ที่.......มาตรการ.........)    

        ระบบบริหารในหลักธรรมาภิบาลและโปร่งใสตรวจสอบได้ (กลยุทธ์ที่ ..2... มาตรการ ....7/8...... )   
    5.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะ/หน่วยงาน (ถ้ามี) 
              ประเด็นยุทธศาสตร์ที่.......6......กลยุทธ์ที่.....1.....มาตรการที่.....1.1...... 
    5.3   อัตลักษณ์นิสิต 5 ก** (บังคับกรอก ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 กรณีที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์บณัฑติ) 
             ไมม่ ี
    5.4   บริการวิชาการ (กรณโีครงการที่ด าเนินงานตามพันธกิจที่ 3 ด้านบริการวิชาการ) ** 
             ไมม่ ี

 

6.  ผู้รับผิดชอบ  
6.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ  งานธุรการ คณะมนุษยศาสตร ์
6.2 ผู้รับผิดชอบ        นายพิทักษ์พงษ ์   เมฆาวรนันท์  โทร 2090 
6.3 ผู้ประสานงาน     นายพิทักษ์พงษ์    เมฆาวรนันท์  โทร 2090 

  ดร.กิตติพร         รักษาสัตย ์  โทร 2053 
  นางวรรณภา       แตงตุ้ม   โทร 2072 
  นางสาววิไลพร    ชอบคุณ   โทร 2006 

    6.4 ผู้รายงานผล        นายพิทักษ์พงษ์    เมฆาวรนันท์  โทร 2090 
 
 
 



  
 

7. หลักการและเหตุผล 
การด าเนินงานของหน่วยงานในสถาบันอุดมศึกษานั้นจ าเป็นต้องมีระบบสารสนเทศเพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูลเพื่อช่วยในการ

วิเคราะห์และตัดสินใจในการด าเนนิงานขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ   ระบบสารสนเทศของหน่วยงานเป็นเครื่องมือส าคัญใน
การผลักดันการด าเนินงานขององค์กรให้มีประสิทธิภาพและสามารถน าข้อมูลไปใช้ได้อย่างรวดเร็ว  จงึต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ให้มีความถูกต้อง เป็นระบบ และตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งาน อีกทั้งสามารถเผยแพร่และเช่ือมโยงกับระบบสารสนเทศต่างๆ 
ของหน่วยงานภายในและภายนอกได้เพื่อส่งเสรมิการด าเนินงานใหม้ีประสิทธิภาพ 
 

8.  วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศของของหน่วยงานย่อยภายในคณะฯ ให้มีประสิทธิภาพ 
2. เพื่อน าระบบสารสนเทศของหน่วยงานย่อยย่อยภายในคณะฯ ไปใช้ในการวางแผนและติดตามการด าเนินงานพันธกิจ                 

ด้านต่างๆ 
 

9.  เป้าหมายของโครงการ 
9.1.เป้าหมายการด าเนินงาน 

   กิจกรรม  ปรับปรุงพัฒนาระบบประกันคณุภาพออนไลน ์
  1. ปรับปรุงเว็บไซต์ประกันคุณภาพออนไลน์ จ านวน 1 เว็บไซต ์
 

   กิจกรรม  คุณภาพออนไลน์ Human QA Online 
  1. ปรับปรุงเว็บไซต์คณุภาพออนไลน์ Human QA Online จ านวน 1 เว็บไซต ์
 

   กิจกรรม  พัฒนาระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการ 
  1. ปรับปรุงเว็บไซต์ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการ  จ านวน 1 เว็บไซต ์
 

   กิจกรรม  จัดท า พัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศงานบริการการศึกษา 
1. ปรับปรุงเว็บไซตร์ะบบฐานข้อมลูและระบบสารสนเทศงานบริการการศึกษา จ านวน 1 เว็บไซต ์

 

   กิจกรรม  ปรับปรุง พัฒนาเว็บไซต ์
  1.  ปรับปรุงเว็บไซต์  จ านวน 1 เว็บไซต ์
 

      9.2 กิจกรรม/เนื้อหาท่ีจะด าเนินการ  
   กิจกรรม  ปรับปรุงพัฒนาระบบประกันคณุภาพออนไลน ์

1.  ด าเนินการจดัท าปรับปรุงพัฒนาระบบประกันคณุภาพออนไลน ์
 

    กิจกรรม  คุณภาพออนไลน์ Human QA Online 
1. ด าเนินการจัดท าปรับปรุงคุณภาพออนไลน์ Human QA Online 

 

         กิจกรรม  พัฒนาระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการ 
  1.   ด าเนินการจัดท าปรับปรุงพัฒนาระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการ 
 

                กิจกรรม  จัดท า พัฒนาระบบฐานข้อมลูและระบบสารสนเทศงานบริการการศึกษา 
1. ด าเนินการจัดท า พัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศงานบริการการศึกษา 



  
 

   กิจกรรม  ปรับปรุง พัฒนาเว็บไซต ์
1. ด าเนินการปรับปรุง พัฒนาเว็บไซต์ 

 

10. งบประมาณด าเนินการ  
กิจกรรม  ปรับปรุงพัฒนาระบบประกันคณุภาพออนไลน ์
งบประมาณรายได้คณะ  20,000  บาท  กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุนการจัดการศึกษา 

ส านักงานเลขานุการคณะ หมวดเงินอุดหนุน โครงการบริหารพัฒนาระบบสารสนเทศ  โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ              
(NU-มน-01-009) 

รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
1. ค่าจ้างเหมาจัดท าระบบ   20,000 บาท  
  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น   20,000 บาท 

หมายเหตุ   ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ 
 

กิจกรรม  คุณภาพออนไลน์ Human QA Online 
งบประมาณรายได้คณะ  20,000  บาท  กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุนการจัดการศึกษา 

ส านักงานเลขานุการคณะ หมวดเงินอุดหนุน โครงการบริหารพัฒนาระบบสารสนเทศ โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ (NU-มน-01-
009) 

รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
1. ค่าจ้างเหมาจัดท าระบบ   20,000 บาท  

   รวมเป็นเงินทั้งสิ้น   20,000 บาท 
หมายเหตุ   ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ 

 

กิจกรรม  พัฒนาระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการ 
งบประมาณรายได้คณะ  20,000  บาท  กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุนการจัดการศึกษา 

ส านักงานเลขานุการคณะ หมวดเงินอุดหนุน โครงการบริหารพัฒนาระบบสารสนเทศ โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ (NU-มน-01-
009) 

รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
1. ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ   20,000 บาท  

   รวมเป็นเงินทั้งสิ้น   20,000 บาท 
หมายเหตุ   ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ 

 

กิจกรรม  จัดท า พัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศงานบริการการศึกษา 
งบประมาณรายได้คณะ  20,000  บาท  กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุนการจัดการศึกษา 

ส านักงานเลขานุการคณะ หมวดเงินอุดหนุน โครงการบริหารพัฒนาระบบสารสนเทศ โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ (NU-มน-01-
009) 

รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
1. ค่าจ้างเหมาจัดท าระบบ   20,000 บาท   

   รวมเป็นเงินทั้งสิ้น   20,000 บาท 
หมายเหตุ   ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ 



  
 

กิจกรรม  ปรับปรุง พัฒนาเว็บไซต์ 
-    ไม่ใช้งบประมาณ     - 

 

11. ขั้นตอนและแผนการด าเนินงาน   (PDCA)  
กิจกรรม ปรับปรุงพัฒนาระบบประกันคุณภาพออนไลน์ 

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. จัดประชุมคณะกรรมการ 
2. วางแผนการจัดท าเว็บไซต ์

            

ขั้นด าเนินการ (D) 
1. ขออนุมัติด าเนินโครงการ 
2. ด าเนินการจดัท าเว็บไซต ์

            

ขั้นสรุปและประเมินผล (C)+ (A) 
1.ปรับปรุงเว็บไซต์ตามข้อเสนอแนะ 

            

 
กิจกรรม คุณภาพออนไลน์ Human QA Online 

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.จัดประชุมคณะกรรมการ 
2.วางแผนการจัดท าเว็บไซต ์

            

ขั้นด าเนินการ (D) 
1. ขออนุมัติด าเนินโครงการ 
2. ด าเนินการจดัท าเว็บไซต ์

            

ขั้นสรุปและประเมินผล (C)+ (A) 
1.ปรับปรุงเว็บไซต์ตามข้อเสนอแนะ 

            

กิจกรรม พัฒนาระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการ 

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.จัดประชุมคณะกรรมการ 
2.วางแผนการจัดท าเว็บไซต ์

            

ขั้นด าเนินการ (D) 
1. ขออนุมัติด าเนินโครงการ 
2. ด าเนินการจดัท าเว็บไซต ์

            



  
 

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. 

ขั้นสรุปและประเมินผล (C)+(A) 
1.ปรับปรุงเว็บไซต์ตามข้อเสนอแนะ 

            

 
กิจกรรม จัดท า พัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศงานบริการการศึกษา 

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.จัดประชุมคณะกรรมการ 
2.วางแผนการจัดท าเว็บไซต ์

            

ขั้นด าเนินการ (D) 
1. ขออนุมัติด าเนินโครงการ 
2. ด าเนินการจดัท าเว็บไซต ์

            

ขั้นสรุปและประเมินผล (C)+ (A) 
1.ปรับปรุงเว็บไซต์ตามข้อเสนอแนะ 

            

 
กิจกรรม ปรับปรุง พัฒนาเว็บไซต์ 

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.จัดประชุมคณะกรรมการ 
2.วางแผนการจัดท าเว็บไซต ์

            

ขั้นด าเนินการ (D) 
1. ขออนุมัติด าเนินโครงการ 
2. ด าเนินการจดัท าเว็บไซต ์

            

ขั้นสรุปและประเมินผล (C)+ (A) 
1.ปรับปรุงเว็บไซต์ตามข้อเสนอแนะ 

            

 

12.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 
กิจกรรม ปรับปรุงพัฒนาระบบประกันคุณภาพออนไลน์ 

1.  วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม ระหว่างเดือนวันท่ี 1 ตุลาคม 2557 ถึง วันท่ี 31 กรกฎาคม 2558 
2.  สถานท่ีจัดกิจกรรม  คณะมนุษยศาสตร ์

กิจกรรม คุณภาพออนไลน์ Human QA Online 
1.  วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม ระหว่างเดือนวันท่ี 1 ตุลาคม 2557 ถึง วันท่ี 31 กรกฎาคม 2558 
2.  สถานท่ีจัดกิจกรรม  คณะมนุษยศาสตร ์
 



  
 

กิจกรรม พัฒนาระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการ 
1.  วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม ระหว่างเดือนวันท่ี 1 ตุลาคม 2557 ถึง วันท่ี 31 กรกฎาคม 2558 
2.  สถานท่ีจัดกิจกรรม  คณะมนุษยศาสตร ์

กิจกรรม จัดท า พัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศงานบริการการศึกษา 
1.  วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม ระหว่างเดือนวันท่ี 1 ตุลาคม 2557 ถึง วันท่ี 31 กรกฎาคม 2558 
2.  สถานท่ีจัดกิจกรรม  คณะมนุษยศาสตร ์

กิจกรรม ปรับปรุง พัฒนาเว็บไซต์ 
1.  วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม ระหว่างเดือนวันท่ี 1 ตุลาคม 2557 ถึง วันท่ี 31 กรกฎาคม 2558 
2.  สถานท่ีจัดกิจกรรม  คณะมนุษยศาสตร ์
 

13.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
กิจกรรม ปรับปรุงพัฒนาระบบประกันคุณภาพออนไลน์ 

1. คณะมนุษยศาสตร์มีระบบประกันคุณภาพออนไลน์ 
 

กิจกรรม คุณภาพออนไลน์ Human QA Online 
1. คณะมนุษยศาสตร์มีระบบคุณภาพออนไลน์ Human QA Online 
 

กิจกรรม พัฒนาระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการ 
1. คณะมนุษยศาสตรม์ีระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการ 

 

กิจกรรม จัดท า พัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศงานบริการการศึกษา 
1. คณะมนุษยศาสตรม์ีระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศงานบริการการศึกษา 

 

กิจกรรม ปรับปรุง พัฒนาเว็บไซต์ 
1. คณะมนุษยศาสตรม์ีการพัฒนาเวบ็ไซต ์

 
 

14. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPI) 
กิจกรรม ปรับปรุงพัฒนาระบบประกันคุณภาพออนไลน์ 

ปริมาณ คุณภาพ เวลา ต้นทุน 
มีระบบประกันคณุภาพ
ออนไลน์ จ านวน 1 เว็บไซต ์

ค่าเฉลี่ยผลการประเมินโดย
รวมอยู่ในระดับด ี

สามารถด าเนินโครงการ
เป็นไปตามแผนฯ 

- 

 

กิจกรรม คุณภาพออนไลน์ Human QA Online 
ปริมาณ คุณภาพ เวลา ต้นทุน 

มีระบบคณุภาพออนไลน์ 
Human QA Online จ านวน 
1 เว็บไซต ์

ค่าเฉลี่ยผลการประเมินโดย
รวมอยู่ในระดับด ี

สามารถด าเนินโครงการ
เป็นไปตามแผนฯ 

- 

 
 
 
 
 
 
 



  
 

กิจกรรม พัฒนาระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการ 
ปริมาณ คุณภาพ เวลา ต้นทุน 

มีระบบสารสนเทศงานวิจัย
และบริการวิชาการ จ านวน 1 
เว็บไซต ์

ค่าเฉลี่ยผลการประเมินโดย
รวมอยู่ในระดับด ี

สามารถด าเนินโครงการ
เป็นไปตามแผนฯ 

- 

 

กิจกรรม จัดท า พัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศงานบริการการศึกษา 
ปริมาณ คุณภาพ เวลา ต้นทุน 

มีระบบฐานข้อมลูและระบบ
สารสนเทศงานบริการ
การศึกษาจ านวน 1 เว็บไซต ์

ค่าเฉลี่ยผลการประเมินโดย
รวมอยู่ในระดับด ี

สามารถด าเนินโครงการ
เป็นไปตามแผนฯ 

- 

 

กิจกรรม ปรับปรุง พัฒนาเว็บไซต์ 
ปริมาณ คุณภาพ เวลา ต้นทุน 

มีเว็บไซต์ถูกพัฒนา จ านวน 1 
เว็บไซต ์

ค่าเฉลี่ยผลการประเมินโดย
รวมอยู่ในระดับด ี

สามารถด าเนินโครงการ
เป็นไปตามแผนฯ 

- 

 

15.  ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน  
 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.................  สมศ.   ตัวช้ีวัดที่.................   
 สกอ.    ตัวช้ีวัดที่......7........  สงป.   ตัวช้ีวัดที่................. 
 

16.  การติดตามและประเมินผลโครงการ  (โปรดระบุให้ชัดเจน)  
กิจกรรม ปรับปรุงพัฒนาระบบประกันคุณภาพออนไลน์ 

1. แบบประเมินความพึงพอใจระบบสารสนเทศ 
 

กิจกรรม คุณภาพออนไลน์ Human QA Online 
1. แบบประเมินความพึงพอใจระบบสารสนเทศ 

 

กิจกรรม พัฒนาระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการ 
1. แบบประเมินความพึงพอใจระบบสารสนเทศ 

 

กิจกรรม จัดท า พัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศงานบริการการศึกษา 
1. แบบประเมินความพึงพอใจระบบสารสนเทศ 

 

กิจกรรม ปรับปรุง พัฒนาเว็บไซต์ 
1. แบบประเมินความพึงพอใจระบบสารสนเทศ 

 
 
 
 
 
 



  
 

โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
งานบริการการศึกษา ส านักงานเลขานกุารคณะ คณะมนุษยศาสตร์ 

 

1. ชื่อโครงการ (ระดับ 1)    โครงการบริหารจัดการหลักสูตร 

2. ชื่อโครงการ (ระดับ 2)    โครงการบริหารจัดการหลักสูตร ปริญญาตรี/โท/เอก 

    กิจกรรม จัดการเรียนการสอนและพัฒนาหลักสูตร ปริญญาโท ภาคพิเศษ 

    กิจกรรม จัดการเรียนการสอนและพัฒนาหลักสูตร ปริญญาโท ภาคปกติ 

    กิจกรรม จัดการเรียนการสอนและพัฒนาหลักสูตร ปริญญาเอก ภาคปกติ 

3. รหัสโครงการ      NU-มน-01-010 

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

5.  ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ 
    5.1  ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวทิยาลัย  

      เป็นเลิศทางการวจิัย (กลยุทธ์ที่........มาตรการ.........)    
       ผลิตบณัฑิตมีคุณภาพ ท างานได้รับค่าตอบแทนสูง (กลยุทธ์ท่ี...2....มาตรการ..3.3......)    
      ความสัมพันธ์กับศิษยเ์ก่าอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน (กลยุทธ์ที่.......มาตรการ.........)    

       ระบบบริหารในหลักธรรมาภิบาลและโปร่งใสตรวจสอบได้ (กลยุทธ์ที่ ..... มาตรการ .......... )   
    5.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะ/หน่วยงาน (ถ้ามี) 
              ประเด็นยุทธศาสตร์ที่.......2......กลยุทธ์ที่.....2.....มาตรการที่.....2.1...... 
    5.3   อัตลักษณ์นิสิต 5 ก** (บังคับกรอก ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 กรณีที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์บณัฑติ) 
             ไมม่ ี
    5.4   บริการวิชาการ (กรณโีครงการที่ด าเนินงานตามพันธกิจที่ 3 ด้านบริการวิชาการ) ** 
             ไมม่ ี

 

6.  ผู้รับผิดชอบ  
6.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ  งานบริการการการศึกษา คณะมนุษยศาสตร ์
6.2 ผู้รับผิดชอบ       นางสาววรรณพัชร   ไชยศักดิ์นเรศ โทร 2067 
6.3 ผู้ประสานงาน     นางสาววรรณพัชร   ไชยศักดิ์นเรศ โทร 2067 
6.4 ผู้รายงานผล       นางสาววรรณพัชร   ไชยศักดิ์นเรศ โทร 2067 

 

7. หลักการและเหตุผล 
คณะมนุษยศาสตร์ มีหน้าท่ีในการผลิตนิสิตระดับปริญญาโท/เอก เพื่อตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัย สนองความต้องการ

ของประชาชน และสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ อีกทั้งยังสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล คือ  การกระจาย
โอกาสทางการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ จึงได้ด าเนินการจัดท าโครงการบริหารจัดการหลักสูตร ปริญญาตรี/โท/เอก ที่จัดการเรียน
การสอนอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสนับสนุนกิจกรรมด้านต่าง ๆ ของนิสิต ท้ังในระดับคณะฯ และระดับมหาวิทยาลัย เพื่อมุ่งผลิต
บัณฑิตที่มีคุณภาพน าความรู้ในระดับที่สูงขึ้นไปพัฒนาประเทศชาติต่อไป 
 



  
 

8.  วัตถุประสงค์ 
1. เพือ่สนับสนุน และจัดการเรยีนการสอนในโครงการบรหิารจดัการหลักสตูรปริญญาตร/ีโท/เอก 
 

9.  เป้าหมายของโครงการ 
9.1. เป้าหมายการด าเนินงาน 

   กิจกรรม  จัดการเรียนการสอนและพัฒนาหลักสูตร ปรญิญาโท ภาคพิเศษ 
  จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนท้ังสิ้น  240  คน 
      นิสิต    200  คน 
      อาจารย์/บุคลากร   40   คน 
 

   กิจกรรม  จัดการเรียนการสอนและพัฒนาหลักสูตร ปรญิญาโท ภาคปกติ 
  จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนท้ังสิ้น  200  คน 
      นิสิต    160  คน 
      อาจารย์/บุคลากร   40   คน 
 

   กิจกรรม  จัดการเรียนการสอนและพัฒนาหลักสูตร ปรญิญาเอก ภาคปกต ิ
  จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนท้ังสิ้น  200  คน 
      นิสิต     60  คน 
      อาจารย์/บุคลากร   40  คน 
 

9.2 กิจกรรม/เนื้อหาท่ีจะด าเนินการ  
   กิจกรรม  จัดการเรียนการสอนและพัฒนาหลักสูตร ปรญิญาโท ภาคพิเศษ 

1. ด าเนินกิจกรรมจดัการเรียนการสอน  
2. ด าเนินกิจกรรมประชุม/อบรม/เสวนาทางวิชาการ โดยวิทยากรและผู้ทรงคุณวุฒิ 

 

    กิจกรรม  จัดการเรียนการสอนและพัฒนาหลักสูตร ปรญิญาโท ภาคปกติ 
1. ด าเนินกิจกรรมจดัการเรียนการสอน  
2. ด าเนินกิจกรรมประชุม/อบรม/เสวนาทางวิชาการ โดยวิทยากรและผู้ทรงคุณวุฒิ 

 

         กิจกรรม  จัดการเรียนการสอนและพัฒนาหลักสูตร ปรญิญาเอก ภาคปกติ 
  1.   ด าเนินกิจกรรมจัดการเรียนการสอน  
  2.   ด าเนินกิจกรรมประชุม/อบรม/เสวนาทางวิชาการ โดยวิทยากรและผู้ทรงคณุวุฒิ 
 

10. งบประมาณด าเนินการ  
กิจกรรม  จัดการเรียนการสอนและพัฒนาหลักสตูร ปริญญาโท ภาคพิเศษ 
งบประมาณรายได้คณะ  2,000,000  บาท  กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุนการจัด

การศึกษา ส านักงานเลขานุการคณะ หมวดเงินอุดหนุน โครงการบริหารจัดการหลักสูตร โครงการบริหารจัดการหลักสูตร ปริญญา
ตรี/โท/เอก (NU-มน-01-010) 

 
 



  
 

รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
  1. ค่าการจัดการเรยีนการสอน การสอบ การปฏิบัติงาน     1,800,000   บาท 
  2. ค่าตอบแทนการจัดประชุมให้ค าปรึกษาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง     10,000   บาท  
  3. ค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง     100,000   บาท 
  4. การจัดกิจกรรม/ประชุม/สมัมนา               90,000   บาท 
                                        รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  2,000,000   บาท 
 หมายเหตุ   ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ 
 

กิจกรรม  จัดการเรียนการสอนและพัฒนาหลักสตูร ปริญญาโท ภาคปกติ 
งบประมาณรายได้คณะ  900,000  บาท  กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุนการจัดการศึกษา 

ส านักงานเลขานุการคณะ หมวดเงินอุดหนุน โครงการบริหารจัดการหลักสูตร โครงการบริหารจัดการหลักสูตร ปริญญาตรี/โท/เอก 
(NU-มน-01-010) 

รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
  1. ค่าการจัดการเรยีนการสอน การสอบ การปฏิบัติงาน       800,000   บาท 
  2. ค่าตอบแทนประธานและกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ์           80,000   บาท  
  3. การจัดกิจกรรม/ประชุม/สมัมนา              20,000   บาท 
                                        รวมเป็นเงินทั้งสิ้น    900,000   บาท 
 หมายเหตุ   ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ 
 

กิจกรรม  จัดการเรียนการสอนและพัฒนาหลักสตูร ปริญญาเอก ภาคปกติ 
งบประมาณรายไดค้ณะ  800,000  บาท  กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุนการจัดการศึกษา 

ส านักงานเลขานุการคณะ หมวดเงินอุดหนุน โครงการบริหารจดัการหลักสูตร โครงการบริหารจัดการหลักสตูร ปรญิญาตร/ีโท/เอก 
(NU-มน-01-010) 

รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
  1. ค่าการจัดการเรยีนการสอน การสอบ การปฏิบัติงาน       400,000   บาท 
  2. ค่าตอบแทนประธานและกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ์         340,000   บาท  
  3. การจัดกิจกรรม/ประชุม/สมัมนา              60,000   บาท 
                                        รวมเป็นเงินทั้งสิ้น    800,000   บาท 
 หมายเหตุ   ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ 
 

11. ขั้นตอนและแผนการด าเนินงาน   (PDCA)  

กิจกรรม จัดการเรียนการสอนและพัฒนาหลักสูตร ปริญญาโท ภาคพิเศษ 

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.  ขออนุมัติโครงการ 
2.  จัดประชุมบุคลากรที่เกีย่วข้อง 

            

ขั้นด าเนินการ (D) 
1.  จัดการเรยีนการสอน จัดสอบ 

            



  
 

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. 

2.  เบิกค่าตอบแทนการปฏิบตัิงาน 
3.  เบิกค่าตอบแทนการคุมสอบ 
4.  เบิกค่าวัสดุ (ข้อสอบ) 
5.  เบิกค่าตอบแทนการประชุมให้
ค าปรึกษาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
6.  เบิกค่าตอบแทนการศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเอง 
7.  จัดประชุม/สัมมนา 
ขั้นสรุปและประเมินผล (C)  
1.  สรุปผลการด าเนินงานตลอดปี
การศึกษา 

            

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน(A) 
1.  น าผลสรุปการด าเนินงานมา
ประเมินวา่เพียงพอกับงบประมาณที่
จัดตั้งไว้หรือไม ่  

            

 

กิจกรรม จัดการเรียนการสอนและพัฒนาหลักสูตร ปริญญาโท ภาคปกติ 

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.  ขออนุมัติโครงการ 
2.  จัดประชุมบุคลากรที่เกีย่วข้อง 

            

ขั้นด าเนินการ (D) 
1.  จัดการเรยีนการสอน จัดสอบ 
2.  เบิกค่าตอบแทนการปฏิบตัิงาน 
3.  เบิกค่าตอบแทนการคุมสอบ 
4.  เบิกค่าวัสดุ (ข้อสอบ) 
5.  เบิกค่าตอบแทนการประชุมให้
ค าปรึกษาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
6.  เบิกค่าตอบแทนการศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเอง 
7.  จัดประชุม/สัมมนา 

            

ขั้นสรุปและประเมินผล (C)  
1.  สรุปผลการด าเนินงานตลอดปี
การศึกษา 

            

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน(A) 
1.  น าผลสรุปการด าเนินงานมา
ประเมินวา่เพียงพอกับงบประมาณที่
จัดตั้งไว้หรือไม ่  

            

 

 



  
 

กิจกรรม จัดการเรียนการสอนและพัฒนาหลักสูตร ปริญญาเอก ภาคปกติ 

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.  ขออนุมัติโครงการ 
2.  จัดประชุมบุคลากรที่เกีย่วข้อง 

            

ขั้นด าเนินการ (D) 
1.  จัดการเรยีนการสอน จัดสอบ 
2.  เบิกค่าตอบแทนการปฏิบตัิงาน 
3.  เบิกค่าตอบแทนการคุมสอบ 
4.  เบิกค่าวัสดุ (ข้อสอบ) 
5.  เบิกค่าตอบแทนการประชุมให้
ค าปรึกษาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
6.  เบิกค่าตอบแทนการศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเอง 
7.  จัดประชุม/สัมมนา 

            

ขั้นสรุปและประเมินผล (C)  
1.  สรุปผลการด าเนินงานตลอดปี
การศึกษา 

            

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน(A) 
1.  น าผลสรุปการด าเนินงานมา
ประเมินวา่เพียงพอกับงบประมาณที่
จัดตั้งไว้หรือไม ่  

            

 

12.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 

กิจกรรม จัดการเรียนการสอนและพัฒนาหลักสูตร ปริญญาโท ภาคพิเศษ 
1.  วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม ระหว่างวันท่ี 1 ตุลาคม 2557 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2558 
2.  สถานท่ีจัดกิจกรรม  คณะมนุษยศาสตร ์

กิจกรรม จัดการเรียนการสอนและพัฒนาหลักสูตร ปริญญาโท ภาคปกติ 
1.  วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม ระหว่างวันท่ี 1 ตุลาคม 2557 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2558 
2.  สถานท่ีจัดกิจกรรม  คณะมนุษยศาสตร ์

กิจกรรม จัดการเรียนการสอนและพัฒนาหลักสูตร ปริญญาเอก ภาคปกติ 
1.  วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม ระหว่างวันท่ี 1 ตุลาคม 2557 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2558 
2.  สถานท่ีจัดกิจกรรม  คณะมนุษยศาสตร ์
 

13.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

กิจกรรม จัดการเรียนการสอนและพัฒนาหลักสูตร ปริญญาโท ภาคพิเศษ 

1. การจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ มีประสิทธิภาพและคุณภาพตามมาตรฐานสากล 

 

 



  
 

กิจกรรม จัดการเรียนการสอนและพัฒนาหลักสูตร ปริญญาโท ภาคปกติ 

1. การจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาโท ภาคปกติ  มีประสิทธิภาพและคุณภาพตามมาตรฐานสากล 

กิจกรรม จัดการเรียนการสอนและพัฒนาหลักสูตร ปริญญาเอก ภาคปกติ 

1. การจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาเอก มีประสิทธิภาพและคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
 

14. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPI) 
กิจกรรม จัดการเรียนการสอนและพัฒนาหลักสูตร ปริญญาโท ภาคพิเศษ 

ปริมาณ คุณภาพ เวลา ต้นทุน 
ผู้เข้าร่วมโครงการเป็นไปตาม
เป้าหมายทีต่ั้งไว ้

1.  มีวิทยากรและ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นท่ียอมรับใน
การให้ความรู ้
2.  นิสิตสามารถส าเร็จ
การศึกษาได้ตามระยะเวลาที่
ก าหนด 

-  สามารถด าเนินโครงการให้
เป็นไปตามแผนปฏิบัติการฯ 

-  เป็นไปตามงบประมาณ
ที่ก าหนดไว้ตามแผน 

 

กิจกรรม จัดการเรียนการสอนและพัฒนาหลักสูตร ปริญญาโท ภาคปกติ 
ปริมาณ คุณภาพ เวลา ต้นทุน 

ผู้เข้าร่วมโครงการเป็นไปตาม
เป้าหมายทีต่ั้งไว ้

1.  มีวิทยากรและ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นท่ียอมรับใน
การให้ความรู ้
2.  นิสิตสามารถส าเร็จ
การศึกษาได้ตามระยะเวลาที่
ก าหนด 

-  สามารถด าเนินโครงการให้
เป็นไปตามแผนปฏิบัติการฯ 

-  เป็นไปตามงบประมาณ
ที่ก าหนดไว้ตามแผน 

 

กิจกรรม จัดการเรียนการสอนและพัฒนาหลักสูตร ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ปริมาณ คุณภาพ เวลา ต้นทุน 

ผู้เข้าร่วมโครงการเป็นไปตาม
เป้าหมายทีต่ั้งไว ้

1.  มีวิทยากรและ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นท่ียอมรับใน
การให้ความรู ้
2.  นิสิตสามารถส าเร็จ
การศึกษาได้ตามระยะเวลาที่
ก าหนด 

-  สามารถด าเนินโครงการให้
เป็นไปตามแผนปฏิบัติการฯ 

-  เป็นไปตามงบประมาณ
ที่ก าหนดไว้ตามแผน 

 

15.  ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน  
 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.................  สมศ.   ตัวช้ีวัดที่.................   
 สกอ.    ตัวช้ีวัดที่......7........  สงป.   ตัวช้ีวัดที่................. 
 
 



  
 

16.  การติดตามและประเมินผลโครงการ  (โปรดระบุให้ชัดเจน)  

กิจกรรม จัดการเรียนการสอนและพัฒนาหลักสูตร ปริญญาโท ภาคพิเศษ 

1. จัดท าแบบสอบถามเพื่อประเมินโครงการที่จัด และสรุปรายงานผลการด าเนินงานเสนอผู้บริหาร 

กิจกรรม จัดการเรียนการสอนและพัฒนาหลักสูตร ปริญญาโท ภาคปกติ 

1. จัดท าแบบสอบถามเพื่อประเมินโครงการที่จัด และสรุปรายงานผลการด าเนินงานเสนอผู้บริหาร 

กิจกรรม จัดการเรียนการสอนและพัฒนาหลักสูตร ปริญญาเอก ภาคปกติ 

1. จัดท าแบบสอบถามเพื่อประเมินโครงการที่จัด และสรุปรายงานผลการด าเนินงานเสนอผู้บริหาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 
โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยนเรศวร 

งานบริการการศึกษา ส านักงานเลขานกุารคณะ คณะมนุษยศาสตร์ 
 

1.  ชื่อโครงการ (ระดับ 1)    โครงการบริหารจัดการหลักสูตร 

2. ชื่อโครงการ (ระดับ 2)     โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบกลไกการบริหารจัดการหลักสูตร 

3.  รหัสโครงการ       NU-มน-01-011  

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

5.  ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ 
    5.1  ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวทิยาลัย  
 เป็นเลิศทางการวจิัย (กลยุทธ์ท่ี........มาตรการ.........)    
  ผลิตบณัฑิตมีคุณภาพ ท างานได้รับค่าตอบแทนสูง (กลยุทธ์ที่....2...มาตรการ....3.3....)    
 ความสัมพันธ์กับศิษยเ์ก่าอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน (กลยุทธ์ที่.......มาตรการ.........)    

  ระบบบริหารในหลักธรรมาภบิาลและโปร่งใสตรวจสอบได้ (กลยุทธ์ที่ ..... มาตรการ ..........)   
    5.2  ประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะ/หน่วยงาน (ถ้ามี) 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่.......2......กลยุทธ์ที่......2......... มาตรการที่........1........... 

 5.3 อัตลักษณ์นิสิต 5 ก** (บังคับกรอก ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 กรณีทีส่อดคล้องกับอัตลักษณ์บณัฑติ) 
         ไม่มี 
   5.4 บริการวิชาการ (กรณีโครงการที่ด าเนินงานตามพันธกิจท่ี 3 ด้านบริการวิชาการ) ** 
         ไม่มี 
 

6.  ผู้รับผิดชอบ  
6.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ  งานบริการการศึกษา ส านักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร ์    
6.2 ผู้รับผิดชอบ    ดร.กิตติพร  รักษาสตัย ์   โทร 2053 
6.3 ผู้ประสานงาน  นางสาวสุกัญญา  เกิดบึงพร้าว  โทร 2041 
6.4 ผู้รายงานผล นางสาวสุกัญญา  เกิดบึงพร้าว  โทร 2041 

 

 7. หลักการและเหตุผล 
 เพื่อให้การบริหารและการจัดการดา้นหลักสูตรด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย จึงมีความจ าเป็นท่ีคณะฯจะต้องมีการพัฒนาระบบ
กลไกด้านการบริหารหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพและเป็นระบบยิ่งขึ้น เพื่อให้การบริหารและการจัดการด้านหลักสูตรมีการพัฒนาที่
สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงและเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) 
 

8. วัตถุประสงค ์
1.  เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการบริหารหลักสตูรและระบบกลไกการบริหารจดัการหลักสูตร 
2.  เพื่อสร้างความเข้าใจและแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับการบริหารหลักสูตรให้แก่บุคลากรภายในคณะมนุษยศาสตร์ 
 
 
 
 
 



  
 

9.  เป้าหมายของโครงการ 
     9.1. เป้าหมายการด าเนินงาน ประกอบด้วย  

1.   อาจารย/์บุคลากร       จ านวน  50  บาท 

9.2. กิจกรรม/เนื้อหาท่ีจะด าเนินการ 
1. ด าเนินการเชิญวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถมาให้ความรูด้้านการจัดท าหลักสตูร    
2. น าผลการจัดกิจกรรมมาด าเนินการปรับระบบกลไกการบริหารจัดการหลักสูตรของคณะ 
   

10. งบประมาณด าเนินการ  
งบประมาณรายได้คณะ จ านวน  100,000 บาท  กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุนการจัดการศึกษา 

ส านักงานเลขานุการคณะ หมวดเงินอุดหนุน โครงการบริหารจัดการหลักสูตร โครงการพัฒนา และปรับปรุงระบบกลไกการบริหารจัดการ
หลักสูตร (NU-มน-01-011) 

รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
1. ค่าตอบแทนวิทยากร     30,000    บาท 
2. ค่าพาหนะเดินทาง/ที่พัก    15,000    บาท 
3. ค่าเลี้ยงรับรองวิทยากร       7,000    บาท 
4. ค่าอาหารกลางวัน      23,000    บาท 
5. ค่าอาหารว่าง     10,000    บาท 
6. ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ     5,000    บาท 
7. ค่าวัสดุและเอกสารประกอบการอบรม   10,000    บาท 

           รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 100,000   บาท 
 

 หมายเหตุ ขอถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ 
 

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. ขออนุมัติโครงการ 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการฯ 
3. ประชุมวางแผนปฏิบตัิงาน 
4. ประชาสัมพันธ์โครงการ 

            

ขั้นด าเนินการ (D) 
- ด าเนินโครงการตามที่ประชุม
วางแผน 

            

ขั้นสรุปและประเมินผล (C)  
1. ประเมินผลโครงการ 
2. สรุปโครงการเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะฯ 

            

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน(A)  
- ปรับปรุงโครงการตามผลการ
ประเมินท่ีไดร้ับจากผู้เข้าร่วมโครงการ 

            

 
 
 
 



  
 

12.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 
1.  วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม          เดือนตุลาคม  2557  ถึงเดือนกันยายน  2558 
2.  สถานท่ีจัดกิจกรรม     จังหวัดพิษณุโลก        
  

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1.  การบริหารและระบบกลไกการบริหารหลักสูตรได้รับการพัฒนาที่เป็นระบบและมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
2.  บุคลากรมีความรู้และความเขา้ใจด้านการบริหารและจดัการหลกัสูตรมากขึ้น 

 

14. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPI) 
ปริมาณ คุณภาพ เวลา ต้นทุน 

คณาจารย์เข้าร่วมโครงการ
ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ร้อยละ 
70 ข้ึนไป 

อาจารยผ์ู้เข้าร่วมโครงการ
สามารถน าความรู้ที่ไดร้ับจาก
การเข้าร่วมโครงการมาพัฒนา
ตนได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

สามารถด าเนินโครงการให้
เป็นไปตามแผนปฏิบัติการฯ 

เป็นไปตามงบประมาณที่
ก าหนดไว้ตามแผน 

 

15. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.................        สมศ.   ตัวช้ีวัดที่.................         
 สกอ.    ตวัช้ีวัดที่.....2.4......    สงป.   ตัวช้ีวัดที่................. 

 

16. การติดตามและประเมินผลโครงการ  (โปรดระบุให้ชัดเจน)  
1. คณาจารย์และผู้เข้าร่วมโครงการตอบแบบสอบถาม  และประเมนิผลจากแบบสอบถาม 
2. น าผลการประเมินเสนอคณะกรรมการประจ าคณะฯ  

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
งานบริการการศึกษา ส านักงานเลขานกุารคณะ คณะมนุษยศาสตร์ 

 

1.  ชื่อโครงการ (ระดับ 1)    โครงการบริหารจัดการหลักสูตร 

2. ชื่อโครงการ (ระดับ 2)     โครงการสนับสนุนการจัดท าหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อเป็นไปตามกรอบมาตรฐาน TQF 

3.  รหัสโครงการ       NU-มน-01-012  

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

5.  ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ 
    5.1  ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวทิยาลัย  
 เป็นเลิศทางการวจิัย (กลยุทธ์ท่ี........มาตรการ.........)    
  ผลิตบณัฑิตมีคุณภาพ ท างานได้รับค่าตอบแทนสูง (กลยุทธ์ที่....2...มาตรการ....3.3....)    
 ความสัมพันธ์กับศิษยเ์ก่าอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน (กลยุทธ์ที่.......มาตรการ.........)    

  ระบบบริหารในหลักธรรมาภบิาลและโปร่งใสตรวจสอบได้ (กลยุทธ์ที่ ..... มาตรการ ..........)   
    5.2  ประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะ/หน่วยงาน (ถ้ามี) 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่.......2......กลยุทธ์ที่......2......... มาตรการที่........1........... 

 5.3 อัตลักษณ์นิสิต 5 ก** (บังคับกรอก ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 กรณีทีส่อดคล้องกับอัตลักษณ์บณัฑติ) 
         ไม่มี 
   5.4 บริการวิชาการ (กรณีโครงการที่ด าเนินงานตามพันธกิจท่ี 3 ด้านบริการวิชาการ) ** 
         ไม่มี 
 

6.  ผู้รับผิดชอบ  
6.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ    งานบริการการศึกษา ส านักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร ์    
6.2 ผู้รับผิดชอบ    ดร.กิตติพร  รักษาสตัย ์   โทร 2053 
6.3 ผู้ประสานงาน  นางสาวสุกัญญา  เกิดบึงพร้าว  โทร 2041 
6.4 ผู้รายงานผล นางสาวสุกัญญา  เกิดบึงพร้าว  โทร 2041 

 

 7. หลักการและเหตุผล 
 เพื่อให้การบริหารและการจัดการด้านหลักสูตรด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย จึงมีความจ าเป็นที่คณะฯจะต้องมีการพัฒนา           
การบริหารจัดการหลักสูตร โดยคณะฯ ควรมีการสนับสนุนการจัดท าหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตร เพื่อให้การบริหารและ         
การจัดการด้านหลักสูตรมีการพัฒนาที่สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงและเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ (TQF) 
 

8. วัตถุประสงค ์
1.  เพื่อสนับสุนนการจดัท าหลักสตูรและการปรับปรุงหลักสตูรเพื่อให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐาน TQF 

 

9.  เป้าหมายของโครงการ 
     9.1. เป้าหมายการด าเนินงาน ประกอบด้วย  

1.   อาจารย/์บุคลากร       จ านวน  20  คน 
2. อื่นๆ จ านวนหลักสตูรที่ต้องปรบัปรุงหรือพัฒนา  จ านวน  5  หลักสูตร 



  
 

9.2. กิจกรรม/เนื้อหาท่ีจะด าเนินการ 
1. ด าเนินการจดัท าหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐาน TQF 
   

10. งบประมาณด าเนินการ  
งบประมาณรายได้คณะ จ านวน  100,000 บาท  กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุนการจัดการศึกษา 

ส านักงานเลขานุการคณะ หมวดเงินอุดหนุน โครงการบริหารจัดการหลักสูตร โครงการสนับสนุนการจัดท าหลักสูตรและการปรับปรุง
หลักสูตรเพื่อเป็นไปตามกรอบมาตรฐาน TQF (NU-มน-01-012) 

รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
1. ค่าตอบแทนวิทยากร     40,000    บาท 
2. ค่าพาหนะเดินทาง/ที่พัก    25,000    บาท 
3. ค่าเลี้ยงรับรองวิทยากร       5,000    บาท 
4. ค่าอาหารกลางวัน      10,000    บาท 
5. ค่าอาหารว่าง       5,000    บาท 
6. ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ     3,000    บาท 
7. ค่าวัสดุและเอกสารประกอบการอบรม   12,000    บาท 

           รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 100,000   บาท 
 

 หมายเหตุ ขอถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ 
 

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. ขออนุมัติโครงการ 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการฯ 
3. ประชุมวางแผนปฏิบตัิงาน 
4. ประชาสัมพันธ์โครงการ 

            

ขั้นด าเนินการ (D) 
- ด าเนินโครงการตามที่ประชุม
วางแผน 

            

ขั้นสรุปและประเมินผล (C)  
1. ประเมินผลโครงการ 
2. สรุปโครงการเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะฯ 

            

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)  
- ปรับปรุงโครงการตามผลการ
ประเมินท่ีไดร้ับจากผู้เข้าร่วมโครงการ 

            

 

12.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 
1.  วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม          เดือนตุลาคม  2557  ถึงเดือนกันยายน  2558 
2.  สถานท่ีจัดกิจกรรม     จังหวัดพิษณุโลก        
  
 
 
 
 



  
 

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1.  การบริหารและระบบกลไกการบริหารหลักสูตรได้รับการพัฒนาที่เป็นระบบและมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
2.  บุคลากรมีความรู้และความเขา้ใจด้านการบริหารและจดัการหลกัสูตรมากขึ้น 

 

14. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPI) 
ปริมาณ คุณภาพ เวลา ต้นทุน 

คณาจารย์เข้าร่วมโครงการ
ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ร้อยละ 
70 ข้ึนไป 

อาจารยผ์ู้เข้าร่วมโครงการ
สามารถน าความรู้ที่ไดร้ับจาก
การเข้าร่วมโครงการมาพัฒนา
ตนได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

สามารถด าเนินโครงการให้
เป็นไปตามแผนปฏิบัติการฯ 

เป็นไปตามงบประมาณที่
ก าหนดไว้ตามแผน 

 

15. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.................        สมศ.   ตัวช้ีวัดที่.................         
 สกอ.    ตวัช้ีวัดที่.....2.4......   สงป.   ตัวช้ีวัดที่................. 

 
16. การติดตามและประเมินผลโครงการ  (โปรดระบุให้ชัดเจน)  

1. คณาจารย์และผู้เข้าร่วมโครงการตอบแบบสอบถาม และประเมินผลจากแบบสอบถาม 
2. น าผลการประเมินเสนอคณะกรรมการประจ าคณะฯ  
3. น าหลักสูตรได้รับการพัฒนาและปรับปรุง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
งานบริการการศึกษา ส านักงานเลขานกุารคณะ คณะมนุษยศาสตร์ 

 

1. ชื่อโครงการ (ระดับ 1)    โครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน 

2. ชื่อโครงการ (ระดับ 2)    โครงการสหกิจศึกษา 

   กิจกรรม สหกิจศึกษาต่างประเทศ 

   กิจกรรม สหกิจศึกษาดีเด่น คณะมนุษยศาสตร์ 

3. รหัสโครงการ     NU-มน-01-013 

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

5.  ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ 
    5.1  ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวทิยาลัย  

      เป็นเลิศทางการวจิัย (กลยุทธ์ที่........มาตรการ.........)    
       ผลิตบณัฑิตมีคุณภาพ ท างานได้รับค่าตอบแทนสูง (กลยุทธ์ท่ี...2....มาตรการ..1......)    
      ความสัมพันธ์กับศิษยเ์ก่าอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน (กลยุทธ์ที่.......มาตรการ.........)    

       ระบบบริหารในหลักธรรมาภิบาลและโปร่งใสตรวจสอบได้ (กลยุทธ์ที่ ..... มาตรการ .......... )   
    5.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะ/หน่วยงาน (ถ้ามี) 
              ประเด็นยุทธศาสตร์ที่.......2......กลยุทธ์ที่.....3.....มาตรการที่.....3...... 
    5.3   อัตลักษณ์นิสิต 5 ก** (บังคับกรอก ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 กรณีที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์บณัฑติ) 
             ไมม่ ี
    5.4   บริการวิชาการ (กรณโีครงการที่ด าเนินงานตามพันธกิจที่ 3 ด้านบริการวิชาการ) ** 
             ไมม่ ี

 

6.  ผู้รับผิดชอบ  
6.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ  งานบริการการการศึกษา คณะมนุษยศาสตร ์
6.2 ผู้รับผิดชอบ       นางสาวพิศมัย  แกล้วเกษตรกรณ ์ โทร 2052 
6.3 ผู้ประสานงาน     นายภาคไินย หมีเทศ    โทร 2055 
                           นายมาโนช แตงตุ้ม   โทร 2047 
6.4 ผู้รายงานผล       นางสาวพิศมัย  แกล้วเกษตรกรณ ์ โทร 2052 

 

7. หลักการและเหตุผล 
       มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้มีนโยบายให้คณะต่าง ๆ ได้บรรจุโครงการฝึกงานและสหกิจศึกษา ในทุกหลักสูตร เพื่อเป็นการส่งเสริม
และพัฒนานิสิตให้มีประสบการณ์จริงในการท างาน ก่อนที่จะส าเร็จการศึกษาออกไปนั้น คณะมนุษยศาสตร์  เป็นหนึ่งในคณะฯ          
น าร่องโครงการดังกล่าว ซึ่งเริ่มด าเนินการมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2547 คณะมนุษยศาสตร์ จึงได้ด าเนินการจัดงบประมาณเพื่อการ
สนับสนุนงบประมาณโครงการพัฒนานิสิตด้านสหกิจศึกษา เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง 
 
 



  
 

8.  วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อส่งเสรมิให้นิสิตไดม้ีโอกาสฝกึประสบการณ์วิชาชีพจริง ณ สถานประกอบการ 
2. เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตได้น าเสนอผลงานจากการเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา 
3. เพื่อให้นิสิตโครงการสหกจิศึกษามีความภาคภูมิใจ มีขวญัและก าลังใจ ในการเข้าร่วมโครงการสหกจิศึกษา 
4. เพื่อส่งเสรมิการพัฒนาศักยภาพของนิสิตด้านวิชาชีพ 
 

9.  เป้าหมายของโครงการ 
9.1. เป้าหมายการด าเนินงาน 

   กิจกรรม  สหกิจศึกษาต่างประเทศ 
  จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนท้ังสิ้น  10  คน 
      นิสิต    10  คน 
 

   กิจกรรม  สหกิจศึกษาดีเด่น คณะมนุษยศาสตร ์
  จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนท้ังสิ้น  20  คน 
      นิสิต    15  คน 
      อาจารย์/บุคลากร   5   คน 
 

9.2 กิจกรรม/เนื้อหาท่ีจะด าเนินการ  
   กิจกรรม  สหกิจศึกษาต่างประเทศ 

1.  ขออนุมัติโครงการ 
  2.  แจ้งสาขาวิชาต่าง ๆ เพื่อส่งรายชื่อนิสิตเข้ารบัการคดัเลือกนสิิตเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษาต่างประเทศ 
  3.  สาขาวิชาติดต่อสถานท่ีประกอบการต่างประเทศ 
  4.  งานบริการการศึกษารวบรวมเพื่อน าเข้าคณะกรรมการประจ าคณะฯ พิจารณา 
  5.  เมื่อผ่านมติที่ประชุมของคณะกรรมการประจ าคณะ ผูร้ับผดิชอบโครงการน าเสนองานบริการการศึกษาเพื่อ
ด าเนินตามขั้นตอนต่อไป 
 

    กิจกรรม  สหกิจศึกษาดีเด่น คณะมนุษยศาสตร ์
  1.  ขออนุมัติโครงการ 
  2.  เชิญผู้เข้าร่วมโครงการ 
  3.  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการ 

4.  ด าเนินโครงการ 
5.  ประเมินโครงการ และสรุปโครงการเสนอคณะกรรมการประจ าคณะฯ 

 

10. งบประมาณด าเนินการ  
กิจกรรม  สหกิจศึกษาตา่งประเทศ 
งบประมาณรายได้คณะ  165,000  บาท  กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุนการจัดการศึกษา 

ส านักงานเลขานุการคณะ หมวดเงินอุดหนุน โครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน โครงการสหกิจศึกษา(NU-มน-01-
013) 

รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับต่างประเทศ ตามที่จ่ายจริง  

และ ค่าใช้จ่ายเหมาจ่ายรายเดือน        165,000   บาท 



  
 

                  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น    165,000   บาท 
กิจกรรม  สหกิจศึกษาดเีด่น คณะมนุษยศาสตร ์
งบประมาณรายได้คณะ  35,000  บาท กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุนการจัดการศึกษา 

ส านักงานเลขานุการคณะ หมวดเงินอุดหนุน โครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน โครงการสหกิจศึกษา(NU-มน-01-13) 
รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 

  1. ค่าเงินรางวัลนิสติสหกิจศึกษาดเีด่น คณะมนุษยศาสตร์      25,000   บาท 
  2. ค่าอาหารว่าง               1,500    บาท  
  3. ค่าอาหารกลางวัน                        3,000    บาท 
  4. ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาเจ้าหน้าที่ (ประเมินโครงการ)          500    บาท  
  5. ค่าวัสดุและเอกสารประกอบโครงการ                 5,000    บาท 
                           รวมเป็นเงินทั้งสิ้น       35,000   บาท 
 หมายเหตุ   ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ 
 

11. ขั้นตอนและแผนการด าเนินงาน   (PDCA)  
กิจกรรม สหกิจศึกษาต่างประเทศ 

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. สาขาวิชารับสมคัรนสิิตเข้าร่วม
โครงการ 
2. ส ารวจสถานประกอบการ 

            

ขั้นด าเนินการ (D) 
1. นิสิตเดินทางไปสหกิจศึกษา
ต่างประเทศตามสถานท่ีประกอบการ 
2. ขออนุมัติโครงการ 
3. เบิกจ่ายงบประมาณ 

            

ขั้นสรุปและประเมินผล (C)  
- สรุปผลการรายงานของนิสิตสหกิจ 
ศึกษาต่างประเทศ 

            

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)  
- รายงานผลการด าเนินโครงการตอ่
คณะฯ และมหาวิทยาลัย 

            

 

กิจกรรม สหกิจศึกษาดีเด่น คณะมนุษยศาสตร์ 
กิจกรรม  พ.ศ.  2557 พ.ศ. 2558 

พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. 
ขั้นวางแผนงาน (P) 
1. สาขาวิชารับสมคัรนสิิตเข้าร่วม
โครงการ 
2. ส ารวจสถานประกอบการ 

            

ขั้นด าเนินการ (D)             



  
 

กิจกรรม  พ.ศ.  2557 พ.ศ. 2558 
พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. 

1. นิสิตเดินทางไปสหกิจศึกษาตาม
สถานท่ีประกอบการ 
2. ขออนุมัติโครงการ 
3. คัดเลือกนิสติสหกิจศึกษาดเีด่นของ
สาขาวิชา 
4. เบิกจ่ายงบประมาณ 
ขั้นสรุปและประเมินผล (C)  
1.สรุปผลการรายงานของนิสติสหกิจฯ 
2. สรุปประเมินผลจากแบบสอบถาม 

            

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)  
- น าผลประเมินมาปรับปรุง 

            

 

12.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 

กิจกรรม สหกิจศึกษาต่างประเทศ 
1.  วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม ระหว่างเดือนตุลาคม 2557 ถึงเดือนเมษายน 2558 
2.  สถานท่ีจัดกิจกรรม  ต่างประเทศ 

กิจกรรม สหกิจศึกษาดีเด่น คณะมนุษยศาสตร์ 
1.  วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม เดือนมีนาคม 2558  
2.  สถานท่ีจัดกิจกรรม  คณะมนุษยศาสตร ์
 

13.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

กิจกรรม สหกิจศึกษาต่างประเทศ 

1. นิสิตได้รับความรู้นอกเหนือจากการเรียนการสอนในหลักสูตร 
2. นิสิตได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีประสบการณ์จริงในการปฏิบัติงาน 

กิจกรรม สหกิจศึกษาดีเด่น คณะมนุษยศาสตร์ 
1.  นิสิตไดร้ับความรู้นอกเหนือจากการเรียนการสอนในหลักสตูร 

 2.  นิสิตไดร้ับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีประสบการณ์จริงในการปฏิบัติงาน 
 3.  นิสิตไดร้ับขวัญและก าลังใจในการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพตนเองด้านวิชาชีพ 

 

14. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPI) 

กิจกรรม สหกิจศึกษาต่างประเทศ 
ปริมาณ คุณภาพ เวลา ต้นทุน 

สาขาวิชาส่งนิสติเข้าร่วมเข้า
ร่วมโครงการสหกิจศึกษา
ต่างประเทศ อย่างน้อย
สาขาวิชาละ 1 คน 

สามารถพัฒนาศักยภาพ
บัณฑิตใหเ้ป็นผู้ถึงพร้อมท้ัง
ด้านวิชาการและด้านวิชาชีพ
ร้อยละ 70 

สามารถด าเนินโครงการให้
เป็นไปตามแผนปฏิบัติการฯ 

เป็นไปตามงบประมาณที่
ก าหนดไว้ตามแผน 

 
 
 
 



  
 

 

กิจกรรม สหกิจศึกษาดีเด่น คณะมนุษยศาสตร์ 
ปริมาณ คุณภาพ เวลา ต้นทุน 

นิสิตเข้าร่วมโครงการสหกิจ
ศึกษาดีเด่นอย่างน้อยร้อยละ 
80 ข้ึนไป 

นิสิตน าความรู้ที่ได้รับจากการ
เข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา
ดีเด่นไปใช้ประโยชน์ ได้ อย่าง
น้อยร้อยละ 70 

สามารถด าเนินโครงการให้
เป็นไปตามแผนปฏิบัติการฯ 

เป็นไปตามงบประมาณที่
ก าหนดไว้ตามแผน 

 

15.  ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน  
 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.................  สมศ.   ตัวช้ีวัดที่.................   
 สกอ.    ตัวช้ีวัดที่......7........  สงป.   ตัวช้ีวัดที่................. 

16.  การติดตามและประเมินผลโครงการ  (โปรดระบุให้ชัดเจน)  

กิจกรรม สหกิจศึกษาต่างประเทศ 

1. จัดท าการประเมินและติดตามผลการฝึกปฏิบัติงานของนิสิตสหกิจศึกษาต่างประเทศทุกคน 

กิจกรรม สหกิจศึกษาดีเด่น คณะมนุษยศาสตร์ 
1.  นิสิตส่งรายงานสหกิจศึกษาทกุคน และน าผลมาสรปุเป็นภาพรวมของคณะ 
2.  ให้นิสิตตอบ แบบสอบถาม  และประเมินผลจากแบบสอบถาม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 
โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยนเรศวร 

งานบริการการศึกษา ส านักงานเลขานกุารคณะ คณะมนุษยศาสตร์ 
 

1.  ชื่อโครงการ (ระดับ 1)    โครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน 

2. ชื่อโครงการ (ระดับ 2)     โครงการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

3.  รหัสโครงการ       NU-มน-01-014  

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

5.  ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ 
5.1  ประเด็นยุทธศาสตรม์หาวิทยาลัย  
 เป็นเลิศทางการวจิัย (กลยุทธ์ท่ี........มาตรการ.........)    
 ผลิตบณัฑติมีคณุภาพ ท างานได้รับค่าตอบแทนสูง (กลยุทธ์ที่.......มาตรการ........)    
 ความสัมพันธ์กับศิษยเ์ก่าอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน (กลยุทธ์ที่.......มาตรการ.........)    

  ระบบบริหารในหลักธรรมาภบิาลและโปร่งใสตรวจสอบได้ (กลยุทธ์ที่ ..4... มาตรการ ...1.2...)   
5.2  ประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะ/หน่วยงาน (ถ้ามี) 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่.......2......กลยุทธ์ที่......4......... มาตรการที่......4..... 

5.5 อัตลักษณ์นสิิต 5 ก** (บังคับกรอก ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 กรณีทีส่อดคล้องกับอัตลักษณ์บัณฑติ) 
         ไม่มี 
5.6 บริการวิชาการ (กรณีโครงการที่ด าเนินงานตามพันธกิจที่ 3 ด้านบรกิารวิชาการ) ** 
         ไม่มี 
 

6.  ผู้รับผิดชอบ  
6.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ    งานบริการการศึกษา ส านักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร ์    
6.2 ผู้รับผิดชอบ    นางสาวพิศมัย  แกล้วเกษตรกรณ ์  โทร 2052 
6.3 ผู้ประสานงาน  นางสาวสุกัญญา  เกิดบึงพร้าว  โทร 2050 
6.4 ผู้รายงานผล นายมาโนช  แตงตุ้ม   โทร 2047 

 

 7. หลักการและเหตุผล 
 ระบบประกันคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษา บทบาทการสอนของอาจารย์และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ถือเป็นปัจจัย
ส าคัญในการพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพ และเป็นที่ยอมรับจากบุคคลต่างๆในสังคม ด้วยสาเหตุนี้ระบบประเมินการสอนของ
อาจารย์โดยนิสิตจึงมีความส าคัญ และเป็นหนึ่งในเกณฑ์มาตรฐานของการประกันคุณภาพในด้านการผลิตบัณฑิตที่จะวัด               
ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการสอนของอาจารย์และสื่อสนับสนุนการเรียนรู้ โดยผลการประเมินการจัดการเรียนการสอนนั้นถือ
เป็นข้อมูลส าคัญ เพราะนอกจากจะเป็นข้อมูลที่ย้อนกลับไปให้อาจารย์ผู้สอนได้รับทราบถึงจุดเด่นจุดด้วยของตนเพื่อน าไปปรับปรุง
เพิ่มประสิทธิภาพการสอนชองตนแล้ว  ข้อมูลจากการประเมินจะยังส่งต่อไปยังผู้บริหารให้ได้ทราบถึงประสิทธิภาพการสอนและสิ่ง
สนับสนุนการเรียนการสอนโดยรวมของคณะฯ และสามารถที่จะน าข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์เพื่อดูถึงปัจจัยที่ช่วยส่งเสริมให้การจัดการ
เรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งถือเป็นหนึ่งในเป้าหมายหลักส าคัญของสถานศึกษาในการผลิตบัณฑิตที่ดีมีคุณภาพเพื่อ
ออกไปรับใช้สังคมต่อไปในอนาคต 
 
 



  
 

ภาคเรียนที่ 1/2557 
 

 

ภาคเรียนที่ 2/2557 

 

ภาคเรียนที่ 3/2557 
 

 

 
8. วัตถุประสงค ์

1.  เพื่อเป็นการประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์คณะมนษุยศาสตร์ 
2.  เพื่อเป็นการประเมินประสิทธิภาพของสิ่งสนับสนุนกาเรียนรู้ 

 3.  เพื่อทราบความพึงพอใจของนิสิตต่อคณุภาพการจัดการเรียนการสอน 

 4.  เพื่อเป็นข้อมูลการประกันคณุภาพการศึกษา 
 

9.  เป้าหมายของโครงการ 
     9.1. เป้าหมายการด าเนินงาน ประกอบด้วย  

1. อาจารย์/บุคลากร จ านวน    3  คน 
2. อ่ืนๆ ทุกรายวิชาท่ีเปิดสอน  

9.2. กิจกรรม/เนื้อหาท่ีจะด าเนินการ 
1. จัดประเมินคณุภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารยส์ังกัดคณะมนุษยศาสตร์ที่สอนรายวิชาสังกัดคณะมนุษยศาสตร์ 

ก่อนการสอบประจ าภาคเรยีนอย่างน้อย 2-3 สัปดาห์ ดังนี ้
- ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ  (ภาคเรียนที่ 1/2557 และ ภาคเรียนท่ี 2/2557) 
- ระดับปรญิญาโท-เอก ภาคปกติ ((ภาคเรียนท่ี 1/2557 และ ภาคเรยีนที่ 2/2557)  
- ระดับปรญิญาโท ภาคพิเศษ (ภาคเรียนที่ 1/2557 ,ภาคเรยีนที่ 2/2557 และ ภาคเรียนที่ 3/2557) 
- ระดับปรญิญาโท โครงการจัดการศึกษาส าหรับครู อาจารย์ประจ าการ (ประจ าปีการศึกษา 2558)     

   
10. งบประมาณด าเนินการ  

งบประมาณรายได้คณะ จ านวน  50,000 บาท  กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุนการจัดการศึกษา 
ส านักงานเลขานุการคณะ หมวดเงินอุดหนุน โครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน โครงการประเมินผลการจัดการเรียนการสอน
และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (NU-มน-01-014) 

รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
1.  ค่าวัสด ุ        5,000    บาท 
2. ค่าถ่ายเอกสาร              10,000    บาท 
3. ค่าจ้างนิสิตช่วยงาน            10,000    บาท 
4. ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ          25,000    บาท 

          รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น            50,000      บาท 
 

หมายเหตุ ขอถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ 
 

11. ขั้นตอนและแผนการด าเนินงาน   (PDCA)  
 

กิจกรรม 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

พ.ศ.2557 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.ขออนุมัติด าเนินโครงการ  
2.จัดเตรียมข้อมลูรายวิชาที่เปิดสอน 
จัดเรยีงข้อมูล (งานบริการการศึกษา) 

   
 
 
 

 

   
 
 

 
 

    
 
 
 
 

  

ขั้นด าเนินการ (D) 
1.ด าเนินการเข้าประเมินการสอนโดย

           
 

 



  
 

กิจกรรม 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

พ.ศ.2557 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. 

เจ้าหน้าท่ี/นสิิตช่วยปฏบิัติงาน 
ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1.บันทึกข้อมูลผลประเมินและ
ประมวลผล(หน่วยประกันคุณภาพฯ) 
2. สรุปผลแจ้งภาควิชา,รายบุคคล 

            

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A) 
1. ภาควิชา/คณาจารย์น าผลการ
ประเมินไปวางแผนการสอน  

            

 

12.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 
1.  วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม          เดือนตุลาคม  2557  ถึงเดือนกันยายน  2558 
2.  สถานท่ีจัดกิจกรรม      อาคารเรยีนต่าง ๆ  ในมหาวิทยาลยันเรศวร    

    

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1.  คณาจารยค์ณะมนุษยศาสตร์ได้ทราบผลการประเมินประสิทธิภาพการสอนของตนเอง และได้น าผลการประเมินมาปรับปรุง

และพัฒนาวิธีการสอนในภาคการศึกษาต่อไป 
2.  คณะมนุษยศาสตร์ได้ข้อมูลผลการประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และได้น าผลข้อมลูมาปรับปรุงและพัฒนาคณุภาพของสิ่ง

สนับสนุนการเรยีนรู้เพื่อการจัดการเรียนการสอนทีม่ีประสิทธิภาพทีด่ียิ่งขึ้นไป 

 

14. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPI) 
ปริมาณ คุณภาพ เวลา ต้นทุน 

สามารถเก็บข้อมูลไดร้้อยละ 
70 ข้ึนไปของจ านวนรายวิชา
ที่ประเมินในแตล่ะภาค
การศึกษา 

คะแนนประเมินแตล่ะรายวิชา
ไม่ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนน
เต็ม 5 คะแนน 

- - 

 

15. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.................        สมศ.   ตัวช้ีวัดที่.................         
 สกอ.    ตวัช้ีวัดที่.....2.4/7             สงป.   ตัวช้ีวัดที่................. 

 

16. การติดตามและประเมินผลโครงการ  (โปรดระบุให้ชัดเจน)  
1. สรุปผลการประเมินแจ้งอาจารย์บุคคล แจ้งภาควิชา และรายงานคณะฯ  

      
 

 
 
 
 
 
 
 



  
 

 
โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยนเรศวร 

งานบริการการศึกษา ส านักงานเลขานกุารคณะ คณะมนุษยศาสตร์ 
 

1. ชื่อโครงการ (ระดับ 1)    โครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน 

2. ชื่อโครงการ (ระดับ 2)    โครงการสนับสนุนการเตรียมความพร้อมด้านวิชาชีพ 

3. รหัสโครงการ      NU-มน-01-015 

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

5.  ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ 
    5.1  ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวทิยาลัย  

      เป็นเลิศทางการวจิัย (กลยุทธ์ที่........มาตรการ.........)    
       ผลิตบณัฑิตมีคุณภาพ ท างานได้รับค่าตอบแทนสูง (กลยุทธ์ท่ี...4....มาตรการ..2......)    
      ความสัมพันธ์กับศิษยเ์ก่าอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน (กลยุทธ์ที่.......มาตรการ.........)    

       ระบบบริหารในหลักธรรมาภิบาลและโปร่งใสตรวจสอบได้ (กลยุทธ์ที่ ..... มาตรการ .......... )   
    5.2  ประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะ/หน่วยงาน (ถ้ามี) 
              ประเด็นยุทธศาสตร์ที่.......2......กลยุทธ์ที่.....3.....มาตรการที่.....3...... 
    5.3   อัตลักษณ์นิสิต 5 ก** (บังคับกรอก ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 กรณีที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์บณัฑติ) 
             ม ี

ประเภทอัตลักษณ ์ ตัวชี้วัด 
   เก่งงาน   ความสามารถในการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพอย่างสร้างสรรค์ 

  มีความรับผดิชอบ กล้าหาญ เสียสละ อดทน ขยันหมั่นเพียร มุง่มั่นสู่ความส าเร็จ 
  มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสารสนเทศได้เป็นอย่างดี 
  มีจรรยายบรรณในวิชาชีพ 

  เก่งคน   มีมนุษยสัมพันธ์ทั้งการพูด และการวางตัว 
  มีจิตสาธารณะ 
  มีความสามารถท างานท่ีเป็นทีม 
  มีความเข้าใจตนเองและผู้อื่น 

     เก่งคิด   มีความคิดรเิริ่มสรา้งสรรค์ 
  ใฝ่เรียนรู ้
  ทัศนคติเชิงบวก 
  ผลงานนวัตกรรม 

     เก่งครองชีวิต   มีพฤติกรรมที่ดีในการเรยีน 
  มีพฤติกรรมที่ดีในการใช้ชีวิต (ปลอดอบายมุข) 

   เก่งพิชิตปัญหา   มีความสามารถในการแก้ปญัหาส่วนตัว 
  มีความสามารถในการแก้ปญัหาการงาน   

    
 5.4   บริการวิชาการ (กรณีโครงการที่ด าเนินงานตามพันธกิจท่ี 3 ด้านบริการวิชาการ) ** 
             ไมม่ ี



  
 

 

6.  ผู้รับผิดชอบ  
6.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ  งานบริการการการศึกษา คณะมนุษยศาสตร ์
6.2 ผู้รับผิดชอบ         ดร.กิตติพร      รักษาสัตย ์   โทร 2053 

     6.3 ผู้ประสานงาน      นางสาวพิศมัย  แกล้วเกษตรกรณ ์  โทร 2052 
  นายมาโนช     แตงตุ้ม   โทร 2047 
  นางสาวสุกัญญา เกิดบึงพรา้ว   โทร 2050 
  นางสาววรรณพัชร ไชยศักดิ์นเรศ  โทร 2067 
  นายภาคไินย   หมีเทศ   โทร 2067 

6.4 ผู้รายงานผล        นางสาวพิศมัย  แกล้วเกษตรกรณ ์  โทร 2052 
 

7. หลักการและเหตุผล 
       จากการที่คณะมนุษยศาสตร์ มุ่งท่ีจะพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิต เพื่อให้บัณฑิตมีความพร้อมในการท างานอันจะส่งผลให้การผลิต
บัณฑิตของคณะมนุษยศาสตร์ เป็นไปอย่างมีคุณภาพ การสนับสนุนการพัฒนาทักษะด้านวิชาชีพของนิสิตจึงเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่มี
ความส าคัญมากในกระบวนการผลิตบัณฑิต คณะฯ จึงได้เห็นความส าคัญในการที่จะส่งเสริมให้มีการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อม
ให้กับนิสิตด้านวิชาชีพ 
 

8.  วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อเพ่ิมพูนความรู้และทักษะตา่งๆที่เป็นประโยชน์ด้านวิชาชีพ 
2. เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมด้านวิชาชีพให้กับนิสิต 
 

9.  เป้าหมายของโครงการ 
9.1. เป้าหมายการด าเนินงาน 

  จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวนทั้งสิ้น  200  คน 
       นิสิต  จ านวน 200   คน 
 

9.2 กิจกรรม/เนื้อหาท่ีจะด าเนินการ  
1. ด าเนินการจดักิจกรรมพัฒนานสิิตก่อนออกฝึกงาน  

2. ด าเนินการปฐมนิเทศนสิิตก่อนฝึกงานและสัมมนานิสติหลังฝึกงาน 
 

10. งบประมาณด าเนินการ  
งบประมาณรายได้คณะ  70,000  บาท  กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุนการจัดการศึกษา 

ส านักงานเลขานุการคณะ หมวดเงินอุดหนุน โครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน  โครงการสนับสนุนการเตรียม            
ความพร้อมด้านวิชาชีพ (NU-มน-01-015) 

รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
1. ค่าตอบแทนวิทยากร        45,000   บาท 
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม      1,000   บาท 
3. ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ    17,000   บาท 
4. เอกสารและค่าวสัด ุ       7,000   บาท 

    รวมเป็นเงินทั้งสิ้น    70,000   บาท 
หมายเหตุ   ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ 



  
 

 

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. ขออนุมัติโครงการ 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการฯ 
3. ประชุมวางแผนปฏิบตัิงาน 
4. ประชาสัมพันธ์โครงการ 

            

ขั้นด าเนินการ (D) 
- ด าเนินโครงการตามที่ประชุม
วางแผน 

            

ขั้นสรุปและประเมินผล (C)  
1. ประเมินผลโครงการ 
2. สรุปโครงการเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะฯ 

            

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A) 
- ปรับปรุงโครงการตามผลการ
ประเมินท่ีไดร้ับจากผู้เข้าร่วมโครงการ 

            

 

12.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 
1.  วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม 11 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2557 
2.  สถานท่ีจัดกิจกรรม  มหาวิทยาลยันเรศวร 
 

13.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1.  นิสิตได้มีโอกาสพัฒนาทักษะตนเองและเรียนรู้เกี่ยวกับทักษะต่างๆที่จ าเป็นด้านวิชาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมสู่              

การท างาน 
 

14. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPI) 

ปริมาณ คุณภาพ เวลา ต้นทุน 
มีผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อย
กว่าร้อยละ 70 ข้ึนไป 

ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึง
พอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70 

สามารถด าเนินโครงการให้
เป็นไปตามแผนปฏิบัติการฯ 

เป็นไปตามงบประมาณที่
ก าหนดไว้ตามแผน 

 

15.  ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน  
 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.................  สมศ.   ตัวช้ีวัดที่................  
 สกอ.    ตัวช้ีวัดที่......2........  สงป.   ตัวช้ีวัดที่................. 
 

16.  การติดตามและประเมินผลโครงการ  (โปรดระบุให้ชัดเจน)  
1.  ให้นิสิตและผู้เข้าร่วมโครงการตอบแบบสอบถาม และประเมินผลจากแบบสอบถาม 
2.  น าผลการประเมินเสนอคณะกรรมการประจ าคณะฯ เพื่อทราบ 
 



  
 

 
โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยนเรศวร 

งานบริการการศึกษา ส านักงานเลขานกุารคณะ คณะมนุษยศาสตร์ 
 

1.  ชื่อโครงการ (ระดับ 1)    โครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน 

2. ชื่อโครงการ (ระดับ 2)     โครงการส่งเสริมการพัฒนาทักษะความรู้ด้านภาษา 

3.  รหัสโครงการ       NU-มน-01-016  

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

5.  ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ 
5.1  ประเด็นยุทธศาสตรม์หาวิทยาลัย  
 เป็นเลิศทางการวจิัย (กลยุทธ์ท่ี........มาตรการ.........)    
  ผลิตบณัฑิตมีคุณภาพ ท างานได้รับค่าตอบแทนสูง (กลยุทธ์ที่...2....มาตรการ..4.2...)    
 ความสัมพันธ์กับศิษยเ์ก่าอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน (กลยุทธ์ที่.......มาตรการ.........)    

  ระบบบริหารในหลักธรรมาภบิาลและโปร่งใสตรวจสอบได้ (กลยุทธ์ที่ ..... มาตรการ ......)   
5.2  ประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะ/หน่วยงาน (ถ้ามี) 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่.......2......กลยุทธ์ที่......3......... มาตรการที่......3..... 

5.3 อัตลักษณ์นสิิต 5 ก** (บังคับกรอก ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 กรณีทีส่อดคล้องกับอัตลักษณ์บัณฑติ) 
         มี 

ประเภทอัตลักษณ ์ ตัวชี้วัด 
    เก่งงาน      ความสามารถในการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพอย่างสร้างสรรค์ 

     มีความรับผิดชอบ กล้าหาญ เสียสละ อดทน ขยันหมั่นเพียร มุ่งมั่นสู่ความส าเร็จ 
 มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสารสนเทศได้เป็นอย่างดี 
     มีจรรยายบรรณในวิชาชีพ 

    เก่งคน      มีมนุษยสัมพันธ์ทั้งการพูด และการวางตัว 
     มีจิตสาธารณะ 
     มีความสามารถท างานท่ีเป็นทมี 
     มีความเข้าใจตนเองและผู้อื่น 

    เก่งคิด      มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค ์
  ใฝ่เรียนรู ้
     ทัศนคติเชิงบวก 
     ผลงานนวัตกรรม 

    เก่งครองชีวิต      มีพฤติกรรมที่ดีในการเรียน 
     มีพฤติกรรมที่ดีในการใช้ชีวิต (ปลอดอบายมุข) 

    เก่งพิชิตปัญหา      มีความสามารถในการแก้ปัญหาส่วนตัว 
     มีความสามารถในการแก้ปัญหาการงาน 

 
5.4 บริการวิชาการ (กรณีโครงการที่ด าเนินงานตามพันธกิจที่ 3 ด้านบรกิารวิชาการ) ** 

         ไม่มี 
 



  
 

 

6.  ผู้รับผิดชอบ  
  6.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ    งานบริการการศึกษา ส านักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร ์    
  6.2 ผู้รับผิดชอบ    ดร.กิตติพร รักษาสัตย ์   โทร 2053 
 6.3 ผู้ประสานงาน  นางสาวสุกัญญา  เกิดบึงพร้าว  โทร 2050 
 6.4 ผู้รายงานผล ดร.กิตติพร รักษาสัตย ์   โทร 2053 
 

 7. หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบัน ผลของคะแนนด้านภาษาต่างประเทศมีความส าคัญอย่างมาก โดยเฉพาะในเรื่องการแข่งขันเพื่อการศึกษาต่อ ทั้ง
ภายในประเทศและต่างประเทศ นอกจากนี้คะแนนด้านภาษาต่างประเทศยังส่งผลต่อการรับเข้าท างานในสถานประกอบการที่
จ าเป็นต้องใช้ภาษาต่างประเทศ   
 ในการนี้ คณะมนุษยศาสตร์ ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของการเตรยีมความพร้อมดา้นภาษาให้กับนิสติ ซึ่งนับว่ามีความจ าเป็นต่อ
นิสิตเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้นจึงได้จัดโครงการอบรมภาษาต่างประเทศให้แก่นิสิตระดับปริญญาตรี ของคณะมนุษยศาสตร์ เพื่อเสริมสร้าง
และพัฒนาศักยภาพด้านภาษาของนิสิตให้อยู่ในระดับดี นอกเหนือไปจากนี้ การพัฒนาทักษะด้านภาษาจะส่งผลให้นิสิตสามารถใช้
ภาษาต่างประเทศเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเองได้ต่อไปในระดับนานาชาติ 
 

8. วัตถุประสงค ์
1.  เพื่อเตรียมความพร้อมและพฒันาทักษะด้านภาษาต่างประเทศของนิสิตระดับปรญิญาตรี คณะมนุษยศาสตร ์

 

9.  เป้าหมายของโครงการ 
     9.1. เป้าหมายการด าเนินงาน ประกอบด้วย  

1. นิสิต       จ านวน    80  คน 

9.2. กิจกรรม/เนื้อหาท่ีจะด าเนินการ 
1. จัดกิจกรรมอบรมพัฒนาทักษะนิสิตด้านภาษาให้นิสติที่สนใจเข้ารว่มโครงการ 
   

10. งบประมาณด าเนินการ  
งบประมาณรายได้คณะ จ านวน  20,000 บาท  กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุนการจัดการศึกษา 

ส านักงานเลขานุการคณะ หมวดเงินอุดหนุน โครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน โครงการส่งเสริมการพัฒนาทักษะความรู้
ด้านภาษา (NU-มน-01-016) 

รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
1. ค่าตอบแทนวิทยากร             14,400    บาท 
2. ค่าจัดท าเอกสาร                 3,000    บาท 
3. ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ   2,600    บาท 

          รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น            20,000      บาท 
 

หมายเหตุ ขอถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

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) 
- ขออนุมัติโครงการ 

            

ขั้นด าเนินการ (D) 
1. รับสมัครนิสติเข้าร่วมโครงการ 
2. ด าเนินโครงการตามที่วางแผน 

            

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
สรุปประเมินผลจากแบบสอบถาม 

            

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A) 
- น าผลประเมินมาปรับปรุงเพื่อวาง
แผนการด าเนินงานโครงการในครัง้
ต่อไป 

            

 

12.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 
1.  วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม          เดือนตุลาคม 2557 – กุมภาพันธ์ 2558 
2.  สถานท่ีจัดกิจกรรม      มหาวิทยาลยันเรศวร      

  

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1.  นิสิตไดร้ับการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาตา่งประเทศ 

 

14. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPI) 
ปริมาณ คุณภาพ เวลา ต้นทุน 

นิสิตเข้าร่วมโครงการอย่าง
น้อยร้อยละ 80 ข้ึนไป 

นิสิตน าความรู้ที่ได้รับจากการ
เข้าร่วมโครงการไปใช้
ประโยชน์ ได้ อย่างน้อย           
ร้อยละ 70 

สามารถด าเนินโครงการให้
เป็นไปตามแผนปฏิบัติการฯ 

เป็นไปตามงบประมาณที่
ก าหนดไว้ตามแผน 

 
15. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.................       สมศ.   ตัวช้ีวัดที่.................         
 สกอ.    ตวัช้ีวัดที่.....2.4......           สงป.   ตัวช้ีวัดที่................. 

 

16. การติดตามและประเมินผลโครงการ  (โปรดระบุให้ชัดเจน)  
1. สรุปผลการประเมินโครงการ และรายงานคณะฯ 

      
 
 

 
 
 
 
 



  
 

โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
งานบริการการศึกษา ส านักงานเลขานกุารคณะ คณะมนุษยศาสตร์ 

 

1.  ชื่อโครงการ (ระดับ 1)    โครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน 

2. ชื่อโครงการ (ระดับ 2)     โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตด้านวิชาการและคุณลักษณะบัณฑิตด้านวิชาชีพ 

3.  รหัสโครงการ       NU-มน-01-017  

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

5.  ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ 
5.1  ประเด็นยุทธศาสตรม์หาวิทยาลัย  
 เป็นเลิศทางการวจิัย (กลยุทธ์ท่ี........มาตรการ.........)    
  ผลิตบณัฑิตมีคุณภาพ ท างานได้รับค่าตอบแทนสูง (กลยุทธ์ที่...2....มาตรการ..4.2...)    
 ความสัมพันธ์กับศิษยเ์ก่าอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน (กลยุทธ์ที่.......มาตรการ.........)    

  ระบบบริหารในหลักธรรมาภบิาลและโปร่งใสตรวจสอบได้ (กลยุทธ์ที่ ..... มาตรการ ......)   
5.2   ประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะ/หน่วยงาน (ถ้ามี) 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่.......2......กลยุทธ์ที่......3......... มาตรการที่......3..... 

5.3 อัตลักษณ์นสิิต 5 ก** (บังคับกรอก ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 กรณีทีส่อดคล้องกับอัตลักษณ์บัณฑติ) 
         ไม่มี 
5.4 บริการวิชาการ (กรณีโครงการที่ด าเนินงานตามพันธกิจที่ 3 ด้านบรกิารวิชาการ) ** 
         ไม่มี 
 

6.  ผู้รับผิดชอบ  
  6.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ    งานบริการการศึกษา ส านักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร ์     

6.2 ผู้รับผิดชอบ         ดร.กิตติพร       รักษาสัตย ์  โทร 2053 
     6.3 ผู้ประสานงาน      นางสาวพิศมัย   แกล้วเกษตรกรณ ์ โทร 2052 

  นายมาโนช      แตงตุ้ม  โทร 2047 
  นางสาวสุกัญญา เกิดบึงพรา้ว  โทร 2050 

6.4 ผู้รายงานผล        นางสาวพิศมัย    แกล้วเกษตรกรณ ์ โทร 2052 
 

 7. หลักการและเหตุผล 
 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มีหน้าที่ผลิตนิสิตระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก เพื่อตอบสนอง
นโยบายของมหาวิทยาลัย สนองความต้องการของประชาชน และสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ คณะ
มนุษยศาสตร์ จึงได้เล็งเห็นความส าคัญในการพัฒนาศักยภาพนิสิตให้มีความสามารถทั้งด้านวิชาการและด้านวิชาชีพ โดยมุ่งเน้นให้
นิสิตได้ฝึกการเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการจัดท าโครงการมากยิ่งขึ้น เพื่อให้นิสิตได้มีโอกาสฝึกแสดงความสามารถและได้ใช้
ทักษะด้านการท างาน 
 

8. วัตถุประสงค ์
1.  เพื่อสนับสนุนให้นิสิตได้พัฒนาศักยภาพด้านวิชาการและด้านวิชาชีพ  

 
 



  
 

9.  เป้าหมายของโครงการ 
     9.1. เป้าหมายการด าเนินงาน ประกอบด้วย  

1. อาจารย์/บุคลากร จ านวน    5  คน 
2. นิสิต   จ านวน  45  คน 

9.2. กิจกรรม/เนื้อหาท่ีจะด าเนินการ 
1. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้นิสิตมีความรู้ ความสามารถด้านวิชาการตามคุณลักษณะบัณฑติตามวิชาชีพ 
2. จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรูด้า้นการวิจัยให้นิสติสามารถน าความรู้ไปบรูณาการกับความรูด้้านวิชาการและด้านวิชาชีพ 
   

10. งบประมาณด าเนินการ  
งบประมาณรายได้คณะ จ านวน  25,000 บาท  กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุนการจัดการศึกษา 

ส านักงานเลขานุการคณะ หมวดเงินอุดหนุน โครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน  โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตด้านวิชาการ
และคุณลักษณะบัณฑิตด้านวิชาชีพ (NU-มน-01-017) 

รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
1. ค่าตอบแทนวิทยากร   6,000 บาท 
2. ค่าเลี้ยงรับรองวิทยากร   2,000 บาท 
3. ค่าอาหารกลางวัน   7,000 บาท 
4. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  3,000 บาท 
5. ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  1,000 บาท 
6. ค่าวัสดุและเอกสารประกอบการจดักิจกรรม   6,000   บาท 

           รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น          25,000     บาท 
 

หมายเหตุ ขอถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ 
 

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. ขออนุมัติโครงการ 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการฯ 
3. ประชุมวางแผนปฏิบตัิงาน 
4. ประชาสัมพันธ์โครงการ 

            

ขั้นด าเนินการ (D) 
- ด าเนินโครงการตามที่ประชุม
วางแผน 

            

ขั้นสรุปและประเมินผล (C)  
1. ประเมินผลโครงการ 
2. สรุปโครงการเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะฯ 

            

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน(A) 
- ปรับปรุงโครงการตามผลการ
ประเมินท่ีไดร้ับจากผู้เข้าร่วมโครงการ 

            

 
 



  
 

12.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 
1.  วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม          วันท่ี 20 พฤศจิกายน 2557 เวลา 08.00-16.00 น. 
2.  สถานท่ีจัดกิจกรรม      ณ ห้อง มนส. 1103 อาคารคณะมนุษยศาสตร์   
     

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1.  นิสิตไดม้ีโอกาสไดร้่วมด าเนินโครงการและกิจกรรมด้วยตนเอง วิชาการและวิชาชีพ 

2.  นิสิตไดร้ับความรู้จากผู้มีประสบการณด์้านการวิจยัในองค์ความรูท้ี่นิสิตสามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการปรับใช้ทั้งใน     
ด้านวิชาการและด้านวิชาชีพ 

 

14. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPI) 
ปริมาณ คุณภาพ เวลา ต้นทุน 

มีผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อย
กว่าร้อยละ 70 ข้ึนไป 

ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึง
พอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70 

สามารถด าเนินโครงการให้
เป็นไปตามแผนปฏิบัติการฯ 

เป็นไปตามงบประมาณที่
ก าหนดไว้ตามแผน 

 

15. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.................       สมศ.   ตัวช้ีวัดที่.................         
 สกอ.    ตวัช้ีวัดที่.....2.4......           สงป.   ตัวช้ีวัดที่................. 

 

16. การติดตามและประเมินผลโครงการ  (โปรดระบุให้ชัดเจน)  
1.  ให้นิสิตและผู้เข้าร่วมโครงการตอบ แบบสอบถาม  และประเมินผลจากแบบสอบถาม 
2.   น าผลการประเมินเสนอคณะกรรมการประจ าคณะฯ เพื่อทราบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
งานบริการการศึกษา ส านักงานเลขานกุารคณะ คณะมนุษยศาสตร์ 

 

1.  ชื่อโครงการ (ระดับ 1)    โครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน 

2. ชื่อโครงการ (ระดับ 2)     โครงการสนับสนุนการให้บริการทางวิชาการ 

3.  รหัสโครงการ       NU-มน-01-018  

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

5.  ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ 
5.1  ประเด็นยุทธศาสตรม์หาวิทยาลัย  
 เป็นเลิศทางการวจิัย (กลยุทธ์ท่ี........มาตรการ.........)    
  ผลิตบณัฑิตมีคุณภาพ ท างานได้รับค่าตอบแทนสูง (กลยุทธ์ที่...2....มาตรการ..4.2...)    
 ความสัมพันธ์กับศิษยเ์ก่าอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน (กลยุทธ์ที่.......มาตรการ.........)    

  ระบบบริหารในหลักธรรมาภบิาลและโปร่งใสตรวจสอบได้ (กลยุทธ์ที่ ..... มาตรการ ......)   
5.2  ประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะ/หน่วยงาน (ถ้ามี) 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่.......2......กลยุทธ์ที่......3......... มาตรการที่......3..... 

5.3 อัตลักษณ์นสิิต 5 ก** (บังคับกรอก ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 กรณีทีส่อดคล้องกับอัตลักษณ์บัณฑติ) 
         มี 

ประเภทอัตลักษณ ์ ตัวชี้วัด 
     เก่งงาน      ความสามารถในการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพอย่างสร้างสรรค์ 

     มีความรับผิดชอบ กล้าหาญ เสียสละ อดทน ขยันหมั่นเพียร มุ่งมั่นสู่ความส าเร็จ 
     มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสารสนเทศได้เป็นอย่างดี 
     มีจรรยายบรรณในวิชาชีพ 

     เก่งคน      มีมนุษยสัมพันธ์ทั้งการพูด และการวางตัว 
     มีจิตสาธารณะ 
     มีความสามารถท างานท่ีเป็นทมี 
     มีความเข้าใจตนเองและผู้อื่น 

 เก่งคิด      มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค ์
     ใฝ่เรียนรู ้
 ทัศนคติเชิงบวก 
     ผลงานนวัตกรรม 

 เก่งครองชีวิต  มีพฤติกรรมทีด่ีในการเรียน 
 มีพฤติกรรมทีด่ีในการใช้ชีวิต (ปลอดอบายมุข) 

 เก่งพิชิตปัญหา  มีความสามารถในการแก้ปญัหาส่วนตัว 
 มีความสามารถในการแก้ปญัหาการงาน   
 

 

5.4 บริการวิชาการ (กรณีโครงการที่ด าเนินงานตามพันธกิจที่ 3 ด้านบรกิารวิชาการ) ** 
         ไม่มี 
 



  
 

6.  ผู้รับผิดชอบ  
  6.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ    งานบริการการศึกษา ส านกังานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร ์    

6.2 ผู้รับผิดชอบ         ดร.กิตติพร       รักษาสัตย ์   โทร 2053 
     6.3 ผู้ประสานงาน      นางสาวพิศมัย   แกล้วเกษตรกรณ ์  โทร 2052 

นายมาโนช       แตงตุ้ม   โทร 2047 
นางสาวสุกัญญา เกิดบึงพรา้ว   โทร 2050 
นางสาววรรณพัชร ไชยศักดิ์นเรศ  โทร 2067 
นายภาคไินย     หมีเทศ   โทร 2067 

6.4 ผู้รายงานผล        นางสาวพิศมัย    แกล้วเกษตรกรณ ์  โทร 2052 
 

 7. หลักการและเหตุผล 
 จากการที่คณะมนุษยศาสตร์ มุ่งท่ีจะพัฒนา ปรับปรุง ประสิทธิภาพและคุณภาพการบริการการศึกษาให้แก่นิสิตอันจะส่งผลให้
การผลิตบัณฑิตของคณะมนุษยศาสตร์ เป็นไปอย่างมีคุณภาพ การสนับสนุนการพัฒนาการให้บริการทางวิชาการ เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่มี
ความส าคัญมากในกระบวนการผลิตบัณฑิต คณะฯ จึงได้เห็นความส าคัญในการที่จะส่งเสริมให้ฝ่ายบริการการศึกษาจัดกิจกรรมที่
ส่งเสริมการให้บริการทางวิชาการแก่นิสิตให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
 

8. วัตถุประสงค ์
1.  เพื่อสนับสนุนการจดักิจกรรมการให้บริการทางวิชาการในเชิงบรูณาการแก่นิสติในหลายๆช่องทาง 

 

9.  เป้าหมายของโครงการ 
     9.1. เป้าหมายการด าเนินงาน ประกอบด้วย  

1. อาจารย์/บุคลากร จ านวน    10  คน 
2. นิสิต   จ านวน  100  คน 

9.2. กิจกรรม/เนื้อหาท่ีจะด าเนินการ 
1. จัดกิจกรรมให้บริการทางวิชาการในเชิงบูรณาการแก่นิสติ 
   

10. งบประมาณด าเนินการ  
งบประมาณรายได้คณะ จ านวน  15,000 บาท  กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุนการจัดการศึกษา 

ส านักงานเลขานุการคณะ หมวดเงินอุดหนุน  โครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน  โครงการสนับสนุนการให้บริการทาง
วิชาการ (NU-มน-01-018) 

รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
1. ค่าตอบแทนวิทยากร    6,000 บาท 
2. ค่าเลี้ยงรับรองวิทยากร    2,000 บาท 
3. ค่าอาหารว่าง    3,000 บาท 
4. ค่าวัสดุและเอกสารประกอบการจัดกิจกรรม    3,000   บาท 
5. ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ   1,000    บาท 

           รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น          15,000    บาท 
 

หมายเหตุ ขอถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

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. ขออนุมัติโครงการ 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการฯ 
3. ประชุมวางแผนปฏิบตัิงาน 
4. ประชาสัมพันธ์โครงการ 

            

ขั้นด าเนินการ (D) 
- ด าเนินโครงการตามที่ประชุม
วางแผน 

            

ขั้นสรุปและประเมินผล (C)  
1. ประเมินผลโครงการ 
2. สรุปโครงการเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะฯ 

            

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A) 
- ปรับปรุงโครงการตามผลการ
ประเมินท่ีไดร้ับจากผู้เข้าร่วมโครงการ 

            

 

12.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 
1.  วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม          ระหว่างเดือนตุลาคม 2557 – เดือนกันยายน 2558 
2.  สถานท่ีจัดกิจกรรม      จังหวัดพิษณุโลก  

      

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1.  นิสิตไดร้ับการสนับสนุนการจดักิจกรรมการให้บริการทางวิชาการในเชิงบูรณาการแก่นิสติในหลายๆช่องทาง 

 

14. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPI) 
ปริมาณ คุณภาพ เวลา ต้นทุน 

มีผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อย
กว่าร้อยละ 70 ข้ึนไป 

ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึง
พอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70 

สามารถด าเนินโครงการให้
เป็นไปตามแผนปฏิบัติการฯ 

เป็นไปตามงบประมาณที่
ก าหนดไว้ตามแผน 

 

15. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.................         สมศ.   ตัวช้ีวัดที่.................         
 สกอ.    ตวัช้ีวัดที่...2.4./7….        สงป.   ตัวช้ีวัดที่................. 

 

16. การติดตามและประเมินผลโครงการ  (โปรดระบุให้ชัดเจน)  
1.  ให้นิสิตและผู้เข้าร่วมโครงการตอบ แบบสอบถาม  และประเมินผลจากแบบสอบถาม 
2.   น าผลการประเมินเสนอคณะกรรมการประจ าคณะฯ เพื่อทราบ 

 
 
 



  
 

โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
งานบริการการศึกษา ส านักงานเลขานกุารคณะ คณะมนุษยศาสตร์ 

 

1.  ชื่อโครงการ (ระดับ 1)    โครงการสนับสนุนการผลิตบัณฑิต 

2. ชื่อโครงการ (ระดับ 2)     โครงการติดตามคุณภาพบัณฑิต 

3.  รหัสโครงการ       NU-มน-01-019  

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

5.  ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ 
5.1   ประเด็นยุทธศาสตรม์หาวิทยาลัย  
 เป็นเลิศทางการวจิัย (กลยุทธ์ท่ี........มาตรการ.........)    
  ผลิตบณัฑิตมีคุณภาพ ท างานได้รับค่าตอบแทนสูง (กลยุทธ์ที่...2....มาตรการ..4.2...)    
 ความสัมพันธ์กับศิษยเ์ก่าอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน (กลยุทธ์ที่.......มาตรการ.........)    

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

5.3 อัตลักษณ์นสิิต 5 ก** (บังคับกรอก ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 กรณีทีส่อดคล้องกับอัตลักษณ์บัณฑติ) 
         ไม่มี 
5.4 บริการวิชาการ (กรณีโครงการที่ด าเนินงานตามพันธกิจที่ 3 ด้านบรกิารวิชาการ) ** 
         ไม่มี 
 

6.  ผู้รับผิดชอบ  
  6.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ    งานบริการการศึกษา ส านกังานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร ์    

6.2 ผู้รับผิดชอบ         นายภาคิไนย   หมีเทศ  โทร  2055 
     6.3 ผู้ประสานงาน      นายภาคิไนย   หมีเทศ  โทร  2055 
     6.4 ผู้รายงานผล        นายภาคิไนย   หมีเทศ  โทร  2055 
 

 7. หลักการและเหตุผล 
 คณะมนุษยศาสตร์ ได้ส ารวจภาวะการมีงานท าของบัณฑิต และส ารวจความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ประกอบการ/ผู้ใช้บัณฑิต
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประจ าทุกปีการศึกษา โดยได้น าข้อมูลที่ได้จากการส ารวจมาปรับปรุง พัฒนา 
กระบวนการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อให้บัณฑิตที่จบการศึกษาออกไปตรงตามความ
ต้องการของตลาดแรงงานมากท่ีสุด 
 ประกอบกับวันที่ 9 ธันวาคม 2557 เป็นวันที่บัณฑิตที่จบการศึกษาในปีการศึกษา 2556 จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 
คณะมนุษยศาสตร์ ได้มีการส ารวจภาวะการมีงานท าของบัณฑิตรุ่นปีการศึกษา 2556 และน าข้อมูลจากโครงการดังกล่าวมาด าเนิน
โครงการติดตามความพึงพอใจนายจ้าง/ผู้ใช้บัณฑิต/ผู้ประกอบการ และอัตลักษณ์ของบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์ เพื่อคณะฯ จักได้มี
ข้อมูลส าหรับเพิ่มเติมกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้ เหมาะสม ท าให้นิสิตที่ก าลังจะจบการศึกษาในปีต่อไปให้มีคุณภาพ และมี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึนต่อไป 
 

8. วัตถุประสงค ์
1.  เพื่อส ารวจความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ประกอบการ/ผู้ใช้บัณฑิตคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 



  
 

9.  เป้าหมายของโครงการ 
     9.1. เป้าหมายการด าเนินงาน ประกอบด้วย  

1. อื่นๆ นายจ้าง/ผู้ประกอบการ/ผู้ใช้บัณฑิตคณะมนุษยศาสตร์  จ านวน  160  คน 

9.2. กิจกรรม/เนื้อหาท่ีจะด าเนินการ 
1. น าข้อมูลที่อยู่บัณฑติที่ไดจ้าการส ารวจภาวะการณมีงานท าของบัณฑิต มาด าเนินการส่งแบบติดตามความพึงพอใจ 
2. รวบรวมข้อมูลทีส่่งกลับมายังคณะ 
3. วิเคราะหผ์ลการส ารวจความความพึงพอใจนายจ้าง/ผู้ใช้บัณฑติ/ผูป้ระกอบการ และอัตลักษณ์ของบณัฑิต 
4. เผยแพร่ข้อมลูให้สาขาวิชามีข้อมูลเพื่อประกอบการพัฒนากระบวนการจัดการเรยีนการสอน และจดักิจกรรมเสริม 
   

10. งบประมาณด าเนินการ  
งบประมาณรายได้คณะ จ านวน  15,000 บาท  กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุนการจัดการศึกษา 

ส านักงานเลขานุการคณะ หมวดเงินอุดหนุน โครงการสนับสนุนการผลิตบัณฑิต โครงการติดตามคุณภาพบัณฑิต (NU-มน-01-19) 
รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 

1. ค่าวัสดุ       10,000 บาท 
 (ตราไปรษณียากร,ซองจดหมาย,ค่าส่งเอกสาร  
และวัสดุที่ใช้ในการด าเนินงาน) 
2. ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ   3,000 บาท 
3. ค่าจัดท ารูปเล่มรายงานผล              2,000 บาท 
         รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น           15,000   บาท 

 

หมายเหตุ ขอถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ 
 

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.เตรียมงาน 

            

ขั้นด าเนินการ (D) 
1.ขออนุมัติ 
2.ด าเนินการ 

            

ขั้นสรุปและประเมินผล (C)  
1.วิเคราะหผ์ล 
2.สรุปผลการด าเนินงาน 

            

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)  
1.น าผลการด าเนินงานมาปรับปรุงในปี
ต่อไป 

            

 

12.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 
1.  วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม          ระหว่างเดือนธันวาคม 2557 – เดอืนพฤษภาคม 2558 
2.  สถานท่ีจัดกิจกรรม      คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลยันเรศวร   

  
 
 
    



  
 

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1.  มีข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ประกอบการ/ผู้ใช้บัณฑิต และอัตลักษณ์ของบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์ รุ่นปี

การศึกษา 2556 
2. มีข้อมูลเพื่อประกอบการประเมนิคุณภาพภายใน ประจ าปีการศึกษา 2556 
3. สาขาวิชามีข้อมูลเพื่อประกอบการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน และจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรพัฒนาบัณฑิต 

 

14. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPI) 
ปริมาณ คุณภาพ เวลา ต้นทุน 

มีข้อมูลความพึงพอใจ       
ของนายจ้างฯ ประจ าปี
การศึกษา 2556 

1.ข้อมูลที่เก็บได้ ร้อยละ 50 
ขึ้นไป (ความพึงพอใจของ
นายจ้างฯ)                     
2. ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจ 
ระดับ 4.00 ข้ึนไป 

- - 

 

15. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.................        สมศ.   ตัวช้ีวัดที่.....16.2......         
 สกอ.    ตวัช้ีวัดที่.....2.7...(ใหม่)       สงป.   ตัวช้ีวัดที่................. 

 

16. การติดตามและประเมินผลโครงการ  (โปรดระบุให้ชัดเจน)  
1.  ใช้แบบประเมินติดตามความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ใช้บัณฑิต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
งานบริการการศึกษา ส านักงานเลขานกุารคณะ คณะมนุษยศาสตร์ 

 

1.  ชื่อโครงการ (ระดับ 1)    โครงการบริหารพัฒนาบุคลากร 

2. ชื่อโครงการ (ระดับ 2)     โครงการพัฒนาและติดตามการบริหารงานและการด าเนินงานด้านบริการการศึกษา 

3.  รหัสโครงการ       NU-มน-01-020  

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

5.  ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ 
5.1  ประเด็นยุทธศาสตรม์หาวิทยาลัย  
 เป็นเลิศทางการวจิัย (กลยุทธ์ท่ี........มาตรการ.........)    
  ผลิตบณัฑิตมีคณุภาพ ท างานได้รับค่าตอบแทนสูง (กลยุทธ์ที่.......มาตรการ.....)    
 ความสัมพันธ์กับศิษยเ์ก่าอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน (กลยุทธ์ที่.......มาตรการ.........)    

  ระบบบริหารในหลักธรรมาภบิาลและโปร่งใสตรวจสอบได้ (กลยุทธ์ที่ ...4.. มาตรการ ..1.2...)   
5.2  ประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะ/หน่วยงาน (ถ้ามี) 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่.......6.....กลยุทธ์ที่......2....... มาตรการที่.....3... 

5.3 อัตลักษณ์นสิิต 5 ก** (บังคับกรอก ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 กรณีทีส่อดคล้องกับอัตลักษณ์บัณฑติ) 
         ไม่มี 
5.4 บริการวิชาการ (กรณีโครงการที่ด าเนินงานตามพันธกิจที่ 3 ด้านบรกิารวิชาการ) ** 
         ไม่มี 
 

6.  ผู้รับผิดชอบ  
 6.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ    งานบริการการศึกษา ส านกังานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร ์    

6.2 ผู้รับผิดชอบ         ดร.กิตติพร       รักษาสัตย ์   โทร 2053 
     6.3 ผู้ประสานงาน      นางสาวพิศมัย   แกล้วเกษตรกรณ ์  โทร 2052 

นางสาววรรณพัชร ไชยศักดิ์นเรศ  โทร 2067 
นายภาคไินย     หมีเทศ   โทร 2067 
นางสาวมณีนุช   ประกรรษวัต   โทร 2059   

6.4 ผู้รายงานผล        นางสาวพิศมัย    แกล้วเกษตรกรณ ์  โทร 2052 

นางสาววรรณพัชร ไชยศักดิ์นเรศ  โทร 2067 
 

 7. หลักการและเหตุผล 
 คณะมนุษยศาสตร์ตระหนักถึงความส าคัญในการจัดการความรู้ ซึ่งถือเป็นเครื่องมือที่ส าคัญที่จะพัฒนาองค์กรไปสู่องค์กรการ
เรียนรู้ เพื่อการประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และเหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพ 
ประกอบกับคณะฯมีการจัดการความรู้มาระยะหนึ่ง ท าให้เห็นถึงความส าคัญของการจัดการความรู้ที่เกิดจากการน าความรู้และ
ประสบการณ์มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน และน าไปปรับปรุงเกิดการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง ดังนั้น เพื่อกา รส่งเสริมและ
สนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างหน่วยงานในสังกัด สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติของบุคลากรที่มีต่อ
องค์กรและการท างาน อันก่อให้เกิดวัฒนธรรมการใส่ใจและแบ่งปันอันเป็นรากฐานส าคัญในการจัดการความรู้ การสร้างสังคมแห่ง
การเรียนรู้และองค์กรการเรียนรู้ 



  
 

 จากเหตุผลดังกล่าว งานบริการการศึกษา จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาและติดตามการบริหารงานและการด าเนินงานด้านบริการ
การศึกษาขึ้นเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และสร้างความเข้าใจในด้านการจัดการความรู้ในองค์กร การให้บริการคณาจารย์และ
นิสิตอย่างเป็นระบบ และการน าผลส าเร็จของการด าเนินงานมาแลกเปลี่ยนความรู้และสามารถน าความรู้ที่ได้ไปปรับใช้เป็นส่วนหนึ่ง
ของกระบวนงานให้เกิดประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง 
 

8. วัตถุประสงค ์
1.  เพื่อเป็นการส่งเสริมและกระตุ้นให้บุคลากรมีความรูค้วามเข้าใจโครงการพัฒนาและติดตามการบริหารงานและการด าเนินงาน

ด้านบริการการศึกษา 
2. เพื่อสนับสนุนและกระตุ้นให้บุคลากรในหน่วยงาน/บุคลากร มีวัฒนธรรมในการรวมรวบ ค้นคว้า แลกเปลี่ยนความรู้ และน า

ความรู้มาสู่การปฏิบัติ 
3. เพื่อเปิดโอกาสให้หน่วยงาน/บุคลากร ได้ถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์และน าไปประยุกต์ใช้กับงานที่

ปฏิบัติได้ 
 

9.  เป้าหมายของโครงการ 
     9.1. เป้าหมายการด าเนินงาน ประกอบด้วย  

1. อาจารย์/บุคลากร  จ านวน  20  คน 

9.2. กิจกรรม/เนื้อหาท่ีจะด าเนินการ 
1. จัดประชุม/อบรม/สมัมนาทางวชิาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันระหวา่งหน่วยงาน 
2. ด าเนินการจดัโครงการอบรม ตามวัน เวลา สถานท่ีที่ก าหนด 
3. ประเมินผลโครงการ 
4. น าเสนอรายงานผลการด าเนินงาน 
   

10. งบประมาณด าเนินการ  
งบประมาณรายได้คณะ จ านวน  40,000 บาท  กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุนการจัดการศึกษา 

ส านักงานเลขานุการคณะ หมวดเงินอุดหนุน  โครงการบริหารพัฒนาบุคลากร  โครงการพัฒนาและติดตามการบริหารงานและ             
การด าเนินงานด้านบริการการศึกษา (NU-มน-01-020) 

รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
1. ค่าที่พัก     15,000 บาท 
2. ค่าอาหาร อาหารว่าง และเครือ่งดื่ม    5,000 บาท 
3. ค่าเช่าพาหนะและน้ ามันเชื้อเพลิง               10,000 บาท 
4. ค่าเบี้ยเลีย้ง + เงินสมทบพนักงานขับรถบัส    5,000 บาท 
5. ค่าวัสดุและเอกสารประกอบการอบรม    5,000 บาท 
         รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น             40,000  บาท 

 

หมายเหตุ ขอถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ 
 

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. พิจารณาหัวข้อท่ีจะพัฒนาบุคลากร
โดยภาพรวม 
2. จัดประชุมเพื่อก าหนดกิจกรรมการ
พัฒนาบุคลากร 

 
 
 
 

           



  
 

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. 

ขั้นด าเนินการ (D) 
1. วางแผนรูปแบบการด าเนินกิจกรรม 
2. ส ารวจหาข้อมลูสถานทีส าหรบัจัด
กิจกรรมและจองห้องพัก 
3. เสนอขออนุมัติโครงการ 
4. ด าเนินกิจกรรมตามวันท่ีก าหนด 

            

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. สรุปผลการด าเนินโครงการรายงาน
คณะฯ 

            

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A) 
1. น าผลที่ได้จากการรายงานผล  
มาปรับปรุงพัฒนา 

            

 

12.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 
1.  วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม          ระหว่างเดือนตุลาคม 2557 – เดือนสิงหาคม 2558 
2.  สถานท่ีจัดกิจกรรม      จังหวัดพิษณุโลก   

      
13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. บุคลากรได้มสี่วนร่วมในการก าหนดแนวทางการแก้ปัญหาและพฒันางานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
2. บุคลากรมีความเข้าใจ มีทักษะ ประสบการณ์ และกระบวนการเรยีนรู้ที่จะอยูร่่วมกัน มีจิตส านึก จรรยาบรรณทัศนคติเชิงบวก 

และเห็นความส าคัญของการพัฒนาตนเองเพื่อการปฏิบตัิงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. บุคลากรมีการแลกเปลีย่นความคิดเห็น ความรู้ ประสบการณ์ของแต่ละส่วนงาน 

4. บุคลากรมีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน และมีความผูกพันตอ่หน่วยงานและองค์กร ท่ีพร้อมจะอุทิศตนในการท างาน 
 

14. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPI) 
ปริมาณ คุณภาพ เวลา ต้นทุน 

บุคลากรเข้าร่วมโครงการไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 ข้ึนไป 

ผลประเมินอยู่ในระดับด ี       
มีค่าเฉลีย่ 4.00 ข้ึนไป 

ด าเนินการแล้วเสร็จภายใน
31 สิงหาคม 2558 

40,000 บาท 

 

15. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.................       สมศ.   ตัวช้ีวัดที่.................         
 สกอ.    ตวัช้ีวัดที่.....2.9......           สงป.   ตัวช้ีวัดที่................. 

 

16. การติดตามและประเมินผลโครงการ (โปรดระบุให้ชัดเจน)  
1.  ประเมินโดยใช้แบบสอบถามและน าผลการประเมินท่ีได้มาปรับปรุงการด าเนินโครงการในปีต่อไป 

 
 
 
 



  
 

โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
งานบริการการศึกษา ส านักงานเลขานกุารคณะ คณะมนุษยศาสตร์ 

 

1.  ชื่อโครงการ (ระดับ 1)   โครงการบริหารพัฒนาบุคลากร 

2. ชื่อโครงการ (ระดับ 2)    โครงการเสริมสร้างสมรรถนะของบุคลากร 

   กิจกรรม พัฒนาอาจารย์ 

   กิจกรรม กิจกรรมอาจารย์ที่ปรึกษา 

3.  รหัสโครงการ     NU-มน-01-021  

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

5.  ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ 
5.1  ประเด็นยุทธศาสตรม์หาวิทยาลัย  
 เป็นเลิศทางการวจิัย (กลยุทธ์ท่ี........มาตรการ.........)    
  ผลิตบณัฑิตมีคณุภาพ ท างานได้รับค่าตอบแทนสูง (กลยุทธ์ที่.......มาตรการ.....)    
 ความสัมพันธ์กับศิษยเ์ก่าอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน (กลยุทธ์ที่.......มาตรการ.........)    

  ระบบบริหารในหลักธรรมาภบิาลและโปร่งใสตรวจสอบได้ (กลยุทธ์ที่ ...4.. มาตรการ ..1.1/1.3...)   
5.2  ประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะ/หน่วยงาน (ถ้ามี) 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่.......6.....กลยุทธ์ที่......2....... มาตรการที่.....3... 

5.5 อัตลักษณ์นสิิต 5 ก** (บังคับกรอก ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 กรณีทีส่อดคล้องกับอัตลักษณ์บัณฑติ) 
         ไม่มี 
5.6 บริการวิชาการ (กรณีโครงการที่ด าเนินงานตามพันธกิจที่ 3 ด้านบรกิารวิชาการ) ** 
         ไม่มี 
 

6.  ผู้รับผิดชอบ  
 6.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ    งานบริการการศึกษา ส านกังานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร ์    

6.2 ผู้รับผิดชอบ         ดร.กิตติพร       รักษาสัตย ์   โทร 2053 
     6.3 ผู้ประสานงาน      นางสาวพิศมัย   แกล้วเกษตรกรณ ์  โทร 2052  

6.4 ผู้รายงานผล        นางสาวพิศมัย    แกล้วเกษตรกรณ ์  โทร 2052 

 

 7. หลักการและเหตุผล 
 จากการที่คณะมนุษยศาสตร์ มุ่งที่จะพัฒนา ปรับปรุง ประสิทธิภาพและคุณภาพการเรียนการสอนของคณาจารย์อย่างต่อเนื่อง 
อันจะส่งผลให้การผลิตบัณฑิตของคณะมนุษยศาสตร์ เป็นไปอย่างมีคุณภาพ ตัวอาจารย์ผู้สอน เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่มีความส าคัญมากใน
กระบวนการผลิตบัณฑติ คณะฯ จึงได้เห็นความส าคัญในการที่จะส่งเสรมิให้อาจารย์ผู้สอนเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และมีคุณภาพ
มากขึ้น 
 

8. วัตถุประสงค ์
1.  ให้อาจารย์ใหม่ได้รับทราบข้อมูลทางด้านวิชาการ การปฏิบตัิงานเกี่ยวกับการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยนเรศวร 
2.  ได้ทราบแนวทางในการปฏิบตังิาน ระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกีย่วข้อง 
3.  ได้ท าความรู้จักผู้บรหิารคณะ อาจารย์ในสาขาเดียวกัน และมีปฏิสัมพันธ์อันดตี่อกัน 



  
 

4.  ได้ทราบถึงบริการและสวัสดิการต่าง ๆ ที่คณะฯ จดัให้ 
5.  เพื่อให้นิสิตมีความเข้าใจเกี่ยวกับทางด้านวิชาการ หลักสตูร การเรียนการสอน และการลงทะเบยีน 
6.  เพื่อให้นิสิตเข้าใจในระเบียบขอ้บังคับของแต่ละสาขาวิชา 
7.  เพื่อเอ้ืออ านวยให้นิสิตมีโอกาสได้ปรึกษาปญัหาในเรื่องการเรียนการสอน หรือ ปัญหาส่วนตัวมากขึ้น 
8.  เพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัยและตอบสนองความต้องการของนิสิตและสังคมในภาวะปัจจุบันและให้สอดคล้องกับ                 

ความเปลี่ยนแปลงของแต่ละสาขาวิชาตามแนวทาง TQF 
9.  เพื่อให้อาจารย์มีความรู้และทักษะในการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรยีนเป็นศูนย์กลาง 
10. เพื่อส่งเสริมให้อาจารยม์ีการบรูณาการการเรียนการสอนเขา้กับการวิจัย 
11. เพื่อให้อาจารย์มีความรู้และทักษะด้านการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาและการดูแลนิสิตในด้านต่างๆ 

 

9.  เป้าหมายของโครงการ 
     9.1. เป้าหมายการด าเนินงาน ประกอบด้วย  

กิจกรรม  พัฒนาอาจารย ์
  จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนท้ังสิ้น  50  คน 
      อาจารย์/บุคลากร จ านวน   50  คน 

กิจกรรม  อาจารย์ที่ปรึกษา 
  จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนท้ังสิ้น  550  คน 
      นิสิต   จ านวน 500  คน 
      อาจารย์/บุคลากร จ านวน  50   คน 

9.2. กิจกรรม/เนื้อหาท่ีจะด าเนินการ 
กิจกรรม  พัฒนาอาจารย ์

1. ขออนุมัติโครงการ 
2. เชิญผู้เข้าร่วมโครงการ 
3. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการ 
4. ด าเนินโครงการ 
5. ประเมินโครงการ และสรุปโครงการเสนอคณะกรรมการประจ าคณะฯ 

กิจกรรม  อาจารย์ที่ปรึกษา 
1. ขออนุมัติโครงการ 
2. เชิญผู้เข้าร่วมโครงการ 
3. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการ 
4. ด าเนินโครงการ 
5. ประเมินโครงการ และสรุปโครงการเสนอคณะกรรมการประจ าคณะฯ 
   

10. งบประมาณด าเนินการ  
กิจกรรม  พัฒนาอาจารย ์
งบประมาณรายได้คณะ จ านวน  100,000 บาท  กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุนการจัดการศึกษา 

ส านักงานเลขานุการคณะ หมวดเงินอุดหนุน โครงการบริหารพัฒนาบุคลากร โครงการเสริมสร้างสมรรถนะของบุคลากร (NU-มน-01-021) 
รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 

1. ค่าตอบแทนวิทยากร   30,000 บาท 
2. ค่าพาหนะเดินทาง/ที่พัก  15,000 บาท 



  
 

3. ค่าเลี้ยงรับรองวิทยากร   10,000 บาท 
4. ค่าอาหารกลางวัน   20,000 บาท 
5. ค่าอาหารว่าง   10,000 บาท 
6. ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ    5,000 บาท 
7. ค่าวัสดุและเอกสารประกอบการอบรม     10,000   บาท          

รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น           100,000  บาท 
 

หมายเหตุ ขอถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ 
 

กิจกรรม  อาจารย์ที่ปรึกษา 
งบประมาณรายได้คณะ จ านวน  50,000 บาท  กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุนการจัดการศึกษา 

ส านักงานเลขานุการคณะ หมวดเงินอุดหนุน โครงการบริหารพัฒนาบุคลากร โครงการเสริมสร้างสมรรถนะของบุคลากร (NU-มน-01-021) 
รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 

1. ค่าตอบแทนวิทยากร    10,000 บาท 
2. ค่าเลี้ยงรับรองวิทยากร        5,000 บาท 
4. ค่าอาหารกลางวัน    20,000 บาท 
5. ค่าอาหารว่าง    10,000 บาท 
6. ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ     2,000 บาท 
7. ค่าวัสดุและเอกสารประกอบการอบรม        3,000   บาท          

รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น             50,000  บาท 
 

หมายเหตุ ขอถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ 
 

11. ขั้นตอนและแผนการด าเนินงาน   (PDCA)  
กิจกรรม  พัฒนาอาจารย ์

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. ขออนุมัติโครงการ 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการฯ 
3. ประชุมวางแผนปฏิบตัิงาน 
4. ประชาสัมพันธ์โครงการ 

            

ขั้นด าเนินการ (D) 
- ด าเนินโครงการตามที่ประชุม
วางแผน 

            

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. ประเมินผลโครงการ 
2. สรุปโครงการเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะฯ 

            

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A) 
- ปรับปรุงโครงการตามผลการ
ประเมินท่ีไดร้ับจากผู้เข้าร่วมโครงการ 

            

 
 
 



  
 

กิจกรรม  อาจารย์ที่ปรึกษา 
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. ขออนุมัติโครงการ 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการฯ 
3. ประชุมวางแผนปฏิบตัิงาน 
4. ประชาสัมพันธ์โครงการ 

            

ขั้นด าเนินการ (D) 
- ด าเนินโครงการตามที่ประชุม
วางแผน 

            

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. ประเมินผลโครงการ 
2. สรุปโครงการเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะฯ 

            

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A) 
- ปรับปรุงโครงการตามผลการ
ประเมินท่ีไดร้ับจากผู้เข้าร่วมโครงการ 

            

 

12.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 
กิจกรรม  พัฒนาอาจารย ์

1.  วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม          ระหว่างเดือนตุลาคม 2557 – เดือนสิงหาคม 2558 
2.  สถานท่ีจัดกิจกรรม     จังหวัดพิษณุโลก  
 

กิจกรรม  อาจารย์ที่ปรึกษา 
1.  วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม          ระหว่างเดือนตุลาคม 2557 – เดือนสิงหาคม 2558 
2.  สถานท่ีจัดกิจกรรม     มหาวิทยาลยันเรศวร พิษณุโลก 

      
13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

กิจกรรม  พัฒนาอาจารย ์
1.  อาจารย์ไดร้ับทราบข้อมลูทางด้านวิชาการ การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเรยีนการสอนในมหาวิทยาลัยนเรศวร 
2.  อาจารย์ได้ทราบแนวทางในการปฏิบัติงาน ระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
3.  อาจารย์ได้ท าความรู้จักผู้บรหิารคณะ อาจารย์ในสาขาเดียวกัน และมีปฏิสมัพันธ์อันดีต่อกัน 
4.  อาจารย์ได้ทราบถึงบริการและสวัสดิการต่าง ๆ ท่ีคณะฯ จัดให้ 
5.  เพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมยัและตอบสนองความต้องการของนิสิตและสังคมในภาวะปัจจุบันและให้สอดคล้องกับความ

เปลี่ยนแปลงของแต่ละสาขาวิชา ตามแนวทาง TQF 
6.  อาจารย์มีความรู้และทักษะในการเรยีนการสอนโดยเน้นผูเ้รียนเป็นศูนย์กลาง 
7.  อาจารย์มีการบรูณาการการเรยีนการสอนเขา้กับการวิจัย 
 

กิจกรรม  อาจารย์ที่ปรึกษา 
1. อาจารย์และนิสิตได้ท าความเขา้ใจเกี่ยวกับทางด้านวิชาการ หลักสูตร การเรยีนการสอน และลงทะเบียนร่วมกัน 
2. อาจารย์และนิสิตเข้าใจในระเบยีบข้อบังคับของแต่ละสาขาวิชาร่วมกัน 
3. อาจารย์มีช่องทางในการเอื้ออ านวยให้นิสิตมโีอกาสได้ปรึกษาปัญหาในเรื่องการเรียนการสอน หรือ ปัญหามากข้ึน 
4. อาจารย์มีความรู้และทักษะด้านการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาและการดูแลนสิิตในดา้นต่างๆ 



  
 

 

14. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPI) 
กิจกรรม  พัฒนาอาจารย ์

ปริมาณ คุณภาพ เวลา ต้นทุน 
คณาจารย์เข้าร่วมโครงการ
ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ร้อยละ 
80 ข้ึนไป 

อาจารยผ์ู้เข้าร่วมโครงการ
สามารถน าความรู้ที่ไดร้ับจาก
การเข้าร่วมโครงการมาพัฒนา
ตนได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

สามารถด าเนินโครงการให้
เป็นไปตามแผนปฏิบัติการฯ 

เป็นไปตามงบประมาณที่
ก าหนดไว้ตามแผน 

 
กิจกรรม  อาจารย์ที่ปรึกษา 

ปริมาณ คุณภาพ เวลา ต้นทุน 
คณาจารย์เข้าร่วมโครงการ
ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ร้อยละ 
80 ข้ึนไป 

อาจารยผ์ู้เข้าร่วมโครงการ
สามารถน าความรู้ที่ไดร้ับจาก
การเข้าร่วมโครงการมาพัฒนา
ตนได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

สามารถด าเนินโครงการให้
เป็นไปตามแผนปฏิบัติการฯ 

เป็นไปตามงบประมาณที่
ก าหนดไว้ตามแผน 

 

15. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่..................        สมศ.   ตัวช้ีวัดที่.................         
 สกอ.    ตวัช้ีวัดที่..2.4/7.2...       สงป.   ตัวช้ีวัดที่................. 

 
16. การติดตามและประเมินผลโครงการ (โปรดระบุให้ชัดเจน)  

กิจกรรม พัฒนาอาจารย ์
  1.  ใหค้ณาจารย์และผู้เข้าร่วมโครงการตอบแบบสอบถาม  และประเมินผลจากแบบสอบถาม 
       2.  น าผลการประเมินเสนอคณะกรรมการประจ าคณะฯ เพื่อทราบ 
 

กิจกรรม อาจารย์ที่ปรึกษา 
  1.  ใหค้ณาจารย์และนสิิตที่เข้าร่วมโครงการตอบแบบสอบถาม  และประเมินผลจากแบบสอบถาม 
       2.  น าผลการประเมินเสนอคณะกรรมการประจ าคณะฯ เพื่อทราบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
งานบริการการศึกษา ส านักงานเลขานกุารคณะ คณะมนุษยศาสตร์ 

 

1.  ชื่อโครงการ (ระดับ 1)    โครงการสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ 

2. ชื่อโครงการ (ระดับ 2)     โครงการสนับสนุนการประชาสัมพันธ์  

3.  รหัสโครงการ       NU-มน-01-022  

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

5.  ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ 
5.1  ประเด็นยุทธศาสตรม์หาวิทยาลัย  
 เป็นเลิศทางการวจิัย (กลยุทธ์ท่ี........มาตรการ.........)    
 ผลิตบณัฑติมีคณุภาพ ท างานได้รับค่าตอบแทนสูง (กลยุทธ์ที่.......มาตรการ.....)    
 ความสัมพันธ์กับศิษยเ์ก่าอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน (กลยุทธ์ที่.......มาตรการ.........)    

  ระบบบริหารในหลักธรรมาภบิาลและโปร่งใสตรวจสอบได้ (กลยุทธ์ที่ ...4.. มาตรการ ..2.2...)   
5.2  ประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะ/หน่วยงาน (ถ้ามี) 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่.......6.....กลยุทธ์ที่......2....... มาตรการที่.....2..... 

5.7 อัตลักษณ์นสิิต 5 ก** (บังคับกรอก ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 กรณีทีส่อดคล้องกับอัตลักษณ์บัณฑติ) 
         ไม่มี 
5.8 บริการวิชาการ (กรณีโครงการที่ด าเนินงานตามพันธกิจที่ 3 ด้านบรกิารวิชาการ) ** 
         ไม่มี 
 

6.  ผู้รับผิดชอบ  
 6.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ    งานบริการการศึกษา ส านกังานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร ์    

6.2 ผู้รับผิดชอบ         นางสาวพิศมัย    แกล้วเกษตรกรณ ์  โทร 2052 
6.3 ผู้ประสานงาน      นายมาโนช แตงตุ้ม    โทร 2047 

  นางสาวสุกัญญา     เกิดบึงพร้าว  โทร 2052  
6.4 ผู้รายงานผล        นายมาโนช แตงตุ้ม    โทร 2047 

 

 7. หลักการและเหตุผล 
 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มีหน้าที่ผลิตนิสิตระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก เพื่อตอบสนอง
นโยบายของมหาวิทยาลัย สนองความต้องการของประชาชน และสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ อีกทั้ง              
ยังสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล คือ การกระจายโอกาสทางการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ จึงได้เล็งเห็นความส าคัญในการเผยแพร่
หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน รวมทั้งกิจกรรมด้านต่าง ๆ ของนิสิตในระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัย ให้เป็นที่รู้จักอย่าง
แพร่หลาย 
 ดังนั้น เพื่อให้หลักสูตรของคณะมนุษยศาสตร์ ในสาขาวิชาต่างๆ เป็นที่รู้จักในสถาบันการศึกษา องค์กร และบุคคลทั่วไป           
คณะมนุษยศาสตร์ จึงได้จัดโครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรต่าง ๆ ของคณะมนุษยศาสตร์ ข้ึนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ความ
เข้าใจในรายละเอียดของแต่ละหลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอน อีกทั้งยังสร้างแรงจูงใจในการเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรต่าง ๆ ของ         
คณะมนุษยศาสตร์ 
 
 



  
 

8. วัตถุประสงค ์
1.  เพื่อประชาสัมพันธ์รายละเอียดหลักสูตรของคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลยันเรศวร แก่กลุ่มนักเรียนและบุคคล

กลุ่มเป้าหมาย 
2. เพื่อเป็นการแนะแนวการศึกษาต่อระดับอดุมศึกษา ส าหรับโรงเรยีนกลุ่มเปา้หมาย 
3. เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจแก่กลุ่มนักเรียนเป้าหมาย ในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา 

 

9.  เป้าหมายของโครงการ 
     9.1. เป้าหมายการด าเนินงาน ประกอบด้วย 
 1. นิสิต      จ านวน  180  คน  

2. อาจารย์/บุคลากร   จ านวน   20   คน 

9.2. กิจกรรม/เนื้อหาท่ีจะด าเนินการ 
1. ด าเนินการประชาสมัพันธ์รายละเอียดหลักสตูรของคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลยันเรศวร โน้มนา้วใจแก่กลุ่มนักเรยีน

และบุคคลกลุม่เป้าหมายให้เกดิความสนใจในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา 
   

10. งบประมาณด าเนินการ  
งบประมาณรายได้คณะ จ านวน  60,000 บาท  กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุนการจัดการศึกษา 

ส านักงานเลขานุการคณะ หมวดเงินอุดหนุน โครงการสนับสนุนการประชาสัมพันธ ์โครงการสนับสนุนการประชาสัมพันธ ์(NU-มน-01-22) 
รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 

1. ค่าจ้างท าเอกสารประชาสมัพันธ์หลักสตูร  60,000 บาท 
         รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น            60,000  บาท 

 

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. ขออนุมัติโครงการ 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการฯ 
3. ประชุมวางแผนปฏิบตัิงาน 
4. ประชาสัมพันธ์โครงการ 

            

ขั้นด าเนินการ (D) 
- ด าเนินโครงการตามที่ประชุม
วางแผน 

            

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. ประเมินผลโครงการ 
2. สรุปโครงการเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะฯ 

            

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)  
- ปรับปรุงโครงการตามผลการ
ประเมินท่ีไดร้ับจากผู้เข้าร่วมโครงการ 

            

 

12.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 
1.  วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม          ระหว่างเดือนตุลาคม 2557 – เดือนกันยายน 2558 
2.  สถานท่ีจัดกิจกรรม     คณะมนุษยศาสตร ์   
      



  
 

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. หลักสูตรต่างๆ ของคณะมนุษยศาสตร์ เป็นที่ รู้จักของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย 

สถาบันการศึกษา องค์กร และบุคคลทั่วไป 
2. นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย ได้แนวทางการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา และทราบถึงแนว

การประกอบอาชีพในอนาคต 

 

14. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPI) 
ปริมาณ คุณภาพ เวลา ต้นทุน 

มีผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 ข้ึนไป 

ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึง
พอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 

สามารถด าเนินโครงการให้
เป็นไปตามแผนปฏิบัติการฯ 

เป็นไปตามงบประมาณที่
ก าหนดไว้ตามแผน 

 
15. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.................        สมศ.   ตัวช้ีวัดที่.................         
 สกอ.    ตวัช้ีวัดที่.....2.9......       สงป.   ตัวช้ีวัดที่................. 

 

16. การติดตามและประเมินผลโครงการ (โปรดระบุให้ชัดเจน)  
1.  ให้นิสิตตอบ แบบสอบถาม  และประเมินผลจากแบบสอบถาม 
2.  น าผลการประเมินเสนอคณะกรรมการประจ าคณะฯ เพื่อทราบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
งานวิจัยและบริการวิชาการ ส านักงานเลขานุการคณะ คณะมนษุยศาสตร์ 

 
1.  ชื่อโครงการ (ระดับ 1)    โครงการสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ 

2. ชื่อโครงการ (ระดับ 2)     โครงการจัดท าเอกสารความรู้เกี่ยวกับงานวิจัยและบริการวิชาการ 

    กิจกรรม เอกสารเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการงานวิจัยและบริการวิชาการ 

    กิจกรรม KM การจัดการความรู้เกี่ยวกับงานวิจัยและบริการวิชาการ 

3.  รหัสโครงการ      NU-มน-01-023  

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

5.  ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ 
5.1  ประเด็นยุทธศาสตรม์หาวิทยาลัย  
  เป็นเลิศทางการวิจัย (กลยุทธ์ท่ี.....1...มาตรการ...3.3...)    
 ผลิตบณัฑติมีคณุภาพ ท างานได้รับค่าตอบแทนสูง (กลยุทธ์ที่.......มาตรการ.....)    
 ความสัมพันธ์กับศิษยเ์ก่าอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน (กลยุทธ์ที่.......มาตรการ.........)    

  ระบบบริหารในหลักธรรมาภบิาลและโปร่งใสตรวจสอบได้ (กลยุทธ์ที่ ..... มาตรการ .....)   
5.2  ประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะ/หน่วยงาน (ถ้ามี) 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่.......1.....กลยุทธ์ที่......4....... มาตรการที่.....1..... 

5.3 อัตลักษณ์นสิิต 5 ก** (บังคับกรอก ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 กรณีทีส่อดคล้องกับอัตลักษณ์บัณฑติ) 
         ไม่มี 
5.4 บริการวิชาการ (กรณีโครงการที่ด าเนินงานตามพันธกิจที่ 3 ด้านบรกิารวิชาการ) ** 
         มี 

5.4.1 เป้าหมายตัวช้ีวัด 
เป้าหมายตัวบ่งชี้ เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เชิงเวลา เชิงต้นทุน 

   ผลลัพธ์ ความรู้ความเข้าใจของ
กลุ่มเป้าหมายท่ีมีความรู้เพิ่มขึ้น 

ความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 ขึ้นไป 

- - 

   ผลผลิต กลุ่มเป้าหมายสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ได้จริง 

 

 วิธีถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชน กิจกรรม KM แลกเปลีย่นเรยีนรู้เกีย่วกับงานวิจัยและบริการวิชาการการ 
 

6.  ผู้รับผิดชอบ  
 6.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ    งานวิจัยและบริการวิชาการ ส านักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร ์   

6.2 ผู้รับผิดชอบ         นางวรรณภา  แตงตุ้ม    โทร. 2072 
6.3 ผู้ประสานงาน      นางวรรณภา  แตงตุ้ม    โทร. 2072  
6.4 ผู้รายงานผล        นางวรรณภา  แตงตุ้ม    โทร. 2072 
 
 
 
 
 



  
 

 7. หลักการและเหตุผล 
 คณะมนุษยศาสตร์ เป็นสถาบันอุดมศึกษาซึ่งถือเป็นหน่วยงานที่เป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ ท าหน้าที่ในการพัฒนา บุคลากร 
หน่วยงาน ชุมชนและสังคม ทางวิชาการหรือการพัฒนาความรู้  ตลอดจนความเข้มแข็งของประเทศชาติให้มีความพร้อมสู่การเป็น
ประชาคมอาเซียนและพร้อมสู่การเป็นหนึ่งในสมาชิกประชาคมโลก จากองค์ความรู้ที่คณะฯ มีมาจัดบริการวิชาการให้สอดคล้องกับ
ความต้องการน าไปใช้ประโยชน์ของบุคลากร หน่วยงาน หรือชุมชน รวมทั้งการน าองค์ความรู้จากการวิจัยหรือการค้นคว้าไปใช้ในการ
ให้บริการทางวิชาการเพื่อพัฒนาสังคมและสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ ตลอดจนน าผลความรู้และ
ประสบการณ์จากการบริการวิชาการสู่การพัฒนาและการบรูณาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย    
 งานวิจัยและบริการวิชาการ  ได้ เล็ งเห็นความส าคัญของการบริการวิชาการเพื่ อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุน                       
การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการที่เป็นประโยชน์  จึงได้บรรจุโครงการการจัดการความรู้เกี่ยวกับงานวิจัยและ
บริการวิชาการ ไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปีเพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้และข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ เกี่ยวกับงานวิจัยและบริการ
วิชาการ  เพื่อน าไปสู่การปฏิบัติที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง หน่วยงาน และชุมชนทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย                 
ในเชิงศึกษาความรู้เพิ่มเติม  ติดตามข้อมูลข่าวสาร และรับทราบแนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ และประโยชน์อื่นใดที่ผู้สนใจ
สามารถน าไปใช้ได้อีกตามวัตถุประสงค์ 
 

8. วัตถุประสงค ์
1.  เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ  แจ้งข้อมูลข่าวสารและแนวปฏิบัติต่าง ๆ  เกี่ยวกับงานวิจัยและบริการวิชาการ เพื่อเป็นการ

น าไปใช้ประโยชน์ทางวิชาการหรือวิชาชีพของตนเอง หน่วยงาน หรือชุมชนทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
 

9.  เป้าหมายของโครงการ 
     9.1. เป้าหมายการด าเนินงาน ประกอบด้วย 
 กิจกรรม  เอกสารเผยแพร่ความรูท้างวิชาการงานวิจัยและบริการวชิาการ 

1. อาจารย์และเจ้าหน้าที่   จ านวน   100   คน 
 กิจกรรม  KM การจัดการความรู้เกี่ยวกับงานวิจัยและบริการวิชาการ 

1. อาจารย์และเจ้าหน้าที่   จ านวน    30   คน 
 

9.2. กิจกรรม/เนื้อหาท่ีจะด าเนินการ 
  กิจกรรม  เอกสารเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการงานวิจัยและบริการวชิาการ 

1. จัดท าเอกสารเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ  แจ้งขอ้มูลข่าวสาร  และแนวปฏิบัติต่างๆ  เกี่ยวกับงานวิจัยและบริการ
วิชาการ 

2. แจกประชาสมัพันธ์ให้แก่อาจารยแ์ละเจา้หน้าท่ีได้เพื่อใช้ประโยชน์   

กิจกรรม  KM การจัดการความรู้เกี่ยวกับงานวิจัยและบริการวิชาการ 
 1.  จัดประชุม KM เพื่อการจัดการความรูเ้กี่ยวกับงานวิจัยและบริการวิชาการ  

 2.  แลกเปลี่ยนรู้ร่วมกันระหว่างวทิยากร ผู้มีประสบการณ์ และผู้วิจยั 
   

10. งบประมาณด าเนินการ  
กิจกรรม  เอกสารเผยแพร่ความรูท้างวิชาการงานวิจัยและบริการวชิาการ 
งบประมาณรายได้คณะ จ านวน  5,000 บาท  กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุนการจัดการศึกษา 

ส านักงานเลขานุการคณะ หมวดเงินอุดหนุน โครงการสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ โครงการจัดท าเอกสารความรู้เกี่ยวกับงานวิจัยและ
บริการวิชาการ (NU-มน-01-023) 

รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
1. ค่าถ่ายเอกสาร    1,000   บาท 
2. ค่าจ้างจัดท าแผ่นพับประชาสัมพันธ์/booklet 2,000   บาท 
3. ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ   1,500   บาท 
 



  
 

4. ค่าวัสด ุ        500  บาท 
         รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น             5,000  บาท 

หมายเหตุ  ทุกรายการถัวเฉลี่ย 
 

กิจกรรม  KM การจัดการความรู้เกี่ยวกับงานวิจัยและบริการวิชาการ 
งบประมาณรายได้คณะ จ านวน  15,000 บาท  กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุนการจัดการศึกษา 

ส านักงานเลขานุการคณะ หมวดเงินอุดหนุน โครงการสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ โครงการจัดท าเอกสารความรู้เกี่ยวกับงานวิจัยและ
บริการวิชาการ (NU-มน-01-023) 

รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
1.     ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก   3,000 บาท 
2. ค่าตอบแทนวิทยากรภายใน   1,500 บาท 
3. ค่าที่พักวิทยากร    1,500 บาท 
4. ค่าเดินทางวิทยากร    3,000 บาท 
5. ค่าอาหาร อาหารว่างและน้ าดื่ม  4,000 บาท 
6. ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  1,000 บาท 
7. ค่าถ่ายเอกสาร       500  บาท 
8. ค่าวัสด ุ        500   บาท          

รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น           15,000    บาท 
หมายเหตุ  ทุกรายการถัวเฉลี่ย 

 

11. ขั้นตอนและแผนการด าเนินงาน   (PDCA)  
กิจกรรม  เอกสารเผยแพร่ความรูท้างวิชาการงานวิจัยและบริการวชิาการ 

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) 
- ส ารวจข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย 
- ส ารวจทรัพยากรบุคลากร วัสดุ 
หน่วยงาน และงบประมาณ 

            

ขั้นด าเนินการ (D) 
- ขออนุมัติด าเนินโครงการ 
- ประชุมจัดเตรียมการด าเนินงาน 
- ประสานงานเชิญวิทยากร 

            

- ประชาสัมพันธ์ 
- ด าเนินโครงการตามแผนฯ 
- ประเมินผลการด าเนินงาน   

            

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
- สรุปประเมินและรายงานผล  

            

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)  
 - น าข้อเสนอแนะไปพิจารณาเพื่อ    
วางแผนการด าเนินโครงการในปีตอ่ไป 

            

 
 
 
 



  
 

กิจกรรม  KM การจัดการความรู้เกี่ยวกับงานวิจัยและบริการวิชาการ 
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) 
- สอบถาม/ส ารวจกลุ่มเป้าหมาย 
- ส ารวจทรัพยากรบุคลากร วัสดุ 
หน่วยงาน และงบประมาณ 

            

ขั้นด าเนินการ (D) 
- ขออนุมัติด าเนินโครงการ 
- ประชุมจัดเตรียมการด าเนินงาน 
- ประสานงานเชิญวิทยากร 

            

- ประชาสัมพันธ์ 
- ด าเนินโครงการตามแผนฯ 
- ประเมินผลการด าเนินงาน   

            

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
- สรุปประเมินและรายงานผลการ
ด าเนินงาน 

            

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)  
 - น าข้อเสนอแนะไปพิจารณาเพื่อ    
วางแผนการด าเนินโครงการในปีตอ่ไป 

            

 

12.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 
กิจกรรม  เอกสารเผยแพร่ความรูท้างวิชาการงานวิจัยและบริการวชิาการ 

1.  วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม          ระหว่างเดือนตุลาคม 2557 – เดือนกันยายน 2558 
2.  สถานท่ีจัดกิจกรรม     คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 

กิจกรรม  KM การจัดการความรู้เกี่ยวกับงานวิจัยและบริการวิชาการ 
1.  วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม          ระหว่างเดือนตุลาคม 2557 – เดือนกันยายน 2558 
2.  สถานท่ีจัดกิจกรรม     คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร   

      
13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. อาจารย์และเจ้าหน้าที่ ได้รับความรู้ รับทราบข้อมูลข่าวสาร และแนวปฏิบัติต่าง ๆ เกี่ยวกับงานวิจัยและบริการวิชาการ 
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ทางวิชาการหรือวิชาชีพของตนเอง หน่วยงาน หรือชุมชนทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

 

14. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPI) 
ปริมาณ คุณภาพ เวลา ต้นทุน 

1. ความพึงพอใจของ
กลุ่มเป้าหมาย ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 85                      
2. กลุ่มเป้าหมายสามารถน า
ความรู้ไปใช้ประโยชนไ์ด้จริง 

กลุ่มเป้าหมายมีความรู้และ  
มีความเข้าใจเพิม่มากข้ึน  

- - 

 
 
 



  
 

15. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.................        สมศ.   ตัวช้ีวัดที่................         
 สกอ.    ตัวช้ีวัดที่.....7.1......       สงป.   ตัวช้ีวัดที่................. 

 

16. การติดตามและประเมินผลโครงการ (โปรดระบุให้ชัดเจน)  
1.  แจกแบบประเมินผูเ้ข้าร่วมโครงการเพื่อประเมินผลโครงการ 
2.  สรุปประเมินและรายงานผลการด าเนินงานต่อผู้บรหิารและคณะกรรมการฯ 
3.  น าข้อเสนอแนะที่ไดร้ับจากการประเมินไปวางแผนการจัดกิจกรรมโครงการในปีต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
งานวิจัยและบริการวิชาการ ส านักงานเลขานุการคณะ คณะมนษุยศาสตร์ 

 
1.  ชื่อโครงการ (ระดับ 1)    โครงการสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ 

2. ชื่อโครงการ (ระดับ 2)     โครงการจัดท าเอกสารเชิงวิชาการ สังเคราะห์งานวิจัยมนุษยวิเทศคดี 

3.  รหัสโครงการ      NU-มน-01-024  

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

5.  ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ 
5.1  ประเด็นยุทธศาสตรม์หาวิทยาลัย  
  เป็นเลิศทางการวิจัย (กลยุทธ์ท่ี.....1...มาตรการ...3.3...)    
 ผลิตบณัฑติมีคณุภาพ ท างานได้รับค่าตอบแทนสูง (กลยุทธ์ที่.......มาตรการ.....)    
 ความสัมพันธ์กับศิษยเ์ก่าอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน (กลยุทธ์ที่.......มาตรการ.........)    

  ระบบบริหารในหลักธรรมาภบิาลและโปร่งใสตรวจสอบได้ (กลยุทธ์ที่ ..... มาตรการ .....)   
5.2  ประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะ/หน่วยงาน (ถ้ามี) 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่.......1.....กลยุทธ์ที่......4....... มาตรการที่.....1..... 

5.3 อัตลักษณ์นสิิต 5 ก** (บังคับกรอก ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 กรณีทีส่อดคล้องกับอัตลักษณ์บัณฑติ) 
         ไม่มี 
5.4 บริการวิชาการ (กรณีโครงการที่ด าเนินงานตามพันธกิจที่ 3 ด้านบรกิารวิชาการ) ** 
         ไม่มี 
 

6.  ผู้รับผิดชอบ  
 6.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ    งานวิจัยและบริการวิชาการ ส านักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร ์   

6.2 ผู้รับผิดชอบ         นางสาวพรภุทชรี  โพธ์ิทอง   โทร 2094 
6.3 ผู้ประสานงาน      นางสาวพรภุทชรี  โพธ์ิทอง   โทร 2094  
6.4 ผู้รายงานผล        นางสาวพรภุทชรี  โพธ์ิทอง   โทร 2094 

 

 7. หลักการและเหตุผล 
 คณะมนุษยศาสตร์ ได้ก าหนดนโยบายการพัฒนาคณะให้สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยนเรศวรและ พันธกิจระดับชาติ 
คือ การเตรียมพร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ในปี 2558 จึงได้จัดท าเอกสารประชาสัมพันธ์เชิงวิชาการ “สังเคราะห์งานวิจัย              
มนุษยวิเทศคดี” ขึ้น โดยจะน าเสนอและเผยแพร่ความรู้ด้านมนุษยศาสตร์ในมุมมองที่หลากหลาย บทวิเคราะห์ ข้อมูลข่าวสาร             
ทางการศึกษา งานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อนักวิชาการ คณาจารย์และนิสิต ตลอดจนความรู้หรือนวัตกรรมด้านมนุษยศาสตร์ เพื่อเป็น
สื่อเชื่อมสัมพันธ์และความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตลอกจนประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่าง
สมบูรณ์   
 

8. วัตถุประสงค ์
1.  เพื่อเผยแพร่บทความเชิงวิชาการ บทวิเคราะห์ ข้อมูลข่าวสารทางการศึกษา งานวิจัยท่ีเป็นประโยชน์ต่อนักวิชาการ 

คณาจารย์ และนิสติ ตลอดจนความรู้หรือนวตักรรมด้านมนุษยศาสตร์ในระดับชาติและนานาชาติ 
2.  เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางด้านวิชาการและส่งเสริมการสร้างเครือข่ายบริการวิชาการสูส่ังคม 



  
 

 
9.  เป้าหมายของโครงการ 
     9.1. เป้าหมายการด าเนินงาน ประกอบด้วย 

1. อาจารย์/บุคลากร  จ านวน     50   คน 
2. นิสิต    จ านวน   100   คน 
3. บุคคลและหน่วยงานภายนอก จ านวน   100   คน 

 

9.2. กิจกรรม/เนื้อหาท่ีจะด าเนินการ 
1.  เผยแพร่ 4 เดือน/ 1 ฉบับ รวมเป็นจ านวนท้ังสิ้น 3  ฉบับ/ปี    
   

10. งบประมาณด าเนินการ  
งบประมาณรายได้คณะ จ านวน  30,000 บาท  กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุนการจัดการศึกษา 

ส านักงานเลขานุการคณะ หมวดเงินอุดหนุน โครงการสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ โครงการจัดท าเอกสารเชิงวิชาการ สังเคราะห์งานวิจัย
มนุษยวิเทศคดี (NU-มน-01-024) 

รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
1. ค่าจัดพิมพ์เอกสาร   20,000   บาท    
2. ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเอกสาร      5,000   บาท    
3. ค่าวัสด ุ      3,000 บาท 
4. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัิงานให้ราชการ   2,000  บาท           

รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น             30,000  บาท 
หมายเหตุ  ทุกรายการถัวเฉลี่ย 

 

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. ขออนุมัติด าเนินโครงการ 

            

ขั้นด าเนินการ (D)                        
1. จัดประชุมกองบรรณาธิการ 1 ครั้ง/
ฉบับ เพื่อระดมความคิดเห็นและ
รวบรวมข้อมลูข่าวสารในการจดัท า
ข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์คณะฯ  
2. จัดท าต้นฉบับข่าวสารและส่งกอง
บรรณาธิการตรวจแก้ไขก่อนตีพิมพ์          
3. ติดต่อประสานงานโรงพิมพ์เพื่อส่ง
ต้นฉบับจัดพิมพ์ข่าวสาร                 
4. ด าเนินการเผยแพร่ และเบิก
ค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์   

            

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
- สรุปประเมินและรายงานผล  

            

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)  
 - สรุปผลการประเมินเสนอต่อ 
คณะผู้บริหารคณะฯ 

            



  
 

12.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 
1.  วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม          ระหว่างเดือนตุลาคม 2557 – เดือนกันยายน 2558 
2.  สถานท่ีจัดกิจกรรม     คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร 

     

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. บุคลากรทั้งภายในคณะ และภายนอกคณะ ได้รับทราบข่าวสารเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน และ ข่าวสารผลงานวิชาการ 

งานวิจัยต่างๆของคณะฯ 

2. คณะมนุษยศาสตร์เกิดภาพลักษณ์ที่ดี และเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย  
 

14. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPI) 
ปริมาณ คุณภาพ เวลา ต้นทุน 

จัดพิมพ์เผยแพร่ให้กับ
หน่วยงานภายในและภายนอก 
จ านวน 500  เล่ม/ฉบับ 

ผู้อ่านมีความพึงพอใจในการ
ได้รับข้อมลูข่าวสารของคณะ
คิดเป็นร้อยละ 80 

ด าเนินการเสร็จสิ้นใน
ระยะเวลาที่ก าหนด 

30,000 บาท 

 

15. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.................        สมศ.   ตัวช้ีวัดที่................. 
 สกอ.    ตัวช้ีวัดที่.....7.1......       สงป.   ตัวช้ีวัดที่................. 

 

16. การติดตามและประเมินผลโครงการ (โปรดระบุให้ชัดเจน)  
1.  แจกแบบสอบถามความพึงพอใจในการรับเอกสารประชาสัมพันธ์เชิงวิชาการ “สังเคราะห์งานวิจัยมนุษยวิเทศคด”ี 
2.  สรุปรายงานผลการด าเนินงานเสนอต่อผูบ้ริหาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



  
 

โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
งานวิจัยและบริการวิชาการ ส านักงานเลขานุการคณะ คณะมนษุยศาสตร์ 

 
1.  ชื่อโครงการ (ระดับ 1)    โครงการสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ 

2. ชื่อโครงการ (ระดับ 2)     โครงการจดหมายข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์คณะฯ "สุวรรณภิงคาร" 

3.  รหัสโครงการ      NU-มน-01-025  

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

5.  ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ 
5.1  ประเด็นยุทธศาสตรม์หาวิทยาลัย  
 เป็นเลิศทางการวจิัย (กลยุทธ์ท่ี.....1...มาตรการ...3.3...)    
 ผลิตบณัฑติมีคณุภาพ ท างานได้รับค่าตอบแทนสูง (กลยุทธ์ที่.......มาตรการ.....)    
 ความสัมพันธ์กับศิษยเ์ก่าอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน (กลยุทธ์ที่.......มาตรการ.........)    

   ระบบบริหารในหลักธรรมาภบิาลและโปร่งใสตรวจสอบได้ (กลยุทธ์ที่ ..4... มาตรการ ..2.2...)   
5.2  ประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะ/หน่วยงาน (ถ้ามี) 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่.......6.....กลยุทธ์ที่......2....... มาตรการที่.....3..... 

5.3 อัตลักษณ์นสิิต 5 ก** (บังคับกรอก ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 กรณีทีส่อดคล้องกับอัตลักษณ์บัณฑติ) 
         ไม่มี 
5.4 บริการวิชาการ (กรณีโครงการที่ด าเนินงานตามพันธกิจที่ 3 ด้านบรกิารวิชาการ) ** 
         ไม่มี 
 

6.  ผู้รับผิดชอบ  
 6.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ    งานวิจัยและบริการวิชาการ ส านักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร ์   

6.2 ผู้รับผิดชอบ         นางสาวสุรีย์พร   ชุมแสง     โทร   2035 
6.3 ผู้ประสานงาน      นางสาวสรุีย์พร   ชุมแสง     โทร   2035  
6.4 ผู้รายงานผล        นางสาวสุรีย์พร   ชุมแสง     โทร   2035 

 

 7. หลักการและเหตุผล 
 ในยุคปัจจุบัน เป็นโลกแห่งการรับรู้ข้อมูลข่าวสารซึ่งมีความส าคัญต่อการศึกษาเป็นอย่างมาก   คณะมนุษยศาสตร์ เป็นองค์กร
หนึ่งที่มีบทบาทโดยตรงในการจัดการศึกษา เพราะประกอบด้วยหลายสาขาวิชา และหลายหน่วยงานที่มุ่งเน้นให้บริการทางด้าน
วิชาการแก่ชุมชน  ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนได้เข้าใจถึงนโยบาย  วัตถุประสงค์  และการด าเนินงานของคณะ  จึงจ าเป็นจะต้องมีการ
ประชาสัมพันธ์ให้สื่อมวลชน   บุคลากรทางการศึกษา   หน่วยงานท้ังภาครัฐ  เอกชน และประชาชนทั่วไปได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว  
เพื่อที่จะได้สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ    อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับคณะได้อีกทาง
หนึ่งด้วย 

 

8. วัตถุประสงค ์
1.  เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมต่างๆของคณะฯในแต่ละเดือนให้แก่บุคลากร  หน่วยงานทางการศึกษา และสาธารณชน

ทั่วไปได้รับทราบ 
2.  เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางด้านวิชาการสูส่าธารณชน 
 



  
 

9.  เป้าหมายของโครงการ 
     9.1. เป้าหมายการด าเนินงาน ประกอบด้วย 

1. อาจารย์/บุคลากร  จ านวน   100   คน 
2. นิสิต   จ านวน   145   คน 

 

9.2. กิจกรรม/เนื้อหาท่ีจะด าเนินการ 
1.  เผยแพร่ 2 เดือน /1 ฉบบั รวมเป็นจ านวนท้ังสิ้น 6  ฉบับ/ปี    
   

10. งบประมาณด าเนินการ  
งบประมาณรายได้คณะ จ านวน  48,000  บาท  กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา  งานสนับสนุนการจัด

การศึกษา ส านักงานเลขานุการคณะ หมวดเงินอุดหนุน โครงการสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ โครงการจดหมายข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์
คณะฯ "สุวรรณภิงคาร" (NU-มน-01-025) 

รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
1.  ค่าจัดrพิมพ์ข่าวสาร (แบบ 2 สี) จ านวน 1,000 เล่ม / ฉบับ    48,000   บาท     

ฉบับละ  8,000 บาท   (รวมทั้งสิ้น 6 ฉบับ )  
จัดท าเป็น  ระยะเวลา 2 เดือน/ 1 ฉบับ               

รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น             48,000  บาท 
 

 

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 ขออนุมัติด าเนินโครงการ  

            

ขั้นด าเนินการ (D)  
1 จัดประชุมกองบรรณาธิการ 1 ครั้ง/
ฉบับ เพื่อระดมความคิดเห็นและ
รวบรวมข้อมลูข่าวสารในการจดัท า
ข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์คณะฯ 
2  จัดท าต้นฉบับข่าวสารและส่งกอง
บรรณาธิการตรวจแก้ไขก่อนตีพิมพ์ 
3. ติดต่อประสานงานโรงพิมพ์เพื่อส่ง
ต้นฉบับจัดพิมพ์ข่าวสารจ านวน  
1,000 เล่ม/ ฉบับ 
4. ด าเนินการเผยแพร ่
5. เบิกค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์จดหมาย
ข่าวสุวรรณภิงคารจ านวน 8,000 บาท 
/ฉบับ 

            

ขั้นสรุปและประเมินผล (C)   
1 จัดท าแบบสอบถามความพึงพอใจใน
การรับข่าวสาร”สุวรรณภิงคาร”  

            

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)   
1. สรุปผลการประเมินเสนอต่อ 
คณะผู้บริหารคณะฯ 

            

 



  
 

12.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 
1.  วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม          ระหว่างเดือนตุลาคม 2557 – เดือนกันยายน 2558 
2.  สถานท่ีจัดกิจกรรม     คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร 

     
13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. บุคลากรทั้งภายในคณะ และภายนอกคณะ ได้รับทราบข่าวสาร กิจกรรมต่างๆ ของคณะฯ 

2. คณะมนุษยศาสตร์เกิดภาพลักษณ์ที่ดี และเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย  
 

14. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPI) 
ปริมาณ คุณภาพ เวลา ต้นทุน 

จัดพิมพ์เผยแพร่ให้กับ
หน่วยงานภายในและภายนอก 
จ านวน 1,000 เล่ม / ฉบับ 

  ผู้อ่านมีความพึงพอใจในการ
ได้รับข้อมลูข่าวสารของคณะ
คิดเป็นร้อยละ 80 

ด าเนินการจัดพิมพ์เผยแพร่
ตรงตามระยะเวลาที่ก าหนด 

- 

 

15. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.................        สมศ.   ตัวช้ีวัดที่................ 
 สกอ.    ตัวช้ีวัดที่.....7.1.......           สงป.   ตัวช้ีวัดที่................. 

 

16. การติดตามและประเมินผลโครงการ (โปรดระบุให้ชัดเจน)  
1.  แบบสอบถามความพึงพอใจในการรับข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ “สุวรรณภิงคาร”  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
งานวิจัยและบริการวิชาการ ส านักงานเลขานุการคณะ คณะมนษุยศาสตร์ 

 
1.  ชื่อโครงการ (ระดับ 1)    โครงการบริหารจัดการองค์กร 

2. ชื่อโครงการ (ระดับ 2)     โครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ 

3.  รหัสโครงการ      NU-มน-01-026  

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

5.  ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ 
5.1  ประเด็นยุทธศาสตรม์หาวิทยาลัย  
  เป็นเลิศทางการวิจัย (กลยุทธ์ท่ี...1...มาตรการ...1.3/1.4...)    
  ผลิตบณัฑิตมีคณุภาพ ท างานได้รับค่าตอบแทนสูง (กลยุทธ์ที่.......มาตรการ.....)    
 ความสัมพันธ์กับศิษยเ์ก่าอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน (กลยุทธ์ที่.......มาตรการ.........)    

  ระบบบริหารในหลักธรรมาภบิาลและโปร่งใสตรวจสอบได้ (กลยุทธ์ที่ ..4... มาตรการ ..2.2...)   
5.2  ประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะ/หน่วยงาน (ถ้ามี) 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่.......6.....กลยุทธ์ที่......4....... มาตรการที่.....3..... 

5.5 อัตลักษณ์นสิิต 5 ก** (บังคับกรอก ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 กรณีทีส่อดคล้องกับอัตลักษณ์บัณฑติ) 
         ไม่มี 
5.4 บริการวิชาการ (กรณโีครงการที่ด าเนินงานตามพันธกิจท่ี 3 ด้านบริการวิชาการ) ** 
         ไม่มี 
 

6.  ผู้รับผิดชอบ  
 6.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ   หน่วยนวัตกรรมมนุษยศาสตร ์งานวิจัยและบริการวิชาการ ส านกังานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์ 

6.2 ผู้รับผิดชอบ         ดร.ทศพล   สุรนครินทร ์   โทร. 2059 
6.3 ผู้ประสานงาน      นางสาวมณีนุช  ประกรรษวัต   โทร. 2059  
6.4 ผู้รายงานผล        นางสาวมณีนุช  ประกรรษวัต   โทร. 2059 
 

 7. หลักการและเหตุผล 
คณะมนุษยศาสตร์เป็นแหล่งผลิตบัณฑิตสายมนุษยศาสตร์ และเป็นแหล่งให้บริการทางวิชาการหลากหลายรูปแบบ ทั้งนี้ก็เพื่อ

มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพท่ีจะน าไปสู่ความสามารถในการแข่งขันกับนานาประเทศ การสร้างเครือข่ายจึงเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ในการสร้าง
และพัฒนาองค์กรให้มีคุณภาพ  และเป็นภารกิจที่สภาบันอุดมศึกษาต้องด าเนินการให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายเพื่อให้เกิดการพัฒนา
อย่างยั่งยืนในระยะยาว ทั้งทางด้านคุณภาพทางวิชาการ และผลงานวิจัยเป็นที่ยอมรับ ทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ               
การพัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการการเรียนการสอนที่ทันสมัยสอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน การแลกเปลี่ยนนิสิตระหว่าง
สถาบันต่างประเทศภายใต้เงื่อนไขทางความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ทางวิชาการ และวัฒนธรรมซึ่งกันและ
กัน โดยใช้หลักการประสานความร่วมมือในลักษณะเครือข่าย ทั้งนี้ รวมถึงการแสวงหาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) 
เพือ่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาศักยภาพในทุกๆด้านของคณะฯในภายหน้าต่อไป 

 



  
 

8. วัตถุประสงค ์
1.  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการสายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
2.  เพื่อแสวงหาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการสายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 

9.  เป้าหมายของโครงการ 
     9.1. เป้าหมายการด าเนินงาน ประกอบด้วย  

1. อาจารย์/บุคลากร  จ านวน  15  คน 

9.2. กิจกรรม/เนื้อหาท่ีจะด าเนินการ 
1. จัดท าความร่วมมือทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศ 
2. แสวงหาความร่วมมือทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศ 
   

10. งบประมาณด าเนินการ  
งบประมาณรายได้คณะ จ านวน  300,000 บาท  กองทุนเพื่อการศึกษา  แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา  งานสนับสนุนการจัด

การศึกษาส านักงานเลขานุการคณะ หมวดเงินอุดหนุน โครงการบริหารจัดการองค์กร โครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ (NU-มน-01-
026) 

รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  250,000  บาท 
2. ค่าของที่ระลึก       7,000  บาท 
3. ค่าเช่าเหมารถพร้อมน้ ามันเชื้อเพลิง   40,000   บาท 
4. ค่าวัสดุอุปกรณ ์       3000   บาท 
   รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น        300,000  บาท 

 

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. วางแผนการเดินทางไปจัดท าความ
ร่วมมือทางวิชาการ(MOU) 
2. ประชุมผู้เกีย่วข้องในการเดินทางไป
แสวงหาหรือเจรจาการจัดท า MOU 

            

ขั้นด าเนินการ (D) 
1. ขออนุมัติด าเนินโครงการ 
2. ประชุมเตรียมด าเนินโครงการ 
3. ติดต่อประสานงานไปยังหน่วยงานท่ีจะ
เดินทางไปท า MOU 
4. วางแผนการเดินทาง และติดตอ่ท่ีพัก 
พาหนะที่ใช้ในการเดินทาง พร้อมจัดท า
ก าหนดการ  
5. ด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัตกิาร 

            

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. จัดท าสรุปและรายงานผลการด าเนินงาน 

            

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)  
- รายงานคณะ และน าผลไปพัฒนาโครงการ
ปีต่อไป 

            

 



  
 

12.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 
1.  วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม      ระหว่างเดือนตุลาคม 2557 – เดือนกันยายน 2558 
2.  สถานท่ีจัดกิจกรรม     หน่วยงานภาครัฐและเอกชน/สถาบัน/องค์กรทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ  

      
13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. คณะฯ มีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ร่วมกับองค์กรทั้งหน่วยงาน 
ภายในและต่างประเทศ 

2. มีกิจกรรมที่มาจากการลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ร่วมกับองค์กรทั้ง
หน่วยงานภายในและต่างประเทศ ท่ีเป็นประโยชน์แก่บุคลากรและนิสิตคณะมนุษยศาสตร์ 

3. คณะฯมีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการเพิ่มขึ้น 
 

14. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPI) 
ปริมาณ คุณภาพ เวลา ต้นทุน 

มีการด าเนินโครงการ อย่าง
น้อย 1 ครั้งต่อปี งบประมาณ 

- - - 

 

15. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.................        สมศ.   ตัวช้ีวัดที่................         
 สกอ.    ตัวช้ีวัดที่.....4.........        สงป.   ตัวช้ีวัดที่................. 

 

16. การติดตามและประเมินผลโครงการ (โปรดระบุให้ชัดเจน)  
1.  จัดท าสรุปรายงานผลการด าเนนิงานเสนอต่อคณะฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
งานวิจัยและบริการวิชาการ ส านักงานเลขานุการคณะ คณะมนษุยศาสตร์ 

 
1.  ชื่อโครงการ (ระดับ 1)    โครงการส่งเสริมพัฒนาการวิจัย/นวัตกรรม 

2. ชื่อโครงการ (ระดับ 2)     โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ 

3.  รหัสโครงการ      NU-มน-01-027  

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

5.  ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ 
5.1  ประเด็นยุทธศาสตรม์หาวิทยาลัย  
  เป็นเลิศทางการวิจัย (กลยุทธ์ท่ี...1...มาตรการ...1.3....)    
  ผลิตบณัฑิตมีคณุภาพ ท างานได้รับค่าตอบแทนสูง (กลยุทธ์ที่.......มาตรการ.....)    
 ความสัมพันธ์กับศิษยเ์ก่าอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน (กลยุทธ์ที่.......มาตรการ.........)    

  ระบบบริหารในหลักธรรมาภบิาลและโปร่งใสตรวจสอบได้ (กลยุทธ์ที่ ..... มาตรการ .....)   
5.2  ประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะ/หน่วยงาน (ถ้ามี) 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่.......2.....กลยุทธ์ที่......3....... มาตรการที่.....2..... 

5.6 อัตลักษณ์นสิิต 5 ก** (บังคับกรอก ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 กรณีทีส่อดคล้องกับอัตลักษณ์บัณฑติ) 
         ไม่มี 
5.4 บริการวิชาการ (กรณโีครงการที่ด าเนินงานตามพันธกิจท่ี 3 ด้านบริการวิชาการ) ** 
         ไม่มี 
 

6.  ผู้รับผิดชอบ  
 6.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ    งานวิจัยและบริการวิชาการ ส านกังานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร ์   

6.2 ผู้รับผิดชอบ         นางสาวพรภุทชรี  โพธ์ิทอง  โทร 2094 
6.3 ผู้ประสานงาน      นางสาวพรภุทชรี  โพธ์ิทอง  โทร 2094  
6.4 ผู้รายงานผล        นางสาวพรภุทชรี  โพธ์ิทอง  โทร 2094 

 

 7. หลักการและเหตุผล 
 การสนับสนุน ส่งเสริม การวิจัย เป็นพันธกิจหนึ่งที่ส าคัญของคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อให้บุคลากรมี            
ความพร้อมด้านการวิจัย โดยการสร้างและพัฒนานักวิจัย ทั้งนักวิจัยใหม่ และนักวิจัยที่มีประสบการณ์วิจัยในเรื่องที่เกี่ยวข้องให้มี
ศักยภาพ เพิ่มขีดความสามารถในการด าเนินการวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ท่ีมุ่งมั่นจะเป็นเลิศ
ด้านการวิจัย โดยจะเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย         
  งานวิจัยและบริการวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์ เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจด้านการสนับสนุน ส่งเสริม ให้บุคลากรภายในคณะฯ 
ด าเนินการวิจัย เพื่อให้มีนักวิจัยและผลงานวิจัยเพิ่มมากขึ้น และได้เล็งเห็นถึงความส าคัญดังกล่าวข้างต้น จึงได้จัดโครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ขึ้น เพื่อเป็นการสนับสนุนให้บุคลากร
คณะได้มีโอกาสเดินทางไปน าเสนอผลงานวิจัย นอกจากนั้น ยังเป็นส่วนหนึ่งของการประกันคุณภาพการศึกษาด้านการวิจัยของ          
คณะ และเป็นการเผยแพร่ความรู้จากผลงานวิจัยสู่สังคมได้เป็นอย่างดี 
 
 



  
 

8. วัตถุประสงค ์
1.  เพื่อเป็นทุนสนับสนุนการไปน าเสนอผลงานวิจัยแก่บุคลากรคณะมนุษยศาสตร์   
2.  เพื่อเป็นการกระตุ้น ส่งเสริมให้บุคลากรขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
3.  เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานวิจยัของคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 

9.  เป้าหมายของโครงการ 
     9.1. เป้าหมายการด าเนินงาน ประกอบด้วย  

1. อาจารย์/บุคลากร  จ านวน   5  คน 

9.2. กิจกรรม/เนื้อหาท่ีจะด าเนินการ 
1. สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ส าหรับบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์ 
2. คณะฯ มผีลงานวิจยัที่ไดร้ับการน าเสนอในระดับชาติและนานาชาติเพิ่มขึ้น 
   

10. งบประมาณด าเนินการ  
งบประมาณรายได้คณะ จ านวน  150,000 บาท  กองทุนวิจัย แผนงานวิจัย งานวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี ส านักงาน

เลขานุการคณะ หมวดเงินอุดหนุน โครงการส่งเสริมพัฒนาการวิจัย/นวัตกรรม โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการน าเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติและนานาชาติ (NU-มน-01-027) 

รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเพื่อน าเสนอผลงานวิจยั ภายในประเทศ     50,000  บาท 
2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเพื่อน าเสนอผลงานวิจยั ในต่างประเทศ    100,000  บาท 
           รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น            150,000  บาท 

หมายเหตุ ทุกรายการถัวเฉลี่ย 
 

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. ส ารวจความต้องการน าเสนอ
ผลงานของบุคลากร 

            

ขั้นด าเนินการ (D) 
1. ขออนุมัติด าเนินโครงการ 
2. ประชุมจัดเตรียมงานโครงการ  
3. ประชาสมัพันธ์เชิญชวน 
4. ประสานงาน ให้บริการ และอ านวย
ความสะดวก 
5. ด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ 

            

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. จัดท าสรุปและรายงานผล              
การด าเนินงาน 

            

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)  
- รายงานคณะ และน าผลไปพัฒนา
โครงการปตี่อไป 

            

 
 
 
 



  
 

12. วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 
1.  วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม          ระหว่างเดือนตุลาคม 2557 – เดือนกันยายน 2558 
2.  สถานท่ีจัดกิจกรรม     ภายในประเทศและต่างประเทศ     
  

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. คณาจารย์มีความตื่นตัวในการท าผลงานวิจัยเพิ่มมากขึ้น 
2. นักวิจัยสามารถเผยแพร่ผลงานวิจัยให้เป็นที่รู้จักในวงวิชาการ 

 

14. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPI) 
ปริมาณ คุณภาพ เวลา ต้นทุน 

มีผลงานวิจยัที่ได้น าเสนอ                 
ในเวทีสัมมนา ประชุม
วิชาการอย่างน้อย 5 ผลงาน
ต่อปีงบประมาณ 

1. ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อย
กว่า 3.51 ขึ้นไป               
2. ข้อเสนอแนะในการพัฒนา
กิจกรรมในปตี่อไป 

ด าเนินการเสร็จสิ้นใน
ระยะเวลาที่ก าหนด 

150,000 บาท 

 

15. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.................        สมศ.   ตัวช้ีวัดที่................ 
 สกอ.    ตัวช้ีวัดที่.....4.........        สงป.   ตัวช้ีวัดที่................. 

 

16. การติดตามและประเมินผลโครงการ (โปรดระบุให้ชัดเจน)  
1.  แจกแบบสอบถามเพื่อสอบถามความต้องการและความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
2.  สรปุรายงานผลการด าเนินงานเสนอต่อผูบ้ริหาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
งานวิจัยและบริการวิชาการ ส านักงานเลขานุการคณะ คณะมนษุยศาสตร์ 

 
1.  ชื่อโครงการ (ระดับ 1)    โครงการส่งเสริมพัฒนาการวิจัย/นวัตกรรม 

2. ชื่อโครงการ (ระดับ 2)     โครงการคลีนิควิจัย 

3.  รหัสโครงการ      NU-มน-01-028  

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

5.  ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ 
5.1  ประเด็นยุทธศาสตรม์หาวิทยาลัย  
  เป็นเลิศทางการวิจัย (กลยุทธ์ท่ี...1...มาตรการ...1.3....)    
  ผลิตบณัฑิตมีคณุภาพ ท างานได้รับค่าตอบแทนสูง (กลยุทธ์ที่.......มาตรการ.....)    
 ความสัมพันธ์กับศิษยเ์ก่าอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน (กลยุทธ์ที่.......มาตรการ.........)    

  ระบบบริหารในหลักธรรมาภบิาลและโปร่งใสตรวจสอบได้ (กลยุทธ์ที่ ..... มาตรการ .....)   
5.2  ประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะ/หน่วยงาน (ถ้ามี) 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่.......2.....กลยุทธ์ที่......3....... มาตรการที่.....1..... 

5.7 อัตลักษณ์นสิิต 5 ก** (บังคับกรอก ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 กรณีทีส่อดคล้องกับอัตลักษณ์บัณฑติ) 
         ไม่มี 
5.4 บริการวิชาการ (กรณโีครงการที่ด าเนินงานตามพันธกิจท่ี 3 ด้านบริการวิชาการ) ** 
         ไม่มี 
 

6.  ผู้รับผิดชอบ  
 6.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ    งานวิจัยและบริการวิชาการ ส านกังานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร ์   

6.2 ผู้รับผิดชอบ         นางสาวพรภุทชรี  โพธ์ิทอง  โทร 2094 
6.3 ผู้ประสานงาน      นางสาวพรภุทชรี  โพธ์ิทอง  โทร 2094 
6.4 ผู้รายงานผล        นางสาวพรภุทชรี  โพธ์ิทอง  โทร 2094 
 

 7. หลักการและเหตุผล 
 ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์ในด้านการวิจัยให้มีคุณภาพ มาตรฐาน เน้นการวิจัยในท้องถิ่น
ภาคเหนือตอนล่าง ระดับประเทศ ระดับอาเซียน และระดับนานาชาติ กลยุทธ์ท่ี 2 การพัฒนาความเข้มแข็งที่ยั่งยืนด้านการวิจัยของ
คณะมนุษยศาสตร์นั้น 
 งานวิจัยและบริการวิชาการ ในฐานะที่เป็นหน่วยงานหนึ่งภายใต้คณะมนุษยศาสตร์ ที่มีหน้าที่ในการดูแลงานที่เกี่ยวข้องกับ
งานวิจัย และบริการวิชาการ ของคณะมนุษยศาสตร์ จึงได้เล็งเห็นประโยชน์ของการท าโครงการคลินิกวิจัย โดยมีวัตถุประสงค์                
เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิทั้งจากภายในและภายนอกคณะฯ เพื่อท าหน้าที่เป็นที่ผู้ทรงคุณวุฒิอ่านบทความวิจัยให้แก่ นักวิจัย ที่เป็น
บุคลากรของคณะมนุษยศาสตร์ทั้งสายสนับสนุนและสายวิชาการ อันจะเป็นการก าหนดทิศทางวิจัยของคณะมนุษยศาสตร์อีก                
ทางหนึ่ง 
 

8. วัตถุประสงค ์
1.  เพื่อด าเนินการให้ค าปรึกษาและอ่านบทความวิจยัจากผู้ทรงคุณวุฒิ ให้แก่นักวิจัยที่เป็นบุคลากรของคณะมนุษยศาสตร์ 
 

 



  
 

9.  เป้าหมายของโครงการ 
     9.1. เป้าหมายการด าเนินงาน ประกอบด้วย  

1. อาจารย์/บุคลากร  จ านวน   10  คน 

9.2. กิจกรรม/เนื้อหาท่ีจะด าเนินการ 
1. แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ ท่ีท าหน้าทีใ่ห้ค าปรึกษาและอ่านบทความวิจยัให้แก่นักวิจัยในคณะมนุษยศาสตร์ 
   

10. งบประมาณด าเนินการ  
งบประมาณรายได้คณะ จ านวน  25,000 บาท  กองทุนวิจัย  แผนงานวิจัย  งานวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี  ส านักงาน

เลขานุการคณะ  หมวดเงินอุดหนุน  โครงการส่งเสริมพัฒนาการวิจัย/นวัตกรรม  โครงการคลีนิควิจัย (NU-มน-01-028) 
รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 

1. ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ             15,000 บาท 
2. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัิงานให้ราชการ  2,000 บาท 
3. ค่าจัดส่งเอกสาร    2,000 บาท 
4. ค่าวัสดุเพื่อการประชาสัมพันธ์   3,000  บาท 
5. ค่าวัสดุส านักงาน    1,000 บาท 
6. ค่าอาหาร และอาหารว่าง   2,000  บาท 
         รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น           25,000    บาท 

หมายเหตุ ทุกรายการถัวเฉลี่ย 
 

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. ขออนุมัติด าเนินโครงการ 

            

ขั้นด าเนินการ (D) 
1. แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ  
2. ผู้ทรงคุณวุฒหิน้าท่ีให้ค าปรึกษา
และอ่านบทความวิจยัให้แก่นักวิจยัใน
คณะมนุษยศาสตร ์

            

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. จัดท าแบบสอบถามความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการ   

            

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)  
1. สรุปผลการประเมินเสนอต่อ 
คณะผู้บริหารคณะฯ 

            

 

12.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 
1.  วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม          ระหว่างเดือนตุลาคม 2557 – เดือนกันยายน 2558 
2.  สถานท่ีจัดกิจกรรม      คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลยันเรศวร   
 

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. บุคลากรได้รับค าปรึกษาและการอ่านบทความวิจัย จากผู้ทรงคุณวุฒิ 
2. คณะมนุษยศาสตร์ได้ผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพ 
 



  
 

14. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPI) 
ปริมาณ คุณภาพ เวลา ต้นทุน 

มีผู้เข้าร่วมโครงการ อย่าง
น้อย 10 คน 

ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึง
พอใจ ไม่น้อยกว่า 3.51 ข้ึนไป 

ด าเนินการเสร็จสิ้นใน
ระยะเวลาที่ก าหนด 

25,000 บาท 

 

15. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.................        สมศ.   ตัวช้ีวัดที่................         
 สกอ.    ตัวช้ีวัดที่.....4.........   สงป.   ตัวช้ีวัดที่................. 

 

16. การติดตามและประเมินผลโครงการ (โปรดระบุให้ชัดเจน)  
1.  แจกแบบสอบถามความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการ 
2.  สรปุรายงานผลการด าเนินงานเสนอต่อผูบ้ริหาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
งานวิจัยและบริการวิชาการ ส านักงานเลขานุการคณะ คณะมนษุยศาสตร์ 

 
1.  ชื่อโครงการ (ระดับ 1)    โครงการส่งเสริมพัฒนาการวิจัย/นวัตกรรม 

2. ชื่อโครงการ (ระดับ 2)     โครงการน าเสนอ/จัดแสดงงานวิจัยและงานสร้างสรรค์คณะมนุษยศาสตร์ 

    (กิจกรรม HUNU Got Talent ฮูนู ก็ ทาเลนท์) 

3.  รหัสโครงการ      NU-มน-01-029  

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

5.  ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ 
5.1  ประเด็นยุทธศาสตรม์หาวิทยาลัย  
  เป็นเลิศทางการวิจัย (กลยุทธ์ท่ี...1...มาตรการ...1.3....)    
  ผลิตบณัฑิตมีคณุภาพ ท างานได้รับค่าตอบแทนสูง (กลยุทธ์ที่.......มาตรการ.....)    
 ความสัมพันธ์กับศิษยเ์ก่าอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน (กลยุทธ์ที่.......มาตรการ.........)    

  ระบบบริหารในหลักธรรมาภบิาลและโปร่งใสตรวจสอบได้ (กลยุทธ์ที่ ..... มาตรการ .....)  
  

5.2  ประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะ/หน่วยงาน (ถ้ามี) 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่.......2.....กลยุทธ์ที่......2....... มาตรการที่.....4..... 
 

5.3 อัตลักษณ์นสิิต 5 ก** (บังคับกรอก ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 กรณีทีส่อดคล้องกับอัตลักษณ์บัณฑติ) 
         มี 

ประเภทอัตลักษณ ์ ตัวชี้วัด 
  เก่งงาน   ความสามารถในการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพอย่างสร้างสรรค์ 

  มีความรับผิดชอบ กล้าหาญ เสียสละ อดทน ขยันหมั่นเพียร มุง่มั่นสู่ความส าเร็จ 
  มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสารสนเทศได้เป็นอย่างดี 
  มีจรรยายบรรณในวิชาชีพ 

  เก่งคน   มีมนุษยสัมพันธ์ทั้งการพูด และการวางตัว 
  มีจิตสาธารณะ 
   มีความสามารถท างานท่ีเป็นทีม 
  มีความเข้าใจตนเองและผู้อื่น 

  เก่งคิด   มีความคิดรเิริม่สรา้งสรรค์ 
  ใฝ่เรียนรู ้
  ทัศนคติเชิงบวก 
  ผลงานนวัตกรรม 

  เก่งครองชีวิต   มีพฤติกรรมที่ดีในการเรยีน 
  มีพฤติกรรมที่ดีในการใช้ชีวิต (ปลอดอบายมุข) 

  เก่งพิชิตปัญหา   มีความสามารถในการแก้ปญัหาส่วนตัว 
  มีความสามารถในการแก้ปญัหาการงาน 

 
 



  
 

5.4 บริการวิชาการ (กรณโีครงการที่ด าเนินงานตามพันธกิจท่ี 3 ด้านบริการวิชาการ) ** 
         ไม่มี 
 

6.  ผู้รับผิดชอบ  
 6.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ    งานวิจัยและบริการวิชาการ ส านกังานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร ์   

6.2 ผู้รับผิดชอบ         นางสาวพรภุทชรี  โพธ์ิทอง   โทร 2094 
6.3 ผู้ประสานงาน      นางสาวพรภุทชรี  โพธ์ิทอง   โทร 2094 
6.4 ผู้รายงานผล        นางสาวพรภุทชรี  โพธ์ิทอง   โทร 2094 

 

 7. หลักการและเหตุผล 
 การวิจัย เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา โดยนิสิตทุกระดับช้ันจะต้องมีผลงานวิจัยก่อนที่จะจบ
การศึกษา ตามที่หลักสูตรก าหนด แต่ในปัจจุบันพบว่ามีผลงานวิจัยจ านวนมากท่ีนิสิตได้ด าเนินการจัดท า แต่ไม่มีโอกาสได้ไปน าเสนอ
ในเวทีวิจัย เนื่องจากระบบการศึกษาไม่ได้บังคับว่าผู้เรียนจะต้องมีการน าเสนอในเวทีต่างๆ จึงท าให้ผลงานวิจัยดีๆ ที่นิสิตนักศึกษาได้
ท าการค้นคว้าไม่ได้ถูกน าไปเผยแพร่ ให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณชน 
  ในการนี้ งานวิจัยและบริการวิชาการ ในฐานะที่เป็นหน่วยงานหนึ่งภายใต้คณะมนุษยศาสตร์ ที่มีหน้าที่ในการดูแลงานที่
เกี่ยวข้องกับงานวิจัย และบริการวิชาการ ของคณะมนุษยศาสตร์ จึงเล็งเห็นความส าคัญของจัดโครงการน าเสนอจดัแสดงงานวิจัยและ
งานสร้างสรรค์คณะมนุษยศาสตร์  (กิจกรรม HUNU Got Talent ฮูนู ก็ ทาเลนท์) เพื่อเป็นแนวทางให้กับนิสิตคณะมนุษยศาสตร์               
ได้น าความรู้ที่ได้จากท าวิจัย มาน าเสนอผลงานสู่สาธารณชน ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่ผลงานเพื่อน าไปสู่การน าไปใช้ให้
เกิดประโยชน์ต่อ 
 

8. วัตถุประสงค ์
1.  เพื่อเปน็เวทีในการแสดงผลงานวิจัยและแลกเปลี่ยนเรียนรูจ้ากผลงานวิจัยของนิสิตระดับปริญญาตรี และระดับบณัฑติศึกษา 

2.  เพื่อสร้างบรรยากาศการวิจยัในคณะมนุษยศาสตร ์
 

9.  เป้าหมายของโครงการ 
     9.1. เป้าหมายการด าเนินงาน ประกอบด้วย  

1. นิสิตหรือบัณฑิต       จ านวน   30  คน 
2. อาจารย์และเจ้าหน้าที่      จ านวน   10  คน 
3. บุคคลภายนอก       จ านวน   10  คน 

9.2. กิจกรรม/เนื้อหาท่ีจะด าเนินการ 
1. จัดเวทีการสมัมนาให้แก่นิสิตระดับปริญญาตรี และนสิิตระดับบัณฑิตศึกษา 
   

10. งบประมาณด าเนินการ  
งบประมาณรายได้คณะ จ านวน  40,000 บาท  กองทุนวิจัย  แผนงานวิจัย  งานวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี ส านักงาน

เลขานุการคณะ หมวดเงินอุดหนุน โครงการส่งเสริมพัฒนาการวิจัย/นวัตกรรม โครงการน าเสนอ/จัดแสดงงานวิจัยและงานสร้างสรรค์           
คณะมนุษยศาสตร์ (NU-มน-01-029) 

รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
1.  ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ/วิทยากร  5,000 บาท 
2. ค่าเดินทางผู้ทรงคณุวุฒิ/วิทยากร  5,000 บาท 
3. ค่าที่พักผู้ทรงคุณวุฒิและวิทยากร  5,000 บาท 
4. ค่าอาหาร/อาหารว่าง/น้ าดื่ม               6,000 บาท 
5. ค่าเลี้ยงรับรองวิทยากร   1,000 บาท 
6. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการ  2,000 บาท  



  
 

7. ค่าถ่ายเอกสาร/จดัท าเอกสาร   2,000 บาท  
8. ค่าของที่ระลึก    2,000 บาท   
9. ค่าวัสดุอุปกรณ์                                          3,000   บาท 
10. ค่าเอกสารเพื่อการประชาสมัพันธ์                     3,000   บาท 
11. ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเอกสาร           2,000   บาท 
12. ค่าจ้างเหมาตกแต่งสถานท่ี                             4,000   บาท          

รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น           40,000    บาท 
หมายเหตุ ทุกรายการถัวเฉลี่ย 

 

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. ขออนุมัติด าเนินโครงการ 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 

            

ขั้นด าเนินการ (D) 
1. ประชุมจัดเตรียมงานโครงการ  
2. ประสานงานเชิญวิทยากร 
3. ประชาสัมพันธ์เชิญชวน 
4. ด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัตกิาร 

            

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. จัดท าสรุปและรายงานผลการ
ด าเนินงาน 

            

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)  
1. รายงานคณะ และน าผลไปพัฒนา
โครงการปตี่อไป 

            

 

12.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 
1.  วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม          ระหว่างเดือนตุลาคม 2557 – เดือนกันยายน 2558 
2.  สถานท่ีจัดกิจกรรม      คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลยันเรศวร   

      

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. มีการแสดงผลงานวิจัยและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผลงานวิจัยของนิสิตระดับปริญญาตรี และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 
 

14. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPI) 
ปริมาณ คุณภาพ เวลา ต้นทุน 

มีการจัดประชุมวิชาการอย่าง
น้อย 1 ครั้งต่อปีงบประมาณ 

ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ ไม่น้อยกว่า 3.51ขึ้นไป 

ด าเนินการเสร็จสิ้นใน
ระยะเวลาที่ก าหนด 

40,000 บาท 

 

15. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.................        สมศ.   ตัวช้ีวัดที่.................         
 สกอ.    ตัวช้ีวัดที่.....4..........       สงป.   ตัวช้ีวัดที่................. 

 



  
 

16. การติดตามและประเมินผลโครงการ (โปรดระบุให้ชัดเจน)  
1.  แจกแบบสอบถามเพื่อสอบถามความต้องการและความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
2.  สรปุรายงานผลการด าเนินงานเสนอต่อผูบ้ริหาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
งานวิจัยและบริการวิชาการ ส านักงานเลขานุการคณะ คณะมนษุยศาสตร์ 

 
1.  ชื่อโครงการ (ระดับ 1)    โครงการส่งเสริมพัฒนาการวิจัย/นวัตกรรม 

2. ชื่อโครงการ (ระดับ 2)     โครงการสนับสนุนทุนวิจัยส าหรับบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์ 

3.  รหัสโครงการ      NU-มน-01-030  

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

5.  ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ 
5.1  ประเด็นยุทธศาสตรม์หาวิทยาลัย  
  เป็นเลิศทางการวิจัย (กลยุทธ์ท่ี...1...มาตรการ...1.3....)    
  ผลิตบณัฑิตมีคณุภาพ ท างานได้รับค่าตอบแทนสูง (กลยุทธ์ที่.......มาตรการ.....)    
 ความสัมพันธ์กับศิษยเ์ก่าอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน (กลยุทธ์ที่.......มาตรการ.........)    

  ระบบบริหารในหลักธรรมาภบิาลและโปร่งใสตรวจสอบได้ (กลยุทธ์ที่ ..... มาตรการ .....)  
  
5.2  ประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะ/หน่วยงาน (ถ้ามี) 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่.......2.....กลยุทธ์ที่......3....... มาตรการที่.....3..... 
 

5.3 อัตลักษณ์นิสติ 5 ก** (บังคับกรอก ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 กรณีทีส่อดคล้องกับอัตลักษณ์บณัฑติ) 
         ไม่มี 
 

5.4 บริการวิชาการ (กรณโีครงการที่ด าเนินงานตามพันธกิจท่ี 3 ด้านบริการวิชาการ) ** 
         ไม่มี 
 

6.  ผู้รับผิดชอบ  
 6.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ    งานวิจัยและบริการวิชาการ ส านกังานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร ์   

6.2 ผู้รับผิดชอบ         นางสาวพรภุทชรี  โพธ์ิทอง   โทร 2094 
6.3 ผู้ประสานงาน      นางสาวพรภุทชรี  โพธ์ิทอง   โทร 2094 
6.4 ผู้รายงานผล        นางสาวพรภุทชรี  โพธ์ิทอง   โทร 2094 
 

 7. หลักการและเหตุผล 
 การสนับสนุน ส่งเสริม การวิจัย เป็นพันธกิจหนึ่งที่ส าคัญของคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อให้บุคลากรมีความ
พร้อมด้านการวิจัย โดยการสร้างและพัฒนานักวิจัย ท้ังนักวิจัยใหม่ และนักวิจัยที่มีประสบการณ์วิจัยในเรื่องที่เกี่ยวข้องให้มีศักยภาพ 
เพิ่มขีดความสามารถในการด าเนินการวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ท่ีมุ่งมั่นจะเป็นเลิศด้านการ
วิจัย โดยจะเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย         
  งานวิจัยและบริการวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์ เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจด้านการสนับสนุน ส่งเสริม ให้บุคลากรภายในคณะฯ 
ด าเนินการวิจัย เพื่อให้มีนักวิจัยและผลงานวิจัยเพิ่มมากขึ้น จึงได้เล็งเห็นถึงความส าคัญดังกล่าวข้างต้น จึงได้จัดโครงการสนับสนุนทุน
วิจัยส าหรับบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์ ซึ่งเป็นกิจกรรมสนับสนุนทุน และสร้างขวัญก าลังใจ ในการท าวิจัยให้แก่บุคลากร                  
คณะมนุษยศาสตร์ทั้งสายสนับสนุนและสายวิชาการ นอกจากน้ัน ยังเป็นส่วนหนึ่งของการประกันคุณภาพการศึกษา ด้านการวิจัยของ
คณะมนุษยศาสตร์อีกด้วย 
 



  
 

8. วัตถุประสงค ์
1.  เพื่อเป็นทุนสนับสนุนการท าผลงานวิจัยให้แก่บุคลากรคณะมนุษยศาสตร์ทั้งสายสนับสนุนและสายวิชาการ  

2.  เพื่อเป็นการกระตุ้น ส่งเสริมให้บุคลากรคณะมนุษยศาสตร์ท าผลงานวิจัยมากขึ้น 
 

9.  เป้าหมายของโครงการ 
     9.1. เป้าหมายการด าเนินงาน ประกอบด้วย  

1. อาจารย์/บุคลากร จ านวน   5  คน 

9.2. กิจกรรม/เนื้อหาท่ีจะด าเนินการ 
1. สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการท าผลงานวิจัย ส าหรับบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์ 
2. คณะฯ กระบวนการส่งเสริมใหบุ้คลากรท าผลงานวิจยัมากยิ่งขึ้น 
   

10. งบประมาณด าเนินการ  
งบประมาณรายได้คณะ จ านวน  50,000 บาท  กองทุนวิจัย แผนงานวิจัย งานวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี ส านักงานเลขานุการ

คณะ หมวดเงินอุดหนุน โครงการส่งเสริมพัฒนาการวิจัย/นวัตกรรม โครงการสนับสนุนทุนวิจัยส าหรับบุคลากร  คณะมนุษยศาสตร์ (NU-
มน-01-030) 

รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
1. ค่าใช้จ่ายในการท าผลงานวิจัย   50,000 บาท        

รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น            50,000   บาท 
 

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. ส ารวจความต้องการน าเสนอ
ผลงานของบุคลากร 

            

ขั้นด าเนินการ (D) 
1. ขออนุมัติด าเนินโครงการ 
2. ประชุมจัดเตรียมงานโครงการ  
3. ประชาสัมพันธ์เชิญชวน 
4. ประสานงาน ให้บริการ และอ านวย
ความสะดวก 
5. ด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัตกิาร 

            

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. จัดท าสรุปและรายงานผล              
การด าเนินงาน 

            

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)  
1. รายงานคณะ และน าผลไปพัฒนา
โครงการปตี่อไป 

            

 

12. วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 
1.  วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม          ระหว่างเดือนตุลาคม 2557 – เดือนกันยายน 2558 
2.  สถานท่ีจัดกิจกรรม      คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลยันเรศวร   

   

    



  
 

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. คณาจารย์และบุคลากรมีความตื่นตัวในการท าผลงานวิจัยเพิ่มมากขึ้น 
 

14. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPI) 
ปริมาณ คุณภาพ เวลา ต้นทุน 

มีผลงานวิจยัเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 
5 ผลงานต่อปีงบประมาณ 

1. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ ไม่น้อยกว่า 3.51ขึ้นไป
2. ข้อเสนอแนะในการพัฒนา
กิจกรรมในปตี่อไป 

ด าเนินการเสร็จสิ้นใน
ระยะเวลาที่ก าหนด 

50,000 บาท 

 

15. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.................        สมศ.   ตัวช้ีวัดที่................         
 สกอ.    ตัวช้ีวัดที่.....4.........   สงป.   ตัวช้ีวัดที่................. 

 

16. การติดตามและประเมินผลโครงการ (โปรดระบุให้ชัดเจน)  
1.  แจกแบบสอบถามเพื่อสอบถามความต้องการและความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
2.  สรปุรายงานผลการด าเนินงานเสนอต่อผูบ้ริหาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  
 

โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
งานวิจัยและบริการวิชาการ ส านักงานเลขานุการคณะ คณะมนษุยศาสตร์ 

 
1.  ชื่อโครงการ (ระดับ 1)    โครงการส่งเสริมพัฒนาการวิจัย/นวัตกรรม 

2. ชื่อโครงการ (ระดับ 2)     โครงการจัดสัมมนาหรือประชุมทางวิชาการ (ส่งเสริมงานวิจัยคณะ) 

3.  รหัสโครงการ      NU-มน-01-031  

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

5.  ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ 
5.1  ประเด็นยุทธศาสตรม์หาวิทยาลัย  
  เป็นเลิศทางการวิจัย (กลยุทธ์ท่ี...1...มาตรการ...1.3....)    
  ผลิตบณัฑิตมีคณุภาพ ท างานได้รับค่าตอบแทนสูง (กลยุทธ์ที่.......มาตรการ.....)    
 ความสัมพันธ์กับศิษยเ์ก่าอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน (กลยุทธ์ที่.......มาตรการ.........)    

  ระบบบริหารในหลักธรรมาภบิาลและโปร่งใสตรวจสอบได้ (กลยุทธ์ที่ ..... มาตรการ .....)  
  
5.2  ประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะ/หน่วยงาน (ถ้ามี) 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่.......2.....กลยุทธ์ที่......3....... มาตรการที่.....3..... 
 

5.3 อัตลักษณ์นิสติ 5 ก** (บังคับกรอก ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 กรณีทีส่อดคล้องกับอัตลักษณ์บณัฑติ) 
         ไม่มี 
 

5.4 บริการวิชาการ (กรณโีครงการที่ด าเนินงานตามพันธกิจท่ี 3 ด้านบริการวิชาการ) ** 
         ไม่มี 
 

6.  ผู้รับผิดชอบ  
 6.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ    งานวิจัยและบริการวิชาการ ส านกังานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร ์   

6.2 ผู้รับผิดชอบ         นางสาวพรภุทชรี  โพธ์ิทอง   โทร 2094 
6.3 ผู้ประสานงาน      นางสาวพรภุทชรี  โพธ์ิทอง   โทร 2094 
6.4 ผู้รายงานผล        นางสาวพรภุทชรี  โพธ์ิทอง   โทร 2094 

 

 7. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยนโยบายในการส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยของมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่มุ่งเน้นสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย (Research 
University) มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้ คณาจารย์ บุคลากร และนักวิจัย ผลิตผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมอย่าง
ต่อเนื่องนั้น  
  ในการนี้ งานวิจัยและบริการวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจด้านการสนับสนุน ส่งเสริม ให้บุคลากร
ภายในคณะฯ ได้ท าการวิจัยเพิ่มมากขึ้น จึงได้เล็งเห็นความส าคัญของการจัดโครงการ การจัดสัมมนา หรือประชุมทางวิชาการ 
(ส่งเสริมงานวิจัยคณะ) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นเวทีในการเผยแพร่ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ อันจะน าไปสู่การกระตุ้นให้เกิดการ
พัฒนางานวิจัยท่ีเข้มแข็ง ยั่งยืน และตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาของประเทศได้อย่างแท้จริง 
 
 
 



  
 

8. วัตถุประสงค ์
1.  เพื่อเป็นเวทีในการแสดงผลงานวิจัยและแลกเปลี่ยนเรียนรูจ้ากผลงานวิจัยของคณาจารย์ ท้ัง 3 กลุ่มประสบการณ์วิจัย ได้แก่ 

นักวิจัยอาวุโส นักวิจัยระดับกลาง นักวิจัยหรือนักศึกษาหลังปริญญาเอก และนักศึกษาบัณฑิตศึกษา  

2.  เพื่อสร้างบรรยากาศการวิจยัในระดับสถาบันอุดมศึกษา 
 

9.  เป้าหมายของโครงการ 
     9.1. เป้าหมายการด าเนินงาน ประกอบด้วย  

1. อาจารย์/บุคลากร จ านวน   10  คน 
2. นิสิต/บณัฑิต  จ านวน   30  คน 
3. อื่นๆ เช่น นักวิจัย/นักวิชาการภายนอกหน่วยงาน จ านวน   10  คน 

9.2. กิจกรรม/เนื้อหาท่ีจะด าเนินการ 
1. จัดเวทีการสมัมนาให้แก่บุคลากร 
2. แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในแวดวงวิชาการด้านมนุษยศาสตร์ให้กับนักวิจัย นักวิชาการ และนสิิต 
   

10. งบประมาณด าเนินการ  
งบประมาณรายได้คณะ จ านวน  240,000 บาท  กองทุนวิจัย แผนงานวิจัย งานวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี ส านักงาน

เลขานุการคณะ หมวดเงินอุดหนุน โครงการส่งเสริมพัฒนาการวิจัย/นวัตกรรม โครงการจัดสัมมนาหรือประชุมทางวิชาการ                         
(ส่งเสริมงานวิจัยคณะ) (NU-มน-01-031) 

รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
1.  ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ/วิทยากร      30,000  บาท 
2. ค่าเดินทางผู้ทรงคณุวุฒิ/วิทยากร                 30,000  บาท 
3. ค่าที่พักผู้ทรงคุณวุฒิและวิทยากร      17,000  บาท 
4. ค่าอาหาร/อาหารว่าง/น้ าดื่ม                               25,000  บาท 
5. ค่าเลี้ยงรับรองวิทยากร         5,000 บาท 
6. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการ         10,000  บาท  
7. ค่าเช่ายานพาหนะและน้ ามันเชื้อเพลิง                 10,000 บาท 
8. ค่าถ่ายเอกสาร/จดัท าเอกสาร        20,000  บาท  
9. ค่าของที่ระลึก         3,000  บาท 
10. ค่าวัสดุอุปกรณ์                                                                     10,000  บาท 
11. ค่าเอกสารเพื่อการประชาสมัพันธ์                                                20,000  บาท 
12. ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเอกสาร              20,000  บาท 
13. ค่าจ้างเหมาตกแต่งสถานท่ี                                                        30,000  บาท 
14. ค่าธรรมเนียมสมาชิกเครือข่ายมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์        10,000  บาท   

รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น                        240,000 บาท 
หมายเหตุ ทุกรายการถัวเฉลี่ย 

 

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. ขออนุมัติด าเนินโครงการ 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 

            



  
 

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. 

ขั้นด าเนินการ (D) 
1. ประชุมจัดเตรียมงานโครงการ  
2. ประสานงานเชิญวิทยากร 
3. ประชาสัมพันธ์เชิญชวน 
4. ด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัตกิาร 

            

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. จัดท าสรุปและรายงานผลการ
ด าเนินงาน 

            

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)  
1. รายงานคณะ และน าผลไปพัฒนา
โครงการปตี่อไป 

            

 

12.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 
1.  วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม          ระหว่างเดือนตุลาคม 2557 – เดือนกันยายน 2558 
2.  สถานท่ีจัดกิจกรรม      มหาวิทยาลยันเรศวร   

   

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. มีการแสดงผลงานวิจัยและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผลงานวิจัยของคณาจารย์ ท้ัง 3 กลุ่มประสบการณ์วิจัย ได้แก่ นักวิจัยอาวุโส 

นักวิจัยระดับกลาง นักวิจัยหรือนักศึกษาหลังปริญญาเอก และนักศึกษาบัณฑิตศึกษา 

2. มีการพัฒนาศักยภาพการวิจัยและสร้างบรรยากาศการวิจัยในระดับสถาบันอุดมศึกษาให้กับสมาชิกเครือข่าย 
3. นักวิจัยได้สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยระหว่างนักวิจัยด้วยกัน และการบูรณาการระหว่างหน่วยงานและ/หรือ

องค์กรการวิจัยระดับต่างๆ มองเห็นทิศทางการวิจัยในอนาคต และได้พัฒนาศักยภาพงานวิจัย  
 

14. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPI) 
ปริมาณ คุณภาพ เวลา ต้นทุน 

มีการจัดประชุมวิชาการอย่าง
น้อย 1 ครั้งต่อปีงบประมาณ 

ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ ไม่น้อยกว่า 3.51ขึ้นไป 

ด าเนินการเสร็จสิ้นใน
ระยะเวลาที่ก าหนด 

240,000 บาท 

 

15. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.................        สมศ.   ตัวช้ีวัดที่...........         
 สกอ.    ตัวช้ีวัดที่.....4..........   สงป.   ตัวช้ีวัดที่................. 

 

16. การติดตามและประเมินผลโครงการ (โปรดระบุให้ชัดเจน)  
1.  แจกแบบสอบถามเพื่อสอบถามความต้องการและความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
2.  สรปุรายงานผลการด าเนินงานเสนอต่อผูบ้ริหาร 
 
 
 
 
 
 



  
 

โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
งานวิจัยและบริการวิชาการ ส านักงานเลขานุการคณะ คณะมนษุยศาสตร์ 

 
1.  ชื่อโครงการ (ระดับ 1)    โครงการส่งเสริมพัฒนาการวิจัย/นวัตกรรม 

2. ชื่อโครงการ (ระดับ 2)     โครงการให้ความรู้การคุ้มครองสิทธ์ิงานวิจัยและนวัตกรรม 

3.  รหัสโครงการ      NU-มน-01-032  

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

5.  ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ 
5.1  ประเด็นยุทธศาสตรม์หาวิทยาลัย  
  เป็นเลิศทางการวิจัย (กลยุทธ์ท่ี...1...มาตรการ...1.3...)    
  ผลิตบณัฑิตมีคณุภาพ ท างานได้รับค่าตอบแทนสูง (กลยุทธ์ที่.......มาตรการ.....)    
 ความสัมพันธ์กับศิษยเ์ก่าอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน (กลยุทธ์ที่.......มาตรการ.........)    

  ระบบบริหารในหลักธรรมาภบิาลและโปร่งใสตรวจสอบได้ (กลยุทธ์ที่ ..... มาตรการ ....)   
5.2  ประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะ/หน่วยงาน (ถ้ามี) 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่.......1.....กลยุทธ์ที่......3....... มาตรการที่.....1..... 

5.8 อัตลักษณ์นสิิต 5 ก** (บังคับกรอก ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 กรณีทีส่อดคล้องกับอัตลักษณ์บัณฑติ) 
         ไม่มี 
5.4 บริการวิชาการ (กรณโีครงการที่ด าเนินงานตามพันธกิจท่ี 3 ด้านบริการวิชาการ) ** 
         ไม่มี 
 

6.  ผู้รับผิดชอบ  
 6.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ   หน่วยนวัตกรรมมนุษยศาสตร ์งานวิจัยและบริการวิชาการ ส านกังานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์ 

6.2 ผู้รับผิดชอบ         ดร.ทศพล  สุรนัคครินทร ์   โทร. 2059 
6.3 ผู้ประสานงาน      นางสาวมณีนุช  ประกรรษวัต   โทร. 2059  
6.4 ผู้รายงานผล        นางสาวมณีนุช  ประกรรษวัต   โทร. 2059 
 

 7. หลักการและเหตุผล 
 มหาวิทยาลัยได้ก าหนดเป้าหมายที่จะน าพามหาวิทยาลัยไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยนวัตกรรมระดับแนวหน้าในกลุ่ม 10 อันดับ
แรกของประเทศภายในปีพ.ศ.2560 และหนึ่งในเป้าหมายที่ส าคัญของมหาวิทยาลัย คือการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัยและ
นวัตกรรม (Research and Innovation-base University) ที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับและสร้างผู้น าทางการวิจัยในด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ และด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 คณะมนุษยศาสตร์เองก็ได้ก าหนดเอกลักษณ์องค์กรไว้เป็นคณะแห่งนวัตกรรมด้านมนุษยศาสตร์ โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมและ
พัฒนางานด้านการวิจัย และสรรค์สร้างผลงานนวัตกรรมด้านมนุษยศาสตร์ จึงมีความจ าเป็นต้องให้ความส าคัญกับการให้ความ
คุ้มครองสิทธิ์ และรักษาสิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยและผลงานนวัตกรรม อาทิ การจดแจ้งลิขสิทธิ์ การจดสิทธิบัตร/อนุ
สิทธิบัตร เป็นต้น ดังนั้น นักวิจัย/เจ้าของผลงานนวัตกรรม จึงจ าเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา คุ้มครอง
สิทธ์ิ เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ในผลงานวิจัย/ผลงานนวัตกรรมของตน   
 
 



  
 

8. วัตถุประสงค ์
1.  เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิ์ และการคุ้มครองสิทธ์ิในการสร้างผลงานวิจัยและงานนวตักรรมสร้างสรรค์ 
2.  เพื่อก าหนดแนวทางในการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสิทธิ์ และรักษาสิทธิประโยชน์จากงานวิจัยและงาน

สร้างสรรค์ 
 

9.  เป้าหมายของโครงการ 
     9.1. เป้าหมายการด าเนินงาน ประกอบด้วย  

1. อาจารย์/บุคลากร  จ านวน   7  คน 
2. อื่นๆ ผู้สนใจทั่วไป  จ านวน   5  คน 

9.2. กิจกรรม/เนื้อหาท่ีจะด าเนินการ 
1. จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธ์ิงานวิจัยและผลงานนวัตกรรม 
2. น าความรู้ที่ไดจ้ากการอบรมมาจัดท าเอกสารเผยแพร่ให้แก่ผู้สนใจทั่วไป 
1   

10. งบประมาณด าเนินการ  
งบประมาณรายได้คณะ จ านวน  10,000 บาท  กองทุนวิจัย แผนงานวิจัย งานวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี ส านักงานเลขานุการ

คณะ หมวดเงินอุดหนุน โครงการส่งเสริมพัฒนาการวิจัย/นวัตกรรม โครงการให้ความรู้การคุ้มครองสิทธิ์งานวิจัยและนวัตกรรม               
(NU-มน-01-032) 

รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
1. ค่าตอบแทนวิทยากร   3,000  บาท 
2. ค่าอาหารและอาหารว่าง         3,600  บาท 
3. ค่าจ้างท าแผ่นพับ   2,000  บาท 
4. ค่าถ่ายเอกสาร   1,000  บาท 
5. ค่าวัสด ุ      400   บาท 
   รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น           10,000  บาท 

หมายเหตุ  ทุกรายการถัวเฉลีย่ 
 

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. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ 
2. ประชุมวางแผนการด าเนินโครงการ 

            

ขั้นด าเนินการ (D) 
1. ขออนุมัติด าเนินโครงการ 
2. ติดต่อ ประสานวิทยากร 
3. ประชาสัมพันธ์โครงการและรับสมัคร  
4. ด าเนินโครงการ 

            

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. จัดท าสรุปและรายงานผลการ
ด าเนินงาน 

            

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)  
- รายงานคณะ และน าผลไปพัฒนา
โครงการปตี่อไป 

            

12. วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 
1.  วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม     เดือนมกราคม 2558 



  
 

2.  สถานท่ีจัดกิจกรรม     คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลยันเรศวร      
 

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธ์ิมากขึ้น 
2. ลดการละเมิดสิทธ์ิในผลงานวิจัยหรือผลงานนวัตกรรมสร้างสรรค์ 
3. มีเครือข่ายและเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านงานวิจัยและนวัตกรรมเพิ่มขึ้น 
 

14. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPI) 
ปริมาณ คุณภาพ เวลา ต้นทุน 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่
ต่ ากว่า ร้อยละ 80  

ผู้เข้าร่วมโครงการมี           
ความพึงพอใจในภาพรวมของ
โครงการ ไม่น้อยกว่า 3.51 

- - 

 

15. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.................        สมศ.   ตัวช้ีวัดที่................ 
 สกอ.    ตัวช้ีวัดที่.....4.........        สงป.   ตัวช้ีวัดที่................. 

 

16. การติดตามและประเมินผลโครงการ (โปรดระบุให้ชัดเจน)  
1.  แจกแบบสอบถามเพื่อสอบถามความต้องการและความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
2.  สรุปรายงานผลการด าเนินงานเสนอคณะฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
งานวิจัยและบริการวิชาการ ส านักงานเลขานุการคณะ คณะมนษุยศาสตร์ 

 
1.  ชื่อโครงการ (ระดับ 1)    โครงการบริการวิชาการแก่สังคม 

2. ชื่อโครงการ (ระดับ 2)     โครงการบริการวิชาการสู่สังคม 

3.  รหัสโครงการ      NU-มน-01-033  

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 อัตลักษณ์นสิิต 5 ก** (บังคับกรอก ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 กรณีทีส่อดคล้องกับอัตลักษณ์บัณฑติ) 
         ไม่มี 
5.4 บริการวิชาการ (กรณีโครงการที่ด าเนินงานตามพันธกิจที่ 3 ด้านบรกิารวิชาการ) ** 
         มี 

5.4.1 เป้าหมายตัวช้ีวัด 
 

เป้าหมายตัว
บ่งชี้ 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เชิงเวลา เชิงต้นทุน 

   ผลลัพธ์ ความรู้ความเข้าใจของกลุ่ม 
เป้าหมายท่ีมีความรู้เพิ่มขึ้น 

ความพึงพอใจของ
กลุ่มเป้าหมาย 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 ขึ้นไป 

- - 

   ผลผลิต กลุ่มเป้าหมายสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ได้จริง 

5.4.4 การติดตามผลการประเมินผลส าเร็จและการบรูณาการทางบริการวิชาการ 
 น าเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการบรหิารของคณะ เพื่อวางแผนปรับปรงุการบูรณาการดา้นใด 

  ด้านผลิตบณัฑิต   
 ด้านการวิจยั   

     ด้านการบริการวิชาการแกส่ังคม   
     ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
 อื่นๆ ..................................................................... 

 

6.  ผู้รับผิดชอบ  
 6.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ    งานวิจัยและบริการวิชาการ ส านักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร ์   

6.2 ผู้รับผิดชอบ          นางวรรณภา  แตงตุม้    โทร. 2072 
6.3 ผู้ประสานงาน       นางวรรณภา  แตงตุม้    โทร. 2072 



  
 

  ภาควิชาภาษาตะวันตก/ ภาควิชาภาษาตะวันออก/ ภาควิชาภาษาไทย  
  ภาควิชาดนตรีวิทยา/ ภาควิชาภาษาอังกฤษ/ ภาควิชาศิลปะการแสดง  
6.4 ผู้รายงานผล         นางวรรณภา  แตงตุม้    โทร. 2072 

 

 7. หลักการและเหตุผล 
 คณะมนุษยศาสตร์ เป็นสถาบันอุดมศึกษาซึ่งถือเป็นหน่วยงานที่ เป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ ท าหน้าที่ในการพัฒนาบุคลากร 
หน่วยงาน ชุมชนและสังคม ทางวิชาการหรือการพัฒนาความรู้  ตลอดจนความเข้มแข็งของประเทศชาติให้มีความพร้อมสู่การเป็น
ประชาคมอาเซียนและพร้อมสู่การเป็นหนึ่งในสมาชิกประชาคมโลก จากองค์ความรู้ที่คณะฯ มีมาจัดบริการวิชาการให้สอดคล้องกับ
ความต้องการขององค์กร หรือชุมชน หรือสังคม รวมทั้งการน าองค์ความรู้จากการวิจัยหรือการค้นคว้าไปใช้ในการให้บริการทาง
วิชาการเพื่อพัฒนาสังคมและสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้ ตลอดจนการน าผลความรู้และประสบการณ์จากการ
บริการวิชาการสู่การพัฒนาและการบรูณาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย    
 งานวิจัยและบริการวิชาการ  ได้เล็งเห็นความส าคัญของการบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาความรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ให้แก่ชุมชนและสังคมให้สามารถพึ่งพาตนเองได้  จึงได้บรรจุโครงการบริการวิชาการในระดับภาควิชา ไว้ในแผน ปฏิบัติการประจ าปี
ตามทีไ่ด้มีการส ารวจความตอ้งการพัฒนาของกลุ่ม เป้าหมาย ข้อมูลจากข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมโครงการบริการวิชาการของคณะฯ  
และตามที่ได้มีหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยขอให้ช่วยบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาความรู้ทางวิชาการจากองค์
ความรู้ที่คณะ ฯ  มีมาจัดให้บริการวิชาการเพื่อน าไปสู่การปฏิบัติที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาศักยภาพทาง
วิชาการของนิสิต บุคลากร หน่วยงาน ชุมชนและสังคม ให้สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการท างานหรือน าใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 

8. วัตถุประสงค ์
1.  เพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการและทักษะทางวิชาชีพแก่บุคลากร นิสิต องค์กร หน่วยงานภาครัฐและเอกสารชน หรือชุมชน 

ตลอดจนบุคคลที่สนใจทั่วไป ให้สามารถน าไปใช้ในการท างานหรือใช้ในชีวิตประจ าวันได้  
2.  เพื่อจัดบริการวิชาการให้เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของบุคลากร องค์กร หน่วยงานภาครัฐและเอกชน หรือ

ชุมชน หรือสังคม อันจะน าไปสู่การพัฒนาสังคมและสร้างชุมชนให้มีความเข้มแข็งพึ่งพาตนเอง 
 

9.  เป้าหมายของโครงการ 
     9.1. เป้าหมายการด าเนินงาน ประกอบด้วย 

1. อาจารย์/บุคลากร  จ านวน   25   คน 
2. นิสิต/บณัฑิต   จ านวน   25   คน 
3. อื่นๆ ผูส้นใจทั่วไป  จ านวน   50   คน 

 

9.2. กิจกรรม/เนื้อหาท่ีจะด าเนินการ 
1.  จัดโครงการบริการวิชาการสูส่งัคมเพื่อการความรู้ทางวิชาการและทักษะทางวิชาชีพแก่นิสิต บุคคลทั่วไปท่ีสนใจ  

หน่วยงาน หรือชุมชน ให้สามารถน าไปใช้ในการท างานหรือน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
   

10. งบประมาณด าเนินการ  
งบประมาณรายได้คณะ จ านวน  320,000 บาท  กองทุนบริการวิชาการ  แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม งานบริการวิชาการแกชุ่มชน 

ส านักงานเลขานุการคณะ หมวดเงินอุดหนุน โครงการบริการวิชาการแก่สังคม โครงการบริการวิชาการสู่สังคม (NU-มน-01-033) 
รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 

1.   ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก (1,000 บาท * 6 ชม. * 6 ภาควิชา) 36,000 บาท 
2. ค่าตอบแทนวิทยากรภายใน  (500 บาท * 6 ชม. * 6 ภาควิชา)  18,000 บาท 
3. ค่าที่พักวิทยากร (1,200 บาท * 2 วัน * 6 ภาควิชา)   14,400 บาท 
4. ค่าเดินทางวิทยากร (3,500 บาท * 2 เที่ยว * 6 ภาควิชา)  42,000 บาท 
5. ค่าอาหาร อาหารว่างและน้ าดื่ม (150 คน * 250 บาท * 2 วัน)  75,000 บาท 
6. ค่าเลี้ยงรับรองวิทยากร (15 คน * 3 วัน)    11,000 บาท 



  
 

7. ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (15 คน * 200 บาท * 5 วัน)  15,000 บาท 
8. ค่าตอบแทนนิสิตช่วยงาน (10 คน * 200 บาท * 2 วัน)   4,000 บาท 
9. ค่าจ้างเหมารถตู้และน้ ามันเช้ือเพลิง (1,800 บาท * 2 คัน * 2 วัน)  7,200 บาท 
10. ค่าถ่ายเอกสาร (3,000 บาท * 6 ภาควิชา)    18,000 บาท 
11. ค่าวัสดุโครงการ (7,400 บาท * 6 ภาควิชา)    44,400 บาท  
12. ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (ไวนิล, โปสเตอร์, แผ่นพับ)   35,000 บาท       

รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น                      320,000  บาท 
หมายเหตุ  ทุกรายการถัวเฉลีย่ 

 

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) 
- ส ารวจข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย 
- ส ารวจทรัพยากรบุคลากร วิทยากร 
สถานท่ี วัสดุ และงบประมาณ 

            

ขั้นด าเนินการ (D) 
- ขออนุมัติด าเนินโครงการ 
- ประชุมจัดเตรียมงานโครงการ  
- ประสานงานเชิญวิทยากร 

            

- ประชาสัมพันธ์โครงการ 
- ด าเนินโครงการตามแผนฯ 
- แจกแบบสอบถามเพื่อประเมินผล   

            

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
- สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน 

            

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)  
 - น าข้อเสนอแนะไปพิจารณาเพื่อ    
วางแผนการด าเนินโครงการในปีตอ่ไป 

            

 

12.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 
1.  วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม          ระหว่างเดือนตุลาคม 2557 – เดือนกรกฎาคม 2558 
2.  สถานท่ีจัดกิจกรรม     คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร 

     
13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. นิสิต หรือชุมชน หรือสังคม ได้รับการเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการและทักษะทางวิชาชีพ สามารถน าไปใช้ในการท างานหรือ       
ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ และมีความพร้อมอยู่ร่วมในประชาคมอาเซียน 

2. นิสิต หรือชุมชน หรือสังคม ได้รับการพัฒนาศักยภาพท่ีเหมาะสมและตรงกับความต้องการอันจะน าไปสู่การ พัฒนาสังคมและ
สร้างชุมชนให้มีความเข้มแข็งสามารถพ่ึงพาตนเองได้ 

 
 
 
 
 
 
 



  
 

14. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPI) 
ปริมาณ คุณภาพ เวลา ต้นทุน 

ความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 ข้ึนไป 

ความรู้ความเข้าใจของกลุ่ม 
เป้าหมายเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า 
3.51 ข้ึนไป 

- - 

 

15. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่..................        สมศ.   ตัวช้ีวัดที่................. 
 สกอ.    ตัวช้ีวัดที่.....5..........       สงป.   ตัวช้ีวัดที่.................. 

 

16. การติดตามและประเมินผลโครงการ (โปรดระบุให้ชัดเจน)  
1.  แจกแบบประเมินเพื่อประเมินความพึงพอใจและการน าไปใช้ประโยชน์ของกลุ่มเป้าหมาย 
2.  สรุปประเมินและรายงานผลการด าเนินงานต่อผู้บรหิารและคณะกรรมการประจ าคณะฯ 
3.  น าข้อเสนอแนะที่ไดร้ับจากการประเมินผลไปวางแผนการจัดกิจกรรมโครงการในปตี่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 



  
 

โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
งานวิจัยและบริการวิชาการ ส านักงานเลขานุการคณะ คณะมนษุยศาสตร์ 

 
1.  ชื่อโครงการ (ระดับ 1)    โครงการบริการวิชาการแก่สังคม 

2. ชื่อโครงการ (ระดับ 2)     โครงการบริการวิชาการสู่สังคม (เสริมสร้างรายได้) 

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 100 คน 

   
 

 

6.  ผู้รับผิดชอบ  
 6.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ    หน่วยนวัตกรรมมนุษยศาสตร ์งานวิจัยและบริการวชิาการ ส านักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์ 

6.2 ผู้รับผิดชอบ          ดร.ทศพล        สุรนัครินทร ์  โทร 2059 
6.3 ผู้ประสานงาน       นางสาวมณีนุช  ประกรรษวัต  โทร 2059  
6.4 ผู้รายงานผล         นางสาวมณีนุช  ประกรรษวัต  โทร 2059 

 
 
 



  
 

 7. หลักการและเหตุผล 
 คณะมนุษยศาสตร์เป็นแหล่งให้บริการทางวิชาการที่หลากหลาย อีกทั้งยังมีการจัดท าโครงการความร่วมมือทางวิชาการกับ
สถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศในการจัดการเรียนการสอน การแลกเปลี่ยนนิสิตนักศึกษา รวมถึงการจัดกิจกรรมอบรม           
ด้านมนุษยศาสตร์แก่ชาวไทยและชาวต่างประเทศ การประยุกต์องค์ความรู้ และผลงานวิจัย ตลอดจนการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
เพื่อใช้ในการบริการวิชาการแก่สังคม การอ านวยความสะดวกในการเป็นศูนย์สอบวัดระดับภาษาต่างประเทศ  
 หน่วยนวัตกรรมมนุษยศาสตร ์ได้เล็งเห็นความส าคัญของการจัดโครงการบริการวิชาการสู่สังคม ท้ังนี้ก็เพ่ือให้ได้โครงการบริการ          
ทางวิชาการด้านมนุษยศาสตร์ที่ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน ซึ่งจะน าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนา             
ด้านการศึกษา และเป็นท่ีพึ่งทางปัญญาของท้องถิ่นอย่างแท้จริง 

 

8. วตัถุประสงค ์
1.  เพื่อจัดให้มีบริการวิชาการเพื่อน าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชน 
2.  เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ร่วมกับองค์กรทั้งหน่วยงานภายใน ภายนอก                    

และต่างประเทศ 
 

9.  เป้าหมายของโครงการ 
     9.1. เป้าหมายการด าเนินงาน ประกอบด้วย 

1. บุคคลทั่วไป   จ านวน   40   คน 
2. นักเรียน/นสิิต/นักศึกษา จ านวน   50   คน 
3. ศิษย์เก่า   จ านวน   10   คน 

 

9.2. กิจกรรม/เนื้อหาท่ีจะด าเนินการ 
1.  จัดโครงการเพื่อให้บริการทางวิชาการแก่สังคม อาทิ โครงการอบรมเพิ่มพูนความรูด้้านต่างๆ การจัดสอบวัดระดบั

ภาษาต่างประเทศ 
   

10. งบประมาณด าเนินการ  
งบประมาณรายได้คณะ จ านวน  20,000 บาท  กองทุนบริการวิชาการ แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม งานบริการวิชาการแก่ชุมชน 

ส านักงานเลขานุการคณะ หมวดเงินอุดหนุน โครงการบริการวิชาการแก่สังคม โครงการบริการวิชาการสู่สังคม (NU-มน-01-034) 
รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 

1.     ค่าเอกสารประชาสัมพันธ ์   15,000 บาท 
2. ค่าจัดส่งไปรษณีย ์      5,000 บาท       

รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น           20,000  บาท 
หมายเหตุ  ทุกรายการถัวเฉลีย่ 

 

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
ประจ าปีงบ 2558 
2..ส ารวจหาข้อมูลสถานท่ี ติดต่อ                 
และประสานงานจดัหาวิทยากร
ส าหรับจัดกิจกรรมและติดต่อจองห้อง 

 
 

           

ขั้นด าเนินการ (D) 
1. ขออนุมัติด าเนินโครงการ 
2. ประชุมจัดเตรียมงานโครงการ  

 
 

           



  
 

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. 

3. ประชาสัมพันธ์เชิญชวน 
4. ด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัตกิาร 
ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
- จัดท าสรุปและรายงานผล              
การด าเนินงาน  

         
 

  
 

 
 

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A) 
- รายงานคณะ และน าผลไปพัฒนา
โครงการปตี่อไป 

            
 

 

12.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 
1.  วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม          ระหว่างเดือนตุลาคม 2557 – เดือนกันยายน 2558 
2.  สถานท่ีจัดกิจกรรม     มหาวิทยาลยันเรศวร 
    

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. คณะฯมีเครือข่ายความร่วมมือด้านบริการวิชาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนร่วมกับองค์กรทั้งหน่วยงานภายใน  

ภายนอก และต่างประเทศ 
2. ชุมชน/ผู้เข้าร่วมโครงการ สามารถน าความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการของคณะฯ ไปใช้ปฏิบัติให้เกิด

ประโยชน์ต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 

14. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPI) 
ปริมาณ คุณภาพ เวลา ต้นทุน 

มีการด าเนินโครงการอย่างน้อย 
2 ครั้งต่อปีงบประมาณ 

ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ ไม่น้อยกว่า 3.51ขึ้นไป 

- - 

 

15. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.................        สมศ.   ตัวช้ีวัดที่................         
 สกอ.    ตัวช้ีวัดที่.....4.........        สงป.   ตัวช้ีวัดที่................. 

 
16. การติดตามและประเมินผลโครงการ (โปรดระบุให้ชัดเจน)  

1.  แจกแบบประเมินผลการด าเนนิโครงการ เพื่อประเมินผลความพงึพอใจต่อโครงการของผู้เข้าร่วม 
2.  สรุปรายงานผลการด าเนินงานเสนอคณะฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
งานนโยบายและแผน ส านกังานเลขานุการคณะ คณะมนุษยศาสตร์ 

 
1.  ชื่อโครงการ (ระดับ 1)    โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

2. ชื่อโครงการ (ระดับ 2)     โครงการประเมินคุณภาพภายในระดับภาควิชา(ระดับหลักสูตร) 

3.  รหัสโครงการ      NU-มน-01-035  

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

5.  ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ 
5.1  ประเด็นยุทธศาสตรม์หาวิทยาลัย  
 เป็นเลิศทางการวจิัย (กลยุทธ์ท่ี........มาตรการ......)    
 ผลิตบณัฑติมีคณุภาพ ท างานได้รับค่าตอบแทนสูง (กลยุทธ์ที่.......มาตรการ.....)    
 ความสัมพันธ์กับศิษยเ์ก่าอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน (กลยุทธ์ที่.......มาตรการ.........)    

   ระบบบริหารในหลักธรรมาภบิาลและโปร่งใสตรวจสอบได้ (กลยุทธ์ที่ ...5.. มาตรการ ..2.1...)   
5.2  ประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะ/หน่วยงาน (ถ้ามี) 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่.......7.....กลยุทธ์ที่......1....... มาตรการที่.....1..... 

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

6.  ผู้รับผิดชอบ  
 6.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา งานนโยบายและแผน ส านกังานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์ 

6.2 ผู้รับผิดชอบ           น.ส.วิไลพร  ชอบคุณ  โทร 2006 
6.3 ผู้ประสานงาน         น.ส.วิไลพร  ชอบคุณ  โทร 2006 
  น.ส.เรือนขวัญ อนันตวงศ์  โทร 2006 
6.4 ผู้รายงานผล           น.ส.วิไลพร  ชอบคุณ  โทร 2006 

 

 7. หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ได้ก าหนดให้สถาบันการศึกษาทุกแห่ง 
มีการด าเนินการประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอก เพื่อใช้เป็นกลไกในการรักษาคุณภาพและมาตรฐานของสถาบันอุดมศึกษา 
อีกทั้งทิศทางการพัฒนาอุดมศึกษาในปัจจุบันได้ยึดแนวทางของกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551 -2565)  
ได้ก าหนดแนวทางการพัฒนาและแก้ปัญหาอุดมศึกษาที่ขาดคุณภาพและขาดประสิทธิภาพโดยใช้กลไกการประเมินคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาเป็นกลไกหลักในการด าเนินการ ประกอบกับกระทรวงศึกษาธิการได้ออกกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ 
และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 ให้คณะวิชาและสถานศึกษาจัดให้มีระบบติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามที่
เห็นสมควร โดยให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาด้านการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับ  
คณะวิชาของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
  คณะมนุษยศาสตร์ ตระหนักถึงความส าคัญและความจ าเป็นในการประกันคุณภาพการศึกษา  จึงได้จัดให้มีโครงการประเมิน
คุณภาพการศึกษาระดับภาควิชา(หลักสูตร) ปีการศึกษา 2557 เพื่อเป็นการตรวจสอบและประเมินการด าเนินงานของหลักสูตรที่



  
 

คณะฯ เปิดการเรียนการสอน ในรอบปีการศึกษา 2557 ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศกึษา ระดับอุดมศึกษา 
พ.ศ.2557 

 

8. วัตถุประสงค ์
1.  เพื่อตรวจสอบและประเมินการด าเนินงานของหลักสูตรทั้งระดับปริญญาตรี โท และเอกของแต่ละภาควิชาและคณะเปิดสอน

ในปีการศึกษา 2557 ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557   
2.  เพื่อให้ภาควิชาและคณะทราบสถานะภาพของตนเองและน าไปสู่การก าหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพ 
3.  เพื่อให้ภาควิชาและคณะทราบจุดแข็ง จุดที่ควรปรับปรุง ตลอดจนได้รับข้อเสนอแนะในการพัฒนาการด าเนินงานเพื่อเสริมจุด

แข็งและพัฒนาจุดที่ควรปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 
4.  เพื่อให้ข้อมูลสาธารณะที่เป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
 

9.  เป้าหมายของโครงการ 
     9.1. เป้าหมายการด าเนินงาน ประกอบด้วย 

1. นิสิต   จ านวน   15   คน 
2. อาจารย์/บุคลากร  จ านวน   30   คน 
3. อื่น ๆ กรรมการ  จ านวน    5   คน 

 

9.2. กิจกรรม/เนื้อหาท่ีจะด าเนินการ 
1.  จัดการประเมินตรวจสอบภาควิชา จ านวน 8 ภาควิชา ดังนี้ 1 .ภาควิชาภาษาไทย 2. ภาควิชาภาษาศาสตร์ 3. ภาควิชา

วรรณคดีและคติชนวิทยา 4. ภาควิชาภาษาอังกฤษ  5. ภาควิชาภาษาตะวันตก 6. ภาควิชาภาษาตะวนัออก 7. ภาควิชาดนตรีวิทยา 
8. ภาควิชาศิลปะการแสดง 

   

10. งบประมาณด าเนินการ  
งบประมาณรายได้คณะ จ านวน  40,000 บาท  กองทุนเพื่อการศึกษา  แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา  งานสนับสนุนการจัด

การศึกษา  ส านักงานเลขานุการคณะ  หมวดเงินอุดหนุน  โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โครงการประเมินคุณภาพภายในระดับ
ภาควิชา(ระดับหลักสูตร) (NU-มน-01-034) 

รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมิน            17,500 บาท 
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม     5,000 บาท 
3. ค่าอาหารกลางวัน       12,000 บาท 
4. ค่าใช้สอย (ค่าวัสด,ุ ค่าถ่ายเอกสาร)   1,500 บาท 
5. ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ     4,000 บาท       

รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น           40,000  บาท 
หมายเหตุ  ทุกรายการถัวเฉลีย่ 

 

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. ขออนุมัติด าเนินโครงการ 

 
 

           

ขั้นด าเนินการ (D) 
1. จัดท ารายงานการประเมินตนเอง(SAR) 
2. รับการประเมินตรวจสอบจาก
คณะกรรมการประเมิน 

 
 

   
 
 

        



  
 

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. 

ขั้นสรุปและประเมินผล (C)  
1. สรุปผลประเมินรายงานเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะและแจง้
ภาควิชา และเผยแพร่ผลการประเมินให้ผู้
ที่เกี่ยวข้องและผูส้นใจทราบ 

            

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)  
1. น าผลที่ได้จากการประเมินมาวางแผน
ปรับปรุงปีการศึกษาต่อไป 

            

 

12.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 
1.  วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม          ระหว่างเดือนพฤษภาคม – เดือนมิถุนายน 2558 
2.  สถานท่ีจัดกิจกรรม     คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลยันเรศวร 
     

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ภาควิชามีรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2557 ท่ีมีความสมบูรณ์และถูกต้อง     
2.  ภาควิชาและคณะสามารถน าผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาการท างานให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
3. มีผลประเมินเผยแพร่สู่สาธารณชน 
 

14. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPI) 
ปริมาณ คุณภาพ เวลา ต้นทุน 

มีการประเมินตรวจสอบครบทุก
ภาควิชา 

ภาควิชามีผลการประเมิน
ตรวจสอบเฉลี่ย 3.51 ข้ึนไป 

- - 

 

15. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.................        สมศ.   ตัวช้ีวัดที่................         
 สกอ.    ตัวช้ีวัดที่.....9……….       สงป.   ตัวช้ีวัดที่................. 

 

16. การติดตามและประเมินผลโครงการ (โปรดระบุให้ชัดเจน)  
1.  สรุปรายงานผลการประเมินคณุภาพภายในรายงานต่อผู้บรหิารคณะฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
งานนโยบายและแผน ส านกังานเลขานุการคณะ คณะมนุษยศาสตร์ 

 
1.  ชื่อโครงการ (ระดับ 1)    โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

2. ชื่อโครงการ (ระดับ 2)     โครงการประเมินคุณภาพภายในคณะมนุษยศาสตร์ 

3.  รหัสโครงการ      NU-มน-01-036  

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

5.  ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ 
5.1  ประเด็นยุทธศาสตรม์หาวิทยาลัย  
 เป็นเลิศทางการวจิัย (กลยุทธ์ท่ี........มาตรการ......)    
 ผลิตบณัฑติมีคณุภาพ ท างานได้รับค่าตอบแทนสูง (กลยุทธ์ที่.......มาตรการ.....)    
 ความสัมพันธ์กับศิษยเ์ก่าอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน (กลยุทธ์ที่.......มาตรการ.........)    

   ระบบบริหารในหลักธรรมาภบิาลและโปร่งใสตรวจสอบได้ (กลยุทธ์ที่ ...5.. มาตรการ ..2.1...)   
5.2  ประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะ/หน่วยงาน (ถ้ามี) 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่.......7.....กลยุทธ์ที่......1....... มาตรการที่.....1..... 

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

6.  ผู้รับผิดชอบ  
 6.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา งานนโยบายและแผน ส านกังานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์ 

6.2 ผู้รับผิดชอบ           น.ส.วิไลพร  ชอบคุณ  โทร 2006 
6.3 ผู้ประสานงาน         น.ส.วิไลพร  ชอบคุณ  โทร 2006 
  น.ส.เรือนขวัญ อนันตวงศ์  โทร 2006 
6.4 ผู้รายงานผล           น.ส.วิไลพร  ชอบคุณ  โทร 2006 

 

 7. หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ได้ก าหนดให้สถาบันการศึกษาทุกแห่ง 
มีการด าเนินการประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอก เพื่อใช้เป็นกลไกในการรักษาคุณภาพและมาตรฐานของสถาบันอุดมศึกษา            
อีกทั้งทิศทางการพัฒนาอุดมศึกษาในปัจจุบันได้ยึดแนวทางของกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551 -2565)  
ได้ก าหนดแนวทางการพัฒนาและแก้ปัญหาอุดมศึกษาที่ขาดคุณภาพและขาดประสิทธิภาพโดยใช้กลไกการประเมินคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาเป็นกลไกหลักในการด าเนินการ ประกอบกับกระทรวงศึกษาธิการได้ออกกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ 
และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 ให้คณะวิชาและสถานศึกษาจัดให้มีระบบติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามที่
เห็นสมควร โดยให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาด้านการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับคณะ
วิชาของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
  คณะมนุษยศาสตร์ ตระหนักถึงความส าคัญและความจ าเป็นในการประกันคุณภาพการศึกษา  จึงได้จัดให้มีโครงการประเมิน
คุณภาพการศึกษาระดับคณะ  ปีการศึกษา 2557 เพื่อเป็นการตรวจสอบและประเมินการด าเนินงานของคณะเพื่อสนับส นุนการ



  
 

จัดการเรียนการสอนของแต่ละหลักสูตรที่คณะดูแล โดยครอบคลุมด้านกิจกรรมนักศึกษา การให้บริการทางวิชาการ การวิจัย และ
การประกันคุณภาพ ในรอบปีการศึกษา 2557 ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา              
พ.ศ.2557 
 

8. วัตถุประสงค ์
1.  เพื่อตรวจสอบและประเมินการด าเนินงานของหลักสูตรทั้งระดับปริญญาตรี  โท และเอกของคณะที่เปิดสอนในปีการศึกษา 

2557 ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557   
2.  เพื่อให้คณะทราบสถานะภาพของตนเองและน าไปสู่การก าหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพ 
3.  เพื่อให้คณะทราบจุดแข็ง จุดที่ควรปรับปรุง ตลอดจนได้รับข้อเสนอแนะในการพัฒนาการด าเนินงานเพื่อเสริมจุดแข็งและ

พัฒนาจุดที่ควรปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 
4.  เพื่อให้ข้อมูลสาธารณะที่เป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
 

9.  เป้าหมายของโครงการ 
     9.1. เป้าหมายการด าเนินงาน ประกอบด้วย 

1. นิสิต   จ านวน   15   คน 
2. อาจารย์/บุคลากร  จ านวน   50   คน 
3. อื่น ๆ กรรมการประเมนิ จ านวน    5   คน 

 

9.2. กิจกรรม/เนื้อหาท่ีจะด าเนินการ 
1.  ด าเนินการจัดท ารายงานประเมินตนเอง (SAR) และรับประเมินตรวจสอบ (CAR) จากคณะกรรมการผู้ทรงคณุวุฒิ 
   

10. งบประมาณด าเนินการ  
งบประมาณรายได้คณะ จ านวน  70,000 บาท  กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุนการจัดการศึกษา 

ส านักงานเลขานุการคณะ หมวดเงินอุดหนุน โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โครงการประเมินคุณภาพภายในคณะมนุษยศาสตร์                
(NU-มน-01-034) 

รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินตรวจสอบ       24,500  บาท 
2. ค่าเดินทางคณะกรรมการประเมินตรวจสอบ       12,000  บาท  
3. ค่าท่ีพัก             5,000  บาท 
4. ค่าเลี้ยงรับรอง           4,000  บาท 
5. ค่าอาหารกลางวัน         13,000  บาท 
6. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม          5,500  บาท 
7. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการ         5,000  บาท 
8. ค่าเอกสาร              500  บาท 
9. ค่าวัสดุ               500  บาท       

รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น               70,000  บาท 
หมายเหตุ  ทุกรายการถัวเฉลีย่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

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. หน่วยงานจัดเก็บข้อมูลตามตัวบ่งช้ี
ของปีการศึกษา 2557  
2. ขออนุมัติโครงการ 

            

ขั้นด าเนินการ (D) 
1. จัดท าข้อมูลผลการด าเนินงานและ
ประเมินตนเอง(SAR) 
 2. ด าเนินการประเมินตรวจสอบ(CAR) 

            

ขั้นสรุปและประเมินผล (C)  
1. สรุปผลการประเมินรายงานคณะฯ
และผู้ทีเ่กี่ยวข้อง 

            

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A) 
1. คณะฯ น าผลการประเมินไปวางแผน
พัฒนา 

            

 

12. วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 
1.  วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม          23 กันยายน 2558 เวลา 08.30-17.00 น. ห้อง HU 1307 
2.  สถานท่ีจัดกิจกรรม     คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลยันเรศวร 
 

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. คณะมนุษยศาสตร์มีรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2557 ท่ีมีความสมบูรณ์และถูกต้อง     
2.  คณะมนุษยศาสตร์สามารถน าผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาการท างานให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
3. คณะมนุษยศาสตร์มีผลประเมินเผยแพร่สู่สาธารณชนโดยผ่านระบบ CHE QA Online 
 

14. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPI) 
ปริมาณ คุณภาพ เวลา ต้นทุน 

คณะฯมีการรายงานการ
ประเมินผลคุณภาพภายใน 
ประจ าปีการศึกษา 2557      
ในระบบ CHE QA Online 

ได้คะแนนประเมินเฉลี่ย 3.51 ข้ึนไป - - 

 

15. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.................        สมศ.   ตัวช้ีวัดที่................. 
 สกอ.    ตัวช้ีวัดที่.....5.1.........       สงป.   ตัวช้ีวัดที่................. 

 
16. การติดตามและประเมินผลโครงการ (โปรดระบุให้ชัดเจน)  

1.  สรุปรายงานผลการประเมินคณุภาพภายในรายงานต่อผู้บรหิารคณะฯ 
 
 

 



  
 

โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
งานนโยบายและแผน ส านกังานเลขานุการคณะ คณะมนุษยศาสตร์ 

 
1.  ชื่อโครงการ (ระดับ 1)   โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

2. ชื่อโครงการ (ระดับ 2)    โครงการติดตามการด าเนินงานประกันคุณภาพ 

   กิจกรรม ติดตามรอบ  9 เดือนระดับภาควิชาและคณะ 

   กิจกรรม ติดตามรอบ 12 เดือนระดับภาควิชาและระดับคณะฯ 

3.  รหัสโครงการ      NU-มน-01-037  

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

5.  ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ 
5.1  ประเด็นยุทธศาสตรม์หาวิทยาลัย  
 เป็นเลิศทางการวจิัย (กลยุทธ์ท่ี........มาตรการ......)    
 ผลิตบณัฑติมีคณุภาพ ท างานได้รับค่าตอบแทนสูง (กลยุทธ์ที่.......มาตรการ.....)    
 ความสัมพันธ์กับศิษยเ์ก่าอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน (กลยุทธ์ที่.......มาตรการ.........)    

   ระบบบริหารในหลักธรรมาภบิาลและโปร่งใสตรวจสอบได้ (กลยุทธ์ที่ ...5.. มาตรการ ..2.1...)   
5.2  ประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะ/หน่วยงาน (ถ้ามี) 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่.......7.....กลยุทธ์ที่......1....... มาตรการที่.....1..... 

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

6.  ผู้รับผิดชอบ  
 6.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา งานนโยบายและแผน ส านกังานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์ 

6.2 ผู้รับผิดชอบ           น.ส.วิไลพร  ชอบคุณ  โทร 2006 
6.3 ผู้ประสานงาน         น.ส.วิไลพร  ชอบคุณ  โทร 2006 
  น.ส.เรือนขวัญ อนันตวงศ์  โทร 2006 
6.4 ผู้รายงานผล           น.ส.วิไลพร  ชอบคุณ  โทร 2006 

 

 7. หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ได้ก าหนดให้สถาบันการศึกษาทุกแห่ง 
มีการด าเนินการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้หน่วยงานได้เกิดการแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนาตนเองให้ทันกับการ
เปลี่ยนแปลงซึ่งมีขึ้นอยู่ตลอดเวลา ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการท างานท่ีมีประสิทธิภาพ ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพสูงสุด   
   คณะมนุษยศาสตร์ ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา จึงได้ก าหนดนโยบายเกี่ยวกับการประกัน
คุณภาพการศึกษาของคณะฯ ขึ้น โดยมุ่งให้มีการด าเนินกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องและมีคุณภาพมีการ
พัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อให้หน่วยงานภายในคณะฯ ได้พัฒนาคุณภาพ และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และน า



  
 

ผลการประกันคุณภาพการศึกษามาเผยแพร่สู่สาธารณชน โดยให้มีการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง/ตรวจสอบ(SAR/CAR)               
ในหน่วยงานระดับภาควิชาและคณะฯ   
  หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา จึงได้จัดโครงการติดตามการด า เนินงานด้านการประกันคุณภาพ เพื่อเป็นการติดตาม             
เก็บข้อมูลและรายงานข้อมูลการด าเนินงานในรอบปีการศึกษา 2557 ให้คณะฯได้รับทราบถึงความก้าวหน้าและแนวทาง                 
การด าเนินงานต่างๆทั้งในระดับภาควิชาและคณะฯ 

 

8. วัตถุประสงค ์
1.  เพื่อติดตามการด าเนินงานด้านประกันคุณภาพฯ เพื่อเตรียมพร้อมรับการประเมินรอบปีการศึกษา 2557 ของภาควิชาและ

คณะฯ 
2.  เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ข้อมูล ความรู้ เทคนิค ตลอดจนข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ระหว่างบุคลากรด้านการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในคณะ 
3.  เพื่อให้บุคลากรภายในคณะได้มีส่วนร่วมด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
4.  เพื่อให้บุคลากรภายในคณะเกิดความตื่นตัว เข้าใจ และความตระหนักในเรื่องของการประกันคุณภาพ 
5.  เพื่อพร้อมรับการประเมินตรวจสอบการประกันคุณภาพฯ รอบปีการศึกษา 2557  
 

9.  เป้าหมายของโครงการ 
     9.1. เป้าหมายการด าเนินงาน ประกอบด้วย 
 กิจกรรม  ติดตามรอบ 9 เดือนระดับภาควิชาและคณะ 

1. อาจารย์/บุคลากร  จ านวน   30   คน 
 

 กิจกรรม  ติดตามรอบ 12 เดือนระดับภาควิชาและระดับคณะฯ 
1. อาจารย์/บุคลากร  จ านวน   30   คน 

 

9.2. กิจกรรม/เนื้อหาท่ีจะด าเนินการ 
 กิจกรรม  ติดตามรอบ 9 เดือนระดับภาควิชาและคณะ 

1.  ผู้รับผิดชอบข้อมลูทั้งระดับภาควิชาและคณะฯจดัท ารายงานข้อมูลรอบ 9 เดือน 
      2.  จัดประชุมเพื่อรายงานข้อมูลแลกเปลีย่นเรยีนรู้และให้ข้อเสนอแนะระหว่างผูร้ับผดิชอบ 

 กิจกรรม  ติดตามรอบ 12 เดือนระดับภาควิชาและระดับคณะฯ 
1.  ผู้รับผิดชอบข้อมลูทั้งระดับภาควิชาและคณะฯจดัท ารายงานข้อมูลรอบ 12 เดือน 

      2. จัดประชุมเพื่อรายงานข้อมูลแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อเสนอแนะระหว่างผู้รับผิดชอบเตรียมรับการประเมินรอบปี
การศึกษา 2557 

   

10. งบประมาณด าเนินการ 
กิจกรรม  ติดตามรอบ 9 เดือนระดับภาควิชาและคณะ 
งบประมาณรายได้คณะ จ านวน  15,000 บาท  กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุนการจัดการศึกษา 

ส านักงานเลขานุการคณะ หมวดเงินอุดหนุน โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โครงการติดตามการด าเนินงานประกันคุณภาพ (NU-มน-
01-037) 

รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
1. ค่าอาหารกลางวัน    6,000 บาท 
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม   6,000 บาท 
3. ค่าเอกสาร และวัสด ุ   3,000 บาท 

รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น         15,000    บาท 
หมายเหตุ  ทุกรายการถัวเฉลีย่ 

 
 



  
 

กิจกรรม  ติดตามรอบ 12 เดือนระดับภาควิชาและคณะ 
งบประมาณรายได้คณะ จ านวน  15,000 บาท  กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุนการจัดการศึกษา 

ส านักงานเลขานุการคณะ หมวดเงินอุดหนุน โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โครงการติดตามการด าเนินงานประกันคุณภาพ (NU-มน-
01-037) 

รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
1. ค่าอาหารกลางวัน    6,000 บาท 
2.  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม   6,000 บาท 
3.  ค่าเอกสาร และวัสด ุ   3,000 บาท 

รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น         15,000    บาท 
หมายเหตุ  ทุกรายการถัวเฉลีย่ 

 
 

11. ขั้นตอนและแผนการด าเนินงาน   (PDCA)  
     กิจกรรม  ติดตามรอบ 9 เดือนระดับภาควิชาและคณะ 

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. ขออนุมัติด าเนินโครงการ 
2.จัดท าแบบฟอร์มหรือรูปแบบการ
ติดตามแจ้งภาควิชาและคณะฯ     
เพื่อเตรียมข้อมูล 

 
 

           

ขั้นด าเนินการ (D) 
1. จัดด าเนินโครงการ 

 
 

           

ขั้นสรุปและประเมินผล (C)  
1. สรุปผลการด าเนินโครงการรายงาน
คณะฯ 

            

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)  
1. น าผลที่ได้จากการรายงานผล  
มาปรับปรุงพัฒนา 

            

 
กิจกรรม  ติดตามรอบ 12 เดือนระดับภาควิชาและคณะ 

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. ขออนุมัติด าเนินโครงการ 
2.จัดท าแบบฟอร์มหรือรูปแบบการ
ติดตามแจ้งภาควิชาและคณะฯ     
เพื่อเตรียมข้อมูล 

 
 

           

ขั้นด าเนินการ (D) 
1. จัดด าเนินโครงการ 

 
 

           

ขั้นสรุปและประเมินผล (C)  
1. สรุปผลการด าเนินโครงการรายงาน
คณะฯ 
 

            



  
 

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. 

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)  
1. น าผลที่ได้จากการรายงานผล  
มาปรับปรุงพัฒนา 

            

 

12.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 
กิจกรรม  ติดตามรอบ 9 เดือนระดับภาควิชาและคณะ 

1.  วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม          เดือนมีนาคม 2558 
2.  สถานท่ีจัดกิจกรรม     คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลยันเรศวร 
 

กิจกรรม  ติดตามรอบ 12 เดือนระดับภาควิชาและคณะ 
1.  วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม          เดือนมิถุนายน 2558 
2.  สถานท่ีจัดกิจกรรม     คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลยันเรศวร 

    
13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

กิจกรรม  ติดตามรอบ 9 เดือนระดับภาควิชาและคณะ 
1. มีข้อมูลเพื่อจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ทั้งของระดับคณะและภาควิชา 
2. เกิดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
3.  บุคลากรภายในคณะมีส่วนร่วมด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ 
4.  บุคลากรภายในคณะเกิดความตระหนักในเรื่องของการประกันคุณภาพฯ 
 

กิจกรรม  ติดตามรอบ 12 เดือนระดับภาควิชาและคณะ 
1. คณะฯจะมีข้อมูลเพื่อจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ทั้งของระดับคณะและภาควิชา 
2.  เกิดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
3. บุคลากรภายในคณะมีส่วนร่วมด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ 
4.  บุคลากรภายในคณะเกิดความตระหนักในเรื่องของการประกันคุณภาพฯ 

 

14. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPI) 
กิจกรรม  ติดตามรอบ 9 เดือนระดับภาควิชาและคณะ 

ปริมาณ คุณภาพ เวลา ต้นทุน 
คณะฯและภาควิชามีการรายงานผล
การด าเนินงานด้านประกันฯ รอบ 9 
เดือน 

ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ
อย่างน้อยร้อยละ 75  ขึ้นไป 

- - 

 

กิจกรรม  ติดตามรอบ 12 เดือนระดับภาควิชาและคณะ 
ปริมาณ คุณภาพ เวลา ต้นทุน 

คณะฯและภาควิชามีการรายงานผล
การด าเนินงานด้านประกันฯ รอบ 
12 เดือน 

ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ
อย่างน้อยร้อยละ 75  ขึ้นไป 

- - 

 

15. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.................        สมศ.   ตัวช้ีวัดที่................         
 สกอ.    ตัวช้ีวัดที่.....9.........        สงป.   ตัวช้ีวัดที่................. 

 



  
 

16. การติดตามและประเมินผลโครงการ (โปรดระบุให้ชัดเจน)  
กิจกรรม  ติดตามรอบ 9 เดือนระดับภาควิชาและคณะ 

    1.  แบบประเมินผลโครงการและสรุปผลโครงการ 
    2.  สรุปผลการติดตามและคะแนนประเมินเฉลีย่รอบ 9 เดือน 
 

กิจกรรม  ติดตามรอบ 12 เดือนระดับภาควิชาและคณะ 
    1.  แบบประเมินผลโครงการและสรุปผลโครงการ 
    2.  สรุปผลการติดตามและคะแนนประเมินเฉลีย่รอบ 12 เดือน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
งานนโยบายและแผน ส านกังานเลขานุการคณะ คณะมนุษยศาสตร์ 

 
1.  ชื่อโครงการ (ระดับ 1)   โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

2. ชื่อโครงการ (ระดับ 2)    โครงการคลีนิคประกันคุณภาพ 

   กิจกรรม คลินิกวิชาการ 

   กิจกรรม คลินิกบริหาร,กิจกรรมนิสิตและท านุบ ารุงฯ 

   กิจกรรม คลินิกวิจัยและบริการวิชาการ 

   กิจกรรม คลินิกหลักสูตร 

3.  รหัสโครงการ      NU-มน-01-038  

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

5.  ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ 
5.1  ประเด็นยุทธศาสตรม์หาวิทยาลัย  
 เป็นเลิศทางการวจิัย (กลยุทธ์ท่ี........มาตรการ......)    
 ผลิตบณัฑติมีคณุภาพ ท างานได้รับค่าตอบแทนสูง (กลยุทธ์ที่.......มาตรการ.....)    
 ความสัมพันธ์กับศิษยเ์ก่าอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน (กลยุทธ์ที่.......มาตรการ.........)    

   ระบบบริหารในหลักธรรมาภบิาลและโปร่งใสตรวจสอบได้ (กลยุทธ์ที่ ...5.. มาตรการ ..2.1...)   
5.2  ประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะ/หน่วยงาน (ถ้ามี) 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่.......7.....กลยุทธ์ที่......1....... มาตรการที่.....1..... 

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

6.  ผู้รับผิดชอบ  
 6.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา งานนโยบายและแผน ส านกังานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์ 

6.2 ผู้รับผิดชอบ           น.ส.วิไลพร  ชอบคุณ  โทร 2006 
6.3 ผู้ประสานงาน         น.ส.วิไลพร  ชอบคุณ  โทร 2006 
  น.ส.เรือนขวัญ อนันตวงศ์  โทร 2006 
6.4 ผู้รายงานผล           น.ส.วิไลพร  ชอบคุณ  โทร 2006 

 

 7. หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ได้ก าหนดความมุ่งหมาย และหลักการ
ส าคัญในการจัดการศึกษาให้มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับ และประเภท
การศึกษา โดยให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกัน
คุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอ
ต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา และ



  
 

ท าการประเมินผลการจัดการศึกษาเพื่อให้มีการตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา โดยค านึงถึงความมุ่งหมายและหลักการ รวมทั้ง
แนวทางการจัดการศึกษาตามที่ก าหนดในกฎหมาย 
 ประกอบกับส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ก าหนดไว้ว่า ให้สถานศึกษาให้ความร่วมมือใน
การจัดเตรียมเอกสารหลักฐานต่างๆ ท่ีมีข้อมูลเกี่ยวข้องกับสถานศึกษา ตลอดจนให้บุคลากร คณะกรรมการของสถานศึกษา รวมทั้ง
ผู้ปกครอง และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสถานศึกษา 
 หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา งานนโยบายและแผน เป็นหน่วยงานหนึ่งสังกัดคณะมนุษยศาสตร์ ท่ีมีหน้าที่ความรับผิดชอบ
เกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา ตลอดจนสร้างเสริมความรู้ ความเข้าใจด้านการประกันคุณภาพการศึกษาให้แก่บุคลากร
ภายในคณะ จึงต้องมีความจ าเป็นที่จะสร้างเสริมความเข้าใจในเกณฑ์/องค์ประกอบให้แก่บุคลากรและหน่วยงานภายในคณะ อีกทั้ง
ในปีการศึกษาที่ผ่านมาบุคลากรยังขาดความรู้ในการจัดเก็บเอกสาร/หลักฐานต่างที่เกิดจากการท า งานของหน่วยงานให้เข้าเกณฑ์
ประกันคุณภาพท้ังเกณฑ์ สกอ.และ สมศ.  
 ดังนั้น เพื่อเป็นการสร้างเสริมความเข้าใจทั้งการประกันคุณภาพการศึกษาให้แก่บุคลากรตลอดจนให้หน่วยงานย่อยต่างๆ 
เป็นไปอย่างราบรื่นและประสบความส าเร็จ งานนโยบายและแผน โดยหน่วยประกันคุณภาพการศึกษาจึงได้ จัดโครงการ“คลินิก
ประกันคุณภาพ” ขึ้น 
 

8. วัตถุประสงค ์
1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาให้แก่บุคลากรภายในคณะ เป็นประจ าอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ 
2. เพื่อสร้างบรรยากาศการประกันคณุภาพ ให้บุคลากรมสี่วนร่วมในการประกันคณุภาพมากขึ้น 
3. เพื่อแลกเปลีย่นเรยีนรู้ข้อมลูและประสบการณด์้านประกนัคณุภาพ 
 

9.  เป้าหมายของโครงการ 
     9.1. เป้าหมายการด าเนินงาน ประกอบด้วย 
 กิจกรรม  คลินิกวิชาการ 

1. อาจารย์/บุคลากร  จ านวน   20   คน 
 

 กิจกรรม  คลินิกบรหิาร,กิจกรรมนิสิตและท านุบ ารุงฯ 
1. อาจารย์/บุคลากร  จ านวน   15   คน 

 

 กิจกรรม  คลินิกวิจัยและบริการวชิาการ 
1. อาจารย์/บุคลากร  จ านวน   10   คน 

 

 กิจกรรม  คลินิกหลักสตูร 
1. อาจารย์/บุคลากร  จ านวน   20   คน 

 

9.2. กิจกรรม/เนื้อหาท่ีจะด าเนินการ 
 กิจกรรม  คลินิกวชิาการ 

1.  จัดประชุมกลุม่ย่อยระหว่างหน่วยประกันคณุภาพและผู้ปฏิบตัิงานด้านวิชาการทั้งระดับคณะฯและภาควิชา 
ลักษณะพดูคุย แลกเปลีย่นเรยีนรูข้้อมูล  

2.  แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกณฑ์ประกนัคุณภาพ ปีการศึกษา 2557 และการจัดเก็บเอกสาร 

 

 กิจกรรม  คลินิกบรหิาร,กิจกรรมนิสิตและท านุบ ารุงฯ 
1.  จัดประชุมกลุม่ย่อยระหว่างหน่วยประกันคณุภาพและผู้ปฏิบตัิงานด้านงานบริหาร กิจกรรมนิสติและท านุบ ารุง

ศิลปะและวัฒนธรรมทั้งระดับคณะฯและภาควิชา ลักษณะพูดคุย แลกเปลีย่นเรยีนรู้ข้อมลู  
2.  แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกณฑ์ประกนัคุณภาพ ปีการศึกษา 2557 และการจัดเก็บเอกสาร 
 
 
 
 



  
 

 กิจกรรม  คลินิกวิจัยและบริการวชิาการ 
1.  จัดประชุมกลุม่ย่อยระหว่างหน่วยประกันคณุภาพและผู้ปฏิบตัิงานด้านวิจัยและงานบริการวิชาการทั้งระดับคณะฯ

และภาควิชา ลักษณะพูดคุย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมลู  
2.  แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกณฑ์ประกนัคุณภาพ ปีการศึกษา 2557 และการจัดเก็บเอกสาร 
 

กิจกรรม  คลินิกหลักสตูร 
1.  จัดประชุมกลุม่ย่อยระหว่างหน่วยประกันคณุภาพและผู้รับผิดชอบหลักสตูรทั้งระดับคณะฯและภาควิชา ลักษณะ

พูดคุย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูล  
2.  แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกณฑ์ประกนัคุณภาพ ปีการศึกษา 2557 และการจัดเก็บเอกสาร 
  

10. งบประมาณด าเนินการ 
 กิจกรรม  คลินิกวิชาการ 
งบประมาณรายได้คณะ จ านวน  5,000 บาท  กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุนการจัดการศึกษา 

ส านักงานเลขานุการคณะ หมวดเงินอุดหนุน โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โครงการคลีนิคประกันคุณภาพ (NU-มน-01-038) 
รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 

1. ค่าอาหารกลางวัน   2,500 บาท 
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  1,500 บาท 
3. ค่าวัสด ุ    1,000 บาท 

รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น           5,000    บาท 
หมายเหตุ  ทุกรายการถัวเฉลีย่ 

 

กิจกรรม  คลินิกบรหิาร,กิจกรรมนิสิตและท านุบ ารุงฯ 
งบประมาณรายได้คณะ จ านวน  5,000 บาท  กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุนการจัดการศึกษา 

ส านักงานเลขานุการคณะ หมวดเงินอุดหนุน โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โครงการคลีนิคประกันคุณภาพ (NU-มน-01-038) 
รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 

1. ค่าอาหารกลางวัน   2,500 บาท 
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  1,500 บาท 
3. ค่าวัสด ุ    1,000 บาท 

รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น           5,000    บาท 
หมายเหตุ  ทุกรายการถัวเฉลีย่ 
 

กิจกรรม  คลินิกวิจัยและบริการวชิาการ 
งบประมาณรายได้คณะ จ านวน  5,000 บาท  กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุนการจัดการศึกษา 

ส านักงานเลขานุการคณะ หมวดเงินอุดหนุน โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โครงการคลีนิคประกันคุณภาพ (NU-มน-01-038) 
รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 

1. ค่าอาหารกลางวัน   2,500 บาท 
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  1,500 บาท 
3. ค่าวัสด ุ    1,000 บาท 

รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น           5,000    บาท 
หมายเหตุ  ทุกรายการถัวเฉลีย่ 

 
 

 
 



  
 

กิจกรรม  คลินิกหลักสตูร 
งบประมาณรายได้คณะ จ านวน  5,000 บาท  กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุนการจัดการศึกษา 

ส านักงานเลขานุการคณะ หมวดเงินอุดหนุน โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โครงการคลีนิคประกันคุณภาพ (NU-มน-01-038) 
รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 

1. ค่าอาหารกลางวัน   2,500 บาท 
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  1,500 บาท 
3. ค่าวัสด ุ    1,000 บาท 

รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น         5,000    บาท 
หมายเหตุ  ทุกรายการถัวเฉลีย่ 

 
 
 

11. ขั้นตอนและแผนการด าเนินงาน   (PDCA)  
     กิจกรรม  คลินิกวิชาการ 

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. ขออนุมัติด าเนินโครงการ 
2. ด าเนินการวางแผนด าเนินงาน 

 
 

           

ขั้นด าเนินการ (D) 
1. ประชาสัมพันธ์โครงการ 
2. ด าเนินการโดยลักษณะการพูดคุย 
ปรึกษาหารือการด าเนินงานต่างๆ 
เกี่ยวกับประกันคณุภาพฯ 

 
 

   
 
 

        

ขั้นสรุปและประเมินผล (C)  
1. สรุปผลการด าเนินโครงการรายงาน
คณะฯ 

            

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)  
1. น าผลที่ได้จากการรายงานผล  
มาปรับปรุงพัฒนา 

            

 
กิจกรรม  คลินิกบรหิาร,กิจกรรมนิสิตและท านุบ ารุงฯ 

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. ขออนุมัติด าเนินโครงการ 
2. ด าเนินการวางแผนด าเนินงาน 

 
 

           

ขั้นด าเนินการ (D) 
1. ประชาสัมพันธ์โครงการ 
2. ด าเนินการโดยลักษณะการพูดคุย 
ปรึกษาหารือการด าเนินงานต่างๆ 
เกี่ยวกับประกันคณุภาพฯ 

 
 

   
 
 

        

ขั้นสรุปและประเมินผล (C)  
1. สรุปผลการด าเนินโครงการรายงาน
คณะฯ 

            



  
 

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. 

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A) 
1. น าผลที่ได้จากการรายงานผล  
มาปรับปรุงพัฒนา 

            

 

กิจกรรม  คลินิกวิจัยและบริการวชิาการ 
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. ขออนุมัติด าเนินโครงการ 
2. ด าเนินการวางแผนด าเนินงาน 

 
 

           

ขั้นด าเนินการ (D) 
1. ประชาสัมพันธ์โครงการ 
2. ด าเนินการโดยลักษณะการพูดคุย 
ปรึกษาหารือการด าเนินงานต่างๆ 
เกี่ยวกับประกันคณุภาพฯ 

 
 

   
 
 

        

ขั้นสรุปและประเมินผล (C)  
1. สรุปผลการด าเนินโครงการรายงาน
คณะฯ 

            

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)  
1. น าผลที่ได้จากการรายงานผล  
มาปรับปรุงพัฒนา 

            

 

กิจกรรม  คลินิกหลักสตูร 
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. ขออนุมัติด าเนินโครงการ 
2. ด าเนินการวางแผนด าเนินงาน 

 
 

           

ขั้นด าเนินการ (D) 
1. ประชาสัมพันธ์โครงการ 
2. ด าเนินการโดยลักษณะการพูดคุย 
ปรึกษาหารือการด าเนินงานต่างๆ 
เกี่ยวกับประกันคณุภาพฯ 

 
 

   
 
 

        

ขั้นสรุปและประเมินผล (C)  
1. สรุปผลการด าเนินโครงการรายงาน
คณะฯ 

            

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)  
1. น าผลที่ได้จากการรายงานผล  
มาปรับปรุงพัฒนา 

            

 
 
 



  
 

12.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 
กิจกรรม  คลินิกวิชาการ 

1.  วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม          เดือนธันวาคม 2557-เดือนกุมภาพันธ์ 2558   
2.  สถานท่ีจัดกิจกรรม     คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลยันเรศวร 
 

กิจกรรม  คลินิกบรหิาร,กิจกรรมนิสิตและท านุบ ารุงฯ 
1.  วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม          เดือนธันวาคม 2557-เดือนกุมภาพันธ์ 2558   
2.  สถานท่ีจัดกิจกรรม     คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลยันเรศวร 

 

กิจกรรม  คลินิกวิจัยและบริการวชิาการ 
1.  วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม          เดือนธันวาคม 2557-เดือนกุมภาพันธ์ 2558   
2.  สถานท่ีจัดกิจกรรม     คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลยันเรศวร 
 

กิจกรรม  คลินิกหลักสตูร 
1.  วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม          เดือนธันวาคม 2557-เดือนกุมภาพันธ์ 2558   
2.  สถานท่ีจัดกิจกรรม     คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลยันเรศวร 

    
13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

กิจกรรม  คลินิกวิชาการ 
1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความเข้าใจเกณฑ์ สกอ., สมศ. มากขึ้น 
2.  คณาจารย์ภายในคณะฯ มีโอกาสแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ ประสบการณ์ด้านประกันคุณภาพฯ มากขึ้น 
 

กิจกรรม  คลินิกบริหาร,กิจกรรมนิสิตและท านุบ ารุงฯ 
1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความเข้าใจเกณฑ์ สกอ., สมศ. มากขึ้น 
2.  คณาจารย์ภายในคณะฯ มีโอกาสแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ ประสบการณ์ด้านประกันคุณภาพฯ มากขึ้น 
 

กิจกรรม  คลินิกวิจัยและบริการวชิาการ 
1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความเข้าใจเกณฑ์ สกอ., สมศ. มากขึ้น 
2. คณาจารย์ภายในคณะฯ มีโอกาสแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ ประสบการณ์ด้านประกันคุณภาพฯ มากขึ้น 
 

กิจกรรม  คลินิกหลักสตูร 
  1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความเข้าใจเกณฑ์ สกอ., สมศ. มากข้ึน 
  2. คณาจารยภ์ายในคณะฯ มโีอกาสแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ ประสบการณด์้านประกันคุณภาพฯ มากข้ึน 

 

14. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPI) 
กิจกรรม  คลินิกวิชาการ 

ปริมาณ คุณภาพ เวลา ต้นทุน 
มีผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 80    
ขึ้นไปของเป้าหมาย 

ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ
เฉลี่ย ร้อยละ 80 ข้ึนไป 

- - 

 

กิจกรรม  คลินิกบริหาร,กิจกรรมนิสิตและท านุบ ารุงฯ 
ปริมาณ คุณภาพ เวลา ต้นทุน 

มีผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 80    
ขึ้นไปของเป้าหมาย 

ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ
เฉลี่ย ร้อยละ 80 ข้ึนไป 

- - 

 



  
 

กิจกรรม  คลินิกบริหาร,กิจกรรมนิสิตและท านุบ ารุงฯ 
ปริมาณ คุณภาพ เวลา ต้นทุน 

มีผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 80      
ขึ้นไปของเป้าหมาย 

ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ
เฉลี่ย ร้อยละ 80 ข้ึนไป 

- - 

 
กิจกรรม  คลินิกบริหาร,กิจกรรมนิสิตและท านุบ ารุงฯ 

ปริมาณ คุณภาพ เวลา ต้นทุน 
มีผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 80ขึ้น
ไปของเป้าหมาย 

ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ
เฉลี่ย ร้อยละ 80 ข้ึนไป 

- - 

 

15. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.................       สมศ.   ตัวช้ีวัดที่...........         สกอ.    ตัวช้ีวัดที่....7.1...(เก่า)  
 สกอ.    ตัวช้ีวัดที่.....2.9...(ใหม่)      สงป.   ตัวช้ีวัดที่................. 

 

16. การติดตามและประเมินผลโครงการ (โปรดระบุให้ชัดเจน)  
กิจกรรม  คลินิกวิชาการ 

    1.  จัดท าแบบประเมินและสรปุรายงานผลรายงานคณะ 

 

กิจกรรม  คลินิกบริหาร,กิจกรรมนิสิตและท านุบ ารุงฯ 
    1.  จัดท าแบบประเมินและสรปุรายงานผลรายงานคณะ      
 

กิจกรรม  คลินิกวิจัยและบริการวชิาการ 
    1.  จัดท าแบบประเมินและสรปุรายงานผลรายงานคณะ      
 

กิจกรรม  คลินิกหลักสตูร 
    1.  จัดท าแบบประเมินและสรปุรายงานผลรายงานคณะ      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
งานนโยบายและแผน ส านกังานเลขานุการคณะ คณะมนุษยศาสตร์ 

 
1.  ชื่อโครงการ (ระดับ 1)   โครงการบริหารพัฒนาบุคลากร 

2. ชื่อโครงการ (ระดับ 2)    โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ"เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา" 

   กิจกรรม ระดับคณะ 

   กิจกรรม ระดับหลักสูตร 

3.  รหัสโครงการ     NU-มน-01-039  

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

5.  ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ 
5.1  ประเด็นยุทธศาสตรม์หาวิทยาลัย  
 เป็นเลิศทางการวจิัย (กลยุทธ์ท่ี........มาตรการ......)    
 ผลิตบณัฑติมีคณุภาพ ท างานได้รับค่าตอบแทนสูง (กลยุทธ์ที่.......มาตรการ.....)    
 ความสัมพันธ์กับศิษยเ์ก่าอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน (กลยุทธ์ที่.......มาตรการ.........)    

   ระบบบริหารในหลักธรรมาภบิาลและโปร่งใสตรวจสอบได้ (กลยุทธ์ที่ ...4.. มาตรการ ..2.1...)   
5.2  ประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะ/หน่วยงาน (ถ้ามี) 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่.......7.....กลยุทธ์ที่......1....... มาตรการที่.....1..... 

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

6.  ผู้รับผิดชอบ  
 6.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา งานนโยบายและแผน ส านกังานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์ 

6.2 ผู้รับผิดชอบ           น.ส.วิไลพร  ชอบคุณ  โทร 2006 
6.3 ผู้ประสานงาน         น.ส.วิไลพร  ชอบคุณ  โทร 2006 
  น.ส.เรือนขวัญ อนันตวงศ์  โทร 2006 
6.4 ผู้รายงานผล           น.ส.วิไลพร  ชอบคุณ  โทร 2006 

 

 7. หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ได้ก าหนดความมุ่งหมาย และหลักการ
ส าคัญในการจัดการศึกษาให้มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับ และประเภท
การศึกษา โดยให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกัน
คุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอ
ต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา และ
ท าการประเมินผลการจัดการศึกษาเพื่อให้มีการตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา โดยค านึงถึงความมุ่งหมายและหลักการ รวมทั้ง
แนวทางการจัดการศึกษาตามที่ก าหนดในกฎหมาย ประกอบกับส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้จัดท าเกณฑ์



  
 

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน พ.ศ.2557 เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาใช้เป็นเกณฑ์ส าหรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน             
ปีการศึกษา 2557  
  ดังนั้น เพื่อให้การด าเนินงานการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  ตามแผนกลยุทธ์คณะมนุษยศาสตร์ (พ.ศ. 2555-2559) 
(ฉบับปรับปรุง 2556)  และแผนพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์ระยะยาว 15 ปี (2551-2565)   สอดคล้องกับกรอบแผนพัฒนาอุดมศึกษา
ระยะยาว มาตรฐานเกี่ยวกับการศึกษา ระดับอุดมศึกษาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และสามารถรองรับการประเมิ นคุณภาพภายใน                   
ปีการศึกษา 2557 อย่างมีประสิทธิภาพ  คณะฯ จึงเห็นควรจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจตาม
เกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา” เพื่อให้ผู้บริหารทุกระดับของคณะและบุคลากรที่เกี่ยวข้องได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ ยวกับการ
ด าเนินงานการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  ตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ในบริบทท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

 

8. วัตถุประสงค ์
1. เพื่อถ่ายทอดตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 ให้บุคลากรภายในคณะได้รับทราบ 
 2. เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และน าไปใช้ในการประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายใน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป 
 3. เพื่อให้ผู้บริหารคณะทุกระดับและบุคลากรที่เกี่ยวข้องได้น าความรู้ไปทบทวนและวางแผนการท างานให้สอดคล้องกับ 

กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน พ.ศ. 2553 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ              
เรื่อง มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา  กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และตามเกณฑ์ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน           
ปี พ.ศ. 2557 

4. เพื่อให้คณะฯ และหน่วยงานภายในคณะฯ มีแนวทางในการด าเนินงานด้านการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  สามารถรองรับ
การประเมินคุณภาพภายในและภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

9.  เป้าหมายของโครงการ 
     9.1. เป้าหมายการด าเนินงาน ประกอบด้วย 
 กิจกรรม  ระดับหลักสูตร 

1. อาจารย์/บุคลากร  จ านวน   45   คน 
2. อื่นๆ วิทยากร  จ านวน     1  คน 

 

 กิจกรรม  ระดับคณะ 
1. อาจารย์/บุคลากร  จ านวน   70   คน 
2. อื่นๆ วิทยากร  จ านวน     1  คน 

9.2. กิจกรรม/เนื้อหาท่ีจะด าเนินการ 
 กิจกรรม  ระดับหลักสูตร 

1.  จัดบรรยายให้ความรูเ้กี่ยวกับเกณฑ์ประกันคุณภาพภายใน ระดบัอุดมศึกษา พ.ศ.2557 
2.  จัดประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการในการวิเคราะห์เอกสาร/หลักฐานและแนวทางการด าเนินงานให้สอดคล้องกับเกณฑ์

ประกันคณุภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557 
3.  จัดประชุมแบ่งกลุ่มย่อยเพื่อวิเคราะห์และเสนอแนวทางท างานในงานส่วนที่รับผดิชอบ 

 

 กิจกรรม  ระดับคณะ 
1.  จัดบรรยายให้ความรูเ้กี่ยวกับเกณฑ์ประกันคุณภาพภายใน ระดบัอุดมศึกษา พ.ศ.2557 
2.  จัดประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการในการวิเคราะห์เอกสาร/หลักฐานและแนวทางการด าเนินงานให้สอดคล้องกับเกณฑ์

ประกันคณุภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557 
3.  จัดประชุมแบ่งกลุ่มย่อยเพื่อวิเคราะห์และเสนอแนวทางท างานในงานส่วนที่รับผดิชอบ 

  
 
 



  
 

10. งบประมาณด าเนินการ 
 กิจกรรม  ระดับคณะ 
งบประมาณรายได้คณะ จ านวน  400,000 บาท  กองทุนเพื่อการศึกษา  แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุนการจัด

การศึกษา ส านักงานเลขานุการคณะ  หมวดเงินอุดหนุน  โครงการบริหารพัฒนาบุคลากร  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "เสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา" (NU-มน-01-039) 

รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
1. ค่าตอบแทนวิทยากร        30,000   บาท 
2. ค่าเช่าเหมายานพาหนะพร้อมน้ ามันเชื้อเพลิง   60,000   บาท 
3. ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง (กรณีใช้รถตูม้หาวิทยาลยั)   10,000  บาท 
4. ค่าเงินสมทบพนักงานขับรถ (กรณีใช้รถมหาวิทยาลัย)     1,000  บาท 
5. ค่าท่ีพัก        160,000   บาท 
6. ค่าเช่าสถานท่ี       20,000  บาท 
7. ค่าอาหาร                   80,000  บาท 
8. ค่าเบี้ยเลีย้ง        30,000  บาท 
9. ค่าวัสดุ อุปกรณ์ เอกสารส าหรบัการฝึกอบรม                          9,000  บาท 

รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น             400,000  บาท 
หมายเหตุ  ทุกรายการถัวเฉลีย่ 

 

กิจกรรม  ระดับหลักสูตร 
งบประมาณรายได้คณะ จ านวน  180,000 บาท  กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุนการจัดการศึกษา 

ส านักงานเลขานุการคณะ หมวดเงินอุดหนุน โครงการบริหารพัฒนาบุคลากร โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ"เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
ตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา" (NU-มน-01-039) 

รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
1. ค่าตอบแทนวิทยากร       15,000   บาท 
2. ค่าเช่าเหมายานพาหนะพร้อมน้ ามันเชื้อเพลิง  15,000   บาท 
3. ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง (กรณีใช้รถตูม้หาวิทยาลยั)  10,000 บาท 
4. ค่าท่ีพัก        80,000  บาท 
5. ค่าอาหาร                 50,000   บาท 
6. ค่าเงินสมทบพนักงานขับรถ (กรณีใช้รถมหาวิทยาลัย)    1,000 บาท 
7. ค่าเช่าสถานท่ี       4,000 บาท 
 8. ค่าวัสดุ อุปกรณ์ เอกสารส าหรบัการฝึกอบรม                  5,000   บาท 

รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น                      180,000  บาท 
หมายเหตุ  ทุกรายการถัวเฉลีย่ 
 

 

11. ขั้นตอนและแผนการด าเนินงาน   (PDCA)  
     กิจกรรม  ระดับคณะ 

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. ขออนุมัติด าเนินโครงการ 
2. ด าเนินการวางแผนด าเนินงาน 

 
 

           



  
 

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. 

ขั้นด าเนินการ (D) 
1. ประชาสัมพันธ์โครงการ 
2. ด าเนินการโครงการอบรมฯ 

 
 

   
 
 

        

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. สรุปผลการด าเนินโครงการรายงาน
คณะฯ 

            

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)  
1. น าผลที่ได้จากการรายงานผล  
มาปรับปรุงพัฒนา 

            

 
กิจกรรม  ระดับหลักสูตร 

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. ขออนุมัติด าเนินโครงการ 
2. ด าเนินการวางแผนด าเนินงาน 

 
 

           

ขั้นด าเนินการ (D) 
1. ประชาสัมพันธ์โครงการ 
2. ด าเนินการโครงการอบรมฯ 

 
 

   
 
 

        

ขั้นสรุปและประเมินผล (C)  
1. สรุปผลการด าเนินโครงการรายงาน
คณะฯ 

            

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)  
1. น าผลที่ได้จากการรายงานผล  
มาปรับปรุงพัฒนา 

            

 
12.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 

กิจกรรม  ระดับหลักสูตร 
1.  วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม          ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2557- เดือนมีนาคม 2558 
2.  สถานท่ีจัดกิจกรรม     จังหวัดเชียงใหม ่
 

กิจกรรม  ระดับคณะ 
1.  วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม          เดือนธันวาคม 2557- เดือนกุมภาพันธ์ 2558   
2.  สถานท่ีจัดกิจกรรม     อ าเภอเขาค้อ   จังหวัดเพชรบูรณ ์

 

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
กิจกรรม  ระดับหลักสูตร 

1. บุคลากรที่เกี่ยวข้องได้รับทราบตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามคู่มือการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557  

2. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และน าไปใช้ในการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป 



  
 

3. ผู้บริหารคณะทุกระดับและบุคลากรที่ เกี่ยวข้องได้น าความรู้ไปทบทวนและวางแผนการท างานให้สอดคล้องกับ 
กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน พ.ศ. 2553 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 
มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา  กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และตามเกณฑ์ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปี 
พ.ศ.2557 

4. คณะฯ และหน่วยงานภายในคณะฯ มีแนวทางในการด าเนินงานด้านการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  สามารถรองรับ
การประเมินคุณภาพภายในและภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

กิจกรรม  ระดับคณะ 
1. บุคลากรที่เกี่ยวข้องได้รับทราบตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามคู่มือการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557  
2. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และน าไปใช้ในการ

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป 
 3. ผู้บริหารคณะทุกระดับและบุคลากรที่เกี่ยวข้องได้น าความรู้ไปทบทวนและวางแผนการท างาน ให้สอดคล้องกับ 
กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน พ.ศ. 2553 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 
มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา  กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และตามเกณฑ์ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน               
ปี พ.ศ.2557 
 4. หน่วยงานภายในคณะฯ มีแนวทางในการด าเนินงานด้านการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  สามารถรองรับการ
ประเมินคุณภาพภายในและภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

14. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPI) 
กิจกรรม  ระดับหลักสูตร 

ปริมาณ คุณภาพ เวลา ต้นทุน 
มีผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 80     
ขึ้นไปของเป้าหมาย 

ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ
เฉลี่ย ร้อยละ 80 ข้ึนไป 

- - 

 

กิจกรรม  ระดับคณะ 
ปริมาณ คุณภาพ เวลา ต้นทุน 

มีผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 80       
ขึ้นไปของเป้าหมาย 

ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ
เฉลี่ย ร้อยละ 80 ข้ึนไป 

- - 

 
15. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.................        สมศ.   ตัวช้ีวัดที่...........         
 สกอ.    ตัวช้ีวัดที่.....9.........        สงป.   ตัวช้ีวัดที่................. 

 

16. การติดตามและประเมินผลโครงการ (โปรดระบุให้ชัดเจน)  
กิจกรรม  ระดับคณะ 

    1.  จัดท าแบบประเมินและสรปุรายงานผลรายงานคณะ 

 

กิจกรรม  ระดับหลักสูตร 
    1.  จัดท าแบบประเมินและสรปุรายงานผลรายงานคณะ 

 

 
 
 



  
 

โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
งานนโยบายและแผน ส านกังานเลขานุการคณะ คณะมนุษยศาสตร์ 

 

1.  ชื่อโครงการ (ระดับ 1)   โครงการบริหารพัฒนาบุคลากร 

2. ชื่อโครงการ (ระดับ 2)    โครงการศึกษาดูงานด้านประกันคุณภาพ 

3.  รหัสโครงการ     NU-มน-01-040  

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

5.  ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ 
5.1  ประเด็นยุทธศาสตรม์หาวิทยาลัย  
 เป็นเลิศทางการวจิัย (กลยุทธ์ท่ี........มาตรการ......)    
 ผลิตบณัฑติมีคณุภาพ ท างานได้รับค่าตอบแทนสูง (กลยุทธ์ที่.......มาตรการ.....)    
 ความสัมพันธ์กับศิษยเ์ก่าอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน (กลยุทธ์ที่.......มาตรการ.........)    

   ระบบบริหารในหลักธรรมาภบิาลและโปร่งใสตรวจสอบได้ (กลยุทธ์ที่ ...4.. มาตรการ ..2.1...)   
5.2  ประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะ/หน่วยงาน (ถ้ามี) 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่.......7.....กลยุทธ์ที่......1....... มาตรการที่.....1..... 

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

6.  ผู้รับผิดชอบ  
 6.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา งานนโยบายและแผน ส านกังานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์ 

6.2 ผู้รับผิดชอบ           น.ส.วิไลพร  ชอบคุณ  โทร 2006 
6.3 ผู้ประสานงาน         น.ส.วิไลพร  ชอบคุณ  โทร 2006 
  น.ส.เรือนขวัญ อนันตวงศ์  โทร 2006 
6.4 ผู้รายงานผล           น.ส.วิไลพร  ชอบคุณ  โทร 2006 

 

 7. หลักการและเหตุผล 
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 ได้ก าหนดให้สถาบันการศึกษาทุกแห่ง

ม ีการด าเน ินการประกันค ุณภาพทั ้งภายในและภายนอก เพื ่อใช ้เป ็นกลไกในการรักษาค ุณภาพและมาตรฐานของ
สถาบันอุดมศึกษา อีกทั ้งทิศทางการพัฒนาอุดมศึกษาในปัจจุบันได้ยึดแนวทางของกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี            
ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) ได้ก าหนดแนวทางการพัฒนาและแก้ปัญหาอุดมศึกษาที่ขาดคุณภาพและขาดประสิทธิภาพโดยใช้กลไก
การประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเป็นกลไกหลักในการด าเนินการ ประกอบกับกระทรวงศึกษาธิการได้ออกกฎกระทรวง
ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 ให้คณะวิชาและสถานศึกษาจัดให้มีระบบติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามที่เห็นสมควร โดยให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษาในระดับคณะวิชาของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาอย่างต่อเนื่อง 



  
 

 คณะมนุษยศาสตร์ ได้ด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษามาอย่างต่อเนื่องตามแนวทางพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยมีหน่วย
ประกันคุณภาพการศึกษา เป็นหน่วยงานสนับสนุนรับผิดชอบการพัฒนาและส่งเสริมระบบและกล ไกภายในคณะฯ เพื่อเป็นการ
ส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานโดยตรงด้านประกันคุณภาพฯได้มีการเพิ่มเติมความรู้ในการปฏิบัติงาน จึงได้จัดให้มีโครงการศึกษาดูงานด้าน
ประกันคุณภาพน้ีขึ้น 
 

8. วัตถุประสงค ์
1. เพื่อเพิ่มพูนความรู้งานด้านประกันคุณภาพแก่ผู้ปฏิบัติงานประกันคุณภาพ 
2. เพื่อแลกเปลี่ยนทัศนคติและความคิดเห็นเพื่อน ามาพัฒนาระบบประกันคุณภาพ 
3. เพื่อเป็นแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนางานด้านประกันคุณภาพการศึกษาของคณะฯ 
4. เพื่อสร้างเครือข่ายด้านประกันคุณภาพของคณะฯ 
 

9.  เป้าหมายของโครงการ 
     9.1. เป้าหมายการด าเนินงาน ประกอบด้วย 

1. อาจารย์/บุคลากร  จ านวน   10   คน 
 

9.2. กิจกรรม/เนื้อหาท่ีจะด าเนินการ 
     1.  ศึกษาดูงานสถาบันอุดมศึกษาภายนอกมหาวิทยาลัย 

2.  พูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้และความคิดเห็น 

 

10. งบประมาณด าเนินการ 
งบประมาณรายได้คณะ จ านวน  40,000 บาท  กองทุนเพื่อการศึกษา  แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา  งานสนับสนุนการจัด

การศึกษา ส านักงานเลขานุการคณะ หมวดเงินอุดหนุน โครงการบริหารพัฒนาบุคลากร โครงการศึกษาดูงานด้านประกันคุณภาพ                  
(NU-มน-01-040) 

รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
1. ค่าเช่าเหมารถพร้อมน้ ามันเชื้อเพลิง    12,000   บาท 
2. ค่าที่พัก       15,000   บาท 
3. ค่าเบี้ยเลีย้ง       10,000  บาท 
4. ค่าของที่ระลึก        3,000  บาท 

รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น              40,000  บาท 
หมายเหตุ  ทุกรายการถัวเฉลีย่ 

 
 

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. ขออนุมัติด าเนินโครงการ 
2. ด าเนินการวางแผนด าเนินงาน 

 
 

           

ขั้นด าเนินการ (D) 
1. เดินทางไปศึกษาดูงาน  

 
 

   
 

        

ขั้นสรุปและประเมินผล (C)  
1. สรุปผลการด าเนินโครงการรายงานคณะฯ 

            

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)  
1. น าผลที่ได้จากการรายงานผล  
มาปรับปรุงพัฒนา 

            



  
 

12.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 
1.  วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม          เดือนพฤศจิกายน 2557 
2.  สถานท่ีจัดกิจกรรม     สถาบันการศึกษาระดบัอุดมศึกษา   
 

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. บุคลากรด้านประกันคุณภาพมีความรู้ในการปฏิบัติงานมากขึ้น 
2. มีแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนางานด้านประกันคุณภาพ 
3. มีเครือข่ายด้านประกันคุณภาพระดับอุดมศึกษาของคณะฯ 
 

14. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPI) 
ปริมาณ คุณภาพ เวลา ต้นทุน 

มีผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 80       
ขึ้นไปของเป้าหมาย 

ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ
เฉลี่ย ร้อยละ 80 ข้ึนไป 

- - 

 
15. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่..................        สมศ.   ตัวช้ีวัดที่.................        
 สกอ.    ตัวช้ีวัดที่.....7..........       สงป.   ตัวช้ีวัดที่................. 

 

16. การติดตามและประเมินผลโครงการ (โปรดระบุให้ชัดเจน)  
    1.  จัดท าแบบประเมินและสรปุรายงานผลรายงานคณะ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
งานนโยบายและแผน ส านกังานเลขานุการคณะ คณะมนุษยศาสตร์ 

 
1.  ชื่อโครงการ (ระดับ 1)   โครงการบริหารพัฒนาบุคลากร 

2. ชื่อโครงการ (ระดับ 2)    โครงการอบรมของบุคลากร (อบรม Thai Jo) 

3.  รหัสโครงการ     NU-มน-01-041  

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

5.  ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ 
5.1  ประเด็นยุทธศาสตรม์หาวิทยาลัย  
 เป็นเลิศทางการวจิัย (กลยุทธ์ท่ี........มาตรการ......)    
 ผลิตบณัฑติมีคณุภาพ ท างานได้รับค่าตอบแทนสูง (กลยุทธ์ที่.......มาตรการ.....)    
 ความสัมพันธ์กับศิษยเ์ก่าอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน (กลยุทธ์ที่.......มาตรการ.........)    

   ระบบบริหารในหลักธรรมาภบิาลและโปร่งใสตรวจสอบได้ (กลยุทธ์ที่ ...4.. มาตรการ ..2.1...)   
5.2  ประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะ/หน่วยงาน (ถ้ามี) 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่.......7.....กลยุทธ์ที่......1....... มาตรการที่.....1..... 

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

6.  ผู้รับผิดชอบ  
 6.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา งานนโยบายและแผน ส านกังานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์ 

6.2 ผู้รับผิดชอบ           น.ส.เรือนขวัญ อนันตวงศ์  โทร 2006 
6.3 ผู้ประสานงาน         น.ส.เรือนขวัญ อนันตวงศ์  โทร 2006 
6.4 ผู้รายงานผล           น.ส.เรือนขวัญ อนันตวงศ์  โทร 2006 

 

 7. หลักการและเหตุผล 
         ระบบการจัดการวารสารออนไลน์ Thai Journals Online (ThaiJo) เป็นระบบการจัดการและตีพิมพ์วารสารออนไลน์ 
(eJournal) ของประเทศไทย ที่ ใช้ระบบ Open Journal System (OJS) version 2.3.3 ThaiJo ได้รับการติดตั้ งและดูแล            
โดยศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Citation Index Centre, TCI) จากการสนับสนุนของส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
(สกว.) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เพื่อพัฒนาคุณภาพวารสารไทยในฐานข้อมูล TCI ให้มีมาตรฐานสากล ระบบ 
Open Journal System (OJS) เป็นระบบการจัดการและตีพิมพ์วารสารในระบบออนไลน์ ที่เปิดดาวน์โหลดใช้ได้ฟรี ดังนั้น เพื่อให้
วารสารเป็นที่ยอมรับและเกิดความเช่ือมั่นในวงการวิชาการในการจัดท าวารสาร คณะมนุษยศาสตร์ จึงได้จัดท าโครงการอบรม
บุคลากร (อบรมThaiJo) ขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้การพัฒนาทางด้านวารสารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่องตลอดเวลา 

 

8. วัตถุประสงค ์
1. เพื่อให้หน่วยวารสารที่สนใจ ได้พัฒนาวารสารให้เป็นท่ียอมรับและเกิดความเช่ือมั่นในวงการวิชาการในการจัดท าวารสารที่เป็น

สากล 
2. เพื่อเป็นการบริการทางวิชาการแก่บุคคลทั่วไปที่สนใจ สนองต่อนโยบายของคณะมนุษยศาสตร์ 



  
 

9.  เป้าหมายของโครงการ 
     9.1. เป้าหมายการด าเนินงาน ประกอบด้วย 

1. อาจารย์/บุคลากร  จ านวน   15   คน 
 

9.2. กิจกรรม/เนื้อหาท่ีจะด าเนินการ 
     1.  มีการจัดอบรมระบบการจดัการวารสารออนไลน์ (ThaiJo) ให้แก่บุคลากรคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
โดยศูนยด์ัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Citation Index Centre, TCI) เพื่อพัฒนาคุณภาพวารสารในฐานข้อมูล TCI 
 

10. งบประมาณด าเนินการ 
งบประมาณรายได้คณะ จ านวน  50,000 บาท  กองทุนเพื่อการศึกษา  แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา  งานสนับสนุนการจัด

การศึกษา  ส านักงานเลขานุการคณะ หมวดเงินอุดหนุน  โครงการบริหารพัฒนาบุคลากร  โครงการอบรมของบุคลากร (อบรม Thai Jo)                      
(NU-มน-01-041) 

รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
1. ค่าตอบแทนวิทยากร              20,400 บาท 
2. ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม   6,000 บาท 
3. ค่าเดินทางส าหรับวิทยากร    6,600 บาท 
4. ค่าที่พักส าหรับวิทยากร    8,000 บาท 
5. ค่าเช่าสถานท่ี     3,000 บาท 
6. ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ    1,000 บาท       
7. ค่าจัดท าเอกสารประกอบการบรรยาย   3,000 บาท 
8. ค่าวัสด ุ      2,000 บาท 

รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น                      50,000   บาท 
หมายเหตุ  ทุกรายการถัวเฉลีย่ 

 

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.ขออนุมัติด าเนินโครงการ 

 
 

           

ขั้นด าเนินการ (D) 
1.ด าเนินการโครงการ 
2. ด าเนินการรวบรวมข้อมลู 
3. จัดท าระบบวารสารออนไลน ์

            

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. สรุปผลการด าเนินโครงการรายงานคณะฯ 

            

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)  
1. น าผลที่ได้จากการรายงานผลมาปรับปรุง
พัฒนา 

            

 

12.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 
1.  วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม          เดือนธันวาคม 2557 – เดือนสิงหาคม  2558 
2.  สถานท่ีจัดกิจกรรม     คณะมนุษยศาสตร ์
 
 



  
 

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. เพื่อให้หน่วยงานท่ีสนใจ ได้พัฒนาวารสารให้เป็นท่ียอมรับและเกิดความเชื่อมั่นในวงการวิชาการ 
2. เพื่อให้หน่วยวารสารภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร และบุคคลทั่วไปท่ีสนใจสามารถติดตั้ง และใช้งานระบบ ThaiJo ได้ 
3. เพื่อเป็นการบริการทางวิชาทางแก่บุคคลทั่วไปท่ีสนใจ สนองต่อนโยบายของคณะมนุษยศาสตร์ 

 
14. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPI) 

ปริมาณ คุณภาพ เวลา ต้นทุน 
มีผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80 ข้ึนไป ผู้เข้าร่วมมีความพึงพอใจ

ของโครงการ ร้อยละ 75 
- - 

 
15. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.................        สมศ.   ตัวช้ีวัดที่................ 
 สกอ.    ตัวช้ีวัดที่.....9..........       สงป.   ตัวช้ีวัดที่................. 

 
16. การติดตามและประเมินผลโครงการ (โปรดระบุให้ชัดเจน)  

    1.  สรุปผลโครงการรายงานคณะฯ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
งานนโยบายและแผน ส านกังานเลขานุการคณะ คณะมนุษยศาสตร์ 

 
1.  ชื่อโครงการ (ระดับ 1)   โครงการกระบวนการจัดท าแผน 

2. ชื่อโครงการ (ระดับ 2)    โครงการรายงาน ติดตามและประเมินผลแผนกลยุทธ์ 

3.  รหัสโครงการ     NU-มน-01-042  

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

5.  ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ 
5.1  ประเด็นยุทธศาสตรม์หาวิทยาลัย  
 เป็นเลิศทางการวจิัย (กลยุทธ์ท่ี........มาตรการ......)    
 ผลิตบณัฑติมีคณุภาพ ท างานได้รับค่าตอบแทนสูง (กลยุทธ์ที่.......มาตรการ.....)    
 ความสัมพันธ์กับศิษยเ์ก่าอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน (กลยุทธ์ที่.......มาตรการ.........)    

   ระบบบริหารในหลักธรรมาภบิาลและโปร่งใสตรวจสอบได้ (กลยุทธ์ที่ ...4.. มาตรการ ..3.1...)   
5.2  ประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะ/หน่วยงาน (ถ้ามี) 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่.......6.....กลยุทธ์ที่......2....... มาตรการที่.....4..... 

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

6.  ผู้รับผิดชอบ  
 6.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ งานนโยบายและแผน ส านกังานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร ์

6.2 ผู้รับผิดชอบ           นางสาวกาญจนา   สุกร  โทร  2011 
6.3 ผู้ประสานงาน         นางสาวกาญจนา   สุกร  โทร  2011 
6.4 ผู้รายงานผล           นางสาวกาญจนา   สุกร  โทร  2011 

 

 7. หลักการและเหตุผล 
ตามที่คณะมนุษยศาสตร์ ได้จัดท าแผนกลยุทธ์คณะมนุษยศาสตร์ ปี พ.ศ.2555 -2559 เพื่อเป็นกรอบและแนวทางในการ

ด าเนินงานตามพันธกิจหลักทั้ง 4 ด้าน คือ การวิจัย การจัดการเรียนการสอน การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
ให้บรรลุตามเป้าประสงค์และวิสัยทัศน์ที่ได้ตั้งไว้  

เพื่อให้ทราบถึงผลการด าเนินงานของแผนกลยุทธ์คณะมนุษยศาสตร์ ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ซึ่งจะท าให้คณะฯ            
มีข้อมูลในการปรับปรุงการปฏิบัติงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ต่อไปนั้น หน่วยแผนงานและงบประมาณ งานนโยบาย                 
และแผน จึงได้ตั้งโครงการติดตามการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์คณะมนุษยศาสตร์ ปี พ.ศ.2555-2559 (ในรอบป ีพ.ศ.2557) นี้ข้ึน 
 

8. วัตถุประสงค ์
1. เพื่อติดตามการด าเนินงานของแผนกลยุทธ์ รอบสิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
2. เพื่อน าข้อมูลที่ได้มาเป็นข้อมูลในการบริหารจัดการคณะฯ ต่อไป 

 

 



  
 

9.  เป้าหมายของโครงการ 
     9.1. เป้าหมายการด าเนินงาน ประกอบด้วย 

1. ผู้บริหาร    จ านวน   6  คน 
2. เจ้าหน้าท่ี    จ านวน   2  คน 

 

9.2. กิจกรรม/เนื้อหาท่ีจะด าเนินการ 
     1.  จัดท าเอกสารติดตามการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ ์

     2.  จัดท าเอกสารสรุปการตดิตามแผนกลยุทธ์ 
     3.  รายงานผลการด าเนินการเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการ 
 

10. งบประมาณด าเนินการ 
งบประมาณรายได้คณะ จ านวน  3,000 บาท  กองทุนเพื่อการศึกษา  แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุนการจัดการศึกษา 

ส านักงานเลขานุการคณะ หมวดเงินอุดหนุน  โครงการกระบวนการจัดท าแผน  โครงการรายงาน ติดตามและประเมินผลแผนกลยุทธ์               
(NU-มน-01-042) 

รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
1.   ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ             2,500 บาท 
2.   ค่าวัสดุ       500 บาท 

รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น                      3,000     บาท 
หมายเหตุ  ทุกรายการถัวเฉลีย่ 

 

 

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. วางแผนการท างาน 

            

ขั้นด าเนินการ (D) 
1.  ขออนุมัติด าเนินการ 
2.  ด าเนินการ 

            

ขั้นสรุปและประเมินผล (C)  
1. สรุปผลการด าเนินงาน 

            

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน(A) 
1. น าผลการท างานมาปรับปรุงในครั้ง
ต่อไป 

            

 

12.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 
1.  วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม          วันท่ี 1 ตุลาคม 2557 – วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 
2.  สถานท่ีจัดกิจกรรม     คณะมนุษยศาสตร ์
 

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. คณะฯ มีข้อมูลสารสนเทศของแผนกลยุทธ์คณะฯ รอบสิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
2. คณะฯ มีข้อมูลเพื่อรองรับการประกันคุณภาพการศึกษา เมื่อสิ้นสุดรอบปีการศึกษา 
 
 



  
 

14. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPI) 
 

ปริมาณ คุณภาพ เวลา ต้นทุน 
1. มีรายงานสรุปการติดตามการ
ด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์คณะฯ 

1. แผนกลยุทธ์คณะมนุษยศาสตร์ 
บรรลตุามเป้าหมายที่ตั้งไว้ อย่าง
น้อยร้อยละ 70 

- - 

 

15. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.................        สมศ.   ตัวช้ีวัดที่...........         
 สกอ.    ตัวช้ีวัดที่.....1.1…….        สงป.   ตัวช้ีวัดที่................. 

 

16. การติดตามและประเมินผลโครงการ (โปรดระบุให้ชัดเจน)  
 1.  ติดตามผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ตั้งไว้ รายงานคณะกรรมการประจ าคณะ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
งานนโยบายและแผน ส านกังานเลขานุการคณะ คณะมนุษยศาสตร์ 

 
1.  ชื่อโครงการ (ระดับ 1)   โครงการกระบวนการจัดท าแผน 

2. ชื่อโครงการ (ระดับ 2)    โครงการรายงาน ติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจ าปี 

3.  รหัสโครงการ     NU-มน-01-043  

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

5.  ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ 
5.1  ประเด็นยุทธศาสตรม์หาวิทยาลัย  
 เป็นเลิศทางการวจิัย (กลยุทธ์ท่ี........มาตรการ......)    
 ผลิตบณัฑติมีคณุภาพ ท างานได้รับค่าตอบแทนสูง (กลยุทธ์ที่.......มาตรการ.....)    
 ความสัมพันธ์กับศิษยเ์ก่าอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน (กลยุทธ์ที่.......มาตรการ.........)    

   ระบบบริหารในหลักธรรมาภบิาลและโปร่งใสตรวจสอบได้ (กลยุทธ์ที่ ...4.. มาตรการ ..3.1...)   
5.2  ประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะ/หน่วยงาน (ถ้ามี) 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่.......6.....กลยุทธ์ที่......2....... มาตรการที่.....4..... 

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

6.  ผู้รับผิดชอบ  
 6.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ งานนโยบายและแผน ส านกังานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร ์

6.2 ผู้รับผิดชอบ           นางสาวกาญจนา   สุกร  โทร  2011 
6.3 ผู้ประสานงาน         นางสาวกาญจนา   สุกร  โทร  2011 
6.4 ผู้รายงานผล           นางสาวกาญจนา   สุกร  โทร  2011 

 

 7. หลักการและเหตุผล 
ตามที่คณะมนุษยศาสตร์ ได้จัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557 และ 2558 เพื่อเป็นกรอบและแนวทางใน

การด าเนินงานตามพันธกิจหลักทั้ง 4 ด้าน คือ การวิจัย การจัดการเรียนการสอน การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม ให้บรรลุตามเป้าประสงค์และวิสัยทัศน์ที่ได้ตั้งไว้  
 เพื่อให้ทราบถึงผลการด าเนินงานของแผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ.2557 และ 2558 ซึ่งจะท าให้คณะฯ มีข้อมูลในการปรับปรุง
การปฏิบัติงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ต่อไปนั้น หน่วยแผนงานและงบประมาณ งานนโยบายและแผน จึงได้ตั้งโครงการ
ติดตามการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557 และ 2558 นี้ข้ึน 
 

8. วัตถุประสงค ์
1. เพื่อติดตามการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557 รอบ 12 เดือน และ  

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 รอบ 3,6, และ 9 เดือน 
2. เพื่อบันทึกข้อมูลโครงการ/กิจกรรม ประจ าปี พ.ศ. 2558 ในระบบ NUPM ของมหาวิทยาลัย 

 



  
 

9.  เป้าหมายของโครงการ 
     9.1. เป้าหมายการด าเนินงาน ประกอบด้วย 

1. ผู้บริหาร    จ านวน   6  คน 
2. เจ้าหน้าท่ี    จ านวน   2  คน 
3. ภาควิชา   จ านวน   9  ภาค 

 

9.2. กิจกรรม/เนื้อหาท่ีจะด าเนินการ 
 1.  ติดตามการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557 รอบ 12 เดือน และ แผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2558 รอบ 3,6, และ 9 เดือน 

 2.  สรุปการตดิตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557 รอบ 12 เดือน และ แผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2558 รอบ 3,6, และ 9 เดือน 
 3.  รายงานผลการด าเนินการเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ 
 

10. งบประมาณด าเนินการ 
งบประมาณรายได้คณะ จ านวน  6,000 บาท  กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุนการจัดการศึกษา 

ส านักงานเลขานุการคณะ หมวดเงินอุดหนุน โครงการกระบวนการจัดท าแผน โครงการรายงาน ติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการ
ประจ าป ี(NU-มน-01-043) 

รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
1.   ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ             5,500 บาท 
2.   ค่าจัดท ารูปเลม่      500 บาท 

รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น                      6,000     บาท 
หมายเหตุ  ทุกรายการถัวเฉลีย่ 
 

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.วางแผนการท างาน 

            

ขั้นด าเนินการ (D) 
1.ขออนุมัติด าเนินการ 
2.ด าเนินการ 

            

ขั้นสรุปและประเมินผล (C)  
1.สรุปผลการด าเนินงาน 

            

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน(A) 
1. น าผลการท างานมาปรับปรุงในครั้ง
ต่อไป 

            

 
12.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 

1.  วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม          เดือนตุลาคม 2557 – เดือนกันยายน 2558 
2.  สถานท่ีจัดกิจกรรม     คณะมนุษยศาสตร ์
 
 
 



  
 

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. คณะฯ มีข้อมูลสารสนเทศของแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557 รอบ 12 เดือน และ แผนปฏิบัติการ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 รอบ 3,6, และ 9 เดือน 
2. คณะฯ มีข้อมูลเพื่อรองรับการประกันคุณภาพการศึกษา เมื่อสิ้นสุดรอบปีการศึกษา 
 

14. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPI) 
 

ปริมาณ คุณภาพ เวลา ต้นทุน 
1. มีรายงานสรุปการติดตามการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี อย่างน้อยปลีะ 3 ครั้งข้ึนไป 

- - - 

 
15. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.................        สมศ.   ตัวช้ีวัดที่................         
 สกอ.    ตัวช้ีวัดที่....1.1.......   สงป.   ตัวช้ีวัดที่................. 

 
16. การติดตามและประเมินผลโครงการ (โปรดระบุให้ชัดเจน)  

 1.  ติดตามผลการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ท่ีตั้งไว้ รายงานคณะกรรมการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
งานนโยบายและแผน ส านกังานเลขานุการคณะ คณะมนุษยศาสตร์ 

 
1.  ชื่อโครงการ (ระดับ 1)   โครงการกระบวนการจัดท าแผน 

2. ชื่อโครงการ (ระดับ 2)    โครงการจัดท างบประมาณและแผนปฏิบัติการประจ าปี 

3.  รหัสโครงการ     NU-มน-01-044  

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

5.  ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ 
5.1  ประเด็นยุทธศาสตรม์หาวิทยาลัย  
 เป็นเลิศทางการวจิัย (กลยุทธ์ท่ี........มาตรการ......)    
 ผลิตบณัฑติมีคณุภาพ ท างานได้รับค่าตอบแทนสูง (กลยุทธ์ที่.......มาตรการ.....)    
 ความสัมพันธ์กับศิษยเ์ก่าอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน (กลยุทธ์ที่.......มาตรการ.........)    

   ระบบบริหารในหลักธรรมาภบิาลและโปร่งใสตรวจสอบได้ (กลยุทธ์ที่ ...4.. มาตรการ ..3.1...)   
5.2  ประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะ/หน่วยงาน (ถ้ามี) 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่.......6.....กลยุทธ์ที่......2....... มาตรการที่.....4..... 

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

6.  ผู้รับผิดชอบ  
 6.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ งานนโยบายและแผน ส านกังานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร ์

6.2 ผู้รับผิดชอบ           นางสาวกาญจนา   สุกร  โทร  2011 
6.3 ผู้ประสานงาน         นางสาวกาญจนา   สุกร  โทร  2011 
  นางสาวสิริกาญจน์  ยอดบรุี    โทร  2011 
6.4 ผู้รายงานผล           นางสาวกาญจนา   สุกร  โทร  2011 

 

 7. หลักการและเหตุผล 
 คณะมนุษยศาสตร์ มีการบริหารงบประมาณ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวและการพัฒนาสถานศึกษาเป็นไปตามแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปีและการเบิกจ่ายเงินของสถานศึกษามีเป้าหมายชัดเจน และมีการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีของ          
คณะมนุษยศาสตร์มีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะจะเป็นแนวทางการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคณะฯ ได้เป็นอย่างดี ซึ่งในการ
ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีของคณะฯ จะต้องอาศัยข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ มาประกอบในการด าเนินงาน เช่น          
แผนกลยุทธ์คณะมนุษยศาสตร์ พ.ศ.2555 -2559 และแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ฉบับท่ี 11(พ.ศ. 2555-2559) นโยบายการ
บริหารจัดการศึกษาของคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ เป็นเกณฑ์และตัวบ่งช้ีของมาตรฐานคุณภาพการศึกษา การวิเคราะห์จุดแข็ง 
จุดอ่อน ของหน่วยงาน/ฝ่าย โดยใช้ SWOT ผลจากการสรุปประเมินผลการด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม ของปีท่ีผ่านมา และในการ
จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ของคณะฯ ใช้หลักการด าเนินงานแบบการมีส่วนร่วมของบุคลากร ซึ่งจะ
สะท้อนในรูปแบบการด าเนินงานแบบจากบนสู่ล่าง ( Top Down ) ในรูปของนโยบาย หลักเกณฑ์ วิธีการ และจากล่างสู่บน                  
(Bottom Up) โดยการน าเสนอโครงการของบุคลากรที่เกี่ยวข้องของหน่วยงาน ระดับภาควิชา และหน่วยงานภายในส านักงาน



  
 

เลขานุการคณะ ดังนั้น งานนโยบายและแผน ส านักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์ จึงเห็นความจ าเป็นที่ จะต้องมีการด าเนิน
โครงการดังกล่าวขึ้น 
 

8. วัตถุประสงค ์
1. เพื่อเป็นการวางแผนในการบริหารจัดการของคณะมนุษยศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
2. เพื่อให้การบริหารจัดของคณะฯ ใช้หลักการมีส่วนร่วมของบุคลากร 

3. เพื่อก าหนดรูปแบบ วิธีการด าเนินงาน และงบประมาณในการบริหารโครงการ ท่ีมุ่งเน้น ผลสัมฤทธ์ิ 
 

9.  เป้าหมายของโครงการ 
     9.1. เป้าหมายการด าเนินงาน ประกอบด้วย 

1. ผู้บริหาร/หัวหน้าภาค+รอง หน. ภาค  จ านวน 25  คน 
2. หน.งาน     จ านวน   7  คน 
3. เจ้าหน้าที ่     จ านวน   2  คน 

 

9.2. กิจกรรม/เนื้อหาท่ีจะด าเนินการ 
     1.  คณะฯ มีการจัดสรรงบประมาณที่ตอบสนองต่อแผนพัฒนาคณุภาพการศึกษา 

     2.  เพื่อให้คณะฯ  มีวิธีการในการจัดท าโครงการ/กิจกรรม ให้เปน็ไปในทิศทางเดียวกัน 
 

10. งบประมาณด าเนินการ 
งบประมาณรายได้คณะ จ านวน  7,000  บาท  กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุนการจัดการศึกษา 

ส านักงานเลขานุการคณะ หมวดเงินอุดหนุน โครงการกระบวนการจัดท าแผน โครงการจัดท างบประมาณและแผนปฏิบัติการประจ าปี    
(NU-มน-01-044) 

รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
1.   ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ   3,480 บาท 
2.   ค่าพนักงานท าความสะอาด     320    บาท 
      ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
3.   ค่าอาหาร อาหารว่างและเครือ่งดื่ม    3,200 บาท 

รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น            7,000    บาท 
หมายเหตุ  ทุกรายการถัวเฉลีย่ 

 

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. วางแผนการท างาน 

            

ขั้นด าเนินการ (D) 
1. ขออนุมัติด าเนินการ 
2. ด าเนินการ 

            

ขั้นสรุปและประเมินผล (C)  
1.สรุปผลการด าเนินงาน 

            

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน(A) 
1. น าผลการท างานมาปรับปรุงในครั้ง
ต่อไป 

            



  
 

 
12.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 

1.  วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม          เดือนมีนาคม – เดือนกันยายน 2558 
2.  สถานท่ีจัดกิจกรรม     คณะมนุษยศาสตร ์
 

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. คณะมนุษยศาสตร์มีแผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2559     
2. คณะมนุษยศาสตร์มีการจัดท าประมาณการรายได้ ของคณะ พ.ศ. 2559  
3. คณะมนุษยศาสตร์มีมีแผนปฏิบัติการเพื่อควบคุมการใช้งบประมาณของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

14. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPI) 
 

ปริมาณ คุณภาพ เวลา ต้นทุน 
1.คณะมนุษยศาสตร์มีแผนปฏบิัตกิาร
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
2.คณะมนุษยศาสตร์มีการจดัท า
ประมาณการรายได้ ของคณะ พ.ศ. 
2559 

- - - 

 
15. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.................        สมศ.   ตัวช้ีวัดที่.................         
 สกอ.    ตัวช้ีวัดที่....1.1........   สงป.   ตัวช้ีวัดที่................. 

 

16. การติดตามและประเมินผลโครงการ (โปรดระบุให้ชัดเจน)  
1.  เอกสารสรุปงบประมาณประจ าปี 2559 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 
โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยนเรศวร 

งานนโยบายและแผน ส านกังานเลขานุการคณะ คณะมนุษยศาสตร์ 

 
1.  ชื่อโครงการ (ระดับ 1)   โครงการกระบวนการจัดท าแผน 

2. ชื่อโครงการ (ระดับ 2)    โครงการจัดท ารายงานประจ าปี 

3.  รหัสโครงการ     NU-มน-01-045  

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

5.  ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ 
5.1  ประเด็นยุทธศาสตรม์หาวิทยาลัย  
 เป็นเลิศทางการวจิัย (กลยุทธ์ท่ี........มาตรการ......)    
 ผลิตบณัฑติมีคณุภาพ ท างานได้รับค่าตอบแทนสูง (กลยุทธ์ที่.......มาตรการ.....)    
 ความสัมพันธ์กับศิษยเ์ก่าอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน (กลยุทธ์ที่.......มาตรการ.........)    

   ระบบบริหารในหลักธรรมาภบิาลและโปร่งใสตรวจสอบได้ (กลยุทธ์ที่ ...4.. มาตรการ ..2.2...)   
5.2  ประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะ/หน่วยงาน (ถ้ามี) 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่.......6.....กลยุทธ์ที่......-....... มาตรการที่.....-..... 

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

6.  ผู้รับผิดชอบ  
 6.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ งานนโยบายและแผน ส านกังานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร ์

6.2 ผู้รับผิดชอบ           นางสาวกาญจนา   สุกร  โทร  2011 
6.3 ผู้ประสานงาน         นางสาวกาญจนา   สุกร  โทร  2011 
6.4 ผู้รายงานผล           นางสาวกาญจนา   สุกร  โทร  2011 

 

 7. หลักการและเหตุผล 
 ทุกปงีบประมาณผ่านมา คณะมนุษยศาสตร์ ได้ด าเนินการจัดการเรียนการสอนมาตลอดทั้งปีการศึกษา และให้บริการด้านต่างๆ 
แก่สังคม ดังนั้นเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานของคณะมนุษยศาสตร์ และสร้างความสัมพันธ์อันดีกับบุคคล ผู้ปกครอง 
ศิษย์เก่า ชุมชน หน่วยงาน และองค์กรภายนอก จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องมีการสง่ข้อมูล ข่าวสารประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ออกสู่
ภายนอกในรูปแบบของรายงานเป็นเอกสาร 
 ในการนี้ คณะมนุษยศาสตร์ จึงต้องมีการด าเนินการจัดท ารายงานประจ าปี ขึ้นเพื่อรวบรวมและสรุปผลการด าเนินการ               
จัดการศึกษาด้านต่าง ๆ ตลอดทั้งปีงบประมาณขึ้น 
 

8. วัตถุประสงค ์
1. เพื่อจัดท ารายงานประจ าป ี
2. เพื่อเผยแพร่ผลการด าเนินงานของคณะมนุษยศาสตร์ 
 



  
 

 

9.  เป้าหมายของโครงการ 
     9.1. เป้าหมายการด าเนินงาน ประกอบด้วย 

1. รายงานประจ าปี   จ านวน 100 เล่ม 
 

9.2. กิจกรรม/เนื้อหาท่ีจะด าเนินการ 
     1.  ประสานงานรวบรวมข้อมลูและตรวจสอบข้อมลูในการจดัท ารายงานประจ าป ี
 

10. งบประมาณด าเนินการ 
งบประมาณรายได้คณะ จ านวน 40,000 บาท  กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุนการจัดการศึกษา 

ส านักงานเลขานุการคณะ หมวดเงินอุดหนุน โครงการกระบวนการจัดท าแผน โครงการจัดท ารายงานประจ าปี (NU-มน-01-045) 
รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 

  1. ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ    5,000 บาท 
  2. ค่าจ้างจัดท ารายงานประจ าปี   35,000 บาท 

รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น           40,000  บาท 
หมายเหตุ  ทุกรายการถัวเฉลีย่ 
 

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.วางแผนการท างาน 

            

ขั้นด าเนินการ (D) 
1.ขออนุมัติด าเนินการ 
2.ด าเนินการ 

            

ขั้นสรุปและประเมินผล (C)  
1.สรุปผลการด าเนินงาน 

            

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน(A) 
1. น าผลการท างานมาปรับปรุงในครั้ง
ต่อไป 

            

 

12.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 
1.  วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม          วันท่ี 1 ตุลาคม 2557 – วันท่ี 31 พฤษภาคม 2558 
2.  สถานท่ีจัดกิจกรรม     คณะมนุษยศาสตร ์
 

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. คณะมนุษยศาสตร์มีรายงานประจ าปี    
2. คณะมนุษยศาสตร์ได้เผยแพร่ผลการด าเนินงาน 

 

14. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPI) 
ปริมาณ คุณภาพ เวลา ต้นทุน 

1.คณะมนุษยศาสตร์มรีายงานประจ าป ี - - - 
 
 



  
 

 
15. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.................        สมศ.   ตัวช้ีวัดที่...........         
 สกอ.    ตัวช้ีวัดที่.....7.........        สงป.   ตัวช้ีวัดที่................. 

 

16. การติดตามและประเมินผลโครงการ (โปรดระบุให้ชัดเจน)  
1.  สรุปผลการด าเนินงานรายงานคณะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
งานนโยบายและแผน ส านกังานเลขานุการคณะ คณะมนุษยศาสตร์ 

 
1.  ชื่อโครงการ (ระดับ 1)   โครงการพัฒนาคุณภาพองค์กร 

2. ชื่อโครงการ (ระดับ 2)    โครงการบริหารจัดการความเสี่ยง 

3.  รหัสโครงการ     NU-มน-01-046  

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

5.  ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ 
5.1  ประเด็นยุทธศาสตรม์หาวิทยาลัย  
 เป็นเลิศทางการวจิัย (กลยุทธ์ท่ี........มาตรการ......)    
 ผลิตบณัฑติมีคณุภาพ ท างานได้รับค่าตอบแทนสูง (กลยุทธ์ที่.......มาตรการ.....)    
 ความสัมพันธ์กับศิษยเ์ก่าอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน (กลยุทธ์ที่.......มาตรการ.........)    

   ระบบบริหารในหลักธรรมาภบิาลและโปร่งใสตรวจสอบได้ (กลยุทธ์ที่ ...4.. มาตรการ ..3.3...)   
5.2  ประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะ/หน่วยงาน (ถ้ามี) 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่.......6.....กลยุทธ์ที่............. มาตรการที่.......... 

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

6.  ผู้รับผิดชอบ  
 6.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ งานนโยบายและแผน ส านกังานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร ์

6.2 ผู้รับผิดชอบ           นางสาวสิริกาญจน์  ยอดบรุ ี โทร  2011 
6.3 ผู้ประสานงาน         นางสาวสิริกาญจน์  ยอดบรุ ี โทร  2011 
6.4 ผู้รายงานผล           นางสาวสิริกาญจน์  ยอดบรุ ี โทร  2011 

 

 7. หลักการและเหตุผล 
 จากการที่มหาวิทยาลัยได้มีนโยบาย ให้ทุกส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย ด าเนินการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง เพื่อช่วย
สนับสนุนให้การบริหารงานบรรลุตามวิสัยทัศน์และวัตถุประสงค์ และน าพาไปสู่การบริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพ ท าให้เกิดการพัฒนา
และการแข่งขัน ลดความเสียหาย และอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ประเมิน ควบคุม และตรวจสอบได้อย่างเป็นระบบ มีรูปธรรม  
 ดังนั้น คณะมนุษยศาสตร์ ซึ่งอยู่ภายใต้มหาวิทยาลัย จึงได้รับนโยบายดังกล่าวมา โดยมีการน าแผนบริหารความเสี่ยงมาใช้ 
ป้องกันโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย และสามารถลดระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ มีการประเมิน ควบคุม และ
ตรวจสอบอย่างเป็นระบบ เพื่อรองรับกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นตลอด 
 

8. วัตถุประสงค ์
1.  เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นของคณะมนุษยศาสตร์ 

 
 
 



  
 

9.  เป้าหมายของโครงการ 
     9.1. เป้าหมายการด าเนินงาน ประกอบด้วย 

1. อาจารย์/บุคลากร จ านวน 17 คน 
 

9.2. กิจกรรม/เนื้อหาท่ีจะด าเนินการ 
1. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะมนุษยศาสตร์ 
2. ก าหนดนโยบายและแนวทางในการด าเนินการบรหิารความเสี่ยงของคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

3. วิเคราะห์ และระบุความเสี่ยง จัดล าดับความส าคัญของปัจจยัเสีย่งและประเมินโอกาส และผลกระทบของความเสี่ยงของ
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลยันเรศวร 

4. จัดท าแผนบริหารความเสีย่งของคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

5. ติดตามประเมินผล รายงานผลการด าเนินงาน และก าหนดแนวทาง/ให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผนบริหารความ
เสี่ยงต่อคณะมนุษยศาสตร์ มหาวทิยาลัยนเรศวร 
 

10. งบประมาณด าเนินการ 
งบประมาณรายได้คณะ จ านวน  5,000  บาท  กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุนการจัดการศึกษา 

ส านักงานเลขานุการคณะ หมวดเงินอุดหนุน โครงการพัฒนาคุณภาพองค์กร โครงการบริหารจัดการความเสี่ยง (NU-มน-01-046) 
รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 

  1.  ค่าอาหารและอาหารว่าง  5,000   บาท 
   รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น           5,000  บาท 

 

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.วางแผนการท างาน 

            

ขั้นด าเนินการ (D) 
1.ขออนุมัติด าเนินการ 
2.ด าเนินการ 

            

ขั้นสรุปและประเมินผล (C)  
1.สรุปผลการด าเนินงาน 

            

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A) 
1. น าผลการท างานมาปรับปรุงในครั้ง
ต่อไป 

            

 

12.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 
1.  วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม          เดือนตุลาคม 2557 – เดือนกันยายน 2558 
2.  สถานท่ีจัดกิจกรรม     คณะมนุษยศาสตร ์
 

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ความเสี่ยงภายในคณะฯ ลดลง 
 
 
 
 



  
 

14. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPI) 
ปริมาณ คุณภาพ เวลา ต้นทุน 

1. มีการน าความเสี่ยงในปี
การศึกษา 2556 มา
ด าเนินการต่อ อย่างน้อย 1 
ความเสีย่ง 
2. มีการด าเนินความเสี่ยงในปี
การศึกษา 2556 ไม่น้อยกว่า 
4 ความเสี่ยง 

- - - 

 
15. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.................        สมศ.   ตัวช้ีวัดที่.................         
 สกอ.    ตัวช้ีวัดที่.....7……….       สงป.   ตัวช้ีวัดที่................. 

 

16. การติดตามและประเมินผลโครงการ (โปรดระบุให้ชัดเจน)  
 1.  สรุปผลการด าเนินงานรายงานคณะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  
 

โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
งานนโยบายและแผน ส านกังานเลขานุการคณะ คณะมนุษยศาสตร์ 

 

1.  ชื่อโครงการ (ระดับ 1)   โครงการสนับสนุนการผลิตบัณฑิต 

2. ชื่อโครงการ (ระดับ 2)    โครงการติดตามคุณภาพบัณฑิต 

3.  รหัสโครงการ     NU-มน-01-047  

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

5.  ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ 
5.1  ประเด็นยุทธศาสตรม์หาวิทยาลัย  
 เป็นเลิศทางการวจิัย (กลยุทธ์ท่ี........มาตรการ......)    
  ผลิตบณัฑิตมีคุณภาพ ท างานได้รับค่าตอบแทนสูง (กลยุทธ์ที่.......มาตรการ.....)    
 ความสัมพันธ์กับศิษยเ์ก่าอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน (กลยุทธ์ที่.......มาตรการ.........)    

  ระบบบริหารในหลักธรรมาภบิาลและโปร่งใสตรวจสอบได้ (กลยุทธ์ที่ ..... มาตรการ .....)   
5.2  ประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะ/หน่วยงาน (ถ้ามี) 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่.......6.....กลยุทธ์ที่......2....... มาตรการที่.....4..... 

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

6.  ผู้รับผิดชอบ  
 6.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ งานนโยบายและแผน ส านกังานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร ์

6.2 ผู้รับผิดชอบ           นางสาวกาญจนา   สุกร  โทร  2011 
6.3 ผู้ประสานงาน         นางสาวกาญจนา   สุกร  โทร  2011 
  นางสาวสิริกาญจน์ ยอดบรุ ี โทร  2011  
6.4 ผู้รายงานผล           นางสาวกาญจนา   สุกร  โทร  2011 

 

 7. หลักการและเหตุผล 
 คณะมนุษยศาสตร์ ได้ส ารวจภาวะการมีงานท าของบัณฑิตคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประจ าทุกปีการศึกษา 
โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะศึกษาภาวะการมีงานท าของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา เพื่อน าผลที่ได้ไปใช้ในการจัดท าข้อเสนอแนะ
เชิงนโยบายพัฒนาการการศึกษาในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ น้ัน 
 ประกอบกับวันที่ 9 ธันวาคม 2557 เป็นวันที่บัณฑิตที่จบการศึกษาในปีการศึกษา 2556 จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 
งานนโยบายและแผน จึงได้จัดโครงการส ารวจภาวะการมีงานท าของบัณฑิตรุ่นปีการศึกษา 2556 เพื่อคณะฯ จักได้มีข้อมูลส าหรับ
เพิ่มเติมกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้เหมาะสม ท าให้นิสิตที่ก าลังจะจบการศึกษาในปีต่อไปให้มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนต่อไป 
 

8. วัตถุประสงค ์
1. เพื่อส ารวจภาวะการมีงานท าของบัณฑิต รุ่นปีการศึกษา 2556 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่จะเข้ารับ

พระราชทานปริญญาบัตรในวันที่ 9 ธันวาคม 2557 
  2. เพื่อจัดท าข้อเสนอแนะเชิงนโยบายพัฒนาการการศึกษาในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคณุภาพ 



  
 

   3. เพื่อคณะมนุษยศาสตร์มีข้อมลูเพื่อประกอบการประเมินคณุภาพภายใน  ประจ าปีการศึกษา 2557 
 

9.  เป้าหมายของโครงการ 
     9.1. เป้าหมายการด าเนินงาน ประกอบด้วย 

1.   บัณฑิต  จ านวน  300  คน 
          2.  บุคลากร/นสิิต  จ านวน    12  คน 
 

9.2. กิจกรรม/เนื้อหาท่ีจะด าเนินการ 
     1.  ด าเนินการขอข้อมูลการการจบการศึกษาของบัณฑิต รุ่นปีการศึกษา 2556 
     2. ด าเนินการให้บัณฑิตกรอกขอ้มูลภาวะการมีงานท าของบัณฑิต รุ่นปีการศึกษา 2556 
     3. สรุปผลการติดตามส ารวจรายงานคณะ 
 

10. งบประมาณด าเนินการ 
งบประมาณรายได้คณะ จ านวน 15,000 บาท  กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุนการจัดการศึกษา 

ส านักงานเลขานุการคณะ หมวดเงินอุดหนุน โครงการสนับสนุนการผลิตบัณฑิต โครงการติดตามคุณภาพบัณฑิต (NU-มน-01- 47) 
รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
    1. ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ   6,000 บาท 
    2. ค่าปฏิบัติงานของนิสิตช่วยงานในโครงการ  5,500 บาท 
    3. ค่าวัสด ุ     3,500 บาท 

                     รวมเป็นจ านวนเงินทั้งสิน้    15,000   บาท  
หมายเหตุ  ทุกรายการถัวเฉลีย่ 

 

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.วางแผนการท างาน 

            

ขั้นด าเนินการ (D) 
1.ขออนุมัติด าเนินการ 
2.ด าเนินการ 

            

ขั้นสรุปและประเมินผล (C)  
1.สรุปผลการด าเนินงาน 

            

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A) 
1. น าผลการท างานมาปรับปรุงในครั้ง
ต่อไป 

            

 

12.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 
1.  วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม          วันท่ี 25 พฤศจิกายน 2557 – วันท่ี 31 พฤษภาคม 2558 
2.  สถานท่ีจัดกิจกรรม     คณะมนุษยศาสตร์ และอาคารปราบไตรจักร มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. คณะมนุษยศาสตร์มีข้อมูลการท างานของบัณฑิต รุ่นปีการศึกษา 2556     
2. คณะมนุษยศาสตร์มีข้อมูลเพื่อประกอบการประเมินคุณภาพภายใน ประจ าปีการศึกษา 2557 



  
 

14. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPI) 
 

ปริมาณ คุณภาพ เวลา ต้นทุน 
มีข้อมูลการท างานของบัณฑิต 
ประจ าปีการศึกษา 2556 

ข้อมูลที่เก็บได้ ร้อยละ 80 
ขึ้นไป (การมีงานท าของ
บัณฑิต)  

- - 

 
15. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.................        สมศ.   ตัวช้ีวัดที่.....1......         
 สกอ.    ตัวช้ีวัดที่.....2.1…..        สงป.   ตัวช้ีวัดที่................. 

 
16. การติดตามและประเมินผลโครงการ (โปรดระบุให้ชัดเจน)  

    1.  ใช้แบบประเมินติดตามการมีงานท าของบัณฑิต และสรุปผลการด าเนินงานรายงานคณะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
งานนโยบายและแผน ส านกังานเลขานุการคณะ คณะมนุษยศาสตร์ 

 

1.  ชื่อโครงการ (ระดับ 1)   โครงการบริการวิชาการแก่สังคม 

2. ชื่อโครงการ (ระดับ 2)    โครงการวารสารมนุษยศาสตร์ 

3.  รหัสโครงการ     NU-มน-01-048  

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

5.  ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ 
5.1  ประเด็นยุทธศาสตรม์หาวิทยาลัย  
  เป็นเลิศทางการวิจัย (กลยุทธ์ท่ี.....1...มาตรการ...1.4...)    
 ผลิตบณัฑติมีคณุภาพ ท างานได้รับค่าตอบแทนสูง (กลยุทธ์ที่.......มาตรการ.....)    
 ความสัมพันธ์กับศิษยเ์ก่าอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน (กลยุทธ์ที่.......มาตรการ.........)    

  ระบบบริหารในหลักธรรมาภบิาลและโปร่งใสตรวจสอบได้ (กลยุทธ์ที่ ..... มาตรการ .....)   
5.2  ประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะ/หน่วยงาน (ถ้ามี) 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่.......3.....กลยุทธ์ที่......1....... มาตรการที่.....1..... 

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

6.  ผู้รับผิดชอบ  
 6.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ งานนโยบายและแผน ส านักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร ์

6.2 ผู้รับผิดชอบ           น.ส.เรือนขวัญ  อนันตวงศ์  โทร  2006 
6.3 ผู้ประสานงาน         น.ส.เรือนขวัญ  อนันตวงศ์  โทร  2006  
6.4 ผู้รายงานผล           น.ส.เรือนขวัญ  อนันตวงศ์  โทร  2006 

 

 7. หลักการและเหตุผล 
 มหาวิทยาลัยนเรศวร สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่เป็นศูนย์รวมความรู้หลักในเขตภาคเหนือตอนล่างคณะมนุษยศาสตร์ 
ซึ่งเป็นคณะหนึ่งในมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของบทบาทดังกล่าว จึงได้สนับสนุนให้คณาจารย์ในคณะผลิตผล
งานวิชาการและรวบรวมเผยแพร่สู่สาธารณชน โดยจัดท าวารสารมนุษยศาสตร์เพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการของ
คณาจารย์ภายในและเปิดโอกาสให้นักวิชาการ  นักวิจัย  บุคลากรทางการศึกษาจากภายนอก ได้น าเสนอผลงานทางวิชาการอีกด้วย   
 

8. วัตถุประสงค ์
1. เพื่อเผยแพรผ่ลงานวิชาการและงานวิจัยของอาจารย์และนิสติคณะมนุษยศาสตร์ 

 2. เพื่อเป็นเวทีในการเผยแพร่ผลงานวิชาการและงานวิจัยด้านมนุษยศาสตร์ ส าหรับนักวิชาการ และนิสิตต่างสถาบัน 

 

9.  เป้าหมายของโครงการ 
     9.1. เป้าหมายการด าเนินงาน ประกอบด้วย 

1.   อื่นๆ (มีวารสารเผยแพร่)        จ านวน   4   ฉบับ 



  
 

 

9.2. กิจกรรม/เนื้อหาท่ีจะด าเนินการ 
     1.  มีการเผยแพร่วารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ านวน 4 ฉบับต่อปี (รวมฉบับพิเศษ จ านวน 1 ฉบับ) 
 

10. งบประมาณด าเนินการ 
งบประมาณรายได้คณะ จ านวน 60,000 บาท  กองทุนบริการวิชาการ แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม งานบริการวิชาการแก่ชุมชน  

ส านักงานเลขานุการคณะ หมวดเงินอุดหนุน โครงการบริการวิชาการแก่สังคม โครงการวารสารมนุษยศาสตร์ (NU-มน-01-048) 
รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
    1. ค่าตอบแทนการอ่านบทความ     56,000 บาท 
 2.  ค่าตอบแทนผู้เขียนบทความส าหรับวารสารมนุษยศาสตร์ฯ   4,000 บาท                     

    รวมเป็นจ านวนเงินทั้งสิน้       60,000  บาท  
หมายเหตุ  ทุกรายการถัวเฉลีย่ 
 

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.ขออนุมัติด าเนินโครงการ 

 
 

           

ขั้นด าเนินการ (D) 
1.ด าเนินการโครงการ 
2. ด าเนินการรวบรวมข้อมลู 
3. จัดพิมพ์บทความพร้อมท ารูปเลม่ 
4. เผยแพร่วารสารฯ  

            

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. สรุปผลการด าเนินโครงการรายงาน
คณะฯ 

            

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A) 
1. น าผลที่ได้จากการรายงานผลมา
ปรับปรุงพัฒนา 

            

 
12.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 

1.  วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม          เดือนพฤศจิกายน 2557 – เดือนสงิหาคม  2558 
2.  สถานท่ีจัดกิจกรรม     คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลยันเรศวร 
 

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1.  มีจ านวนผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่จ านวนมากข้ึน 
2.  คณาจารย์และนิสิตภายในคณะได้มีโอกาสน าผลงานทางวิชาการตีพิมพ์เผยแพร่ 
3.  คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นท่ีรู้จักอย่างแพร่หลายสู่สาธารณชนยิ่งขึ้น 
 

14. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPI) 
ปริมาณ คุณภาพ เวลา ต้นทุน 

คณะฯ มีการเผยแพร่วารสาร          
ปีละ 3 ฉบับ 

วารสารต้องปรากฏอยู่ใน
ฐานข้อมูล TCI 

มีการด าเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด     
ร้อยละ 75 

ใช้งบประมาณไม่เกิน        
60,000 บาท 



  
 

15. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.................        สมศ.   ตัวช้ีวัดที่.....5......         
 สกอ.    ตัวช้ีวัดที่.....4.2......       สงป.   ตัวช้ีวัดที่................. 

 

16. การติดตามและประเมินผลโครงการ (โปรดระบุให้ชัดเจน)  
 1.  สรุปผลโครงการรายงานคณะฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
งานกิจการนสิิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ส านักงานเลขานกุารคณะ คณะมนุษยศาสตร์ 

 

1.  ชื่อโครงการ (ระดับ 1)   โครงการกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต 

2. ชื่อโครงการ (ระดับ 2)    โครงการส่งเสริมด้านวิชาการและทักษะชีวิต 

   กิจกรรม  ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ 

   กิจกรรม  น าความรู้สู่ผู้ปกครอง                           

   กิจกรรม  อบรมผู้น านิสิต 

   กิจกรรม  เลือกตั้งผู้น านิสิต 

   กิจกรรม  เข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานภายนอก 

   กิจกรรม  พัฒนาบุคลิกภาพผู้น านิสิต 

   กิจกรรม  มนุษยศาสตร์สัมพันธ์ 

   กิจกรรม  นิสิตเกียรติยศและศิษย์เก่าดีเด่น 

3.  รหัสโครงการ     NU-มน-01-049  

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

5.  ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ 
5.1  ประเด็นยุทธศาสตรม์หาวิทยาลัย  
 เป็นเลิศทางการวจิัย (กลยุทธ์ท่ี........มาตรการ.....)    
  ผลิตบณัฑิตมีคุณภาพ ท างานได้รับค่าตอบแทนสูง (กลยุทธ์ที่...2....มาตรการ..4.2...)    
 ความสัมพันธ์กับศิษยเ์ก่าอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน (กลยุทธ์ที่.......มาตรการ.........)    

  ระบบบริหารในหลักธรรมาภบิาลและโปร่งใสตรวจสอบได้ (กลยุทธ์ที่ ..... มาตรการ .....)   
5.2  ประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะ/หน่วยงาน (ถ้ามี) 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่.......3.....กลยุทธ์ที่......3....... มาตรการที่.....3..... 

5.3 อัตลักษณ์นิสติ 5 ก** (บังคับกรอก ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 กรณีทีส่อดคล้องกับอัตลักษณ์บณัฑติ) 
         มี 
 

ประเภทอัตลักษณ ์ ตัวชี้วัด 
 เก่งงาน  ความสามารถในการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพอย่างสร้างสรรค์ 

 มีความรับผิดชอบ กล้าหาญ เสียสละ อดทน ขยันหมั่นเพียร มุ่งมั่นสู่ความส าเร็จ 
 มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสารสนเทศได้เป็นอย่างดี 
 มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

 เก่งคน  มีมนุษยสัมพันธ์ทั้งการพูด และการวางตัว 
 มีจิตสาธารณะ 
 มีความสามารถท างานท่ีเป็นทมี 
 มีความเข้าใจตนเองและผู้อื่น 

 เก่งคิด  มีความคิดริเริม่สร้างสรรค ์



  
 

ประเภทอัตลักษณ ์ ตัวชี้วัด 
 ใฝ่เรียนรู ้
 ทัศนคติเชิงบวก 
 ผลงานนวัตกรรม 

 เก่งครองชีวิต  มีพฤติกรรมทีด่ีในการเรียน 
 มีพฤติกรรมทีด่ีในการใช้ชีวิต (ปลอดอบายมุข) 

 เก่งพิชิตปัญหา  มีความสามารถในการแก้ปญัหาส่วนตัว 
 มีความสามารถในการแก้ปญัหาการงาน 

 

5.4 บริการวิชาการ (กรณโีครงการที่ด าเนินงานตามพันธกิจท่ี 3 ด้านบริการวิชาการ) ** 
         ไม่มี 
 

6.  ผู้รับผิดชอบ  
 6.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ งานกิจการนิสิตและศิษย์เกา่สัมพันธ์ ส านกังานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์ 

6.2 ผู้รับผิดชอบ           ผศ.แก้วกร      เมืองแก้ว  โทร  2021 
6.3 ผู้ประสานงาน         นายธีรนัย       รัตนภูม ิ  โทร  2021  
6.4 ผู้รายงานผล           นายธีรนัย       รัตนภูม ิ  โทร  2021 

 

 7. หลักการและเหตุผล 
 หน่วยกิจกรรมและพัฒนานิสิต ด าเนินการให้ค าปรึกษาแนะน า รวมถึงการก ากับ ดูแลและให้ความช่วยเหลือนิสิตในการจัดท า
โครงการ/กิจกรรมนิสิต และจัดท าโครงการ/กิจกรรมพัฒนานิสิต เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์และพัฒนานิสิตให้เป็นบัณฑิตที่                  
พึงประสงค์ รวมทั้งเผยแพร่ชื่อเสียง ความสามารถ และผลงานกิจกรรมของนิสิตให้ครบถ้วนครอบคลุมด้วยกิจกรรมพัฒนานิสิตครบ
ทุกด้าน 
 ดังนั้น หน่วยกิจกรรมและพัฒนานิสิต จึงได้จัดท าโครงการต่าง ๆ เพื่อด าเนินงานกิจกรรมนิสิตให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 

8. วัตถุประสงค ์
1. เพื่อเผยแพร่ช่ือเสียง ความสามารถ และผลงานกิจกรรมของนิสิตให้ครบถ้วนครอบคลุมด้วยกิจกรรมพัฒนานิสิต ครบ              

ทุกด้าน 
2. เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์และพัฒนานิสิตให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

 

9.  เป้าหมายของโครงการ 
     9.1. เป้าหมายการด าเนินงาน ประกอบด้วย 

กิจกรรม  ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ 
1.   นิสิต  จ านวน   250  คน 
2.   อาจารย์/บุคลากร  จ านวน     30  คน 

กิจกรรม  น าความรู้สู่ผู้ปกครอง  
1. นิสิต  จ านวน   40   คน 
2. อาจารย์/บุคลากร  จ านวน   10   คน 
3. อื่นๆ (ผู้ปกครอง) จ านวน  100  คน                     

กิจกรรม  อบรมผู้น านิสิต 

1. นิสิต  จ านวน   50   คน 
 



  
 

กิจกรรม  เลือกตั้งผู้น านิสิต 
1. นิสิต          จ านวน   250   คน 

กิจกรรม  เข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานภายนอก 

1. อื่นๆ (หน่วยงานที่ขอความร่วมมือ) จ านวน 5 ครั้งต่อปีงบประมาณ 

กิจกรรม  พัฒนาบุคลิกภาพผู้น านิสิต 

1. นิสิต          จ านวน  10   คน 

กิจกรรม  มนุษยศาสตร์สัมพันธ์ 

1. นิสิต           จ านวน 50   คน 

กิจกรรม  นิสิตเกียรติยศและศิษย์เก่าดีเด่น 
1.   นิสิต           จ านวน  100  คน 

 

9.2. กิจกรรม/เนื้อหาท่ีจะด าเนินการ 

กิจกรรม  ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ 

1. ด าเนินการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ช้ันปีที่ 1 คณะมนุษยศาสตร์ และให้ความรู้ต่าง ๆ ในการด าเนินชีวิตในรั้ว
มหาวิทยาลัย 

กิจกรรม  น าความรู้สู่ผู้ปกครอง   
1.  แนะน าคณะมนุษยศาสตร ์
2.  แจ้งกฎระเบียบทีผู่้ปกครองนิสติควรทราบ 
3.  แจ้งบริการและสวัสดิการที่นิสติจะได้รับ 
4.  ถ่ายทอดประสบการณ์การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยของตัวแทนนิสิตให้ผู้ปกครองทราบ                         

กิจกรรม  อบรมผู้น านิสิต 
1. จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้วิธีการด าเนินกิจกรรมแก่คณะกรรมการสโมสรนิสติและนสิิตหัวหน้าห้องที่จะปฏิบัติงาน

สโมสรนสิิต 
2. ให้ความรู้เรื่องการประกันคณุภาพการศึกษาแก่นิสติที่เข้าร่วมกจิกรรม 

กิจกรรม  เลือกตั้งผู้น านิสิต 
1. ด าเนินการเลือกตั้งผู้น านิสิตร่วมกับกองกิจการนิสิต โดยท าการเลือกตั้งนายกองค์การนิสิต  ประธานสโมสรนิสิต 

และคณะกรรมการรับน้องและประชุมเชียร์ 

กิจกรรม  เข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานภายนอก 

1. น านิสิตออกนอกพื้นที่มหาวิทยาลัยเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมตามที่หน่วยงานหรือองค์กรภายนอกขอความอนุเคราะห์
เข้าร่วมกิจกรรม 

กิจกรรม  พัฒนาบุคลิกภาพผู้น านิสิต 

1. ด าเนินการตัดชุดสูทให้แก่คณะกรรมการสโมสรนิสิตเพื่อใช้ในงานพิธีการต่าง ๆ 
 



  
 

กิจกรรม  มนุษยศาสตร์สัมพันธ์ 
1. จัดกิจกรรมประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนการท ากิจกรรมระหว่างหน่วยงานกิจกรรมนิสิตนักศึกษาต่างสถาบัน 
2. ด าเนินกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์อันจะก่อให้เกิดความรักและความสามัคคีในหมู่คณะ 

กิจกรรม  นิสิตเกียรติยศและศิษย์เก่าดีเด่น 
     1.  มอบเกียรติบัตรและเขม็เชิดชูเกียรติแก่นิสิตและศิษยเ์ก่าดเีดน่ 
 

10. งบประมาณด าเนินการ 

กิจกรรม  ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ 
งบประมาณรายได้คณะ จ านวน 40,000 บาท  กองทุนกิจการนิสิต แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุนการจัดการศึกษา  

ส านักงานเลขานุการคณะ หมวดเงินอุดหนุน โครงการกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต โครงการส่งเสริมด้านวิชาการและทักษะชีวิต                   
(NU-มน-01-049) 

รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
1. ค่าอาหารส าหรับผู้เข้าร่วมโครงการ   10,000 บาท 
2. ค่าอาหารว่างส าหรับผูเ้ข้าร่วมโครงการ   10,000 บาท 
3. ค่าตอบแทนวิทยากร       5,000 บาท 
4. ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ      3,000 บาท 
5. ค่าจ้างเหมาจัดท าเอกสารประกอบการปฐมนิเทศนสิิตใหม ่   7,000 บาท 
6. ค่าวัสดุอุปกรณ ์       5,000 บาท 

     รวมเป็นจ านวนเงินทั้งสิน้      40,000   บาท  
หมายเหตุ  ทุกรายการถัวเฉลีย่ 

 

กิจกรรม  น าความรู้สู่ผู้ปกครอง 
งบประมาณรายได้คณะ จ านวน 10,000 บาท  กองทุนกิจการนิสิต แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุนการจัดการศึกษา  

ส านักงานเลขานุการคณะ หมวดเงินอุดหนุน โครงการกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต โครงการส่งเสริมด้านวิชาการและทักษะชีวิต                   
(NU-มน-01-049) 

รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
1. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการ  2,000 บาท 
2. ค่าอาหารว่างส าหรับผูเ้ข้าร่วมโครงการ  6,000 บาท 
3. ค่าวัสดุอุปกรณ ์    2,000 บาท     

 รวมเป็นจ านวนเงินทั้งสิน้                          10,000    บาท  
หมายเหตุ  ทุกรายการถัวเฉลีย่ 
 

กิจกรรม  อบรมผู้น านิสิต 
งบประมาณรายได้คณะ จ านวน 34,500 บาท  กองทุนกิจการนิสิต แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุนการจัดการศึกษา  

ส านักงานเลขานุการคณะ หมวดเงินอุดหนุน โครงการกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต โครงการส่งเสริมด้านวิชาการและทักษะชีวิต                   
(NU-มน-01-049) 

รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
1. ค่าตอบแทนวิทยากร       5,000  บาท 
2. ค่าท่ีพักส าหรับผูเ้ข้าร่วมโครงการ     8,000  บาท 
3. ค่าอาหารส าหรับผู้เข้าร่วมโครงการ  10,000  บาท 
4. ค่าจ้างเหมารถพร้อมน้ ามันเช้ือเพลิง  10,000 บาท 
5. ค่าวัสดุอุปกรณ ์      1,500 บาท   

รวมเป็นจ านวนเงินทั้งสิน้                34,500   บาท  
หมายเหตุ  ทุกรายการถัวเฉลีย่ 



  
 

กิจกรรม  เลือกตั้งผู้น านิสิต 
- ไม่ใช้งบประมาณ    - 

 

กิจกรรม  เข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานภายนอก 
งบประมาณรายได้คณะ จ านวน 5,000 บาท  กองทุนกิจการนิสิต แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุนการจัดการศึกษา  

ส านักงานเลขานุการคณะ หมวดเงินอุดหนุน โครงการกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต โครงการส่งเสริมด้านวิชาการและทักษะชีวิต                   
(NU-มน-01-049) 

รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
1. ค่าอาหารส าหรับผู้เข้าร่วมโครงการ   2,000   บาท 
2. ค่าเช่าเหมารถพร้อมน้ ามันเชื้อเพลิง  2,000   บาท 
3. ค่าวัสดุอุปกรณ ์    1,000   บาท  

รวมเป็นจ านวนเงินทั้งสิน้                 5,000  บาท  
หมายเหตุ  ทุกรายการถัวเฉลีย่ 

 

กิจกรรม  พัฒนาบุคลิกภาพผู้น านิสิต 
งบประมาณรายได้คณะ จ านวน 21,600 บาท  กองทุนกิจการนิสิต แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุนการจัดการศึกษา  

ส านักงานเลขานุการคณะ หมวดเงินอุดหนุน โครงการกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต โครงการส่งเสริมด้านวิชาการและทักษะชีวิต                   
(NU-มน-01-49) 

รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
1. ค่าจ้างเหมาตดัชุดสูทส าหรับคณะกรรมการสโมสรนิสติ 21,600  บาท  

รวมเป็นจ านวนเงินทั้งสิน้                            21,600  บาท  
 

กิจกรรม  มนุษยศาสตร์สัมพันธ์ 
งบประมาณรายได้คณะ จ านวน  20,000  บาท  กองทุนกิจการนิสิต แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุนการจัดการศึกษา  

ส านักงานเลขานุการคณะ หมวดเงินอุดหนุน โครงการกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต โครงการส่งเสริมด้านวิชาการและทักษะชีวิต                   
(NU-มน-01-049) 

รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
1. ค่าตอบแทนวิทยากร     5,000  บาท 
2. ค่าท่ีพักส าหรับผูเ้ข้าร่วมโครงการ   4,000  บาท 
3. ค่าอาหารส าหรับผู้เข้าร่วมโครงการ  5,000  บาท 
4. ค่าจ้างเหมารถพร้อมน้ ามันเช้ือเพลิง  5,000 บาท 
5. ค่าวัสดุอุปกรณ ์    1,000 บาท  

รวมเป็นจ านวนเงินทั้งสิน้               20,000    บาท  
หมายเหตุ  ทุกรายการถัวเฉลีย่ 

 

กิจกรรม  นิสิตเกียรติยศและศิษย์เก่าดีเด่น 
งบประมาณรายได้คณะ จ านวน 30,000 บาท  กองทุนกิจการนิสิต แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุนการจัดการศึกษา  

ส านักงานเลขานุการคณะ หมวดเงินอุดหนุน โครงการกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต โครงการส่งเสริมด้านวิชาการและทักษะชีวิต                   
(NU-มน-01-049) 

รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
1. ค่าอาหารว่างส าหรับผูเ้ข้าร่วมโครงการ  6,000 บาท 
2. ค่าจ้างเหมาจัดท าเข็มกลดั (รูปสมเด็จพระนเรศวร)  10,000 บาท 
3. ค่าโล่ส าหรับศิษยเ์ก่าดเีด่น   6,000 บาท 
4. ค่าจ้างเหมาจัดดอกไม ้    4,000 บาท 
5. ค่าวัสดุอุปกรณ ์    4,000 บาท  



  
 

รวมเป็นจ านวนเงินทั้งสิน้               30,000    บาท  
หมายเหตุ  ทุกรายการถัวเฉลีย่ 
 

11. ขั้นตอนและแผนการด าเนินงาน   (PDCA)  
กิจกรรม  ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ 

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. ขออนุมัติด าเนินโครงการ 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
3. ประชุมการด าเนินโครงการ 

            

ขั้นด าเนินการ (D) 
1. ด าเนินโครงการ 

            

ขั้นสรุปและประเมินผล (C)  
1. สรุปและประเมินผลโครงการพร้อม
ทั้งน าเสนอต่อคณะ 

            

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)  
1. น าข้อเสนอแนะและปัญหาอุปสรรค
เข้ าพิ จ ารณ าใน วาระการป ระ ชุม
คณะกรรมการพัฒนากิจกรรมนิสิต 

            

 

กิจกรรม  น าความรู้สู่ผู้ปกครอง  

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. ขออนุมัติด าเนินโครงการ 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
3. ประชุมการด าเนินโครงการ 

            

ขั้นด าเนินการ (D) 
1. ด าเนินโครงการ 

            

ขั้นสรุปและประเมินผล (C)  
1. สรุปและประเมินผลโครงการพร้อม
ทั้งน าเสนอต่อคณะ 

            

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)  
1. น าข้อเสนอแนะและปัญหาอุปสรรค
เข้ าพิ จ ารณ าใน วาระการป ระ ชุม
คณะกรรมการพัฒนากิจกรรมนิสิต 

            

 

กิจกรรม  อบรมผู้น านิสิต 

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. ขออนุมัติด าเนินโครงการ 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 

            



  
 

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. 

3. ประชุมการด าเนินโครงการ 
ขั้นด าเนินการ (D) 
1. ด าเนินโครงการ 

            

ขั้นสรุปและประเมินผล (C)  
1. สรุปและประเมินผลโครงการพร้อม
ทั้งน าเสนอต่อคณะ 

            

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)  
1. น าข้อเสนอแนะและปัญหาอุปสรรค
เข้ าพิ จ ารณ าใน วาระการป ระ ชุม
คณะกรรมการพัฒนากิจกรรมนิสิต 

            

 

กิจกรรม  เลือกตั้งผู้น านิสิต 

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. ขออนุมัติด าเนินโครงการ 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
3. ประชุมการด าเนินโครงการ 

            

ขั้นด าเนินการ (D) 
1. ด าเนินโครงการ 

            

ขั้นสรุปและประเมินผล (C)  
1. สรุปและประเมินผลโครงการพร้อม
ทั้งน าเสนอต่อคณะ 

            

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)  
1. น าข้อเสนอแนะและปัญหาอุปสรรค
เข้ าพิ จ ารณ าใน วาระการป ระ ชุม
คณะกรรมการพัฒนากิจกรรมนิสิต 

            

 
กิจกรรม  เข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานภายนอก 

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. ขออนุมัติด าเนินโครงการ 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
3. ประชุมการด าเนินโครงการ 

            

ขั้นด าเนินการ (D) 
1. ด าเนินโครงการ 

            

ขั้นสรุปและประเมินผล (C)  
1. สรุปและประเมินผลโครงการพร้อม
ทั้งน าเสนอต่อคณะ 
 

            



  
 

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. 

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)  
1. น าข้อเสนอแนะและปัญหาอุปสรรค
เข้ าพิ จ ารณ าใน วาระการป ระ ชุม
คณะกรรมการพัฒนากิจกรรมนิสิต 

            

 
กิจกรรม  พัฒนาบุคลิกภาพผู้น านิสิต 

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. ขออนุมัติด าเนินโครงการ 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
3. ประชุมการด าเนินโครงการ 

            

ขั้นด าเนินการ (D) 
1. ด าเนินโครงการ 

            

ขั้นสรุปและประเมินผล (C)  
1. สรุปและประเมินผลโครงการพร้อม
ทั้งน าเสนอต่อคณะ 

            

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)  
1. น าข้อเสนอแนะและปัญหาอุปสรรค
เข้ าพิ จ ารณ าใน วาระการป ระ ชุม
คณะกรรมการพัฒนากิจกรรมนิสิต 

            

 
กิจกรรม  มนุษยศาสตร์สัมพันธ์ 

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. ขออนุมัติด าเนินโครงการ 

            

ขั้นด าเนินการ (D) 
1. ด าเนินการโครงการ 

            

ขั้นสรุปและประเมินผล (C)  
1. สรุปและประเมินผลโครงการพร้อม
ทั้งน าเสนอต่อคณะ 

            

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)  
1. น าข้อเสนอแนะและปัญหาอุปสรรค
เข้ าพิ จ ารณ าในวาระการป ระ ชุม
คณะกรรมการพัฒนากิจกรรมนิสิต 

            

 
กิจกรรม  นิสิตเกียรติยศและศิษย์เก่าดีเด่น 

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. ขออนุมัติด าเนินโครงการ 

            



  
 

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. 

ขั้นด าเนินการ (D) 
1. ด าเนินโครงการ 

            

ขั้นสรุปและประเมินผล (C)  
1. สรุปและประเมินผลโครงการพร้อม
ทั้งน าเสนอต่อคณะ 

            

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)  
1. น าข้อเสนอแนะและปัญหาอุปสรรค
เข้ าพิ จ ารณ าในวาระการป ระ ชุม
คณะกรรมการพัฒนากิจกรรมนิสิต 

            

 
12.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 

กิจกรรม  ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ 
1.  วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม          เดือนสิงหาคม  2558 
2.  สถานท่ีจัดกิจกรรม     มหาวิทยาลยันเรศวร 

กิจกรรม  น าความรู้สู่ผู้ปกครอง  
1.  วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม          เดือนมิถุนายน – เดือนกรกฎาคม 2558 
2.  สถานท่ีจัดกิจกรรม     คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลยันเรศวร 

กิจกรรม  อบรมผู้น านิสิต 
1.  วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม          เดือนพฤษภาคม 2558 
2.  สถานท่ีจัดกิจกรรม     หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย 

กิจกรรม  เลือกตั้งผู้น านิสิต 
1.  วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม          ภาคเรยีนที่ 2 ปีการศึกษา 2557                              
2.  สถานท่ีจัดกิจกรรม     คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลยันเรศวร 

กิจกรรม  เข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานภายนอก 
1.  วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม          เดือนตุลาคม 2557 – เดือนกันยายน 2558                 
2.  สถานท่ีจัดกิจกรรม     หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย 

กิจกรรม  พัฒนาบุคลิกภาพผู้น านสิิต 
1.  วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม          เดือนมิถุนายน 2558                 
2.  สถานท่ีจัดกิจกรรม     คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลยันเรศวร 

กิจกรรม  มนุษยศาสตร์สัมพันธ์ 
1.  วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม          เดือนพฤษภาคม 2558                                        
2.  สถานท่ีจัดกิจกรรม     หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย 

กิจกรรม  นิสิตเกียรติยศและศิษย์เก่าดีเด่น 
1.  วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม          ภาคเรยีนที่ 2 ปีการศึกษา 2557                              
2.  สถานท่ีจัดกิจกรรม     คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลยันเรศวร 
 
 
 



  
 

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
กิจกรรม  ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ 

1.  นิสิตใหม่มีวิถีการด าเนินชีวิตที่เหมาะสม สามารถปรับตัวและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 
2.  นิสิตใหม่ได้รู้จักผู้บริหาร คณาจารย์ และหน่วยบริการต่าง ๆ ของคณะฯ และมหาวิทยาลัย สามารถมีเป้าหมายใน

การศึกษาในระดับชั้นสูงต่อไป 
3.  นิสิตใหม่ได้ทราบการบริการและสวัสดิการต่าง ๆ ของคณะฯ และมหาวิทยาลัย 
 

กิจกรรม  น าความรู้สู่ผู้ปกครอง  
1.  ผู้ปกครองนิสิตมีความรู้ความเข้าใจขั้นตอนต่าง ๆ ในระบบการศึกษา ตลอดจนการเตรียมความพร้อมในการใช้ชีวิตใน

รั้วมหาวิทยาลัย 
2.  ผู้ปกครองมีความอุ่นใจเมื่อบุตรหลานมาศึกษาต่อในคณะมนุษยศาสตร์ 
3.  ผู้ปกครองมีมุมมองและทัศนคติที่ดีต่อคณะมนุษยศาสตร์ และเป็นการประชาสัมพันธ์คณะมนุษยศาสตร์ให้เป็นท่ีรู้จัก 

 

กิจกรรม  อบรมผู้น านิสิต 
 1.  ผู้น านิสิตได้เรียนรู้กระบวนการท างานและขั้นตอนต่าง ๆ ของการด าเนินงานโครงการกิจกรรมนิสิต 
  2.  ผู้น านิสิตได้เรียนรู้การท างานเป็นทีม อันจะน าไปสู่ความสามัคคีในหมู่คณะ 
 3.  นิสิตได้รับทราบกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา 
 

กิจกรรม  เลือกตั้งผู้น านิสิต 
1. นิสิตรู้จักบทบาทหน้าที่ของตนเอง ประพฤติและปฏิบัติตนตามกฎข้อบังคับได้อย่างถูกต้องเหมาะสม มีคุณธรรมและ

จริยธรรม 
 
กิจกรรม  เข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานภายนอก 

1. นิสิตได้ฝึกฝนศักยภาพของตนเองด้วยการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรต่าง ๆ 
 

กิจกรรม  พัฒนาบุคลิกภาพผู้น านิสิต 
1.  ผู้น านิสิตคณะมนุษยศาสตร์มีบุคลิกภาพท่ีเหมาะสมกับการเข้าร่วมงานพิธีการต่าง ๆ 
2.  คณะมนุษยศาสตร์เห็นความส าคัญและสนับสนุนการท างานของผู้น านิสิตคณะมนุษยศาสตร์ 

 
กิจกรรม  มนุษยศาสตร์สัมพันธ์ 

1.  มีเครือข่ายในการท ากิจกรรมมากขึ้น และได้แลกเปลี่ยนการท ากิจกรรมร่วมกัน 
2.  นิสิตใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และเสริมสร้างความรักและสามัคคีในหมู่คณะ 

 
กิจกรรม  นิสิตเกียรติยศและศิษยเ์ก่าดีเด่น 

1.  คณะมนุษยศาสตร์ได้ประกาศเกียรติคุณยกย่อง และสร้างขวัญก าลังใจให้แก่นิสิต 
2.  นิสิตตื่นตัวที่จะท ากิจกรรม สร้างสรรค์และพัฒนาองค์ความรู้ให้เป็นที่ประจักษ์ 
3.  นิสิตได้น าความรู้ความสามารถของตนเองไปใช้ในการคิดสร้างสรรค์ผลงานที่จะเป็นประโยชน์ต่อสังคมต่อไป 

 

14. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPI) 
กิจกรรม  ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ 

ปริมาณ คุณภาพ เวลา ต้นทุน 
จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
จ านวนที่ตั้งไว้ (250 คน) 

ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการร้อยละ 90 

ด าเนินการตามแผน 40,000 บาท 

 



  
 

กิจกรรม  น าความรู้สู่ผู้ปกครอง  
ปริมาณ คุณภาพ เวลา ต้นทุน 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
จ านวนที่ตั้งไว้ (150 คน) 

ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการร้อยละ 90 

ด าเนินการตามแผน 10,000 บาท 

 
กิจกรรม  อบรมผู้น านิสิต 

ปริมาณ คุณภาพ เวลา ต้นทุน 
จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
จ านวนที่ตั้งไว้ (50 คน) 

ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการร้อยละ 90 

ด าเนินการตามแผน 34,500 บาท 

 
กิจกรรม  เลือกตั้งผู้น านิสิต 

ปริมาณ คุณภาพ เวลา ต้นทุน 
จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
จ านวนที่ตั้งไว้ (250 คน) 

มีนิสิตคณะมนุษยศาสตร์ไดร้ับ
การลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง
เป็นผู้น านสิิตและตัวแทนนสิิต
ในประเภทต่าง ๆ 

ด าเนินการตามแผน ไม่ใช้งบประมาณ 

 
กิจกรรม  เข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานภายนอก 

ปริมาณ คุณภาพ เวลา ต้นทุน 
ให้ความร่วมมือกับ
หน่วยงานภายนอกท่ีขอ
ความอนุเคราะห์ จ านวน 5 
ครั้งต่อปีงบประมาณ 

- ด าเนินการตามแผน ไม่ใช้งบประมาณ 

 
กิจกรรม  พัฒนาบุคลิกภาพผู้น านิสิต 

ปริมาณ คุณภาพ เวลา ต้นทุน 
จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
จ านวนที่ตั้งไว้ (10 คน) 

ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการร้อยละ 90 

ด าเนินการตามแผน 21,600 บาท 

 
กิจกรรม  มนุษยศาสตร์สัมพันธ์ 

ปริมาณ คุณภาพ เวลา ต้นทุน 
จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
จ านวนที่ตั้งไว้ (50 คน) 

ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการร้อยละ 90 

ด าเนินการตามแผน 20,000 บาท 

 
กิจกรรม  นิสิตเกียรติยศและศิษยเ์ก่าดีเด่น 

ปริมาณ คุณภาพ เวลา ต้นทุน 
จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
จ านวนที่ตั้งไว้ (100 คน) 

ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการร้อยละ 90 

ด าเนินการตามแผน 30,000 บาท 

 



  
 

15. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.................        สมศ.   ตัวช้ีวัดที่.....5.........         
 สกอ.    ตัวช้ีวัดที่.....4.2......       สงป.   ตัวช้ีวัดที่................. 

 
16. การติดตามและประเมินผลโครงการ (โปรดระบุให้ชัดเจน)  

กิจกรรม  ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ 
1. ประเมินผลจากแบบประเมินโครงการ 
 

กิจกรรม  น าความรู้สู่ผู้ปกครอง  
1. ประเมินผลจากแบบประเมินโครงการ 
 

กิจกรรม  อบรมผู้น านิสิต 
1. ประเมินผลจากแบบประเมินโครงการ 
 

กิจกรรม  เลือกตั้งผู้น านิสิต 
1. ประเมินผลจากการเข้าร่วมเลือกตั้งของนิสิตคณะมนุษยศาสตร์ซึ่งทางกองกิจการนิสิตจะรายงานผลให้แก่คณะได้

รับทราบ และประเมินจากผลการเลือกตั้งที่มีนิสิตคณะมนุษยศาสตร์ได้รับการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเป็นผู้น านิสิตและตัวแทนนิสิต
ในประเภทต่าง ๆ 

 
กิจกรรม  เข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานภายนอก 

1. ประเมินผลจากจ านวนครั้งของการให้ความร่วมมือหรือให้ความอนุเคราะห์กิจกรรมกับหน่วยงานภายนอก 
 

กิจกรรม  พัฒนาบุคลิกภาพผู้น านิสิต 
1. ประเมินผลจากแบบประเมินโครงการ 
 

กิจกรรม  มนุษยศาสตร์สัมพันธ์ 
1. ประเมินผลจากแบบประเมินโครงการ 

 
กิจกรรม  นิสิตเกียรติยศและศิษยเ์ก่าดีเด่น 

1. ประเมินผลจากแบบประเมินโครงการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
งานกิจการนสิิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ส านักงานเลขานกุารคณะ คณะมนุษยศาสตร์ 

 
1.  ชื่อโครงการ (ระดับ 1)   โครงการกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต 

2. ชื่อโครงการ (ระดับ 2)    โครงการแนะน าน้องพร้อมให้ค าปรึกษา 

3.  รหัสโครงการ     NU-มน-01-050  

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

5.  ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ 
5.1  ประเด็นยุทธศาสตรม์หาวิทยาลัย  
 เป็นเลิศทางการวจิัย (กลยุทธ์ท่ี........มาตรการ.....)    
  ผลิตบณัฑิตมีคุณภาพ ท างานได้รับค่าตอบแทนสูง (กลยุทธ์ที่...2....มาตรการ..4.3...)    
 ความสัมพันธ์กับศิษยเ์ก่าอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน (กลยุทธ์ที่.......มาตรการ.........)    

  ระบบบริหารในหลักธรรมาภบิาลและโปร่งใสตรวจสอบได้ (กลยุทธ์ที่ ..... มาตรการ .....)   
5.2  ประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะ/หน่วยงาน (ถ้ามี) 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่.......3.....กลยุทธ์ที่......3....... มาตรการที่.....3..... 

5.3 อัตลักษณ์นิสติ 5 ก** (บังคับกรอก ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 กรณีทีส่อดคล้องกับอัตลักษณ์บณัฑติ) 
         มี 

ประเภทอัตลักษณ ์ ตัวชี้วัด 
 เก่งงาน  ความสามารถในการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพอย่างสร้างสรรค์ 

 มีความรับผิดชอบ กล้าหาญ เสียสละ อดทน ขยันหมั่นเพียร มุ่งมั่นสู่ความส าเร็จ 
 มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสารสนเทศได้เป็นอย่างดี 
 มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

 เก่งคน  มีมนุษยสัมพันธ์ทั้งการพูด และการวางตัว 
 มีจิตสาธารณะ 
 มีความสามารถท างานท่ีเป็นทมี 
 มีความเข้าใจตนเองและผู้อื่น 

 เก่งคิด  มีความคิดริเริม่สร้างสรรค ์
 ใฝ่เรียนรู ้
 ทัศนคติเชิงบวก 
 ผลงานนวัตกรรม 

 เก่งครองชีวิต  มีพฤติกรรมทีด่ีในการเรียน 
 มีพฤติกรรมทีด่ีในการใช้ชีวิต (ปลอดอบายมุข) 

 เก่งพิชิตปัญหา  มีความสามารถในการแก้ปญัหาส่วนตัว 
 มีความสามารถในการแก้ปญัหาการงาน 

 

5.4 บริการวิชาการ (กรณโีครงการที่ด าเนินงานตามพันธกิจท่ี 3 ด้านบริการวิชาการ) ** 
         ไม่มี 
 
 



  
 

6.  ผู้รับผิดชอบ  
 6.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ  งานกจิการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ส านักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์ 

6.2 ผู้รับผิดชอบ           ผศ.แก้วกร      เมืองแก้ว  โทร  2021 
6.3 ผู้ประสานงาน         นายธีรนัย       รัตนภูม ิ  โทร  2021  
6.4 ผู้รายงานผล           นายธีรนัย       รัตนภูม ิ  โทร  2021 

 

 7. หลักการและเหตุผล 
 หน่วยบริการและสวัสดิการนิสิตได้ด าเนินการให้ค าปรึกษาแก่นิสิตในด้านต่าง ๆ ทั้งในส่วนของการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย และ
ปัญหาส่วนตัวต่าง ๆ โดยมุ่งหมายให้นิสิตได้มีที่ปรึกษาที่พร้อมรับฟังในทุกเรื่อง มีแนวคิดในการแก้ไขปัญหาอย่างชาญฉลาด             
โดยไม่หันเหไปทางในท่ีผิด อีกทั้งยังให้ค าปรึกษาในด้านข้อมูลความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่นิสิต 
 หน่วยบริการและสวัสดกิารนิสติจึงได้ด าเนินการจัดท าโครงการแนะน าน้องพร้อมให้ค าปรึกษาขึ้น เพื่อตอบสนองการด าเนินงาน
ดังกล่าว 
 

8. วัตถุประสงค ์
1. เพื่อให้นิสิตได้มีที่ปรึกษาปัญหาในการด าเนินชีวิต และได้รับการชี้น าไปในทางที่ถูกวิธี 
2. เพื่อสร้างความอบอุ่นใจให้แก่นิสิต และยังเป็นการปลูกฝังความรักในสถาบันให้แก่นิสิต ผ่านความไว้วางใจจากการให้

ค าปรึกษาปัญหาต่าง ๆ 
3. เพื่อเป็นการแนะน าข้อมูลความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่นิสิต 

 

9.  เป้าหมายของโครงการ 
     9.1. เป้าหมายการด าเนินงาน ประกอบด้วย 

1.   นิสิต  จ านวน   10  คน 
9.2. กิจกรรม/เนื้อหาท่ีจะด าเนินการ 

1.  ให้ค าแนะน าปรึกษาปัญหาต่าง ๆ แก่นิสิตที่มาปรึกษา 
2.  ดูแลนิสิตเมื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉนิเกิดขึ้น 
 

10. งบประมาณด าเนินการ 
- ไม่ใช้งบประมาณ    - 

 

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. ขออนุมัติด าเนินโครงการ 

            

ขั้นด าเนินการ (D) 
1. ด าเนินโครงการ 

            

ขั้นสรุปและประเมินผล (C)  
1. สรุปและประเมินผลโครงการพร้อม
ทั้งน าเสนอต่อคณะ 

            

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)  
1. น าข้อเสนอแนะและปัญหาอุปสรรค
เข้ าพิ จ ารณ าในวาระการป ระ ชุม
คณะกรรมการพัฒนากิจกรรมนิสิต 

            



  
 

12.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 
1.  วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม          ระหว่างเดือนตุลาคม 2557 - เดือนกันยายน 2558                         
2.  สถานท่ีจัดกิจกรรม     คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลยันเรศวร 

 
13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1.  นิสิตได้มีที่ปรึกษาปัญหาในการด าเนินชีวิต และได้รับการชี้น าไปในทางที่ถูกวิธี 
2.  สร้างความอบอุ่นใจให้แก่นิสิต และยังเป็นการปลูกฝังความรักในสถาบันให้แก่นิสิต ผ่านความไว้วางใจจากการให้

ค าปรึกษาปัญหาต่างๆ 
3.  สามารถแนะน าข้อมูลความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่นิสิต 
 

14. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPI) 
ปริมาณ คุณภาพ เวลา ต้นทุน 

มีนิสิตที่เข้ามาขอรับ
ค าปรึกษาโดยไม่จ ากัดจ านวน 

ความพึงพอใจของนิสิตที่เข้า
รับค าปรึกษา 90 % 

ด าเนินการตามแผน - 

 

15. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.................        สมศ.   ตัวช้ีวัดที่.................         
 สกอ.    ตัวช้ีวัดที่.....2..........        สงป.   ตัวช้ีวัดที่................. 

 

16. การติดตามและประเมินผลโครงการ (โปรดระบุให้ชัดเจน)  
     1. แบบประเมินโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
งานกิจการนสิิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ส านักงานเลขานกุารคณะ คณะมนุษยศาสตร์ 

 
1.  ชื่อโครงการ (ระดับ 1)   โครงการสนับสนุนสวัสดิการนิสิต 

2. ชื่อโครงการ (ระดับ 2)    โครงการกองทุนสวัสดิการนิสิตและการจ้างงานนิสิต 

3.  รหัสโครงการ     NU-มน-01-051  

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

5.  ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ 
5.1  ประเด็นยุทธศาสตรม์หาวิทยาลัย  
 เป็นเลิศทางการวจิัย (กลยุทธ์ท่ี........มาตรการ.....)    
  ผลิตบณัฑิตมีคุณภาพ ท างานได้รับค่าตอบแทนสูง (กลยุทธ์ที่...3....มาตรการ..1.2...)    
 ความสัมพันธ์กับศิษยเ์ก่าอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน (กลยุทธ์ที่.......มาตรการ.........)    

  ระบบบริหารในหลักธรรมาภบิาลและโปร่งใสตรวจสอบได้ (กลยุทธ์ที่ ..... มาตรการ .....)   
5.2  ประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะ/หน่วยงาน (ถ้ามี) 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่.......1.....กลยุทธ์ที่......1....... มาตรการที่.....3..... 

5.3 อัตลักษณ์นิสติ 5 ก** (บังคับกรอก ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 กรณีทีส่อดคล้องกับอัตลักษณ์บณัฑติ) 
         มี 

ประเภทอัตลักษณ ์ ตัวชี้วัด 
 เก่งงาน  ความสามารถในการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพอย่างสร้างสรรค์ 

 มีความรับผิดชอบ กล้าหาญ เสียสละ อดทน ขยันหมั่นเพียร มุ่งมั่นสู่ความส าเร็จ 
 มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสารสนเทศได้เป็นอย่างดี 
 มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

 เก่งคน  มีมนุษยสัมพันธ์ทั้งการพูด และการวางตัว 
 มีจิตสาธารณะ 
 มีความสามารถท างานท่ีเป็นทมี 
 มีความเข้าใจตนเองและผู้อื่น 

 เก่งคิด  มีความคิดริเริม่สร้างสรรค ์
 ใฝ่เรียนรู ้
 ทัศนคติเชิงบวก 
 ผลงานนวัตกรรม 

 เก่งครองชีวิต  มีพฤติกรรมทีด่ีในการเรียน 
 มีพฤตกิรรมทีด่ีในการใช้ชีวิต (ปลอดอบายมุข) 

 เก่งพิชิตปัญหา  มีความสามารถในการแก้ปญัหาส่วนตัว 
 มีความสามารถในการแก้ปญัหาการงาน 

 

5.4 บริการวิชาการ (กรณโีครงการที่ด าเนินงานตามพันธกิจท่ี 3 ด้านบริการวิชาการ) ** 
         ไม่มี 
 
 



  
 

6.  ผู้รับผิดชอบ  
 6.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ งานกิจการนิสิตและศิษย์เกา่สัมพันธ์ ส านกังานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์ 

6.2 ผู้รับผิดชอบ           ผศ.แก้วกร      เมืองแก้ว  โทร  2021 
6.3 ผู้ประสานงาน         นายธีรนัย       รัตนภูม ิ  โทร  2021  
6.4 ผู้รายงานผล           นายธีรนัย       รัตนภูม ิ  โทร  2021 

 

 7. หลักการและเหตุผล 
เพื่อเป็นทุนการศึกษาช่วยเหลือนิสิตคณะมนุษยศาสตร์ที่ยากไร้และขาดแคลนทุน และเป็นค่าปฏิบัติงานเพื่อช่วยเหลือ

นิสิตที่ต้องการหารายได้พิเศษเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเล่าเรียน  

8. วัตถุประสงค ์
1. เพื่อเป็นทุนการศึกษาของนิสิตประเภทไม่ต่อเนื่อง 
2. เพื่อเป็นค่าปฏิบัติงานนิสิตช่วยงานภายในคณะมนุษยศาสตร์ 
 

9.  เป้าหมายของโครงการ 
     9.1. เป้าหมายการด าเนินงาน ประกอบด้วย 

1.   นิสิต  จ านวน   5  คน 
9.2. กิจกรรม/เนื้อหาท่ีจะด าเนินการ 

1.  ทุนการศึกษาให้เปล่าแก่นิสติทีข่าดแคลนทุนทรัพย์ 
2.  จ้างนิสิตช่วยงานในอัตราชั่วโมงละ 25 บาท 
 

10. งบประมาณด าเนินการ 
งบประมาณรายได้คณะ จ านวน 15,000 บาท  กองทุนกิจการนิสิต แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุนการจัดการศึกษา  

ส านักงานเลขานุการคณะ หมวดเงินอุดหนุน โครงการสนับสนุนสวัสดิการนิสิต โครงการกองทุนสวัสดิการนิสิตและการจ้างงานนิสิต              
(NU-มน-01-051) 

รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
1. ทุนการศึกษาให้เปล่านสิิต              10,000 บาท 
2. ค่าตอบแทนนิสิตช่วยงาน   5,000 บาท  

รวมเป็นจ านวนเงินทั้งสิน้               15,000    บาท  
หมายเหตุ  ทุกรายการถัวเฉลีย่ 

 
 

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. ขออนุมัติด าเนินโครงการ 

            

ขั้นด าเนินการ (D) 
1. ด าเนินโครงการ 

            

ขั้นสรุปและประเมินผล (C)  
1. สรุปและประเมินผลโครงการพร้อม
ทั้งน าเสนอต่อคณะ 
 
 

            



  
 

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. 

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)  
1. น าข้อเสนอแนะและปัญหาอุปสรรค
เข้ าพิ จ ารณ าในวาระการป ระ ชุม
คณะกรรมการพัฒนากิจกรรมนิสิต 

            

 
12.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 

1.  วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม          ระหว่างเดือนตุลาคม 2557 - เดือนกันยายน 2558                         
2.  สถานท่ีจัดกิจกรรม     คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลยันเรศวร 
 

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1.  นิสิตได้รับประสบการณ์การท างาน 
2.  นิสิตรู้จักคุณค่าของเงินค่าตอบแทนที่จ้างงานนิสิตและรู้จักการใช้จ่ายอย่างประหยัด 
 

14. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPI) 
ปริมาณ คุณภาพ เวลา ต้นทุน 

ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า
ร้ อยละ 80 ของจ านวนที่
ก าหนด (5 คน)  

ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ 90 % 

ด าเนินการตามแผน 15,000 บาท 

 

15. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.................        สมศ.   ตัวช้ีวัดที่.................         
 สกอ.    ตัวช้ีวัดที่.....2.........        สงป.   ตัวช้ีวัดที่................. 

 
16. การติดตามและประเมินผลโครงการ (โปรดระบุให้ชัดเจน)  
     1. แบบประเมินโครงการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
งานกิจการนสิิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ส านักงานเลขานกุารคณะ คณะมนุษยศาสตร์ 

 
1.  ชื่อโครงการ (ระดับ 1)   โครงการสร้างเสริมและพัฒนาศิษย์เก่า 

2. ชื่อโครงการ (ระดับ 2)    โครงการสร้างเสริมและพัฒนาศิษย์เก่า 

   กิจกรรม  สานสัมพันธ์สุวรรณภิงคารสัญจร 

   กิจกรรม  หนึ่งภาพล้านความทรงจ า 

   กิจกรรม  ภูมิข้อมูลศิษย์เก่าสุวรรณภิงคาร 

   กิจกรรม  พัฒนาประสบการณ์วิชาชีพแก่ศิษย์เก่า 

3.  รหัสโครงการ     NU-มน-01-052  

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

5.  ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ 
5.1  ประเด็นยุทธศาสตรม์หาวิทยาลัย  
 เป็นเลิศทางการวจิัย (กลยุทธ์ท่ี........มาตรการ.....)    
 ผลิตบณัฑติมีคณุภาพ ท างานได้รับค่าตอบแทนสูง (กลยุทธ์ที่.......มาตรการ.....)    
  ความสัมพันธ์กับศิษย์เก่าอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน (กลยุทธ์ที่...3....มาตรการ...1.2......)    

  ระบบบริหารในหลักธรรมาภบิาลและโปร่งใสตรวจสอบได้ (กลยุทธ์ที่ ..... มาตรการ .....)   
5.2  ประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะ/หน่วยงาน (ถ้ามี) 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่.......5.....กลยุทธ์ที่......1....... มาตรการที่.....3..... 

5.3 อัตลักษณ์นิสติ 5 ก** (บังคับกรอก ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 กรณีทีส่อดคล้องกับอัตลักษณ์บณัฑติ) 
         มี 

ประเภทอัตลักษณ ์ ตัวชี้วัด 
 เก่งงาน  ความสามารถในการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพอย่างสร้างสรรค์ 

 มีความรับผิดชอบ กล้าหาญ เสียสละ อดทน ขยันหมั่นเพียร มุ่งมั่นสู่ความส าเร็จ 
 มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสารสนเทศได้เป็นอย่างดี 
 มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

 เก่งคน  มีมนุษยสัมพันธ์ทั้งการพูด และการวางตัว 
 มีจิตสาธารณะ 
 มีความสามารถท างานท่ีเป็นทมี 
 มีความเข้าใจตนเองและผู้อื่น 

 เก่งคิด  มีความคิดริเริม่สร้างสรรค ์
 ใฝ่เรียนรู ้
 ทัศนคติเชิงบวก 
 ผลงานนวัตกรรม 

 เก่งครองชีวิต 
 

 มีพฤติกรรมทีด่ีในการเรียน 
 มีพฤติกรรมทีด่ีในการใช้ชีวิต (ปลอดอบายมุข) 



  
 

ประเภทอัตลักษณ ์ ตัวชี้วัด 
 เก่งพิชิตปัญหา  มีความสามารถในการแก้ปญัหาส่วนตัว 

 มีความสามารถในการแก้ปญัหาการงาน 
 

5.4 บริการวิชาการ (กรณโีครงการที่ด าเนินงานตามพันธกิจท่ี 3 ด้านบริการวิชาการ) ** 
         ไม่มี 
 

6.  ผู้รับผิดชอบ  
 6.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ งานกิจการนิสิตและศิษย์เกา่สัมพันธ์ ส านกังานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์ 

6.2 ผู้รับผิดชอบ           นายวรวิทย์ ทองเนื้ออ่อน  โทร  2021 
6.3 ผู้ประสานงาน         นายวรวิทย์ ทองเนื้ออ่อน  โทร  2021  
6.4 ผู้รายงานผล           นายวรวิทย์ ทองเนื้ออ่อน  โทร  2021 

 

 7. หลักการและเหตุผล 
 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดให้มีบริการต่างๆ แก่ศิษย์เก่าเพื่ออ านวยความสะดวกและเป็นศูนย์กลาง
เช่ือมความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่ากับศิษย์เก่า ศิษย์เก่ากับศิษย์ปัจจุบัน และศิษย์เก่ากับคณะฯ ตลอดจนประชาสัมพันธ์และ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของคณะฯ และมหาวิทยาลัย ที่เป็นประโยชน์แก่ศิษย์เก่า รวมทั้งประสานงานกับศิษย์เก่าเพื่อให้ความ
ร่วมมือ ส่งเสริม และสนับสนุน การจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะของนิสิตและศิษย์เก่าคณะมนุษยศาสตร์  
 ดังนั้น หน่วยศิษย์เก่าสัมพันธ์ จึงได้จัดท าโครงการต่าง ๆ อันจะเป็นการรองรับภารกิจด้านศิษย์เก่าดังกล่าว 
 

8. วัตถุประสงค ์
1. เพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่ากับศิษย์เก่าและศิษย์เก่ากับศิษย์ปัจจุบัน 
2. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของคณะฯ และมหาวิทยาลัย ท่ีเป็นประโยชน์ 
3. เพื่อเป็นการให้ความร่วมมือ ส่งเสริม และสนับสนุน การจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะของนิสิตและศิษย์เก่า               

คณะมนุษยศาสตร์ 
 

9.  เป้าหมายของโครงการ 
     9.1. เป้าหมายการด าเนินงาน ประกอบด้วย 

กิจกรรม  สานสัมพันธ์สุวรรณภิงคารสัญจร 
1.  นิสิต  จ านวน  8  คน 
2.  อาจารย์/บุคลากร  จ านวน  2  คน 

กิจกรรม  หนึ่งภาพล้านความทรงจ า 

1. อื่นๆ (ศิษย์เก่า) จ านวน  5  คน 

กิจกรรม  ภูมิข้อมูลศิษย์เก่าสุวรรณภิงคาร 

1. อื่นๆ (ศิษย์เก่า) จ านวน  200  คน 

กิจกรรม  พัฒนาประสบการณ์วิชาชีพแก่ศิษย์เก่า 
1. นิสิต  จ านวน  85   คน 
2. อาจารย์/บุคลากร  จ านวน  10   คน 
3. อื่นๆ (ศิษย์เก่า) จ านวน   5   คน 

 



  
 

9.2. กิจกรรม/เนื้อหาท่ีจะด าเนินการ 
กิจกรรม  สานสัมพันธ์สุวรรณภิงคารสัญจร 

1.  ด าเนินการจัดกจิกรรมร่วมกับศิษย์เก่าคณะมนุษยศาสตร์ ในการมอบของให้กับโรงเรียนต่างๆ เนื่องในวันเด็ก
แห่งชาติ ปี 2558 

 กิจกรรม  หนึ่งภาพล้านความทรงจ า 
1.  ด าเนินการรวบรวมภาพความทรงจ าของศิษย์เก่าที่เคยท ากิจกรรมเมื่อครั้งยังเป็นนิสิตคณะมนุษยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

กิจกรรม  ภูมิข้อมูลศิษย์เก่าสุวรรณภิงคาร 
1. ด าเนินการรวบรวมข้อมูลศิษยเ์ก่าที่ส าเร็จการศึกษาและรบัปริญญาในปี 2557 เพื่อน าข้อมูลมาบันทึกลงใน

ฐานข้อมูลศิษย์เก่า คณะมนุษยศาสตร ์

กิจกรรม  พัฒนาประสบการณ์วิชาชีพแก่ศิษย์เก่า 
1.   จัดกิจกรรมให้ความรู้และฝึกอบรมวิชาชีพให้แก่ศิษย์เก่าและศษิย์ปัจจุบัน 

10. งบประมาณด าเนินการ 
กิจกรรม  สานสัมพันธ์สุวรรณภิงคารสัญจร 
งบประมาณรายได้คณะ จ านวน 15,000 บาท  กองทุนกิจการนิสิต แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุนการจัดการศึกษา  

ส านักงานเลขานุการคณะ  หมวดเงินอุดหนุน  โครงการสร้างเสริมและพัฒนาศิษย์เก่า  โครงการสร้างเสริมและพัฒนาศิษย์เก่า            
(NU-มน-01-052) 

รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
1. ค่าจ้างเหมารถพร้อมน้ ามันเช้ือเพลิง             7,000   บาท 
2. ค่าท่ีพักส าหรับผูเ้ข้าร่วมโครงการ              3,000     บาท  

รวมเป็นจ านวนเงินทั้งสิน้               10,000     บาท  
หมายเหตุ  ทุกรายการถัวเฉลีย่ 

 

กิจกรรม  หนึ่งภาพล้านความทรงจ า 

     -  ไม่ใช้งบประมาณ   -  

กิจกรรม  ภูมิข้อมูลศิษย์เก่าสุวรรณภิงคาร 
-  ไม่ใช้งบประมาณ   - 

กิจกรรม  พัฒนาประสบการณ์วิชาชีพแก่ศิษย์เก่า 
งบประมาณรายได้คณะ จ านวน 8,000 บาท  กองทุนกิจการนิสิต แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุนการจัดการศึกษา  

ส านักงานเลขานุการคณะ หมวดเงินอุดหนุน โครงการสร้างเสริมและพัฒนาศิษย์ เก่า โครงการสร้างเสริมและพัฒนาศิษย์เก่า                         
(NU-มน-01-052) 

รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
1. ค่าอาหารว่างส าหรับผูเ้ข้าร่วมโครงการ  3,000     บาท 
2. ค่าตอบแทนวิทยากร    2,000     บาท 
3. ค่าจ้างเหมารถพร้อมน้ ามันเช้ือเพลิง  1,000     บาท 
4. ค่าวัสดุอุปกรณ ์    1,000     บาท 
5. ค่าถ่ายเอกสาร    1,000     บาท 

รวมเป็นจ านวนเงินทั้งสิน้                 8,000    บาท  
หมายเหตุ  ทุกรายการถัวเฉลีย่ 



  
 

11. ขั้นตอนและแผนการด าเนินงาน   (PDCA)  
กิจกรรม  สานสัมพันธ์สุวรรณภิงคารสัญจร 

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. ขออนุมัติด าเนินโครงการ 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
3. ประชุมการด าเนินโครงการ 

            

ขั้นด าเนินการ (D) 
1. ประชาสัมพันธ์โครงการ 
2. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์และสถานท่ี 
3. ด าเนินโครงการ 

            

ขั้นสรุปและประเมินผล (C)  
1. สรุปและประเมินผลโครงการพร้อม
ทั้งน าเสนอต่อคณะ 

            

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน(A)  
1. น าข้อเสนอแนะและปัญหาอุปสรรค
เข้ าพิ จ ารณ าใน วาระการป ระ ชุม
คณะกรรมการพัฒนากิจกรรมนิสิต 

            

 

กิจกรรม  หนึ่งภาพล้านความทรงจ า 

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. ขออนุมัติด าเนินโครงการ 

            

ขั้นด าเนินการ (D) 
1. ด าเนินโครงการ 

            

ขั้นสรุปและประเมินผล (C)  
1. สรุปและประเมินผลโครงการพร้อม
ทั้งน าเสนอต่อคณะ 

            

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)  
1. น าข้อเสนอแนะและปัญหาอุปสรรค
เข้ าพิ จ ารณ าในวาระการป ระ ชุม
คณะกรรมการพัฒนากิจกรรมนิสิต 

            

กิจกรรม  ภูมิข้อมูลศิษย์เก่าสุวรรณภิงคาร 

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. ขออนุมัติด าเนินโครงการ 

            

ขั้นด าเนินการ (D) 
1. ด าเนินโครงการ 

            

ขั้นสรุปและประเมินผล (C)  
1. สรุปและประเมินผลโครงการพร้อม
ทั้งน าเสนอต่อคณะ 

            



  
 

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. 

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)  
1. น าข้อเสนอแนะและปัญหาอุปสรรค
เข้ าพิ จ ารณ าในวาระการป ระ ชุม
คณะกรรมการพัฒนากิจกรรมนิสิต 

            

กิจกรรม  พัฒนาประสบการณ์วิชาชีพแก่ศิษย์เก่า 

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. ขออนุมัติด าเนินโครงการ 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
3. ประชุมการด าเนินโครงการ 

            

ขั้นด าเนินการ (D) 
1. ประชาสัมพันธ์โครงการ 
3. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์และสถานท่ี 
4. ด าเนินโครงการ 

            

ขั้นสรุปและประเมินผล (C)  
1. สรุปและประเมินผลโครงการพร้อม
ทั้งน าเสนอต่อคณะ 

            

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)  
1. น าข้อเสนอแนะและปัญหาอุปสรรค
เข้ าพิ จ ารณ าในวาระการป ระ ชุม
คณะกรรมการพัฒนากิจกรรมนิสิต 

            

 

12. วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 
กิจกรรม  สานสัมพันธ์สุวรรณภิงคารสัญจร 

1.  วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม          เดือนมกราคม 2558                    
2.  สถานท่ีจัดกิจกรรม     โรงเรียนต่างๆ     

กิจกรรม  หนึ่งภาพล้านความทรงจ า 
1.  วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม          เดือนตุลาคม 2557 – เดือนกันยายน 2558                 
2.  สถานท่ีจัดกิจกรรม     คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลยันเรศวร 

กิจกรรม  ภูมิข้อมูลศิษย์เก่าสุวรรณภิงคาร 
1.  วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม          ระหว่างเดือนตุลาคม 2557 - เดือนกันยายน 2558                         
2.  สถานท่ีจัดกิจกรรม     คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลยันเรศวร 

กิจกรรม  พัฒนาประสบการณ์วิชาชีพแก่ศิษย์เก่า 
1.  วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม          ระหว่างเดือนตุลาคม 2557 - เดือนกันยายน 2558                         
2.  สถานท่ีจัดกิจกรรม     คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลยันเรศวร 

 
 
 



  
 

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
กิจกรรม  สานสัมพันธ์สุวรรณภิงคารสัญจร 

1. ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันของคณะมนุษยศาสตรไ์ด้ท าร่วมกันจัดกจิกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคม 
2. ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันของคณะมนุษยศาสตร์ได้พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิด ผ่านการจัดกิจกรรมร่วมกัน 
3. เป็นการผ่อนคลายความตึงเครียดจากการเรียนและการท างาน ของนิสิต ศิษย์เก่า ตลอดจนนักเรียนที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม 
 

กิจกรรม  หนึ่งภาพล้านความทรงจ า 
1. เป็นการบันทึกภาพบรรยากาศความทรงจ าท่ีดีจากภาพถ่าย และปลูกฝังความรักสถาบันให้เกิดขึ้นภายในใจ 
2. มีภาพความทรงจ าส าหรับใช้จัดนิทรรศการหรือใช้ในโอกาสต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับศิษย์เก่า 
 

กิจกรรม  ภูมิข้อมูลศิษย์เก่าสุวรรณภิงคาร 
1. สามารถรวบรวมข้อมูลของศิษย์เก่าให้ครบถ้วน เพื่อบันทึกลงในฐานข้อมูลศิษย์เก่าคณะมนุษยศาสตร์ ส าหรับการสืบค้น

และจัดท าในรูปแบบแผนท่ี 
2. สามารถเป็นจัดท าฐานข้อมูลในการสืบค้นของชมรมฯ คณะฯ และมหาวิทยาลัย 

 

กิจกรรม  พัฒนาประสบการณ์วิชาชีพแก่ศิษย์เก่า 
1. ได้ส่งเสริมให้นิสิต ศิษยเ์ก่า และผู้ที่สนใจได้มคีวามรูค้วามเข้าใจทางด้านวิชาการและอาชีพ 
2. สามารถสร้างเครือข่ายระหว่างศิษย์เก่ากับศิษย์เก่า และศิษยเ์ก่ากับศิษย์ปัจจุบัน 

 

14. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPI) 
กิจกรรม  สานสัมพันธ์สุวรรณภิงคารสัญจร 

ปริมาณ คุณภาพ เวลา ต้นทุน 
จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
จ านวนที่ตั้งไว้ (10 คน) 

ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการร้อยละ 90 

ด าเนินการตามแผน 10,000 บาท 

 

กิจกรรม  หนึ่งภาพล้านความทรงจ า 
ปริมาณ คุณภาพ เวลา ต้นทุน 

มีภาพถ่ายเก่าเพื่อเก็บเป็น
ข้อมูล 

- ด าเนินการตามแผน ไม่ใช้งบประมาณ 

 

กิจกรรม  ภูมิข้อมูลศิษย์เก่าสุวรรณภิงคาร 
ปริมาณ คุณภาพ เวลา ต้นทุน 

จ านวนศิษย์เก่าที่บันทึกข้อมูล
ลงในฐานข้อมูลศิษย์เก่าฯ ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
จ านวนที่ตั้งไว้ (200 คน) 

- ด าเนินการตามแผน ไม่ใช้งบประมาณ 

 

กิจกรรม  พัฒนาประสบการณ์วิชาชีพแก่ศิษย์เก่า 
ปริมาณ คุณภาพ เวลา ต้นทุน 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
จ านวนที่ตั้งไว้ (100 คน) 

ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการร้อยละ 90 

ด าเนินการตามแผน 8,000 บาท 

 



  
 

15. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.................       สมศ.   ตัวช้ีวัดที่...........         
 สกอ.    ตัวช้ีวัดที่.....3.........       สงป.   ตัวช้ีวัดที่................. 

 

16. การติดตามและประเมินผลโครงการ (โปรดระบุให้ชัดเจน)  
กิจกรรม  สานสัมพันธ์สุวรรณภิงคารสัญจร 

1.   ประเมินผลจากแบบประเมินโครงการ 

กิจกรรม  หนึ่งภาพล้านความทรงจ า 
1.   ประเมินผลจากจ านวนภาพถ่ายที่เก็บรวบรวมได ้

กิจกรรม  ภูมิข้อมูลศิษย์เก่าสุวรรณภิงคาร 
1. ประเมินผลจากจ านวนแบบกรอกข้อมูลศิษย์เก่าฯ ที่ได้รับคืน 

กิจกรรม  พัฒนาประสบการณ์วิชาชีพแก่ศิษย์เก่า 
1. ประเมินผลจากแบบประเมินโครงการ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  
 

โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
งานกิจการนสิิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ส านักงานเลขานกุารคณะ คณะมนุษยศาสตร์ 

 
1.  ชื่อโครงการ (ระดับ 1)   โครงการสนับสนุนด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

2. ชื่อโครงการ (ระดับ 2)    โครงการท านุ บ ารุง ศิลปะและวัฒนธรรม 

   กิจกรรม  ท าบุญคณะมนุษยศาสตร์ 

   กิจกรรม  มนุษยศาสตร์มารยาทงามตามวัฒนธรรมไทย 

   กิจกรรม  รดน้ าขอพรผู้บริหารและอาจารย์อาวุโส 

   กิจกรรม  ปฏิบัติสมาธิส าหรับเยาวชน 

   กิจกรรม  รณรงค์แต่งกายด้วยชุดสีน้ าตาลในวันศุกร์ 

   กิจกรรม  ศิลปวัฒนธรรมเพื่อสังคม 

   กิจกรรม  เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม 

   กิจกรรม  เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมบนเว็บไซต์ 

3.  รหัสโครงการ     NU-มน-01-052  

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

5.  ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ 
5.1  ประเด็นยุทธศาสตรม์หาวิทยาลัย  
 เป็นเลิศทางการวจิัย (กลยุทธ์ท่ี........มาตรการ.....)    
  ผลิตบณัฑิตมีคุณภาพ ท างานได้รับค่าตอบแทนสูง (กลยุทธ์ที่...2....มาตรการ..4.2...)    
 ความสัมพันธ์กับศิษยเ์ก่าอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน (กลยุทธ์ที่.......มาตรการ.........)    

  ระบบบริหารในหลักธรรมาภบิาลและโปร่งใสตรวจสอบได้ (กลยุทธ์ที่ ..... มาตรการ .....)   
5.2  ประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะ/หน่วยงาน (ถ้ามี) 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่.......4.....กลยุทธ์ที่......1....... มาตรการที่.....2..... 

5.3 อัตลักษณ์นิสติ 5 ก** (บังคับกรอก ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 กรณีทีส่อดคล้องกับอัตลักษณ์บณัฑติ) 
         มี 

ประเภทอัตลักษณ ์ ตัวชี้วัด 
 เก่งงาน  ความสามารถในการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพอย่างสร้างสรรค์ 

 มีความรับผิดชอบ กล้าหาญ เสียสละ อดทน ขยันหมั่นเพียร มุ่งมั่นสู่ความส าเร็จ 
 มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสารสนเทศได้เป็นอย่างดี 
 มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

 เก่งคน 
 
 
 
 

 มีมนุษยสัมพันธ์ทั้งการพูด และการวางตัว 
 มีจิตสาธารณะ 
 มีความสามารถท างานท่ีเป็นทมี 
 มีความเข้าใจตนเองและผู้อื่น 



  
 

ประเภทอัตลักษณ ์ ตัวชี้วัด 
 เก่งคิด  มีความคิดริเริม่สร้างสรรค ์

 ใฝ่เรียนรู ้
 ทัศนคติเชิงบวก 
 ผลงานนวัตกรรม 

 เก่งครองชีวิต  มีพฤติกรรมทีด่ีในการเรียน 
 มีพฤติกรรมทีด่ีในการใช้ชีวิต (ปลอดอบายมุข) 

 เก่งพิชิตปัญหา  มีความสามารถในการแก้ปญัหาส่วนตัว 
 มีความสามารถในการแก้ปญัหาการงาน 

 

5.4 บริการวิชาการ (กรณโีครงการที่ด าเนินงานตามพันธกิจท่ี 3 ด้านบริการวิชาการ) ** 
         ไม่มี 
 

6.  ผู้รับผิดชอบ  
 6.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ งานกิจการนิสิตและศิษย์เกา่สัมพันธ์  ส านักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์ 

6.2 ผู้รับผิดชอบ           นายวรวิทย์   ทองเนื้ออ่อน  โทร 2021 
6.3 ผู้ประสานงาน         นายวรวิทย์   ทองเนื้ออ่อน  โทร 2021  
6.4 ผู้รายงานผล           นายวรวิทย์   ทองเนื้ออ่อน  โทร 2021 

 

 7. หลักการและเหตุผล 
 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มุ่งเน้นให้บุคลากรและนิสิตคณะมนุษยศาสตร์เห็นคุณค่าและมีทัศนคติที่ดีในการ
อนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน สร้างสรรค์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งเป็นหน่วยงานที่อนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรม โดยน าเอา
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยมาสร้างสรรค์ให้เป็นนวัตกรรมที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์ และน าไปเผยแพร่สู่สาธารณชน 
 ดังนั้น หน่วยท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม จึงได้จัดท าโครงการต่าง ๆ อันจะเป็นการอนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย อันเป็น
เอกลักษณ์ของความเป็นไทยให้สามารถด ารงอยู่ต่อไป 
 

8. วัตถุประสงค ์
1. เพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน สร้างสรรค์และพัฒนาศลิปวัฒนธรรมประเพณีไทย 
2. เพื่อเผยแพร่ศลิปวัฒนธรรมประเพณไีทย 
3. เพื่อเสริมสร้างให้เกดิวัฒนธรรมที่ดีในองค์กร 
 

9.  เป้าหมายของโครงการ 
     9.1. เป้าหมายการด าเนินงาน ประกอบด้วย 

กิจกรรม  ท าบุญคณะมนุษยศาสตร์                       
1.   นิสิต  จ านวน     70  คน 
2.   อาจารย์/บุคลากร  จ านวน     30  คน 

กิจกรรม  มนุษยศาสตร์มารยาทงามตามวัฒนธรรมไทย 
1. นิสิต  จ านวน   250   คน              

กิจกรรม  รดน้ าขอพรผู้บริหารและอาจารย์อาวุโส       
1.   นิสิต  จ านวน     155  คน 
2.   อาจารย์/บุคลากร  จ านวน      40  คน 

3.  อื่นๆ ศิษย์เก่า จ านวน 5 คน 



  
 

กิจกรรม  ปฏิบัติสมาธิส าหรับเยาวชน                     
1. นิสิต           จ านวน   250   คน 

กิจกรรม  รณรงค์แต่งกายด้วยชุดสีน้ าตาลในวันศุกร์ 
1. อาจารย์/บุคลากร  จ านวน   30   คน                        

กิจกรรม  ศิลปวัฒนธรรมเพื่อสังคม 
1. นิสิต           จ านวน   45   คน 
2. อาจารย์/บุคลากร  จ านวน 5 คน                                     

กิจกรรม  เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม                                                                 

1.  อื่นๆ (หน่วยงานที่ขอความร่วมมือ) จ านวน 5 ครั้งต่อปีงบประมาณ 

กิจกรรม  เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมบนเว็บไซต์                                                                 
1.   การเผยแพร่ศลิปวัฒนธรรมทางเว็บไซต์อย่างต่อเนื่องตลอดปีงบประมาณ 

 

9.2. กิจกรรม/เนื้อหาท่ีจะด าเนินการ 
กิจกรรม  ท าบุญคณะมนุษยศาสตร์ 

1. ด าเนินการจัดท าโครงการท าบุญถวายภัตตาหารเพล ณ บริเวณโถงคณะมนุษยศาสตร์ 

กิจกรรม  มนุษยศาสตร์มารยาทงามตามวัฒนธรรมไทย 
1. ด าเนินการจัดอบรมให้ความรูแ้ละฝึกปฏิบัตมิารยาทไทยแก่นิสิตชั้นปีท่ี 1 คณะมนุษยศาสตร ์

กิจกรรม  รดน้ าขอพรผู้บรหิารและอาจารย์อาวโุส       
1. จัดกิจกรรมรดน้ าขอพรผู้บริหารและอาจารย์อาวุโส เนื่องในประเพณีวันสงกรานต์ 

กิจกรรม  ปฏิบัตสิมาธสิ าหรับเยาวชน       
1. จัดกิจกรรมให้ความรู้และฝึกปฏิบตัิสมาธิ อันสามารถน ามาปรับใช้ในการเรยีนของนิสิต 

กิจกรรม  รณรงค์แต่งกายด้วยชุดสีน้ าตาลในวันศุกร์ 
1. จัดกิจกรรมรณรงค์บุคลากรและนิสิตแต่งกายด้วยชุดสีน้ าตาลมาท างานหรือมาเรียนในวันศุกร์ 

กิจกรรม  ศิลปวัฒนธรรมเพื่อสังคม 
1. จัดกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์หรือเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมให้แก่ผู้ด้อยโอกาสตามความเหมาะสม 

กิจกรรม  เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม 
1. ให้ความร่วมมือในการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม หรือเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมที่หน่วยงานภายนอกขอ

ความอนุเคราะห์ 

กิจกรรม  เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมบนเว็บไซต์ 
     1.  ประชาสัมพันธ์ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม เผยแพร่ภาพกิจกรรม ข้อมูลความรู้ด้านศลิปวัฒนธรรมลงบนเว็บไซต์
ศิลปวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์ 
 
 
 
 
 



  
 

10. งบประมาณด าเนินการ 
กิจกรรม  ท าบุญคณะมนุษยศาสตร์ 
งบประมาณรายได้คณะ จ านวน 20,000 บาท  กองทุนท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม แผนงานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม  งานท านุบ ารุง

ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ส านักงานเลขานุการคณะ หมวดเงินอุดหนุน โครงการสนับสนุนด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม โครงการ
ท านุ บ ารุง ศิลปะและวัฒนธรรม (NU-มน-01-052) 

รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
1. ค่าอาหารใส่ปิ่นโตพระ      3,000   บาท 
2. ค่าอาหารส าหรับผู้เข้าร่วมโครงการ  10,000   บาท  
3. ค่าปัจจัยถวายพระ       3,000   บาท 
4. ค่าวัสดุด าเนินโครงการ      4,000   บาท    

 รวมเป็นจ านวนเงินทั้งสิน้       20,000   บาท  
หมายเหตุ  ทุกรายการถัวเฉลีย่ 

 

กิจกรรม  มนุษยศาสตร์มารยาทงามตามวัฒนธรรมไทย 
งบประมาณรายได้คณะ จ านวน 5,000 บาท  กองทุนท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม แผนงานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม  งานท านุ

บ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ส านักงานเลขานุการคณะ หมวดเงินอุดหนุน โครงการสนับสนุนด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
โครงการท านุ บ ารุง ศิลปะและวัฒนธรรม (NU-มน-01-052) 

รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
1. ค่าตอบแทนวิทยากร    1,000  บาท 
2. ค่าอาหารว่างส าหรับผูเ้ข้าร่วมโครงการ  4,000  บาท     

 รวมเป็นจ านวนเงินทั้งสิน้                  5,000    บาท  
หมายเหตุ  ทุกรายการถัวเฉลีย่ 

 

กิจกรรม  รดน้ าขอพรผู้บริหารและอาจารย์อาวุโส       
งบประมาณรายได้คณะ จ านวน 10,000 บาท  กองทุนท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม แผนงานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม  งานท านุ

บ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ส านักงานเลขานุการคณะ หมวดเงินอุดหนุน โครงการสนับสนุนด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
โครงการท านุ บ ารุง ศิลปะและวัฒนธรรม (NU-มน-01-052) 

รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
1. ค่าอาหารว่างส าหรับผูเ้ข้าร่วมโครงการ        5,000   บาท 
2. ค่าจ้างเหมาจัดดอกไม้พานรองรดน้ าผูบ้ริหาร และอาจารย์อาวโุส   3,000   บาท 
3. ค่าวัสด ุ          2,000   บาท   

รวมเป็นจ านวนเงินทั้งสิน้                              10,000   บาท  
หมายเหตุ  ทุกรายการถัวเฉลีย่ 
 

กิจกรรม  ปฏิบัติสมาธิส าหรับเยาวชน 
งบประมาณรายได้คณะ จ านวน 5,000 บาท  กองทุนท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม แผนงานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม  งานท านุบ ารุง

ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ส านักงานเลขานุการคณะ หมวดเงินอุดหนุน โครงการสนับสนุนด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม โครงการ
ท านุ บ ารุง ศิลปะและวัฒนธรรม (NU-มน-01-052) 

รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
1. ค่าตอบแทนวิทยากร    1,000  บาท  
2. ค่าอาหารว่างส าหรับผูเ้ข้าร่วมโครงการ  4,000  บาท   

รวมเป็นจ านวนเงินทั้งสิน้                5,000    บาท  
หมายเหตุ  ทุกรายการถัวเฉลีย่ 

 
 



  
 

กิจกรรม  รณรงค์แต่งกายด้วยชุดสีน้ าตาลในวันศุกร์ 
- ไม่ใช้งบประมาณ  - 

 

กิจกรรม  ศิลปวัฒนธรรมเพื่อสังคม 
งบประมาณรายได้คณะ จ านวน 8,000 บาท  กองทุนท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม แผนงานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม  งานท านุ

บ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ส านักงานเลขานุการคณะ หมวดเงินอุดหนุน โครงการสนับสนุนด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
โครงการท านุ บ ารุง ศิลปะและวัฒนธรรม (NU-มน-01-052) 

รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
1. ค่าอาหารส าหรับสถานสงเคราะห์หรือหน่วยงานผู้ด้อยโอกาส 3,000 บาท 
2. ค่าอาหารส าหรับผู้เข้าร่วมโครงการ   2,000 บาท 
3. ค่าจ้างเหมาแต่งหน้าท าผมนักแสดง   1,000 บาท 
4. ค่าจ้างเหมารถพร้อมน้ ามันเช้ือเพลิง   1,000 บาท 
5. ค่าแต่งหน้าท าผมนักแสดง    1,000 บาท  

รวมเป็นจ านวนเงินทั้งสิน้                            8,000    บาท  
หมายเหตุ  ทุกรายการถัวเฉลีย่ 

 

กิจกรรม  เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม 
- ไม่ใช้งบประมาณ  - 

 

กิจกรรม  เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมบนเว็บไซต์ 
- ไม่ใช้งบประมาณ  - 
 

11. ขั้นตอนและแผนการด าเนินงาน   (PDCA)  
กิจกรรม  ท าบุญคณะมนุษยศาสตร์ 

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. ขออนุมัติด าเนินโครงการ 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
3. ประชุมการด าเนินโครงการ 

            

ขั้นด าเนินการ (D) 
1. ประชาสัมพันธ์โครงการ 
2. เชิญผู้บริหาร 
3. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์และสถานท่ี 
4. ด าเนินโครงการ 

            

ขั้นสรุปและประเมินผล (C)  
1. สรุปและประเมินผลโครงการพร้อม
ทั้งน าเสนอต่อคณะ 

            

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)  
1. น าข้อเสนอแนะและปัญหาอุปสรรค
เข้ าพิ จ ารณ าใน วาระการป ระ ชุม
คณะกรรมการพัฒนากิจกรรมนิสิต 

            

 

 

 

 



  
 

กิจกรรม  มนุษยศาสตร์มารยาทงามตามวัฒนธรรมไทย 

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. ขออนุมัติด าเนินโครงการ 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
3. ประชุมการด าเนินโครงการ 

            

ขั้นด าเนินการ (D) 
1. ประชาสัมพันธ์โครงการ 
2. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์และสถานท่ี 
4. ด าเนินโครงการ 

            

ขั้นสรุปและประเมินผล (C)  
1. สรุปและประเมินผลโครงการพร้อม
ทั้งน าเสนอต่อคณะ 

            

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)  
1. น าข้อเสนอแนะและปัญหาอุปสรรค
เข้ าพิ จ ารณ าในวาระการป ระ ชุม
คณะกรรมการพัฒนากิจกรรมนิสิต 

            

กิจกรรม  รดน้ าขอพรผู้บริหารและอาจารย์อาวุโส 

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. ขออนุมัติด าเนินโครงการ 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
3. ประชุมการด าเนินโครงการ 

            

ขั้นด าเนินการ (D) 
1. ประชาสัมพันธ์โครงการ 
2. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์และสถานท่ี 
3. ด าเนินโครงการ 

            

ขั้นสรุปและประเมินผล (C)  
1. สรุปและประเมินผลโครงการพร้อม
ทั้งน าเสนอต่อคณะ 

            

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน(A)  
1. น าข้อเสนอแนะและปัญหาอุปสรรค
เข้ าพิ จ ารณ าใน วาระก ารป ระ ชุม
คณะกรรมการพัฒนากิจกรรมนิสิต 

            

 

กิจกรรม  ปฏิบัติสมาธิส าหรับเยาวชน 

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. ขออนุมัติด าเนินโครงการ 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 

            



  
 

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. 

3. ประชุมการด าเนินโครงการ 
ขั้นด าเนินการ (D) 
1. ประชาสัมพันธ์โครงการ 
3. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์และสถานท่ี 
4. ด าเนินโครงการ 

            

ขั้นสรุปและประเมินผล (C)  
1. สรุปและประเมินผลโครงการพร้อม
ทั้งน าเสนอต่อคณะ 

            

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)  
1. น าข้อเสนอแนะและปัญหาอุปสรรค
เข้ าพิ จ ารณ าในวาระการป ระ ชุม
คณะกรรมการพัฒนากิจกรรมนิสิต 

            

 
กิจกรรม  รณรงค์แต่งกายด้วยชุดสีน้ าตาลในวันศุกร์ 

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. ขออนุมัติด าเนินโครงการ 

            

ขั้นด าเนินการ (D) 
1. รณรงค์การแต่งกายด้วยผ้าไทย 

            

ขั้นสรุปและประเมินผล (C)  
1. สรุปและประเมินผลโครงการพร้อม
ทั้งน าเสนอต่อคณะ 

            

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)  
1. น าข้อเสนอแนะและปัญหาอุปสรรค
เข้ าพิ จ ารณ าในวาระการป ระ ชุม
คณะกรรมการพัฒนากิจกรรมนิสิต 

            

 
กิจกรรม  ศิลปวัฒนธรรมเพื่อสังคม 

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. ขออนุมัติด าเนินโครงการ 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
3. ประชุมการด าเนินโครงการ 

            

ขั้นด าเนินการ (D) 
1. ประชาสัมพันธ์โครงการ 
2. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์และสถานท่ี 
3. ด าเนินโครงการ 

            

ขั้นสรุปและประเมินผล (C)  
1. สรุปและประเมินผลโครงการพร้อม
ทั้งน าเสนอต่อคณะ 

            



  
 

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. 

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)  
1. น าข้อเสนอแนะและปัญหาอุปสรรค
เข้ าพิ จ ารณ าในวาระการป ระ ชุม
คณะกรรมการพัฒนากิจกรรมนิสิต 

            

 
กิจกรรม  เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม 

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. ขออนุมัติด าเนินโครงการ 

            

ขั้นด าเนินการ (D) 
1. ด าเนินการเผยแพรศ่ิลปวัฒนธรรม 

            

ขั้นสรุปและประเมินผล (C)  
1. สรุปและประเมินผลโครงการพร้อม
ทั้งน าเสนอต่อคณะ 

            

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)  
1. น าข้อเสนอแนะและปัญหาอุปสรรค
เข้ าพิ จ ารณ าในวาระการป ระ ชุม
คณะกรรมการพัฒนากิจกรรมนิสิต 

            

 
กิจกรรม  เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมบนเว็บไซต์ 

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. ขออนุมัติด าเนินโครงการ 

            

ขั้นด าเนินการ (D) 
1. ด าเนินการเผยแพรศ่ิลปวัฒนธรรม 

            

ขั้นสรุปและประเมินผล (C)  
1. สรุปและประเมินผลโครงการพร้อม
ทั้งน าเสนอต่อคณะ 

            

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)  
1. น าข้อเสนอแนะและปัญหาอุปสรรค
เข้ าพิ จ ารณ าในวาระการป ระ ชุม
คณะกรรมการพัฒนากิจกรรมนิสิต 

            

 

12.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 
กิจกรรม  ท าบุญคณะมนุษยศาสตร์ 

1.  วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม          เดือนตุลาคม 2557                    
2.  สถานท่ีจัดกิจกรรม     คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลยันเรศวร 

กิจกรรม  มนุษยศาสตร์มารยาทงามตามวัฒนธรรมไทย 
1.  วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม          เดือนกุมภาพันธ์ – เดือนมีนาคม 2558 
2.  สถานท่ีจัดกิจกรรม     คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลยันเรศวร 



  
 

กิจกรรม  รดน้ าขอพรผู้บริหารและอาจารย์อาวุโส 
1.  วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม          เดือนเมษายน 2558 
2.  สถานท่ีจัดกิจกรรม     คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลยันเรศวร 

กิจกรรม  ปฏิบัติสมาธิส าหรับเยาวชน 
1.  วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม          เดือนสิงหาคม 2558 
2.  สถานท่ีจัดกิจกรรม     คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลยันเรศวร 

กิจกรรม  รณรงค์แต่งกายด้วยชุดสีน้ าตาลในวันศุกร์ 
1.  วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม          เดือนมิถุนายน 2558                 
2.  สถานท่ีจัดกิจกรรม     คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลยันเรศวร 

กิจกรรม  ศิลปวัฒนธรรมเพื่อสังคม 
1.  วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม          เดือนมกราคม 2558                 
2.  สถานท่ีจัดกิจกรรม     สถานสงเคราะหห์รือหน่วยงานผู้ดอ้ยโอกาส           

กิจกรรม  เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม 
1.  วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม          เดือนตุลาคม 2557 – เดือนกันยายน 2558                 
2.  สถานท่ีจัดกิจกรรม     คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลยันเรศวร 

กิจกรรม  เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมบนเว็บไซต์ 
1.  วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม          เดือนตุลาคม 2557 – เดือนกันยายน 2558                 
2.  สถานท่ีจัดกิจกรรม     คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลยันเรศวร 

 

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
กิจกรรม  ท าบุญคณะมนุษยศาสตร์ 

1. คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตคณะมนุษยศาสตร์ทุกท่านได้ท าบุญร่วมกัน อันจะเป็นสิริมงคลแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ใน
โอกาสเริ่มต้นภาคเรียนใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2557 

กิจกรรม  มนุษยศาสตร์มารยาทงามตามวัฒนธรรมไทย 
1. นิสิตเห็นความส าคัญเรื่องการปฏิบัติตนให้พร้อมด้วยมารยาทอย่างไทย 
2. นิสิตมีความคิดที่จะน าความรู้ที่ได้มาพัฒนาตนเอง 

กิจกรรม  รดน้ าขอพรผู้บริหารและอาจารย์อาวุโส 
1. นิสิต อาจารย์ และบุคลากรส านักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์ ได้ตระหนักถึงความส าคัญของประเพณีวันสงกรานต์ 
2. เป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรม จารีตประเพณีการปฏิบัติในวันสงกรานต์ 
3. สามารถเช่ือมความสัมพันธ์ ระหว่างบุคลากร นิสิต อาจารย์ และผู้บริหาร 

กิจกรรม  ปฏิบัติสมาธิส าหรับเยาวชน 
1. นิสิตมีกิจกรรมทางศาสนาไว้ยึดเหนี่ยวจิตใจให้ห่างไกลจากอบายมุขทั้งปวง 
2. นิสิตได้ฝึกสมาธิอันจะน าไปสู่การเรียนรู้ในรายวิชาอ่ืนๆ ได้ดียิ่งข้ึน 
3. ผู้เข้าร่วมโครงการเห็นความส าคัญของการฝึกสมาธิอันสามารถใช้เป็นส่วนหนึ่งในกาด ารงชีวิตประจ าวันและมีความส าคัญ

ทางการศึกษา 
4. มีส่วนในการท านุบ ารุงพระพุทธศาสนาให้คงอยู่ต่อไป 
 



  
 

กิจกรรม  รณรงค์แต่งกายด้วยชุดสีน้ าตาลในวันศุกร์ 
1. บุคลากรคณะมนุษยศาสตร์ตระหนักถึงเอกลักษณ์ขององค์กร 
2. บุคลากรคณะมนุษยศาสตร์มีความร่วมมือเป็นหนึ่งเดียวในการสร้างเอกลักษณ์ขององค์กรและยังเป็นการเสริมสร้างความ

สามัคคีขึ้นในหมู่คณะ 

กิจกรรม  ศิลปวัฒนธรรมเพื่อสังคม 
1. ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมมีความสนุกสนานเพลิดเพลิน และลดความตึงเครียดด้วยการรับชมการแสดงทางนาฏศิลป์และ

ดนตรี 
2. เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างนิสิตกับองค์กรทางสังคม 
3. นิสิตมีจิตส านึกอันดี และเห็นความส าคัญของผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 
4. เยาวชนมีการบูรณาการทางความคิด วิสัยทัศน์และประสบการณ์กับผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และน าความรู้มาประยุกต์ใช้

ในชีวิตประจ าวัน 

กิจกรรม  เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม 
1. มีการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมที่จัดขึ้นโดยคณะมนุษยศาสตร์ 
2. มีการสร้างความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรมกับหน่วยงานภายนอก 

กิจกรรม  เผยแพร่ศลิปวัฒนธรรมบนเว็บไซต ์
1. มีการเผยแพร่ความรู้ด้านศิลปวฒันธรรมผ่านทางเว็บไซต์ศิลปวัฒนธรรมคณะมนุษยศาสตร์ 
2. มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมของคณะมนุษยศาสตร์ 

 

14. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPI) 
กิจกรรม  ท าบุญคณะมนุษยศาสตร์                       

ปริมาณ คุณภาพ เวลา ต้นทุน 
จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
จ านวนที่ตั้งไว้ (100 คน) 

ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการร้อยละ 90 

ด าเนินการตามแผน 20,000 บาท 

 
กิจกรรม  มนุษยศาสตร์มารยาทงามตามวัฒนธรรมไทย 

ปริมาณ คุณภาพ เวลา ต้นทุน 
จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
จ านวนที่ตั้งไว้ (250 คน) 

ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการร้อยละ 90 

ด าเนินการตามแผน 5,000 บาท 

 
กิจกรรม  รดน้ าขอพรผู้บริหารและอาจารย์อาวุโส 

ปริมาณ คุณภาพ เวลา ต้นทุน 
จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
จ านวนที่ตั้งไว้ (200 คน) 

ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการร้อยละ 90 

ด าเนินการตามแผน 10,000 บาท 

 
 
 
 
 



  
 

กิจกรรม  ปฏิบัติสมาธิส าหรับเยาวชน 
ปริมาณ คุณภาพ เวลา ต้นทุน 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
จ านวนที่ตั้งไว้ (250 คน) 

ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการร้อยละ 90 

ด าเนินการตามแผน 5,000 บาท 

 
กิจกรรม  รณรงค์แต่งกายด้วยชุดสีน้ าตาลในวันศุกร์ 

ปริมาณ คุณภาพ เวลา ต้นทุน 
บุคลากรและนสิิตคณะ
มนุษยศาสตร์มีการแต่งกาย
ด้ายชุดสีน้ าตาลในวันศุกร ์

บุคลากรและนสิิตคณะ
มนุษยศาสตร์มีการแต่งกาย
ด้ายชุดสีน้ าตาลในวันศุกร ์

ด าเนินการตามแผน ไม่ใช้งบประมาณ 

 
กิจกรรม  ศิลปวัฒนธรรมเพื่อสังคม 

ปริมาณ คุณภาพ เวลา ต้นทุน 
จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
จ านวนที่ตั้งไว้ (50 คน) 

ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการร้อยละ 90 

ด าเนินการตามแผน 8,000 บาท 

 
กิจกรรม  เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม 

ปริมาณ คุณภาพ เวลา ต้นทุน 
ให้ความร่วมมือกับ
หน่วยงานภายนอกท่ีขอ
ความอนุเคราะห์ จ านวน 5 
ครั้งต่อปีงบประมาณ 

- ด าเนินการตามแผน ไม่ใช้งบประมาณ 

 
กิจกรรม  เผยแพร่ศลิปวัฒนธรรมบนเว็บไซต ์

ปริมาณ คุณภาพ เวลา ต้นทุน 
มีการเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมทางเว็บไซต์
อย่างต่อเนื่องตลอด
ปีงบประมาณ 

มีการเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมทางเว็บไซต์
อย่างต่อเนื่องตลอด
ปีงบประมาณ 

ด าเนินการตามแผน ไม่ใช้งบประมาณ 

 

15. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.................        สมศ.   ตัวช้ีวัดที่.................         
 สกอ.    ตัวช้ีวัดที่.....6……….       สงป.   ตัวช้ีวัดที่................. 

 

16. การติดตามและประเมินผลโครงการ (โปรดระบุให้ชัดเจน)  
กิจกรรม  ท าบุญคณะมนุษยศาสตร์ 

1. ประเมินผลจากแบบประเมินโครงการ 

กิจกรรม  มนุษยศาสตร์มารยาทงามตามวัฒนธรรมไทย 
1. ประเมินผลจากแบบประเมินโครงการ 



  
 

กิจกรรม  รดน้ าขอพรผู้บริหารและอาจารย์อาวุโส 
1. ประเมินผลจากแบบประเมินโครงการ 

กิจกรรม  ปฏิบัติสมาธิส าหรับเยาวชน 
1. ประเมินผลจากแบบประเมินโครงการ 

กิจกรรม  รณรงค์แต่งกายด้วยชุดสีน้ าตาลในวันศุกร์ 
1. ประเมินผลจากการสังเกตติดตามผู้ร่วมแต่งผ้าไทย 

กิจกรรม  ศิลปวัฒนธรรมเพื่อสังคม 
1. ประเมินผลจากแบบประเมินโครงการ 

กิจกรรม  เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม 
1. ประเมินผลจากจ านวนครั้งของการให้ความร่วมมือหรือให้ความอนุเคราะห์ด้านศิลปวัฒนธรรมกับหน่วยงานภายนอก 

กิจกรรม  เผยแพร่ศลิปวัฒนธรรมบนเว็บไซต ์
1. ประเมินผลจากการมีข้อมูลกิจกรรมโครงการหรือข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรมบนเว็บไซต์ศิลปวัฒนธรรม                     

คณะมนุษยศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
งานกิจการนสิิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ส านักงานเลขานกุารคณะ คณะมนุษยศาสตร์ 

 
1.  ชื่อโครงการ (ระดับ 1)   โครงการสนับสนุนด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

2. ชื่อโครงการ (ระดับ 2)    โครงการเฉลิมพระเกียรติมิ่งขวัญประชา 

3.  รหัสโครงการ     NU-มน-01-053  

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

5.  ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ 
5.1  ประเด็นยุทธศาสตรม์หาวิทยาลัย  
 เป็นเลิศทางการวจิัย (กลยุทธ์ท่ี........มาตรการ.....)    
  ผลิตบณัฑิตมีคุณภาพ ท างานได้รับค่าตอบแทนสูง (กลยุทธ์ที่...2....มาตรการ..4.2...)    
 ความสัมพันธ์กับศิษยเ์ก่าอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน (กลยุทธ์ที่.......มาตรการ.........)    

  ระบบบริหารในหลักธรรมาภบิาลและโปร่งใสตรวจสอบได้ (กลยุทธ์ที่ ..... มาตรการ .....)   
5.2  ประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะ/หน่วยงาน (ถ้ามี) 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่.......5.....กลยุทธ์ที่......5....... มาตรการที่.....1..... 

5.3 อัตลักษณ์นิสติ 5 ก** (บังคับกรอก ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 กรณีทีส่อดคล้องกับอัตลักษณ์บณัฑติ) 
         มี 

ประเภทอัตลักษณ ์ ตัวชี้วัด 
 เก่งงาน  ความสามารถในการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพอย่างสร้างสรรค์ 

 มีความรับผิดชอบ กล้าหาญ เสียสละ อดทน ขยันหมั่นเพียร มุ่งมั่นสู่ความส าเร็จ 
 มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสารสนเทศได้เป็นอย่างดี 
 มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

 เก่งคน  มีมนุษยสมัพันธ์ทั้งการพูด และการวางตัว 
 มีจิตสาธารณะ 
 มีความสามารถท างานท่ีเป็นทมี 
 มีความเข้าใจตนเองและผู้อื่น 

 เก่งคิด  มีความคิดริเริม่สร้างสรรค ์
 ใฝ่เรียนรู ้
 ทัศนคติเชิงบวก 
 ผลงานนวัตกรรม 

 เก่งครองชีวิต  มีพฤติกรรมทีด่ีในการเรียน 
 มีพฤติกรรมทีด่ีในการใช้ชีวิต (ปลอดอบายมุข) 

 เก่งพิชิตปัญหา  มีความสามารถในการแก้ปญัหาส่วนตัว 
 มีความสามารถในการแก้ปญัหาการงาน 

 

5.4 บริการวิชาการ (กรณโีครงการที่ด าเนินงานตามพันธกิจท่ี 3 ด้านบริการวิชาการ) ** 
         ไม่มี 
 
 



  
 

6.  ผู้รับผิดชอบ  
 6.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ งานกิจการนิสิตและศิษย์เกา่สัมพันธ์ ส านกังานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์ 

6.2 ผู้รับผิดชอบ           นายวรวิทย์   ทองเนื้ออ่อน  โทร  2021 
6.3 ผู้ประสานงาน         นายวรวิทย์   ทองเนื้ออ่อน  โทร  2021  
6.4 ผู้รายงานผล           นายวรวิทย์   ทองเนื้ออ่อน  โทร  2021 

 

 7. หลักการและเหตุผล 
ในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัวฯ  วันที ่ 5 ธันวาคม 2557 และวันเฉลิมพระ

ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ วันที่ 12 สิงหาคม 2558 คณะมนุษยศาสตร์ ได้ส านึกในพระมหา
กรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่ทรงสละความสุขส่วนพระองค์ โดยมิได้เห็นแก่ความเหนื่อยยาก  ทรงตรากตร าพระวรกายเพื่อ
บ าเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการในการบ าบัดทุกข์บ ารุงสุขแก่ปวงพสกนิกรเสมอมา หน่วยท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม คณะ
มนุษยศาสตร์ จึงได้จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติมิ่งขวัญประชาขึ้น เพื่อร่วมเทิดพระเกียรติและส านึกในพระมหากรุณาธิคุณของ
ทั้งสองพระองค์ 
 

8. วัตถุประสงค ์
1. เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระ

ชนมพรรษา 
2. เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 

9.  เป้าหมายของโครงการ 
     9.1. เป้าหมายการด าเนินงาน ประกอบด้วย 

1.   นิสิต  จ านวน   80  คน 
2.   อาจารย/์บุคลากร จ านวน   20  คน 

9.2. กิจกรรม/เนื้อหาท่ีจะด าเนินการ 
1.  จัดซุ้มลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องใน

วโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
2.  จัดพิธีลงนามถวายพระพรโดยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตคณะมนุษยศาสตร์ 
 

10. งบประมาณด าเนินการ 
งบประมาณรายได้คณะ จ านวน 1,000 บาท  กองทุนท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม แผนงานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม งานท านุบ ารุง

ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ส านักงานเลขานุการคณะ  หมวดเงินอุดหนุน  โครงการสนับสนุนด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม โครงการ
เฉลิมพระเกียรติมิ่งขวัญประชา (NU-มน-01-053) 

รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
1. ค่าวัสดุอุปกรณ ์             1,000    บาท 

รวมเป็นจ านวนเงินทั้งสิน้   1,000    บาท  
 

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. ขออนุมัติด าเนินโครงการ 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
3. ประชุมการด าเนินโครงการ 
 

            



  
 

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. 

ขั้นด าเนินการ (D) 
1. ประชาสัมพันธ์โครงการ 
2. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์และสถานท่ี 
3. ด าเนินโครงการ 

            

ขั้นสรุปและประเมินผล (C)  
1. สรุปและประเมินผลโครงการพร้อม
ทั้งน าเสนอต่อคณะ 

            

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)  
1. น าข้อเสนอแนะและปัญหาอุปสรรค
เข้ าพิ จ ารณ าในวาระการป ระ ชุม
คณะกรรมการพัฒนากิจกรรมนิสิต 

            

 

12.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 
1.  วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม          ระหว่างเดือนธันวาคม 2557-เดือนสิงหาคม 2558 
2.  สถานท่ีจัดกิจกรรม     คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลยันเรศวร 
 

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1.  ได้ร่วมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถเนื่องในวโรกาสวันเฉลิม

พระชนมพรรษา 
2.  คณะมนุษยศาสตร์ได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 

14. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPI) 
ปริมาณ คุณภาพ เวลา ต้นทุน 

ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า
ร้ อยละ 80 ของจ านวนที่
ก าหนด (100 คน)  

ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ 90 % 

ด าเนินการตามแผน 1,000 บาท 

 
15. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.................        สมศ.   ตัวช้ีวัดที่................         
 สกอ.    ตัวช้ีวัดที่.....6.........        สงป.   ตัวช้ีวัดที่................. 

 

16. การติดตามและประเมินผลโครงการ (โปรดระบุให้ชัดเจน)  
     1. แบบประเมินโครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ 

 
1.  ชื่อโครงการ (ระดับ 1)    โครงการบริหารพัฒนาบุคลากร 

2. ชื่อโครงการ (ระดับ 2)     โครงการพัฒนาศักยภาพในการวิจัย 

3.  รหัสโครงการ      NU-มน-02-054 

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

5.  ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ 
5.1  ประเด็นยุทธศาสตรม์หาวิทยาลัย  
  เป็นเลิศทางการวิจัย (กลยุทธ์ท่ี...1.....มาตรการ....2.4.....)    
 ผลิตบณัฑติมีคณุภาพ ท างานได้รับค่าตอบแทนสูง (กลยุทธ์ที่.......มาตรการ........)    
 ความสัมพันธ์กับศิษยเ์ก่าอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน (กลยุทธ์ที่.......มาตรการ.........)    

  ระบบบริหารในหลักธรรมาภบิาลและโปร่งใสตรวจสอบได้ (กลยุทธ์ที่ ..4... มาตรการ ....1.1......)   
5.2  ประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะ/หน่วยงาน (ถ้ามี) 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่.......4/2......กลยุทธ์ที่......1/4......... มาตรการที่................... 

5.7 อัตลักษณ์นสิิต 5 ก** (บังคับกรอก ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 กรณีทีส่อดคล้องกับอัตลักษณ์บัณฑติ) 
         ไม่มี 
5.8 บริการวิชาการ (กรณีโครงการที่ด าเนินงานตามพันธกิจที่ 3 ด้านบรกิารวิชาการ) ** 
         ไม่มี 
 

6.  ผู้รับผิดชอบ  
6.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ  ภาควชิาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร ์    
6.2 ผู้รับผิดชอบ    หัวหน้าภาควิชาภาษาไทย   โทร 2062 
6.3 ผู้ประสานงาน  นางสาวอรนุช ช่ืนจันทร์เกิด  โทร 2049 
6.4 ผู้รายงานผล หัวหน้าภาควิชาภาษาไทย   โทร 2062 

 

 7. หลักการและเหตุผล 
 มาตรฐานการอุดมศึกษาได้ก าหนดให้สถาบันมีการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ ซึ่งต้องมีการ
จัดการความรู้เพื่อมุ่งสู่สถาบันแห่งการเรียนรู้ โดยมีการรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในสถาบันมาพัฒนาให้เป็นระบบ ภาควิชาภาษาไทย
ตระหนักถึงความส าคัญในเรื่องนี้จึงได้พยายามจัดให้มีโครงการที่ส่งเสริมสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้โดยได้ก าหนด
ประเด็นความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของภาควิชาเพื่อน ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคคลทั้งภายในและภายนอกภาควิชา                
เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในภาควิชาในด้านวิจัย  ซึ่งจะเป็นการสร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรู้ภายในภาควิชา
ต่อไป 
 

8. วัตถุประสงค ์
1.  เพื่อจัดการความรู้ในประเด็นทีส่อดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของภาควิชาภาษาไทย 
2.  เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะของบุคลากรตามกลุม่เป้าหมายในการจัดการองค์ความรูด้้านการวิจยั 
3.  เพื่อแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรยีนรู้จากความรู้ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรงเพื่อค้นหาแนวปฏิบตัิที่ดี 



  
 

4.   เพื่อรวบรวมความรู้ในประเดน็ต่างๆ ท่ีมีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ที่เป็นแนวปฏิบตัิทีด่ีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่าง
เป็นระบบ 

5.   เพื่อน าความรู้ที่ได้มาเป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบตัิงานจริง 

 

9.  เป้าหมายของโครงการ 
     9.1. เป้าหมายการด าเนินงาน ประกอบด้วย  
 1. อาจารย/์บุคลากร  จ านวน  60 คน   

9.2. กิจกรรม/เนื้อหาท่ีจะด าเนินการ 
1. ก าหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรูด้้านการวิจยั 
2. ก าหนดวัน เวลา และสถานท่ีด าเนินโครงการ 
 3. ขออนุมัติโครงการ 
 4. รวบรวมความรู้ที่ไดจ้ากการจดัการความรูม้าจดัเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร 
 5.  น าความรู้ที่เป็นลายลักษณ์อักษร และจากความรู้ ทักษะของผู้มปีระสบการณ์ตรงที่เป็นแนวปฏิบตัิที่ดีมาปรับ 

ใช้ในการปฏิบัติงานจริง  
 

10. งบประมาณด าเนินการ  
งบประมาณรายได้คณะ จ านวน  26,400 บาท  กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานจัดการศึกษาสาขา

มนุษยศาสตร์ ภาควิชาภาษาไทย หมวดเงินอุดหนุน โครงการบริหารพัฒนาบุคลากร โครงการพัฒนาศักยภาพในการวิจัย  (NU-มน-02-054) 
รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 

1. ค่าตอบแทนวิทยากร    6,000   บาท 
2. ค่าเดินทางวิทยากร    6,500   บาท 
3. ค่าที่พักวิทยากร     1,900   บาท 
4. ค่าเลี้ยงรับรองวิทยากร    2,000   บาท 
5. ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม   6,000   บาท 
6. ค่าวัสด ุ     2,000   บาท 
7. ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ   1,000   บาท 
8. ค่าประชาสัมพันธ์โครงการ   1,000   บาท 

           รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น           26,400  บาท 
 หมายเหตุ ขอถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ 
 

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.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผน
งานและมอบหมายหน้าที ่

            

ขั้นด าเนินการ(D) 
1.ด าเนินตามโครงการ 
2. ขออนุมัติโครงการ 
3. ประชาสัมพันธ์โครงการ 
4.ด าเนินงาน 
5.แจกแบบประเมินโครงการ 

            

ขั้นสรุปและประเมินผล(C)  
1.ประเมินและสรุปโครงการ 

            



  
 

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 
ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)  
1.ประชุมคณะกรรมการจัดงานเพือ่
หาแนวทางการพัฒนา 

            

 

12.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 
1.  วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม          เดือนตุลาคม  2557  - เดือนสิงหาคม  2558 
2.  สถานท่ีจัดกิจกรรม     คณะมนุษยศาสตร ์       

  

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1.  บุคลากรของภาควิชาได้พัฒนาความรู้ด้านทักษะการวิจัย 
2.  บุคลากรน าความรู้ที่ได้จากการจัดการความรูม้าปรับใช้ในการปฏิบัติงาน 

 

14. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPI) 
ปริมาณ คุณภาพ เวลา ต้นทุน 

มีผู้เข้าร่วมโครงการไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 80 ของเป้าหมาย 

ผู้เข้าร่วมโครงการประเมิน
ความพึงพอใจไม่ต่ ากว่า 3.51 

เป็นไปตามเวลาที่ก าหนด ใช้เงินตามงบประมาณที่ตั้งไว ้

 

15. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.................         สมศ.   ตัวช้ีวัดที่.................         
 สกอ.    ตวัช้ีวัดที่.....7/4......         สงป.   ตัวช้ีวัดที่................. 

 

16. การติดตามและประเมินผลโครงการ  (โปรดระบุให้ชัดเจน)  
1. ประเมินจากจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ (นิสิต-อาจารย์) 
2. ประเมินจากแบบสอบถามความพึงพอใจ 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ 

 
1.  ชื่อโครงการ (ระดับ 1)    โครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน 

2. ชื่อโครงการ (ระดับ 2)     โครงการสัมมนาก่อน-หลังฝึกงาน 

3.  รหัสโครงการ      NU-มน-02-055 

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

5.  ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ 
5.1  ประเด็นยุทธศาสตรม์หาวิทยาลัย  
 เป็นเลิศทางการวจิัย (กลยุทธ์ท่ี.......มาตรการ........)    
  ผลิตบณัฑิตมีคุณภาพ ท างานได้รับค่าตอบแทนสูง (กลยุทธ์ที่....2...มาตรการ...2.2.....)    
 ความสัมพันธ์กับศิษยเ์ก่าอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน (กลยุทธ์ที่.......มาตรการ.........)    

  ระบบบริหารในหลักธรรมาภบิาลและโปร่งใสตรวจสอบได้ (กลยุทธ์ที่ ..... มาตรการ .......)   
5.2  ประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะ/หน่วยงาน (ถ้ามี) 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่.......2......กลยุทธ์ที่......3........ มาตรการที่.....5........ 

5.3 อัตลักษณ์นสิิต 5 ก** (บังคับกรอก ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 กรณีทีส่อดคล้องกับอัตลักษณ์บัณฑติ) 
         มี 

ประเภทอัตลักษณ ์ ตัวชี้วัด 
  เก่งงาน    ความสามารถในการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพอย่างสร้างสรรค์ 

    มีความรับผิดชอบ กล้าหาญ เสียสละ อดทน ขยันหมั่นเพยีร มุ่งมั่นสู่ความส าเร็จ 
    มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสารสนเทศได้เป็นอย่างด ี
    มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

  เก่งคน    มีมนุษยสัมพันธ์ทั้งการพูด และการวางตัว 
    มีจิตสาธารณะ 
    มีความสามารถท างานท่ีเปน็ทีม 
    มีความเข้าใจตนเองและผู้อืน่ 

  เก่งคิด     มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค ์
    ใฝ่เรียนรู ้
   ทัศนคติเชิงบวก 
   ผลงานนวัตกรรม 

  เก่งครองชีวิต    มีพฤติกรรมที่ดีในการเรียน 
   มีพฤติกรรมที่ดีในการใช้ชีวิต (ปลอดอบายมุข) 

  เก่งพิชิตปัญหา    มีความสามารถในการแก้ปญัหาส่วนตัว 
   มีความสามารถในการแก้ปญัหาการงาน 

 

5.4 บริการวิชาการ (กรณีโครงการที่ด าเนินงานตามพันธกิจที่ 3 ด้านบรกิารวิชาการ) ** 
         ไม่มี 
 
 



  
 

6.  ผู้รับผิดชอบ  
6.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ  ภาควชิาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร ์    
6.2 ผู้รับผิดชอบ    หัวหน้าภาควิชาภาษาไทย   โทร 2062 
6.3 ผู้ประสานงาน  นางสาวอรนุช ช่ืนจันทร์เกิด  โทร 2049 
6.4 ผู้รายงานผล หัวหน้าภาควิชาภาษาไทย   โทร 2062 

 

 7. หลักการและเหตุผล 
 ตามที่สาขาวิชาภาษาไทย ได้เปิดการเรียนการสอนรายวิชา 208491 ภูมิภาคศึกษา  208498  การศึกษาอิสระ การฝึกงาน
ส าหรับนิสิตช้ันปีที่ 4 น้ัน  เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและให้การด าเนินการการศึกษาอิสระและการฝึกงานของนิสิตเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย  บรรลุวัตถุประสงค์ของการเรียนการสอนตามรายวิชาดังกล่าว  ทางสาขาวิชาจึงจัดสัมมนาก่อนฝึกงานและ               
หลังฝึกงานให้กับนิสิตชั้นปีท่ี 3 และ 4   
 

8. วัตถุประสงค ์
1.  เพื่อให้นิสิตช้ันปีท่ี 4  ได้รับทราบข้อมูลของหน่วยงานต่างๆ  ที่ได้เข้าฝึกงาน   
2.  เพื่อให้นิสิตช้ันปีท่ี 4  ได้พบกับอาจารย์นิเทศก์ประจ าสถานท่ีฝกึงาน 
3.  เพื่อให้นิสิตช้ันปีท่ี 4  ได้มาน าเสนอประสบการณ์การฝึกงาน รวมทั้งปัญหาที่พบและแนวทางการแก้ไขให้แก่นิสิตชั้นปีที่ 3 
4.  เพื่อให้นิสิตช้ันปีท่ี 3  ได้รับทราบข้อมูลของหน่วยงานต่าง ๆ ที่รุน่พี่ได้เข้าไปฝึกงาน และเป็นแนวทางในการเลือกสถานท่ี 

ฝึกงานต่อไป 
5.  เพื่อให้นิสิตช้ันปีท่ี 3  ได้รับทราบแนวทางและปัญหาในการจัดท าภูมิภาคศึกษาและการศึกษาอสิระ 
 

9.  เป้าหมายของโครงการ 
     9.1. เป้าหมายการด าเนินงาน  
 จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวนทั้งสิ้น  60  คน  ประกอบด้วย 
     1. นิสิต   จ านวน  55   คน 
 2. อาจารย์/บุคลากร   จ านวน    5  คน   

9.2. กิจกรรม/เนื้อหาท่ีจะด าเนินการ 
1.  เตรียมวางแผนการด าเนินงาน 
 2.  ก าหนดวัน เวลา และสถานท่ีด าเนินโครงการ 
 3.  ขออนุมัติโครงการ 
 4.  ประเมินผลการด าเนินโครงการ 
 

10. งบประมาณด าเนินการ  
งบประมาณรายได้คณะ จ านวน  10,000 บาท  กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานจัดการศึกษาสาขา

มนุษยศาสตร์ ภาควิชาภาษาไทย หมวดเงินอุดหนุน โครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน โครงการสัมมนาก่อน - หลังฝึกงาน 
(NU-มน-02-055) 

รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
1. ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม      6,800    บาท 
2. ค่าวัสด ุ            1,200    บาท 
3. ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ           2,000    บาท 
          รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น      10,000    บาท 

 หมายเหตุ ขอถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ 
 
 
 
 
 



  
 

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.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผน
งานและมอบหมายหน้าที ่

            

ขั้นด าเนินการ(D) 
1. ด าเนินตามโครงการ 
2. ขออนุมัติโครงการ 
3. ประชาสัมพันธ์โครงการ 
4. ด าเนินงาน 
5. แจกแบบประเมินโครงการ 

            

ขั้นสรุปและประเมินผล(C)  
1.ประเมินและสรุปโครงการ 

            

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)  
1.ประชุมคณะกรรมการจัดงานเพือ่หา
แนวทางการพัฒนา 

            

 

12.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 
1.  วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม          เดือนตุลาคม 2557 ถึง เดือนสิงหาคม 2558 
2.  สถานท่ีจัดกิจกรรม     คณะมนุษยศาสตร ์       

  

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1.  นิสิตฝึกงานประจ าปีการศึกษา  2557  ของภาควิชาฯ  ได้น าเสนอผลการฝึกงานให้คณะอาจารย์นิเทศก์  เพื่อน และนิสิตรุ่น

น้องรับฟัง 
2.  เพื่อนร่วมรุ่นและนสิิตรุ่นน้องได้รับฟัง  แลกเปลีย่นความรู้และประสบการณ์ที่ไดร้ับจากการฝึกงานของนิสิตฝึกงาน 
3.  คณะอาจารย์นิเทศก์  นิสิตฝึกงาน  และนิสิตรุ่นน้องของภาควิชาฯ  ร่วมกันแสดงความคิดและความคิดเห็นในลักษณะของ

การสัมมนาเกี่ยวกับผลการฝึกงาน  เป็นแนวทางการประกอบอาชีพของนิสิตฝึกงานและเป็นแนวทางในการเลือกสถานท่ีฝึกงานและ
วิธีปฏิบัติตนในการฝึกงานของนิสติรุ่นน้อง 

 

14. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPI) 
ปริมาณ คุณภาพ เวลา ต้นทุน 

มีผู้เข้าร่วมโครงการไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 80 ของเป้าหมาย 

ผู้เข้าร่วมโครงการประเมิน  
ความพึงพอใจไม่ต่ ากว่า 3.51 

การด าเนินกิจกรรมโครงการ
เป็นไปตามเวลาที่ก าหนด 

- 

 

15. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.................        สมศ.   ตัวช้ีวัดที่.................         
 สกอ.    ตวัช้ีวัดที่.....2….……       สงป.   ตัวช้ีวัดที่................. 

 

16. การติดตามและประเมินผลโครงการ  (โปรดระบุให้ชัดเจน)  
1. ประเมินจากจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ (นิสิต-อาจารย์) 
2. ประเมินจากแบบสอบถามความพึงพอใจ      

 



  
 

โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ 

 
1.  ชื่อโครงการ (ระดับ 1)    โครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน 

2. ชื่อโครงการ (ระดับ 2)     โครงการน าเสนอผลงานทางวิชาการของนิสิต ระดับปริญญาตรี/โท/เอก 

3.  รหัสโครงการ      NU-มน-02-056 

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

5.  ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ 
5.1  ประเด็นยุทธศาสตรม์หาวิทยาลัย  
 เป็นเลิศทางการวจิัย (กลยุทธ์ท่ี.......มาตรการ........)    
  ผลิตบณัฑิตมีคุณภาพ ท างานได้รับค่าตอบแทนสูง (กลยุทธ์ที่....2...มาตรการ...2.4.....)    
 ความสัมพันธ์กับศิษยเ์ก่าอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน (กลยุทธ์ที่.......มาตรการ.........)    

  ระบบบริหารในหลักธรรมาภบิาลและโปร่งใสตรวจสอบได้ (กลยุทธ์ที่ ..... มาตรการ .......)   
5.2  ประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะ/หน่วยงาน (ถ้ามี) 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่.......2......กลยุทธ์ที่......3........ มาตรการที่.....6........ 

5.3 อัตลักษณ์นสิิต 5 ก** (บังคับกรอก ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 กรณีทีส่อดคล้องกับอัตลักษณ์บัณฑติ) 
         มี 

ประเภทอัตลักษณ ์ ตัวชี้วัด 
 เก่งงาน      ความสามารถในการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพอย่างสร้างสรรค์ 

     มีความรับผิดชอบ กล้าหาญ เสียสละ อดทน ขยันหมั่นเพียร มุ่งมั่นสู่ความส าเร็จ 
 มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยสีารสนเทศได้เป็นอย่างดี 
     มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

 เก่งคน      มีมนุษยสัมพันธ์ทั้งการพูด และการวางตัว 
     มีจิตสาธารณะ 
  มีความสามารถท างานท่ีเป็นทีม 
     มีความเข้าใจตนเองและผู้อื่น 

 เก่งคิด      มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค ์
 ใฝ่เรียนรู ้
     ทัศนคติเชิงบวก 
     ผลงานนวัตกรรม 

     เก่งครองชีวิต      มีพฤติกรรมที่ดีในการเรียน 
     มีพฤติกรรมที่ดีในการใช้ชีวิต (ปลอดอบายมุข) 

     เก่งพิชิตปัญหา      มีความสามารถในการแก้ปัญหาส่วนตัว 
     มีความสามารถในการแก้ปัญหาการงาน 

 

5.4 บริการวิชาการ (กรณีโครงการที่ด าเนินงานตามพันธกิจท่ี 3 ด้านบรกิารวิชาการ) ** 
         ไม่มี 
 
 

 



  
 

6.  ผู้รับผิดชอบ  
6.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ  ภาควชิาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร ์    
6.2 ผู้รับผิดชอบ    หัวหน้าภาควิชาภาษาไทย   โทร 2062 
6.3 ผู้ประสานงาน  นางสาวอรนุช ช่ืนจันทร์เกิด  โทร 2049 
6.4 ผู้รายงานผล หัวหน้าภาควิชาภาษาไทย   โทร 2062 

 

 7. หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบันภาควิชาภาษาไทย มีพันธกิจในการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี  ปริญญาโท และปริญญาเอก ในภาควิชา
ภาษาไทย ซึ่งได้ผลิตบัณฑิตสู่สังคมอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี  โดยนิสิตทุกคนได้ผ่านกระบวนการเรียนรู้ ภายในห้องเรียนโดย
คณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้าน  มีผลงานทางด้านวิชาที่ได้รับมอบหมายในการเรียน  ศึกษาค้นคว้าของแต่ละรายวิชามากมาย  
  ดังนั้นภาควิชาภาษาไทยจึงจัดโครงการน าเสนอผลงานนิสติภาควิชาภาษาไทยข้ึน  เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นิสิตของภาควิชา
ภาษาไทย  ได้น าเสนอผลงานจากเรียน  การศึกษาในแต่ละรายวิชาในวงกว้างมากขึ้น 
 

8. วัตถุประสงค ์
1.  เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นิสติในภาควิชาภาษาไทย ได้น าเสนอผลการศึกษาในวงกว้างมากมายขึ้น 
2.  เพื่อให้นิสิตในภาควิชาภาษาไทยได้แลกเปลีย่นเรยีนรู้ องค์ความรู้ทั้งภาษาและวรรณกรรมจากนสิติรุ่นพ่ีและรุ่นน้องทั้งใน

ระดับปริญญาตรี  โท และเอก 
3.  เพื่อเป็นการสร้างความสมัพันธ์อันดีระหว่างคณาจารย์  นิสิตรุ่นพี่ รุ่นน้องทุกระดับและทุกช้ันปีท่ีเข้าร่วมกิจกรรม 
 

9.  เป้าหมายของโครงการ 
     9.1. เป้าหมายการด าเนินงาน  
 จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวนทั้งสิ้น  100  คน  ประกอบด้วย 
     1. นิสิต   จ านวน  84   คน 
 2. อาจารย์/บุคลากร   จ านวน  16  คน   

9.2. กิจกรรม/เนื้อหาท่ีจะด าเนินการ 
1.  ก าหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรูด้้านการวิจยั 
 2.  ก าหนดวัน เวลา และสถานท่ีด าเนินโครงการ 
 3.  ขออนุมัติโครงการ 
 4.  รวบรวมความรู้ที่ได้จากการจดัการความรู้มาจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลกัษณ์อักษร 
 5.  น าความรู้ที่เป็นลายลักษณ์อักษร และจากความรู้ ทักษะของผู้มปีระสบการณ์ตรงที่เป็นแนวปฏิบตัิที่ดีมาปรับใช้ในการ

ปฏิบัติงานจริง 
 

10. งบประมาณด าเนินการ  
งบประมาณรายได้คณะ จ านวน  6,000 บาท  กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานจัดการศึกษาสาขา

มนุษยศาสตร์ ภาควิชาภาษาไทย หมวดเงินอุดหนุน โครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน โครงการน าเสนอผลงานทางวิชาการ
ของนิสิต ระดับปริญญาตรี/โท/เอก (NU-มน-02-056) 

รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
1. ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม         4,500     บาท 
2. ค่าวัสด ุ                 500     บาท 
3. ค่าถ่ายเอกสาร                  1,000     บาท            
 รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น    6,000    บาท 

 หมายเหตุ ขอถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ 
 
 



  
 

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.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวาง 
แผนงานและมอบหมายหน้าท่ี 

            

ขั้นด าเนินการ(D) 
1. ด าเนินตามโครงการ 
2. ขออนุมัติโครงการ 
3. ประชาสัมพันธ์โครงการ 
4. ด าเนินงาน 
5. แจกแบบประเมินโครงการ 

            

ขั้นสรุปและประเมินผล(C)  
1.ประเมินและสรุปโครงการ 

            

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน(A)  
1.ประชุมคณะกรรมการจัดงานเพือ่
หาแนวทางการพัฒนา 

            

 

12.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 
1.  วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม          เดือนมกราคม ถึง เดือนมิถุนายน 2558 
2.  สถานท่ีจัดกิจกรรม     คณะมนุษยศาสตร ์       

  

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1.  นิสิตในภาควิชาภาษาไทย ไดน้ าเสนอผลการศึกษาในวงกว้างมากมายขึ้น 
2.  นิสิตในภาควิชาภาษาไทยได้แลกเปลีย่นเรยีนรู้  องค์ความรู้ทั้งภาษาและวรรณกรรมจากนิสติรุ่นพ่ีและรุ่นน้องทั้งในระดับ

ปริญญาตรี  โท  และเอก 
3.  นิสิตในภาควิชามีความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณาจารย์  นิสิตรุ่นพี่ รุ่นน้องทุกระดับและทุกช้ันปีท่ีเข้าร่วมกิจกรรม   

 

14. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPI) 
ปริมาณ คุณภาพ เวลา ต้นทุน 

มีผู้เข้าร่วมโครงการไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 70 ของเป้าหมาย 

ผู้เข้าร่วมโครงการประเมิน
ความพึงพอใจไม่ต่ ากว่า 3.51 

เป็นไปตามเวลาที่ก าหนด ใช้เงินตามงบประมาณที่ตั้งไว ้

 

15. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.................        สมศ.   ตัวช้ีวัดที่.................         
 สกอ.    ตวัช้ีวัดที่.....2.........        สงป.   ตัวช้ีวัดที่................. 

 
16. การติดตามและประเมินผลโครงการ  (โปรดระบุให้ชัดเจน)  

1. ประเมินจากจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ (นิสิต-อาจารย์) 
2. ประเมินจากแบบสอบถามความพึงพอใจ  

 
 
 



  
 

โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ 

 
1.  ชื่อโครงการ (ระดับ 1)    โครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน 

2. ชื่อโครงการ (ระดับ 2)     โครงการเชิญวิทยากรให้ความรู้แก่นิสิตปริญญาตรี 

3.  รหัสโครงการ      NU-มน-02-057 

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

5.  ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ 
5.1  ประเด็นยุทธศาสตรม์หาวิทยาลัย  
 เป็นเลิศทางการวจิัย (กลยุทธ์ท่ี.......มาตรการ........)    
  ผลิตบณัฑิตมีคุณภาพ ท างานได้รับค่าตอบแทนสูง (กลยุทธ์ที่....2...มาตรการ...2.2.....)    
 ความสัมพันธ์กับศิษยเ์ก่าอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน (กลยุทธ์ที่.......มาตรการ.........)    

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

5.3 อัตลักษณ์นสิิต 5 ก** (บังคับกรอก ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 กรณีทีส่อดคล้องกับอัตลักษณ์บัณฑติ) 
         มี 
ประเภทอัตลักษณ ์ ตัวชี้วัด 
 เก่งงาน       ความสามารถในการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพอย่างสร้างสรรค์ 

      มีความรับผิดชอบ กล้าหาญ เสียสละ อดทน ขยันหมั่นเพียร มุง่มั่นสู่ความส าเร็จ 
  มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสารสนเทศได้เป็นอย่างดี 
      มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

 เก่งคน       มีมนุษยสัมพันธ์ทั้งการพดู และการวางตัว 
      มีจิตสาธารณะ 
  มีความสามารถท างานท่ีเป็นทีม 
      มีความเข้าใจตนเองและผู้อื่น 

 เก่งคิด   มีความคิดรเิริ่มสรา้งสรรค์ 
  ใฝ่เรียนรู ้
      ทัศนคติเชิงบวก 
      ผลงานนวัตกรรม 

 เก่งครองชีวิต   มีพฤติกรรมที่ดีในการเรยีน 
  มีพฤติกรรมที่ดีในการใช้ชีวิต (ปลอดอบายมุข) 

 เก่งพิชิตปัญหา   มีความสามารถในการแก้ปญัหาส่วนตัว 
  มีความสามารถในการแก้ปญัหาการงาน 

 

5.4 บริการวิชาการ (กรณีโครงการที่ด าเนินงานตามพันธกิจที่ 3 ด้านบรกิารวิชาการ) ** 
         ไม่มี 
 
 
 

 



  
 

6.  ผู้รับผิดชอบ  
6.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ  ภาควชิาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร ์    
6.2 ผู้รับผิดชอบ    หัวหน้าภาควิชาภาษาไทย   โทร 2062 
6.3 ผู้ประสานงาน  นางสาวอรนุช ช่ืนจันทร์เกิด  โทร 2049 
6.4 ผู้รายงานผล หัวหน้าภาควิชาภาษาไทย   โทร 2062 

 

 7. หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบันภาควิชาภาษาไทย มีพันธกิจในการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี  ปริญญาโท และปริญญาเอก                 
ในภาควิชาภาษาไทย ซึ่งได้ผลิตบัณฑิตสู่สังคมอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี  โดยนิสิตทุกคนได้ผ่านกระบวนการเรียนรู้ ภายใน
ห้องเรียนโดยคณาจารย์ผู้เช่ียวชาญในแต่ละด้าน  มีผลงานทางด้านวิชาที่ได้รับมอบหมายในการเรียน  ศึกษาค้นคว้าของแต่ละ
รายวิชามากมาย  
  ดังนั้นภาควิชาภาษาไทยจึงจัดโครงการเชิญวิทยากรมาให้ความรู้แก่นิสิตทั้งระดับปริญญาตรีโทและเอก  เพื่อเป็นการเปิด
โอกาสให้นิสิตของภาควิชาภาษาไทย  ได้องค์ความรู้จากวิทยากรภายนอกเป็นการส่งเสริมการศึกษาในแต่ละรายวิชาขยาย           
วงกว้างขึ้น 
 

8. วัตถุประสงค ์
1.  เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นิสติในภาควิชาภาษาไทย ได้ความรู้เพิม่เติมจากวิทยากรภายนอก นอกจาการได้ความรู้จากการ

เรียนการสอนในรายวิชาต่าง ๆ 
2.  เพื่อให้นิสิตในภาควิชาภาษาไทยได้แลกเปลีย่นเรยีนรู้องค์ความรู้ทั้งภาษาและวรรณกรรมกับวิทยากรภายนอก 
 

9.  เป้าหมายของโครงการ 
     9.1. เป้าหมายการด าเนินงาน  
 จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวนทั้งสิ้น  120  คน  ประกอบด้วย 

1. นิสิตปรญิญาตร ี  จ านวน   80  คน 
2. นิสิตปรญิญาโทและเอก จ านวน   20  คน 
3. อาจารย์/บุคลากร   จ านวน   20  คน  

9.2. กิจกรรม/เนื้อหาท่ีจะด าเนินการ 
1.  ก าหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรูด้้านการวิจยัและด้านวิชาการที่เกี่ยวกับการเขียน  การศึกษาภาษา

และวรรณกรรม 
 2.  ก าหนดวัน เวลา และสถานท่ีด าเนินโครงการ 
 3.  ขออนุมัติโครงการ 
 4.  รวบรวมความรู้ที่ได้จากการจดัการความรู้มาจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลกัษณ์อักษร 
 5.  น าความรู้ที่เป็นลายลักษณ์อักษร และจากความรู้ ทักษะของผู้มปีระสบการณ์ตรงที่เป็นแนวปฏิบตัิที่ดีมาปรับใช้ในการ

ปฏิบัติงานจริง 
 

10. งบประมาณด าเนินการ  
งบประมาณรายได้คณะ จ านวน  25,100 บาท  กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานจัดการศึกษาสาขา

มนุษยศาสตร์ ภาควิชาภาษาไทย หมวดเงินอุดหนุน โครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน โครงการเชิญวิทยากรให้ความรู้แก่
นิสิตปริญญาตรี (NU-มน-02-057) 

รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
1. ค่าตอบแทนวิทยากร    6,000   บาท 
2. ค่าเดินทางวิทยากร    6,500   บาท 
3. ค่าที่พักวิทยากร                1,200   บาท 
4. ค่าเลี้ยงรับรองวิทยากร               1,000   บาท 



  
 

5. ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม     9,200   บาท 
6. ค่าวัสด ุ        500  บาท 
7. ค่าถ่ายเอกสาร       700  บาท         

 รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น            25,100 บาท 
 หมายเหตุ ขอถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ 
 

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. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผน
งานและมอบหมายหน้าที ่

            

ขั้นด าเนินการ(D) 
1. ด าเนินตามโครงการ 
2. ขออนุมัติโครงการ 
3. ประชาสัมพันธ์โครงการ 
4. ด าเนินงาน 
5. แจกแบบประเมินโครงการ 

            

ขั้นสรุปและประเมินผล(C)  
1. ประเมินและสรุปโครงการ 

            

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน(A)  
1. ประชุมคณะกรรมการจัดงานเพื่อ
หาแนวทางการพัฒนา 

            

 

12.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 
1.  วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม          เดือนมกราคม ถึง เดือนสิงหาคม 2558 
2.  สถานท่ีจัดกิจกรรม     คณะมนุษยศาสตร ์       

  

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1.  นิสิตในภาควิชาภาษาไทย ไดน้ าเสนอผลการศึกษาในวงกว้างมากมายขึ้น 
2.  นิสิตในภาควิชาภาษาไทยได้แลกเปลีย่นเรยีนรู้  องค์ความรู้ทั้งภาษาและวรรณกรรมจากนิสติรุ่นพ่ีและรุ่นน้องทั้งในระดับ

ปริญญาตรี  โท  และเอก 

 

14. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPI) 
ปริมาณ คุณภาพ เวลา ต้นทุน 

มีผู้เข้าร่วมโครงการไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 70 ของเป้าหมาย 

ผู้เข้าร่วมโครงการประเมิน
ความพึงพอใจไม่ต่ ากว่า 3.51 

เป็นไปตามเวลาที่ก าหนด ใช้เงินตามงบประมาณที่ตั้งไว ้

 

15. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.................        สมศ.   ตัวช้ีวัดที่.................         
 สกอ.    ตวัช้ีวัดที่.....2.........        สงป.   ตัวช้ีวัดที่................. 

 
 
 



  
 

16. การติดตามและประเมินผลโครงการ (โปรดระบุให้ชัดเจน)  
1. ประเมินจากจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ (นิสิต-อาจารย์) 
2. ประเมินจากแบบสอบถามความพึงพอใจ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ 

 
1.  ชื่อโครงการ (ระดับ 1)   โครงการกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต 

2. ชื่อโครงการ (ระดับ 2)    โครงการส่งเสริมด้านวิชาการและทักษะชีวิต 

   กิจกรรม แข่งขันกลอนสดราชมงคลรักษ์เหลืองจันทร์ 

   กิจกรรม จดหมายข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์ "อักษรภาษาสาร" 

3.  รหัสโครงการ      NU-มน-02-058 

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

5.  ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ 
5.1  ประเด็นยุทธศาสตรม์หาวิทยาลัย  
 เป็นเลิศทางการวจิัย (กลยุทธ์ท่ี.......มาตรการ........)    
  ผลิตบณัฑิตมีคุณภาพ ท างานได้รับค่าตอบแทนสูง (กลยุทธ์ที่....2...มาตรการ...2.4.....)    
 ความสัมพันธ์กับศิษยเ์ก่าอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน (กลยุทธ์ที่.......มาตรการ.........)    

  ระบบบริหารในหลักธรรมาภบิาลและโปร่งใสตรวจสอบได้ (กลยุทธ์ที่ ..... มาตรการ .......)   
5.2  ประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะ/หน่วยงาน (ถ้ามี) 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่.......2......กลยุทธ์ที่......3........ มาตรการที่......5....... 

5.3 อัตลักษณ์นสิิต 5 ก** (บังคับกรอก ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 กรณีทีส่อดคล้องกับอัตลักษณ์บัณฑติ) 
         มี 

ประเภทอัตลักษณ ์ ตัวชี้วัด 
 เก่งงาน   ความสามารถในการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพอย่างสร้างสรรค์ 

  มีความรับผิดชอบ กล้าหาญ เสียสละ อดทน ขยันหมั่นเพียร มุง่มั่นสู่ความส าเร็จ 
  มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสารสนเทศได้เป็นอย่างดี 
  มีจรรยายบรรณในวิชาชีพ 

 เก่งคน   มีมนุษยสัมพันธ์ทั้งการพูด และการวางตัว 
  มีจิตสาธารณะ 
  มีความสามารถท างานท่ีเป็นทีม 
  มีความเข้าใจตนเองและผู้อื่น 

 เก่งคิด   มีความคิดรเิริ่มสรา้งสรรค์ 
  ใฝ่เรียนรู ้
  ทัศนคติเชิงบวก 
  ผลงานนวัตกรรม 

 เก่งครองชีวิต   มีพฤติกรรมที่ดีในการเรยีน 
  มีพฤติกรรมที่ดีในการใช้ชีวิต (ปลอดอบายมุข) 

 เก่งพิชิตปัญหา   มีความสามารถในการแก้ปญัหาส่วนตัว 
  มีความสามารถในการแก้ปญัหาการงาน 

 
 



  
 

5.4 บริการวิชาการ (กรณีโครงการที่ด าเนินงานตามพันธกิจที่ 3 ด้านบรกิารวิชาการ) ** 
         ไม่มี 
 

6.  ผู้รับผิดชอบ  
6.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ  ภาควชิาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร ์    
6.2 ผู้รับผิดชอบ    หัวหน้าภาควิชาภาษาไทย    โทร 2062 
  รองศาสตราจารย์ นาวาโท ดร.วัฒนชัย  หมั่นยิ่ง โทร 2044 
6.3 ผู้ประสานงาน  นางสาวอรนุช ช่ืนจันทร์เกิด   โทร 2049 
6.4 ผู้รายงานผล หัวหน้าภาควิชาภาษาไทย    โทร 2062 
  รองศาสตราจารย์ นาวาโท ดร.วัฒนชัย  หมั่นยิ่ง โทร 2044 

 

 7. หลักการและเหตุผล 
 การส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะนิสิตนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาได้มีความตระหนักถึงคุณค่าของวัฒนธรรมด้าน
ภาษาและด้านวรรณศิลป์ ร่วมกันอนุรักษ์และสืบสานเพื่อให้เกิดความรัก ความหวงแหนและเห็นคุณค่าในมรดกของชาตินั้นเป็นสิ่ง
ส าคัญ ซึ่งสอดคล้องกับภารกิจหลักในด้านการผลิตบัณฑิตและด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของสถาบันอุดมศึกษา 
 ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นหน่วยงานหนึ่งที่ตระหนักและเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมด้าน
ภาษา ความงดงามไพเราะของวรรณศิลป์ในงานประพันธ์ จึงได้ส่งเสริมให้นิสิตภายในภาควิชาได้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมวิชาการและ
ทักษะชีวิตแก่นิสิต เพื่อแสดงความสามารถของนิสิตในภาควิชาภาษาไทย และเพื่อร่วมสืบสานความงดงามของภาษาไทยให้ปรากฏ
แก่บุคคลทั่วไปและเพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงาน เป็นการเปิดกว้างด้านความคิดที่จะถ่ายทอดออกมาเป็นงานเขียนออกสู่สาธารณชน 
 

8. วัตถุประสงค ์
1.  เพื่อน าผลที่ไดร้ับจากการแข่งขันไปเป็นแนวทางในการศึกษา และเตรียมความพร้อมให้กับนิสิตรุน่ต่อไป 
2.  เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ในการแข่งขัน และการท างานร่วมกบัผู้อื่น และเป็นการสร้างสมัพันธ์อันดีระหว่างนิสิตนักศึกษา

จากต่างมหาวิทยาลัย 
3.  เพื่อให้นิสิตไดม้ีส่วนในการสืบสาน การอนุรักษ์ศลิปวัฒนธรรมดา้นภาษาและวรรณศลิป์ 
4.  เพื่อเป็นกิจกรรมพัฒนานสิิตตามระบบประกันคณุภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอดุมศกึษา 
5.  เพื่อให้นิสิตไดฝ้ึกฝนการจัดท าจดหมายข่าวเพื่อการประชาสัมพนัธ์ของภาควิชาภาษาไทยออกสูส่าธารณชน 
 

9.  เป้าหมายของโครงการ 
     9.1. เป้าหมายการด าเนินงาน 
  กิจกรรม แข่งขันกลอนสดราชมงคลรักษ์เหลืองจันทร์ 
    จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวนท้ังสิ้น  7  คน  ประกอบด้วย 

  1. นิสิต  จ านวน   6  คน 
  2. อาจารย์/บุคลากร  จ านวน   1  คน 
 

กิจกรรม จดหมายข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์ "อักษรภาษาสาร" 
    จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวนท้ังสิ้น  155  คน  ประกอบด้วย 

  1. นิสิต   จ านวน  50   คน 
  2. อาจารย์/บุคลากร   จ านวน    5   คน 
  3. ศิษย์เก่า/บุคคลภายนอก จ านวน 100   คน  
   

9.2. กิจกรรม/เนื้อหาท่ีจะด าเนินการ 
  กิจกรรม แข่งขันกลอนสดราชมงคลรักษ์เหลืองจันทร์ 

1.  ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนงานและมอบหมายหน้าท่ี 



  
 

2.  ด าเนินงานตามโครงการ 
3.  สรุปและประเมินผลโครงการมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

  

กิจกรรม จดหมายข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์ "อักษรภาษาสาร" 
1. จัดท าจดหมายข่าว และเผยแพรผ่ลงาน ข่าวสารของภาควิชาภาษาไทย ทั้งของนิสิตและคณาจารย์ออกสู่

สาธารณชน 
 

10. งบประมาณด าเนินการ  
กิจกรรม แข่งขันกลอนสดราชมงคลรักษ์เหลืองจันทร ์
งบประมาณรายได้คณะ จ านวน  24,000 บาท  กองทุนกิจการนิสิต แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานจัดการศึกษาสาขา

มนุษยศาสตร์ ภาควิชาภาษาไทย หมวดเงินอุดหนุน โครงการกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต โครงการส่งเสริมด้านวิชาการและทักษะชีวิต            
(NU-มน-02-058) 

รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
1. ค่าเช่าเหมารถพร้อมน้ ามันเชื้อเพลงิ      12,000    บาท 
2. ค่าเบี้ยลีย้ง              6,000    บาท 
3.  ค่าเช่าท่ีพัก                           6,000    บาท         

 รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น      24,000    บาท 
 หมายเหตุ ขอถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ 
 

กิจกรรม จดหมายข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์ "อักษรภาษาสาร" 
งบประมาณรายได้คณะ จ านวน  8,000 บาท  กองทุนกิจการนิสิต แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานจัดการศึกษาสาขา

มนุษยศาสตร์ ภาควิชาภาษาไทย หมวดเงินอุดหนุน โครงการกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต โครงการส่งเสริมด้านวิชาการและทักษะชีวิต (NU-
มน-02-058) 

รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
1. ค่าจ้างพิมพ์จดหมายข่าว   8,000  บาท         

 รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น             8,000 บาท 
 

11. ขั้นตอนและแผนการด าเนินงาน (PDCA)  
กิจกรรม แข่งขันกลอนสดราชมงคลรักษ์เหลืองจันทร ์

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.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวาง 
แผนงานและมอบหมายหน้าท่ี 

            

ขั้นด าเนินการ(D) 
1. ด าเนินตามโครงการ 
2. ขออนุมัติโครงการ 
3. ประชาสัมพันธ์โครงการ 
4. ด าเนินงาน 
5. แจกแบบประเมินโครงการ 

            

ขั้นสรุปและประเมินผล(C)  
1.ประเมินและสรุปโครงการ 

            

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน(A)  
1.ประชุมคณะกรรมการจัดงานเพือ่
หาแนวทางการพัฒนา 

            



  
 

กิจกรรม จดหมายข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์ "อักษรภาษาสาร" 

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.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวาง 
แผนงานและมอบหมายหน้าท่ี 

            

ขั้นด าเนินการ(D) 
1. ด าเนินตามโครงการ 
2. ขออนุมัติโครงการ 
3. ประชาสัมพันธ์โครงการ 
4. ด าเนินงาน 
5. แจกแบบประเมินโครงการ 

            

ขั้นสรุปและประเมินผล(C)  
1.ประเมินและสรุปโครงการ 

            

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)  
1.ประชุมคณะกรรมการจัดงานเพือ่หา
แนวทางการพัฒนา 

            

 

12.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 
กิจกรรม แข่งขันกลอนสดราชมงคลรักษ์เหลืองจันทร ์

1.  วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม          เดือนมกราคม - เดือนมิถุนายน 2557 
2.  สถานท่ีจัดกิจกรรม     มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี จ.จนัทบุรี 

กิจกรรม จดหมายข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์ "อักษรภาษาสาร" 
1.  วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม          ฉบับประจ าปีการศึกษา 2557 
2.  สถานท่ีจัดกิจกรรม     คณะมนุษยศาสตร ์  

        

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
กิจกรรม แข่งขันกลอนสดราชมงคลรักษ์เหลืองจันทร ์

1.  นิสิตในภาควิชาภาษาไทย ไดน้ าเสนอผลการศึกษาในวงกว้างมากมายขึ้น 
2.  นิสิตในภาควิชาภาษาไทยได้แลกเปลีย่นเรยีนรู้  องค์ความรู้ทั้งภาษาและวรรณกรรมจากนิสติรุ่นพ่ีและรุ่นน้อง 

ทั้งในระดับปริญญาตรี  โท  และเอก 
3. นิสิตในภาควิชามีความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณาจารย์  นิสิตรุ่นพี ่รุ่นน้องทุกระดับและทุกช้ันปีท่ีเข้าร่วมกิจกรรม  

 

กิจกรรม จดหมายข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์ "อักษรภาษาสาร" 
 1. ได้กิจกรรมพัฒนานิสิตตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2553 องค์ประกอบที่ 

3 กิจกรรมพัฒนานักศึกษา ตัวบ่งช้ีที่ 3.1 ระบบและกลไกการให้ค าปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร และตัวบ่งช้ี 3.2 ระบบและ
กลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา 

 2. นิสิตได้ฝึกฝนการจัดท าจดหมายข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์ของภาควิชาภาษาไทยเพื่อสนองตอบการพัฒนาบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ 5 ด้าน คือ คุณธรรม จริยธรรม, ความรู้ , ทักษะทางปัญญา, ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ, และ
ทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 3. นิสิตได้เผยแพร่ผลงานและข่าวสารของภาควิชาภาษาไทย ทั้งของนิสิตและคณาจารย์ออกสู่สาธารณชน  
 4. ได้ประชาสัมพันธ์ข่าวสารแก่ศษิย์เก่าภาควิชาภาษาไทย 

 
 



  
 

14. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPI) 
กิจกรรม แข่งขันกลอนสดราชมงคลรักษ์เหลืองจันทร ์

ปริมาณ คุณภาพ เวลา ต้นทุน 
มีผู้เข้าร่วมโครงการไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 70 ของเป้าหมาย 

ผู้เข้าร่วมโครงการประเมิน
ความพึงพอใจไม่ต่ ากว่า 3.51 

เป็นไปตามเวลาที่ก าหนด ใช้เงินตามงบประมาณที่ตั้งไว ้

 

กิจกรรม จดหมายข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์ "อักษรภาษาสาร" 
ปริมาณ คุณภาพ เวลา ต้นทุน 

มีการจัดกจิกรรมให้แก่
หน่วยงานภายนอกอย่างน้อย 
1 ครั้ง/ปีการศึกษา 

ผู้เข้าร่วมโครงการประเมิน
ความพึงพอใจไม่ต่ ากว่า 3.51 

การด าเนินงานแล้วเสร็จใน
ระยะเวลาที่ก าหนด 

โครงการมีการเบิกจ่ายไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว ้

 

15. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.................       สมศ.   ตัวช้ีวัดที่.................         
 สกอ.    ตวัช้ีวัดที่.....2.4...(ใหม่)      สงป.   ตัวช้ีวัดที่................. 

 

16. การติดตามและประเมินผลโครงการ  (โปรดระบุให้ชัดเจน)  
กิจกรรม แข่งขันกลอนสดราชมงคลรักษ์เหลืองจันทร ์

1. ประเมินจากจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ (นิสิต-อาจารย์) 
2. ประเมินจากแบบสอบถามความพึงพอใจ  

กิจกรรม จดหมายข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์ "อักษรภาษาสาร" 
     1. ประเมินจากรายงานการด าเนินโครงการ 
     2. จัดประชุมเพื่อหาแนวทางในการปรับปรุงการจัดโครงการต่อไป      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ 

 
1.  ชื่อโครงการ (ระดับ 1)    โครงการบริการวิชาการแก่สังคม 

2. ชื่อโครงการ (ระดับ 2)     โครงการบริการวิชาการสืบสานภาษาและวรรณคดี 

3.  รหัสโครงการ      NU-มน-02-059 

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 อัตลักษณ์นสิิต 5 ก** (บังคับกรอก ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 กรณีทีส่อดคล้องกับอัตลักษณ์บัณฑติ) 
         ไม่มี 
 

5.4 บริการวิชาการ (กรณีโครงการที่ด าเนินงานตามพันธกิจที่ 3 ด้านบรกิารวิชาการ) ** 
         ไม่มี 
 

6.  ผู้รับผิดชอบ  
6.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ  ภาควชิาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร ์    
6.2 ผู้รับผิดชอบ    อาจารย์วรารัชต์  มหามนตร ี  โทร 2038 
6.3 ผู้ประสานงาน  นางสาวอรนุช ช่ืนจันทร์เกิด  โทร 2049 
6.4 ผู้รายงานผล    อาจารย์วรารัชต์  มหามนตร ี  โทร 2038 

 

 7. หลักการและเหตุผล 
 ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มีนโยบายส่งเสริมให้อาจารย์ และนิสิตมีการพัฒนาใน              
ด้านวิชาการ ด้านวัฒนธรรม ด้านคุณธรรม และด้านจริยธรรม ตลอดจนสนับสนุนการสร้างเสริมประสบการณ์ทางวิชาการ โดยการ
ให้บริการทางวิชาการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านภาษาไทยและวรรณคดีไทยสู่สังคม  ประกอบกับกลุ่มงานวิชาการระดับปฐมวัย 
โรงเรียนเซนต์นิโกลาส จังหวัดพิษณุโลก ได้ขอความอนุเคราะห์ภาควิชาภาษาไทยจัดกิจกรรมทางวิชาการให้แก่นักเรียนระดับอนุบาล 
2 ท่ีจะเดินทางมาทัศนศึกษา ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 จากเหตุผลดังกล่าว ภาควิชาภาษาไทยจึงจัดโครงการ “บริการวิชาการ สืบสานภาษาและวรรณคดไีทย” โดยมีเป้าประสงค์ให้
นิสิตได้น าองค์ความรู้ที่ได้ศึกษาเล่าเรียนมา ทั้งด้านภาษาไทยและวรรณคดีไทยมาใช้ให้เป็นประโยชน์แก่สังคมในรูปแบบการจัด
กิจกรรมทางวิชาการให้แก่หน่วยงานภายนอก ซึ่งเป็นการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และน าข้อเสนอแนะที่ได้จากผู้เข้าร่วม
โครงการมาปรับปรุงการเรียนการสอน เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคมต่อไป ทั้งนี้นอกจากจะ
ช่วยให้นิสิตได้มีโอกาสเปิดโลกทัศน์ สั่งสมประสบการณ์ สร้างองค์ความรู้ใหม่ น าความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาพัฒนาการเรียน 



  
 

เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพของนิสิตภาควิชาภาษาไทยแล้ว ยังได้แลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการกับหน่วยงานภายนอก ซึ่งจะเป็น               
การเผยแพร่ช่ือเสียงของคณะมนุษยศาสตร์และมหาวิทยาลัยนเรศวรอีกด้วย 
 

8. วัตถุประสงค ์
1.  เพื่อให้นิสิตได้น าความรู้ทีไ่ด้เรยีนมาจัดกิจกรรมทางวิชาการให้เกิดประโยชน์แก่สังคม 
2.  เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้มโีอกาสท าความรูจ้ัก แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ และองค์ความรู้ใหม่ 
3.  เพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับบุคลากรต่างสถาบัน 
4.  เพื่อเป็นการบริการวิชาการแกส่ังคม และประชาสัมพันธ์ใน “จดหมายข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์ อักษรภาษาสาร” 

อันจะเป็นการสร้างช่ือเสยีงแก่ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ และมหาวิทยาลยันเรศวร 
 

9.  เป้าหมายของโครงการ 
     9.1. เป้าหมายการด าเนินงาน  
 จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวนทั้งสิ้น  207  คน  ประกอบด้วย 

1. นิสิต      จ านวน   60 คน  
2. อาจารย์/บุคลากร  จ านวน       5 คน  
3. บุคคลภายนอก จ านวน 142 คน    
    

9.2. กิจกรรม/เนื้อหาท่ีจะด าเนินการ 
1.  การเล่นเกม 
 2.  การเล่านิทานสอนศลีธรรมประกอบการแสดง 
 3.  การตอบปัญหาภาษาไทยชิงรางวัล   
 

10. งบประมาณด าเนินการ  
งบประมาณรายได้คณะ จ านวน  5,000 บาท  กองทุนบริการวิชาการ แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม งานบริการวิชาการแก่ชุมชน

ภาควิชาภาษาไทย หมวดเงินอุดหนุน โครงการบริการวิชาการแก่สังคม โครงการบริการวิชาการสืบสานภาษาและวรรณคดี (NU-มน-02-59) 
รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 

1. ค่าอาหารกลางวัน     2,600 บาท 
2.  ค่าเช่าชุดการแสดง    1,000 บาท 
3.  ค่าวัสด ุ     1,400 บาท         

 รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น             5,000    บาท 
 หมายเหตุ ขอถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ 
 

11. ขั้นตอนและแผนการด าเนินงาน (PDCA)  
กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

ก.ย. ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. 
ขั้นวางแผนงาน (P) 
1. ขออนุมัติด าเนินโครงการ 
2. จัดท าแบบฟอร์มหรือรูปแบบการติดตาม
แจ้งภาควิชาและคณะฯ เพื่อเตรียมข้อมูล 

 
 

           

ขั้นด าเนินการ (D) 
1. จัดด าเนินโครงการ 

 
 

           

ขั้นสรุปและประเมินผล (C)  
1. สรุปผลการด าเนินโครงการรายงาฯคณะฯ 
 

            



  
 

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

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)  
1. น าผลที่ได้จากการรายงานผล  
มาปรับปรุงพัฒนา 

            

 

12.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 
1.  วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม          2  ตุลาคม  2557 
2.  สถานท่ีจัดกิจกรรม     คณะมนุษยศาสตร ์       

  

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1.  นิสิตได้น าความรู้ทีไ่ด้เรียนมาจดักิจกรรมทางวิชาการให้เกิดประโยชน์แก่สังคม 
2.  ผู้เข้าร่วมโครงการได้มโีอกาสท าความรู้จัก แลกเปลีย่นความคดิเห็น ประสบการณ์ และองค์ความรูใ้หม่ 
3.  มีการสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับบุคลากรต่างสถาบัน 
3.  ได้น าความรู้ ประสบการณ์ และข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมโครงการมาปรับปรุงการเรียนการสอน 
4.  ได้ให้บริการวิชาการแก่สังคม และสร้างช่ือเสียงแก่ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ และมหาวิทยาลัยนเรศวร 

 

14. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPI) 
ปริมาณ คุณภาพ เวลา ต้นทุน 

มีการจัดกจิกรรมให้แก่
หน่วยงานภายนอกอย่างน้อย 
1 ครั้ง/ปีการศึกษา 

ผู้เข้าร่วมโครงการประเมิน
ความพึงพอใจไม่ต่ ากว่า 3.51 

การด าเนินงานแล้วเสร็จใน
ระยะเวลาที่ก าหนด 

โครงการมีการเบิกจ่ายไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว ้

 

15. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่..................        สมศ.   ตัวช้ีวัดที่.................         
 สกอ.    ตวัช้ีวัดที.่....5..........       สงป.   ตัวช้ีวัดที่................. 

 

16. การติดตามและประเมินผลโครงการ  (โปรดระบุให้ชัดเจน)  
1.  ประเมินจากรายงานการด าเนนิโครงการ 
2.  จัดประชุมเพื่อหาแนวทางในการปรับปรุงการจัดโครงการต่อไป      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ 

 
1.  ชื่อโครงการ (ระดับ 1)    โครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน 

2. ชื่อโครงการ (ระดับ 2)     โครงการน าเสนอผลงานนิสิต 

3.  รหัสโครงการ      NU-มน-03-060 

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

5.  ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ 
5.1  ประเด็นยุทธศาสตรม์หาวิทยาลัย  
 เป็นเลิศทางการวจิัย (กลยุทธ์ท่ี........มาตรการ.........)    
  ผลิตบณัฑิตมีคุณภาพ ท างานได้รับค่าตอบแทนสูง (กลยุทธ์ที่...2....มาตรการ....2.4....)    
 ความสัมพันธ์กับศิษยเ์ก่าอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน (กลยุทธ์ที่.......มาตรการ.........)    

  ระบบบริหารในหลักธรรมาภบิาลและโปร่งใสตรวจสอบได้ (กลยุทธ์ที่ ......... มาตรการ ......)   
5.2  ประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะ/หน่วยงาน (ถ้ามี) 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่.......2......กลยุทธ์ที่......3......... มาตรการที่........6........... 

5.3 อัตลักษณ์นสิิต 5 ก** (บังคับกรอก ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 กรณีทีส่อดคล้องกับอัตลักษณ์บัณฑติ) 
         มี 

ประเภทอัตลักษณ ์ ตัวชี้วัด 
 เก่งงาน  ความสามารถในการน าความรูไ้ปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพอย่างสร้างสรรค์ 

 มีความรับผิดชอบ กล้าหาญ เสียสละ อดทน ขยันหมั่นเพียร มุ่งมั่นสู่ความส าเร็จ 
 มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยสีารสนเทศได้เป็นอย่างดี 
     มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

 เก่งคน  มีมนุษยสัมพันธ์ทั้งการพูด และการวางตัว 
     มีจิตสาธารณะ 
     มีความสามารถท างานท่ีเป็นทมี 
 มีความเข้าใจตนเองและผู้อื่น 

 เก่งคิด  มีความคิดรเิริม่สร้างสรรค์ 
 ใฝ่เรียนรู ้
 ทัศนคติเชิงบวก 
     ผลงานนวัตกรรม 

 เก่งครองชีวิต  มีพฤติกรรมที่ดีในการเรยีน 
     มีพฤติกรรมที่ดีในการใช้ชีวิต (ปลอดอบายมุข) 

 เก่งพิชิตปัญหา      มีความสามารถในการแก้ปัญหาส่วนตัว 
 มีความสามารถในการแก้ปญัหาการงาน 

 

5.4 บริการวิชาการ (กรณีโครงการที่ด าเนินงานตามพันธกิจที่ 3 ด้านบรกิารวิชาการ) ** 
         ไม่มี 
 
 



  
 

6.  ผู้รับผิดชอบ  
6.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ  ภาควชิาภาษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์     
6.2 ผู้รับผิดชอบ    หัวหน้าภาควิชาภาษาศาสตร ์  โทร ........ 
6.3 ผู้ประสานงาน  นางสาวอรนุช ช่ืนจันทร์เกิด  โทร 2049 
6.4 ผู้รายงานผล หัวหน้าภาควิชาภาษาศาสตร ์  โทร ........ 

 

 7. หลักการและเหตุผล 
ภาควิชาภาษาศาสตร์มีการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดังนั้นในรายวิชาที่เปิดสอนในทุกหลักสูตรของ

ภาควิชาอาจารย์ผู้สอนจะส่งเสริมให้นิสิตมีโอกาสท ารายงาน บทความทางวิชาการ หรืองานวิจัย เพื่อให้นิสิตได้เรียนรู้แบบแสวงหา
ความรู้ได้ด้วยตนเอง (self-study) โดยให้นิสิตเลือกหัวข้อท่ีนิสิตสนใจจากกิจกรรมเรียนการสอนดังกล่าว สามารถน ามาบูรณาการกับ
การส่งเสริมให้นิสิตมีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ และตามคุณลักษณะบัณฑิตที่           
พึงประสงค์ของภาควิชาโดยผ่านโครงการน าเสนอผลงานนิสิต เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาได้มีประสบการณ์
ในการน าเสนอผลงานทางวิชาการต่อที่ประชุมทางวิชาการ เพื่อน าประสบการณ์เหล่านี้ไปใช้ในการน าเสนอผลงานทางวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติต่อไป 

8. วัตถุประสงค ์
1.  เพื่อส่งเสริมให้นิสิตระดับบัณฑติศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการประชุมวิชาการหรือน าเสนอผลงานทางวิชาการในท่ีประชุม 
2.  เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกจิกรรมที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค ์

 

9.  เป้าหมายของโครงการ 
     9.1. เป้าหมายการด าเนินงาน ประกอบด้วย  
 1. นิสิต   จ านวน   10   คน 
     2. อาจารย์/บุคลากร  จ านวน     5  คน  

9.2. กิจกรรม/เนื้อหาท่ีจะด าเนินการ 
1. หัวหน้าภาควิชาท าบันทึกแจ้งให้คณาจารย์ประจ ารายวิชาคัดเลือกผลงานของนิสิตในปีการศึกษาทีผ่่านมาที่มีคณุภาพ

เสนอต่อภาควิชา 
2. อาจารย์คัดเลือกผลงานท่ีนิสติท าท่ีอยู่ในรูปของรายงาน บทความวิชาการ หรืองานวิจัยเสนอต่อภาควิชาเพื่อพิจารณา

คัดเลือกเพื่อน าเสนอในโครงการ 
 3. นิสิตที่มีผลงานผ่านการคัดเลือกน าเสนอผลงานของตนต่อท่ีประชุมที่ประกอบด้วยผู้ประเมิน คณาจารย์ และนิสติจากทุก

ระดับในภาควิชา   
 

10. งบประมาณด าเนินการ  
งบประมาณรายได้คณะ จ านวน  3,000 บาท  กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานจัดการศึกษาสาขา

มนุษยศาสตร์ ภาควิชาภาษาศาสตร์ หมวดเงินอุดหนุน โครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน โครงการน าเสนอผลงานนิสิต       
(NU-มน-03-060) 

รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
1. ค่าตอบแทนผู้ประเมินผลงาน  2,000   บาท 
2. ค่าอาหารว่าง      500   บาท 
3. ค่าวัสดุ ค่าถ่ายเอกสาร      500   บาท            
  รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น             3,000   บาท 

 หมายเหตุ ขอถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ 
 
 
 



  
 

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. แจ้งคณาจารยเ์สนอผลงานนสิติเข้า
ร่วมโครงการ 
2. กรรมการพิจารณาผลงานท่ีไดร้บั
การน าเสนอเข้าร่วมโครงการ 

            

ขั้นด าเนินการ (D)  
1. ด าเนินโครงการ  
2. ประเมินความพึงพอใจผู้เข้าร่วม
โครงการ 

            

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. สรุปผลประเมินโครงการ 
2. สรุป/ประเมินผลการด าเนิน
โครงการ  

            

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)  
1. น าผลประเมินโครงการครั้งที่แล้วมา
พิจารณาเพื่อปรับใช้ในการด าเนิน
โครงการครั้งนี ้

            

 

12.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 
1.  วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม          เดือนธันวาคม 2557 
2.  สถานท่ีจัดกิจกรรม     คณะมนุษยศาสตร ์       

  

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1.  ภาควิชามีกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นิสิตทุกระดับปริญญาโทและเอกเข้าร่วมกิจกรรมการประชมวิชาการหรือน าเสนอผลงานทาง

วิชาการในท่ีประชุม 
2.   ภาควิชามีกิจกรรมที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
 

14. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPI) 
ปริมาณ คุณภาพ เวลา ต้นทุน 

มีผู้เข้าร่วมโครงการไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 70 ของเป้าหมาย 

ผู้เข้าร่วมโครงการประเมิน
ความพึงพอใจไม่ต่ ากว่า 3.51 

- - 

 

15. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.................         สมศ.   ตัวช้ีวัดที่.................         
 สกอ.    ตวัช้ีวัดที่.....2………         สงป.   ตัวช้ีวัดที่................. 

 

16. การติดตามและประเมินผลโครงการ  (โปรดระบุให้ชัดเจน)  
1. แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
 
 
 



  
 

โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ 

 
1.  ชื่อโครงการ (ระดับ 1)    โครงการบริหารจัดการหลักสูตร 

2. ชื่อโครงการ (ระดับ 2)     โครงการประเมินผลหลักสูตร ระดับปริญญาโท/เอก สาขาวิชาภาษาศาสตร์ 

3.  รหัสโครงการ      NU-มน-03-061 

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

5.  ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ 
5.1  ประเด็นยุทธศาสตรม์หาวิทยาลัย  
 เป็นเลิศทางการวจิัย (กลยุทธ์ท่ี........มาตรการ.........)    
  ผลิตบณัฑิตมีคุณภาพ ท างานได้รับค่าตอบแทนสูง (กลยุทธ์ที่...2....มาตรการ....3.3....)    
 ความสัมพันธ์กับศิษยเ์ก่าอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน (กลยุทธ์ที่.......มาตรการ.........)    

  ระบบบริหารในหลักธรรมาภบิาลและโปร่งใสตรวจสอบได้ (กลยุทธ์ที่ ......... มาตรการ ......)   
5.2  ประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะ/หน่วยงาน (ถ้ามี) 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่.......2......กลยุทธ์ที่......1......... มาตรการที่........1........... 

5.3 อัตลักษณ์นสิิต 5 ก** (บังคับกรอก ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 กรณีทีส่อดคล้องกับอัตลักษณ์บัณฑติ) 
         มี 

ประเภทอัตลักษณ ์ ตัวชี้วัด 
 เก่งงาน  ความสามารถในการน าความรูไ้ปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพอย่างสร้างสรรค์ 

 มีความรับผิดชอบ กล้าหาญ เสียสละ อดทน ขยันหมั่นเพียร มุ่งมั่นสู่ความส าเร็จ 
 มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยสีารสนเทศได้เป็นอย่างดี 
  มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

 เก่งคน  มีมนุษยสัมพันธ์ทั้งการพูด และการวางตัว 
 มีจิตสาธารณะ 
 มีความสามารถท างานท่ีเป็นทมี 
 มีความเข้าใจตนเองและผู้อื่น 

 เก่งคิด  มีความคิดรเิริม่สร้างสรรค์ 
 ใฝ่เรียนรู ้
 ทัศนคติเชิงบวก 
     ผลงานนวัตกรรม 

 เก่งครองชีวิต  มีพฤติกรรมที่ดีในการเรยีน 
 มีพฤติกรรมที่ดีในการใช้ชีวิต (ปลอดอบายมุข) 

 เก่งพิชิตปัญหา  มีความสามารถในการแก้ปญัหาส่วนตัว 
 มีความสามารถในการแก้ปญัหาการงาน 

 

5.4 บริการวิชาการ (กรณีโครงการที่ด าเนินงานตามพันธกิจที่ 3 ด้านบรกิารวิชาการ) ** 
         ไม่มี 
 
 



  
 

6.  ผู้รับผิดชอบ  
6.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ  ภาควชิาภาษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์     
6.2 ผู้รับผิดชอบ    หัวหน้าภาควิชาภาษาศาสตร ์  โทร ........ 
6.3 ผู้ประสานงาน  นางสาวอรนุช ช่ืนจันทร์เกิด  โทร 2049 
6.4 ผู้รายงานผล หัวหน้าภาควิชาภาษาศาสตร ์  โทร ........ 

 

 7. หลักการและเหตุผล 
พันธกิจที่ส าคัญที่สุดของสถาบันการศึกษา คือ การผลิตบัณฑิต หรือการจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความรู้ในวิชาการ

และวิชาชีพ มีคุณลักษณะตามหลักสูตรที่ก าหนด ภาควิชาภาษาศาสตร์ ซึ่งเป็นสถาบันย่อยที่อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของ               
คณะมนุษยศาสตร์มีการเรียนการสอนนิสิตทั้งหมด 2 ระดับด้วยกัน ได้แก่ ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก การพัฒนาหลักสูตรทุก
หลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาแห่งชาติจึงเป็นภารกิจความส าคัญที่ภาควิชาต้องด าเนินการ              
โดยพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจและความพร้อมของสถาบัน และบริหารหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพ
และปรับปรุงหลักสูตรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม อีกทั้งต้องก าหนดคุณสมบัติที่พึงประสงค์ซึ่งผู้ส าเร็จการศึกษาแต่ละ
หลักสูตรต้องมี 

เพื่อให้หลักสูตรทุกหลักสูตรที่ภาควิชาจัดการเรียนการสอนมีความทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมอีกทั้งบัณฑิตที่
ภาควิชาผลิตมีคุณลักษณะตรงตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตภาควิชาจึงต้องจัดให้มีการประเมินหลักสูตรและส ารวจคุณลักษณะ
ของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต รวมถึงความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตเพื่อน าผลการประเมินไ ปใช้ใน           
การพัฒนาหลักสูตรให้ได้มาตรฐานต่อไป 
 

8. วัตถุประสงค ์
1.  เพื่อประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน 
2.  ส ารวจคุณลักษณะของบัณฑติที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตและความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

 

9.  เป้าหมายของโครงการ 
     9.1. เป้าหมายการด าเนินงาน ประกอบด้วย  
 1. นิสิต      จ านวน  8  คน 
     2. ผู้ใช้บัณฑิต  จ านวน  3  คน 

9.2. กิจกรรม/เนื้อหาท่ีจะด าเนินการ 
1. ส่งแบบสอบถามให้แก่ศิษย์เก่าเพื่อประเมินหลักสตูรและการเรยีนการสอนที่ให้มีขึ้นภายในทุกหลักสตูรที่เปิดใหม้ีการ

เรียนการสอน 
2. ส่งแบบสอบถามผู้ใช้บณัฑิตเพือ่สอบถามถึงคุณลักษณะของบณัฑิตที่พึงประสงค์และความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
 3. จัดประชุมประเมินผลการประเมินหลักสูตร  

 

10. งบประมาณด าเนินการ  
- ไม่ใช้งบประมาณ - 

 

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. ก าหนดรายชื่อหน่วยงานและ
รายชื่อบัณฑติของภาควิชา 

            

ขั้นด าเนินการ (D)  
1. ด าเนินโครงการจัดส่งเอกสารไป

            



  
 

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. 

ตามหน่วยงานและบุคคล
กลุ่มเป้าหมายทีไ่ด้วางแผนไว ้
ขั้นสรุปและประเมินผล (C)  
1. รวบรวมผลประเมินเป็นลายลักษณ์
อักษรเพื่อน าไปปรับปรุงหลักสูตร 
2. ประชุมสรปุผลการด าเนินโครงการ 

            

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)  
1. บันทึกผลการประเมินการด าเนนิ
โครงการไว้เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อ
เป็นข้อมูลในการด าเนินโครงการครั้ง
ต่อไป 

            

 

12.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 
1.  วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม          เดือนพฤษภาคม 2558  
2.  สถานท่ีจัดกิจกรรม     คณะมนุษยศาสตร์ และหน่วยงาน สถานประกอบการที่ต้องการส ารวจ  

       

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1.  หลักสูตรทุกหลักสูตรของภาควิชาได้รับการประกันคุณหลักสตูรและการเรียนการสอนตามเกณฑม์าตรฐานหลักสตูร

ระดับอุดมศึกษา 
2.  ภาควิชาทราบความต้องการลกัษณะบณัฑิตที่พึงประสงค์ที่ผู้ประกอบการต้องการ และความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

3. ภาควิชาน าข้อมูลทั้งหมดที่ได้ไปพัฒนาหลักสูตรและก าหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ หรือใช้ในการพัฒนากิจกรรมการ
เรียนการสอน และกิจกรรมพัฒนานิสิต เพื่อสร้างคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของภาควิชาต่อไป  

 

14. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPI) 
ปริมาณ คุณภาพ เวลา ต้นทุน 

มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ ไม่ต่ า
กว่าร้อยละ 70 ของเป้าหมาย 

ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ประเมิน
ความพึงพอใจไม่ต่ ากว่า 3.51 

  

 

15. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.................        สมศ.   ตัวช้ีวัดที่.................         
 สกอ.    ตวัช้ีวัดที่.....2……….   สงป.   ตัวช้ีวัดที่................. 

 

16. การติดตามและประเมินผลโครงการ  (โปรดระบุให้ชัดเจน)  
1.  ประชุมสรุปผลการด าเนินโครงการ 
2.  แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
 
 
 
 
 



  
 

โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ 

 
1.  ชื่อโครงการ (ระดับ 1)    โครงกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต 

2. ชื่อโครงการ (ระดับ 2)     โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม 

3.  รหัสโครงการ      NU-มน-03-062 

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

5.  ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ 
5.1  ประเด็นยุทธศาสตรม์หาวิทยาลัย  
 เป็นเลิศทางการวจิัย (กลยุทธ์ท่ี........มาตรการ.........)    
  ผลิตบณัฑิตมีคุณภาพ ท างานได้รับค่าตอบแทนสูง (กลยุทธ์ที่...2....มาตรการ....4.2....)    
 ความสัมพันธ์กับศิษยเ์ก่าอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน (กลยุทธ์ที่.......มาตรการ.........)    

  ระบบบริหารในหลักธรรมาภบิาลและโปร่งใสตรวจสอบได้ (กลยุทธ์ที่ ......... มาตรการ ......)   
5.2  ประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะ/หน่วยงาน (ถ้ามี) 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่.......2......กลยุทธ์ที่......2....... มาตรการที่......3...... 

5.3 อัตลักษณ์นสิิต 5 ก** (บังคับกรอก ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 กรณีทีส่อดคล้องกับอัตลักษณ์บัณฑติ) 
         มี 

ประเภทอัตลักษณ ์ ตัวชี้วัด 
 เก่งงาน  ความสามารถในการน าความรูไ้ปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพอย่างสร้างสรรค์ 

 มีความรับผิดชอบ กล้าหาญ เสียสละ อดทน ขยันหมั่นเพียร มุ่งมั่นสู่ความส าเร็จ 
 มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยสีารสนเทศได้เป็นอย่างดี 
  มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

 เก่งคน  มีมนุษยสัมพันธ์ทั้งการพูด และการวางตัว 
 มีจิตสาธารณะ 
 มีความสามารถท างานท่ีเป็นทมี 
 มีความเข้าใจตนเองและผู้อื่น 

 เก่งคิด  มีความคิดรเิริม่สร้างสรรค์ 
 ใฝ่เรียนรู ้
 ทัศนคติเชิงบวก 
     ผลงานนวัตกรรม 

 เก่งครองชีวิต  มีพฤติกรรมที่ดีในการเรยีน 
 มีพฤติกรรมที่ดีในการใช้ชีวิต (ปลอดอบายมุข) 

 เก่งพิชิตปัญหา  มีความสามารถในการแก้ปญัหาส่วนตัว 
 มีความสามารถในการแก้ปญัหาการงาน 

 

5.4 บริการวิชาการ (กรณีโครงการที่ด าเนินงานตามพันธกิจที่ 3 ด้านบรกิารวิชาการ) ** 
         ไม่มี 
 
 



  
 

6.  ผู้รับผิดชอบ  
6.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ  ภาควชิาภาษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์     
6.2 ผู้รับผิดชอบ    หัวหน้าภาควิชาภาษาศาสตร ์  โทร ........ 
6.3 ผู้ประสานงาน  นางสาวอรนุช ช่ืนจันทร์เกิด  โทร 2049 
6.4 ผู้รายงานผล หัวหน้าภาควิชาภาษาศาสตร ์  โทร ........ 

 

 7. หลักการและเหตุผล 
คุณธรรมจริยธรรมของนิสิตเป็นคุณลักษณะที่พึงประสงค์และเป็นปัจจัยส าคัญของคุณภาพบัณฑิตตามเจตนารมณ์ของ

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ รวมทั้งความคาดหวังของผู้ใช้บัณฑิตและ
สังคม ดังนั้นภาควิชาภาษาศาสตร์ซึ่งเป็นภาควิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรปริญญาโทและเอกจึงเห็นความส าคัญของการจัดกิจกรรม
เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิตให้เป็นไปตามคุณสมบัติที่                    
พึงประสงค์ของภาควิชาในด้านดังกล่าวนี้ 
 

8. วัตถุประสงค ์
1.  เพื่อส่งเสริมให้นิสิตระดับบัณฑติศึกษามีโอกาสท ากิจกรรมด้านคณุธรรมจรยิธรรม 
2.  เพื่อพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านคณุธรรมจริยธรรมให้แกน่ิสิตระดับบณัฑิตศึกษาของภาควชิา 

3.  เพื่อให้นิสิตระดับบัณฑติศึกษาได้มโีอกาสได้พัฒนาตนเองในด้านคุณธรรมจริยธรรม อารมณ์ และสงัคม 
 

9.  เป้าหมายของโครงการ 
     9.1. เป้าหมายการด าเนินงาน ประกอบด้วย  
 1.  นิสิต      จ านวน  10  คน 
     2.  อาจารย/์บุคลากร  จ านวน   2  คน  
 

9.2. กิจกรรม/เนื้อหาท่ีจะด าเนินการ 
1. ส ารวจความต้องการและความพรอ้มของผู้เข้าร่วมโครงการเกี่ยวกับสถานที่จัดกิจกรรมและรูปแบบกิจกรรม อาทิ ท าบุญ

ตักบาตร ถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์ ฟังเทศน์ หรือบริจาคทานเพื่อบ ารุงเสนาสนะ หรือสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสตามสถานที่ต่างๆ 
ทั้งนี้ภาควิชาเปิดโอกาสในผู้เข้าร่วมโครงการมีส่วนในการสละปัจจัยเพื่อร่วมท ากิจกรรมตามแต่ศรัทธา 

2. ประเมินผลโครงการ  
 

10. งบประมาณด าเนินการ  
- ไม่ใช้งบประมาณ - 

 

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. ส ารวจความต้องการและความ
พร้อมของผู้เข้าร่วมโครงการ 
2. ก าหนดรูปแบบกิจกรรม วัน เวลา 
และสถานท่ีจดัโครงการ 

            

ขั้นด าเนินการ (D) 
1. ด าเนินโครงการ 
2. ประเมินความพึงพอใจผู้เข้าร่วม
โครงการ  

            



  
 

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. 

ขั้นสรุปและประเมินผล (C)  
1. สรุปผลประเมินโครงการ 
2. สรุป/ประเมินผลการด าเนิน
โครงการ  

            

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)  
1. น าผลการประเมินครั้งท่ีแล้วมา
พิจารณาเพื่อปรับใช้ในการด าเนิน
โครงการครั้งนี ้

            

 

12.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 
1.  วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม          เดือนสิงหาคม 2558  
2.  สถานท่ีจัดกิจกรรม     วัดหรือศาสนสถานในจังหวัดพิษณโุลก     

    

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1.  นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาได้มโีอกาสได้พัฒนาตนเองในด้านคณุธรรมจรยิธรรม อารมณ์ และสังคม ตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง

ประสงค์ของภาควิชา 

 

14. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPI) 
ปริมาณ คุณภาพ เวลา ต้นทุน 

มีผู้เข้าร่วมโครงการไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 70 ของเป้าหมาย 

ผู้เข้าร่วมโครงการประเมิน
ความพึงพอใจไม่ต่ ากว่า 3.51 

- - 

 

15. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.................         สมศ.   ตัวช้ีวัดที่.................         
 สกอ.    ตวัช้ีวัดที่.....2.........         สงป.   ตัวช้ีวัดที่................. 

 

16. การติดตามและประเมินผลโครงการ  (โปรดระบุให้ชัดเจน)  
1. ใช้แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ 

 

1.  ชื่อโครงการ (ระดับ 1)    โครงกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต 

2. ชื่อโครงการ (ระดับ 2)     โครงการส่งเสริมด้านวิชาการและทักษะชีวิต 

   กิจกรรม  ออกค่ายเก็บข้อมูลธ ารงภาษา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

   กิจกรรม  เตรียมความพร้อมสู่อาเซียน 

3.  รหัสโครงการ     NU-มน-03-063 

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

5.  ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ 
5.1  ประเด็นยุทธศาสตรม์หาวิทยาลัย  
 เป็นเลิศทางการวจิัย (กลยุทธ์ท่ี........มาตรการ.........)    
  ผลิตบณัฑิตมีคุณภาพ ท างานได้รับค่าตอบแทนสูง (กลยุทธ์ที่...2....มาตรการ....2.4....)    
 ความสัมพันธ์กับศิษยเ์ก่าอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน (กลยุทธ์ที่.......มาตรการ.........)    

  ระบบบริหารในหลักธรรมาภบิาลและโปร่งใสตรวจสอบได้ (กลยุทธ์ที่ ......... มาตรการ ......)   
5.2  ประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะ/หน่วยงาน (ถ้ามี) 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่.......2......กลยุทธ์ที่......3......... มาตรการที่........6........... 

5.3 อัตลักษณ์นสิิต 5 ก** (บังคับกรอก ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 กรณีทีส่อดคล้องกับอัตลักษณ์บัณฑติ) 
         มี 

ประเภทอัตลักษณ ์ ตัวชี้วัด 
 เก่งงาน  ความสามารถในการน าความรูไ้ปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพอย่างสร้างสรรค์ 

 มีความรับผิดชอบ กล้าหาญ เสียสละ อดทน ขยันหมั่นเพียร มุ่งมั่นสู่ความส าเร็จ 
 มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยสีารสนเทศได้เป็นอย่างดี 
 มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

 เก่งคน  มีมนุษยสัมพันธ์ทั้งการพูด และการวางตัว 
 มีจิตสาธารณะ 
 มีความสามารถท างานท่ีเป็นทมี 
 มีความเข้าใจตนเองและผู้อื่น 

 เก่งคิด  มีความคิดรเิริม่สร้างสรรค์ 
 ใฝ่เรียนรู ้
 ทัศนคติเชิงบวก 
     ผลงานนวัตกรรม 

 เก่งครองชีวิต  มีพฤติกรรมที่ดีในการเรยีน 
 มีพฤติกรรมที่ดีในการใช้ชีวิต (ปลอดอบายมุข) 

 เก่งพิชิตปัญหา  มีความสามารถในการแก้ปญัหาส่วนตัว 
 มีความสามารถในการแก้ปญัหาการงาน 

 
 



  
 

5.4 บริการวิชาการ (กรณีโครงการที่ด าเนินงานตามพันธกิจที่ 3 ด้านบรกิารวิชาการ) ** 
         ไม่มี 
 

6.  ผู้รับผิดชอบ  
6.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ  ภาควชิาภาษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์     
6.2 ผู้รับผิดชอบ    หัวหน้าภาควิชาภาษาศาสตร ์  โทร ........ 
6.3 ผู้ประสานงาน  นางสาวอรนุช ช่ืนจันทร์เกิด  โทร 2049 
6.4 ผู้รายงานผล หัวหน้าภาควิชาภาษาศาสตร ์  โทร ........ 

 

 7. หลักการและเหตุผล 
ในสถานการณ์ปัจจุบันอิทธิพลของระบบทุนนิยมที่แข่งขันทางการค้าอย่างเสรีได้ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม

และวัฒนธรรมของไทยเป็นอย่างมาก อีกทั้งความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีท าให้วัฒนธรรมข้ามชาติถ่ายทอดผ่านสื่อต่างๆ แทรก
ซึมไปสู่คนทุกระดับและทุกท้องถิ่นในสังคมไทย ส่งผลให้ผู้คนจ านวนมากในสังคมไทยสูญเสียความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาและ
วัฒนธรรมท้องถิ่นของตนเอง  

ภาควิชาภาษาศาสตร์ตระหนักถึงสถานการณ์ปัจจุบันดังกล่าวว่ามีความเกี่ยวข้องกับพันธกิจหลักของภาควิชาในด้านการผลิต
บัณฑิตให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ควบคู่ไปกับการท าหน้าท่ีท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ด้วยเหตุนี้ภาควิชาจึงเห็นควรจัดให้มี
กิจกรรมที่มีส่วนช่วยในการส่งเสริมและอนุรักษ์ซึ่งวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้คนไทยได้ตระหนักรู้ในคุณค่าของภูมิ
ปัญญาและศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นของตนเอง ขณะเดียวกันก็เป็นกิจกรรมที่ฝึกให้นิสิตตระหนักถึงคุณค่าของภาษาและวัฒนธรรม 
เข้าใจและยอมรับความแตกต่างทางด้านภาษาและวัฒนธรรมของแต่ละกลุ่มชน ท่ามกลางความหลากหลายทางชาติพันธุ์และกระแส
โลกาภิวัตน์ นอกจากนี้ยังเป็นการเปิดโอกาสให้นิสิตได้ออกภาคสนามไปสัมผัสกับสถานการณ์จริงในท้องถิ่นเพื่อฝึกนิสิตให้น าทฤษฎี
ความรู้ที่ได้เรียนมาจากในห้องเรียนมาประยุกต์ใช้ในการท าวิจัยครบทั้งกระบวนการตั้งแต่การเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล จนถึงสรุป
และอภิปรายผล ซึ่งทั้งหมดนี้จะเป็นกลยุทธ์ท่ีใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน การวิจัย และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไปในเวลา
เดียวกนั 

นอกจากนี้ จากการที่ภาควิชาภาษาศาสตร์ด าเนินการเปิดสอนหลักสูตรบัณฑิตศึกษาจ านวน 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาภาษาศาสตร์ อาชีพที่นิสิตสามารถประกอบได้หลักส าเร็จ
การศึกษามีหลากหลายอาชีพ แต่ส่วนใหญ่มักจะอยู่ในแวดวงวิชาการ เช่น อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการด้านภาษา เป็นต้น นอกจากนี้ 
เพื่อให้นิสิตมีคุณสมบัติที่พึงประสงค์ ตามคุณสมบัติและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ภาควิชาจึงตระหนักถึงทักษะในการได้รับ
การจ้างงาน (employability skills)  ดังนั้นภาควิชาจึงจัดอบรมเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมส าหรับนิสิตในการประกอบอาชีพ
ต่อไปเมื่อส าเร็จการศึกษา  
 

8. วัตถุประสงค ์
1. เพื่อบูรณาการการเรียนการสอน กิจกรรมการพัฒนานิสิต การวิจยั และการท านบุ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
2. เพื่อสร้างเสริมจติส านึกการเป็นผู้น าในการศึกษาวิจัยด้านภาษาและวัฒนธรรมแก่นิสติ 
3. เพื่อให้นิสิตมีบทบาทในการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมดา้นภาษาและภมูิปัญญาท้องถิ่น 
4. เพื่อเตรียมความพร้อมทางดา้นอาชีพให้แก่นิสิตที่ก าลังจะส าเรจ็การศึกษา 
 

9.  เป้าหมายของโครงการ 
     9.1. เป้าหมายการด าเนินงาน ประกอบด้วย  

กิจกรรม  ออกค่ายเก็บข้อมูลธ ารงภาษา วัฒนธรรม และภูมปิัญญาท้องถิ่น 
 1. นิสิต  จ านวน   5   คน 
     2. อาจารย์/บุคลากร  จ านวน   2   คน  
 กิจกรรม  เตรียมความพร้อมสู่อาเซียน 

 1. นิสิต  จ านวน 4 คน 
     2. อาจารย์/บุคลากร  จ านวน 2 คน 



  
 

  3. วิทยากร   จ านวน 1 คน 
 9.2. กิจกรรม/เนื้อหาท่ีจะด าเนินการ 

กิจกรรม  ออกค่ายเก็บข้อมูลธ ารงภาษา วัฒนธรรม และภูมปิัญญาท้องถิ่น 
1. นิสิตเสนอโครงร่างวิจยัต่ออาจารย์ที่ปรึกษาหรืออาจารยผ์ูส้อนในรายวิชา 
2. นิสิตและอาจารย/์บุคลากรของภาควิชาออกภาคสนามเก็บข้อมลูด้านภาษาและวัฒนธรรมในพื้นที่ท่ีก าหนด 
3. นิสิตน าข้อมูลจากการออกภาคสนามมาวเิคราะห์ สรุป และอภิปรายผล เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาหรืออาจารย์

ผู้สอนในรายวิชา ในรูปแบบของการรายงานในช้ันเรยีนและ/หรือบทความวิจัย 

กิจกรรม  เตรียมความพร้อมสู่อาเซียน 
1. ส ารวจนิสติที่ก าลังจะส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษาน้ันๆ พร้อมทั้งสอบถามความสนใจในการประกอบอาชีพหลัง

ส าเรจ็การศึกษา 
2. ภาควิชาเชิญวิทยากรหรือผู้มีความรู้ความสามารถมาบรรยายเพือ่ให้ความรู้และข้อเสนอแนะแก่นิสิต 
  

10. งบประมาณด าเนินการ  
กิจกรรม  ออกค่ายเก็บข้อมูลธ ารงภาษา วัฒนธรรม และภูมปิัญญาท้องถิ่น 
งบประมาณรายได้คณะ จ านวน  20,000 บาท  กองทุนกิจการนิสิต แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานจัดการศึกษาสาขา

มนุษยศาสตร์ ภาควิชาภาษาศาสตร์ หมวดเงินอุดหนุน โครงกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต โครงการส่งเสริมด้านวิชาการและทักษะชีวิต             
(NU-มน-03-063) 

รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
1. ค่าเช่าเหมารถพร้อมน้ ามันเชื้อเพลิง  9,000  บาท 
2. ค่าเบี้ยเลีย้งของอาจารย์/บุคลากรและนสิิต  5,040 บาท 
3. ค่าที่พักของอาจารย์/บุคลากรและนิสติ  5,200 บาท 
4. ค่าวัสดุ และค่าถ่ายเอกสาร     760 บาท         
  รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น            20,000   บาท 

 หมายเหตุ ขอถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ 
 

กิจกรรม  เตรียมความพร้อมสู่อาเซียน 
งบประมาณรายได้คณะ จ านวน  3,000 บาท  กองทุนกิจการนิสิต แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานจัดการศึกษาสาขา

มนุษยศาสตร์ ภาควิชาภาษาศาสตร์ หมวดเงินอุดหนุน โครงกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต โครงการส่งเสริมด้านวิชาการและทักษะชีวิต              
(NU-มน-03-063) 

รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
1. ค่าตอบแทนวิทยากร   2,000   บาท 
2. ค่าอาหารว่าง     500   บาท 
3. ค่าวัสดุ ค่าถ่ายเอกสาร    500   บาท          
  รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น             3,000  บาท 

 หมายเหตุ ขอถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ 
 

11. ขั้นตอนและแผนการด าเนินงาน   (PDCA)  
กิจกรรม  ออกค่ายเก็บข้อมูลธ ารงภาษา วัฒนธรรม และภูมปิัญญาท้องถิ่น 

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. ประชุมกรรมการประจ าภาควิชา 

            



  
 

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. 

เพื่อพิจารณาผลการด าเนินงานและผล
การประเมินโครงการครั้งท่ีแล้ว และ
น ามาปรับปรุงในการจัดโครงการครั้งนี้ 
2. ก าหนดหัวข้อในการจัดโครงการ 
และก าหนดวันเวลา และสถานท่ีใน
การด าเนินโครงการ 
ขั้นด าเนินการ (D) 
1. ขออนุมัติด าเนินโครงการ 
2. ด าเนินโครงการตามวันเวลา และ
สถานท่ีที่ก าหนด  

            

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. สรุปผลการประเมินจากผู้เข้ารว่ม
โครงการ 
2. น าเสนอผลการประเมินต่อ
คณะกรรมการประจ าภาควิชาและต่อ
คณะมนุษยศาสตร์  

            

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A) 
1. น าผลการประเมินโครงการและ
สรุปผลการประชุมกรรมการประจ า
ภาควิชาเพ่ือพิจารณาแนวทาง
ปรับปรุงโครงการต่อไป 

            

 

กิจกรรม  เตรียมความพร้อมสู่อาเซียน 
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. แจ้งคณาจารยเ์สนอผลงานนสิติเข้า
ร่วมโครงการ 
2. กรรมการพิจารณาผลงานท่ีไดร้บั
การน าเสนอเข้าร่วมโครงการ 

            

ขั้นด าเนินการ (D)  
1. ด าเนินโครงการ  
2. ประเมินความพึงพอใจผู้เข้าร่วม
โครงการ 

            

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. สรุปผลประเมินโครงการ 
2. สรุป/ประเมินผลการด าเนินโครงการ  

            

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)  
1. น าผลการประเมินโครงการและ
สรุปผลการประชุมกรรมการประจ า
ภาควิชาเพ่ือพิจารณาแนวทาง
ปรับปรุงโครงการต่อไป 

            



  
 

12.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 
กิจกรรม  ออกค่ายเก็บข้อมูลธ ารงภาษา วัฒนธรรม และภูมปิัญญาท้องถิ่น 

1.  วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม          เดือนพฤษภาคม 2558  
2.  สถานท่ีจัดกิจกรรม     ชุมชนในพื้นที่เขตให้บริการของมหาวิทยาลัยนเรศวร 
 

กิจกรรม  เตรียมความพร้อมสู่อาเซียน 
1.  วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม          เดือนมีนาคม 2558 
2.  สถานท่ีจัดกิจกรรม     คณะมนุษยศาสตร ์  
        

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
กิจกรรม  ออกค่ายเก็บข้อมูลธ ารงภาษา วัฒนธรรม และภูมปิัญญาท้องถิ่น 

1.  ภาควิชามีกิจกรรมพัฒนานิสิตที่เป็นการบูรณาการระหว่างการเรยีนการสอนกับการวิจัยและการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
2.  นิสิตเห็นคณุค่าในศาสตร์ที่เรยีน มีความเชื่อมั่น และพร้อมอุทิศตนเป็นผู้น าในการศึกษาวิจยัด้านภาษาและวัฒนธรรม 

 

กิจกรรม  เตรียมความพร้อมสู่อาเซียน 
1.  ภาควิชามีกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้นิสิตทุกระดับปริญญาโทและเอกท่ีเป็นการส่งเสรมิอาชีพและเตรยีมความพร้อมหลังส าเรจ็

การศึกษา 
2.   ภาควิชามีกิจกรรมท่ีเอื้อต่อการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑติที่พึงประสงค์ 
 

14. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPI) 
กิจกรรม  ออกค่ายเก็บข้อมูลธ ารงภาษา วัฒนธรรม และภูมปิัญญาท้องถิ่น 

ปริมาณ คุณภาพ เวลา ต้นทุน 
มีผู้เข้าร่วมโครงการไม่ต่ ากว่า 
ร้อยละ 70 ของเป้าหมาย 

ผู้เข้าร่วมโครงการประเมิน
ความพึงพอใจไม่ต่ ากว่า 3.51 

- - 

 

กิจกรรม  เตรียมความพร้อมสู่อาเซียน 
ปริมาณ คุณภาพ เวลา ต้นทุน 

มีผู้เข้าร่วมโครงการไม่ต่ ากว่า 
ร้อยละ 70 ของเป้าหมาย 

ผู้เข้าร่วมโครงการประเมิน
ความพึงพอใจไม่ต่ ากว่า 3.51 

- - 

 

15. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.................         สมศ.   ตัวช้ีวัดที่.................         
 สกอ.    ตวัช้ีวัดที่.....2..........        สงป.   ตัวช้ีวัดที่................. 

 

16. การติดตามและประเมินผลโครงการ  (โปรดระบุให้ชัดเจน)  
กิจกรรม  ออกค่ายเก็บข้อมูลธ ารงภาษา วัฒนธรรม และภูมปิัญญาท้องถิ่น 

1. ใช้แบบประเมินผลที่มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการด าเนินโครงการ รวมทั้งต้องประเมินความส าเร็จของ
การบูรณาการการเรียนการสอน กิจกรรมการพัฒนานิสติ การวิจัย และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

กิจกรรม  เตรียมความพร้อมสู่อาเซียน 
1.  ใช้แบบประเมินผลที่มีการประเมนิประโยชน์หรือผลกระทบของการด าเนินโครงการ รวมทั้งต้องประเมินความส าเร็จของ

การบูรณาการการเรียนการสอน กิจกรรมการพัฒนานิสติ การวิจัย และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 
 
 



  
 

โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ 

 

1.  ชื่อโครงการ (ระดับ 1)    โครงการบริการวิชาการแก่สังคม 

2. ชื่อโครงการ (ระดับ 2)     โครงการบริการวิชาการภาควิชาภาษาศาสตร์ 

3.  รหัสโครงการ      NU-มน-03-064 

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

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

  ระบบบริหารในหลักธรรมาภบิาลและโปร่งใสตรวจสอบได้ (กลยุทธ์ที่ ......... มาตรการ ......)   
5.2  ประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะ/หน่วยงาน (ถ้ามี) 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่.......3......กลยุทธ์ที่......1....... มาตรการที่......2...... 

5.3 อัตลักษณ์นสิิต 5 ก** (บังคับกรอก ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 กรณีทีส่อดคล้องกับอัตลักษณ์บัณฑติ) 
         มี 

ประเภทอัตลักษณ ์ ตัวชี้วัด 
 เก่งงาน  ความสามารถในการน าความรูไ้ปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพอย่างสร้างสรรค์ 

 มีความรับผิดชอบ กล้าหาญ เสียสละ อดทน ขยันหมั่นเพียร มุ่งมั่นสู่ความส าเร็จ 
 มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยสีารสนเทศได้เป็นอย่างดี 
 มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

 เก่งคน  มีมนุษยสัมพันธ์ทั้งการพูด และการวางตัว 
 มีจิตสาธารณะ 
 มีความสามารถท างานท่ีเป็นทมี 
 มีความเข้าใจตนเองและผู้อื่น 

 เก่งคิด  มีความคิดรเิริม่สร้างสรรค์ 
 ใฝ่เรียนรู ้
 ทัศนคติเชิงบวก 
     ผลงานนวัตกรรม 

 เก่งครองชีวิต  มีพฤติกรรมที่ดีในการเรยีน 
     มีพฤติกรรมที่ดีในการใช้ชีวิต (ปลอดอบายมุข) 

 เก่งพิชิตปัญหา      มีความสามารถในการแก้ปัญหาส่วนตัว 
 มีความสามารถในการแก้ปญัหาการงาน 

 
 
 
 



  
 

5.4 บริการวิชาการ (กรณีโครงการที่ด าเนินงานตามพันธกิจที่ 3 ด้านบรกิารวิชาการ) ** 
         มี 
 

5.4.1 เป้าหมายตัวช้ีวัด 
เป้าหมายตัวบง่ชี ้ เชิงปรมิาณ เชิงคุณภาพ เชิงเวลา เชิงต้นทุน 

ผลลัพธ์ ร้อยละ 70 ของผู้เข้ารับ
บริการที่มีความรู้เพิม่ขึ้น
จากการรับบริการ 

หน่วยงานท่ีรับบริการวิชาการและ
วิชาชีพมีความพึงพอใจต่อประโยชน์
จากการบริการร้อยละ 80 

ด าเนินโครงการได้
ตามแล้วเสร็จ
ระยะเวลาที่ก าหนด 

ใช้เงินงบประมาณ
ตามที่ได้รับการจัดสรร 

ผลผลิต - มีกิจกรรมบริการวิชาการ
แก่สังคม 1 กิจกรรม/ปี
การศึกษา 

ผู้รับบริการมคีวามพึงพอใจใน
กระบวนการให้บริการ 
ร้อยละ 80 

- - 

 - มีหน่วยงานเข้ารับบริการ
จ านวน 1 หน่วยงาน/ปี
การศึกษา 

- - - 

 
5.4.2 การบูรณาการโครงการบริการวิชาการแก่สังคม เข้ากับการเรยีนการสอนและการวิจัย (โปรดใสเ่ครื่องหมาย  ในตัวช้ีวัด
และเป้าหมายภายใตโ้ครงการ ตอบได้มากกว่า 1) 

       จ านวนนิสิตที่ลงฝึกงาน ............... คน 
 จ านวนรายวิชา/หลักสตูรที่มีการบรูณาการ ......... วิชา ระบุรายวิชา .......................... 

5.4.3 การประเมินผลส าเร็จและการบูรณาการทางบริการวิชาการ (โปรดใส่เครื่องหมาย  ภายใต้การประเมินความส าเร็จและ
การบูรณาการบริการวิชาการ) 

 ด้านการเรียนการสอน 
 ระดับความคิดเห็นของนิสิตที่มตี่อการบูรณาการด้านการเรียนการสอน ..................................... 
 อื่นๆ .................................................................... 

ด้านการวิจัย 

 ระบุวิธีการประเมินผลการบรูณาการทางด้านการวิจยั ........................................ 
5.4.4 การติดตามผลการประเมินผลส าเร็จและการบรูณาการทางบริการวิชาการ 

 น าเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการบรหิารของคณะ เพื่อวางแผนปรับปรงุการบูรณาการ ....................................... 
   น าเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารของภาควิชาภาษาศาสตร ์เพื่อวางแผนปรับปรุงการบรูณาการทางบริการ

วิชาการฯ กับการเรียนการสอนและการวจิัย 
 

6.  ผู้รับผิดชอบ  
6.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ  ภาควชิาภาษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์     
6.2 ผู้รับผิดชอบ    หัวหน้าภาควิชาภาษาศาสตร ์  โทร ........ 
6.3 ผู้ประสานงาน  นางสาวอรนุช ช่ืนจันทร์เกิด  โทร 2049 
6.4 ผู้รายงานผล หัวหน้าภาควิชาภาษาศาสตร ์  โทร ........ 

 

 7. หลักการและเหตุผล 
นโยบายของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้วางนโยบายให้การบริการทางวิชาการแก่สังคมเป็นภารกิจหลักอย่าง

หนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา สถาบันอุดมศึกษาต้องสามารถสนองความต้องการและเป็นที่พ่ึงของชุมชน ภาครัฐ ภาคเอกชน หน่วยงาน
วิชาชีพ และสังคมได้อย่างมีคุณภาพตามศักยภาพและความพร้อมของสถาบัน โดยการให้บริการทางวิชาการในปัจจุบันต้องมีความ
เชื่อมโยงกับการเรียนการสอนและการวิจัย และต้องสามารถบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย
ได้อย่างเป็นรูปธรรม  



  
 

คณะกรรมการประจ าภาควิชาภาษาศาสตร์ จึงมีนโยบายให้จัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคมเพื่อสนองตอบต่อนโยบาย
ของสกอ. ในอันท่ีจะน าความรู้ความสามารถท่ีคณาจารย์และนิสิตของภาควิชาฯ ไปบริการวิชาการฯ เพื่อการพัฒนาชุมชน 

 

8. วัตถุประสงค ์
1.  เพื่อสนองตอบความต้องการดา้นการเรยีนรู้และ/หรือเสรมิสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
2.  เพื่อน าความรู้ที่ได้จากการให้บริการทางวิชาการมาเผยแพร่ให้เกดิประโยชน์ในวงกว้างเพื่อขยายองค์ความรู้ทางด้านภาษาและ

วัฒนธรรมต่อไป 
 

9.  เป้าหมายของโครงการ 
     9.1. เป้าหมายการด าเนินงาน ประกอบด้วย  
 1. นิสิต        จ านวน   5   คน 
     2. อาจารย์/บุคลากร    จ านวน   2   คน 
  3. บุคลากรจากหน่วยงานที่เข้ารับบริการ จ านวน  10   คน 

9.2. กิจกรรม/เนื้อหาท่ีจะด าเนินการ 
1. ส ารวจความต้องการของกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการรับบริการ 
 2. น าคณาจารย์และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาในรายวิชาที่เกี่ยวข้องลงพื้นท่ีเพื่อให้การบริการวิชาการในลักษณะพี่เลี้ยงของ

หน่วยงานท่ีให้ค าแนะน าด้านวิชาการ หรือในการเก็บข้อมูล หรือช่วยเหลือในการวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านภาษาและวัฒนธรรม  
 

10. งบประมาณด าเนินการ  
งบประมาณรายได้คณะ จ านวน  4,000 บาท  กองทุนบริการวิชาการ แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม งานบริการวิชาการแก่ชุมชน

ภาควิชาภาษาศาสตร์ หมวดเงินอุดหนุน โครงการบริการวิชาการแก่สังคม  โครงการบริการวิชาการภาควิชาภาษาศาสตร์ (NU-มน-03-064) 
รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 

1. ค่าเช่าเหมารถพร้อมน้ ามันเชื้อเพลิง  3,000   บาท 
2. ค่าอาหารว่าง    1,000   บาท         

 รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น            4,000   บาท 
 หมายเหตุ ขอถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ 
 

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. ส ารวจความต้องการและความ
พร้อมของผู้เข้าร่วมโครงการ 
2. ก าหนดรูปแบบกิจกรรม วัน เวลา 
และสถานท่ีจดัโครงการ 

            

ขั้นด าเนินการ (D) 
1. ด าเนินโครงการ 
2. ประเมินความพึงพอใจผู้เข้าร่วม
โครงการ  

            

ขั้นสรุปและประเมินผล (C)  
1. สรุปผลประเมินโครงการ 
2. สรุป/ประเมินผลการด าเนิน
โครงการ  
 

            



  
 

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. 

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)  
1. น าผลการประเมินครั้งท่ีแล้วมา
พิจารณาเพื่อปรับใช้ในการด าเนิน
โครงการครั้งนี ้

            

 

12.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 
1.  วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม          เดือนกุมภาพันธ์ 2558   
2.  สถานท่ีจัดกิจกรรม     พื้นที่ในเขตให้บริการของมหาวิทยาลัยนเรศวร    

     

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1.  นิสิตได้น าความรู้ทีเ่รียนไปประยุกต์ใช้ในการท างานจริง 
2.  คณะฯ มีพันธมติรหรือเครือข่ายในการท างานด้านวิจัย ภาคท้องถิ่น 

 

14. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPI) 
ปริมาณ คุณภาพ เวลา ต้นทุน 

- มีกิจกรรมบริการวิชาการแก่
สังคม 1 กิจกรรม/ปี
การศึกษา 

ผู้รับบริการ/หน่วยงานท่ีเข้ารับ
บริการวิชาการและวิชาชีพมี
ความพึงพอใจต่อประโยชน์จาก
การบริการร้อยละ 70 ข้ึนไป 

ด าเนินโครงการได้ตามแล้ว
เสร็จระยะเวลาที่ก าหนด 

ใช้เงินงบประมาณตามที่ได้รับ
การจัดสรร 

 

15. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.................        สมศ.   ตัวช้ีวัดที่.................         
 สกอ.    ตวัช้ีวัดที่.....5……….        สงป.   ตัวช้ีวัดที่................. 

 

16. การติดตามและประเมินผลโครงการ  (โปรดระบุให้ชัดเจน)  
1. ใช้แบบประเมินผลที่มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการด าเนินโครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ภาควิชาวรรณคดีและคติชนวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ 

 
1.  ชื่อโครงการ (ระดับ 1)    โครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน 

2. ชื่อโครงการ (ระดับ 2)     โครงการส ารวจความพึงพอใจของนิสิตช้ันปีสุดท้าย หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  

 (สาขาวิชาคติชนวิทยา) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556 

3.  รหัสโครงการ      NU-มน-04-065 

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

5.  ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ 
5.1  ประเด็นยุทธศาสตรม์หาวิทยาลัย  
 เป็นเลิศทางการวจิัย (กลยุทธ์ท่ี........มาตรการ.........)    
  ผลิตบณัฑิตมีคุณภาพ ท างานได้รับค่าตอบแทนสูง (กลยุทธ์ที่...2....มาตรการ....3.3....)    
 ความสัมพันธ์กับศิษยเ์ก่าอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน (กลยุทธ์ที่.......มาตรการ.........)    

  ระบบบริหารในหลักธรรมาภบิาลและโปร่งใสตรวจสอบได้ (กลยุทธ์ที่ ......... มาตรการ ......)   
5.2  ประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะ/หน่วยงาน (ถ้ามี) 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่.......2......กลยุทธ์ที่......1....... มาตรการที่......1...... 

5.3 อัตลักษณ์นสิิต 5 ก** (บังคับกรอก ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 กรณีทีส่อดคล้องกับอัตลักษณ์บัณฑติ) 
         มี 

ประเภทอัตลักษณ ์ ตัวชี้วัด 
    เก่งงาน      ความสามารถในการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพอย่างสร้างสรรค์ 

  มีความรับผดิชอบ กล้าหาญ เสียสละ อดทน ขยันหมั่นเพียร มุง่มั่นสู่ความส าเร็จ 
     มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสารสนเทศได้เป็นอย่างดี 
  มีจรรยายบรรณในวิชาชีพ 

    เก่งคน   มีมนุษยสัมพันธ์ทั้งการพูด และการวางตัว 
     มีจิตสาธารณะ 
     มีความสามารถท างานท่ีเป็นทมี 
 มีความเข้าใจตนเองและผู้อื่น 

    เก่งคดิ   มีความคิดรเิริ่มสรา้งสรรค์ 
  ใฝ่เรียนรู ้
     ทัศนคติเชิงบวก 
     ผลงานนวัตกรรม 

   เก่งครองชีวิต  มีพฤติกรรมทีด่ีในการเรียน 
     มีพฤติกรรมที่ดีในการใช้ชีวิต (ปลอดอบายมุข) 

    เก่งพิชิต   
        ปัญหา 

  มีความสามารถในการแก้ปญัหาส่วนตัว 
  มีความสามารถในการแก้ปญัหาการงาน 

 
5.4 บริการวิชาการ (กรณีโครงการที่ด าเนินงานตามพันธกิจที่ 3 ด้านบรกิารวิชาการ) ** 
         ไม่มี 



  
 

6.  ผู้รับผิดชอบ  
6.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ  ภาควชิาวรรณคดีและคติชนวิทยา คณะมนุษยศาสตร ์     
6.2 ผู้รับผิดชอบ    หัวหน้าภาควิชาวรรณคดีและคติชนวิทยา โทร 2085 
6.3 ผู้ประสานงาน  นางสาวอรนุช ช่ืนจันทร์เกิด  โทร 2049 
6.4 ผู้รายงานผล หัวหน้าภาควิชาวรรณคดีและคติชนวิทยา โทร 2085 

 

 7. หลักการและเหตุผล 
นิสิตเป็นองค์ประกอบส าคัญอย่างยิ่งในการศึกษา  หลักสตูรการศึกษาใดๆ ก็ตามหากจะวัดและประเมินผลว่าประสบ

ความส าเร็จหรือไม่ จ าเป็นอย่างยิง่ที่จะต้องได้รับความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะจากนสิิตซึ่งถือว่าเป็นผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียทีส่ าคัญผู้หนึ่ง
ต่อหลักสตูร การติดตามสอบถามความพึงพอใจท่ีนิสิตมีต่อหลักสตูรที่ตนได้ศึกษาเล่าเรียนจึงจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อผู้รับผิดชอบ
หลักสตูร เนื่องจากจะได้น าความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของนิสิตไปประกอบการพิจารณาพัฒนาปรบัปรุงหลักสตูรใหต้อบสนอง
ความต้องการของนิสิตไดด้ียิ่งขึ้นตอ่ ๆ ไป  ในปีการศึกษา 2557 ภาควิชาวรรณคดีและคติชนวิทยา มนีิสิตช้ันปีสดุท้ายในหลักสูตร
ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต (สาขาวิชาคติชนวิทยา) หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ.2556 จึงเป็นโอกาสอันดีที่จะได้สอบถามความคดิเห็นจาก
นิสิตช้ันปีสดุท้ายของหลักสตูร ท้ังในแง่ของรายวิชาในหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสตูร  สิ่งสนับสนุนการเรยีนรู้ และองค์ประกอบ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร 

 

8. วัตถุประสงค ์
1.  เพื่อสอบถามความพึงพอใจจากนิสิตชั้นปีสดุท้ายของหลักสตูร เกี่ยวกับรายวิชาในหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร  

และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้
2.  เพื่อน าความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของนิสิตมาประกอบการพจิารณาพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรเมื่อครบรอบการด าเนินการ

หลักสตูร ในปีการศึกษา 2558 
 

9.  เป้าหมายของโครงการ 
     9.1. เป้าหมายการด าเนินงาน ประกอบด้วย  
 1. นิสิต      จ านวน  1  คน 
       
 

9.2. กิจกรรม/เนื้อหาท่ีจะด าเนินการ 
1. สอบถามความพึงพอใจจากนิสิตช้ันปีสุดท้ายในหลักสูตร ศศ.ม. (สาขาวิชาคติชนวิทยา) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556 

โดยใช้แบบสอบถาม 
2. น าผลจากแบบสอบถามดังกล่าวเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการประจ าภาควิชาวรรณคดแีละคติชนวิทยา/ที่ประชุมอาจารย์

ประจ าหลักสตูร เพื่อพิจารณาเพื่อน าไปใช้ประกอบการปรับปรุงหลกัสูตรในปีการศึกษา 2558                                                  
 

10. งบประมาณด าเนินการ  
- ไม่ใช้งบประมาณ - 

 

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.ก าหนดวันเวลาและสถานท่ีด าเนิน
โครงการ 

     
 

       

ขั้นด าเนินการ (D) 
1.ขออนุมัติด าเนินโครงการ 
2.ด าเนินโครงการ 

  
 
 

   
 

 
 
 

      



  
 

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. 

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1.รวบรวมแบบสอบถามและสรุปผล
การด าเนินโครงการ.  

  
 

    
 

      

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)  
1.น าสรุปผลการด าเนินโครงการ 
แจ้งต่อที่ประชุมคณะกรรมการ 
ประจ าภาควิชา 
2.ส่งสรุปผลการด าเนินโครงการ 
แก่คณะฯ 

   
 
 

    
 
 
 
 

     

 

12.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 
1.  วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม          เดือนมีนาคม 2558  
2.  สถานท่ีจัดกิจกรรม     คณะมนุษยศาสตร์        

  

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1.  ได้ทราบความคิดเห็นและข้อเสนอของนิสิตในหลักสูตร      

2.  ได้น าความคดิเห็นและข้อเสนอแนะของนิสิตไปประกอบการพิจารณาเพื่อพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรเมื่อครบรอบการ
ด าเนินการหลักสูตร ในปีการศึกษา 2558 

 

14. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPI) 
ปริมาณ คุณภาพ เวลา ต้นทุน 

มีผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 

นิสิตมีความพึงพอใจในหลักสูตร
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 

- - 

 

15. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.................        สมศ.   ตัวช้ีวัดที่.................         
 สกอ.    ตวัช้ีวัดที่.....2……….       สงป.   ตัวช้ีวัดที่................. 

 
16. การติดตามและประเมินผลโครงการ  (โปรดระบุให้ชัดเจน)  

1. ใช้แบบสอบถามในการประเมินผลโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ภาควิชาวรรณคดีและคติชนวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ 

 

1.  ชื่อโครงการ (ระดับ 1)    โครงการบริหารพัฒนาบุคลากร 

2. ชื่อโครงการ (ระดับ 2)     โครงการสร้างเสริมสมรรถนะของบุคลากร 

   กิจกรรม พัฒนาวิชาการ/วิชาชีพแก่คณาจารย์ ภาควิชาวรรณคดีและคติชนวิทยา 

   กิจกรรม ปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ ภาควิชาวรรณคดี และคติชนวิทยา 

3.  รหัสโครงการ      NU-มน-04-066 

4.  ความสอดคล้องกับพันธกิจ 
      การผลิตบณัฑติ         การวิจัย 
     การบริการวิชาการแก่สังคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
     การบริหารจัดการ(ในกรณโีครงการดังกล่าวไม่สอดคล้องกับพันธกิจ 1-4)(พันธกิจหลัก) 
 

5.  ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ 
5.1  ประเด็นยุทธศาสตรม์หาวิทยาลัย  
 เป็นเลิศทางการวจิัย (กลยุทธ์ท่ี........มาตรการ.........)    
 ผลิตบณัฑติมีคณุภาพ ท างานได้รับค่าตอบแทนสูง (กลยุทธ์ที่.......มาตรการ........)    
 ความสัมพันธ์กับศิษยเ์ก่าอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน (กลยุทธ์ที่.......มาตรการ.........)    

  ระบบบริหารในหลักธรรมาภบิาลและโปร่งใสตรวจสอบได้ (กลยุทธ์ที่ .....4.... มาตรการ ..1.1....)   
5.2  ประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะ/หน่วยงาน (ถ้ามี) 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่.......6......กลยุทธ์ที่......2....... มาตรการที่......3...... 

5.3 อัตลักษณ์นสิิต 5 ก** (บังคับกรอก ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 กรณีทีส่อดคล้องกับอัตลักษณ์บัณฑติ) 
         ไม่มี 
 

5.4 บริการวิชาการ (กรณีโครงการที่ด าเนินงานตามพันธกิจที่ 3 ด้านบรกิารวิชาการ) ** 
         ไม่มี 
 

6.  ผู้รับผิดชอบ  
6.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ  ภาควชิาวรรณคดีและคติชนวิทยา คณะมนุษยศาสตร ์     
6.2 ผู้รับผิดชอบ    หัวหน้าภาควิชาวรรณคดีและคติชนวิทยา โทร 2085 
6.3 ผู้ประสานงาน  นางสาวอรนุช ช่ืนจันทร์เกิด  โทร 2049 
6.4 ผู้รายงานผล หัวหน้าภาควิชาวรรณคดีและคติชนวิทยา โทร 2085 

 

 7. หลักการและเหตุผล 
 โลกปัจจุบันเป็นโลกที่ข้อมูลและกฎเกณฑ์ต่างๆ มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา อาจารย์ซึ่งเป็นองค์ประกอบส าคัญ             
ในวงการศึกษาจึงจ าเป็นต้องติดตามข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร 
รวมถึงสภาพการณ์แวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างไม่หยุดนิ่งตามไปด้วย  ภาควิชาวรรณคดีและคติชนวิทยาซึ่งเปิดสอนหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งระเบียบกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน และการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรมีการเปลี่ยนแปลง
บ่อยครั้ง จึงจ าเป็นต้องมีการพัฒนาวิชาการและ/หรือวิชาชีพแก่คณาจารย์ของภาควิชา โดยเชิญวิทยากรซึ่งเป็นผู้มีความรู้
ความสามารถในด้านต่างๆ เช่น การบริหารหลักสูตรเพื่อให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา  การประเมินผลการ
เรียนการสอน การจัดท าหลักสูตร การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต้น  มาบรรยายให้ความรู้ เพื่อให้ก้าวทันกระแส               
การเปลี่ยนแปลง ทั้งเพื่อประโยชน์ของคณาจารย์เองในการปฏิบัติงาน และเพื่อประโยชน์ต่อนิสิตซึ่งจะต้องขอรับค าปรึกษาจาก



  
 

คณาจารย์ของภาควิชาต่อไป นอกจากนี้ หากมีบุคลากรใหม่เข้ามาร่วมงานในองค์กรไม่ว่าจะระดับเล็กหรือระดับใหญ่ ควรมีการ
แนะน าข้อมูลต่างๆ ขององค์กรแก่บุคลากรใหม่ เพื่ออบรมให้ความรู้และเสริมสร้างประสบการณ์ เตรียมความพร้อมในการท างาน
ให้กับบุคลากรใหม่ ซึ่งจะส่งผลให้การท างานขององค์กรด าเนินไปอย่างราบรื่น เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  การปฐมนิเทศบุคลากรใหม่
จึงเป็นสิ่งส าคัญและเป็นตัวบ่งช้ีหนึ่งที่ระบุไว้ใน มคอ.2 ของหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคติชนวิทยา หลักสูตรปรับปรุง 
พ..ศ.2556 และใน มคอ.2 ของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคติชนวิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556   
 

8. วัตถุประสงค ์
1. เพื่อพัฒนาวิชาการและ/หรือวชิาชีพแก่คณาจารย์ของภาควิชาวรรณคดีและคติชนวิทยา   
2. เพื่อให้บุคลากรใหม่ทราบนโยบายบริหาร การจดัการศึกษาของภาควิชาวรรณคดึและคติชนวิทยา 
3. เพื่อให้บุคลากรใหม่ทราบบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของการเป็นอาจารย์ในหลักสูตรของภาควิชาวรรณคดีและคติชน

วิทยา  
4. เพื่อให้เป็นไปตามตัวบ่งช้ีใน มคอ.2 หลักสูตร ศศ.ม. (สาขาวิชาคติชนวิทยา) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556 และตัวบ่งช้ี 

ใน มคอ.2 หลักสูตร ปร.ด. (สาขาวิชาคติชนวิทยา) หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ.2556 
 

9.  เป้าหมายของโครงการ 
     9.1. เป้าหมายการด าเนินงาน ประกอบด้วย  
 กิจกรรม พัฒนาวิชาการ/วิชาชีพแก่คณาจารย์ ภาควิชาวรรณคดีและคติชนวิทยา 
 1. อาจารย/์บุคลากร  จ านวน  6  คน 
  2. อื่นๆ วิทยากร  จ านวน  1  คน  

 กิจกรรม ปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ ภาควิชาวรรณคดี และคติชนวิทยา 
 1. อาจารย/์บุคลากร  จ านวน  5  คน 

9.2. กิจกรรม/เนื้อหาท่ีจะด าเนินการ 
 กิจกรรม พัฒนาวิชาการ/วิชาชีพแก่คณาจารย์ ภาควิชาวรรณคดีและคติชนวิทยา 

1. วิทยากรบรรยายให้ความรู้ในหวัข้อเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาการและ/หรือวิชาชีพแก่คณาจารย์ของภาควิชาวรรณคดี
และคติชนวิทยา  

2. ผู้เข้าร่วมโครงการซักถามข้อสงสัย 
 

กิจกรรม ปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ ภาควิชาวรรณคดี และคติชนวิทยา 
1. บรรยายและสนทนาเกี่ยวกับนโยบายการบริหาร การจัดการศึกษาหลักสตูรต่างๆ ของภาควิชาวรรณคดี 

และคติขนวิทยา รวมถึงบทบาทหน้าท่ีและความรับผดิชอบของอาจารย์ภาควิชาวรรณคดีและคติชนวิทยา 
2. อาจารย์ใหม่ซักถามข้อสงสัย/เสนอความคิดเห็น 
 

10. งบประมาณด าเนินการ  
กิจกรรม พัฒนาวิชาการ/วิชาชีพแก่คณาจารย์ ภาควิชาวรรณคดีและคติชนวิทยา 
งบประมาณรายได้คณะ จ านวน  5,000 บาท  กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานจัดการศึกษาสาขา

มนุษยศาสตร์ ภาควิชาวรรณคดีและคติชนวิทยา หมวดเงินอุดหนุน โครงการบริหารพัฒนาบุคลากร โครงการสร้างเสริมสมรรถนะของ
บุคลากร  (NU-มน-04-066) 

รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
1. ค่าตอบแทนวิทยากร   2,000 บาท      
2. ค่าเลี้ยงรับรอง   1,750 บาท     
3. ค่าเครื่องดื่มและอาหารว่าง    350 บาท     
4. ค่าถ่ายเอกสาร     900 บาท            
  รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 5,000    บาท 

 หมายเหตุ ขอถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ 



  
 

 
กิจกรรม ปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ ภาควิชาวรรณคดี และคติชนวิทยา 
- ไม่ใช้งบประมาณ - 

 

11. ขั้นตอนและแผนการด าเนินงาน (PDCA)  
กิจกรรม พัฒนาวิชาการ/วิชาชีพแก่คณาจารย์ ภาควิชาวรรณคดีและคติชนวิทยา 

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.ก าหนดวันเวลาและสถานท่ีด าเนิน
โครงการ 

 
 

           

ขั้นด าเนินการ (D) 
1.ขออนุมัติด าเนินโครงการ 
2.ด าเนินโครงการ 

 
 

 
 
 

          

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1.รวบรวมแบบสอบถามและสรุปผล 

  
 

          

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)  
1.น าสรุปผลการด าเนินโครงการ 
แจ้งต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ า
ภาควิชาฯ เพื่อหารือ 
2.ส่งสรุปผลการด าเนินโครงการ 
แก่คณะ 

   
 
 
 
 

         

 

กิจกรรม พัฒนาวิชาการ/วิชาชีพแก่คณาจารย์ ภาควิชาวรรณคดีและคติชนวิทยา 
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.ก าหนดวันเวลาและสถานท่ีด าเนิน
โครงการ 

 
 

           

ขั้นด าเนินการ (D) 
1.ขออนุมัติด าเนินโครงการ 
2.ด าเนินโครงการ 

 
 

 
 
 

          

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1..รวบรวมแบบสอบถามและสรุปผล
การด าเนินโครงการ  

  
 

          

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)  
1.น าสรุปผลการด าเนินโครงการ 
แจ้งต่อที่ประชุมคณะกรรมการ 
ประจ าภาควิชา 
2.ส่งสรุปผลการด าเนินโครงการ 
แก่คณะฯ 

   
 
 
 
 

         

 
 
 
 



  
 

12.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 
กิจกรรม พัฒนาวิชาการ/วิชาชีพแก่คณาจารย์ ภาควิชาวรรณคดีและคติชนวิทยา 

1.  วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม          เดือนพฤศจิกายน 2557 
2.  สถานท่ีจัดกิจกรรม     คณะมนุษยศาสตร ์
 

กิจกรรม ปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ ภาควิชาวรรณคดี และคติชนวิทยา 
1.  วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม          เดือนพฤศจิกายน 2557 
2.  สถานท่ีจัดกิจกรรม     คณะมนุษยศาสตร ์

        

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
กิจกรรม พัฒนาวิชาการ/วิชาชีพแก่คณาจารย์ ภาควิชาวรรณคดีและคติชนวิทยา 

1.  คณาจารย์ของภาควิชาฯ ไดร้บัความรู้เพิม่เตมิเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาการ/วิชาชีพ   
2.  คณาจารย์ของภาควิชาฯ ได้น าความรู้จากโครงการมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรและการจัดการเรยีน 

การสอนในหลักสูตร 

 

กิจกรรม ปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ ภาควิชาวรรณคดี และคติชนวิทยา 
1. อาจารย์ใหมเ่ข้าใจนโยบายการบรหิาร การจดัการศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของภาควิชาวรรณคดีและคติชนวิทยา      
2. อาจารย์ใหมเ่ข้าใจบทบาทหน้าท่ีและความรับผดิชอบของอาจารย์ภาควิชาวรรณคดีและคติชนวิทยา   
3. อาจารย์ใหมเ่ข้าใจวัฒนธรรมองคก์รและมีโอกาสสรา้งความสมัพันธ์กับบุคลากรอื่นๆ ในภาควิชาวรรณคดีและคติชนวิทยา 

 

14. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPI) 
กิจกรรม พัฒนาวิชาการ/วิชาชีพแก่คณาจารย์ ภาควิชาวรรณคดีและคติชนวิทยา 

ปริมาณ คุณภาพ เวลา ต้นทุน 
มีผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 75 

ผู้เข้าร่วมโครงการมีความ 
พึงพอใจในโครงการ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 

- - 

 

กิจกรรม ปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ ภาควิชาวรรณคดี และคติชนวิทยา 
ปริมาณ คุณภาพ เวลา ต้นทุน 

มีผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 

อาจารย์ใหมม่ีความรู้เพิ่มขึ้น
จากการเข้าร่วมโครงการ  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

- - 

 

15. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.................       สมศ.   ตัวช้ีวัดที่.................         
 สกอ.    ตวัช้ีวัดที่.....2.4...(ใหม่)      สงป.   ตัวช้ีวัดที่................. 

 
16. การติดตามและประเมินผลโครงการ  (โปรดระบุให้ชัดเจน)  

กิจกรรม พัฒนาวิชาการ/วิชาชีพแก่คณาจารย์ ภาควิชาวรรณคดีและคติชนวิทยา 

1. ใช้แบบสอบถามในการประเมินผลโครงการ  

กิจกรรม ปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ ภาควิชาวรรณคดี และคติชนวิทยา 
1. ใช้แบบสอบถามในการประเมินผลโครงการ 

 
 



  
 

โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ภาควิชาวรรณคดีและคติชนวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ 

 
1.  ชื่อโครงการ (ระดับ 1)    โครงการกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสต 

2. ชื่อโครงการ (ระดับ 2)     โครงการสร้างเสริมการประกอบอาชีพ ส่งเสริมทักษะการได้รับการจ้างงาน  

3.  รหัสโครงการ      NU-มน-04-067 

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

5.  ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ 
5.1  ประเด็นยุทธศาสตรม์หาวิทยาลัย  
 เป็นเลิศทางการวจิัย (กลยุทธ์ท่ี........มาตรการ.........)    
  ผลิตบณัฑิตมีคุณภาพ ท างานได้รับค่าตอบแทนสูง (กลยุทธ์ที่....2...มาตรการ....4.2....)    
 ความสัมพันธ์กับศิษยเ์ก่าอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน (กลยุทธ์ที่.......มาตรการ.........)    

  ระบบบริหารในหลักธรรมาภบิาลและโปร่งใสตรวจสอบได้ (กลยุทธ์ที่ ......... มาตรการ ......)   
5.2  ประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะ/หน่วยงาน (ถ้ามี) 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่.......2.....กลยุทธ์ที่..3... มาตรการที่.....4..... 

5.3 อัตลักษณ์นสิิต 5 ก** (บังคับกรอก ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 กรณีทีส่อดคล้องกับอัตลักษณ์บัณฑติ) 
         มี 

ประเภทอัตลักษณ ์ ตัวชี้วัด 
   เก่งงาน  ความสามารถในการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพอย่างสร้างสรรค์ 

     มีความรับผิดชอบ กล้าหาญ เสียสละ อดทน ขยันหมั่นเพียร มุ่งมั่นสู่ความส าเร็จ 
     มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสารสนเทศได้เป็นอย่างดี 
     มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

  เก่งคน      มีมนุษยสัมพันธ์ทั้งการพูด และการวางตัว 
     มีจิตสาธารณะ 
 มีความสามารถท างานท่ีเป็นทมี 
 มีความเข้าใจตนเองและผู้อื่น 

    เก่งคิด   มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค ์
     ใฝ่เรียนรู ้
     ทัศนคติเชิงบวก 
     ผลงานนวัตกรรม 

    เก่งครองชีวิต      มีพฤติกรรมที่ดีในการเรียน 
     มีพฤติกรรมที่ดีในการใช้ชีวิต (ปลอดอบายมุข) 

  เก่งพิชิตปัญหา      มีความสามารถในการแก้ปัญหาส่วนตัว 
 มีความสามารถในการแก้ปญัหาการงาน 

 
 

5.4 บริการวิชาการ (กรณีโครงการที่ด าเนินงานตามพันธกิจที่ 3 ด้านบรกิารวิชาการ) ** 
         ไม่มี 
 



  
 

6.  ผู้รับผิดชอบ  
6.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ  ภาควชิาวรรณคดีและคติชนวิทยา คณะมนุษยศาสตร ์     
6.2 ผู้รับผิดชอบ    หัวหน้าภาควิชาวรรณคดีและคติชนวิทยา โทร 2085 
6.3 ผู้ประสานงาน  นางสาวอรนุช ช่ืนจันทร์เกิด  โทร 2049 
6.4 ผู้รายงานผล หัวหน้าภาควิชาวรรณคดีและคติชนวิทยา โทร 2085 

 

 7. หลักการและเหตุผล 
 การศึกษาส าหรับนิสิตนั้น การได้รับความรู้ในห้องเรียนเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอต่อการด าเนินชีวิตหลังส าเร็จการศึกษา 
เนื่องจากนิสิตที่ส าเร็จการศึกษาแล้ว โดยปกติจะต้องประกอบอาชีพใดอาชีพหน่ึง และต้องด าเนินชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมใหม่ที่ใหญ่
ขึ้นกว่าสังคมในมหาวิทยาลัย  ดังนั้น นิสิตจึงควรได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทักษะต่างๆ ที่จะส่งเสริมต่อการประกอบอาชีพและ
การได้รับการจ้างงาน  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคติชนวิทยา ซึ่งศึกษาเกี่ยวกับ
ความคิด ความเช่ือ วัฒนธรรม ประเพณีของกลุ่มชน และเมื่อส าเร็จการศึกษาแล้วบัณฑิตส่วนใหญ่มักประกอบอาชีพในวงการ
การศึกษา หรือวงการเกี่ยวกับการส่งเสริม การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม จึงควรได้รับความรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบและปัจจัยต่างๆ            
ที่ส าคัญส าหรับการประกอบอาชีพและการได้รับการจ้างงานจากผู้ที่ท า งานเกี่ยวข้องกับการส่งเสริม อนุรักษ์ และเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรม ได้แก่ วัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก เป็นต้น เพื่อเป็นประโยชน์แก่นิสิตเมื่อส าเร็จการศึกษาต่อไป 
   

8. วัตถุประสงค ์
1. เพื่อให้นิสิตไดร้ับความรู้ที่จะเปน็ประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพและการไดร้ับการจ้างงาน   
2. เพื่อเปิดโลกทัศน์แก่นสิิต เพิ่มเติมจากการศึกษารายวิชาในหลักสตูร 
3. เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างภาควิชาวรรณคดีและคติชนวิทยากับหน่วยงานภายนอก                 
 

9.  เป้าหมายของโครงการ 
     9.1. เป้าหมายการด าเนินงาน ประกอบด้วย  
 1. อาจารย/์บุคลากร  จ านวน  5  คน 
  2. อื่นๆ วิทยากร   จ านวน  1  คน 
 3. นิสิต   จ านวน  5  คน 

9.2. กิจกรรม/เนื้อหาท่ีจะด าเนินการ 
1. วิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการสรา้งเสริมการประกอบอาชีพและการส่งเสริมทักษะได้รับการจ้างงาน 
2. ผู้เข้าร่วมโครงการซักถามข้อสงสัย 

  

10. งบประมาณด าเนินการ  
งบประมาณรายได้คณะ จ านวน  5,500 บาท  กองทุนกิจการนิสิต แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานจัดการศึกษาสาขา

มนุษยศาสตร์ ภาควิชาวรรณคดีและคติชนวิทยา หมวดเงินอุดหนุน โครงการกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต โครงการสร้างเสริมการประกอบอาชีพ 
ส่งเสริมทักษะการได้รับการจ้างงาน (NU-มน-04-067) 

รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
1. ค่าตอบแทนวิทยากร   3,000 บาท      
2. ค่าเลี้ยงรับรอง   1,500 บาท     
3. ค่าเครื่องดื่มและอาหารว่าง    400 บาท     
4. ค่าถ่ายเอกสาร     600 บาท            
  รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 5,500    บาท 

 หมายเหตุ ขอถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ 
 
 



  
 

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.ก าหนดวันเวลาและสถานท่ีด าเนิน
โครงการ 

     
 

       

ขั้นด าเนินการ (D) 
1.ขออนุมัติด าเนินโครงการ 
2.ด าเนินโครงการ 

  
 
 

   
 

 
 
 

      

ขั้นสรุปและประเมินผล (C)  
1.รวบรวมแบบสอบถามและสรุปผล
การด าเนินโครงการ.  

  
 

    
 

      

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)  
1.น าสรุปผลการด าเนินโครงการ 
แจ้งต่อที่ประชุมคณะกรรมการ 
ประจ าภาควิชา 
2.ส่งสรุปผลการด าเนินโครงการ 
แก่คณะฯ 

   
 
 

    
 
 
 
 

     

 
 

12.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 
1.  วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม          เดือนมีนาคม 2558 
2.  สถานท่ีจัดกิจกรรม     คณะมนุษยศาสตร ์

        

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1.  นิสิตไดร้ับความรู ้ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพและการได้รับการจ้างงาน   
2.  เป็นการเปิดโลกทัศน์ของนิสิตนอกเหนือจากการเรียนรายวิชาในหลักสตูร 

3.   เป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างภาควิชาวรรณคดีและคติชนวิทยากับหน่วยงานภายนอก 
 

14. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPI) 
ปริมาณ คุณภาพ เวลา ต้นทุน 

มีผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อย
กว่าร้อยละ 75 

ผู้เข้าร่วมโครงการมีความ 
พึงพอใจในโครงการ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 

- - 

 

15. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.................        สมศ.   ตัวช้ีวัดที่.................         
 สกอ.    ตวัช้ีวัดที่.....2/3……       สงป.   ตัวช้ีวัดที่................. 

 
16. การติดตามและประเมินผลโครงการ  (โปรดระบุให้ชัดเจน)  

1. ใช้แบบสอบถามในการประเมินผลโครงการ 
 
 
 
 



  
 

โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ภาควิชาวรรณคดีและคติชนวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ 

 
1.  ชื่อโครงการ (ระดับ 1)    โครงการกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต 

2. ชื่อโครงการ (ระดับ 2)     โครงการฝึกปฏิบัติงานภาคสนามตามระเบียบวิธีคติชนวิทยา  

3.  รหัสโครงการ      NU-มน-04-068 

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

5.  ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ 
5.1  ประเด็นยุทธศาสตรม์หาวิทยาลัย  
 เป็นเลิศทางการวจิัย (กลยุทธ์ท่ี........มาตรการ.........)    
  ผลิตบณัฑิตมีคุณภาพ ท างานได้รับค่าตอบแทนสูง (กลยุทธ์ที่....2...มาตรการ....4.2....)    
 ความสัมพันธ์กับศิษยเ์ก่าอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน (กลยุทธ์ที่.......มาตรการ.........)    

  ระบบบริหารในหลักธรรมาภบิาลและโปร่งใสตรวจสอบได้ (กลยุทธ์ที่ ......... มาตรการ ......)   
5.2  ประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะ/หน่วยงาน (ถ้ามี) 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่.......2.....กลยุทธ์ที่..3... มาตรการที่.....4..... 

5.3 อัตลักษณ์นสิิต 5 ก** (บังคับกรอก ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 กรณีทีส่อดคล้องกับอัตลักษณ์บัณฑติ) 
         มี 

ประเภทอัตลักษณ ์ ตัวชี้วัด 
   เก่งงาน  ความสามารถในการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพอย่างสร้างสรรค์ 

     มีความรับผิดชอบ กล้าหาญ เสียสละ อดทน ขยันหมั่นเพียร มุ่งมั่นสู่ความส าเร็จ 
     มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสารสนเทศได้เป็นอย่างดี 
     มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

  เก่งคน      มีมนุษยสัมพันธ์ทั้งการพูด และการวางตัว 
     มีจิตสาธารณะ 
 มีความสามารถท างานท่ีเป็นทมี 
 มีความเข้าใจตนเองและผู้อื่น 

    เก่งคิด   มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค ์
     ใฝ่เรียนรู ้
     ทัศนคติเชิงบวก 
     ผลงานนวัตกรรม 

    เก่งครองชีวิต      มีพฤติกรรมที่ดีในการเรียน 
     มีพฤติกรรมที่ดีในการใช้ชีวิต (ปลอดอบายมุข) 

  เก่งพิชิตปัญหา      มีความสามารถในการแก้ปัญหาส่วนตัว 
 มีความสามารถในการแก้ปญัหาการงาน 

 

5.4  บริการวิชาการ (กรณีโครงการที่ด าเนินงานตามพันธกิจที่ 3 ด้านบรกิารวิชาการ) ** 
         มี 
 



  
 

5.4.1 การบูรณาการโครงการบริการวิชาการแก่สังคม เข้ากับการเรยีนการสอนและการวิจัย (โปรดใสเ่ครื่องหมาย  ในตัวช้ีวัด
และเป้าหมายภายใตโ้ครงการ ตอบได้มากกว่า 1) 

 จ านวนรายวิชา/หลักสตูรที่มกีารบูรณาการ ....1..... วิชา ระบุรายชื่อวิชา ..พ้ืนฐานทางโบราณคดแีละประวัติศาสตร์
เกี่ยวกับสยาม 

5.4.2 การประเมินผลส าเร็จและการบูรณาการทางบริการวิชาการ (โปรดใส่เครื่องหมาย  ภายใต้การประเมินความส าเร็จและ
การบูรณาการบริการวิชาการ) 

 ด้านการเรียนการสอน 
      ระดับความคดิเห็นของนิสติที่มีต่อการบูรณาการด้านการเรียนการสอน 

5.4.3 การติดตามผลการประเมินผลส าเร็จและการบรูณาการทางบริการวิชาการ 
     น าเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารของคณะ เพื่อวางแผนปรับปรุงการบรูณาการดา้นใด 

 ด้านผลติบัณฑิต   
 ด้านการวิจยั   
 ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม   
 ด้านการท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม  

 

6.  ผู้รับผิดชอบ  
6.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ  ภาควชิาวรรณคดีและคติชนวิทยา คณะมนุษยศาสตร ์     
6.2 ผู้รับผิดชอบ    ดร.แคทรยีา อังทองก าเนิด   โทร 2085 
6.3 ผู้ประสานงาน  นางสาวอรนุช ช่ืนจันทร์เกิด  โทร 2049 
6.4 ผู้รายงานผล ดร.แคทรยีา อังทองก าเนิด   โทร 2085 

 

 7. หลักการและเหตุผล 
 การฝึกปฏิบัติการศึกษาภาคสนาม (Field Work Study) ตามระเบียบวิธีวิจัยทางคติชนวิทยา  ถือเป็นการเปิดโอกาสให้นิสิต
ในสาขาวิชาคติชนวิทยาได้เปิดโลกทัศน์ ได้รับความรู้ มุมมองและประสบการณ์จากการฝึกปฏิบัติในการลงพื้นที่จริงนอกเหนือไปจาก
การเรียนรู้ในช้ันเรียนและศึกษาคน้คว้าด้วยตนเอง อีกทั้งการฝึกปฏิบัติการศึกษาภาคสนามตามระเบียบวิธีวิจัยทางคติชนวิทยายังเป็น
การส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น และน าความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่สู่สาธารณชน 
 เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนมีคุณภาพ และพัฒนาศักยภาพของนิสิต ภาควิชาวรรณคดีและคติชน จึงเห็นสมควรให้จัด
โครงการการฝึกปฏิบัติการศึกษาภาคสนาม (Field Work Study) ตามระเบียบวิธีวิจัยทางคติชนวิทยาขึ้น นิสิตจะได้รับความรู้จาก
การออกพื้นที่จริงและประสบการณต์รงจากวิทยากรผูรู้้ในชุมชนโดยตรง ช่วยให้นิสิตได้เรียนรู้จากประสบการณ์จากพ้ืนท่ีจริงที่นิสิตได้
ออกภาคสนาม 
 

8. วัตถุประสงค ์
1. เพื่อให้นิสิตไดฝ้ึกปฏบิัติการศึกษาภาคสนาม (Field Work Study) ตามระเบยีบวิธีวิจัยทางคติชนวิทยา  
2. เพื่อบูรณาการการเรียนการสอน การวิจัย การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมภายนอก                 
 

9.  เป้าหมายของโครงการ 
     9.1. เป้าหมายการด าเนินงาน ประกอบด้วย  
 1. อาจารย/์บุคลากร  จ านวน  1  คน 
 2. นิสิต   จ านวน  3  คน 
 
 
 
 
 



  
 

9.2. กิจกรรม/เนื้อหาท่ีจะด าเนินการ 
1. นิสิตปริญญาโทรายวิชาพื้นฐานทางโบราณคดีและประวัติศาสตร์เกี่ยวกับสยามเดินทางไปเก็บข้อมูลภาคสนามตาม

โจทย์วิจัย  (ท้ังนี้รวมถึงนิสิตระดับปริญญาโท/เอกที่สนใจการออกฝึกปฏิบัติการศึกษาภาคสนาม(Field Work Study) ตามระเบียบ
วิจัยทางคติชนวิทยาด้วย) 

2. นิสิตรายงานผลการเก็บข้อมลูภาคสนามในรปูแบบบทความเสนอต่ออาจารยผ์ู้สอน 
  

10. งบประมาณด าเนินการ  
งบประมาณรายได้คณะ จ านวน 5,000 บาท  กองทุนกิจการนิสิต แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา  งานจัดการศึกษาสาขา

มนุษยศาสตร์ ภาควิชาวรรณคดีและคติชนวิทยา  หมวดเงินอุดหนุน  โครงการกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต โครงการฝึกปฏิบัติงานภาคสนาม
ตามระเบียบวิธีคติชนวิทยา (NU-มน-04-068) 

รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
1. ค่าเช่ารถพร้อมน้ ามันเช้ือเพลิง  3,000 บาท 
2. ค่าตอบแทนวิทยาการ   2,000 บาท           

  รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น  5,000    บาท 
 

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.ประชุมก าหนดทิศทางและรูปแบบ
โครงการ 
2.ขออนุมัติด าเนินโครงการ 

            

ขั้นด าเนินการ (D) 
1.ติดต่อประสานงานวิทยากร  
2.ด าเนินโครงการตามวัน เวลา และ
สถานท่ีที่ก าหนด 

            

ขั้นสรุปและประเมินผล (C)  
1.แจกแบบประเมินโครงการในวัน
ด าเนินโครงการ 
2.สรุปผลการประเมินโครงการและ
น าเสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะ 

            

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)  
1.น าผลการประเมินโครงการ 
เข้าที่ประชุมภาควิชาเพื่อเป็นแนวทาง
ในการพัฒนาการจัดโครงการครั้ง
ต่อไป 

            

 

12.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 
1.  วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม          22 พฤศจิกายน 2557  
2.  สถานท่ีจัดกิจกรรม     จังหวัดก าแพงเพชร   

        

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1.  นิสิตได้ฝึกปฏิบัติการจัดการความรู้ (Knowledge Management) และการศึกษาภาคสนาม (Field Work Study) ตาม

ระเบียบวิธีวิจัยทางคติชนวิทยา และได้รับประสบการณ์ตรงจากวิทยากรผู้รู้  
2.  ภาควิชาสามารถบรูณาการการเรียนการสอน การวิจัย การท านบุ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม เข้าด้วยกันอย่างมีประสิทธิภาพ 
 



  
 

14. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPI) 
ปริมาณ คุณภาพ เวลา ต้นทุน 

มีจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ
ตามเป้าหมายที่ก าหนด 

1. มีความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการอยู่ในระดับด ี          
2. นิสิตประเมินการพัฒนา
ศักยภาพตนเองตามอัตลักษณ์
ของบัณฑิตที่พึงประสงค์มีค่า
คะแนนเฉลีย่อยู่ในระดับด ี     
3. ความส าเร็จในการบรูณาการ
การเรยีนการสอน การวิจัย 

ด าเนินโครงการได้แล้วเสร็จ
ตามระยะเวลาที่ก าหนด 

ใช้เงินงบประมาณตามที่ได้รับ
การจัดสรร 

 

15. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.................        สมศ.   ตัวช้ีวัดที่.................         
 สกอ.    ตวัช้ีวัดที่.....2/3.....        สงป.   ตัวช้ีวัดที่................. 

 

16. การติดตามและประเมินผลโครงการ  (โปรดระบุให้ชัดเจน)  
1. ใช้แบบสอบถามในการติดตามและประเมินผลโครงการ 
2. สรปุผลการประเมินโครงการรายงานให้คณะทราบ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ภาควิชาวรรณคดีและคติชนวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ 

 

1.  ชื่อโครงการ (ระดับ 1)    โครงการสนับสนุนด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

2. ชื่อโครงการ (ระดับ 2)     โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการประกอบพิธีกรรมและศาสนพิธี 

3.  รหัสโครงการ      NU-มน-04-069 

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

5.  ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ 
5.1  ประเด็นยุทธศาสตรม์หาวิทยาลัย  
 เป็นเลิศทางการวจิัย (กลยุทธ์ท่ี........มาตรการ.........)    
  ผลิตบณัฑิตมีคุณภาพ ท างานได้รับค่าตอบแทนสูง (กลยุทธ์ที่....2...มาตรการ....4.2....)    
 ความสัมพันธ์กับศิษยเ์ก่าอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน (กลยุทธ์ที่.......มาตรการ.........)    

  ระบบบริหารในหลักธรรมาภบิาลและโปร่งใสตรวจสอบได้ (กลยุทธ์ที่ ......... มาตรการ ......)   
5.2  ประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะ/หน่วยงาน (ถ้ามี) 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่.......5.....กลยุทธ์ที่..5... มาตรการที่.....1..... 

5.3 อัตลักษณ์นสิิต 5 ก** (บังคับกรอก ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 กรณีทีส่อดคล้องกับอัตลักษณ์บัณฑติ) 
         มี 

ประเภทอัตลักษณ ์ ตัวชี้วัด 
     เก่งงาน      ความสามารถในการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพอย่างสร้างสรรค์ 

 มีความรับผิดชอบ กล้าหาญ เสียสละ อดทน ขยันหมั่นเพียร มุ่งมั่นสู่ความส าเร็จ 
     มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสารสนเทศได้เป็นอย่างดี 
     มีจรรยายบรรณในวิชาชีพ 

     เก่งคน  มีมนุษยสัมพันธ์ทั้งการพูด และการวางตัว 
     มีจิตสาธารณะ 
 มีความสามารถท างานท่ีเป็นทมี 
     มีความเข้าใจตนเองและผู้อื่น 

 เก่งคิด      มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค ์
 ใฝ่เรียนรู ้
     ทัศนคติเชิงบวก 
 ผลงานนวัตกรรม 

 เก่งครองชีวิต  มีพฤติกรรมทีด่ีในการเรียน 
     มีพฤติกรรมที่ดีในการใช้ชีวิต (ปลอดอบายมุข) 

 เก่งพิชิตปัญหา      มีความสามารถในการแก้ปัญหาส่วนตัว 
 มีความสามารถในการแก้ปญัหาการงาน 

 

5.4  บริการวิชาการ (กรณีโครงการที่ด าเนินงานตามพันธกิจที่ 3 ด้านบรกิารวิชาการ) ** 
         ไม่มี 
 
 
 



  
 

6.  ผู้รับผิดชอบ  
6.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ  ภาควชิาวรรณคดีและคติชนวิทยา คณะมนุษยศาสตร ์     
6.2 ผู้รับผิดชอบ    ดร.อรอุษา  สุวรรณประเทศ  โทร 2093 
6.3 ผู้ประสานงาน  นางสาวอรนุช ช่ืนจันทร์เกิด  โทร 2049 
6.4 ผู้รายงานผล ดร.อรอุษา  สุวรรณประเทศ  โทร 2093 

 

 7. หลักการและเหตุผล 
 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) เป็นกรอบมาตรฐานให้สถาบันอุดมศึกษาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาหรือ
ปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้สามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ได้ก าหนดผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวังให้บัณฑิตมีอย่างน้อย 5 ด้าน  ได้แก่  
  1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม (Ethics and Moral)  หมายถึง  การพัฒนานิสัยในการประพฤติอย่างมีคุณธรรมจริยธรรมด้วย
ความรับผิดชอบทั้งในส่วนตนและส่วนรวม  ความสามารถในการปรับวิถีชีวิตในความขัดแย้งทางค่านิยม  การพัฒนานิสัยและการ
ปฏิบัติตนตามศีลธรรมทั้งในเรื่องส่วนตัวและสังคม  
  2) ด้านความรู้ (Knowledge)  หมายถึง  ความสามารถในการเข้าใจ  การนึกคิดและการน าเสนอข้อมูล  การวิเคราะห์และ
จ าแนกข้อเท็จจริงในหลักการ  ทฤษฎี  ตลอดจนกระบวนการต่างๆ  และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้ 
 3) ด้านทักษะทางปัญญา (Cognitive Skills)  หมายถึง  ความสามารถในการวิเคราะห์สถานการณ์และใช้ความรู้ ความเข้าใจ  
ในแนวคิด  หลักการ  ทฤษฎี  และกระบวนการต่างๆ  ในการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาเมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์ใหม่ๆ ท่ีไม่ได้
คาดคิดมาก่อน 
 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ( Interpersonal skills and responsibility) หมายถึง  
ความสามารถในการท างานเป็นกลุ่มการแสดงถึงภาวะผู้น า  ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม  ความสามารถในการวางแผน 
และรับผิดชอบในการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
  5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (Numerical analysis skills, 
communication and information technology skills)  หมายถึง  ความสามารถในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข ความสามารถในการ
ใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์และสถิติ  ความสามารถในการสื่อสารทั้งการพูด การเขียน และการใช้เทคโนโลยี 
สารสนเทศ  
 เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนมีคุณภาพและสามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
ดังที่ก าหนดไว้ในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ภาควิชาวรรณคดีและคติชนวิทยาจึงเห็นสมควรจัดโครงการส่งเสริมก าร
เรียนรู้ด้านการประกอบพิธีกรรมและศาสนพิธีขึ้น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นิสิตในภาควิชาได้รับประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับการ
ประกอบพิธีกรรมและศาสนพิธีซึ่งมีความเช่ือมโยงกับมิติที่สามทางคติชนวิทยา คือ มิติแห่งเทพปกรณัม เป็นการเปิดโอกาสให้นิสิตได้
เปิดโลกทัศน์ ได้รับความรู้ มุมมองและประสบการณ์อันจะช่วยเสริมสร้างศักยภาพทางวิชาการนอกเหนือไปจากการเรียนรู้ในช้ันเรียน
และการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองน าไปสู่การพัฒนาคุณลักษณะตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวังต่อไป นอกจากนี้ยังเป็นส่วนหนึ่งในการ
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งเป็นพันธกิจหลักส าคัญประการหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษาอีกด้วย 
 

8. วัตถุประสงค ์
1. เพื่อให้นิสิตไดม้ีโอกาสเรยีนรู้เกีย่วกับการประกอบพิธีกรรมและศาสนพิธีจากสถานการณจ์ริง  
2. เพื่อท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
3. เพื่อสร้างนวัตกรรมจากกระบวนการเรยีนรู้และการเก็บข้อมูลภาคสนาม 
 

9.  เป้าหมายของโครงการ 
     9.1. เป้าหมายการด าเนินงาน ประกอบด้วย  
 1. อาจารย/์บุคลากร  จ านวน  4  คน 
 2. นิสิต  จ านวน  4  คน 
 
 
 



  
 

9.2. กิจกรรม/เนื้อหาท่ีจะด าเนินการ 
1. ศึกษาดูงานและเข้าร่วมพิธีบวงสรวงสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ สวนสมเดจ็พระนเรศวรมหาราช อ าเภอราชสาสน์ 

จังหวัดฉะเชิงเทรา 
2. นิสิตประยุกต์ใช้กระบวนการวจิัยและการเก็บข้อมลูภาคสนามทางคติชนวิทยาเก็บรวบรวมความรูเ้กี่ยวกับการ

ประกอบพิธีกรรมและศาสนพิธีจดัท าเป็นคู่มือการประกอบพิธีบวงสรวงสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ สวนสมเด็จพระนเรศวร
มหาราช อ าเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 

10. งบประมาณด าเนินการ  
งบประมาณรายได้คณะ จ านวน  14,500 บาท  กองทุนท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม แผนงานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม งานท านุบ ารุง

ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ภาควิชาวรรณคดีและคติชนวิทยา หมวดเงินอุดหนุน โครงการสนับสนุนด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการประกอบพิธีกรรมและศาสนพิธี (NU-มน-04-069) 

รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
1. ค่าเช่ารถพร้อมน้ ามันเช้ือเพลิง    8,000 บาท 
2. ค่าที่พัก      4,000 บาท 
3. ค่าเบี้ยเลี้ยง      1,950 บาท 
4. ค่าถ่ายเอกสาร       550 บาท           
 รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น  14,500   บาท 

 หมายเหตุ ขอถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ 
 

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. ประชุมก าหนดทิศทางและรูปแบบ
โครงการ 
2. ขออนุมัติด าเนินโครงการ 

            

ขั้นด าเนินการ (D) 
1.ติดต่อประสานงานสถานท่ีและ
วิทยากร  
2.ด าเนินโครงการตามวัน เวลา และ
สถานท่ีที่ก าหนด 

            

ขั้นสรุปและประเมินผล (C)  
1. แจกแบบประเมินโครงการในวัน
ด าเนินโครงการ 
2. สรุปผลการประเมินโครงการและ
น าเสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะ 

            

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)  
1. น าผลการประเมินโครงการ 
เข้าที่ประชุมภาควิชาเพื่อเป็นแนวทาง
ในการพัฒนาการจัดโครงการครั้ง
ต่อไป 

            

 
 
 
 



  
 

12.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 
1.  วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม          วันท่ี 17-18 มกราคม 2558  
2.  สถานท่ีจัดกิจกรรม     สวนสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อ าเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา        

        

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1.  นิสิตได้ความรู้และประสบการณ์ด้านการประกอบพิธีกรรมและศาสนพิธีจากสถานการณจ์ริง  
2.  นิสิตตระหนักถึงความหมายและคณุค่าของพิธีกรรม และมคีวามเข้าใจมิติทีส่ามทางคติชนวิทยา คือ มิติแห่งเทพปกรณมั ซึ่ง

มีความเช่ือมโยงกับพิธีกรรม 
3.  มีนวัตกรรมอันเกดิจากกระบวนการศึกษาวิจัยของนิสิตทีเ่ข้าร่วมโครงการเป็นคู่มือการประกอบพิธกีรรมทีส่ามารถน ามาใช้

เป็นสื่อการเรียนการสอนไดต้่อไป 
 

14. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPI) 
 

ปริมาณ คุณภาพ เวลา ต้นทุน 
มีจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ
ตามเป้าหมายที่ก าหนด 

1. มีความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการอยู่ในระดับด ี

2. นิสิตประเมินการพัฒนา
ศักยภาพตนเองตามอัตลักษณ์
ของบัณฑิตที่พึงประสงค์มีค่า
คะแนนเฉลีย่อยู่ในระดับด ี
3. มีนวัตกรรมอันเกิดจาก
กระบวนการศึกษาวิจยัของนิสิต
ที่เข้าร่วมโครงการเป็นคู่มือการ
ประกอบพิธีกรรมจ านวน 1 เล่ม 

ด าเนินโครงการได้แล้วเสร็จ
ตามระยะเวลาที่ก าหนด 

ใช้เงินงบประมาณตามที่ได้รับ
การจัดสรร 

 

15. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.................         สมศ.   ตัวช้ีวัดที่.................         
 สกอ.    ตวัช้ีวัดที่.....6..........         สงป.   ตัวช้ีวัดที่................. 

 

16. การติดตามและประเมินผลโครงการ  (โปรดระบุให้ชัดเจน)  
1. ใช้แบบสอบถามในการติดตามและประเมินผลโครงการและสรุปผลการประเมินโครงการรายงานให้คณะทราบ 
2. อาจารยผ์ู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้ตรวจสอบนวัตกรรมอันเกิดจากกระบวนการศึกษาวิจัยของนิสติที่เข้าร่วมโครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์ 

 
1.  ชื่อโครงการ (ระดับ 1)    โครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน 

2. ชื่อโครงการ (ระดับ 2)     โครงการพัฒนาวิชาการและวิจัยแก่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 

   กิจกรรม พัฒนาวิชาการและวิจัยแก่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 1 
   กิจกรรม พัฒนาวิชาการและวิจัยแก่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 2 

3.  รหัสโครงการ      NU-มน-05-070 

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

5.  ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ 
5.1  ประเด็นยุทธศาสตรม์หาวิทยาลัย  
  เป็นเลิศทางการวิจัย (กลยุทธ์ท่ี....1....มาตรการ...1.3......)    
  ผลิตบณัฑิตมีคุณภาพ ท างานได้รับค่าตอบแทนสูง (กลยุทธ์ที่....2...มาตรการ....4.2....)    
 ความสัมพันธ์กับศิษยเ์ก่าอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน (กลยุทธ์ที่.......มาตรการ.........)    

  ระบบบริหารในหลักธรรมาภบิาลและโปร่งใสตรวจสอบได้ (กลยุทธ์ที่ ......... มาตรการ ......)   
5.2  ประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะ/หน่วยงาน (ถ้ามี) 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่.......2.....กลยุทธ์ที่..3... มาตรการที่.....4..... 

5.3 อัตลักษณ์นสิิต 5 ก** (บังคับกรอก ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 กรณีทีส่อดคล้องกับอัตลักษณ์บัณฑติ) 
         มี 

ประเภทอัตลักษณ ์ ตัวชี้วัด 
 เก่งงาน  ความสามารถในการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพอย่างสร้างสรรค์ 

     มีความรับผิดชอบ กล้าหาญ เสียสละ อดทน ขยันหมั่นเพียร มุ่งมั่นสู่ความส าเร็จ 
     มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสารสนเทศได้เป็นอย่างดี 
     มีจรรยายบรรณในวิชาชีพ 

 เก่งคน  มีมนุษยสัมพันธ์ทั้งการพูด และการวางตัว 
     มีจิตสาธารณะ 
     มีความสามารถท างานท่ีเป็นทมี 
     มีความเข้าใจตนเองและผู้อื่น 

 เก่งคิด  มีความคิดริเริม่สร้างสรรค ์
     ใฝ่เรียนรู ้
     ทัศนคติเชิงบวก 
     ผลงานนวัตกรรม 

 เก่งครองชีวิต  มีพฤติกรรมทีด่ีในการเรียน 
     มีพฤติกรรมที่ดีในการใช้ชีวิต (ปลอดอบายมุข) 

 เก่งพิชิตปัญหา      มีความสามารถในการแก้ปัญหาส่วนตัว 
 มีความสามารถในการแก้ปญัหาการงาน 

 
 



  
 

5.4  บริการวิชาการ (กรณีโครงการที่ด าเนินงานตามพันธกิจที่ 3 ด้านบรกิารวิชาการ) ** 
         มี 

5.4.1 เป้าหมายตัวช้ีวัด 
เป้าหมายตัวบง่ชี ้ เชิงปรมิาณ เชิงคุณภาพ เชิงเวลา เชิงต้นทุน 
   ผลผลิต - ความพึงพอใจของผู้รับบริการใน

กระบวนการให้บริการโดยรวมอยู่
ในระดับ ด ี

ร้อยละของงาน
บริการวิชาการที่
แล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด
100% 

ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายของ
การบริการวิชาการ 
ตามงบประมาณที่ไดร้ับ
จัดสรร  24,000บาท    

   
5.4.2 การบูรณาการโครงการบริการวิชาการแก่สังคม เข้ากับการเรยีนการสอนและการวิจัย (โปรดใสเ่ครื่องหมาย  ในตัวช้ีวัด

และเป้าหมายภายใตโ้ครงการ ตอบได้มากกว่า 1) 
  จ านวนรายวิชา/หลักสูตรที่มกีารบูรณาการ ..2... วิชา ระบุรายวิชา  วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ 
 จ านวนหน่วยงานหรือชุมชนที่น ารายงานผลการด าเนินงานไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 1 หน่วยงานหรือชุมชนระบุช่ือ

หน่วยงานหรือชุมชน  นิสิตที่เข้ารว่มโครงการ  
 

6.  ผู้รับผิดชอบ  
6.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ  ภาควชิาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์     
6.2 ผู้รับผิดชอบ    ดร. ท ารงลักษณ์ เอื้อนครินทร ์ โทร 2029 
6.3 ผู้ประสานงาน  นางสาว วรรณพัชร ไชยศักดิ์นเรศ โทร 2067 
6.4 ผู้รายงานผล ดร. ท ารงลักษณ์ เอื้อนครินทร ์ โทร 2029 

 

 7. หลักการและเหตุผล 
 การพัฒนาวิชาการและงานวิจัย ต้องอาศัยทั้งการค้นคว้าวิจัยด้วยตนเอง และการแสวงหาความรู้และค าแนะน าจาก
ผู้เช่ียวชาญด้านงานวิจัยในหัวข้อที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นโครงการนี้ถูกจัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตบัณฑิตศึกษาได้มีโอกาสเสนอ
ความก้าวหน้างานวิจัยในรายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง และในรายวิชาวิทยานิพนธ์แก่คณาจารย์บัณฑิตศึกษา  เพื่อให้
คณาจารย์ท าการวิพากษ์ นิสิตจะได้ท าการพัฒนาปรับปรุงงานวิจัยที่ท าอยู่ต่อไป  นิสิตบัณฑิตศึกษาทุกแผนผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังได้
เพิ่มพูนความรู้ด้านการพัฒนางานศึกษาค้นคว้าวิจัย  เป็นการแบ่งปันความรู้ ถือว่าเป็น KM ด้านการท าวิทยานิพนธ์ หรือ การศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง ส าหรับนิสิตภาคปกติ ภาคเสาร์ อาทิตย์ และ ภาคครูประจ าการ รุ่นน้อง ต่อไป นอกจากน้ัน ในระหว่างการด าเนิน
โครงการ นิสิตสามารถสอบถามขอ ค าแนะน า ในการเขียนผลงานเพื่อเสนอตีพิมพ์ หรือการน าเสนอผลงานในระดับชาติ และ/หรือ
นานาชาติต่อคณาจารย์บัณฑิตได้อีกด้วย 
 

8. วัตถุประสงค ์
1. เพื่อให้นิสิตบัณฑิตศึกษา ได้น าเสนอความก้าวหน้าในงานวิจัยที่ท าอยู่ในรายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง และในรายวิชา

วิทยานิพนธ ์
2. เพื่อให้นิสิตบัณฑิตศึกษา น าเสนอและถ่ายทอดประสบการณ์และแลกเปลี่ยนความรู้ในด้านการเรียนการสอนการวิจัยวิชา

ภาษาอังกฤษในหัวข้อต่าง ๆ ให้แก่นิสิตบัณฑิตศึกษา และนิสิตบัณฑิตศึกษารุ่นน้อง  ผู้สนใจได้รับฟัง เป็นการแบ่งปันความรู้ ถือว่า
เป็น KM ด้านการท าวิทยานิพนธ์ หรือ การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ส าหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา รุ่นน้องต่อไป 

3. เพื่อเปิดโอกาสให้คณาจารย์และนิสิตได้ร่วมตรวจสอบความก้าวหน้าของงานวิจัยของนิสิตที่ก าลังด าเนินการอยู่  และได้พบปะ
และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในด้านการเรียนการสอนการวิจัยวิชาภาษาอังกฤษภายใต้บรรยากาศที่เป็นกันเอง   

4. เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตผู้ที่ต้องการผลิตผลงานเพื่อตีพิมพ์ และน าเสนอผลงานในระดับชาต ิและ/หรือนานาชาติ น าเสนอผลงาน 
หรือ งานเขียนแก่คณาจารย์เพื่อขอค าช้ีแนะต่อไป 

 
 
 
 
 
 



  
 

9.  เป้าหมายของโครงการ 
     9.1. เป้าหมายการด าเนินงาน ประกอบด้วย  

 กิจกรรม พัฒนาวิชาการและวิจัยแก่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 1 
 1. อาจารย/์บุคลากร  จ านวน  13  คน 
 2. นิสิต  จ านวน  25 คน 

กิจกรรม พัฒนาวิชาการและวิจัยแก่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 2 
 1. อาจารย/์บุคลากร  จ านวน  13  คน 
 2. นิสิต  จ านวน  25  คน 

9.2. กิจกรรม/เนื้อหาท่ีจะด าเนินการ 

 กิจกรรม พัฒนาวิชาการและวิจัยแก่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 1 
1. จัดท าโครงการและขออนุมัติโครงการ   
2. ขั้นตอนการเตรยีมงาน   
     - เตรียมการน าเสนอความก้าวหน้างานวิจัยในรายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง และรายวิชาวิทยานิพนธ์     

3. ด าเนินการจดัท าโครงการตามการด าเนินงาน 
4. จัดท าสรุปและประเมินผลโครงการ      
 

กิจกรรม พัฒนาวิชาการและวิจัยแก่นิสิตระดับบณัฑิตศึกษา 2 
1. จัดท าโครงการและขออนุมัติโครงการ   
2. ขั้นตอนการเตรียมงาน   
    - เตรียมการน าเสนอความก้าวหน้างานวิจัยในรายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง และรายวิชาวิทยานิพนธ์ 
3. ด าเนินการจัดท าโครงการตามการด าเนินงาน   
4. จัดท าสรุปและประเมินผลโครงการ    
  

10. งบประมาณด าเนินการ  
กิจกรรม พัฒนาวิชาการและวิจัยแก่นิสิตระดับบณัฑิตศึกษา 1 
งบประมาณรายได้คณะ จ านวน  12,000 บาท  กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานจัดการศึกษาสาขา

มนุษยศาสตร์ ภาควิชาภาษาอังกฤษ หมวดเงินอุดหนุน โครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน โครงการพัฒนาวิชาการ และวิจัย 
แก่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (NU-มน-04-070) 

รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
1. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของคณาจารย์    4,000 บาท 
2.  ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของเจ้าหน้าที่   1,200  บาท 
3.  ค่าถ่ายเอกสาร          300  บาท 
5.  ค่าวัสดุ            500 บาท 
6.  ค่าอาหารกลางวัน และอาหารว่าง    6,000 บาท         

  รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น           12,000    บาท 
หมายเหตุ ทุกรายการถัวเฉลี่ย 

 

กิจกรรม พัฒนาวิชาการและวิจัยแก่นิสิตระดับบณัฑิตศึกษา 2 
งบประมาณรายได้คณะ จ านวน  12,000 บาท  กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานจัดการศึกษาสาขา

มนุษยศาสตร์ ภาควิชาภาษาอังกฤษ หมวดเงินอุดหนุน โครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน โครงการพัฒนาวิชาการ และวิจัย 
แก่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (NU-มน-04-070) 

 



  
 

รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
1.  ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของคณาจารย ์   4,000 บาท 
2.  ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของเจ้าหน้าท่ี   1,200  บาท 
3.  ค่าถ่ายเอกสาร          300  บาท 
5.  ค่าวัสด ุ           500 บาท 
6.  ค่าอาหารกลางวัน และอาหารว่าง             6,000 บาท 
  รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น           12,000     บาท 

หมายเหตุ ทุกรายการถัวเฉลี่ย 
 

11. ขั้นตอนและแผนการด าเนินงาน (PDCA)  
กิจกรรม พัฒนาวิชาการและวิจัยแก่นิสิตระดับบณัฑิตศึกษา 1 

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.  ขออนุมัติโครงการ 
2.  จัดประชุมบุคลากรที่เกีย่วข้อง 

            

ขั้นด าเนินการ (D) 
1.  จัดท าหนังสือเชิญฯ เตรียมเอกสาร 
2.  ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่าย 
3.  จัดโครงการ 

            

ขั้นสรุปและประเมินผล (C)  
1.  สรุปผลการด าเนินโครงการ 

            

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)  
1.  น าผลสรุปการด าเนินงานมา
ประเมินวา่เพียงพอกับงบประมาณที่
จัดตั้งไว้หรือไม ่  

            

 

กิจกรรม พัฒนาวิชาการและวิจัยแก่นิสิตระดับบณัฑิตศึกษา 2 
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.  ขออนุมัติโครงการ 
2.  จัดประชุมบุคลากรที่เกีย่วข้อง 

            

ขั้นด าเนินการ (D) 
1.  จัดท าหนังสือเชิญฯ เตรียมเอกสาร 
2.  ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่าย 
3.  จัดโครงการ 

            

ขั้นสรุปและประเมินผล (C)  
1.  สรุปผลการด าเนินโครงการ 

            

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A) 
1.  น าผลสรุปการด าเนินงานมา
ประเมินวา่เพียงพอกับงบประมาณที่
จัดตั้งไว้หรือไม ่  

            



  
 

12.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 
กิจกรรม พัฒนาวิชาการและวิจัยแก่นิสิตระดับบณัฑิตศึกษา 1 

1.  วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม          เดือนเมษายน 2558  
2.  สถานท่ีจัดกิจกรรม     มหาวิทยาลยันเรศวร   
 

กิจกรรม พัฒนาวิชาการและวิจัยแก่นิสิตระดับบณัฑิตศึกษา 2 
1.  วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม          เดือนมิถุนายน 2558  
2.  สถานท่ีจัดกิจกรรม     มหาวิทยาลยันเรศวร   

      

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
กิจกรรม พัฒนาวิชาการและวิจัยแก่นิสิตระดับบณัฑิตศึกษา 1 

1. นิสิตบัณฑิตศึกษา ได้น าเสนอความก้าวหน้าในงานวิจัยที่ท าอยู่ในรายวิชาวิทยานิพนธ์ และรายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง 

2. นิสิตบัณฑิตศึกษา ได้น าเสนอถ่ายทอดประสบการณ์และแลกเปลี่ยนความรู้ในด้านการวิจัยภาษาอังกฤษในหัวข้อต่าง ๆ 
ให้แก่นิสิตรุ่นน้องและผู้สนใจ เป็นการแบ่งปันความรู้ ถือว่าเป็น KM ด้านการท าวิทยานิพนธ์ หรือ การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
ส าหรับนิสิตบัณฑิตศึกษารุ่นน้องต่อไป 

3. คณาจารย์และนิสิตได้ร่วมตรวจสอบความก้าวหน้าของงานวิจัยที่ก าลังด าเนินการอยู่  และได้พบปะแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นในด้านการวิจัยภาษาอังกฤษภายใต้บรรยากาศท่ีเป็นกันเอง    

4. คณาจารย์ได้แนะน างานเขียนผลงานของนิสิตเพื่อการตีพิมพ์ การน าเสนอผลงานของนิสิตในระดับชาติ และ /หรือ 
นานาชาติ ต่อไป 

 
กิจกรรม พัฒนาวิชาการและวิจัยแก่นิสิตระดับบณัฑิตศึกษา 2 

1. นิสิตบัณฑิตศึกษา ได้น าเสนอความก้าวหน้าในงานวิจัยที่ท าอยู่ในรายวิชาวิทยานิพนธ์ และรายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง 

2. นิสิตบัณฑิตศึกษา ได้น าเสนอถ่ายทอดประสบการณ์และแลกเปลี่ยนความรู้ในด้านการวิจัยภาษาอังกฤษในหัวข้อต่าง ๆ 
ให้แก่นิสิตรุ่นน้องและผู้สนใจ เป็นการแบ่งปันความรู้ ถือว่าเป็น KM ด้านการท าวิทยานิพนธ์ หรือ การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
ส าหรับนิสิตบัณฑิตศึกษารุ่นน้องต่อไป 

3. คณาจารย์และนิสิตได้ร่วมตรวจสอบความก้าวหน้าของงานวิจัยที่ก าลังด าเนินการอยู่  และได้พบปะแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นในด้านการวิจัยภาษาอังกฤษภายใต้บรรยากาศท่ีเป็นกันเอง    

4. คณาจารย์ได้แนะน างานเขียนผลงานของนิสิตเพื่อการตีพิมพ์ การน าเสนอผลงานของนิสิตในระดับชาติ แ ละ/หรือ 
นานาชาติ ต่อไป 
 

14. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPI) 
กิจกรรม พัฒนาวิชาการและวิจัยแก่นิสิตระดับบณัฑิตศึกษา 1 

ปริมาณ คุณภาพ เวลา ต้นทุน 
จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ
ทั้งหมดไมต่่ ากว่าร้อยละ 70 
ของจ านวนเต็มที่ตั้งไว ้

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการมคีวาม
พึงพอใจในโครงการในภาพรวม
โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับด ี

โครงการด าเนินการ 
เสร็จสิ้นภายในกรอบเวลาที่
ก าหนด 

โครงการมีการเบิกจ่าย 
ไม่เกินงบประมาณที่ตั้งไว ้

 

กิจกรรม พัฒนาวิชาการและวิจัยแก่นิสิตระดับบณัฑิตศึกษา 2 
ปริมาณ คุณภาพ เวลา ต้นทุน 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ
ทั้งหมดไมต่่ ากว่าร้อยละ 70 
ของจ านวนเต็มที่ตั้งไว ้

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการมคีวาม
พึงพอใจในโครงการใน ภาพรวม
โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับด ี

โครงการด าเนินการ 
เสร็จสิ้นภายในกรอบเวลาที่
ก าหนด 

โครงการมีการเบิกจ่าย 
ไม่เกินงบประมาณที่ตั้งไว ้

 



  
 

15. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.................        สมศ.   ตัวช้ีวัดที่.................         
 สกอ.    ตวัช้ีวัดที่.....2.........        สงป.   ตัวช้ีวัดที่................. 

 
16. การติดตามและประเมินผลโครงการ  (โปรดระบุให้ชัดเจน)  

กิจกรรม พัฒนาวิชาการและวิจัยแก่นิสิตระดับบณัฑิตศึกษา 1 
1. ประเมินจากแบบสอบถามความพึงพอใจ 
2.  จัดประชุมเพื่อหาแนวทางปรับปรุงในการจัดโครงการครั้งต่อไป 

กิจกรรม พัฒนาวิชาการและวิจัยแก่นิสิตระดับบณัฑิตศึกษา 2 
1. ประเมินจากแบบสอบถามความพึงพอใจ 
2.  จัดประชุมเพื่อหาแนวทางปรับปรุงในการจัดโครงการครั้งต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์ 

 
1.  ชื่อโครงการ (ระดับ 1)   โครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน 

2. ชื่อโครงการ (ระดับ 2)    โครงการสหกิจศึกษาและฝึกงาน 

   กิจกรรม สัมมนาก่อนฝึกงาน 
   กิจกรรม สัมมนาหลังฝึกงาน 

3.  รหัสโครงการ      NU-มน-05-071 

4.  ความสอดคล้องกับพันธกิจ 
      การผลิตบณัฑติ         การวิจัย 
     การบริการวิชาการแก่สังคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
     การบริหารจัดการ(ในกรณีโครงการดังกลา่วไมส่อดคล้องกับพันธกิจ 1-4)(พันธกิจหลัก) 
5.  ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ 
5.1  ประเด็นยุทธศาสตรม์หาวิทยาลัย  
 เป็นเลิศทางการวจิัย (กลยุทธ์ท่ี........มาตรการ.........)    
  ผลิตบณัฑิตมีคุณภาพ ท างานได้รับค่าตอบแทนสูง (กลยุทธ์ที่....2...มาตรการ....2.2....)    
 ความสัมพันธ์กับศิษยเ์ก่าอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน (กลยุทธ์ที่.......มาตรการ.........)    

  ระบบบริหารในหลักธรรมาภบิาลและโปร่งใสตรวจสอบได้ (กลยุทธ์ที่ ......... มาตรการ ......)   
5.2  ประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะ/หน่วยงาน (ถ้ามี) 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่.......2.....กลยุทธ์ที่..3... มาตรการที่.....5..... 

5.3 อัตลักษณ์นสิิต 5 ก** (บังคับกรอก ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 กรณีทีส่อดคล้องกับอัตลักษณ์บัณฑติ) 
         มี 

ประเภทอัตลักษณ ์ ตัวชี้วัด 
 เก่งงาน  ความสามารถในการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพอย่างสร้างสรรค์ 

     มีความรับผิดชอบ กล้าหาญ เสียสละ อดทน ขยันหมั่นเพียร มุ่งมั่นสู่ความส าเร็จ 
 มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสารสนเทศได้เป็นอย่างดี 
 มีจรรยายบรรณในวิชาชีพ 

    เก่งคน      มีมนุษยสัมพันธ์ทั้งการพูด และการวางตัว 
     มีจิตสาธารณะ 
     มีความสามารถท างานท่ีเป็นทมี 
     มีความเข้าใจตนเองและผู้อื่น 

 เก่งคิด  มีความคิดริเริม่สร้างสรรค ์
  ใฝ่เรียนรู ้
 ทัศนคติเชิงบวก 
 ผลงานนวัตกรรม 

 เก่งครองชีวิต  มีพฤติกรรมทีด่ีในการเรียน 
     มีพฤติกรรมที่ดีในการใช้ชีวิต (ปลอดอบายมุข) 

 เก่งพิชิตปัญหา  มีความสามารถในการแก้ปญัหาส่วนตัว 
 มีความสามารถในการแก้ปญัหาการงาน 

5.4 บริการวิชาการ (กรณีโครงการที่ด าเนินงานตามพันธกิจที่ 3 ด้านบรกิารวิชาการ) ** 
         ไม่มี 



  
 

6.  ผู้รับผิดชอบ  
6.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ  ภาควชิาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์     
6.2 ผู้รับผิดชอบ    อาจารย์พัฒน์ วัฒนสินธุ ์         โทร  2024 
6.3 ผู้ประสานงาน  นางสาวจิรัชยา  เปรญิกุล     โทร  2048 
6.4 ผู้รายงานผล อาจารย์พัฒน์ วัฒนสินธุ ์         โทร  2024 

 

 7. หลักการและเหตุผล 
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์ก าหนดให้นิสิตช้ันปีที่ 4 ลงทะเบียนรายวิชา 205491  
Professional Training (6 หน่วยกิต) ในภาคการศึกษาปลาย และเข้ารับการฝึกงานเป็นเวลา 3 เดือน ในหน่วยงานต่างๆที่นิสิตเป็นผู้
เลือกและได้รับอนุมัติจากคณะมนุษยศาสตร์ ซึ่งหน่วยงานเหล่านี้อาจเป็นทั้งภาครัฐ เอกชน หรือรัฐวิสาหกิจ ก็ได้ 
 การฝึกงานดังกล่าวจะท าให้นิสิตได้รับประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติหน้าที่ในองค์กรที่ตนเลือก เป็นโอกาสที่จะได้
ประยุกต์ใช้ทฤษฎีกับการปฏิบัติ ได้รับรู้ปัญหาภาวะความกดดัน สภาพการแข่งขัน การวางตัวในสังคมการท างาน เพื่อให้นิสิตมีความ
พร้อมท่ีจะเข้าสู่ตลาดแรงงานในอนาคต 
 นอกจากนี้ เกณฑ์การให้คะแนนวิชา 205491 Professional Training ได้ก าหนดให้นิสิตน าเสนอผลการฝึกงานหลังจากการ
ฝึกงานเสร็จสิ้นลง ภาควิชาภาษาอังกฤษจึงได้จัดโครงการสัมมนาก่อน-หลังฝึกงานขึ้นเพื่อให้คณาจารย์ในภาควิชาฯ ได้ให้แนวคิดก่อน 
และ หลังการฝึกงาน อันจะเป็นประโยชน์ต่อการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาไปแล้ว 
 

8. วัตถุประสงค ์
1.  เพื่อให้นิสิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษ มีความพร้อมก่อนการฝึกงาน และได้น าเสนอผลการฝึกงาน 
2. เพื่อให้นิสิตได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ฝึกงาน และได้รับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการท างานในสถานประกอบการ

จากท้ังอาจารย์และรุ่นพ่ี 
3. เพื่อให้นิสิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ได้รับฟังค าแนะน าเกี่ยวกับการใช้ชีวิตท างานจากคณาจารย์ในภาควิชา 

 

9.  เป้าหมายของโครงการ 
     9.1. เป้าหมายการด าเนินงาน ประกอบด้วย  
 กิจกรรม สัมมนาก่อนฝึกงาน 
 1. อาจารย/์บุคลากร  จ านวน  11  คน 
 2. นิสิต  จ านวน  50 คน 

กิจกรรม สัมมนาหลังฝึกงาน 
 1. อาจารย/์บุคลากร  จ านวน  11  คน 
 2. นิสิต  จ านวน  50  คน 
 

9.2. กิจกรรม/เนื้อหาท่ีจะด าเนินการ 

 กิจกรรม สัมมนาก่อนฝึกงาน 
1. จัดท าโครงการและขออนุมัติโครงการ   
2. ข้ันตอนการเตรียมงาน   
    - ภาควิชาฯ จัดเตรียมเอกสารส าหรับผู้เข้าร่วมโครงการ 
    - อาจารย์นิเทศก์แนะน านิสิตในเรื่องต่างๆก่อนการออกฝึกงาน  
3. ด าเนินการจัดท าโครงการ   
4. จัดท าสรุปและประเมินผลโครงการ   
 
 
  



  
 

กิจกรรม สัมมนาหลังฝึกงาน 
1. จัดท าโครงการและขออนุมัติโครงการ   
2. ข้ันตอนการเตรียมงาน   
    - นิสิตปี 4 จัดบอร์ดและเตรียมการน าเสนอ  
3. ด าเนินการจัดท าโครงการ   
4. จัดท าสรุปและประเมินผลโครงการ    
  

10. งบประมาณด าเนินการ  
กิจกรรม สัมมนาก่อนฝึกงาน 
งบประมาณรายได้คณะ จ านวน  5,000 บาท  กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานจัดการศึกษาสาขา

มนุษยศาสตร์ ภาควิชาภาษาอังกฤษ หมวดเงินอุดหนุน  โครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน  โครงการสหกิจศึกษาและฝึกงาน 
(NU-มน-05-071) 

รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
1. ค่าถ่ายเอกสาร      300    บาท 
2. ค่าอาหารว่าง                 4,500    บาท 
3. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ         200    บาท          

  รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น             5,000   บาท 
หมายเหตุ ทุกรายการถัวเฉลี่ย 

 

กิจกรรม สัมมนาหลังฝึกงาน 
งบประมาณรายได้คณะ จ านวน  5,000 บาท  กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานจัดการศึกษาสาขา

มนุษยศาสตร์ ภาควิชาภาษาอังกฤษ หมวดเงินอุดหนุน  โครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน  โครงการสหกิจศึกษาและฝึกงาน 
(NU-มน-05-071) 

รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
1.  ค่าถ่ายเอกสาร      300    บาท 
2. ค่าอาหารว่าง               4,500    บาท 
3. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการ         200    บาท 
 รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น             5,000    บาท 

หมายเหตุ ทุกรายการถัวเฉลี่ย 
 

11. ขั้นตอนและแผนการด าเนินงาน   (PDCA)  
กิจกรรม สัมมนาก่อนฝึกงาน 

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.จัดท าและขออนุมตัิโครงการ   
2.ขั้นตอนการเตรียมงาน 

            

ขั้นด าเนินการ (D) 
1.  ด าเนินการจัดท าโครงการ 

            

ขั้นสรุปและประเมินผล (C)  
1.ประเมินและสรุปผลโครงการ 

            



  
 

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. 

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)  
1.ประชุมเพื่อหาแนวทางการปรับปรุง
เพื่อการจัดกิจกรรมในคราวถัดไป 

            

 
กิจกรรม สัมมนาหลังฝึกงาน 

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.จัดท าและขออนุมตัิโครงการ   
2.ขั้นตอนการเตรียมงาน 

            

ขั้นด าเนินการ (D) 
1.  ด าเนินการจัดท าโครงการ 

            

ขั้นสรุปและประเมินผล (C)  
1.ประเมินและสรุปผลโครงการ 

            

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A) 
1.ประชุมเพื่อหาแนวทางการปรับปรุง
เพื่อการจัดกิจกรรมในคราวถัดไป 

            

 

12.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 
กิจกรรม สัมมนาก่อนฝึกงาน 

1.  วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม          เดือนธันวาคม 2557  
2.  สถานท่ีจัดกิจกรรม     มหาวิทยาลยันเรศวร   
 

กิจกรรม สัมมนาหลังฝึกงาน 
1.  วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม          เดือนพฤษภาคม 2558  
2.  สถานท่ีจัดกิจกรรม     มหาวิทยาลยันเรศวร   
     

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
กิจกรรม สัมมนาก่อนฝึกงาน 

1. นิสิตได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับสถานท่ีฝึกงาน และได้รับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการท างานจากอาจารย์และรุ่นพ่ี 
2. นิสิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ได้รับฟังค าแนะน าเกี่ยวกับการใช้ชีวิตท างานจากคณาจารย์ในสาขา 

กิจกรรม สัมมนาหลังฝึกงาน 
1. นิสิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษ  ช้ันปีท่ี 4 ได้น าเสนอผลการฝึกงาน 
2. คณาจารย์ได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับสถานท่ีฝึกงาน ซึ่งสามารถเป็นข้อมูลแนะน านิสิตรุ่นต่อไปได้ 
 

14. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPI) 
กิจกรรม สัมมนาก่อนฝึกงาน 

ปริมาณ คุณภาพ เวลา ต้นทุน 
จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ
ทั้งหมดไมต่่ ากว่าร้อยละ 70 
ของจ านวนเต็มที่ตั้งไว ้

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการเกดิ
ความพึงพอใจในโครงการใน
ภาพรวมโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับด ี

โครงการด าเนินการเสร็จสิ้น
ภายในกรอบเวลาที่ก าหนด 

โครงการมีการเบิกจ่ายไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว ้

 
 



  
 

กิจกรรม สัมมนาหลังฝึกงาน 
ปริมาณ คุณภาพ เวลา ต้นทุน 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ
ทั้งหมดไมต่่ ากว่าร้อยละ 70 
ของจ านวนเต็มที่ตั้งไว ้

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการเกดิ
ความพึงพอใจในโครงการใน
ภาพรวมโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับด ี

โครงการด าเนินการเสร็จสิ้น
ภายในกรอบเวลาที่ก าหนด 

โครงการมีการเบิกจ่ายไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว ้

 

15. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.................        สมศ.   ตัวช้ีวัดที่.................         
 สกอ.    ตวัช้ีวัดที่.....2.........        สงป.   ตัวช้ีวัดที่................. 

 
16. การติดตามและประเมินผลโครงการ  (โปรดระบุให้ชัดเจน)  

กิจกรรม สัมมนาก่อนฝึกงาน 
1. ประเมินจากความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการ 
2. จัดประชุมเพื่อการแนวทางปรบัปรุงในการจัดโครงการครั้งต่อไป 

กิจกรรม สัมมนาหลังฝึกงาน 
1. ประเมินจากความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการ 
2. จัดประชุมเพื่อการแนวทางปรบัปรุงในการจัดโครงการครั้งต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์ 

 
1.  ชื่อโครงการ (ระดับ 1)    โครงการบริหารจัดการหลักสูตร 

2. ชื่อโครงการ (ระดับ 2)     โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาเอก สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

3.  รหัสโครงการ       NU-มน-05-072 

4.  ความสอดคล้องกับพันธกิจ 
      การผลิตบณัฑติ         การวิจัย 
     การบริการวิชาการแก่สังคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
     การบริหารจัดการ(ในกรณีโครงการดังกลา่วไมส่อดคล้องกับพันธกิจ 1-4)(พันธกิจหลัก) 
5.  ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ 
5.1  ประเด็นยุทธศาสตรม์หาวิทยาลัย  
 เป็นเลิศทางการวจิัย (กลยุทธ์ท่ี........มาตรการ.........)    
  ผลิตบณัฑิตมีคุณภาพ ท างานได้รับค่าตอบแทนสูง (กลยุทธ์ที่....2...มาตรการ....3.3....)    
 ความสัมพันธ์กับศิษยเ์ก่าอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน (กลยุทธ์ที่.......มาตรการ.........)    

  ระบบบริหารในหลักธรรมาภบิาลและโปร่งใสตรวจสอบได้ (กลยุทธ์ที่ ......... มาตรการ ......)   
5.2  ประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะ/หน่วยงาน (ถ้ามี) 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่.......2.....กลยุทธ์ที่..2... มาตรการที่....1... 

5.3 อัตลักษณ์นสิิต 5 ก** (บังคับกรอก ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 กรณีทีส่อดคล้องกับอัตลักษณ์บัณฑติ) 
         ไม่มี 
5.4 บริการวิชาการ (กรณีโครงการที่ด าเนินงานตามพันธกิจที่ 3 ด้านบรกิารวิชาการ) ** 
         ไม่มี 
 

6.  ผู้รับผิดชอบ  
6.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ  ภาควชิาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์     
6.2 ผู้รับผิดชอบ    ดร. ท ารงลักษณ์ เอื้อนครินทร ์ โทร  2029 
6.3 ผู้ประสานงาน  นางสาวจิรัชยา  เปรญิกุล     โทร  2048 
6.4 ผู้รายงานผล ดร. ท ารงลักษณ์ เอื้อนครินทร ์ โทร  2029 

 

 7. หลักการและเหตุผล 
 เนื่องจากสภาวะปัจจุบันมีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาและเป็นไปอย่างรวดเร็ว จึงจ าเป็นต้องมีการปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตรให้มีความทันสมัย  ตอบสนองความต้องการของนิสิตและสังคมในภาวะปัจจุบัน   สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงและ
เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) 
 

8. วัตถุประสงค ์
1.  เพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัยและตอบสนองความต้องการของนิสิตและสังคมในภาวะปัจจุบันสอดคล้องกับความ

เปลี่ยนแปลงของแต่ละสาขาวิชา และเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ TQF 

 

9.  เป้าหมายของโครงการ 
     9.1. เป้าหมายการด าเนินงาน ประกอบด้วย  
 1. อาจารย/์บุคลากร  จ านวน  7 คน 
  



  
 

9.2. กิจกรรม/เนื้อหาท่ีจะด าเนินการ 
1. ด าเนินการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้มีความทันสมัย  ตอบสนองความต้องการของนิสิตและสังคมในภาวะ

ปัจจุบัน    
  

10. งบประมาณด าเนินการ  
งบประมาณรายได้คณะ จ านวน 14,000 บาท  กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานจัดการศึกษาสาขา

มนุษยศาสตร์ ภาควิชาภาษาอังกฤษ หมวดเงินอุดหนุน โครงการบริหารจัดการหลักสูตร โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรระดับ
ปริญญาเอก สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (NU-มน-05-072) 

รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
1. ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ   6,000    บาท 
2. ค่าเดินทางของผู้ทรงคุณวุฒิ               4,000    บาท 
3. ค่าที่พักของผู้ทรงคุณวุฒิ               1,850    บาท  
4. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลา     400    บาท 
5. ค่าเลี้ยงรับรอง                1,600    บาท 
6. ค่าอากรแสตมป์             150    บาท  
 รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น           14,000   บาท 

หมายเหตุ ทุกรายการถัวเฉลี่ย 
รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ)(ปรับใหม่) 

1. ค่าเช่าสถานท่ี   7,600    บาท 
2. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัิงานนอกเวลา    400   บาท 
5. ค่าอาหารกลางวัน   4,000    บาท 
6. ค่าอาหารว่าง        2,000    บาท  

 รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น             14,000   บาท 
หมายเหตุ ทุกรายการถัวเฉลีย่ 
 

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. เขียนโครงการ 
2. การขออนุมัติโครงการ 

            

ขั้นด าเนินการ (D) 
1. การประชาสมัพันธ์โครงการ 
2. ด าเนินโครงการ 

 
 

           

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. ประเมินผลโครงการ 
2. สรุปโครงการส่งคณะฯ 

            

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A) 
1. น าผลสรุปการด าเนินงานมาประเมิน
เพื่อวางแผนการท างานในปีถัดไป 

            

 

12.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 



  
 

1.  วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม          เดือนมกราคม 2558  
2.  สถานท่ีจัดกิจกรรม     มหาวิทยาลยันเรศวร   

      

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. หลักสูตรได้รับการปรับปรุงหรือพัฒนา ผ่านกระบวนการกลั่นกรองต่างๆ ก่อนการน าเสนอในระดับที่สูงขึ้น 
 
 
 
 

14. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPI) 
ปริมาณ คุณภาพ เวลา ต้นทุน 

หลักสตูรได้รับการปรบัปรุง 
หรือพัฒนา 

หลักสตูรผ่านการกลั่นกรอง
จากคณะกรรมการปรับปรุง
หลักสตูร เพื่อน าเสนอในส่วนท่ี
เกี่ยวข้องต่อไป 

สามารถด าเนินโครงการได้ใน
ระยะเวลาที่ก าหนด 

สอดคล้องกับงบประมาณที่ตั้งไว ้

 

15. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.................        สมศ.   ตัวช้ีวัดที่.................         
 สกอ.    ตวัช้ีวัดที่.....2……….       สงป.   ตัวช้ีวัดที่................. 

 
16. การติดตามและประเมินผลโครงการ  (โปรดระบุให้ชัดเจน)  

1. หลักสูตรที่ไดร้ับการปรับปรุงและพัฒนา ผ่านการกลั่นกรองในระดับสูงขึ้น ผ่านภาควิชาฯ คณะฯ และผา่นสภามหาวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์ 

 

1.  ชื่อโครงการ (ระดับ 1)    โครงการกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต 

2. ชื่อโครงการ (ระดับ 2)     โครงการส่งเสริมด้านวิชาการและทักษะชีวิต 

   กิจกรรม แข่งขันทางวิชาการ 
   กิจกรรม The Road to Be Taken  
3.  รหัสโครงการ      NU-มน-05-073 

4.  ความสอดคล้องกับพันธกิจ 
      การผลิตบณัฑติ         การวิจัย 
      การบริการวิชาการแก่สังคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
     การบริหารจัดการ(ในกรณีโครงการดังกลา่วไมส่อดคล้องกับพันธกิจ 1-4)(พันธกิจหลัก) 
5.  ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ 
5.1  ประเด็นยุทธศาสตรม์หาวิทยาลัย  
 เป็นเลิศทางการวิจยั (กลยุทธ์ที่....1....มาตรการ....1.4.....)    
  ผลิตบณัฑิตมีคุณภาพ ท างานได้รับค่าตอบแทนสูง (กลยุทธ์ที่....2...มาตรการ....4.2....)    
 ความสัมพันธ์กับศิษยเ์ก่าอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน (กลยุทธ์ที่.......มาตรการ.........)    

  ระบบบริหารในหลักธรรมาภบิาลและโปร่งใสตรวจสอบได้ (กลยุทธ์ที่ ......... มาตรการ ......)   
5.2  ประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะ/หน่วยงาน (ถ้ามี) 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่.......2.....กลยุทธ์ที่..3... มาตรการที่....4... 

5.3 อัตลักษณ์นสิิต 5 ก** (บังคับกรอก ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 กรณีทีส่อดคล้องกับอัตลักษณ์บัณฑติ) 
         มี 

ประเภทอัตลักษณ ์ ตัวชี้วัด 
    เก่งงาน  ความสามารถในการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพอย่างสร้างสรรค์ 

     มีความรับผิดชอบ กล้าหาญ เสียสละ อดทน ขยันหมั่นเพียร มุ่งมั่นสู่ความส าเร็จ 
     มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสารสนเทศได้เป็นอย่างดี 
     มีจรรยายบรรณในวิชาชีพ 

    เก่งคน      มีมนุษยสัมพันธ์ทั้งการพูด และการวางตัว 
     มีจิตสาธารณะ 
     มีความสามารถท างานท่ีเป็นทมี 
     มีความเข้าใจตนเองและผู้อื่น 

 เก่งคิด      มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค ์
     ใฝ่เรียนรู ้
 ทัศนคติเชิงบวก 
     ผลงานนวัตกรรม 

 เก่งครองชีวิต  มีพฤติกรรมทีด่ีในการเรียน 
     มีพฤติกรรมที่ดีในการใช้ชีวิต (ปลอดอบายมุข) 

    เก่งพิชิตปัญหา      มีความสามารถในการแก้ปัญหาส่วนตัว 
     มีความสามารถในการแก้ปัญหาการงาน 

 

5.4 บริการวิชาการ (กรณีโครงการที่ด าเนินงานตามพันธกิจที่ 3 ด้านบรกิารวิชาการ) ** 
         มี 



  
 

5.4.1 เป้าหมายตัวช้ีวัด 
เป้าหมายตัวบง่ชี ้ เชิงปรมิาณ เชิงคุณภาพ เชิงเวลา เชิงต้นทุน 
   ผลผลิต จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่

ต่ ากว่า ร้อยละ 60 ของ
จ านวนเต็มที่ตั้งไว ้

ความพึงพอใจของผู้รับบริการใน
กระบวนการให้บริการ  โดยรวม
อยู่ในระดับด ี

โครงการแล้ว
เสร็จภายใน
ระยะเวลาที่
ก าหนด 

ค่าใช้จ่ายของการ
บริการวิชาการ 
ตามงบประมาณที่
ได้รับจัดสรรไมเ่กิน
งบประมาณที่ตั้งไว้
คือ 40,000บาท 

  
  

5.4.2 การบูรณาการโครงการบริการวิชาการแก่สังคม เข้ากับการเรยีนการสอนและการวิจัย (โปรดใสเ่ครื่องหมาย  ในตัวช้ีวัด
และเป้าหมายภายใตโ้ครงการ ตอบได้มากกว่า 1) 

  จ านวนหน่วยงานหรือชุมชนที่น ารายงานผลการด าเนินงานไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 1   หน่วยงานหรือชุมชน             
ระบุช่ือหน่วยงานหรือชุมชน นิสิตที่เข้าร่วมโครงการ 
 

6.  ผู้รับผิดชอบ  
6.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ  ภาควชิาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์     
6.2 ผู้รับผิดชอบ    ดร. ท ารงลักษณ์ เอื้อนครินทร ์ โทร  2029 
6.3 ผู้ประสานงาน  นางสาวจิรัชยา  เปรญิกุล     โทร  2048 
6.4 ผู้รายงานผล ดร. ท ารงลักษณ์ เอื้อนครินทร ์ โทร  2029 

 

 7. หลักการและเหตุผล 
 เป็นที่ทราบกันดีว่า ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลที่ส าคัญมากท่ีสุดภาษาหนึ่ง เป็นประตูสู่โลกกว้าง สู่สหความรู้อันน าไปสู่การ
พัฒนาและความเจริญ ดังนั้นการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ จึงเป็นการสร้างหนทางสู่ประตูแห่งความส าเร็จให้แก่ตนเอง อย่างไรก็ตาม
เส้นทางการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ในบริบทของสังคมไทย มิได้โรยด้วยกลีบกุหลาบเสมอไป ด้วยปัจจัยทั้งภายนอกและภายใน ปัจจัย
ภายในที่ส าคัญประการหนึ่ง คือการสร้างแรงบันดาลใจ และแรงจูงใจให้ตนเอง ท่ีจะพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของตน ให้ดีขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง และสามารถน าไปใช้ในการสื่อสารกับชาวต่างชาติ รวมทั้งเพื่อการศึกษาค้นคว้าในระดับที่สูงขึ้นและลุ่มลึกต่อไปได้อย่างมี
ประสิทธิภาพในที่สุด การสร้างแรงบันดาลใจประการหนึ่ง คือการได้มีโอกาสได้ รับฟังค าแนะน า จากผู้ที่ประสบความส าเร็จในการ
เรียนและการใช้ภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะจากผู้ที่เป็นท่ีรู้จักในวงสังคม ภาควิชาภาษาอังกฤษ ตระหนักในความส าคัญในเรื่องนี้ จึงได้
จัดท าโครงการพัฒนานิสิตนี้ขึ้นมา โดยมุ่งหวังให้นิสิตได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาพัฒนาภาษาอังกฤษของตนเอง และได้รับ
แรงบันดาลใจจากผู้ที่มีช่ือเสียงในแวดวงผู้ใช้ภาษาอังกฤษ 
 

8. วัตถุประสงค ์
1.  เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษให้แก่นิสิตภาควิชาการภาษาอังกฤษ โดยการเชิญวิทยากรที่เป็นที่รู้จัก

ในวงสังคม มาให้ความรู้ และแบ่งปันประสบการณ์การเรียนและการใช้ภาษาอังกฤษ 
2.  เพื่อเปิดโลกทัศน์ของนิสิตให้กว้างไกล โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างวิทยากรและนิสิต และระหว่างนิสิตด้วยกันเอง 
3.  เพื่อเตรียมความพร้อมด้านการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนิสิต เพื่อเข้าสู่บริบทการเรียนการท างานของประชาคม 

ASEAN   
4.  เพื่อเป็นการสนองตอบต่อตัวบ่งช้ีเรื่องการเชิญวิทยากรมาบรรยายในรายวิชาที่เปิดสอน 

 

9.  เป้าหมายของโครงการ 
     9.1. เป้าหมายการด าเนินงาน ประกอบด้วย  

กิจกรรม แข่งขันทางวิชาการ 
 1. อาจารย/์บุคลากร  จ านวน  2 คน 
 2. นิสิต   จ านวน  5 คน 



  
 

 กิจกรรม The Road to Be Taken  
 1. อาจารย/์บุคลากร  จ านวน   10   คน 
 2. นิสิต   จ านวน  110  คน 
 

9.2. กิจกรรม/เนื้อหาท่ีจะด าเนินการ 
กิจกรรม แข่งขันทางวิชาการ 

1.  คัดเลือกนิสิตตัวแทนท่ีจะไปแข่งขัน 
2.  ท าการฝึกซ้อมนิสิตตัวแทนท่ีจะไปแข่งขัน 
3.  น านิสิตไปแข่งขัน 

กิจกรรม The Road to Be Taken  
1. เชิญวิทยากรที่เป็นที่รู้จักในวงสังคม มาให้ความรู้ และแบ่งปันประสบการณ์การเรียนและการใช้ภาษาอังกฤษ 
2. ประเมินผลการด าเนินงาน และสรุปผลเสนอภาควิชาและคณะเพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนานิสิตต่อไป 
  

10. งบประมาณด าเนินการ  
กิจกรรม แข่งขันทางวิชาการ 
งบประมาณรายได้คณะ จ านวน 12,000 บาท  กองทุนกิจการนิสิต แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานจัดการศึกษาสาขา

มนุษยศาสตร์ ภาควิชาภาษาอังกฤษ หมวดเงินอุดหนุน โครงการกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต โครงการส่งเสริมด้านวิชาการและทักษะชีวิต              
(NU-มน-05-073) 

รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
1. ค่าเช่าเหมารถพร้อมน้ ามันเช้ือเพลิง         4,400 บาท 
2.  ค่าเบี้ยเลี้ยงอาจารย์                2,000  บาท 
3.  ค่าที่พักอาจารย์           700  บาท 
4.  ค่าที่พักนิสิต          1,200  บาท  
5.  ค่าเบี้ยเลี้ยงนิสิต     1,200     บาท 
6. ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกเวลา    500      บาท  
 รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น           12,000    บาท 

หมายเหตุ ทุกรายการถัวเฉลี่ย 
 

กิจกรรม The Road to Be Taken  
งบประมาณรายได้คณะ จ านวน 40,000 บาท  กองทุนกิจการนิสิต แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานจัดการศึกษาสาขา

มนุษยศาสตร์ ภาควิชาภาษาอังกฤษ หมวดเงินอุดหนุน โครงการกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต โครงการส่งเสริมด้านวิชาการและทักษะชีวิต              
(NU-มน-05-073) 

รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
1. ค่าบรรยายของวิทยากร               16,000 บาท 
2.  ค่าเดินทาง     8,000 บาท 
3.  ค่าเลี้ยงรับรอง    4,000 บาท 
4.  ค่าที่พัก     3,000 บาท 
5.  ค่าอาหารว่าง    8,000 บาท 
6.  ค่าถ่ายเอกสาร      1,000     บาท 
 รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น           40,000    บาท 

หมายเหตุ ทุกรายการถัวเฉลี่ย 
 



  
 

11. ขั้นตอนและแผนการด าเนินงาน   (PDCA)  
กิจกรรม แข่งขันทางวิชาการ 

รายการ 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) 
- ขออนุมัติจัดท าโครงการ 
- คัดเลือกนิสติตัวแทนท่ีจะไปแข่งขัน 
- ท าการฝึกซ้อมนสิิตตัวแทนท่ีจะไป
แข่งขัน 

            

ขั้นด าเนินการ (D) 
- น านิสิตไปแข่งขัน 
- นิสิตเขียนรายงานการแข่งขัน 

            

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
- สรุปผลโครงการ 

            

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A) 
- ประชุมเพื่อหาแนวทางการปรับปรุง
เพื่อการจัดกิจกรรมในปีถัดไป 

            

 
กิจกรรม The Road to Be Taken  

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. จัดท าโครงการและขออนุมตัิ
โครงการ   
2. ขั้นตอนการเตรยีมงาน  
  - เชิญวิทยากร  
  - ประชาสมัพันธ์โครงการ 

            

ขั้นด าเนินการ (D) 
1.ด าเนินการจดัท าโครงการตามการ
ด าเนินงาน   

            

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1.ประเมินผล สรุปโครงการ 

            

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A) 
1.ประชุมเพื่อหาแนวทางการปรับปรุง
เพื่อการจัดกิจกรรมในคราวถัดไป 

            

 
12.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 

กิจกรรม แข่งขันทางวิชาการ 
1.  วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม          เดือนตุลาคม 2557 – เดือนกันยายน 2558  
2.  สถานท่ีจัดกิจกรรม     มหาวิทยาลยันเรศวร และ สถาบนัการศึกษาในประเทศท่ีจัดการแข่งขัน 

   
 
 
 
 



  
 

กิจกรรม The Road to Be Taken  
1.  วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม          วันท่ี 1 สิงหาคม 2558 ถึง วันท่ี 25 กันยายน 2558  
2.  สถานท่ีจัดกิจกรรม     มหาวิทยาลยันเรศวร      

      

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
กิจกรรม แข่งขันทางวิชาการ 

1. นิสิตได้รับการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษกับสถาบันอื่น รู้ข้อจ ากัดของตัวเองและแนวทางในการพัฒนาในอนาคต 
2. นิติมีความมั่นใจ ปฏิภาณไหวพริบ การตัดสินใจ และการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า 
3. นิสิตได้มีโอกาสเปิดโลกทัศน์ให้กว้างไกล 
4. นิสิตมีโอกาสในการได้แลกเปลี่ยนความรู้และทัศนคติระหว่างสถาบันการศึกษา  
5. คณาจารย์มีโอกาสเปิดโลกทัศน์และวางแนวทางในการท าวิจัยเกี่ยวกับการแข่งขันทางวิชาการของนิสิต เช่นปัจจัยต่อการ

ได้รับรางวัล ความรู้ความสามารถเฉพาะทางที่เป็นประโยชน์ต่อการแข่งขัน เป็นต้น 

กิจกรรม The Road to Be Taken  
1. นิสิตได้รับแรงบันดาลใจในการเรียนรูภ้าษาอังกฤษมากข้ึน 
2. นิสิตมีโลกทัศน์ท่ีกว้างไกลขึ้น 
3. นิสิตมีความมั่นใจมากข้ึนในการเตรียมตัวเข้าสู่บริบทการเรียนการท างานของประชาคม ASEAN   

 

14. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPI) 
กิจกรรม แข่งขันทางวิชาการ 

ปริมาณ คุณภาพ เวลา ต้นทุน 
จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ
ทั้งหมดไมต่่ ากว่าร้อยละ 70 
ของจ านวนเต็มที่ตั้งไว ้

นิสิตผูเ้ข้าร่วมแข่งขันเกิดความ
ตั้งใจในการพัฒนา
ภาษาอังกฤษให้ดียิ่งขึ้นไป  

โครงการด าเนินการเสร็จสิ้น
ภายในกรอบเวลาที่ก าหนด 

โครงการมีการเบิกจ่ายไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว ้

 

กิจกรรม The Road to Be Taken  
ปริมาณ คุณภาพ เวลา ต้นทุน 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ
ทั้งหมดไมต่่ ากว่าร้อยละ 60 
ของจ านวนเต็มที่ตั้งไว ้

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการเกดิ
ความพึงพอใจในโครงการใน
ภาพรวมโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับด ี

โครงการด าเนินการเสร็จสิ้น
ภายในกรอบเวลาที่ก าหนด 

โครงการมีการเบิกจ่าย 
ไม่เกินงบประมาณที่ตั้งไว ้

 

15. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.................         สมศ.   ตัวช้ีวัดที่.................         
 สกอ.    ตวัช้ีวัดที่.....2/3…..         สงป.   ตัวช้ีวัดที่................. 

 
16. การติดตามและประเมินผลโครงการ  (โปรดระบุให้ชัดเจน)  

กิจกรรม แข่งขันทางวิชาการ 
1. ประเมินจากรายงานการไปแข่งขันของนิสิต 
2. จัดประชุมเพื่อการแนวทางปรบัปรุงในการจัดโครงการปตี่อไป 

กิจกรรม The Road to Be Taken  
1. ประเมินจากแบบสอบถามความพึงพอใจ 

 
 
 



  
 

โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์ 

 

1.  ชื่อโครงการ (ระดับ 1)    โครงการบริการวิชาการแก่สังคม 

2. ชื่อโครงการ (ระดับ 2)     โครงการบริการวิชาการ 

3.  รหัสโครงการ      NU-มน-05-074 

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.......3.....กลยุทธ์ที่..1... มาตรการที่....2... 

5.3 อัตลักษณ์นสิิต 5 ก** (บังคับกรอก ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 กรณีทีส่อดคล้องกับอัตลักษณ์บัณฑติ) 
         มี 

ประเภทอัตลักษณ ์ ตัวชี้วัด 
เก่งงาน  ความสามารถในการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพอย่างสร้างสรรค์ 

 มีความรับผิดชอบ กล้าหาญ เสียสละ อดทน ขยันหมั่นเพียร มุ่งมั่นสู่ความส าเร็จ 
 มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสารสนเทศได้เป็นอย่างดี 
 มีจรรยายบรรณในวิชาชีพ 

เก่งคน  มีมนุษยสัมพันธ์ทั้งการพูด และการวางตัว 
     มีจิตสาธารณะ 
     มีความสามารถท างานท่ีเป็นทมี 
 มีความเข้าใจตนเองและผู้อื่น 

เก่งคิด  มีความคิดริเริม่สร้างสรรค ์
     ใฝ่เรียนรู ้
 ทัศนคติเชิงบวก 
     ผลงานนวัตกรรม 

เก่งครองชีวิต  มีพฤติกรรมทีด่ีในการเรียน 
     มีพฤติกรรมที่ดีในการใช้ชีวิต (ปลอดอบายมุข) 

เก่งพิชิตปัญหา  มีความสามารถในการแก้ปญัหาส่วนตัว 
 มีความสามารถในการแก้ปญัหาการงาน 

 
5.4 บริการวิชาการ (กรณีโครงการที่ด าเนินงานตามพันธกิจที่ 3 ด้านบรกิารวิชาการ) ** 
         ไม่มี 
 
 
 



  
 

6.  ผู้รับผิดชอบ  
6.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ  ภาควชิาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์     
6.2 ผู้รับผิดชอบ    อาจารย์พัฒน์ วัฒนสินธุ์      โทร 2024 
6.3 ผู้ประสานงาน  นางสาวจิรัชยา เปริญกลุ    โทร 2048 
6.4 ผู้รายงานผล อาจารย์พัฒน์ วัฒนสินธุ์      โทร 2024 

 

 7. หลักการและเหตุผล 
 การบริการทางวิชาการแก่สังคมเป็นหนึ่งในภารกิจหลักของภาควิชาภาษาอังกฤษ ซึ่งได้ให้บริการในรูปแบบต่างๆ            
ตามความถนัดและความเช่ียวชาญ ในปีนี้ ภาควิชาภาษาอังกฤษ ได้ร่วมมือกับสถาบันการศึกษาภายนอกคือ โรงเรียนศรีสวัสดิ์              
วิทยาคาร จังหวัดน่าน  ซึ่งจะได้น านักเรียนห้องพิเศษภาษาอังกฤษ มาอบรมภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยนเรศวร และท ากิจกรรม
ร่วมกับนิสิตในภาควิชา เพื่อเป็นการเพิ่มพูนทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของนิสิต ท าให้นิสิตเห็นความส าคัญต่อการมีจิตแห่ง             
การให้บริการ และภาควิชาสามารถบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมสู่การเรียนการสอน กับงานวิจัย 
 

8. วัตถุประสงค ์
1.  เพื่อให้บริการวิชาการแก่สังคม 
2.  เพื่อบูรณาการงานวิชาการกับการเรยีนการสอน และการวิจัย และมีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงงานด้านบริการวิชาการ

กับการเรยีนการสอน และการวิจยั 
 

9.  เป้าหมายของโครงการ 
     9.1. เป้าหมายการด าเนินงาน ประกอบด้วย  
 1. นิสิตหลักสูตร ศศ.บ  ศศ. ม  และ ศศ.ด  ทุกช้ันปี    จ านวน  62  คน 
 คณาจารย์สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  ศิษย์เก่า และ บุคคลภายนอก   

9.2. กิจกรรม/เนื้อหาท่ีจะด าเนินการ 
1. จัดอบรมภาษาอังกฤษแก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษา 
2. จัดกิจกรรมทางวิชาการ โดยนิสิตภาควิชาภาษาอังกฤษให้กับนักเรียน 
3. บูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคม กับการเรียนการสอน และการวิจัย  
 

10. งบประมาณด าเนินการ  
งบประมาณรายได้คณะ จ านวน 5,000 บาท  กองทุนบริการวิชาการ แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม งานบริการวิชาการแก่ชุมชน

ภาควิชาภาษาอังกฤษ หมวดเงินอุดหนุน โครงการบริการวิชาการแก่สังคม โครงการบริการวิชาการ (NU-มน-05-074) 
รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 

1. ค่าตอบแทนวิทยากรบรรยาย      1,500 บาท 
2. ค่าเช่าห้องเรียน        1,000  บาท 
3. ค่าถ่ายเอกสาร และ ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบการบรรยาย  1,300 บาท 
4. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ     1,200 บาท 
 รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น                5,000  บาท 

หมายเหตุ ทุกรายการถัวเฉลี่ย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

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. ประชุมอาจารยผ์ู้รบัผิดชอบ 
2. ขออนุมัติจัดท าการโครงการ 
3. เชิญวิทยากร 
4. ประชาสัมพันธ์โครงการ 

            

ขั้นด าเนินการ (D) 
1. วิทยากรบรรยาย 
2. แจกแบบประเมินโครงการ 

            

ขั้นสรุปและประเมินผล (C)  
1. สรุปผลโครงการ 

            

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)  
1. ประชุมเพื่อหาแนวทางการปรบัปรุง
เพื่อการจัดกิจกรรมในปีถัดไป 

            

 

12.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 
1.  วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม          เดือนมกราคม 2558                 
2.  สถานท่ีจัดกิจกรรม     มหาวิทยาลยันเรศวร              

      

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. นิสิตได้ตระหนักถึงบทบาทส าคัญของการบริการวิชาการสู่สังคม 
2. ภาควิชาฯ สามารถบูรณาการการบริการวิชาการสู่สังคมกับการเรียนการสอน และอาจพัฒนาเป็นการวิจัย 
 

14. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPI) 
ปริมาณ คุณภาพ เวลา ต้นทุน 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ
ทั้งหมดไมต่่ ากว่าร้อยละ 70 
ของจ านวนเต็มที่ตั้งไว ้

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความพึงพอใจในโครงการใน
ภาพรวมโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับด ี

โครงการด าเนินการเสร็จสิ้น
ภายในกรอบเวลาที่ก าหนด 

โครงการมีการเบิกจ่ายไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว ้

 

15. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.................         สมศ.   ตัวช้ีวัดที่.................         
 สกอ.    ตวัช้ีวัดที่.....5.........         สงป.   ตัวช้ีวัดที่................. 

 

16. การติดตามและประเมินผลโครงการ  (โปรดระบุให้ชัดเจน)  
1. ประเมินจากแบบสอบถามความพึงพอใจ 
2. จัดประชุมเพื่อการแนวทางปรบัปรุงในการจัดโครงการปตี่อไป  

 
 
 
 
 
 



  
 

โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์ 

 
1.  ชื่อโครงการ (ระดับ 1)    โครงการสนับสนุนด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

2. ชื่อโครงการ (ระดับ 2)     โครงการท านุ บ ารุง ศิลปะและวัฒนธรรม 

3.  รหัสโครงการ      NU-มน-05-075 

4.  ความสอดคล้องกับพันธกิจ 
      การผลิตบณัฑติ         การวิจัย 
      การบริการวิชาการแก่สังคม    การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
      การบริหารจัดการ(ในกรณีโครงการดังกลา่วไมส่อดคล้องกับพันธกิจ 1-4)(พันธกิจหลัก) 
5.  ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ 
5.1  ประเด็นยุทธศาสตรม์หาวิทยาลัย  
 เป็นเลิศทางการวจิัย (กลยุทธ์ท่ี........มาตรการ.........)    
  ผลิตบณัฑิตมีคุณภาพ ท างานได้รับค่าตอบแทนสูง (กลยุทธ์ที่...2....มาตรการ....4.2....)    
 ความสัมพันธ์กับศิษยเ์ก่าอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน (กลยุทธ์ที่.......มาตรการ.........)    

  ระบบบริหารในหลักธรรมาภบิาลและโปร่งใสตรวจสอบได้ (กลยุทธ์ที่ ....... มาตรการ ......)   
5.2  ประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะ/หน่วยงาน (ถ้ามี) 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่.......4.....กลยุทธ์ที่..1... มาตรการที่....1... 

5.3 อัตลักษณ์นสิิต 5 ก** (บังคับกรอก ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 กรณีทีส่อดคล้องกับอัตลักษณ์บัณฑติ) 
         มี 

ประเภทอัตลักษณ ์ ตัวชี้วัด 
 เก่งงาน      ความสามารถในการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพอย่างสร้างสรรค์ 

     มีความรับผิดชอบ กล้าหาญ เสียสละ อดทน ขยันหมั่นเพียร มุ่งมั่นสู่ความส าเร็จ 
     มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสารสนเทศได้เป็นอย่างดี 
 มีจรรยายบรรณในวิชาชีพ 

 เก่งคน  มีมนุษยสัมพันธ์ทั้งการพูด และการวางตัว 
     มีจิตสาธารณะ 
     มีความสามารถท างานท่ีเป็นทมี 
     มีความเข้าใจตนเองและผู้อื่น 

    เก่งคิด      มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค ์
     ใฝ่เรียนรู ้
     ทัศนคติเชิงบวก 
     ผลงานนวัตกรรม 

 เก่งครองชีวิต      มีพฤติกรรมที่ดีในการเรียน 
 มีพฤติกรรมทีด่ีในการใช้ชีวิต (ปลอดอบายมุข) 

    เก่งพิชิตปัญหา      มีความสามารถในการแก้ปัญหาส่วนตัว 
     มีความสามารถในการแก้ปัญหาการงาน 

 
5.4 บริการวิชาการ (กรณีโครงการที่ด าเนินงานตามพันธกิจที่ 3 ด้านบรกิารวิชาการ) ** 
         ไม่มี 
 
 
 
 



  
 

6.  ผู้รับผิดชอบ  
6.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ  ภาควชิาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร ์     
6.2 ผู้รับผิดชอบ    อาจารย์พัฒน์  วัฒนสินธุ์     โทร 2024 
6.3 ผู้ประสานงาน  นางสาวจิรัชยา  เปรญิกุล    โทร 2048 
6.4 ผู้รายงานผล อาจารย์พัฒน์  วัฒนสินธุ์     โทร 2024 

 

 7. หลักการและเหตุผล 
 พิธีไหว้ครูเป็นพิธีหนึ่งที่ศิษย์ทั้งหลายพึงกระท า และถือว่าเป็นพิธีที่ส าคัญยิ่งของการเริ่มการศึกษา ซึ่งถือปฏิบัติกันมาแต่ครั้ง
โบราณกาล และเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ศิษย์ในการเรียน การไหว้ครูนั้นได้จัดให้มีขึ้นเพื่อสื่อถึงการที่ศิษย์มีความเคารพในพระคุณ
ของครูอาจารย์ และถือเป็นโอกาสอันดีที่ศิษย์จะได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้ซึ่งได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้แขนงต่างๆ ทั้ง
ยังให้ค าแนะน า ตักเตือน และอบรมสั่งสอน เพื่อให้ศิษย์เป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติ และใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับคนอ่ืนในสังคมอย่างมี
ความสุข อีกทั้งพิธีไหว้ครูเป็นโอกาสอันดีที่นิสิตทุกช้ันปีมาพบปะรวมตัวกันในต้นปีการศึกษา ถือเป็นเรื่องส าคัญที่ต้องการย้ านิสิต 
เพื่อจะได้ปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง 
 ดังนั้น ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์ จึงได้จัดโครงการไหว้ครูขึ้นเพื่อให้นิสิตทุกระดับได้แสดงความกตัญญูกตเวที
ต่ออาจารย์ และเป็นการสืบสานประเพณีการไหว้ครูให้ด ารงสืบไป 
 

8. วัตถุประสงค ์
1. เพื่อให้นิสิตได้ระลึกถึงพระคุณอาจารย์   
2. เพื่อให้นิสิตได้แสดงออกถึงความเคารพและความกตัญญูกตเวทีต่อครูอาจารย์    
3. เพื่อให้นิสิตได้ตระหนักถึงหน้าท่ีในการศึกษาเล่าเรียน   
4. เพื่อได้สืบสานประเพณีการไหว้ครูให้ด ารงสืบไป    
5. เพื่อได้สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนิสิตกับอาจารย์และนิสิตด้วยกัน 

 

9.  เป้าหมายของโครงการ 
     9.1. เป้าหมายการด าเนินงาน ประกอบด้วย  
 1. อาจารย/์บุคลากร  จ านวน  10  คน 
 2. นิสิต  จ านวน  50  คน 

9.2. กิจกรรม/เนื้อหาท่ีจะด าเนินการ 
1. จัดท าโครงการและขออนุมัติโครงการ   
2. ขั้นตอนการเตรียมงาน   
 - ประชุมคณะกรรมการฯ วางรูปแบบโครงการ   
 - ศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลเพื่อด าเนินการจัดท าโครงการ  
       - ก าหนดสถานท่ีในการด าเนินโครงการ   
 - ติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานต่างๆ   
3. ด าเนินการจัดท าโครงการตามการด าเนินงาน   
4. จัดท าสรุปและประเมินผลโครงการ     
 

10. งบประมาณด าเนินการ  
งบประมาณรายได้คณะ จ านวน 5,000 บาท  กองทุนท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม แผนงานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม งานท านุบ ารุง

ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ภาควิชาภาษาอังกฤษ หมวดเงินอุดหนุน โครงการสนับสนุนด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม โครงการท านุ 
บ ารุง ศิลปะและวัฒนธรรม (NU-มน-05-075) 

รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
1. วัสดุท าพานไหว้ครู       1,500    บาท 
2.  ค่าถ่ายเอกสาร       500   บาท 



  
 

3.  ค่าอาหารว่าง     2,800   บาท 
4.  ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ         200    บาท  
 รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น            5,000    บาท 

หมายเหตุ ทุกรายการถัวเฉลี่ย 
 

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. จัดท าและขออนุมัตโิครงการ   
2. ข้ันตอนการเตรยีมงาน   
 - ประชุมคณะกรรมการฯ วางรูปแบบ
โครงการ   
 - ศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมลูเพื่อ
ด าเนินการจัดท าโครงการ  
 - ก าหนดสถานท่ีในการด าเนินโครงการ   
 - ติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าท่ีใน
หน่วยงานต่างๆ   

            

ขั้นด าเนินการ (D) 
1.ด าเนินการจดัท าโครงการตามการ
ด าเนินงาน   

            

ขั้นสรุปและประเมินผล (C)  
1.ประเมินผล สรุปโครงการ 

            

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)  
1.ประชุมเพื่อหาแนวทางการปรับปรุง
เพื่อการจัดกิจกรรมในปีถัดไป 

            

 

12.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 
1.  วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม          เดือนสิงหาคม 2558  
2.  สถานท่ีจัดกิจกรรม     มหาวิทยาลยันเรศวร 

      

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. นิสิตได้ระลึกถึงพระคุณอาจารย์   
2. นิสิตได้แสดงออกถึงความเคารพและความกตัญญูกตเวทีต่ออาจารย์    
3. นิสิตได้ตระหนักถึงหน้าท่ีในการศึกษาเล่าเรียน   
4. ได้สืบสานประเพณีการไหว้ครูให้ด ารงสืบไป    
5. ได้สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนิสิตกับอาจารย์และนิสิตด้วยกันเอง    

 

14. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPI) 
ปริมาณ คุณภาพ เวลา ต้นทุน 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ
ทั้งหมดไมต่่ ากว่าร้อยละ 70 
ของจ านวนเต็มที่ตั้งไว ้

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความพึงพอใจในโครงการใน
ภาพรวมโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับด ี

โครงการด าเนินการเสร็จสิ้น
ภายในกรอบเวลาที่ก าหนด 

โครงการมีการเบิกจ่ายไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว ้

 



  
 

15. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.................        สมศ.   ตัวช้ีวัดที่.................         
 สกอ.    ตวัช้ีวัดที่.....6……….       สงป.   ตัวช้ีวัดที่................. 

 
16. การติดตามและประเมินผลโครงการ  (โปรดระบุให้ชัดเจน)  

1. ประเมินจากแบบสอบถามความพึงพอใจ 
2. จัดประชุมเพื่อการแนวทางปรบัปรุงในการจัดโครงการปตี่อไป  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนษุยศาสตร์ 

 
1.  ชื่อโครงการ (ระดับ 1)    โครงการบริหารพัฒนาบุคลากร 

2. ชื่อโครงการ (ระดับ 2)     โครงการศึกษาดูงานส าหรับบุคลากร 

3.  รหัสโครงการ      NU-มน-06-076 

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

5.  ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ 
5.1  ประเด็นยุทธศาสตรม์หาวิทยาลัย  
 เป็นเลิศทางการวจิัย (กลยุทธ์ท่ี........มาตรการ.........)    
 ผลิตบณัฑติมีคณุภาพ ท างานได้รับค่าตอบแทนสูง (กลยุทธ์ที่.......มาตรการ........)    
 ความสัมพันธ์กับศิษยเ์ก่าอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน (กลยุทธ์ที่.......มาตรการ.........)    

  ระบบบริหารในหลักธรรมาภบิาลและโปร่งใสตรวจสอบได้ (กลยุทธ์ที่ .....4.... มาตรการ ...1.1...)   
5.2  ประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะ/หน่วยงาน (ถ้ามี) 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่.......6.....กลยุทธ์ที่..2... มาตรการที่....3... 

5.5 อัตลักษณ์นสิิต 5 ก** (บังคับกรอก ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 กรณีทีส่อดคล้องกับอัตลักษณ์บัณฑติ) 
         ไม่มี 
5.6 บริการวิชาการ (กรณีโครงการที่ด าเนินงานตามพันธกิจที่ 3 ด้านบรกิารวิชาการ) ** 
         ไม่มี 
 

6.  ผู้รับผิดชอบ  
6.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ  ภาควชิาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร ์     
6.2 ผู้รับผิดชอบ    นางสาวศรสีุดา พุ่มชม    โทร 2068 
6.3 ผู้ประสานงาน  นางสาวนิภารตัน์ อ่ิมศิลป์    โทร 2080 
6.4 ผู้รายงานผล นางสาวศรสีุดา พุ่มชม    โทร 2068 

 

 7. หลักการและเหตุผล 
 สาขาวิชาฯ มีนโยบายส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรพัฒนาตนเองในด้านวิชาการ วัฒนธรรม คุณธรรมและจริยธรรม           
โดยการศึกษาดูงาน ร่วมประชุม อบรม สัมมนาทางวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้คณาจารย์มีโอกาสเปิดโลกทัศน์  สั่ง
สมประสบการณ์  สร้างองค์ความรู้ใหม่ และมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณาจารย์ต่างสถาบัน   อันจะน าไปสู่แนวทางในการ
พัฒนาการท างาน  การจัดการเรียนการสอน   การวิจัย  การบริการทางวิชาการ   การพัฒนานิสิตและการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมและเศรษฐกิจมากยิ่งข้ัน  
 นอกจากนั้น ยังนับเป็นโอกาสที่ดีในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับอาจารย์ต่างสถาบัน อันจะน าไปสู่ความร่วมมือและสร้าง
เครือข่ายทางวิชาการกับสถาบันต่างๆต่อไป สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ภาควิชาภาษาตะวันตกจึงด าริจัดโครงการศึกษาดูงานของ
คณาจารย์ขึ้น 
 
 
 
 



  
 

8. วัตถุประสงค ์
1.  เพื่อให้คณาจารย์ได้มโีอกาสท าความรู้จัก พบปะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์และองค์ความรู้ใหม่กับคณาจารย์ต่าง

สถาบัน เปิดโลกทัศน์ให้กว้างขึ้น และสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับอาจารย์ต่างสถาบัน ส่งเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับอาจารย์
ต่างสถาบนั 

2. เพื่อให้คณาจารย์ได้เปิดโลกทัศน์ทางด้านศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิตของชุมชน  
3. เพื่อให้คณาจารย์ได้น าประโยชน์จากการศึกษาดูงาน มาปรับและประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาการท างานในด้านต่างๆ ให้ดียิ่งขึ้น 

 

9.  เป้าหมายของโครงการ 
     9.1. เป้าหมายการด าเนินงาน ประกอบด้วย  
 1. อาจารย/์บุคลากร  จ านวน  9  คน 
 

9.2. กิจกรรม/เนื้อหาท่ีจะด าเนินการ 
1. ประชุมชมรมวิชาการ เพื่อวางแผนงานและมอบหมายหน้าท่ี 
2. ด าเนินงานตามโครงการ 
3. สรุปและประเมินผลโครงการ 
 

10. งบประมาณด าเนินการ  
งบประมาณรายได้คณะ จ านวน 25,000 บาท  กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานจัดการศึกษาสาขา

มนุษยศาสตร์ ภาควิชาภาษาตะวันตก  หมวดเงินอุดหนุน  โครงการบริหารพัฒนาบุคลากร  โครงการศึกษาดูงานส าหรับบุคลากร                
(NU-มน-06-076) 

รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
1. ค่าห้องพักอาจารย์และพนักงานขับรถ  13,500 บาท 
2. ค่าเบี้ยเลี้ยง (240 บาท x 6 คน x 3 วัน)    4,320  บาท 
3. ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง      4,880 บาท 
4.  ค่าของที่ระลึก       2,000 บาท 
5.  ค่าล้าง-อัดภาพ         300 บาท  
 รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น             25,000   บาท 

หมายเหตุ ทุกรายการถัวเฉลี่ย 
 

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. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผน
งานและมอบหมายหน้าที ่

    
 

        

ขั้นด าเนินการ (D) 
1. ด าเนินงานตามโครงการ 
    - ขออนุมัติด าเนินโครงการ              
    - ประชาสัมพันธ์โครงการ 
    - ด าเนินงาน 
    - แจกแบบประเมิน 

     
 
 

       

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. ประเมินผลและสรปุโครงการ 

            



  
 

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. 
ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A) 
1. ประชุมคณะกรรมการจัดงานเพื่อ
หาแนวทางการพัฒนา 

      
 

      

 

12.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 
1.  วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม          เดือนตุลาคม 2557 - เดือนกันยายน 2558  
2.  สถานท่ีจัดกิจกรรม     ณ สถาบันอุดมศึกษาในหรือตา่งประเทศ จ านวน 2 แห่ง 
  

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. คณาจารย์ได้มีโอกาสพบปะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์และองค์ความรู้ใหม่กับคณาจารย์ต่างสถาบัน 
2. คณาจารย์เปิดโลกทัศน์ทางด้านศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิตของชุมชน 
3. คณาจารย์ได้น าสิ่งที่ได้รับรู้จากการศึกษาดูงาน มาปรับและประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาการท างานในด้านต่างๆ ให้ดียิ่งขึ้น 

 

14. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPI) 
ปริมาณ คุณภาพ เวลา ต้นทุน 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่
น้อยกว่าร้อยละ 75 ของ
จ านวนเต็มที่ตั้งไว ้

ร้อยละ 75 ของผู้เข้าร่วม
โครงการมคีวามพึงพอใจ 

โครงการด าเนินการเสร็จสิ้น
ภายในกรอบระยะเวลาที่
ก าหนด 

โครงการมีการเบิกจ่ายไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว ้

 

15. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่............................        สมศ.   ตัวช้ีวัดที่.................        
 สกอ.    ตวัช้ีวัดที.่...7...และ ..2.4...   สงป.   ตัวช้ีวัดที่................. 

 

16. การติดตามและประเมินผลโครงการ  (โปรดระบุให้ชัดเจน)  
1. ประเมินจากรายงานการด าเนินโครงการ 
2. จัดประชุมเพื่อหาแนวทางในการปรับปรุงการจัดโครงการต่อไป  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนษุยศาสตร์ 

 
1.  ชื่อโครงการ (ระดับ 1)    โครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน 

2. ชื่อโครงการ (ระดับ 2)     โครงการสหกิจศึกษาและฝึกงาน 

3.  รหัสโครงการ      NU-มน-06-077 

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

5.  ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ 
5.1  ประเด็นยุทธศาสตรม์หาวิทยาลัย  
 เป็นเลิศทางการวจิัย (กลยุทธ์ท่ี........มาตรการ.........)    
  ผลิตบณัฑิตมีคุณภาพ ท างานได้รับค่าตอบแทนสูง (กลยุทธ์ที่..2.....มาตรการ...2.2.....)    
 ความสัมพันธ์กับศิษยเ์ก่าอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน (กลยุทธ์ที่.......มาตรการ.........)    

  ระบบบริหารในหลักธรรมาภบิาลและโปร่งใสตรวจสอบได้ (กลยุทธ์ที่ ......... มาตรการ ......)   
5.2  ประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะ/หน่วยงาน (ถ้ามี) 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่.......2.....กลยุทธ์ที่..3... มาตรการที่....5... 

5.3 อัตลักษณ์นสิิต 5 ก** (บังคับกรอก ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 กรณีทีส่อดคล้องกับอัตลักษณ์บัณฑติ) 
         มี 

ประเภทอัตลักษณ ์ ตัวชี้วัด 
  เก่งงาน  ความสามารถในการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพอย่างสร้างสรรค์ 

 มีความรับผิดชอบ กล้าหาญ เสียสละ อดทน ขยันหมั่นเพียร มุ่งมั่นสู่ความส าเร็จ 
 มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสารสนเทศได้เป็นอย่างดี 
  มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

  เก่งคน  มีมนุษยสัมพันธ์ทั้งการพูด และการวางตัว 
 มีจิตสาธารณะ 
 มีความสามารถท างานท่ีเป็นทมี 
 มีความเข้าใจตนเองและผู้อื่น 

 เก่งคิด      มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค ์
 ใฝ่เรียนรู ้
 ทัศนคติเชิงบวก 
 ผลงานนวัตกรรม 

  เก่งครองชีวิต  มีพฤติกรรมทีด่ีในการเรียน 
 มีพฤติกรรมทีด่ีในการใช้ชีวิต (ปลอดอบายมุข) 

  เก่งพิชิตปัญหา      มีความสามารถในการแก้ปัญหาส่วนตัว 
 มีความสามารถในการแก้ปญัหาการงาน 

 

5.4 บริการวิชาการ (กรณีโครงการที่ด าเนินงานตามพันธกิจที่ 3 ด้านบรกิารวิชาการ) ** 
         ไม่มี 
 
 
 



  
 

6.  ผู้รับผิดชอบ  
6.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ  ภาควชิาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร ์     
6.2 ผู้รับผิดชอบ    ผศ.ดร.วิไล ศิลปอาชา  โทร 2070 
6.3 ผู้ประสานงาน  นางสุภาภรณ์   แสงอบ  โทร 2051 
6.4 ผู้รายงานผล ผศ.ดร.วิไล ศิลปอาชา  โทร 2070 

 

 7. หลักการและเหตุผล 
 ตามหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส คณะมนุษยศาสตร์ ได้ก าหนดให้มีการฝึกปฏิบัติงานของนิสิต
ระดับช้ันปีที่ 4 ในภาคเรียนที่ 2 นั้น การฝึกงานได้ส่งเสริมให้นิสิตได้รับความรู้จากองค์กรทั้งของภาครัฐและเอกชน และสามารถน า
ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพต่อไปในอนาคต ดังนั้น สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส จึงจัดสัมมนา
ก่อน – หลัง การฝึกงานขึ้น เพื่อให้นิสิตได้เข้าใจจุดประสงค์ ขั้นตอนต่างๆ ของการฝึกงาน ตลอดจนเตรียมความพร้อมก่อนออก
ฝึกงาน และเพื่อให้นิสิตได้น าเสนอผลงานจากการฝึกงาน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากการฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการต่างๆ 
พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะจากคณาจารย์ในสาขาวิชา อันน ามาซึ่งประโยชน์ต่อนิสิตช้ันปีที่ 4 ที่จะประกอบวิชาชีพต่อไปในอนาคต 
รวมถึงนิสิตวิชาเอกภาษาฝรั่งเศสช้ันปีท่ี 3 จะได้รับทราบประสบการณ์การฝึกงานจากนิสิตช้ันปีท่ี 4  เพือ่เป็นแนวทางต่อไป 
 

8. วัตถุประสงค ์
1. เพื่อให้นิสิตทราบแนวทางในการปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาที่ฝึกงาน รวมถึงแนวทางที่จะเรียนรู้ชีวิตการปฏิบัติงานจริงและ

เข้าใจถึงสถานการณ์ที่จะได้ประสบในช่วงของการฝึกงาน 
2. เพื่อให้นิสิตที่จะฝึกงานได้เตรียมความพร้อมต่างๆ ก่อนออกฝึกงาน เช่น บุคลิกภาพ การวางตัว ทัศนคติที่ดีและจิตใจที่พร้อม

จะรับความรู้ ประสบการณ์ใหม่ๆ จากการฝึกงาน 
3.  เพื่อให้นิสิตช้ันปีท่ี 4  สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสได้น าเสนอผลการฝกึงานในองค์กรต่างๆ 
4.  เพื่อให้นิสิตไดม้ีโอกาสแลกเปลีย่นความคิดเห็นและประสบการณจ์ากการฝึกงาน 
5.  เพื่อให้นิสิตได้แสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์ในการฝึกงาน 
6.  เพื่อให้นิสิตช้ันปีท่ี 3 ได้มีโอกาสรับทราบประสบการณ์การฝึกงาน และเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกงานในโอกาสต่อไป 

 

9.  เป้าหมายของโครงการ 
     9.1. เป้าหมายการด าเนินงาน ประกอบด้วย  
 1. อาจารย/์บุคลากร  จ านวน    6  คน 
 2. นิสิต   จ านวน  34  คน 

9.2. กิจกรรม/เนื้อหาท่ีจะด าเนินการ 
1. เสนอโครงการต่อคณะมนุษยศาสตร์ 
2. ก าหนดวัน เวลา สถานท่ีจัดงาน 
3. แจ้งก าหนดการให้นิสิตช้ันปีท่ี 3-4 และคณาจารย์ภายในสาขาวิชา 
4. นิสิตจัดป้ายแสดงข้อมูลขององค์กรและภาพกิจกรรมระหว่างการฝึกปฏิบัติงาน 

 

10. งบประมาณด าเนินการ  
งบประมาณรายได้คณะ จ านวน 4,000 บาท  กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานจัดการศึกษาสาขา

มนุษยศาสตร์ ภาควิชาภาษาตะวันตก หมวดเงินอุดหนุน โครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน โครงการสหกิจศึกษาและฝึกงาน 
(NU-มน-06-077) 

รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
1. ค่าอาหารว่างคณาจารย์และนสิติ  1,500 บาท 
2.  ค่าอาหารกลางวันคณาจารย์และนิสติ 2,000 บาท 
3.  ค่าถ่ายเอกสาร         500 บาท  



  
 

 รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น   4,000   บาท 
หมายเหตุ ทุกรายการถัวเฉลี่ย 
 

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. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผน
งานและมอบหมายหน้าที ่

 
 

           

ขั้นด าเนินการ (D) 
1. ด าเนินงานตามโครงการ 
         - ขออนุมัติด าเนินโครงการ              
         - ประชาสัมพันธ์โครงการ 
         - ด าเนินงาน 
         - แจกแบบประเมิน 

 
 
 

           

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. ประเมินผลและสรุปโครงการ 

  
 

          

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A) 
1. ประชุมคณะกรรมการจัดงานเพื่อ
หาแนวทางการพัฒนา 

 
 

           

 

12.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 
1.  วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม          เดือนตุลาคม 2557-เดือนกันยายน 2558  
2.  สถานท่ีจัดกิจกรรม     คณะมนุษยศาสตร ์

      

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. นิสิตทราบแนวทางในการปฏิบตัิงานตลอดระยะเวลาที่ฝึกงาน รวมถึงแนวทาง ท่ีจะเรียนรู้ชีวิตการปฏิบัติงานจริง และเข้าใจถึง

สถานการณ์ที่จะได้รบัในระยะเวลาของการฝึกงาน 
2. นิสิตที่จะฝึกงานมีความพร้อมตา่งๆ ก่อนออกฝึกงาน เช่น บุคลิกภาพ  การวางตัว ทัศนคติที่ดีและจิตใจที่พร้อมจะรับความรู้ 

ประสบการณ์ใหม่ๆ จากการฝึกงาน 
3. นิสิตได้มีโอกาสแสดงความรู้ ความสามารถ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการฝึกงาน 
4. นิสิตชั้นปีที่ 3 ได้เตรียมความพร้อมก่อนจะออกไปฝึกงานต่อไป 
5. สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสไดร้ับทราบข้อมูลเกี่ยวกับปญัหาและอุปสรรคต่างๆ ในการปฏิบัติงานของนิสติชั้นปีที่ 4 
6. เพื่อเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงวิชาการต่างๆ ของสาขาวิชาให้เข้มแข็งยิ่งข้ึน 
7. เพื่อผลิตบณัฑิตใหส้อดคล้องกับตลาดแรงงานในโอกาสต่อไป 

 

14. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPI) 
ปริมาณ คุณภาพ เวลา ต้นทุน 

มีผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของจ านวนที่ตั้งไว้ 

ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วม
โครงการมคีวามพึงพอใจ 

ด าเนินการภายในระยะเวลาที่
ก าหนด 

ใช้งบประมาณตามที่ตั้งไว ้

 
 



  
 

15. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.................        สมศ.   ตัวช้ีวัดที่.................         
 สกอ.    ตวัช้ีวัดที่.....2.........        สงป.   ตัวช้ีวัดที่.................. 

 

16. การติดตามและประเมินผลโครงการ  (โปรดระบุให้ชัดเจน)  
1. แบบสอบถามความพึงพอใจหลงัเข้าร่วมโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนษุยศาสตร์ 

 
1.  ชื่อโครงการ (ระดับ 1)   โครงการกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต 

2. ชื่อโครงการ (ระดับ 2)    โครงการส่งเสริมด้านวิชาการและทักษะชีวิต 

   กิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนานิสิตด้านวิชาการ ด้านนันทนาการและด้านทักษะชีวิต 
   กิจกรรม เตรียมความพร้อมนิสิตเพื่อการสอบ  DELF 

   กิจกรรม สนับสนุนนิสิตไปแข่งขันหรือเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการ 
3.  รหัสโครงการ      NU-มน-06-078 

4.  ความสอดคล้องกับพันธกิจ 
      การผลิตบณัฑติ         การวิจัย 
     การบริการวิชาการแก่สังคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
     การบริหารจัดการ(ในกรณีโครงการดังกลา่วไมส่อดคล้องกับพันธกิจ 1-4) (พันธกิจหลัก) 
5.  ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ 
5.1  ประเด็นยุทธศาสตรม์หาวิทยาลัย  
 เป็นเลิศทางการวจิัย (กลยุทธ์ท่ี........มาตรการ.........)    
  ผลิตบณัฑิตมีคุณภาพ ท างานได้รับค่าตอบแทนสูง (กลยุทธ์ที่....2...มาตรการ....4.2....)    
 ความสัมพันธ์กับศิษยเ์ก่าอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน (กลยุทธ์ที่.......มาตรการ.........)    

  ระบบบริหารในหลักธรรมาภบิาลและโปร่งใสตรวจสอบได้ (กลยุทธ์ที่ ......... มาตรการ ......)   
5.2  ประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะ/หน่วยงาน (ถ้ามี) 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่.......2.....กลยุทธ์ที่..3... มาตรการที่....4... 

5.3 อัตลักษณ์นสิิต 5 ก** (บังคับกรอก ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 กรณีทีส่อดคล้องกับอัตลักษณ์บัณฑติ) 
         มี 

ประเภทอัตลักษณ ์ ตัวชี้วัด 
  เก่งงาน  ความสามารถในการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพอย่างสร้างสรรค์ 

     มีความรับผิดชอบ กล้าหาญ เสียสละ อดทน ขยันหมั่นเพียร มุ่งมั่นสู่ความส าเร็จ 
     มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสารสนเทศได้เป็นอย่างดี 
     มีจรรยายบรรณในวิชาชีพ 

  เก่งคน  มีมนุษยสัมพันธ์ทั้งการพูด และการวางตัว 
 มีจิตสาธารณะ 
 มีความสามารถท างานท่ีเป็นทมี 
     มีความเข้าใจตนเองและผู้อื่น 

  เก่งคิด      มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค ์
 ใฝ่เรียนรู ้
 ทัศนคติเชิงบวก 
 ผลงานนวัตกรรม 

  เก่งครองชีวิต  มีพฤติกรรมทีด่ีในการเรียน 
     มีพฤติกรรมที่ดีในการใช้ชีวิต (ปลอดอบายมุข) 

  เก่งพิชิตปัญหา      มีความสามารถในการแก้ปัญหาส่วนตัว 
     มีความสามารถในการแก้ปัญหาการงาน 



  
 

 
5.4 บริการวิชาการ (กรณีโครงการที่ด าเนินงานตามพันธกิจที่ 3 ด้านบรกิารวิชาการ) ** 
         ไม่มี 
 

6.  ผู้รับผิดชอบ  
6.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ  ภาควชิาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์     
6.2 ผู้รับผิดชอบ    อาจารย์ศรีสุดา พุ่มชม   โทร 2068 
  ดร. Jean-Philippe Babu  โทร 2068 
  อาจารย์นิภารัตน์  อิ่มศลิป ์  โทร 2080 
6.3 ผู้ประสานงาน  นางสุภาภรณ์   แสงอบ  โทร 2051 
6.4 ผู้รายงานผล อาจารย์ศรีสุดา พุ่มชม   โทร 2068 
  ดร. Jean-Philippe Babu  โทร 2068 
  อาจารย์นิภารัตน์  อิ่มศลิป ์  โทร 2080 

 

 7. หลักการและเหตุผล 
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) เป็นกรอบมาตรฐานให้สถาบันอุดมศึกษาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาหรือ

ปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้สามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ได้ก าหนดผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวังให้บัณฑิตมีอย่างน้อย 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทางปัญญา 4)                 
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนมีคุณภาพและสามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
ดังที่ก าหนดไว้ในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ภาควิชาภาษาตะวันตก จึงเห็นสมควรจัดส่งเสริมด้านวิชาการและทักษะ
ชีวิต ด้านนันทนาการและด้านทักษะชีวิตขึ้น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นิสิตในภาควิชาได้รับประสบการณ์ตรงจากวิทยากร ในการ
เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาภาษาฝรัง่เศส การเผยแพร่ข้อมูลด้านวิชาการ ศิลปวัฒนธรรม ให้แก่สาธารณชน
ได้รับรู้ความเคลื่อนไหวทางด้านวิชาการของนิสิต เพิ่มพูนทักษะความสามารถในการสอบแข่งขันด้านต่างๆ นิสิตสามารท าการจัดสอบ
วัดระดับมาตรฐานสากล DELF ได้ตามเกณฑ์  ตลอดจนเปิดโอกาสให้นิสิตได้เปิดโลกทัศน์  ได้รับการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง น าไปสู่
การพัฒนาคุณลักษณะตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง เป็นท่ียอมรับของสากล 
 

8. วัตถุประสงค ์
1.  เพื่อให้ภาควิชาฯ ได้ทราบแนวทางในการปรับปรุงการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมและการพัฒนานิสิต 
2. เพื่อเผยแพร่ข่าวสารเกี่ยวกับภาษา ศิลปะ วัฒนธรรม กิจกรรมวิชาการของนิสิตสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสให้แก่สาธารณชน  
3. เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ และการน าความรู้ทางวิชาการของนิสิตสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสมาประยุกต์ใช้ 
4. เพื่อส่งเสริมการท างานเป็นทีม ความสามัคคี และความรับผิดชอบในการท ากิจกรรมทางจิชาการร่วมกัน 
5. เพื่อซ่อมเสริมและเตรียมความพร้อมให้แก่นิสิตในการสอบวัดระดับภาษาฝรั่งเศส 
6. เพื่อยกระดับคุณภาพของนิสิตที่จะจบการศึกษา ให้มีคุณภาพ และมีคุณสมบัติเป็นที่ยอมรับจากตลาดแรงงานในอนาคต 
7. เพื่อเปิดโลกทัศน์ในการน าภาษาไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆ 
8. เพื่อพบปะแลกเปลี่ยนทัศนคติในหมู่ผู้เรียนภาษาฝรั่งเศสจากสถาบันต่างๆ 

 

9.  เป้าหมายของโครงการ 
     9.1. เป้าหมายการด าเนินงาน ประกอบด้วย  

กิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนานสิิตด้านวิชาการ ด้านนันทนาการและด้านทักษะชีวิต 
 1. อาจารย/์บุคลากร  จ านวน  6 คน 



  
 

 2. นิสิต   จ านวน 90 คน 

 กิจกรรม เตรียมความพร้อมนสิิตเพื่อการสอบ  DELF 
 1. นิสิต   จ านวน  10  คน 

 กิจกรรม สนับสนุนนิสติไปแข่งขันหรือเข้าร่วมกจิกรรมวิชาการ 
 1. อาจารย/์บุคลากร  จ านวน   6   คน 
 2. นิสิต   จ านวน  40  คน 
 

9.2. กิจกรรม/เนื้อหาท่ีจะด าเนินการ 
กิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนานสิิตด้านวิชาการ ด้านนันทนาการและด้านทักษะชีวิต 

1.  ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนงานและก าหนดหน้าที่ 
2.  ด าเนินงานตามโครงการ 
3.  สรุปและประเมินผลโครงการ 

กิจกรรม เตรียมความพร้อมนิสิตเพื่อการสอบ  DELF 
1. จัดท าโครงการและขออนุมตัิโครงการ 
2. ประชาสัมพันธ์โครงการ 
3. ด าเนินงานตามโครงการ 
4. สรุปและประเมินผลโครงการ 

กิจกรรม สนับสนุนนิสิตไปแข่งขันหรือเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการ 
1. ขออนุมัติโครงการ 
2. ประชุมคณะกรรมการชมรมวิชาการเพื่อวางแผนและแบ่งงาน 
3. ด าเนินโครงการ 
4. สรุปและประเมินผลโครงการ 
  

10. งบประมาณด าเนินการ  
กิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนานสิิตด้านวิชาการ ด้านนันทนาการและด้านทักษะชีวิต 
งบประมาณรายได้คณะ จ านวน 10,000 บาท  กองทุนกิจการนิสิต แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานจัดการศึกษาสาขา

มนุษยศาสตร์ ภาควิชาภาษาตะวันตก หมวดเงินอุดหนุน โครงการกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต โครงการส่งเสริมด้านวิชาการและทักษะชีวิต   
(NU-มน-06-078) 

รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
1. ค่าตอบแทนวิทยากรบรรยาย     4,000  บาท 
2. ค่าเดินทางของวิทยากร     3,000  บาท 
3. ค่าที่พัก      1,000  บาท 
5. ค่าอาหารว่าง       1,000  บาท 
6. ค่าถ่ายเอกสาร        500  บาท 
7. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ      300  บาท 
8. ค่าวัสดุ       200 บาท    
 รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น           10,000    บาท 

หมายเหตุ ทุกรายการถัวเฉลี่ย 
 
 



  
 

กิจกรรม เตรียมความพร้อมนสิิตเพื่อการสอบ  DELF 
งบประมาณรายได้คณะ จ านวน 1,000 บาท  กองทุนกิจการนิสิต แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานจัดการศึกษาสาขามนุษยศาสตร์ 

ภาควิชาภาษาตะวันตก หมวดเงินอุดหนุน โครงการกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต โครงการส่งเสริมด้านวิชาการและทักษะชีวิต (NU-มน-06-078) 
รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 

1. ค่าถ่ายเอกสาร     1,000  บาท  
       รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 1,000    บาท 

 

กิจกรรม สนับสนุนนิสติไปแข่งขันหรือเข้าร่วมกจิกรรมวิชาการ 
งบประมาณรายได้คณะ จ านวน 30,000 บาท  กองทุนกิจการนิสิต แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานจัดการศึกษาสาขา

มนุษยศาสตร์ ภาควิชาภาษาตะวันตก หมวดเงินอุดหนุน โครงการกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต โครงการส่งเสริมด้านวิชาการและทักษะชีวิต 
(NU-มน-06-078) 

รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
1. ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง   15,000  บาท 
2. ค่าเบี้ยเลี้ยงอาจารย์               4,320 บาท 
3. ค่าเบี้ยเลี้ยงพนักงานขับรถ    1,440     บาท  
4. ค่าห้องพักอาจารย์     3,000  บาท 
5. ค่าห้องพักพนักงานขับรถ    1,400  บาท  
6. ค่าทางด่วนรถบัสมหาวิทยาลัย    1,000  บาท  
7. ค่าวัสดุ      1,940  บาท 
8. ค่าเงินสมทบพนักงานขับรถ    1,900  บาท 
 รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น           30,000     บาท 

หมายเหตุ ทุกรายการถัวเฉลี่ย 
 

11. ขั้นตอนและแผนการด าเนินงาน   (PDCA)  
กิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนานสิิตด้านวิชาการ ด้านนันทนาการและด้านทักษะชีวิต 

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. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผน
งานและมอบหมายหน้าที ่

    
 

        

ขั้นด าเนินการ (D) 
1. ด าเนินงานตามโครงการ 
    - ขออนุมัติด าเนินโครงการ              
    - ประชาสัมพันธ์โครงการ 
    - ด าเนินงาน 
    - แจกแบบประเมิน 

     
 
 

       

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. ประเมินผลและสรุปโครงการ 

            

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A) 
1. ประชุมคณะกรรมการจัดงานเพื่อ
หาแนวทางการพัฒนา 

      
 

      

 



  
 

กิจกรรม เตรียมความพร้อมนสิิตเพื่อการสอบ  DELF 
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. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผน
งานและมอบหมายหน้าที ่

    
 

        

ขั้นด าเนินการ (D) 
1. ด าเนินงานตามโครงการ 
         - ขออนุมัติด าเนินโครงการ              
         - ประชาสัมพันธ์โครงการ 
         - ด าเนินงาน 
         - แจกแบบประเมิน 

     
 
 

       

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. ประเมินผลและสรุปโครงการ 

            

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A) 
1. ประชุมคณะกรรมการจัดงาน    
เพื่อหาแนวทางการพัฒนา 

      
 

      

 
กิจกรรม สนับสนุนนิสติไปแข่งขันหรือเข้าร่วมกจิกรรมวิชาการ 

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. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผน
งานและมอบหมายหน้าที ่

    
 

        

ขั้นด าเนินการ (D) 
1. ด าเนินงานตามโครงการ 
    - ขออนุมัติด าเนินโครงการ              
    - ประชาสัมพันธ์โครงการ 
    - ด าเนินงาน 
    - แจกแบบประเมิน 

     
 
 

       

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. ประเมินผลและสรุปโครงการ 

            

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A) 
1. ประชุมคณะกรรมการจัดงานเพื่อ
หาแนวทางการพัฒนา 

      
 

      

 

12.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 
กิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนานสิิตด้านวิชาการ ด้านนันทนาการและด้านทักษะชีวิต 

1.  วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม          เดือนตุลาคม 2557 – เดือนกันยายน 2558  
2.  สถานท่ีจัดกิจกรรม     คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลยันเรศวร 

กิจกรรม เตรียมความพร้อมนสิิตเพื่อการสอบ  DELF 
1.  วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม          เดือนมกราคม – เดือนกันยายน 2558  
2.  สถานท่ีจัดกิจกรรม     คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลยันเรศวร   



  
 

กิจกรรม สนับสนุนนิสติไปแข่งขันหรือเข้าร่วมกจิกรรมวิชาการ 
1.  วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม          เดือนตุลาคม 2557 – เดือนกันยายน 2558  
2.  สถานท่ีจัดกิจกรรม     โรงเรียนอสัสมัชัญ บางรัก, สมาคมฝรั่งเศส สถานเอกอัครราชทูตฝรัง่เศส 

   

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
กิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนานสิิตด้านวิชาการ ด้านนันทนาการและด้านทักษะชีวิต 

1. ภาควิชาฯ ได้ทราบแนวทางในการปรับปรุงการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมและการพัฒนานิสติ 
2. ได้เผยแพร่ข่าวสารเกีย่วกับภาษา ศิลปะ วัฒนธรรม กิจกรรมวิชาการของนิสิตสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสให้แก่สาธารณชน  
3. ได้ส่งเสริมความคิดสรา้งสรรค์ และการน าความรู้ทางวิชาการของนิสิตสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสมาประยุกต์ใช้ 
4. ได้ส่งเสริมการท างานเป็นทีม ความสามคัคี และความรับผิดชอบในการท ากิจกรรมทางจิชาการร่วมกัน 
5. ได้คุณภาพของนิสิตที่จะจบการศึกษา ให้มีคุณภาพ และมคีุณสมบัติเป็นท่ียอมรับจากตลาดแรงงานในอนาคต 

กิจกรรม เตรียมความพร้อมนิสิตเพื่อการสอบ  DELF 
1. นิสิตมีความพร้อมในการสอบวดัระดับภาษาฝรั่งเศส 
2. นิสิตที่จะจบการศึกษามีคณุภาพ และมีคณุสมบัติเป็นที่ยอมรับจากตลาดแรงงานในอนาคต 

กิจกรรม สนับสนุนนิสติไปแข่งขันหรือเข้าร่วมกจิกรรมวิชาการ 
1. ผู้เข้าร่วมโครงการได้น าความรู้ ความสามารถดา้นภาษาฝรั่งเศสมาประยุกต์ใช้ในการแข่งขัน หรือร่วมกิจกรรมต่างๆ 

รวมถึงเป็นการฝึกทักษะภาษาฝรั่งเศส และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่จัดโดยกลุ่มผู้ใช้ภาษาฝรั่งเศส 
2. ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดแรงจูงใจในการเรียนภาษาฝรั่งเศสเพื่อพัฒนาทักษะต่าง ๆ ต่อไป 
 

14. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPI) 
กิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนานสิิตด้านวิชาการ ด้านนันทนาการและด้านทักษะชีวิต 

ปริมาณ คุณภาพ เวลา ต้นทุน 
มีผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อย
กว่าร้อยละ 75 ของจ านวน
ที่ตั้งไว ้

- ร้อยละ 75 ของผู้เข้าร่วม
โครงการมคีวามพึงพอใจใน
ระดับ ด ี

ด าเนินการภายในระยะเวลาที่
ก าหนด 

ใช้งบประมาณตามที่ตั้งไว ้

 

กิจกรรม เตรียมความพร้อมนสิิตเพื่อการสอบ  DELF 
ปริมาณ คุณภาพ เวลา ต้นทุน 

มีผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 ของจ านวน
ที่ตั้งไว ้

ร้อยละ 60 ของผู้เข้าร่วม
โครงการสอบผ่าน DELF 

ด าเนินการภายในระยะเวลาที่
ก าหนด 

ใช้งบประมาณตามที่ตั้งไว ้

 

กิจกรรม สนับสนุนนิสติไปแข่งขันหรือเข้าร่วมกจิกรรมวิชาการ 
ปริมาณ คุณภาพ เวลา ต้นทุน 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่
น้อยกว่าร้อยละ 75 ของ
จ านวนที่ก าหนด 

ร้อยละ 75 ของผู้เข้าร่วม
โครงการมคีวามพึงพอใจ 

ด าเนินการเสร็จสิ้นภายใน
กรอบเวลาที่ก าหนด 

มีการเบิกจา่ยไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว ้

 
 
 
 
 
 



  
 

15. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.................        สมศ.   ตัวช้ีวัดที่.................        
 สกอ.    ตวัช้ีวัดที่.....2..........       สงป.   ตัวช้ีวัดที่................. 

 
16. การติดตามและประเมินผลโครงการ  (โปรดระบุให้ชัดเจน)  

กิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนานสิิตด้านวิชาการ ด้านนันทนาการและด้านทักษะชีวิต 
1. แบบสอบถามความพึงพอใจหลงัเข้าร่วมโครงการ 

กิจกรรม เตรียมความพร้อมนสิิตเพื่อการสอบ  DELF 
1. สัดส่วนผู้เข้าร่วมโครงการสอบผ่าน DELF ร้อยละ 60 

กิจกรรม สนับสนุนนิสติไปแข่งขันหรือเข้าร่วมกจิกรรมวิชาการ 
1. แบบสอบถามความพึงพอใจหลงัเข้าร่วมโครงการ 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนษุยศาสตร์ 

 

1.  ชื่อโครงการ (ระดับ 1)    โครงการบริการวิชาการแก่สังคม 

2. ชื่อโครงการ (ระดับ 2)     โครงการบริการวิชาการ 

3.  รหัสโครงการ      NU-มน-06-079 

4.  ความสอดคล้องกับพันธกิจ 
      การผลิตบณัฑติ         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.......3.....กลยุทธ์ที่..1... มาตรการที่....2... 

5.3 อัตลักษณ์นสิิต 5 ก** (บังคับกรอก ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 กรณีทีส่อดคล้องกับอัตลักษณ์บัณฑติ) 
         มี 

ประเภทอัตลักษณ ์ ตัวชี้วัด 
  เก่งงาน  ความสามารถในการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพอย่างสร้างสรรค์ 

     มีความรับผิดชอบ กล้าหาญ เสียสละ อดทน ขยันหมั่นเพียร มุ่งมั่นสู่ความส าเร็จ 
     มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสารสนเทศได้เป็นอย่างดี 
 มีจรรยายบรรณในวิชาชีพ 

  เก่งคน  มีมนุษยสัมพันธ์ทั้งการพูด และการวางตัว 
  มีจิตสาธารณะ 
 มีความสามารถท างานท่ีเป็นทมี 
     มีความเข้าใจตนเองและผู้อื่น 

  เก่งคิด      มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค ์
 ใฝ่เรียนรู ้
 ทัศนคติเชิงบวก 
 ผลงานนวัตกรรม 

  เก่งครองชีวิต  มีพฤติกรรมทีด่ีในการเรียน 
     มีพฤติกรรมที่ดีในการใช้ชีวิต (ปลอดอบายมุข) 

  เก่งพิชิตปัญหา      มีความสามารถในการแก้ปัญหาส่วนตัว 
 มีความสามารถในการแก้ปญัหาการงาน 

 

5.4 บริการวิชาการ (กรณีโครงการที่ด าเนินงานตามพันธกิจที่ 3 ด้านบรกิารวิชาการ) ** 
         มี 
 



  
 

5.4.1 เป้าหมายตัวช้ีวัด 
เป้าหมายตัว

บ่งชี ้
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เชิงเวลา เชิงต้นทุน 

   ผลลัพธ์ ร้อยละผู้เข้ารับบริการที่มี
ความรู้เพิ่มขึ้นจากการับ
บริการ 

ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่
รับบริการวิชาการและวิชาชีพต่อ
ประโยชน์จากการบริการ 

- - 

 
5.4.2 การบูรณาการโครงการบริการวิชาการแก่สังคม เข้ากับการเรยีนการสอนและการวิจัย (โปรดใสเ่ครื่องหมาย  ในตัวช้ีวัด

และเป้าหมายภายใตโ้ครงการ ตอบได้มากกว่า 1) 
  จ านวนรายวิชา/หลักสูตรที่มกีารบูรณาการ ......... วิชา ระบรุายวิชา 219103  219231 219232 219303 219261 

219344  219345 219346 219361 219321  219421 
 
 

6.  ผู้รับผิดชอบ  
6.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ  ภาควชิาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร ์     
6.2 ผู้รับผิดชอบ    ดร.ซอทอง บรรจงสวสัดิ ์  โทร 2068 
6.3 ผู้ประสานงาน  นางสุภาภรณ์   แสงอบ  โทร 2051 
6.4 ผู้รายงานผล ดร.ซอทอง บรรจงสวสัดิ ์  โทร 2068 

 

 7. หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบันการสอนภาษาฝรั่งเศสให้ความส าคัญกับการสอนภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร โดยมีการจัดกิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลาง ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงในสถานการณ์ต่างๆ และสามารถน ามาใช้ได้อย่างถูกต้องและอย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไร         
ก็ตาม ครู-อาจารย์ผู้สอนภาษาฝรั่งเศสยังขาดทักษะในการสอนด้านต่าง ๆ ให้ได้ประสิทธิภาพตามกรอบมาตรฐานยุโรป (Cadre 
Européen Commun de Référence pour les langues)  ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิชาการ
และความสามารถทางเทคนิคการสอนให้แก่ผู้สอนภาษาฝรั่งเศส ศิษย์เก่า เพื่อจักน าไปพัฒนาการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความรู้
ความสามารถในการใช้ภาษาฝรั่งเศสในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ  
 นอกจากนี้ การให้บริการทางวิชาการถือเป็นภารกิจหนึ่งของมหาวิทยาลัยนเรศวร สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ภาควิชาภาษา
ตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์ ตระหนักดีในภารกิจนี้ จึงจัดการอบรมส าหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยและครูมัธยมศึกษาที่สอนภาษา
ฝรั่งเศส และศิษย์เก่า ขึ้น เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศสที่มีคุณภาพต่อไปในอนาคต และคณาจารย์ผู้สอนสามารถน า
ความรู้ที่ได้จากการให้บริการวิชาการไปบูรณาการกับการเรียนการสอนหรือการท าวิจัยต่อไปในอนาคต 
 

8. วัตถุประสงค ์
1. เพื่อให้ผู้รับการอบรมมีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับกลยุทธ์การสอนด้านต่าง ๆ 
2. เพื่อให้เกิดแนวคิดใหม่ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศสที่ถูกต้อง 
3. เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์จากการสอนระหว่างคณาจารย์ ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาการสอน

และการแก้ไขปัญหาในการเรียนการสอนร่วมกัน 
4. เพื่อส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา อันน ามาซึ่งการสร้างเครือข่ายทาง

วิชาการที่เข้มแข็ง 
5. เพื่อส่งเสริม พัฒนาการสร้างโจทย์วิจัยในห้องเรียนในหัวข้อเกี่ยวกับกลยุทธ์การสอนด้านต่าง ๆ 
6. เพื่อด าเนินงานตามพันธกิจด้านบริการทางวิชาการสู่สังคม     
7. เพื่อให้ผู้รับการอบรมสามารถบูรณาการการให้บริการวิชาการกับการเรียนการสอนหรือการท าวิจัยของตนเองได้ 
 
 



  
 

9.  เป้าหมายของโครงการ 
     9.1. เป้าหมายการด าเนินงาน ประกอบด้วย  
 1. อาจารย/์บุคลากร        จ านวน     7  คน 

2. ครู-อาจารยผ์ู้สอนภาษาฝรั่งเศส       จ านวน   18  คน 
               รวมทั้งศิษย์เก่าจากสถาบันต่างๆ 

 ในเขตภาคเหนือตอนล่าง   
 

9.2. กิจกรรม/เนื้อหาท่ีจะด าเนินการ 
1. เสนอโครงการต่อคณะมนุษยศาสตร์ 
2. ก าหนดวัน เวลา สถานท่ีจัดงาน ประสานงานกับสถานทูตฝรั่งเศส 
3. แจ้งก าหนดการให้คณาจารย์สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส มหาวิทยาลัยนเรศวร และครู-อาจารย์ผู้สอนภาษาฝรั่งเศส รวมทั้ง

ศิษย์เก่าจากสถาบันต่างๆในเขตภาคเหนือตอนล่าง  

 

10. งบประมาณด าเนินการ  
งบประมาณรายได้คณะ จ านวน 20,000 บาท  กองทุนบริการวิชาการ แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม งานบริการวิชาการแก่ชุมชน 

ภาควิชาภาษาตะวันตก หมวดเงินอุดหนุน โครงการบริการวิชาการแก่สังคม โครงการบริการวิชาการ (NU-มน-06-079) 
รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 

1.  ค่าตอบแทนวิทยากร     6,000 บาท 
2.  ค่าเดินทางวิทยากร      3,000  บาท 
3.  ค่าที่พักวิทยากร      1,500  บาท 
4.  ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ        800 บาท          
5.  ค่าอาหารว่าง      2,000  บาท 
6.  ค่าอาหาร       4,000  บาท 
7.  ค่าวัสดุ          700  บาท 
8. ค่าถ่ายเอกสาร       2,000  บาท  
  รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น            20,000    บาท 

หมายเหตุ ทุกรายการถัวเฉลี่ย 
 

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. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผน
งานและมอบหมายหน้าที ่

    
 

        

ขั้นด าเนินการ (D) 
1. ด าเนินงานตามโครงการ 
    - ขออนุมัติด าเนินโครงการ              
    - ประชาสัมพันธ์โครงการ 
    - ด าเนินงาน 
    - แจกแบบประเมิน 

     
 
 

       

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. ประเมินผลและสรุปโครงการ 

            



  
 

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. 
ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A) 
1. ประชุมคณะกรรมการจัดงานเพื่อ
หาแนวทางการพัฒนา 

      
 

      

 

12.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 
1.  วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม          เดือนตุลาคม 2557-เดือนกันยายน 2558  
2.  สถานท่ีจัดกิจกรรม     คณะมนุษยศาสตร ์
     

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ผู้รับการอบรมมีความรู้ความสามารถในการพัฒนากลยุทธ์การสอนต่าง ๆ  
2. ผู้รับการอบรมเกดิแนวคิดใหม่ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศสที่ถูกต้อง 
3. มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์จากการสอนระหว่างคณาจารย์ ซึ่งจะน าไปสู่การพฒันาการสอนและการแกไ้ข

ปัญหาในการเรียนการสอนร่วมกัน 
4. เกิดความร่วมมือระหว่างสถาบนัการศึกษาระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา อันน ามาซึ่งการสร้างเครือข่ายทางวิชาการที่

เข้มแข็ง 
5. ผู้รับการอบรมได้โจทย์วจิัยในหอ้งเรียนในหัวข้อเกี่ยวกับกลยุทธ์การสอนด้านต่าง ๆ 
6. สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์ ด าเนินงานตามพันธกิจด้านบริการทางวิชาการสูส่ังคม 

และได้ประชาสัมพันธ์คณะฯ ให้เปน็ท่ีรู้จักในฐานะเป็นท่ีพึ่งทางวิชาการมากข้ึน 
 

14. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPI) 
ปริมาณ คุณภาพ เวลา ต้นทุน 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่
น้อยกว่าร้อยละ 75 ของ
จ านวนเต็มที่ตั้งไว ้

ร้อยละ 75 ของผู้เข้าร่วม
โครงการมคีวามพึงพอใจ 

โครงการด าเนินการเสร็จสิ้น
ภายในกรอบระยะเวลาที่
ก าหนด 

โครงการมีการเบิกจ่ายไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว ้

 

15. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.................        สมศ.   ตัวช้ีวัดที่.................         
 สกอ.    ตวัช้ีวัดที่.....5.........   สงป.   ตัวช้ีวัดที่................. 

 
16. การติดตามและประเมินผลโครงการ  (โปรดระบุให้ชัดเจน)  

1. แบบสอบถามความพึงพอใจหลงัเข้าร่วมโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนษุยศาสตร์ 

 

1.  ชื่อโครงการ (ระดับ 1)    โครงการสนับสนุนด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

2. ชื่อโครงการ (ระดับ 2)     โครงการท านุ บ ารุง ศิลปะและวัฒนธรรม 

3.  รหัสโครงการ      NU-มน-06-080 

4.  ความสอดคล้องกับพันธกิจ 
      การผลิตบณัฑติ         การวิจัย 
      การบริการวิชาการแก่สังคม    การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
      การบริหารจัดการ(ในกรณีโครงการดังกลา่วไมส่อดคล้องกับพันธกิจ 1-4)(พันธกิจหลัก) 
5.  ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ 
5.1  ประเด็นยุทธศาสตรม์หาวิทยาลัย  
 เป็นเลิศทางการวจิัย (กลยุทธ์ท่ี........มาตรการ.........)    
  ผลิตบณัฑิตมีคุณภาพ ท างานได้รับค่าตอบแทนสูง (กลยุทธ์ที่..2.....มาตรการ...4.2.....)    
 ความสัมพันธ์กับศิษยเ์ก่าอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน (กลยุทธ์ที่.......มาตรการ.........)    

  ระบบบริหารในหลักธรรมาภบิาลและโปร่งใสตรวจสอบได้ (กลยุทธ์ที่ ......... มาตรการ ......)   
5.2  ประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะ/หน่วยงาน (ถ้ามี) 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่.......4.....กลยุทธ์ที่..1... มาตรการที่....1... 

5.3 อัตลักษณ์นสิิต 5 ก** (บังคับกรอก ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 กรณีทีส่อดคล้องกับอัตลักษณ์บัณฑติ) 
         มี 

ประเภทอัตลักษณ ์ ตัวชี้วัด 
  เก่งงาน  ความสามารถในการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพอย่างสร้างสรรค์ 

      มีความรับผิดชอบ กล้าหาญ เสียสละ อดทน ขยันหมั่นเพียร มุง่มั่นสู่ความส าเร็จ 
      มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสารสนเทศได้เป็นอย่างดี 
      มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

 เก่งคน       มีมนุษยสัมพันธ์ทั้งการพูด และการวางตัว 
      มีจิตสาธารณะ 
 มีความสามารถท างานท่ีเป็นทีม 
      มีความเข้าใจตนเองและผู้อื่น 

  เก่งคิด   มีความคิดริเริม่สร้างสรรค ์
  ใฝ่เรียนรู ้
      ทัศนคติเชิงบวก 
      ผลงานนวัตกรรม 

 เก่งครองชีวิต  มีพฤติกรรมที่ดีในการเรียน 
      มีพฤติกรรมที่ดีในการใช้ชีวิต (ปลอดอบายมุข) 

    เก่งพิชิตปัญหา       มีความสามารถในการแก้ปญัหาส่วนตัว 
      มีความสามารถในการแก้ปญัหาการงาน 

 

5.4 บริการวิชาการ (กรณีโครงการที่ด าเนินงานตามพันธกิจที่ 3 ด้านบรกิารวิชาการ) ** 
         ไม่มี 
 
 
 
 



  
 

6.  ผู้รับผิดชอบ  
6.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ  ภาควชิาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร ์     
6.2 ผู้รับผิดชอบ    อาจารย์นิภารัตน์ อิ่มศลิป ์  โทร 2080 
6.3 ผู้ประสานงาน  นางสุภาภรณ์   แสงอบ  โทร 2051 
6.4 ผู้รายงานผล อาจารย์นิภารัตน์ อ่ิมศลิป ์  โทร 2080 

 

 7. หลักการและเหตุผล 
 การเรียนภาษา คือการเรียนรู้วัฒนธรรมอย่างหนึ่ง การศึกษาประเพณี  ศิลปวัฒนธรรม สังคม การเมืองหรือเหตุการณ์ต่างๆ 
เป็นการช่วยกระตุ้นให้นิสิตสนใจศึกษาความรู้รอบตัวได้เป็นอย่างดี อันจะส่งผลให้นิสิตเข้าใจความคิด วัฒนธรรมหรือสังคมมากยิ่งขึ้น  
สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสจึงได้จัดโครงการส่งเสริมและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมขึ้น เพื่อส่งเสริมให้นิสิตได้เรียนรู้เหตุการณ์ทางสังคม 
การเมือง วัฒนธรรมฝรั่งเศสหรือไทย และน าความรู้ที่ได้จากการเรียนในรายวิชาต่างๆ เช่น รายวิชาการอ่านการเขียนภาษาฝรั่งเศส 
1-2 รายวิชาอารยธรรมฝรั่งเศส 1-2 รายวิชาภาษาฝรั่งเศสด้านการท่องเที่ยว1-2 มาบูรณาการกับโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
และเผยแพร่ไปยังนิสิตในสาขาวิชาและผู้สนใจทั่วไป 
 

8. วัตถุประสงค ์
1. เพื่อให้นิสิตและผู้สนใจรู้จักประเพณี ศิลปวัฒนธรรม สังคม การเมืองของฝรั่งเศสหรือของไทย 
2. เพื่อให้นิสิตเข้าใจขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมฝรั่งเศสและไทยได้ดียิ่งขึ้น 
3. เพื่อเพิ่มพูนความรู้สังคม การเมือง ตลอดจนศิลปวัฒนธรรมฝรั่งเศสและไทย 
4. เพื่อส่งเสริมความสามัคคีและความรับผิดชอบของนิสิตในการท างานร่วมกัน 

 

9.  เป้าหมายของโครงการ 
     9.1. เป้าหมายการด าเนินงาน ประกอบด้วย  
 1. อาจารย/์บุคลากร  จ านวน    3  คน 
 2. นิสิต   จ านวน  80  คน 

9.2. กิจกรรม/เนื้อหาท่ีจะด าเนินการ 
1. ประชุมชมรมวิชาการ เพื่อวางแผนงานและมอบหมายหน้าท่ี 
2. ด าเนินงานตามโครงการ 
3. สรุปและประเมินผลโครงการ 

  

10. งบประมาณด าเนินการ  
งบประมาณรายได้คณะ จ านวน 2,000 บาท  กองทุนท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม แผนงานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม งานท านุบ ารุง

ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ภาควิชาภาษาตะวันตก หมวดเงินอุดหนุน โครงการสนับสนุนด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  โครงการท านุ 
บ ารุง ศิลปะและวัฒนธรรม (NU-มน-06-080) 

รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
1. ค่าวัสดุ        1,200  บาท 
2.  ค่าล้าง-อัดรูป      200   บาท 
3.  ค่าถ่ายเอกสาร      200   บาท 
4.  ค่าพรินท์สี          400   บาท  
  รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 2,000   บาท 

หมายเหตุ ทุกรายการถัวเฉลี่ย 
 
 
 
 



  
 

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. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผน
งานและมอบหมายหน้าที ่

    
 

        

ขั้นด าเนินการ (D) 
1. ด าเนินงานตามโครงการ 
    - ขออนุมัติด าเนินโครงการ              
    - ประชาสัมพันธ์โครงการ 
    - ด าเนินงาน 
    - แจกแบบประเมิน 

     
 
 

       

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
6 ประเมินผลและสรปุโครงการ 

            

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A) 
1. ประชุมคณะกรรมการจัดงานเพื่อ
หาแนวทางการพัฒนา 

      
 

      

 
12.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 

1.  วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม          เดือนตุลาคม 2557-เดือนกันยายน 2558  
2.  สถานท่ีจัดกิจกรรม     คณะมนุษยศาสตร ์
     

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. นิสิตและผูส้นใจรู้จักประเพณี ศิลปวัฒนธรรม สังคม การเมืองของฝรั่งเศสและไทย 
2. นิสิตเข้าใจขนบธรรมเนยีม วัฒนธรรมฝรั่งเศสและไทยไดด้ียิ่งขึ้น 
3. นิสิตมีความรู้สังคม การเมือง ตลอดจนศลิปวัฒนธรรมฝรั่งเศสและไทยเพิ่มพูนขึ้น 
4. นิสิตเกิดความสามัคคีและความรับผดิชอบในการท างานร่วมกัน 

 

14. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPI) 
ปริมาณ คุณภาพ เวลา ต้นทุน 

มีผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อย
กว่าร้อยละ 75 ของจ านวน
ที่ตั้งไว ้

ร้อยละ 75 ของผู้เข้าร่วม
โครงการมคีวามพึงพอใจ 

ด าเนินการภายในระยะเวลาที่
ก าหนด 

ใช้งบประมาณตามที่ตั้งไว ้

 

15. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.................        สมศ.   ตัวช้ีวัดที่.................         
 สกอ.    ตวัช้ีวัดที่.....6.........        สงป.   ตัวช้ีวัดที่................. 

 
16. การติดตามและประเมินผลโครงการ  (โปรดระบุให้ชัดเจน)  

1. แบบสอบถามความพึงพอใจหลงัเข้าร่วมโครงการ 
 
 



  
 

โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ 

 
1.  ชื่อโครงการ (ระดับ 1)    โครงการบริหารพัฒนาบุคลากร 

2. ชื่อโครงการ (ระดับ 2)     โครงการเพิ่มพูนความรู้ด้านวิชาการและวิจัยแก่บุคลากร 

3.  รหัสโครงการ      NU-มน-07-081 

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

5.  ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ 
5.1  ประเด็นยุทธศาสตรม์หาวิทยาลัย  
  เป็นเลิศทางการวิจัย (กลยุทธ์ท่ี....1....มาตรการ...1.3......)    
  ผลิตบณัฑิตมีคุณภาพ ท างานได้รับค่าตอบแทนสูง (กลยุทธ์ที่...2...มาตรการ...4.2.....)    
 ความสัมพันธ์กับศิษยเ์ก่าอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน (กลยุทธ์ที่.......มาตรการ.........)    

  ระบบบริหารในหลักธรรมาภบิาลและโปร่งใสตรวจสอบได้ (กลยุทธ์ที่ ......... มาตรการ ......)   
5.2  ประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะ/หน่วยงาน (ถ้ามี) 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่.......2.....กลยุทธ์ที่..3... มาตรการที่....4... 

5.3 อัตลักษณ์นสิิต 5 ก** (บังคับกรอก ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 กรณีทีส่อดคล้องกับอัตลักษณ์บัณฑติ) 
         ไม่มี 
5.4 บริการวิชาการ (กรณีโครงการที่ด าเนินงานตามพันธกิจที่ 3 ด้านบรกิารวิชาการ) ** 
         ไม่มี 
 

6.  ผู้รับผิดชอบ  
6.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ  ภาควชิาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร ์     
6.2 ผู้รับผิดชอบ    นางสาวจุฑามาศ  บุญช ู  โทร. 2527 
6.3 ผู้ประสานงาน  นายณัฏฐพัชร์   วรกลุวรรธนะ โทร 2500 
6.4 ผู้รายงานผล นางสาวจุฑามาศ  บุญช ู  โทร. 2527 

 

 7. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยคณาจารย์ในภาควิชาภาษาตะวันออก มีแนวคิดร่วมกันในการแลกเปลีย่นประสบการณใ์นการเรยีนการสอน และการวิจัย
ของภาควิชาฯ (อาทิ จีน เกาหลี ญี่ปุ่น พม่า และภาษาอื่นๆ ในหัวข้อต่างๆ) เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้และสามารถน าแนวทางและ
แนวคิดที่ได้รับจากการแลกเปลี่ยนความรู้ในครั้งนี้น าไปประยุกต์ใช้เพื่อให้การเรียนการสอนและการวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียนและคณาจารย์  รวมทั้งเพื่อเป็นการสร้างเสริมความเข้ าใจอันดีระหว่างคณาจารย์ในสาขาวิชาภาษา
ตะวันออกและสาขาภาษาอ่ืนๆอีกด้วย 
 

8. วัตถุประสงค ์
1. เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์และแลกเปลี่ยนความรู้ในด้านการเรียนการสอนการวิจัยวิชาภาษาตะวันออกและภาษาอื่น ๆ ใน

หัวข้อต่าง ๆ 
2. เพื่อเปิดโอกาสให้คณาจารย์ได้พบปะและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในด้านการเรียนการสอน การวิจัยวิชาภาษาตะวันออก

และภาษาอื่น ๆ ภายใต้บรรยากาศที่เป็นกันเอง    



  
 

9.  เป้าหมายของโครงการ 
     9.1. เป้าหมายการด าเนินงาน ประกอบด้วย  
 1. อาจารย/์บุคลากร  จ านวน    20  คน  

9.2. กิจกรรม/เนื้อหาท่ีจะด าเนินการ 
1. จัดท าโครงการและขออนุมัติโครงการ   
2. ขั้นตอนการเตรียมงาน   
   - เตรียมการน าเสนอหัวข้อการอภิปราย  
3. ด าเนินการจัดท าโครงการตามการด าเนินงาน   
4. จัดท าสรุปและประเมินผลโครงการ  
    

10. งบประมาณด าเนินการ  
งบประมาณรายได้คณะ จ านวน 15,000 บาท กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานจัดการศึกษาสาขา

มนุษยศาสตร์ ภาควิชาภาษาตะวันออก หมวดเงินอุดหนุน โครงการบริหารพัฒนาบุคลากร โครงการเพิ่มพูนความรู้ด้านวิชาการและ
วิจัยแก่บุคลากร (NU-มน-07-081) 

รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
1. ค่าตอบแทนวิทยากร    5,000 บาท 
2. ค่าเดินทางวิทยากร    4,000 บาท 
3. ค่าอาหารว่างและอาหารกลางวัน                     3,000 บาท 
4. ค่าเลี้ยงรับรอง    2,000 บาท 
5. ค่าถ่ายเอกสาร+ค่าวัสด ุ   1,000 บาท 
  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จ านวน           15,000 บาท  

หมายเหตุ ทุกรายการถัวเฉลี่ย 
 

11. ขั้นตอนและแผนการด าเนินงาน   (PDCA)  

รายการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

พ.ศ. 2557 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.จัดท ารายละเอยีดโครงการและขอ
อนุมัติด าเนินโครงการ 
2.ขั้นตอนการเตรียมงาน  
    - เตรียมการน าเสนอหัวข้อการอภิปราย 

 
 

  
 

     
 
 

 
 
 
 

   

ขั้นด าเนินการ (D) 
1. ด าเนินโครงการ  
2. สกัดความรู้จากการด าเนินโครงการ
เพื่อเผยแพร ่

    
 

      
 
 
 

  

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. ประเมินและสรุปผลโครงการ 

     
 

      
 

 

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A) 
1.ประชุมเพื่อหาแนวทางการปรับปรุง
เพื่อการจัดกิจกรรมในปีถัดไป 

      
 

     
 

 

 
 



  
 

12.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 
1.  วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม          เดือนตุลาคม 2557-เดือนกันยายน 2558  
2.  สถานท่ีจัดกิจกรรม     คณะมนุษยศาสตร ์

      

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. คณาจารย์ได้ถา่ยทอดประสบการณ์และแลกเปลี่ยนความรู้ในด้านการเรยีนการสอนการวิจัยวิชาภาษาตะวันออกและภาษา

อื่นๆ ในหัวข้อต่างๆ  
2. คณาจารย์ได้พบปะและแลกเปลี่ยนความคดิเห็นกันในดา้นการเรยีนการสอนการวิจัยวิชาภาษาตะวนัออกและภาษาอื่นๆ 

 

14. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPI) 
ปริมาณ คุณภาพ เวลา ต้นทุน 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ
ทั้งหมดไมต่่ ากว่าร้อยละ 70 
ของจ านวนเต็มที่ตั้งไว ้

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการเกดิ
ความพึงพอใจในโครงการใน
ภาพรวมโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับด ี

- โครงการมีการเบิกจ่ายไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว ้

 

15. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.....................        สมศ.   ตัวช้ีวัดที่.................         
 สกอ.    ตวัช้ีวัดที่. 2.6/2.7/4..       สงป.   ตัวช้ีวัดที่................. 

 
16. การติดตามและประเมินผลโครงการ  (โปรดระบุให้ชัดเจน)  

1. ประเมินจากแบบสอบถามความพึงพอใจ 
2. จัดประชุมเพื่อการแนวทางปรบัปรุงในการจัดโครงการปตี่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ 

 
1.  ชื่อโครงการ (ระดับ 1)     โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

2. ชื่อโครงการ (ระดับ 2)     โครงการประกันคุณภาพการศึกษา 

3.  รหัสโครงการ      NU-มน-07-082 

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

5.  ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ 
5.1  ประเด็นยุทธศาสตรม์หาวิทยาลัย  
 เป็นเลิศทางการวจิัย (กลยุทธ์ท่ี........มาตรการ........)    
 ผลิตบณัฑติมีคณุภาพ ท างานได้รับค่าตอบแทนสูง (กลยุทธ์ที่......มาตรการ........)    
 ความสัมพันธ์กับศิษยเ์ก่าอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน (กลยุทธ์ที่.......มาตรการ.........)    

   ระบบบริหารในหลักธรรมาภบิาลและโปร่งใสตรวจสอบได้ (กลยุทธ์ที่ ......... มาตรการ ......)   
5.2  ประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะ/หน่วยงาน (ถ้ามี) 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่.......2.....กลยุทธ์ที่..3... มาตรการที่....4... 

5.3 อัตลักษณ์นสิิต 5 ก** (บังคับกรอก ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 กรณีทีส่อดคล้องกับอัตลักษณ์บัณฑติ) 
         ไม่มี 
5.4 บริการวิชาการ (กรณีโครงการที่ด าเนินงานตามพันธกิจที่ 3 ด้านบรกิารวิชาการ) ** 
         ไม่มี 
 

6.  ผู้รับผิดชอบ  
6.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ  ภาควชิาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร ์     
6.2 ผู้รับผิดชอบ    ดร.โสภา  มะสึนาร ิ  โทร 2500 
6.3 ผู้ประสานงาน  นายณัฏฐพัชร์   วรกลุวรรธนะ โทร 2500 
6.4 ผู้รายงานผล ดร.โสภา  มะสึนาร ิ  โทร 2500 

 

 7. หลักการและเหตุผล 
 สถาบันอุดมศึกษามีภารกิจหลัก 4  ด้าน คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งการด าเนินการดังกล่าวมีความส าคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาประเทศ ปัจจุบันมีปัจจัยหลายประการที่ท าให้การ
ประกันคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเป็นสิ่งจ าเป็นที่ต้องเร่งด าเนินการ อีกทั้งตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545  ได้ก าหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน รวมถึงให้มี
ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาท าหน้าที่ประเมินคุณภาพภายนอก โดยการประเมินผลการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา 
  ดังนั้น ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ เป็นหนึ่งหน่วยงานท่ีมีพันธกิจหลักทางด้านการจัดการเรียนการสอน และ
การวิจัยทางด้านภาษา  การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม จึงได้จัดโครงการประเมิน
คุณภาพภายในขึ้น เพื่อเป็นการรายงานผลการด าเนินงานในรอบปีการศึกษา 2557 จัดท ารายงานการประเมินตนเองและรับการ
ประเมินตรวจสอบจากคณะกรรมการ เพื่อน าผลการประเมินกลับไปปรับปรุง และพัฒนางานของคณะฯ ตลอดจนยังเป็นการกระตุ้น
ให้บุคลากรในคณะฯได้เกิดตระหนักในเรื่องของการประกันคุณภาพการศึกษาอีกด้วย 



  
 

 ดังนั้น เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการด าเนินกิจกรรมดังกล่าวอย่างแท้จริง ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะ
มนุษยศาสตร์ จึงได้จัดให้มีโครงการประเมินคุณภาพภายใน ประจ าปีการศึกษา 2557 ข้ึน 
 

8. วัตถุประสงค ์
1. เพื่อจัดท ารายงานการประเมินตนเอง/ตรวจสอบ (Self/Check Assessment Report) ของภาควิชาฯ ประจ าปีการศึกษา 

2557  
2.  เพื่อจัดท ารายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน (SAR/CAR/YAR) ประจ าปีการศึกษา 2557 ของภาควิชาฯ 
3.  เพื่อรายงานผลการด าเนินงานในรอบปีท่ีผ่านมาของภาควิชาฯ  ให้บุคลากรภายในคณะรับทราบ 
4.  เพื่อรองรับการตรวจ ติดตาม และประเมินผลจากภายนอก 
5.  เพื่อกระตุ้นให้บุคลากรแต่ละหลักสูตรของภาควิชาฯ ได้มีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษา 
6.  เพื่อให้เกิดการปรับปรุง และเปลี่ยนแปลงการท างานของหน่วยงานภายในภาควิชาฯ ให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
7.  เพื่อสนับสนุนระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของภาควิชาฯ ให้ด าเนินไปในทิศทางเดียวกัน 

 

9.  เป้าหมายของโครงการ 
     9.1. เป้าหมายการด าเนินงาน ประกอบด้วย  
 1. อาจารย/์บุคลากร  จ านวน    20  คน 

9.2. กิจกรรม/เนื้อหาท่ีจะด าเนินการ 
1. ด าเนินการจัดประเมินตนเอง (SAR) และประเมินตรวจสอบ (CAR) ของภาควิชาฯ ประจ าปีการศึกษา 2557  

 

10. งบประมาณด าเนินการ  
      - ไม่ใช้งบประมาณ - 

 

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. 
1.ขั้นวางแผนงาน (P) 
1.1 สรุปผลและปัญหาที่พบในการ
ด าเนินงานครั้งท่ีผ่านมา 
1.2 ประชุมผู้รับผิดชอบงาน เพื่อแบ่ง
ฝ่ายรับผิดชอบงาน 
 
2.ขั้นด าเนินการ (D) 
2.1 ขออนุมัติด าเนินโครงการ 
2.2 ด าเนินโครงการ(ติดตามผล 
 
3.ขั้นสรุปและประเมินผล (C)  
3.1 สรุปผลประเมิน 
3.2 ท ารายงานสรุปผลการด าเนินงาน
ส่งภาควิชาและคณะฯเพื่อรับทราบ 
 
4.ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน(A)  
4.1 ประชุมเพื่อปรับปรุงผลการ
ด าเนินงานส าหรับในรอบปตี่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   



  
 

12.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 
1. วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม          เดือนตุลาคม 2557-เดือนมิถุนายน 2558  
2. สถานท่ีจัดกิจกรรม     คณะมนุษยศาสตร ์

      

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ได้ปรับปรุง และเปลี่ยนแปลงการท างานของหน่วยงานภายในภาควิชาฯ ให้เกิดประสิทธิภาพมากยิง่ขึ้น 
2. ได้รับทราบผลการด าเนินงานในรอบปีท่ีผ่านมาของภาควิชาฯ   
3. บุคลากรแตล่ะหลักสตูรของภาควิชาฯ ได้มสี่วนร่วมในการประกนัคุณภาพการศึกษา 

 

14. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPI) 
ปริมาณ คุณภาพ เวลา ต้นทุน 

1. มีจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 50 ของ
จ านวนที่ก าหนดไว ้

ผ่านการประกันคณุภาพ
ภายในภาควิชา(SAR) ระดับด ี

เป็นไปตามกรอบเวลาที่
ก าหนดไว ้

 

 

15. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.................        สมศ.   ตัวช้ีวัดที่.................         
 สกอ.    ตวัช้ีวัดที่.....9……….       สงป.   ตัวช้ีวัดที่................. 

 

16. การติดตามและประเมินผลโครงการ  (โปรดระบุให้ชัดเจน)  
1. ผลการประกันคณุภาพภายในภาควิชา(SAR ) ระดบัด ี

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ 

 
1.  ชื่อโครงการ (ระดับ 1)    โครงการกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต 

2. ชื่อโครงการ (ระดับ 2)     โครงการส่งเสริมด้านวิชาการและทักษะชีวิต 

   กิจกรรม  สัมมนานิสิตฝึกงาน 
   กิจกรรม  เรียนรู้ร่วมกันเพื่อพัฒนานิสิต 
   กิจกรรม  ศึกษาดูงานสถานประกอบการเกาหลี 
   กิจกรรม  อบรมเตรียมความพร้อมสอบวัดระดับภาษาเกาหลี 
   กิจกรรม  น านิสิตเข้าร่วมแข่งขันทางวิชาการ (ภาษาเกาหลี) 
   กิจกรรม  น านิสิตเข้าร่วมแข่งขันทางวิชาการ (ภาษาญี่ปุ่น) 
   กิจกรรม  จีนศึกษา 
   กิจกรรม  อบรม HSK 
   กิจกรรม  วันตรุษจีน 
   กิจกรรม  พัฒนาศักยภาพบัณฑิต 
3.  รหัสโครงการ      NU-มน-07-083 

4.  ความสอดคล้องกับพันธกิจ 
      การผลิตบณัฑติ         การวิจัย 
     การบริการวิชาการแก่สังคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
     การบริหารจัดการ(ในกรณีโครงการดังกลา่วไมส่อดคล้องกับพันธกิจ 1-4)(พันธกิจหลัก) 
5.  ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ 
5.1  ประเด็นยุทธศาสตรม์หาวิทยาลัย  
 เป็นเลิศทางการวจิัย (กลยุทธ์ท่ี....1....มาตรการ...1.3......)    
  ผลิตบณัฑิตมีคุณภาพ ท างานได้รับค่าตอบแทนสูง (กลยุทธ์ที่...2...มาตรการ...4.2.....)    
 ความสัมพันธ์กับศิษยเ์ก่าอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน (กลยุทธ์ที่.......มาตรการ.........)    

  ระบบบริหารในหลักธรรมาภบิาลและโปร่งใสตรวจสอบได้ (กลยุทธ์ที่ ......... มาตรการ ......)   
5.2  ประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะ/หน่วยงาน (ถ้ามี) 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่.......2.....กลยุทธ์ที่..3... มาตรการที่....4... 

5.5 อัตลักษณ์นสิิต 5 ก** (บังคับกรอก ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 กรณีทีส่อดคล้องกับอัตลักษณ์บัณฑติ) 
         มี 

ประเภทอัตลักษณ ์ ตัวชี้วัด 
 เก่งงาน   ความสามารถในการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพอย่างสร้างสรรค์ 

  มีความรับผดิชอบ กล้าหาญ เสียสละ อดทน ขยันหมั่นเพียร มุง่มั่นสู่ความส าเร็จ 
  มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสารสนเทศได้เป็นอย่างดี 
  มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

 เก่งคน   มีมนุษยสัมพันธ์ทั้งการพูด และการวางตัว 
  มีจิตสาธารณะ 
  มีความสามารถท างานท่ีเป็นทีม 



  
 

ประเภทอัตลักษณ ์ ตัวชี้วัด 
  มีความเข้าใจตนเองและผู้อื่น 

  เก่งคิด   มีความคิดรเิริ่มสรา้งสรรค์ 
  ใฝ่เรียนรู ้
  ทัศนคติเชิงบวก 
  ผลงานนวัตกรรม 

 เก่งครองชีวิต   มีพฤติกรรมที่ดีในการเรยีน 
  มีพฤติกรรมที่ดีในการใช้ชีวิต (ปลอดอบายมุข) 

 เก่งพิชิตปัญหา   มีความสามารถในการแก้ปญัหาส่วนตัว 
  มีความสามารถในการแก้ปญัหาการงาน 

 

5.6 บริการวิชาการ (กรณีโครงการที่ด าเนินงานตามพันธกิจที่ 3 ด้านบรกิารวิชาการ) ** 
         ไม่มี 
 
 

6.  ผู้รับผิดชอบ  
6.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ  ภาควชิาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร ์     
6.2 ผู้รับผิดชอบ    ดร.โสภา   มะสึนาร ิ  โทร 2500 
  นางสุวพรรณ ครุฑเมือง    โทร 2502 
  Mr.Takuya  Shishido  โทร 2511 
  ผศ. เอกสณัห์ ชินอัครพงศ ์  โทร 2526 
  ดร.ชวนพิศ เทียมทัน  โทร 2539 
  ผศ.อรนุช นิยมธรรม   
  นายวิจิตร  ครเิสถียร  โทร 2545  
  นางสาวศศิวรรณ นาคคง  โทร 2528 
  นางสาวจุฑามาศ บุญชู  โทร 2527    
6.3 ผู้ประสานงาน  นายณัฏฐพัชร์   วรกลุวรรธนะ โทร 2500 
6.4 ผู้รายงานผล นายณัฏฐพัชร์   วรกลุวรรธนะ โทร 2500 

 

 7. หลักการและเหตุผล 
คณะมนุษยศาสตร์ ม ีภาระหน้าที ่ในการผลิตบัณฑิตให้ม ีค ุณภาพ โดยมุ ่งเน ้นในเรื ่องของการศึกษา คือ ให ้น ิส ิต               

มีคุณภาพทางด้านวิชาการ เป็นผู้มีความรอบรู้ และก้าวทันสภาวการณ์โลก   มองการณ์ไกล สามารถวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาให้
ลุล่วงไปด้วยดี รวมทั้งให้การส่งเสริมและสนับสนุนนิสิตให้ได้รับประสบการณ์จริงจากการได้เข้าร่วมและ ท ากิจกรรมนิสิต ซึ่งถือได้
ว่าเป็นการพัฒนานิสิตให้มีความเป็นบัณฑิตที่มีความสมบูรณ์แบบ เป็นผู้ที่ถึงพร้อมด้วยความรู้ทางด้านทักษะวิชาการ มีคุณธรรม 
จริยธรรม มีวุฒิภาวะทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา และท ากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ ต่อสังคม อีกทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อม
ให้นิสิตเป็นผู้รอบรู้ในด้านการบริหารจัดการ และมีความคิดริเริ ่มสร้างสรรค์  มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เป็นบัณฑิตที่
สมบูรณ์พร้อม และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมต่อไป 

ดังนั ้น  ภาควิชาฯ จ ึงได ้จ ัดท าโครงการต่างๆ  อ ันจะเป ็นประโยชน์ต ่อการส ่งเสริม  สนับสน ุน และพัฒนานิส ิต               
ทุกระดับ 
 

8. วัตถุประสงค ์
1. เพื่อให้คณาจารย์และนิสิตในสาขาวิชาฯได้พูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ สร้างสัมพันธภาพอันดีกับบุคคลอื่นๆ 
2. เพื่อเผยแพร่ภาษาและศิลปวัฒนธรรมให้ผู้ที่สนในได้รับทราบ 



  
 

3. เพื่อพัฒนาความรู้ด้านภาษาให้กับนิสิต 
4. เพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษาและนิสิตได้ปรึกษาหารือด้านการเรียนการสอน การด าเนินชีวิต การฝึกงานและการท างานในอนาคต 
5. เพื่อส่งเสริมความสามัคคีและความรับผิดชอบของนิสิตในการท างานร่วมกัน 
6. เพื่อพัฒนาทักษะการท าข้อสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนให้กับนิสิตและบุคคลทั่วไปท่ีสนใจ 
7. เพื่อน าความเห็น/ความรู้ใหม่มาพัฒนาศักยภาพการเรียนของตน 
8. เพื่อให้นิสิตได้รับความรู้ในการประกอบอาชีพเพิ่มเติม นอกเหนือจากการเรียนรู้ในช้ันเรียน 
9. เพื่อเตรียมความพร้อมให้นิสิตสาขาวิชาภาษาเกาหลีที่จะสอบวัดระดับภาษาเกาหลี 
 

9.  เป้าหมายของโครงการ 
     9.1. เป้าหมายการด าเนินงาน ประกอบด้วย  

 กิจกรรม  สัมมนานิสิตฝึกงาน 
 1. อาจารย/์บุคลากร  จ านวน    20  คน 
 2. นิสิต   จ านวน  120  คน 

 กิจกรรม  เรียนรู้ร่วมกันเพื่อพัฒนานิสิต 
 1. อาจารย/์บุคลากร  จ านวน     5  คน 
 2. นิสิต   จ านวน  195  คน 

 กิจกรรม  ศึกษาดูงานสถานประกอบการเกาหลี 
 1. อาจารย/์บุคลากร  จ านวน    2  คน 
 2. นิสิต   จ านวน  12  คน 

 กิจกรรม  อบรมเตรียมความพร้อมสอบวัดระดับภาษาเกาหลี 
 1. อาจารย/์บุคลากร  จ านวน    6  คน 
 2. นิสิต   จ านวน  60  คน 

 กิจกรรม  น านิสิตเข้าร่วมแข่งขันทางวิชาการ (ภาษาเกาหลี) 
 1. อาจารย/์บุคลากร  จ านวน    3  คน 
 2. นิสิต   จ านวน    6  คน 

 กิจกรรม  น านิสิตเข้าร่วมแข่งขันทางวิชาการ (ภาษาญี่ปุ่น) 
 1. อาจารย/์บุคลากร  จ านวน    3  คน 
 2. นิสิต   จ านวน  80  คน 

 กิจกรรม  จีนศึกษา 
 1. อาจารย/์บุคลากร  จ านวน    2  คน 
 2. นิสิต   จ านวน  50  คน 

 กิจกรรม  อบรม HSK 
 1. นิสิต   จ านวน  50  คน 

 กิจกรรม  วันตรุษจีน 
 1. อาจารย/์บุคลากร  จ านวน    5  คน 
 2. นิสิต   จ านวน 130 คน 

 กิจกรรม  พัฒนาศักยภาพบัณฑิต 
 1. อาจารย/์บุคลากร  จ านวน    5  คน 
 2. นิสิต   จ านวน  82  คน 



  
 

9.2. กิจกรรม/เนื้อหาท่ีจะด าเนินการ 

กิจกรรม  สัมมนานิสิตฝึกงาน 
1. การน าเสนอการฝึกงาน 

 กิจกรรม  เรียนรู้ร่วมกันเพื่อพัฒนานิสิต 
1. แลกเปลี่ยนความคิด 

กิจกรรม  ศึกษาดูงานสถานประกอบการเกาหลี 
1. โครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการเกาหลี เป็นโครงการแนะแนวสัญจรน านิสิตเยี่ยมชมสถานประกอบการ 

เพื่อให้เห็นสภาพขององค์กร และประสบการณ์จริงในการท างานของหน่วยงาน ซึ่งจะช่วยให้นิสิตมีโลกทัศน์ที่กว้างไกล                       
เห็นบรรยากาศการท างานจริง เพื่อกระตุ้นให้นิสิตมีแนวทางที่จะเตรียมความพร้อมก่อนจะเข้าสู่การท างานจริงหลังจบการศึกษา 

 กิจกรรม  อบรมเตรียมความพร้อมสอบวัดระดับภาษาเกาหลี 
1. นิสิตที่เข้าร่วมโครงการได้ลองท าข้อสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาเกาหลีในสถานการณ์เสมือนจริง  
2. นิสิตที่เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้เทคนิคการท าข้อสอบ (TOPIK) และให้นิสิตซักถามข้อสงสัยต่างๆ เกี่ยวกับเนื้อหา

ข้อสอบ  
กิจกรรม  น านิสิตเข้าร่วมแข่งขันทางวิชาการ (ภาษาเกาหลี) 

1. คัดเลือกตัวแทนของสถานบันเพื่อเข้าร่วมการการแข่งขันทางวิชาการ การประกวดสุนทรพจน์  
ตามสถานบันต่างๆ  
 กิจกรรม  น านิสิตเข้าร่วมแข่งขันทางวิชาการ (ภาษาญี่ปุ่น) 

1. นิสิตสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นเขียนสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น เพื่อรับการคัดเลือกให้เข้าร่วมประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น 
กิจกรรม  จีนศึกษา 

1. จัดเตรียมอบรมเนื้อหาเกี่ยวกับวรรณคดีจีน เศรษฐกิจจีน และจีนในยุคปัจจุบัน โดยผู้เช่ียวชาญด้านจีนศึกษา
 กิจกรรม  อบรม HSK 

1. จัดติวข้อสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (HSK) มีเนื้อหาที่ใช้สอบระดับ 3 และระดับ 4 (ระบบใหม่)  
กิจกรรม  วันตรุษจีน 

1. จัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับวันตรุษจีน เช่น การจัดบอร์ด การจัดสถานที่ การจัดประกวดกิจกรรมต่างๆ จัดการแสดง
วัฒนธรรมจีน เป็นต้น 

 กิจกรรม  พัฒนาศักยภาพบัณฑิต 
1. กิจกรรมการเรียนรู้จากวิทยากรภายนอก 
2. กิจกรรมติวเตอร์ 
3. กิจกรรมอาจารย์ที่ปรึกษาพบนิสิต 
  

10. งบประมาณด าเนินการ  
กิจกรรม  สัมมนานิสิตฝึกงาน 
งบประมาณรายได้คณะ จ านวน 15,000 บาท  กองทุนกิจการนิสิต แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานจัดการศึกษาสาขา

มนุษยศาสตร์ ภาควิชาภาษาตะวันออก หมวดเงินอุดหนุน โครงการกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต โครงการส่งเสริมด้านวิชาการและทักษะชีวิต 
(NU-มน-07-083) 

รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
1. ค่าอาหารและของว่าง     13,000   บาท 
2. ถ่ายเอกสารและวสัดุส านักงาน               2,000   บาท  
  รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 15,000    บาท 

หมายเหตุ ทุกรายการถัวเฉลี่ย 



  
 

กิจกรรม  เรียนรู้ร่วมกันเพื่อพัฒนานิสิต 
งบประมาณรายได้คณะ จ านวน 40,000 บาท  กองทุนกิจการนิสิต แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานจัดการศึกษาสาขา

มนุษยศาสตร์ ภาควิชาภาษาตะวันออก หมวดเงินอุดหนุน โครงการกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต โครงการส่งเสริมด้านวิชาการและทักษะชีวิต 
(NU-มน-07-083) 

รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
ครั้งท่ี 1 

1. ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม    10,000   บาท 
2. ค่าตอบแทนวิทยากร      3,000   บาท 
3. ค่าเดินทาง        5,000   บาท 
4. ค่าถ่ายเอกสาร       1,000   บาท 
5. ค่าวัสดุใช้สอย       1,000   บาท     

  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                     20,000   บาท  
ครั้งท่ี 2 

1. ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม    10,000   บาท 
2. ค่าตอบแทนวิทยากร      3,000   บาท 
3. ค่าเดินทาง        5,000   บาท 
4. ค่าถ่ายเอกสาร       1,000   บาท 
5. ค่าวัสดุใช้สอย       1,000   บาท     

  รวมเป็นเงินท้ังสิ้น                                        20,000   บาท  
หมายเหตุ ทุกรายการถัวเฉลี่ย 

กิจกรรม  ศึกษาดูงานสถานประกอบการเกาหลี 
งบประมาณรายได้คณะ จ านวน 3,000 บาท  กองทุนกิจการนิสิต แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานจัดการศึกษาสาขามนุษยศาสตร์ 

ภาควิชาภาษาตะวันออก หมวดเงินอุดหนุน โครงการกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต โครงการส่งเสริมด้านวิชาการและทักษะชีวิต (NU-มน-07-
083) 

รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
1. ค่าที่พัก        2,000     บาท 
2. ค่าเบี้ยเลีย้งอาจารย ์   1,000  บาท  
  รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 3,000   บาท 

หมายเหตุ ทุกรายการถัวเฉลี่ย 

กิจกรรม  อบรมเตรียมความพร้อมสอบวัดระดับภาษาเกาหลี 
งบประมาณรายได้คณะ จ านวน 12,000 บาท  กองทุนกิจการนิสิต แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานจัดการศึกษาสาขา

มนุษยศาสตร์ ภาควิชาภาษาตะวันออก หมวดเงินอุดหนุน โครงการกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต โครงการส่งเสริมด้านวิชาการและทักษะชีวิต 
(NU-มน-07-083) 

รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
1. ค่าตอบแทนวิทยากร      9,600    บาท 
2. ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ      1,000    บาท 
3. ค่าถ่ายเอกสาร      1,400    บาท  
  รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น            12,000   บาท 

หมายเหตุ ทุกรายการถัวเฉลี่ย 

 



  
 

กิจกรรม  น านิสิตเข้าร่วมแข่งขันทางวิชาการ (ภาษาเกาหลี) 
งบประมาณรายได้คณะ จ านวน 24,000 บาท  กองทุนกิจการนิสิต แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานจัดการศึกษาสาขา

มนุษยศาสตร์ ภาควิชาภาษาตะวันออก หมวดเงินอุดหนุน โครงการกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต โครงการส่งเสริมด้านวิชาการและทักษะชีวิต 
(NU-มน-07-083) 

รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
คร้ังท่ี 1 

1.  ค่าเช่าเหมารถพร้อมน้ ามันเช้ือเพลิง   7,600 บาท 
2.  ค่าเบี้ยเลี้ยงอาจารย์         1,400  บาท 
3.  ค่าที่พักอาจารย์     1,800 บาท 
4.  ค่าที่พักนิสิต                      1,200 บาท 

   รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                               12,000 บาท 
 คร้ังท่ี 2 

1.  ค่าเช่าเหมารถพร้อมน้ ามันเช้ือเพลิง   7,600 บาท 
2.  ค่าเบี้ยเลี้ยงอาจารย์         1,400  บาท 
3.  ค่าที่พักอาจารย์     1,800 บาท 
4.  ค่าที่พักนิสิต                      1,200 บาท 

   รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                               12,000 บาท 
หมายเหตุ ทุกรายการถัวเฉลี่ย 

กิจกรรม  น านิสิตเข้าร่วมแข่งขันทางวิชาการ (ภาษาญี่ปุ่น) 
งบประมาณรายได้คณะ จ านวน 20,000 บาท  กองทุนกิจการนิสิต แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานจัดการศึกษาสาขา

มนุษยศาสตร์ ภาควิชาภาษาตะวันออก หมวดเงินอุดหนุน โครงการกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต โครงการส่งเสริมด้านวิชาการและทักษะชีวิต 
(NU-มน-07-083) 

รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
1. ค่าเช่าเหมารถและคา่น้ ามันเชื้อเพลิง   8,000 บาท 
2.  ค่าเบี้ยเลี้ยงอาจารย์            960  บาท 
3.  ค่าที่พักอาจารย์     1,800 บาท 
4.  ค่าที่พักนิสิต                 4,500 บาท 
5.  ค่าเบี้ยเลี้ยงนิสิต     2,880 บาท 
6.  ถ่ายเอกสารสี/ขาวด า                             860   บาท 
7.  วัสดุใช้สอย     1,000   บาท  
  รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 20,000  บาท 

หมายเหตุ ทุกรายการถัวเฉลี่ย 

กิจกรรม  จีนศึกษา 
งบประมาณรายได้คณะ จ านวน 20,500 บาท  กองทุนกิจการนิสิต แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานจัดการศึกษาสาขา

มนุษยศาสตร์ ภาควิชาภาษาตะวันออก หมวดเงินอุดหนุน โครงการกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต โครงการส่งเสริมด้านวิชาการและทักษะชีวิต 
(NU-มน-07-083) 

รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
1. ค่าตอบแทนวิทยากร    6,000    บาท  
2. ค่าอาหารว่าง                          3,000    บาท   
3. ค่าถ่ายเอกสาร    1,000    บาท   



  
 

4. ค่าพาหนะเดินทาง    5,000    บาท  
5. ค่าท่ีพัก     1,500    บาท                   
6. ค่าเลี้ยงรับรอง    1,000    บาท  
7. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการ               400    บาท  
8. ค่าบ ารุงสถานที่                                             2,000    บาท 
9. ค่าวัสดุอุปกรณ์                                                600    บาท  
  รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น           20,500   บาท 

หมายเหตุ ทุกรายการถัวเฉลี่ย 

กิจกรรม  อบรม HSK 
งบประมาณรายได้คณะ จ านวน 20,500 บาท  กองทุนกิจการนิสิต แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานจัดการศึกษาสาขา

มนุษยศาสตร์ ภาควิชาภาษาตะวันออก หมวดเงินอุดหนุน โครงการกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต โครงการส่งเสริมด้านวิชาการและทักษะชีวิต 
(NU-มน-07-083) 

รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
1. ค่าตอบแทนวิทยากร      6,000    บาท  
2. ค่าอาหารว่าง                3,000    บาท   
3. ค่าถ่ายเอกสาร   1,000    บาท   
4. ค่าพาหนะเดินทาง   5,000    บาท  
5. ค่าท่ีพัก    1,500    บาท                   
6. ค่าเลี้ยงรับรอง   1,000    บาท  
7.ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการ   400    บาท  
8.ค่าบ ารุงสถานท่ี                                  2,000    บาท 
9.ค่าวัสดุอุปกรณ์                                     600   บาท  
  รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น         20,500   บาท 

หมายเหตุ ทุกรายการถัวเฉลี่ย 

กิจกรรม  วันตรุษจีน 
งบประมาณรายได้คณะ จ านวน 8,000 บาท  กองทุนกิจการนิสิต แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานจัดการศึกษาสาขามนุษยศาสตร์ 

ภาควิชาภาษาตะวันออก หมวดเงินอุดหนุน โครงการกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต โครงการส่งเสริมด้านวิชาการและทักษะชีวิต (NU-มน-07-
083) 

รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
1. ค่าใช้จ่ายส าหรับการแสดง เช่น เช่าชุด  3,000  บาท  
2. ค่าอาหารกลางวันส าหรับนสิิตช่วยงาน 2,000  บาท   
3. ค่าอุปกรณ์ในการจดับอร์ดนิทรรศการ 1,000  บาท   
4. ค่าของรางวัลต่างๆ   2,000  บาท  
  รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 8,000  บาท 

หมายเหตุ ทุกรายการถัวเฉลี่ย 

 

 



  
 

กิจกรรม  พัฒนาศักยภาพบัณฑิต 
งบประมาณรายได้คณะ จ านวน 6,910 บาท  กองทุนกิจการนิสิต แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานจัดการศึกษาสาขามนุษยศาสตร์ 

ภาควิชาภาษาตะวันออก หมวดเงินอุดหนุน โครงการกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต โครงการส่งเสริมด้านวิชาการและทักษะชีวิต (NU-มน-07-
083) 

รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
1. ค่าตอบแทนวิทยากร       2,400  บาท 
2. ค่าเดินทางของวิทยากร   2,500  บาท 
3. ค่าจ้างถ่ายเอกสาร     500  บาท 
4. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม              1,510  บาท  
  รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น          6,910  บาท 

หมายเหตุ ทุกรายการถัวเฉลี่ย 
 

11. ขั้นตอนและแผนการด าเนินงาน   (PDCA)  
กิจกรรม  สัมมนานิสิตฝึกงาน 

รายการ 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. จัดท าโครงการและขออนุมัติ
โครงการ   
2. ข้ันตอนการเตรยีมงาน  
   - นิสิตปี 4 เตรยีมจดับอร์ดและ
เตรียมการน าเสนอ 

            

ขั้นด าเนินการ (D) 
1. ด าเนินการจดัท าโครงการตามการ
ด าเนินงาน   

            

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
ประเมินผล  สรุปโครงการ 
1. ประเมินและสรุปผลโครงการ 

            

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A) 
1  ประชุมเพื่อหาแนวทางการปรบัปรุง
เพื่อการจัดกิจกรรมในปีถัดไป 

            

กิจกรรม  เรียนรู้ร่วมกันเพื่อพัฒนานิสิต 

รายการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

พ.ศ. 2557 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. เตรียมการด าเนินโครงการ 
2. ประชุมคณะท างาน 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

       

ขั้นด าเนินการ (D) 
1. ขออนุมัติด าเนินโครงการ  
2. ด าเนินโครงการ 

 
 
 

  
 

 
 

 
 

 

     
 
 

  

ขั้นสรุปและประเมินผล (C)  
1. แจกแบบประเมินผลโครงการ 

  
 

  
 

 
 

 
 

   
 

  
 

 



  
 

รายการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

พ.ศ. 2557 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 

2. ประเมินและสรุปผลโครงการรายงาน
คณะ 

  
 

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A) 
1. น าผลที่ได้มาจากแบบประเมิน
ปรับปรุงการด าเนินงานในครั้งต่อไป  

   
 
 

 
 

  
 

 

   
 
 

  
 

 

กิจกรรม  ศึกษาดูงานสถานประกอบการเกาหลี 

รายการ 
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. เตรียมการด าเนินโครงการ 
2. จัดประชุมผู้ด าเนินงาน 

            

ขั้นด าเนินการ (D) 
1.ขออนุมัติด าเนินโครงการ 
2.ด าเนินโครงการ 

            

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. แจกแบบประเมิน 
2. ประเมินผลโครงการจากแบบประเมิน 

            

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A) 
1. น าผลการด าเนินการมาประชุมกับ
คณะท างานว่าในปีต่อไปต้องพัฒนาในด้านใด 
2. น าผลสรุปที่ได้มาพัฒนาในปีต่อไป 

            

กิจกรรม  อบรมเตรียมความพร้อมสอบวัดระดับภาษาเกาหลี 

รายการ 
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. เตรียมการด าเนินโครงการ 
2. จัดประชุมผู้ด าเนินงาน 

            

ขั้นด าเนินการ (D) 
1.ขออนุมัติด าเนินโครงการ 
2.ด าเนินโครงการ 

            

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. แจกแบบสอบถาม 
2. ประเมินผลโครงการจากแบบสอบถาม 

            

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A) 
1. น าผลการด าเนินการมาประชุมกับ
คณะท างานว่าในปีต่อไปต้องพัฒนาใน
ด้านใด 
2. น าผลสรุปที่ได้มาพัฒนาในปีต่อไป 

            

 



  
 

กิจกรรม  น านิสิตเข้าร่วมแข่งขันทางวิชาการ (ภาษาเกาหลี) 

รายการ 
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. เตรียมการด าเนินโครงการ 
2. จัดประชุมผู้ด าเนินงาน 

            

ขั้นด าเนินการ (D) 
1.ขออนุมัติด าเนินโครงการ 
2.ด าเนินโครงการ 

            

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. แจกแบบสอบถาม 
2. ประเมินผลโครงการจากแบบสอบถาม 

            

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A) 
1. น าผลการด าเนินการมาประชุมกับ
คณะท างานว่าในปีต่อไปต้องพัฒนาใน
ด้านใด 
2. น าผลสรุปที่ได้มาพัฒนาในปีต่อไป 

            

กิจกรรม  น านิสิตเข้าร่วมแข่งขันทางวิชาการ (ภาษาญี่ปุ่น) 
รายการ 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.ประชุมเพื่อวางแผนโครงการ 
2.ขออนุมัติโครงการ 

   
 

 
 
 

        

ขั้นด าเนินการ (D) 
1. ด าเนินโครงการ (ครั้งท่ี 1) 
2. ด าเนินโครงการ (ครั้งท่ี 2) 

    
 

 
 

      
 
 

 
 
 

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1.สรุปผลการด าเนินโครงการ 

     
 

 
 

      
 

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A) 
1.เสนอผลการประเมินโครงการใหค้ณะฯ 
รับทราบ 
2.ปรับปรุงการด าเนินโครงการตามผลการ
ประเมินโครงการในปีถัดไป 

      
 

 
 

     
 
 
 

กิจกรรม  จีนศึกษา 
รายการ 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. จัดประชุมและแจ้งนิสติ 

            



  
 

รายการ 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 

ขั้นด าเนินการ (D) 
1. ขออนุมัติโครงการ 
2. เชิญวิทยากร 
3. ด าเนินโครงการ 

       
 
 

    
 
 

 
 
 
 

 

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. สรุปผลการด าเนินงานรายงานคณะ 

            

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A) 
1. น าผลจากการประเมินมาปรับปรุงในการ
ด าเนินงานในครั้งต่อไป 

            

กิจกรรม  อบรม HSK 
รายการ 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. จัดประชุมและแจ้งนิสติ 

            

ขั้นด าเนินการ (D) 
1. ขออนุมัติโครงการ 
2. เชิญวิทยากร 
3. ด าเนินโครงการ 

       
 
 
 

    
 
 

 
 
 
 

 

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. สรุปผลการด าเนินงานรายงานคณะ 

            

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A) 
1. น าผลจากการประเมินมาปรับปรุงในการ
ด าเนินงานในครั้งต่อไป 

            

กิจกรรม  วันตรุษจีน 
รายการ 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. จัดการประชุมชมรม เพื่อพิจารณาหา
ข้อตกลงเกี่ยวกับกลุม่เป้าหมายที่จะ
ด าเนินการ 

            

ขั้นด าเนินการ (D) 
1. ขออนุมัติโครงการ 
2. จัดประชุมสมาชิกชมรม แบ่งหน้าท่ีความ
รับผิดชอบในแตล่ะกลุ่ม 
3. ด าเนินโครงการ 

            

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. สรุปผลการด าเนินงานรายงานคณะ 

            

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A) 
1. น าผลจากการประเมินมาปรับปรุงในการ
ด าเนินงานในครั้งต่อไป 

            



  
 

กิจกรรม  พัฒนาศักยภาพบัณฑิต 
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. เตรียมการด าเนินโครงการ 
2. ประชุมคณะท างาน 

 
 

 
 

 
 

         

ขั้นด าเนินการ (D) 
1. ขออนุมัติด าเนินโครงการ  
2. ด าเนินโครงการ 

  
 

  
 

        

ขั้นสรุปและประเมินผล (C)  
1. แจกแบบประเมินผลโครงการ 
2. ประเมินและสรุปผลโครงการรายงานคณะ 

  
 

 
 
 

 
 

 
 
 

       

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน(A) 
1.น าผลที่ได้มาจากแบบประเมินปรับปรุง
การด าเนินงานในครั้งต่อไป  

    
- 

 
 

       

 

12.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 
กิจกรรม  สัมมนานิสิตฝึกงาน 

1.  วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม          เดือนมกราคม 2558  
2.  สถานท่ีจัดกิจกรรม     มหาวิทยาลยันเรศวร 

กิจกรรม  เรียนรู้ร่วมกันเพื่อพัฒนานิสิต 
1.  วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม          เดือนพฤศจิกายน 2557 - มีนาคม 2558  
2.  สถานท่ีจัดกิจกรรม     มหาวิทยาลยันเรศวร 

กิจกรรม  ศึกษาดูงานสถานประกอบการเกาหลี 
1.  วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม          เดือนตุลาคม 2557  
2.  สถานท่ีจัดกิจกรรม     สถานประกอบการเกาหล ี

กิจกรรม  อบรมเตรียมความพร้อมสอบวัดระดับภาษาเกาหลี 
1.  วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม          เดือนสิงหาคม  - เดือนกันยายน  2558  
2.  สถานท่ีจัดกิจกรรม     คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร 

กิจกรรม  น านิสิตเข้าร่วมแข่งขันทางวิชาการ (ภาษาเกาหลี) 
1.  วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม          เดือนมกราคม 2558 - เดือนมีนาคม 2558  
2.  สถานท่ีจัดกิจกรรม     มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่/มหาวิทยาลยับูรพา จังหวัดชลบรุี 

กิจกรรม  น านิสิตเข้าร่วมแข่งขันทางวิชาการ (ภาษาญี่ปุ่น) 
1.  วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม          เดือนกุมภาพันธ์ 2558  
2.  สถานท่ีจัดกิจกรรม     จังหวัดเชียงใหม ่

กิจกรรม  จีนศึกษา 
1.  วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม          เดือนเมษายน 2558                       
2.  สถานท่ีจัดกิจกรรม     คณะมนุษยศาสตร ์

กิจกรรม  อบรม HSK 
1.  วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม          เดือนเมษายน 2558                      
2.  สถานท่ีจัดกิจกรรม     คณะมนุษยศาสตร ์



  
 

กิจกรรม  วันตรุษจีน 
1.  วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม          ในช่วงก่อนหรือหลังวันตรุษจีน 1-2 อาทิตย์ 

(เดือนมกราคม – เดือนมีนาคม 2558)  
2.  สถานท่ีจัดกิจกรรม     คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลยันเรศวร 

กิจกรรม  พัฒนาศักยภาพบัณฑิต 
1.  วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม          เดือนพฤศจิกายน 2557  
2.  สถานท่ีจัดกิจกรรม     คณะมนุษยศาสตร ์มหาวิทยาลยันเรศวร 
    

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

กิจกรรม  สัมมนานิสิตฝึกงาน 
1. นิสิตที่ผ่านการฝึกงานได้ฝึกการน าเสนองานต่อท่ีสาธารณะ 
2. นิสิตที่ยังไมผ่่านการฝึกงานได้รบัความรู้และประสบการณ์การฝึกงานจากนิสิตที่ผา่นการฝึกงานแล้ว 
3. นิสิตที่ยังไมผ่่านการฝึกงานได้รูจ้ักสถานปฏิบตัิงานท่ีเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เรียน เพื่อการเตรียมตวัในการฝึกงาน และมี

เป้าหมายในการหาช่องทางการท างาน   
4. อาจารย์ในสาขาวิชาและผูส้นใจได้ทราบถึงประสบการณ์การฝึกงานของนิสิต  

กิจกรรม  เรียนรูร้่วมกันเพื่อพัฒนานิสิต 
1. นิสิตได้ตระหนักถึงข้อเด่นและข้อด้อยของตนในด้านการเรียน 
 2. นิสิตได้แนวทางในการพัฒนาการศึกษา 

กิจกรรม  ศึกษาดูงานสถานประกอบการเกาหล ี
1. นิสิตมีความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ และสามารถน าความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ดี

ขึ้น 
 2. สร้างความสมัพันธ์อันดีกับสถานประกอบการต่างๆ 

กิจกรรม  อบรมเตรียมความพร้อมสอบวัดระดับภาษาเกาหล ี
1. นิสิตได้รับในการฝึกท าข้อสอบในการประเมินความสามารถทางภาษาเกาหลีของตัวเอง 
2. นิสิตได้เพิ่มพูนความรู้และทักษะความสามารถทางภาษาเกาหลีในการพัฒนาตนเอง 

กิจกรรม  น านสิิตเข้าร่วมแข่งขันทางวิชาการ (ภาษาเกาหลี) 
1. นิสิตได้รับความรู้ และประโยชน์จากการประกอบกิจกรรม/โครงการ เพื่อพัฒนาตนเอง นอกเหนือจากในหลักสตูร 
2. ผู้เข้าร่วมได้พัฒนาทักษะที่ตัวเองได้เรียนรู้มาใช้ในการด าเนินกิจกรรม 

กิจกรรม  น านสิิตเข้าร่วมแข่งขันทางวิชาการ (ภาษาญี่ปุ่น) 
1. นิสิตมีความคิดที่จะสร้างสรรค์งานในด้านต่างๆ ท้ังในมหาวิทยาลยัและภายนอกสถาบัน 

กิจกรรม  จีนศึกษา 
1. นิสิตมีความรู้ความสามารถด้านจีนศึกษากว้างและลึกซึ้งข้ึน 
2. นิสิตสนใจเข้าร่วมรับฟังและตดิตามความเป็นมาเป็นไปในด้านจีนศึกษาต่อไป 

 



  
 

กิจกรรม  อบรม HSK 
1. นิสิตมีความรู้ความสามารถในการท าข้อสอบวัดระดับความรูภ้าษาจีนไดด้ีขึ้น 
2. นิสิตสนใจเข้าร่วมสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนมากข้ึน 

กิจกรรม  วันตรุษจีน 
1. นิสิตมีความกล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้องเหมาะสม และรู้จักใช้เวลาว่างท่ีมีอยู่ให้เกิดประโยชน์ 
2. นิสิตและผู้ที่สนใจด้านภาษาจีนมีความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับภาษาและศลิปวัฒนธรรมจีน 
3. นิสิตและผู้ที่สนใจด้านภาษาจีนมีความสมัพันธ์อันดีระหว่างกัน 

กิจกรรม  พัฒนาศักยภาพบัณฑติ 
1. นิสิตได้รับความรู้จากวิทยากรและติวเตอร์เพิม่มากข้ึน 
2. นิสิตมีแนวทางในการเรียน การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย การเตรียมตัวส าหรับการฝึกงานและการท างานในอนาคต 

 

14. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPI) 
กิจกรรม  สัมมนานิสิตฝึกงาน 

ปริมาณ คุณภาพ เวลา ต้นทุน 
 ผู้รับบริการพึงพอใจใน

โครงการร้อยละ 75 
  

 

กิจกรรม  เรียนรู้ร่วมกันเพื่อพัฒนานิสิต 
ปริมาณ คุณภาพ เวลา ต้นทุน 

 ผลการประเมินความพึงพอใจ
ไม่ต่ ากว่า 75 % 

  

 

กิจกรรม  ศึกษาดูงานสถานประกอบการเกาหลี 
ปริมาณ คุณภาพ เวลา ต้นทุน 

มีนิสิตเข้าร่วมโครงการ      
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70          
ของเป้าหมายที่ตั้งไว ้

1.นิสิตที่เข้าร่วมโครงการมี
ความรู้ทางด้านทักษะในการ
ประกอบอาชีพเพิ่มมากขึ้น         
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ  80 
2.นิสิตที่เข้าร่วมโครงการ         
มีความพึงพอใจโดยรวม          
ไม่ต่ ากว่า ร้อยละ  80 

ตามระยะเวลาที่ก าหนด มีนิสิตเข้าร่วมโครงการ       
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70               
ของเป้าหมายที่ตั้งไว ้

 

กิจกรรม  อบรมเตรียมความพร้อมสอบวัดระดับภาษาเกาหลี 
ปริมาณ คุณภาพ เวลา ต้นทุน 

นิสิตที่เข้าร่วมโครงการ 
มากกว่าร้อยละ 70 ขึ้นไป
ของเป้าหมายที่ตั้งไว ้

1.นิสิตมีความรู้ความเข้าใจ
ภาษาเกาหลีมากขึ้นและได้รับ
ผลคะแนนสอบท่ีดีขึ้น 
 

ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
 

นิสิตที่เข้าร่วมโครงการ 
มากกว่าร้อยละ 70 ขึ้นไป 
ของเป้าหมายที่ตั้งไว ้



  
 

ปริมาณ คุณภาพ เวลา ต้นทุน 
 2. นิสิตที่เข้าร่วมโครงการมี

ความพึงพอใจโดยรวม          
ไม่ต่ ากว่า   ร้อยละ  80 

  

 
กิจกรรม  น านิสิตเข้าร่วมแข่งขันทางวิชาการ (ภาษาเกาหลี) 

ปริมาณ คุณภาพ เวลา ต้นทุน 
 นิสิตที่เข้าร่วมโครงการทุกคน

เกิดความคดิที่จะพัฒนาภาษา
เกาหลีของตนเองให้ดีขึ้น 

  

 

กิจกรรม  น านิสิตเข้าร่วมแข่งขันทางวิชาการ (ภาษาญี่ปุ่น) 
ปริมาณ คุณภาพ เวลา ต้นทุน 

มีนิสิตไดร้ับคัดเลือกให้เข้า
ประกวดรอบชิงชนะเลิศอย่าง
น้อย 1 คน 

คณาจารย์และนิสติที่เข้าร่วม
โครงการมคีวามพึงพอใจใน
ระดับดี มากกว่าร้อยละ 80 

  

 
กิจกรรม  จีนศึกษา 

ปริมาณ คุณภาพ เวลา ต้นทุน 
ปริมาณจ านวนผูเ้ข้าร่วมไม่ 
ต่ ากว่า 80% 
 

ผู้เข้าร่วมอบรมไดร้ับความรู้
เกี่ยวกับจีนศึกษาและ 80%      
มีความพอใจในระดับสูง 

  

 
กิจกรรม  อบรม HSK 

ปริมาณ คุณภาพ เวลา ต้นทุน 
ปริมาณจ านวนผูเ้ข้าร่วม    
ไม่ต่ ากว่า 30 คน 
 

ผู้เข้าร่วมอบรมไดร้ับความรู้
เกี่ยวกับการสอบวัดระดับฯ
และ 80% มีความพอใจใน
ระดับสูง 

  

 
กิจกรรม  วันตรุษจีน 

ปริมาณ คุณภาพ เวลา ต้นทุน 
ปริมาณจ านวนผูเ้ข้าร่วมไมต่่ า
กว่า 100 คน 
 
 
 

1.จ านวนผู้เข้าร่วมได้รับความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรม
จีนท่ีมีต่ออิทธิพลวัฒนธรรมไทย 
2.จ านวนผู้เข้าร่วมอย่างน้อย 
80% ได้รับความพอใจใน
ระดับสูง 

  

 
 
 
 



  
 

กิจกรรม  พัฒนาศักยภาพบัณฑิต 
ปริมาณ คุณภาพ เวลา ต้นทุน 

จ านวนผู้ร่วมโครงการไมต่่ า
กว่า 50 ราย 

ผู้ที่รับบริการมีความพึงพอใจ
โครงการไม่ต่ ากว่าร้อยละ 75 

  

 

15. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.................        สมศ.   ตัวช้ีวัดที่.................         
 สกอ.    ตวัช้ีวัดที่.....2/3......       สงป.   ตัวช้ีวัดที่................. 

 
16. การติดตามและประเมินผลโครงการ  (โปรดระบุให้ชัดเจน)  

กิจกรรม  สัมมนานิสิตฝึกงาน 
1. แจกแบบประเมินโครงการแก่ผูเ้ข้าร่วมโครงการเป็นผู้ประเมิน 

กิจกรรม  เรียนรู้ร่วมกันเพื่อพัฒนานิสิต 
1. แจกแบบประเมินโครงการแก่ผูเ้ข้าร่วมโครงการเป็นผู้ประเมิน 

กิจกรรม  ศึกษาดูงานสถานประกอบการเกาหลี 
1. ข้อมูลจากแบบสอบถามที่ประเมินโดยผู้เข้าร่วมโครงการ และผลการด าเนินโครงการ 

กิจกรรม  อบรมเตรียมความพร้อมสอบวัดระดับภาษาเกาหลี 
1. ข้อมูลจากแบบสอบถามที่ประเมินโดยผู้เข้าร่วมโครงการ และผลการด าเนินโครงการ 

กิจกรรม  น านิสิตเข้าร่วมแข่งขันทางวิชาการ (ภาษาเกาหลี) 
1. แบบสอบถามแจกแก่ผูเ้ข้าร่วมโครงการ และผลการด าเนินโครงการ 

กิจกรรม  น านิสิตเข้าร่วมแข่งขันทางวิชาการ (ภาษาญี่ปุ่น) 
1. ใช้แบบสอบถามส ารวจความพงึพอใจ รวมถึงความรู้ที่ไดร้ับจากการจัดโครงการ 

กิจกรรม  จีนศึกษา 
1. ให้ผู้เข้าร่วมโครงการท าแบบประเมินหลังกิจกรรมเสร็จสิ้น  และน าผลที่ได้จากการประเมินมาปรับปรุงในครั้งถัดไป 

กิจกรรม  อบรม HSK 
1. ให้ผู้เข้าร่วมโครงการท าแบบประเมินหลังกิจกรรมเสร็จสิ้นและน าผลที่ได้จากการประเมินมาปรับปรงุในครั้งถัดไป 

กิจกรรม  วันตรุษจีน 
1.   ให้ผู้เข้าร่วมโครงการท าแบบประเมินหลังกิจกรรมเสร็จสิ้น 
2. น าผลทีไ่ด้จากการประเมินมาปรับปรุงในปีถัดไป 

กิจกรรม  พัฒนาศักยภาพบัณฑิต 
1. รายงานการประเมินผลในที่ประชุมสาขาวิชา และคณะ 

 
 
 
 
 
 



  
 

โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ 

 

1.  ชื่อโครงการ (ระดับ 1)    โครงการบริการวิชาการแก่สังคม 

2. ชื่อโครงการ (ระดับ 2)     โครงการอบรมภาษาและวัฒนธรรมสู่สังคม 

3.  รหัสโครงการ      NU-มน-07-084 

4.  ความสอดคล้องกับพันธกิจ 
      การผลิตบณัฑติ         การวิจัย 
       การบริการวิชาการแกส่ังคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
      การบริหารจัดการ(ในกรณีโครงการดังกลา่วไมส่อดคล้องกับพันธกิจ 1-4) (พันธกิจหลัก) 
5.  ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ 
5.1  ประเด็นยุทธศาสตรม์หาวิทยาลัย  
  เป็นเลิศทางการวิจัย (กลยุทธ์ท่ี....1....มาตรการ...4.1/4.3......)    
  ผลิตบณัฑิตมีคุณภาพ ท างานได้รับค่าตอบแทนสูง (กลยุทธ์ที่...2...มาตรการ...4.2....)    
 ความสัมพันธ์กับศิษยเ์ก่าอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน (กลยุทธ์ที่.......มาตรการ.........)    

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

5.3 อัตลักษณ์นสิิต 5 ก** (บังคับกรอก ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 กรณีทีส่อดคล้องกับอัตลักษณ์บัณฑติ) 
         มี 

ประเภทอัตลักษณ ์ ตัวชี้วัด 
เก่งงาน  ความสามารถในการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพอย่างสร้างสรรค์ 

 มีความรับผิดชอบ กล้าหาญ เสียสละ อดทน ขยันหมั่นเพียร มุ่งมั่นสู่ความส าเร็จ 
 มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสารสนเทศได้เป็นอย่างดี 
 มีจรรยายบรรณในวิชาชีพ 

 เก่งคน  มีมนุษยสัมพันธ์ทั้งการพูด และการวางตัว 
 มีจิตสาธารณะ 
 มีความสามารถท างานท่ีเป็นทมี 
 มีความเข้าใจตนเองและผู้อื่น 

 เก่งคิด  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค ์
 ใฝ่เรียนรู ้
 ทัศนคติเชิงบวก 
 ผลงานนวัตกรรม 

 เก่งครองชีวิต  มีพฤติกรรมที่ดีในการเรียน 
 มีพฤติกรรมที่ดีในการใช้ชีวิต (ปลอดอบายมุข) 

 เก่งพิชิตปัญหา  มีความสามารถในการแก้ปัญหาส่วนตัว 
 มีความสามารถในการแก้ปญัหาการงาน 

 
 



  
 

5.4 บริการวิชาการ (กรณีโครงการที่ด าเนินงานตามพันธกิจที่ 3 ด้านบรกิารวิชาการ) ** 
         มี 
       5.4.1 เป้าหมายตัวช้ีวัด 
    ไม่ม ี

5.4.2 การบูรณาการโครงการบริการวิชาการแก่สังคม เข้ากับการเรยีนการสอนและการวิจัย (โปรดใสเ่ครื่องหมาย  ใน
ตัวช้ีวัดและเป้าหมายภายใต้โครงการ ตอบได้มากกว่า 1) 

  จ านวนรายวิชา/หลักสูตรที่มกีารบูรณาการ  4   วิชา ระบุรายวิชา สังคมและวัฒนธรรมญี่ปุ่น 1 วัฒนธรรมจีน 1  
สังคมและวัฒนธรรมเกาหลี 1  สังคมและวัฒนธรรมพม่า 1 

5.4.3 การประเมินผลส าเร็จและการบูรณาการทางบริการวิชาการ (โปรดใส่เครื่องหมาย  ภายใต้การประเมินความส าเร็จ
และการบูรณาการบริการวิชาการ) 
 ด้านการเรียนการสอน 

 ระดับความคิดเห็นของนิสิตทีม่ีต่อการบรูณาการด้านการเรียนการสอน ..................................... 
 อื่นๆ  น าความรู้จากการเรยีนการสอนปรับใช้ควบคู่กับการอบรม...................... 
ด้านการวิจัย 
 ระบุวิธีการประเมินผลการบรูณาการทางด้านการวิจัย ........................................ 

5.4.4 การติดตามผลการประเมินผลส าเร็จและการบรูณาการทางบริการวิชาการ 
 น าเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารของคณะ เพื่อวางแผนปรบัปรุงการบูรณาการ ....................................... 
 อื่นๆ  website ภาควิชาฯ 

5.4.5 การน าผลประเมินไปพัฒนาและปรับปรุงการบรูณาการทางบริการวิชาการ 
 ด้านการเรียนการสอน 

 จ านวนรายวิชา/หลักสตูรที่ไดร้ับการปรับปรุง   4  วิชา ระบุรายวิชา สังคมและวัฒนธรรมญี่ปุ่น 1 วัฒนธรรมจีน 1  
สังคมและวัฒนธรรมเกาหลี 1  สังคมและวัฒนธรรมพม่า 1 (ที่เกิดการน าผลการบรูณาการไปปรับปรุง)        

 

6.  ผู้รับผิดชอบ  
6.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ  ภาควชิาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร ์     
6.2 ผู้รับผิดชอบ    นางสาวจุฑามาศ บุญชู       โทร 2527 
6.3 ผู้ประสานงาน  นายณัฏฐพัชร์   วรกลุวรรธนะ โทร 2500 
6.4 ผู้รายงานผล นางสาวจุฑามาศ บุญชู       โทร 2527 

 

 7. หลักการและเหตุผล 
 ในปี พ.ศ. 2558 ประเทศไทยจะก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันในด้านต่างๆมากมาย 
ประชาชนมีการติดต่อกันมากขึ้น ทุกภาคส่วนต้องปรับตัวให้ทันกับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ต้องสื่อสารกับ
ประชาชนในกลุ่มประเทศสมาชิกได้ จากความต้องการของตลาดแรงงานทางด้านภาษา ภาควิชาภาษาตะวันออกซึ่งมีหน้าที่และ
บทบาทในการเตรียมบุคลากรด้านภาษาต่างประเทศแก่สังคม จึงเล็งเห็นความส าคัญที่จะจัดฝึกอบรมเพิ่มพูนทักษะความรู้แก่ผู้ใช้
ภาษาต่างประเทศต่างๆ ทั้งที่เป็นนิสิตและบุคคลทั่วไป เพื่ อพัฒนาศักยภาพของผู้รู้ภาษาให้พร้อมที่จะปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
 ด้วยเหตุนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมด้านภาษา ภาควิชาภาษาตะวันออก จึงได้เล็งเห็นความส าคัญในการพัฒนาศักยภาพให้กับ
บุคคลทั่วไปที่สนใจพัฒนาความสามารถของตนเองในด้านภาษาจีน ภาษาพม่า ภาษาเกาหลี ภาษาญี่ปุ่น จึงจัดท าโครงการวิชาการนี้
ขึ้นมาบริการแก่สังคม 
 

8. วัตถุประสงค ์
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้และทักษะทางภาษาที่ถูกต้อง และหลากหลาย 
2. เพื่อให้บุคคลทั่วไป ศิษย์เก่า และนิสิตที่มีพ้ืนฐานทางภาษา ได้เพิ่มทักษะทางภาษาด้านต่างๆ 

 



  
 

9.  เป้าหมายของโครงการ 
     9.1. เป้าหมายการด าเนินงาน ประกอบด้วย  
 1. ศิษย์เก่า /บุคคลทั่วไป จ านวน   20  คน 
 2. นิสิต   จ านวน   10  คน 

9.2. กิจกรรม/เนื้อหาท่ีจะด าเนินการ 
1. บรรยาย และฝึกปฏิบัติการด้านภาษาและวัฒนธรรม 
  

10. งบประมาณด าเนินการ  
งบประมาณรายได้คณะ จ านวน 20,000 บาท  กองทุนบริการวิชาการ แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม งานบริการวิชาการแก่ชุมชน

ภาควิชาภาษาตะวันออก หมวดเงินอุดหนุน โครงการบริการวิชาการแก่สังคม โครงการอบรมภาษาและวัฒนธรรมสู่สังคม (NU-มน-07-084) 
รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 

1. ค่าตอบแทนวิทยากร   12,000  บาท 
2. ค่าอาหารว่าง   10,000 บาท 
3. ค่าวัสด ุ     1,000  บาท 
4. ค่าถ่ายเอกสาร    2,000 บาท  
  รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 20,000  บาท 

หมายเหตุ ทุกรายการถัวเฉลี่ย 
 

11. ขั้นตอนและแผนการด าเนินงาน   (PDCA)  

รายการ 
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.เตรียมการด าเนินโครงการ 
2.ประชุมคณะท างาน 

   
 

     
 

    

ขั้นด าเนินการ (D) 
1.ขออนุมัติด าเนินโครงการ  
2.ด าเนินโครงการ 

    
 

 
 
 

    
 

 
 
 

  

ขั้นสรุปและประเมินผล (C)  
1.แจกแบบประเมินผลโครงการ 
2.ประเมินและสรุปผลโครงการรายงานคณะ 

     
 

      
 
 

 

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน(A) 
1. น าผลการด าเนินการมาประชุมกับ
คณะท างานว่าในปีต่อไปต้องพัฒนาในด้านใด 
2. น าผลสรุปที่ได้มาพัฒนาในปีต่อไป 

      
 

 
 
 
 

     
 
 

 
12.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 

1.  วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม          เดือนมิถุนายน - เดือนกรกฎาคม 2558  
2.  สถานท่ีจัดกิจกรรม     คณะมนุษยศาสตร ์

      

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีทักษะทางภาษาที่ดีขึ้น  
 2. ฝึกการมีมนุษยสัมพันธ์ระหว่างผู้เข้าร่วมโครงการ 

 



  
 

14. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPI) 
ปริมาณ คุณภาพ เวลา ต้นทุน 

มีนิสิตเข้าร่วมโครงการร้อยละ 
75 ของที่ตั้งเป้าหมายไว ้

นิสิตมีความพึงพอใจในการเข้า
ร่วมโครงการ ร้อยละ 75 ขึ้นไป 

- - 

 

15. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.................        สมศ.   ตัวช้ีวัดที่.................         
 สกอ.    ตวัช้ีวัดที่.....3/5……        สงป.   ตัวช้ีวัดที่................. 

 

16. การติดตามและประเมินผลโครงการ  (โปรดระบุให้ชัดเจน)  
1. แบบส ารวจความต้องการเข้ารว่มโครงการ 
2. แบบสอบถามแจกแก่ผูเ้ข้าร่วมโครงการ และผลการด าเนินโครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ 

 
1.  ชื่อโครงการ (ระดับ 1)    โครงการบริการวิชาการแก่สังคม 

2. ชื่อโครงการ (ระดับ 2)     โครงการค้นคนชายแดน 

3.  รหัสโครงการ      NU-มน-07-085 

4.  ความสอดคล้องกับพันธกิจ 
      การผลิตบณัฑติ         การวิจัย 
       การบริการวิชาการแกส่ังคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
      การบริหารจัดการ(ในกรณีโครงการดังกลา่วไมส่อดคล้องกับพันธกิจ 1-4) (พันธกิจหลัก) 
 

5.  ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ 
5.1  ประเด็นยุทธศาสตรม์หาวิทยาลัย  
  เป็นเลิศทางการวิจัย (กลยุทธ์ท่ี....1....มาตรการ...1.1/1.3......)    
  ผลิตบณัฑิตมีคุณภาพ ท างานได้รับค่าตอบแทนสูง (กลยุทธ์ที่...2...มาตรการ...4.2....)    
 ความสัมพันธ์กับศิษยเ์ก่าอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน (กลยุทธ์ที่.......มาตรการ.........)    

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

5.3 อัตลักษณ์นสิิต 5 ก** (บังคับกรอก ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 กรณีทีส่อดคล้องกับอัตลักษณ์บัณฑติ) 
         มี 

ประเภทอัตลักษณ ์ ตัวชี้วัด 
    เก่งงาน   มีความสามารถในการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพอย่างสร้างสรรค์ 

     มีความรับผิดชอบ กล้าหาญ เสียสละ อดทน ขยันหมั่นเพียร มุ่งมั่นสู่ความส าเร็จ 
     มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสารสนเทศได้เป็นอย่างดี 
     มีจรรยายบรรณในวิชาชีพ 

 เก่งคน      มีมนุษยสัมพันธ์ทั้งการพูด และการวางตัว 
 มีจิตสาธารณะ 
 มีความสามารถท างานท่ีเป็นทมี 
     มีความเข้าใจตนเองและผู้อื่น 

    เก่งคิด  มีความคิดริเริม่สร้างสรรค ์
     ใฝ่เรียนรู ้
     ทัศนคติเชิงบวก 
     ผลงานนวัตกรรม 

    เก่งครองชีวิต      มีพฤติกรรมที่ดีในการเรียน 
     มีพฤติกรรมที่ดีในการใช้ชีวิต (ปลอดอบายมุข) 

    เก่งพิชิตปัญหา      มีความสามารถในการแก้ปัญหาส่วนตัว 
     มีความสามารถในการแก้ปัญหาการงาน 

 

5.4 บริการวิชาการ (กรณีโครงการที่ด าเนินงานตามพันธกิจที่ 3 ด้านบรกิารวิชาการ) ** 
         ไม่มี 



  
 

5.4.2 การบูรณาการโครงการบริการวิชาการแก่สังคม เข้ากับการเรยีนการสอนและการวิจัย (โปรดใสเ่ครื่องหมาย  ในตัวช้ีวัด
และเป้าหมายภายใตโ้ครงการ ตอบได้มากกว่า 1) 
 จ านวนรายวิชา/หลักสตูรที่มกีารบูรณาการ 1 วิชา ระบุรายวิชา ภาษาพม่าเชิงสังคมและวัฒนธรรม 

 

6.  ผู้รับผิดชอบ  
6.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ  ภาควชิาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร ์     
6.2 ผู้รับผิดชอบ    นายวิจิตร    คริเสถียร     โทร 2045 
  Mr.Hsoung         Oo      โทร 2045 
6.3 ผู้ประสานงาน  นายณัฏฐพัชร์       วรกุลวรรธนะ โทร 2500 
6.4 ผู้รายงานผล    นายวิจิตร    คริเสถียร     โทร 2045 
  Mr.Hsoung         Oo      โทร 2045 

 

 7. หลักการและเหตุผล 
 สาขาวิชาภาษาพม่า มีบทบาทในการเตรียมนิสิตที่มีความรู้ในด้านภาษา สังคม และวัฒนธรรมพม่า เพื่อท างานในภาครัฐและ
ภาคเอกชนที่มีภารกิจเกี่ยวข้องกับประเทศพม่าและมีบทบาทในการให้บริการความรู้แก่ชุมชน  ดังนั้น นอกจากการให้ความรู้แก่นิสิต
ในช้ันเรียนแล้ว สาขาวิชาเห็นว่าควรเตรียมพร้อมนิสิตในด้านการเรียนรู้การบริการสังคมนอกมหาวิทยาลัย โดยการสอนภาษาพม่า
ให้กับนักเรียนในโรงเรียนตามแนวชายแดนไทย-พม่า หรือ การให้ความรู้สุขภาพเบื้องต้นแก่ชาวพม่า และควรเตรียมพร้อมให้นิสิตได้
เรียนรู้วิถีชีวิตชาวพม่า เรียนรู้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับหน่วยงานของพม่า  ซึ่งการส่งเสริมนิสิตให้ได้เรียนรู้ดังกล่าว นอกจากจะช่วยให้
นิสิตเข้าใจถึงความหลากหลายของชุมชนในสังคมพม่ามากขึ้นแล้ว ยังมีประโยชน์ต่อการท างานที่เกี่ยวเนื่องกับแรงงานชาวพม่าอีก
ด้วย 
 

8. วัตถุประสงค ์
1. เพื่อประยุกต์ความรู้จากการเรียนการสอนไปสร้างกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม 
2. เพื่อให้นิสิตได้เรียนรู้วิถีชีวิตชาวพม่า 
3. เพื่อศึกษาสถานท่ีฝึกงาน 

 

9.  เป้าหมายของโครงการ 
     9.1. เป้าหมายการด าเนินงาน ประกอบด้วย  
 1. นิสิต  จ านวน   20  คน 
     2. อาจารย์     จ านวน     2  คน 
 3. ชาวพม่าในชุมชน จ านวน 20  คน 
 4. นักเรียน  จ านวน   40  คน 

9.2. กิจกรรม/เนื้อหาท่ีจะด าเนินการ 
1. กิจกรรมการให้ความรู้สุขภาพเบื้องต้น 
2. กิจกรรมสอนภาษาพม่า 
3. กิจกรรมเรียนรู้ภาษาและวิถีชีวิตชุมชนชาวพม่า 
4. กิจกรรมเยี่ยมชมโรงงาน 

  

10. งบประมาณด าเนินการ  
งบประมาณรายได้คณะ จ านวน 36,640 บาท  กองทุนบริการวิชาการ แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม งานบริการวิชาการแก่ชุมชน

ภาควิชาภาษาตะวันออก หมวดเงินอุดหนุน โครงการบริการวิชาการแก่สังคม โครงการค้นคนชายแดน (NU-มน-07-085) 
รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 

1. ค่าเช่ารถและคา่น้ ามันเชื้อเพลิง  14,800 บาท  
2.  ค่าเบี้ยเลี้ยงอาจารย์           1,440 บาท  



  
 

3.  ค่าที่พักอาจารย์                1,600   บาท  
4.  ค่าที่พักนิสิต                     3,400   บาท  
5.  ค่าวัสด ุ      1,000 บาท  
6.  คา่เบี้ยเลี้ยงนิสิต                          14,400   บาท  
  รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น           36,640  บาท 

หมายเหตุ ทุกรายการถัวเฉลี่ย 
 

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. เตรียมการด าเนินโครงการ 
2. ประชุมคณะท างาน 

 
 

  
 

         

ขั้นด าเนินการ (D) 
1. ขออนุมัติด าเนินโครงการ  
2. ด าเนินโครงการ 

  
 

 
 
 

 
 

 
 
 

       

ขั้นสรุปและประเมินผล (C)  
1. แจกแบบประเมินผลโครงการ 
2.ประเมินและสรุปผลโครงการ
รายงานคณะ 

   
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

      

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน(A) 
1.น าผลที่ได้มาจากแบบประเมิน
ปรับปรุงการด าเนินงานในครั้งต่อไป  

     
 
- 

 
 
 

 

 
 
 

     

 

12.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 
1.  วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม          เดือนธันวาคม 2557  
2.  สถานท่ีจัดกิจกรรม     จังหวัดตาก 
    

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ชุมชนได้ร่วมกิจกรรมกับนิสิต 
2. ชุมชนได้รู้จักมหาวิทยาลัย ผ่านกิจกรรมของนิสติ   
3. นิสิตได้ประสบการณ์การท างานเพื่อสังคมและได้เรยีนรู้ชุมชน 

 

14. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPI) 
ปริมาณ คุณภาพ เวลา ต้นทุน 

จ านวนผู้รับบริการไมต่่ ากว่า 
50 ราย 

ผู้ที่รับบริการมีความพึงพอใจ
โครงการไม่ต่ ากว่าร้อยละ 75 

- - 

 

15. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.................        สมศ.   ตัวช้ีวัดที่.................         
 สกอ.    ตวัช้ีวัดที่.....3/5......   สงป.   ตัวช้ีวัดที่.................. 

 



  
 

16. การติดตามและประเมินผลโครงการ  (โปรดระบุให้ชัดเจน)  
1. รายงานการประเมินผลโครงการยังภาควิชาและคณะฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ภาควิชาศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์ 

 
1.  ชื่อโครงการ (ระดับ 1)    โครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน 

2. ชื่อโครงการ (ระดับ 2)     โครงการสหกิจศึกษาและฝึกงาน 

3.  รหัสโครงการ      NU-มน-08-086 

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

5.  ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ 
5.1  ประเด็นยุทธศาสตรม์หาวิทยาลัย  
 เป็นเลิศทางการวจิัย (กลยุทธ์ท่ี........มาตรการ........)    
  ผลิตบณัฑิตมีคุณภาพ ท างานได้รับค่าตอบแทนสูง (กลยุทธ์ที่...2...มาตรการ...2.2.....)    
 ความสัมพันธ์กับศิษยเ์ก่าอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน (กลยุทธ์ที่.......มาตรการ.........)    

  ระบบบริหารในหลักธรรมาภบิาลและโปร่งใสตรวจสอบได้ (กลยุทธ์ที่ ......... มาตรการ ......)   
5.2  ประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะ/หน่วยงาน (ถ้ามี) 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่.......2.....กลยุทธ์ที่...3...มาตรการที่....5... 

5.3 อัตลักษณ์นสิิต 5 ก** (บังคับกรอก ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 กรณีทีส่อดคล้องกับอัตลักษณ์บัณฑติ) 
         มี 

ประเภทอัตลักษณ ์ ตัวชี้วัด 
    เก่งงาน   ความสามารถในการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพอย่างสร้างสรรค์ 

  มีความรับผดิชอบ กล้าหาญ เสียสละ อดทน ขยันหมั่นเพียร มุง่มั่นสู่ความส าเร็จ 
  มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสารสนเทศได้เป็นอย่างดี 
  มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

   เก่งคน   มีมนุษยสัมพันธ์ทั้งการพูด และการวางตัว 
  มีจิตสาธารณะ 
  มีความสามารถท างานท่ีเป็นทีม 
  มีความเข้าใจตนเองและผู้อื่น 

    เก่งคิด   มีความคิดรเิริ่มสรา้งสรรค์ 
  ใฝ่เรียนรู ้
  ทัศนคติเชิงบวก 
  ผลงานนวัตกรรม 

    เก่งครองชีวิต   มีพฤติกรรมที่ดีในการเรยีน 
  มีพฤติกรรมที่ดีในการใช้ชีวิต (ปลอดอบายมุข) 

    เก่งพิชิตปัญหา   มีความสามารถในการแก้ปญัหาส่วนตัว 
  มีความสามารถในการแก้ปญัหาการงาน      

 



  
 

5.4 บริการวิชาการ (กรณีโครงการที่ด าเนินงานตามพันธกิจที่ 3 ด้านบรกิารวิชาการ) ** 
         ไม่มี 
 

6.  ผู้รับผิดชอบ  
6.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ  ภาควชิาศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร ์     
6.2 ผู้รับผิดชอบ    รองศาสตราจารย์นุชนาฏ ดีเจริญ โทร 2516 
6.3 ผู้ประสานงาน  นางรัตนาภรณ์  กุลจันทร ์  โทร 2525 
6.4 ผู้รายงานผล รองศาสตราจารย์นุชนาฏ ดีเจริญ โทร 2516 

 

 7. หลักการและเหตุผล 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (นาฏศิลป์ไทย) ภาควิชาศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์ ก าหนดให้นิสัตช้ันปีที่ 4 

ลงทะเบียนรายวิชา 202491 การฝึกงาน (Professional Training) ในภาคการศึกษาปลาย และเข้ารับการฝึกงานเป็นเวลา              
3 เดือน ในหน่วยงานต่างๆที่นิสิตเป็นผู้เลือกและได้รับอนุมัติจากคณะมนุษยศาสตร์ ซึ่งหน่วยงานเหล่านี้อาจเป็นของภาครัฐ เอกชน 
หรือรัฐวิสาหกิจก็ได้ 
 การฝึกงานดังกล่าวจะท าให้นิสิตได้รับประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติหน้าที่ในองค์กรที่ตนเลือก เป็นโอกาสที่จะได้
ประยุกต์ใช้ทฤษฎีกับการปฏิบัติ ได้รับรู้ปัญหาภาวะความกดดัน สภาพการแข่งขัน การวางตัวในสังคมการท างาน เพื่อให้นิสิตมีความ
พร้อมท่ีจะเข้าสู่ตลาดแรงงานในอนาคต 
 นอกจากน้ี เกณฑ์การให้คะแนนวิชา 202491 Professional Training การฝึกงาน ได้ก าหนดให้นิสิตน าเสนอผลการฝึกงาน
หลังจากการฝึกงานเสร็จสิ้นลง ทางสาขาวิชานาฏศิลป์ไทย จึงได้จัดโครงการสัมมนาหลังฝึกงานขึ้น เพื่อวัตถุประสงค์นี้ และเพื่อเปิด
โอกาสให้นิสิตช้ันปี 4 ได้ถ่ายทอดประสบการณ์ไปยังนิสิตรุ่นน้องปี 3 พร้อมทั้งรับฟังข้อเสนอแนะและข้อคิดจากคณาจารย์ใน
สาขาวิชา อันจะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิตหลังส าเร็จการศึกษา 
 

8. วัตถุประสงค ์
1.  เพื่อให้นิสิตสาขาวิชานาฏศิลป์ไทย ภาคปกติ ช้ันปีท่ี 4 ได้น าเสนอผลการฝึกงาน 
2. เพื่อให้นิสิตรุ่นน้องได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับสถานท่ีฝึกงาน และได้รับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการท างานของรุ่นพี ่
3. เพื่อให้นิสิตสาขาวิชานาฏศิลป์ไทย ได้รับฟังค าแนะน าเกี่ยวกับการใช้ชีวิตท างานจากคณาจารย์ในสาขา 

 

9.  เป้าหมายของโครงการ 
     9.1. เป้าหมายการด าเนินงาน ประกอบด้วย  
 1. อาจารย/์บุคลากร จ านวน    5  คน 
 3. นิสิต  จ านวน  25  คน 

9.2. กิจกรรม/เนื้อหาท่ีจะด าเนินการ 
1. จัดท าโครงการและขออนุมตัิโครงการ   
2. ขั้นตอนการเตรยีมงาน นิสติชั้นปีที่ 4 เตรียมจดับอร์ดและเตรยีมการน าเสนอ  
3. ด าเนินการจดัท าโครงการตามการด าเนินงาน   
4. จัดท าสรุปและประเมินผลโครงการ    
  

10. งบประมาณด าเนินการ  
 งบประมาณรายได้คณะ จ านวน 1,000 บาท  กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานจัดการศึกษาสาขา

มนุษยศาสตร์ ภาควิชาศิลปะการแสดง หมวดเงินอุดหนุน โครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนกาสอน โครงการสหกิจศึกษาและฝึกงาน 
(NU-มน-08-86) 

รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 500   บาท 
2. ค่าถ่ายเอกสาร     500   บาท  



  
 

 รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น         1,000  บาท 
หมายเหตุ ทุกรายการถัวเฉลี่ย 

 

11. ขั้นตอนและแผนการด าเนินงาน   (PDCA)  

รายการ 
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. จัดท าโครงการและขออนุมัติ
โครงการ   
2. ข้ันตอนการเตรยีมงาน  
    - เตรียมการน าเสนอหัวข้อการ
อภิปราย 

 
  
 
 
 

  
 
 
 

         

ขั้นด าเนินการ (D) 
     - ด าเนินการจดัท าโครงการ 

  
 

  
 

 
 

       

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
- ประเมินผล 
- สรุปโครงการ 
- ประเมินและสรุปผลโครงการ 

   
 
 
 

  
 
 

       

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A) 
1.ประชุมเพื่อหาแนวทางการปรับปรุง
เพื่อการจัดกิจกรรมในปีถัดไป 

    
 
 

  
 

      

 

12.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 
1.  วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม          เดือนตุลาคม 2557-เดือนกันยายน 2558  
2.  สถานท่ีจัดกิจกรรม     ณ ห้อง HU 1103 อาคารคณะมนษุยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  

   
13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. นิสิตได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการฝึกงานจากอาจารย์ที่ปรึกษา และได้พบปะพุดคุยกับอาจารย์นิเทศเพื่อเตรียมความพร้อม
ส าหรับการออกฝึกงานตามสถานประกอบการต่างๆ  

2. นิสิตสาขาวิชานาฏศิลปไ์ทย ภาคปกติ ช้ันปีท่ี 4 ได้น าเสนอผลการฝึกงาน 
3. นิสิตรุ่นน้องไดร้ับทราบข้อมลูเกี่ยวกับสถานที่ฝึกงาน และได้รับฟังความคิดเห็นเกีย่วกับการท างานของรุ่นพี่ 
4. นิสิตสาขาวิชานาฏศิลปไ์ทย ไดร้ับฟังค าแนะน าเกี่ยวกับการใช้ชีวิตท างานจากคณาจารย์ในสาขา 

 

14. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPI) 
ปริมาณ คุณภาพ เวลา ต้นทุน 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ
ทั้งหมดไมต่่ ากว่าร้อยละ 70 
ของจ านวนเต็มที่ตั้งไว ้

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการเกดิ
ความพึงพอใจในโครงการใน
ภาพรวมโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับด ี

โครงการด าเนินการเสร็จสิ้น
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

ใช้เงินตามงบประมาณที่ตั้งไว ้

 
 



  
 

15. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.................        สมศ.   ตัวช้ีวัดที่.................         
 สกอ.    ตวัช้ีวัดที่.....9.........        สงป.   ตัวช้ีวัดที่................. 

 

16. การติดตามและประเมินผลโครงการ  (โปรดระบุให้ชัดเจน)  
1. ใช้แบบสอบถามความพึงพอใจในการด าเนินโครงการ เพื่อน าผลที่ได้กลับมาปรบัปรุงวิธีการด าเนินการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ภาควิชาศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์ 

 
1.  ชื่อโครงการ (ระดับ 1)    โครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนกาสอน 

2. ชื่อโครงการ (ระดับ 2)     โครงการศึกษาดูงานส าหรับอาจารย์และนิสิต 

3.  รหัสโครงการ      NU-มน-08-087 

4.  ความสอดคล้องกับพันธกิจ 
      การผลิตบณัฑติ         การวิจัย 
     การบริการวิชาการแก่สังคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
     การบริหารจัดการ(ในกรณีโครงการดังกลา่วไมส่อดคล้องกับพันธกิจ 1-4)(พันธกิจหลัก) 
5.  ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ 
5.1  ประเด็นยุทธศาสตรม์หาวิทยาลัย  
 เป็นเลิศทางการวจิัย (กลยุทธ์ท่ี........มาตรการ........)    
  ผลิตบณัฑิตมีคุณภาพ ท างานได้รับค่าตอบแทนสูง (กลยุทธ์ที่...2...มาตรการ...1.2.....)    
 ความสัมพันธ์กับศิษยเ์ก่าอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน (กลยุทธ์ที่.......มาตรการ.........)    

   ระบบบริหารในหลักธรรมาภบิาลและโปร่งใสตรวจสอบได้ (กลยุทธ์ที่ .....4.... มาตรการ ..1.1....)   
5.2  ประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะ/หน่วยงาน (ถ้ามี) 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่.......6.....กลยุทธ์ที่...2...มาตรการที่....3... 

5.3 อัตลักษณ์นสิิต 5 ก** (บังคับกรอก ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 กรณีทีส่อดคล้องกับอัตลักษณ์บัณฑติ) 
         มี 

ประเภทอัตลักษณ ์ ตัวชี้วัด 
  เก่งงาน  ความสามารถในการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพอย่างสร้างสรรค์ 

 มีความรับผิดชอบ กล้าหาญ เสียสละ อดทน ขยันหมั่นเพียร มุ่งมั่นสู่ความส าเร็จ 
  มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสารสนเทศได้เป็นอย่างดี 
 มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

  เก่งคน  มีมนุษยสัมพันธ์ทั้งการพูด และการวางตัว 
 มีจิตสาธารณะ 
 มีความสามารถท างานท่ีเป็นทมี 
 มีความเข้าใจตนเองและผู้อื่น 

    เก่งคิด  มีความคิดริเริม่สร้างสรรค ์
 ใฝ่เรียนรู ้
 ทัศนคติเชิงบวก 
 ผลงานนวัตกรรม 

 เก่งครองชีวิต   มีพฤติกรรมที่ดีในการเรียน 
 มีพฤติกรรมทีด่ีในการใช้ชีวิต (ปลอดอบายมุข) 

 เก่งพิชิตปัญหา  มีความสามารถในการแก้ปญัหาส่วนตัว 
 มีความสามารถในการแก้ปญัหาการงาน 

5.4 บริการวิชาการ (กรณีโครงการที่ด าเนินงานตามพันธกิจที่ 3 ด้านบรกิารวิชาการ) ** 
         ไม่มี 



  
 

 

6.  ผู้รับผิดชอบ  
6.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ  ภาควชิาศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร ์     
6.2 ผู้รับผิดชอบ    นางสาวอุบลวรรณ  โตอวยพร โทร 2522 
6.3 ผู้ประสานงาน  นางรัตนาภรณ์       กุลจันทร์ โทร 2525 
6.4 ผู้รายงานผล นางสาวอุบลวรรณ  โตอวยพร โทร 2522 

 

 7. หลักการและเหตุผล 
 ศิลปวัฒนธรรมแสดงให้เห็นถึงความเป็นอารยประเทศ ประเทศชาติที่มีความเจริญรุ่งเรืองนั้นจะต้องมีศิลปวัฒนธรรมอันเป็น
เอกลักษณ์ประจ าชาติของตน ชาติไทยก็เป็นชาติหนึ่งที่มีความเจริญรุ่งเรืองและร่ ารวยศิลปวัฒนธรรมมายาวนานตั้งแต่อดีตกาลนับถึง
ปัจจุบัน โดยเฉพาะศิลปวัฒนธรรมทางด้านนาฏศิลป์ ซึ่งมีคุณลักษณะพิเศษท่ีประกอบขึ้นจากศิลปะ หลายแขนงหลอมรวมกันและมี
เอกลักษณ์ส าคัญเฉพาะตัวอันเป็นมรดกส าคัญยิ่งของชาติ ซึ่งต้องมีการอนุรักษ์และพัฒนาควบคู่กัน เพื่อให้คงอยู่คู่ชาติสืบไป 
 สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย ภาควิชาศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้มีการจัดการเรียนการสอนใน
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย ตั้งแต่ พ.ศ. 2543 เป็นต้นมา และได้มีวัตถุประสงค์ ในการผลิตบัณฑิต เพื่อให้
เป็นผู้มีความรู้ ความช านาญด้านทักษะนาฏศิลป์ไทยขั้นสูง สามารถเขียนบท ออกแบบ และสร้างงานทางด้านนาฏศิลป์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และพัฒนาศักยภาพนิสิต ให้สามารถประมวลองค์ความรู้ ส าหรับการวิเคราะห์การวิจัย และการวิจารณ์งานทางด้าน
นาฏศิลป์ พร้อมทั้งสามารถบูรณาการองค์ความรู้กับศาสตร์แขนงอื่นอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อน าไปใช้เป็นบริบทในการประกอบ
อาชีพ รวมถึงส่งเสริมให้เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม น าทักษะทางด้านนาฏศิลป์ไทยไปใช้ในการอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนา
เศรษฐกิจ ชุมชน สังคมและประเทศชาติต่อไป  
 การศึกษาดูงานทางด้านศิลปะการแสดงทั้งที่เป็นแบบดั้งเดิมและแบบร่วมสมัย จะเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริมและ
พัฒนาการการเรียนการสอน ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร และยังเป็นการสร้างเสริมประสบการณ์ ให้นิสิตได้น าความรู้ที่ได้
จากการศึกษาดูงานมาบูรณาการกับองค์ความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อการประกอบอาชีพต่อไป 
 

8. วัตถุประสงค ์
1.  เพื่อส่งเสริมให้อาจารย์และนิสิตได้ไปศึกษาดูงานทางด้านศิลปะการแสดง 
2. เพื่อเป็นการฝึกทักษะและเพิ่มพูนความรู้ทางด้านศิลปะการแสดงแก่อาจารย์นิสิต 
3. เพื่อให้อาจารย์และนิสิตได้น าความรู้และประสบการณ์มาประยุกต์ใช้ในการเรียน การสอน และการจัดกิจกรรมทางด้าน

ศิลปะการแสดง 

 

9.  เป้าหมายของโครงการ 
     9.1. เป้าหมายการด าเนินงาน ประกอบด้วย  
 1. อาจารย/์บุคลากร จ านวน    6  คน 
 2. นิสิต   จ านวน  54  คน 

9.2. กิจกรรม/เนื้อหาท่ีจะด าเนินการ 
1. อาจารย์และนิสิตไดร้ับความรู้ทางด้านศิลปะการแสดง ทั้งในแบบดั้งเดิมและแบบร่วมสมัย 
2. อาจารย์และนิสิตได้น าความรู้และประสบการณ์จากการศึกษาดูงานมาบูรณาการกับองค์ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพ        

การสอน และการจัดกิจกรรมทางด้านศิลปะการแสดง ทั้งด้านกิจกรรมวิชาการและด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
  

10. งบประมาณด าเนินการ  
     งบประมาณรายได้คณะ จ านวน 20,000 บาท  กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานจัดการศึกษาสาขา

มนุษยศาสตร์ ภาควิชาศิลปะการแสดง หมวดเงินอุดหนุน โครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนกาสอน โครงการศึกษาดูงานส าหรับ
อาจารย์และนิสิต (NU-มน-08-087) 

รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
1. ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง  10,000 บาท              



  
 

2. ค่าเบี้ยเลีย้งอาจารย ์    3,000 บาท 
3. ค่าที่พักอาจารย ์    3,500 บาท  
4. ค่าเบี้ยเลีย้งพนักงานขับรถ   1,000 บาท 
5. ค่าที่พักพนักงานขับรถ               1,500 บาท 
6. ค่าทางด่วนพิเศษ             500 บาท 
7. ค่าวัสดุ                     500 บาท  
 รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น            20,000  บาท 

หมายเหตุ ทุกรายการถัวเฉลี่ย 
 

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) 
- ประชุมคณะกรรมการประจ าภาควิชาฯ 

            

ขั้นด าเนินการ (D) 
- ประสานกับหน่วยงานทางด้าน
ศิลปะการแสดง เพื่อจะไปศึกษาดงูาน 
- ขออนุมัติด าเนินโครงการฯ 
- ขออนุมัติไปราชการฯ 

            

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
- สรุปผลการด าเนินโครงการฯ 

            

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน(A) 
- เตรียมปรับรายละเอียดโครงการฯ ใน
ปีต่อไป 

            

 

12.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 
1.  วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม          เดือนตุลาคม 2557-เดือนกันยายน 2558  
2.  สถานท่ีจัดกิจกรรม     จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
     

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1.   อาจารย์และนสิิตได้มโีอกาสไปศึกษาดูงานทางด้านศิลปะการแสดง 
2. อาจารย์และนิสติได้ฝึกทักษะและเพิ่มพูนความรู้ทางด้านศลิปะการแสดง 
3. อาจารย์และนิสติได้น าความรู้และประสบการณ์มาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน และการจดักิจกรรมต่างๆ ทางด้าน

ศิลปะการแสดง 

 

14. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPI) 
ปริมาณ คุณภาพ เวลา ต้นทุน 

ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของจ านวนที่ตั้งไว้ 

ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยร้อยละ 
80 มีความพึงพอใจในกิจกรรม 

โครงการแล้วเสร็จคดิเป็นร้อยละ 
100 ภายในเดือนท่ีก าหนด 

ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายที่ได้รับ
จัดสรรคิดเป็นร้อยละ 100 

 



  
 

15. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.................        สมศ.   ตัวช้ีวัดที่.................        
 สกอ.    ตวัช้ีวัดที่.....7..........       สงป.   ตัวช้ีวัดที่................. 

 
16. การติดตามและประเมินผลโครงการ  (โปรดระบุให้ชัดเจน)  

1. ใช้แบบสอบถามความพึงพอใจในการด าเนินโครงการ เพื่อน าผลที่ได้กลับมาปรบัปรุงวิธีการด าเนินงาน หรือปรับรูปแบบ
โครงการในปีงบประมาณต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ภาควิชาศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์ 

 
1.  ชื่อโครงการ (ระดับ 1)    โครงการกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต 

2. ชื่อโครงการ (ระดับ 2)    โครงการส่งเสริมด้านวิชาการและทักษะชีวิต 

   กิจกรรม ปรับพื้นฐานทางด้านนาฏศิลป์ไทย 

   กิจกรรม แนะแนวอาชีพและศึกษาต่อ 

   กิจกรรม อบรมฝึกปฏิบัติการการออกแบบการแสดงศิลปะเฉพาะที่ 

3.  รหัสโครงการ      NU-มน-08-088 

4.  ความสอดคล้องกับพันธกิจ 
      การผลิตบณัฑติ         การวิจัย 
     การบริการวิชาการแก่สังคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
     การบริหารจัดการ(ในกรณีโครงการดังกลา่วไมส่อดคล้องกับพันธกิจ 1-4) (พันธกิจหลัก) 
5.  ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ 
5.1  ประเด็นยุทธศาสตรม์หาวิทยาลัย  
 เป็นเลิศทางการวจิัย (กลยุทธ์ท่ี........มาตรการ........)    
  ผลิตบณัฑิตมีคุณภาพ ท างานได้รับค่าตอบแทนสูง (กลยุทธ์ที่...4...มาตรการ...2.4.....)    
 ความสัมพันธ์กับศิษยเ์ก่าอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน (กลยุทธ์ที่.......มาตรการ.........)    

  ระบบบริหารในหลักธรรมาภบิาลและโปร่งใสตรวจสอบได้ (กลยุทธ์ที่......... มาตรการ ......)   
5.2  ประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะ/หน่วยงาน (ถ้ามี) 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่.......2.....กลยุทธ์ที่...3...มาตรการที่....4... 

5.3 อัตลักษณ์นสิิต 5 ก** (บังคับกรอก ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 กรณีทีส่อดคล้องกับอัตลักษณ์บัณฑติ) 
         มี 

ประเภทอัตลักษณ ์ ตัวชี้วัด 
  เก่งงาน  ความสามารถในการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพอย่างสร้างสรรค์ 

 มีความรับผิดชอบ กล้าหาญ เสียสละ อดทน ขยันหมั่นเพียร มุ่งมั่นสู่ความส าเร็จ 
  มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสารสนเทศได้เป็นอย่างดี 
 มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

  เก่งคน  มีมนุษยสัมพันธ์ทั้งการพูด และการวางตัว 
 มีจิตสาธารณะ 
 มีความสามารถท างานท่ีเป็นทมี 
 มีความเข้าใจตนเองและผู้อื่น 

    เก่งคิด  มีความคิดริเริม่สร้างสรรค ์
 ใฝ่เรียนรู ้
 ทัศนคติเชิงบวก 
 ผลงานนวัตกรรม 

 เก่งครองชีวิต   มีพฤติกรรมที่ดีในการเรียน 
 มีพฤติกรรมทีด่ีในการใช้ชีวิต (ปลอดอบายมุข) 

 เก่งพิชิตปัญหา  มีความสามารถในการแก้ปญัหาส่วนตัว 
 มีความสามารถในการแก้ปญัหาการงาน 



  
 

5.4 บริการวิชาการ (กรณีโครงการที่ด าเนินงานตามพันธกิจที่ 3 ด้านบรกิารวิชาการ) ** 
         ไม่มี 
 

6.  ผู้รับผิดชอบ  
6.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ  ภาควชิาศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร ์     
6.2 ผู้รับผิดชอบ    หัวหน้าภาควิชาศลิปะการแสดง โทร 2523 
  อาจารย์จติติมา นาคเีภท 
  รองศาสตราจารย์นุชนาฏ ดีเจริญ 
  อาจารยณ์ัฐวัฒน์ สิทธิ 
6.3 ผู้ประสานงาน  นางรัตนาภรณ์  กุลจันทร ์  โทร 2525 
6.4 ผู้รายงานผล หัวหน้าภาควิชาศลิปะการแสดง โทร 2523 
  อาจารย์จติติมา นาคเีภท 
  รองศาสตราจารย์นุชนาฏ ดีเจริญ 
  อาจารยณ์ัฐวัฒน์ สิทธิ 
 

 7. หลักการและเหตุผล 
 คณะมนุษยศาสตร์ มีภาระหน้าที่ในการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพโดยมุ่งเน้นในเรื่องของการศึกษา คือ ให้นิสิตมีคุณภาพ
ทางด้านวิชาการ เป็นผู้มีความรอบรู้ และก้าวทันสภาวการณ์โลก มองการณ์ไกล สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาให้ลุล่วงไปด้วยดี 
รวมทั้งให้การส่งเสริมสนับสนุนนิสิตให้ได้รับประสบการณ์จริงจากการได้เข้าร่วมและท ากิจกรรมนิสิต ซึ่งถือได้ว่าเป็นการพัฒนานิสิต
ให้มีความเป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์แบบ เป็นผู้ที่ถึงพร้อมด้วยความรู้ทางด้านทักษะทางวิชาการ มีคุณธรรม จริยธรรม มีวุฒิภาวะทาง
ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา และท ากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ ต่อสังคม อีกท้ังยังเป็นการเตรียมความพร้อมให้นิสิตเป็นผู้รอบรู้ในด้านการ
บริหารจัดการ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์พร้อม และเป็นสมาชิกที่ดีต่อ
สังคมต่อไป 
 ดังนั้น ภาควิชาฯ จึงได้จัดท าโครงการต่างๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนานิสิตทุกระดับ 
 

8. วัตถุประสงค ์
1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนนิสิตในการท าโครงการ / กิจกรรม ท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคม และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
2. เพื่อให้นิสิตมีภาวะความเป็นผู้น า มีมนุษยสัมพันธ์ สามารถปรับตัวให้ด ารงอยู่ในสังคมและท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่าง                     

มีความสุข 
3. เพื่อให้นิสิตที่ก าลังจะจบการศึกษาและนิสิตปัจจุบัน ได้รับทราบข้อมูลในการประกอบอาชีพและศึกษาต่อเพื่อเป็นแนวทางใน

การประกอบอาชีพและศึกษาต่อต่อไป 

 

9.  เป้าหมายของโครงการ 
     9.1. เป้าหมายการด าเนินงาน ประกอบด้วย  

 กิจกรรม ปรับพื้นฐานทางด้านนาฏศิลป์ไทย 
 1. อาจารย/์บุคลากร จ านวน    5  คน 
 2. นิสิต  จ านวน  40  คน 

 กิจกรรม แนะแนวอาชีพและศึกษาต่อ 
 1. อาจารย/์บุคลากร จ านวน    8  คน 
 2. นิสิต  จ านวน  50  คน 

 



  
 

 กิจกรรม อบรมฝึกปฏิบัติการการออกแบบการแสดงศิลปะเฉพาะที่ 
 1. อาจารย/์บุคลากร จ านวน    2  คน 
 2. นิสิต  จ านวน  20  คน 
 

9.2. กิจกรรม/เนื้อหาท่ีจะด าเนินการ 

 กิจกรรม ปรับพื้นฐานทางด้านนาฏศิลป์ไทย 
1. นิสิตได้เข้าร่วมพิธีไหว้ครแูละขอรับเป็นศิษย์จากคณาจารยส์าขาวิชานาฏศิลปไ์ทย 
2. นิสิตได้เตรียมความพร้อมและปรับทักษะทางด้านนาฏศลิปไ์ทย 
3. นิสิตได้เข้าร่วมพิธีบายศรสีู่ขวัญ และได้รู้จักรุ่นพี่ในสาขาวิชานาฏศิลป์ไทย 

กิจกรรม แนะแนวอาชีพและศึกษาต่อ 
 1. เพื่อเป็นการเตรียมความรู้ความเข้าใจในแนวทางประกอบอาชีพและการศึกษาต่อของนิสิตที่ก าลังจะจบการศึกษา 
และนิสติที่ก าลังศึกษาอยู่ทุกช้ันป ี
 2. เพื่อเป็นการวางแผนแนวทางการศึกษาของนิสิต ให้สอดคล้องกับความต้องการในการประกอบวิชาชีพของตน 
 3. เพื่อเป็นการลดอัตราการว่างงานของนิสิต 

 กิจกรรม อบรมฝึกปฏิบตัิการการออกแบบการแสดงศลิปะเฉพาะที ่
 1.  การบรรยายเรื่องศิลปะเฉพาะที่ 

2. การส ารวจพื้นท่ี 
3. การฝึกปฏิบัติการออกแบบการแสดง 
4. การท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม 
5. การน าเสนอผลงานในพ้ืนท่ีจริง  

 

10. งบประมาณด าเนินการ  
กิจกรรม ปรับพื้นฐานทางด้านนาฏศิลปไ์ทย 
งบประมาณรายได้คณะ จ านวน 2,500 บาท  กองทุนกิจการนิสิต แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานจัดการศึกษาสาขามนุษยศาสตร์ 

ภาควิชาศิลปะการแสดง หมวดเงินอุดหนุน โครงการกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต โครงการส่งเสริมด้านวิชาการและทักษะชีวิต(NU-มน-08-088) 
รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 

1. ค่าถ่ายเอกสาร   2,000  บาท 
2. ค่าวัสดุอุปกรณ ์     500  บาท   
 รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น            2,500  บาท 

หมายเหตุ ทุกรายการถัวเฉลี่ย 
 

กิจกรรม แนะแนวอาชีพและศึกษาต่อ 
งบประมาณรายได้คณะ จ านวน 2,000 บาท  กองทุนกิจการนิสิต แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานจัดการศึกษาสาขามนุษยศาสตร์ 

ภาควิชาศิลปะการแสดง หมวดเงินอุดหนุน โครงการกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต โครงการส่งเสริมด้านวิชาการและทักษะชีวิต(NU-มน-08-088) 
รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 

1. ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม  1,000 บาท 
2. ค่าถ่ายเอกสาร      500 บาท  
3. ค่าวัสดุอุปกรณ ์      500 บาท    
 รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น              2,000   บาท 

หมายเหตุ ทุกรายการถัวเฉลี่ย 
 
 
 

กิจกรรม อบรมฝึกปฏิบตัิการการออกแบบการแสดงศลิปะเฉพาะที ่



  
 

 - ไม่ใช้งบประมาณ – 
 

11. ขั้นตอนและแผนการด าเนินงาน   (PDCA)  
กิจกรรม ปรับพื้นฐานทางด้านนาฏศิลปไ์ทย 

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.ขออนุมัติด าเนินโครงการฯ 

            

ขั้นด าเนินการ (D) 
1. แต่งตั้งคณะกรรมการฯ 
2. ติดต่อผู้เรยีน 
3. จัดเตรียมเอกสารและประสานเรื่อง
สถานท่ีเรียน 
4. ด าเนินการเรียนการสอน โดยการ
บรรยาย และฝึกปฏิบตัินาฎยศัพท์ท่าร า
เพลงช้า เพลงเร็ว และร าเบ็ดเตลด็ 

            

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1.สรุปผลการด าเนินโครงการฯ 

            

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A) 
2.เตรียมปรับรายละเอียดโครงการฯ 
ในปีต่อไป 

            

 

กิจกรรม แนะแนวอาชีพและศึกษาต่อ 
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.ประชุมคณะกรรมการประจ า
ภาควิชาฯ 

            

ขั้นด าเนินการ (D) 
1. ขออนุมัติจัดท าโครงการ 
2. ประชาสัมพันธ์โครงการ 
3. จัดเตรยีมโครงการ 
4. ด าเนินโครงการ 

            

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1.สรุปผลการด าเนินโครงการฯ 

            

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน(A) 
1.เตรียมปรับรายละเอียดโครงการฯ 
ในปีต่อไป 

            

 
 
 
 
 
 



  
 

กิจกรรม อบรมฝึกปฏิบตัิการการออกแบบการแสดงศลิปะเฉพาะที ่
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.ประชุมคณะกรรมการประจ าภาควิชาฯ 

            

ขั้นด าเนินการ (D) 
1. ขออนุมัติโครงการ 
2. ติดต่อวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทางด้าน
นาฏศิลปไ์ทย จากสถาบันการศึกษาต่างๆ 
3. ประชาสัมพันธ์โครงการ 
4. ด าเนินโครงการฯ 

            

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
สรุปผลการด าเนินโครงการฯ 

            

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน(A) 
เตรียมปรับรายละเอียดโครงการฯ ในปี
ต่อไป 

            

 

12.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 
กิจกรรม ปรับพื้นฐานทางด้านนาฏศิลปไ์ทย 

1.  วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม          เดือนตุลาคม 2557- เดือนกันยายน 2558  
2.  สถานท่ีจัดกิจกรรม     อาคารศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และอาคารกิจกรรม  

มหาวิทยาลยันเรศวร 

กิจกรรม แนะแนวอาชีพและศึกษาต่อ 
1.  วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม          เดือนตุลาคม 2557- เดือนกันยายน 2558  
2.  สถานท่ีจัดกิจกรรม     ณ ห้อง HU 1103 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลยันเรศวร 

กิจกรรม อบรมฝึกปฏิบตัิการการออกแบบการแสดงศลิปะเฉพาะที ่
1.  วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม          เดือนพฤศจิกายน – เดือนธันวาคม 2557  
2.  สถานท่ีจัดกิจกรรม     ณ อุทยานประวตัิศาสตรส์ุโขทัย จงัหวัดสุโขทัย    

  

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
กิจกรรม ปรับพื้นฐานทางด้านนาฏศิลปไ์ทย 

1. ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถทางด้านนาฏศิลป์ไทยอยู่ในเกณฑ์ดี และพร้อมที่จะได้รับการถ่ายทอดท่าร าในวิชาปฏิบัติ
นาฏศิลป์ไทยเป็นอย่างดี และยังส่งผลให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติท่าร าครบตามหลักสูตรทุกกระบวนร า 

2. ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถทางด้านนาฏศิลป์ไทย เป็นที่ยอมรับของสังคม 

กิจกรรม แนะแนวอาชีพและศึกษาต่อ 
1. บัณฑิตของสาขาวิชานาฏศิลป์ไทยท่ีไดส้ าเร็จการศึกษาแล้ว ได้น าเสนอและแนะแนวทางในการประกอบอาชีพและการศึกษา

ต่อให้กับนิสิตที่ก าลังจะจบการศึกษาและนิสิตปัจจุบัน 
2. นิสิตที่ก าลังจะจบการศึกษาและนิสิตปัจจุบัน ได้รับทราบข้อมูลในการประกอบอาชีพและการศึกษาต่อเพื่อเป็นแนวทางใน

การประกอบอาชีพและการศึกษาต่อต่อไป 

 



  
 

กิจกรรม อบรมฝึกปฏิบตัิการการออกแบบการแสดงศลิปะเฉพาะที ่
1. นิสิตได้ฝึกทักษะและสอบประมวลความรู้ในการสร้างสรรค์ผลงานทางด้านศิลปะการแสดงด้วยกระบวนการเน้นผู้เรียน

เป็นส าคัญและการเรียนรู้จากโครงงาน 
2. นิสิตได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นสะท้อนพัฒนาการทางด้านนาฏยประดิษฐ์ของเพื่อนร่วมชั้นเรียน 
3. นิสิตได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการพัฒนากระบวนการนาฏยประดิษฐ์จากตัวอย่างของนิสิตร่วมชั้นเรียน 

 

14. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPI) 
กิจกรรม ปรับพื้นฐานทางด้านนาฏศิลปไ์ทย 

ปริมาณ คุณภาพ เวลา ต้นทุน 
ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของจ านวนที่ตั้งไว้ 

ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยร้อยละ 
80 มีความพึงพอใจในกิจกรรม 

โครงการแล้วเสร็จคดิเป็นร้อยละ 
100 ภายในเดือนท่ีก าหนด 

ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายที่ได้รับ
จัดสรรคิดเป็นร้อยละ 100 

 

กิจกรรม แนะแนวอาชีพและศึกษาต่อ 
ปริมาณ คุณภาพ เวลา ต้นทุน 

ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของจ านวนที่ตั้งไว้ 

ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยร้อยละ 
80 มีความพึงพอใจในกิจกรรม 

โครงการแล้วเสร็จคดิเป็นร้อยละ 
100 ภายในเดือนท่ีก าหนด 

ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายที่ได้รับ
จัดสรรคิดเป็นร้อยละ 100 

 

กิจกรรม อบรมฝึกปฏิบตัิการการออกแบบการแสดงศลิปะเฉพาะที ่
ปริมาณ คุณภาพ เวลา ต้นทุน 

ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของจ านวนที่ตั้งไว้ 

ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยร้อยละ 
80 มีความพึงพอใจในกิจกรรม 

โครงการแล้วเสร็จคดิเป็นร้อยละ 
100 ภายในเดือนท่ีก าหนด 

ไม่มีงบประมาณ 

 

15. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.................        สมศ.   ตัวช้ีวัดที่.................         
 สกอ.    ตวัช้ีวัดที่.....7..........       สงป.   ตัวช้ีวัดที่................. 

 
16. การติดตามและประเมินผลโครงการ  (โปรดระบุให้ชัดเจน)  

กิจกรรม ปรับพื้นฐานทางด้านนาฏศิลปไ์ทย 
1. ใช้แบบสอบถามความพึงพอใจในการด าเนินโครงการ เพื่อน าผลที่ได้กลับมาปรับปรุงวิธีการด าเนินงาน หรือปรับรูปแบบ

โครงการในปีงบประมาณต่อไป 

กิจกรรม แนะแนวอาชีพและศึกษาต่อ 
1. ใช้แบบสอบถามความพึงพอใจในการด าเนินโครงการ เพื่อน าผลที่ได้กลับมาปรับปรุงวิธีการด าเนินงาน หรือปรับรูปแบบ

โครงการในปีงบประมาณต่อไป 

กิจกรรม อบรมฝึกปฏิบัติการการออกแบบการแสดงศิลปะเฉพาะที่ 
1. ใช้แบบสอบถามความพึงพอใจในการด าเนินโครงการ เพื่อน าผลที่ได้กลับมาปรับปรุงวิธีการด าเนินงาน หรือปรับ

รูปแบบโครงการในปีงบประมาณต่อไป 
 
 
 
 



  
 

โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ภาควิชาศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์ 

 
1.  ชื่อโครงการ (ระดับ 1)   โครงการสนับสนุนด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

2. ชื่อโครงการ (ระดับ 2)    โครงการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

   กิจกรรม เผยแพร่ผลงานทางนาฏศิลป์ไทย 

   กิจกรรม เผยแพร่ร าเดี่ยวมาตรฐานทางด้านนาฏศิลป์ไทย 

3.  รหัสโครงการ      NU-มน-08-089 

4.  ความสอดคล้องกับพันธกิจ 
     การผลติบัณฑติ         การวิจัย 
     การบริการวิชาการแก่สังคม    การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
     การบริหารจัดการ(ในกรณีโครงการดังกลา่วไมส่อดคล้องกับพันธกิจ 1-4) (พันธกิจหลัก) 
5.  ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ 
5.1  ประเด็นยุทธศาสตรม์หาวิทยาลัย  
 เป็นเลิศทางการวจิัย (กลยุทธ์ท่ี........มาตรการ........)    
  ผลิตบณัฑิตมีคุณภาพ ท างานได้รับค่าตอบแทนสูง (กลยุทธ์ที่...2...มาตรการ...4.2.....)    
 ความสัมพันธ์กับศิษยเ์ก่าอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน (กลยุทธ์ที่.......มาตรการ.........)    

  ระบบบริหารในหลักธรรมาภบิาลและโปร่งใสตรวจสอบได้ (กลยุทธ์ที่ ......... มาตรการ ......)   
5.2  ประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะ/หน่วยงาน (ถ้ามี) 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่.......4.....กลยุทธ์ที่...1...มาตรการที่....1... 

5.3 อัตลักษณ์นสิิต 5 ก** (บังคับกรอก ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 กรณีทีส่อดคล้องกับอัตลักษณ์บัณฑติ) 
         มี 

ประเภทอัตลักษณ ์ ตัวชี้วัด 
  เก่งงาน  ความสามารถในการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพอย่างสร้างสรรค์ 

 มีความรับผิดชอบ กล้าหาญ เสียสละ อดทน ขยันหมั่นเพียร มุ่งมั่นสู่ความส าเร็จ 
  มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสารสนเทศได้เป็นอย่างดี 
 มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

  เก่งคน  มีมนุษยสัมพันธ์ทั้งการพูด และการวางตัว 
 มีจิตสาธารณะ 
 มีความสามารถท างานท่ีเป็นทมี 
 มีความเข้าใจตนเองและผู้อื่น 

  เก่งคิด   มีความคิดรเิริ่มสรา้งสรรค์ 
 ใฝ่เรียนรู ้
 ทัศนคติเชิงบวก 
 ผลงานนวัตกรรม 

 เก่งครองชีวิต   มีพฤติกรรมที่ดีในการเรยีน 
 มีพฤติกรรมทีด่ีในการใช้ชีวิต (ปลอดอบายมุข) 

 เก่งพิชิตปัญหา  มีความสามารถในการแก้ปญัหาส่วนตัว 
 มีความสามารถในการแก้ปญัหาการงาน 

5.4 บริการวิชาการ (กรณีโครงการที่ด าเนินงานตามพันธกิจที่ 3 ด้านบรกิารวิชาการ) ** 
         ไม่มี 



  
 

6.  ผู้รับผิดชอบ  
6.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ  ภาควชิาศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร ์     
6.2 ผู้รับผิดชอบ    นางสาวภูรติา  เรืองจิรยศ  โทร 2525 
6.3 ผู้ประสานงาน  นางรัตนาภรณ์  กุลจันทร ์  โทร 2525 
6.4 ผู้รายงานผล นางสาวภูรติา  เรืองจิรยศ  โทร 2525 

 

 7. หลักการและเหตุผล 
ศิลปวัฒนธรรมแสดงให้เห็นถึงความเป็นอารยประเทศ ประเทศชาติที่มีความเจริญรุ่งเรืองนั้นจะต้องมีศิลปวัฒนธรรมอันเป็น

เอกลักษณ์ประจ าชาติของตน ชาติไทยก็เป็นชาติหนึ่งที่มีความเจริญทางด้านศิลปวัฒนธรรมสืบต่อกันมายาวนาน โดยเฉพาะ
ศิลปวัฒนธรรมทางด้านนาฏศิลป์ไทย ซึ่งมีเอกลักษณ์ส าคัญเฉพาะตัว นับเป็นมรดกอันส าคัญที่ควรจะพัฒนาและท านุบ ารุงควบคู่กัน
ไป ในปัจจุบันได้มีพัฒนาการทางด้านนาฏศิลป์ไทยขึ้นเป็นจ านวนมาก แต่ลืมค านึงถึงความถูกต้องและเหมาะสมท าให้เกิดความ
คลาดเคลื่อนทางวัฒนธรรมขึ้น  

ด้วยเหตุนี้ สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย ภาควิชาศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งถือเป็นหน่วยงานท่ีมี
หน้าที่ ในการท านุบ ารุงรักษาศิลปะและวัฒนธรรมไทย จึงได้จัดโครงการสนับสนุนด้ านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมขึ้น               
โดยน าเสนอการแสดงนาฏศิลป์ไทยที่เกิดขึ้นจาก นิสิตสาขาวิชานาฏศิลป์ไทย โดยมีคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้ให้ค าปรึกษา              
ถึงหลักและวิธีการต่างๆ ที่ถูกต้อง รวมถึงแบบแผนของการแสดงนาฏศิลป์ไทย ทั้งนี้เพื่อเป็นการแสดงออกซึ่งความสามารถของ
เยาวชน และเพื่อให้นิสิตมีประสบการณ์ในการท างานเป็นหมู่คณะ ทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมแก่นิสิตที่ก าลังจะส าเร็จการศึกษา
เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพของสังคม ท้ายที่สุด มหาวิทยาลัยนเรศวร จะได้เป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และพัฒนา
ศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์ต่อไปในอนาคต 
 

8. วัตถุประสงค ์
1.  เพื่อให้นิสิตได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรม 
2. เพื่อให้นิสิตมีความสามัคคี รับผิดชอบมีวินัยซื่อสัตย์และเสียสลในการปฏิบัติงานร่วมกัน 
3. เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์และให้มหาวิทยาลัยเป็นท่ีรู้จักของคนภายนอกมากข้ึน 
4. เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตสาขานาฏศิลป์ไทยได้แสดงความสามารถทางด้านนาฏศิลป์ 
5. เพื่อน าความรู้ ความสามารถทางด้านนาฏศิลป์ที่ได้ศึกษาตลอดระยะเวลา 4 ปี มาใช้นาฏศิลป์ตามหลักการ และแบบแผนที่

ถูกต้องเหมาะสม 
6. เพื่อสนับสนุนให้นิสิตได้กล้าแสดงออกและรู้จักยอมรับค าติชมในการน าเสนอผลงาน 
7. เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานของนิสิต สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย ภาควิชาศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัย

นเรศวร แก่สาธารณชน 

 

9.  เป้าหมายของโครงการ 
     9.1. เป้าหมายการด าเนินงาน ประกอบด้วย  

กิจกรรม เผยแพร่ผลงานทางนาฏศิลป์ไทย 
 1. อาจารย/์บุคลากร จ านวน  10  คน 
 2. นิสิต  จ านวน  60  คน 
 3. อื่นๆ ผู้สนใจ  จ านวน  30  คน 

 กิจกรรม เผยแพร่ร าเดี่ยวมาตรฐานทางด้านนาฏศิลป์ไทย 
 1. อาจารย/์บุคลากร จ านวน  10  คน 
 2. นิสิต  จ านวน  60  คน 
 3. อื่นๆ ผู้สนใจ  จ านวน  30  คน 



  
 

 

9.2. กิจกรรม/เนื้อหาท่ีจะด าเนินการ 

กิจกรรม เผยแพร่ผลงานทางนาฏศิลป์ไทย 
 1. ประชาสัมพันธ์โครงการเผยแพร่ผลงานทางด้านนาฏยประดิษฐ์ 
 2. จัดเตรยีมการแสดงเพื่อด าเนินโครงการเผยแพรผ่ลงานทางด้านนาฏยประดิษฐ์ 

 กิจกรรม เผยแพร่ร าเดีย่วมาตรฐานทางด้านนาฏศิลปไ์ทย 
 1. ประชาสัมพันธ์โครงการเผยแพร่การร าเดี่ยวมาตรฐานทางนาฏศลิป์ไทย 
 2. จัดเตรยีมการแสดงร าเดีย่วมาตรฐานทางด้านนาฏศลิปไ์ทย เพื่อด าเนินโครงการเผยแพร่การร าเดี่ยวมาตรฐานทาง
นาฏศิลปไ์ทย  
 

10. งบประมาณด าเนินการ  
กิจกรรม เผยแพร่ผลงานทางนาฏศิลป์ไทย 

     งบประมาณรายได้คณะ จ านวน 10,000 บาท  กองทุนท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม แผนงานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม งานท านุ
บ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม  ภาควิชาศิลปะการแสดง หมวดเงินอุดหนุน โครงการสนับสนุนด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
โครงการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม (NU-มน-08-089) 

รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
1. ค่าเดินทางผู้ทรงคณุวุฒิทางด้านนาฏศิลป ์  4,000 บาท 
2. ค่าที่พักผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านนาฏศิลป ์  1,000 บาท 
3. ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิทางดา้นนาฏศิลป ์ 4,000 บาท 
4. ค่าถ่ายเอกสาร      500 บาท 
5. ค่าวัสด ุ        500 บาท   
  รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น                     10,000   บาท 

หมายเหตุ ทุกรายการถัวเฉลี่ย 
 

กิจกรรม เผยแพร่ร าเดีย่วมาตรฐานทางด้านนาฏศิลปไ์ทย 
งบประมาณรายได้คณะ จ านวน 10,000 บาท  กองทุนท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม แผนงานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม งานท านุ

บ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม  ภาควิชาศิลปะการแสดง หมวดเงินอุดหนุน โครงการสนับสนุนด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
โครงการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม (NU-มน-08-089) 

รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
1. ค่าเดินทางผู้ทรงคณุวุฒิทางด้านนาฏศิลป ์  4,000 บาท 
2. ค่าที่พักผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านนาฏศิลป ์  1,000 บาท 
3. ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิทางดา้นนาฏศิลป ์ 4,000 บาท 
4. ค่าถ่ายเอกสาร       500 บาท 
5. ค่าวัสด ุ         500 บาท   
 รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น                       10,000   บาท 

หมายเหตุ ทุกรายการถัวเฉลี่ย 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

11. ขั้นตอนและแผนการด าเนินงาน   (PDCA)  
กิจกรรม เผยแพร่ผลงานทางนาฏศิลป์ไทย 

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.ประชุมคณะกรรมการประจ าภาควิชาฯ 

            

ขั้นด าเนินการ (D) 
1. ขออนุมัติโครงการ 
2. ติดต่อคณะกรรมการผู้ทรงคณุวฒุิ
ทางด้านนาฏศิลปไ์ทย จากสถาบนั 
การศึกษาต่างๆ 
3. ประชาสัมพันธ์โครงการ 
4. นิสิตฝึกซ้อมการแสดงให้แก่นักแสดง
ของตนเองในแต่ละชุด 
5. ด าเนินโครงการและนิสิตน าเสนอ
ผลงาน 

            

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1.สรุปผลการด าเนินโครงการฯ 

            

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน(A) 
1.เตรียมปรับรายละเอียดโครงการฯ ในปี
ต่อไป 

            

 

กิจกรรม เผยแพร่ร าเดีย่วมาตรฐานทางด้านนาฏศิลปไ์ทย 
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.ประชุมคณะกรรมการประจ าภาควิชาฯ 

            

ขั้นด าเนินการ (D) 
1. ขออนุมัติโครงการ 
2. ติดต่อคณะกรรมการผู้ทรงคณุวฒุิ
ทางด้านนาฏศิลปไ์ทย จากสถาบนั 
การศึกษาต่างๆ 
3. ประชาสัมพันธ์โครงการ 
4. นิสิตฝึกซ้อมการแสดงให้แก่นักแสดง
ของตนเองในแต่ละชุด 
5. ด าเนินโครงการและนิสิตน าเสนอ
ผลงาน 

            

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1.สรุปผลการด าเนินโครงการฯ 

            

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน(A) 
1.เตรียมปรับรายละเอียดโครงการฯ ในปี
ต่อไป 

            

 
 



  
 

12.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 
กิจกรรม เผยแพร่ผลงานทางนาฏศิลป์ไทย 

1.  วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม          เดือนตุลาคม 2557-เดือนกันยายน 2558  
2.  สถานท่ีจัดกิจกรรม     โรงละครเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

กิจกรรม เผยแพร่ร าเดี่ยวมาตรฐานทางด้านนาฏศิลป์ไทย 
1.  วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม          เดือนตุลาคม 2557-เดือนกันยายน 2558  
2.  สถานท่ีจัดกิจกรรม     โรงละครเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
กิจกรรม เผยแพร่ผลงานทางนาฏศิลป์ไทย 

1. นิสิตสามารถน าความรู้ทีไ่ด้เรียนมาตลอดหลักสูตร มาแสดงให้ถูกต้องตามหลักและแบบแผนของการแสดงนาฏศิลป์ไทย 
2. นิสิตได้ประสบการณ์ในการน าเสนอการจัดการแสดงทางนาฏศลิป์ไทย 
3. นิสิตมีความกล้าแสดงออกและรู้จักยอมรับค าติชมจากการน าเสนอผลงาน 
4. นิสิตได้รับประสบการณ์จากการท างานเป็นหมู่คณะ เพื่อเตรียมความพร้อมที่จะเป็นบัณฑติที่มีคณุภาพแก่สังคม 
5. นิสิตมีโอกาสเผยแพรผ่ลงานของตนเองสู่สาธรณชน อันจะเกดิประโยชน์แก่วงการศึกษาต่อไป 

กิจกรรม เผยแพร่ร าเดีย่วมาตรฐานทางด้านนาฏศิลปไ์ทย 
1.   ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถทางด้านนาฏศิลปไ์ทยอยู่ในเกณฑด์ี และพร้อมที่จะได้รับการถ่ายทอดท่าร าในวิชาปฏิบัติ

นาฏศิลปไ์ทยเป็นอยา่งดี และยังสง่ผลให้ผูเ้รียนไดฝ้ึกปฏิบตัิท่าร าครบตามหลักสตูรทุกกระบวนร า 
2. ผู้เรยีนมีความรู้ความสามารถทางด้านนาฏศลิป์ไทย เป็นที่ยอมรับของสังคม 
3. นิสิตสามารถน าความรู้ทีไ่ดเ้รียนมาตลอดหลักสูตรมาแสดงให้ถูกต้องตามหลักและแบบแผนของการแสดงนาฏศลิป์ไทย 
4. นิสิตได้ประสบการณ์ในการน าเสนอการจัดการแสดงทางด้านนาฏศลิป์ไทย 
5. นิสิตมีความกล้าแสดงออกและรู้จกัยอมรับค าติชมจากการน าเสนผิลงาน 
6. นิสิตได้รับประสบการณ์จากการท างานเป็นหมู่คณะเพื่อเตรียมความพร้อมท่ีจะเป็นบณัฑิตทีม่ีคุณภาพแก่สังคม 
7. นิสิตมโีอกาสเผยแพรผ่ลงานของตนเองสู่สาธารณชนอันจะเกิดประโยชน์แก่วงการศึกษาต่อไป 

 

14. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPI) 
กิจกรรม เผยแพร่ผลงานทางนาฏศิลป์ไทย 

ปริมาณ คุณภาพ เวลา ต้นทุน 
ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของจ านวนที่ตั้งไว้ 

ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยร้อยละ 
80 มีความพึงพอใจในกิจกรรม 

โครงการแล้วเสร็จคดิเป็นร้อยละ 
100 ภายในเดือนท่ีก าหนด 

ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายที่ได้รับ
จัดสรรคิดเป็นร้อยละ 100 

 

กิจกรรม เผยแพร่ร าเดีย่วมาตรฐานทางด้านนาฏศิลปไ์ทย 
ปริมาณ คุณภาพ เวลา ต้นทุน 

ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของจ านวนที่ตั้งไว้ 

ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยร้อยละ 
80 มีความพึงพอใจในกิจกรรม 

โครงการแล้วเสร็จคดิเป็นร้อยละ 
100 ภายในเดือนท่ีก าหนด 

ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายที่ได้รับ
จัดสรรคิดเป็นร้อยละ 100 

 

15. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.................         สมศ.   ตัวช้ีวัดที่.................         
 สกอ.    ตวัช้ีวัดที่.....7……….        สงป.   ตัวช้ีวัดที่................. 

 

 



  
 

16. การติดตามและประเมินผลโครงการ  (โปรดระบุให้ชัดเจน)  
กิจกรรม เผยแพร่ผลงานทางนาฏศิลป์ไทย 

1. ใช้แบบสอบถามความพึงพอใจในการด าเนินโครงการ เพื่อน าผลที่ได้กลับมาปรบัปรุงวิธีการด าเนินงาน หรือปรับรูปแบบ
โครงการในปีงบประมาณต่อไป 

กิจกรรม เผยแพร่ร าเดีย่วมาตรฐานทางด้านนาฏศิลปไ์ทย 
1. ใช้แบบสอบถามความพึงพอใจในการด าเนินโครงการ เพื่อน าผลที่ได้กลับมาปรบัปรุงวิธีการด าเนินงาน หรือปรับรูปแบบ

โครงการในปีงบประมาณต่อไป 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ภาควิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์ 

 
1.  ชื่อโครงการ (ระดับ 1)    โครงการกระบวนการจัดท าแผน 

2. ชื่อโครงการ (ระดับ 2)     โครงการจัดท าและทบทวนแผนกลยุทธ์/แผนยุทธศาสตร์ 

3.  รหัสโครงการ      NU-มน-09-090 

4.  ความสอดคล้องกับพันธกิจ 
     การผลติบัณฑติ         การวิจัย 
     การบริการวิชาการแก่สังคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
      การบริหารจัดการ(ในกรณีโครงการดังกลา่วไมส่อดคล้องกับพันธกิจ 1-4) (พันธกิจหลัก) 
5.  ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ 
5.1  ประเด็นยุทธศาสตรม์หาวิทยาลัย  
 เป็นเลิศทางการวจิัย (กลยุทธ์ท่ี........มาตรการ........)    
 ผลิตบณัฑติมีคณุภาพ ท างานได้รับค่าตอบแทนสูง (กลยุทธ์ที่......มาตรการ.......)    
 ความสัมพันธ์กับศิษยเ์ก่าอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน (กลยุทธ์ที่.......มาตรการ.........)    

   ระบบบริหารในหลักธรรมาภบิาลและโปร่งใสตรวจสอบได้ (กลยุทธ์ที่ .....4.... มาตรการ ..3.1....)   
5.2  ประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะ/หน่วยงาน (ถ้ามี) 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่.......6.....กลยุทธ์ที่...3...มาตรการที่....4... 

5.3 อัตลักษณ์นสิิต 5 ก** (บังคับกรอก ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 กรณีทีส่อดคล้องกับอัตลักษณ์บัณฑติ) 
         ไม่มี 
 

5.5 บริการวิชาการ (กรณีโครงการที่ด าเนินงานตามพันธกิจที่ 3 ด้านบรกิารวิชาการ) ** 
         ไม่มี 
 

6.  ผู้รับผิดชอบ  
6.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ  ภาควชิาดนตรีวิทยา คณะมนุษยศาสตร ์     
6.2 ผู้รับผิดชอบ    นางสาวจีรรตัน์  เอี่ยมเจรญิ โทร 1623 
6.3 ผู้ประสานงาน  นางสาวปวีณา โพธิส์มบัต ิ  โทร 1630 
6.4 ผู้รายงานผล นางสาวจีรรตัน์  เอี่ยมเจรญิ โทร 1623 

 

 7. หลักการและเหตุผล 
 ตามที่คณะมนุษยศาสตร์ได้มีการแบ่งโครงสร้างการบริหารจัดการเรียนการเป็นรูปแบบของภาควิชาต่าง ๆ โดยภาควิชาดนตรี
วิทยาเป็นหนึ่งในภาควิชาของคณะมนุษยศาสตร์ ซึ่งภารกิจหลักของภาควิชา ก็ได้ด าเนินการตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยและ
ของคณะมนุษยศาสตร์ คือ การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการสู่สังคม และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม โดยใช้
แผนกลยุทธ์ของคณะมนุษยศาสตร์ฉบับปี พ.ศ. 2555-2559 เป็นกรอบและแนวทางในการด าเนินงาน  
 ดังนั้นเพื่อให้การด าเนินการของภาควิชาด าเนินไปอย่างเป็นระบบและมีแบบแผน ทางภาควิชา ฯ จึงได้ก าหนดให้มีการ
ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การจัดท าแผนกลยุทธ์ของภาควิชาดนตรีวิทยา ฉบับปี พ.ศ. 2555-2559” เพื่อเป็นการระดมความคิด
จากบุคลากรในภาควิชาในการจัดท าแผนดังกล่าว โดยยึดตามแนวของแผนกลยุทธ์ของคณะมนุษยศาสตร์เป็นหลัก 
 

8. วัตถุประสงค ์
1.  เพื่อเป็นการระดมความคิดของบุคลากรในภาควิชา ปรับปรุงจากปัญหา ตามข้อเสนอแนะอย่างมีระบบ 
2.  เพื่อจัดท าแผนกลยุทธ์ของภาควิชาดนตรี 



  
 

 

9.  เป้าหมายของโครงการ 
     9.1. เป้าหมายการด าเนินงาน ประกอบด้วย  
 1. อาจารย/์บุคลากร จ านวน    8  คน 
 3. นิสิต  จ านวน  15  คน 

9.2. กิจกรรม/เนื้อหาท่ีจะด าเนินการ 
1. รวบรวมปัญหาที่พบ ข้อเสนอแนะจากการด าเนินงาน 
2. ระดมสมองเพื่อหาแนวทางแก้ไข สรุปผลการด าเนินงาน 
3. จัดท าในแผนกลยุทธ์ภาควิชาตอ่ไป 
  

10. งบประมาณด าเนินการ  
     - ไม่ใช้งบประมาณ - 

 

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. ประชุมวางแผนงาน 

            

2.ขออนุมัติด าเนินโครงการ             
3. ประสานงานกับบุคคลและสถานท่ี
ในการจัดโครงการ 

            

4.ประชุมชี้แจงการจัดโครงการแก่
ผู้รับผิดชอบและมอบหมายงาน 

            

ขั้นด าเนินการ (D)  
1.ด าเนินตามแผนปฏิบัติการ 

            

2.จัดเตรียมสถานท่ีจัดโครงการ             
3.จัดเก็บ ท าความสะอาดสถานท่ีจัด
โครงการ 

            

4.สรุปผลการท าโครงการ             

ขั้นสรุปและประเมินผล (C)  
1.ประชุม ประเมินผลการจัดโครงการ
ตลอดจนอุปสรรคที่มีในการจดัโครงการ 
2.จัดท าสรุป 

            

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)  
1.วิเคราะหผ์ลการปฏิบตัิงาน 

            

 

12.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 
1.  วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม          เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2558  
2.  สถานท่ีจัดกิจกรรม     คณะมนุษยศาสตร ์
     

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1.   ภาควิชามีแผนกลยุทธ์เป็นกรอบและแนวทางในการด าเนินงานตามภารกิจหลัก 

 
 



  
 

14. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPI) 
ปริมาณ คุณภาพ เวลา ต้นทุน 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ
เปรียบเทยีบกับเป้าหมายที่ตั้ง 
ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึง
พอใจการด าเนินโครงการใน
ภาพรวม ร้อยละ 75 ขึ้นไป 

ด าเนินการแล้วเสร็จตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 

ไม่ใช้งบประมาณในการ
ด าเนินโครงการ 

 

15. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่....................        สมศ.   ตัวช้ีวัดที่.................         
 สกอ.    ตวัช้ีวัดที่.....1.1.......   สงป.   ตัวช้ีวัดที่................. 

 
16. การติดตามและประเมินผลโครงการ  (โปรดระบุให้ชัดเจน)  

1. จัดท าแบบประเมินความพึงพอใจของโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ภาควิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์ 

 

1.  ชื่อโครงการ (ระดับ 1)   โครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน 

2. ชื่อโครงการ (ระดับ 2)    โครงการประมวลความรู้ความสามารถ(ป.ตรี/โท/เอก) 

   กิจกรรม  Undergraduate Examination   

   กิจกรรม  ทวนสอบทักษะปฏิบัติดนตรีไทย 

3.  รหัสโครงการ     NU-มน-09-091 

4.  ความสอดคล้องกับพันธกิจ 
      การผลิตบณัฑติ         การวิจัย 
     การบริการวิชาการแก่สังคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
     การบริหารจัดการ(ในกรณีโครงการดังกลา่วไมส่อดคล้องกับพันธกิจ 1-4)(พันธกิจหลัก) 
5.  ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ 
5.1  ประเด็นยุทธศาสตรม์หาวิทยาลัย  
 เป็นเลิศทางการวจิัย (กลยุทธ์ท่ี........มาตรการ........)    
  ผลิตบณัฑิตมีคุณภาพ ท างานได้รับค่าตอบแทนสูง (กลยุทธ์ที่...2...มาตรการ...1.2.....)    
 ความสัมพันธ์กับศิษยเ์ก่าอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน (กลยุทธ์ที่.......มาตรการ.........)    

   ระบบบริหารในหลักธรรมาภบิาลและโปร่งใสตรวจสอบได้ (กลยุทธ์ที่ .....4.... มาตรการ ..1.1....)   
5.2  ประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะ/หน่วยงาน (ถ้ามี) 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่.......6.....กลยุทธ์ที่...2...มาตรการที่....3... 

5.3 อัตลักษณ์นสิิต 5 ก** (บังคับกรอก ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 กรณีทีส่อดคล้องกับอัตลักษณ์บัณฑติ) 
         มี 

ประเภทอัตลักษณ ์ ตัวชี้วัด 
 เก่งงาน   ความสามารถในการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพอย่างสร้างสรรค์ 

  มีความรับผิดชอบ กล้าหาญ เสียสละ อดทน ขยันหมั่นเพียร มุง่มั่นสู่ความส าเร็จ 
  มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสารสนเทศได้เป็นอย่างดี 
  มีจรรยายบรรณในวิชาชีพ 

 เก่งคน   มีมนุษยสัมพันธ์ทั้งการพูด และการวางตัว 
  มีจิตสาธารณะ 
  มีความสามารถท างานท่ีเป็นทีม 
  มีความเข้าใจตนเองและผู้อื่น 

 เก่งคิด   มีความคิดรเิริ่มสรา้งสรรค ์
  ใฝ่เรียนรู ้
  ทัศนคติเชิงบวก 
  ผลงานนวัตกรรม 

 เก่งครองชีวิต   มีพฤติกรรมที่ดีในการเรยีน 
  มีพฤติกรรมที่ดีในการใช้ชีวิต (ปลอดอบายมุข) 

 เก่งพิชิตปัญหา   มีความสามารถในการแก้ปญัหาส่วนตัว 
  มีความสามารถในการแก้ปญัหาการงาน 

 
 



  
 

5.4 บริการวิชาการ (กรณีโครงการที่ด าเนินงานตามพันธกิจที่ 3 ด้านบรกิารวิชาการ) ** 
         ไม่มี 
 

6.  ผู้รับผิดชอบ  
6.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ  ภาควชิาดนตรี คณะมนุษยศาสตร ์     
6.2 ผู้รับผิดชอบ    อาจารย์ภมูินทร์ ภมูิรัตน ์  โทร 1623 

  อาจารย์วราภรณ์ เชิดช ู  โทร 1624 
6.3 ผู้ประสานงาน  นางสาวปวีณา โพธ์ิสมบัต ิ  โทร 1630 
6.4 ผู้รายงานผล อาจารย์ภมูินทร์ ภมูิรัตน ์  โทร 1623 
  อาจารย์วราภรณ์ เชิดช ู  โทร 1624 

 

 7. หลักการและเหตุผล 
 การศึกษาด้านดนตรีเป็นการสะสมองค์ความรู้ที่นิสิตได้รับการถ่ายทอดจากอาจารย์แต่ละท่าน และเป็นการสะสม
ประสบการณ์ที่นิสิตต้องเป็นผู้เก็บเกี่ยวด้วยตนเอง ท้ังจากการฝึกซ้อม การแสดง ตลอดจนการคิดวิเคราะห์ในเชิงวิชาการ 
 ดังนั้น ภาควิชาดนตรีวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ จึงได้จัดท าโครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนขึ้น เพื่อเป็นการ
ทวนสอบ การประมวลผลความรู้ด้านวิชาการดนตรี ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนิสิตช้ันปีที่ 4 ของภาควิชาดนตรีวิทยา               
ที่ก าลังจะออกไปฝึกงานกับหน่วยงานต่างๆ นอกจากน้ียังเป็นการสร้างมาตรฐานให้กับนิสิตในรุ่นต่อๆ ไปอีกด้วย 
 

8. วัตถุประสงค ์
1.  เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมด้านวิชาการดนตรีสากลให้กับนิสิตชั้นปีที่ 4 ท่ีก าลังจะออกไปฝึกงานกับหน่วยงานต่างๆ 
2.  เพื่อเป็นการสร้างมาตรฐานที่ดีให้กับนิสิตที่ก าลังจะส าเร็จการศึกษาในรุ่นต่อๆไป 
3.  เพื่อเป็นการทวนสอบทักษะปฏิบัติดนตรีไทย ของนิสิตช้ันปีท่ี 4 สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ไทย ประจ าปีการศึกษา 2557  
4.  เพื่อเป็นการสอบวัดคุณภาพทางด้านการบรรเลงดนตรีไทยข้ันสูง  
5.  เพื่อเป็นการให้ความรู้ด้านทักษะการปฏิบัติเพลงเดี่ยวแก่นิสิตสาขาดุริยางคศาสตร์ไทย  
6.  เพื่อเป็นการรักษามาตรฐานของหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต ให้มีคุณภาพตามเป้าประสงค์ของสาขาวิชา 

 

9.  เป้าหมายของโครงการ 
     9.1. เป้าหมายการด าเนินงาน ประกอบด้วย  

 กิจกรรม  Undergraduate Examination   
 1. อาจารย/์บุคลากร จ านวน    5  คน 
 2. นิสิต  จ านวน  17  คน 

 กิจกรรม  ทวนสอบทักษะปฏิบัติดนตรีไทย 
 1. อาจารย/์บุคลากร จ านวน    6  คน 
 2. นิสิต  จ านวน  20  คน 

9.2.  กิจกรรม/เนื้อหาท่ีจะด าเนินการ 
กิจกรรม  Undergraduate Examination   

1. ด าเนินการทวนสอบนิสิตช้ันปีท่ี 4 สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล 

กิจกรรม  ทวนสอบทักษะปฏิบัตดินตรีไทย 
1.  ด าเนินการทวนสอบนสิิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาดุริยางคศาสตรไ์ทย ด้วยการเลือกทวนสอบบทเพลงตา่งๆ ที่ได้ศึกษามา 

โดยบทเพลงเหล่านั้นต้องแสดงถึงศักยภาพการบรรเลงดนตรีไทย (เครื่องมือเอก) ของนิสิตได้ในระดับดี    
 



  
 

10. งบประมาณด าเนินการ  
กิจกรรม  Undergraduate Examination   
- ไม่ใช้งบประมาณ - 

 

กิจกรรม  ทวนสอบทักษะปฏิบัตดินตรีไทย 
     งบประมาณรายได้คณะ จ านวน 1,000 บาท  กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานจัดการศึกษาสาขา

มนุษยศาสตร์ ภาควิชาดนตรี  หมวดเงินอุดหนุน โครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน  โครงการประมวลความรู้ความสามารถ 
(ป.ตรี/โท/เอก) (NU-มน-09-091) 

รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
1. ค่าอาหารว่าง        500 บาท 
2. ค่าจัดท าสูจิบตัร     500 บาท  
 รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น            1,000  บาท 

หมายเหตุ ทุกรายการถัวเฉลี่ย 
 

11. ขั้นตอนและแผนการด าเนินงาน   (PDCA)  
กิจกรรม  Undergraduate Examination   

รายการ 
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. จัดท าโครงการและขออนุมัติ
โครงการ   
 2. ข้ันตอนการเตรียมงาน 

 
 

  
 

 
 
 
 

 
 
 
 

       

ขั้นด าเนินการ (D) 
1.ด าเนินการจดัท าโครงการตาม
ก าหนดการ   

    
 

 
 

 
 
 

      

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
ประเมินผล  สรุปโครงการ 

1. ประเมนิและสรุปผลทีจ่ากโครงการ 

     
 

       

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมนิ (A) 
1.  ประชุมเพื่อหาข้อสรุปและ
แนวทางในการด าเนินงานต่อไป 

      
 

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

กิจกรรม  ทวนสอบทักษะปฏิบัตดินตรีไทย 
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. ประชุม  
2. แบ่งงานรับผิดชอบ 

            

ขั้นด าเนินการ(D) 
1. ด าเนินการ 

            

ขั้นสรุปและประเมินผล(C) 
1. สรุปโครงการ 

            

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน(A) 
1. ปรับปรุงผลการประเมิน 

            

 

12.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 
กิจกรรม  Undergraduate Examination   

1.  วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม          เดือนพฤศจิกายน 2557       
2.  สถานท่ีจัดกิจกรรม     ช้ัน 7 อาคารกองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

กิจกรรม  ทวนสอบทักษะปฏิบัตดินตรีไทย 
1.  วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม          เดือนธันวาคม 2557  
2.  สถานท่ีจัดกิจกรรม     อาคารเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร  

   
13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

กิจกรรม  Undergraduate Examination   
1.  ได้เตรียมความพร้อมดา้นวิชาการดนตรีสากลให้กับนิสติชั้นปีที่ 4 ที่ก าลังจะออกไปฝึกงานกับหน่วยงานต่างๆ 
2. ได้สร้างมาตรฐานที่ดีให้กับนสิิตที่ก าลังจะส าเร็จการศึกษาในรุ่นตอ่ๆ ไป 

กิจกรรม  ทวนสอบทักษะปฏิบัตดินตรีไทย 
1. สามารถสอบวัดคณุภาพทางด้านการบรรเลงดนตรไีทยข้ันสูง อย่างมีมาตรฐานและโปร่งใส  โดยผูเ้ชี่ยวชาญดนตรีไทยจาก

ภายนอก 
2. เพื่อช่วยก่อให้เกิดการรักษามาตรฐานของหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑติ และใหม้ีคณุภาพตามเป้าประสงค์ของสาขาวิชา 

 

14. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPI) 
กิจกรรม  Undergraduate Examination   

ปริมาณ คุณภาพ เวลา ต้นทุน 
มีจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ
ร้อยละ 70 ขึ้นไปจากจ านวน
เป้าหมายทีต่ั้งไว ้

ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึง
พอใจกิจกรรมโครงการในระดับ
ดีขึ้นไปที่ร้อยละ 70 

โครงการด าเนินการเสร็จสิ้น
ภายในกรอบเวลาที่ก าหนด 

ไม่ใช้งบประมาณในการ
ด าเนินโครงการ 

 
 
 
 



  
 

กิจกรรม  ทวนสอบทักษะปฏิบัตดินตรีไทย 
ปริมาณ คุณภาพ เวลา ต้นทุน 

นิสิตให้ความสนใจเข้าร่วม
โครงการร้อยละ 80 ขึ้นไป 

ผู้เข้าร่วมโครงการมี             
ความพึงพอใจร้อยละ 80 ขึ้นไป 

สามารถด าเนินโครงการได้แล้ว
เสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด 

ไม่ใช้งบประมาณในการ
ด าเนินโครงการ 

 
15. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.................         สมศ.   ตัวช้ีวัดที่.................         
 สกอ.    ตวัช้ีวัดที่.....2.........    สงป.   ตัวช้ีวัดที่................. 

 
16. การติดตามและประเมินผลโครงการ  (โปรดระบุให้ชัดเจน)  

กิจกรรม  Undergraduate Examination   
1. ใช้ผลคะแนนของนิสิตที่เข้าสอบเป็นเกณฑ์การประเมินผลโครงการ  และน าผลคะแนนท่ีได้มาประเมินผลสัมฤทธ์ิของการ

จัดการเรียนการสอน  ตลอดจนน ามาเป็นข้อมลูในการปรับปรุงหลักสูตรต่อไป 

กิจกรรม  ทวนสอบทักษะปฏิบัตดินตรีไทย 
1. ประเมินผลโครงการโดยการแจกแบบสอบถามการด าเนินโครงการ (รายละเอียดแบบสอบถามประกอบด้วยข้อค าถามตาม

วัตถุประสงค์ เพื่อจะได้ทราบถึงผลสัมฤทธ์ิของวัตถุประสงค์โครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ภาควิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์ 

 
1.  ชื่อโครงการ (ระดับ 1)    โครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน 

2. ชื่อโครงการ (ระดับ 2)     โครงการน าเสนอผลงานทางวิชาการของนิสิต 

3.  รหัสโครงการ      NU-มน-09-092 

4.  ความสอดคล้องกับพันธกิจ 
      การผลิตบณัฑติ         การวิจัย 
     การบริการวิชาการแก่สังคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
     การบริหารจัดการ(ในกรณีโครงการดังกลา่วไมส่อดคล้องกับพันธกิจ 1-4)(พันธกิจหลัก) 
5.  ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ 
5.1  ประเด็นยุทธศาสตรม์หาวิทยาลัย  
 เป็นเลิศทางการวจิัย (กลยุทธ์ท่ี........มาตรการ........)    
  ผลิตบณัฑิตมีคุณภาพ ท างานได้รับค่าตอบแทนสูง (กลยุทธ์ที่...2...มาตรการ...2.4.....)    
 ความสัมพันธ์กับศิษยเ์ก่าอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน (กลยุทธ์ที่.......มาตรการ.........)    

  ระบบบริหารในหลักธรรมาภบิาลและโปร่งใสตรวจสอบได้ (กลยุทธ์ที่ ......... มาตรการ ......)   
5.2  ประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะ/หน่วยงาน (ถ้ามี) 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่.......2.....กลยุทธ์ที่...3...มาตรการที่....6... 

5.3 อัตลักษณ์นสิิต 5 ก** (บังคับกรอก ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 กรณีทีส่อดคล้องกับอัตลักษณ์บัณฑติ) 
         มี 

ประเภทอัตลักษณ ์ ตัวชี้วัด 
  เก่งงาน   ความสามารถในการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพอย่างสร้างสรรค์ 

  มีความรับผิดชอบ กล้าหาญ เสียสละ อดทน ขยันหมั่นเพียร มุง่มั่นสู่ความส าเร็จ 
  มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสารสนเทศได้เป็นอย่างดี 
  มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

  เก่งคน   มีมนุษยสมัพันธ์ทั้งการพูด และการวางตัว 
  มีจิตสาธารณะ 
  มีความสามารถท างานท่ีเป็นทีม 
  มีความเข้าใจตนเองและผู้อื่น 

  เก่งคิด   มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค ์
  ใฝ่เรียนรู ้
  ทัศนคติเชิงบวก 
  ผลงานนวัตกรรม 

  เก่งครองชีวิต   มีพฤติกรรมที่ดีในการเรียน 
  มีพฤติกรรมที่ดีในการใช้ชีวิต (ปลอดอบายมุข) 

  เก่งพิชิตปัญหา   มีความสามารถในการแก้ปญัหาส่วนตัว 
  มีความสามารถในการแก้ปัญหาการงาน 

 

5.4 บริการวิชาการ (กรณีโครงการที่ด าเนินงานตามพันธกิจที่ 3 ด้านบรกิารวิชาการ) ** 
         ไม่มี 
 
 



  
 

6.  ผู้รับผิดชอบ  
6.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ  ภาควชิาดนตรี คณะมนุษยศาสตร ์     
6.2 ผู้รับผิดชอบ    อาจารย์ภมูินทร์  ภูมริัตน ์  โทร 1623 
  อาจารย์พรชัย  ผลนิโครธ  โทร 1624 
6.3 ผู้ประสานงาน  นางสาวปวีณา  โพธิ์สมบัต ิ  โทร 1630 
6.4 ผู้รายงานผล อาจารย์ภมูินทร์  ภูมริัตน ์  โทร 1623 
  อาจารย์พรชัย  ผลนิโครธ  โทร 1624 

 

 7. หลักการและเหตุผล 
 ด้วย สาขาดุริยางคศาสตร์สากลและสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ไทย ภาควิชาดนตรีวิทยา เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจในด้าน           
การจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรม และบริการวิชาการทางด้านดนตรีสากลและดนตรีไทย ในการนี้ทางภาควิชาฯ ได้พิจารณา
เห็นถึงความส าคัญของการแสดงดนตรีคลาสสิกของนิสิตสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากลและการแสดงดนตรีไทยของนิสิตสาขาวิชา             
ดุริยางคศาสตร์ไทย ว่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะเป็นการส่งเสริมให้นิสิตได้แสดงความสามารถของตนเองได้อย่างเต็มที่ เป็นการส่งเสริม 
พัฒนาทักษะ และความรู้ให้แก่นิสิตในด้านต่างที่เกี่ยวข้องกับดนตรีสากลและดนตรีไทย อีกท้ังยังเป็นการฝึกให้นิสิตได้กล้าแสดงออก 
และยังเป็นการเผยแพร่ความรู้สู่สาธารณชนอีกด้วย 
 

8. วัตถุประสงค ์
1. เพื่อให้นิสิตภาควิชาดนตรีวิทยาได้มีกิจกรรมเสริมหลักสูตร ซึ่งส่งเสริมการเรียนรู้และแสดงออกถึงความสามารถทางดนตรี           

โดดเด่นเฉพาะทาง 
2. เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภาควิชาดนตรีวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ให้เป็นที่รู้จักต่อสาธารณชน และได้รับการยอมรับ

จากสาธารณชนท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

 

9.  เป้าหมายของโครงการ 
     9.1. เป้าหมายการด าเนินงาน ประกอบด้วย  
 1. อาจารย/์บุคลากร จ านวน    5  คน 
 2. นิสิต  จ านวน  70  คน 
 3. อื่นๆ ผู้สนใจทั่วไป จ านวน  25  คน 

9.2. กิจกรรม/เนื้อหาท่ีจะด าเนินการ 
1. ด าเนินการส่งเสริม พัฒนาทักษะ และความรู้ให้แก่นิสติในด้านต่างที่เกี่ยวข้องกับดนตรีสากลและดนตรีไทย 
  

10. งบประมาณด าเนินการ  
     งบประมาณรายได้คณะ จ านวน 4,000 บาท  กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานจัดการศึกษาสาขา

มนุษยศาสตร์  ภาควิชาดนตรี  หมวดเงินอุดหนุน  โครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน  โครงการน าเสนอผลงานทางวิชาการ     
ของนิสิต (NU-มน-09-092) 

รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
คร้ังท่ี 1 

  1. ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง  800 บาท 
2. ค่าถ่ายเอกสาร    400 บาท 
3. ค่าวัสด ุ    300 บาท 
4. ค่าจัดท าวุฒิบัตร    500 บาท 

รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น                    2,000      บาท   
 
 



  
 

คร้ังท่ี 2 
  1. ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง  800 บาท 

2. ค่าถ่ายเอกสาร    400 บาท 
3. ค่าวัสด ุ    300 บาท 
4. ค่าจัดท าวุฒิบัตร    500 บาท 

รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น                    2,000      บาท   
หมายเหตุ ทุกรายการถัวเฉลี่ย 
 

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. ขออนุมัติด าเนินโครงการ 

            

ขั้นด าเนินการ (D) 
1. ด าเนินโครงการ 

            

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. สรุปโครงการ 

            

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A) 
1. ปรับปรุงผลการประเมิน 

            

 

12.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 
1.  วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม          เดือนธันวาคม 2557-เดือนมีนาคม 2558  
2.  สถานท่ีจัดกิจกรรม     ช้ัน 7  อาคารกองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
      และห้อง 1103 คณะมนุษยศาสตร์ 

     

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1.   ท าให้นิสิตภาควิชาดนตรีวิทยา ได้มีกิจกรรมเสริมหลักสูตร ซึ่งส่งเสริมการเรียนรู้และแสดงออกถึงความสามารถทางดนตรี

โดดเด่นเฉพาะทาง 
2. ท าให้ภาควิชาดนตรีวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ให้เป็นที่รู้จัก และได้รับการยอมรับจากสาธารณชนทั้งภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย 

 

14. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPI) 
ปริมาณ คุณภาพ เวลา ต้นทุน 

มีผู้เข้าร่วมโครงการไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 80 ของเป้าหมายของ
เป้าหมายทีต่ั้งไว ้

ผู้เข้าร่วมโครงการประเมินความ
พึงพอใจไม่ต่ ากว่า ร้อยละ 80 
ของผู้เข้าร่วมโครงการ 

ด าเนินการเสร็จสิ้นภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด 

ไม่ใช้งบประมาณในการด าเนิน
โครงการ 

 

15. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.................        สมศ.   ตัวช้ีวัดที่.................         
 สกอ.    ตัวช้ีวัดที่.....2……….       สงป.   ตัวช้ีวัดที่................. 

 

16. การติดตามและประเมินผลโครงการ  (โปรดระบุให้ชัดเจน)  
1. ประเมินจากแบบสอบถามความพึงพอใจ 

 



  
 

โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ภาควิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์ 

 
1.  ชื่อโครงการ (ระดับ 1)   โครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน 
2. ชื่อโครงการ (ระดับ 2)    โครงการสหกิจศึกษาและฝึกงาน 
   กิจกรรม  สัมมนาก่อนฝึกงาน   
   กิจกรรม  สัมมนาหลังฝึกงาน 

3.  รหัสโครงการ      NU-มน-09-93 

4.  ความสอดคล้องกับพันธกิจ 
      การผลิตบณัฑติ         การวิจัย 
     การบริการวิชาการแก่สังคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
     การบริหารจัดการ(ในกรณีโครงการดังกลา่วไมส่อดคล้องกับพันธกิจ 1-4)(พันธกิจหลัก) 
5.  ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ 
5.1  ประเด็นยุทธศาสตรม์หาวิทยาลัย  
 เป็นเลิศทางการวจิัย (กลยุทธ์ท่ี........มาตรการ........)    
  ผลิตบณัฑิตมีคุณภาพ ท างานได้รับค่าตอบแทนสูง (กลยุทธ์ที่...2...มาตรการ...2.2.....)    
 ความสัมพันธ์กับศิษยเ์ก่าอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน (กลยุทธ์ที่.......มาตรการ.........)    

  ระบบบริหารในหลักธรรมาภบิาลและโปร่งใสตรวจสอบได้ (กลยุทธ์ที่ ......... มาตรการ ......)   
5.2  ประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะ/หน่วยงาน (ถ้ามี) 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่.......2.....กลยุทธ์ที่...3...มาตรการที่....5... 

5.3 อัตลักษณ์นสิิต 5 ก** (บังคับกรอก ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 กรณีทีส่อดคล้องกับอัตลักษณ์บัณฑติ) 
         มี 

ประเภทอัตลักษณ ์ ตัวชี้วัด 
 เก่งงาน   ความสามารถในการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพอย่างสร้างสรรค์ 

  มีความรับผิดชอบ กล้าหาญ เสียสละ อดทน ขยันหมั่นเพียร มุง่มั่นสู่ความส าเร็จ 
  มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสารสนเทศได้เป็นอย่างดี 
  มีจรรยายบรรณในวิชาชีพ 

 เก่งคน   มีมนุษยสัมพันธ์ทั้งการพูด และการวางตัว 
  มีจิตสาธารณะ 
  มีความสามารถท างานท่ีเป็นทีม 
  มีความเข้าใจตนเองและผู้อื่น 

 เก่งคิด   มีความคิดรเิริ่มสรา้งสรรค์ 
  ใฝ่เรียนรู ้
  ทัศนคติเชิงบวก 
  ผลงานนวัตกรรม 

 เก่งครองชีวิต   มีพฤติกรรมที่ดีในการเรยีน 
  มีพฤติกรรมที่ดีในการใช้ชีวิต (ปลอดอบายมุข) 

 เก่งพิชิตปัญหา   มีความสามารถในการแก้ปญัหาส่วนตัว 
  มีความสามารถในการแก้ปญัหาการงาน 

 

5.4 บริการวิชาการ (กรณีโครงการที่ด าเนินงานตามพันธกิจที่ 3 ด้านบรกิารวิชาการ) ** 
         ไม่มี 
 



  
 

6.  ผู้รับผิดชอบ  
6.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ  ภาควชิาดนตรี คณะมนุษยศาสตร ์     
6.2 ผู้รับผิดชอบ    อาจารยณ์ัฏฐนิช นักปี ่  โทร 1623 
  อาจารย์ธีรวัฒน์ วีระวิทยานันต ์ โทร 1624 
6.3 ผู้ประสานงาน  นางสาวปวีณา  โพธิ์สมบัต ิ  โทร 1630 
6.4 ผู้รายงานผล อาจารยณ์ัฏฐนิช นักปี ่  โทร 1623 
  อาจารย์ธีรวัฒน์ วีระวิทยานันต ์ โทร 1624 

 

 7. หลักการและเหตุผล 
 ภาควิชาดนตรีวิทยา เป็นภาควิชาที่มุ่งเน้นการสอนศาสตร์ทางด้านดนตรีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ และในภาคการศึกษา
สุดท้ายเป็นการให้นิสิตได้ท าการฝึกงานเพื่อให้นิสิตได้รับประสบการณ์จากการท างานจริง สามารถเรียนรู้และด าเนินชีวิตในสังคม
อย่างเต็มภาคภูมิ โดยเป็นโอกาสดีที่นิสิตในสาขาวิชาจะได้มีโอกาสในการฝึกงานในหน่วยงานต่างๆ ที่ตรงตามสาขาวิชาเพื่อสามารถ
น าไปเป็นพ้ืนฐานในการท างานต่อไปในอนาคตได้ 
 ดังนั้นภาควิชาดนตรีวิทยา จึงได้จัดโครงการการสัมมนานิสิตก่อน -หลังฝึกงาน ทั้งนี้เพื่อให้นิสิตในภาควิชา ได้รับความรู้ 
ข้อแนะน า ก่อนรับการฝึกงาน รวมทั้งการวางตัว การใช้ความรู้ที่ได้ศึกษามาเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการฝึกงาน  การด ารงตนและ
ท างานในองค์กรอย่างมีความสุข และเพื่อให้นิสิตในสาขาวิชามีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ปัญหาและอุปสรรคการฝึกงานและ
น าเสนอรายงานผลการฝึกงานภายหลังจากท่ีด าเนินการฝึกงานเสร็จสิ้นแล้ว    
 

8. วัตถุประสงค ์
1.   เพื่อเป็นการแนะแนวและช้ีแนะแนวทางในการฝึกงาน ให้กับนิสิตก่อนเข้ารับการฝึกงานจริง 
2. เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนิสิตก่อนออกฝึกงาน 
3. เพื่อให้นิสิตมีการน าเสนอผลการปฏิบัติงานและ/หรือการสอน 
4. เพื่อให้นิสิตมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ปัญหาและอุปสรรคการฝึกงาน 
5. เพื่อให้นิสิตได้เรียนรู้การท างานเป็นหมู่คณะพร้อมทั้งรับฟังค าแนะน าจากอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ  
6. เพื่อให้สามารถน าไปปรับใช้ให้สอดคล้องกับการท างานจริงในอนาคต 

 

9.  เป้าหมายของโครงการ 
     9.1. เป้าหมายการด าเนินงาน ประกอบด้วย  

กิจกรรม  สัมมนาก่อนฝึกงาน 
 1. อาจารย/์บุคลากร จ านวน  10  คน 
 2. นิสิต  จ านวน  21  คน 

กิจกรรม  สัมมนาหลังฝึกงาน 
 1. อาจารย/์บุคลากร จ านวน  10  คน 
 2. นิสิต  จ านวน  21  คน 

9.2. กิจกรรม/เนื้อหาท่ีจะด าเนินการ 
กิจกรรม  สัมมนาก่อนฝึกงาน 
 1. จัดสัมมนา แจกเอกสารประกอบการฝึกงาน และแนะแนวทางที่นิสิตต้องควรปฏิบัตเิมื่ออยู่ในสถานประกอบการ
กิจกรรม  สัมมนาหลังฝึกงาน 

 1. น าเสนอผลการปฏิบตัิงาน 
 2. จัดสัมมนาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
 3. แนะน าแนวทางการฝึกงานให้กบันิสิตรุ่นต่อไป 
  
 



  
 

10. งบประมาณด าเนินการ  
กิจกรรม  สัมมนาก่อนฝึกงาน 
- ไม่ใช้งบประมาณ -  

 

กิจกรรม  สัมมนาหลังฝึกงาน 
- ไม่ใช้งบประมาณ -  

 

11. ขั้นตอนและแผนการด าเนินงาน   (PDCA)  
กิจกรรม  สัมมนาก่อนฝึกงาน 

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. ประชุมวางแผนงาน 

            

2.ขออนุมัติด าเนินโครงการ             
3.ประสานงานกับบุคคลและสถานท่ีใน
การจัดโครงการ 

            

4.ประชุมชี้แจงการจัดโครงการแก่
ผู้รับผิดชอบและมอบหมายงาน 

            

ขั้นด าเนินการ (D) 
1.ด าเนินตามแผนปฏิบัติการ 

            

2.จัดเตรียมสถานท่ีจัดโครงการ             
3.จัดเก็บ ท าความสะอาดสถานท่ีจัด
โครงการ 

            

4.สรุปผลการท าโครงการ             
ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1.ประชุม ประเมินผลการจัดโครงการ
ตลอดจนอุปสรรคที่มีในการจดั
โครงการ 

            

2.จัดท าสรุปและประเมินผลเพื่อหา
แนวทางปรับปรุงแก้ไข 

            

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A) 
1.วิเคราะหผ์ลการปฏิบตัิงาน ที่ไดร้ับ
จากแบบประเมิน 

            

2.สังเกตจากพฤติกรรมของผูร้่วม
โครงการ 

            

 

กิจกรรม  สัมมนาหลังฝึกงาน 

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. ประชุมวางแผนงาน 
2. ขออนุมัติด าเนินโครงการ 
3. ประสานงานกับบุคคลและสถานท่ี

            



  
 

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. 
ในการจัดโครงการ 
4. ประชุมชี้แจงการจัดโครงการแก่
ผู้รับผิดชอบและมอบหมายงาน 
ขั้นด าเนินการ (D) 
1. ด าเนินตามแผนปฏิบตัิการ 
2. จัดเตรยีมสถานท่ีจัดโครงการ 
3. จัดเก็บ ท าความสะอาดสถานท่ีจัด
โครงการ 
4. สรุปผลการท าโครงการ 

            

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. ประชุม ประเมินผลการจัดโครงการ
ตลอดจนอุปสรรคที่มีในการจดั
โครงการ 
2. จัดท าสรุปและประเมินผลเพื่อหา
แนวทางปรับปรุงแก้ไข 

            

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A) 
1. วิเคราะหผ์ลการปฏิบตัิงาน ที่ได้รับ
จากแบบประเมิน 
2. สังเกตจากพฤติกรรมของผูร้่วม
โครงการ 

            

 

12.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 
กิจกรรม  สัมมนาก่อนฝึกงาน 

1.  วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม          เดือนธันวาคม 2557       
2.  สถานท่ีจัดกิจกรรม     ช้ัน 6 อาคารกองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

กิจกรรม  สัมมนาหลังฝึกงาน 
1.  วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม          เดือนพฤษภาคม 2557  
2.  สถานท่ีจัดกิจกรรม     ช้ัน 6 อาคารกองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
กิจกรรม  สัมมนาก่อนฝึกงาน 

1.  นิสิตไดร้ับการแนะแนวและชี้แนะแนวทางในการฝึกงานก่อนเข้ารับการฝึกงานจริง 
 2. นิสิตมีการเตรียมความพร้อมกอ่นออกฝึกงาน 

กิจกรรม  สัมมนาหลังฝึกงาน 
1.  นิสิตสามารถน าเสนอผลการปฏิบัติงานและการสอน 
 2. นิสิตมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ปัญหาและอุปสรรคการฝึกงาน 
 3. นิสิตสามารถช้ีแจงแนวทางการฝึกงาน ข้อปฏิบัติต่างๆ และแนวทางการเตรยีมความพร้อม ความเหมาะสมของนิสิตกับ 

สถานประกอบการ   



  
 

14. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPI) 
กิจกรรม  สัมมนาก่อนฝึกงาน 

ปริมาณ คุณภาพ เวลา ต้นทุน 
มีผู้เข้าร่วมโครงการไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 80 ของเป้าหมาย 

ผู้เข้าร่วมโครงการประเมินความ
พึงพอใจไม่ต่ ากว่า 3.51 

โครงการด าเนินการเสร็จสิ้น
ภายในกรอบเวลาที่ก าหนด 

ไม่ใช้งบประมาณในการ
ด าเนินโครงการ 

 

กิจกรรม  สัมมนาหลังฝึกงาน 
ปริมาณ คุณภาพ เวลา ต้นทุน 

มีผู้เข้าร่วมโครงการไม่ต่ ากว่า 
ร้อยละ 80 ของเป้าหมาย 

ผู้เข้าร่วมโครงการประเมิน 
ความพึงพอใจไม่ต่ ากว่า 3.51 

โครงการด าเนินการเสร็จสิ้น 
ภายในกรอบเวลาที่ก าหนด 

ไม่ใช้งบประมาณ 
ในการด าเนินโครงการ 

 

15. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.................             สมศ.   ตัวช้ีวัดที่.................         
 สกอ.    ตัวช้ีวัดที่.....2/3......        สงป.   ตัวช้ีวัดที่................. 

 

16. การติดตามและประเมินผลโครงการ (โปรดระบุให้ชัดเจน)  
กิจกรรม  สัมมนาก่อนฝึกงาน 

1. ประเมินจากจ านวนผูเ้ข้าร่วมโครงการ 
2. ประเมินจากแบบสอบถามความพึงพอใจ 

กิจกรรม  สัมมนาหลังฝึกงาน 
1. การติดตามผลการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการและสถาบันการศึกษา 
2. การติดตามภาวะ การมีงานท าของนิสิตที่ผ่านการปฏิบัติงานและ/หรือการสอน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ภาควิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์ 

 
1.  ชื่อโครงการ (ระดับ 1)     โครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน 

2. ชื่อโครงการ (ระดับ 2)     โครงการศึกษาดูงานส าหรับนิสิต ระดับปริญญาตรี 

3.  รหัสโครงการ      NU-มน-09-094 

4.  ความสอดคล้องกับพันธกิจ 
      การผลิตบณัฑติ         การวิจัย 
     การบริการวิชาการแก่สังคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
     การบริหารจัดการ(ในกรณีโครงการดังกลา่วไมส่อดคล้องกับพันธกิจ 1-4)(พันธกิจหลัก) 
5.  ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ 
5.1  ประเด็นยุทธศาสตรม์หาวิทยาลัย  
 เป็นเลิศทางการวจิัย (กลยุทธ์ท่ี........มาตรการ........)    
  ผลิตบณัฑิตมีคุณภาพ ท างานได้รับค่าตอบแทนสูง (กลยุทธ์ที่...2...มาตรการ...4.2.....)    
 ความสัมพันธ์กับศิษยเ์ก่าอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน (กลยุทธ์ที่.......มาตรการ.........)    

  ระบบบริหารในหลักธรรมาภบิาลและโปร่งใสตรวจสอบได้ (กลยุทธ์ที่ ......... มาตรการ ......)   
5.2  ประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะ/หน่วยงาน (ถ้ามี) 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่.......2.....กลยุทธ์ที่...3...มาตรการที่....4... 

5.3 อัตลักษณ์นสิิต 5 ก** (บังคับกรอก ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 กรณีทีส่อดคล้องกับอัตลักษณ์บัณฑติ) 
         ไม่มี 
5.4 บริการวิชาการ (กรณีโครงการที่ด าเนินงานตามพันธกิจที่ 3 ด้านบรกิารวิชาการ) ** 
         ไม่มี 
 

6.  ผู้รับผิดชอบ  
6.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ  ภาควชิาดนตรี คณะมนุษยศาสตร ์     
6.2 ผู้รับผิดชอบ    นางสาวจีรรตัน์   เอี่ยวเจรญิ โทร 1628 
  ว่าท่ีร้อยตรโีสภณ  ลาวรรณ ์ โทร 1628 
6.3 ผู้ประสานงาน  นางสาวปวีณา  โพธิ์สมบัต ิ  โทร 1630 
6.4 ผู้รายงานผล    นางสาวจีรรตัน์   เอี่ยวเจรญิ โทร 1628 
  ว่าท่ีร้อยตรโีสภณ  ลาวรรณ ์ โทร 1628 

 

 7. หลักการและเหตุผล 
 กระบวนการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ.2545  ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  มีการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์ผู้สอน  และผู้เรียน  ตลอดจนการบูรณาการการเรียนการ
สอนกับการบริการวิชาการ  วิจัย  และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม   เพื่อเสริมสร้างการศึกษาหาความรูแ้ละประสบการณ์อย่างรอบด้าน  
ตลอดจนการพัฒนาความสามารถผู้สอนให้การสอนเป็นอย่างดี    
 เพื่อการพัฒนานิสิตและอาจารย์ผู้สอนตามพระราชบัญญัติการศึกษา  สิ่งหนึ่งที่สามารถเป็นส่วนพักดันให้นิสิตและผู้สอนมี
ความรู้ความสามารถที่รอบด้าน โดยมีพื้นฐานจากวิชาทักษะปฏิบัติทั้งดนตรีสากลและดนตรีไทย  จึงจัดโครงการศึกษาดูงานขึ้น      
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการเปิดโลกทัศน์ของนิสิตและอาจารย์  อีกในหนึ่งเป็นการสร้างความสัมพันธ์ทางดนตรีระหว่างสถาบันการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา  อันจะน าไปสู่การพัฒนาพัฒนานิสิต  อาจารย์  และการพัฒนาหลักสูตรต่อไป ด้วยเหตุผลข้างต้นนี้  ภาควิชาดนตรี



  
 

วิทยาจึงได้จัดด าเนินโครงการศึกษาดูงานทางด้านดนตรีขึ้นเพื่อสอดรับนโยบายกระบวนการจัดการเรียนรู้และบูรณาการงานวิจัย  
การบริการวิชาการ  และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ในระดับปริญญาตรี 
 

8. วัตถุประสงค ์
1.  เพื่อพัฒนาศักยภาพทางด้านดนตรีแก่นิสิตและอาจารย์  ตามกระบวนการจัดการเรียนรู้  และสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่าง

สถาบันอุดมศึกษาเรื่องการวิจัย   
2.  เพื่อก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่นอกเหนือจากบทเรียน  และสร้างเครือข่ายทางดนตรีระหว่างสถาบัน  รวมไปถึงการจัด KM  

Knowledge Management ให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น 

 

9.  เป้าหมายของโครงการ 
     9.1. เป้าหมายการด าเนินงาน ประกอบด้วย  
 1. อาจารย/์บุคลากร จ านวน  10  คน 
 2. นิสิต  จ านวน  40  คน 

9.2. กิจกรรม/เนื้อหาท่ีจะด าเนินการ 
1. ศึกษาดูการบริหารจดัการการเรียนการสอนของนิสิตระดับปริญญาตรี 
2.  จัดการแสดงทางด้านดนตรีสากลและดนตรีไทยร่วมกันระกว่างสถาบัน 
3.  ประชุมจัดท า Knowledge Management ระหว่างอาจารย์ผูส้อนสายดนตรี  โดยวิทยาการ 
4.  ท าความร่วมมือทางดนตรีระหว่างสถาบันอุอมศึกษา 
  

10. งบประมาณด าเนินการ  
     งบประมาณรายได้คณะ จ านวน 39,500 บาท  กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานจัดการศึกษาสาขา

มนุษยศาสตร์ ภาควิชาดนตรี หมวดเงินอุดหนุน โครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน โครงการศึกษาดูงานส าหรับนิสิต ระดับ
ปริญญาตรี (NU-มน-09-094) 

รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
1. ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง   9,000 บาท 
2. ค่าที่พักส าหรับอาจารย ์  7,500 บาท 
3. ค่าที่พักส าหรับนิสติ            10,000 บาท 
4. ค่าเบี้ยเลีย้งส าหรับผูเ้ข้าร่วมโครงการ      12,000 บาท 
5. ค่าวัสดุอุปกรณ์               1,000 บาท 

รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น                     39,500   บาท   
หมายเหตุ ทุกรายการถัวเฉลี่ย 
 

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. วางแผนการด าเนินโครงการ 
2. จัดประชุมก าหนดกิจกรรม 
3. ติดต่อประสานงาน 

            

ขั้นด าเนินการ (D) 
1.ด าเนินโครงการตามก าหนด 
2.จัดกิจกรรมตามวัตถุประสงค ์

            

ขั้นสรุปและประเมินผล (C)  
1.สรุปผลการประเมิน 

            



  
 

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. 

2.น าผลการประเมินเข้าท่ีประชุม
ประจ าคณะ 
ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)  
1.จัดประชุมเพื่อน าผลการประเมนิมา
ปรับปรุงส าหรับการจัดโครงการครั้ง
ต่อไป 

            

 

12.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 
1.  วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม          เดือนมกราคม  2558  
2.  สถานท่ีจัดกิจกรรม     มหาวิทยาลยัขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น    

  
13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1.   ได้พัฒนาศักยภาพทางด้านดนตรีแก่นิสติและอาจารย์  ตามกระบวนการจัดการเรียนรู้  และสามารถสรา้งปฏิสมัพันธ์
ระหว่างสถาบันอดุมศึกษาเรื่องการวิจัย   

2. เกิดองค์ความรู้ใหม่นอกเหนือจากบทเรียน  และไดส้ร้างเครือข่ายทางดนตรีระหว่างสถาบัน  รวมไปถงึการเกิด  
Knowledge Management การพัฒนาองค์ความรู้ที่มีประสิทธิภาพสูงข้ึน 

 

14. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPI) 
ปริมาณ คุณภาพ เวลา ต้นทุน 

มีผู้เข้าร่วมโครงการไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 85 ของเป้าหมาย 

ผู้เข้าร่วมโครงการประเมินความ
พึงพอใจไม่ต่ ากว่า ร้อยละ 85 

ด าเนินการเสร็จสิ้นภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด 

39,500  บาท 

 

15. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.................        สมศ.   ตัวช้ีวัดที่.................         
 สกอ.    ตัวช้ีวัดที่.....2/3......   สงป.   ตัวช้ีวัดที่................. 

 

16. การติดตามและประเมินผลโครงการ  (โปรดระบุให้ชัดเจน)  
1. ประเมินผลจากแบบประเมินความพึงพอใจ 
2. ประเมินผลจากผลงานตามวตัถุประสงค ์
3. ประเมลิผลจากจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ภาควิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์ 

 
1.  ชื่อโครงการ (ระดับ 1)    โครงการสนับสนุนการผลิตบัณฑิต 

2. ชื่อโครงการ (ระดับ 2)     โครงการสนับสนุนกระบวนการรับนิสิต 

3.  รหัสโครงการ      NU-มน-09-095 

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

5.  ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ 
5.1  ประเด็นยุทธศาสตรม์หาวิทยาลัย  
 เป็นเลิศทางการวจิัย (กลยุทธ์ท่ี........มาตรการ........)    
  ผลิตบณัฑิตมีคุณภาพ ท างานได้รับค่าตอบแทนสูง (กลยุทธ์ที่...2...มาตรการ...2.1.....)    
 ความสัมพันธ์กับศิษยเ์ก่าอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน (กลยุทธ์ที่.......มาตรการ.........)    

  ระบบบริหารในหลักธรรมาภบิาลและโปร่งใสตรวจสอบได้ (กลยุทธ์ที่ ......... มาตรการ ......)   
5.2  ประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะ/หน่วยงาน (ถ้ามี) 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่.......2.....กลยุทธ์ที่...1...มาตรการที่....3... 

5.3 อัตลักษณ์นสิิต 5 ก** (บังคับกรอก ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 กรณีทีส่อดคล้องกับอัตลักษณ์บัณฑติ) 
         มี 

ประเภทอัตลักษณ ์ ตัวชี้วัด 
    เก่งงาน      ความสามารถในการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพอย่างสร้างสรรค์ 

     มีความรับผิดชอบ กล้าหาญ เสียสละ อดทน ขยันหมั่นเพียร มุ่งมั่นสู่ความส าเร็จ 
     มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสารสนเทศได้เป็นอย่างดี 
     มีจรรยายบรรณในวิชาชีพ 

    เก่งคน      มีมนุษยสัมพันธ์ทั้งการพูด และการวางตัว 
     มีจิตสาธารณะ 
     มีความสามารถท างานท่ีเป็นทมี 
     มีความเข้าใจตนเองและผู้อื่น 

    เก่งคิด      มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค ์
     ใฝ่เรียนรู ้
     ทัศนคติเชิงบวก 
     ผลงานนวัตกรรม 

    เก่งครองชีวิต      มีพฤติกรรมที่ดีในการเรียน 
     มีพฤติกรรมที่ดีในการใช้ชีวิต (ปลอดอบายมุข) 

    เก่งพิชิตปัญหา      มีความสามารถในการแก้ปัญหาส่วนตัว 
     มีความสามารถในการแก้ปัญหาการงาน 

 

5.4 บริการวิชาการ (กรณีโครงการที่ด าเนินงานตามพันธกิจที่ 3 ด้านบรกิารวิชาการ) ** 
         มี 
 



  
 

5.4.1 เป้าหมายตัวช้ีวัด 
เป้าหมายตัวบง่ชี ้ เชิงปรมิาณ  เชิงคุณภาพ  เชิงเวลา  เชิงต้นทุน  
   ผลลัพธ ์ - ร้อยละความพึงพอใจของ

ผู้รับบริการ/ หน่วยงาน/องค์กรที่
รับบริการวิชาการ และวิชาชีพต่อ
ประโยชน์จากการ บริการ 80 %  

-  -  

   ผลผลิต  - ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ ในกระบวนการ
ให้บริการ 80 %  

ร้อยละของงาน
บริการวิชาการที่
แล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาที่
ก าหนด 80 %  

ต้นทุน/ค่าใช้จ่าย
ของการบริการ
วิชาการ  ตาม
งบประมาณที่ไดร้ับ
จัดสรร 5,000บาท 

   
   

 

5.4.2 การบูรณาการโครงการบริการวิชาการแก่สังคม เข้ากับการเรยีนการสอนและการวิจัย (โปรดใสเ่ครื่องหมาย  ในตัวช้ีวัด
และเป้าหมายภายใตโ้ครงการ ตอบได้มากกว่า 1) 

 จ านวนรายวิชา/หลักสตูรที่มีการบรูณาการ 6 วิชา ระบุรายชื่อ วิชาทักษะและปฏิบตัิการบรรเลงรวมวงดนตรี
ตะวันตก 3, 4 และ 5 วิชาการสอนดนตรสีากล วิชาการจัดการกิจกรรมบรรเลงรวมวง 

 โครงการที่ด าเนินการครั้งนี้เป็นโครงการบริการวิชาการที่ด าเนินการต่อเนื่องจากปี พ.ศ. 2552 ระบุรายละเอยีด
กิจกรรมต่อเนื่องที่เกิดขึ้น ด าเนินการจัดการแสดงดนตรีพร้อมกับการแนะน าความรู้ทางดนตรีตะวันตกและแนะแนวการศึกษาต่อใน
ระดับอุดมศึกษา 

5.4.3 การประเมินผลส าเร็จและการบูรณาการทางบริการวิชาการ (โปรดใส่เครื่องหมาย  ภายใต้การประเมินความส าเร็จและ
การบูรณาการบริการวิชาการ) 

ด้านการเรียนการสอน  
   ระดับความคิดเห็นของนิสิตที่มีต่อการบูรณาการด้านการเรียนการสอน 

5.4.4 การติดตามผลการประเมินผลส าเร็จและการบรูณาการทางบริการวิชาการ 
 น าเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการบรหิารของคณะ เพื่อวางแผนปรับปรงุการบูรณาการดา้นใด 
 ด้านผลิตบณัฑติ   

 

6.  ผู้รับผิดชอบ  
6.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ  ภาควชิาดนตรี คณะมนุษยศาสตร ์     
6.2 ผู้รับผิดชอบ    อาจารย์วรชาติ กิจเรณ ู โทร 1628 
  อาจารย์โสภณ ลาวรรณ ์ โทร 1628 
6.3 ผู้ประสานงาน  นางสาวปวีณา  โพธิ์สมบัต ิ โทร 1630 
6.4 ผู้รายงานผล    อาจารย์วรชาติ กิจเรณ ู โทร 1628 
  อาจารย์โสภณ ลาวรรณ ์ โทร 1628 

 

 7. หลักการและเหตุผล 
 ตามที่สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากลได้เปิดการเรียนการสอนในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2546 ซึ่งมี
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาในเขตภาคเหนือตอนล่าง และจากทั่วประเทศสนใจเข้าศึกษาต่ออย่างต่อเนื่องในทุกปี ดังนั้นเพื่อเป็นการ
ขยายโอกาสในการศึกษาแก่นักเรียน และรองรับกับกระบวนการรับเข้าศึกษาต่อที่เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ  สาขาวิชาฯ จึงมี
นโยบายเชิงรุกโดยการจัดโครงการประชาสัมพันธ์ แนะแนวหลักสูตรต่อนักเรียนในระดับช้ัน มัธยมศึกษาในกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้
นักเรียนได้ตระหนักถึงแนวทางและคุณค่าของการศึกษาต่อและประกอบอาชีพด้านดนตรี  อีกทั้ง ยังท าให้นิสิตในสาขาวิชาฯ ได้ฝึก
ทักษะการแสดงและมีประสบการณ์ตรงในการแสดงดนตรีครั้งนี้ จึงได้มีโครงการชวนน้องเรียนดนตรี นี้ขึ้น โดยจัดการแสดงยัง
โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดพิจิตร  



  
 

 ในการนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตที่เรียนในรายวิชาทักษะดนตรีสากลและการปฏิบัติการบรรเลงรวมวงดนตรีสากลได้แสดง
ความสามารถทางด้านดนตรีสากล และเป็นการบริการด้านวิชาการ จึงใคร่ขออนุมัติโครงการชวนน้องเรียนดนตรี 
 

8. วัตถุประสงค ์
1.  เพื่อให้นิสิตดนตรีวิทยาได้แสดงความสามารถและแนะแนวทางการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา   
2.  เพื่อให้นักเรียนและครูอาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการได้รับความบันเทิงจากการชมดนตรีและมีความรู้ด้านดนตรีเบื้องต้น 

 

9.  เป้าหมายของโครงการ 
     9.1. เป้าหมายการด าเนินงาน ประกอบด้วย  
 1. นักเรียน จ านวน  100  คน 

9.2. กิจกรรม/เนื้อหาท่ีจะด าเนินการ 
1. แสดงดนตร ี
2. กิจกรรมตอบค าถามด้านดนตรตีะวันตก 
  

10. งบประมาณด าเนินการ  
งบประมาณรายได้คณะ จ านวน 5,000 บาท  กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานจัดการศึกษาสาขา

มนุษยศาสตร์ ภาควิชาดนตรี หมวดเงินอุดหนุน โครงการสนับสนุนการผลิตบัณฑิต โครงการสนับสนุนกระบวนการรับนิสิต (NU-มน-09-
095) 

รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
  1. ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง   2,000 บาท 

2. ค่าวัสดุอุปกรณ ์    1,500 บาท 
3. ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม  1,500 บาท 

รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น                      5,000   บาท   
หมายเหตุ ทุกรายการถัวเฉลี่ย 
 

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.ขออนุมัติโครงการและแต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินโครงการ 

            

ขั้นด าเนินการ (D) 
1. จัดหาเพลงท่ีจะแสดง 
2. ฝึกซ้อมการแสดง 
3. แสดงดนตร ี

            

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1.สรุปโครงการ  

            

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A) 
1.ประชุมน าข้อสรุปโครงการมา
ปรับปรุงตัวช้ีวัดในปีต่อไป  

            

 

12.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 
1.  วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม          เดือนธันวาคม 2557  
2.  สถานท่ีจัดกิจกรรม     โรงเรียนพิจติรพิทยาคมและโรงเรยีนสากเหล็กวิทยา 
     



  
 

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1.   นิสิตภาควิชาดนตรีวิทยาได้แสดงความสามารถและทักษะการปฏิบัติเครื่องดนตรีตะวันตกต่อสาธารณชน 
2. นักเรียนและครูอาจารย์ทีเ่ข้าร่วมโครงการได้รับความบันเทิงจากการชมดนตรีและมคีวามรูด้้านดนตรีเบื้องต้น 
3.   มีนักเรยีนเข้าศึกษาต่อกับภาควิชาดนตรีวิทยา 
 

14. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPI) 
ปริมาณ คุณภาพ เวลา ต้นทุน 

มีผู้เข้าร่วมโครงการไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 85 ของเป้าหมาย 

ผู้เข้าร่วมโครงการประเมินความ
พึงพอใจไม่ต่ ากว่า ร้อยละ 85 

ด าเนินการเสร็จสิ้นภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด 

5,000  บาท 

 

15. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.................        สมศ.   ตัวช้ีวัดที่.................         
 สกอ.    ตัวช้ีวัดที่.....2./3       สงป.   ตัวช้ีวัดที่................. 

 
16. การติดตามและประเมินผลโครงการ  (โปรดระบุให้ชัดเจน)  

1. ประเมินผลจากแบบประเมินความพึงพอใจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ภาควิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์ 

 
1.  ชื่อโครงการ (ระดับ 1)    โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

2. ชื่อโครงการ (ระดับ 2)     โครงการจัดการความรู้(KM) 

3.  รหัสโครงการ      NU-มน-09-096 

4.  ความสอดคล้องกับพันธกิจ 
      การผลิตบณัฑติ         การวิจัย 
     การบริการวิชาการแก่สังคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
     การบริหารจัดการ(ในกรณีโครงการดังกลา่วไมส่อดคล้องกับพันธกิจ 1-4)(พันธกิจหลัก) 
5.  ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ 
5.1  ประเด็นยุทธศาสตรม์หาวิทยาลัย  
 เป็นเลิศทางการวจิัย (กลยุทธ์ท่ี........มาตรการ........)    
 ผลิตบณัฑติมีคณุภาพ ท างานได้รับค่าตอบแทนสูง (กลยุทธ์ที่......มาตรการ........)    
 ความสัมพันธ์กับศิษยเ์ก่าอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน (กลยุทธ์ที่.......มาตรการ.........)    

   ระบบบริหารในหลักธรรมาภบิาลและโปร่งใสตรวจสอบได้ (กลยุทธ์ที่ ....4..... มาตรการ ..2.1..)   
5.2  ประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะ/หน่วยงาน (ถ้ามี) 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่.......7.....กลยุทธ์ที่...1...มาตรการที่....1... 

5.3 อัตลักษณ์นสิิต 5 ก** (บังคับกรอก ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 กรณีทีส่อดคล้องกับอัตลักษณ์บัณฑติ) 
         มี 

ประเภทอัตลักษณ ์ ตัวชี้วัด 
 เก่งงาน  ความสามารถในการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพอย่างสร้างสรรค์ 

     มีความรับผิดชอบ กล้าหาญ เสียสละ อดทน ขยันหมั่นเพียร มุ่งมั่นสู่ความส าเร็จ 
     มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสารสนเทศได้เป็นอย่างดี 
     มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

 เก่งคน      มีมนุษยสัมพันธ์ทั้งการพูด และการวางตัว 
     มีจิตสาธารณะ 
 มีความสามารถท างานท่ีเป็นทมี 
     มีความเข้าใจตนเองและผู้อื่น 

 เก่งคิด  มีความคิดริเริม่สร้างสรรค ์
     ใฝ่เรียนรู ้
     ทัศนคติเชิงบวก 
     ผลงานนวัตกรรม 

    เก่งครองชีวิต      มีพฤติกรรมที่ดีในการเรียน 
     มีพฤติกรรมที่ดีในการใช้ชีวิต (ปลอดอบายมุข) 

    เก่งพิชิตปัญหา      มีความสามารถในการแก้ปัญหาส่วนตัว 
     มีความสามารถในการแก้ปัญหาการงาน 

 
5.4 บริการวิชาการ (กรณีโครงการที่ด าเนินงานตามพันธกิจที่ 3 ด้านบรกิารวิชาการ) ** 
         ไม่มี 
 
 



  
 

6.  ผู้รับผิดชอบ  
6.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ  ภาควชิาดนตรี คณะมนุษยศาสตร ์     
6.2 ผู้รับผิดชอบ    อาจารย์จรีรัตน์ เอี่ยมเจริญ  โทร.1623 
6.3 ผู้ประสานงาน  นางสาวปวีณา  โพธิ์สมบัต ิ โทร 1630 
6.4 ผู้รายงานผล    อาจารย์จรีรัตน์ เอี่ยมเจริญ  โทร.1623 
 

7. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยสาขาดุริยางคศาสตร์สากล ภาควิชาดนตรีวิทยา มีการเรียนการสอนในรายวิชาทฤษฎีและปฏิบัติ ที่บูรณาการเข้าด้วยกัน
เช่น ในรายวิชาการเรียบเรียงเสียงประสาน น ามาใช้ในการปฏิบัติรวมวงใหญ่ หรือวิชาทฤษฎีดนตรี น ามาใช้ในการปฏิบัติการเล่น
คอร์ดในเปียโน ทุกรายวิชามีลักษณะการสร้างเพื่อน ามาแสดง ความรู้เหล่านี้มีหลักการดั้งเดิมตามแบบดนตรีคลาสสิก แต่ในปัจจุบัน 
การน ามาแสดงต่อหน้าสาธารณชน หรือการน าไปใช้ในอาชีพ ต้องมีการเพิ่มเติมความรู้ความเข้าใจในรูปแบบดนตรีสมัยนิยม ดนตรี
แจ๊สด้วย 
 การจัดโครงการกิจกรรมการสอนปฏิบัติดนตรีสากลนี้ เป็นการเล็งเห็นการเติมเต็มความรู้ความเข้าใจทางการปฏิบัติดนตรี
สากลปรับความรู้ให้ทันสมัย โดยมีการเชิญวิทยากร ผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีที่เป็นที่ยอมรับ มีผู้เข้าร่วมโครงการคืออาจารย์ นิสิต และ
ศิษย์เก่า เป็นการพัฒนาศักยภาพของสาขาวิชา ท้ังในด้านการเรียนการสอน และการน าไปใช้ในอาชีพนักดนตรีต่อไป 
 

8. วัตถุประสงค ์
1.  เพื่อส่งเสริมกิจกรรมด้านดนตรีจากผู้เช่ียวชาญ 
2.  เพื่อเติมเต็มความรู้ด้านการปฏิบัติดนตรีสากลอย่างเหมาะสมและทันสมัยให้กับอาจารย์ นิสิต และศิษย์เก่า 
 

9.  เป้าหมายของโครงการ 
     9.1. เป้าหมายการด าเนินงาน ประกอบด้วย  
 1. อาจารย/์บุคลากร จ านวน    5  คน 
 2. นิสิต/ศิษยเ์ก่า จ านวน  25  คน 
 3. วิทยากร  จ านวน    1  คน  

9.2. กิจกรรม/เนื้อหาท่ีจะด าเนินการ 
1. ทบทวนทฤษฎีทางดนตรีตามหวัข้อเรื่องที่ก าหนด 
2. ปฏิบัติเชิงสาธิต ตอบข้อซักถาม และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
  

10. งบประมาณด าเนินการ  
 งบประมาณรายได้คณะ จ านวน  5,000 บาท กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานจัดการศึกษาสาขา

มนุษยศาสตร์ ภาควิชาดนตรี หมวดเงินอุดหนุน โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โครงการจัดการความรู้(KM) (NU-มน-09-095) 
รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 

  1. ค่าเดินทางของวิทยากร   3,000 บาท 
2. ค่าที่พักของวิทยากร   2,000 บาท 

รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น                      5,000   บาท   
หมายเหตุ ทุกรายการถัวเฉลี่ย 
 

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. จัดท าโครงการและขออนุมัติ
โครงการ   

            



  
 

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. 

 2. ข้ันตอนการเตรียมงาน 
ขั้นด าเนินการ (D) 
1. ด าเนินการจดัท าโครงการตาม
ก าหนดการ   

            

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. ประเมินและสรุปผลที่จากโครงการ 

            

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A) 
1.ประชุมเพื่อหาข้อสรุปและแนวทาง
ในการด าเนินงานต่อไป 

            

 

12.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 
1.  วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม          เดือนมีนาคม 2558  
2.  สถานท่ีจัดกิจกรรม     ห้อง IT 717 กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (CITCOMS) 

    
13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1.   ผู้ร่วมโครงการมีการพัฒนาความรู้ด้านดนตรีจากผูเ้ชี่ยวชาญ 
2. การเรยีนรู้ร่วมกันของอาจารย์ นิสติ และศิษยเ์ก่า เพื่อให้เกิดความสมัพันธ์อันดี และการพัฒนาอาชีพ 
 

14. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPI) 
ปริมาณ คุณภาพ เวลา ต้นทุน 

มีจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ
ร้อยละ 75 ขึ้นไปจากจ านวน
เป้าหมายทีต่ั้งไว ้

ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึง
พอใจกิจกรรมโครงการในระดับ
ดีขึ้นไปที่ร้อยละ75 

โครงการด าเนินการเสร็จสิ้น
ภายในกรอบเวลาที่ก าหนด 

5,000 บาท 

 

15. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.................        สมศ.   ตัวช้ีวัดที่.................         
 สกอ.    ตัวช้ีวัดที่.....9.........        สงป.   ตัวช้ีวัดที่................. 

 

16. การติดตามและประเมินผลโครงการ  (โปรดระบุให้ชัดเจน)  
1. สรุปข้อมูล จากแบบสอบถามเพื่อใช้ในการประเมินผลโครงการ น าแบบประเมินมาใช้ในการหาข้อพิจารณาในการปรับปรุง

โครงการในอนาคต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ภาควิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์ 

 
1.  ชื่อโครงการ (ระดับ 1)   โครงการกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต 

2. ชื่อโครงการ (ระดับ 2)    โครงการส่งเสริมด้านวิชาการและทักษะชีวิต 
   กิจกรรม แนะแนวอาชีพและศึกษาต่อ   
   กิจกรรม ปรับพื้นฐานทางด้านดนตรี  

3.  รหัสโครงการ      NU-มน-09-097 

4.  ความสอดคล้องกับพันธกิจ 
      การผลิตบณัฑติ         การวิจัย 
     การบริการวิชาการแก่สังคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
     การบริหารจัดการ(ในกรณีโครงการดังกลา่วไมส่อดคล้องกับพันธกิจ 1-4)(พันธกิจหลัก) 
5.  ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ 
5.1  ประเด็นยุทธศาสตรม์หาวิทยาลัย  
 เป็นเลิศทางการวจิัย (กลยุทธ์ท่ี........มาตรการ........)    
  ผลิตบณัฑิตมีคุณภาพ ท างานได้รับค่าตอบแทนสูง (กลยุทธ์ที่...2...มาตรการ...4.2.....)    
 ความสัมพันธ์กับศิษยเ์ก่าอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน (กลยุทธ์ที่.......มาตรการ.........)    

  ระบบบริหารในหลักธรรมาภบิาลและโปร่งใสตรวจสอบได้ (กลยุทธ์ที่ ........ มาตรการ......)   
5.2  ประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะ/หน่วยงาน (ถ้ามี) 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่.......2.....กลยุทธ์ที่...3...มาตรการที่....4.... 

5.3 อัตลักษณ์นสิิต 5 ก** (บังคับกรอก ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 กรณีทีส่อดคล้องกับอัตลักษณ์บัณฑติ) 
         มี 

ประเภทอัตลักษณ ์ ตัวชี้วัด 
  เก่งงาน   ความสามารถในการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพอย่างสร้างสรรค์ 

  มีความรับผิดชอบ กล้าหาญ เสียสละ อดทน ขยันหมั่นเพียร มุง่มั่นสู่ความส าเร็จ 
  มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสารสนเทศได้เป็นอย่างดี 
  มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

  เก่งคน   มีมนุษยสัมพันธ์ทั้งการพูด และการวางตัว 
  มีจิตสาธารณะ 
  มีความสามารถท างานท่ีเป็นทีม 
  มีความเข้าใจตนเองและผู้อื่น 

  เก่งคิด   มีความคิดรเิริม่สรา้งสรรค ์
  ใฝ่เรียนรู ้
  ทัศนคติเชิงบวก 
  ผลงานนวัตกรรม 

  เก่งครองชีวิต   มีพฤติกรรมที่ดีในการเรียน 
  มีพฤติกรรมที่ดีในการใช้ชีวิต (ปลอดอบายมุข) 

  เก่งพิชิตปัญหา   มีความสามารถในการแก้ปญัหาส่วนตัว 
  มีความสามารถในการแก้ปัญหาการงาน 

5.4 บริการวิชาการ (กรณีโครงการที่ด าเนินงานตามพันธกิจที่ 3 ด้านบรกิารวิชาการ) ** 
         ไม่มี 



  
 

6.  ผู้รับผิดชอบ  
6.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ  ภาควชิาดนตรี คณะมนุษยศาสตร ์     
6.2 ผู้รับผิดชอบ    ดร.ณัฏฐนิช  นักป่ี    โทร.1623 
  อาจารย์วราภรณ์ ยูงหน ู
  อาจารย์พรชัย  ผลนิโครธ 
6.3 ผู้ประสานงาน  นางสาวปวีณา  โพธิ์สมบัต ิ  โทร 1630 
6.4 ผู้รายงานผล    ดร.ณัฏฐนิช  นักป่ี    โทร.1623 
  อาจารย์วราภรณ์ ยูงหน ู
  อาจารย์พรชัย  ผลนิโครธ 
 

7. หลักการและเหตุผล 
 คณะมนุษยศาสตร์ มีภาระหน้าที่ในการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ โดยมุ่งเน้นในเรื่องของการศึกษา คือ ให้นิสิตมีคุณภาพ
ทางด้านวิชาการ เป็นผู้มีความรอบรู้ และก้าวทันสภาวการณ์โลก   มองการณ์ไกล สามารถวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาให้ลุล่วงไป
ด้วยดี รวมทั้งให้การส่งเสริมและสนับสนุนนิสิตให้ได้รับประสบการณ์จริงจากการได้เข้าร่วมและ ท ากิจกรรมนิสิตซึ่งถือได้ว่าเป็นการ
พัฒนานิสิตให้มีความเป็นบัณฑิตที่มีความสมบูรณ์แบบ เป็นผู้ที่ถึงพร้อมด้วยความรู้ทางด้านทักษะวิชาการมีคุณธรรม จริยธรรม มีวุฒิ
ภาวะทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา และท ากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ ต่อสังคม อีกทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมให้นิสิตเป็นผู้รอบรู้
ในด้านการบริหารจัดการ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์พร้อม และเป็น
สมาชิกที่ดีของสังคมต่อไป 
 ดังนั้น  ภาควิชาฯ  จึงได้จัดท าโครงการต่างๆ  อันจะเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริม  สนับสนุน และพัฒนานิสิตทุกระดับ 
 

8. วัตถุประสงค ์
1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนนิสิตในการท าโครงการ/กิจกรรม ท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคม และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
2. เพื่อให้นิสิตมีภาวะความเป็นผู้น า มีมนุษยสัมพันธ์ สามารถปรับตัวให้ด ารงอยู่ในสังคมและท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่าง                  

มีความสุข 
3. เพื่อเป็นการเตรียมความรู้ความเข้าใจในแนวทางประกอบอาชีพและศึกษาต่อของนิสิตที่ก าลังจะจบการศึกษาและที่ก าลัง

ศึกษาอยู่ทุกช้ันป ี
 

9.  เป้าหมายของโครงการ 
     9.1. เป้าหมายการด าเนินงาน ประกอบด้วย  

กิจกรรม แนะแนวอาชีพและศึกษาต่อ   
 1. อาจารย/์บุคลากร จ านวน    5  คน 
 2. นิสิต/ศิษยเ์ก่า จ านวน  30  คน 
 

กิจกรรม ปรับพื้นฐานทางด้านดนตร ี
 1. อาจารย/์บุคลากร จ านวน    8  คน 
 2. นิสิต/ศิษยเ์ก่า จ านวน   57 คน 
  

9.2. กิจกรรม/เนื้อหาท่ีจะด าเนินการ 
กิจกรรม แนะแนวอาชีพและศึกษาต่อ   

 1. จัดกิจกรรมแนะแนวอาชีพและการศึกษาต่อให้แก่นิสติก่อนจบการศึกษา  

กิจกรรม ปรับพื้นฐานทางด้านดนตร ี
 1. นิสิตเรียนรู้ทฤษฎีขั้นพ้ืนฐานทางด้านดนตร ี

2.  นิสิตปรับทักษะทางด้านดนตร ี



  
 

3.  นิสิตน าเสนอผลการปรับระดับพื้นฐานทางด้านดนตรี  
 

10. งบประมาณด าเนินการ  
กิจกรรม แนะแนวอาชีพและศึกษาต่อ   

     งบประมาณรายได้คณะ จ านวน 4,000 บาท กองทุนกิจการนิสิต แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานจัดการศึกษาสาขา
มนุษยศาสตร์ ภาควิชาดนตรี หมวดเงินอุดหนุน โครงการกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต โครงการส่งเสริมด้านวิชาการและทักษะชีวิต                 
(NU-มน-09-097) 

รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
 1. ค่าเดินทางของวิทยากร   2,000 บาท 
 2. ค่าอาหารว่าง    1,500 บาท 
 3. ค่าเอกสารประกอบการด าเนินโครงการ        500 บาท 

รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น                      4,000   บาท   
หมายเหตุ ทุกรายการถัวเฉลี่ย 

 

กิจกรรม ปรับพื้นฐานทางด้านดนตร ี
งบประมาณรายได้คณะ จ านวน 4,000 บาท กองทุนกิจการนิสิต แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานจัดการศึกษาสาขา

มนุษยศาสตร์ ภาควิชาดนตรี หมวดเงินอุดหนุน โครงการกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต โครงการส่งเสริมด้านวิชาการและทักษะชีวิต (NU-มน-09-
097) 

รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
ครั้งที่ 1  

  1. ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง  1,000 บาท 
2. ค่าถ่ายเอกสาร      500 บาท 
3. ค่าวัสดุทางดนตร ี     500 บาท 

รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น                      2,000   บาท   
ครั้งที่ 2  

  1. ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง  1,000 บาท 
2. ค่าถ่ายเอกสาร      500 บาท 
3. ค่าวัสด ุ      500 บาท 

รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น                      2,000   บาท   
หมายเหตุ ทุกรายการถัวเฉลี่ย 

 

11. ขั้นตอนและแผนการด าเนินงาน   (PDCA)  
กิจกรรม แนะแนวอาชีพและศึกษาต่อ   

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. ขออนุมัติด าเนินโครงการ 

            

ขั้นด าเนินการ (D) 
1. ด าเนินโครงการ 

            

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. สรุปโครงการ 

            

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)  
1. ปรับปรุงผลการประเมิน 

            

 



  
 

กิจกรรม ปรับพื้นฐานทางด้านดนตร ี
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. ประชุมวางแผน 
2. ขออนุมัติด าเนินโครงการ 
3. ประสานงานกับบุคคลและสถานท่ี
ในการจัดงาน 
4. ประชุมชี้แจงการจัดโครงการแก่
ผู้รับผิดชอบและมอบหมายงาน 

             

ขั้นด าเนินการ (D) 
1. ด าเนินตามแผนปฏิบตัิการ 
2. จัดเตรยีมสถานท่ีจัดโครงการ 
3. จัดเก็บ ท าความสะอาดสถานท่ีจัด
โครงการ 
4. สรุปผลการท าโครงการ 

            

ขั้นสรุปและประเมินผล (C)  
1. ประชุม ประเมินผลการจัดโครงการ
ตลอดจนอุปสรรคที่มีในการจดั
โครงการ 
2. จัดท าสรุปและประเมินผลเพื่อหา
แนวทางปรับปรุงแก้ไข 

            

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)  
1. วิเคราะหผ์ลการปฏิบตัิงาน ที่ได้รับ
จากแบบประเมิน 
2. สังเกตจากพฤติกรรมของผูร้่วม
โครงการ 

            

 

12.  วัน เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 
กิจกรรม แนะแนวอาชีพและศึกษาต่อ   

1.  วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม          เดือนมีนาคม – เดือนเมษายน 2558  
2.  สถานท่ีจัดกิจกรรม     มหาวิทยาลยันเรศวร 

กิจกรรม ปรับพื้นฐานทางด้านดนตร ี
1.  วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม          เดือนกรกฎาคม 2558  
2.  สถานท่ีจัดกิจกรรม     มหาวิทยาลยันเรศวร 
     

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
กิจกรรม แนะแนวอาชีพและศึกษาต่อ   

1.  นิสิตได้แนวทางในการศึกษาตอ่และการประกอบอาชีพท่ีสอดคลอ้งกับความต้องการของตน 

กิจกรรม ปรับพื้นฐานทางด้านดนตร ี
1.  นิสิตมีความรู้พื้นฐานด้านการปฏิบัติด้านดนตรีที่ถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน  
2.  นิสิตช้ันปีท่ี 1 มีความพร้อมส าหรับการเรียนดนตรีในระดับอดุมศึกษา 



  
 

3.  เกิดความสามัคคี และความรักความผูกพันในองค์กร  
4.  นิสิตเรียนรู้การท างานเป็นหมูค่ณะ 

 

14. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPI) 
กิจกรรม แนะแนวอาชีพและศึกษาต่อ   

ปริมาณ คุณภาพ เวลา ต้นทุน 
มีผู้เข้าร่วมโครงการไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 70 ของเป้าหมาย 

ผู้เข้าร่วมโครงการประเมินความ
พึงพอใจไม่ต่ ากว่า 3.51 

ด าเนินการเสร็จสิ้นภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด 

4,000 บาท 

 
กิจกรรม ปรับพื้นฐานทางด้านดนตร ี

ปริมาณ คุณภาพ เวลา ต้นทุน 
นิสิตและผู้ทีส่นใจเข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ
80 ของโครงการที่ก าหนด 

1. ร้อยละ 80 ขึ้นไป ของผู้เข้าร่วม
โครงการ มีความพึงพอใจในการ
ด าเนินโครงการ 
2. ผลประเมินทักษะหลังการเข้า
ร่วมโครงการมรีะดับคะแนน
มากกว่าผลประเมินทักษะก่อนเข้า
ร่วมโครงการ 

ด าเนินการเสร็จสิ้นภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด 

2,000 บาท 

 

15. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.................        สมศ.   ตัวช้ีวัดที่.................         
 สกอ.    ตัวช้ีวัดที่.....2/3......       สงป.   ตัวช้ีวัดที่................. 

 
16. การติดตามและประเมินผลโครงการ  (โปรดระบุให้ชัดเจน)  

กิจกรรม แนะแนวอาชีพและศึกษาต่อ   
1. ประเมินจากแบบสอบถามความพึงพอใจ 

กิจกรรม ปรับพื้นฐานทางด้านดนตร ี
1. นิสิตมีการพัฒนาทักษะด้านดนตรดีีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบก่อนเขา้โครงการ 
2. แบบประเมินทักษะด้านดนตรีก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ภาควิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์ 

 
1.  ชื่อโครงการ (ระดับ 1)    โครงการกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต 

2. ชื่อโครงการ (ระดับ 2)     โครงการส่งเสริมด้านบ าเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม 

3.  รหัสโครงการ      NU-มน-09-098 

4.  ความสอดคล้องกับพันธกิจ 
      การผลิตบณัฑติ         การวิจัย 
     การบริการวิชาการแก่สังคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
     การบริหารจัดการ(ในกรณีโครงการดังกลา่วไมส่อดคล้องกับพันธกิจ 1-4) (พันธกิจหลัก) 
5.  ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ 
5.1  ประเด็นยุทธศาสตรม์หาวิทยาลัย  
 เป็นเลิศทางการวจิัย (กลยุทธ์ท่ี........มาตรการ........)    
  ผลิตบณัฑิตมีคุณภาพ ท างานได้รับค่าตอบแทนสูง (กลยุทธ์ที่...2...มาตรการ...4.2.....)    
 ความสัมพันธ์กับศิษยเ์ก่าอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน (กลยุทธ์ที่.......มาตรการ.........)    

  ระบบบริหารในหลักธรรมาภบิาลและโปร่งใสตรวจสอบได้ (กลยุทธ์ที่ ........ มาตรการ......)   
5.2  ประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะ/หน่วยงาน (ถ้ามี) 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่.......2.....กลยุทธ์ที่...3...มาตรการที่....4.... 

5.3 อัตลักษณ์นสิิต 5 ก** (บังคับกรอก ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 กรณีทีส่อดคล้องกับอัตลักษณ์บัณฑติ) 
         มี 

ประเภทอัตลักษณ ์ ตัวชี้วัด 
    เก่งงาน      ความสามารถในการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพอย่างสร้างสรรค์ 

     มีความรับผิดชอบ กล้าหาญ เสียสละ อดทน ขยันหมั่นเพียร มุ่งมั่นสู่ความส าเร็จ 
     มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสารสนเทศได้เป็นอย่างดี 
     มีจรรยายบรรณในวิชาชีพ 

    เก่งคน      มีมนุษยสัมพันธ์ทั้งการพูด และการวางตัว 
     มีจิตสาธารณะ 
     มีความสามารถท างานท่ีเป็นทมี 
     มีความเข้าใจตนเองและผู้อื่น 

    เก่งคิด      มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค ์
     ใฝ่เรียนรู ้
     ทัศนคติเชิงบวก 
     ผลงานนวัตกรรม 

    เก่งครองชีวิต      มีพฤติกรรมที่ดีในการเรียน 
     มีพฤติกรรมที่ดีในการใช้ชีวิต (ปลอดอบายมุข) 

    เก่งพิชิตปัญหา      มีความสามารถในการแก้ปัญหาส่วนตัว 
     มีความสามารถในการแก้ปัญหาการงาน 

 
 
 
 



  
 

5.4 บริการวิชาการ (กรณีโครงการที่ด าเนินงานตามพันธกิจที่ 3 ด้านบรกิารวิชาการ) ** 
         มี 

5.4.1 เป้าหมายตัวช้ีวัด 
เป้าหมายตัวบง่ชี ้ เชิงปรมิาณ เชิงคุณภาพ เชิงเวลา เชิงต้นทุน 
   ผลลัพธ์ ร้อยละผู้เข้ารับบริการที่มี

ความรู้เพิ่มขึ้นจากการับ
บริการ 80 % 

ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กร
ที่รับบริการวิชาการและ
วิชาชีพต่อประโยชน์จากการ
บริการ 80 % 

- - 

   ผลผลิต จ านวนผู้เข้ารับบริการ/
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 200 คน 

ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการในกระบวนการ
ให้บริการ 

ร้อยละของงานบริการ
วิชาการที่แล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลาที่
ก าหนด 80 %  

ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายของ
การบริการวิชาการ ตาม
งบประมาณที่ไดร้ับ
จัดสรร 2,000 บาท 

 
 

 
5.4.2 การบูรณาการโครงการบริการวิชาการแก่สังคม เข้ากับการเรยีนการสอนและการวิจัย (โปรดใสเ่ครื่องหมาย  ในตัวช้ีวัด

และเป้าหมายภายใตโ้ครงการ ตอบได้มากกว่า 1) 
 จ านวนรายวิชา/หลักสตูรที่มีการบรูณาการ 4 วิชา ระบุรายชื่อวิชาทักษะและปฏิบัติการบรรเลงรวมวงดนตรี

ตะวันตก 3, 4 และ 5 วิชาการจัดการกิจกรรมบรรเลงรวมวง 
 โครงการที่ด าเนินการครั้งนี้เป็นโครงการบริการวิชาการที่ด าเนินการต่อเนื่องจากปี พ.ศ. 2554 

ระบุรายละเอียดกิจกรรมต่อเนื่องที่เกิดขึ้น แสดงดนตรีในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร 
5.4.3 การประเมินผลส าเร็จและการบูรณาการทางบริการวิชาการ (โปรดใส่เครื่องหมาย  ภายใต้การประเมินความส าเร็จและ

การบูรณาการบริการวิชาการ) 
 ด้านการเรียนการสอน 
  ระดับความคิดเห็นของนิสิตทีม่ีต่อการบรูณาการด้านการเรียนการสอน 

5.4.4 การติดตามผลการประเมินผลส าเร็จและการบรูณาการทางบริการวิชาการ 
 น าเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการบรหิารของคณะ เพื่อวางแผนปรับปรงุการบูรณาการดา้นใด 
 ด้านผลิตบณัฑติ   
 

6.  ผู้รับผิดชอบ  
6.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ  ภาควชิาดนตรี คณะมนุษยศาสตร ์     
6.2 ผู้รับผิดชอบ    อาจารย์วรชาติ กิจเรณ ู  โทร 1628 
  อาจารย์โสภณ ลาวรรณ ์  โทร 1628 
6.3 ผู้ประสานงาน  นางสาวปวีณา  โพธิ์สมบัต ิ  โทร 1630 
6.4 ผู้รายงานผล    อาจารย์วรชาติ กิจเรณ ู  โทร 1628 
  อาจารย์โสภณ ลาวรรณ ์  โทร 1628 
 

7. หลักการและเหตุผล 
 ตามที่ สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากลได้ท าการเรียนการสอนทางด้านดนตรีสากลเพื่อผลิตนิสิตให้มีความสามารถทาง                
ด้านดุริยางคศาสตร์สากลให้เป็นท่ียอมรับแก่บุคคลทั่วไป ซึ่งทางสาขาฯ มุ่งท่ีจะพัฒนาศักยภาพของนิสิตให้สามารถแสดงดนตรีสากล
ต่อหน้าสาธารณชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและน าความรู้ความสามารถบริการแก่สังคม สาขาวิชาฯ จึงได้จัดโครงการดนตรีเพื่อผู้ป่วย
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อเป็นเวทีส าหรับให้นิสิตได้ฝึกการแสดงดนตรีสากลต่อหน้าสาธารณชนและให้ความบันเทิงแก่
ผู้ป่วยท่ีมาใช้บริการภายในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร   



  
 

 ในการนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตที่เรียนในรายวิชาทักษะดนตรีสากลและการปฏิบัติการบรรเลงรวมวงดนตรีสากลได้แสดง
ความสามารถทางด้านดนตรีสากล และเป็นการบริการด้านวิชาการ จึงใคร่ขออนุมัติโครงการดนตรีเพื่อผู้ป่วยโรงพยาบาล 
มหาวิทยาลัยนเรศวร ในเวลา 09.00 – 10.00 ทุกวันอังคาร เดือน มิถุนายน – กรกฎาคม 2558 ณ บริเวณลานสวนดอกไม้ ภายใน
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร 
 

8. วัตถุประสงค ์
1. เพื่อให้นิสิตภาควิชาดนตรีวิทยาได้แสดงความสามารถและทักษะการปฏิบัติเครื่องดนตรีตะวันตกและดนตรีไทยต่อสาธารณชน 
2. เพื่อเป็นการสร้างความบันเทิงให้กับผู้ป่วยและผู้ที่เข้ารับบริการภายในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร 

 

9.  เป้าหมายของโครงการ 
     9.1. เป้าหมายการด าเนินงาน ประกอบด้วย  
 1. อื่นๆ คนท่ีเข้ารับบริการในโรงพยาบาลมหาวิทยาลยันเรศวร จ านวน   200  คน 

9.2. กิจกรรม/เนื้อหาท่ีจะด าเนินการ 
1. แสดงดนตร ี

  

10. งบประมาณด าเนินการ  
 งบประมาณรายได้คณะ จ านวน  2,000 บาท กองทุนกิจการนิสิต แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานจัดการศึกษาสาขา

มนุษยศาสตร์ ภาควิชาดนตรี หมวดเงินอุดหนุน โครงการกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต โครงการส่งเสริมด้านบ าเพ็ญประโยชน์และรักษา
สิ่งแวดล้อม (NU-มน-09-098) 

รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
  1. ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม  1,500 บาท 

2. ค่าวัสดุอุปกรณ ์       500 บาท 
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น                      2,000   บาท   

หมายเหตุ ทุกรายการถัวเฉลี่ย 
 

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.ขออนุมัติโครงการและแต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินโครงการ  

            

ขั้นด าเนินการ (D) 
1. จัดหาเพลงท่ีจะแสดง 
2. ฝึกซ้อมการแสดง 
3. แสดงดนตร ี

            

ขั้นสรุปและประเมินผล (C)  
1. สรุปโครงการ 

            

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)  
1. ประชุมน าข้อสรุปโครงการมา
ปรับปรุงตัวช้ีวัดในปีต่อไป 

            

 

12.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 
1.  วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม          ทุกวันอังคาร เดือนมิถุนายน – เดอืนกรกฎาคม 2558 
2.  สถานท่ีจัดกิจกรรม     ณ บริเวณลานสวนดอกไม้ ภายในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร 
      



  
 

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1.   นิสิตภาควิชาดนตรีวิทยาได้แสดงความสามารถและทักษะการปฏิบัติเครื่องดนตรีตะวันตกและดนตรีไทยต่อสาธารณชน 
2. ผู้ป่วยและผู้ที่เข้ารับบริการภายในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับความบันเทิงจากการแสดงดนตรี 
 

14. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPI) 
ปริมาณ คุณภาพ เวลา ต้นทุน 

มีจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ
ร้อยละ 75 ขึ้นไปจากจ านวน
เป้าหมายทีต่ั้งไว ้

ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึง
พอใจกิจกรรมโครงการในระดับ
ดีขึ้นไปที่ร้อยละ75 

โครงการด าเนินการเสร็จสิ้น
ภายในกรอบเวลาที่ก าหนด 

2,000 บาท 

 

15. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.................         สมศ.   ตัวช้ีวัดที่.................         
 สกอ.    ตัวช้ีวัดที่.....2/3……        สงป.   ตัวช้ีวัดที่................. 

 

16. การติดตามและประเมินผลโครงการ  (โปรดระบุให้ชัดเจน)  
1. แบบประเมินความพึงพอใจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ภาควิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์ 

 
1.  ชื่อโครงการ (ระดับ 1)    โครงการบริการวิชาการแก่สังคม 

2. ชื่อโครงการ (ระดับ 2)     โครงการบริการวิชาการ 

3.  รหัสโครงการ      NU-มน-09-099 

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 อัตลักษณ์นสิิต 5 ก** (บังคับกรอก ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 กรณีทีส่อดคล้องกับอัตลักษณ์บัณฑติ) 
         มี 

ประเภทอัตลักษณ ์ ตัวชี้วัด 
 เก่งงาน  ความสามารถในการน าความรูไ้ปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพอย่างสร้างสรรค์ 

     มีความรับผิดชอบ กล้าหาญ เสียสละ อดทน ขยันหมั่นเพียร มุ่งมั่นสู่ความส าเร็จ 
     มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสารสนเทศได้เป็นอย่างดี 
  มีจรรยายบรรณในวิชาชีพ 

 เก่งคน      มีมนุษยสัมพันธ์ทั้งการพูด และการวางตัว 
 มีจิตสาธารณะ 
     มีความสามารถท างานท่ีเป็นทมี 
     มีความเข้าใจตนเองและผู้อื่น 

 เก่งคิด  มีความคิดริเริม่สร้างสรรค ์
     ใฝ่เรียนรู ้
     ทัศนคติเชิงบวก 
     ผลงานนวัตกรรม 

 เก่งครองชีวิต      มีพฤติกรรมที่ดีในการเรียน 
 มีพฤติกรรมทีด่ีในการใช้ชีวิต (ปลอดอบายมุข) 

 เก่งพิชิตปัญหา      มีความสามารถในการแก้ปัญหาส่วนตัว 
 มีความสามารถในการแก้ปญัหาการงาน 

 

5.4 บริการวิชาการ (กรณีโครงการที่ด าเนินงานตามพันธกิจที่ 3 ด้านบรกิารวิชาการ) ** 
         มี 
 
 



  
 

5.4.1 เป้าหมายตัวช้ีวัด 
เป้าหมายตัว

บ่งชี ้
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เชิงเวลา เชิงต้นทุน 

   ผลลัพธ์ นิสิตให้ความสนใจเข้าร่วม
โครงการร้อยละ 80 ขึ้นไป 

ผู้ เข้าร่วมโครงการมีความพึ ง
พอใจร้อยละ 80 ขึ้นไป 
 

สามารถด าเนิน
โครงการได้แล้ว
เสร็จตาม
ระยะเวลาที่
ก าหนด 
 

3,000  บาท 

   ผลผลิต จ านวนกิจกรรมบริการ
วิชาการแก่สังคม 1  กิจกรรม 

นิสิตมีความภาคภูมิใจใน
สาขาวิชาที่ตนเรยีนและสามารถ
ใช้ความรู้ความสามารถมา
ก่อให้เกิดประโยชน์และสังคม 

สามารถด าเนิน
โครงการได้แล้ว
เสร็จตาม
ระยะเวลาที่
ก าหนด 

3,000  บาท 

 จ านวนผู้เข้ารับบริการ/
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 25 คน 

นิสิตมีความภาคภูมิใจใน
สาขาวิชาที่ตนเรยีนและสามารถ
ใช้ความรู้ความสามารถมา
ก่อให้เกิดประโยชน์และสังคม 

 

5.4.2 การบูรณาการโครงการบริการวิชาการแก่สังคม เข้ากับการเรยีนการสอนและการวิจัย (โปรดใสเ่ครื่องหมาย  ในตัวช้ีวัด
และเป้าหมายภายใตโ้ครงการ ตอบได้มากกว่า 1) 

  จ านวนรายวิชา/หลักสูตรที่มกีารบูรณาการ 3 วิชา ได้แก่ รายวชิา Western Instrumental Skills and 
Ensemble VII, รายวิชา Basic Skill I และ รายวิชา Western Music Pedagogy 

  ร้อยละความพึงพอใจจากผลกระทบและความคุม้ค่า ของการด าเนินโครงการดนตรีเพื่อน้องผู้ห่างไกล 
 จ านวนกิจกรรมเชิงสาธารณะทีเ่กิดขึ้น 1 กิจกรรม ระบุชื่อกิจกรรม ดนตรเีพื่อน้องผู้ห่างไกล 
  จ านวนหน่วยงานหรือชุมชนที่น าผลการด าเนินงานไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 1 หน่วยงาน และ 1 ชุมชน 

ระบุช่ือหน่วยงานหรือชุมชน โรงเรยีนห้วยกอกพัฒนา และชุมชนบ้านห้วยกอกพัฒนา 
5.4.3 การประเมินผลส าเร็จและการบูรณาการทางบริการวิชาการ (โปรดใส่เครื่องหมาย  ภายใต้การประเมินความส าเร็จและ

การบูรณาการบริการวิชาการ) 
 ด้านการเรียนการสอน 
    ระดับความคิดเห็นของนิสติที่มีต่อการบรูณาการดา้นการเรียนการสอน 

5.4.4 การติดตามผลการประเมินผลส าเร็จและการบรูณาการทางบริการวิชาการ 
  อื่นๆ สรุปโครงการเข้าท่ีประชุมคณะฯ 

3.4.5 การน าผลประเมินไปพัฒนาและปรับปรุงการบรูณาการทางบริการวิชาการ 
 ด้านการเรียนการสอน 
     จ านวนรายวิชา/หลักสูตรที่ได้รับการปรับปรุง ๓ วิชา ระบรุายวิชา Basic Skill I , Skill and Ensemble, large 

Ensemble  (ท่ีเกิดการน าผลการบูรณาการไปปรับปรุง) 
 

6.  ผู้รับผิดชอบ  
6.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ  ภาควชิาดนตรี คณะมนุษยศาสตร ์     
6.2 ผู้รับผิดชอบ    อาจารย์วราภรณ์  ยูงหนู   โทร 1623 
6.3 ผู้ประสานงาน  นางสาวปวีณา  โพธิ์สมบัต ิ  โทร 1630 
6.4 ผู้รายงานผล    อาจารย์วราภรณ์  ยูงหนู   โทร 1623 



  
 

7. หลักการและเหตุผล 
 สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล ได้มีแนวทางในการเพิ่มศักยภาพความสามารถทางด้านการแสดงดนตรีให้กับนิสิตในสาขาวิชา 
และยังมีแนวทางในการส่งเสริมให้นิสิตมีความกล้าแสดงแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ และเพื่อให้เกิด ประโยชน์อย่างสูงสุด ทาง
สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล จึงจัดตั้งโครงการดนตรีเพื่อน้องผู้ห่างไกลขึ้น โดยการใช้ดนตรี เป็นสื่อกลางให้กับบุคคลทั่วไปได้
บริจาคสิ่งของ เพื่อเด็กๆ และน้องๆ ในถ่ินทุรกันดาลห่างไกล สามารถแสดงให้บุคคล ท่ัวไปได้เห็นถึงศักยภาพและความสามารถของ
นิสิตในสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล อีกท้ังยังส่งเสริมให้นิสิตมีจิตอาสา อีกด้วย โดยโครงการนี้จะจัดขึ้น ในโรงเรียนที่อยู่ใน อ.นคร
ไทย จ.พิษณุโลก ซึ่งโครงการนี้ จะรับบริจาคของจากผู้ใจบุญน าไปบริจาค ให้แก่เด็กๆ ท่ีอยู่ในหมู่บ้าน และจะจัดการแสดงดนตรีขึ้น
เพื่อให้เกิด ความบรรเทิงพร้อมท้ังสอดแทรกกิจกรรมเพื่อสอนดนตรีให้แก่เด็กๆ และผู้คนท่ัวไป 
 

8. วัตถุประสงค ์
1.  เพื่อให้นิสิตได้แสดงความสามารถทางด้านตรีอย่างสร้างสรรค์ 
2.  เพื่อประชาสัมพันธ์สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

3.  เพื่อเป็นสื่อกลางให้บุคคลทั่วไปได้ร่วมท าบุญบริจาคของ 
 

9.  เป้าหมายของโครงการ 
     9.1. เป้าหมายการด าเนินงาน ประกอบด้วย  
 1. นิสิต  จ านวน   20 คน 
 2. อาจารย/์บุคลากร จ านวน   2  คน 

9.2. กิจกรรม/เนื้อหาท่ีจะด าเนินการ 
1. ตั้งกล่องรับบริจาคหนังสือและสิ่งของต่าง ๆ เพื่อน าไปบริจาค 
2. จัดการแสดงดนตรี และให้ความรู้ทางด้านดนตรีแก่เด็ก ๆ และผูส้นใจ 
  

10. งบประมาณด าเนินการ  
 งบประมาณรายได้คณะ จ านวน  3,000 บาท กองทุนบริการวิชาการ แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม งานบริการวิชาการแก่ชุมชน 

ภาควิชาดนตรี หมวดเงินอุดหนุน โครงการบริการวิชาการแก่สังคม โครงการบริการวิชาการ (NU-มน-09-099) 
รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 

 1. ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง   1,500 บาท 
 2. ค่าเบี้ยเลีย้งอาจารย์และเจ้าหนา้ที่   500 บาท 
 4. ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง  1,000 บาท 

รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น                      3,000    บาท   
หมายเหตุ ทุกรายการถัวเฉลี่ย 

 

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. ประชุมวางแผนงาน 
2. ขออนุมัติด าเนินโครงการ 
3. ประสานงานกับบุคคลและสถานท่ี
ในการจัดโครงการ 
4. ประชุมชี้แจงการจัดโครงการแก่
ผู้รับผิดชอบและมอบหมายงาน 
 

            

ขั้นด าเนินการ (D)             



  
 

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. 

1.ด าเนินตามแผนปฏิบัติการ 
2. จัดเตรยีมสถานท่ีจัดโครงการ 
3. จัดเก็บ ท าความสะอาดสถานท่ีจัด
โครงการ 
ขั้นสรุปและประเมินผล (C)  
1.ประชุม ประเมินผลการจัดโครงการ
ตลอดจนอุปสรรคที่มีในการจดั
โครงการ  
2. จัดท าสรุปและประเมินผลเพื่อหา
แนวทางปรับปรุงแก้ไข 

            

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)  
1. วิเคราะหผ์ลการปฏิบตัิงาน ที่ได้รับ
จากแบบประเมิน 
2. สังเกตจากพฤติกรรมของผูร้่วม
โครงการ โดยวีดโีอหรือภาพถ่าย 

            

 

12.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 
1.  วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม          วันท่ี 21 พฤศจิกายน 2557 
2.  สถานท่ีจัดกิจกรรม     โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล  
     

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1.   นิสิตได้แสดงความสามารถทางด้านตรีอย่างสร้างสรรค ์
2. ได้ประชาสัมพันธส์าขาวิชาดุรยิางคศาสตร์สากล คณะมนุษยศาสตร ์มหาวิทยาลัยนเรศวร 

3.   ได้เป็นสื่อกลางให้บุคคลทั่วไปได้ร่วมท าบุญบริจาคสิ่งของ 
 

14. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPI) 
ปริมาณ คุณภาพ เวลา ต้นทุน 

มีผู้เข้าร่วมโครงการไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 80 ของเป้าหมาย 

ผู้เข้าร่วมโครงการประเมินความ
พึงพอใจไม่ต่ ากว่า 3.51 

ด าเนินการเสร็จสิ้นภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด 

3,000  บาท 

 

15. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.................         สมศ.   ตัวช้ีวัดที่.................         
 สกอ.    ตัวช้ีวัดที่.....4.........         สงป.   ตัวช้ีวัดที่................. 

 

16. การติดตามและประเมินผลโครงการ  (โปรดระบุให้ชัดเจน)  
1. จากแบบประเมินผลของผู้เข้ารว่มโครงการ 
2. จัดท ารายงานเพื่อสรุปผลการด าเนินโครงการ 

 
 
 

โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยนเรศวร 



  
 

ภาควิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์ 

 
1.  ชื่อโครงการ (ระดับ 1)    โครงการสนับสนุนด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

2. ชื่อโครงการ (ระดับ 2)     โครงการส่งเสริมวันส าคัญทางศาสนา 

3.  รหัสโครงการ      NU-มน-09-100 

4.  ความสอดคล้องกับพันธกิจ 
     การผลติบัณฑติ         การวิจัย 
     การบริการวิชาการแก่สังคม    การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
     การบริหารจัดการ(ในกรณีโครงการดังกลา่วไมส่อดคล้องกับพันธกิจ 1-4)(พันธกิจหลัก) 
5.  ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ 
5.1  ประเด็นยุทธศาสตรม์หาวิทยาลัย  
 เป็นเลิศทางการวจิัย (กลยุทธ์ท่ี........มาตรการ.......)    
  ผลิตบณัฑิตมีคุณภาพ ท างานได้รับค่าตอบแทนสูง (กลยุทธ์ที่...2...มาตรการ...4.2.....)    
 ความสัมพันธ์กับศิษยเ์ก่าอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน (กลยุทธ์ที่.......มาตรการ.........)    

  ระบบบริหารในหลักธรรมาภบิาลและโปร่งใสตรวจสอบได้ (กลยุทธ์ที่ ........ มาตรการ......)   
5.2  ประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะ/หน่วยงาน (ถ้ามี) 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่.......2.....กลยุทธ์ที่...4...มาตรการที่....1.... 

5.3 อัตลักษณ์นสิิต 5 ก** (บังคับกรอก ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 กรณีทีส่อดคล้องกับอัตลักษณ์บัณฑติ) 
         มี 

ประเภทอัตลักษณ ์ ตัวชี้วัด 
 เก่งงาน      ความสามารถในการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพอย่างสร้างสรรค์ 

 มีความรับผิดชอบ กล้าหาญ เสียสละ อดทน ขยันหมั่นเพียร มุ่งมั่นสู่ความส าเร็จ 
     มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสารสนเทศได้เป็นอย่างดี 
     มีจรรยายบรรณในวิชาชีพ 

 เก่งคน      มีมนุษยสัมพันธ์ทั้งการพูด และการวางตัว 
     มีจิตสาธารณะ 
 มีความสามารถท างานท่ีเป็นทมี 
     มีความเข้าใจตนเองและผู้อื่น 

  เก่งคดิ      มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค ์
 ใฝ่เรียนรู ้
     ทัศนคติเชิงบวก 
     ผลงานนวัตกรรม 

 เก่งครองชีวิต      มีพฤติกรรมที่ดีในการเรียน 
 มีพฤติกรรมทีด่ีในการใช้ชีวิต (ปลอดอบายมุข) 

 เก่งพิชิตปัญหา      มีความสามารถในการแก้ปัญหาส่วนตัว 
 มีความสามารถในการแก้ปญัหาการงาน 

 

5.4 บริการวิชาการ (กรณีโครงการที่ด าเนินงานตามพันธกิจที่ 3 ด้านบรกิารวิชาการ) ** 
         ไม่มี 
 
 

6.  ผู้รับผิดชอบ  



  
 

6.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ  ภาควชิาดนตรี คณะมนุษยศาสตร ์     
6.2 ผู้รับผิดชอบ    อาจารย์ธีรวัฒน์  วีระวิทยานันต ์ โทร 1623 
6.3 ผู้ประสานงาน  นางสาวปวีณา  โพธิ์สมบัต ิ  โทร 1630 
6.4 ผู้รายงานผล    อาจารย์ธีรวัฒน์  วีระวิทยานันต ์ โทร 1623 

 

7. หลักการและเหตุผล 
 วันคริสต์มาสตรงกับวันที่ 25 ธันวาคมของทุกปี ถือเป็นวันส าคัญทางศาสนาของคริสต์ศาสนิกชน  ซึ่งเป็นเทศกาลแห่งการ
เฉลิมฉลอง ท่ีไม่ได้จัดกันเพียงแค่ในหมู่คริสต์ศาสนิกชนเท่านั้น แต่ประชาชนในประเทศต่างๆ ท่ัวโลกก็ได้มีการจัดงานเฉลิมฉลองใน
เทศกาลดังกล่าว และสิ่งที่อยู่คู่กับเทศกาลคริสต์มาสเสมอมาก็ คือ เสียงเพลง ซึ่งเป็นเหมือนสัญลักษณ์ของความช่ืนชมยินดีในการ
เฉลิมฉลอง  อีกทั้งบทเพลงคริสต์มาสยังสื่อถึงการอวยพรให้แก่ผู้ฟังที่จะได้รับแต่สิ่งดีในปีใหม่ที่จะมาถึงอีกด้วย 

ดังนั้น ภาควิชาดนตรีวิทยา จึงจัดโครงการนี้ขึ้น เพื่อร้องเพลงอวยพรให้กับผู้บริหารมหาวิทยาลัย  และผู้บริหาร              
คณะมนุษยศาสตร์  อีกทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้นิสิตในภาควิชาได้มีโอกาสแสดงความสามารถอีกด้วย 
 

8. วัตถุประสงค ์
1. เพื่อส่งเสริมและมีส่วนร่วมในวันส าคัญทางศาสนา 
2. เพื่อให้นิสิตได้พัฒนาการบรรเลงดนตรีและการร้องเพลงประสานเสียง 

3. เพื่อให้นิสิตได้เรียนรู้การท างานร่วมกัน 
 

9.  เป้าหมายของโครงการ 
     9.1. เป้าหมายการด าเนินงาน ประกอบด้วย  
 1. นิสิต  จ านวน   25 คน 
 2. อาจารย/์บุคลากร จ านวน     5 คน 

9.2. กิจกรรม/เนื้อหาท่ีจะด าเนินการ 
1. ขับร้องและบรรเลงบทเพลงครสิต์มาส 
  

10. งบประมาณด าเนินการ  
     - ไม่ใช้งบประมาณ - 

 

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. ประชุมวางแผนงาน 
2. ขออนุมัติด าเนินโครงการ 
3. ประสานงานกับบุคคลและสถานท่ี
ในการจัดโครงการ 
4. ประชุมชี้แจงการจัดโครงการแก่
ผู้รับผิดชอบและมอบหมายงาน 

            

ขั้นด าเนินการ (D) 
1. ด าเนินตามแผนปฏิบตัิการ 
2. สรุปผลการท าโครงการ 
 

            

ขั้นสรุปและประเมินผล (C)             



  
 

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. 

1. ประชุม ประเมินผลการจัดโครงการ
ตลอดจนอุปสรรคที่มีในการจดั
โครงการ 
2. จัดท าสรุปและประเมินผลเพื่อหา
แนวทางปรับปรุงแก้ไข 
ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A) 
1. วิเคราะหผ์ลการปฏิบตัิงาน ที่ได้รับ
จากแบบประเมิน 
2. สังเกตจากพฤติกรรมของผูร้่วม
โครงการ 

            

 

12.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 
1.  วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม          เดือนธันวาคม  2557 
2.  สถานท่ีจัดกิจกรรม     ส านักงานอธิการบดีและคณะมนุษยศาสตร ์
 

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1.   นิสิตมีทักษะการบรรเลงเพลงคริสต์มาส  และการร้องเพลงประสานเสียง  ตลอดจนมีพัฒนาการดา้นดนตรีทีสู่งขึ้น 
2. นิสิตสามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่น  และท างานร่วมกันได้อย่างมีประสทิธิภาพ 

 

14. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPI) 
ปริมาณ คุณภาพ เวลา ต้นทุน 

มีผู้เข้าร่วมโครงการไม่ต่ ากว่า 
ร้อยละ 80 ของเป้าหมาย 

ผู้เข้าร่วมโครงการประเมิน 
ความพึงพอใจไม่ต่ ากว่า 3.51 

โครงการด าเนินการเสร็จสิ้น 
ภายในกรอบเวลาที่ก าหนด 

ไม่ใช้งบประมาณ 
ในการด าเนินโครงการ 

 

15. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.................       สมศ.   ตัวช้ีวัดที่.................         สกอ.    ตัวช้ีวัดที่....7...(เก่า)  
 สกอ.    ตัวช้ีวัดที่.....2.4...(ใหม่)      สงป.   ตัวช้ีวัดที่................. 

 

16. การติดตามและประเมินผลโครงการ  (โปรดระบุให้ชัดเจน)  
1. ใช้การสัมภาษณ์เพื่อให้ทราบพฒันาการด้านดนตรีของนิสติสาขาวิชาดุริยางคศาสตรส์ากลที่เข้าร่วมการแสดง 
2. ใช้แบบสอบถามความพึงพอใจการด าเนินโครงการ เพื่อทราบน าผลที่ได้กลับมาปรับปรุงวิธีการด าเนินงาน หรือ ปรับรูปแบบ

โครงการในปีงบประมาณต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยนเรศวร 



  
 

ภาควิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์ 
 

1.  ชื่อโครงการ (ระดับ 1)    โครงการบริการวิชาการแก่สังคม 

2. ชื่อโครงการ (ระดับ 2)     โครงการบริการวิชาการ 

3.  รหัสโครงการ      NU-มน-10-101 

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 อัตลักษณ์นสิิต 5 ก** (บังคับกรอก ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 กรณีทีส่อดคล้องกับอัตลักษณ์บัณฑติ) 
         ไม่มี 
5.4 บริการวิชาการ (กรณีโครงการที่ด าเนินงานตามพันธกิจที่ 3 ด้านบรกิารวิชาการ) ** 
         ไม่มี 
 

6.  ผู้รับผิดชอบ  
6.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ  ภาควชิาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร ์     
6.2 ผู้รับผิดชอบ    นางสาวอชิรพจณิชา พลายนาค โทร 2076 
6.3 ผู้ประสานงาน  นางสุภาภรณ์ แสงอบ                   โทร 2051 
6.4 ผู้รายงานผล    นางสาวอชิรพจณิชา พลายนาค โทร 2076 

 

7. หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบันด้วยสภาพสังคมที่เร่งรีบและมีการแข่งขันกันตลอดเวลา ท าให้ผู้คนให้ความส าคัญกับวัตถุสิ่งของที่อยู่รอบตัว โดย
มองข้ามคุณค่าและความส าคัญของจิตใจ ไม่ว่าจะเป็นสังคมของการท างานหรือสังคมของการศึกษาเล่าเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
การท างาน หรือการศึกษาเล่าเรียนนั้น สิ่งหนึ่งที่ส าคัญที่จะท าให้งานนั้นบรรลุผล และเปี่ยมไปด้วยประสิทธิภาพ คือ การที่บุคคลนั้น
มีสติ หรือ เรียกว่า “การครองสติตลอดการท างาน” ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นท่ีนิสิตและบุคลากรในองค์กรต่างๆ ควรได้รับการพัฒนา
มิติด้านจิตใจ  
 ดังนั้นเพื่อให้การท างานและการศึกษาเล่าเรียนนั้นสัมฤทธ์ิผล และเพื่อให้บุคคลและองค์กรนั้นๆสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้
อย่างสงบสุข โดยน้อมน าหลักธรรมค าสอน คุณธรรมที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร                    
มีสติปัญญา และความรอบคอบ  เพื่อให้สมดุลและพร้อมรับกับความเปลี่ยนแปลงท่ีเป็นไปอย่างรวดเร็วในสภาวะสังคมปัจจุบัน 
 ภาควิชาปรัชญาและศาสนา จึงมีนโยบายให้จัดท าโครงการบริการวิชาการแก่สังคมเพื่อตอบสนองต่อนโยบายของ สกอ.                
ในอันที่จะน าความรู้ความสามารถท่ีคณาจารย์มีไปบริการวิชาการฯ เพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมสืบไป 

 



  
 

8. วัตถุประสงค ์
1. เพื่อพัฒนาศักยภาพในการท างานของนิสิตและบุคลากร ด้วยการเจริญสติ 
2. เพื่อสามารถพัฒนาจิตใจ ปลูกฝัง และส่งเสริมคุณธรรม ศีลธรรมและจริยธรรมแก่นิสติและบุคลากร และน าหลักธรรมะไปใช้ได

ในการด าเนินชีวิต 

 

9.  เป้าหมายของโครงการ 
     9.1. เป้าหมายการด าเนินงาน ประกอบด้วย  
 1. นิสิต  จ านวน   28 คน 
 2. อาจารย/์บุคลากร จ านวน     2 คน 
 

9.2. กิจกรรม/เนื้อหาท่ีจะด าเนินการ 
1. ส ารวจความต้องการของกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการการรับบริการ 
2. ด าเนินการให้ความรู้ด้านวิชาพทุธปรัชญาในหัวข้อของหลักธรรมที่เกี่ยวข้องกับสติ 
  

10. งบประมาณด าเนินการ  
     งบประมาณรายได้คณะ จ านวน  20,000 บาท กองทุนบริการวิชาการ แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม งานบริการวิชาการแก่

ชุมชน ภาควิชาปรัชญาและศาสนา หมวดเงินอุดหนุน โครงการบริการวิชาการแก่สังคม โครงการบริการวิชาการ (NU-มน-10-101) 
รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 

 1.  ค่าตอบแทนวิทยากร   6,000 บาท 
 2.  ค่าเดินทางวิทยากร   4,500 บาท 
 3.  ค่าเลี้ยงรับรอง    3,000 บาท 
 4.  ค่าอาหารว่าง    3,500 บาท 
 5.  ค่าวัสด ุ    1,000 บาท 
 6.  ค่าถ่ายเอกสาร    2,000 บาท 

รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น                    20,000     บาท   
หมายเหตุ ทุกรายการถัวเฉลี่ย 
 

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. ส ารวจความต้องการและความ
พร้อมของผู้เข้าร่วมโครงการ 
2. ก าหนดรูปแบบกิจกรรม วัน เวลา 
และสถานท่ีจดักิจกรรม 

            

ขั้นด าเนินการ (D) 
1. ด าเนินการ  
2. ประเมินความพึงพอใจผู้เข้าร่วม
โครงการโดยการแจกแบบประเมนิ 

            

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. สรุปผลประเมินโครงการ 
2. สรุป/ประเมินผลการด าเนินการ
โครงการ 
 

            



  
 

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. 

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)  
1. น าผลการประเมินโครงการเพื่อ
น ามาปรับปรุงและพัฒนาในการจดัท า
โครงการครั้งต่อไป  

            

 

12.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 
1.  วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม          เดือนตุลาคม 2557 - เดือนมกราคม 2558 
2.  สถานท่ีจัดกิจกรรม     คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
     

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1.   ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และความเข้าใจในการน าหลักธรรมมาใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน 
2. นิสิตได้น าความรู้ที่เรียนไปประยุกต์ใช้ในการศึกษาเล่าเรียนและการท างานจริง 

 

14. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPI) 
ปริมาณ คุณภาพ เวลา ต้นทุน 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่
น้อยกว่าร้อยละ 75 ของ
จ านวนเต็มที่ตั้งไว ้

ร้อยละ 75 ของผู้เข้าร่วม
โครงการมคีวามพึงพอใจ 

- - 

 

15. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.................        สมศ.   ตัวช้ีวัดที่.................         
 สกอ.    ตัวช้ีวัดที่.....4……….       สงป.   ตัวช้ีวัดที่................. 

 
16. การติดตามและประเมินผลโครงการ (โปรดระบุให้ชัดเจน)  

1. แบบสอบถามประเมินผลความพึงพอใจหลังเข้าร่วมโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 
โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยนเรศวร 

สถานพัฒนาการเรียนรู้ภาษาเมียนมาร์ คณะมนุษยศาสตร์ 
 

1.  ชื่อโครงการ (ระดับ 1)    โครงการบริการวิชาการแก่สังคม 

2. ชื่อโครงการ (ระดับ 2)     โครงการบริการวิชาการ 

3.  รหัสโครงการ      NU-มน-11-102 

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.......3.....กลยุทธ์ที่...2...มาตรการที่....3.... 

5.3 อัตลักษณ์นสิิต 5 ก** (บังคับกรอก ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 กรณีทีส่อดคล้องกับอัตลักษณ์บัณฑติ) 
         ไม่มี 
5.4 บริการวิชาการ (กรณีโครงการที่ด าเนินงานตามพันธกิจที่ 3 ด้านบรกิารวิชาการ) ** 
         มี 

5.4.1 เป้าหมายตัวช้ีวัด 
เป้าหมายตัวบง่ชี ้ เชิงปรมิาณ เชิงคุณภาพ เชิงเวลา เชิงต้นทุน 
   ผลลัพธ์  ร้อยละความพึงพอใจโดยรวม

ของผู้เข้าร่วมโครงการ  75 % 
- - 

   ผลผลิต จ านวนกิจกรรมบริการ
วิชาการแก่สังคม 1  
กิจกรรม 

ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการในกระบวนการ
ให้บริการ 75 % 

- - 

 จ านวนผู้เข้ารับบริการ/
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 30 คน 

 

 
5.4.2 การประเมินผลส าเร็จและการบูรณาการทางบริการวิชาการ (โปรดใส่เครื่องหมาย  ภายใต้การประเมินความส าเร็จและ

การบูรณาการบริการวิชาการ) 
 อื่นๆ การพัฒนามาตรฐานการเรียนการสอนภาษาเพื่อนบ้านและไทย 
5.4.3 การติดตามผลการประเมินผลส าเร็จและการบรูณาการทางบริการวิชาการ 

 น าเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการบรหิารของคณะ เพื่อวางแผนปรับปรงุการบูรณาการดา้นใด 
  ด้านผลิตบณัฑิต   
 ด้านการวิจัย   
 ด้านการบริการวิชาการแกส่ังคม   



  
 

6.  ผู้รับผิดชอบ  
6.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ  สถานพัฒนาการเรียนรู้ภาษาเมียนมาร์ คณะมนุษยศาสตร ์    
6.2 ผู้รับผิดชอบ    ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิรัช   นิยมธรรม   โทร 2073 
6.3 ผู้ประสานงาน  นางสาววรัญญา   แก้วแจ้ง                    โทร 2073 
6.4 ผู้รายงานผล    นางสาววรัญญา   แก้วแจ้ง                    โทร 2073 

 

7. หลักการและเหตุผล 
 สถานพัฒนาการเรียนรู้ภาษาเมียนมาร์  มีเป้าหมายในการพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการสู่สังคมในมิติการเรียนรู้ภาษา
และวัฒนธรรมข้ามพรมแดน  อีกทั้งยังเป็นหน่วยงานท่ีเป็นท่ีพึ่งในเชิงนโยบายทางด้านการศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและ
ความมั่นคงเกี่ยวกับประเทศเมียนมาร์ ตลอดจนบูรณาการความรู้ ปฏิบัติการและองค์กรเกี่ยวกับประเทศในกลุ่ม CLMV ทั้งนี้  
เพื่อพัฒนาเครือข่ายและพันธมิตรทางวิชาการ ในการท างานด้านการทูตภาคประชาชนผ่านการเรียนภาษาของกันและกัน ตลอดจน
การเผยแพร่ภาษาและวัฒนธรรมไทยสู่ประเทศเมียนมาร์และกลุ่มประเทศ CLMV อย่างต่อเนื่องโดยความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียอย่างจริงจังและเป็นระบบ 
 ดังนั้น ในการน าเสนอเชิงนโยบายและแนวปฏิบัติที่เหมาะสมเกี่ยวกับพัฒนาการเรียนการสอนภาษาเมียนมาร์และการวิจัยใน
เชิงอาณาบริเวณศึกษาและวิเทศคดีเพื่อนบ้าน จึงจ าเป็นต้องจัดให้มีการระดมสมองจากผู้ แทน ผู้เช่ียวชาญ ผู้รู้และสื่อมวลชน               
เพื่อเผยแพร่สู่สาธารณชนและน าเสนอในเชิงนโยบาย ต่อไป 

 

8. วัตถุประสงค ์
1. เพื่อระดมความรู้ด้านภาษาและสังคมวัฒนธรรมเกี่ยวกับประเทศ เมียนมาร์และไทยส าหรับกลุ่มประเทศ CLMV 
2. เพื่อประสานความร่วมมือกับผู้เช่ียวชาญเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้านและเผยแพร่ความรู้สู่สาธารณชน 

3. เพื่อประสานความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานภายนอกในรูปของเครือข่ายทาวิชาการ ตลอดจนเครือข่ายครูและล่าม
ภาษาเพื่อนบ้าน 

 

9.  เป้าหมายของโครงการ 
     9.1. เป้าหมายการด าเนินงาน ประกอบด้วย  
 1. จ านวนผูเ้ข้าร่วมโครงการอันประกอบด้วยนักวิชาการ และผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย จ านวน   30   คน 
  

9.2. กิจกรรม/เนื้อหาท่ีจะด าเนินการ 
1. การพัฒนาการเรยีนการสอนภาษาเมียนมาร์และภาษาไทยในกลุม่ประเทศเพื่อนบ้าน CLMV โดยความร่วมมือกับ

เครือข่ายทางวิชาการ CLMV และเครือข่ายครูภาษาเพื่อนบ้าน 
  

10. งบประมาณด าเนินการ  
 งบประมาณรายได้คณะ จ านวน  20,000 บาท กองทุนบริการวิชาการ แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม งานบริการวิชาการแก่ชุมชน 

สถานพัฒนาการเรียนรู้ภาษาเมียนมาร์ หมวดเงินอุดหนุน โครงการบริการวิชาการแก่สังคม โครงการบริการวิชาการ (NU-มน-11-102) 
รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 

1.  ค่าตอบแทนวิทยากร    13,000 บาท 
2.  ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ   2,000 บาท 
3.  ค่าถ่ายเอกสารโครงการ   3,000 บาท 
4.  ค่าจัดส่งเอกสารโครงการ   2,000 บาท 

รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น                     20,000    บาท   
หมายเหตุ ทุกรายการถัวเฉลี่ย 
 
 



  
 

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.  วางแผนการด าเนินโครงการ 
2.  ขออนุมัติด าเนินโครงการ 

  
 

     
 

 
 
 

 
 
 

   

ขั้นด าเนินการ (D) 
1. ประสานงานและเตรียมงาน 
2. ประชาสัมพันธ์โครงการ 
3. จัดโครงการ 

  
 

     
 

 
  

 

 
 
 
 

  

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. ประเมินผลโครงการ 
2. สรุปผลการด าเนินโครงการ 

      
 
 

    
 
 

  

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมนิ (A) 
1. น าผลการประเมินมาปรับปรุง
โครงการในปีต่อไป  

      
 
 

    
 

  

 

12.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 
1.  วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม          เดือนกรกฎาคม 2558  เวลา 08.30 - 16.30 น. 
2.  สถานท่ีจัดกิจกรรม     มหาวิทยาลยันเรศวร 
    

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1.   องค์กรและสังคมได้รับรู้ข้อมลูและมุมมองใหม่ๆ  เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกในหลายมติิ 
2. การประสานความร่วมมือระหว่างคณะมนุษยศาสตร์กับหน่วยงานภายนอกที่เป็นเครือข่ายวิชาการ 

 

14. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPI) 
ปริมาณ คุณภาพ เวลา ต้นทุน 

- ผู้ เข้ า ร่ ว ม โค ร งก า รมี ค ว าม 
พึงพอใจร้อยละ 75   ขึ้นไป 

- - 

 

15. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.................         สมศ.   ตัวช้ีวัดที่.................         
 สกอ.    ตัวช้ีวัดที่.....5.........         สงป.   ตัวช้ีวัดที่................. 

 

16. การติดตามและประเมินผลโครงการ (โปรดระบุให้ชัดเจน)  
1. ใช้แบบสอบถามความพึงพอใจการด าเนินโครงการ เพื่อน าผลที่ได้กลับมาปรับปรุงวิธีการด าเนินงานหรือปรับรปูแบบ

โครงการในปีงบประมาณต่อไป 
 
 
 
 
 
 



  
 

โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
สถานพัฒนาการเรียนรู้ภาษาเมียนมาร์ คณะมนุษยศาสตร์ 

 

1.  ชื่อโครงการ (ระดับ 1)    โครงการบริการวิชาการแก่สังคม 

2. ชื่อโครงการ (ระดับ 2)     โครงการบริการวิชาการ 
   กิจกรรม  อบรมภาษาพม่าเบื้องต้นครั้งที่ 16 
   กิจกรรม  อบรมภาษาพม่าเบื้องต้นครั้งที่ 17 

3.  รหัสโครงการ      NU-มน-11-103 

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.......3.....กลยุทธ์ที่...2...มาตรการที่....3.... 

5.5 อัตลักษณ์นสิิต 5 ก** (บังคับกรอก ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 กรณีทีส่อดคล้องกับอัตลักษณ์บัณฑติ) 
         ไม่มี 
5.6 บริการวิชาการ (กรณีโครงการที่ด าเนินงานตามพันธกิจที่ 3 ด้านบรกิารวิชาการ) ** 
         มี 

5.4.1 เป้าหมายตัวช้ีวัด 
เป้าหมายตัวบง่ชี ้ เชิงปรมิาณ เชิงคุณภาพ เชิงเวลา เชิงต้นทุน 
   ผลลัพธ์  ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ารว่ม

โครงการ 75 %  
- - 

   ผลผลิต กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม
2  กิจกรรม 

ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ในกระบวนการให้บริการ 75 % 

- - 

 
 

5.4.2 การบูรณาการโครงการบริการวิชาการแก่สังคม เข้ากับการเรยีนการสอนและการวิจัย (โปรดใสเ่ครื่องหมาย  ในตัวช้ีวัด
และเป้าหมายภายใตโ้ครงการ ตอบได้มากกว่า 1) 

   รายละเอียดกิจกรรมต่อเนื่องที่เกิดจากการบริการวิชาการ มีการอบรมภาษาพม่าเบื้องต้นในครั้งต่อไป 
 

5.4.3 การน าผลประเมินไปพัฒนาและปรับปรุงการบรูณาการทางบริการวิชาการ 
   มีการต่อยอดผลงานวิจัย ที่เกิดจากการน าผลการบูรณาการด้านงานบริการวิชาการมาพิจารณา 

 

6.  ผู้รับผิดชอบ  
6.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ  สถานพัฒนาการเรียนรู้ภาษาเมียนมาร์ คณะมนุษยศาสตร ์    
6.2 ผู้รับผิดชอบ    ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิรัช   นิยมธรรม   โทร 2073 
6.3 ผู้ประสานงาน  นางสาวสุนันทา   เทศสุข   โทร 2073 
6.4 ผู้รายงานผล    นางสาวสุนันทา   เทศสุข   โทร 2073 



  
 

7. หลักการและเหตุผล 
 จากการที่ประเทศไทยได้พัฒนาเศรษฐกิจจนสามารถก้าวเข้าสู่ระบบการแข่งขันในตลาดโลก  และตลาดในระดับภูมิภาคแล้ว
นั้น  ไทยมีความจ าเป็นอย่างมากท่ีจะต้องให้ความสนใจภาษา และสังคมของประเทศคู่ค้า ท้ังนี้เพื่อความได้เปรียบในเชิงนโยบายต่อ
ประเทศคู่แข่งทางการค้า ตลอดจนการด าเนินภารกิจต่าง ๆ ทั้งด้านการทูต การทหาร การศึกษา และความร่วมมือกับประเทศคู่ค้า
ของไทย  สหภาพพม่านับเป็นประเทศหนึ่งที่มีความสัมพันธ์กับประเทศไทยในด้านเศรษฐกิจและสังคมมาเป็นระยะเวลานาน         
โดย เฉพาะอย่างยิ่งสหภาพพม่าเป็นแหล่งวัตถุดิบในการลงทุน การประกอบธุรกิจ ตลาดระบายสินค้า และตลาดแรงงานท่ีส าคัญของ
ไทย การที่ภาครัฐและเอกชนของไทยจะด าเนินธุรกรรม หรือภารกิจต่างๆเกี่ยวกับ สหภาพพม่าได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น จ าเป็นต้อง          
มีการพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถในด้านภาษาพม่า  ในระดับที่ใช้งานได้เป็นอย่างดี  การอบรมภาษาพม่าโดย  สถานพัฒนาการ
เรียนรู้ภาษาเมียนมาร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร  จะเป็นการอบรมความรู้ภาษาพม่าระดับเบื้องต้นอย่างเป็นระบบทั้ง 5 ทักษะ คือ              
การพูด การฟัง การอ่านและการเขียนพร้อมกับการเรียนรู้สารัตถคดีเกี่ยวกับสหภาพพม่าที่จะเป็นประโยชน์ส าหรับการปฏิบัติงาน
และการด าเนินชีวิตในสังคมพม่าอย่างคุ้มค่าและได้ประโยชน์สูงสุด 
 

8. วัตถุประสงค ์
1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ภาษาพม่าในระดับพื้นฐานท้ังในทักษะด้านการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน 
2. เพื่อทดสอบโมเดลการสอนภาษาพม่าส าหรับบุคคลทั่วไป   
 

9.  เป้าหมายของโครงการ 
     9.1. เป้าหมายการด าเนินงาน ประกอบด้วย  

 กิจกรรม  อบรมภาษาพม่าเบื้องต้นครั้งที่ 16 

1. ผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมโครงการ จ านวน  30   คน   

 กิจกรรม  อบรมภาษาพม่าเบื้องต้นครั้งที่ 17 
 1. ผูส้นใจทั่วไปเข้าร่วมโครงการ จ านวน  30   คน   

9.2. กิจกรรม/เนื้อหาท่ีจะด าเนินการ 

 กิจกรรม  อบรมภาษาพม่าเบื้องต้นครั้งที่ 16 
1. จัดอบรมความรู้ภาษาพม่าระดับเบื้องต้นอย่างเป็นระบบทั้ง 5 ทักษะ คือ การพูด การฟัง การอ่านและการเขียน

พร้อมกับการเรียนรู้สารัตถคดีเกี่ยวกับสหภาพพม่าที่จะเป็นประโยชน์ส าหรับการปฏิบัติงานและการด าเนินชีวิตในสังคมพม่า ให้แก่
ผู้สนใจทั่วไป โดยมีระยะเวลาในการอบรม 30 ช่ัวโมง (5 วัน) 

 กิจกรรม  อบรมภาษาพม่าเบื้องต้นครั้งที่ 16 
1. จัดอบรมความรู้ภาษาพม่าระดับเบื้องต้นอย่างเป็นระบบทั้ง 5 ทักษะ คือ การพูด การฟัง การอ่านและการเขียน

พร้อมกับการเรียนรู้สารัตถคดีเกี่ยวกับสหภาพพม่าที่จะเป็นประโยชน์ส าหรับการปฏิบัติงานและการด าเนินชีวิตในสังคมพม่า ให้แก่
ผู้สนใจทั่วไป โดยมีระยะเวลาในการอบรม 30 ช่ัวโมง (5 วัน) 

  

10. งบประมาณด าเนินการ  
กิจกรรม  อบรมภาษาพม่าเบื้องตน้ครั้งท่ี 16 
งบประมาณรายได้ค่าลงทะเบียน จ านวน  75,000 บาท  

รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
 1.  จัดสรรเป็นรายได้มหาวิทยาลยัร้อยละ 10   7,500 บาท 

2.  จัดสรรเป็นรายได้คณะมนุษยศาสตรร์้อยละ 10 7,500 บาท 
3.  จัดสรรเป็นรายได้รับฝากโครงการบริการทางวิชาการ  

- ค่าตอบแทนวิทยากร 18,000 บาท 



  
 

- ค่าอาหารว่างและอาหารกลางวันผู้เข้าอบรม   30,000 บาท 
- ค่าวัสดุโครงการ 3,000 บาท 
- ค่าถ่ายเอกสารและจัดท าเอกสารโครงการ 4,800 บาท 
- ค่าจัดส่งเอกสารประชาสัมพันธ์โครงการ 3,000 บาท 
- ค่าจัดพิมพ์วุฒิบัตร   1,200 บาท 

รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น                      75,000  บาท   
หมายเหตุ ทุกรายการถัวเฉลี่ย 
 

กิจกรรม  อบรมภาษาพม่าเบื้องตน้ครั้งท่ี 17 
งบประมาณรายได้ค่าลงทะเบียน จ านวน  75,000 บาท  

รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
 1.  จัดสรรเป็นรายได้มหาวิทยาลยัร้อยละ 10   7,500 บาท 

2.  จัดสรรเป็นรายได้คณะมนุษยศาสตรร์้อยละ 10 7,500 บาท 
3.  จัดสรรเป็นรายได้รับฝากโครงการบริการทางวิชาการ  

- ค่าตอบแทนวิทยากร 18,000 บาท 
- ค่าอาหารว่างและอาหารกลางวันผู้เข้าอบรม   30,000 บาท 
- ค่าวัสดุโครงการ 3,000 บาท 
- ค่าถ่ายเอกสารและจัดท าเอกสารโครงการ 4,800 บาท 
- ค่าจัดส่งเอกสารประชาสัมพันธ์โครงการ 3,000 บาท 
- ค่าจัดพิมพ์วุฒิบัตร   1,200 บาท 

รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น                      75,000  บาท   
หมายเหตุ ทุกรายการถัวเฉลี่ย 
 

11. ขั้นตอนและแผนการด าเนินงาน(PDCA)  
กิจกรรม  อบรมภาษาพม่าเบื้องตน้ครั้งท่ี 16 

 
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  วางแผนการด าเนินโครงการ 
2  ขออนุมัติด าเนินโครงการ 

 
 

 
 
 

  
 
 

   
 

     

ขั้นด าเนินการ (D) 
1 ประสานงานและเตรียมงาน 
2 ประชาสัมพันธ์โครงการ 
3 จัดโครงการ 

    
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

   

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1 ประเมินผลโครงการ 
2 สรุปผลการด าเนินโครงการ 

      
 
 

 
 
 

     

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมนิ (A) 
1 น าผลการประเมินมาปรับปรุง
โครงการในปีต่อไป  

     
 
 

 
 
 

 
 

     

 
 
 
 
 
 
 



  
 

กิจกรรม  อบรมภาษาพม่าเบื้องตน้ครั้งท่ี 17 
 

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  วางแผนการด าเนินโครงการ 
2  ขออนุมัติด าเนินโครงการ 

 
 

 
 
 

     
 
 

     

ขั้นด าเนินการ (D) 
1 ประสานงานและเตรียมงาน 
2 ประชาสัมพันธ์โครงการ 
3 จัดโครงการ 

       
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

   

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1 ประเมินผลโครงการ 
2 สรุปผลการด าเนินโครงการ 

         
 
 

 
 
 

  

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมนิ (A) 
1 น าผลการประเมินมาปรับปรุง
โครงการในปีต่อไป  

     
 
 

    
 
 

 
 
 

  

 

12.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 
กิจกรรม  อบรมภาษาพม่าเบื้องตน้ครั้งท่ี 16 

1.  วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม          เดือนมีนาคม 2558 เวลา 09.00-16.00 น. 
2.  สถานท่ีจัดกิจกรรม     มหาวิทยาลยันเรศวร 

กิจกรรม  อบรมภาษาพม่าเบื้องตน้ครั้งท่ี 17 
1.  วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม          เดือนมิถุนายน 2558 เวลา 09.00-16.00 น.  
2.  สถานท่ีจัดกิจกรรม     มหาวิทยาลยันเรศวร 
   

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
กิจกรรม  อบรมภาษาพม่าเบื้องตน้ครั้งท่ี 16 

1. ผู้เข้ารับการอบรมสามารถสื่อสารภาษาพม่าได้ในระดับพื้นฐาน 
2. ผู้เข้ารับการอบรมมีความเข้าใจเบื้องต้นในด้านสังคม วิถีชีวิต และสภาพแวดล้อมใน ประเทศสหภาพพม่า 
3. ผู้เข้ารับการอบรมสามารถใช้ทักษะความรู้เกีย่วกับภาษาพมา่ เพื่อการศึกษาภาษาพม่าในระดับสูงต่อไป 
4. ผู้เข้ารับการอบรมสามารถน าทกัษะความรู้เกีย่วกับภาษาพมา่ไปใช้พัฒนาการท างานและการศึกษาวิจัย 

กิจกรรม  อบรมภาษาพม่าเบื้องตน้ครั้งท่ี 17 
1. ผู้เข้ารับการอบรมสามารถสื่อสารภาษาพม่าได้ในระดับพื้นฐาน 
2. ผู้เข้ารับการอบรมมีความเข้าใจเบื้องต้นในด้านสังคม วิถีชีวิต และสภาพแวดล้อมใน ประเทศสหภาพพม่า 
3. ผู้เข้ารับการอบรมสามารถใช้ทักษะความรู้เกีย่วกับภาษาพมา่ เพื่อการศึกษาภาษาพม่าในระดับสูงต่อไป 
4. ผู้เข้ารับการอบรมสามารถน าทกัษะความรู้เกีย่วกับภาษาพมา่ไปใช้พัฒนาการท างานและการศึกษาวิจัย 

 
 
 
 
 
 



  
 

14. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPI) 
กิจกรรม  อบรมภาษาพม่าเบื้องตน้ครั้งท่ี 16 

ปริมาณ คุณภาพ เวลา ต้นทุน 
- ผู้เข้าร่วมโครงการมี               

ความพึงพอใจร้อยละ 75  ขึ้นไป 
- - 

 

กิจกรรม  อบรมภาษาพม่าเบื้องตน้ครั้งท่ี 17 
ปริมาณ คุณภาพ เวลา ต้นทุน 

- ผู้เข้าร่วมโครงการมี               
ความพึงพอใจร้อยละ 75  ขึ้นไป 

- - 

 

15. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.................         สมศ.   ตัวช้ีวัดที่.................         
 สกอ.    ตัวช้ีวัดที่.....5..........         สงป.   ตัวช้ีวัดที่................. 

 
16. การติดตามและประเมินผลโครงการ (โปรดระบุให้ชัดเจน)  

กิจกรรม  อบรมภาษาพม่าเบื้องตน้ครั้งท่ี 16 
1. ใช้แบบสอบถามความพึงพอใจการด าเนินโครงการ เพื่อน าผลที่ได้กลับมาปรับปรุงวิธีการด าเนินงานหรือปรับรปูแบบ

โครงการในปีงบประมาณต่อไป 

กิจกรรม  อบรมภาษาพม่าเบื้องตน้ครั้งท่ี 17 
1. ใช้แบบสอบถามความพึงพอใจการด าเนินโครงการ เพื่อน าผลที่ได้กลับมาปรับปรุงวิธีการด าเนินงานหรือปรับรปูแบบ

โครงการในครั้งต่อไป 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
บทที ่3 

 

เป้าหมายการด าเนินงาน โครงการ/กิจกรรม  
ในแผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2558 

(รายไตรมาส) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

เป้าหมายการด าเนินงาน โครงการ/กิจกรรม ในแผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2558 
ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม 2557 – ธันวาคม 2557) 

ล าดับ
โครงการ 

ชื่อโครงการ รหัสโครงการ 
งบประมาณ 

ที่ต้ังไว้ 
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

ระยะเวลา
ด าเนินโครงการ 

งานธุรการ 
1 โครงการทนุพัฒนาบุคลากร Nu-มน-01-01 100,000 คุณโสภาพรรณ ต.ค. 57 - ก.ย. 58 
2 โครงการเสริมสร้างสุขภาพบุคลากร Nu-มน-01-02 95,000 รองฯ บริหาร ธ.ค.57-เม.ย. 58 
3 โครงการประชุม/อบรม/สัมมนา บุคลากร Nu-มน-01-04 60,000 คุณวิมลมาศ ต.ค. 57 - ก.ย. 58 
4 โครงการพัฒนาคุณภาพองค์กร Nu-มน-01-06 125,000 รองฯ บริหาร ต.ค.57-ก.ย.58 
5 โครงการจัดท าพัฒนาฐานขอ้มูล Nu-มน-01-08 20,000 รองฯ บริหาร ต.ค.57-ก.ย.58 
6 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ Nu-มน-01-09 80,000 รองฯ บริหาร ต.ค.57-ก.ย.58 

งานนโยบายและแผน 

7 โครงการประเมนิคุณภาพภายในระดับภาควิชา(ระดับ
หลักสูตร) 

Nu-มน-01-35 40,000  คุณวิไลพร/คุณเรอืนขวัญ ต.ค. 57 - ก.ย. 58 

8 โครงการประเมนิคุณภาพภายในคณะมนุษยศาสตร์  Nu-มน-01-36 70,000  คุณวิไลพร/คุณเรอืนขวัญ ต.ค. 57 - ก.ย. 58 
9 โครงการติดตามการด าเนินงานประกนัคุณภาพ Nu-มน-01-37 30,000  คุณวิไลพร/คุณเรอืนขวัญ ต.ค. 57 - ก.ย. 58 
10 โครงการคลีนิคประกันคุณภาพ Nu-มน-01-38 20,000  คุณวิไลพร/คุณเรอืนขวัญ ต.ค. 57 - ก.ย. 58 
11 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ"เสรมิสร้างความรู้ความเข้าใจ

ตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา" 
Nu-มน-01-39 580,000 คุณวิไลพร/คุณเรอืนขวัญ ต.ค. 57 - ก.ย. 58 

12 โครงการศึกษาดูงานด้านประกันคณุภาพ Nu-มน-01-40 40,000 คุณวิไลพร/คุณเรอืนขวัญ ต.ค. 57 - ก.ย. 58 
13 โครงการอบรมของบุคลากร (อบรม Thai Jo) Nu-มน-01-41 50,000 คุณวิไลพร/คุณเรอืนขวัญ ต.ค. 57 - ก.ย. 58 
14 โครงการรายงาน ติดตามและประเมินผลแผนกลยุทธ์ Nu-มน-01-42 3,000 คุณกาญจนา ต.ค. - ธ.ค. 57 
15 โครงการรายงาน ติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการ

ประจ าปี 
Nu-มน-01-43 6,000 คุณกาญจนา ต.ค. 57 - ก.ย. 58 

16 โครงการจัดท ารายงานประจ าปี Nu-มน-01-45 40,000 คุณกาญจนา ต.ค.57-มิ.ย.58 
17 โครงการบริหารจัดการความเสี่ยง Nu-มน-01-46 5,000 คุณสิริกาญน ์ ต.ค. 57 - ก.ย. 58 
18 โครงการติดตามคุณภาพบัณฑิต Nu-มน-01-47 15,000 คุณกาญจนา/สริกิาญน ์ พ.ย.57-เม.ย. 58 
19 โครงการวารสารมนุษยศาสตร ์ Nu-มน-01-48 60,000 คุณเรอืนขวัญ ต.ค. 57 - ก.ย. 58 

งานบริการการศกึษา 

20 โครงการบริหารจัดการหลกัสูตร ปริญญาตรี/โท/เอก Nu-มน-01-10 3,700,000 รองฯ วิชาการ ต.ค.57-ก.ย.58 
21 โครงการพัฒนา และปรับปรุงระบบกลไกการบริหารจดัการ

หลักสูตร 
Nu-มน-01-11 100,000 รองฯ วิชาการ ต.ค. 57 - ก.ย. 58 

22 โครงการสนับสนุนการจัดท าหลักสูตรและการปรับปรุง
หลักสูตรเพื่อเป็นไปตามกรอบมาตรฐาน TQF  

Nu-มน-01-12 100,000 รองฯ วิชาการ ต.ค. 57 - ก.ย. 58 

23 โครงการสหกจิศึกษา Nu-มน-01-15 200,000 คุณพิศมัย ต.ค. 57 - ก.ย. 58 
24 โครงการประเมนิผลการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนนุ

การเรียนรู ้
Nu-มน-01-16 50,000 คุณพิศมัย/มาโนช/    

คนัมพร 
ต.ค. 57 - ก.ย. 58 

25 โครงการสนับสนุนการเตรียมความพร้อมด้านวิชาชีพ Nu-มน-01-17 70,000 พิศมัย ต.ค.57-ก.ย.58 
26 โครงการส่งเสริมการพฒันาทักษะความรู้ด้านภาษา Nu-มน-01-18 20,000 รองฯ วิชาการ ต.ค. 57 - ก.ย. 58 
27 โครงการพัฒนาศักยภาพนสิิตด้านวิชาการและคุณลักษณะ

บัณฑิตด้านวิชาชีพ 
Nu-มน-01-19 25,000 คุณพิศมัย ต.ค. 57 - ก.ย. 58 

28 โครงการสนับสนุนการให้บรกิารทางวชิาการ Nu-มน-01-20 15,000 รองฯ วิชาการ ต.ค. 57 - ก.ย. 58 
29 โครงการติดตามคุณภาพบัณฑิต Nu-มน-01-21 15,000 คุณภาคิไนย พ.ย.57-เม.ย. 58 
30 โครงการพัฒนาและติดตามการบริหารงานและการด าเนินงาน

ด้านบรกิารการศกึษา 
Nu-มน-01-22 40,000 คุณพิศมัย ต.ค. 57 - ก.ย. 58 

31 โครงการเสริมสร้างสมรรถนะของบุคลากร Nu-มน-01-23 150,000 คุณพิศมัย ต.ค. 57 - ก.ย. 58 
32 โครงการสนับสนุนการประชาสมัพันธ์ Nu-มน-01-24 60,000 คุณมาโนช ต.ค. 57 - ก.ย. 58 
34 โครงการบริหารจัดการหลกัสูตร ปริญญาตรี/โท/เอก 

 
Nu-มน-01-10 3,700,000 รองฯ วิชาการ ต.ค.57-ก.ย.58 



 

 

ล าดับ
โครงการ 

ชื่อโครงการ รหัสโครงการ 
งบประมาณ 

ที่ต้ังไว้ 
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

ระยะเวลา
ด าเนินโครงการ 

33 โครงการพัฒนา และปรับปรุงระบบกลไกการบริหารจดัการ
หลักสูตร 

Nu-มน-01-11 100,000 รองฯ วิชาการ ต.ค. 57 - ก.ย. 58 

งานวิจัยและบริการวิชาการ 

34 โครงการจัดท าเอกสารความรูเ้กี่ยวกับงานวจิัยและบรกิาร
วิชาการ 

Nu-มน-01-29 20,000 คุณพรภุชร ี ต.ค. 57 - ก.ย. 58 

35 โครงการจัดท าเอกสารเชิงวิชาการ สังเคราะห์งานวิจัยมนุษย
วิเทศคด ี

Nu-มน-01-30 30,000 คุณพรภุชร ี ต.ค. 57 - ก.ย. 58 

36 โครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมอื Nu-มน-01-33 300,000 คุณมณีนุช ต.ค. 57 - ก.ย. 58 
37 โครงการจดหมายข่าวเพือ่การประชาสัมพนัธ์คณะฯ "สุวรรณ

ภิงคาร" 
Nu-มน-01-31 48,000 คุณสุรีย์พร ต.ค. 57 - ก.ย. 58 

38 โครงการสนับสนุนค่าใชจ้่ายในการน าเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติและนานาชาต ิ

Nu-มน-01-25 150,000 คุณพรภุชร ี ต.ค. 57 - ก.ย. 58 

39 โครงการคลีนิควิจัย Nu-มน-01-26 25,000 คุณพรภุชร ี ต.ค. 57 - ก.ย. 58 
40 โครงการน าเสนอ/จัดแสดงงานวจิัยและงานสร้างสรรค์คณะ

มนุษยศาสตร ์
Nu-มน-01-27 40,000 คุณพรภุชร ี ต.ค. 57 - ก.ย. 58 

41 โครงการสนับสนุนทุนวิจัยส าหรับบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์ Nu-มน-01-28 50,000 คุณพรภุชร ี ต.ค. 57 - ก.ย. 58 
42 โครงการให้ความรู้การคุ้มครองสทิธิ์งานวิจยัและนวัตกรรม Nu-มน-01-33 10,000 คุณมณีนุช ต.ค. 57 - ก.ย. 58 
43 โครงการบรกิารวิชาการสู่สังคม Nu-มน-01-32 320,000 รองฯ วิจัย+รองฯ วิชา 

การ+รองฯ กจิการนสิิต 
ต.ค. 57 - ก.ย. 58 

44 โครงการบรกิารวิชาการสู่สังคม Nu-มน-01-34 20,000 คุณมณีนุช ต.ค. 57 - ก.ย. 58 

งานกิจการนิสิตและศษิย์เก่า 

45 โครงการส่งเสริมด้านวิชาการและทกัษะชีวติ Nu-มน-01-48 161,100 รองฯ กิจการนิสิต ต.ค. 57 - ก.ย. 58 
46 โครงการแนะน านอ้งพรอ้มให้ค าปรกึษา Nu-มน-01-49 0 คุณธีรนัย ต.ค. 57 - ก.ย. 58 
47 โครงการกองทุนสวัสดิการนิสติและการจ้างงานนิสิต Nu-มน-01-50 15,000 คุณธีรนัย ต.ค. 57 - ก.ย. 58 
48 โครงการสร้างเสรมิและพัฒนาศิษย์เก่า Nu-มน-01-51 18,000 รองฯ กิจการนิสิต ต.ค. 57 - ก.ย. 58 
49 โครงการท านุ บ ารงุ ศิลปะและวัฒนธรรม Nu-มน-01-52 48,000 รองฯ กิจการนิสิต ต.ค. 57 - ก.ย. 58 
50 โครงการเฉลิมพระเกียรตมิิ่งขวญัประชา Nu-มน-01-53 1,000 คุณวรวทิย์ ธ.ค. 57,ส.ค. 58 

ภาควิชาภาษาไทย 

51 โครงการพัฒนาศักยภาพในการวิจัย Nu-มน-02-54 26,400 หัวหน้าภาควิชา ต.ค.57-ส.ค.58 
52 โครงการสัมมนาก่อน-หลังฝึกงาน Nu-มน-02-55 10,000 หัวหน้าภาควิชา ต.ค.57-ส.ค.58 
53 โครงการส่งเสริมด้านวิชาการและทกัษะชีวติ Nu-มน-02-58 32,000 หัวหน้าภาควิชา ต.ค.57-ส.ค.58 
54 โครงการบรกิารวิชาการสืบสานภาษาและวรรณคดี Nu-มน-02-59 5,000 อ.วรารัชต ์ ต.ค.-57 

ภาควิชาภาษาศาสตร์ 

55 โครงการน าเสนอผลงานนิสิต Nu-มน-03-60 3,000 หัวหน้าภาควิชา ธ.ค. 57-ส.ค. 58 
56 โครงการส่งเสริมด้านวิชาการและทกัษะชีวติ Nu-มน-03-63 23,000 หัวหน้าภาควิชา ต.ค.57-ส.ค.58 
57 โครงการบรกิารวิชาการภาควิชาภาษาศาสตร์ Nu-มน-03-64 4,000 หัวหน้าภาควิชา ธ.ค.57-มี.ค.58 

ภาควิชาวรรณคดีและคติชนวทิยา 

58 โครงการสร้างเสรมิสมรรถนะของบุคลากร  Nu-มน-04-66 5,000 หัวหน้าภาควิชา พ.ย.-57 
59 โครงการฝกึปฏิบัติงานภาคสนามตามระเบียบวิธีคติชนวทิยา  Nu-มน-04-68 5,000 ดร.แคทรียา  ต.ค.-พ.ย. 57 

ภาควิชาภาษาอังกฤษ 

60 โครงการพัฒนาวิชาการ และวิจัย แก่นิสติระดับบัณฑิตศึกษา Nu-มน-05-70 24,000 หัวหน้าภาควิชา ต.ค. 57-ก.ย. 58 
61 โครงการสหกจิศึกษาและฝกึงาน Nu-มน-05-71 10,000 อ.พัฒน ์ ธ.ค. 57/พ.ค. 58 
62 โครงการส่งเสริมด้านวิชาการและทกัษะชีวติ Nu-มน-05-73 52,000 ดร.ท ารงลกัษณ ์/อ.พัฒน ์ ต.ค. 57-ก.ย. 58 

ภาควิชาภาษาตะวันตก 

63 โครงการศึกษาดูงานส าหรับุคลากร Nu-มน-06-76 25,000 หัวหน้าภาควิชา ต.ค.57-ก.ย.58 
64 โครงการสหกจิศึกษาและฝกึงาน Nu-มน-06-77 40,000 หัวหน้าภาควิชา ธ.ค.57,เม.ย.-พ.ค.58 



 

 

ล าดับ
โครงการ 

ชื่อโครงการ รหัสโครงการ 
งบประมาณ 

ที่ต้ังไว้ 
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

ระยะเวลา
ด าเนินโครงการ 

65 โครงการส่งเสริมด้านวิชาการและทกัษะชีวติ Nu-มน-06-78 41,000 หัวหน้าภาควิชา ต.ค.57-ก.ย.58 
66 โครงการบรกิารวิชาการ Nu-มน-06-79 20,000 หัวหน้าภาควิชา ต.ค.57-ก.ย.58 
67 โครงการท านุ บ ารงุ ศิลปะและวัฒนธรรม Nu-มน-06-80 2,000 หัวหน้าภาควิชา ต.ค.57-ก.ย.58 

ภาควิชาภาษาตะวันออก 

68 โครงการเพิม่พูนความรู้ด้านวิชาการและวิจยัแก่บุคลากร Nu-มน-07-81 15,000 รองหัวหน้าภาคฝ่าย
วิชาการ 

ต.ค.-57 

69  โครงการประกนัคุณภาพการศกึษา Nu-มน-07-82 0 รองหัวหน้าภาคฝ่าย
วิชาการ 

ต.ค.57-มี.ค. 58 

70 โครงการส่งเสริมด้านวิชาการและทกัษะชีวติ Nu-มน-07-83 169,910 รองหัวหน้าภาคฝ่าย
กิจกรรมนิสติ/สาขาวิชา 

ต.ค. 57-ก.ย.58 

ภาควิชาศิลปะการแสดง 

71 โครงการสหกจิศึกษาและฝกึงาน Nu-มน-08-86 1,000 หัวหน้าภาควิชา ต.ค.57-ก.ย.58 
72 โครงการส่งเสริมด้านวิชาการและทกัษะชีวติ Nu-มน-08-88 25,500  หัวหน้าภาควิชา ต.ค. 57-ก.ย. 58 
73 โครงการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม Nu-มน-08-89 20,000  หัวหน้าภาควิชา ต.ค.57-ก.ย.58 

ภาควิชาดนตรีวิทยา 

74 โครงการจัดท าและทบทวนแผนกลยุทธ์/   แผนยุทธศาสตร ์ Nu-มน-09-90 0 หัวหน้าภาควิชา ต.ค.57-ก.ย.58 
75 โครงการประมวลความรู้ความสามารถ(ป.ตรี/โท/เอก) Nu-มน-09-91 1,000 หัวหน้าภาควิชา ต.ค.57-ก.ย.58 
76 โครงการน าเสนอผลงานทางวิชาการของบนิสิต Nu-มน-09-92 4,000 หัวหน้าภาควิชา ต.ค.57-ก.ย.58 
77 โครงการสหกจิศึกษาและฝกึงาน Nu-มน-09-93 0 หัวหน้าภาควิชา ต.ค.57-ก.ย.58 
78 โครงการศึกษาดูงานส าหรับนิสิต ระดับปรญิญาตรี Nu-มน-09-94 39,500 หัวหน้าภาควิชา ต.ค.57-ก.ย.58 
79 โครงการสนับสนุนกระบวนการรับนิสิต Nu-มน-09-95 5,000 หัวหน้าภาควิชา ต.ค.57-ก.ย.58 
80 โครงการจัดการความรู้(KM)  Nu-มน-09-96 5,000 หัวหน้าภาควิชา ต.ค.57-ก.ย.58 
81 โครงการส่งเสริมด้านวิชาการและทกัษะชีวติ Nu-มน-09-97 8,000 หัวหน้าภาควิชา ต.ค.57-ก.ย.58 
82 โครงการส่งเสริมด้านบ าเพญ็ประโยชน์และรักษาสิ่งแวดลอ้ม Nu-มน-09-98 2,000 หัวหน้าภาควิชา ต.ค.57-ก.ย.58 
83 โครงการบรกิารวิชาการ Nu-มน-09-99 3,000 หัวหน้าภาควิชา ต.ค.57-ก.ย.58 
84 โครงการส่งเสริมวันส าคัญทางศาสนา Nu-มน-09-100 0 หัวหน้าภาควิชา ต.ค.57-ก.ย.58 

ภาควิชาปรัชญาและศาสนา 
85 โครงการบรกิารวิชาการ Nu-มน-10-101 20,000 หัวหน้าภาค ต.ค.57-เม.ย.58 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

เป้าหมายการด าเนินงาน โครงการ/กิจกรรม ในแผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2558 
ไตรมาสที่ 2 (ตุลาคม 2557 – มีนาคม 2558) 
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งานธุรการ 
1 โครงการทนุพัฒนาบุคลากร Nu-มน-01-01 100,000 คุณโสภาพรรณ ต.ค. 57 - ก.ย. 58 
2 โครงการเสริมสร้างสุขภาพบุคลากร Nu-มน-01-02 95,000 รองฯ บริหาร ธ.ค.57-เม.ย. 58 
3 โครงการเสริมสร้างสมรรถนะของบุคลากร Nu-มน-01-03 300,000 คุณพฤศภัทร เม.ย.-58 
4 โครงการประชุม/อบรม/สัมมนา บุคลากร Nu-มน-01-04 60,000 คุณวิมลมาศ ต.ค. 57 - ก.ย. 58 
5 โครงการประเมนิศักยภาพผู้บริหาร/บุคลากร Nu-มน-01-05 13,000 หน.สนง.เลขานุการคณะ ม.ค. -ส.ค. 58 
6 โครงการพัฒนาคุณภาพองค์กร Nu-มน-01-06 125,000 รองฯ บริหาร ต.ค.57-ก.ย.58 
7 โครงการอบรมเพือ่ความปลอดภัยขององคก์ร Nu-มน-01-07 25,000 คุณมานพ มี.ค.-58 
8 โครงการจัดท าพัฒนาฐานขอ้มูล Nu-มน-01-08 20,000 รองฯ บริหาร ต.ค.57-ก.ย.58 
9 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ Nu-มน-01-09 80,000 รองฯ บริหาร ต.ค.57-ก.ย.58 

งานนโยบายและแผน 

10 โครงการประเมนิคุณภาพภายในระดับภาควิชา(ระดับ
หลักสูตร) 

Nu-มน-01-34 40,000  คุณวิไลพร/คุณเรอืนขวัญ ต.ค. 57 - ก.ย. 58 

11 โครงการประเมนิคุณภาพภายในคณะมนุษยศาสตร์  Nu-มน-01-35 70,000  คุณวิไลพร/คุณเรอืนขวัญ ต.ค. 57 - ก.ย. 58 
12 โครงการติดตามการด าเนินงานประกนัคุณภาพ Nu-มน-01-36 30,000  คุณวิไลพร/คุณเรอืนขวัญ ต.ค. 57 - ก.ย. 58 
13 โครงการคลีนิคประกันคุณภาพ Nu-มน-01-37 20,000  คุณวิไลพร/คุณเรอืนขวัญ ต.ค. 57 - ก.ย. 58 
14 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ"เสรมิสร้างความรู้ความเข้าใจ

ตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา" 
Nu-มน-01-38 580,000 คุณวิไลพร/คุณเรอืนขวัญ ต.ค. 57 - ก.ย. 58 

15 โครงการศึกษาดูงานด้านประกันคณุภาพ Nu-มน-01-39 40,000 คุณวิไลพร/คุณเรอืนขวัญ ต.ค. 57 - ก.ย. 58 
16 โครงการอบรมของบุคลากร (อบรม Thai Jo) Nu-มน-01-40 50,000 คุณวิไลพร/คุณเรอืนขวัญ ต.ค. 57 - ก.ย. 58 
17 โครงการรายงาน ติดตามและประเมินผลแผนกลยุทธ์ Nu-มน-01-42 3,000 คุณกาญจนา ต.ค. - ธ.ค. 57 
18 โครงการรายงาน ติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการ

ประจ าปี 
Nu-มน-01-43 6,000 คุณกาญจนา ต.ค. 57 - ก.ย. 58 

19 โครงการจัดท ารายงานประจ าปี Nu-มน-01-45 40,000 คุณกาญจนา ต.ค.57-มิ.ย.58 
20 โครงการบริหารจัดการความเสี่ยง Nu-มน-01-46 5,000 คุณสิริกาญน ์ ต.ค. 57 - ก.ย. 58 
21 โครงการติดตามคุณภาพบัณฑิต Nu-มน-01-47 15,000 คุณกาญจนา/คุสริกิาญน ์ พ.ย.57-เม.ย. 58 
22 โครงการวารสารมนุษยศาสตร ์ Nu-มน-01-41 60,000 คุณเรอืนขวัญ ต.ค. 57 - ก.ย. 58 

งานบริการการศกึษา 

23 โครงการบริหารจัดการหลกัสูตร ปริญญาตรี/โท/เอก Nu-มน-01-10 3,700,000 รองฯ วิชาการ ต.ค.57-ก.ย.58 
24 โครงการพัฒนา และปรับปรุงระบบกลไกการบริหารจดัการ

หลักสูตร 
Nu-มน-01-11 100,000 รองฯ วิชาการ ต.ค. 57 - ก.ย. 58 

25 โครงการสนับสนุนการจัดท าหลักสูตรและการปรับปรุง
หลักสูตรเพื่อเป็นไปตามกรอบมาตรฐาน TQF  

Nu-มน-01-12 100,000 รองฯ วิชาการ ต.ค. 57 - ก.ย. 58 

26 โครงการสหกจิศึกษา Nu-มน-01-15 200,000 คุณพิศมัย ต.ค. 57 - ก.ย. 58 
27 โครงการประเมนิผลการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนนุ

การเรียนรู ้
Nu-มน-01-16 50,000 พิศมัย/มาโนช/คนมัพร ต.ค. 57 - ก.ย. 58 

28 โครงการสนับสนุนการเตรียมความพร้อมด้านวิชาชีพ Nu-มน-01-17 70,000 คุณพิศมัย ต.ค.57-ก.ย.58 
29 โครงการส่งเสริมการพฒันาทักษะความรู้ด้านภาษา Nu-มน-01-18 20,000 รองฯ วิชาการ ต.ค. 57 - ก.ย. 58 
30 โครงการพัฒนาศักยภาพนสิิตด้านวิชาการและคุณลักษณะ

บัณฑิตด้านวิชาชีพ 
Nu-มน-01-19 25,000 คุณพิศมัย ต.ค. 57 - ก.ย. 58 

31 โครงการสนับสนุนการให้บรกิารทางวชิาการ Nu-มน-01-20 15,000 รองฯ วิชาการ ต.ค. 57 - ก.ย. 58 
32 โครงการติดตามคุณภาพบัณฑิต Nu-มน-01-21 15,000 คุณภาคิไนย พ.ย.57-เม.ย. 58 
33 โครงการพัฒนาและติดตามการบริหารงานและการด าเนินงาน

ด้านบรกิารการศกึษา 
Nu-มน-01-22 40,000 คุณพิศมัย ต.ค. 57 - ก.ย. 58 

34 โครงการเสริมสร้างสมรรถนะของบุคลากร Nu-มน-01-23 150,000 คุณพิศมัย ต.ค. 57 - ก.ย. 58 
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35 โครงการสนับสนุนการประชาสมัพันธ์ Nu-มน-01-24 60,000 คุณมาโนช ต.ค. 57 - ก.ย. 58 
36 โครงการบริหารจัดการหลกัสูตร ปริญญาตรี/โท/เอก Nu-มน-01-10 3,700,000 รองฯ วิชาการ ต.ค.57-ก.ย.58 
37 โครงการพัฒนา และปรับปรุงระบบกลไกการบริหารจดัการ

หลักสูตร 
Nu-มน-01-11 100,000 รองฯ วิชาการ ต.ค. 57 - ก.ย. 58 

งานวิจัยและบริการวิชาการ 

38 โครงการจัดท าเอกสารความรูเ้กี่ยวกับงานวจิัยและบรกิาร
วิชาการ 

Nu-มน-01-29 20,000 คุณพรภุชร ี ต.ค. 57 - ก.ย. 58 

39 โครงการจัดท าเอกสารเชิงวิชาการ สังเคราะห์งานวิจัยมนุษย
วิเทศคด ี

Nu-มน-01-30 30,000 คุณพรภุชร ี ต.ค. 57 - ก.ย. 58 

40 โครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมอื Nu-มน-01-33 300,000 คุณมณีนุช ต.ค. 57 - ก.ย. 58 
41 โครงการจดหมายข่าวเพือ่การประชาสัมพนัธ์คณะฯ "สุวรรณ

ภิงคาร" 
Nu-มน-01-31 48,000 คุณสุรีย์พร ต.ค. 57 - ก.ย. 58 

42 โครงการสนับสนุนค่าใชจ้่ายในการน าเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติและนานาชาต ิ

Nu-มน-01-25 150,000 คุณพรภุชร ี ต.ค. 57 - ก.ย. 58 

43 โครงการคลีนิควิจัย Nu-มน-01-26 25,000 คุณพรภุชร ี ต.ค. 57 - ก.ย. 58 
44 โครงการน าเสนอ/จัดแสดงงานวจิัยและงานสร้างสรรค์คณะ

มนุษยศาสตร ์
Nu-มน-01-27 40,000 คุณพรภุชร ี ต.ค. 57 - ก.ย. 58 

45 โครงการสนับสนุนทุนวิจัยส าหรับบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์ Nu-มน-01-28 50,000 คุณพรภุชร ี ต.ค. 57 - ก.ย. 58 
46 โครงการให้ความรู้การคุ้มครองสทิธิ์งานวิจยัและนวัตกรรม Nu-มน-01-33 10,000 คุณมณีนุช ต.ค. 57 - ก.ย. 58 
47 โครงการบรกิารวิชาการสู่สังคม Nu-มน-01-32 320,000 รองฯ วิจัย+รองฯ วิชาการ 

+รองฯ กจิการนิสติ 
ต.ค. 57 - ก.ย. 58 

48 โครงการบรกิารวิชาการสู่สังคม Nu-มน-01-34 20,000 คุณมณีนุช ต.ค. 57 - ก.ย. 58 

งานกิจการนิสิตและศษิย์เก่า 

49 โครงการส่งเสริมด้านวิชาการและทกัษะชีวติ Nu-มน-01-48 161,100 รองฯ กิจการนิสิต ต.ค. 57 - ก.ย. 58 
50 โครงการแนะน านอ้งพรอ้มให้ค าปรกึษา Nu-มน-01-49 0 คุณธีรนัย ต.ค. 57 - ก.ย. 58 
51 โครงการกองทุนสวัสดิการนิสติและการจ้างงานนิสิต Nu-มน-01-50 15,000 คุณธีรนัย ต.ค. 57 - ก.ย. 58 
52 โครงการสร้างเสรมิและพัฒนาศิษย์เก่า Nu-มน-01-51 18,000 รองฯ กิจการนิสิต ต.ค. 57 - ก.ย. 58 
53 โครงการท านุ บ ารงุ ศิลปะและวัฒนธรรม Nu-มน-01-52 48,000 รองฯ กิจการนิสิต ต.ค. 57 - ก.ย. 58 
54 โครงการเฉลิมพระเกียรตมิิ่งขวญัประชา Nu-มน-01-53 1,000 คุณวรวทิย์ ธ.ค. 57,ส.ค. 58 

ภาควิชาภาษาไทย 

55 โครงการพัฒนาศักยภาพในการวิจัย Nu-มน-02-54 26,400 หัวหน้าภาควิชา ต.ค.57-ส.ค.58 
56 โครงการสัมมนาก่อน-หลังฝึกงาน Nu-มน-02-55 10,000 หัวหน้าภาควิชา ต.ค.57-ส.ค.58 
57 โครงการน าเสนอผลงานทางวิชาการของนิสติ ระดับปรญิญา

ตรี/โท/เอก 
Nu-มน-02-56 6,000 หัวหน้าภาควิชา ม.ค.-มิ.ย.58 

58 โครงการเชญิวทิยากรให้ความรูแ้กน่ิสิตปรญิญาตรี Nu-มน-02-57 25,100 หัวหน้าภาควิชา ม.ค.ก.ย. 58 
59 โครงการส่งเสริมด้านวิชาการและทกัษะชีวติ Nu-มน-02-58 32,000 หัวหน้าภาควิชา ต.ค.57-ส.ค.58 

ภาควิชาภาษาศาสตร์ 

60 โครงการน าเสนอผลงานนิสิต Nu-มน-03-60 3,000 หัวหน้าภาควิชา ธ.ค. 57-ส.ค. 58 
61 โครงการส่งเสริมด้านวิชาการและทกัษะชีวติ Nu-มน-03-63 23,000 หัวหน้าภาควิชา ต.ค.57-ส.ค.58 
62 โครงการบรกิารวิชาการภาควิชาภาษาศาสตร์ Nu-มน-03-64 4,000 หัวหน้าภาควิชา ธ.ค.57-มี.ค.58 

ภาควิชาวรรณคดีและคติชนวทิยา 

63 โครงการส ารวจความพึงพอใจของนิสิตชัน้ปีสุดท้าย หลักสูตร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาคติชนวทิยา) หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2556 

Nu-มน-04-65 0 หัวหน้าภาควิชา มี.ค.-58 

64 โครงการสร้างเสรมิการประกอบอาชีพ ส่งเสริมทกัษะการ
ได้รับการจ้างงาน  

Nu-มน-04-67 5,500 หัวหน้าภาควิชา มี.ค.-58 

65 โครงการฝกึปฏิบัติงานภาคสนามตามระเบียบวิธีคติชนวทิยา  Nu-มน-04-68 5,000 ดร.แคทรียา  ต.ค.-พ.ย. 57 



 

 

ล าดับ
โครงการ 

ชื่อโครงการ รหัสโครงการ 
งบประมาณ 

ที่ต้ังไว้ 
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

ระยะเวลา
ด าเนินโครงการ 

ภาควิชาภาษาอังกฤษ 

66 โครงการพัฒนาวิชาการ และวิจัย แก่นิสติระดับบัณฑิตศึกษา Nu-มน-05-70 24,000 หัวหน้าภาควิชา ต.ค. 57-ก.ย. 58 
67 โครงการสหกจิศึกษาและฝกึงาน Nu-มน-05-71 10,000 อ.พัฒน ์ ธ.ค. 57/พ.ค. 58 
68 โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสตูรระดับปริญญาเอก 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
Nu-มน-05-72 14,000 หัวหน้าภาควิชา ม.ค.-58 

69 โครงการส่งเสริมด้านวิชาการและทกัษะชีวติ Nu-มน-05-73 52,000 ดร.ท ารงลกัษณ ์/อ.พัฒน ์ ต.ค. 57-ก.ย. 58 
70 โครงการบรกิารวิชาการ Nu-มน-05-74 5,000 อ.พัฒน ์ ม.ค.-58 

ภาควิชาภาษาตะวันตก 

71 โครงการศึกษาดูงานส าหรับุคลากร Nu-มน-06-76 25,000 หัวหน้าภาควิชา ต.ค.57-ก.ย.58 
72 โครงการส่งเสริมด้านวิชาการและทกัษะชีวติ Nu-มน-06-78 41,000 หัวหน้าภาควิชา ต.ค.57-ก.ย.58 
73 โครงการบรกิารวิชาการ Nu-มน-06-79 20,000 หัวหน้าภาควิชา ต.ค.57-ก.ย.58 
74 โครงการท านุ บ ารงุ ศิลปะและวัฒนธรรม Nu-มน-06-80 2,000 หัวหน้าภาควิชา ต.ค.57-ก.ย.58 

ภาควิชาภาษาตะวนัออก 

75 โครงการเพิม่พูนความรู้ด้านวิชาการและวิจยัแก่บุคลากร Nu-มน-07-81 15,000 รองหัวหน้าภาคฝ่าย
วิชาการ 

ต.ค.-57 

76  โครงการประกนัคุณภาพการศกึษา Nu-มน-07-82 0 รองหัวหน้าภาคฝ่าย
วิชาการ 

ต.ค.57-มี.ค. 58 

77 โครงการส่งเสริมด้านวิชาการและทกัษะชีวติ Nu-มน-07-83 169,910 รองหัวหน้าภาคฝ่าย
กิจกรรมนิสติ/สาขาวิชา 

ต.ค. 57-ก.ย.58 

78 โครงการค้นคนชายแดน Nu-มน-07-85 36,640 สาขาวิชาพม่าศกึษา ก.พ.-58 

ภาควิชาศิลปะการแสดง 

79 โครงการสหกจิศึกษาและฝกึงาน Nu-มน-08-86 1,000 หัวหน้าภาควิชา ต.ค.57-ก.ย.58 
80 โครงการศึกษาดูงานส าหรับอาจารย์และนิสติ Nu-มน-08-87 20,000 หัวหน้าภาควิชา ม.ค.-58 
81 โครงการส่งเสริมด้านวิชาการและทกัษะชีวติ Nu-มน-08-88 25,500  หัวหน้าภาควิชา ต.ค. 57-ก.ย. 58 
82 โครงการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม Nu-มน-08-89 20,000  หัวหน้าภาควิชา ต.ค.57-ก.ย.58 

ภาควิชาดนตรีวิทยา 

83 โครงการจัดท าและทบทวนแผนกลยุทธ์/แผนยุทธศาสตร์ Nu-มน-09-90 0 หัวหน้าภาควิชา ต.ค.57-ก.ย.58 
84 โครงการประมวลความรู้ความสามารถ(ป.ตรี/โท/เอก) Nu-มน-09-91 1,000 หัวหน้าภาควิชา ต.ค.57-ก.ย.58 
85 โครงการน าเสนอผลงานทางวิชาการของบนิสิต Nu-มน-09-92 4,000 หัวหน้าภาควิชา ต.ค.57-ก.ย.58 
86 โครงการสหกจิศึกษาและฝกึงาน Nu-มน-09-93 0 หัวหน้าภาควิชา ต.ค.57-ก.ย.58 
87 โครงการศึกษาดูงานส าหรับนิสิต ระดับปรญิญาตรี Nu-มน-09-94 39,500 หัวหน้าภาควิชา ต.ค.57-ก.ย.58 
88 โครงการสนับสนุนกระบวนการรับนิสิต Nu-มน-09-95 5,000 หัวหน้าภาควิชา ต.ค.57-ก.ย.58 
89 โครงการจัดการความรู้(KM)  Nu-มน-09-96 5,000 หัวหน้าภาควิชา ต.ค.57-ก.ย.58 
90 โครงการส่งเสริมด้านวิชาการและทกัษะชีวติ Nu-มน-09-97 8,000 หัวหน้าภาควิชา ต.ค.57-ก.ย.58 
91 โครงการส่งเสริมด้านบ าเพญ็ประโยชน์และรักษาสิ่งแวดลอ้ม Nu-มน-09-98 2,000 หัวหน้าภาควิชา ต.ค.57-ก.ย.58 
92 โครงการบรกิารวิชาการ Nu-มน-09-99 3,000 หัวหน้าภาควิชา ต.ค.57-ก.ย.58 
93 โครงการส่งเสริมวันส าคัญทางศาสนา Nu-มน-09-100 0 หัวหน้าภาควิชา ต.ค.57-ก.ย.58 

ภาควิชาปรัชญาและศาสนา 
94 โครงการบรกิารวิชาการ Nu-มน-10-101 20,000 หัวหน้าภาค ต.ค.57-เม.ย.58 

สถานพัฒนาการเรียนรู้ภาษาเมยีนมาร์ 

95 โครงการบรกิารวิชาการ Nu-มน-10-103 0 ผศ.วิรัช มี.ค.-58 

 
 
 
 



 

 

เป้าหมายการด าเนินงาน โครงการ/กิจกรรม ในแผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2558 
ไตรมาสที่ 3 (ตุลาคม 2557 – มิถุนายน 2558) 

ล าดับ
โครงการ 

ชื่อโครงการ รหัสโครงการ 
งบประมาณ 

ที่ต้ังไว้ 
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

ระยะเวลา
ด าเนินโครงการ 

งานธุรการ 
1 โครงการทนุพัฒนาบุคลากร Nu-มน-01-01 100,000 คุณโสภาพรรณ ต.ค. 57 - ก.ย. 58 
2 โครงการเสริมสร้างสุขภาพบุคลากร Nu-มน-01-02 95,000 รองฯ บริหาร ธ.ค.57-เม.ย. 58 
3 โครงการเสริมสร้างสมรรถนะของบุคลากร Nu-มน-01-03 300,000 คุณพฤศภัทร เม.ย.-58 
4 โครงการประชุม/อบรม/สัมมนา บุคลากร Nu-มน-01-04 60,000 คุณวิมลมาศ ต.ค. 57 - ก.ย. 58 
5 โครงการประเมนิศักยภาพผู้บริหาร/บุคลากร Nu-มน-01-05 13,000 หน.สนง.เลขานุการคณะ ม.ค. -ส.ค. 58 
6 โครงการพัฒนาคุณภาพองค์กร Nu-มน-01-06 125,000 รองฯ บริหาร ต.ค.57-ก.ย.58 
7 โครงการจัดท าพัฒนาฐานขอ้มูล Nu-มน-01-08 20,000 รองฯ บริหาร ต.ค.57-ก.ย.58 
8 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ Nu-มน-01-09 80,000 รองฯ บริหาร ต.ค.57-ก.ย.58 

งานนโยบายและแผน 

9 โครงการประเมนิคุณภาพภายในระดับภาควิชา(ระดับ
หลักสูตร) 

Nu-มน-01-34 40,000  คุณวิไลพร/คุณเรอืนขวัญ ต.ค. 57 - ก.ย. 58 

10 โครงการประเมนิคุณภาพภายในคณะมนุษยศาสตร์  Nu-มน-01-35 70,000  คุณวิไลพร/คุณเรอืนขวัญ ต.ค. 57 - ก.ย. 58 
11 โครงการติดตามการด าเนินงานประกนัคุณภาพ Nu-มน-01-36 30,000  คุณวิไลพร/คุณเรอืนขวัญ ต.ค. 57 - ก.ย. 58 
12 โครงการคลีนิคประกันคุณภาพ Nu-มน-01-37 20,000  คุณวิไลพร/คุณเรอืนขวัญ ต.ค. 57 - ก.ย. 58 
13 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ"เสรมิสร้างความรู้ความเข้าใจ

ตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา" 
Nu-มน-01-38 580,000 คุณวิไลพร/คุณเรอืนขวัญ ต.ค. 57 - ก.ย. 58 

14 โครงการศึกษาดูงานด้านประกันคณุภาพ Nu-มน-01-39 40,000 คุณวิไลพร/คุณเรอืนขวัญ ต.ค. 57 - ก.ย. 58 
15 โครงการอบรมของบุคลากร (อบรม Thai Jo) Nu-มน-01-40 50,000 คุณวิไลพร/คุณเรอืนขวัญ ต.ค. 57 - ก.ย. 58 
16 โครงการรายงาน ติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการ

ประจ าปี 
Nu-มน-01-43 6,000 คุณกาญจนา ต.ค. 57 - ก.ย. 58 

17 โครงการจัดท างบประมาณและแผนปฏิบัติการประจ าปี Nu-มน-01-44 7,000 คุณกาญจนา/สริกิาญน ์ เม.ย.-ก.ย. 58 
18 โครงการจัดท ารายงานประจ าปี Nu-มน-01-45 40,000 คุณกาญจนา ต.ค.57-มิ.ย.58 
19 โครงการบริหารจัดการความเสี่ยง Nu-มน-01-46 5,000 คุณสิริกาญน ์ ต.ค. 57 - ก.ย. 58 
20 โครงการติดตามคุณภาพบัณฑิต Nu-มน-01-47 15,000 คุณกาญจนา/สริกิาญน ์ พ.ย.57-เม.ย. 58 
21 โครงการวารสารมนุษยศาสตร ์ Nu-มน-01-41 60,000 คุณเรอืนขวัญ ต.ค. 57 - ก.ย. 58 

งานบริการการศึกษา 

22 โครงการบริหารจัดการหลกัสูตร ปริญญาตรี/โท/เอก Nu-มน-01-10 3,700,000 รองฯ วิชาการ ต.ค.57-ก.ย.58 
23 โครงการพัฒนา และปรับปรุงระบบกลไกการบริหาร

จัดการหลักสูตร 
Nu-มน-01-11 100,000 รองฯ วิชาการ ต.ค. 57 - ก.ย. 58 

24 โครงการสนับสนุนการจัดท าหลักสูตรและการปรับปรุง
หลักสูตรเพื่อเป็นไปตามกรอบมาตรฐาน TQF  

Nu-มน-01-12 100,000 รองฯ วิชาการ ต.ค. 57 - ก.ย. 58 

25 โครงการสหกจิศึกษา Nu-มน-01-15 200,000 คุณพิศมัย ต.ค. 57 - ก.ย. 58 
26 โครงการประเมนิผลการจัดการเรียนการสอนและ         

สิ่งสนับสนนุการเรียนรู ้
Nu-มน-01-16 50,000 คุณพิศมัย/มาโนช/ 

คุณคนัมพร 
ต.ค. 57 - ก.ย. 58 

27 โครงการสนับสนุนการเตรียมความพร้อมด้านวิชาชีพ Nu-มน-01-17 70,000 คุณพิศมัย ต.ค.57-ก.ย.58 
28 โครงการส่งเสริมการพฒันาทักษะความรู้ด้านภาษา Nu-มน-01-18 20,000 รองฯ วิชาการ ต.ค. 57 - ก.ย. 58 
29 โครงการพัฒนาศักยภาพนสิิตด้านวิชาการและคุณลักษณะ

บัณฑิตด้านวิชาชีพ 
Nu-มน-01-19 25,000 คุณพิศมัย ต.ค. 57 - ก.ย. 58 

30 โครงการสนับสนุนการให้บรกิารทางวชิาการ Nu-มน-01-20 15,000 รองฯ วิชาการ ต.ค. 57 - ก.ย. 58 
31 โครงการติดตามคุณภาพบัณฑิต Nu-มน-01-21 15,000 คุณภาคิไนย พ.ย.57-เม.ย. 58 
32 โครงการพัฒนาและติดตามการบริหารงานและการ

ด าเนนิงานด้านบรกิารการศกึษา 
Nu-มน-01-22 40,000 คุณพิศมัย ต.ค. 57 - ก.ย. 58 

33 โครงการเสริมสร้างสมรรถนะของบุคลากร Nu-มน-01-23 150,000 คุณพิศมัย ต.ค. 57 - ก.ย. 58 
34 โครงการสนับสนุนการประชาสมัพันธ์ Nu-มน-01-24 60,000 คุณมาโนช ต.ค. 57 - ก.ย. 58 



 

 

ล าดับ
โครงการ 

ชื่อโครงการ รหัสโครงการ 
งบประมาณ 

ที่ต้ังไว้ 
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

ระยะเวลา
ด าเนินโครงการ 

35 โครงการบริหารจัดการหลกัสูตร ปริญญาตรี/โท/เอก Nu-มน-01-10 3,700,000 รองฯ วิชาการ ต.ค.57-ก.ย.58 
36 โครงการพัฒนา และปรับปรุงระบบกลไกการบริหาร

จัดการหลักสูตร 
Nu-มน-01-11 100,000 รองฯ วิชาการ ต.ค. 57 - ก.ย. 58 

งานวิจัยและบริการวิชาการ 

37 โครงการจัดท าเอกสารความรูเ้กี่ยวกับงานวจิัยและบรกิาร
วิชาการ 

Nu-มน-01-29 20,000 คุณพรภุชร ี ต.ค. 57 - ก.ย. 58 

38 โครงการจัดท าเอกสารเชิงวิชาการ สังเคราะห์งานวิจัย
มนุษยวิเทศคด ี

Nu-มน-01-30 30,000 คุณพรภุชร ี ต.ค. 57 - ก.ย. 58 

39 โครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมอื Nu-มน-01-33 300,000 คุณมณีนุช ต.ค. 57 - ก.ย. 58 
40 โครงการจดหมายข่าวเพือ่การประชาสัมพนัธ์คณะฯ 

"สุวรรณภิงคาร" 
Nu-มน-01-31 48,000 คุณสุรีย์พร ต.ค. 57 - ก.ย. 58 

41 โครงการสนับสนุนค่าใชจ้่ายในการน าเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติและนานาชาต ิ

Nu-มน-01-25 150,000 คุณพรภุชร ี ต.ค. 57 - ก.ย. 58 

42 โครงการคลีนิควิจัย Nu-มน-01-26 25,000 คุณพรภุชร ี ต.ค. 57 - ก.ย. 58 
43 โครงการน าเสนอ/จัดแสดงงานวจิัยและงานสร้างสรรค์

คณะมนุษยศาสตร ์
Nu-มน-01-27 40,000 คุณพรภุชร ี ต.ค. 57 - ก.ย. 58 

44 โครงการสนับสนุนทุนวิจัยส าหรับบุคลากรคณะ
มนุษยศาสตร ์

Nu-มน-01-28 50,000 คุณพรภุชร ี ต.ค. 57 - ก.ย. 58 

45 โครงการให้ความรู้การคุ้มครองสทิธิ์งานวิจยัและนวัตกรรม Nu-มน-01-33 10,000 คุณมณีนุช ต.ค. 57 - ก.ย. 58 
46 โครงการบรกิารวิชาการสู่สังคม Nu-มน-01-32 320,000 รองฯ วิจัย+รองฯ วิชา 

การ+รองฯ กจิการนสิิต 
ต.ค. 57 - ก.ย. 58 

47 โครงการบรกิารวิชาการสู่สังคม Nu-มน-01-34 20,000 คุณมณีนุช ต.ค. 57 - ก.ย. 58 

งานกิจการนิสิตและศษิย์เก่า 

48 โครงการส่งเสริมด้านวิชาการและทกัษะชีวติ Nu-มน-01-48 161,100 รองฯ กิจการนิสิต ต.ค. 57 - ก.ย. 58 
49 โครงการแนะน านอ้งพรอ้มให้ค าปรกึษา Nu-มน-01-49 0 คุณธีรนัย ต.ค. 57 - ก.ย. 58 
50 โครงการกองทุนสวัสดิการนิสติและการจ้างงานนิสิต Nu-มน-01-50 15,000 คุณธีรนัย ต.ค. 57 - ก.ย. 58 
51 โครงการสร้างเสรมิและพัฒนาศิษย์เก่า Nu-มน-01-51 18,000 รองฯ กิจการนิสิต ต.ค. 57 - ก.ย. 58 
52 โครงการท านุ บ ารงุ ศิลปะและวัฒนธรรม Nu-มน-01-52 48,000 รองฯ กิจการนิสิต ต.ค. 57 - ก.ย. 58 
53 โครงการเฉลิมพระเกียรตมิิ่งขวญัประชา Nu-มน-01-53 1,000 คุณวรวทิย์ ธ.ค. 57,ส.ค. 58 

ภาควิชาภาษาไทย 

54 โครงการพัฒนาศักยภาพในการวิจัย Nu-มน-02-54 26,400 หัวหน้าภาควิชา ต.ค.57-ส.ค.58 
55 โครงการสัมมนาก่อน-หลังฝึกงาน Nu-มน-02-55 10,000 หัวหน้าภาควิชา ต.ค.57-ส.ค.58 
56 โครงการน าเสนอผลงานทางวิชาการของนิสติ ระดับ

ปริญญาตรี/โท/เอก 
Nu-มน-02-56 6,000 หัวหน้าภาควิชา ม.ค.-มิ.ย.58 

57 โครงการเชญิวทิยากรให้ความรูแ้กน่ิสิตปรญิญาตร ี Nu-มน-02-57 25,100 หัวหน้าภาควิชา ม.ค.ก.ย. 58 
58 โครงการส่งเสริมด้านวิชาการและทกัษะชีวติ Nu-มน-02-58 32,000 หัวหน้าภาควิชา ต.ค.57-ส.ค.58 

ภาควิชาภาษาศาสตร์ 

59 โครงการน าเสนอผลงานนิสิต Nu-มน-03-60 3,000 หัวหน้าภาควิชา ธ.ค. 57-ส.ค. 58 
60 โครงการประเมนิผลหลักสตูร ระดับปรญิญาโท/เอก 

สาขาวิชาภาษาศาสตร ์
Nu-มน-03-61 0 หัวหน้าภาควิชา เม.ย.-ก.ย. 58 

61 โครงการส่งเสริมด้านวิชาการและทกัษะชีวติ Nu-มน-03-63 23,000 หัวหน้าภาควิชา ต.ค.57-ส.ค.58 

ภาควิชาภาษาอังกฤษ 

62 โครงการพัฒนาวิชาการ และวิจัย แก่นิสติระดับ
บัณฑิตศึกษา 

Nu-มน-05-70 24,000 หัวหน้าภาควิชา ต.ค. 57-ก.ย. 58 

63 โครงการสหกจิศึกษาและฝกึงาน Nu-มน-05-71 10,000 อ.พัฒน ์ ธ.ค. 57/พ.ค. 58 
64 
 
 

โครงการส่งเสริมด้านวิชาการและทกัษะชีวติ Nu-มน-05-73 52,000 ดร.ท ารงลกัษณ ์/อ.พัฒน ์ ต.ค. 57-ก.ย. 58 



 

 

ล าดับ
โครงการ 

ชื่อโครงการ รหัสโครงการ 
งบประมาณ 

ที่ต้ังไว้ 
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

ระยะเวลา
ด าเนินโครงการ 

ภาควิชาภาษาตะวันตก 

65 โครงการศึกษาดูงานส าหรับุคลากร Nu-มน-06-76 25,000 หัวหน้าภาควิชา ต.ค.57-ก.ย.58 
66 โครงการสหกจิศึกษาและฝกึงาน Nu-มน-06-77 40,000 หัวหน้าภาควิชา ธ.ค.57,เม.ย.-พ.ค.58 
67 โครงการส่งเสริมด้านวิชาการและทกัษะชีวติ Nu-มน-06-78 41,000 หัวหน้าภาควิชา ต.ค.57-ก.ย.58 
68 โครงการบรกิารวิชาการ Nu-มน-06-79 20,000 หัวหน้าภาควิชา ต.ค.57-ก.ย.58 
69 โครงการท านุ บ ารงุ ศิลปะและวัฒนธรรม Nu-มน-06-80 2,000 หัวหน้าภาควิชา ต.ค.57-ก.ย.58 

ภาควิชาภาษาตะวันออก 

70 โครงการเพิม่พูนความรู้ด้านวิชาการและวิจยัแก่บุคลากร Nu-มน-07-81 15,000 รองหัวหน้าภาคฝ่าย
วิชาการ 

ต.ค.-57 

71 โครงการส่งเสริมด้านวิชาการและทกัษะชีวติ Nu-มน-07-83 169,910 รองหัวหน้าภาคฝ่าย
กิจกรรมนิสติ/สาขาวิชา 

ต.ค. 57-ก.ย.58 

72 โครงการอบรมภาษาและวัฒนธรรมสู่สงัคม Nu-มน-07-84 20,000 รองหัวหน้าภาคฝ่าย
วิชาการ 

มิ.ย.-58 

ภาควิชาศิลปะการแสดง 

73 โครงการสหกจิศึกษาและฝกึงาน Nu-มน-08-86 1,000 หัวหน้าภาควิชา ต.ค.57-ก.ย.58 
74 โครงการส่งเสริมด้านวิชาการและทกัษะชีวติ Nu-มน-08-88 25,500  หัวหน้าภาควิชา ต.ค. 57-ก.ย. 58 
75 โครงการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม Nu-มน-08-89 20,000  หัวหน้าภาควิชา ต.ค.57-ก.ย.58 

ภาควิชาดนตรีวิทยา 

76 โครงการจัดท าและทบทวนแผนกลยุทธ์/   แผน
ยุทธศาสตร ์

Nu-มน-09-90 0 หัวหน้าภาควิชา ต.ค.57-ก.ย.58 

77 โครงการประมวลความรู้ความสามารถ(ป.ตรี/โท/เอก) Nu-มน-09-91 1,000 หัวหน้าภาควิชา ต.ค.57-ก.ย.58 
78 โครงการน าเสนอผลงานทางวิชาการของบนิสิต Nu-มน-09-92 4,000 หัวหน้าภาควิชา ต.ค.57-ก.ย.58 
79 โครงการสหกจิศึกษาและฝกึงาน Nu-มน-09-93 0 หัวหน้าภาควิชา ต.ค.57-ก.ย.58 
80 โครงการศึกษาดูงานส าหรับนิสิต ระดับปรญิญาตรี Nu-มน-09-94 39,500 หัวหน้าภาควิชา ต.ค.57-ก.ย.58 
81 โครงการสนับสนุนกระบวนการรับนิสิต Nu-มน-09-95 5,000 หัวหน้าภาควิชา ต.ค.57-ก.ย.58 
82 โครงการจัดการความรู้(KM)  Nu-มน-09-96 5,000 หัวหน้าภาควิชา ต.ค.57-ก.ย.58 
83 โครงการส่งเสริมด้านวิชาการและทกัษะชีวติ Nu-มน-09-97 8,000 หัวหน้าภาควิชา ต.ค.57-ก.ย.58 
84 โครงการส่งเสริมด้านบ าเพญ็ประโยชน์และรักษา

สิ่งแวดลอ้ม 
Nu-มน-09-98 2,000 หัวหน้าภาควิชา ต.ค.57-ก.ย.58 

85 โครงการบรกิารวิชาการ Nu-มน-09-99 3,000 หัวหน้าภาควิชา ต.ค.57-ก.ย.58 
86 โครงการส่งเสริมวันส าคัญทางศาสนา Nu-มน-09-100 0 หัวหน้าภาควิชา ต.ค.57-ก.ย.58 

ภาควิชาปรัชญาและศาสนา 
87 โครงการบรกิารวิชาการ Nu-มน-10-101 20,000 หัวหน้าภาค ต.ค.57-เม.ย.58 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

เป้าหมายการด าเนินงาน โครงการ/กิจกรรม ในแผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2558 
ไตรมาสที่ 4 (ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558) 

ล าดับ
โครงการ 

ชื่อโครงการ รหัสโครงการ 
งบประมาณ 

ที่ต้ังไว้ 
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

ระยะเวลา
ด าเนินโครงการ 

งานธุรการ 
1 โครงการทนุพัฒนาบุคลากร Nu-มน-01-01 100,000 คุณโสภาพรรณ ต.ค. 57 - ก.ย. 58 
2 โครงการประชุม/อบรม/สัมมนา บุคลากร Nu-มน-01-04 60,000 คุณวิมลมาศ ต.ค. 57 - ก.ย. 58 
3 โครงการประเมนิศักยภาพผู้บริหาร/บุคลากร Nu-มน-01-05 13,000 หน.สนง.เลขานุการคณะ ม.ค. -ส.ค. 58 
4 โครงการพัฒนาคุณภาพองค์กร Nu-มน-01-06 125,000 รองฯ บริหาร ต.ค.57-ก.ย.58 
5 โครงการจัดท าพัฒนาฐานขอ้มูล Nu-มน-01-08 20,000 รองฯ บริหาร ต.ค.57-ก.ย.58 
6 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ Nu-มน-01-09 80,000 รองฯ บริหาร ต.ค.57-ก.ย.58 

งานนโยบายและแผน 

7 โครงการประเมนิคุณภาพภายในระดับภาควิชา(ระดับ
หลักสูตร) 

Nu-มน-01-34 40,000  คุณวิไลพร/คุณเรอืนขวัญ ต.ค. 57 - ก.ย. 58 

8 โครงการประเมนิคุณภาพภายในคณะมนุษยศาสตร์  Nu-มน-01-35 70,000  คุณวิไลพร/คุณเรอืนขวัญ ต.ค. 57 - ก.ย. 58 
9 โครงการติดตามการด าเนินงานประกนัคุณภาพ Nu-มน-01-36 30,000  คุณวิไลพร/คุณเรอืนขวัญ ต.ค. 57 - ก.ย. 58 
10 โครงการคลีนิคประกันคุณภาพ Nu-มน-01-37 20,000  คุณวิไลพร/คุณเรอืนขวัญ ต.ค. 57 - ก.ย. 58 
11 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ"เสรมิสร้างความรู้ความเข้าใจ

ตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา" 
Nu-มน-01-38 580,000 คุณวิไลพร/คุณเรอืนขวัญ ต.ค. 57 - ก.ย. 58 

12 โครงการศึกษาดูงานด้านประกันคณุภาพ Nu-มน-01-39 40,000 คุณวิไลพร/คุณเรอืนขวัญ ต.ค. 57 - ก.ย. 58 
13 โครงการอบรมของบุคลากร (อบรม Thai Jo) Nu-มน-01-40 50,000 คุณวิไลพร/คุณเรอืนขวัญ ต.ค. 57 - ก.ย. 58 
14 โครงการรายงาน ติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการ

ประจ าปี 
Nu-มน-01-43 6,000 คุณกาญจนา ต.ค. 57 - ก.ย. 58 

15 โครงการจัดท างบประมาณและแผนปฏิบัติการประจ าปี Nu-มน-01-44 7,000 คุณกาญจนา/สริกิาญน ์ เม.ย.-ก.ย. 58 
16 โครงการบริหารจัดการความเสี่ยง Nu-มน-01-46 5,000 คุณสิริกาญน ์ ต.ค. 57 - ก.ย. 58 
17 โครงการวารสารมนุษยศาสตร ์ Nu-มน-01-41 60,000 คุณเรอืนขวัญ ต.ค. 57 - ก.ย. 58 

งานบริการการศกึษา 

18 โครงการบริหารจัดการหลกัสูตร ปริญญาตรี/โท/เอก Nu-มน-01-10 3,700,000 รองฯ วิชาการ ต.ค.57-ก.ย.58 
19 โครงการพัฒนา และปรับปรุงระบบกลไกการบริหาร

จัดการหลักสูตร 
Nu-มน-01-11 100,000 รองฯ วิชาการ ต.ค. 57 - ก.ย. 58 

20 โครงการสนับสนุนการจัดท าหลักสูตรและการปรับปรุง
หลักสูตรเพื่อเป็นไปตามกรอบมาตรฐาน TQF  

Nu-มน-01-12 100,000 รองฯ วิชาการ ต.ค. 57 - ก.ย. 58 

21 โครงการสหกจิศึกษา Nu-มน-01-15 200,000 คุณพิศมัย ต.ค. 57 - ก.ย. 58 
22 โครงการประเมนิผลการจัดการเรียนการสอนและสิ่ง

สนับสนุนการเรียนรู ้
Nu-มน-01-16 50,000 คุณพิศมัย/มาโนช/คนมั

พร 
ต.ค. 57 - ก.ย. 58 

23 โครงการสนับสนุนการเตรียมความพร้อมด้านวิชาชีพ Nu-มน-01-17 70,000 คุณพิศมัย ต.ค.57-ก.ย.58 
24 โครงการส่งเสริมการพฒันาทักษะความรู้ด้านภาษา Nu-มน-01-18 20,000 รองฯ วิชาการ ต.ค. 57 - ก.ย. 58 
25 โครงการพัฒนาศักยภาพนสิิตด้านวิชาการและคุณลักษณะ

บัณฑิตด้านวิชาชีพ 
Nu-มน-01-19 25,000 คุณพิศมัย ต.ค. 57 - ก.ย. 58 

26 โครงการสนับสนุนการให้บรกิารทางวชิาการ Nu-มน-01-20 15,000 รองฯ วิชาการ ต.ค. 57 - ก.ย. 58 
27 โครงการติดตามคุณภาพบัณฑิต Nu-มน-01-21 15,000 คุณภาคิไนย พ.ย.57-เม.ย. 58 
28 โครงการพัฒนาและติดตามการบริหารงานและการ

ด าเนนิงานด้านบรกิารการศกึษา 
Nu-มน-01-22 40,000 คุณพิศมัย ต.ค. 57 - ก.ย. 58 

29 โครงการเสริมสร้างสมรรถนะของบุคลากร Nu-มน-01-23 150,000 คุณพิศมัย ต.ค. 57 - ก.ย. 58 
30 โครงการสนับสนุนการประชาสมัพันธ์ Nu-มน-01-24 60,000 คุณมาโนช ต.ค. 57 - ก.ย. 58 
31 โครงการบริหารจัดการหลกัสูตร ปริญญาตรี/โท/เอก Nu-มน-01-10 3,700,000 รองฯ วิชาการ ต.ค.57-ก.ย.58 
32 
 
 

โครงการพัฒนา และปรับปรุงระบบกลไกการบริหาร
จัดการหลักสูตร 

Nu-มน-01-11 100,000 รองฯ วิชาการ ต.ค. 57 - ก.ย. 58 



 

 

ล าดับ
โครงการ 

ชื่อโครงการ รหัสโครงการ 
งบประมาณ 

ที่ต้ังไว้ 
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

ระยะเวลา
ด าเนินโครงการ 

งานวิจัยและบริการวิชาการ 

33 โครงการจัดท าเอกสารความรูเ้กี่ยวกับงานวจิัยและบรกิาร
วิชาการ 

Nu-มน-01-29 20,000 คุณพรภุชร ี ต.ค. 57 - ก.ย. 58 

34 โครงการจัดท าเอกสารเชิงวิชาการ สังเคราะห์งานวิจัย
มนุษยวิเทศคด ี

Nu-มน-01-30 30,000 คุณพรภุชร ี ต.ค. 57 - ก.ย. 58 

35 โครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมอื Nu-มน-01-33 300,000 คุณมณีนุช ต.ค. 57 - ก.ย. 58 
36 โครงการจดหมายข่าวเพือ่การประชาสัมพนัธ์คณะฯ 

"สุวรรณภิงคาร" 
Nu-มน-01-31 48,000 คุณสุรีย์พร ต.ค. 57 - ก.ย. 58 

37 โครงการสนับสนุนค่าใชจ้่ายในการน าเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติและนานาชาต ิ

Nu-มน-01-25 150,000 คุณพรภุชร ี ต.ค. 57 - ก.ย. 58 

38 โครงการคลีนิควิจัย Nu-มน-01-26 25,000 คุณพรภุชร ี ต.ค. 57 - ก.ย. 58 
39 โครงการน าเสนอ/จัดแสดงงานวจิัยและงานสร้างสรรค์

คณะมนุษยศาสตร ์
Nu-มน-01-27 40,000 คุณพรภุชร ี ต.ค. 57 - ก.ย. 58 

40 โครงการสนับสนุนทุนวิจัยส าหรับบุคลากรคณะ
มนุษยศาสตร ์

Nu-มน-01-28 50,000 คุณพรภุชร ี ต.ค. 57 - ก.ย. 58 

41 โครงการให้ความรู้การคุ้มครองสทิธิ์งานวิจยัและนวัตกรรม Nu-มน-01-33 10,000 คุณมณีนุช ต.ค. 57 - ก.ย. 58 
42 โครงการบรกิารวิชาการสู่สังคม Nu-มน-01-32 320,000 รองฯ วิจัย+รองฯ 

วิชาการ+รองฯ กิจการ
นิสิต 

ต.ค. 57 - ก.ย. 58 

43 โครงการบรกิารวิชาการสู่สังคม Nu-มน-01-34 20,000 คุณมณีนุช ต.ค. 57 - ก.ย. 58 

งานกิจการนิสิตและศษิย์เก่า 

44 โครงการส่งเสริมด้านวิชาการและทกัษะชีวติ Nu-มน-01-48 161,100 รองฯ กิจการนิสิต ต.ค. 57 - ก.ย. 58 
45 โครงการแนะน านอ้งพรอ้มให้ค าปรกึษา Nu-มน-01-49 0 คุณธีรนัย ต.ค. 57 - ก.ย. 58 
46 โครงการกองทุนสวัสดิการนิสติและการจ้างงานนิสิต Nu-มน-01-50 15,000 คุณธีรนัย ต.ค. 57 - ก.ย. 58 
47 โครงการสร้างเสรมิและพัฒนาศิษย์เก่า Nu-มน-01-51 18,000 รองฯ กิจการนิสิต ต.ค. 57 - ก.ย. 58 
48 โครงการท านุ บ ารงุ ศิลปะและวัฒนธรรม Nu-มน-01-52 48,000 รองฯ กิจการนิสิต ต.ค. 57 - ก.ย. 58 
49 โครงการเฉลิมพระเกียรตมิิ่งขวญัประชา Nu-มน-01-53 1,000 คุณวรวทิย์ ธ.ค. 57,ส.ค. 58 

ภาควิชาภาษาไทย 

50 โครงการพัฒนาศักยภาพในการวิจัย Nu-มน-02-54 26,400 หัวหน้าภาควิชา ต.ค.57-ส.ค.58 
51 โครงการสัมมนาก่อน-หลังฝึกงาน Nu-มน-02-55 10,000 หัวหน้าภาควิชา ต.ค.57-ส.ค.58 
52 โครงการเชญิวทิยากรให้ความรูแ้กน่ิสิตปรญิญาตรี Nu-มน-02-57 25,100 หัวหน้าภาควิชา ม.ค.-ก.ย. 58 
53 โครงการส่งเสริมด้านวิชาการและทกัษะชีวติ Nu-มน-02-58 32,000 หัวหน้าภาควิชา ต.ค.57-ส.ค.58 

ภาควิชาภาษาศาสตร์ 

54 โครงการน าเสนอผลงานนิสิต Nu-มน-03-60 3,000 หัวหน้าภาควิชา ธ.ค. 57-ส.ค. 58 
55 โครงการประเมนิผลหลักสตูร ระดับปรญิญาโท/เอก 

สาขาวิชาภาษาศาสตร ์
Nu-มน-03-61 0 หัวหน้าภาควิชา เม.ย.-ก.ย. 58 

56 โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม Nu-มน-03-62 0 หัวหน้าภาควิชา ส.ค.-58 
57 โครงการส่งเสริมด้านวิชาการและทกัษะชีวติ Nu-มน-03-63 23,000 หัวหน้าภาควิชา ต.ค.57-ส.ค.58 

ภาควิชาภาษาอังกฤษ 

58 โครงการพัฒนาวิชาการ และวิจัย แก่นิสติระดับ
บัณฑิตศึกษา 

Nu-มน-05-70 24,000 หัวหน้าภาควิชา ต.ค. 57-ก.ย. 58 

59 โครงการส่งเสริมด้านวิชาการและทกัษะชีวติ Nu-มน-05-73 52,000 ดร.ท ารงลกัษณ ์/อ.พัฒน ์ ต.ค. 57-ก.ย. 58 
60 โครงการท านุ บ ารงุ ศิลปะและวัฒนธรรม Nu-มน-05-75 5,000 อ.พัฒน ์ ส.ค.-58 

ภาควิชาภาษาตะวันตก 

61 โครงการศึกษาดูงานส าหรับุคลากร Nu-มน-06-76 25,000 หัวหน้าภาควิชา ต.ค.57-ก.ย.58 
62 โครงการส่งเสริมด้านวิชาการและทกัษะชีวติ Nu-มน-06-78 41,000 หัวหน้าภาควิชา ต.ค.57-ก.ย.58 
63 โครงการบรกิารวิชาการ Nu-มน-06-79 20,000 หัวหน้าภาควิชา ต.ค.57-ก.ย.58 



 

 

ล าดับ
โครงการ 

ชื่อโครงการ รหัสโครงการ 
งบประมาณ 

ที่ต้ังไว้ 
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

ระยะเวลา
ด าเนินโครงการ 

64 โครงการท านุ บ ารงุ ศิลปะและวัฒนธรรม Nu-มน-06-80 2,000 หัวหน้าภาควิชา ต.ค.57-ก.ย.58 

ภาควิชาภาษาตะวันออก 

65 โครงการส่งเสริมด้านวิชาการและทกัษะชีวติ Nu-มน-07-83 169,910 รองหัวหน้าภาคฝ่าย
กิจกรรมนิสติ/สาขาวิชา 

ต.ค. 57-ก.ย.58 

ภาควิชาศิลปะการแสดง 

66 โครงการสหกจิศึกษาและฝกึงาน Nu-มน-08-86 1,000 หัวหน้าภาควิชา ต.ค.57-ก.ย.58 
67 โครงการส่งเสริมด้านวิชาการและทกัษะชีวติ Nu-มน-08-88 25,500  หัวหน้าภาควิชา ต.ค. 57-ก.ย. 58 
68 โครงการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม Nu-มน-08-89 20,000  หัวหน้าภาควิชา ต.ค.57-ก.ย.58 

ภาควิชาดนตรีวิทยา 

69 โครงการจัดท าและทบทวนแผนกลยุทธ์/   แผน
ยุทธศาสตร ์

Nu-มน-09-90 0 หัวหน้าภาควิชา ต.ค.57-ก.ย.58 

70 โครงการประมวลความรู้ความสามารถ(ป.ตรี/โท/เอก) Nu-มน-09-91 1,000 หัวหน้าภาควิชา ต.ค.57-ก.ย.58 
71 โครงการน าเสนอผลงานทางวิชาการของบนิสิต Nu-มน-09-92 4,000 หัวหน้าภาควิชา ต.ค.57-ก.ย.58 
72 โครงการสหกจิศึกษาและฝกึงาน Nu-มน-09-93 0 หัวหน้าภาควิชา ต.ค.57-ก.ย.58 
73 โครงการศึกษาดูงานส าหรับนิสิต ระดับปรญิญาตร ี Nu-มน-09-94 39,500 หัวหน้าภาควิชา ต.ค.57-ก.ย.58 
74 โครงการสนับสนุนกระบวนการรับนิสิต Nu-มน-09-95 5,000 หัวหน้าภาควิชา ต.ค.57-ก.ย.58 
75 โครงการจัดการความรู้(KM)  Nu-มน-09-96 5,000 หัวหน้าภาควิชา ต.ค.57-ก.ย.58 
76 โครงการส่งเสริมด้านวิชาการและทกัษะชีวิต Nu-มน-09-97 8,000 หัวหน้าภาควิชา ต.ค.57-ก.ย.58 
77 โครงการส่งเสริมด้านบ าเพญ็ประโยชน์และรักษา

สิ่งแวดลอ้ม 
Nu-มน-09-98 2,000 หัวหน้าภาควิชา ต.ค.57-ก.ย.58 

78 โครงการบรกิารวิชาการ Nu-มน-09-99 3,000 หัวหน้าภาควิชา ต.ค.57-ก.ย.58 
79 โครงการส่งเสริมวันส าคัญทางศาสนา Nu-มน-09-100 0 หัวหน้าภาควิชา ต.ค.57-ก.ย.58 

สถานพัฒนาการเรียนรู้ภาษาเมยีนมาร์ 

80 โครงการสัมมนาทางวิชาการ Nu-มน-10-102 20,000 ผศ.วิรัช ก.ค.-58 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ความเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย แผนยุทธศาสตร์           

คณะมนุษยศาสตร์พ.ศ. 2555-2559 และ
โครงการ/กิจกรรม ในแผนปฏิบตัิการ

ประจ าปี พ.ศ. 2558 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ความเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย แผนยุทธศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์พ.ศ. 2555-2559 และโครงการ/กิจกรรม ในแผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2557 

ล าดับ
โครงการ 

ชื่อโครงการ รหัสโครงการ 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว ้
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ระยะเวลาด าเนิน
โครงการ 

ความ
สอดคล้อง
กับพันธกิจ 

ยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร ์ 
พ.ศ. 2555-2559 

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร  
ฉบับที่ 11 

ประเด็น
ยุทธศาสตร ์  กลยุทธ ์ มาตรการ 

ประเด็น  
ยุทธศาสตร ์  กลยุทธ ์ มาตรการ 

งานธุรการ        
1 โครงการทนุพัฒนาบุคลากร Nu-มน-01-001 100,000 คุณโสภาพรรณ ต.ค. 57 - ก.ย. 58 5/1 6 2 3 4/2 1/1 1.1/1.3/1.7 

2 โครงการเสริมสร้างสุขภาพบุคลากร Nu-มน-01-002 95,000 รองฯ บริหาร ธ.ค.57-เม.ย. 58 5 6 2 2 4 1 1 

3 โครงการเสริมสร้างสมรรถนะของบุคลากร Nu-มน-01-003 300,000 คุณพฤศภัทร เม.ย.-58 5 6 2 3 4 1 1.1/1.3 

4 โครงการประชุม/อบรม/สัมมนา บุคลากร Nu-มน-01-004 60,000 คุณวิมลมาศ ต.ค. 57 - ก.ย. 58 5 6 2 3 4 1 1.1/1.3 

5 โครงการประเมนิศักยภาพผู้บริหาร/บุคลากร Nu-มน-01-005 13,000 หน.สนง.เลขานุการคณะ ม.ค. -ส.ค. 58 5 6 2 1/2 4 1/2 1.2/ 2.1 

6 โครงการพัฒนาคุณภาพองค์กร Nu-มน-01-006 125,000 รองฯ บริหาร ต.ค.57-ก.ย.58 5 6 2 2 4 2 6 

7 โครงการอบรมเพือ่ความปลอดภัยขององคก์ร Nu-มน-01-007 25,000 คุณมานพ มี.ค.-58 5 6 2 2 4 2 6 

8 โครงการจัดท าพัฒนาฐานขอ้มูล Nu-มน-01-008 20,000 รองฯ บริหาร ต.ค.57-ก.ย.58 5 6 1 1 4 2 7/8 

9 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ Nu-มน-01-009 80,000 รองฯ บริหาร ต.ค.57-ก.ย.58 5 6 1 1 4 2 7/8 

งานนโยบายและแผน 

10 โครงการประเมนิคุณภาพภายในระดับภาควิชา(ระดับ
หลักสูตร) 

Nu-มน-01-35                
40,000  

คุณวิไลพร/คุณเรอืนขวัญ ต.ค. 57 - ก.ย. 58 5 7 1 1 4 2 1 

11 โครงการประเมนิคุณภาพภายในคณะมนุษยศาสตร์  Nu-มน-01-36                
70,000  

คุณวิไลพร/คุณเรอืนขวัญ ต.ค. 57 - ก.ย. 58 5 7 1 1 4 2 1 

12 โครงการติดตามการด าเนินงานประกนัคุณภาพ Nu-มน-01-37                
30,000  

คุณวิไลพร/คุณเรอืนขวัญ ต.ค. 57 - ก.ย. 58 5 7 1 1 4 2 1 

13 โครงการคลีนิคประกันคุณภาพ Nu-มน-01-38                
20,000  

คุณวิไลพร/คุณเรอืนขวัญ ต.ค. 57 - ก.ย. 58 5 7 1 1 4 2 1 

14 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ"เสรมิสร้างความรู้ความ
เข้าใจตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศกึษา" 

Nu-มน-01-39 580,000 คุณวิไลพร/คุณเรอืนขวัญ ต.ค. 57 - ก.ย. 58 5 7 1 1 4 2 1 

15 โครงการศึกษาดูงานด้านประกันคณุภาพ Nu-มน-01-40 40,000 คุณวิไลพร/คุณเรอืนขวัญ ต.ค. 57 - ก.ย. 58 5 7 1 1 4 2 1 

16 โครงการอบรมของบุคลากร (อบรม Thai Jo) Nu-มน-01-41 50,000 คุณวิไลพร/คุณเรอืนขวัญ ต.ค. 57 - ก.ย. 58 5 7 1 1 4 2 1 

17 โครงการรายงาน ติดตามและประเมินผลแผนกลยุทธ์ Nu-มน-01-42 3,000 กาญจนา ต.ค. - ธ.ค. 57 5 6 2 4 4 3 1 
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ยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร ์ 
พ.ศ. 2555-2559 

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร  
ฉบับที่ 11 

ประเด็น
ยุทธศาสตร ์  กลยุทธ ์ มาตรการ 

ประเด็น  
ยุทธศาสตร ์  กลยุทธ ์ มาตรการ 

18 โครงการรายงาน ติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติ
การประจ าปี 

Nu-มน-01-43 6,000 กาญจนา ต.ค. 57 - ก.ย. 58 5 6 2 4 4 3 1 

19 โครงการจัดท างบประมาณและแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี 

Nu-มน-01-44 7,000 กาญจนา/สริิกาญน ์ เม.ย.-ก.ย. 58 5 6 2 4 4 3 1 

20 โครงการจัดท ารายงานประจ าปี Nu-มน-01-45 40,000 กาญจนา ต.ค.57-มิ.ย.58 5    4 2 2 

21 โครงการบริหารจัดการความเสี่ยง Nu-มน-01-46 5,000 สิริกาญน ์ ต.ค. 57 - ก.ย. 58 5    4 3 3 

22 โครงการติดตามคุณภาพบัณฑิต Nu-มน-01-47 15,000 กาญจนา/สริิกาญน ์ พ.ย.57-เม.ย. 58 1 2 1 1    

23 โครงการวารสารมนุษยศาสตร ์ Nu-มน-01-48 60,000 คุณเรอืนขวัญ ต.ค. 57 - ก.ย. 58 3 2 2  1 4 4.1/4.3 

งานบริการการศกึษา 

24 โครงการบริหารจัดการหลกัสูตร ปริญญาตรี/โท/เอก Nu-มน-01-10 3,700,000 รองฯ วิชาการ ต.ค.57-ก.ย.58 1 2 2 1 2 3 3 

25 โครงการพัฒนา และปรับปรุงระบบกลไกการบริหาร
จัดการหลักสูตร 

Nu-มน-01-11 100,000 รองฯ วิชาการ ต.ค. 57 - ก.ย. 58 1 2 2 1 2 3 3 

26 โครงการสนับสนุนการจัดท าหลักสูตรและการ
ปรับปรุงหลักสูตรเพือ่เป็นไปตามกรอบมาตรฐาน TQF  

Nu-มน-01-12 100,000 รองฯ วิชาการ ต.ค. 57 - ก.ย. 58 1 2 2 1 2 3 3 

27 โครงการสหกจิศึกษา Nu-มน-01-13 200,000 พิศมัย ต.ค. 57 - ก.ย. 58 1 2 3 3 2 2 1 

28 โครงการประเมนิผลการจัดการเรียนการสอนและสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู ้

Nu-มน-01-14 50,000 พิศมัย/มาโนช/คนมัพร ต.ค. 57 - ก.ย. 58 1/5 2 4 4 4 1 2 

29 โครงการสนับสนุนการเตรียมความพร้อมด้านวิชาชีพ Nu-มน-01-15 70,000 พิศมัย ต.ค.57-ก.ย.58 1 3 3 3 2 4 2 

30 โครงการส่งเสริมการพฒันาทักษะความรู้ด้านภาษา Nu-มน-01-16 20,000 รองฯ วิชาการ ต.ค. 57 - ก.ย. 58 1 3 3 1 2 4 2 

31 โครงการพัฒนาศักยภาพนสิิตด้านวิชาการและ
คุณลักษณะบัณฑิตด้านวิชาชีพ 

Nu-มน-01-17 25,000 พิศมัย ต.ค. 57 - ก.ย. 58 1 3 3 3 2 4 2 

32 โครงการสนับสนุนการให้บรกิารทางวชิาการ Nu-มน-01-18 15,000 รองฯ วิชาการ ต.ค. 57 - ก.ย. 58 1 3 3 3 2 4 2 

33 โครงการติดตามคุณภาพบัณฑิต Nu-มน-01-19 15,000 คุณภาคิไนย พ.ย.57-เม.ย. 58 1 2 1 1    

34 โครงการพัฒนาและติดตามการบริหารงานและการ
ด าเนนิงานด้านบรกิารการศกึษา 

Nu-มน-01-20 40,000 พิศมัย ต.ค. 57 - ก.ย. 58 5 6 2 3 4 1 2 
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ยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร ์ 
พ.ศ. 2555-2559 

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร  
ฉบับที่ 11 

ประเด็น
ยุทธศาสตร ์  กลยุทธ ์ มาตรการ 

ประเด็น  
ยุทธศาสตร ์  กลยุทธ ์ มาตรการ 

35 โครงการเสริมสร้างสมรรถนะของบุคลากร Nu-มน-01-21 150,000 พิศมัย ต.ค. 57 - ก.ย. 58 5 6 2 3 4 1 1.1/1.3 

36 โครงการสนับสนุนการประชาสมัพันธ์ Nu-มน-01-22 60,000 มาโนช ต.ค. 57 - ก.ย. 58 1/5 6 2 2 4 2 2 

งานวิจัยและบริการวิชาการ 

37 โครงการจัดท าเอกสารความรูเ้กี่ยวกับงานวจิัยและ
บริการวิชาการ 

Nu-มน-01-23 20,000 คุณพรภุชร ี ต.ค. 57 - ก.ย. 58 2 1 4 1 1 3 3 

38 โครงการจัดท าเอกสารเชิงวิชาการ สังเคราะห์งานวิจัย
มนุษยวิเทศคด ี

Nu-มน-01-24 30,000 คุณพรภุชร ี ต.ค. 57 - ก.ย. 58 2 1 4 1 1 3 3 

39 โครงการจดหมายข่าวเพือ่การประชาสัมพนัธ์คณะฯ 
"สุวรรณภิงคาร" 

Nu-มน-01-25 48,000 คุณสุรีย์พร ต.ค. 57 - ก.ย. 58 1 6 2 2 4 2 2 

40 โครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมอื Nu-มน-01-26 300,000 คุณมณีนุช ต.ค. 57 - ก.ย. 58 1 6 4 3 4 2 2 

41 โครงการสนับสนุนค่าใชจ้่ายในการน าเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติและนานาชาต ิ

Nu-มน-01-27 150,000 คุณพรภุชร ี ต.ค. 57 - ก.ย. 58 2 2 3 3 1 1 3 

42 โครงการคลีนิควิจัย Nu-มน-01-28 25,000 คุณพรภุชร ี ต.ค. 57 - ก.ย. 58 2 2 3 1 1 1 3 

43 โครงการน าเสนอ/จัดแสดงงานวจิัยและงาน
สร้างสรรค์คณะมนุษยศาสตร ์

Nu-มน-01-29 40,000 คุณพรภุชร ี ต.ค. 57 - ก.ย. 58 2 2 2 4 1 1 3 

44 โครงการสนับสนุนทุนวิจัยส าหรับบุคลากร           
คณะมนุษยศาสตร ์

Nu-มน-01-30 50,000 คุณพรภุชร ี ต.ค. 57 - ก.ย. 58 2 2 3 3 1 1 3 

45 โครงการให้ความรู้การคุ้มครองสทิธิ์งานวิจยัและ
นวัตกรรม 

Nu-มน-01-32 10,000 คุณมณีนุช ต.ค. 57 - ก.ย. 58  2 1 3 1 1 1 3 

46 โครงการบรกิารวิชาการสู่สังคม Nu-มน-01-33 320,000 รองฯ วิจัย+รองฯ วิชา 
การ+รองฯ กจิการนสิิต 

ต.ค. 57 - ก.ย. 58 3 2 2  1 4 4.1/4.3 

47 โครงการบรกิารวิชาการสู่สังคม Nu-มน-01-34 20,000 คุณมณีนุช ต.ค. 57 - ก.ย. 58 3 2 2  1 4 4.1/4.3 

งานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพนัธ์ 

48 โครงการส่งเสริมด้านวิชาการและทกัษะชีวติ Nu-มน-01-49 161,100 รองฯ กิจการนิสิต ต.ค. 57 - ก.ย. 58 1 3 3 3 2 4 2 

49 โครงการแนะน านอ้งพรอ้มให้ค าปรกึษา Nu-มน-01-50 0 คุณธีรนัย ต.ค. 57 - ก.ย. 58 1 3 3 3 2 4 3 
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50 โครงการกองทุนสวัสดิการนิสติและการจ้างงานนิสิต Nu-มน-01-51 15,000 คุณธีรนัย ต.ค. 57 - ก.ย. 58 1 3 3 3 2 4 2 

51 โครงการสร้างเสรมิและพัฒนาศิษย์เก่า Nu-มน-01-52 18,000 รองฯ กิจการนิสิต ต.ค. 57 - ก.ย. 58 1 1 1 3 3 1 1.2/1.3/1.4 

52 โครงการท านุ บ ารงุ ศิลปะและวัฒนธรรม Nu-มน-01-52 48,000 รองฯ กิจการนิสิต ต.ค. 57 - ก.ย. 58 4 5 5 1 2 4 2 

53 โครงการเฉลิมพระเกียรตมิิ่งขวญัประชา Nu-มน-01-53 1,000 คุณวรวทิย์ ธ.ค. 57,ส.ค. 58 4 6 6 2 2 4 2 

ภาควิชาภาษาไทย 

54 โครงการพัฒนาศักยภาพในการวิจัย Nu-มน-02-54 26,400 หัวหน้าภาควิชา ต.ค.57-ส.ค.58 5/1 7 1 4 4/1 1/2 1.1/2.4 

55 โครงการสัมมนาก่อน-หลังฝึกงาน Nu-มน-02-55 10,000 หัวหน้าภาควิชา ต.ค.57-ส.ค.58 1 2 3 5 2 2 2 

56 โครงการน าเสนอผลงานทางวิชาการของนิสติ ระดับ
ปริญญาตรี/โท/เอก 

Nu-มน-02-56 6,000 หัวหน้าภาควิชา ม.ค.-มิ.ย.58 1 2 3 6 2 2 4 

57 โครงการเชญิวทิยากรให้ความรูแ้กน่ิสิตปรญิญาตร ี Nu-มน-02-57 25,100 หัวหน้าภาควิชา ม.ค.-ก.ย. 58 1 2 2  2 2 2 

58 โครงการส่งเสริมด้านวิชาการและทกัษะชีวติ Nu-มน-02-58 32,000 หัวหน้าภาควิชา ต.ค.57-ส.ค.58 1 2 3 5 2 2 4 

59 โครงการบรกิารวิชาการสืบสานภาษาและวรรณคดี Nu-มน-02-59 5,000 อ.วรารัชต ์ ต.ค.-57 3 2 2  1 4 4.1/4.3 

 ภาควิชาภาษาศาสตร์ 

60 โครงการน าเสนอผลงานนิสิต Nu-มน-03-60 3,000 หัวหน้าภาควิชา ธ.ค. 57-ส.ค. 58 1 2 3 6 2 2 4 

61 โครงการประเมนิผลหลักสตูร ระดับปรญิญาโท/เอก 
สาขาวิชาภาษาศาสตร ์

Nu-มน-03-61 0 หัวหน้าภาควิชา เม.ย.-ก.ย. 58 1 2 1 1 2 3 3 

62 โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม Nu-มน-03-62 0 หัวหน้าภาควิชา ส.ค.-58 1 2 2 3 2 4 2 

63 โครงการส่งเสริมด้านวิชาการและทกัษะชีวติ Nu-มน-03-63 23,000 หัวหน้าภาควิชา ต.ค.57-ส.ค.58 1 2 3 4 2 4 2 

64 โครงการบรกิารวิชาการภาควิชาภาษาศาสตร ์ Nu-มน-03-64 4,000 หัวหน้าภาควิชา ธ.ค.57-มี.ค.58 3 2 3 4 2 4 2 

  ภาควิชาวรรณคดีและคติชนวทิยา 

65 โครงการส ารวจความพึงพอใจของนิสิตชัน้ปีสุดท้าย 
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวชิาคติชน
วิทยา) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556 

Nu-มน-04-65 0 หัวหน้าภาควิชา มี.ค.-58 1 2 1 1 2 3 3 

66 โครงการสร้างเสรมิสมรรถนะของบุคลากร  Nu-มน-04-66 5,000 หัวหน้าภาควิชา พ.ย.-57 5 6 2 3 4 1 1.1/1.3 
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ยุทธศาสตร ์  กลยุทธ ์ มาตรการ 

67 โครงการสร้างเสรมิการประกอบอาชีพ ส่งเสริมทกัษะ
การได้รับการจ้างงาน ภาควิชาวรรณคดีและคติชน
วิทยา 

Nu-มน-04-67 5,500 หัวหน้าภาควิชา มี.ค.-58 1 2 3 4 2 4 2 

68 โครงการฝกึปฏิบัติงานภาคสนามตามระเบียบวิธีคติ
ชนวทิยา  

Nu-มน-04-68 5,000 ดร.แคทรียา  ต.ค.-พ.ย. 57 1 2 3 4 2 4 2 

69 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการประกอบพิธีกรรม
และศาสนพธิ ี

Nu-มน-04-69 14,500 ดร.อรอุษา   17-18 ม.ค. 58 4 5 5 1 2 4 2 

 ภาควิชาภาษาอังกฤษ 

70 โครงการพัฒนาวิชาการ และวิจัย แก่นิสติระดับ
บัณฑิตศึกษา 

Nu-มน-05-70 24,000 หัวหน้าภาควิชา ต.ค. 57-ก.ย. 58 1 2 3 4 2 4 2 

71 โครงการสหกจิศึกษาและฝกึงาน Nu-มน-05-71 10,000 อ.พัฒน ์ ธ.ค. 57/พ.ค. 58 1 2 3 5 2 2 2 

72 โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสตูรระดับปริญญา
เอก สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

Nu-มน-05-72 14,000 หัวหน้าภาควิชา ม.ค.-58 1 2 2 1 2 3 3 

73 โครงการส่งเสริมด้านวิชาการและทกัษะชีวติ Nu-มน-05-73 52,000 ดร.ท ารงลกัษณ์ /อ.พัฒน ์ ต.ค. 57-ก.ย. 58 1 2 3 4 2 4 2 

74 โครงการบรกิารวิชาการ Nu-มน-05-74 5,000 อ.พัฒน ์ ม.ค.-58 3 2 2  1 4 1/3 

75 โครงการท านุ บ ารงุ ศิลปะและวัฒนธรรม Nu-มน-05-75 5,000 อ.พัฒน ์ ส.ค.-58 4 5 5 1 2 4 2 

ภาควิชาภาษาตะวันตก 

76 โครงการศึกษาดูงานส าหรับุคลากร Nu-มน-06-76 25,000 หัวหน้าภาควิชา ต.ค.57-ก.ย.58 5 6 2 3 4 1 1/3 

77 โครงการสหกจิศึกษาและฝกึงาน Nu-มน-06-77 40,000 หัวหน้าภาควิชา ธ.ค.57,เม.ย.-พ.ค.58 1 2 3 5 2 2 2 

78 โครงการส่งเสริมด้านวิชาการและทกัษะชีวติ Nu-มน-06-78 41,000 หัวหน้าภาควิชา ต.ค.57-ก.ย.58 1 2 3 4 2 4 2 

79 โครงการบรกิารวิชาการ Nu-มน-06-79 20,000 หัวหน้าภาควิชา ต.ค.57-ก.ย.58 3 2 2  1 4 1/3 

80 โครงการท านุ บ ารงุ ศิลปะและวัฒนธรรม Nu-มน-06-80 2,000 หัวหน้าภาควิชา ต.ค.57-ก.ย.58 4 5 5 1 2 4 2 

ภาควิชาภาษาตะวันออก 

81 โครงการเพิม่พูนความรู้ด้านวิชาการและวิจยัแก่
บุคลากรภาควิชา 

Nu-มน-07-81 15,000 รองหัวหน้าภาคฝ่าย
วิชาการ 

ต.ค.-57 1 2 3 4 2/1 4/1 2/1.3 



 

 

ล าดับ
โครงการ 

ชื่อโครงการ รหัสโครงการ 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว ้
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ระยะเวลาด าเนิน
โครงการ 

ความ
สอดคล้อง
กับพันธกิจ 

ยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร ์ 
พ.ศ. 2555-2559 

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร  
ฉบับที่ 11 

ประเด็น
ยุทธศาสตร ์  กลยุทธ ์ มาตรการ 

ประเด็น  
ยุทธศาสตร ์  กลยุทธ ์ มาตรการ 

82  โครงการประกนัคุณภาพการศกึษา Nu-มน-07-82 0 รองหัวหน้าภาคฝ่าย
วิชาการ 

ต.ค.57-มี.ค. 58 5 7 1 1 4 2 1 

83 โครงการส่งเสริมด้านวิชาการและทกัษะชีวติ Nu-มน-07-83 169,910 รองหัวหน้าภาคฝ่าย
กิจกรรมนิสติ/สาขาวิชา 

ต.ค. 57-ก.ย.58 1 2 3 4 2 4 2 

84 โครงการอบรมภาษาและวัฒนธรรมสู่สงัคม Nu-มน-07-84 20,000 รองหัวหน้าภาคฝ่าย
วิชาการ 

มิ.ย.-58 3 2 2  1 4 4.1/4.3 

85 โครงการค้นคนชายแดน Nu-มน-07-85 36,640 สาขาวิชาพม่าศกึษา ก.พ.-58 3 2 2  1 4 4.1/4.3 

ภาควิชาศิลปะการแสดง 

86 โครงการสหกจิศึกษาและฝกึงาน Nu-มน-08-86 1,000 หัวหน้าภาควิชา ต.ค.57-ก.ย.58 1 2 3 5 2 2 2 

87 โครงการศึกษาดูงานส าหรับอาจารย์และนิสติ Nu-มน-08-87 20,000 หัวหน้าภาควิชา ม.ค.-58 5/1 6 2 3 4/2 1/1 1/2 

88 โครงการส่งเสริมด้านวิชาการและทกัษะชีวติ Nu-มน-08-88 25,500   ต.ค. 57-ก.ย. 58 1 2 3 4 2 4 2 

89 โครงการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม Nu-มน-08-89 20,000   ต.ค.57-ก.ย.58 4 5 5 1 2 2 4 

2 ภาควิชาดนตรีวิทยา 

90 โครงการจัดท าและทบทวนแผนกลยุทธ์/    
แผนยุทธศาสตร ์

Nu-มน-09-90 0 หัวหน้าภาควิชา ต.ค.57-ก.ย.58 5 6 2 4 4 3 1 

91 โครงการประมวลความรู้ความสามารถ(ป.ตรี/โท/เอก) Nu-มน-09-91 1,000 หัวหน้าภาควิชา ต.ค.57-ก.ย.58 1 2 2  2 2 2 

92 โครงการน าเสนอผลงานทางวิชาการของบนิสิต Nu-มน-09-92 4,000 หัวหน้าภาควิชา ต.ค.57-ก.ย.58 1 2 3 6 2 2 4 

93 โครงการสหกจิศึกษาและฝกึงาน Nu-มน-09-93 0 หัวหน้าภาควิชา ต.ค.57-ก.ย.58 1 2 3 5 2 2 2 

94 โครงการศึกษาดูงานส าหรับนิสิต ระดับปรญิญาตร ี Nu-มน-09-94 39,500 หัวหน้าภาควิชา ต.ค.57-ก.ย.58 1 2 3 4 2 4 2 

95 โครงการสนับสนุนกระบวนการรับนิสิต Nu-มน-09-95 5,000 หัวหน้าภาควิชา ต.ค.57-ก.ย.58 1 2 1 3 2 2 1 

96 โครงการจัดการความรู้(KM)  Nu-มน-09-96 5,000 หัวหน้าภาควิชา ต.ค.57-ก.ย.58 5 7 1 1 4 2 1 

97 โครงการส่งเสริมด้านวิชาการและทกัษะชีวติ Nu-มน-09-97 8,000 หัวหน้าภาควิชา ต.ค.57-ก.ย.58 1 2 3 4 2 4 2 

98 โครงการส่งเสริมด้านบ าเพญ็ประโยชน์และรักษา
สิ่งแวดลอ้ม 

Nu-มน-09-98 2,000 หัวหน้าภาควิชา ต.ค.57-ก.ย.58 1 2 3 4 2 4 2 



 

 

ล าดับ
โครงการ 

ชื่อโครงการ รหัสโครงการ 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว ้
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ระยะเวลาด าเนิน
โครงการ 

ความ
สอดคล้อง
กับพันธกิจ 

ยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร ์ 
พ.ศ. 2555-2559 

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร  
ฉบับที่ 11 

ประเด็น
ยุทธศาสตร ์  กลยุทธ ์ มาตรการ 

ประเด็น  
ยุทธศาสตร ์  กลยุทธ ์ มาตรการ 

99 โครงการบรกิารวิชาการ Nu-มน-09-99 3,000 หัวหน้าภาควิชา ต.ค.57-ก.ย.58 3 2 2  1 4 4.1/4.3 

100 โครงการส่งเสริมวันส าคัญทางศาสนา Nu-มน-09-100 0 หัวหน้าภาควิชา ต.ค.57-ก.ย.58 4 5 5 1 2 4 2 

ภาควิชาปรัชญาและศาสนา 

101 โครงการบรกิารวิชาการ Nu-มน-10-101 20,000 หัวหน้าภาค ต.ค.57-เม.ย.58 3 2 2  1 4 4.1/4.3 

สถานพัฒนาการเรียนรู้ภาษาเมยีนมาร์ 

102 โครงการสัมมนาทางวิชาการ Nu-มน-10-102 20,000 ผศ.วิรัช ก.ค.-58 3 2 2  1 4 4.1/4.3 

103 โครงการบรกิารวิชาการ Nu-มน-10-103 0 ผศ.วิรัช มี.ค.-58 3 2 2  1 4 4.1/4.3 

 
 
 
 



 

 

หมายเหตุ       
 1. พันธกิจกคณะมนุษยศาสตร์ มีดังนี ้    
    1 = ด้านการเรียนการสอน    
    2 = ด้านการวิจัย    
    3 = ด้านการบริการวิชาการ    
    4 = ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม    
    5 = ด้านการบริหารจัดการ(ในกรณีโครงการดังกล่าวไม่สอดคล้องกับพันธกิจ 1-4)   
 2. ยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์ มี 7 ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี ้    
 "  1 = ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาคณะมนุษยศาสตร์ในด้านการวิจัยให้มีคุณภาพ มาตรฐาน โดยเน้น
การวิจัยในระดับท้องถิ่นภาคเหนือตอนล่างระดับประเทศและระดับนานาชาติ  

"  2 = ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบและกระบวนการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีทักษะในการ
ประกอบอาชีพ สามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงเพื่อการด ารงชีวิตในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก  
 "  3 = ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาคณะมนุษยศาสตร์ให้มีระบบในการสนับสนุนเกื้อกูลและ เป็นผู้น า
ในการบริการชุมชนท้ังในและต่างประเทศ 
 " 4 = ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาคณะมนุษยศาสตร์ให้มีระบบในการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อให้
ประชากรในพื้นที่มีความสุขอย่างยั่งยืนในวิถีการด ารงชีพและเพื่อเผยแพร่แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมระหว่างชาติ
โดยเฉพาะชาติสมาชิกอาเซียน 
 "  5 = ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาคณะมนุษยศาสตร์ให้มีระบบสานสัมพันธ์อันดีกับศิษย์เก่าเพื่อ
ร่วมกันสร้างช่ือเสียงอ านวยประโยชน์แก่ชุมชน ส่งเสริมแนะแนวทางวิชาการและอาชีพแก่นิสิตปัจจุบัน 
 " 6 = ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาคณะมนุษยศาสตร์ให้มีระบบการบริหารและการจัดการที่เอื้ออ านวย
ตอ่สวัสดิการแก่บุคลากรและนิสิตของคณะมนุษยศาสตร์ โดยยึดหลักปัญญาธรรมคารวธรรมและสามัคคีธรรม 
 "  7 = ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7  พัฒนาคณะมนุษยศาสตร์ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน ตามเกณฑ์การ
ประกันคุณภาพการศึกษาและได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานการศึกษา 
 3. ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 11 พ.ศ. 2555-2559 มีดังนี ้    
   1 = ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1 พัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวรให้มีช่ือเสียงด้านการวิจัยทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศ    
   2 = ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัมนามหาวิทยาลัยนเรศวรให้มีระบบ และกระบวนการผลิตบัณฑิตที่มี
คุณภาพ มีขดีความสามารถตามความต้องการของแหล่งจ้างงานระดับแนวหน้าของประเทศ  
   3 = ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3 พัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวรให้มีระบบความสัมพันธ์กับศิษย์เก่าอย่าง
เข้มแข็งและยั่งยืนให้เกิดผลสัมฤ?ธิ์จากการประสานประโยชน์ เพื่อให้มีส่วนร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัยและสังคม 
   4 = ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวรให้มีระบบการบริหารจัดการที่ยึดมั่นหลักธรร
มาภิบาล โดยเน้นประสิทธิภาพและความยั่งยืน 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทที่ 4 
 

การติดตามและประเมินผลแผนปฏบิัติการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

บทท่ี 4 
 

การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการ 
 
  การติดตามและประเมินผลแผนงาน/แผนปฏิบัติการเป็นกิจกรรมส าคัญที่มุ่งรวบรวม  และวิเคราะห์ข้อมูลทั้ง
ในเชิงปริมาณและคุณภาพของแผนพัฒนาการศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ และเสนอให้ผู้บริหารของคณะอย่างต่อเนื่องเป็น
ระยะๆ เพื่อตรวจสอบและประเมินประสิทธิผลของแผนงาน/แผนปฏิบัติการตามเป้าหมายและดัชนีช้ีวัดที่ก าหนด  จึงได้ก าหนด
ระบบและกลไกในการติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการประจ าปี 2558 ขึ้น เพื่อให้สามารถน าผลของการประเมินมาปรับปรุงและ
พัฒนาแผนงานในปีต่อไปให้มีประสิทธิผลเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ อาจจะต้องมีการปรับปรุงวิธีการด าเนินงานหรือปรับเปลี่ยน
เป้าหมายของกิจกรรมต่างๆ ให้เหมาะสมกับทรัพยากรหรือสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป ในระหว่างปีงบประมาณ ซึ่งการ
ติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 
  1. เพื่อรวบรวมผลการปฏิบัติงานตามแผนที่ก าหนดไว้โดยประเมินผลจากเง่ือนไขเวลาที่ควรปฏิบัติและสัมฤทธิ์
ผลตามเป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพของโครงการ/กิจกรรมต่างๆ 
  2. เพื่อต้องการทราบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานตามโครงการต่างๆ ซึ่งจะน าไปสู่การปรับ
แผนปฏิบัติการในช่วงเวลาที่เหมาะสม 
  3. เพื่อต้องการทราบสัมฤทธิ์ผลโดยรวมของแผนปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ ที่จะน าไปใช้ประโยชน์ใน
การจัดท าแผนปฏิบัติการในระยะต่อไป 
  4. เพื่อต้องการทราบขอบเขตการใช้ประโยชน์จากแผนปฏิบัติการ ในด้านการบริหารและการพัฒนา
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคณะมนุษยศาสตร์ 
 

4.1 สาระส าคัญของการติดตามและประเมินผล 
 การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะมนุษยศาสตร์ แบ่งสาระส าคัญของการติดตามและประเมินผลเป็น             
5 ส่วน ดังนี ้
  1.  การติดตามเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณ 
  2.  การติดตามการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
  3.  การประเมินผลสัมฤทธ์ิของโครงการตามตัวช้ีวัดความส าเร็จที่ตั้งไว้ 
  4.  การประเมินประโยชน์ของแผนปฏิบัติการ 
  5.  กระบวนการจัดท าแผนงาน/แผนปฏิบัติการในปีถัดไป 

ข้อมูลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลดังกล่าว  จ าเป็นต้องมีการตรวจสอบและพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ
เพื่อให้เกิดประโยชน์  มีประสิทธิภาพ  และพึงพอใจของบุคลากรเพื่อสร้างสรรค์ความร่วมมือของบุคลากรทุกฝ่าย จนเกิดความ
เชื่อมั่นในระบบและสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้เต็มที่  

 
4.2 ระบบและกลไกในการติดตามและประเมินผล 

  ระบบและกลไกส าคัญที่ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนงาน/แผนปฏิบัติการไปใช้ในการก ากับ 
ปรับปรุง และพัฒนาการปฏิบัติงานของ 4 หน่วยงานย่อยของคณะฯ ตามภารกิจหลักทั้ง  4  ด้าน คือ  ด้านการเรียนการสอน  
ด้านการวิจัย  ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม และด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม นั้น ประกอบด้วยคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินแผนปฏิบัติการ ซึ่งมีหัวหน้างานนโยบายและแผนเป็นเลขานุการ โดยน าผลการติดตามและการประเมิน
แผนงาน/แผนปฏิบัติการให้คณะกรรมการประจ าคณะฯ พิจารณาก าหนดมาตรการในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ที่อาจ
เกิดขึ้นในการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ  
   
 



 
 

 
 
 
ในส่วนของระดับปฏิบัติการมีการติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการของหน่วยงานย่อยของคณะฯ คือ ส านักงานเลขานุการคณะฯ  
ภาควิชาต่าง ๆ  ทุก ๆ 3 เดือน 
  ระบบและกลไกที่ส าคัญอีกประการหนึ่งของการติดตามและประเมินแผนงาน /แผนปฏิบัติการ คือ                
การเสนอแนะแนวทางในการจัดท าแผนงาน/แผนปฏิบัติการในปีถัดไป และให้ด าเนินการจัดท าแผนงาน/แผนปฏิบัติการของปี
ถัดไปทุกหน่วยงานย่อยในคณะฯ โดยแผนงาน/แผนปฏิบัติการต้องครอบคลุมทุกภารกิจหลัก    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

แผนภูมิที่ 1 
  กลไกการติดตามและประเมินผลแผนงาน/แผนปฏิบัติการ 

 

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ 

คณะกรรมการตดิตามประเมินผลแผนปฏิบตัิการ คณะกรรมการประจ าคณะ 

สนง.เลขานุการคณะ สถานพัฒนาการเรียนรู้ภาษาเมียนมาร์ 

ภาควิชาภาษาไทย 

ภาควิชาภาษาตะวันออก ภาควิชาภาษาศาสตร ์

ภาควิชาภาษาตะวันตก 

ภาควิชาวรรณคดแีละคตชินวิทยา ภาควิชาดนตรีวทิยา 

ภาควิชาภาษาอังกฤษ ภาควิชาศิลปะการแสดง 

ภาควิชาปรชัญา และศาสนา 



 
 

 4.3 การติดตามและประเมินผล  สรุปได้ดังนี ้
ที ่ การติดตาม/การประเมินผล ระยะเวลา ผู้ให้ข้อมูล วิธีการ กลไก 
1 ติดตามเป้าหมายการใช้จ่าย

งบประมาณ 
ทุกเดือน ฝ่ายการเงิน ติดตามการขออนุมัติ

เงินประจ างวดและ
การใช้จ่าย 

1)  คณะกรรมการตดิตาม 
  และประเมินผลปฏิบัติการ 
  การเก็บรวบรวมข้อมูลและ 
  ประเมินผลเสนอแนะ 
  คณะกรรมการประจ าคณะ 
  ตามช่วงที่ก าหนดไว ้
2) คณะท างานเก็บรวบรวม   
  ข้อมูลและประชุมพิจารณา 
  เพื่อน าเสนอผลการตดิตาม 
  ประเมินผลการติดตามต่อ 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ 
  เป็นประจ าทุกเดือน 
3)ให้แต่ละหน่วยงานประชุม 
  เจ้าหน้าท่ีระดับปฏิบตัิการ 
  เพื่อรายงานผลการปฏิบตั ิ
  งานต่อคณะท างานและ 
  รับทราบรวมทั้งหา    
  แนวทางปรับปรุงแก้ไข   
  การปฏิบัติงาน 
4) หากมีปญัญาเกดิขึ้น 
  ให้ คณะกรรมการประจ า   
  คณะฯ พิจารณาหาแนวทาง    
  ในการปรับปรุงแก้ไขให้  
  เป็นไปตามนโยบายของ  
   มหาวิทยาลัย    

2 ติดตามการด าเนินงาน 
ตามแผนปฏิบัติการ 
ประจ าป ี

ทุกเดือน ทุกหน่วยงาน ติดตามการปฏิบัติงาน
ตามปฏิทินกิจกรรม 
ประจ าเดือน 

3 *ติดตามการด าเนินงาน 
ตามแผนปฏิบัติการ 
ประจ าป ี

ทุก 3 เดือน หน่วยแผนงาน
และ

งบประมาณ 

ติดตามการปฏิบัติงาน  
ตามรายไตรมาส 

4 ประเมินสัมฤทธ์ิผล 
ของโครงการ 

ปลายปี
งบประมาณ 

ทุกหน่วยงาน ใช้แบบสอบถามและ
สัมภาษณ์เจา้หน้าท่ี 
ระดับปฏิบัติการ 
และระดับบริหาร 
ตามโครงการ 

5 ประเมินผลประโยชน ์
ของแผนปฏิบัติการ 

ปลายป ี
งบประมาณ 

ทุกหน่วยงาน ใช้แบบสอบถาม 
และสมัภาษณ์
เจ้าหน้าท่ีระดับ
ปฏิบัติการและ 
ผู้บริหารทุกระดับ 

6 กระบวนการจดัท าแผนงาน
แผนปฏิบัติการในปีถัดไป 

ปลายป ี
งบประมาณ 

ทุกหน่วยงาน ประชุมระดมสมอง, 
ยกร่าง,จัดท าแผน,  
ประชาพิจารณ,์  
สรุปและประเมินผล 

 
4.4  การปรับแผนปฏิบัติการประจ าปี 

 โดยทั่วไปแผนปฏิบัติการสามารถปรับปรุงได้ตามความเปลี่ยนแปลงของทรัพยากร และ/หรือสภาพแวดล้อมต่างๆ     
ที่เปลี่ยนแปลงไป  การปรับแผนปฏิบัติการอาจท าได้  ดังนี ้ คือ 
 1)  การปรับแผนปฏิบัติการในระดับกิจกรรม ของโครงการต่างๆ อาจมีการปรับปรุง เพิ่มเติมหรือยกเลิกกิจกรรม
ต่างๆ แต่วัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ/งาน ไม่มีการเปลี่ยนแปลง 
 2) การปรับแผนปฏิบัติการในระดับโครงการ หมายถึง การยกเลิก หรือปรับปรุงโครงการที่มีผลท าให้วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย หรืองบประมาณการด าเนินงานเปลีย่นแปลงไปจากเดิม การปรับและ/หรือเปลี่ยนแปลงแผนปฏิบัติการทั้งสองกรณีนี้ 
สามารถด าเนินการได้โดยให้หน่วยงานต่างๆ ด าเนินการเสนอการเปลี่ยนแปลงเสนอคณะฯ เพื่อพิจารณา 

3) การขออนุมัติบรรจุโครงการใหมใ่นแผนปฏบิัติการประจ าปีเพิ่มเติม  ให้หน่วยงานท่ีประสงค์จะเพิ่มโครงการใหมใ่น
แผนปฏิบัติการประจ าปีของหน่วยงานนั้นๆ สามารถด าเนินการได้โดยให้หน่วยงานด าเนินการจัดท าข้อมูล รายละเอียดตาม
แบบฟอร์มการเสนอแผนปฏิบัติการประจ าปีที่มหาวิทยาลัยก าหนด และเสนอผ่านคณะฯ  (งานนโยบายและแผน) เพื่อคณะฯ
จักได้ด าเนินการเสนอมหาวิทยาลัยต่อไป 
  

 



 
 

* หมายเหตุ  ตัวอย่างแบบติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 25.... 
1.  ไตรมาส 1  (1  ตุลาคม  25...    -  31 ธันวาคม 25...) 
2.  ไตรมาส 2  (1  มกราคม  25...  -  31 มีนาคม 25...) 
3.  ไตรมาส 3  (1  เมษายน  25...  -  30 มิถุนายน 25...) 
4.  ไตรมาส 4  (1  กรกฎาคม 25...-  30 กันยายน  25...) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ขั้นตอนในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
 

 เมื่อแต่ละหน่วยงานได้รับแผนปฏิบัติการประจ าแต่ละปีแล้ว ให้ตรวจสอบข้อมูลเพื่อเตรียมด าเนินการ
โครงการให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจ าปี  โดยด าเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 

1. การขออนุมัติด าเนินโครงการตามแผนปฏบิัติการประจ าปี 
 

ที ่ ขั้นตอน ระยะเวลา การปฏิบัต ิ
1 จัดท าบันทึกข้อความขออนุมัติด าเนินโครงการตาม

แผนการด าเนินงานท่ีตั้งไว้ในแตล่ะโครงการ พร้อมแนบ
โครงการแบบเต็มรูปแบบ (ตามแบบฟอร์มโครงการที่
ก าหนดไว้) 

ก่อนการด าเนินการ
จริงอย่างน้อย  
7 วันท าการ 

เจ้าของโครงการ/ 
หัวหน้าหน่วยงาน  

ส่งเอกสารที ่
งานสารบรรณคณะ  
หรือ ส่งเอกสารที่  

งานนโยบายและแผน 
2 ตรวจสอบเอกสารการขออนุมัตดิ าเนินโครงการ พร้อม

พิมพ์รายละเอียดโครงการจากระบบบริหารแผนงาน
(NUPM) ของมหาวิทยาลัย แนบบนัทึกข้อความขออนุมัติ
ด าเนินโครงการ 

ไม่เกิน 1 วันท าการ งานนโยบายและแผน 
ส่งเอกสารที ่

กรณีที่ใช้งบประมาณ งานการเงิน 
กรณไีม่ใช้งบประมาณ น าเสนอ

ผู้บริหารหน่วยงานอนุมตั ิ
3 ผู้บริหารหน่วยงานพิจารณาการอนุมัติโครงการในเอกสาร 

และอนุมัติใหด้ าเนินการในระบบบริหารแผนงาน(NUPM) 
ของมหาวิทยาลัย (ผู้บริหารสามารถเข้าไปคลิกอนุมัติการ
ด าเนินโครงการได้เพียงผู้เดียวเท่านั้น) ในกรณีที่อนุมัติให้
ด าเนินโครงการ 

ไม่เกิน 1 วันท าการ งานการเงินฯ น าเสนอโครงการให้
ผู้บริหารหน่วยงานอนุมตั ิ

4 กรณีเป็นโครงการที่ใช้งบประมาณ : ติดต่อรับต้นเรื่อง 
ตัวจริงคืนได้ที่งานการเงินฯ 
กรณีเป็นโครงการที่ไม่ใช้งบประมาณ : ติดต่อรับต้นเรื่องตัว
จริงคืนได้ทีง่านนโยบายและแผน 

ไม่เกิน  
5 วันท าการหลังจาก

ส่งเรื่องตามข้อ 1 

เจ้าของโครงการ/ 
หัวหน้าหน่วยงาน  
รับเอกสารคืนได้ท่ี 
งานการเงินฯ หรือ             

งานนโยบายและแผน 
5 จัดท าหนังสือราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน 

เช่น หนังสือเชิญวิทยากร หนังสือขออนุมัติปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ หนังสือจัดซื้อจัดจ้าง สัญญายืมเงินฯ เป็นต้น 

ก่อนการด าเนินงาน
จริงอย่างน้อย  
5 วันท าการ 

เจ้าของโครงการจดัท า 
ส่งที ่ 

งานการเงินฯ/หน่วยพัสดุ หรือ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

6 ด าเนินโครงการตามแผนด าเนินงาน ตามที่ระบุไว้ใน 
แผนด าเนินงาน 

เจ้าของโครงการ 

7 จัดท าใบสรุปค่าใช้จ่าย พร้อมกับเคลียรเ์อกสารทางด้าน
การเงินและเอกสารอื่นๆ หลังด าเนินการแล้วเสร็จทันท ี

ภายใน 15 วันท า
การหลังด าเนินการ

เสร็จสิ้นแล้ว 

เจ้าของโครงการส่งเอกสาร
เบิกจ่ายได้ท่ีงานการเงินฯ และ

หน่วยพัสด ุ
8 จัดท าสรุปผลการด าเนินโครงการเสนอคณะ  

(ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ภาคผนวก) 
หลังจากด าเนินการ

เสร็จสิ้นแล้ว 
เจ้าของโครงการด าเนินการส่งที ่

งานนโยบายและแผน 
9 ติดต่อขอรับเรื่องคืนเพื่อจัดเก็บเปน็หลักฐานในการ

ด าเนินงานด้านอื่นๆ ต่อไป 
หลังจากได้น าเข้าท่ี

ประชุม
คณะกรรมการ
ประจ าคณะฯ 

เจ้าของโครงการรับคืนได้ที่หน่วย
การประชุม 

 
 
 
 



 
 

2. การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัตกิารประจ าปี 
 

ที ่ ขั้นตอน ระยะเวลา การปฏิบัต ิ
1 จัดท าบันทึกข้อความขออนุมัติเปลีย่นแปลงรายละเอียด

โครงการในแผนการด าเนินงานท่ีตัง้ไว้ พร้อมแนบโครงการ
แบบเต็มรูปแบบเดิมในแผนปฏิบตักิาร และแนบโครงการที่
ปรับ หรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการใหมเ่ต็ม
รูปแบบ (ตามแบบฟอรม์โครงการที่ก าหนดไว้) 

ก่อนการด าเนินการ
จริงอย่างน้อย  
10 วันท าการ 

เจ้าของโครงการ/ 
หัวหน้าหน่วยงาน  

ส่งเอกสารที ่
งานสารบรรณคณะ  
หรือ ส่งเอกสารที่  

งานนโยบายและแผน 
2 ด าเนินการตรวจสอบเอกสารการขออนุมัติเปลี่ยนแปลง

รายละเอียดโครงการในแผนปฏบิตัิการ  
ไม่เกิน 1 วันท าการ งานนโยบายและแผน 

น าเสนอเอกสารเพื่อให้ผู้บริหาร
พิจารณาอนุมัต ิ

3 แจ้งการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการที่กอง
แผนงาน 

ไม่เกิน  
10 วันท าการ 

งานนโยบายและแผน 
ส่งเอกสารที่กองแผนงาน 

4 ตรวจสอบการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการตาม
แผนปฏิบัติการ ด าเนินการให้เปดิระบบบรหิารแผนงาน
(NUPM) ของมหาวิทยาลัย โดยใหห้น่วยงานต้นสังกัดแกไ้ข 

ไม่เกิน  
5 วันท าการ 

กองแผนงาน แจ้ง ผู้ดูแลระบบเปดิ
ระบบให้หน่วยงานเข้ามาแก้ไข  

กองแผนงาน แจ้ง การเปิดระบบที่
งานนโยบายและแผน 

5 แก้ไขเปลีย่นแปลงรายละเอียดโครงการในระบบบรหิาร
แผนงาน(NUPM) ของมหาวิทยาลยั  

ไม่เกิน 1 วันท าการ งานนโยบายและแผนแก้ไข ส่ง
เอกสารขอเปลี่ยนแปลงให ้
เจ้าของโครงการ/หัวหน้า

หน่วยงาน ส าเนาเอกสารให้งาน
การเงินและพสัดุทราบ 

6 ด าเนินการตามขั้นตอนการขออนุมัติด าเนินโครงการตาม
แผนปฏิบัติการประจ าป ีโดยแนบเอกสารขออนุมัติ
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในแผนปฏิบัติการด้วย 
 

ด าเนินการตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด
ไว้ในการขออนุมัติ
ด าเนินโครงการ 

เจ้าของโครงการ/ 
หัวหน้าหน่วยงาน  

ส่งเอกสารที ่
งานสารบรรณคณะ  
หรือ ส่งเอกสารที่  

งานนโยบายและแผน 
 



 
 

3. การขออนุมัติบรรจุโครงการเพิ่มเติม(นอกแผน) 
3.1 กรณีไม่ใช้งบประมาณ 
 

ที ่ ขั้นตอน ระยะเวลา การปฏิบัต ิ
1 จัดท าบันทึกข้อความขออนุมัติบรรจุโครงการเพิ่มเติมใน

แผนการด าเนินงานท่ีตั้งไว้ พร้อมแนบโครงการแบบเต็ม
รูปแบบ(ตามแบบฟอร์มโครงการทีก่ าหนดไว้) 

ก่อนการด าเนิน
โครงการจริงอย่าง
น้อย 20 วันท าการ 

เจ้าของโครงการ/ 
หัวหน้าหน่วยงาน  

ส่งเอกสารที ่
งานสารบรรณคณะ  
หรือ ส่งเอกสารที่  

งานนโยบายและแผน 
2 ด าเนินการตรวจสอบเอกสารการขออนุมัติบรรจเุพิ่มเติม

โครงการในแผนปฏิบัติการ และให้รหัสโครงการที่บรรจุ
เพิ่มเตมิใหม ่

ไม่เกิน 1 วันท าการ งานนโยบายและแผน 
น าเสนอเอกสารเพื่อให้ผู้บริหาร

พิจารณาอนุมัต ิ
3 ผู้บริหารพิจารณาการอนุมัติการขอบรรจุเพิ่มเติมโครงการ

ในแผนปฏิบัติการ  
ไม่เกิน  

3 วันท าการ 
ผู้บริหารพิจารณา อนมุัติ  

งานนโยบายและแผน รับเร่ืองคืน 
 

4 จัดท าบันทึกข้อความแจ้งการขออนุมัติบรรจุเพิ่มเติม
โครงการในแผนปฏิบัติการ ไปยังกองแผนงาน 

ไม่เกิน  
3 วันท าการ 

งานนโยบายและแผน ส่งเอกสารที่
กองแผนงาน 

5 ด าเนินการตรวจสอบการขอบรรจเุพิ่มเตมิโครงการใน
แผนปฏิบัติการ แจ้งผูดู้แลระบบด าเนินการเปดิระบบ
บริหารแผนงาน(NUPM) ของมหาวิทยาลัย โดยให้
หน่วยงานต้นสังกัดบรรจโุครงการในระบบ 

อย่างน้อย  
5 วันท าการ 

กองแผนงานตรวจสอบ แจ้ง 
ผู้ดูแลระบบเปิดระบบให้หน่วยงาน 

เข้ามาเพิ่มโครงการ 
กองแผนงาน แจ้ง การเปิดระบบที่

งานนโยบายและแผน 

6 เพิ่ม และกรอกรายระเอียดโครงการในระบบบริหาร
แผนงาน(NUPM) ของมหาวิทยาลยั พร้อมคืนเอกสารการ
ขอบรรจุโครงการที่ผูร้ับผดิชอบ หรือหน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ  

ไม่เกิน 1 วันท าการ งานนโยบายและแผน  
ด าเนินการ 

บรรจุโครงการเพิ่มเตมิใน 
ระบบ NUPM  

คืนเอกสาร ผู้รับผิดชอบ หรือ
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 

7 ด าเนินการตามขั้นตอนการขออนุมัติด าเนินโครงการตาม
แผนปฏิบัติการประจ าป ีโดยแนบเอกสารขออนุมัติบรรจุ
เพิ่มเตมิโครงการในแผนปฏบิัติการด้วย 
 

ด าเนินการตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด
ไว้ในการขออนุมัติ
ด าเนินโครงการ 

เจ้าของโครงการ/ 
หัวหน้าหน่วยงาน  

ส่งเอกสารที ่
งานสารบรรณคณะ  
หรือ ส่ง เอกสารที่  

งานนโยบายและแผน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3.2 กรณีใช้งบประมาณ 
 

ที ่ ขั้นตอน ระยะเวลา การปฏิบัต ิ
1 จัดท าบันทกึขอ้ความขออนุมัติบรรจุโครงการเพิ่มเติมใน

แผนการด าเนินงานที่ตั้งไว้ พรอ้มแนบโครงการแบบเต็ม
รูปแบบ(ตามแบบฟอร์มโครงการทีก่ าหนดไว้) 

ก่อนการด าเนิน
โครงการจริงอย่าง
น้อย 45 วันท าการ 
และกอ่นประชุม
คณะกรรมการ

ประจ าคณะอย่าง
น้อย 3 วัน 

เจ้าของโครงการ/ 
หัวหน้าหน่วยงาน  

ส่งเอกสารที ่
งานสารบรรณคณะ  
หรือ ส่งเอกสารที่  

งานนโยบายและแผน 

2 ด าเนินการตรวจสอบเอกสารการขออนุมัติบรรจุเพิ่มเติม
โครงการในแผนปฏิบัติการ  
 

ไม่เกิน 1 วันท าการ งานนโยบายและแผน 
น าเสนอเอกสารเพื่อให้ผู้บริหารพิจารณา

อนุมัต ิ
3 ผู้บริหารพิจารณาการขอบรรจุเพิ่มเติมโครงการในแผนปฏิบัติ

การ และสั่งการให้น าโครงการขอบรรจุเพิ่มเติมเข้าวาระที่
ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ เพื่อ พิจารณา 
(หากส่งเอกสารภายใน 3 วันก่อนการประชุม จะน าเข้าวาระ
ในเดือนถัดไป) 

อย่างน้อย 
 20 วันท าการ 

ผู้บริหารพิจารณา สัง่การ  
งานนโยบายและแผน รับเรือ่งคืน 

ส่งเอกสารให้ หน่วยประชุมน าเร่ืองเข้าวาระ
การประชุม 

 
4 คณะกรรมการประจ าคณะฯ พิจารณาการอนุมัติโครงการ(จัด

ประชุมทุกสัปดาหท์ี่ 3 ของเดือน) 
ไม่เกิน 1 วันท าการ คณะกรรมการประจ าคณะฯ พิจารณา 

อนุมัติ ส่งเร่ืองคืนงานนโยบายและแผน 
ไมอ่นุมัติ ส่งเร่ืองคืนผู้รับผิดชอบโครงการ 

5 จัดท าบันทกึขอ้ความแจ้งการขออนมุัติบรรจุเพิ่มเติมโครงการ
ในแผนปฏิบัติการ ไปยังกองแผนงาน 

ไม่เกิน  
3 วันท าการ 

งานนโยบายและแผน ส่ง เอกสารทีก่อง
แผนงาน 

6 ด าเนินการตรวจสอบการขอบรรจุเพิ่มเติมโครงการใน
แผนปฏิบัติการ ด าเนินการให้เปิดระบบบริหารแผนงาน
(NUPM) ของมหาวทิยาลัย โดยใหห้น่วยงานต้นสังกัดแกไ้ข 

อย่างน้อย  
5 วันท าการ 

กองแผนงาน น าเสนอ ผู้บริหารพิจารณา  
- อนุมตัิ กองแผนงาน แจ้ง ผู้ดแูลระบบเปิด
ระบบให้หน่วยงานเข้ามาเพิ่มโครงการ 
กองแผนงาน แจ้ง การเปิดระบบที่งาน
นโยบายและแผน 
- ไมอ่นุมัติ กองแผนงาน ส่ง เรื่องคืนคณะ 
งานนโยบายและแผนส่งเรื่องคืนผู้รับผิดชอบ
โครงการเพือ่ทราบ 

7 เพิ่ม และกรอกรายระเอียดโครงการในระบบบริหารแผนงาน
(NUPM) ของมหาวทิยาลัย และให้รหัสโครงการที่บรรจุ
เพิ่มเติมใหม่ พร้อมคืนเอกสารการขอบรรจุโครงการที่
ผู้รับผิดชอบ หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ  

ไม่เกิน 1 วันท าการ งานนโยบายและแผน  
ด าเนินการ บรรจุโครงการเพิ่มเติมในระบบ 
NUPM 
คืนเอกสาร  ผู้รับผิดชอบ หรือหน่วยงานที่
รับผิดชอบเกี่ยวข้อง 

8 จัดท าบันทกึขอ้ความแจ้งการขออนมุัติโอนหมวดเงินเพื่อใช้
ในการด าเนินโครงการ ในระบบ 3 มิติ ไปยังกองแผนงาน 

ไม่เกิน  
8 วันท าการ 

งานนโยบายและแผน ส่ง เอกสารที ่
กองแผนงาน 

กองแผนงาน ด าเนินการ โอนหมวดเงิน 
9 ตรวจสอบความถกูต้องการโอนหมวดเงินในระบบ 3 มิติ ไม่เกิน 3 วันท าการ งานนโยบายและแผน แจ้ง การบรรจุ

โครงการเพิ่มเติมในระบบ 3 มิติ ส าเนา 
เอกสารคืนผู้รับผิดชอบและให้หน่วยงานที่

เกี่ยวขอ้ง 
10 ด าเนินการตามขั้นตอนการขออนุมตัิด าเนินโครงการตาม

แผนปฏิบัติการประจ าป ีโดยแนบเอกสารขออนุมัติบรรจุ
เพิ่มเติมโครงการในแผนปฏิบัติการด้วย 
 

ด าเนินการตาม
ระยะเวลาทีก่ าหนด
ไว้ในการขออนุมัติ
ด าเนินโครงการ 

เจ้าของโครงการ/ 
หัวหน้าหน่วยงาน  

ส่งเอกสารที ่
งานสารบรรณคณะ  

หรือ ส่งเอกสารที่ งานนโยบายและแผน 
 
 



 
 

4. การขออนุมัติยกเลิกโครงการ 
 

ที ่ ขั้นตอน ระยะเวลา การปฏิบัต ิ
1 จัดท าบันทึกข้อความขออนุมัติยกเลิกโครงการในแผนการ

ด าเนินงานท่ีตั้งไว้ พร้อมแนบโครงการแบบเตม็รูปแบบ
(ตามแบบฟอร์มโครงการที่ก าหนดไว้) 

ก่อนการด าเนินการ
จริงอย่างน้อย  
10 วันท าการ 

เจ้าของโครงการ/ 
หัวหน้าหน่วยงาน  

ส่งเอกสารที ่
งานสารบรรณคณะ  
หรือ ส่งเอกสารที่  

งานนโยบายและแผน 
2 ด าเนินการตรวจสอบเอกสาร และบันทึกข้อมูลการขอ

อนุมัติยกเลิกโครงการในแผนปฏิบตัิการ  
ไม่เกิน 1 วันท าการ งานนโยบายและแผน 

น าเสนอเอกสารเพื่อให้ผู้บริหาร
พิจารณาอนุมัต ิ

3 ผู้บริหารหน่วยงานพิจารณาการอนุมัติการขอยกเลิก
โครงการในแผนปฏิบัติการ  

ไม่เกิน  
2 วันท าการ 

ผู้บริหารพิจารณา ส่งเอกสารที่งาน
นโยบายและแผน 

 
4 แจ้งการขออนุมัติยกเลิกโครงการในแผนปฏิบัติการ ไปยัง

กองแผนงาน 
ไม่เกิน 1 วันท าการ งานนโยบายและแผน ส่งเอกสารที่

กองแผนงาน 
5 ด าเนินการตรวจสอบการขอยกเลกิโครงการในแผนปฏิบัติ

การ ด าเนินการให้เปิดระบบบริหารแผนงาน(NUPM) ของ
มหาวิทยาลยั โดยให้หน่วยงานต้นสังกัดแก้ไข 

ไม่เกิน  
3 วันท าการ 

กองแผนงาน แจ้ง ผู้ดูแลระบบเปดิ
ระบบให้หน่วยงาน 

เข้ามายกเลิกโครงการ 
กองแผนงาน แจ้ง การเปิดระบบที่

งานนโยบายและแผน 
6 บันทึกเหตุผลการขอยกเลิกโครงการในระบบบริหาร

แผนงาน(NUPM) ของมหาวิทยาลยั พร้อมคืนเอกสารการ
ขอยกเลิกโครงการที่ผูร้ับผดิชอบ หรือหน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ  

ไม่เกิน 1 วันท าการ งานนโยบายและแผน  
ด าเนินการ และ ส่ง คืน 

เจ้าของโครงการ/ 
หัวหน้าหน่วยงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

5. การขอส่งสรุปผลการด าเนนิโครงการ 
 

ที ่ ขั้นตอน ระยะเวลา การปฏิบัต ิ
1 จัดท าบันทึกข้อความขอส่งสรุปผลการโครงการในแผนการ

ด าเนินงานท่ีตั้งไว้ พร้อมแนบรายงานผลการด าเนินการ
โครงการแบบเต็มรูปแบบ(ตามแบบฟอร์มโครงการที่
ก าหนดไว้) 

หลังการด าเนินการ
จริงภายใน  

15 วันท าการ 

เจ้าของโครงการ/ 
หัวหน้าหน่วยงาน  

ส่งเอกสารที ่
งานสารบรรณคณะ  
หรือ ส่งเอกสารที่  

งานนโยบายและแผน 
2 ด าเนินการตรวจสอบเอกสาร และบันทึกข้อมูลการขอส่ง

สรุปผลการโครงการในแผนปฏิบัตกิาร  
ไม่เกิน 1 วันท าการ งานนโยบายและแผน 

น าเสนอเอกสารเพื่อให้ผู้บริหาร
พิจารณาอนุมัต ิ

3 ผู้บริหารหน่วยงานพิจารณาการอนุมัติการขอส่งสรุปผล
โครงการในแผนปฏิบัติการ  

ไม่เกิน  
2 วันท าการ 

ผู้บริหารพิจารณา ส่งเอกสารที่งาน
นโยบายและแผน 

 
4 น าเข้าท่ีประชุมคณะเพื่อพิจารณา ไม่เกิน 5 วันท าการ งานนโยบายและแผน ส่ง เอกสาร

ทีห่น่วยประชุม 
5 ด าเนินการกรอกข้อมูลการสรุปผลการด าเนินโครงการใน

ระบบบรหิารแผนงาน(NUPM) ของมหาวิทยาลัย พร้อมคืน
เอกสารการสรุปผลการด าเนินโครงการให้ผู้รับผิดชอบ 
หรือหน่วยงานท่ีรับผดิชอบ 

ไม่เกิน  
3 วันท าการ 

งานนโยบายและแผน  
ด าเนินการ และ ส่ง คืน 

เจ้าของโครงการ/ 
หัวหน้าหน่วยงาน 

 
1. รายละเอียดในการเขียนโครงการเต็มรูปแบบ 

1. ช่ือโครงการ   2.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
3. หลักการและเหตผุล   4.  วัตถุประสงค ์
5. เป้าหมายของโครงการ  6.  วิธีด าเนินการ 
7. ระยะเวลาและสถานท่ีด าเนินการ 8.  งบประมาณ 
9. การประเมินผลโครงการ  10. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
11. ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ   12. ก าหนดการ    

 



 

 

2. การสรุปผลโครงการ    (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ตัวอย่างที่แนบ) 
 ระบุรายละเอียดเช่นเดียวกับข้อ 1-12 ของการเขียนโครงการ แต่ให้เพิ่มเติม ดังน้ี 

1. ส่วนงบประมาณรายจ่าย ให้ระบุทัง้งบประมาณทีต่ั้ง และงบประมาณที่ใช้จ่ายจริงตามรายการการเบกิจ่ายที่ตั้งไว ้
2. ส่วนสรุปผลการด าเนินงานของโครงการ ดังน้ี 

2.1 ผลจากแบบสอบถาม / ผลการด าเนินงานลักษณะอื่นๆ 
2.2 ข้อเสนอแนะ ปัญหาและอุปสรรค แนวทางการแก้ปัญหา ส าหรับการด าเนินงานครั้งต่อไป 
2.3 ผลความส าเร็จตามตัวช้ีวัด เปรียบเทียบกับตัวช้ีวัดที่ตั้ง 
2.4 ผลความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ขั้นตอนหรือกระบวนการที่ก าหนดไว้ เมื่อเปรียบเทียบกับการ

ตั้งเป้าหมายเอาไว้ (รายงานการด าเนินงานจริง) 
2.5 ความสอดคล้องกับอัตลักษณ์บัณฑิตของมหาวิทยาลัย(กรณีเป็นโครงการพัฒนานิสิต/โครงการท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรม) 
2.6 ผลของการบูรณาการด้านการเรียนการและการวิจัย(กรณีเป็นโครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน/

โครงการบริการวิชาการ/โครงการสนับสนุนการวิจัย/โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมเชิงบริการวิชาการ) 
2.7 เอกสารประกอบการด าเนินโครงการ หรือหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) 

 

3. การปรับแผนปฏิบัติการประจ าปี 
 การด าเนินโครงการ/กิจกรรมที่บรรจุในแผนปฏิบตัิการ ให้หน่วยงานด าเนินงานตามขั้นตอนได้ตามปกติ แต่หากมี
ความประสงค์จะปรับเปลี่ยนโครงการ/กิจกรรม หรือ เพิ่มเติมโครงการ/กิจกรรม ให้ด าเนินการตามระยะเวลาที่ก าหนด ดังน้ี 
กรณีปรับเปลี่ยนโครงการ : 

1. ปรับเปลี่ยนรายละเอียดโครงการในส่วนอื่นๆ ที่ไม่ใช่หลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค์/งบประมาณ ของ
โครงการ สามารถด าเนินการได้ต้ังแต่เดือนตุลาคม 2557 ถึง เดือนสิงหาคม 2558  

2. ปรับเปลี่ยนรายละเอียดโครงการในส่วนของงบประมาณ   
กรณีไม่เพิ่มงบประมาณที่มีอยู่เดิม ปรับเปลี่ยนเฉพาะรายการเบิกจ่ายงบประมาณที่ตั้งไว้ สามารถด าเนินการได้ต้ังแต่เดือน
ตุลาคม 2557 ถึง เดือนสิงหาคม 2558 
กรณีเพิ่มงบประมาณจากที่มีอยู่เดิม(โดยการโอนงบประมาณเพ่ิม)ปรับเพิ่มงบประมาณในรายการเบิกจ่ายงบประมาณ
ที่ตั้งไว้ สามารถด าเนินการได้ต้ังแต่เดือนมกราคม ถึง เดือนมิถุนายน 2558  

3. ปรับเปลีย่นรายละเอียดโครงการในส่วนของหลักการและเหตุผล/วตัถุประสงค์ของโครงการ ต้องขออนุมัติ
ยกเลิกโครงการ แล้วจัดท าเป็นโครงการใหม่ สามารถด าเนินการได้ในช่วงไตรมาสที่ 2-3 (เดือนมกราคม  ถึง เดือน
สิงหาคม 2558) 
            กรณีขอบรรจุโครงการเพ่ิมเติมในแผนปฏิบัติการ :  

1. บรรจุโครงการเพิ่มเติมแบบไม่ใช้งบประมาณ สามารถด าเนินการบรรจุโครงการในแผนปฏิบัติการได้ ต้ังแต่
เดือนตุลาคม 2557 ถึงเดือนสิงหาคม 2558 

2. บรรจุโครงการเพิ่มเตมิแบบใช้งบประมาณ (โดยการโอนงบประมาณเพิ่ม) สามารถด าเนินการบรรจุโครงการ
ในแผนปฏิบัติการได้ในช่วงไตรมาสที่ 2-3 (เดือนมกราคม  ถึง เดือนมิถนุายน 2558) 
  



 

 

แผนภาพอธิบายประกอบขั้นตอนการเสนอขออนุมัติโครงการตามแผนปฏิบัติการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภาพอธิบายประกอบขั้นตอนการเสนอ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 

งานนโยบายและแผน 

แก้ไข 

ผู้บริหาร 

อนมุตั ิ

กรณีใช้งบประมาณ 
งานการเงนิและพัสดุ 

แจ้งคืนเร่ือง 
 

กรณีไม่ใช้งบประมาณ 
งานนโยบายและแผน 

           แจ้งคืนเร่ือง 

ค าชี้แจง 
1. ผู้รับผิดชอบโครงการเสนอเรือ่ง 

 
2. งานนโยบายและแผนรับเรือ่งตรวจความ

ถูกตอ้งตามแผนฯและความครบถว้นของ
ข้อมูล และผ่านเรื่องดงันี้  

กรณีใช้งบประมาณ สง่เรือ่งให้งานการเสนอผู้บริหาร 

กรณีไม่ใช้งบประมาณ สง่เรือ่งเสนอผู้บริหาร 

กรณเีอกสารไมถู่กต้อง ส่งเรื่องกลับให้ผู้รับผิดชอบ

แก้ไข 

 
3. งานการเงนิและพสัดุผ่านเรือ่งตรวจความ

ถูกตอ้งรายการการเบิกจ่าย และเสนอ
ผู้บริหารพิจารณาอนุมัต ิถ้ารายการ
เบิกจ่ายในเอกสารไมถู่กตอ้งส่งเรื่องกลับ
ให้ผู้รับผิดชอบแก้ไข 

 
4. ผู้บริหารพิจารณาการอนุมัตโิครงการ  

 
5. กรณีใช้งบประมาณ งานการเงินและพัสด ุ

แจ้งให้ผู้รับผิดชอบมารับเรือ่งคืน 

กรณีไม่ใช้งบประมาณ  งานนโยบายและแผนแจ้งให้

ผู้รับผิดชอบมารับเรือ่งคนื 

ตรวจสอบ 

งานการเงินและพัสดุ 

พิจารณา 

ตรวจสอบ 

แก้ไข 

กรณีไมใ่ช้งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ไมอ่นมุตั ิ

 

 

 

 

 

กรณีใช้งบประมาณ 



 

 

ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในแผนปฏิบัติการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ผู้รับผิดชอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการ 

งานนโยบายและแผน 

ตรวจสอบ 

พิจารณา 

ผู้บริหาร 

งานนโยบายและแผน 

กองแผนงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระบบ NUPM 

แก้ไข 

ไม่อนุมัต ิ

แก้ไข 

เสนอ คืนเอกสาร 

อนุมัต ิ

ค าชี้แจง 
1. ผู้รับผิดชอบโครงการเสนอเรื่องขออนุมัติ

ปรับเปลี่ยนรายละเอยีดโครงการ 

 
2. งานนโยบายและแผนรับเร่ืองตรวจความ

ถูกต้องตามแผนฯและความครบถ้วนของ
ข้อมูล และเสนอเรื่องให้ผู้บริหาร
พิจารณา ถ้าเอกสารไม่ถูกต้องส่งเร่ือง
กลับให้ผู้รับผิดชอบแก้ไข 

 
3. ผู้บริหารพิจารณาการอนุมัติโครงการ  

 
4. งานนโยบายและแผน เสนอเรื่องขอ

อนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดโครงการ
กับกองแผนงาน  

 
5. กองแผนงานพิจารณาและส่งเอกสารคืน

งานนโยบายและแผน 

 
6. งานนโยบายและแผนแก้ไขขอ้มูลใน

ระบบ NUPM 

 
7. งานนโยบายและแผน ส่งเอกสารคืน

ผู้รับผิดชอบ  

 

 

 

  
 

 คืนเอกสาร 



 

 

แผนภาพอธิบายประกอบขั้นตอนการเสนอ 
ขออนุมัติบรรจุโครงการเพิ่มเตมิในแผนปฏิบัตกิาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ผู้รับผิดชอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการ 

งานนโยบายและแผน 

ตรวจสอบ 

พิจารณา 

ผู้บริหาร 

งานนโยบายและแผน 

กองแผนงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระบบ NUPM 

แก้ไข 

ไม่อนุมัต ิ

บรรจุเพิม่ 

เสนอ คืนเอกสาร 

อนุมัต ิ

ค าชี้แจง 
1. ผู้รับผิดชอบโครงการเสนอเรื่องขออนุมัติบรรจุ

โครงการเพิ่มเติม 

 
2. งานนโยบายและแผนรับเร่ืองตรวจความถูกต้อง

ตามแผนฯและความครบถว้นของข้อมูล และเสนอ
เร่ืองให้ผู้บริหารพิจารณา ถ้าเอกสารไมถู่กต้องส่ง
เร่ืองกลับให้ผู้รับผิดชอบแก้ไข 

 
3. ผู้บริหารพิจารณาสั่งการ 

กรณีใช้งบประมาณ น าเข้าที่ประชมุคณะกรรมการประจ า

คณะเพื่อพิจารณา  

กรณีไม่ใช้งบประมาณ ผู้บริหารพิจารณาอนุมัต ิ

 
4. งานนโยบายและแผน เสนอเรื่องขออนมุัติบรรจุ

โครงการเพิ่มเติมกับกองแผนงาน 

 
5.  งานนโยบายและแผน เสนอเรื่องขออนมุัติโอน

หมวดเงินกับกองแผนงาน กรณีใช้งบประมาณ 

 
6. กองแผนงานพิจารณาและส่งเอกสารคืนงาน

นโยบายแลแผน 

 
7. งานนโยบายและแผนบรรจุโครงการเพิ่มเติม และ

อนุมัติโครงการรายงานในระบบ NUPM ส่งกอง
แผนงาน คืนเอกสารให้ผู้รับผิดชอบด าเนินการใน
ขั้นต่อไป 

 
8. งานนโยบายและแผน ส่งเอกสารคืนผู้รับผิดชอบ  

 

 

 

  
 

 คืนเอกสาร 

คณะกรรมการประจ าคณะ 

ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ 



 

 

แผนภาพอธิบายประกอบขั้นตอนการเสนอ 
ขออนุมัติยกเลิกโครงการตามแผนปฏิบัติการ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ผู้รับผิดชอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการ 

งานนโยบายและแผน 

ตรวจสอบ 

พิจารณา 

ผู้บริหาร 

งานนโยบายและแผน 

กองแผนงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระบบ NUPM 

แก้ไข 

ไม่อนุมัต ิ

ยกเลิก 

เสนอ คืนเอกสาร 

อนุมัต ิ

ค าชี้แจง 
1. ผู้รับผิดชอบโครงการเสนอเรื่องขอ

อนุมัติยกเลิกโครงการ 

 
2. งานนโยบายและแผนรับเร่ืองตรวจ

ความถูกต้องตามแผนฯและความ
ครบถ้วนของข้อมูล และเสนอเรื่องให้
ผู้บริหารพิจารณา ถ้าเอกสารไม่ถูกต้อง
ส่งเร่ืองกลับให้ผู้รับผิดชอบแก้ไข 

 
3. ผู้บริหารพิจารณาการอนุมัต ิ 

 
4. งานนโยบายและแผน เสนอเรื่องขอ

อนุมัติยกเลิกโครงการกบักองแผนงาน  

 
5. กองแผนงานพิจารณาและส่งเอกสารคืน

งานนโยบายแลแผน 

 
6. งานนโยบายและแผนยกเลิกโครงการใน

ระบบ NUPM 

 
7. งานนโยบายและแผน ส่งเอกสารคืน

ผู้รับผิดชอบ  

 

 

 

  
 

 คืนเอกสาร 



 

 

แผนภาพอธิบายประกอบขั้นตอนการเสนอ 
ขอส่งสรุปผลการด าเนินโครงการในแผนปฏิบัติการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ผู้รับผิดชอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการ 

งานนโยบายและแผน 

ตรวจสอบ 

พิจารณา 

ผู้บริหาร 

งานนโยบายและแผน 

หน่วยประชุมคณะ 

ผู้รับผิดชอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระบบ NUPM 

แก้ไข 

ไม่อนุมัต ิ

น าเข้าวาระประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะ 

คืนเอกสาร 

อนุมัต ิ

ค าชี้แจง 
1. ผู้รับผิดชอบโครงการเสนอเรื่องขอส่ง

สรุปผลการด าเนินโครงการ 

 

 
2. งานนโยบายและแผนรับเร่ืองตรวจ

ความถูกต้องตามแผนฯและความ
ครบถ้วนของข้อมูล และเสนอเรื่องให้
ผู้บริหารพิจารณา กรณีเอกสารไม่
ถูกต้องส่งเร่ืองกลับให้ผู้รับผิดชอบแก้ไข 

 
3. ผู้บริหารพิจารณาการอนุมัต ิ 

 
4. งานนโยบายและแผนรับเร่ืองขอส่ง

สรุปผลการด าเนินโครงการจาก
ผู้บริหาร  

 
5. เสนอเรื่องขอส่งสรุปผลการด าเนิน

โครงการเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะ ให้หนว่ยประชุมน าเข้า
วาระแจ้งเพื่อทราบ 

 
6. งานนโยบายและแผนบันทึกขอ้มูล

สรุปผลการด าเนินโครงการในระบบ 
NUPM 

 
7. งานนโยบายและแผน ส่งเอกสารคืน

ผู้รับผิดชอบ  

 

 

 

 

 

 

 คืนเอกสาร 

คณะกรรมการประจ าคณะ 

พิจารณา 

มติที่ประชุม 

บันทึกข้อมูล 



 

 

แนวปฏิบัติในการด าเนนิโครงการตามแผนปฏบิัติการประจ าปี 
 

1. โครงการที่บรรจุในแผนต้นปีวงเงินต่อโครงการไม่เกิน 800,000 บาท 
การด าเนินโครงการตามแผนปฏิบตัิการประจ าปีของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลยั ท่ีมีวงเงินงบประมาณไม่เกิน 800,000 
บาท หน่วยงานสามารถบริหารจัดการโดยไดร้ับการอนุมัติจากผู้บริหารสูงสดุภายในหน่วยงานนั้น ดังนี้ 

1.1 การขออนุมัติด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าป ี
1.2 การขออนุมัติเพิ่มหรือลดงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
1.3 การขอยกเลิกแผนปฏิบตัิการประจ าปี 
1.4 การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 

ทั้งนี้ เมื่อด าเนินโครงการตามข้อ 1.2-1.4 ให้ท าบันทึกข้อความขออนุมัติกับกองแผนงานด้วย 
 

2. โครงการที่บรรจุในแผนต้นปีวงเงินต่อโครงการเกิน 800,000 บาท 
การด าเนินโครงการตามแผนปฏิบตัิการ ท่ีมีวงเงินงบประมาณ 800,001 บาท ให้หน่วยงานด าเนินการ ดังนี้ 

2.1  การขออนุมัติด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ ซึ่งเป็นโครงการที่ด าเนินเสร็จสิ้นภายในครั้งเดียว
ให้ส่งเรื่องไปยังกองคลังเพื่อพิจารณาอนุมัติ ในกรณีโครงการเฉพาะกิจให้อนุมัติด าเนินโครงการแล้วแต่กรณี เช่น โครงการที่
เกี่ยวข้องกับการบริการวิชาการ การวิจัย ให้อนุมัติด าเนินโครงการโดยส่งเรื่องไปยังกองบริการวิชาการหรือกองบริหารการ
วิจัย เป็นต้น 

กรณีโครงการพิเศษที่ไม่มีระเบียบ/ประกาศ รองรับการเบิกจ่ายต่างๆ ให้ด าเนินการขออนุมัติโดยส่งเรื่องไปยัง          
กองคลัง เพื่อเสนอมหาวิทยาลัยและน าเสนอพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย โดยให้งานธุรการ        
กองคลัง ประสานงานส่งเรื่องไปยังงานประชุมและพิธีการ กองกลาง และหลังจากได้มติที่ประชุมแล้วงานประชุมและพิธีการ 
กองกลางส่งส าเนามติที่ปะชุมฯ ให้กังกองคลัง และหน่วยงานเจ้าของเรื่อง 
  2.2 การขออนุมัติเพิ่มหรือลดงบประมาณ โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี ให้ด าเนินการขออนุมตัิ
ดังกล่าว โดยส่งเรื่องไปยังกองแผนงาน และหลังจากท่ีได้รับการอนุมัติเพิ่มหรือลดงบประมาณของโครงการฯ แล้ว ให้ด าเนิน
โครงการกับกองคลังต่อไป 

2.3  การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการฯ ให้ด าเนินการขออนุมัติดังกล่าว โดยส่งเรื่องไปยัง
กองแผนงาน และหลังจากท่ีได้รบัการอนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดฯ ให้ด าเนินการขออนุมัตดิ าเนินโครงการกับกองคลัง 
 

3.  การขอบรรจุโครงการเพ่ิมเติมในแผนปฏิบัติการประจ าปี 
   การขออนุมัติบรรจุโครงการเพิ่มเติมในแผนปฏิบัติการประจ าปี ซึ่งเป็นโครงการที่ไม่ได้อยู่ในแผนปฏิบัติการประจ าปี
ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ ให้หน่วยงานกรอกข้อมูลโครงการตามแบบฟอร์ม ให้ครบถ้วนถูกต้องโดยเฉพาะแหล่งงบประมาณ 
(NU-PL-……-04/002) แล้วส่งเรื่องไปยังกองแผนงานเพื่อเสนอขออนุมัติบรรจุโครงการ เมื่อได้รับการอนุมัติบรรจุโครงการให้
ด าเนินการตามข้อ 1 หรือ ข้อ 2 
   ในกรณีที่มีการโอนหมวดเงินใหด้ าเนินการโอนหมวดเงินให้เรียบรอ้ย ก่อนท าเรื่องขออนุมัติบรรจโุครงการ เนื่องจาก
การด าเนินโครงการ หน่วยงานจะต้องทราบแหล่งงบประมาณในการเบิกจ่าย 
 

4.  การติดตามประเมินผลโครงการ 
 หลังจากด าเนินโครงการเสร็จสิ้นแล้วให้ผู้รับผิดชอบโครงการรายงานผลการด าเนินโครงการภายใน 15 วัน 
 
 

  


