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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
เรียนรูภ้าษาเมียนมา” 

 ปี พ.ศ. 2558 ในคราวการประชุมสภามหาวิทยาลยันเรศวร ครั้งที ่212 (10/2558) เมื่อวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2558 
มติอนุมัติให้ยบุเลิกภาควิชาปรัชญาและศาสนา และอนุมัตโิครงสร้างใหม่ ดังนี ้

   1. ภาควิชาดนตร ี
  2. ภาควิชาภาษาตะวันตก 
  3. ภาควิชาภาษาตะวันออก 
   4. ภาควิชาภาษาไทย 
   5. ภาควิชาภาษาศาสตร ์
   6. ภาควิชาภาษาอังกฤษ 
   7. ภาควิชาคติชนวิทยา ปรัชญา และศาสนา 
   8. ภาควิชาศิลปะการแสดง 
   9. สถานพัฒนาการเรยีนรูภ้าษาเมยีนมา 
   10. ส านักงานเลขานุการ 
 ปี พ.ศ. 2561 ในคราวการประชุมสภามหาวิทยาลยันเรศวร ครั้งที ่252 (10/2561) เมื่อวันท่ี 23 กันยายน 2561 

มติอนุมัติให้ยบุโครงสร้างหน่วยงานระดับภาควิชา ของคณะมนุษยศาสตร ์ดังนี ้
1. ส านักงานเลขานุการ 

หน้าที่ 2 



 

 

1.1 งานธุรการ 
1.2 งานการเงินและพสัด ุ
1.3 งานนโยบายและแผน 
1.4 งานบริการการศึกษา 
1.5 งานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพนัธ์ 
1.6 งานวจิัยและบริการวิชาการ 

  2. ภาควิชาภาษาตะวันตก 
  3. ภาควิชาภาษาตะวันออก 
   4. ภาควิชาภาษาศาสตร ์คติชนวิทยา ปรัชญา และศาสนา 
   5. ภาควิชาดนตร ี
   6. ภาควิชาภาษาอังกฤษ 
   7. ภาควิชาภาษาไทย 
   8. ภาควิชาศิลปะการแสดง 

 
ปรัชญำ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำประสงค์ ปณิธำน ค่ำนิยม/อัตลักษณ์ของคณะมนุษยศำสตร์  
 
ปรัชญำ มนุษยศาสตร์โนม้น าให้มนุษย์เข้าใจแก่นแท้ของตนเอง เพื่ออยู่ร่วมกันอย่างสันติและเป็นอิสระจากอวิชชา 
 
วิสัยทัศน์  :  3 R 

Recognized เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปในฐานะคณะวิชาที่มีความเข้มแข็งและโดดเด่น 
ด้านมนุษยศาสตร์ 

Reliable เป็นที่เช่ือถือไว้วางใจและเป็นท่ีพึ่งพาของสังคมด้านวิชาการ  
Respectable เป็นที่นับหน้าถือตาในฐานะสถาบันการศึกษา 

 
พันธกิจ  

1. ผลิตบณัฑิตทีม่ีความเป็นเลศิทางวิชาการ ถึงพร้อมด้วยคุณธรรมและจริยธรรม  
2. ศึกษาค้นคว้าองค์ความรู้ใหม่ดา้นมนุษยศาสตร์เพื่อประโยชน์ทางวิชาการ  
3. บริการวิชาการเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาสังคม  
4. อนุรักษ์ ฟื้นฟู สร้างสรรค์และเผยแพร่ศลิปวัฒนธรรมไทยท้ังในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ  
5. ส่งเสรมิการเรียนรู ้และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมนานาชาต ิ 
6. สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันท้ังภายในประเทศและตา่งประเทศ 

 
เป้ำประสงค์  

1. มีการผลิตบณัฑิตด้านมนุษยศาสตร์ทั้งระดับปริญญาตรีและบณัฑติศึกษา  
2. มีบัณฑิตที่มคีุณธรรม จริยธรรม มีคุณภาพไดม้าตรฐานสากล มีทักษะที่จ าเป็นต่อการท างานในปัจจบุันและอนาคต ได้แก่ 

ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลย ี 
3. มีงานวิจัยด้านมนุษยศาสตร์ที่มคีุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับชาตแิละนานาชาติ  
4. มีการบริการทางวิชาการแก่หนว่ยงานท้ังในและนอกมหาวิทยาลยั เป็นท่ีพึ่งทางวิชาการแก่สังคม  
5. มีหลักสตูรและกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย  
6. มีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศ  

 
ปณิธำน คณะมนุษยศาสตรม์ุ่งมั่นสรรค์สร้างทรัพยากรมนุษย์ให้มีคณุภาพและศักยภาพทั้งด้านความรู้ สติปญัญา และคณุธรรม 
จริยธรรม เสริมสรา้งความเข้าใจอันดีในสังคมไทยและสังคมโลกเพื่อพัฒนาอย่างสันติและยั่งยืน  
 

หน้าที่ 3 



 

 

ค่ำนิยม/อัตลักษณข์องคณะมนษุยศำสตร์  
H - Hardworking ความขยัน  
U - Unity ความสามัคค ี 
M - Morality ความมีศลีธรรม  
A - Aspiration ความใฝ่ฝันมุ่งมั่น  
N - Novelty ความมีนวัตกรรม  
I - Integrity ความซื่อตรง  
T - Teamwork การท างานเป็นทีม  
I - Intellect ความเป็นปญัญาชน  
E - Empathy ความเข้าอกเข้าใจผู้อื่น  
S - Social Responsibility ความรับผิดชอบต่อสังคม 

 

นโยบำยกำรบริหำรงำนและพัฒนำคณะมนุษยศำสตร์ 

นโยบำยด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
1. หลักสตูรสอดคล้องกับความต้องการของสังคม และไดม้าตรฐานตามเกณฑ์ TQF ทุกหลักสูตร 
2. ยืดหยุ่น บูรณาการกับศาสตร์อื่นและพันธกิจอ่ืน 
3. เน้นคุณภาพการจดัการเรียนการสอนโดยการพัฒนาความรูด้้านการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ การสนับสนุน

งบประมาณเพื่อการพัฒนาวิชาการ 
4. จัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้เหมาะสมเพียงพอ โดยการมสี่วนร่วมของคณาจารย์และนิสติ และมีการปรับปรุงตาม

ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์และนิสติ 
นโยบำยด้ำนคุณลักษณะของบัณฑิต 
5. บัณฑิตคณะมนุษยศาสตร์มีคณุภาพครบถ้วนตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พร้อมด้วยทักษะ

การเรยีนรู้ส าหรับศตวรรษที่ 21 
นโยบำยด้ำนกำรวิจัย 
6. ส่งเสริมการวิจยัของคณาจารย์ในคณะ โดยจัดระบบการบรหิารงานวิจัยให้มีประสิทธิภาพ  ให้ความส าคัญกับท้ัง

ปริมาณและคุณภาพของงานวิจัย แสวงหาจุดเด่นด้านการวิจัย และใช้ผลงานวิจัยเป็นส่วนส าคัญในการประเมินประสิทธิภาพ
การท างานประจ าปีของอาจารย ์

7. ส่งเสริมการตีพิมพ์และเผยแพรผ่ลงานวิจัยในแหล่งท่ีมีมาตรฐานและได้รับการยอมรับ 
นโยบำยด้ำนกำรบริกำรวิชำกำร 
8. จัดการบริการทางวิชาการตามความต้องการของชุมชนเป็นส าคญั ทั้งนี้ โดยค านึงถึงความเชี่ยวชาญและความเข้มแข็ง

ทางวิชาการของคณะ 
9. มีความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการให้บริการทางวิชาการเพือ่ก่อให้เกิดผลกระทบที่ส าคัญ 
10. บูรณาการการบริการทางวิชาการเข้ากับพันธกิจอื่นเช่น การวิจัย การเรียนการสอน และการท านุบ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม ตามความเหมาะสม 
11. จัดการประชุมทางวิชาการในลักษณะเครือข่ายเพื่อสร้างความร่วมมอืทางวิชาการ และสรา้งความตื่นตวัทางวิชาการ

ให้แก่คณาจารย ์
นโยบำยด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
12. ใหค้วามส าคญักับศิลปะและวัฒนธรรมไทย ทั้งที่เป็นรูปแบบและวิถชีีวิต รวมทั้งส่งเสริมค่านิยมและพฤติกรรมทีด่ีงาม 
13. ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมต่างประเทศที่ดีงาม ในฐานะเครื่องมือการสร้างความเข้าใจและความร่วมมือระหว่าง

ประเทศ และสร้างความตระหนักให้แก่นิสิตในฐานะพลเมืองของโลก มิใช่เพียงแต่ในฐานะพลเมืองของประเทศไทยเท่าน้ัน 
14. สนับสนุนการเรยีนรู้และความเข้าใจข้ามวัฒนธรรม (cross-cultural understandings) เพื่อเตรียมพร้อมส าหรับ

ความเป็นพลเมืองโลก 
หน้าที่ 4 



 

 

นโยบำยด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 
15. ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารอย่างเคร่งครัด ได้แก่ หลักประสิทธิผล หลักประสิทธภาพ หลักการตอบสนอง หลัก

ภาระรับผิดชอบ หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักการกระจายอ านาจ หลักนิติธรรม หลักความเสมอภาค และหลัก
มุ่งฉันทมติ 

นโยบำยด้ำนกำรจัดหำรำยได้ 
16. ส่งเสริมการหารายได้เพื่อด าเนินกิจการภายในคณะนอกเหนือจากงบแผ่นดินและเงินรายได้จากค่าลงทะเบียนเรียน

ของนิสิต โดยอาศัยความเชี่ยวชาญและองค์ความรู้ของคณะมนุษยศาสตร์ เช่น การบริการทางวิชาการ และการวิจัย 
นโยบำยกำรบริหำรวิชำกำร 
17. ให้ความส าคัญกับการสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ เน้นคุณภาพของบัณฑิต ให้เป็นที่ยอมรับในวงกว้างซึ่งจะส่งผล

ต่อช่ือเสียงของคณะในระยะยาวและยั่งยืน 
18. ให้อิสระในการบริหารงานวิชาการของภาควิชาภายใต้นโยบายและกรอบการพัฒนาของคณะฯ ส่งเสริมให้เติบโตจาก

รากฐาน  เน้นผลลัพธ์  ไม่เน้นการบริหารระบบสั่งการแต่เน้นผลงาน 
นโยบำยกำรประกันคุณภำพ 
19. น าระบบประกันคุณภาพ อย่างน้อยตามองค์ประกอบและตัวบ่งช้ีที่ก าหนดโดยส านักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา (สกอ) ไปใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานอย่างจริงจัง เนื่องจากเป็นตัวบ่งช้ีที่เน้นปัจจัยน าเข้า ( input) และ
กระบวนการ (process)  ในขณะเดียวกัน ก็ค านึงถึงตัวบ่งช้ีที่เน้นผลผลิต/ผลลัพธ์ (output/outcome) ของส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ) เพื่อให้เห็นเป้าหมายในการด าเนินงานที่ชัดเจนเป็นรูปธรรมและสามารถ
เทียบเคียง (benchmark) ได้กับหน่วยงานอื่น  และเตรียมพร้อมใช้ระบบประกันในระดับภูมิภาค (เช่น AUN-QA) เพื่อสร้าง
ความยอมรับในระดับนานาชาติ 

20. ผู้บริหารระดับสูงให้ความส าคัญกับการประกันคุณภาพและเข้าใจระบบประกันคุณภาพการศึกษา และบุคลากรทุก
ภาคส่วนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการประกันคุณภาพ และตระหนักถึงความส าคัญของการประกันคุณภาพ 

21. เน้นคุณภาพของการด าเนินงานทุกพันธกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
นโยบำยด้ำนกำรพัฒนำบุคลำกร 
22. สนับสนุนการศึกษาต่อในระดับปรญิญาเอกส าหรบับุคลากรสายวิชาการ โดยจดัสรรงบประมาณสนับสนุนเพื่อการ

เตรียมความพร้อมในการศึกษาต่อของอาจารย์ 
23. สนับสนุนให้บุคลากรสายวิชาการพัฒนาความก้าวหน้าในต าแหน่งทางวิชาการ โดยจัดหาการช่วยเหลือและสิ่งอ านวย

ความสะดวกที่จ าเป็น และร่วมกันก าหนดเส้นทางความก้าวหน้าในวิชาชีพ (career path)  
24. สนับสนุนให้บุคลากรสายสนับสนุนได้พัฒนาทักษะในการท างานตามสายงานโดยการอบรมเพิ่มพูนความรู้อย่าง

สม่ าเสมอ รวมทั้งทักษะภาษาอังกฤษ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน้าที่ 5 



 

 

โครงสร้ำงองค์กร 
 

  
แผนภูมิที่ 1  โครงสร้ำงองค์กร คณะมนุษยศำสตร์ 

 
 
 
 
โครงสร้ำงกำรบริหำรงำน 

 
แผนภูมิที่ 2  โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนคณะมนุษยศำสตร์ 

 

หน้าที่ 6 



 

 

โครงสร้ำงกำรจัดระบบงำนส ำนักงำนเลขำนกุำรคณะมนุษยศำสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             แผนภูมิที่ 3  โครงสร้ำงกำรจัดระบบงำนส ำนักงำนเลขำนุกำรคณะมนุษยศำสตร์ 
 
 1. ผู้ขอรับบริการส่งเรื่องที่หน่วยสารบรรณ งานธุรการ 

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

  - หน่วยวิจัย 
  - หน่วยบริกำรวิชำกำรสู่สังคม 
   

 

งำน 
กำรเงินและพัสดุ 

 

งำนธุรกำร 

  - หน่วยสำรบรรณ 
  - หน่วยยำนพำหนะ 
  - หน่วยกำรเจ้ำหน้ำท่ี 
  - หน่วยอำคำรสถำนท่ี 
  - หน่วยเอกสำรกำรพิมพ์ 
  - หน่วยสำรสนเทศ 
  - หน่วยผลิตสื่อและประชำสัมพันธ์ 

  - หน่วยกำรเงินและบัญชี 
  - หน่วยพัสดุ 

 

 

  - หน่วยแผนงำนและงบประมำณ 
  - หน่วยประกันคุณภำพ 

 

  - หน่วยธุรกำร 
  - หน่วยพัฒนำและ  

ส่งเสริมวิชำกำร 
  - หน่วยบัณฑิตศึกษำ 
  - หน่วยสนับสนุนวิชำกำร 
  - หน่วยบริกำรกำรเรียนกำรสอน 
  - หน่วยวิเทศสัมพันธ์ 

 

  - หน่วยวินัยนิสิต 
  - หน่วยบริกำรและสวัสดิกำร  
  - หน่วยกิจกรรมและพัฒนำนิสิต 
  - หน่วยศิษย์เก่ำสัมพันธ์ 
  - หน่วยท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม  

 

งำน 
บริกำรกำรศึกษำ 

งำนวิจัย 
และบริกำรวิชำกำร 

ส ำนักงำนเลขำนุกำร 
คณะมนุษยศำสตร์ 

 

งำน 
นโยบำยและแผน 

งำนกิจกำรนสิิต 
และศิษย์เก่ำสมัพันธ ์

หน้าที่ 7 



 

 

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 2562 ของคณะมนุษยศาสตร์มีหลักการ ดังนี้ 
 1.  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (2560-2564) 

2.  ตอบสนองและสอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับที่12 (2560-2564) 
3.  ตอบสนองและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และการพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ในระยะ 10 ปี 
3.  สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับป ีพ.ศ.2560 - 2564   

 4.  สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ค่านิยม พันธกิจ นโยบายการบริหารงานและพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์ 
 5.  เป็นเครื่องมือในการเพิ่มประสทิธิภาพการบริหารงาน ทั้งในลักษณะงานประจ า และงานเน้นปฏิบตัิการเชิงรุก 
มีลักษณะยืดหยุ่น เอื้อต่อการปรับให้เหมาะสมกับสถานการณ์ เพื่อเน้นประโยชน์สูงสุด 

 

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

 
 
 

หน้าที่ 8 



 

 

บทที่ 2 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

ประกอบด้วย 
 

1. ตารางสรุปข้อมูลโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาในการด าเนินการ และผู้รับผิดชอบ
โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (จ าแนกตามหน่วยงานย่อย) 

2. รายละเอียดโครงการตามแผนปฏบิัติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (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 = ภาควิชาภาษาศาสตร์คติชนวิทยา ปรัชญาและศาสนา  
       04 = ภาควิชาภาษาตะวันตก   
       05 = ภาควิชาภาษาอังกฤษ   
       06 = ภาควิชาภาษาตะวันออก  
       07 = ภาควิชาดนตร ี
       08 = ภาควิชาศิลปะการแสดง  
 หลักท่ี 4 (ตัวเลข)   หมายถึง  ล าดับที่ของโครงการ/กิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

โครงการ/กิจกรรม แผนปฏิบัติการประจ าปี 2562 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 

ล าดับ  รหัสโครงการ ช่ือโครงการ 

พันธกิจ 
(มหาวิทยาลัย) 

*มาตรการตาม
ยุทธศาสตร์

(มหาวิทยาลัย) 

พันธกิจ 
(หน่วยงาน) 

มาตรการตาม
ยุทธศาสตร์ 
(หน่วยงาน) 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ สถานที่ด าเนินการ 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

 
หลัก รอง หลัก รอง หลัก รอง หลัก รอง ไม่ใช้ รายได้ แผ่นดิน ภายนอก รวม 

ส านักงานเลขานุการคณะ                 

 งานธุรการ                 

  โครงการบริหารพัฒนาบุคลากร                 

    โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ                 

1 Nu-มน-01-001     ทุนอุดหนุนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ 5  5.2  1  6.4.1   1,800,000   1,800,000 พฤศภัทร เจริญทรัพย์ คณะมนุษยศาสตร์ ต.ค.61-ก.ย.62 

2 Nu-มน-01-002     โครงการส่งเสริมการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 5  5.2  1  1.2.4 6.4.2  30,000   30,000 โสภาพรรณ เกียรติประกอบ คณะมนุษยศาสตร์ ช่วงปิดภาคเรียน 

3 Nu-มน-01-003     โครงการถ่ายทอดความรู้อาจารย์ผู้เกษียณอายุ
ราชการ 

5  5.2  1  1.2.2   25,000   25,000 พฤศภัทร เจริญทรัพย์ คณะมนุษยศาสตร์ ก.ย.62 

  โครงการพัฒนาคุณภาพองค์กร                 

    โครงการพัฒนาองค์กร                 

4 Nu-มน-01-004     โครงการประชุมบุคคลากรประจ าภาคเรียน 5  5.2  1  6.1.1   80,000   80,000 วิมลมาศ พจมานทอง คณะมนุษยศาสตร์ ม.ค.,ส.ค.62 

  โครงการสนับสนุนการประชาสัมพันธ์                 

    โครงการจดหมายข่าว                 

5 Nu-มน-01-005     โครงการจดหมายข่าว  5  5.4  1  6.5.1   97,800   97,800 สุรีย์พร  ชุมแสง คณะมนุษยศาสตร์ ต.ค.61-ก.ย.62 

 งานบริการการศึกษา                 

  โครงการบริหารจัดการหลักสูตร                 

    โครงการบริหารจัดการหลักสูตรระดับปริญญาโท-
เอก 

                

6 Nu-มน-01-006     โครงการบริหารจัดการหลักสูตรระดับปริญญาโท-
เอก 

1  1.2  1  1.1.1   992,600   992,600 วรรณพัชร ไชยศักด์ินเรศ คณะมนุษยศาสตร์ ต.ค.61-ก.ย.62 

  โครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน                 

    โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการจัดการ
เรียนการสอน/การวัดและประเมินผล 

                

7 Nu-มน-01-007     โครงการ KM แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการ
เรียนการสอน 

1  5.2  1  1.1.2   5,000   5,000 ศวัสมน  ยาคล้าย คณะมนุษยศาสตร์ ต.ค.61 

8 Nu-มน-01-008     โครงการพัฒนาอาจารย์ชาวไทย  1  5.2  1  1.1.2   10,000   10,000 อัจวรรณ จันทร์ขาว คณะมนุษยศาสตร์ พ.ย.61-เม.ย.62 

9 Nu-มน-01-009     โครงการพัฒนาอาจารย์ชาวต่างประเทศ 1  5.2  1  1.1.2   15,000   15,000 อัจวรรณ จันทร์ขาว คณะมนุษยศาสตร์ พ.ย.61-เม.ย.62 

10 Nu-มน-01-010     โครงการพัฒนาอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ 5  5.2  1  1.1.1 1.2.2/  9,000   9,000 ศวัสมน  ยาคล้าย คณะมนุษยศาสตร์ พ.ย.61 



 

 

ล าดับ  รหัสโครงการ ช่ือโครงการ 

พันธกิจ 
(มหาวิทยาลัย) 

*มาตรการตาม
ยุทธศาสตร์

(มหาวิทยาลัย) 

พันธกิจ 
(หน่วยงาน) 

มาตรการตาม
ยุทธศาสตร์ 
(หน่วยงาน) 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ สถานที่ด าเนินการ 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

 
หลัก รอง หลัก รอง หลัก รอง หลัก รอง ไม่ใช้ รายได้ แผ่นดิน ภายนอก รวม 

1.2.4 

  โครงการสนับสนุนการผลิตบัณฑิต                 

    โครงการพฒันานิสิตด้านวิชาการและทักษะการ
เรียนรู้ 

                

11 Nu-มน-01-011     โครงการอบรมหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
ส าหรับนิสิตปริญญาตรี 

1 2 1.3  1  2.1.1 1.4.3  28,000   28,000 ศวัสมน  ยาคล้าย คณะมนุษยศาสตร์ พ.ย.61 

12 Nu-มน-01-012     โครงการพัฒนานิสิตด้านทักษะการเรียนรู้และ
ทักษะในศตวรรษที่ 21 

                

       กิจกรรม “ทักษะการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์” 1  1.2  1  1.4.2   20,000   20,000 ศวัสมน  ยาคล้าย อาคารปราบไตรจักร ต.ค.61 

       กิจกรรม “ผู้น าในตัวฉัน (The  Leader in 
Me)” 

1  1.2  1  1.4.2   10,000   10,000 ศวัสมน  ยาคล้าย QS มหาวิทยาลัย
นเรศวร 

พ.ย.61 

       กิจกรรม “สื่อ...รู้เท่าทันอย่างไรไม่ให้โดนหลอก...
โดนเอาเปรียบ” 

1  1.2  1  1.4.2   10,000   10,000 ศวัสมน  ยาคล้าย QS มหาวิทยาลัย
นเรศวร 

พ.ย.61 

13 Nu-มน-01-013    โครงการอบรมการเขียนภาษาอังกฤษ 1  1.2  1  1.4.2   2,800   2,800 ศวัสมน  ยาคล้าย อาคารปราบไตรจักร ต.ค.61 

14 Nu-มน-01-014    โครงการปัจฉิมนิเทศ 1  1.2
/ 

1.3 

 1  1.4.2   66,000   66,000 ศวัสมน  ยาคล้าย อาคารปราบไตรจักร   ธ.ค.61 

15 Nu-มน-01-015    โครงการพระราชทานปริญญาบัตร 1  -  -     100,000   100,000 ศวัสมน  ยาคล้าย มหาวิทยาลัยนเรศวร ต.ค.61-ก.ย.62 

    โครงการสหกิจศึกษา                 

16 Nu-มน-01-016    โครงการอบรมเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงาน
สหกิจศึกษา 

1  1.2  1  1.6.1   102,000   102,000 ศวัสมน  ยาคล้าย อาคารปราบไตรจักร ต.ค.-พ.ย.61 

17 Nu-มน-01-017     โครงการสหกิจศึกษาดีเด่น 1  1.2  1  1.6.1   10,000   10,000 ศวัสมน  ยาคล้าย คณะมนุษยศาสตร์ พ.ค.62 

 งานนโยบายและแผน                 

  โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา                 

    โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน                 

18 Nu-มน-01-018     โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  5  5.1/2/
3/ 
4/5 

 1  6.1.2   40,000   40,000 วิไลพร ชอบคุณ คณะมนุษยศาสตร์ ก.ย.62 

19 Nu-มน-01-019     โครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านการ
ประกันคุณภาพ 

5  5.2  1  6.1.2   5,000   5,000 วิไลพร ชอบคุณ คณะมนุษยศาสตร์ ต.ค.61-ก.ย.62 

 งานวิจัยและบริการวิชาการ                 

  โครงการส่งเสริมพัฒนาการวิจัย/นวัตกรรม                 



 

 

ล าดับ  รหัสโครงการ ช่ือโครงการ 

พันธกิจ 
(มหาวิทยาลัย) 

*มาตรการตาม
ยุทธศาสตร์

(มหาวิทยาลัย) 

พันธกิจ 
(หน่วยงาน) 

มาตรการตาม
ยุทธศาสตร์ 
(หน่วยงาน) 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ สถานที่ด าเนินการ 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

 
หลัก รอง หลัก รอง หลัก รอง หลัก รอง ไม่ใช้ รายได้ แผ่นดิน ภายนอก รวม 

    ทุนอุดหนุนการวิจัย                 

20 Nu-มน-01-020     ทุนอุดหนุนการวิจัย 2  2.2  2  2.3.2   300,000   300,000 พรภุทชรี  โพธิ์ทอง คณะมนุษยศาสตร์ ต.ค.61-ก.ย.62 

    โครงการส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย                 

21 Nu-มน-01-021     โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการน าเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ 

2  2.2  2  2.3.2   100,000   100,000 พรภุทชรี  โพธิ์ทอง ในประเทศ ต.ค.61-ก.ย.62 

22 Nu-มน-01-022     โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการน าเสนอ
ผลงานวิจัยส าหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 

2  2.2  2  2.3.2   30,000   30,000 พรภุทชรี  โพธิ์ทอง ต่างประเทศ ต.ค.61-ก.ย.62 

23 Nu-มน-01-023     โครงการเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ-วิจัย
สายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

2  2.1
/3 

 2 6 2.2.4   100,000   100,000 พรภุทชรี  โพธิ์ทอง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ก.พ.-มี.ค.62 

24 Nu-มน-01-024     โครงการสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิชาการ
ระดับนานาชาติ 

2  2.2  2  2.2.1   80,000   80,000 พรภุทชรี  โพธิ์ทอง คณะมนุษยศาสตร์ ต.ค.61-ก.ย.62 

25 Nu-มน-01-025     โครงการส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย 2  2.2 2.2 2  2.1.2   50,000   50,000 พรภุทชรี  โพธิ์ทอง คณะมนุษยศาสตร์ ต.ค.61-ก.ย.62 

26 Nu-มน-01-026     โครงการประกาศเกียรติคุณนักวิจัย 2  2.1  2  2.2.1   5,000   5,000 พรภุทชรี  โพธิ์ทอง คณะมนุษยศาสตร์ ม.ค.,ส.ค.62 

27 Nu-มน-01-027     โครงการเสวนาวิจัยและบริการวิชาการ 2  2.2  2  2.2.3 3.2.1  10,000   10,000 วรรณภา  แตงตุ้ม คณะมนุษยศาสตร์ ต.ค.61-ก.ย.62 

  โครงการบริการวิชาการแก่สังคม                 

    โครงการบริการวิชาการ                 

28 Nu-มน-01-028     โครงการบริการวิชาการแก่สังคม 3  3.1 3.2 3  3.2.2   60,000   60,000 วรรณภา  แตงตุ้ม มหาวิทยาลัยนเรศวร ต.ค.61-ก.ย.62 

29 Nu-มน-01-029     โครงการบริการวิชาการ 3  3.1 3.2 3  3.2.2   40,000   40,000 มณีนุช ประกรรษวัต มหาวิทยาลัยนเรศวร ต.ค.61-ก.ย.62 

    โครงการวารสารมนุษยศาสตร์                 

30 Nu-มน-01-030     โครงการวารสารมนุษยศาสตร์ 3  3.2  3  2.4.2   60,000   60,000 เรือนขวัญ  อนันตวงศ์ คณะมนุษยศาสตร์ ต.ค.61-ส.ค.62 

 งานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์                 

  โครงการกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต                 

    โครงการส่งเสริมด้านวิชาการและทักษะชีวิต                 

31 Nu-มน-01-031     โครงการส่งเสริมด้านวิชาการและทักษะชีวิต                 

       กิจกรรม ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ 1  1.3  1  1.4.5   50,000   50,000 ณัฏฐพัชร์  วรกุลวรรธนะ มหาวิทยาลัยนเรศวร ส.ค.62 

       กิจกรรม น าความรู้สู่ผู้ปกครอง 1  1.3  1  1.4.5   20,000   20,000 ณัฏฐพัชร์  วรกุลวรรธนะ คณะมนุษยศาสตร์ มิ.ย.-ก.ค.62 

       กิจกรรม เลือกต้ังผู้น านิสิต 1  1.3  1  1.4.5      0 ณัฏฐพัชร์  วรกุลวรรธนะ คณะมนุษยศาสตร์ ม.ค.-เม.ย.62 

      กิจกรรม พัฒนาบุคลิกภาพผู้น านิสิต 1  1.3  1  1.4.5   25,000   25,000 ณัฏฐพัชร์  วรกุลวรรธนะ คณะมนุษยศาสตร์ มิ.ย.-ก.ค.62 

      กิจกรรม ชมรมวิชาการมนุษยศาสต์ 1  1.3  1  1.4.5   30,000   30,000 วรวิทย์  ทองเนื้ออ่อน คณะมนุษยศาสตร์ ต.ค.61-ก.ย.62 

      กิจกรรม นิสิตเกียรติยศ 1  1.3  1  1.4.5   15,000   15,000 ณัฏฐพัชร์  วรกุลวรรธนะ คณะมนุษยศาสตร์ ก.พ.-มี.ค.62 



 

 

ล าดับ  รหัสโครงการ ช่ือโครงการ 

พันธกิจ 
(มหาวิทยาลัย) 

*มาตรการตาม
ยุทธศาสตร์

(มหาวิทยาลัย) 

พันธกิจ 
(หน่วยงาน) 

มาตรการตาม
ยุทธศาสตร์ 
(หน่วยงาน) 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ สถานที่ด าเนินการ 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

 
หลัก รอง หลัก รอง หลัก รอง หลัก รอง ไม่ใช้ รายได้ แผ่นดิน ภายนอก รวม 

      กิจกรรม วินัยจราจรและขับข่ีปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ 1  1.3  1  1.4.5   20,000   20,000 ณัฏฐพัชร์  วรกุลวรรธนะ คณะมนุษยศาสตร์ ส.ค.62 

      กิจกรรม จิตอาสาคณะมนุษยศาสตร์ 1  1.3  1  1.4.5   5,000   5,000 ธีรนัย รัตนภูมิ คณะมนุษยศาสตร์ , 
มหาวิทยาลัยนเรศวร ,
หน่วยงานภายนอก 

ต.ค.60-ก.ย.62 

    โครงการส่งเสริมด้านนันทนาการ                 

32 Nu-มน-01-032     โครงการส่งเสริมด้านนันทนาการ                 

        กิจกรรม เลี้ยงอ าลาช่อแก้ว 1  1.3  1  1.4.5   10,000   10,000 นายธีรนัย รัตนภูมิ 
สโมสรนิสิตคณะมนุษยศาสตร์ 

คณะมนุษยศาสตร์ พ.ย.-ธ.ค.61 

        กิจกรรม เข้าร่วมโครงการ freshy Night 1  1.3  1  1.4.5   10,000   10,000 นายธีรนัย รัตนภูมิ 
สโมสรนิสิตคณะมนุษยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร ต.ค.61 

        กิจกรรม ค่ายคณะมนุษยศาสตร์ (กล้าดอกแก้ว) 1  1.3  1  1.4.5   20,000   20,000 นายธีรนัย รัตนภูมิ 
สโมสรนิสิตคณะมนุษยศาสตร์ 

โถงคณะมนุษยศาสตร์ ก.ค.-ส.ค.62 

       กิจกรรม ประกวดดาวเดือนและดาวเทียม 1  1.3  1 4 1.4.5   10,000   10,000 นายธีรนัย รัตนภูมิ 
สโมสรนิสิตคณะมนุษยศาสตร์ 

อาคารขวัญเมือง ก.ย.62 

       กิจกรรม รับน้องประชุมเชียร์ 1  1.3  1  1.4.5   20,000   20,000 นายธีรนัย รัตนภูมิ 
สโมสรนิสิตคณะมนุษยศาสตร์ 

อัฒจันทร์สนามกีฬา
กลาง มหาวิทยาลัย
นเรศวร 

มิ.ย.-ส.ค.62 

       กิจกรรม สืบรุ่นสุวรรณภิงคาร สืบสาน
มนุษยศาสตร์ 

1  1.3  1  1.4.5   10,000   10,000 นายธีรนัย รัตนภูมิ 
สโมสรนิสิตคณะมนุษยศาสตร์ 

โถงคณะมนุษยศาสตร์ เม.ย.62 

       กิจกรรม ดอกแก้วเกม ครั้งที่ 13 1  1.3  1  1.4.5   5,000   5,000 นายธีรนัย รัตนภูมิ 
สโมสรนิสิตคณะมนุษยศาสตร์ 

อัฒจันทร์สนามกีฬา
กลาง  มหาวิทยาลัย
นเรศวร 

ธ.ค.62 

       กิจกรรม อบรมผู้น านิสิต 1  1.3  1  1.4.5   60,000   60,000 นายธีรนัย รัตนภูมิ 
สโมสรนิสิตคณะมนุษยศาสตร์ 

หน่วยงานภายนอก
มหาวิทยาลัย 

พ.ค.62 

      กิจกรรม แสดงความยินดีกับบัณฑิตคณะ
มนุษยศาสตร์ 

1  1.3  1  1.4.5   15,000   15,000 นายธีรนัย รัตนภูมิ 
สโมสรนิสิตคณะมนุษยศาสตร์ 

คณะมนุษยศาสตร์ ม.ค.62 

      กิจกรรม ศิษย์เก่าสัมพันธ์ 1  1.3  1  1.6.3   5,000   5,000 ณัฏฐพัชร์  วรกุลวรรธนะ มหาวิทยาลัยนเรศวร ก.ค.62 

  โครงการสนับสนุนด้านการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

                

    โครงการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม                 

33 Nu-มน-01-033     โครงการเฉลิมพระเกียรติมิ่งขวัญประชา 4  4.1  4  4.1.1   3,000   3,000 นายธีรนัย รัตนภูมิ คณะมนุษยศาสตร์ ก.ค.62 

34 Nu-มน-01-034     โครงการท าบุญคณะมนุษยศาสตร์ 4  4.1  4  4.3.2   23,000   23,000 นายธีรนัย รัตนภูมิ คณะมนุษยศาสตร์ ธ.ค.61-ม.ค.62 

35 Nu-มน-01-035     โครงการภาษาศิลป์ มนุษยศาสตร์ 4  4.2  4  4.3.2   130,000   130,000 นายธีรนัย รัตนภูมิ/ณัฏฐพัชร์  คณะมนุษยศาสตร์ ก.ค.-ส.ค.62 



 

 

ล าดับ  รหัสโครงการ ช่ือโครงการ 

พันธกิจ 
(มหาวิทยาลัย) 

*มาตรการตาม
ยุทธศาสตร์

(มหาวิทยาลัย) 

พันธกิจ 
(หน่วยงาน) 

มาตรการตาม
ยุทธศาสตร์ 
(หน่วยงาน) 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ สถานที่ด าเนินการ 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

 
หลัก รอง หลัก รอง หลัก รอง หลัก รอง ไม่ใช้ รายได้ แผ่นดิน ภายนอก รวม 

วรกุลวรรธนะ/8 ภาควิชา 

36 Nu-มน-01-036     โครงการรดน้ าขอพรผู้บริหารและอาจารย์อาวุโส 4  4.1  4  4.1.1   15,000   15,000 นายธีรนัย รัตนภูมิ คณะมนุษยศาสตร์ เม.ย.62 

37 Nu-มน-01-037     โครงการเข้าร่วมโครงการลอยกระทง
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

4  4.1  4  4.1.1   5,000   5,000 นายธีรนัย รัตนภูมิ 
สโมสรนิสิตคณะมนุษยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ย.61 

38 Nu-มน-01-038     โครงการเข้าร่วมโครงการไหว้ครูมหาวิทยาลัย 4  4.1  4  4.1.1 4.3.2  2,000   2,000 นายธีรนัย รัตนภูมิ 
สโมสรนิสิตคณะมนุษยศาสตร์ 

โรงละครเฉลิมพระ
เกียรติ 72 พรรษา      

ส.ค.62 

39 Nu-มน-01-039     โครงการถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช 

4  4.2  4  4.3.2   8,000   8,000 นายธีรนัย รัตนภูมิ 
สโมสรนิสิตคณะมนุษยศาสตร์ 

ลานพระบรมราชานุ
สาวรีย์สมเด็จพระ
นเรศวรมหาราช หรือ
คณะมนุษยศาสตร์ 

ส.ค.-ก.ย.62 

40 Nu-มน-01-040     โครงการไหว้ครูคณะมนุษยศาสตร์ 4  4.1  4  4.1.1 4.3.2  5,000   5,000 นายธีรนัย รัตนภูมิ 
สโมสรนิสิตคณะมนุษยศาสตร์ 

อาคารอเนกประสงค์
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ส.ค.62 

ภาควิชาภาษาไทย                 

 ส่วนกลางภาควิชา                 

  โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา                 

    โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา                 

41 Nu-มน-02-041     โครงการ KM การประกันคุณภาพการศึกษาระดับ
หลักสูตร  

1  1.2 5.2 1  1.1.2   2,000   2,000 หัวหน้าภาควิชา คณะมนุษยศาสตร์ พ.ค.-ส.ค.62 

42 Nu-มน-02-042     โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
หลักสูตร 

         20,000   2,000 หัวหน้าภาควิชา คณะมนุษยศาสตร์ มิ.ย.-ส.ค.62 

  โครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน                 

    โครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน                 

43 Nu-มน-02-043     โครงการ KM ปัญหาการเรียนการสอน 1  1.2 5.2 1  1.1.2   2,000   2,000 หัวหน้าภาควิชา คณะมนุษยศาสตร์ ต.ค.61-ก.ย.62 

  โครงการบริการวิชาการแก่สังคม                 

     โครงการบริการวิชาการ                 

44 Nu-มน-02-044      โครงการบริการวิชาการ”สืบสานภาษาและ
วรรณคดี”(ปันความรู้สู่น้อง) 

3  3.1  3  3.2.2   20,000   20,000 หัวหน้าภาควิชา/ 
อ.พิมพ์นภัส จินดาวงค์ 

โรงเรียนสังกัด
ประถมศึกษา หรือ
มัธยมศึกษา 

ต.ค.61-เม.ย.62 

45 Nu-มน-02-045      โครงการวันภาษาไทย 3  3.1  3  3.2.2   15,000   15,000 ผศ. ดร.ประภาษ เพ็งพุ่ม/ 
ดร.ภาคภูมิ สุขเจริญ 

คณะมนุษยศาสตร์ ม.ค.-ก.ค.62 

46 Nu-มน-02-046      โครงการบริการวิชาการ”พัฒนาศักยภาพด้าน
ภาษาไทย” 

3  3.1  3  3.2.2   20,000   20,000 หัวหน้าภาควิชา คณะมนุษยศาสตร์ ต.ค.61-ก.ย.62 



 

 

ล าดับ  รหัสโครงการ ช่ือโครงการ 

พันธกิจ 
(มหาวิทยาลัย) 

*มาตรการตาม
ยุทธศาสตร์

(มหาวิทยาลัย) 

พันธกิจ 
(หน่วยงาน) 

มาตรการตาม
ยุทธศาสตร์ 
(หน่วยงาน) 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ สถานที่ด าเนินการ 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

 
หลัก รอง หลัก รอง หลัก รอง หลัก รอง ไม่ใช้ รายได้ แผ่นดิน ภายนอก รวม 

  โครงการสนับสนุนด้านการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

                

    โครงการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม                 

47 Nu-มน-02-047     โครงการ KM ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 4/1  4.1
/ 

1.2 

5.2 4/1  1.1.2   2,000   2,000 หัวหน้าภาควิชา คณะมนุษยศาสตร์ ต.ค.61-ก.ย.62 

48 Nu-มน-02-048     โครงการ"นบบูชาครูภาษาไทย" 4  4.1  4  4.1.1 4.3.2  2,000   2,000 หัวหน้าภาควิชา คณะมนุษยศาสตร์ มิ.ย.-ก.ค.62 

 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย                 

  โครงการสนับสนุนการผลิตบัณฑิต                 

    โครงการพัฒนานิสิตด้านวิชาการและทักษะการ
เรียนรู้ 

                

49 Nu-มน-02-049     โครงการสัมมนาก่อน-หลังฝึกงานสหกิจศึกษา 1  1.3  1  1.4.1   20,000   20,000 หัวหน้าภาควิชา คณะมนุษยศาสตร์ ธ.ค.61-ก.ค.62 

50 Nu-มน-02-050     โครงการน าเสนอวิทยานิพนธ์ของนิสิตปริญญาตรี 1  1.3  1     10,000   10,000 หัวหน้าภาควิชา   

51 Nu-มน-02-051     โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 1  1.2  1  1.4.1   10,000   10,000 หัวหน้าภาควิชา/ 
อาจารย์ที่ปรึกษา 

คณะมนุษยศาสตร์ พ.ค.-ก.ค.62 

52 Nu-มน-02-052     โครงการน าเสนอผลงานทางวิชาการของนิสิต
ระดับปริญญาตรี 

1  1.3  1     10,000   10,000 ดร.สายหยุด บัวทุม/ 
อ.คณิตา หอมทรัพย์ 

คณะมนุษยศาสตร์ ม.ค.-ก.ค.62 

53 Nu-มน-02-053     โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 1  1.3  1  1.4.4   10,000   10,000 รศ.นท.ดร.วัฒนชัย หมั่นยิ่ง หน่วยงาน/สถาบันอื่น
ที่จัดกิจกรรมแข่งขัน
ทักษะทางภาษาไทย 

ต.ค.61-มิ.ย.62 

  โครงการกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต                 

    โครงการส่งเสริมด้านวิชาการและทักษะชีวิต                 

54 Nu-มน-02-054     โครงการวารสารอักษรภาษาสาร 1  1.2 3.2 1  1.4.3   12,000   12,000 อ.พิมพ์นภัส จินดาวงค์ คณะมนุษยศาสตร์ พ.ย.61-เม.ย.62 

55 Nu-มน-02-055     โครงการชนชาติลาว 1  1.2  1  1.4.1   2,000   2,000 หัวหน้าภาควิชา คณะมนุษยศาสตร์ ต.ค.60-ม.ค.61 

 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย                 

  โครงการสนับสนุนการผลิตบัณฑิต                 

    โครงการพัฒนานิสิตด้านวิชาการและทักษะการ
เรียนรู้ 

                

56 Nu-มน-02-056     โครงการพัฒนาหัวข้อวิทยานิพนธ์ระดับ
บัณฑิตศึกษา 

1  1.3  1     30,000   30,000 ผศ.ดร.ลาวัลย์  สังขพันธานนท์ คณะมนุษยศาสตร์ ต.ค.60-ม.ค.61 

57 Nu-มน-02-057     โครงการบริหารจัดการหลักสูตรปริญญาโท-เอก 1  1.2  1  1.1.1   149,100   149,100 หัวหน้าภาควิชา คณะมนุษยศาสตร์ ต.ค.60-ม.ค.61 

ภาควิชาภาษาศาสตร์ คติชนวิทยา ปรัชญา และศาสนา                 



 

 

ล าดับ  รหัสโครงการ ช่ือโครงการ 

พันธกิจ 
(มหาวิทยาลัย) 

*มาตรการตาม
ยุทธศาสตร์

(มหาวิทยาลัย) 

พันธกิจ 
(หน่วยงาน) 

มาตรการตาม
ยุทธศาสตร์ 
(หน่วยงาน) 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ สถานที่ด าเนินการ 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

 
หลัก รอง หลัก รอง หลัก รอง หลัก รอง ไม่ใช้ รายได้ แผ่นดิน ภายนอก รวม 

ส่วนกลางภาควิชา                 
  โครงการกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต                 

    โครงการส่งเสริมด้านวิชาการและทักษะชีวิต                 

58 Nu-มน-03-058     โครงการกิจกรรมเพื่อพัฒนารายวิชาภาษา
เวียดนาม 

1  1.2  1  1.1.1   5,000   5,000 อ.ธนัฏฐา จันทร์เต็ม คณะมนุษยศาสตร์ ภาคเรียนที่ 
1/2561 หรือ 
ภาคเรียนที่ 
2/2561 

59 Nu-มน-03-059     โครงการกิจกรรมเพื่อพัฒนารายวิชาภาษา
อินโดนีเซีย 

1  1.2  1  1.1.1   5,000   5,000 Mr. Robertus Pujo Leksono คณะมนุษยศาสตร์ ภาคเรียนที่ 
1/2561 หรือ 
ภาคเรียนที่ 
2/2561 
 

60 Nu-มน-03-060     โครงการกิจกรรมเพื่อพัฒนารายวิชาภาษาฮินดี 1  1.2  1  1.1.1   5,000   5,000 อ.สิรินทร์ญาดา พรตระกูลเสรี คณะมนุษยศาสตร์ ภาคเรียนที่ 
1/2561 หรือ 
ภาคเรียนที่ 
2/2561 

  โครงการบริการวิชาการแก่สังคม                 

     โครงการบริการวิชาการ                 

61 Nu-มน-03-061      โครงการบริการวิชาการสู่สังคม 3  3.1  3  3.1.2   8,000   8,000 ผศ.แก้วตา สาลีโภชน์ พื้นที่ต่างๆ ภายนอก
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ภาคเรียนที่ 
1/2561 หรือ 
ภาคเรียนที่ 
2/2561 

  โครงการสนับสนุนด้านการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

                

    โครงการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม                 

62 Nu-มน-03-062     โครงการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 4  4.1  4  4.3.2   2,000   2,000 หัวหน้าภาควิชา พื้นที่ต่างๆ ภายนอก
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ภาคเรียนที่ 
1/2561 หรือ 
ภาคเรียนที่ 
2/2561 
 

 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์                 

  โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา                 

    โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา                 



 

 

ล าดับ  รหัสโครงการ ช่ือโครงการ 

พันธกิจ 
(มหาวิทยาลัย) 

*มาตรการตาม
ยุทธศาสตร์

(มหาวิทยาลัย) 

พันธกิจ 
(หน่วยงาน) 

มาตรการตาม
ยุทธศาสตร์ 
(หน่วยงาน) 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ สถานที่ด าเนินการ 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

 
หลัก รอง หลัก รอง หลัก รอง หลัก รอง ไม่ใช้ รายได้ แผ่นดิน ภายนอก รวม 

63 Nu-มน-03-063      โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
หลักสูตร 

5  5.1/2/
3/ 
4/5 

 1  6.1.2   6,500   6,500 หัวหน้าภาควิชา คณะมนุษยศาสตร์ ก.ค.-ส.ค.62 

  โครงกาสนับสนุนการผลิตบัณฑิต                 

    โครงการบริหารจัดการหลักสูตรปริญญาโท-เอก                 

64 Nu-มน-03-064     โครงการบริหารจัดการหลักสูตรปริญญาโท-เอก 1  1.2  1  1.1.1   93,200   9,3200 หัวหน้าภาควิชา คณะมนุษยศาสตร์ ต.ค.61-ก.ย.62 

    โครงการพัฒนานิสิตด้านวิชาการและทักษะการ
เรียนรู้ 

                

65 Nu-มน-03-065     โครงการน าเสนอผลงานวิจัยและความก้าวหน้า
วิทยานิพนธ์นิสิต 

1 2 1.2  1  1.3.1   10,000   10,000 รศ.ดร.อัญชลี วงศ์วัฒนา คณะมนุษยศาสตร์ ต.ค.61-มี.ค.62 

66 Nu-มน-03-066     โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตด้านการวิจัย 1 2 2.1 1.2 1  2.1.1   10,000   10,000 ผศ.ดร.ชมนาด อินทจามรรักษ์ คณะมนุษยศาสตร์ ก.พ.62 

67 Nu-มน-03-067     โครงการออกค่ายเก็บข้อมูลธ ารงภาษาและภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน 

1  1.2  1  1.4.1 1.4.3  20,000   20,000 ผศ.แก้วตา สาลีโภชน์ พื้นที่ที่มีชุมชนกลุ่ม
ชาติพันธุ์ในประเทศ
ไทย 

มี.ค.-เม.ย.62 

68 Nu-มน-03-068     โครงการเพิ่มพูนความรู้ทางภาษาศาสตร์โดย
วิทยากรภายนอก 

4 1 1.2  4 1 1.1.3 1.4.5  10,000   10,000 ดร.อรทัย  ชินอัครพงศ์ คณะมนุษยศาสตร์ พ.ย.61 

 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคติชนวิทยา และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคติชนวิทยา                

  โครงการกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต                 

    โครงการส่งเสริมด้านวิชาการและทักษะชีวิต                 

69 Nu-มน-03-069     โครงการกิจกรรมเพื่อพัฒนารายวิชาปรัชญาและ
ศาสนา 

1  1.2  1  1.1.1   5,000   5,000 ดร.พรหมพิสิฐ   พันธ์จันทร์ คณะมนุษยศาสตร์ ต.ค.61-ก.ย.62                            

70 Nu-มน-03-070     โครงการเตรียมความพร้อมให้นิสิต 1  1.2  1  1.1.1     3,000 3,000 ดร.อรอุษา สุวรรณประเทศ คณะมนุษยศาสตร์ มิ.ย.-ก.ค.62 

71 Nu-มน-03-071     โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตด้านวิชาการและการ
วิจัย 

1  1.2  1  1.1.1     30,000 3,000 ดร.แคทรียา อังทองก าเนิด  คณะมนุษยศาสตร์ ม.ค.-พ.ค.62 

72 Nu-มน-03-072     โครงการสัมมนานิสิตบัณฑิตศึกษา 1  1.2  1  1.1.1     3,000 30,000 ผศ.ดร.บารนี  บุญทรง คณะมนุษยศาสตร์ พ.ย.-ธ.ค.61/
เม.ย.-พ.ค.62 

  โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา                 

    โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา                 

73 Nu-มน-03-073     โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
หลักสูตร 

5  5.1/2/
3/ 
4/5 

 1  6.1.2   6,200   6,200 ดร.อรอุษา  สุวรรณประเทศ คณะมนุษยศาสตร์ มิ.ย.-ส.ค.62 

  โครงกาสนับสนุนการผลิตบัณฑิต                 



 

 

ล าดับ  รหัสโครงการ ช่ือโครงการ 

พันธกิจ 
(มหาวิทยาลัย) 

*มาตรการตาม
ยุทธศาสตร์

(มหาวิทยาลัย) 

พันธกิจ 
(หน่วยงาน) 

มาตรการตาม
ยุทธศาสตร์ 
(หน่วยงาน) 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ สถานที่ด าเนินการ 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

 
หลัก รอง หลัก รอง หลัก รอง หลัก รอง ไม่ใช้ รายได้ แผ่นดิน ภายนอก รวม 

    โครงการบริหารจัดการหลักสูตรปริญญาโท-เอก                 

74 Nu-มน-03-074     โครงการบริหารจัดการหลักสูตรปริญญาโท-เอก 1  1.2  1  1.1.1   193,900   193,900 ดร.อรอุษา  สุวรรณประเทศ คณะมนุษยศาสตร์ ต.ค.61-ก.ย.62 

ภาควิชาภาษาตะวันตก                 

 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาฝร่ังเศส                 

  โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา                 

     โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา                 

75 Nu-มน-04-075     โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
หลักสูตร 

5  5.1/2/
3/ 

4/5 

 1  6.1.2   17,000   17,000 หัวหน้าภาควิชา คณะมนุษยศาสตร์ มิ.ย.-ก.ค.62 

  โครงการกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต                 

     โครงการส่งเสริมด้านวิชาการและทักษะชีวิต                 

76 Nu-มน-04-076     โครงการสนับสนุนนิสิตไปแข่งขันหรือเข้าร่วม
กิจกรรมวิชาการ 

1  1.3  1  1.4.4   25,000   25,000 หัวหน้าภาควิชา กรุงเทพมหานคร 3-4 พ.ย.61 

77 Nu-มน-04-077     โครงการทัศนศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมและอาชีพ 1  1.3  1  1.4.4   23,000   23,000 หัวหน้าภาควิชา กรุงเทพมหานคร ต.ค.61-ก.ย.62 

78 Nu-มน-04-078     โครงการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมาเป็น
วิทยากร ( 3 ครั้ง) 

1  1.2  1  1.4.1 1.1.3  27,000   27,000 หัวหน้าภาควิชา มหาวิทยาลัยนเรศวร ภาคเรียนต้น ปี
การศึกษา 2561/ 
ภาคเรียนต้น ปี
การศึกษา 2562 

79 Nu-มน-04-079     โครงการสอนซ่อมเสริมฐานความรู้ภาษาฝรั่งเศส 1  1.2  1  1.4.1   3,000   3,000 หัวหน้าภาควิชา คณะมนุษยศาสตร์ ต.ค.61-ก.ย.62 

  โครงการสนับสนุนการผลิตบัณฑิต                 

     โครงการพัฒนานิสิตด้านวิชาการและทักษะการ
เรียนรู้ 

                

80 Nu-มน-04-080     โครงการอบรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 1  1.3  1  1.4.4   2,000   2,000 ดร. ซอทอง บรรจงสวัสด์ิ คณะมนุษยศาสตร์ มิ.ย.-ก.ค.62 

81 Nu-มน-04-081     โครงการอบรมเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษ
เพื่อวิชาชีพ 

1  1.3  1  1.4.4   9,000   9,000 หัวหน้าภาควิชา มหาวิทยาลัยนเรศวร ภาคการศึกษา
ปลาย 2561/ภาค
การศึกษาต้น 
2562 

82 Nu-มน-04-082     โครงการน าเสนอวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี 1 2 1.2 1/2 1  1.4.1   2,000   2,000 ดร. ซอทอง บรรจงสวัสด์ิ คณะมนุษยศาสตร์ พ.ย.61 

83 Nu-มน-04-083     โครงการสัมมนาก่อนสหกิจศึกษา 1  1.2  1  1.4.1 1.1.3     0 ดร. ซอทอง บรรจงสวัสด์ิ คณะมนุษยศาสตร์ พ.ย.61/ก.ย.62 

84 Nu-มน-04-084     โครงการสัมมนาหลังสหกิจศึกษา 1  1.2  1  1.4.1   4,000   4,000 ดร. ซอทอง บรรจงสวัสด์ิ คณะมนุษยศาสตร์ เม.ย.62 

  โครงการบริการวิชาการแก่สังคม                 



 

 

ล าดับ  รหัสโครงการ ช่ือโครงการ 

พันธกิจ 
(มหาวิทยาลัย) 

*มาตรการตาม
ยุทธศาสตร์

(มหาวิทยาลัย) 

พันธกิจ 
(หน่วยงาน) 

มาตรการตาม
ยุทธศาสตร์ 
(หน่วยงาน) 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ สถานที่ด าเนินการ 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

 
หลัก รอง หลัก รอง หลัก รอง หลัก รอง ไม่ใช้ รายได้ แผ่นดิน ภายนอก รวม 

    โครงการบริการวิชาการ                 

85 Nu-มน-04-085      โครงการพัฒนาศักยภาพภาษา 
ฝรั่งเศสให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษา 

3  3.1  3  3.2.2 1.3.1  5,000   5,000 หัวหน้าภาควิชา โรงเรียนมัธยมศึกษา
ในเขตภาคเหนือ
ตอนล่าง 

ต.ค.-ธ.ค.61/
มิ.ย.-ก.ย.62 

86 Nu-มน-04-086 โครงการยุวมัคคุเทศก์ 3  3.1  3  3.2.2 1.3.1  13,700   13,700 อ.คุณัญญา บัวพรหมมาตร์ โรงเรียนมัธยมศึกษา
ในเขตภาคเหนือ
ตอนล่าง 

ม.ค.-เม.ย.62 

87 Nu-มน-04-087 โครงการอบรมภาษาสเปน 3  3.1  3  3.2.2 1.3.1  5,000   5,000 อาจารย์ ดร.วรัญญา  มอโท คณะมนุษยศาสตร์ พ.ค.62 

  โครงการสนับสนุนด้านการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

                

   โครงการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม                 

88 Nu-มน-04-088     โครงการจัดบอร์ดประชาสัมพันธ์ 4  4.1  4  4.3.2   2,000   2,000 หัวหน้าภาควิชา คณะมนุษยศาสตร์ ต.ค.61-ก.ย.62 

89 Nu-มน-04-089     โครงการวันชาติฝรั่งเศส 
 

4  4.1  4  4.3.2   2,000   2,000 หัวหน้าภาควิชา คณะมนุษยศาสตร์ ก.ค.62 

ภาควิชาภาษาอังกฤษ                 

 ส่วนกลางภาควิชา                 

  โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา                 

    โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา                 

90 Nu-มน-05-090       โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตร 

5  5.1/2/
3/ 
4/5 

 1  6.1.2   17,100   17,100 ดร.ทศพล สุรนัคครินทร์ คณะมนุษยศาสตร์
  

ก.ค.-ส.ค.62 

  โครงการบริการวิชาการแก่สังคม                 

    โครงการบริการวิชาการ                 

91 Nu-มน-05-091     โครงการ English Camp 3  3.1  3  3.2.2 1.3.1  15,000   15,000 หัวหน้าภาควิชา โรงเรียนหรือหน่วย
ราชการที่อยู่ในพื้นที่
บริการของ
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ม.ค.62 

  โครงการสนับสนุนด้านการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

                

    โครงการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม                 

92 Nu-มน-05-092     โครงการไหว้ครูของคณะมนุษยศาสตร์ 4  4.1  4  4.1.1 4.3.2     0 ดร.ทศพล สุรนัคครินทร์ คณะมนุษยศาสตร์ มิ.ย.-ส.ค.62 

 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ                 



 

 

ล าดับ  รหัสโครงการ ช่ือโครงการ 

พันธกิจ 
(มหาวิทยาลัย) 

*มาตรการตาม
ยุทธศาสตร์

(มหาวิทยาลัย) 

พันธกิจ 
(หน่วยงาน) 

มาตรการตาม
ยุทธศาสตร์ 
(หน่วยงาน) 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ สถานที่ด าเนินการ 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

 
หลัก รอง หลัก รอง หลัก รอง หลัก รอง ไม่ใช้ รายได้ แผ่นดิน ภายนอก รวม 

  โครงการสนับสนุนการผลิตบัณฑิต                 

    โครงการพัฒนานิสิตด้านวิชาการและทักษะการ
เรียนรู้ 

                

93 Nu-มน-05-093     โครงการสัมมนาหลังสหกิจศึกษา  1  1.2  1  1.4.1   500   500 ดร.ทศพล สุรนัคครินทร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มี.ค.-เม.ย.62 

94 Nu-มน-05-094     โครงการน าเสนอวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี 
ชั้นปีที่ 4 

1  1.2  1  1.3.1   1,000   1,000 ดร.ทศพล สุรนัคครินทร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ย.-ธ.ค.61/ก.ย.
62 

95 Nu-มน-05-095     โครงการน าเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ระดับ
ปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 

1  1.2  1  1.3.1   500   500 ดร.ทศพล สุรนัคครินทร์ คณะมนุษยศาสตร์ มี.ค.-เม.ย.62 

96 Nu-มน-05-096     โครงการน าเสนอและสัมมนางานวิจัยระดับปริญญา
ตรี-โท นานาชาติ 

1  1.2  1  1.3.1   45,200   45,200 ผศ.ดร.จันทิมา ซิมป์สัน คณะมนุษยศาสตร์ ธ.ค.61 

97 Nu-มน-05-097     โครงการอบรม TOEIC preparation 1  1.2  1  1.4.1   1,000   1,000 ดร.นิชฎารัสม์ รักษาสัตย์/
นางสาวดวงพร ทองน้อย/ 
นางสาวอาภรชนิศน์ แสงสังข์   

คณะมนุษยศาสตร์ ต.ค.-ธ.ค.61 

98 Nu-มน-05-098     โครงการศึกษาดูงาน ณ สถานประกอบการ  1  1.3  1  1.4.4   45,500   45,500 ผศ.ดร.จันทิมา ซิมป์สัน สถานประกอบการ ก.พ.62 

99 Nu-มน-05-099     โครงการเข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาการ 
 
 

1  1.3  1  1.4.4   11,300   11,300 ดร.ทศพล สุรนัคครินทร์ สถานที่ด าเนินการ
จัดการแข่งขันทาง
วิชาการ 

ต.ค.61-ก.ย.62 

100 Nu-มน-05-100     โครงการส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษ the 21st 
Century English communication in diverse 
environments 

1  1.3  1  1.4.2   10,000   10,000 ดร.ทศพล สุรนัคครินทร์  คณะมนุษยศาสตร์ ส.ค.62 

  โครงการกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต                 

    โครงการส่งเสริมด้านวิชาการและทักษะชีวิต                 

101 Nu-มน-05-101     โครงการ” No Friend Left Behind”  1  1.3  1  1.4.1   20,000   20,000 ผศ.ดร.เสาวภาคย์ 
กัลยาณมิตร/ 
ผศ.ดร.สุดสรวง ยุทธนา/ 
ดร.พรวีร์ ทันนิเทศ/ 
ดร.คัมภีร์ นูนคาน 

คณะมนุษยศาสตร์ ต.ค.-พ.ย.61/
มิ.ย.-ก.ค.62 

102 Nu-มน-05-102     โครงการจิตอาสา พี่สอนน้อง ร่วมกับชมรม
ภาษาอังกฤษ English Station 

1 3 1.3 3.1 1 3 1.4.1 3.2.2     0 ผศ.ดร.เสาวภาคย์ 
กัลยาณมิตร/ 
ผศ.ดร.สุดสรวง ยุทธนา/ 
ดร.พรวีร์ ทันนิเทศ/ 
ดร.คัมภีร์ นูนคาน 

โรงเรียนในเขตชุมชน
ใกล้เคียงมหาวิทยาลัย
นเรศวร 

ม.ค.-ก.พ.62 

103 Nu-มน-05-103     โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม ณ 
Kulliyyah of Language and Management, 

1 3 1.3 3.1 1 3 1.4.1 3.2.2    107,500 107,500 ผศ.ดร.จันทิมา  ซิมป์สัน ต่างประเทศ ต.ค.61-ก.ย.62 



 

 

ล าดับ  รหัสโครงการ ช่ือโครงการ 

พันธกิจ 
(มหาวิทยาลัย) 

*มาตรการตาม
ยุทธศาสตร์

(มหาวิทยาลัย) 

พันธกิจ 
(หน่วยงาน) 

มาตรการตาม
ยุทธศาสตร์ 
(หน่วยงาน) 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ สถานที่ด าเนินการ 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

 
หลัก รอง หลัก รอง หลัก รอง หลัก รอง ไม่ใช้ รายได้ แผ่นดิน ภายนอก รวม 

International Islamic University Malaysia 

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ                 

  โครงการสนับสนุนการผลิตบัณฑิต                 

    โครงการพัฒนานิสิตด้านวิชาการและทักษะการ
เรียนรู้ 

                

104 Nu-มน-05-104     โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 1  1.2  1  1.4.1   15,000   15,000 ดร.ทศพล สุรนัคครินทร์ คณะมนุษยศาสตร์ ต.ค.61-ก.ย.62 

    โครงการบริหารจัดการหลักสูตรปริญญาโท-เอก                 

105 Nu-มน-05-105     โครงการบริหารจัดการหลักสูตรปริญญาโท-เอก 1  1.2  1  1.1.1   20,500   20,500 ดร.ทศพล สุรนัคครินทร์ คณะมนุษยศาสตร์ ต.ค.61-ก.ย.62 

ภาควิชาภาษาตะวันออก                 

 ส่วนกลางภาควิชา                 

  โครงการบริหารพัฒนาบุคลากร                 

    โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ                 

106 Nu-มน-06-106     โครงการศึกษาดูงานระดับภาควิชา 5  5.2  1 6 1.2.3 6.4.2  189,000   189,000 ผศ.ดร.โสภา มะสึนาริ/ 
อ.สุนันทา เทศสุข 

มหาวิทยาลัยภาษาต่าง 
ประเทศ ย่างกุ้ง (YUFL) 

ธ.ค.61 

  โครงการสนับสนุนการผลิตบัณฑิต                 

    โครงการพัฒนานิสิตด้านวิชาการและทักษะการ
เรียนรู้ 

                

107 Nu-มน-06-107     โครงการนวัตกรรมเพื่อการน าเสนองาน 1  1.2  1  1.3.1   22,900   22,900 ผศ.อรนุช นิยมธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ย.61 

 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น                 

  โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา                 

    โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา                 

108 Nu-มน-06-108       โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตร 

5  5.1/2/
3/ 
4/5 

 1  6.1.2   9,000   9,000 ผศ.ดร.โสภา มะสึนาริ คณะมนุษยศาสตร์ ก.ค.-ส.ค.62 

  โครงการบริหารพัฒนาบุคลากร                 

    โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ                 

109 Nu-มน-06-109     โครงการศึกษาดูงาน หลักสูตรภาษาญ่ีปุ่น 1  5.2  1  1.2.3   33,000   33,000 ผศ.ดร.โสภา มะสึนาริ/ 
Ms.Kaori Morimoto 

ภายในประเทศไทย พ.ย.61 

110 Nu-มน-06-110     โครงการผลิตต าราและนวัตกรรมเพื่อการเรียน
การสอน 

1  5.2  1  1.2.3   10,000   10,000 Mr.Jun Matsubara/ผศ.ดร.
โสภา มะสึนาริ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร ต.ค.61-มิ.ย.62 

  โครงการกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต                 



 

 

ล าดับ  รหัสโครงการ ช่ือโครงการ 

พันธกิจ 
(มหาวิทยาลัย) 

*มาตรการตาม
ยุทธศาสตร์

(มหาวิทยาลัย) 

พันธกิจ 
(หน่วยงาน) 

มาตรการตาม
ยุทธศาสตร์ 
(หน่วยงาน) 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ สถานที่ด าเนินการ 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

 
หลัก รอง หลัก รอง หลัก รอง หลัก รอง ไม่ใช้ รายได้ แผ่นดิน ภายนอก รวม 

    โครงการส่งเสริมด้านวิชาการและทักษะชีวิต                 

111 Nu-มน-06-111     โครงการเตรียมความพร้อมสอบวัดระดับ N4 1  1.2  1  1.4.1   1,000   1,000 อ.สุวพรรณ ครุฑเมือง/ 
ดร.อัจฉรา อึ้งตระกูล 

คณะมนุษยศาสตร์ พ.ย.61 

112 Nu-มน-06-112     โครงการเตรียมความพร้อมสอบวัดระดับ N3 1  1.2  1  1.4.1   1,000   1,000 Mr.Masashi Okumura/ 
Miss Kaori Morimoto     

คณะมนุษยศาสตร์ พ.ย.61 

113 Nu-มน-06-113     โครงการเตรียมความพร้อมสอบวัดระดับ N2 1  1.2  1  1.4.1   1,000   1,000 ดร.ศิรินุช คูเจริญไพบูรณ์/ 
Mr.Hiroaki Miyazaki 

คณะมนุษยศาสตร์ พ.ย.61 

114 Nu-มน-06-114     โครงการบรรยายพิเศษประจ าภาคเรียน 1  1.2  1  1.4.1   30,000   30,000 Mr.Jun Matsubara/ 
ดร.อัจฉรา อึ้งตระกูล 

คณะมนุษยศาสตร์ พ.ย.61/มี.ค.62 

115 Nu-มน-06-115     โครงการสัมมนานิสิตหลังฝึกงาน 1  1.2  1  1.4.2   22,000   22,000 ผศ.ดร.โสภา มะสึนาริ/ 
Ms.Saori Koga 

คณะมนุษยศาสตร์ เม.ย.62 

116 Nu-มน-06-116     โครงการแข่งขันทางวิชาการเพื่อเสริมทักษะ
ภาษาญ่ีปุ่น 

1  1.3  1  1.4.4   23,000   23,000 อ.สุวพรรณ ครุฑเมือง/ 
Mr.Masashi Okumura 

จังหวัดเชียงใหม่ และ
กรุงเทพมหานคร   

ก.พ.62/ส.ค.62 

117 Nu-มน-06-117     โครงการศึกษาดูงาน ณ สถานประกอบการ 1  1.3  1  1.4.4   10,000   10,000 ดร.อัจฉรา อึ้งตระกูล/ 
Mr.Hiroaki Miyazaki 

สถานประกอบการ พ.ย.61 

118 Nu-มน-06-118     โครงการภาษากับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 3  3.1  3  3.2.2 1.4.3     0 ดร.ศิรินุช คูเจริญไพบูรณ์/ 
Ms.Saori Koga 

อุทยานประวัติศาสตร์
สุโขทัย, พิพิธภัณฑ์จ่า
ทวี 

พ.ย.61 

  โครงการบริการวิชาการแก่สังคม                 

    โครงการบริการวิชาการ                 

119 Nu-มน-06-119     โครงการอบรมภาษาเพื่อพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน
ภาษาญ่ีปุ่น 

3  3.1  3  3.2.2 1.4.3  20,000   20,000 ผศ.ดร.โสภา มะสึนาริ/อาจารย์
ประจ าหลักสูตรภาษาญี่ปุ่น 

Main Conference 
อาคารกองบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

ก.พ.62 

120 Nu-มน-06-120     โครงการภาษากับการแปลเพื่อท้องถ่ิน 
(ภาษาญี่ปุ่น) 

3  3.1  3  3.2.2 1.4.3  2,700   2,700 ดร.อัจฉรา อึ้งตระกูล/ 
Ms.Saori Koga 

คณะมนุษยศาสตร์ ต.ค.-พ.ย.61 

  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพม่าศึกษา                 

  โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา                 

    โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา                 

121 Nu-มน-06-121       โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตร 

5  5.1/2/
3/ 
4/5 

 1  6.1.2   12,000   12,000 ผศ.อรนุช นิยมธรรม คณะมนุษยศาสตร์ ก.ค.-ส.ค.62 

  โครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน                 



 

 

ล าดับ  รหัสโครงการ ช่ือโครงการ 

พันธกิจ 
(มหาวิทยาลัย) 

*มาตรการตาม
ยุทธศาสตร์

(มหาวิทยาลัย) 

พันธกิจ 
(หน่วยงาน) 

มาตรการตาม
ยุทธศาสตร์ 
(หน่วยงาน) 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ สถานที่ด าเนินการ 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

 
หลัก รอง หลัก รอง หลัก รอง หลัก รอง ไม่ใช้ รายได้ แผ่นดิน ภายนอก รวม 

    โครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน                 

122 Nu-มน-06-122     โครงการเสวนาการพัฒนาการเรียนการสอนภาษา
พม่า 

1  5.2  1  1.2.3      0 ผศ.วิรัช นิยมธรรม/ 
ผศ.อรนุช นิยมธรรม 

คณะมนุษยศาสตร์ ธ.ค.61 

  โครงการกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต                 
    โครงการส่งเสริมด้านวิชาการและทักษะชีวิต                 

123 Nu-มน-06-123     โครงการภาษาพม่าสู่อาชีพ 1  1.3  1  1.4.1   19,300   19,300 ผศ.อรนุช นิยมธรรม/ 
อ.สุนันทา เทศสุข 

มหาวิทยาลัยนเรศวร
  

18 ต.ค.61 

124 Nu-มน-06-124     โครงการอบรมการเขียนบทความ 1  1.2  1  1.4.1   3,000   3,000 อ.กฤษณะ โชติสุทธิ์ Main Conference 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

พ.ย.61 

125 Nu-มน-06-125     โครงการค้นคนชายแดน 1 3 1.3  1  1.4.2   20,200   20,200 อ.กฤษณะ โชติสุทธิ์ จังหวัดสมุทรสาคร 
และจังหวัดระนอง 

ธ.ค.61 

126 Nu-มน-06-126     โครงการสัมมนาหลังปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 1  1.2  1  1.4.2   3,000   3,000 อ.วิจิตร คริเสถียร คณะมนุษยศาสตร์ เม.ย.62 

127 Nu-มน-06-127     โครงการเตรียมความพร้อมส าหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 
หลักสูตรสาขาวิชาพม่าศึกษา 

1  1.2  1  1.4.1   3,000   3,000 อ.สุนันทา เทศสุข/ 
Ms.Sandar Aye 

มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ค.62 

  โครงการบริการวิชาการแก่สังคม                 
    โครงการบริการวิชาการ                 

128 Nu-มน-06-128     โครงการเผยแพร่ข้อมูลความรู้สู่สังคม แผ่นพับ
ภาษาพม่า-ไทย 

3  3.1  3  3.2.2 1.4.3  4,500   4,500 อ.วิจิตร คริเสถียร 
 

โรงพยาบาล 
หน่วยงานของรัฐ และ
สถานประกอบการ 

ม.ค.-ก.พ.62 

129 Nu-มน-06-175     โครงการบริการวิชาการ :กิจกรรมอบรมภาษา
พม่าเบื้องต้น ส าหรับบุคคลภายนอก ครั้งที่ 20 

3  3.2  3 6 3.2.1     25,000 25,000 ผศ.วิรัช นิยมธรรม อาคาร CitComs พ.ย.61/มี.ค.62 

130 Nu-มน-06-176     โครงการการเผยแพร่ความรู้สู่สังคม เกี่ยวกับ
ภาษาและสังคมเมียนมาในสถานการณ์ปัจจุบัน 

3  3.2  3 6 3.2.1      0 อาจารย์กฤษณะ โชติสุทธิ์   
อาจารย์วิจิตร  คริเสถียร  
อาจารย์ Hsoung Oo  
อาจารย์ Sandar Aye  
นางสาวขวัญข้าว สังขพันธานนท์ 

สถานี
วิทยุกระจายเสียง
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

พ.ค.-ก.ย.62 

131 Nu-มน-06-177     โครงการอบรมภาษาพม่าแก่ภาคเอกชนและ
โรงงานอุตสาหกรรม เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
AEC 

3  3.2  3 6 3.2.1      0 ผศ.วิรัช นิยมธรรม ตามความเหมาะสม พ.ย.61-ก.ย.62 

132 Nu-มน-06-178     โครงการจัดท าจุลสาร “รู้จักพม่า” และเอกสาร
วิชาการ คู่มือ และนวัตกรรมการสอนภาษาพม่าเพื่อ
สังคมไทย 

3  3.2  3 6 3.2.1      0 ผศ.วิรัช นิยมธรรม ตามความเหมาะสม ต.ค.61-ก.ย.62 

133 Nu-มน-06-179     โครงการแลกเปลี่ยนภาษาไทย-เมียนมาภายใต้ 
MOU ระหว่างมหาวิทยาลัยนเรศวร และ
มหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศย่างกุ้ง (YUFL) 

3  3.2  3 6 3.2.1      0 ผศ.วิรัช นิยมธรรม ตามความเหมาะสม ต.ค.61-ก.ย.62 



 

 

ล าดับ  รหัสโครงการ ช่ือโครงการ 

พันธกิจ 
(มหาวิทยาลัย) 

*มาตรการตาม
ยุทธศาสตร์

(มหาวิทยาลัย) 

พันธกิจ 
(หน่วยงาน) 

มาตรการตาม
ยุทธศาสตร์ 
(หน่วยงาน) 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ สถานที่ด าเนินการ 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

 
หลัก รอง หลัก รอง หลัก รอง หลัก รอง ไม่ใช้ รายได้ แผ่นดิน ภายนอก รวม 

134 Nu-มน-06-180     โครงการอบรมภาษาพม่าเชิงพื้นที่ ส าหรับ
ผู้ประกอบการและนักวิจัย 

3  3.2  3 6 3.2.1      0 ผศ.วิรัช นิยมธรรม คณะมนุษยศาสตร์ ต.ค.61-ก.ย.62 

135 Nu-มน-06-181     โครงการพัฒนานวัตกรรมภาษาอาชีพส าหรับล่าม
สาธารณสุขไทย-พม่า 

3  3.2  3 6 3.2.1     61,200 61,200 ผศ.วิรัช นิยมธรรม คณะมนุษยศาสตร์ ต.ค.61-ก.ย.62 

  โครงการสนับสนุนด้านการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

                

    โครงการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม                 

136 Nu-มน-06-129     โครงการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม ภาพวาดวิถีไทย 4  4.1  4  4.1.1 4.3.2  3,000   3,000 ผศ.อรนุช นิยมธรรม/ 
อ.สุนันทา เทศสุข 

มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ย.61 

 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเกาหลี                 

  โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา                 

    โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา                 

137 Nu-มน-06-130       โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตร 

5  5.1/2/
3/ 
4/5 

 1  6.1.2   21,000   21,000 ดร.จุฑามาศ บุญชู/ประธาน
หลักสูตรภาษาเกาหลี 

คณะมนุษยศาสตร์
  

ก.ค.-ส.ค.62 

  โครงการกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต                 

    โครงการส่งเสริมด้านวิชาการและทักษะชีวิต                 

138 Nu-มน-06-131     โครงการแข่งขันทางวิชาการ ประกวดสุนทรพจน์ 
(2 ครั้ง) 

1  1.3  1  1.4.4   45,000   45,000 ดร.จุฑามาศ บุญชู มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ จังหวัด
เชียงใหม่/
มหาวิทยาลัยบูรพา 
จังหวัดชลบุรี 

ม.ค.62/เม.ย.62 

139 Nu-มน-06-132     โครงการจัดสอบวัดระดับภาษาเกาหลี (2 ครั้ง) 1  1.2  1  1.4.1      0 ดร.จุฑามาศ บุญชู มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ย.61 

140 Nu-มน-06-133     โครงการศึกษาดูงาน 1  1.3  1  1.4.4   5,000   5,000 อ.ศศิวรรณ นาคคง จังหวัดชลบุรี ส.ค.62 

141 Nu-มน-06-134     โครงการเรียนรู้สังคมและวัฒนธรรมเกาหลี 1 4 1.3  1  1.4.2   6,500   6,500 ดร.จุฑามาศ บุญชู/ 
อ.ศิวัสว์ สุรกิจบวร 

สถานเอกอัครราชทูต
เกาหลีประจ าประเทศ
ไทย ศูนย์เกาหลี
ศึกษา/ประจ าประเทศ
ไทย และศูนย์
วัฒนธรรมเกาหลี
ประจ าประเทศไทย 

เม.ย.62 

142 Nu-มน-06-135     โครงการเชิญวิทยากรบรรยาย (2 ครั้ง) 1  1.2  1  1.4.1 1.1.3  20,000   20,000 อ.ศิวัสว์ สุรกิจบวร มหาวิทยาลัยนเรศวร ต.ค.-พ.ย.61/ส.ค.-
ก.ย.62 



 

 

ล าดับ  รหัสโครงการ ช่ือโครงการ 

พันธกิจ 
(มหาวิทยาลัย) 

*มาตรการตาม
ยุทธศาสตร์

(มหาวิทยาลัย) 

พันธกิจ 
(หน่วยงาน) 

มาตรการตาม
ยุทธศาสตร์ 
(หน่วยงาน) 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ สถานที่ด าเนินการ 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

 
หลัก รอง หลัก รอง หลัก รอง หลัก รอง ไม่ใช้ รายได้ แผ่นดิน ภายนอก รวม 

143 Nu-มน-06-136     โครงการอบรมเตรียมความพร้อมสอบวัดระดับ
ภาษาเกาหลี 

1  1.2  1  1.4.1   11,000   11,000 ดร.จุฑามาศ บุญชู คณะมนุษยศาสตร์ ก.พ.-มี.ค.62 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาจีน                 

  โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา                 

    โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา                 

144 Nu-มน-06-137       โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตร 

5  5.1/2/
3/ 
4/5 

 1  6.1.2   15,000   15,000 ประธานหลักสูตรภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์ ก.ค.-ส.ค.62 

  โครงการกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต                 

    โครงการส่งเสริมด้านวิชาการและทักษะชีวิต                 

145 Nu-มน-06-138     โครงการน านิสิตเข้าร่วมแข่งขันทางวิชาการ 1  1.3  1  1.4.4   25,000   25,000 ดร.จิรานุวัฒน์ สวัสด์ิพิชญสกุล/ 
ดร.ภูริวรรณ วรานุสาสน์ 

ภายในประเทศไทย ต.ค.61-ก.ย.62 

146 Nu-มน-06-139     โครงการจีนศึกษา 1  1.2  1  1.4.1   15,000   15,000 ผศ.ดร.ชวนพิศ เทียมทัน คณะมนุษยศาสตร์   ส.ค.62 

147 Nu-มน-06-140     โครงการละครภาษาจีน 1  1.3  1  1.4.3   75,000   75,000 ดร.ภูริวรรณ วรานุสาสน์/ผศ.
ดร.ชวนพิศ เทียมทัน/ดร.จิรา
นุวัฒน์ สวัสด์ิพิชญสกุล/ผศ.
จุไรรัตน์ โสภา/ดร.อมรรัตน์ 
เนตรธัญญกรวงศ์/ดร.ชนัญญา 
พวงทอง/Mr.Zhengrong 
Tan/Mr.Yang Bo 

โรงละครเฉลิมพระ
เกียรติ มหาวิทยาลัย
นเรศวร 

ก.พ.62 

148 Nu-มน-06-141     โครงการวัฒนธรรมจีน 1  1.2  1  1.4.1   15,000   15,000 ผศ.จุไรรัตน์ โสภา/ดร.ภูริวรรณ 
วรานุสาสน์/ผศ.ดร.ชวนพิศ เทียม
ทัน/ดร.จิรานุวัฒน์ สวัสด์ิพิชญ
สกุล/ ดร.อมรรัตน์ เนตรธัญญกร
วงศ์/ดร.ชนัญญา พวงทอง/
Mr.Zhengrong Tan/Mr.Yang 
Bo 

โถงอาคารคณะ
มนุษยศาสตร์ 

ส.ค.62 

149 Nu-มน-06-142     โครงการเตรียมความพร้อมสู่ศตวรรษที่ 21 1  1.3  1  1.4.2   5,000   5,000 ดร.ชวนพิศ เทียมทัน/ดร.
อมรรัตน์ เนตรธัญญกรวงศ์/ดร.
ภูริวรรณ วรานุสาสน์/ดร.จิรา
นุวัฒน์ สวัสด์ิพิชญสกุล/ ดร.
อมรรัตน์ เนตรธัญญกรวงศ์/
ดร.ชนัญญา พวงทอง/
Mr.Zhengrong Tan/Mr.Yang 
Bo 

อาคารปราบไตรจักร ส.ค.62 



 

 

ล าดับ  รหัสโครงการ ช่ือโครงการ 

พันธกิจ 
(มหาวิทยาลัย) 

*มาตรการตาม
ยุทธศาสตร์

(มหาวิทยาลัย) 

พันธกิจ 
(หน่วยงาน) 

มาตรการตาม
ยุทธศาสตร์ 
(หน่วยงาน) 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ สถานที่ด าเนินการ 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

 
หลัก รอง หลัก รอง หลัก รอง หลัก รอง ไม่ใช้ รายได้ แผ่นดิน ภายนอก รวม 

150 Nu-มน-06-143     โครงการอบรมเตรียมความพร้อมนิสิตปี 1 ก่อน
เข้าเรียน 

4  1.3 4.1 4  1.4.3   4,100   4,100 ดร.อมรรัตน์ เนตรธัญญกรวงศ์/
ดร.ภูริวรรณ วรานุสาสน์/ผศ.ดร.
ชวนพิศ เทียมทัน/ดร.จิรานุวัฒน์ 
สวัสด์ิพิชญสกุล/ ดร.อมรรัตน์ 
เนตรธัญญกรวงศ์/ดร.ชนัญญา 
พวงทอง/Mr.Zhengrong 
Tan/Mr.Yang Bo 

อาคารปราบไตรจักร ส.ค.62 

151 Nu-มน-06-144     โครงการประกวดบทความจีน 1  1.3  1  1.4.4   4,000   4,000 ดร.ชนัญญา  พวงทอง คณะมนุษยศาสตร์ เม.ย.62 
ภาควิชาดนตรี                 

 ส่วนกลางภาควิชา                 

  โครงการกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต                 

    โครงการพัฒนานิสิตด้านวิชาการและทักษะการ
เรียนรู้ 

                

152 Nu-มน-07-145     โครงการสัมมนาก่อน-หลังสหกิจศึกษา 1  1.2  1  1.4.2      0 ผศ.แก้วกร    เมืองแก้ว คณะมนุษยศาสตร์ พ.ย.61/เม.ย.62 

153 Nu-มน-07-146     โครงการดุริยางคศาสตร์คอนเสิร์ต 1  1.2  1  1.4.2      0 อ. วรชาติ  กิจเรณู/ ดร.วิชญ์  
บุญรอด/ผศ.แก้วกร  เมืองแก้ว 

โรงละครเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระนาง
เจ้าสิริกิตต์ิ พระบรม
ราชินินาถ 

21 พ.ย.61 

154 Nu-มน-07-147     โครงการแนะแนวอาชีพและศึกษาต่อ 1  1.2  1  1.4.2   4,000   4,000 ผศ.แก้วกร    เมืองแก้ว คณะมนุษยศาสตร์ เม.ย.62 

  โครงการบริการวิชาการแก่สังคม                 

    โครงการบริการวิชาการ                 

155 Nu-มน-07-148     โครงการบริการวิชาการด้านดนตรี 3  3.1  3  3.2.2 1.3.1  6,000   6,000 อ. ว่าที่ร้อยตรีโสภณ  
ลาวรรณ์/อ.วรชาติ  กิจเรณู 

โรงเรียนพิจิตรพิทยา
คม จังหวัดพิจิตร 

ก.พ.62 

  โครงการสนับสนุนด้านการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

                

    โครงการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม                 

156 Nu-มน-07-149     โครงการไหว้ครูและครอบครูดนตรี 4  4.1  4  4.1.1 4.3.2  10,000   10,000 ดร.ณัฏฐนิช  นักปี่ อาคารกองบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

19-20 มิ.ย.62 

หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล                 

  โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา                 
    โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา                 

157 Nu-มน-07-150       โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 5  5.1/2/  1  6.1.2   7,500   7,500 อ.ธีรวัฒน์  วีระวิทยานันต์ คณะมนุษยศาสตร์ ก.ค.-ส.ค.62 



 

 

ล าดับ  รหัสโครงการ ช่ือโครงการ 

พันธกิจ 
(มหาวิทยาลัย) 

*มาตรการตาม
ยุทธศาสตร์

(มหาวิทยาลัย) 

พันธกิจ 
(หน่วยงาน) 

มาตรการตาม
ยุทธศาสตร์ 
(หน่วยงาน) 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ สถานที่ด าเนินการ 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

 
หลัก รอง หลัก รอง หลัก รอง หลัก รอง ไม่ใช้ รายได้ แผ่นดิน ภายนอก รวม 

 ระดับหลักสูตร 3/ 
4/5 

  โครงการกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต                 

    โครงการส่งเสริมด้านวิชาการและทักษะชีวิต                 

158 Nu-มน-07-151 
 

    โครงการประมวลความรู้ความสามารถ (ป.ตรี/โท/
เอก) 

1  1.2  1  1.1.2 1.4.1     0    

159 Nu-มน-07-152     โครงการศึกษาดูงานส าหรับนิสิต 1  1.3  1  1.4.4   18,000   18,000 อ.ธีรวัฒน์  วีระวิทยานันต์ สถานศึกษาหรือ
หน่วยงานด้านทาง
ดนตรีตะวันตก 

ก.พ.62 

160 Nu-มน-07-153     โครงการปรับพื้นฐานทางด้านดนตรีตะวันตก 1  1.2  1  1.4.1   3,000   3,000 อ.พิริยาภรณ์ เลขธรากร อาคารกองบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

ก.ค.62 หรือ ส.ค.
62 

161 Nu-มน-07-154     โครงการน าเสนอผลงานทางวิชาการของนิสิต 1/3  1.2
/ 

3.1 

 1/3  1.4.1/
3.2.2 

1.3.1  1,000   1,000 ดร.วิชญ์ บุญรอด/อ.พิริยาภรณ์ 
เลขธรากร 

คณะมนุษยศาสตร์ ม.ค.62/พ.ค.62 

162 Nu-มน-07-155     โครงการ Music Student Showcase 1/3  1.2
/ 

3.1 

 1/3  1.4.1/
3.2.2 

1.3.1  13,000   13,000 อ.ธีรวัฒน์  วีระวิทยานันต์ ศูนย์อาหาร NU 
Square และหน้า
อาคารขวัญเมือง 

เม.ย.62 

163 Nu-มน-07-156     โครงการเพิ่มพูนทักษะนิสิต 1/3  1.2
/ 

3.1 

 1/3  1.4.1/
3.2.2 

1.3.1  10,000   10,000 ดร.วิชญ์ บุญรอด อาคาร CITCOM พ.ย.61 

164 Nu-มน-07-157     โครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษแก่นิสิต
ภาควิชาดนตรี 

1  1.2  1  1.4.1      0 ผศ.ธรรศ  อัมโร ห้องบรรยาย และห้อง
ท ากิจกรรม 

ต.ค.61-ส.ค.62 

 หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ไทย                 

  โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา                 

    โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา                 

165 Nu-มน-07-158 
 

      โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตร 

5  5.1/2/
3/ 
4/5 

 1  6.1.2   7,500   7,500 ผศ.แก้วกร    เมืองแก้ว คณะมนุษยศาสตร์ ก.ค.-ส.ค.62 

  โครงการกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต                 

    โครงการส่งเสริมด้านวิชาการและทักษะชีวิต                 

166 Nu-มน-07-159     โครงการประมวลความรู้ความสามารถ (ป.ตรี/โท/
เอก) 

1  1.2  1  1.1.2 1.4.1     0 ดร.ณัฏฐนิช  นักปี่ อาคารกองบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

24 พ.ย.61 



 

 

ล าดับ  รหัสโครงการ ช่ือโครงการ 

พันธกิจ 
(มหาวิทยาลัย) 

*มาตรการตาม
ยุทธศาสตร์

(มหาวิทยาลัย) 

พันธกิจ 
(หน่วยงาน) 

มาตรการตาม
ยุทธศาสตร์ 
(หน่วยงาน) 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ สถานที่ด าเนินการ 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

 
หลัก รอง หลัก รอง หลัก รอง หลัก รอง ไม่ใช้ รายได้ แผ่นดิน ภายนอก รวม 

และการสื่อสาร 

167 Nu-มน-07-160     โครงการศึกษาดูงานส าหรับนิสิต 1  1.3  1  1.4.4   9,500   9,500 ผศ.แก้วกร  เมืองแก้ว ภายในประเทศ ธ.ค.61 

168 Nu-มน-07-161     โครงการปรับพื้นฐานทางด้านดนตรี 1  1.2  1  1.4.1      0 อ. ว่าที่ร้อยตรีโสภณ  ลาวรรณ์ อาคารกองบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

มิ.ย.62 

169 Nu-มน-07-162     โครงการทักษะศิลป์ดนตรีไทย 1  1.2  1  1.4.1      0 อ.พรชัย ผลนิโครธ โรงละครเฉลิมพระ
เกียรติ 72 พรรษา 
 

เม.ย.-พ.ค.62 

ภาควิชาศิลปะการแสดง                 

 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย                 

  โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา                 

    โครงการพฒันาคุณภาพการศึกษา                 

170 Nu-มน-08-163       โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตร 

5  5.1/2/
3/ 
4/5 

 1  6.1.2   16,300   16,300 ดร. จิตติมา  นาคีเภท คณะมนุษยศาสตร์ มิ.ย.-ส.ค.62 

  โครงการกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต                 

    โครงการส่งเสริมด้านวิชาการและทักษะชีวิต                   

171 Nu-มน-08-164     โครงการศึกษาดูงานส าหรับอาจารย์และนิสิต 5 1 5.2 1.3 1  5.4.2 1.4.4  20,000   20,000 อ.อุบลวรรณ  โตอวยพร กรุงเทพมหานคร หรือ
จังหวัดอื่นๆ 

ก.พ-มี.ค.62 

172 Nu-มน-08-165     โครงการสัมมนานิสิตก่อนสหกิจศึกษา 1  1.2  1  1.4.2      0 อ.รัชดาพร  สุคโต คณะมนุษยศาสตร์ พ.ย.61 

173 Nu-มน-08-166     โครงการสัมมนานิสิตหลังสหกิจศึกษา 1  1.2  1  1.4.2   2,500   2,500 อ.รัชดาพร  สุคโต คณะมนุษยศาสตร์ เม.ย.62 

174 Nu-มน-08-167     โครงการปรับพื้นฐานทางด้านนาฏศิลป์ไทย 1  1.2  1  1.4.1   2,500   2,500 อ.วรวิทย์  ทองเนื้ออ่อน อาคารศูนย์บริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร  
และอาคารกิจกรรม 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

เม.ย.62 

175 Nu-มน-08-168     โครงการแนะแนวอาชีพเพื่อการศึกษาต่อ 1  1.3  1  1.4.2   2,500   2,500 อ.รัชดาพร  สุคโต คณะมนุษยศาสตร์ เม.ย.62 

176 Nu-มน-08-169     โครงการละครคุณธรรม 1  1.2  1  1.4.1   2,500   2,500 ผศ.ประภาศรี  ศรีประดิษฐ์ หน่วยงานราชการ 
หรือหน่วยงานเอกชน 
ภายในจังหวัด
พิษณุโลก 

มี.ค.62 

177 Nu-มน-08-170     โครงการเชิญวิทยากรบรรยายในรายวิชา 1  1.2  1  1.4.1 1.1.3  26,900   26,900 หัวหน้าภาควิชา
ศิลปะการแสดง 

คณะมนุษยศาสตร์ ต.ค.61-ก.ย.62 



 

 

ล าดับ  รหัสโครงการ ช่ือโครงการ 

พันธกิจ 
(มหาวิทยาลัย) 

*มาตรการตาม
ยุทธศาสตร์

(มหาวิทยาลัย) 

พันธกิจ 
(หน่วยงาน) 

มาตรการตาม
ยุทธศาสตร์ 
(หน่วยงาน) 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ สถานที่ด าเนินการ 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

 
หลัก รอง หลัก รอง หลัก รอง หลัก รอง ไม่ใช้ รายได้ แผ่นดิน ภายนอก รวม 

  โครงการบริการวิชาการแก่สังคม                 

    โครงการบริการวิชาการ                 

178 Nu-มน-08-171 โครงการเผยแพร่งานวิจัยสร้างสรรค์ของอาจารย์/นิสิต
สาขาวชิานาฏศิลป์ไทย 

3  3.1  3  3.2.2 1.3.1  20,000   20,000    

179 Nu-มน-08-172 โครงการบริการวิชาการและเผยแพร่ศิลปะการแสดง
ไทยในต่างประเทศ 

3 4 3.1 4.1 3 4 3.2.2 1.3.1/
4.1.1 

 32,600   32,600 ดร. รุ่งนภา  ฉิมพุฒ  ต่างประเทศ ต.ค.61-ก.ย.62 

  โครงการสนับสนุนด้านการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

                

    โครงการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม                 

180 Nu-มน-08-173 โครงการสร้างงานทางด้านนาฏยประดิษฐ์ 4  4.1  1  4.3.1   10,000   10,000 อ.รัชดาพร  สุคโต โรงละครเฉลิมพระ
เกียรติ 72 พรรษา 
บรมราชินีนาถ 
มหาวิทยาลัย
นเรศวร 

พ.ย.61 

181 Nu-มน-08-174 โครงการแสดงร าเด่ียวมาตรฐานทางด้านนาฏศิลป์
ไทย 

4  4.1  1  4.3.1      0 อ.วรวิทย์  ทองเนื้ออ่อน โรงละครเฉลิมพระ
เกียรติ 72 พรรษา 
บรมราชินีนาถ 
มหาวิทยาลัย
นเรศวร 

ส.ค.62 



โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
งานธุรการ ส านักงานเลขานุการคณะ คณะมนุษยศาสตร์ 

 
1. รหัสโครงการ  NU-มน-01-001    ชื่อโครงการ (ระดับ 2)    โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ  

ชื่อโครงการ (ระดับ 3)    ทุนอุดหนุนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ 
2.  ความสอดคล้องกับพันธกิจ 
      การผลิตบณัฑติ (รอง)        การวิจัย 
     การบริการวิชาการแก่สังคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
      การบริหารจัดการ(ในกรณีโครงการดังกลา่วไมส่อดคล้องกับพันธกิจ 1-4) (หลัก) 
3.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ 

3.1 แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ 
 3.1.1 ความสอดคล้องกับเป้าหมายรวมของยุทธศาสตร์ชาติ 
   ประเทศชาติมีความมั่นคง ประชาชนมีความสุข 
   มีการยกระดับศักยภาพในหลากหลายมิตเิพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง 
    มีการพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ 
   มีการสรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
   มีการสรา้งการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   มีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม 
 

 3.1.2 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องโดยตรง (เลือกได้เพียง 1 ด้าน) 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพมนุษย์   
   เป้าหมาย.....3.1.1........ประเด็น......3.2.....ประเด็นการด าเนินการที่ส าคัญ......3.2.3.7....... 
 

 3.1.3 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องในระดับรอง (เลือกได้มากกว่า 1 ด้าน) 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย ์  
   เป้าหมาย.....3.1.1........ประเด็น......3.2.....ประเด็นการด าเนินการที่ส าคัญ......3.2.3.3....... 

3.2 แผนระดับที่ 2  
 3.2.1 แผนการปฏิรูประดับประเทศ 11 ด้าน 
    2) แผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน เป้าหมายรวม................4.......................... 
    ประเด็นการปฏริูป.......3.......เป้าหมายประเด็นการปฏริูป.........3.3..........กลยุทธ์.........3................ 
    แผนงานท่ี..........1..........เป้าหมายแผนงาน...........1..........กจิกรรม........2........เป้าหมายกิจกรรม......1......... 
 3.2.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
   เป้าหมายรวม.........6........... 
   ยุทธศาสตร์ที่........6.........เป้าหมาย.........6.1.1........แนวทางการพัฒนา.......6.2.1.4......... 
  

 3.2.3 แผนความมั่นคงแห่งชาติ 
   แผนระดับชาติว่าด้วยความมัน่คงแห่งชาติ.......4....... เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์........4.1.1.......กลยุทธ์......4.2.2...... 

 

3.3 แผนระดับที่ 3 (หากระบุได้)  
    ตามมติ ครม.วันท่ี 4 ธันวาคม 2560 .................................................................. 

 

    3.4 ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 
   นโยบายการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกันปราบปรามการทจุริต และประพฤติ 
    มิชอบในภาครัฐ 
 



 3.5 นโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) 
   นโยบายที่ 5 ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและปรับปรุงระบบการบริหารจดัการมหาวิทยาลัย ให้มีประสิทธิภาพ 
     แผนกลยุทธ์ดา้นบริหารจัดการ กลยุทธ์ที่......2......(หลัก) 

3.6 นโยบายการบริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร (พ.ศ.2561-2565) โดย ศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา เงารังษี 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบรหิารจดัการเชิงบูรณาการเพื่อความเข้มแข็งและยั่งยืน 
  กลยุทธ์ที่......5.3......แนวทางการขบัเคลื่อน........5.3........ตัวช้ีวัดที่......5.3.1....... 

    3.7 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน  
 นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 6 กลยุทธ์ที ่4 มาตรการที ่1, 2 

3.8 อัตลักษณ์นสิิต 5 ก** (บังคับกรอก ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 กรณีที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์บัณฑิต) 
         ไม่มี 
    3.9 คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
         ไม่มี 
    3.10 บริการวิชาการ  
         ไม่ม ี
4.  ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 4.1 ลักษณะการด าเนินงาน   โครงการ     การด าเนินงาน 

4.2 ภายใต้แผนงาน............................................................................................................................................. 
4.3 ลักษณะโครงการ     โครงการที่ใช้งบประมาณ   โครงการทีไ่ม่ใช้งบประมาณ 
4.4 วิธีการด าเนินงาน    ด าเนนิการเอง     จัดจ้าง 
4.5 รหัส GFMIS ของโครงการ(ถ้ามี) – ไมม่ี - 

 

5.  ผู้รับผิดชอบ  
 5.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ   หน่วยการเจ้าหน้าท่ี งานธุรการ ส านักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร ์   

5.2 ผู้รับผิดชอบ     นางสาวพฤศภัทร  เจริญทรัพย ์  โทร 2041 
5.3 ผู้ประสานงาน   นางสาวพฤศภัทร  เจริญทรัพย ์  โทร 2041 
5.4 ผู้รายงานผล  นางสาวพฤศภัทร  เจริญทรัพย ์  โทร 2041 

 6. หลักการและเหตุผล 
 การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเป็นการศึกษาระดับสูงสุดที่ต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและความนุ่มลึกทางวิชาการ 
เพื่อปฏิบัติพันธกิจส าคัญของสถาบันในการผลิตบัณฑิตและการพัฒนาองค์ความรู้  ตามตัวบ่งช้ีที่ 2.2 อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก  และตัวบ่งช้ีที่ 2.3 อาจารย์ประจ าด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  ดังนั้น จึงควรมีอาจารย์ที่มีระดับคุณวุฒิทางการศึกษา
และอาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการในสัดส่วนท่ีเหมาะสมกับพันธกิจหรือจุดเน้นของมหาวิทยาลัย 
 คณะมนุษยศาสตร์ ได้ให้ความส าคัญต่อการพัฒนาบุคลากรของคณะให้มีการเพิ่มพูนความรู้ และประสบการณ์ในสาขาวิชาที่สอน
และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง อันจะน ามาสู่การพัฒนาให้เกิดวิสัยทัศน์ในการท างานให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล เพื่อให้สอดคล้อง
กับสัดส่วนการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ ของมหาวิทยาลัยให้ถึงระดับปริญญาเอก รวมถึงสนับสนุนส่งเสริมและพัฒนาให้ได้รับ
ความก้าวหน้าในต าแหน่งทางวิชาการ 
7. วัตถุประสงค ์

1.  เพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาต่อในระดับปรญิญาโท/ปริญญาเอก ภายในประเทศและต่างประเทศส าหรับบุคลากรสายวิชาการ 
2.  เพื่อสนับสนุนทุนการผลิตหนังสือ/ต าราทางวิชาการ ส าหรับบุคลากรสายวิชาการ 

8.  เป้าหมายของโครงการ 
     8.1 เป้าหมายการด าเนินงาน 
เชิงผลผลิต(Output) 1. มีอาจารย์ได้รับทุนการศึกษาตอ่ 

2. มีหนังสือ/ต าราทางวิชาการ 
เชิงผลลัพธ์(Outcome) 1. มีอาจารย์ที่จบการศึกษาในระดบัปริญญาโท-เอกเพิ่มขึ้น 

2. นิสิตมีสื่อประกอบการเรยีนรู้ทีท่ันสมัย 
 



     8.2. กลุม่เป้าหมาย 
เป้าหมาย จ านวน หน่วยนับ 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 7 คน 
บุคลากรสายวิชาการ 7 คน 

 

 8.3 กิจกรรม/เนื้อหาท่ี/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนินการ (รายกิจกรรม) 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (บาท) 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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. จัดประชมุมอบหมายการด าเนนิงาน 

                          

ขั้นด าเนินการ (D) 
1. ขออนุมตัิด าเนินโครงการ 
2. ด าเนนิโครงการ 

 
 

1,800,000 
  

 
 

450,000 
  

 
 

450,000 
  

 
 

450,000 
  

 
 

450,000 
ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. สรุปผลการด าเนินโครงการ และ
จัดท ารายงานส่งผลประเมนิตอ่คณะฯ 

             

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน(A)  
1. น าผลการประเมนิมาพัฒนา แก้ไข
ปัญหา และน าไปปรับใช้ในการ
ปฎิบัติงานในครั้งตอ่ๆไป 

             

รวม  1,800,000  450,000  450,000  450,000  450,000 
 

9. งบประมาณด าเนินการ  
    9.1 แหล่งงบประมาณ 

 งบประมาณรายได้คณะ จ านวน 1,800,000 บาท  
กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุนการจัดการศึกษา ส านักงานเลขานุการคณะ หมวดเงินอุดหนุน 
โครงการบริหารพัฒนาบุคลากร  โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ ทุนอุดหนุนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ (NU-มน-01-001) 
    9.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 

1. ทุนสนับสนุนศึกษาต่อระดับปรญิญาโท/เอก ในประเทศ 5 ทุน      750,000 บาท 
2. ทุนสนับสนุนศึกษาต่อระดับปรญิญาโท/เอก ต่างประเทศ 2 ทุน  1,000,000 บาท 
3. ทุนสนับสนุนผลิตหนังสือ/ต าราทางวิชาการ                   50,000 บาท 

          รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น             1,800,000 บาท 
 

  หมายเหตุ *ท้ังนี้ ขอถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ 
10. วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 

ล าดั
บ 

รายการ กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมที่ 4 

10.1. วัน เวลา ในการจัดกิจกรรม วันท่ี 1 ตุลาคม 2561  -  วันท่ี 30 กันยายน 2562 
10.2 สถานท่ีจัดกิจกรรม ภายในประเทศ หรือ ต่างประเทศ 

 

11. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPIs) 

ประเภท 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ (KPI) 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมที่ 4 
 ปริมาณ -  จัดสรรทุนศึกษาต่ออย่างน้อย  2 ทุน    



ประเภท 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ (KPI) 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมที่ 4 
-  จัดสรรทุนสนับสนุนผลติหนังสอื/ต าราทางวิชาการ 
อย่างน้อย 1 เล่ม 

 เวลา - ด าเนินการแล้วเสร็จ ภายใน 30 กันยายน 2562    
 ต้นทุน - งบประมาณในการด าเนินโครงการ 1,800,000 บาท 

- มีการเบิกจ่ายเงินโครงการฯ ตรงตามก าหนด
ระยะเวลาประจ าปีงบประมาณ 

   

 

12. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 สกอ.    ตัวช้ีวัดที ่5.1   สงป.   ตัวช้ีวัดที่.................  EdPEx หมวดที่........ 
 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.................  สมศ.   ตัวช้ีวัดที ่7 และ 2.4  

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1.  บุคลากรสายวิชาการ ได้รับทุนสนับสนุนการศึกษาต่อในระดับปรญิญาเอกภายในประเทศ   
2.  บุคลากรสายวิชาการได้รับทุนสนับสนุนผลติหนังสือ/ต าราทางวชิาการ 

 

  



โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
งานธุรการ ส านักงานเลขานุการคณะ คณะมนุษยศาสตร์ 

 
1. รหัสโครงการ  NU-มน-01-002    ชื่อโครงการ (ระดับ 2)    โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ 

ชื่อโครงการ (ระดับ 3)    โครงการส่งเสริมการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ    
2.  ความสอดคล้องกับพันธกิจ 
      การผลิตบณัฑิต          การวิจัย 
      การบริการวิชาการแก่สังคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
       การบริหารจัดการ(ในกรณีโครงการดังกลา่วไมส่อดคล้องกับพันธกิจ 1-4) (หลัก)   
3.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ 

3.1 แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ 
 3.1.1 ความสอดคล้องกับเป้าหมายรวมของยุทธศาสตร์ชาติ 
   ประเทศชาติมีความมั่นคง ประชาชนมีความสุข 
   มีการยกระดับศักยภาพในหลากหลายมิตเิพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง 
    มีการพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ 
   มีการสรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
   มีการสรา้งการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   มีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม 
 

 3.1.2 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องโดยตรง (เลือกได้เพียง 1 ด้าน) 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพมนุษย์   
   เป้าหมาย.....3.1.1........ประเด็น......3.2.....ประเด็นการด าเนินการที่ส าคัญ......3.2.3.7....... 
 

 3.1.3 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องในระดับรอง (เลือกได้มากกว่า 1 ด้าน) 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย ์  
   เป้าหมาย.....3.1.1........ประเด็น......3.2.....ประเด็นการด าเนินการที่ส าคัญ......3.2.3.3....... 

3.2 แผนระดับที่ 2  
 3.2.1 แผนการปฏิรูประดับประเทศ 11 ด้าน 
    2) แผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน เป้าหมายรวม................4.......................... 
    ประเด็นการปฏริูป.......3.......เป้าหมายประเด็นการปฏริูป.........3.3..........กลยุทธ์.........3................ 
    แผนงานท่ี..........1..........เป้าหมายแผนงาน...........1..........กจิกรรม........2........เป้าหมายกิจกรรม......1......... 
 3.2.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
   เป้าหมายรวม.........6........... 
   ยุทธศาสตร์ที่........6.........เป้าหมาย.........6.1.1........แนวทางการพัฒนา.......6.2.1.4......... 
  

 3.2.3 แผนความมั่นคงแห่งชาติ 
   แผนระดับชาติว่าด้วยความมัน่คงแห่งชาติ.......4....... เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์........4.1.1.......กลยุทธ์......4.2.2...... 

 

3.3 แผนระดับที่ 3 (หากระบุได้)  
    ตามมติ ครม.วันท่ี 4 ธันวาคม 2560 .................................................................. 

 

    3.4 ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 
   นโยบายการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกันปราบปรามการทจุริต และประพฤติ 
    มิชอบในภาครัฐ 
 



 3.5 นโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) 
   นโยบายที่ 5 ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและปรับปรุงระบบการบริหารจดัการมหาวิทยาลัย ให้มีประสิทธิภาพ 
     แผนกลยุทธ์ดา้นบริหารจัดการ กลยุทธ์ที่......2......(หลัก) 

3.6 นโยบายการบริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร (พ.ศ.2561-2565) โดย ศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา เงารังษี 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบรหิารจดัการเชิงบูรณาการเพื่อความเข้มแข็งและยั่งยืน 
  กลยุทธ์ที่......5.3......แนวทางการขบัเคลื่อน........5.3........ตัวช้ีวัดที่......5.3.1....... 

 3.7 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน (ถ้ามี) 
  นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 กลยุทธ์ที ่1 มาตรการที ่1.1 

      3.8 อัตลักษณ์นิสิต 5 ก** (บังคับกรอก ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 กรณีที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์บัณฑิต) 
              ไม่มี 

3.9 คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
               ไม่ม ี

3.10 บริการวิชาการ (กรณีโครงการที่ด าเนินงานตามพันธกิจที่ 3 ด้านบริการวิชาการ) ** 
         ไม่มี 
4.  ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 4.1 ลักษณะการด าเนินงาน   โครงการ     การด าเนินงาน 

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

5.  ผู้รับผิดชอบ  
 5.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ   งานธุรการ ส านกังานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร ์   

5.2 ผู้รับผิดชอบ     นางสาวโสภาพรรณ  เกียรติประกอบ โทร 2041 
5.3 ผู้ประสานงาน   นางสาวโสภาพรรณ  เกียรติประกอบ โทร 2041 
5.4 ผู้รายงานผล  นางสาวโสภาพรรณ  เกียรติประกอบ โทร 2041 

 6. หลักการและเหตุผล 
ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารง
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2560  มีก าหนดประกาศใช้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2561 
และระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์และรวมถึงการก าหนดชื่อสาขาวิชาส าหรับการเสนอขอก าหนดต าแหน่ง
ทางวิชาการและการเทียบเคียงสาขาวิชาฯ ที่เคยก าหนดไปแล้ว พ.ศ.2561  
นโยบายมหาวิทยาลัยนเรศวร สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรสายวิชาการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการเพิ่มขึ้น  โดยมุ่งเน้นการสร้าง
ผลงานทางวิชาการ  จากการพัฒนาความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ให้เหมาะสมตามพันธกิจ วิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์ของ
สถาบันอุดมศึกษา ทั้งที่เป็นความรู้ใหม่และความรู้ที่ใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนาสังคมหรือประเทศ  เพื่อน าความรู้ที่ได้ไปถ่ายทอด
ในกระบวนการเรียนการสอน ช่วยในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ตลอดจนเป็นการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม  โดยการถ่ายทอด
เนื้อหาสาระในรูปแบบของหนังสือ ต ารา บทความทางวิชาการ ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการรับใช้สังคม หรือผลงานทางวิชาการใน
ลักษณะอื่น และน าผลงานทางวิชาการที่ได้สรรสร้างขึ้นดังกล่าว  พัฒนาเพื่อก้าวเข้าสู่การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการต่อไป   
ดังนั้น  เพื่อส่งเสริมให้คณาจารย์มีความเข้มแข็งทางวิชาการ ทั้งด้านการสอน ด้านการวิจัย และการบริการวิชาการ  สนับสนุนให้
บุคลากรสายวิชาการในคณะฯ เตรียมความพร้อมในการก้าวสู่การด ารงต าแหน่งทางวิชาการในทุกระดับ ทั้งโดยวิธีการปกติและวิธี
พิเศษ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ 
พ.ศ.2560  โดยมีเป้าหมายให้คณาจารย์ได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ และ
เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์ หน่วยการเจ้าหน้าที่            
จึงได้ด าเนินการจัดโครงการส่งเสริมการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ ให้กับบุคลากรสายวิชาการต่อไป 
7. วัตถุประสงค ์

1.  เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการแก่บุคลากรสายวิชาการ  

หน้าที่ 33 



8.  เป้าหมายของโครงการ 
     8.1. เป้าหมายการด าเนินงาน 

เชิงผลผลิต(Output) 1. บุคลากรสายวิชาการมคีวามรูเ้กี่ยวกับการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
เชิงผลลัพธ์(Outcome) 1. มีบุคลากรสายวิชาการขอยื่นก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเพิ่มขึ้น 

 

     8.2 กลุ่มเป้าหมาย (รายกิจกรรม) 
เป้าหมาย จ านวน หน่วยนับ 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 30 คน 
บุคลากรสายวิชาการ  30 คน 

      

     8.3. กิจกรรม/เนื้อหาท่ี/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนนิการ (รายกิจกรรม) 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (บาท) 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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. จัดประชมุมอบหมายการด าเนนิงาน 

             

ขั้นด าเนินการ (D) 
1. ขออนุมตัิด าเนินโครงการ 
2. ด าเนนิโครงการ 

 
 

30,000 

 
 
 

 
 
 

    
 
 
 

 
 

30,000 
    

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. สรุปผลการด าเนินโครงการ และ
จัดท ารายงานส่งผลประเมนิตอ่คณะฯ 

        
 
 
 

    

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)  
1. น าผลการประเมนิมาพัฒนา แก้ไข
ปัญหา และน าไปปรับใช้ในการ
ปฎิบัติงานในครั้งตอ่ๆไป 

             

รวม 30,000   30,000  
 

9. งบประมาณด าเนินการ    
    9.1 แหล่งงบประมาณ 
          งบประมาณรายได้คณะ จ านวน 30,000  บาท 
กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุนการจัดการศึกษา ส านักงานเลขานุการคณะ หมวดเงินอุดหนุน 
โครงการบริหารพัฒนาบุคลากร โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ โครงการส่งเสริมการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ (Nu-มน-01-002) 

9.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
 1.  ค่าตอบแทนวิทยากรภายในและภายนอก           7,000 บาท 
 2.  ค่าที่พักวิทยากร     2,000 บาท 
 3.  ค่าเดินทางวิทยากร     5,000 บาท 
 4.  ค่าเลี้ยงรับรองวิทยากร     4,000 บาท 
 5.  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม    6,000 บาท 
 6.  ค่าวัสดุโครงการ      4,000 บาท 
 7.  ค่าถ่ายเอกสาร                2,000 บาท 
         รวมเป็นเงินทั้งสิ้น             30,000 บาท 
 หมายเหตุ  ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
11. วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 

ล าดั
บ 

รายการ กิจกรรม  

10.1. วัน เวลา ในการจัดกิจกรรม ช่วงปิดภาคเรียน 



10.2 สถานท่ีจัดกิจกรรม HU 1307  คณะมนุษยศาสตร ์
 

12. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPIs) 
ประเภท ตัวชี้วัดความส าเร็จ (KPI) 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมที่ 4 
 ปริมาณ - ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของจ านวนที่

ก าหนด (30 คน) 
   

 คุณภาพ - ผู้เข้าร่วมโครงการไดร้ับความรู้เกี่ยวกับการขอก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการอยู่ในระดับมาก (ไม่ต่ ากว่า 3.51) 

   

 เวลา - ด าเนินการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด    
 

12. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 สกอ.    ตัวช้ีวัดที ่5.1   สงป.   ตัวช้ีวัดที่.................  EdPEx หมวดที่........ 
 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.................  สมศ.   ตัวช้ีวัดที ่7.1  

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. บุคลากรสายวิชาการ มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการเพิ่มขึ้น 
2. บุคลากรผลติและพัฒนาผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพและเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย และได้รับความก้าวหน้าในหน้าท่ี

การงานของตนเอง 
3. บุคลากรสายวิชาการ ได้พบปะ แลกเปลีย่นเรยีนรู้ และข้อเสนอแนะต่างๆ ระหว่างกัน 

 
 
 
 
 
 

  



โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
งานธุรการ ส านักงานเลขานุการคณะ คณะมนุษยศาสตร์ 

 
1. รหัสโครงการ  NU-มน-01-003    ชื่อโครงการ (ระดับ 2)    โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ 

ชื่อโครงการ (ระดับ 3)    โครงการมุทิตาจิต (ถ่ายทอดความรู้อาจารย์ผู้เกษียณอายุราชการ) 
2.  ความสอดคล้องกับพันธกิจ 
      การผลิตบณัฑิต          การวิจัย 
      การบริการวิชาการแก่สังคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
       การบริหารจัดการ(ในกรณีโครงการดังกลา่วไมส่อดคล้องกับพันธกิจ 1-4) (หลัก)   
3.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ 

3.1 แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ 
 3.1.1 ความสอดคล้องกับเป้าหมายรวมของยุทธศาสตร์ชาติ 
   ประเทศชาติมีความมั่นคง ประชาชนมีความสุข 
   มีการยกระดับศักยภาพในหลากหลายมิตเิพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง 
   มีการพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ 
   มีการสรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
   มีการสรา้งการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   มีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม 
 

 3.1.2 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องโดยตรง (เลือกได้เพียง 1 ด้าน) 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพมนุษย์   
   เป้าหมาย.......3.1.2......ประเด็น......3.2.....ประเด็นการด าเนินการที่ส าคัญ......3.2.2.3....... 
 

 3.1.3 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องในระดับรอง (เลือกได้มากกว่า 1 ด้าน) 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนษุย์   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
 

3.2 แผนระดับที่ 2  
 3.2.1 แผนการปฏิรูประดับประเทศ 11 ด้าน 
   1) แผนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง เป้าหมายรวม................................................................................ 
    ประเด็นการปฏริูป....................เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธ์ิ......................................... 
    พันธกิจ........................กลยุทธ์..................................เปา้หมายกลยทุธ์....................................................... 
   2) แผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน เป้าหมายรวม.................................................... 
    ประเด็นการปฏริูป.........................เป้าหมายประเด็นการปฏริูป.............................กลยุทธ์......................... 



    แผนงานท่ี..........................เป้าหมายแผนงาน.....................กิจกรรม................เป้าหมายกิจกรรม............... 
   3) แผนการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย เป้าหมายรวม.................................................................................. 
    ประเด็นการปฏริูป....................เป้าหมายประเด็น.......................ขัน้ตอนการด าเนินงาน............................. 
    กิจกรรม............................กิจกรรมย่อย.......................................เป้าหมายกิจกรรม................................... 
   4) แผนการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม เป้าหมายรวม.............................................................. 
    เรื่องและประเด็นการปฏริูป....................เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสมัฤทธ์ิ............................ 
    ขั้นตอนการด าเนินงาน...................................เปา้หมาย.................................ขั้นตอน................................... 
   5) แผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ เป้าหมายรวม.................................................................................. 
    เรื่องและประเด็นการปฏริูป....................เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสมัฤทธ์ิ............................ 
    ขั้นตอนการด าเนินงาน...................................เปา้หมาย.................................ขั้นตอน.................................. 
   6) แผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป้าหมายรวม...................................... 
    เป้าหมายรวม................ระยะเรง่ด่วน....................ระยะกลาง-ยาว........................... เรื่อง......................... 
        เป้าหมาย.....................ประเด็นปฎิรูป.............................เป้าหมายของประเด็นปฏริูป............................... 
    กิจกรรม.......................เป้าหมายกิจกรรม....................... 
   7) แผนการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข เป้าหมายรวม.............................................................................. 
    ประเด็นการปฏริูป....................เป้าหมายระยะ 1 ปี....................เปา้หมายระยะ 5 ปี................................. 
    ขั้นตอนการด าเนินงาน............................กิจกรรม/กิจกรรมย่อย........................หัวข้อย่อย.......................... 
    เป้าหมาย........................ขั้นตอน............................ 
   8) แผนการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ เป้าหมายรวม..................................... 
    เรื่องและประเด็นการปฏริูป...........................เปา้หมายของประเดน็ปฏิรูป................................................... 
    ขั้นตอนการด าเนินงาน/กจิกรรม...............................................เป้าหมายกิจกรรม........................................ 
   9) แผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม เป้าหมายรวม........................................................................................ 
    เรื่องและประเด็นการปฏริูป......................เป้าหมาย........................................กิจกรรม............................... 
    เป้าหมาย...................วิธีการ..................ขัน้ตอน................กลไกและการปรับปรุงกลไก.............................. 
   10) แผนการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน เป้าหมายรวม................................................................................... 
    ประเด็นปฏิรูป.............................................................เป้าหมาย.................................................................. 
    กิจกรรม....................................................... เป้าหมาย...................................ขั้นตอน.................................. 
   11) แผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
    เป้าหมายรวม.................................................เรื่องและประเด็นปฏริูป.......................................................... 
    เป้าหมายของประเด็นปฏริูป.........................กลยุทธ์....................เป้าหมายของกลยุทธ์.............................. 
    กิจกรรม................................................ เป้าหมายของกิจกรรม...................................... 
  

 3.2.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
   เป้าหมายรวม................................. 
   ยุทธศาสตร์ที่.................เป้าหมาย......................แนวทางการพฒันา.................... 
 3.2.3 แผนความมั่นคงแห่งชาติ 
   แผนระดับชาติว่าด้วยความมัน่คงแห่งชาติ........4...... เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์..........4.1.........กลยุทธ์........4.2.2............. 

 

3.3 แผนระดับที่ 3 (หากระบุได้)  
    ตามมติ ครม.วันท่ี 4 ธันวาคม 2560 .................................................................. 

    3.4 ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 
   นโยบายการศึกษาและเรียนรู้ การท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 



 3.5 นโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) 
    นโยบายที่ 5 ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและปรับปรุงระบบการบริหารจดัการมหาวิทยาลัย ให้มีประสิทธิภาพ 
     แผนกลยุทธ์ดา้นบริหารจัดการ กลยุทธ์ที่......2......(หลัก) 
 3.6 นโยบายการบริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร (พ.ศ.2561-2565) โดย ศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา เงารังษี 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบณัฑิตใหม้ีคุณภาพ และสอดคล้องกับความต้องการของประเทศเพื่อสร้างขีดความสามารถใน
การแข่งขัน กลยุทธ์ที่............แนวทางการขับเคลื่อนที่......................ตัวช้ีวัดที่.............. 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพิ่มขดีความสามารถการวิจัย เพื่อสร้างนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ  
  กลยุทธ์ที่............แนวทางการขับเคลื่อนที่......................ตัวช้ีวัดที่.............. 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างศกัยภาพการให้บริการวิชาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน 
  กลยุทธ์ที่............แนวทางการขับเคลื่อนที่......................ตัวช้ีวัดที่.............. 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม เพื่ออนุรักษ์ สืบสานและเชื่อมโยงกับประเพณีของท้องถิ่น 
  กลยุทธ์ที่............แนวทางการขับเคลื่อน......................ตัวช้ีวัดที่.............. 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบรหิารจัดการเชิงบูรณาการเพื่อความเขม้แข็งและยั่งยืน 
  กลยุทธ์ที่............แนวทางการขับเคลื่อน......................ตัวช้ีวัดที่............. 

 3.7 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน (ถ้ามี) 
  นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตร์ที่........1.........กลยุทธ์ที่..............4.............มาตรการที่...........2......... 

      3.8 อัตลักษณ์นิสิต 5 ก** (บังคับกรอก ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 กรณีที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์บัณฑิต) 
         ไม่มี 
      3.9 คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ  
         ไม่มี            

3.10 บริการวิชาการ (กรณีโครงการที่ด าเนินงานตามพันธกิจที่ 3 ด้านบริการวิชาการ) ** 
         ไม่มี 
4.  ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 4.1 ลักษณะการด าเนินงาน   โครงการ     การด าเนินงาน 

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

5.  ผู้รับผิดชอบ  
 5.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ   งานธุรการ ส านกังานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร ์   

5.2 ผู้รับผิดชอบ     นางสาวพฤศภัทร  เจริญทรัพย์  โทร   2041 
5.3 ผู้ประสานงาน   นางสาวพฤศภัทร  เจริญทรัพย์  โทร   2041 
5.4 ผู้รายงานผล  นางสาวพฤศภัทร  เจริญทรัพย์  โทร   2041 

 6. หลักการและเหตุผล 
ตามแผนกลยุทธ์คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 2560-2564 ได้ก าหนดกลยุทธ์การพัฒนาอาจารย์ หลากหลายวิธีการ 

ทั้งสนับสนุนศึกษาต่อระดับปริญญาเอก  การจัดท าผลงานทางวิชาการ  และในด้านการพัฒนาอาจารย์เพื่อการผลิตบัณฑิตให้มี
คุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและพร้อมก้าวระดับนานาชาติ อาจารย์ผู้สอนจ าเป็นต้องเป็นผู้ที่มีท้ังความรู้ที่หลากหลาย รู้เท่าทัน
ถึงผลกระทบจากปัจจัยภายนอก ที่ส่งผลให้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนต้องมีการปรับเปลี่ยนตลอดเวลา ดังเช่น จากนโยบาย
ของรัฐบาลในการปฏิรูปการศึกษาและรณรงค์ให้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียน การสอนที่มุ่งผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้เพื่อพัฒนา
นิสิตในศตวรรษที่ 21 ซึ่งการปฏิรูปการศึกษามีผลส่งให้สถาบันอุดมศึกษา ต้องปรับตัวให้เข้ากับสภาพสังคมและส่งเสริมผลลัพธ์การ
เรียนรู้ของผู้เรียนให้สอดคล้องตามความต้องการของ ตลาดแรงงานและผู้ใช้บัณฑิต ทุกสถาบันอุดมศึกษาจึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง
ยกระดับการศึกษาโดยการพัฒนาคุณภาพคนและให้ความส าคัญกับการพัฒนาการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นทักษะมากกว่าเนื้อหา การ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สร้างสรรค์และสามารถใช้เทคโนโลยีและการบูรณาการให้เกิดนวัตกรรมเพื่อ

หน้าที่ 36 



ตอบสนองความต้องการของสังคม การเรียนรู้ในยุคใหม่ต้องเรียนให้เกิดทักษะเพื่อการใช้ชีวิตจริงในสังคม ผู้สอนมีหน้าที่จุดประกาย 
ไม่สอนหรือสั่งสอนในรูปแบบเดิม เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง   

 ดังที่กล่าวในข้างต้น คณะมนุษยศาสตร์ได้เล็งเห็นความส าคัญของการพัฒนาความรู้ให้แก่อาจารย์ผู้สอน ทั้งจัดอบรม ให้ความรู้
เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย การวัดผลประเมินผล การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และการให้ค าปรึกษา
นิสิต  การสัมมนาทางวิชาการประจ าปี  และอีกกิจกรรมหนึ่งที่มีความส าคัญยิ่งคือ การถ่ายทอดความรู้จากอาจารย์ผู้เก ษียณอายุ
ราชการ เพราะองค์ความรู้ที่มีอยู่ในตัวอาจารย์ที่เกษียณอายุได้ถูกสะสมตลอดช่วงชีวิตการท าหน้าที่ผู้สอน   ซึ่งจะมีทั้งเทคนิคการ
สอน  มุมมองเกี่ยวกับการสอนนิสิต ประสบการณ์ในการให้ค าปรึกษาแก่นิสิต การสอนอย่างไรให้มีความสุข หรือความส าเร็จในอาชีพ
ครู เป็นต้น  จากเหตุผลดังกล่าว คณะมนุษยศาสตร์ จึงได้บรรจุโครงการ โครงการถ่ายทอดความรู้อาจารย์ผู้เกษียณอายุราชการ ใน
ปีงบประมาณ 2562 
7. วัตถุประสงค ์

1. เพื่อเป็นการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์จากอาจารยผ์ู้เกษยีณอายรุาชการ สู่อาจารย์ที่ยังปฏบิัติงานอยู่ 
2. เพื่อเป็นการจัดการความรู้ในองค์กรคณะมนุษยศาสตร์  

7.  เป้าหมายของโครงการ 
     8.1. เป้าหมายการด าเนินงาน 

เชิงผลผลิต(Output) 1. บุคลากรได้รับความรู้และประสบการณ์จากการถ่ายทอดของอาจารย์ผูเ้กษียณอายุ
ราชการ 

เชิงผลลัพธ์(Outcome) 1. มีการสกัดความรู้ทีไ่ด้น ามาใช้ในองค์กร 
 

     8.2 กลุ่มเป้าหมาย (รายกิจกรรม) 
เป้าหมาย จ านวน หน่วยนับ 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 100 คน 
บุคลากรสายวิชาการ (ผู้บริหาร/ผูบ้ริหารภาควิชา สาขาวิชา) 60 คน 
บุคลากรสายสนับสนุน 40 คน 

 

    8.3. กิจกรรม/เนื้อหาท่ี/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนนิการ (รายกิจกรรม) 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (บาท) 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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. จัดประชมุมอบหมายการด าเนนิงาน 

             

ขั้นด าเนินการ (D) 
1. ขออนุมตัิด าเนินโครงการ 
2. ด าเนนิโครงการ 

 
 

25,000 

 
 
 

 
 
 

    
 
 
 

 
 
 

  
 
 

25,000 
 

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. สรุปผลการด าเนินโครงการ และ
จัดท ารายงานส่งผลประเมนิตอ่คณะฯ 

        
 
 
 

    

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)  
1. น าผลการประเมนิมาพัฒนา แก้ไข
ปัญหา และน าไปปรับใช้ในการ
ปฎิบัติงานในครั้งตอ่ๆไป 

             

รวม 25,000    25,000 
 

9. งบประมาณด าเนินการ    
    9.1 แหล่งงบประมาณ 
       งบประมาณรายได้คณะ จ านวน 25,000  บาท 
กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุนการจัดการศึกษา ส านักงานเลขานุการคณะ หมวดเงินอุดหนุน โครงการ
บริหารพัฒนาบุคลากร โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ  โครงการมุทิตาจิต (Nu-มน-01-003) 
   9.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 



1. ค่าอาหาร อาหารว่าง และเครือ่งดื่ม     20,000  บาท 
2. ค่าของที่ระลึก        3,000  บาท 
3. ค่าวัสดุ                                2,000  บาท 
            รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)  25,000  บาท 
หมายเหตุ  ขอถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ  

10. วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 
ล าดั
บ 

รายการ กิจกรรม 

10.1. วัน เวลา ในการจัดกิจกรรม เดือนสิงหาคม 2562 
10.2 สถานท่ีจัดกิจกรรม คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลยันเรศวร 

 

11. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPIs) 

ประเภท 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ (KPI) 

กิจกรรมที่ 1  กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมที่ 4 
 ปริมาณ - จ านวนผู้เข้าอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของที่ตั้งเป้าหมายไว้    
 คุณภาพ - ผู้เข้าร่วมโครงการมีความเห็นว่าได้รับความรู้และประสบการณ์ 

มากกว่าก่อนเข้าร่วมโครงการ อยูใ่นระดับ 3.51 
   

 เวลา - ด าเนินโครงการตรงตามเวลาที่ก าหนด    
 ต้นทุน - ไม่เกิน 25,000 บาท    

 

12. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 สกอ.    ตัวช้ีวัดที ่5.1   สงป.   ตัวช้ีวัดที่.................  EdPEx หมวดที่........ 
 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.................  สมศ.   ตัวช้ีวัดที ่  

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. อาจารย์ได้รับความรู้และประสบการณ์จากอาจารย์ผู้เกษียณอายุราชการ  
2. คณะฯ มีองค์ความรู้ที่ได้สกัดจากการจัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้อาจารย์ผู้เกษียณอายุราชการ  

 
 
  



โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
งานธุรการ ส านักงานเลขานุการคณะ คณะมนุษยศาสตร์ 

 
1. รหัสโครงการ  NU-มน-01-004   ชื่อโครงการ (ระดับ 2)    โครงการพัฒนาองค์กร 

ชื่อโครงการ (ระดับ 3)    โครงการประชุมบุคลากรประจ าภาคเรียน 
2.  ความสอดคล้องกับพันธกิจ 
      การผลิตบณัฑิต          การวิจัย 
      การบริการวิชาการแก่สังคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
       การบริหารจัดการ(ในกรณีโครงการดังกลา่วไมส่อดคล้องกับพันธกิจ 1-4) (หลัก)   
3.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ 

3.1 แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ 
 3.1.1 ความสอดคล้องกับเป้าหมายรวมของยุทธศาสตร์ชาติ 
   ประเทศชาติมีความมั่นคง ประชาชนมีความสุข 
   มีการยกระดับศักยภาพในหลากหลายมิตเิพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง 
   มีการพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ 
   มีการสรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
   มีการสรา้งการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   มีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม 
 

 3.1.2 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องโดยตรง (เลือกได้เพียง 1 ด้าน) 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพมนุษย์   
   เป้าหมาย.......3.1.2......ประเด็น......3.2.....ประเด็นการด าเนินการที่ส าคัญ......3.2.2.3....... 
 

 3.1.3 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องในระดับรอง (เลือกได้มากกว่า 1 ด้าน) 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนษุย์   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
 

3.2 แผนระดับที่ 2  
 3.2.1 แผนการปฏิรูประดับประเทศ 11 ด้าน 
   2) แผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน เป้าหมายรวม.................................................... 
    ประเด็นการปฏริูป..............3...........เป้าหมายประเด็นการปฏิรูป............3.................กลยุทธ์..........4............... 
    แผนงานท่ี..............1............เป้าหมายแผนงาน...........1..........กิจกรรม.........2.......เป้าหมายกิจกรรม.....1......... 
 
 



 3.2.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
   เป้าหมายรวม............6..................... 
   ยุทธศาสตร์ที่.........6........เป้าหมาย..........6.1.2............แนวทางการพัฒนา.........6.2.1.4........... 
 3.2.3 แผนความมั่นคงแห่งชาติ 
   แผนระดับชาติว่าด้วยความมัน่คงแห่งชาติ........4...... เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์..........4.1.........กลยุทธ์........4.2.2............. 

 

3.3 แผนระดับที่ 3 (หากระบุได้)  
    ตามมติ ครม.วันท่ี 4 ธันวาคม 2560 .................................................................. 

    3.4 ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 
   นโยบายการศึกษาและเรียนรู้ การท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 
 3.5 นโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) 
    นโยบายที่ 5 ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและปรับปรุงระบบการบริหารจดัการมหาวิทยาลัย ให้มีประสิทธิภาพ 
     แผนกลยุทธ์ดา้นบริหารจัดการ กลยุทธ์ที่......2......(หลัก) 
 3.6 นโยบายการบริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร (พ.ศ.2561-2565) โดย ศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา เงารังษี 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบรหิารจดัการเชิงบูรณาการเพื่อความเข้มแข็งและยั่งยืน 
  กลยุทธ์ที่......5.1......แนวทางการขบัเคลื่อน..........5.1.1............ตัวช้ีวัดที่............. 

 3.7 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน (ถ้ามี) 
  นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตร์ที่........1.........กลยุทธ์ที่..............4.............มาตรการที่...........2......... 

      3.8 อัตลักษณ์นิสิต 5 ก** (บังคับกรอก ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 กรณีที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์บัณฑิต) 
         ไม่มี 
      3.9 คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ  
         ไม่มี            

3.10 บริการวิชาการ (กรณีโครงการที่ด าเนินงานตามพันธกิจที่ 3 ด้านบริการวิชาการ) ** 
         ไม่มี 
4.  ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 4.1 ลักษณะการด าเนินงาน   โครงการ     การด าเนินงาน 

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

5.  ผู้รับผิดชอบ  
 5.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ   งานธุรการ ส านกังานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร ์   

5.2 ผู้รับผิดชอบ     นางสาววิมลมาศ  พจมานทอง  โทร 2009 
5.3 ผู้ประสานงาน   นางสาววิมลมาศ  พจมานทอง  โทร 2009 
5.4 ผู้รายงานผล  นางสาววิมลมาศ  พจมานทอง  โทร 2009 

6. หลักการและเหตุผล 
คณะมนุษยศาสตร์  ก าหนดนโยบายให้มีการประชุมระหว่างผู้บริหารคณะกับบุคลากรประจ าคณะเป็นประจ าทุกปี โดยเฉลี่ยภาค

การศึกษาละ 1 ครั้ง เพื่อเป็นช่องทางให้ผู้บริหารและบุคลากรได้พบปะแลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสาร ความคิดเห็น ระหว่างกัน ตลอดจน
เปิดโอกาสให้บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการคณะมนุษยศาสตร์  และบอกกล่าวถึง
ปัญหาในการท างาน ซึ่งจะท าให้ผู้บริหารได้น าข้อมูลข่าวสาร ความคิดเห็นต่างๆ จากบุคลากรไปใช้เป็นข้อมูลพัฒนาองค์กรให้มุ่งไปสู่
เป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล ในขณะเดียวกันบุคลากรก็ได้ทราบข้อมูลข่าวสาร ความคืบหน้าในการบริหารงานของ
คณะ อันจะน าไปสู่ความเข้าใจท่ีดีระหว่างกัน 
7. วัตถุประสงค ์
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1. เพื่อให้ผู้บริหารและบคุลากรของคณะมนุษยศาสตร์ได้พบปะแลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสาร และความคดิเห็น ระหว่างกัน 
8.  เป้าหมายของโครงการ 
8.1 เป้าหมายการด าเนินงาน 
เชิงผลผลิต(Output) 1. บุคลากรได้รับทราบ พบปะแลกเปลี่ยนข้อมลู ข่าวสาร และความคิดเห็น ระหว่างกัน 
เชิงผลลัพธ์(Outcome) 1. บุคลากรทราบ ข้อมลูข่าวสาร นโยบายของคณะฯ 

 

8.2. กลุ่มเป้าหมาย 
เป้าหมาย จ านวน หน่วยนับ 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 100 คน 
บุคลากรสายวิชาการ 60 คน 
บุคลากรสายสนับสนุน 40 คน 

   

8.3 กิจกรรม/เนื้อหาท่ี/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนินการ (รายกิจกรรม) 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (บาท) 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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. จัดประชมุมอบหมายการด าเนนิงาน 

             

ขั้นด าเนินการ (D) 
1. ขออนุมตัิด าเนินโครงการ 
2. ด าเนนิโครงการ 

 
 

80,000 

 
 
 

  
 
 

40,000 
    

 
 

40,000 
   

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. สรุปผลการด าเนินโครงการ และ
จัดท ารายงานส่งผลประเมนิตอ่คณะฯ 

             

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)  
1. น าผลการประเมนิมาพัฒนา แก้ไข
ปัญหา และน าไปปรับใช้ในการ
ปฎิบัติงานในครั้งตอ่ๆไป 

             

รวม 80,000  40,000 40,000  
 

9. งบประมาณด าเนินการ  
    9.1 แหล่งงบประมาณ 
       งบประมาณรายได้คณะ จ านวน 80,000  บาท 
กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุนการจัดการศึกษา ส านักงานเลขานุการคณะ หมวดเงินอุดหนุน 
โครงการพัฒนาคุณภาพองค์กร โครงการพัฒนาองค์กร โครงการประชุมบุคลากรประจ าภาคเรียน  (NU-มน-01-004) 
    9.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
    1. ค่าอาหารกลางวัน     จ านวนเงิน  40,000    บาท       
    2. ค่าอาหารว่าง    จ านวนเงิน 40,000  บาท    

   รวมเป็นเงินทั้งสิ้น   80,000   บาท 
หมายเหตุ  ขอถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ  

10.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 
ล าดั
บ 

รายการ กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 1 

10.1. วัน เวลา ในการจัดกิจกรรม เดือนมกราคม 2562 เดือนมิถุนายน 2562 
10.2 สถานท่ีจัดกิจกรรม HU 1103 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร HU 1103 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 



 
   

11. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPIs) 

ประเภท 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ (KPI) 

กิจกรรมที่ 1  กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมที่ 4 
 ปริมาณ - กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 - กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 75 
  

 คุณภาพ - ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร และได้
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้บริหารและบุคลากร อยู่
ในระดับดี (ไม่ต่ ากว่า 3.51) 

- ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร และ
ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวา่งผู้บริหาร
และบุคลากร อยู่ในระดับดี (ไม่ต่ ากวา่ 3.51) 

  

 เวลา - ด าเนินการเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด - ด าเนินการเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด   
 

12. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 สกอ.    ตัวช้ีวัดที ่5.1   สงป.   ตัวช้ีวัดที่.................  EdPEx หมวดที่........ 
 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.................  สมศ.   ตัวช้ีวัดที ่  

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. เกิดความเข้าใจอันดรีะหว่างผู้บริหารและบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์ และไดร้ับข้อมลูข่าวสารที่จะสามารถน าไปพัฒนา

องค์กรให้มุ่งไปสูเ่ป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
งานธุรการ ส านักงานเลขานุการคณะ คณะมนุษยศาสตร์ 

 
1. รหัสโครงการ  NU-มน-01-005   ชื่อโครงการ (ระดับ 2)    โครงการจดหมายข่าว  
    ชื่อโครงการ (ระดับ 3)    โครงการจดหมายข่าว 
2.  ความสอดคล้องกับพันธกิจ 
      การผลิตบณัฑิต          การวิจัย 
      การบริการวิชาการแก่สังคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
       การบริหารจัดการ(ในกรณีโครงการดังกลา่วไมส่อดคล้องกับพันธกิจ 1-4) (หลัก)  
3.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ 

3.1 แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ 
 3.1.1 ความสอดคล้องกับเป้าหมายรวมของยุทธศาสตร์ชาติ 
   ประเทศชาติมีความมั่นคง ประชาชนมีความสุข 
   มีการยกระดับศักยภาพในหลากหลายมิตเิพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง 
   มีการพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ 
   มีการสรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
   มีการสรา้งการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   มีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม 
 

 3.1.2 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องโดยตรง (เลือกได้เพียง 1 ด้าน) 
   ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพมนุษย์   
   เป้าหมาย.......3.1.2......ประเด็น.......3.2....ประเด็นการด าเนินการที่ส าคัญ.....3.2.6.4........ 
  

 3.1.3 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องในระดับรอง (เลือกได้มากกว่า 1 ด้าน) 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนษุย์   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
 

3.2 แผนระดับที่ 2  
 3.2.1 แผนการปฏิรูประดับประเทศ 11 ด้าน 
   2) แผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน เป้าหมายรวม..........3....................................... 
    ประเด็นการปฏริูป..........3........เป้าหมายประเด็นการปฏิรูป..........3..........กลยุทธ์...........3.............. 
    แผนงานท่ี..............1............เป้าหมายแผนงาน.............1........กิจกรรม........2........เป้าหมายกิจกรรม......1........  
 3.2.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
   เป้าหมายรวม...............6.................. 



   ยุทธศาสตร์ที่..........6.......เป้าหมาย.........6.1.2.............แนวทางการพัฒนา.........6.2.3.4........... 
 3.2.3 แผนความมั่นคงแห่งชาติ 
   แผนระดับชาติว่าด้วยความมัน่คงแห่งชาติ.......4....... เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์..........4.1.1..........กลยุทธ์......4.2.2......... 

3.3 แผนระดับที่ 3 (หากระบุได้)  
    ตามมติ ครม.วันท่ี 4 ธันวาคม 2560 .................................................................. 

    3.4 ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 
   นโยบายการศึกษาและเรียนรู้ การท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 
 3.5 นโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) 
   นโยบายที่ 5 ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและปรับปรุงระบบการบริหารจดัการมหาวิทยาลัย ให้มีประสิทธิภาพ 
     แผนกลยุทธ์ดา้นบริหารจัดการ กลยุทธ์ที่.......4.....(หลัก) 
    3.6 นโยบายการบริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร (พ.ศ.2561-2565) โดย ศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา เงารังษี 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบรหิารจดัการเชิงบูรณาการเพื่อความเข้มแข็งและยั่งยืน 
  กลยุทธ์ที่......5.1......แนวทางการขบัเคลื่อน..........5.1.1............ตัวช้ีวัดที่............. 

    3.7 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน  
 นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 6 กลยุทธ์ที ่4 มาตรการที ่1, 2 

3.9 อัตลักษณ์นสิิต 5 ก** (บังคับกรอก ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 กรณีที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์บัณฑิต) 
         ไม่มี 
    3.10 บริการวิชาการ  
         ไม่ม ี 
4.  ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 4.1 ลักษณะการด าเนินงาน   โครงการ     การด าเนินงาน 

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

5.  ผู้รับผิดชอบ  
 5.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ   งานธุรการ ส านกังานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร ์   

5.2 ผู้รับผิดชอบ     นางสาวสุรยี์พร  ชุมแสง  โทร 2035 
5.3 ผู้ประสานงาน   นางสาวสุรยี์พร  ชุมแสง  โทร 2035 
5.4 ผู้รายงานผล  นางสาวสุรยี์พร  ชุมแสง  โทร 2035 

6. หลักการและเหตุผล 
คณะมนุษยศาสตร์ เป็นหน่วยงานท่ีมีภารกิจหลักในการผลิตบัณฑิตด้านภาษา วรรณคดี คติชน ดนตรี และนาฏศิลป์ ท้ังในระดับ

ปริญญาตรี โท และเอก โดยเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 10 สาขาวิชา ระดับปริญญาโท 4  สาขาวิชา และระดับปริญญาเอก 3 
สาขาวิชา ซึ่งแต่ละหลักสูตรมีการวางแผนการรับนิสิตเพื่อให้สามารถสร้างบัณฑิตได้ตามความต้องการของสังคม แต่เป็นท่ีน่าสังเกต
ว่าในช่วงหลังนี้ จ านวนผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกแต่ละหลักสูตรมีจ านวนลดลงอย่างเห็นได้ชัด ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากนักเรียน 
นักศึกษาที่จะเข้ามาศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ขาดความเข้าใจอย่าง ถ่องแท้ในหลักสูตรแต่ละ
หลักสูตรของคณะมนุษยศาสตร์ที่เปิดสอน อีกท้ังทางคณะก็ได้มีการปรับปรุงหลักสูตรอยู่เสมอ เพื่อยกระดับมาตรฐานของหลักสูตร 
และเพื่อให้ทันต่อความต้องการของตลาดแรงงาน 

ดังนั้น ส านักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์ จึงเห็นความจ าเป็นในการประชาสัมพันธ์หลักสูตรต่าง ๆ ของคณะมนุษยศาสตร์ 
ต่อนักเรียนนักศึกษา ผู้ปกครอง และผู้ประกอบการให้มีความเข้าใจในหลักสูตรและภารกิจด้านต่าง ๆ ของคณะมนุษยศาสตร์อย่าง
ถ่องแท้ รวมทั้งเผยแพร่กิจกรรมต่างๆของคณะฯ ให้สาธารณชนได้รับทราบ 
7. วัตถุประสงค ์

1. เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตร ภารกิจ และกิจกรรมต่างๆ ของคณะมนุษยศาสตร์แก่สาธารณชน 



8.  เป้าหมายของโครงการ 
     8.1. เป้าหมายการด าเนินงาน 
เชิงผลผลิต(Output) 1. มีการประชาสัมพันธ์หลักสูตรและภารกิจอื่นๆ ของคณะ 
เชิงผลลัพธ์(Outcome) 1. คณะฯ เป็นทีรู่้จักของบุคคลภายนอก 

 

     8.2. กลุม่เป้าหมาย 
เป้าหมาย จ านวน หน่วยนับ 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 300 คน 
นิสิต 100 คน 
บุคลากรสายวิชาการ 100 คน 
อื่น ๆ (บุคคล/องค์กร/หน่วยงานภายนอก) 100 คน 

 

 8.3 กิจกรรม/เนื้อหาท่ี/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนินการ (รายกิจกรรม) 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (บาท) 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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. จัดประชุมมอบหมายการ
ด าเนินงาน 

                          

ขั้นด าเนินการ (D) 
1. ขออนุมัติด าเนินโครงการ 

2. ด าเนินโครงการ 

 
 

97,800 
 

 
 

16,300 
 

 
 

16,300 
 

 
 

16,300 
 

 
 

16,300 
 

 
 

16,300 
 

 
 

16,300 

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. สรุปผลการด าเนิน
โครงการ และจัดท ารายงาน
ส่งผลประเมินต่อคณะฯ 

             

ขั้นปรับปรุงตามผลการ
ประเมิน(A)  
1. น าผลการประเมินมา
พัฒนา แก้ไขปัญหา และ
น าไปปรับใช้ในการ
ปฎิบัติงานในครั้งต่อๆไป 

             

รวม 97,800  16,300 32,600  16,300 32,600 
 

9. งบประมาณด าเนินการ  
    9.1 แหล่งงบประมาณ 
       งบประมาณรายได้คณะ จ านวน 97,800  บาท 
กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุนการจัดการศึกษา ส านักงานเลขานุการคณะ หมวดเงินอุดหนุน 
โครงการสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ โครงการจดหมายข่าว โครงการจดหมายข่าว (Nu-มน-01-005) 
    9.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 

1. ค่าจัดพิมพ์ข่าวสาร จ านวน 1,000 เล่ม/ฉบับ จ านวนเงิน   97,800  บาท    
         รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น                  97,800  บาท 

10. วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 



ล าดั
บ 

รายการ กิจกรรม 

10.1. วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม วันท่ี 1 ตุลาคม 2561  –  31 กันยายน 2562 
10.2 สถานท่ีจัดกิจกรรม คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลยันเรศวร 

   

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

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมที่ 4 
 ปริมาณ - จัดพิมพ์เผยแพร่ให้กับหน่วยงานภายในและภายนอก จ านวน 

1,000 เล่ม /ฉบับ 
- กลุ่มเป้าหมายได้รับจดหมายข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์
คณะฯ อยู่ในระดับร้อยละ 70 

   

 คุณภาพ - กลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจในการรับจดหมายขา่วสารเพื่อ
การประชาสัมพันธ์คณะฯ อยู่ในระดับร้อยละ 80 

   

 

12. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 สกอ.    ตัวช้ีวัดที ่5.1   สงป.   ตัวช้ีวัดที่.................  EdPEx หมวดที่........ 
 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.................  สมศ.   ตัวช้ีวัดที ่  

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1.  บุคลากรทั้งภายในคณะ และภายนอกคณะ ได้รบัทราบข่าวสาร กิจกรรมต่าง ๆ ของคณะฯ 
2.  คณะมนุษยศาสตร์เกิดภาพลักษณ์ที่ดี และเป็นที่รู้จักอย่างแพรห่ลาย 

 



โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
งานบริการการศึกษา ส านักงานเลขานกุารคณะ คณะมนุษยศาสตร์ 

 
1. รหัสโครงการ  NU-มน-01-006    ชื่อโครงการ (ระดับ 2)    โครงการบริหารจัดการหลักสูตรปริญญาโท-เอก 
         ชื่อโครงการ (ระดับ 3)    โครงการบริหารจัดการหลักสูตรปริญญาโท-เอก 
                    กิจกรรม จัดการเรียนการสอนและพัฒนาหลักสูตรปริญญาโท ภาคพิเศษ 
                 กิจกรรม จัดการเรียนการสอนและพัฒนาหลักสูตรปริญญาโท  

         ภาคปกติ (แบบ 3 ภาคการศึกษา) 
2.  ความสอดคล้องกับพันธกิจ 
      การผลิตบณัฑติ (หลัก)        การวิจัย 
     การบริการวิชาการแก่สังคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
     การบริหารจัดการ(ในกรณีโครงการดังกลา่วไมส่อดคล้องกับพันธกิจ 1-4)  
3.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ 

3.1 แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ 
 3.1.1 ความสอดคล้องกับเป้าหมายรวมของยุทธศาสตร์ชาติ 
   ประเทศชาติมีความมั่นคง ประชาชนมีความสุข 
   มีการยกระดับศักยภาพในหลากหลายมิตเิพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง 
    มีการพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ 
   มีการสรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
   มีการสรา้งการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   มีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม 
 3.1.2 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องโดยตรง (เลือกได้เพียง 1 ด้าน) 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพมนุษย์   
   เป้าหมาย.....3.1.1........ประเด็น......3.2.2.2.....ประเด็นการด าเนินการที่ส าคญั............. 
 

 3.1.3 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องในระดับรอง (เลือกได้มากกว่า 1 ด้าน) 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
 

  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนษุย์   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 

3.2 แผนระดับที่ 2  
 3.2.1 แผนการปฏิรูประดับประเทศ 11 ด้าน 
   5) แผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ เปา้หมายรวม.................................................................................. 
    เรื่องและประเด็นการปฏริูป..อุตสาหกรรมการศึกษา..เป้าหมายหรอืผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธ์ิ....1/2... 
    ขั้นตอนการด าเนินงาน..............1.....................เป้าหมาย..........1............ขั้นตอน..........1.1.1........................ 
 



 3.2.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
   เป้าหมายรวม...........1...................... 
   ยุทธศาสตร์ที่........1.........เป้าหมาย............1.1.3..........แนวทางการพัฒนา.........1.2.1........... 
 3.2.3 แผนความมั่นคงแห่งชาติ 
   แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ.............. เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์.....................กลยทุธ์..................... 

3.3 แผนระดับที่ 3 (หากระบุได้)  
    ตามมติ ครม.วันท่ี 4 ธันวาคม 2560 .................................................................. 

    3.4 ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 
   นโยบายการศึกษาและเรียนรู้ การท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 
 3.5 นโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) 
   นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ  
   แผนกลยุทธ์ดา้นการผลติบัณฑติ  กลยุทธ์ที่.....2...... (หลัก) 
    3.6 นโยบายการบริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร (พ.ศ.2561-2565) โดย ศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา เงารังษี 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบณัฑิตให้มีคณุภาพ และสอดคล้องกบัความต้องการของประเทศเพื่อสร้างขีดความสามารถใน
การแข่งขัน กลยุทธ์ที่.......1.....แนวทางการขับเคลื่อนที่.............1.1.1.........ตัวช้ีวดัที่.............. 

    3.7 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน  
 นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 1 กลยุทธ์ที ่1 มาตรการที ่1 

3.8 อัตลักษณ์นสิิต 5 ก** (บังคับกรอก ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 กรณีที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์บัณฑิต) 
         ไม่มี 
    3.9 บริการวิชาการ  
         ไม่ม ี
4.  ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 4.1 ลักษณะการด าเนินงาน   โครงการ     การด าเนินงาน 

4.2 ภายใต้แผนงาน............................................................................................................................................. 
4.3 ลักษณะโครงการ     โครงการที่ใช้งบประมาณ   โครงการทีไ่ม่ใช้งบประมาณ 
4.4 วิธีการด าเนินงาน    ด าเนนิการเอง     จัดจ้าง 
4.5 รหัส GFMIS ของโครงการ(ถ้ามี) – ไมม่ี - 

5.  ผู้รับผิดชอบ  
 5.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ   งานบริการการศึกษา ส านักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร ์    

5.2 ผู้รับผิดชอบ     นางสาววรรณพัชร ไชยศักดิ์นเรศ   โทร 2067 
5.3 ผู้ประสานงาน   นางสาววรรณพัชร ไชยศักดิ์นเรศ   โทร 2067 
5.4 ผู้รายงานผล  นางสาววรรณพัชร ไชยศักดิ์นเรศ   โทร 2067 

 6. หลักการและเหตุผล 
คณะมนุษยศาสตร์ มหีน้าท่ีในการผลิตนสิิตระดับบัณฑิตศึกษา เพ่ือตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัย สนองความต้องการของ

ประชาชน และสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ อีกทั้งยังสนับสนุนนโยบายของรฐับาล คือ การกระจายโอกาส
ทางการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ จึงได้ด าเนินการจดัท าโครงการปรญิญาโท และปรญิญาเอก ที่จัดการเรียนการสอนอยา่งมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งสนับสนุนกิจกรรมด้านต่าง ๆ ของนิสิต ทั้งในระดับคณะฯ และระดับมหาวิทยาลยั เพื่อมุ่งผลติบัณฑติที่มี
คุณภาพน าความรู้ในระดับท่ีสูงขึ้นไปพัฒนาประเทศชาติต่อไป  
7. วัตถุประสงค ์

1.  เพื่อจัดการเรยีนการสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
8.  เป้าหมายของโครงการ 
     8.1 เป้าหมายการด าเนินงาน 
เชิงผลผลิต(Output) 1. มกีารจัดการเรยีนการสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
เชิงผลลัพธ์(Outcome) 1. นิสิตระดับบณัฑิตศึกษามีความรู้ และทักษะเป็นไปตามมาตรฐานหลักสตูร 

 



     8.2. กลุม่เป้าหมาย 
กิจกรรม จัดการเรยีนการสอนและพัฒนาหลักสตูรปริญญาโท ภาคพิเศษ 

เป้าหมาย จ านวน หน่วยนับ 
จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 120 คน 
บุคลากรสายวิชาการ 100 คน 
นิสิต/บณัฑติ 20 คน 

 
กิจกรรม จัดการเรยีนการสอนและพัฒนาหลักสตูรปริญญาโท ภาคปกติ (แบบ 3 ภาคการศึกษา) 

เป้าหมาย จ านวน หน่วยนับ 
จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 150 คน 
บุคลากรสายวิชาการ 100 คน 
นิสิต/บณัฑติ 50 คน 

 

 8.3 กิจกรรม/เนื้อหาท่ี/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนินการ (รายกิจกรรม) 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (บาท) 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
กิจกรรมท่ี 1 จัดการเรียนการสอนและพฒันาหลักสูตรปริญญาโท ภาคพิเศษ 

ขั้นวางแผนงาน (P) 
1. วางแผนการด าเนินงาน 
2. จัดประชมุมอบหมายการ
ด าเนนิงาน 

                          

ขั้นด าเนินการ (D) 
1. ขออนุมตัิด าเนินโครงการ 
2. ด าเนนิโครงการ 

 
 

22,000 

 
 

1,833.33 

 
 

1,833.33 

 
 

1,833.34 

 
 

1,833.33 

 
 

1,833.33 

 
 

1,833.34 

 

 
1,833.33 

 
 

1,833.33 

 

 
1,833.34 

 

 
1,833.33 

 

 
1,833.33 

 

 
1,833.34 

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. สรุปผลการด าเนิน
โครงการ และจัดท ารายงาน
ส่งผลประเมินตอ่คณะฯ 

             

ขั้นปรับปรุงตามผลการ
ประเมิน (A)  
1. น าผลการประเมนิมา
พัฒนา แก้ไขปัญหา และ
น าไปปรับใช้ในการ
ปฎิบัติงานในครั้งตอ่ๆไป 

             

กิจกรรมท่ี 2 จัดการเรียนการสอนและพฒันาหลักสูตรปริญญาโท ภาคปกติ (แบบ 3 ภาคการศกึษา) 
ขั้นวางแผนงาน (P) 
1. วางแผนการด าเนินงาน 
2. จัดประชมุมอบหมายการ
ด าเนนิงาน 
 

             

ขั้นด าเนินการ (D) 
1. ขออนุมตัิด าเนินโครงการ 
2. ด าเนนิโครงการ 

 
 

970,600 

 
 

 
 

80,883.33 

 
 

 
 

80,883.33 

 
 

 
 

80,883.34 

 
 

 
 

80,883.33 

 
 

 
 

80,883.33 

 
 

 
 

80,883.34 

 
 

 
 

80,883.33 

 
 
 

 

80,883.33 

 
 
 

 

80,883.34 

 
 
 

 

80,883.33 

 
 

 
 

80,883.33 

 
 
 

 

80,883.34 

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. สรุปผลการด าเนิน
โครงการ และจัดท ารายงาน
ส่งผลประเมินตอ่คณะฯ 

             

ขั้นปรับปรุงตามผลการ
ประเมิน (A)  

             



กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (บาท) 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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. น าผลการประเมนิมา
พัฒนา แก้ไขปัญหา และ
น าไปปรับใช้ในการ
ปฎิบัติงานในครั้งตอ่ๆไป 

รวม  992,600  248,150 248,150  248,150 248,150 
  

9. งบประมาณด าเนินการ  
    9.1 แหล่งงบประมาณ 
          งบประมาณรายได้คณะ จ านวน 992,600 บาท  
กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุนการจัดการศึกษา ส านักงานเลขานุการคณะ หมวดเงินอุดหนุน 
โครงการบริหารจัดการหลักสูตร โครงการบริหารจัดการหลักสูตรปริญญาโท-เอก โครงการบริหารจัดการหลักสูตรปริญญาโท-เอก          
(Nu-มน-01-006) 
    9.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
กิจกรรม จัดการเรียนการสอนและพัฒนาหลักสูตรปริญญาโท ภาคพิเศษ 
ล าดับ รายการ จ านวน (บาท) 

1 ค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษา,การจัดประชุมให้ค าปรึกษาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 10,000 
2 ค่าตอบแทนกรรมการสอบสัมภาษณ์ประมวลความรู้ 12,000 

 รวมเป็นจ านวน 22,000 
 

กิจกรรม จัดการเรียนการสอนและพัฒนาหลักสูตรปริญญาโท ภาคปกติ (แบบ 3 ภาคการศึกษา) 
ล าดับ รายการ จ านวน (บาท) 

1 ค่าการจัดการเรียนการสอน การสอบ การปฏิบัติงาน   441,600 
2 ค่าเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 144,000 
3 ค่าตอบแทนการพิจารณาโครงรา่งวิทยานิพนธ์ การสอบวิทยานิพนธ ์อาจารย์ที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ์ , ค่าเดินทาง ค่าท่ีพัก คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ ์
375,000 

4 โครงการปฐมนิเทศนิสติระดับบณัฑิตศึกษา 10,000 
 รวมเป็นจ านวน 970,600 

หมายเหตุ  ขอถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ  
10. วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 
ล าดับ รายการ กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมที่ 4 
10.1. วัน เวลา ในการจัดกิจกรรม วันท่ี 1 ตุลาคม 2561  -  วันท่ี 30 กันยายน 2562 
10.2 สถานท่ีจัดกิจกรรม ภายในประเทศ หรือ ต่างประเทศ 

  

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

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมที่ 4 
 ปริมาณ -  ร้อยละ 100 ของรายวิชา มีการ

จัดการเรียนการสอนระดับปริญญา
โท และปรญิญาเอกตามตารางสอน 

-  ร้อยละ 100 ของรายวิชา มีการ
จัดการเรียนการสอนระดับปริญญาโท 
และปรญิญาเอกตามตารางสอน 

  

 

12. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 สกอ.    ตัวช้ีวัดที ่1.1   สงป.   ตัวช้ีวัดที่.................  EdPEx หมวดที่........ 
 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.................  สมศ.   ตัวช้ีวัดที ่……………  

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1.  มีการจัดการเรียนการสอนระดบับัณฑิตศึกษา ตามโครงสร้างของหลักสตูร 

  



โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
งานบริการการศึกษา ส านักงานเลขานกุารคณะ คณะมนุษยศาสตร์ 

 

1. รหัสโครงการ  NU-มน-01-007    ชื่อโครงการ (ระดับ 2)    โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอน/ 
         การวัดและประเมินผล 

    ชื่อโครงการ (ระดับ 3)    โครงการ KM แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการเรียนการสอน      
2.  ความสอดคล้องกับพันธกิจ 
      การผลิตบณัฑติ (รอง)        การวิจัย 
     การบริการวิชาการแก่สังคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
     การบริหารจัดการ(ในกรณโีครงการดังกล่าวไม่สอดคล้องกับพันธกิจ 1-4) (หลัก) 
3.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ 

3.1 แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ 
 3.1.1 ความสอดคล้องกับเป้าหมายรวมของยุทธศาสตร์ชาติ 
   ประเทศชาติมีความมั่นคง ประชาชนมีความสุข 
   มีการยกระดับศักยภาพในหลากหลายมิตเิพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง 
   มีการพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ 
   มีการสรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
   มีการสรา้งการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   มีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม 
 3.1.2 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องโดยตรง (เลือกได้เพียง 1 ด้าน) 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพมนุษย์   
   เป้าหมาย........3.1.1.....ประเด็น......3..2.4.....ประเด็นการด าเนินการที่ส าคัญ............. 
 3.1.3 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องในระดับรอง (เลือกได้มากกว่า 1 ด้าน) 
   ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนษุย์   
   เป้าหมาย.......3.1.1......ประเด็น......3.2.3.3.....ประเด็นการด าเนินการที่ส าคญั............. 

3.2 แผนระดับที่ 2  
 3.2.1 แผนการปฏิรูประดับประเทศ 11 ด้าน 
   5) แผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ เปา้หมายรวม.................................................................................. 
    เรื่องและประเด็นการปฏริูป..อุตสาหกรรมทางการศึกษา..เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์...1... 
    ขั้นตอนการด าเนินงาน...............2................เป้าหมาย.................1................ขั้นตอน..........1.2.2.3........................ 
 3.2.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
   เป้าหมายรวม.............1.................... 
   ยุทธศาสตร์ที่.........1........เป้าหมาย..........1.1.3............แนวทางการพัฒนา........1.2.2............ 
 3.2.3 แผนความมั่นคงแห่งชาติ 
   แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ.............. เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์.....................กลยทุธ์..................... 

3.3 แผนระดับที่ 3 (หากระบุได้)  
    ตามมติ ครม.วันท่ี 4 ธันวาคม 2560 .................................................................. 

    3.4 ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 
   นโยบายการศึกษาและเรียนรู้ การท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 
    3.5 นโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) 
   นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ  
   แผนกลยุทธ์ดา้นการผลติบัณฑติ  กลยุทธ์ที่......2..... (หลัก) 
    3.6 นโยบายการบริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร (พ.ศ.2561-2565) โดย ศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา เงารังษี 



  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบณัฑิตให้มีคณุภาพ และสอดคล้องกบัความต้องการของประเทศเพื่อสร้างขีดความสามารถใน
การแข่งขัน กลยุทธ์ที่.......1.4.....แนวทางการขบัเคลื่อนที่.........1.4.1.............ตัวช้ีวดัที่.............. 

   3.7 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน  
 นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 1 กลยุทธ์ที ่1 มาตรการที ่1 

3.8 อัตลักษณ์นสิิต 5 ก** (บังคับกรอก ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 กรณีที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์บัณฑิต) 
         ไม่มี 
    3.9 คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
         ไม่มี 
    3.10 บริการวิชาการ  
         ไม่ม ี
4.  ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 4.1 ลักษณะการด าเนินงาน   โครงการ     การด าเนินงาน 

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

5.  ผู้รับผิดชอบ  
 5.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ   งานบริการการศึกษา ส านักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร ์    

5.2 ผู้รับผิดชอบ     นางสาวศวัสมน  ยาคล้าย  โทร 2052 
5.3 ผู้ประสานงาน   นางสาวศวัสมน  ยาคล้าย  โทร 2052 
5.4 ผู้รายงานผล  นางสาวศวัสมน  ยาคล้าย  โทร 2052 

 6. หลักการและเหตุผล 
การเรียนรู้ในโลกปัจจุบันเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ เพราะผู้เรียนแต่ละคนนั้นมีการ เรียนรู้ต่างกัน การศึกษาจึงต้องยึดหลักให้

ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนา ตนเองได้ กระบวนการจัดการศึกษาส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตาม
ศักยภาพ และแนวการจัดการศึกษาที่เน้นการฝึกทักษะกระบวนการคิด การฝึกทักษะ การแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 
มีการฝึกปฏิบัติจริง การสอนจึงเป็น ส่วนหนึ่งในกระบวนการที่จะท าให้บรรลุวัตถุประสงค์  ดังนั้น การส่งเสริมให้นิสิตเติบโตและเจริญ งอกงามทั้ง
ทางกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา และพัฒนาขึ้นไปสู่ความเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมนั้น การสอนจึงเป็นวิธีที่จะให้ความรู้ ทักษะ และ
ประสบการณ์แก่นักศึกษา เนื่องจากการสอนมีอยู่มากมาย หลายวิธี แต่ละวิธีสอนเหมาะสมกับหลักสูตรและเนื้อหาวิชานั้น ๆ  จึงเป็นหน้าที่ของ
อาจารย์ จะต้องตัดสินใจเลือกวิธีสอนอย่างไรที่จะเหมาะสม รวมทั้งการน าเทคนิคต่าง ๆ  หรือวิธีการน าเสนอ ที่จะมากระตุ้นและเร้าความสนใจ
ให้แก่นิสิตจึงต้องพิจารณาถึงความเหมาะสมไปพร้อมกัน และ เพื่อให้สอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษา  ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา งานบริการการศึกษา  คณะมนุษยศาสตร์  เล็งเห็นความส าคัญเกี่ยวกับ การจัดการ
เรียนการสอนของอาจารย์ จึงจัดให้มีโครงการ  KM ด้านการจัดการเรียน การสอน เพื่อให้คณาจารย์มีความรู้ความเข้าใจเทคนิคและวิธีการสอนของ
อาจารย ์ 
7. วัตถุประสงค ์

1.  เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของอาจารย์ในคณะมนุษยศาสตร์ และน าความรู้ที่สกัดจากโครงการไปใช้ในการพัฒนาการ
จดัการเรียนการสอน 
8.  เป้าหมายของโครงการ 
       8.1 เป้าหมายการด าเนินงาน 
เชิงผลผลิต(Output) 1. มกีารสกัดความรู้และเผยแพร่ให้บุคลากรสายวิชาการน าไปใช้ประโยชน์ 
เชิงผลลัพธ์(Outcome) 1. บุคลากรสายวิชาการมีการพัฒนาการจัดการเรยีนการสอน 

 

     8.2. กลุม่เป้าหมาย 
เป้าหมาย จ านวน หน่วยนับ 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น    45   คน   



อาจารย ์ 40 คน 
บุคลากรสายสนับสนุน 5 คน 

 

 

 8.3 กิจกรรม/เนื้อหาท่ี/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนินการ (รายกิจกรรม) 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (บาท) 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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. จัดประชมุมอบหมายการด าเนนิงาน 

                          

ขั้นด าเนินการ (D) 
1. ขออนุมตัิด าเนินโครงการ 
2. ด าเนนิโครงการ 

 
 

5,000 

 
 

5,000 
           

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. สรุปผลการด าเนินโครงการ และ
จัดท ารายงานส่งผลประเมนิตอ่คณะฯ 

             

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)  
1. น าผลการประเมนิมาพัฒนา แก้ไข
ปัญหา และน าไปปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานในครั้งตอ่ๆไป 

             

รวม  5,000  5,000    
  

9. งบประมาณด าเนินการ  
    9.1 แหล่งงบประมาณ 
       งบประมาณรายได้คณะ จ านวน 5,000 บาท  
กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุนการจัดการศึกษา ส านักงานเลขานุการคณะ หมวดเงินอุดหนุน 
โครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอน/การวัดและประเมินผล 
โครงการ KM แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการเรียนการสอน (NU-มน-01-007) 

9.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
1. ค่าตอบแทนวิทยากร   1,800  บาท 
 2. ค่าอาหารว่างผู้เข้าร่วมโครงการ  2,250  บาท 
 5. ค่าวัสดุโครงการ                 950  บาท 

            รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น   5,000  บาท 
 หมายเหตุ   ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ 

10. วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 
ล าดับ รายการ กิจกรรม 
10.1. วัน เวลา ในการจัดกิจกรรม เดือนตุลาคม 2561   
10.2 สถานท่ีจัดกิจกรรม คณะมนุษยศาสตร์ 

 

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

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมที่ 4 
 ปริมาณ -  มีอาจารย์เข้าร่วมโครงการร้อยละ 80 จากเปา้หมายที่

ก าหนดไว ้
   

 คุณภาพ - ร้อยละ 80 ของอาจารย์ที่ เข้ารับการอบรมได้รับความรู้
เกี่ยวกบั ได้ความรู้ที่สกัดจากโครงการ KM 

   

 เวลา - สามารถด าเนินโครงการให้เป็นไปตามระยะเวลาทีก่ าหนด    
 ต้นทุน - ใช้งบประมาณไม่เกินที่ก าหนดไว ้    



 

12. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 สกอ.    ตัวช้ีวัดที ่1.6   สงป.   ตัวช้ีวัดที่.................  EdPEx หมวดที่........ 
 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.................  สมศ.   ตัวช้ีวัดที ่……………  

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1.  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของอาจารย์ในคณะมนุษยศาสตร์  
2.  มีความรู้เพื่อใช้ในการพัฒนาการจัดการเรยีนการสอน 

  

หน้าที่ 48 



โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
งานบริการการศึกษา ส านักงานเลขานกุารคณะ คณะมนุษยศาสตร์ 

 
1. รหัสโครงการ  NU-มน-01-008   ชื่อโครงการ (ระดับ 2)    โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอน/การ 

         วัดและประเมินผล  
        ชื่อโครงการ (ระดับ 3)    โครงการพัฒนาอาจารย์ชาวไทย        
2.  ความสอดคล้องกับพันธกิจ 
      การผลิตบณัฑติ (รอง)        การวิจัย 
     การบริการวิชาการแก่สังคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
     การบริหารจัดการ(ในกรณโีครงการดังกล่าวไม่สอดคล้องกับพันธกิจ 1-4) (หลัก) 
3.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ 

3.1 แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ 
 3.1.1 ความสอดคล้องกับเป้าหมายรวมของยุทธศาสตร์ชาติ 
   ประเทศชาติมีความมั่นคง ประชาชนมีความสุข 
   มีการยกระดับศักยภาพในหลากหลายมิตเิพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง 
   มีการพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ 
   มีการสรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
   มีการสรา้งการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   มีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม 
 3.1.2 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องโดยตรง (เลือกได้เพียง 1 ด้าน) 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพมนุษย์   
   เป้าหมาย........3.1.1.....ประเด็น......3..2.4.....ประเด็นการด าเนินการที่ส าคัญ............. 
 3.1.3 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องในระดับรอง (เลือกได้มากกว่า 1 ด้าน) 
   ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนษุย์   
   เป้าหมาย.......3.1.1......ประเด็น......3.2.3.3.....ประเด็นการด าเนินการที่ส าคญั............. 

3.2 แผนระดับที่ 2  
 3.2.1 แผนการปฏิรูประดับประเทศ 11 ด้าน 
   5) แผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ เปา้หมายรวม.................................................................................. 
    เรื่องและประเด็นการปฏริูป..อุตสาหกรรมทางการศึกษา..เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์...1... 
    ขั้นตอนการด าเนินงาน...............2................เป้าหมาย.................1................ขั้นตอน..........1.2.2.3........................ 
 3.2.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
   เป้าหมายรวม.............1.................... 
   ยุทธศาสตร์ที่.........1........เป้าหมาย..........1.1.3............แนวทางการพัฒนา........1.2.2............ 
 3.2.3 แผนความมั่นคงแห่งชาติ 
   แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ.............. เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์.....................กลยทุธ์..................... 

3.3 แผนระดับที่ 3 (หากระบุได้)  
    ตามมติ ครม.วันท่ี 4 ธันวาคม 2560 .................................................................. 

    3.4 ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 
   นโยบายการศึกษาและเรียนรู้ การท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 
 3.5 นโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) 
   นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ  
   แผนกลยุทธ์ดา้นการผลติบัณฑติ  กลยุทธ์ที่......2..... (หลัก) 
    3.6 ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564)  



   นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ  
   แผนกลยุทธ์ดา้นการผลติบัณฑติ  กลยุทธ์ที่...1.2....... 
    3.7 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน  
 นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 1 กลยุทธ์ที่ 1 มาตรการที ่2 

3.8 อัตลักษณ์นสิิต 5 ก** (บังคับกรอก ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 กรณีที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์บัณฑิต) 
         ไม่มี 
    3.9 บริการวิชาการ  
         ไม่ม ี
4.  ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 4.1 ลักษณะการด าเนินงาน   โครงการ     การด าเนินงาน 

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

5.  ผู้รับผิดชอบ  
 5.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ   งานบริการการศึกษา ส านักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร ์    

5.2 ผู้รับผิดชอบ     นางสาวศวัสมน  ยาคล้าย  โทร 2052 
5.3 ผู้ประสานงาน   นางสาวศวัสมน  ยาคล้าย  โทร 2052 
5.4 ผู้รายงานผล  นางสาวศวัสมน  ยาคล้าย  โทร 2052 

 6. หลักการและเหตุผล 
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา ประกอบด้วยมาตรฐาน 3 ด้าน คือ มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต มาตรฐาน

ด้านการบริหารจัดการการอุดมศึกษา และมาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ เพื่อให้บรรลุมาตรฐาน
ดังกล่าวทั้ง 3 ด้าน คณะมนุษยศาสตร์ จึงต้องมีการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอน/การวัดและประเมินผล เพราะบุคคลที่มี
บทบาทและก าลังส าคัญในการพัฒนาการเรียนการสอนและสื่อการเรียนรู้เพื่อบทเรียนที่น่าสนใจ ท้าทาย และจูงใจให้นิสิตใฝ่เรียนรู้ น าไปสู่การ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งผลให้นิสิตส าเร็จในการเรียน โดยมีกระบวนการวัดผลและประเมินผลในการเรียนการสอนเพื่อช่วยบ่งบอก
ความสามารถในการเรียนรู้ ความก้าวหน้าในการเรียนรู้และศักยภาพของผู้เรียน ซึ่งจะเป็นตัวก าหนดทิศทางการเรียนรู้ในระบบการศึกษาต่อไปใน
อนาคตและเทียบได้ในระดับสากลต่อไป  และในปัจจุบันมีการก าหนดกรอบผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 5 ด้าน  โดยส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.)  ดังนั้น  คณาจารย์ควรมี่ความเข้าใจเกี่ยวกับการวัดผลการเรียนรู้ที่เป็นสิ่งสะท้อนถึงความสามารถในการเรียนรู้ ทัศนคติ  ทักษะ
ด้านปัญญารวมไปถึงความรู้ของผู้เรียน 
7. วัตถุประสงค ์

1.  เพื่อพัฒนาความรู้ด้านการจัดการเรยีน/การสอนหรือการวัดและประเมินผล 
8.  เป้าหมายของโครงการ 
     8.1 เป้าหมายการด าเนินงาน 
เชิงผลผลิต(Output) 1. บุคลากรสายวิชาการมคีวามรูด้า้นการจัดการเรยีน/การสอนหรือการวัดและประเมินผล 
เชิงผลลัพธ์(Outcome) 1. บุคลากรสายวิชาการมีการพัฒนาการจัดการเรยีนการสอน 

 

     8.2. กลุม่เป้าหมาย 
เป้าหมาย จ านวน หน่วยนับ 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 40 คน 
บุคลากรสายวิชาการ 35 คน 
บุคลากรสายสนับสนุน 5 คน 

 

 
 
 
 



8.3 กิจกรรม/เนื้อหาท่ี/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนินการ (รายกิจกรรม) 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (บาท) 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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. จัดประชมุมอบหมายการด าเนนิงาน 

                          

ขั้นด าเนินการ (D) 
1. ขออนุมตัิด าเนินโครงการ 
2. ด าเนนิโครงการ 

 
 

10,000 

 
 
 

 
 

10,000 
          

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. สรุปผลการด าเนินโครงการ และ
จัดท ารายงานส่งผลประเมนิตอ่คณะฯ 

             

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)  
1. น าผลการประเมนิมาพัฒนา แก้ไข
ปัญหา และน าไปปรับใช้ในการ
ปฎิบัติงานในครั้งตอ่ๆไป 

             

รวม  10,000  10,000    
  

9. งบประมาณด าเนินการ  
    9.1 แหล่งงบประมาณ 
       งบประมาณรายได้คณะ จ านวน 10,000 บาท    
กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุนการจัดการศึกษา ส านักงานเลขานุการคณะ หมวดเงินอุดหนุน 
โครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอน/การวัดและประเมินผล 
โครงการพัฒนาอาจารย์ชาวไทย (NU-มน-01-008) 

9.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
1. ค่าตอบแทนวิทยากร (1,000 บาท/ชม x 3 ชม.)  เป็นเงิน 3,000 บาท 
2. ค่าพาหนะเดินทาง (2,500 บาท ไป-กลับ)   เป็นเงิน 5,000 บาท 
3. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (40 คน x 50 บาท )  เป็นเงิน  2,000 บาท 

                         รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น                10,000    บาท 
หมายเหตุ   ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ 

10.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 
ล าดับ รายการ กิจกรรม 
10.1. วัน เวลา ในการจัดกิจกรรม วันท่ี 8 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30-16.30 น. 
10.2 สถานท่ีจัดกิจกรรม ณ ห้อง HU 1307 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลยันเรศวร  

 

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

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมที่ 4 
 ปริมาณ -  มีอาจารย์เข้าร่วมโครงการร้อยละ 80 จากเปา้หมายที่ตั้งไว ้    
 คุณภาพ - ผู้เข้าร่วมโครงการ ได้รับความรู้เกี่ยวกบัวิธกีารจัดการเรียน

การสอน/หรือการวัดและประเมินผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
   

 
12. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 

 สกอ.    ตัวช้ีวัดที ่1.5   สงป.   ตัวช้ีวัดที่.................  EdPEx หมวดที่........ 
 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.................  สมศ.   ตัวช้ีวัดที ่……………  

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1.  อาจารย์ไดร้ับความรู้เพิ่มขึ้นในเรื่องการจัดการเรียนการสอนหรือการวัดผลและประเมินผล  



โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
งานบริการการศึกษา ส านักงานเลขานกุารคณะ คณะมนุษยศาสตร์ 

 
1. รหัสโครงการ  NU-มน-01-009    ชื่อโครงการ (ระดับ 2)    โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอน/การ 

         วัดและประเมินผล  
        ชื่อโครงการ (ระดับ 3)    โครงการพัฒนาอาจารย์ชาวต่างประเทศ หัวข้อ “Teaching  

         Foreign Languages in the Thai Context”  
2.  ความสอดคล้องกับพันธกิจ 
      การผลิตบณัฑติ (รอง)        การวิจัย 
     การบริการวิชาการแก่สังคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
     การบริหารจัดการ(ในกรณโีครงการดังกล่าวไม่สอดคล้องกับพันธกิจ 1-4) (หลัก) 
3.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ 

3.1 แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ 
 3.1.1 ความสอดคล้องกับเป้าหมายรวมของยุทธศาสตร์ชาติ 
   ประเทศชาติมีความมั่นคง ประชาชนมีความสุข 
   มีการยกระดับศักยภาพในหลากหลายมิตเิพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง 
   มีการพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ 
   มีการสรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
   มีการสรา้งการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   มีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม 
 3.1.2 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องโดยตรง (เลือกได้เพียง 1 ด้าน) 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพมนุษย์   
   เป้าหมาย........3.1.1.....ประเด็น......3..2.4.....ประเด็นการด าเนินการที่ส าคัญ............. 
 3.1.3 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องในระดับรอง (เลือกได้มากกว่า 1 ด้าน) 
   ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนษุย์   
   เป้าหมาย.......3.1.1......ประเด็น......3.2.3.3.....ประเด็นการด าเนินการที่ส าคญั............. 

3.2 แผนระดับที่ 2  
 3.2.1 แผนการปฏิรูประดับประเทศ 11 ด้าน 
   5) แผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ เปา้หมายรวม.................................................................................. 
    เรื่องและประเด็นการปฏริูป..อุตสาหกรรมทางการศึกษา..เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์...1... 
    ขั้นตอนการด าเนินงาน...............2................เป้าหมาย.................1................ขั้นตอน..........1.2.2.3........................ 
 3.2.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
   เป้าหมายรวม.............1.................... 
   ยุทธศาสตร์ที่.........1........เป้าหมาย..........1.1.3............แนวทางการพัฒนา........1.2.2............ 
 3.2.3 แผนความมั่นคงแห่งชาติ 
   แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ.............. เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์.....................กลยทุธ์..................... 

3.3 แผนระดับที่ 3 (หากระบุได้)  
    ตามมติ ครม.วันท่ี 4 ธันวาคม 2560 .................................................................. 

    3.4 ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 
   นโยบายการศึกษาและเรียนรู้ การท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 
 3.5 นโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) 
   นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ  
   แผนกลยุทธ์ดา้นการผลติบัณฑติ  กลยุทธ์ที่......2..... (หลัก) 



    3.6 ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564)  
   นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ  
   แผนกลยุทธ์ดา้นการผลติบัณฑติ  กลยุทธ์ที่...1.2....... 
    3.7 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน  
 นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 1 กลยุทธ์ที่ 1/2 มาตรการที่ 1/2/4 

3.8 อัตลักษณ์นสิิต 5 ก** (บังคับกรอก ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 กรณีที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์บัณฑิต) 
         ไม่มี 
    3.9 บริการวิชาการ  
         ไม่ม ี
4.  ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 4.1 ลักษณะการด าเนินงาน   โครงการ     การด าเนินงาน 

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

5.  ผู้รับผิดชอบ  
 5.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ   งานบริการการศึกษา หน่วยวิเทศสัมพันธ์ ส านักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร ์  

5.2 ผู้รับผิดชอบ     นางอัจวรรณ     จันทร์ขาว  โทร 2008 
5.3 ผู้ประสานงาน   นางอัจวรรณ     จันทร์ขาว  โทร 2008 
5.4 ผู้รายงานผล  นางอัจวรรณ     จันทร์ขาว  โทร 2008 

 6. หลักการและเหตุผล 
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา ประกอบด้วยมาตรฐาน 3 ด้าน คือ มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต มาตรฐาน

ด้านการบริหารจัดการการอุดมศึกษา และมาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ เพื่อให้บรรลุมาตรฐาน
ดังกล่าวทั้ง 3 ด้าน คณะมนุษยศาสตร์ จึงต้องมีการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอน/การวัดและประเมินผล เพราะบุคคลที่มี
บทบาทและก าลังส าคัญในการพัฒนาการเรียนการสอนและสื่อการเรียนรู้เพื่อบทเรียนที่น่าสนใจ ท้าทาย และจูงใจให้นิสิตใฝ่เรียนรู้ น าไปสู่การ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งผลให้นิสิตส าเร็จในการเรียน โดยมีกระบวนการวัดผลและประเมินผลในการเรียนการสอนเพื่อช่วยบ่งบอก
ความสามารถในการเรียนรู้ ความก้าวหน้าในการเรียนรู้และศักยภาพของผู้เรียน ซึ่งจะเป็นตัวก าหนดทิศทางการเรียนรู้ในระบบการศึกษาต่อไปใน
อนาคตและเทียบได้ในระดับสากลต่อไป 
7. วัตถุประสงค ์

1.  เพื่อให้ความรู้ทางด้านการเรียนการสอนหรือการวัดผลและประเมินผลแก่อาจารย์ชาวตา่งชาติ 
8.  เป้าหมายของโครงการ 
       8.1 เป้าหมายการด าเนินงาน 
เชิงผลผลิต(Output) 1. บุคลากรสายวิชาการชาวต่างชาติมคีวามรู้ด้านการจัดการเรียน/การสอนหรือการวัดและ

ประเมินผล 
เชิงผลลัพธ์(Outcome) 1. บุคลากรสายวิชาการชาวต่างชาติมีการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 

 

       8.2. กลุ่มเป้าหมาย 
เป้าหมาย จ านวน หน่วยนับ 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 32 คน 
บุคลากรสายวิชาการ 31 คน 
บุคลากรสายสนับสนุน 1 คน 

 

  
 
 
 



 8.3 กิจกรรม/เนื้อหาท่ี/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนินการ (รายกิจกรรม) 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (บาท) 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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. จัดประชมุมอบหมายการด าเนนิงาน 

                          

ขั้นด าเนินการ (D) 
1. ขออนุมตัิด าเนินโครงการ 
2. ด าเนนิโครงการ 

 
 

15,000 

 
 

15,000 

 
 
 

          

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. สรุปผลการด าเนินโครงการ และ
จัดท ารายงานส่งผลประเมนิตอ่คณะฯ 

             

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)  
1. น าผลการประเมนิมาพัฒนา แก้ไข
ปัญหา และน าไปปรับใช้ในการ
ปฎิบัติงานในครั้งตอ่ๆไป 

             

รวม  15,000  15,000    
  

9. งบประมาณด าเนินการ  
    9.1 แหล่งงบประมาณ 
       งบประมาณรายได้คณะ จ านวน 15,000 บาท  
กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุนการจัดการศึกษา ส านักงานเลขานุการคณะ หมวดเงินอุดหนุน 
โครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอน/การวัดและประเมินผล  
โครงการพัฒนาอาจารย์ชาวต่างประเทศ (NU-มน-01-009) 

9.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
1. ค่าตอบแทนวิทยากร   3,000 บาท 
2. ค่าเดินทางและค่าที่พัก   4,000 บาท 
3. ค่าอาหารกลางวัน              3,600 บาท 
4. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  2,000 บาท 
5. ค่าเลี้ยงรับรอง    1,000  บาท 
6. ค่าถ่ายเอกสาร       200  บาท 
7. ค่าวัสดุโครงการ                 200    บาท 
8. ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  1,000     บาท 
          รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น   15,000    บาท 

  หมายเหตุ   ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ 
10. วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 
ล าดับ รายการ กิจกรรม 
10.1. วัน เวลา ในการจัดกิจกรรม วันท่ี 4 ตุลาคม 2561    
10.2 สถานท่ีจัดกิจกรรม ณ ห้อง HU 1307 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลยันเรศวร  

 

11. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPIs) 

ประเภท 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ (KPI) 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมที่ 4 
 ปริมาณ -  มีอาจารย์เข้าร่วมโครงการร้อยละ 70 จากเปา้หมายที่ตั้งไว ้    
 คุณภาพ - ผู้เข้าร่วมโครงการ ได้รับความรู้เพิ่มมากขึ้นภายหลังได้เข้าร่วม

โครงการร้อยละ  70 
   

 



12. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 สกอ.    ตัวช้ีวัดที ่1.5   สงป.   ตัวช้ีวัดที่.................  EdPEx หมวดที่........ 
 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.................  สมศ.   ตัวช้ีวัดที ่……………  
 

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1.  อาจารย์ชาวต่างประเทศไดร้ับความรู้เพิ่มขึ้นในเรื่องการจัดการเรียนการสอนหรือการวัดผลและประเมินผล 

  



โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
งานบริการการศึกษา ส านักงานเลขานกุารคณะ คณะมนุษยศาสตร์ 

 
1. รหัสโครงการ  NU-มน-01-010    ชื่อโครงการ (ระดับ 2)    โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอน/การ 

         วัดและประเมินผล  
        ชื่อโครงการ (ระดับ 3)    โครงการพัฒนาอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ 
2.  ความสอดคล้องกับพันธกิจ 
      การผลิตบณัฑติ (รอง)        การวิจัย 
     การบริการวิชาการแก่สังคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
     การบริหารจัดการ(ในกรณโีครงการดังกล่าวไม่สอดคล้องกับพันธกิจ 1-4) (หลัก) 
3.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ 

3.1 แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ 
 3.1.1 ความสอดคล้องกับเป้าหมายรวมของยุทธศาสตร์ชาติ 
   ประเทศชาติมีความมั่นคง ประชาชนมีความสุข 
   มีการยกระดับศักยภาพในหลากหลายมิตเิพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง 
   มีการพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ 
   มีการสรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
   มีการสรา้งการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   มีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม 
 3.1.2 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องโดยตรง (เลือกได้เพียง 1 ด้าน) 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพมนุษย์   
   เป้าหมาย........3.1.1.....ประเด็น......3..2.4.....ประเด็นการด าเนินการที่ส าคัญ............. 
 3.1.3 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องในระดับรอง (เลือกได้มากกว่า 1 ด้าน) 
   ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนษุย์   
   เป้าหมาย.......3.1.1......ประเด็น......3.2.3.3.....ประเด็นการด าเนินการที่ส าคญั............. 

3.2 แผนระดับที่ 2  
 3.2.1 แผนการปฏิรูประดับประเทศ 11 ด้าน 
   5) แผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ เปา้หมายรวม.................................................................................. 
    เรื่องและประเด็นการปฏริูป..อุตสาหกรรมทางการศึกษา..เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์...1... 
    ขั้นตอนการด าเนินงาน...............2................เป้าหมาย.................1................ขั้นตอน..........1.2.2.3........................ 
 3.2.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
   เป้าหมายรวม.............1.................... 
   ยุทธศาสตร์ที่.........1........เป้าหมาย..........1.1.3............แนวทางการพัฒนา........1.2.2............ 
 3.2.3 แผนความมั่นคงแห่งชาติ 
   แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ.............. เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์.....................กลยทุธ์..................... 

3.3 แผนระดับที่ 3 (หากระบุได้)  
    ตามมติ ครม.วันท่ี 4 ธันวาคม 2560 .................................................................. 

    3.4 ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 
   นโยบายการศึกษาและเรียนรู้ การท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 
 3.5 นโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) 
   นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ  
   แผนกลยุทธ์ดา้นการผลติบัณฑติ  กลยุทธ์ที่......2..... (หลัก) 
 



    3.6 ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564)  
   นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ  
   แผนกลยุทธ์ดา้นการผลติบัณฑติ  กลยุทธ์ที่...1.2....... 
    3.7 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน  
 นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 1 กลยุทธ์ที่ 1 มาตรการที ่2 

3.8 อัตลักษณ์นสิิต 5 ก** (บังคับกรอก ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 กรณีที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์บัณฑิต) 
         ไม่มี 
    3.9 บริการวิชาการ  
         ไม่ม ี
4.  ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 4.1 ลักษณะการด าเนินงาน   โครงการ     การด าเนินงาน 

4.2 ภายใต้แผนงาน............................................................................................................................................. 
4.3 ลักษณะโครงการ     โครงการที่ใช้งบประมาณ   โครงการทีไ่ม่ใช้งบประมาณ 
4.4 วิธีการด าเนินงาน    ด าเนนิการเอง     จัดจ้าง 
4.5 รหัส GFMIS ของโครงการ(ถ้ามี) – ไมม่ี - 

5.  ผู้รับผิดชอบ  
 5.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ   งานบริการการศึกษา ส านักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร ์    

5.2 ผู้รับผิดชอบ     นางสาวศวัสมน  ยาคล้าย  โทร 2052 
5.3 ผู้ประสานงาน   นางสาวศวัสมน  ยาคล้าย  โทร 2052 
5.4 ผู้รายงานผล  นางสาวศวัสมน  ยาคล้าย  โทร 2052 

 6. หลักการและเหตุผล 
ในการด าเนินงานด้านวิชาการและด้านกิจการนิสิตให้ส าเร็จลุล่วงไปได้นั้น จ าเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากบุคลากรและหน่วยงานภายใน

มหาวิทยาลัย ส่วนหนึ่งที่ส าคัญมากก็คือ “อาจารย์ที่ปรึกษา” ซึ่งต้องมีหน้าที่เกี่ยวข้องและรับผิดชอบโดยตรงต่อนิสิตในงานด้านวิชาการและ
กิจการนิสิต โดยอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้รับนโยบายในการด าเนินงานจากมหาวิทยาลัย  และท าหน้าที่ก ากับดูแลงานทั้งสองด้านให้เป็นไปตามกรอบ
นโยบาย ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง นอกจากนั้นอาจารย์ที่ปรึกษายังมีหน้าที่ให้ค าปรึกษา แนะน าในการปรับตัวด้านการเรียน การเลือก
พิจารณาสาขา การลงทะเบียน การเพิ่ม-ถอนรายวิชา และด้านวิชาการ  อื่น ๆ  การเขียนโครงการในกิจกรรมนิสิต  กระตุ้นให้นิสิตคิดริเริ่มกิจกรรม
ต่าง ๆ กระตุ้นให้นิสิตเข้ารวมกิจกรรมนอกเหนือจากการเรียน และพัฒนานิสิตในความดูแลให้เกิดการพัฒนาในด้านบุคลิกภาพ ทั้งทางกาย 
สติปัญญา อารมณ์ วาจา และความสนใจ ดังนั้น งานบริการการศึกษา จึงได้จัดกิจกรรม ประเมินอาจารย์ที่ปรึกษาโดยนิสิตในที่ปรึกษาและกิจกรรม
นิสิตพบอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อให้การด าเนินงานด้านการให้ค าปรึกษามีประสิทธิภาพต่อไป 
7. วัตถุประสงค ์

1.  เพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษามีทักษะและความเข้าใจในการให้ค าปรึกษาแก่นิสิตในที่ปรึกษา 
8.  เป้าหมายของโครงการ 

8.1 เป้าหมายการด าเนินงาน 
เชิงผลผลิต(Output) 1. อาจารย์ที่ปรึกษามีทักษะและความเข้าใจในการให้ค าปรึกษาแก่นิสิตในท่ีปรึกษา 
เชิงผลลัพธ์(Outcome) 1. นิสิตปรับตัวด้านการเรียน ด้านบุคลิกภาพ ทางกาย สติปัญญา อารมณ์ วาจา และความสนใจ 

ในการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยไดด้ีขึ้น 
 

     8.2. กลุม่เป้าหมาย 
เป้าหมาย จ านวน หน่วยนับ 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 35 คน 
บุคลากรสายวิชาการ 30 คน 
บุคลากรสายสนับสนุน 5 คน 

 
 
 
 



8.3 กิจกรรม/เนื้อหาท่ี/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนินการ (รายกิจกรรม) 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (บาท) 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
กิจกรรมท่ี 1 
ขั้นวางแผนงาน (P) 
1. วางแผนการด าเนินงาน 
2. จัดประชมุมอบหมายการด าเนนิงาน 

                          

ขั้นด าเนินการ (D) 
1. ขออนุมตัิด าเนินโครงการ 
2. ด าเนนิโครงการ 

 
 

4,500 

 
 
 

 
 

4,500 
  

 
 
 

       

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. สรุปผลการด าเนินโครงการ และ
จัดท ารายงานส่งผลประเมนิตอ่คณะฯ 

             

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)  
1. น าผลการประเมนิมาพัฒนา แก้ไข
ปัญหา และน าไปปรับใช้ในการ
ปฎิบัติงานในครั้งตอ่ๆไป 

             

กิจกรรมท่ี 2 
ขั้นวางแผนงาน (P) 
1. วางแผนการด าเนินงาน 
2. จัดประชมุมอบหมายการด าเนนิงาน 

             

ขั้นด าเนินการ (D) 
1. ขออนุมตัิด าเนินโครงการ 
2. ด าเนนิโครงการ 

 
 

4,500 
    

 
 

4,500 
       

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. สรุปผลการด าเนินโครงการ และ
จัดท ารายงานส่งผลประเมนิตอ่คณะฯ 

             

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)  
1. น าผลการประเมนิมาพัฒนา แก้ไข
ปัญหา และน าไปปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานในครั้งตอ่ๆไป 

             

รวม  9,000  4,500 4,500   
  

9. งบประมาณด าเนินการ  
    9.1 แหล่งงบประมาณ 
 งบประมาณรายได้คณะ จ านวน  9,000 บาท   

กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุนการจัดการศึกษา ส านักงานเลขานุการคณะ หมวดเงินอุดหนุน 
โครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอน/การวัดและประเมินผล  
โครงการพัฒนาอาจารย์ที่ปรึกษา (NU-มน-01-010) 

9.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
คร้ังที่ 1  (4,500  บาท) 

1. ค่าตอบแทนวิทยากร  (600 บาท x 3 ชม x 1 คน) เป็นเงิน     1,800  บาท 
2. ค่าอาหารว่าง                                                   เป็นเงิน              2,700  บาท 

รวมเป็นเงิน         4,500  บาท 
คร้ังที่ 2  (4,500  บาท) 

1. ค่าตอบแทนวิทยากร  (600 บาท x 3 ชม x 1 คน)            เป็นเงิน       1,800  บาท 
 2.    ค่าอาหารว่าง                                         เป็นเงิน      2,700  บาท 

รวมเป็นเงิน        4,500  บาท 
                                  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                 9,000  บาท 

  หมายเหตุ   ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ 



10. วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 
ล าดับ รายการ กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 
10.1. วัน เวลา ในการจัดกิจกรรม วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2561  เวลา 13.30 - 16.30 น. ภาคเรยีนที่ 2/2561 
10.2 สถานท่ีจัดกิจกรรม ณ ห้อง HU 6109 คณะมนุษยศาสตร์  

มหาวิทยาลยันเรศวร   
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลยันเรศวร 

 

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

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมที่ 4 
 ปริมาณ -  ร้อยละ 80 ของ อาจารย์ที่ปรึกษา

ทางวิชาการเข้าร่วมโครงการ 
-  ร้อยละ 80 ของ อาจารย์ที่ปรึกษา
ทางวิชาการเข้าร่วมโครงการ 

  

 คุณภาพ - อาจารย์ทีป่รึกษาที่เขา้ร่วมโครงการมี
ความเข้าใจการให้ค าปรึกษาแก่นิสิตในที่
ปรึกษามากขึ้น ร้อยละ 80 

- อาจารย์ทีป่รึกษาที่เขา้ร่วมโครงการมี
ความเข้าใจการให้ค าปรึกษาแก่นิสิตในที่
ปรึกษามากขึ้น ร้อยละ 80 

  

 

12. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 สกอ.    ตัวช้ีวัดที ่1.5   สงป.   ตัวช้ีวัดที่.................  EdPEx หมวดที่........ 
 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.................  สมศ.   ตัวช้ีวัดที ่……………  

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1.  อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้ค าปรึกษาและช่วยแก้ปัญหาให้แก่นิสิต 

  



โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
งานบริการการศึกษา ส านักงานเลขานกุารคณะ คณะมนุษยศาสตร์ 

 
1. รหัสโครงการ  NU-มน-01-011    ชื่อโครงการ (ระดับ 2)  โครงการพัฒนานิสิตด้านวิชาการและทักษะการเรียนรู้ 
    ชื่อโครงการ (ระดับ 3)  โครงการอบรมหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ส าหรับนิสิตปริญญาตรี 
2.  ความสอดคล้องกับพันธกิจ 
      การผลิตบณัฑติ (หลัก)        การวิจัย 
     การบริการวิชาการแก่สังคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
     การบริหารจัดการ(ในกรณีโครงการดังกลา่วไมส่อดคล้องกับพันธกิจ 1-4)  
3.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ 

3.1 แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ 
 3.1.1 ความสอดคล้องกับเป้าหมายรวมของยุทธศาสตร์ชาติ 
   ประเทศชาติมีความมั่นคง ประชาชนมีความสุข 
   มีการยกระดับศักยภาพในหลากหลายมิตเิพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง 
   มีการพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ 
   มีการสรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
   มีการสรา้งการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   มีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม 
 3.1.2 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องโดยตรง (เลือกได้เพียง 1 ด้าน) 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพมนุษย์   
   เป้าหมาย........3.1.1.....ประเด็น......3..2.4.....ประเด็นการด าเนินการที่ส าคัญ............. 
 3.1.3 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องในระดับรอง (เลือกได้มากกว่า 1 ด้าน) 
   ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนษุย์   
   เป้าหมาย.......3.1.1......ประเด็น......3.2.3.3.....ประเด็นการด าเนินการที่ส าคญั............. 

3.2 แผนระดับที่ 2  
 3.2.1 แผนการปฏิรูประดับประเทศ 11 ด้าน 
   5) แผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ เปา้หมายรวม.................................................................................. 
    เรื่องและประเด็นการปฏริูป..อุตสาหกรรมทางการศึกษา..เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์...1... 
    ขั้นตอนการด าเนินงาน...............2................เป้าหมาย.................1................ขั้นตอน..........1.2.2.3........................ 
 3.2.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
   เป้าหมายรวม.............1.................... 
   ยุทธศาสตร์ที่.........1........เป้าหมาย..........1.1.3............แนวทางการพัฒนา........1.2.2............ 
 3.2.3 แผนความมั่นคงแห่งชาติ 
   แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ.............. เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์.....................กลยทุธ์..................... 

3.3 แผนระดับที่ 3 (หากระบุได้)  
    ตามมติ ครม.วันท่ี 4 ธันวาคม 2560 .................................................................. 

    3.4 ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 
   นโยบายการศึกษาและเรียนรู้ การท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 
 3.5 นโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) 
   นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ  
   แผนกลยุทธ์ดา้นการผลติบัณฑติ  กลยุทธ์ที่......2..... (หลัก) 
    3.6 ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564)  
   นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ  



   แผนกลยุทธ์ดา้นการผลติบัณฑติ  กลยุทธ์ที่...1.2....... 
    3.7 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน  
 นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 1/2 กลยุทธ์ที ่4/1 มาตรการที ่3/1 

3.8 อัตลักษณ์นสิิต 5 ก** (บังคับกรอก ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 กรณีที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์บัณฑิต) 
         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 

 
    3.9 คุณลักษณะบณัฑิตตามมาตรฐานผลการเรยีนรู้ตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิแห่งชาติ  

ด้าน ตัวชี้วัด 
 ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 

 มีความซื่อสตัย์สจุริต 
  มีระเบียบวินัย 
  ตรงต่อเวลา 
 มีความเสียสละและเห็นต่อประโยชน์ส่วนรวม 
 มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
 เคารพกฎเกณฑ์ ระเบียบขององค์กร/หน่วยงาน 
 มีความอดทนต่อสภาวะแวดลอ้ม 
 มีความขยันหมั่นเพียรในการเรียน 

 ด้านความรู ้  มีความรู้ในหลักวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงกับหน้าที่การงาน 
 มีความเข้าใจขั้นตอนและวิธีการในการปฏิบตัิงานในหน้าท่ี 
 มีความรู้ในระดับท่ีสามารถปฏิบัติงานให้บรรลุเปา้หมายอย่างมปีระสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
 มีความสามารถน าความรูม้าประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานอย่างสร้างสรรค์ 
 เป็นผู้แสวงหาความรูเ้พิ่มเตมิอย่างต่อเนื่อง 
 มีความเช่ียวชาญในสาขาวิชาชีพ 

 ด้านทักษะทาง
ปัญญา 

 มีความสามารถในการรวบรวมข้อมูล แนวคิด และประเมินข้อมลูต่างๆ ได้ 
 มีความสามารถในการวเิคราะห์และแกไ้ขปัญหาในการปฏิบตัิงาน 
 กล้าแสดงความคิดเห็นอย่างเหมาะสม 
 มีความคิดริเริม่สร้างสรรคส์ิ่งใหม่ ๆ  
 มีการวางแผนและสามารถปฏบิัติงานไดส้ าเร็จตามก าหนดเวลา 
 มีความสามารถน าเสนอข้อมลูและแนวคิดเพื่อใช้ในการตัดสินใจ 
 มีความมุ่งมั่นท างานให้ประสบความส าเร็จตามเปา้หมาย 
 มีความสามารถในการแก้ปญัหาส่วนตัว 



ด้าน ตัวชี้วัด 
 มีทัศนคติเชิงบวกต่องานท่ีท า 

 ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

 มีความสามารถปรับตัวให้เข้ากับเพื่อนร่วมงาน 
 มีความสามารถในการติดต่อสือ่สารระหว่างบุคคล 
 มีความสามารถในการท างานเป็นทีม 
 มีความรับผิดชอบในงานท่ีได้รบัมอบหมาย 
 มีความสามารถในการแสดงภาวะความเป็นผู้น าในการท างาน 
 ยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ื่น 
 มีความสามารถในการประเมนิการท างานและปรับปรุงงานของตนเอง 
 มีความเข้าใจตนเองและผู้อื่น 

 ด้านทักษะการ
วิเคราะหเ์ชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 มีทักษะในการวิเคราะห์และจดัการข้อมลูเชิงตัวเลข 
 มีความสามารถในการสื่อสารการใช้ภาษาไทย 
 มีความสามารถในการสื่อสารการใช้ภาษาอังกฤษ 
 มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศในการปฏิบัติงาน 

 

    3.10 บริการวิชาการ  
         ไม่ม ี
4.  ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 4.1 ลักษณะการด าเนินงาน   โครงการ     การด าเนินงาน 

4.2 ภายใต้แผนงาน............................................................................................................................................. 
4.3 ลักษณะโครงการ     โครงการที่ใช้งบประมาณ   โครงการทีไ่ม่ใช้งบประมาณ 
4.4 วิธีการด าเนินงาน    ด าเนนิการเอง     จัดจ้าง 
4.5 รหัส GFMIS ของโครงการ(ถ้ามี) – ไมม่ี - 

5.  ผู้รับผิดชอบ  
 5.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ   งานบริการการศึกษา ส านักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร ์    

5.2 ผู้รับผิดชอบ     นางสาวศวัสมน  ยาคล้าย  โทร 2052 
5.3 ผู้ประสานงาน   นางสาวศวัสมน  ยาคล้าย  โทร 2052 
5.4 ผู้รายงานผล  นางสาวศวัสมน  ยาคล้าย  โทร 2052 

 6. หลักการและเหตุผล 
    ตามที่ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556  ให้มีการเรียนการสอน
รายวิชาระเบียบวิธีวิจัย และ รายวิชาวิทยานิพนธ์ ส าหรับนิสิตปริญญาตรีทุกสาขาวิชา นั้น งานบริการการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์  จึงได้จัด
โครงการอบรมหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ส าหรับนิสิตปริญญาตรีขึ้นเพื่อให้นิสิตได้ทราบถึงหลักการเกี่ยวกับจริยธรรมการวิจัยตามหลักสากล 
ซึ่งเป็นการส่งเสริมการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ให้ปฏิบัติตามหลักการวิจัยที่ดี 
7. วัตถุประสงค ์

1.  เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับหลักจรยิธรรมการวิจัยในมนุษย์แก่นสิิตระดับปรญิญาตร ี
8.  เป้าหมายของโครงการ 
     8.1 เป้าหมายการด าเนินงาน 
เชิงผลผลิต(Output) 1. นิสิตระดับปรญิญาตรีมคีวามรูเ้กี่ยวกับหลักจรยิธรรมการวิจยัในมนุษย์ 
เชิงผลลัพธ์(Outcome) 1. นิสิตระดับปรญิญาตรสีามารถยืน่แบบฟอร์มหลักจริยธรรมการวิจยัในมนุษย์ได้อยา่งถูกต้อง 

 

     8.2. กลุม่เป้าหมาย 
เป้าหมาย จ านวน หน่วยนับ 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 350 คน 
บุคลากรสายวิชาการ 10 คน 
นิสิต 340 คน 

 



8.3 กิจกรรม/เนื้อหาท่ี/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนินการ (รายกิจกรรม) 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (บาท) 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
กิจกรรมท่ี 1              
ขั้นวางแผนงาน (P) 
1. วางแผนการด าเนินงาน 
2. จัดประชมุมอบหมายการด าเนนิงาน 

                          

ขั้นด าเนินการ (D) 
1. ขออนุมตัิด าเนินโครงการ 
2. ด าเนนิโครงการ 

 
 

14,000 

 
 
 

 
 

14,000 
          

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. สรุปผลการด าเนินโครงการ และ
จัดท ารายงานส่งผลประเมนิตอ่คณะฯ 

             

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)  
1. น าผลการประเมนิมาพัฒนา แก้ไข
ปัญหา และน าไปปรับใช้ในการ
ปฎิบัติงานในครั้งตอ่ๆไป 

             

กิจกรรมท่ี 2              
ขั้นวางแผนงาน (P) 
1. วางแผนการด าเนินงาน 
2. จัดประชมุมอบหมายการด าเนนิงาน 

             

ขั้นด าเนินการ (D) 
1. ขออนุมตัิด าเนินโครงการ 
2. ด าเนนิโครงการ 

 
 

14,000 
    

 
 

14,000 
       

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. สรุปผลการด าเนินโครงการ และ
จัดท ารายงานส่งผลประเมนิตอ่คณะฯ 

             

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)  
1. น าผลการประเมนิมาพัฒนา แก้ไข
ปัญหา และน าไปปรับใช้ในการ
ปฎิบัติงานในครั้งตอ่ๆไป 

             

รวม  28,000  14,000 14,000   
  

9. งบประมาณด าเนินการ  
    9.1 แหล่งงบประมาณ 
       งบประมาณรายได้คณะ จ านวน 28,000 บาท  
กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุนการจัดการศึกษา ส านักงานเลขานุการคณะ หมวดเงินอุดหนุน 
โครงการสนับสนุนการผลิตบัณฑิต โครงการพัฒนานิสิตด้านวิชาการและทักษะการเรียนรู้ โครงการอบรมหลักจริยธรรมวิจัยในมนุษย์
ส าหรับนิสิตปริญญาตรี (NU-มน-01-011) 

9.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
คร้ังที่ 1   

1.  ค่าตอบแทนวิทยากร (600 บาท x 6 ชม)   เป็นเงิน   3,600  บาท 
2.  ค่าอาหารว่างและน้ าดื่ม     เป็นเงิน  10,400  บาท 
       รวมเป็นเงิน        14,000  บาท 

คร้ังที่ 2 
1.  ค่าตอบแทนวิทยากร (600 บาท x 6 ชม)   เป็นเงิน  3,600   บาท 
2.  ค่าอาหารว่างและน้ าดื่ม      เป็นเงิน  10,400  บาท 

        รวมเป็นเงิน        14,000  บาท 
           รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น     28,000  บาท 



หมายเหตุ ขอถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ 
10. วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 

ล าดับ รายการ กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 
10.1. วัน เวลา ในการจัดกิจกรรม วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2561  ภาคเรยีนที่  1/2562 
10.2 สถานท่ีจัดกิจกรรม ห้อง HU 1103 คณะมนุษยศาสตร์ 

มหาวิทยาลยันเรศวร 
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลยันเรศวร 

  

11. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPIs) 

ประเภท 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ (KPI) 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมที่ 4 
 ปริมาณ -  มีนิสิตที่เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80 -  มีนิสิตที่เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80   
 คุณภาพ - ร้อยละ 80 ของนิสิตทีเ่ข้าร่วม

โครงการมคีวามเข้าใจเกี่ยวกับหลกั
จริยธรรมการวจิัยในมนุษย์มากข้ึน 

- ร้อยละ 80 ของนิสิตทีเ่ข้าร่วม
โครงการมคีวามเข้าใจเกี่ยวกับหลกั
จริยธรรมการวจิัยในมนุษย์มากข้ึน 

  

 เวลา - สามารถด าเนินโครงการให้เป็นไป
ตามแผนปฏิบัติการฯ 

- สามารถด าเนินโครงการให้เป็นไป
ตามแผนปฏิบัติการฯ 

  

 ต้นทุน - เป็นไปตามงบประมาณที่ก าหนดไว้
ตามแผน 

- เป็นไปตามงบประมาณที่ก าหนดไว้
ตามแผน 

  

 

12. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 สกอ.    ตัวช้ีวัดที ่2.1   สงป.   ตัวช้ีวัดที่.................  EdPEx หมวดที่........ 
 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.................  สมศ.   ตัวช้ีวัดที ่……………  

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. นิสิตระดับปรญิญาตรี คณะมนษุยศาสตร์ มีความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับการขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ และหลัก

ปฏิบัติตามหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
  



โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
งานบริการการศึกษา ส านักงานเลขานกุารคณะ คณะมนุษยศาสตร์ 

 
1. รหัสโครงการ  NU-มน-01-012    ชื่อโครงการ (ระดับ 2)  โครงการพัฒนานิสิตด้านวิชาการและทักษะการเรียนรู้ 

ชื่อโครงการ (ระดับ 3)  โครงการพัฒนานิสิตด้านทักษะการเรียนรู้และทักษะในศตวรรษท่ี 21 

                กิจกรรม “สื่อ...รู้เท่าทันอย่างไรไม่ให้โดนหลอก...โดนเอาเปรียบ” 

                กิจกรรม “ผู้น าในตัวฉัน (The  Leader in Me)” 
               กิจกรรม “ทักษะการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์” 
2.  ความสอดคล้องกับพันธกิจ 
      การผลิตบณัฑติ (หลัก)        การวิจัย 
     การบริการวิชาการแก่สังคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
     การบริหารจัดการ(ในกรณีโครงการดังกลา่วไมส่อดคล้องกับพันธกิจ 1-4)  
3.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ 

3.1 แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ 
 3.1.1 ความสอดคล้องกับเป้าหมายรวมของยุทธศาสตร์ชาติ 
    มีการพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ 
 3.1.2 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องโดยตรง (เลือกได้เพียง 1 ด้าน) 
   ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพมนุษย์   
   เป้าหมาย......3.1.......ประเด็น.....3.1..1......ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคัญ.....3.2.3.3........ 
 3.1.3 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องในระดับรอง (เลือกได้มากกว่า 1 ด้าน) 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนษุย์   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 

3.2 แผนระดับที่ 2  
 3.2.1 แผนการปฏิรูประดับประเทศ 11 ด้าน 
   5) แผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ เปา้หมายรวม.........หัวข้อ 1.................................................... 
    เรื่องและประเด็นการปฏริูป..อุตสาหกรรมการศึกษา..เป้าหมายหรอืผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธ์ิ...1/2.. 
    ขั้นตอนการด าเนินงาน..................1.................เป้าหมาย.................................ขั้นตอน............................. 
 3.2.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
   เป้าหมายรวม..........1....................... 
   ยุทธศาสตร์ที่........1.........เป้าหมาย............1.1.2..........แนวทางการพัฒนา..........1.2.2.......... 
 3.2.3 แผนความมั่นคงแห่งชาติ 
   แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ........... เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์...................กลยุทธ์................... 

 



3.3 แผนระดับที่ 3 (หากระบุได้)  
    ตามมติ ครม.วันท่ี 4 ธันวาคม 2560 .................................................................. 

    3.4 ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 
   นโยบายการศึกษาและเรียนรู้ การท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 
 3.5 นโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) 
    นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ  
   แผนกลยุทธ์ดา้นการผลติบัณฑติ  กลยุทธ์ที่.....2...... หลัก 
   3.6 นโยบายการบริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร (พ.ศ.2561-2565) โดย ศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา เงารังษี 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบณัฑิตให้มีคณุภาพ และสอดคล้องกบัความต้องการของประเทศเพื่อสร้างขีดความสามารถใน
การแข่งขัน กลยุทธ์ที่......1......แนวทางการขับเคลื่อนที่...........1.4.1...........ตัวช้ีวดัที่.............. 

    3.7 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน  
 นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 1 กลยุทธ์ที ่4 มาตรการที ่2 

3.8 อัตลักษณ์นสิิต 5 ก** (บังคับกรอก ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 กรณีที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์บัณฑิต) 
4          ม ี

ประเภทอัตลักษณ ์ ตัวชี้วัด 
 เก่งงาน  ความสามารถในการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพอย่างสร้างสรรค์ 

 มีความรับผิดชอบ กล้าหาญ เสียสละ อดทน ขยันหมั่นเพียร มุ่งมั่นสู่ความส าเร็จ 
 มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสารสนเทศได้เป็นอย่างดี 
 มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

 เก่งคน  มีมนุษยสมัพันธ์ทั้งการพูด และการวางตัว 
 มีจิตสาธารณะ 
 มีความสามารถท างานท่ีเป็นทมี 
 มีความเข้าใจตนเองและผู้อื่น 

 เก่งคิด  มีความคิดรเิริม่สร้างสรรค์ 
 ใฝ่เรียนรู ้
 ทัศนคติเชิงบวก 
 ผลงานนวัตกรรม 

 เก่งครองชีวิต  มีพฤติกรรมทีด่ีในการเรียน 
 มีพฤติกรรมทีด่ีในการใช้ชีวิต (ปลอดอบายมุข) 

 เก่งพิชิตปัญหา  มีความสามารถในการแก้ปญัหาส่วนตัว 
 มีความสามารถในการแก้ปญัหาการงาน 

 
    3.9 คุณลักษณะบณัฑิตตามมาตรฐานผลการเรยีนรู้ตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิแห่งชาติ  

ด้าน ตัวชี้วัด 
 ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 

 มีความซื่อสตัย์สจุริต 
  มีระเบียบวินัย 
  ตรงต่อเวลา 
 มีความเสียสละและเห็นต่อประโยชน์ส่วนรวม 
 มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
 เคารพกฎเกณฑ์ ระเบียบขององค์กร/หน่วยงาน 
 มีความอดทนต่อสภาวะแวดลอ้ม 
 มีความขยันหมั่นเพียรในการเรียน 

 ด้านความรู ้  มีความรู้ในหลักวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงกับหน้าที่การงาน 
 มีความเข้าใจขั้นตอนและวิธีการในการปฏิบตัิงานในหน้าท่ี 
 มีความรู้ในระดับท่ีสามารถปฏิบัติงานให้บรรลุเปา้หมายอย่างมปีระสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
 มีความสามารถน าความรูม้าประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานอย่างสร้างสรรค์ 



ด้าน ตัวชี้วัด 
 เป็นผู้แสวงหาความรูเ้พิ่มเตมิอย่างต่อเนื่อง 
 มีความเช่ียวชาญในสาขาวิชาชีพ 

 ด้านทักษะทาง
ปัญญา 

 มีความสามารถในการรวบรวมข้อมูล แนวคิด และประเมินข้อมลูต่างๆ ได้ 
 มีความสามารถในการวเิคราะห์และแกไ้ขปัญหาในการปฏิบตัิงาน 
 กล้าแสดงความคิดเห็นอย่างเหมาะสม 
 มีความคิดริเริม่สร้างสรรคส์ิ่งใหม่ ๆ  
 มีการวางแผนและสามารถปฏบิัติงานไดส้ าเร็จตามก าหนดเวลา 
 มีความสามารถน าเสนอข้อมลูและแนวคิดเพื่อใช้ในการตัดสินใจ 
 มีความมุ่งมั่นท างานให้ประสบความส าเร็จตามเปา้หมาย 
 มีความสามารถในการแก้ปญัหาส่วนตัว 
 มีทัศนคติเชิงบวกต่องานท่ีท า 

 ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

 มีความสามารถปรับตัวให้เข้ากับเพื่อนร่วมงาน 
 มีความสามารถในการติดต่อสือ่สารระหว่างบุคคล 
 มีความสามารถในการท างานเป็นทีม 
 มีความรับผิดชอบในงานท่ีได้รบัมอบหมาย 
 มีความสามารถในการแสดงภาวะความเป็นผู้น าในการท างาน 
 ยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ื่น 
 มีความสามารถในการประเมนิการท างานและปรับปรุงงานของตนเอง 
 มีความเข้าใจตนเองและผู้อื่น 

 ด้านทักษะการ
วิเคราะหเ์ชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 มีทักษะในการวิเคราะห์และจดัการข้อมลูเชิงตัวเลข 
 มีความสามารถในการสื่อสารการใช้ภาษาไทย 
 มีความสามารถในการสื่อสารการใช้ภาษาอังกฤษ 
 มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศในการปฏิบัติงาน 

 

    3.10 บริการวิชาการ  
         ไม่ม ี
4.  ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 4.1 ลักษณะการด าเนินงาน   โครงการ     การด าเนินงาน 

4.2 ภายใต้แผนงาน............................................................................................................................................. 
4.3 ลักษณะโครงการ     โครงการที่ใช้งบประมาณ   โครงการทีไ่ม่ใช้งบประมาณ 
4.4 วิธีการด าเนินงาน    ด าเนนิการเอง    จัดจ้าง 
4.5 รหัส GFMIS ของโครงการ(ถ้ามี) – ไมม่ี - 

 

5.  ผู้รับผิดชอบ  
 5.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ   งานบริการการศึกษา ส านักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร ์    

5.2 ผู้รับผิดชอบ     นางสาวศวัสมน  ยาคล้าย  โทร 2052 
5.3 ผู้ประสานงาน   นางสาวศวัสมน  ยาคล้าย  โทร 2052 
5.4 ผู้รายงานผล  นางสาวศวัสมน  ยาคล้าย  โทร 2052 

 6. หลักการและเหตุผล 
 พันธกิจหลักท่ีส าคัญที่สุดของสถาบันอุดมศึกษา คือ การผลิตบัณฑิต หรือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ให้ผู้เรียนมีความรู้ใน
วิชาการและวิชาชีพ มีคุณลักษณะตามหลักสูตรที่ก าหนดซึ่งเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนเริ่ม
ตั้งแต่การก าหนดปัจจัยน าเข้าที่ได้มาตรฐานตามที่ก าหนด ตั้งแต่การมีอาจารย์ที่มีปริมาณและคุณภาพตามมาตรฐาน มีระบบการ
บริหารจัดการเรียนการสอน รวมทั้ง สื่อการศึกษา สภาพแวดล้อมในการเรียนรู้และการบริการการศึกษา  เพื่อให้การผลิตบัณฑิต
เป็นไปตามเป้าหมายของหลักสูตร คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มีพันธกิจหลัก ในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีให้แก่
นิสิต เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นเลิศในความรู้ และทักษะที่จ าเป็นต่อการประกอบวิชาชีพ การเตรียมพร้อมนิสิตจึงเป็นสิ่งส าคัญ



อย่างยิ่ง เนื่องจากนิสิตต้องมีความพร้อมในการใช้ทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์เบื้องต้น เพื่อพร้อมที่จะปรับตัวให้รับกับการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพสังคมการท างานในอนาคตอันใกล้ คณะมนุษยศาสตร์ ได้เล็งเห็นความจ าเป็นดังกล่าว  จึงได้มีความประสงค์
จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตด้านวิชาการและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และทักษะด้านต่างๆที่มีความจ าเป็นขึ้นเพื่อเป็น
การเตรียมความพร้อมให้นิสิต เพิ่มสมรรถนะการเพิ่มพูนทักษะต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องด้านวิชาชีพ เพื่อให้นิสิตมีความมั่นใจที่จะออกไปสู่
สังคมการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ และประสบผลส าเร็จเป็นไปตามเป้าหมายของหลักสูตร 
7. วัตถุประสงค ์
    กิจกรรม “สื่อ...รู้เท่าทันอย่างไรไม่ใหโ้ดนหลอก...โดนเอาเปรียบ” 

1. เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการรู้เท่าทันสื่อสามารถที่จะอ่าน วิเคราะห ์ประเมิน และสื่อสารบรรดาสื่อหลากหลายประเภท 
    กิจกรรม “ผู้น าในตัวฉัน (The  Leader in Me)” 

1. เพื่อเสริมสร้างคณุลักษณะและภาวะผู้น าในศตวรรษที่ 21 
    กิจกรรม “ทักษะการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์” 

1. เพื่อแนะน ากระบวนทัศน์และเสริมสร้างทักษะวิธีการคิดแบบระบบซึ่งเป็นวิธีการคิดรากฐานส าคญัในการแก้ปัญหาและ
การตัดสินใจที่ซับซ้อน  
8.  เป้าหมายของโครงการ 
       8.1 เป้าหมายการด าเนินงาน 

กิจกรรม “สื่อ...รูเ้ท่าทันอย่างไรไม่ให้โดนหลอก...โดนเอาเปรียบ” 
เชิงผลผลิต(Output) 1. นิสิตมีความรู้เกี่ยวกับการรูเ้ท่าทันสื่อสามารถที่จะอ่าน วิเคราะห ์ประเมิน และสื่อสารบรรดา

สื่อหลากหลายประเภท 
เชิงผลลัพธ์(Outcome) 1. นิสิตมีข้อมลูและสามารถเกี่ยวกับข่าวสารตา่งๆ ทางโซเซยีล/รู้เทา่สื่อ 

 

กิจกรรม “ผู้น าในตัวฉัน (The  Leader in Me)” 
เชิงผลผลิต(Output) 1. นิสิตมีคณุลักษณะและภาวะผู้น า 
เชิงผลลัพธ์(Outcome) 1. นิสิตมีความเป็นผู้น า 

 

กิจกรรม “ทักษะการแก้ปัญหาเชงิสร้างสรรค์” 
เชิงผลผลิต(Output) 1. นิสิตมีทักษะการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค ์
เชิงผลลัพธ์(Outcome) 1. นิสิตสามารถแก้ไขปัญหาที่พบได้ 

 

      8.2. กลุ่มเป้าหมาย 
กิจกรรม “สื่อ...รูเ้ท่าทันอย่างไรไม่ให้โดนหลอก...โดนเอาเปรียบ” 

เป้าหมาย จ านวน หน่วยนับ 
จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 342 คน 
นิสิตช้ันปีท่ี 2 337 คน 
บุคลากรสายสนับสนุน  5 คน 

 

กิจกรรม “ผู้น าในตัวฉัน (The  Leader in Me)” 

เป้าหมาย จ านวน หน่วยนับ 
จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 309 คน 
นิสิตช้ันปีท่ี 3 304 คน 
บุคลากรสายสนับสนุน  5 คน 

   

          กิจกรรม “ทักษะการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์” 
เป้าหมาย จ านวน หน่วยนับ 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนท้ังสิ้น 281 คน 
นิสิตช้ันปีท่ี 4 276 คน 
บุคลากรสายสนับสนุน  5 คน 

 
 



8.3 กิจกรรม/เนื้อหาท่ี/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนินการ (รายกิจกรรม) 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (บาท) 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

กิจกรรมท่ี 1 “ส่ือ...รูเ้ท่าทันอย่างไรไม่ให้โดนหลอก...โดนเอาเปรียบ” 

ขั้นวางแผนงาน (P) 
1. วางแผนการด าเนินงาน 
2. จัดประชมุมอบหมายการด าเนนิงาน 

                          

ขั้นด าเนินการ (D) 
1. ขออนุมตัิด าเนินโครงการ 
2. ด าเนนิโครงการ 

 
 

10,000 

 
 

10,000 

 
 
 

          

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. สรุปผลการด าเนินโครงการ และ
จัดท ารายงานส่งผลประเมนิตอ่คณะฯ 

             

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)  
1. น าผลการประเมนิมาพัฒนา แก้ไข
ปัญหา และน าไปปรับใช้ในการ
ปฎิบัติงานในครั้งตอ่ๆไป 

             

กิจกรรมท่ี 2 “ผู้น าในตัวฉัน (The  Leader in Me)” 

ขั้นวางแผนงาน (P) 
1. วางแผนการด าเนินงาน 
2. จัดประชมุมอบหมายการด าเนนิงาน 

             

ขั้นด าเนินการ (D) 
1. ขออนุมตัิด าเนินโครงการ 
2. ด าเนนิโครงการ 

 
 

10,000 

 
 

10,000 
           

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. สรุปผลการด าเนินโครงการ และ
จัดท ารายงานส่งผลประเมนิตอ่คณะฯ 

             

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)  
1. น าผลการประเมนิมาพัฒนา แก้ไข
ปัญหา และน าไปปรับใช้ในการ
ปฎิบัติงานในครั้งตอ่ๆไป 

             

กิจกรรมท่ี 3 “ทกัษะการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์” 

ขั้นวางแผนงาน (P) 
1. วางแผนการด าเนินงาน 
2. จัดประชมุมอบหมายการด าเนนิงาน 

             

ขั้นด าเนินการ (D) 
1. ขออนุมตัิด าเนินโครงการ 
2. ด าเนนิโครงการ 

 
 

20,000 

 
 

10,000 
       

 
 

10,000 
   

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. สรุปผลการด าเนินโครงการ และ
จัดท ารายงานส่งผลประเมนิตอ่คณะฯ 

             

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)  
1. น าผลการประเมนิมาพัฒนา แก้ไข
ปัญหา และน าไปปรับใช้ในการ
ปฎิบัติงานในครั้งตอ่ๆไป 

             

รวม  40,000  30,000  10,000  
  

9. งบประมาณด าเนินการ  
    9.1 แหล่งงบประมาณ 
       งบประมาณรายได้คณะ จ านวน 40,000 บาท  



กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุนการจัดการศึกษา ส านักงานเลขานุการคณะ หมวดเงินอุดหนุน 
โครงการสนับสนุนการผลิตบัณฑิต โครงการพัฒนานิสิตด้านวิชาการและทักษะการเรียนรู้ โครงการพัฒนานิสิตด้านทักษะการเรียนรู้และ
ทักษะในศตวรรษที่ 21 (NU-มน-01-012) 
      9.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 

กิจกรรม “สื่อ...รู้เท่าทันอย่างไรไม่ให้โดนหลอก...โดนเอาเปรียบ” 
      1. ค่าตอบแทนวิทยากร (1,000 บาท x 3 ช.ม. x 1 คน )  เป็นเงิน    3,000   บาท  
   2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม      เป็นเงิน      6,000   บาท 

  3. ค่าเอกสารและวัสดุโครงการ    เป็นเงิน      1,000   บาท  
                       รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น  10,000  บาท 

กิจกรรม “ผู้น าในตัวฉัน (The  Leader in Me)” 
      1. ค่าตอบแทนวิทยากร (1,000 บาท x 3 ช.ม. x 1 คน )  เป็นเงิน    3,000   บาท  
   2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม      เป็นเงิน      6,000   บาท 

  3. ค่าเอกสารและวัสดุโครงการ    เป็นเงิน      1,000   บาท  
                       รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น  10,000  บาท 
           กิจกรรม “ทักษะการแก้ปัญหาเชิงสรา้งสรรค์” 
 คร้ังท่ี 1  

  1. ค่าตอบแทนวิทยากร (1,000 บาท x 3 ช.ม. x 1 คน )  เป็นเงิน    3,000   บาท  
   2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม      เป็นเงิน      6,000   บาท 

  3. ค่าเอกสารและวัสดุโครงการ    เป็นเงิน      1,000   บาท  
                       รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น  10,000  บาท 
 คร้ังท่ี 2 

  1. ค่าตอบแทนวิทยากร (1,000 บาท x 3 ช.ม. x 1 คน )  เป็นเงิน    3,000   บาท  
   2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม      เป็นเงิน      6,000   บาท 

  3. ค่าเอกสารและวัสดุโครงการ    เป็นเงิน      1,000   บาท  
                       รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น  10,000  บาท 

หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
10.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 

ล าดับ รายการ กิจกรรมที่ 1 “สื่อ...รู้เท่าทันอย่างไร
ไม่ให้โดนหลอก...โดนเอาเปรียบ” 

กิจกรรมที่ 2 “ผู้น าในตัวฉัน 
(The  Leader in Me)” 

กิจกรรมที่ 3 “ทักษะการ
แก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์” 

10.1. วัน เวลา ในการจัดกิจกรรม วันท่ี  25  ตุลาคม  2561  เวลา 
13.30-16.30 น. 

วันท่ี  11  ตุลาคม  2561  
เวลา 13.30-16.30 น. 

ครั้งท่ี 1 วันท่ี  18  ตุลาคม  
2561  เวลา 13.30-16.30 น. 
ครั้งท่ี 2 ภาคเรียนท่ี  1/2562 

10.2 สถานท่ีจัดกิจกรรม อาคารมหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารมหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารมหาวิทยาลัยนเรศวร 
 

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

กิจกรรมที่ 1 “สื่อ...รู้เท่าทัน
อย่างไรไม่ให้โดนหลอก...โดนเอา

เปรียบ”   

กิจกรรมที่ 2 “ผู้น าในตัวฉัน 
(The  Leader in Me)” 

กิจกรรมที่ 3 “ทักษะการ
แก้ปัญหาเชิงสรา้งสรรค์”   

กิจกรรมที่ 4 

 ปริมาณ -  มีนิสิตที่เข้าร่วมโครงการร้อย
ละ 80 จากเป้าหมายที่ตั้งไว ้

-  มีนิสิตที่เข้าร่วมโครงการร้อย
ละ 80 จากเป้าหมายที่ตั้งไว ้

-  มีนิสิตที่เข้าร่วมโครงการร้อย
ละ 80 จากเป้าหมายที่ตั้งไว ้

 

 คุณภาพ - ร้อยละ  80 ของนิสิตช้ันปีท่ี 2 
ที่เข้าอบรมมีความรู้เกีย่วกับ  

  “สื่อ...รู้เท่าทันอย่างไรไม่ให้โดน
หลอก...โดนเอาเปรียบ” มากขึ้น 

-  ร้อยละ  80 ของนิสิตช้ันปีท่ี 3 
ที่เข้าอบรมมีความรู้เกีย่วกับ   
“ผู้น าในตัวฉัน (The  Leader 
in Me)” มากขึน้ 

-  ร้อยละ 80 ของนิสิตช้ันปีท่ี 4 
ที่เข้าอบรมมีความรู้เกีย่วกับ  
“ทักษะการแก้ปัญหาเชิง
สร้างสรรค”์ มากขึ้น 

 

 



12. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 สกอ.    ตัวช้ีวัดที ่1.6   สงป.   ตัวช้ีวัดที่.................  EdPEx หมวดที่........ 
 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.................  สมศ.   ตัวช้ีวัดที ่……………  

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
     กิจกรรม  “สื่อ...รู้เท่าทันอย่างไรไม่ให้โดนหลอก...โดนเอาเปรียบ” 
      1. นิสิตช้ันปีท่ี 2  ที่เข้าร่วมโครงการการรู้เท่าทันสื่อ เข้าใจการใช้สื่ออย่างรู้ตัว รู้ทันสื่อ หรือมคีวามสามารถในการวิเคราะห์
แยกแยะเนื้อหาของสื่อได้อย่างรอบคอบ และสามารถตั้งค าถามว่าสือ่น้ีท าข้ึนเพื่ออะไร ใครเป็นผู้จัดท าเพิ่มมากข้ึน 
     กิจกรรม “ผู้น าในตัวฉัน (The  Leader in Me)” 
     1. นิสิตช้ันปีท่ี 3 ท่ีเข้าร่วมโครงการผู้น าในตัวฉัน (The  Leader in Me)  เข้าใจวิธีการปรับความคิดและมุมมองการเป็น                
“ผู้น า” ที่เป็นท้ังคนดีและคนเก่งให้กับสังคมไทยอย่างสง่างาม 
     กิจกรรม  “ทักษะการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์”   
     1. นิสิตช้ันปีท่ี  4  ทีเ่ข้าร่วมโครงการทักษะการแก้ปญัหาเชิงสรา้งสรรค์  ได้มีความรู้ในเรื่องกระบวนทัศน์และเสริมสรา้งทักษะ
วิธีการคิดอย่างเป็นระบบสามารถแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจได้ดขีึ้น 
 
  



โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
งานบริการการศึกษา ส านักงานเลขานกุารคณะ คณะมนุษยศาสตร์ 

 
1. รหัสโครงการ  NU-มน-01-013    ชื่อโครงการ (ระดับ 2)  โครงการพัฒนานิสิตด้านวิชาการและทักษะการเรียนรู้ 
    ชื่อโครงการ (ระดับ 3)  โครงการอบรมการเขียนภาษาอังกฤษ 
2.  ความสอดคล้องกับพันธกิจ 
      การผลิตบณัฑติ (หลัก)        การวิจัย 
     การบริการวิชาการแก่สังคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
     การบริหารจัดการ(ในกรณีโครงการดังกลา่วไมส่อดคล้องกับพันธกิจ 1-4)  
3.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ 

3.1 แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ 
 3.1.1 ความสอดคล้องกับเป้าหมายรวมของยุทธศาสตร์ชาติ 
    มีการพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ 
 3.1.2 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องโดยตรง (เลือกได้เพียง 1 ด้าน) 
   ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพมนุษย์   
   เป้าหมาย......3.1.......ประเด็น.....3.1..1......ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคัญ.....3.2.3.3........ 
 3.1.3 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องในระดับรอง (เลือกได้มากกว่า 1 ด้าน) 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนษุย์   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 

3.2 แผนระดับที่ 2  
 3.2.1 แผนการปฏิรูประดับประเทศ 11 ด้าน 
   5) แผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ เปา้หมายรวม.........หัวข้อ 1.................................................... 
    เรื่องและประเด็นการปฏริูป..อุตสาหกรรมการศึกษา..เป้าหมายหรอืผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธ์ิ...1/2.. 
    ขั้นตอนการด าเนินงาน..................1.................เป้าหมาย.................................ขัน้ตอน............................. 
 3.2.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
   เป้าหมายรวม..........1....................... 
   ยุทธศาสตร์ที่........1.........เป้าหมาย............1.1.2..........แนวทางการพัฒนา..........1.2.2.......... 
 3.2.3 แผนความมั่นคงแห่งชาติ 
   แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ........... เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์...................กลยุทธ์................... 

3.3 แผนระดับที่ 3 (หากระบุได้)  
    ตามมติ ครม.วันท่ี 4 ธันวาคม 2560 .................................................................. 

    3.4 ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 
   นโยบายการศึกษาและเรียนรู้ การท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 



    3.5 นโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) 
    นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ  
   แผนกลยุทธ์ดา้นการผลติบัณฑติ  กลยุทธ์ที่.....2...... หลัก 
    3.6 นโยบายการบริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร (พ.ศ.2561-2565) โดย ศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา เงารังษี 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบณัฑิตให้มีคณุภาพ และสอดคล้องกบัความต้องการของประเทศเพื่อสร้างขีดความสามารถใน
การแข่งขัน กลยุทธ์ที่......1......แนวทางการขับเคลื่อนที่...........1.4.1...........ตัวช้ีวดัที่.............. 

    3.7 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน  
    นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่1 กลยุทธ์ที ่6 มาตรการที่ 1 

3.8 อัตลักษณ์นสิิต 5 ก** (บังคับกรอก ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 กรณีที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์บัณฑิต) 
            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 

ประเภทอัตลักษณ ์ ตัวช้ีวัด 
  เก่งครองชีวิต   มีพฤติกรรมที่ดีในการเรยีน 

  มีพฤติกรรมที่ดีในการใช้ชีวิต (ปลอดอบายมุข) 
  เก่งพิชิตปัญหา   มีความสามารถในการแก้ปญัหาส่วนตัว 

  มีความสามารถในการแก้ปญัหาการงาน   
 

 3.9 คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
         มี 

ด้าน ตัวชี้วัด 
 ด้านคุณธรรม จริยธรรม  มีความซื่อสตัย์สจุริต 

 มีระเบยีบวินัย 
 ตรงต่อเวลา 
 มีความเสียสละและเห็นต่อประโยชน์ส่วนรวม 
 มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
 เคารพกฎเกณฑ์ ระเบียบขององค์กร/หน่วยงาน 
 มีความอดทนต่อสภาวะแวดลอ้ม 
 มีความขยันหมั่นเพียรในการเรียน 

 ด้านความรู ้  มีความรู้ในหลักวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงกับหน้าที่การงาน 
 มีความเข้าใจขั้นตอนและวิธีการในการปฏิบตัิงานในหน้าท่ี 
 มีความรู้ในระดับท่ีสามารถปฏิบัติงานให้บรรลุเปา้หมายอย่างมปีระสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
 มีความสามารถน าความรูม้าประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานอย่างสร้างสรรค์ 
 เป็นผู้แสวงหาความรูเ้พิ่มเตมิอย่างต่อเนื่อง 
 มีความเช่ียวชาญในสาขาวิชาชีพ 

 ด้านทักษะทางปัญญา  มีความสามารถในการรวบรวมข้อมูล แนวคิด และประเมินข้อมลูต่างๆ ได้ 



ด้าน ตัวชี้วัด 
 มีความสามารถในการวเิคราะห์และแกไ้ขปัญหาในการปฏิบตัิงาน 
 กล้าแสดงความคิดเห็นอย่างเหมาะสม 
 มีความคิดริเริม่สร้างสรรคส์ิ่งใหม่ ๆ  
 มีการวางแผนและสามารถปฏบิัติงานไดส้ าเร็จตามก าหนดเวลา 
 มีความสามารถน าเสนอข้อมลูและแนวคิดเพื่อใช้ในการตัดสินใจ 
 มีความมุ่งมั่นท างานให้ประสบความส าเร็จตามเปา้หมาย 
 มีความสามารถในการแก้ปญัหาส่วนตัว 
 มีทัศนคติเชิงบวกต่องานท่ีท า 

 ด้านทักษะความสมัพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

 มีความสามารถปรับตัวให้เข้ากับเพื่อนร่วมงาน 
 มีความสามารถในการติดต่อสือ่สารระหว่างบุคคล 
 มีความสามารถในการท างานเป็นทีม 
 มีความรับผิดชอบในงานท่ีได้รบัมอบหมาย 
 มีความสามารถในการแสดงภาวะความเป็นผู้น าในการท างาน 
 ยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ื่น 
 มีความสามารถในการประเมนิการท างานและปรับปรุงงานของตนเอง 
 มีความเข้าใจตนเองและผู้อื่น 

 ด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 มีทักษะในการวิเคราะห์และจดัการข้อมลูเชิงตัวเลข 
 มีความสามารถในการสื่อสารการใช้ภาษาไทย 
 มีความสามารถในการสื่อสารการใช้ภาษาอังกฤษ 
 มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศในการปฏิบัติงาน 

 

    3.10 บริการวิชาการ  
         ไม่ม ี
4.  ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 4.1 ลักษณะการด าเนินงาน   โครงการ     การด าเนินงาน 

4.2 ภายใต้แผนงาน............................................................................................................................................. 
4.3 ลักษณะโครงการ     โครงการที่ใช้งบประมาณ   โครงการทีไ่ม่ใช้งบประมาณ 
4.4 วิธีการด าเนินงาน    ด าเนนิการเอง     จัดจ้าง 
4.5 รหัส GFMIS ของโครงการ(ถ้ามี) – ไมม่ี - 

5.  ผู้รับผิดชอบ  
 5.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ   งานบริการการศึกษา ส านักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร ์    

5.2 ผู้รับผิดชอบ     นางสาวศวัสมน  ยาคล้าย   โทร 2052 
5.3 ผู้ประสานงาน   นางสาวศวัสมน  ยาคล้าย   โทร 2052 
5.4 ผู้รายงานผล  นางสาวศวัสมน  ยาคล้าย   โทร 2052 

 6. หลักการและเหตุผล 
พันธกิจหลักท่ีส าคัญที่สุดของสถาบันอุดมศึกษา คือ การผลิตบัณฑิต หรือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ให้ผู้เรียนมีความรู้ใน

วิชาการและวิชาชีพ มีคุณลักษณะตามหลักสูตรที่ก าหนดซึ่งเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนเริ่ม
ตั้งแต่การก าหนดปัจจัยน าเข้าที่ได้มาตรฐานตามที่ก าหนด ตั้งแต่การมีอาจารย์ที่มีปริมาณและคุณภาพตามมาตรฐาน มีระบบการ
บริหารจัดการเรียนการสอน รวมทั้ง สื่อการศึกษา สภาพแวดล้อมในการเรียนรู้และการบริการการศึกษา  เพื่อให้การผลิตบัณฑิต
เป็นไปตามเป้าหมายของหลักสูตร คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มีพันธกิจหลัก ในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีให้แก่
นิสิต เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นเลิศในความรู้ และทักษะที่จ าเป็นต่อการประกอบวิชาชีพ การเตรียมพร้อมนิสิตจึงเป็นสิ่งส าคัญ
อย่างยิ่ง  ปัจจุบันภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่างกันและกัน  ส าหรับนิสิตที่ต้องการมุ่งเน้นพัฒนาทักษะ
ด้านการเขียนภาษาอังกฤษ สามารถเข้าใจองค์ประกอบของประโยค โครงสร้างประโยค รวมไปถึงการเขียนเช่ือมระหว่างประโยคและ
การเช่ือมให้เป็นบทความ  การเขียนภาษาอังกฤษมีจุดมุ่งหมายที่จะช่วยให้นิสิตได้เรียนรู้ และฝึกฝนทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ 



เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการเขียน ทั้งเพื่อการเรียนและการท างานนิสิตต้องมีความพร้อมในการใช้ภาษาอังกฤษอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
7. วัตถุประสงค ์

1. เพื่อให้นิสิตสามารถเขียนใบสมคัรงานและจดหมายแนะน าตนเองเป็นภาษาอังกฤษได้ 
8.  เป้าหมายของโครงการ 
       8.1 เป้าหมายการด าเนินงาน 
เชิงผลผลิต(Output) 1. นิสิตมีความรู้ในการเขยีนใบสมคัรงานและจดหมายแนะน าตนเองเป็นภาษาอังกฤษ 
เชิงผลลัพธ์(Outcome) 1. นิสิตสามารถเขยีนใบสมัครงานและจดหมายแนะน าตนเองเป็นภาษาอังกฤษได้ 

 

8.2. กลุ่มเป้าหมาย 
เป้าหมาย จ านวน หน่วยนับ 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนท้ังสิ้น    30 คน 
นิสิตคณะมนุษยศาสตร์ทุกช้ันปีทุกสาขาวิชา 30 คน 

 

8.3 กิจกรรม/เนื้อหาท่ี/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนินการ (รายกิจกรรม) 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (บาท) 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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. จัดประชมุมอบหมายการด าเนนิงาน 

             

ขั้นด าเนินการ (D) 
1. ขออนุมตัิด าเนินโครงการ 
2. ด าเนนิโครงการ 

 
 

2,800 

 
 

2,800 
           

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. สรุปผลการด าเนินโครงการ และ
จัดท ารายงานส่งผลประเมนิตอ่คณะฯ 

             

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)  
1. น าผลการประเมนิมาพัฒนา แก้ไข
ปัญหา และน าไปปรับใช้ในการ
ปฎิบัติงานในครั้งตอ่ๆไป 

             

รวม  2,800  2,800    
 

9. งบประมาณด าเนินการ  
    9.1 แหล่งงบประมาณ 
        งบประมาณรายได้คณะ จ านวน  2,800  บาท   
กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุนการจัดการศึกษา ส านักงานเลขานุการคณะ หมวดเงินอุดหนุน โครงการ
สนับสนุนการผลิตบัณฑิต โครงการพัฒนานิสิตด้านวิชาการและทักษะการเรียนรู้ โครงการอบรมการภาษาอังกฤษ (NU-มน-01-013) 

9.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
    1. ค่าตอบแทนวิทยากร (600 บาท x 3 ชม.)   เป็นเงิน 1,800  บาท 

             2. ค่าเอกสาร      เป็นเงิน   1,000  บาท 
                              รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 2,800  บาท 

หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
10.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 

ล าดับ รายการ กิจกรรม 
10.1. วัน เวลา ในการจัดกิจกรรม เดือนตุลาคม 2561 
10.2 สถานท่ีจัดกิจกรรม มหาวิทยาลยันเรศวร 

 



11. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPIs) 

ประเภท 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ (KPI) 

กิจกรรมที่ 1  กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมที่ 4 
 ปริมาณ -  มีผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 80 จากเป้าหมายที่ก าหนดไว ้    
 คุณภาพ - ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับการอบรมไดร้ับความรู้เกี่ยวกับ “การเขียน

ใบสมัครงานและจดหมายแนะน าตนเองเป็นภาษาอังกฤษได้” เพิม่ขึ้น   
   

 

12. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 สกอ.    ตัวช้ีวัดที ่1.1   สงป.   ตัวช้ีวัดที่.................  EdPEx หมวดที่........ 
 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.................  สมศ.   ตัวช้ีวัดที ่……………  

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
     1. นิสิตสามารถเขยีนใบสมัครงานและจดหมายแนะน าตนเองเปน็ภาษาอังกฤษได้  



โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
งานบริการการศึกษา ส านักงานเลขานกุารคณะ คณะมนุษยศาสตร์ 

 
1. รหัสโครงการ  NU-มน-01-014    ชื่อโครงการ (ระดับ 2)  โครงการพัฒนานิสิตด้านวิชาการและทักษะการเรียนรู้ 
    ชื่อโครงการ (ระดับ 3)  โครงการปัจฉิมนิเทศ 
2.  ความสอดคล้องกับพันธกิจ 
      การผลิตบณัฑติ (หลัก)        การวิจัย 
     การบริการวิชาการแก่สังคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
     การบริหารจัดการ(ในกรณีโครงการดังกลา่วไมส่อดคล้องกับพันธกิจ 1-4)  
3.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ 

3.1 แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ 
 3.1.1 ความสอดคล้องกับเป้าหมายรวมของยุทธศาสตร์ชาติ 
    มีการพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ 
 3.1.2 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องโดยตรง (เลือกได้เพียง 1 ด้าน) 
   ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพมนุษย์   
   เป้าหมาย......3.1.......ประเด็น.....3.1..1......ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคัญ.....3.2.3.3........ 
 3.1.3 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องในระดับรอง (เลือกได้มากกว่า 1 ด้าน) 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนษุย์   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 

3.2 แผนระดับที่ 2  
 3.2.1 แผนการปฏิรูประดับประเทศ 11 ด้าน 
   5) แผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ เปา้หมายรวม.........หัวข้อ 1.................................................... 
    เรื่องและประเด็นการปฏริูป..อุตสาหกรรมการศึกษา..เป้าหมายหรอืผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธ์ิ...1/2.. 
    ขั้นตอนการด าเนินงาน..................1.................เป้าหมาย.................................ขั้นตอน............................. 
 3.2.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
   เป้าหมายรวม..........1....................... 
   ยุทธศาสตร์ที่........1.........เป้าหมาย............1.1.2..........แนวทางการพัฒนา..........1.2.2.......... 
 3.2.3 แผนความมั่นคงแห่งชาติ 
   แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ........... เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์...................กลยุทธ์................... 

3.3 แผนระดับที่ 3 (หากระบุได้)  
    ตามมติ ครม.วันท่ี 4 ธันวาคม 2560 .................................................................. 

    3.4 ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 
   นโยบายการศึกษาและเรียนรู้ การท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 



    3.5 นโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) 
    นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ  
   แผนกลยุทธ์ดา้นการผลติบัณฑติ  กลยุทธ์ที่.....2...... หลัก 
    3.6 นโยบายการบริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร (พ.ศ.2561-2565) โดย ศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา เงารังษี 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบณัฑิตให้มีคณุภาพ และสอดคล้องกบัความต้องการของประเทศเพื่อสร้างขีดความสามารถใน
การแข่งขัน กลยุทธ์ที่......1......แนวทางการขับเคลื่อนที่...........1.4.1...........ตัวช้ีวดัที่.............. 

    3.7 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน  
      นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่1 กลยุทธ์ที ่4 มาตรการที ่2 

3.8 อัตลักษณ์นสิิต 5 ก** (บังคับกรอก ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 กรณีที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์บัณฑิต)  
              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 

 
 3.9 คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 

         มี 
ด้าน ตัวชี้วัด 

 ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 

 มีความซื่อสตัย์สจุริต 
  มีระเบียบวินัย 
  ตรงต่อเวลา 
 มีความเสียสละและเห็นต่อประโยชน์ส่วนรวม 
 มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
 เคารพกฎเกณฑ์ ระเบียบขององค์กร/หน่วยงาน 
 มีความอดทนต่อสภาวะแวดลอ้ม 
 มีความขยันหมั่นเพียรในการเรียน 

 ด้านความรู ้  มีความรู้ในหลักวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงกับหน้าที่การงาน 
 มีความเข้าใจขั้นตอนและวิธีการในการปฏิบตัิงานในหน้าท่ี 
 มีความรู้ในระดับท่ีสามารถปฏิบัติงานให้บรรลุเปา้หมายอย่างมปีระสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
 มีความสามารถน าความรูม้าประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานอย่างสร้างสรรค์ 
 เป็นผู้แสวงหาความรู้เพิม่เตมิอย่างต่อเนื่อง 
 มีความเช่ียวชาญในสาขาวิชาชีพ 



ด้าน ตัวชี้วัด 
 ด้านทักษะทาง
ปัญญา 

 มีความสามารถในการรวบรวมข้อมูล แนวคิด และประเมินข้อมลูต่างๆ ได้ 
 มีความสามารถในการวเิคราะห์และแกไ้ขปัญหาในการปฏิบตัิงาน 
 กล้าแสดงความคิดเห็นอย่างเหมาะสม 
 มีความคิดริเริม่สร้างสรรคส์ิ่งใหม่ ๆ  
 มีการวางแผนและสามารถปฏบิัติงานไดส้ าเร็จตามก าหนดเวลา 
 มีความสามารถน าเสนอข้อมลูและแนวคิดเพื่อใช้ในการตัดสินใจ 
 มีความมุ่งมั่นท างานให้ประสบความส าเร็จตามเปา้หมาย 
 มีความสามารถในการแก้ปญัหาส่วนตัว 
 มีทัศนคติเชิงบวกต่องานท่ีท า 

 ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

 มีความสามารถปรับตัวให้เข้ากับเพื่อนร่วมงาน 
 มีความสามารถในการติดต่อสือ่สารระหว่างบุคคล 
 มีความสามารถในการท างานเป็นทีม 
 มีความรับผิดชอบในงานท่ีได้รบัมอบหมาย 
 มีความสามารถในการแสดงภาวะความเป็นผู้น าในการท างาน 
 ยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ื่น 
 มีความสามารถในการประเมนิการท างานและปรับปรุงงานของตนเอง 
 มีความเข้าใจตนเองและผู้อื่น 

 ด้านทักษะการ
วิเคราะหเ์ชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 มีทักษะในการวิเคราะห์และจดัการข้อมลูเชิงตัวเลข 
 มีความสามารถในการสื่อสารการใช้ภาษาไทย 
 มีความสามารถในการสื่อสารการใช้ภาษาอังกฤษ 
 มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศในการปฏิบัติงาน 

 

    3.10 บริการวิชาการ  
         ไม่ม ี
4.  ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 4.1 ลักษณะการด าเนินงาน   โครงการ     การด าเนินงาน 

4.2 ภายใต้แผนงาน............................................................................................................................................. 
4.3 ลักษณะโครงการ     โครงการที่ใช้งบประมาณ   โครงการทีไ่ม่ใช้งบประมาณ 
4.4 วิธีการด าเนินงาน    ด าเนนิการเอง     จัดจ้าง 
4.5 รหัส GFMIS ของโครงการ(ถ้ามี) – ไมม่ี - 

5.  ผู้รับผิดชอบ  
 5.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ   งานบริการการศึกษา ส านักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร ์    

5.2 ผู้รับผิดชอบ     นางสาวศวัสมน  ยาคล้าย   โทร 2052 
5.3 ผู้ประสานงาน   นางสาวศวัสมน  ยาคล้าย   โทร 2052 
5.4 ผู้รายงานผล  นางสาวศวัสมน  ยาคล้าย   โทร 2052 

 6. หลักการและเหตุผล 
    คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เห็นความส าคัญของการเสริมสร้างความรู้และพัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ ให้แก่นิสิต 
รวมทั้งเสริมสร้างคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ให้แก่นิสิตช้ันปีที่ 4 ซึ่งต้องการข้อมูลในด้านการศึกษา อาชีพ ด้านส่วนตัวและ
สังคม ดังนั้น เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจของนิสิต งานบริการการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ จึงได้จัดท าโครงการปัจฉิมนิเทศ 
เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเตรียมตัวหางาน และการเป็นบัณฑิตที่มีคุณสมบัติตามที่สถานประกอบการต้องการ 
 



7. วัตถุประสงค ์
1.  เพื่อให้นิสิตทราบเกี่ยวกับความคาดหวังของผู้ประกอบการต่อบณัฑิตใหม ่

8.  เป้าหมายของโครงการ 
     8.1 เป้าหมายการด าเนินงาน 
เชิงผลผลิต(Output) 1. นิสิตทราบเกีย่วกับความคาดหวังของผู้ประกอบการต่อบัณฑิตใหม่ 
เชิงผลลัพธ์(Outcome) 1. นิสิตมีข้อมลูและแนวทางในการตัดสินใจในการหางานท า 

 

     8.2. กลุ่มเป้าหมาย 
เป้าหมาย จ านวน หน่วยนับ 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 270 คน 
นิสิต 260 คน 
บุคลากรสายวิชาการ 10 คน 

 

8.3 กิจกรรม/เนื้อหาท่ี/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนินการ (รายกิจกรรม) 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (บาท) 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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. จัดประชมุมอบหมายการด าเนนิงาน 

             

ขั้นด าเนินการ (D) 
1. ขออนุมตัิด าเนินโครงการ 
2. ด าเนนิโครงการ 

 
 

66,000 

 
 
 

 
 

33,000 
  

 
 
33,000 

       

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. สรุปผลการด าเนินโครงการ และ
จัดท ารายงานส่งผลประเมนิตอ่คณะฯ 

             

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)  
1. น าผลการประเมนิมาพัฒนา แก้ไข
ปัญหา และน าไปปรับใช้ในการ
ปฎิบัติงานในครั้งตอ่ๆไป 

             

รวม  66,000  33,000 33,000   
 

9. งบประมาณด าเนินการ  
    9.1 แหล่งงบประมาณ 
       งบประมาณรายได้คณะ จ านวน  66,000 บาท   
กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุนการจัดการศึกษา ส านักงานเลขานุการคณะ หมวดเงินอุดหนุน 
โครงการสนับสนุนการผลิตบัณฑิต โครงการพัฒนานิสิตด้านวิชาการและทักษะการเรียนรู้ โครงการปัจฉิมนิเทศ (NU-มน-01-014)   

9.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
คร้ังที่ 1 

1. ค่าตอบแทนวิทยากร (1,000 บาท x 6 ชม x 1 ครั้ง )  เป็นเงิน    6,000   บาท 
2. ค่าพาหนะเดินทาง      เป็นเงิน    5,000   บาท 
3. ค่าท่ีพักวิทยากร        เป็นเงิน    1,500   บาท 
4. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (286  คน x 30 บาท x 2)  เป็นเงนิ   17,160   บาท 
5. ค่าถ่ายเอกสาร       เป็นเงิน   3,000 บาท 
6. ค่าวัสด ุ      เป็นเงิน     340   บาท 

                              รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น                       33,000   บาท 
คร้ังที่ 2 

1. ค่าตอบแทนวิทยากร (1,000 บาท x 6 ชม x 1 ครั้ง )  เป็นเงิน    6,000   บาท 



2. ค่าพาหนะเดินทาง      เป็นเงิน    5,000   บาท 
3. ค่าท่ีพักวิทยากร        เป็นเงิน    1,500   บาท 
4. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (286  คน x 30 บาท x 2)  เป็นเงนิ   17,160   บาท 
5. ค่าถ่ายเอกสาร       เป็นเงิน   3,000 บาท 
6. ค่าวัสด ุ      เป็นเงิน     340   บาท 

         รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น                       33,000   บาท 
  รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น               66,000   บาท 

หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
10.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 
ล าดับ รายการ กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 
10.1. วัน เวลา ในการจัดกิจกรรม  วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30 - 16.00 น. ภาคเรยีนที่ 1/2562     
10.2 สถานท่ีจัดกิจกรรม ห้องปราบไตรจักร  12  อาคารปราบไตรจักร   

มหาวิทยาลยันเรศวร 
มหาวิทยาลยันเรศวร 

 

11. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPIs) 

ประเภท 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ (KPI) 

กิจกรรมที่ 1  กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมที่ 4 
 ปริมาณ -  มีนิสิตชั้นปีที ่4 เข้าร่วมโครงการ อย่างน้อย

ร้อยละ 80 
-  มีนิสิตชั้นปีที ่4 เข้าร่วมโครงการ อย่างน้อย
ร้อยละ 80 

  

 คุณภาพ   - ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการเข้าใจความ
คาดหวังของผู้ประกอบการต่อบัณฑิตใหม่ 

  - ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการเข้าใจความ
คาดหวังของผู้ประกอบการต่อบัณฑิตใหม่ 

  

 เวลา 
 

  - สามารถด าเนินโครงการให้เป็นไปตาม
แผนปฏิบัติการฯ 

  - สามารถด าเนินโครงการให้เป็นไปตาม
แผนปฏิบัติการฯ 

  

 ต้นทุน   - เป็นไปตามงบประมาณที่ก าหนดไว้ตามแผน   - เป็นไปตามงบประมาณที่ก าหนดไว้ตามแผน   
 

12. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 สกอ.    ตัวช้ีวัดที ่1.6   สงป.   ตัวช้ีวัดที่.................  EdPEx หมวดที่........ 
 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.................  สมศ.   ตัวช้ีวัดที่ ……………  

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. นิสิตทราบเกีย่วกับความคาดหวังของของผู้ประกอบการต่อบัณฑติใหม่

หน้าที่ 72 



โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
งานบริการการศึกษา ส านักงานเลขานกุารคณะ คณะมนุษยศาสตร์ 

 
1. รหัสโครงการ  NU-มน-01-015    ชื่อโครงการ (ระดับ 2)  โครงการพัฒนานิสิตด้านวิชาการและทักษะการเรียนรู้  

ชื่อโครงการ (ระดับ 3)  โครงการพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปีการศึกษา 2561 
2.  ความสอดคล้องกับพันธกิจ 
      การผลิตบณัฑติ (หลัก)        การวิจัย 
     การบริการวิชาการแก่สังคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
     การบริหารจัดการ(ในกรณีโครงการดังกลา่วไมส่อดคล้องกับพันธกิจ 1-4)  
3.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ 

3.1 แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ 
 3.1.1 ความสอดคล้องกับเป้าหมายรวมของยุทธศาสตร์ชาติ 
   ประเทศชาติมีความมั่นคง ประชาชนมีความสุข 
   มีการยกระดับศักยภาพในหลากหลายมิตเิพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง 
   มีการพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ 
   มีการสรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
   มีการสรา้งการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   มีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม 
 

 3.1.2 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องโดยตรง (เลือกได้เพียง 1 ด้าน) 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพมนุษย์   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสงัคม   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคณุภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
 

 3.1.3 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องในระดับรอง (เลือกได้มากกว่า 1 ด้าน) 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
 

  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนษุย ์  
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 



  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
 

3.2 แผนระดับที่ 2  
 3.2.1 แผนการปฏิรูประดับประเทศ 11 ด้าน 
   1) แผนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง เป้าหมายรวม................................................................................ 
    ประเด็นการปฏริูป....................เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธ์ิ......................................... 
    พันธกิจ........................กลยุทธ์..................................เปา้หมายกลยทุธ์....................................................... 
   2) แผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน เป้าหมายรวม.................................................... 
    ประเด็นการปฏริูป.........................เป้าหมายประเด็นการปฏริูป.............................กลยุทธ์......................... 
    แผนงานท่ี..........................เป้าหมายแผนงาน.....................กิจกรรม................เป้าหมายกิจกรรม............... 
   3) แผนการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย เป้าหมายรวม.................................................................................. 
    ประเด็นการปฏริูป....................เป้าหมายประเด็น.......................ขัน้ตอนการด าเนินงาน............................. 
    กิจกรรม............................กิจกรรมย่อย.......................................เป้าหมายกิจกรรม................................... 
   4) แผนการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม เป้าหมายรวม.............................................................. 
    เรื่องและประเด็นการปฏริูป....................เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสมัฤทธ์ิ............................ 
    ขั้นตอนการด าเนินงาน...................................เปา้หมาย.................................ขั้นตอน................................... 
   5) แผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ เป้าหมายรวม.................................................................................. 
    เรื่องและประเด็นการปฏริูป....................เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสมัฤทธ์ิ............................ 
    ขั้นตอนการด าเนินงาน...................................เปา้หมาย.................................ขั้นตอน.................................. 
   6) แผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป้าหมายรวม...................................... 
    เป้าหมายรวม................ระยะเรง่ด่วน....................ระยะกลาง-ยาว........................... เรื่อง......................... 
        เป้าหมาย.....................ประเด็นปฎิรูป.............................เป้าหมายของประเด็นปฏริูป............................... 
    กิจกรรม.......................เป้าหมายกิจกรรม....................... 
   7) แผนการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข เป้าหมายรวม.............................................................................. 
    ประเด็นการปฏริูป....................เป้าหมายระยะ 1 ปี....................เปา้หมายระยะ 5 ปี................................. 
    ขั้นตอนการด าเนินงาน............................กิจกรรม/กิจกรรมย่อย........................หัวข้อย่อย.......................... 
    เป้าหมาย........................ขั้นตอน............................ 
   8) แผนการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ เป้าหมายรวม..................................... 
    เรื่องและประเด็นการปฏริูป...........................เปา้หมายของประเดน็ปฏิรูป................................................... 
    ขั้นตอนการด าเนินงาน/กจิกรรม...............................................เป้าหมายกิจกรรม........................................ 
   9) แผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม เป้าหมายรวม........................................................................................ 
    เรื่องและประเด็นการปฏริูป......................เป้าหมาย........................................กิจกรรม............................... 
    เป้าหมาย...................วิธีการ..................ขั้นตอน................กลไกและการปรับปรุงกลไก.............................. 
   10) แผนการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน เป้าหมายรวม................................................................................... 
    ประเด็นปฏิรูป.............................................................เป้าหมาย.................................................................. 
    กิจกรรม....................................................... เป้าหมาย...................................ขั้นตอน.................................. 
   11) แผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
    เป้าหมายรวม.................................................เรื่องและประเด็นปฏริูป.......................................................... 
    เป้าหมายของประเด็นปฏริูป.........................กลยุทธ์....................เป้าหมายของกลยุทธ์.............................. 
    กิจกรรม................................................ เป้าหมายของกิจกรรม...................................... 
  

 3.2.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 



   เป้าหมายรวม................................. 
   ยุทธศาสตร์ที่.................เป้าหมาย......................แนวทางการพฒันา.................... 
  

 3.2.3 แผนความมั่นคงแห่งชาติ 
   แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ.............. เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์.....................กลยทุธ์..................... 

 

3.3 แผนระดับที่ 3 (หากระบุได้)  
    ตามมติ ครม.วันท่ี 4 ธันวาคม 2560 .................................................................. 

 

    3.4 ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 
   นโยบายการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย ์
   นโยบายการรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ 
   นโยบายการลความเหลื่อมล้ าของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 
   นโยบายการศึกษาและเรียนรู้ การท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 
   นโยบายการยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน 
   นโยบายการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
   นโยบายการส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 
   นโยบายการพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจยั และพัฒนา และนวัตกรรม 
   นโยบายการรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสรา้งสมดลุระหว่างการอนุรักษ์ กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
   นโยบายการส่งเสริมการบรหิารราชการแผ่นดินทีม่ีธรรมาภิบาล และการป้องกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติ 
    มิชอบในภาครัฐ 
   นโยบายการปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
 3.5 นโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) 
   นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ  
   แผนกลยุทธ์ดา้นการผลติบัณฑติ  กลยุทธ์ที่........... หลัก.........รอง........... 
   นโยบายที่ 2 ส่งเสรมิ สนับสนุน การวิจัยของมหาวิทยาลยั   
   แผนกลยุทธ์ดา้นการวิจัย กลยุทธ์ที่............หลัก.........รอง........... 
   นโยบายที่ 3 ส่งเสรมิการใหบ้ริการทางวิชาการแก่สังคมให้กว้างขวางและทั่วถึง  
     แผนกลยุทธ์ดา้นการบริการวิชาการ กลยุทธ์ที่............หลัก.........รอง........... 
     แผนกลยุทธ์ดา้นการบริการสุขภาพ กลยุทธ์ที่ ............หลัก.........รอง........... 
   นโยบายที่ 4 ส่งเสรมิการด าเนินงานด้านท านุบ ารุงศลิปะและวฒันธรรม ให้กว้างขวาง แพร่หลาย และยั่งยืน   
     แผนกลยุทธ์ดา้นท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม กลยุทธ์ที่...........หลกั.........รอง........... 
   นโยบายที่ 5 ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและปรับปรุงระบบการบริหารจดัการมหาวิทยาลัย ให้มีประสิทธิภาพ 
     แผนกลยุทธ์ดา้นบริหารจัดการ กลยุทธ์ที่............หลัก.........รอง........... 
  นโยบายที่ 6 เร่งรัดด าเนินการด้านการบริหารสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัยให้เหมาะสมกับสถานการณ์ เพื่อสร้างขีด 
   ความสามารถในการแข่งขันในระดับประเทศและนานาชาติ 

     แผนกลยุทธ์ดา้นการจดัการทรัพยส์ิน กลยุทธ์ที่............หลัก.........รอง........... 
    3.6 ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564)  
   นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ  
   แผนกลยุทธ์ดา้นการผลติบัณฑติ  กลยุทธ์ที่....2....... 
   นโยบายที่ 2 ส่งเสรมิ สนับสนุน การวิจัยของมหาวิทยาลยั   
   แผนกลยุทธ์ดา้นการวิจัย กลยุทธ์ที่............ 
   นโยบายที่ 3 ส่งเสรมิการใหบ้ริการทางวิชาการแก่สังคมให้กว้างขวางและทั่วถึง  
     แผนกลยุทธ์ดา้นการบริการวิชาการ กลยุทธ์ที่............ 



     แผนกลยุทธ์ดา้นการบริการสุขภาพ กลยุทธ์ที่ ............ 
   นโยบายที่ 4 ส่งเสรมิการด าเนินงานด้านท านุบ ารุงศลิปะและวฒันธรรม ให้กว้างขวาง แพร่หลาย และยั่งยืน   
     แผนกลยุทธ์ดา้นท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม กลยุทธ์ที่........... 
   นโยบายที่ 5 ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและปรับปรุงระบบการบริหารจดัการมหาวิทยาลัย ให้มีประสิทธิภาพ 
     แผนกลยุทธ์ดา้นบริหารจัดการ กลยุทธ์ที่............ 
  นโยบายที่ 6 เร่งรัดด าเนินการด้านการบริหารสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัยให้เหมาะสมกับสถานการณ์ เพื่อสร้างขีด 
   ความสามารถในการแข่งขันในระดับประเทศและนานาชาติ 

     แผนกลยุทธ์ดา้นการจดัการทรัพยส์ิน กลยุทธ์ที่............ 
    3.7 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน  

    ไมส่อดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร ์
    3.8 อัตลักษณ์นิสิต 5 ก** (บงัคับกรอก ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 กรณีที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์บัณฑิต) 
            ไม่ม ี
    3.9 คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
            ไม่ม ี
5.  ผู้รับผิดชอบ  
 5.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ   งานบริการการศึกษา ส านักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร ์    

5.2 ผู้รับผิดชอบ     นางสาวศวัสมน  ยาคล้าย   โทร 2052 
5.3 ผู้ประสานงาน   นางสาวศวัสมน  ยาคล้าย   โทร 2052 
5.4 ผู้รายงานผล  นางสาวศวัสมน  ยาคล้าย   โทร 2052 

 6. หลักการและเหตุผล 
    คณะมนุษยศาสตร์ มีพันธกิจในการผลิตบัณฑิตในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต หลายสาขาวิชาตามความต้องการของประเทศ 
และในปีการศึกษา 2560 นี้ มีนิสิตที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษาเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จ านวนประมาณ 277 คน            
จากสาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น สาขาวิชาภาษาจีน สาขาวิชาภาษาเกาหลี สาขาวิชาพม่า
ศึกษา สาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ตะวันตก และสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ไทย เพื่อเข้ารับ
พระราชทานปริญญาบัตร ในปีการศึกษา 2560  คณะมนุษยศาสตร์ จึงมีความประสงค์จะจัดโครงการพระราชทานปริญญาบัตรขึ้น 
7. วัตถุประสงค ์

1. เพื่อฝึกซ้อมบัณฑติให้มีความพร้อมในการเข้ารับพระราชทานปรญิญาบัตร 
8.  เป้าหมายของโครงการ 
       8.1 เป้าหมายการด าเนินงาน 
เชิงผลผลิต(Output) 1. คณะฯ ฝึกซ้อมบณัฑิตให้มคีวามพร้อมในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 
เชิงผลลัพธ์(Outcome) 1. บัณฑิตพร้อมในการเข้ารบัพระราชทานปริญญาบัตร 

 

8.2. กลุ่มเป้าหมาย 
เป้าหมาย จ านวน หน่วยนับ 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 350 คน 
บัณฑิต 277 คน 
บุคลากรสายวิชาการ 50 คน 
บุคลากรสายสนับสนุน 20 คน 
อื่น ๆ  3 คน 

 

8.3 กิจกรรม/เนื้อหาท่ี/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนินการ (รายกิจกรรม) 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (บาท) 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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)              



กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (บาท) 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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. วางแผนการด าเนินงาน 
2. จัดประชมุมอบหมายการด าเนนิงาน 
ขั้นด าเนินการ (D) 
1. ขออนุมตัิด าเนินโครงการ 
2. ด าเนนิโครงการ 

 
 

100,000 

 
 
 

  
 
 

100,000 
        

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. สรุปผลการด าเนินโครงการ และ
จัดท ารายงานส่งผลประเมนิตอ่คณะฯ 

             

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)  
1. น าผลการประเมนิมาพัฒนา แก้ไข
ปัญหา และน าไปปรับใช้ในการ
ปฏบัิติงานในครั้งตอ่ๆ ไป 

             

รวม  100,000   100,000   
 

9. งบประมาณด าเนินการ  
    9.1 แหล่งงบประมาณ 
 งบประมาณรายได้คณะ จ านวน 100,000 บาท    

กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุนการจัดการศึกษา ส านักงานเลขานุการคณะ หมวดเงินอุดหนุน 
โครงการสนับสนุนการผลิตบัณฑิต โครงการพัฒนานิสิตด้านวิชาการและทักษะการเรียนรู้ โครงการพระราชทานปริญญาบัตร (NU-มน-
01-015) 

9.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
1.  ค่าอาหารกลางวันอาหารว่างและเครื่องดื่ม (350 คน x 70 บาท x 3 วัน)  เป็นเงิน  73,500   บาท 
2.  ค่าอาหารผู้เข้าร่วมโครงการ  (48  คน  บาท x 150  คน x 3 วัน)  เป็นเงิน  21,600   บาท 
3.  ค่าวัสดุโครงการ       เป็นเงิน   4,900   บาท 

          รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น           100,000   บาท 
หมายเหตุ ขอถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ 

10.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 
ล าดับ รายการ กิจกรรม 
10.1. วัน เวลา ในการจัดกิจกรรม วันท่ี 23-25 มกราคม  2562 
10.2 สถานท่ีจัดกิจกรรม มหาวิทยาลยันเรศวร 

 

11. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPIs) 

ประเภท 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ (KPI) 

กิจกรรมที่ 1  กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมที่ 4 
 ปริมาณ -  มีบัณฑิตเข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80 ของเป้าหมายที่ตั้งไว ้    
 คุณภาพ   - ความพึงพอใจของบัณฑิตที่ร่วมโครงการร้อยละ 80 อยู่ในระดับดี    
 เวลา   - สามารถด าเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนปฏบิัติการฯ    
 ต้นทุน   - เป็นไปตามงบประมาณที่ก าหนดไว้ตามแผน    

 

12. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 สกอ.    ตัวช้ีวัดที ่5.1   สงป.   ตัวช้ีวัดที่.................  EdPEx หมวดที่........ 
 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.................  สมศ.   ตัวช้ีวัดที ่……………  

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1.  บัณฑิตมีความพร้อมในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  



โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
งานบริการการศึกษา ส านักงานเลขานกุารคณะ คณะมนุษยศาสตร์ 

 
1. รหัสโครงการ  NU-มน-01-016   ชื่อโครงการ (ระดับ 2)   โครงการสหกิจศึกษา 
    ชื่อโครงการ (ระดับ 3)   โครงการอบรมเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
2.  ความสอดคล้องกับพันธกิจ 
      การผลิตบณัฑติ (หลัก)        การวิจัย 
     การบริการวิชาการแก่สังคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
     การบริหารจัดการ(ในกรณีโครงการดังกลา่วไมส่อดคล้องกับพันธกิจ 1-4)  
3.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ 

3.1 แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ 
 3.1.1 ความสอดคล้องกับเป้าหมายรวมของยุทธศาสตร์ชาติ 
    มีการพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ 
 3.1.2 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องโดยตรง (เลือกได้เพียง 1 ด้าน) 
   ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพมนุษย์   
   เป้าหมาย......3.1.......ประเด็น.....3.1..1......ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคัญ.....3.2.3.3........ 
 3.1.3 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องในระดับรอง (เลือกได้มากกว่า 1 ด้าน) 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนษุย์   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 

3.2 แผนระดับที่ 2  
 3.2.1 แผนการปฏิรูประดับประเทศ 11 ด้าน 
   5) แผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ เปา้หมายรวม.........หัวข้อ 1.................................................... 
    เรื่องและประเด็นการปฏริูป..อุตสาหกรรมการศึกษา..เป้าหมายหรอืผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธ์ิ...1/2.. 
    ขั้นตอนการด าเนินงาน..................1.................เป้าหมาย.................................ขัน้ตอน............................. 
 3.2.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
   เป้าหมายรวม..........1....................... 
   ยุทธศาสตร์ที่........1.........เป้าหมาย............1.1.2..........แนวทางการพัฒนา..........1.2.2.......... 
 3.2.3 แผนความมั่นคงแห่งชาติ 
   แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ........... เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์...................กลยุทธ์................... 

3.3 แผนระดับที่ 3 (หากระบุได้)  
    ตามมติ ครม.วันท่ี 4 ธันวาคม 2560 .................................................................. 

    3.4 ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 
   นโยบายการศึกษาและเรียนรู้ การท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 



    3.5 นโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) 
    นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ  
   แผนกลยุทธ์ดา้นการผลติบัณฑติ  กลยุทธ์ที่.....2...... หลัก 
    3.6 นโยบายการบริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร (พ.ศ.2561-2565) โดย ศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา เงารังษี 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบณัฑิตให้มีคณุภาพ และสอดคล้องกบัความต้องการของประเทศเพื่อสร้างขีดความสามารถใน
การแข่งขัน กลยุทธ์ที่......1......แนวทางการขับเคลื่อนที่...........1.4.1...........ตัวช้ีวดัที่.............. 

   3.7 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน  
    นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่1 กลยุทธ์ที ่6 มาตรการที่ 1 

3.8 อัตลักษณ์นสิิต 5 ก** (บังคับกรอก ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 กรณีที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์บัณฑิต) 
            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   มีความคิดรเิริ่มสรา้งสรรค ์
  ใฝ่เรียนรู ้
  ทัศนคติเชิงบวก 
  ผลงานนวัตกรรม 

  เก่งครองชีวิต   มีพฤติกรรมที่ดีในการเรยีน 
  มีพฤติกรรมที่ดีในการใช้ชีวิต (ปลอดอบายมุข) 

  เก่งพิชิตปัญหา   มีความสามารถในการแก้ปญัหาส่วนตัว 
  มีความสามารถในการแก้ปญัหาการงาน   

 

 3.9 คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
         มี 

ด้าน ตัวชี้วัด 
 ด้านคุณธรรม จริยธรรม  มีความซื่อสตัย์สจุริต 

 มีระเบยีบวินัย 
 ตรงต่อเวลา 
 มีความเสียสละและเห็นต่อประโยชน์ส่วนรวม 
 มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
 เคารพกฎเกณฑ์ ระเบียบขององค์กร/หน่วยงาน 
 มีความอดทนต่อสภาวะแวดลอ้ม 
 มีความขยันหมั่นเพียรในการเรียน 

 ด้านความรู ้  มีความรู้ในหลักวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงกับหน้าที่การงาน 
 มีความเข้าใจขั้นตอนและวิธีการในการปฏิบตัิงานในหน้าท่ี 
 มีความรู้ในระดับท่ีสามารถปฏิบัติงานให้บรรลุเปา้หมายอย่างมปีระสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
 มีความสามารถน าความรูม้าประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานอย่างสร้างสรรค์ 
 เป็นผู้แสวงหาความรูเ้พิ่มเตมิอย่างต่อเนื่อง 
 มีความเช่ียวชาญในสาขาวิชาชีพ 

 ด้านทักษะทางปัญญา  มีความสามารถในการรวบรวมข้อมูล แนวคิด และประเมินข้อมลูต่างๆ ได้ 
 มีความสามารถในการวเิคราะห์และแกไ้ขปัญหาในการปฏิบตัิงาน 



ด้าน ตัวชี้วัด 
 กล้าแสดงความคิดเห็นอย่างเหมาะสม 
 มีความคิดริเริม่สร้างสรรคส์ิ่งใหม่ ๆ  
 มีการวางแผนและสามารถปฏบิัติงานไดส้ าเร็จตามก าหนดเวลา 
 มีความสามารถน าเสนอข้อมลูและแนวคิดเพื่อใช้ในการตัดสินใจ 
 มีความมุ่งมั่นท างานให้ประสบความส าเร็จตามเปา้หมาย 
 มีความสามารถในการแก้ปญัหาส่วนตัว 
 มีทัศนคติเชิงบวกต่องานท่ีท า 

 ด้านทักษะความสมัพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

 มีความสามารถปรับตัวให้เข้ากับเพื่อนร่วมงาน 
 มีความสามารถในการติดต่อสือ่สารระหว่างบุคคล 
 มีความสามารถในการท างานเป็นทีม 
 มีความรับผิดชอบในงานท่ีได้รบัมอบหมาย 
 มีความสามารถในการแสดงภาวะความเป็นผู้น าในการท างาน 
 ยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ื่น 
 มีความสามารถในการประเมนิการท างานและปรับปรุงงานของตนเอง 
 มีความเข้าใจตนเองและผู้อื่น 

 ด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 มีทักษะในการวิเคราะห์และจดัการข้อมลูเชิงตัวเลข 
 มีความสามารถในการสื่อสารการใช้ภาษาไทย 
 มีความสามารถในการสื่อสารการใช้ภาษาอังกฤษ 
 มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศในการปฏิบัติงาน 

 

    3.10 บริการวิชาการ  
         ไม่ม ี
4.  ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 4.1 ลักษณะการด าเนินงาน   โครงการ     การด าเนินงาน 

4.2 ภายใต้แผนงาน............................................................................................................................................. 
4.3 ลักษณะโครงการ     โครงการที่ใช้งบประมาณ   โครงการทีไ่ม่ใช้งบประมาณ 
4.4 วิธีการด าเนินงาน    ด าเนนิการเอง     จัดจ้าง 
4.5 รหัส GFMIS ของโครงการ(ถ้ามี) – ไมม่ี - 

5.  ผู้รับผิดชอบ  
 5.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ   งานบริการการศึกษา ส านักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร ์    

5.2 ผู้รับผิดชอบ     นางสาวศวัสมน  ยาคล้าย   โทร 2052 
5.3 ผู้ประสานงาน   นางสาวศวัสมน  ยาคล้าย   โทร 2052 
5.4 ผู้รายงานผล  นางสาวศวัสมน  ยาคล้าย   โทร 2052 

 6. หลักการและเหตุผล 
    มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้มีนโยบายให้คณะต่าง ๆ ได้บรรจุรายวิชาสหกิจศึกษา ในทุกหลักสูตร เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนา
นิสิตให้มีประสบการณ์จริงในการท างาน ก่อนท่ีจะส าเร็จการศึกษาออกไปนั้น  ดังนั้นเพื่อให้นิสิตช้ันปีท่ี 4 เข้าใจเกี่ยวกับสหกิจศึกษา
และกระบวนการจัดท าโครงการ  จึงเป็นเรื่องส าคัญที่ต้องเตรียมความพร้อมแก่นิสิตก่อนออกปฏิบัติสหกิจศึกษา 
7. วัตถุประสงค ์

1. เพื่อส่งเสรมิให้นิสิตไดม้ีความรูค้วามเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการและบทบาทหน้าท่ีของนิสิตสหกิจศกึษา  
2. เพื่อให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจการจัดท าโครงงานคุณภาพ/นวันตกรรมสร้างสรรค์ด้านภาษา  ดนตรแีละนาฏศิลป์ 
3. เพื่อให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนรายงานและการน าเสนอ 
4. เพื่อให้นิสิตเข้าใจเทคนิคการสมัภาษณ์งาน และการพัฒนาบคุลกิภาพ 
5. เพื่อให้นิสิตเข้าใจการเขียนวิธีการเขียนประวัติใบสมัครงานอย่างไรให้ได้งาน 

     6. เพื่อส่งเสริมให้นิสิตมีความเข้าใจการพัฒนาบุคลิกภาพ เพื่อการปรับตัวสู่วัฒนธรรมองค์กร 
     7. เพื่อให้นิสิตเข้าใจ 5 ส. กับการท างาน 



8.  เป้าหมายของโครงการ 
8.1 เป้าหมายการด าเนินงาน 

เชิงผลผลิต(Output) 1. นิสิตมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบักระบวนการและบทบาทหน้าท่ีของนิสิตสหกิจศึกษา 
2. นิสิตมีความรู้ความเข้าใจการจดัท าโครงงานคณุภาพ/นวันตกรรมสร้างสรรค์ การพัฒนา
บุคลิกภาพ และการสมัครงาน 

เชิงผลลัพธ์(Outcome) 1. นิสิตเข้าใจหน้าท่ีเกีย่วกับสหกิจศึกษา การท าโครงงาน/นวตักรรมสร้างสรรค์  
2. นิสิตสามารถเขยีนใบสมัครงานได ้
3. นิสิตสามารถพัฒนาบุคลิกภาพให้สามารถปรับตัวเข้ากับองค์กรได้ 

 

8.2. กลุ่มเป้าหมาย 
เป้าหมาย จ านวน หน่วยนับ 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 260 คน 
นิสิต 250 คน 
บุคลากรสายวิชาการ 5 คน 
บุคลากรสายสนับสนุน 5 คน 

 

8.3 กิจกรรม/เนื้อหาท่ี/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนินการ (รายกิจกรรม) 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (บาท) 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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. จัดประชมุมอบหมายการด าเนนิงาน 

             

ขั้นด าเนินการ (D) 
1. ขออนุมตัิด าเนินโครงการ 
2. ด าเนนิโครงการ 

 
 

102,000 

 
 

51,000 
   

 
 

51,000 
       

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. สรุปผลการด าเนินโครงการ และ
จัดท ารายงานส่งผลประเมนิตอ่คณะฯ 

             

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)  
1. น าผลการประเมนิมาพัฒนา แก้ไข
ปัญหา และน าไปปรับใช้ในการ
ปฎิบัติงานในครั้งตอ่ๆไป 

             

รวม  102,000 51,000 51,000   
 

9. งบประมาณด าเนินการ  
    9.1 แหล่งงบประมาณ 
       งบประมาณรายได้คณะ จ านวน 102,000 บาท   
กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุนการจัดการศึกษา ส านักงานเลขานุการคณะ หมวดเงินอุดหนุน 
โครงการสนับสนุนการผลิตบัณฑิต โครงการสหกิจศึกษา โครงการอบรมเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (NU-มน-01-016)        
     9.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 

คร้ังที่ 1 
1. ค่าตอบแทนวิทยากร/ภายในองค์กร  (600 บาท x 24 ชม ) เป็นเงิน 14,400  บาท 
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม    เป็นเงิน   29,380  บาท 

  3. ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (420 บาท x 4 คน x  4 วัน) เป็นเงิน    6,720  บาท 
4. ค่าวัสดุโครงการ     เป็นเงิน      500  บาท 

รวม     51,000  บาท 
คร้ังที่ 2 

1. ค่าตอบแทนวิทยากร/ภายในองค์กร  (600 บาท x 24 ชม ) เป็นเงิน 14,400  บาท 
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม    เป็นเงิน   29,380  บาท 



  3. ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (420 บาท x 4 คน x  4 วัน) เป็นเงิน    6,720  บาท 
4. ค่าวัสดุโครงการ     เป็นเงิน      500  บาท 

รวม     51,000  บาท 
             รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น        102,000 บาท 

หมายเหตุ   ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ 
 

10.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 
ล าดับ รายการ กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 
10.1. วัน เวลา ในการจัดกิจกรรม วันท่ี  20-21  ตุลาคม 2561 และ วันที่  

27-28  ตุลาคม  2561 
ภาคเรยีนที่ 1/2562     

10.2 สถานท่ีจัดกิจกรรม ณ อาคารปราบไตรจักรมหาวิทยาลัย
นเรศวร 

มหาวิทยาลยันเรศวร 

 

11. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPIs) 

ประเภท 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ (KPI) 

กิจกรรมที่ 1  กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมที่ 4 
 ปริมาณ - มีนิสิตเข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80 - มนีิสิตเข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80   
 คุณภาพ - นิสิตที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้เกี่ยวกับ   

สหกิจศึกษามากขึ้น ร้อยละ 80  
- นิสิตที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้เกี่ยวกับ  
สหกิจศึกษามากขึ้น ร้อยละ 80  

  

 เวลา 
 

- สามารถด าเนินโครงการให้เป็นไปตาม
แผนปฏิบัติการฯ 

- สามารถด าเนินโครงการให้เป็นไปตาม
แผนปฏิบัติการฯ 

  

 ต้นทุน - เป็นไปตามงบประมาณที่ก าหนดไว้ตามแผน - เป็นไปตามงบประมาณที่ก าหนดไว้ตามแผน   
 

12. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 สกอ.    ตัวช้ีวัดที ่3.2/5.2  สงป.   ตัวช้ีวัดที่.................  EdPEx หมวดที่........ 
 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.................  สมศ.   ตัวช้ีวัดที ่……………  

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. นิสิตได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการและบทบาทหน้าที่ของนิสิตสหกิจศึกษารสหกจิศึกษา  
2. นิสิตมีความรู้ความเข้าใจการจดัท าโครงงานคณุภาพ/นวันตกรรมสร้างสรรค์ด้านภาษา ดนตรีและนาฏศิลป ์
3. นิสิตมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบัการเขียนรายงานและการน าเสนอ 
4. นิสิตเข้าใจเทคนิคการสมัภาษณ์งาน และการพัฒนาบุคลิกภาพ 
5. นิสิตเข้าใจการเขียนวิธีการเขียนประวัติใบสมัครงานอย่างไรใหไ้ดง้าน 

     6. นิสิตมีความเข้าใจการพัฒนาบุคลิกภาพ เพื่อการปรับตัวสู่วฒันธรรมองค์กร 
     7. นิสิตเข้าใจ 5 ส. กับการท างาน 

  



โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
งานบริการการศึกษา ส านักงานเลขานกุารคณะ คณะมนุษยศาสตร์ 

 
1. รหัสโครงการ  NU-มน-01-017   ชื่อโครงการ (ระดับ 2)  โครงการสหกิจศึกษา 
    ชื่อโครงการ (ระดับ 3)   โครงการสหกิจศึกษาดีเด่น คณะมนุษยศาสตร์ 
2.  ความสอดคล้องกับพันธกิจ 
      การผลิตบณัฑติ (หลัก)        การวิจัย 
     การบริการวิชาการแก่สังคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
     การบริหารจัดการ(ในกรณีโครงการดังกลา่วไมส่อดคล้องกับพันธกิจ 1-4)  
3.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ 

3.1 แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ 
 3.1.1 ความสอดคล้องกับเป้าหมายรวมของยุทธศาสตร์ชาติ 
    มีการพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ 
 3.1.2 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องโดยตรง (เลือกได้เพียง 1 ด้าน) 
   ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพมนุษย์   
   เป้าหมาย......3.1.......ประเด็น.....3.1..1......ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคัญ.....3.2.3.3........ 
 3.1.3 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องในระดับรอง (เลือกได้มากกว่า 1 ด้าน) 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนษุย์   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 

3.2 แผนระดับที่ 2  
 3.2.1 แผนการปฏิรูประดับประเทศ 11 ด้าน 
   5) แผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ เปา้หมายรวม.........หัวข้อ 1.................................................... 
    เรื่องและประเด็นการปฏริูป..อุตสาหกรรมการศึกษา..เป้าหมายหรอืผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธ์ิ...1/2.. 
    ขั้นตอนการด าเนินงาน..................1.................เป้าหมาย.................................ขัน้ตอน............................. 
 3.2.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
   เป้าหมายรวม..........1....................... 
   ยุทธศาสตร์ที่........1.........เป้าหมาย............1.1.2..........แนวทางการพัฒนา..........1.2.2.......... 
 3.2.3 แผนความมั่นคงแห่งชาติ 
   แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ........... เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์...................กลยุทธ์................... 

3.3 แผนระดับที่ 3 (หากระบุได้)  
    ตามมติ ครม.วันท่ี 4 ธันวาคม 2560 .................................................................. 

    3.4 ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 
   นโยบายการศึกษาและเรียนรู้ การท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 



    3.5 นโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) 
    นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ  
   แผนกลยุทธ์ดา้นการผลติบัณฑติ  กลยุทธ์ที่.....2...... หลัก 
    3.6 นโยบายการบริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร (พ.ศ.2561-2565) โดย ศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา เงารังษี 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบณัฑิตให้มีคณุภาพ และสอดคล้องกบัความต้องการของประเทศเพื่อสร้างขีดความสามารถใน
การแข่งขัน กลยุทธ์ที่......1......แนวทางการขับเคลื่อนที่...........1.4.1...........ตัวช้ีวดัที่.............. 

    3.7 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน  
    นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่1 กลยุทธ์ที ่6 มาตรการที่ 1 

    3.8 อัตลักษณ์นิสิต 5 ก** (บังคับกรอก ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 กรณีที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์บัณฑิต)  
            มี 

ประเภทอัตลักษณ ์ ตัวชี้วัด 
  เก่งงาน   ความสามารถในการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพอย่างสร้างสรรค์ 

  มีความรับผดิชอบ 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   

 

 3.9 คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
         มี 

ด้าน ตัวชี้วัด 
 ด้านคุณธรรม จริยธรรม  มีความซื่อสตัย์สจุริต 

 มีระเบยีบวินัย 
 ตรงต่อเวลา 
 มีความเสียสละและเห็นต่อประโยชน์ส่วนรวม 
 มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
 เคารพกฎเกณฑ์ ระเบียบขององค์กร/หน่วยงาน 
 มีความอดทนต่อสภาวะแวดลอ้ม 
 มีความขยันหมั่นเพียรในการเรียน 

 ด้านความรู ้  มีความรู้ในหลักวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงกับหน้าที่การงาน 
 มีความเข้าใจขั้นตอนและวิธีการในการปฏิบตัิงานในหน้าท่ี 
 มีความรู้ในระดับท่ีสามารถปฏิบัติงานให้บรรลุเปา้หมายอย่างมปีระสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
 มีความสามารถน าความรูม้าประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานอย่างสร้างสรรค์ 
 เป็นผู้แสวงหาความรูเ้พิ่มเตมิอย่างต่อเนื่อง 
 มีความเช่ียวชาญในสาขาวิชาชีพ 

 ด้านทักษะทางปัญญา  มีความสามารถในการรวบรวมข้อมูล แนวคิด และประเมินข้อมลูต่างๆ ได้ 
 มีความสามารถในการวเิคราะห์และแกไ้ขปัญหาในการปฏิบตัิงาน 



ด้าน ตัวชี้วัด 
 กล้าแสดงความคิดเห็นอย่างเหมาะสม 
 มีความคิดริเริม่สร้างสรรคส์ิ่งใหม่ ๆ  
 มีการวางแผนและสามารถปฏบิัติงานไดส้ าเร็จตามก าหนดเวลา 
 มีความสามารถน าเสนอข้อมลูและแนวคิดเพื่อใช้ในการตัดสินใจ 
 มีความมุ่งมั่นท างานให้ประสบความส าเร็จตามเปา้หมาย 
 มีความสามารถในการแก้ปญัหาส่วนตัว 
 มีทัศนคติเชิงบวกต่องานท่ีท า 

 ด้านทักษะความสมัพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

 มีความสามารถปรับตัวให้เข้ากับเพื่อนร่วมงาน 
 มีความสามารถในการติดต่อสือ่สารระหว่างบุคคล 
 มีความสามารถในการท างานเป็นทีม 
 มีความรับผิดชอบในงานท่ีได้รบัมอบหมาย 
 มีความสามารถในการแสดงภาวะความเป็นผู้น าในการท างาน 
 ยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ื่น 
 มีความสามารถในการประเมนิการท างานและปรับปรุงงานของตนเอง 
 มีความเข้าใจตนเองและผู้อื่น 

 ด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 มีทักษะในการวิเคราะห์และจดัการข้อมลูเชิงตัวเลข 
 มีความสามารถในการสื่อสารการใช้ภาษาไทย 
 มีความสามารถในการสื่อสารการใช้ภาษาอังกฤษ 
 มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศในการปฏิบัติงาน 

 

    3.10 บริการวิชาการ  
         ไม่ม ี
4.  ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 4.1 ลักษณะการด าเนินงาน   โครงการ     การด าเนินงาน 

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

4.  ผู้รับผิดชอบ  
 5.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ   งานบริการการศึกษา ส านักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร ์    

5.2 ผู้รับผิดชอบ     นางสาวศวัสมน  ยาคล้าย   โทร 2052 
5.3 ผู้ประสานงาน   นางสาวศวัสมน  ยาคล้าย   โทร 2052 
5.4 ผู้รายงานผล  นางสาวศวัสมน  ยาคล้าย   โทร 2052 

 6. หลักการและเหตุผล 
สหกิจศึกษา (Cooperative Education) เป็นระบบการศึกษาที่เน้นการปฏิบัติงานในสถานประกอบการอย่างมีระบบ โดยจัดให้

มีการเรียนในมหาวิทยาลัยร่วมกับการจัดให้นิสิตไปปฏิบัติงานจริง ณ สถานประกอบการ งานที่นิสิตปฏิบัติจะตรงกับสาขาวิชาของ
นิสิต เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นิสิตน าความรู้ที่ได้รับจากมหาวิทยาลัยไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงานจริง เป็นการเน้น
ให้เกิดการเรียนรู้โดยใช้ประสบการณ์จากการปฏิบัติงานจริงเป็นหลัก ท าให้นิสิตสามารถเรียนรู้ประสบการณ์จากการท างานและมี
คุณภาพตรงตามที่สถานประกอบการคาดหวังและเมื่อนิสิตได้ท าโครงการระหว่างปฏิบัติสหกิจศึกษานิสิตสามารถน าความรู้ที่ได้จาก
การท าโครงงานมาน าเสนอและรับการคัดเลือกไปเป็นตัวแทนในระดับคณะต่อไป 
7. วัตถุประสงค ์

1. เพื่อแข่งขันหานิสิตสหกิจศึกษาดีเด่นประจ าคณะมนุษยศาสตร์ 
 
 
 
 
 



8.  เป้าหมายของโครงการ 
            8.1 เป้าหมายการด าเนินงาน 
เชิงผลผลิต(Output) 1. มนีิสิตสหกิจศึกษาดเีด่น 
เชิงผลลัพธ์(Outcome) 1. นิสิตสามารถน าประสบการณ์จากการท างาน และน าความรู้ทีไ่ด้จากการท าโครงงานมา

น าเสนอและเป็นตัวแทนในระดับคณะฯ เข้าร่วมแข่งขันในระดับมหาวิทยาลัย 
 

8.2. กลุ่มเป้าหมาย 
เป้าหมาย จ านวน หน่วยนับ 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 25 คน 
นิสิต 10 คน 
บุคลากรสายวิชาการ 10 คน 
บุคลากรสายสนับสนุน 5 คน 

 

8.3 กิจกรรม/เนื้อหาท่ี/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนินการ (รายกิจกรรม) 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (บาท) 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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. จัดประชมุมอบหมายการด าเนนิงาน 

             

ขั้นด าเนินการ (D) 
1. ขออนุมตัิด าเนินโครงการ 
2. ด าเนนิโครงการ 

 
 

10,000 

 
 
 

      
 
 

10,000 
    

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. สรุปผลการด าเนินโครงการ และ
จัดท ารายงานส่งผลประเมนิตอ่คณะฯ 

             

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)  
1. น าผลการประเมนิมาพัฒนา แก้ไข
ปัญหา และน าไปปรับใช้ในการ
ปฎิบัติงานในครั้งตอ่ๆไป 

             

รวม 10,000   10,000  
 

9. งบประมาณด าเนินการ  
    9.1 แหล่งงบประมาณ 
     งบประมาณรายได้คณะ จ านวน 10,000 บาท   
กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุนการจัดการศึกษา ส านักงานเลขานุการคณะ หมวดเงินอุดหนุน 
โครงการสนับสนุนการผลิตบัณฑิต โครงการสหกิจศึกษา โครงการสหกิจศึกษาดีเด่น (NU-มน-01-017) 

9.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
1.  ค่าเงินรางวัลนิสิตสหกิจศึกษาดีเด่น (3,000 2,000 1,000 บาท) เป็นเงิน 6,000  บาท          
2.  ค่าอาหารกลางวัน (25 คน x 50 บาท)    เป็นเงิน 1,250  บาท 
3.  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (25 คน x 30 บาท)   เป็นเงิน   750  บาท 
4. ค่าถ่ายเอกสาร      เป็นเงิน   1,000  บาท 
5. ค่าวัสดุโครงการ      เป็นเงิน   1,000  บาท 
            รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น           10,000  บาท 

หมายเหตุ   ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ 
 

10. วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 
ล าดับ รายการ กิจกรรม 
10.1. วัน เวลา ในการจัดกิจกรรม เดือนพฤษภาคม 2562 
10.2 สถานท่ีจัดกิจกรรม ห้อง HU 1307 คณะมนุษยศาสตร์ 



11. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPIs) 

ประเภท 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ (KPI) 

กิจกรรมที่ 1  กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมที่ 4 
 ปริมาณ -  มีผู้เข้ารว่มโครงการร้อยละ 80 จากเป้าหมายที่ก าหนดไว้    
 คุณภาพ  - ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้เกี่ยวกับ “การเขยีน

ใบสมัครงานและจดหมายแนะน าตนเองเป็นภาษาอังกฤษได้” เพิ่มขึ้น   
   

 เวลา - สามารถด าเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการฯ    
 ต้นทุน - เป็นไปตามงบประมาณที่ก าหนดไว้ตามแผน    

 

12. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 สกอ.    ตัวช้ีวัดที ่3.2/5.2  สงป.   ตัวช้ีวัดที่.................  EdPEx หมวดที่........ 
 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.................  สมศ.   ตัวช้ีวัดที ่……………  

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1.  คณะมนุษยศาสตร์มีนสิิตสหกจิศึกษาดีเด่นประจ าคณะและเป็นตัวแทนไปแข่งขันในระดับมหาวิทยาลัยต่อไป 

 

หน้าที่ 82 



โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
งานนโยบายและแผน ส านกังานเลขานุการคณะ คณะมนุษยศาสตร์ 

 
1. รหัสโครงการ  NU-มน-01-018    ชื่อโครงการ (ระดับ 2)  โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ชื่อโครงการ (ระดับ 3)  โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในคณะมนุษยศาสตร์  
      ปีการศึกษา 2561 

2.  ความสอดคล้องกับพันธกิจ 
     การผลติบัณฑติ (รอง)        การวิจัย 
     การบริการวิชาการแก่สังคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
      การบริหารจัดการ(ในกรณีโครงการดังกลา่วไมส่อดคล้องกับพันธกิจ 1-4) (หลัก) 
3.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ 

3.1 แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ 
 3.1.1 ความสอดคล้องกับเป้าหมายรวมของยุทธศาสตร์ชาติ 
   ประเทศชาติมีความมั่นคง ประชาชนมีความสุข 
   มีการยกระดับศักยภาพในหลากหลายมิตเิพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง 
   มีการพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ 
   มีการสรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
   มีการสรา้งการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   มีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม 
 

 3.1.2 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องโดยตรง (เลือกได้เพียง 1 ด้าน) 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพมนุษย์   
   เป้าหมาย.......3.1.2......ประเด็น......3.2.....ประเด็นการด าเนินการที่ส าคัญ......3.2.2.3....... 
 

 3.1.3 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องในระดับรอง (เลือกได้มากกว่า 1 ด้าน) 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนษุย์   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 

3.2 แผนระดับที่ 2  
 3.2.1 แผนการปฏิรูประดับประเทศ 11 ด้าน 
   2) แผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน เป้าหมายรวม.................................................... 
    ประเด็นการปฏริูป..............3...........เป้าหมายประเด็นการปฏิรูป............3.................กลยุทธ์..........4............... 
    แผนงานท่ี..............1............เป้าหมายแผนงาน...........1..........กิจกรรม.........2.......เป้าหมายกิจกรรม.....1........ 



 3.2.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
   เป้าหมายรวม............6..................... 
   ยุทธศาสตร์ที่.........6........เป้าหมาย..........6.1.2............แนวทางการพัฒนา.........6.2.1.4........... 
 3.2.3 แผนความมั่นคงแห่งชาติ 
   แผนระดับชาติว่าด้วยความมัน่คงแห่งชาติ........4...... เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์..........4.1.........กลยุทธ์........4.2.2............. 

 

3.3 แผนระดับที่ 3 (หากระบุได้)  
    ตามมติ ครม.วันท่ี 4 ธันวาคม 2560 .................................................................. 

    3.4 ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 
   นโยบายการศึกษาและเรียนรู้ การท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 
 3.5 นโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) 
    นโยบายที่ 5 ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและปรับปรุงระบบการบริหารจดัการมหาวิทยาลัย ให้มีประสิทธิภาพ 
     แผนกลยุทธ์ดา้นบริหารจัดการ กลยุทธ์ที่......2......(หลัก) 
 3.6 นโยบายการบริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร (พ.ศ.2561-2565) โดย ศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา เงารังษี 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบรหิารจดัการเชิงบูรณาการเพื่อความเข้มแข็งและยั่งยืน 
  กลยุทธ์ที่......5.1......แนวทางการขบัเคลื่อน..........5.1.1............ตัวช้ีวัดที่............. 

 3.7 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน (ถ้ามี) 
  นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตร์ที่........6.........กลยุทธ์ที่..............1.............มาตรการที่...........2......... 

      3.8 อัตลักษณ์นิสิต 5 ก** (บังคับกรอก ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 กรณีที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์บัณฑิต) 
         ไม่มี 
      3.9 คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ  
         ไม่มี            

3.10 บริการวิชาการ (กรณีโครงการที่ด าเนินงานตามพันธกิจที่ 3 ด้านบริการวิชาการ) ** 
         ไม่มี 
4.  ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 4.1 ลักษณะการด าเนินงาน   โครงการ     การด าเนินงาน 

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

5.  ผู้รับผิดชอบ  
 5.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ   งานนโยบายและแผน ส านักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์   

5.2 ผู้รับผิดชอบ     นางสาววิไลพร  ชอบคุณ  โทร  2006 
5.3 ผู้ประสานงาน   นางสาววิไลพร  ชอบคุณ  โทร  2006 
5.4 ผู้รายงานผล  นางสาววิไลพร  ชอบคุณ  โทร  2006 

 6. หลักการและเหตุผล 
     การประกันคุณภาพการศึกษาตามเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 
หมายถึง การพัฒนาคุณภาพของการบริหารจัดการและด าเนินกิจกรรมตามภารกิจของสถานศึกษาทุกระดับ เพื่อพัฒนาคุณภาพของ
ผู้เรียนอย่างต่อเนื่องและสร้างความมั่นใจให้ผู้รับบริการทางการศึกษา สถานศึกษาทุกแห่งจะต้องจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษา โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง มีการจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็น
รายงานการประเมินคุณภาพภายในเสนอต่อสภาสถาบัน หน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาและเปิดเผยต่อ
สาธารณชน เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษาได้มี

หน้าที่ 83 



การปรับปรุงมาอย่างต่อเนื่อง ตามระบบการพัฒนาของสถาบันการศึกษา ตามความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี สภาพสังคม 
เศรษฐกิจ ความรู้ และทักษะในอนาคตที่ตลาดแรงงานต้องการ และพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน 
    และในปี พ.ศ.2557 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ปรับเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยแบ่ง 3 ระดับ 
ได้แก่ ระดับหลักสูตร ระดับคณะ/วิทยาลัย และระดับสถาบัน และในการประเมินระดับสถาบันมี รวมถึงการจัดท ารายงานการ
ประเมินตนเอง เพื่อให้คณะกรรมการตรวจประเมินสามารถประเมินฯ ผ่านระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา (CHE QA Online) ได้อย่างมีประสิทธิภาพและอยู่ในมาตรฐานเดียวกัน”   
   คณะมนุษยศาสตร์ ตระหนักถึงความส าคัญและความจ าเป็นในการประกันคุณภาพการศึกษา จึงได้จัดให้มีโครงการประเมิน
คุณภาพการศึกษาระดับคณะมนุษยศาสตร์ ปีการศึกษา 2561 เพื่อเป็นการตรวจสอบและประเมินการด าเนินงานของคณะเพื่อ
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของแต่ละหลักสูตรที่คณะดูแล โดยครอบคลุมด้านกิจกรรมนักศึกษา การให้บริการทางวิชาการ 
การวิจัย และการประกันคุณภาพ ในรอบปีการศึกษา 2561 ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557 
7. วัตถุประสงค ์

1.  เพื่อรายงานผลการบริการจัดการของคณะตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 
2557 ประจ าปีการศึกษา 2561 

8.  เป้าหมายของโครงการ 
     8.1 เป้าหมายการด าเนินงาน 
เชิงผลผลิต(Output) 1. คณะฯ มรีายงานผลการบริการจัดการของคณะตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา 
เชิงผลลัพธ์(Outcome) 1. คณะฯ มผีลประเมินผา่นตามเกณฑ์การประกันคณุภาพการศึกษา 

 

     8.2. กลุม่เป้าหมาย 
เป้าหมาย จ านวน หน่วยนับ 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 40 คน 
บุคลากรสายวิชาการ/สายสนับสนนุ 36 คน 
คณะกรรมการประเมิน 4 คน 

 

8.3 กิจกรรม/เนื้อหาท่ี/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนินการ (รายกิจกรรม) 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (บาท) 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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. จัดประชมุมอบหมายการด าเนนิงาน 

                          

ขั้นด าเนินการ (D) 
1. ขออนุมตัิด าเนินโครงการ 
2. ด าเนนิโครงการ 

 
 

40,000 

 
 
 

       
 
 
 

 
 

40,000 
  

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. สรุปผลการด าเนินโครงการ และ
จัดท ารายงานส่งผลประเมนิตอ่คณะฯ 

             

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)  
1. น าผลการประเมนิมาพัฒนา แก้ไข
ปัญหา และน าไปปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานในครั้งตอ่ๆไป 

             

รวม 40,000    40,000 
  

9. งบประมาณด าเนินการ  
    9.1 แหล่งงบประมาณ 
       งบประมาณรายได้คณะ จ านวน 40,000 บาท  



กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุนการจัดการศึกษา ส านักงานเลขานุการคณะ หมวดเงินอุดหนุน 
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โครงการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (NU-มน-01-
018) 
     9.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 

    1. ค่าตอบแทนผู้ประเมิน    12,000   บาท 
    2. ค่าเดินทาง       5,000  บาท 
    3. ค่าที่พัก       3,000   บาท 
    4. ค่าอาหารกลางวัน      8,000   บาท 
    5. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม      5,000   บาท 
    6. ค่าเลี้ยงรับรอง       2,000   บาท 
    7. ค่าวัสดุโครงการ (ค่าวัสด,ุ ค่าถ่ายเอกสาร)     2,000   บาท 
    8. ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ       3,000   บาท 

                     รวมเป็นจ านวนเงินทั้งสิน้      40,000   บาท  
  หมายเหตุ *ท้ังนี้ ขอถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ 
10. วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 

ล าดั
บ 

รายการ กิจกรรม 

10.1. วัน เวลา ในการจัดกิจกรรม เดือนมิถุนายน-กรกฎาคม  2562 
10.2 สถานท่ีจัดกิจกรรม คณะมนุษยศาสตร์ 

 

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

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมที่ 4 
 คุณภาพ -  ได้ผลประเมินเฉลี่ย 3.51 ข้ึนไป (ระดับดี) 

 
   

 

12. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 สกอ.    ตัวช้ีวัดที ่5.1   สงป.   ตัวช้ีวัดที่.................  EdPEx หมวดที่........ 
 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.................  สมศ.   ตัวช้ีวัดที่................  

 

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. คณะมนุษยศาสตร์มรีายงานผลการประเมินคณุภาพภายใน ปีการศึกษา 2561 ที่มีความสมบรูณ์และถูกต้อง       
2. คณะมนุษยศาสตร์มผีลประเมินเผยแพรสู่่สาธารณชนโดยผ่านระบบออนไลน์ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 

  



โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
งานนโยบายและแผน ส านกังานเลขานุการคณะ คณะมนุษยศาสตร์ 

 

1. รหัสโครงการ  NU-มน-01-019   ชื่อโครงการ (ระดับ 2)  โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ชื่อโครงการ (ระดับ 3)  โครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านการประกันคุณภาพ 
2.  ความสอดคล้องกับพันธกิจ 
     การผลติบัณฑติ (รอง)        การวิจัย 
     การบริการวิชาการแก่สังคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
      การบริหารจัดการ(ในกรณีโครงการดังกลา่วไมส่อดคล้องกับพันธกิจ 1-4) (หลัก) 
3.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ 

3.1 แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ 
 3.1.1 ความสอดคล้องกับเป้าหมายรวมของยุทธศาสตร์ชาติ 
   ประเทศชาติมีความมั่นคง ประชาชนมีความสุข 
   มีการยกระดับศักยภาพในหลากหลายมิตเิพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง 
   มีการพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ 
   มีการสรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
   มีการสรา้งการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   มีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม 
 

 3.1.2 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องโดยตรง (เลือกได้เพียง 1 ด้าน) 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพมนุษย์   
   เป้าหมาย.......3.1.2......ประเด็น......3.2.....ประเด็นการด าเนินการที่ส าคัญ......3.2.2.3....... 
 

 3.1.3 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องในระดับรอง (เลือกได้มากกว่า 1 ด้าน) 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนษุย์   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 

3.2 แผนระดับที่ 2  
 3.2.1 แผนการปฏิรูประดับประเทศ 11 ด้าน 
   2) แผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน เป้าหมายรวม.................................................... 
    ประเด็นการปฏริูป..............3...........เป้าหมายประเด็นการปฏิรูป............3.................กลยุทธ์..........4............... 
    แผนงานท่ี..............1............เป้าหมายแผนงาน...........1..........กิจกรรม.........2.......เป้าหมายกิจกรรม.....1........ 
 3.2.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 



   เป้าหมายรวม............6..................... 
   ยุทธศาสตร์ที่.........6........เป้าหมาย..........6.1.2............แนวทางการพัฒนา.........6.2.1.4........... 
 3.2.3 แผนความมั่นคงแห่งชาติ 
   แผนระดับชาติว่าด้วยความมัน่คงแห่งชาติ........4...... เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์..........4.1.........กลยุทธ์........4.2.2............. 

 

3.3 แผนระดับที่ 3 (หากระบุได้)  
    ตามมติ ครม.วันท่ี 4 ธันวาคม 2560 .................................................................. 

    3.4 ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 
   นโยบายการศึกษาและเรียนรู้ การท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 
 3.5 นโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) 
    นโยบายที่ 5 ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและปรับปรุงระบบการบริหารจดัการมหาวิทยาลัย ให้มีประสิทธิภาพ 
     แผนกลยุทธ์ดา้นบริหารจัดการ กลยุทธ์ที่......2......(หลัก) 
 3.6 นโยบายการบริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร (พ.ศ.2561-2565) โดย ศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา เงารังษี 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบรหิารจดัการเชิงบูรณาการเพื่อความเข้มแข็งและยั่งยืน 
  กลยุทธ์ที่......5.1......แนวทางการขบัเคลื่อน..........5.1.1............ตัวช้ีวัดที่............. 

 3.7 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน (ถ้ามี) 
  นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตร์ที่........6.........กลยุทธ์ที่..............1.............มาตรการที่...........2......... 

      3.8 อัตลักษณ์นิสิต 5 ก** (บังคับกรอก ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 กรณีที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์บัณฑิต) 
         ไม่มี 
      3.9 คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ  
         ไม่มี            

3.10 บริการวิชาการ (กรณีโครงการที่ด าเนินงานตามพันธกิจที่ 3 ด้านบริการวิชาการ) ** 
         ไม่มี 
4.  ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 4.1 ลักษณะการด าเนินงาน   โครงการ     การด าเนินงาน 

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

5.  ผู้รับผิดชอบ  
 5.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ   งานนโยบายและแผน ส านักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์   

5.2 ผู้รับผิดชอบ     นางสาววิไลพร  ชอบคุณ  โทร  2006 
5.3 ผู้ประสานงาน   นางสาววิไลพร  ชอบคุณ  โทร  2006 
5.4 ผู้รายงานผล  นางสาววิไลพร  ชอบคุณ  โทร  2006 

 6. หลักการและเหตุผล 
หลักการส าคัญในการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 ให้มีการก าหนดมาตรฐาน

การศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับ และประเภทการศึกษา โดยให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มี
ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา
ที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อ
สาธารณชนเพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา และท าการประเมินผลการจัดการศึกษาเพื่อให้มีการตรวจสอบ
คุณภาพของสถานศึกษา โดยค านึงถึงความมุ่งหมายและหลักการ รวมทั้งแนวทางการจัดการศึกษาตามที่ก าหนดในกฎหมา ย 

หน้าที่ 86 



ประกอบกับส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้จัดท าเกณฑ์ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน พ.ศ.2557 เพื่อให้
สถาบันอุดมศึกษาใช้เป็นเกณฑ์ส าหรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป 
     ดังนั้น เพื่อให้การด าเนินงานการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามแผนกลยุทธ์คณะมนุษยศาสตร์ (พ.ศ. 2560-2564) และ
แผนพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์ระยะยาว 15 ปี (2551-2565) สอดคล้องกับกรอบแผนพัฒนาอุดมศึกษาระยะยาว มาตรฐานเกี่ยวกับ
การศึกษา ระดับอุดมศึกษาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และสามารถรองรับการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2561 อย่างมีประสิทธิภาพ                
คณะมนุษยศาสตร์  จึงเห็นควรจัดโครงการให้ความรู้ เพื่อให้ผู้บริหารทุกระดับของคณะและบุคลากรที่เกี่ยวข้องได้รับความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการด าเนินงานการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  ตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ในบริบทที่
เปลี่ยนแปลงไป 
7. วัตถุประสงค ์

1. เพื่อส่งเสรมิและสนับสนุนการให้ความรู้ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับด้านประกันคณุภาพการศึกษา ให้บุคลากรภายในคณะได้
รับทราบและมีความรู้ความเข้าใจ 
8.  เป้าหมายของโครงการ 
    8.1 เป้าหมายการด าเนินงาน 
เชิงผลผลิต(Output) 1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้เกี่ยวกับการประกันคณุภาพการศึกษา 
เชิงผลลัพธ์(Outcome) 1. บุคลากรสามารถน าความรู้มาใช้ในการปฏิบัติงานได ้

 

     8.2. กลุม่เป้าหมาย 
เป้าหมาย จ านวน หน่วยนับ 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 46 คน 
บุคลากรสายวิชาการ/สายสนับสนนุ 45 คน 
วิทยากร 1 คน 

 

8.3 กิจกรรม/เนื้อหาท่ี/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนินการ (รายกิจกรรม) 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (บาท) 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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. จัดประชมุมอบหมายการด าเนนิงาน 

                          

ขั้นด าเนินการ (D) 
1. ขออนุมตัิด าเนินโครงการ 
2. ด าเนนิโครงการ 

 
 

5,000 

 
 
 

     
 
 

5,000 
 

 
 
 

   

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. สรุปผลการด าเนินโครงการ และ
จัดท ารายงานส่งผลประเมนิตอ่คณะฯ 

             

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)  
1. น าผลการประเมนิมาพัฒนา แก้ไข
ปัญหา และน าไปปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานในครั้งตอ่ๆไป 

             

รวม  5,000    5,000  
 

9. งบประมาณด าเนินการ  
    9.1 แหล่งงบประมาณ 
       งบประมาณรายได้คณะ จ านวน 5,000 บาท  
กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุนการจัดการศึกษา ส านักงานเลขานุการคณะ หมวดเงินอุดหนุน 
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โครงการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน โครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านการประกันคุณภาพ 
(NU-มน-01-019) 



      9.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
1.    ค่าตอบแทนวิทยากร   3,000 บาท 
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  1,000 บาท 
3.   ค่าวัสดุโครงการ   1,000 บาท 

                    รวมเป็นจ านวนเงินทั้งสิน้      5,000    บาท  
หมายเหตุ  ทุกรายการถัวเฉลีย่ 

10.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 
ล าดั
บ 

รายการ กิจกรรม 

10.1. วัน เวลา ในการจัดกิจกรรม เดือนตุลาคม 2561 – มิถุนายน 2562 
10.2 สถานท่ีจัดกิจกรรม คณะมนุษยศาสตร์ 

  

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

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมที่ 4 
 ปริมาณ -  มีผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 80 ขึ้นไปของเป้าหมาย    
 คุณภาพ - ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

- ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกับการประกัน
คุณภาพการศึกษา อย่างน้อยร้อยละ 80 ขึ้นไป 

   

 

12. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 สกอ.    ตัวช้ีวัดที ่5.1   สงป.   ตัวช้ีวัดที่.................  EdPEx หมวดที่........ 
 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.................  สมศ.   ตัวช้ีวัดที่................ 
  

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องด้านการประกันคุณภาพการศึกษามากขึ้น 



โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
งานวิจัยและบริการวิชาการ ส านักงานเลขานุการคณะ คณะมนษุยศาสตร์ 

 
1. รหัสโครงการ  NU-มน-01-020   ชื่อโครงการ (ระดับ 2)    โครงการทุนอุดหนุนการวิจัย 
    ชื่อโครงการ (ระดับ 3)    โครงการทุนอุดหนุนการวิจัย 
2.  ความสอดคล้องกับพันธกิจ 
     การผลิตบณัฑิต          การวิจัย (หลัก) 
     การบริการวิชาการแก่สังคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
     การบริหารจัดการ(ในกรณีโครงการดังกลา่วไมส่อดคล้องกับพันธกิจ 1-4) 
3.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ 

3.1 แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ 
 3.1.1 ความสอดคล้องกับเป้าหมายรวมของยุทธศาสตร์ชาติ 
   ประเทศชาติมีความมั่นคง ประชาชนมีความสุข 
   มีการยกระดับศักยภาพในหลากหลายมิตเิพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง 
    มีการพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ 
   มีการสรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
   มีการสรา้งการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   มีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม 
 

 3.1.2 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องโดยตรง (เลือกได้เพียง 1 ด้าน) 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพมนุษย์   
   เป้าหมาย........3.1.1.....ประเด็น......3.2.3.4.....ประเด็นการด าเนินการที่ส าคญั............. 
 

 3.1.3 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องในระดับรอง (เลือกได้มากกว่า 1 ด้าน) 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
 

  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนษุย์   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 

3.2 แผนระดับที่ 2  
 3.2.1 แผนการปฏิรูประดับประเทศ 11 ด้าน 
   5) แผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ เปา้หมายรวม.................................................................................. 
    เรื่องและประเด็นการปฏริูป.การปฏิรูปด้านการเพิม่ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ.... 
    เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงคแ์ละผลสัมฤทธ์ิ............1................ 
    ขั้นตอนการด าเนินงาน............2.1.2......................เป้าหมาย.................................ขัน้ตอน................................... 



 3.2.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
   เป้าหมายรวม..............1................... 
   ยุทธศาสตร์ที่........1.........เป้าหมาย.........1.......แนวทางการพัฒนา.........1.1.3........... 
  

 3.2.3 แผนความมั่นคงแห่งชาติ 
   แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ.............. เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์.....................กลยทุธ์..................... 

 

3.3 แผนระดับที่ 3 (หากระบุได้)  
    ตามมติ ครม.วันท่ี 4 ธันวาคม 2560 .................................................................. 

 

    3.4 ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 
   นโยบายการศึกษาและเรียนรู้ การท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 
 3.5 นโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) 
   นโยบายที่ 2 ส่งเสรมิ สนับสนุน การวิจัยของมหาวิทยาลยั   
   แผนกลยุทธ์ดา้นการวิจัย กลยุทธ์ที่.......2.....(หลัก) 
    3.6 ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564)  
   นโยบายที่ 2 ส่งเสรมิ สนับสนุน การวิจัยของมหาวิทยาลยั   
   แผนกลยุทธ์ดา้นการวิจัย กลยุทธ์ที่......1...... 
    3.7 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน  

    นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่2 กลยุทธ์ที ่1 มาตรการที่ 2 
3.8 อัตลักษณ์นสิิต 5 ก** (บังคับกรอก ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 กรณีที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์บัณฑิต) 

         ไม่มี 
3.9 คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 

         ไม่มี 
    3.10 บริการวิชาการ  
         ไม่ม ี
4.  ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 4.1 ลักษณะการด าเนินงาน   โครงการ     การด าเนินงาน 

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

5.  ผู้รับผิดชอบ  
 5.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ   งานวิจัยและบริการวิชาการ ส านักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์   

5.2 ผู้รับผิดชอบ     นางสาวพรภุทชรี  โพธ์ิทอง  โทร 2094 
5.3 ผู้ประสานงาน   นางสาวพรภุทชรี  โพธ์ิทอง  โทร 2094 
5.4 ผู้รายงานผล  นางสาวพรภุทชรี  โพธ์ิทอง  โทร 2094 

 6. หลักการและเหตุผล 
ด้วย คณะมนุษยศาสตร์ มีเป้าประสงค์ให้อาจารย์ได้ท าวิจัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อน าไปสู่การน าไปใช้ประโยชน์และการตีพิมพ์

เผยแพร่ทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ รวมถึงต้องการให้บุคลากรสายสนับสนุนได้ท าวิจัยสถาบันเพื่อน าผลงานวิจัยมาปรับปรุงและ
พัฒนาการด าเนินงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ คณะมนุษยศาสตร์จึงจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นทุนสนับสนุนการท าวิจัย เ งินสนับสนุน
รางวัลตีพิมพ์ และทุนวิจัยสถาบัน เพื่อเงินงานวิจัยที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ และเพื่อให้การด าเนินงาน
ของคณะมนุษยศาสตร์เป็นไปด้วยความราบรื่น 



7. วัตถุประสงค ์
1. เพื่อเป็นทุนอุดหนุนการท าวิจัยของบุคลากรในคณะมนุษยศาสตร ์

8.  เป้าหมายของโครงการ 
       8.1 เป้าหมายการด าเนินงาน 
เชิงผลผลิต(Output) 1. บุคลากรได้รับทุนอุดหนุนการท าวิจัย 
เชิงผลลัพธ์(Outcome) 1. คณะฯ มผีลงานวิจยัจากบุคลากรเพิ่มขึ้น 

 

8.2. กลุ่มเป้าหมาย 
เป้าหมาย จ านวน หน่วยนับ 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 30 คน 
บุคลากรสายวิชาการ 30 คน 

 

8.3 กิจกรรม/เนื้อหาท่ี/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนินการ (รายกิจกรรม) 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (บาท) 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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. จัดประชมุมอบหมายการด าเนนิงาน 

             

ขั้นด าเนินการ (D) 
1. ขออนุมตัิด าเนินโครงการ 
2. ด าเนนิโครงการ 

 
 

300,000 

 
 
 

     
 
 

50,000 

 
 

50,000 

 
 

50,000 

 
 

50,000 

 
 

50,000 

 
 
50,000 

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. สรุปผลการด าเนินโครงการ และ
จัดท ารายงานส่งผลประเมนิตอ่คณะฯ 

             

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)  
1. น าผลการประเมนิมาพัฒนา แก้ไข
ปัญหา และน าไปปรับใช้ในการ
ปฎิบัติงานในครั้งตอ่ๆไป 

             

รวม  300,000   150,000 150,000 
 

9. งบประมาณด าเนินการ  
    9.1 แหล่งงบประมาณ 
       งบประมาณรายได้คณะ จ านวน 300,000 บาท  
กองทุนวิจัย แผนงานวิจัย งานวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี ส านักงานเลขานุการคณะ หมวดเงินอุดหนุน โครงการส่งเสริมพัฒนาการ
วิจัย/นวัตกรรม โครงการทุนอุดหนุนการวิจัย โครงการทุนอุดหนุนการวิจัย  (NU-มน-01-020) 
    9.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 

 1. ทุนวิจัย (อาจารย์)    270,000   บาท 
 2. ทุนวิจัยสถาบัน (บุคลากรสายสนับสนุน)    30,000  บาท 

 รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น            300,000   บาท 
      หมายเหตุ *ทั้งนี้ ขอถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ 
10.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 

ล าดั
บ 

รายการ กิจกรรม 

10.1. วัน เวลา ในการจัดกิจกรรม วันท่ี 1 ตุลาคม 2561  -  วันท่ี 30 กันยายน 2562 
10.2 สถานท่ีจัดกิจกรรม คณะมนุษยศาสตร ์

 



 
 
 
11. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPIs) 

ประเภท 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ (KPI) 

กิจกรรมที่ 1  กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมที่ 4 
 ปริมาณ - มีจ านวนผู้ขอทุนสนับสนุนงานวจิัยไม่น้อยกว่า 20 ทุน    
 คุณภาพ - ผลงานวิจัยท่ีได้รับทุนสนบัสนุนได้รับการตอบรับการตีพิมพ์      

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
   

 ต้นทุน - งบประมาณในการด าเนินโครงการ 300,000 บาท    
 

12. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 สกอ.    ตัวช้ีวัดที ่2.1   สงป.   ตัวช้ีวัดที่.................  EdPEx หมวดที่........ 
 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.................  สมศ.   ตัวช้ีวัดที.่................  

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1.  บุคลากรในคณะฯ มีงานวิจัยเพิ่มขึ้น 

  



โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
งานวิจัยและบริการวิชาการ ส านักงานเลขานุการคณะ คณะมนษุยศาสตร์ 

 
1. รหัสโครงการ  NU-มน-01-021    ชื่อโครงการ (ระดับ 2) โครงการส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย 

ชื่อโครงการ (ระดับ 3) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ 
           และนานาชาติ 
2.  ความสอดคล้องกับพันธกิจ 
     การผลิตบณัฑิต          การวิจัย (หลัก) 
     การบริการวิชาการแก่สังคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
     การบริหารจัดการ(ในกรณีโครงการดังกลา่วไมส่อดคล้องกับพันธกิจ 1-4) 
3.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ 

3.1 แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ 
 3.1.1 ความสอดคล้องกับเป้าหมายรวมของยุทธศาสตร์ชาติ 
   ประเทศชาติมีความมั่นคง ประชาชนมีความสุข 
   มีการยกระดับศักยภาพในหลากหลายมิตเิพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง 
    มีการพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ 
   มีการสรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
   มีการสรา้งการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   มีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม 
 

 3.1.2 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องโดยตรง (เลือกได้เพียง 1 ด้าน) 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพมนุษย์   
   เป้าหมาย........3.1.1.....ประเด็น......3.2.3.4.....ประเด็นการด าเนินการที่ส าคญั............. 
 

 3.1.3 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องในระดับรอง (เลือกได้มากกว่า 1 ด้าน) 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
 

  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนษุย์   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 

3.2 แผนระดับที่ 2  
 3.2.1 แผนการปฏิรปูระดับประเทศ 11 ด้าน 
   5) แผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ เปา้หมายรวม.................................................................................. 
    เรื่องและประเด็นการปฏริูป.การปฏิรูปด้านการเพิม่ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ.... 
    เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงคแ์ละผลสัมฤทธ์ิ............1................ 



    ขั้นตอนการด าเนินงาน............2.1.2......................เป้าหมาย.................................ขัน้ตอน................................... 
 3.2.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
   เป้าหมายรวม..............1................... 
   ยุทธศาสตร์ที่........1.........เป้าหมาย.........1.......แนวทางการพัฒนา.........1.1.3........... 
  

 3.2.3 แผนความมั่นคงแห่งชาติ 
   แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ.............. เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์.....................กลยทุธ์..................... 

 

3.3 แผนระดับที่ 3 (หากระบุได้)  
    ตามมติ ครม.วันท่ี 4 ธันวาคม 2560 .................................................................. 

 

    3.4 ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 
   นโยบายการศึกษาและเรียนรู้ การท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 
 3.5 นโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) 
   นโยบายที่ 2 ส่งเสรมิ สนับสนุน การวิจัยของมหาวิทยาลยั   
   แผนกลยุทธ์ดา้นการวิจัย กลยุทธ์ที่.......2.....(หลัก) 
    3.6 ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564)  
   นโยบายที่ 2 ส่งเสรมิ สนับสนุน การวิจัยของมหาวิทยาลยั   
   แผนกลยุทธ์ดา้นการวิจัย กลยุทธ์ที่......1...... 
    3.7 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน  

    นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่2 กลยุทธ์ที ่3 มาตรการที่ 2 
3.8 อัตลักษณ์นสิิต 5 ก** (บังคับกรอก ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 กรณีที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์บัณฑิต) 

         ไม่มี 
     3.9 คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
         ไม่มี 
     3.10 บริการวิชาการ  
         ไม่ม ี
4.  ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 4.1 ลักษณะการด าเนินงาน   โครงการ     การด าเนินงาน 

4.2 ภายใต้แผนงาน............................................................................................................................................. 
4.3 ลักษณะโครงการ     โครงการที่ใช้งบประมาณ   โครงการทีไ่ม่ใช้งบประมาณ 
4.4 วิธีการด าเนินงาน    ด าเนนิการเอง     จัดจ้าง 
4.5 รหัส GFMIS ของโครงการ(ถ้ามี) – ไมม่ี - 

5.  ผู้รับผิดชอบ  
 5.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ   งานวิจัยและบริการวิชาการ ส านักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์   

5.2 ผู้รับผิดชอบ     นางสาวพรภุทชรี  โพธ์ิทอง  โทร 2094 
5.3 ผู้ประสานงาน   นางสาวพรภุทชรี  โพธ์ิทอง  โทร 2094 
5.4 ผู้รายงานผล  นางสาวพรภุทชรี  โพธ์ิทอง  โทร 2094 

 6. หลักการและเหตุผล 
การสนับสนุน ส่งเสริม การวิจัย เป็นพันธกิจหนึ่งที่ส าคัญของคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อให้บุคลากรมีความพร้อม
ด้านการวิจัย ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ที่มุ่งมั่นจะเป็นเลิศด้านการวิจัย งานวิจัยและบริการวิชาการคณะมนุษยศาสตร์              
เป็นหน่วยงานท่ีมีภารกิจด้านการสนับสนุน ส่งเสริม ให้บุคลากรภายในคณะฯ ด าเนินการวิจัย และเพื่อให้บุคลากรในสังกัด        คณะ



มนุษยศาสตร์ได้มีโอกาสในการน าเสนอผลงานวิจัยมากขึ้น จึงได้จัดโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการน าเสนอผลงานวิจัย             
เพื่อเป็นการสนับสนุนให้บุคลากรในคณะฯ ได้มีโอกาสเดินทางไปน าเสนอผลงานวิจัยท้ังในประเทศและต่างประเทศ 
7. วัตถุประสงค ์

1. เพื่อเป็นทุนสนับสนุนการไปน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติและนานาชาติให้แก่บุคลากรคณะมนุษยศาสตร์ 
8.  เป้าหมายของโครงการ 
       8.1 เป้าหมายการด าเนินงาน 
เชิงผลผลิต(Output) 1. บุคลากรได้รับทุนในการไปน าเสนอผลงาน 
เชิงผลลัพธ์(Outcome) 1. คณะฯ มผีลงานวิจยัเพิ่มขึ้น 

 

8.2. กลุ่มเป้าหมาย 
เป้าหมาย จ านวน หน่วยนับ 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 5 คน 
บุคลากรสายวิชาการ 5 คน 

 

  8.3 กิจกรรม/เนื้อหาท่ี/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนินการ (รายกิจกรรม) 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (บาท) 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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. จัดประชมุมอบหมายการ
ด าเนนิงาน 

             

ขั้นด าเนินการ (D) 
1. ขออนุมตัิด าเนินโครงการ 
2. ด าเนนิโครงการ 

 
 

100,000 

 

 
8,333.33 

 

 
8,333.33 

 

 
8,333.34 

 

 
8,333.33 

 

 
8,333.33 

 

 
8,333.34 

 
 

8,333.33 

 

 
8,333.33 

 

 
8,333.34 

 

 
8,333.33 

 

 
8,333.33 

 

 
8,333.34 

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. สรุปผลการด าเนิน
โครงการ และจัดท ารายงาน
ส่งผลประเมินตอ่คณะฯ 

             

ขั้นปรับปรุงตามผลการ
ประเมิน (A)  
1. น าผลการประเมนิมา
พัฒนา แก้ไขปัญหา และ
น าไปปรับใช้ในการ
ปฎิบัติงานในครั้งตอ่ๆไป 

             

รวม  100,000  25,000 25,000 25,000 25,000 
 

9. งบประมาณด าเนินการ  
    9.1 แหล่งงบประมาณ 
       งบประมาณรายได้คณะ จ านวน 100,000 บาท  
กองทุนวิจัย แผนงานวิจัย งานวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี ส านักงานเลขานุการคณะ หมวดเงินอุดหนุน โครงการส่งเสริมพัฒนาการ
วิจัย/นวัตกรรม โครงการส่งเสรมิและพัฒนางานวิจัย โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ  
(NU-มน-01-021) 
    9.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 

1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเพื่อน าเสนอผลงานวิจยั ภายในประเทศ         50,000   บาท 
2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเพื่อน าเสนอผลงานวิจยั ในต่างประเทศ         50,000   บาท 

          รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น               100,000   บาท 
  หมายเหตุ *ท้ังนี้ ขอถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ 



10. วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 
ล าดั
บ 

รายการ กิจกรรม 

10.1. วัน เวลา ในการจัดกิจกรรม วันท่ี 1 ตุลาคม 2561  -  วันท่ี 30 กันยายน 2562 
10.2 สถานท่ีจัดกิจกรรม ภายในประเทศ และต่างประเทศ 

 

11. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPIs) 

ประเภท 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ (KPI) 

กิจกรรมที่ 1  กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมที่ 4 
 ปริมาณ -  มีผลงานวิจัยท่ีได้น าเสนอในเวทีสัมมนาประชุมวิชาการอย่าง

น้อย 5 ผลงานต่อปีงบประมาณ 
   

 คุณภาพ   - มีผลงานวิจัยท่ีได้ไปน าเสนอในเวทีสัมมนา ประชุมวิชาการที่มี
คุณภาพทั้งระดับชาติและนานาชาติ 

   

 ต้นทุน   - ไม่เกินงบประมาณที่ได้รับอนุมตัิ    
 
12. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 

 สกอ.    ตัวช้ีวัดที ่4   สงป.   ตัวช้ีวัดที่.................  EdPEx หมวดที่........ 
 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.................  สมศ.   ตัวช้ีวัดที.่................  

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. คณาจารย์มีความตื่นตัวในการท าผลงานวิจัยเพิ่มมากขึ้น 
2. นักวิจัยสามารถเผยแพร่ผลงานวิจัยให้เป็นที่รู้จักในวงวิชาการ 

  



โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
งานวิจัยและบริการวิชาการ ส านักงานเลขานุการคณะ คณะมนษุยศาสตร์ 

 
1. รหัสโครงการ  NU-มน-01-022    ชื่อโครงการ (ระดับ 2) โครงการส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย 

ชื่อโครงการ (ระดับ 3) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการน าเสนอผลงานวิจัยส าหรับนิสิตระดับ 
        บัณฑิตศึกษา 

2.  ความสอดคล้องกับพันธกิจ 
     การผลิตบณัฑิต          การวิจัย (หลัก) 
     การบริการวิชาการแก่สังคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
     การบริหารจัดการ(ในกรณีโครงการดังกลา่วไมส่อดคล้องกับพันธกิจ 1-4) 
3.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ 

3.1 แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ 
 3.1.1 ความสอดคล้องกับเป้าหมายรวมของยุทธศาสตร์ชาติ 
   ประเทศชาติมีความมั่นคง ประชาชนมีความสุข 
   มีการยกระดับศักยภาพในหลากหลายมิตเิพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง 
    มีการพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ 
   มีการสรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
   มีการสรา้งการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   มีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม 
 

 3.1.2 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องโดยตรง (เลือกได้เพียง 1 ด้าน) 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพมนุษย์   
   เป้าหมาย........3.1.1.....ประเด็น......3.2.3.4.....ประเด็นการด าเนินการที่ส าคญั............. 
 

 3.1.3 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องในระดับรอง (เลือกได้มากกว่า 1 ด้าน) 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
 

  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนษุย์   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 

3.2 แผนระดับที่ 2  
 3.2.1 แผนการปฏิรูประดับประเทศ 11 ด้าน 
   5) แผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ เปา้หมายรวม.................................................................................. 
    เรื่องและประเด็นการปฏริูป.การปฏิรูปด้านการเพิม่ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ.... 
    เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงคแ์ละผลสัมฤทธ์ิ............1................ 



    ขั้นตอนการด าเนินงาน............2.1.2......................เป้าหมาย.................................ขัน้ตอน................................... 
 3.2.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
   เป้าหมายรวม..............1................... 
   ยุทธศาสตร์ที่........1.........เป้าหมาย.........1.......แนวทางการพัฒนา.........1.1.3........... 
  

 3.2.3 แผนความมั่นคงแห่งชาติ 
   แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ.............. เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์.....................กลยทุธ์..................... 

3.3 แผนระดับที่ 3 (หากระบุได้)  
    ตามมติ ครม.วันท่ี 4 ธันวาคม 2560 .................................................................. 

    3.4 ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 
   นโยบายการศึกษาและเรียนรู้ การท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 
 3.5 นโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) 
   นโยบายที่ 2 ส่งเสรมิ สนับสนุน การวิจัยของมหาวิทยาลยั   
   แผนกลยุทธ์ดา้นการวิจัย กลยุทธ์ที่.......2.....(หลัก) 
    3.6 ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564)  
   นโยบายที่ 2 ส่งเสรมิ สนับสนุน การวิจัยของมหาวิทยาลยั   
   แผนกลยุทธ์ดา้นการวิจัย กลยุทธ์ที่......1...... 
    3.7 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน  
 นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 2 กลยุทธ์ที ่3 มาตรการที ่2 

    3.8 อัตลักษณ์นิสิต 5 ก** (บังคับกรอก ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 กรณีที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์บัณฑิต) 
         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   มีความคิดรเิริม่สรา้งสรรค ์
   ใฝ่เรียนรู ้
  ทัศนคติเชิงบวก 
  ผลงานนวัตกรรม 

  เก่งครองชีวิต   มีพฤติกรรมที่ดีในการเรยีน 
  มีพฤติกรรมที่ดีในการใช้ชีวิต (ปลอดอบายมุข) 

  เก่งพิชิตปัญหา   มีความสามารถในการแก้ปญัหาส่วนตัว 
  มีความสามารถในการแก้ปญัหาการงาน 

 

     3.9 คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
         ไม่มี 
     3.10 บริการวิชาการ  
         ไม่ม ี



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

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

5.  ผู้รับผิดชอบ  
 5.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ   งานวิจัยและบริการวิชาการ ส านักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์   

5.2 ผู้รับผิดชอบ     นางสาวพรภุทชรี  โพธ์ิทอง  โทร 2094 
5.3 ผู้ประสานงาน   นางสาวพรภุทชรี  โพธ์ิทอง  โทร 2094 
5.4 ผู้รายงานผล  นางสาวพรภุทชรี  โพธ์ิทอง  โทร 2094 

 6. หลักการและเหตุผล 
    ตามที่ มหาวิทยาลัย ได้มีนโยบายด้านการส่งเสริมและพัฒนานิสิตด้านการวิจัย โดยนิสิตระดับปริญญาเอกสามารถขอรับทุน
สนับสนุนการน าเสนอผลงานวิจัย ณ ต่างประเทศ ได้ โดยมีกระบวนการพิจารณาอนุมัติที่บัณฑิตวิทยาลัย และคณะฯ ต้นสังกัดของ
นิสิตสนับสนุนในอัตราร้อยละ 50 ของค่าใช้จ่าย  
    คณะมนุษยศาสตร์ เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจด้านการสนับสนุน ส่งเสริม ให้นิสิตภายในคณะฯ ได้มีการด าเนินการวิจัย จึงได้
เล็งเห็นถึงความส าคัญดังกล่าวข้างต้น จึงได้ด าเนินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการน าเสนอผลงานวิจัยส าหรับนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษาขึ้น เพื่อเป็นการสนับสนุนให้นิสิตในคณะ(ระดับปริญญาเอก)ได้มีโอกาสเดินทางไปน าเสนอผลงานวิจัย ณ ต่างประเทศ 
7. วัตถุประสงค ์
   1. เพื่อเป็นทุนสนับสนุนการไปน าเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ แก่นิสิตระดับบณัฑติศึกษา (ปรญิญาเอก) 
8.  เป้าหมายของโครงการ 
     8.1 เป้าหมายการด าเนินงาน 

เชิงผลผลิต(Output) 1. นิสิตระดับบณัฑิตศึกษาไดร้ับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการน าเสนอผลงานวิจัย 
เชิงผลลัพธ์(Outcome) 1. คณะฯ มผีลงานวิจยัเพิ่มขึ้น 

 

      8.2. กลุ่มเป้าหมาย 
เป้าหมาย จ านวน หน่วยนับ 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 2 คน 
นิสิต 2 คน 

  8.3 กิจกรรม/เนื้อหาท่ี/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนินการ (รายกิจกรรม) 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (บาท) 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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. จัดประชมุมอบหมายการด าเนนิงาน 

             

ขั้นด าเนินการ (D) 
1. ขออนุมตัิด าเนินโครงการ 
2. ด าเนนิโครงการ 

 
 

30,000 

 
 
 

 
 
 

   
 
 

15,000 
    

 
 

15,000 
 

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. สรุปผลการด าเนินโครงการ และ
จัดท ารายงานส่งผลประเมนิตอ่คณะฯ 

             

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)               



กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (บาท) 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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. น าผลการประเมนิมาพัฒนา แก้ไข
ปัญหา และน าไปปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานในครั้งตอ่ๆ ไป 

รวม  30,000  15,000  15,000 
 

9. งบประมาณด าเนินการ  
    9.1 แหล่งงบประมาณ 
       งบประมาณรายได้คณะ จ านวน 30,000 บาท  
กองทุนวิจัย แผนงานวิจัย งานวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี ส านักงานเลขานุการคณะ หมวดเงินอุดหนุน โครงการส่งเสริมพัฒนาการ
วิจัย/นวัตกรรม โครงการส่งเสรมิและพัฒนางานวิจัย โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการน าเสนอผลงานวิจัยส าหรับนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา (NU-มน-01-022) 
    9.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 

1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเพื่อน าเสนอผลงานวิจยั ในต่างประเทศ    30,000  บาท 
           รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น              30,000  บาท 

10. วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 
ล าดั
บ 

รายการ กิจกรรม 

10.1. วัน เวลา ในการจัดกิจกรรม วันท่ี 1 ตุลาคม 2561  -  วันท่ี 30 กันยายน 2562 
10.2 สถานท่ีจัดกิจกรรม ต่างประเทศ 

 

11. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPIs) 

ประเภท 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ (KPI) 

กิจกรรมที่ 1  กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมที่ 4 
 ปริมาณ -  มีผลงานวิจัยท่ีได้น าเสนอในเวทีประชุมวิชาการระดับ 

นานาชาติอย่างน้อย 1 ผลงาน 
   

 คุณภาพ - มีผลงานวิจัยท่ีได้ไปน าเสนอ 
ในเวทีประชุมวิชาการระดับ นานาชาติที่มีคุณภาพ 

   

 ต้นทุน - ไม่เกินงบประมาณทีไ่ดร้ับอนุมัต ิ    
 

12. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 สกอ.    ตัวช้ีวัดที ่2.1   สงป.   ตัวช้ีวัดที่.................  EdPEx หมวดที่........ 
 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.................  สมศ.   ตัวช้ีวัดที่.................  

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. นิสิตมีความตื่นตัวในการเสนอผลงานวิจัยในเวทีวิจัยระดับนานาชาติ 

  

หน้าที่ 94 



โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
งานวิจัยและบริการวิชาการ ส านักงานเลขานุการคณะ คณะมนษุยศาสตร์ 

 
1. รหัสโครงการ  NU-มน-01-023    ชื่อโครงการ (ระดับ 2) โครงการส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย 
    ชื่อโครงการ (ระดับ 3) โครงการเครือข่ายความร่วมมือวิชาการ-วิจัย สายมนุษยศาสตร์ 

      และสังคมศาสตร์ ครั้งท่ี 12 
2.  ความสอดคล้องกับพันธกิจ 
     การผลิตบณัฑิต          การวิจัย (หลัก) 
     การบริการวิชาการแก่สังคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
     การบริหารจัดการ(ในกรณีโครงการดังกลา่วไมส่อดคล้องกับพันธกิจ 1-4) 
3.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ 

3.1 แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ 
 3.1.1 ความสอดคล้องกับเป้าหมายรวมของยุทธศาสตร์ชาติ 
   ประเทศชาติมีความมั่นคง ประชาชนมีความสุข 
   มีการยกระดับศักยภาพในหลากหลายมิตเิพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง 
    มีการพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ 
   มีการสรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
   มีการสรา้งการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   มีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม 
 3.1.2 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องโดยตรง (เลือกได้เพียง 1 ด้าน) 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพมนุษย์   
   เป้าหมาย........3.1.1.....ประเด็น......3.2.3.4.....ประเด็นการด าเนินการที่ส าคญั............. 
 3.1.3 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องในระดับรอง (เลือกได้มากกว่า 1 ด้าน) 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนษุย์   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 

3.2 แผนระดับที่ 2  
 3.2.1 แผนการปฏิรูประดับประเทศ 11 ด้าน 
   5) แผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ เปา้หมายรวม.................................................................................. 
    เรื่องและประเด็นการปฏริูป.การปฏิรูปด้านการเพิม่ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ.... 
    เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงคแ์ละผลสัมฤทธ์ิ............1................ 
    ขั้นตอนการด าเนินงาน............2.1.2......................เป้าหมาย.................................ขั้นตอน................................... 



 3.2.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
   เป้าหมายรวม..............1................... 
   ยุทธศาสตร์ที่........1.........เป้าหมาย.........1.......แนวทางการพัฒนา.........1.1.3........... 
  

 3.2.3 แผนความมั่นคงแห่งชาติ 
   แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ.............. เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์.....................กลยทุธ์..................... 

3.3 แผนระดับที่ 3 (หากระบุได้)  
    ตามมติ ครม.วันท่ี 4 ธันวาคม 2560 .................................................................. 

    3.4 ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 
   นโยบายการศึกษาและเรียนรู้ การท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 
 3.5 นโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) 
   นโยบายที่ 2 ส่งเสรมิ สนับสนุน การวิจัยของมหาวิทยาลยั   
   แผนกลยุทธ์ดา้นการวิจัย กลยุทธ์ที่.......2.....(หลัก) 
    3.6 ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564)  
   นโยบายที่ 2 ส่งเสรมิ สนับสนุน การวิจัยของมหาวิทยาลยั   
   แผนกลยุทธ์ดา้นการวิจัย กลยุทธ์ที่......1...... 
    3.7 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน  
 นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 2 กลยุทธ์ที ่2 มาตรการที ่4 

    3.8 อัตลักษณ์นิสิต 5 ก** (บังคับกรอก ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 กรณีที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์บัณฑิต) 
         ไม่มี 
     3.9 คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
         ไม่มี 
     3.10 บริการวิชาการ  
         ไม่ม ี
4.  ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 4.1 ลักษณะการด าเนินงาน   โครงการ     การด าเนินงาน 

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

5.  ผู้รับผิดชอบ  
 5.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ   งานวิจัยและบริการวิชาการ ส านักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์   

5.2 ผู้รับผิดชอบ     นางสาวพรภุทชรี  โพธ์ิทอง  โทร 2094 
5.3 ผู้ประสานงาน   นางสาวพรภุทชรี  โพธ์ิทอง  โทร 2094 
5.4 ผู้รายงานผล  นางสาวพรภุทชรี  โพธ์ิทอง  โทร 2094 

 6. หลักการและเหตุผล 
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้มีข้อตกลงความร่วมมือกับสมาชิกเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการด้านวิชาการ -

วิจัย ในการจัด/เข้าร่วมงานประชุมสัมมนาวิชาการ ของเครือข่ายความร่วมมือวิชาการ-วิจัยทุก ๆ ปี  
งานวิจัยและบริการวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์ จึงเล็งเห็นความส าคัญของการจัดโครงการเครือข่ายความร่วมมือวิชาการ-วิจัย สาย
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งท่ี 12 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดเวทีวิจัยที่มีคุณภาพ อันเป็นการส่งเสริมให้เกิดการเผยแพร่
ผลงานทางด้านวิชาการ-วิจัยของนักวิจัยต่อไป 
 

หน้าที่ 96 



7. วัตถุประสงค ์
1. เพื่อจัดหรือร่วมจัดการประชุมสัมมนาวิชาการ –วิจัยที่มีคณุภาพ เป็นการส่งเสรมิให้เกิดการเผยแพร่ผลงานทางด้านวิจัย 

8.  เป้าหมายของโครงการ 
     8.1 เป้าหมายการด าเนินงาน 

เชิงผลผลิต(Output) 1. คณะฯ ได้เข้าร่วมการประชุมสมัมนาวิชาการ –วิจัย 
เชิงผลลัพธ์(Outcome) 1. คณะฯ มเีวทีในการน าเสนอ เผยแพร่ผลงานทางด้านวิจัย 

 

8.2. กลุ่มเป้าหมาย 
เป้าหมาย จ านวน หน่วยนับ 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 10 คน 
บุคลากรสายวิชาการ 10 คน 

 

8.3 กิจกรรม/เนื้อหาท่ี/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนินการ (รายกิจกรรม) 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (บาท) 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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. จัดประชมุมอบหมายการด าเนนิงาน 

             

ขั้นด าเนินการ (D) 
1. ขออนุมตัิด าเนินโครงการ 
2. ด าเนนิโครงการ 

 
 

100,000 

 
 
 

 
 
 

       
 
 

100,000 
  

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. สรุปผลการด าเนินโครงการ และ
จัดท ารายงานส่งผลประเมนิตอ่คณะฯ 

             

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)  
1. น าผลการประเมนิมาพัฒนา แก้ไข
ปัญหา และน าไปปรับใช้ในการ
ปฎิบัติงานในครั้งตอ่ๆไป 

             

รวม  100,000    100,000 
 

9. งบประมาณด าเนินการ  
    9.1 แหล่งงบประมาณ 
       งบประมาณรายได้คณะ จ านวน 100,000 บาท  
กองทุนวิจัย แผนงานวิจัย งานวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี ส านักงานเลขานุการคณะ หมวดเงินอุดหนุน โครงการส่งเสริมพัฒนาการ
วิจัย/นวัตกรรม โครงการส่งเสรมิและพัฒนางานวิจัย โครงการเครือข่ายความร่วมมือวิชาการ-วิจัย สายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
ครั้งที่ 12 (NU-มน-01-023) 
    9.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 

1. ค่าเช่าเหมารถตู้พร้อมน้ ามันเชือ้เพลิง            30,000  บาท 
2. ค่าที่พัก                20,000  บาท 
3. ค่าเบี้ยเลีย้ง               10,000  บาท 
4. ค่าธรรมเนยีมสมาชิกเครือข่ายความร่วมมือวิชาการ-วิจัยฯ        20,000  บาท    
5. ค่าลงทะเบียน               20,000  บาท 

รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น         100,000  บาท 
  หมายเหตุ ขอถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ 
 
 



10. วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 
ล าดั
บ 

รายการ กิจกรรม 

10.1. วัน เวลา ในการจัดกิจกรรม วันท่ี 1 ตุลาคม 2561 - วันท่ี 30 กันยายน 2562 
10.2 สถานท่ีจัดกิจกรรม มหาวิทยาลยัเครือข่ายความร่วมมอื  

 

11. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPIs) 

ประเภท 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ (KPI) 

กิจกรรมที่ 1  กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมที่ 4 
 ปริมาณ - มีการจัดหรือร่วมจดัประชุมสัมมนาวิชาการ -วิจัย 

- มีผลงานวจิัยทีไ่ด้น าเสนอ ในการประชุมสัมมนาวิชาการ-วิจัย 
อย่างน้อย 3 ผลงาน 

   

 คุณภาพ - ผลงานท่ีไดไ้ปน าเสนอในการประชุมสัมมนาวิชาการ-วิจัย 
ได้รับการตอบรับการตีพิมพ์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

   

 ต้นทุน - ไม่เกินงบประมาณทีไ่ดร้ับอนุมัต ิ100,000 บาท    
 

12. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 สกอ.    ตัวช้ีวัดที ่4   สงป.   ตัวช้ีวัดที่.................  EdPEx หมวดที่........ 
 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.................  สมศ.   ตัวช้ีวัดที่.................  

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. มีคณาจารย์ให้ความสนใจเข้าร่วมและน าเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการ 
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โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
งานวิจัยและบริการวิชาการ ส านักงานเลขานุการคณะ คณะมนษุยศาสตร์ 

 
1. รหัสโครงการ  NU-มน-01-024    ชื่อโครงการ (ระดับ 2)   โครงการส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย 

ชื่อโครงการ (ระดับ 3)   โครงการสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิชาการระดับนานาชาติ 
2.  ความสอดคล้องกับพันธกิจ 
     การผลิตบณัฑิต          การวิจัย (หลัก) 
     การบริการวิชาการแก่สังคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
     การบริหารจัดการ(ในกรณีโครงการดังกลา่วไมส่อดคล้องกับพันธกิจ 1-4) 
3.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ 

3.1 แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ 
 3.1.1 ความสอดคล้องกับเป้าหมายรวมของยุทธศาสตร์ชาติ 
   ประเทศชาติมีความมั่นคง ประชาชนมีความสุข 
   มีการยกระดับศักยภาพในหลากหลายมิตเิพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง 
    มีการพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ 
   มีการสรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
   มีการสรา้งการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   มีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม 
 

 3.1.2 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องโดยตรง (เลือกได้เพียง 1 ด้าน) 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์   
   เป้าหมาย........3.1.1.....ประเด็น......3.2.3.4.....ประเด็นการด าเนินการที่ส าคญั............. 
 

 3.1.3 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องในระดับรอง (เลือกได้มากกว่า 1 ด้าน) 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
 

  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนษุย์   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 

3.2 แผนระดับที่ 2  
 3.2.1 แผนการปฏิรูประดับประเทศ 11 ด้าน 
   5) แผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ เปา้หมายรวม.................................................................................. 
    เรื่องและประเด็นการปฏริูป.การปฏิรูปด้านการเพิม่ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ.... 
    เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงคแ์ละผลสัมฤทธ์ิ............1................ 
    ขั้นตอนการด าเนินงาน............2.1.2......................เป้าหมาย.................................ขัน้ตอน................................... 



 3.2.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
   เป้าหมายรวม..............1................... 
   ยุทธศาสตร์ที่........1.........เป้าหมาย.........1.......แนวทางการพัฒนา.........1.1.3........... 
  

 3.2.3 แผนความมั่นคงแห่งชาติ 
   แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ.............. เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์.....................กลยทุธ์..................... 

 

3.3 แผนระดับที่ 3 (หากระบุได้)  
    ตามมติ ครม.วันท่ี 4 ธันวาคม 2560 .................................................................. 

 

    3.4 ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 
   นโยบายการศึกษาและเรียนรู้ การท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 
 3.5 นโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) 
   นโยบายที่ 2 ส่งเสรมิ สนับสนุน การวิจัยของมหาวิทยาลยั   
   แผนกลยุทธ์ดา้นการวิจัย กลยุทธ์ที่.......2.....(หลัก) 
    3.6 นโยบายการบริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร (พ.ศ.2561-2565) โดย ศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา เงารังสี 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพิ่มขดีความสามารถการวิจยั เพื่อสร้างนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ  
  กลยุทธ์ที่.....2.1/2.2.......แนวทางการขับเคลื่อนท่ี............2.1.1/2.2.1..........ตัวช้ีวดัที่.............. 

    3.7 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน  
    นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่2 กลยุทธ์ที ่1 มาตรการที่ 2 

3.8 อัตลักษณ์นสิิต 5 ก** (บังคับกรอก ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 กรณีที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์บัณฑิต) 
         ไม่มี 

3.9 คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
         ไม่มี 
    3.10 บริการวิชาการ  
         ไม่ม ี
4.  ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 4.1 ลักษณะการด าเนินงาน   โครงการ     การด าเนินงาน 

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

5.  ผู้รับผิดชอบ  
 5.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ   งานวิจัยและบริการวิชาการ ส านักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์   

5.2 ผู้รับผิดชอบ     นางสาวพรภุทชรี  โพธ์ิทอง  โทร 2094 
5.3 ผู้ประสานงาน   นางสาวพรภุทชรี  โพธ์ิทอง  โทร 2094 
5.4 ผู้รายงานผล  นางสาวพรภุทชรี  โพธ์ิทอง  โทร 2094 

 6. หลักการและเหตุผล 
ตามที่ คณะมนุษยศาสตร์ มีพันธกิจหลักด้านการวิจัย การตีพิมพ์ผลงานวิชาการจึงเป็นยุทธศาสตร์หนึ่งที่สามารถสะท้อนศักยภาพ

ของบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์ ดังนั้นเพื่อเป็นการส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ 
งานวิจัยและบริการวิชาการ จึงได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของการสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิชาการระดับชาติและนานาชาติ โดยการ
สนับสนุนในรูปแบบเงินรางวัลการตีพิมพ์ผลงานวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
 



7. วัตถุประสงค ์
1. เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในรูปแบบเงินรางวัลการตีพิมพ์ผลงานวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 

 

8.  เป้าหมายของโครงการ 
       8.1 เป้าหมายการด าเนินงาน 
เชิงผลผลิต(Output) 1. บุคลากรได้รับเงินรางวัลในการตีพิมพ์ผลงานวิจยั/วิชาการ 
เชิงผลลัพธ์(Outcome) 1. บุคลากรมีแรงจูงใจในการสร้างสรรค์ผลงาน 

 

8.2. กลุ่มเป้าหมาย 
เป้าหมาย จ านวน หน่วยนับ 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 20 คน 
บุคลากรสายวิชาการ 20 คน 

8.3 กิจกรรม/เนื้อหาท่ี/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนินการ (รายกิจกรรม) 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (บาท) 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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. จัดประชมุมอบหมายการด าเนนิงาน 

             

ขั้นด าเนินการ (D) 
1. ขออนุมตัิด าเนินโครงการ 
2. ด าเนนิโครงการ 

 
 

80,000 

 
 
 

        
 

 
30,000 

 
 
30,000 

 
 
20,000 

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. สรุปผลการด าเนินโครงการ และ
จัดท ารายงานส่งผลประเมนิตอ่คณะฯ 

             

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)  
1. น าผลการประเมนิมาพัฒนา แก้ไข
ปัญหา และน าไปปรับใช้ในการ
ปฎิบัติงานในครั้งตอ่ๆไป 

             

รวม  80,000    80,000 
 

9. งบประมาณด าเนินการ  
    9.1 แหล่งงบประมาณ 
       งบประมาณรายได้คณะ จ านวน 80,000 บาท  
กองทุนวิจัย แผนงานวิจัย งานวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี ส านักงานเลขานุการคณะ หมวดเงินอุดหนุน โครงการส่งเสริมพัฒนาการ
วิจัย/นวัตกรรม โครงการส่งเสรมิและพัฒนางานวิจัย โครงการสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิชาการระดับนานาชาติ (NU-มน-01-024) 
     9.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 

1. เงินรางวัลตีพิมพ์ผลงานวิจัยระดับชาต ิ  30,000   บาท 
2. เงินรางวัลตีพิมพ์ผลงานวิจัยระดับนานาชาต ิ  50,000   บาท 

รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น          80,000  บาท 
     หมายเหตุ *ท้ังนี้ ขอถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ 
10. วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 

ล าดั
บ 

รายการ กิจกรรม 

10.1. วัน เวลา ในการจัดกิจกรรม วันท่ี 1 ตุลาคม 2561 - วันท่ี 30 กันยายน 2562 
10.2 สถานท่ีจัดกิจกรรม คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลยันเรศวร 

 



 
 

11. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPIs) 

ประเภท 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ (KPI) 

กิจกรรมที่ 1  กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมที่ 4 
 ปริมาณ - มีผลงานวิจัยไดร้ับการสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยอย่างน้อย  

20 ผลงาน 
   

 คุณภาพ - มีผลงานวิจัยท่ีได้รับการตอบรับตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติ 

   

 ต้นทุน - ไม่เกินงบประมาณทีไ่ดร้ับอนุมัต ิ80,000 บาท    
 

12. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 สกอ.    ตัวช้ีวัดที ่4   สงป.   ตัวช้ีวัดที่.................  EdPEx หมวดที่........ 
 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.................  สมศ.   ตัวช้ีวัดที่.................  

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. มีผลงานวิจัยท่ีได้รับการตอบรับตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติมากข้ึน 

  



โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
งานวิจัยและบริการวิชาการ ส านักงานเลขานุการคณะ คณะมนษุยศาสตร์ 

 
1. รหัสโครงการ  NU-มน-01-025    ชื่อโครงการ (ระดับ 2) โครงการส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย 
    ชื่อโครงการ (ระดับ 3) โครงการส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย 
2.  ความสอดคล้องกับพันธกิจ 
     การผลิตบณัฑิต          การวิจัย (หลัก) 
     การบริการวิชาการแก่สังคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
     การบริหารจัดการ(ในกรณีโครงการดังกลา่วไมส่อดคล้องกับพันธกิจ 1-4) 
3.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ 

3.1 แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ 
 3.1.1 ความสอดคล้องกับเป้าหมายรวมของยุทธศาสตร์ชาติ 
   ประเทศชาติมีความมั่นคง ประชาชนมีความสุข 
   มีการยกระดับศักยภาพในหลากหลายมิตเิพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง 
    มีการพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ 
   มีการสรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
   มีการสรา้งการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   มีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม 
 

 3.1.2 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องโดยตรง (เลือกได้เพียง 1 ด้าน) 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพมนุษย์   
   เป้าหมาย........3.1.1.....ประเด็น......3.2.3.4.....ประเด็นการด าเนินการที่ส าคญั............. 
 

 3.1.3 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องในระดับรอง (เลือกได้มากกว่า 1 ด้าน) 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
 

  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนษุย์   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 

3.2 แผนระดับที่ 2  
 3.2.1 แผนการปฏิรปูระดับประเทศ 11 ด้าน 
   5) แผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ เปา้หมายรวม.................................................................................. 
    เรื่องและประเด็นการปฏริูป.การปฏิรูปด้านการเพิม่ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ.... 
    เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงคแ์ละผลสัมฤทธ์ิ............1................ 
    ขั้นตอนการด าเนินงาน............2.1.2......................เป้าหมาย.................................ขัน้ตอน................................... 



 3.2.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
   เป้าหมายรวม..............1................... 
   ยุทธศาสตร์ที่........1.........เป้าหมาย.........1.......แนวทางการพัฒนา.........1.1.3........... 
  

 3.2.3 แผนความมั่นคงแห่งชาติ 
   แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ.............. เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์.....................กลยทุธ์..................... 

 

3.3 แผนระดับที่ 3 (หากระบุได้)  
    ตามมติ ครม.วันท่ี 4 ธันวาคม 2560 .................................................................. 

 

    3.4 ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 
   นโยบายการศึกษาและเรียนรู้ การท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 
 3.5 นโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) 
   นโยบายที่ 2 ส่งเสรมิ สนับสนุน การวิจัยของมหาวิทยาลยั   
   แผนกลยุทธ์ดา้นการวิจัย กลยุทธ์ที่.......2.....(หลัก) 
    3.6 นโยบายการบริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร (พ.ศ.2561-2565) โดย ศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา เงารังสี 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพิ่มขดีความสามารถการวิจยั เพื่อสร้างนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ  
  กลยุทธ์ที่.....2.1/2.2.......แนวทางการขับเคลื่อนท่ี............2.1.1/2.2.1..........ตัวช้ีวดัที่.............. 

    3.7 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน  
    นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่2 กลยุทธ์ที ่1 มาตรการที่ 2 

3.9 อัตลักษณ์นสิิต 5 ก** (บังคับกรอก ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 กรณีที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์บัณฑิต) 
         ไม่มี 

3.9 คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
         ไม่มี 
    3.10 บริการวิชาการ  
         ไม่ม ี
4.  ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 4.1 ลักษณะการด าเนินงาน   โครงการ     การด าเนินงาน 

4.2 ภายใต้แผนงาน............................................................................................................................................. 
4.3 ลักษณะโครงการ     โครงการที่ใช้งบประมาณ   โครงการทีไ่ม่ใช้งบประมาณ 
4.4 วิธีการด าเนินงาน    ด าเนนิการเอง     จัดจ้าง 
4.5 รหัส GFMIS ของโครงการ(ถ้ามี) – ไมม่ี - 

5.  ผู้รับผิดชอบ  
 5.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ   งานวิจัยและบริการวิชาการ ส านักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์   

5.2 ผู้รับผิดชอบ     นางสาวพรภุทชรี  โพธ์ิทอง  โทร 2094 
5.3 ผู้ประสานงาน   นางสาวพรภุทชรี  โพธ์ิทอง  โทร 2094 
5.4 ผู้รายงานผล  นางสาวพรภุทชรี  โพธ์ิทอง  โทร 2094 

 6. หลักการและเหตุผล 
   ด้วย คณะมนุษยศาสตร์ มีนโยบายด้านการส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย เพื่อให้บุคลากรภายในคณะฯ มีความตื่นตัวและสนใจในการ
ท าวิจัยเพิ่มมากข้ึน อีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้เกิดงานวิจัยที่มีคุณภาพ งานวิจัยและบริการวิชาการ จึงได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของการ
ด าเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย ในรูปแบบต่างๆ เช่น การอบรมให้ความรู้ การอบรมเชิงปฏิบัติการ และการจัดการความรู้ 
(KM) เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยของคณาจารย์ในคณะมนุษยศาสตร์ 
 

หน้าที่ 100 



7. วัตถุประสงค ์
1. เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยของคณาจารย์ในคณะมนุษยศาสตร์ 

8.  เป้าหมายของโครงการ 
     8.1 เป้าหมายการด าเนินงาน 

เชิงผลผลิต(Output) 1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้จากกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนางานวิจยั 
เชิงผลลัพธ์(Outcome) 1. ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถน าความรู้มาใช้ประโยชน์ได้ 

 

8.2. กลุ่มเป้าหมาย 
เป้าหมาย จ านวน หน่วยนับ 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 30 คน 
บุคลากรสายวิชาการ 30 คน 

 

8.3 กิจกรรม/เนื้อหาท่ี/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนินการ (รายกิจกรรม) 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (บาท) 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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. จัดประชมุมอบหมายการด าเนนิงาน 

             

ขั้นด าเนินการ (D) 
1. ขออนุมตัิด าเนินโครงการ 
2. ด าเนนิโครงการ 

 
 

150,000 

 
 
 

 
 
 

 
 

37,500 
  

 
 

37,500 
  

 
 
37,500 

  
 

 
37,500 

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. สรุปผลการด าเนินโครงการ และ
จัดท ารายงานส่งผลประเมนิตอ่คณะฯ 

             

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)  
1. น าผลการประเมนิมาพัฒนา แก้ไข
ปัญหา และน าไปปรับใช้ในการ
ปฎิบัติงานในครั้งตอ่ๆไป 

             

รวม  150,000 37,500 37,500 37,500 37,500 
 

9. งบประมาณด าเนินการ  
    9.1 แหล่งงบประมาณ 
       งบประมาณรายได้คณะ จ านวน 150,000 บาท  
กองทุนวิจัย แผนงานวิจัย งานวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี ส านักงานเลขานุการคณะ หมวดเงินอุดหนุน โครงการส่งเสริมพัฒนาการ
วิจัย/นวัตกรรม โครงการส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย โครงการส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย (NU-มน-01-025) 
    9.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 

   1. ค่าตอบแทนวิทยากร     15,000   บาท 
   2. ค่าเดินทางวิทยากร     10,000   บาท 
   3. ค่าท่ีพัก        5,000   บาท 
   4. ค่าอาหาร และอาหารว่าง     15,000   บาท 
   5. ค่าถ่ายเอกสาร/จัดท าเอกสาร      3,000   บาท 
   6. ค่าวัสดุโครงการ       2,000   บาท 

 รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น                   50,000   บาท 
หมายเหตุ ทุกรายการถัวเฉลี่ย 

10. วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 



ล าดั
บ 

รายการ กิจกรรม 

10.1. วัน เวลา ในการจัดกิจกรรม ระหว่างเดือนตุลาคม 2561 ถึง เดือนกันยายน 2562 
10.2 สถานท่ีจัดกิจกรรม คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลยันเรศวร 

 

10. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPIs) 

ประเภท 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ (KPI) 

กิจกรรมที่ 1  กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมที่ 4 
 ปริมาณ -  มีผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 80 ของเป้าหมายที่ตั้งไว ้    
 คุณภาพ - ผู้เข้าร่วมโครงการไดร้ับความรู้เพิ่มขึ้นจากการเข้าร่วม

โครงการฯ ไม่น้อยกว่า ระดับ 3.51 
- ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

   

 ต้นทุน - ไม่เกินงบประมาณทีไ่ดร้ับอนุมัต ิ50,000 บาท    
 
12. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 

 สกอ.    ตัวช้ีวัดที ่2.1   สงป.   ตัวช้ีวัดที่.................  EdPEx หมวดที่........ 
 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.................  สมศ.   ตัวช้ีวัดที่.................  

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. คณาจารย์ในคณะฯ ได้พัฒนาศักยภาพทางด้านการวิจัย 
2. มีจ านวนผลงานวิจัยเพิ่มขึ้น  
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โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
งานวิจัยและบริการวิชาการ ส านักงานเลขานุการคณะ คณะมนษุยศาสตร์ 

 
1. รหัสโครงการ  NU-มน-01-026    ชื่อโครงการ (ระดับ 2) โครงการส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย 

ชื่อโครงการ (ระดับ 3) โครงการประกาศเกียรติคุณนักวิจัย 
2.  ความสอดคล้องกับพันธกิจ 
     การผลิตบณัฑิต          การวิจัย (หลัก) 
     การบริการวิชาการแก่สังคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
     การบริหารจัดการ(ในกรณีโครงการดังกลา่วไมส่อดคล้องกับพันธกิจ 1-4) 
3.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ 

3.1 แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ 
 3.1.1 ความสอดคล้องกับเป้าหมายรวมของยุทธศาสตร์ชาติ 
   ประเทศชาติมีความมั่นคง ประชาชนมีความสุข 
   มีการยกระดับศักยภาพในหลากหลายมิตเิพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง 
    มีการพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ 
   มีการสรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
   มีการสรา้งการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   มีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม 
 

 3.1.2 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องโดยตรง (เลือกได้เพียง 1 ด้าน) 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพมนุษย์   
   เป้าหมาย........3.1.1.....ประเด็น......3.2.3.4.....ประเด็นการด าเนินการที่ส าคญั............. 
 

 3.1.3 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องในระดับรอง (เลือกได้มากกว่า 1 ด้าน) 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
 

  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนษุย์   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 

3.2 แผนระดับที่ 2  
 3.2.1 แผนการปฏิรูประดับประเทศ 11 ด้าน 
   5) แผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ เปา้หมายรวม.................................................................................. 
    เรื่องและประเด็นการปฏริูป.การปฏิรูปด้านการเพิม่ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ.... 
    เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงคแ์ละผลสัมฤทธ์ิ............1................ 
    ขั้นตอนการด าเนินงาน............2.1.2......................เป้าหมาย.................................ขัน้ตอน................................... 



 3.2.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
   เป้าหมายรวม..............1................... 
   ยุทธศาสตร์ที่........1.........เป้าหมาย.........1.......แนวทางการพัฒนา.........1.1.3........... 
  

 3.2.3 แผนความมั่นคงแห่งชาติ 
   แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ.............. เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์.....................กลยทุธ์..................... 

 

3.3 แผนระดับที่ 3 (หากระบุได้)  
    ตามมติ ครม.วันท่ี 4 ธันวาคม 2560 .................................................................. 

 

    3.4 ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 
   นโยบายการศึกษาและเรียนรู้ การท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 
 3.5 นโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) 
   นโยบายที่ 2 ส่งเสรมิ สนับสนุน การวิจัยของมหาวิทยาลยั   
   แผนกลยุทธ์ดา้นการวิจัย กลยุทธ์ที่.......2.....(หลัก) 
    3.6 นโยบายการบริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร (พ.ศ.2561-2565) โดย ศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา เงารังสี 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพิ่มขดีความสามารถการวิจยั เพื่อสร้างนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ  
  กลยุทธ์ที่.....2.1/2.2.......แนวทางการขับเคลื่อนท่ี............2.1.1/2.2.1..........ตัวช้ีวดัที่.............. 

    3.7 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน  
 นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 2 กลยุทธ์ที ่1 มาตรการที ่2 

3.8 อัตลักษณ์นสิิต 5 ก** (บังคับกรอก ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 กรณีที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์บัณฑิต) 
         ไม่มี 

3.9 คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
         ไม่มี 
    3.10 บริการวิชาการ  
         ไม่ม ี
4.  ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 4.1 ลักษณะการด าเนินงาน   โครงการ     การด าเนินงาน 

4.2 ภายใต้แผนงาน............................................................................................................................................. 
4.3 ลักษณะโครงการ     โครงการที่ใช้งบประมาณ   โครงการทีไ่ม่ใช้งบประมาณ 
4.4 วิธีการด าเนินงาน   ด าเนนิการเอง     จัดจ้าง 
4.5 รหัส GFMIS ของโครงการ(ถ้ามี) – ไมม่ี - 

5.  ผู้รับผิดชอบ  
 5.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ   งานวิจัยและบริการวิชาการ ส านักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์   

5.2 ผู้รับผิดชอบ     นางสาวพรภุทชรี  โพธ์ิทอง  โทร 2094 
5.3 ผู้ประสานงาน   นางสาวพรภุทชรี  โพธ์ิทอง  โทร 2094 
5.4 ผู้รายงานผล  นางสาวพรภุทชรี  โพธ์ิทอง  โทร 2094 

 6. หลักการและเหตุผล 
   ตามที่ คณะมนุษยศาสตร์ มีพันธกิจหลัก ด้านการวิจัย ดังนั้นเพื่อเป็นการส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดการท าวิจัยและการน าเสนอ
ผลงานวิจัยในเวทีวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ งานวิจัยและบริการวิชาการ จึงได้เล็งเห็นถึงการด าเนินโครงการประกาศเกียรติ
คุณนักวิจัย โดยจะด าเนินการมอบโล่รางวัล/ใบประกาศให้แก่อาจารย์ที่มีผลงานด้านการวิจัยดีเด่น 
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7. วัตถุประสงค ์
1. เพื่อยกย่องเชิดชูนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยดีเด่น 

8.  เป้าหมายของโครงการ 
    8.1 เป้าหมายการด าเนินงาน 
เชิงผลผลิต(Output) 1. นักวิจัยที่มีผลงานดเีด่นได้รบัรางวัลยกย่อง 
เชิงผลลัพธ์(Outcome) 1. สร้างขวัญและก าลังใจให้แก่คณาจารย์ในคณะ 

 

     8.2. กลุม่เป้าหมาย 
เป้าหมาย จ านวน หน่วยนับ 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 125 คน 
บุคลากรสายวิชาการ 125 คน 

 

8.3 กิจกรรม/เนื้อหาท่ี/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนินการ (รายกิจกรรม) 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (บาท) 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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. จัดประชมุมอบหมายการด าเนนิงาน 

                          

ขั้นด าเนินการ (D) 
1. ขออนุมตัิด าเนินโครงการ 
2. ด าเนนิโครงการ 

 
 

5,000 

 
 
 

  
 
 

2,500 
   

 
 

2,500 
    

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. สรุปผลการด าเนินโครงการ และ
จัดท ารายงานส่งผลประเมนิตอ่คณะฯ 

             

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)  
1. น าผลการประเมนิมาพัฒนา แก้ไข
ปัญหา และน าไปปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานในครั้งตอ่ๆไป 

             

รวม  5,000   2,500 2,500  
  

9. งบประมาณด าเนินการ  
    9.1 แหล่งงบประมาณ 
       งบประมาณรายได้คณะ จ านวน 5,000 บาท  
กองทุนวิจัย แผนงานวิจัย งานวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี ส านักงานเลขานุการคณะ หมวดเงินอุดหนุน โครงการส่งเสริมพัฒนาการ
วิจัย/นวัตกรรม โครงการส่งเสรมิและพัฒนางานวิจัย โครงการประกาศเกียรติคุณนักวิจยั (NU-มน-01-026) 
     9.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 

1. ค่าวัสดุโครงการ    5,000   บาท 
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น          5,000  บาท 

 

10. วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 
ล าดั
บ 

รายการ กิจกรรม 

10.1. วัน เวลา ในการจัดกิจกรรม เดือนมกราคม – เดือนมิถุนายน 2562 
10.2 สถานท่ีจัดกิจกรรม คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลยันเรศวร 

 
 
 
 
 



 

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

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมที่ 4 
 ปริมาณ - มีอาจารย์ได้รับรางวัลดเีด่น อย่างน้อย 1 ท่าน     
 คุณภาพ - ได้สรา้งขวัญและก าลังใจให้แก่คณาจารย์ในคณะ    
 ต้นทุน - ไม่เกินงบประมาณทีไ่ดร้ับอนุมัต ิ5,000 บาท    

 

12. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 สกอ.    ตัวช้ีวัดที ่4   สงป.   ตัวช้ีวัดที่.................  EdPEx หมวดที่........ 
 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.................  สมศ.   ตัวช้ีวัดที่.................  

 

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. อาจารย์มีความสนใจในการท าผลงานวิจัยมากขึ้น 
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โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
งานวิจัยและบริการวิชาการ ส านักงานเลขานุการคณะ คณะมนษุยศาสตร์ 

 
1. รหัสโครงการ  NU-มน-01-027    ชื่อโครงการ (ระดับ 2)  โครงการส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย 

ชื่อโครงการ (ระดับ 3)  โครงการเสวนาวิจัยและบริการวิชาการ 
2.  ความสอดคล้องกับพันธกิจ 
     การผลิตบณัฑิต          การวิจัย (หลัก) 
     การบริการวิชาการแก่สังคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
     การบริหารจัดการ(ในกรณีโครงการดังกลา่วไมส่อดคล้องกับพันธกิจ 1-4) 
3.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ 

3.1 แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ 
 3.1.1 ความสอดคล้องกับเป้าหมายรวมของยุทธศาสตร์ชาติ 
   ประเทศชาติมีความมั่นคง ประชาชนมีความสุข 
   มีการยกระดับศักยภาพในหลากหลายมิตเิพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง 
    มีการพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ 
   มีการสรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
   มีการสรา้งการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   มีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม 
 

 3.1.2 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องโดยตรง (เลือกได้เพียง 1 ด้าน) 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพมนุษย์   
   เป้าหมาย........3.1.1.....ประเด็น......3.2.3.4.....ประเด็นการด าเนินการที่ส าคญั............. 
 

 3.1.3 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องในระดับรอง (เลือกได้มากกว่า 1 ด้าน) 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
 

  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนษุย์   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 

3.2 แผนระดับที่ 2  
 3.2.1 แผนการปฏิรูประดับประเทศ 11 ด้าน 
   5) แผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ เปา้หมายรวม.................................................................................. 
    เรื่องและประเด็นการปฏริูป.การปฏิรูปด้านการเพิม่ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ.... 
    เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงคแ์ละผลสัมฤทธ์ิ............1................ 
    ขั้นตอนการด าเนินงาน............2.1.2......................เป้าหมาย.................................ขัน้ตอน................................... 



 3.2.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
   เป้าหมายรวม..............1................... 
   ยุทธศาสตร์ที่........1.........เป้าหมาย.........1.......แนวทางการพัฒนา.........1.1.3........... 
 3.2.3 แผนความมั่นคงแห่งชาติ 
   แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ.............. เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์.....................กลยทุธ์..................... 

3.3 แผนระดับที่ 3 (หากระบุได้)  
    ตามมติ ครม.วันท่ี 4 ธันวาคม 2560 .................................................................. 

    3.4 ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 
   นโยบายการศึกษาและเรียนรู้ การท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 
 3.5 นโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) 
   นโยบายที่ 2 ส่งเสรมิ สนับสนุน การวิจัยของมหาวิทยาลยั   
   แผนกลยุทธ์ดา้นการวิจัย กลยุทธ์ที่.......2.....(หลัก) 
    3.6 นโยบายการบริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร (พ.ศ.2561-2565) โดย ศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา เงารังสี 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพิ่มขดีความสามารถการวิจยั เพื่อสร้างนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ  
  กลยุทธ์ที่.....2.1/2.2.......แนวทางการขับเคลื่อนท่ี............2.1.1/2.2.1..........ตัวช้ีวดัที่.............. 

    3.7 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน  
 นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 2 กลยุทธ์ที ่1 มาตรการที ่2 

3.8 อัตลักษณ์นสิิต 5 ก** (บังคับกรอก ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 กรณีที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์บัณฑิต) 
         ไม่มี 

3.9 คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
         ไม่มี 
    3.10 บริการวิชาการ  
         ไม่ม ี
4.  ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 4.1 ลักษณะการด าเนินงาน   โครงการ     การด าเนินงาน 

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

5.  ผู้รับผิดชอบ  
 5.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ   งานวิจัยและบริการวิชาการ ส านักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์   

5.2 ผู้รับผิดชอบ     นางวรรณภา  แตงตุ้ม  โทร 2072 
5.3 ผู้ประสานงาน   นางวรรณภา  แตงตุ้ม  โทร 2072 
5.4 ผู้รายงานผล  นางวรรณภา  แตงตุ้ม  โทร 2072 

 6. หลักการและเหตุผล 
คณะมนุษยศาสตร์ เป็นสถาบันการศึกษา เป็นแหล่งเรียนรู้ทางวิชาการ และมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และมีความเช่ียวชาญ

ทางวิชาการเป็นอย่างดี กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน เป็นการจัดการความรู้ของหน่วยงานที่จะช่วยให้บุคลากร
ภายในหน่วยงานได้รับความรู้ภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว  

งานวิจัยและบริการวิชาการ ได้เล็งเห็นความส าคัญของการจัดเสวนางานวิจัยและบริการวิชาการ เพื่อให้เกิดบรรยากาศของการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ร่วมกัน และเพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการน าองค์ความรู้และประสบการณ์ที่มีอยู่ในตัวบุคคลไป
ถ่ายทอดให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนางานและพัฒนาหน่วยงานหรือองค์กร สร้างแรงจูงใจให้เกิดการน าความรู้ไปต่อยอด สร้างสรรค์งาน
ใหม่ หรือน าเทคนิควิธีการไปปรับใช้และพัฒนาให้งานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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7. วัตถุประสงค ์
1. เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการวิจัยและบริการวิชาการ 

8.  เป้าหมายของโครงการ 
     8.1 เป้าหมายการด าเนินงาน 
เชิงผลผลิต(Output) 1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ด้านการวิจัยและบริการวิชาการ 
เชิงผลลัพธ์(Outcome) 1. ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถน าความรู้มาใช้ประโยชน์ได้ 

 

     8.2. กลุม่เป้าหมาย 
เป้าหมาย จ านวน หน่วยนับ 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 40 คน 
บุคลากรสายวิชาการ 10 คน 
นิสิต 10 คน 
บุคลากรสายสนับสนุน 5 คน 
ผู้สนใจทั่วไป 15 คน 

 

8.3 กิจกรรม/เนื้อหาท่ี/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนินการ (รายกิจกรรม) 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (บาท) 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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. จัดประชมุมอบหมายการด าเนนิงาน 

                          

ขั้นด าเนินการ (D) 
1. ขออนุมตัิด าเนินโครงการ 
2. ด าเนนิโครงการ 

 
 

10,000 

 
 
 

 
 
 

2,000 
  

 
 

2,000 
  

 
 

2,000 
  

 
 

2,000 
ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. สรุปผลการด าเนินโครงการ และ
จัดท ารายงานส่งผลประเมนิตอ่คณะฯ 

             

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)  
1. น าผลการประเมนิมาพัฒนา แก้ไข
ปัญหา และน าไปปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานในครั้งตอ่ๆไป 

             

รวม 10,000 2,000 2,000 2,000 2,000 
  

9. งบประมาณด าเนินการ  
    9.1 แหล่งงบประมาณ 
       งบประมาณรายได้คณะ จ านวน 10,000 บาท  
กองทุนวิจัย แผนงานวิจัย งานวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี ส านักงานเลขานุการคณะ หมวดเงินอุดหนุน โครงการส่งเสริมพัฒนาการ
วิจัย/นวัตกรรม โครงการส่งเสรมิและพัฒนางานวิจัย โครงการเสวนาวิจัยและบริการวิชาการ (NU-มน-01-027) 
    9.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 

1.   ค่าตอบแทนวิทยากร     3,000  บาท 
2.   ค่าอาหาร อาหารว่างและน้ าดื่ม    5,000  บาท 
3.   ค่าวัสดุโครงการ        2,000  บาท  
                  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  10,000    บาท 

       หมายเหตุ  ขอถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ  
 
 
 



10. วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 
ล าดั
บ 

รายการ กิจกรรม 

10.1. วัน เวลา ในการจัดกิจกรรม ระหว่างเดือนตุลาคม 2561 - กันยายน 2562 
10.2 สถานท่ีจัดกิจกรรม คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลยันเรศวร 

 

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

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมที่ 4 
 ปริมาณ - มีผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของเป้าหมายที่ตั้งไว ้    
 คุณภาพ - ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้เพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า 3.51  

- ผู้เข้าร่วมมีความพึงพอใจจากการเข้ารว่มโครงการ ไม่น้อยกวา่
ร้อยละ 80 

   

 

12. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 สกอ.    ตัวช้ีวัดที ่4   สงป.   ตัวช้ีวัดที่.................  EdPEx หมวดที่........ 
 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.................  สมศ.   ตัวช้ีวัดที่.................  

 

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้และประโยชน์จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการวิจัยและบริการวิชาการ และ

สามารถน าความรู้ที่ได้ไปปรับหรือประยุกต์ใช้ในการพัฒนางานวิจัย หรือการบริการวิชาการได้ 
  

หน้าที่ 105 



โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
งานวิจัยและบริการวิชาการ ส านักงานเลขานุการคณะ คณะมนษุยศาสตร์ 

 
1. รหัสโครงการ  NU-มน-01-028    ชื่อโครงการ (ระดับ 2)    โครงการบริการวิชาการ 

ชื่อโครงการ (ระดับ 3)    โครงการบริการวิชาการแก่สังคม 
2.  ความสอดคล้องกับพันธกิจ 

 การผลติบณัฑิต      การวิจัย  
   การบริการวิชาการแกส่ังคม (หลัก)   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
  การบริหารจัดการ (ในกรณีโครงการดังกลา่วไมส่อดคล้องกับพันธกิจ 1-4)  
3.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ 

3.1 แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ 
 3.1.1 ความสอดคล้องกับเป้าหมายรวมของยุทธศาสตร์ชาติ 
   ประเทศชาติมีความมั่นคง ประชาชนมีความสุข 
   มีการยกระดับศักยภาพในหลากหลายมิตเิพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง 
    มีการพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ 
   มีการสรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
   มีการสรา้งการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   มีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม 
 

 3.1.2 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องโดยตรง (เลือกได้เพียง 1 ด้าน) 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพมนุษย์   
   เป้าหมาย.....3........ประเด็น......3.2.6.....ประเด็นการด าเนินการที่ส าคัญ............. 
 

 3.1.3 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องในระดับรอง (เลือกได้มากกว่า 1 ด้าน) 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
 

  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนษุย์   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
 

3.2 แผนระดับที่ 2  
 3.2.1 แผนการปฏิรูประดับประเทศ 11 ด้าน 
   9) แผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม เป้าหมายรวม...................3..................................................................... 
    เรื่องและประเด็นการปฏริูป..........4............เป้าหมาย................1........................กิจกรรม.........1...................... 
    เป้าหมาย.........มีกลไกบรูณาการ..........วิธีการ........1.4........ขัน้ตอน............กลไกและการปรับปรุงกลไก.......... 



  

 3.2.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
   เป้าหมายรวม...........1...................... 
   ยุทธศาสตร์ที่........1.........เป้าหมาย...........1.1.2...........แนวทางการพัฒนา.........1.2.7.3........... 
  

 3.2.3 แผนความมั่นคงแห่งชาติ 
   แผนระดับชาติว่าด้วยความมัน่คงแห่งชาติ.......1....... เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์.........1.1.1............กลยุทธ์.....1.2.3............. 

 

3.3 แผนระดับที่ 3 (หากระบุได้)  
    ตามมติ ครม.วันท่ี 4 ธันวาคม 2560 .................................................................. 

 

    3.4 ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 
   นโยบายการศึกษาและเรียนรู้ การท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 
 3.5 นโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) 
   นโยบายที่ 3 ส่งเสรมิการใหบ้ริการทางวิชาการแก่สังคมให้กว้างขวางและทั่วถึง  
     แผนกลยุทธ์ดา้นการบริการวิชาการ กลยุทธ์ที่.......1.....หลัก.........รอง........... 
     แผนกลยุทธ์ดา้นการบริการสุขภาพ กลยุทธ์ที่ ............หลัก.........รอง........... 
    3.6 นโยบายการบริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร (พ.ศ.2561-2565) โดย ศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา เงารังษี 
          นโยบายที่ 3 ส่งเสริมการให้บริการทางวิชาการแกส่ังคมให้กว้างขวางและทั่วถึง  
     แผนกลยุทธ์ดา้นการบริการวิชาการ กลยุทธ์ที่......1/2...... 
     แผนกลยุทธ์ดา้นการบริการสุขภาพ กลยุทธ์ที่ ............ 
    3.7 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน  

    นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่3 กลยุทธ์ที ่1 มาตรการที่ 2 
3.8 อัตลักษณ์นสิิต 5 ก** (บังคับกรอก ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 กรณีที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์บัณฑิต) 

         ไม่มี 

3.9 คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
         ไม่มี 
    3.10 บริการวิชาการ (กรณีโครงการที่ด าเนินงานตามพันธกจิที่ 3 ด้านบริการวิชาการ) ** 
          มี   

 3.10.1 เป้าหมายตัวช้ีวัด  
เป้าหมายตัวบ่งชี้ เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เชิงเวลา เชิงต้นทุน 

ผลลัพธ์ มีผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 ของเป้าหมายที่ตั้งไว ้
 

1. ผู้เข้าร่วมโครงการไดร้ับความรู้
เพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า 3.51  
2. ผู้เข้าร่วมมีความพึงพอใจจาก 
การเข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80  

  

ผลผลติ จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
เป้าหมายทีต่ั้งไว ้

1. ความรู้ที่ไดร้ับจากการเข้าร่วม
โครงการเพิม่ขึ้น ไม่น้อยกว่า 3.51 
2. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ ไม่น้อยกว่า 3.51  

  

 

3.10.2 การบูรณาการโครงการบริการวิชาการแก่สังคม เข้ากับการเรียนการสอนและการวิจัย 
 ร้อยละความพึงพอใจจากผลกระทบและความคุม้ค่าของการด าเนินโครงการ ............................................. 



 จ านวนหน่วยงานหรือชุมชนที่น าผลการด าเนินงานไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ........... หน่วยงานหรือชุมชน      ระบุช่ือ
หน่วยงานหรือชุมชน ........................................ 

3.10.3 การติดตามผลการประเมนิผลส าเร็จและการบรูณาการทางบริการวิชาการ 
 น าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารของคณะ เพื่อวางแผนปรับปรุงการบูรณาการด้านการบริการวิชาการแก่สังคม   

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

4.2 ภายใต้แผนงาน............................................................................................................................................. 
4.3 ลักษณะโครงการ     โครงการที่ใช้งบประมาณ   โครงการทีไ่ม่ใช้งบประมาณ 
4.4 วิธีการด าเนินงาน   ด าเนนิการเอง     จัดจ้าง 
4.5 รหัส GFMIS ของโครงการ(ถ้ามี) – ไมม่ี - 

5. แผนการน าไปใช้ประโยชน ์ 
1. สามารถน าความรู้ที่ได้จากการบริการวิชาการไปบูรณาการกับการเรียนการสอน และ/หรือน าไปบูรณาการกับการวิจัยได้ 

   2. สามารถน าความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาตนเอง/พัฒนางาน/พัฒนาหน่วยงาน/หรือน าไปต่อยอดเป็นองค์ความรู้ใหม่ หรือ
ถ่ายทอดต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา 
6.  ผู้รับผิดชอบ  
 6.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ   งานวิจัยและบริการวิชาการ ส านักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์   

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

 7. หลักการและเหตุผล 
การบริการทางวิชาการเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาสังคม เป็นพันธกิจด้านการบริการวิชาการของคณะมนุษยศาสตร์  โดยมี

เป้าประสงค์เพื่อจัดใหบ้ริการทางวิชาการใหแ้ก่หน่วยงานท้ังในและนอกมหาวิทยาลัย และเป็นที่พ่ึงทางวิชาการแก่สังคม  
งานวิจัยและบริการวิชาการ ได้เล็งเห็นความส าคัญของการให้บริการวิชาการแก่สังคม เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมและพัฒนา

ความรู้ทางวิชาการ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางาน พัฒนาหน่วยงาน หรือพัฒนาองค์ความรู้เพื่อประโยชน์ทางการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพ 
8. วัตถุประสงค ์

1.  เพื่อให้ความรู้และพัฒนาทักษะความรู้ทางวิชาการทางด้านภาษา วรรณคดี คติชนวิทยา ดนตรีและนาฏศลิป์ 
2.  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการน าความรูไ้ปใช้ประโยชน์และต่อยอดทางการศึกษา พัฒนางาน หรือพัฒนาหน่วยงาน/องค์กร 

9.  เป้าหมายของโครงการ 
     9.1 เป้าหมายการด าเนินงาน 
เชิงผลผลิต(Output) 1. ผู้เข้าร่วมไดร้ับความรู้และพัฒนาทักษะความรู้ทางวิชาการทางด้านภาษา วรรณคดี คติชน

วิทยา ดนตรีและนาฏศิลป ์
2. สามารถน าความรูไ้ปใช้ประโยชน์และต่อยอดทางการศึกษา พัฒนางาน หรือพัฒนา
หน่วยงาน/องค์กร 

เชิงผลลัพธ์(Outcome) 1. ผู้เข้าร่วมมีทักษะและความรูส้ามารถน าไปใช้ในการประกอบอาชีพ พัฒนาตนเองหรือ
หน่วยงานได ้

 

9.2. กลุ่มเป้าหมาย 
เป้าหมาย จ านวน หน่วยนับ 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 100 คน 
บุคลากรสายวิชาการ/สายสนับสนนุ 35 คน 
นิสิต 15 คน 
ศิษย์เก่า 5 คน 
ผู้สนใจทั่วไป 45 คน 



9.3 กิจกรรม/เนื้อหาท่ี/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนินการ (รายกิจกรรม) 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (บาท) 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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. จัดประชมุมอบหมายการด าเนนิงาน 

             

ขั้นด าเนินการ (D) 
1. ขออนุมตัิด าเนินโครงการ 
2. ด าเนนิโครงการ 

 
 

60,000 

 
 
 

 
 
 

15,000 
  

 
 

15,000 
  

 
 

15,000 
  

 
 

15,000 
ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. สรุปผลการด าเนินโครงการ และ
จัดท ารายงานส่งผลประเมนิตอ่คณะฯ 

             

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)  
1. น าผลการประเมนิมาพัฒนา แก้ไข
ปัญหา และน าไปปรับใช้ในการ
ปฎิบัติงานในครั้งตอ่ๆไป 

             

รวม  60,000  15,000  15,000  15,000  15,000 
 

10. งบประมาณด าเนินการ  
    10.1 แหล่งงบประมาณ 
       งบประมาณรายได้คณะ จ านวน 60,000 บาท  
กองทุนบริการวิชาการ แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม งานบริการวิชาการแก่ชุมชน ส านักงานเลขานุการคณะ หมวดเงินอุดหนุน โครงการ
บริการวิชาการแก่สังคม โครงการบริการวิชาการ โครงการบริการวิชาการแกส่ังคม (NU-มน-01-028) 
    10.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 

1.  ค่าตอบแทนวิทยากร         5,000 บาท 
2.  ค่าอาหาร อาหารว่างและน้ าดืม่   30,000 บาท 
3.  ค่าวัสดุโครงการ        2,500 บาท  
4.  ค่าถ่ายเอกสาร      2,500  บาท 
5.  ค่าจ้างเหมาจัดสถานท่ี      5,000 บาท 
6.  ค่าจ้างท าไวนิว    10,000 บาท 
7.  ค่าจ้างปริ้นท์ส ี      5,000 บาท 

   รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น            60,000  บาท 
หมายเหตุ  ขอถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ  

11.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 
ล าดับ รายการ กิจกรรม 
10.1. วัน เวลา ในการจัดกิจกรรม ระหว่างเดือนตุลาคม 2561 - กันยายน 2562 
10.2 สถานท่ีจัดกิจกรรม มหาวิทยาลยันเรศวร และหน่วยงานภายในจังหวัดพิษณโุลก  

  

12. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPIs) 

ประเภท 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ (KPI) 

กิจกรรมที่ 1  กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมที่ 4 
 ปริมาณ -  มีการด าเนินโครงการอย่างน้อย 2 ครั้งต่อปีงบประมาณ    
 คุณภาพ - ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า 3.51ขึ้นไป 

- ผู้เข้าร่วมโครงการไดร้ับความรู้จากการเข้าร่วมโครงการ ในระดับ ดี 
   

 



 
13. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 

 สกอ.    ตัวช้ีวัดที ่3.1   สงป.   ตัวช้ีวัดที่.................  EdPEx หมวดที่........ 
 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.................  สมศ.   ตัวช้ีวัดที่.................  

14. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1.  ผู้เข้าร่วมฯ ได้รับความรู้และประโยชน์จากการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาทักษะทางวิชาการด้านภาษา วรรณคดี คติชนวิทยา ดนตรี

และนาฏศิลป์ 
2.  ผู้เข้าร่วมฯ สามารถการน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์หรือน าไปถ่ายทอดต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา พัฒนางาน หรือ

พัฒนาหน่วยงานได ้
3.  มีการด าเนินงานด้านการบริการทางวิชาการแก่สังคม ตามแผนงานและพันธกิจของคณะและมหาวทิยาลัย  

 

  



โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
งานวิจัยและบริการวิชาการ ส านักงานเลขานุการคณะ คณะมนษุยศาสตร์ 

1. รหัสโครงการ  NU-มน-01-029    ชื่อโครงการ (ระดับ 2)    โครงการบริการวิชาการ 
ชื่อโครงการ (ระดับ 3)    โครงการบริการวิชาการ 

2.  ความสอดคล้องกับพันธกิจ 
 การผลติบณัฑิต      การวิจัย  

   การบริการวิชาการแกส่ังคม (หลัก)   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
  การบริหารจัดการ (ในกรณีโครงการดังกลา่วไมส่อดคล้องกับพันธกิจ 1-4)  
3.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ 

3.1 แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ 
 3.1.1 ความสอดคล้องกับเป้าหมายรวมของยุทธศาสตร์ชาติ 
   ประเทศชาติมีความมั่นคง ประชาชนมีความสุข 
   มีการยกระดับศักยภาพในหลากหลายมิตเิพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง 
    มีการพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ 
   มีการสรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
   มีการสรา้งการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   มีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม 
 

 3.1.2 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องโดยตรง (เลือกได้เพียง 1 ด้าน) 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพมนุษย์   
   เป้าหมาย.....3........ประเด็น......3.2.6.....ประเด็นการด าเนินการที่ส าคัญ............. 
 

 3.1.3 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องในระดับรอง (เลือกได้มากกว่า 1 ด้าน) 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
 

  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนษุย์   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
 

3.2 แผนระดับที่ 2  
 3.2.1 แผนการปฏิรูประดับประเทศ 11 ด้าน 
   9) แผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม เป้าหมายรวม...................3..................................................................... 
    เรื่องและประเด็นการปฏริูป..........4............เป้าหมาย................1........................กิจกรรม.........1...................... 
    เป้าหมาย.........มีกลไกบรูณาการ..........วิธีการ........1.4........ขัน้ตอน............กลไกและการปรับปรุงกลไก.......... 
  



 3.2.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
   เป้าหมายรวม...........1...................... 
   ยุทธศาสตร์ที่........1.........เป้าหมาย...........1.1.2...........แนวทางการพัฒนา.........1.2.7.3........... 
  

 3.2.3 แผนความมั่นคงแห่งชาติ 
   แผนระดับชาติว่าด้วยความมัน่คงแห่งชาติ.......1....... เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์.........1.1.1............กลยุทธ์.....1.2.3............. 

 

3.3 แผนระดับที่ 3 (หากระบุได้)  
    ตามมติ ครม.วันท่ี 4 ธันวาคม 2560 .................................................................. 

 

    3.4 ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 
   นโยบายการศึกษาและเรียนรู้ การท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 
 3.5 นโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) 
   นโยบายที่ 3 ส่งเสรมิการใหบ้ริการทางวิชาการแก่สังคมให้กว้างขวางและทั่วถึง  
     แผนกลยุทธ์ดา้นการบริการวิชาการ กลยุทธ์ที่.......1.....หลัก.........รอง........... 
     แผนกลยุทธ์ดา้นการบริการสุขภาพ กลยุทธ์ที่ ............หลัก.........รอง........... 
    3.6 นโยบายการบริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร (พ.ศ.2561-2565) โดย ศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา เงารังษี 
          นโยบายที่ 3 ส่งเสริมการให้บริการทางวิชาการแกส่ังคมให้กว้างขวางและทั่วถึง  
     แผนกลยุทธ์ดา้นการบริการวิชาการ กลยุทธ์ที่......1/2...... 
     แผนกลยุทธ์ดา้นการบริการสุขภาพ กลยุทธ์ที่ ............ 
    3.7 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน  
 นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 3 กลยุทธ์ที ่1 มาตรการที ่2 

3.8 อัตลักษณ์นสิิต 5 ก** (บังคับกรอก ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 กรณีที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์บัณฑิต) 
         ไม่มี 
    3.9 คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
         ไม่มี 
    3.10 บริการวิชาการ (กรณีโครงการที่ด าเนินงานตามพันธกจิที่ 3 ด้านบริการวิชาการ) ** 

 3.10.1 เป้าหมายตัวช้ีวัด  
เป้าหมายตัวบ่งชี้ เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เชิงเวลา เชิงต้นทุน 

ผลลัพธ์ มีผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 ของเป้าหมายที่ตั้งไว ้
 

1. ผู้เข้าร่วมโครงการไดร้ับความรู้
เพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า 3.51  
2. ผู้เข้าร่วมมีความพึงพอใจจาก 
การเข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80  

  

ผลผลติ จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
เป้าหมายทีต่ั้งไว ้

1. ความรู้ที่ไดร้ับจากการเข้าร่วม
โครงการเพิม่ขึ้น ไม่น้อยกว่า 3.51 
2. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ ไม่น้อยกว่า 3.51  

  

3.10.2 การบูรณาการโครงการบริการวิชาการแก่สังคม เข้ากับการเรียนการสอนและการวิจัย 
 ร้อยละความพึงพอใจจากผลกระทบและความคุม้ค่าของการด าเนินโครงการ ............................................. 
 จ านวนหน่วยงานหรือชุมชนที่น าผลการด าเนินงานไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ........... หน่วยงานหรือชุมชน ระบุชื่อ

หน่วยงานหรือชุมชน ........................................ 
3.10.3 การติดตามผลการประเมนิผลส าเร็จและการบรูณาการทางบริการวิชาการ 

 น าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารของคณะ เพื่อวางแผนปรับปรุงการบูรณาการด้านการบริการวิชาการแก่สังคม   



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

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

5. แผนการน าไปใช้ประโยชน ์ 
1. ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถน าความรู้ที่ไดร้ับไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน หรือใช้ในการท างานในแต่ละวันได้อย่างมีประสิทธภาพ 

อาทิ โครงการอบรมภาษาต่างประเทศ หรือโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพด้านดนตรีหรือศิลปะการแสดง เป็นต้น 
2. ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถน าผลที่ได้จากการเข้าร่วมโครงการ ไปต่อยอดในการศึกษา หรือการท างานได้เป็นอย่างดี อาทิ โครงการ

สอบวัดระดับภาษาต่างประเทศต่างๆ เป็นต้น 
3. อาจารย์ผู้ควบคุม หรืออาจารย์ผู้ร่วมรับผิดชอบโครงการ สามารถน าองค์ความรู้จากการจัดโครงการมาปรับใช้ในการเรียนการ

สอนให้มีประสิทธิภาพ และแก้ไขปัญหาด้านทักษะในรายวิชาเอกได้ตรงจุดยิ่งขึ้น ในกรณีที่โครงการบริการวิชาการนั้นๆ มีนิสิตร่วมท า
กิจกรรมต่างๆด้วย อาทิ โครงการค่ายภาษาและวัฒนธรรมต่างประเทศ เป็นต้น 
6.  ผู้รับผิดชอบ  
 6.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ   งานวิจัยและบริการวิชาการ ส านักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์   

6.2 ผู้รับผิดชอบ     นางสาวมณีนุช  ประกรรษวัต  โทร 2072 
6.3 ผู้ประสานงาน   นางสาวมณีนุช  ประกรรษวัต  โทร 2072 
6.4 ผู้รายงานผล  นางสาวมณีนุช  ประกรรษวัต  โทร 2072 

7. หลักการและเหตุผล 
คณะมนุษยศาสตร์เป็นแหล่งให้บริการทางวิชาการที่หลากหลาย อีกทั้งยังมีการจัดท าโครงการความร่วมมือทางวิชาการกับ

สถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศในการจัดการเรียนการสอน การแลกเปลี่ยนนิสิตนักศึกษา รวมถึงการจัดกิจกรรมอบรมด้าน
มนุษยศาสตร์แก่ชาวไทยและชาวต่างประเทศ การประยุกต์องค์ความรู้ และผลงานวิจัย ตลอดจนการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อ
ใช้ในการบริการวิชาการแก่สังคม การอ านวยความสะดวกในการเป็นศูนย์สอบวัดระดับภาษาต่างประเทศ  

งานวิจัยและบริการวิชาการ ได้เล็งเห็นความส าคัญของการจัดโครงการบริการวิชาการสู่สังคม ทั้งนี้ก็เพ่ือให้ได้โครงการบริการทาง
วิชาการด้านมนุษยศาสตร์ที่ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน ซึ่งจะน าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาด้าน
การศึกษา และเป็นที่พ่ึงทางปัญญาของท้องถิ่นอย่างแท้จริง 
8. วัตถุประสงค ์

1.  เพื่อจัดให้มีการบริการวิชาการเพื่อน าไปสู่การปฏิบตัิให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชน 
9.  เป้าหมายของโครงการ 
    9.1 เป้าหมายการด าเนินงาน 
เชิงผลผลิต(Output) 1. ชุมชนได้รับการบริการวิชาการที่เป็นประโยชน์จากคณะฯ  
เชิงผลลัพธ์(Outcome) 1. การบริการวิชาการสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน 

 

9.2. กลุ่มเป้าหมาย 
เป้าหมาย จ านวน หน่วยนับ 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 100 คน 
บุคลากรสายวิชาการ 20 คน 
นิสิต 50 คน 
ศิษย์เก่า 10 คน 
ผู้ที่สนใจ/บคุลากรภายนอก/ผูร้ับบริการ 20 คน 

 
 



9.3 กิจกรรม/เนื้อหาท่ี/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนินการ (รายกิจกรรม) 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (บาท) 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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. จัดประชมุมอบหมายการด าเนนิงาน 

             

ขั้นด าเนินการ (D) 
1. ขออนุมตัิด าเนินโครงการ 
2. ด าเนนิโครงการ 

 
 

40,000 

 
 
 

 
 
 

10,000 
  

 
 

10,000 
  

 
 

10,000 
  

 
 

10,000 

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. สรุปผลการด าเนินโครงการ และ
จัดท ารายงานส่งผลประเมนิตอ่คณะฯ 

             

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)  
1. น าผลการประเมนิมาพัฒนา แก้ไข
ปัญหา และน าไปปรับใช้ในการ
ปฎิบัติงานในครั้งตอ่ๆไป 

             

รวม  40,000  10,000 10,000 10,000 10,000 
 

10. งบประมาณด าเนินการ  
   10.1 แหล่งงบประมาณ 
       งบประมาณรายได้คณะ จ านวน 40,000 บาท  
กองทุนบริการวิชาการ แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม งานบริการวิชาการแก่ชุมชน ส านักงานเลขานุการคณะ หมวดเงินอุดหนุน โครงการ
บริการวิชาการแก่สังคม โครงการบริการวิชาการ โครงการบริการวิชาการ (NU-มน-01-029) 
    9.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 

1.  ค่าเอกสารประชาสัมพันธ์    15,000  บาท 
2.  ค่าจัดส่งไปรษณีย์      5,000  บาท 
3.  ค่าวัสดุโครงการ      10,000 บาท 
4.  ค่าถ่ายเอกสาร     10,000 บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น              40,000    บาท  
         หมายเหตุ  ขอถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ  
11. วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 

ล าดับ รายการ กิจกรรม 
10.1. วัน เวลา ในการจัดกิจกรรม ระหว่างเดือนตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 
10.2 สถานท่ีจัดกิจกรรม มหาวิทยาลยันเรศวร จังหวัดพิษณุโลก หรือตามทีผู่้ขอใช้บริการร้องขอ 

 

12. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPIs) 

ประเภท 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ (KPI) 

กิจกรรมที่ 1  กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมที่ 4 
 ปริมาณ - มีการด าเนินโครงการอย่างน้อย 2 ครั้งต่อปีงบประมาณ    
 คุณภาพ - ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า 3.51ขึ้นไป 

- ผู้เข้าร่วมโครงการไดร้ับความรู้จากการเข้าร่วมโครงการ ในระดับด ี
   

 
13. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 

 สกอ.    ตัวช้ีวัดที ่5   สงป.   ตัวช้ีวัดที่.................  EdPEx หมวดที่........ 
 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.................  สมศ.   ตัวช้ีวัดที่.................  



14. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
     1. คณะฯ มีเครือข่ายความร่วมมือด้านบริการวิชาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนร่วมกับองค์กรทั้งหน่วยงานภายใน ภายนอก 
และต่างประเทศ  

2. ชุมชน/ผู้เข้าร่วมโครงการ สามารถน าความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการของคณะฯ ไปใช้ปฏิบัติให้เกิด
ประโยชน์ต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
  



โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
งานวิจัยและบริการวิชาการ ส านักงานเลขานุการคณะ คณะมนษุยศาสตร์ 

 
1. รหัสโครงการ  NU-มน-01-030    ชื่อโครงการ (ระดับ 2)    โครงการวารสารมนุษยศาสตร์  
    ชื่อโครงการ (ระดับ 3)    โครงการจัดท าวารสารมนุษยศาสตร์  
2.  ความสอดคล้องกับพันธกิจ 

 การผลติบณัฑิต      การวิจัย  
   การบริการวิชาการแกส่ังคม (หลัก)   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
  การบริหารจัดการ (ในกรณีโครงการดังกลา่วไมส่อดคล้องกับพันธกิจ 1-4)  
3.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ 

3.1 แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ 
 3.1.1 ความสอดคล้องกับเป้าหมายรวมของยุทธศาสตร์ชาติ 
   ประเทศชาติมีความมั่นคง ประชาชนมีความสุข 
   มีการยกระดับศักยภาพในหลากหลายมิตเิพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง 
    มีการพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ 
   มีการสรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
   มีการสรา้งการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   มีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม 
 

 3.1.2 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องโดยตรง (เลือกได้เพียง 1 ด้าน) 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพมนุษย์   
   เป้าหมาย.....3........ประเด็น......3.2.6.....ประเด็นการด าเนินการที่ส าคัญ............. 
 

 3.1.3 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องในระดับรอง (เลือกได้มากกว่า 1 ด้าน) 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
 

  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนษุย์   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
 

3.2 แผนระดับที่ 2  
 3.2.1 แผนการปฏิรูประดับประเทศ 11 ด้าน 
   9) แผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม เป้าหมายรวม...................3..................................................................... 
    เรื่องและประเด็นการปฏริูป..........4............เป้าหมาย................1........................กิจกรรม.........1...................... 
    เป้าหมาย.........มีกลไกบรูณาการ..........วิธีการ........1.4........ขัน้ตอน............กลไกและการปรับปรุงกลไก.......... 



  

 3.2.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
   เป้าหมายรวม...........1...................... 
   ยุทธศาสตร์ที่........1.........เป้าหมาย...........1.1.2...........แนวทางการพัฒนา.........1.2.7.3........... 
  

 3.2.3 แผนความมั่นคงแห่งชาติ 
   แผนระดับชาติว่าด้วยความมัน่คงแห่งชาติ.......1....... เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์.........1.1.1............กลยุทธ์.....1.2.3............. 

 

3.3 แผนระดับที่ 3 (หากระบุได้)  
    ตามมติ ครม.วันท่ี 4 ธันวาคม 2560 .................................................................. 

 

    3.4 ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 
   นโยบายการศึกษาและเรียนรู้ การท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 
 3.5 นโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) 
   นโยบายที่ 3 ส่งเสรมิการใหบ้ริการทางวิชาการแก่สังคมให้กว้างขวางและทั่วถึง  
     แผนกลยุทธ์ดา้นการบริการวิชาการ กลยุทธ์ที่.......1.....หลัก.........รอง........... 
     แผนกลยุทธ์ดา้นการบริการสุขภาพ กลยุทธ์ที่ ............หลัก.........รอง........... 
    3.6 นโยบายการบริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร (พ.ศ.2561-2565) โดย ศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา เงารังษี 
          นโยบายที่ 3 ส่งเสริมการให้บริการทางวิชาการแกส่ังคมให้กว้างขวางและทั่วถึง  
     แผนกลยุทธ์ดา้นการบริการวิชาการ กลยุทธ์ที่......1/2...... 
     แผนกลยุทธ์ดา้นการบริการสุขภาพ กลยุทธ์ที่ ............ 
    3.7 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน  

    นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่2 กลยุทธ์ที ่4 มาตรการที่ 2 
    3.8 อัตลักษณ์นิสิต 5 ก** (บงัคับกรอก ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 กรณีที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์บัณฑิต) 
         ไม่มี 
    3.9 คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
         ไม่ม ี
    3.10 บริการวิชาการ  
         มี 
4.  ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 4.1 ลักษณะการด าเนินงาน   โครงการ     การด าเนินงาน 

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

5. แผนการน าไปใช้ประโยชน ์ 
  1. เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ และผลงานวิจัยให้แก่บุคคลภายนอกสถาบันได้ใช้ประโยชน์ในส่วนของผู้เข้าร่วมโครงการ 
  2. ผู้เขียนผลงานสามารถน าผลงานวิชาการ ผลงานวิจัยของตนเองที่ได้จากการตีพิมพ์ในวารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

น าไปต่อยอดในการท าผลงานอื่นๆ ได้ 
6.  ผู้รับผิดชอบ  
 6.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ   งานวิจัยและบริการวิชาการ ส านักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์   

6.2 ผู้รับผิดชอบ     นางสาวเรือนขวัญ  อนันตวงศ ์ โทร. 2094 
6.3 ผู้ประสานงาน   นางสาวเรือนขวัญ  อนันตวงศ ์ โทร. 2094 
6.4 ผู้รายงานผล  นางสาวเรือนขวัญ  อนันตวงศ ์ โทร. 2094 



 
 

7. หลักการและเหตุผล 
มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่เป็นศูนย์รวมความรู้หลักในเขตภาคเหนือตอนล่าง คณะมนุษยศาสตร์    

ซึ่งเป็นคณะหนึ่งในมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของบทบาทดังกล่าว จึงสนับสนุนและเปิดโอกาสให้คณาจารย์รวมถึงนิสิต
ในคณะผลิตผลงานวิชาการและรวบรวมเผยแพร่สู่สาธารณชนในรูปแบบของการตีพิมพ์ลงวารสารวิชาการ ซึ่งจะเป็นการเผยแพร่ความรู้ทาง
วิชาการด้านมนุษยศาสตร์ไปยังบุคคลที่สนใจ ตลอดจนเปิดโอกาสให้นักวิชาการภายนอกได้น าผลงานมาตีพิมพ์ในวารสารด้วย 
8. วัตถุประสงค ์

1.  เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการและงานวิจัยของอาจารย์และนิสติ คณะมนุษยศาสตร์ รวมถึงนักวิชาการภายนอกสถาบัน 
9.  เป้าหมายของโครงการ 
     9.1 เป้าหมายการด าเนินงาน 
เชิงผลผลิต(Output) 1. มีวารสารเผยแพรผ่ลงานวิชาการและงานวิจยัของอาจารย์และนิสติ คณะมนุษยศาสตร์ 
เชิงผลลัพธ์(Outcome) 1. บุคคลภายนอกไดร้ับทราบเกีย่วกับผลงานวิชาการและงานวิจัยของอาจารย์และนสิิต      

คณะมนุษยศาสตร ์
 

     9.2. กลุม่เป้าหมาย 
เป้าหมาย จ านวน หน่วยนับ 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 3 ฉบับ 
วารสาร 3 ฉบับ 

 

9.3 กิจกรรม/เนื้อหาท่ี/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนินการ (รายกิจกรรม) 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (บาท) 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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. จัดประชมุมอบหมายการด าเนนิงาน 

             

ขั้นด าเนินการ (D) 
1. ขออนุมตัิด าเนินโครงการ 
2. ด าเนนิโครงการ 

 
 

60,000 

 
 
 

  
 
 

20,000 
   

 
 

20,000 
   

 
 

20,000 
ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. สรุปผลการด าเนินโครงการ และ
จัดท ารายงานส่งผลประเมนิตอ่คณะฯ 

             

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)  
1. น าผลการประเมนิมาพัฒนา แก้ไข
ปัญหา และน าไปปรับใช้ในการ
ปฎิบัติงานในครั้งตอ่ๆไป 

             

รวม  60,000   20,000 20,000 20,000 
 

10. งบประมาณด าเนินการ  
    10.1 แหล่งงบประมาณ 
       งบประมาณรายได้คณะ จ านวน 60,000 บาท  
กองทุนบริการวิชาการ แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม งานบริการวิชาการแก่ชุมชน ส านักงานเลขานุการคณะ หมวดเงินอุดหนุน โครงการ
บริการวิชาการแก่สังคม โครงการวารสารมนุษยศาสตร์ โครงการจัดท าวารสารมนุษยศาสตร์ (NU-มน-01-030) 
    10.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 

1.  ค่าตอบแทนการอ่านบทความ     56,000  บาท 
2.  ค่าตอบแทนผู้เขียนบทความส าหรับวารสารมนุษยศาสตร์ฯ      4,000  บาท       



   รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น                60,000   บาท 
หมายเหตุ  ขอถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ  

11.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 
ล าดับ รายการ กิจกรรม 
10.1. วัน เวลา ในการจัดกิจกรรม ระหว่างวันท่ี 1 ตุลาคม 2561 ถึง วันท่ี 30 กันยายน 2562 
10.2 สถานท่ีจัดกิจกรรม คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลยันเรศวร 

 

12. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPIs) 

ประเภท 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ (KPI) 

กิจกรรมที่ 1  กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมที่ 4 
 ปริมาณ - มีการเผยแพร่วารสารปีละ 3 ฉบบั    
 คุณภาพ - วารสารต้องปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล TCI    
 เวลา - มีการด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด    
 ต้นทุน - ใช้งบประมาณไม่เกิน 60,000 บาท    

 

13. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 สกอ.    ตัวช้ีวัดที ่2.3/3.1  สงป.   ตัวช้ีวัดที่.................  EdPEx หมวดที่........ 
 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.................  สมศ.   ตัวช้ีวัดที่.................  

14. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1.  อาจารย์และนิสิต คณะมนุษยศาสตร์ ได้มีโอกาสน าผลงานทางวิชาการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่ได้รับการยอมรับ 
2.  คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นท่ีรู้จักสู่สาธารณชนมากยิ่งข้ึน 



โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
งานกิจการนสิิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ส านักงานเลขานกุาร คณะมนุษยศาสตร์ 

 
1. รหัสโครงการ  NU-มน-01-031    ชื่อโครงการ (ระดับ 2)    โครงการส่งเสริมด้านวิชาการและทักษะชีวิต 

ชื่อโครงการ (ระดับ 3)    โครงการส่งเสริมด้านวิชาการและทักษะชีวิต 
กิจกรรม ปฐมนิเทศนสิิตใหม ่

2.  ความสอดคล้องกับพันธกิจ 
      การผลิตบณัฑติ (รอง)        การวิจัย 
     การบริการวิชาการแก่สังคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
      การบริหารจัดการ(ในกรณีโครงการดังกลา่วไมส่อดคล้องกับพันธกิจ 1-4) (หลัก) 
3.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ 

3.1 แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ 
 3.1.1 ความสอดคล้องกับเป้าหมายรวมของยุทธศาสตร์ชาติ 
   ประเทศชาติมีความมั่นคง ประชาชนมีความสุข 
   มีการยกระดับศักยภาพในหลากหลายมิตเิพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง 
   มีการพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ 
   มีการสรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
   มีการสรา้งการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   มีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม 
 3.1.2 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องโดยตรง (เลือกได้เพียง 1 ด้าน) 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพมนุษย์   
   เป้าหมาย.......3.1.....ประเด็น......3.2.2.....ประเด็นการด าเนินการที่ส าคัญ............. 
 3.1.3 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องในระดับรอง (เลือกได้มากกว่า 1 ด้าน) 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนษุย์   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
 

3.2 แผนระดับที่ 2  
 3.2.1 แผนการปฏิรูประดับประเทศ 11 ด้าน 
   5) แผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ เปา้หมายรวม.................................................................................. 
    เรื่องและประเด็นการปฏริูป..อุตสาหกรรมการศึกษา..เป้าหมายหรอืผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธ์ิ....1/2..... 
    ขั้นตอนการด าเนินงาน.....................1..............เป้าหมาย................1.1.1.................ขัน้ตอน.................................. 
 3.2.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
   เป้าหมายรวม..............1................... 



   ยุทธศาสตร์ที่.......1..........เป้าหมาย..........1.1.2............แนวทางการพัฒนา........1.2.2........... 
  

 3.2.3 แผนความมั่นคงแห่งชาติ 
   แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ.............. เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์.....................กลยทุธ์..................... 

3.3 แผนระดับที่ 3 (หากระบุได้)  
    ตามมติ ครม.วันท่ี 4 ธันวาคม 2560 .................................................................. 

    3.4 ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 
   นโยบายการศึกษาและเรียนรู้ การท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 
 3.5 นโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) 
   นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ  
   แผนกลยุทธ์ดา้นการผลติบัณฑติ  กลยุทธ์ที่......3..... (หลัก) 
       3.6 นโยบายการบริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร (พ.ศ.2561-2565) โดย ศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา เงารังษี 

   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบณัฑิตใหม้ีคุณภาพ และสอดคล้องกับความต้องการของประเทศเพื่อสร้างขีดความสามารถใน
การแข่งขัน กลยุทธ์ที่......1.4......แนวทางการขบัเคลื่อนที่.........1.4.1.............ตัวช้ีวดัที่.............. 
3.7 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน  
 นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่.....1.......กลยุทธ์ที่......1/4......มาตรการที่.....1/3/4/5/6........  

3.8 อัตลักษณ์นสิิต 5 ก** (บังคับกรอก ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 กรณีที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์บัณฑิต) 
        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 

 

3.9 คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
ด้าน ตัวชี้วัด 

 ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 

 มีความซื่อสตัย์สจุริต 
 มีระเบยีบวินัย 
 ตรงต่อเวลา 
 มีความเสยีสละและเห็นต่อประโยชน์ส่วนรวม 



ด้าน ตัวชี้วัด 
 มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
 เคารพกฎเกณฑ์ ระเบียบขององค์กร/หน่วยงาน 
 มีความอดทนต่อสภาวะแวดลอ้ม 
 มีความขยันหมั่นเพียรในการเรียน 

 ด้านความรู ้  มีความรู้ในหลักวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงกับหน้าที่การงาน 
 มีความเข้าใจขั้นตอนและวิธีการในการปฏิบตัิงานในหน้าท่ี 
 มีความรู้ในระดับท่ีสามารถปฏิบัติงานให้บรรลุเปา้หมายอย่างมปีระสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
 มีความสามารถน าความรูม้าประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานอย่างสร้างสรรค์ 
 เป็นผู้แสวงหาความรู้เพิม่เตมิอย่างต่อเนื่อง 
 มีความเช่ียวชาญในสาขาวิชาชีพ 

 ด้านทักษะทาง
ปัญญา 

 มีความสามารถในการรวบรวมข้อมูล แนวคิด และประเมินข้อมลูต่างๆ ได้ 
 มีความสามารถในการวเิคราะห์และแกไ้ขปัญหาในการปฏิบตัิงาน 
 กล้าแสดงความคิดเห็นอย่างเหมาะสม 
 มีความคิดริเริม่สร้างสรรคส์ิ่งใหม่ๆ  
 มีการวางแผนและสามารถปฏบิัติงานไดส้ าเร็จตามก าหนดเวลา 
 มีความสามารถน าเสนอข้อมลูและแนวคิดเพื่อใช้ในการตัดสินใจ 
 มีความมุ่งมั่นท างานให้ประสบความส าเร็จตามเปา้หมาย 
 มีความสามารถในการแก้ปญัหาส่วนตัว 
 มีทัศนคติเชิงบวกต่องานท่ีท า 

 ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

 มีความสามารถปรับตัวให้เข้ากับเพื่อนร่วมงาน 
 มีความสามารถในการติดต่อสือ่สารระหว่างบุคคล 
 มีความสามารถในการท างานเป็นทีม 
 มีความรับผิดชอบในงานท่ีได้รบัมอบหมาย 
 มีความสามารถในการแสดงภาวะความเป็นผู้น าในการท างาน 
 ยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ื่น 
 มีความสามารถในการประเมนิการท างานและปรับปรุงงานของตนเอง 
 มีความเข้าใจตนเองและผู้อื่น 

 ด้านทักษะการ
วิเคราะหเ์ชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 มีทักษะในการวิเคราะห์และจดัการข้อมลูเชิงตัวเลข 
 มีความสามารถในการสื่อสารการใช้ภาษาไทย 
 มีความสามารถในการสื่อสารการใช้ภาษาอังกฤษ 
 มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศในการปฏิบัติงาน 

 

3.10 ค่านิยมหลักของคณะ 
 H Hardworking ความขยัน 
 U Unity ความสามัคค ี
 M Morality ความมีศลีธรรม 
 A Aspiration ความใฝ่ฝัน ความมุ่งมั่น 
 N Novelty ความมีนวัตกรรม 
 I Integrity ความซื่อตรง 
 T Teamwork การท างานเป็นทีม 



 I Intellect ความเป็นปัญญาชน 
 E Empathy ความเข้าอกเข้าใจผู้อื่น 
 S Social Responsibility ความรับผิดชอบต่อสังคม 

    3.11 บริการวิชาการ  
         ไม่ม ี
4.  ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 4.1 ลักษณะการด าเนินงาน   โครงการ     การด าเนินงาน 

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

 

5.  ผู้รับผิดชอบ  
 5.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ   งานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพนัธ์ ส านักงานเลขานุการคณะมนษุยศาสตร์   

5.2 ผู้รับผิดชอบ     นายณัฏฐพัชร์  วรกลุวรรธนะ        โทร  2021 
5.3 ผู้ประสานงาน   นายณัฏฐพัชร์  วรกลุวรรธนะ        โทร  2021 
5.4 ผู้รายงานผล  นายณัฏฐพัชร์  วรกลุวรรธนะ        โทร  2021 

 6. หลักการและเหตุผล 
หน่วยกิจกรรมและพัฒนานิสิต ด าเนินการให้ค าปรึกษาแนะน า รวมถึงการก ากับ ดู แลและให้ความช่วยเหลือนิสิตในการจัดท า

โครงการ/กิจกรรมนิสิต และจัดท าโครงการ/กิจกรรมพัฒนานิสิต เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์และพัฒนานิสิตให้เป็นบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ รวมทั้งเผยแพร่ชื่อเสียง ความสามารถ และผลงานกิจกรรมของนิสิตให้ครบถ้วนครอบคลุมด้วยกิจกรรมพัฒนานิสิตครบทุก
ด้าน  ดังนั้น หน่วยกิจกรรมและพัฒนานิสิต จึงได้จัดท าโครงการต่าง ๆ เพื่อด าเนินงานกิจกรรมพัฒนานิสิตให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย 
7. วัตถุประสงค์ 

1.  เพื่อแนะแนวและให้ความรู้เกี่ยวกับการชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย 
2.  เพื่อให้นิสิตได้พบผู้บริหาร อาจารย์ที่ปรึกษา และคณาจารย์ประจ าสาขาวิชา 
3.  เพื่อแนะน าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการติดต่อประสานงาน บริการและสวสัดิการต่างๆ ของคณะฯ และมหาวิทยาลัย 

8.  เป้าหมายของโครงการ 
     8.1 เป้าหมายการด าเนินงาน 
เชิงผลผลิต(Output) 1. นิสิตได้เรียนรู้แนวคิด และการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย 
เชิงผลลัพธ์(Outcome) 1. นิสิตสามารถใช้ชีวิต และปรับตวัในการใช้ชีวิตได ้

 

     8.2. กลุม่เป้าหมาย 
เป้าหมาย จ านวน หน่วยนับ 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 300 คน 
บุคลากรสายวิชาการ 50 คน 
นิสิต 250 คน 

 

 8.3 กิจกรรม/เนื้อหาท่ี/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนินการ (รายกิจกรรม) 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (บาท) 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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. จัดประชมุมอบหมายการด าเนนิงาน 

                          

ขั้นด าเนินการ (D)              



กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (บาท) 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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. ขออนุมตัิด าเนินโครงการ 
2. ด าเนนิโครงการ 

 
50,000 

 
50,000 

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. สรุปผลการด าเนินโครงการ และ
จัดท ารายงานส่งผลประเมนิตอ่คณะฯ 

             

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)  
1. น าผลการประเมนิมาพัฒนา แก้ไข
ปัญหา และน าไปปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานในครั้งตอ่ๆไป 

             

รวม  50,000   50,000  
 

9. งบประมาณด าเนินการ  
    9.1 แหล่งงบประมาณ 
       งบประมาณรายได้คณะ จ านวน 50,000 บาท  
กองทุนกิจการนิสิต แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุนการจัดการศึกษา ส านักงานเลขานุการคณะ หมวดเงินอุดหนุน โครงการ
กิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต โครงการส่งเสริมด้านวิชาการและทักษะชีวิต โครงการส่งเสริมด้านวิชาการและทักษะชีวิต (NU-มน-01-031) 
    9.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 

1. ค่าอาหาร      20,000 บาท 
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม    10,000 บาท 
3. ค่าตอบแทนวิทยากร       5,000 บาท 
4. ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ      3,000 บาท 
5. ค่าจ้างเหมาจัดท าเอกสารประกอบการปฐมนิเทศนสิิตใหม ่   7,000 บาท 
6. ค่าวัสดุโครงการ        5,000 บาท 

     รวมเป็นจ านวนเงินทั้งสิน้      50,000  บาท  
  หมายเหตุ *ท้ังนี้ ขอถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ 
10. วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 

ล าดั
บ 

รายการ กิจกรรม 

10.1. วัน เวลา ในการจัดกิจกรรม เดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2562 
10.2 สถานท่ีจัดกิจกรรม มหาวิทยาลยันเรศวร 

 

11. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPIs) 

ประเภท 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ (KPI) 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมที่ 4 
 ปริมาณ - จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 ของจ านวน

ที่ตั้งไว้ (300 คน) 
   

 คุณภาพ -.ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 80 
- ผู้เข้าร่วมโครงการได้ความรู้ความเข้าใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
- ผู้เข้าร่วมโครงการได้ทราบข้อมูลสิ่งอ านวยความสะดวก 
บริการและสวัสดกิาร และบริการการศึกษาร้อยละ 80 

   

 เวลา - เดือนพฤษภาคม-มถิุนายน 2562    
 ต้นทุน - 50,000 บาท    

 

12. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 สกอ.    ตัวช้ีวัดที่ 1.6   สงป.   ตัวช้ีวัดที่.................  EdPEx หมวดที่........ 



 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.................  สมศ.   ตัวช้ีวัดที ่  
 

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1.  นิสิตใหม่มีวิถีการด าเนินชีวิตที่เหมาะสม สามารถปรับตัวและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 
2.  นิสิตใหม่ได้รู้จักผู้บริหาร คณาจารย์ และหน่วยบริการต่าง ๆ ของคณะฯ และมหาวิทยาลัย มีเป้าหมายในการศึกษาในระดับ

ช้ันสูงต่อไป 
3.  นิสิตใหม่ได้ทราบการบริการและสวัสดิการต่าง ๆ ของคณะฯ และมหาวิทยาลัย 

 
 

  

หน้าที่ 117 



โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
งานกิจการนสิิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ส านักงานเลขานกุาร คณะมนุษยศาสตร์ 

 
1. รหัสโครงการ  NU-มน-01-031    ชื่อโครงการ (ระดับ 2)    โครงการส่งเสริมด้านวิชาการและทักษะชีวิต 

ชื่อโครงการ (ระดับ 3)    โครงการส่งเสริมด้านวิชาการและทักษะชีวิต 
                                                                            กิจกรรม น าความรู้สูผู่้ปกครอง 
2.  ความสอดคล้องกับพันธกิจ 
    การผลติบัณฑิต (หลัก)         การวิจัย 
    การบริการวิชาการแกส่ังคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
    การบริหารจดัการ(ในกรณโีครงการดังกล่าวไม่สอดคล้องกับพันธกิจ 1-4 
3.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ 

3.1 แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ 
 3.1.1 ความสอดคล้องกับเป้าหมายรวมของยุทธศาสตร์ชาติ 
   ประเทศชาติมีความมั่นคง ประชาชนมีความสุข 
   มีการยกระดับศักยภาพในหลากหลายมิตเิพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง 
   มีการพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ 
   มีการสรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
   มีการสรา้งการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   มีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม 
 3.1.2 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องโดยตรง (เลือกได้เพียง 1 ด้าน) 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพมนุษย์   
   เป้าหมาย.......3.1.....ประเด็น......3.2.2.....ประเด็นการด าเนินการที่ส าคัญ............. 
 3.1.3 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องในระดับรอง (เลือกได้มากกว่า 1 ด้าน) 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนษุย์   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
 

3.2 แผนระดับที่ 2  
 3.2.1 แผนการปฏิรูประดับประเทศ 11 ด้าน 
   5) แผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ เปา้หมายรวม.................................................................................. 
    เรื่องและประเด็นการปฏริูป..อุตสาหกรรมการศึกษา..เป้าหมายหรอืผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธ์ิ....1/2..... 
    ขั้นตอนการด าเนินงาน.....................1..............เป้าหมาย................1.1.1.................ขัน้ตอน.................................. 
 3.2.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 



   เป้าหมายรวม..............1................... 
   ยุทธศาสตร์ที่.......1..........เป้าหมาย..........1.1.2............แนวทางการพัฒนา........1.2.2........... 
  

 3.2.3 แผนความมั่นคงแห่งชาติ 
   แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ.............. เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์.....................กลยทุธ์..................... 

3.3 แผนระดับที่ 3 (หากระบุได้)  
    ตามมติ ครม.วันท่ี 4 ธันวาคม 2560 .................................................................. 

    3.4 ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 
   นโยบายการศึกษาและเรียนรู้ การท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 
 3.5 นโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) 
   นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ  
   แผนกลยุทธ์ดา้นการผลติบัณฑติ  กลยุทธ์ที่......3..... (หลัก) 
       3.6 นโยบายการบริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร (พ.ศ.2561-2565) โดย ศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา เงารังษี 

   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบณัฑิตใหม้ีคุณภาพ และสอดคล้องกับความต้องการของประเทศเพื่อสร้างขีดความสามารถใน
การแข่งขัน กลยุทธ์ที่......1.4......แนวทางการขบัเคลื่อนที่.........1.4.1.............ตัวช้ีวดัที่.............. 
3.7 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน  
 นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่.....1.......กลยุทธ์ที่......1/4......มาตรการที่.....1/3/4/5/6........ 

3.8 อัตลักษณ์นสิิต 5 ก** (บังคับกรอก ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 กรณีที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์บัณฑิต)  
        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 

 

3.9 คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
ด้าน ตัวชี้วัด 

 ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 

 มีความซื่อสตัย์สจุริต 
 มีระเบยีบวินัย 
 ตรงต่อเวลา 



ด้าน ตัวชี้วัด 
 มีความเสยีสละและเห็นต่อประโยชน์ส่วนรวม 
 มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
 เคารพกฎเกณฑ์ ระเบียบขององค์กร/หน่วยงาน 
 มีความอดทนต่อสภาวะแวดลอ้ม 
 มีความขยันหมั่นเพียรในการเรียน 

 ด้านความรู ้  มีความรู้ในหลักวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงกับหน้าที่การงาน 
 มีความเข้าใจขั้นตอนและวิธีการในการปฏิบตัิงานในหน้าท่ี 
 มีความรู้ในระดับท่ีสามารถปฏิบัติงานให้บรรลุเปา้หมายอย่างมปีระสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
 มีความสามารถน าความรูม้าประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานอย่างสร้างสรรค์ 
 เป็นผู้แสวงหาความรู้เพิม่เตมิอย่างต่อเนื่อง 
 มีความเช่ียวชาญในสาขาวิชาชีพ 

 ด้านทักษะทาง
ปัญญา 

 มีความสามารถในการรวบรวมข้อมูล แนวคิด และประเมินข้อมลูต่างๆ ได้ 
 มีความสามารถในการวเิคราะห์และแกไ้ขปัญหาในการปฏิบตัิงาน 
 กล้าแสดงความคิดเห็นอย่างเหมาะสม 
 มีความคิดริเริม่สร้างสรรคส์ิ่งใหม่ๆ  
 มีการวางแผนและสามารถปฏบิัติงานไดส้ าเร็จตามก าหนดเวลา 
 มีความสามารถน าเสนอข้อมลูและแนวคิดเพื่อใช้ในการตัดสินใจ 
 มีความมุ่งมั่นท างานให้ประสบความส าเร็จตามเปา้หมาย 
 มีความสามารถในการแก้ปญัหาส่วนตัว 
 มีทัศนคติเชิงบวกต่องานท่ีท า 

 ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

 มีความสามารถปรับตัวให้เข้ากับเพื่อนร่วมงาน 
 มีความสามารถในการติดต่อสือ่สารระหว่างบุคคล 
 มีความสามารถในการท างานเป็นทีม 
 มีความรับผิดชอบในงานท่ีได้รบัมอบหมาย 
 มีความสามารถในการแสดงภาวะความเป็นผู้น าในการท างาน 
 ยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ื่น 
 มีความสามารถในการประเมนิการท างานและปรับปรุงงานของตนเอง 
 มีความเข้าใจตนเองและผู้อื่น 

 ด้านทักษะการ
วิเคราะหเ์ชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 มีทักษะในการวิเคราะห์และจดัการข้อมลูเชิงตัวเลข 
 มีความสามารถในการสื่อสารการใช้ภาษาไทย 
 มีความสามารถในการสื่อสารการใช้ภาษาอังกฤษ 
 มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศในการปฏิบัติงาน 

 

3.10 ค่านิยมหลักของคณะ 
 H Hardworking ความขยัน 
 U Unity ความสามัคค ี
 M Morality ความมีศลีธรรม 
 A Aspiration ความใฝ่ฝัน ความมุ่งมั่น 
 N Novelty ความมีนวัตกรรม 
 I Integrity ความซื่อตรง 
 T Teamwork การท างานเป็นทีม 



 I Intellect  ความเป็นปัญญาชน 
 E Empathy ความเข้าอกเข้าใจผู้อื่น 
 S Social Responsibility ความรับผิดชอบต่อสังคม 

    3.11 บริการวิชาการ  
         ไม่ม ี
4.  ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 4.1 ลักษณะการด าเนินงาน   โครงการ     การด าเนินงาน 

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

5.  ผู้รับผิดชอบ  
 5.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ   งานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพนัธ์ ส านักงานเลขานุการคณะมนษุยศาสตร์   

5.2 ผู้รับผิดชอบ     นายณัฏฐพัชร์  วรกลุวรรธนะ        โทร  2021 
5.3 ผู้ประสานงาน   นายณัฏฐพัชร์  วรกลุวรรธนะ        โทร  2021 
5.4 ผู้รายงานผล  นายณัฏฐพัชร์  วรกลุวรรธนะ        โทร  2021 

 6. หลักการและเหตุผล 
หน่วยกิจกรรมและพัฒนานิสิต ด าเนินการให้ค าปรึกษาแนะน า รวมถึงการก ากับ ดูแลและให้ความช่วยเหลือนิสิตในการจัดท า

โครงการ/กิจกรรมนิสิต และจัดท าโครงการ/กิจกรรมพัฒนานิสิต เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์และพัฒนานิสิตให้เป็นบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ รวมทั้งเผยแพร่ชื่อเสียง ความสามารถ และผลงานกิจกรรมของนิสิตให้ครบถ้วนครอบคลุมด้วยกิจกรรมพัฒนานิสิตครบทุก
ด้าน  ดังนั้น หน่วยกิจกรรมและพัฒนานิสิต จึงได้จัดท าโครงการต่าง ๆ เพื่อด าเนินงานกิจกรรมพัฒนานิสิตให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย  
7. วัตถุประสงค์ 

1.เพื่อให้ความรู้และสร้างความเข้าใจแก่ผู้ปกครอง ในงานบริการและสวัสดิการนิสติของคณะฯ และมหาวิทยาลัย 
8.  เป้าหมายของโครงการ 
     8.1 เป้าหมายการด าเนินงาน 
เชิงผลผลิต(Output) 1. ผู้ปกครองมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทมหาวิทยาลัยต่อนิสิตมากข้ึน 
เชิงผลลัพธ์(Outcome) 1. ผู้ปกครองเกิดความไว้วางใจในการดูแลบุตรหลานของคณะฯ และมหาวิทยาลัย 

 

     8.2. กลุม่เป้าหมาย 
เป้าหมาย จ านวน หน่วยนับ 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 200 คน 
บุคลากรสายวิชาการ 10 คน 
นิสิต 40 คน 
ผู้ปกครองนิสติ 150 คน 

 

 8.3 กิจกรรม/เนื้อหาท่ี/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนินการ (รายกิจกรรม) 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (บาท) 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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. จัดประชมุมอบหมายการด าเนนิงาน 

                          

ขั้นด าเนินการ (D) 
1. ขออนุมตัิด าเนินโครงการ 
2. ด าเนนิโครงการ 

 
 

20,000 
        

 
 

20,000 

 
 
 

  



กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (บาท) 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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 ารายงานส่งผลประเมนิตอ่คณะฯ 

             

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)  
1. น าผลการประเมนิมาพัฒนา แก้ไข
ปัญหา และน าไปปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานในครั้งตอ่ๆไป 

             

รวม  20,000   20,000  
 

9. งบประมาณด าเนินการ  
    9.1 แหล่งงบประมาณ 
       งบประมาณรายได้คณะ จ านวน 20,000 บาท  
กองทุนกิจการนิสิต แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุนการจัดการศึกษา ส านักงานเลขานุการคณะ หมวดเงินอุดหนุน โครงการ
กิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต โครงการส่งเสริมด้านวิชาการและทักษะชีวิต โครงการส่งเสริมด้านวิชาการและทักษะชีวิต (NU-มน-01-031) 
    9.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ)  

            1.  ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม   15,000 บาท 
2.  ค่าวัสดุโครงการ      5,000 บาท     

รวมเป็นจ านวนเงินทั้งสิน้                20,000  บาท  
  หมายเหตุ ขอถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ 
10. วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 

ล าดั
บ 

รายการ กิจกรรม 

10.1. วัน เวลา ในการจัดกิจกรรม เดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2562 
10.2 สถานท่ีจัดกิจกรรม มหาวิทยาลยันเรศวร 

 

11. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPIs) 

ประเภท 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ (KPI) 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมที่ 4 
 ปริมาณ -  จ านวนผู้เขา้ร่วมโครงการไม่น้อยกวา่ร้อยละ 80 ของจ านวน

ที่ตั้งไว้ (200 คน) 
   

 คุณภาพ - ความพึงพอใจของผู้เข้ารว่มโครงการ ร้อยละ 80 
- ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ความเขา้ใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 

   

 เวลา - เดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2562    
 ต้นทุน - ใช้เงินไม่เกินงบประมาณที่ขออนุมิติ    

 

12. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 สกอ.    ตัวช้ีวัดที่ 1.6   สงป.   ตัวช้ีวัดที่.................  EdPEx หมวดที่........ 
 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.................  สมศ.   ตัวช้ีวัดที ่  

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1.  ผู้ปกครองนิสิตมีความรู้ความเข้าใจข้ันตอนต่าง ๆ ในระบบการศึกษา ตลอดจนการเตรียมความพร้อมในการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย 
2.  ผู้ปกครองมีความอุ่นใจเมื่อบุตรหลานมาศึกษาต่อในคณะมนุษยศาสตร์ 
3.  ผู้ปกครองมีมุมมองและทัศนคติที่ดีต่อคณะมนุษยศาสตร์ และเป็นการประชาสัมพันธ์คณะมนุษยศาสตร์ให้เป็นท่ีรู้จัก 

  



โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
งานกิจการนสิิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ส านักงานเลขานกุาร คณะมนุษยศาสตร์ 

 
1. รหัสโครงการ  NU-มน-01-031    ชื่อโครงการ (ระดับ 2)    โครงการส่งเสริมด้านวิชาการและทักษะชีวิต 

ชื่อโครงการ (ระดับ 3)    โครงการส่งเสริมด้านวิชาการและทักษะชีวิต 
        กิจกรรม เลือกตั้งผู้น านสิิต 

2.  ความสอดคล้องกับพันธกิจ 
    การผลติบัณฑิต (หลัก)         การวิจัย 
    การบริการวิชาการแกส่ังคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
    การบริหารจดัการ(ในกรณโีครงการดังกล่าวไม่สอดคล้องกับพันธกิจ 1-4 
3.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ 

3.1 แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ 
 3.1.1 ความสอดคล้องกับเป้าหมายรวมของยุทธศาสตร์ชาติ 
   ประเทศชาติมีความมั่นคง ประชาชนมีความสุข 
   มีการยกระดับศักยภาพในหลากหลายมิตเิพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง 
   มีการพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ 
   มีการสรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
   มีการสรา้งการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   มีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม 
 3.1.2 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องโดยตรง (เลือกได้เพียง 1 ด้าน) 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพมนุษย์   
   เป้าหมาย.......3.1.....ประเด็น......3.2.2.....ประเด็นการด าเนินการที่ส าคัญ............. 
 3.1.3 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องในระดับรอง (เลือกได้มากกว่า 1 ด้าน) 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนษุย์   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
 

3.2 แผนระดับที่ 2  
 3.2.1 แผนการปฏิรูประดับประเทศ 11 ด้าน 
   5) แผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ เปา้หมายรวม.................................................................................. 
    เรื่องและประเด็นการปฏริูป..อุตสาหกรรมการศึกษา..เป้าหมายหรอืผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธ์ิ....1/2..... 
    ขั้นตอนการด าเนินงาน.....................1..............เป้าหมาย................1.1.1.................ขัน้ตอน.................................. 
 3.2.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 



   เป้าหมายรวม..............1................... 
   ยุทธศาสตร์ที่.......1..........เป้าหมาย..........1.1.2............แนวทางการพัฒนา........1.2.2........... 
  

 3.2.3 แผนความมั่นคงแห่งชาติ 
   แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ.............. เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์.....................กลยทุธ์..................... 

3.3 แผนระดับที่ 3 (หากระบุได้)  
    ตามมติ ครม.วันท่ี 4 ธันวาคม 2560 .................................................................. 

    3.4 ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 
   นโยบายการศึกษาและเรียนรู้ การท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 
 3.5 นโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) 
   นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ  
   แผนกลยุทธ์ดา้นการผลติบัณฑติ  กลยุทธ์ที่......3..... (หลัก) 
       3.6 นโยบายการบริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร (พ.ศ.2561-2565) โดย ศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา เงารังษี 

   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบณัฑิตใหม้ีคุณภาพ และสอดคล้องกับความต้องการของประเทศเพื่อสร้างขีดความสามารถใน
การแข่งขัน กลยุทธ์ที่......1.4......แนวทางการขบัเคลื่อนที่.........1.4.1.............ตัวช้ีวดัที่.............. 
3.7 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน  
 นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่.....1.......กลยุทธ์ที่......1/4......มาตรการที่.....1/3/4/5/6........ 
3.8 อัตลักษณ์นสิิต 5 ก** (บังคับกรอก ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 กรณีที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์บัณฑิต) 

        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 

 

3.9 คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
ด้าน ตัวชี้วัด 

 ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 

 มีความซื่อสตัย์สจุริต 
 มีระเบยีบวินัย 
 ตรงต่อเวลา 



ด้าน ตัวชี้วัด 
 มีความเสยีสละและเห็นต่อประโยชน์ส่วนรวม 
 มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
 เคารพกฎเกณฑ์ ระเบียบขององค์กร/หน่วยงาน 
 มีความอดทนต่อสภาวะแวดลอ้ม 
 มีความขยันหมั่นเพียรในการเรียน 

 ด้านความรู ้  มีความรู้ในหลักวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงกับหน้าที่การงาน 
 มีความเข้าใจขั้นตอนและวิธีการในการปฏิบตัิงานในหน้าท่ี 
 มีความรู้ในระดับท่ีสามารถปฏิบัติงานให้บรรลุเปา้หมายอย่างมปีระสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
 มีความสามารถน าความรูม้าประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานอย่างสร้างสรรค์ 
 เป็นผู้แสวงหาความรู้เพิม่เตมิอย่างต่อเนื่อง 
 มีความเช่ียวชาญในสาขาวิชาชีพ 

 ด้านทักษะทาง
ปัญญา 

 มีความสามารถในการรวบรวมข้อมูล แนวคิด และประเมินข้อมลูต่างๆ ได้ 
 มีความสามารถในการวเิคราะห์และแกไ้ขปัญหาในการปฏิบตัิงาน 
 กล้าแสดงความคิดเห็นอย่างเหมาะสม 
 มีความคิดริเริม่สร้างสรรคส์ิ่งใหม่ๆ  
 มีการวางแผนและสามารถปฏบิัติงานไดส้ าเร็จตามก าหนดเวลา 
 มีความสามารถน าเสนอข้อมลูและแนวคิดเพื่อใช้ในการตัดสินใจ 
 มีความมุ่งมั่นท างานให้ประสบความส าเร็จตามเปา้หมาย 
 มีความสามารถในการแก้ปญัหาส่วนตัว 
 มีทัศนคติเชิงบวกต่องานท่ีท า 

 ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

 มีความสามารถปรับตัวให้เข้ากับเพื่อนร่วมงาน 
 มีความสามารถในการติดต่อสือ่สารระหว่างบุคคล 
 มีความสามารถในการท างานเป็นทีม 
 มีความรับผิดชอบในงานท่ีได้รบัมอบหมาย 
 มีความสามารถในการแสดงภาวะความเป็นผู้น าในการท างาน 
 ยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ื่น 
 มีความสามารถในการประเมนิการท างานและปรับปรุงงานของตนเอง 
 มีความเข้าใจตนเองและผู้อื่น 

 ด้านทักษะการ
วิเคราะหเ์ชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 มีทักษะในการวิเคราะห์และจดัการข้อมลูเชิงตัวเลข 
 มีความสามารถในการสื่อสารการใช้ภาษาไทย 
 มีความสามารถในการสื่อสารการใช้ภาษาอังกฤษ 
 มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศในการปฏิบัติงาน 

 

3.10 ค่านิยมหลักของคณะ 
 H Hardworking ความขยัน 
 U Unity ความสามัคค ี
 M Morality ความมีศีลธรรม 
 A Aspiration ความใฝ่ฝัน ความมุ่งมั่น 
 N Novelty ความมีนวัตกรรม 
 I Integrity ความซื่อตรง 
 T Teamwork การท างานเป็นทีม 



 I Intellect ความเป็นปัญญาชน 
 E Empathy ความเข้าอกเข้าใจผู้อื่น 
 S Social Responsibility ความรับผิดชอบต่อสังคม 

    3.11 บริการวิชาการ  
         ไม่ม ี
4.  ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 4.1 ลักษณะการด าเนินงาน   โครงการ     การด าเนินงาน 

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

5.  ผู้รับผิดชอบ  
 5.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ   งานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพนัธ์ ส านักงานเลขานุการคณะมนษุยศาสตร์   

5.2 ผู้รับผิดชอบ     นายณัฏฐพัชร์  วรกลุวรรธนะ        โทร  2021 
5.3 ผู้ประสานงาน   นายณัฏฐพัชร์  วรกลุวรรธนะ        โทร  2021 
5.4 ผู้รายงานผล  นายณัฏฐพัชร์  วรกลุวรรธนะ        โทร  2021 

 6. หลักการและเหตุผล 
หน่วยกิจกรรมและพัฒนานิสิต ด าเนินการให้ค าปรึกษาแนะน า รวมถึงการก ากับ ดู แลและให้ความช่วยเหลือนิสิตในการจัดท า

โครงการ/กิจกรรมนิสิต และจัดท าโครงการ/กิจกรรมพัฒนานิสิต เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์และพัฒนานิสิตให้เป็นบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ รวมทั้งเผยแพร่ชื่อเสียง ความสามารถ และผลงานกิจกรรมของนิสิตให้ครบถ้วนครอบคลุมด้วยกิจกรรมพัฒนานิสิตครบทุก
ด้าน ดังนั้น หน่วยกิจกรรมและพัฒนานิสิต จึงได้จัดท าโครงการต่าง ๆ เพื่อด าเนินงานกิจกรรมพัฒนานิสิตให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย 
7. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อหาตัวแทนนิสิต เข้ามาบริหารงานด าเนินกิจกรรมในส่วนของคณะกรรมการสโมสรนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร สมาชิก      
สภานิสิต และสโมสรนิสิต 

2. เพื่อส่งเสริมให้นิสิตได้เรียนรู้วิถีแห่งประชาธิปไตยและการใช้สิทธ์ิของตนเองในสังคมอย่างถูกต้อง 
8.  เป้าหมายของโครงการ 
     8.1 เป้าหมายการด าเนินงาน 
เชิงผลผลิต(Output) 1. นิสิตได้เรียนรู้วิถีแห่งประชาธิปไตยและการใช้สิทธ์ิของตนเองในสังคมอย่างถูกต้อง 
เชิงผลลัพธ์(Outcome) 1. คณะฯ มีคณะกรรมการสโมสรนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 

 

     8.2. กลุม่เป้าหมาย 
เป้าหมาย จ านวน หน่วยนับ 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 600 คน 
นิสิต 600 คน 

 

 8.3 กิจกรรม/เนื้อหาท่ี/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนินการ (รายกิจกรรม) 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (บาท) 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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. จัดประชมุมอบหมายการด าเนนิงาน 

                          

ขั้นด าเนินการ (D) 
1. ขออนุมตัิด าเนินโครงการ 

 
 

      
 
 

  
 
 

  



กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (บาท) 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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. ด าเนนิโครงการ 0 0  

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. สรุปผลการด าเนินโครงการ และ
จัดท ารายงานส่งผลประเมนิตอ่คณะฯ 

             

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)  
1. น าผลการประเมนิมาพัฒนา แก้ไข
ปัญหา และน าไปปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานในครั้งตอ่ๆไป 

             

รวม  0   0  
 

9. งบประมาณด าเนินการ  
      - ไม่ใช้งบประมาณ – 
10. วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 

ล าดั
บ 

รายการ กิจกรรม 

10.1. วัน เวลา ในการจัดกิจกรรม ภาคเรยีนที่ 2 ปีการศึกษา 2560  (ระหว่างวันท่ี 4 มกราคม - 3 เมษายน 2562) 
10.2 สถานท่ีจัดกิจกรรม คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลยันเรศวร 
 

11. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPIs) 

ประเภท 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ (KPI) 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมที่ 4 
 ปริมาณ -   มีนิสิตได้ร่วมใช้สิทธิ์ของตนเองอย่างน้อยร้อยละ 80 ของ

เป้าหมายที่ตั้งไว้ (600 คน) 
-  มีตัวแทนคณะกรรมการสโมสรนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร 
สมาชิก สภานิสิต และสโมสรนิสิต 

   

 

12. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 สกอ.    ตัวช้ีวัดที่ 1.6   สงป.   ตัวช้ีวัดที่.................  EdPEx หมวดที่........ 
 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.................  สมศ.   ตัวช้ีวัดที ่  

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
   1. ได้ตัวแทนนิสิต เข้ามาบริหารงานด าเนินกิจกรรมในส่วนของคณะกรรมการสโมสรนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร สมาชิก สภานิสิต 
และสโมสรนิสิต 
   2. ให้นิสิตได้เรียนรู้วิถีแห่งประชาธิปไตยและการใช้สิทธ์ิของตนเองในสังคมอย่างถูกต้อง 

 
  



โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
งานกิจการนสิิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ส านักงานเลขานกุาร คณะมนุษยศาสตร์ 

 
1. รหัสโครงการ  NU-มน-01-031    ชื่อโครงการ (ระดับ 2)    โครงการส่งเสริมด้านวิชาการและทักษะชีวิต 

ชื่อโครงการ (ระดับ 3)    โครงการส่งเสริมด้านวิชาการและทักษะชีวิต 
        กิจกรรม พัฒนาบุคลิกภาพผู้น านิสติ 

2.  ความสอดคล้องกับพันธกิจ 
    การผลติบัณฑิต (หลัก)         การวิจัย 
    การบริการวิชาการแกส่ังคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
    การบริหารจดัการ(ในกรณโีครงการดังกล่าวไม่สอดคล้องกับพันธกิจ 1-4 
3.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ 

3.1 แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ 
 3.1.1 ความสอดคล้องกับเป้าหมายรวมของยุทธศาสตร์ชาติ 
   ประเทศชาติมีความมั่นคง ประชาชนมีความสุข 
   มีการยกระดับศักยภาพในหลากหลายมิตเิพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง 
   มีการพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ 
   มีการสรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
   มีการสรา้งการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   มีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม 
 3.1.2 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องโดยตรง (เลือกได้เพียง 1 ด้าน) 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพมนุษย์   
   เป้าหมาย.......3.1.....ประเด็น......3.2.2.....ประเด็นการด าเนินการที่ส าคัญ............. 
 3.1.3 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องในระดับรอง (เลือกได้มากกว่า 1 ด้าน) 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนษุย์   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
 

3.2 แผนระดับที่ 2  
 3.2.1 แผนการปฏิรูประดับประเทศ 11 ด้าน 
   5) แผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ เปา้หมายรวม.................................................................................. 
    เรื่องและประเด็นการปฏริูป..อุตสาหกรรมการศึกษา..เป้าหมายหรอืผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธ์ิ....1/2..... 
    ขั้นตอนการด าเนินงาน.....................1..............เป้าหมาย................1.1.1.................ขัน้ตอน.................................. 
 3.2.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 



   เป้าหมายรวม..............1................... 
   ยุทธศาสตร์ที่.......1..........เป้าหมาย..........1.1.2............แนวทางการพัฒนา........1.2.2........... 
  

 3.2.3 แผนความมั่นคงแห่งชาติ 
   แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ.............. เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์.....................กลยทุธ์..................... 

3.3 แผนระดับที่ 3 (หากระบุได้)  
    ตามมติ ครม.วันท่ี 4 ธันวาคม 2560 .................................................................. 

    3.4 ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 
   นโยบายการศึกษาและเรียนรู้ การท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 
 3.5 นโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) 
   นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ  
   แผนกลยุทธ์ดา้นการผลติบัณฑติ  กลยุทธ์ที่......3..... (หลัก) 
       3.6 นโยบายการบริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร (พ.ศ.2561-2565) โดย ศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา เงารังษี 

   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบณัฑิตใหม้ีคุณภาพ และสอดคล้องกับความต้องการของประเทศเพื่อสร้างขีดความสามารถใน
การแข่งขัน กลยุทธ์ที่......1.4......แนวทางการขบัเคลื่อนที่.........1.4.1.............ตัวช้ีวดัที่.............. 
3.7 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน  
 นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่.....1.......กลยุทธ์ที่......1/4......มาตรการที่.....1/3/4/5/6........ 
3.8 อัตลักษณ์นสิิต 5 ก** (บังคับกรอก ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 กรณีที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์บัณฑิต)  

        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 

 

3.9 คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
ด้าน ตัวชี้วัด 

 ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 

 มีความซื่อสตัย์สจุริต 
 มีระเบยีบวินัย 
 ตรงต่อเวลา 



ด้าน ตัวชี้วัด 
 มีความเสยีสละและเห็นต่อประโยชน์ส่วนรวม 
 มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
 เคารพกฎเกณฑ์ ระเบียบขององค์กร/หน่วยงาน 
 มีความอดทนต่อสภาวะแวดลอ้ม 
 มีความขยันหมั่นเพียรในการเรียน 

 ด้านความรู ้  มีความรู้ในหลักวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงกับหน้าที่การงาน 
 มีความเข้าใจขั้นตอนและวิธีการในการปฏิบตัิงานในหน้าท่ี 
 มีความรู้ในระดับท่ีสามารถปฏิบัติงานให้บรรลุเปา้หมายอย่างมปีระสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
 มีความสามารถน าความรูม้าประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานอย่างสร้างสรรค์ 
 เป็นผู้แสวงหาความรู้เพิม่เตมิอย่างต่อเนื่อง 
 มีความเช่ียวชาญในสาขาวิชาชีพ 

 ด้านทักษะทาง
ปัญญา 

 มีความสามารถในการรวบรวมข้อมูล แนวคิด และประเมินข้อมลูต่างๆ ได้ 
 มีความสามารถในการวเิคราะห์และแกไ้ขปัญหาในการปฏิบตัิงาน 
 กล้าแสดงความคิดเห็นอย่างเหมาะสม 
 มีความคิดริเริม่สร้างสรรคส์ิ่งใหม่ๆ  
 มีการวางแผนและสามารถปฏบิัติงานไดส้ าเร็จตามก าหนดเวลา 
 มีความสามารถน าเสนอข้อมลูและแนวคิดเพื่อใช้ในการตัดสินใจ 
 มีความมุ่งมั่นท างานให้ประสบความส าเร็จตามเปา้หมาย 
 มีความสามารถในการแก้ปญัหาส่วนตัว 
 มีทัศนคติเชิงบวกต่องานท่ีท า 

 ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

 มีความสามารถปรับตัวให้เข้ากับเพื่อนร่วมงาน 
 มีความสามารถในการติดต่อสือ่สารระหว่างบุคคล 
 มีความสามารถในการท างานเป็นทีม 
 มีความรับผิดชอบในงานท่ีได้รบัมอบหมาย 
 มีความสามารถในการแสดงภาวะความเป็นผู้น าในการท างาน 
 ยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ื่น 
 มีความสามารถในการประเมนิการท างานและปรับปรุงงานของตนเอง 
 มีความเข้าใจตนเองและผู้อื่น 

 ด้านทักษะการ
วิเคราะหเ์ชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 มีทักษะในการวิเคราะห์และจดัการข้อมลูเชิงตัวเลข 
 มีความสามารถในการสื่อสารการใช้ภาษาไทย 
 มีความสามารถในการสื่อสารการใช้ภาษาอังกฤษ 
 มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศในการปฏิบัติงาน 

 

3.10 ค่านิยมหลักของคณะ 
 H Hardworking ความขยัน 
 U Unity  ความสามัคค ี
 M Morality  ความมีศลีธรรม 
 A Aspiration ความใฝ่ฝัน ความมุ่งมั่น 
 N Novelty  ความมีนวัตกรรม 
 I Integrity  ความซื่อตรง 
 T Teamwork การท างานเป็นทีม 



 I Intellect  ความเป็นปัญญาชน 
 E Empathy ความเข้าอกเข้าใจผู้อื่น 
 S Social Responsibility ความรับผิดชอบต่อสังคม 

    3.11 บริการวิชาการ  
         ไม่ม ี
4.  ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 4.1 ลักษณะการด าเนินงาน   โครงการ     การด าเนินงาน 

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

5.  ผู้รับผิดชอบ  
 5.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ   งานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพนัธ์ ส านักงานเลขานุการคณะมนษุยศาสตร ์   

5.2 ผู้รับผิดชอบ     นายณัฏฐพัชร์  วรกลุวรรธนะ        โทร  2021 
5.3 ผู้ประสานงาน   นายณัฏฐพัชร์  วรกลุวรรธนะ        โทร  2021 
5.4 ผู้รายงานผล  นายณัฏฐพัชร์  วรกลุวรรธนะ        โทร  2021 

 6. หลักการและเหตุผล 
หน่วยกิจกรรมและพัฒนานิสิต ด าเนินการให้ค าปรึกษาแนะน า รวมถึงการก ากับ ดูแลและให้ความช่วยเหลือนิสิตในการจัดท า

โครงการ/กิจกรรมนิสิต และจัดท าโครงการ/กิจกรรมพัฒนานิสิต เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์และพัฒนานิสิตให้เป็นบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ รวมทั้งเผยแพร่ช่ือเสียง ความสามารถ และผลงานกิจกรรมของนิสิตให้ครบถ้วนครอบคลุมด้วยกิจกรรมพัฒนานิสิตครบทุก
ด้าน ดังนั้น หน่วยกิจกรรมและพัฒนานิสิต จึงได้จัดท าโครงการต่าง ๆ เพื่อด าเนินงานกิจกรรมพัฒนานิสิตให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย 
7. วัตถุประสงค์ 

1.เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพผู้น านิสิต 
8.  เป้าหมายของโครงการ 
     8.1 เป้าหมายการด าเนินงาน 
เชิงผลผลิต(Output) 1. นิสิตได้รับการพัฒนาบุคลิกภาพอย่างเหมาะสม 
เชิงผลลัพธ์(Outcome) 1. นิสิตมีบุคลิกภาพดีขึ้น 

 

     8.2. กลุม่เป้าหมาย 
เป้าหมาย จ านวน หน่วยนับ 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 10 คน 
นิสิต 10 คน 

 

8.3 กิจกรรม/เนื้อหาท่ี/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนินการ (รายกิจกรรม) 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (บาท) 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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. จัดประชมุมอบหมายการด าเนนิงาน 

                          

ขั้นด าเนินการ (D) 
1. ขออนุมตัิด าเนินโครงการ 
2. ด าเนนิโครงการ 

 
 

25,000 
        

 
 

20,000 

 
 

5,000 
  

ขั้นสรุปและประเมินผล (C)              



กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (บาท) 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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. สรุปผลการด าเนินโครงการ และ
จัดท ารายงานส่งผลประเมนิตอ่คณะฯ 
ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)  
1. น าผลการประเมนิมาพัฒนา แก้ไข
ปัญหา และน าไปปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานในครั้งตอ่ๆไป 

             

รวม 25,000   20,000 5,000 

9. งบประมาณด าเนินการ  
    9.1 แหล่งงบประมาณ 
       งบประมาณรายได้คณะ จ านวน 25,000 บาท  
กองทุนกิจการนิสิต แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุนการจัดการศึกษา ส านักงานเลขานุการคณะ หมวดเงินอุดหนุน โครงการ
กิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต โครงการส่งเสริมด้านวิชาการและทักษะชีวิต โครงการส่งเสริมด้านวิชาการและทักษะชีวิต (NU-มน-01-031) 
     9.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 

ช่วงที่ 1 
1. ค่าจ้างเหมาตดัชุดสูทส าหรับคณะกรรมการสโมสรนิสติ    20,000   บาท 

รวมเป็นจ านวนเงินทั้งสิน้                  20,000   บาท  
 

 ช่วงที่ 2 
1. ค่าตอบแทนวิทยากร         2,000   บาท 
2. ค่าอาหารว่างและน้ าดื่มผู้เข้าร่วมโครงการ         500   บาท 
3. ค่าอาหารผูเ้ข้าร่วมโครงการ        1,500   บาท 
4. ค่าวัสดุโครงการ         1,000   บาท    

รวมเป็นจ านวนเงินทั้งสิน้                    5,000   บาท  
หมายเหตุ  ทุกรายการถัวเฉลีย่ 

 

10. วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 
ล าดั
บ 

รายการ กิจกรรม 

10.1. วัน เวลา ในการจัดกิจกรรม เดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2562               
10.2 สถานท่ีจัดกิจกรรม คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลยันเรศวร 

 

11. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPIs) 

ประเภท 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ (KPI) 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมที่ 4 
 ปริมาณ -  มีการพัฒนาบุคลิกภาพผู้น านิสิตไม่น้อยกว่า   ร้อยละ 80 

ของจ านวนที่ตั้งไว้ (10 คน) 
   

 

12. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 สกอ.    ตัวช้ีวัดที่ 1.6   สงป.   ตัวช้ีวัดที่.................  EdPEx หมวดที่........ 
 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.................  สมศ.   ตัวช้ีวัดที ่  

 

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
     1.  ผู้น านิสิตคณะมนุษยศาสตร์มีบุคลิกภาพท่ีเหมาะสมกับการเข้าร่วมงานพิธีการต่าง ๆ      
     2.  คณะมนุษยศาสตร์เห็นความส าคญัและสนับสนุนการท างานของผู้น านิสิตคณะมนุษยศาสตร์ 

 
  



โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
งานกิจการนสิิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ส านักงานเลขานกุาร คณะมนุษยศาสตร์ 

 
1. รหัสโครงการ  NU-มน-01-031    ชื่อโครงการ (ระดับ 2)    โครงการส่งเสริมด้านวิชาการและทักษะชีวิต 

ชื่อโครงการ (ระดับ 3)    โครงการส่งเสริมด้านวิชาการและทักษะชีวิต 
        กิจกรรม ชมรมวิชาการมนษุยศาสตร ์

2.  ความสอดคล้องกับพันธกิจ 
    การผลติบัณฑิต (หลัก)         การวิจัย 
    การบริการวิชาการแกส่ังคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
    การบริหารจดัการ(ในกรณโีครงการดังกล่าวไม่สอดคล้องกับพันธกิจ 1-4 
3.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ 

3.1 แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ 
 3.1.1 ความสอดคล้องกับเป้าหมายรวมของยุทธศาสตร์ชาติ 
   ประเทศชาติมีความมั่นคง ประชาชนมีความสุข 
   มีการยกระดับศักยภาพในหลากหลายมิตเิพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง 
   มีการพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ 
   มีการสรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
   มีการสรา้งการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   มีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม 
 3.1.2 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องโดยตรง (เลือกได้เพียง 1 ด้าน) 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพมนุษย์   
   เป้าหมาย.......3.1.....ประเด็น......3.2.2.....ประเด็นการด าเนินการที่ส าคัญ............. 
 3.1.3 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องในระดับรอง (เลือกได้มากกว่า 1 ด้าน) 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนษุย์   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
 

3.2 แผนระดับที่ 2  
 3.2.1 แผนการปฏิรูประดับประเทศ 11 ด้าน 
   5) แผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ เปา้หมายรวม.................................................................................. 
    เรื่องและประเด็นการปฏริูป..อุตสาหกรรมการศึกษา..เป้าหมายหรอืผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธ์ิ....1/2..... 
    ขั้นตอนการด าเนินงาน.....................1..............เป้าหมาย................1.1.1.................ขัน้ตอน.................................. 
 3.2.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 



   เป้าหมายรวม..............1................... 
   ยุทธศาสตร์ที่.......1..........เป้าหมาย..........1.1.2............แนวทางการพัฒนา........1.2.2........... 
  

 3.2.3 แผนความมั่นคงแห่งชาติ 
   แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ.............. เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์.....................กลยทุธ์..................... 

3.3 แผนระดับที่ 3 (หากระบุได้)  
    ตามมติ ครม.วันท่ี 4 ธันวาคม 2560 .................................................................. 

    3.4 ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 
   นโยบายการศึกษาและเรียนรู้ การท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 
 3.5 นโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) 
   นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ  
   แผนกลยุทธ์ดา้นการผลติบัณฑติ  กลยุทธ์ที่......3..... (หลัก) 
       3.6 นโยบายการบริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร (พ.ศ.2561-2565) โดย ศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา เงารังษี 

   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบณัฑิตใหม้ีคุณภาพ และสอดคล้องกับความต้องการของประเทศเพื่อสร้างขีดความสามารถใน
การแข่งขัน กลยุทธ์ที่......1.4......แนวทางการขบัเคลื่อนที่.........1.4.1.............ตัวช้ีวดัที่.............. 
3.7 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน  
 นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่.....1.......กลยุทธ์ที่......1/4......มาตรการที่.....1/3/4/5/6........  
3.9 อัตลักษณ์นสิิต 5 ก** (บังคับกรอก ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 กรณีทีส่อดคล้องกับอัตลักษณ์บัณฑติ) 

        มี 

 

3.9 คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
ด้าน ตัวชี้วัด 

 ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 

 มีความซื่อสตัย์สจุริต 
 มีระเบยีบวินัย 
 ตรงต่อเวลา 

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 



ด้าน ตัวชี้วัด 
 มีความเสยีสละและเห็นต่อประโยชน์ส่วนรวม 
 มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
 เคารพกฎเกณฑ์ ระเบียบขององค์กร/หน่วยงาน 
 มีความอดทนต่อสภาวะแวดลอ้ม 
 มีความขยันหมั่นเพียรในการเรียน 

 ด้านความรู ้  มีความรู้ในหลักวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงกับหน้าที่การงาน 
 มีความเข้าใจขั้นตอนและวิธีการในการปฏิบตัิงานในหน้าท่ี 
 มีความรู้ในระดับท่ีสามารถปฏิบัติงานให้บรรลุเปา้หมายอย่างมปีระสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
 มีความสามารถน าความรูม้าประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานอย่างสร้างสรรค์ 
 เป็นผู้แสวงหาความรูเ้พิ่มเตมิอย่างต่อเนื่อง 
 มีความเช่ียวชาญในสาขาวิชาชีพ 

 ด้านทักษะทาง
ปัญญา 

 มีความสามารถในการรวบรวมข้อมูล แนวคิด และประเมินข้อมลูต่างๆ ได้ 
 มีความสามารถในการวเิคราะห์และแกไ้ขปัญหาในการปฏิบตัิงาน 
 กล้าแสดงความคิดเห็นอย่างเหมาะสม 
 มีความคิดริเริม่สร้างสรรคส์ิ่งใหม่ๆ  
 มีการวางแผนและสามารถปฏบิัติงานไดส้ าเร็จตามก าหนดเวลา 
 มีความสามารถน าเสนอข้อมลูและแนวคิดเพื่อใช้ในการตัดสินใจ 
 มีความมุ่งมั่นท างานให้ประสบความส าเร็จตามเปา้หมาย 
 มีความสามารถในการแก้ปญัหาส่วนตัว 
 มีทัศนคติเชิงบวกต่องานท่ีท า 

 ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

 มีความสามารถปรับตัวให้เข้ากับเพื่อนร่วมงาน 
 มีความสามารถในการติดต่อสือ่สารระหว่างบุคคล 
 มีความสามารถในการท างานเป็นทีม 
 มีความรับผิดชอบในงานท่ีได้รบัมอบหมาย 
 มีความสามารถในการแสดงภาวะความเป็นผู้น าในการท างาน 
 ยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ื่น 
 มีความสามารถในการประเมนิการท างานและปรับปรุงงานของตนเอง 
 มีความเข้าใจตนเองและผู้อื่น 

 ด้านทักษะการ
วิเคราะหเ์ชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 มีทักษะในการวิเคราะห์และจดัการข้อมลูเชิงตัวเลข 
 มีความสามารถในการสื่อสารการใช้ภาษาไทย 
 มีความสามารถในการสื่อสารการใช้ภาษาอังกฤษ 
 มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศในการปฏิบัติงาน 

 

3.10 ค่านิยมหลักของคณะ 
 H Hardworking ความขยัน 
 U Unity  ความสามัคค ี
 M Morality  ความมีศลีธรรม 
 A Aspiration ความใฝ่ฝัน ความมุ่งมั่น 
 N Novelty  ความมีนวัตกรรม 
 I Integrity  ความซื่อตรง 
 T Teamwork การท างานเป็นทีม 

หน้าที่ 131 



 I Intellect  ความเป็นปัญญาชน 
 E Empathy ความเข้าอกเข้าใจผู้อื่น 
 S Social Responsibility ความรับผิดชอบต่อสังคม 

 

3.11 บริการวิชาการ  
             ไม่ม ี
4.  ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 4.1 ลักษณะการด าเนินงาน   โครงการ     การด าเนินงาน 

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

5.  ผู้รับผิดชอบ  
 5.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ   งานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพนัธ์ ส านักงานเลขานุการคณะมนษุยศาสตร ์   

5.2 ผู้รับผิดชอบ     นายณัฏฐพัชร์  วรกลุวรรธนะ        โทร  2021 
5.3 ผู้ประสานงาน   นายณัฏฐพัชร์  วรกลุวรรธนะ        โทร  2021 
5.4 ผู้รายงานผล  นายณัฏฐพัชร์  วรกลุวรรธนะ        โทร  2021 

 6. หลักการและเหตุผล 
คณะมนุษยศาสตร์มีนโยบายในการด าเนินกิจกรรมของนิสิต ในรูปแบบของชมรมวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์ เพื่อส่งเสริมให้นิสิต

ได้จัดกิจกรรมวิชาการตามสาขาวิชาของตน ดังนั้นจึงได้ก าหนดโครงการชมรมวิชาการ  คณะมนุษยศาสตร์ขึ้น เพื่อรองรับการ
ด าเนินงานตามนโยบายดังกล่าว 
7. วัตถุประสงค์ 

1.เพื่อจัดตั้งชมรมวิชาการคณะมนษุยศาสตร ์
8.  เป้าหมายของโครงการ 
     8.1 เป้าหมายการด าเนินงาน 
เชิงผลผลิต(Output) 1. คณะฯ มีชมรมวิชาส าหรับนสิิต 
เชิงผลลัพธ์(Outcome) 1. นิสิตได้รับการส่งเสริมในการจัดกิจกรรมทางวิชาการ 

 

     8.2. กลุม่เป้าหมาย 
เป้าหมาย จ านวน หน่วยนับ 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 100 คน 
นิสิต 100 คน 

 

8.3 กิจกรรม/เนื้อหาท่ี/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนินการ (รายกิจกรรม) 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (บาท) 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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. จัดประชมุมอบหมายการด าเนนิงาน 

                          

ขั้นด าเนินการ (D) 
1. ขออนุมตัิด าเนินโครงการ 
2. ด าเนนิโครงการ 

 
 

30,000 
  

 
 

10,000 
  

 
 

10,000 
  

 
 

10,000 

 
 
 

  

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. สรุปผลการด าเนินโครงการ และ
จัดท ารายงานส่งผลประเมนิตอ่คณะฯ 

             



กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (บาท) 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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 าผลการประเมนิมาพัฒนา แก้ไข
ปัญหา และน าไปปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานในครั้งตอ่ๆไป 

             

รวม  30,000 10,000 10,000 10,000  

9. งบประมาณด าเนินการ  
    9.1 แหล่งงบประมาณ 
       งบประมาณรายได้คณะ จ านวน 30,000 บาท  
กองทุนกิจการนิสิต แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุนการจัดการศึกษา ส านักงานเลขานุการคณะ หมวดเงินอุดหนุน โครงการ
กิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต โครงการส่งเสริมด้านวิชาการและทักษะชีวิต โครงการส่งเสริมด้านวิชาการและทักษะชีวิต (NU-มน-01-031) 
    9.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 

1. ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม   10,000  บาท 
2. ค่าเดินทาง     10,000  บาท 
3. ค่าวัสดุโครงการ    10,000  บาท    

รวมเป็นจ านวนเงินทั้งสิน้     30,000  บาท  
หมายเหตุ  ทุกรายการถัวเฉลีย่ 

10. วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 
ล าดั
บ 

รายการ กิจกรรม 

10.1. วัน เวลา ในการจัดกิจกรรม ตลอดปีงบประมาณ 2562 
10.2 สถานท่ีจัดกิจกรรม คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลยันเรศวร 

 

11. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPIs) 

ประเภท 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ (KPI) 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมที่ 4 
 ปริมาณ -  มีการจัดตั้งชมรมวิชาการคณะมนุษยศาสตร์    
 คุณภาพ - ความส าเร็จของการด าเนินโครงการนสิิต ผ่านชมรมวิชาการ 

ร้อยละ 80 
   

 เวลา - ตลอดปีงบประมาณ 2562    
 ต้นทุน - 30,000 บาท    

 

12. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 สกอ.    ตัวช้ีวัดที่ 1.6   สงป.   ตัวช้ีวัดที่.................  EdPEx หมวดที่........ 
 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.................  สมศ.   ตัวช้ีวัดที ่  

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. คณะส่งเสริมให้นิสิตด าเนินกิจกรรมอย่างเป็นระบบ 
2. นิสิตสามารถเรียนรู้การจัดกิจกรรม ผ่านทางชมวิชาการได้อย่างเป็นระบบ 

  



โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
งานกิจการนสิิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ส านักงานเลขานกุาร คณะมนุษยศาสตร์ 

 
1. รหัสโครงการ  NU-มน-01-031    ชื่อโครงการ (ระดับ 2)    โครงการส่งเสริมด้านวิชาการและทักษะชีวิต 

ชื่อโครงการ (ระดับ 3)    โครงการส่งเสริมด้านวิชาการและทักษะชีวิต 
        กิจกรรม นิสิตเกียรติยศ 

2.  ความสอดคล้องกับพันธกิจ 
    การผลติบัณฑิต (หลัก)         การวิจัย 
    การบริการวิชาการแกส่ังคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
    การบริหารจดัการ(ในกรณโีครงการดังกล่าวไม่สอดคล้องกับพันธกิจ 1-4 
3.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ 

3.1 แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ 
 3.1.1 ความสอดคล้องกับเป้าหมายรวมของยุทธศาสตร์ชาติ 
   ประเทศชาติมีความมั่นคง ประชาชนมีความสุข 
   มีการยกระดับศักยภาพในหลากหลายมิตเิพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง 
   มีการพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ 
   มีการสรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
   มีการสรา้งการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   มีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม 
 3.1.2 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องโดยตรง (เลือกได้เพียง 1 ด้าน) 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพมนุษย์   
   เป้าหมาย.......3.1.....ประเด็น......3.2.2.....ประเด็นการด าเนินการที่ส าคัญ............. 
 3.1.3 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องในระดับรอง (เลือกได้มากกว่า 1 ด้าน) 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนษุย์   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
 

3.2 แผนระดับที่ 2  
 3.2.1 แผนการปฏิรูประดับประเทศ 11 ด้าน 
   5) แผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ เปา้หมายรวม.................................................................................. 
    เรื่องและประเด็นการปฏริูป..อุตสาหกรรมการศึกษา..เป้าหมายหรอืผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธ์ิ....1/2..... 
    ขั้นตอนการด าเนินงาน.....................1..............เป้าหมาย................1.1.1.................ขัน้ตอน.................................. 
 3.2.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 



   เป้าหมายรวม..............1................... 
   ยุทธศาสตร์ที่.......1..........เป้าหมาย..........1.1.2............แนวทางการพัฒนา........1.2.2........... 
  

 3.2.3 แผนความมั่นคงแห่งชาติ 
   แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ.............. เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์.....................กลยทุธ์..................... 

3.3 แผนระดับที่ 3 (หากระบุได้)  
    ตามมติ ครม.วันท่ี 4 ธันวาคม 2560 .................................................................. 

    3.4 ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 
   นโยบายการศึกษาและเรียนรู้ การท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 
 3.5 นโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) 
   นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ  
   แผนกลยุทธ์ดา้นการผลติบัณฑติ  กลยุทธ์ที่......3..... (หลัก) 
       3.6 นโยบายการบริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร (พ.ศ.2561-2565) โดย ศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา เงารังษี 

   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบณัฑิตใหม้ีคุณภาพ และสอดคล้องกับความต้องการของประเทศเพื่อสร้างขีดความสามารถใน
การแข่งขัน กลยุทธ์ที่......1.4......แนวทางการขบัเคลื่อนที่.........1.4.1.............ตัวช้ีวดัที่.............. 

      3.7 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน  
  นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตร์ที่.....1.......กลยุทธ์ที่......1/4......มาตรการที่.....1/3/4/5/6........ 
3.10 อัตลักษณ์นสิิต 5 ก** (บังคับกรอก ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 กรณีที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์บัณฑิต) 

         ม ี
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 

 

3.9 คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
ด้าน ตัวชี้วัด 

 ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 

 มีความซื่อสตัย์สจุริต 
 มีระเบยีบวินัย 
 ตรงต่อเวลา 
 มีความเสยีสละและเห็นต่อประโยชน์ส่วนรวม 
 มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
 เคารพกฎเกณฑ์ ระเบียบขององค์กร/หน่วยงาน 



ด้าน ตัวชี้วัด 
 มีความอดทนต่อสภาวะแวดลอ้ม 
 มีความขยันหมั่นเพียรในการเรียน 

 ด้านความรู ้  มีความรู้ในหลักวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงกับหน้าที่การงาน 
 มีความเข้าใจขั้นตอนและวิธีการในการปฏิบตัิงานในหน้าท่ี 
 มีความรู้ในระดับท่ีสามารถปฏิบัติงานให้บรรลุเปา้หมายอย่างมปีระสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
 มีความสามารถน าความรูม้าประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานอย่างสร้างสรรค์ 
 เป็นผู้แสวงหาความรู้เพิม่เตมิอย่างต่อเนื่อง 
 มีความเช่ียวชาญในสาขาวิชาชีพ 

 ด้านทักษะทางปัญญา  มีความสามารถในการรวบรวมข้อมูล แนวคิด และประเมินข้อมลูต่างๆ ได้ 
 มีความสามารถในการวเิคราะห์และแกไ้ขปัญหาในการปฏิบตัิงาน 
 กล้าแสดงความคิดเห็นอย่างเหมาะสม 
 มีความคิดริเริม่สร้างสรรคส์ิ่งใหม่ๆ  
 มีการวางแผนและสามารถปฏบิัติงานไดส้ าเร็จตามก าหนดเวลา 
 มีความสามารถน าเสนอข้อมลูและแนวคิดเพื่อใช้ในการตัดสินใจ 
 มีความมุ่งมั่นท างานให้ประสบความส าเร็จตามเปา้หมาย 
 มีความสามารถในการแก้ปญัหาส่วนตัว 
 มีทัศนคติเชิงบวกต่องานท่ีท า 

 ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผดิชอบ 

 มีความสามารถปรับตัวให้เข้ากับเพื่อนร่วมงาน 
 มีความสามารถในการติดต่อสือ่สารระหว่างบุคคล 
 มีความสามารถในการท างานเป็นทีม 
 มีความรับผิดชอบในงานท่ีได้รบัมอบหมาย 
 มีความสามารถในการแสดงภาวะความเป็นผู้น าในการท างาน 
 ยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ื่น 
 มีความสามารถในการประเมนิการท างานและปรับปรุงงานของตนเอง 
 มีความเข้าใจตนเองและผู้อื่น 

 ด้านทักษะการ
วิเคราะหเ์ชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 มีทักษะในการวิเคราะห์และจดัการข้อมลูเชิงตัวเลข 
 มีความสามารถในการสื่อสารการใช้ภาษาไทย 
 มีความสามารถในการสื่อสารการใช้ภาษาอังกฤษ 
 มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศในการปฏิบัติงาน 

 

3.10 ค่านิยมหลักของคณะ 
 H Hardworking ความขยัน 
 U Unity  ความสามัคค ี
 M Morality  ความมีศลีธรรม 
 A Aspiration ความใฝ่ฝัน ความมุ่งมั่น 
 N Novelty  ความมีนวัตกรรม 
 I Integrity  ความซื่อตรง 
 T Teamwork การท างานเป็นทีม 
 I Intellect  ความเป็นปัญญาชน 
 E Empathy ความเข้าอกเข้าใจผู้อื่น 
 S Social Responsibility ความรับผิดชอบต่อสังคม 

    3.11 บริการวิชาการ  
         ไม่ม ี
4.  ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 4.1 ลักษณะการด าเนินงาน   โครงการ     การด าเนินงาน 

4.2 ภายใต้แผนงาน............................................................................................................................................. 



4.3 ลักษณะโครงการ     โครงการที่ใช้งบประมาณ   โครงการทีไ่ม่ใช้งบประมาณ 
4.4 วิธีการด าเนินงาน    ด าเนินการเอง     จัดจ้าง 
4.5 รหัส GFMIS ของโครงการ(ถ้ามี) – ไมม่ี - 
 

5.  ผู้รับผิดชอบ  
 5.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ   งานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพนัธ์ ส านักงานเลขานุการคณะมนษุยศาสตร์   

5.2 ผู้รับผิดชอบ     นายณัฏฐพัชร์  วรกลุวรรธนะ        โทร  2021 
5.3 ผู้ประสานงาน   นายณัฏฐพัชร์  วรกลุวรรธนะ        โทร  2021 
5.4 ผู้รายงานผล  นายณัฏฐพัชร์  วรกลุวรรธนะ        โทร  2021 

 6. หลักการและเหตุผล 
 หน่วยกิจกรรมและพัฒนานิสิต ด าเนินการให้ค าปรึกษาแนะน า รวมถึงการก ากับ ดูแลและให้ความช่วยเหลือนิสิตในการจัดท า
โครงการ/กิจกรรมนิสิต และจัดท าโครงการ/กิจกรรมพัฒนานิสิต เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์และพัฒนานิสิตให้เป็นบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ รวมทั้งเผยแพร่ช่ือเสียง ความสามารถ และผลงานกิจกรรมของนิสิตให้ครบถ้วนครอบคลุมด้วยกิจกรรมพัฒนานิสิตครบทุก
ด้าน  ดังนั้น หน่วยกิจกรรมและพัฒนานิสิต จึงได้จัดท าโครงการต่าง ๆ เพื่อด าเนินงานกิจกรรมพัฒนานิสิตให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย  
7. วัตถุประสงค์ 

1.เพื่อประกาศเกียรติคณุให้กับนสิติ ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นนิสติยอดเยี่ยมและนสิิตดเีด่น 
8. เป้าหมายของโครงการ 
     8.1 เป้าหมายการด าเนินงาน 
เชิงผลผลิต(Output) 1. นิสิตมีคณุลักษณะอันพึงประสงค์ 
เชิงผลลัพธ์(Outcome) 1. เชิดชูเกียรตินสิิตที่ท าความดี มคีวามสามารถ 

 

     8.2. กลุม่เป้าหมาย 
เป้าหมาย จ านวน หน่วยนับ 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 200 คน 
นิสิต 180 คน 
บุคลากรสายวิชาการ 20 คน 

8.3 กิจกรรม/เนื้อหาท่ี/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนินการ (รายกิจกรรม) 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (บาท) 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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. จัดประชมุมอบหมายการด าเนนิงาน 

                          

ขั้นด าเนินการ (D) 
1. ขออนุมตัิด าเนินโครงการ 
2. ด าเนนิโครงการ 

 
 

15,000 
         

 
 

15,000 
  

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. สรุปผลการด าเนินโครงการ และ
จัดท ารายงานส่งผลประเมนิตอ่คณะฯ 

             

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)  
1. น าผลการประเมนิมาพัฒนา แก้ไข
ปัญหา และน าไปปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานในครั้งตอ่ๆไป 

             

รวม 15,000    15,000 
 

9. งบประมาณด าเนินการ  
    9.1 แหล่งงบประมาณ 



       งบประมาณรายได้คณะ จ านวน 15,000 บาท  
กองทุนกิจการนิสิต แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุนการจัดการศึกษา ส านักงานเลขานุการคณะ หมวดเงินอุดหนุน โครงการ
กิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต โครงการส่งเสริมด้านวิชาการและทักษะชีวิต โครงการส่งเสริมด้านวิชาการและทักษะชีวิต (NU-มน-01-031) 
    9.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 

1. ค่าอาหาร และอาหารว่างและเครื่องดื่ม      6,000 บาท 
2. ค่าจ้างเหมาจัดท าเข็มกลดั (รูปสมเด็จพระนเรศวร)                6,000 บาท 
3. ค่าจ้างเหมาจัดดอกไม ้      2,000 บาท 
4. ค่าวัสดุโครงการ      1,000 บาท  

รวมเป็นจ านวนเงินทั้งสิน้                           15,000   บาท  
หมายเหตุ  ทุกรายการถัวเฉลีย่ 

10. วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 
ล าดั
บ 

รายการ กิจกรรม 

10.1. วัน เวลา ในการจัดกิจกรรม เดือนมิถุนายน-กันยายน 2562 
10.2 สถานท่ีจัดกิจกรรม คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลยันเรศวร 

 

11. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPIs) 

ประเภท 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ (KPI) 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมที่ 4 
 ปริมาณ -  จ านวนนิสิตที่ได้รับรางวัลไม่น้อยกวา่ร้อยละ 80 ของจ านวน

ที่ตั้งไว้ (30 คน) 
   

 คุณภาพ - ความพึงพอใจของผู้เข้ารว่มโครงการร้อยละ 80    
 

12. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 สกอ.    ตัวช้ีวัดที่ 1.6   สงป.   ตัวช้ีวัดที่.................  EdPEx หมวดที่........ 
 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.................  สมศ.   ตัวช้ีวัดที ่  

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1.  คณะมนุษยศาสตร์ได้ประกาศเกียรติคุณยกย่อง และสร้างขวัญก าลังใจให้แก่นิสิต 
2.  นิสิตตื่นตัวที่จะท ากิจกรรม สร้างสรรค์และพัฒนาองค์ความรู้ให้เป็นที่ประจักษ์ 

        3.  นิสิตได้น าความรู้ความสามารถของตนเองไปใช้ในการคิดสร้างสรรค์ผลงานที่จะเป็นประโยชน์ต่อสังคมต่อไป 
 
 
 
 
 

  



โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
งานกิจการนสิิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ส านักงานเลขานกุาร คณะมนุษยศาสตร์ 

 
1. รหัสโครงการ  NU-มน-01-031    ชื่อโครงการ (ระดับ 2)    โครงการส่งเสริมด้านวิชาการและทักษะชีวิต 

ชื่อโครงการ (ระดับ 3)    โครงการส่งเสริมด้านวิชาการและทักษะชีวิต 
        กิจกรรม วินัยจราจรและขับข่ีปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ 

2.  ความสอดคล้องกับพันธกิจ 
    การผลติบัณฑิต (หลัก)         การวิจัย 
    การบริการวิชาการแกส่ังคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
    การบริหารจดัการ(ในกรณโีครงการดังกล่าวไม่สอดคล้องกับพันธกิจ 1-4 
3.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ 

3.1 แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ 
 3.1.1 ความสอดคล้องกับเป้าหมายรวมของยุทธศาสตร์ชาติ 
   ประเทศชาติมีความมั่นคง ประชาชนมีความสุข 
   มีการยกระดับศักยภาพในหลากหลายมิตเิพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง 
   มีการพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ 
   มีการสรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
   มีการสรา้งการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   มีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม 
 3.1.2 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องโดยตรง (เลือกได้เพียง 1 ด้าน) 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพมนุษย์   
   เป้าหมาย.......3.1.....ประเด็น......3.2.2.....ประเด็นการด าเนินการที่ส าคัญ............. 
 3.1.3 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องในระดับรอง (เลือกได้มากกว่า 1 ด้าน) 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนษุย์   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
 

3.2 แผนระดับที่ 2  
 3.2.1 แผนการปฏิรูประดับประเทศ 11 ด้าน 
   5) แผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ เปา้หมายรวม.................................................................................. 
    เรื่องและประเด็นการปฏริูป..อุตสาหกรรมการศึกษา..เป้าหมายหรอืผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธ์ิ....1/2..... 
    ขั้นตอนการด าเนินงาน.....................1..............เป้าหมาย................1.1.1.................ขัน้ตอน.................................. 
 3.2.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 



   เป้าหมายรวม..............1................... 
   ยุทธศาสตร์ที่.......1..........เป้าหมาย..........1.1.2............แนวทางการพัฒนา........1.2.2........... 
  

 3.2.3 แผนความมั่นคงแห่งชาติ 
   แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ.............. เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์.....................กลยทุธ์..................... 

3.3 แผนระดับที่ 3 (หากระบุได้)  
    ตามมติ ครม.วันท่ี 4 ธันวาคม 2560 .................................................................. 

    3.4 ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 
   นโยบายการศึกษาและเรียนรู้ การท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 
 3.5 นโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) 
   นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ  
   แผนกลยุทธ์ดา้นการผลติบัณฑติ  กลยุทธ์ที่......3..... (หลัก) 
       3.6 นโยบายการบริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร (พ.ศ.2561-2565) โดย ศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา เงารังษี 

   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบณัฑิตใหม้ีคุณภาพ และสอดคล้องกับความต้องการของประเทศเพื่อสร้างขีดความสามารถใน
การแข่งขัน กลยุทธ์ที่......1.4......แนวทางการขบัเคลื่อนที่.........1.4.1.............ตัวช้ีวดัที่.............. 
3.7 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน  
 นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่.....1.......กลยุทธ์ที่......1/4......มาตรการที่.....1/3/4/5/6........  
3.8 อัตลักษณ์นสิิต 5 ก** (บังคับกรอก ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 กรณีที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์บัณฑิต) 

        มี 

 

3.9 คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
ด้าน ตัวชี้วัด 

 ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 

 มีความซื่อสตัย์สจุริต 
 มีระเบยีบวินัย 
 ตรงต่อเวลา 

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 



ด้าน ตัวชี้วัด 
 มีความเสยีสละและเห็นต่อประโยชน์ส่วนรวม 
 มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
 เคารพกฎเกณฑ์ ระเบียบขององค์กร/หน่วยงาน 
 มีความอดทนต่อสภาวะแวดลอ้ม 
 มีความขยันหมั่นเพียรในการเรียน 

 ด้านความรู ้  มีความรู้ในหลักวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงกับหน้าที่การงาน 
 มีความเข้าใจขั้นตอนและวิธีการในการปฏิบตัิงานในหน้าท่ี 
 มีความรู้ในระดับท่ีสามารถปฏิบัติงานให้บรรลุเปา้หมายอย่างมปีระสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
 มีความสามารถน าความรูม้าประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานอย่างสร้างสรรค์ 
 เป็นผู้แสวงหาความรู้เพิม่เตมิอย่างต่อเนื่อง 
 มีความเช่ียวชาญในสาขาวิชาชีพ 

 ด้านทักษะทางปัญญา  มีความสามารถในการรวบรวมข้อมูล แนวคิด และประเมินข้อมลูต่างๆ ได้ 
 มีความสามารถในการวเิคราะห์และแกไ้ขปัญหาในการปฏิบตัิงาน 
 กล้าแสดงความคิดเห็นอย่างเหมาะสม 
 มีความคิดริเริม่สร้างสรรคส์ิ่งใหม่ๆ  
 มีการวางแผนและสามารถปฏบิัติงานไดส้ าเร็จตามก าหนดเวลา 
 มีความสามารถน าเสนอข้อมลูและแนวคิดเพื่อใช้ในการตัดสินใจ 
 มีความมุ่งมั่นท างานให้ประสบความส าเร็จตามเปา้หมาย 
 มีความสามารถในการแก้ปญัหาส่วนตัว 
 มีทัศนคติเชิงบวกต่องานท่ีท า 

 ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

 มีความสามารถปรับตัวให้เข้ากับเพื่อนร่วมงาน 
 มีความสามารถในการติดต่อสือ่สารระหว่างบุคคล 
 มีความสามารถในการท างานเป็นทีม 
 มีความรับผิดชอบในงานท่ีได้รบัมอบหมาย 
 มีความสามารถในการแสดงภาวะความเป็นผู้น าในการท างาน 
 ยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ื่น 
 มีความสามารถในการประเมนิการท างานและปรับปรุงงานของตนเอง 
 มีความเข้าใจตนเองและผู้อื่น 

 ด้านทักษะการ
วิเคราะหเ์ชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 มีทักษะในการวิเคราะห์และจดัการข้อมลูเชิงตัวเลข 
 มีความสามารถในการสื่อสารการใช้ภาษาไทย 
 มีความสามารถในการสื่อสารการใช้ภาษาอังกฤษ 
 มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศในการปฏิบัติงาน 

 

            3.10 ค่านิยมหลักของคณะ 
 H Hardworking ความขยัน 
 U Unity  ความสามัคค ี
 M Morality ความมีศลีธรรม 
 A Aspiration ความใฝ่ฝัน ความมุ่งมั่น 
 N Novelty ความมีนวัตกรรม 
 I Integrity ความซื่อตรง 
 T Teamwork การท างานเป็นทีม 



 I Intellect ความเป็นปัญญาชน 
 E Empathy ความเข้าอกเข้าใจผู้อื่น 
 S Social Responsibility ความรับผิดชอบต่อสังคม 

3.11 บริการวิชาการ  
         ไม่ม ี

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

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

5.  ผู้รับผิดชอบ  
 5.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ   งานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพนัธ์ ส านักงานเลขานุการคณะมนษุยศาสตร ์   

5.2 ผู้รับผิดชอบ     นายณัฏฐพัชร์  วรกลุวรรธนะ        โทร  2021 
5.3 ผู้ประสานงาน   นายณัฏฐพัชร์  วรกลุวรรธนะ        โทร  2021 
5.4 ผู้รายงานผล  นายณัฏฐพัชร์  วรกลุวรรธนะ        โทร  2021 

 6. หลักการและเหตุผล 
ปัจจุบันอุบัติภัยจากการจราจรก่อให้เกิดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของนิสิตในปีหนึ่งๆ อย่างมหาศาล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

อุบัติเหตุจราจรอันเนื่องมาจากการขับขี่รถจักรยานยนต์ ซึ่งมีผู้เสียชีวิต บาดเจ็บ และพิการ ส่วนใหญ่อยู่ในวัยเด็กและเยาวชน อันเป็น
ทรัพยากรบุคคลที่มีค่าในการพัฒนาประเทศ   แต่ต้องมาเสียชีวิต บาดเจ็บ และพิการก่อนท่ีจะท าประโยชน์ให้กับประเทศชาติ  และ
จากการวิเคราะห์สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ในประเทศไทย  พบว่าสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุจราจร คือ ผู้ขับขี่
รถจักรยานยนต์มีพฤติกรรมการขับข่ีที่ไม่ปลอดภัย บางรายขับข่ีด้วยความประมาท คึกคะนอง  และไม่เคารพกฎจราจร บางรายมีการ
เสพสารเสพติด มึนเมา ประกอบกับสภาพของรถจักรยานยนต์ไม่ปลอดภัย สิ่งเหล่านี้ถือเป็นปัจจัยก่อให้เกิดอุบัติเหตุดังกล่าว   

จากสภาพปัญหาที่กล่าวมา คณะมนุษยศาสตร์จึงได้จัดท าวินัยจราจรและขับขี่ปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ ขึ้น เพื่อเป็นการเสริมสร้าง
องค์ความรู้  เสริมสร้างจิตสานึกในด้านความปลอดภัยวินัยจราจร  รวมถึงการป้องกันอุบัติภัยบนท้องถนนและชุมชน  โดยการ
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้และทักษะในการขับขี่รถจักรยานยนต์ที่ถูกต้อง  ปลอดภัยและการป้องกันอุบัติภัยอื่นๆ  ให้กับ
กลุ่มเป้าหมาย นิสิตคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร    
7. วัตถุประสงค์ 

1.เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยจราจรและและกฎระเบยีบในการใช้รถใช้ถนน 
8.  เป้าหมายของโครงการ 
     8.1 เป้าหมายการด าเนินงาน 
เชิงผลผลิต(Output) 1. นิสิตมีจิตส านึกในการใช้รถใช้ถนน 
เชิงผลลัพธ์(Outcome) 1. นิสิตมีความรับผดิชอบ ต่อตนเองและสังคม สร้างคณุธรรม จริยธรรม ไม่ขัดต่อกฎหมายหรือ

กฎระเบียบสังคม 
 

     8.2. กลุม่เป้าหมาย 
เป้าหมาย จ านวน หน่วยนับ 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 600 คน 
นิสิต 600 คน 

 

 8.3 กิจกรรม/เนื้อหาท่ี/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนินการ (รายกิจกรรม) 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (บาท) 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (บาท) 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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. จัดประชมุมอบหมายการด าเนนิงาน 

ขั้นด าเนินการ (D) 
1. ขออนุมตัิด าเนินโครงการ 
2. ด าเนนิโครงการ 

 
 

20,000 
         

 
 

 

 
 

20,000 
 

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. สรุปผลการด าเนินโครงการ และ
จัดท ารายงานส่งผลประเมนิตอ่คณะฯ 

             

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)  
1. น าผลการประเมนิมาพัฒนา แก้ไข
ปัญหา และน าไปปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานในครั้งตอ่ๆไป 

             

รวม 20,000    20,000 

9. งบประมาณด าเนินการ  
    9.1 แหล่งงบประมาณ 
       งบประมาณรายได้คณะ จ านวน 20,000 บาท  
กองทุนกิจการนิสิต แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุนการจัดการศึกษา ส านักงานเลขานุการคณะ หมวดเงินอุดหนุน โครงการ
กิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต โครงการส่งเสริมด้านวิชาการและทักษะชีวิต โครงการส่งเสริมด้านวิชาการและทักษะชีวิต (NU-มน-01-031) 
     9.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 

1. ค่าอาหาร      10,000 บาท 
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม      3,000 บาท 
3. ค่าตอบแทนวิทยากร         3,000 บาท 
4. ค่าจ้างท าสติ๊กเกอร ์         3,000 บาท 
5. ค่าถ่ายเอกสาร          500 บาท 
6. ค่าวัสดุโครงการ         500 บาท 

    รวมเป็นจ านวนเงินทั้งสิน้                        20,000   บาท  
หมายเหตุ  ทุกรายการถัวเฉลีย่ 

10. วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 
ล าดั
บ 

รายการ กิจกรรม 

10.1. วัน เวลา ในการจัดกิจกรรม เดือนมกราคม-มีนาคม 2562 
10.2 สถานท่ีจัดกิจกรรม คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลยันเรศวร 

 

11. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPIs) 

ประเภท 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ (KPI) 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมที่ 4 
 ปริมาณ -  จ านวนผู้เขา้ร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจ านวน

ที่ตั้งไว้ (300 คน) 
   

 คุณภาพ - ความพึงพอใจของผู้เข้ารว่มโครงการ ร้อยละ 80 
- ผู้เข้าร่วมโครงการได้ความรู้ความเข้าใจในเร่ืองวินัยจราจร 
และกฎระเบยีบในการใช้รถใช้ถนนร้อยละ 80 

   

 

12. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 สกอ.    ตัวช้ีวัดที่ 1.6   สงป.   ตัวช้ีวัดที่.................  EdPEx หมวดที่........ 
 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.................  สมศ.   ตัวช้ีวัดที ่  

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 



1.  นิสิตมีความรู้เรื่องวินัยจราจร และกฎระเบียบในการใช้รถใช้ถนน 
  

หน้าที่ 141 



โครงการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
งานกิจการนสิิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ส านักงานเลขานกุาร คณะมนุษยศาสตร์ 

 
1. รหัสโครงการ  NU-มน-01-031    ชื่อโครงการ (ระดับ 2)    โครงการส่งเสริมด้านวิชาการและทักษะชีวิต 

ชื่อโครงการ (ระดับ 3)    โครงการส่งเสริมด้านวิชาการและทักษะชีวิต 
กิจกรรม จิตอาสาคณะมนุษยศาสตร ์

2.  ความสอดคล้องกับพันธกิจ 
    การผลติบัณฑิต (หลัก)         การวิจัย 
    การบริการวิชาการแกส่ังคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
    การบริหารจดัการ(ในกรณโีครงการดังกล่าวไม่สอดคล้องกับพันธกิจ 1-4 
3.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ 

3.1 แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ 
 3.1.1 ความสอดคล้องกับเป้าหมายรวมของยุทธศาสตร์ชาติ 
   ประเทศชาติมีความมั่นคง ประชาชนมีความสุข 
   มีการยกระดับศักยภาพในหลากหลายมิตเิพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง 
   มีการพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ 
   มีการสรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
   มีการสรา้งการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   มีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม 
 3.1.2 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องโดยตรง (เลือกได้เพียง 1 ด้าน) 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพมนุษย์   
   เป้าหมาย.......3.1.....ประเด็น......3.2.2.....ประเด็นการด าเนินการที่ส าคัญ............. 
 3.1.3 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องในระดับรอง (เลือกได้มากกว่า 1 ด้าน) 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนษุย์   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
 

3.2 แผนระดับที่ 2  
 3.2.1 แผนการปฏิรูประดับประเทศ 11 ด้าน 
   5) แผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ เปา้หมายรวม.................................................................................. 
    เรื่องและประเด็นการปฏริูป..อุตสาหกรรมการศึกษา..เป้าหมายหรอืผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธ์ิ....1/2..... 
    ขั้นตอนการด าเนินงาน.....................1..............เป้าหมาย................1.1.1.................ขัน้ตอน.................................. 
 3.2.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 



   เป้าหมายรวม..............1................... 
   ยุทธศาสตร์ที่.......1..........เป้าหมาย..........1.1.2............แนวทางการพัฒนา........1.2.2........... 
  

 3.2.3 แผนความมั่นคงแห่งชาติ 
   แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ.............. เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์.....................กลยทุธ์..................... 

3.3 แผนระดับที่ 3 (หากระบุได้)  
    ตามมติ ครม.วันท่ี 4 ธันวาคม 2560 .................................................................. 

    3.4 ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 
   นโยบายการศึกษาและเรียนรู้ การท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 
 3.5 นโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) 
   นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ  
   แผนกลยุทธ์ดา้นการผลติบัณฑติ  กลยุทธ์ที่......3..... (หลัก) 
       3.6 นโยบายการบริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร (พ.ศ.2561-2565) โดย ศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา เงารังษี 

   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบณัฑิตใหม้ีคุณภาพ และสอดคล้องกับความต้องการของประเทศเพื่อสร้างขีดความสามารถใน
การแข่งขัน กลยุทธ์ที่......1.4......แนวทางการขบัเคลื่อนที่.........1.4.1.............ตัวช้ีวดัที่.............. 
3.7 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน  
 นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่......1......กลยุทธ์ที่.......4/6...... มาตรการที่...2/3/4/5/6.......  
3.8 อัตลักษณ์นสิิต 5 ก** (บังคับกรอก ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 กรณีที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์บัณฑิต) 

        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 

 

3.9 คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
ด้าน ตัวชี้วัด 

 ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 

 มีความซื่อสตัย์สจุริต 
 มีระเบยีบวินัย 
 ตรงต่อเวลา 
 มีความเสยีสละและเห็นต่อประโยชน์ส่วนรวม 
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ด้าน ตัวชี้วัด 
 มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
 เคารพกฎเกณฑ์ ระเบียบขององค์กร/หน่วยงาน 
 มีความอดทนต่อสภาวะแวดลอ้ม 
 มีความขยันหมั่นเพียรในการเรียน 

 ด้านความรู ้  มีความรู้ในหลักวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงกับหน้าที่การงาน 
 มีความเข้าใจขั้นตอนและวิธีการในการปฏิบตัิงานในหน้าท่ี 
 มีความรู้ในระดับท่ีสามารถปฏิบัติงานให้บรรลุเปา้หมายอย่างมปีระสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
 มีความสามารถน าความรูม้าประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานอย่างสร้างสรรค ์
 เป็นผู้แสวงหาความรูเ้พิ่มเตมิอย่างต่อเนื่อง 
 มีความเช่ียวชาญในสาขาวิชาชีพ 

 ด้านทักษะทางปัญญา  มีความสามารถในการรวบรวมข้อมูล แนวคิด และประเมินข้อมลูต่างๆ ได้ 
 มีความสามารถในการวเิคราะห์และแกไ้ขปัญหาในการปฏิบตัิงาน 
 กล้าแสดงความคิดเห็นอย่างเหมาะสม 
 มีความคิดริเริม่สร้างสรรคส์ิ่งใหม่ๆ  
 มีการวางแผนและสามารถปฏบิัติงานไดส้ าเร็จตามก าหนดเวลา 
 มีความสามารถน าเสนอข้อมลูและแนวคิดเพื่อใช้ในการตัดสินใจ 
 มีความมุ่งมั่นท างานให้ประสบความส าเร็จตามเปา้หมาย 
 มีความสามารถในการแก้ปญัหาส่วนตัว 
 มีทัศนคติเชิงบวกต่องานท่ีท า 

 ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผดิชอบ 

 มีความสามารถปรับตัวให้เข้ากับเพื่อนร่วมงาน 
 มีความสามารถในการติดต่อสือ่สารระหว่างบุคคล 
 มีความสามารถในการท างานเป็นทีม 
 มีความรับผิดชอบในงานท่ีได้รบัมอบหมาย 
 มีความสามารถในการแสดงภาวะความเป็นผู้น าในการท างาน 
 ยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ื่น 
 มีความสามารถในการประเมนิการท างานและปรับปรุงงานของตนเอง 
 มีความเข้าใจตนเองและผู้อื่น 

 ด้านทักษะการ
วิเคราะหเ์ชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 มีทักษะในการวิเคราะห์และจดัการข้อมลูเชิงตัวเลข 
 มีความสามารถในการสื่อสารการใช้ภาษาไทย 
 มีความสามารถในการสื่อสารการใช้ภาษาอังกฤษ 
 มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศในการปฏิบัติงาน 

 

      3.10 ค่านิยมหลักของคณะ 
  H Hardworking ความขยัน 
  U Unity  ความสามัคค ี
   M Morality  ความมีศลีธรรม 
 A Aspiration ความใฝ่ฝัน ความมุ่งมั่น 
 N    Novelty  ความมีนวัตกรรม 
 I Integrity  ความซื่อตรง 
 T Teamwork การท างานเป็นทีม 
 I Intellect  ความเป็นปัญญาชน 
 E Empathy ความเข้าอกเข้าใจผู้อื่น 
 S Social Responsibility ความรับผิดชอบต่อสังคม 

    3.11 บริการวิชาการ  
         ไม่ม ี
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4.  ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 4.1 ลักษณะการด าเนินงาน   โครงการ     การด าเนินงาน 

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

5.  ผู้รับผิดชอบ  
 5.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ   งานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพนัธ์ ส านักงานเลขานุการคณะมนษุยศาสตร์   

5.2 ผู้รับผิดชอบ     นายธีรนัย    รัตนภมู ิ  โทร. 2021 
5.3 ผู้ประสานงาน   นายธีรนัย    รัตนภมู ิ  โทร. 2021 
5.4 ผู้รายงานผล  นายธีรนัย    รัตนภมู ิ  โทร. 2021 

 6. หลักการและเหตุผล 
การปลูกจิตส านึกด้านจิตอาสาหรือจิตสาธารณะ ( Public Mind ) คือการปลูกฝังจิตใจให้นิสิตมีความรับผิดชอบ ต่อตนเองและ

สังคม สร้างคุณธรรม จริยธรรมจากภายใน ให้นิสิตคณะมนุษยศาสตร์ รู้จักเสียสละ มีความซื่อตรง เข้าอกเข้าใจผู้อื่น สามัคคีร่วมแรง
ร่วมใจ ในการจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์เพื่อส่วนรวม เกื้อกูลช่วยเหลือผู้ที่ทุกข์ยาก หรือผู้ที่ร้องขอความช่วยเหลือ โดยไม่ขัดต่อ
กฎหมายหรือกฎระเบียบสังคม ลักษณะส าคัญประการหนึ่งของกิจกรรมจิตอาสาหรือจิตสาธารณะ คือ เป็นกิจกรรมตามความสมัครใจ  
7. วัตถุประสงค์ 

1.เพื่อสร้างจิตส านึกและปลูกฝังให้นิสิตมจีิตสาธารณะ ช่วยเหลือสังคมส่วนรวม   
8.  เป้าหมายของโครงการ 
            8.1 เป้าหมายการด าเนินงาน 
เชิงผลผลิต(Output) 1. นิสิตมีจิตส านึก หรือจิตสาธารณะ 
เชิงผลลัพธ์(Outcome) 1. นิสิตมีความรับผดิชอบ ต่อตนเองและสังคม สร้างคณุธรรม จริยธรรม ไม่ขัดต่อกฎหมายหรือ

กฎระเบียบสังคม 
 

     8.2. กลุม่เป้าหมาย 
เป้าหมาย จ านวน หน่วยนับ 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 205 คน 
นิสิต 200 คน 
บุคลากรสายวิชาการ 5 คน 

 

 8.3 กิจกรรม/เนื้อหาท่ี/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนินการ (รายกิจกรรม) 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (บาท) 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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. จัดประชมุมอบหมายการด าเนนิงาน 

                          

ขั้นด าเนินการ (D) 
1. ขออนุมตัิด าเนินโครงการ 
2. ด าเนนิโครงการ 

 
 

5,000 
         

 
 

5,000 
  

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. สรุปผลการด าเนินโครงการ และ
จัดท ารายงานส่งผลประเมนิตอ่คณะฯ 

             

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)               



กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (บาท) 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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. น าผลการประเมนิมาพัฒนา แก้ไข
ปัญหา และน าไปปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานในครั้งตอ่ๆไป 

รวม  5,000    5,000 

9. งบประมาณด าเนินการ  
    9.1 แหล่งงบประมาณ 
       งบประมาณรายได้คณะ จ านวน 5,000 บาท  
กองทุนกิจการนิสิต แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุนการจัดการศึกษา ส านักงานเลขานุการคณะ หมวดเงินอุดหนุน โครงการ
กิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต โครงการส่งเสริมด้านวิชาการและทักษะชีวิต โครงการส่งเสริมด้านวิชาการและทักษะชีวิต (NU-มน-01-031) 
     9.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 

1. ค่าอาหาร        2,000 บาท 
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม      2,000 บาท 
3. ค่าวัสดุโครงการ       1,000 บาท 

    รวมเป็นจ านวนเงินทั้งสิน้                          5,000   บาท  
หมายเหตุ  ทุกรายการถัวเฉลีย่ 

10.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 
ล าดั
บ 

รายการ กิจกรรม 

10.1. วัน เวลา ในการจัดกิจกรรม ตลอดปีงบประมาณ 2562 
10.2 สถานท่ีจัดกิจกรรม คณะมนุษยศาสตร์, มหาวิทยาลยันเรศวร,หน่วยงานภายนอก 
 

11. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPIs) 

ประเภท 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ (KPI) 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมที่ 4 
 ปริมาณ -  ผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 80 ของจ านวนที่ตั้งไว้ 

- มีกิจกรรมปลูกจิตส านกึ มจีิตสาธารณะ ช่วยเหลือสังคมให้แก่
นิสิต ไม่น้อยกวา่ 1 กิจกรรม 

   

 คุณภาพ - ความพึงพอใจของผู้เข้ารว่มโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80    
 เวลา - ตลอดปีงบประมาณ 2562    
 ต้นทุน - 5,000 บาท    

 

12. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 สกอ.    ตัวช้ีวัดที่ 1.6   สงป.   ตัวช้ีวัดที่.................  EdPEx หมวดที่........ 
 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.................  สมศ.   ตัวช้ีวัดที.่................  

 

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1.  นิสิตคณะมนุษยศาสตรไ์ดม้ีกิจกรรมเพื่อสร้างจติส านึกและปลูกฝงัให้นิสิตมีจิตสาธารณะ ช่วยเหลือสังคม 

  



โครงการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
งานกิจการนสิิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ส านักงานเลขานกุาร คณะมนุษยศาสตร์ 

 
1. รหัสโครงการ  NU-มน-01-032    ชื่อโครงการ (ระดับ 2)    โครงการส่งเสริมด้านนันทนาการ 

 ชื่อโครงการ (ระดับ 3)    โครงการส่งเสริมด้านนันทนาการ 
กิจกรรม เลี้ยงอ าลาช่อแก้ว 
กิจกรรม เข้าร่วมโครงการ Freshy Night 
กิจกรรม สืบรุ่นสุวรรณภิงคารสืบสานมนุษยศาสตร์ 
กิจกรรม ดอกแก้วเกม ครั้งท่ี 13 
กิจกรรม อบรมผู้น านิสิต 
กิจกรรม ค่ายคณะมนุษยศาสตร์ (กล้าดอกแก้ว) 
กิจกรรม ประกวดดาวเดือนและดาวเทียม 
กิจกรรม รับน้องประชุมเชียร์  
กิจกรรม  แสดงความยินดีกับบัณฑิต 
กิจกรรม ศิษย์เก่าสัมพันธ์                       

2.  ความสอดคล้องกับพันธกิจ 
    การผลติบัณฑิต (หลัก)         การวิจัย 
    การบริการวิชาการแกส่ังคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
    การบริหารจดัการ(ในกรณโีครงการดังกล่าวไม่สอดคล้องกับพันธกิจ 1-4 
3.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ 

3.1 แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ 
 3.1.1 ความสอดคล้องกับเป้าหมายรวมของยุทธศาสตร์ชาติ 
   ประเทศชาติมีความมั่นคง ประชาชนมีความสุข 
   มีการยกระดับศักยภาพในหลากหลายมิตเิพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง 
   มีการพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ 
   มีการสรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
   มีการสรา้งการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   มีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม 
 3.1.2 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องโดยตรง (เลือกได้เพียง 1 ด้าน) 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพมนุษย์   
   เป้าหมาย.......3.1.....ประเด็น......3.2.2.....ประเด็นการด าเนินการที่ส าคัญ............. 
 3.1.3 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องในระดับรอง (เลือกได้มากกว่า 1 ด้าน) 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนษุย์   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ   



   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
 

3.2 แผนระดับที่ 2  
 3.2.1 แผนการปฏิรูประดับประเทศ 11 ด้าน 
   5) แผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ เปา้หมายรวม.................................................................................. 
    เรื่องและประเด็นการปฏริูป..อุตสาหกรรมการศึกษา..เป้าหมายหรอืผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธ์ิ....1/2..... 
    ขั้นตอนการด าเนินงาน.....................1..............เป้าหมาย................1.1.1.................ขัน้ตอน.................................. 
 3.2.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
   เป้าหมายรวม..............1................... 
   ยุทธศาสตร์ที่.......1..........เป้าหมาย..........1.1.2............แนวทางการพัฒนา........1.2.2........... 
  

 3.2.3 แผนความมั่นคงแห่งชาติ 
   แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ.............. เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์.....................กลยทุธ์..................... 

3.3 แผนระดับที่ 3 (หากระบุได้)  
    ตามมติ ครม.วันท่ี 4 ธันวาคม 2560 .................................................................. 

    3.4 ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 
   นโยบายการศึกษาและเรียนรู้ การท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 
 3.5 นโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) 
   นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ  
   แผนกลยุทธ์ดา้นการผลติบัณฑติ  กลยุทธ์ที่......3..... (หลัก) 
       3.6 นโยบายการบริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร (พ.ศ.2561-2565) โดย ศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา เงารังษี 

   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบณัฑิตใหม้ีคุณภาพ และสอดคล้องกับความต้องการของประเทศเพื่อสร้างขีดความสามารถใน
การแข่งขัน กลยุทธ์ที่......1.4......แนวทางการขบัเคลื่อนที่.........1.4.1.............ตัวช้ีวดัที่.............. 

       3.7 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน  
  นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตร์ที่......1......กลยุทธ์ที่.......4/6...... มาตรการที่...2/3/4/5/6....... 
3.8  อัตลักษณ์นิสิต 5 ก** (บังคับกรอก ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 กรณีที่สอดคล้องกับอัตลกัษณ์บัณฑิต) 

          ม ี
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 
 

   3.9  คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
ด้าน ตัวชี้วัด 

 ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 

 มีความซื่อสตัย์สจุริต 
 มีระเบยีบวินัย 
 ตรงต่อเวลา 
 มีความเสยีสละและเห็นต่อประโยชน์ส่วนรวม 
 มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
 เคารพกฎเกณฑ์ ระเบียบขององค์กร/หน่วยงาน 
 มีความอดทนต่อสภาวะแวดลอ้ม 
 มีความขยันหมั่นเพียรในการเรียน 

 ด้านความรู ้  มีความรู้ในหลักวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงกับหน้าที่การงาน 
 มีความเข้าใจขั้นตอนและวิธีการในการปฏิบตัิงานในหน้าท่ี 
 มีความรู้ในระดับท่ีสามารถปฏิบัติงานให้บรรลุเปา้หมายอย่างมปีระสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
 มีความสามารถน าความรูม้าประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานอย่างสร้างสรรค์ 
 เป็นผู้แสวงหาความรู้เพิม่เตมิอย่างต่อเนื่อง 
 มีความเช่ียวชาญในสาขาวิชาชีพ 

 ด้านทักษะทางปัญญา  มีความสามารถในการรวบรวมข้อมูล แนวคิด และประเมินข้อมลูต่างๆ ได้ 
 มีความสามารถในการวเิคราะห์และแกไ้ขปัญหาในการปฏิบตัิงาน 
 กล้าแสดงความคิดเห็นอย่างเหมาะสม 
 มีความคิดริเริม่สร้างสรรคส์ิ่งใหม่ๆ  
 มีการวางแผนและสามารถปฏบิัติงานไดส้ าเร็จตามก าหนดเวลา 
 มีความสามารถน าเสนอข้อมลูและแนวคิดเพื่อใช้ในการตัดสินใจ 
 มีความมุ่งมั่นท างานให้ประสบความส าเร็จตามเปา้หมาย 
 มีความสามารถในการแก้ปญัหาส่วนตัว 
 มีทัศนคติเชิงบวกต่องานท่ีท า 

 ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผดิชอบ 

 มีความสามารถปรับตัวให้เข้ากับเพื่อนร่วมงาน 
 มีความสามารถในการติดต่อสือ่สารระหว่างบุคคล 
 มีความสามารถในการท างานเป็นทีม 
 มีความรับผิดชอบในงานท่ีได้รบัมอบหมาย 
 มีความสามารถในการแสดงภาวะความเป็นผู้น าในการท างาน 
 ยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ื่น 
 มีความสามารถในการประเมนิการท างานและปรับปรุงงานของตนเอง 
 มีความเข้าใจตนเองและผู้อื่น 

 ด้านทักษะการ
วิเคราะหเ์ชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 มีทักษะในการวิเคราะห์และจดัการข้อมลูเชิงตัวเลข 
 มีความสามารถในการสื่อสารการใช้ภาษาไทย 
 มีความสามารถในการสื่อสารการใช้ภาษาอังกฤษ 
 มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศในการปฏิบัติงาน 

 

      3.10 ค่านิยมหลักของคณะ 
  H Hardworking ความขยัน 
  U Unity  ความสามัคค ี
   M Morality  ความมีศลีธรรม 
 A Aspiration ความใฝ่ฝัน ความมุ่งมั่น 

หน้าที่ 147 



 N    Novelty  ความมีนวัตกรรม 
 I Integrity  ความซื่อตรง 
 T Teamwork การท างานเป็นทีม 
 I Intellect  ความเป็นปัญญาชน 
 E Empathy ความเข้าอกเข้าใจผู้อื่น 
 S Social Responsibility ความรับผิดชอบต่อสังคม 

     3.11 บริการวิชาการ  
            ไม่ม ี
4.  ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 4.1 ลักษณะการด าเนินงาน   โครงการ     การด าเนินงาน 

4.2 ภายใต้แผนงาน............................................................................................................................................. 
4.3 ลักษณะโครงการ     โครงการที่ใช้งบประมาณ   โครงการทีไ่ม่ใช้งบประมาณ 
4.4 วิธีการด าเนินงาน   ด าเนนิการเอง     จัดจ้าง 
4.5 รหัส GFMIS ของโครงการ(ถ้ามี) – ไมม่ี - 

5.  ผู้รับผิดชอบ  
 5.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ     งานกิจการนิสติและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ส านักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์  

5.2 ผู้รับผิดชอบ         ประธานสโมสรนสิิต   โทร. 2021 
                 นายธีรนัย  รัตนภมู ิ   โทร. 2021 
     นายณฏัฐพัชร์  วรกุลวรรธนะ  โทร. 2021 
5.3 ผู้ประสานงาน          นายธีรนัย  รัตนภมู ิ   โทร. 2021 
5.4 ผู้รายงานผล            ประธานสโมสรนสิิต   โทร. 2021 
                 นายธีรนัย  รัตนภมู ิ   โทร. 2021 
      นายณัฏฐพัชร์  วรกลุวรรธนะ  โทร. 2021 

6. หลักการและเหตุผล 
หน่วยกิจกรรมและพัฒนานิสิต ด าเนินการให้ค าปรึกษาแนะน า รวมถึงการก ากับ ดูแลและให้ความช่วยเหลือนิสิตในการจัดท า

โครงการ/กิจกรรมนิสิต และจัดท าโครงการ/กิจกรรมพัฒนานิสิต เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์และพัฒนานิสิตให้เป็นบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ รวมทั้งเผยแพร่ช่ือเสียง ความสามารถ และผลงานกิจกรรมของนิสิตให้ครบถ้วนครอบคลุมด้วยกิจกรรมพัฒนานิสิตครบทุก
ด้าน  ดังนั้น หน่วยกิจกรรมและพัฒนานิสิต จึงได้จัดท าโครงการต่าง ๆ เพื่อด าเนินงานกิจกรรมพัฒนานิสิตให้เป็นไปตามอัตลักษณ์
มหาวิทยาลัยและเป็นไปตามกรอบมาตรฐาน TQF 
7. วัตถุประสงค์ 

กิจกรรม เลีย้งอ าลาช่อแก้ว 
  1. เพื่อให้นิสิตคณะมนุษยศาสตร์ร่วมแสดงความยินดีกับนิสติชั้นปีที่ 4 ที่จะส าเร็จการศึกษา 
กิจกรรม เข้าร่วมโครงการ Freshy Night  

1. เพื่อส่งตัวแทนนิสิตคณะมนุษยศาสตร์เข้าร่วมประกวดดาว-เดือนของมหาวิทยาลัย 
กิจกรรม สืบรุ่นสุวรรณภิงคารสืบสานมนุษยศาสตร ์

1. เพื่อมอบเครื่องหมายตราประจ าคณะมนุษยศาสตร์ให้แก่นิสิตช้ันปีท่ี 1 ที่ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมของสโมสรนิสิต         
กิจกรรม ดอกแก้วเกม ครั้งท่ี 12 
  1. เพื่อให้นิสิตคณะมนุษยศาสตร์ไดม้ีกิจกรรมร่วมกันในด้านกีฬาและส่งเสรมิสุขภาพ 
กิจกรรม อบรมผู้น านิสติ 

1. เพื่อพัฒนาความสามารถของนิสิตโดยผ่านกระบวนการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้นิสิตเกิดการพัฒนาองค์ความรู้และ
ประสบการณ์ที่สอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

กิจกรรม ค่ายคณะมนุษยศาสตร ์
1. เพื่อให้นิสิตคณะมนุษยศาสตร์ได้มีกิจกรรมร่วมกันในด้านนันทนาการ 
2. เพื่อเพิ่มศักยภาพการท างานของผู้น าแต่ละฝ่ายในการจัดกจิกรรม 



กิจกรรม ประกวดดาวเดือนและดาวเทียม 
1. เพื่อคัดเลือกตัวแทนนสิิตเข้าร่วมการประกวดดาวเดือนและดาวเทียมของมหาวิทยาลัย 

กิจกรรม  แสดงความยินดีกับบัณฑิต 
1. เพื่อแสดงความยินดีกับพ่ีบณัฑติและมหาบณัฑิตใหม่ เนื่องในโอกาสส าเร็จการศึกษาประจ าปีการศกึษา 2560 

กิจกรรม รับน้องประชุมเชียร ์
1. เพื่อให้นิสิตใหม่ร้องเพลงประจ าคณะและมหาวิทยาลยัได้ 
2. เสริมสร้างความเข้าใจในเรื่องระเบียบ วินัยนสิิต 

กิจกรรม ศิษย์เก่าสัมพันธ์ 

   1. เพื่อส่งเสรมิสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือกันในการจัดกิจกรรมระหว่างศิษย์เก่ากับนิสิตปจัจุบันและคณะ 
8.  เป้าหมายของโครงการ 
     8.1 เป้าหมายการด าเนินงาน 

กิจกรรม เลี้ยงอ าลาช่อแก้ว 
เชิงผลผลิต(Output) 1. นิสิตได้ร่วมแสดงความยินดีกับนิสิตช้ันปีท่ี 4 ท่ีจะส าเร็จการศึกษา 
เชิงผลลัพธ์(Outcome) 1. นิสิตได้รับการพัฒนาทักษะและความรู้นอกจากกิจกรรมส่งเสรมิของหลักสูตร 

 

กิจกรรม เข้าร่วมโครงการ Freshy Night 
เชิงผลผลิต(Output) 1. คณะฯ ได้ตัวแทนนสิิตคณะมนษุยศาสตร์เข้าร่วมประกวดดาว-เดอืนของมหาวิทยาลัย 
เชิงผลลัพธ์(Outcome) 1. นิสิตได้รับการพัฒนาทักษะและความรู้นอกจากกิจกรรมส่งเสรมิของหลักสูตร 

 

กิจกรรม สืบรุ่นสุวรรณภิงคารสืบสานมนุษยศาสตร์ 
เชิงผลผลิต(Output) 1. นิสิตได้รับมอบเครื่องหมายตราประจ าคณะมนุษยศาสตร์ 
เชิงผลลัพธ์(Outcome) 1. นิสิตได้รับการพัฒนาทักษะและความรู้นอกจากกิจกรรมส่งเสรมิของหลักสูตร 

 

กิจกรรม ดอกแก้วเกม ครั้งท่ี 13   
เชิงผลผลิต(Output) 1. นิสิตได้ท ากิจกรรมร่วมกันในด้านกีฬาและส่งเสริมสุขภาพ 
เชิงผลลัพธ์(Outcome) 1. นิสิตได้รับการพัฒนาทักษะและความรู้นอกจากกิจกรรมส่งเสรมิของหลักสูตร 

 

กิจกรรม อบรมผู้น านิสิต 
เชิงผลผลิต(Output) 1. นิสิตได้พัฒนาเป็นไปตามอัตลักษณ์และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค ์
เชิงผลลัพธ์(Outcome) 1. นิสิตได้รับการพัฒนาทักษะและความรู้นอกจากกิจกรรมส่งเสรมิของหลักสูตร 

 

กิจกรรม ค่ายคณะมนุษยศาสตร์ (กล้าดอกแก้ว) 
เชิงผลผลิต(Output) 1. นิสิตได้ร่วมกันท ากิจกรรมสันทนาการ 
เชิงผลลัพธ์(Outcome) 1. นิสิตได้รับการพัฒนาทักษะและความรู้นอกจากกิจกรรมส่งเสรมิของหลักสูตร 

 

กิจกรรม ประกวดดาวเดือนและดาวเทียม 
เชิงผลผลิต(Output) 1. คณะฯ ได้ตัวแทนนสิิตเข้าร่วมการประกวดดาวเดือนและดาวเทียมของมหาวิทยาลัย 
เชิงผลลัพธ์(Outcome) 1. นิสิตได้รับการพัฒนาทักษะและความรู้นอกจากกิจกรรมส่งเสรมิของหลักสูตร 

 

       กิจกรรม  แสดงความยินดีกับบัณฑิต 
เชิงผลผลิต(Output) 1. นิสิตได้ร่วมแสดงความยินดีกับพี่บัณฑิตและมหาบัณฑิตใหม ่
เชิงผลลัพธ์(Outcome) 1. นิสิตได้รับการพัฒนาทักษะและความรู้นอกจากกิจกรรมส่งเสรมิของหลักสูตร 

 

กิจกรรม รับน้องประชุมเชียร์ 
เชิงผลผลิต(Output) 1. นิสิตมีความเข้าใจในเรื่องระเบยีบ วินัยนิสิต 
เชิงผลลัพธ์(Outcome) 1. นิสิตได้รับการพัฒนาทักษะและความรู้นอกจากกิจกรรมส่งเสรมิของหลักสูตร 

 

กิจกรรม ศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
เชิงผลผลิต(Output) 1. มีความร่วมมือกันในการจัดกิจกรรมระหว่างศิษย์เกา่กับนิสติปัจจบุันและคณะ 



เชิงผลลัพธ์(Outcome) 1. ความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่ากบันิสิตปัจจุบันและคณะ 
 

8.2. กลุ่มเป้าหมาย 
กิจกรรม เลี้ยงอ าลาช่อแก้ว 

เป้าหมาย จ านวน หน่วยนับ 
จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 300 คน 
นิสิต 280 คน 
บุคลากรสายวิชาการ 10 คน 

 

กิจกรรม เข้าร่วมโครงการ Freshy Night 
เป้าหมาย จ านวน หน่วยนับ 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 290 คน 
นิสิต 290 คน 

 

กิจกรรม สืบรุ่นสุวรรณภิงคารสืบสานมนุษยศาสตร์ 
เป้าหมาย จ านวน หน่วยนับ 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 210 คน 
นิสิต 200 คน 
บุคลากรสายวิชาการ 10 คน 

 

กิจกรรม ดอกแก้วเกม ครั้งท่ี 13   
เป้าหมาย จ านวน หน่วยนับ 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 295 คน 
นิสิต 290 คน 
บุคลากรสายวิชาการ 5 คน 

 

กิจกรรม อบรมผู้น านิสิต 
เป้าหมาย จ านวน หน่วยนับ 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 50 คน 
นิสิต 45 คน 
บุคลากรสายวิชาการ 5 คน 

 

กิจกรรม ค่ายคณะมนุษยศาสตร์ (กล้าดอกแก้ว) 
เป้าหมาย จ านวน หน่วยนับ 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 300 คน 
นิสิต 295 คน 
บุคลากรสายวิชาการ 5 คน 

 

กิจกรรม ประกวดดาวเดือนและดาวเทียม 
เป้าหมาย จ านวน หน่วยนับ 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 220 คน 
นิสิต 215 คน 
บุคลากรสายวิชาการ 5 คน 

 

       กิจกรรม  แสดงความยินดีกับบัณฑิต 
เป้าหมาย จ านวน หน่วยนับ 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 120 คน 
นิสิต 100 คน 
บุคลากร 5 คน 



 

กิจกรรม รับน้องประชุมเชียร์ 
เป้าหมาย จ านวน หน่วยนับ 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 306 คน 
นิสิต 300 คน 
บุคลากรสายวิชาการ 6 คน 

 

กิจกรรม ศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
เป้าหมาย จ านวน หน่วยนับ 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 50 คน 
นิสิต 10 คน 
ศิษย์เก่า 40 คน 

 

8.3 กิจกรรม/เนื้อหาท่ี/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนินการ (รายกิจกรรม) 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (บาท) 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
กิจกรรม เลี้ยงอ าลาชอ่แก้ว 
ขั้นวางแผนงาน (P) 
1. วางแผนการด าเนินงาน 
2. จัดประชมุมอบหมายการด าเนนิงาน 

             

ขั้นด าเนินการ (D) 
1. ขออนุมตัิด าเนินโครงการ 
2. ด าเนนิโครงการ 

 
 

10,000 

 
 
 

 
 
 

10,000 
         

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. สรุปผลการด าเนินโครงการ และ
จัดท ารายงานส่งผลประเมนิตอ่คณะฯ 

             

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)  
1. น าผลการประเมนิมาพัฒนา แก้ไข
ปัญหา และน าไปปรับใช้ในการ
ปฎิบัติงานในครั้งตอ่ๆไป 

             

กิจกรรม เข้ารว่มโครงการ Freshy Night 
ขั้นวางแผนงาน (P) 
1. วางแผนการด าเนินงาน 
2. จัดประชมุมอบหมายการด าเนนิงาน 

             

ขั้นด าเนินการ (D) 
1. ขออนุมตัิด าเนินโครงการ 
2. ด าเนนิโครงการ 

 
 

10,000 

 
 

10,000 
           

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. สรุปผลการด าเนินโครงการ และ
จัดท ารายงานส่งผลประเมนิตอ่คณะฯ 

             

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)  
1. น าผลการประเมนิมาพัฒนา แก้ไข
ปัญหา และน าไปปรับใช้ในการ
ปฎิบัติงานในครั้งตอ่ๆไป 

             

กิจกรรม สืบรุ่นสุวรรณภิงคารสืบสานมนุษยศาสตร์ 
ขั้นวางแผนงาน (P) 
1. วางแผนการด าเนินงาน 
2. จัดประชมุมอบหมายการด าเนนิงาน 

             

ขั้นด าเนินการ (D) 
1. ขออนุมตัิด าเนินโครงการ 

 
 

      
 
 

     



กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (บาท) 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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. ด าเนนิโครงการ 10,000 10,000 
ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. สรุปผลการด าเนินโครงการ และ
จัดท ารายงานส่งผลประเมนิตอ่คณะฯ 

             

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)  
1. น าผลการประเมนิมาพัฒนา แก้ไข
ปัญหา และน าไปปรับใช้ในการ
ปฎิบัติงานในครั้งตอ่ๆไป 

             

กิจกรรม ดอกแก้วเกม ครั้งที่ 13                
ขั้นวางแผนงาน (P) 
1. วางแผนการด าเนินงาน 
2. จัดประชมุมอบหมายการด าเนนิงาน 

   
 
 
 

         

ขั้นด าเนินการ (D) 
1. ขออนุมตัิด าเนินโครงการ 
2. ด าเนนิโครงการ 

 
 

5,000 
   

 
 

5,000 
        

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. สรุปผลการด าเนินโครงการ และ
จัดท ารายงานส่งผลประเมนิตอ่คณะฯ 

             

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)  
1. น าผลการประเมนิมาพัฒนา แก้ไข
ปัญหา และน าไปปรับใช้ในการ
ปฎิบัติงานในครั้งตอ่ๆไป 

             

กิจกรรม อบรมผูน้ านิสิต 
ขั้นวางแผนงาน (P) 
1. วางแผนการด าเนินงาน 
2. จัดประชมุมอบหมายการด าเนนิงาน 

             

ขั้นด าเนินการ (D) 
1. ขออนุมตัิด าเนินโครงการ 
2. ด าเนนิโครงการ 

 
 

60,000 
       

 
 

60,000 
    

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. สรุปผลการด าเนินโครงการ และ
จัดท ารายงานส่งผลประเมนิตอ่คณะฯ 

 
 
 

            

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)  
1. น าผลการประเมนิมาพัฒนา แก้ไข
ปัญหา และน าไปปรับใช้ในการ
ปฎิบัติงานในครั้งตอ่ๆไป 

             

กิจกรรม ค่ายคณะมนุษยศาสตร ์(กล้าดอกแก้ว) 
ขั้นวางแผนงาน (P) 
1. วางแผนการด าเนินงาน 
2. จัดประชมุมอบหมายการด าเนนิงาน 

             

ขั้นด าเนินการ (D) 
1. ขออนุมตัิด าเนินโครงการ 
2. ด าเนนิโครงการ 

 
 

20,000 
        

 
 

20,000 
   

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. สรุปผลการด าเนินโครงการ และ
จัดท ารายงานส่งผลประเมนิตอ่คณะฯ 

             

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)               



กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (บาท) 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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. น าผลการประเมนิมาพัฒนา แก้ไข
ปัญหา และน าไปปรับใช้ในการ
ปฎิบัติงานในครั้งตอ่ๆไป 
กิจกรรม ประกวดดาวเดือนและดาวเทียม 
ขั้นวางแผนงาน (P) 
1. วางแผนการด าเนินงาน 
2. จัดประชมุมอบหมายการด าเนนิงาน 

            
 
 
 

ขั้นด าเนินการ (D) 
1. ขออนุมตัิด าเนินโครงการ 
2. ด าเนนิโครงการ 

 
 

10,000 
           

 
 

10,000 
ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. สรุปผลการด าเนินโครงการ และ
จัดท ารายงานส่งผลประเมนิตอ่คณะฯ 

             

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)  
1. น าผลการประเมนิมาพัฒนา แก้ไข
ปัญหา และน าไปปรับใช้ในการ
ปฎิบัติงานในครั้งตอ่ๆไป 

             

กิจกรรม แสดงความยินดกีับบัณฑิต              
ขั้นวางแผนงาน (P) 
1. วางแผนการด าเนินงาน 
2. จัดประชมุมอบหมายการด าเนนิงาน 

             

ขั้นด าเนินการ (D) 
1. ขออนุมตัิด าเนินโครงการ 
2. ด าเนนิโครงการ 

 
 

15,000 
   

 
 

15,000 
        

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. สรุปผลการด าเนินโครงการ และ
จัดท ารายงานส่งผลประเมนิตอ่คณะฯ 

             

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)  
1. น าผลการประเมนิมาพัฒนา แก้ไข
ปัญหา และน าไปปรับใช้ในการ
ปฎิบัติงานในครั้งตอ่ๆไป 

             

กิจกรรม รับนอ้งประชมุเชียร ์              
ขั้นวางแผนงาน (P) 
1. วางแผนการด าเนินงาน 
2. จัดประชมุมอบหมายการด าเนนิงาน 

             

ขั้นด าเนินการ (D) 
1. ขออนุมตัิด าเนินโครงการ 
2. ด าเนนิโครงการ 

 
 

20,000 
           

 
 

20,000 
ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. สรุปผลการด าเนินโครงการ และ
จัดท ารายงานส่งผลประเมนิตอ่คณะฯ 

             

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)  
1. น าผลการประเมนิมาพัฒนา แก้ไข
ปัญหา และน าไปปรับใช้ในการ
ปฎิบัติงานในครั้งตอ่ๆไป 

             

กิจกรรม ศิษย์เก่าสัมพนัธ ์              
ขั้นวางแผนงาน (P) 
1. วางแผนการด าเนินงาน 

             



กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (บาท) 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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. จัดประชมุมอบหมายการด าเนนิงาน 
ขั้นด าเนินการ (D) 
1. ขออนุมตัิด าเนินโครงการ 
2. ด าเนนิโครงการ 

 
 

5,000 
         

 
. 

5,000 
  

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. สรุปผลการด าเนินโครงการ และ
จัดท ารายงานส่งผลประเมนิตอ่คณะฯ 

             

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)  
1. น าผลการประเมนิมาพัฒนา แก้ไข
ปัญหา และน าไปปรับใช้ในการ
ปฎิบัติงานในครั้งตอ่ๆไป 

             

รวม  165,000 20,000 20,000 90,000 35,000 

 
9. งบประมาณด าเนินการ  

9.1 แหล่งงบประมาณ 
       งบประมาณรายได้คณะ จ านวน 165,000 บาท  

กิจกรรม เลี้ยงอ าลาช่อแก้ว 
งบประมาณรายได้คณะ จ านวน 10,000 บาท กองทุนกิจการนิสิต แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุนการจัดการศึกษา ส านักงาน
เลขานุการคณะ หมวดเงินอุดหนุน โครงการกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต โครงการส่งเสริมด้านนันทนาการ โครงการส่งเสริมด้านนันทนาการ (NU-
มน-01-032) 

9.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
1. ค่าอาหารและอาหารว่าง    2,500 บาท 
2. ค่าจ้างเหมาจัดดอกไม้และตกแต่งสถานท่ี  2,500 บาท 
3. ค่าของที่ระลึก     2,500 บาท 
4. ค่าวัสดุโครงการ    2,500 บาท     
 รวมเป็นจ านวนเงินทั้งสิน้                        10,000    บาท 

หมายเหตุ ทุกรายการถัวเฉลี่ย 
 

กิจกรรม เข้าร่วมโครงการ Freshy Night 
งบประมาณรายได้คณะ จ านวน 10,000 บาท กองทุนกิจการนิสิต แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุนการจัดการศึกษา ส านักงาน
เลขานุการคณะ หมวดเงินอุดหนุน โครงการกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต โครงการส่งเสริมด้านนันทนาการ โครงการส่งเสริมด้านนันทนาการ (NU-
มน-01-032) 

9.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
1. ค่าจ้างเหมาแต่งหน้าท าผม     4,000 บาท 
2.ค่าจ้างเหมาท าฉาก    3,000 บาท 
3. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม   3,000 บาท     
 รวมเป็นจ านวนเงินทั้งสิน้                        10,000    บาท 

 หมายเหตุ ทุกรายการถัวเฉลี่ย 
 

กิจกรรม สืบรุ่นสุวรรณภิงคารสืบสานมนุษยศาสตร์ 
งบประมาณรายได้คณะ จ านวน 10,000 บาท กองทุนกิจการนิสิต แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุนการจัดการศึกษา ส านักงาน
เลขานุการคณะ หมวดเงินอุดหนุน โครงการกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต โครงการส่งเสริมด้านนันทนาการ โครงการส่งเสริมด้านนันทนาการ (NU-
มน-01-032) 

9.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม      3,000    บาท 
1. ค่าจ้างเหมาท าเครื่องหมายประจ าคณะมนุษยศาสตร ์    3,000    บาท 



2. ค่าจ้างเหมาจัดดอกไม้สด                  2,000    บาท 
3. ค่าจ้างเหมาท าป้ายโครงการ      2,000    บาท     

  รวมเป็นจ านวนเงินทั้งสิน้            10,000    บาท 
 หมายเหตุ ทุกรายการถัวเฉลี่ย 
 

กิจกรรม ดอกแก้วเกม ครั้งท่ี 13   
งบประมาณรายได้คณะ จ านวน 5,000 บาท กองทุนกิจการนิสิต แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุนการจัดการศึกษา ส านักงาน
เลขานุการคณะ หมวดเงินอุดหนุน โครงการกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต โครงการส่งเสริมด้านนันทนาการ โครงการส่งเสริมด้านนันทนาการ (NU-
มน-01-032) 

9.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
1. ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่างส าหรับผู้เข้าร่วมโครงการ   3,000  บาท 
2. ค่าวัสดุโครงการ                 2,000  บาท 
 รวมเป็นจ านวนเงินทั้งสิน้                        5,000  บาท 

 หมายเหตุ ทุกรายการถัวเฉลี่ย 
 

กิจกรรม อบรมผู้น านิสติ 
งบประมาณรายได้คณะ จ านวน 60,000 บาท กองทุนกิจการนิสิต แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุนการจัดการศึกษา ส านักงาน
เลขานุการคณะ หมวดเงินอุดหนุน โครงการกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต โครงการส่งเสริมด้านนันทนาการ โครงการส่งเสริมด้านนันทนาการ (NU-
มน-01-032) 

9.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
      1. ค่าเบี้ยเลี้ยงนิสิต     30,000  บาท 

2. ค่าท่ีพักนิสิต      20,000  บาท 
3. ค่าวัสด ุ       3,000 บาท 
4. ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง      7,000   บาท 

   รวมเป็นจ านวนเงินทั้งสิน้                 60,000   บาท  
   หมายเหตุ  ทุกรายการถัวเฉลีย่ 
 

กิจกรรม ค่ายคณะมนุษยศาสตร์ (กล้าดอกแก้ว) 
งบประมาณรายได้คณะ จ านวน 20,000 บาท กองทุนกิจการนิสิต แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุนการจัดการศึกษา ส านักงาน
เลขานุการคณะ หมวดเงินอุดหนุน โครงการกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต โครงการส่งเสริมด้านนันทนาการ โครงการส่งเสริมด้านนันทนาการ (NU-
มน-01-032) 

9.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
กิจกรรมช่วงที่ 1 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 

1. ค่าอาหาร อาหารว่าง และเครือ่งดื่ม  3,000 บาท 
2. ค่าวัสดุโครงการ    2,000 บาท     

รวมเป็นจ านวนเงินทั้งสิน้       5,000    บาท 
หมายเหตุ ทุกรายการถัวเฉลี่ย 

 

กิจกรรมช่วงที่ 2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
1. ค่าอาหารและอาหารว่าง      8,000 บาท 
2. ค่าวัสดุโครงการ    3,000     บาท 
3. ค่าตอบแทนวิทยากร    2,000     บาท 
4. ค่าจ้างท าป้ายโครงการ      2,000    บาท 
 รวมเป็นจ านวนเงินทั้งสิน้                           15,000   บาท 

 หมายเหตุ ทุกรายการถัวเฉลี่ย 
 
 
 
 



กิจกรรม ประกวดดาวเดือนและดาวเทียม 
งบประมาณรายได้คณะ จ านวน 10,000 บาท กองทุนกิจการนิสิต แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุนการจัดการศึกษา ส านักงาน
เลขานุการคณะ หมวดเงินอุดหนุน โครงการกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต โครงการส่งเสริมด้านนันทนาการ โครงการส่งเสริมด้านนันทนาการ (NU-
มน-01-032) 

9.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม   3,000 บาท  
2. ค่าวัสดุโครงการ    3,000 บาท 
3. ค่าจ้างเหมาจัดดอกไม้เวที    3,000 บาท 
4. ค่าจ้างเหมาแต่งหน้าท าผม   1,000 บาท    
 รวมเป็นจ านวนเงินทั้งสิน้                      10,000    บาท 

 หมายเหตุ ทุกรายการถัวเฉลี่ย 
กิจกรรม รับน้องประชุมเชียร์ 

งบประมาณรายได้คณะ จ านวน 20,000 บาท กองทุนกิจการนิสิต แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุนการจัดการศึกษา ส านักงาน
เลขานุการคณะ หมวดเงินอุดหนุน โครงการกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต โครงการส่งเสริมด้านนันทนาการ โครงการส่งเสริมด้านนันทนาการ (NU-
มน-01-032)  

9.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
1. ค่าจ้างเหมาท าสมุดเชียร ์    5,000 บาท 
2. ค่าจ้างเหมาท าป้ายห้องเชียร ์   3,000  บาท 
3. ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม         6,000 บาท 
4. ค่าเวชภัณฑ ์     2,000  บาท 
5. ค่าวัสดุโครงการ    4,000    บาท    
 รวมเป็นจ านวนเงินทั้งสิน้                    20,000   บาท 

หมายเหตุ ทุกรายการถัวเฉลี่ย 
 
 กิจกรรม แสดงความยินดีกับบัณฑิตคณะมนุษยศาสตร ์
งบประมาณรายได้คณะ จ านวน 15,000 บาท กองทุนกิจการนิสิต แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุนการจัดการศึกษา 
ส านักงานเลขานุการคณะ หมวดเงินอุดหนุน โครงการกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต โครงการส่งเสริมด้านนันทนาการ โครงการส่งเสริม
ด้านนันทนาการ (NU-มน-01-032) 

9.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
1. ค่าวัสดุโครงการ                               5,000 บาท 
2. ค่าจ้างเหมาจัดซุ้มรับปริญญา          10,000 บาท 

          รวมเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น              15,000     บาท 
หมายเหตุ ทุกรายการถัวเฉลี่ย 

กิจกรรม ศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
งบประมาณรายได้คณะ จ านวน 5,000 บาท กองทุนกิจการนิสิต แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุนการจัดการศึกษา ส านักงาน
เลขานุการคณะ หมวดเงินอุดหนุน โครงการกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต โครงการส่งเสริมด้านนันทนาการ โครงการส่งเสริมด้านนันทนาการ (NU-
มน-01-032) 

9.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
1. ค่าอาหาร อาหารว่าง และเครือ่งดื่ม  3,000 บาท 
2. ค่าวัสดุโครงการ    2,000 บาท   
 รวมเป็นจ านวนเงินทั้งสิน้                     5,000    บาท 

หมายเหตุ ทุกรายการถัวเฉลี่ย 
 

10.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 
กิจกรรม เลี้ยงอ าลาช่อแก้ว 



ล าดั
บ 

รายการ กิจกรรม 

10.1. วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม เดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2561 
10.2 สถานท่ีจัดกิจกรรม คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลยันเรศวร 

 

กิจกรรม เข้าร่วมโครงการ Freshy Night 
ล าดั
บ 

รายการ กิจกรรม 

10.1. วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม เดือนตุลาคม 2561 
10.2 สถานท่ีจัดกิจกรรม มหาวิทยาลยันเรศวร 

 

กิจกรรม สืบรุ่นสุวรรณภิงคารสืบสานมนุษยศาสตร์ 
ล าดั
บ 

รายการ กิจกรรม 

10.1. วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม เดือนเมษายน 2562 
10.2 สถานท่ีจัดกิจกรรม โถงคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 

กิจกรรม ดอกแก้วเกม ครั้งท่ี 12   
ล าดั
บ 

รายการ กิจกรรม 

10.1. วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม เดือนธันวาคม 2561 
10.2 สถานท่ีจัดกิจกรรม อัฒจันทร์สนามกีฬากลาง  มหาวทิยาลัยนเรศวร 

 
กิจกรรม อบรมผู้น านิสติ 

ล าดั
บ 

รายการ กิจกรรม 

10.1. วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม เดือนพฤษภาคม 2562 
10.2 สถานท่ีจัดกิจกรรม หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย 

 
        กิจกรรม ค่ายคณะมนุษยศาสตร์ (กล้าดอกแก้ว) 

ล าดั
บ 

รายการ กิจกรรม 

10.1. วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม เดือนกรกฎาคม- สิงหาคม 2562 
10.2 สถานท่ีจัดกิจกรรม โถงคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 
กิจกรรม ประกวดดาวเดือนและดาวเทียม 

ล าดั
บ 

รายการ กิจกรรม 

10.1. วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม เดือนกันยายน 2562 
10.2 สถานท่ีจัดกิจกรรม อาคารขวัญเมือง 

 
กิจกรรม รับน้องประชุมเชียร์ 



ล าดั
บ 

รายการ กิจกรรม 

10.1. วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม  เดือนมิถุนายน- สิงหาคม 2562 
10.2 สถานท่ีจัดกิจกรรม อัฒจันทร์สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 
กิจกรรม แสดงความยินดีกับบัณฑิตคณะมนุษยศาสตร์ 

ล าดั
บ 

รายการ กิจกรรม 

10.1. วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม เดือนมกราคม 2562 
10.2 สถานท่ีจัดกิจกรรม มหาวิทยาลยันเรศวร 

 
กิจกรรม ศิษย์เก่าสัมพันธ์ 

ล าดั
บ 

รายการ กิจกรรม 

10.1. วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม ดือนกรกฎาคม 2562 
10.2 สถานท่ีจัดกิจกรรม มหาวิทยาลยันเรศวร 

 
11. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPIs) 

ประเภท 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ (KPI) 

กิจกรรม เลี้ยงอ าลาชอ่แก้ว กิจกรรม เข้าร่วมโครงการ Freshy 
Night 

กิจกรรม สืบรุ่นสุวรรณภิงคาร
สืบสานมนุษยศาสตร ์

กิจกรรม ดอกแก้วเกม ครั้งที่ 13   

 ปริมาณ - ผู้เข้าร่วมโครงการ ไมน่้อย
กว่ารอ้ยละ 80 ของจ านวน
ที่ตั้งไว ้

- ผู้เข้าร่วมโครงการ ไมน่้อย
กว่ารอ้ยละ 80 ของจ านวน
ที่ตั้งไว ้
- มีตัวแทนนิสิตคณะ
มนุษยศาสตร์เข้ารว่มประกวด
ดาว-เดอืนของมหาวิทยาลัย 

- ผู้เข้าร่วมโครงการ ไมน่้อย
กว่ารอ้ยละ 80 ของจ านวน
ที่ตั้งไว ้

- ผู้เข้าร่วมโครงการ ไมน่้อย
กว่า  ร้อยละ 80 ของจ านวน
ที่ตั้งไว ้
- นิสิตได้มกีิจกรรมร่วมกันใน
ด้านกฬีาและส่งเสริมสุขภาพ 

 คุณภาพ - มีนิสิตคณะมนุษยศาสตร์รว่ม
แสดงความยินดีกับนิสิตชั้นปีที่ 
4 ที่จะส าเรจ็การศึกษา
ประจ าปี 2561 
- ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 80 

 - นิสิตชัน้ปีที่ 1 เข้าร่วม
กิจกรรมของสโมสรนิสิตคณะฯ 
และมีคุณสมบัติเหมาะสมได้รับ
การมอบเครื่องหมายตรา
ประจ าคณะมนุษยศาสตร์ไม่
น้อยกว่ารอ้ยละ 80 ของนิสิต
ชั้นปีที่ 1  
- ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 80 

- ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 80 

 เวลา - พฤศจกิายน 2561 - ด าเนนิโครงการตามแผน - ด าเนนิโครงการตามแผน - ด าเนนิโครงการตามแผน 

 ต้นทุน - ใช้งบประมาณ 10,000 บาท - ใช้งบประมาณ 10,000 บาท - ใช้งบประมาณ 10,000 บาท - ใช้งบประมาณ 5,000 บาท 

 

ประเภท 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ (KPI) 

กิจกรรม อบรมผูน้ านิสิต กิจกรรม ค่ายคณะมนุษยศาสตร ์
(กล้าดอกแก้ว) 

กิจกรรม ประกวดดาวเดือน
และดาวเทียม 

กิจกรรม รับนอ้งประชมุเชียร ์

 ปริมาณ - ผู้เข้าร่วมโครงการ ไมน่้อย
กว่ารอ้ยละ 80 ของจ านวน
ที่ตั้งไว ้

- ผู้เข้าร่วมโครงการ ไมน่้อย
กว่ารอ้ยละ 80 ของจ านวน
ที่ตั้งไว้ (300 คน) 

- มีตัวแทนนิสิตแต่ละสาขาวิชา
เข้ารว่มการประกวดดาวเดือน
และดาวเทียมและได้ตัวแทน
นิสิตคณะมนุษยศาสตรเ์ข้ารว่ม

- ผู้เข้าร่วมโครงการ ไมน่้อย
กว่ารอ้ยละ 80 ของจ านวน
ที่ตั้งไว้ (306 คน) 



- นิสิตคณะมนุษยศาสตร์ได้มี
กิจกรรมรว่มกันในด้าน
นันทนาการ 

ประกวดดาวเดือนของ
มหาวิทยาลัย 

 คุณภาพ - ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 80 
- ผู้เข้าร่วมโครงการไดร้ับความรู ้
ทักษะ ความเข้าใจ และ
ประสบการณ์ จากการเข้ารว่ม
กิจกรรม ร้อยละ 80 

- นิสิตได้รับการพฒันา
ศักยภาพการท างานของผู้น า
แต่ละฝ่ายในการจดักจิกรรม 
อยู่ในระดับดี (3.51) 

 - ผู้เข้าร่วมโครงการ สามารถ
ร้องเพลงประจ าคณะและ
มหาวิทยาลัยได้ 
- ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 80 

 เวลา - ด าเนนิโครงการตามแผน - ด าเนนิโครงการตามแผน - กนัยายน 2562 - ด าเนนิโครงการตามแผน 

 ต้นทุน  - ใช้งบประมาณ 20,000 บาท - ใช้งบประมาณ 10,000 บาท - ใช้งบประมาณ 20,000 บาท 

 
 
 
 

ประเภท 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ (KPI) 

กิจกรรม แสดงความยินดกีับ
บัณฑิตคณะมนุษยศาสตร ์

กิจกรรม ศิษย์เก่าสัมพนัธ ์ กิจกรรม กิจกรรม 

 ปริมาณ - ผู้เข้าร่วมโครงการ ไมน่้อย
กว่ารอ้ยละ 80 ของจ านวน
ที่ตั้งไว้ (105 คน) 

- จ านวนศิษย์เก่าและศิษย์
ปัจจุบันทีเ่ข้าร่วมโครงการ ไม่
น้อยกว่า รอ้ยละ 80 ของ
จ านวนที่ตั้งไว ้(50 คน) 
- มีกจิกรรมที่ไดท้ าร่วมกนั
ระหว่างศิษย์เก่ากับศิษย์
ปัจจุบัน อย่างน้อย 1 กิจกรรม 

  

 คุณภาพ - ผู้เข้าร่วมโครงการ ไดแ้สดง
ความยินดกีับพี่บัณฑิตและ
มหาบัณฑิตใหม่ เนือ่งในโอกาส
ส าเร็จการศกึษาประจ าปี
การศกึษา 2562 
- ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 80 

- ความพึงพอใจอยู่ในระดับดี 
(3.51) 

  

 เวลา - ด าเนนิโครงการตามแผน    

 ต้นทุน - ใช้งบประมาณ 15,000 บาท    

 

12. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 สกอ.    ตัวช้ีวัดที.่..1.5/1.6..       สงป.   ตัวช้ีวัดที่.................  EdPEx หมวดที่........ 
 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.................  สมศ.   ตัวช้ีวัดที.่................  

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
กิจกรรม เลีย้งอ าลาช่อแก้ว 

1.  คณาจารย์และนิสติคณะมนุษยศาสตรไ์ด้แสดงความยินดีกับนิสิตชัน้ปีท่ี 4  
2.  เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างนิสติรุ่นพ่ีและรุ่นน้อง 
3.  นิสิตได้มีโอกาสสอบถามแนวทางการศึกษาต่อและด้านการงานอาชีพ 

กิจกรรม เข้าร่วมโครงการ Freshy Night 
1. นิสิตใหม่ได้พัฒนาศักยภาพของตนเองในการเข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย 
2. นิสิตใหม่แต่ละคณะฯ มีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน 

กิจกรรม สืบรุ่นสุวรรณภิงคารสืบสานมนุษยศาสตร์ 
1.  นิสิตช้ันปีท่ี 1 ได้รับมอบสัญลักษณ์ประจ าคณะมนุษยศาสตร์ 



2.  ได้ประกาศเกียรติคณุความดีงามให้แก่นิสิตช้ันปีท่ี 1 ที่มีความประพฤติเหมาะสม 
 กิจกรรม ดอกแก้วเกม ครั้งท่ี 13  

1.  ได้เสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ 
2.  นิสิตมีน้ าใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้จักการให้อภัย 

       กิจกรรม อบรมผู้น านสิิต 
         1.  ผู้น านิสิตได้เรียนรู้กระบวนการท างานและขั้นตอนต่าง ๆ ของการด าเนินงานโครงการกิจกรรมนสิิต 
         2.  ผู้น านิสิตได้เรียนรู้การท างานเป็นทีม อันจะน าไปสู่ความสามัคคีในหมู่คณะ 
         3.  ให้ความรู้เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา,PDCA,กระบวนการเบิกจ่ายงบประมาณ แก่นสิิตที่เข้าร่วมกิจกรรม 

กิจกรรม ค่ายคณะมนุษยศาสตร์ (กล้าดอกแก้ว) 
1. ผู้น าแต่ละฝ่ายมีความพร้อมที่จะจัดกิจกรรมค่ายคณะมนุษยศาสตร์  
2. ผู้น าแต่ละฝ่ายเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการค่ายคณะมนุษยศาสตร ์
3. ผู้น าแต่ละฝ่ายมีศักยภาพในการท างานเพิ่มมากขึ้น 
4. นิสิตใหม่มีความรักในความเป็นมนุษยศาสตร์  
5. เกิดความสมัพันธ์อันดีระหว่างนิสิตใหม่กับรุ่นพี่ และนสิิตใหมด่้วยกัน 
6. นิสิตใหม่มีความพร้อมที่จะเข้าศึกษาในคณะมนุษยศาสตร ์

กิจกรรม ประกวดดาวเดือนและดาวเทียม 
1. ได้ตัวแทนนิสติเข้าร่วมการประกวดดาวเดือนและดาวเทียมของมหาวิทยาลัย 
2. นิสิตมีบุคลิกภาพท่ีดสีอดคล้องตามคณุลักษณะอันพึงประสงค ์

  3. นิสิตมีความกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค ์
กิจกรรม รับน้องประชุมเชียร์ 

1.  นิสิตใหม่ได้รู้และเข้าใจถึงกฎระเบียบวินัยของคณะและมหาวิทยาลัย 
2.  นิสิตใหม่สามารถร้องเพลงประจ าคณะและมหาวิทยาลัยได้ 
3.  นิสิตใหม่เกิดความภาคภูมิใจในคณะและมหาวิทยาลัยมากขึ้น 

กิจกรรม แสดงความยินกบับัณฑิตคณะมนุษยศาสตร์ 
         1. ได้แสดงความยินดีกับพีบ่ัณฑิตและมหาบณัฑิตใหม่ เนื่องในโอกาสส าเร็จการศึกษาประจ าปี 2562 
          2. ได้จัดท าซุ้มเพื่อแสดงความยินดีกับบณัฑิตและมหาบณัฑติ 
          3. เกิดความสัมพันธ์อันดรีะหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้อง 

กิจกรรม ศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
1. มีกิจกรรมหลังการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างศิษย์เก่ากับคณะฯ  
 

13. ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะโครงการสโมสรนิสิต คณะมนุษยศาสตร์  

โครงการ ปี 61 
ปัญหาและอุปสรรค 
และข้อเสนอแนะ 

แนวทางการแก้ไขในปีงบประมาณ 2562 

กิจกรรมเข้าร่วมโครงการ 
Freshy Night 

ปัญหาและอุปสรรค 
-  
ข้อเสนอแนะ 
-  

 

กิจกรรมสืบรุ่นสุวรรณ
ภิงคารสืบสานมนุษยศาสตร ์

ปัญหาและอุปสรรค 
-  
ข้อเสนอแนะ 
-  

 
 

กิจกรรมดอกแก้วเกมส์  ปัญหาและอุปสรรค 
-  
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โครงการ ปี 61 
ปัญหาและอุปสรรค 
และข้อเสนอแนะ 

แนวทางการแก้ไขในปีงบประมาณ 2562 

ข้อเสนอแนะ 
-  

กิจกรรมอบรมผู้น านิสติ ปัญหาและอุปสรรค 
1.ไม่มีจอโปรเจค็เตอร์ส าหรับการบรรยายและ
การแสดงผลงานการวางแผนโครงการ   
2.อาคารที่พักส าหรบันิสิตชาย แอร์ไมเ่ย็น 
3.ไม่มีห้องส าหรับจดัประชุม (ใช้โถงช้ันล่างของ
ตัวอาคารซึ่งเป็นลักษณะพื้นท่ีโล่ง ท าให้นิสิตบาง
คนไม่มสีมาธิในการฟังบรรยาย) 

 
1.ประสานงานกับผู้ประกอบการสถานท่ี ให้ชัดเจนใน
การขอใช้จอโปรเจ็คเตอร ์
2.ประสานงานกับผู้ประกอบการสถานท่ี ในเรื่องความ
พร้อมของสถานท่ีให้พร้อมใช้งาน 
3.จัดหาสถานท่ีในการจัดกิจกรรมให้พร้อมมากกว่านี้ 
โดยขอจัดสรรงบประมาณมากข้ึนจากเดิม 
4.จัดหาสถานท่ีในการจัดกิจกรรมในเขตพื้นท่ี ท่ีใกล้
มหาวิทยาลยัเพื่อสะดวกในการเดนิทาง ประหยัดเวลา
และงบประมาณ ในการด าเนินโครงการ 

กิจกรรมคา่ยคณะ
มนุษยศาสตร ์

ปัญหาและอุปสรรค 
1. สถานท่ีจัดโครงการฯ รองรับนิสิตไม่เพียงพอ 
2. วิทยุสื่อสารอยู่ไกลกันเกินไปท าให้สัญญาณ
ขาด จึงใช้โทรศัพท์แทนเมื่อเกิดปัญหานี้ 
3. ฝ่ายประสานงานมีน้อยเกินไป 
 

1. จัดหาสถานท่ีที่รองรับนสิิตให้เพียงพอต่อจ านวน
นิสิต 
2. จัดผู้ประสานงานส่วนกลางในการใช้วิทยุสื่อสาร 
เพื่อไม่ให้สญัญาณขาดหาย 
3. เพิ่มจ านวนฝ่ายประสานงาน  
4. ในการประชุมคณะกรรมการสโมสรนสิิต มมีติให้
รวมโครงการเตรียมความพร้อมค่ายกล้าดอกแก้วและ 
โครงการค่ายกล้าดอกแก้วไว้เป็นโครงการเดียวกันเพื่อ
สะดวกต่อการด าเนินโครงการและสรุปผลโครงการ 

กิจกรรมประกวดดาวเดือน
และดาวเทียม 

ปัญหาและอุปสรรค 
-  
ข้อเสนอแนะ 
-  

 
 

กิจกรรมรับน้องประชุมเชียร ์ ปัญหาและอุปสรรค 
- 
ข้อเสนอแนะ 
- ไม่ม ี

 

กิจกรรมแสดงความยินดีกับ
บัณฑิตใหม่คณะ
มนุษยศาสตร ์

ปัญหาและอุปสรรค 
- ไม่ม ี
ข้อเสนอแนะ 
- ไม่ม ี

 

กิจกรรมศิษย์เก่าสัมพันธ์ ปัญหาและอุปสรรค 
- ไม่ม ี
ข้อเสนอแนะ 
- ไม่ม ี
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โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
งานกิจการนสิิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ส านักงานเลขานกุาร คณะมนุษยศาสตร์ 

 
1. รหัสโครงการ  NU-มน-01-033    ชื่อโครงการ (ระดับ 2)    โครงการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ชื่อโครงการ (ระดับ 3)    โครงการเฉลิมพระเกียรติมิ่งขวัญประชา 
2.  ความสอดคล้องกับพันธกิจ 
      การผลิตบณัฑติ (รอง)        การวิจัย 
     การบริการวิชาการแก่สังคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
      การบริหารจัดการ(ในกรณีโครงการดังกลา่วไมส่อดคล้องกับพันธกิจ 1-4) (หลัก) 
3.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ 

3.1 แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ 
 3.1.1 ความสอดคล้องกับเป้าหมายรวมของยุทธศาสตร์ชาติ 
   ประเทศชาติมีความมั่นคง ประชาชนมีความสุข 
   มีการยกระดับศักยภาพในหลากหลายมิตเิพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง 
   มีการพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ 
   มีการสรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
   มีการสรา้งการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   มีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม 
 

 3.1.2 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องโดยตรง (เลือกได้เพียง 1 ด้าน) 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์   
   เป้าหมาย.......3.1.1.....ประเด็น......3.2.1.....ประเด็นการด าเนินการที่ส าคัญ............. 
 

 3.1.3 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องในระดับรอง (เลือกได้มากกว่า 1 ด้าน) 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนษุย์   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
 

3.2 แผนระดับที่ 2  
 3.2.1 แผนการปฏิรูประดับประเทศ 11 ด้าน 
   9) แผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม เป้าหมายรวม.................3....................................................................... 
    เรื่องและประเด็นการปฏริูป.........4.............เป้าหมาย...................1.....................กิจกรรม........1....................... 
    เป้าหมาย..........มีกลไกบรูณาการ.........วิธีการ........1.4..........ขั้นตอน................กลไกและการปรับปรุงกลไก...................... 
  

 3.2.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 



   เป้าหมายรวม...........1...................... 
   ยุทธศาสตร์ที่........1.........เป้าหมาย...........1.1.5...........แนวทางการพัฒนา........1.2.1............ 
  

 3.2.3 แผนความมั่นคงแห่งชาติ 
   แผนระดับชาติว่าด้วยความมัน่คงแห่งชาติ.....1..... เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์.......1.1.1........กลยุทธ์......1.2.5...... 

 

3.3 แผนระดับที่ 3 (หากระบุได้)  
    ตามมติ ครม.วันท่ี 4 ธันวาคม 2560 .................................................................. 

 

    3.4 ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 
   นโยบายการศึกษาและเรียนรู้ การท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 
 3.5 นโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) 
   นโยบายที่ 4 ส่งเสรมิการด าเนินงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม ให้กว้างขวาง แพร่หลาย และยั่งยืน   
     แผนกลยุทธ์ดา้นท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม กลยุทธ์ที่......2.....(หลัก) 
 3.6 นโยบายการบริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร (พ.ศ.2561-2565) โดย ศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา เงารังษี 
   ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสรมิการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม เพื่ออนุรักษ์ สืบสานและเชื่อมโยงกับประเพณีของท้องถิ่น 
  กลยุทธ์ที่.......4.2.....แนวทางการขบัเคลื่อน..........4.2.2............ตัวช้ีวดัที่.............. 

 3.7 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน (ถ้ามี) 
 นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่.....4.......กลยุทธ์ท่ี......1......มาตรการที่.....1........ 

 3.8 อัตลักษณ์นิสิต 5 ก** (บังคับกรอก ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 กรณีที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์บัณฑิต) 
        ไม่ม ี
       3.9 คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ  
          ไม่ม ี
        3.10 การบริการวิชาการ 
         ไม่ม ี
4.  ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 4.1 ลักษณะการด าเนินงาน   โครงการ     การด าเนินงาน 

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

5.  ผู้รับผิดชอบ  
 5.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ   งานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพนัธ์ ส านักงานเลขานุการคณะมนษุยศาสตร ์   

5.2 ผู้รับผิดชอบ     นายธีรนัย รตันภูม ิ    โทร 2021 
5.3 ผู้ประสานงาน   นายธีรนัย รตันภูม ิ    โทร 2021 
5.4 ผู้รายงานผล  นายธีรนัย รตันภูม ิ    โทร 2021 

 6. หลักการและเหตุผล 
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มุ่งเน้นให้บุคลากรและนิสิตคณะมนุษยศาสตร์เห็นคุณค่าและมีทัศนคติที่ดีในการอนุรักษ์ 

ฟื้นฟู สืบสาน สร้างสรรค์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งเป็นหน่วยงานที่อนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรม โดยน าเอา
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยมาสร้างสรรค์ให้เป็นนวัตกรรมที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์ และน าไปเผยแพร่สู่สาธารณชน เนื่อง
ในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร วันที่ 28 กรกฎาคม 2562  
คณะมนุษยศาสตร์ จึงได้จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติมิ่งขวัญประชาขึ้น เพื่อร่วมเทิดพระเกียรติต่อพระองค์ท่าน 
7. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
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8.  เป้าหมายของโครงการ 
     8.1. เป้าหมายการด าเนินงาน 

เชิงผลผลิต(Output) 1. ผู้เข้าร่วมโครงการไดร้่วมเทดิพระเกียรตสิมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ 
บดินทรเทพยวรางกรู 

เชิงผลลัพธ์(Outcome) 1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีทัศนคติที่ดตี่อการแสดงความจงรักภักดีต่อพระมหากษตัริย ์
 
     8.2 กลุ่มเป้าหมาย (รายกิจกรรม) 

เป้าหมาย จ านวน หน่วยนับ 
จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 300 คน 
บุคลากรสายวิชาการ 50 คน 
นิสิต 350 คน 

 

8.3. กิจกรรม/เนื้อหาท่ี/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนินการ (รายกิจกรรม) 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (บาท) 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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. จัดประชุมมอบหมายการ
ด าเนินงาน 

             

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

 
 

3,000 

 
 
 

 
 
 

       
 
 

3,000 
 

 
 
 

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. สรุปผลการด าเนิน
โครงการ และจัดท ารายงาน
ส่งผลประเมินต่อคณะฯ 

             

ขั้นปรับปรุงตามผลการ
ประเมิน (A)  
1. น าผลการประเมินมา
พัฒนา แก้ไขปัญหา และ
น าไปปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานในครั้งต่อๆไป 

             

รวม  3,000  - - 3,000 
 
9. งบประมาณด าเนินการ 
    9.1  แหล่งงบประมาณ 
       งบประมาณรายได้คณะ จ านวน 3,000 บาท  
กองทุนท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม แผนงานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม  งานท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ส านักงานเลขานุ
การคณะ หมวดเงินอุดหนุน โครงการสนับสนุนด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม โครงการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม โครงการเฉลิม
พระเกียรติมิ่งขวัญประชา (NU-มน-01-033) 
      9.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 

1. ค่าวัสดุ    1,500  บาท 



2. ค่าอาหาร อาหารว่าง และน้ าดื่ม  1,500     บาท   
  รวมเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น          3,000     บาท 

10. วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 
ล าดับ รายการ กิจกรรมคร้ังที่ 1 
10.1. วัน เวลา ในการจัดกิจกรรม เดือนกรกฎาคม 2562 
10.2 สถานท่ีจัดกิจกรรม อาคารคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 

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

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมที่ 4 
 ปริมาณ - มีการจัดซุ้มลงนามถวายพระพรฯ 

-  ผู้เข้าร่วมลงนามถวายพระพร ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 ของจ านวนที่ก าหนด (250 คน) 

   

 เวลา - ด าเนินการตามแผน    
 ต้นทุน - 3,000 บาท    

 

12. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 สกอ.    ตัวช้ีวัดที่ 4.1   สงป.   ตัวช้ีวัดที่.................  EdPEx หมวดที่........ 
 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.................  สมศ.   ตัวช้ีวัดที ่  

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
      1. ได้ร่วมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
      2. คณะมนุษยศาสตร์ได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 
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โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
งานกิจการนสิิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ส านักงานเลขานกุาร คณะมนุษยศาสตร์ 

 
1. รหัสโครงการ  NU-มน-01-034    ชื่อโครงการ (ระดับ 2)    โครงการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ชื่อโครงการ (ระดับ 3)    โครงการท าบุญคณะมนุษยศาสตร์ 
2.  ความสอดคล้องกับพันธกิจ 
      การผลิตบณัฑติ (รอง)        การวิจัย 
     การบริการวิชาการแก่สังคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
      การบริหารจัดการ(ในกรณีโครงการดังกลา่วไมส่อดคล้องกับพันธกิจ 1-4) (หลัก) 
3.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ 

3.1 แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ 
 3.1.1 ความสอดคล้องกับเป้าหมายรวมของยุทธศาสตร์ชาติ 
   ประเทศชาติมีความมั่นคง ประชาชนมีความสุข 
   มีการยกระดับศักยภาพในหลากหลายมิตเิพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง 
   มีการพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ 
   มีการสรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
   มีการสรา้งการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   มีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม 
 

 3.1.2 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องโดยตรง (เลือกได้เพียง 1 ด้าน) 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์   
   เป้าหมาย.......3.1.1.....ประเด็น......3.2.1.....ประเด็นการด าเนินการที่ส าคัญ............. 
 

 3.1.3 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องในระดับรอง (เลือกได้มากกว่า 1 ด้าน) 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนษุย์   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
 

3.2 แผนระดับที่ 2  
 3.2.1 แผนการปฏิรูประดับประเทศ 11 ด้าน 
   9) แผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม เป้าหมายรวม.................3....................................................................... 
    เรื่องและประเด็นการปฏริูป.........4.............เป้าหมาย...................1.....................กิจกรรม........1....................... 
    เป้าหมาย..........มีกลไกบรูณาการ.........วิธีการ........1.4..........ขั้นตอน................กลไกและการปรับปรุงกลไก...................... 
  

 3.2.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 



   เป้าหมายรวม...........1...................... 
   ยุทธศาสตร์ที่........1.........เป้าหมาย...........1.1.5...........แนวทางการพัฒนา........1.2.1............ 
  

 3.2.3 แผนความมั่นคงแห่งชาติ 
   แผนระดับชาติว่าด้วยความมัน่คงแห่งชาติ.....1..... เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์.......1.1.1........กลยุทธ์......1.2.5...... 

 

3.3 แผนระดับที่ 3 (หากระบุได้)  
    ตามมติ ครม.วันท่ี 4 ธันวาคม 2560 .................................................................. 

 

    3.4 ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 
   นโยบายการศึกษาและเรียนรู้ การท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 
 3.5 นโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) 
   นโยบายที่ 4 ส่งเสรมิการด าเนินงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม ให้กว้างขวาง แพร่หลาย และยั่งยืน   
     แผนกลยุทธ์ดา้นท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม กลยุทธ์ที่......2.....(หลัก) 
 3.6 นโยบายการบริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร (พ.ศ.2561-2565) โดย ศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา เงารังษี 
   ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสรมิการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม เพื่ออนุรักษ์ สืบสานและเชื่อมโยงกับประเพณีของท้องถิ่น 
  กลยุทธ์ที่.......4.2.....แนวทางการขบัเคลื่อน..........4.2.2............ตัวช้ีวดัที่.............. 

 3.7 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน (ถ้ามี) 
 นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่.....4.......กลยุทธ์ท่ี......3......มาตรการที่.....2........ 

3.8 อัตลักษณ์นสิิต 5 ก** (บังคับกรอก ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 กรณีที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์บัณฑิต) 
        ไม่ม ี
       3.9 คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ  
          ไม่ม ี
        3.10 การบริการวิชาการ 
         ไม่ม ี
4.  ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 4.1 ลักษณะการด าเนินงาน   โครงการ     การด าเนินงาน 

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

5.  ผู้รับผิดชอบ  
 5.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ   งานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพนัธ์ ส านักงานเลขานุการคณะมนษุยศาสตร ์   

5.2 ผู้รับผิดชอบ     นายธีรนัย รตันภูม ิ    โทร 2021 
5.3 ผู้ประสานงาน   นายธีรนัย รตันภูม ิ    โทร 2021 
5.4 ผู้รายงานผล  นายธีรนัย รตันภูม ิ    โทร 2021 

 6. หลักการและเหตุผล 
    คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มุ่งเน้นให้บุคลากรและนิสิตคณะมนุษยศาสตร์เห็นคุณค่าและมีทัศนคติที่ดีในการอนุรักษ์ 
ฟื้นฟู สืบสาน สร้างสรรค์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งเป็นหน่วยงานที่อนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรม โดยน าเอา
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยมาสร้างสรรค์ให้เป็นนวัตกรรมที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์ และน าไปเผยแพร่สู่สาธารณชน 
    ในสังคมชาวพุทธถือว่าการท าบุญเป็นการสร้างความเป็นสิริมงคล และช่วยให้จิตใจของผู้ประกอบบุญกุศลนั้น มีความแจ่มใส ในพิธี
การมงคลหรือเริ่มต้นท ากิจการงานส าคัญต่าง ๆ ก็มักจะมีการท าบุญเพื่อสร้างความเป็นสิริมงคล และการเป็นนิมิตหมายอันดีอีกด้วย 
    ด้วยสาเหตุดังกล่าวหน่วยท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์ จึงได้จัดโครงการท าบุญคณะมนุษยศาสตร์ขึ้น เพื่อเชิญชวน
ให้บุคลากรและนิสิตในคณะมนุษยศาสตร์ทุกท่าน ได้ท าบุญร่วมกัน อันจะเป็นสิริมงคลแก่ผู้เข้าร่วม ในปีการศึกษา 2562 
 



 
7. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้คณาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน และนิสิตคณะมนุษยศาสตร์ มีโอกาสได้เข้าร่วมกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
และสืบทอดประเพณีการท าบุญ ประจ าปีการศึกษา 2562 
8.  เป้าหมายของโครงการ 
     8.1. เป้าหมายการด าเนินงาน 

เชิงผลผลิต(Output) 1. นิสิตได้ทราบข้อมลูข่าวสารเกี่ยวกับเกาหลี ณ ปัจจุบัน และเส้นทางการศึกษาสู่อาชีพ
ในอนาคต 

เชิงผลลัพธ์(Outcome) 1. นิสิตมีข้อมลูข่าวสารและสามารถวางแนวทางในการศึกษาต่อได้ในอนาคต 
 

     8.2 กลุ่มเป้าหมาย (รายกิจกรรม) 
เป้าหมาย จ านวน หน่วยนับ 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 150 คน 
บุคลากรสายวิชาการ 50 คน 
นิสิต 100 คน 

 

    8.3. กิจกรรม/เนื้อหาท่ี/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนนิการ (รายกิจกรรม) 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (บาท) 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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. จัดประชุมมอบหมายการ
ด าเนินงาน 

             

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

 
 

23,000 

 
 
 

 
 
 

 
 

23,000 
         

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. สรุปผลการด าเนินโครงการ และ
จัดท ารายงานส่งผลประเมินต่อคณะฯ 

             

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)  
1. น าผลการประเมินมาพัฒนา แก้ไข
ปัญหา และน าไปปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานในครั้งต่อๆไป 

             

รวม  23,000 23,000 - -  
 

9. งบประมาณด าเนินการ 
    9.1  แหล่งงบประมาณ 
       งบประมาณรายได้คณะ จ านวน 23,000 บาท  
กองทุนท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม แผนงานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม  งานท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ส านักงานเลขานุ
การคณะ หมวดเงินอุดหนุน โครงการสนับสนุนด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม โครงการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม โครงการท าบุญ
คณะมนุษยศาสตร์ (NU-มน-01-034) 
     9.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 

1. ค่าอาหารส าหรับผู้เข้าร่วมโครงการ                  14,000  บาท  
2. ค่าปัจจัยถวายพระ            3,000  บาท 
3. ค่าวัสดุโครงการ     5,000  บาท   

  รวมเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น                    23,000    บาท 
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หมายเหตุ  ขอถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ 
10.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 

ล าดับ รายการ กิจกรรม 
10.1. วัน เวลา ในการจัดกิจกรรม เดือนธันวาคม 2561-เดือนมกราคม 2562              
10.2 สถานท่ีจัดกิจกรรม คณะมนุษยศาสตร ์

 

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

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมที่ 4 
 ปริมาณ - จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

ของจ านวนที่ตั้งไว้ (100 คน) 
- ได้ร่วมสืบทอดประเพณีอันดีงาน อย่างน้อย 1 ครั้ง 

   

 คุณภาพ - ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 80 
- ผู้เข้าร่วมโครงการเห็นคณุค่าและตระหนักถึง
ความส าคญัของประเพณีไทย อยู่ในระดับ ด ี

   

 เวลา - ด าเนินการตามแผน    
 ต้นทุน - 23,000 บาท    

 

12. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 สกอ.    ตัวช้ีวัดที่ 4.1   สงป.   ตัวช้ีวัดที่.................  EdPEx หมวดที่........ 
 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.................  สมศ.   ตัวช้ีวัดที ่  

 

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
      1. คณาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน และนิสิตคณะมนุษยศาสตร์ทุกท่านได้ท าบุญร่วมกัน ประจ าปีการศึกษา 2562   
 

14. ปัญหาและอุปสรรคจากการด าเนินงานในปีงบประมาณ 2561 และแนวทางการด าเนินงานในปีงบประมาณ 2562 
ปัญหาและอุปสรรคจากการด าเนนิงานในปี 2561 แนวทางการปรับปรุงแก้ไข ในปีงบประมาณ 2562 

1. พิธีท าบุญคณะมนุษยศาสตร์ในปีงบประมาณ 2561 
ได้รับความร่วมมือจากคณะผู้ด าเนนิงานฝ่ายต่าง ๆ เป็น
อย่างดี อีกทั้งได้น าปัญหาและอุปสรรคจากการด าเนิน
โครงการในปี 2560 มาปรับปรุงแก้ไข ท าให้การด าเนิน
โครงการในปีน้ีเป็นไปด้วยความสะดวกเรยีบร้อย ไม่เกดิ
ปัญหาอุปสรรค 

1. ด าเนินโครงการโดยหาข้อมลูความต้องการของพระภิกษุและ
สามเณร เพื่อการถวายปัจจยัไทยธรรมเป็นไปตามความต้องการ
จริง และอาจปรับเปลี่ยนรูปแบบการด าเนินโครงการบางอย่าง
ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบนัในการจัดโครงการในครั้ง
ต่อไป 
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โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
งานกิจการนสิิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ส านักงานเลขานกุาร คณะมนุษยศาสตร์ 

 
1. รหัสโครงการ  NU-มน-01-035    ชื่อโครงการ (ระดับ 2)    โครงการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ชื่อโครงการ (ระดับ 3)    โครงการภาษาศิลป์มนุษยศาสตร์ 
2.  ความสอดคล้องกับพันธกิจ 
     การผลติบัณฑติ     การวิจัย  
     การบริการวิชาการแก่สังคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม (หลัก)   
     การบริหารจัดการ(ในกรณีโครงการดังกลา่วไมส่อดคล้องกับพันธกิจ 1-4)  
3.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ 

3.1 แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ 
 3.1.1 ความสอดคล้องกับเป้าหมายรวมของยุทธศาสตร์ชาติ 
   ประเทศชาติมีความมั่นคง ประชาชนมีความสุข 
   มีการยกระดับศักยภาพในหลากหลายมิตเิพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง 
   มีการพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ 
   มีการสรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
   มีการสรา้งการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   มีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม 
 

 3.1.2 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องโดยตรง (เลือกได้เพียง 1 ด้าน) 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์   
   เป้าหมาย.......3.1.1.....ประเด็น......3.2.1.....ประเด็นการด าเนินการที่ส าคัญ............. 
 

 3.1.3 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องในระดับรอง (เลือกได้มากกว่า 1 ด้าน) 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนษุย์   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
 

3.2 แผนระดับที่ 2  
 3.2.1 แผนการปฏิรูประดับประเทศ 11 ด้าน 
   9) แผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม เป้าหมายรวม.................3....................................................................... 
    เรื่องและประเด็นการปฏริูป.........4.............เป้าหมาย...................1.....................กิจกรรม........1....................... 
    เป้าหมาย..........มีกลไกบรูณาการ.........วิธีการ........1.4..........ขั้นตอน................กลไกและการปรับปรุงกลไก...................... 
  

 3.2.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 



   เป้าหมายรวม...........1...................... 
   ยุทธศาสตร์ที่........1.........เป้าหมาย...........1.1.5...........แนวทางการพัฒนา........1.2.1............ 
  

 3.2.3 แผนความมั่นคงแห่งชาติ 
   แผนระดับชาติว่าด้วยความมัน่คงแห่งชาติ.....1..... เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์.......1.1.1........กลยุทธ์......1.2.5...... 

 

3.3 แผนระดับที่ 3 (หากระบุได้)  
    ตามมติ ครม.วันท่ี 4 ธันวาคม 2560 .................................................................. 

 

    3.4 ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 
   นโยบายการศึกษาและเรียนรู้ การท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 
 3.5 นโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) 
   นโยบายที่ 4 ส่งเสรมิการด าเนินงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม ให้กว้างขวาง แพร่หลาย และยั่งยืน   
     แผนกลยุทธ์ดา้นท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม กลยุทธ์ที่......2.....(หลัก) 
 3.6 นโยบายการบริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร (พ.ศ.2561-2565) โดย ศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา เงารังษี 
   ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสรมิการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม เพื่ออนุรักษ์ สืบสานและเชื่อมโยงกับประเพณีของท้องถิ่น 
  กลยุทธ์ที่.......4.2.....แนวทางการขบัเคลื่อน..........4.2.2............ตัวช้ีวดัที่.............. 

 3.7 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน (ถ้ามี) 
 นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่.....4.......กลยุทธ์ท่ี......3......มาตรการที่.....2........ 
3.8 อัตลักษณ์นสิิต 5 ก** (บังคับกรอก ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 กรณีที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์บัณฑิต) 

        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 

 
 
 
 
 
 
 
 



       3.8 คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ  
          มี          

ด้าน ตัวชี้วัด 
 ด้านคุณธรรม จริยธรรม  มีความซื่อสตัย์สจุริต 

 มีระเบยีบวินัย 
 ตรงต่อเวลา 
 มีความเสยีสละและเห็นต่อประโยชน์ส่วนรวม 
 มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
 เคารพกฎเกณฑ์ ระเบียบขององค์กร/หน่วยงาน 
 มีความอดทนต่อสภาวะแวดลอ้ม 
 มีความขยันหมั่นเพียรในการเรียน 

 ด้านความรู ้  มีความรู้ในหลักวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงกับหน้าที่การงาน 
 มีความเข้าใจขั้นตอนและวิธีการในการปฏิบตัิงานในหน้าท่ี 
 มีความรู้ในระดับท่ีสามารถปฏิบัติงานให้บรรลุเปา้หมายอย่างมปีระสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
 มีความสามารถน าความรูม้าประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานอย่างสร้างสรรค์ 
 เป็นผู้แสวงหาความรูเ้พิ่มเตมิอย่างต่อเนื่อง 
 มีความเช่ียวชาญในสาขาวิชาชีพ 

 ด้านทักษะทางปัญญา  มีความสามารถในการรวบรวมข้อมูล แนวคิด และประเมินข้อมลูต่างๆ ได ้
 มีความสามารถในการวเิคราะห์และแกไ้ขปัญหาในการปฏิบตัิงาน 
 กล้าแสดงความคิดเห็นอย่างเหมาะสม 
 มีความคิดริเริม่สร้างสรรคส์ิ่งใหม่ๆ  
 มีการวางแผนและสามารถปฏบิัติงานไดส้ าเร็จตามก าหนดเวลา 
 มีความสามารถน าเสนอข้อมลูและแนวคิดเพื่อใช้ในการตัดสินใจ 
 มีความมุ่งมั่นท างานให้ประสบความส าเร็จตามเปา้หมาย 
 มีความสามารถในการแก้ปญัหาส่วนตัว 
 มีทัศนคติเชิงบวกต่องานท่ีท า 

 ด้านทักษะความสมัพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

 มีความสามารถปรับตัวให้เข้ากับเพื่อนร่วมงาน 
 มีความสามารถในการติดต่อสือ่สารระหว่างบุคคล 
 มีความสามารถในการท างานเป็นทีม 
 มีความรับผิดชอบในงานท่ีได้รบัมอบหมาย 
 มีความสามารถในการแสดงภาวะความเป็นผู้น าในการท างาน 
 ยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ื่น 
 มีความสามารถในการประเมนิการท างานและปรับปรุงงานของตนเอง 
 มีความเข้าใจตนเองและผู้อื่น 

 ด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 มีทักษะในการวิเคราะห์และจดัการข้อมลูเชิงตัวเลข 
 มีความสามารถในการสื่อสารการใช้ภาษาไทย 
 มีความสามารถในการสื่อสารการใช้ภาษาอังกฤษ 
 มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศในการปฏิบัติงาน 

 

 

3.9 คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ  
              ไม่มี 

3.10 ค่านิยม/อัตลักษณ์ของคณะมนุษยศาสตร์ 
 H  - Hardworking   ความขยัน 
 U  - Unity   ความสามัคค ี
 M  - Morality   ความมีศลีธรรม 
 A  - Aspiration  ความใฝ่ฝันมุ่งมั่น 

หน้าที่ 164 

หน้าที่ 165 



 N  - Novelty   ความมีนวัตกรรม 
 I  - Integrity   ความซื่อตรง 
 T  - Teamwork  การท างานเป็นทีม 
 I  - Intellect   ความเป็นปัญญาชน 
 E  - Empathy  ความเข้าอกเข้าใจผู้อื่น 
 S  - Social Responsibility ความรับผิดชอบต่อสังคม 

      3.11 การบริการวิชาการ 
              ไม่ม ี
4.  ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 4.1 ลักษณะการด าเนินงาน   โครงการ     การด าเนินงาน 

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

5.  ผู้รับผิดชอบ  
 5.1 หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ งานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพนัธ์ ส านักงานเลขานุการคณะมนษุยศาสตร ์
  ภาควิชาจ านวน 8 ภาควิชา ภายในคณะมนุษยศาสตร ์  

5.2 ผู้รับผิดชอบ   นางสาวรัชดาพร สุคโต    โทร 2038 
 นายธีรนัย รตันภูม ิ   โทร 2021 
 นายณัฏฐพัชร์ วรกุลวรรธนะ  โทร 2021 
 
5.3 ผู้ประสานงาน       นายธีรนัย รตันภูม ิ    โทร 2021 
  เจ้าหน้าท่ีภาควิชา 
5.4 ผู้รายงานผล         นายธีรนัย รตันภูม ิ    โทร 2021 
  นายณัฏฐพัชร์ วรกุลวรรธนะ  โทร 2021 

6. หลักการและเหตุผล 
    คณะมนุษยศาสตร์ เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ผลิตบัณฑิตให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการในสาขาวิชาภาษาและศิลปวัฒนธรรม 
ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม จึงได้จัดกิจกรรมในรูปแบบของงานบริการวิชาการและสืบสาน
ด้านศิลปวัฒนธรรม ในช่ือโครงการภาษาศิลป์มนุษยศาสตร์ เพื่อพัฒนานิสิตและบริการสู่ชุมชนทั้งในเรื่องของวิชาการและการ           
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และการด าเนินโครงการยังสอดคล้องกับค่านิยม/อัตลักษณ์ของคณะมนุษยศาสตร์ ด้าน U - Unity                   
ความสามัคคี, T - Teamwork การท างานเป็นทีม และ S - Social Responsibility ความรับผิดชอบต่อสังคม 
7. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ทางวิชาการด้านภาษา และศิลปะการแสดง 
8.  เป้าหมายของโครงการ 
     8.1. เป้าหมายการด าเนินงาน 

เชิงผลผลิต(Output) 1. ได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์คณะฯ 
เชิงผลลัพธ์(Outcome) 1. คณะฯ จดักิจกรรมในรูปแบบของงานบริการวิชาการและสืบสานด้านศิลปวัฒนธรรม 

 

     8.2 กลุ่มเป้าหมาย (รายกิจกรรม) 
เป้าหมาย จ านวน หน่วยนับ 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 550 คน 
นิสิต 200 คน 
บุคลากร 50 คน 
ประชาชน/สังคม 300 คน 

      



      8.3. กิจกรรม/เนื้อหาท่ี/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนินการ (รายกิจกรรม) 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (บาท) 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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. จัดประชุมมอบหมายการ
ด าเนินงาน 

             

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

 
 

130,000 

 
 
 

 
 
 

       
 
 

 
 

130,000 
 

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. สรุปผลการด าเนิน
โครงการ และจัดท ารายงาน
ส่งผลประเมินต่อคณะฯ 

             

ขั้นปรับปรุงตามผลการ
ประเมิน (A)  
1. น าผลการประเมินมา
พัฒนา แก้ไขปัญหา และ
น าไปปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานในครั้งต่อๆไป 

             

รวม  130,000 - - - 130,000 
 

9. งบประมาณด าเนินการ 
    9.1  แหล่งงบประมาณ 
       งบประมาณรายได้คณะ จ านวน 130,000 บาท  
กองทุนท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม แผนงานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม  งานท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ส านักงานเลขานุ
การคณะ หมวดเงินอุดหนุน โครงการสนับสนุนด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม โครงการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม โครงการภาษา
ศิลป์มนุษยศาสตร์ (NU-มน-01-035) 
    9.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 

1. ค่าตอบแทนวิทยากร  10,000 บาท 
2. เงินรางวัล  10,000  บาท 
3. ค่าตอบแทนคณะกรรมการตดัสิน  10,000  บาท 
4. ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ    5,000 บาท 
5. ค่าเดินทาง  11,000  บาท 
6. ค่าอาหารและอาหารว่างส าหรบัผู้เข้าร่วมโครงการ  20,000  บาท 
7. ค่าจ้างเหมาจัดดอกไม ้  10,000  บาท 
8. ค่าจ้างเหมาแต่งหน้าท าผมการแสดง  10,000  บาท 
9. ค่าเช่าชุดการแสดง  10,000  บาท 
10. ค่าถ่ายเอกสาร    5,000  บาท 
11. ค่าจัดส่งไปรษณีย ์    5,000  บาท 
12. ค่าวัสดุโครงการ  24,000  บาท 

รวมเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น                                       130,000  บาท 
หมายเหตุ  ขอถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ หน้าที่ 166 



10. วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 
ล าดับ รายการ กิจกรรม 
10.1. วัน เวลา ในการจัดกิจกรรม เดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2562 
10.2 สถานท่ีจัดกิจกรรม อาคารคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 

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

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมที่ 4 
 ปริมาณ - จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

ของจ านวนที่ตั้งไว้ (550 คน) 
   

 คุณภาพ - ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 80 
- ผู้เข้าร่วมโครงการไดร้ับความรู้ในระดับดี 
(3.51) 
- ผู้เข้าร่วมโครงการไดร้ับประโยชน์จากการเข้า
ร่วมโครงการ ในระดับดี (3.51) 

   

 เวลา - ด าเนินการตามแผน    
 ต้นทุน - 130,000 บาท    

 

12. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 สกอ.    ตัวช้ีวัดที่ 4.1   สงป.   ตัวช้ีวัดที่.................  EdPEx หมวดที่........ 
 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.................  สมศ.   ตัวช้ีวัดที ่  

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. คณะมนุษยศาสตร์เป็นองค์การที่เผยแพร่องค์ความรู้ทางวิชาการด้านภาษาและศลิปะการแสดงออกสู่ชุมชน 
2. นิสิตแตล่ะสาขาวิชาไดร้ับประสบการณ์และประโยชน์จากการท างานเป็นหมู่คณะ 
3. คณะมนุษยศาสตร์ได้ด าเนินกิจกรรมเพื่อให้บริการวิชาการสู่ชุมชน 
4. คณะมนุษยศาสตร์เป็นหน่วยงานที่เผยแพร่และส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมให้แก่ชุมชน 

  

หน้าที่ 167 



โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
งานกิจการนสิิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ส านักงานเลขานกุาร คณะมนุษยศาสตร์ 

 
1. รหัสโครงการ  NU-มน-01-036    ชื่อโครงการ (ระดับ 2)    โครงการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ชื่อโครงการ (ระดับ 3)    โครงการรดน้ าขอพรผู้บริหารและอาจารย์อาวุโส 
2.  ความสอดคล้องกับพันธกิจ 
     การผลติบัณฑติ     การวิจัย  
     การบริการวิชาการแก่สังคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม (หลัก)   
     การบริหารจัดการ(ในกรณีโครงการดังกลา่วไมส่อดคล้องกับพันธกิจ 1-4)  
3.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ 

3.1 แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ 
 3.1.1 ความสอดคล้องกับเป้าหมายรวมของยุทธศาสตร์ชาติ 
   ประเทศชาติมีความมั่นคง ประชาชนมีความสุข 
   มีการยกระดับศักยภาพในหลากหลายมิตเิพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง 
   มีการพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ 
   มีการสรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
   มีการสรา้งการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   มีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม 
 

 3.1.2 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องโดยตรง (เลือกได้เพียง 1 ด้าน) 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์   
   เป้าหมาย.......3.1.1.....ประเด็น......3.2.1.....ประเด็นการด าเนินการที่ส าคัญ............. 
 

 3.1.3 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องในระดับรอง (เลือกได้มากกว่า 1 ด้าน) 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนษุย์   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
 

3.2 แผนระดับที่ 2  
 3.2.1 แผนการปฏิรูประดับประเทศ 11 ด้าน 
   9) แผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม เป้าหมายรวม.................3....................................................................... 
    เรื่องและประเด็นการปฏริูป.........4.............เป้าหมาย...................1.....................กิจกรรม........1....................... 
    เป้าหมาย..........มีกลไกบรูณาการ.........วิธีการ........1.4..........ขั้นตอน................กลไกและการปรับปรุงกลไก...................... 
  

 3.2.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 



   เป้าหมายรวม...........1...................... 
   ยุทธศาสตร์ที่........1.........เป้าหมาย...........1.1.5...........แนวทางการพัฒนา........1.2.1............ 
  

 3.2.3 แผนความมั่นคงแห่งชาติ 
   แผนระดับชาติว่าด้วยความมัน่คงแห่งชาติ.....1..... เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์.......1.1.1........กลยุทธ์......1.2.5...... 

 

3.3 แผนระดับที่ 3 (หากระบุได้)  
    ตามมติ ครม.วันท่ี 4 ธันวาคม 2560 .................................................................. 

 

    3.4 ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 
   นโยบายการศึกษาและเรียนรู้ การท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 
 3.5 นโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) 
   นโยบายที่ 4 ส่งเสรมิการด าเนินงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม ให้กว้างขวาง แพร่หลาย และยั่งยืน   
     แผนกลยุทธ์ดา้นท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม กลยุทธ์ที่......2.....(หลัก) 
 3.6 นโยบายการบริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร (พ.ศ.2561-2565) โดย ศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา เงารังษี 
   ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสรมิการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม เพื่ออนุรักษ์ สืบสานและเชื่อมโยงกับประเพณีของท้องถิ่น 
  กลยุทธ์ที่.......4.2.....แนวทางการขบัเคลื่อน..........4.2.2............ตัวช้ีวดัที่.............. 

 3.7 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน (ถ้ามี) 
 นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่.....4.......กลยุทธ์ท่ี......3......มาตรการที่.....2........ 

       3.8 อัตลักษณ์นิสิต 5 ก** (บังคับกรอก ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 กรณีที่สอดคล้องกับอัตลักษณบ์ัณฑิต) 
        ไม่ม ี
       3.9 คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ  
         ไม่มี 
       3.10 การบริการวิชาการ 
              ไม่ม ี
4.  ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 4.1 ลักษณะการด าเนินงาน   โครงการ     การด าเนินงาน 

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

 

5.  ผู้รับผิดชอบ  
 5.1 หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ งานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพนัธ์ ส านักงานเลขานุการคณะมนษุยศาสตร ์  

5.2 ผู้รับผิดชอบ   นายธีรนัย รตันภูม ิ    โทร 2021 
5.3 ผู้ประสานงาน       นายธีรนัย รตันภูม ิ    โทร 2021 
5.4 ผู้รายงานผล         นายธีรนัย รตันภูม ิ    โทร 2021 

6. หลักการและเหตุผล 
    คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มุ่งเน้นให้บุคลากรและนิสิตคณะมนุษยศาสตร์เห็นคุณค่าและมีทัศนคติที่ดีในการอนุรักษ์ 
ฟื้นฟู สืบสาน สร้างสรรค์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งเป็นหน่วยงานที่อนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรม โดยน าเอา
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยมาสร้างสรรค์ให้เป็นนวัตกรรมที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์ และน าไปเผยแพร่สู่สาธารณชน 
ประเพณีรดน้ าด าหัว เป็นประเพณีที่มีความส าคัญ และอยู่คู่กับสังคมไทยมาช้านาน เพราะเป็นประเพณีแสดงถึงความเคารพต่อผู้
อาวุโส ไม่ว่าจะเป็นบุพการี ปู่ ย่า ตา ยาย ครูบาอาจารย์ หรือบุคคลที่เรานับถือ ด้วยความเคารพ ประเพณีนี้ถือเป็นการแสดงถึง
วัฒนธรรมที่ดีงามของสังคมไทยเรา คือความอ่อนน้องถ่อมตน การสร้างความสัมพันธ์อันดี และมีความรักความผูกพันซึ่งกันและกัน 
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เนื่องจากการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมเป็นภารกิจหลักของคณะมนุษยศาสตร์ หน่วยท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม จึงเล็งเห็นว่าประเพณี
นี้มีความส าคัญที่จะส่งเสริมให้บุคลากร และคณาจารย์ในคณะฯ มีความรักความผูกพันซึ่งกันและกัน และเป็นการดีที่ผู้น้อยจะได้รับ
พรจากผู้อาวุโส ให้เกิดก าลังใจในการท างานมากยิ่งข้ึน 
7. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้คณาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน และนิสิตคณะมนุษยศาสตร์ ได้มีกิจกรรมการแสดงออกซึ่งความเคารพต่อผู้ใหญ่
ตามวัฒนธรรมประเพณีไทย เนื่องในวันสงกรานต์  
8.  เป้าหมายของโครงการ 
     8.1. เป้าหมายการด าเนินงาน 

เชิงผลผลิต(Output) 1. คณาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน และนิสติ ได้แสดงความเคารพต่อผู้ใหญ่ตาม
วัฒนธรรมประเพณีไทย 

เชิงผลลัพธ์(Outcome) 1. อนุรักษ์วัฒนธรรม จารตีประเพณีการปฏิบัติในวันสงกรานต ์
 

     8.2 กลุ่มเป้าหมาย (รายกิจกรรม) 
เป้าหมาย จ านวน หน่วยนับ 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 150 คน 
นิสิต 100 คน 
บุคลากร 50 คน 

 

     8.3. กิจกรรม/เนื้อหาท่ี/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนนิการ (รายกิจกรรม) 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (บาท) 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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. จัดประชุมมอบหมายการ
ด าเนินงาน 

             

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

 
 

15,000 
      

 
 

15,000 
     

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. สรุปผลการด าเนิน
โครงการ และจัดท ารายงาน
ส่งผลประเมินต่อคณะฯ 

             

ขั้นปรับปรุงตามผลการ
ประเมิน (A)  
1. น าผลการประเมินมา
พัฒนา แก้ไขปัญหา และ
น าไปปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานในครั้งต่อๆไป 

             

รวม  15,000 - - 15,000  
 
9. งบประมาณด าเนินการ 
    9.1  แหล่งงบประมาณ 



       งบประมาณรายได้คณะ จ านวน 15,000 บาท  
กองทุนท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม แผนงานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม งานท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ส านักงาน
เลขานุการคณะ หมวดเงินอุดหนุน โครงการสนับสนุนด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม โครงการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม โครงการ
รดน้ าขอพรผู้บริหารและอาจารย์อาวุโส (NU-มน-01-036) 
      9.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 

1. ค่าอาหารและอาหารว่างส าหรับผู้เข้าร่วมโครงการ   10,000   บาท 
2. ค่าจ้างเหมาจัดดอกไม้พานรองรดน้ า        3,000   บาท 
3. ค่าวัสดุโครงการ       2,000   บาท   

  รวมเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น                        15,000   บาท 
หมายเหตุ  ขอถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ 

10. วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 
ล าดับ รายการ กิจกรรม 
10.1. วัน เวลา ในการจัดกิจกรรม เดือนเมษายน 2562              
10.2 สถานท่ีจัดกิจกรรม คณะมนุษยศาสตร ์  

  

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

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมที่ 4 
 ปริมาณ - จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

ของจ านวนที่ตั้งไว้ (150 คน) 
   

 คุณภาพ - ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 80 
ขึ้นไป 
- ผู้เข้าร่วมโครงการมีทัศนคติที่ดี เข้าใจถึงการ
แสดงออกและความเคารพต่อผู้อาวุโสตาม
ประเพณีไทย 

   

 เวลา - ด าเนินการตามแผน    
 ต้นทุน - 15,000 บาท    

 

12. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 สกอ.    ตัวช้ีวัดที่ 4.1   สงป.   ตัวช้ีวัดที่.................  EdPEx หมวดที่........ 
 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.................  สมศ.   ตัวช้ีวัดที ่  

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. นิสิต คณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน คณะมนุษยศาสตร์ ได้ตระหนักถึงความส าคัญของประเพณีวันสงกรานต์ 
2. เป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรม จารตีประเพณีการปฏิบัติในวันสงกรานต์ 
3. เกิดความสัมพันธ์อันดี ระหว่างนิสิต บุคลากร คณาจารย์ และผู้บริหาร 

 

14. ปัญหาและอุปสรรคจากการด าเนินงานในปีงบประมาณ 2561 และแนวทางการด าเนินงานในปีงบประมาณ 2562 
ปัญหาและอุปสรรคจากการด าเนนิงานในปี 2561 แนวทางการปรับปรุงแก้ไข ในปีงบประมาณ 2562 

- รูปแบบการด าเนินโครงการมคีวามเหมาะสม ในครั้งต่อไปอาจมี
การปรับเปลี่ยนรายละเอียดการด าเนินโครงการบางอย่าง เพื่อให้
เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันของการจัดโครงการ 
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โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
งานกิจการนสิิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ส านักงานเลขานกุาร คณะมนุษยศาสตร์ 

 
1. รหัสโครงการ  NU-มน-01-037    ชื่อโครงการ (ระดับ 2)    โครงการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ชื่อโครงการ (ระดับ 3)    โครงการเข้าร่วมโครงการลอยกระทงมหาวิทยาลัยนเรศวร 
2.  ความสอดคล้องกับพันธกิจ 
     การผลติบัณฑติ     การวิจัย  
     การบริการวิชาการแก่สังคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม (หลัก)   
     การบริหารจัดการ(ในกรณีโครงการดังกลา่วไมส่อดคล้องกับพันธกิจ 1-4)  
3.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ 

3.1 แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ 
 3.1.1 ความสอดคล้องกับเป้าหมายรวมของยุทธศาสตร์ชาติ 
   ประเทศชาติมีความมั่นคง ประชาชนมีความสุข 
   มีการยกระดับศักยภาพในหลากหลายมิตเิพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง 
   มีการพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ 
   มีการสรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
   มีการสรา้งการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   มีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม 
 

 3.1.2 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องโดยตรง (เลือกได้เพียง 1 ด้าน) 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพมนุษย์   
   เป้าหมาย.......3.1.1.....ประเด็น......3.2.1.....ประเด็นการด าเนินการที่ส าคัญ............. 
 

 3.1.3 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องในระดับรอง (เลือกได้มากกว่า 1 ด้าน) 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนษุย์   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
 

3.2 แผนระดับที่ 2  
 3.2.1 แผนการปฏิรูประดับประเทศ 11 ด้าน 
   9) แผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม เป้าหมายรวม.................3....................................................................... 
    เรื่องและประเด็นการปฏริูป.........4.............เป้าหมาย...................1.....................กิจกรรม........1....................... 
    เป้าหมาย..........มีกลไกบรูณาการ.........วิธีการ........1.4..........ขั้นตอน................กลไกและการปรับปรุงกลไก...................... 
  

 3.2.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 



   เป้าหมายรวม...........1...................... 
   ยุทธศาสตร์ที่........1.........เป้าหมาย...........1.1.5...........แนวทางการพัฒนา........1.2.1............ 
  

 3.2.3 แผนความมั่นคงแห่งชาติ 
   แผนระดับชาติว่าด้วยความมัน่คงแห่งชาติ.....1..... เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์.......1.1.1........กลยุทธ์......1.2.5...... 

 

3.3 แผนระดับที่ 3 (หากระบุได้)  
    ตามมติ ครม.วันท่ี 4 ธันวาคม 2560 .................................................................. 

 

    3.4 ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 
   นโยบายการศึกษาและเรียนรู้ การท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 
 3.5 นโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) 
   นโยบายที่ 4 ส่งเสรมิการด าเนินงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม ให้กว้างขวาง แพร่หลาย และยั่งยืน   
     แผนกลยุทธ์ดา้นท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม กลยุทธ์ที่......2.....(หลัก) 
 3.6 นโยบายการบริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร (พ.ศ.2561-2565) โดย ศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา เงารังษี 
   ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสรมิการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม เพื่ออนุรักษ์ สืบสานและเชื่อมโยงกับประเพณีของท้องถิ่น 
  กลยุทธ์ที่.......4.2.....แนวทางการขบัเคลื่อน..........4.2.2............ตัวช้ีวดัที่.............. 

 3.7 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน (ถ้ามี) 
 นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่.....4.......กลยุทธ์ท่ี......3......มาตรการที่.....2........ 

       3.8 อัตลักษณ์นิสิต 5 ก** (บังคับกรอก ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 กรณีที่สอดคล้องกับอัตลักษณบ์ัณฑิต) 
        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 

 

       3.9 คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ  
         มี 

ด้าน ตัวชี้วัด 
 ด้านคุณธรรม จริยธรรม  มีความซื่อสตัย์สจุริต 

 มีระเบยีบวินัย 



ด้าน ตัวชี้วัด 
 ตรงต่อเวลา 
 มีความเสยีสละและเห็นต่อประโยชน์ส่วนรวม 
 มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
 เคารพกฎเกณฑ์ ระเบียบขององค์กร/หน่วยงาน 
 มีความอดทนต่อสภาวะแวดลอ้ม 
 มีความขยันหมั่นเพียรในการเรียน 

 ด้านความรู ้  มีความรู้ในหลักวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงกับหน้าที่การงาน 
 มีความเข้าใจขั้นตอนและวิธีการในการปฏิบตัิงานในหน้าท่ี 
 มีความรู้ในระดับท่ีสามารถปฏิบัติงานให้บรรลุเปา้หมายอย่างมปีระสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
 มีความสามารถน าความรูม้าประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานอย่างสร้างสรรค์ 
 เป็นผู้แสวงหาความรู้เพิม่เตมิอย่างต่อเนื่อง 
 มีความเช่ียวชาญในสาขาวิชาชีพ 

 ด้านทักษะทางปัญญา  มีความสามารถในการรวบรวมข้อมูล แนวคิด และประเมินข้อมลูต่างๆ ได้ 
 มีความสามารถในการวเิคราะห์และแกไ้ขปัญหาในการปฏิบตัิงาน 
 กล้าแสดงความคิดเห็นอย่างเหมาะสม 
 มีความคิดริเริม่สร้างสรรคส์ิ่งใหม่ๆ  
 มีการวางแผนและสามารถปฏบิัติงานไดส้ าเร็จตามก าหนดเวลา 
 มีความสามารถน าเสนอข้อมลูและแนวคิดเพื่อใช้ในการตัดสินใจ 
 มีความมุ่งมั่นท างานให้ประสบความส าเร็จตามเปา้หมาย 
 มีความสามารถในการแก้ปญัหาส่วนตัว 
 มีทัศนคติเชิงบวกต่องานท่ีท า 

 ด้านทักษะความสมัพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

 มีความสามารถปรับตัวให้เข้ากับเพื่อนร่วมงาน 
 มีความสามารถในการติดต่อสือ่สารระหว่างบุคคล 
 มีความสามารถในการท างานเป็นทีม 
 มีความรับผิดชอบในงานท่ีได้รบัมอบหมาย 
 มีความสามารถในการแสดงภาวะความเป็นผู้น าในการท างาน 
 ยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ื่น 
 มีความสามารถในการประเมนิการท างานและปรับปรุงงานของตนเอง 
 มีความเข้าใจตนเองและผู้อื่น 

 ด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 มีทักษะในการวิเคราะห์และจดัการข้อมลูเชิงตัวเลข 
 มีความสามารถในการสื่อสารการใช้ภาษาไทย 
 มีความสามารถในการสื่อสารการใช้ภาษาอังกฤษ 
 มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศในการปฏิบัติงาน 

 

       3.10 การบริการวิชาการ 
              ไม่ม ี
4.  ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 4.1 ลักษณะการด าเนินงาน   โครงการ     การด าเนินงาน 

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

 

5.  ผู้รับผิดชอบ  
    5.1 หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ งานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพนัธ์ ส านักงานเลขานุการคณะมนษุยศาสตร ์  
    5.2 ผู้รับผดิชอบ   สโมสรนสิิตคณะมนุษยศาสตร ์  โทร. 2021 

หน้าที่ 172 



                 นายธีรนัย  รัตนภมู ิ   โทร. 2021 
    5.3 ผู้ประสานงาน       สโมสรนสิิตคณะมนุษยศาสตร ์  โทร. 2021 

                 นายธีรนัย  รัตนภมู ิ   โทร. 2021 
    5.4 ผู้รายงานผล         สโมสรนสิิตคณะมนุษยศาสตร ์  โทร. 2021 

                 นายธีรนัย  รัตนภมู ิ   โทร. 2021 
6. หลักการและเหตุผล 
    สโมสรนิสิตคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร สร้างกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิตให้เป็นนิสิต ที่มีศักยภาพและเป็นบัณฑิตที่
พร้อมไปด้วยทักษะทั้งวิชาการและการด าเนินชีวิตผ่านกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้น ท้ังทางด้านกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม กิจกรรม
นันทนาการ และกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์  ซึ่งในเดือนพฤศจิกายน 2562 นี้ ตรงกับประเพณีลอยกระทง ซึ่งเป็นการแสดงออกถึง
การส านึกในพระคุณของแม่น้ าที่ได้ให้ประโยชน์อเนกอนันต์ต่อมนุษย์ชาตินานัปการไม่ว่าจะเป็นการใช้ดื่ม ใช้กิน ใช้อาบ ใช้ท า
การเกษตรและการน าไปใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ และที่ส าคัญคือใช้ประกอบอาหาร  
    เพื่อเป็นการขอขมาต่อแม่น้ าที่ท าให้แม่น้ าล าคลองสกปรก เน่าเหม็น อีกท้ังยังเชื่อว่าเป็นการได้สะเดาะเคราะห์ปล่อยสิ่งที่ไม่ดีออก
จากตัว พร้อมกับการได้อธิษฐานขอให้สิ่งที่ดีเกิดขึ้นในชีวิต  สิ่งเหล่านี้เป็นภูมิปัญญาที่บรรพชนได้สืบทอดกันมายาวนาน  นอกจากนี้
ยังเป็นการแสดงออกทางวัฒนธรรมที่ผูกโยงกับการใช้ชีวิตของกลุ่มชนและประเทศชาติมาตั้งแต่สมัยอดีตเป็นการสอนการใช้ชีวิตให้
เคารพในสิ่งต่างๆ ท่ีมนุษย์ได้ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 
    ดังนั้น สโมสรนิสิตคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  จึงได้จัดโครงการเข้าร่วมโครงการลอยกระทงมหาวิทยาลั ยนเรศวร 
ประจ าปี 2562 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นิสิตมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟู ประเพณีลอยกระทงให้ด ารงสืบไป และ
เพื่อส่งเสริมให้นิสิตได้แสดงออกถึงความสามารถในด้านศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของไทย  
7. วัตถุประสงค์ 
    1. เพื่อเข้าร่วมโครงการลอยกระทงมหาวิทยาลัยนเรศวร 
    2. เพื่อส่งเสรมิให้นิสติได้แสดงออกถึงความสามารถในดา้นศิลปวฒันธรรมอันดีงามของไทย             
8.  เป้าหมายของโครงการ 
     8.1. เป้าหมายการด าเนินงาน 

เชิงผลผลิต(Output) 1. นิสิตร่วมสร้างจติส านึก และแสดงออกในด้านศิลปวัฒนธรรมอันดงีามของไทย 
เชิงผลลัพธ์(Outcome) 1. นิสิตมีส่วนร่วมในการอนรุักษ์และฟื้นฟู ประเพณลีอยกระทงให้ด ารงสืบไป 

 

     8.2 กลุ่มเป้าหมาย (รายกิจกรรม) 
เป้าหมาย จ านวน หน่วยนับ 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 100 คน 
นิสิต 100 คน 

 

     8.3. กิจกรรม/เนื้อหาท่ี/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนนิการ (รายกิจกรรม) 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (บาท) 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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. จัดประชุมมอบหมายการ
ด าเนินงาน 

             

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

 
 

5,000 
 

 
 

5,000 
          

ขั้นสรุปและประเมินผล (C)              



กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (บาท) 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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. สรุปผลการด าเนิน
โครงการ และจัดท ารายงาน
ส่งผลประเมินต่อคณะฯ 
ขั้นปรับปรุงตามผลการ
ประเมิน (A)  
1. น าผลการประเมินมา
พัฒนา แก้ไขปัญหา และ
น าไปปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานในครั้งต่อๆไป 

             

รวม 5,000 5,000 - -  
 

9. งบประมาณด าเนินการ 
    9.1  แหล่งงบประมาณ 
       งบประมาณรายได้คณะ จ านวน 5,000 บาท  
กองทุนท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม แผนงานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม งานท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ส านักงาน
เลขานุการคณะ หมวดเงินอุดหนุน โครงการสนับสนุนด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม โครงการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม โครงการ
เข้าร่วมโครงการลอยกระทงมหาวิทยาลัยนเรศวร (NU-มน-01-037) 
    9.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 

1. คา่จ้างเหมาท ากระทงใหญ่                    5,000     บาท 
   รวมเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น                 5,000    บาท 

หมายเหตุ  ขอถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ 
10. วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 

ล าดับ รายการ กิจกรรม 
10.1. วัน เวลา ในการจัดกิจกรรม เดือนพฤศจิกายน 2561                         
10.2 สถานท่ีจัดกิจกรรม มหาวิทยาลยันเรศวร 

 

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

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมที่ 4 
 ปริมาณ - ผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 ของ

จ านวนที่ตั้งไว้ (200) 
   

 คุณภาพ - มีการประดิษฐ์กระทงใหญ่ กระทงเล็ก และการ
แสดงเพื่อแสดงออกถึงความสามารถในด้าน
ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของไทย            

   

 เวลา - ด าเนินการตามแผน    
 ต้นทุน - 5,000 บาท    

 

12. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 สกอ.    ตัวช้ีวัดที่ 1.6   สงป.   ตัวช้ีวัดที่.................  EdPEx หมวดที่........ 
 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.................  สมศ.   ตัวช้ีวัดที ่  

 



13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1.  นิสิตมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟู ประเพณลีอยกระทงให้ด ารงสืบไป 

     2.  นิสิตได้แสดงความสามารถในด้านศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของไทย  
   

14. ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะโครงการ 

โครงการ ปี 2561 
ปัญหาและอุปสรรค 
และข้อเสนอแนะ 

แนวทางการแก้ไขในปีงบประมาณ 2562 

โครงการเข้าร่วมโครงการ
ลอยกระทงมหาวิทยาลัย
นเรศวร 

ปัญหาและอุปสรรค 
- ไม่ม ี
ข้อเสนอแนะ 
- ไม่มี 

- ไม่ม ี

  

หน้าที่ 174 



โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
งานกิจการนสิิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ส านักงานเลขานกุาร คณะมนุษยศาสตร์ 

 
1. รหัสโครงการ  NU-มน-01-038    ชื่อโครงการ (ระดับ 2)    โครงการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ชื่อโครงการ (ระดับ 3)    โครงการเข้าร่วมโครงการไหว้ครูมหาวิทยาลัย 
2.  ความสอดคล้องกับพันธกิจ 
     การผลติบัณฑติ     การวิจัย  
     การบริการวิชาการแก่สังคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม (หลัก)   
     การบริหารจัดการ(ในกรณีโครงการดังกลา่วไมส่อดคล้องกับพันธกิจ 1-4)  
3.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ 

3.1 แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ 
 3.1.1 ความสอดคล้องกับเป้าหมายรวมของยุทธศาสตร์ชาติ 
   ประเทศชาติมีความมั่นคง ประชาชนมีความสุข 
   มีการยกระดับศักยภาพในหลากหลายมิตเิพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง 
   มีการพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ 
   มีการสรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
   มีการสรา้งการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   มีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม 
 

 3.1.2 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องโดยตรง (เลือกได้เพียง 1 ด้าน) 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์   
   เป้าหมาย.......3.1.1.....ประเด็น......3.2.1.....ประเด็นการด าเนินการที่ส าคัญ............. 
 

 3.1.3 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องในระดับรอง (เลือกได้มากกว่า 1 ด้าน) 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนษุย์   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
 

3.2 แผนระดับที่ 2  
 3.2.1 แผนการปฏิรูประดับประเทศ 11 ด้าน 
   9) แผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม เป้าหมายรวม.................3....................................................................... 
    เรื่องและประเด็นการปฏริูป.........4.............เป้าหมาย...................1.....................กิจกรรม........1....................... 
    เป้าหมาย..........มีกลไกบรูณาการ.........วิธีการ........1.4..........ขั้นตอน................กลไกและการปรับปรุงกลไก...................... 
  

 3.2.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 



   เป้าหมายรวม...........1...................... 
   ยุทธศาสตร์ที่........1.........เป้าหมาย...........1.1.5...........แนวทางการพัฒนา........1.2.1............ 
  

 3.2.3 แผนความมั่นคงแห่งชาติ 
   แผนระดับชาติว่าด้วยความมัน่คงแห่งชาติ.....1..... เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์.......1.1.1........กลยุทธ์......1.2.5...... 

 

3.3 แผนระดับที่ 3 (หากระบุได้)  
    ตามมติ ครม.วันท่ี 4 ธันวาคม 2560 .................................................................. 

 

    3.4 ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 
   นโยบายการศึกษาและเรียนรู้ การท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 
 3.5 นโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) 
   นโยบายที่ 4 ส่งเสรมิการด าเนินงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม ให้กว้างขวาง แพร่หลาย และยั่งยืน   
     แผนกลยุทธ์ดา้นท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม กลยุทธ์ที่......2.....(หลัก) 
 3.6 นโยบายการบริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร (พ.ศ.2561-2565) โดย ศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา เงารังษี 
   ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสรมิการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม เพื่ออนุรักษ์ สืบสานและเชื่อมโยงกับประเพณีของท้องถิ่น 
  กลยุทธ์ที่.......4.2.....แนวทางการขบัเคลื่อน..........4.2.2............ตัวช้ีวดัที่.............. 

 3.7 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน (ถ้ามี) 
 นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่.......4.....กลยุทธ์ท่ี.....1/3....... มาตรการที่....1/2.... 

       3.8 อัตลักษณ์นิสิต 5 ก** (บังคับกรอก ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 กรณีที่สอดคล้องกับอัตลักษณบ์ัณฑิต) 
        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 

      3.9 คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ  
         มี          

ด้าน ตัวชี้วัด 
 ด้านคุณธรรม จริยธรรม  มีความซื่อสตัย์สจุริต 

 มีระเบยีบวินัย 
 ตรงต่อเวลา 
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ด้าน ตัวชี้วัด 
 มีความเสยีสละและเห็นต่อประโยชน์ส่วนรวม 
 มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
 เคารพกฎเกณฑ์ ระเบียบขององค์กร/หน่วยงาน 
 มีความอดทนต่อสภาวะแวดลอ้ม 
 มีความขยันหมั่นเพียรในการเรียน 

 ด้านความรู ้  มีความรู้ในหลักวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงกับหน้าที่การงาน 
 มีความเข้าใจขั้นตอนและวิธีการในการปฏิบตัิงานในหน้าท่ี 
 มีความรู้ในระดับท่ีสามารถปฏิบัติงานให้บรรลุเปา้หมายอย่างมปีระสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
 มีความสามารถน าความรูม้าประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานอย่างสร้างสรรค ์
 เป็นผู้แสวงหาความรู้เพิม่เตมิอย่างต่อเนื่อง 
 มีความเช่ียวชาญในสาขาวิชาชีพ 

 ด้านทักษะทางปัญญา  มีความสามารถในการรวบรวมข้อมูล แนวคิด และประเมินข้อมลูต่างๆ ได้ 
 มีความสามารถในการวเิคราะห์และแกไ้ขปัญหาในการปฏิบตัิงาน 
 กล้าแสดงความคิดเห็นอย่างเหมาะสม 
 มีความคิดริเริม่สร้างสรรคส์ิ่งใหม่ๆ  
 มีการวางแผนและสามารถปฏบิัติงานไดส้ าเร็จตามก าหนดเวลา 
 มีความสามารถน าเสนอข้อมลูและแนวคิดเพื่อใช้ในการตัดสินใจ 
 มีความมุ่งมั่นท างานให้ประสบความส าเร็จตามเปา้หมาย 
 มีความสามารถในการแก้ปญัหาส่วนตัว 
 มีทัศนคติเชิงบวกต่องานท่ีท า 

 ด้านทักษะความสมัพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

 มีความสามารถปรับตัวให้เข้ากับเพื่อนร่วมงาน 
 มีความสามารถในการติดต่อสือ่สารระหว่างบุคคล 
 มีความสามารถในการท างานเป็นทีม 
 มีความรับผิดชอบในงานท่ีได้รบัมอบหมาย 
 มีความสามารถในการแสดงภาวะความเป็นผู้น าในการท างาน 
 ยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ื่น 
 มีความสามารถในการประเมนิการท างานและปรับปรุงงานของตนเอง 
 มีความเข้าใจตนเองและผู้อื่น 

 ด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 มีทักษะในการวิเคราะห์และจดัการข้อมลูเชิงตัวเลข 
 มีความสามารถในการสื่อสารการใช้ภาษาไทย 
 มีความสามารถในการสื่อสารการใช้ภาษาอังกฤษ 
 มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศในการปฏิบัติงาน 

 
 

       3.10 การบริการวิชาการ 
              ไม่ม ี
4.  ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 4.1 ลักษณะการด าเนินงาน   โครงการ     การด าเนินงาน 

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

 

5.  ผู้รับผิดชอบ  
 5.1 หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ งานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพนัธ์ ส านักงานเลขานุการคณะมนษุยศาสตร ์  
     5.2 ผู้รับผิดชอบ   สโมสรนสิิตคณะมนุษยศาสตร ์  โทร. 2021 

                 นายธีรนัย  รัตนภมู ิ   โทร. 2021 



     5.3 ผู้ประสานงาน       สโมสรนสิิตคณะมนุษยศาสตร ์  โทร. 2021 
                 นายธีรนัย  รัตนภมู ิ   โทร. 2021 

     5.4 ผู้รายงานผล         สโมสรนสิิตคณะมนุษยศาสตร ์  โทร. 2021 
                 นายธีรนัย  รัตนภมู ิ   โทร. 2021 

6. หลักการและเหตุผล 
    พิธีไหว้ครูเป็นพิธีหนึ่งที่ศิษย์ทั้งหลายพึงกระท า และถือว่าเป็นพิธีท่ีส าคัญยิ่งของการเริ่มการศึกษา เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ศิษย์
ในการเรียน การไหว้ครูนั้นเป็นการแสดงความเคารพในพระคุณของครูอาจารย์ นับเป็นโอกาสอันดีที่ศิษย์จะได้แสดงความกตัญญู
กตเวทีต่อครูผู้ประสิทธ์ิประสาทวิชาความรู้แขนงต่าง ๆ อีกทั้งยังคอยให้ค าแนะน าและอบรมสั่งสอน ให้ศิษย์เป็นคนดีของสังคม  
   ด้วยเหตุนี้ มหาวิทยาลัยนเรศวร จึงได้จัดโครงการเข้าร่วมโครงการไหว้ครูมหาวิทยาลัยนเรศวร ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิต
ได้ระลึกถึงพระคุณครูและแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อคณาจารย์ อีกท้ังยังเป็นการสืบสานประเพณีการไหว้ครูให้ด ารงสืบไป 
7. วัตถุประสงค์ 
    1. เพื่อเข้าร่วมโครงการไหว้ครมูหาวิทยาลยันเรศวร   
8.  เป้าหมายของโครงการ 
     8.1. เป้าหมายการด าเนินงาน 

เชิงผลผลิต(Output) 1. นิสิตได้ร่วมโครงการไหว้ครูมหาวิทยาลัยนเรศวร   
เชิงผลลัพธ์(Outcome) 1. เป็นการสืบสานประเพณีการไหว้ครูให้ด ารงสืบไป 

 

     8.2 กลุ่มเป้าหมาย (รายกิจกรรม) 
เป้าหมาย จ านวน หน่วยนับ 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 300 คน 
นิสิต 300 คน 

 

     8.3. กิจกรรม/เนื้อหาท่ี/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนนิการ (รายกิจกรรม) 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (บาท) 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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. จัดประชุมมอบหมายการ
ด าเนินงาน 

             

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

 
 

2,000 

 
 
 

 
 
 

      
 
 

2,000 
   

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. สรุปผลการด าเนินโครงการ 
และจัดท ารายงานส่งผลประเมิน
ต่อคณะฯ 

             

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน 
(A)  
1. น าผลการประเมินมาพัฒนา 
แก้ไขปัญหา และน าไปปรับใช้ใน
การปฏิบัติงานในครั้งต่อๆไป 

             

รวม  2,000 - - 2,000  
 

9. งบประมาณด าเนินการ 
    9.1  แหล่งงบประมาณ 
       งบประมาณรายได้คณะ จ านวน 2,000 บาท  

หน้าที่ 176 



กองทุนท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม แผนงานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม   งานท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ส านักงาน
เลขานุการคณะ หมวดเงินอุดหนุน โครงการสนับสนุนด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม โครงการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม โครงการ
เข้าร่วมโครงการไหว้ครูมหาวิทยาลัย (NU-มน-01-038) 
     9.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 

1. ค่าจ้างเหมาจัดพานไหว้ครู   2,000 บาท   
  รวมเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น                     2,000    บาท 

10. วัน เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 
ล าดับ รายการ กิจกรรม 
10.1. วัน เวลา ในการจัดกิจกรรม เดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2562                        
10.2 สถานท่ีจัดกิจกรรม อาคารอเนกประสงค์มหาวิทยาลยันเรศวร 

 

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

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมที่ 4 
 ปริมาณ - ผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 ของ

จ านวนที่ตั้งไว้ (290 คน) 
   

 คุณภาพ - ผู้เข้าร่วมโครงการไหว้ครูมหาวิทยาลัยนเรศวร 
มีความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการ ไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 80 

   

 เวลา - ด าเนินการตามแผน    
 

12. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 สกอ.    ตัวช้ีวัดที่ 1.6   สงป.   ตัวช้ีวัดที่.................  EdPEx หมวดที่........ 
 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.................  สมศ.   ตัวช้ีวัดที ่  

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. นิสิตใหม่ได้ระลึกถึงพระคณุครอูาจารย ์
2. นิสิตใหม่ได้แสดงออกถึงความเคารพและความกตญัญูกตเวทีต่อครูอาจารย์ 

  หน้าที่ 177 



โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
งานกิจการนสิิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ส านักงานเลขานกุาร คณะมนุษยศาสตร์ 

 
1. รหัสโครงการ  NU-มน-01-039    ชื่อโครงการ (ระดับ 2)    โครงการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ชื่อโครงการ (ระดับ 3)    โครงการถวายราชสักการะพระบรมราชนุสาวรีย์สมเด็จ 
         พระนเรศวรมหาราช 

2.  ความสอดคล้องกับพันธกิจ 
     การผลติบัณฑติ     การวิจัย  
     การบริการวิชาการแก่สังคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม (หลัก)   
     การบริหารจัดการ(ในกรณีโครงการดังกลา่วไมส่อดคล้องกับพันธกิจ 1-4)  
3.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ 

3.1 แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ 
 3.1.1 ความสอดคล้องกับเป้าหมายรวมของยุทธศาสตร์ชาติ 
   ประเทศชาติมีความมั่นคง ประชาชนมีความสุข 
   มีการยกระดับศักยภาพในหลากหลายมิตเิพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง 
   มีการพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ 
   มีการสรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
   มีการสรา้งการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   มีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม 
 

 3.1.2 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องโดยตรง (เลือกได้เพียง 1 ด้าน) 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์   
   เป้าหมาย.......3.1.1.....ประเด็น......3.2.1.....ประเด็นการด าเนินการที่ส าคัญ............. 
 

 3.1.3 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องในระดับรอง (เลือกได้มากกว่า 1 ด้าน) 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนษุย์   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
 

3.2 แผนระดับที่ 2  
 3.2.1 แผนการปฏิรูประดับประเทศ 11 ด้าน 
   9) แผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม เป้าหมายรวม.................3....................................................................... 
    เรื่องและประเด็นการปฏริูป.........4.............เป้าหมาย...................1.....................กิจกรรม........1....................... 
    เป้าหมาย..........มีกลไกบรูณาการ.........วิธีการ........1.4..........ขั้นตอน................กลไกและการปรับปรุงกลไก...................... 
  

 3.2.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 



   เป้าหมายรวม...........1...................... 
   ยุทธศาสตร์ที่........1.........เป้าหมาย...........1.1.5...........แนวทางการพัฒนา........1.2.1............ 
  

 3.2.3 แผนความมั่นคงแห่งชาติ 
   แผนระดับชาติว่าด้วยความมัน่คงแห่งชาติ.....1..... เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์.......1.1.1........กลยุทธ์......1.2.5...... 

 

3.3 แผนระดับที่ 3 (หากระบุได้)  
    ตามมติ ครม.วันท่ี 4 ธันวาคม 2560 .................................................................. 

 

    3.4 ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 
   นโยบายการศึกษาและเรียนรู้ การท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 
 3.5 นโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) 
   นโยบายที่ 4 ส่งเสรมิการด าเนินงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม ให้กว้างขวาง แพร่หลาย และยั่งยืน   
     แผนกลยุทธ์ดา้นท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม กลยุทธ์ที่......2.....(หลัก) 
 3.6 นโยบายการบริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร (พ.ศ.2561-2565) โดย ศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา เงารังษี 
   ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสรมิการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม เพื่ออนุรักษ์ สืบสานและเชื่อมโยงกับประเพณีของท้องถิ่น 
  กลยุทธ์ที่.......4.2.....แนวทางการขบัเคลื่อน..........4.2.2............ตัวช้ีวดัที่.............. 

 3.7 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน (ถ้ามี) 
 นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่.......4.....กลยุทธ์ท่ี......3....... มาตรการที.่....2....  

       3.8 อัตลักษณ์นิสิต 5 ก** (บังคับกรอก ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 กรณีที่สอดคล้องกับอัตลักษณบ์ัณฑิต) 
        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 

 

3.9 คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ  
         มี          

ด้าน ตัวชี้วัด 
 ด้านคุณธรรม จริยธรรม  มีความซื่อสตัย์สจุริต 

 มีระเบยีบวินัย 
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ด้าน ตัวชี้วัด 
 ตรงต่อเวลา 
 มีความเสยีสละและเห็นต่อประโยชน์ส่วนรวม 
 มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
 เคารพกฎเกณฑ์ ระเบียบขององค์กร/หน่วยงาน 
 มีความอดทนต่อสภาวะแวดลอ้ม 
 มีความขยันหมั่นเพียรในการเรียน 

 ด้านความรู ้  มีความรู้ในหลักวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงกับหน้าที่การงาน 
 มีความเข้าใจขั้นตอนและวิธีการในการปฏิบตัิงานในหน้าท่ี 
 มีความรู้ในระดับท่ีสามารถปฏิบัติงานให้บรรลุเปา้หมายอย่างมปีระสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
 มีความสามารถน าความรูม้าประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานอย่างสร้างสรรค์ 
 เป็นผู้แสวงหาความรู้เพิม่เตมิอย่างต่อเนื่อง 
 มีความเช่ียวชาญในสาขาวิชาชีพ 

 ด้านทักษะทางปัญญา  มีความสามารถในการรวบรวมข้อมูล แนวคิด และประเมินข้อมลูต่างๆ ได้ 
 มีความสามารถในการวเิคราะห์และแกไ้ขปัญหาในการปฏิบตัิงาน 
 กล้าแสดงความคิดเห็นอย่างเหมาะสม 
 มีความคิดริเริม่สร้างสรรคส์ิ่งใหม่ๆ  
 มีการวางแผนและสามารถปฏบิัติงานไดส้ าเร็จตามก าหนดเวลา 
 มีความสามารถน าเสนอข้อมลูและแนวคิดเพื่อใช้ในการตัดสินใจ 
 มีความมุ่งมั่นท างานให้ประสบความส าเร็จตามเปา้หมาย 
 มีความสามารถในการแก้ปญัหาส่วนตัว 
 มีทัศนคติเชิงบวกต่องานท่ีท า 

 ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผดิชอบ 

 มีความสามารถปรับตัวให้เข้ากับเพื่อนร่วมงาน 
 มีความสามารถในการติดต่อสือ่สารระหว่างบุคคล 
 มีความสามารถในการท างานเป็นทีม 
 มีความรับผิดชอบในงานท่ีได้รบัมอบหมาย 
 มีความสามารถในการแสดงภาวะความเป็นผู้น าในการท างาน 
 ยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ื่น 
 มีความสามารถในการประเมนิการท างานและปรับปรุงงานของตนเอง 
 มีความเข้าใจตนเองและผู้อื่น 

 ด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 มีทักษะในการวิเคราะห์และจดัการข้อมลูเชิงตัวเลข 
 มีความสามารถในการสื่อสารการใช้ภาษาไทย 
 มีความสามารถในการสื่อสารการใช้ภาษาอังกฤษ 
 มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศในการปฏิบัติงาน 

 
 

      3.10 การบริการวิชาการ 
              ไม่ม ี
4.  ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 4.1 ลักษณะการด าเนินงาน   โครงการ     การด าเนินงาน 

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

 

5.  ผู้รับผิดชอบ  
 5.1 หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ งานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพนัธ์ ส านักงานเลขานุการคณะมนษุยศาสตร ์  
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     5.2 ผู้รับผิดชอบ   สโมสรนสิิตคณะมนุษยศาสตร ์  โทร. 2021 
                 นายธีรนัย  รัตนภมู ิ   โทร. 2021 

     5.3 ผู้ประสานงาน       สโมสรนสิิตคณะมนุษยศาสตร ์  โทร. 2021 
                 นายธีรนัย  รัตนภมู ิ   โทร. 2021 

     5.4 ผู้รายงานผล         สโมสรนสิิตคณะมนุษยศาสตร ์  โทร. 2021 
                 นายธีรนัย  รัตนภมู ิ   โทร. 2021 

6. หลักการและเหตุผล 
การเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยนเรศวรนั้นนับเป็นความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง เพราะช่ือของมหาวิทยาลัยมาจากพระนามแห่งองค์

สมเด็จพระมหากษัตราธิราชเจ้าผู้ทรงพระปรีชาสามารถ ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทยเป็นล้นพ้น และพร้อมกันนี้
พระองค์ทรงพระราชสมภพ ณ เมืองพิษณุโลกสองแควแห่งนี้เอง 

เมื่อนิสิตได้เข้ามาศึกษาอยู่  ณ  มหาวิทยาลัยนี้เปรียบประหนึ่งเป็นข้าในเบื้องพระยุคลบาทแห่งพระองค์ท่าน  สมควรที่จะถวายราช
สักการะถวายตัวเป็นข้าในเบื้องพระยุคลบาท ทั้งได้แสดงสัตย์ปฏิญญาต่อเบื้องพระพักตร์  ซึ่งถือเป็นประเพณีปฏิบัติสืบกันมา และ
เหนือสิ่งอื่นใดท่ีส าคัญยิ่ง สัญลักษณ์อันทรงเกียรติของคณะมนุษยศาสตร์  คือ “พระสุวรรณภิงคาร” หนึ่งในเครื่องราชูปโภคแห่งองค์
พระมหากษัตริย์ไทย ทั้งยังเป็นเครื่องราชูปโภคที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงใช้หลั่งน้ าทักษิโณทกประกาศตนเป็นอิสรภาพ อัน
เป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นคณนาแก่ปวงพสกนิกรชาวไทยตราบเท่าทุกวันนี้ 

ด้วยเหตุนี้ สโมสรนิสิตคณะมนุษยศาสตร์ ได้ตระหนักถึงความส าคัญดังกล่าว จึงได้จัดโครงการถวายราชสักการะพระบรมราชานุ
สาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจ าปีการศึกษา 2562 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตใหม่ถวายราชสักการะแสดงความ
จงรักภักดีต่อสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และเพื่อให้นิสิตใหม่มีขวัญก าลังใจในการศึกษาเล่าเรียน พร้อมกันนี้เพื่อให้นิสิตมีความ
ภาคภูมิใจในสถาบันของตน ร่วมหล่อหลอมความเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกันของนิสิตคณะมนุษยศาสตร์ต่อไป 
7. วัตถุประสงค์ 
    1. เพื่อให้นิสิตใหม่ถวายราชสักการะแสดงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระนเรศวรมหาราชอันเป็นศูนย์รวมจิตใจของนิสติ
มหาวิทยาลยันเรศวร 
8.  เป้าหมายของโครงการ 
     8.1. เป้าหมายการด าเนินงาน 

เชิงผลผลิต(Output) 1. นิสิตได้ทราบข้อมลูข่าวสารเกี่ยวกับเกาหลี ณ ปัจจุบัน และเส้นทางการศึกษาสู่อาชีพ
ในอนาคต 

เชิงผลลัพธ์(Outcome) 1. นิสิตมีข้อมลูข่าวสารและสามารถวางแนวทางในการศึกษาต่อได้ในอนาคต 
 

     8.2 กลุ่มเป้าหมาย (รายกิจกรรม) 
เป้าหมาย จ านวน หน่วยนับ 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 320 คน 
นิสิต 300 คน 
บุคลากร 20 คน 

8.3. กิจกรรม/เนื้อหาท่ี/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนินการ (รายกิจกรรม) 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (บาท) 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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. จัดประชุมมอบหมายการ
ด าเนินงาน 

             

ขั้นด าเนินการ (D) 
1. ขออนุมัติด าเนินโครงการ 

 
 

          
 
 

 



กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (บาท) 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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. ด าเนินโครงการ 8,000 8,000 
ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. สรุปผลการด าเนิน
โครงการ และจัดท ารายงาน
ส่งผลประเมินต่อคณะฯ 

             

ขั้นปรับปรุงตามผลการ
ประเมิน (A)  
1. น าผลการประเมินมา
พัฒนา แก้ไขปัญหา และ
น าไปปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานในครั้งต่อๆไป 

             

รวม  8,000 - - - 8,000 
 

9. งบประมาณด าเนินการ 
    9.1  แหล่งงบประมาณ 
       งบประมาณรายได้คณะ จ านวน 8,000 บาท  
กองทุนท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม แผนงานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม งานท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ส านักงาน
เลขานุการคณะ หมวดเงินอุดหนุน โครงการสนับสนุนด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม โครงการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม โครงการ
ถวายราชสักการะพระบรมราชนุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช (NU-มน-01-039) 
    9.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 

1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มผู้เข้าร่วมโครงการ      4,000  บาท 
2. ค่าจ้างเหมาตกแต่งสถานที ่            3,000   บาท 
3. ค่าป้ายประชาสัมพันธ ์              500      บาท 
4. ค่าวัสดุโครงการ                               500  บาท   

  รวมเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น                       8,000    บาท 
หมายเหตุ ทุกรายการถัวเฉลี่ย 

10.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 
ล าดับ รายการ กิจกรรมคร้ังที่ 1 
10.1. วัน เวลา ในการจัดกิจกรรม เดือนสิงหาคม-กันยายน 2562                        
10.2 สถานท่ีจัดกิจกรรม ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเดจ็พระนเรศวรมหาราช หรือคณะมนษุยศาสตร์ 

  
11. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPIs) 

ประเภท 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ (KPI) 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมที่ 4 
 ปริมาณ - ผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ

จ านวนที่ตั้งไว้ (300 คน) 
   

 คุณภาพ - ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 80 
ขึ้นไป 
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ประเภท 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ (KPI) 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมที่ 4 
- นิสิตไดม้ีการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อ
สถาบันพระมหากษัตริย์และมีความภาคภมูิใจต่อ
สถาบันการศึกษา อยู่ในระดับด ี

 เวลา - ด าเนินการตามแผน    
 ต้นทุน - 8,000 บาท    

 

12. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 สกอ.    ตัวช้ีวัดที่ 1.6   สงป.   ตัวช้ีวัดที่.................  EdPEx หมวดที่........ 
 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.................  สมศ.   ตัวช้ีวัดที ่  

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. นิสิตใหม่ได้ถวายสักการะและแสดงความจงรักภักดตี่อสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 
2. นิสิตใหม่มีขวัญและก าลังใจในการศึกษาเล่าเรยีน 
3. นิสิตใหม่เกดิความภาคภูมิใจในสถาบัน 
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โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
งานกิจการนสิิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ส านักงานเลขานกุาร คณะมนุษยศาสตร์ 

 
1. รหัสโครงการ  NU-มน-01-040    ชื่อโครงการ (ระดับ 2)    โครงการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ชื่อโครงการ (ระดับ 3)    โครงการไหว้ครูคณะมนุษยศาสตร์ 
2.  ความสอดคล้องกับพันธกิจ 
     การผลติบัณฑติ     การวิจัย  
     การบริการวิชาการแก่สังคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม (หลัก)   
     การบริหารจัดการ(ในกรณีโครงการดังกลา่วไมส่อดคล้องกับพันธกิจ 1-4)  
3.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ 

3.1 แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ 
 3.1.1 ความสอดคล้องกับเป้าหมายรวมของยุทธศาสตร์ชาติ 
   ประเทศชาติมีความมั่นคง ประชาชนมีความสุข 
   มีการยกระดับศักยภาพในหลากหลายมิตเิพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง 
   มีการพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ 
   มีการสรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
   มีการสรา้งการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   มีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม 
 

 3.1.2 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องโดยตรง (เลือกได้เพียง 1 ด้าน) 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพมนุษย์   
   เป้าหมาย.......3.1.1.....ประเด็น......3.2.1.....ประเด็นการด าเนินการที่ส าคัญ............. 
 

 3.1.3 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องในระดับรอง (เลือกได้มากกว่า 1 ด้าน) 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนษุย์   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
 

3.2 แผนระดับที่ 2  
 3.2.1 แผนการปฏิรูประดับประเทศ 11 ด้าน 
   9) แผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม เป้าหมายรวม.................3....................................................................... 
    เรื่องและประเด็นการปฏริูป.........4.............เป้าหมาย...................1.....................กิจกรรม........1....................... 
    เป้าหมาย..........มีกลไกบรูณาการ.........วิธีการ........1.4..........ขั้นตอน................กลไกและการปรับปรุงกลไก...................... 
  

 3.2.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
   เป้าหมายรวม...........1...................... 



   ยุทธศาสตร์ที่........1.........เป้าหมาย...........1.1.5...........แนวทางการพัฒนา........1.2.1............ 
  

 3.2.3 แผนความมั่นคงแห่งชาติ 
   แผนระดับชาติว่าด้วยความมัน่คงแห่งชาติ.....1..... เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์.......1.1.1........กลยุทธ์......1.2.5...... 

 

3.3 แผนระดับที่ 3 (หากระบุได้)  
    ตามมติ ครม.วันท่ี 4 ธันวาคม 2560 .................................................................. 

 

    3.4 ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 
   นโยบายการศึกษาและเรียนรู้ การท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 
 3.5 นโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) 
   นโยบายที่ 4 ส่งเสรมิการด าเนินงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม ให้กว้างขวาง แพร่หลาย และยั่งยืน   
     แผนกลยุทธ์ดา้นท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม กลยุทธ์ที่......2.....(หลัก) 
 3.6 นโยบายการบริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร (พ.ศ.2561-2565) โดย ศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา เงารังษี 
   ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสรมิการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม เพื่ออนุรักษ์ สืบสานและเชื่อมโยงกับประเพณีของท้องถิ่น 
  กลยุทธ์ที่.......4.2.....แนวทางการขบัเคลื่อน..........4.2.2............ตัวช้ีวดัที่.............. 

 3.7 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน (ถ้ามี) 
 นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่.......4.....กลยุทธ์ท่ี......3....... มาตรการที.่....2.... 

       3.8 อัตลักษณ์นิสิต 5 ก** (บังคับกรอก ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 กรณีที่สอดคล้องกับอัตลักษณบ์ัณฑิต)  
        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 

 

3.9 คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ  
         มี          

ด้าน ตัวชี้วัด 
 ด้านคุณธรรม จริยธรรม  มีความซื่อสตัย์สจุริต 

 มีระเบยีบวินัย 
 ตรงต่อเวลา 
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ด้าน ตัวชี้วัด 
 มีความเสยีสละและเห็นต่อประโยชน์ส่วนรวม 
 มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
 เคารพกฎเกณฑ์ ระเบียบขององค์กร/หน่วยงาน 
 มีความอดทนต่อสภาวะแวดลอ้ม 
 มีความขยันหมั่นเพียรในการเรียน 

 ด้านความรู ้  มีความรู้ในหลักวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงกับหน้าที่การงาน 
 มีความเข้าใจขั้นตอนและวิธีการในการปฏิบตัิงานในหน้าท่ี 
 มีความรู้ในระดับท่ีสามารถปฏิบัติงานให้บรรลุเปา้หมายอย่างมปีระสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
 มีความสามารถน าความรูม้าประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานอย่างสร้างสรรค์ 
 เป็นผู้แสวงหาความรู้เพิม่เตมิอย่างต่อเนื่อง 
 มีความเช่ียวชาญในสาขาวิชาชีพ 

 ด้านทักษะทางปัญญา  มีความสามารถในการรวบรวมข้อมูล แนวคิด และประเมินข้อมลูต่างๆ ได้ 
 มีความสามารถในการวเิคราะห์และแกไ้ขปัญหาในการปฏิบตัิงาน 
 กล้าแสดงความคิดเห็นอย่างเหมาะสม 
 มีความคิดริเริม่สร้างสรรคส์ิ่งใหม่ๆ  
 มีการวางแผนและสามารถปฏบิัติงานไดส้ าเร็จตามก าหนดเวลา 
 มีความสามารถน าเสนอข้อมลูและแนวคิดเพื่อใช้ในการตัดสินใจ 
 มีความมุ่งมั่นท างานให้ประสบความส าเร็จตามเปา้หมาย 
 มีความสามารถในการแก้ปญัหาส่วนตัว 
 มีทัศนคติเชิงบวกต่องานท่ีท า 

 ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผดิชอบ 

 มีความสามารถปรับตัวให้เข้ากับเพื่อนร่วมงาน 
 มีความสามารถในการติดต่อสือ่สารระหว่างบุคคล 
 มีความสามารถในการท างานเป็นทีม 
 มีความรับผิดชอบในงานท่ีได้รบัมอบหมาย 
 มีความสามารถในการแสดงภาวะความเป็นผู้น าในการท างาน 
 ยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ื่น 
 มีความสามารถในการประเมนิการท างานและปรับปรุงงานของตนเอง 
 มีความเข้าใจตนเองและผู้อื่น 

 ด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 มีทักษะในการวิเคราะห์และจดัการข้อมลูเชิงตัวเลข 
 มีความสามารถในการสื่อสารการใช้ภาษาไทย 
 มีความสามารถในการสื่อสารการใช้ภาษาอังกฤษ 
 มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศในการปฏิบัติงาน 

 

      3.10 การบริการวิชาการ 
              ไม่ม ี
4.  ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 4.1 ลักษณะการด าเนินงาน   โครงการ     การด าเนินงาน 

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

 

5.  ผู้รับผิดชอบ  
 5.1 หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ งานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพนัธ์ ส านักงานเลขานุการคณะมนษุยศาสตร ์  
     5.2 ผู้รับผิดชอบ   สโมสรนสิิตคณะมนุษยศาสตร ์  โทร. 2021 

                 นายธีรนัย  รัตนภมู ิ   โทร. 2021 
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     5.3 ผู้ประสานงาน       สโมสรนสิิตคณะมนุษยศาสตร ์  โทร. 2021 
                 นายธีรนัย  รัตนภมู ิ   โทร. 2021 

     5.4 ผู้รายงานผล         สโมสรนสิิตคณะมนุษยศาสตร ์  โทร. 2021 
                 นายธีรนัย  รัตนภมู ิ   โทร. 2021 

6. หลักการและเหตุผล 
      พิธีไหว้ครูเป็นพิธีหนึ่งที่ศิษย์ทั้งหลายพึงกระท า และถือว่าเป็นพิธีท่ีส าคัญยิ่งของการเริ่มการศึกษา เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ศิษย์
ในการเรียน การไหว้ครูนั้นเป็นการแสดงความเคารพในพระคุณของครูอาจารย์ นับเป็นโอกาสอันดีที่ศิษย์จะได้แสดงความกตัญญู
กตเวทีต่อครูผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้แขนงต่าง ๆ อีกทั้งยังคอยให้ ค าแนะน าและอบรมสั่งสอน ให้ศิษย์เป็นคนดีของสังคม       
ซึ่งตรงกับอัตลักษณ์นิสิตคณะมนุษยศาสตร์ในข้อ “เด่นคุณธรรม” ด้วยเหตุนี้ สโมสรนิสิตคณะมนุษยศาสตร์ จึงได้จัดกิจกรรม ไหว้ครู
คณะมนุษยศาสตร์ ข้ึน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตได้ระลึกถึงพระคุณครูและแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อคณาจารย์ อีกทั้งยังเป็น
การสืบสานประเพณีการไหว้ครูให้ด ารงสืบไป 
7. วัตถุประสงค์ 
    1. เพื่อให้นิสิตได้แสดงออกถึงความเคารพต่อครูบาอาจารย์  
8.  เป้าหมายของโครงการ 
     8.1. เป้าหมายการด าเนินงาน 

เชิงผลผลิต(Output) 1. นิสิตได้ระลึกถึงพระคณุครูและแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อคณาจารย์ 
เชิงผลลัพธ์(Outcome) 1. นิสิตอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีไว ้

 

     8.2 กลุ่มเป้าหมาย (รายกิจกรรม) 
เป้าหมาย จ านวน หน่วยนับ 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 320 คน 
นิสิต 300 คน 
บุคลากร 20 คน 

    

    8.3. กิจกรรม/เนื้อหาท่ี/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนนิการ (รายกิจกรรม) 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (บาท) 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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. จัดประชุมมอบหมายการ
ด าเนินงาน 

             

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

 
 

5,000 
          

 
 

5,000 
 

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. สรุปผลการด าเนินโครงการ 
และจัดท ารายงานส่งผลประเมิน
ต่อคณะฯ 

             

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน 
(A)  
1. น าผลการประเมินมาพัฒนา 
แก้ไขปัญหา และน าไปปรับใช้ใน
การปฏิบัติงานในครั้งต่อๆไป 

             

รวม  5,000  - - 5,000 

 
 



9. งบประมาณด าเนินการ 
    9.1  แหล่งงบประมาณ 
       งบประมาณรายได้คณะ จ านวน 5,000 บาท  
กองทุนท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม แผนงานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม   งานท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ส านักงาน
เลขานุการคณะ หมวดเงินอุดหนุน โครงการสนับสนุนด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม โครงการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม โครงการไหว้
ครูคณะมนุษยศาสตร์ (NU-มน-01-040) 
     9.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 

1. ค่าจ้างเหมาจัดพานไหว้ครู   2,000 บาท 
2. ค่าจ้างเหมาตกแต่งสถานท่ี    3,000 บาท   

  รวมเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น                  5,000    บาท 
หมายเหตุ ทุกรายการถัวเฉลี่ย 

10. วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 
ล าดับ รายการ กิจกรรมคร้ังที่ 1 
10.1. วัน เวลา ในการจัดกิจกรรม เดือนสิงหาคม 2562 
10.2 สถานท่ีจัดกิจกรรม โรงละครเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา หรือ ห้องพระราชทานปรญิญาบัตร    

 

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

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมที่ 4 
 ปริมาณ - ผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 ของ

จ านวนที่ตั้งไว้ (320 คน) 
   

 คุณภาพ - ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 ของจ านวนที่ตั้งไว ้
- นิสิตมีทัศนคติทีด่ีต่อพิธีไหว้ครู และสามารถ
แสดงความเคารพต่อครูอาจารย์ได้อย่าง
เหมาะสม อยู่ในระดับด ี

   

 เวลา - ด าเนินการตามแผน    
 ต้นทุน - 5,000 บาท    

 

12. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 สกอ.    ตัวช้ีวัดที่ 1.6   สงป.   ตัวช้ีวัดที่.................  EdPEx หมวดที่........ 
 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.................  สมศ.   ตัวช้ีวัดที ่  

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. นิสิตใหม่ได้ระลึกถึงพระคณุครอูาจารย ์
2. นิสิตใหม่ได้แสดงออกถึงความเคารพและความกตญัญูกตเวทีต่อครูอาจารย์  
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โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ 

 
1. รหัสโครงการ  NU-มน-02-041    ชื่อโครงการ (ระดับ 2)    โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ชื่อโครงการ (ระดับ 3)    โครงการ KM การประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร  
2.  ความสอดคล้องกับพันธกิจ 
     การผลติบัณฑติ     การวิจัย  
     การบริการวิชาการแก่สังคม  การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
      การบริหารจัดการหลักสตูร (ในกรณโีครงการดังกล่าวไม่สอดคล้องกับพันธกิจ 1-4) (หลัก)   
3.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ 

3.1 แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ 
 3.1.1 ความสอดคล้องกับเป้าหมายรวมของยุทธศาสตร์ชาติ 
   ประเทศชาติมีความมั่นคง ประชาชนมีความสุข 
   มีการยกระดับศักยภาพในหลากหลายมิตเิพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง 
   มีการพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ 
   มีการสรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
   มีการสรา้งการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   มีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม 
 

 3.1.2 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องโดยตรง (เลือกได้เพียง 1 ด้าน) 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพมนุษย์   
   เป้าหมาย.......3.1.2......ประเด็น......3.2.....ประเด็นการด าเนินการที่ส าคัญ......3.2.2.3....... 
 

 3.1.3 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องในระดับรอง (เลือกได้มากกว่า 1 ด้าน) 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนษุย์   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 

3.2 แผนระดับที่ 2  
 3.2.1 แผนการปฏิรูประดับประเทศ 11 ด้าน 
   2) แผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน เป้าหมายรวม.................................................... 
    ประเด็นการปฏริูป..............3...........เป้าหมายประเด็นการปฏิรูป............3.................กลยุทธ์..........4............... 
    แผนงานท่ี..............1............เป้าหมายแผนงาน...........1..........กิจกรรม.........2.......เป้าหมายกิจกรรม.....1........ 
 3.2.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 



   เป้าหมายรวม............6..................... 
   ยุทธศาสตร์ที่.........6........เป้าหมาย..........6.1.2............แนวทางการพัฒนา.........6.2.1.4........... 
 3.2.3 แผนความมั่นคงแห่งชาติ 
   แผนระดับชาติว่าด้วยความมัน่คงแห่งชาติ........4...... เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์..........4.1.........กลยุทธ์........4.2.2............. 

 

3.3 แผนระดับที่ 3 (หากระบุได้)  
    ตามมติ ครม.วันท่ี 4 ธันวาคม 2560 .................................................................. 

    3.4 ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 
   นโยบายการศึกษาและเรียนรู้ การท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 
 3.5 นโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) 
    นโยบายที่ 5 ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและปรับปรุงระบบการบริหารจดัการมหาวิทยาลัย ให้มีประสิทธิภาพ 
     แผนกลยุทธ์ดา้นบริหารจัดการ กลยุทธ์ที่......2......(หลัก) 
 3.6 นโยบายการบริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร (พ.ศ.2561-2565) โดย ศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา เงารังษี 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบรหิารจดัการเชิงบูรณาการเพื่อความเข้มแข็งและยั่งยืน 
  กลยุทธ์ที่......5.1......แนวทางการขบัเคลื่อน..........5.1.1............ตัวช้ีวัดที่............. 

 3.7 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน (ถ้ามี) 
  นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตร์ที่........6.........กลยุทธ์ที่..............1.............มาตรการที่...........2......... 

      3.8 อัตลักษณ์นิสิต 5 ก** (บังคับกรอก ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 กรณีที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์บัณฑิต) 
         ไม่มี 
      3.9 คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ  
         ไม่มี            

3.10 บริการวิชาการ (กรณีโครงการที่ด าเนินงานตามพันธกิจที่ 3 ด้านบริการวิชาการ) ** 
         ไม่มี 
4.  ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 4.1 ลักษณะการด าเนินงาน   โครงการ     การด าเนินงาน 

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

5.  ผู้รับผิดชอบ  
5.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 
   ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร ์
5.2 ผู้รับผิดชอบ    ดร.สุวรรณี ทองรอด    โทร 2087 
5.3 ผู้ประสานงาน  นางสาวอรนุช  ช่ืนจันทร์เกิด   โทร 2049 
5.4 ผู้รายงานผล ดร.สุวรรณี ทองรอด    โทร 2087 
  นางสาวอรนุช  ช่ืนจันทร์เกิด   โทร 2049 

6. หลักการและเหตุผล 
     การจัดการความรู้ (KM) เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นประเด็นที่ส าคัญยิ่ง ที่จะต้องสร้างความรู้ความเข้าใจ ให้แก่
บุคลากรที่เกี่ยวข้องทุก ๆ ส่วนในภาควิชา ทั้งนี้เพราะส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้ปรับระบบการประเมินคุณภาพ
ทางการศึกษามาเป็นระบบการประกันคุณภาพหลักสูตร ที่มีภารกิจที่จะต้องปฏิบัติ 4 ด้าน คือ การเรียนการสอน การวิจัย การให้บริการ
ทางวิชาการแก่สังคม และท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
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     ทั้งนี้เพื่อสร้างความเข้าใจในระบบการประกันคุณภาพของหลักสูตร ภาควิชาภาษาไทย ในฐานะหน่วยงานท่ีด าเนินการจัดการเรียน
การสอนตระหนักในความส าคัญดังกล่าวจึงจัดโครงการนี้ขึ้น เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพหลักสูตร เพื่อให้
บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ และร่วมรับผิดชอบปรับกระบวนการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ สกอ. ต่อไป 
7. วัตถุประสงค์ 

1.  เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการประกันคณุภาพการศึกษาจากวิทยากร เกี่ยวกับภารกิจ 4 ด้าน กับการเรยีนการสอน 
8.  เป้าหมายของโครงการ 
     8.1. เป้าหมายการด าเนินงาน 

เชิงผลผลิต(Output) 1. นิสิตได้ทราบข้อมลูข่าวสารเกี่ยวกับเกาหลี ณ ปัจจุบัน และเส้นทางการศึกษาสู่อาชีพ
ในอนาคต 

เชิงผลลัพธ์(Outcome) 1. นิสิตมีข้อมลูข่าวสารและสามารถวางแนวทางในการศึกษาต่อได้ในอนาคต 
 

     8.2 กลุ่มเป้าหมาย (รายกิจกรรม) 
เป้าหมาย จ านวน หน่วยนับ 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 15 คน 
บุคลากรสายวิชาการ 15 คน 

 

     8.3. กิจกรรม/เนื้อหาท่ี/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนนิการ (รายกิจกรรม) 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (บาท) 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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. จัดประชุมมอบหมายการ
ด าเนินงาน 

             

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

 
 

2,000 
       

 
 

2,000 
    

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. สรุปผลการด าเนินโครงการ 
และจัดท ารายงานส่งผลประเมิน
ต่อคณะฯ 

             

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน 
(A)  
1. น าผลการประเมินมาพัฒนา 
แก้ไขปัญหา และน าไปปรับใช้ใน
การปฏิบัติงานในครั้งต่อๆไป 

             

รวม  2,000 - - 2,000  
 

9. งบประมาณด าเนินการ 
    9.1  แหล่งงบประมาณ 
       งบประมาณรายได้คณะ จ านวน 2,000 บาท  
กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุนการจัดการศึกษา ภาควิชาภาษาไทย หมวดเงินอุดหนุน โครงการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โครงการ KM การประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร (NU-มน-02-041) 
     9.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 

1. ค่าวิทยากร     1,000  บาท 
2. ค่าอาหาร     1,000   บาท   



รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  2,000    บาท 
  หมายเหตุ ขอถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ 
10. วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 

ล าดับ รายการ กิจกรรม 
10.1. วัน เวลา ในการจัดกิจกรรม ระหว่างเดือนพฤษภาคม - เดือนสงิหาคม 2562 
10.2 สถานท่ีจัดกิจกรรม คณะมนุษยศาสตร ์  

 

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

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมที่ 4 
 ปริมาณ - มีผู้เข้าร่วมโครงการไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 ของ

เป้าหมาย 
   

 คุณภาพ - ผู้เข้าร่วมโครงการประเมินความพึงพอใจไม่ต่ า
กว่า 3.51 
- ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ด้านการประกัน
หลักสตูรเพิม่มากข้ึน ในระดับด ี

   

 เวลา - เป็นไปตามเวลาที่ก าหนด    
 ต้นทุน - ใช้งบประมาณไม่เกินท่ีขออนุมัต ิ    

 

12. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 สกอ.    ตัวช้ีวัดที ่1.1   สงป.   ตัวช้ีวัดที่.................  EdPEx หมวดที่........ 
 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.................  สมศ.   ตัวช้ีวัดที่.................  

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสตูร และสามารถปรับใช้ 

กับการเรยีนการสอนได้  
2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสตูร การเรียนการสอน และการประเมินผูเ้รียน และสามารถปรับใช้ 

กับการเรยีนการสอนได ้
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โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ 

 
1. รหัสโครงการ  NU-มน-02-042   ชื่อโครงการ (ระดับ 2)  โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ชื่อโครงการ (ระดับ 3)  โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
 

2.  ความสอดคล้องกับพันธกิจ 
     การผลติบัณฑติ (รอง)        การวิจัย 
     การบริการวิชาการแก่สังคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
      การบริหารจัดการ(ในกรณีโครงการดังกลา่วไมส่อดคล้องกับพันธกิจ 1-4) (หลัก) 
3.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ 

3.1 แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ 
 3.1.1 ความสอดคล้องกับเป้าหมายรวมของยุทธศาสตร์ชาติ 
   ประเทศชาติมีความมั่นคง ประชาชนมีความสุข 
   มีการยกระดับศักยภาพในหลากหลายมิตเิพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง 
   มีการพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ 
   มีการสรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
   มีการสรา้งการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   มีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม 
 

 3.1.2 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องโดยตรง (เลือกได้เพียง 1 ด้าน) 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพมนุษย์   
   เป้าหมาย.......3.1.2......ประเด็น......3.2.....ประเด็นการด าเนินการที่ส าคัญ......3.2.2.3....... 
 

 3.1.3 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องในระดับรอง (เลือกได้มากกว่า 1 ด้าน) 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนษุย์   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 

3.2 แผนระดับที่ 2  
 3.2.1 แผนการปฏิรูประดับประเทศ 11 ด้าน 
   2) แผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน เป้าหมายรวม.................................................... 
    ประเด็นการปฏริูป..............3...........เป้าหมายประเด็นการปฏิรูป............3.................กลยุทธ์..........4............... 
    แผนงานท่ี..............1............เป้าหมายแผนงาน...........1..........กิจกรรม.........2.......เป้าหมายกิจกรรม.....1........ 



 3.2.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
   เป้าหมายรวม............6..................... 
   ยุทธศาสตร์ที่.........6........เป้าหมาย..........6.1.2............แนวทางการพัฒนา.........6.2.1.4........... 
 3.2.3 แผนความมั่นคงแห่งชาติ 
   แผนระดับชาติว่าด้วยความมัน่คงแห่งชาติ........4...... เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์..........4.1.........กลยุทธ์........4.2.2............. 

 

3.3 แผนระดับที่ 3 (หากระบุได้)  
    ตามมติ ครม.วันท่ี 4 ธันวาคม 2560 .................................................................. 

    3.4 ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 
   นโยบายการศึกษาและเรียนรู้ การท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 
 3.5 นโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) 
    นโยบายที่ 5 ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและปรับปรุงระบบการบริหารจดัการมหาวิทยาลัย ให้มีประสิทธิภาพ 
     แผนกลยุทธ์ดา้นบริหารจัดการ กลยุทธ์ที่......2......(หลัก) 
 3.6 นโยบายการบริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร (พ.ศ.2561-2565) โดย ศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา เงารังษี 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบรหิารจดัการเชิงบูรณาการเพื่อความเข้มแข็งและยั่งยืน 
  กลยุทธ์ที่......5.1......แนวทางการขบัเคลื่อน..........5.1.1............ตัวช้ีวัดที่............. 

 3.7 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน (ถ้ามี) 
  นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตร์ที่........6.........กลยุทธ์ที่..............1.............มาตรการที่...........2......... 

      3.8 อัตลักษณ์นิสิต 5 ก** (บังคับกรอก ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 กรณีที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์บัณฑิต) 
         ไม่มี 
      3.9 คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ  
         ไม่มี            

3.10 บริการวิชาการ (กรณีโครงการที่ด าเนินงานตามพันธกิจที่ 3 ด้านบริการวิชาการ) ** 
         ไม่มี 
4.  ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 4.1 ลักษณะการด าเนินงาน   โครงการ     การด าเนินงาน 

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

5.  ผู้รับผิดชอบ  
 5.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ   ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร ์

5.2 ผู้รับผิดชอบ     ดร.สุวรรณี ทองรอด  โทร 2087 
5.3 ผู้ประสานงาน   นางสาววิไลพร  ชอบคุณ  โทร  2079 
5.4 ผู้รายงานผล  ดร.สุวรรณี ทองรอด  โทร 2087 

 6. หลักการและเหตุผล 
การประกันคุณภาพการศึกษาตามเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 หมายถึง 

การพัฒนาคุณภาพของการบริหารจัดการและด าเนินกิจกรรมตามภารกิจของสถานศึกษาทุกระดับ เพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอย่าง
ต่อเนื่องและสร้างความมั่นใจให้ผู้รับบริการทางการศึกษา สถานศึกษาทุกแห่งจะต้องจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา โดยถือ
เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง มีการจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมิน
คุณภาพภายในเสนอต่อสภาสถาบัน หน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาและเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อน าไปสู่
การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษาได้มีการปรับปรุงมาอย่างต่อเนื่อง 
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ตามระบบการพัฒนาของสถาบันการศึกษา ตามความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี สภาพสังคม เศรษฐกิจ ความรู้ และทักษะในอนาคตที่
ตลาดแรงงานต้องการ และพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน 

และในปี พ.ศ.2557 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ปรับเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยแบ่ง 3 ระดับ 
ได้แก่ ระดับหลักสูตร ระดับคณะ/วิทยาลัย และระดับสถาบัน และในการประเมินระดับสถาบันมี รวมถึงการจัดท ารายงานการประเมิน
ตนเอง เพื่อให้คณะกรรมการตรวจประเมินสามารถประเมินฯ ผ่านระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
(CHE QA Online) ได้อย่างมีประสิทธิภาพและอยู่ในมาตรฐานเดียวกัน”   

ภาควิชาภาษาศาสตร์ ตระหนักถึงความส าคัญและความจ าเป็นในการประกันคุณภาพการศึกษา จึงได้จัดให้มีโครงการประเมิน
คุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2561 เพื่อเป็นการตรวจสอบและประเมินการด าเนินงานของหลักสูตรที่คณะฯ เปิดการ
เรียนการสอน ในรอบปีการศึกษา 2561 ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557 
7. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อตรวจสอบและประเมินการด าเนินงานของหลักสตูรทั้งระดับปริญญาตรี โท และเอกของภาควิชาและคณะเปดิสอนในปี
การศึกษา 2561 ตามเกณฑ์การประกันคณุภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557  
8.  เป้าหมายของโครงการ 
     8.1 เป้าหมายการด าเนินงาน 
เชิงผลผลิต(Output) 1. ภาควิชาฯ มรีายงานผลการบรกิารจัดการของคณะตามเกณฑ์การประกันคณุภาพการศึกษา 
เชิงผลลัพธ์(Outcome) 1. ภาควิชาฯ มีผลประเมินผ่านตามเกณฑ์การประกันคณุภาพการศกึษา 

 

     8.2. กลุม่เป้าหมาย 
เป้าหมาย จ านวน หน่วยนับ 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 16 คน 
บุคลากรสายวิชาการ 10 คน 
คณะกรรมการประเมิน 6 คน 

 

8.3 กิจกรรม/เนื้อหาท่ี/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนินการ (รายกิจกรรม) 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (บาท) 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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. จัดประชมุมอบหมายการด าเนนิงาน 

                          

ขั้นด าเนินการ (D) 
1. ขออนุมตัิด าเนินโครงการ 
2. ด าเนนิโครงการ 

 
 

20,000 

 
 
 

       
 
 

20,000 
   

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. สรุปผลการด าเนินโครงการ และ
จัดท ารายงานส่งผลประเมนิตอ่คณะฯ 

             

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)  
1. น าผลการประเมนิมาพัฒนา แก้ไข
ปัญหา และน าไปปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานในครั้งตอ่ๆไป 

             

รวม 20,000   20,000  
  

9. งบประมาณด าเนินการ  
    9.1 แหล่งงบประมาณ 
       งบประมาณรายได้คณะ จ านวน 20,000 บาท  
กองทุนเพื่อการศึกษา  แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา  งานสนับสนุนการจัดการศึกษา ภาควิชาภาษาไทย หมวดเงินอุดหนุน  โครงการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร (NU-มน-02-042) 
     9.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 



1. ค่าตอบแทนผู้ประเมิน                9,000 บาท 
2. ค่าที่พักคณะกรรมการประเมิน    5,000   บาท 
2. ค่าอาหารกลางวัน                   4,000 บาท 
3. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม                 2,000 บาท 

รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น           20,000  บาท 
หมายเหตุ  ทุกรายการถัวเฉลีย่ 

10. วัน เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 
ล าดั
บ 

รายการ กิจกรรม 

10.1. วัน เวลา ในการจัดกิจกรรม เดือนมิถุนายน - สิงหาคม  2562 
10.2 สถานท่ีจัดกิจกรรม คณะมนุษยศาสตร์ 

 

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

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมที่ 4 
 ปริมาณ - มีการประเมินตรวจสอบหลักสูตร    
 คุณภาพ - หลักสูตรมผีลประเมินผ่านในองค์ประกอบท่ี 1 

และผลประเมินเฉลีย่ทุกองค์ประกอบ 3.01 ข้ึนไป 
   

 

12. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 สกอ.    ตัวช้ีวัดที ่5.1   สงป.   ตัวช้ีวัดที่.................  EdPEx หมวดที่........ 
 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.................  สมศ.   ตัวช้ีวัดที่................  

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. หลักสูตรมีรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2561 ที่มีความสมบูรณ์และถูกต้อง     
2. หลักสูตร/ภาควิชาและคณะสามารถน าผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาการท างานให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
3. มีผลประเมินเผยแพร่สู่สาธารณชน 
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โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ 

 
1. รหัสโครงการ  NU-มน-02-043    ชื่อโครงการ (ระดับ 2)    โครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน 

ชื่อโครงการ (ระดับ 3)    โครงการ KM ปัญหาการเรียนการสอน และการประเมินผู้เรียน 
2. ความสอดคล้องกับพันธกจิ 
     การผลติบัณฑติ     การวิจัย  
     การบริการวิชาการแก่สังคม  การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
      การบริหารจัดการหลักสตูร (ในกรณโีครงการดังกล่าวไม่สอดคล้องกับพันธกิจ 1-4) (หลัก)   
3.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ 

3.1 แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ 
 3.1.1 ความสอดคล้องกับเป้าหมายรวมของยุทธศาสตร์ชาติ 
   ประเทศชาติมีความมั่นคง ประชาชนมีความสุข 
   มีการยกระดับศักยภาพในหลากหลายมิตเิพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง 
   มีการพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ 
   มีการสรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
   มีการสรา้งการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   มีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม 
 3.1.2 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องโดยตรง (เลือกได้เพียง 1 ด้าน) 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพมนุษย์   
   เป้าหมาย........3.1.1.....ประเด็น......3..2.4.....ประเด็นการด าเนินการที่ส าคัญ............. 
 3.1.3 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องในระดับรอง (เลือกได้มากกว่า 1 ด้าน) 
   ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนษุย์   
   เป้าหมาย.......3.1.1......ประเด็น......3.2.3.3.....ประเด็นการด าเนินการที่ส าคญั............. 

3.2 แผนระดับที่ 2  
 3.2.1 แผนการปฏิรูประดับประเทศ 11 ด้าน 
   5) แผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ เปา้หมายรวม.................................................................................. 
    เรื่องและประเด็นการปฏริูป..อุตสาหกรรมทางการศึกษา..เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์...1... 
    ขั้นตอนการด าเนินงาน...............2................เป้าหมาย.................1................ขั้นตอน..........1.2.2.3........................ 
 3.2.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
   เป้าหมายรวม.............1.................... 
   ยุทธศาสตร์ที่.........1........เป้าหมาย..........1.1.3............แนวทางการพัฒนา........1.2.2............ 
 3.2.3 แผนความมั่นคงแห่งชาติ 
   แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ.............. เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์.....................กลยทุธ์..................... 

3.3 แผนระดับที่ 3 (หากระบุได้)  
    ตามมติ ครม.วันท่ี 4 ธันวาคม 2560 .................................................................. 

    3.4 ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 
   นโยบายการศึกษาและเรียนรู้ การท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 
    3.5 นโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) 
   นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ  
   แผนกลยุทธ์ดา้นการผลติบัณฑติ  กลยุทธ์ที่......2..... (หลัก) 



    3.6 นโยบายการบริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร (พ.ศ.2561-2565) โดย ศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา เงารังษี 

  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบณัฑิตให้มีคณุภาพ และสอดคล้องกบัความต้องการของประเทศเพื่อสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขัน กลยุทธ์ที่.......1.4.....แนวทางการขบัเคลื่อนที่.........1.4.1.............ตัวช้ีวดัที่.............. 

    3.7 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน  
 นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่......1.......กลยุทธ์ท่ี.......1....... มาตรการที.่......2......... 

3.8 อัตลักษณ์นสิิต 5 ก** (บังคับกรอก ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 กรณีที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์บัณฑิต) 
         ไม่มี 
    3.9 คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
         ไม่มี 
    3.10 บริการวิชาการ  
         ไม่ม ี
4.  ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 4.1 ลักษณะการด าเนินงาน   โครงการ     การด าเนินงาน 

4.2 ภายใต้แผนงาน............................................................................................................................................. 
4.3 ลักษณะโครงการ     โครงการที่ใช้งบประมาณ   โครงการทีไ่ม่ใช้งบประมาณ 
4.4 วิธีการด าเนินงาน   ด าเนนิการเอง     จัดจ้าง 
4.5 รหัส GFMIS ของโครงการ(ถ้ามี) – ไมม่ี - 

5.  ผู้รับผิดชอบ  
5.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ  ภาควชิาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร ์
5.2 ผู้รับผิดชอบ    ดร.สุวรรณี ทองรอด    โทร 2087 
5.3 ผู้ประสานงาน  นางสาวอรนุช  ช่ืนจันทร์เกิด   โทร 2049 
5.4 ผู้รายงานผล ดร.สุวรรณี ทองรอด    โทร 2087 
  นางสาวอรนุช  ช่ืนจันทร์เกิด   โทร 2049 

6. หลักการและเหตุผล 
     การจัดการความรู้ (KM) เรื่องการปัญหาการเรียนการสอน และการประเมินผู้เรียนเป็นประเด็นที่ส าคัญยิ่ง ที่จะต้องสร้างความรู้
ความเข้าใจ ให้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องทุก ๆ ส่วนในภาควิชา ท้ังนี้เพราะส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้ปรับระบบการ
ประเมินคุณภาพทางการศึกษามาเป็นระบบการประกันคุณภาพหลักสูตร ที่มีภารกิจที่จะต้องปฏิบัติ 4 ด้าน คือ การเรียนการสอน               
การวิจัย การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
     ทั้งนี้เพื่อสร้างความเข้าใจในระบบ  การเรียนการสอน และการประเมินผู้เรียน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการประกันคุณภาพของหลักสูตร 
ภาควิชาภาษาไทย ในฐานะหน่วยงานที่ด าเนินการจัดการเรียนการสอนตระหนักในความส าคัญดังกล่าวจึงจัดโครงการนี้ขึ้น                        
เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพหลักสูตร เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ และร่วมรับผิดชอบปรับกระบวนการ
เรียนการสอนให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ สกอ. ต่อไป 
7. วัตถุประสงค์ 

   1. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปญัหาการเรยีนการสอน และการประเมนิผู้เรยีน เกี่ยวกับภารกิจ 4 ด้าน กับการเรยีนการสอน 
8.  เป้าหมายของโครงการ 
       8.1 เป้าหมายการด าเนินงาน 
เชิงผลผลิต(Output) 1. มีการสกัดความรู้และเผยแพร่ให้บุคลากรสายวิชาการน าไปใช้ประโยชน์ 
เชิงผลลัพธ์(Outcome) 1. บุคลากรสายวิชาการมีการพัฒนาการจัดการเรยีนการสอน 

 

     8.2. กลุม่เป้าหมาย 
เป้าหมาย จ านวน หน่วยนับ 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 20 คน 
บุคลากรสายวิชาการ 20 คน 
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8.3 กิจกรรม/เนื้อหาท่ี/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนินการ (รายกิจกรรม) 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (บาท) 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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. จัดประชมุมอบหมายการด าเนนิงาน 

                          

ขั้นด าเนินการ (D) 
1. ขออนุมตัิด าเนินโครงการ 
2. ด าเนนิโครงการ 

 
 

2,000 
        

 
 

2,000 
   

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. สรุปผลการด าเนินโครงการ และ
จัดท ารายงานส่งผลประเมนิตอ่คณะฯ 

             

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)  
1. น าผลการประเมนิมาพัฒนา แก้ไข
ปัญหา และน าไปปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานในครั้งตอ่ๆไป 

             

รวม  2,000   2,000  
  

9. งบประมาณด าเนินการ  
    9.1 แหล่งงบประมาณ 
       งบประมาณรายได้คณะ จ านวน 2,000 บาท  
กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุนการจัดการศึกษา ภาควิชาภาษาไทย หมวดเงินอุดหนุน โครงการพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนการสอน โครงการพัฒนากระบวนการจดัการเรียนการสอน โครงการ KM ปัญหาการเรียนการสอน และการประเมิน
ผู้เรียน (NU-มน-02-043) 
     9.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 

1.  ค่าวิทยากร     1,000  บาท 
2.  ค่าอาหาร     1,000   บาท   

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  2,000    บาท 
  หมายเหตุ ขอถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ 
10. วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 

ล าดั
บ 

รายการ กิจกรรม 

10.1. วัน เวลา ในการจัดกิจกรรม ระหว่างเดือนมิถุนายน - เดือนสิงหาคม 2562 
10.2 สถานท่ีจัดกิจกรรม คณะมนุษยศาสตร์ 

  

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

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมที่ 4 
 ปริมาณ - มีผู้เข้าร่วมโครงการไม่ต่ ากว่ารอ้ยละ 80 ของเป้าหมาย 

- ผลการประเมินผู้เรียนเกี่ยวกับพันธกิจ 4 ด้านกับการเรียนการสอน 
   

 คุณภาพ - ผู้เข้าร่วมโครงการประเมินความพึงพอใจไม่ต่ ากว่า 3.51 
- ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ด้านการประกันหลักสูตรเพิ่มมากขึ้น ใน
ระดับดี(3.51) 
- ผู้เข้าร่วมโครงการมีการแลกเปลีย่นเรียนรู้ปัญหาการเรียนการสอน 
อยู่ในระดับดี (3.51) 

   

 



 
 

12. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 สกอ.    ตัวช้ีวัดที ่1.1   สงป.   ตัวช้ีวัดที่.................  EdPEx หมวดที่........ 
 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.................  สมศ.   ตัวช้ีวัดที่.................  

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสตูร และสามารถปรับใช้ 

กับการเรยีนการสอนได้  
2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสตูร การเรียนการสอน และการประเมินผูเ้รียน และสามารถปรับใช้กับการ

เรียนการสอนได ้
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โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ 

 
1. รหัสโครงการ  NU-มน-02-044    ชื่อโครงการ (ระดับ 2)  โครงการบริการวิชาการ   

ชื่อโครงการ (ระดับ 3)  โครงการบริการวิชาการสืบสานภาษาและวรรณคดี (ปันความรู้สู่น้อง) 
2.  ความสอดคล้องกับพันธกิจ 
     การผลติบัณฑติ           การวิจัย  
      การบริการวิชาการแก่สังคม (หลัก)  การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
     การบริหารจัดการ (ในกรณีโครงการดังกลา่วไมส่อดคล้องกับพันธกิจ 1-4)  
3.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ 

3.1 แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ 
 3.1.1 ความสอดคล้องกับเป้าหมายรวมของยุทธศาสตร์ชาติ 
   ประเทศชาติมีความมั่นคง ประชาชนมีความสุข 
   มีการยกระดับศักยภาพในหลากหลายมิตเิพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง 
    มีการพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ 
   มีการสรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
   มีการสรา้งการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   มีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม 
 

 3.1.2 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องโดยตรง (เลือกได้เพียง 1 ด้าน) 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพมนุษย์   
   เป้าหมาย.....3........ประเด็น......3.2.6.....ประเด็นการด าเนินการที่ส าคัญ............. 
 

 3.1.3 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องในระดับรอง (เลือกได้มากกว่า 1 ด้าน) 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
 

  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนษุย์   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
 

3.2 แผนระดับที่ 2  
 3.2.1 แผนการปฏิรูประดับประเทศ 11 ด้าน 
   9) แผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม เป้าหมายรวม...................3..................................................................... 
    เรื่องและประเด็นการปฏริูป..........4............เป้าหมาย................1........................กิจกรรม.........1...................... 
    เป้าหมาย.........มีกลไกบรูณาการ..........วิธีการ........1.4........ขัน้ตอน............กลไกและการปรับปรุงกลไก.......... 
  



 3.2.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
   เป้าหมายรวม...........1...................... 
   ยุทธศาสตร์ที่........1.........เป้าหมาย...........1.1.2...........แนวทางการพัฒนา.........1.2.7.3........... 
  

 3.2.3 แผนความมั่นคงแห่งชาติ 
   แผนระดับชาติว่าด้วยความมัน่คงแห่งชาติ.......1....... เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์.........1.1.1............กลยุทธ์.....1.2.3............. 

 

3.3 แผนระดับที่ 3 (หากระบุได้)  
    ตามมติ ครม.วันท่ี 4 ธันวาคม 2560 .................................................................. 

 

    3.4 ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 
   นโยบายการศึกษาและเรียนรู้ การท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 
 3.5 นโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) 
   นโยบายที่ 3 ส่งเสรมิการใหบ้ริการทางวิชาการแก่สังคมให้กว้างขวางและทั่วถึง  
     แผนกลยุทธ์ดา้นการบริการวิชาการ กลยุทธ์ที่.......1.....หลัก.........รอง........... 
     แผนกลยุทธ์ดา้นการบริการสุขภาพ กลยุทธ์ที่ ............หลัก.........รอง........... 
    3.6 นโยบายการบริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร (พ.ศ.2561-2565) โดย ศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา เงารังษี 
          นโยบายที่ 3 ส่งเสริมการให้บริการทางวิชาการแกส่ังคมให้กว้างขวางและทั่วถึง  
     แผนกลยุทธ์ดา้นการบริการวิชาการ กลยุทธ์ที่......1/2...... 
     แผนกลยุทธ์ดา้นการบริการสุขภาพ กลยุทธ์ที่ ............ 
    3.7 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน  
 นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่........3.....กลยุทธ์ที่.......2....... มาตรการที.่....2........... 

    3.8 อัตลักษณ์นิสิต 5 ก** (บังคับกรอก ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 กรณีที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์บัณฑิต) 
         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 

 

    3.9 คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
         ไม่มี 
    3.10 บริการวิชาการ (กรณีโครงการที่ด าเนินงานตามพันธกจิที่ 3 ด้านบริการวิชาการ) ** 

หน้าที่ 193 



 3.10.1 เป้าหมายตัวช้ีวัด  
เป้าหมายตัวบ่งชี้ เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เชิงเวลา เชิงต้นทุน 

ผลลัพธ์ มีผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 ของเป้าหมายที่ตั้งไว ้
 

1. ผู้เข้าร่วมโครงการไดร้ับความรู้
เพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า 3.51  
2. ผู้เข้าร่วมมีความพึงพอใจจาก 
การเข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80  

  

ผลผลติ จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
เป้าหมายทีต่ั้งไว ้

1. ความรู้ที่ไดร้ับจากการเข้าร่วม
โครงการเพิม่ขึ้น ไม่น้อยกว่า 3.51 
2. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ ไม่น้อยกว่า 3.51  

  

3.10.2 การบูรณาการโครงการบริการวิชาการแก่สังคม เข้ากับการเรียนการสอนและการวิจัย 
 ร้อยละความพึงพอใจจากผลกระทบและความคุม้ค่าของการด าเนินโครงการ ............................................. 

       3.10.3 การติดตามผลการประเมินผลส าเร็จและการบูรณาการทางบริการวิชาการ 
 น าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารของคณะ เพื่อวางแผนปรับปรุงการบูรณาการด้านการบริการวิชาการแก่สังคม   

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

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

5. แผนการน าไปใช้ประโยชน ์ 
1. นิสิตได้น าองค์ความรู้ทีไ่ด้ศึกษาเล่าเรียนมาใช้ฝึกประสบการณ์ในการให้บริการวิชาการแก่สังคมและจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชน 
2. บูรณาการกับการเรียนการสอน 

6.  ผู้รับผิดชอบ  
6.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ  ภาควชิาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร ์    
6.2 ผู้รับผิดชอบ    ดร.สุวรรณี ทองรอด    โทร 2087 
  อ.พิมพ์นภัส จินดาวงค ์    โทร 2037 
6.3 ผู้ประสานงาน  นางสาวอรนุช  ช่ืนจันทร์เกิด   โทร 2049 
6.4 ผู้รายงานผล ดร.สุวรรณี ทองรอด    โทร 2087 
  อ.พิมพ์นภัส จินดาวงค ์    โทร 2037 

7. หลักการและเหตุผล 
 ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มีนโยบายส่งเสริมให้อาจารย์ และนิสิตมีการพัฒนาในด้านวิชาการ              
ด้านวัฒนธรรม ด้านคุณธรรม และด้านจริยธรรม ตลอดจนสนับสนุนการสร้างเสริมประสบการณ์ทางวิชาการ โดยการให้บริการทาง
วิชาการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านภาษาไทยและวรรณคดีไทยสู่สังคม 
 จากเหตุผลดังกล่าว ภาควิชาภาษาไทยจึงจัดโครงการ บริการวิชาการ สืบสานภาษาและวรรณคดีไทย (ปันความรู้สู่น้อง) โดยมี
เป้าประสงค์ให้นิสิตได้น าองค์ความรู้ที่ได้ศึกษาเล่าเรียนมา ท้ังด้านภาษาไทยและวรรณคดีไทยมาใช้ให้เป็นประโยชน์แก่สังคมในรูปแบบ
การจัดกิจกรรมทางวิชาการให้แก่หน่วยงานภายนอก ซึ่งเป็นการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และน าข้อเสนอแนะที่ได้จากผู้เข้าร่วม
โครงการมาปรับปรุงการเรียนการสอน เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพให้สอดคล้องกับ ความต้องการของสังคมต่อไป ทั้งนี้นอกจากจะช่วยให้
นิสิตได้มีโอกาสเปิดโลกทัศน์ สั่งสมประสบการณ์ สร้างองค์ความรู้ใหม่ น าความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาพัฒนาการเรียน เพื่อเพ่ิมพูน
ศักยภาพของนิสิตภาควิชาภาษาไทยแล้ว ยังได้แลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการกับหน่วยงานภายนอก ซึ่งจะเป็นการเผยแพร่ช่ือเสียงของ
คณะมนุษยศาสตร์และมหาวิทยาลัยนเรศวรอีกด้วย 
8. วัตถุประสงค์ 



1.  เพื่อให้นิสิตได้น าความรู้ทีไ่ด้เรยีนมาจัดกิจกรรมทางวิชาการให้เกิดประโยชน์แก่สังคม 
2.  เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้มโีอกาสท าความรูจ้ัก แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ และองค์ความรู้ใหม่ 
3.  เพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับบุคลากรต่างสถาบัน 
4.  เพื่อเป็นการบริการวิชาการแกส่ังคม และประชาสัมพันธ์ใน “จดหมายข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์ อักษรภาษาสาร” 

อันจะเป็นการสร้างช่ือเสยีงแก่ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ และมหาวิทยาลยันเรศวร 

5.  เพื่อน าความรู้มาปรับประยุกตใ์ช้กับการเรียนการสอน 
9.  เป้าหมายของโครงการ 
         9.1 เป้าหมายการด าเนินงาน 
เชิงผลผลิต(Output) 1. สถาบันภายนอกได้รับการบริการวิชาการที่เป็นประโยชน์จากคณะฯ  
เชิงผลลัพธ์(Outcome) 1. การบริการวิชาการสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน 

 

9.2. กลุ่มเป้าหมาย 
เป้าหมาย จ านวน หน่วยนับ 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 50 คน 
บุคลากรสายวิชาการ 3 คน 
นิสิต   60 คน 
ประชาชน/สังคม 150 คน 
ศิษย์เก่า 2 คน 

 

9.3 กิจกรรม/เนื้อหาท่ี/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนินการ (รายกิจกรรม) 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (บาท) 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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. จัดประชมุมอบหมายการด าเนนิงาน 

             

ขั้นด าเนินการ (D) 
1. ขออนุมตัิด าเนินโครงการ 
2. ด าเนนิโครงการ 

 
 

20,000 
     

 
 

20,000 
      

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. สรุปผลการด าเนินโครงการ และ
จัดท ารายงานส่งผลประเมนิตอ่คณะฯ 

             

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)  
1. น าผลการประเมนิมาพัฒนา แก้ไข
ปัญหา และน าไปปรับใช้ในการ
ปฎิบัติงานในครั้งตอ่ๆไป 

             

รวม  20,000  20,000   
 

10. งบประมาณด าเนินการ  
   10.1 แหล่งงบประมาณ 
       งบประมาณรายได้คณะ จ านวน 20,000 บาท  
กองทุนบริการวิชาการ แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม งานบริการวิชาการแก่ชุมชน ภาควิชาภาษาไทย หมวดเงินอุดหนุน โครงการบริการ
วิชาการแก่สังคม โครงการบริการวชิาการ โครงการบริการวิชาการสืบสานภาษาและวรรณคดี (Nu-มน-02-044)  
    10.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 

1.   ค่าอาหาร      10,000   บาท 
2.   ค่าเช่าเหมารถพร้อมน้ ามันเช้ือเพลิง     7,000   บาท 
3.   ค่าวัสดุโครงการ      3,000  บาท     
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รวมเป็นเงินทั้งสิ้น             20,000      บาท 
หมายเหตุ  ขอถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ  

11. วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 
ล าดั
บ 

รายการ กิจกรรม 

10.1. วัน เวลา ในการจัดกิจกรรม ระหว่างเดือนตุลาคม 2561- เมษายน 2562 
10.2 สถานท่ีจัดกิจกรรม โรงเรียนสังกัดประถมศึกษา หรือมัธยมศึกษา 

 

12. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPIs) 

ประเภท 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ (KPI) 

กิจกรรมที่ 1  กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมที่ 4 
 ปริมาณ - มีความร่วมมือทางวิชาการกับบคุลากรต่างสถาบัน    
 คุณภาพ - ผู้เข้าร่วมโครงการประเมินความพึงพอใจไม่ต่ ากว่า 3.51 

- ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้เชิงวิชาการด้านภาษาไทยเพิม่มากข้ึน 
- ผู้เข้าร่วมโครงการได้น าความรูม้าใช้ประโยชน์ในสังคม ในระดับดี 
- ผู้เข้าร่วมโครงการได้น าความรูม้าประยุกต์ใช้กับการเรยีนการ
สอน ในระดับด ี

   

 

13. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 สกอ.    ตัวช้ีวัดที ่5.2   สงป.   ตัวช้ีวัดที่.................  EdPEx หมวดที่........ 
 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.................  สมศ.   ตัวช้ีวัดที่.................  

14. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1.  นิสิตได้น าความรู้ทีไ่ด้เรียนมาจดักิจกรรมทางวิชาการให้เกิดประโยชน์แก่สังคม 
2.  ผู้เข้าร่วมโครงการได้มโีอกาสท าความรู้จัก แลกเปลีย่นความคดิเห็น ประสบการณ์ และองค์ความรูใ้หม่ 
3.  มีการสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับบุคลากรต่างสถาบัน 
3.  ได้น าความรู้ ประสบการณ์ และข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมโครงการมาปรับปรุงการเรียนการสอนในรายวิชาท่ีเกี่ยวข้อง 
4.  ได้ให้บริการวิชาการแก่สังคม และสร้างช่ือเสียงแก่ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ และมหาวิทยาลัยนเรศวร 
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โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ 

 
1. รหัสโครงการ  NU-มน-02-045    ชื่อโครงการ (ระดับ 2)    โครงการบริการวิชาการ 

ชื่อโครงการ (ระดับ 3)    โครงการวันภาษาไทย 
2.  ความสอดคล้องกับพันธกิจ 
     การผลติบัณฑติ           การวิจัย  
      การบริการวิชาการแก่สังคม (หลัก)  การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
     การบริหารจัดการ(ในกรณีโครงการดังกลา่วไมส่อดคล้องกับพันธกิจ 1-4)  
3.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ 

3.1 แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ 
 3.1.1 ความสอดคล้องกับเป้าหมายรวมของยุทธศาสตร์ชาติ 
   ประเทศชาติมีความมั่นคง ประชาชนมีความสุข 
   มีการยกระดับศักยภาพในหลากหลายมิตเิพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง 
    มีการพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ 
   มีการสรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
   มีการสรา้งการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   มีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม 
 

 3.1.2 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องโดยตรง (เลือกได้เพียง 1 ด้าน) 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพมนุษย์   
   เป้าหมาย.....3........ประเด็น......3.2.6.....ประเด็นการด าเนินการที่ส าคัญ............. 
 

 3.1.3 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องในระดับรอง (เลือกได้มากกว่า 1 ด้าน) 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
 

  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนษุย์   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
 

3.2 แผนระดับที่ 2  
 3.2.1 แผนการปฏิรูประดับประเทศ 11 ด้าน 
   9) แผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม เป้าหมายรวม...................3..................................................................... 
    เรื่องและประเด็นการปฏริูป..........4............เป้าหมาย................1........................กิจกรรม.........1...................... 
    เป้าหมาย.........มีกลไกบรูณาการ..........วิธีการ........1.4........ขัน้ตอน............กลไกและการปรับปรุงกลไก.......... 
  



 3.2.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
   เป้าหมายรวม...........1...................... 
   ยุทธศาสตร์ที่........1.........เป้าหมาย...........1.1.2...........แนวทางการพัฒนา.........1.2.7.3........... 
  

 3.2.3 แผนความมั่นคงแห่งชาติ 
   แผนระดับชาติว่าด้วยความมัน่คงแห่งชาติ.......1....... เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์.........1.1.1............กลยุทธ์.....1.2.3............. 

 

3.3 แผนระดับที่ 3 (หากระบุได้)  
    ตามมติ ครม.วันท่ี 4 ธันวาคม 2560 .................................................................. 

 

    3.4 ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 
   นโยบายการศึกษาและเรียนรู้ การท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 
 3.5 นโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) 
   นโยบายที่ 3 ส่งเสรมิการใหบ้ริการทางวิชาการแก่สังคมให้กว้างขวางและทั่วถึง  
     แผนกลยุทธ์ดา้นการบริการวิชาการ กลยุทธ์ที่.......1.....หลัก.........รอง........... 
     แผนกลยุทธ์ดา้นการบริการสุขภาพ กลยุทธ์ที่ ............หลัก.........รอง........... 
    3.6 นโยบายการบริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร (พ.ศ.2561-2565) โดย ศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา เงารังษี 
          นโยบายที่ 3 ส่งเสริมการให้บริการทางวิชาการแกส่ังคมให้กว้างขวางและทั่วถึง  
     แผนกลยุทธ์ดา้นการบริการวิชาการ กลยุทธ์ที่......1/2...... 
     แผนกลยุทธ์ดา้นการบริการสุขภาพ กลยุทธ์ที่ ............ 
    3.7 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน  
 นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่........3.....กลยุทธ์ที่.......2....... มาตรการที.่....2........... 

    3.8 อัตลักษณ์นิสิต 5 ก** (บังคับกรอก ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 กรณีที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์บัณฑิต)  
         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 

 

    3.9 คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
         ไม่มี 
    3.10 บริการวิชาการ (กรณีโครงการที่ด าเนินงานตามพันธกจิที่ 3 ด้านบริการวิชาการ) ** 

หน้าที่ 196 



 3.10.1 เป้าหมายตัวช้ีวัด  
เป้าหมายตัวบ่งชี้ เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เชิงเวลา เชิงต้นทุน 

ผลลัพธ์ มีผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 ของเป้าหมายที่ตั้งไว ้
 

1. ผู้เข้าร่วมโครงการไดร้ับความรู้
เพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า 3.51  
2. ผู้เข้าร่วมมีความพึงพอใจจาก 
การเข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80  

  

ผลผลติ จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
เป้าหมายทีต่ั้งไว ้

1. ความรู้ที่ไดร้ับจากการเข้าร่วม
โครงการเพิม่ขึ้น ไม่น้อยกว่า 3.51 
2. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ ไม่น้อยกว่า 3.51  

  

3.10.2 การบูรณาการโครงการบริการวิชาการแก่สังคม เข้ากับการเรียนการสอนและการวิจัย 
 ร้อยละความพึงพอใจจากผลกระทบและความคุม้ค่าของการด าเนินโครงการ ............................................. 

       3.10.3 การติดตามผลการประเมินผลส าเร็จและการบูรณาการทางบริการวิชาการ 
 น าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารของคณะ เพื่อวางแผนปรับปรุงการบูรณาการด้านการบริการวิชาการแก่สังคม   

4.  ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
4.1 ลักษณะการด าเนินงาน   โครงการ     การด าเนินงาน 
4.2 ภายใต้แผนงาน............................................................................................................................................. 
4.3 ลักษณะโครงการ     โครงการที่ใช้งบประมาณ   โครงการทีไ่ม่ใช้งบประมาณ 
4.4 วิธีการด าเนินงาน   ด าเนินการเอง     จัดจ้าง 
4.5 รหัส GFMIS ของโครงการ(ถ้ามี) – ไมม่ี - 

5. แผนการน าไปใช้ประโยชน ์ 
1. เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นสิิตระดับบณัฑิตศึกษาในภาควิชาภาษาไทย ไดค้วามรูเ้พิ่มเติมจากวิทยากรภายนอก นอกจากการได้

ความรู้จากการเรียนการสอนในรายวิชาต่าง ๆ 
2. เพื่อให้นิสิตบัณฑติศึกษาได้แนวคิดในพัฒนาหัวข้อวิทยานิพนธ์ และ/หรือวิทยานิพนธ ์

6.  ผู้รับผิดชอบ  
6.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต มหาบัณฑติ และดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 
   ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร ์    
6.2 ผู้รับผิดชอบ    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภาษ   เพ็งพุ่ม  โทร 2018 
  ดร.ภาคภูมิ สุขเจริญ    โทร 2039 
6.3 ผู้ประสานงาน  นางสาวอรนุช  ช่ืนจันทร์เกิด   โทร 2049 
6.4 ผู้รายงานผล  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภาษ   เพ็งพุ่ม  โทร 2018 
  ดร.ภาคภูมิ สุขเจริญ    โทร 2039 

   

7. หลักการและเหตุผล 
ภาษาไทยเป็นภาษาประจ าชาติของคนไทย ท้ังเป็นเอกลักษณ์แสดงความเป็นเอกราชมาช้านาน คนไทยใช้ภาษาไทยเป็นสื่อกลางใน

การติดต่อสื่อสารในชีวิตประจ าวัน ภาษาไทยเป็นพ้ืนฐานส าคัญในการศึกษาเล่าเรียนวิชาอื่น ๆ ให้ได้ผลดี แต่ในปัจจุบันผลของความเจริญ
อย่างรวดเร็วในด้านต่าง ๆ ส่งผลกระทบต่อการใช้ภาษาไทยอย่างมากโดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชนในวัยศึกษาเล่าเรียน ท าให้ภาษาไทยเสื่อม
ลงเป็นผลเสียต่อเอกลักษณ์ และคุณค่าภาษาอันเป็นสมบัติของชาติ และสืบเนื่องจากรัฐบาลได้ก าหนดให้วันที่ 29 กรกฎาคม ขอ งทุกปี 
เป็นวันภาษาไทยแห่งชาติ ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ตระหนักถึงความส าคัญของวันดังกล่าว จึงได้จัด
กิจกรรมโครงการวันภาษาไทยขึ้น เพื่อให้คณาจารย์ นิสิต และบุคคลผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ได้ช่วยกันอนุรักษ์และใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง
ต่อไป นอกจากนี้ยังเป็นการบูรณาการกิจกรรมดังกล่าวนี้ให้สอดคล้องกับการเรียนการสอนในรายวิชาต่าง ๆ อีกด้วย 
8. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรูเ้ชิงวิชาการวันภาษาไทย     



2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ในด้านภาษาไทยเพิ่มมากข้ึน      
3. เพื่อให้อาจารย์ นสิิต และบุคคลภายนอก ได้ร่วมกิจกรรมวันภาษาไทย 
4. เพื่อบูรณาการการจดักิจกรรมให้สอดคล้องกับการเรยีนการสอน 

9.  เป้าหมายของโครงการ 
     9.1. เป้าหมายการด าเนินงาน 

เชิงผลผลิต(Output) 1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ด้านภาษาไทยมากขึ้น จากการเข้าร่วมกิจกรรมวัน
ภาษาไทย 
2. บูรณาการการจดักิจกรรมให้สอดคล้องกับการเรียนการสอน 

เชิงผลลัพธ์(Outcome) 1. ผู้เข้าร่วมโครงการไดร้่วมกันอนุรักษ์และใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกตอ้ง 
 

     9.2 กลุ่มเป้าหมาย (รายกิจกรรม) 
เป้าหมาย จ านวน หน่วยนับ 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 120 คน 
บุคลากรสายวิชาการ 10 คน 
นิสิต   80 คน 
ประชาชน/สังคม 20 คน 

     

     9.3. กิจกรรม/เนื้อหาท่ี/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนนิการ (รายกิจกรรม) 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (บาท) 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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. จัดประชุมมอบหมายการ
ด าเนินงาน 

             

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

 
 

15,000 
         

 
 

15,000 
  

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. สรุปผลการด าเนินโครงการ 
และจัดท ารายงานส่งผลประเมิน
ต่อคณะฯ 

             

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน 
(A)  
1. น าผลการประเมินมาพัฒนา 
แก้ไขปัญหา และน าไปปรับใช้ใน
การปฏิบัติงานในครั้งต่อๆไป 

             

รวม  15,000 - - - 15,000 
 

10. งบประมาณด าเนินการ 
   10.1  แหล่งงบประมาณ 
       งบประมาณรายได้คณะ จ านวน 15,000 บาท  
กองทุนบริการวิชาการ แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม งานบริการวิชาการแก่ชุมชน ภาควิชาภาษาไทย หมวดเงินอุดหนุน โครงการบริการวิชา
การแก่สังคม โครงการบริการวิชาการ โครงการวันภาษาไทย (NU-มน-02-045) 



    10.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
1. ค่าตอบแทนวิทยากร    5,000   บาท 
2. ค่าเลี้ยงรับรองวิทยากร                2,500   บาท 
3. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม                                8,000   บาท  

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น            15,000   บาท 
หมายเหตุ  ขอถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ  

11. วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 
ล าดับ รายการ กิจกรรมคร้ังที่ 1 
10.1. วัน เวลา ในการจัดกิจกรรม ระหว่างเดือนมกราคม - กรกฎาคม 2562 
10.2 สถานท่ีจัดกิจกรรม คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลยันเรศวร 

 

12. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPIs) 
ประเภท ตัวชี้วัดความส าเร็จ (KPI) 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมที่ 4 
 ปริมาณ - มีการบูรณาการการจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับ

การเรยีนการสอน 
- มีการจัดกิจกรรมเชิงวิชาการ 

   

 คุณภาพ - ผู้เข้าร่วมโครงการประเมินความพึงพอใจไม่ตั้งแต่ 
3.51 ข้ึนไป 
- ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้เกี่ยวกับองค์ความรู้
ด้านภาษาไทยเพิ่มมากขึ้นในระดบัดี 

   

 เวลา - การด าเนินงานแล้วเสร็จในระยะเวลาที่ก าหนด    
 ต้นทุน - โครงการมีการเบิกจ่ายไมเ่กินงบประมาณที่ตั้งไว้    

 
13. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 

 สกอ.    ตัวช้ีวัดที ่5.2   สงป.   ตัวช้ีวัดที่.................  EdPEx หมวดที่........ 
 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.................  สมศ.   ตัวช้ีวัดที่.................  

14. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
       1. ผู้ร่วมโครงการมีจติส านึกตระหนักในคณุค่าเห็นความส าคัญของภาษาไทย 
       2. ผู้ร่วมโครงการได้ความรู้ในด้านภาษาไทย ตามกิจกรรมท่ีจดัขึ้น  
       3. มีการบรูณาการ ปรับปรุงการเรยีนการสอนให้สอดคล้องกิจกรรมวันภาษาไทย 
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โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ 

 
1. รหัสโครงการ  NU-มน-02-046    ชื่อโครงการ (ระดับ 2)    โครงการบริการวิชาการ 

ชื่อโครงการ (ระดับ 3)    โครงการบริการวิชาการ”พัฒนาศักยภาพด้านภาษาไทย” 
2.  ความสอดคล้องกับพันธกิจ 
     การผลติบัณฑติ           การวิจัย  
      การบริการวิชาการแก่สังคม (หลัก)  การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
     การบริหารจัดการ(ในกรณีโครงการดังกลา่วไมส่อดคล้องกับพันธกิจ 1-4)  
3.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ 

3.1 แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ 
 3.1.1 ความสอดคล้องกับเป้าหมายรวมของยุทธศาสตร์ชาติ 
   ประเทศชาติมีความมั่นคง ประชาชนมีความสุข 
   มีการยกระดับศักยภาพในหลากหลายมิตเิพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง 
    มีการพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ 
   มีการสรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
   มีการสรา้งการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   มีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม 
 

 3.1.2 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องโดยตรง (เลือกได้เพียง 1 ด้าน) 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์   
   เป้าหมาย.....3........ประเด็น......3.2.6.....ประเด็นการด าเนินการที่ส าคัญ............. 
 

 3.1.3 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องในระดับรอง (เลือกได้มากกว่า 1 ด้าน) 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
 

  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนษุย์   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
 

3.2 แผนระดับที่ 2  
 3.2.1 แผนการปฏิรูประดับประเทศ 11 ด้าน 
   9) แผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม เป้าหมายรวม...................3..................................................................... 
    เรื่องและประเด็นการปฏริูป..........4............เป้าหมาย................1........................กิจกรรม.........1...................... 
    เป้าหมาย.........มีกลไกบรูณาการ..........วิธีการ........1.4........ขัน้ตอน............กลไกและการปรับปรุงกลไก.......... 
  



 3.2.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
   เป้าหมายรวม...........1...................... 
   ยุทธศาสตร์ที่........1.........เป้าหมาย...........1.1.2...........แนวทางการพัฒนา.........1.2.7.3........... 
  

 3.2.3 แผนความมั่นคงแห่งชาติ 
   แผนระดับชาติว่าด้วยความมัน่คงแห่งชาติ.......1....... เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์.........1.1.1............กลยุทธ์.....1.2.3............. 

 

3.3 แผนระดับที่ 3 (หากระบุได้)  
    ตามมติ ครม.วันท่ี 4 ธันวาคม 2560 .................................................................. 

 

    3.4 ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 
   นโยบายการศึกษาและเรียนรู้ การท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 
 3.5 นโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) 
   นโยบายที่ 3 ส่งเสรมิการใหบ้ริการทางวิชาการแก่สังคมให้กว้างขวางและทั่วถึง  
     แผนกลยุทธ์ดา้นการบริการวิชาการ กลยุทธ์ที่.......1.....หลัก.........รอง........... 
     แผนกลยุทธ์ดา้นการบริการสุขภาพ กลยุทธ์ที่ ............หลัก.........รอง........... 
    3.6 นโยบายการบริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร (พ.ศ.2561-2565) โดย ศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา เงารังษี 
          นโยบายที่ 3 ส่งเสริมการให้บริการทางวิชาการแกส่ังคมให้กว้างขวางและทั่วถึง  
     แผนกลยุทธ์ดา้นการบริการวิชาการ กลยุทธ์ที่......1/2...... 
     แผนกลยุทธ์ดา้นการบริการสุขภาพ กลยุทธ์ที่ ............ 
    3.7 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน  
 นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่........3.....กลยุทธ์ที่.......2....... มาตรการที.่....2...........  

    3.8 อัตลักษณ์นิสิต 5 ก** (บงัคับกรอก ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 กรณีที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์บัณฑิต) 
         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 

    3.9 คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
         ไม่มี 
    3.10 บริการวิชาการ (กรณีโครงการที่ด าเนินงานตามพันธกจิที่ 3 ด้านบริการวิชาการ) ** 
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 3.10.1 เป้าหมายตัวช้ีวัด  
เป้าหมายตัวบ่งชี้ เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เชิงเวลา เชิงต้นทุน 

ผลลัพธ์ มีผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 ของเป้าหมายที่ตั้งไว ้
 

1. ผู้เข้าร่วมโครงการไดร้ับความรู้
เพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า 3.51  
2. ผู้เข้าร่วมมีความพึงพอใจจาก 
การเข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80  

  

ผลผลติ จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
เป้าหมายทีต่ั้งไว ้

1. ความรู้ที่ไดร้ับจากการเข้าร่วม
โครงการเพิม่ขึ้น ไม่น้อยกว่า 3.51 
2. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ ไม่น้อยกว่า 3.51  

  

3.10.2 การบูรณาการโครงการบริการวิชาการแก่สังคม เข้ากับการเรียนการสอนและการวิจัย 
 ร้อยละความพึงพอใจจากผลกระทบและความคุม้ค่าของการด าเนินโครงการ ............................................. 

       3.10.3 การติดตามผลการประเมินผลส าเร็จและการบูรณาการทางบริการวิชาการ 
 น าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารของคณะ เพื่อวางแผนปรับปรุงการบูรณาการด้านการบริการวิชาการแก่สังคม   

4.  ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
4.1 ลักษณะการด าเนินงาน   โครงการ     การด าเนินงาน 
4.2 ภายใต้แผนงาน............................................................................................................................................. 
4.3 ลักษณะโครงการ     โครงการที่ใช้งบประมาณ   โครงการทีไ่ม่ใช้งบประมาณ 
4.4 วิธีการด าเนินงาน   ด าเนินการเอง     จัดจ้าง 
4.5 รหัส GFMIS ของโครงการ(ถ้ามี) – ไมม่ี - 

5. แผนการน าไปใช้ประโยชน ์ 
1. นิสิตในภาควิชาภาษาไทย ได้ความรู้เพิ่มเติมจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  องค์ความรู้ทั้งภาษาและวรรณกรรม 
2. หลักสูตร/ภาควิชาและคณะสามารถน าผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาการท างานให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

6.  ผู้รับผิดชอบ  
6.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ  ภาควชิาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร ์    
6.2 ผู้รับผิดชอบ    ผศ.ดร.ณรงค์กรรณ รอดทรัพย์    โทร 2037 
  รศ.ดร.พัชรินทร์ อนันต์ศิริวัฒน ์  โทร 2062  
6.3 ผู้ประสานงาน  นางสาวอรนุช  ช่ืนจันทร์เกิด  โทร 2049 
6.4 ผู้รายงานผล    ผศ.ดร.ณรงค์กรรณ รอดทรัพย์    โทร 2037 
  รศ.ดร.พัชรินทร์ อนันต์ศิริวัฒน ์  โทร 2062    

7. หลักการและเหตุผล 
    ปัจจุบันภาควิชาภาษาไทย มีพันธกิจในการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี  ปริญญาโท และปริญญาเอก ในภาควิชาภาษาไทย 
ซึ่งได้ผลิตบัณฑิตสู่สังคมอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี  โดยนิสิตทุกคนได้ผ่านกระบวนการเรียนรู้ ภายในห้องเรียนโดยค ณาจารย์
ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้าน มีผลงานทางด้านวิชาที่ได้รับมอบหมายในการเรียน  ศึกษาค้นคว้าของแต่ละรายวิชามากมาย  
    ดังนั้นภาควิชาภาษาไทยจึงจัดโครงการเชิญวิทยากรมาให้ความรู้แก่นิสิตทั้งระดับปริญญาตรีโทและเอก เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นิสิต
ของภาควิชาภาษาไทย ได้องค์ความรู้จากวิทยากรภายนอกเป็นการส่งเสริมการศึกษาในแต่ละรายวิชาขยายวงกว้างขึ้น 
8. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นสิิตในภาควิชาภาษาไทย ได้น าเสนอผลการศึกษาในวงกว้างมากมายขึ้น 
2. เพื่อให้นิสิตในภาควิชาภาษาไทยได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรูท้ั้งภาษาและวรรณกรรมจากนิสติรุ่นพี่และรุ่นน้องทั้งในระดับ

ปริญญาตรี  โท และเอก 
3. เพื่อเป็นการสร้างความสมัพันธ์อันดีระหว่างคณาจารย์  นิสิตรุ่นพี ่รุ่นน้องทุกระดับและทุกช้ันปีท่ีเข้าร่วมกิจกรรม  
 



9.  เป้าหมายของโครงการ 
     9.1. เป้าหมายการด าเนินงาน 

เชิงผลผลิต(Output) 1. นิสิตมีโอกาสในการน าเสนอผลงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกบัผู้อื่น 
เชิงผลลัพธ์(Outcome) 1. มีองค์ความรู้ด้านภาษาและวรรณกรรม 

 

     9.2 กลุ่มเป้าหมาย (รายกิจกรรม) 
เป้าหมาย จ านวน หน่วยนับ 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 120 คน 
บุคลากรสายวิชาการ 20 คน 
นิสิต   100 คน 

     

     9.3. กิจกรรม/เนื้อหาท่ี/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนนิการ (รายกิจกรรม) 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (บาท) 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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. จัดประชุมมอบหมายการ
ด าเนินงาน 

             

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

 
 

20,000 
      

 
 

20,000 
     

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. สรุปผลการด าเนินโครงการ 
และจัดท ารายงานส่งผลประเมิน
ต่อคณะฯ 

             

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน 
(A)  
1. น าผลการประเมินมาพัฒนา 
แก้ไขปัญหา และน าไปปรับใช้ใน
การปฏิบัติงานในครั้งต่อๆไป 

             

รวม 20,000 - - 20,000 - 
 

10. งบประมาณด าเนินการ 
   10.1  แหล่งงบประมาณ 
       งบประมาณรายได้คณะ จ านวน 20,000 บาท  
กองทุนบริการวิชาการ แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม งานบริการวิชาการแก่ชุมชน ภาควิชาภาษาไทย หมวดเงินอุดหนุน โครงการบริการวิชา
การแก่สังคม โครงการบริการวิชาการ โครงการบริการวิชาการ”พัฒนาศักยภาพด้านภาษาไทย” (NU-มน-02-046) 
    10.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 

  1. ค่าตอบแทนวิทยากร    6,000   บาท 
  2. ค่าเดินทางวิทยากร    4,000   บาท 
  3. ค่าที่พักวิทยากร                 1,500   บาท 
  4. ค่าเลี้ยงรับรองวิทยากร                1,000   บาท 
  5. ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม                  6,500    บาท 
  6. ค่าวัสดุโครงการ                   500    บาท 



   7. ค่าถ่ายเอกสาร      500    บาท 
   รวมทั้งสิ้น           20,000   บาท  
หมายเหตุ  ขอถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ  

11. วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 
ล าดับ รายการ กิจกรรมคร้ังที่ 1 
10.1. วัน เวลา ในการจัดกิจกรรม ระหว่างเดือนมกราคม -เมษายน 2562 
10.2 สถานท่ีจัดกิจกรรม คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลยันเรศวร   

 

12. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPIs) 
ประเภท ตัวชี้วัดความส าเร็จ (KPI) 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมที่ 4 
 ปริมาณ - มีการบูรณาการการจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับ

การเรยีนการสอน 
- มีการจัดกิจกรรมเชิงวิชาการ 

   

 คุณภาพ - ผู้เข้าร่วมโครงการประเมินความพึงพอใจไม่ตั้งแต ่
3.51 ขึ้นไป 
- ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้เกี่ยวกับองค์ความรู้ด้าน
ภาษาไทยเพิ่มมากข้ึนในระดับด ี

   

 เวลา - การด าเนินงานแล้วเสร็จในระยะเวลาที่ก าหนด    
 ต้นทุน - โครงการมีการเบิกจ่ายไมเ่กินงบประมาณที่ตั้งไว้    

 

13. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 สกอ.    ตัวช้ีวัดที ่5.2   สงป.   ตัวช้ีวัดที่.................  EdPEx หมวดที่........ 
 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.................  สมศ.   ตัวช้ีวัดที่.................  

14. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
     1. นิสิตในภาควิชาภาษาไทย ได้น าเสนอผลการศึกษาในวงกว้างมากมายขึ้น 
     2. นิสิตในภาควิชาภาษาไทยได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้  องค์ความรู้ทัง้ภาษาและวรรณกรรมจากนสิิตรุน่พ่ีและรุ่นน้องทั้งในระดับปริญญา
ตรี  โท  และเอก 
     3. นิสิตในภาควิชามีความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณาจารย์  นิสิตรุ่นพี่ รุ่นน้องทุกระดับและทุกช้ันปีท่ีเข้าร่วมกิจกรรม   
 

 
  

หน้าที่ 200 



โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ 

 
 
1. รหัสโครงการ  Nu-มน-02-047 ชื่อโครงการ (ระดับ 2)  โครงการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ชื่อโครงการ (ระดับ 3)  โครงการ KM ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
2.  ความสอดคล้องกับพันธกิจ 
      การผลิตบณัฑติ (รอง)        การวิจัย  
     การบริการวิชาการแก่สังคม  การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม (หลัก) 
     การบริหารจัดการ(ในกรณีโครงการดังกลา่วไมส่อดคล้องกับพันธกิจ 1-4)  
3.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ 

3.1 แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ 
 3.1.1 ความสอดคล้องกับเป้าหมายรวมของยุทธศาสตร์ชาติ 
   ประเทศชาติมีความมั่นคง ประชาชนมีความสุข 
   มีการยกระดับศักยภาพในหลากหลายมิตเิพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง 
   มีการพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ 
   มีการสรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
   มีการสรา้งการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   มีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม 
 

 3.1.2 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องโดยตรง (เลือกได้เพียง 1 ด้าน) 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพมนุษย์   
   เป้าหมาย.......3.1.1.....ประเด็น......3.2.1.....ประเด็นการด าเนินการที่ส าคัญ............. 
 

 3.1.3 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องในระดับรอง (เลือกได้มากกว่า 1 ด้าน) 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนษุย์   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
 

3.2 แผนระดับที่ 2  
 3.2.1 แผนการปฏิรูประดับประเทศ 11 ด้าน 
   9) แผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม เป้าหมายรวม.................3....................................................................... 
    เรื่องและประเด็นการปฏริูป.........4.............เป้าหมาย...................1.....................กิจกรรม........1....................... 
    เป้าหมาย..........มีกลไกบรูณาการ.........วิธีการ........1.4..........ขั้นตอน................กลไกและการปรับปรุงกลไก...................... 



  

 3.2.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
   เป้าหมายรวม...........1...................... 
   ยุทธศาสตร์ที่........1.........เป้าหมาย...........1.1.5...........แนวทางการพัฒนา........1.2.1............ 
  

 3.2.3 แผนความมั่นคงแห่งชาติ 
   แผนระดับชาติว่าด้วยความมัน่คงแห่งชาติ.....1..... เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์.......1.1.1........กลยุทธ์......1.2.5...... 

 

3.3 แผนระดับที่ 3 (หากระบุได้)  
    ตามมติ ครม.วันท่ี 4 ธันวาคม 2560 .................................................................. 

 

    3.4 ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 
   นโยบายการศึกษาและเรียนรู้ การท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 
 3.5 นโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) 
   นโยบายที่ 4 ส่งเสรมิการด าเนินงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม ให้กว้างขวาง แพร่หลาย และยั่งยืน   
     แผนกลยุทธ์ดา้นท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม กลยุทธ์ที่......2.....(หลัก) 
 3.6 นโยบายการบริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร (พ.ศ.2561-2565) โดย ศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา เงารังษี 
   ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสรมิการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม เพื่ออนุรักษ์ สืบสานและเชื่อมโยงกับประเพณีของท้องถิ่น 
  กลยุทธ์ที่.......4.2.....แนวทางการขบัเคลื่อน..........4.2.2............ตัวช้ีวดัที่.............. 

 3.7 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน (ถ้ามี) 
 นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่.......4......กลยุทธ์ที่......3......... มาตรการที.่......2...... 

      3.8 อัตลักษณ์นสิิต 5 ก** (บังคับกรอก ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 กรณีที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์บัณฑิต) 
         ไม่มี 
       3.9 คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
         ไม่มี    
       3.10 การบริการวิชาการ 
              ไม่ม ี
4.  ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 4.1 ลักษณะการด าเนินงาน   โครงการ     การด าเนินงาน 

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

5.  ผู้รับผิดชอบ  
5.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ  ภาควชิาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร ์
5.2 ผู้รับผิดชอบ    ดร.สุวรรณี ทองรอด    โทร 2087 
  ดร.ภาคภูมิ สุขเจริญ    โทร 2087 
5.3 ผู้ประสานงาน  นางสาวอรนุช    ช่ืนจันทร์เกิด   โทร 2049 
5.4 ผู้รายงานผล ดร.สุวรรณี ทองรอด    โทร 2087 

 6. หลักการและเหตุผล 
    การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ถือเป็นภารกิจหลักอีกประการในสี่ประการของสถาบันอุดมศึกษาที่ต้องด าเนินการ ในรูปแบบต่าง ๆ 
ตามความถนัดและมีความเช่ียวชาญ โดยให้บริการทั้งหนว่ยงานภาครัฐและเอกชน โดยมีรูปแบบกิจกรรมการที่มีความหลากหลาย  
    การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม นอกจากจะเป็นการท าประโยชน์ให้หน่วยงานและแก่สังคมแล้ว สถาบันยังได้รับประโยชน์ในด้านต่าง ๆ 
คือ เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ของอาจารย์อันจะน ามาสู่การพัฒนาหลักสูตร มีการบูรณาการเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการจัดการ
เรียนการสอน และการวิจัย พัฒนาต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ สร้างเครือข่ายกับหนว่ยงานต่าง ๆ ซึ่งเป็นแหล่งงานของนิสิตอีกด้วย 
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    ทั้งนี้ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปรับประยุกต์การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน ภาควิชาภาษาไทย ใน
ฐานะหน่วยงานที่ด าเนินการจัดการเรียนการสอน จึงได้จัดโครงการดังกล่าวนี้ขึ้น เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความ
เข้าใจ และร่วมรับผิดชอบปรับกระบวนการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ สกอ. ต่อไป   
7. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรมกับการเรยีนการสอน 
8.  เป้าหมายของโครงการ 
    8.1. เป้าหมายการด าเนินงาน 

เชิงผลผลิต(Output) 1. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับการปรับประยุกต์การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
กับการเรยีนการสอน 

เชิงผลลัพธ์(Outcome) 1. หลักสูตรสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ สกอ. 
 

     8.2 กลุ่มเป้าหมาย (รายกิจกรรม) 
เป้าหมาย จ านวน หน่วยนับ 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 15 คน 
อาจารย์/บุคลากร 15 คน 

 

    8.3. กิจกรรม/เนื้อหาท่ี/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนนิการ (รายกิจกรรม) 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (บาท) 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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. จัดประชุมมอบหมายการ
ด าเนินงาน 

             

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

 
 

2,000 
      

 
 

2,000 
     

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. สรุปผลการด าเนินโครงการ 
และจัดท ารายงานส่งผลประเมิน
ต่อคณะฯ 

             

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน 
(A)  
1. น าผลการประเมินมาพัฒนา 
แก้ไขปัญหา และน าไปปรับใช้ใน
การปฏิบัติงานในครั้งต่อๆไป 

             

รวม  2,000 - - 2,000 - 
 

9. งบประมาณด าเนินการ 
    9.1  แหล่งงบประมาณ 
 งบประมาณรายได้คณะ จ านวน  2,000 บาท   

กองทุนท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม แผนงานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม งานท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ภาควิชาภาษาไทย 
หมวดเงินอุดหนุน โครงการสนับสนุนด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม โครงการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม โครงการ KM ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม (NU-มน-02-047) 
    9.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 

1.  ค่าวิทยากร     2,000   บาท    



รวมเป็นเงินทั้งสิ้น              2,000      บาท 
10. วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 

ล าดับ รายการ กิจกรรมคร้ังที่ 1 
10.1. วัน เวลา ในการจัดกิจกรรม ระหว่างเดือนกมุภาพันธ์ - เมษายน 2562 
10.2 สถานท่ีจัดกิจกรรม คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลยันเรศวร 

     

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

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมที่ 4 
 ปริมาณ - มีผู้เข้าร่วมโครงการไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 ของ

เป้าหมาย 
   

 คุณภาพ - ผู้เข้าร่วมโครงการประเมินความพึงพอใจไม่ต่ า
กว่า 3.51 
- ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ด้านการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนเพิ่มมากขึ้น 

   

 เวลา - การด าเนินงานแล้วเสร็จในระยะเวลาที่ก าหนด    
 ต้นทุน - โครงการมีการเบิกจ่ายไมเ่กินงบประมาณที่ตั้งไว้    

 

12. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.................         สมศ.   ตัวช้ีวัดที่.................         
 สกอ.    ตัวช้ีวัดที่......1.....         สงป.   ตัวช้ีวัดที่................. 

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
     1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรูค้วามเข้าใจเกี่ยวกับการบูรณาการการท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรมกับการเรยีนการสอน และสามารถปรบั
ใช้กับการเรียนการสอนได ้ 
  

หน้าที่ 203 



โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ 

 

1. รหัสโครงการ  Nu-มน-02-048 ชื่อโครงการ (ระดับ 2)  โครงการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ชื่อโครงการ (ระดับ 3)  โครงการ "นบบูชาครูภาษาไทย" 

2.  ความสอดคล้องกับพันธกิจ 
      การผลิตบณัฑติ (รอง)        การวิจัย  
     การบริการวิชาการแก่สังคม  การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม (หลัก) 
     การบริหารจัดการ(ในกรณีโครงการดังกลา่วไมส่อดคล้องกับพันธกิจ 1-4)  
3.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ 

3.1 แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ 
 3.1.1 ความสอดคล้องกับเป้าหมายรวมของยุทธศาสตร์ชาติ 
   ประเทศชาติมีความมั่นคง ประชาชนมีความสุข 
   มีการยกระดับศักยภาพในหลากหลายมิตเิพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง 
   มีการพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ 
   มีการสรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
   มีการสรา้งการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   มีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม 
 

 3.1.2 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องโดยตรง (เลือกได้เพียง 1 ด้าน) 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพมนุษย์   
   เป้าหมาย.......3.1.1.....ประเด็น......3.2.1.....ประเด็นการด าเนินการที่ส าคัญ............. 
 

 3.1.3 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องในระดับรอง (เลือกได้มากกว่า 1 ด้าน) 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนษุย์   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
 

3.2 แผนระดับที่ 2  
 3.2.1 แผนการปฏิรูประดับประเทศ 11 ด้าน 
   9) แผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม เป้าหมายรวม.................3....................................................................... 
    เรื่องและประเด็นการปฏริูป.........4.............เป้าหมาย...................1.....................กิจกรรม........1....................... 
    เป้าหมาย..........มีกลไกบรูณาการ.........วิธีการ........1.4..........ขั้นตอน................กลไกและการปรับปรุงกลไก...................... 
  

 3.2.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 



   เป้าหมายรวม...........1...................... 
   ยุทธศาสตร์ที่........1.........เป้าหมาย...........1.1.5...........แนวทางการพัฒนา........1.2.1............ 
  

 3.2.3 แผนความมั่นคงแห่งชาติ 
   แผนระดับชาติว่าด้วยความมัน่คงแห่งชาติ.....1..... เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์.......1.1.1........กลยุทธ์......1.2.5...... 

 

3.3 แผนระดับที่ 3 (หากระบุได้)  
    ตามมติ ครม.วันท่ี 4 ธันวาคม 2560 .................................................................. 

 

    3.4 ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 
   นโยบายการศึกษาและเรียนรู้ การท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 
 3.5 นโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) 
   นโยบายที่ 4 ส่งเสรมิการด าเนินงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม ให้กว้างขวาง แพร่หลาย และยั่งยืน   
     แผนกลยุทธ์ดา้นท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม กลยุทธ์ที่......2.....(หลัก) 
 3.6 นโยบายการบริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร (พ.ศ.2561-2565) โดย ศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา เงารังษี 
   ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสรมิการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม เพื่ออนุรักษ์ สืบสานและเชื่อมโยงกับประเพณีของท้องถิ่น 
  กลยุทธ์ที่.......4.2.....แนวทางการขบัเคลื่อน..........4.2.2............ตัวช้ีวดัที่.............. 

 3.7 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน (ถ้ามี) 
 นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่.......4......กลยุทธ์ที่......3......... มาตรการที.่......2......  

      3.8 อัตลักษณ์นสิิต 5 ก** (บังคับกรอก ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 กรณีที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์บัณฑิต) 
         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 
     มีพฤติกรรมที่ดีในการใช้ชีวิต (ปลอดอบายมุข) 

 เก่งพิชิตปัญหา  มีความสามารถในการแก้ปญัหาส่วนตัว 
 มีความสามารถในการแก้ปญัหาการงาน 

 

       3.9 คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
         มี              

ด้าน ตัวชี้วัด 
 ด้านคุณธรรม จริยธรรม  มีความซื่อสตัย์สจุริต 

 มีระเบยีบวินัย 
 ตรงต่อเวลา 
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ด้าน ตัวชี้วัด 
 มีความเสยีสละและเห็นต่อประโยชน์ส่วนรวม 
 มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
 เคารพกฎเกณฑ์ ระเบียบขององค์กร/หน่วยงาน 
 มีความอดทนต่อสภาวะแวดลอ้ม 
 มีความขยันหมั่นเพียรในการเรียน 

 ด้านความรู ้  มีความรู้ในหลักวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงกับหน้าที่การงาน 
 มีความเข้าใจขั้นตอนและวิธีการในการปฏิบตัิงานในหน้าท่ี 
 มีความรู้ในระดับท่ีสามารถปฏิบัติงานให้บรรลุเปา้หมายอย่างมปีระสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผล 
 มีความสามารถน าความรูม้าประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานอย่างสร้างสรรค์ 
 เป็นผู้แสวงหาความรูเ้พิ่มเตมิอย่างต่อเนื่อง 
 มีความเช่ียวชาญในสาขาวิชาชีพ 

 ด้านทักษะทางปัญญา  มีความสามารถในการรวบรวมข้อมูล แนวคิด และประเมินข้อมลูต่างๆ ได้ 
 มีความสามารถในการวเิคราะห์และแกไ้ขปัญหาในการปฏิบตัิงาน 
 กล้าแสดงความคิดเห็นอย่างเหมาะสม 
 มีความคิดริเริม่สร้างสรรคส์ิ่งใหม่ๆ  
 มีการวางแผนและสามารถปฏบิัติงานไดส้ าเร็จตามก าหนดเวลา 
 มีความสามารถน าเสนอข้อมลูและแนวคิดเพื่อใช้ในการตัดสินใจ 
 มีความมุ่งมั่นท างานให้ประสบความส าเร็จตามเปา้หมาย 
 มีความสามารถในการแก้ปญัหาส่วนตัว 
 มีทัศนคติเชิงบวกต่องานท่ีท า 

 ด้านทักษะความสมัพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

 มีความสามารถปรับตัวให้เข้ากับเพื่อนร่วมงาน 
 มีความสามารถในการติดต่อสือ่สารระหว่างบุคคล 
 มีความสามารถในการท างานเป็นทีม 
 มีความรับผิดชอบในงานท่ีได้รบัมอบหมาย 
 มีความสามารถในการแสดงภาวะความเป็นผู้น าในการท างาน 
 ยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ื่น 
 มีความสามารถในการประเมนิการท างานและปรับปรุงงานของตนเอง 
 มีความเข้าใจตนเองและผู้อื่น 

 ด้านทักษะการวิเคราะหเ์ชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 มีทักษะในการวิเคราะห์และจดัการข้อมลูเชิงตัวเลข 
 มีความสามารถในการสื่อสารการใช้ภาษาไทย 
 มีความสามารถในการสื่อสารการใช้ภาษาอังกฤษ 
 มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศในการปฏิบัติงาน 

 

      3.10 การบริการวิชาการ 
              ไม่ม ี
4.  ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 4.1 ลักษณะการด าเนินงาน   โครงการ     การด าเนินงาน 

4.2 ภายใต้แผนงาน.................................................................................................................................. 
4.3 ลักษณะโครงการ     โครงการที่ใช้งบประมาณ   โครงการทีไ่ม่ใช้งบประมาณ 
4.4 วิธกีารด าเนินงาน    ด าเนินการเอง     จัดจ้าง 
4.5 รหัส GFMIS ของโครงการ(ถ้ามี)....................................................................................................... 
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5.  ผู้รับผิดชอบ  
5.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ  ภาควชิาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร ์
5.2 ผู้รับผิดชอบ    ดร.ภาคภูมิ สุขเจริญ    โทร 2039 
  อ.เพ็ญพิชญา เพ็งศรี มฮูาเน่น   โทร 2039 
5.3 ผู้ประสานงาน  นางสาวอรนุช    ช่ืนจันทร์เกิด   โทร 2049 
5.4 ผู้รายงานผล ดร.ภาคภูมิ สุขเจริญ    โทร 2039 

 6. หลักการและเหตุผล 
     ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ ได้เล็งเห็นความส าคัญซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจหลักด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทย และ
แนวทางในการพัฒนาบัณฑิตให้ถึงพร้อมด้วยคุณธรรมและจริยธรรม จึงจัดโคงการเพื่อสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามคือ การไหว้ครู เพื่อเป็น
แนวประพฤติปฏิบัติที่เหมาะสมตามหลักวัฒนธรรมไทย และเพื่อให้นิสิตได้แสดงความกตัญญูกตเวทิตากับคณาจารย์ ได้พบปะ รวมทั้งฝึก
การปฏิบัติงานร่วมกันของนิสิตแต่ละช้ันปี ซึ่งเป็นก าลังหลักในการคิด การวางแผน การปฏิบัติ ตลอดจนทุกขั้นตอนในการจัดโครงการนี้ 
เป็นการกล่อมเกลาจิตใจเพื่อการเตรียมความพร้อมด้านคุณธรรมจริยธรรม และการเตรียมความพร้อมด้านจิตใจ ความกตัญญูเพื่อออกสู่
สังคมภายนอกได้อย่างเหมาะสม  

ดังนั้น ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ จึงได้จัดโครงการ"นบบูชาครูภาษาไทย" ขึ้น เพื่อให้นิสิตได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อ
อาจารย์ และเป็นการส่งเสริม สืบสานประเพณีการไหว้ครูให้ด ารงสืบไป 
7. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้นิสิตระลึกถึงพระคณุอาจารย์   
2. เพื่อให้นิสิตแสดงออกถึงความเคารพและความกตญัญูกตเวทีต่อครูอาจารย์    
3. เพื่อให้นิสิตตระหนักถึงหน้าท่ีในการศึกษาเล่าเรยีน   
4. เพื่อสืบสานประเพณีการไหว้ครใูห้ด ารงสืบไป    
5. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนิสิตกับอาจารย์และนิสติด้วยกัน 

8.  เป้าหมายของโครงการ 
     8.1. เป้าหมายการด าเนินงาน 

เชิงผลผลิต(Output) 1. นิสิตได้ระลึกถึงพระคณุครูและแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อคณาจารย์ 
เชิงผลลัพธ์(Outcome) 1. นิสิตอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีไว ้

 

     8.2 กลุ่มเป้าหมาย (รายกิจกรรม) 
เป้าหมาย จ านวน หน่วยนับ 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 110 คน 
นิสิต  100 คน 
คณาจารย ์ 10 คน 

 

    8.3. กิจกรรม/เนื้อหาท่ี/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนนิการ (รายกิจกรรม) 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (บาท) 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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. จัดประชุมมอบหมายการ
ด าเนินงาน 

             

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

 
 

2,000 
        

 
 

2,000 
   

ขั้นสรุปและประเมินผล (C)              



กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (บาท) 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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. สรุปผลการด าเนินโครงการ และ
จัดท ารายงานส่งผลประเมินต่อคณะฯ 
ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)  
1. น าผลการประเมินมาพัฒนา แก้ไข
ปัญหา และน าไปปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานในครั้งต่อๆไป 

             

รวม  2,000 - - - - 
 

9. งบประมาณด าเนินการ 
    9.1  แหล่งงบประมาณ 
 งบประมาณรายได้คณะ จ านวน  2,000 บาท   

กองทุนท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม แผนงานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม งานท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ภาควิชาภาษาไทย 
หมวดเงินอุดหนุน โครงการสนับสนุนด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม โครงการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม โครงการ "นบบูชาครูภาษาไทย" 
(NU-มน-02-048) 
    9.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 

1.  ค่าจ้างเหมาท าพาน    2,000   บาท    
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น              2,000      บาท 

10. วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 
ล าดับ รายการ กิจกรรมคร้ังที่ 1 
10.1. วัน เวลา ในการจัดกิจกรรม เดือนมิถุนายน – สิงหาคม 2562 
10.2 สถานท่ีจัดกิจกรรม คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลยันเรศวร 

 

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

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมที่ 4 
 ปริมาณ -  จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมดไมต่่ ากว่าร้อย

ละ 70 ของจ านวนเต็มที่ตั้งไว ้
   

 คุณภาพ - จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจใน
โครงการในภาพรวมโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับด ี

   

 

12. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 สกอ.    ตัวช้ีวัดที ่5.2   สงป.   ตัวช้ีวัดที่.................  EdPEx หมวดที่........ 
 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.................  สมศ.   ตัวช้ีวัดที่................  

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. นิสิตได้ระลึกถึงพระคุณอาจารย์   
2. นิสิตได้แสดงออกถึงความเคารพและความกตัญญูกตเวทีต่ออาจารย์    
3. นิสิตได้ตระหนักถึงหน้าท่ีในการศึกษาเล่าเรียน   
4. ได้สืบสานประเพณีการไหว้ครูให้ด ารงสืบไป    
5. ได้สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนิสิตกับอาจารย์และนิสิตด้วยกันเอง    
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โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ 

 
1. รหัสโครงการ  NU-มน-02-049    ชื่อโครงการ (ระดับ 2)    โครงการพัฒนานิสิตด้านวิชาการและทักษะการเรียนรู้ 

ชื่อโครงการ (ระดับ 3)    โครงการสัมมนาก่อน-หลังฝึกงานสหกิจศึกษา 
 
2.  ความสอดคล้องกับพันธกิจ 
      การผลิตบณัฑติ (หลัก)        การวิจัย 
     การบริการวิชาการแก่สังคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
     การบริหารจัดการ(ในกรณีโครงการดังกลา่วไมส่อดคล้องกับพันธกิจ 1-4) 
3.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ 

3.1 แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ 
 3.1.1 ความสอดคล้องกับเป้าหมายรวมของยุทธศาสตร์ชาติ 
   ประเทศชาติมีความมั่นคง ประชาชนมีความสุข 
   มีการยกระดับศักยภาพในหลากหลายมิตเิพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง 
   มีการพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ 
   มีการสรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
   มีการสรา้งการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   มีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม 
 3.1.2 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องโดยตรง (เลือกได้เพียง 1 ด้าน) 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพมนุษย์   
   เป้าหมาย.......3.1.....ประเด็น......3.2.2.....ประเด็นการด าเนินการที่ส าคัญ............. 
 3.1.3 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องในระดับรอง (เลือกได้มากกว่า 1 ด้าน) 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนษุย์   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 

3.2 แผนระดับที่ 2  
 3.2.1 แผนการปฏิรูประดับประเทศ 11 ด้าน 
   5) แผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ เปา้หมายรวม.................................................................................. 
    เรื่องและประเด็นการปฏริูป..อุตสาหกรรมการศึกษา..เป้าหมายหรอืผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธ์ิ....1/2..... 
    ขั้นตอนการด าเนินงาน.....................1..............เป้าหมาย................1.1.1.................ขัน้ตอน.................................. 
 3.2.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 



   เป้าหมายรวม..............1................... 
   ยุทธศาสตร์ที่.......1..........เป้าหมาย..........1.1.2............แนวทางการพัฒนา........1.2.2........... 
  

 3.2.3 แผนความมั่นคงแห่งชาติ 
   แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ.............. เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์.....................กลยทุธ์..................... 

3.3 แผนระดับที่ 3 (หากระบุได้)  
    ตามมติ ครม.วันท่ี 4 ธันวาคม 2560 .................................................................. 

    3.4 ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 
   นโยบายการศึกษาและเรียนรู้ การท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 
 3.5 นโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) 
   นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ  
   แผนกลยุทธ์ดา้นการผลติบัณฑติ  กลยุทธ์ที่......3..... (หลัก) 
       3.6 นโยบายการบริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร (พ.ศ.2561-2565) โดย ศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา เงารังษี 

   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบณัฑิตใหม้ีคุณภาพ และสอดคล้องกับความต้องการของประเทศเพื่อสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขัน กลยุทธ์ที่......1.4......แนวทางการขบัเคลื่อนที่.........1.4.1.............ตัวช้ีวดัที่.............. 
3.7 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน  
 นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่......1.......กลยุทธ์ท่ี.......4....... มาตรการที.่......1......... 

3.8 อัตลักษณ์นสิิต 5 ก** (บังคับกรอก ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 กรณีที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์บัณฑิต)  
         มี 

ประเภทอัตลักษณ ์ ตัวชี้วัด 
  เก่งงาน     ความสามารถในการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพอย่างสร้างสรรค ์

    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 

 

3.9 คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
        ไม่ม ี
     3.10 บริการวิชาการ  
         ไม่ม ี
4.  ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 4.1 ลักษณะการด าเนินงาน   โครงการ     การด าเนินงาน 

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

5.  ผู้รับผิดชอบ  
5.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร ์
5.2 ผู้รับผิดชอบ    ดร.ภาคภูมิ สุขเจริญ    โทร 2039 
  อ.คณิตา หอมทรัพย ์    โทร 2039 
5.3 ผู้ประสานงาน  นางสาวอรนุช  ช่ืนจันทร์เกิด   โทร 2049 
5.4 ผู้รายงานผล ดร.ภาคภูมิ สุขเจริญ    โทร 2039 
  อ.คณิตา หอมทรัพย ์    โทร 2039 
  นางสาวอรนุช  ช่ืนจันทร์เกิด   โทร 2049 

6. หลักการและเหตุผล 
 ตามที่สาขาวิชาภาษาไทย ได้เปิดการเรียนการสอนรายวิชา 208497 สหกิจศึกษา และ 208498 การฝึกอบรมหรือฝึกงานใน
ต่างประเทศ เพื่อเป็นการฝึกประสบการณ์การท างานส าหรับนิสิตชั้นปีที่ 4 นั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและให้การด าเนินฝึกงาน
ของนิสิตเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  บรรลุวัตถุประสงค์ของการเรียนการสอนตามรายวิชาดังกล่าว ภาควิชาภาษาไทย จึงจัดสัมมนาก่อน
และหลังสหกิจศึกษาให้กับนิสิตช้ันปีที่ 4 ขึ้น และนอกจากนี้ ในการสัมมนาหลังสหกิจศึกษายังเปิดโอกาสให้นิสิตช้ันปีที่ 3 ได้เข้าร่ว ม
โครงการ เพื่อเรียนรู้และเตรียมความพร้อมในการฝึกงานแบบสหกิจศึกษาต่อไป 
7. วัตถุประสงค์ 

1.  เพื่อให้นิสิตช้ันปีท่ี 4  ได้รับทราบข้อมูลของหน่วยงานต่าง ๆ ที่ได้เข้าฝึกงาน   
2.  เพื่อให้นิสิตช้ันปีท่ี 4  ได้พบกับอาจารย์นิเทศก์ประจ าสถานท่ีฝกึงาน 
3.  เพื่อให้นิสิตช้ันปีท่ี 4  ได้มาน าเสนอประสบการณ์การฝึกงาน รวมทั้งปัญหาที่พบและแนวทางการแก้ไขให้แก่นิสิตชั้นปีที่ 3 
4.  เพื่อให้นิสิตช้ันปีท่ี 4  ได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการวางตน การปฏิบัติตนในการฝึกงานแบบสหกิจศึกษา 
5.  เพื่อให้นิสิตช้ันปีท่ี 3  ได้รับทราบข้อมูลของหน่วยงานต่าง ๆ ที่รุน่พ่ีได้เข้าไปฝึกงาน และเป็นแนวทางในการเลือกสถานท่ีฝึกงานต่อไป 

8.  เป้าหมายของโครงการ 
    8.1 เป้าหมายการด าเนินงาน 
เชิงผลผลิต(Output) 1. นิสิตมีความรู้เกี่ยวกับการฝึกงานแบบสหกิจศึกษา 
เชิงผลลัพธ์(Outcome) 1. นิสิตสามารถฝึกงานแบบสหกิจศึกษาไดส้ าเรจ็ 

 

     8.2. กลุม่เป้าหมาย 
เป้าหมาย จ านวน หน่วยนับ 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 80 คน 
บุคลากรสายวิชาการ 10 คน 
นิสิต 70 คน 

 

8.3 กิจกรรม/เนื้อหาท่ี/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนินการ (รายกิจกรรม) 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (บาท) 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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. จัดประชมุมอบหมายการด าเนนิงาน 

                          

ขั้นด าเนินการ (D) 
1. ขออนุมตัิด าเนินโครงการ 
2. ด าเนนิโครงการ 

 
 

20,000 
  

 
 

10,000 
     

 
 
 

 
 
10,000 

  

ขั้นสรุปและประเมินผล (C)              



กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (บาท) 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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. สรุปผลการด าเนินโครงการ และ
จัดท ารายงานส่งผลประเมนิตอ่คณะฯ 
ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)  
1. น าผลการประเมนิมาพัฒนา แก้ไข
ปัญหา และน าไปปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานในครั้งตอ่ๆไป 

             

รวม  20,000 10,000 - - 10,000 
 

9. งบประมาณด าเนินการ  
    9.1 แหล่งงบประมาณ 
       งบประมาณรายได้คณะ จ านวน 20,000 บาท  
กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานจัดการศึกษาสาขามนุษยศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 
ภาควิชาภาษาไทย หมวดเงินอุดหนุน โครงการสนับสนุนการผลิตบัณฑิต โครงการพัฒนานิสิตด้านวิชาการและทักษะการเรียนรู้ โครงการสัมมนา
ก่อน – หลังฝึกงานสหกิจศึกษา (NU-มน-02-049) 
    9.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 

1. ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม          15,000    บาท 
2. ค่าวัสด ุ            2,000     บาท 
3. ค่าถ่ายเอกสาร         1,000     บาท   
3. ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ           2,000    บาท 

          รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น       20,000    บาท 
  หมายเหตุ ขอถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ 
10. วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 

ล าดับ รายการ กิจกรรม 
10.1. วัน เวลา ในการจัดกิจกรรม เดือนธันวาคม 2561 และเดือนกรกฎาคม 2562 
10.2 สถานท่ีจัดกิจกรรม คณะมนุษยศาสตร ์

 

11. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPIs) 

ประเภท 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ (KPI) 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมที่ 4 
 ปริมาณ -  มีผู้เข้าร่วมโครงการไมต่่ ากว่าร้อยละ 80 ของ

เป้าหมาย 
   

 คุณภาพ - ผู้เข้าร่วมโครงการประเมินความพึงพอใจไม่ต่ ากว่า 3.51 
- ผู้เข้าร่วมโครงการไดร้ับความรู้ และได้แลกเปลีย่นความ
คิดเห็นเกีย่ว กับการฝึกงานในระดบัดี (3.51) 

   

 เวลา - เป็นไปตามเวลาที่ก าหนด    
 ต้นทุน - ใช้งบประมาณไม่เกินท่ีขออนุมัต ิ    

 

12. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 สกอ.    ตัวช้ีวัดที ่3   สงป.   ตัวช้ีวัดที่.................  EdPEx หมวดที่........ 
 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.................  สมศ.   ตัวช้ีวัดที่.................  

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
     1. นิสิตที่จะฝึกงานได้ข้อมลูเกี่ยวกับการวางตน การปฏิบัติตนในการฝึกงานแบบสหกิจศึกษา 
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 2.  นิสิตฝึกงานประจ าปีการศึกษา  2560  ของภาควิชาฯ  ได้น าเสนอผลการฝึกงานสหกิจศึกษาให้คณะอาจารย์นิเทศเพื่อน และ
นิสิตรุ่นน้องรับฟัง และเพื่อนร่วมรุน่และนิสติรุ่นน้องได้รับฟัง แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์จากการฝึกงานสหกิจศึกษา 

 3.  คณะอาจารย์นเิทศ นิสิตฝึกงาน  และนิสติรุ่นน้องของภาควิชาฯ  ร่วมกันแสดงความคิดและความคิดเห็นในลักษณะของการ
สัมมนาเกี่ยวกับผลการฝึกงาน เปน็แนวทางการประกอบอาชีพของนิสิตฝึกงานและเป็นแนวทางในการเลือกสถานท่ีฝึกงานและวิธีปฏิบตัิ
ตนในการฝึกงานของนิสิตรุ่นน้อง 
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โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ 

 
1. รหัสโครงการ  NU-มน-02-050   ชื่อโครงการ (ระดับ 2)  โครงการพัฒนานิสิตด้านวิชาการและทักษะการเรียนรู้ 
      ชื่อโครงการ (ระดับ 3)  โครงการน าเสนอวิทยานิพนธ์ของนิสิตปริญญาตรี  
2.  ความสอดคล้องกับพันธกิจ 
      การผลิตบณัฑติ (หลัก)        การวิจัย (รอง) 
     การบริการวิชาการแก่สังคม  การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
     การบริหารจัดการ(ในกรณโีครงการดังกล่าวไม่สอดคล้องกับพันธกิจ 1-4)  
3.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ 

3.1 แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ 
 3.1.1 ความสอดคล้องกับเป้าหมายรวมของยุทธศาสตร์ชาติ 
   ประเทศชาติมีความมั่นคง ประชาชนมีความสุข 
   มีการยกระดับศักยภาพในหลากหลายมิตเิพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง 
   มีการพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ 
   มีการสรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
   มีการสรา้งการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   มีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม 
 3.1.2 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องโดยตรง (เลือกได้เพียง 1 ด้าน) 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพมนุษย์   
   เป้าหมาย........3.1.1.....ประเด็น......3..2.4.....ประเด็นการด าเนินการที่ส าคัญ............. 
 3.1.3 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องในระดับรอง (เลือกได้มากกว่า 1 ด้าน) 
   ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนษุย์   
   เป้าหมาย.......3.1.1......ประเด็น......3.2.3.3.....ประเด็นการด าเนินการที่ส าคญั............. 

3.2 แผนระดับที่ 2  
 3.2.1 แผนการปฏิรูประดับประเทศ 11 ด้าน 
   5) แผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ เปา้หมายรวม.................................................................................. 
    เรื่องและประเด็นการปฏริูป..อุตสาหกรรมทางการศึกษา..เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์...1... 
    ขั้นตอนการด าเนินงาน...............2................เป้าหมาย.................1................ขั้นตอน..........1.2.2.3........................ 
 3.2.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
   เป้าหมายรวม.............1.................... 
   ยุทธศาสตร์ที่.........1........เป้าหมาย..........1.1.3............แนวทางการพัฒนา........1.2.2............ 
 3.2.3 แผนความมั่นคงแห่งชาติ 
   แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ.............. เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์.....................กลยทุธ์..................... 

3.3 แผนระดับที่ 3 (หากระบุได้)  
    ตามมติ ครม.วันท่ี 4 ธันวาคม 2560 .................................................................. 

    3.4 ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 
   นโยบายการศึกษาและเรียนรู้ การท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 
 3.5 นโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) 
   นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ  
   แผนกลยุทธ์ดา้นการผลติบัณฑติ  กลยุทธ์ที่......2..... (หลัก) 



    3.6 ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564)  
   นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ  
   แผนกลยุทธ์ดา้นการผลติบัณฑติ  กลยุทธ์ที่...1.2....... 
    3.7 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน  
 นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่.......1......กลยุทธ์ที่......3........ มาตรการที.่....1........... 

    3.8 อัตลักษณ์นิสิต 5 ก** (บงัคับกรอก ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 กรณีที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์บัณฑิต)  
         มี 

ประเภทอัตลักษณ ์ ตัวชี้วัด 
 เก่งงาน  ความสามารถในการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพอย่างสร้างสรรค์ 

 มีความรับผิดชอบ กล้าหาญ เสียสละ อดทน ขยันหมั่นเพียร มุ่งมั่นสู่ความส าเร็จ 
 มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสารสนเทศได้เป็น
อยา่งดี 
 มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

 เก่งคน  มีมนุษยสัมพันธ์ทั้งการพูด และการวางตัว 
 มีจิตสาธารณะ 
 มีความสามารถท างานท่ีเป็นทมี 
 มีความเข้าใจตนเองและผู้อื่น 

 เก่งคิด  มีความคิดริเริม่สร้างสรรค ์
 ใฝ่เรียนรู ้
 ทัศนคติเชิงบวก 
 ผลงานนวัตกรรม 

 เก่งครองชีวิต  มีพฤติกรรมทีด่ีในการเรียน 
 มีพฤติกรรมทีด่ีในการใช้ชีวิต (ปลอดอบายมุข) 

 เก่งพิชิตปัญหา  มีความสามารถในการแก้ปญัหาส่วนตัว 
 มีความสามารถในการแก้ปญัหาการงาน 

 

     3.9 คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ  
         มี            

ด้าน ตัวชี้วัด 
 ด้านคุณธรรม จริยธรรม  มีความซื่อสตัย์สจุริต 

 มีระเบยีบวินัย 
 ตรงต่อเวลา 
 มีความเสียสละและเห็นต่อประโยชน์ส่วนรวม 
 มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
 เคารพกฎเกณฑ์ ระเบียบขององค์กร/หน่วยงาน 
 มีความอดทนต่อสภาวะแวดลอ้ม 
 มีความขยันหมั่นเพียรในการเรียน 

 ด้านความรู ้  มีความรู้ในหลักวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงกับหน้าที่การงาน 
 มีความเข้าใจขั้นตอนและวิธีการในการปฏิบตัิงานในหน้าท่ี 
 มีความรู้ในระดับท่ีสามารถปฏิบัติงานให้บรรลุเปา้หมายอย่างมปีระสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
 มีความสามารถน าความรูม้าประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานอย่างสร้างสรรค์ 
 เป็นผู้แสวงหาความรู้เพิม่เตมิอย่างต่อเนื่อง 
 มีความเช่ียวชาญในสาขาวิชาชีพ 

ด้านทักษะทางปัญญา  มีความสามารถในการรวบรวมข้อมูล แนวคิด และประเมินข้อมลูต่างๆ ได้ 
 มีความสามารถในการวเิคราะห์และแกไ้ขปัญหาในการปฏิบตัิงาน 
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ด้าน ตัวชี้วัด 
 กล้าแสดงความคิดเห็นอย่างเหมาะสม 
 มีความคิดริเริม่สร้างสรรคส์ิ่งใหม่ๆ  
 มีการวางแผนและสามารถปฏบิัติงานไดส้ าเร็จตามก าหนดเวลา 
 มีความสามารถน าเสนอข้อมลูและแนวคิดเพื่อใช้ในการตัดสินใจ 
 มีความมุ่งมั่นท างานให้ประสบความส าเร็จตามเปา้หมาย 
 มีความสามารถในการแก้ปญัหาส่วนตัว 
 มีทัศนคติเชิงบวกต่องานท่ีท า 

 ด้านทักษะความสมัพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

 มีความสามารถปรับตัวให้เข้ากับเพื่อนร่วมงาน 
 มีความสามารถในการติดต่อสือ่สารระหว่างบุคคล 
 มีความสามารถในการท างานเป็นทีม 
 มีความรับผิดชอบในงานท่ีได้รบัมอบหมาย 
 มีความสามารถในการแสดงภาวะความเป็นผู้น าในการท างาน 
 ยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ื่น 
 มีความสามารถในการประเมนิการท างานและปรับปรุงงานของตนเอง 
 มีความเข้าใจตนเองและผู้อื่น 

 ด้านทักษะการวเิคราะหเ์ชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 มีทักษะในการวิเคราะห์และจดัการข้อมลูเชิงตัวเลข 
 มีความสามารถในการสื่อสารการใช้ภาษาไทย 
 มีความสามารถในการสื่อสารการใช้ภาษาอังกฤษ 
 มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศในการปฏิบัติงาน 

 

          

    3.10 บริการวิชาการ  
         ไม่ม ี
    3.11. การบูรณาการพันธกิจกับการเรียนการสอน  
  ด้านการวิจัย  จ านวนรายวิชา/หลักสูตรที่มีการบรูณาการ 1 วิชา ระบุรายวิชา  วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี 
4.  ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 4.1 ลักษณะการด าเนินงาน   โครงการ     การด าเนินงาน 

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

5.  ผู้รับผิดชอบ  
 5.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ  หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาภาษาไทย ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร ์

5.2 ผู้รับผิดชอบ      ดร.ภาคภูมิ สุขเจรญิ    โทร 2039 
    อ.คณิตา หอมทรัพย ์    โทร 2039 
5.3 ผู้ประสานงาน     นางสาวอรนุช    ช่ืนจันทร์เกิด   โทร 2049 
5.4 ผู้รายงานผล    ดร.ภาคภมูิ สุขเจริญ    โทร 2039 
    อ.คณิตา หอมทรัพย ์    โทร 2039 

 6. หลักการและเหตุผล 
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ก าหนดให้นิสิตช้ันปีที่ 4 ลงทะเบียนรายวิชาวิทยานิพนธ์ระดับ
ปริญญาตรี ในภาคการศึกษาต้น ซึ่งในรายวิชาดังกล่าวนิสิตต้องปฏิบัติการวิจัยในหัวข้อที่นิสิตมีความสนใจและเกี่ยวข้องกับสาขาวิชา
ภาษาไทย โดยได้รับความเห็นชอบและอยู่ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี 
 นอกจากน้ี เกณฑ์การให้คะแนนรายวิชา วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี ได้ก าหนดให้นิสิตน าเสนอผลงานทางวิชาการนั้นด้วย ภาควิชา
ภาษาไทย จึงจัดโครงการน าเสนอวิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับปริญญาตรีขึ้น เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ และเสนอแนะในผลงานที่
นิสิตน าเสนอ อันจะเป็นประโยชน์ต่อตัวนิสิตเอง 
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7. วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให้นิสิตได้น าเสนองานวิจัยในรายวิชาวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี 

8.  เป้าหมายของโครงการ 
     8.1 เป้าหมายการด าเนินงาน 
เชิงผลผลิต(Output) 1. นิสิตได้น าเสนองานวิจยั 
เชิงผลลัพธ์(Outcome) 1. นิสิตสามารถน าข้อเสนอแนะมาปรับใช้ในการท างานวิจัย 

 

     8.2. กลุม่เป้าหมาย 
เป้าหมาย จ านวน หน่วยนับ 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 90 คน 
นิสิต  80 คน 
คณาจารย ์ 10 คน 

 

8.3 กิจกรรม/เนื้อหาท่ี/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนินการ (รายกิจกรรม) 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (บาท) 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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. จัดประชมุมอบหมายการด าเนนิงาน 

                          

ขั้นด าเนินการ (D) 
1. ขออนุมตัิด าเนินโครงการ 
2. ด าเนนิโครงการ 

 
 

10,000 

 
 
 

       
 
 

10,000 
   

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. สรุปผลการด าเนินโครงการ และ
จัดท ารายงานส่งผลประเมนิตอ่คณะฯ 

             

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)  
1. น าผลการประเมนิมาพัฒนา แก้ไข
ปัญหา และน าไปปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานในครั้งตอ่ๆ ไป 

             

รวม  10,000   10,000  
  

9. งบประมาณด าเนินการ  
    9.1 แหล่งงบประมาณ 
       งบประมาณรายได้คณะ จ านวน 10,000 บาท  
กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานจัดการศึกษาสาขามนุษยศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 
ภาควิชาภาษาไทย หมวดเงินอุดหนุน โครงการกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต โครงการพัฒนานิสิตด้านวิชาการและทักษะการเรียนรู้ โครงการน าเสนอ
วิทยานิพนธข์องนิสิตระดับปริญญาตรี (Nu-มน-02-050) 
    9.2 รายละเอียดค่าใช้จ่ายส าหรับกิจกรรมที่ 1 (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
 1. ค่าถ่ายเอกสาร             1,000     บาท 
      2. ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม   8,000     บาท 
      3. ค่าวัสดุโครงการ             1,000     บาท     
            รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น            10,000    บาท 
       หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
10. วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 

ล าดับ รายการ กิจกรรมที่ 1 
10.1. วัน เวลา ในการจัดกิจกรรม เดือนพฤศจิกายน 2561- มิถุนายน 2562 



ล าดับ รายการ กิจกรรมที่ 1 
10.2 สถานท่ีจัดกิจกรรม มหาวิทยาลยันเรศวร 

 

11. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPIs) 

ประเภท 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ (KPI) 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมที่ 4 
 ปริมาณ -  จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมดไมต่่ ากว่าร้อยละ 70 ของ

จ านวนเต็มที่ตั้งไว ้
   

 คุณภาพ - จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในโครงการใน
ภาพรวมโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับด ี
- คะแนนเฉลี่ยการน าเสนอวิทยานพินธ์ระดับปรญิญาตรี
มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 80 

   

 

12. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 สกอ.    ตัวช้ีวัดที ่3.2   สงป.   ตัวช้ีวัดที่.................  EdPEx หมวดที่........ 
 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.................  สมศ.   ตัวช้ีวัดที่................  

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. นิสิตได้น าเสนองานวิจยัที่ท าอยู่ในรายวิชาวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี  
2. นิสิตได้น าเสนอถ่ายทอดประสบการณ์และแลกเปลี่ยนความรู้ในด้านการวิจัยภาษาไทยในหัวข้อต่างๆ ให้แก่นิสิตรุ่นน้องและผูส้นใจ  
3. คณาจารย์และนสิิตได้พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในด้านการวจิัยภาษาไทย 

  



โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ 

 
1. รหัสโครงการ  NU-มน-02-051   ชื่อโครงการ (ระดับ 2)    โครงการพัฒนานิสิตด้านวิชาการและทักษะการเรียนรู้ 

ชื่อโครงการ (ระดับ 3)    โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
2.  ความสอดคล้องกับพันธกิจ 
      การผลิตบณัฑติ (หลัก)      การวิจัย  
     การบริการวิชาการแก่สังคม  การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
     การบริหารจัดการ(ในกรณีโครงการดังกลา่วไมส่อดคล้องกับพันธกิจ 1-4)  
3.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ 

3.1 แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ 
 3.1.1 ความสอดคล้องกับเป้าหมายรวมของยุทธศาสตร์ชาติ 
   ประเทศชาติมีความมั่นคง ประชาชนมีความสุข 
   มีการยกระดับศักยภาพในหลากหลายมิตเิพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง 
   มีการพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ 
   มีการสรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
   มีการสรา้งการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   มีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม 
 3.1.2 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องโดยตรง (เลือกได้เพียง 1 ด้าน) 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพมนุษย์   
   เป้าหมาย........3.1.1.....ประเด็น......3..2.4.....ประเด็นการด าเนินการที่ส าคัญ............. 
 3.1.3 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องในระดับรอง (เลือกได้มากกว่า 1 ด้าน) 
   ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนษุย์   
   เป้าหมาย.......3.1.1......ประเด็น......3.2.3.3.....ประเด็นการด าเนินการที่ส าคญั............. 

3.2 แผนระดับที่ 2  
 3.2.1 แผนการปฏิรูประดับประเทศ 11 ด้าน 
   5) แผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ เปา้หมายรวม.................................................................................. 
    เรื่องและประเด็นการปฏริูป..อุตสาหกรรมทางการศึกษา..เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์...1... 
    ขั้นตอนการด าเนินงาน...............2................เป้าหมาย.................1................ขั้นตอน..........1.2.2.3........................ 
 3.2.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
   เป้าหมายรวม.............1.................... 
   ยุทธศาสตร์ที่.........1........เป้าหมาย..........1.1.3............แนวทางการพัฒนา........1.2.2............ 
 3.2.3 แผนความมั่นคงแห่งชาติ 
   แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ.............. เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์.....................กลยทุธ์..................... 

3.3 แผนระดับที่ 3 (หากระบุได้)  
    ตามมติ ครม.วันท่ี 4 ธันวาคม 2560 .................................................................. 

    3.4 ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 
   นโยบายการศึกษาและเรียนรู้ การท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 
 3.5 นโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) 
   นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ  
   แผนกลยุทธ์ดา้นการผลติบัณฑติ  กลยุทธ์ที่......2..... (หลัก) 



    3.6 ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564)  
   นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ  
   แผนกลยุทธ์ดา้นการผลติบัณฑติ  กลยุทธ์ที่...1.2....... 
    3.7 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน  
 นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่......1.......กลยุทธ์ท่ี.......4....... มาตรการที.่......4......... 

    3.8 อัตลักษณ์นิสิต 5 ก** (บงัคับกรอก ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 กรณีที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์บัณฑิต)  
         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 

    3.9  คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ  
            มี   

ด้าน ตัวชี้วัด 
 ด้านคุณธรรม จริยธรรม  มีความซื่อสตัย์สจุริต 

 มีระเบยีบวินัย 
 ตรงต่อเวลา 
 มีความเสียสละและเห็นต่อประโยชน์ส่วนรวม 
 มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
 เคารพกฎเกณฑ์ ระเบียบขององค์กร/หน่วยงาน 
 มีความอดทนต่อสภาวะแวดลอ้ม 
 มีความขยันหมั่นเพียรในการเรียน 

 ด้านความรู ้  มีความรู้ในหลักวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงกับหน้าที่การงาน 
 มีความเข้าใจขั้นตอนและวิธีการในการปฏิบตัิงานในหน้าท่ี 
 มีความรู้ในระดับท่ีสามารถปฏิบัติงานให้บรรลุเปา้หมายอย่างมปีระสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
 มีความสามารถน าความรูม้าประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานอย่างสร้างสรรค์ 
 เป็นผู้แสวงหาความรู้เพิม่เตมิอย่างต่อเนื่อง 
 มีความเช่ียวชาญในสาขาวิชาชีพ 

 ด้านทักษะทางปัญญา  มีความสามารถในการรวบรวมข้อมูล แนวคิด และประเมินข้อมลูต่างๆ ได้ 
 มีความสามารถในการวเิคราะห์และแกไ้ขปัญหาในการปฏิบตัิงาน 
 กล้าแสดงความคิดเห็นอย่างเหมาะสม 

หน้าที่ 214 



ด้าน ตัวชี้วัด 
 มีความคิดริเริม่สร้างสรรคส์ิ่งใหม่ๆ  
 มีการวางแผนและสามารถปฏบิัติงานไดส้ าเร็จตามก าหนดเวลา 
 มีความสามารถน าเสนอข้อมลูและแนวคิดเพื่อใช้ในการตัดสินใจ 
 มีความมุ่งมั่นท างานให้ประสบความส าเร็จตามเปา้หมาย 
 มีความสามารถในการแก้ปญัหาส่วนตัว 
 มีทัศนคติเชิงบวกต่องานท่ีท า 

 ด้านทักษะความสมัพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

 มีความสามารถปรับตัวให้เข้ากับเพื่อนร่วมงาน 
 มีความสามารถในการติดต่อสือ่สารระหว่างบุคคล 
 มีความสามารถในการท างานเป็นทีม 
 มีความรับผิดชอบในงานท่ีได้รบัมอบหมาย 
 มีความสามารถในการแสดงภาวะความเป็นผู้น าในการท างาน 
 ยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ื่น 
 มีความสามารถในการประเมนิการท างานและปรับปรุงงานของตนเอง 
 มีความเข้าใจตนเองและผู้อื่น 

 ด้านทักษะการวิเคราะหเ์ชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 มีทักษะในการวิเคราะห์และจดัการข้อมลูเชิงตัวเลข 
 มีความสามารถในการสื่อสารการใช้ภาษาไทย 
 มีความสามารถในการสื่อสารการใช้ภาษาอังกฤษ 
 มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศในการปฏิบัติงาน 

 

    3.10 บริการวิชาการ  
         ไม่ม ี
4.  ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 4.1 ลักษณะการด าเนินงาน   โครงการ     การด าเนินงาน 

4.2 ภายใต้แผนงาน............................................................................................................................................. 
4.3 ลักษณะโครงการ     โครงการที่ใช้งบประมาณ   โครงการทีไ่ม่ใช้งบประมาณ 
4.4 วิธีการด าเนินงาน    ด าเนนิการเอง     จัดจ้าง 
4.5 รหัส GFMIS ของโครงการ(ถ้ามี) – ไมม่ี - 

5.  ผู้รับผิดชอบ  
5.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาวิชาภาษาไทย และ 
    หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาวิชาภาษาไทย  
    ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร ์
5.2 ผู้รับผิดชอบ    ดร.สุวรรณี ทองรอด    โทร 2087 
  อาจารย์ที่ปรึกษา     โทร 2087 
5.3 ผู้ประสานงาน  อาจารย์ที่ปรึกษาช้ันปีท่ี 1     โทร 2087 
   นางสาวอรนุช  ช่ืนจันทร์เกิด   โทร 2049 
5.4 ผู้รายงานผล อาจารย์ที่ปรึกษาช้ันปีท่ี 1     โทร 2087 
   นางสาวอรนุช  ช่ืนจันทร์เกิด   โทร 2049 

6. หลักการและเหตุผล 
    ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ ได้จัดระบบระบบและกลไกการรับนิสิตที่สอดคล้องกับธรรมชาติของหลักสูตรที่โปร่งใส ชัดเจน
และเชื่อถือได้โดยได้มีการจัดประชุมวางแผนระดับคณะเกี่ยวกับการก าหนดแผนรับนิสิตของมหาวิทยาลัย ท้ังระดับปริญญาตรี และระดับ
บัณฑิตศึกษา  
 ทั้งนี ้เมื่อภาควิชาภาษาไทย ได้รับนิสิตทุกระดับมาแล้ว จึงได้ก าหนดแผนการเตรียมความพร้อมให้กับนิสิตก่อนเข้าศึกษาโดยมีการให้
ความรู้เกี่ยวกับระบบการเรียนการสอน ทางด้านภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศ ตามคู่มือนิสิตและ



โครงสร้างหลักสูตร เพื่อยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติจนส าเร็จการศึกษา โดยมีขั้นตอนการประเมินผล การด าเนินงานด้วยการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกันในการพัฒนาต่อไป 
7. วัตถุประสงค์ 
    1.  เพื่อเตรียมความพร้อมนสิิตสาขาภาษาไทยทุกระดับชั้น 
8.  เป้าหมายของโครงการ 
     8.1 เป้าหมายการด าเนินงาน 
เชิงผลผลิต(Output) 1. นิสิตนิสติมีความรู้ด้านวิชาการและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
เชิงผลลัพธ์(Outcome) 1. นิสิตมีประสิทธิภาพ และประสบผลส าเร็จเป็นไปตามเป้าหมายของหลักสูตร 

 

     8.2. กลุม่เป้าหมาย 
เป้าหมาย จ านวน หน่วยนับ 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 78 คน 
บุคลากรสายวิชาการ 8 คน 
นิสิต   70 คน 

8.3 กิจกรรม/เนื้อหาท่ี/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนินการ (รายกิจกรรม) 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (บาท) 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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. จัดประชมุมอบหมายการด าเนนิงาน 

                          

ขั้นด าเนินการ (D) 
1. ขออนุมตัิด าเนินโครงการ 
2. ด าเนนิโครงการ 

 
 

10,000 

 
 
 

        
 
 

10,000 
  

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. สรุปผลการด าเนินโครงการ และ
จัดท ารายงานส่งผลประเมนิตอ่คณะฯ 

             

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)  
1. น าผลการประเมนิมาพัฒนา แก้ไข
ปัญหา และน าไปปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานในครั้งตอ่ๆ ไป 

             

รวม 
 10,00

0 
   10,000 

  

9. งบประมาณด าเนินการ  
    9.1 แหล่งงบประมาณ 
       งบประมาณรายได้คณะ จ านวน 10,000 บาท  
กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานจัดการศึกษาสาขามนุษยศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 
ภาควิชาภาษาไทย หมวดเงินอุดหนุน โครงการสนับสนุนการผลิตบัณฑิต โครงการพัฒนานิสติด้านวิชาการและทักษะการเรียนรู ้โครงการเตรียม
ความพร้อมก่อนเข้าศึกษา (NU-มน-02-051)             
     9.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 

1. ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม     8,000  บาท 
2. ค่าอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร      2,000    บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น              10,000    บาท 
 หมายเหตุ ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
10. วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 



ล าดับ รายการ กิจกรรมที่ 1 
10.1. วัน เวลา ในการจัดกิจกรรม ระหว่างเดือนพฤษภาคม 2562 - เดือนกรกฎาคม 2562 
10.2 สถานท่ีจัดกิจกรรม คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 

11. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPIs) 

ประเภท 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ (KPI) 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมที่ 4 
 ปริมาณ - มีผู้เข้าร่วมโครงการไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 ของเป้าหมาย    
 คุณภาพ - ผู้เข้าร่วมโครงการประเมินความพึงพอใจไม่ต่ ากว่า 3.51 

- ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้เกี่ยวกับบทความทางวิชาการที่มา
จากการท าวิจัยเพิม่มากข้ึนในระดบัดี 

   

 

12. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 สกอ.    ตัวช้ีวัดที ่3   สงป.   ตัวช้ีวัดที่.................  EdPEx หมวดที่........ 
 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.................  สมศ.   ตัวช้ีวัดที่.................  

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
     1. นิสิตใหม่สาขาวิชาภาษาไทยทุกระดับ ได้รับข้อมูลความรู้เกีย่วกับการเตรียมความพร้อมในการศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย 
     2. นิสิตนิสิตใหม่สาขาวิชาภาษาไทยทุกระดับ มีทัศนคติทีด่ีต่อภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ และมหาวิทยาลยันเรศวร 
  

หน้าที่ 216 

หน้าที่ 217 



โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ 

 
1. รหัสโครงการ  NU-มน-02-052    ชื่อโครงการ (ระดับ 2)    โครงการพัฒนานิสิตด้านวิชาการและทักษะการเรียนรู้ 

ชื่อโครงการ (ระดับ 3)    โครงการการน าเสนอผลงานทางวิชาการของนิสิตระดับปริญญาตรี 
2.  ความสอดคล้องกับพันธกิจ 
      การผลิตบณัฑติ (หลัก)    การวิจัย  
      การบริการวิชาการแก่สังคม  การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
      การบริหารจัดการหลักสตูร (ในกรณโีครงการดังกล่าวไม่สอดคล้องกับพันธกิจ 1-4) (รอง)   
3.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ 

3.1 แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ 
 3.1.1 ความสอดคล้องกับเป้าหมายรวมของยุทธศาสตร์ชาติ 
   ประเทศชาติมีความมั่นคง ประชาชนมีความสุข 
   มีการยกระดับศักยภาพในหลากหลายมิตเิพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง 
   มีการพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ 
   มีการสรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
   มีการสรา้งการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   มีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม 
 3.1.2 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องโดยตรง (เลือกได้เพียง 1 ด้าน) 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพมนุษย์   
   เป้าหมาย........3.1.1.....ประเด็น......3..2.4.....ประเด็นการด าเนินการที่ส าคัญ............. 
 3.1.3 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องในระดับรอง (เลือกได้มากกว่า 1 ด้าน) 
   ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนษุย์   
   เป้าหมาย.......3.1.1......ประเด็น......3.2.3.3.....ประเด็นการด าเนินการที่ส าคญั............. 

3.2 แผนระดับที่ 2  
 3.2.1 แผนการปฏิรูประดับประเทศ 11 ด้าน 
   5) แผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ เปา้หมายรวม.................................................................................. 
    เรื่องและประเด็นการปฏริูป..อุตสาหกรรมทางการศึกษา..เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์...1... 
    ขั้นตอนการด าเนินงาน...............2................เป้าหมาย.................1................ขั้นตอน..........1.2.2.3........................ 
 3.2.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
   เป้าหมายรวม.............1.................... 
   ยุทธศาสตร์ที่.........1........เป้าหมาย..........1.1.3............แนวทางการพัฒนา........1.2.2............ 
 3.2.3 แผนความมั่นคงแห่งชาติ 
   แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ.............. เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์.....................กลยทุธ์..................... 

3.3 แผนระดับที่ 3 (หากระบุได้)  
    ตามมติ ครม.วันท่ี 4 ธันวาคม 2560 .................................................................. 

    3.4 ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 
   นโยบายการศึกษาและเรียนรู้ การท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 
 3.5 นโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) 
   นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ  
   แผนกลยุทธ์ดา้นการผลติบัณฑติ  กลยุทธ์ที่......2..... (หลัก) 



    3.6 ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564)  
   นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ  
   แผนกลยุทธ์ดา้นการผลติบัณฑติ  กลยุทธ์ที่...1.2....... 
    3.7 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน  
 นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่......1.......กลยุทธ์ท่ี.......3....... มาตรการที.่......1......... 

3.8 อัตลักษณ์นสิิต 5 ก** (บังคับกรอก ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 กรณีที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์บัณฑิต)  
         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 

 

3.9  คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ  
         มี              

ด้าน ตัวชี้วัด 
 ด้านคุณธรรม จริยธรรม  มีความซื่อสตัย์สจุริต 

 มีระเบยีบวินัย 
 ตรงต่อเวลา 
 มีความเสียสละและเห็นต่อประโยชน์ส่วนรวม 
 มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
 เคารพกฎเกณฑ์ ระเบียบขององค์กร/หน่วยงาน 
 มีความอดทนต่อสภาวะแวดลอ้ม 
 มีความขยันหมั่นเพียรในการเรียน 

 ด้านความรู ้  มีความรู้ในหลักวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงกับหน้าที่การงาน 
 มีความเข้าใจขั้นตอนและวิธีการในการปฏิบตัิงานในหน้าท่ี 
 มีความรู้ในระดับท่ีสามารถปฏิบัติงานให้บรรลุเปา้หมายอย่างมปีระสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
 มีความสามารถน าความรูม้าประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานอย่างสร้างสรรค์ 
 เป็นผู้แสวงหาความรู้เพิม่เตมิอย่างต่อเนื่อง 
 มีความเช่ียวชาญในสาขาวิชาชีพ 

 ด้านทักษะทางปัญญา  มีความสามารถในการรวบรวมข้อมูล แนวคิด และประเมินข้อมลูต่างๆ ได้ 
 มีความสามารถในการวเิคราะห์และแกไ้ขปัญหาในการปฏิบตัิงาน 
 กล้าแสดงความคิดเห็นอย่างเหมาะสม 
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ด้าน ตัวชี้วัด 
 มีความคิดริเริม่สร้างสรรคส์ิ่งใหม่ๆ  
 มีการวางแผนและสามารถปฏบิัติงานไดส้ าเร็จตามก าหนดเวลา 
 มีความสามารถน าเสนอข้อมลูและแนวคิดเพื่อใช้ในการตัดสินใจ 
 มีความมุ่งมั่นท างานให้ประสบความส าเร็จตามเปา้หมาย 
 มีความสามารถในการแก้ปญัหาส่วนตัว 
 มีทัศนคติเชิงบวกต่องานท่ีท า 

 ด้านทักษะความสมัพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

 มีความสามารถปรับตัวให้เข้ากับเพื่อนร่วมงาน 
 มีความสามารถในการติดต่อสือ่สารระหว่างบุคคล 
 มีความสามารถในการท างานเป็นทีม 
 มีความรับผิดชอบในงานท่ีได้รบัมอบหมาย 
 มีความสามารถในการแสดงภาวะความเป็นผู้น าในการท างาน 
 ยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ื่น 
 มีความสามารถในการประเมนิการท างานและปรับปรุงงานของตนเอง 
 มีความเข้าใจตนเองและผู้อื่น 

 ด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

 มีทักษะในการวิเคราะห์และจดัการข้อมลูเชิงตัวเลข 
 มีความสามารถในการสื่อสารการใช้ภาษาไทย 
 มีความสามารถในการสื่อสารการใช้ภาษาอังกฤษ 
 มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศในการปฏิบัติงาน 

 

    3.10 บริการวิชาการ  
         ไม่ม ี
4.  ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 4.1 ลักษณะการด าเนินงาน   โครงการ     การด าเนินงาน 

4.2 ภายใต้แผนงาน............................................................................................................................................. 
4.3 ลักษณะโครงการ     โครงการที่ใช้งบประมาณ   โครงการทีไ่ม่ใช้งบประมาณ 
4.4 วิธีการด าเนินงาน    ด าเนนิการเอง     จัดจ้าง 
4.5 รหัส GFMIS ของโครงการ(ถ้ามี) – ไมม่ี - 

5.  ผู้รับผิดชอบ  
5.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร ์
5.2 ผู้รับผิดชอบ    ดร.สายหยดุ บัวทุม    โทร 2038 
  อ.คณิตา หอมทรัพย ์    โทร 2039 
5.3 ผู้ประสานงาน  นางสาวอรนุช  ช่ืนจันทร์เกิด   โทร 2049 
5.4 ผู้รายงานผล ดร.สายหยดุ บัวทุม    โทร 2038 
  อ.คณิตา หอมทรัพย ์    โทร 2039 

6. หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบันภาควิชาภาษาไทย มีพันธกิจในการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก สาขาวิชาภาษาไทย 
ซึ่งได้ผลิตบัณฑิตสู่สังคมอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี  นิสิตทุกคนได้ผ่านกระบวนการเรียนรู้ ภายในห้องเรียนโดยคณาจารย์ผู้เช่ียวชาญ
ในแต่ละด้าน มีผลงานทางด้านวิชาที่ได้รับมอบหมายจากการเรียน  การศึกษาค้นคว้าเพื่อประกอบการศึกษาของแต่ละรายวิชามากมาย  
     อย่างไรก็ตาม เพื่อขยายวงความรู้ของนิสิตให้กว้างขวางและลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นิสิต ระดับปริญญาตรีของ
ภาควิชาภาษาไทย ได้จัดการน าเสนอผลงานทางวิชาการของนิสิตระดับปริญญาตรี เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นิสิต น าเสนอผลการศึกษา
ค้นคว้าจากการเรียน การศึกษาในแต่ละรายวิชาในวงกว้างมากขึ้น 
7. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้นิสิตในภาควิชาภาษาไทยได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรูท้ั้งภาษาและวรรณกรรมกับวิทยากรภายนอก 



2. เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นสิิตในภาควิชาภาษาไทย ได้น าเสนอผลการศึกษาในวงกว้างมากมายขึ้น 
3. เพื่อให้นิสิตในภาควิชาภาษาไทยได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ องค์ความรูท้ั้งภาษาและวรรณกรรมจากนิสติรุ่นพี่และรุ่นน้องทั้งในระดับ

ปริญญาตรี โท และเอก 
4. เพื่อเป็นการสร้างความสมัพันธ์อันดีระหว่างคณาจารย์ นิสติรุ่นพ่ี รุ่นน้องทุกระดับและนิสติทุกช้ันปีท่ีเข้าร่วมกิจกรรม 

8.  เป้าหมายของโครงการ 
     8.1 เป้าหมายการด าเนินงาน 
เชิงผลผลิต(Output) 1. นิสิตได้น าเสนอผลงานทางวิชาการ 
เชิงผลลัพธ์(Outcome) 1. มีองค์ความรู้ด้านภาษาและวรรณกรรม 

 

     8.2. กลุม่เป้าหมาย 
เป้าหมาย จ านวน หน่วยนับ 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 125 คน 
บุคลากรสายวิชาการ 15 คน 
นิสิต 110 คน 

 

8.3 กิจกรรม/เนื้อหาท่ี/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนินการ (รายกิจกรรม) 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (บาท) 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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. จัดประชมุมอบหมายการด าเนนิงาน 

                          

ขั้นด าเนินการ (D) 
1. ขออนุมตัิด าเนินโครงการ 
2. ด าเนนิโครงการ 

 
 

10,000 

 
 
 

        
 
 

10,000 
  

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. สรุปผลการด าเนินโครงการ และ
จัดท ารายงานส่งผลประเมนิตอ่คณะฯ 

             

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)  
1. น าผลการประเมนิมาพัฒนา แก้ไข
ปัญหา และน าไปปรับใช้ในการ
ปฏบัิติงานในครั้งตอ่ๆ ไป 

             

รวม  10,000    10,000 
  

9. งบประมาณด าเนินการ  
    9.1 แหล่งงบประมาณ 
       งบประมาณรายได้คณะ จ านวน 10,000 บาท  
กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานจัดการศึกษาสาขามนุษยศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 
ภาควิชาภาษาไทย หมวดเงินอุดหนุน โครงการสนับสนุนการผลิตบัณฑิต โครงการพัฒนานิสิตด้านวิชาการและทักษะการเรียนรู้ โครงการ
น าเสนอผลงานทางวิชาการของนิสิตระดับปริญญาตรี (NU-มน-02-052) 
    9.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 

  1. ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม     8,700   บาท 
  2. ค่าวัสดุ       800    บาท 
  3. ค่าถ่ายเอกสาร                  500    บาท         

 รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น          10,000   บาท 
  หมายเหตุ ขอถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ 
10. วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 



ล าดับ รายการ กิจกรรมที่ 1 
10.1. วัน เวลา ในการจัดกิจกรรม ระหว่างเดือนมกราคม - เดือนกรกฎาคม 2562 
10.2 สถานท่ีจัดกิจกรรม คณะมนุษยศาสตร ์

 

11. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPIs) 

ประเภท 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ (KPI) 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมที่ 4 
 ปริมาณ - มีผู้เข้าร่วมโครงการไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 ของเป้าหมาย    
 คุณภาพ - ผู้เข้าร่วมโครงการประเมินความพึงพอใจไม่ต่ ากว่า 3.51 

- ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้เกี่ยวกับบทความทางวิชาการที่มา
จากการท าวิจัยเพิม่มากข้ึน 
- ผู้เข้าร่วมโครงการได้แลกเปลี่ยนเรียนรูร้่วมกัน ในระดับดี 
(3.51) 

   

 
12. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 

 สกอ.    ตัวช้ีวัดที ่3   สงป.   ตัวช้ีวัดที่.................  EdPEx หมวดที่........ 
 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.................  สมศ.   ตัวช้ีวัดที่.................  

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
      1. นิสิตในภาควิชาภาษาไทยได้แลกเปลีย่นเรยีนรู้องค์ความรู้ทัง้ภาษาและวรรณกรรมกับวิทยากรภายนอก 
      2. นิสิตในภาควิชาภาษาไทย ได้น าเสนอผลการศึกษาในวงกว้างมากมายขึ้น 
      3. นิสิตในภาควิชาภาษาไทยได้แลกเปลีย่นเรยีนรู้ องค์ความรู้ทัง้ภาษาและวรรณกรรมจากนสิิตรุน่พ่ีและรุ่นน้องทั้งในระดับปริญญา
ตรี โท และเอก 
      4. นิสิตในภาควิชามีความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณาจารย์ นิสิตรุ่นพี่ รุ่นน้องทุกระดับและทุกช้ันปีท่ีเข้าร่วมกิจกรรม   
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โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ 

 
1. รหัสโครงการ  NU-มน-02-053    ชื่อโครงการ (ระดับ 2)    โครงการพัฒนานิสิตด้านวิชาการและทักษะการเรียนรู้ 

ชื่อโครงการ (ระดับ 2)    โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
2.  ความสอดคล้องกับพันธกิจ 
      การผลิตบณัฑติ (หลัก)        การวิจัย 
      การบริการวิชาการแก่สังคม (รอง)  การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
     การบริหารจัดการ(ในกรณีโครงการดังกลา่วไมส่อดคล้องกับพันธกิจ 1-4) 
3.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ 

3.1 แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ 
 3.1.1 ความสอดคล้องกับเป้าหมายรวมของยุทธศาสตร์ชาติ 
   ประเทศชาติมีความมั่นคง ประชาชนมีความสุข 
   มีการยกระดับศักยภาพในหลากหลายมิตเิพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง 
   มีการพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ 
   มีการสรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
   มีการสรา้งการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   มีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม 
 3.1.2 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องโดยตรง (เลือกได้เพียง 1 ด้าน) 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพมนุษย์   
   เป้าหมาย........3.1.1.....ประเด็น......3..2.4.....ประเด็นการด าเนินการที่ส าคัญ............. 
 3.1.3 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องในระดับรอง (เลือกได้มากกว่า 1 ด้าน) 
   ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนษุย์   
   เป้าหมาย.......3.1.1......ประเด็น......3.2.3.3.....ประเด็นการด าเนินการที่ส าคญั............. 

3.2 แผนระดับที่ 2  
 3.2.1 แผนการปฏิรูประดับประเทศ 11 ด้าน 
   5) แผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ เปา้หมายรวม.................................................................................. 
    เรื่องและประเด็นการปฏริูป..อุตสาหกรรมทางการศึกษา..เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์...1... 
    ขั้นตอนการด าเนินงาน...............2................เป้าหมาย.................1................ขั้นตอน..........1.2.2.3........................ 
 3.2.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
   เป้าหมายรวม.............1.................... 
   ยุทธศาสตร์ที่.........1........เป้าหมาย..........1.1.3............แนวทางการพัฒนา........1.2.2............ 
 3.2.3 แผนความมั่นคงแห่งชาติ 
   แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ.............. เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์.....................กลยทุธ์..................... 

3.3 แผนระดับที่ 3 (หากระบุได้)  
    ตามมติ ครม.วันท่ี 4 ธันวาคม 2560 .................................................................. 

    3.4 ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 
   นโยบายการศึกษาและเรียนรู้ การท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 
 3.5 นโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) 
   นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ  
   แผนกลยุทธ์ดา้นการผลติบัณฑติ  กลยุทธ์ที่......2..... (หลัก) 



    3.6 ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564)  
   นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ  
   แผนกลยุทธ์ดา้นการผลติบัณฑติ  กลยุทธ์ที่...1.2....... 
    3.7 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน  
 นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่......1.......กลยุทธ์ท่ี.......4....... มาตรการที.่......4.........  

3.8 อัตลักษณ์นสิิต 5 ก** (บังคับกรอก ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 กรณีที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์บัณฑิต) 
         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 

    3.9  คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ  
            ไม่มี              
         3.10 บริการวิชาการ  
           ไม่มี 
4.  ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 4.1 ลักษณะการด าเนินงาน   โครงการ     การด าเนินงาน 

4.2 ภายใต้แผนงาน............................................................................................................................................. 
4.3 ลักษณะโครงการ     โครงการที่ใช้งบประมาณ   โครงการทีไ่ม่ใช้งบประมาณ 
4.4 วิธีการด าเนินงาน    ด าเนนิการเอง     จัดจ้าง 
4.5 รหัส GFMIS ของโครงการ(ถ้ามี) – ไมม่ี - 

5.  ผู้รับผิดชอบ  
5.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร ์
5.2 ผู้รับผิดชอบ    รศ.นท.ดร.วัฒนชัย หมั่นยิ่ง    โทร 2044 
  ดร.ภาคภูมิ  สุขเจรญิ    โทร 2039 
5.3 ผู้ประสานงาน  นางสาวอรนุช  ช่ืนจันทร์เกิด   โทร 2049 
5.4 ผู้รายงานผล ดร.ภาคภูมิ  สุขเจรญิ    โทร 2039   

6. หลักการและเหตุผล 
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 การส่งเสริมให้ประชาชนท่ัวไป โดยเฉพาะนิสิตนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาได้มีความตระหนักถึงคุณค่าของวัฒนธรรมด้านภาษาและ
ด้านวรรณศิลป์ ร่วมกันอนุรักษ์และสืบสานเพื่อให้เกิดความรัก ความหวงแหนและเห็นคุณค่าในมรดกของชาตินั้นเป็นสิ่งส าคัญ                   
ซึ่งสอดคล้องกับภารกิจหลักในด้านการผลิตบัณฑิตและด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของสถาบันอุดมศึกษา 
    ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นหน่วยงานหนึ่งที่ตระหนักและเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมด้านภาษา 
ความงดงามไพเราะของวรรณศิลป์ในงานประพันธ์ จึงได้ส่งเสริมให้นิสิตภายในภาควิชาได้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมวิชาการและทักษะชีวิต
แก่นิสิต เพื่อแสดงความสามารถของนิสิตในภาควิชาภาษาไทย และเพื่อร่วมสืบสานความงดงามของภาษาไทยให้ปรากฏแก่บุคคลทั่วไป
และเพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงาน เป็นการเปิดกว้างด้านความคิดที่จะถ่ายทอดออกมาเป็นงานเขียนออกสู่สาธารณชน 
7. วัตถุประสงค์ 
    1.  เพื่อน าผลที่ได้รับจากการแข่งขันไปเป็นแนวทางในการศึกษา และเตรียมความพร้อมให้กับนสิิตรุ่นต่อไป 
    2.  เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ในการแข่งขัน และการท างานรว่มกับผู้อื่น และเป็นการสร้างสัมพนัธ์อันดีระหว่างนิสตินักศึกษาจาก
ต่างมหาวิทยาลัย 
   3.  เพื่อให้นิสิตได้มสี่วนในการสบืสาน การอนุรักษ์ศลิปวัฒนธรรมด้านภาษาและวรรณศิลป์ 
8.  เป้าหมายของโครงการ 
     8.1 เป้าหมายการด าเนินงาน 
เชิงผลผลิต(Output) 1. นิสิตได้ความรูม้าใช้ในการแข่งขันทางวิชาการ 
เชิงผลลัพธ์(Outcome) 1. สร้างช่ือเสียงให้มหาวิทยาลัย 

2. สืบสาน อนุรักษ์ศลิปวัฒนธรรมด้านภาษาและวรรณศิลป ์
 

     8.2. กลุม่เป้าหมาย 
เป้าหมาย จ านวน หน่วยนับ 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 4 คน 
บุคลากรสายวิชาการ 2 คน 
นิสิต   2 คน 

8.3 กิจกรรม/เนื้อหาท่ี/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนินการ (รายกิจกรรม) 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (บาท) 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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. จัดประชมุมอบหมายการด าเนนิงาน 

                          

ขั้นด าเนินการ (D) 
1. ขออนุมตัิด าเนินโครงการ 
2. ด าเนนิโครงการ 

 
 

10,000 

 
 
 

       
 
 

10,000 
   

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. สรุปผลการด าเนินโครงการ และ
จัดท ารายงานส่งผลประเมนิตอ่คณะฯ 

             

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)  
1. น าผลการประเมนิมาพัฒนา แก้ไข
ปัญหา และน าไปปรับใช้ในการ
ปฏบัิติงานในครั้งตอ่ๆ ไป 

             

รวม  10,000 - - 10,000 - 
  

9. งบประมาณด าเนินการ  
    9.1 แหล่งงบประมาณ 
       งบประมาณรายได้คณะ จ านวน 10,000 บาท  



กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานจัดการศึกษาสาขามนุษยศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 
ภาควิชาภาษาไทย หมวดเงินอุดหนุน โครงการสนับสนุนการผลิตบัณฑิต โครงการพัฒนานิสติด้านวิชาการและทักษะการเรียนรู้ โครงการ
แข่งขันทักษะทางวิชาการ (NU-มน-02-053)             
  9.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 

1. ค่าเช่าเหมารถพร้อมน้ ามันเชื้อเพลงิ       6,000    บาท 
2. ค่าเบี้ยเลี้ยง        2,000    บาท 
3. ค่าเช่าท่ีพัก                2,000    บาท         

 รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น          10,000    บาท 
หมายเหตุ ขอถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ 

10. วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 
ล าดับ รายการ กิจกรรมที่ 1 
10.1. วัน เวลา ในการจัดกิจกรรม ระหว่างเดือนตุลาคม 2561 - เดือนมิถุนายน 2562 
10.2 สถานท่ีจัดกิจกรรม หน่วยงาน/สถาบันอื่นที่จดักิจกรรมแข่งขันทักษะทางภาษาไทย 

 

11. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPIs) 

ประเภท 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ (KPI) 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมที่ 4 
 ปริมาณ - ผู้เข้าร่วมโครงการไดส้ืบสาน การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมด้าน

ภาษาและวรรณศลิป ์
   

 คุณภาพ - ผู้เข้าร่วมโครงการประเมินความพึงพอใจไม่ต่ ากว่า 3.51 
- ผู้เข้าร่วมโครงการได้ประสบการณ์ในการแข่งขัน และการ
ท างานร่วมกับผู้อื่น และได้สรา้งสมัพันธ์อันดีระหว่างกันกับ
ต่างมหาวิทยาลัย  ในระดับด ี

   

 

12. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 สกอ.    ตัวช้ีวัดที ่2.4   สงป.   ตัวช้ีวัดที่.................  EdPEx หมวดที่........ 
 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.................  สมศ.   ตัวช้ีวัดที่.................  

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
     1.  นิสิตในภาควิชาภาษาไทย มีประสบการณ์ในการแข่งขันทักษะทางภาษาไทย 
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โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ 

 
1. รหัสโครงการ  NU-มน-02-054    ชื่อโครงการ (ระดับ 2)    โครงการส่งเสริมด้านวิชาการและทักษะชีวิต 
    ชื่อโครงการ (ระดับ 3)    โครงการวารสารอักษรภาษาสาร 
2.  ความสอดคล้องกับพันธกิจ 
      การผลิตบณัฑติ (หลัก)        การวิจัย 
      การบริการวิชาการแก่สังคม (รอง)  การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
     การบริหารจัดการ(ในกรณีโครงการดังกลา่วไมส่อดคล้องกับพันธกิจ 1-4) 
3.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ 

3.1 แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ 
 3.1.1 ความสอดคล้องกับเป้าหมายรวมของยุทธศาสตร์ชาติ 
   ประเทศชาติมีความมั่นคง ประชาชนมีความสุข 
   มีการยกระดับศักยภาพในหลากหลายมิตเิพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง 
   มีการพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ 
   มีการสรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
   มีการสรา้งการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   มีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม 
 3.1.2 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องโดยตรง (เลือกได้เพียง 1 ด้าน) 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพมนุษย์   
   เป้าหมาย........3.1.1.....ประเด็น......3..2.4.....ประเด็นการด าเนินการที่ส าคัญ............. 
 3.1.3 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องในระดับรอง (เลือกได้มากกว่า 1 ด้าน) 
   ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนษุย์   
   เป้าหมาย.......3.1.1......ประเด็น......3.2.3.3.....ประเด็นการด าเนินการที่ส าคญั............. 

3.2 แผนระดับที่ 2  
 3.2.1 แผนการปฏิรูประดับประเทศ 11 ด้าน 
   5) แผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ เปา้หมายรวม.................................................................................. 
    เรื่องและประเด็นการปฏริูป..อุตสาหกรรมทางการศึกษา..เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์...1... 
    ขั้นตอนการด าเนินงาน...............2................เป้าหมาย.................1................ขั้นตอน..........1.2.2.3........................ 
 3.2.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
   เป้าหมายรวม.............1.................... 
   ยุทธศาสตร์ที่.........1........เป้าหมาย..........1.1.3............แนวทางการพัฒนา........1.2.2............ 
 3.2.3 แผนความมั่นคงแห่งชาติ 
   แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ.............. เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์.....................กลยทุธ์..................... 

3.3 แผนระดับที่ 3 (หากระบุได้)  
    ตามมติ ครม.วันท่ี 4 ธันวาคม 2560 .................................................................. 

    3.4 ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 
   นโยบายการศึกษาและเรียนรู้ การท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 
 3.5 นโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) 
   นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ  
   แผนกลยุทธ์ดา้นการผลติบัณฑติ  กลยุทธ์ที่......2..... (หลัก) 



    3.6 ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564)  
   นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ  
   แผนกลยุทธ์ดา้นการผลติบัณฑติ  กลยุทธ์ที่...1.2....... 
    3.7 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน  
 นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่......1.......กลยุทธ์ท่ี.......4....... มาตรการที.่......3......... 

    3.8 อัตลักษณ์นิสิต 5 ก** (บังคับกรอก ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 กรณีที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์บัณฑิต)  
         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 

3.9 คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ  
         ไม่มี              
      3.10 บริการวิชาการ  
         ไม่ม ี
4.  ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 4.1 ลักษณะการด าเนินงาน   โครงการ     การด าเนินงาน 

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

5.  ผู้รับผิดชอบ  
5.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร ์
5.2 ผู้รับผิดชอบ    อาจารย์พิมพ์นภสั จินดาวงค ์   โทร 2037 
5.3 ผู้ประสานงาน  นางสาวอรนุช  ช่ืนจันทร์เกิด   โทร 2049 
5.4 ผู้รายงานผล อาจารย์พิมพ์นภสั จินดาวงค ์   โทร 2037 
  นางสาวอรนุช  ช่ืนจันทร์เกิด   โทร 2049 

6. หลักการและเหตุผล 
 ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นหน่วยงานหนึ่งที่ตระหนักและเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมด้านภาษา 
ความงดงามไพเราะของวรรณศิลป์ในงานประพันธ์ จึงได้ส่งเสริมให้นิสิตภายในภาควิชาได้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมวิชาการและทักษะชีวิต
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แก่นิสิต เพื่อแสดงความสามารถของนิสิตในภาควิชาภาษาไทย และเพื่อร่วมสืบสานความงดงามของภาษาไทยให้ปรากฏแก่บุคคลทั่วไป
และเพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงาน เป็นการเปิดกว้างด้านความคิดที่จะถ่ายทอดออกมาเป็นงานเขียนออกสู่สาธารณชน จึงได้เสริม
ประสบการณ์นิสิตโดยการจัดโครงการจดหมายข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์ "อักษรภาษาสาร" อีกทั้งยังเป็นการบูรณาการกิจกรรมดังกล่าว
นี้กับรายวิชาต่าง ๆ ที่เปิดการเรียนการสอนในปีการศึกษาน้ีด้วย 
7. วัตถุประสงค์ 
    1.  เพื่อเป็นกิจกรรมพัฒนานสิติตามระบบประกันคณุภาพการศกึษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา 
    2.  เพื่อให้นิสิตไดฝ้ึกฝนการจดัท าจดหมายข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์ของภาควิชาภาษาไทยออกสูส่าธารณชน 
8.  เป้าหมายของโครงการ 
     8.1 เป้าหมายการด าเนินงาน 
เชิงผลผลิต(Output) 1. นิสิตได้รับความรู้ในการจดัท าวารสาร 
เชิงผลลัพธ์(Outcome) 1. เผยแพร่ประชาสมัพันธ์ภาควิชาฯ ให้เป็นท่ีรู้จักของสังคม 

 

     8.2. กลุม่เป้าหมาย 
เป้าหมาย จ านวน หน่วยนับ 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 230 คน 
บุคลากรสายวิชาการ 12 คน 
นิสิตปรญิญาตร ี   150 คน 
นิสิตปรญิญาโท 5 คน 
นิสิตปรญิญาเอก 5 คน 
ประชาชน/สังคม 100 คน 
ศิษย์เก่า 10 คน 

8.3 กิจกรรม/เนื้อหาท่ี/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนินการ (รายกิจกรรม) 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (บาท) 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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. จัดประชมุมอบหมายการด าเนนิงาน 

                          

ขั้นด าเนินการ (D) 
1. ขออนุมตัิด าเนินโครงการ 
2. ด าเนนิโครงการ 

 
 

12,000 

 
 
 

     
 
 

12,000 
     

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. สรุปผลการด าเนินโครงการ และ
จัดท ารายงานส่งผลประเมนิตอ่คณะฯ 

             

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)  
1. น าผลการประเมนิมาพัฒนา แก้ไข
ปัญหา และน าไปปรับใช้ในการ
ปฏบัิติงานในครั้งตอ่ๆ ไป 

             

รวม  12,000   12,000  
  

9. งบประมาณด าเนินการ  
    9.1 แหล่งงบประมาณ 
       งบประมาณรายได้คณะ จ านวน 12,000 บาท  
กองทุนกิจการนิสิต แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานจัดการศึกษาสาขามนุษยศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 
ภาควิชาภาษาไทย หมวดเงินอุดหนุน โครงการกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต โครงการส่งเสริมด้านวิชาการและทักษะชีวิต โครงการวารสารอักษร
ภาษาสาร (NU-มน-02-054) 
     9.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 



1. ค่าจ้างพิมพ์จดหมายข่าว    10,000  บาท 
2. ค่าส าเนาเอกสาร         500   บาท  
3. ค่าวัสด ุ      1,500   บาท         

            รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น                       12,000  บาท 
 หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
10.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 

ล าดับ รายการ กิจกรรมที่ 1 
10.1. วัน เวลา ในการจัดกิจกรรม ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2561-เดือนเมษายน 2562 
10.2 สถานท่ีจัดกิจกรรม คณะมนุษยศาสตร ์

  

11. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPIs) 

ประเภท 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ (KPI) 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมที่ 4 
 ปริมาณ - มีการจัดท าวารสารให้แก่หน่วยงานภายนอก 1 ฉบับ /ปี

การศึกษา 
   

 คุณภาพ - ผู้เข้าร่วมโครงการประเมินความพึงพอใจไม่ต่ ากว่า 3.51 
- ผู้เข้าร่วมโครงการได้ใช้ทักษะด้านภาษาในการจัดท าวารสาร           
ในระดับดี (3.51) 

   

 

12. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 สกอ.    ตัวช้ีวัดที ่2.4   สงป.   ตัวช้ีวัดที่.................  EdPEx หมวดที่........ 
 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.................  สมศ.   ตัวช้ีวัดที่.................  

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ได้กิจกรรมพัฒนานิสิตตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2553 องค์ประกอบที่ 3 

กิจกรรมพัฒนานักศึกษา ตัวบ่งช้ีที่ 3.1 ระบบและกลไกการให้ค าปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร และตัวบ่งช้ี 3.2 ระบบและกลไก
การส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา 

2. นิสิตได้ฝึกฝนการจัดท าจดหมายข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์ของภาควิชาภาษาไทยเพื่อสนองตอบการพัฒนาบัณฑิตที่พึงประสงค์ 5 
ด้าน คือ คุณธรรม จริยธรรม, ความรู้, ทักษะทางปัญญา, ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ , และทักษะการคิด
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

3. นิสิตได้เผยแพร่ผลงานและข่าวสารของภาควิชาภาษาไทย ทั้งของนิสิตและคณาจารย์ออกสู่สาธารณชน  
4. ได้ประชาสัมพันธ์ข่าวสารแก่ศษิย์เก่าภาควิชาภาษาไทย 
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โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ 

 

1. รหัสโครงการ NU-มน-02-055    ชื่อโครงการ (ระดับ 2)    โครงการส่งเสริมด้านวิชาการและทักษะชีวิต 
ชื่อโครงการ (ระดับ 3)    โครงการชนชาติลาว 

2.  ความสอดคล้องกับพันธกิจ 
      การผลิตบณัฑติ (หลัก)        การวิจัย 
     การบริการวิชาการแก่สังคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
     การบริหารจัดการ(ในกรณีโครงการดังกลา่วไมส่อดคล้องกับพันธกิจ 1-4)  
3.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ 

3.1 แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ 
 3.1.1 ความสอดคล้องกับเป้าหมายรวมของยุทธศาสตร์ชาติ 
   ประเทศชาติมีความมั่นคง ประชาชนมีความสุข 
   มีการยกระดับศักยภาพในหลากหลายมิตเิพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง 
   มีการพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ 
   มีการสรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
   มีการสรา้งการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   มีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม 
 3.1.2 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องโดยตรง (เลือกได้เพียง 1 ด้าน) 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพมนุษย์   
   เป้าหมาย........3.1.1.....ประเด็น......3..2.4.....ประเด็นการด าเนินการที่ส าคัญ............. 
 3.1.3 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องในระดับรอง (เลือกได้มากกว่า 1 ด้าน) 
   ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนษุย์   
   เป้าหมาย.......3.1.1......ประเด็น......3.2.3.3.....ประเด็นการด าเนินการที่ส าคญั............. 

3.2 แผนระดับที่ 2  
 3.2.1 แผนการปฏิรูประดับประเทศ 11 ด้าน 
   5) แผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ เปา้หมายรวม.................................................................................. 
    เรื่องและประเด็นการปฏริูป..อุตสาหกรรมทางการศึกษา..เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์...1... 
    ขั้นตอนการด าเนินงาน...............2................เป้าหมาย.................1................ขั้นตอน..........1.2.2.3........................ 
 3.2.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
   เป้าหมายรวม.............1.................... 
   ยุทธศาสตร์ที่.........1........เป้าหมาย..........1.1.3............แนวทางการพัฒนา........1.2.2............ 
 3.2.3 แผนความมั่นคงแห่งชาติ 
   แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ.............. เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์.....................กลยทุธ์..................... 

3.3 แผนระดับที่ 3 (หากระบุได้)  
    ตามมติ ครม.วันท่ี 4 ธันวาคม 2560 .................................................................. 

    3.4 ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 
   นโยบายการศึกษาและเรียนรู้ การท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 
 3.5 นโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) 
   นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ  



   แผนกลยุทธ์ดา้นการผลติบัณฑติ  กลยุทธ์ที่......2..... (หลัก) 
    3.6 ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564)  
   นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ  
   แผนกลยุทธ์ดา้นการผลติบัณฑติ  กลยุทธ์ที่...1.2....... 
    3.7 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน  
 นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 1 กลยุทธ์ที ่1 มาตรการที ่1 

    3.8 อัตลักษณ์นิสิต 5 ก** (บังคับกรอก ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 กรณีที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์บัณฑิต) 
         มี 
ประเภทอัตลักษณ ์ ตัวชี้วัด 
 เก่งงาน  ความสามารถในการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพอย่างสร้างสรรค์ 

 มีความรับผิดชอบ กล้าหาญ เสียสละ อดทน ขยันหมั่นเพียร มุ่งมั่นสู่ความส าเร็จ 
 มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสารสนเทศได้เป็นอย่างด ี
 มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

 เก่งคน  มีมนุษยสมัพันธ์ทั้งการพูด และการวางตัว 
 มีจิตสาธารณะ 
 มีความสามารถท างานท่ีเป็นทมี 
 มีความเข้าใจตนเองและผู้อื่น 

 เก่งคิด  มีความคิดริเริม่สร้างสรรค ์
 ใฝ่เรียนรู ้
 ทัศนคติเชิงบวก 
 ผลงานนวัตกรรม 

 เก่งครองชีวิต  มีพฤติกรรมทีด่ีในการเรียน 
 มีพฤติกรรมทีด่ีในการใช้ชีวิต (ปลอดอบายมุข) 

 เก่งพิชิตปัญหา  มีความสามารถในการแก้ปญัหาส่วนตัว 
 มีความสามารถในการแก้ปญัหาการงาน 

 

3.9 บริการวิชาการ (กรณีโครงการที่ด าเนินงานตามพันธกิจที่ 3 ด้านบริการวิชาการ) ** 
         ไม่มี 
      3.10 บริการวิชาการ  
         ไม่ม ี
4.  ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 4.1 ลักษณะการด าเนินงาน   โครงการ     การด าเนินงาน 

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

5.  ผู้รับผิดชอบ  
 5.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ   หลักสตูรศลิปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาภาษไทย ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร ์ 

     5.2 ผู้รับผิดชอบ            ผศ.ดร.ลาวัณย์ สังขพันธานนท์   โทร 2173 
   รศ.ดร.พัชรินทร์ อนันต์ศิริวัฒน์ โทร 2062  

5.3 ผู้ประสานงาน   นางสาวอรนุช  ช่ืนจันทร์เกิด   โทร 2049 
5.4 ผู้รายงานผล  ดร.สุวรรณี ทองรอด   โทร 2087 

 6. หลักการและเหตุผล 
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    ปัจจุบันภาควิชาภาษาไทย มีพนัธกิจในการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ในภาควิชาภาษาไทย 
และได้จัดการเรียนการสอนวิชาโทภาษาลาว ซึ่งได้ผลิตบณัฑติสูส่ังคมอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกป ีโดยนิสติทุกคนไดผ้่านกระบวนการ
เรียนรู้ ภายในห้องเรียนโดยคณาจารย์ผูเ้ชี่ยวชาญในแต่ละด้าน มผีลงานทางด้านวิชาที่ได้รับมอบหมายในการเรยีน ศึกษาค้นคว้าของแต่
ละรายวิชามากมาย  
    ดังนั้นภาควิชาภาษาไทยจึงจัดโครงการชนชาติลาวเพื่อให้ความรูแ้ก่นิสิตทั้งระดับปรญิญาตรีโทและเอก เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นิสิต
ของภาควิชาภาษาไทย  ได้องค์ความรู้จากการจัดโครงการนีเ้ป็นการส่งเสริมการศึกษาในแต่ละรายวิชาขยายวงกว้างขึ้น 
7. วัตถุประสงค์ 

1.เพื่อเป็นการเปดิโอกาสให้นิสิตในภาควิชาภาษาไทย ได้น าเสนอผลการศึกษาในวงกว้างมากมายขึ้น 
2. เพื่อให้นิสิตในภาควิชาภาษาไทยได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรูท้ั้งภาษาและวรรณกรรมจากนิสติรุ่นพี่และรุ่นน้องทั้งในระดับ

ปริญญาตรี  โท และเอก 
3. เพื่อเป็นการสร้างความสมัพันธ์อันดีระหว่างคณาจารย์  นิสิตรุ่นพี ่รุ่นน้องทุกระดับและทุกช้ันปีท่ีเข้าร่วมกิจกรรม  

8.  เป้าหมายของโครงการ 
     8.1 เป้าหมายการด าเนินงาน 
เชิงผลผลิต(Output) 1. นิสิตได้น าเสนองานวิจยั 
เชิงผลลัพธ์(Outcome) 1. นิสิตสามารถน าข้อเสนอแนะมาปรับใช้ในการท างานวิจัย 

 

     8.2. กลุม่เป้าหมาย 
เป้าหมาย จ านวน หน่วยนับ 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 120 คน 
นิสิตปรญิญาตร ี 80 คน 
นิสิตปรญิญาโท-เอก 20 คน 
อาจารย์/บุคลากร 20  

 

8.3 กิจกรรม/เนื้อหาท่ี/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนินการ (รายกิจกรรม) 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (บาท) 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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. จัดประชมุมอบหมายการด าเนนิงาน 

                          

ขั้นด าเนินการ (D) 
1. ขออนุมตัิด าเนินโครงการ 
2. ด าเนนิโครงการ 

 
 

2,000 

 
 
 

  
 
 

2,000 
        

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. สรุปผลการด าเนินโครงการ และ
จัดท ารายงานส่งผลประเมนิตอ่คณะฯ 

             

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)  
1. น าผลการประเมนิมาพัฒนา แก้ไข
ปัญหา และน าไปปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานในครั้งตอ่ๆ ไป 

             

รวม  2,000 - 2,000 - - 
  

9. งบประมาณด าเนินการ  
    9.1 แหล่งงบประมาณ 
       งบประมาณรายได้คณะ จ านวน 2,000 บาท  
กองทุนกิจการนิสิต แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานจัดการศึกษาสาขามนุษยศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 
ภาควิชาภาษาไทย หมวดเงินอุดหนุน โครงการสนับสนุนการผลิตบัณฑิต โครงการส่งเสริมด้านวิชาการและทักษะชีวิต โครงการชนชาติลาว (Nu-
มน-02-055) 



    9.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
1. ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม     2,000   บาท         

 รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น            2,000  บาท 
10. วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 

ล าดับ รายการ กิจกรรมที่ 1 
10.1. วัน เวลา ในการจัดกิจกรรม ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2561  -  มกราคม 2562 
10.2 สถานท่ีจัดกิจกรรม ณ อาคารคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  

 

11. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPI) 

ประเภท 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ (KPI) 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมที่ 4 
 ปริมาณ -  จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมดไมต่่ ากว่าร้อยละ 70 ของ

จ านวนเต็มที่ตั้งไว ้
   

 คุณภาพ - ผู้เข้าร่วมโครงการประเมินความพึงพอใจไม่ต่ ากว่า 3.51    
 

12. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 สกอ.    ตัวช้ีวัดที ่3.2   สงป.   ตัวช้ีวัดที่.................  EdPEx หมวดที่........ 
 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.................  สมศ.   ตัวช้ีวัดที ่……………  

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
     1. นิสิตในภาควิชาภาษาไทย ได้น าเสนอผลการศึกษาในวงกว้างมากมายขึ้น 
     2. นิสิตในภาควิชาภาษาไทยได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้  องค์ความรู้ทัง้ภาษาลาวและวรรณกรรมลาวจากนิสิตรุ่นพี่และรุ่นน้องทั้งในระดับ
ปริญญาตรี โท และเอก 
     3. นิสิตในภาควิชามีความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณาจารย์ นิสิตรุ่นพี่ รุ่นน้องทุกระดับและทุกช้ันปีท่ีเข้าร่วมกิจกรรม    
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โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ 

 
1. รหัสโครงการ NU-มน-02-056    ชื่อโครงการ (ระดับ 2)    โครงการพัฒนานิสิตด้านวิชาการและทักษะการเรียนรู้ 

ชื่อโครงการ (ระดับ 3)    โครงการพัฒนาหัวข้อวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา 
2.  ความสอดคล้องกับพันธกิจ 
      การผลิตบณัฑติ (หลัก)        การวิจัย 
     การบริการวิชาการแก่สังคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
     การบริหารจัดการ(ในกรณีโครงการดังกลา่วไมส่อดคล้องกับพันธกิจ 1-4)  
3.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ 

3.1 แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ 
 3.1.1 ความสอดคล้องกับเป้าหมายรวมของยุทธศาสตร์ชาติ 
   ประเทศชาติมีความมั่นคง ประชาชนมีความสุข 
   มีการยกระดับศักยภาพในหลากหลายมิตเิพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง 
   มีการพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ 
   มีการสรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
   มีการสรา้งการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   มีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม 
 3.1.2 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องโดยตรง (เลือกได้เพียง 1 ด้าน) 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพมนุษย์   
   เป้าหมาย........3.1.1.....ประเด็น......3..2.4.....ประเด็นการด าเนินการที่ส าคัญ............. 
 3.1.3 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องในระดับรอง (เลือกได้มากกว่า 1 ด้าน) 
   ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนษุย์   
   เป้าหมาย.......3.1.1......ประเด็น......3.2.3.3.....ประเด็นการด าเนินการที่ส าคญั............. 

3.2 แผนระดับที่ 2  
 3.2.1 แผนการปฏิรูประดับประเทศ 11 ด้าน 
   5) แผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ เปา้หมายรวม.................................................................................. 
    เรื่องและประเด็นการปฏริูป..อุตสาหกรรมทางการศึกษา..เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์...1... 
    ขั้นตอนการด าเนินงาน...............2................เป้าหมาย.................1................ขั้นตอน..........1.2.2.3........................ 
 3.2.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
   เป้าหมายรวม.............1.................... 
   ยุทธศาสตร์ที่.........1........เป้าหมาย..........1.1.3............แนวทางการพัฒนา........1.2.2............ 
 3.2.3 แผนความมั่นคงแห่งชาติ 
   แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ.............. เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์.....................กลยทุธ์..................... 

3.3 แผนระดับที่ 3 (หากระบุได้)  
    ตามมติ ครม.วันท่ี 4 ธันวาคม 2560 .................................................................. 

    3.4 ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 
   นโยบายการศึกษาและเรียนรู้ การท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 
 3.5 นโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) 
   นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ  
   แผนกลยุทธ์ดา้นการผลติบัณฑติ  กลยุทธ์ที่......2..... (หลัก) 



    3.6 ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564)  
   นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ  
   แผนกลยุทธ์ดา้นการผลติบัณฑติ  กลยุทธ์ที่...1.2....... 
    3.7 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน  
 นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 1 กลยุทธ์ที ่1 มาตรการที ่1 

    3.8 อัตลักษณ์นิสิต 5 ก** (บังคับกรอก ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 กรณีที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์บัณฑิต) 
         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 

 

     3.9 คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ  
         ไม่มี            
3.10 บริการวิชาการ (กรณีโครงการที่ด าเนินงานตามพันธกิจที่ 3 ด้านบริการวิชาการ) ** 

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

4.2 ภายใต้แผนงาน............................................................................................................................................. 
4.3 ลักษณะโครงการ     โครงการที่ใช้งบประมาณ   โครงการทีไ่ม่ใช้งบประมาณ 
4.4 วิธีการด าเนินงาน    ด าเนนิการเอง     จัดจ้าง 
4.5 รหัส GFMIS ของโครงการ(ถ้ามี) – ไมม่ี - 

5.  ผู้รับผิดชอบ  
 5.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ   หลักสตูรศลิปศาสตรมหาบณัฑิต / ดุษฏีบัณฑติ สาขาวิชาภาษไทย  
    ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร ์   

5.2 ผู้รับผิดชอบ     รศ.ดร.ธัญญา สังขพันธานนท ์ โทร 2087 
   รศ.ดร.กาญจนา วิชญาปกรณ ์ โทร 2087 
   รศ.ดร.สภุาพร คงศิรริัตน ์  โทร 2087   
5.3 ผู้ประสานงาน   นางสาวอรนุช  ช่ืนจันทร์เกิด  โทร  2049 
5.4 ผู้รายงานผล  รศ.ดร.ธัญญา สังขพันธานนท ์ โทร 2087 
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 6. หลักการและเหตุผล 
    ปัจจุบัน ภาควิชาภาษาไทย มพีันธกิจในการจัดการเรียนการสอนระดับบณัฑติศึกษา ซึ่งไดผ้ลติบณัฑิตสู่สังคมอย่างต่อเนื่องเป็นประจ า
ทุกปี  โดยนิสิตทุกคนไดผ้่านกระบวนการเรียนรู้ ภายในห้องเรียนโดยคณาจารยผ์ู้เชี่ยวชาญในแตล่ะด้านแล้วก็ตาม แต่การได้รับความรู้ 
มุมมอง หรือเจตคติจากนักวิชาการภายนอกคณะ ก็เป็นสิ่งที่มีความจ าเป็นยิ่ง ทั้งนี้เพื่อให้นิสิตระดับบณัฑิตศึกษาไดม้ีโลกทัศน์ท่ีกว้างขึ้น 
อันจะส่งผลต่อการพัฒนาหัวข้อวิทยานิพนธ์ และ/หรือการเขยีนวิทยานิพนธ์ต่อไป   
    ดังนั้น ภาควิชาภาษาไทย จึงจดัโครงการพัฒนาหัวข้อวิทยานิพนธ์ระดับบณัฑิตศึกษา เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นิสิตของภาควิชา
ภาษาไทย  ได้ความรู้จากการจัดสอบวิทยานิพนธ์เป็นการส่งเสรมิการศึกษาในรายวิชาขยายวงกว้างขึ้น 
7. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้นิสิตบัณฑติศึกษาได้แนวคิดในการพัฒนาหัวข้อวิทยานิพนธ์ และ/หรือวิทยานิพนธ์ 
8.  เป้าหมายของโครงการ 
     8.1 เป้าหมายการด าเนินงาน 
เชิงผลผลิต(Output) 1. นิสิตได้รับความรู้ มีมมุมองโลกทัศน์กว้างขึ้นในการพัฒนาหัวข้อวิทยานิพนธ์ 
เชิงผลลัพธ์(Outcome) 1. นิสิตสามารถท าวิทยานิพนธ์ได ้

 

     8.2. กลุม่เป้าหมาย 
เป้าหมาย จ านวน หน่วยนับ 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 20 คน 
บุคลากรสายวิชาการ 15 คน 
นิสิต/บณัฑติ 5 คน 

 

8.3 กิจกรรม/เนื้อหาท่ี/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนินการ (รายกิจกรรม) 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (บาท) 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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. จัดประชมุมอบหมายการด าเนนิงาน 

                          

ขั้นด าเนินการ (D) 
1. ขออนุมตัิด าเนินโครงการ 
2. ด าเนนิโครงการ 

 
 

30,000 

 
 
 

 
 

30,000 
          

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. สรุปผลการด าเนินโครงการ และ
จัดท ารายงานส่งผลประเมนิตอ่คณะฯ 

             

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)  
1. น าผลการประเมนิมาพัฒนา แก้ไข
ปัญหา และน าไปปรับใช้ในการ
ปฏบัิติงานในครั้งตอ่ๆ ไป 

             

รวม 30,000  30,000    
  

9. งบประมาณด าเนินการ  
    9.1 แหล่งงบประมาณ 
       งบประมาณรายได้คณะ จ านวน 30,000 บาท  
กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานจัดการศึกษาสาขามนุษยศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาไทย ภาควิชาภาษาไทย หมวดเงินอุดหนุน โครงการสนับสนุนการผลิตบัณฑิต โครงการพัฒนานิสิตด้านวิชาการและทักษะการเรียนรู้ 
โครงการพัฒนาหัวข้อวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา (Nu-มน-02-056) 
     9.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 

1. ค่าตอบแทนวิทยากร     6,000   บาท 
2. ค่าเดินทางวิทยากร     6,500   บาท 



3. ค่าที่พักวิทยากร                 1,600   บาท 
4. ค่าเลี้ยงรับรองวิทยากร                1,500   บาท 
5. ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม                13,200   บาท 
6. ค่าวัสด ุ           500   บาท 
7. ค่าถ่ายเอกสาร           700   บาท         

 รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น           30,000  บาท 
หมายเหตุ  ขอถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ  

10. วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 
ล าดับ รายการ กิจกรรมที่ 1 
10.1. วัน เวลา ในการจัดกิจกรรม ระหว่างเดือนตุลาคม 2561  -  กันยายน 2562 
10.2 สถานท่ีจัดกิจกรรม ณ อาคารคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  

 

11. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPIs) 

ประเภท 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ (KPI) 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมที่ 4 
 คุณภาพ - ผู้เข้าร่วมโครงการประเมินความพึงพอใจไม่ต่ ากว่า 3.51 

- ผู้เข้าร่วมโครงการได้ความรู้ที่จะน าไปพัฒนาการเรียนตาม
ระดับที ่ศึกษาเพิ่มมากขึ้น (3.51) 

   

 

12. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 สกอ.    ตัวช้ีวัดที ่3.2   สงป.   ตัวช้ีวัดที่.................  EdPEx หมวดที่........ 
 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.................  สมศ.   ตัวช้ีวัดที ่……………  

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1.  นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาในภาควิชาภาษาไทย ได้ความรู้เพิ่มเติมจากวิทยากรภายนอก นอกจาการได้ความรู้จากการเรยีนการสอน

ในรายวิชาต่าง ๆ 
2.  นิสิตบัณฑติศึกษาได้แนวคิดในพัฒนาหัวข้อวิทยานิพนธ์ และ/หรอืวิทยานิพนธ์ 
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โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ 

 
1. รหัสโครงการ NU-มน-02-057    ชื่อโครงการ (ระดับ 2)    โครงการพัฒนานิสิตด้านวิชาการและทักษะการเรียนรู้ 

ชื่อโครงการ (ระดับ 3)    โครงการบริหารจัดการหลักสูตรปริญญาโท-เอก 
2.  ความสอดคล้องกับพันธกิจ 
      การผลิตบณัฑติ (หลัก)        การวิจัย 
     การบริการวิชาการแก่สังคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
     การบริหารจัดการ(ในกรณีโครงการดังกลา่วไมส่อดคล้องกับพันธกิจ 1-4)  
3.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ 

3.1 แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ 
 3.1.1 ความสอดคล้องกับเป้าหมายรวมของยุทธศาสตร์ชาติ 
   ประเทศชาติมีความมั่นคง ประชาชนมีความสุข 
   มีการยกระดับศักยภาพในหลากหลายมิตเิพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง 
    มีการพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ 
   มีการสรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
   มีการสรา้งการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   มีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม 
 3.1.2 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องโดยตรง (เลือกได้เพียง 1 ด้าน) 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพมนุษย์   
   เป้าหมาย.....3.1.1........ประเด็น......3.2.2.2.....ประเด็นการด าเนินการที่ส าคญั............. 
 

 3.1.3 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องในระดับรอง (เลือกได้มากกว่า 1 ด้าน) 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
 

  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนษุย์   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 

3.2 แผนระดับที่ 2  
 3.2.1 แผนการปฏิรูประดับประเทศ 11 ด้าน 
   5) แผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ เปา้หมายรวม.................................................................................. 
    เรื่องและประเด็นการปฏริูป..อุตสาหกรรมการศึกษา..เป้าหมายหรอืผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธ์ิ....1/2... 
    ขั้นตอนการด าเนินงาน..............1.....................เป้าหมาย..........1............ขั้นตอน..........1.1.1........................ 
 



 3.2.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
   เป้าหมายรวม...........1...................... 
   ยุทธศาสตร์ที่........1.........เป้าหมาย............1.1.3..........แนวทางการพัฒนา.........1.2.1........... 
 3.2.3 แผนความมั่นคงแห่งชาติ 
   แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ.............. เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์.....................กลยทุธ์..................... 

3.3 แผนระดับที ่3 (หากระบุได้)  
    ตามมติ ครม.วันท่ี 4 ธันวาคม 2560 .................................................................. 

    3.4 ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 
   นโยบายการศึกษาและเรียนรู้ การท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 
 3.5 นโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) 
   นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ  
   แผนกลยุทธ์ดา้นการผลติบัณฑติ  กลยุทธ์ที่.....2...... (หลัก) 
    3.6 นโยบายการบริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร (พ.ศ.2561-2565) โดย ศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา เงารังษี 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบณัฑิตให้มีคณุภาพ และสอดคล้องกบัความต้องการของประเทศเพื่อสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขัน กลยุทธ์ที่.......1.....แนวทางการขับเคลื่อนที่.............1.1.1.........ตัวช้ีวดัที่.............. 

    3.7 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน  
 นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 1 กลยุทธ์ที ่1 มาตรการที ่1 

3.8 อัตลักษณ์นสิิต 5 ก** (บังคับกรอก ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 กรณีที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์บัณฑิต) 
         ไม่มี 
    3.9 คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ  
         ไม่มี            
    3.10 บริการวิชาการ (กรณีโครงการที่ด าเนินงานตามพันธกจิที่ 3 ด้านบริการวิชาการ) ** 
         ไม่มี 
4.  ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 4.1 ลักษณะการด าเนินงาน   โครงการ     การด าเนินงาน 

4.2 ภายใต้แผนงาน............................................................................................................................................. 
4.3 ลักษณะโครงการ     โครงการที่ใช้งบประมาณ   โครงการทีไ่ม่ใช้งบประมาณ 
4.4 วิธีการด าเนินงาน    ด าเนนิการเอง     จัดจ้าง 
4.5 รหัส GFMIS ของโครงการ(ถ้ามี) – ไมม่ี - 

5.  ผู้รับผิดชอบ  
 5.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ   หลักสตูรศลิปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาภาษไทย ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร ์ 

5.2 ผู้รับผิดชอบ     ดร.สุวรรณี ทองรอด  โทร 2087 
5.3 ผู้ประสานงาน   นางสาวอรนุช  ช่ืนจันทร์เกิด  โทร 2049 
5.4 ผู้รายงานผล  ดร.สุวรรณี ทองรอด  โทร 2087 

 6. หลักการและเหตุผล 
คณะมนุษยศาสตร์ มีหน้าที่ในการผลิตนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัย สนองความต้องการของ

ประชาชน และสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ อีกทั้งยังสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล คือ การกระจายโอกาสทาง
การศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ จึงได้ด าเนินการจัดท าโครงการปริญญาโท และปริญญาเอก ที่จัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 
รวมทั้งสนับสนุนกิจกรรมด้านต่าง ๆ ของนิสิต ทั้งในระดับคณะฯ และระดับมหาวิทยาลัย เพื่อมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพน าความรู้ใน
ระดับที่สูงขึ้นไปพัฒนาประเทศชาติต่อไป 
7. วัตถุประสงค์ 



1. เพื่อจดัการเรียนการสอนหลักสตูรระดับบณัฑิตศึกษา 
8.  เป้าหมายของโครงการ 
     8.1 เป้าหมายการด าเนินงาน 

เชิงผลผลิต(Output) 1. มกีารจัดการเรยีนการสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
เชิงผลลัพธ์(Outcome) 1. นิสิตระดับบณัฑิตศึกษามีความรู้ และทักษะเป็นไปตามมาตรฐานหลักสตูร 

 

     8.2. กลุม่เป้าหมาย 
เป้าหมาย จ านวน หน่วยนับ 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 20 คน 
บุคลากรสายวิชาการ 15 คน 
นิสิต/บณัฑติ 5 คน 

 
 

 8.3 กิจกรรม/เนื้อหาท่ี/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนินการ (รายกิจกรรม) 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (บาท) 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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. จัดประชมุมอบหมายการ
ด าเนนิงาน 

                          

ขั้นด าเนินการ (D) 
1. ขออนุมตัิด าเนินโครงการ 
2. ด าเนนิโครงการ 

 

 
149,100 

 

 
12,425 

 

 
12,425 

 

 
12,425 

 
 

12,425 

 

 
12,425 

 
 

12,425 

 
 

12,425 

 

 
12,425 

 

 
12,425 

 

 
12,425 

 

 
12,425 

 

 
12,425 

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. สรุปผลการด าเนิน
โครงการ และจัดท ารายงาน
ส่งผลประเมินตอ่คณะฯ 

             

ขั้นปรับปรุงตามผลการ
ประเมิน (A)  
1. น าผลการประเมนิมา
พัฒนา แก้ไขปัญหา และ
น าไปปรับใช้ในการ
ปฎิบัติงานในครั้งตอ่ๆไป 

             

รวม  149,100  37,275 37,275 37,275 37,275 
  

9. งบประมาณด าเนินการ  
    9.1 แหล่งงบประมาณ 
       งบประมาณรายได้คณะ จ านวน 149,100 บาท  
กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานจัดการศึกษาสาขามนุษยศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาไทย ภาควิชาภาษาไทย หมวดเงินอุดหนุน โครงการสนับสนุนการผลิตบัณฑิต โครงการพัฒนานิสิตด้านวิชาการและทักษะการเรียนรู้ 
โครงการบริหารจัดการหลักสูตรปริญญาโท-เอก (Nu-มน-02-057) 
    9.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 

ล าดับ รายการ จ านวน (บาท) 
1 ค่าการจัดการเรียนการสอน การสอบ การปฏิบัติงาน   70,000 
2 ค่าเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 8,000 
3 ค่าตอบแทนการพิจารณาโครงรา่งวิทยานิพนธ์ การสอบวิทยานิพนธ ์อาจารย์ที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ,์ ค่าเดินทาง ค่าท่ีพัก คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ ์
30,000 

4 โครงการปฐมนิเทศนิสติระดับบณัฑิตศึกษา 5,000 



5 ค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษา,การจัดประชุมให้ค าปรึกษาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 27,000 
6 ค่าตอบแทนกรรมการสอบสัมภาษณ์ประมวลความรู้ 9,100 

 รวมเป็นจ านวน 149,100 
หมายเหตุ  ขอถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ  

10.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 
ล าดับ รายการ กิจกรรม 
10.1. วัน เวลา ในการจัดกิจกรรม วันท่ี 1 ตุลาคม 2561  -  วันท่ี 30 กันยายน 2562 
10.2 สถานท่ีจัดกิจกรรม คณะมนุษยศาสตร์ 

 

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

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมที่ 4 
 ปริมาณ -  ร้อยละ 100 ของรายวิชา มีการจัดการเรียนการสอนระดับ

ปริญญาโท และปริญญาเอกตามตารางสอน 
   

 
12. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 

 สกอ.    ตัวช้ีวัดที ่1.1   สงป.   ตัวช้ีวัดที่.................  EdPEx หมวดที่........ 
 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.................  สมศ.   ตัวช้ีวัดที ่……………  

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
     1. มีการจัดการเรยีนการสอนระดับบณัฑติศึกษา ตามโครงสร้างของหลักสูตร 
 
 

หน้าที่ 235 



 
 

โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ภาควิชาภาษาศาสตร์ คติชนวิทยา ปรัชญาและศาสนา คณะมนษุยศาสตร์ 

 
1. รหัสโครงการ  Nu-มน-03-058 ชื่อโครงการ (ระดับ 2)  โครงการกิจกรรมเพื่อพัฒนารายวิชาภาษาเวียดนาม 

ชื่อโครงการ (ระดับ 3)  โครงการกิจกรรมเพื่อพัฒนารายวิชาภาษาเวียดนาม 
 

2.  ความสอดคล้องกับพันธกิจ 
     การผลิตบัณฑติ         การวิจัย 
     การบริการวิชาการแก่สังคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
     การบริหารจัดการ(ในกรณีโครงการดังกลา่วไมส่อดคล้องกับพันธกิจ 1-4) (หลัก) 
3.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ 

3.1 แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ 
 3.1.1 ความสอดคล้องกับเป้าหมายรวมของยุทธศาสตร์ชาติ 
   ประเทศชาติมีความมั่นคง ประชาชนมีความสุข 
   มีการยกระดับศักยภาพในหลากหลายมิตเิพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง 
   มีการพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ 
   มีการสรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
   มีการสรา้งการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   มีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม 
 3.1.2 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องโดยตรง (เลือกได้เพียง 1 ด้าน) 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพมนุษย์   
   เป้าหมาย.......3.1.....ประเด็น......3.2.2.....ประเด็นการด าเนินการที่ส าคัญ............. 
 3.1.3 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องในระดับรอง (เลือกได้มากกว่า 1 ด้าน) 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนษุย์   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
 

3.2 แผนระดับที่ 2  
 3.2.1 แผนการปฏิรูประดับประเทศ 11 ด้าน 
   5) แผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ เปา้หมายรวม.................................................................................. 
    เรื่องและประเด็นการปฏริูป..อุตสาหกรรมการศึกษา..เป้าหมายหรอืผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ.์...1/2..... 
    ขั้นตอนการด าเนินงาน.....................1..............เป้าหมาย................1.1.1.................ขัน้ตอน.................................. 
 3.2.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
   เป้าหมายรวม..............1................... 



 
 

   ยุทธศาสตร์ที่.......1..........เป้าหมาย..........1.1.2............แนวทางการพัฒนา........1.2.2........... 
  

 3.2.3 แผนความมั่นคงแห่งชาติ 
   แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ.............. เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์.....................กลยทุธ์..................... 

3.3 แผนระดับที่ 3 (หากระบุได้)  
    ตามมติ ครม.วันท่ี 4 ธันวาคม 2560 .................................................................. 

    3.4 ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 
   นโยบายการศึกษาและเรียนรู้ การท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 
 3.5 นโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) 
   นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ  
   แผนกลยุทธ์ดา้นการผลติบัณฑติ  กลยุทธ์ที่......3..... (หลัก) 
       3.6 นโยบายการบริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร (พ.ศ.2561-2565) โดย ศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา เงารังษี 

   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบณัฑิตใหม้ีคุณภาพ และสอดคล้องกับความต้องการของประเทศเพื่อสร้างขีดความสามารถใน
การแข่งขัน กลยุทธ์ที่......1.4......แนวทางการขบัเคลื่อนที่.........1.4.1.............ตัวช้ีวดัที่.............. 
3.7 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน  

   นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่........3.....กลยุทธ์ที่.......1....... มาตรการที.่......2.........  
3.8 อัตลักษณ์นสิิต 5 ก** (บังคับกรอก ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 กรณีที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์บัณฑิต) 
  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  มีความคิดรเิริม่สร้างสรรค ์
 ใฝ่เรียนรู ้
 ทัศนคติเชิงบวก 
 ผลงานนวัตกรรม 

 เก่งครองชีวิต  มีพฤติกรรมที่ดีในการเรยีน 
 มีพฤติกรรมทีด่ีในการใช้ชีวิต (ปลอดอบายมุข) 

 เก่งพิชิตปัญหา  มีความสามารถในการแก้ปญัหาส่วนตัว 
 มีความสามารถในการแก้ปญัหาการงาน 

 

3.9 คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
         ไม่ม ี
     3.10 บริการวิชาการ  
         ไม่ม ี
4.  ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 4.1 ลักษณะการด าเนินงาน   โครงการ     การด าเนินงาน 

4.2 ภายใต้แผนงาน............................................................................................................................................. 
4.3 ลักษณะโครงการ     โครงการที่ใช้งบประมาณ   โครงการทีไ่ม่ใช้งบประมาณ 
4.4 วิธีการด าเนินงาน    ด าเนนิการเอง     จัดจ้าง 



 
 

4.5 รหัส GFMIS ของโครงการ(ถ้ามี) – ไมม่ี - 
5.  ผู้รับผิดชอบ  

5.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ   ภาควิชาภาษาศาสตร์ คติชนวิทยา ปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร ์  
5.2 ผู้รับผิดชอบ     อาจารย์ธนัฏฐา จันทร์เตม็  โทร  2149 
5.3 ผู้ประสานงาน   นางสาวศิวพร สุขสวัสดิ ์  โทร  2054 
5.4 ผู้รายงานผล  อาจารย์ธนัฏฐา จันทร์เตม็  โทร  2149 

 6. หลักการและเหตุผล 
 การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีให้มีคุณภาพนั้น นอกจากการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่หลักสูตร
ก าหนดแล้ว หลักสูตรจ าเป็นต้องอาศัยกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ และกิจกรรมในการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพื่อ
พัฒนาให้นิสิตมีความรู้ความสามารถตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามระดับคุณวุฒิ 
 รายวิชาภาษาเวียดนามซึ่งมีสถานะเป็นรายวิชาโทและวิชาเลือกเสรีของหลักสูตรปริญญาตรี ตระหนักถึงภาระรับผิดชอบในการ
มีส่วนร่วมในการพัฒนานิสิตจึงได้จัดโครงการเพื่อพัฒนานิสิตให้มีความรู้ ความสามารถ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามระดับ
คุณวุฒิปริญญาตรี 
7. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อพัฒนานิสิตให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 และมีความรู้ความสามารถตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตาม
ระดับคณุวุฒิปรญิญาตร ี
8.  เป้าหมายของโครงการ 
     8.1 เป้าหมายการด าเนินงาน 
เชิงผลผลิต(Output) 1. นิสิตมีความรู้และทักษะทางวิชาการเพิ่มขึ้น 
เชิงผลลัพธ์(Outcome) 1. นิสิตมีคณุลักษณะบณัฑิตที่พึงประสงค ์

 

     8.2. กลุม่เป้าหมาย 
เป้าหมาย จ านวน หน่วยนับ 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 30 คน 
บุคลากรสายวิชาการ 2 คน 
นิสิต 28 คน 

 

8.3 กิจกรรม/เนื้อหาท่ี/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนินการ (รายกิจกรรม) 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (บาท) 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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. จัดประชมุมอบหมายการด าเนนิงาน 

                          

ขั้นด าเนินการ (D) 
1. ขออนุมตัิด าเนินโครงการ 
2. ด าเนนิโครงการ 

 
 

5,000 
  

 
 

2,500 
  

 
 

2,500 
  

 
 
 

   

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. สรุปผลการด าเนินโครงการ และ
จัดท ารายงานส่งผลประเมนิตอ่คณะฯ 

             

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)  
1. น าผลการประเมนิมาพัฒนา แก้ไข
ปัญหา และน าไปปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานในครั้งตอ่ๆไป 

             

รวม  5,000 2,500 2,500   
 
 
 
 



 
 

9. งบประมาณด าเนินการ  
    9.1 แหล่งงบประมาณ 
     งบประมาณรายได้คณะ จ านวน  5,000 บาท   
กองทุนกิจการนิสิต  แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา  งานสนับสนุนการจัดการศึกษา ภาควิชาภาษาศาสตร์ หมวดเงินอุดหนุน โครงการ
กิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต โครงการส่งเสริมด้านวิชาการและทักษะชีวิต โครงการกิจกรรมเพื่อพัฒนารายวิชาภาษาเวียดนาม (Nu-มน-03-
058) 
     9.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 

1. ค่าตอบแทนวิทยากร                3,000 บาท 
2. ค่าวัสดุโครงการ                   500 บาท 
3. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม       1,500 บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น               5,000     บาท 
หมายเหตุ  ขอถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ  

 

10. วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 
ล าดั
บ 

รายการ กิจกรรม 

10.1. วัน เวลา ในการจัดกิจกรรม ภาคเรยีนที่ 1/2561 หรือ ภาคเรยีนที่ 2/2561 
10.2 สถานท่ีจัดกิจกรรม คณะมนุษยศาสตร ์  
     

11. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPIs) 

ประเภท 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ (KPI) 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมที่ 4 
 ปริมาณ - มีผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 จากเปา้หมายที่

ก าหนด 
   

 คุณภาพ - นิสิตได้รับความรู้ หรือ ประโยชน์ หรือ พัฒนาทักษะ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 

   

 

12. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.................         สมศ.   ตัวช้ีวัดที่.................         
 สกอ.    ตัวช้ีวัดที่....5.1…….         สงป.   ตัวช้ีวัดที่................. 

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. นิสิตได้รับการพัฒนาทักษะภาษาเวียดนาม 
2. นิสิตได้รับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

  



 
 

โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ภาควิชาภาษาศาสตร์ คติชนวิทยา ปรัชญาและศาสนา คณะมนษุยศาสตร์ 

 
1.  รหัสโครงการ  NU-มน-03-059    ชื่อโครงการ (ระดับ 2)    โครงการส่งเสริมด้านวิชาการและทักษะชีวิต 

ชื่อโครงการ (ระดับ 3)    โครงการกิจกรรมเพื่อพัฒนารายวิชาภาษาอินโดนีเซีย 
2.  ความสอดคล้องกับพันธกิจ 
     การผลิตบัณฑติ         การวิจัย 
     การบริการวิชาการแก่สังคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
     การบริหารจัดการ(ในกรณีโครงการดังกลา่วไมส่อดคล้องกับพันธกิจ 1-4) (หลัก) 
3.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ 

3.1 แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ 
 3.1.1 ความสอดคล้องกับเป้าหมายรวมของยุทธศาสตร์ชาติ 
   ประเทศชาติมีความมั่นคง ประชาชนมีความสุข 
   มีการยกระดับศักยภาพในหลากหลายมิตเิพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง 
   มีการพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ 
   มีการสรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
   มีการสรา้งการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   มีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม 
 3.1.2 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องโดยตรง (เลือกได้เพียง 1 ด้าน) 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพมนุษย์   
   เป้าหมาย.......3.1.....ประเด็น......3.2.2.....ประเด็นการด าเนินการที่ส าคัญ............. 
 3.1.3 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องในระดับรอง (เลือกได้มากกว่า 1 ด้าน) 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนษุย์   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
 

3.2 แผนระดับที่ 2  
 3.2.1 แผนการปฏิรูประดับประเทศ 11 ด้าน 
   5) แผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ เปา้หมายรวม.................................................................................. 
    เรื่องและประเด็นการปฏริูป..อุตสาหกรรมการศึกษา..เป้าหมายหรอืผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธ์ิ....1/2..... 
    ขั้นตอนการด าเนินงาน.....................1..............เป้าหมาย................1.1.1.................ขัน้ตอน.................................. 
 3.2.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
   เป้าหมายรวม..............1................... 



 
 

   ยุทธศาสตร์ที่.......1..........เป้าหมาย..........1.1.2............แนวทางการพัฒนา........1.2.2........... 
  

 3.2.3 แผนความมั่นคงแห่งชาติ 
   แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ.............. เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์.....................กลยทุธ์..................... 

3.3 แผนระดับที่ 3 (หากระบุได้)  
    ตามมติ ครม.วันท่ี 4 ธันวาคม 2560 .................................................................. 

    3.4 ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 
   นโยบายการศึกษาและเรียนรู้ การท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 
 3.5 นโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) 
   นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ  
   แผนกลยุทธ์ดา้นการผลติบัณฑติ  กลยุทธ์ที่......3..... (หลัก) 
       3.6 นโยบายการบริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร (พ.ศ.2561-2565) โดย ศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา เงารังษี 

   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบณัฑิตใหม้ีคุณภาพ และสอดคล้องกับความต้องการของประเทศเพื่อสร้างขีดความสามารถใน
การแข่งขัน กลยุทธ์ที่......1.4......แนวทางการขบัเคลื่อนที่.........1.4.1.............ตัวช้ีวดัที่.............. 
3.7 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน  

   นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่........3.....กลยุทธ์ที่.......1....... มาตรการที.่......2......... 
3.8 อัตลักษณ์นสิิต 5 ก** (บังคับกรอก ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 กรณีที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์บัณฑิต) 
  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  มีความคิดรเิริม่สร้างสรรค ์
 ใฝ่เรียนรู ้
 ทัศนคติเชิงบวก 
ผลงานนวัตกรรม 

 เก่งครองชีวิต  มีพฤติกรรมที่ดีในการเรยีน 
มีพฤติกรรมทีด่ีในการใช้ชีวิต (ปลอดอบายมุข) 

 เก่งพิชิตปัญหา มีความสามารถในการแก้ปัญหาส่วนตัว 
 มีความสามารถในการแก้ปญัหาการงาน 

 

3.9 คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
         ไม่ม ี
     3.10 บริการวิชาการ  
         ไม่ม ี
4.  ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 4.1 ลักษณะการด าเนินงาน   โครงการ     การด าเนินงาน 

4.2 ภายใต้แผนงาน............................................................................................................................................. 
4.3 ลักษณะโครงการ     โครงการที่ใช้งบประมาณ   โครงการทีไ่ม่ใช้งบประมาณ 
4.4 วิธีการด าเนินงาน    ด าเนนิการเอง     จัดจ้าง 



 
 

4.5 รหัส GFMIS ของโครงการ(ถ้ามี) – ไมม่ี - 
5.  ผู้รับผิดชอบ  

5.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ   ภาควิชาภาษาศาสตร์ คติชนวิทยา ปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร ์  
5.2 ผู้รับผิดชอบ     Mr. Robertus Pujo Leksono  โทร  2149 
5.3 ผู้ประสานงาน   นางสาวศิวพร สุขสวัสดิ ์   โทร  2054 
5.4 ผู้รายงานผล  Mr. Robertus Pujo Leksono  โทร  2149 

 6. หลักการและเหตุผล 
 การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีให้มีคุณภาพนั้น นอกจากการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่หลักสูตร
ก าหนดแล้ว หลักสูตรจ าเป็นต้องอาศัยกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ และกิจกรรมในการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพื่อ
พัฒนาให้นิสิตมีความรู้ความสามารถตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามระดับคุณวุฒิ 
 รายวิชาภาษาอินโดนีเซียซึ่งมีสถานะเป็นรายวิชาโทและวิชาเลือกเสรีของหลักสูตรปริญญาตรี ตระหนักถึงภาระรับผิดชอบใน
การมีส่วนร่วมในการพัฒนานิสิตจึงได้จัดโครงการเพื่อพัฒนานิสิตให้มีความรู้ ความสามารถ และคุณลักษณะที่        พึงประสงค์ตาม
ระดับคุณวุฒิปริญญาตรี 
7. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อพัฒนานิสิตให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 และมีความรู้ความสามารถตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตาม
ระดับคณุวุฒิปรญิญาตรี  
8.  เป้าหมายของโครงการ 
     8.1 เป้าหมายการด าเนินงาน 
เชิงผลผลิต(Output) 1. นิสิตมีความรู้และทักษะทางวิชาการเพิ่มขึ้น 
เชิงผลลัพธ์(Outcome) 1. นิสิตมีคณุลักษณะบณัฑิตที่พึงประสงค ์

 

     8.2. กลุม่เป้าหมาย 
เป้าหมาย จ านวน หน่วยนับ 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 30 คน 
บุคลากรสายวิชาการ 2 คน 
นิสิต 28 คน 

 

 8.3 กิจกรรม/เนื้อหาท่ี/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนินการ (รายกิจกรรม) 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (บาท) 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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. จัดประชมุมอบหมายการด าเนนิงาน 

                          

ขั้นด าเนินการ (D) 
1. ขออนุมตัิด าเนินโครงการ 
2. ด าเนนิโครงการ 

 
 

5,000 
 

 
 

2,500 
  

 
 

2,500 
       

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. สรุปผลการด าเนินโครงการ และ
จัดท ารายงานส่งผลประเมนิตอ่คณะฯ 

             

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)  
1. น าผลการประเมนิมาพัฒนา แก้ไข
ปัญหา และน าไปปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานในครั้งตอ่ๆไป 

             

รวม  5,000 2,500 2,500   

 
 
 



 
 

9. งบประมาณด าเนินการ  
    9.1 แหล่งงบประมาณ 
     งบประมาณรายได้คณะ จ านวน  5,000 บาท   
กองทุนกิจการนิสิต แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุนการจัดการศึกษา ภาควิชาภาษาศาสตร์ หมวดเงินอุดหนุน โครงการ
กิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต โครงการส่งเสริมด้านวิชาการและทักษะชีวิต โครงการกิจกรรมเพื่อพัฒนารายวิชาภาษาอินโดนีเซีย (Nu-มน-03-
059) 
    9.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 

1. ค่าตอบแทนวิทยากร                 3,000 บาท 
2. ค่าวัสดุโครงการ                    500 บาท 
3. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม       1,500 บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                5,000   บาท 
หมายเหตุ  ขอถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ  

 

10. วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 
ล าดั
บ 

รายการ กิจกรรม 

10.1. วัน เวลา ในการจัดกิจกรรม ภาคเรยีนที่ 1/2561 หรือ ภาคเรยีนที่ 2/2561 
10.2 สถานท่ีจัดกิจกรรม คณะมนุษยศาสตร ์  

     

11. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPIs) 

ประเภท 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ (KPI) 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมที่ 4 
 ปริมาณ - มีผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 จากเปา้หมายที่ก าหนด    
 คุณภาพ - นิสิตได้รับความรู้ หรือ ประโยชน์ หรือ พัฒนาทักษะ ไม่น้อยกวา่

ร้อยละ 80 
   

 

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

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. นิสิตได้รับการพัฒนาทักษะภาษาอินโดนีเซีย 
2. นิสิตได้รับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

 

  



 
 

โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ภาควิชาภาษาศาสตร์ คติชนวิทยา ปรัชญาและศาสนา คณะมนษุยศาสตร์ 

 
1.  รหัสโครงการ  NU-มน-03-060    ชื่อโครงการ (ระดับ 2)    โครงการส่งเสริมด้านวิชาการและทักษะชีวิต 

ชื่อโครงการ (ระดับ 3)    โครงการกิจกรรมเพื่อพัฒนารายวิชาภาษาฮินดี 
2.  ความสอดคล้องกับพันธกิจ 
     การผลิตบัณฑติ         การวิจัย 
     การบริการวิชาการแก่สังคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
     การบริหารจัดการ(ในกรณีโครงการดังกลา่วไมส่อดคล้องกับพันธกิจ 1-4) (หลัก) 
3.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ 

3.1 แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ 
 3.1.1 ความสอดคล้องกับเป้าหมายรวมของยุทธศาสตร์ชาติ 
   ประเทศชาติมีความมั่นคง ประชาชนมีความสุข 
   มีการยกระดับศักยภาพในหลากหลายมิตเิพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง 
   มีการพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ 
   มีการสรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
   มีการสรา้งการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   มีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม 
 3.1.2 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องโดยตรง (เลือกได้เพียง 1 ด้าน) 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพมนุษย์   
   เป้าหมาย.......3.1.....ประเด็น......3.2.2.....ประเด็นการด าเนินการที่ส าคัญ............. 
 3.1.3 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องในระดับรอง (เลือกได้มากกว่า 1 ด้าน) 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนษุย์   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
 

3.2 แผนระดับที่ 2  
 3.2.1 แผนการปฏิรูประดับประเทศ 11 ด้าน 
   5) แผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ เปา้หมายรวม.................................................................................. 
    เรื่องและประเด็นการปฏริูป..อุตสาหกรรมการศึกษา..เป้าหมายหรอืผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธ์ิ....1/2..... 
    ขั้นตอนการด าเนินงาน.....................1..............เป้าหมาย................1.1.1.................ขัน้ตอน.................................. 
 3.2.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
   เป้าหมายรวม..............1................... 



 
 

   ยุทธศาสตร์ที่.......1..........เป้าหมาย..........1.1.2............แนวทางการพัฒนา........1.2.2........... 
  

 3.2.3 แผนความมั่นคงแห่งชาติ 
   แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ.............. เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์.....................กลยทุธ์..................... 

 3.3 แผนระดับที่ 3 (หากระบุได้)  
    ตามมติ ครม.วันท่ี 4 ธันวาคม 2560 .................................................................. 

      3.4 ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 
   นโยบายการศึกษาและเรียนรู้ การท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 
 3.5 นโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) 
   นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ  
   แผนกลยุทธ์ดา้นการผลติบัณฑติ  กลยุทธ์ที่......3..... (หลัก) 
       3.6 นโยบายการบริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร (พ.ศ.2561-2565) โดย ศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา เงารังษี 

   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบณัฑิตใหม้ีคุณภาพ และสอดคล้องกับความต้องการของประเทศเพื่อสร้างขีดความสามารถใน
การแข่งขัน กลยุทธ์ที่......1.4......แนวทางการขบัเคลื่อนที่.........1.4.1.............ตัวช้ีวดัที่.............. 
3.7 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน  

   นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่........3.....กลยุทธ์ที่.......1....... มาตรการที.่......2......... 
3.8 อัตลักษณ์นสิิต 5 ก** (บังคับกรอก ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 กรณีที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์บัณฑิต) 
  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  มีความคิดรเิริม่สร้างสรรค ์
 ใฝ่เรียนรู ้
 ทัศนคติเชิงบวก 
ผลงานนวัตกรรม 

 เก่งครองชีวิต  มีพฤติกรรมที่ดีในการเรยีน 
มีพฤติกรรมทีด่ีในการใช้ชีวิต (ปลอดอบายมุข) 

 เก่งพิชิตปัญหา มีความสามารถในการแก้ปัญหาส่วนตัว 
 มีความสามารถในการแก้ปญัหาการงาน 

 

3.9 คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
         ไม่ม ี
     3.10 บริการวิชาการ  
         ไม่ม ี
4.  ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 4.1 ลักษณะการด าเนินงาน   โครงการ     การด าเนินงาน 

4.2 ภายใต้แผนงาน............................................................................................................................................. 
4.3 ลักษณะโครงการ     โครงการที่ใช้งบประมาณ   โครงการทีไ่ม่ใช้งบประมาณ 
4.4 วิธีการด าเนินงาน    ด าเนนิการเอง     จัดจ้าง 



 
 

4.5 รหัส GFMIS ของโครงการ(ถ้ามี) – ไมม่ี - 
5.  ผู้รับผิดชอบ  

5.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ   ภาควิชาภาษาศาสตร์ คติชนวิทยา ปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร ์
5.2 ผู้รับผิดชอบ     อาจารยส์ิรินทรญ์าดา พรตระกูลเสร ี  โทร  2115 
5.3 ผู้ประสานงาน   นางสาวศิวพร สุขสวัสดิ ์   โทร  2054 
5.4 ผู้รายงานผล  อาจารยส์ิรินทรญ์าดา พรตระกูลเสร ี  โทร  2115 

 6. หลักการและเหตุผล 
 การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีให้มีคุณภาพนั้น นอกจากการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่หลักสูตร
ก าหนดแล้ว หลักสูตรจ าเป็นต้องอาศัยกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ และกิจกรรมในการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพื่อ
พัฒนาให้นิสิตมีความรู้ความสามารถตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามระดับคุณวุฒิ 
 รายวิชาภาษาฮินดีซึ่งมีสถานะเป็นรายวิชาเลือกเสรีของหลักสูตรปริญญาตรี ตระหนักถึ งภาระรับผิดชอบในการมีส่วนร่วมใน
การพัฒนานิสิตจึงได้จัดโครงการเพื่อพัฒนานิสิตให้มีความรู้ ความสามารถ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามระดับคุณวุฒิปริญญาตรี 
7. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อพัฒนานิสิตให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 และมีความรู้ความสามารถตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตาม
ระดับคณุวุฒิปรญิญาตรี  
8.  เป้าหมายของโครงการ 
     8.1 เป้าหมายการด าเนินงาน 
เชิงผลผลิต(Output) 1. นิสิตมีความรู้และทักษะทางวิชาการเพิ่มขึ้น 
เชิงผลลัพธ์(Outcome) 1. นิสิตมีคณุลักษณะบณัฑิตที่พึงประสงค ์

 

     8.2. กลุม่เป้าหมาย 
เป้าหมาย จ านวน หน่วยนับ 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 30 คน 
บุคลากรสายวิชาการ 2 คน 
นิสิต 28 คน 

 

8.3 กิจกรรม/เนื้อหาท่ี/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนินการ (รายกิจกรรม) 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (บาท) 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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. จัดประชมุมอบหมายการด าเนนิงาน 

                          

ขั้นด าเนินการ (D) 
1. ขออนุมตัิด าเนินโครงการ 
2. ด าเนนิโครงการ 

 
 

5,000 
 

 
 

2,500 
  

 
 

2,500 
       

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. สรุปผลการด าเนินโครงการ และ
จัดท ารายงานส่งผลประเมนิตอ่คณะฯ 

             

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)  
1. น าผลการประเมนิมาพัฒนา แก้ไข
ปัญหา และน าไปปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานในครั้งตอ่ๆไป 

             

รวม  5,000 2,500 2,500   

 
 
9. งบประมาณด าเนินการ  



 
 

    9.1 แหล่งงบประมาณ 
     งบประมาณรายได้คณะ จ านวน  5,000 บาท   
กองทุนกิจการนิสิต แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุนการจัดการศึกษา ภาควิชาภาษาศาสตร์ หมวดเงินอุดหนุน โครงการ
กิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต โครงการส่งเสริมด้านวิชาการและทักษะชีวิต โครงการกิจกรรมเพื่อพัฒนารายวิชาภาษาฮินดี            (Nu-มน-
03-060) 
    9.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 

1. ค่าตอบแทนวิทยากร                3,000 บาท 
2. ค่าวัสดุโครงการ                    500 บาท 
3. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม       1,500 บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น               5,000     บาท 
หมายเหตุ  ขอถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ  

 

10. วัน เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 
ล าดั
บ 

รายการ กิจกรรม 

10.1. วัน เวลา ในการจัดกิจกรรม ภาคเรยีนที่ 1/2561 หรือ ภาคเรยีนที่ 2/2561 
10.2 สถานท่ีจัดกิจกรรม คณะมนุษยศาสตร ์  

 

11. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPIs) 

ประเภท 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ (KPI) 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมที่ 4 
 ปริมาณ - มีผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 จากเปา้หมายที่ก าหนด    
 คุณภาพ - นิสิตได้รับความรู้ หรือ ประโยชน์ หรอื พัฒนาทักษะ ไม่น้อยกวา่

ร้อยละ 80 
   

 

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

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. นิสิตได้รับการพัฒนาทักษะภาษาฮินดี 
2. นิสิตได้รับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

 

  



 
 

โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ภาควิชาภาษาศาสตร์ คติชนวิทยา ปรัชญาและศาสนา คณะมนษุยศาสตร์ 

 

1.  รหัสโครงการ  NU-มน-03-061    ชื่อโครงการ (ระดับ 2)   โครงการบริการวิชาการ   
ชื่อโครงการ (ระดับ 3)   โครงการบริการวิชาการสู่สังคม 

2.  ความสอดคล้องกับพันธกิจ 
 การผลติบัณฑิต (รอง)    การวิจัย 
 การบริการวิชาการแก่สังคม (หลัก)  การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 การบริหารจัดการ (ในกรณีโครงการดังกลา่วไมส่อดคล้องกับพันธกิจ 1-4) 

3.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ 
3.1 แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ 

 3.1.1 ความสอดคล้องกับเป้าหมายรวมของยุทธศาสตร์ชาติ 
   ประเทศชาติมีความมั่นคง ประชาชนมีความสุข 
   มีการยกระดับศักยภาพในหลากหลายมิตเิพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง 
    มีการพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ 
   มีการสรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
   มีการสรา้งการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   มีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม 
 

 3.1.2 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องโดยตรง (เลือกได้เพียง 1 ด้าน) 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพมนุษย์   
   เป้าหมาย.....3........ประเด็น......3.2.6.....ประเด็นการด าเนินการที่ส าคัญ............. 
 

 3.1.3 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องในระดับรอง (เลือกได้มากกว่า 1 ด้าน) 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
 

  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนษุย์   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
 

3.2 แผนระดับที่ 2  
 3.2.1 แผนการปฏิรูประดับประเทศ 11 ด้าน 
   9) แผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม เป้าหมายรวม...................3..................................................................... 
    เรื่องและประเด็นการปฏริูป..........4............เป้าหมาย................1........................กิจกรรม.........1...................... 
    เป้าหมาย.........มีกลไกบรูณาการ..........วิธีการ........1.4........ขัน้ตอน............กลไกและการปรับปรุงกลไก.......... 
 3.2.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 



 
 

   เป้าหมายรวม...........1...................... 
   ยุทธศาสตร์ที่........1.........เป้าหมาย...........1.1.2...........แนวทางการพัฒนา.........1.2.7.3........... 
  

 3.2.3 แผนความมั่นคงแห่งชาติ 
   แผนระดับชาติว่าด้วยความมัน่คงแห่งชาติ......1...... เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์......1.1.1.......กลยุทธ์.....1.2.3.......... 

 

3.3 แผนระดับที่ 3 (หากระบุได้)  
    ตามมติ ครม.วันท่ี 4 ธันวาคม 2560 .................................................................. 

 

    3.4 ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 
   นโยบายการศึกษาและเรียนรู้ การท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 
 3.5 นโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) 
   นโยบายที่ 3 ส่งเสรมิการใหบ้ริการทางวิชาการแก่สังคมให้กว้างขวางและทั่วถึง  
     แผนกลยุทธ์ดา้นการบริการวิชาการ กลยุทธ์ที่.......1.....หลัก.........รอง........... 
     แผนกลยุทธ์ดา้นการบริการสุขภาพ กลยุทธ์ที่ ............หลัก.........รอง........... 
    3.6 นโยบายการบริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร (พ.ศ.2561-2565) โดย ศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา เงารังษี 
          นโยบายที่ 3 ส่งเสริมการให้บริการทางวิชาการแกส่ังคมให้กว้างขวางและทั่วถึง  
     แผนกลยุทธ์ดา้นการบริการวิชาการ กลยุทธ์ที่......1/2...... 
     แผนกลยุทธ์ดา้นการบริการสุขภาพ กลยุทธ์ที่ ............ 
    3.7 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน  
 นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่........3.....กลยุทธ์ที่.......1....... มาตรการที.่......2.........  

3.8 อัตลักษณ์นสิิต 5 ก** (บังคับกรอก ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 กรณีที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์บัณฑิต) 
         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  มีความคิดรเิริม่สร้างสรรค ์
 ใฝ่เรียนรู ้
 ทัศนคติเชิงบวก 
ผลงานนวัตกรรม 

 เก่งครองชีวิต  มีพฤติกรรมที่ดีในการเรยีน 
มีพฤติกรรมทีด่ีในการใช้ชีวิต (ปลอดอบายมุข) 

 เก่งพิชิตปัญหา มีความสามารถในการแก้ปัญหาส่วนตัว 
 มีความสามารถในการแก้ปญัหาการงาน 

 

3.9 คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
         ไม่ม ี
    3.10 บริการวิชาการ (กรณีโครงการที่ด าเนินงานตามพันธกจิที่ 3 ด้านบริการวิชาการ) ** 
          มี   

หน้าที่ 245 



 
 

 3.10.1 เป้าหมายตัวช้ีวัด  
เป้าหมายตัวบ่งชี้ เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เชิงเวลา เชิงต้นทุน 

ผลลัพธ์ มีผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 ของเป้าหมายที่ตั้งไว ้
 

1. ผู้เข้าร่วมโครงการไดร้ับความรู้
เพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า 3.51  
2. ผู้เข้าร่วมมีความพึงพอใจจาก 
การเข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80  

  

ผลผลติ จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
เป้าหมายทีต่ั้งไว ้

1. ความรู้ที่ไดร้ับจากการเข้าร่วม
โครงการเพิม่ขึ้น ไม่น้อยกว่า 3.51 
2. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ ไม่น้อยกว่า 3.51  

  

 

3.10.2 การบูรณาการโครงการบริการวิชาการแก่สังคม เข้ากับการเรียนการสอนและการวิจัย 
 ร้อยละความพึงพอใจจากผลกระทบและความคุม้ค่าของการด าเนินโครงการ ............................................. 
 จ านวนหน่วยงานหรือชุมชนที่น าผลการด าเนินงานไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ........... หน่วยงานหรือชุมชน      ระบุช่ือ

หน่วยงานหรือชุมชน ........................................ 
3.10.3 การติดตามผลการประเมนิผลส าเร็จและการบรูณาการทางบริการวิชาการ 

 น าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารของคณะ เพื่อวางแผนปรับปรุงการบูรณาการด้านการบริการวิชาการแก่สังคม   
4.  ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 4.1 ลักษณะการด าเนินงาน   โครงการ     การด าเนินงาน 

4.2 ภายใต้แผนงาน............................................................................................................................................. 
4.3 ลักษณะโครงการ     โครงการที่ใช้งบประมาณ   โครงการทีไ่ม่ใช้งบประมาณ 
4.4 วิธีการด าเนินงาน   ด าเนนิการเอง     จัดจ้าง 
4.5 รหัส GFMIS ของโครงการ(ถ้ามี) – ไมม่ี - 

5. แผนการน าไปใช้ประโยชน์  
1. น าความรู้ความสามารถที่คณาจารย์และนิสติของภาควิชาฯ ไปบริการวิชาการฯ เพื่อการพัฒนาหนว่ยงานหรือชุมชนภายนอก

มหาวิทยาลยั 
2. หน่วยงานหรือชุมชนภายนอกมหาวิทยาลัยได้น าความรู้ทีไ่ด้รับไปใช้ หรือเผยแพร่ความรู้ต่อไป 

6.  ผู้รับผิดชอบ  
6.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ   หลักสตูรศลิปศาสตรมหาบณัฑิต และดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร ์
    ภาควิชาภาษาศาสตร์ คติชนวิทยา ปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร ์
6.2 ผู้รับผิดชอบ     หัวหน้าภาควิชาภาษาศาสตร ์   โทร. 2118 
6.3 ผู้ประสานงาน   นางสาวศิวพร สุขสวัสดิ์     โทร. 2054 
6.4 ผู้รายงานผล  หัวหน้าภาควิชาภาษาศาสตร ์   โทร. 2118   

7. หลักการและเหตุผล 
นโยบายของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้วางนโยบายให้การบริการทางวิชาการแก่สังคมเป็นภารกิจหลักอย่างหนึ่ง

ของสถาบันอุดมศึกษา สถาบันอุดมศึกษาต้องสามารถสนองความต้องการและเป็นที่พึ่งของชุมชน ภาครัฐ ภาคเอกชน หน่วยงาน
วิชาชีพ และสังคมได้อย่างมีคุณภาพตามศักยภาพและความพร้อมของสถาบัน โดยการให้บริการทางวิชาการในปัจจุบันต้องมีความ
เชื่อมโยงกับการเรียนการสอนและการวิจัย และต้องสามารถบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย
ได้อย่างเป็นรูปธรรม  

คณะกรรมการประจ าภาควิชาภาษาศาสตร์ จึงมีนโยบายให้จัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคมเพื่อสนองตอบต่อนโยบายของ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในอันที่จะน าความรู้ความสามารถที่คณาจารย์และนิสิตของภาควิชา ไปบริการวิชาการแก่
สังคมเพื่อการพัฒนาหน่วยงานหรือชุมชนภายนอกมหาวิทยาลัย 
8. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อสนองตอบความต้องการดา้นการเรยีนรู้และ/หรือเสริมสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน 



 
 

2. เพื่อส่งเสรมิและพัฒนาศักยภาพและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 แก่นิสิตปริญญาโทและปริญญาเอก 
9. เป้าหมายของโครงการ 
     9.1 เป้าหมายการด าเนินงาน 
เชิงผลผลิต(Output) 1. อาจารย์และนิสิตสามารถน าความรู้ไปบริการแก่ชุมชนได้ 

2. นิสิตมีความรู้และทักษะการเรียนรู้เพิ่มขึ้น 
เชิงผลลัพธ์(Outcome) 1. ชุมชนได้รับประโยชน์จาการใหบ้ริการวิชาการจากภาควิชา 

2. นิสิตมีคณุลักษณะบณัฑิตที่พึงประสงค ์
 

     9.2. กลุม่เป้าหมาย 
เป้าหมาย จ านวน หน่วยนับ 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 16 คน 
บุคลากรสายวิชาการ 1 คน 
นิสิต 6 คน 
บุคลากรจากหน่วยงานที่เข้ารับบรกิาร 10 คน 

 

9.3 กิจกรรม/เนื้อหาท่ี/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนินการ (รายกิจกรรม) 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (บาท) 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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. จัดประชมุมอบหมายการด าเนนิงาน 

                          

ขั้นด าเนินการ (D) 
1. ขออนุมตัิด าเนินโครงการ 
2. ด าเนนิโครงการ 

 
 

8,000 
 

 
 

4,000 
  

 
 

4,000 
       

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. สรุปผลการด าเนินโครงการ และ
จัดท ารายงานส่งผลประเมนิตอ่คณะฯ 

             

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)  
1. น าผลการประเมนิมาพัฒนา แก้ไข
ปัญหา และน าไปปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานในครั้งตอ่ๆไป 

             

รวม  8,000 4,000 4,000   
 

9. งบประมาณด าเนินการ  
    9.1 แหล่งงบประมาณ 
       งบประมาณรายได้คณะ จ านวน 8,000 บาท  
กองทุนบริการวิชาการ แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม งานบริการวิชาการแก่ชุมชน ภาควิชาภาษาศาสตร์ หมวดเงินอุดหนุน โครงการ
บริการวิชาการแก่สังคม โครงการบริการวิชาการ โครงการบริการวิชาการสู่สังคม (NU-มน-03-061) 
     9.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 

1. ค่าเช่าเหมารถพร้อมน้ ามันเช้ือเพลิง   6,000 บาท 
2.  ค่าอาหารว่าง     1,500 บาท 
3.  ค่าวัสดุโครงการ       500 บาท 
   รวม              8,000     บาท 

หมายเหตุ  ขอถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ  
10. วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 



 
 

ล าดั
บ 

รายการ กิจกรรม 

10.1. วัน เวลา ในการจัดกิจกรรม ภาคเรยีนที่ 1/2561 หรือ ภาคเรยีนที่ 2/2561 
10.2 สถานท่ีจัดกิจกรรม พื้นที่ต่าง ๆ ภายนอกมหาวิทยาลยันเรศวร 

 

11. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPIs) 

ประเภท 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ (KPI) 

กิจกรรมที่ 1  กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมที่ 4 
 ปริมาณ - มีกิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม 1 กิจกรรม/ปีการศึกษา    
 คุณภาพ - ผู้รับบริการ/หน่วยงานที่เข้ารับบริการวิชาการและวิชาชีพมี

ความพึงพอใจต่อประโยชน์จากการบริการร้อยละ 70 ข้ึนไป 
- ได้พัฒนาศักยภาพและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 แก่
นิสิตปรญิญาโทและปริญญาเอก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

   

 เวลา - ด าเนินโครงการไดต้ามแล้วเสร็จระยะเวลาที่ก าหนด    
 ต้นทุน - ใช้เงินงบประมาณตามที่ไดร้ับการจัดสรร    

 

12. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 สกอ.    ตัวช้ีวัดที ่5   สงป.   ตัวช้ีวัดที่.................  EdPEx หมวดที่........ 
 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.................  สมศ.   ตัวช้ีวัดที่.................  

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. หน่วยงานที่ได้รับการบริการวิชาการได้รับประโยชน์ (จดหมายขอบคุณ) 
2. นิสิตได้รับความรู้และประสบการณ์ที่เกีย่วข้องกับศาสตร์ของสาขาวิชาภาษาศาสตร ์

14.  แผนการน าไปใช้ประโยชน ์
1. น าความรู้ความสามารถที่คณาจารย์และนิสติของภาควิชาฯ ไปบริการวิชาการฯ เพื่อการพัฒนาหนว่ยงานหรือชุมชนภายนอก

มหาวิทยาลยั 
2. หน่วยงานหรือชุมชนภายนอกมหาวิทยาลัยได้น าความรู้ทีไ่ด้รับไปใช้ หรือเผยแพร่ความรู้ต่อไป 

  



 
 

โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ภาควิชาภาษาศาสตร์ คติชนวิทยา ปรัชญาและศาสนา คณะมนษุยศาสตร์ 

 

1.  รหัสโครงการ  NU-มน-03-062    ชื่อโครงการ (ระดับ 2)   โครงการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ชื่อโครงการ (ระดับ 3)   โครงการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

2.  ความสอดคล้องกับพันธกิจ 
 การผลติบัณฑิต (รอง)    การวิจัย 
การบริการวิชาการแก่สังคม  การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม (หลัก) 
 การบริหารจัดการ (ในกรณีโครงการดังกลา่วไมส่อดคล้องกับพันธกิจ 1-4) 

3.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ 
3.1 แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ 

 3.1.1 ความสอดคล้องกับเป้าหมายรวมของยุทธศาสตร์ชาติ 
   ประเทศชาติมีความมั่นคง ประชาชนมีความสุข 
   มีการยกระดับศักยภาพในหลากหลายมิตเิพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง 
   มีการพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ 
   มีการสรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
   มีการสรา้งการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   มีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม 
 

 3.1.2 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องโดยตรง (เลือกได้เพียง 1 ด้าน) 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพมนุษย์   
   เป้าหมาย.......3.1.1.....ประเด็น......3.2.1.....ประเด็นการด าเนินการที่ส าคัญ............. 
 

 3.1.3 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องในระดับรอง (เลือกได้มากกว่า 1 ด้าน) 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนษุย์   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
 

3.2 แผนระดับที่ 2  
 3.2.1 แผนการปฏิรูประดับประเทศ 11 ด้าน 
   9) แผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม เป้าหมายรวม.................3....................................................................... 
    เรื่องและประเด็นการปฏริูป.........4.............เป้าหมาย...................1.....................กิจกรรม........1....................... 
    เป้าหมาย..........มีกลไกบรูณาการ.........วิธีการ........1.4..........ขั้นตอน................กลไกและการปรับปรุงกลไก...................... 
  



 
 

 3.2.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
   เป้าหมายรวม...........1...................... 
   ยุทธศาสตร์ที่........1.........เป้าหมาย...........1.1.5...........แนวทางการพัฒนา........1.2.1............ 
  

 3.2.3 แผนความมั่นคงแห่งชาติ 
   แผนระดับชาติว่าด้วยความมัน่คงแห่งชาติ.....1..... เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์.......1.1.1........กลยุทธ์......1.2.5...... 

 

3.3 แผนระดับที่ 3 (หากระบุได้)  
    ตามมติ ครม.วันท่ี 4 ธันวาคม 2560 .................................................................. 

 

    3.4 ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 
   นโยบายการศึกษาและเรียนรู้ การท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 
 3.5 นโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) 
   นโยบายที่ 4 ส่งเสรมิการด าเนินงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม ให้กว้างขวาง แพร่หลาย และยั่งยืน   
     แผนกลยุทธ์ดา้นท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม กลยุทธ์ที่......2.....(หลัก) 
 3.6 นโยบายการบริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร (พ.ศ.2561-2565) โดย ศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา เงารังษี 
   ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสรมิการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม เพื่ออนุรักษ์ สืบสานและเชื่อมโยงกับประเพณีของท้องถิ่น 
  กลยุทธ์ที่.......4.2.....แนวทางการขบัเคลื่อน..........4.2.2............ตัวช้ีวดัที่.............. 

 3.7 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน (ถ้ามี) 
 นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่........3.....กลยุทธ์ที่.......1....... มาตรการที.่......2......... 
3.8 อัตลักษณ์นสิิต 5 ก** (บังคับกรอก ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 กรณีที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์บัณฑิต)  

         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  มีความคิดรเิริม่สร้างสรรค ์
 ใฝ่เรียนรู ้
 ทัศนคติเชิงบวก 
ผลงานนวัตกรรม 

 เก่งครองชีวิต  มีพฤติกรรมที่ดีในการเรยีน 
มีพฤติกรรมทีด่ีในการใช้ชีวิต (ปลอดอบายมุข) 

 เก่งพิชิตปัญหา มีความสามารถในการแก้ปัญหาส่วนตัว 
 มีความสามารถในการแก้ปญัหาการงาน 

       
     3.9 คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ  
          ไม่มี      
     3.10 การบริการวิชาการ 
          ไม่ม ี
4.  ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 



 
 

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

5.  ผู้รับผิดชอบ  
5.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ   หลักสตูรศลิปศาสตรมหาบณัฑิต และดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร ์
    ภาควิชาภาษาศาสตร์ คติชนวิทยา ปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์ 
5.2 ผู้รับผิดชอบ     หัวหน้าภาควิชาภาษาศาสตร ์   โทร. 2118 
5.3 ผู้ประสานงาน   นางสาวศิวพร สุขสวัสดิ์     โทร. 2054 
5.4 ผู้รายงานผล  หัวหน้าภาควิชาภาษาศาสตร ์   โทร. 2118   

6. หลักการและเหตุผล 
 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมถือเป็นพันธกิจส าคัญประการหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา  ภาควิชาภาษาศาสตร์ถือเป็น
หน่วยงานหนึ่งของสถาบันได้ตระหนักถึงความส าคัญของพันธกิจในด้านนี้ เนื่องจากธรรมชาติวิชาที่มีความเกี่ยวข้องกับภาษาและ
วัฒนธรรมโดยตรง และหน้าที่ในการพัฒนาศักยภาพของบัณฑิตที่ส่วนใหญ่มีเป้าหมายเพื่อเป็นอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาให้
สามารถน าองค์ความรู้ทางด้านภาษาศาสตร์ไปบูรณาการกับการท านุบ ารุงศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นในรูปแบบต่างๆ 
 

7. วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อท านุบ ารุงศิลปะ วัฒนธรรม และภูมปิัญญาท้องถิ่น ในรูปของการอนุรักษ์ สืบสาน เผยแพร่ศลิปะและวัฒนธรรม และ

ส่งเสริมภมูิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นรากฐานในการพัฒนาองค์ความรู้ใหด้ีขึ้น 
2. เพื่อส่งเสรมิและพัฒนาศักยภาพแก่นิสิตหลักสูตรปรญิญาโทและปริญญาเอกด้านคณุธรรมจริยธรรม ด้านความรู้ และด้าน

ทักษะทางปัญญา โดยสนับสนุนใหน้ิสิตน าความรู้ทางภาษาศาสตร์ไปใช้ในการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและภมูิปัญญาท้องถิ่นในรูป
ต่างๆ  

 

8.  เป้าหมายของโครงการ 
     8.1. เป้าหมายการด าเนินงาน 

เชิงผลผลิต(Output) 1. ภาควิชาฯ ได้น าความรู้ทางภาษาศาสตร์ไปใช้ประโยชน์ด้านท านบุ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
สืบสาน เผยแพรศ่ิลปะและวัฒนธรรม และส่งเสรมิภมูิปัญญาท้องถิ่น 
2. ภาควิชาฯ ไดร้่วมกันอนุรักษ์    

เชิงผลลัพธ์(Outcome) 1. เป็นการสืบสาน ด ารงไว้ซึ่งวัฒนธรรมและภมูิปัญญาของชาติ 
 

     8.2 กลุ่มเป้าหมาย (รายกิจกรรม) 
เป้าหมาย จ านวน หน่วยนับ 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 10 คน 
บุคลากรสายวิชาการ 1 คน 
นิสิต 9 คน 

 

     8.3. กิจกรรม/เนื้อหาท่ี/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนนิการ (รายกิจกรรม) 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (บาท) 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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. จัดประชุมมอบหมายการ
ด าเนินงาน 

             

ขั้นด าเนินการ (D)              



 
 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (บาท) 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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. ขออนุมัติด าเนินโครงการ 
2. ด าเนินโครงการ 

 
2,000 

 
 

 
 

 
2,000 

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. สรุปผลการด าเนินโครงการ และ
จัดท ารายงานส่งผลประเมินต่อ
คณะฯ 

             

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน 
(A)  
1. น าผลการประเมินมาพัฒนา 
แก้ไขปัญหา และน าไปปรับใช้ใน
การปฏิบัติงานในครั้งต่อๆไป 

             

รวม  2,000 - - 2,000  
 

9. งบประมาณด าเนินการ 
    9.1  แหล่งงบประมาณ 
       งบประมาณรายได้คณะ จ านวน 2,000 บาท  
กองทุนท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม แผนงานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม งานท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ภาควิชา
ภาษาศาสตร์ หมวดเงินอุดหนุน โครงการสนับสนุนด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม โครงการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม โครงการ
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม (NU-มน-03-062) 
    9.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 

1. ค่าเช่าเหมารถพร้อมน้ ามันเช้ือเพลิง   1,500 บาท 
2.  ค่าวัสดุโครงการ       500 บาท 
   รวม               2,000     บาท 

หมายเหตุ  ขอถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ  
 

10. วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 
10. วัน เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 

ล าดับ รายการ กิจกรรม 
10.1. วัน เวลา ในการจัดกิจกรรม ภาคเรยีนที่ 1/2561 หรือ ภาคเรยีนที่ 2/2561 
10.2 สถานท่ีจัดกิจกรรม พื้นที่ต่าง ๆ ภายนอกมหาวิทยาลยันเรศวร 

 

11. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPIs) 

ประเภท 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ (KPI) 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมที่ 4 
 ปริมาณ - มีกิจกรรมอนรุักษ์ สืบสาน เผยแพร่ศิลปะและ

วัฒนธรรม และส่งเสรมิภูมิปญัญาท้องถิ่น 
   

 คุณภาพ - น าความรู้ทางภาษาศาสตร์ไปใช้ในการท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรมและภมูิปัญญาท้องถิ่นในรูป
ต่างๆ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ข้ึนไป 
- ได้พัฒนาศักยภาพและทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 แก่นิสิตปริญญาโทและปรญิญา
เอก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

   



 
 

ประเภท 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ (KPI) 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมที่ 4 
 เวลา - ด าเนินโครงการไดต้ามแล้วเสร็จระยะเวลาที่

ก าหนด 
   

 ต้นทุน - ใช้เงินงบประมาณตามทีไ่ด้รบัการจัดสรร    
 
12. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 

 สกอ.    ตัวช้ีวัดที ่5.2   สงป.   ตัวช้ีวัดที่.................  EdPEx หมวดที่........ 
 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.................  สมศ.   ตัวช้ีวัดที่.................  

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ได้ท านุบ ารุงศลิปะ วัฒนธรรม และภมูิปัญญาท้องถิ่น ในรูปของการอนุรักษ์ สืบสาน เผยแพร่ศลิปะและวัฒนธรรม และ

ส่งเสริมภมูิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นรากฐานในการพัฒนาองค์ความรู้ใหด้ีขึ้น 
2. ได้ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพแก่นิสิตหลักสตูรปรญิญาโทและปริญญาเอกด้านคณุธรรมจริยธรรม ด้านความรู้ และด้าน

ทักษะทางปัญญา โดยสนับสนุนใหน้ิสิตน าความรู้ทางภาษาศาสตร์ไปใช้ในการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและภมูิปัญญาท้องถิ่นในรูป
ต่างๆ  
  

หน้าที่ 250 



 
 

โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ภาควิชาภาษาศาสตร์ คติชนวิทยา ปรัชญาและศาสนา คณะมนษุยศาสตร์ 

 
1. รหัสโครงการ  NU-มน-03-063   ชื่อโครงการ (ระดับ 2)  โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ชื่อโครงการ (ระดับ 3)  โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 
 

2.  ความสอดคล้องกับพันธกิจ 
     การผลติบัณฑติ (รอง)        การวิจัย 
     การบริการวิชาการแก่สังคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
      การบริหารจัดการ(ในกรณีโครงการดังกลา่วไมส่อดคล้องกับพันธกิจ 1-4) (หลัก) 
3.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ 

3.1 แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ 
 3.1.1 ความสอดคล้องกับเป้าหมายรวมของยุทธศาสตร์ชาติ 
   ประเทศชาติมีความมั่นคง ประชาชนมีความสุข 
   มีการยกระดับศักยภาพในหลากหลายมิตเิพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง 
   มีการพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ 
   มีการสรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
   มีการสรา้งการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   มีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม 
 

 3.1.2 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องโดยตรง (เลือกได้เพียง 1 ด้าน) 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพมนุษย์   
   เป้าหมาย.......3.1.2......ประเด็น......3.2.....ประเด็นการด าเนินการที่ส าคัญ......3.2.2.3....... 
 

 3.1.3 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องในระดับรอง (เลือกได้มากกว่า 1 ด้าน) 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนษุย์   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 

3.2 แผนระดับที่ 2  
 3.2.1 แผนการปฏิรูประดับประเทศ 11 ด้าน 
   2) แผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน เป้าหมายรวม.................................................... 
    ประเด็นการปฏริูป..............3...........เป้าหมายประเด็นการปฏิรูป............3.................กลยุทธ์..........4............... 
    แผนงานท่ี..............1............เป้าหมายแผนงาน...........1..........กิจกรรม.........2.......เป้าหมายกิจกรรม.....1........ 
 3.2.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 



 
 

   เป้าหมายรวม............6..................... 
   ยุทธศาสตร์ที่.........6........เป้าหมาย..........6.1.2............แนวทางการพัฒนา.........6.2.1.4........... 
 3.2.3 แผนความมั่นคงแห่งชาติ 
   แผนระดับชาติว่าด้วยความมัน่คงแห่งชาติ........4...... เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์..........4.1.........กลยุทธ์........4.2.2............. 

 

3.3 แผนระดับที่ 3 (หากระบุได้)  
    ตามมติ ครม.วันท่ี 4 ธันวาคม 2560 .................................................................. 

    3.4 ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 
   นโยบายการศึกษาและเรียนรู้ การท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 
 3.5 นโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) 
    นโยบายที่ 5 ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและปรับปรุงระบบการบริหารจดัการมหาวิทยาลัย ให้มีประสิทธิภาพ 
     แผนกลยุทธ์ดา้นบริหารจัดการ กลยุทธ์ที่......2......(หลัก) 
 3.6 นโยบายการบริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร (พ.ศ.2561-2565) โดย ศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา เงารังษี 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบรหิารจดัการเชิงบูรณาการเพื่อความเข้มแข็งและยั่งยืน 
  กลยุทธ์ท่ี......5.1......แนวทางการขบัเคลื่อน..........5.1.1............ตัวช้ีวดัที่............. 

 3.7 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน (ถ้ามี) 
 นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 6 กลยุทธ์ที ่1 มาตรการที ่2 

      3.8 อัตลักษณ์นิสิต 5 ก** (บังคับกรอก ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 กรณีที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์บัณฑิต) 
         ไม่มี 
      3.9 คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ  
         ไม่มี            

3.10 บริการวิชาการ (กรณีโครงการที่ด าเนินงานตามพันธกิจที่ 3 ด้านบริการวิชาการ) ** 
         ไม่มี 
4.  ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 4.1 ลักษณะการด าเนินงาน   โครงการ     การด าเนินงาน 

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

5.  ผู้รับผิดชอบ  
5.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ   หลักสตูรศลิปศาสตรมหาบณัฑิต และดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร ์
    ภาควิชาภาษาศาสตร์ คติชนวิทยา ปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร ์
5.2 ผู้รับผิดชอบ     ผศ.แก้วตา สาลโีภชน ์  โทร  2118 
5.3 ผู้ประสานงาน   นางสาววิไลพร  ชอบคุณ  โทร  2054 
5.4 ผู้รายงานผล  นางสาววิไลพร  ชอบคุณ  โทร  2006 

 6. หลักการและเหตุผล 
การประกันคุณภาพการศึกษาตามเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 

หมายถึง การพัฒนาคุณภาพของการบริหารจัดการและด าเนินกิจกรรมตามภารกิจของสถานศึกษาทุกระดับ เพื่อพัฒนาคุณภาพของ
ผู้เรียนอย่างต่อเนื่องและสร้างความมั่นใจให้ผู้รับบริการทางการศึกษา สถานศึกษาทุกแห่งจะต้องจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษา โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง มีการจัดท ารายงานประจ าปีท่ีเป็น
รายงานการประเมินคุณภาพภายในเสนอต่อสภาสถาบัน หน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาและเปิดเผยต่อ
สาธารณชน เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษาได้มีหน้าที่ 251 



 
 

การปรับปรุงมาอย่างต่อเนื่อง ตามระบบการพัฒนาของสถาบันการศึกษา ตามความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี สภาพสังคม 
เศรษฐกิจ ความรู้ และทักษะในอนาคตที่ตลาดแรงงานต้องการ และพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน 

และในปี พ.ศ.2557 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ปรับเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยแบ่ง 3 ระดับ 
ได้แก่ ระดับหลักสูตร ระดับคณะ/วิทยาลัย และระดับสถาบัน และในการประเมินระดับสถาบันมี รวมถึงการจัดท ารายงานการ
ประเมินตนเอง เพื่อให้คณะกรรมการตรวจประเมินสามารถประเมินฯ ผ่านระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา (CHE QA Online) ได้อย่างมีประสิทธิภาพและอยู่ในมาตรฐานเดียวกัน”   

ภาควิชาภาษาศาสตร์ ตระหนักถึงความส าคัญและความจ าเป็นในการประกันคุณภาพการศึกษา จึงได้จัดให้มีโครงการประเมิน
คุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2561 เพื่อเป็นการตรวจสอบและประเมินการด าเนินงานของหลักสูตรที่คณะฯ เปิด
การเรียนการสอน ในรอบปีการศึกษา 2561 ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2560 
7. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อตรวจสอบและประเมินการด าเนินงานของหลักสตูรทั้งระดับปริญญาตรี โท และเอกของภาควิชาและคณะ เปิดสอนในปี
การศึกษา 2561 ตามเกณฑ์การประกันคณุภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอดุมศึกษา พ.ศ.2557  
8.  เป้าหมายของโครงการ 
     8.1 เป้าหมายการด าเนินงาน 

เชิงผลผลิต(Output) 1. ภาควิชาฯ มีรายงานผลการบรกิารจัดการของภาควิชาฯ ตามเกณฑ์การประกันคณุภาพการศึกษา 
เชิงผลลัพธ์(Outcome) 1. ภาควิชาฯ มีผลประเมินผ่านตามเกณฑ์การประกันคณุภาพการศกึษาดีขึ้นกว่าปีท่ีผ่านมา 

 

     8.2. กลุม่เป้าหมาย 
เป้าหมาย จ านวน หน่วยนับ 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 8 คน 
บุคลากรสายวิชาการ 5 คน 
นิสิต - คน 
คณะกรรมการประเมิน 3 คน 

 

8.3 กิจกรรม/เนื้อหาท่ี/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนินการ (รายกิจกรรม) 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (บาท) 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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. จัดประชมุมอบหมายการด าเนนิงาน 

                          

ขั้นด าเนินการ (D) 
1. ขออนุมตัิด าเนินโครงการ 
2. ด าเนนิโครงการ 

 
 

6,500 

 
 
 

       
 
 
 

 
 

6,500 
  

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. สรุปผลการด าเนินโครงการ และ
จัดท ารายงานส่งผลประเมนิตอ่คณะฯ 

             

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)  
1. น าผลการประเมนิมาพัฒนา แก้ไข
ปัญหา และน าไปปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานในครั้งตอ่ๆไป 

             

รวม 6,500    6,500 
  

9. งบประมาณด าเนินการ  
    9.1 แหล่งงบประมาณ 
       งบประมาณรายได้คณะ จ านวน 6,500 บาท  
กองทุนเพื่อการศึกษา  แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา  งานจัดการศึกษาสาขามนุษยศาสตร์  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาศาสตร์ ภาควิชาภาษาศาสตร์ หมวดเงินอุดหนุน  โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โครงการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร (NU-มน-03-063) 



 
 

      9.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
1. ค่าตอบแทนผู้ประเมิน                4,500 บาท 
2. ค่าอาหารกลางวัน                   12,00 บาท 
3. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม        800 บาท 

รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น            6,500  บาท 
หมายเหตุ  ทุกรายการถัวเฉลีย่ 

10. วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 
ล าดั
บ 

รายการ กิจกรรม 

10.1. วัน เวลา ในการจัดกิจกรรม เดือนมิถุนายน-กรกฎาคม  2562 
10.2 สถานท่ีจัดกิจกรรม คณะมนุษยศาสตร์ 

 

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

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมที่ 4 
 คุณภาพ - หลักสูตรมีผลประเมินผ่านในองค์ประกอบท่ี 1 

และผลประเมิน เฉลี่ยทุกองค์ประกอบ 3.01 ข้ึนไป 
   

 

12. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 สกอ.    ตัวช้ีวัดที ่5.1   สงป.   ตัวช้ีวัดที่.................  EdPEx หมวดที่........ 
 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.................  สมศ.   ตัวช้ีวัดที่................  

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. หลักสูตรมีรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2561 ที่มีความสมบูรณ์และถูกต้อง     
2. หลักสูตร/ภาควิชาและคณะสามารถน าผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาการท างานให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
3. มีผลประเมินเผยแพร่สู่สาธารณชน 
 

  



 
 

 
โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ภาควิชาภาษาศาสตร์ คติชนวิทยา ปรัชญาและศาสนา คณะมนษุยศาสตร์ 
 

1. รหัสโครงการ NU-มน-03-064      ชื่อโครงการ (ระดับ 2)    โครงการบริหารจัดการหลักสูตรปริญญาโท-เอก 
    ชื่อโครงการ (ระดับ 3)    โครงการบริหารจัดการหลักสูตรปริญญาโท-เอก 
2.  ความสอดคล้องกับพันธกิจ 
      การผลิตบณัฑติ (หลัก)        การวิจัย 
     การบริการวิชาการแก่สังคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
     การบริหารจัดการ(ในกรณีโครงการดังกลา่วไมส่อดคล้องกับพันธกิจ 1-4)  
3.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ 

3.1 แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ 
 3.1.1 ความสอดคล้องกับเป้าหมายรวมของยุทธศาสตร์ชาติ 
   ประเทศชาติมีความมั่นคง ประชาชนมีความสุข 
   มีการยกระดับศักยภาพในหลากหลายมิตเิพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง 
    มีการพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ 
   มีการสรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
   มีการสรา้งการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   มีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม 
 3.1.2 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องโดยตรง (เลือกได้เพียง 1 ด้าน) 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพมนุษย์   
   เป้าหมาย.....3.1.1........ประเด็น......3.2.2.2.....ประเด็นการด าเนินการที่ส าคญั............. 
 

 3.1.3 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องในระดับรอง (เลือกได้มากกว่า 1 ด้าน) 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
 

  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนษุย์   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 

3.2 แผนระดับที่ 2  
 3.2.1 แผนการปฏิรูประดับประเทศ 11 ด้าน 
   5) แผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ เปา้หมายรวม.................................................................................. 
    เรื่องและประเด็นการปฏริูป..อุตสาหกรรมการศึกษา..เป้าหมายหรอืผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธ์ิ....1/2... 
    ขั้นตอนการด าเนินงาน..............1.....................เป้าหมาย..........1............ขั้นตอน..........1.1.1........................ 
 



 
 

 3.2.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
   เป้าหมายรวม...........1...................... 
   ยุทธศาสตร์ที่........1.........เป้าหมาย............1.1.3..........แนวทางการพัฒนา.........1.2.1........... 
 3.2.3 แผนความมั่นคงแห่งชาติ 
   แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ.............. เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์.....................กลยทุธ์..................... 

3.3 แผนระดับที่ 3 (หากระบุได้)  
    ตามมติ ครม.วันท่ี 4 ธันวาคม 2560 .................................................................. 

    3.4 ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 
   นโยบายการศึกษาและเรียนรู้ การท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 
 3.5 นโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) 
   นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ  
   แผนกลยุทธ์ดา้นการผลติบัณฑติ  กลยุทธ์ที่.....2...... (หลัก) 
    3.6 นโยบายการบริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร (พ.ศ.2561-2565) โดย ศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา เงารังษี 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบณัฑิตให้มีคณุภาพ และสอดคล้องกบัความต้องการของประเทศเพื่อสร้างขีดความสามารถใน
การแข่งขัน กลยุทธ์ที่.......1.....แนวทางการขับเคลื่อนที่.............1.1.1.........ตัวช้ีวดัที่.............. 

    3.7 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน  
 นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 1 กลยุทธ์ที ่1 มาตรการที ่1 

3.8 อัตลักษณ์นสิิต 5 ก** (บังคับกรอก ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 กรณีที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์บัณฑิต) 
         ไม่มี 
    3.9 คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ  
         ไม่มี            
    3.10 บริการวิชาการ (กรณีโครงการที่ด าเนินงานตามพันธกจิที่ 3 ด้านบริการวิชาการ) ** 
         ไม่มี 
4.  ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 4.1 ลักษณะการด าเนินงาน   โครงการ     การด าเนินงาน 

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

5.  ผู้รับผิดชอบ  
 5.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ   ภาควิชาภาษาศาสตร์ คติชนวิทยา ปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร ์  

5.2 ผู้รับผิดชอบ     หัวหน้าภาควิชาภาษาศาสตร ์   โทร 2118 
5.3 ผู้ประสานงาน   นางสาวศิวพร สุขสวัสดิ ์   โทร 2054 
5.4 ผู้รายงานผล  หัวหน้าภาควิชาภาษาศาสตร ์   โทร 2118 

 6. หลักการและเหตุผล 
    ภาควิชาภาษาศาสตร์ มีหน้าที่ในการผลิตนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัย สนองความต้องการ
ของสังคมโดยให้บัณฑิตมีคุณลักษณะที่มีความรู้ความสามารถทางด้านภาษาศาสตร์ที่สามารถประยุกต์ใช้ บูรณาการ หรือเช่ือมโยง
ภาษาศาสตร์กับศาสตร์อื่นเพื่อแสวงหาแนวทางหรือนวัตกรรมในการพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจ และประเทศชาติให้เกิดความเสมอ
ภาคและความมั่นคงอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ยังมุ่งผลิตบุคคลที่มีความรู้ความเข้าใจความหลากหลายทางแนวคิด ภาษา วัฒนธรรม 
และชาติพันธ์ุที่เป็นต้นเหตุของอคติและความขัดแย้งในสังคม เพื่อรองรับนโยบายและยุทธศาสตร์ของประเทศชาติ 
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     การด าเนินการบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามเป้าประสงค์ของหลักสูตรนั้นภาควิชาภาษาศาสตร์จ าเป็นต้องตั้งงบประมาณ
เพื่อจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2552 ซึ่ง   
7. วัตถุประสงค์ 
    1. เพื่อจดัการเรียนการสอนหลกัสูตรระดบับัณฑติศึกษา 
8.  เป้าหมายของโครงการ 
     8.1 เป้าหมายการด าเนินงาน 

เชิงผลผลิต(Output) 1. มีการจัดการเรยีนการสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
เชิงผลลัพธ์(Outcome) 1. นิสิตระดับบณัฑิตศึกษามีความรู้ และทักษะเป็นไปตามมาตรฐานหลักสตูร 

 

     8.2. กลุม่เป้าหมาย 
กิจกรรม 1: สอบโครงรา่งวิทยานิพนธ์ปริญญาโท 

เป้าหมาย จ านวน หน่วยนับ 
จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 24 คน 
บุคลากรสายวิชาการ 18 คน 
นิสิต/บณัฑติ 6 คน 

 

กิจกรรม 2: สอบโครงรา่งวิทยานิพนธ์ปริญญาเอก 
เป้าหมาย จ านวน หน่วยนับ 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 12 คน 
บุคลากรสายวิชาการ 9 คน 
นิสิต/บณัฑติ 3 คน 

 

กิจกรรม 3: สอบวิทยานิพนธ์ปรญิญาเอก 
เป้าหมาย จ านวน หน่วยนับ 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 15 คน 
บุคลากรสายวิชาการ 12 คน 
นิสิต/บณัฑติ 3 คน 

 

8.3 กิจกรรม/เนื้อหาท่ี/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนินการ (รายกิจกรรม) 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (บาท) 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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. จัดประชมุมอบหมายการ
ด าเนนิงาน 

                          

ขั้นด าเนินการ (D) 
1. ขออนุมตัิด าเนินโครงการ 
2. ด าเนนิโครงการ 

 

 
93,200 

 

 
7,766.67 

 

 
7,766.67 

 

 
7,766.66 

 

 
7,766.67 

 

 
7,766.67 

 

 
7,766.66 

 

 
7,766.67 

 

 
7,766.67 

 

 
7,766.66 

 

 
7,766.67 

 

 
7,766.67 

 

 
7,766.66 

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. สรุปผลการด าเนิน
โครงการ และจัดท ารายงาน
ส่งผลประเมินตอ่คณะฯ 

             

ขั้นปรับปรุงตามผลการ
ประเมิน (A)  
1. น าผลการประเมนิมา
พัฒนา แก้ไขปัญหา และ

             



 
 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (บาท) 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
น าไปปรับใช้ในการ
ปฏบัิติงานในครั้งตอ่ๆไป 

รวม 
 93,20

0 
 23,300 23,300 23,300 23,300 

 

9. งบประมาณด าเนินการ  
    9.1 แหล่งงบประมาณ 
       งบประมาณรายได้คณะ จ านวน 93,200 บาท  
กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานจัดการศึกษาสาขามนุษยศาสตร์  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาศาสตร์ ภาควิชาภาษาศาสตร์ หมวดเงินอุดหนุน โครงการสนับสนุนการผลิตบัณฑิต โครงการบริหารจัดการหลักสูตรปริญญาโท-เอก 
โครงการบริหารจัดการหลักสูตรปริญญาโท-เอก  (Nu-มน-03-064) 
    9.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
กิจกรรม 1: สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ปริญญาโท 
ล าดับ รายการ จ านวน (บาท) 

1 ค่าตอบแทนประธานกรรมการ 550 x 6 คน 3,300 
2 ค่าตอบแทนกรรมการพิจารณาโครงร่าง 500 x 12 คน 6,000 

 รวมเป็นจ านวน 9,300 
 

กิจกรรม 2: สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ปริญญาเอก 
ล าดับ รายการ จ านวน (บาท) 

1 ค่าตอบแทนประธานกรรมการ 1,500 x 3 คน 4,500 
2 ค่าตอบแทนกรรมการพิจารณาโครงร่าง 1,000 x 6 คน 6,000 

 รวมเป็นจ านวน 10,500 
 

กิจกรรม 3: สอบวิทยานิพนธ์ปริญญาเอก 
ล าดับ รายการ จ านวน (บาท) 

1 ค่าตอบแทนประธานกรรมการสอบ 3000 x 3 คน 9,000 
2 ค่าตอบแทนกรรมการสอบ 2000 x 6 คน 12,000 
3 ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกฯ 2,000 x 3 คน 6,000 
4 ค่าเดินทาง                    17,800 
5 ค่าตอบแทนที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 10,000 x 3 คน    30,000 
6 ค่าตอบแทนกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์     5,000 x 1 คน    5,000 

 รวมเป็นจ านวน 79,800 
หมายเหตุ  ขอถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ  
 

10. วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 
ล าดั
บ 

รายการ กิจกรรมที่ 1-3 

10.1. วัน เวลา ในการจัดกิจกรรม วันท่ี 1 ตุลาคม 2561  -  วันท่ี 30 กันยายน 2562 
10.2 สถานท่ีจัดกิจกรรม คณะมนุษยศาสตร์ 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

  

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

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมที่ 4 
 ปริมาณ -  ร้อยละ 100 ของรายวิชา มี

การจัดการเรยีนการสอนระดับ
ปริญญาโท  

-  ร้อยละ 100 ของรายวิชา มี
การจัดการเรยีนการสอนระดับ
ปริญญาเอกตามตารางสอน 

-  ร้อยละ 100 ของรายวิชา มี
การจัดการเรยีนการสอน
ปริญญาเอกตามตารางสอน 

 

 

12. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 สกอ.    ตัวช้ีวัดที ่1.1   สงป.   ตัวช้ีวัดที่.................  EdPEx หมวดที่........ 
 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.................  สมศ.   ตัวช้ีวัดที ่……………  

 

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
      1. มีการสอบโครงร่างวิทยานพินธ์ระดับปรญิญาโทและปรญิญาเอก มีนิสิตปริญญาเอกสอบวิทยานิพนธ์จ านวน 3 คน 
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โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ภาควิชาภาษาศาสตร์ คติชนวิทยา ปรัชญาและศาสนา คณะมนษุยศาสตร์ 

 
 

1. รหัสโครงการ  NU-มน-03-065    ชื่อโครงการ(ระดับ 2) โครงการพัฒนานิสิตด้านวิชาการและทักษะการเรียนรู้ 
ชื่อโครงการ(ระดับ 3) โครงการน าเสนอผลงานวิจัยและความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์นิสิต 

2.  ความสอดคล้องกับพันธกิจ 
      การผลิตบณัฑติ (หลัก)       การวิจัย (รอง)  
     การบริการวิชาการแก่สังคม  การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
     การบริหารจัดการ(ในกรณีโครงการดังกลา่วไมส่อดคล้องกับพันธกิจ 1-4) (พันธกิจหลัก)  
3.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ 

3.1 แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ 
 3.1.1 ความสอดคล้องกับเป้าหมายรวมของยุทธศาสตร์ชาติ 
    มีการพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ 
 3.1.2 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องโดยตรง (เลือกได้เพียง 1 ด้าน) 
   ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพมนุษย์   
   เป้าหมาย......3.1.......ประเด็น.....3.1..1......ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคัญ.....3.2.3.3........ 
 3.1.3 ยุทธศาสตร์ชาติทีเ่กี่ยวข้องในระดับรอง (เลือกได้มากกว่า 1 ด้าน) 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนษุย์   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 

3.2 แผนระดับที่ 2  
 3.2.1 แผนการปฏิรูประดับประเทศ 11 ด้าน 
   5) แผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ เปา้หมายรวม.........หัวข้อ 1.................................................... 
    เรื่องและประเด็นการปฏริูป..อุตสาหกรรมการศึกษา..เป้าหมายหรอืผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธ์ิ...1-2.. 
    ขั้นตอนการด าเนินงาน..................1.................เป้าหมาย.................................ขั้นตอน............................. 
 3.2.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
   เป้าหมายรวม..........1....................... 
   ยุทธศาสตร์ที่........1.........เป้าหมาย............1.1.2..........แนวทางการพัฒนา..........1.2.2.......... 
 3.2.3 แผนความมั่นคงแห่งชาติ 
   แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ........... เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์...................กลยุทธ์................... 

3.3 แผนระดับที่ 3 (หากระบุได้)  
    ตามมติ ครม.วันท่ี 4 ธันวาคม 2560 .................................................................. 



 
 

    3.4 ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 
   นโยบายการศึกษาและเรียนรู้ การท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 
 3.5 นโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) 
    นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ  
   แผนกลยุทธ์ดา้นการผลติบัณฑติ  กลยุทธ์ที่.....2...... หลัก 
 3.6 นโยบายการบริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร (พ.ศ.2561-2565) โดย ศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา เงารังษี 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบณัฑิตให้มีคณุภาพ และสอดคล้องกบัความต้องการของประเทศเพื่อสร้างขีดความสามารถใน
การแขง่ขัน กลยุทธ์ที่......1......แนวทางการขับเคลื่อนที่...........1.4.1...........ตัวช้ีวดัที่.............. 

 3.7 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน (ถ้ามี) 
 นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่......1.......กลยุทธ์ท่ี.......3....... มาตรการที.่.....1.......... 

3.8 อัตลักษณ์นสิิต 5 ก** (บังคับกรอก ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 กรณีที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์บัณฑิต) 
         มี 

ประเภทอัตลักษณ ์ ตัวชี้วัด 
 เก่งงาน  ความสามารถในการน าความรูไ้ปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพอย่างสร้างสรรค์ 

 มีความรับผิดชอบ กล้าหาญ เสียสละ อดทน ขยันหมั่นเพียร มุ่งมั่นสู่ความส าเร็จ 
 มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยสีารสนเทศได้เป็นอย่างดี 
 มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

 เก่งคน  มีมนุษยสัมพันธ์ทั้งการพูดและการวางตัว 
 มีจิตสาธารณะ 
 มีความสามารถท างานท่ีเป็นทมี 
 มีความเข้าใจตนเองและผู้อื่น 

 เก่งคิด  มีความคิดรเิริม่สร้างสรรค ์
 ใฝ่เรียนรู ้
 ทัศนคติเชิงบวก 
 ผลงานนวัตกรรม 

 เก่งครองชีวิต  มีพฤติกรรมที่ดีในการเรยีน 
 มีพฤติกรรมทีด่ีในการใช้ชีวิต (ปลอดอบายมุข) 

 เก่งพิชิตปัญหา  มีความสามารถในการแก้ปญัหาส่วนตัว 
 มีความสามารถในการแก้ปญัหาการงาน 

    
      3.9 คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ  
              ไม่มี 
      3.10 การบริการวิชาการ 
             ไม่ม ี
4.  ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 4.1 ลักษณะการด าเนินงาน   โครงการ     การด าเนินงาน 

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

 

5.  ผู้รับผิดชอบ  
5.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ   หลักสตูรศลิปศาสตรมหาบณัฑิต และดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร ์
    ภาควิชาภาษาศาสตร์ คติชนวิทยา ปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร ์



 
 

5.2 ผู้รับผิดชอบ     รศ.ดร.อัญชลี วงศ์วัฒนา  โทร. 2111 
5.3 ผู้ประสานงาน   นางสาวศิวพร สุขสวัสดิ์    โทร. 2054 
5.4 ผู้รายงานผล  รศ.ดร.อัญชลี วงศ์วัฒนา  โทร. 2111 
   นางสาวศิวพร สุขสวัสดิ์    โทร. 2054 

 6. หลักการและเหตุผล 
ภาควิชาภาษาศาสตร์มีการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดังนั้น  ในรายวิชาที่เปิดสอนในทุกหลักสูตรของ

ภาควิชาอาจารย์ผู้สอนจะส่งเสริมให้นิสิตมีโอกาสท ารายงาน บทความทางวิชาการ หรืองานวิจัย เพื่อให้นิสิตได้เรียนรู้แบบแสวงหา
ความรู้ได้ด้วยตนเอง (self-study) โดยให้นิสิตเลือกหัวข้อท่ีนิสิตสนใจจากกิจกรรมเรียนการสอนดังกล่าว สามารถน ามาบูรณาการกับ
การส่งเสริมให้นิสิตมีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ และตามคุณลักษณะบัณฑิตที่ พึง
ประสงค์ของภาควิชาโดยผ่านโครงการน าเสนอผลงานนิสิต เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาได้มีประสบการณ์ใน
การน าเสนอผลงานทางวิชาการต่อที่ประชุมทางวิชาการ เพื่อน าประสบการณ์เหล่านี้ไปใช้ในการน าเสนอผลงานทางวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติต่อไป 
7. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อส่งเสรมิให้นิสิตระดับบัณฑติศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการประชุมวิชาการหรือน าเสนอผลงานทางวิชาการในท่ีประชุม 
2. เพื่อสนับสนุนและส่งเสรมิให้นสิิตระดับบณัฑิตศึกษาได้มีประสบการณ์การน าเสนอผลงานทางวิชาการ 
3. เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการท าวิทยานิพนธ์ 

8.  เป้าหมายของโครงการ 
    8.1. เป้าหมายการด าเนินงาน 

เชิงผลผลิต(Output) 1. บัณฑิตได้น าเสนอผลงาน และมีประสบการณ ์
เชิงผลลัพธ์(Outcome) 1. อาจารย์ได้ทราบความคืบหน้าในการท าวิทยานิพนธ์ ให้ข้อเสนอแนะในการท าและ

น าเสนอ 
 

     8.2 กลุ่มเป้าหมาย (รายกิจกรรม) 
เป้าหมาย จ านวน หน่วยนับ 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 31 คน 
บุคลากรสายวิชาการ 5 คน 
นิสิต 26 คน 

 

     8.3. กิจกรรม/เนื้อหาท่ี/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนนิการ (รายกิจกรรม) 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (บาท) 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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. จัดประชุมมอบหมายการ
ด าเนินงาน 

             

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

 
 

10,000 

 
 
 

 
 

5,000 
    

 
 

5,000 
     

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. สรุปผลการด าเนินโครงการ และ
จัดท ารายงานส่งผลประเมินต่อคณะฯ 

             

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)  
1. น าผลการประเมินมาพัฒนา แก้ไข
ปัญหา และน าไปปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานในครั้งต่อๆไป 

             



 
 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (บาท) 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

รวม  10,000 5,000 - 5,000 - 
 

9. งบประมาณด าเนินการ 
    9.1  แหล่งงบประมาณ 
       งบประมาณรายได้คณะ จ านวน 10,000 บาท  
กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานจัดการศึกษาสาขามนุษยศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาศาสตร์ ภาควิชาภาษาศาสตร์ หมวดเงินอุดหนุน โครงการสนับสนุนการผลิตบัณฑิต โครงการพัฒนานิสิตด้านวิชาการและทักษะ
การเรยีนรู้ โครงการน าเสนอผลงานวิจัยและความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์นิสิต (NU-มน-03-065) 
      9.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 

1.  ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม                      10,000   บาท 
      รวม   10,000 บาท 

10. วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 
ล าดับ รายการ กิจกรรมคร้ังที่ 1 
10.1. วัน เวลา ในการจัดกิจกรรม วันท่ี 16 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30-16.30/เทอม 2/2561 
10.2 สถานท่ีจัดกิจกรรม ห้องเรียน HU 1307 อาคารคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 

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

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมที่ 4 
 ปริมาณ -  นิสิตระดบับัณฑติน าเสนอผลงาน

ในการประชุมวิชาการ ไม่น้อยกว่า 5 
ผลงาน 

-  นิสิตระดบับัณฑติน าเสนอผลงาน
ในการประชุมวิชาการ ไม่น้อยกว่า 5 
ผลงาน 

  

 คุณภาพ -  ผู้เข้าร่วมโครงการประเมินความ
พึงพอใจไม่ต่ ากว่า 3.51 

-  ผู้เข้าร่วมโครงการประเมินความ
พึงพอใจไม่ต่ ากว่า 3.51 

  

 

12. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 สกอ.    ตัวช้ีวัดที ่2   สงป.   ตัวช้ีวัดที่.................  EdPEx หมวดที่........ 
 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.................  สมศ.   ตัวช้ีวัดที ่7 และ 2.4  

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ภาควิชาได้มีกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้นิสิตทั้งระดับปรญิญาโทและเอกเข้าร่วมกิจกรรมการประชุมวิชาการหรือน าเสนอผลงานทาง

วิชาการในท่ีประชุม 
2. ภาควิชาได้จดักิจกรรมที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค ์

  



 
 

โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ภาควิชาภาษาศาสตร์ คติชนวิทยา ปรัชญาและศาสนา คณะมนษุยศาสตร์ 

 

1. รหัสโครงการ  NU-มน-03-066    ชื่อโครงการ (ระดับ 2)    โครงการพัฒนานิสิตด้านวิชาการและทักษะการเรียนรู้ 
ชื่อโครงการ (ระดับ 3)    โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตด้านการวิจัย 

2.  ความสอดคล้องกับพันธกิจ 
      การผลิตบณัฑติ (หลัก)       การวิจัย (รอง)  
     การบริการวิชาการแก่สังคม  การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
     การบริหารจัดการ(ในกรณีโครงการดังกลา่วไมส่อดคล้องกับพันธกิจ 1-4) (พันธกิจหลัก)  
3.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ 

3.1 แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ 
 3.1.1 ความสอดคล้องกับเป้าหมายรวมของยุทธศาสตร์ชาติ 
   ประเทศชาติมีความมั่นคง ประชาชนมีความสุข 
   มีการยกระดับศักยภาพในหลากหลายมิตเิพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง 
   มีการพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ 
   มีการสรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
   มีการสรา้งการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   มีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม 
 3.1.2 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องโดยตรง (เลือกได้เพียง 1 ด้าน) 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพมนุษย์   
   เป้าหมาย........3.1.1.....ประเด็น......3..2.4.....ประเด็นการด าเนินการที่ส าคัญ............. 
 3.1.3 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องในระดับรอง (เลือกได้มากกว่า 1 ด้าน) 
   ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนษุย์   
   เป้าหมาย.......3.1.1......ประเด็น......3.2.3.3.....ประเด็นการด าเนินการที่ส าคญั............. 

3.2 แผนระดับที่ 2  
 3.2.1 แผนการปฏิรูประดับประเทศ 11 ด้าน 
   5) แผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ เปา้หมายรวม.................................................................................. 
    เรื่องและประเด็นการปฏริูป..อุตสาหกรรมทางการศึกษา..เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์...1... 
    ขั้นตอนการด าเนินงาน...............2................เป้าหมาย.................1................ขั้นตอน..........1.2.2.3........................ 
 3.2.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
   เป้าหมายรวม.............1.................... 
   ยุทธศาสตร์ที่.........1........เป้าหมาย..........1.1.3............แนวทางการพัฒนา........1.2.2............ 
 3.2.3 แผนความมั่นคงแห่งชาติ 
   แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ.............. เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์.....................กลยทุธ์..................... 

3.3 แผนระดับที่ 3 (หากระบุได้)  
    ตามมติ ครม.วันท่ี 4 ธันวาคม 2560 .................................................................. 

    3.4 ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 
   นโยบายการศึกษาและเรียนรู้ การท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 
 3.5 นโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) 
   นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ  
   แผนกลยุทธ์ดา้นการผลติบัณฑติ  กลยุทธ์ที่......2..... (หลัก) 
    3.6 ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564)  



 
 

   นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ  
   แผนกลยุทธ์ดา้นการผลติบัณฑติ  กลยุทธ์ที่...1.2....... 
    3.7 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน  
 นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่......2.......กลยุทธ์ท่ี.......1....... มาตรการที.่.......1........ 

3.8 อัตลักษณ์นสิิต 5 ก** (บังคับกรอก ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 กรณีที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์บัณฑิต) 
         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 

 

     3.9 คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ  
    ไม่มี            
3.10 บริการวิชาการ (กรณีโครงการที่ด าเนินงานตามพันธกิจที่ 3 ด้านบริการวิชาการ) ** 

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

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

5.  ผู้รับผิดชอบ  
5.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ   หลักสตูรศลิปศาสตรมหาบณัฑิต และดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร ์
    ภาควิชาภาษาศาสตร์ คติชนวิทยา ปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร ์
5.2 ผู้รับผิดชอบ     ผศ. ดร.ชมนาด อินทจามรรักษ์  โทร. 2036 
5.3 ผู้ประสานงาน   นางสาวศิวพร สุขสวัสดิ์     โทร. 2054 
5.4 ผู้รายงานผล  ผศ. ดร.ชมนาด อินทจามรรักษ์  โทร. 2036 
   นางสาวศิวพร สุขสวัสดิ์     โทร. 2054 

6. หลักการและเหตุผล 
ภาควิชาภาษาศาสตร์มีการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ในรายวิชาที่เปิดสอนในทุกหลักสูตรของภาควิชา

อาจารย์ผู้สอนจะส่งเสริมให้นิสิตมีโอกาสเขียนรายงาน บทความทางวิชาการ หรือบทความวิจัย เพื่อให้นิสิตได้เรียนรู้แบบแสวงหา

หน้าที่ 260 



 
 

ความรู้ได้ด้วยตนเอง (self-study) อีกทั้งให้นิสิตมีความสามารถในการวิเคราะห์ วิจัย และบูรณาการภาษาศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆ 
เพื่อน าไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างกว้างขวาง อีกทั้งยังส่งเสริมให้นิสิตมีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ และตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของภาควิชาโดยผ่านโครงการสร้างเสริมศักยภาพในการวิจัย เพื่อ
สนับสนุนและส่งเสริมให้นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาได้มีประสบการณ์ในแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความคิด ความเห็น และทัศนะต่างๆ อัน
เกี่ยวเนื่องกับการวิจัยทางภาษาศาสตร์ที่เป็นปัจจุบัน จากผู้มีความรู้ความสามารถหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเพื่อน าประสบการณ์
เหล่านี้ไปใช้ประโยชน์หรือเป็นแนวทางในการท าวิทยานิพนธ์ เขียนบทความทางวิชาการ หรือเขียนบทความวิจัยต่อไป  ทั้งนี้ การ
เลือกหัวข้อบรรยายหรือวิทยากรจะต้องผ่านท่ีประชุมเพื่อวางแผนเลือกหัวข้อและวิทยากรก่อนด าเนินโครงการเพื่อให้สอดคล้องกับ
เนื้อหาท่ีนิสิตเรียนและสนใจ  
7. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการวิจัยทางภาษาศาสตร ์
8.  เป้าหมายของโครงการ 
     8.1 เป้าหมายการด าเนินงาน 
เชิงผลผลิต(Output) 1. นิสิตได้รับความรู้เกี่ยวกับการวจิัยทางภาษาศาสตร ์
เชิงผลลัพธ์(Outcome) 1. นิสิตสามารถท าวิจัยได ้

 

     8.2. กลุม่เป้าหมาย 
เป้าหมาย จ านวน หน่วยนับ 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 15 คน 
บุคลากรสายวิชาการ 5 คน 
นิสิต 10 คน 

 

8.3 กิจกรรม/เนื้อหาท่ี/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนินการ (รายกิจกรรม) 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (บาท) 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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. จัดประชมุมอบหมายการด าเนนิงาน 

                          

ขั้นด าเนินการ (D) 
1. ขออนุมตัิด าเนินโครงการ 
2. ด าเนนิโครงการ 

 
 

10,000 

 
 
 

 
 

10,000 
          

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. สรุปผลการด าเนินโครงการ และ
จัดท ารายงานส่งผลประเมนิตอ่คณะฯ 

             

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)  
1. น าผลการประเมนิมาพัฒนา แก้ไข
ปัญหา และน าไปปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานในครั้งตอ่ๆ ไป 

             

รวม 10,000  10,000    
  

9. งบประมาณด าเนินการ  
    9.1 แหล่งงบประมาณ 
       งบประมาณรายได้คณะ จ านวน 10,000 บาท  
กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานจัดการศึกษาสาขามนุษยศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาศาสตร์ ภาควิชาภาษาศาสตร์ หมวดเงินอุดหนุน โครงการสนับสนุนการผลิตบัณฑิต โครงการพัฒนานิสิตด้านวิชาการและทักษะการ
เรียนรู้ โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตด้านการวิจัย (NU-มน-03-066) 
     9.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 

1. ค่าตอบแทนวิทยากร   3,000 บาท 
2. ค่าเดินทาง    4,500 บาท 



 
 

3. ค่าที่พัก    1,500 บาท 
4. ค่าถ่ายเอกสาร          500   บาท 
5. ค่าอาหารว่าง       500     บาท 
   รวมเงินทั้งสิ้น            10,000     บาท 

หมายเหตุ  ขอถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ  
 

10. วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 
ล าดั
บ 

รายการ กิจกรรมที่ 1 

10.1. วัน เวลา ในการจัดกิจกรรม เดือนกุมภาพันธ ์2562 
10.2 สถานท่ีจัดกิจกรรม ณ อาคารคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  

 

11. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPIs) 

ประเภท 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ (KPI) 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมที่ 4 
 - มีผู้เข้าร่วมโครงการไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 ของเป้าหมาย    
 คุณภาพ - ผู้เข้าร่วมโครงการประเมินความพึงพอใจไม่ต่ ากว่า 3.51 

- นิสิตมีความรู้เพิ่มมากขึ้นในระดบัไม่ต่ ากว่า 3.51 
   

 

12. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 สกอ.    ตัวช้ีวัดที ่2   สงป.   ตัวช้ีวัดที่.................  EdPEx หมวดที่........ 
 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.................  สมศ.   ตัวช้ีวัดที่.................  

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. นิสิตมีความรู้เกี่ยวกับการวิจัยทางภาษาศาสตร์เพิม่มากข้ึน 

 

  



 
 

โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ภาควิชาภาษาศาสตร์ คติชนวิทยา ปรัชญาและศาสนา คณะมนษุยศาสตร์ 

 

1. รหัสโครงการ  NU-มน-03-067    ชื่อโครงการ (ระดับ 2)    โครงการพัฒนานิสิตด้านวิชาการและทักษะการเรียนรู้ 
ชื่อโครงการ (ระดับ 3)    โครงการออกค่ายเก็บข้อมูลธ ารงภาษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

2.  ความสอดคล้องกับพันธกิจ 
      การผลิตบณัฑติ(หลัก)    การวิจัย (รอง) 
     การบริการวิชาการแก่สังคม  การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม (รอง) 
     การบริหารจัดการ(ในกรณีโครงการดังกลา่วไมส่อดคล้องกับพันธกิจ 1-4)  
3.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ 

3.1 แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ 
 3.1.1 ความสอดคล้องกับเป้าหมายรวมของยุทธศาสตร์ชาติ 
   ประเทศชาติมีความมั่นคง ประชาชนมีความสุข 
   มีการยกระดับศักยภาพในหลากหลายมิตเิพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง 
   มีการพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ 
   มีการสรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
   มีการสรา้งการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   มีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม 
 3.1.2 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องโดยตรง (เลือกได้เพียง 1 ด้าน) 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพมนุษย์   
   เป้าหมาย.......3.1.....ประเด็น......3.2.2.....ประเด็นการด าเนินการที่ส าคัญ............. 
 3.1.3 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องในระดับรอง (เลือกได้มากกว่า 1 ด้าน) 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนษุย์   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
 

3.2 แผนระดับที่ 2  
 3.2.1 แผนการปฏิรปูระดับประเทศ 11 ด้าน 
   5) แผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ เปา้หมายรวม.................................................................................. 
    เรื่องและประเด็นการปฏริูป..อุตสาหกรรมการศึกษา..เป้าหมายหรอืผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธ์ิ....1/2..... 
    ขั้นตอนการด าเนินงาน.....................1..............เป้าหมาย................1.1.1.................ขัน้ตอน.................................. 
 3.2.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
   เป้าหมายรวม..............1................... 
   ยุทธศาสตร์ที่.......1..........เป้าหมาย..........1.1.2............แนวทางการพัฒนา........1.2.2........... 



 
 

  

 3.2.3 แผนความมั่นคงแห่งชาติ 
   แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ.............. เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์.....................กลยทุธ์..................... 

3.3 แผนระดับที่ 3 (หากระบุได้)  
    ตามมติ ครม.วันท่ี 4 ธันวาคม 2560 .................................................................. 

    3.4 ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 
   นโยบายการศึกษาและเรียนรู้ การท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 
 3.5 นโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) 
   นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ  
   แผนกลยุทธ์ดา้นการผลติบัณฑติ  กลยุทธ์ที่......3..... (หลัก) 
       3.6 นโยบายการบริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร (พ.ศ.2561-2565) โดย ศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา เงารังษี 

   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบณัฑิตใหม้ีคุณภาพ และสอดคล้องกับความต้องการของประเทศเพื่อสร้างขีดความสามารถใน
การแข่งขัน กลยุทธ์ที่......1.4......แนวทางการขบัเคลื่อนที่.........1.4.1.............ตัวช้ีวดัที่.............. 
3.7 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน  
 นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่......1.......กลยุทธ์ท่ี.......4....... มาตรการที.่.....1/3......  
3.8 อัตลักษณ์นสิิต 5 ก** (บังคับกรอก ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 กรณีที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์บัณฑิต) 

         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 

 
3.9 คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 

        ไม่ม ี
      3.10 บริการวิชาการ  
         ไม่ม ี
 
4.  ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 4.1 ลักษณะการด าเนินงาน   โครงการ     การด าเนินงาน 

4.2 ภายใต้แผนงาน............................................................................................................................................. 
4.3 ลักษณะโครงการ      โครงการที่ใช้งบประมาณ  โครงการทีไ่ม่ใช้งบประมาณ 



 
 

4.4 วิธีการด าเนินงาน    ด าเนนิการเอง    จัดจ้าง 
4.5 รหัส GFMIS ของโครงการ(ถ้ามี) – ไมม่ี - 

5.  ผู้รับผิดชอบ  
5.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ   หลักสตูรศลิปศาสตรมหาบณัฑิต และดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร ์
    ภาควิชาภาษาศาสตร์ คติชนวิทยา ปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์ 
5.2 ผู้รับผิดชอบ     ผู้ช่วยศาสตราจารย์แก้วตา สาลีโภชน์  โทร. 2034 
5.3 ผู้ประสานงาน   นางสาวศิวพร สุขสวัสดิ์     โทร. 2054 
5.4 ผู้รายงานผล  ผู้ช่วยศาสตราจารย์แก้วตา สาลีโภชน์  โทร. 2034 
   นางสาวศิวพร สุขสวัสดิ์     โทร. 2054 

6. หลักการและเหตุผล 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 ก าหนดให้หลักสูตรระดับปริญญาโทและปริญญาเอกเน้นการพัฒนานักวิชาการและนัก

วิชาชีพท่ีมีความสามารถระดับสูงโดยกระบวนการ เพื่อให้สามารถบุกเบิกแสวงหาความรู้ใหม่ได้อย่างมีอิสระ นอกจากน้ีมาตรฐานการ
อุดมศึกษาได้ก าหนดให้ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหลังส าเร็จการศึกษาต้องมีความรอบรู้และความสามารถในการใช้เทคนิค
การวิจัย เพื่อศึกษาค้นคว้าในระดับสูงเพื่อใช้ในวิชาการหรือการปฏิบัติทางวิชาชีพ ในขณะที่ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
ต้องมีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในเทคนิคการวิจัยที่สามารถประยุกต์ใช้ในสาขาวิชาที่ศึกษา 
ภาควิชาภาษาศาสตร์ตระหนักถึงความส าคัญในการผลิตบัณฑิตให้มีมาตรฐานและมีลักษณะตามผลการเรียนรู้ตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ โครงการออกค่ายเก็บข้อมูลธ ารงภาษาและภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นกิจกรรมที่ภาควิชาจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพนิสิตให้มีคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร มาตรฐานการอุดมศึกษา และหลักสูตรของภาควิชา อีกทั้งยังเป็น
โครงการที่จัดขึ้นตามปณิธานของภาควิชาที่ต้องการวางรากฐานอันมั่นคง ส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้และงานวิจัยด้านภาษาศาสตร์ 
เพื่อเป็นแหล่งศึกษา ค้นคว้า และถ่ายทอดความรู้สู่สาธารณชนท้ังในระดับชาติและนานาชาติ 
7. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อพัฒนาศักยภาพนิสิตด้านทกัษะการวิจัยแก่นิสิตหลักสตูรปรญิญาโทและปริญญาเอกของภาควชิาภาษาศาสตร ์
2. เพื่อพัฒนาประสบการณ์วิชาชีพและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 แก่นิสิตหลักสตูรปริญญาโทและปรญิญาเอก 

8.  เป้าหมายของโครงการ 
    8.1 เป้าหมายการด าเนินงาน 
เชิงผลผลิต(Output) 1. นิสิตหลักสูตรปรญิญาโทและปริญญาเอกมีความรู้ ได้พัฒนาทักษะด้านการวิจยัและเสริมสร้าง

ทักษะการเรยีนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
เชิงผลลัพธ์(Outcome) 1. มีงานวิจัยด้านภาษาศาสตร์ ในการถ่ายทอดความรู้สูส่าธารณชน 

 

     8.2. กลุม่เป้าหมาย 
เป้าหมาย จ านวน หน่วยนับ 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 10 คน 
บุคลากรสายวิชาการ 1 คน 
นิสิต 9 คน 

 

8.3 กิจกรรม/เนื้อหาท่ี/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนินการ (รายกิจกรรม) 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (บาท) 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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. จัดประชมุมอบหมายการด าเนนิงาน 

                         

ขั้นด าเนินการ (D) 
1. ขออนุมตัิด าเนินโครงการ 
2. ด าเนนิโครงการ 

 
 

20,000 
 

 
 
 

 
 
 

   
 
 

20,000 
 

 
 
 

 
 

 
  

ขั้นสรุปและประเมินผล (C)              



 
 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (บาท) 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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. สรุปผลการด าเนินโครงการ และ
จัดท ารายงานส่งผลประเมนิตอ่คณะฯ 
ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)  
1. น าผลการประเมนิมาพัฒนา แก้ไข
ปัญหา และน าไปปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานในครั้งตอ่ๆไป 

             

รวม 20,000 - - 20,000 - 
 

9.  งบประมาณด าเนินการ  
    9.1 แหล่งงบประมาณ 
       งบประมาณรายได้คณะ จ านวน 20,000 บาท  
กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานจัดการศึกษาสาขามนุษยศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาศาสตร์ ภาควิชาภาษาศาสตร์ หมวดเงินอุดหนุน โครงการสนับสนุนการผลิตบัณฑิต โครงการพัฒนานิสิตด้านวิชาการและทักษะการ
เรียนรู้ โครงการออกค่ายเก็บข้อมูลธ ารงภาษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น (NU-มน-03-067) 
     9.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 

1. ค่าเช่าเหมารถพร้อมน้ ามันเช้ือเพลิง     7,000  บาท 
2. ค่าท่ีพักของอาจารย์/บุคลากรและนิสิต   6,000  บาท 
3. ค่าอาหารของอาจารย์/บุคลากรและนิสิต      5,000  บาท  
4. ค่าวัสดุโครงการ      2,000  บาท    

   รวมทั้งสิ้น           20,000     บาท 
หมายเหตุ  ขอถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ  

10.  วัน เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 
ล าดั
บ 

รายการ กิจกรรม 

10.1 วัน เวลา ในการจัดกิจกรรม ระหว่างเดือนมีนาคม - เดือนเมษายน 2562 
10.2 สถานท่ีจัดกิจกรรม พื้นที่ท่ีมีชุมชนกลุ่มชาติพันธ์ุในประเทศไทย 

 

11. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPIs) 

ประเภท 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ (KPI) 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมที่ 4 
 ปริมาณ - มีผู้เข้าร่วมโครงการไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 ของเป้าหมาย 

- นิสิตเขียนรายงานการออกภาคสนามที่แสดงให้เห็นถึง
การน าความรู้ทางภาษาศาสตรไ์ปใช้ 

   

 คุณภาพ - ผู้เข้าร่วมโครงการประเมินความพึงพอใจไม่ต่ ากว่า 3.51 
- นิสิตไดร้ับความรู้ใหม่เกีย่วกับองค์ความรู้ทางด้านภาษา
และวัฒนธรรม ไม่ต่ ากว่า 3.51 

   

 

12. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 สกอ.    ตัวช้ีวัดที ่3.2, 4.1, 6.1  สงป.   ตัวช้ีวัดที่.................  EdPEx หมวดที่........ 
 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.................  สมศ.   ตัวช้ีวัดที่.................  

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. นิสิตได้น าความรู้ที่เรียนในรายวิชาต่างๆ ในห้องเรียนมาใช้ในทางปฏิบัติจริงในพื้นที่ 
2. นิสิตได้รับความรู้ใหมเ่กี่ยวกับองค์ความรู้ทางด้านภาษาและวัฒนธรรม 
3. นิสิตได้ฝึกภาคปฏิบตัิเกี่ยวกับการท าวิจัย 



 
 

  

หน้าที่ 265 



 
 

โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ภาควิชาภาษาศาสตร์ คติชนวิทยา ปรัชญาและศาสนา คณะมนษุยศาสตร์ 

 

1. รหัสโครงการ  NU-มน-03-067    ชื่อโครงการ (ระดับ 2)    โครงการกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต 
ชื่อโครงการ (ระดับ 3)    โครงการเพิ่มพูนความรู้ทางภาษาศาสตร์โดยวิทยากรภายนอก 

2.  ความสอดคล้องกับพันธกิจ 
      การผลิตบณัฑติ (หลัก)       การวิจัย (รอง)  
     การบริการวิชาการแก่สังคม  การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
     การบริหารจัดการ(ในกรณีโครงการดังกลา่วไมส่อดคล้องกับพันธกิจ 1-4)  
3.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ 

3.1 แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ 
 3.1.1 ความสอดคล้องกับเป้าหมายรวมของยุทธศาสตร์ชาติ 
    มีการพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ 
 3.1.2 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องโดยตรง (เลือกได้เพียง 1 ด้าน) 
   ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพมนุษย์   
   เป้าหมาย......3.1.......ประเด็น.....3.1..1......ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคัญ.....3.2.3.3........ 
 3.1.3 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องในระดับรอง (เลือกได้มากกว่า 1 ด้าน) 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนษุย์   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 

3.2 แผนระดับที่ 2  
 3.2.1 แผนการปฏิรูประดับประเทศ 11 ด้าน 
   5) แผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ เปา้หมายรวม.........หัวข้อ 1.................................................... 
    เรื่องและประเด็นการปฏริูป..อุตสาหกรรมการศึกษา..เป้าหมายหรอืผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธ์ิ...1-2.. 
    ขั้นตอนการด าเนินงาน..................1.................เป้าหมาย.................................ขัน้ตอน............................. 
 3.2.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
   เป้าหมายรวม..........1....................... 
   ยุทธศาสตร์ที่........1.........เปา้หมาย............1.1.2..........แนวทางการพัฒนา..........1.2.2.......... 
 3.2.3 แผนความมั่นคงแห่งชาติ 
   แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ........... เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์...................กลยุทธ์................... 

3.3 แผนระดับที่ 3 (หากระบุได้)  
    ตามมติ ครม.วันท่ี 4 ธันวาคม 2560 .................................................................. 

    3.4 ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 



 
 

   นโยบายการศึกษาและเรียนรู้ การท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 
 3.5 นโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) 
    นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ  
   แผนกลยุทธ์ดา้นการผลติบัณฑติ  กลยุทธ์ที่.....2...... หลัก 
 3.6 นโยบายการบริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร (พ.ศ.2561-2565) โดย ศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา เงารังษี 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบณัฑิตให้มีคณุภาพ และสอดคล้องกบัความต้องการของประเทศเพื่อสร้างขีดความสามารถใน
การแข่งขัน กลยุทธ์ที่......1......แนวทางการขับเคลื่อนที่...........1.4.1...........ตัวช้ีวดัที่.............. 

 3.7 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน (ถ้ามี) 
 นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่.......1......กลยุทธ์ที่.......1....... มาตรการที.่.....3..........  
3.8 อัตลักษณ์นสิิต 5 ก** (บังคับกรอก ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 กรณีที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์บัณฑิต) 

         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 
 มีพฤติกรรมทีด่ีในการใช้ชีวิต (ปลอดอบายมุข) 

 เก่งพิชิตปัญหา  มีความสามารถในการแก้ปญัหาส่วนตัว 
  มีความสามารถในการแก้ปญัหาการงาน 

 

      3.9 คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ  
         ไม่มี            

3.10 บริการวิชาการ (กรณีโครงการที่ด าเนินงานตามพันธกิจที่ 3 ด้านบริการวิชาการ) ** 
         ไม่มี 
4.  ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 4.1 ลักษณะการด าเนินงาน   โครงการ     การด าเนินงาน 

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

5.  ผู้รับผิดชอบ  
5.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ   หลักสตูรศลิปศาสตรมหาบณัฑิต และดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร ์
    ภาควิชาภาษาศาสตร์ คติชนวิทยา ปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร ์
5.2 ผู้รับผิดชอบ     ดร.อรทัย  ชินอัครพงศ ์   โทร. 2115 
5.3 ผู้ประสานงาน   นางสาวศิวพร สุขสวัสดิ์     โทร. 2054 



 
 

5.4 ผู้รายงานผล  ดร.อรทัย  ชินอัครพงศ ์   โทร. 2115   
  นางสาวศิวพร สุขสวัสดิ์     โทร. 2054 

6. หลักการและเหตุผล 
ภาควิชาภาษาศาสตร์มีการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ในรายวิชาที่เปิดสอนในทุกหลักสูตรของภาควิชา

อาจารย์ผู้สอนจะส่งเสริมให้นิสิตมีโอกาสเขียนรายงาน บทความทางวิชาการ หรือบทความวิจัย เพื่อให้นิสิตได้เรียนรู้แบบแสวงหา
ความรู้ได้ด้วยตนเอง (self-study) อีกท้ังให้นิสิตมีความสามารถในการวิเคราะห์ วิจัยและบูรณาการภาษาศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆ เพื่อ
น าไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างกว้างขวาง อีกท้ังยังส่งเสริมให้นิสิตมีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแห่งชาติ และตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของภาควิชาโดยผ่านโครงการสร้างเสริมศักยภาพในการวิจัย เพื่อสนับสนุน
และส่งเสริมให้นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาได้มีประสบการณ์ในแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความคิด ความเห็น และทัศนะต่างๆ ทางภาษาศาสตร์ที่
เป็นปัจจุบัน จากผู้มีความรู้ความสามารถหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเพื่อน าประสบการณ์เหล่านี้ไปใช้ประโยชน์หรือเป็นแนวทางใน
การท าวิทยานิพนธ์ เขียนบทความทางวิชาการ  หรือเขียนบทความวิจัยที่มีมุมมองที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น 
7. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อเพ่ิมพูนความรู้ทางภาษาศาสตร์ในหลากหลายแนวทาง/ทฤษฎี โดยเฉพาะทฤษฎีที่เป็นท่ีนิยมและขาดแคลน 
2. เพื่อส่งเสรมิสนับสนุนให้นิสติมแีนวทางในการท าวิจัยท่ีหลากหลายมากข้ึน 
3. เพื่อเปิดโลกทัศน์ใหม่ให้กับนิสติสาขาวิชาภาษาศาสตร์และนิสติสาขาอ่ืนๆที่สนใจ 

8.  เป้าหมายของโครงการ 
     8.1. เป้าหมายการด าเนินงาน 

เชิงผลผลิต(Output) 1. นิสิตมีความรู้ มีแนวทางในการท าวิจัย และได้เปดิโลกทัศน์ใหม ่
เชิงผลลัพธ์(Outcome) 1. นิสิตสามารถน าประสบการณ์ไปใช้ประโยชน์หรือเป็นแนวทางในการท าวิทยานิพนธ์ 

เขียนบทความทางวิชาการ  หรือเขียนบทความวิจัยที่มีมมุมองที่หลากหลาย 
 

     8.2 กลุ่มเป้าหมาย (รายกิจกรรม) 
เป้าหมาย จ านวน หน่วยนับ 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 15 คน 
บุคลากรสายวิชาการ 5 คน 
นิสิตสาขาวิชาภาษาศาสตร์และสาขาท่ีมีความสนใจ 10 คน 

 

     8.3. กิจกรรม/เนื้อหาท่ี/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนนิการ (รายกิจกรรม) 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (บาท) 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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. จัดประชุมมอบหมายการ
ด าเนินงาน 

             

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

 
 

10,000 
 

 
 

10,000 
     

 
 
 

    

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. สรุปผลการด าเนินโครงการ 
และจัดท ารายงานส่งผลประเมิน
ต่อคณะฯ 

             

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน 
(A)  

             



 
 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (บาท) 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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. น าผลการประเมินมาพัฒนา 
แก้ไขปัญหา และน าไปปรับใช้ใน
การปฏิบัติงานในครั้งต่อๆไป 

รวม  10,000 10,000 - - - 
 

9. งบประมาณด าเนินการ 
    9.1  แหล่งงบประมาณ 
       งบประมาณรายได้คณะ จ านวน 10,000 บาท  
กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานจัดการศึกษาสาขามนุษยศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาศาสตร์ ภาควิชาภาษาศาสตร์ หมวดเงินอุดหนุน โครงการสนับสนุนการผลิตบัณฑิต โครงการพัฒนานิสิตด้านวิชาการและทักษะการ
เรียนรู้ โครงการเพิ่มพูนความรู้ทางภาษาศาสตร์โดยวิทยากรภายนอก (NU-มน-03-068) 
    9.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 

1. ค่าตอบแทนวิทยากร   4,000 บาท 
2. ค่าเดินทาง    3,500 บาท 
3. ค่าวัสดุโครงการและค่าถ่ายเอกสาร      500 บาท 

  4. ค่าอาหาร อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม   2,000 บาท      
                          รวม            10,000      บาท   

หมายเหตุ  ขอถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ 
  

10. วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 
ล าดับ รายการ กิจกรรม 
10.1. วัน เวลา ในการจัดกิจกรรม เดือนพฤศจิกายน 2561 (ภาคเรียนท่ี 1/2561) 
10.2 สถานท่ีจัดกิจกรรม คณะมนุษยศาสตร ์  

 

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

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมที่ 4 
 ปริมาณ - มีผู้เข้าร่วมโครงการไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 ของ

เป้าหมาย 
   

 คุณภาพ - ผู้เข้าร่วมโครงการไดร้ับความรู้และมมีุมมอง
ทางภาษาศาสตร์เพิ่มขึ้นในระดับด ี(3.51) 
- ผู้เข้าร่วมโครงการมีโลกทัศน์และแนวทางใน
การด าเนินการวิจัยที่กว้างและรอบด้านมากขึ้น
ในระดับดี (3.51) 

   

 

12. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 สกอ.    ตัวช้ีวัดที ่2.7   สงป.   ตัวช้ีวัดที่.................  EdPEx หมวดที่........ 
 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.................  สมศ.   ตัวช้ีวัดที่.................  

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. นิสิตมีแนวคิดและมุมมองทางภาษาศาสตร์เพิ่มมากขึ้น และสามารถน าไปใช้ในการเรียนและท าวิจัยได ้
2. นิสิตมีงานวิจัยท่ีหลากหลายมากข้ึน 

 



 
 

โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ภาควิชาคติชนวิทยา ปรัชญาและศาสนา คณะมนษุยศาสตร์ 

 

1.  รหัสโครงการ  NU-มน-04-069    ชื่อโครงการ (ระดับ 2)    โครงการส่งเสริมด้านวิชาการและทักษะชีวิต 
ชื่อโครงการ (ระดับ 3)    โครงการกิจกรรมเพื่อพัฒนารายวิชาปรัชญาและศาสนา 

2.  ความสอดคล้องกับพันธกิจ 
  การผลติบัณฑติ(หลัก)    การวิจัย 
 การบริการวิชาการแก่สังคม  การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 การบริหารจัดการ(ในกรณโีครงการดังกล่าวไมส่อดคล้องกับพันธกิจ 1-4)  

3.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ 
3.1 แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ 

 3.1.1 ความสอดคล้องกับเป้าหมายรวมของยุทธศาสตร์ชาติ 
   ประเทศชาติมีความมั่นคง ประชาชนมีความสุข 
   มีการยกระดับศักยภาพในหลากหลายมิตเิพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง 
   มีการพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ 
   มีการสรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
   มีการสรา้งการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   มีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม 
 3.1.2 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องโดยตรง (เลือกได้เพียง 1 ด้าน) 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพมนุษย์   
   เป้าหมาย.......3.1.....ประเด็น......3.2.2.....ประเด็นการด าเนินการที่ส าคัญ............. 
 3.1.3 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องในระดับรอง (เลือกได้มากกว่า 1 ด้าน) 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนษุย์   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
 

3.2 แผนระดับที่ 2  
 3.2.1 แผนการปฏิรูประดับประเทศ 11 ด้าน 
   5) แผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ เปา้หมายรวม.................................................................................. 
    เรื่องและประเด็นการปฏริูป..อุตสาหกรรมการศึกษา..เป้าหมายหรอืผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธ์ิ....1/2..... 
    ขั้นตอนการด าเนินงาน.....................1..............เป้าหมาย................1.1.1.................ขัน้ตอน.................................. 
 3.2.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
   เป้าหมายรวม..............1................... 



 
 

   ยุทธศาสตร์ที่.......1..........เป้าหมาย..........1.1.2............แนวทางการพัฒนา........1.2.2........... 
  

 3.2.3 แผนความมั่นคงแห่งชาติ 
   แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ.............. เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์.....................กลยทุธ์..................... 

3.3 แผนระดับที่ 3 (หากระบุได้)  
    ตามมติ ครม.วันท่ี 4 ธันวาคม 2560 .................................................................. 

    3.4 ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 
   นโยบายการศึกษาและเรียนรู้ การท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 
 3.5 นโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) 
   นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ  
   แผนกลยุทธ์ดา้นการผลติบัณฑติ  กลยุทธ์ที่......3..... (หลัก) 
       3.6 นโยบายการบริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร (พ.ศ.2561-2565) โดย ศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา เงารังษ ี

   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบณัฑิตใหม้ีคุณภาพ และสอดคล้องกับความต้องการของประเทศเพื่อสร้างขีดความสามารถใน
การแข่งขัน กลยุทธ์ที่......1.4......แนวทางการขบัเคลื่อนที่.........1.4.1.............ตัวช้ีวดัที่.............. 
3.7 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน  
 นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่.......1......กลยุทธ์ที่.......4....... มาตรการที.่.....1.......... 
3.8 อัตลักษณ์นสิิต 5 ก** (บังคับกรอก ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 กรณีที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์บัณฑิต)  

        มี          ไม่มี        
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 

 

3.9  คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ  
         มี              

ด้าน ตัวชี้วัด 
 ด้านคุณธรรม จริยธรรม  มีความซื่อสตัย์สจุริต 

 มีระเบยีบวินัย 
 ตรงต่อเวลา 
 มีความเสยีสละและเห็นต่อประโยชน์ส่วนรวม 
 มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 



 
 

ด้าน ตัวชี้วัด 
 เคารพกฎเกณฑ์ ระเบียบขององค์กร/หน่วยงาน 
มีความอดทนต่อสภาวะแวดลอ้ม 
 มีความขยันหมั่นเพียรในการเรียน 

 ด้านความรู ้  มีความรู้ในหลักวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงกับหน้าที่การงาน 
 มีความเข้าใจขั้นตอนและวิธีการในการปฏิบตัิงานในหน้าท่ี 
 มีความรู้ในระดับท่ีสามารถปฏิบัติงานให้บรรลุเปา้หมายอย่างมปีระสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผล 
 มีความสามารถน าความรูม้าประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานอย่างสร้างสรรค ์
 เป็นผู้แสวงหาความรูเ้พิ่มเตมิอย่างต่อเนื่อง 
 มีความเช่ียวชาญในสาขาวิชาชีพ 

 ด้านทักษะทางปัญญา  มีความสามารถในการรวบรวมข้อมูล แนวคิด และประเมินข้อมลูต่างๆ ได้ 
 มีความสามารถในการวเิคราะห์และแกไ้ขปัญหาในการปฏิบตัิงาน 
 กล้าแสดงความคิดเห็นอย่างเหมาะสม 
 มีความคิดริเริม่สร้างสรรคส์ิ่งใหม่ๆ  
 มีการวางแผนและสามารถปฏบิัติงานไดส้ าเร็จตามก าหนดเวลา 
 มีความสามารถน าเสนอข้อมลูและแนวคิดเพื่อใช้ในการตัดสินใจ 
 มีความมุ่งมั่นท างานให้ประสบความส าเร็จตามเปา้หมาย 
 มีความสามารถในการแก้ปญัหาส่วนตัว 
 มีทัศนคติเชิงบวกต่องานท่ีท า 

 ด้านทักษะความสมัพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

 มีความสามารถปรับตัวให้เข้ากับเพื่อนร่วมงาน 
 มีความสามารถในการติดต่อสือ่สารระหว่างบุคคล 
 มีความสามารถในการท างานเป็นทีม 
 มีความรับผิดชอบในงานท่ีได้รบัมอบหมาย 
 มีความสามารถในการแสดงภาวะความเป็นผู้น าในการท างาน 
 ยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ื่น 
 มีความสามารถในการประเมนิการท างานและปรับปรุงงานของตนเอง 
 มีความเข้าใจตนเองและผู้อื่น 

 ด้านทักษะการวิเคราะหเ์ชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 มีทักษะในการวิเคราะห์และจดัการข้อมลูเชิงตัวเลข 
 มีความสามารถในการสื่อสารการใช้ภาษาไทย 
 มีความสามารถในการสื่อสารการใช้ภาษาอังกฤษ 
 มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศในการปฏิบัติงาน 

 

    3.10 บริการวิชาการ  
         ไม่ม ี
4.  ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 4.1 ลักษณะการด าเนินงาน   โครงการ     การด าเนินงาน 

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

5.  ผู้รับผิดชอบ  
5.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑติ  สาขาวิชาคติชนวิทยา และหลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต  
   สาขาวิชาคติชนวิทยา ภาควิชาคติชนวิทยา ปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร ์



 
 

5.2 ผู้รับผิดชอบ    ดร.พรหมพิสิฐ   พันธ์จันทร ์ โทร 2119 
5.3 ผู้ประสานงาน  นางสาวอรุนช ช่ืนจันทร์เกิด โทร 2049 
5.4 ผู้รายงานผล ดร.พรหมพิสิฐ   พันธ์จันทร ์ โทร 2119 

 6. หลักการและเหตุผล 
    คณะมนุษยศาสตร์ มีภาระหน้าที่ในการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ โดยมุ่งเน้นในเรื่องของการศึกษา คือ ให้นิสิตมีคุณภาพทางด้าน
วิชาการ เป็นผู้มีความรอบรู้ และก้าวทันสภาวการณ์โลก มองการณ์ไกล สามารถวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาให้ลุล่วงไปด้วยดี รวมทั้ง
ให้การส่งเสริมและสนับสนุนนิสิตให้ได้รับประสบการณ์จริงจากการได้เข้าร่วมและท ากิจกรรมนิสิต ซึ่งถือได้ว่าเป็นการพัฒนานสิติใหม้ี
ความเป็นบัณฑิตที่มีความสมบูรณ์แบบ เป็นผู้ที่ถึงพร้อมด้วยความรู้ทางด้านทักษะวิชาการ มีคุณธรรม จริ ยธรรม มีวุฒิภาวะทาง
ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา และท ากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม อีกท้ังยังเป็นการเตรียมความพร้อมให้นิสิตเป็นผู้รอบรู้ในด้านการ
บริหารจัดการ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์พร้อม และเป็นสมาชิกที่ดีของ
สังคมต่อไป 

ดังนั้น  ภาควิชาคติชนวิทยา ปรัชญาและศาสนา จึงได้จัดท าโครงการกิจกรรมเพื่อพัฒนารายวิชาปรัชญาและศาสนา อันจะเป็น
ประโยชน์ต่อการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนานิสิตในรายวิชาปรัชญาและศาสนาในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ขึ้น เพื่อให้นิสิตมี
ประสบการณ์ทางด้านวิชาการ การวิจัย การส่งเสริมอนุรักษ์ เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม และด้านบริการวิชาการ อันจะช่วยให้นิสิตได้รับ
ความรู้และประสบการณ์ที่ช่วยให้สามารถพัฒนาศักยภาพของตนได้  
7. วัตถุประสงค ์

1. เพื่อส่งเสรมิ สนับสนุน และพัฒนานิสิตในรายวิชาปรัชญาและศาสนา 

8.  เป้าหมายของโครงการ 
        8.1 เป้าหมายการด าเนินงาน 
เชิงผลผลิต(Output) 1. นิสิตมีความรู้และทักษะทางวิชาการเพิ่มขึ้น 
เชิงผลลัพธ์(Outcome) 1. นิสิตมีคณุลักษณะบณัฑิตที่พึงประสงค ์

 

     8.2. กลุม่เป้าหมาย 
เป้าหมาย จ านวน หน่วยนับ 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 15 คน 
บุคลากรสายวิชาการ 5 คน 
นิสิต 10 คน 

 

8.3 กิจกรรม/เนื้อหาท่ี/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนินการ (รายกิจกรรม) 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (บาท) 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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. จัดประชมุมอบหมายการด าเนนิงาน 

                          

ขั้นด าเนินการ (D) 
1. ขออนุมตัิด าเนินโครงการ 
2. ด าเนนิโครงการ 

 
 

5,000 
  

 
 

5,000 
  

 
 
 

  
 
 
 

   

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. สรุปผลการด าเนินโครงการ และ
จัดท ารายงานส่งผลประเมนิตอ่คณะฯ 

             

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)  
1. น าผลการประเมนิมาพัฒนา แก้ไข
ปัญหา และน าไปปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานในครั้งตอ่ๆไป 

             

รวม  5,000 5,000    



 
 

 

9. งบประมาณด าเนินการ  
    9.1 แหล่งงบประมาณ 
     งบประมาณรายได้คณะ จ านวน  5,000 บาท   
กองทุนกิจการนิสิต  แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา  งานสนับสนุนการจัดการศึกษา ภาควิชาคติชนวิทยา ปรัชญาและศาสนา หมวดเงิน
อุดหนุน โครงการกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต โครงการส่งเสริมด้านวิชาการและทักษะชีวิต โครงการกิจกรรมเพื่อพัฒนารายวิชาปรัชญาและ
ศาสนา (Nu-มน-04-069) 
     9.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 

1. ค่าตอบแทนวิทยากร    2,000  บาท 
2. ค่าเดินทาง      1,000   บาท 
3. ค่าที่พัก      1,500   บาท 
4. ค่าวัสดุโครงการ                     500  บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น               5,000     บาท 
หมายเหตุ  ขอถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ  

 

10. วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 
ล าดั
บ 

รายการ กิจกรรม 

10.1. วัน เวลา ในการจัดกิจกรรม ระหว่างเดือนตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 
10.2 สถานท่ีจัดกิจกรรม คณะมนุษยศาสตร ์  
     

11. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPIs) 

ประเภท 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ (KPI) 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมที่ 4 
 ปริมาณ - มีผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 จากเปา้หมายที่

ก าหนด 
   

 คุณภาพ - นิสิตได้รับความรู้ หรือ ประโยชน์ หรือ พัฒนาทักษะ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 

   

 

12. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.................         สมศ.   ตัวช้ีวัดที่.................         
 สกอ.    ตัวช้ีวัดที่....3.2/4.1..         สงป.   ตัวช้ีวัดที่................. 

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. นิสิตได้รับการส่งเสริม สนับสนนุ และพัฒนาทักษะในรายวิชาปรชัญาและศาสนา        

  



 
 

โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ภาควิชาภาษาศาสตร์ คติชนวิทยา ปรัชญาและศาสนา คณะมนษุยศาสตร์ 

 
1. รหัสโครงการ NU-มน-04-074    ชื่อโครงการ (ระดับ 2)    โครงการบริหารจัดการหลักสูตรปริญญาตรี/โท/เอก 

ชื่อโครงการ (ระดับ 3)    โครงการบริหารจัดการหลักสูตรปริญญาตรี/โท/เอก 
              กิจกรรม เตรยีมความพร้อมให้นิสิต 
2.  ความสอดคล้องกับพันธกิจ 
      การผลิตบณัฑติ (หลัก)        การวิจัย 
     การบริการวิชาการแก่สังคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
     การบริหารจัดการ(ในกรณีโครงการดังกลา่วไมส่อดคล้องกับพันธกิจ 1-4)  
3.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ 

3.1 แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ 
 3.1.1 ความสอดคล้องกับเป้าหมายรวมของยุทธศาสตร์ชาติ 
   ประเทศชาติมีความมั่นคง ประชาชนมีความสุข 
   มีการยกระดับศักยภาพในหลากหลายมิตเิพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง 
    มีการพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ 
   มีการสรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
   มีการสรา้งการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   มีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม 
 3.1.2 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องโดยตรง (เลือกได้เพียง 1 ด้าน) 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพมนุษย์   
   เป้าหมาย.....3.1.1........ประเด็น......3.2.2.2.....ประเด็นการด าเนินการที่ส าคญั............. 
 

 3.1.3 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องในระดับรอง (เลือกได้มากกว่า 1 ด้าน) 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
 

  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนษุย์   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 

3.2 แผนระดับที่ 2  
 3.2.1 แผนการปฏิรูประดับประเทศ 11 ด้าน 
   5) แผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ เปา้หมายรวม.................................................................................. 
    เรื่องและประเด็นการปฏริูป..อุตสาหกรรมการศึกษา..เป้าหมายหรอืผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธ์ิ....1/2... 
    ขั้นตอนการด าเนินงาน..............1.....................เป้าหมาย..........1............ขั้นตอน..........1.1.1........................ 



 
 

 
 3.2.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
   เป้าหมายรวม...........1...................... 
   ยุทธศาสตร์ที่........1.........เป้าหมาย............1.1.3..........แนวทางการพัฒนา.........1.2.1........... 
 3.2.3 แผนความมั่นคงแห่งชาติ 
   แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ.............. เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์.....................กลยทุธ์..................... 

3.3 แผนระดับที่ 3 (หากระบุได้)  
    ตามมติ ครม.วันท่ี 4 ธันวาคม 2560 .................................................................. 

    3.4 ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 
   นโยบายการศึกษาและเรียนรู้ การท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 
 3.5 นโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) 
   นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ  
   แผนกลยุทธ์ดา้นการผลติบัณฑติ  กลยุทธ์ที่.....2...... (หลัก) 
    3.6 นโยบายการบริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร (พ.ศ.2561-2565) โดย ศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา เงารังษี 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบณัฑิตให้มีคณุภาพ และสอดคล้องกบัความต้องการของประเทศเพื่อสร้างขีดความสามารถใน
การแข่งขัน กลยุทธ์ที่.......1.....แนวทางการขับเคลื่อนที่.............1.1.1.........ตัวช้ีวดัที่.............. 

    3.7 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน  
 นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 1 กลยุทธ์ที ่1 มาตรการที ่1 

3.8 อัตลักษณ์นสิิต 5 ก** (บังคับกรอก ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 กรณีที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์บัณฑิต) 
         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 

 

    3.9 คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ  
         มี            

ด้าน ตัวชี้วัด 
ด้านคุณธรรม จริยธรรม  มีความซื่อสตัย์สจุริต 

 มีระเบยีบวินัย 



 
 

ด้าน ตัวชี้วัด 
 ตรงต่อเวลา 
 มีความเสียสละและเห็นต่อประโยชน์ส่วนรวม 
 มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
 เคารพกฎเกณฑ์ ระเบียบขององค์กร/หน่วยงาน 
 มีความอดทนต่อสภาวะแวดลอ้ม 
 มีความขยันหมั่นเพียรในการเรียน 

ด้านความรู ้  มีความรู้ในหลักวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงกับหน้าที่การงาน 
 มีความเข้าใจขั้นตอนและวิธีการในการปฏิบตัิงานในหน้าท่ี 
 มีความรู้ในระดับท่ีสามารถปฏิบัติงานให้บรรลุเปา้หมายอย่างมปีระสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
 มีความสามารถน าความรูม้าประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานอย่างสร้างสรรค ์
 เป็นผู้แสวงหาความรู้เพิม่เตมิอย่างต่อเนื่อง 
 มีความเช่ียวชาญในสาขาวิชาชีพ 

ด้านทักษะทางปัญญา  มีความสามารถในการรวบรวมข้อมูล แนวคิด และประเมินข้อมลูต่างๆ ได้ 
 มีความสามารถในการวเิคราะห์และแกไ้ขปัญหาในการปฏิบตัิงาน 
 กล้าแสดงความคิดเห็นอย่างเหมาะสม 
 มีความคิดริเริม่สร้างสรรคส์ิ่งใหม่ๆ  
 มีการวางแผนและสามารถปฏบิัติงานไดส้ าเร็จตามก าหนดเวลา 
 มีความสามารถน าเสนอข้อมลูและแนวคิดเพื่อใช้ในการตัดสินใจ 
 มีความมุ่งมั่นท างานให้ประสบความส าเร็จตามเปา้หมาย 
 มีความสามารถในการแก้ปญัหาส่วนตัว 
 มีทัศนคติเชิงบวกต่องานท่ีท า 

ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

 มีความสามารถปรับตัวให้เข้ากับเพื่อนร่วมงาน 
 มีความสามารถในการติดต่อสือ่สารระหว่างบุคคล 
 มีความสามารถในการท างานเป็นทีม 
 มีความรับผิดชอบในงานท่ีได้รบัมอบหมาย 
 มีความสามารถในการแสดงภาวะความเป็นผู้น าในการท างาน 
 ยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ื่น 
 มีความสามารถในการประเมนิการท างานและปรับปรุงงานของตนเอง 
 มีความเข้าใจตนเองและผู้อื่น 

ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 มีทักษะในการวเิคราะห์และจดัการข้อมลูเชิงตัวเลข 
 มีความสามารถในการสื่อสารการใช้ภาษาไทย 
 มีความสามารถในการสื่อสารการใช้ภาษาอังกฤษ 
 มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศในการปฏิบัติงาน 

 

    3.10 บริการวิชาการ (กรณีโครงการที่ด าเนินงานตามพันธกจิที่ 3 ด้านบริการวิชาการ) ** 
         ไม่มี 
4.  ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 4.1 ลักษณะการด าเนินงาน   โครงการ     การด าเนินงาน 

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

5.  ผู้รับผิดชอบ 
5.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑติ และหลักสตูรปรัชญาดุษฎบีัณฑติ สาขาวิชาคติชนวิทยา 



 
 

   ภาควิชาภาษาศาสตร์ คติชนวิทยา ปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร ์
5.2 ผู้รับผิดชอบ    ดร.อรอุษา สุวรรณประเทศ   โทร 2104 
5.3 ผู้ประสานงาน  นางสาวอรนุช ช่ืนจันทร์เกิด  โทร 2049 
5.4 ผู้รายงานผล ดร.อรอุษา สุวรรณประเทศ   โทร 2104 

 6. หลักการและเหตุผล 
 ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรได้ก าหนดแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนานิสิตไว้ว่า ในช่วงปีแรกของ
การศึกษา ต้องมีกลไกในการพัฒนาความรู้พื้นฐานหรือการเตรียมความพร้อมทางการเรียนแก่นักศึกษาเพื่อให้มีความสามารถในการ
เรียนรู้ระดับอุดมศึกษาได้อย่างมีความสุข และมีอัตราการลาออกกลางคันน้อย 

ห ลั ก สู ต ร ศิ ล ป ศ า ส ต ร ม ห า บั ณ ฑิ ต  แ ล ะ ห ลั ก สู ต ร ป รั ช ญ า ดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต  ส า ข า วิ ช า ค ติ ช น วิ ท ย า  ภ า ค วิ ช า  
คติชนวิทยา ปรัชญาและศาสนา จึงได้มีการทบทวนผลการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร (มคอ.5 , มคอ.7) ตลอดจนพิจารณา
ข้อมูลป้อนกลับจากนิสิตของภาควิชาทั้งในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก (แบบประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อหลักสูตร) 
ข้อมูลจากความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ตลอดจนแนวคิดเรื่อง Outcome-Based Education ที่ใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ.
2561 เพื่อน ามาวางแผนจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมให้แก่นิสิตโดยได้จัดสรรงบประมาณและบรรจุโครงการเตรียมความพร้อมให้
นิสิตภาควิชาคติชนวิทยา ปรัชญา และศาสนาในแผนปฏิบัติการประจ าปีของภาควิชา เพื่อเตรียมความพร้อมทางการเรียนแก่นิสิต
ของภาควิชาให้มีความสามารถในการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุข 
7. วัตถุประสงค ์

1. เพื่อเตรียมความพร้อมทางการเรียนให้แก่นิสติหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต และหลักสตูรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาคติ
ชนวิทยา 

2. เพื่อพัฒนาศักยภาพนิสิตและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
8.  เป้าหมายของโครงการ 
     8.1 เป้าหมายการด าเนินงาน 

เชิงผลผลิต(Output) 1. นิสิตมีความรู้และทักษะเพิ่มขึ้น 
เชิงผลลัพธ์(Outcome) 1. นิสิตระดับบณัฑิตศึกษามีความรู้ และทักษะเป็นไปตามมาตรฐานหลักสตูร 

 

     8.2. กลุม่เป้าหมาย 
เป้าหมาย จ านวน หน่วยนับ 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 8 คน 
บุคลากรสายวิชาการ 3 คน 
นิสิต/บณัฑติ 5 คน 

 

8.3 กิจกรรม/เนื้อหาท่ี/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนินการ (รายกิจกรรม) 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (บาท) 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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. จัดประชมุมอบหมายการ
ด าเนนิงาน 

                          

ขั้นด าเนินการ (D) 
1. ขออนุมตัิด าเนินโครงการ 
2. ด าเนนิโครงการ 

 

 
3,000 

        

 
 
 

3,000 

   

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. สรุปผลการด าเนิน
โครงการ และจัดท ารายงาน
ส่งผลประเมินตอ่คณะฯ 

             

ขั้นปรับปรุงตามผลการ
ประเมิน (A)  

             



 
 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (บาท) 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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. น าผลการประเมนิมา
พัฒนา แก้ไขปัญหา และ
น าไปปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานในครั้งตอ่ๆไป 

รวม  3,000   3,000  
 

9. งบประมาณด าเนินการ  
    9.1 แหล่งงบประมาณ 
        งบประมาณรายได้คณะ จ านวน 3,000 บาท  
กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานจัดการศึกษาสาขามนุษยศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคติ
ชนวิทยา ภาควิชาคติชนวิทยา ปรัชญาและศาสนา หมวดเงินอุดหนุน โครงการสนับสนุนการผลิตบัณฑิต โครงการบริหารจัดการหลักสูตร
ปริญญาโท-เอก โครงการบริหารจดัการหลักสูตรปริญญาโท-เอก (Nu-มน-04-074) 
    9.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 

1.   ค่าตอบแทนวิทยากร     2,000   บาท 
2.   ค่าอาหารว่าง-เครื่องดื่ม และอาหารกลางวัน     580   บาท 
3.   ค่าปฏิบัติงานล่วงเวลา                                  420       บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น   3,000      บาท 
หมายเหตุ  ขอถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ  

10. วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 
ล าดั
บ 

รายการ กิจกรรมที่ 1-3 

10.1. วัน เวลา ในการจัดกิจกรรม ระหว่างเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2562 
10.2 สถานท่ีจัดกิจกรรม คณะมนุษยศาสตร์ 

  

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

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมที่ 4 
 คุณภาพ -  นิสิตช้ันปีท่ี 1 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 มีผลคะแนน Post-

test เพิ่มขึ้นจากคะแนน Pre-test จากการวัดความรู ้
   

 

12. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.................    สมศ.   ตัวช้ีวัดที่................. 
สกอ.    ตัวช้ีวัดที ่3.2    สงป.   ตัวช้ีวัดที่.................  

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
     1. นิสิตมีความพร้อมทางวิชาการในการศึกษาตามหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. นิสิตได้พัฒนาทักษะการเรียนรูใ้นศตวรรษที่ 21 ซึ่งเป็นทักษะที่จ าเป็นต่อการศึกษาตามหลักสตูรและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 
 
  



 
 

โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ภาควิชาภาษาศาสตร์ คติชนวิทยา ปรัชญาและศาสนา คณะมนษุยศาสตร์ 

 
1. รหัสโครงการ NU-มน-04-074    ชื่อโครงการ (ระดับ 2)    โครงการบริหารจัดการหลักสูตรปริญญาตรี/โท/เอก 

ชื่อโครงการ (ระดับ 3)    โครงการบริหารจัดการหลักสูตรปริญญาตรี/โท/เอก 
              กิจกรรม พัฒนาศักยภาพนสิิตด้านวิชาการและการวิจัย 
2.  ความสอดคล้องกับพันธกิจ 
      การผลิตบณัฑติ (หลัก)        การวิจัย 
     การบริการวิชาการแก่สังคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
     การบริหารจัดการ(ในกรณีโครงการดังกลา่วไมส่อดคล้องกับพันธกิจ 1-4)  
3.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ 

3.1 แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ 
 3.1.1 ความสอดคล้องกับเป้าหมายรวมของยุทธศาสตร์ชาติ 
   ประเทศชาติมีความมั่นคง ประชาชนมีความสุข 
   มีการยกระดับศักยภาพในหลากหลายมิตเิพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง 
    มีการพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ 
   มีการสรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
   มีการสรา้งการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   มีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม 
 3.1.2 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องโดยตรง (เลือกได้เพียง 1 ด้าน) 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพมนุษย์   
   เป้าหมาย.....3.1.1........ประเด็น......3.2.2.2.....ประเด็นการด าเนินการที่ส าคญั............. 
 

 3.1.3 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องในระดับรอง (เลือกได้มากกว่า 1 ด้าน) 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
 

  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนษุย์   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 

3.2 แผนระดับที่ 2  
 3.2.1 แผนการปฏิรูประดับประเทศ 11 ด้าน 
   5) แผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ เปา้หมายรวม.................................................................................. 
    เรื่องและประเด็นการปฏริูป..อุตสาหกรรมการศึกษา..เป้าหมายหรอืผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธ์ิ....1/2... 
    ขั้นตอนการด าเนินงาน..............1.....................เป้าหมาย..........1............ขั้นตอน..........1.1.1........................ 



 
 

 
 3.2.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
   เป้าหมายรวม...........1...................... 
   ยุทธศาสตร์ที่........1.........เป้าหมาย............1.1.3..........แนวทางการพัฒนา.........1.2.1........... 
 3.2.3 แผนความมั่นคงแห่งชาติ 
   แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ.............. เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์.....................กลยทุธ์..................... 

3.3 แผนระดับที่ 3 (หากระบุได้)  
    ตามมติ ครม.วันท่ี 4 ธันวาคม 2560 .................................................................. 

    3.4 ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 
   นโยบายการศึกษาและเรียนรู้ การท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 
 3.5 นโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) 
   นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ  
   แผนกลยุทธ์ดา้นการผลติบัณฑติ  กลยุทธ์ที่.....2...... (หลัก) 
    3.6 นโยบายการบริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร (พ.ศ.2561-2565) โดย ศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา เงารังษี 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบณัฑิตให้มีคณุภาพ และสอดคล้องกบัความต้องการของประเทศเพื่อสร้างขีดความสามารถใน
การแข่งขัน กลยุทธ์ที่.......1.....แนวทางการขับเคลื่อนที่.............1.1.1.........ตัวช้ีวดัที่.............. 

    3.7 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน  
 นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 1 กลยุทธ์ที ่1 มาตรการที ่1 

3.8 อัตลักษณ์นสิิต 5 ก** (บังคับกรอก ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 กรณีที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์บัณฑิต) 
        มี          ไม่มี        

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 

 

3.9  คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ  
         มี              

ด้าน ตัวชี้วัด 
 ด้านคุณธรรม จริยธรรม  มีความซื่อสตัย์สจุริต 

 มีระเบยีบวินัย 

หน้าที่ 277 



 
 

ด้าน ตัวชี้วัด 
 ตรงต่อเวลา 
 มีความเสยีสละและเห็นต่อประโยชน์ส่วนรวม 
 มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
 เคารพกฎเกณฑ์ ระเบียบขององค์กร/หน่วยงาน 
มีความอดทนต่อสภาวะแวดลอ้ม 
 มีความขยันหมั่นเพียรในการเรียน 

 ด้านความรู ้  มีความรู้ในหลักวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงกับหน้าที่การงาน 
 มีความเข้าใจขั้นตอนและวิธีการในการปฏิบตัิงานในหน้าท่ี 
 มีความรู้ในระดับท่ีสามารถปฏิบัติงานให้บรรลุเปา้หมายอย่างมปีระสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผล 
 มีความสามารถน าความรูม้าประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานอย่างสร้างสรรค์ 
 เป็นผู้แสวงหาความรูเ้พิ่มเตมิอย่างต่อเนื่อง 
 มีความเช่ียวชาญในสาขาวิชาชีพ 

 ด้านทักษะทางปัญญา  มีความสามารถในการรวบรวมข้อมูล แนวคิด และประเมินข้อมลูต่างๆ ได้ 
 มีความสามารถในการวเิคราะห์และแกไ้ขปัญหาในการปฏิบตัิงาน 
 กล้าแสดงความคิดเห็นอย่างเหมาะสม 
 มีความคิดริเริม่สร้างสรรคส์ิ่งใหม่ๆ  
 มีการวางแผนและสามารถปฏบิัติงานไดส้ าเร็จตามก าหนดเวลา 
 มีความสามารถน าเสนอข้อมลูและแนวคิดเพื่อใช้ในการตัดสินใจ 
 มีความมุ่งมั่นท างานให้ประสบความส าเร็จตามเปา้หมาย 
 มีความสามารถในการแก้ปญัหาส่วนตัว 
 มีทัศนคติเชิงบวกต่องานท่ีท า 

 ด้านทักษะความสมัพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

 มีความสามารถปรับตัวให้เข้ากับเพื่อนร่วมงาน 
 มีความสามารถในการติดต่อสือ่สารระหว่างบุคคล 
 มีความสามารถในการท างานเป็นทีม 
 มีความรับผิดชอบในงานท่ีได้รบัมอบหมาย 
 มีความสามารถในการแสดงภาวะความเป็นผู้น าในการท างาน 
 ยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ื่น 
 มีความสามารถในการประเมนิการท างานและปรับปรุงงานของตนเอง 
 มีความเข้าใจตนเองและผู้อื่น 

 ด้านทักษะการวิเคราะหเ์ชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 มีทักษะในการวิเคราะห์และจดัการข้อมลูเชิงตัวเลข 
 มีความสามารถในการสื่อสารการใช้ภาษาไทย 
 มีความสามารถในการสื่อสารการใช้ภาษาอังกฤษ 
 มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศในการปฏิบัติงาน 

 
    3.10 บริการวิชาการ (กรณีโครงการที่ด าเนินงานตามพันธกจิที่ 3 ด้านบริการวิชาการ) ** 
         ไม่มี 
4.  ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 4.1 ลักษณะการด าเนินงาน   โครงการ     การด าเนินงาน 

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



 
 

5.  ผู้รับผิดชอบ  
5.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑติ  สาขาวิชาคติชนวิทยา และหลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต  
   สาขาวิชาคติชนวิทยา ภาควิชาคติชนวิทยา ปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร ์
5.2 ผู้รับผิดชอบ    ดร.แคทรยีา อังทองก าเนิด    โทร 2108 
5.3 ผู้ประสานงาน  นางสาวอรุนช ช่ืนจันทร์เกิด   โทร 2049 
5.4 ผู้รายงานผล ดร.แคทรยีา อังทองก าเนิด    โทร 2108 

 6. หลักการและเหตุผล 
    มาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ของหลักสูตร ศศ.ม. (คติชนวิทยา) และ ปร.ด. (คติชนวิทยา) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561 ซึ่ง
เป็นไปในแนวทางของการศึกษาที่เน้นผลลัพธ์ (Outcome Based Education) นั้น มีวัตถุประสงค์ส าคัญที่สัมพันธ์กันคือการมุ่งสร้าง
นักวิจัยด้านคติชนวิทยา โดยในหลักสูตรระดับปริญญาโทนั้นมุ่งสร้างนักวิจัยทางคติชนวิทยาที่สามารถบูรณาการความรู้น าไปสู่การ
ประยุกต์ใช้ โดยสามารถสร้างเครือข่ายและท างานร่วมกับชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณธรรมจริยธรรมอันเหมาะสม  
ในขณะที่หลักสูตรปริญญาเอกมุ่งสร้างนักวิจัยทางคติชนวิทยาท่ีมีศักยภาพสูงสามารถพัฒนาองค์ความรู้อย่างลุ่มลึกและมีภาวะผูน้ าใน
การปฏิบัติงานด้านคติชนวิทยา 
    เพื่อส่งเสริมให้มาตรฐานผลการเรียนรู้ดังกล่าวบรรลุตามที่ได้ก าหนดไว้ นอกเหนือจากการเรียนในรายวิชาต่างๆ ของหลักสูตรแลว้ 
หลักสูตร ศศ.ม. (คติชนวิทยา) และ ปร.ด. (คติชนวิทยา) ยังให้ความส าคัญกับการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนาศักยภาพของ
นิสิตในด้านวิชาการและการวิจัย อันเป็นมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่หลักสูตรคาดหวัง ท้ังนี้ การศึกษาส าหรับนิสิตนั้น การได้รับความรู้
จากผู้สอนในห้องเรียนเพียงอย่างเดียวอาจไม่ยังไม่เพียงพอ จึงควรเสริมสร้างประสบการณ์ให้นิสิตได้มีโอกาสรับฟังการบรรยาย/
เสวนา/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ จากวิทยากรผู้เช่ียวชาญและมีประสบการณ์ทางด้านวิชาการและการวิจัยซึ่งปฏิบัติงานจริงอยู่ในวงการ
การศึกษาและการส่งเสริมอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม อันจะช่วยให้นิสิตได้รับความรู้และประสบการณ์ที่ช่วยให้สามารถ
พัฒนาศักยภาพทางวิชาการและวิจัยของตนได้ อีกทั้งยังเป็นส่วนหนึ่งของการเผยแพร่ความรู้ด้านวัฒนธรรมตลอดจนเป็นการท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรมอีกทางหนึ่งด้วย 
      นอกจากนี้ หลักสูตร ศศ.ม. (คติชนวิทยา) และ ปร.ด.  (คติชนวิทยา) ยังเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกภาควิชาฯ ได้เข้าร่วม
โครงการในครั้งนี้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งนับว่าเป็นการบริการวิชาการทางหนึ่งเพื่อให้การจัดกิจกรรมเกิดประโยชน์สูงสุดและ
ครอบคลุมในวงกว้าง 
7. วัตถุประสงค ์

1. เพื่อให้นิสิตไดร้ับความรู้ด้านคตชินวิทยาที่เป็นประโยชน์ต่อการพฒันาศักยภาพด้านวิชาการและการวิจัย 

2. เพื่อบริการวิชาการโดยการเผยแพร่ความรูด้้านคติชนวิทยาให้แก่บุคคลภายนอกที่สนใจ 
3. เพื่อท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

8.  เป้าหมายของโครงการ 
     8.1 เป้าหมายการด าเนินงาน 

เชิงผลผลิต(Output) 1. นิสิตมีความรู้และทักษะเพิ่มขึ้น 
2. บูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการและการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

เชิงผลลัพธ์(Outcome) 1. นิสิตระดับบณัฑิตศึกษามีความรู้ และทักษะเป็นไปตามมาตรฐานหลักสตูร 
 

     8.2. กลุม่เป้าหมาย 
เป้าหมาย จ านวน หน่วยนับ 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 35 คน 
บุคลากรสายวิชาการ 5 คน 
นิสิต/บณัฑติ 10 คน 
บุคคลภายนอก 20 คน 

 

  

8.3 กิจกรรม/เนื้อหาท่ี/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนินการ (รายกิจกรรม) 



 
 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (บาท) 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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. จัดประชมุมอบหมายการ
ด าเนนิงาน 

                          

ขั้นด าเนินการ (D) 
1. ขออนุมตัิด าเนินโครงการ 
2. ด าเนนิโครงการ 

 

 
30,000 

       

 
 
 

30,000 

 
 
 
 

   

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. สรุปผลการด าเนิน
โครงการ และจัดท ารายงาน
ส่งผลประเมินตอ่คณะฯ 

             

ขั้นปรับปรุงตามผลการ
ประเมิน (A)  
1. น าผลการประเมนิมา
พัฒนา แก้ไขปัญหา และ
น าไปปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานในครั้งตอ่ๆไป 

             

รวม  30,000   30,000  
 

9. งบประมาณด าเนินการ  
    9.1 แหล่งงบประมาณ 
     งบประมาณจากเงินรายได้คณะ จ านวน  30,000 บาท   
กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานจัดการศึกษาสาขามนุษยศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคติ
ชนวิทยา ภาควิชาคติชนวิทยา ปรัชญาและศาสนา หมวดเงินอุดหนุน โครงการสนับสนุนการผลิตบัณฑิต โครงการบริหารจัดการหลักสูตร
ปริญญาโท-เอก โครงการบริหารจัดการหลักสูตรปริญญาโท-เอก (Nu-มน-04-074) 
    9.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 

1. ค่าตอบแทนวิทยากร    12,000  บาท 
2. ค่าเดินทาง      6,000   บาท 
3. ค่าที่พัก      3,000   บาท 
4. ค่าเลี้ยงรับรองวิทยากร     4,000  บาท 
5. ค่าอาหารกลางวัน      3,000  บาท 
6. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม    1,500  บาท 
7. ค่าถ่ายเอกสาร                     500  บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น              30,000    บาท 
หมายเหตุ  ขอถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ  

 

10. วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 
ล าดั
บ 

รายการ กิจกรรมที่ 1 

10.1. วัน เวลา ในการจัดกิจกรรม ระหว่างเดือนมกราคม - พฤษภาคม 2562 
10.2 สถานท่ีจัดกิจกรรม คณะมนุษยศาสตร์ 

 
 
 
 
 



 
 

  

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

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมที่ 4 
 ปริมาณ - มีผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 75 จากเป้าหมาย

ที่ก าหนด 
   

 คุณภาพ 
 

- นิสิตสามารถสังเคราะห์ความรู้ทีไ่ด้จากการฟังบรรยาย
เผยแพร่ทาง 
เว็บเพจของภาควิชา และ/หรือจดหมายข่าวสุวรรณภิงคาร 
จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ผลงาน 

   

 เวลา - ด าเนินโครงการในช่วงระยะเวลาที่ก าหนด    
 ต้นทุน - ใช้งบประมาณตามที่ไดร้ับจัดสรร    

 

12. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.................         สมศ.   ตัวช้ีวัดที่.................         
 สกอ.    ตัวช้ีวัดที่....3.2/4.1..         สงป.   ตัวช้ีวัดที่................. 

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. นิสิตได้รับความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพและได้รับการจ้างงาน 

       2. นิสิตได้เปดิโลกทัศน์นอกจากการเรียนรายวิชาในหลักสตูร 
  



 
 

โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ภาควิชาภาษาศาสตร์ คติชนวิทยา ปรัชญาและศาสนา คณะมนษุยศาสตร์ 

 
1. รหัสโครงการ NU-มน-04-074    ชื่อโครงการ (ระดับ 2)    โครงการบริหารจัดการหลักสูตรปริญญาตรี/โท/เอก 

ชื่อโครงการ (ระดับ 3)    โครงการบริหารจัดการหลักสูตรปริญญาตรี/โท/เอก 
              กิจกรรม สัมมนานิสิตบณัฑติศึกษา 
2.  ความสอดคล้องกับพันธกิจ 
      การผลิตบณัฑติ (หลัก)        การวิจัย 
     การบริการวิชาการแก่สังคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
     การบริหารจัดการ(ในกรณีโครงการดังกลา่วไมส่อดคล้องกับพันธกิจ 1-4)  
3.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ 

3.1 แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ 
 3.1.1 ความสอดคล้องกับเป้าหมายรวมของยุทธศาสตร์ชาติ 
   ประเทศชาติมีความมั่นคง ประชาชนมีความสุข 
   มีการยกระดับศักยภาพในหลากหลายมิตเิพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง 
    มีการพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ 
   มีการสรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
   มีการสรา้งการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   มีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม 
 3.1.2 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องโดยตรง (เลือกได้เพียง 1 ด้าน) 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพมนุษย์   
   เป้าหมาย.....3.1.1........ประเด็น......3.2.2.2.....ประเด็นการด าเนินการที่ส าคญั............. 
 

 3.1.3 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องในระดับรอง (เลือกได้มากกว่า 1 ด้าน) 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
 

  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนษุย์   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 

3.2 แผนระดับที่ 2  
 3.2.1 แผนการปฏิรูประดับประเทศ 11 ด้าน 
   5) แผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ เปา้หมายรวม.................................................................................. 
    เรื่องและประเด็นการปฏริูป..อุตสาหกรรมการศึกษา..เป้าหมายหรอืผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธ์ิ....1/2... 
    ขั้นตอนการด าเนินงาน..............1.....................เป้าหมาย..........1............ขั้นตอน..........1.1.1........................ 



 
 

 
 3.2.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
   เป้าหมายรวม...........1...................... 
   ยุทธศาสตร์ที่........1.........เป้าหมาย............1.1.3..........แนวทางการพัฒนา.........1.2.1........... 
 3.2.3 แผนความมั่นคงแห่งชาติ 
   แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ.............. เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์.....................กลยทุธ์..................... 

3.3 แผนระดับที่ 3 (หากระบุได้)  
    ตามมติ ครม.วันท่ี 4 ธันวาคม 2560 .................................................................. 

    3.4 ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 
   นโยบายการศึกษาและเรียนรู้ การท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 
 3.5 นโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) 
   นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ  
   แผนกลยุทธ์ดา้นการผลติบัณฑติ  กลยุทธ์ที่.....2...... (หลัก) 
    3.6 นโยบายการบริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร (พ.ศ.2561-2565) โดย ศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา เงารังษี 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบณัฑิตให้มีคณุภาพ และสอดคล้องกบัความต้องการของประเทศเพื่อสร้างขีดความสามารถใน
การแข่งขัน กลยุทธ์ที่.......1.....แนวทางการขับเคลื่อนที่.............1.1.1.........ตัวช้ีวดัที่.............. 

    3.7 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน  
 นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 1 กลยุทธ์ที ่1 มาตรการที ่1 

3.9 อัตลักษณ์นสิิต 5 ก** (บังคับกรอก ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 กรณีที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์บัณฑิต) 
        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 

 

3.9 คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
        ไม่ม ี
     3.10 บริการวิชาการ  
         ไม่ม ี
  

หน้าที่ 277 



 
 

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

4.2 ภายใต้แผนงาน............................................................................................................................................. 
4.3 ลักษณะโครงการ     โครงการที่ใช้งบประมาณ   โครงการทีไ่ม่ใช้งบประมาณ 
4.4 วิธีการด าเนินงาน    ด าเนนิการเอง     จัดจ้าง 
4.5 รหัส GFMIS ของโครงการ(ถ้ามี) – ไมม่ี - 

5.  ผู้รับผิดชอบ  
 5.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ   หลักสตูรศลิปศาสตรมหาบณัฑิต และหลักสตูรปรัชญาดุษฎีบณัฑติ สาขาวิชาคติชนวิทยา 
     ภาควิชาภาษาศาสตร์ คติชนวิทยา ปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร ์
     5.2 ผู้รับผิดชอบ     ผศ.ดร.บารนี  บุญทรง  โทร 2107 

5.3 ผู้ประสานงาน   นางสาวอรนุช ช่ืนจันทร์เกิด  โทร 2049 
5.4 ผู้รายงานผล  ผศ.ดร.บารนี  บุญทรง  โทร 2107 

 6. หลักการและเหตุผล 
 สิ่งส าคัญสิ่งหนึ่งส าหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาคือการท าวิทยานิพนธ์ ซึ่งต้องผ่านกระบวนการและขั้นตอนต่าง ๆ มากมายกว่าจะ
ส าเร็จเป็นวิทยานิพนธ์ที่สมบูรณ์หนึ่งเล่ม นอกจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ที่มีบทบาทอย่างมากในการท าวิทยานิพนธ์ของนิสิต  
นิสิตรุ่นพี่ท่ีสอบผ่านโครงร่างวิทยานิพนธ์แล้วหรือท าวิทยานิพนธ์เสร็จเรียบร้อยแล้ว ส าเร็จการศึกษาแล้ว ก็เป็นอีกผู้หนึ่งที่มีบทบาท
ส าคัญในการให้ข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับวิทยานิพนธ์แก่นิสิตรุ่นน้องได้ ไม่ว่าจะเป็นการเลือกหัวข้อวิทยานิพนธ์ การพัฒนาวิทยานิพนธ์มา
ตามล าดับ  ปัญหาและอุปสรรคที่พบ  รวมทั้งวิธีการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคเหล่านั้น ภาควิชาคติชนวิทยา ปรัขญา และศาสนา           
จึงจัดโครงการสัมมนานิสิตบัณฑิตศึกษา เพื่อเป็นเวทีให้นิสิตที่มีประสบการณ์การท าวิทยานิพนธ์และ/หรือศิษย์เก่าได้ถ่ายทอด
ประสบการณ์แก่นิสิตรุ่นน้อง  นิสิตรุ่นน้องได้เรียนรู้การท าวิทยานิพนธ์จากนิสิตรุ่นพี่และ/หรือศิษย์เก่า นิสิตต่างรุ่นได้มีโอกาสสนทนา
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการท าวิทยานิพนธ์  อีกทั้งคณาจารย์ประจ าภาควิชาฯ ยังได้ทราบความก้าวหน้าในการท า
วิทยานิพนธ์ของนิสิต 
7. วัตถุประสงค ์

1. เพื่อเป็นเวทีให้นิสิตปัจจุบัน/ศิษย์เก่า และคณาจารย์ของภาควิชาคติชนวิทยา ปรัชญาและศาสนาได้สนทนาแลกเปลีย่นข้อมูล
และความคิดเห็นในด้านการวิจยั 

2. เพื่อให้คณาจารย์ในภาควิชาฯ ได้ทราบความก้าวหน้าในการท าวิทยานิพนธ์ของนิสิต 
8.  เป้าหมายของโครงการ 
    8.1 เป้าหมายการด าเนินงาน 
เชิงผลผลิต(Output) 1. นิสิตได้น าเสนอ แลกเปลี่ยนข้อมูลและความคดิเห็นในดา้นการวิจยั  
เชิงผลลัพธ์(Outcome) 1. นิสิตสามารถน าข้อเสนอแนะมาปรับใช้ในการท างานวิจัย 

 

     8.2. กลุม่เป้าหมาย 
เป้าหมาย จ านวน หน่วยนับ 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 14 คน 
บุคลากรสายวิชาการ 4 คน 
นิสิต 7 คน 
ศิษย์เก่า 3  คน 

8.3 กิจกรรม/เนื้อหาท่ี/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนินการ (รายกิจกรรม) 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (บาท) 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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. จัดประชมุมอบหมายการด าเนนิงาน 

                          



 
 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (บาท) 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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. ขออนุมตัิด าเนินโครงการ 
2. ด าเนนิโครงการ 

 
 

3,000 

 
 
 

 
 

3,000 
      

 
 
 

   

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. สรุปผลการด าเนินโครงการ และ
จัดท ารายงานส่งผลประเมนิตอ่คณะฯ 

             

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)  
1. น าผลการประเมนิมาพัฒนา แก้ไข
ปัญหา และน าไปปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานในครั้งตอ่ๆ ไป 

             

รวม  3,000 3,000    
  

9. งบประมาณด าเนินการ  
    9.1 แหล่งงบประมาณ 
     งบประมาณจากเงินรายได้คณะ จ านวน  3,000 บาท   
กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานจัดการศึกษาสาขามนุษยศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคติ
ชนวิทยา ภาควิชาคติชนวิทยา ปรัชญาและศาสนา หมวดเงินอุดหนุน โครงการสนับสนุนการผลิตบัณฑิต โครงการบริหารจัดการหลักสูตร
ปริญญาโท-เอก โครงการบริหารจัดการหลักสูตรปริญญาโท-เอก (Nu-มน-04-074) 
     9.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
     คร้ังที่ 1   

1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม     900  บาท 
2. ค่าถ่ายเอกสาร      200   บาท 
3. ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ     400       บาท 
              รวม                1,500      บาท 

     คร้ังที่ 2   
1.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม     900  บาท 
2. ค่าถ่ายเอกสาร      200   บาท 
3. ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ     400       บาท 
              รวม                1,500      บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น    3,000      บาท 

  หมายเหตุ ขอถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ 
10. วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 

ล าดั
บ 

รายการ กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 

10.1. วัน เวลา ในการจัดกิจกรรม ระหว่างเดือนพฤศจกิายน ถึงเดือนธันวาคม 2561 ระหว่างเดือนเมษายน ถึงเดือนพฤษภาคม 2562 

10.2 สถานท่ีจัดกิจกรรม คณะมนุษยศาสตร ์ คณะมนุษยศาสตร ์
 

11. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPIs) 

ประเภท 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ (KPI) 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมที่ 4 
 ปริมาณ -  มีผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

ของเป้าหมายที่ก าหนด 
-  มีผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
ของเป้าหมายที่ก าหนด 

  



 
 

ประเภท 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ (KPI) 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมที่ 4 
 คุณภาพ - อาจารย์ประจ าภาควิชาฯ ได้ทราบ

ความก้าวหน้าในการท าวิทยานิพนธ์ของนิสิต 
- ผู้เข้าร่วมโครงการได้แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นดา้นการท าวิจัย มไีม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 

- อาจารย์ประจ าภาควิชาฯ ได้ทราบ
ความก้าวหน้าในการท าวิทยานิพนธ์ของนิสิต 
- ผู้เข้าร่วมโครงการได้แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นดา้นการท าวิจัย มไีม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 

  

 

12. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 สกอ.    ตัวช้ีวัดที ่3.2   สงป.   ตัวช้ีวัดที่.................  EdPEx หมวดที่........ 
 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.................  สมศ.   ตัวช้ีวัดที ่7 และ 2.4  

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. นิสิตปัจจุบันได้ทราบข้อมูลตา่ง ๆ เกี่ยวกับการท าวิทยานิพนธ์จากผู้มีประสบการณ์และประสบความส าเร็จ มองเห็นวิธีการ

แก้ไขปัญหาและแนวปฏิบัติที่ดี สามารถน าไปปรับใช้กับการท าวิทยานิพนธ์ของตนเอง 
2. คณาจารย์ของภาควิชาคติชนวทิยา ปรัชญา และศาสนาได้ทราบความก้าวหน้าในการท าวิทยานิพนธ์ของนิสิต 

     3. ศิษย์เก่ากับนิสิตปจัจุบันไดม้ีโอกาสท าความรู้จักและสร้างสายสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน  

  



 
 

โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ภาควิชาคติชนวิทยา ปรัชญาและศาสนา  คณะมนุษยศาสตร์  

 
1. รหัสโครงการ  NU-มน-04-073   ชื่อโครงการ (ระดับ 2)  โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ชื่อโครงการ (ระดับ 3)  โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
 

2.  ความสอดคล้องกับพันธกิจ 
     การผลติบัณฑติ (รอง)        การวิจัย 
     การบริการวิชาการแก่สังคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
      การบริหารจัดการ(ในกรณีโครงการดังกลา่วไมส่อดคล้องกับพันธกิจ 1-4) (หลัก) 
3.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ 

3.1 แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ 
 3.1.1 ความสอดคล้องกับเป้าหมายรวมของยุทธศาสตร์ชาติ 
   ประเทศชาติมีความมั่นคง ประชาชนมีความสุข 
   มีการยกระดับศักยภาพในหลากหลายมิตเิพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง 
   มีการพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ 
   มีการสรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
   มีการสรา้งการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   มีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม 
 

 3.1.2 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องโดยตรง (เลือกได้เพียง 1 ด้าน) 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพมนุษย์   
   เป้าหมาย.......3.1.2......ประเด็น......3.2.....ประเด็นการด าเนินการที่ส าคัญ......3.2.2.3....... 
 

 3.1.3 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องในระดับรอง (เลือกได้มากกว่า 1 ด้าน) 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนษุย์   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 

3.2 แผนระดับที่ 2  
 3.2.1 แผนการปฏิรูประดับประเทศ 11 ด้าน 
   2) แผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน เป้าหมายรวม.................................................... 
    ประเด็นการปฏริูป..............3...........เป้าหมายประเด็นการปฏิรูป............3.................กลยุทธ์..........4............... 
    แผนงานท่ี..............1............เป้าหมายแผนงาน...........1..........กิจกรรม.........2.......เป้าหมายกิจกรรม.....1........ 



 
 

 3.2.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
   เป้าหมายรวม............6..................... 
   ยุทธศาสตร์ที่.........6........เป้าหมาย..........6.1.2............แนวทางการพัฒนา.........6.2.1.4........... 
 3.2.3 แผนความมั่นคงแห่งชาติ 
   แผนระดับชาติว่าด้วยความมัน่คงแห่งชาติ........4...... เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์..........4.1.........กลยุทธ์........4.2.2............. 

 

3.3 แผนระดับที่ 3 (หากระบุได้)  
    ตามมติ ครม.วันท่ี 4 ธันวาคม 2560 .................................................................. 

    3.4 ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 
   นโยบายการศึกษาและเรียนรู้ การท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 
 3.5 นโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) 
    นโยบายที่ 5 ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและปรับปรุงระบบการบริหารจดัการมหาวิทยาลัย ให้มีประสิทธิภาพ 
     แผนกลยุทธ์ดา้นบริหารจัดการ กลยุทธ์ที่......2......(หลัก) 
 3.6 นโยบายการบริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร (พ.ศ.2561-2565) โดย ศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา เงารังษี 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบรหิารจดัการเชิงบูรณาการเพื่อความเข้มแข็งและยั่งยืน 
  กลยุทธ์ท่ี......5.1......แนวทางการขบัเคลื่อน..........5.1.1............ตัวช้ีวดัที่............. 

 3.7 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน (ถ้ามี) 
 นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 6 กลยุทธ์ที ่1 มาตรการที ่2 

      3.8 อัตลักษณ์นิสิต 5 ก** (บังคับกรอก ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 กรณีที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์บัณฑิต) 
         ไม่มี 
      3.9 คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ  
         ไม่มี            

3.10 บริการวิชาการ (กรณีโครงการที่ด าเนินงานตามพันธกิจที่ 3 ด้านบริการวิชาการ) ** 
         ไม่มี 
4.  ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 4.1 ลักษณะการด าเนินงาน   โครงการ     การด าเนินงาน 

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

5.  ผู้รับผิดชอบ  
 5.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ   หลักสตูรศลิปศาสตรมหาบณัฑิต และหลักสตูรปรัชญาดุษฎีบณัฑติ สาขาวิชาคติชนวิทยา 
     ภาควิชา คติชนวิทยา ปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร ์

5.2 ผู้รับผิดชอบ     ดร.อรอุษา  สุวรรณประเทศ  โทร  2104 
5.3 ผู้ประสานงาน   นางสาววิไลพร  ชอบคุณ  โทร  2079 
5.4 ผู้รายงานผล  นางสาววิไลพร  ชอบคุณ  โทร  2079 

 6. หลักการและเหตุผล 
การประกันคุณภาพการศึกษาตามเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 

หมายถึง การพัฒนาคุณภาพของการบริหารจัดการและด าเนินกิจกรรมตามภารกิจของสถานศึกษาทุกระดับ เพื่อพัฒนาคุณภาพของ
ผู้เรียนอย่างต่อเนื่องและสร้างความมั่นใจให้ผู้รับบริการทางการศึกษา สถานศึกษาทุกแห่งจะต้องจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษา โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง มีการจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็น
รายงานการประเมินคุณภาพภายในเสนอต่อสภาสถาบัน หน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาและเปิดเผยต่อ



 
 

สาธารณชน เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษาได้มี
การปรับปรุงมาอย่างต่อเนื่อง ตามระบบการพัฒนาของสถาบันการศึกษา ตามความเจริญก้าวหน้าทางเทค โนโลยี สภาพสังคม 
เศรษฐกิจ ความรู้ และทักษะในอนาคตที่ตลาดแรงงานต้องการ และพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน 

และในปี พ.ศ.2557 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ปรับเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยแบ่ง 3 ระดับ 
ได้แก่ ระดับหลักสูตร ระดับคณะ/วิทยาลัย และระดับสถาบัน และในการประเมินระดับสถาบันมี รวมถึงการจัดท ารายงานการ
ประเมินตนเอง เพื่อให้คณะกรรมการตรวจประเมินสามารถประเมินฯ ผ่านระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา (CHE QA Online) ได้อย่างมีประสิทธิภาพและอยู่ในมาตรฐานเดียวกัน”   

ภาควิชาภาษาศาสตร์ ตระหนักถึงความส าคัญและความจ าเป็นในการประกันคุณภาพการศึกษา จึงได้จัดให้มีโครงการประเมิน
คุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2561 เพื่อเป็นการตรวจสอบและประเมินการด าเนินงานของหลักสูตรที่คณะฯ เปิด
การเรียนการสอน ในรอบปีการศึกษา 2561 ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557 
7. วัตถุประสงค ์

1. เพื่อตรวจสอบและประเมินการด าเนินงานของหลักสตูรทั้งระดับปริญญาตรี โท และเอกของแตล่ะภาควิชาและคณะเปิดสอน
ในปีการศึกษา 2561 ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557   
8.  เป้าหมายของโครงการ 
     8.1 เป้าหมายการด าเนินงาน 

เชิงผลผลิต(Output) 1. ภาควิชาฯ มีรายงานผลการบรกิารจัดการของภาควิชาฯ ตามเกณฑ์การประกันคณุภาพการศึกษา 
เชิงผลลัพธ์(Outcome) 1. ภาควิชาฯ มีผลประเมินผ่านตามเกณฑ์การประกันคณุภาพการศกึษาดีขึ้นกว่าปีท่ีผ่านมา 

 

     8.2. กลุม่เป้าหมาย 
เป้าหมาย จ านวน หน่วยนับ 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 8 คน 
บุคลากรสายวิชาการ 5 คน 
คณะกรรมการประเมิน 3 คน 

 

8.3 กิจกรรม/เนื้อหาท่ี/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนินการ (รายกิจกรรม) 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (บาท) 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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. จัดประชมุมอบหมายการด าเนนิงาน 

                          

ขั้นด าเนินการ (D) 
1. ขออนุมตัิด าเนินโครงการ 
2. ด าเนนิโครงการ 

 
 

6,200 

 
 
 

       
 
 
 

 
 

6,200 
  

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. สรุปผลการด าเนินโครงการ และ
จัดท ารายงานส่งผลประเมนิตอ่คณะฯ 

             

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)  
1. น าผลการประเมนิมาพัฒนา แก้ไข
ปัญหา และน าไปปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานในครั้งตอ่ๆไป 

             

รวม 6,200    6,200 
  

9. งบประมาณด าเนินการ  
    9.1 แหล่งงบประมาณ 
       งบประมาณรายได้คณะ จ านวน 6,200 บาท  



 
 

กองทุนเพื่อการศึกษา  แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา  งานจัดการศึกษาสาขามนุษยศาสตร์  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
คติชนวิทยา ภาควิชาคติชนวิทยา ปรัชญาและศาสนา หมวดเงินอุดหนุน  โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โครงการพัฒนาคณุภาพ
การศึกษา โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร (NU-มน-04-073) 
      9.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 

1. ค่าตอบแทนผู้ประเมิน                4,500 บาท 
2. ค่าอาหารกลางวัน                   1,000 บาท 
3. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม        700 บาท 

รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น           6,200    บาท 
หมายเหตุ  ทุกรายการถัวเฉลีย่ 

10. วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 
ล าดั
บ 

รายการ กิจกรรม 

10.1. วัน เวลา ในการจัดกิจกรรม เดือนมิถุนายน - สิงหาคม  2562 
10.2 สถานท่ีจัดกิจกรรม คณะมนุษยศาสตร์ 

 

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

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมที่ 4 
 คุณภาพ - หลักสูตรมีผลประเมินผ่านในองค์ประกอบท่ี 1 

และผลประเมิน เฉลี่ยทุกองค์ประกอบ 3.01 ข้ึนไป 
   

 

12. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 สกอ.    ตัวช้ีวัดที ่5.1   สงป.   ตัวช้ีวัดที่.................  EdPEx หมวดที่........ 
 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.................  สมศ.   ตัวช้ีวัดที่................  

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. หลักสูตรมีรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2561 ที่มีความสมบูรณ์และถูกต้อง     
2. หลักสูตร/ภาควิชาและคณะสามารถน าผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาการท างานให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
3. มีผลประเมินเผยแพร่สู่สาธารณชน 
 

  



 
 

โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ภาควิชาคติชนวิทยา ปรัชญาและศาสนา  คณะมนุษยศาสตร์  

 
1. รหัสโครงการ NU-มน-04-074    ชื่อโครงการ (ระดับ 2)    โครงการบริหารจัดการหลักสูตรปริญญาตรี/โท/เอก 

ชื่อโครงการ (ระดับ 3)    โครงการบริหารจัดการหลักสูตรปริญญาตรี/โท/เอก 
2.  ความสอดคล้องกับพันธกิจ 
      การผลิตบณัฑติ (หลัก)        การวิจัย 
     การบริการวิชาการแก่สังคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
     การบริหารจัดการ(ในกรณีโครงการดังกลา่วไมส่อดคล้องกับพันธกิจ 1-4)  
3.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ 

3.1 แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ 
 3.1.1 ความสอดคล้องกับเป้าหมายรวมของยุทธศาสตร์ชาติ 
   ประเทศชาติมีความมั่นคง ประชาชนมีความสุข 
   มีการยกระดับศักยภาพในหลากหลายมิตเิพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง 
    มีการพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ 
   มีการสรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
   มีการสรา้งการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   มีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม 
 3.1.2 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องโดยตรง (เลือกได้เพียง 1 ด้าน) 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพมนุษย์   
   เป้าหมาย.....3.1.1........ประเด็น......3.2.2.2.....ประเด็นการด าเนินการที่ส าคญั............. 
 

 3.1.3 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องในระดับรอง (เลือกได้มากกว่า 1 ด้าน) 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
 

  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนษุย์   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 

3.2 แผนระดับที่ 2  
 3.2.1 แผนการปฏิรูประดับประเทศ 11 ด้าน 
   5) แผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ เปา้หมายรวม.................................................................................. 
    เรื่องและประเด็นการปฏริูป..อุตสาหกรรมการศึกษา..เป้าหมายหรอืผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธ์ิ....1/2... 
    ขั้นตอนการด าเนินงาน..............1.....................เป้าหมาย..........1............ขั้นตอน..........1.1.1........................ 
 



 
 

 3.2.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
   เป้าหมายรวม...........1...................... 
   ยุทธศาสตร์ที่........1.........เป้าหมาย............1.1.3..........แนวทางการพัฒนา.........1.2.1........... 
 3.2.3 แผนความมั่นคงแห่งชาติ 
   แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ.............. เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์.....................กลยทุธ์..................... 

3.3 แผนระดับที่ 3 (หากระบุได้)  
    ตามมติ ครม.วันท่ี 4 ธันวาคม 2560 .................................................................. 

    3.4 ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 
   นโยบายการศึกษาและเรียนรู้ การท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 
 3.5 นโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) 
   นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ  
   แผนกลยุทธ์ดา้นการผลติบัณฑติ  กลยุทธ์ที่.....2...... (หลัก) 
    3.6 นโยบายการบริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร (พ.ศ.2561-2565) โดย ศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา เงารังษี 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบณัฑิตให้มีคณุภาพ และสอดคล้องกบัความต้องการของประเทศเพื่อสร้างขีดความสามารถใน
การแข่งขัน กลยุทธ์ที่.......1.....แนวทางการขับเคลื่อนที่.............1.1.1.........ตัวช้ีวดัที่.............. 

    3.7 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน  
 นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 1 กลยุทธ์ที ่1 มาตรการที ่1 

3.10 อัตลักษณ์นสิิต 5 ก** (บังคับกรอก ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 กรณีที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์บัณฑิต) 
         ไม่มี 
    3.9 คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ  
         ไม่มี            
    3.10 บริการวิชาการ (กรณีโครงการที่ด าเนินงานตามพันธกจิที่ 3 ด้านบริการวิชาการ) ** 
         ไม่มี 
4.  ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 4.1 ลักษณะการด าเนินงาน   โครงการ     การด าเนินงาน 

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

5.  ผู้รับผิดชอบ  
 5.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ   หลักสตูรศลิปศาสตรมหาบณัฑิต และหลักสตูรปรัชญาดุษฎีบณัฑติ สาขาวิชาคติชนวิทยา 
     ภาควิชาคติชนวิทยา ปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร ์  

5.2 ผู้รับผิดชอบ     ดร.อรอุษา  สุวรรณประเทศ  โทร  2104 
5.3 ผู้ประสานงาน   นางสาวอรนุช  ช่ืนจันทร์เกิด  โทร  2049 
5.4 ผู้รายงานผล  ดร.อรอุษา  สุวรรณประเทศ  โทร  2104 

 6. หลักการและเหตุผล 
คณะมนุษยศาสตร์ มีหน้าที่ในการผลิตนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัย สนองความต้องการของ

ประชาชน และสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ อีกท้ังยังสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล คือ การกระจายโอกาส
ทางการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ จึงได้ด าเนินการจัดท าโครงการปริญญาโท และปริญญาเอก ที่จัดการเรียนการสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งสนับสนุนกิจกรรมด้านต่าง ๆ ของนิสิต ทั้งในระดับคณะฯ และระดับมหาวิทยาลัย เพื่อมุ่งผลิตบัณฑิตที่มี
คุณภาพน าความรู้ในระดับที่สูงขึ้นไปพัฒนาประเทศชาติต่อไป 



 
 

7. วัตถุประสงค ์
1. เพื่อจดัการเรียนการสอนหลักสตูรระดับบณัฑิตศึกษา 

8.  เป้าหมายของโครงการ 
          8.1 เป้าหมายการด าเนินงาน 

เชิงผลผลิต(Output) 1. มีการจัดการเรยีนการสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
เชิงผลลัพธ์(Outcome) 1. นิสิตระดับบณัฑิตศึกษามีความรู้ และทักษะเป็นไปตามมาตรฐานหลักสตูร 

 

     8.2. กลุม่เป้าหมาย 
เป้าหมาย จ านวน หน่วยนับ 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 25 คน 
บุคลากรสายวิชาการ 20 คน 
นิสิต/บณัฑติ 5 คน 

 

8.3 กิจกรรม/เนื้อหาท่ี/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนินการ (รายกิจกรรม) 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (บาท) 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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. จัดประชมุมอบหมายการ
ด าเนนิงาน 

                          

ขั้นด าเนินการ (D) 
1. ขออนุมตัิด าเนินโครงการ 
2. ด าเนนิโครงการ 

 

 
93,200 

 

 
7,766.67 

 

 
7,766.67 

 

 
7,766.66 

 

 
7,766.67 

 

 
7,766.67 

 

 
7,766.66 

 

 
7,766.67 

 

 
7,766.67 

 

 
7,766.66 

 

 
7,766.67 

 

 
7,766.67 

 

 
7,766.66 

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. สรุปผลการด าเนิน
โครงการ และจัดท ารายงาน
ส่งผลประเมินตอ่คณะฯ 

             

ขั้นปรับปรุงตามผลการ
ประเมิน (A)  
1. น าผลการประเมนิมา
พัฒนา แก้ไขปัญหา และ
น าไปปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานในครั้งตอ่ๆไป 

             

รวม 
 93,20

0 
 23,300 23,300 23,300 23,300 

 

9. งบประมาณด าเนินการ  
    9.1 แหล่งงบประมาณ 
       งบประมาณรายได้คณะ จ านวน 193,900 บาท  
กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานจัดการศึกษาสาขามนุษยศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคติ
ชนวิทยา ภาควิชาคติชนวิทยา ปรัชญาและศาสนา หมวดเงินอุดหนุน โครงการสนับสนุนการผลิตบัณฑิต โครงการบริหารจัดการหลักสูตร
ปริญญาโท-เอก โครงการบริหารจัดการหลักสูตรปริญญาโท-เอก (Nu-มน-04-074) 
      9.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
     กิจกรรมที่ 1 บริหารจัดการหลักสูตรปริญญาโท-เอก 
ล าดับ รายการ จ านวน (บาท) 

1 ค่าการจัดการเรียนการสอน การสอบ การปฏิบัติงาน   50,000 
2 ค่าเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 7,900 



 
 

ล าดับ รายการ จ านวน (บาท) 
3 ค่าตอบแทนการพิจารณาโครงรา่งวิทยานิพนธ์ การสอบวิทยานิพนธ ์อาจารย์ที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ,์ ค่าเดินทาง ค่าท่ีพัก คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ,์สอบวัดคุณสมบัต ิ
50,000 

4 ค่าตอบแทนกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 50,000 
 รวมเป็นจ านวน 157,900 

 

กิจกรรมที่ 2 เตรียมความพร้อมให้นิสิต 
ล าดับ รายการ จ านวน (บาท) 

1 ค่าตอบแทนวิทยากร 2,000 
2 ค่าอาหารว่าง-เครื่องดืม่ และอาหารกลางวัน 580 
3 ค่าปฏิบัติงานล่วงเวลา 420 

 รวมเป็นจ านวน 3,000 
 
กิจกรรมที่ 3  พัฒนาศักยภาพนิสิตด้านวิชาการและการวิจัย 

ล าดับ รายการ จ านวน (บาท) 
1 ค่าตอบแทนวิทยากร 12,000 
2 ค่าเดินทาง 6,000 
3 ค่าที่พัก 3,000 
4 ค่าเลี้ยงรับรองวิทยากร 4,000 
5 ค่าอาหารกลางวัน 3,000 
6 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 1,500 
7 ค่าถ่ายเอกสาร  500 

 รวมเป็นจ านวน 30,000 
 
กิจกรรมที่ 4 สัมมนานิสิตบัณฑิตศึกษา 

   คร้ังที่ 1   
ล าดับ รายการ จ านวน (บาท) 

1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 900 
2 ค่าถ่ายเอกสาร 200 
3 ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 400 

 รวมเป็นจ านวน 1,500 
 
     คร้ังที่ 2  
ล าดับ รายการ จ านวน (บาท) 

 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 900 
 ค่าถ่ายเอกสาร 200 
 ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 400 
 รวมเป็นจ านวน 1,500 
หมายเหตุ  ขอถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ  

10. วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 
ล าดั
บ 

รายการ กิจกรรมที่ 1 

10.1. วัน เวลา ในการจัดกิจกรรม วันท่ี 1 ตุลาคม 2561  -  30 กันยายน 2562 
10.2 สถานท่ีจัดกิจกรรม ณ อาคารคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  

 



 
 

 
11. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPIs) 

ประเภท 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ (KPI) 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมที่ 4 
 ปริมาณ -  ร้อยละ 100 ของรายวิชา มีการจัดการเรียนการสอนระดับ

ปริญญาโท และปริญญาเอกตามตารางสอน 
   

 

12. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 สกอ.    ตัวช้ีวัดที ่1.1   สงป.   ตัวช้ีวัดที่.................  EdPEx หมวดที่........ 
 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.................  สมศ.   ตัวช้ีวัดที ่……………  

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
     1. มกีารจัดการเรยีนการสอนระดับบณัฑติศึกษา ตามโครงสร้างของหลักสูตร 
 



โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนษุยศาสตร์ 

 
1. รหัสโครงการ  NU-มน-05-075 ชื่อโครงการ (ระดับ 2)  โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ชื่อโครงการ (ระดับ 3)  โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตร ศศ.บ.ภาษาฝรั่งเศส 
2. ความสอดคล้องกับพันธกจิ 
     การผลติบัณฑติ         การวิจัย 
     การบริการวิชาการแก่สังคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
      การบริหารจัดการ(ในกรณีโครงการดังกลา่วไมส่อดคล้องกับพันธกิจ 1-4) (หลัก) 
3.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ 

3.1 แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ 
 3.1.1 ความสอดคล้องกับเป้าหมายรวมของยุทธศาสตร์ชาติ 
   ประเทศชาติมีความมั่นคง ประชาชนมีความสุข 
   มีการยกระดับศักยภาพในหลากหลายมิตเิพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง 
   มีการพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ 
   มีการสรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
   มีการสรา้งการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   มีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม 
 

 3.1.2 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องโดยตรง (เลือกได้เพียง 1 ด้าน) 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพมนุษย์   
   เป้าหมาย.......3.1.2......ประเด็น......3.2.....ประเด็นการด าเนินการที่ส าคัญ......3.2.2.3....... 
 

 3.1.3 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องในระดับรอง (เลือกได้มากกว่า 1 ด้าน) 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนษุย์   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 

3.2 แผนระดับที่ 2  
 3.2.1 แผนการปฏิรูประดับประเทศ 11 ด้าน 
   2) แผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน เป้าหมายรวม.................................................... 
    ประเด็นการปฏริูป..............3...........เป้าหมายประเด็นการปฏิรูป............3.................กลยุทธ์..........4............... 
    แผนงานท่ี..............1............เป้าหมายแผนงาน...........1..........กิจกรรม.........2.......เป้าหมายกิจกรรม.....1........ 
 3.2.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 



   เป้าหมายรวม............6..................... 
   ยุทธศาสตร์ที่.........6........เป้าหมาย..........6.1.2............แนวทางการพัฒนา.........6.2.1.4........... 
 3.2.3 แผนความมั่นคงแห่งชาติ 
   แผนระดับชาติว่าด้วยความมัน่คงแห่งชาติ........4...... เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์..........4.1.........กลยุทธ์........4.2.2............. 

 

3.3 แผนระดับที่ 3 (หากระบุได้)  
    ตามมติ ครม.วันท่ี 4 ธันวาคม 2560 .................................................................. 

    3.4 ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 
   นโยบายการศึกษาและเรียนรู้ การท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 
 3.5 นโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) 
    นโยบายที่ 5 ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและปรับปรุงระบบการบริหารจดัการมหาวิทยาลัย ให้มีประสิทธิภาพ 
     แผนกลยุทธ์ดา้นบริหารจัดการ กลยุทธ์ที่......2......(หลัก) 
 3.6 นโยบายการบริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร (พ.ศ.2561-2565) โดย ศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา เงารังษี 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบรหิารจดัการเชิงบูรณาการเพื่อความเข้มแข็งและยั่งยืน 
  กลยุทธ์ที่......5.1......แนวทางการขบัเคลื่อน..........5.1.1............ตัวช้ีวดัที่............. 

 3.7 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน (ถ้ามี) 
 นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 6 กลยุทธ์ที ่1 มาตรการที ่2 

      3.8 อัตลักษณ์นิสิต 5 ก** (บังคับกรอก ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 กรณีที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์บัณฑิต) 
         ไม่มี 
      3.9 คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ  
         ไม่มี            

3.10 บริการวิชาการ (กรณีโครงการที่ด าเนินงานตามพันธกิจที่ 3 ด้านบริการวิชาการ) ** 
         ไม่มี 
4.  ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 4.1 ลักษณะการด าเนินงาน   โครงการ     การด าเนินงาน 

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

5.  ผู้รับผิดชอบ  
 5.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ   หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส  
    ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร ์

5.2 ผู้รับผิดชอบ     หัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันตก โทร  2068 
5.3 ผู้ประสานงาน   นางสาววิไลพร  ชอบคุณ  โทร  2006 
5.4 ผู้รายงานผล  หัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันตก โทร  2068 

 6. หลักการและเหตุผล 
การประกันคุณภาพการศึกษาตามเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 

หมายถึง การพัฒนาคุณภาพของการบริหารจัดการและด าเนินกิจกรรมตามภารกิจของสถานศึกษาทุกระดับ เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ของผู้เรียนอย่างต่อเนื่องและสร้างความมั่นใจให้ผู้รับบริการทางการศึกษา สถานศึกษาทุกแห่งจะต้องจัดให้มีระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง มีการจัดท ารายงาน
ประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายในเสนอต่อสภาสถาบัน หน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณา
และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในหน้าที่ 289 



ระดับอุดมศึกษาได้มีการปรับปรุงมาอย่างต่อเนื่อง ตามระบบการพัฒนาของสถาบันการศึกษา ตามความเจริญก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยี สภาพสังคม เศรษฐกิจ ความรู้ และทักษะในอนาคตที่ตลาดแรงงานต้องการ และพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน 

และในปี พ.ศ.2557 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ปรับเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยแบ่ง 3 
ระดับ ได้แก่ ระดับหลักสูตร ระดับคณะ/วิทยาลัย และระดับสถาบัน และในการประเมินระดับสถาบันมี รวมถึงการจัดท ารายงาน
การประเมินตนเอง เพื่อให้คณะกรรมการตรวจประเมินสามารถประเมินฯ ผ่านระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา (CHE QA Online) ได้อย่างมีประสิทธิภาพและอยู่ในมาตรฐานเดียวกัน”   

คณะมนุษยศาสตร์ ตระหนักถึงความส าคัญและความจ าเป็นในการประกันคุณภาพการศึกษา จึงได้จัดให้มีโครงการประเมิน
คุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2561 เพื่อเป็นการตรวจสอบและประเมินการด าเนินงานของหลักสูตรที่คณะฯ เปิด
การเรียนการสอน ในรอบปีการศึกษา 2561 ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.
2557 
7. วัตถุประสงค ์

1. เพื่อตรวจสอบและประเมินการด าเนินงานของหลักสตูรศลิปศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ภาควิชาภาษาตะวันตก 
คณะมนุษยศาสตร์ทีเ่ปดิสอนในปกีารศึกษา 2561 ตามเกณฑ์การประกันคณุภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา 
พ.ศ.2557  
 
8.  เป้าหมายของโครงการ 
     8.1 เป้าหมายการด าเนินงาน 

เชิงผลผลิต(Output) 1. ภาควิชาฯ มีรายงานผลการบรกิารจัดการของภาควิชาฯ ตามเกณฑ์การประกันคณุภาพการศึกษา 
เชิงผลลัพธ์(Outcome) 1. ภาควิชาฯ มีผลประเมินผ่านตามเกณฑ์การประกันคณุภาพการศกึษาดีขึ้นกว่าปีท่ีผ่านมา 

 

     8.2. กลุม่เป้าหมาย 
เป้าหมาย จ านวน หน่วยนับ 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 15 คน 
บุคลากรสายวิชาการ 5 คน 
นิสิต 7 คน 
คณะกรรมการประเมิน 3 คน 

 

8.3 กิจกรรม/เนื้อหาท่ี/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนินการ (รายกิจกรรม) 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (บาท) 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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. จัดประชมุมอบหมายการด าเนนิงาน 

                          

ขั้นด าเนินการ (D) 
1. ขออนุมตัิด าเนินโครงการ 
2. ด าเนนิโครงการ 

 
 

17,000 

 
 
 

       
 
 
 

 
 

17,000 
  

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. สรุปผลการด าเนินโครงการ และ
จัดท ารายงานส่งผลประเมนิตอ่คณะฯ 

             

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)  
1. น าผลการประเมนิมาพัฒนา แก้ไข
ปัญหา และน าไปปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานในครั้งตอ่ๆไป 

             

รวม 17,000    17,000 
  

9. งบประมาณด าเนินการ  
    9.1 แหล่งงบประมาณ 



       งบประมาณรายได้คณะ จ านวน 17,000 บาท  
กองทุนเพื่อการศึกษา  แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา  งานจัดการศึกษาสาขามนุษยศาสตร์  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา
ภาษาฝรั่งเศส ภาควิชาภาษาตะวันตก หมวดเงินอุดหนุน  โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โครงการประเมินคุณภาพการศึกษา 
โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร (NU-มน-05-075) 
      9.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 

1. ค่าตอบแทนผู้ประเมิน               7,500 บาท 
2. ค่าเดินทาง     4,000 บาท 
3. ค่าที่พัก                 1,000 บาท 
4. ค่าอาหารกลางวัน                  1,500 บาท 
5. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม       500 บาท 
6. ค่าเลี้ยงรับรอง               1,000 บาท 
7. ค่าวัสดุโครงการ (ค่าวัสด,ุ ค่าถ่ายเอกสาร)  1,000 บาท 
8. ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ      500 บาท       

รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น         17,000    บาท 
หมายเหตุ  ทุกรายการถัวเฉลีย่ 

10. วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 
ล าดั
บ 

รายการ กิจกรรม 

10.1. วัน เวลา ในการจัดกิจกรรม เดือนมิถุนายน-กรกฎาคม  2562 
10.2 สถานท่ีจัดกิจกรรม คณะมนุษยศาสตร์ 

 

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

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมที่ 4 
 คุณภาพ - หลักสูตรมีผลประเมินผ่านในองค์ประกอบท่ี 1 

และผลประเมิน เฉลี่ยทุกองค์ประกอบ 3.01 ข้ึนไป 
   

 

12. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 สกอ.    ตัวช้ีวัดที ่5.1   สงป.   ตัวช้ีวัดที่.................  EdPEx หมวดที่........ 
 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.................  สมศ.   ตัวช้ีวัดที่................  

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. หลักสูตรมีรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2561 ที่มีความสมบูรณ์และถูกต้อง     
2. หลักสูตร/ภาควิชาและคณะสามารถน าผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาการท างานให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
3. มีผลประเมินเผยแพร่สู่สาธารณชน 

  



โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนษุยศาสตร์ 

 

1. รหัสโครงการ  NU-มน-05-076 ชื่อโครงการ (ระดับ 2)    โครงการส่งเสริมด้านวิชาการและทักษะชีวิต 
ชื่อโครงการ (ระดับ 3)    โครงการสนับสนุนนิสิตไปแข่งขันหรือเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการ 

2.  ความสอดคล้องกับพันธกิจ 
     การผลิตบัณฑติ (หลัก)      การวิจัย  
      การบริการวิชาการแก่สังคม  การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
     การบริหารจัดการ(ในกรณีโครงการดังกลา่วไมส่อดคล้องกับพันธกิจ 1-4)  
3.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ 

3.1 แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ 
 3.1.1 ความสอดคล้องกับเป้าหมายรวมของยุทธศาสตร์ชาติ 
   ประเทศชาติมีความมั่นคง ประชาชนมีความสุข 
   มีการยกระดับศักยภาพในหลากหลายมิตเิพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง 
   มีการพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ 
   มีการสรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
   มีการสรา้งการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   มีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม 
 3.1.2 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องโดยตรง (เลือกได้เพียง 1 ด้าน) 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพมนุษย์   
   เป้าหมาย........3.1.1.....ประเด็น......3..2.4.....ประเด็นการด าเนินการที่ส าคัญ............. 
 3.1.3 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องในระดับรอง (เลือกได้มากกว่า 1 ด้าน) 
   ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนษุย์   
   เป้าหมาย.......3.1.1......ประเด็น......3.2.3.3.....ประเด็นการด าเนินการที่ส าคญั............. 

3.2 แผนระดับที่ 2  
 3.2.1 แผนการปฏิรูประดับประเทศ 11 ด้าน 
   5) แผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ เปา้หมายรวม.................................................................................. 
    เรื่องและประเด็นการปฏริูป..อุตสาหกรรมทางการศึกษา..เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์...1... 
    ขั้นตอนการด าเนินงาน...............2................เป้าหมาย.................1................ขั้นตอน..........1.2.2.3........................ 
 3.2.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
   เป้าหมายรวม.............1.................... 
   ยุทธศาสตร์ที่.........1........เป้าหมาย..........1.1.3............แนวทางการพัฒนา........1.2.2............ 
 3.2.3 แผนความมั่นคงแห่งชาติ 
   แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ.............. เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์.....................กลยทุธ์..................... 

3.3 แผนระดับที่ 3 (หากระบุได้)  
    ตามมติ ครม.วันท่ี 4 ธันวาคม 2560 .................................................................. 

    3.4 ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 
   นโยบายการศึกษาและเรียนรู้ การท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 
 3.5 นโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) 
   นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ  
   แผนกลยุทธ์ดา้นการผลติบัณฑติ  กลยุทธ์ที่......2..... (หลัก) 



    3.6 ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564)  
   นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ  
   แผนกลยุทธ์ดา้นการผลติบัณฑติ  กลยุทธ์ที่...1.2....... 
    3.7 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน  

 นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 1 กลยุทธ์ที ่4 มาตรการที่ 4 
3.8  อัตลักษณ์นิสิต 5 ก** (บังคับกรอก ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 กรณีที่สอดคล้องกับอัตลกัษณ์บัณฑิต)  

           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 

 
 

3.9 คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ  
ด้าน ตัวชี้วัด 

 ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 

 มีความซื่อสตัย์สจุริต 
 มีระเบยีบวินัย 
 ตรงต่อเวลา 
 มีความเสยีสละและเห็นต่อประโยชน์ส่วนรวม 
 มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
 เคารพกฎเกณฑ์ ระเบียบขององค์กร/หน่วยงาน 
 มีความอดทนต่อสภาวะแวดลอ้ม 
 มีความขยันหมั่นเพียรในการเรียน 

 ด้านความรู ้  มีความรู้ในหลักวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงกับหน้าที่การงาน 
 มีความเข้าใจขั้นตอนและวิธีการในการปฏิบตัิงานในหน้าท่ี 
 มีความรู้ในระดับท่ีสามารถปฏิบัติงานให้บรรลุเปา้หมายอย่างมปีระสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
 มีความสามารถน าความรูม้าประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานอย่างสร้างสรรค ์
 เป็นผู้แสวงหาความรู้เพิม่เตมิอย่างต่อเนื่อง 
 มีความเช่ียวชาญในสาขาวิชาชีพ 

 ด้านทักษะทางปัญญา  มีความสามารถในการรวบรวมข้อมูล แนวคิด และประเมินข้อมลูต่างๆ ได้ 
 มีความสามารถในการวเิคราะห์และแกไ้ขปัญหาในการปฏิบตัิงาน 



ด้าน ตัวชี้วัด 

 กล้าแสดงความคิดเห็นอย่างเหมาะสม 
 มีความคิดริเริม่สร้างสรรคส์ิ่งใหม่ๆ  
 มีการวางแผนและสามารถปฏบิัติงานไดส้ าเร็จตามก าหนดเวลา 
 มีความสามารถน าเสนอข้อมลูและแนวคิดเพื่อใช้ในการตัดสินใจ 
 มีความมุ่งมั่นท างานให้ประสบความส าเร็จตามเปา้หมาย 
 มีความสามารถในการแก้ปญัหาส่วนตัว 
 มีทัศนคติเชิงบวกต่องานท่ีท า 

 ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผดิชอบ 

 มีความสามารถปรับตัวให้เข้ากับเพื่อนร่วมงาน 
 มีความสามารถในการติดต่อสือ่สารระหว่างบุคคล 
 มีความสามารถในการท างานเป็นทีม 
 มีความรับผิดชอบในงานท่ีได้รบัมอบหมาย 
 มีความสามารถในการแสดงภาวะความเป็นผู้น าในการท างาน 
 ยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ื่น 
 มีความสามารถในการประเมนิการท างานและปรับปรุงงานของตนเอง 
 มีความเข้าใจตนเองและผู้อื่น 

 ด้านทักษะการ
วิเคราะหเ์ชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 มีทักษะในการวิเคราะห์และจดัการข้อมลูเชิงตัวเลข 
 มีความสามารถในการสื่อสารการใช้ภาษาไทย 
 มีความสามารถในการสื่อสารการใช้ภาษาอังกฤษ 
 มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศในการปฏิบัติงาน 

 
    3.10 บริการวิชาการ  
             ไม่ม ี
 
4.  ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 4.1 ลักษณะการด าเนินงาน   โครงการ     การด าเนินงาน 

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

 
5.  ผู้รับผิดชอบ  
 5.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ   หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ  สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส  
    ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร ์  

5.2 ผู้รับผิดชอบ     หัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันตก  โทร 2068 
5.3 ผู้ประสานงาน   นางสาวสิริกาญจน์ ยอดบรุ ี   โทร 2054 
5.4 ผู้รายงานผล  หัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันตก  โทร 2068 

  
6. หลักการและเหตุผล 
 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) เป็นกรอบมาตรฐานให้สถาบันอุดมศึกษาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาหรือ
ปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้สามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ได้ก าหนดผล
การเรียนรู้ที่คาดหวังให้บัณฑิตมีอย่างน้อย 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) 
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้



เทคโนโลยีสารสนเทศ นอกจากนี้ การเรียนภาษาฝรั่งเศสเป็นวิชาเอก ผู้เรียนจ าเป็นต้องเรียนรู้ภาษาควบคู่กับการเรียนวัฒนธรรม 
เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนมีคุณภาพและสามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่คาดหวังดังที่
ก าหนดไว้ในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ภาควิชาภาษาตะวันตก จึงเห็นสมควรจัดกิจกรรมสนับสนุนนิสิตไปแข่งขัน
หรือเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการขึ้นเพื่อสนับสนุนให้นิสิตได้เปิดโลกทัศน์ พัฒนาทักษะภาษาฝรั่งเศสด้านต่าง ๆ  รวมทั้งส่งเสริมความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์  การท างานเป็นทีม ความสามัคคี และการน าความรู้ทางวิชาการของนิสิตสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสมาประยุกต์ใช้ อัน
จะเป็นการสร้างแรงจูงใจให้นิสิตในการเรียนภาษาฝรั่งเศสต่อไป 
 
7. วัตถุประสงค ์

1. เพื่อส่งเสริมให้นิสติสร้างช่ือเสียงให้กับตนเอง หลักสตูร คณะฯ และมหาวิทยาลยั 
2. เพื่อส่งเสริมให้ผูเ้ข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพ น าความรู้ ทักษะทางวิชาการของตนมาประยุกต์ใช้ในการแข่งขันทาง

วิชาการ 
3. เพื่อส่งเสริมให้ผูเ้ข้าร่วมโครงการตระหนักในศักยภาพของตนเมื่อเทยีบเคียงกับผูเ้รียนภาษาฝรั่งเศสจากท่ัวประเทศ มี

แรงจูงใจว่าจะปรับปรุงและพัฒนาทักษะภาษาฝรั่งเศสของตนให้เขม้แข็งอย่างไร 
4. เพื่อส่งเสริมใหน้ิสติเรียนรู้การท างานร่วมกับผู้อื่น 

 
8.  เป้าหมายของโครงการ 
     8.1 เป้าหมายการด าเนินงาน 

เชิงผลผลิต(Output) 1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีการพัฒนาศักยภาพ น าความรู้ ทักษะทางวิชาการของตนมาประยุกต์ใช้
ในการแข่งขันทางวิชาการ 
2. หลักสูตร คณะฯ และมหาวิทยาลัยมช่ืีอเสียง 

เชิงผลลัพธ์(Outcome) 1. นิสิตได้เปิดโลกทัศน์ พัฒนาทักษะภาษาฝรั่งเศสด้านตา่ง ๆ มคีวามคิดรเิริ่มสร้างสรรค์  
สามารถท างานเป็นทีม มีความสามัคคี และรู้จักน าความรู้ทางวิชาการด้านภาษาฝรั่งเศสมา
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได ้

 
8.2. กลุ่มเป้าหมาย 

เป้าหมาย จ านวน หน่วยนับ 
จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 11 คน 
บุคลากรสายวิชาการ 2 คน 
นิสิต 9 คน 

 
8.3 กิจกรรม/เนื้อหาท่ี/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนินการ (รายกิจกรรม) 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (บาท) 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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. จัดประชมุมอบหมายการด าเนนิงาน 

             

ขั้นด าเนินการ (D) 
1. ขออนุมตัิด าเนินโครงการ 
2. ด าเนนิโครงการ 

 
 

25,000 

 
 
 

 
 

25,000 
          

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. สรุปผลการด าเนินโครงการ และ 
จัดท ารายงานส่งผลประเมนิตอ่คณะฯ 

             

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)               



กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (บาท) 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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. น าผลการประเมนิมาพัฒนา แก้ไข
ปัญหา และน าไปปรับใช้ในการ
ปฎิบัติงานในครั้งตอ่ๆไป 

รวม  25,000 25,000    
 

9. งบประมาณด าเนินการ  
    9.1 แหล่งงบประมาณ 
           งบประมาณรายได้คณะ จ านวน 25,000 บาท  
กองทุนกิจการนิสิต แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานจัดการศึกษาสาขามนุษยศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษา
ฝรั่งเศส ภาควิชาภาษาตะวันตก หมวดเงินอุดหนุน โครงการกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต โครงการส่งเสริมด้านวิชาการและทักษะชีวิต 
โครงการสนับสนุนนิสิตไปแข่งขันหรือเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการ (NU-มน-05-076)  
     9.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 

 1. ค่าพาหนะเดินทางอาจารย์และนิสิต    10,000  บาท 
 2. ค่าเบี้ยเลีย้งอาจารย์ นสิิต พนักงานขับรถ   5,000   บาท 
3. ค่าสมทบคนขับรถ      1,000   บาท 
 4. ค่าที่พักอาจารย์ นิสิต พนักงานขับรถ     8,000   บาท 

 5. ค่าวัสดุโครงการ         400   บาท  
 6. ค่าพิมพ์สี/ค่าถ่ายเอกสาร              300  บาท                                                                          

 7. ค่าล้างอัดภาพ                       300  บาท                                      
   รวมท้ังสิ้น                         25,000  บาท  
หมายเหตุ ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการ 

10.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 
ล าดับ รายการ กิจกรรม 
10.1. วัน เวลา ในการจัดกิจกรรม วันท่ี 3-4 พฤศจิกายน 2561 
10.2 สถานท่ีจัดกิจกรรม ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร  

    
11. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPIs) 

ประเภท 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ (KPI) 

กิจกรรมที่ 1  กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมที่ 4 
 ปริมาณ -  ได้รับรางวลัจากการแข่งขันวิชาการอย่างน้อย 1 รางวัล    
 คุณภาพ - นิสิตได้พัฒนาศักยภาพ น าความรู้ ทักษะทางวิชาการของตน

มาประยุกต์ใช้ในการแข่งขันทางวิชาการ อยู่ในระดับดี 3.51 
- นิสิตไดต้ระหนักในศักยภาพของตนเมื่อเทียบเคียงกับผูเ้รียน
ภาษาฝรั่งเศสจากท่ัวประเทศ มีแรงจูงใจว่าจะปรับปรุงและ
พัฒนาทักษะภาษาฝรั่งเศสของตนให้เข้มแข็งอย่างไร อยู่ใน
ระดับดี 3.51 
- นิสิตไดเ้รียนรู้การท างานร่วมกับผู้อื่น อยู่ในระดับดี 3.51 

   

 
12. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 

 สกอ.    ตัวช้ีวัดที ่2.2   สงป.   ตัวช้ีวัดที่.................  EdPEx หมวดที่........ 
 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.................  สมศ.   ตัวช้ีวัดที่.................  



13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. นิสิตสร้างช่ือเสียงให้กับตนเอง หลกัสูตร คณะฯ และมหาวิทยาลัย 
2. ผู้เข้าร่วมโครงการได้พัฒนาศักยภาพ น าความรู้ ทักษะทางวิชาการของตนมาประยุกต์ใช้ในการแข่งขันทางวิชาการ 
3. ผู้เข้าร่วมโครงการตระหนักในศักยภาพของตนเมื่อเทียบเคียงกับผู้เรยีนภาษาฝรั่งเศสจากท่ัวประเทศ มีแรงจูงใจว่าจะ

ปรับปรุงและพัฒนาทักษะภาษาฝรั่งเศสของตนให้เข้มแข็งอย่างไร 
4. นิสิตได้เรียนรู้การท างานร่วมกับผูอ้ื่น 
5.  หลักสตูรฯได้แนวทางในการปรับปรุงการเรยีนการสอน การจดักิจกรรมและการพัฒนานิสิต เพื่อยกระดับคณุภาพของนิสิต

ที่จะจบการศึกษาใหม้ีคุณภาพ และมีคุณสมบตัิเป็นท่ียอมรับจากตลาดแรงงานในอนาคต 
  



โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนษุยศาสตร์ 

 
1. รหัสโครงการ NU-มน-05-077 ชื่อโครงการ (ระดับ 2) โครงการส่งเสริมด้านวิชาการและทักษะชีวิต 

ชื่อโครงการ (ระดับ 3) โครงการทัศนศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมและอาชีพ 

2. ความสอดคล้องกับพันธกจิ 
      การผลิตบณัฑติ (หลัก)    การวิจัย  
     การบริการวิชาการแก่สังคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม (รอง)   
     การบริหารจัดการ (ในกรณีโครงการดังกลา่วไมส่อดคล้องกับพันธกิจ 1-4)    
3.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ 

3.1 แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ 
 3.1.1 ความสอดคล้องกับเป้าหมายรวมของยุทธศาสตร์ชาติ 
   ประเทศชาติมีความมั่นคง ประชาชนมีความสุข 
   มีการยกระดับศักยภาพในหลากหลายมิตเิพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง 
   มีการพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ 
   มีการสรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
   มีการสรา้งการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   มีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม 
 3.1.2 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องโดยตรง (เลือกได้เพียง 1 ด้าน) 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพมนุษย์   
   เป้าหมาย.......3.1.....ประเด็น......3.2.2.....ประเด็นการด าเนินการที่ส าคัญ............. 
 3.1.3 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องในระดับรอง (เลือกได้มากกว่า 1 ด้าน) 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนษุย์   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
 

3.2 แผนระดับที่ 2  
 3.2.1 แผนการปฏิรูประดับประเทศ 11 ด้าน 
   5) แผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ เปา้หมายรวม.................................................................................. 
    เรื่องและประเด็นการปฏริูป..อุตสาหกรรมการศึกษา..เป้าหมายหรอืผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธ์ิ....1/2..... 
    ขั้นตอนการด าเนินงาน.....................1..............เป้าหมาย................1.1.1.................ขัน้ตอน.................................. 
 3.2.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 



   เป้าหมายรวม..............1................... 
   ยุทธศาสตร์ที่.......1..........เป้าหมาย..........1.1.2............แนวทางการพัฒนา........1.2.2........... 
  

 3.2.3 แผนความมั่นคงแห่งชาติ 
   แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ.............. เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์.....................กลยทุธ์..................... 

3.3 แผนระดับที่ 3 (หากระบุได้)  
    ตามมติ ครม.วันท่ี 4 ธันวาคม 2560 .................................................................. 

    3.4 ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 
   นโยบายการศึกษาและเรียนรู้ การท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 
 3.5 นโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) 
   นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ  
   แผนกลยุทธ์ดา้นการผลติบัณฑติ  กลยุทธ์ที่......3..... (หลัก) 
       3.6 นโยบายการบริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร (พ.ศ.2561-2565) โดย ศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา เงารังษี 

   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบณัฑิตใหม้ีคุณภาพ และสอดคล้องกับความต้องการของประเทศเพื่อสร้างขีดความสามารถใน
การแข่งขัน กลยุทธ์ที่......1.4......แนวทางการขบัเคลื่อนที่.........1.4.1.............ตัวช้ีวดัที่.............. 
3.7 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน  
 นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 1 กลยุทธ์ที ่4 มาตรการที่ 4 

 3.8  อัตลักษณ์นิสิต 5 ก** (บังคับกรอก ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 กรณีที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์บัณฑิต)  
           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 ์
 ใฝ่เรียนรู้  
 ทัศนคติเชิงบวก 
  ผลงานนวัตกรรม 

  เก่งครองชีวิต  มีพฤติกรรมทีด่ีในการเรียน 
    มีพฤติกรรมที่ดีในการใช้ชีวิต (ปลอดอบายมุข) 

  เก่งพิชิตปัญหา      มีความสามารถในการแก้ปัญหาส่วนตัว 
 มีความสามารถในการแก้ปญัหาการงาน 

 

 3.9 คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ  
ด้าน ตัวชี้วัด 

 ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 

 มีความซื่อสตัย์สจุริต 
 มีระเบยีบวินัย 
 ตรงต่อเวลา 



ด้าน ตัวชี้วัด 

 มีความเสยีสละและเห็นต่อประโยชน์ส่วนรวม 
 มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
 เคารพกฎเกณฑ์ ระเบียบขององค์กร/หน่วยงาน 
 มีความอดทนต่อสภาวะแวดลอ้ม 
 มีความขยันหมั่นเพียรในการเรียน 

 ด้านความรู ้  มีความรู้ในหลักวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงกับหน้าที่การงาน 
 มีความเข้าใจขั้นตอนและวิธีการในการปฏิบตัิงานในหน้าท่ี 
 มีความรู้ในระดับท่ีสามารถปฏิบัติงานให้บรรลุเปา้หมายอย่างมปีระสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
 มีความสามารถน าความรูม้าประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานอย่างสร้างสรรค ์
 เป็นผู้แสวงหาความรู้เพิม่เตมิอย่างต่อเนื่อง 
 มีความเช่ียวชาญในสาขาวิชาชีพ 

 ด้านทักษะทาง
ปัญญา 

 มีความสามารถในการรวบรวมข้อมูล แนวคิด และประเมินข้อมลูต่างๆ ได้ 
 มีความสามารถในการวเิคราะห์และแกไ้ขปัญหาในการปฏิบตัิงาน 
 กล้าแสดงความคิดเห็นอย่างเหมาะสม 
 มีความคิดริเริม่สร้างสรรคส์ิ่งใหม่ๆ  
 มีการวางแผนและสามารถปฏบิัติงานไดส้ าเร็จตามก าหนดเวลา  
 มีความสามารถน าเสนอข้อมลูและแนวคิดเพื่อใช้ในการตัดสินใจ 
 มีความมุ่งมั่นท างานให้ประสบความส าเร็จตามเปา้หมาย  
 มีความสามารถในการแก้ปญัหาส่วนตัว 
 มีทัศนคติเชิงบวกต่องานท่ีท า 

 ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

 มีความสามารถปรับตัวให้เข้ากับเพื่อนร่วมงาน 
 มีความสามารถในการติดต่อสือ่สารระหว่างบุคคล 
 มีความสามารถในการท างานเป็นทีม 
 มีความรับผิดชอบในงานท่ีได้รบัมอบหมาย 
 มีความสามารถในการแสดงภาวะความเป็นผู้น าในการท างาน 
 ยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ื่น 
 มีความสามารถในการประเมนิการท างานและปรับปรุงงานของตนเอง 
 มีความเข้าใจตนเองและผู้อื่น 

 ด้านทักษะการ
วิเคราะหเ์ชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 มีทักษะในการวิเคราะห์และจดัการข้อมลูเชิงตัวเลข 
 มีความสามารถในการสื่อสารการใช้ภาษาไทย 
 มีความสามารถในการสื่อสารการใช้ภาษาอังกฤษ 
 มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศในการปฏิบัติงาน 

        

       3.10 บริการวิชาการ (กรณีโครงการที่ด าเนินงานตามพันธกิจที่ 3 ด้านบริการวิชาการ) ** 
        ไม่ม ี
4.  ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 4.1 ลักษณะการด าเนินงาน   โครงการ     การด าเนินงาน 



4.2 ภายใต้แผนงาน............................................................................................................................................. 
4.3 ลักษณะโครงการ     โครงการที่ใช้งบประมาณ   โครงการทีไ่ม่ใช้งบประมาณ 
4.4 วิธีการด าเนินงาน    ด าเนนิการเอง     จัดจ้าง 
4.5 รหัส GFMIS ของโครงการ(ถ้ามี) – ไมม่ี - 

5.  ผู้รับผิดชอบ  
5.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ  สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์   
4.2 ผู้รับผิดชอบ อาจารย์คุณัญญา   บัวพรหมมาตร์  โทร. 2080 
 อาจารย์ประจ าหลักสตูร 
4.3 ผู้ประสานงาน  นางสาวสิริกาญจน์ ยอดบรุ ี  โทร 2054 
4.4 ผู้รายงานผล อาจารย์คุณัญญา   บัวพรหมมาตร์  โทร. 2080 
 

 6. หลักการและเหตุผล    
     ตามที่ ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงานของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัย

นเรศวร ระบุให้มีวิทยากรจากภาคธุรกิจเอกชน/ภาครัฐมาบรรยายพิเศษอย่างน้อย 1 ครั้งในรายวิชาเฉพาะ ตลอดจนตามค าอธิบาย
รายวิชาของรายวิชา 219344 ภาษาฝรั่งเศสด้านการท่องเที่ยว 1 และ 219346 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการโรงแรม              ที่
ก าหนดให้นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาดังกล่าวต้องออกทัศนศึกษานอกสถานที่  อีกทั้ง ตามแผนการศึกษาของ             
หลักสูตรฯ ที่ก าหนดให้นิสิตสามารถออกไปปฏิบัติสหกิจศึกษาตามสถานประกอบการต่าง ๆ ได้ทั้งสถานประกอบการของภาครัฐ 
และภาคเอกชน ในภาคเรียนปลาย ปีการศึกษาที่ 4 น้ัน 

     หลักสูตรฯตระหนักดีว่าการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในรายวิชาสหกิจศึกษา เป็นหัวใจส าคัญที่เปิดโอกาสให้นิสิตได้น าความรู้
ความสามารถทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติไปใช้ในสถานการณ์จริงตามสถานประกอบการต่าง ๆ และเป็นการส่งเสริมให้นิสิตได้
สร้างองค์ความรู้ใหม่และประสบการณ์ด้านต่าง ๆ ดังนั้นเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่นิสิตในการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาตามสถาน
ประกอบการ นิสิตควรมีโอกาสได้ท าความรู้จักกับสถานประกอบการ ลักษณะงานในแผนกต่างๆ  บรรยากาศการท างาน และ
สิ่งแวดล้อมของสถานประกอบการ   

     นอกจากนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับพันธกิจของคณะมนุษยศาสตร์ที่ระบุให้อนุรักษ์ ฟื้นฟู สร้างสรรค์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม
ไทยทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ  และส่งเสริมการเรียนรู้และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ  การศึกษาดูงานด้าน
ศิลปวัฒนธรรมจะท าให้ผู้เรียนได้ตระหนักถึงข้อแตกต่างทางวัฒนธรรมไทยกับวัฒนธรรมฝรั่งเศสได้ดียิ่งขึ้น ตระหนักในคุณค่าของ
ศิลปวัฒนธรรมอันเป็นมรดกของชาติ  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ได้ตระหนักถึง
ข้อก าหนดดังกล่าว จึงเห็นสมควรจัดโครงการทัศนศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมและอาชีพข้ึน 

 7. วัตถุประสงค ์ 
1. เพี่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ทัศนศึกษา ณ สถานที่ส าคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมต่างๆ ตลอดจนสถานประกอบการ

ต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
2. เพื่อใหผู้้เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้อาชีพมัคคุเทศก์ ฝึกบรรยายศิลปะและประวัติศาสตร์ไทยเป็นภาษาฝรั่งเศส 
3. เพื่อใหผู้้เข้าร่วมโครงการได้ศึกษาหาความรู้และได้รับประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับงานทางด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรมจาก

วิทยากรผู้มีประสบการณ์ 
4. เพื่อบูรณาการการเรียนการสอนรายวิชาในหลักสูตรกับการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและการศึกษานอกสถานที่ ณ สถาน

ประกอบการต่างๆ โดยมีวิทยากรจากภาคธุรกิจเอกชน/ภาครัฐ มามีส่วนร่วม     
8.  เป้าหมายของโครงการ  
    8.1 เป้าหมายการด าเนินงาน 
เชิงผลผลิต(Output) 1. ผู้เข้าร่วมโครงการได้ทัศนศึกษา ณ สถานที่ส าคญัทางประวตัิศาสตร์และวัฒนธรรมต่างๆ 

ตลอดจนสถานประกอบการต่างๆ ท้ังภาครัฐและภาคเอกชน 
2. ผู้เข้าร่วมโครงการไดร้ับความรูด้้านอาชีพมัคคุเทศก ์ประสบการณ์ตรงด้านการท่องเที่ยว
และการโรงแรม 
3. มีการบูรณาการการเรียนการสอนรายวิชาในหลักสตูรกับการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

เชิงผลลัพธ์(Outcome) 1. ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถน าความรู้ที่ได้มาใช้ประโยชน์ได ้
 

 



8.2. กลุ่มเป้าหมาย 
คร้ังท่ี 1 

เป้าหมาย จ านวน หน่วยนับ 
จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 40 คน 
บุคลากรสายวิชาการ 2 คน 
นิสิตระดับปริญญาตร ี 38 คน 

 

คร้ังท่ี 2 
     เป้าหมาย จ านวน หน่วยนับ 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 22 คน 
บุคลากรสายวิชาการ 2 คน 
นิสิตระดับปริญญาตร ี 20 คน 

8.3 กิจกรรม/เนื้อหาท่ี/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนินการ (รายกิจกรรม) 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (บาท) 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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. จัดประชมุมอบหมายการด าเนนิงาน 

             

ขั้นด าเนินการ (D) 
1. ขออนุมตัิด าเนินโครงการ 
2. ด าเนนิโครงการ 

 
 

23,000 

 
 
 

 
 
 

11,500 
        

 
 

11,500 
ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. สรุปผลการด าเนินโครงการ และ
จัดท ารายงานส่งผลประเมนิตอ่คณะฯ 

             

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)  
1. น าผลการประเมนิมาพัฒนา แก้ไข
ปัญหา และน าไปปรับใช้ในการ
ปฎิบัติงานในครั้งตอ่ๆไป 

             

รวม  23,000 11,500   11,500 

9. งบประมาณด าเนินการ  
    9.1 แหล่งงบประมาณ 
    งบประมาณรายได้คณะ จ านวน 23,000 บาท  
กองทุนกิจการนิสิต แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานจัดการศึกษาสาขามนุษยศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษา
ฝรั่งเศส ภาควิชาภาษาตะวันตก หมวดเงินอุดหนุน โครงการกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต โครงการส่งเสริมด้านวิชาการและทักษะชีวิต 
โครงการทัศนศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมและอาชีพ (NU-มน-05-077) 
    9.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 

คร้ังที่ 1  
1. ค่าตอบแทนวิทยากร    1,500  บาท 
2. ค่าเลี้ยงรับรองวิทยากร    1,000  บาท 
3. ค่าเดินทางวิทยากร    1,000  บาท 
4. ค่าเบี้ยเลีย้งพนักงานขับรถ   480  บาท 
5. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการ        600        บาท 
6. ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง    6,920  บาท 
   รวมค่าใช้จ่าย   11,500  บาท 

คร้ังท่ี 2  
1. ค่าตอบแทนวิทยากร    1,500  บาท 



2. ค่าเลี้ยงรับรองวิทยากร    1,000  บาท 
3. ค่าเดินทางวิทยากร    1,000  บาท 
4. ค่าเบี้ยเลีย้งพนักงานขับรถ   480  บาท 
5. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการ        600        บาท 
6. ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง    6,920  บาท 
   รวมค่าใช้จ่าย   11,500  บาท 
   รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น          23,000  บาท 

 หมายเหตุ ขอถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ 
10. วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ  
ล าดับ รายการ กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 
10.1. วัน เวลา ในการจัด

กิจกรรม 
ระหว่างเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2561 ระหว่างเดือนมิถุนายน - กันยายน 2562 

10.2 สถานท่ีจัดกิจกรรม ประเทศไทย ประเทศไทย 

11. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPIs)  

ประเภท 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ (KPI) 

กิจกรรมที่ 1  กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมที่ 4 
 ปริมาณ - ปริมาณจ านวนผู้เข้ารว่มไม่ต่ ากวา่ ร้อยละ 70 ของ

จ านวนที่ตั้งไว ้
- ปริมาณจ านวนผู้เข้ารว่มไม่ต่ ากวา่ ร้อยละ 70 
ของจ านวนที่ตั้งไว ้

  

 คุณภาพ - ผู้เข้าร่วมโครงการฯได้รับความรู้จากการทัศน
ศึกษา ณ สถานที่ส าคัญทางประวัติศาสตร์และ
วัฒนธรรมต่างๆ หรือการเยี่ยมชมสถาน
ประกอบการต่างๆทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเพิ่มขึ้น 
ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยมากกวา่ 3.51 
- ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้เกี่ยวกับอาชีพ
มัคคุเทศก์ การบรรยายศิลปะและประวตัิศาสตร์
ไทยเป็นภาษาฝรั่งเศส เพิ่มขึ้นในระดับด ีมีค่าเฉลี่ย
มากกว่า 3.51 
- มีการบูรณาการการเรียนการสอนรายวิชาใน
หลักสูตรกับการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและ
การศึกษานอกสถานที ่ณ สถานประกอบการต่างๆ 
โดยมีวิทยากรจากภาคธุรกิจเอกชน/ภาครัฐ มามีส่วน
ร่วม 

- ผู้เข้าร่วมโครงการฯได้รับความรู้จากการทัศน
ศึกษา ณ สถานที่ส าคัญทางประวัติศาสตร์และ
วัฒนธรรมต่างๆ หรือการเยี่ยมชมสถาน
ประกอบการต่างๆทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
เพิ่มขึ้น ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยมากกว่า 3.51 
- ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้เกี่ยวกับอาชีพ
มัคคุเทศก์ การบรรยายศิลปะและ
ประวัติศาสตร์ไทยเป็นภาษาฝรั่งเศส เพิ่มขึ้นใน
ระดับดี มีค่าเฉลี่ยมากกว่า 3.51 
- มีการบูรณาการการเรียนการสอนรายวิชาใน
หลักสูตรกับการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและ
การศึกษานอกสถานที ่ณ สถานประกอบการ
ต่างๆ โดยมวีิทยากรจากภาคธุรกิจเอกชน/
ภาครัฐ มามีส่วนรว่ม 

  

 เวลา - มีการด าเนินงานตามกรอบระยะเวลาที่ตั้งไว้ - มีการด าเนินงานตามกรอบระยะเวลาที่ตั้งไว้   

12. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน  
 สกอ.    ตัวช้ีวัดที ่2.4/5.2  สงป.   ตัวช้ีวัดที่.................  EdPEx หมวดที่........ 
 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.................  สมศ.   ตัวช้ีวัดที ่.................  

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
1. ผู้เข้าร่วมโครงการได้ทัศนศึกษา ณ สถานที่ส าคญัทางประวตัิศาสตร์และวัฒนธรรมต่างๆ ตลอดจนสถานประกอบการต่างๆ

ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
2. ผู้เข้าร่วมโครงการไดเ้รียนรู้อาชีพมัคคุเทศก์ ฝึกบรรยายศิลปะและประวัตศิาสตรไ์ทยเป็นภาษาฝรั่งเศสได้ 
3. ผู้เข้าร่วมโครงการไดร้ับความรูแ้ละประสบการณ์ตรงเกีย่วกับงานทางด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรมจากวิทยากรผู้มี

ประสบการณ ์
4. มีการบูรณาการการเรียนการสอนรายวิชาในหลักสตูรกับการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและการศึกษานอกสถานท่ี ณ สถาน

ประกอบการต่างๆ โดยมีวิทยากรจากภาคธุรกิจเอกชน/ภาครัฐ มามีส่วนร่วม 



โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนษุยศาสตร์ 

 

1. รหัสโครงการ  NU-มน-05-078 ชื่อโครงการ (ระดับ 2)    โครงการส่งเสริมด้านวิชาการและทักษะชีวิต 
    ชื่อโครงการ (ระดับ 3)    โครงการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมาเป็นวิทยากร 
2.  ความสอดคล้องกับพันธกิจ 
      การผลิตบณัฑติ (หลัก)        การวิจัย  
     การบริการวิชาการแก่สังคม  การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม (รอง) 
     การบริหารจัดการ(ในกรณีโครงการดังกลา่วไมส่อดคล้องกับพันธกิจ 1-4)  
3.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ 

3.1 แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ 
 3.1.1 ความสอดคล้องกับเป้าหมายรวมของยุทธศาสตร์ชาติ 
    มีการพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ 
 3.1.2 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องโดยตรง (เลือกได้เพียง 1 ด้าน) 
   ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพมนุษย์   
   เป้าหมาย......3.1.......ประเด็น.....3.1..1......ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคัญ.....3.2.3.3........ 
 3.1.3 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องในระดับรอง (เลือกได้มากกว่า 1 ด้าน) 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนษุย์   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 

3.2 แผนระดับที่ 2  
 3.2.1 แผนการปฏิรูประดับประเทศ 11 ด้าน 
   5) แผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ เปา้หมายรวม.........หัวข้อ 1.................................................... 
    เรื่องและประเด็นการปฏริูป..อุตสาหกรรมการศึกษา..เป้าหมายหรอืผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธ์ิ...1-2.. 
    ขั้นตอนการด าเนินงาน..................1.................เป้าหมาย.................................ขัน้ตอน............................. 
 3.2.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
   เป้าหมายรวม..........1....................... 
   ยุทธศาสตร์ที่........1.........เปา้หมาย............1.1.2..........แนวทางการพัฒนา..........1.2.2.......... 
 3.2.3 แผนความมั่นคงแห่งชาติ 
   แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ........... เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์...................กลยุทธ์................... 

3.3 แผนระดับที่ 3 (หากระบุได้)  
    ตามมติ ครม.วันท่ี 4 ธันวาคม 2560 .................................................................. 



    3.4 ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 
   นโยบายการศึกษาและเรียนรู้ การท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 
 3.5 นโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) 
    นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ  
   แผนกลยุทธ์ดา้นการผลติบัณฑติ  กลยุทธ์ที่.....2...... หลัก 
 3.6 นโยบายการบริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร (พ.ศ.2561-2565) โดย ศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา เงารังษี 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบณัฑิตให้มีคณุภาพ และสอดคล้องกบัความต้องการของประเทศเพื่อสร้างขีดความสามารถใน
การแข่งขัน กลยุทธ์ที่......1......แนวทางการขับเคลื่อนที่...........1.4.1...........ตัวช้ีวดัที่.............. 

 3.7 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน (ถ้ามี) 
 นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่.......1/1......กลยุทธ์ที่......4./1........ มาตรการที่.......1/3............ 
3.8 อัตลักษณ์นิสิต 5 ก** (บังคับกรอก ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 กรณีที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์บัณฑติ) 

         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 

 

3.9 คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ  
ด้าน ตัวชี้วัด 

 ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 

 มีความซื่อสตัย์สจุริต 
 มีระเบยีบวินัย 
 ตรงต่อเวลา 
 มีความเสยีสละและเห็นต่อประโยชน์ส่วนรวม 
 มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
 เคารพกฎเกณฑ์ ระเบียบขององค์กร/หน่วยงาน 
 มีความอดทนต่อสภาวะแวดลอ้ม 
 มีความขยันหมั่นเพียรในการเรียน 

 ด้านความรู ้  มีความรู้ในหลักวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงกับหน้าที่การงาน 
 มีความเข้าใจขั้นตอนและวิธีการในการปฏิบตัิงานในหน้าท่ี 
 มีความรู้ในระดับท่ีสามารถปฏิบัติงานให้บรรลุเปา้หมายอย่างมปีระสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
 มีความสามารถน าความรูม้าประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานอย่างสร้างสรรค์ 

หน้าที่ 301 



ด้าน ตัวชี้วัด 
 เป็นผู้แสวงหาความรู้เพิม่เตมิอย่างต่อเนื่อง 
 มีความเช่ียวชาญในสาขาวิชาชีพ 

 ด้านทักษะทาง
ปัญญา 

 มีความสามารถในการรวบรวมข้อมูล แนวคิด และประเมินข้อมลูต่างๆ ได้ 
 มีความสามารถในการวเิคราะห์และแกไ้ขปัญหาในการปฏิบตัิงาน 
 กล้าแสดงความคิดเห็นอย่างเหมาะสม 
 มีความคิดริเริม่สร้างสรรคส์ิ่งใหม่ๆ  
 มีการวางแผนและสามารถปฏบิัติงานไดส้ าเร็จตามก าหนดเวลา 
 มีความสามารถน าเสนอข้อมลูและแนวคิดเพื่อใช้ในการตัดสินใจ 
 มีความมุ่งมั่นท างานให้ประสบความส าเร็จตามเปา้หมาย 
 มีความสามารถในการแก้ปญัหาส่วนตัว 
 มีทัศนคติเชิงบวกต่องานท่ีท า 

 ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

 มีความสามารถปรับตัวให้เข้ากับเพื่อนร่วมงาน 
 มีความสามารถในการติดต่อสือ่สารระหว่างบุคคล 
 มีความสามารถในการท างานเป็นทีม 
 มีความรับผิดชอบในงานท่ีได้รบัมอบหมาย 
 มีความสามารถในการแสดงภาวะความเป็นผู้น าในการท างาน 
 ยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ื่น 
 มีความสามารถในการประเมนิการท างานและปรับปรุงงานของตนเอง 
 มีความเข้าใจตนเองและผู้อื่น 

      3.10 การบริการวิชาการ 
              ไม่มี 
4.  ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 

4.1 ลักษณะการด าเนินงาน   โครงการ     การด าเนินงาน 
4.2 ภายใต้แผนงาน............................................................................................................................................. 
4.3 ลักษณะโครงการ     โครงการที่ใช้งบประมาณ   โครงการที่ไม่ใช้งบประมาณ 
4.4 วิธีการด าเนินงาน   ด าเนินการเอง    จัดจ้าง 
4.5 รหัส GFMIS ของโครงการ(ถ้ามี)................................................................................................................... 

5.  ผู้รับผิดชอบ  
 5.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ   หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ  สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส  
    ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร ์  

5.2 ผู้รับผิดชอบ     อาจารย์ศรีสุดา  พุ่มชม  โทร. 2068 
5.3 ผู้ประสานงาน   นางสาวสิริกาญจน์ ยอดบรุ ี  โทร 2054 
5.4 ผู้รายงานผล  อาจารย์ศรีสุดา  พุ่มชม  โทร. 2068 

 6. หลักการและเหตุผล 
 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) เป็นกรอบมาตรฐานให้สถาบันอุดมศึกษาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาหรือ
ปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้สามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ             ได้
ก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังให้บัณฑิตมีอย่างน้อย 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทาง
ปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข                การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนมีคุณภาพและสามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตาม
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่คาดหวังดังที่ก าหนดไว้ในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ตลอดจนเพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส  ที่มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีคุณสมบัติ ดังนี้ 
 1. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร รวมถึงภาษาฝรั่งเศสเฉพาะด้าน 

2. มีความรู้ทางภาษา วรรณคดี และศิลปวัฒนธรรมฝรั่งเศส  
3. มีความรอบรู้ในวิชาโทที่เรียนอย่างดี 

หน้าที่ 302 



4. มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ วิจารณ์ อย่างมีเหตุผลและสร้างสรรค์ 
5. สามารถใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ได้อย่างดีในการประกอบอาชีพ 
6. มีทักษะการท างานท่ีดี มีวิสัยทัศน์และจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ   
7. มีความพร้อมทางด้านคุณธรรม จริยธรรม ตระหนักในคุณค่าแห่งสุนทรียศาสตร์ 
8. มีความรู้ความสามารถในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 
ภาควิชาภาษาตะวันตกจึงเห็นสมควรจัดโครงการกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมาเป็นวิทยากร

บรรยายให้ความรู้ขึ้น เพื่อสร้างโอกาสการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ให้ได้
มาตรฐานสากล ส่งเสริมและสนับสนุนให้นิสิตในภาควิชาได้รับประสบการณ์ตรงจากวิทยากร ได้เปิดโลกทัศน์  อันจะน าไปสู่การ
พัฒนาคุณลักษณะตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง เป็นที่ยอมรับของสากล มีทักษะที่จ าเป็นต่อการประกอบอาชีพในอนาคต และ
บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ของหลักสูตร 
7. วัตถุประสงค ์

1. เพื่อให้นิสิตไดร้ับความรู้และประสบการณต์รงในการน าภาษาฝรั่งเศสไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆ หรือประสบการณด์้านการ
ท างานจากผู้ทรงคุณวุฒิในวิชาชีพต่างๆ 

2. เพื่อสร้างแรงจูงใจในการเรยีนภาษาฝรั่งเศส และในการพัฒนาทักษะการสื่อสารตลอดจนทักษะอื่นๆ ท่ีนิสิตจะสามารถ
น าไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆหรือในการท างานได ้
8.  เป้าหมายของโครงการ 
     8.1. เป้าหมายการด าเนินงาน 

เชิงผลผลิต(Output) 1. นิสิตได้รับความรู้ หรือประสบการณ์จากวิทยากร 
เชิงผลลัพธ์(Outcome) 1. นิสิตสามารถใช้ความรู้ทีไ่ดร้ับกบัสถานการณ์ต่างๆ ได้ 

 

     8.2 กลุ่มเป้าหมาย (รายกิจกรรม) 
เป้าหมาย จ านวน หน่วยนับ 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 97 คน 
บุคลากรสายวิชาการ 2 คน 
นิสิต  90 คน 
บุคคลทั่วไป/ศิษย์เก่า/อาจารย์โรงเรียนมัธยมศึกษา 5 คน 

 

     8.3. กิจกรรม/เนื้อหาท่ี/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนนิการ (รายกิจกรรม) 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (บาท) 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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. จัดประชุมมอบหมายการ
ด าเนินงาน 

             

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

 
 

27,000 

 
 

9,000 

 
 

9,000 
      

 
 

9,000 
   

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. สรุปผลการด าเนินโครงการ และ
จัดท ารายงานส่งผลประเมินต่อ
คณะฯ 

             

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)  
1. น าผลการประเมินมาพัฒนา 
แก้ไขปัญหา และน าไปปรับใช้ใน
การปฏิบัติงานในครั้งต่อๆไป 

             



กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (บาท) 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
รวม  27,000 18,000 - 9,000 - 

 

9. งบประมาณด าเนินการ 
    9.1  แหล่งงบประมาณ 
       งบประมาณรายได้คณะ จ านวน 27,000 บาท  
กองทุนกิจการนิสิต แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานจัดการศึกษาสาขามนุษยศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษา
ฝรั่งเศส ภาควิชาภาษาตะวันตก หมวดเงินอุดหนุน โครงการกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต โครงการส่งเสริมด้านวิชาการและทักษะชีวิต โครงการ
เชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมาเปน็วิทยากร (NU-มน-05-078) 
     9.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
กิจกรรมคร้ังที่ 1 

1. ค่าเดินทางวิทยากร     2,500  บาท 
2. ค่าที่พักวิทยากร    1,000  บาท 
3. ค่าตอบแทนวิทยากร   2,000  บาท          
4. ค่าเลี้ยงรับรองวิทยากร      500  บาท 
5. ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม  2,700  บาท 
6. ค่าถ่ายเอกสาร       300  บาท 
  รวมทั้งสิ้น            9,000  บาท 

กิจกรรมคร้ังท่ี 2 
1. ค่าเดินทางวิทยากร     2,500  บาท 
2. ค่าที่พักวิทยากร    1,000  บาท 
3. ค่าตอบแทนวิทยากร   2,000  บาท          
4. ค่าเลี้ยงรับรองวิทยากร      500  บาท 
5. ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม  2,700  บาท 
6. ค่าถ่ายเอกสาร      300  บาท 
  รวมทั้งสิ้น  9,000 บาท 

กิจกรรมคร้ังท่ี 3 
1. ค่าเดินทางวิทยากร     2,500  บาท 
2. ค่าที่พักวิทยากร    1,000  บาท 
3. ค่าตอบแทนวิทยากร   2,000  บาท          
4. ค่าเลี้ยงรับรองวิทยากร       500  บาท 
5. ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม  2,700  บาท 
6. ค่าถ่ายเอกสาร       300  บาท 
  รวมทั้งสิ้น  9,000  บาท 
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น                     27,000    บาท 

หมายเหตุ ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
10. วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 

ล าดับ รายการ กิจกรรมคร้ังที่ 1 กิจกรรมคร้ังที่ 2 กิจกรรมคร้ังที่ 3 
10.1. วัน เวลา ในการจัดกิจกรรม ภาคเรยีนต้น ปีการศึกษา 2561 ภาคเรยีนต้น ปีการศึกษา 2561 ภาคเรยีนต้น ปีการศึกษา 2562 
10.2 สถานท่ีจัดกิจกรรม มหาวิทยาลยันเรศวร มหาวิทยาลยันเรศวร มหาวิทยาลยันเรศวร 



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

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 
 ปริมาณ - มีผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า ร้อย

ละ 70 ของจ านวนที่ตั้งไว้ 
- มีผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า ร้อย
ละ 70 ของจ านวนที่ตั้งไว้ 

- มีผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า ร้อย
ละ 70 ของจ านวนที่ตั้งไว้ 

 คุณภาพ - ผู้เข้าร่วมโครงการไดร้ับความรู้และ
ประสบการณ์ตรงในการน าภาษา
ฝรั่งเศสไปใช้ในสถานการณต์่างๆ 
หรือประสบการณ์ดา้นการท างาน
จากผู้ทรงคณุวุฒิในวิชาชีพต่างๆจน
อาจน าไปใช้ประโยชน์ได้ในอนาคต 
(ระบุหัวข้อ) ในระดับดี 3.51 
- ผู้เข้าร่วมโครงการฯ เกิดแรงจูงใจ
ในการเรียนภาษาฝรั่งเศสและการ
พัฒนาทักษะการสื่อสารที่จะน าไปใช้
ประโยชน์ต่อไป ในระดับดี 3.51 

- ผู้เข้าร่วมโครงการไดร้ับความรู้และ
ประสบการณ์ตรงในการน าภาษา
ฝรั่งเศสไปใช้ในสถานการณต์่างๆ 
หรือประสบการณ์ดา้นการท างาน
จากผู้ทรงคณุวุฒิในวิชาชีพต่างๆจน
อาจน าไปใช้ประโยชน์ได้ในอนาคต 
(ระบุหัวข้อ) ในระดับดี 3.51 
- ผู้เข้าร่วมโครงการฯ เกิดแรงจูงใจ
ในการเรียนภาษาฝรั่งเศสและการ
พัฒนาทักษะการสื่อสารที่จะน าไปใช้
ประโยชน์ต่อไป ในระดับดี 3.51 

- ผู้เข้าร่วมโครงการไดร้ับความรู้และ
ประสบการณ์ตรงในการน าภาษา
ฝรั่งเศสไปใช้ในสถานการณต์่างๆ 
หรือประสบการณ์ดา้นการท างาน
จากผู้ทรงคณุวุฒิในวิชาชีพต่างๆจน
อาจน าไปใช้ประโยชน์ได้ในอนาคต 
(ระบุหัวข้อ) ในระดับดี 3.51 
- ผู้เข้าร่วมโครงการฯ เกิดแรงจูงใจ
ในการเรียนภาษาฝรั่งเศสและการ
พัฒนาทักษะการสื่อสารที่จะน าไปใช้
ประโยชน์ต่อไป ในระดับดี 3.51 

 เวลา - มีการด าเนินงานตามกรอบ
ระยะเวลาที่ตั้งไว ้

- มีการด าเนินงานตามกรอบ
ระยะเวลาที่ตั้งไว ้

- มีการด าเนินงานตามกรอบ
ระยะเวลาที่ตั้งไว ้

 

12. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 สกอ.    ตัวช้ีวัดที ่2.2   สงป.   ตัวช้ีวัดที่.................  EdPEx หมวดที่........ 
 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.................  สมศ.   ตัวช้ีวัดที่.................  

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้และประสบการณ์ตรงในการน าภาษาฝรั่งเศสไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆ  หรือประสบการณ์

ด้านการท างานจากผู้ทรงคุณวุฒิในวิชาชีพต่างๆ 
2. ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดแรงจูงใจในการเรียนภาษาฝรั่งเศส และในการพัฒนาทักษะการสื่อสารตลอดจนทักษะอื่นๆ ที่นิสิตจะ

สามารถน าไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆหรือในการท างานได้ 
  

หน้าที่ 304 



โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนษุยศาสตร์ 

 

1. รหัสโครงการ  NU-มน-05-079   ชื่อโครงการ (ระดับ 2)    โครงการส่งเสริมด้านวิชาการและทักษะชีวิต 
    ชื่อโครงการ (ระดับ 3)    โครงการสอนซ่อมเสริมฐานความรู้ภาษาฝรั่งเศส 
2.  ความสอดคล้องกับพันธกิจ 
      การผลิตบณัฑติ (หลัก)        การวิจัย  
     การบริการวิชาการแก่สังคม  การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
     การบริหารจัดการ(ในกรณีโครงการดังกลา่วไมส่อดคล้องกับพันธกิจ 1-4)  
3.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ 

3.1 แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ 
 3.1.1 ความสอดคล้องกับเป้าหมายรวมของยุทธศาสตร์ชาติ 
   ประเทศชาติมีความมั่นคง ประชาชนมีความสุข 
   มีการยกระดับศักยภาพในหลากหลายมิตเิพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง 
   มีการพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ 
   มีการสรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
   มีการสรา้งการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   มีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม 
 3.1.2 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องโดยตรง (เลือกได้เพียง 1 ด้าน) 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพมนุษย์   
   เป้าหมาย.......3.1.....ประเด็น......3.2.2.....ประเด็นการด าเนินการที่ส าคัญ............. 
 3.1.3 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องในระดับรอง (เลือกได้มากกว่า 1 ด้าน) 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนษุย์   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
 

3.2 แผนระดับที่ 2  
 3.2.1 แผนการปฏิรูประดับประเทศ 11 ด้าน 
   5) แผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ เปา้หมายรวม.................................................................................. 
    เรื่องและประเด็นการปฏริูป..อุตสาหกรรมการศึกษา..เป้าหมายหรอืผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธ์ิ....1/2..... 
    ขั้นตอนการด าเนินงาน.....................1..............เป้าหมาย................1.1.1.................ขัน้ตอน.................................. 
 3.2.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
   เป้าหมายรวม..............1................... 



   ยุทธศาสตร์ที่.......1..........เป้าหมาย..........1.1.2............แนวทางการพัฒนา........1.2.2........... 
  

 3.2.3 แผนความมั่นคงแห่งชาติ 
   แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ.............. เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์.....................กลยทุธ์..................... 

3.3 แผนระดับที่ 3 (หากระบุได้)  
    ตามมติ ครม.วันท่ี 4 ธันวาคม 2560 .................................................................. 

    3.4 ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 
   นโยบายการศึกษาและเรียนรู้ การท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 
 3.5 นโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) 
   นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ  
   แผนกลยุทธ์ดา้นการผลติบัณฑติ  กลยุทธ์ที่......3..... (หลัก) 
       3.6 นโยบายการบริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร (พ.ศ.2561-2565) โดย ศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา เงารังษี 

   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบณัฑิตใหม้ีคุณภาพ และสอดคล้องกับความต้องการของประเทศเพื่อสร้างขีดความสามารถใน
การแข่งขัน กลยุทธ์ที่......1.4......แนวทางการขบัเคลื่อนที่.........1.4.1.............ตัวช้ีวดัที่.............. 
3.7 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน  
 นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่.......1......กลยุทธ์ที่......4......... มาตรการที.่......1............  
3.8 อัตลักษณ์นิสิต 5 ก** (บังคับกรอก ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 กรณีที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์บัณฑติ) 

         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 

 

3.9 คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ  
ด้าน ตัวชี้วัด 

 ด้านคุณธรรม จริยธรรม  มีความซื่อสตัย์สจุริต 
 มีระเบยีบวินัย 
 ตรงต่อเวลา 
 มีความเสยีสละและเห็นต่อประโยชน์ส่วนรวม 
 มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 



ด้าน ตัวชี้วัด 

 เคารพกฎเกณฑ์ ระเบียบขององค์กร/หน่วยงาน 
 มีความอดทนต่อสภาวะแวดลอ้ม 
 มีความขยันหมั่นเพียรในการเรียน 

 ด้านความรู ้  มีความรู้ในหลักวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงกับหน้าที่การงาน 
 มีความเข้าใจขั้นตอนและวิธีการในการปฏิบตัิงานในหน้าท่ี 
 มีความรู้ในระดับท่ีสามารถปฏิบัติงานให้บรรลุเปา้หมายอย่างมปีระสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
 มีความสามารถน าความรูม้าประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานอย่างสร้างสรรค ์
 เป็นผู้แสวงหาความรู้เพิม่เตมิอย่างต่อเนื่อง 
 มีความเช่ียวชาญในสาขาวิชาชีพ 

 ด้านทักษะทางปัญญา  มีความสามารถในการรวบรวมข้อมูล แนวคิด และประเมินข้อมลูต่างๆ ได้ 
 มีความสามารถในการวเิคราะห์และแกไ้ขปัญหาในการปฏิบตัิงาน 
 กล้าแสดงความคิดเห็นอย่างเหมาะสม 
 มีความคิดริเริม่สร้างสรรคส์ิ่งใหม่ๆ  
 มีการวางแผนและสามารถปฏบิัติงานไดส้ าเร็จตามก าหนดเวลา 
 มีความสามารถน าเสนอข้อมลูและแนวคิดเพื่อใช้ในการตัดสินใจ 
 มีความมุ่งมั่นท างานให้ประสบความส าเร็จตามเปา้หมาย 
 มีความสามารถในการแก้ปญัหาส่วนตัว 
 มีทัศนคติเชิงบวกต่องานท่ีท า 

 ด้านทักษะความสมัพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

 มีความสามารถปรับตัวให้เข้ากับเพื่อนร่วมงาน 
 มีความสามารถในการติดต่อสือ่สารระหว่างบุคคล 
 มีความสามารถในการท างานเป็นทีม 
 มีความรับผิดชอบในงานท่ีได้รบัมอบหมาย 
 มีความสามารถในการแสดงภาวะความเป็นผู้น าในการท างาน 
 ยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ื่น 
 มีความสามารถในการประเมนิการท างานและปรับปรุงงานของตนเอง 
 มีความเข้าใจตนเองและผู้อื่น 

 ด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 มีทักษะในการวิเคราะห์และจดัการข้อมลูเชิงตัวเลข 
 มีความสามารถในการสื่อสารการใช้ภาษาไทย 
 มีความสามารถในการสื่อสารการใช้ภาษาอังกฤษ 
 มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศในการปฏิบัติงาน 

 

     3.10 บริการวิชาการ  
         ไม่ม ี
4.  ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 4.1 ลักษณะการด าเนินงาน   โครงการ     การด าเนินงาน 

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

5. ผู้รับผิดชอบ  
 5.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ  หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ  สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส 
   ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร ์  

5.2 ผู้รับผิดชอบ       อาจารย์ศรสีุดา  พุ่มชม   โทร 2068 



5.3 ผู้ประสานงาน     นางสาวสิริกาญจน์ ยอดบุร ี  โทร 2054 
5.4 ผู้รายงานผล    อาจารย์ศรสีุดา  พุ่มชม   โทร 2068 

 6. หลักการและเหตุผล 
 ตามที่เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา ตัวบ่งช้ีที่ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา ระบุให้หลักสูตรต้องมีกลไกในการ
พัฒนาความรู้พื้นฐานหรือการเตรียมความพร้อมทางการเรียนแก่นักศึกษา เพื่อให้มีความสามารถในการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษาได้
อย่างมีความสุข อัตราการลาออกกลางคันน้อย และตามที่ มหาวิทยาลัยนเรศวรมีนโยบายรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
ในคณะต่างๆ ผ่านระบบรับตรง โดยไม่ใช้ภาษาฝรั่งเศสในการสอบคัดเลือกนั้น ในแต่ละปีการศึกษา สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสมีนิสิต
ใหม่เข้าเรียนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาฝรั่งเศส) จากระบบรับตรงดังกล่าวโดยไม่มีพื้นความรู้ภาษาฝรั่งเศส นอกจากนี้ 
นิสิตที่ผ่านระบบรับกลาง (Admission) บางคนก็สามารถผ่านเข้ามาเรียนหลักสูตร          ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาฝรั่งเศส) ได้ 
ถึงแม้จะมีพื้นฐานภาษาฝรั่งเศสในระดับต่ าหรือไม่มีพื้นมาก่อน เนื่องจากช่วงระดับคะแนนของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษา
ฝรั่งเศส) ไม่สูงมาก ท าให้นิสิตช้ันปีท่ี 1 บางคนประสบปัญหาในการเรียนภาษาฝรั่งเศส เพื่อเยียวยาข้อร้องเรียนของนิสิต/ซ่อมเสริม
ฐานความรู้-ความสามารถภาษาฝรั่งเศส ด้านไวยากรณ์ ให้แก่นิสิตที่มีปัญหาในการเรียนภาษาฝรั่งเศส ให้มีความพร้อมในการสอบ
กลางภาคและปลายภาคมากขึ้น มีองค์ความรู้ภาษาภาษาฝรั่งเศสเข้มแข็งพอที่จะสามารถศึกษาในหลักสูตรศศ.บ. ภาษาฝรั่งเศส 
หรือวิชาโท สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสได้ 
7. วัตถุประสงค ์

1. เพื่อสอน-ซ่อม-เสริม ฐานความรู้ภาษาฝรั่งเศสของนิสิตที่มีปญัหาในการเรยีนให้แข็งแรงข้ึน  
8.  เป้าหมายของโครงการ 
    8.1 เป้าหมายการด าเนินงาน 
เชิงผลผลิต(Output) 1. นิสิตมีความรู้เกี่ยวกับภาษาฝรั่งเศสเพิม่ขึ้น 
เชิงผลลัพธ์(Outcome) 1. นิสิตสามารถน าความรู้มาใช้ในการเรยีนได ้

 

     8.2. กลุม่เป้าหมาย 
เป้าหมาย จ านวน หน่วยนับ 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 17 คน 
บุคลากรสายวิชาการ 2 คน 
นิสิต 15 คน 

 

8.3 กิจกรรม/เนื้อหาท่ี/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนินการ (รายกิจกรรม) 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (บาท) 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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. จัดประชมุมอบหมายการด าเนนิงาน 

                          

ขั้นด าเนินการ (D) 
1. ขออนุมตัิด าเนินโครงการ 
2. ด าเนนิโครงการ 

 
 

3,000 
 

 
 

3,000 

 
 
 

     
 
 
 

   

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. สรุปผลการด าเนินโครงการ และ
จัดท ารายงานส่งผลประเมนิตอ่คณะฯ 

             

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)  
1. น าผลการประเมนิมาพัฒนา แก้ไข
ปัญหา และน าไปปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานในครั้งตอ่ๆไป 

             

รวม  3,000 3,000 - - - 
 

 
 



9. งบประมาณด าเนินการ  
    9.1 แหล่งงบประมาณ 
       งบประมาณรายได้คณะ จ านวน 3,000 บาท  
กองทุนกิจการนิสิต แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานจัดการศึกษาสาขามมนุษยศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษา
ฝรั่งเศส ภาควิชาภาษาตะวันตก หมวดเงินอุดหนุน โครงการกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต โครงการส่งเสริมด้านวิชาการและทักษะชีวิต โครงการ
สอนซ่อมเสริมภาษาฝรั่งเศส (Nu-มน-05-079) 
     9.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 

1. ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม        2,500    บาท 
2. ค่าถ่ายเอกสาร            500     บาท 

  รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น                  3,000     บาท 
หมายเหตุ ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการ 

10. วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 
ล าดับ รายการ กิจกรรม 
10.1. วัน เวลา ในการจัดกิจกรรม เดือนตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 
10.2 สถานท่ีจัดกิจกรรม อาคารคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 

11. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPI) 

ประเภท 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ (KPI) 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมที่ 4 
 คุณภาพ - ผู้เข้าร่วมโครงการไดร้ับความรู้ภาษาฝรั่งเศสเพิ่มขึ้นไม่

น้อยกว่าร้อยละ 70 
   

 

12. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 สกอ.    ตัวช้ีวัดที ่3.2   สงป.   ตัวช้ีวัดที่.................  EdPEx หมวดที่........ 
 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.................  สมศ.   ตัวช้ีวัดที่.................  

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. นิสิตที่มีปญัหาในการเรียนภาษาฝรั่งเศสมีฐานความรู้ภาษาฝรั่งเศสแข็งแรงข้ึน 

 
 

  



โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนษุยศาสตร์ 

 

1. รหัสโครงการ  NU-มน-05-080   ชื่อโครงการ (ระดับ 2)    โครงการพัฒนานิสิตด้านวิชาการและทักษะการเรียนรู้ 
    ชื่อโครงการ (ระดับ 3)    โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
2.  ความสอดคล้องกับพันธกิจ 
      การผลิตบณัฑติ (หลัก)        การวิจัย  
     การบริการวิชาการแก่สังคม  การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
     การบริหารจัดการ(ในกรณีโครงการดังกลา่วไมส่อดคล้องกับพันธกิจ 1-4)  
3.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ 

3.1 แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ 
 3.1.1 ความสอดคล้องกับเป้าหมายรวมของยุทธศาสตร์ชาติ 
   ประเทศชาติมีความมั่นคง ประชาชนมีความสุข 
   มีการยกระดับศักยภาพในหลากหลายมิตเิพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง 
   มีการพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ 
   มีการสรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
   มีการสรา้งการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   มีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม 
 3.1.2 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องโดยตรง (เลือกได้เพียง 1 ด้าน) 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพมนุษย์   
   เป้าหมาย........3.1.1.....ประเด็น......3..2.4.....ประเด็นการด าเนินการที่ส าคัญ............. 
 3.1.3 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องในระดับรอง (เลือกได้มากกว่า 1 ด้าน) 
   ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนษุย์   
   เป้าหมาย.......3.1.1......ประเด็น......3.2.3.3.....ประเด็นการด าเนินการที่ส าคญั............. 

3.2 แผนระดับที่ 2  
 3.2.1 แผนการปฏิรูประดับประเทศ 11 ด้าน 
   5) แผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ เปา้หมายรวม.................................................................................. 
    เรื่องและประเด็นการปฏริูป..อุตสาหกรรมทางการศึกษา..เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์...1... 
    ขั้นตอนการด าเนินงาน...............2................เป้าหมาย.................1................ขั้นตอน..........1.2.2.3........................ 
 3.2.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
   เป้าหมายรวม.............1.................... 
   ยุทธศาสตร์ที่.........1........เป้าหมาย..........1.1.3............แนวทางการพัฒนา........1.2.2............ 
 3.2.3 แผนความมั่นคงแห่งชาติ 
   แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ.............. เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์.....................กลยทุธ์..................... 

3.3 แผนระดับที่ 3 (หากระบุได้)  
    ตามมติ ครม.วันท่ี 4 ธันวาคม 2560 .................................................................. 

    3.4 ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 
   นโยบายการศึกษาและเรียนรู้ การท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 
 3.5 นโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) 
   นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ  
   แผนกลยุทธ์ดา้นการผลติบัณฑติ  กลยุทธ์ที่......2..... (หลัก) 



    3.6 นโยบายการบริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร (พ.ศ.2561-2565) โดย ศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา เงารังษี 
   นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ  
   แผนกลยุทธ์ดา้นการผลติบัณฑติ  กลยุทธ์ที่...1.2....... 
    3.7 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน  
 นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่.......1......กลยุทธ์ท่ี......4......... มาตรการที.่......1............  

    3.8 อัตลักษณ์นิสิต 5 ก** (บังคับกรอก ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 กรณีที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์บัณฑิต) 
         มี 

ประเภทอัตลักษณ ์ ตัวชี้วัด 
  เก่งงาน  ความสามารถในการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพอย่างสร้างสรรค์ 

 มีความรับผิดชอบ กล้าหาญ เสียสละ อดทน ขยันหมั่นเพียร มุ่งมั่นสู่ความส าเร็จ  
 มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยสีารสนเทศได้เป็นอย่างดี 
  มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

  เก่งคน  มีมนุษยสัมพันธ์ทั้งการพูด และการวางตัว 
 มีจิตสาธารณะ 
 มีความสามารถท างานท่ีเป็นทมี 
 มีความเข้าใจตนเองและผู้อื่น 

 เก่งคิด  มีความคิดริเริม่สร้างสรรค ์
 ใฝ่เรียนรู ้
 ทัศนคติเชิงบวก 
 ผลงานนวัตกรรม 

  เก่งครองชีวิต  มีพฤติกรรมทีด่ีในการเรียน 
 มีพฤติกรรมทีด่ีในการใช้ชีวิต (ปลอดอบายมุข) 

  เก่งพิชิตปัญหา      มีความสามารถในการแก้ปัญหาส่วนตัว 
 มีความสามารถในการแก้ปญัหาการงาน 

 

3.9 คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ  
ด้าน ตัวชี้วัด 

 ด้านคุณธรรม จริยธรรม  มีความซื่อสตัย์สจุริต 
 มีระเบยีบวินัย 
 ตรงต่อเวลา 
 มีความเสยีสละและเห็นต่อประโยชน์ส่วนรวม 
 มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
 เคารพกฎเกณฑ์ ระเบียบขององค์กร/หน่วยงาน 
 มีความอดทนต่อสภาวะแวดลอ้ม 
 มีความขยันหมั่นเพียรในการเรียน 

 ด้านความรู ้  มีความรู้ในหลักวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงกับหน้าที่การงาน 
 มีความเข้าใจขั้นตอนและวิธีการในการปฏิบตัิงานในหน้าท่ี 
 มีความรู้ในระดับท่ีสามารถปฏิบัติงานให้บรรลุเปา้หมายอย่างมปีระสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
 มีความสามารถน าความรูม้าประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานอย่างสร้างสรรค์ 
 เป็นผู้แสวงหาความรู้เพิม่เตมิอย่างต่อเนื่อง 
 มีความเช่ียวชาญในสาขาวิชาชีพ 

 ด้านทักษะทางปัญญา  มีความสามารถในการรวบรวมข้อมูล แนวคิด และประเมินข้อมลูต่างๆ ได้ 
 มีความสามารถในการวเิคราะห์และแกไ้ขปัญหาในการปฏิบตัิงาน 
 กล้าแสดงความคิดเห็นอย่างเหมาะสม 
 มีความคิดริเริม่สร้างสรรคส์ิ่งใหม่ๆ  



ด้าน ตัวชี้วัด 
 มีการวางแผนและสามารถปฏบิัติงานไดส้ าเร็จตามก าหนดเวลา 
 มีความสามารถน าเสนอข้อมลูและแนวคิดเพื่อใช้ในการตัดสินใจ 
 มีความมุ่งมั่นท างานให้ประสบความส าเร็จตามเปา้หมาย 
 มีความสามารถในการแก้ปญัหาส่วนตัว 
 มีทัศนคติเชิงบวกต่องานท่ีท า 

 ด้านทักษะความสมัพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

 มีความสามารถปรับตัวให้เข้ากับเพื่อนร่วมงาน 
 มีความสามารถในการติดต่อสือ่สารระหว่างบุคคล 
 มีความสามารถในการท างานเป็นทีม 
 มีความรับผิดชอบในงานท่ีได้รบัมอบหมาย 
 มีความสามารถในการแสดงภาวะความเป็นผู้น าในการท างาน 
 ยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ื่น 
 มีความสามารถในการประเมนิการท างานและปรับปรุงงานของตนเอง 
 มีความเข้าใจตนเองและผู้อื่น 

 ด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 มีทักษะในการวิเคราะห์และจดัการข้อมลูเชิงตัวเลข 
 มีความสามารถในการสื่อสารการใช้ภาษาไทย 
 มีความสามารถในการสื่อสารการใช้ภาษาอังกฤษ  
 มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศในการปฏิบัติงาน 

 

    3.10 บริการวิชาการ  
         ไม่ม ี
4.  ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 4.1 ลักษณะการด าเนินงาน   โครงการ     การด าเนินงาน 

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

5.  ผู้รับผิดชอบ  
    5.1 หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ หลกัสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส  
                      ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร ์  

5.2 ผู้รับผิดชอบ    ผศ.ดร. ซอทอง บรรจงสวสัดิ ์ โทร. 2004 
5.3 ผู้ประสานงาน  นางสาวสิริกาญจน์ ยอดบรุ ี โทร 2054 
5.4 ผู้รายงานผล    ผศ.ดร. ซอทอง บรรจงสวสัดิ ์ โทร. 2004 

 6. หลักการและเหตุผล 
 ตามที่เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา ตัวบ่งช้ีที่ 3.1 การรับนักศึกษา และ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา ระบุให้
หลักสูตรต้องมีการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา เพื่อให้มีความพร้อมที่จะเรียนในหลักสูตร ตลอดจนในช่วงปีแรกของการศึกษา
ต้องมีกลไกในการพัฒนาความรู้พื้นฐานหรือการเตรียมความพร้อมทางการเรียนแก่นักศึกษา เพื่อให้มีความสามารถในการเรียนรู้
ระดับอุดมศึกษาได้อย่างมีความสุข 
 เนื่องจากนิสิตสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสส่วนหนึ่งยังไม่มีความพร้อมที่จะเข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาฝรั่งเศส 
อันเป็นผลมาจากระบบรับตรงทีไ่ม่มีการสอบรายวิชาภาษาฝรั่งเศสท าให้นักเรียนท่ีไม่เคยเรียนภาษาฝรั่งเศสมาก่อน หรือนักเรยีนใน
แผนการเรียนภาษาฝรั่งเศสที่มีผลการเรียนในรายวิชาภาษาฝรั่งเศสไม่ดีนัก สามารถเข้าศึกษาต่อได้ ในขณะที่อีกส่วนหนึ่ง นิสิตที่
ผ่านเข้ามาทางระบบรับกลาง (Admission) ถึงแม้จะมีพื้นฐานภาษาฝรั่งเศสมา ก็มักจะอยู่ในระดับอ่อนมาก เนื่องจากช่วงระดับ
คะแนนของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาฝรั่งเศส) มหาวิทยาลัยนเรศวร ไม่สูงมาก เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว ภาควิชาภาษา
ตะวันตกจึงจัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาแก่นิสิตใหม่ที่ไม่มีพื้นความรู้ภาษาฝรั่งเศสหรือที่มีพื้นความรู้ภาษา



ฝรั่งเศสแต่ยังไม่ดีพอ เพื่อปรับพื้นฐานความรู้ภาษาฝรั่งเศสให้แก่นิสิตดังกล่าว และเพื่อแนะแนวทางการเรียนในระดับมหาวิทยาลัย 
ตลอดจนแนะน าหลักสูตร ภาควิชา และคณาจารย์สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส 
7. วัตถุประสงค ์

1. เพื่อปูพ้ืนฐานความรู้ทางภาษาฝรั่งเศส ท้ัง 4 ทักษะ คือ ฟัง พูด อ่าน และเขียน ให้แก่นิสติใหม่               
2. เพื่อแนะน าหลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ (ภาษาฝรั่งเศส) ตลอดจนภาควิชา และคณาจารยส์าขาวิชาภาษาฝรั่งเศส  
3. เพื่อช้ีแนะแนวทางการเรียนในระดับมหาวิทยาลัย  

8.  เป้าหมายของโครงการ 
     8.1 เป้าหมายการด าเนินงาน 
เชิงผลผลิต(Output) 1. นิสิตนิสติมีความรู้พื้นฐานความรู้ทางภาษาฝรั่งเศสดีขึ้น 
เชิงผลลัพธ์(Outcome) 1. นิสิตสามารถใช้ความรู้ในด้านการเรยีนได้ 

 

     8.2. กลุม่เป้าหมาย 
เป้าหมาย จ านวน หน่วยนับ 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 31 คน 
บุคลากรสายวิชาการ 1 คน 
นิสิต 30 คน 

 

8.3 กิจกรรม/เนื้อหาท่ี/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนินการ (รายกิจกรรม) 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (บาท) 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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. จัดประชมุมอบหมายการด าเนนิงาน 

                          

ขั้นด าเนินการ (D) 
1. ขออนุมตัิด าเนินโครงการ 
2. ด าเนนิโครงการ 

 
 

2,000 

 
 
 

        
 
 

2,000 
  

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. สรุปผลการด าเนินโครงการ และ
จัดท ารายงานส่งผลประเมนิตอ่คณะฯ 

             

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)  
1. น าผลการประเมนิมาพัฒนา แก้ไข
ปัญหา และน าไปปรับใช้ในการ
ปฏบัิติงานในครั้งตอ่ๆ ไป 

             

รวม  2,000 - - - 2,000 
  

9. งบประมาณด าเนินการ  
    9.1 แหล่งงบประมาณ 
       งบประมาณรายได้คณะ จ านวน 2,000 บาท  
กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานจัดการศึกษาสาขามนุษยศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษา
ฝรั่งเศส ภาควิชาภาษาตะวันตก หมวดเงินอุดหนุน โครงการสนับสนุนการผลิตบัณฑิต โครงการพัฒนานิสิตด้านวิชาการและทักษะการ
เรียนรู้ โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา (Nu-มน-05-080) 
    9.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
  1. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ         400 บาท 
  2. ค่าอาหาร/อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม       1,400 บาท 
  3. ค่าถ่ายเอกสาร                   200      บาท 

  รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น              2,000     บาท 
        หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 



10. วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 
ล าดับ รายการ กิจกรรมที่ 1 
10.1. วัน เวลา ในการจัดกิจกรรม เดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2562 
10.2 สถานท่ีจัดกิจกรรม คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 

11. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPIs) 

ประเภท 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ (KPI) 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมที่ 4 
 ปริมาณ - มีผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของจ านวนที่ตั้งไว ้    
 คุณภาพ - นิสิตไดร้ับความรู้พื้นฐานด้านภาษาฝรั่งเศสเพิ่มขึ้นในระดับดี 

3.51 
- นิสิตมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกบัหลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ 
(ภาษาฝรั่งเศส) มากขึ้นในระดับดี 3.51 
- นิสิตไดร้ับความรู้เกี่ยวกับการเรยีนในระดับมหาวิทยาลัย
เพิ่มขึ้นในระดับดี 3.51 

   

 

12. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 สกอ.    ตัวช้ีวัดที่ 2.2   สงป.   ตัวช้ีวัดที่.................  EdPEx หมวดที่........ 
 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.................  สมศ.   ตัวช้ีวัดที่.................  

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. นิสิตผู้เข้าร่วมโครงการไดร้ับการเตรียมพื้นฐานความรู้ทางภาษาฝรั่งเศสในเบื้องต้น ท้ัง 4 ทักษะ คือ ฟัง พูด อ่าน และเขียน 

ก่อนเข้าศึกษาในหลักสตูรศลิปศาสตรบณัฑติ (ภาษาฝรั่งเศส) 
2. นิสิตผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู ้ความเข้าใจในหลักสูตรทีต่นเรยีนดีขึ้น 
3. นิสิตผู้เข้าร่วมโครงการทราบแนวทางการเรียนในระดับมหาวิทยาลัย 

  

หน้าที่ 216 



โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนษุยศาสตร์ 

 

1. รหัสโครงการ  NU-มน-05-081 ชื่อโครงการ (ระดับ 2)    โครงการพัฒนานิสิตด้านวิชาการและทักษะการเรียนรู้ 
    ชื่อโครงการ (ระดับ 3)    โครงการอบรมเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษก่อนสหกิจศึกษา 
2.  ความสอดคล้องกับพันธกิจ 
      การผลิตบณัฑติ (หลัก)        การวิจัย  
     การบริการวิชาการแก่สังคม  การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
     การบริหารจัดการ(ในกรณีโครงการดังกลา่วไมส่อดคล้องกับพันธกิจ 1-4)  
3.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ 

3.1 แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ 
 3.1.1 ความสอดคล้องกับเป้าหมายรวมของยุทธศาสตร์ชาติ 
    มีการพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ 
 3.1.2 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องโดยตรง (เลือกได้เพียง 1 ด้าน) 
   ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพมนุษย์   
   เป้าหมาย......3.1.......ประเด็น.....3.1..1......ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคัญ.....3.2.3.3........ 
 3.1.3 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องในระดับรอง (เลือกได้มากกว่า 1 ด้าน) 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนษุย์   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 

3.2 แผนระดับที่ 2  
 3.2.1 แผนการปฏิรูประดับประเทศ 11 ด้าน 
   5) แผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ เปา้หมายรวม.........หัวข้อ 1.................................................... 
    เรื่องและประเด็นการปฏริูป..อุตสาหกรรมการศึกษา..เป้าหมายหรอืผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธ์ิ...1/2.. 
    ขั้นตอนการด าเนินงาน..................1.................เป้าหมาย.................................ขัน้ตอน............................. 
 3.2.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
   เป้าหมายรวม..........1....................... 
   ยุทธศาสตร์ที่........1.........เป้าหมาย............1.1.2..........แนวทางการพัฒนา..........1.2.2.......... 
 3.2.3 แผนความมั่นคงแห่งชาติ 
   แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ........... เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์...................กลยุทธ์................... 

3.3 แผนระดับที่ 3 (หากระบุได้)  
    ตามมติ ครม.วันท่ี 4 ธันวาคม 2560 .................................................................. 



    3.4 ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 
   นโยบายการศึกษาและเรียนรู้ การท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 
 3.5 นโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) 
    นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ  
   แผนกลยุทธ์ดา้นการผลติบัณฑติ  กลยุทธ์ที่.....2...... หลัก 
   3.6 นโยบายการบริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร (พ.ศ.2561-2565) โดย ศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา เงารังษี 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบณัฑิตให้มีคณุภาพ และสอดคล้องกบัความต้องการของประเทศเพื่อสร้างขีดความสามารถใน
การแข่งขัน กลยุทธ์ที่......1......แนวทางการขับเคลื่อนที่...........1.4.1...........ตัวช้ีวดัที่.............. 

    3.7 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน  
 นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 1 กลยุทธ์ที ่4 มาตรการที ่4 

    3.8 อัตลักษณ์นิสิต 5 ก** (บังคับกรอก ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 กรณีที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์บัณฑิต) 
         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 

 

3.9 คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ  
ด้าน ตัวชี้วัด 

 ด้านคุณธรรม จริยธรรม  มีความซื่อสตัย์สจุริต 
 มีระเบยีบวินัย 
 ตรงต่อเวลา 
 มีความเสยีสละและเห็นต่อประโยชน์ส่วนรวม 
 มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
 เคารพกฎเกณฑ์ ระเบียบขององค์กร/หน่วยงาน 
 มีความอดทนต่อสภาวะแวดลอ้ม 
 มีความขยันหมั่นเพียรในการเรียน 

 ด้านความรู ้  มีความรู้ในหลักวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงกับหน้าที่การงาน 
 มีความเข้าใจขั้นตอนและวิธีการในการปฏิบตัิงานในหน้าท่ี 
 มีความรู้ในระดับท่ีสามารถปฏิบัติงานให้บรรลุเปา้หมายอย่างมปีระสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
 มีความสามารถน าความรูม้าประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานอย่างสร้างสรรค ์



ด้าน ตัวชี้วัด 
 เป็นผู้แสวงหาความรู้เพิม่เตมิอย่างต่อเนื่อง 
 มีความเช่ียวชาญในสาขาวิชาชีพ 

 ด้านทักษะทางปัญญา  มีความสามารถในการรวบรวมข้อมูล แนวคิด และประเมินข้อมลูต่างๆ ได้ 
 มีความสามารถในการวเิคราะห์และแกไ้ขปัญหาในการปฏิบตัิงาน 
 กล้าแสดงความคิดเห็นอย่างเหมาะสม 
 มีความคิดริเริม่สร้างสรรคส์ิ่งใหม่ๆ  
 มีการวางแผนและสามารถปฏบิัติงานไดส้ าเร็จตามก าหนดเวลา 
 มีความสามารถน าเสนอข้อมลูและแนวคิดเพื่อใช้ในการตัดสินใจ 
 มีความมุ่งมั่นท างานให้ประสบความส าเร็จตามเปา้หมาย 
 มีความสามารถในการแก้ปญัหาส่วนตัว 
 มีทัศนคติเชิงบวกต่องานท่ีท า 

 ด้านทักษะความสมัพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

 มีความสามารถปรับตัวให้เข้ากับเพื่อนร่วมงาน 
 มีความสามารถในการติดต่อสือ่สารระหว่างบุคคล 
 มีความสามารถในการท างานเป็นทีม 
 มีความรับผิดชอบในงานท่ีได้รบัมอบหมาย 
 มีความสามารถในการแสดงภาวะความเป็นผู้น าในการท างาน 
 ยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ื่น 
 มีความสามารถในการประเมนิการท างานและปรับปรุงงานของตนเอง 
 มีความเข้าใจตนเองและผู้อื่น 

 ด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 มีทักษะในการวิเคราะห์และจดัการข้อมลูเชิงตัวเลข 
 มีความสามารถในการสื่อสารการใช้ภาษาไทย 
 มีความสามารถในการสื่อสารการใช้ภาษาอังกฤษ  
 มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศในการปฏิบัติงาน 

 

    3.10 บริการวิชาการ  
         ไม่ม ี
4.  ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 4.1 ลักษณะการด าเนินงาน   โครงการ     การด าเนินงาน 

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

5.  ผู้รับผิดชอบ  
 5.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ หลักสตูรศลิปศาสตรบณัฑติ  สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส  
                      ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร ์  

5.2 ผู้รับผิดชอบ    หัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันตก โทร. 2068 
5.3 ผู้ประสานงาน  นางสาวสิริกาญจน์ ยอดบรุ ี โทร 2054 
5.4 ผู้รายงานผล    หัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันตก โทร. 2068 

 6. หลักการและเหตุผล 
 ตามทีม่หาวิทยาลัยนเรศวร ก าหนดให้แต่ละหลักสูตรบรรจุรายวิชาสหกิจศึกษา ในทุกหลักสูตร ในภาคเรียนปลาย             ปี
การศึกษาที่ 4 และหลักสูตรฯตระหนักดีว่าการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในรายวิชาสหกิจศึกษา เป็นหัวใจส าคัญที่เปิดโอกาสให้นิสิต
ได้น าความรู้ความสามารถท้ังภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติไปใช้ในสถานการณ์จริงตามสถานประกอบการต่าง ๆ และเป็นการส่งเสริม
และพัฒนานิสิตให้มีประสบการณ์จริงในการท างาน มีโอกาสสร้างองค์ความรู้ใหม่ จากผลการประเมินผู้ใช้บัณฑิต ตลอดจนผลการ



ประเมินจากพี่เลี้ยง/สถานประกอบการ ตลอดจนข้อเสนอแนะที่อาจารย์นิเทศได้รับในคราวออกนิเทศนิสิตตามสถานประกอบการ
ต่างๆ และผลการวิจัยเรื่องปัญหาที่นิสิตสหกิจศึกษาของสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ณ ต่างประเทศ สะท้อนให้เห็นว่านิสิตสาขาวิชา
ภาษาฝรั่งเศสยังมีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในบริบทวิชาชีพอ่อนแอ หลักสูตรต้องการพัฒนาศักยภาพของนิสิตและบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสให้มีความพร้อมสูงสุดก่อนออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาและออกสู่ตลาดแรงงาน จึงจัดโครงการนี้ขึ้น 
7. วัตถุประสงค ์

1. เพื่อให้นิสิตมีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ 
2. เพื่อให้นิสิตมีความพร้อมด้านภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพมากข้ึนก่อนออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

8.  เป้าหมายของโครงการ 
      8.1 เป้าหมายการด าเนินงาน 
เชิงผลผลิต(Output) 1. นิสิตมีความรู้และทักษะด้านภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น 
เชิงผลลัพธ์(Outcome) 1. นิสิตสามารถใช้ความรู้และทักษะด้านภาษาอังกฤษในการปฏิบตังิานสหกิจศึกษา 

 

8.2. กลุ่มเป้าหมาย 
เป้าหมาย จ านวน หน่วยนับ 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 29 คน 
บุคลากรสายวิชาการ 1 คน 
นิสิต 28 คน 

 

8.3. กิจกรรม/เนื้อหาท่ี/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนินการ (รายกิจกรรม) 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (บาท) 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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. จัดประชมุมอบหมายการด าเนนิงาน 

             

ขั้นด าเนินการ (D) 
1. ขออนุมตัิด าเนินโครงการ 
2. ด าเนนิโครงการ 

 
 

9,000 

 
 

4,500 
       

 
 

4,500 
   

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. สรุปผลการด าเนินโครงการ และ
จัดท ารายงานส่งผลประเมนิตอ่คณะฯ 

             

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)  
1. น าผลการประเมนิมาพัฒนา แก้ไข
ปัญหา และน าไปปรับใช้ในการ
ปฎิบัติงานในครั้งตอ่ๆไป 

             

รวม  9,000 4,500  4,500  

9. งบประมาณด าเนินการ  
    9.1 แหล่งงบประมาณ 

       งบประมาณรายได้คณะ จ านวน 9,000 บาท  
กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานจัดการศึกษาสาขามนุษยศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษา
ฝรั่งเศส ภาควิชาภาษาตะวันตก หมวดเงินอุดหนุน โครงการสนับสนุนการผลิตบัณฑิต โครงการพัฒนานิสิตด้านวิชาการและทักษะการ
เรียนรู้ โครงการเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษก่อนสหกิจศึกษา (Nu-มน-05-081) 
     9.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 

กิจกรรมคร้ังที่ 1 
1. ค่าตอบแทนวิทยากร   3,500   บาท          
2. ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม     500  บาท 
3. ค่าถ่ายเอกสาร        300  บาท 
4. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานล่วงเวลา                  200   บาท 



  รวมทั้งสิ้น              4,500 บาท 
กิจกรรมคร้ังที่ 2 

1. ค่าตอบแทนวิทยากร   3,500  บาท          
2. ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม    500   บาท 
3. ค่าถ่ายเอกสาร       300   บาท 
4. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานล่วงเวลา                  200  บาท 
  รวมทั้งสิ้น  4,500  บาท 

 รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น              9,000  บาท 
      หมายเหตุ ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
10.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 

ล าดับ รายการ กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 
10.1. วัน เวลา ในการจัดกิจกรรม ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562 
10.2 สถานท่ีจัดกิจกรรม มหาวิทยาลยันเรศวร มหาวิทยาลยันเรศวร 

   
11. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPIs) 

ประเภท 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ (KPI) 

กิจกรรมที่ 1  กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมที่ 4 
 ปริมาณ - มีผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของ

จ านวนที่ตั้งไว ้
- มีผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของ
จ านวนที่ตั้งไว ้

  

 คุณภาพ - นิสิตชั้นปีที่ 4 มีทกัษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
เพื่อวิชาชีพเพิ่มขึ้นในระดับดี 3.51 
- นิสิตชั้นปีที่ 4 มีความพร้อมดา้นภาษาอังกฤษ
เพื่อวิชาชีพก่อนออกปฏิบัติงานสหกิจศกึษา 
เพิ่มขึ้นในระดับดี 3.51 

- นิสิตชั้นปีที่ 4 มีทกัษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
เพื่อวิชาชีพเพิ่มขึ้นในระดับดี 3.51 
- นิสิตชั้นปีที่ 4 มีความพร้อมดา้นภาษาอังกฤษ
เพื่อวิชาชีพก่อนออกปฏิบัติงานสหกิจศกึษา 
เพิ่มขึ้นในระดับดี 3.51 

  

 

12. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 สกอ.    ตัวช้ีวัดที่ 2.2   สงป.   ตัวช้ีวัดที่.................  EdPEx หมวดที่........ 
 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.................  สมศ.   ตัวช้ีวัดที่.................  

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. นิสิตช้ันปีท่ี 4 มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ 
2. นิสิตชั้นปีที่ 4 มีความพร้อมด้านภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพมากข้ึนก่อนออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

  



โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนษุยศาสตร์ 

 
1. รหัสโครงการ  NU-มน-05-082 ชื่อโครงการ (ระดับ 2)    โครงการพัฒนานิสิตด้านวิชาการและทักษะการเรียนรู้ 

ชื่อโครงการ (ระดับ 3)    โครงการน าเสนอวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี 
2.  ความสอดคล้องกับพันธกิจ 
     การผลติบัณฑติ        การวิจัย (หลัก)   
      การบริการวิชาการแก่สังคม  การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
     การบริหารจัดการ(ในกรณีโครงการดังกลา่วไมส่อดคล้องกับพันธกิจ 1-4)  
3.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ 

3.1 แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ 
 3.1.1 ความสอดคล้องกับเป้าหมายรวมของยุทธศาสตร์ชาติ 
   ประเทศชาติมีความมั่นคง ประชาชนมีความสุข 
   มีการยกระดับศักยภาพในหลากหลายมิตเิพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง 
   มีการพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ 
   มีการสรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
   มีการสรา้งการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   มีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม 
 3.1.2 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องโดยตรง (เลือกได้เพียง 1 ด้าน) 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพมนุษย์   
   เป้าหมาย........3.1.1.....ประเด็น......3..2.4.....ประเด็นการด าเนินการที่ส าคัญ............. 
 3.1.3 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องในระดับรอง (เลือกได้มากกว่า 1 ด้าน) 
   ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนษุย์   
   เป้าหมาย.......3.1.1......ประเด็น......3.2.3.3.....ประเด็นการด าเนินการที่ส าคญั............. 

3.2 แผนระดับที่ 2  
 3.2.1 แผนการปฏิรูประดับประเทศ 11 ด้าน 
   5) แผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ เปา้หมายรวม.................................................................................. 
    เรื่องและประเด็นการปฏริูป..อุตสาหกรรมทางการศึกษา..เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์...1... 
    ขั้นตอนการด าเนินงาน...............2................เป้าหมาย.................1................ขั้นตอน..........1.2.2.3........................ 
 3.2.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
   เป้าหมายรวม.............1.................... 
   ยุทธศาสตร์ที่.........1........เป้าหมาย..........1.1.3............แนวทางการพัฒนา........1.2.2............ 
 3.2.3 แผนความมั่นคงแห่งชาติ 
   แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ.............. เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์.....................กลยทุธ์..................... 

3.3 แผนระดับที่ 3 (หากระบุได้)  
    ตามมติ ครม.วันท่ี 4 ธันวาคม 2560 .................................................................. 

    3.4 ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 
   นโยบายการศึกษาและเรียนรู้ การท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 
 3.5 นโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) 
   นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ  
   แผนกลยุทธ์ดา้นการผลติบัณฑติ  กลยุทธ์ที่......2..... (หลัก) 



    3.6 ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564)  
   นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ  
   แผนกลยุทธ์ดา้นการผลติบัณฑติ  กลยุทธ์ที่...1.2....... 
    3.7 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน  
 นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่.......1.....กลยุทธ์ท่ี..4... มาตรการที่....1... 

3.8 อัตลักษณ์นสิิต 5 ก** (บังคับกรอก ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 กรณีที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์บัณฑิต)  
         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 

 

3.9 คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ  
ด้าน ตัวชี้วัด 

 ด้านคุณธรรม จริยธรรม  มีความซื่อสตัย์สจุริต 
 มีระเบยีบวินัย 
 ตรงต่อเวลา 
 มีความเสยีสละและเห็นต่อประโยชน์ส่วนรวม 
 มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
 เคารพกฎเกณฑ์ ระเบียบขององค์กร/หน่วยงาน 
 มีความอดทนต่อสภาวะแวดลอ้ม 
 มีความขยันหมั่นเพียรในการเรียน 

 ด้านความรู ้  มีความรู้ในหลักวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงกับหน้าที่การงาน 
 มีความเข้าใจขั้นตอนและวิธีการในการปฏิบตัิงานในหน้าท่ี 
 มีความรู้ในระดับท่ีสามารถปฏิบัติงานให้บรรลุเปา้หมายอย่างมปีระสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
 มีความสามารถน าความรูม้าประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานอย่างสร้างสรรค์ 
 เป็นผู้แสวงหาความรู้เพิม่เตมิอย่างต่อเนื่อง 
 มีความเช่ียวชาญในสาขาวิชาชีพ 

 ด้านทักษะทางปัญญา  มีความสามารถในการรวบรวมข้อมูล แนวคิด และประเมินข้อมลูต่างๆ ได้ 
 มีความสามารถในการวเิคราะห์และแกไ้ขปัญหาในการปฏิบตัิงาน 
 กล้าแสดงความคิดเห็นอย่างเหมาะสม 



ด้าน ตัวชี้วัด 

 มีความคิดริเริม่สร้างสรรคส์ิ่งใหม่ๆ  
 มีการวางแผนและสามารถปฏบิัติงานไดส้ าเร็จตามก าหนดเวลา 
 มีความสามารถน าเสนอข้อมลูและแนวคิดเพื่อใช้ในการตัดสินใจ 
 มีความมุ่งมั่นท างานให้ประสบความส าเร็จตามเปา้หมาย 
 มีความสามารถในการแก้ปญัหาส่วนตัว 
 มีทัศนคติเชิงบวกต่องานท่ีท า 

 ด้านทักษะความสมัพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

 มีความสามารถปรับตัวให้เข้ากับเพื่อนร่วมงาน 
 มีความสามารถในการติดต่อสือ่สารระหว่างบุคคล 
 มีความสามารถในการท างานเป็นทีม 
 มีความรับผิดชอบในงานท่ีได้รบัมอบหมาย 
 มีความสามารถในการแสดงภาวะความเป็นผู้น าในการท างาน 
 ยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ื่น 
 มีความสามารถในการประเมนิการท างานและปรับปรุงงานของตนเอง 
 มีความเข้าใจตนเองและผู้อื่น 

 ด้านทักษะการวิเคราะหเ์ชิง
ตัวเลข  การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 มีทักษะในการวิเคราะห์และจดัการข้อมลูเชิงตัวเลข 
 มีความสามารถในการสื่อสารการใช้ภาษาไทย 
 มีความสามารถในการสื่อสารการใช้ภาษาอังกฤษ 
 มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศในการปฏิบัติงาน 

 

    3.10 บริการวิชาการ  
         ไม่ม ี
     3.11 การบูรณาการพันธกิจกับการเรียนการสอน  
  ด้านการวิจัย  จ านวนรายวิชาที่มีการบูรณาการ 2 รายวิชา คือ วิชาระเบียบวิจยัและรายวิชาปรญิญานิพนธ์ 
4.  ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 4.1 ลักษณะการด าเนินงาน   โครงการ     การด าเนินงาน 

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

5.  ผู้รับผิดชอบ  
 5.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ   หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ  สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส 
    ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร ์  

5.2 ผู้รับผิดชอบ     ผศ.ดร. ซอทอง บรรจงสวสัดิ ์ โทร. 2004 
5.3 ผู้ประสานงาน   นางสาวสิริกาญจน์ ยอดบรุ ี โทร 2054 
5.4 ผู้รายงานผล  ผศ.ดร. ซอทอง บรรจงสวสัดิ ์ โทร. 2004 

6. หลักการและเหตุผล 
 มหาวิทยาลัยนเรศวรก าหนดเป้าประสงค์ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย ( Research based 
University) โดยการจัดตั้งองค์กรภายในแต่ละคณะวิชา วิทยาลัย หรือสถาบัน มุ่งสร้างผู้น าทางการวิจัยภายใต้พันธมิตรและ
เครือข่ายกับสถาบันท่ีมีชื่อเสียงท้ังในและต่างประเทศ  
 เพื่อก้าวไปสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย มหาวิทยาลัยจึงก าหนดให้หลักสูตรปริญญาตรีทุกหลักสูตรบรรจุรายวิชาระเบียบวิจัย
และรายวิชาปริญญานิพนธ์ไว้ในแผนการเรียน เพื่อส่งเสริมให้นิสิตได้มีความรู้ มีทักษะในการท าวิจัยขั้นพื้นฐาน ตลอดจน มีทักษะ
ต่างๆ ท่ีระบุไว้ในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) ซึ่งเป็นแนวทางในการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร   การจัดการ



เรียนการสอนและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้สามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ได้ก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังให้บัณฑิตมี
อย่างน้อย 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทางปัญญา 4)  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ และ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเปิดโอกาส
ให้นิสิตได้มีโอกาสเสนองานวิจัยในรายวิชาปริญญานิพนธ์ เพื่อให้คณาจารย์ท าการวิพากษ์ นิสิตจะได้พัฒนาปรับปรุงงานวิจัยที่ท า
อยู่ต่อไป  ตลอดจนนิสิตช้ันปีอื่นๆ ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังได้เพิ่มพูนความรู้ด้านการพัฒนางานศึกษาค้นคว้าวิจัย  ภาควิชาภาษา
ตะวันตก จึงจัดกิจกรรมโครงการน าเสนอวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรีขึ้น 
7. วัตถุประสงค ์

1.  เพื่อใหน้ิสิตได้น าเสนองานวิจัยที่ท าในรายวิชาวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตร ี
2.  เพื่อให้คณาจารย์ท าการวิพากษ์งานวิจัย นิสิตจะได้พัฒนาปรับปรุงงานวิจัยท่ีท าอยู่ต่อไป   
3.  เพื่อให้นิสิตช้ันปีอ่ืนๆ ได้เพิม่พูนความรู้ด้านการพัฒนางานศึกษาค้นคว้าวิจัย  แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในด้านการวิจัยร่วมกัน 

8.  เป้าหมายของโครงการ 
     8.1 เป้าหมายการด าเนินงาน 
เชิงผลผลิต(Output) 1. นิสิตได้น าเสนองานวิจยั 

2. นิสิตได้รับความรู้ด้านการพัฒนางานศึกษาค้นคว้าวิจัย  แลกเปลีย่นความคิดเห็นในด้านการ
วิจัย 

เชิงผลลัพธ์(Outcome) 1. นิสิตสามารถน าข้อเสนอแนะมาปรับใช้ในการท างานวิจัย 
 

     8.2. กลุม่เป้าหมาย 
เป้าหมาย จ านวน หน่วยนับ 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 32 คน 
บุคลากรสายวิชาการ 4 คน 
นิสิต 28 คน 

 

8.3 กิจกรรม/เนื้อหาท่ี/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนินการ (รายกิจกรรม) 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (บาท) 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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. จัดประชมุมอบหมายการด าเนนิงาน 

                          

ขั้นด าเนินการ (D) 
1. ขออนุมตัิด าเนินโครงการ 
2. ด าเนนิโครงการ 

 
 

2,000 

 
 
 

 
 

2,000 
          

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. สรุปผลการด าเนินโครงการ และ
จัดท ารายงานส่งผลประเมนิตอ่คณะฯ 

             

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)  
1. น าผลการประเมนิมาพัฒนา แก้ไข
ปัญหา และน าไปปรับใช้ในการ
ปฏบัิติงานในครั้งตอ่ๆ ไป 

             

รวม  2,000 2,000    
  

9. งบประมาณด าเนินการ  
    9.1 แหล่งงบประมาณ 
       งบประมาณรายได้คณะ จ านวน 2,000 บาท  
กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานจัดการศึกษาสาขามนุษยศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษา
ฝรั่งเศส ภาควิชาภาษาตะวันตก หมวดเงินอุดหนุน  โครงการสนับสนุนการผลิตบัณฑิต โครงการพัฒนานิสิตด้านวิชาการและทักษะการ
เรียนรู้ โครงการน าเสนอวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี (Nu-มน-05-082) 



     9.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
1. ค่าอาหาร/อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม               2,000 บาท 
    รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น             2,000 บาท 

10. วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 
ล าดับ รายการ กิจกรรมที่ 1 
10.1. วัน เวลา ในการจัดกิจกรรม เดือนพฤศจิกายน 2561 
10.2 สถานท่ีจัดกิจกรรม อาคารคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 

11. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPIs) 

ประเภท 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ (KPI) 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมที่ 4 
 ปริมาณ -  นิสิตที่ลงทะเบียนในรายวิชาวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี 

ร้อยละ 80 ได้น าเสนองานวิจัย  
- งานวิจัยท่ีผ่านการวิพากษ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 

   

 คุณภาพ - งานวิจัยท่ีผ่านการวิพากษ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
- ผู้เข้าร่วมโครงการไดร้ับความรู้ดา้นการพัฒนางานศึกษา
ค้นคว้าวิจัย เพิ่มมากข้ึน อยู่ในระดับดี (3.51)  
- ผู้เข้าร่วมโครงการได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในด้านการวิจยั
ร่วมกัน อยู่ในระดบัดี (3.51) 

   

 

12. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 สกอ.    ตัวช้ีวัดที่ 2.2   สงป.   ตัวช้ีวัดที่.................  EdPEx หมวดที่........ 
 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.................  สมศ.   ตัวช้ีวัดที่.................  

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. นิสิตชั้นปีที่ 4 ได้น าเสนองานวจิัยที่ท าในรายวิชาปริญญานิพนธ์ 
2. คณาจารย์ได้วิพากษ์งานวิจัย นสิิตได้พัฒนาปรับปรุงงานวิจัยท่ีท าอยู่ต่อไป   
3. นิสิตช้ันปีอ่ืน ๆ ได้เพิม่พูนความรู้ด้านการพัฒนางานศึกษาค้นควา้วิจัย  แลกเปลี่ยนความคดิเห็นในด้านการวิจัยร่วมกัน 

  



โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนษุยศาสตร์ 

 
1. รหัสโครงการ  NU-มน-05-083    ชื่อโครงการ (ระดับ 2)    โครงการพัฒนานิสิตด้านวิชาการและทักษะการเรียนรู้ 

ชื่อโครงการ (ระดับ 3)    โครงการสัมมนาก่อนสหกิจศึกษา 
2.  ความสอดคล้องกับพันธกิจ 
     การผลิตบัณฑติ (หลัก)      การวิจัย  
      การบริการวิชาการแก่สังคม  การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
     การบริหารจัดการ(ในกรณีโครงการดังกลา่วไมส่อดคล้องกับพันธกิจ 1-4)  
3.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ 

3.1 แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ 
 3.1.1 ความสอดคล้องกับเป้าหมายรวมของยุทธศาสตร์ชาติ 
   ประเทศชาติมีความมั่นคง ประชาชนมีความสุข 
   มีการยกระดับศักยภาพในหลากหลายมิตเิพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง 
   มีการพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ 
   มีการสรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
   มีการสรา้งการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   มีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม 
 3.1.2 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องโดยตรง (เลือกได้เพียง 1 ด้าน) 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพมนุษย์   
   เป้าหมาย.......3.1.....ประเด็น......3.2.2.....ประเด็นการด าเนินการที่ส าคัญ............. 
 3.1.3 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องในระดับรอง (เลือกได้มากกว่า 1 ด้าน) 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนษุย์   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
 

3.2 แผนระดับที่ 2  
 3.2.1 แผนการปฏิรูประดับประเทศ 11 ด้าน 
   5) แผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ เปา้หมายรวม.................................................................................. 
    เรื่องและประเด็นการปฏริูป..อุตสาหกรรมการศึกษา..เป้าหมายหรอืผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธ์ิ....1/2..... 
    ขั้นตอนการด าเนินงาน.....................1..............เป้าหมาย................1.1.1.................ขัน้ตอน.................................. 
 3.2.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 



   เป้าหมายรวม..............1................... 
   ยุทธศาสตร์ที่.......1..........เป้าหมาย..........1.1.2............แนวทางการพัฒนา........1.2.2........... 
  

 3.2.3 แผนความมั่นคงแห่งชาติ 
   แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ.............. เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์.....................กลยทุธ์..................... 

3.3 แผนระดับที่ 3 (หากระบุได้)  
    ตามมติ ครม.วันท่ี 4 ธันวาคม 2560 .................................................................. 

    3.4 ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 
   นโยบายการศึกษาและเรียนรู้ การท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 
    3.5 นโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) 
   นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ  
   แผนกลยุทธ์ดา้นการผลติบัณฑติ  กลยุทธ์ที่......3..... (หลัก) 
    3.6 นโยบายการบริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร (พ.ศ.2561-2565) โดย ศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา เงารังษี 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบณัฑิตให้มีคณุภาพ และสอดคล้องกบัความต้องการของประเทศเพื่อสร้างขีดความสามารถใน
การแข่งขัน กลยุทธ์ที่......1.4......แนวทางการขบัเคลื่อนที่.........1.4.1.............ตัวช้ีวดัที่.............. 

    3.7 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน  
 นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 1 กลยุทธ์ที ่4 มาตรการที ่1 

3.8 อัตลักษณ์นสิิต 5 ก** (บังคับกรอก ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 กรณีที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์บัณฑิต) 
         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 

 

3.9 คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ  
ด้าน ตัวชี้วัด 

 ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 

 มีความซื่อสตัย์สจุริต 
 มีระเบยีบวินัย 
 ตรงต่อเวลา 



ด้าน ตัวชี้วัด 

 มีความเสยีสละและเห็นต่อประโยชน์ส่วนรวม 
 มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
 เคารพกฎเกณฑ์ ระเบียบขององค์กร/หน่วยงาน 
 มีความอดทนต่อสภาวะแวดลอ้ม 
 มีความขยันหมั่นเพียรในการเรียน 

 ด้านความรู ้  มีความรู้ในหลักวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงกับหน้าที่การงาน 
 มีความเข้าใจขั้นตอนและวิธีการในการปฏิบตัิงานในหน้าท่ี 
 มีความรู้ในระดับท่ีสามารถปฏิบัติงานให้บรรลุเปา้หมายอย่างมปีระสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
 มีความสามารถน าความรูม้าประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานอย่างสร้างสรรค์ 
 เป็นผู้แสวงหาความรู้เพิม่เตมิอย่างต่อเนื่อง 
 มีความเช่ียวชาญในสาขาวิชาชีพ 

 ด้านทักษะทาง
ปัญญา 

 มีความสามารถในการรวบรวมข้อมูล แนวคิด และประเมินข้อมลูต่างๆ ได้ 
 มีความสามารถในการวเิคราะห์และแกไ้ขปัญหาในการปฏิบตัิงาน 
 กล้าแสดงความคิดเห็นอย่างเหมาะสม 
 มีความคิดริเริม่สร้างสรรคส์ิ่งใหม่ๆ  
 มีการวางแผนและสามารถปฏบิัติงานไดส้ าเร็จตามก าหนดเวลา 
 มีความสามารถน าเสนอข้อมลูและแนวคิดเพื่อใช้ในการตัดสินใจ 
 มีความมุ่งมั่นท างานให้ประสบความส าเร็จตามเปา้หมาย 
 มีความสามารถในการแก้ปญัหาส่วนตัว 
 มีทัศนคติเชิงบวกต่องานท่ีท า 

 ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

 มีความสามารถปรับตัวให้เข้ากับเพื่อนร่วมงาน 
 มีความสามารถในการติดต่อสือ่สารระหว่างบุคคล 
 มีความสามารถในการท างานเป็นทีม 
 มีความรับผิดชอบในงานท่ีได้รบัมอบหมาย 
 มีความสามารถในการแสดงภาวะความเป็นผู้น าในการท างาน 
 ยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ื่น 
 มีความสามารถในการประเมนิการท างานและปรับปรุงงานของตนเอง 
 มีความเข้าใจตนเองและผู้อื่น 

 ด้านทักษะการ
วิเคราะหเ์ชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 มีทักษะในการวิเคราะห์และจดัการข้อมลูเชิงตัวเลข 
 มีความสามารถในการสื่อสารการใช้ภาษาไทย 
 มีความสามารถในการสื่อสารการใช้ภาษาอังกฤษ 
 มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศในการปฏิบัติงาน 

     3.10 บริการวิชาการ  
         ไม่ม ี
4.  ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 4.1 ลักษณะการด าเนินงาน   โครงการ     การด าเนินงาน 

4.2 ภายใต้แผนงาน............................................................................................................................................. 



4.3 ลักษณะโครงการ     โครงการที่ใช้งบประมาณ   โครงการทีไ่ม่ใช้งบประมาณ 
4.4 วิธีการด าเนินงาน    ด าเนินการเอง    จัดจ้าง 
4.5 รหัส GFMIS ของโครงการ(ถ้ามี) – ไมม่ี - 

5.  ผู้รับผิดชอบ  
 5.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ   หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ  สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส  
    ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร ์

5.2 ผู้รับผิดชอบ     ผศ.ดร. ซอทอง บรรจงสวสัดิ ์  โทร. 2004 
5.3 ผู้ประสานงาน   นางสาวสิริกาญจน์ ยอดบรุ ี  โทร 2054 
5.4 ผู้รายงานผล  ผศ.ดร. ซอทอง บรรจงสวสัดิ ์  โทร. 2004 

6. หลักการและเหตุผล 
 ตามที่ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส คณะมนุษยศาสตร์ ก าหนดให้มีการฝึกปฏิบัติงานในโครงการสหกิจ
ศึกษาของนิสิตระดับช้ันปีที่ 4 ในภาคเรียนที่ 2 นั้น การฝึกปฏิบัติงานเสมือนหนึ่งพนักงานจริงส่งเสริมให้นิสิตได้รับความรู้และ
ประสบการณ์ตรงจากองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน เป็นโอกาสที่จะได้ประยุกต์ใช้ทฤษฎีกับการปฏิบัติ ได้รับรู้ปัญหาภาวะความ
กดดัน สภาพการแข่งขัน การวางตัวในสังคมการท างาน เพื่อให้นิสิตมีความพร้อมและสามารถน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับ
มาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในการประกอบอาชีพต่อไปในอนาคต ดังนั้น สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ภาควิชาภาษาตะวันตกจึงจัด
สัมมนาก่อนสหกิจศึกษาข้ึน เพื่อให้นิสิตได้เข้าใจจุดประสงค์ ขั้นตอนต่างๆ ของการฝึกงาน ตลอดจนเตรียมความพร้อมก่อนออกสห
กิจศึกษา  
7. วัตถุประสงค ์

1. เพื่อให้นิสิตทราบนโยบาย แนวทางในการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา ตลอดจนมีความพร้อมมากข้ึนในการปฏิบัติงาน  
2. เพื่อให้นิสิตได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กบัคณาจารย์ ตลอดจนขอค าแนะน าจากอาจารย์นเิทศก์สหกจิศึกษา 

8.  เป้าหมายของโครงการ 
     8.1 เป้าหมายการด าเนินงาน 
เชิงผลผลิต(Output) 1. นิสิตได้ทราบนโยบาย แนวทางในการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ตลอดจนมีความพร้อมมากข้ึน 

2. นิสิตได้รับความรู้และข้อเสนอแนะจากอาจารย์นิเทศก ์
เชิงผลลัพธ์(Outcome) 1. นิสิตพร้อมท่ีจะไปปฏบิัติสหกิจ 

 

8.2. กลุ่มเป้าหมาย 
เป้าหมาย จ านวน หน่วยนับ 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 28 คน 
บุคลากรสายวิชาการ 4 คน 
นิสิต 24 คน 

8.3 กิจกรรม/เนื้อหาท่ี/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนินการ (รายกิจกรรม) 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (บาท) 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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. จัดประชมุมอบหมายการด าเนนิงาน 

             

ขั้นด าเนินการ (D) 
1. ขออนุมตัิด าเนินโครงการ 
2. ด าเนนิโครงการ 

 
 
0 

 
 
 

 
 
0 

         
 
0 

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. สรุปผลการด าเนินโครงการ และ
จัดท ารายงานส่งผลประเมนิตอ่คณะฯ 

             

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)               



กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (บาท) 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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. น าผลการประเมนิมาพัฒนา แก้ไข
ปัญหา และน าไปปรับใช้ในการ
ปฎิบัติงานในครั้งตอ่ๆไป 

รวม 0 0   0 
 

9. งบประมาณด าเนินการ  
       ไม่ใช้งบประมาณ   
10.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 

ล าดับ รายการ กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 
10.1. วัน เวลา ในการจัดกิจกรรม พฤศจิกายน 2561 กันยายน 2562 
10.2 สถานท่ีจัดกิจกรรม อาคารคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 

11. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPI) 

ประเภท 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ (KPI) 

กิจกรรมที่ 1  กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมที่ 4 
 ปริมาณ - จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมดไมต่่ า

กว่าร้อยละ 80 ของจ านวนเต็มที่ตัง้ไว้ 
- จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมดไมต่่ า
กว่าร้อยละ 80 ของจ านวนเต็มที่ตัง้ไว้ 

  

 คุณภาพ - นิสิตทราบนโยบาย แนวทางในการ
ปฏิบัติงานสหกจิศึกษา ตลอดจนมคีวาม
พร้อมในการปฏิบตัิงาน ในอยู่ระดบัดี 
(3.51) 
- นิสิตได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคณาจารย์ 
ตลอดจนขอค าแนะน าจากอาจารย์นิเทศก์
สหกิจศึกษา อยู่ในระดับ ดี (3.51) 

- นิสิตทราบนโยบาย แนวทางในการ
ปฏิบัติงานสหกจิศึกษา ตลอดจนมคีวาม
พร้อมในการปฏิบตัิงาน ในอยู่ระดบัดี 
(3.51) 
- นิสิตได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคณาจารย์ 
ตลอดจนขอค าแนะน าจากอาจารย์นิเทศก์
สหกิจศึกษา อยู่ในระดับ ดี (3.51) 

  

 

12. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 สกอ.    ตัวช้ีวัดที่ 2   สงป.   ตัวช้ีวัดที่.................  EdPEx หมวดที่........ 
 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.................  สมศ.   ตัวช้ีวัดที่.................  

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. นิสิตทราบนโยบาย แนวทางในการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ตลอดจนมีความพร้อมมากขึ้นในการปฏิบตังิาน  
2. นิสิตได้แลกเปลีย่นเรยีนรู้กับคณาจารย์ ตลอดจนขอค าแนะน าจากอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา 

  



โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนษุยศาสตร์ 

 
1. รหัสโครงการ  NU-มน-05-084    ชื่อโครงการ (ระดับ 2)    โครงการพัฒนานิสิตด้านวิชาการและทักษะการเรียนรู้ 

ชื่อโครงการ (ระดับ 3)    โครงการสัมมนาหลังสหกิจศึกษา 
2.  ความสอดคล้องกับพันธกิจ 
     การผลิตบัณฑติ (หลัก)      การวิจัย  
      การบริการวิชาการแก่สังคม  การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
     การบริหารจัดการ(ในกรณีโครงการดังกลา่วไมส่อดคล้องกับพันธกิจ 1-4)  
3.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ 

3.1 แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ 
 3.1.1 ความสอดคล้องกับเป้าหมายรวมของยุทธศาสตร์ชาติ 
   ประเทศชาติมีความมั่นคง ประชาชนมีความสุข 
   มีการยกระดับศักยภาพในหลากหลายมิตเิพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง 
   มีการพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ 
   มีการสรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
   มีการสรา้งการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   มีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม 
 3.1.2 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องโดยตรง (เลือกได้เพียง 1 ด้าน) 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพมนุษย์   
   เป้าหมาย.......3.1.....ประเด็น......3.2.2.....ประเด็นการด าเนินการที่ส าคัญ............. 
 3.1.3 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องในระดับรอง (เลือกได้มากกว่า 1 ด้าน) 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนษุย์   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
 

3.2 แผนระดับที่ 2  
 3.2.1 แผนการปฏิรูประดับประเทศ 11 ด้าน 
   5) แผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ เปา้หมายรวม.................................................................................. 
    เรื่องและประเด็นการปฏริูป..อุตสาหกรรมการศึกษา..เป้าหมายหรอืผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธ์ิ....1/2..... 
    ขั้นตอนการด าเนินงาน.....................1..............เป้าหมาย................1.1.1.................ขัน้ตอน.................................. 
 3.2.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 



   เป้าหมายรวม..............1................... 
   ยุทธศาสตร์ที่.......1..........เป้าหมาย..........1.1.2............แนวทางการพัฒนา........1.2.2........... 
  

 3.2.3 แผนความมั่นคงแห่งชาติ 
   แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ.............. เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์.....................กลยทุธ์..................... 

3.3 แผนระดับที่ 3 (หากระบุได้)  
    ตามมติ ครม.วันท่ี 4 ธันวาคม 2560 .................................................................. 

    3.4 ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 
   นโยบายการศึกษาและเรียนรู้ การท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 
    3.5 นโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) 
   นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ  
   แผนกลยุทธ์ดา้นการผลติบัณฑติ  กลยุทธ์ที่......3..... (หลัก) 
    3.6 นโยบายการบริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร (พ.ศ.2561-2565) โดย ศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา เงารังษ ี

   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบณัฑิตใหม้ีคุณภาพ และสอดคล้องกับความต้องการของประเทศเพื่อสร้างขีดความสามารถใน
การแข่งขัน กลยุทธ์ที่......1.4......แนวทางการขบัเคลื่อนที่.........1.4.1.............ตัวช้ีวดัที่.............. 

    3.7 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน  
 นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่.......1.....กลยุทธ์ท่ี..4... มาตรการที่....1... 

3.8 อัตลักษณ์นสิิต 5 ก** (บังคับกรอก ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 กรณีที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์บัณฑิต) 
         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      มีความสามารถในการแก้ปัญหาส่วนตัว 
 มีความสามารถในการแก้ปญัหาการงาน 

 
3.9 คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ  

ด้าน ตัวชี้วัด 

 ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 

 มีความซื่อสตัย์สจุริต 
 มีระเบยีบวินัย 
 ตรงต่อเวลา 



ด้าน ตัวชี้วัด 

 มีความเสยีสละและเห็นต่อประโยชน์ส่วนรวม 
 มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
 เคารพกฎเกณฑ์ ระเบียบขององค์กร/หน่วยงาน 
 มีความอดทนต่อสภาวะแวดลอ้ม 
 มีความขยันหมั่นเพียรในการเรียน 

 ด้านความรู ้  มีความรู้ในหลักวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงกับหน้าที่การงาน 
 มีความเข้าใจขั้นตอนและวิธีการในการปฏิบตัิงานในหน้าท่ี 
 มีความรู้ในระดับท่ีสามารถปฏิบัติงานให้บรรลุเปา้หมายอย่างมปีระสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
 มีความสามารถน าความรูม้าประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานอย่างสร้างสรรค ์
 เป็นผู้แสวงหาความรู้เพิม่เตมิอย่างต่อเนื่อง 
 มีความเช่ียวชาญในสาขาวิชาชีพ 

 ด้านทักษะทาง
ปัญญา 

 มีความสามารถในการรวบรวมข้อมูล แนวคิด และประเมินข้อมลูต่างๆ ได้ 
 มีความสามารถในการวเิคราะห์และแกไ้ขปัญหาในการปฏิบตัิงาน 
 กล้าแสดงความคิดเห็นอย่างเหมาะสม 
 มีความคิดริเริม่สร้างสรรคส์ิ่งใหม่ๆ  
 มีการวางแผนและสามารถปฏบิัติงานไดส้ าเร็จตามก าหนดเวลา 
 มีความสามารถน าเสนอข้อมลูและแนวคิดเพื่อใช้ในการตัดสินใจ 
 มีความมุ่งมั่นท างานให้ประสบความส าเร็จตามเปา้หมาย 
 มีความสามารถในการแก้ปญัหาส่วนตัว 
 มีทัศนคติเชิงบวกต่องานท่ีท า 

 ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

 มีความสามารถปรับตัวให้เข้ากับเพื่อนร่วมงาน 
 มีความสามารถในการติดต่อสือ่สารระหว่างบุคคล 
 มีความสามารถในการท างานเป็นทีม 
 มีความรับผิดชอบในงานท่ีได้รบัมอบหมาย 
 มีความสามารถในการแสดงภาวะความเป็นผู้น าในการท างาน 
 ยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ื่น 
 มีความสามารถในการประเมนิการท างานและปรับปรุงงานของตนเอง 
 มีความเข้าใจตนเองและผู้อื่น 

 ด้านทักษะการ
วิเคราะหเ์ชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 มีทักษะในการวิเคราะห์และจดัการข้อมลูเชิงตัวเลข 
 มีความสามารถในการสื่อสารการใช้ภาษาไทย 
 มีความสามารถในการสื่อสารการใช้ภาษาอังกฤษ 
 มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศในการปฏิบัติงาน 

 

3.10 บริการวิชาการ  
         ไม่ม ี
4.  ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 4.1 ลักษณะการด าเนินงาน   โครงการ     การด าเนินงาน 



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

5.  ผู้รับผิดชอบ  
 5.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ   หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ  สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส  
    ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร ์

5.2 ผู้รับผิดชอบ     ผศ.ดร. ซอทอง บรรจงสวสัดิ ์  โทร. 2004 
5.3 ผู้ประสานงาน   นางสาวสิริกาญจน์ ยอดบรุ ี  โทร 2054 
5.4 ผู้รายงานผล  ผศ.ดร. ซอทอง บรรจงสวสัดิ ์  โทร. 2004 

 6. หลักการและเหตุผล 
 ตามที่ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส คณะมนุษยศาสตร์ ก าหนดให้มีการฝึกปฏิบัติงานในโครงการสหกิจ
ศึกษาของนิสิตระดับช้ันปีที่ 4 ในภาคเรียนที่ 2 นั้น การฝึกปฏิบัติงานเสมือนหนึ่งพนักงานจริงส่งเสริมให้นิสิตได้รับความรู้และ
ประสบการณ์ตรงจากองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน เป็นโอกาสที่จะได้ประยุกต์ใช้ทฤษฎีกับการปฏิบัติ ได้รับรู้ปัญหาภาวะความ
กดดัน สภาพการแข่งขัน การวางตัวในสังคมการท างาน เพื่อที่นิสิตจะสามารถน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาปรับใช้ในการ
ประกอบอาชีพต่อไปในอนาคต หลังจากการฝึกสหกิจ นิสิตจะได้น าเสนอผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาและโครงงาน เพื่อ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ปัญหาและอุปสรรคการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาให้แก่นิสิตช้ันปีเดียวกัน และถ่ายทอดประสบการณ์ให้นิสิต
รุ่นน้องได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ฝึกงาน ลักษณะงาน ก่อนจะออกไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในปีต่อไป นอกจากนี้ การจัด
โครงการสัมมนาหลังสหกิจศึกษายังเป็นโอกาสให้สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในการ
ปฏิบัติงานของนิสิตช้ันปีที่ 4 เพื่อเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงวิชาการต่างๆ ของสาขาวิชาให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น  ให้สอดคล้องกับ
ตลาดแรงงานในโอกาสต่อไป 
7. วัตถุประสงค ์

1.  เพื่อให้นิสิตช้ันปีท่ี  4 สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสได้น าเสนอผลการปฏิบัติงานสหกจิศึกษาในองค์กรต่าง ๆ 
2. เพื่อให้นิสิตได้มีโอกาสแลกเปลีย่นความคิดเห็นและประสบการณ์จากการปฏิบัติงานสหกิจศึกษากับนิสิตรุ่นน้องและ

คณาจารย ์
8. เป้าหมายของโครงการ 
    8.1 เป้าหมายการด าเนินงาน 
เชิงผลผลิต(Output) 1. นิสิตได้น าเสนอผลการปฏิบตัิงานสหกิจศึกษา 

2. นิสิตได้รับทราบประสบการณ์ และข้อมลูสถานประกอบการณ ์
เชิงผลลัพธ์(Outcome) 1. นิสิตสามารถน าความรู้ทีไ่ด้จากการฝึกสหกิจมาใช้ในการปฏิบัติงานจริงได้ 

 

     8.2. กลุม่เป้าหมาย 
เป้าหมาย จ านวน หน่วยนับ 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 64 คน 
บุคลากรสายวิชาการ 4 คน 
นิสิต 60 คน 

 

8.3 กิจกรรม/เนื้อหาท่ี/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนินการ (รายกิจกรรม) 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (บาท) 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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. จัดประชมุมอบหมายการด าเนนิงาน 

                          

ขั้นด าเนินการ (D)              



กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (บาท) 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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. ขออนุมตัิด าเนินโครงการ 
2. ด าเนนิโครงการ 

 
4,000 

 
4,000 

 
 

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. สรุปผลการด าเนินโครงการ และ
จัดท ารายงานส่งผลประเมนิตอ่คณะฯ 

             

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)  
1. น าผลการประเมนิมาพัฒนา แก้ไข
ปัญหา และน าไปปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานในครั้งตอ่ๆไป 

             

รวม  4,000 - - 4,000 - 
 

9. งบประมาณด าเนินการ  
    9.1 แหล่งงบประมาณ 
     งบประมาณรายได้คณะ จ านวน  4,000 บาท   
กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานจัดการศึกษาสาขามนุษยศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษา
ฝรั่งเศส ภาควิชาภาษาตะวันตก  หมวดเงินอุดหนุน โครงการสนับสนุนการผลิตบัณฑิต โครงการพัฒนานิสิตด้านวิชาการและทักษะการ
เรียนรู้ โครงการสัมมนาหลังสหกิจศึกษา (NU-มน-05-084) 
 9.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
       1. ค่าอาหารกลางวัน และอาหารว่างของคณาจารย์และนิสิต 4,000 บาท   
   รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น                                        4,000     บาท 
10. วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 

ล าดับ รายการ กิจกรรม 
10.1. วัน เวลา ในการจัดกิจกรรม เดือนเมษายน 2562 
10.2 สถานท่ีจัดกิจกรรม คณะมนุษยศาสตร ์

 

11. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPIs) 

ประเภท 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ (KPI) 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมที่ 4 
 ปริมาณ - จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมดไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 ของ

จ านวนเต็มที่ตั้งไว้ 
- นิสิตได้มีการน าเสนอผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาและโครงงาน
อย่างน้อยร้อยละ 80 ของนิสิตที่เข้าร่วมโครงการ 

   

 คุณภาพ - นิสิตปี 4 ที่ได้น าเสนอมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
ประสบการณ์จากการปฏิบัติงานสหกิจศกึษา อยู่ในระดับดี (3.51) 
- นิสิตปี 3 ได้รับทราบขอ้มูลเกี่ยวกับสถานที่ฝึกงาน และรับทราบ
ประสบการณ์จากรุ่นพี่ อยู่ในระดับดี (3.51) 
- นิสิตได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการอยู่ในระดับดี (3.51) 

   

 
12. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 

 สกอ.    ตัวช้ีวัดที่ 2   สงป.   ตัวช้ีวัดที่.................  EdPEx หมวดที่........ 
 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.................  สมศ.   ตัวช้ีวัดที่.................  

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. นิสิตได้น าเสนอผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาและโครงงาน และไดแ้ลกเปลีย่นความคดิเห็น ปญัหาและอุปสรรคการ

ปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 



2. นิสิตช้ันปี 3 ได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ฝึกงาน ลักษณะงาน เป็นการเตรียมความพร้อมก่อนจะออกไปปฏิบัติงานสห
กิจศึกษาในปีต่อไป 

3.  สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสได้รบัทราบข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคตา่งๆ ในการปฏิบตัิงานของนิสิตช้ันปีท่ี 4 เพื่อเป็น
ประโยชน์ในการปรับปรุงวิชาการต่างๆ ของสาขาวิชาให้เข้มแข็งยิ่งข้ึน ให้สอดคล้องกับตลาดแรงงานในโอกาสต่อไป 
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โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนษุยศาสตร์ 

1. รหัสโครงการ Nu-มน-05-085 ชื่อโครงการ (ระดับ 2) โครงการบริการวิชาการ 
ชื่อโครงการ (ระดับ 3) โครงการพัฒนาศักยภาพภาษาฝรั่งเศสให้แก่ 

นักเรียนระดับมัธยมศึกษา 
2. ความสอดคล้องกับพันธกจิ  
     การผลิตบัณฑติ (รอง)         การวิจัย  
      การบริการวิชาการแก่สังคม (หลัก)  การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
     การบริหารจัดการ (ในกรณีโครงการดังกลา่วไมส่อดคล้องกับพันธกิจ 1-4)   
3.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ 

3.1 แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ 
 3.1.1 ความสอดคล้องกับเป้าหมายรวมของยุทธศาสตร์ชาติ 
   ประเทศชาติมีความมั่นคง ประชาชนมีความสุข 
   มีการยกระดับศักยภาพในหลากหลายมิตเิพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง 
    มีการพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ 
   มีการสรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
   มีการสรา้งการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   มีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม 
 

 3.1.2 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องโดยตรง (เลือกได้เพียง 1 ด้าน) 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพมนุษย์   
   เป้าหมาย.....3........ประเด็น......3.2.6.....ประเด็นการด าเนินการที่ส าคัญ............. 
 

 3.1.3 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องในระดับรอง (เลือกได้มากกว่า 1 ด้าน) 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
 

  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนษุย์   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
 

3.2 แผนระดับที่ 2  
 3.2.1 แผนการปฏิรูประดับประเทศ 11 ด้าน 
   9) แผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม เป้าหมายรวม...................3..................................................................... 
    เรื่องและประเด็นการปฏริูป..........4............เป้าหมาย................1........................กิจกรรม.........1...................... 
    เป้าหมาย.........มีกลไกบรูณาการ..........วิธีการ........1.4........ขัน้ตอน............กลไกและการปรับปรุงกลไก.......... 



  

 3.2.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
   เป้าหมายรวม...........1...................... 
   ยุทธศาสตร์ที่........1.........เป้าหมาย...........1.1.2...........แนวทางการพัฒนา.........1.2.7.3........... 
  

 3.2.3 แผนความมั่นคงแห่งชาติ 
   แผนระดับชาติว่าด้วยความมัน่คงแห่งชาติ.......1..... เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์.......1.1.1..........กลยุทธ์.....1.2.3......... 

 

3.3 แผนระดับที่ 3 (หากระบุได้)  
    ตามมติ ครม.วันท่ี 4 ธันวาคม 2560 .................................................................. 

 

    3.4 ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 
   นโยบายการศึกษาและเรียนรู้ การท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 
 3.5 นโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) 
   นโยบายที่ 3 ส่งเสรมิการใหบ้ริการทางวิชาการแก่สังคมให้กว้างขวางและทั่วถึง  
     แผนกลยุทธ์ดา้นการบริการวิชาการ กลยุทธ์ที่.......1.....หลัก.........รอง........... 
     แผนกลยุทธ์ดา้นการบริการสุขภาพ กลยุทธ์ที่ ............หลัก.........รอง........... 
    3.6 นโยบายการบริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร (พ.ศ.2561-2565) โดย ศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา เงารังษี 
          นโยบายที่ 3 ส่งเสริมการให้บริการทางวิชาการแกส่ังคมให้กว้างขวางและทั่วถึง  
     แผนกลยุทธ์ดา้นการบริการวิชาการ กลยุทธ์ที่......1/2...... 
     แผนกลยุทธ์ดา้นการบริการสุขภาพ กลยุทธ์ที่ ............ 
    3.7 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน  
 นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่......3......กลยุทธ์ที่......2......... มาตรการที่.......2....... 

    3.8 อัตลักษณ์นิสิต 5 ก** (บงัคับกรอก ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 กรณีที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์บัณฑิต) 
         ไม่มี 
3.9 คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
         ไม่มี 
    3.10 บริการวิชาการ (กรณีโครงการที่ด าเนินงานตามพันธกจิที่ 3 ด้านบริการวิชาการ) ** 

 3.10.1 เป้าหมายตัวช้ีวัด  
เป้าหมายตัวบ่งชี้ เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เชิงเวลา เชิงต้นทุน 

ผลลัพธ์ มีผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 ของเป้าหมายที่ตั้งไว ้
 

1. ผู้เข้าร่วมโครงการไดร้ับความรู้
เพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า 3.51  
2. ผู้เข้าร่วมมีความพึงพอใจจาก 
การเข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80  

  

ผลผลติ จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
เป้าหมายทีต่ั้งไว ้

1. ความรู้ที่ไดร้ับจากการเข้าร่วม
โครงการเพิม่ขึ้น ไม่น้อยกว่า 3.51 
2. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ ไม่น้อยกว่า 3.51  

  

3.10.2 การบูรณาการโครงการบริการวิชาการแก่สังคม เข้ากับการเรียนการสอนและการวิจัย 
 ร้อยละความพึงพอใจจากผลกระทบและความคุม้ค่าของการด าเนินโครงการ ............................................. 

       3.10.3 การติดตามผลการประเมินผลส าเร็จและการบูรณาการทางบริการวิชาการ 
 น าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารของคณะ เพื่อวางแผนปรับปรุงการบูรณาการด้านการบริการวิชาการแก่สังคม   
  



4.  ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
4.1 ลักษณะการด าเนินงาน   โครงการ     การด าเนินงาน 
4.2 ภายใต้แผนงาน............................................................................................................................................. 
4.3 ลักษณะโครงการ     โครงการที่ใช้งบประมาณ   โครงการทีไ่ม่ใช้งบประมาณ 
4.4 วิธีการด าเนินงาน   ด าเนินการเอง     จัดจ้าง 
4.5 รหัส GFMIS ของโครงการ(ถ้ามี) – ไมม่ี - 

5. แผนการน าไปใช้ประโยชน์ 
    1.  ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการเรียนได ้
    2.  เป็นการเผยแพร่ความรู้สูส่งัคม 
    3.  บูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ 

6.  ผู้รับผิดชอบ  
6.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ  หลักสูตรศลิปศาสตรบณัฑติ  สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส  
   ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนษุยศาสตร์   
6.2 ผู้รับผิดชอบ อาจารยศรีสุดา  พุ่มชม   โทร. 2068 
6.3 ผู้ประสานงาน  นางสาวสิริกาญจน์ ยอดบรุ ี  โทร 2054 
6.4 ผู้รายงานผล อาจารยศรีสุดา  พุ่มชม   โทร. 2068 

 7. หลักการและเหตุผล    
 ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ ได้ระบุไว้ว่า การบริการทาง
วิชาการแก่สังคม เป็นส่วนหนึ่งในภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา สถาบันอุดมศึกษาพึงให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชน สังคม 
และประเทศชาติ ในรูปแบบต่างๆ ตามความถนัด สอดคล้องกับ“วิสัยทัศน์”ของคณะที่ระบุในข้อ Reliable - เป็นที่เช่ือถือไว้วางใจ
และเป็นที่พึ่งพาของสังคมด้านวิชาการ และ“พันธกิจ”ในด้านการบริการวิชาการเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาสังคม ตลอดจนการ
สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันท้ังภายในประเทศและต่างประเทศ 
 ในส่วนของหลักสูตรศศ.บ.ภาษาฝรั่งเศส ได้ประสบปัญหาจ านวนรับนิสิตในปีการศึกษา 2561 ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
กล่าวคือ จากที่ตั้งไว้ 40 คน มีนิสิตเข้ามาศึกษาเพียง 21 คน จากการศึกษาพบว่า นิสิตสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสส่วนหนึ่งมาจาก
พื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง ภาควิชาฯพบว่านิสิตยังขาดทักษะการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะด้านการฟังและการพูด สังเกตได้
จากวันสัมภาษณ์นิสิตใหม่ คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์พบว่านิสิตส่วนใหญ่ไม่สามารถตอบค าถามพื้นฐานเกี่ยวกับตนเองและ
ครอบครัวเป็นภาษาฝรั่งเศสได้ นอกจากนี้ เมื่อเข้ามาศึกษาในสถาบันก็มักประสบปัญหาการปรับตัวเมื่อต้องศึกษากับอาจารย์
ชาวต่างชาติ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ได้ตระหนักถึงเกณฑ์การประกันคุณภาพ
การศึกษา การรับนิสิตใหม่ จึงก าหนดให้มีการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพภาษาฝรั่งเศสให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาขึ้น เพื่อ
เป็นการให้บริการทางด้านวิชาการแก่สังคมและชุมชน พัฒนาศักยภาพภาษาฝรั่งเศสให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาซึ่งส่วนหนึ่ง
อาจเข้ามาเป็นนิสิตใหม่ของหลักสูตร สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับชุมชน และประชาสัมพันธ์หลักสูตรตลอดจน
ประโยชน์ของการเรียนภาษาฝรั่งเศสให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น อีกทั้งเพื่อบูรณาการการเรียนการสอนของหลักสูตรฯกับการบริการ
วิชาการด้วย 
8. วัตถุประสงค ์ 

1. เพื่อพัฒนาศักยภาพการสื่อสารภาษาฝรั่งเศสให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
2. เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสตูรฯ ตลอดจนประโยชน์ของการเรียนภาษาฝรั่งเศสให้เป็นท่ีรูจ้ักมากขึ้น 
3. เพื่อเป็นกิจกรรมบริการวิชาการสู่สังคมและกิจกรรมพัฒนานิสิตตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา 
      

9.  เป้าหมายของโครงการ  
     9.1. เป้าหมายการด าเนินงาน 

เชิงผลผลิต(Output) 1. นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายได้รับความรู้ และพัมนาทักษะด้านภาษาฝรั่งเศส 
2. เป็นการประชาสัมพันธ์หลักสูตรฯ 
3. บูรณาการการบริการวิชาการสูส่ังคมและกิจกรรมพัฒนานิสติ 

เชิงผลลัพธ์(Outcome) 1. ให้บริการวิชาการแก่สังคม และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หลักสตูรฯ ให้สังคมได้รับทราบ 



     9.2 กลุ่มเป้าหมาย (รายกิจกรรม) 
เป้าหมาย จ านวน หน่วยนับ 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 30 คน 
บุคลากรสายวิชาการ 2 คน 
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 28 คน 

 

     9.3. กิจกรรม/เนื้อหาท่ี/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนนิการ (รายกิจกรรม) 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (บาท) 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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. จัดประชุมมอบหมายการ
ด าเนินงาน 

             

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

 
 

5,000 
  

 
 

2,500 
       

 
 

2,500 
 

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. สรุปผลการด าเนินโครงการ และ
จัดท ารายงานส่งผลประเมินต่อ
คณะฯ 

             

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)  
1. น าผลการประเมินมาพัฒนา 
แก้ไขปัญหา และน าไปปรับใช้ใน
การปฏิบัติงานในครั้งต่อๆไป 

             

รวม 5,000 2,500 - - 2,500 
 

10. งบประมาณด าเนินการ 
   10.1  แหล่งงบประมาณ 
     งบประมาณรายได้คณะ จ านวน 5,000 บาท  
กองทุนบริการวิชาการ แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม งานบริการวิชาการแก่ชุมชน ภาควิชาภาษาตะวันตก หมวดเงินอุดหนุน โครงการ
บริการวิชาการแก่สังคม โครงการบริการวิชาการ โครงการบริการวิชาการ ณ โรงเรียนมัธยม (Nu-มน-05-085) 
    10.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 

คร้ังที่ 1  
1. ค่าเบี้ยเลีย้งพนักงานขับรถ     240 บาท 
2. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการ          300     บาท 
3. ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง    1,500 บาท 
4. ค่าถ่ายเอกสาร       460 บาท 
      รวมค่าใช้จ่าย   2,500 บาท 

คร้ังท่ี 2  
1. ค่าเบี้ยเลีย้งพนักงานขับรถ     240 บาท 
2. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการ          300     บาท 
3. ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง              1,500 บาท 
4. ค่าถ่ายเอกสาร       460 บาท 
      รวมค่าใช้จ่าย             2,500 บาท 
   รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น          5,000 บาท 

หน้าที่ 331 



 หมายเหตุ ขอถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ 
11. วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 

ล าดับ รายการ กิจกรรมคร้ังที่ 1 กิจกรรมคร้ังที่ 2 
10.1. วัน เวลา ในการจัดกิจกรรม เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2561 เดือนมิถุนายน - กันยายน 2562 
10.2 สถานท่ีจัดกิจกรรม โรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตภาคเหนือตอนล่าง โรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตภาคเหนือตอนล่าง 

 

12. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPIs) 
ประเภท ตัวชี้วัดความส าเร็จ (KPI) 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมที่ 4 
 ปริมาณ - ปริมาณจ านวนผู้เข้ารว่มไม่ต่ ากวา่ ร้อยละ 

80 ของจ านวนที่ตั้งไว ้
- ปริมาณจ านวนผู้เข้ารว่มไม่ต่ ากวา่ ร้อยละ 80 
ของจ านวนที่ตั้งไว ้

  

 คุณภาพ - ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีศักยภาพในการ
สื่อสารภาษาฝรั่งเศสเพิ่มขึ้น  ในระดับดี 
(ค่าเฉลี่ย 3.51) 
- ผู้เข้าร่วมโครงการฯ รู้จักสาขาวิชาภาษา
ฝรั่งเศส มหาวิทยาลัยนเรศวรดีขึ้น 
- ผูเ้ข้าร่วมโครงการฯ ได้รับความรูแ้ละได้รับ
ประโยชน์จากการเรียนภาษาฝรั่งเศสมากขึ้น 
ในระดับดี (ค่าเฉลี่ย 3.51) 

- ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีศักยภาพในการสื่อสาร
ภาษาฝรั่งเศสเพิ่มขึ้น  ในระดับดี (ค่าเฉลี่ย 
3.51) 
- ผู้เข้าร่วมโครงการฯ รู้จักสาขาวิชาภาษา
ฝรั่งเศส มหาวิทยาลัยนเรศวรดีขึ้น 
- ผูเ้ข้าร่วมโครงการฯ ได้รับความรูแ้ละได้รับ
ประโยชน์จากการเรียนภาษาฝรั่งเศสมากขึ้น 
ในระดับดี (ค่าเฉลี่ย 3.51) 

  

 เวลา - มีการด าเนินงานตามกรอบระยะเวลาที่ตั้งไว้ - มีการด าเนินงานตามกรอบระยะเวลาที่ตั้งไว้   
 

13. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน  
 สกอ.    ตัวช้ีวัดที ่2.4   สงป.   ตัวช้ีวัดที่.................  EdPEx หมวดที่........ 
 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.................  สมศ.   ตัวช้ีวัดที ่.................  

14. ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
1. ผู้เข้าร่วมมีศักยภาพการสื่อสารภาษาฝรั่งเศสเพิ่มขึ้น 
2. หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส มหาวิทยาลัยนเรศวร ตลอดจนประโยชน์ของการเรียนภาษาฝรั่งเศส

ได้รับการประชาสัมพันธ์ให้เป็นท่ีรูจ้ักมากขึ้น 
3. หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส มหาวิทยาลัยนเรศวรมีกิจกรรมบริการวิชาการสูส่งัคมและกิจกรรม

พัฒนานิสิตตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา 
  



โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนษุยศาสตร์ 

 
1. รหัสโครงการ NU-มน-05-086 ชื่อโครงการ (ระดับ 2) โครงการบริการวิชาการ 

ชื่อโครงการ (ระดับ 3) โครงการยุวมัคคุเทศก์ 
2. ความสอดคล้องกับพันธกจิ 
      การผลิตบณัฑติ (รอง)        การวิจัย  
      การบริการวิชาการแก่สังคม (หลัก)  การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม (รอง) 
     การบริหารจัดการ (ในกรณีโครงการดังกลา่วไมส่อดคล้องกับพันธกิจ 1-4)   
3.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ 

3.1 แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ 
 3.1.1 ความสอดคล้องกับเป้าหมายรวมของยุทธศาสตร์ชาติ 
   ประเทศชาติมีความมั่นคง ประชาชนมีความสุข 
   มีการยกระดับศักยภาพในหลากหลายมิตเิพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง 
    มีการพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ 
   มีการสรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
   มีการสรา้งการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   มีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม 
 

 3.1.2 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องโดยตรง (เลือกได้เพียง 1 ด้าน) 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพมนุษย์   
   เป้าหมาย.....3........ประเด็น......3.2.6.....ประเด็นการด าเนินการที่ส าคัญ............. 
 

 3.1.3 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องในระดับรอง (เลือกได้มากกว่า 1 ด้าน) 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
 

  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนษุย์   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
 

3.2 แผนระดับที่ 2  
 3.2.1 แผนการปฏิรูประดับประเทศ 11 ด้าน 
   9) แผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม เป้าหมายรวม...................3..................................................................... 
    เรื่องและประเด็นการปฏริูป..........4............เป้าหมาย................1........................กิจกรรม.........1...................... 
    เป้าหมาย.........มีกลไกบรูณาการ..........วิธีการ........1.4........ขัน้ตอน............กลไกและการปรับปรุงกลไก.......... 
  



 3.2.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
   เป้าหมายรวม...........1...................... 
   ยุทธศาสตร์ที่........1.........เป้าหมาย...........1.1.2...........แนวทางการพัฒนา.........1.2.7.3........... 
  

 3.2.3 แผนความมั่นคงแห่งชาติ 
   แผนระดับชาติว่าด้วยความมัน่คงแห่งชาติ.......1....... เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์......1.1.1.........กลยุทธ์.....1.2.3...... 

 

3.3 แผนระดับที่ 3 (หากระบุได้)  
    ตามมติ ครม.วันท่ี 4 ธันวาคม 2560 .................................................................. 

 

    3.4 ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 
   นโยบายการศึกษาและเรียนรู้ การท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 
 3.5 นโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) 
   นโยบายที่ 3 ส่งเสรมิการใหบ้ริการทางวิชาการแก่สังคมให้กว้างขวางและทั่วถึง  
     แผนกลยุทธ์ดา้นการบริการวิชาการ กลยุทธ์ที่.......1.....หลัก.........รอง........... 
     แผนกลยุทธ์ดา้นการบริการสุขภาพ กลยุทธ์ที่ ............หลัก.........รอง........... 
    3.6 นโยบายการบริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร (พ.ศ.2561-2565) โดย ศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา เงารังษี 
          นโยบายที่ 3 ส่งเสริมการให้บริการทางวิชาการแกส่ังคมให้กว้างขวางและทั่วถึง  
     แผนกลยุทธ์ดา้นการบริการวิชาการ กลยุทธ์ที่......1/2...... 
     แผนกลยุทธ์ดา้นการบริการสุขภาพ กลยุทธ์ที่ ............ 
    3.7 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน  
 นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่......3/1......กลยุทธ์ที่......2/3......... มาตรการที่.......2/1.......  

     3.8  อัตลักษณ์นิสิต 5 ก** (บังคับกรอก ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 กรณีที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์บัณฑิต) 
         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 

 
 
 



 3.9 คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ  
ด้าน ตัวชี้วัด 

 ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 

 มีความซื่อสตัย์สจุริต 
 มีระเบยีบวินัย 
 ตรงต่อเวลา 
 มีความเสยีสละและเห็นต่อประโยชน์ส่วนรวม 
 มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
 เคารพกฎเกณฑ์ ระเบียบขององค์กร/หน่วยงาน 
 มีความอดทนต่อสภาวะแวดลอ้ม 
 มีความขยันหมั่นเพียรในการเรียน 

 ด้านความรู ้  มีความรู้ในหลักวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงกับหน้าที่การงาน 
 มีความเข้าใจขั้นตอนและวิธีการในการปฏิบตัิงานในหน้าท่ี 
 มีความรู้ในระดับท่ีสามารถปฏิบัติงานให้บรรลุเปา้หมายอย่างมปีระสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
 มีความสามารถน าความรูม้าประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานอย่างสร้างสรรค์ 
 เป็นผู้แสวงหาความรู้เพิม่เตมิอย่างต่อเนื่อง 
 มีความเช่ียวชาญในสาขาวิชาชีพ 

 ด้านทักษะทาง
ปัญญา 

 มีความสามารถในการรวบรวมข้อมูล แนวคิด และประเมินข้อมลูต่างๆ ได้ 
 มีความสามารถในการวเิคราะห์และแกไ้ขปัญหาในการปฏิบตัิงาน 
 กล้าแสดงความคิดเห็นอย่างเหมาะสม 
 มีความคิดริเริม่สร้างสรรคส์ิ่งใหม่ๆ  
 มีการวางแผนและสามารถปฏบิัติงานไดส้ าเร็จตามก าหนดเวลา  
 มีความสามารถน าเสนอข้อมลูและแนวคิดเพื่อใช้ในการตัดสินใจ 
 มีความมุ่งมั่นท างานให้ประสบความส าเร็จตามเปา้หมาย  
 มีความสามารถในการแก้ปญัหาส่วนตัว 
 มีทัศนคติเชิงบวกต่องานท่ีท า 

 ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

 มีความสามารถปรับตัวให้เข้ากับเพื่อนร่วมงาน 
 มีความสามารถในการติดต่อสือ่สารระหว่างบุคคล 
 มีความสามารถในการท างานเป็นทีม 
 มีความรับผิดชอบในงานท่ีได้รบัมอบหมาย 
 มีความสามารถในการแสดงภาวะความเป็นผู้น าในการท างาน 
 ยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ื่น 
 มีความสามารถในการประเมนิการท างานและปรับปรุงงานของตนเอง 
 มีความเข้าใจตนเองและผู้อื่น 

 ด้านทักษะการ
วิเคราะหเ์ชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 มีทักษะในการวิเคราะห์และจดัการข้อมลูเชิงตัวเลข 
 มีความสามารถในการสื่อสารการใช้ภาษาไทย 
 มีความสามารถในการสื่อสารการใช้ภาษาอังกฤษ 
 มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศในการปฏิบัติงาน 

 



   3.10 บริการวิชาการ (กรณีโครงการที่ด าเนินงานตามพันธกจิที ่3 ด้านบริการวิชาการ) ** 
 3.10.1 เป้าหมายตัวช้ีวัด  

เป้าหมายตัวบ่งชี้ เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เชิงเวลา เชิงต้นทุน 
ผลลัพธ์ มีผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 80 ของเป้าหมายที่ตั้งไว ้
 

1. ผู้เข้าร่วมโครงการไดร้ับความรู้
เพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า 3.51  
2. ผู้เข้าร่วมมีความพึงพอใจจาก 
การเข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80  

  

ผลผลติ จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
เป้าหมายทีต่ั้งไว ้

1. ความรู้ที่ไดร้ับจากการเข้าร่วม
โครงการเพิม่ขึ้น ไม่น้อยกว่า 3.51 
2. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ ไม่น้อยกว่า 3.51  

  

3.10.2 การบูรณาการโครงการบริการวิชาการแก่สังคม เข้ากับการเรียนการสอนและการวิจัย 
 ร้อยละความพึงพอใจจากผลกระทบและความคุม้ค่าของการด าเนินโครงการ ............................................. 

       3.10.3 การติดตามผลการประเมินผลส าเร็จและการบูรณาการทางบริการวิชาการ 
 น าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารของคณะ เพื่อวางแผนปรับปรุงการบูรณาการด้านการบริการวิชาการแก่สังคม   

4.  ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
4.1 ลักษณะการด าเนินงาน   โครงการ     การด าเนินงาน 
4.2 ภายใต้แผนงาน............................................................................................................................................. 
4.3 ลักษณะโครงการ     โครงการที่ใช้งบประมาณ   โครงการทีไ่ม่ใช้งบประมาณ 
4.4 วิธีการด าเนินงาน   ด าเนินการเอง     จัดจ้าง 
4.5 รหัส GFMIS ของโครงการ(ถ้ามี) – ไมม่ี - 

5. แผนการน าไปใช้ประโยชน์ 
    1.  ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการเรียนได ้
    2.  เป็นการเผยแพร่ความรู้สูส่งัคม 
    3.  บูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ 
6.  ผู้รับผิดชอบ  

6.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์   
6.2 ผู้รับผิดชอบ นางสาวคุณัญญา   บัวพรหมมาตร์  โทร. 2080 
 อาจารย์ประจ าหลักสตูรศลิปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส 
6.3 ผู้ประสานงาน   นางสาวสิริกาญจน์ ยอดบรุ ี  โทร 2054 
6.4 ผู้รายงานผล นางสาวคุณัญญา   บัวพรหมมาตร์  โทร. 2080 
 

 7. หลักการและเหตุผล    
 ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ ได้ระบุไว้ว่า การบริการทาง
วิชาการแก่สังคม เป็นส่วนหนึ่งในภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา สถาบันอุดมศึกษาพึงให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชน สังคม 
และประเทศชาติ ในรูปแบบต่างๆ ตามความถนัด  
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ได้ตระหนักถึงเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา
ดังกล่าวข้างต้น อีกทั้ง ในปีการศึกษา 2561 ภาควิชาภาษาตะวันตก จัดให้มีการเรียนการสอนในรายวิชา 219344 ภาษาฝรั่งเศส
ด้านการท่องเที่ยว 1 และ 219345 ภาษาฝรั่ งเศสด้านการท่องเที่ยว 2 แก่นิสิตสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส จึงก าหนดให้มีการจัดโครงการอบรมยุวมัคคุเทศก์ขึ้น เพื่อเป็นการให้บริการ
ทางด้านวิชาการแก่สังคมและชุมชน และเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นิสิตได้บูรณาการความรู้ทางด้านภาษาฝรั่งเศสด้านการ
ท่องเที่ยวในการท ากิจกรรมนอกช้ันเรียน  โดยโครงการดังกล่าวก าหนดให้มีกิจกรรมหลัก 2 กิจกรรม คือ การอบรมเกี่ยวกับ              



การพากษ์ทัวร์และการบรรยายเกี่ยวกับภาษาฝรั่งเศสเพื่อการท่องเที่ยวให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษา และการปฏิบัติน าเที่ยว
ตามสถานท่ีต่าง ๆ โดยนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา 219345 ภาษาฝรั่งเศสด้านการท่องเที่ยว 2 

8. วัตถุประสงค ์ 
1. เพื่อเป็นกิจกรรมบริการวิชาการสู่สังคมและกิจกรรมพัฒนานิสิตตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา 
2. เพื่อพัฒนาความสามารถทางดา้นการใช้ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการน าเที่ยวให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษา  
3. เพื่อพัฒนาทักษะการพูดแนะน าสถานท่ีท่องเที่ยวเป็นภาษาฝรั่งเศสในระดับต้น 

9.  เป้าหมายของโครงการ  

     9.1. เป้าหมายการด าเนินงาน 
เชิงผลผลิต(Output) 1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความสามารถในการใช้ภาษาฝรั่งเศสในการน าเที่ยวระดับ

ต้นได ้
2. บูรณาการการบริการวิชาการสูส่ังคมและกิจกรรมพัฒนานิสติ 

เชิงผลลัพธ์(Outcome) 1. ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถใช้ภาษาฝรั่งเศสระดับต้นได้ 
 

     9.2 กลุ่มเป้าหมาย (รายกิจกรรม) 
เป้าหมาย จ านวน หน่วยนับ 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 60 คน 
บุคลากรสายวิชาการ 2 คน 
นิสิตระดับปริญญาตร ี 38 คน 
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 20 คน 

      
     9.3. กิจกรรม/เนื้อหาท่ี/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนนิการ (รายกิจกรรม) 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (บาท) 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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. จัดประชุมมอบหมายการ
ด าเนินงาน 

             

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

 
 

13,700 
      

 
 

13,700 
     

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. สรุปผลการด าเนินโครงการ 
และจัดท ารายงานส่งผลประเมิน
ต่อคณะฯ 

             

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน 
(A)  
1. น าผลการประเมินมาพัฒนา 
แก้ไขปัญหา และน าไปปรับใช้ใน
การปฏิบัติงานในครั้งต่อๆไป 

             

รวม 13,700 - - 13,700 - 
 

10. งบประมาณด าเนินการ 
   10.1  แหล่งงบประมาณ 



 งบประมาณรายได้คณะ จ านวน 13,700 บาท  
กองทุนบริการวิชาการ แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม งานบริการวิชาการแก่ชุมชน ภาควิชาภาษาตะวันตก หมวดเงินอุดหนุน โครงการ
บริการวิชาการแก่สังคม โครงการบริการวิชาการ โครงการยุวมัคคุเทศก์ (Nu-มน-05-086) 
     10.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 

1. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการ        1,000     บาท 
2. ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง    2,200 บาท 
3. ค่าอาหาร ค่าอาหารวา่ง และเครื่องดื่ม  8,500 บาท 
4. ค่าวัสดุโครงการ    2,000 บาท 
   รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น           13,700 บาท 

 หมายเหตุ ขอถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ 
11. วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 

ล าดับ รายการ กิจกรรมคร้ังที่ 1 
10.1. วัน เวลา ในการจัดกิจกรรม ระหว่างเดือนมกราคม -เมษายน 2562 
10.2 สถานท่ีจัดกิจกรรม คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลยันเรศวร   

 

12. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPIs) 
ประเภท ตัวชี้วัดความส าเร็จ (KPI) 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมที่ 4 
 ปริมาณ - ปริมาณจ านวนผู้เข้าร่วมไม่ต่ ากวา่ ร้อยละ 80 ของ

จ านวนที่ตั้งไว ้
   

 คุณภาพ - ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ไดร้ับความรู้เกี่ยวกับภาษา
ฝรั่งเศสเพื่อการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น ในระดับดี 
(ค่าเฉลี่ย 3.51) 
- ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ไดร้ับความรู้เกี่ยวกับสถานที่
ท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น  ในระดับดี (ค่าเฉลี่ย 3.51) 
- ผู้เข้าร่วมโครงการฯ สามารถน าความรู้ที่ได้ไป
ประยุกต์ใช้ในการเรียนและการประกอบอาชีพใน
อนาคต ในระดับดี (ค่าเฉลีย่ 3.51) 

   

 เวลา - มีการด าเนินงานตามกรอบระยะเวลาที่ตั้งไว ้    
 
13. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน  

 สกอ.    ตัวช้ีวัดที ่2.4   สงป.   ตัวช้ีวัดที่.................  EdPEx หมวดที่........ 
 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.................  สมศ.   ตัวช้ีวัดที ่.................  

14. ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
1. ผู้เข้าร่วมโครงการไดร้ับความรู้เกี่ยวกับภาษาฝรั่งเศสเพื่อการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น  
2. ผู้เข้าร่วมโครงการไดร้ับความรู้เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น 
3. ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการเรียนและการประกอบอาชีพ 
4. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ได้สร้างเครือข่ายทางวิชาการและความร่วมมือกับสถาบันในศาสตร์

เดียวกันและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะเอื้อต่อการด าเนินงานภารกิจด้านต่างๆของภาควิชาฯ ต่อไป 
 

  



โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนษุยศาสตร์ 

 
1. รหัสโครงการ NU-มน-05-087 ชื่อโครงการ (ระดับ 2) โครงการบริการวิชาการ 

ชื่อโครงการ (ระดับ 3) โครงการอบรมภาษาสเปน 
2. ความสอดคล้องกับพันธกจิ 
      การผลิตบณัฑติ (รอง)        การวิจัย  
      การบริการวิชาการแก่สังคม (หลัก)  การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม (รอง) 
     การบริหารจัดการ (ในกรณีโครงการดังกลา่วไมส่อดคล้องกับพันธกิจ 1-4)   
3.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ 

3.1 แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ 
 3.1.1 ความสอดคล้องกับเป้าหมายรวมของยุทธศาสตร์ชาติ 
   ประเทศชาติมีความมั่นคง ประชาชนมีความสุข 
   มีการยกระดับศักยภาพในหลากหลายมิตเิพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง 
    มีการพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ 
   มีการสรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
   มีการสรา้งการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   มีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม 
 

 3.1.2 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องโดยตรง (เลือกได้เพียง 1 ด้าน) 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพมนุษย์   
   เป้าหมาย.....3........ประเด็น......3.2.6.....ประเด็นการด าเนินการที่ส าคัญ............. 
 

 3.1.3 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องในระดับรอง (เลือกได้มากกว่า 1 ด้าน) 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
 

  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนษุย์   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
 

3.2 แผนระดับที่ 2  
 3.2.1 แผนการปฏิรูประดับประเทศ 11 ด้าน 
   9) แผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม เป้าหมายรวม...................3..................................................................... 
    เรื่องและประเด็นการปฏริูป..........4............เป้าหมาย................1........................กิจกรรม.........1...................... 
    เป้าหมาย.........มีกลไกบรูณาการ..........วิธีการ........1.4........ขัน้ตอน............กลไกและการปรับปรุงกลไก.......... 
  



 3.2.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
   เป้าหมายรวม...........1...................... 
   ยุทธศาสตร์ที่........1.........เป้าหมาย...........1.1.2...........แนวทางการพัฒนา.........1.2.7.3........... 
  

 3.2.3 แผนความมั่นคงแห่งชาติ 
   แผนระดับชาติว่าด้วยความมัน่คงแห่งชาติ.......1....... เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์.........1.1.1............กลยุทธ์.....
1.2.3............. 

 

3.3 แผนระดับที่ 3 (หากระบุได้)  
    ตามมติ ครม.วันท่ี 4 ธันวาคม 2560 .................................................................. 

 

    3.4 ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 
   นโยบายการศึกษาและเรียนรู้ การท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 
 3.5 นโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) 
   นโยบายที่ 3 ส่งเสรมิการใหบ้ริการทางวิชาการแก่สังคมให้กว้างขวางและทั่วถึง  
     แผนกลยุทธ์ดา้นการบริการวิชาการ กลยุทธ์ที่.......1.....หลัก.........รอง........... 
     แผนกลยุทธ์ดา้นการบริการสุขภาพ กลยุทธ์ที่ ............หลัก.........รอง........... 
    3.6 นโยบายการบริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร (พ.ศ.2561-2565) โดย ศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา เงารังษี 
          นโยบายที่ 3 ส่งเสริมการให้บริการทางวิชาการแกส่ังคมให้กว้างขวางและทั่วถึง  
     แผนกลยุทธ์ดา้นการบริการวิชาการ กลยุทธ์ที่......1/2...... 
     แผนกลยุทธ์ดา้นการบริการสุขภาพ กลยุทธ์ที่ ............ 
    3.7 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน  
 นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่......1......กลยุทธ์ที่......4......... มาตรการที่.......3....... 

    3.8  อัตลักษณ์นิสิต 5 ก** (บังคับกรอก ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 กรณีที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์บัณฑิต)  
         มี 

ประเภทอัตลักษณ ์ ตัวชี้วัด 
  เก่งงาน  ความสามารถในการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพอย่างสร้างสรรค์ 

     มีความรับผิดชอบ กล้าหาญ เสียสละ อดทน ขยันหมั่นเพยีร 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 

 
 
 



    3.9 คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
         ไม่มี 
    3.10 บริการวิชาการ (กรณีโครงการที่ด าเนินงานตามพันธกจิที่ 3 ด้านบริการวิชาการ) ** 

 3.10.1 เป้าหมายตัวช้ีวัด  
เป้าหมายตัวบ่งชี้ เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เชิงเวลา เชิงต้นทุน 

ผลลัพธ์ มีผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 ของเป้าหมายที่ตั้งไว ้
 

1. ผู้เข้าร่วมโครงการไดร้ับความรู้
เพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า 3.51  
2. ผู้เข้าร่วมมีความพึงพอใจจาก 
การเข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80  

  

ผลผลติ จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
เป้าหมายทีต่ั้งไว ้

1. ความรู้ที่ไดร้ับจากการเข้าร่วม
โครงการเพิม่ขึ้น ไม่น้อยกว่า 3.51 
2. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ ไม่น้อยกว่า 3.51  

  

3.10.2 การบูรณาการโครงการบริการวิชาการแก่สังคม เข้ากับการเรียนการสอนและการวิจัย 
 ร้อยละความพึงพอใจจากผลกระทบและความคุม้ค่าของการด าเนินโครงการ ............................................. 

       3.10.3 การติดตามผลการประเมินผลส าเร็จและการบูรณาการทางบริการวิชาการ 
 น าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารของคณะ เพื่อวางแผนปรับปรุงการบูรณาการด้านการบริการวิชาการแก่สังคม   

4.  ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
4.1 ลักษณะการด าเนินงาน   โครงการ     การด าเนินงาน 
4.2 ภายใต้แผนงาน............................................................................................................................................. 
4.3 ลักษณะโครงการ     โครงการที่ใช้งบประมาณ   โครงการทีไ่ม่ใช้งบประมาณ 
4.4 วิธีการด าเนินงาน   ด าเนินการเอง     จัดจ้าง 
4.5 รหัส GFMIS ของโครงการ(ถ้ามี) – ไมม่ี - 

5. แผนการน าไปใช้ประโยชน ์ 
1. น าผลการประเมินไปปรับปรุงงานด้านบริการวิชาการกับการเรียนการสอน และการวิจัย 

 

6.  ผู้รับผิดชอบ  
6.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ สาขาวิชาภาษาสเปน ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร ์

 6.2 ผู้รับผิดชอบ       อาจารย์ ดร.วรญัญา  มอโท  โทร. 2058 
 6.3 ผู้ประสานงาน   นางสาวสิริกาญจน์ ยอดบรุ ี  โทร 2054 
 6.4 ผู้รายงานผล อาจารย์ ดร.วรัญญา  มอโท  โทร. 2058 
 

 7. หลักการและเหตุผล 
 การให้บริการทางวิชาการถือเป็นภารกิจหนึ่งของมหาวิทยาลัยนเรศวร ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์ ตระหนักดี
ในภารกิจนี้ กอปรกับนโยบายของสภามหาวิทยาลัยสนับสนุนให้คณะมนุษยศาสตร์สร้างจุดเด่นด้านภาษาต่างประเทศ เตรียมความ
พร้อมในการก้าวไปสู่ความเป็นนานาชาติ ภาควิชาภาษาตะวันตกมีความพร้อมด้านบุคลากร มีผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็น
อาจารย์ชาวไทยที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ด้านการสอนภาษาสเปนในฐานะภาที่สองมาโดยตรง  นอกจากนี้ผลส ารวจ
ความต้องการในการรับบริการวิชาการ ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2562 ซึ่งงานวิจัยและบริการวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์เป็น
ผู้จัดท า ยังสะท้อนให้เห็นว่าหน่วยงานต่างๆในเขตภาคเหนือตอนล่างมีความต้องการให้จัดบริการวิชาการด้านทักษะความรู้
ความสามารถภาษาต่างประเทศ เน้นทักษะการพูด  
 เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชน ท้ังภายใน-นอกมหาวิทยาลัยนเรศวร  ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์ จึงจะ
จัดการอบรมส าหรับบุคคลทั่วไป บุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร นิสิต ศิษย์เก่า ขึ้น  เพื่อ เปิดโอกาสให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้
ภาษาและวัฒนธรรมสเปน ซึ่งเป็นหนึ่งในภาษาทางการ 6 ภาษาขององค์การสหประชาชาติ (อาหรับ , จีน,  อังกฤษ, ฝรั่งเศส, 



รัสเซีย, สเปน) และเป็นภาษาที่มีผู้พูดเป็นภาษาแม่มากที่สุดในโลกรองจากภาษาจีนกลาง ปัจจุบัน มีผู้พูดภาษาสเปนเป็นภาษาที่
หนึ่งและภาษาที่สองประมาณ 450-500 ล้านคน และมีผู้เรียนภาษาสเปนมากเป็นอันดับที่ 2 ของโลกรองจากภาษาอังกฤษ ผู้เข้า
รับการอบรมจะสามารถน าความรู้ที่ได้จากการให้บริการวิชาการไปบูรณาการกับการประกอบอาชีพ การเรียน การสอนหรือการท า
วิจัยต่อไปในอนาคต อีกทั้งภาควิชาก็สามารถบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมสู่การเรียนการสอนกับงานวิจัยได้ 
 

8. วัตถุประสงค ์
1. เพื่อให้ผู้รับการอบรมมีทักษะการพูดภาษาสเปน ตลอดจนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมสเปน  
2. เพื่อใหภ้าควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์ ด าเนินงานตามพันธกิจด้านบริการทางวิชาการสู่สงัคม และ

ประชาสมัพันธ์คณะฯ ให้เป็นท่ีรู้จกัในฐานะที่พ่ึงทางวิชาการมากข้ึน 
3. เพื่อบูรณาการงานวิชาการกับการเรียนการสอนรายวิชาภาษาสเปนเบื้องต้น 1 และการวิจัยโดยใช้สื่อมัลติมีเดีย และมีการ

น าผลการประเมินไปปรับปรุงงานด้านบริการวิชาการกับการเรียนการสอน และการวิจัย 
9.  เป้าหมายของโครงการ  

9.1. เป้าหมายการด าเนินงาน 
เชิงผลผลิต(Output) 1. ผู้รับการอบรมมีทักษะการพูดภาษาสเปน ตลอดจนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ

ภาษาและวัฒนธรรมสเปน 
2. บูรณาการการบริการวิชาการกบัสังคมกับการเรียนการสอน 

เชิงผลลัพธ์(Outcome) 1. ผู้รับอบรมสามารถใช้ภาษาสเปนเบื้องต้นได ้
 

     9.2 กลุ่มเป้าหมาย (รายกิจกรรม) 
เป้าหมาย จ านวน หน่วยนับ 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 25 คน 
บุคลากรสายวิชาการ/สายสนับสนนุ 5 คน 
นิสิต 10 คน 
ศิษย์เก่า 5  
บุคลภายนอก 5 คน 

9.3. กิจกรรม/เนื้อหาท่ี/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนินการ (รายกิจกรรม) 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (บาท) 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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. จัดประชุมมอบหมายการ
ด าเนินงาน 

             

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

 
 

5,000 
      

 
 
 

 
 

5,000 
    

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. สรุปผลการด าเนินโครงการ 
และจัดท ารายงานส่งผลประเมิน
ต่อคณะฯ 

             

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน 
(A)  
1. น าผลการประเมินมาพัฒนา 
แก้ไขปัญหา และน าไปปรับใช้ใน
การปฏิบัติงานในครั้งต่อๆไป 

             



กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (บาท) 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
รวม 5,000 - - 5,000 - 

 

10. งบประมาณด าเนินการ 
     10.1  แหล่งงบประมาณ 

 งบประมาณรายได้คณะ จ านวน 5,000 บาท  
กองทุนบริการวิชาการ แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม งานบริการวิชาการแก่ชุมชน ภาควิชาภาษาตะวันตก หมวดเงินอุดหนุน โครงการ
บริการวิชาการแก่สังคม โครงการบริการวิชาการ โครงการอบรมภาษาสเปน (Nu-มน-05-087) 
      10.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 

1. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการ  2,800 บาท   
2. ค่าอาหารว่าง    1,200 บาท   
3. ค่าถ่ายเอกสาร     1,000 บาท   
  รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น                        5,000    บาท 

 หมายเหตุ ขอถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ 
11. วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 

ล าดับ รายการ กิจกรรมคร้ังที่ 1 
10.1. วัน เวลา ในการจัดกิจกรรม ระหว่างวันท่ี 13 - 16  พฤษภาคม 2562 และวันท่ี 20 – 22 พฤษภาคม 2562 
10.2 สถานท่ีจัดกิจกรรม ห้อง HU 6109 อาคารคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 

12. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPIs) 
ประเภท ตัวชี้วัดความส าเร็จ (KPI) 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมที่ 4 
 ปริมาณ - จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 

ของจ านวนเต็มที่ตั้งไว ้
- วิทยากรได้โจทย์วิจัยในห้องเรียน 

   

 คุณภาพ - ร้อยละ 75 ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ 
- ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ภาษาสเปนเพิ่มขึ้น ใน
ระดับดี (3.51) 

   

 
13. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน  

 สกอ.    ตัวช้ีวัดที ่2.4   สงป.   ตัวช้ีวัดที่.................  EdPEx หมวดที่........ 
 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.....3.1............  สมศ.   ตัวช้ีวัดที ่.................  

14. ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
1. ผู้รับการอบรมมีทักษะการพูดภาษาสเปนเบื้องต้น ตลอดจนมีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมสเปน  
2. ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์ ได้ด าเนินงานตามพันธกิจด้านบริการทางวิชาการสูส่ังคม และได้ประชาสัมพันธ์

คณะฯ ให้เป็นท่ีรู้จักในฐานะที่พ่ึงทางวิชาการมากข้ึน  
3. ภาควิชาฯโดยวิทยากร สามารถบรูณาการงานวิชาการกับการเรียนการสอน และการวิจัย และมีการน าผลการประเมินไป

ปรับปรุงงานด้านบริการวิชาการกบัการเรยีนการสอนและการวิจัย 
  



โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนษุยศาสตร์ 

 
1. รหัสโครงการ Nu-มน-05-088 ชื่อโครงการ (ระดับ 2) โครงการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ชื่อโครงการ (ระดับ 3) โครงการจัดบอร์ดประชาสัมพันธ์ภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศส 
2. ความสอดคล้องกับพันธกจิ 
      การผลิตบณัฑติ (รอง)        การวิจัย  
     การบริการวิชาการแก่สังคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม (หลัก)  
     การบริหารจัดการ (ในกรณีโครงการดังกลา่วไมส่อดคล้องกับพันธกิจ 1-4)    
3.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ 

3.1 แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ 
 3.1.1 ความสอดคล้องกับเป้าหมายรวมของยุทธศาสตร์ชาติ 
   ประเทศชาติมีความมั่นคง ประชาชนมีความสุข 
   มีการยกระดับศักยภาพในหลากหลายมิตเิพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง 
   มีการพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ 
   มีการสรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
   มีการสรา้งการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   มีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม 
 3.1.2 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องโดยตรง (เลือกได้เพียง 1 ด้าน) 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพมนุษย์   
   เป้าหมาย.......3.1.....ประเด็น......3.2.2.....ประเด็นการด าเนินการที่ส าคัญ............. 
 3.1.3 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องในระดับรอง (เลือกได้มากกว่า 1 ด้าน) 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนษุย์   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
 

3.2 แผนระดับที่ 2  
 3.2.1 แผนการปฏิรปูระดับประเทศ 11 ด้าน 
   5) แผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ เปา้หมายรวม.................................................................................. 
    เรื่องและประเด็นการปฏริูป..อุตสาหกรรมการศึกษา..เป้าหมายหรอืผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธ์ิ....1/2..... 
    ขั้นตอนการด าเนินงาน.....................1..............เป้าหมาย................1.1.1.................ขัน้ตอน.................................. 
 3.2.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 



   เป้าหมายรวม..............1................... 
   ยุทธศาสตร์ที่.......1..........เป้าหมาย..........1.1.2............แนวทางการพัฒนา........1.2.2........... 
  

 3.2.3 แผนความมั่นคงแห่งชาติ 
   แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ.............. เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์.....................กลยทุธ์..................... 

3.3 แผนระดับที่ 3 (หากระบุได้)  
    ตามมติ ครม.วันท่ี 4 ธันวาคม 2560 .................................................................. 

    3.4 ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 
   นโยบายการศึกษาและเรียนรู้ การท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 
 3.5 นโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) 
   นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ  
   แผนกลยุทธ์ดา้นการผลติบัณฑติ  กลยุทธ์ที่......3..... (หลัก) 
       3.6 นโยบายการบริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร (พ.ศ.2561-2565) โดย ศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา เงารังษี 

   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบณัฑิตใหม้ีคุณภาพ และสอดคล้องกับความต้องการของประเทศเพื่อสร้างขีดความสามารถใน
การแข่งขัน กลยุทธ์ที่......1.4......แนวทางการขบัเคลื่อนที่.........1.4.1.............ตัวช้ีวดัที่.............. 
3.7 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน  
 นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่......1......กลยุทธ์ที่......4......... มาตรการที.่......4.......  

 3.8  อัตลักษณ์นิสิต 5 ก** (บังคับกรอก ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 กรณีที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์บัณฑิต) 
         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 ์
 ใฝ่เรียนรู้  
 ทัศนคติเชิงบวก 
 ผลงานนวัตกรรม 

  เก่งครองชีวิต  มีพฤติกรรมทีด่ีในการเรียน 
    มีพฤติกรรมที่ดีในการใช้ชีวิต (ปลอดอบายมุข) 

  เก่งพิชิตปัญหา   มีความสามารถในการแก้ปญัหาส่วนตัว 
 มีความสามารถในการแก้ปญัหาการงาน 

  

 3.9 คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
ด้าน ตัวชี้วัด 

 ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 

 มีความซื่อสตัย์สจุริต 
 มีระเบยีบวินัย 
 ตรงต่อเวลา 
 มีความเสยีสละและเห็นต่อประโยชน์ส่วนรวม 
 มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 



ด้าน ตัวชี้วัด 
 เคารพกฎเกณฑ์ ระเบียบขององค์กร/หน่วยงาน 
 มีความอดทนต่อสภาวะแวดลอ้ม 
 มีความขยันหมั่นเพียรในการเรียน 

 ด้านความรู ้  มีความรู้ในหลักวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงกับหน้าที่การงาน 
 มีความเข้าใจขั้นตอนและวิธีการในการปฏิบตัิงานในหน้าท่ี 
 มีความรู้ในระดับท่ีสามารถปฏิบัติงานให้บรรลุเปา้หมายอย่างมปีระสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
 มีความสามารถน าความรูม้าประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานอย่างสร้างสรรค์ 
 เป็นผู้แสวงหาความรู้เพิม่เตมิอย่างต่อเนื่อง 
 มีความเช่ียวชาญในสาขาวิชาชีพ 

 ด้านทักษะทาง
ปัญญา 

 มีความสามารถในการรวบรวมข้อมูล แนวคิด และประเมินข้อมลูต่างๆ ได้ 
 มีความสามารถในการวเิคราะห์และแกไ้ขปัญหาในการปฏิบตัิงาน 
 กล้าแสดงความคิดเห็นอย่างเหมาะสม 
 มีความคิดริเริม่สร้างสรรคส์ิ่งใหม่ๆ  
 มีการวางแผนและสามารถปฏบิัติงานไดส้ าเร็จตามก าหนดเวลา  
 มีความสามารถน าเสนอข้อมลูและแนวคิดเพื่อใช้ในการตัดสินใจ 
 มีความมุ่งมั่นท างานให้ประสบความส าเร็จตามเปา้หมาย  
 มีความสามารถในการแก้ปญัหาส่วนตัว 
 มีทัศนคติเชิงบวกต่องานท่ีท า 

 ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

 มีความสามารถปรับตัวให้เข้ากับเพื่อนร่วมงาน 
 มีความสามารถในการติดต่อสือ่สารระหว่างบุคคล 
 มีความสามารถในการท างานเป็นทีม 
 มีความรับผิดชอบในงานท่ีได้รบัมอบหมาย 
 มีความสามารถในการแสดงภาวะความเป็นผู้น าในการท างาน 
 ยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ื่น 
 มีความสามารถในการประเมนิการท างานและปรับปรุงงานของตนเอง 
 มีความเข้าใจตนเองและผู้อื่น 

 ด้านทักษะการ
วิเคราะหเ์ชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 มีทักษะในการวิเคราะห์และจดัการข้อมลูเชิงตัวเลข 
 มีความสามารถในการสื่อสารการใช้ภาษาไทย 
 มีความสามารถในการสื่อสารการใช้ภาษาอังกฤษ 
 มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศในการปฏิบัติงาน 

 

     3.10 บริการวิชาการ  
         ไม่ม ี
4.  ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 4.1 ลักษณะการด าเนินงาน   โครงการ     การด าเนินงาน 

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

5.  ผู้รับผิดชอบ  
5.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ  สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์   
5.2 ผู้รับผิดชอบ นางสาวศรีสุดา พุ่มชม     โทร. 2068 
 นางสาวคุณัญญา บัวพรหมมาตร์    โทร. 2080 



5.3 ผู้ประสานงาน   นางสาวสิริกาญจน์ ยอดบรุ ี    โทร 2054 
5.4 ผู้รายงานผล นางสาวศรีสุดา พุ่มชม     โทร. 2068 
 นางสาวคุณัญญา บัวพรหมมาตร์    โทร. 2080 

 6. หลักการและเหตุผล    
    ตามที่ คณะมนุษยศาสตร์ก าหนดให้การส่งเสริมการเรียนรู้และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ เป็นหนึ่งในพันธกิจของคณะ 
และตั้งปณิธานให้คณะมนุษยศาสตร์มุ่งมั่นสรรค์สร้างทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพและศักยภาพทั้งด้านความรู้ สติปัญญา และ
คุณธรรมจริยธรรม เสริมสร้างความเข้าใจอันดีในสังคมไทยและสังคมโลกเพื่อพัฒนาอย่างสันติและยั่งยืน นั้น  
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ได้ก าหนดพันธกิจให้สอดคล้องกับพันธกิจและปณิธานของคณะ
มนุษยศาสตร์ โดยเน้นการผลิตบัณฑิตให้มีความตระหนักรู้ถึงคุณค่าแห่งศิลปวัฒนธรรมของชาติและนานาชาติ เพื่อน าไปสู่ความ
เข้าใจในความแตกต่างทางวัฒนธรรมและการอยู่ร่วมกันในประชาคมโลกอย่างมีเอกลักษณ์และศักดิ์ศรี จึงได้จัดโครงการจัดบอร์ด
ประชาสัมพันธ์ภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศสขึ้น เพื่อกระตุ้นให้นิสิตติดตามข่าวสารเหตุการณ์ทางสังคม การเมือง ประเพณี 
ศิลปวัฒนธรรม ภาษาฝรั่งเศส และเผยแพร่ความรู้ไปยังผู้สนใจทั่วไปและนิสิตในสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส นอกจากน้ี การจัดบอร์ดยัง
เป็นเวทีให้มีการบูรณาการการเรียนการสอนจากรายวิชาในหลักสูตรฯกับการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เช่น รายวิชาการแปล 
รายวิชาอารยธรรมฝรั่งเศส รายวิชาภาษาฝรั่งเศสเพื่อการท่องเที่ยว ฯลฯ ไปสู่การเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม และช่วยประชาสัมพันธ์
กิจกรรมของสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสให้เป็นท่ีรู้จักมากขึ้น 
7. วัตถุประสงค ์ 

1. เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับข่าวสารเหตุการณ์ทางสังคม การเมือง ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ภาษาฝรั่งเศส ไปยังผู้สนใจ
ทั่วไปและนิสิตในสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส 

2. เพื่อกระตุ้นให้นิสิตติดตามข่าวสารเหตุการณ์ทางสังคม การเมือง ภาษา-วัฒนธรรมฝรั่งเศส  
3. เพื่อบูรณาการการเรียนการสอนจากรายวิชาในหลักสูตรฯกับการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
4. เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสให้เป็นท่ีรู้จักมากขึ้น 
5. เพื่อส่งเสริมความสามัคคีและความรับผิดชอบของนิสิตในการท างานร่วมกัน 
      

8.  เป้าหมายของโครงการ  
    8.1 เป้าหมายการด าเนินงาน 
เชิงผลผลิต(Output) 1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ข่าวสารเหตุการณ์ทางสังคม การเมือง ประเพณี ศลิปวัฒนธรรม 

ภาษาฝรั่งเศส 
2. บูรณาการการเรียนการสอนจากรายวิชาในหลักสตูรฯ กับการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

เชิงผลลัพธ์(Outcome) 1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความตระหนักรู้ถึงคุณค่าแห่งศลิปวัฒนธรรมของชาติและนานาชาติ 
 

     8.2. กลุม่เป้าหมาย 
เป้าหมาย จ านวน หน่วยนับ 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 102 คน 
บุคลากรสายวิชาการ 2 คน 
นิสิตระดับปริญญาตร ี 50 คน 
บุคคลทั่วไป 50 คน 

 

8.3 กิจกรรม/เนื้อหาท่ี/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนินการ (รายกิจกรรม) 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (บาท) 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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. จัดประชมุมอบหมายการด าเนนิงาน 

                          

ขั้นด าเนินการ (D) 
1. ขออนุมตัิด าเนินโครงการ 
2. ด าเนนิโครงการ 

 
 

2,000 
  

 
 

2,000 
     

 
 
 

 
 

 
  



กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (บาท) 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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 ารายงานส่งผลประเมนิตอ่คณะฯ 

             

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)  
1. น าผลการประเมนิมาพัฒนา แก้ไข
ปัญหา และน าไปปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานในครั้งตอ่ๆไป 

             

รวม  2,000 2,000 - - - 
 

9. งบประมาณด าเนินการ  
    9.1 แหล่งงบประมาณ 
 งบประมาณรายได้คณะ จ านวน 2,000 บาท  

กองทุนท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม แผนงานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม งานท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ภาควิชาภาษา
ตะวันตก หมวดเงินอุดหนุน โครงการสนับสนุนด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม โครงการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม โครงการจัดบอร์ด
ประชาสัมพันธ์ (Nu-มน-05-088) 
    9.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 

1. ค่าวัสดุโครงการ    1,000  บาท 
2. ค่าจ้างพิมพ์เอกสารส ี      400   บาท 
3. ค่าถ่ายเอกสาร     200   บาท 
4. ค่าอัดภาพ     400   บาท 
                     รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด                  2,000  บาท                

 หมายเหตุ ขอถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ 
10. วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ  

ล าดับ รายการ กิจกรรม 
10.1. วัน เวลา ในการจัดกิจกรรม ระหว่างเดือนตุลาคม 2561- กันยายน 2562 
10.2 สถานท่ีจัดกิจกรรม คณะมนุษยศาสตร ์

 
11. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPIs) 

ประเภท 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ (KPI) 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมที่ 4 
 ปริมาณ - ปริมาณจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการไมต่่ ากว่า ร้อยละ 70 

ของจ านวนที่ตั้งไว้ 
- มีการบูรณาการการเรียนการสอนจากรายวิชาใน
หลักสตูรฯ กับการท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม 

   

 คุณภาพ - ผู้สนใจทั่วไปและนสิิตในสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ได้รับ
ความรู้เกี่ยวกับข่าวสารเหตุการณท์างสังคม การเมือง 
ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ภาษาฝรั่งเศส เพิ่มขึ้นในระดับ
ดี มีค่าเฉลี่ยมากกว่า 3.51 
- นิสิตในสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสติดตามข่าวสาร
เหตุการณ์ทางสังคม การเมือง ประเพณี ศลิปวัฒนธรรม 
ภาษาฝรั่งเศส เพิม่ขึ้นในระดับดี มคี่าเฉลี่ยมากกว่า 3.51 

   



ประเภท 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ (KPI) 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมที่ 4 
- กิจกรรมของสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสไดร้ับการ
ประชาสมัพันธ์ให้เป็นท่ีรู้จักเพิม่ขึ้นในระดับดี มคี่าเฉลี่ย
มากกว่า 3.51 
นิสิตในสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสมีความสามคัคีและความ
รับผิดชอบในการท างานร่วมกันมากข้ึน เพิ่มขึ้นในระดับดี 
มีค่าเฉลีย่มากกว่า 3.51 

12. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน  
 สกอ.    ตัวช้ีวัดที ่2.4   สงป.   ตัวช้ีวัดที่.................  EdPEx หมวดที่........ 
 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.................  สมศ.   ตัวช้ีวัดที ่.................  

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
1. ผู้สนใจทั่วไปและนิสิตในสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสได้รับความรู้เกี่ยวกับข่าวสารเหตุการณ์ทางสังคม การเมือง ประเพณี 

ศิลปวัฒนธรรม ภาษาฝรั่งเศส มากขึ้น 
2. นิสิตในสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสติดตามข่าวสารเหตุการณ์ทางสังคม การเมือง ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ภาษาฝรั่งเศส มากขึ้น 
3. มีการบูรณาการการเรียนการสอนจากรายวิชาในหลักสูตรฯกับการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
4. กิจกรรมของสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสได้รับการประชาสัมพันธ์ให้เป็นท่ีรู้จักมากขึ้น 
5. นิสิตในสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสมีความสามัคคีและความรับผิดชอบในการท างานร่วมกันมากขึ้น 

  

หน้าที่ 343 



โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนษุยศาสตร์ 

 
1. รหัสโครงการ Nu-มน-05-089 ชื่อโครงการ (ระดับ 2) โครงการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ชื่อโครงการ (ระดับ 3) โครงการวันชาติฝรั่งเศส 
2. ความสอดคล้องกับพันธกจิ 
      การผลิตบณัฑติ (รอง)           การวิจัย  
     การบริการวิชาการแก่สังคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม (หลัก)  
     การบริหารจัดการ (ในกรณีโครงการดังกลา่วไมส่อดคล้องกับพันธกิจ 1-4)    
3.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ 

3.1 แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ 
 3.1.1 ความสอดคล้องกับเป้าหมายรวมของยุทธศาสตร์ชาติ 
   ประเทศชาติมีความมั่นคง ประชาชนมีความสุข 
   มีการยกระดับศักยภาพในหลากหลายมิตเิพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง 
   มีการพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ 
   มีการสรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
   มีการสรา้งการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   มีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม 
 3.1.2 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องโดยตรง (เลือกได้เพียง 1 ด้าน) 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพมนุษย์   
   เป้าหมาย.......3.1.....ประเด็น......3.2.2.....ประเด็นการด าเนินการที่ส าคัญ............. 
 3.1.3 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องในระดับรอง (เลือกได้มากกว่า 1 ด้าน) 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนษุย์   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
 

3.2 แผนระดับที่ 2  
 3.2.1 แผนการปฏิรูประดับประเทศ 11 ด้าน 
   5) แผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ เปา้หมายรวม.................................................................................. 
    เรื่องและประเด็นการปฏริูป..อุตสาหกรรมการศึกษา..เป้าหมายหรอืผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธ์ิ....1/2..... 
    ขั้นตอนการด าเนินงาน.....................1..............เป้าหมาย................1.1.1.................ขัน้ตอน.................................. 
 3.2.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 



   เป้าหมายรวม..............1................... 
   ยุทธศาสตร์ที่.......1..........เป้าหมาย..........1.1.2............แนวทางการพัฒนา........1.2.2........... 
  

 3.2.3 แผนความมั่นคงแห่งชาติ 
   แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ.............. เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์.....................กลยทุธ์..................... 

3.3 แผนระดับที่ 3 (หากระบุได้)  
    ตามมติ ครม.วันท่ี 4 ธันวาคม 2560 .................................................................. 

    3.4 ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 
   นโยบายการศึกษาและเรียนรู้ การท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 
 3.5 นโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) 
   นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ  
   แผนกลยุทธ์ดา้นการผลติบัณฑติ  กลยุทธ์ที่......3..... (หลัก) 
       3.6 นโยบายการบริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร (พ.ศ.2561-2565) โดย ศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา เงารังษี 

   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบณัฑิตใหม้ีคุณภาพ และสอดคล้องกับความต้องการของประเทศเพื่อสร้างขีดความสามารถใน
การแข่งขัน กลยุทธ์ที่......1.4......แนวทางการขบัเคลื่อนที่.........1.4.1.............ตัวช้ีวดัที่.............. 
3.7 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน  
      นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตร์ที่......4......กลยุทธ์ที่......3......... มาตรการที่.......2....... 

 3.8 อัตลักษณ์นิสิต 5 ก** (บังคับกรอก ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 กรณีที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์บัณฑติ) 
              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 ์
 ใฝ่เรียนรู้  
 ทัศนคติเชิงบวก 
 ผลงานนวัตกรรม 

  เก่งครองชีวิต  มีพฤติกรรมทีด่ีในการเรียน 
 มีพฤติกรรมทีด่ีในการใช้ชีวิต (ปลอดอบายมุข) 

  เก่งพิชิตปัญหา  มีความสามารถในการแก้ปญัหาส่วนตัว 
 มีความสามารถในการแก้ปญัหาการงาน 

 

 3.9 คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ  
ด้าน ตัวชี้วัด 

 ด้านคุณธรรม จริยธรรม  มีความซื่อสตัย์สจุริต 
 มีระเบยีบวินัย 
 ตรงต่อเวลา 



ด้าน ตัวชี้วัด 

 มีความเสยีสละและเห็นต่อประโยชน์ส่วนรวม 
 มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
 เคารพกฎเกณฑ์ ระเบียบขององค์กร/หน่วยงาน 
 มีความอดทนต่อสภาวะแวดลอ้ม 
 มีความขยันหมั่นเพียรในการเรียน 

 ด้านความรู ้  มีความรู้ในหลักวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงกับหน้าที่การงาน 
 มีความเข้าใจขั้นตอนและวิธีการในการปฏิบตัิงานในหน้าท่ี 
 มีความรู้ในระดับท่ีสามารถปฏิบัติงานให้บรรลุเปา้หมายอย่างมปีระสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
 มีความสามารถน าความรูม้าประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานอย่างสร้างสรรค์ 
 เป็นผู้แสวงหาความรู้เพิม่เตมิอย่างต่อเนื่อง 
 มีความเช่ียวชาญในสาขาวิชาชีพ 

 ด้านทักษะทางปัญญา  มีความสามารถในการรวบรวมข้อมูล แนวคิด และประเมินข้อมลูต่างๆ ได้ 
 มีความสามารถในการวเิคราะห์และแกไ้ขปัญหาในการปฏิบตัิงาน 
 กล้าแสดงความคิดเห็นอย่างเหมาะสม 
 มีความคิดริเริม่สร้างสรรคส์ิ่งใหม่ๆ  
 มีการวางแผนและสามารถปฏบิัติงานไดส้ าเร็จตามก าหนดเวลา  
 มีความสามารถน าเสนอข้อมลูและแนวคิดเพื่อใช้ในการตัดสินใจ 
 มีความมุ่งมั่นท างานให้ประสบความส าเร็จตามเปา้หมาย  
 มีความสามารถในการแก้ปญัหาส่วนตัว 
 มีทัศนคติเชิงบวกต่องานท่ีท า 

 ด้านทักษะความสมัพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

 มีความสามารถปรับตัวให้เข้ากับเพื่อนร่วมงาน 
 มีความสามารถในการติดต่อสือ่สารระหว่างบุคคล 
 มีความสามารถในการท างานเป็นทีม 
 มีความรับผิดชอบในงานท่ีได้รบัมอบหมาย 
 มีความสามารถในการแสดงภาวะความเป็นผู้น าในการท างาน 
 ยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ื่น 
 มีความสามารถในการประเมนิการท างานและปรับปรุงงานของตนเอง 
 มีความเข้าใจตนเองและผู้อื่น 

 ด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 มีทักษะในการวิเคราะห์และจดัการข้อมลูเชิงตัวเลข 
 มีความสามารถในการสื่อสารการใช้ภาษาไทย 
 มีความสามารถในการสื่อสารการใช้ภาษาอังกฤษ 
 มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศในการปฏิบัติงาน 

 

          3.10 การบริการวิชาการ 
              ไม่ม ี
4.  ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 4.1 ลักษณะการด าเนินงาน   โครงการ     การด าเนินงาน 

4.2 ภายใต้แผนงาน.................................................................................................................................. 



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

5.  ผู้รับผิดชอบ  
5.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ  หลักสูตรศลิปศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส  
   ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนษุยศาสตร์   
5.2 ผู้รับผิดชอบ อาจารย์ศรีสุดา   พุ่มชม  โทร. 2068 
5.3 ผู้ประสานงาน  นางสาวสิริกาญจน์ ยอดบรุ ี โทร 2054 
5.4 ผู้รายงานผล อาจารย์ศรีสุดา   พุ่มชม  โทร. 2068 

 6. หลักการและเหตุผล    
 วันชาติ คือวันที่ก าหนดเป็นวาระเฉลิมฉลองความเป็นชาติของประเทศหนึ่งๆ ส าหรับประเทศฝรั่งเศส วันที่ 14 กรกฎาคม
นับเป็นวันที่มีความส าคัญทางประวัติศาสตร์ เพราะเป็นวันที่คุก Bastille ซึ่งคุมขังนักโทษทางการเมืองในฝรั่งเศสถูกท าลายโดย
พลังประชาชน วันนี้จึงเปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของการสิ้นสุดการปกครองแบบราชาธิปไตยในประเทศฝรั่งเศส และเริ่มต้นศักราช
ของการปกครองแบบสาธารณรัฐเป็นครั้งแรก นับได้ว่าเป็นรากเหง้าทางประวัติศาสตร์ของการเปลี่ยนแปลงการปกครองอันน่า
จดจ า ทุกวันชาติฝรั่งเศส ประชาชนชาวฝรั่งเศสจะร่วมกันร าลึกถึงการก่อตั้งสาธารณรัฐดังกล่าว 
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาฝรั่งเศส) เล็งเห็นถึงความส าคัญของวันดังกล่าว จึงได้ก าหนดให้มีการ
จัดโครงการวันชาติฝรั่งเศสขึ้น เพื่อกระตุ้นให้นิสิตได้ท าความรู้จัก ค้นคว้าหาความรู้ ท าความเข้าใจประวัติศาสตร์ความเป็นมาของ
ประเทศฝรั่งเศสผู้เป็นเจ้าของภาษาที่นิสิตเรียนเป็นวิชาเอก นอกจากนี้ เพื่อเป็นการบูรณาการการเรียนการสอนกับการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม โดยก าหนดให้นิสิตน าความรู้ที่ได้จากการเรียนในรายวิชาอารยธรรมฝรั่งเศส 1 และ 2 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับการ
ปฏิวัติฝรั่งเศสมาบูรณาการกับการจัดโครงการดังกล่าว  
7. วัตถุประสงค ์ 

1. เพื่อบูรณาการการเรียนการสอนกับการท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม  
2. เพื่อให้นิสิตไดศ้ึกษาหาความรู้เกี่ยวกับประวัติ ความเป็นมา และความส าคญัของวันชาติฝรั่งเศส 

  3. เพื่อให้นิสิตได้จัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับวันชาติฝรั่งเศส 
8.  เป้าหมายของโครงการ  
    8.1. เป้าหมายการด าเนินงาน 

เชิงผลผลิต(Output) 1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติ ความเป็นมา และความส าคัญ
ของวันชาติฝรั่งเศส 
2. บูรณาการการเรียนการสอนกับการท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม 

เชิงผลลัพธ์(Outcome) 1. นิสิตสามารถน าความรู้มาใช้กับการเรยีนได้ 
 

     8.2 กลุ่มเป้าหมาย (รายกิจกรรม) 
เป้าหมาย จ านวน หน่วยนับ 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 80 คน 
บุคลากรสายวิชาการ   5 คน 
นิสิตระดับปริญญาตร ี 75 คน 

 

    8.3. กิจกรรม/เนื้อหาท่ี/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนนิการ (รายกิจกรรม) 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (บาท) 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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. จัดประชุมมอบหมายการ
ด าเนินงาน 

             



กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (บาท) 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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 าเนินโครงการ 

 
 

2,000 
         

 
 

2,000 
  

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. สรุปผลการด าเนินโครงการ 
และจัดท ารายงานส่งผลประเมิน
ต่อคณะฯ 

             

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน 
(A)  
1. น าผลการประเมินมาพัฒนา 
แก้ไขปัญหา และน าไปปรับใช้ใน
การปฏิบัติงานในครั้งต่อๆไป 

             

รวม  2,000 - - - 2,000 
 

9. งบประมาณด าเนินการ 
    9.1  แหล่งงบประมาณ 

 งบประมาณรายได้คณะ จ านวน 2,000 บาท  
กองทุนท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม แผนงานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม  งานท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ภาควิชาภาษา
ตะวันตก หมวดเงินอุดหนุน โครงการสนับสนุนด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม โครงการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม โครงการวัน
ชาติฝรั่งเศส (Nu-มน-05-089) 
    9.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 

1. ค่าวัสดุโครงการ    1,000 บาท 
2. ค่าอาหาร/อาหารว่างพร้อมเครือ่งดื่ม       1,000 บาท 
   รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น          2,000 บาท 

 หมายเหตุ ขอถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ 
10. วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 

ล าดับ รายการ กิจกรรมคร้ังที่ 1 
10.1. วัน เวลา ในการจัดกิจกรรม เดือนกรกฎาคม 2562 
10.2 สถานท่ีจัดกิจกรรม คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลยันเรศวร 

     

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

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมที่ 4 
 ปริมาณ - ปริมาณจ านวนผู้เข้าร่วมไม่ต่ ากวา่ ร้อยละ 80 ของ

จ านวนที่ตั้งไว ้
   

 คุณภาพ - ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ไดร้ับความรู้เกี่ยวกับประวัติ 
ความเป็นมา และความส าคญัของวันชาติฝรั่งเศส
เพิ่มขึ้นในระดับดี มีค่าเฉลี่ยมากกว่า 3.51 
- ผู้เข้าร่วมโครงการฯ สามารถน าความรู้ที่ได้รับไป
ประยุกต์ใช้ในการเรียนได้ ในระดบัดี มีค่าเฉลี่ย
มากกว่า 3.51 

   

 เวลา - มีการด าเนินงานตามกรอบระยะเวลาที่ตั้งไว ้    



12. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน  
 สกอ.    ตัวช้ีวัดที ่2.4   สงป.   ตัวช้ีวัดที่.................  EdPEx หมวดที่........ 
 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.................  สมศ.   ตัวช้ีวัดที ่.................  

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
1. ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้เกี่ยวกับประวัติ ความเป็นมา และความส าคัญของวันชาติฝรั่งเศส 
2. ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการเรียน 
3. ผู้เข้าร่วมโครงการตระหนักถึงความส าคัญของวันชาติฝรั่งเศส 

 
 



 
 

 

โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์ 

 
1. รหัสโครงการ  NU-มน-06-090 ชื่อโครงการ (ระดับ 2)  โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ชื่อโครงการ (ระดับ 3)  โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 
2.  ความสอดคล้องกับพันธกิจ 
     การผลติบัณฑติ (รอง)        การวิจัย 
     การบริการวิชาการแก่สังคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
      การบริหารจัดการ(ในกรณีโครงการดังกลา่วไมส่อดคล้องกับพันธกิจ 1-4) (หลัก) 
3.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ 

3.1 แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ 
 3.1.1 ความสอดคล้องกับเป้าหมายรวมของยุทธศาสตร์ชาติ 
   ประเทศชาติมีความมั่นคง ประชาชนมีความสุข 
   มีการยกระดับศักยภาพในหลากหลายมิตเิพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง 
   มีการพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ 
   มีการสรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
   มีการสรา้งการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   มีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม 
 

 3.1.2 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องโดยตรง (เลือกได้เพียง 1 ด้าน) 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพมนุษย์   
   เป้าหมาย.......3.1.2......ประเด็น......3.2.....ประเด็นการด าเนินการที่ส าคัญ......3.2.2.3....... 
 

 3.1.3 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องในระดับรอง (เลือกได้มากกว่า 1 ด้าน) 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนษุย์   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 

3.2 แผนระดับที่ 2  
 3.2.1 แผนการปฏิรูประดับประเทศ 11 ด้าน 
   2) แผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน เป้าหมายรวม.................................................... 
    ประเด็นการปฏริูป..............3...........เป้าหมายประเด็นการปฏิรูป............3.................กลยุทธ์..........4............... 
    แผนงานท่ี..............1............เป้าหมายแผนงาน...........1..........กิจกรรม.........2.......เป้าหมายกิจกรรม.....1........ 
 3.2.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 



 
 

 

   เป้าหมายรวม............6..................... 
   ยุทธศาสตร์ที่.........6........เป้าหมาย..........6.1.2............แนวทางการพัฒนา.........6.2.1.4........... 
 3.2.3 แผนความมั่นคงแห่งชาติ 
   แผนระดับชาติว่าด้วยความมัน่คงแห่งชาติ........4...... เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์..........4.1.........กลยุทธ์........4.2.2............. 

 

3.3 แผนระดับที่ 3 (หากระบุได้)  
    ตามมติ ครม.วันท่ี 4 ธันวาคม 2560 .................................................................. 

    3.4 ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 
   นโยบายการศึกษาและเรียนรู้ การท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 
 3.5 นโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) 
    นโยบายที่ 5 ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและปรับปรุงระบบการบริหารจดัการมหาวิทยาลัย ให้มีประสิทธิภาพ 
     แผนกลยุทธ์ดา้นบริหารจัดการ กลยุทธ์ที่......2......(หลัก) 
 3.6 นโยบายการบริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร (พ.ศ.2561-2565) โดย ศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา เงารังษี 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบรหิารจดัการเชิงบูรณาการเพื่อความเข้มแข็งและยั่งยืน 
  กลยุทธ์ที่......5.1......แนวทางการขบัเคลื่อน..........5.1.1............ตัวช้ีวัดที่............. 

 3.7 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน (ถ้ามี) 
  นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตร์ที่........6.........กลยุทธ์ที่..............1.............มาตรการที่...........2......... 

      3.8 อัตลักษณ์นิสิต 5 ก** (บังคับกรอก ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 กรณีที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์บัณฑิต) 
         ไม่มี 
      3.9 คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ  
         ไม่มี            

3.10 บริการวิชาการ (กรณีโครงการที่ด าเนินงานตามพันธกิจที่ 3 ด้านบริการวิชาการ) ** 
         ไม่มี 
4.  ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 4.1 ลักษณะการด าเนินงาน   โครงการ     การด าเนินงาน 

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

5.  ผู้รับผิดชอบ  
 5.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ   ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร ์

5.2 ผู้รับผิดชอบ     ผศ.ดร.ทศพล สรุนัคครินทร ์    โทร  2024 
5.3 ผู้ประสานงาน   นางสาวจิรัชยา  เปรญิกุล  โทร  2048 
5.4 ผู้รายงานผล     ผศ.ดร.ทศพล สรุนัคครินทร ์    โทร  2024 

6. หลักการและเหตุผล 
การประกันคุณภาพการศึกษาตามเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 

หมายถึง การพัฒนาคุณภาพของการบริหารจัดการและด าเนินกิจกรรมตามภารกิจของสถานศึกษาทุกระดับ เพื่อพัฒนาคุณภาพของ
ผู้เรียนอย่างต่อเนื่องและสร้างความมั่นใจให้ผู้รับบริการทางการศึกษา สถานศึกษาทุกแห่งจะต้องจัด ให้มีระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษา โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง มีการจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็น
รายงานการประเมินคุณภาพภายในเสนอต่อสภาสถาบัน หน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาและเปิดเผยต่อ
สาธารณชน เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษาได้มี

หน้าที่ 348 



 
 

 

การปรับปรุงมาอย่างต่อเนื่อง ตามระบบการพัฒนาของสถาบันการศึกษา ตามความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี สภาพสังคม 
เศรษฐกิจ ความรู้ และทักษะในอนาคตที่ตลาดแรงงานต้องการ และพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน 

และในปี พ.ศ.2557 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ปรับเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยแบ่ง 3 ระดับ 
ได้แก่ ระดับหลักสูตร ระดับคณะ/วิทยาลัย และระดับสถาบัน และในการประเมินระดับสถาบันมี รวมถึงการจัดท ารายงานการ
ประเมินตนเอง เพื่อให้คณะกรรมการตรวจประเมินสามารถประเมินฯ ผ่านระบบฐานข้ อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา (CHE QA Online) ได้อย่างมีประสิทธิภาพและอยู่ในมาตรฐานเดียวกัน”   

คณะมนุษยศาสตร์ ตระหนักถึงความส าคัญและความจ าเป็นในการประกันคุณภาพการศึกษา จึงได้จัดให้มีโครงการประเมิน
คุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2561 เพื่อเป็นการตรวจสอบและประเมินการด าเนินงานของหลักสูตรที่คณะฯ         
เปิดการเรียนการสอน ในรอบปีการศึกษา 2561 ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.
2560 
7. วัตถุประสงค ์

1. เพื่อตรวจสอบและประเมินการด าเนินงานของหลักสตูรทั้งระดับปริญญาตรี โท และเอกของแตล่ะภาควิชาและคณะเปิดสอน
ในปีการศึกษา 2561 ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557   
8.  เป้าหมายของโครงการ 
     8.1 เป้าหมายการด าเนินงาน 
เชิงผลผลิต(Output) 1. ภาควิชาฯ มรีายงานผลการบรกิารจัดการของคณะตามเกณฑ์การประกันคณุภาพการศึกษา 
เชิงผลลัพธ์(Outcome) 1. ภาควิชาฯ มีผลประเมินผ่านตามเกณฑ์การประกันคณุภาพการศกึษา 

 

     8.2. กลุม่เป้าหมาย (รายกิจกรรม) 
เป้าหมาย จ านวน หน่วยนับ 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 26 คน 
บุคลากรสายวิชาการ 10 คน 
นิสิต 10 คน 
คณะกรรมการประเมิน 6 คน 

 

8.3 กิจกรรม/เนื้อหาท่ี/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนินการ (รายกิจกรรม) 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (บาท) 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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. จัดประชมุมอบหมายการด าเนนิงาน 

                          

ขั้นด าเนินการ (D) 
1. ขออนุมตัิด าเนินโครงการ 
2. ด าเนนิโครงการ 

 
 

17,100 

 
 
 

       
 
 
 

 
 

17,100 
  

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. สรุปผลการด าเนินโครงการ และ
จัดท ารายงานส่งผลประเมนิตอ่คณะฯ 

             

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)  
1. น าผลการประเมนิมาพัฒนา แก้ไข
ปัญหา และน าไปปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานในครั้งตอ่ๆไป 

             

รวม 17,100 - - - 17,100 
  

9. งบประมาณด าเนินการ  
    9.1 แหล่งงบประมาณ 
       งบประมาณรายได้คณะ จ านวน 17,100 บาท  



 
 

 

กองทุนเพื่อการศึกษา  แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา  งานสนับสนุนการจัดการศึกษา  ภาควิชาภาษาอังกฤษ  หมวดเงินอุดหนุน  โครงการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร (NU-มน-06-090) 
     9.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 

1. ค่าตอบแทนผู้ประเมิน              12,000 บาท 
2. ค่าอาหารกลางวัน                   2,000 บาท 
3 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม      2,000 บาท 
4. ค่าวัสดุโครงการ                  700 บาท 
5. ค่าถ่ายเอกสาร       400    บาท      

รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น                     17,100    บาท 
หมายเหตุ  ทุกรายการถัวเฉลีย่ 

10. วัน เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 
ล าดั
บ 

รายการ กิจกรรม 

10.1. วัน เวลา ในการจัดกิจกรรม เดือนมิถุนายน- กรกฎาคม 2562 
10.2 สถานท่ีจัดกิจกรรม คณะมนุษยศาสตร์ 

 

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

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมที่ 4 
 ปริมาณ - มีการประเมินตรวจสอบหลักสูตร    
 คุณภาพ - หลักสูตรมผีลประเมินผ่านในองค์ประกอบท่ี 1 

และผลประเมินเฉลีย่ทุกองค์ประกอบ 3.01 ข้ึนไป 
   

 

12. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 สกอ.    ตัวช้ีวัดที ่5.1   สงป.   ตัวช้ีวัดที่.................  EdPEx หมวดที่........ 
 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.................  สมศ.   ตัวช้ีวัดที่................  

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. หลักสูตรมีรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2561 ที่มีความสมบูรณ์และถูกต้อง     
2. หลักสูตร/ภาควิชาและคณะสามารถน าผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาการท างานให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
3. มีผลประเมินเผยแพร่สู่สาธารณชน 

 

 

 

  



 
 

 

โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์ 

 

1. รหัสโครงการ  NU-มน-06-091   ชื่อโครงการ (ระดับ 2)  โครงการบริการวิชาการ 
ชื่อโครงการ (ระดับ 3)   โครงการ English Camp 

2.  ความสอดคล้องกับพันธกิจ 
      การผลิตบณัฑติ (รอง)         การวิจัย  
      การบริการวิชาการแก่สังคม (หลัก)      การท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม 
     การบริหารจัดการ(ในกรณโีครงการดังกล่าวไม่สอดคล้องกับพันธกิจ 1-4)   
3.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ 

3.1 แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ 
 3.1.1 ความสอดคล้องกับเป้าหมายรวมของยุทธศาสตร์ชาติ 
   ประเทศชาติมีความมั่นคง ประชาชนมีความสุข 
   มีการยกระดับศักยภาพในหลากหลายมิตเิพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง 
    มีการพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ 
   มีการสรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
   มีการสรา้งการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   มีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม 
 

 3.1.2 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องโดยตรง (เลือกได้เพียง 1 ด้าน) 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพมนุษย์   
   เป้าหมาย.....3........ประเด็น......3.2.6.....ประเด็นการด าเนินการที่ส าคัญ............. 
 

 3.1.3 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องในระดับรอง (เลือกได้มากกว่า 1 ด้าน) 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
 

  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนษุย์   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
 

3.2 แผนระดับที่ 2  
 3.2.1 แผนการปฏิรูประดับประเทศ 11 ด้าน 
   9) แผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม เป้าหมายรวม...................3..................................................................... 
    เรื่องและประเด็นการปฏริูป..........4............เป้าหมาย................1........................กิจกรรม.........1...................... 
    เป้าหมาย.........มีกลไกบรูณาการ..........วิธีการ........1.4........ขัน้ตอน............กลไกและการปรับปรุงกลไก.......... 
  



 
 

 

 3.2.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
   เป้าหมายรวม...........1...................... 
   ยุทธศาสตร์ที่........1.........เป้าหมาย...........1.1.2...........แนวทางการพัฒนา.........1.2.7.3........... 
  

 3.2.3 แผนความมั่นคงแห่งชาติ 
   แผนระดับชาติว่าด้วยความมัน่คงแห่งชาติ.......1....... เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์.........1.1.1............กลยุทธ์.....1.2.3............. 

 

3.3 แผนระดับที่ 3 (หากระบุได้)  
    ตามมติ ครม.วันท่ี 4 ธันวาคม 2560 .................................................................. 

 

    3.4 ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 
   นโยบายการศึกษาและเรียนรู้ การท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 
 3.5 นโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) 
   นโยบายที่ 3 ส่งเสรมิการใหบ้ริการทางวิชาการแก่สังคมให้กว้างขวางและทั่วถึง  
     แผนกลยุทธ์ดา้นการบริการวิชาการ กลยุทธ์ที่.......1.....หลัก.........รอง........... 
     แผนกลยุทธ์ดา้นการบริการสุขภาพ กลยุทธ์ที่ ............หลัก.........รอง........... 
    3.6 นโยบายการบริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร (พ.ศ.2561-2565) โดย ศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา เงารังษี 
          นโยบายที่ 3 ส่งเสริมการให้บริการทางวิชาการแกส่ังคมให้กว้างขวางและทั่วถึง  
     แผนกลยุทธ์ดา้นการบริการวิชาการ กลยุทธ์ที่......1/2...... 
     แผนกลยุทธ์ดา้นการบริการสุขภาพ กลยุทธ์ที่ ............ 
    3.7 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน  
 นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่.......3......กลยุทธ์ท่ี.......2....... มาตรการที.่......2......... 

    3.8 อัตลักษณ์นิสิต 5 ก** (บงัคับกรอก ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 กรณีที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์บัณฑิต) 
         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 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

    3.9 คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
         ไม่มี 
    3.10 การบูรณาการโครงการบริการวิชาการแก่สังคม เข้ากับการเรียนการสอนและการวิจัย  

  จ านวนรายวิชา/หลักสูตรที่มกีารบูรณาการ 3 วิชา ระบุรายชื่อวิชา 205131 Basic Oral skills, 205111 Basic 
Reading, 205121 Basic Writing 

  จ านวนหน่วยงานหรือชุมชนที่น าผลการด าเนินงานไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 1 หน่วยงานหรือชุมชน ซึ่งได้แก่โรงเรียน
หรือหน่วยงานราชการทีเ่ข้าร่วมโครงการ English Camp (จะระบช่ืุอในภายหลังเมื่อได้รับการตอบรบัการเข้าร่วมโครงการเป็นท่ี
เรียบร้อย) 
    3.11 บริการวิชาการ (กรณีโครงการที่ด าเนินงานตามพันธกจิที่ 3 ด้านบริการวิชาการ) ** 

 3.11.1 เป้าหมายตัวช้ีวัด  
เป้าหมายตัวบ่งชี้ เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เชิงเวลา เชิงต้นทุน 

ผลลัพธ์ มีผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 ของเป้าหมายที่ตั้งไว ้
 

1. ผู้เข้าร่วมโครงการไดร้ับความรู้
เพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า 3.51  
2. ผู้เข้าร่วมมีความพึงพอใจจาก 
การเข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80  

  

ผลผลติ จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
เป้าหมายทีต่ั้งไว ้

1. ความรู้ที่ไดร้ับจากการเข้าร่วม
โครงการเพิม่ขึ้น ไม่น้อยกว่า 3.51 
2. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ ไม่น้อยกว่า 3.51  

  

3.11.2 การบูรณาการโครงการบริการวิชาการแก่สังคม เข้ากับการเรียนการสอนและการวิจัย 
 ร้อยละความพึงพอใจจากผลกระทบและความคุม้ค่าของการด าเนินโครงการ ............................................. 

       3.11.3 การติดตามผลการประเมินผลส าเร็จและการบูรณาการทางบริการวิชาการ 
 น าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารของคณะ เพื่อวางแผนปรับปรุงการบูรณาการด้านการบริการวิชาการแก่สังคม   

4.  ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
4.1 ลักษณะการด าเนินงาน   โครงการ     การด าเนินงาน 
4.2 ภายใต้แผนงาน............................................................................................................................................. 
4.3 ลักษณะโครงการ     โครงการที่ใช้งบประมาณ   โครงการทีไ่ม่ใช้งบประมาณ 
4.4 วิธีการด าเนินงาน   ด าเนินการเอง     จัดจ้าง 
4.5 รหัส GFMIS ของโครงการ(ถ้ามี) – ไมม่ี - 

5. แผนการน าไปใช้ประโยชน์  
1. หน่วยงานราชการหรือโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการบริการวิชาการสามารถน าสื่อการสอนทักษะภาษาอังกฤษที่นิสิตท าขึ้นใน

โครงการไปใช้ในพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษผู้เรียนได้ต่อไป 
     2. หน่วยงานราชการโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการบริการวิชาการสามารถน ารูปแบบการสอนและกจิกรรมการสอนทักษะ
ภาษาอังกฤษไปปรับและประยุกตใ์ห้เหมาะสมกับการเรยีนทักษะภาษาอังกฤษได้ต่อไป 

6.  ผู้รับผิดชอบ  
 6.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ   ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร ์

6.2 ผู้รับผิดชอบ     ผศ.ดร.ทศพล สรุนัคครินทร ์    โทร  2024 
6.3 ผู้ประสานงาน   นางสาวจิรัชยา  เปรญิกุล  โทร  2048 
6.4 ผู้รายงานผล     ผศ.ดร.ทศพล สรุนัคครินทร ์    โทร  2024 

 



 
 

 

 
 7. หลักการและเหตุผล 

การบริการทางวิชาการแก่สังคมเป็นหนึ่งในภารกิจหลักของภาควิชาภาษาอังกฤษ ซึ่งได้ให้บริการในรูปแบบต่าง ๆ ตามความถนัด
และความเช่ียวชาญ ในปีนี้ภาควิชาภาษาอังกฤษ ประสงค์จะให้นิสิตเอกภาษาอังกฤษ จัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษกับ
ชุมชน โดยมีนิสิตและอาจารย์จัดกิจกรรม English Camp และท ากิจกรรมร่วมกับนักเรียนในพ้ืนท่ี เพื่อเป็นการเพิ่มพูนทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษของนิสิต ท าให้นิสิตเห็นความส าคัญต่อการมีจิตแห่งการให้บริการ เป็นการน าความรู้ด้านทักษะภาษาอังกฤษในช้ันเรียน
มาใช้ให้เกิดประโยชน์กับชุมชนและท้องถิ่น รวมทั้งเป็นการบูรณาการวิชาเอกภาษาอังกฤษ กับการบริการวิชาการแก่สังคม  
8. วัตถุประสงค ์

1. เพื่อเผยแพร่ความรู้ดา้นทักษะภาษาอังกฤษและบริการวิชาการให้แก่ชุมชนและท้องถิ่น 
2. เพื่อน าความรู้ที่ได้จากการเรียนการสอนไปปรับและประยุกต์ใช้ใหเ้กิดประโยชน์กับชุมชมและท้องถิ่น และสามารถน าผลการ

ประเมินการจดักิจกรรมไปปรับปรงุงานด้านบริการวิชาการกับการเรยีนการสอน  
9.  เป้าหมายของโครงการ 
     9.1. เป้าหมายการด าเนินงาน 

เชิงผลผลิต(Output) 1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ด้านทักษะภาษาอังกฤษ 
2. บูรณาการการบริการวิชาการกบัการเรยีนการสอน ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชมและ
ท้องถิ่น 

เชิงผลลัพธ์(Outcome) 1. ชุมชมและท้องถิ่นได้ประโยชน์จากการเผยแพร่ความรูด้้านภาษาอังกฤษ 
 

     9.2 กลุ่มเป้าหมาย (รายกิจกรรม) 
เป้าหมาย จ านวน หน่วยนับ 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 80 คน 
นิสิต ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ ช้ันปีท่ี 4 150 คน 
บุคลากรสายวิชาการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตร ี 10 คน 

 

     9.3. กิจกรรม/เนื้อหาท่ี/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนนิการ (รายกิจกรรม) 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (บาท) 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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. จัดประชุมมอบหมายการ
ด าเนินงาน 

             

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

 
 

15,000 
   

 
 

15,000 
     

 
 
 

  

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. สรุปผลการด าเนินโครงการ และ
จัดท ารายงานส่งผลประเมินต่อคณะฯ 

             

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)  
1. น าผลการประเมินมาพัฒนา แก้ไข
ปัญหา และน าไปปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานในครั้งต่อๆไป 

             

รวม  15,000 - 15,000 - - 
 

10. งบประมาณด าเนินการ 



 
 

 

   10.1  แหล่งงบประมาณ 
       งบประมาณรายได้คณะ จ านวน 15,000 บาท  
กองทุนบริการวิชาการ แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม งานบริการวิชาการแก่ชุมชน ภาควิชาภาษาอังกฤษ หมวดเงินอุดหนุน โครงการ
บริการวิชาการแก่สังคม โครงการบริการวิชาการ โครงการ English Camp (NU-มน-06-091)  
     10.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 

1.  ค่าเช่าเหมารถพร้อมน้ ามันเชื้อเพลิง 10,000  บาท  
2.  ค่าอาหาร                                 2,000   บาท 
3.  ค่าอาหารว่าง                           1,000   บาท 
4.  ค่าวัสดุโครงการ                         1,000    บาท 
5.  ค่าถ่ายเอกสาร                          1,000    บาท 

   รวมท้ังสิ้น             15,000   บาท   
หมายเหตุ  ขอถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ  

11. วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 
ล าดับ รายการ กิจกรรมคร้ังที่ 1 
10.1. วัน เวลา ในการจัดกิจกรรม เดือนมกราคม 2562 
10.2 สถานท่ีจัดกิจกรรม โรงเรียนหรือหน่วยราชการที่อยู่ในพื้นที่บริการของมหาวิทยาลยันเรศวร 

 

12. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPIs) 
ประเภท ตัวชี้วัดความส าเร็จ (KPI) 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมที่ 4 
 ปริมาณ -  จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมดไมต่่ ากว่าร้อยละ 

70 ของจ านวนเต็มที่ตั้งไว้ 
   

 คุณภาพ - จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจใน
โครงการในภาพรวมโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับด ี

   

 เวลา - โครงการด าเนินการเสร็จสิ้นภายในกรอบเวลาที่
ก าหนด 

   

 ต้นทุน - โครงการมีการเบิกจ่ายไม่เกินงบประมาณที่ตั้งไว ้    
 

13. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 สกอ.    ตัวช้ีวัดที ่3.2   สงป.   ตัวช้ีวัดที่.................  EdPEx หมวดที่........ 
 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.................  สมศ.   ตัวช้ีวัดที่................  

14. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1.  นิสิตตระหนักถึงบทบาทส าคัญของการบริการวิชาการสู่สังคมและชุมชม 
2.  ภาควิชาฯ สามารถบูรณาการการบริการวิชาการสูส่ังคมและชุมชมกับการเรยีนการสอน 

  



 
 

 

โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์ 

 

1. รหัสโครงการ  Nu-มน-06-092 ชื่อโครงการ (ระดับ 2)  โครงการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ชื่อโครงการ (ระดับ 3)  โครงการไหว้ครูของคณะมนุษยศาสตร์ 

2.  ความสอดคล้องกับพันธกิจ 
      การผลิตบณัฑติ (รอง)        การวิจัย  
     การบริการวิชาการแก่สังคม  การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม (หลัก) 
     การบริหารจัดการ(ในกรณีโครงการดังกลา่วไมส่อดคล้องกับพันธกิจ 1-4)  
3.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ 

3.1 แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ 
 3.1.1 ความสอดคล้องกับเป้าหมายรวมของยุทธศาสตร์ชาติ 
   ประเทศชาติมีความมั่นคง ประชาชนมีความสุข 
   มีการยกระดับศักยภาพในหลากหลายมิตเิพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง 
   มีการพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ 
   มีการสรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
   มีการสรา้งการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   มีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม 
 

 3.1.2 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องโดยตรง (เลือกได้เพียง 1 ด้าน) 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์   
   เป้าหมาย.......3.1.1.....ประเด็น......3.2.1.....ประเด็นการด าเนินการที่ส าคัญ............. 
 

 3.1.3 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องในระดับรอง (เลือกได้มากกว่า 1 ด้าน) 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนษุย์   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
 

3.2 แผนระดับที่ 2  
 3.2.1 แผนการปฏิรูประดับประเทศ 11 ด้าน 
   9) แผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม เป้าหมายรวม.................3....................................................................... 
    เรื่องและประเด็นการปฏริูป.........4.............เป้าหมาย...................1.....................กิจกรรม........1....................... 
    เป้าหมาย..........มีกลไกบรูณาการ.........วิธีการ........1.4..........ขั้นตอน................กลไกและการปรับปรุงกลไก...................... 
  

 3.2.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 



 
 

 

   เป้าหมายรวม...........1...................... 
   ยุทธศาสตร์ที่........1.........เป้าหมาย...........1.1.5...........แนวทางการพัฒนา........1.2.1............ 
  

 3.2.3 แผนความมั่นคงแห่งชาติ 
   แผนระดับชาติว่าด้วยความมัน่คงแห่งชาติ.....1..... เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์.......1.1.1........กลยุทธ์......1.2.5...... 

 

3.3 แผนระดับที่ 3 (หากระบุได้)  
    ตามมติ ครม.วันท่ี 4 ธันวาคม 2560 .................................................................. 

 

    3.4 ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 
   นโยบายการศึกษาและเรียนรู้ การท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 
 3.5 นโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) 
   นโยบายที่ 4 ส่งเสรมิการด าเนินงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม ให้กว้างขวาง แพร่หลาย และยั่งยืน   
     แผนกลยุทธ์ดา้นท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม กลยุทธ์ที่......2.....(หลัก) 
 3.6 นโยบายการบริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร (พ.ศ.2561-2565) โดย ศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา เงารังษี 
   ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสรมิการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม เพื่ออนุรักษ์ สืบสานและเชื่อมโยงกับประเพณีของท้องถิ่น 
  กลยุทธ์ที่.......4.2.....แนวทางการขบัเคลื่อน..........4.2.2............ตัวช้ีวดัที่.............. 

 3.7 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน (ถ้ามี) 
 นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่.......4......กลยุทธ์ที่......3......... มาตรการที.่......2...... 

       3.8 อัตลักษณ์นิสิต 5 ก** (บังคับกรอก ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 กรณีที่สอดคล้องกับอัตลักษณบ์ัณฑิต) 
         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 
     มีพฤติกรรมที่ดีในการใช้ชีวิต (ปลอดอบายมุข) 

 เก่งพิชิตปัญหา  มีความสามารถในการแก้ปญัหาส่วนตัว 
 มีความสามารถในการแก้ปญัหาการงาน 

 

       3.9 คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
         มี              

ด้าน ตัวชี้วัด 
 ด้านคุณธรรม จริยธรรม  มีความซื่อสตัย์สจุริต 

 มีระเบยีบวินัย 
 ตรงต่อเวลา 



 
 

 

ด้าน ตัวชี้วัด 
 มีความเสยีสละและเห็นต่อประโยชน์ส่วนรวม 
 มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
 เคารพกฎเกณฑ์ ระเบียบขององค์กร/หน่วยงาน 
 มีความอดทนต่อสภาวะแวดลอ้ม 
 มีความขยันหมั่นเพียรในการเรียน 

 ด้านความรู ้  มีความรู้ในหลักวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงกับหน้าที่การงาน 
 มีความเข้าใจขั้นตอนและวิธีการในการปฏิบตัิงานในหน้าท่ี 
 มีความรู้ในระดับท่ีสามารถปฏิบัติงานให้บรรลุเปา้หมายอย่างมปีระสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผล 
 มีความสามารถน าความรูม้าประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานอย่างสร้างสรรค์ 
 เป็นผู้แสวงหาความรูเ้พิ่มเตมิอย่างต่อเนื่อง 
 มีความเช่ียวชาญในสาขาวิชาชีพ 

 ด้านทักษะทางปัญญา  มีความสามารถในการรวบรวมข้อมูล แนวคิด และประเมินข้อมลูต่างๆ ได้ 
 มีความสามารถในการวเิคราะห์และแกไ้ขปัญหาในการปฏิบตัิงาน 
 กล้าแสดงความคิดเห็นอย่างเหมาะสม 
 มีความคิดริเริม่สร้างสรรคส์ิ่งใหม่ๆ  
 มีการวางแผนและสามารถปฏบิัติงานไดส้ าเร็จตามก าหนดเวลา 
 มีความสามารถน าเสนอข้อมลูและแนวคิดเพื่อใช้ในการตัดสินใจ 
 มีความมุ่งมั่นท างานให้ประสบความส าเร็จตามเปา้หมาย 
 มีความสามารถในการแก้ปญัหาส่วนตัว 
 มีทัศนคติเชิงบวกต่องานท่ีท า 

 ด้านทักษะความสมัพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

 มีความสามารถปรับตัวให้เข้ากับเพื่อนร่วมงาน 
 มีความสามารถในการติดต่อสือ่สารระหว่างบุคคล 
 มีความสามารถในการท างานเป็นทีม 
 มีความรับผิดชอบในงานท่ีได้รบัมอบหมาย 
 มีความสามารถในการแสดงภาวะความเป็นผู้น าในการท างาน 
 ยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ื่น 
 มีความสามารถในการประเมนิการท างานและปรับปรุงงานของตนเอง 
 มีความเข้าใจตนเองและผู้อื่น 

 ด้านทักษะการวิเคราะหเ์ชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 มีทักษะในการวิเคราะห์และจดัการข้อมลูเชิงตัวเลข 
 มีความสามารถในการสื่อสารการใช้ภาษาไทย 
 มีความสามารถในการสื่อสารการใช้ภาษาอังกฤษ 
 มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศในการปฏิบัติงาน 

 

       3.10 การบริการวิชาการ 
              ไม่ม ี
4.  ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 4.1 ลักษณะการด าเนินงาน   โครงการ     การด าเนินงาน 

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

5.  ผู้รับผิดชอบ  
 5.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ   ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร ์



 
 

 

5.2 ผู้รับผิดชอบ     ผศ.ดร.ทศพล สรุนัคครินทร ์    โทร  2024 
5.3 ผู้ประสานงาน   นางสาวจิรัชยา  เปรญิกุล  โทร  2048 
5.4 ผู้รายงานผล     ผศ.ดร.ทศพล สรุนัคครินทร ์    โทร  2024 

 6. หลักการและเหตุผล 
พิธีไหว้ครูเป็นพิธีหนึ่งที่ศิษย์ทั้งหลายพึงกระท า และถือว่าเป็นพิธีที่ส าคัญยิ่งของการเริ่มการศึกษา ซึ่งถือปฏิบัติกันมาแต่ครั้ง

โบราณกาล และเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ศิษย์ในการเรียน การไหว้ครูนั้นได้จัดให้มีขึ้นเพื่อสื่อถึงการที่ศิษย์มีความเคารพในพระคุณ
ของครูอาจารย์ และถือเป็นโอกาสอันดีที่ศิษย์จะได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้ซึ่งได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ แขนงต่างๆ ทั้ง
ยังให้ค าแนะน า ตักเตือน และอบรมสั่งสอน เพื่อให้ศิษย์เป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติ และใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับคนอ่ืนในสังคมอย่างมี
ความสุข อีกทั้งพิธีไหว้ครูเป็นโอกาสอันดีที่นิสิตทุกช้ันปีมาพบปะรวมตัวกันในต้นปีการศึกษา ถือเป็นเรื่องส าคัญที่ต้องการย้ า นิสิต 
เพื่อจะได้ปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง 

ดังนั้น ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์ จึงได้จัดโครงการน านิสิตเข้าร่วมโครงการไหว้ครูของคณะมนุษยศาสตร์ขึ้นเพื่อให้
นิสิตได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่ออาจารย์ และเป็นการส่งเสริม สืบสานประเพณีการไหว้ครูให้ด ารงสืบไป 
7. วัตถุประสงค ์

1. เพื่อให้นิสิตระลึกถึงพระคณุอาจารย์   
2. เพื่อให้นิสิตแสดงออกถึงความเคารพและความกตญัญูกตเวทีต่อครูอาจารย์    
3. เพื่อให้นิสิตตระหนักถึงหน้าท่ีในการศึกษาเล่าเรยีน   
4. เพื่อสืบสานประเพณีการไหว้ครใูห้ด ารงสืบไป    
5. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนิสิตกับอาจารย์และนิสติด้วยกัน 

8.  เป้าหมายของโครงการ 
    8.1. เป้าหมายการด าเนินงาน 

เชิงผลผลิต(Output) 1. นิสิตได้ระลึกถึงพระคณุครูและแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อคณาจารย์ 
เชิงผลลัพธ์(Outcome) 1. นิสิตอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีไว ้

 

     8.2 กลุ่มเป้าหมาย (รายกิจกรรม) 
เป้าหมาย จ านวน หน่วยนับ 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 65 คน 
นิสิต ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ ช้ันปีท่ี 1-4 60 คน 
คณาจารย์ภาควิชาภาษาอังกฤษ 5 คน 

 

    8.3. กิจกรรม/เนื้อหาท่ี/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนนิการ (รายกิจกรรม) 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (บาท) 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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. จัดประชุมมอบหมายการ
ด าเนินงาน 

             

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

 
 
0 

        
 
 
0 

   

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. สรุปผลการด าเนินโครงการ และ
จัดท ารายงานส่งผลประเมินต่อคณะฯ 

             

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)               



 
 

 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (บาท) 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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. น าผลการประเมินมาพัฒนา แก้ไข
ปัญหา และน าไปปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานในครั้งต่อๆไป 

รวม  5,000  - 0 - 
 

8. งบประมาณด าเนินการ  
      - ไม่ใช้งบประมาณ - 
10. วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 

ล าดับ รายการ กิจกรรมคร้ังที่ 1 
10.1. วัน เวลา ในการจัดกิจกรรม ตามก าหนดการของคณะมนุษยศาสตร์ (เดือนมิถุนายน – สิงหาคม 2562) 
10.2 สถานท่ีจัดกิจกรรม คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลยันเรศวร 

 

11. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPIs) 

ประเภท 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ (KPI) 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมที่ 4 
 ปริมาณ -  จ านวนผู้เขา้ร่วมโครงการทั้งหมดไม่ต่ ากวา่ร้อยละ 70 

ของจ านวนเต็มที่ตั้งไว้ 
   

 คุณภาพ - จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในโครงการใน
ภาพรวมโดยเฉลีย่อยู่ในระดับด ี
- นิสิตได้แสดงความกตัญญูกตเวทิตาตอ่ครู-อาจารย ์
- นิสิตได้เข้าใจขนบธรรมเนียมประเพณไีทยที่ดีงาม และ
ถูกต้อง อยู่ในระดับดี (3.51) 

   

 

12. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 สกอ.    ตัวช้ีวัดที ่5.2   สงป.   ตัวช้ีวัดที่.................  EdPEx หมวดที่........ 
 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.................  สมศ.   ตัวช้ีวัดที่................  

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. นิสิตได้ระลึกถึงพระคุณอาจารย์   
2. นิสิตได้แสดงออกถึงความเคารพและความกตัญญูกตเวทีต่ออาจารย์    
3. นิสิตได้ตระหนักถึงหน้าท่ีในการศึกษาเล่าเรียน   
4. ได้สืบสานประเพณีการไหว้ครูให้ด ารงสืบไป    
5. ได้สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนิสิตกับอาจารย์และนิสิตด้วยกันเอง    

 

  



 
 

 

โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์ 

 
1. รหัสโครงการ  Nu-มน-06-093 ชื่อโครงการ (ระดับ 2)  โครงการพัฒนานิสิตด้านวิชาการและทักษะการเรียนรู้ 

ชื่อโครงการ (ระดับ 3)  โครงการสัมนาหลังสหกิจศึกษา 
2.  ความสอดคล้องกับพันธกิจ 
     การผลิตบัณฑติ (หลัก)      การวิจัย  
      การบริการวิชาการแก่สังคม  การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
     การบริหารจัดการ(ในกรณโีครงการดังกล่าวไม่สอดคล้องกับพันธกิจ 1-4)  
3.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ 

3.1 แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ 
 3.1.1 ความสอดคล้องกับเป้าหมายรวมของยุทธศาสตร์ชาติ 
   ประเทศชาติมีความมั่นคง ประชาชนมีความสุข 
   มีการยกระดับศักยภาพในหลากหลายมิตเิพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง 
   มีการพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ 
   มีการสรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
   มีการสรา้งการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   มีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม 
 3.1.2 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องโดยตรง (เลือกได้เพียง 1 ด้าน) 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพมนุษย์   
   เป้าหมาย.......3.1.....ประเด็น......3.2.2.....ประเด็นการด าเนินการที่ส าคัญ............. 
 3.1.3 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องในระดับรอง (เลือกได้มากกว่า 1 ด้าน) 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนษุย์   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
 

3.2 แผนระดับที่ 2  
 3.2.1 แผนการปฏิรปูระดับประเทศ 11 ด้าน 
   5) แผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ เปา้หมายรวม.................................................................................. 
    เรื่องและประเด็นการปฏริูป..อุตสาหกรรมการศึกษา..เป้าหมายหรอืผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธ์ิ....1/2..... 
    ขั้นตอนการด าเนินงาน.....................1..............เป้าหมาย................1.1.1.................ขัน้ตอน.................................. 
 3.2.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 



 
 

 

   เป้าหมายรวม..............1................... 
   ยุทธศาสตร์ที่.......1..........เป้าหมาย..........1.1.2............แนวทางการพัฒนา........1.2.2........... 
  

 3.2.3 แผนความมั่นคงแห่งชาติ 
   แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ.............. เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์.....................กลยทุธ์..................... 

3.3 แผนระดับที่ 3 (หากระบุได้)  
    ตามมติ ครม.วันท่ี 4 ธันวาคม 2560 .................................................................. 

    3.4 ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 
   นโยบายการศึกษาและเรียนรู้ การท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 
 3.5 นโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) 
   นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ  
   แผนกลยุทธ์ดา้นการผลติบัณฑติ  กลยุทธ์ที่......3..... (หลัก) 
       3.6 นโยบายการบริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร (พ.ศ.2561-2565) โดย ศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา เงารังษี 

   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบณัฑิตใหม้ีคุณภาพ และสอดคล้องกับความต้องการของประเทศเพื่อสร้างขีดความสามารถใน
การแข่งขัน กลยุทธ์ที่......1.4......แนวทางการขบัเคลื่อนที่.........1.4.1.............ตัวช้ีวดัที่.............. 
3.7 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน  
      นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตร์ที่.......1......กลยุทธ์ที่......4........ มาตรการที่.....1........... 

      3.8 อัตลักษณ์นสิิต 5 ก** (บังคับกรอก ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 กรณีที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์บณัฑิต) 
              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 
     มีพฤติกรรมที่ดีในการใช้ชีวิต (ปลอดอบายมุข) 

 เก่งพิชิตปัญหา  มีความสามารถในการแก้ปญัหาส่วนตัว 
 มีความสามารถในการแก้ปญัหาการงาน 

 

     3.9 คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ  
         มี            

ด้าน ตัวชี้วัด 
  ด้านคุณธรรม จรยิธรรม  มีความซื่อสตัย์สจุริต 

 มีระเบยีบวินัย 
 ตรงต่อเวลา 
 มีความเสยีสละและเห็นต่อประโยชน์ส่วนรวม 



 
 

 

ด้าน ตัวชี้วัด 
 มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
 เคารพกฎเกณฑ์ ระเบียบขององค์กร/หน่วยงาน 
 มีความอดทนต่อสภาวะแวดลอ้ม 
 มีความขยันหมั่นเพียรในการเรียน 

  ด้านความรู ้  มีความรู้ในหลักวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงกับหน้าที่การงาน 
 มีความเข้าใจขั้นตอนและวิธีการในการปฏิบตัิงานในหน้าท่ี 
 มีความรู้ในระดับท่ีสามารถปฏิบัติงานให้บรรลุเปา้หมายอย่างมปีระสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
 มีความสามารถน าความรูม้าประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานอย่างสร้างสรรค์ 
 เป็นผู้แสวงหาความรู้เพิม่เตมิอย่างต่อเนื่อง 
 มีความเช่ียวชาญในสาขาวิชาชีพ 

  ด้านทักษะทางปัญญา  มีความสามารถในการรวบรวมข้อมูล แนวคิด และประเมินข้อมลูต่างๆ ได้ 
 มีความสามารถในการวเิคราะห์และแกไ้ขปัญหาในการปฏิบตัิงาน 
 กล้าแสดงความคิดเห็นอย่างเหมาะสม 
 มีความคิดริเริม่สร้างสรรคส์ิ่งใหม่ๆ  
 มีการวางแผนและสามารถปฏบิัติงานไดส้ าเร็จตามก าหนดเวลา 
 มีความสามารถน าเสนอข้อมลูและแนวคิดเพื่อใช้ในการตัดสินใจ 
 มีความมุ่งมั่นท างานให้ประสบความส าเร็จตามเปา้หมาย 
 มีความสามารถในการแก้ปญัหาส่วนตัว 
 มีทัศนคติเชิงบวกต่องานท่ีท า 

  ด้านทักษะความสมัพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

 มีความสามารถปรับตัวให้เข้ากับเพื่อนร่วมงาน 
 มีความสามารถในการติดต่อสือ่สารระหว่างบุคคล 
 มีความสามารถในการท างานเป็นทีม 
 มีความรับผิดชอบในงานท่ีได้รบัมอบหมาย 
 มีความสามารถในการแสดงภาวะความเป็นผู้น าในการท างาน 
 ยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ื่น 
 มีความสามารถในการประเมนิการท างานและปรับปรุงงานของตนเอง 
 มีความเข้าใจตนเองและผู้อื่น 

 ด้านทักษะการวิเคราะหเ์ชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 มีทักษะในการวิเคราะห์และจดัการข้อมลูเชิงตัวเลข 
 มีความสามารถในการสื่อสารการใช้ภาษาไทย 
 มีความสามารถในการสื่อสารการใช้ภาษาอังกฤษ 
 มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศในการปฏิบัติงาน 

 

     3.10 การบูรณาการพันธกิจกับการเรียนการสอน  
  ด้านการบริการวิชาการ  จ านวนรายวิชา/หลักสูตรที่มีการบูรณาการ 2 วิชา ระบุรายวิชา 205497 สหกิจศึกษาและ 
205498 การฝึกอบรมหรือฝึกงานในต่างประเทศ 
     3.11 บริการวิชาการ  
         ไม่ม ี
4.  ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 4.1 ลักษณะการด าเนินงาน   โครงการ     การด าเนินงาน 

4.2 ภายใต้แผนงาน............................................................................................................................................. 
4.3 ลักษณะโครงการ     โครงการที่ใช้งบประมาณ   โครงการทีไ่ม่ใช้งบประมาณ 
4.4 วิธีการด าเนินงาน    ด าเนนิการเอง     จัดจ้าง 
4.5 รหัส GFMIS ของโครงการ(ถ้ามี) – ไมม่ี - 
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5.  ผู้รับผิดชอบ  
 5.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ   หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร ์

5.2 ผู้รับผิดชอบ     ผศ.ดร.ทศพล สรุนัคครินทร ์    โทร  2024 
5.3 ผู้ประสานงาน   นางสาวจิรัชยา  เปรญิกุล  โทร  2048 
5.4 ผู้รายงานผล     ผศ.ดร.ทศพล สรุนัคครินทร ์    โทร  2024 

 6. หลักการและเหตุผล 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์ก าหนดให้นิสิตช้ันปีท่ี 4 ลงทะเบียนรายวิชา 205497 สห

กิจศึกษา หรือรายวิชา 205498 การฝึกอบรมหรือฝึกงานในต่างประเทศ ในภาคการศึกษาปลาย และปฏิบัติสหกิจศึกษามีระยะเวลา
ไม่ต่ ากว่า 4 เดือน หรือเข้ารับการฝึกอบรมหรือฝึกงานในต่างประเทศมีระยะเวลาไม่ต่ ากว่า 3 เดือน ในสถานประกอบการ หรือ
องค์กรผู้ใช้บัณฑิตที่ท าความร่วมมือกับสถานศึกษาทั้งในและต่างประเทศ ให้มีความช านาญในการใช้ภาษาอังกฤษอย่างเป็นระบบ 
ก่อนส าเร็จการศึกษา 

การปฏิบัติสหกิจศึกษา หรือ การฝึกอบรมหรือฝึกงานดังกล่าวจะท าให้นิสิตได้รับประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติหน้าที่ในองค์กร
ผู้ใช้บัณฑิต เป็นโอกาสที่จะได้ประยุกต์ใช้ทฤษฎีกับการปฏิบัติ ได้รับรู้ปัญหาภาวะความกดดัน สภาพการแข่งขัน การวางตัวในสังคม
การท างาน เพื่อให้นิสิตมีความพร้อมที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงานในอนาคต 

นอกจากน้ี เกณฑ์การให้คะแนนรายวิชา 205497 สหกิจศึกษา และรายวิชา 205498 การฝึกอบรมหรือฝึกงานในต่างประเทศ ได้
ก าหนดให้นิสิตรายงานผลหลังจากการปฏิบัติสหกิจศึกษา หรือการฝึกงานเสร็จสิ้นลง ภาควิชาภาษาอังกฤษจึงได้จัดโครงการสัมมนา 
หลังสหกิจศึกษาและฝึกงานข้ึน เพื่อให้นิสิตได้รายงานผลการปฏิบัติงานดังกล่าว ซึ่งคณาจารย์และภาควิชาสามารถใช้ข้อมูลดังกล่าว
ในการแนะน านิสิตรุ่นต่อๆไปได้ 
7. วัตถุประสงค ์

1.  เพื่อให้นิสิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษ มีความพร้อมก่อนการปฏิบัติสหกิจศึกษาและได้รับการถ่ายทอดประสบการณ์ ข้อพึงระวัง 
อุปสรรคในปฏิบัติสหกิจศึกษา หรือ ฝึกงาน และได้รายงานผลหลังจากการปฏิบัติสหกิจศึกษา หรือการฝึกงานเสร็จสิ้นลง 

2.  เพื่อให้นิสิตได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ปฏิบัติสหกิจศึกษาและฝึกงาน และได้รับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการท างานใน
สถานประกอบการจากทัง้จากคณาจารย์และรุ่นพ่ี 

3.  เพื่อให้นิสิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ได้รับฟังค าแนะน าเกี่ยวกับการใช้ชีวิตท างานจากคณาจารย์ในภาควิชา 
8.  เป้าหมายของโครงการ 
    8.1 เป้าหมายการด าเนินงาน 
เชิงผลผลิต(Output) 1. นิสิตมีความรู้เกี่ยวกับการฝึกงานแบบสหกิจศึกษา 
เชิงผลลัพธ์(Outcome) 1. นิสิตสามารถฝึกงานแบบสหกิจศึกษาไดส้ าเรจ็ 

 

     8.2. กลุม่เป้าหมาย 
เป้าหมาย จ านวน หน่วยนับ 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 100 คน 
นิสิต ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ ช้ันปีท่ี 4 65 คน 
คณาจารย์ภาควิชาภาษาอังกฤษ 35 คน 

 

8.3 กิจกรรม/เนื้อหาท่ี/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนินการ (รายกิจกรรม) 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (บาท) 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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. จัดประชมุมอบหมายการด าเนนิงาน 

                          

ขั้นด าเนินการ (D) 
1. ขออนุมตัิด าเนินโครงการ 
2. ด าเนนิโครงการ 

 
 

500 
  

 
 
 

   
 
 

500 
 

 
 
 

 
 

 
  

ขั้นสรุปและประเมินผล (C)              



 
 

 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (บาท) 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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. สรุปผลการด าเนินโครงการ และ
จัดท ารายงานส่งผลประเมนิตอ่คณะฯ 
ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)  
1. น าผลการประเมนิมาพัฒนา แก้ไข
ปัญหา และน าไปปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานในครั้งตอ่ๆไป 

             

รวม  500 - - 500 - 
 

9. งบประมาณด าเนินการ  
    9.1 แหล่งงบประมาณ 
       งบประมาณรายได้คณะ จ านวน 500  บาท  
กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานจัดการศึกษาสาขามนุษยศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ ภาควิชาภาษาอังกฤษ หมวดเงินอุดหนุน โครงการสนับสนุนการผลิตบัณฑิต โครงการพัฒนานิสิตด้านวิชาการและทักษะการ
เรียนรู้ โครงการสัมมนาหลังสหกิจศึกษา (Nu-มน-06-093) 
    9.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
    1. ค่าถ่ายเอกสาร              500      บาท   
   รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น                           500      บาท 
10. วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 

ล าดั
บ 

รายการ กิจกรรม 

10.1. วัน เวลา ในการจัดกิจกรรม เดือนมีนาคม - เมษายน 2562 
10.2 สถานท่ีจัดกิจกรรม คณะมนุษยศาสตร ์

 

11. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPIs) 

ประเภท 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ (KPI) 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมที่ 4 
 ปริมาณ -  จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมดไมต่่ ากว่าร้อยละ 70 

ของจ านวนเต็มที่ตั้งไว ้
   

 คุณภาพ - จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในโครงการ
ในภาพรวมโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับด ี
- ผู้เข้าร่วมโครงการไดร้ับทราบข้อมูลเกี่ยวกับสถานท่ี
ปฏิบัติสหกิจศึกษาและฝึกงาน และไดร้ับฟังความคิดเห็น
เกี่ยวกับการท างานในสถานประกอบการจากทั้งจาก
คณาจารย์และรุ่นพ่ี อยู่ในระดับดี(3.51) 
- นิสิตไดร้ับทราบค าแนะน าเกีย่วกับการใช้ชีวิตท างาน
จากคณาจารย์ อยู่ในระดับดี (3.51) 
- นิสิตคาดว่าจะสามารถน าความรูท้ี่ได้รับมาใช้ประโยชน์
ได้ อยู่ในระดับดี (3.51) 

   

 

13. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
  สกอ.    ตัวช้ีวัดที่ 2   สงป.   ตัวช้ีวัดที่.................  EdPEx หมวดที่........ 
 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.................  สมศ.   ตัวช้ีวัดที่................  

 



 
 

 

 
14. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. นิสิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษ  ช้ันปีท่ี 4 ได้น าเสนอผลการปฏิบัตสิหกจิศึกษาและฝึกงาน 
2. คณาจารย์ได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกบัสถานที่ปฏิบัตสิหกิจศึกษาและฝกึงาน ซึ่งสามารถใช้เป็นข้อมูลแนะน านิสิตรุ่นต่อไปได ้
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โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์ 

 
1. รหัสโครงการ  NU-มน-06-094   ชื่อโครงการ (ระดับ 2)  โครงการพัฒนานิสิตด้านวิชาการและทักษะการเรียนรู้ 
      ชื่อโครงการ (ระดับ 3)  โครงการน าเสนอวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 
                           กจิกรรมที่ 1 วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561 
                         กิจกรรมที่ 2 วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562 
2.  ความสอดคล้องกับพันธกิจ 
      การผลิตบณัฑติ (หลัก)        การวิจัย (รอง) 
     การบริการวิชาการแก่สังคม  การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
     การบริหารจัดการ(ในกรณโีครงการดังกล่าวไม่สอดคล้องกับพันธกิจ 1-4)  
3.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ 

3.1 แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ 
 3.1.1 ความสอดคล้องกับเป้าหมายรวมของยุทธศาสตร์ชาติ 
   ประเทศชาติมีความมั่นคง ประชาชนมีความสุข 
   มีการยกระดับศักยภาพในหลากหลายมิตเิพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง 
   มีการพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ 
   มีการสรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
   มีการสรา้งการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   มีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม 
 3.1.2 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องโดยตรง (เลือกได้เพียง 1 ด้าน) 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพมนุษย์   
   เป้าหมาย........3.1.1.....ประเด็น......3..2.4.....ประเด็นการด าเนินการที่ส าคัญ............. 
 3.1.3 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องในระดับรอง (เลือกได้มากกว่า 1 ด้าน) 
   ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนษุย์   
   เป้าหมาย.......3.1.1......ประเด็น......3.2.3.3.....ประเด็นการด าเนินการที่ส าคญั............. 

3.2 แผนระดับที่ 2  
 3.2.1 แผนการปฏิรูประดับประเทศ 11 ด้าน 
   5) แผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ เปา้หมายรวม.................................................................................. 
    เรื่องและประเด็นการปฏริูป..อุตสาหกรรมทางการศึกษา..เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์...1... 
    ขั้นตอนการด าเนินงาน...............2................เป้าหมาย.................1................ขั้นตอน..........1.2.2.3........................ 
 3.2.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
   เป้าหมายรวม.............1.................... 
   ยุทธศาสตร์ที่.........1........เป้าหมาย..........1.1.3............แนวทางการพัฒนา........1.2.2............ 
 3.2.3 แผนความมั่นคงแห่งชาติ 
   แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ.............. เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์.....................กลยทุธ์..................... 

3.3 แผนระดับที่ 3 (หากระบุได้)  
    ตามมติ ครม.วันท่ี 4 ธันวาคม 2560 .................................................................. 

    3.4 ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 
   นโยบายการศึกษาและเรียนรู้ การท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 
 3.5 นโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) 



 
 

 

   นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ  
   แผนกลยุทธ์ดา้นการผลติบัณฑติ  กลยุทธ์ที่......2..... (หลัก) 
    3.6 ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564)  
   นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ  
   แผนกลยุทธ์ดา้นการผลติบัณฑติ  กลยุทธ์ที่...1.2....... 
    3.7 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน  
 นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่.......1......กลยุทธ์ที่......3........ มาตรการที.่....1...........  

    3.8 อัตลักษณ์นิสิต 5 ก** (บงัคับกรอก ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 กรณีที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์บัณฑิต) 
         มี 

ประเภทอัตลักษณ ์ ตัวชี้วัด 
 เก่งงาน  ความสามารถในการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพอย่างสร้างสรรค์ 

 มีความรับผิดชอบ กล้าหาญ เสียสละ อดทน ขยันหมั่นเพียร มุ่งมั่นสู่ความส าเร็จ 
 มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสารสนเทศได้เป็น
อย่างดี 
 มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

 เก่งคน  มีมนุษยสัมพันธ์ทั้งการพูด และการวางตัว 
 มีจิตสาธารณะ 
 มีความสามารถท างานท่ีเป็นทมี 
 มีความเข้าใจตนเองและผู้อื่น 

 เก่งคิด  มีความคิดริเริม่สร้างสรรค ์
 ใฝ่เรียนรู ้
 ทัศนคติเชิงบวก 
 ผลงานนวัตกรรม 

 เก่งครองชีวิต  มีพฤติกรรมทีด่ีในการเรียน 
 มีพฤติกรรมทีด่ีในการใช้ชีวิต (ปลอดอบายมุข) 

 เก่งพิชิตปัญหา  มีความสามารถในการแก้ปญัหาส่วนตัว 
 มีความสามารถในการแก้ปญัหาการงาน 

 

     3.9 คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ  
         มี            

ด้าน ตัวชี้วัด 
 ด้านคุณธรรม จริยธรรม  มีความซื่อสตัย์สจุริต 

 มีระเบยีบวินัย 
 ตรงต่อเวลา 
 มีความเสียสละและเห็นต่อประโยชน์ส่วนรวม 
 มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
 เคารพกฎเกณฑ์ ระเบียบขององค์กร/หน่วยงาน 
 มีความอดทนต่อสภาวะแวดลอ้ม 
 มีความขยันหมั่นเพียรในการเรียน 

 ด้านความรู ้  มีความรู้ในหลักวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงกับหน้าที่การงาน 
 มีความเข้าใจขั้นตอนและวิธีการในการปฏิบตัิงานในหน้าท่ี 
 มีความรู้ในระดับท่ีสามารถปฏิบัติงานให้บรรลุเปา้หมายอย่างมปีระสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
 มีความสามารถน าความรูม้าประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานอย่างสร้างสรรค ์
 เป็นผู้แสวงหาความรู้เพิม่เตมิอย่างต่อเนื่อง 
 มีความเช่ียวชาญในสาขาวิชาชีพ 



 
 

 

ด้าน ตัวชี้วัด 
ด้านทักษะทางปัญญา  มีความสามารถในการรวบรวมข้อมูล แนวคิด และประเมินข้อมลูต่างๆ ได้ 

 มีความสามารถในการวเิคราะห์และแกไ้ขปัญหาในการปฏิบตัิงาน 
 กล้าแสดงความคิดเห็นอย่างเหมาะสม 
 มีความคิดริเริม่สร้างสรรคส์ิ่งใหม่ๆ  
 มีการวางแผนและสามารถปฏบิัติงานไดส้ าเร็จตามก าหนดเวลา 
 มีความสามารถน าเสนอข้อมลูและแนวคิดเพื่อใช้ในการตัดสินใจ 
 มีความมุ่งมั่นท างานให้ประสบความส าเร็จตามเปา้หมาย 
 มีความสามารถในการแก้ปญัหาส่วนตัว 
 มีทัศนคติเชิงบวกต่องานท่ีท า 

 ด้านทักษะความสมัพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

 มีความสามารถปรับตัวให้เข้ากับเพื่อนร่วมงาน 
 มีความสามารถในการติดต่อสือ่สารระหว่างบุคคล 
 มีความสามารถในการท างานเป็นทีม 
 มีความรับผิดชอบในงานท่ีได้รบัมอบหมาย 
 มีความสามารถในการแสดงภาวะความเป็นผู้น าในการท างาน 
 ยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ื่น 
 มีความสามารถในการประเมนิการท างานและปรับปรุงงานของตนเอง 
 มีความเข้าใจตนเองและผู้อื่น 

 ด้านทักษะการวิเคราะหเ์ชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 มีทักษะในการวิเคราะห์และจดัการข้อมลูเชิงตัวเลข 
 มีความสามารถในการสื่อสารการใช้ภาษาไทย 
 มีความสามารถในการสื่อสารการใช้ภาษาอังกฤษ 
 มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศในการปฏิบัติงาน 

 

     3.10 บริการวิชาการ  

         ไม่ม ี      
     3.11 การบูรณาการพันธกิจกับการเรียนการสอน  
        ด้านการวิจัย  จ านวนรายวิชา/หลักสูตรที่มีการบรูณาการ 1 วิชา ระบุรายวิชา 205499  วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี 
4.  ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 4.1 ลักษณะการด าเนินงาน   โครงการ     การด าเนินงาน 

4.2 ภายใต้แผนงาน............................................................................................................................................. 
4.3 ลักษณะโครงการ     โครงการที่ใช้งบประมาณ   โครงการทีไ่ม่ใช้งบประมาณ 
4.4 วิธีการด าเนินงาน   ด าเนนิการเอง      จัดจ้าง 
4.5 รหัส GFMIS ของโครงการ(ถ้ามี) – ไมม่ี - 

5.  ผู้รับผิดชอบ  
 5.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ   หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร ์

5.2 ผู้รับผิดชอบ     ผศ.ดร.ทศพล สรุนัคครินทร ์    โทร  2024 
5.3 ผู้ประสานงาน   นางสาวจิรัชยา  เปรญิกุล  โทร  2048 
5.4 ผู้รายงานผล     ผศ.ดร.ทศพล สรุนัคครินทร ์    โทร  2024 

 6. หลักการและเหตุผล 
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์ก าหนดให้นิสิตช้ันปีที่ 4 ลงทะเบียนรายวิชา 205499 
วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี ในภาคการศึกษาต้น ซึ่งในรายวิชาดังกล่าวนิสิตต้องปฏิบัติการวิจัยในหัวข้อที่นิสิตมีความสนใจและ
เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาภาษาอังกฤษ โดยได้รับความเหน็ชอบและอยู่ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี 



 
 

 

 นอกจากนี้ เกณฑ์การให้คะแนนรายวิชา 205499 วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี ได้ก าหนดให้นิสิตน าเสนอผลงานทางวิชาการนั้น
ด้วย ภาควิชาภาษาอังกฤษจึงจัดโครงการน าเสนอวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรีขึ้น เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ และเสนอแนะ
ในผลงานท่ีนิสิตน าเสนอ อันจะเป็นประโยชน์ต่อตัวนิสิตเอง 
7. วัตถุประสงค ์

1. เพื่อให้นิสิตได้น าเสนองานวิจัยในรายวิชาวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี 
8.  เป้าหมายของโครงการ 
     8.1 เป้าหมายการด าเนินงาน 
เชิงผลผลิต(Output) 1. นิสิตได้น าเสนองานวิจยั 
เชิงผลลัพธ์(Outcome) 1. นิสิตสามารถน าข้อเสนอแนะมาปรับใช้ในการท างานวิจัย 

 

     8.2. กลุม่เป้าหมาย 
เป้าหมาย จ านวน หน่วยนับ 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 100 คน 
นิสิต ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ ช้ันปีท่ี 4 65 คน 
คณาจารย์ภาควิชาภาษาอังกฤษ 35 คน 

 

8.3 กิจกรรม/เนื้อหาท่ี/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนินการ (รายกิจกรรม) 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (บาท) 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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. จัดประชมุมอบหมายการด าเนนิงาน 

                          

ขั้นด าเนินการ (D) 
1. ขออนุมตัิด าเนินโครงการ 
2. ด าเนนิโครงการ 

 
 

1,000 

 
 
 

 
 
 

500 
     

 
 
 

  
 
 

500 
ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. สรุปผลการด าเนินโครงการ และ
จัดท ารายงานส่งผลประเมนิตอ่คณะฯ 

             

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)  
1. น าผลการประเมนิมาพัฒนา แก้ไข
ปัญหา และน าไปปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานในครั้งตอ่ๆ ไป 

             

รวม  1,000 500 - - 500 
  

9. งบประมาณด าเนินการ  
    9.1 แหล่งงบประมาณ 
       งบประมาณรายได้คณะ จ านวน 1,000 บาท  
กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานจัดการศึกษาสาขามนุษยศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ ภาควิชาภาษาอังกฤษ หมวดเงินอุดหนุน โครงการกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต โครงการพัฒนานิสิตด้านวิชาการและทักษะการ
เรียนรู้ โครงการน าเสนอวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี (NU-มน-06-094) 
     9.2 รายละเอียดค่าใช้จ่ายส าหรับกิจกรรมที่ 1 (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
          กจิกรรมที่ 1 
 1. ค่าถ่ายเอกสาร              500     บาท          
            รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น              500     บาท 
          กิจกรรมที่ 2   
 1. ค่าถ่ายเอกสาร              500     บาท           



 
 

 

           รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น              500     บาท 
  

10. วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 
ล าดับ รายการ กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 
10.1. วัน เวลา ในการจัดกิจกรรม เดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2561 เดือนกันยายน 2562 
10.2 สถานท่ีจัดกิจกรรม มหาวิทยาลยันเรศวร มหาวิทยาลยันเรศวร 

 

11. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPIs) 

ประเภท 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ (KPI) 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมที่ 4 
 ปริมาณ -  จ านวนผู้เขา้ร่วมโครงการทั้งหมดไม่ต่ ากวา่ร้อยละ 70 ของจ านวนเต็ม

ที่ตั้งไว้ 
   

 คุณภาพ - จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการมคีวามพึงพอใจในโครงการในภาพรวมโดย
เฉลี่ยอยู่ในระดับด ี
- คะแนนเฉลี่ยการน าเสนอวิทยานิพนธร์ะดับปริญญาตรีมากกวา่หรือ
เท่ากับร้อยละ 80 

   

 

12. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 สกอ.    ตัวช้ีวัดที ่3.2   สงป.   ตัวช้ีวัดที่.................  EdPEx หมวดที่........ 
 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.................  สมศ.   ตัวช้ีวัดที่................  

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. นิสิตได้น าเสนองานวิจยัที่ท าอยู่ในรายวิชาวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี  
2. นิสิตได้น าเสนอถ่ายทอดประสบการณ์และแลกเปลี่ยนความรู้ในด้านการวิจัยภาษาอังกฤษในหัวข้อต่างๆ ให้แก่นิสิตรุ่นน้อง

และผูส้นใจ  
3. คณาจารย์และนสิิตได้พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในด้านการวจิัยภาษาอังกฤษ  

  



 
 

 

โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์ 

 
1. รหัสโครงการ NU-มน-06-095  ชื่อโครงการ (ระดับ 2)   โครงการพัฒนานิสิตด้านวิชาการและทักษะการเรียนรู้ 
             ชื่อโครงการ (ระดับ 3)   โครงการน าเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี 
 
2. ความสอดคล้องกับพันธกจิ 
      การผลิตบณัฑติ (หลัก)        การวิจัย (รอง) 
     การบริการวิชาการแก่สังคม  การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
     การบริหารจัดการ  

3.1 แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ 
 3.1.1 ความสอดคล้องกับเป้าหมายรวมของยุทธศาสตร์ชาติ 
   ประเทศชาติมีความมั่นคง ประชาชนมีความสุข 
   มีการยกระดับศักยภาพในหลากหลายมิตเิพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง 
   มีการพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ 
   มีการสรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
   มีการสรา้งการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   มีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม 
 3.1.2 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องโดยตรง (เลือกได้เพียง 1 ด้าน) 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพมนุษย์   
   เป้าหมาย........3.1.1.....ประเด็น......3..2.4.....ประเด็นการด าเนินการที่ส าคัญ............. 
 3.1.3 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องในระดับรอง (เลือกได้มากกว่า 1 ด้าน) 
   ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนษุย์   
   เป้าหมาย.......3.1.1......ประเด็น......3.2.3.3.....ประเด็นการด าเนินการที่ส าคญั............. 

3.2 แผนระดับที่ 2  
 3.2.1 แผนการปฏิรูประดับประเทศ 11 ด้าน 
   5) แผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ เปา้หมายรวม.................................................................................. 
    เรื่องและประเด็นการปฏริูป..อุตสาหกรรมทางการศึกษา..เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์...1... 
    ขั้นตอนการด าเนินงาน...............2................เป้าหมาย.................1................ขั้นตอน..........1.2.2.3........................ 
 3.2.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
   เป้าหมายรวม.............1.................... 
   ยุทธศาสตร์ที่.........1........เป้าหมาย..........1.1.3............แนวทางการพัฒนา........1.2.2............ 
 3.2.3 แผนความมั่นคงแห่งชาติ 
   แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ.............. เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์.....................กลยทุธ์..................... 

3.3 แผนระดับที่ 3 (หากระบุได้)  
    ตามมติ ครม.วันท่ี 4 ธันวาคม 2560 .................................................................. 

    3.4 ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 
   นโยบายการศึกษาและเรียนรู้ การท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 
 3.5 นโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) 
   นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ  
   แผนกลยุทธ์ดา้นการผลติบัณฑติ  กลยุทธ์ที่......2..... (หลัก) 



 
 

 

    3.6 ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564)  
   นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ  
   แผนกลยุทธ์ดา้นการผลติบัณฑติ  กลยุทธ์ที่...1.2....... 
    3.7 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน  
 นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่.......1......กลยุทธ์ที่......3......... มาตรการที.่......1....... 

3.8 อัตลักษณ์นสิิต 5 ก** (บังคับกรอก ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 กรณีที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์บัณฑิต) 
         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 

 

3.9 คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ  
         มี             

ด้าน ตัวชี้วัด 
 ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 

 มีความซื่อสตัย์สจุริต 
 มีระเบยีบวินัย 
 ตรงต่อเวลา 
 มีความเสียสละและเห็นต่อประโยชน์ส่วนรวม 
 มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
 เคารพกฎเกณฑ์ ระเบียบขององค์กร/หน่วยงาน 
 มีความอดทนต่อสภาวะแวดลอ้ม 
 มีความขยันหมั่นเพียรในการเรียน 

 ด้านความรู ้  มีความรู้ในหลักวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงกับหน้าที่การงาน 
 มีความเข้าใจขั้นตอนและวิธีการในการปฏิบตัิงานในหน้าท่ี 
 มีความรู้ในระดับท่ีสามารถปฏิบัติงานให้บรรลุเปา้หมายอย่างมปีระสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
 มีความสามารถน าความรูม้าประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานอย่างสร้างสรรค ์
 เป็นผู้แสวงหาความรู้เพิม่เตมิอย่างต่อเนื่อง 
 มีความเช่ียวชาญในสาขาวิชาชีพ 

ด้านทักษะทางปัญญา  มีความสามารถในการรวบรวมข้อมูล แนวคิด และประเมินข้อมลูต่างๆ ได้ 
 มีความสามารถในการวเิคราะห์และแกไ้ขปัญหาในการปฏิบตัิงาน 
 กล้าแสดงความคิดเห็นอย่างเหมาะสม 

หน้าที่ 366 



 
 

 

ด้าน ตัวชี้วัด 
 มีความคิดริเริม่สร้างสรรคส์ิ่งใหม่ๆ  
 มีการวางแผนและสามารถปฏบิัติงานไดส้ าเร็จตามก าหนดเวลา 
 มีความสามารถน าเสนอข้อมลูและแนวคิดเพื่อใช้ในการตัดสินใจ 
 มีความมุ่งมั่นท างานให้ประสบความส าเร็จตามเปา้หมาย 
 มีความสามารถในการแก้ปญัหาส่วนตัว 
 มีทัศนคติเชิงบวกต่องานท่ีท า 

 ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผดิชอบ 

 มีความสามารถปรับตัวให้เข้ากับเพื่อนร่วมงาน 
 มีความสามารถในการติดต่อสือ่สารระหว่างบุคคล 
 มีความสามารถในการท างานเป็นทีม 
 มีความรับผิดชอบในงานท่ีได้รบัมอบหมาย 
 มีความสามารถในการแสดงภาวะความเป็นผู้น าในการท างาน 
 ยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ื่น 
 มีความสามารถในการประเมนิการท างานและปรับปรุงงานของตนเอง 
 มีความเข้าใจตนเองและผู้อื่น 

 ด้านทักษะการ
วิเคราะหเ์ชิงตัวเลข  
การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 มีทักษะในการวิเคราะห์และจดัการข้อมลูเชิงตัวเลข 
 มีความสามารถในการสื่อสารการใช้ภาษาไทย 
 มีความสามารถในการสื่อสารการใช้ภาษาอังกฤษ 
 มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศในการปฏิบัติงาน 

 

    3.10 บริการวิชาการ  
         ไม่ม ี

3.11 การบูรณาการพันธกิจกับการเรียนการสอน  
 ด้านการวิจัย จ านวนรายวิชา/หลักสตูรที่มีการบูรณาการ 1 วิชา ระบุรายวิชา 205324 การเขียนรายงานการวิจัย 

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

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

5. ผู้รับผิดชอบ  
5.1 หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร ์
5.2 ผู้รับผิดชอบ     ผศ.ดร.ทศพล สรุนัคครินทร ์    โทร  2024 
5.3 ผู้ประสานงาน   นางสาวจิรัชยา  เปรญิกุล      โทร 2048 
5.4  ผู้รายงานผล     ผศ.ดร.ทศพล สรุนัคครินทร ์    โทร  2024  

6. หลักการและเหตุผล 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์ก าหนดให้นิสิตชั้นปีที่ 3 ลงทะเบียนรายวิชา 205324 การ

เขียนรายงานการวิจัย ในกาคการศึกษาปลาย ซึ่งในรายวิชาดังกล่าว นิสิตต้องจัดท าโครงร่างวิจัยในหัวข้อที่นิสิตมีความสนใจและ
เกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษไว้ส าหรับด าเนินการวิจัยในรายวิชา 205499 วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี ในภาคเรียนถัดไป ซึ่งการจัดท า
โครงร่างนี้อยู่ภายใต้ความเห็นชอบและอยู่ภายใต้การดูแลด้านเนื้อหาของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรีที่ได้รับการ
แต่งตั้งจากภาควิชา  

นอกจากนี้ เกณฑ์การให้คะแนนรายวิชา 205324 การเขียนรายงานการวิจัย ได้ก าหนดให้นิสิตน าเสนอโครงร่างวิจัยนั้นด้วย 
ภาควิชาภาษาอังกฤษจึงจัดโครงการน าเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรีขึ้น เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ และ
เสนอแนะในโครงร่างวิจัยที่นิสิตน าเสนอ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินการวิจัยในรายวิชาวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรีของนิสิต
ในภาคศึกษาถัดไป  
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7.  วัตถุประสงค์ 
     1. เพื่อให้นิสิตได้น าเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรีในรายวิชา 205324 การเขียนรายงานการวิจัย 
8.  เป้าหมายของโครงการ 
     8.1 เป้าหมายการด าเนินงาน 
เชิงผลผลิต(Output) 1. นิสิตได้น าเสนอโครงรา่งวิทยานิพนธ์ 
เชิงผลลัพธ์(Outcome) 1. นิสิตสามารถน าข้อเสนอแนะมาปรับใช้ในการท าวิทยานิพนธ ์

 

     8.2. กลุม่เป้าหมาย 
เป้าหมาย จ านวน หน่วยนับ 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 90 คน 
นิสิต ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ ช้ันปีท่ี 3 55 คน 
บุคลากรสายวิชาการ (ท่ีปรึกษาวทิยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี) 35 คน 

 

8.3 กิจกรรม/เนื้อหาท่ี/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนินการ (รายกิจกรรม) 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (บาท) 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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. จัดประชมุมอบหมายการด าเนนิงาน 

                          

ขั้นด าเนินการ (D) 
1. ขออนุมตัิด าเนินโครงการ 
2. ด าเนนิโครงการ 

 
 

500 

 
 
 

     
 
 

500 
 

 
 
 

   

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. สรุปผลการด าเนินโครงการ และ
จัดท ารายงานส่งผลประเมนิตอ่คณะฯ 

             

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)  
1. น าผลการประเมนิมาพัฒนา แก้ไข
ปัญหา และน าไปปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานในครั้งตอ่ๆ ไป 

             

รวม  500 - - 500 - 
  

9. งบประมาณด าเนินการ  
    9.1 แหล่งงบประมาณ 
      งบประมาณรายได้คณะ จ านวน 500 บาท 
กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานจัดการศึกษาสาขามนุษยศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ ภาควิชาภาษาอังกฤษ หมวดเงินอุดหนุน โครงการสนับสนุนการผลิตบัณฑิต โครงการพัฒนานิสิตด้านวิชาการและทักษะการ
เรียนรู้ โครงการน าเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี (NU-มน-06-095) 
     9.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
 1. ค่าถ่ายเอกสาร   500   บาท        
           รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น            500   บาท    
 10. วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 

ล าดับ รายการ กิจกรรมที่ 1 
10.1. วัน เวลา ในการจัดกิจกรรม เดือนมีนาคม-เมษายน 2562 
10.2 สถานท่ีจัดกิจกรรม อาคารคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 
 
 



 
 

 

11. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPIs) 

ประเภท 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ (KPI) 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมที่ 4 
 ปริมาณ - จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมดไม่ต่ ากว่า   รอ้ยละ 70 ของจ านวน

เต็มที่ตั้งไว้ 
   

 คุณภาพ - จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในโครงการในภาพรวมโดย
เฉลี่ยอยู่ในระดับด ี
- จ านวนนิสิตผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในโครงการในภาพรวม
โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับดี 
- จ านวนนิสิตผู้เข้าร่วมโครงการมีความเข้าใจในหัวขอ้วิทยานิพนธ์ของ
ตนเองมากขึ้น ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 

   

 

12. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
  สกอ.   ตัวช้ีวัดที่....3.2.....  สมศ. ตัวช้ีวัดที่.................         EdPEx หมวดที่............  
  ก.พ.ร.  ตัวช้ีวัดที.่.........   สงป. ตัวช้ีวัดที่.................       

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. นิสิตได้น าเสนองานโครงร่างวิจยัที่ท าอยู่ในรายวิชา 205324 การเขียนรายงานการวิจัย  
2. นิสิตได้รับข้อเสนอแนะและค าแนะน าในการปรับปรุงโครงร่างวิจยัเพื่อเตรยีมพร้อมในรายวิชาวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี  
3. คณาจารย์และนสิิตได้พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในด้านการวจิัยภาษาอังกฤษ 
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โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์ 

 
1.  รหัสโครงการ  Nu-มน-06-096   ชื่อโครงการ (ระดับ 2)   โครงการพัฒนานิสิตด้านวิชาการและทักษะการเรียนรู้  

ชื่อโครงการ (ระดับ 3)   โครงการสัมมนาและน าเสนองานวิจัยระดบัปริญญาตรี-โท นานาชาต ิ
2.  ความสอดคล้องกับพันธกิจ 
      การผลิตบณัฑติ (หลัก)     การวิจัย  
     การบริการวิชาการแก่สังคม  การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
     การบริหารจัดการ(ในกรณีโครงการดังกลา่วไมส่อดคล้องกับพันธกิจ 1-4) (พันธกิจหลัก)  
3.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ 

3.1 แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ 
 3.1.1 ความสอดคล้องกับเป้าหมายรวมของยุทธศาสตร์ชาติ 
   ประเทศชาติมีความมั่นคง ประชาชนมีความสุข 
   มีการยกระดับศักยภาพในหลากหลายมิตเิพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง 
   มีการพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ 
   มีการสรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
   มีการสรา้งการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   มีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม 
 3.1.2 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องโดยตรง (เลือกได้เพียง 1 ด้าน) 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพมนุษย์   
   เป้าหมาย........3.1.1.....ประเด็น......3..2.4.....ประเด็นการด าเนินการที่ส าคัญ............. 
 3.1.3 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องในระดับรอง (เลือกได้มากกว่า 1 ด้าน) 
   ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนษุย์   
   เป้าหมาย.......3.1.1......ประเด็น......3.2.3.3.....ประเด็นการด าเนินการที่ส าคญั............. 

3.2 แผนระดับที่ 2  
 3.2.1 แผนการปฏิรูประดับประเทศ 11 ด้าน 
   5) แผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ เปา้หมายรวม.................................................................................. 
    เรื่องและประเด็นการปฏริูป..อุตสาหกรรมทางการศึกษา..เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์...1... 
    ขั้นตอนการด าเนินงาน...............2................เป้าหมาย.................1................ขั้นตอน..........1.2.2.3........................ 
 3.2.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
   เป้าหมายรวม.............1.................... 
   ยุทธศาสตร์ที่.........1........เป้าหมาย..........1.1.3............แนวทางการพัฒนา........1.2.2............ 
 3.2.3 แผนความมั่นคงแห่งชาติ 
   แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ.............. เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์.....................กลยทุธ์..................... 

3.3 แผนระดับที่ 3 (หากระบุได้)  
    ตามมติ ครม.วันท่ี 4 ธันวาคม 2560 .................................................................. 

    3.4 ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 
   นโยบายการศึกษาและเรียนรู้ การท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 
 3.5 นโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) 
   นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ  
   แผนกลยุทธ์ดา้นการผลติบัณฑติ  กลยุทธ์ที่......2..... (หลัก) 



 
 

 

    3.6 ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564)  
   นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ  
   แผนกลยุทธ์ดา้นการผลติบัณฑติ  กลยุทธ์ที่...1.2....... 
    3.7 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน 
        นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตร์ที่...1....กลยุทธ์ที่...3...มาตรการที่....1....  
    3.8 อัตลักษณ์นิสิต 5 ก** (บังคับกรอก ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 กรณีที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์บัณฑิต)  
         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 
 มีความสามารถในการแก้ปญัหาการงาน 

      
       3.9 คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ  

ด้าน ตัวชี้วัด 
 ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 

 มีความซื่อสตัย์สจุริต 
 มีระเบยีบวินัย 
 ตรงต่อเวลา 
 มีความเสียสละและเห็นต่อประโยชน์ส่วนรวม 
 มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
 เคารพกฎเกณฑ์ ระเบียบขององค์กร/หน่วยงาน 
 มีความอดทนต่อสภาวะแวดลอ้ม 
 มีความขยันหมั่นเพียรในการเรียน 

 ด้านความรู ้  มีความรู้ในหลักวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงกับหน้าที่การงาน 
 มีความเข้าใจขั้นตอนและวิธีการในการปฏิบตัิงานในหน้าท่ี 
 มีความรู้ในระดับท่ีสามารถปฏิบัติงานให้บรรลุเปา้หมายอย่างมปีระสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
 มีความสามารถน าความรูม้าประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานอย่างสร้างสรรค์ 
 เป็นผู้แสวงหาความรู้เพิม่เตมิอย่างต่อเนื่อง 
 มีความเช่ียวชาญในสาขาวิชาชีพ 

 ด้านทักษะทาง
ปัญญา 

 มีความสามารถในการรวบรวมข้อมูล แนวคิด และประเมินข้อมลูต่างๆ ได้ 
 มีความสามารถในการวเิคราะห์และแกไ้ขปัญหาในการปฏิบตัิงาน 
 กล้าแสดงความคิดเห็นอย่างเหมาะสม 
 มีความคิดริเริม่สร้างสรรคส์ิ่งใหม่ๆ  



 
 

 

ด้าน ตัวชี้วัด 
 มีการวางแผนและสามารถปฏบิัติงานไดส้ าเร็จตามก าหนดเวลา 
 มีความสามารถน าเสนอข้อมลูและแนวคิดเพื่อใช้ในการตัดสินใจ 
 มีความมุ่งมั่นท างานให้ประสบความส าเร็จตามเปา้หมาย 
 มีความสามารถในการแก้ปญัหาส่วนตัว 
 มีทัศนคติเชิงบวกต่องานท่ีท า 

 ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

มีความสามารถปรับตัวให้เข้ากบัเพื่อนร่วมงาน 
 มีความสามารถในการติดต่อสือ่สารระหว่างบุคคล 
 มีความสามารถในการท างานเป็นทีม 
 มีความรับผิดชอบในงานท่ีได้รบัมอบหมาย 
 มีความสามารถในการแสดงภาวะความเป็นผู้น าในการท างาน 
 ยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ื่น 
 มีความสามารถในการประเมนิการท างานและปรับปรุงงานของตนเอง 
 มีความเข้าใจตนเองและผู้อื่น 

 ด้านทักษะการ
วิเคราะหเ์ชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 มีทักษะในการวิเคราะห์และจดัการข้อมลูเชิงตัวเลข 
 มีความสามารถในการสื่อสารการใช้ภาษาไทย 
 มีความสามารถในการสื่อสารการใช้ภาษาอังกฤษ 
 มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศในการปฏิบัติงาน 

 

    3.10 บริการวิชาการ  
         ไม่ม ี
4.  ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 4.1 ลักษณะการด าเนินงาน   โครงการ     การด าเนินงาน 

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

5.  ผู้รับผิดชอบ  
5.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ      หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร ์
5.2 ผู้รับผิดชอบ      ผศ.ดร.จันทิมา ซมิป์สัน  โทร  2053  
5.3 ผู้ประสานงาน    นางสาวจิรัชยา  เปรญิกุล      โทร  2048 
5.4 ผู้รายงานผล   ผศ.ดร.จันทิมา ซมิป์สัน  โทร  2053  

 6. หลักการและเหตุผล 
นิสิตระดับปริญญาตรีและปริญญาโทได้ลงทะเบียนวิชาวิทยานิพนธ์ในเทอม 1 ซึ่งเป็นสิ่งที่สะท้อนถึงผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้านที่

หลักสูตรได้ก าหนดไว้ ดังนั้นเพื่อได้ทบทวนผลการเรียนรู้ว่านิสิตได้บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือไม่และเพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตได้แสดง
ศักยภาพทักษะภาษาอังกฤษและองค์ความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ จึงควรมีเวทีให้นิสิตได้ท ากิจกรรม ประกอบกับการแสวงหาความรู้
และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่สมควรให้เกิดอย่างต่อเนื่องก็เป็นเรื่องส าคัญส าหรับผู้เรียน นอกจากน้ันทักษะศต.ที่ 21 ท่ีหลักสูตรศศ.บ. 
(ภาษาอังกฤษ) และหลักสูตรศศม.(ภาษาอังกฤษ) ได้เน้นในปีการศึกษา 2561 คือการพัฒนาทักษะด้านการสื่อสาร นั่นหมายถึงการ
พูดและเขียนภาษาอังกฤษรวมทั้งการสื่อสารผ่านทางกายให้มีประสิทธิภาพ ดังนั้นการจัดหาเวทีให้นิสิตได้แสดงออกทางด้านการ
สื่อสารเชิงวิชาการ การแสดงศักยภาพของตนผ่านการใช้ภาษาอังกฤษและการพัฒนาความรู้แบบยั่งยืนจึงเป็นสิ่งที่จ าเป็นอย่างยิ่ง  
7. วัตถุประสงค ์
    1. เพื่อส่งเสริมให้นิสิตระดับปริญญาตรีและปริญญาโทได้น าเสนองานวิจัย 

2. เพื่อส่งเสรมิให้นิสิตได้แลกเปลีย่นเรียนรู้เกี่ยวกับทักษะภาษาอังกฤษและองค์ความรูด้้านการวิจยักบันิสิตและอาจารย์ต่างชาติ              
3. เพื่อเปิดโอกาสใหภ้าควิชาภาษาอังกฤษได้กระชับความสัมพันธ์และขยายเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบัน   



 
 

 

8.  เป้าหมายของโครงการ 
     8.1 เป้าหมายการด าเนินงาน 
เชิงผลผลิต(Output) 1. นิสิตได้น าเสนองานวิจยั และแลกเปลีย่นเรยีนรู้ทักษะภาษาและองค์ความรู้ด้านการวิจัย 
เชิงผลลัพธ์(Outcome) 1. นิสิตสามารถน าข้อเสนอแนะมาปรับใช้ในการท างานวิจัย 

 

     8.2. กลุม่เป้าหมาย 
เป้าหมาย จ านวน หน่วยนับ 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 89 คน 
นิสิตปรญิญาตรีช้ันปีท่ี 4 ภาควิชาภาษาอังกฤษ ช้ันปีท่ี 4 60 คน 
นิสิตปรญิญาโท ภาควิชาภาษาอังกฤษ 5 คน 
อาจารย์ภาควิชาภาษาอังกฤษ 10  
นิสิตและอาจารย์ชาวต่างชาต ิ 14  

 

8.3 กิจกรรม/เนื้อหาท่ี/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนินการ (รายกิจกรรม) 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (บาท) 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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. จัดประชมุมอบหมายการด าเนนิงาน 

                          

ขั้นด าเนินการ (D) 
1. ขออนุมตัิด าเนินโครงการ 
2. ด าเนนิโครงการ 

 
 

45,200 

 
 
 

 
 
 

45,200 
         

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. สรุปผลการด าเนินโครงการ และ
จัดท ารายงานส่งผลประเมนิตอ่คณะฯ 

             

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)  
1. น าผลการประเมนิมาพัฒนา แก้ไข
ปัญหา และน าไปปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานในครั้งตอ่ๆ ไป 

             

รวม  45,200 45,200 - - - 
  

9. งบประมาณด าเนินการ  
    9.1 แหล่งงบประมาณ 
     งบประมาณรายได้คณะมนุษยศาสตร์ จ านวน 45,200 บาท   
กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานจัดการศึกษาสาขามนุษยศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ ภาควิชาภาษาอังกฤษ หมวดเงินอุดหนุน โครงการสนับสนุนการผลิตบัณฑิต โครงการพัฒนานิสิตด้านวิชาการและทักษะการ
เรียนรู้ โครงการสัมมนาและน าเสนองานวิจัยระดับปริญญาตรี-โท นานาชาติ (NU-มน-06-096) 
    9.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 

1. ค่าที่พักนิสิตต่างชาต ิ 500 บาท x 3 คืน x 5 ห้อง     7,500 บาท 
2. ค่าที่พักอาจารย์ต่างชาต ิ500 บาท x 3 คืน x 2 ห้อง    3,000 บาท 
3. ค่าอาหารกลางวันนิสิตและอาจารย์ต่างชาติ 250 บาท x 2 วันx 14 คน 7,000 บาท 
4. ค่าอาหารกลางวันอาจารยภ์าควิชาภาษาอังกฤษ    2,000 บาท 
5. ค่าอาหารว่างนิสติต่างชาต ิ30 x 2 วัน x 10 คน      600 บาท 
6. ค่าอาหารว่างอาจารย์ต่างชาต ิ50 x 2 วัน x 4 คน      400 บาท 
7. ค่าอาหารว่างอาจารย์ภาควิชาภาษาอังกฤษ        640 บาท 
8. ค่าเลี้ยงรับรอง(อาหารเย็น) 250 x 3 วัน x 18 คน             13,500 บาท 
9. ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของเจ้าหน้าท่ี 420 x 3 วันx 2 คน  2,520 บาท 



 
 

 

10. ค่าของที่ระลึก       2,000 บาท  
11. ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง                  4,000 บาท 
12. ค่าถ่ายเอกสาร      1,000 บาท 
13. ค่าจ้างพิมพ์ป้ายไวนลิ       540 บาท 
14. ค่าดอกไม้               500 บาท 

รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น                   45,200 บาท 
     หมายเหตุ  ขอถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ  
10. วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 

ล าดับ รายการ กิจกรรมที่ 1 
10.1. วัน เวลา ในการจัดกิจกรรม เดือนธันวาคม 2561 
10.2 สถานท่ีจัดกิจกรรม คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลยันเรศวร 

 

11. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPIs) 

ประเภท 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ (KPI) 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมที่ 4 
 คุณภาพ - ร้อยละ 75 ของผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมดมีความเข้าใจใน

หัวข้อสัมมนามากขึ้น 
- ร้อยละ 75 ของผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมดมีความพึงพอใจต่อ
ภาพรวมของโครงการในระดับด ี

   

 

12. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.................         สมศ.   ตัวช้ีวัดที่.................         
 สกอ.    ตัวช้ีวัดที่.....2/3.........         สงป.   ตัวช้ีวัดที่................. 

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. นิสิตได้มีเวทีในการน าเสนองานวิจัย 

2. นิสิตได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับทักษะภาษาอังกฤษและองค์ความรู้ด้านการวิจัยกับนิสิตและอาจารย์ต่างชาติ  
3. ภาควิชาได้กระชับความสัมพันธ์และขยายเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบัน   

 
  



 
 

 

โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์ 

 
1.  รหัสโครงการ  Nu-มน-06-097   ชื่อโครงการ (ระดับ 2)   โครงการพัฒนานิสิตด้านวิชาการและทักษะการเรียนรู้  

ชื่อโครงการ (ระดับ 3)   โครงการอบรม TOEIC PREPARATION 
2.  ความสอดคล้องกับพันธกิจ 
      การผลิตบณัฑติ (หลัก)     การวิจัย  
     การบริการวิชาการแก่สังคม  การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
     การบริหารจัดการ(ในกรณีโครงการดังกลา่วไมส่อดคล้องกับพันธกิจ 1-4) (พันธกิจหลัก)  
3.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ 

3.1 แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ 
 3.1.1 ความสอดคล้องกับเป้าหมายรวมของยุทธศาสตร์ชาติ 
   ประเทศชาติมีความมั่นคง ประชาชนมีความสุข 
   มีการยกระดับศักยภาพในหลากหลายมิตเิพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง 
   มีการพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ 
   มีการสรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
   มีการสรา้งการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   มีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม 
 

 3.1.2 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องโดยตรง (เลือกได้เพียง 1 ด้าน) 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพมนุษย์   
   เป้าหมาย.......3......ประเด็น.....3.2.2.2.....ประเด็นการด าเนินการที่ส าคัญ............. 
 3.1.3 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องในระดับรอง (เลือกได้มากกว่า 1 ด้าน) 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนษุย์   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
 

3.2 แผนระดับที่ 2  
 3.2.1 แผนการปฏิรูประดับประเทศ 11 ด้าน 
   5) แผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ เปา้หมายรวม.................................................................................. 
    เรื่องและประเด็นการปฏริูป..อุตสาหกรรมการศึกษา..เป้าหมายหรอืผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธ์ิ....1.... 
    ขั้นตอนการด าเนินงาน.................1...................เป้าหมาย..............1.1.1...................ขัน้ตอน.................................. 
 



 
 

 

 3.2.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
   เป้าหมายรวม..........1....................... 
   ยุทธศาสตร์ที่.......1..........เป้าหมาย.........1.1.2.............แนวทางการพัฒนา.........1.2.2........... 
  

 3.2.3 แผนความมั่นคงแห่งชาติ 
   แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ.............. เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์.....................กลยทุธ์..................... 

 

3.3 แผนระดับที่ 3 (หากระบุได้)  
    ตามมติ ครม.วันท่ี 4 ธันวาคม 2560 .................................................................. 

 

    3.4 ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 
   นโยบายการศึกษาและเรียนรู้ การท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 
    3.5 นโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) 
    นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ  
   แผนกลยุทธ์ดา้นการผลติบัณฑติ  กลยุทธ์ที่.....2...... หลัก.........รอง........... 
    3.6 นโยบายการบริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร (พ.ศ.2561-2565) โดย ศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา เงารังษี 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบณัฑิตใหม้ีคุณภาพ และสอดคล้องกับความต้องการของประเทศเพื่อสร้างขีดความสามารถใน
การแข่งขัน กลยุทธ์ที่.......1.....แนวทางการขับเคลื่อนที่.........1.4.1.............ตัวช้ีวดัที่.............. 

 3.7 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน (ถ้ามี) 
  นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตร์ที่........1.........กลยุทธ์ที่..............4.............มาตรการที่...........1......... 

      3.8 อัตลักษณ์นิสิต 5 ก** (บังคับกรอก ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 กรณีที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์บัณฑิต) 
              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 
 มีพฤติกรรมทีด่ีในการใช้ชีวิต (ปลอดอบายมุข) 

 เก่งพิชิตปัญหา  มีความสามารถในการแก้ปญัหาส่วนตัว 
 มีความสามารถในการแก้ปญัหาการงาน 

      
    3.9 คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ  

ด้าน ตัวชี้วัด 
 ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 

 มีความซื่อสตัย์สจุริต 
 มีระเบยีบวินัย 
 ตรงต่อเวลา 



 
 

 

ด้าน ตัวชี้วัด 
 มีความเสียสละและเห็นต่อประโยชน์ส่วนรวม 
 มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
 เคารพกฎเกณฑ์ ระเบียบขององค์กร/หน่วยงาน 
 มีความอดทนต่อสภาวะแวดลอ้ม 
 มีความขยันหมั่นเพียรในการเรียน 

 ด้านความรู ้  มีความรู้ในหลักวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงกับหน้าที่การงาน 
 มีความเข้าใจขั้นตอนและวิธีการในการปฏิบตัิงานในหน้าท่ี 
 มีความรู้ในระดับท่ีสามารถปฏิบัติงานให้บรรลุเปา้หมายอย่างมปีระสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
 มีความสามารถน าความรูม้าประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานอย่างสร้างสรรค ์
 เป็นผู้แสวงหาความรู้เพิม่เตมิอย่างต่อเนื่อง 
 มีความเช่ียวชาญในสาขาวิชาชีพ 

 ด้านทักษะทาง
ปัญญา 

 มีความสามารถในการรวบรวมข้อมูล แนวคิด และประเมินข้อมลูต่างๆ ได้ 
 มีความสามารถในการวเิคราะห์และแกไ้ขปัญหาในการปฏิบตัิงาน 
 กล้าแสดงความคิดเห็นอย่างเหมาะสม 
 มีความคิดริเริม่สร้างสรรคส์ิ่งใหม่ๆ  
 มีการวางแผนและสามารถปฏบิัติงานไดส้ าเร็จตามก าหนดเวลา 
 มีความสามารถน าเสนอข้อมลูและแนวคิดเพื่อใช้ในการตัดสินใจ 
 มีความมุ่งมั่นท างานให้ประสบความส าเร็จตามเปา้หมาย 
 มีความสามารถในการแก้ปญัหาส่วนตัว 
 มีทัศนคติเชิงบวกต่องานท่ีท า 

 ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

มีความสามารถปรับตัวให้เข้ากบัเพื่อนร่วมงาน 
 มีความสามารถในการติดต่อสือ่สารระหว่างบุคคล 
 มีความสามารถในการท างานเป็นทีม 
 มีความรับผิดชอบในงานท่ีได้รบัมอบหมาย 
 มีความสามารถในการแสดงภาวะความเป็นผู้น าในการท างาน 
 ยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ื่น 
 มีความสามารถในการประเมนิการท างานและปรับปรุงงานของตนเอง 
 มีความเข้าใจตนเองและผู้อื่น 

 ด้านทักษะการ
วิเคราะหเ์ชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 มีทักษะในการวิเคราะห์และจดัการข้อมลูเชิงตัวเลข 
 มีความสามารถในการสื่อสารการใช้ภาษาไทย 
 มีความสามารถในการสื่อสารการใช้ภาษาอังกฤษ 
 มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศในการปฏิบัติงาน 

  

    3.10 การบริการวิชาการ 
            ไม่ม ี
4.  ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 4.1 ลักษณะการด าเนินงาน   โครงการ     การด าเนินงาน 

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

5. ผู้รับผิดชอบ  
5.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ      หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร ์
5.2 ผู้รับผิดชอบ      นางสาวนิชฎารสัมิ์      รักษาสัตย ์ โทร  2085 



 
 

 

   นางสาวดวงพร          ทองน้อย โทร  2082 
   นางสาวอาภรชนิศน์    แสงสังข์   โทร  2082 
                    นายนพรัตน์             จันทร์โสภา       โทร  2082 
5.3 ผู้ประสานงาน    นางสาวจิรัชยา       เปริญกุล     โทร  2048 
5.4 ผู้รายงานผล   นางสาวอาภรชนิศน์    แสงสังข์   โทร  2082 

 6. หลักการและเหตุผล 
ปัจจุบัน การสอบวดัความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ TOEIC มีความส าคญัในการประกอบอาชีพในประเทศไทยเป็นอย่าง

มาก โดยเฉพาะการใช้ผลสอบเพื่อการสมคัรงาน ทางภาควิชาภาษาอังกฤษ จึงเล็งเห็นความส าคญัในการเพิ่มพูนความรู้และทักษะใน
การสอบ TOEIC ให้แก่นิสิตภาควชิาภาษาอังกฤษ เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมให้แก่นิสติในการเพิ่มขดีความสามารถของตนเองเพื่อการ
ประกอบอาชีพในอนาคต 
7. วัตถุประสงค ์
    1. เพื่อเพ่ิมพูนความรู้และทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสอบ TOEIC 
    2. เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่นิสิตในการสอบ TOEIC 
8.  เป้าหมายของโครงการ 
    8.1. เป้าหมายการด าเนินงาน 
เชิงผลผลิต(Output) 1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้และทักษะภาษาอังกฤษในการสอบ TOEIC เพิ่มขึ้น 
เชิงผลลัพธ์(Outcome) 1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพร้อมในการสอบ TOEIC 

 

     8.2 กลุ่มเป้าหมาย (รายกิจกรรม) 
เป้าหมาย จ านวน หน่วยนับ 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 56 คน 
นิสิต 50 คน 
บุคลากรสายวิชาการ 5 คน 
หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 1 หลักสตูร 

      

     8.3. กิจกรรม/เนื้อหาท่ี/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนนิการ (รายกิจกรรม) 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (บาท) 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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. จัดประชมุมอบหมายการด าเนนิงาน 

             

ขั้นด าเนินการ (D) 
1. ขออนุมตัิด าเนินโครงการ 
2. ด าเนนิโครงการ 

 
 

1,000 

 
 

1,000 
           

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. สรุปผลการด าเนินโครงการ และ
จัดท ารายงานส่งผลประเมนิตอ่คณะฯ 

             

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)  
1. น าผลการประเมนิมาพัฒนา แก้ไข
ปัญหา และน าไปปรับใช้ในการ
ปฎิบัติงานในครั้งตอ่ๆไป 

             

รวม  1,000 1,000    

9. งบประมาณด าเนินการ 
    9.1  แหล่งงบประมาณ 
     งบประมาณรายได้คณะมนุษยศาสตร์ จ านวน 1,000 บาท   



 
 

 

กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานจัดการศึกษาสาขามนุษยศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ ภาควิชาภาษาอังกฤษ หมวดเงินอุดหนุน โครงการสนับสนุนการผลิตบัณฑิต โครงการพัฒนานิสิตด้านวิชาการและทักษะการ
เรียนรู้ โครงการอบรม TOEIC Preparation (NU-มน-06-097) 
     9.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 

   1. ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม                 500  บาท 
   2. ค่าถ่ายเอกสาร                                          300  บาท 
   3. ค่าวัสดุโครงการ                                        200  บาท 

รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น                     1,000  บาท 
           หมายเหตุ ขอถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ  
 

10. วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 
ล าดับ รายการ กิจกรรม 
10.1. วัน เวลา ในการจัดกิจกรรม เดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2561 
10.2 สถานท่ีจัดกิจกรรม คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลยันเรศวร 

 

11. ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ (KPIs) 
ประเภท ตัวชี้วัดความส าเร็จ (KPI) 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมที่ 4 
 ปริมาณ - จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมดไมต่่ ากว่าร้อย

ละ 80 ของจ านวนเต็มที่ตั้งไว ้
   

 คุณภาพ - นิสิตผู้เข้าร่วมโครงการมีพื้นฐานความรู้
ภาษาอังกฤษในการสอบ TOEIC ในระดับที่
สูงขึ้น  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 
- นิสิตมีความพร้อมในการสอบ TOEIC มากขึ้น 
- ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในโครงการ
ในระดับด ี

   

 

12. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.................         สมศ.   ตัวช้ีวัดที่.................         
 สกอ.    ตัวช้ีวัดที่.....2/3.........         สงป.   ตัวช้ีวัดที่................. 

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. นิสิตมีความรู้และทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสอบ TOEIC มากขึ้น 
 2. นิสิตมีความพร้อมให้แก่นิสิตในการสอบ TOEIC มากขึ้น 
  



 
 

 

โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์ 

 
1. รหัสโครงการ  Nu-มน-06-098 ชื่อโครงการ (ระดับ 2)   โครงการพัฒนานิสิตด้านวิชาการและทักษะการเรียนรู้ 

ชื่อโครงการ (ระดับ 3)   โครงการศึกษาดูงาน ณ สถานประกอบการ 
2.  ความสอดคล้องกับพันธกิจ 
      การผลิตบณัฑติ (หลัก)     การวิจัย  
     การบริการวิชาการแก่สังคม  การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
     การบริหารจัดการ(ในกรณีโครงการดังกลา่วไมส่อดคล้องกับพันธกิจ 1-4) (พันธกิจหลัก)  
3.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ 

3.1 แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ 

 3.1.1 ความสอดคล้องกับเป้าหมายรวมของยุทธศาสตร์ชาติ 

   ประเทศชาตมิีความมั่นคง ประชาชนมีความสุข 

   มีการยกระดับศักยภาพในหลากหลายมิตเิพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง 

   มีการพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมคีุณภาพ 

   มีการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

   มีการสร้างการเติบโตบนคณุภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

   มีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม 

 3.1.2 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องโดยตรง (เลือกได้เพียง 1 ด้าน) 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพมนุษย์   
   เป้าหมาย.......3.1.....ประเด็น......3.2.2.....ประเด็นการด าเนินการที่ส าคัญ............. 
 3.1.3 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องในระดับรอง (เลือกได้มากกว่า 1 ด้าน) 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขนั  
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย ์  
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 

3.2 แผนระดับที่ 2  
 3.2.1 แผนการปฏิรูประดับประเทศ 11 ด้าน 

   5) แผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ เปา้หมายรวม.................................................................................. 
    เรื่องและประเด็นการปฏริูป..อุตสาหกรรมการศึกษา..เป้าหมายหรอืผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธ์ิ....1/2..... 
    ขั้นตอนการด าเนินงาน.....................1..............เป้าหมาย................1.1.1.................ขัน้ตอน.................................. 
 3.2.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 

   เป้าหมายรวม..............1................... 



 
 

 

   ยุทธศาสตร์ที่.......1..........เป้าหมาย..........1.1.2............แนวทางการพัฒนา........1.2.2........... 
 3.2.3 แผนความมั่นคงแห่งชาติ 

   แผนระดับชาติว่าด้วยความมัน่คงแห่งชาติ.............. เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์.....................กลยุทธ์..................... 
3.3 แผนระดับที่ 3 (หากระบุได้)  
    ตามมติ ครม.วันท่ี 4 ธันวาคม 2560 .................................................................. 

    3.4 ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 

   นโยบายการศึกษาและเรียนรู ้การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

    3.5 นโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) 
   นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาอยา่งมีคุณภาพ  
   แผนกลยุทธ์ดา้นการผลติบัณฑติ  กลยุทธ์ที่......3..... (หลัก) 
    3.6 นโยบายการบริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร (พ.ศ.2561-2565) โดย ศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา เงารังษี 

   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบณัฑิตให้มีคณุภาพ และสอดคล้องกบัความต้องการของประเทศเพื่อสร้างขีดความสามารถใน
การแข่งขัน กลยุทธ์ที่......1.4......แนวทางการขบัเคลื่อนที่.........1.4.1.............ตัวช้ีวดัที่.............. 

    3.7 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน  
 นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่...1....กลยุทธ์ที่...4...มาตรการที่..4... 

3.8 อัตลักษณ์นสิิต 5 ก** (บังคับกรอก ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 กรณีที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์บัณฑิต) 
          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 
 มีพฤติกรรมทีด่ีในการใช้ชีวิต (ปลอดอบายมุข) 

 เก่งพิชิตปัญหา  มีความสามารถในการแก้ปญัหาส่วนตัว 
 มีความสามารถในการแก้ปญัหาการงาน 

       

       3.9 คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ  
ด้าน ตัวชี้วัด 

 ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 

 มีความซื่อสตัย์สจุริต 
 มีระเบยีบวินัย 
 ตรงต่อเวลา 
 มีความเสียสละและเห็นต่อประโยชน์ส่วนรวม 
 มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
 เคารพกฎเกณฑ์ ระเบียบขององค์กร/หน่วยงาน 

หน้าที่ 377 



 
 

 

ด้าน ตัวชี้วัด 
 มีความอดทนต่อสภาวะแวดลอ้ม 
 มีความขยันหมั่นเพียรในการเรียน 

 ด้านความรู ้  มีความรู้ในหลักวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงกับหน้าที่การงาน 
 มีความเข้าใจขั้นตอนและวิธีการในการปฏิบตัิงานในหน้าท่ี 
 มีความรู้ในระดับท่ีสามารถปฏิบัติงานให้บรรลุเปา้หมายอย่างมปีระสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
 มีความสามารถน าความรูม้าประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานอย่างสร้างสรรค ์
 เป็นผู้แสวงหาความรู้เพิม่เตมิอย่างต่อเนื่อง 
 มีความเช่ียวชาญในสาขาวิชาชีพ 

 ด้านทักษะทาง
ปัญญา 

 มีความสามารถในการรวบรวมข้อมูล แนวคิด และประเมินข้อมลูต่างๆ ได้ 
 มีความสามารถในการวเิคราะห์และแกไ้ขปัญหาในการปฏิบตัิงาน 
 กล้าแสดงความคิดเห็นอย่างเหมาะสม 
 มีความคิดริเริม่สร้างสรรคส์ิ่งใหม่ๆ  
 มีการวางแผนและสามารถปฏบิัติงานไดส้ าเร็จตามก าหนดเวลา 
 มีความสามารถน าเสนอข้อมลูและแนวคิดเพื่อใช้ในการตัดสินใจ 
 มีความมุ่งมั่นท างานให้ประสบความส าเร็จตามเปา้หมาย 
 มีความสามารถในการแกป้ญัหาส่วนตัว 
 มีทัศนคติเชิงบวกต่องานท่ีท า 

 ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

มีความสามารถปรับตัวให้เข้ากบัเพื่อนร่วมงาน 
 มีความสามารถในการติดต่อสือ่สารระหว่างบุคคล 
 มีความสามารถในการท างานเป็นทีม 
 มีความรับผิดชอบในงานท่ีได้รบัมอบหมาย 
 มีความสามารถในการแสดงภาวะความเป็นผู้น าในการท างาน 
 ยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ื่น 
 มีความสามารถในการประเมนิการท างานและปรับปรุงงานของตนเอง 
 มีความเข้าใจตนเองและผู้อื่น 

 ด้านทักษะการ
วิเคราะหเ์ชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 มีทักษะในการวิเคราะห์และจดัการข้อมลูเชิงตัวเลข 
 มีความสามารถในการสื่อสารการใช้ภาษาไทย 
 มีความสามารถในการสื่อสารการใช้ภาษาอังกฤษ 
 มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศในการปฏิบัติงาน 

 

        

       3.10 บริการวิชาการ (กรณีโครงการที่ด าเนินงานตามพันธกิจที่ 3 ด้านบริการวิชาการ) ** 

        ไม่มี 
4.  ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 

 4.1 ลักษณะการด าเนินงาน   โครงการ     การด าเนินงาน 
4.2 ภายใต้แผนงาน............................................................................................................................................. 
4.3 ลักษณะโครงการ     โครงการที่ใช้งบประมาณ   โครงการทีไ่ม่ใช้งบประมาณ 
4.4 วิธีการด าเนินงาน    ด าเนินการเอง     จัดจ้าง 
4.5 รหัส GFMIS ของโครงการ(ถ้ามี) – ไมม่ี - 

5.  ผู้รับผิดชอบ  
5.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ   หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร ์  
5.2 ผู้รับผิดชอบ     ผศ.ดร.จันทิมา ซมิป์สัน   โทร  2053  
5.3 ผู้ประสานงาน   นางสาวจิรัชยา  เปรญิกุล      โทร  2048 
5.4 ผู้รายงานผล  ผศ.ดร.จันทิมา ซิมปส์ัน   โทร  2053   

หน้าที่ 378 



 
 

 

 6. หลักการและเหตุผล 
การศึกษาดูงานนอกสถานที่โดยเฉพาะสถานที่ที่ใชภาษาอังกฤษในการท างานมีความส าคัญมากตอนิสิตภาควิชาภาษาอังกฤษ 

เพราะนิสิตจะไดเรียนรูประสบการณ สรางองคความรูจากสถานประกอบการต่างๆ และเปดวิสัยทัศนของนิสิตเองใหกวางไกลและ
กระตุ้นตนเองใหเกิดความกระตือรือรนในการเรียนภาษาอังกฤษใหมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้นิสิตได้เตรียมความ
พร้อมส าหรับการฝึกงาน และการประกอบอาชีพเมื่อส าเร็จการศึกษาต่อไป  
7. วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อใหนิสิตได้เข้าใจเกี่ยวกับระบบการท างาน ณ สถานประกอบการที่ใชภาษาอังกฤษในท่ีท างาน 

2. เพื่อให้นิสิตไดเ้ตรียมความพร้อมส าหรับการเลือกสถานท่ีสหกิจศกึษา และสถานท างานหลังส าเร็จการศึกษา   
8.  เป้าหมายของโครงการ 
    8.1 เป้าหมายการด าเนินงาน 

เชิงผลผลิต(Output) 1. นิสิตได้คามรู้เกี่ยวกับการเข้าดูงานสถานประกอบการ 
2. นิสิตได้รับการเตรียมพร้อมก่อนเข้าฝึกสหกิจศึกาและการเลือกสถานท่ีท างานหลังจบการศึกษา 

เชิงผลลัพธ์(Outcome) 1. นิสิตสามารถน าความรู้ทีไ่ด้รับมาใช้ประโยชน์ได้ 
 

8.2. กลุ่มเป้าหมาย 

เป้าหมาย จ านวน หน่วยนับ 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 63 คน 

บุคลากรสายวิชาการ 3 คน 
นิสิตระดับปริญญาตร ี 60 คน 

 

8.3 กิจกรรม/เนื้อหาท่ี/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนินการ (รายกิจกรรม) 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (บาท) 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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. จัดประชมุมอบหมายการด าเนนิงาน 

             

ขั้นด าเนินการ (D) 
1. ขออนุมตัิด าเนินโครงการ 
2. ด าเนนิโครงการ 

 
 

45,500 
    

 
 

45,500 
       

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. สรุปผลการด าเนินโครงการ และ
จัดท ารายงานส่งผลประเมนิตอ่คณะฯ 

             

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)  
1. น าผลการประเมนิมาพัฒนา แก้ไข
ปัญหา และน าไปปรับใช้ในการ
ปฎิบัติงานในครั้งตอ่ๆไป 

             

รวม  45,500 - 45,500 - - 
 

9. งบประมาณด าเนินการ  

    9.1 แหล่งงบประมาณ 

     งบประมาณรายได้คณะ จ านวน 45,500 บาท   
กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานจัดการศึกษาสาขามนุษยศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ ภาควิชาภาษาอังกฤษ หมวดเงินอุดหนุน โครงการสนับสนุนการผลิตบัณฑิต โครงการพัฒนานิสิตด้านวิชาการและทักษะการ
เรียนรู้ โครงการศึกษาดูงาน ณ สถานประกอบการ (NU-มน-06-098) 
    9.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 



 
 

 

1. ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง      16,000 บาท 
2. ค่าเงินเพิ่มพิเศษพนักงานขับรถฯ        800 บาท 
3. ค่าท่ีพักอาจารย ์     5,000 บาท 
4. ค่าท่ีพักนิสิต                 13,000 บาท   
5. ค่าที่พักพนักงานขับรถ     1,600 บาท 
6. ค่าเบี้ยเลีย้งอาจารย ์     2,000 บาท 
7. ค่าเบี้ยเลีย้งนิสิต      3,000 บาท 
8. ค่าเบี้ยเลีย้งพนักงานขับรถ     1,500    บาท  
9. ค่าของที่ระลึก     1,500  บาท  
10. ค่าถ่ายเอกสาร       300 บาท 
11. ค่าจ้างพิมพ์ป้ายไวนิล       800    บาท 
      รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น           45,500   บาท 

 หมายเหตุ  ขอถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ 
10. วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 

ล าดับ รายการ กิจกรรมที่ 1 
10.1. วัน เวลา ในการจัดกิจกรรม เดือนกุมภาพันธ์ 2562 ( 2 วัน 1 คืน) 
10.2 สถานท่ีจัดกิจกรรม ณ สถานประกอบการ จ านวน 2 หน่วยงาน 

 

11. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPIs) 

ประเภท 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ (KPI) 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมที่ 4 
 คุณภาพ - ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารว่มโครงการทั้งหมดมีความเข้าใจระบบการท างาน ณ 

สถานประกอบการที่ใชภาษาอังกฤษ ในที่ท างานมากขึ้น 
- ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารว่มโครงการทั้งหมดมีความพึงพอ  ใจต่อภาพรวม
ของโครงการในระดับดี 

   

 

12. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.................         สมศ.   ตัวช้ีวัดที่.................         
 สกอ.    ตัวช้ีวัดที่.....2/3.........         สงป.   ตัวช้ีวัดที่................. 

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. นิสิตเข้าใจระบบการท างาน ณ สถานประกอบการที่ใชภาษาอังกฤษในท่ีท างาน 
     2. นิสิตได้เตรียมความพร้อมส าหรับการเลือกสถานท่ีสหกิจศึกษา และสถานท างานหลังส าเร็จการศึกษา   
  



 
 

 

โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์ 

 
1. รหัสโครงการ  NU-มน-06-099 ชื่อโครงการ (ระดับ 2)  โครงการพัฒนานิสิตด้านวิชาการและทักษะการเรียนรู้ 

ชื่อโครงการ (ระดับ 3)  โครงการเข้าร่วมแข่งขันทางวิชาการส าหรับนิสิต 
2.  ความสอดคล้องกับพันธกิจ 
      การผลิตบณัฑติ (หลัก)        การวิจัย 
     การบริการวิชาการแก่สังคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
     การบริหารจัดการ(ในกรณีโครงการดังกลา่วไมส่อดคล้องกับพันธกิจ 1-4)  
3.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ 

3.1 แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ 
 3.1.1 ความสอดคล้องกับเป้าหมายรวมของยุทธศาสตร์ชาติ 
   ประเทศชาติมีความมั่นคง ประชาชนมีความสุข 
   มีการยกระดับศักยภาพในหลากหลายมิตเิพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง 
   มีการพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ 
   มีการสรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
   มีการสรา้งการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   มีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม 
 3.1.2 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องโดยตรง (เลือกได้เพียง 1 ด้าน) 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพมนุษย์   
   เป้าหมาย........3.1.1.....ประเด็น......3..2.4.....ประเด็นการด าเนินการที่ส าคัญ............. 
 3.1.3 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องในระดับรอง (เลือกได้มากกว่า 1 ด้าน) 
   ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนษุย์   
   เป้าหมาย.......3.1.1......ประเด็น......3.2.3.3.....ประเด็นการด าเนินการที่ส าคญั............. 

3.2 แผนระดับที่ 2  
 3.2.1 แผนการปฏิรูประดับประเทศ 11 ด้าน 
   5) แผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ เปา้หมายรวม.................................................................................. 
    เรื่องและประเด็นการปฏริูป..อุตสาหกรรมทางการศึกษา..เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์...1... 
    ขั้นตอนการด าเนินงาน...............2................เป้าหมาย.................1................ขั้นตอน..........1.2.2.3........................ 
 3.2.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
   เป้าหมายรวม.............1.................... 
   ยุทธศาสตร์ที่.........1........เป้าหมาย..........1.1.3............แนวทางการพัฒนา........1.2.2............ 
 3.2.3 แผนความมั่นคงแห่งชาติ 
   แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ.............. เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์.....................กลยทุธ์..................... 

3.3 แผนระดับที่ 3 (หากระบุได้)  
    ตามมติ ครม.วันท่ี 4 ธันวาคม 2560 .................................................................. 

    3.4 ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 
   นโยบายการศึกษาและเรียนรู้ การท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 
 3.5 นโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) 
   นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ  
   แผนกลยุทธ์ดา้นการผลติบัณฑติ  กลยุทธ์ที่......2..... (หลัก) 



 
 

 

    3.6 ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564)  
   นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ  
   แผนกลยุทธ์ดา้นการผลติบัณฑติ  กลยุทธ์ที่...1.2....... 
    3.7 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน  
       นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 กลยุทธ์ที ่4 มาตรการที ่4 

3.8 อัตลักษณ์นสิิต 5 ก** (บังคับกรอก ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 กรณีที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์บัณฑิต) 
         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 

 

 3.9 คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
         มี 

ด้าน ตัวชี้วัด 
 ด้านคุณธรรม จริยธรรม  มีความซื่อสตัย์สจุริต 

  มีระเบียบวินัย 
  ตรงต่อเวลา 
 มีความเสียสละและเห็นต่อประโยชน์ส่วนรวม 
 มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
 เคารพกฎเกณฑ์ ระเบียบขององค์กร/หน่วยงาน 
 มีความอดทนต่อสภาวะแวดลอ้ม 
 มีความขยันหมั่นเพียรในการเรียน 

 ด้านความรู ้  มีความรู้ในหลักวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงกับหน้าที่การงาน 
 มีความเข้าใจขั้นตอนและวิธีการในการปฏิบตัิงานในหน้าท่ี 
 มีความรู้ในระดับท่ีสามารถปฏิบัติงานให้บรรลุเปา้หมายอย่างมปีระสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
 มีความสามารถน าความรูม้าประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานอย่างสร้างสรรค์ 
 เป็นผู้แสวงหาความรู้เพิม่เตมิอย่างต่อเนื่อง 
 มีความเช่ียวชาญในสาขาวิชาชีพ 



 
 

 

ด้าน ตัวชี้วัด 
 ด้านทักษะทางปัญญา  มีความสามารถในการรวบรวมข้อมูล แนวคิด และประเมินข้อมลูต่างๆ ได้ 

 มีความสามารถในการวเิคราะห์และแกไ้ขปัญหาในการปฏิบตัิงาน 
 กล้าแสดงความคิดเห็นอย่างเหมาะสม 
 มีความคิดริเริม่สร้างสรรคส์ิ่งใหม่ ๆ  
 มีการวางแผนและสามารถปฏบิัติงานไดส้ าเร็จตามก าหนดเวลา 
 มีความสามารถน าเสนอข้อมลูและแนวคิดเพื่อใช้ในการตัดสินใจ 
 มีความมุ่งมั่นท างานให้ประสบความส าเร็จตามเปา้หมาย 
 มีความสามารถในการแก้ปญัหาส่วนตัว 
 มีทัศนคติเชิงบวกต่องานท่ีท า 

 ด้านทักษะความสมัพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

 มีความสามารถปรับตัวให้เข้ากับเพื่อนร่วมงาน 
 มีความสามารถในการติดต่อสือ่สารระหว่างบุคคล 
 มีความสามารถในการท างานเป็นทีม 
 มีความรับผิดชอบในงานท่ีได้รบัมอบหมาย 
 มีความสามารถในการแสดงภาวะความเป็นผู้น าในการท างาน 
 ยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ื่น 
 มีความสามารถในการประเมนิการท างานและปรับปรุงงานของตนเอง 
 มีความเข้าใจตนเองและผู้อื่น 

 ด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 มีทักษะในการวิเคราะห์และจดัการข้อมลูเชิงตัวเลข 
 มีความสามารถในการสื่อสารการใช้ภาษาไทย 
 มีความสามารถในการสื่อสารการใช้ภาษาอังกฤษ 
 มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศในการปฏิบัติงาน 

 

         3.10 บริการวิชาการ  
           ไม่มี 
4.  ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 4.1 ลักษณะการด าเนินงาน   โครงการ     การด าเนินงาน 

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

5.  ผู้รับผิดชอบ  
 5.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ   หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร ์

5.2 ผู้รับผิดชอบ     ผศ.ดร.ทศพล สรุนัคครินทร ์    โทร  2024 
5.3 ผู้ประสานงาน   นางสาวจิรัชยา  เปรญิกุล  โทร  2048 

     5.4 ผู้รายงานผล  ผศ.ดร.ทศพล สรุนัคครินทร ์    โทร  2024 
 6. หลักการและเหตุผล 

 เพื่อเป็นการเสริมสร้างให้นิสิตได้พัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ ภาควิชาภาษาอังกฤษได้จัดให้มีการเตรียมผู้เรียนให้ได้รับการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ สามารถคิดเป็น ท าเป็นและแก้ปัญหาเป็น ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม และสามารถ
แข่งขันกับบุคคลภายนอกได้ 



 
 

 

7. วัตถุประสงค ์
1. เพื่อส่งเสรมิให้นิสิตไดเ้ข้าร่วมแข่งขันทางวิชาการ 
2. เพือ่สร้างช่ือเสียงให้แก่ตัวนสิิต ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์  และมหาวิทยาลยันเรศวร 

8.  เป้าหมายของโครงการ 
     8.1 เป้าหมายการด าเนินงาน 
เชิงผลผลิต(Output) 1. นิสิตได้ความรูม้าใช้ในการแข่งขันทางวิชาการ 
เชิงผลลัพธ์(Outcome) 1. สร้างช่ือเสียงให้คณะฯ และมหาวิทยาลัย 

 

     8.2. กลุม่เป้าหมาย 
เป้าหมาย จ านวน หน่วยนับ 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 7 คน 
นิสิตศศ.บ. ภาษาอังกฤษ ช้ันปีท่ี 1-4 5 คน 
บุคลากรสายวิชาการ 2 คน 

 

8.3 กิจกรรม/เนื้อหาท่ี/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนินการ (รายกิจกรรม) 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (บาท) 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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. จัดประชมุมอบหมายการด าเนนิงาน 

                          

ขั้นด าเนินการ (D) 
1. ขออนุมตัิด าเนินโครงการ 
2. ด าเนนิโครงการ 

 
 

11,300 

 
 
 

         
 
 

11,300 
 

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. สรุปผลการด าเนินโครงการ และ
จัดท ารายงานส่งผลประเมนิตอ่คณะฯ 

             

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)  
1. น าผลการประเมนิมาพัฒนา แก้ไข
ปัญหา และน าไปปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานในครั้งตอ่ๆ ไป 

             

รวม  11,300 - - - 11,300 
  

9. งบประมาณด าเนินการ  
    9.1 แหล่งงบประมาณ 
       งบประมาณรายได้คณะ จ านวน 11,300 บาท  
กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานจัดการศึกษาสาขามนุษยศาสตร์ หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ ภาควิชาภาษาอังกฤษ หมวดเงินอุดหนุน โครงการสนับสนุนการผลิตบณัฑิต โครงการพัฒนานิสิตดา้นวิชาการและทักษะ
การเรยีนรู้ โครงการเข้าร่วมแข่งขันทางวิชาการส าหรับนิสิต (NU-มน-06-099) 
    9.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ)    

1. ค่าท่ีพักอาจารย์ นิสิต    จ านวน  3,000  บาท 
2. ค่าจ้างเหมารถพร้อมค่าน้ ามันเช้ือเพลิง  จ านวน    6,000  บาท 
3. ค่าเบี้ยเลีย้งอาจารย์ นสิิต    จ านวน    2,300  บาท 

         รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น            11,300  บาท 
หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 

 



 
 

 

10. วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 
ล าดับ รายการ กิจกรรมที่ 1 
10.1. วัน เวลา ในการจัดกิจกรรม เดือนตุลาคม  2561 – กันยายน  2562 
10.2 สถานท่ีจัดกิจกรรม สถานท่ีด าเนินการจัดการแข่งขันทางวิชาการ 

 

11. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPIs) 

ประเภท 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ (KPI) 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมที่ 4 
 ปริมาณ -  มีตวัแทนนิสิตอยา่งน้อย 1 คน/1ทีม เข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาการ 

- นิสิตเข้าร่วมแข่งขันทางวิชาการอย่างน้อย 1 คน หรือ 1 ทีม ได้รับรางวัล
ชนะเลิศหรือรางวัลที่ 1 

   

 คุณภาพ - นิสิตที่เข้าร่วมมีความพึงพอใจ อยู่ในระดับดี (3.51)    
 

12. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 สกอ.    ตัวช้ีวัดที ่2/3   สงป.   ตัวช้ีวัดที่.................  EdPEx หมวดที่........ 
 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.................  สมศ.   ตัวช้ีวัดที่ ……………  

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1.  นิสิตมีโอกาสเข้าร่วมการแข่งขนัทางวิชาการ 
2.  นิสิตไดส้ร้างช่ือเสยีงให้แก่ตนเอง ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะมนษุยศาสตร์ และมหาวิทยาลัยนเรศวร 

  



 
 

 

โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์ 

 
1.  รหัสโครงการ  NU-มน-06-100 ชื่อโครงการ (ระดับ 2)  โครงการพัฒนานิสิตด้านวิชาการและทักษะการเรียนรู้ 

    ชื่อโครงการ (ระดับ 3)  โครงการส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษ The 21st Century  
            English Communication in diverse environment 

2.  ความสอดคล้องกับพันธกิจ 
     การผลิตบัณฑติ (หลัก)      การวิจัย  
      การบริการวิชาการแก่สังคม  การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
     การบริหารจัดการ(ในกรณโีครงการดังกล่าวไม่สอดคล้องกับพันธกิจ 1-4)  
3.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ 

3.1 แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ 
 3.1.1 ความสอดคล้องกับเป้าหมายรวมของยุทธศาสตร์ชาติ 
    มีการพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ 
 3.1.2 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องโดยตรง (เลือกได้เพียง 1 ด้าน) 
   ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพมนุษย์   
   เป้าหมาย......3.1.......ประเด็น.....3.1..1......ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคัญ.....3.2.3.3........ 
 3.1.3 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องในระดับรอง (เลือกได้มากกว่า 1 ด้าน) 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนษุย์   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 

3.2 แผนระดับที่ 2  
 3.2.1 แผนการปฏิรูประดับประเทศ 11 ด้าน 
   5) แผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ เปา้หมายรวม.........หัวข้อ 1.................................................... 
    เรื่องและประเด็นการปฏริูป..อุตสาหกรรมการศึกษา..เป้าหมายหรอืผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธ์ิ...1/2.. 
    ขั้นตอนการด าเนินงาน..................1.................เป้าหมาย.................................ขัน้ตอน............................. 
 3.2.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
   เป้าหมายรวม..........1....................... 
   ยุทธศาสตร์ที่........1.........เป้าหมาย............1.1.2..........แนวทางการพัฒนา..........1.2.2.......... 
 3.2.3 แผนความมั่นคงแห่งชาติ 
   แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ........... เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์...................กลยุทธ์................... 

 



 
 

 

3.3 แผนระดับที่ 3 (หากระบุได้)  
    ตามมติ ครม.วันท่ี 4 ธันวาคม 2560 .................................................................. 

    3.4 ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 
   นโยบายการศึกษาและเรียนรู้ การท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 
 3.5 นโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) 
    นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ  
   แผนกลยุทธ์ดา้นการผลติบัณฑติ  กลยุทธ์ที่.....2...... หลัก 
   3.6 นโยบายการบริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร (พ.ศ.2561-2565) โดย ศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา เงารังษี 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบณัฑิตให้มีคณุภาพ และสอดคล้องกบัความต้องการของประเทศเพื่อสร้างขีดความสามารถใน
การแข่งขัน กลยุทธ์ที่......1......แนวทางการขับเคลื่อนที่...........1.4.1...........ตัวช้ีวดัที่.............. 

   3.7 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน      
        นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตร์ที่.......1......กลยุทธ์ที่......4 และ 6........ มาตรการที่.....4.2 และ 6.3........... 
   3.8 อัตลักษณ์นสิิต 5 ก** (บังคับกรอก ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 กรณีที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์บัณฑิต)  
              มี 

ประเภทอัตลักษณ ์ ตัวชี้วัด 
  เก่งงาน  ความสามารถในการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพอย่างสร้างสรรค์ 

 มีความรับผิดชอบ กล้าหาญ เสียสละ อดทน ขยันหมั่นเพียร มุ่งมั่นสู่ความส าเร็จ 
มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยสีารสนเทศได้เป็นอย่างดี 
 มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

  เก่งคน  มีมนุษยสัมพันธ์ทั้งการพูด และการวางตัว 
 มีจิตสาธารณะ 
 มีความสามารถท างานท่ีเป็นทมี 
 มีความเข้าใจตนเองและผู้อื่น 

 เก่งคิด  มีความคิดริเริม่สร้างสรรค ์
 ใฝ่เรียนรู ้
 ทัศนคติเชิงบวก 
 ผลงานนวัตกรรม 

 เก่งครองชีวิต  มีพฤติกรรมทีด่ีในการเรียน 
 มีพฤติกรรมทีด่ีในการใช้ชีวิต (ปลอดอบายมุข) 

 เก่งพิชิตปัญหา  มีความสามารถในการแก้ปญัหาส่วนตัว 
 มีความสามารถในการแก้ปญัหาการงาน 

      
        3.9 คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ  

         มี             
ด้าน ตัวชี้วัด 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม  มีความซื่อสตัย์สจุริต 
 มีระเบยีบวินัย 
 ตรงต่อเวลา 
 มีความเสียสละและเห็นต่อประโยชน์ส่วนรวม 
 มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
 เคารพกฎเกณฑ์ ระเบียบขององค์กร/หน่วยงาน 
 มีความอดทนต่อสภาวะแวดลอ้ม 
 มีความขยันหมั่นเพียรในการเรียน 

 ด้านความรู ้  มีความรู้ในหลักวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงกับหน้าที่การงาน 



 
 

 

ด้าน ตัวชี้วัด 
 มีความเข้าใจขั้นตอนและวิธีการในการปฏิบตัิงานในหน้าท่ี 
 มีความรู้ในระดับท่ีสามารถปฏิบัติงานให้บรรลุเปา้หมายอย่างมปีระสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
 มีความสามารถน าความรูม้าประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานอย่างสร้างสรรค ์
 เป็นผู้แสวงหาความรูเ้พิ่มเตมิอย่างต่อเนื่อง 
 มีความเช่ียวชาญในสาขาวิชาชีพ 

 ด้านทักษะทางปัญญา  มีความสามารถในการรวบรวมข้อมูล แนวคิด และประเมินข้อมลูต่างๆ ได้ 
 มีความสามารถในการวเิคราะห์และแกไ้ขปัญหาในการปฏิบตัิงาน 
 กล้าแสดงความคิดเห็นอย่างเหมาะสม 
 มีความคิดริเริม่สร้างสรรคส์ิ่งใหม่ๆ  
 มีการวางแผนและสามารถปฏบิัติงานไดส้ าเร็จตามก าหนดเวลา 
 มีความสามารถน าเสนอข้อมลูและแนวคิดเพื่อใช้ในการตัดสินใจ 
 มีความมุ่งมั่นท างานให้ประสบความส าเร็จตามเปา้หมาย 
 มีความสามารถในการแก้ปญัหาส่วนตัว 
 มีทัศนคติเชิงบวกต่องานท่ีท า 

 ด้านทักษะความสมัพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

 มีความสามารถปรับตัวให้เข้ากับเพื่อนร่วมงาน 
 มีความสามารถในการติดต่อสือ่สารระหว่างบุคคล 
 มีความสามารถในการท างานเป็นทีม 
 มีความรับผิดชอบในงานท่ีได้รบัมอบหมาย 
 มีความสามารถในการแสดงภาวะความเป็นผู้น าในการท างาน 
 ยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ื่น 
 มีความสามารถในการประเมนิการท างานและปรับปรุงงานของตนเอง 
 มีความเข้าใจตนเองและผู้อื่น 

 ด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 มีทักษะในการวิเคราะห์และจดัการข้อมลูเชิงตัวเลข 
 มีความสามารถในการสื่อสารการใช้ภาษาไทย 
 มีความสามารถในการสื่อสารการใช้ภาษาอังกฤษ 
 มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศในการปฏิบัติงาน 

 

    3.10 บริการวิชาการ  
         ไม่ม ี
4.  ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 4.1 ลักษณะการด าเนินงาน   โครงการ     การด าเนินงาน 

4.2 ภายใต้แผนงาน............................................................................................................................................. 
4.3 ลักษณะโครงการ     โครงการที่ใช้งบประมาณ   โครงการทีไ่ม่ใช้งบประมาณ 
4.4 วิธีการด าเนินงาน    ด าเนนิการเอง    จัดจ้าง 
4.5 รหัส GFMIS ของโครงการ(ถ้ามี) – ไมม่ี - 

5.  ผู้รับผิดชอบ   
 5.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ   หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร ์

5.2 ผู้รับผิดชอบ     ผศ.ดร.ทศพล สรุนัคครินทร ์    โทร  2024 
5.3 ผู้ประสานงาน   นางสาวจิรัชยา  เปรญิกุล  โทร  2048 

     5.4 ผู้รายงานผล  ผศ.ดร.ทศพล สรุนัคครินทร ์    โทร  2024 
 6. หลักการและเหตุผล 

ด้วยภาควิชาภาษาอังกฤษมีพันธกิจส าคัญในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ ความสามารถ และทักษะที่สอดคล้องกับศตวรรษ
ที่ 21 จึงเห็นควรให้มีการจัดโครงการพัฒนาส่งเสริมด้านวิชาการและทักษะชีวิต โดยเชิญศิษย์เก่าของภาควิชามาบรรยายและ



 
 

 

แลกเปลี่ยนความรู้กับนิสิตปัจจุบันในหัวข้อท่ีเกี่ยวเนื่องกับประสบการณ์การท างานในต่างประเทศหรือในสังคมข้ามวัฒนธรรม ซึ่งต้อง
อาศัยทักษะที่จ าเป็นของการด ารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 เช่น ความสามารถทางการใช้ภาษาอังกฤษ ความยืดหยุ่นและความสามารถ
ในการปรับตัว ความเป็นผู้น าและความรับผิดชอบ ฯลฯ  
7. วัตถุประสงค ์

1. เพื่อส่งเสริมให้นิสิตเห็นถึงความส าคัญของทักษะในศตวรรษที่ 21 ต่อการประกอบวิชาชีพในอนาคต 
2. เพื่อเปิดโลกทัศน์นิสิตให้กว้างไกล โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างวิทยากรและนิสิต และระหว่างนิสิตด้วยกันเอง 

8. เป้าหมายของโครงการ 
     8.1 เป้าหมายการด าเนินงาน 
เชิงผลผลิต(Output) 1. นิสิตได้ความรู้ และแลกเปลี่ยนเรียนรูร้ะหว่างกัน และวิทยากร 

2. นิสิตมีคณุลักษณะบณัฑิตที่พึงประสงค ์
เชิงผลลัพธ์(Outcome) 1. นิสิตสามารถน าความรู้มาใช้ในการเรยีนได้ 

 

     8.2. กลุม่เป้าหมาย 
เป้าหมาย จ านวน หน่วยนับ 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 90 คน 
นิสิต 80 คน 
บุคลากรสายวิชาการ 10 คน 

 

8.3 กิจกรรม/เนื้อหาท่ี/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนินการ (รายกิจกรรม) 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (บาท) 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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. จัดประชมุมอบหมายการด าเนนิงาน 

                          

ขั้นด าเนินการ (D) 
1. ขออนุมตัิด าเนินโครงการ 
2. ด าเนนิโครงการ 

 
 

10,000 

 
 
 

       
 
 
 

 
 
 

10,000 
 

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. สรุปผลการด าเนินโครงการ และ
จัดท ารายงานส่งผลประเมนิตอ่คณะฯ 

             

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)  
1. น าผลการประเมนิมาพัฒนา แก้ไข
ปัญหา และน าไปปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานในครั้งตอ่ๆ ไป 

             

รวม  10,000 - - - 10,000 
  

9. งบประมาณด าเนินการ  
    9.1 แหล่งงบประมาณ 
     งบประมาณรายได้คณะ จ านวน 10,000 บาท  
กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานจัดการศึกษาสาขามนุษยศาสตร์ หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ ภาควิชาภาษาอังกฤษ หมวดเงินอุดหนุน โครงการสนับสนุนการผลิตบณัฑิต โครงการพัฒนานิสิตดา้นวิชาการและทักษะการ
เรียนรู้ โครงการส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษ The 21st Century English Communication in diverse environment (NU-มน-06-100) 
     9.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 

1.  ค่าตอบแทนวิทยากร    2,000 บาท 
2.  ค่าเดินทางวิทยากร    2,000 บาท 
3.  ค่าที่พักวิทยากร    1,500 บาท   



 
 

 

4.  อาหารว่าง                4,000 บาท 
5.  ค่าถ่ายเอกสาร           500 บาท 

รวมท้ังสิ้น           10,000  บาท    
หมายเหตุ  ขอถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ  

10. วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 
ล าดับ รายการ กิจกรรมที่ 1 
10.1. วัน เวลา ในการจัดกิจกรรม เดือนสิงหาคม 2562 
10.2 สถานท่ีจัดกิจกรรม คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลยันเรศวร 

 

11. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPIs) 

ประเภท 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ (KPI) 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมที่ 4 
 ปริมาณ -  จ านวนผู้เขา้ร่วมโครงการทั้งหมดไม่ต่ ากวา่ร้อยละ 70 ของจ านวนเต็ม

ที่ตั้งไว้ 
   

 คุณภาพ - จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการเกิดความพึงพอใจในโครงการในภาพรวมโดย
เฉลี่ยอยู่ในระดับด ี
- ผู้เข้าร่วมโครงการตระหนักถึงความส าคัญของทักษะในศตวรรษที่ 21 
อยู่ในระดับดี (3.51) 
- ผู้เข้าร่วมโครงการไดก้ารแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหวา่งกัน อยู่ในระดับดี 
(3.51) 

   

 เวลา - โครงการด าเนินการเสร็จสิ้นภายในกรอบเวลาที่ก าหนด    
 ต้นทุน - โครงการมีการเบิกจ่ายไม่เกินงบประมาณที่ต้ังไว้    

 

12. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 สกอ.    ตัวช้ีวัดที ่3/6   สงป.   ตัวช้ีวัดที่.................  EdPEx หมวดที่........ 
 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.................  สมศ.   ตัวช้ีวัดที่................  

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
      1. นิสิตเห็นถึงความส าคัญของทักษะในศตวรรษที่ 21 ต่อการประกอบวิชาชีพในอนาคต 
      2. นิสิตมีโลกทัศน์ท่ีกว้างไกลขึ้น 
  



 
 

 

โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์ 

 
1. รหัสโครงการ   Nu-มน-06-101 ชื่อโครงการ (ระดับ 2)  โครงการส่งเสริมด้านวิชาการและทักษะชีวิต 
    ชื่อโครงการ (ระดับ 3)  โครงการ No Friends Left Behind 
2.  ความสอดคล้องกับพันธกิจ  
     การผลิตบัณฑติ(หลัก)     การวิจัย  
    การบริการวิชาการแกส่ังคม  การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
    บริหารจัดการ 
3.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ 

3.1 แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ 
 3.1.1 ความสอดคล้องกับเป้าหมายรวมของยุทธศาสตร์ชาติ 
   ประเทศชาติมีความมั่นคง ประชาชนมีความสุข 
   มีการยกระดับศักยภาพในหลากหลายมิตเิพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง 
   มีการพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ 
   มีการสรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
   มีการสรา้งการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   มีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม 
 

 3.1.2 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องโดยตรง (เลือกได้เพียง 1 ด้าน) 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย ์  
   เป้าหมาย.......3......ประเด็น......3.2.2.2.....ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคัญ............. 

3.2 แผนระดับที่ 2  
 3.2.1 แผนการปฏิรูประดับประเทศ 11 ด้าน 
   5) แผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ เปา้หมายรวม.................................................................................. 
    เรื่องและประเด็นการปฏริูป..อุตสาหกรรมการศึกษา...เปา้หมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์......1..... 
    ขั้นตอนการด าเนินงาน..............1.....................เป้าหมาย................1.1.1.................ขัน้ตอน......1.1.2............................ 
 3.2.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
   เป้าหมายรวม.............1.................... 
   ยุทธศาสตร์ที่........1.........เป้าหมาย...............1.1.2.......แนวทางการพัฒนา.........1.2.2........... 
 3.2.3 แผนความมั่นคงแห่งชาติ 
   แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ.............. เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์.....................กลยทุธ์..................... 

 

3.3 แผนระดับที่ 3 (หากระบุได้)  
    ตามมติ ครม.วันท่ี 4 ธันวาคม 2560 .................................................................. 

 

    3.4 ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 
   นโยบายการศึกษาและเรียนรู้ การท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 
 3.5 นโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) 
    นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ  
   แผนกลยุทธ์ดา้นการผลติบัณฑติ  กลยุทธ์ที่.....2...... หลัก.........รอง........... 
 3.6 นโยบายการบริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร (พ.ศ.2561-2565) โดย ศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา เงารังษี 



 
 

 

  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบณัฑิตให้มีคณุภาพ และสอดคล้องกบัความต้องการของประเทศเพื่อสร้างขีดความสามารถใน
การแข่งขัน กลยุทธ์ที่.......1.4.....แนวทางการขบัเคลื่อนที่............1.4.1..........ตัวช้ีวดัที่.............. 

 3.7 แผนพฒันาฯ ของคณะ/หน่วยงาน (ถ้ามี) 
  นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตร์ที่........1.........กลยุทธ์ที่..............4.............มาตรการที่...........1......... 

3.8 อัตลักษณ์นิสิต 5 ก** (บังคับกรอก ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 กรณีที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์บัณฑติ) 
              ไม่มี 
       3.9 คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ  
              ไม่มี 
       3.10 การบริการวิชาการ 
              ไม่มี 
4.  ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 4.1 ลักษณะการด าเนินงาน   โครงการ     การด าเนินงาน 

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

5.  ผู้รับผิดชอบ  
5.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ หลักสตูรศลิปศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร ์
5.2 ผู้รับผิดชอบ  (ภาคการศึกษา 1/2561)   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เสาวภาคย์ กัลยาณมิตร        โทร  2025 

             ดร. พรวีร์ ทันนิเทศ                                            โทร  2025 
     (ภาคการศึกษา 1/2562)   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เสาวภาคย ์กัลยาณมิตร        โทร  2025 
              ดร. คัมภรี์ นูนคาน                                            โทร  2025 

      กรรมการโครงการ (ท้ังสองภาคการศึกษา)   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เสาวภาคย์ กัลยาณมิตร          โทร  2025 
                         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุดสรวง ยุทธนา        โทร  2025 
              ดร. พรวีร์ ทันนิเทศ                                      โทร  2025 
              ดร. คัมภรี์ นูนคาน                                        โทร  2025 
               นางสาวจิรัชยา เปรญิกลุ                                โทร  2048 

5.3 ผู้ประสานงาน    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เสาวภาคย์ กัลยาณมิตร        โทร  2025 
       นางสาวจิรัชยา เปริญกลุ                                โทร  2048 

    5.4 ผู้รายงานผล     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เสาวภาคย์ กัลยาณมิตร        โทร  2025 
      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สดุสรวง ยุทธนา        โทร  2025 

 6. หลักการและเหตุผล 
    การศึกษาในระดับอุดมศึกษาช้ันปีท่ี 1 นิสิตต้องท าการปรับตัวเชิงวิชาการหลายประการ เช่น ต้องศึกษารายวิชาใหม่ๆที่มีความลุ่ม
ลึกและซับซ้อนมากขึ้นตามมาตรฐานการศึกษาอุดมศึกษา ต้องปรับตัวให้พร้อมรับแนวการสอนที่ให้ผู้เรียนใช้การคิดวิเคราะห์เป็น
ส าคัญ และต้องแข่งขันกับเพื่อนร่วมชั้นเรียนที่อาจมีพื้นฐานที่สูงกว่าตน ดังนั้นเพื่อเป็นการสร้างความพร้อมในการเรียนวิชาบังคับเอก
ภาษาอังกฤษ เพื่อลดความกังวลของนิสิตในเรื่องการปรับตัวเชิงวิชาการในบริบทใหม่ๆ และเพื่อสร้างความมั่นใจในการเรียนและการ
สอบ ภาควิชาจึงได้จัดโครงการนี้ในภาคการศึกษาที่ 1 ของช้ันปีที่ 1 ซึ่งเป็นโครงการที่พัฒนามาจากสองโครงการในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 ได้แก่โครงการเตรียมความพร้อมและโครงการพี่ติวน้อง (No Friend Left Behind) ซึ่งจากผลประเมินปรากฏว่า นิสิตที่
ได้รับการติวมีความพึงพอใจและมั่นใจในการเรียนวิชาบังคับเอกมากขึ้น และมีผลการเรียนดีขึ้นมาก พร้อมกันนี้ ภาควิชายังเล็งเห็น
ข้อดีในการบูรณาการการสอนระหว่างอาจารย์และนิสิตในการเป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ เพราะนอกจากนิสิตช้ันปีที่ 1 จะมีความ



 
 

 

พร้อมเชิงวิชาการมากขึ้นแล้ว ยังจะมีโอกาสได้สร้างมิตรสัมพันธ์กับอาจารย์ผู้สอนประจ าวิชาและนิสิตรุ่นพี่ที่ท าหน้าที่ Tutors ได้ดี
ยิ่งข้ึน 
7. วัตถุประสงค ์

1. เพื่อปรับพื้นฐานความรูภ้าษาองักฤษในรายวิชาบังคับเอกให้มีระดับที่สูงขึ้น 
2. เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่นสิติชั้นปีที่ 1 ในการสอบวิชาบังคับเอก 
3. เพื่อกระชับมิตรสัมพันธ์ระว่างอาจารย์และนสิิต และระหว่างนิสิตรุ่นพี่และนสิิตรุ่นน้อง  

8.  เป้าหมายของโครงการ 
     8.1. เป้าหมายการด าเนินงาน 
เชิงผลผลิต(Output) 1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้และทักษะภาษาอังกฤษในระดับที่สูงขึน้ 
เชิงผลลัพธ์(Outcome) 1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพร้อมในการสอบรายวิชาเอกบังคับ 

 

     8.2 กลุ่มเป้าหมาย (รายกิจกรรม) 
เป้าหมาย จ านวน หน่วยนับ 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 75 คน 
นิสิต 70 คน 
บุคลากรสายวิชาการ 5 คน 
หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 1 หลักสตูร 

 

     8.3. กิจกรรม/เนื้อหาท่ี/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนนิการ (รายกิจกรรม) 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (บาท) 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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. จัดประชมุมอบหมายการด าเนนิงาน 

             

ขั้นด าเนินการ (D) 
1. ขออนุมตัิด าเนินโครงการ 
2. ด าเนนิโครงการ 

 
 

20,000 

 
 
 

 
 

10,000 
       

 
 

10,000 
  

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. สรุปผลการด าเนินโครงการ และ
จัดท ารายงานส่งผลประเมนิตอ่คณะฯ 

             

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)  
1. น าผลการประเมนิมาพัฒนา แก้ไข
ปัญหา และน าไปปรับใช้ในการ
ปฎิบัติงานในครั้งตอ่ๆไป 

             

รวม  20,000 10,000   10,000 

9. งบประมาณด าเนินการ 
    9.1  แหล่งงบประมาณ 
 งบประมาณรายได้คณะ จ านวน 20,000 บาท  

กองทุนกิจการนิสิต แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานจัดการศึกษาสาขามนุษยศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑติ สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ ภาควิชาภาษาอังกฤษ หมวดเงินอุดหนุน โครงการกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต โครงการส่งเสรมิด้านวิชาการและทักษะชีวิต
โครงการ No Friend Left Behind  (NU-มน-06-101) 
    9.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 

   1. ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม              15,400  บาท 
   2. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา   1,200  บาท 



 
 

 

   3. ค่าถ่ายเอกสาร     3,000  บาท 
   4. ค่าวัสดุโครงการ       400   บาท 

         หมายเหตุ  ขอถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ 
10. วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 
ล าดับ รายการ กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 
10.1. วัน เวลา ในการจัดกิจกรรม เดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2561 เดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2562 
10.2 สถานท่ีจัดกิจกรรม คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลยันเรศวร คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลยันเรศวร 

   

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

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมที่ 4 
 ปริมาณ - - จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ

ทั้งหมดไมต่่ ากว่าร้อยละ 80 ของ
จ านวนเต็มที่ตั้งไว ้

- - จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ
ทั้งหมดไมต่่ ากว่าร้อยละ 80 ของ
จ านวนเต็มที่ตั้งไว ้

  

 คุณภาพ - นิสิตผูเ้ข้าร่วมโครงการมีพื้น
ฐานความรู้ภาษาอังกฤษในรายวิชา
บังคับเอกในระดับที่สูงขึ้น 
- นิสิตมีความพร้อมในการสอบวิชา
บังคับเอกมากข้ึน 
- ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ
ในโครงการในระดับด ี

- นิสิตผูเ้ข้าร่วมโครงการมีพื้น
ฐานความรู้ภาษาอังกฤษใน
รายวิชาบังคับเอกในระดับที่สูงขึ้น 
- นิสิตมีความพร้อมในการสอบ
วิชาบังคับเอกมากข้ึน 
- ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึง
พอใจในโครงการในระดบัด ี

  

 

12. ตัวชี้วัดตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา  
 สกอ.    ตัวช้ีวัดที่........2/3.........   สงป.   ตัวช้ีวัดที่.................  EdPEx หมวดที่........ 
 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.................  สมศ.   ตัวช้ีวัดที่.................   

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
      1. นิสิตมีพื้นฐานความรู้ภาษาอังกฤษในรายวิชาบังคับเอกในระดับที่สูงขึ้น 
      2. นิสิตช้ันปีท่ี 1 มีความพร้อมในการสอบวิชาบังคับเอกมากข้ึน 
      3. อาจารย์และนสิิตและนสิิตรุ่นพี่และรุ่นน้องมีความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน 
  



 
 

 

โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์ 

 
1. รหัสโครงการ  Nu-มน-06-102    ชื่อโครงการ (ระดับ 2) โครงการส่งเสริมด้านวิชาการและทักษะชีวิต 

         ชื่อโครงการ (ระดับ 3)  โครงการจิตอาสา พ่ีสอนน้อง ร่วมกับชมรมภาษาอังกฤษ English Station 
2.  ความสอดคล้องกับพันธกิจ  
    การผลติบัณฑิต (รอง)     การวิจัย  
    การบริการวิชาการแก่สังคม (หลัก)  การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
    บริหารจัดการ 
3.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ 

3.1 แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ 
 3.1.1 ความสอดคล้องกับเป้าหมายรวมของยุทธศาสตร์ชาติ 
   ประเทศชาติมีความมั่นคง ประชาชนมีความสุข 
   มีการยกระดับศักยภาพในหลากหลายมิตเิพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง 
    มีการพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ 
   มีการสรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
   มีการสรา้งการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   มีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม 
 

 3.1.2 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องโดยตรง (เลือกได้เพียง 1 ด้าน) 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพมนุษย์   
   เป้าหมาย.....3........ประเด็น......3.2.6.....ประเด็นการด าเนินการที่ส าคัญ............. 
 

 3.1.3 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องในระดับรอง (เลือกได้มากกว่า 1 ด้าน) 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
 

  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนษุย์   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
 

3.2 แผนระดับที่ 2  
 3.2.1 แผนการปฏิรูประดับประเทศ 11 ด้าน 
   9) แผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม เป้าหมายรวม...................3..................................................................... 
    เรื่องและประเด็นการปฏริูป..........4............เป้าหมาย................1........................กิจกรรม.........1...................... 



 
 

 

    เป้าหมาย.........มีกลไกบรูณาการ..........วิธีการ........1.4........ขัน้ตอน............กลไกและการปรับปรุงกลไก.......... 
  

 3.2.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
   เป้าหมายรวม...........1...................... 
   ยุทธศาสตร์ที่........1.........เป้าหมาย...........1.1.2...........แนวทางการพัฒนา.........1.2.7.3........... 
  

 3.2.3 แผนความมั่นคงแห่งชาติ 
   แผนระดับชาติว่าด้วยความมัน่คงแห่งชาติ.......1....... เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์.........1.1.1............กลยุทธ์.....1.2.3............. 

 

3.3 แผนระดับที่ 3 (หากระบุได้)  
    ตามมติ ครม.วันท่ี 4 ธันวาคม 2560 .................................................................. 

 

    3.4 ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 
   นโยบายการศึกษาและเรียนรู้ การท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 
 3.5 นโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) 
   นโยบายที่ 3 ส่งเสรมิการใหบ้ริการทางวิชาการแก่สังคมให้กว้างขวางและทั่วถึง  
     แผนกลยุทธ์ดา้นการบริการวิชาการ กลยุทธ์ที่.......1.....หลัก.........รอง........... 
     แผนกลยุทธ์ดา้นการบริการสุขภาพ กลยุทธ์ที่ ............หลัก.........รอง........... 
    3.6 นโยบายการบริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร (พ.ศ.2561-2565) โดย ศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา เงารังษี 
          นโยบายที่ 3 ส่งเสริมการให้บริการทางวิชาการแกส่ังคมให้กว้างขวางและทั่วถึง  
     แผนกลยุทธ์ดา้นการบริการวิชาการ กลยุทธ์ที่......1/2...... 
     แผนกลยุทธ์ดา้นการบริการสุขภาพ กลยุทธ์ที่ ............ 
    3.7 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน  
 นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่..........1…......กลยุทธ์ที่......4........ มาตรการที่.....1........... 
 นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่..........3.........กลยุทธ์ที่...........2....มาตรการที่.......2.2........... 

   3.8 อัตลักษณ์นิสิต 5 ก** (บังคับกรอก ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 กรณีที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์บัณฑิต) 
          ไม่ม ี
   3.9 คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
          ไม่ม ี
   3.10 บริการวิชาการ (กรณีโครงการที่ด าเนินงานตามพันธกจิที ่3 ด้านบริการวิชาการ) ** 
         ไม่ม ี
4.  ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 

4.1 ลักษณะการด าเนินงาน   โครงการ     การด าเนินงาน 
4.2 ภายใต้แผนงาน............................................................................................................................................. 
4.3 ลักษณะโครงการ     โครงการที่ใช้งบประมาณ   โครงการทีไ่ม่ใช้งบประมาณ 
4.4 วิธีการด าเนินงาน     ด าเนินการเอง    จัดจ้าง 
4.5 รหัส GFMIS ของโครงการ(ถ้ามี) – ไมม่ี - 

5.  ผู้รับผิดชอบ  
5.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ   หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์ 
5.2 ผู้รับผิดชอบ        ชมรมภาษาอังกฤษ English Station  
       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เสาวภาคย์ กัลยาณมิตร โทร  2025 
            กรรมการโครงการ/กรรมการชมรมภาษาอังกฤษ English Station 
       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เสาวภาคย์ กัลยาณมิตร      โทร  2025 
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                  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สดุสรวง ยุทธนา         โทร  2025 
ดร. พรวีร์ ทันนิเทศ                                 โทร  2025 
ดร. คัมภีร์ นูนคาน                                 โทร  2025 
ดร. วศินรัฐ  นวลศริ ิ    โทร  2084 

        นางสาวจิรัชยา เปริญกลุ                                โทร  2048 
5.3 ผู้ประสานงาน             ประธานชมรมภาษาอังกฤษ English Station  
                       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวภาคย์  กัลยาณมิตร โทร  2025 
       นางสาวจิรัชยา เปริญกลุ                                โทร  2048 
5.4 ผู้รายงานผล               ประธานชมรมภาษาอังกฤษ English Station  

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เสาวภาคย์ กัลยาณมิตร โทร  2025 
6. หลักการและเหตุผล 
    การเรียนรู้ภาษาอังกฤษให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ข้ึนกับปัจจัยหลายประการ เช่น การเป็นผู้เรียนท่ีดี การมีครูที่มีความรู้
และมีทักษะการสอนที่ดี มีสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการใช้ภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่อง มีเอกสารและต าราที่ดี เป็นต้น โครงการนี้เกิดจาก
ความคิดที่ว่า ถ้าผู้เรียนเปลี่ยนสถานะมาเป็นผู้สอน ประสบการณ์ดังกล่าวจะช่วยสร้างเสริมความแข็งแกร่งในองค์ความรู้ทาง
ภาษาอังกฤษมากขึ้น เพราะการเป็นผู้สอนที่ดี ต้องอาศัยการค้นคว้าและการเตรียมตัวที่ดี รวมทั้งต้องอาศัยทัศนคติเชิงบวกต่อการ
สอน เช่น มีจิตเมตตา มีความอดทน และมีความคิดสร้างสรรค์ ดังนั้นโครงการนี้ จึงมีเป้าหมายที่จะเปิดโอกาสให้นิสิตที่สนใจ ได้ฝึก
พัฒนาความรู้ด้านภาษาอังกฤษของตน โดยการท าหน้าที่เป็นผู้สอนในช้ันเรียน การเปิดโอกาสให้นิสิตได้ฝึกการเป็นผู้สอนนี้ยังเป็นการ
ช่วยเพิ่มพูนทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ในด้านทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู้ (Career and Learning Skills) ให้แก่นิสิต
เพื่อน าไปสู่ความส าเร็จทั้งด้านการท างานและการด าเนินชีวิตต่อไป 
     นอกจากเป้าหมายดังกล่าวแล้ว ผู้รับผิดชอบโครงการตระหนักถึงความส าคัญของการสร้างบัณฑิต ที่มิใช่มีเพียงความรู้แต่ควรมี
ความพร้อมเรื่องคุณธรรม การมีจิตสาธารณะคือคุณธรรมประการหนึ่ง ที่ยังเป็นที่ต้องการในสังคมปัจจุบัน ส าหรับจังหวัดพิษณุโลก
นั้น ยังมีโรงเรียนขยายโอกาสจ านวนหลายแห่ง ที่ต้องการความช่วยเหลือจากสถาบันการศึกษาที่มีความพร้อมสมบูรณ์ทั้งบุคลากร 
ต ารา สื่อ และอื่นๆ ภาควิชาภาษาอังกฤษ และชมรมภาษาอังกฤษ English Station มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นหนึ่งในองค์กร
การศึกษา ที่มีความพร้อมดังกล่าว ดังนั้นการเปิดโอกาสให้นิสิตที่มีจิตสาธารณะ ได้เป็นผู้สอนภาษาอังกฤษแก่นักเรียนระดับ
ประถมศึกษาและ/หรือมัธยมศึกษา ในโรงเรียนขยายโอกาสในเขตจังหวัดพิษณุโลก จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชน และเป็นการ
สร้างประสบการณ์ของการเป็นผู้ให้ โดยไม่ต้องลงทุนด้วยทรัพย์สินอ่ืนใด นอกจากภูมิรู้ในตน อันจะน าไปสู่การเป็นพลเมืองที่มีคุณค่า
ของประเทศชาติ และการมีชุมชนที่แข็งแกร่งด้านการศึกษาต่อไปในอนาคต  
7. วัตถุประสงค ์

1. เพื่อให้บริการวิชาการแก่โรงเรยีนในชุมชน 
2. เพื่อบูรณาการการบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน และเพื่อให้นิสติได้ฝึกทักษะการเรยีนรู้ในศตวรรษที่ 21 ใน

ด้านทักษะอาชีพและทักษะการเรยีนรู ้
3. เพื่อสร้างมิตรสมัพันธ์ที่ดีระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและโรงเรียนในชุมชน 
4. เพื่อให้นิสิตมีโอกาสพัฒนาความรู้ภาษาอังกฤษของตนโดยการท าหน้าท่ีเป็นผูส้อนในช้ันเรียน  
5. เพื่อกระตุ้นและสร้างเสริมความมีจิตสาธารณะในตัวนิสิต 

8.  เป้าหมายของโครงการ 
     8.1 เป้าหมายการด าเนินงาน 
เชิงผลผลิต(Output) 1. นิสิตมีจิตสาธารณะ 

2. นิสิตมีประสบการณ์จากการบรกิารวิชาการให้ชุมชน 
3. บูรณาการการบริการวิชาการกบัการเรยีนการสอน 
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เชิงผลลัพธ์(Outcome) 1. โรงเรียนในชุมชนไดร้ับการบริการวิชาการจากภาควิชาฯ อัเป็นการสรา้งมิตรสัมพันธ์อันดี
ระหว่างสถาบัน 

 
 

     8.2. กลุม่เป้าหมาย 
เป้าหมาย จ านวน หน่วยนับ 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 33 คน 
นิสิตชมรมภาษาอังกฤษ English Station 25 คน 
บุคลากรสายวิชาการ 5 คน 
หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ (ภาษาอังกฤษ) 1 หลักสตูร 
ผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนในชุมชน 2 คน 

 

8.3 กิจกรรม/เนื้อหาท่ี/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนินการ (รายกิจกรรม) 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (บาท) 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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. จัดประชมุมอบหมายการด าเนนิงาน 

                          

ขั้นด าเนินการ (D) 
1. ขออนุมตัิด าเนินโครงการ 
2. ด าเนนิโครงการ 

 
 
0 

 
 
 

   
 
 
0 

       

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. สรุปผลการด าเนินโครงการ และ
จัดท ารายงานส่งผลประเมนิตอ่คณะฯ 

             

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)  
1. น าผลการประเมนิมาพัฒนา แก้ไข
ปัญหา และน าไปปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานในครั้งตอ่ๆ ไป 

             

รวม 0  0   
  

9. งบประมาณด าเนินการ  
    - ไม่ใช้งบประมาณ - 
10. วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 

ล าดับ รายการ กิจกรรมที่ 1 
10.1. วัน เวลา ในการจัดกิจกรรม เดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 
10.2 สถานท่ีจัดกิจกรรม โรงเรียนในเขตชุมชนใกล้เคียงมหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก  

 

11. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPIs) 

ประเภท 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ (KPI) 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมที่ 4 
 ปริมาณ -  มีการบริการวิชาการแก่ชุมชนอย่างน้อย 1 ครั้ง 

-  มีการบูรณาการการบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการ
สอน 

   

 คุณภาพ - ผู้เข้าร่วมโครงการคิดว่าโครงการนี้สร้างมิตรสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและโรงเรียนในชุมชนในระดับมาก  

   



 
 

 

ประเภท 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ (KPI) 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมที่ 4 
-นิสิตที่เข้าร่วมโครงการคิดว่าโครงการนี้ช่วยพัฒนาความรู้
ภาษาอังกฤษของตนเองได้ในระดบัมาก 
 -นิสิตที่เข้าร่วมโครงการมีความพงึพอใจกับการท าประโยชน์
เพื่อสาธารณะในระดับมาก 

 

12. ตัวชี้วัดตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา  
 สกอ.    ตัวช้ีวัดที่.....5.2......   สงป.   ตัวช้ีวัดที่.................  EdPEx หมวดที่........ 
 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.................  สมศ.   ตัวช้ีวัดที่.................     

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. นิสิตมีความมั่นใจในองค์ความรูภ้าษาอังกฤษของตนมากขึ้น 
2. นิสิตมีทัศนคติทีด่ีต่ออาชีพครูผูส้อนภาษาอังกฤษ จากการได้มีโอกาสฝึกทักษะด้านอาชีพและทักษะการเรียนรู ้
3. ครูและนสิิตเห็นคุณค่าของการเป็นผู้มีจิตสาธารณะ 
4. โรงเรียนผู้รับการบริการวิชาการได้ประโยชน์ในเรื่ององค์ความรูภ้าษาอังกฤษจากสถาบันอุดมศึกษา 
5. สถาบันการศึกษาในชุมชนมีมิตรสัมพันธ์ที่ดตี่อกัน 

  



 
 

 

โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์ 

 
1. รหัสโครงการ  NU-มน-06-103  ชื่อโครงการ (ระดับ 2) โครงการส่งเสริมด้านวิชาการและทักษะชีวิต 

       ชื่อโครงการ (ระดับ 3) โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม ณ Kulliyyah  
of Languages and Management, International  
Islamic University Malaysia  ประเทศมาเลเซีย 

2.  ความสอดคล้องกับพันธกิจ 
      การผลิตบณัฑติ (หลัก)        การวิจัย 
     การบริการวิชาการแก่สังคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
     การบริหารจัดการ(ในกรณีโครงการดังกลา่วไมส่อดคล้องกับพันธกิจ 1-4)  
3.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ 

3.1 แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ 
 3.1.1 ความสอดคล้องกับเป้าหมายรวมของยุทธศาสตร์ชาติ 
   ประเทศชาติมีความมั่นคง ประชาชนมีความสุข 
   มีการยกระดับศักยภาพในหลากหลายมิตเิพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง 
   มีการพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ 
   มีการสรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
   มีการสรา้งการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   มีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม 
 3.1.2 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องโดยตรง (เลือกได้เพียง 1 ด้าน) 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพมนุษย์   
   เป้าหมาย........3.1.1.....ประเด็น......3..2.4.....ประเด็นการด าเนินการที่ส าคัญ............. 
 3.1.3 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องในระดับรอง (เลือกได้มากกว่า 1 ด้าน) 
   ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนษุย์   
   เป้าหมาย.......3.1.1......ประเด็น......3.2.3.3.....ประเด็นการด าเนินการที่ส าคญั............. 

3.2 แผนระดับที่ 2  
 3.2.1 แผนการปฏิรูประดับประเทศ 11 ด้าน 
   5) แผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ เปา้หมายรวม.................................................................................. 
    เรื่องและประเด็นการปฏริูป..อุตสาหกรรมทางการศึกษา..เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์...1... 
    ขั้นตอนการด าเนินงาน...............2................เป้าหมาย.................1................ขั้นตอน..........1.2.2.3........................ 
 3.2.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
   เป้าหมายรวม.............1.................... 
   ยุทธศาสตร์ที่.........1........เป้าหมาย..........1.1.3............แนวทางการพัฒนา........1.2.2............ 
 3.2.3 แผนความมั่นคงแห่งชาติ 
   แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ.............. เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์.....................กลยทุธ์..................... 

3.3 แผนระดับที่ 3 (หากระบุได้)  
    ตามมติ ครม.วันท่ี 4 ธันวาคม 2560 .................................................................. 

    3.4 ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 
   นโยบายการศึกษาและเรียนรู้ การท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 
 3.5 นโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) 



 
 

 

   นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ  
   แผนกลยุทธ์ดา้นการผลติบัณฑติ  กลยุทธ์ที่......2..... (หลัก) 
    3.6 ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564)  
   นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ  
   แผนกลยุทธ์ดา้นการผลติบัณฑติ  กลยุทธ์ที่...1.2....... 
    3.7 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน  
      นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่.......1.....กลยุทธ์ที.่.4... มาตรการที.่...1... 

3.8 อัตลักษณ์นสิิต 5 ก** (บังคับกรอก ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 กรณีที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์บัณฑิต)  
         มี 

ประเภทอัตลักษณ ์ ตัวชี้วัด 
☑ เก่งงาน ☑  ความสามารถในการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพอย่างสร้างสรรค์ 

☑  มีความรับผิดชอบ กล้าหาญ เสียสละ อดทน ขยันหมั่นเพียร มุง่มั่นสู่ความส าเร็จ 
☑  มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสารสนเทศได้เป็นอย่างด ี
☑  มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

☑ เก่งคน ☑  มีมนุษยสมัพันธ์ทั้งการพูด และการวางตัว 
☑  มีจิตสาธารณะ 
☑  มีความสามารถท างานท่ีเป็นทีม 
☑  มีความเข้าใจตนเองและผู้อื่น 

☑  เก่งคิด ☑  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค ์
☑  ใฝ่เรียนรู ้
☑  ทัศนคติเชิงบวก 

  ผลงานนวัตกรรม 
☑ เก่งครองชีวิต ☑  มีพฤติกรรมที่ดีในการเรียน 

☑  มีพฤติกรรมที่ดีในการใช้ชีวิต (ปลอดอบายมุข) 
☑ เก่งพิชิตปัญหา ☑  มีความสามารถในการแก้ปัญหาส่วนตัว 

☑  มีความสามารถในการแก้ปัญหาการงาน 
 

   3.9 คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
ด้าน ตัวชี้วัด 

 ด้านคุณธรรม จริยธรรม  มีความซื่อสตัย์สจุริต 
 มีระเบยีบวินัย 
 ตรงต่อเวลา 
 มีความเสยีสละและเห็นต่อประโยชน์ส่วนรวม 
 มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
 เคารพกฎเกณฑ์ ระเบียบขององค์กร /หน่วยงาน  
 มีความอดทนต่อสภาวะแวดลอ้ม 
 มีความขยันหมั่นเพียรในการเรียน 

 ด้านความรู ้  มีความรู้ในหลักวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงกับหน้าที่การงาน 
 มีความเข้าใจขั้นตอนและวิธีการในการปฏิบตัิงานในหน้าท่ี 
 มีความรู้ในระดับท่ีสามารถปฏิบัติงานให้บรรลุเปา้หมายอย่างมปีระสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 

หน้าที่ 395 



 
 

 

ด้าน ตัวชี้วัด 
 มีความสามารถน าความรูม้าประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานอย่างสร้างสรรค์ 
 เป็นผู้แสวงหาความรู้เพิม่เตมิอย่างต่อเนื่อง 
 มีความเช่ียวชาญในสาขาวิชาชีพ 

 ด้านทักษะทางปัญญา  มีความสามารถในการรวบรวมข้อมูล แนวคิด และประเมินข้อมลูต่างๆ ได้ 
 มีความสามารถในการวเิคราะห์และแกไ้ขปัญหาในการปฏิบตัิงาน 
 กล้าแสดงความคิดเห็นอย่างเหมาะสม 
 มีความคิดริเริม่สร้างสรรคส์ิ่งใหม่ๆ  
 มีการวางแผนและสามารถปฏบิัติงานไดส้ าเร็จตามก าหนดเวลา 
 มีความสามารถน าเสนอข้อมลูและแนวคิดเพื่อใช้ในการตัดสินใจ 
 มีความมุ่งมั่นท างานให้ประสบความส าเร็จตามเปา้หมาย 
 มีความสามารถในการแก้ปญัหาส่วนตัว 
 มีทัศนคติเชิงบวกต่องานท่ีท า 

 ด้านทักษะความสมัพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

 มีความสามารถปรับตัวให้เข้ากับเพื่อนร่วมงาน 
 มีความสามารถในการติดต่อสือ่สารระหว่างบุคคล 
 มีความสามารถในการท างานเป็นทีม 
 มีความรับผิดชอบในงานท่ีได้รบัมอบหมาย 
 มีความสามารถในการแสดงภาวะความเป็นผู้น าในการท างาน 
 ยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ื่น 
 มีความสามารถในการประเมนิการท างานและปรับปรุงงานของตนเอง 
 มีความเข้าใจตนเองและผู้อื่น 

 ด้านทักษะการวเิคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 มีทักษะในการวิเคราะห์และจดัการข้อมลูเชิงตัวเลข 
 มีความสามารถในการสื่อสารการใช้ภาษาไทย 
 มีความสามารถในการสื่อสารการใช้ภาษาอังกฤษ 
 มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศในการปฏิบัติงาน 

 

3.10 บริการวิชาการ (กรณีโครงการที่ด าเนินงานตามพันธกิจที่ 3 ด้านบริการวิชาการ) ** 
         ไม่มี 
4.  ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 4.1 ลักษณะการด าเนินงาน   โครงการ     การด าเนินงาน 

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

5.  ผู้รับผิดชอบ  
    5.1 หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร ์      
5.2 ผู้รับผิดชอบ     ผศ.ดร. จันทิมา ซิมปส์ัน โทร  2053 
5.3 ผู้ประสานงาน   นางสาวจิรัชยา  เปรญิกุล     โทร  2048 
5.4 ผู้รายงานผล     ผศ.ดร. จันทิมา ซิมปส์ัน โทร  2053 
   



 
 

 

6. หลักการและเหตุผล 
    ตามแผนกลยุทธิ์คณะมนุษยศาสตร์ ประเด็นที่ 2 พัฒนาระบบและกระบวนการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีทักษะในการประกอบ
อาชีพสามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงเพื่อการด ารงชีวิตในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก การพัฒนาบัณฑิตให้เป็นที่
ยอมรับในระดับนานาชาติ สนับสนุนให้นิสิตมีโอกาสศึกษานอกสถานที่ เพื่อเปิดโลกทัศน์และสร้างแรงบันดาลใจให้นิสิตได้มีโอกาส
เรียนรู้ทักษะการใช้ภาษากับเจ้าของภาษาที่แท้จริง และเพิ่มประสบการณ์การใช้ชีวิตในต่างประเทศ รวมทั้งการได้พัฒนาทักษะศต.ที่ 
21 ได้แก่ ทักษะสังคมและการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนและศึกษาวัฒนธรรมที่แตกต่างกันระหว่างประเทศ เพื่อให้
มีโอกาสน าประสบการณ์ที่ได้รับมาในการพัฒนาตนเองและการท างานอย่างมีประสิทธิภาพในอนาคต  อีกทั้งสืบเนื่องจาก
มหาวิทยาลัยนเรศวรมี  MOU กับคณะ Kulliyyah of Languages and Management, International Islamic University 
Malaysia ประเทศมาเลเซีย 
    ดังนั้น หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาควิชาภาษาอังกฤษ จึงได้จัดท าโครงการแลกเปลี่ยนนิสิตระยะสั้น
ต่างประเทศ ณ คณะ Kulliyyah of Languages and Management, International Islamic University Malaysia ประเทศ
มาเลเซีย เพื่อพัฒนาศักยภาพและสร้างความมั่นใจในภาษา  สามารถเรียนรู้ภาษาอย่างเข้าใจในบริบทจริง ผ่านการเรียนรู้ข้าม
วัฒนธรรม และเห็นแนวทางในการน ามาใช้สู่อาชีพในประชาคมอาเซียนซึ่งเป็นการต่อยอดความรู้ให้แก่นิสิตที่ผ่านการเรียนรายวิชา
ทักษะภาษาอังกฤษ วรรณคดี ภาษาศาสตร์ และการเขียนงานวิจัยระดับปริญญาตรี ผ่านการเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้   
7. วัตถุประสงค ์
     1. เพื่อส่งเสรมิให้นิสิตได้พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ และเปดิโอกาสให้เรยีนรู้ข้ามวัฒนธรรมผ่านการด าเนินชีวิตในสถานการณ์จริง 

2. เพื่อพัฒนาความมั่นใจของนิสิตในการใช้ภาษาอังกฤษในบริบทจริง 
3. เพื่อเปิดโอกาสใหภ้าควิชาได้กระชับความสัมพันธ์และขยายเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบัน 

8.  เป้าหมายของโครงการ 
     8.1 เป้าหมายการด าเนินงาน 
เชิงผลผลิต(Output) 1. นิสิตได้รับความรู้ มีมมุมองโลกทัศน์กว้างขึ้นในการพัฒนาหัวข้อวิทยานิพนธ์ 
เชิงผลลัพธ์(Outcome) 1. นิสิตสามารถท าวิทยานิพนธ์ได ้

 

     8.2. กลุม่เป้าหมาย 
เป้าหมาย จ านวน หน่วยนับ 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 21 คน 
นิสิตภาควิชาภาษาอังกฤษ 20 คน 
อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร 1 คน 

  

8.3 กิจกรรม/เนื้อหาท่ี/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนินการ (รายกิจกรรม) 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (บาท) 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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. จัดประชมุมอบหมายการด าเนนิงาน 

                          

ขั้นด าเนินการ (D) 
1. ขออนุมตัิด าเนินโครงการ 
2. ด าเนนิโครงการ 

 
 

107,500 

 
 
 

 
 
 

      
 
 

107,500 
   

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. สรุปผลการด าเนินโครงการ และ
จัดท ารายงานส่งผลประเมนิตอ่คณะฯ 

             

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)               



 
 

 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (บาท) 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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. น าผลการประเมนิมาพัฒนา แก้ไข
ปัญหา และน าไปปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานในครั้งตอ่ๆ ไป 

รวม 107,500    107,500  
  

9. งบประมาณด าเนินการ  
    9.1 แหล่งงบประมาณ 
      งบประมาณจากโครงการจัดตั้ง CELT จ านวน 107,500 บาท  
    9.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 

1. ค่าตั๋วเครื่องบินโดยสารภายในประเทศ (อาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลกัสูตร)    3,000 บาท 
2. ค่าตั๋วเครื่องบินโดยสารระหว่างต่างประเทศ (อาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสตูร)  5,000 บาท 
3. ค่าประกันภัยการเดินทาง (อาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสูตร)       600 บาท 
4. ค่าเบี้ยเลีย้ง (อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสตูร 2,100 x 4 วัน)    8,400 บาท 
5. ค่าที่พักภายในประเทศ (อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร)      1,500 บาท 
6. ค่าที่พักต่างประเทศ (อาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสตูร 3,000 x 4 คืน )             12,000 บาท 
7. ค่าตั๋วเครื่องบินโดยสารระหว่างประเทศ จาก ดอนเมือง-กัวลาลมัเปอร์-ดอนเมือง  100,000 บาท 
(ไป-กลับของนิสิต) 5,000 บาท x 20 คน)    
8. ค่าของที่ระลึก        2,000 บาท 

รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น           107,500 บาท 
หมายเหตุ   ขอถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ 

    งบประมาณส่วนตัว  
1. นิสิตที่ได้รับการคัดเลือก ต้องจ่ายเพ่ิม เป็นจ านวนเงิน 

1. ค่าหนังสือเดินทาง    1,040 บาท 
2. ค่าประกันภัยการเดินทาง    1,200 บาท 
3. ค่าเดินทางภายในประเทศ      500 บาท 
4. ค่าอาหารส่วนตัว 14 วัน x 500 บาท  7,000 บาท 

รวม   9,740 บาท/คน 
2. นิสิตทีไ่ม่ได้รับการคัดเลือก แต่ประสงค์เข้าร่วมโครงการฯ จ่ายเองท้ังหมด   14,740 บาท/คน 
(เป็นจ านวนเงิน 9,740 บาท+5,000 บาท)  

10. วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 
ล าดับ รายการ กิจกรรมที่ 1 
10.1. วัน เวลา ในการจัดกิจกรรม เดือนมิถุนายน 2562 
10.2 สถานท่ีจัดกิจกรรม ณ อาคารคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  

 

11. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPIs) 

ประเภท 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ (KPI) 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมที่ 4 
 คุณภาพ - ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการไดร้ับผลการทดสอบดีขึน้ 

จากการประเมินโดยผู้สอนจากคณะ Kulliyyah of 
Languages and Management, International Islamic 
University Malaysia ประเทศมาเลเซีย 

   



 
 

 

ประเภท 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ (KPI) 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมที่ 4 
 คุณภาพ - ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อ

ภาพรวมของโครงการในระดับด ี
   

 

12. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 สกอ.    ตัวช้ีวัดที่ 2/3  สงป.   ตัวช้ีวัดที่.................  EdPEx หมวดที่........ 
 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.................  สมศ.   ตัวช้ีวัดที่.................  

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
     1. นิสิตได้พัฒนาและฝึกฝนทกัษะทางด้านภาษาอังกฤษ เรียนรูข้้ามวัฒนธรรมผ่านการด าเนินชีวิตในสถานการณ์จริง 
     2. นิสิตมีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษในบริบทจริงมากยิ่งขึ้น 
     3. ภาควิชาได้กระชับความสัมพันธ์และขยายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบัน 
  



 
 

 

โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์ 

 

1. รหัสโครงการ  NU-มน-06-104   ชื่อโครงการ (ระดับ 2)  โครงการพัฒนานิสิตด้านวิชาการและทักษะการเรียนรู้ 
    ชื่อโครงการ (ระดับ 3)  โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 
2.  ความสอดคล้องกับพันธกิจ 
     การผลิตบัณฑติ (หลัก)      การวิจัย  
      การบริการวิชาการแก่สังคม  การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
     การบริหารจัดการ(ในกรณีโครงการดังกลา่วไมส่อดคล้องกับพันธกิจ 1-4) 
3.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ 

3.1 แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ 
 3.1.1 ความสอดคล้องกับเป้าหมายรวมของยุทธศาสตร์ชาติ 
   ประเทศชาติมีความมั่นคง ประชาชนมีความสุข 
   มีการยกระดับศักยภาพในหลากหลายมิตเิพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง 
   มีการพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ 
   มีการสรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
   มีการสรา้งการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   มีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม 
 3.1.2 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องโดยตรง (เลือกได้เพียง 1 ด้าน) 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพมนุษย์   
   เป้าหมาย........3.1.1.....ประเด็น......3..2.4.....ประเด็นการด าเนินการที่ส าคัญ............. 
 3.1.3 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องในระดับรอง (เลือกได้มากกว่า 1 ด้าน) 
   ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนษุย์   
   เป้าหมาย.......3.1.1......ประเด็น......3.2.3.3.....ประเด็นการด าเนินการที่ส าคญั............. 

3.2 แผนระดับที่ 2  
 3.2.1 แผนการปฏิรูประดับประเทศ 11 ด้าน 
   5) แผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ เปา้หมายรวม.................................................................................. 
    เรื่องและประเด็นการปฏริูป..อุตสาหกรรมทางการศึกษา..เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์...1... 
    ขั้นตอนการด าเนินงาน...............2................เป้าหมาย.................1................ขั้นตอน..........1.2.2.3........................ 
 3.2.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
   เป้าหมายรวม.............1.................... 
   ยุทธศาสตร์ที่.........1........เป้าหมาย..........1.1.3............แนวทางการพัฒนา........1.2.2............ 
 3.2.3 แผนความมั่นคงแห่งชาติ 
   แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ.............. เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์.....................กลยทุธ์..................... 

3.3 แผนระดับที่ 3 (หากระบุได้)  
    ตามมติ ครม.วันท่ี 4 ธันวาคม 2560 .................................................................. 

    3.4 ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 
   นโยบายการศึกษาและเรียนรู้ การท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 
 3.5 นโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) 
   นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ  
   แผนกลยุทธ์ดา้นการผลติบัณฑติ  กลยุทธ์ที่......2..... (หลัก) 



 
 

 

    3.6 ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564)  
   นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ  
   แผนกลยุทธ์ดา้นการผลติบัณฑติ  กลยุทธ์ที่...1.2....... 
    3.7 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน  
 นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่.......1......กลยุทธ์ท่ี........4...... มาตรการที.่.......1........  

    3.5 อัตลักษณ์นิสิต 5 ก** (บงัคับกรอก ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 กรณีที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์บัณฑิต) 
         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 

 

       3.9 คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
         มี        

ด้าน ตัวชี้วัด 
 ด้านคุณธรรม จริยธรรม  มีความซื่อสตัย์สจุริต 

 มีระเบยีบวินัย 
 ตรงต่อเวลา 
 มีความเสียสละและเห็นต่อประโยชน์ส่วนรวม 
 มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
 เคารพกฎเกณฑ์ ระเบียบขององค์กร/หน่วยงาน 
 มีความอดทนต่อสภาวะแวดลอ้ม 
 มีความขยันหมั่นเพียรในการเรียน 

 ด้านความรู ้  มีความรู้ในหลักวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงกับหน้าที่การงาน 
 มีความเข้าใจขั้นตอนและวิธีการในการปฏิบตัิงานในหน้าท่ี 
 มีความรู้ในระดับท่ีสามารถปฏิบัติงานให้บรรลุเปา้หมายอย่างมปีระสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
 มีความสามารถน าความรูม้าประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานอย่างสร้างสรรค์ 
 เป็นผู้แสวงหาความรูเ้พิ่มเตมิอย่างต่อเนื่อง 
 มีความเช่ียวชาญในสาขาวิชาชีพ 

 ด้านทักษะทางปัญญา  มีความสามารถในการรวบรวมข้อมูล แนวคิด และประเมินข้อมลูต่างๆ ได้ 
 มีความสามารถในการวเิคราะห์และแกไ้ขปัญหาในการปฏิบตัิงาน 
 กล้าแสดงความคิดเห็นอย่างเหมาะสม 

หน้าที่ 399 



 
 

 

ด้าน ตัวชี้วัด 
 มีความคิดริเริม่สร้างสรรคส์ิ่งใหม่ๆ  
 มีการวางแผนและสามารถปฏบิัติงานไดส้ าเร็จตามก าหนดเวลา 
 มีความสามารถน าเสนอข้อมลูและแนวคิดเพื่อใช้ในการตัดสินใจ 
 มีความมุ่งมั่นท างานให้ประสบความส าเร็จตามเปา้หมาย 
 มีความสามารถในการแก้ปญัหาส่วนตัว 
 มีทัศนคติเชิงบวกต่องานท่ีท า 

 ด้านทักษะความสมัพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

 มีความสามารถปรับตัวให้เข้ากับเพื่อนร่วมงาน 
 มีความสามารถในการติดต่อสือ่สารระหว่างบุคคล 
 มีความสามารถในการท างานเป็นทีม 
 มีความรับผิดชอบในงานท่ีได้รบัมอบหมาย 
 มีความสามารถในการแสดงภาวะความเป็นผู้น าในการท างาน 
 ยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ื่น 
 มีความสามารถในการประเมนิการท างานและปรับปรุงงานของตนเอง 
 มีความเข้าใจตนเองและผู้อื่น 

 ด้านทักษะการวิเคราะหเ์ชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 มีทักษะในการวิเคราะห์และจดัการข้อมลูเชิงตัวเลข 
 มีความสามารถในการสื่อสารการใช้ภาษาไทย 
 มีความสามารถในการสื่อสารการใช้ภาษาอังกฤษ 
 มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศในการปฏิบัติงาน 

  

3.10 บริการวิชาการ (กรณีโครงการที่ด าเนินงานตามพันธกิจที่ 3 ด้านบริการวิชาการ) ** 
         ไม่มี 
4.  ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 4.1 ลักษณะการด าเนินงาน   โครงการ     การด าเนินงาน 

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

  5.  ผู้รับผิดชอบ  
 5.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ   หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร ์

5.2 ผู้รับผิดชอบ     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณประภา สุขสวสัดิ ์    โทร  2023 
5.3 ผู้ประสานงาน   นางสาวจิรัชยา  เปรญิกุล    โทร  2048 
5.4 ผู้รายงานผล  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณประภา สุขสวสัดิ ์    โทร  2023 

 6. หลักการและเหตุผล 
ตามที่ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มีเป้าประสงค์ที่จะผลิตมหาบัณฑิตที่มีความสามารถคิดอย่างเป็นระบบ สามารถวิเคราะห์

และสังเคราะห์ประเด็นทางวิชาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีทักษะการสื่อสารระหว่างบุคคลที่ดีมีความรับผิดชอบต่อตนเอง
และผู้อื่น สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ดี   

นอกจากนี้ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) ยังเล็งเห็นถึงความส าคัญของการสร้างเครือข่ายทางวิชาการและ/
วิจัย กับสถาบันการศึกษาอ่ืนๆ จึงจะจัดให้มีโครงการบัณฑิตพัฒนาศักยภาพนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาขึ้นเป็นประจ าทุกปี  โดยให้นิสิต
เป็นผู้น าเสนอประเด็นท่ีสนใจเพื่อพิจารณาเป็นประเด็นในการจัดอบรมสัมมนาต่อไป 
7. วัตถุประสงค ์

1. เพื่อให้นิสิตไดร้ับความรู้ในศาสตร์และสาขาวิชาภาษาอังกฤษท่ีมีความทันสมัย 
2. เพื่อให้นิสิตได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ทรงคุณวุฒิในศาสตร์จากภายนอกสถาบัน  

8.  เป้าหมายของโครงการ 



 
 

 

     8.1 เป้าหมายการด าเนินงาน 
เชิงผลผลิต(Output) 1. นิสิตได้รับความรู้ที่ทันสมยัขึ้น 
เชิงผลลัพธ์(Outcome) 1. นิสิตสามารถน าความรู้ทีไ่ด้รับมาใช้กับการเรียนได้ 

 

     8.2. กลุม่เป้าหมาย 
เป้าหมาย จ านวน หน่วยนับ 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 30 คน 
นิสิต ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ ช้ันปีท่ี 4 20 คน 
บุคลากรสายวิชาการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตร ี 10 คน 

 

8.3 กิจกรรม/เนื้อหาท่ี/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนินการ (รายกิจกรรม) 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (บาท) 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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. จัดประชมุมอบหมายการด าเนนิงาน 

                          

ขั้นด าเนินการ (D) 
1. ขออนุมตัิด าเนินโครงการ 
2. ด าเนนิโครงการ 

 
 

15,000 

 
 
 

    
 
 

15,000 
      

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. สรุปผลการด าเนินโครงการ และ
จัดท ารายงานส่งผลประเมนิตอ่คณะฯ 

             

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)  
1. น าผลการประเมนิมาพัฒนา แก้ไข
ปัญหา และน าไปปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานในครั้งตอ่ๆ ไป 

             

รวม 15,000  15,000   
  

9. งบประมาณด าเนินการ  
    9.1 แหล่งงบประมาณ 
      งบประมาณรายได้คณะ จ านวน 15,000 บาท   

กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานจัดการศึกษาสาขามนุษยศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ ภาควิชาภาษาอังกฤษ หมวดเงินอุดหนุน โครงการสนับสนุนการผลิตบัณฑิต โครงการพัฒนานิสิตด้านวิชาการและทักษะการ
เรียนรู้ โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (Nu-มน-06-104) 
         9.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 

1.  ค่าวิทยากร      6,000   บาท 
2.  ค่าอาหารว่างและอาหารกลางวัน (100 บาท x 25 คน)  2,500   บาท 
3.  ค่าเดินทาง      5,000   บาท 
4.  ค่าปฏิบัติราชการ     1,000  บาท 
5.  ค่าวัสดุโครงการ        500  บาท     

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น             10,000      บาท 
หมายเหตุ  ขอถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ  

10. วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 
ล าดับ รายการ กิจกรรมที่ 1 
10.1. วัน เวลา ในการจัดกิจกรรม เดือนตุลาคม 2561 - มีนาคม 2562 
10.2 สถานท่ีจัดกิจกรรม คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลยันเรศวร  

 



 
 

 

11. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPIs) 

ประเภท 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ (KPI) 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมที่ 4 
 ปริมาณ -  จ านวนผู้เขา้ร่วมโครงการทั้งหมดไมต่่ ากว่าร้อยละ 70 ของ

จ านวนเต็มที่ตั้งไว ้
   

 คุณภาพ - ผลการประเมินตนเองในเรื่องความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาท่ี
อบรมหลังการอบรมสูงกว่าก่อนการอบรม อยู่ในระดับดี (3.51) 
- ผลการประเมินความพึงพอใจของโครงการอยู่ในระดับดี 
(ค่าเฉลี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ 3.51) 

   

 เวลา - จัดท าโครงการไดต้ามเวลาที่ก าหนด    
 

12. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 สกอ.    ตัวช้ีวัดที ่3.2   สงป.   ตัวช้ีวัดที่.................  EdPEx หมวดที่........ 
 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.................  สมศ.   ตัวช้ีวัดที่................  

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. นิสิตได้รับองค์ความรู้ที่จะช่วยเพิ่มพูนความรู้ที่ทันสมัยส าหรับการเรียนและการท าวิจัย  
2. นิสิตได้ใช้ทักษะทางปัญญาในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและวิเคราะห์องค์ความรู้เดิมร่วมกับองค์ความรู้ใหม่ท่ีได้รับ 

  



 
 

 

โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์ 

 
1. รหัสโครงการ NU-มน-06-105 ชื่อโครงการ (ระดับ 2)    โครงการบริหารจัดการหลักสูตรปริญญาโท-เอก 

ชื่อโครงการ (ระดับ 3)    โครงการบริหารจัดการหลักสูตรปริญญาโท-เอก        
2.  ความสอดคล้องกับพันธกิจ 
      การผลิตบณัฑติ (หลัก)        การวิจัย 
     การบริการวิชาการแก่สังคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
     การบริหารจัดการ(ในกรณีโครงการดังกลา่วไมส่อดคล้องกับพันธกิจ 1-4)  
3.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ 

3.1 แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ 
 3.1.1 ความสอดคล้องกับเป้าหมายรวมของยุทธศาสตร์ชาติ 
   ประเทศชาติมีความมั่นคง ประชาชนมีความสุข 
   มีการยกระดับศักยภาพในหลากหลายมิตเิพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง 
    มีการพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ 
   มีการสรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
   มีการสรา้งการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   มีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม 
 3.1.2 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องโดยตรง (เลือกได้เพียง 1 ด้าน) 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพมนุษย์   
   เป้าหมาย.....3.1.1........ประเด็น......3.2.2.2.....ประเด็นการด าเนินการที่ส าคญั............. 
 

 3.1.3 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องในระดับรอง (เลือกได้มากกว่า 1 ด้าน) 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
 

  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนษุย์   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 

3.2 แผนระดับที่ 2  
 3.2.1 แผนการปฏิรูประดับประเทศ 11 ด้าน 
   5) แผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ เปา้หมายรวม.................................................................................. 
    เรื่องและประเด็นการปฏริูป..อุตสาหกรรมการศึกษา..เป้าหมายหรอืผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธ์ิ....1/2... 
    ขั้นตอนการด าเนินงาน..............1.....................เป้าหมาย..........1............ขั้นตอน..........1.1.1........................ 
 



 
 

 

 3.2.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
   เป้าหมายรวม...........1...................... 
   ยุทธศาสตร์ที่........1.........เป้าหมาย............1.1.3..........แนวทางการพัฒนา.........1.2.1........... 
 3.2.3 แผนความมั่นคงแห่งชาติ 
   แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ.............. เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์.....................กลยทุธ์..................... 

3.3 แผนระดับที่ 3 (หากระบุได้)  
    ตามมติ ครม.วันท่ี 4 ธันวาคม 2560 .................................................................. 

    3.4 ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 
   นโยบายการศึกษาและเรียนรู้ การท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 
 3.5 นโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) 
   นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ  
   แผนกลยุทธ์ดา้นการผลติบัณฑติ  กลยุทธ์ที่.....2...... (หลัก) 
    3.6 นโยบายการบริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร (พ.ศ.2561-2565) โดย ศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา เงารังษี 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบณัฑิตให้มีคณุภาพ และสอดคล้องกบัความต้องการของประเทศเพื่อสร้างขีดความสามารถใน
การแข่งขัน กลยุทธ์ที่.......1.....แนวทางการขับเคลื่อนที่.............1.1.1.........ตัวช้ีวดัที่.............. 

    3.7 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน  
 นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 1 กลยุทธ์ที ่1 มาตรการที ่1 

3.8 อัตลักษณ์นสิิต 5 ก** (บังคับกรอก ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 กรณีที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์บัณฑิต) 
         ไม่มี 
    3.9 คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ  
         ไม่มี            
    3.10 บริการวิชาการ (กรณีโครงการที่ด าเนินงานตามพันธกจิที่ 3 ด้านบริการวิชาการ) ** 
         ไม่มี 
4.  ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 4.1 ลักษณะการด าเนินงาน   โครงการ     การด าเนินงาน 

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

5.  ผู้รับผิดชอบ  
 5.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ   หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร ์
 5.2 ผู้รับผิดชอบ     ผศ.ดร.ทศพล สรุนัคครินทร ์    โทร  2024 

5.3 ผู้ประสานงาน   นางสาวจิรัชยา  เปรญิกุล  โทร  2048 
     5.4 ผู้รายงานผล  ผศ.ดร.ทศพล สรุนัคครินทร ์    โทร  2024 

 6. หลักการและเหตุผล 
คณะมนุษยศาสตร์ มีหน้าที่ในการผลิตนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัย สนองความต้องการของ

ประชาชน และสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ อีกท้ังยังสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล คือ การกระจายโอกาส
ทางการศึกษา                คณะมนุษยศาสตร์ จึงได้ด าเนินการจัดท าโครงการปริญญาโท ที่จัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 
รวมทั้งสนับสนุนกิจกรรมด้านต่าง ๆ ของนิสิต ท้ังในระดับคณะฯ และระดับมหาวิทยาลัย เพื่อมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพน าความรู้ใน
ระดับที่สูงขึ้นไปพัฒนาประเทศชาติต่อไป 
7. วัตถุประสงค ์



 
 

 

1. เพื่อจดัการเรียนการสอนหลักสตูรระดับบณัฑิตศึกษา 
8.  เป้าหมายของโครงการ 
      8.1 เป้าหมายการด าเนินงาน 

เชิงผลผลิต(Output) 1. มกีารจัดการเรยีนการสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
เชิงผลลัพธ์(Outcome) 1. นิสิตระดับบณัฑิตศึกษามีความรู้ และทักษะเป็นไปตามมาตรฐานหลักสตูร 

 

     8.2. กลุม่เป้าหมาย 
เป้าหมาย จ านวน หน่วยนับ 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 15 คน 
บุคลากรสายวิชาการ 10 คน 
นิสิต/บณัฑติ 5 คน 

 

8.3 กิจกรรม/เนื้อหาท่ี/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนินการ (รายกิจกรรม) 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (บาท) 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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. จัดประชมุมอบหมายการ
ด าเนนิงาน 

                          

ขั้นด าเนินการ (D) 
1. ขออนุมตัิด าเนินโครงการ 
2. ด าเนนิโครงการ 

 

 
20,500 

 

 
1,708.34 

 

 
1,708.33 

 

 
1,708.33 

 

 
1,708.34 

 

 
1,708.33 

 

 
1,708.33 

 

 
1,708.34 

 

 
1,708.33 

 

 
1,708.33 

 

 
1,708.34 

 

 
1,708.33 

 

 
1,708.33 

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. สรุปผลการด าเนิน
โครงการ และจัดท ารายงาน
ส่งผลประเมินตอ่คณะฯ 

             

ขั้นปรับปรุงตามผลการ
ประเมิน (A)  
1. น าผลการประเมนิมา
พัฒนา แก้ไขปัญหา และ
น าไปปรับใช้ในการ
ปฎิบัติงานในครั้งตอ่ๆไป 

             

รวม  20,500  5,125  5,125  5,125  5,125 
 

9. งบประมาณด าเนินการ  
    9.1 แหล่งงบประมาณ 
       งบประมาณรายได้คณะ จ านวน 20,500 บาท  
กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุนการจัดการศึกษา ส านักงานเลขานุการคณะ หมวดเงินอุดหนุน 
โครงการบริหารจัดการหลักสูตร โครงการบริหารจัดการหลักสูตรปริญญาตรี/โท/เอก (NU-มน-06-105) 
     9.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 

1. ค่าตอบแทนการพิจารณาโครงรา่งวิทยานิพนธ์ การสอบวิทยานิพนธ ์   20,500 บาท 
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ , คา่เดินทาง ค่าท่ีพัก คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 
                                     รวมทั้งสิ้น จ านวน                           20,500 บาท 

10. วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 
ล าดับ รายการ กิจกรรม 
10.1. วัน เวลา ในการจัดกิจกรรม วันท่ี 1 ตุลาคม 2561  -  วันท่ี 30 กันยายน 2562 
10.2 สถานท่ีจัดกิจกรรม คณะมนุษยศาสตร์ 



 
 

 

  
11. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPI) 

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

 ปริมาณ -  ร้อยละ 100 ของรายวิชา มีการจัดการเรียนการสอนระดับ
ปริญญาโท และปริญญาเอก ตามตารางสอน 

   

 

12. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 สกอ.    ตัวช้ีวัดที ่1.1   สงป.   ตัวช้ีวัดที่.................  EdPEx หมวดที่........ 
 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.................  สมศ.   ตัวช้ีวัดที่ ……………  

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
    1. มีการจัดการเรียนการสอนระดับบณัฑิตศึกษา ตามโครงสรา้งของหลักสูตร 

 



โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ภาควิชาภาษาตะวันออก  คณะมนุษยศาสตร์ 

 
1.  รหัสโครงการ Nu-มน-07-106  ชื่อโครงการ (ระดับ 2)    โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ 

ชื่อโครงการ (ระดับ 3)    โครงการศึกษาดูงานระดับภาควิชา 
2.  ความสอดคล้องกับพันธกิจ 
     การผลติบัณฑติ     การวิจัย  
     การบริการวิชาการแก่สังคม  การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
      การบริหารจัดการ(ในกรณีโครงการดังกลา่วไมส่อดคล้องกับพันธกิจ 1-4) (พันธกิจหลัก) (หลัก)   
3.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ 

3.1 แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ 
 3.1.1 ความสอดคล้องกับเป้าหมายรวมของยุทธศาสตร์ชาติ 
   ประเทศชาติมีความมั่นคง ประชาชนมีความสุข 
   มีการยกระดับศักยภาพในหลากหลายมิตเิพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง 
   มีการพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ 
   มีการสรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
   มีการสรา้งการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   มีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม 
 3.1.2 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องโดยตรง (เลือกได้เพียง 1 ด้าน) 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพมนุษย์   
   เป้าหมาย.......3.1.....ประเด็น......3.2.2.....ประเด็นการด าเนินการที่ส าคัญ............. 
 3.1.3 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องในระดับรอง (เลือกได้มากกว่า 1 ด้าน) 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนษุย์   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
 

3.2 แผนระดับที่ 2  
 3.2.1 แผนการปฏิรูประดับประเทศ 11 ด้าน 
   5) แผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ เปา้หมายรวม.................................................................................. 
    เรื่องและประเด็นการปฏริูป..อุตสาหกรรมการศึกษา..เป้าหมายหรอืผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธ์ิ....1/2..... 
    ขั้นตอนการด าเนินงาน.....................1..............เป้าหมาย................1.1.1.................ขัน้ตอน.................................. 
 3.2.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
   เป้าหมายรวม..............1................... 
   ยุทธศาสตร์ที่.......1..........เป้าหมาย..........1.1.2............แนวทางการพัฒนา........1.2.2........... 
  

 3.2.3 แผนความมั่นคงแห่งชาติ 
   แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ.............. เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์.....................กลยทุธ์..................... 

3.3 แผนระดับที่ 3 (หากระบุได้)  



    ตามมติ ครม.วันท่ี 4 ธันวาคม 2560 .................................................................. 
    3.4 ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 
   นโยบายการศึกษาและเรียนรู้ การท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 
    3.5 นโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) 
   นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ  
   แผนกลยุทธ์ดา้นการผลติบัณฑติ  กลยุทธ์ที่......3..... (หลัก) 
    3.6 นโยบายการบริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร (พ.ศ.2561-2565) โดย ศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา เงารังษี 

   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบณัฑิตใหม้ีคุณภาพ และสอดคล้องกับความต้องการของประเทศเพื่อสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขัน กลยุทธ์ที่......1.4......แนวทางการขบัเคลื่อนที่.........1.4.1.............ตัวช้ีวดัที่.............. 

     3.7 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน  
 นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 1/6 กลยุทธ์ที่ 1/4 มาตรการที ่1/2 

3.8 อัตลักษณ์นสิิต 5 ก** (บังคับกรอก ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 กรณีที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์บัณฑิต) 
         ไม่มี 
     3.9 คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ  
         ไม่มี 

3.10 บริการวิชาการ (กรณีโครงการที่ด าเนินงานตามพันธกิจที่ 3 ด้านบริการวิชาการ) ** 
         ไม่มี 
4.  ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 4.1 ลักษณะการด าเนินงาน   โครงการ     การด าเนินงาน 

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

5.  ผู้รับผิดชอบ  
5.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ  ภาควชิาภาษาตะวันออก 
5.2 ผู้รับผิดชอบ    1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. โสภา   มะสึนาร ิ  โทร 2285 
                                  2. อาจารยส์ุนันทา เทศสุข     โทร 2153 
5.3 ผู้ประสานงาน  นางสิรินภา   โอภาสพงศ์พิพัฒน์       โทร 2286 
5.4 ผู้รายงานผล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. โสภา   มะสึนาร ิ  โทร 2285 

 6. หลักการและเหตุผล 
 ภาควิชาภาษาตะวันออก จึงได้จัดท าโครงการศึกษาดูงานระดับภาควิชา เพื่อเป็นการศึกษานอกสถานที่ ให้บุคลากรได้พัฒนา
ศักยภาพด้ านวิ ชาการและ เรี ยนรู้  แสวงหาประสบการณ์ ใหม่  ๆ  จากหน่ วยงานภายในประ เทศหรื อนอกประ เทศ  
โดยสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในหน่วยงาน อีกทั้งยังเป็นการสร้างเครือข่ายการท างานร่วมกัน 
 

7. วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อแลกเปลี่ยนการบรหิารจดัการหลักสูตรร่วมกัน 
2. เพื่อศึกษาแนวทางในการจัดกิจกรรมเสรมิหลักสูตรการแลกเปลี่ยนภาษา 
3. เพื่อสร้างเครือข่ายการท างานทางวิชาการสายภาษาตะวันออกระหว่างหน่วยงาน 

8.  เป้าหมายของโครงการ 
    8.1 เป้าหมายการด าเนินงาน 
เชิงผลผลิต(Output) 1. สร้างเครือข่ายทางการศึกษา 

2. ศึกษาแลกเปลีย่นกิจกรรมเสริมหลักสตูรร่วมกัน 
เชิงผลลัพธ์(Outcome) 1. มีเครือข่ายความร่วมมือร่วมกัน (MOU) 
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8.2. กลุ่มเป้าหมาย 
เป้าหมาย จ านวน หน่วยนับ 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 20 คน 
บุคลากรสายวิชาการ 20 คน 

   

  8.3 กิจกรรม/เนื้อหาท่ี/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนินการ (รายกิจกรรม) 

กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (บาท) 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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. จัดประชมุมอบหมายการด าเนนิงาน 

             

ขั้นด าเนินการ (D) 
1. ขออนุมตัิด าเนินโครงการ 
2. ด าเนนิโครงการ 

 
 

189,000 
  

 
 

189,000 
         

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. สรุปผลการด าเนินโครงการ และ
จัดท ารายงานส่งผลประเมนิตอ่คณะฯ 

             

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)  
1. น าผลการประเมนิมาพัฒนา แก้ไข
ปัญหา และน าไปปรับใช้ในการ
ปฎิบัติงานในครั้งตอ่ๆไป 

             

รวม 189,000 189,000    
 

9. งบประมาณด าเนินการ  
    9.1 แหล่งงบประมาณ 
     งบประมาณรายได้คณะ จ านวน  189,000  บาท   
กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุนการจัดการศึกษา ภาควิชาภาษาตะวันออก หมวดเงินอุดหนุน โครงการ
พัฒนาบุคลากร โครงการบริหารพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ โครงการศึกษาดูงานระดับภาควิชา (NU-มน-07-108)  
     9.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 

1.  ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินระหว่างประเทศ (ช้ันประหยัด ไป-กลับ)( 6,000 บาท x 20 คน)     120,000 บาท 
2.  ค่าที่พักในต่างประเทศ(พักคู่) (1,600 บาท x 10 ห้อง x 2 คืน)                           33,000 บาท 
3.  ค่าเบี้ยเลี้ยงในต่างประเทศ (900 บาท x 2 วัน x 20 คน)                   36,000 บาท 

                                                                    รวมเป็นเงินจ านวนทั้งสิ้น      189,000 บาท  
 หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 

 

10. วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ  
ล าดั
บ 

รายการ กิจกรรมที่ 1 

10.1. วัน เวลา ในการจัดกิจกรรม เดือนธันวาคม  2561 (เป็นระยะเวลา 3 วัน) 
10.2 สถานท่ีจัดกิจกรรม มหาวิทยาลยัภาษาต่างประเทศ ยา่งกุ้ง (YUFL) ประเทศสาธารณรัฐแห่ง

สหภาพเมียนมา  
 

11. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPIs)  

ประเภท 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ (KPI) 

กิจกรรมที่ 1  กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมที่ 4 
 ปริมาณ -  ภาควิชาได้โมเดลการสอนภาษาตา่งประเทศร่วมกัน    
 คุณภาพ - ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจตอ่ภาพรวมของ

โครงการ ร้อยละ 70 
   

 



 

12. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.................         สมศ.   ตัวช้ีวัดที่.................         
 สกอ.    ตัวช้ีวัดที่......2/3...........   สงป.   ตัวช้ีวัดที่................. 

 

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
      1. บุคลากรในภาควิชาได้แลกเปลี่ยนการบริหารจัดการหลักสตูรร่วมกัน 
      2. บุคลากรในภาควิชาได้แนวทางในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรการแลกเปลีย่นภาษา 
      3.  ได้เครือข่ายการท างานทางวิชาการสายภาษาตะวันออกระหว่างหน่วยงาน 
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โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ 

 
1.  รหัสโครงการ Nu-มน-07-107  ชื่อโครงการ (ระดับ 2)    โครงการพัฒนานิสิตด้านวิชาการและทักษะการเรียนรู้ 

ชื่อโครงการ (ระดับ 3)    โครงการนวัตกรรมเพื่อการน าเสนองาน 
2.  ความสอดคล้องกับพันธกิจ 
     การผลิตบัณฑติ (หลัก)      การวิจัย  
     การบริการวิชาการแก่สังคม  การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
     การบริหารจัดการ(ในกรณีโครงการดังกลา่วไมส่อดคล้องกับพันธกิจ 1-4) (พันธกิจหลัก)  
3.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ 

3.1 แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ 
 3.1.1 ความสอดคล้องกับเป้าหมายรวมของยุทธศาสตร์ชาติ 
   ประเทศชาติมีความมั่นคง ประชาชนมีความสุข 
   มีการยกระดับศักยภาพในหลากหลายมิตเิพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง 
   มีการพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ 
   มีการสรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
   มีการสรา้งการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   มีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม 
 3.1.2 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องโดยตรง (เลือกได้เพียง 1 ด้าน) 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพมนุษย์   
   เป้าหมาย........3.1.1.....ประเด็น......3..2.4.....ประเด็นการด าเนินการที่ส าคัญ............. 
 3.1.3 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องในระดับรอง (เลือกได้มากกว่า 1 ด้าน) 
   ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนษุย์   
   เป้าหมาย.......3.1.1......ประเด็น......3.2.3.3.....ประเด็นการด าเนินการที่ส าคญั............. 

3.2 แผนระดับที่ 2  
 3.2.1 แผนการปฏิรูประดับประเทศ 11 ด้าน 
   5) แผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ เปา้หมายรวม.................................................................................. 
    เรื่องและประเด็นการปฏริูป..อุตสาหกรรมทางการศึกษา..เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์...1... 
    ขั้นตอนการด าเนินงาน...............2................เป้าหมาย.................1................ขั้นตอน..........1.2.2.3........................ 
 3.2.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
   เป้าหมายรวม.............1.................... 
   ยุทธศาสตร์ที่.........1........เป้าหมาย..........1.1.3............แนวทางการพัฒนา........1.2.2............ 
 3.2.3 แผนความมั่นคงแห่งชาติ 
   แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ.............. เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์.....................กลยทุธ์..................... 

3.3 แผนระดับที่ 3 (หากระบุได้)  
    ตามมติ ครม.วันท่ี 4 ธันวาคม 2560 .................................................................. 

    3.4 ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 
   นโยบายการศึกษาและเรียนรู้ การท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 
    3.5 นโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) 
   นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ  
   แผนกลยุทธ์ดา้นการผลติบัณฑติ  กลยุทธ์ที่......2..... (หลัก) 



    3.6 นโยบายการบริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร (พ.ศ.2561-2565) โดย ศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา เงารังษี 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบณัฑิตให้มีคณุภาพ และสอดคล้องกบัความต้องการของประเทศเพื่อสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขัน กลยุทธ์ที่.......1.4.....แนวทางการขบัเคลื่อนที่.........1.4.1.............ตัวช้ีวดัที่.............. 

    3.7 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน  
  นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1  กลยุทธ์ที ่ 3  มาตรการที่  1 

    3.8 อัตลักษณ์นิสิต 5 ก** (บังคับกรอก ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 กรณีที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์บัณฑิต) 
              ไม่มี 

ประเภทอัตลักษณ ์ ตัวชี้วัด 
☑ เก่งงาน ☑ ความสามารถในการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพอย่างสร้างสรรค์ 

☑ มีความรับผดิชอบ กล้าหาญ เสียสละ อดทน ขยันหมั่นเพียร มุ่งมั่นสู่ความส าเร็จ 
☑ มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสารสนเทศได้เป็นอย่างดี 
☑ มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

☑ เก่งคน ☑ มีมนุษยสัมพันธ์ทั้งการพูด และการวางตัว 
☑ มีจิตสาธารณะ 
☑ มีความสามารถท างานท่ีเป็นทีม 
☑ มีความเข้าใจตนเองและผู้อื่น 

☑ เก่งคิด ☑ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค ์
☑ ใฝ่เรียนรู ้
☑ ทัศนคติเชิงบวก 
 ผลงานนวัตกรรม 

☑ เก่งครองชีวิต ☑ มีพฤติกรรมที่ดีในการเรียน 
☑ มีพฤติกรรมที่ดีในการใช้ชีวิต (ปลอดอบายมุข) 

☑ เก่งพิชิตปัญหา ☑ มีความสามารถในการแก้ปัญหาส่วนตัว 
☑ มีความสามารถในการแก้ปัญหาการงาน 

 
 

       3.9 คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ  
         มี              

ด้าน ตัวชี้วัด 
☑ ด้านคุณธรรม จริยธรรม  มีความซื่อสตัย์สจุริต 

 มีระเบยีบวินัย 
 ตรงต่อเวลา 
 มีความเสยีสละและเห็นต่อประโยชน์ส่วนรวม 
 มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
 เคารพกฎเกณฑ์ ระเบียบขององค์กร/หน่วยงาน 
 มีความอดทนต่อสภาวะแวดลอ้ม 
 มีความขยันหมั่นเพียรในการเรียน 

☑ ด้านความรู ้  มีความรู้ในหลักวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงกับหน้าที่การงาน 
 มีความเข้าใจขั้นตอนและวิธีการในการปฏิบตัิงานในหน้าท่ี 
 มีความรู้ในระดับท่ีสามารถปฏิบัติงานให้บรรลุเปา้หมายอย่างมปีระสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
 มีความสามารถน าความรูม้าประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานอย่างสร้างสรรค์ 
 เป็นผู้แสวงหาความรู้เพิม่เตมิอย่างต่อเนื่อง 



ด้าน ตัวชี้วัด 
 มีความเช่ียวชาญในสาขาวิชาชีพ 

☑ ด้านทักษะทางปัญญา ☑มีความสามารถในการรวบรวมข้อมูล แนวคิด และประเมินข้อมลูต่างๆ ได้ 
 มีความสามารถในการวเิคราะห์และแกไ้ขปัญหาในการปฏิบตัิงาน 
☑ กล้าแสดงความคดิเห็นอย่างเหมาะสม 
☑ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ  
☑ มีการวางแผนและสามารถปฏบิัติงานไดส้ าเร็จตามก าหนดเวลา 
 มีความสามารถน าเสนอข้อมลูและแนวคิดเพื่อใช้ในการตัดสินใจ 
☑ มีความมุ่งมั่นท างานให้ประสบความส าเร็จตามเปา้หมาย 
 มีความสามารถในการแก้ปญัหาส่วนตัว 
☑ มีทัศนคติเชิงบวกต่องานท่ีท า 

☑ ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผดิชอบ 

 มีความสามารถปรับตัวให้เข้ากับเพื่อนร่วมงาน 
 มีความสามารถในการติดต่อสือ่สารระหว่างบุคคล 
 มีความสามารถในการท างานเป็นทีม 
 มีความรับผิดชอบในงานท่ีได้รบัมอบหมาย 
 มีความสามารถในการแสดงภาวะความเป็นผู้น าในการท างาน 
 ยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ื่น 
 มีความสามารถในการประเมนิการท างานและปรับปรุงงานของตนเอง 
 มีความเข้าใจตนเองและผู้อื่น 

☑ ด้านทักษะการวเิคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 มีทักษะในการวิเคราะห์และจดัการข้อมลูเชิงตัวเลข 
☑ มีความสามารถในการสื่อสารการใช้ภาษาไทย 
 มีความสามารถในการสื่อสารการใช้ภาษาอังกฤษ 
 มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศในการปฏิบัติงาน 

 

         3.10 การบูรณาการพันธกิจกับการเรียนการสอน  
  ด้านการบริการวิชาการ  จ านวนรายวิชา/หลักสตูรที่มีการบูรณาการ  1  วิชา ระบุรายชื่อวิชา สหกิจศึกษา 
4.  ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 4.1 ลักษณะการด าเนินงาน   โครงการ     การด าเนินงาน 

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

5.  ผู้รับผิดชอบ  
5.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาพม่าศึกษา  ภาควิชาภาษาตะวันออก 
5.2 ผู้รับผิดชอบ    1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิรัช    นิยมธรรม   โทร 2073  

   2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรนุช  นิยมธรรม   โทร 2073 
5.3 ผู้ประสานงาน   นางสิรินภา                   โอภาสพงศ์พิพัฒน์     โทร 2286 
5.4 ผู้รายงานผล ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรนุช  นิยมธรรม   โทร 2073 

 6. หลักการและเหตุผล 
 คณะมนุษยศาสตร์ มีภาระหน้าที่ในการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ โดยมุ่งเน้นในเรื่องของการศึกษาคือ ให้นิสิตมีคุณภาพทางด้าน
วิชาการ เป็นผู้มีความรอบรู้ และก้าวทันสภาวการณ์โลก มองการณ์ไกล สามารถวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาให้ลุล่วงไปด้วยดี รวมทั้งให้
การส่งเสริมและสนับสนุนนิสิตให้ได้รับประสบการณ์จริงจากการได้เข้าร่วมและ ท ากิจกรรมนิสิต ซึ่งถือได้ว่าเป็นการพัฒนานิสิตให้มีความ



เป็นบัณฑิตที่มีความสมบูรณ์แบบ เป็นผู้ที่ถึงพร้อมด้วยความรู้ทางด้านทักษะวิชาการ มีคุณธรรม จริยธรรม มีวุฒิภาวะทางร่างกาย จิตใจ 
สติปัญญา และท ากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ ต่อสังคม อีกทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมให้นิสิตเป็นผู้รอบรู้ในด้านการบริหารจัดการ และ
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์พร้อม และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคมต่อไป 
   ดังนั้น หลักสูตรสาขาวิชาพม่าศึกษา ภาควิชาภาษาตะวันออก  จึงได้จัดท าโครงการนวัตกรรมเพื่อการน าเสนองาน อันจะเป็น
ประโยชน์ต่อการน าไปใช้ในการเรียน การฝึกงาน/สหกิจศึกษา และการท างานต่อไป 
7. วัตถุประสงค ์

1. เพื่อให้นิสิตเรยีนรู้ทักษะในการน าเสนออย่างเป็นขั้นตอนและสร้างความเชื่อมั่นในการน าเสนองาน 
8. เป้าหมายของโครงการ 
     8.1. เป้าหมายการด าเนินงาน 
เชิงผลผลิต(Output) 1. นิสิตได้เรียนรู้ทักษะในการน าเสนออย่างเป็นขั้นตอน 
เชิงผลลัพธ์(Outcome) 1. นิสิตสามารถน าเสนองานได้อยา่งถูกต้อง 

 

     8.2 กลุ่มเป้าหมาย (รายกิจกรรม) 
เป้าหมาย จ านวน หน่วยนับ 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 110 คน 
นิสิต 100 คน 
บุคลากรสายวิชาการ 8 คน 
เจ้าหน้าท่ี 2 คน 

      
8.3. กิจกรรม/เนื้อหาท่ี/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนินการ (รายกิจกรรม) 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (บาท) 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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. จัดประชมุมอบหมายการด าเนนิงาน 

             

ขั้นด าเนินการ (D) 
1. ขออนุมตัิด าเนินโครงการ 
2. ด าเนนิโครงการ 

 
 

22,900 

 
 
 

 
 

22,900 
          

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. สรุปผลการด าเนินโครงการ และ
จัดท ารายงานส่งผลประเมนิตอ่คณะฯ 

             

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)  
1. น าผลการประเมนิมาพัฒนา แก้ไข
ปัญหา และน าไปปรับใช้ในการ
ปฎิบัติงานในครั้งตอ่ๆไป 

             

รวม  22,900 22,900    
 

9. งบประมาณด าเนินการ 
    9.1  แหล่งงบประมาณ 
 งบประมาณรายได้คณะ จ านวน  22,900  บาท   

กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุนการจัดการศึกษา ภาควิชาภาษาตะวันออก หมวดเงินอุดหนุน โครงการ
สนับสนุนการผลิตบัณฑิต โครงการพัฒนานิสิตด้านวิชาการและทักษะการเรียนรู้ โครงการนวัตกรรมเพื่อการน าเสนองาน (NU-มน-07-109)  
     9.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 

1. ค่าตอบแทนวิทยากร                                                   10,000  บาท 
2. ค่าอาหารว่างและอาหารกลางวัน                                    12,900  บาท     

       รวมเป็นเงินทั้งสิ้น        22,900  บาท 



หมายเหตุ  ขอถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ  
10. วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 

ล าดั
บ 

รายการ กิจกรรม 

10.1. วัน เวลา ในการจัดกิจกรรม 10-11 พฤศจิกายน 2561 
10.2 สถานท่ีจัดกิจกรรม มหาวิทยาลยันเรศวร 

       

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

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมที่ 4 
 ปริมาณ -  จ านวนผู้ร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80    
 คุณภาพ - นิสิตมีความรู้ความเข้าใจในการผลิตสื่อ

นวัตกรรมเพื่อการน าเสนองานมากข้ึน 
ในระดับดี (3.51) 

   

 

12. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.................         สมศ.   ตัวช้ีวัดที่.................         
 สกอ.    ตัวช้ีวัดที่.................         สงป.   ตัวช้ีวัดที่................. 

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
     1. นิสิตมีความเข้าใจรูปแบบและขั้นตอนในการน าเสนองานในรปูสื่อนวัตกรรมอย่างมืออาชีพ 
     2. นิสิตมีความมั่นใจในการน าเสนองาน 
14. แผนการน าไปใช้ประโยชน ์   
    1. นิสิตน าความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบและขั้นตอนในการน าเสนองานด้วยสื่อนวัตกรรมไปประยุกต์ใช้กับการ 
ฝึกปฏิบัติงาน/สหกจิศึกษา และการท างานได้ 
 



โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
สาขาวิชาภาษาญี่ปุน่ ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ 

 
1. รหัสโครงการ  NU-มน-07-108   ชื่อโครงการ (ระดับ 2)  โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ชื่อโครงการ (ระดับ 3)  โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
2.  ความสอดคล้องกับพันธกิจ 
     การผลติบัณฑติ (รอง)        การวิจัย 
     การบริการวิชาการแก่สังคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
      การบริหารจัดการ(ในกรณีโครงการดังกลา่วไมส่อดคล้องกับพันธกิจ 1-4) (หลัก) 
3.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ 

3.1 แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ 
 3.1.1 ความสอดคล้องกับเป้าหมายรวมของยุทธศาสตร์ชาติ 
   ประเทศชาติมีความมั่นคง ประชาชนมีความสุข 
   มีการยกระดับศักยภาพในหลากหลายมิตเิพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง 
   มีการพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ 
   มีการสรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
   มีการสรา้งการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   มีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม 
 

 3.1.2 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องโดยตรง (เลือกได้เพียง 1 ด้าน) 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพมนุษย์   
   เป้าหมาย.......3.1.2......ประเด็น......3.2.....ประเด็นการด าเนินการที่ส าคัญ......3.2.2.3....... 
  

 3.1.3 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องในระดับรอง (เลือกได้มากกว่า 1 ด้าน) 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนษุย์   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 

3.2 แผนระดับที่ 2  
 3.2.1 แผนการปฏิรูประดับประเทศ 11 ด้าน 
   2) แผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน เป้าหมายรวม.................................................... 
    ประเด็นการปฏริูป..............3...........เป้าหมายประเด็นการปฏิรูป............3.................กลยุทธ์..........4............... 
    แผนงานท่ี..............1............เป้าหมายแผนงาน...........1..........กิจกรรม.........2.......เป้าหมายกิจกรรม.....1........ 
 3.2.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 



   เป้าหมายรวม............6..................... 
   ยุทธศาสตร์ที่.........6........เป้าหมาย..........6.1.2............แนวทางการพัฒนา.........6.2.1.4........... 
 3.2.3 แผนความมั่นคงแห่งชาติ 
   แผนระดับชาติว่าด้วยความมัน่คงแห่งชาติ........4...... เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์..........4.1.........กลยุทธ์........4.2.2............. 

 

3.3 แผนระดับที่ 3 (หากระบุได้)  
    ตามมติ ครม.วันท่ี 4 ธันวาคม 2560 .................................................................. 

    3.4 ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 
   นโยบายการศึกษาและเรียนรู้ การท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 
    3.5 นโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) 
    นโยบายที่ 5 ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและปรับปรุงระบบการบริหารจดัการมหาวิทยาลัย ให้มีประสิทธิภาพ 
     แผนกลยุทธ์ดา้นบริหารจัดการ กลยุทธ์ที่......2......(หลัก) 
    3.6 นโยบายการบริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร (พ.ศ.2561-2565) โดย ศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา เงารังษี 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบรหิารจดัการเชิงบูรณาการเพื่อความเข้มแข็งและยั่งยืน 
  กลยุทธ์ที่......5.1......แนวทางการขบัเคลื่อน..........5.1.1............ตัวช้ีวัดที่............. 

    3.7 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน (ถ้าม)ี 
 นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 6 กลยุทธ์ที ่1 มาตรการที ่2 

3.8 อัตลักษณ์นสิิต 5 ก** (บังคับกรอก ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 กรณีที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์บัณฑิต) 
         ไม่มี 
    3.9 คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ  
         ไม่มี            
    3.10 บริการวิชาการ (กรณีโครงการที่ด าเนินงานตามพันธกจิที่ 3 ด้านบริการวิชาการ) ** 
         ไม่มี 
4.  ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 4.1 ลักษณะการด าเนินงาน   โครงการ     การด าเนินงาน 

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

5.  ผู้รับผิดชอบ  
 5.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ   หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น  
    ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนษุยศาสตร ์   

5.2 ผู้รับผิดชอบ     นางโสภา มะสึนาร ิ   โทร  2085 
5.3 ผู้ประสานงาน   นางสาววิไลพร  ชอบคุณ  โทร  2006 
5.4 ผู้รายงานผล  นางโสภา มะสึนาร ิ   โทร  2085 

 6. หลักการและเหตุผล 
การประกันคุณภาพการศึกษาตามเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 หมายถึง 

การพัฒนาคุณภาพของการบริหารจัดการและด าเนินกิจกรรมตามภารกิจของสถานศึกษาทุกระดับ เพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอย่าง
ต่อเนื่องและสร้างความมั่นใจให้ผู้รับบริการทางการศึกษา สถานศึกษาทุกแห่งจะต้องจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา โดยถือ
เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง มีการจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมิน
คุณภาพภายในเสนอต่อสภาสถาบัน หน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาและเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อน าไปสู่
การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษาได้มีการปรับปรุงมาอย่างต่อเนื่อง 

หน้าที่ 411 



ตามระบบการพัฒนาของสถาบันการศึกษา ตามความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี สภาพสังคม เศรษฐกิจ ความรู้ และทักษะในอนาคตที่
ตลาดแรงงานต้องการ และพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน 

และในปี พ.ศ.2557 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ปรับเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยแบ่ง 3 ระดับ 
ได้แก่ ระดับหลักสูตร ระดับคณะ/วิทยาลัย และระดับสถาบัน และในการประเมินระดับสถาบันมี รวมถึงการจัดท ารายงานการประเมิน
ตนเอง เพื่อให้คณะกรรมการตรวจประเมินสามารถประเมินฯ ผ่านระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
(CHE QA Online) ได้อย่างมีประสิทธิภาพและอยู่ในมาตรฐานเดียวกัน”   

คณะมนุษยศาสตร์ ตระหนักถึงความส าคัญและความจ าเป็นในการประกันคุณภาพการศึกษา จึงได้จัดให้มีโครงการประเมินคุณภาพ
การศึกษาระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2561 เพื่อเป็นการตรวจสอบและประเมินการด าเนินงานของหลักสูตรที่คณะฯ เปิดการเรียนการ
สอน ในรอบปีการศึกษา 2561 ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557 
7. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อตรวจสอบและประเมินการด าเนินงานของหลักสตูรทั้งระดับปริญญาตรี ในปีการศึกษา 2561 ตามเกณฑ์การประกันคณุภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา ระดบัอุดมศึกษา พ.ศ.2557  
8.  เป้าหมายของโครงการ 
     8.1 เป้าหมายการด าเนินงาน 
เชิงผลผลิต(Output) 1. ภาควิชาฯ มรีายงานผลการบรกิารจัดการของคณะตามเกณฑ์การประกันคณุภาพการศึกษา 
เชิงผลลัพธ์(Outcome) 1. ภาควิชาฯ มีผลประเมินผ่านตามเกณฑ์การประกันคณุภาพการศกึษา 

 

     8.2. กลุม่เป้าหมาย 
เป้าหมาย จ านวน หน่วยนับ 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 12 คน 
บุคลากรสายวิชาการ 5 คน 
นิสิต 4 คน 
คณะกรรมการประเมิน 3 คน 

 

8.3 กิจกรรม/เนื้อหาท่ี/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนินการ (รายกิจกรรม) 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (บาท) 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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. จัดประชมุมอบหมายการด าเนนิงาน 

                          

ขั้นด าเนินการ (D) 
1. ขออนุมตัิด าเนินโครงการ 
2. ด าเนนิโครงการ 

 
 

9,000 

 
 
 

       
 
 

9,000 
   

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. สรุปผลการด าเนินโครงการ และ
จัดท ารายงานส่งผลประเมนิตอ่คณะฯ 

             

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)  
1. น าผลการประเมนิมาพัฒนา แก้ไข
ปัญหา และน าไปปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานในครั้งตอ่ๆไป 

             

รวม 9,000   9,000  
  

9. งบประมาณด าเนินการ  
    9.1 แหล่งงบประมาณ 
       งบประมาณรายได้คณะ จ านวน 9,000 บาท  



กองทุนเพื่อการศึกษา  แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานจัดการศึกษาสาขามนุษยศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาญี่ปุ่น ภาควิชาภาษาตะวันออก หมวดเงินอุดหนุน  โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โครงการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร (NU-มน-07-108)   
    9.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 

1. ค่าตอบแทนผู้ประเมิน                7,000 บาท 
2. ค่าอาหารกลางวัน                   1,200 บาท 
3. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม        800 บาท 

รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น           9,000    บาท 
หมายเหตุ  ทุกรายการถัวเฉลีย่ 

10. วัน เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 
ล าดั
บ 

รายการ กิจกรรม 

10.1. วัน เวลา ในการจัดกิจกรรม เดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2562 
10.2 สถานท่ีจัดกิจกรรม คณะมนุษยศาสตร ์  

 

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

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมที่ 4 
 คุณภาพ - หลักสูตรมผีลประเมินผ่านในองค์ประกอบท่ี 1 

และผลประเมินเฉลีย่ ทุกองค์ประกอบ 3.01 ขึ้นไป 
   

 

12. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 สกอ.    ตัวช้ีวัดที ่5.1   สงป.   ตัวช้ีวัดที่.................  EdPEx หมวดที่........ 
 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.................  สมศ.   ตัวช้ีวัดที่................   

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. หลักสูตรมีรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2561 ที่มีความสมบูรณ์และถูกต้อง     
2. หลักสูตรสามารถน าผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาการท างานให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
3. มีผลประเมินเผยแพร่สู่สาธารณชน 
 

  

หน้าที่ 412 



โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
สาขาวิชาภาษาญี่ปุน่ ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ 

 

1. รหัสโครงการ  NU-มน-07-109    ชื่อโครงการ (ระดับ 2)    โครงการบริหารพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ 
    ชื่อโครงการ (ระดับ 3)    โครงการศึกษาดูงาน หลักสูตรภาษาญี่ปุ่น 
2.  ความสอดคล้องกับพันธกิจ 
     การผลติบัณฑติ           การวิจัย  
     การบริการวิชาการแก่สังคม (หลัก)  การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
        การบริหารจดัการ (ในกรณีโครงการดังกล่าวไม่สอดคล้องกับพันธกิจ 1-4) (หลัก) 
3.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ 

3.1 แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ 
 3.1.1 ความสอดคล้องกับเป้าหมายรวมของยุทธศาสตร์ชาติ 
   ประเทศชาติมีความมั่นคง ประชาชนมีความสุข 
   มีการยกระดับศักยภาพในหลากหลายมิตเิพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง 
   มีการพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ 
   มีการสรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
   มีการสรา้งการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   มีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม 
 3.1.2 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องโดยตรง (เลือกได้เพียง 1 ด้าน) 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพมนุษย์   
   เป้าหมาย.......3.1.....ประเด็น......3.2.2.....ประเด็นการด าเนินการที่ส าคัญ............. 
 3.1.3 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องในระดับรอง (เลือกได้มากกว่า 1 ด้าน) 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนษุย์   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
 

3.2 แผนระดับที่ 2  
 3.2.1 แผนการปฏิรูประดับประเทศ 11 ด้าน 
   5) แผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ เปา้หมายรวม.................................................................................. 
    เรื่องและประเด็นการปฏริูป..อุตสาหกรรมการศึกษา..เป้าหมายหรอืผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธ์ิ....1/2..... 
    ขั้นตอนการด าเนินงาน.....................1..............เป้าหมาย................1.1.1.................ขัน้ตอน.................................. 
 3.2.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
   เป้าหมายรวม..............1................... 
   ยุทธศาสตร์ที่.......1..........เป้าหมาย..........1.1.2............แนวทางการพัฒนา........1.2.2........... 
  

 3.2.3 แผนความมั่นคงแห่งชาติ 
   แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ.............. เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์.....................กลยทุธ์..................... 

3.3 แผนระดับที่ 3 (หากระบุได้)  



    ตามมติ ครม.วันท่ี 4 ธันวาคม 2560 .................................................................. 
    3.4 ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 
   นโยบายการศึกษาและเรียนรู้ การท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 
    3.5 นโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) 
   นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ  
   แผนกลยุทธ์ดา้นการผลติบัณฑติ  กลยุทธ์ที่......3..... (หลัก) 
    3.6 นโยบายการบริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร (พ.ศ.2561-2565) โดย ศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา เงารังษี 

   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบณัฑิตใหม้ีคุณภาพ และสอดคล้องกับความต้องการของประเทศเพื่อสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขัน กลยุทธ์ที่......1.4......แนวทางการขบัเคลื่อนที่.........1.4.1.............ตัวช้ีวดัที่.............. 

     3.7 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน  
 นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 1/6 กลยุทธ์ที่ 1/4 มาตรการที ่1/2 

3.8 อัตลักษณ์นสิิต 5 ก** (บังคับกรอก ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 กรณีที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์บัณฑิต) 
         ไม่มี 
     3.9 คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ  
         ไม่มี 

3.10 บริการวิชาการ (กรณีโครงการที่ด าเนินงานตามพันธกิจที่ 3 ด้านบริการวิชาการ) ** 
         ไม่มี 
4.  ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 4.1 ลักษณะการด าเนินงาน   โครงการ     การด าเนินงาน 

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

5.  ผู้รับผิดชอบ  
5.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ   หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น  
    ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนษุยศาสตร ์
5.2 ผู้รับผิดชอบ     ผศ.ดร.โสภา มะสึนาร ิ   โทร. 2285 
   Ms.Kaori Morimoto   โทร. 2152 
5.3 ผู้ประสานงาน   นางสิรินภา โอภาสพงศ์พิพัฒน์   โทร. 2286 
5.4 ผู้รายงานผล  ผศ.ดร.โสภา มะสึนาร ิ   โทร. 2285 

 6. หลักการและเหตุผล 

“การศึกษาดูงาน” เป็นการศึกษานอกสถานท่ีเพื่อเรียนรู้และแสวงหาประสบการณ์ใหม่ ๆ ที่คาดหวังว่าจะสามารถน ามาประยุกต์ใช้

ในหน่วยงานหรืองานในหน้าท่ีของแต่ละบคุคลได้ ทั้งยังเป็นการเปลีย่นบรรยากาศอันซ้ าซากจ าเจของงานประจ าที่ท าอยู่ไปสู่การพบเห็น

สิ่งใหม่ ซึ่งสร้างเสรมิแนวคิดใหม่และน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงท่ีดีขึ้น ทั้งยังเป็นการสร้างขวัญและก าลังใจในการท างานได้อีกทางหนึ่ง  
ด้วยเหตุผลดังกล่าวนี้หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นจึงได้จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรของหลักสูตรโดยการศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพ

บุคลากรในด้านวิชาการ  และเพื่อเสริมการตระหนักรู้ต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมปัจจุบัน   และน าความรู้จากการศึกษาดูงานภายใน
มหาวิทยาลัยอื่นๆทั้งในและต่างประเทศน้ันมาปรับปรุงการท างานของบุคลากรภาควิชาฯ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  และพัฒนาต่อยอดใน
ส่วนงานท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 
7. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อศึกษาระบบการท างานของหลักสตูรภาษาญี่ปุ่นในหน่วยงานอื่น 
2. เพื่อศึกษาการจัดกิจกรรมเสริมหลักสตูร 
3. เพื่อส่งเสรมิความสัมพันธ์ระหวา่งบุคลากรภายในหลักสูตร 

8.  เป้าหมายของโครงการ 
    8.1 เป้าหมายการด าเนินงาน 



เชิงผลผลิต(Output) 1. สร้างเครือข่ายทางการศึกษา 
2. ศึกษาแลกเปลีย่นกิจกรรมเสริมหลักสตูรร่วมกัน 

เชิงผลลัพธ์(Outcome) 1. เสริมความสมัพันธ์ระหว่างบุคลากรภายในหลักสตูร 
 

 

8.2. กลุ่มเป้าหมาย 
เป้าหมาย จ านวน หน่วยนับ 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 6 คน 
บุคลากรสายวิชาการ 6 คน 

   

  8.3 กิจกรรม/เนื้อหาท่ี/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนินการ (รายกิจกรรม) 

กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (บาท) 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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. จัดประชมุมอบหมายการด าเนนิงาน 

             

ขั้นด าเนินการ (D) 
1. ขออนุมตัิด าเนินโครงการ 
2. ด าเนนิโครงการ 

 
 

33,000 
 

 
 

33,000 

 
 
 

         

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. สรุปผลการด าเนินโครงการ และ
จัดท ารายงานส่งผลประเมนิตอ่คณะฯ 

             

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)  
1. น าผลการประเมนิมาพัฒนา แก้ไข
ปัญหา และน าไปปรับใช้ในการ
ปฎิบัติงานในครั้งตอ่ๆไป 

             

รวม 33,000 33,000    
 

9. งบประมาณด าเนินการ  
    9.1 แหล่งงบประมาณ 
 งบประมาณรายได้คณะ จ านวน 33,000 บาท  

กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานจัดการศึกษาสาขามนุษยศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 
ภาควิชาภาษาตะวันออก หมวดเงินอุดหนุน โครงการพัฒนาบุคลากร โครงการบริหารพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ โครงการศึกษาดูงาน หลักสูตร
ภาษาญี่ปุ่น (NU-มน-07-109)    

           รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 

1. ค่าที่พัก      จ านวน   12,000  บาท 

2. ค่าเบี้ยเลีย้ง (240 บาท x 9 คน x 2 วัน)  จ านวน    4,320  บาท 

3. ค่าจ้างเช่าเหมารถ    จ านวน   8,852  บาท  

4. ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง     จ านวน    7,828  บาท   

   รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น                                    33,000  บาท 
หมายเหตุ ขอถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ 

10. วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ  
ล าดั
บ 

รายการ กิจกรรมที่ 1 

10.1. วัน เวลา ในการจัดกิจกรรม เดือนพฤศจิกายน  2561     
10.2 สถานท่ีจัดกิจกรรม (อยู่ในระหว่างประสานงาน)  

 
 



 

11. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPIs)  

ประเภท 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ (KPI) 

กิจกรรมที่ 1  กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมที่ 4 
 ปริมาณ - จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50 

- ได้เข้าศึกษาดูงานกับหน่วยงานอื่น 1 ครั้ง 

   

 คุณภาพ - ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการอยู่ใน
ระดับมาก 
-  ผู้เข้าร่วมโครงการมคีวามรูเ้กี่ยวกับระบบการ
ท างาน การจัดกิจกรรมเสรมิหลักสูตรของหลักสูตร
ภาษาญี่ปุ่นในหน่วยงานอื่น อยู่ในระดับมาก 

   

 

12. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.................         สมศ.   ตัวช้ีวัดที่.................         
 สกอ.    ตัวช้ีวัดที่.......2.7....         สงป.   ตัวช้ีวัดที่................. 

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
     1. มีการแลกเปลี่ยนข้อมลูระหว่างสถาบัน 
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โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
สาขาวิชาภาษาญี่ปุน่ ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ 

 

1. รหัสโครงการ  NU-มน-07-110    ชื่อโครงการ (ระดับ 2)    โครงการบริหารพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ 
    ชื่อโครงการ (ระดับ 3)    โครงการผลิตต าราและนวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอน 
2.  ความสอดคล้องกับพันธกิจ 
      การผลิตบณัฑติ           การวิจัย  
      การบริการวิชาการแก่สังคม  การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
      การบริหารจัดการ (ในกรณีโครงการดังกลา่วไมส่อดคล้องกับพันธกิจ 1-4) (หลัก) 
3.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ 

3.1 แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ 
 3.1.1 ความสอดคล้องกับเป้าหมายรวมของยุทธศาสตร์ชาติ 
   ประเทศชาติมีความมั่นคง ประชาชนมีความสุข 
   มีการยกระดับศักยภาพในหลากหลายมิตเิพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง 
   มีการพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ 
   มีการสรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
   มีการสรา้งการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   มีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม 
 3.1.2 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องโดยตรง (เลือกได้เพียง 1 ด้าน) 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพมนุษย์   
   เป้าหมาย.......3.1.....ประเด็น......3.2.2.....ประเด็นการด าเนินการที่ส าคัญ............. 
 3.1.3 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องในระดับรอง (เลือกได้มากกว่า 1 ด้าน) 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนษุย์   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
 

3.2 แผนระดับที่ 2  
 3.2.1 แผนการปฏิรูประดับประเทศ 11 ด้าน 
   5) แผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ เปา้หมายรวม.................................................................................. 
    เรื่องและประเด็นการปฏริูป..อุตสาหกรรมการศึกษา..เป้าหมายหรอืผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธ์ิ....1/2..... 
    ขั้นตอนการด าเนินงาน.....................1..............เป้าหมาย................1.1.1.................ขัน้ตอน.................................. 
 3.2.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
   เป้าหมายรวม..............1................... 
   ยุทธศาสตร์ที่.......1..........เป้าหมาย..........1.1.2............แนวทางการพัฒนา........1.2.2........... 
  

 3.2.3 แผนความมั่นคงแห่งชาติ 
   แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ.............. เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์.....................กลยทุธ์..................... 

3.3 แผนระดับที่ 3 (หากระบุได้)  



    ตามมติ ครม.วันท่ี 4 ธันวาคม 2560 .................................................................. 
    3.4 ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 
   นโยบายการศึกษาและเรียนรู้ การท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 
    3.5 นโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) 
   นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ  
   แผนกลยุทธ์ดา้นการผลติบัณฑติ  กลยุทธ์ที่......3..... (หลัก) 
    3.6 นโยบายการบริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร (พ.ศ.2561-2565) โดย ศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา เงารังษี 

   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบณัฑิตใหม้ีคุณภาพ และสอดคล้องกับความต้องการของประเทศเพื่อสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขัน กลยุทธ์ที่......1.4......แนวทางการขบัเคลื่อนที่.........1.4.1.............ตัวช้ีวดัที่.............. 

     3.7 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน  
   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1  กลยุทธ์ที  2  มาตรการที่  3 

3.8 อัตลักษณ์นสิิต 5 ก** (บังคับกรอก ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 กรณีที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์บัณฑิต) 
         ไม่มี 
     3.9 คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ  
         ไม่มี 

3.10 บริการวิชาการ (กรณีโครงการที่ด าเนินงานตามพันธกิจที่ 3 ด้านบริการวิชาการ) ** 
         ไม่มี 
4.  ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 4.1 ลักษณะการด าเนินงาน   โครงการ     การด าเนินงาน 

4.2 ภายใต้แผนงาน............................................................................................................................................. 
4.3 ลักษณะโครงการ     โครงการที่ใช้งบประมาณ   โครงการทีไ่ม่ใช้งบประมาณ 
4.4 วิธีการด าเนินงาน    ด าเนนิการเอง    จัดจ้าง 
4.5 รหัส GFMIS ของโครงการ(ถ้ามี) – ไมม่ี - 

5.  ผู้รับผิดชอบ  
5.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ   หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น  
    ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนษุยศาสตร ์
5.2 ผู้รับผิดชอบ     Mr.Jun Matsubara    โทร. 2152 
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภา มะสึนาร ิ  โทร. 2285 
   และอาจารย์ประจ าหลักสตูรภาษาญี่ปุ่น  โทร. 2285 
5.3 ผู้ประสานงาน   นางสิรินภา โอภาสพงศ์พิพัฒน์   โทร. 2286 
5.4 ผู้รายงานผล  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภา มะสึนาร ิ  โทร. 2285 

 6. หลักการและเหตุผล 
     จุดมุ่งหมายส าคัญประการหนึ่งของคณะมนุษยศาสตร์ คือ การสร้างบัณฑิตให้มีคุณภาพ ผู้ที่ท าหน้าท่ีส าคัญ คือ คณาจารย์ซึ่งนอกจาก

บรรยายการสอนในรายวิชาต่าง ๆ แล้ว การถ่ายทอดความรู้ในรูปแบบเอกสาร ต ารา และนวัตกรรมการเรียนการสอน ก็นับว่ามี
ความส าคัญอย่างยิ่ง นอกจากจะใช้เป็นคู่มือประกอบการเรียนของนิสิตโดยตรงแล้ว ยังเป็นประโยชน์แก่ผู้สนใจทั่วไปอีกด้วย  
    สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ภาควิชาภาษาตะวันออก มีความต้องการสนับสนุนให้คณาจารย์ผู้สอน ได้ผลิตเอกสาร ต าราเรียน และนวัตกรรม
การเรียนการสอน ที่ตรงกับการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ใหม้ีคุณภาพมาตรฐานในระดับสากล 
 

7. วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อผลิตหนังสือ ต ารา เอกสาร และนวัตกรรมการเรยีนการสอนภาษาญี่ปุ่น ส าหรับนสิิตและครู อาจารย ์
2. เผยแพรผ่ลงานให้แก่หน่วยงานที่มีการเรยีนการสอนภาษาญี่ปุ่นเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

8.  เป้าหมายของโครงการ 
    8.1 เป้าหมายการด าเนินงาน 
เชิงผลผลิต(Output) 1. มีการผลิตหนังสือ ต ารา เอกสาร และนวัตกรรมการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น 
เชิงผลลัพธ์(Outcome) 1. มีสื่อการสอนเผยแพร่สูส่าธารณชน 
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8.2. กลุ่มเป้าหมาย 
เป้าหมาย จ านวน หน่วยนับ 

จ านวนช้ินงานในแต่ละรอบปีการศึกษา  1 ช้ินงาน 
 

  8.3 กิจกรรม/เนื้อหาท่ี/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนินการ (รายกิจกรรม) 

กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (บาท) 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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. จัดประชมุมอบหมายการด าเนนิงาน 

             

ขั้นด าเนินการ (D) 
1. ขออนุมตัิด าเนินโครงการ 
2. ด าเนนิโครงการ 

 
 

10,000 
  

 
 

10,000 
         

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. สรุปผลการด าเนินโครงการ และ
จัดท ารายงานส่งผลประเมนิตอ่คณะฯ 

             

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)  
1. น าผลการประเมนิมาพัฒนา แก้ไข
ปัญหา และน าไปปรับใช้ในการ
ปฎิบัติงานในครั้งตอ่ๆไป 

             

รวม 10,000 10,000    
 

9. งบประมาณด าเนินการ  
    9.1 แหล่งงบประมาณ 
 งบประมาณรายได้คณะ จ านวน 10,000 บาท  

กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานจัดการศึกษาสาขามนุษยศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 
ภาควิชาภาษาตะวันออก หมวดเงินอุดหนุน โครงการพัฒนาบุคลากร โครงการบริหารพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ โครงการผลิตต าราและ
นวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอน (NU-มน-07-110)    
     9.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 

            1. ค่าจ้างพิมพห์นังสือ ต ารา เอกสาร และนวัตกรรมการเรียนการสอน จ านวน    7,000  บาท 

 2. ค่าผู้อ่านผลงาน       จ านวน    3,000  บาท 

     รวมท้ังสิ้น                                 10,000  บาท 

        หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
10. วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ  

ล าดั
บ 

รายการ กิจกรรมที่ 1 

10.1. วัน เวลา ในการจัดกิจกรรม เดือนตุลาคม 2561 - มิถุนายน  2562 
10.2 สถานท่ีจัดกิจกรรม มหาวิทยาลยันเรศวร  

 

11. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPIs)  

ประเภท 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ (KPI) 

กิจกรรมที่ 1  กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมที่ 4 
 คุณภาพ - จ านวนช้ินงานอย่างน้อย 1 ช้ินงาน    

 

12. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.................         สมศ.   ตัวช้ีวัดที่.................         



 สกอ.    ตัวช้ีวัดที่................         สงป.   ตัวช้ีวัดที่................. 
 

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
     1. มีหนังสือ ต ารา เอกสาร และนวัตกรรมการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น ส าหรับนิสติและครู อาจารย์ 
     2. ได้เผยแพรผ่ลงานให้แก่หนว่ยงานท่ีมีการเรยีนการสอนภาษาญี่ปุ่นเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
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โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
สาขาวิชาภาษาญี่ปุน่ ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ 

 

1. รหัสโครงการ NU-มน-07-111 ชื่อโครงการ (ระดับ 2)    โครงการส่งเสริมด้านวิชาการและทักษะชีวิต  
ชื่อโครงการ (ระดับ 3)    โครงการเตรียมความพร้อมสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น ระดับ N 4 

2.  ความสอดคล้องกับพันธกิจ 
     การผลิตบัณฑติ (หลัก)      การวิจัย  
      การบริการวิชาการแก่สังคม  การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
     การบริหารจัดการ(ในกรณีโครงการดังกลา่วไมส่อดคล้องกับพันธกิจ 1-4)  
3.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ 

3.1 แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ 
 3.1.1 ความสอดคล้องกับเป้าหมายรวมของยุทธศาสตร์ชาติ 
   ประเทศชาติมีความมั่นคง ประชาชนมีความสุข 
   มีการยกระดับศักยภาพในหลากหลายมิตเิพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง 
   มีการพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ 
   มีการสรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
   มีการสรา้งการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   มีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม 
 3.1.2 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องโดยตรง (เลือกได้เพียง 1 ด้าน) 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพมนุษย์   
   เป้าหมาย.......3.1.....ประเด็น......3.2.2.....ประเด็นการด าเนินการที่ส าคัญ............. 
 3.1.3 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องในระดับรอง (เลือกได้มากกว่า 1 ด้าน) 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนษุย์   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
 

3.2 แผนระดับที่ 2  
 3.2.1 แผนการปฏิรูประดับประเทศ 11 ด้าน 
   5) แผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ เปา้หมายรวม.................................................................................. 
    เรื่องและประเด็นการปฏริูป..อุตสาหกรรมการศึกษา..เป้าหมายหรอืผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธ์ิ....1/2..... 
    ขั้นตอนการด าเนินงาน.....................1..............เป้าหมาย................1.1.1.................ขัน้ตอน.................................. 
 3.2.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
   เป้าหมายรวม..............1................... 



   ยุทธศาสตร์ที่.......1..........เป้าหมาย..........1.1.2............แนวทางการพัฒนา........1.2.2........... 
  

 3.2.3 แผนความมั่นคงแห่งชาติ 
   แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ.............. เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์.....................กลยทุธ์..................... 

  3.3 แผนระดับที่ 3 (หากระบุได้)  
    ตามมติ ครม.วันท่ี 4 ธันวาคม 2560 .................................................................. 

      3.4 ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 
   นโยบายการศึกษาและเรียนรู้ การท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 
 3.5 นโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) 
   นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ  
   แผนกลยุทธ์ดา้นการผลติบัณฑติ  กลยุทธ์ที่......3..... (หลัก) 
       3.6 นโยบายการบริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร (พ.ศ.2561-2565) โดย ศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา เงารังษี 

   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบณัฑิตใหม้ีคุณภาพ และสอดคล้องกับความต้องการของประเทศเพื่อสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขัน กลยุทธ์ที่......1.4......แนวทางการขบัเคลื่อนที่.........1.4.1.............ตัวช้ีวดัที่.............. 
3.7 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน  

   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่......1.......กลยุทธ์ที่........3/4...... มาตรการที่......1.......... 
3.8 อัตลักษณ์นิสิต 5 ก** (บังคับกรอก ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 กรณีที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์บัณฑติ)  

         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 
 มีพฤตกิรรมทีด่ีในการใช้ชีวิต (ปลอดอบายมุข) 

 เก่งพิชิตปัญหา  มีความสามารถในการแก้ปญัหาส่วนตัว 
 มีความสามารถในการแก้ปญัหาการงาน 

 

3.9 คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ   
ด้าน ตัวชี้วัด 

 ด้านคุณธรรม จริยธรรม  มีความซื่อสตัย์สจุริต 
 มีระเบยีบวินัย 
 ตรงต่อเวลา 
 มีความเสียสละและเห็นต่อประโยชน์ส่วนรวม 
 มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
 เคารพกฎเกณฑ์ ระเบียบขององค์กร/หน่วยงาน 
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ด้าน ตัวชี้วัด 
 มีความอดทนต่อสภาวะแวดลอ้ม 
 มีความขยันหมั่นเพียรในการเรียน 

 ด้านความรู ้  มีความรู้ในหลักวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงกับหน้าที่การงาน 
 มีความเข้าใจขั้นตอนและวิธีการในการปฏิบตัิงานในหน้าท่ี 
 มีความรู้ในระดับท่ีสามารถปฏิบัติงานให้บรรลุเปา้หมายอย่างมปีระสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
 มีความสามารถน าความรูม้าประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานอย่างสร้างสรรค ์
 เป็นผู้แสวงหาความรู้เพิม่เตมิอย่างต่อเนื่อง 
 มีความเช่ียวชาญในสาขาวิชาชีพ 

 ด้านทักษะทางปัญญา  มีความสามารถในการรวบรวมข้อมูล แนวคิด และประเมินข้อมลูต่างๆ ได้ 
 มีความสามารถในการวเิคราะห์และแกไ้ขปัญหาในการปฏิบตัิงาน 
 กล้าแสดงความคิดเห็นอย่างเหมาะสม 
 มีความคิดริเริม่สร้างสรรคส์ิ่งใหม่ๆ  
 มีการวางแผนและสามารถปฏบิัติงานไดส้ าเร็จตามก าหนดเวลา 
 มีความสามารถน าเสนอข้อมลูและแนวคิดเพื่อใช้ในการตัดสินใจ 
 มีความมุ่งมั่นท างานให้ประสบความส าเร็จตามเปา้หมาย 
 มีความสามารถในการแก้ปญัหาส่วนตัว 
 มีทัศนคติเชิงบวกต่องานท่ีท า 

 ด้านทักษะความสมัพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

 มีความสามารถปรับตัวให้เข้ากับเพื่อนร่วมงาน 
 มีความสามารถในการติดต่อสือ่สารระหว่างบุคคล 
 มีความสามารถในการท างานเป็นทีม 
 มีความรับผิดชอบในงานท่ีได้รบัมอบหมาย 
 มีความสามารถในการแสดงภาวะความเป็นผู้น าในการท างาน 
 ยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ื่น 
 มีความสามารถในการประเมนิการท างานและปรับปรุงงานของตนเอง 
 มีความเข้าใจตนเองและผู้อื่น 

 ด้านทักษะการวิเคราะหเ์ชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 มีทักษะในการวิเคราะห์และจดัการข้อมลูเชิงตัวเลข 
 มีความสามารถในการสื่อสารการใช้ภาษาไทย 
 มีความสามารถในการสื่อสารการใช้ภาษาอังกฤษ 
 มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศในการปฏิบัติงาน 

 

3.10 บริการวิชาการ (กรณีโครงการที่ด าเนินงานตามพันธกิจที่ 3 ด้านบริการวิชาการ) ** 
         ไม่มี 
4.  ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 4.1 ลักษณะการด าเนินงาน   โครงการ     การด าเนินงาน 

4.2 ภายใต้แผนงาน............................................................................................................................................. 
4.3 ลักษณะโครงการ     โครงการที่ใช้งบประมาณ   โครงการทีไ่ม่ใช้งบประมาณ 
4.4 วิธีการด าเนินงาน    ด าเนนิการเอง    จัดจ้าง 
4.5 รหัส GFMIS ของโครงการ(ถ้ามี) – ไมม่ี - 

5.  ผู้รับผิดชอบ  
5.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ   หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น  
    ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนษุยศาสตร ์
5.2 ผู้รับผิดชอบ     อาจารยส์ุวพรรณ ครุฑเมือง   โทร 2155 
   ดร.อัจฉรา อ้ึงตระกลู   โทร 2155   
5.3 ผู้ประสานงาน   นางสิรินภา โอภาสพงศ์พิพัฒน์  โทร 2286 



5.4 ผู้รายงานผล  ดร.อัจฉรา อ้ึงตระกลู   โทร 2155 
 6. หลักการและเหตุผล 

คณะมนุษยศาสตร์ มีภาระหน้าที่ในการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ โดยมุ่งเน้นในเรื่องของการศึกษา คือ ให้นิสิตมีคุณภาพทางด้าน
วิชาการ เป็นผู้มีความรอบรู้ และก้าวทันสภาวการณ์โลก มองการณ์ไกล สามารถวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาให้ลุล่วงไปด้วยดี รวมทั้งให้
การส่งเสริมและสนับสนุนนิสิตให้ได้รับประสบการณ์จริงจากการได้เข้าร่วมและ ท ากิจกรรมนิสิต ซึ่งถือได้ว่าเป็นการพัฒนานิสิตให้มีความ
เป็นบัณฑิตที่มีความสมบูรณ์แบบ เป็นผู้ที่ถึงพร้อมด้วยความรู้ทางด้านทักษะวิชาการ มีคุณธรรม จริยธรรม มีวุฒิภาวะทางร่างกาย จิตใจ 
สติปัญญา และท ากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ ต่อสังคม อีกทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมให้นิสิตเป็นผู้รอบรู้ในด้านการบริหารจัดการ และ
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์พร้อม และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคมต่อไป 

ดังนั้น หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น จึงได้จัดท าโครงการต่าง ๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริม สนับสนุน 
และพัฒนานิสิตทุกระดับ 
7. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้นิสิตทราบแนวทางในการท าข้อสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น 
2. เพื่อให้นิสิตไดป้ระเมินขีดความสามารถของตนเองก่อนการสอบวดัระดับจริง 

8.  เป้าหมายของโครงการ 
    8.1 เป้าหมายการด าเนินงาน 
เชิงผลผลิต(Output) 1. นิสิตได้ทราบแนวทางในการท าข้อสอบ 

2. นิสิตได้ทดลองสอบก่อนสอบจรงิ 
เชิงผลลัพธ์(Outcome) 1. นิสิตสามารถท าข้อสอบวดัระดบัได ้

 

 

8.2. กลุ่มเป้าหมาย 
เป้าหมาย จ านวน หน่วยนับ 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 20 คน 
บุคลากรสายวิชาการ 2 คน 
นิสิต 18 คน 

 

  8.3 กิจกรรม/เนื้อหาท่ี/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนินการ (รายกิจกรรม) 

กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (บาท) 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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. จัดประชมุมอบหมายการด าเนนิงาน 

             

ขั้นด าเนินการ (D) 
1. ขออนุมตัิด าเนินโครงการ 
2. ด าเนนิโครงการ 

 
 

1,000 
  

 
 

1,000 
         

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. สรุปผลการด าเนินโครงการ และ
จัดท ารายงานส่งผลประเมนิตอ่คณะฯ 

             

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)  
1. น าผลการประเมนิมาพัฒนา แก้ไข
ปัญหา และน าไปปรับใช้ในการ
ปฎิบัติงานในครั้งตอ่ๆไป 

             

รวม 1,000 1,000    
 

9. งบประมาณด าเนินการ  
    9.1 แหล่งงบประมาณ 
 งบประมาณรายได้คณะ จ านวน 1,000 บาท 



กองทุนกิจการนิสิต แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานจัดการศึกษาสาขามนุษยศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 
ภาควิชาภาษาตะวันออก หมวดเงินอุดหนุน โครงการกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต โครงการส่งเสริมด้านวิชาการและทักษะชีวิต โครงการเตรียมความ
พร้อมสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น ระดับ N 4 (NU-มน-07-111) 
    9.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
  1. ค่าวัสดุโครงการ           1,000  บาท  
   รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น         1,000  บาท 
10. วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ  

ล าดั
บ 

รายการ กิจกรรมที่ 1 

10.1. วัน เวลา ในการจัดกิจกรรม เดือนพฤศจิกายน 2561 
10.2 สถานท่ีจัดกิจกรรม คณะมนุษยศาสตร ์  

 

11. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPIs)  

ประเภท 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ (KPI) 

กิจกรรมที่ 1  กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมที่ 4 
 ปริมาณ - มีผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 

- นิสิตมีโอกาสประเมินขีดความสามารถของตนเองก่อนการ
สอบวัดระดับจริง 

   

 คุณภาพ - นิสิตที่เข้าร่วมไดฝ้ึกฝนทักษะทางภาษาเพิ่มมากข้ึน ใน
ระดับดี (3.51) 
- นิสิตมีความพึงพอใจในภาพรวม ในระดับดี (3.51) 

   

 

12. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.................        สมศ.   ตัวช้ีวัดที่.................        EdPEx หมวดที่........   
 สกอ.    ตัวช้ีวัดที.่....3.2/5.2.....   สงป.   ตัวช้ีวัดที่................. 

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. เข้าใจแนวทางของข้อสอบแต่ละระดับ 

  



โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
สาขาวิชาภาษาญี่ปุน่ ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ 

 
1.  รหัสโครงการ  NU-มน-07-112 ชื่อโครงการ (ระดับ 2)    โครงการส่งเสริมด้านวิชาการและทักษะชีวิต 

ชื่อโครงการ (ระดับ 3)    โครงการเตรียมความพร้อมการสอบวัดระดับ N3  
2.  ความสอดคล้องกับพันธกิจ 
     การผลิตบัณฑติ (หลัก)      การวิจัย  
      การบริการวิชาการแก่สังคม  การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
     การบริหารจัดการ(ในกรณีโครงการดังกลา่วไมส่อดคล้องกับพันธกิจ 1-4) (พันธกิจหลัก)  
3.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ 

3.1 แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ 
 3.1.1 ความสอดคล้องกับเป้าหมายรวมของยุทธศาสตร์ชาติ 
   ประเทศชาติมีความมั่นคง ประชาชนมีความสุข 
   มีการยกระดับศักยภาพในหลากหลายมิตเิพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง 
   มีการพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ 
   มีการสรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
   มีการสรา้งการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   มีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม 
 3.1.2 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องโดยตรง (เลือกได้เพียง 1 ด้าน) 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพมนุษย์   
   เป้าหมาย.......3.1.....ประเด็น......3.2.2.....ประเด็นการด าเนินการที่ส าคัญ............. 
 3.1.3 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องในระดับรอง (เลือกได้มากกว่า 1 ด้าน) 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนษุย์   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
 

3.2 แผนระดับที่ 2  
 3.2.1 แผนการปฏิรูประดับประเทศ 11 ด้าน 
   5) แผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ เปา้หมายรวม.................................................................................. 
    เรื่องและประเด็นการปฏริูป..อุตสาหกรรมการศึกษา..เป้าหมายหรอืผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธ์ิ....1/2..... 
    ขั้นตอนการด าเนินงาน.....................1..............เป้าหมาย................1.1.1.................ขัน้ตอน.................................. 
 3.2.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 



   เป้าหมายรวม..............1................... 
   ยุทธศาสตร์ที่.......1..........เป้าหมาย..........1.1.2............แนวทางการพัฒนา........1.2.2........... 
  

 3.2.3 แผนความมั่นคงแห่งชาติ 
   แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ.............. เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์.....................กลยทุธ์..................... 

3.3 แผนระดับที่ 3 (หากระบุได้)  
    ตามมติ ครม.วันท่ี 4 ธันวาคม 2560 .................................................................. 

    3.4 ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 
   นโยบายการศึกษาและเรียนรู้ การท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 
 3.5 นโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) 
   นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ  
   แผนกลยุทธ์ดา้นการผลติบัณฑติ  กลยุทธ์ที่......3..... (หลัก) 
       3.6 นโยบายการบริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร (พ.ศ.2561-2565) โดย ศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา เงารังษี 

   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบณัฑิตใหม้ีคุณภาพ และสอดคล้องกับความต้องการของประเทศเพื่อสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขัน กลยุทธ์ที่......1.4......แนวทางการขบัเคลื่อนที่.........1.4.1.............ตัวช้ีวดัที่.............. 
3.7 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน  

   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่......1.......กลยุทธ์ที่........3/4...... มาตรการที่......1.......... 
3.8 อัตลักษณ์นิสิต 5 ก** (บังคับกรอก ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 กรณีที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์บัณฑติ)  

         มี     
ประเภท 
อัตลักษณ ์

 
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 

 เก่งครอง
ชีวิต 

 มีพฤติกรรมทีด่ีในการเรียน 
 มีพฤติกรรมทีด่ีในการใช้ชีวิต (ปลอดอบายมุข) 

 เก่งพิชิต
ปัญหา 

 มีความสามารถในการแก้ปญัหาส่วนตัว 
 มีความสามารถในการแก้ปญัหาการงาน 

 

3.9  คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ  
         มี              

ด้าน ตัวชี้วัด 
 ด้านคุณธรรม จริยธรรม  มีความซื่อสตัย์สจุริต 

 มีระเบยีบวินัย 
 ตรงต่อเวลา 

หน้าที่ 422 



ด้าน ตัวชี้วัด 
 มีความเสียสละและเห็นต่อประโยชน์ส่วนรวม 
 มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
 เคารพกฎเกณฑ์ ระเบียบขององค์กร/หน่วยงาน 
 มีความอดทนต่อสภาวะแวดลอ้ม 
 มีความขยันหมั่นเพียรในการเรียน 

 ด้านความรู ้  มีความรู้ในหลักวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงกับหน้าที่การงาน 
 มีความเข้าใจขั้นตอนและวิธีการในการปฏิบตัิงานในหน้าท่ี 
 มีความรู้ในระดับท่ีสามารถปฏิบัติงานให้บรรลุเปา้หมายอย่างมปีระสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
 มีความสามารถน าความรูม้าประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานอย่างสร้างสรรค์ 
 เป็นผู้แสวงหาความรู้เพิม่เตมิอย่างต่อเนื่อง 
 มีความเช่ียวชาญในสาขาวิชาชีพ 

 ด้านทักษะทางปัญญา  มีความสามารถในการรวบรวมข้อมูล แนวคิด และประเมินข้อมลูต่างๆ ได้ 
 มีความสามารถในการวเิคราะห์และแกไ้ขปัญหาในการปฏิบตัิงาน 
 กล้าแสดงความคิดเห็นอย่างเหมาะสม 
 มีความคิดริเริม่สร้างสรรคส์ิ่งใหม่ๆ  
 มีการวางแผนและสามารถปฏบิัติงานไดส้ าเร็จตามก าหนดเวลา 
 มีความสามารถน าเสนอข้อมลูและแนวคิดเพื่อใช้ในการตัดสินใจ 
 มีความมุ่งมั่นท างานให้ประสบความส าเร็จตามเปา้หมาย 
 มีความสามารถในการแก้ปญัหาส่วนตัว 
 มีทัศนคติเชิงบวกต่องานท่ีท า 

 ด้านทักษะความสมัพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

 มีความสามารถปรับตัวให้เข้ากับเพื่อนร่วมงาน 
 มีความสามารถในการติดต่อสือ่สารระหว่างบุคคล 
 มีความสามารถในการท างานเป็นทีม 
 มีความรับผิดชอบในงานท่ีได้รบัมอบหมาย 
 มีความสามารถในการแสดงภาวะความเป็นผู้น าในการท างาน 
 ยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ื่น 
 มีความสามารถในการประเมนิการท างานและปรับปรุงงานของตนเอง 
 มีความเข้าใจตนเองและผู้อื่น 

 ด้านทักษะการวิเคราะหเ์ชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 มีทักษะในการวิเคราะห์และจดัการข้อมลูเชิงตัวเลข 
 มีความสามารถในการสื่อสารการใช้ภาษาไทย 
 มีความสามารถในการสื่อสารการใช้ภาษาอังกฤษ 
 มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศในการปฏิบัติงาน 

 

     3.10 บริการวิชาการ  
         ไม่ม ี
4.  ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 4.1 ลักษณะการด าเนินงาน   โครงการ     การด าเนินงาน 

4.2 ภายใต้แผนงาน............................................................................................................................................. 
4.3 ลักษณะโครงการ     โครงการที่ใช้งบประมาณ   โครงการทีไ่ม่ใช้งบประมาณ 
4.4 วิธีการด าเนินงาน    ด าเนนิการเอง     จัดจ้าง 
4.5 รหัส GFMIS ของโครงการ(ถ้ามี) – ไมม่ี - 

5.  ผู้รับผิดชอบ  
5.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ       หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ  สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น  
        ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร ์  



5.2 ผู้รับผิดชอบ    Mr.Masashi Okumura     โทร  2278 
  Miss Kaori Morimoto      โทร  2152 
5.3 ผู้ประสานงาน  นางสิรินภา  โอภาสพงศ์พิพัฒน์    โทร  2286 
5.4 ผู้รายงานผล    Mr.Masashi Okumura     โทร  2278 

6. หลักการและเหตุผล 
คณะมนุษยศาสตร์ มีภาระหน้าที่ในการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ โดยมุ่งเน้นในเรื่องของการศึกษา คือ ให้นิสิตมีคุณภาพทางด้าน

วิชาการ เป็นผู้มีความรอบรู้ และก้าวทันสภาวการณ์โลก มองการณ์ไกล สามารถวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาให้ลุล่วงไปด้วยดี รวมทั้งให้
การส่งเสริมและสนับสนุนนิสิตให้ได้รับประสบการณ์จริงจากการได้เข้าร่วมและ ท ากิจกรรมนิสิต ซึ่งถือได้ว่าเป็นการพัฒนานิสิตให้มีความ
เป็นบัณฑิตที่มีความสมบูรณ์แบบ เป็นผู้ที่ถึงพร้อมด้วยความรู้ทางด้านทักษะวิชาการ มีคุณธรรม จริยธรรม มีวุฒิภาวะทางร่างกาย จิตใจ 
สติปัญญา และท ากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ ต่อสังคม อีกทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมให้นิสิตเป็นผู้รอบรู้ในด้านการบริหารจัดการ และ
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์พร้อม และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคมต่อไป 

ดังนั้น  ภาควิชาฯ จึงได้จัดท าโครงการต่าง ๆ  อันจะเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนานิสิตทุกระดับ 
7. วัตถุประสงค์ 

1.  เพื่อให้นิสิตไดฝ้ึกฝนทักษะทางภาษา และเข้าร่วมการแข่งขันเพื่อวัดขีดความสามารถของตน  
2.  เพื่อฝึกการถ่ายทอดข้อมูลและการวางแผนงาน  

8.  เป้าหมายของโครงการ 
     8.1 เป้าหมายการด าเนินงาน 
เชิงผลผลิต(Output) 1. นิสิตมีความรู้และทักษะทางภาษาเพิ่มขึ้น 
เชิงผลลัพธ์(Outcome) 1. นิสิตมีคณุลักษณะบณัฑิตที่พึงประสงค ์

 

     8.2. กลุม่เป้าหมาย 
เป้าหมาย จ านวน หน่วยนับ 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 32 คน 
บุคลากรสายวิชาการ 2 คน 
นิสิต 30 คน 

  

8.3 กิจกรรม/เนื้อหาท่ี/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนินการ (รายกิจกรรม) 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (บาท) 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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. จัดประชมุมอบหมายการด าเนนิงาน 

                          

ขั้นด าเนินการ (D) 
1. ขออนุมตัิด าเนินโครงการ 
2. ด าเนนิโครงการ 

 
 

1,000 
 

 
 

1,000 
          

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. สรุปผลการด าเนินโครงการ และ
จัดท ารายงานส่งผลประเมนิตอ่คณะฯ 

             

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)  
1. น าผลการประเมนิมาพัฒนา แก้ไข
ปัญหา และน าไปปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานในครั้งตอ่ๆไป 

             

รวม  1,000 1,000    

 
 
 



9. งบประมาณด าเนินการ  
    9.1 แหล่งงบประมาณ 
 งบประมาณรายได้คณะ จ านวน 1,000 บาท  

กองทุนกิจการนิสิต แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานจัดการศึกษาสาขามนุษยศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 
ภาควิชาภาษาตะวันออก หมวดเงินอุดหนุน โครงการกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต โครงการส่งเสริมด้านวิชาการและทักษะชีวิต โครงการเตรียมความ
พร้อมสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น ระดับ N 3 (NU-มน-07-112) 
    9.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
        1. ค่าวัสดุโครงการ             1,000     บาท   
     รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น              1,000     บาท 
10. วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 

ล าดั
บ 

รายการ กิจกรรม 

10.1. วัน เวลา ในการจัดกิจกรรม เดือนพฤศจิกายน 2561 
10.2 สถานท่ีจัดกิจกรรม คณะมนุษยศาสตร ์  

     

11. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPIs) 

ประเภท 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ (KPI) 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมที่ 4 
 ปริมาณ - มีผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80    
 คุณภาพ - นิสิตที่เข้าร่วมได้ฝึกฝนทักษะทางภาษาเพิ่มมากขึ้น ในระดับดี 

(3.51) 
- นิสิตมีความพึงพอใจในภาพรวม ในระดับดี (3.51) 

   

 

12. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
       ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.................         สมศ.   ตัวช้ีวัดที่.................         
       สกอ.    ตัวช้ีวัดที่.....3.2/5.2.....   สงป.   ตัวช้ีวัดที่................. 
13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. เข้าใจแนวทางของข้อสอบแต่ละระดับ 
  



โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
สาขาวิชาภาษาญี่ปุน่ ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ 

 

1.  รหัสโครงการ  NU-มน-07-113 ชื่อโครงการ (ระดับ 2)    โครงการส่งเสริมด้านวิชาการและทักษะชีวิต 
ชื่อโครงการ (ระดับ 3)    โครงการเตรียมความพร้อมการสอบวัดระดับ N2  

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

3.1 แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ 
 3.1.1 ความสอดคล้องกับเป้าหมายรวมของยุทธศาสตร์ชาติ 
   ประเทศชาติมีความมั่นคง ประชาชนมีความสุข 
   มีการยกระดับศักยภาพในหลากหลายมิตเิพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง 
   มีการพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ 
   มีการสรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
   มีการสรา้งการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   มีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม 
 3.1.2 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องโดยตรง (เลือกได้เพียง 1 ด้าน) 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพมนุษย์   
   เป้าหมาย.......3.1.....ประเด็น......3.2.2.....ประเด็นการด าเนินการที่ส าคัญ............. 
 3.1.3 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องในระดับรอง (เลือกได้มากกว่า 1 ด้าน) 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนษุย์   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
 

3.2 แผนระดับที่ 2  
 3.2.1 แผนการปฏิรูประดับประเทศ 11 ด้าน 
   5) แผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ เปา้หมายรวม.................................................................................. 
    เรื่องและประเด็นการปฏริูป..อุตสาหกรรมการศึกษา..เป้าหมายหรอืผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธ์ิ....1/2..... 
    ขั้นตอนการด าเนินงาน.....................1..............เป้าหมาย................1.1.1.................ขัน้ตอน.................................. 
 3.2.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
   เป้าหมายรวม..............1................... 



   ยุทธศาสตร์ที่.......1..........เป้าหมาย..........1.1.2............แนวทางการพัฒนา........1.2.2........... 
  

 3.2.3 แผนความมั่นคงแห่งชาติ 
   แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ.............. เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์.....................กลยทุธ์..................... 

3.3 แผนระดับที่ 3 (หากระบุได้)  
    ตามมติ ครม.วันท่ี 4 ธันวาคม 2560 .................................................................. 

    3.4 ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 
   นโยบายการศึกษาและเรียนรู้ การท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 
 3.5 นโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) 
   นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ  
   แผนกลยุทธ์ดา้นการผลติบัณฑติ  กลยุทธ์ที่......3..... (หลัก) 
       3.6 นโยบายการบริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร (พ.ศ.2561-2565) โดย ศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา เงารังษี 

   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบณัฑิตใหม้ีคุณภาพ และสอดคล้องกับความต้องการของประเทศเพื่อสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขัน กลยุทธ์ที่......1.4......แนวทางการขบัเคลื่อนที่.........1.4.1.............ตัวช้ีวดัที่.............. 
3.7 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน  

   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่......1.......กลยุทธ์ที่........3/4...... มาตรการที่......1..........  
3.8 อัตลักษณ์นิสิต 5 ก** (บังคับกรอก ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 กรณีที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์บัณฑติ) 

         มี     
ประเภท 
อัตลักษณ ์

 
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 

 เก่งครอง
ชีวิต 

 มีพฤติกรรมทีด่ีในการเรียน 
 มีพฤติกรรมทีด่ีในการใช้ชีวิต (ปลอดอบายมุข) 

 เก่งพิชิต
ปัญหา 

 มีความสามารถในการแก้ปญัหาส่วนตัว 
 มีความสามารถในการแก้ปญัหาการงาน 

 

3.9  คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ  
         มี              

ด้าน ตัวชี้วัด 
 ด้านคุณธรรม จริยธรรม  มีความซื่อสตัย์สจุริต 

 มีระเบยีบวินัย 
 ตรงต่อเวลา 
 มีความเสียสละและเห็นต่อประโยชน์ส่วนรวม 



ด้าน ตัวชี้วัด 
 มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
 เคารพกฎเกณฑ์ ระเบียบขององค์กร/หน่วยงาน 
 มีความอดทนต่อสภาวะแวดลอ้ม 
 มีความขยันหมั่นเพียรในการเรียน 

 ด้านความรู ้  มีความรู้ในหลักวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงกับหน้าที่การงาน 
 มีความเข้าใจขั้นตอนและวิธีการในการปฏิบตัิงานในหน้าท่ี 
 มีความรู้ในระดับท่ีสามารถปฏิบัติงานให้บรรลุเปา้หมายอย่างมปีระสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
 มีความสามารถน าความรูม้าประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานอย่างสร้างสรรค์ 
 เป็นผู้แสวงหาความรู้เพิม่เตมิอย่างต่อเนื่อง 
 มีความเช่ียวชาญในสาขาวิชาชีพ 

 ด้านทักษะทางปัญญา  มีความสามารถในการรวบรวมข้อมูล แนวคิด และประเมินข้อมลูต่างๆ ได้ 
 มีความสามารถในการวเิคราะห์และแกไ้ขปัญหาในการปฏิบตัิงาน 
 กล้าแสดงความคิดเห็นอย่างเหมาะสม 
 มีความคิดริเริม่สร้างสรรคส์ิ่งใหม่ๆ  
 มีการวางแผนและสามารถปฏบิัติงานไดส้ าเร็จตามก าหนดเวลา 
 มีความสามารถน าเสนอข้อมลูและแนวคิดเพื่อใช้ในการตัดสินใจ 
 มีความมุ่งมั่นท างานให้ประสบความส าเร็จตามเปา้หมาย 
 มีความสามารถในการแก้ปญัหาส่วนตัว 
 มีทัศนคติเชิงบวกต่องานท่ีท า 

 ด้านทักษะความสมัพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

 มีความสามารถปรับตัวให้เข้ากับเพื่อนร่วมงาน 
 มีความสามารถในการติดต่อสือ่สารระหว่างบุคคล 
 มีความสามารถในการท างานเป็นทีม 
 มีความรับผิดชอบในงานท่ีได้รบัมอบหมาย 
 มีความสามารถในการแสดงภาวะความเป็นผู้น าในการท างาน 
 ยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ื่น 
 มีความสามารถในการประเมนิการท างานและปรับปรุงงานของตนเอง 
 มีความเข้าใจตนเองและผู้อื่น 

 ด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 มีทักษะในการวิเคราะห์และจดัการข้อมลูเชิงตัวเลข 
 มีความสามารถในการสื่อสารการใช้ภาษาไทย 
 มีความสามารถในการสื่อสารการใช้ภาษาอังกฤษ 
 มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศในการปฏิบัติงาน 

 
     3.10 บริการวิชาการ  
         ไม่ม ี
4.  ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 4.1 ลักษณะการด าเนินงาน   โครงการ     การด าเนินงาน 

4.2 ภายใต้แผนงาน............................................................................................................................................. 
4.3 ลักษณะโครงการ     โครงการที่ใช้งบประมาณ   โครงการทีไ่ม่ใช้งบประมาณ 
4.4 วิธีการด าเนินงาน    ด าเนนิการเอง     จัดจ้าง 
4.5 รหัส GFMIS ของโครงการ(ถ้ามี) – ไมม่ี - 

5.  ผู้รับผิดชอบ  
5.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ        หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ  สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น  
         ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร ์  



5.2 ผู้รับผิดชอบ    ดร.ศิรินุช คูเจริญไพบูลย ์    โทร  2278 
  Mr. Hiroaki Miyazaki     โทร  2277 
5.3 ผู้ประสานงาน  นางสิรินภา   โอภาสพงศ์พิพัฒน์    โทร  2286 
5.4 ผู้รายงานผล    ดร.ศิรินุช คูเจริญไพบูลย ์    โทร  2278 

6. หลักการและเหตุผล 
คณะมนุษยศาสตร์ มีภาระหน้าที่ในการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ โดยมุ่งเน้นในเรื่องของการศึกษา คือ ให้นิสิตมีคุณภาพทางด้าน

วิชาการ เป็นผู้มีความรอบรู้ และก้าวทันสภาวการณ์โลก มองการณ์ไกล สามารถวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาให้ลุล่วงไปด้วยดี รวมทั้งให้
การส่งเสริมและสนับสนุนนิสิตให้ได้รับประสบการณ์จริงจากการได้เข้าร่วมและท ากิจกรรมนิสิต ซึ่งถือได้ว่าเป็นการพัฒนานิสิตให้มีความ
เป็นบัณฑิตที่มีความสมบูรณ์แบบ เป็นผู้ที่ถึงพร้อมด้วยความรู้ทางด้านทักษะวิชาการ มีคุณธรรม จริยธรรม มีวุฒิภาวะทางร่างกาย จิตใจ 
สติปัญญา และท ากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม อีกท้ังยังเป็นการเตรียมความพร้อมให้นิสิตเป็นผู้รอบรู้ในด้านการบริหารจัดการ และ
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์พร้อม และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคมต่อไป 

ดังนั้น  ภาควิชาฯ จึงได้จัดท าโครงการต่าง ๆ  อันจะเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนานิสิตทุกระดับ 
7. วัตถุประสงค์ 

1.  เพื่อให้นิสิตไดฝ้ึกฝนทักษะทางภาษา และเข้าร่วมการแข่งขันเพื่อวัดขีดความสามารถของตน  
2.  เพื่อฝึกการถ่ายทอดข้อมูลและการวางแผนงาน  

8.  เป้าหมายของโครงการ 
     8.1 เป้าหมายการด าเนินงาน 
เชิงผลผลิต(Output) 1. นิสิตมีความรู้และทักษะทางภาษาเพิ่มขึ้นสามารถเข่งขันได ้

2. นิสิตสามารถถ่ายทอดข้อมลูและการวางแผนงานได ้
เชิงผลลัพธ์(Outcome) 1. นิสิตมีคณุลักษณะบณัฑิตที่พึงประสงค ์

 

     8.2. กลุม่เป้าหมาย 
เป้าหมาย จ านวน หน่วยนับ 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 12 คน 
บุคลากรสายวิชาการ 2 คน 
นิสิต 10 คน 

  

8.3 กิจกรรม/เนื้อหาท่ี/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนินการ (รายกิจกรรม) 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (บาท) 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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. จัดประชมุมอบหมายการด าเนนิงาน 

                          

ขั้นด าเนินการ (D) 
1. ขออนุมตัิด าเนินโครงการ 
2. ด าเนนิโครงการ 

 
 

1,000 
 

 
 

1,000 
          

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. สรุปผลการด าเนินโครงการ และ
จัดท ารายงานส่งผลประเมนิตอ่คณะฯ 

             

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)  
1. น าผลการประเมนิมาพัฒนา แก้ไข
ปัญหา และน าไปปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานในครั้งตอ่ๆไป 

             

รวม  1,000 1,000    
 

9. งบประมาณด าเนินการ  
   9.1 แหล่งงบประมาณ 



 งบประมาณรายได้คณะ จ านวน 1,000 บาท  
กองทุนกิจการนิสิต แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานจัดการศึกษาสาขามนุษยศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 
ภาควิชาภาษาตะวันออก หมวดเงินอุดหนุน โครงการกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต โครงการส่งเสริมด้านวิชาการและทักษะชีวิต โครงการเตรียมความ
พร้อมสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น ระดับ N 3 (NU-มน-07-113) 
   9.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
  1. ค่าวัสดุโครงการ             1,000     บาท   
   รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น              1,000    บาท 
10. วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 

ล าดั
บ 

รายการ กิจกรรม 

10.1. วัน เวลา ในการจัดกิจกรรม เดือนพฤศจิกายน 2561 
10.2 สถานท่ีจัดกิจกรรม คณะมนุษยศาสตร ์  

     

11. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPIs) 

ประเภท 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ (KPI) 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมที่ 4 
 ปริมาณ - มีผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80    
 คุณภาพ - นิสิตที่เข้าร่วมได้ฝึกฝนทักษะทางภาษาเพิ่มมากขึ้น ในระดับดี (3.51) 

- นิสิตมีความพึงพอใจในภาพรวม ในระดับดี (3.51) 
   

 

12. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
       ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.................         สมศ.   ตัวช้ีวัดที่.................         
       สกอ.    ตัวช้ีวัดที่.....3.2/5.2.....   สงป.   ตัวช้ีวัดที่................. 
13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. เข้าใจแนวทางของข้อสอบแต่ละระดับ 
 
  



โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
สาขาวิชาภาษาญี่ปุน่ ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ 

 
1. รหัสโครงการ  NU-มน-มน-07-114 ชื่อโครงการ (ระดับ 2)    โครงการส่งเสริมด้านวิชาการและทักษะชีวิต 
    ชื่อโครงการ (ระดับ 3)    โครงการบรรยายพิเศษประจ าภาคเรียน ครั้งท่ี 1 
2.  ความสอดคล้องกับพันธกิจ 
     การผลิตบัณฑติ (หลัก)      การวิจัย  
      การบริการวิชาการแก่สังคม  การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
     การบริหารจัดการ(ในกรณีโครงการดังกลา่วไมส่อดคล้องกับพันธกิจ 1-4)  
3.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ 

3.1 แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ 
 3.1.1 ความสอดคล้องกับเป้าหมายรวมของยุทธศาสตร์ชาติ 
    มีการพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ 
 3.1.2 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องโดยตรง (เลือกได้เพียง 1 ด้าน) 
   ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพมนุษย์   
   เป้าหมาย......3.1.......ประเด็น.....3.1..1......ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคัญ.....3.2.3.3........ 
 3.1.3 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องในระดับรอง (เลือกได้มากกว่า 1 ด้าน) 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนษุย์   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 

3.2 แผนระดับที่ 2  
 3.2.1 แผนการปฏิรูประดับประเทศ 11 ด้าน 
   5) แผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ เปา้หมายรวม.........หัวข้อ 1.................................................... 
    เรื่องและประเด็นการปฏริูป..อุตสาหกรรมการศึกษา..เป้าหมายหรอืผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธ์ิ...1-2.. 
    ขั้นตอนการด าเนินงาน..................1.................เป้าหมาย.................................ขั้นตอน............................. 
 3.2.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
   เป้าหมายรวม..........1....................... 
   ยุทธศาสตร์ที่........1.........เปา้หมาย............1.1.2..........แนวทางการพัฒนา..........1.2.2.......... 
 3.2.3 แผนความมั่นคงแห่งชาติ 
   แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ........... เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์...................กลยุทธ์................... 

3.3 แผนระดับที่ 3 (หากระบุได้)  
    ตามมติ ครม.วันท่ี 4 ธันวาคม 2560 .................................................................. 



    3.4 ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 
   นโยบายการศึกษาและเรียนรู้ การท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 
 3.5 นโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) 
    นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ  
   แผนกลยุทธ์ดา้นการผลติบัณฑติ  กลยุทธ์ที่.....2...... หลัก 
 3.6 นโยบายการบริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร (พ.ศ.2561-2565) โดย ศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา เงารังษี 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบณัฑิตให้มีคณุภาพ และสอดคล้องกบัความต้องการของประเทศเพื่อสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขัน กลยุทธ์ที่......1......แนวทางการขับเคลื่อนที่...........1.4.1...........ตัวช้ีวัดที่.............. 

 3.7 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน (ถ้ามี) 
  นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตร์ที่........1.........กลยุทธ์ที่..............4.............มาตรการที่...........1......... 

      3.8 อัตลักษณ์นิสิต 5 ก** (บังคับกรอก ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 กรณีที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์บัณฑิต) 
              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 

 
3.9 คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ   

ด้าน ตัวชี้วัด 
 ด้านคุณธรรม จริยธรรม  มีความซื่อสตัย์สจุริต 

 มีระเบยีบวินัย 
 ตรงต่อเวลา 
 มีความเสียสละและเห็นต่อประโยชน์ส่วนรวม 
 มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
 เคารพกฎเกณฑ์ ระเบียบขององค์กร/หน่วยงาน 
 มีความอดทนต่อสภาวะแวดลอ้ม 
 มีความขยันหมั่นเพียรในการเรียน 

 ด้านความรู ้  มีความรู้ในหลักวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงกับหน้าที่การงาน 
 มีความเข้าใจขั้นตอนและวิธีการในการปฏิบตัิงานในหน้าท่ี 
 มีความรู้ในระดับท่ีสามารถปฏิบัติงานให้บรรลุเปา้หมายอย่างมปีระสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
 มีความสามารถน าความรูม้าประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานอย่างสร้างสรรค ์



ด้าน ตัวชี้วัด 
 เป็นผู้แสวงหาความรูเ้พิ่มเตมิอย่างต่อเนื่อง 
 มีความเช่ียวชาญในสาขาวิชาชีพ 

 ด้านทักษะทางปัญญา  มีความสามารถในการรวบรวมข้อมูล แนวคิด และประเมินข้อมลูต่างๆ ได้ 
 มีความสามารถในการวเิคราะห์และแกไ้ขปัญหาในการปฏิบตัิงาน 
 กล้าแสดงความคิดเห็นอย่างเหมาะสม 
 มีความคิดริเริม่สร้างสรรคส์ิ่งใหม่ๆ  
 มีการวางแผนและสามารถปฏบิัติงานไดส้ าเร็จตามก าหนดเวลา 
 มีความสามารถน าเสนอข้อมลูและแนวคิดเพื่อใช้ในการตัดสินใจ 
 มีความมุ่งมั่นท างานให้ประสบความส าเร็จตามเปา้หมาย 
 มีความสามารถในการแก้ปญัหาส่วนตัว 
 มีทัศนคติเชิงบวกต่องานท่ีท า 

 ด้านทักษะความสมัพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

 มีความสามารถปรับตัวให้เข้ากับเพื่อนร่วมงาน 
 มีความสามารถในการติดต่อสือ่สารระหว่างบุคคล 
 มีความสามารถในการท างานเป็นทีม 
 มีความรับผิดชอบในงานท่ีได้รบัมอบหมาย 
 มีความสามารถในการแสดงภาวะความเป็นผู้น าในการท างาน 
 ยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ื่น 
 มีความสามารถในการประเมนิการท างานและปรับปรุงงานของตนเอง 
 มีความเข้าใจตนเองและผู้อื่น 

 ด้านทักษะการวิเคราะหเ์ชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 มีทักษะในการวิเคราะห์และจดัการข้อมลูเชิงตัวเลข 
 มีความสามารถในการสื่อสารการใช้ภาษาไทย 
 มีความสามารถในการสื่อสารการใช้ภาษาอังกฤษ 
 มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศในการปฏิบัติงาน 

  
3.10. การบูรณาการพันธกิจกับการเรียนการสอน (เฉพาะโครงการระดับปริญญาตรี) 
        ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม จ านวนรายวิชา/หลักสตูรทีม่ีการบูรณาการ 1 วิชา คือ วิชา 207151 สังคมและวัฒนธรรมญี่ปุ่น 

            3.11 การบริการวิชาการ 
              ไม่ม ี
4.  ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 4.1 ลักษณะการด าเนินงาน   โครงการ     การด าเนินงาน 

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

5.  ผู้รับผิดชอบ  
5.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ   หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น  
    ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนษุยศาสตร ์
5.2 ผู้รับผิดชอบ     Mr.Jun Matsubara   โทร 2155 
   ดร. อัจฉรา อ้ึงตระกูล   โทร 2155 
5.3 ผู้ประสานงาน   นางสิรินภา โอภาสพงศ์พิพัฒน์  โทร 2286 
5.4 ผู้รายงานผล  ดร. อัจฉรา อ้ึงตระกูล   โทร 2155 

  
 



6. หลักการและเหตุผล 
คณะมนุษยศาสตร์ มีภาระหน้าที่ในการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ โดยมุ่งเน้นในเรื่องของการศึกษา คือ ให้นิสิตมีคุณภาพทางด้าน

วิชาการ เป็นผู้มีความรอบรู้ และก้าวทันสภาวการณ์โลก มองการณ์ไกล สามารถวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาให้ลุล่วงไปด้วยดี รวมทั้งให้
การส่งเสริมและสนับสนุนนิสิตให้ได้รับประสบการณ์จริงจากการได้เข้าร่วมและ ท ากิจกรรมนิสิต ซึ่งถือได้ว่าเป็นการพัฒนานิสิตให้มีความ
เป็นบัณฑิตที่มีความสมบูรณ์แบบ เป็นผู้ที่ถึงพร้อมด้วยความรู้ทางด้านทักษะวิชาการ มีคุณธรรม จริยธรรม มีวุฒิภาวะทางร่างกาย จิตใจ 
สติปัญญา และท ากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ ต่อสังคม อีกทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมให้นิสิตเป็นผู้รอบรู้ในด้านการบริหารจัดการ และ
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์พร้อม และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคมต่อไป 

ดังนั้น หลักสูตรภาษาญี่ปุ่น จึงได้จัดท าโครงการต่าง ๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนานิสิตทุกระดับ 
7. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการน าทักษะ/ความเห็น/ความรู้ใหมม่าพัฒนาศักยภาพการเรียนของตนได้เพิม่ขึ้น  
8.  เป้าหมายของโครงการ 
          8.1. เป้าหมายการด าเนินงาน 

เชิงผลผลิต(Output) 1. นิสิตมีทักษะ ความรู้มาพัฒนาตนเองในการเรียนได ้
เชิงผลลัพธ์(Outcome) 1. นิสิตสามารถพัฒนาศักยภาพการเรยีนของตนเองได ้

 
     8.2 กลุ่มเป้าหมาย (รายกิจกรรม) 

เป้าหมาย จ านวน หน่วยนับ 
จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 160 คน 
บุคลากรสายวิชาการ 10 คน 
นิสิต 150 คน 

8.3. กิจกรรม/เนื้อหาท่ี/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนินการ (รายกิจกรรม) 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (บาท) 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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. จัดประชุมมอบหมายการ
ด าเนินงาน 

             

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

 
 

30,000 

 
 
 

 
 

15,000 
   

 
 

15,000 
     

 
 
 

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. สรุปผลการด าเนินโครงการ และ
จัดท ารายงานส่งผลประเมินต่อคณะฯ 

             

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)  
1. น าผลการประเมินมาพัฒนา แก้ไข
ปัญหา และน าไปปรับใช้ในการ
ปฎิบัติงานในครั้งต่อๆไป 

             

รวม  30,000 15,000 15,000 - - 
 
9. งบประมาณด าเนินการ 
    9.1  แหล่งงบประมาณ 
 งบประมาณรายได้คณะ จ านวน 30,000 บาท 



กองทุนกิจการนิสิต แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานจัดการศึกษาสาขามนุษยศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 
ภาควิชาภาษาตะวันออก หมวดเงินอุดหนุน โครงการกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต โครงการส่งเสริมด้านวิชาการและทักษะชีวิต โครงการบรรยาย
พิเศษประจ าภาคเรียน (NU-มน-07-114) 

9.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
โครงการบรรยายพิเศษ (คร้ังที่ 1) 

  1. ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม                 13,000     บาท 
    2. ค่าตอบแทนวิทยากร        2,000    บาท   

รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น                         15,000      บาท 
โครงการบรรยายพิเศษ (คร้ังที่ 2) 

  1. ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม                 5,000     บาท 
    2. ค่าตอบแทนวิทยากร      2,000   บาท  
    3. ค่าถ่ายเอกสาร       1,000     บาท 
  4. ค่าเดินทาง                               6,500     บาท    
 5. ค่าวัสดุโครงการ         500      บาท  
   รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น                         15,000     บาท 
         รวมทั้งสิ้น     30,000     บาท 
 หมายเหตุ ขอถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ 
10.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 

ล าดับ รายการ กิจกรรมคร้ังที่ 1 กิจกรรมคร้ังที่ 2 
10.1. วัน เวลา ในการจัด

กิจกรรม 
วันท่ี 3 พฤศจิกายน 2561  
เวลา 08.00-12.00 น. 

เดือนมีนาคม 2562 

10.2 สถานท่ีจัดกิจกรรม ห้อง HU1103 อาคารคณะมนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลยันเรศวร 

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลยันเรศวร 

 

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

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมที่ 4 
 คุณภาพ - ผู้เข้าร่วมโครงการไดร้ับความรู้เกี่ยวกับ

แนวคิด/แนวทางการเรียนมาพัฒนาตน
เพิ่มขึ้น อยู่ในระดับด ี
- ผู้เข้าร่วมโครงการได้น าทักษะมาพัฒนา
ศักยภาพในการเรียนของตนได้เพิม่ขึ้น 
อยู่ในระดับด ี
- ความพึงพอใจในภาพรวมของการเข้า
ร่วมโครงการอยู่ในระดับมาก 

- ผู้เข้าร่วมโครงการไดร้ับความรู้
เกี่ยวกับแนวคิด/แนวทางการเรยีน
มาพัฒนาตนเพิ่มขึ้น อยู่ในระดับด ี
- ผู้เข้าร่วมโครงการได้น าทักษะมา
พัฒนาศักยภาพในการเรียนของตน
ได้เพิ่มขึ้น อยู่ในระดับด ี
- ความพึงพอใจในภาพรวมของการ
เข้าร่วมโครงการอยู่ในระดับมาก 

  

 
12. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.................         สมศ.   ตัวช้ีวัดที่.................        EdPEx หมวดที่........   
 สกอ.    ตัวช้ีวัดที่.....3.2/5.2.....    สงป.   ตัวช้ีวัดที่................. 

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. นิสิตได้ตระหนักถึงข้อเด่นและข้อด้อยของตนในด้านการเรียน 
2. นิสิตได้แนวทางในการพฒันาการศึกษา 

  



โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
สาขาวิชาภาษาญี่ปุน่ ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ 

 
1. รหัสโครงการ  NU-มน-มน-07-115 ชื่อโครงการ (ระดับ 2)    โครงการส่งเสริมด้านวิชาการและทักษะชีวิต 
    ชื่อโครงการ (ระดับ 3)    โครงการสัมมนานิสิตหลังฝึกงาน 
2.  ความสอดคล้องกับพันธกิจ 
     การผลิตบัณฑติ (หลัก)      การวิจัย  
      การบริการวิชาการแก่สังคม  การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
     การบริหารจัดการ(ในกรณีโครงการดังกลา่วไมส่อดคล้องกับพันธกิจ 1-4)  
3.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ 

3.1 แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ 
 3.1.1 ความสอดคล้องกับเป้าหมายรวมของยุทธศาสตร์ชาติ 
   ประเทศชาติมีความมั่นคง ประชาชนมีความสุข 
   มีการยกระดับศักยภาพในหลากหลายมิตเิพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง 
   มีการพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ 
   มีการสรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
   มีการสรา้งการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   มีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม 
 3.1.2 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องโดยตรง (เลือกได้เพียง 1 ด้าน) 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพมนุษย์   
   เป้าหมาย.......3.1.....ประเด็น......3.2.2.....ประเด็นการด าเนินการที่ส าคัญ............. 
 3.1.3 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องในระดับรอง (เลือกได้มากกว่า 1 ด้าน) 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนษุย์   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
 

3.2 แผนระดับที่ 2  
 3.2.1 แผนการปฏิรูประดับประเทศ 11 ด้าน 
   5) แผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ เปา้หมายรวม.................................................................................. 
    เรื่องและประเด็นการปฏริูป..อุตสาหกรรมการศึกษา..เป้าหมายหรอืผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธ์ิ....1/2..... 
    ขั้นตอนการด าเนินงาน.....................1..............เป้าหมาย................1.1.1.................ขัน้ตอน.................................. 
 3.2.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 



   เป้าหมายรวม..............1................... 
   ยุทธศาสตร์ที่.......1..........เป้าหมาย..........1.1.2............แนวทางการพัฒนา........1.2.2........... 
  

 3.2.3 แผนความมั่นคงแห่งชาติ 
   แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ.............. เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์.....................กลยทุธ์..................... 

3.3 แผนระดับที่ 3 (หากระบุได้)  
    ตามมติ ครม.วันท่ี 4 ธันวาคม 2560 .................................................................. 

    3.4 ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 
   นโยบายการศึกษาและเรียนรู้ การท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 
 3.5 นโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) 
   นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ  
   แผนกลยุทธ์ดา้นการผลติบัณฑติ  กลยุทธ์ที่......3..... (หลัก) 
       3.6 นโยบายการบริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร (พ.ศ.2561-2565) โดย ศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา เงารังษี 

   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบณัฑิตใหม้ีคุณภาพ และสอดคล้องกับความต้องการของประเทศเพื่อสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขัน กลยุทธ์ที่......1.4......แนวทางการขบัเคลื่อนที่.........1.4.1.............ตัวช้ีวดัที่.............. 
3.7 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน  

       ประเด็นยุทธศาสตร์ที่.......1/1......กลยุทธ์ที่........1/4...... มาตรการที่........3./1....... 
3.8 อัตลักษณ์นิสิต 5 ก** (บังคับกรอก ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 กรณีที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์บัณฑติ)  

         ม ี   
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 

 

 3.9 คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ  
               มี              

ด้าน ตัวชี้วัด 
 ด้านคุณธรรม จริยธรรม  มีความซื่อสตัย์สจุริต 

 มีระเบยีบวินัย 
 ตรงต่อเวลา 
 มีความเสยีสละและเห็นต่อประโยชน์ส่วนรวม 

หน้าที่ 432 



ด้าน ตัวชี้วัด 
 มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
 เคารพกฎเกณฑ์ ระเบียบขององค์กร/หน่วยงาน 
 มีความอดทนต่อสภาวะแวดลอ้ม 
 มีความขยันหมั่นเพียรในการเรียน 

 ด้านความรู ้  มีความรู้ในหลักวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงกับหน้าที่การงาน 
 มีความเข้าใจขั้นตอนและวิธีการในการปฏิบตัิงานในหน้าท่ี 
 มีความรู้ในระดับท่ีสามารถปฏิบัติงานให้บรรลุเปา้หมายอย่างมปีระสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
 มีความสามารถน าความรูม้าประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานอย่างสร้างสรรค ์
 เป็นผู้แสวงหาความรู้เพิม่เตมิอย่างต่อเนื่อง 
 มีความเช่ียวชาญในสาขาวิชาชีพ 

 ด้านทักษะทางปัญญา  มีความสามารถในการรวบรวมข้อมูล แนวคิด และประเมินข้อมลูต่างๆ ได้ 
 มีความสามารถในการวเิคราะห์และแกไ้ขปัญหาในการปฏิบตัิงาน 
 กล้าแสดงความคิดเห็นอย่างเหมาะสม 
 มีความคิดริเริม่สร้างสรรคส์ิ่งใหม่ๆ  
 มีการวางแผนและสามารถปฏบิัติงานไดส้ าเร็จตามก าหนดเวลา 
 มีความสามารถน าเสนอข้อมลูและแนวคิดเพื่อใช้ในการตัดสินใจ 
 มีความมุ่งมั่นท างานให้ประสบความส าเร็จตามเปา้หมาย 
 มีความสามารถในการแกป้ญัหาส่วนตัว 
 มีทัศนคติเชิงบวกต่องานท่ีท า 

 ด้านทักษะความสมัพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

 มีความสามารถปรับตัวให้เข้ากับเพื่อนร่วมงาน 
 มีความสามารถในการติดต่อสือ่สารระหว่างบุคคล 
 มีความสามารถในการท างานเป็นทีม 
 มีความรับผิดชอบในงานท่ีได้รบัมอบหมาย 
 มีความสามารถในการแสดงภาวะความเป็นผู้น าในการท างาน 
 ยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ื่น 
 มีความสามารถในการประเมนิการท างานและปรับปรุงงานของตนเอง 
 มีความเข้าใจตนเองและผู้อื่น 

 ด้านทักษะการวิเคราะหเ์ชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 มีทักษะในการวิเคราะห์และจดัการข้อมลูเชิงตัวเลข 
 มีความสามารถในการสื่อสารการใช้ภาษาไทย 
 มีความสามารถในการสื่อสารการใช้ภาษาอังกฤษ 
 มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศในการปฏิบัติงาน 

 

     3.10 บริการวิชาการ  
         ไม่ม ี
4.  ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 4.1 ลักษณะการด าเนินงาน   โครงการ     การด าเนินงาน 

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

5.  ผู้รับผิดชอบ  
5.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ   หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร ์
5.2 ผู้รับผิดชอบ     ผศ.ดร.โสภา มะสึนาร ิ   โทร 2285 
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   Ms.Saori    Koga    โทร 2277  
5.3 ผู้ประสานงาน   นางสิรินภา  โอภาสพงศ์พิพัฒน์  โทร 2286 
5.4 ผู้รายงานผล     ผศ.ดร.โสภา มะสึนาร ิ   โทร 2285   

 6. หลักการและเหตุผล 
คณะมนุษยศาสตร์ มีภาระหน้าที่ในการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ โดยมุ่งเน้นในเรื่องของการศึกษา คือ ให้นิสิตมีคุณภาพทางด้าน

วิชาการ เป็นผู้มีความรอบรู้ และก้าวทันสภาวการณ์โลก มองการณ์ไกล สามารถวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาให้ลุล่วงไปด้วยดี รวมทั้งให้
การส่งเสริมและสนับสนุนนิสิตให้ได้รับประสบการณ์จริงจากการได้เข้าร่วมและ ท ากิจกรรมนิสิต ซึ่งถือได้ว่าเป็นการพัฒนานิสิตให้มีความ
เป็นบัณฑิตที่มีความสมบูรณ์แบบ เป็นผู้ที่ถึงพร้อมด้วยความรู้ทางด้านทักษะวิชาการ มีคุณธรรม จริยธรรม มีวุฒิภาวะทางร่างกาย จิตใจ 
สติปัญญา และท ากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ ต่อสังคม อีกทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมให้นิสิตเป็นผู้รอบรู้ในด้านการบริหารจัดการ และ
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์พร้อม และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคมต่อไป 

ดังนั้น  ภาควิชาฯ จึงได้จัดท าโครงการต่าง ๆ  อันจะเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนานิสิตทุกระดับ 
7. วัตถุประสงค์ 

1. นิสิตชั้นปีที่4 ถ่ายทอดประสบการณ์การฝึกสหกิจศึกษาแก่นิสิตรุ่นน้อง 
2. นิสิตชั้นปีที่ 1-3ได้รับความรู้ในด้านการเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกงาน  
3. ศิษย์เก่าถ่ายทอดประสบการณด์้านการท างานแก่นิสติทุกช้ันปี  

8.  เป้าหมายของโครงการ 
    8.1 เป้าหมายการด าเนินงาน 
เชิงผลผลิต(Output) 1. นิสิตมีความรู้เกี่ยวกับการฝึกงานแบบสหกิจศึกษา 
เชิงผลลัพธ์(Outcome) 1. นิสิตสามารถน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับการถ่ายทอดมาใช้ในการเตรียมฝึกงาน 

 

     8.2. กลุม่เป้าหมาย 
เป้าหมาย จ านวน หน่วยนับ 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 130 คน 
บุคลากรสายวิชาการ 9 คน 
นิสิต 120 คน 
ศิษย์เก่า 1 คน 

 

8.3 กิจกรรม/เนื้อหาท่ี/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนินการ (รายกิจกรรม) 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (บาท) 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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. จัดประชมุมอบหมายการด าเนนิงาน 

                          

ขั้นด าเนินการ (D) 
1. ขออนุมตัิด าเนินโครงการ 
2. ด าเนนิโครงการ 

 
 

22,000 
      

 
 

22,000 
 

 
 
 

   

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. สรุปผลการด าเนินโครงการ และ
จัดท ารายงานส่งผลประเมนิตอ่คณะฯ 

             

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)  
1. น าผลการประเมนิมาพัฒนา แก้ไข
ปัญหา และน าไปปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานในครั้งตอ่ๆไป 

             

รวม  22,000 - - 22,000 - 
 
 
 



9. งบประมาณด าเนินการ  
    9.1 แหล่งงบประมาณ 
     งบประมาณรายได้คณะ จ านวน 22,000 บาท  
กองทุนกิจการนิสิต แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานจัดการศึกษาสาขามนุษยศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 
ภาควิชาภาษาตะวันออก หมวดเงินอุดหนุน โครงการกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต โครงการส่งเสริมด้านวิชาการและทักษะชีวิต โครงการสัมมนา
นิสิตหลังฝึกงาน (NU-มน-07-115) 
     9.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
    1. ค่าอาหารและของว่าง       16,000  บาท 
    2. ค่าตอบแทนวิทยากร      6,000  บาท 
    รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น              22,000   บาท 
        หมายเหตุ ขอถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ     
10. วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 

ล าดับ รายการ กิจกรรม 
10.1. วัน เวลา ในการจัดกิจกรรม เดือนเมษายน 2562 
10.2 สถานท่ีจัดกิจกรรม ห้องสโลป คณะมนุษยศาตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 

11. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPIs) 

ประเภท 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ (KPI) 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมที่ 4 
 คุณภาพ - ได้รับความรู้เกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัตตินในการ

ฝึกงาน อยู่ในระดับมาก 
- ความพึงพอใจในภาพรวมของการเข้าร่วมโครงการอยู่ใน
ระดับมาก 

   

 

12. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.................         สมศ.   ตัวช้ีวัดที่.................         
 สกอ.    ตัวช้ีวัดที่.....3.2/5.2.....         สงป.   ตัวช้ีวัดที่................. 

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. นิสิตที่ผ่านการฝึกงานได้ฝึกการน าเสนองานต่อท่ีสาธารณะ 
2. นิสิตที่ยังไม่ผ่านการฝึกงานได้รับความรู้และประสบการณ์การฝึกงานจากนิสิตที่ผ่านการฝึกงานแล้ว 
3. นิสิตที่ยังไม่ผ่านการฝึกงานได้รู้จักสถานปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เรียน เพื่อการเตรียมตัวในการฝึกงาน และมีเป้าหมาย

ในการหาช่องทางการท างาน   
4. อาจารย์ในสาขาวิชาและผู้สนใจได้ทราบถึงประสบการณ์การฝึกงานของนิสิต  

 
 
 
 
  



โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
สาขาวิชาภาษาญี่ปุน่ ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ 

 
1. รหัสโครงการ  NU-มน-07-116      ชื่อโครงการ (ระดับ 2)    โครงการส่งเสริมด้านวิชาการและทักษะชีวิต 

ชื่อโครงการ (ระดับ 3)    โครงการแข่งขันทางวิชาการเพื่อเสริมทักษะภาษาญี่ปุ่น 
2.  ความสอดคล้องกับพันธกิจ 
     การผลิตบัณฑติ (หลัก)      การวิจัย  
      การบริการวิชาการแก่สังคม  การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
     การบริหารจัดการ(ในกรณีโครงการดังกลา่วไมส่อดคล้องกับพันธกิจ 1-4)  
3.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ 

3.1 แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ 
 3.1.1 ความสอดคล้องกับเป้าหมายรวมของยุทธศาสตร์ชาติ 
   ประเทศชาติมีความมั่นคง ประชาชนมีความสุข 
   มีการยกระดับศักยภาพในหลากหลายมิตเิพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง 
   มีการพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ 
   มีการสรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
   มีการสรา้งการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   มีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม 
 3.1.2 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องโดยตรง (เลือกได้เพียง 1 ด้าน) 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพมนุษย์   
   เป้าหมาย........3.1.1.....ประเด็น......3..2.4.....ประเด็นการด าเนินการที่ส าคัญ............. 
 3.1.3 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องในระดับรอง (เลือกได้มากกว่า 1 ด้าน) 
   ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนษุย์   
   เป้าหมาย.......3.1.1......ประเด็น......3.2.3.3.....ประเด็นการด าเนินการที่ส าคญั............. 

3.2 แผนระดับที่ 2  
 3.2.1 แผนการปฏิรูประดับประเทศ 11 ด้าน 
   5) แผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ เปา้หมายรวม.................................................................................. 
    เรื่องและประเด็นการปฏริูป..อุตสาหกรรมทางการศึกษา..เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์...1... 
    ขั้นตอนการด าเนินงาน...............2................เป้าหมาย.................1................ขั้นตอน..........1.2.2.3........................ 
 3.2.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
   เป้าหมายรวม.............1.................... 
   ยุทธศาสตร์ที่.........1........เป้าหมาย..........1.1.3............แนวทางการพัฒนา........1.2.2............ 
 3.2.3 แผนความมั่นคงแห่งชาติ 
   แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ.............. เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์.....................กลยทุธ์..................... 

3.3 แผนระดับที่ 3 (หากระบุได้)  
    ตามมติ ครม.วันท่ี 4 ธันวาคม 2560 .................................................................. 

    3.4 ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 
   นโยบายการศึกษาและเรียนรู้ การท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 
 3.5 นโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) 
   นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ  
   แผนกลยุทธ์ดา้นการผลติบัณฑติ  กลยุทธ์ที่......2..... (หลัก) 



    3.6 นโยบายการบริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร (พ.ศ.2561-2565) โดย ศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา เงารังสี 
   นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ  
   แผนกลยุทธ์ดา้นการผลติบัณฑติ  กลยุทธ์ที่...1.2....... 
    3.7 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน  
      ประเด็นยุทธศาสตร์ที.่.....1.......กลยุทธ์ที่........4...... มาตรการที่.....4.......... 
    3.8 อัตลักษณ์นิสิต 5 ก** (บังคับกรอก ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 กรณีที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์บัณฑิต) 
        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 

 

3.9 คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ   
ด้าน ตัวชี้วัด 

 ด้านคุณธรรม จริยธรรม  มีความซื่อสตัย์สจุริต 
 มีระเบยีบวินัย 
 ตรงต่อเวลา 
 มีความเสียสละและเห็นต่อประโยชน์ส่วนรวม 
 มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
 เคารพกฎเกณฑ์ ระเบียบขององค์กร/หน่วยงาน 
 มีความอดทนต่อสภาวะแวดลอ้ม 
 มีความขยันหมั่นเพียรในการเรียน 

 ด้านความรู ้  มีความรู้ในหลักวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงกับหน้าที่การงาน 
 มีความเข้าใจขั้นตอนและวิธีการในการปฏิบตัิงานในหน้าท่ี 
 มีความรู้ในระดับท่ีสามารถปฏิบัติงานให้บรรลุเปา้หมายอย่างมปีระสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
 มีความสามารถน าความรูม้าประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานอย่างสร้างสรรค ์
 เป็นผู้แสวงหาความรูเ้พิ่มเตมิอย่างต่อเนื่อง 
 มีความเช่ียวชาญในสาขาวิชาชีพ 

 ด้านทักษะทางปัญญา  มีความสามารถในการรวบรวมข้อมูล แนวคิด และประเมินข้อมลูต่างๆ ได้ 
 มีความสามารถในการวเิคราะห์และแกไ้ขปัญหาในการปฏิบตัิงาน 
 กล้าแสดงความคิดเห็นอย่างเหมาะสม 
 มีความคิดริเริม่สร้างสรรคส์ิ่งใหม่ๆ  

หน้าที่ 436 



ด้าน ตัวชี้วัด 
 มีการวางแผนและสามารถปฏบิัติงานไดส้ าเร็จตามก าหนดเวลา 
 มีความสามารถน าเสนอข้อมลูและแนวคิดเพื่อใช้ในการตัดสินใจ 
 มีความมุ่งมั่นท างานให้ประสบความส าเร็จตามเปา้หมาย 
 มีความสามารถในการแก้ปญัหาส่วนตัว 
 มีทัศนคติเชิงบวกต่องานท่ีท า 

 ด้านทักษะความสมัพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

 มีความสามารถปรับตัวให้เข้ากับเพื่อนร่วมงาน 
 มีความสามารถในการติดต่อสือ่สารระหว่างบุคคล 
 มีความสามารถในการท างานเป็นทีม 
 มีความรับผิดชอบในงานท่ีได้รบัมอบหมาย 
 มีความสามารถในการแสดงภาวะความเป็นผู้น าในการท างาน 
 ยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ื่น 
 มีความสามารถในการประเมนิการท างานและปรับปรุงงานของตนเอง 
 มีความเข้าใจตนเองและผู้อื่น 

 ด้านทักษะการวิเคราะหเ์ชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 มีทักษะในการวิเคราะห์และจดัการข้อมลูเชิงตัวเลข 
 มีความสามารถในการสื่อสารการใช้ภาษาไทย 
 มีความสามารถในการสื่อสารการใช้ภาษาอังกฤษ 
 มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศในการปฏิบัติงาน 

 

3.10 การบูรณาการพันธกิจกับการเรียนการสอน  
           ด้านท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม จ านวนรายวิชา/หลักสตูรที่มีการบรูณาการ  1 รายวิชา คอื วิชา 207151 สังคมและวัฒนธรรมญี่ปุ่น 
       3.11 บริการวิชาการ  
           ไม่มี 
4.  ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 4.1 ลักษณะการด าเนินงาน   โครงการ     การด าเนินงาน 

4.2 ภายใต้แผนงาน............................................................................................................................................. 
4.3 ลักษณะโครงการ     โครงการที่ใช้งบประมาณ   โครงการทีไ่ม่ใช้งบประมาณ 
4.4 วิธีการด าเนินงาน   ด าเนนิการเอง      จัดจ้าง 
4.5 รหัส GFMIS ของโครงการ(ถ้ามี) – ไมม่ี - 

5.  ผู้รับผิดชอบ  
5.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ   หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ 
5.2 ผู้รับผิดชอบ     นางสุวพรรณ ครุฑเมือง   โทร 2155 
             Mr.Masashi Okumura    โทร 2152 
5.3 ผู้ประสานงาน   นางสิรินภา โอภาสพงศ์พิพัฒน์  โทร 2286 
5.4 ผู้รายงานผล  นางสุวพรรณ ครุฑเมือง   โทร 2155 

 6. หลักการและเหตุผล 
คณะมนุษยศาสตร์ มีภาระหน้าที่ในการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ โดยมุ่งเน้นในเรื่องของการศึกษา คือ ให้นิสิตมีคุณภาพทางด้าน

วิชาการ เป็นผู้มีความรอบรู้ และก้าวทันสภาวการณ์โลก มองการณ์ไกล สามารถวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาให้ลุล่วงไปด้วยดี รวมทั้งให้
การส่งเสริมและสนับสนุนนิสิตให้ได้รับประสบการณ์จริงจากการได้เข้าร่วมและ ท ากิจกรรมนิสิต ซึ่งถือได้ว่าเป็นการพัฒนานิสิตให้มีความ
เป็นบัณฑิตที่มีความสมบูรณ์แบบ เป็นผู้ที่ถึงพร้อมด้วยความรู้ทางด้านทักษะวิชาการ มีคุณธรรม จริยธรรม มีวุฒิภาวะทางร่างกาย จิตใจ 
สติปัญญา และท ากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ ต่อสังคม อีกทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมให้นิสิตเป็นผู้รอบรู้ในด้านการบริหารจัดการ และ
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์พร้อม และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคมต่อไป 

ดังนั้น หลักสูตรภาษาญี่ปุ่น จึงได้จัดท าโครงการต่าง ๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนานิสิตทุกระดับ 
7. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้นิสิตไดฝ้ึกฝนทักษะทางภาษา และเข้าร่วมการแข่งขันเพื่อวัดขีดความสามารถของตน  



8.  เป้าหมายของโครงการ 
     8.1 เป้าหมายการด าเนินงาน 
เชิงผลผลิต(Output) 1. นิสิตสามารถน าความรู้มาใช้ในการแข่งขันทางวิชาการ 
เชิงผลลัพธ์(Outcome) 1. สร้างช่ือเสียงให้มหาวิทยาลัย 

2. สืบสาน อนุรักษ์ศลิปวัฒนธรรมด้านภาษาและวรรณศิลป ์
 

     8.2. กลุม่เป้าหมาย 
เป้าหมาย จ านวน หน่วยนับ 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 10 คน 
บุคลากรสายวิชาการ 4 คน 
นิสิต 6 คน 

 

8.3 กิจกรรม/เนื้อหาท่ี/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนินการ (รายกิจกรรม) 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (บาท) 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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. จัดประชมุมอบหมายการด าเนนิงาน 

                          

ขั้นด าเนินการ (D) 
1. ขออนุมตัิด าเนินโครงการ 
2. ด าเนนิโครงการ 

 
 

23,000 

 
 
 

   
 
 

11,500 
     

 
 

11,500 
 

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. สรุปผลการด าเนินโครงการ และ
จัดท ารายงานส่งผลประเมนิตอ่คณะฯ 

             

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)  
1. น าผลการประเมนิมาพัฒนา แก้ไข
ปัญหา และน าไปปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานในครั้งตอ่ๆ ไป 

             

รวม  23,000 - 11,500 - 11,500 
  

9. งบประมาณด าเนินการ  
    9.1 แหล่งงบประมาณ 
 งบประมาณรายได้คณะ จ านวน 23,000 บาท  

กองทุนกิจการนิสิต แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานจัดการศึกษาสาขามนุษยศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 
ภาควิชาภาษาตะวันออก หมวดเงินอุดหนุน โครงการกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต โครงการส่งเสริมด้านวิชาการและทักษะชีวิต โครงการแข่งขันทาง
วิชาการ (NU-มน-07-116) 
    9.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
  1. ค่าจ้างเช่าเหมารถพร้อมน้ ามันเช้ือเพลิง  10,000  บาท 
  2. ค่าเบี้ยเลีย้งอาจารย์                               4,000  บาท 
  3. ค่าเบี้ยเลีย้งนิสิต                             3,000  บาท 
  4. ค่าที่พักอาจารย ์                   3,000  บาท 
  5. ค่าที่พักนิสิต                                      3,000  บาท 
   รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น                 23,000  บาท 
  หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
10. วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 

ล าดับ รายการ กิจกรรมที่ 1 
10.1. วัน เวลา ในการจัดกิจกรรม เดือนกุมภาพันธ์ และสิงหาคม 2562 



ล าดับ รายการ กิจกรรมที่ 1 
10.2 สถานท่ีจัดกิจกรรม จังหวัดเชียงใหม่ และกรุงเทพมหานคร   

 

11. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPIs) 

ประเภท 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ (KPI) 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมที่ 4 
 ปริมาณ - จ านวนนิสิตเข้าร่วมโครงการ ไมน่้อยกว่า 2 คน    
 คุณภาพ - นิสิตไดฝ้ึกฝนทักษะทางภาษาญีปุ่่นเพื่อใช้ในการแข่งขัน

เพิ่มขึ้น อยู่ในระดับดี (3.51) 
- นิสิตมีความพึงพอใจในระดบัดี (3.51) 

   

 

12. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.................         สมศ.   ตัวช้ีวัดที่.................        EdPEx หมวดที่........   
 สกอ.    ตัวช้ีวัดที่.....3.2/5.2.....    สงป.   ตัวช้ีวัดที่................. 

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. นิสิตมีความคิดที่จะสร้างสรรค์งานในด้านต่าง ๆ ทั้งในมหาวิทยาลยัและภายนอกสถาบัน 

  



โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
สาขาวิชาภาษาญี่ปุน่ ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ 

 
1. รหัสโครงการ  NU-มน-07-117    ชื่อโครงการ (ระดับ 2)    โครงการส่งเสริมด้านวิชาการและทักษะชีวิต 
    ชื่อโครงการ (ระดับ 3)    โครงการศึกษาดูงาน ณ สถานประกอบการ 
2.  ความสอดคล้องกับพันธกิจ 
     การผลิตบัณฑติ           การวิจัย  
     การบริการวิชาการแก่สังคม (หลัก)  การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
3.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ 

3.1 แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ 

 3.1.1 ความสอดคล้องกับเป้าหมายรวมของยุทธศาสตร์ชาติ 

   ประเทศชาตมิีความมั่นคง ประชาชนมีความสุข 

   มีการยกระดับศักยภาพในหลากหลายมิตเิพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง 

   มีการพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมคีุณภาพ 

   มีการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

   มีการสร้างการเติบโตบนคณุภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

   มีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม 

 3.1.2 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องโดยตรง (เลือกได้เพียง 1 ด้าน) 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพมนุษย์   
   เป้าหมาย.......3.1.....ประเด็น......3.2.2.....ประเด็นการด าเนินการที่ส าคัญ............. 
 3.1.3 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องในระดับรอง (เลือกได้มากกว่า 1 ด้าน) 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขนั  
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย ์  
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 

3.2 แผนระดับที่ 2  
 3.2.1 แผนการปฏิรูประดับประเทศ 11 ด้าน 

   5) แผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ เปา้หมายรวม.................................................................................. 
    เรื่องและประเด็นการปฏริูป..อุตสาหกรรมการศึกษา..เป้าหมายหรอืผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธ์ิ....1/2..... 
    ขั้นตอนการด าเนินงาน.....................1..............เป้าหมาย................1.1.1.................ขัน้ตอน.................................. 
 3.2.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 

   เป้าหมายรวม..............1................... 
   ยุทธศาสตร์ที่.......1..........เป้าหมาย..........1.1.2............แนวทางการพัฒนา........1.2.2........... 



 3.2.3 แผนความมั่นคงแห่งชาติ 

   แผนระดับชาติว่าด้วยความมัน่คงแห่งชาติ.............. เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์.....................กลยุทธ์..................... 
3.3 แผนระดับที่ 3 (หากระบุได้)  
    ตามมติ ครม.วันท่ี 4 ธันวาคม 2560 .................................................................. 

    3.4 ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 

   นโยบายการศึกษาและเรียนรู ้การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

    3.5 นโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) 
   นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาอยา่งมีคุณภาพ  
   แผนกลยุทธ์ดา้นการผลติบัณฑติ  กลยุทธ์ที่......3..... (หลัก) 
    3.6 นโยบายการบริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร (พ.ศ.2561-2565) โดย ศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา เงารังษี 

   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบณัฑิตให้มีคณุภาพ และสอดคล้องกบัความต้องการของประเทศเพื่อสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขัน กลยุทธ์ที่......1.4......แนวทางการขบัเคลื่อนที่.........1.4.1.............ตัวช้ีวดัที่.............. 

    3.7 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน 
       ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1  กลยุทธ์ที  2  มาตรการที่  3 
    3.8 อัตลักษณ์นิสิต 5 ก** (บังคับกรอก ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 กรณีที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์บัณฑิต)  
         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 

 

3.9 คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ   
ด้าน ตัวชี้วัด 

 ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 

 มีความซื่อสตัย์สจุริต 
 มีระเบยีบวินัย 
 ตรงต่อเวลา 
 มีความเสียสละและเห็นต่อประโยชน์ส่วนรวม 
 มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
 เคารพกฎเกณฑ์ ระเบียบขององค์กร/หน่วยงาน 
 มีความอดทนต่อสภาวะแวดลอ้ม 

หน้าที่ 440 



ด้าน ตัวชี้วัด 
 มีความขยันหมั่นเพียรในการเรียน 

 ด้านความรู ้  มีความรู้ในหลักวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงกับหน้าที่การงาน 
 มีความเข้าใจขั้นตอนและวิธีการในการปฏิบตัิงานในหน้าท่ี 
 มีความรู้ในระดับท่ีสามารถปฏิบัติงานให้บรรลุเปา้หมายอย่างมปีระสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
 มีความสามารถน าความรูม้าประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานอย่างสร้างสรรค ์
 เป็นผู้แสวงหาความรู้เพิม่เตมิอย่างต่อเนื่อง 
 มีความเช่ียวชาญในสาขาวิชาชีพ 

 ด้านทักษะทางปัญญา  มีความสามารถในการรวบรวมข้อมูล แนวคิด และประเมินข้อมลูต่างๆ ได้ 
 มีความสามารถในการวเิคราะห์และแกไ้ขปัญหาในการปฏิบตัิงาน 
 กล้าแสดงความคิดเห็นอย่างเหมาะสม 
 มีความคิดริเริม่สร้างสรรคส์ิ่งใหม่ๆ  
 มีการวางแผนและสามารถปฏบิัติงานไดส้ าเร็จตามก าหนดเวลา 
 มีความสามารถน าเสนอข้อมลูและแนวคิดเพื่อใช้ในการตัดสินใจ 
 มีความมุ่งมั่นท างานให้ประสบความส าเร็จตามเปา้หมาย 
 มีความสามารถในการแก้ปญัหาส่วนตัว 
 มีทัศนคติเชิงบวกต่องานท่ีท า 

 ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

 มีความสามารถปรับตัวให้เข้ากับเพื่อนร่วมงาน 
 มีความสามารถในการติดต่อสือ่สารระหว่างบุคคล 
 มีความสามารถในการท างานเป็นทีม 
 มีความรับผิดชอบในงานท่ีได้รบัมอบหมาย 
 มีความสามารถในการแสดงภาวะความเป็นผู้น าในการท างาน 
 ยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ื่น 
 มีความสามารถในการประเมนิการท างานและปรับปรุงงานของตนเอง 
 มีความเข้าใจตนเองและผู้อื่น 

 ด้านทักษะการ
วิเคราะหเ์ชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 มีทักษะในการวิเคราะห์และจดัการข้อมลูเชิงตัวเลข 
 มีความสามารถในการสื่อสารการใช้ภาษาไทย 
 มีความสามารถในการสื่อสารการใช้ภาษาอังกฤษ 
 มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศในการปฏิบัติงาน 

 

       3.10 บริการวิชาการ (กรณีโครงการที่ด าเนินงานตามพันธกิจที่ 3 ด้านบริการวิชาการ) ** 

        ไม่มี 
4.  ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 

 4.1 ลักษณะการด าเนินงาน   โครงการ     การด าเนินงาน 
4.2 ภายใต้แผนงาน............................................................................................................................................. 
4.3 ลักษณะโครงการ     โครงการที่ใช้งบประมาณ   โครงการทีไ่ม่ใช้งบประมาณ 
4.4 วิธีการด าเนินงาน    ด าเนนิการเอง     จัดจ้าง 
4.5 รหัส GFMIS ของโครงการ(ถ้ามี) – ไมม่ี - 

5.  ผู้รับผิดชอบ  
5.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ   หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ 
5.2 ผู้รับผิดชอบ     Mr.Hiroaki Miyazaki   โทร 2155 
   ดร.อัจฉรา อ้ึงตระกลู   โทร 2155 
5.3 ผู้ประสานงาน   นางสิรินภา โอภาสพงศ์พิพัฒน์  โทร 2286 
5.4 ผู้รายงานผล  ดร.อัจฉรา อ้ึงตระกลู   โทร 2155 

หน้าที่ 441 



 6. หลักการและเหตุผล 

“การศึกษาดูงาน” เป็นการศึกษานอกสถานท่ีเพื่อเรียนรู้และแสวงหาประสบการณ์ใหม่ ๆ นอกจากการเรียนรู้ในห้องเรียน โดย

คาดหวังว่านิสิตจะน าประสบการณ์จากการดูงานในสถานประกอบการดังกล่าวมาใช้ในหน่วยงานท่ีตนเองจะต้องไปฝึกงานและในโลกของ

การท างานจริง 

7. วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อศึกษาระบบการท างานของโรงงานญี่ปุ่น 
2. เพื่อให้ผู้เรียนได้เห็นการท างานจริงในโรงงานญี่ปุ่น 

8.  เป้าหมายของโครงการ 
    8.1 เป้าหมายการด าเนินงาน 

เชิงผลผลิต(Output) 1. ผู้เข้าร่วมโครงการได้คามรูเ้กี่ยวกับการเข้าดูงานสถานประกอบการ 
เชิงผลลัพธ์(Outcome) 1. ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถน าความรู้ที่ได้รับมาใช้ประโยชนไ์ด้ 

 

8.2. กลุ่มเป้าหมาย 

เป้าหมาย จ านวน หน่วยนับ 
จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 35 คน 
บุคลากรสายวิชาการ 5 คน 
นิสิต 30 คน 

 

8.3 กิจกรรม/เนื้อหาท่ี/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนินการ (รายกิจกรรม) 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (บาท) 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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. จัดประชมุมอบหมายการด าเนนิงาน 

             

ขั้นด าเนินการ (D) 
1. ขออนุมตัิด าเนินโครงการ 
2. ด าเนนิโครงการ 

 
 

10,000 
 

 
 

10,000 
          

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. สรุปผลการด าเนินโครงการ และ
จัดท ารายงานส่งผลประเมนิตอ่คณะฯ 

             

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)  
1. น าผลการประเมนิมาพัฒนา แก้ไข
ปัญหา และน าไปปรับใช้ในการ
ปฎิบัติงานในครั้งตอ่ๆไป 

             

รวม  10,000 10,000  - - 
 

9. งบประมาณด าเนินการ  

    9.1 แหล่งงบประมาณ 

 งบประมาณรายได้คณะ จ านวน 10,000 บาท  
กองทุนกิจการนิสิต แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานจัดการศึกษาสาขามนุษยศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 
ภาควิชาภาษาตะวันออก หมวดเงินอุดหนุน โครงการกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต โครงการส่งเสริมด้านวิชาการและทักษะชีวิต โครงการศึกษาดูงาน 
ณ สถานประกอบการ (NU-มน-07-117) 
    9.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 

1. ค่าจ้างเช่าเหมารถ    จ านวน   4,000  บาท 



2. ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง     จ านวน    3,000  บาท 
3. ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม  จ านวน    2,020    บาท 
4. ค่าวัสดุโครงการ    จ านวน    980    บาท 

                รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น                            10,000   บาท 
หมายเหตุ ขอถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ 

10. วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 
ล าดับ รายการ กิจกรรมที่ 1 
10.1. วัน เวลา ในการจัดกิจกรรม เดือนพฤศจิกายน  2561     
10.2 สถานท่ีจัดกิจกรรม (อยู่ในระหว่างประสานงาน) 

 

11. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPIs) 

ประเภท 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ (KPI) 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมที่ 4 
 ปริมาณ - จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50    
 คุณภาพ - ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการอยู่ในระดับมาก 

- ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้เกี่ยวกับระบบการท างาน การจัด
กิจกรรมเสริมหลักสตูรของหลักสตูรภาษาญี่ปุ่นในหน่วยงาน
อื่น อยู่ในระดับมาก 

   

 

12. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.................         สมศ.   ตัวช้ีวัดที่.................         

      สกอ.    ตัวช้ีวัดที่.....3.2/5.2.....   สงป.   ตัวช้ีวัดที่................. 
13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. นิสิตและอาจารยไ์ดเ้รียนรู้เกี่ยวกับระบบการท างานของโรงงานญีปุ่่นจากผู้ประกอบการจริง 
2. นิสิตและอาจารยไ์ด้ประสบการณ์การท างานจริงในโรงงานญี่ปุ่น 

  



โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
สาขาวิชาภาษาญี่ปุน่ ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ 

 
1. รหัสโครงการ NU-มน-07-118       ชื่อโครงการ (ระดับ 2)   โครงการส่งเสริมด้านวิชาการและทักษะชีวิต 

ชื่อโครงการ (ระดับ 3)   โครงการภาษากับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม   
2.  ความสอดคล้องกับพันธกิจ 
     การผลติบัณฑิต           การวิจัย  
      การบริการวิชาการแก่สังคม (หลัก)  การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
      การบริหารจัดการ(ในกรณีโครงการดังกลา่วไมส่อดคล้องกับพันธกิจ 1-4)  
3.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ 

3.1 แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ 
 3.1.1 ความสอดคล้องกับเป้าหมายรวมของยุทธศาสตร์ชาติ 
   ประเทศชาติมีความมั่นคง ประชาชนมีความสุข 
   มีการยกระดับศักยภาพในหลากหลายมิตเิพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง 
   มีการพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ 
   มีการสรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
   มีการสรา้งการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   มีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม 
 3.1.2 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องโดยตรง (เลือกได้เพียง 1 ด้าน) 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพมนุษย์   
   เป้าหมาย.......3.1.....ประเด็น......3.2.2.....ประเด็นการด าเนินการที่ส าคัญ............. 
 3.1.3 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องในระดับรอง (เลือกได้มากกว่า 1 ด้าน) 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนษุย์   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
 

3.2 แผนระดับที่ 2  
 3.2.1 แผนการปฏิรูประดับประเทศ 11 ด้าน 
   5) แผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ เปา้หมายรวม.................................................................................. 
    เรื่องและประเด็นการปฏริูป..อุตสาหกรรมการศึกษา..เป้าหมายหรอืผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธ์ิ....1/2..... 
    ขั้นตอนการด าเนินงาน.....................1..............เป้าหมาย................1.1.1.................ขัน้ตอน.................................. 
 3.2.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 



   เป้าหมายรวม..............1................... 
   ยุทธศาสตร์ที่.......1..........เป้าหมาย..........1.1.2............แนวทางการพัฒนา........1.2.2........... 
  

 3.2.3 แผนความมั่นคงแห่งชาติ 
   แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ.............. เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์.....................กลยทุธ์..................... 

3.3 แผนระดับที่ 3 (หากระบุได้)  
    ตามมติ ครม.วันท่ี 4 ธันวาคม 2560 .................................................................. 

    3.4 ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 
   นโยบายการศึกษาและเรียนรู้ การท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 
 3.5 นโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) 
   นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ  
   แผนกลยุทธ์ดา้นการผลติบัณฑติ  กลยุทธ์ที่......3..... (หลัก) 
       3.6 นโยบายการบริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร (พ.ศ.2561-2565) โดย ศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา เงารังษี 

   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบณัฑิตใหม้ีคุณภาพ และสอดคล้องกับความต้องการของประเทศเพื่อสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขัน กลยุทธ์ที่......1.4......แนวทางการขบัเคลื่อนที่.........1.4.1.............ตัวช้ีวดัที่.............. 
3.7 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน  

   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่...1...กลยุทธ์ที่...4... มาตรการที่..4.3.... 
3.8 อัตลักษณ์นสิิต 5 ก** (บังคับกรอก ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 กรณีที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์บัณฑติ) 

ประเภท 
อัตลักษณ ์

ตัวชี้วัด 

  เก่งงาน   ความสามารถในการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพอย่างสร้างสรรค์ 
  มีความรับผิดชอบ กล้าหาญ เสียสละ อดทน ขยันหมั่นเพียร มุ่งมั่นสู่ความส าเร็จ 
  มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสารสนเทศได้เป็นอย่างดี 
  มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

 เก่งคน   มีมนุษยสมัพันธ์ทั้งการพูด และการวางตัว  
  มีจิตสาธารณะ 
  มีความสามารถท างานท่ีเป็นทีม 
  มีความเข้าใจตนเองและผู้อื่น 

  เก่งคิด    มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค ์
  ใฝ่เรียนรู ้
  ทัศนคติเชิงบวก 
  ผลงานนวัตกรรม 

  เก่งครองชีวิต   มีพฤติกรรมที่ดีในการเรยีน 
  มีพฤติกรรมที่ดีในการใช้ชีวิต (ปลอดอบายมุข) 

  เก่งพิชิตปัญหา   มีความสามารถในการแก้ปัญหาส่วนตัว 
  มีความสามารถในการแก้ปญัหาการงาน 

 
 

3.9 คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
        ไม่ม ี
      3.10 บริการวิชาการ  
         ไม่ม ี
4.  ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 4.1 ลักษณะการด าเนินงาน   โครงการ     การด าเนินงาน 



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

5.  ผู้รับผิดชอบ  
5.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ   หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร ์
5.2 ผู้รับผิดชอบ     ดร.ศิรินุช คูเจริญไพบูลย ์  โทร 2278 
             Miss Saori Kouga   โทร 2277 
5.3 ผู้ประสานงาน   นางสิรินภา โอภาสพงศ์พิพัฒน์ โทร 2286 
5.4 ผู้รายงานผล  ดร.ศิรินุช คูเจริญไพบูลย ์  โทร 2278 

 6. หลักการและเหตุผล 
    คณะมนุษยศาสตร์ มีภาระหน้าที่ในการด าเนินการให้นิสิตมีคุณภาพทางด้านวิชาการ เป็นผู้มีความรอบรู้และ สามารถวิเคราะห์และ
แก้ไขปัญหาให้ลุล่วงไปด้วยดี รวมทั้งให้การส่งเสริมให้นิสิตได้รับประสบการณ์จริงจากการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการได้
ใช้ภาษาที่เรียนสื่อสารกับเจ้าของภาษาในสถานการณ์จริงนั้นเป็นเรื่องที่จ าเป็นและส าคัญอย่างยิ่ง อีกทั้งการน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ
สถานที่ทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของไทยแก่ชาวต่างชาติ นับเป็นภารกิจส าคัญของนิสิตที่ต้องมีส่วนร่วมในการท านุบ ารุ ง
ศิลปวัฒนธรรมและบริการวิชาการแก่สังคมอีกด้วย ดังนั้นหลักสูตรจึงได้วางแผนจัดโครงการนี้ขึ้นเพื่อให้นิสิตได้มีโอกาสฝึกฝนและ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเจ้าของภาษาโดยตรง เพื่อน าไปประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์ในอนาคตต่อไป 
7. วัตถุประสงค์  
    1. เพื่อให้นิสิตได้ใช้ภาษาญี่ปุ่นในการสื่อสารกับเจ้าของภาษาในสถานการณ์ต่างๆ และมีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์และเรียนรู้
แนวคิดและวัฒนธรรมญี่ปุ่นกับชาวญี่ปุ่นโดยตรง  
    2. เพื่อให้นิสิตได้เผยแพร่และให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานท่ีทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของไทยแก่ชาวต่างชาติ อันจะเป็นการท า นุ-
บ ารุงศิลปวัฒนธรรมของชาติอีกทางหนึ่ง  
8.  เป้าหมายของโครงการ 
    8.1 เป้าหมายการด าเนินงาน 
เชิงผลผลิต(Output) 1. นิสิตมีความรู้ ได้แลกเปลี่ยนแนวคิดและวัฒนธรรมกับเจ้าของภาษาโดยตรง 

2. ได้แลกเปลี่ยน และเผยแพร่วัฒนธรรม 
เชิงผลลัพธ์(Outcome) 1. นิสิตรู้จักประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม 

 

     8.2. กลุม่เป้าหมาย 
เป้าหมาย จ านวน หน่วยนับ 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 32 คน 
บุคลากรสายวิชาการ 2 คน 
นิสิต 30 คน 

 

8.3 กิจกรรม/เนื้อหาท่ี/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนินการ (รายกิจกรรม) 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (บาท) 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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. จัดประชมุมอบหมายการด าเนนิงาน 

                          

ขั้นด าเนินการ (D) 
1. ขออนุมตัิด าเนินโครงการ 
2. ด าเนนิโครงการ 

 
 
0 

 
 
 
0 

 
 
 

     
 
 
 

 
 

 
  

หน้าที่ 444 



กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (บาท) 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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 ารายงานส่งผลประเมนิตอ่คณะฯ 

             

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)  
1. น าผลการประเมนิมาพัฒนา แก้ไข
ปัญหา และน าไปปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานในครั้งตอ่ๆไป 

             

รวม 0 0 - - - 
 

9.  งบประมาณด าเนินการ  
      - ไม่ใช้งบประมาณ - 
10.  วัน เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 

ล าดับ รายการ กิจกรรม 
10.1. วัน เวลา ในการจัดกิจกรรม เดือนพฤศจิกายน 2561     
10.2 สถานท่ีจัดกิจกรรม อุทยานประวัติศาสตร์สโุขทัย พิพิธภัณฑ์จ่าทวี 

 

11. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPIs) 

ประเภท 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ (KPI) 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมที่ 4 
 ปริมาณ - มีผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80    
 คุณภาพ - ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการอยู่

ในระดับด ี
- นิสิตที่เข้าร่วมไดฝ้ึกฝนทักษะทางภาษาเพิ่มมากข้ึนใน
ระดับด ี

   

 

12. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.................     สมศ.   ตัวช้ีวัดที่.................        EdPEx หมวดที่........   
 สกอ.    ตัวช้ีวัดที.่....3.2.....     สงป.   ตัวช้ีวัดที่................. 

 

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. นิสิตได้ใช้ภาษาญี่ปุ่นกับเจ้าของภาษาโดยตรง 
2. นิสิตได้แนวทางในการพัฒนาความรู้ของตนเองเพื่อไปใช้ปฏิบัตจิริง 

     3. ได้เผยแพร่ข้อมลูเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของไทยแก่ชาวต่างชาติ 
 
  



โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
สาขาวิชาภาษาญี่ปุน่ ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ 

 
1. รหัสโครงการ NU-มน-07-119       ชื่อโครงการ (ระดับ 2)   โครงการบริการวิชาการ 

ชื่อโครงการ (ระดับ 3)   โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนภาษาญี่ปุ่น ครั้งท่ี 4 
2.  ความสอดคล้องกับพันธกิจ 
     การผลติบัณฑิต           การวิจัย  
      การบริการวิชาการแก่สังคม (หลัก)  การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
      การบริหารจัดการ(ในกรณีโครงการดังกลา่วไมส่อดคล้องกับพันธกิจ 1-4)  
3.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ 

3.1 แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ 
 3.1.1 ความสอดคล้องกับเป้าหมายรวมของยุทธศาสตร์ชาติ 
   ประเทศชาติมีความมั่นคง ประชาชนมีความสุข 
   มีการยกระดับศักยภาพในหลากหลายมิตเิพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง 
   มีการพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ 
   มีการสรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
   มีการสรา้งการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   มีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม 
 3.1.2 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องโดยตรง (เลือกได้เพียง 1 ด้าน) 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพมนุษย์   
   เป้าหมาย........3.1.1.....ประเด็น......3..2.4.....ประเด็นการด าเนินการที่ส าคัญ............. 
 3.1.3 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องในระดับรอง (เลือกได้มากกว่า 1 ด้าน) 
   ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนษุย์   
   เป้าหมาย.......3.1.1......ประเด็น......3.2.3.3.....ประเด็นการด าเนินการที่ส าคญั............. 

3.2 แผนระดับที่ 2  
 3.2.1 แผนการปฏิรูประดับประเทศ 11 ด้าน 
   5) แผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ เปา้หมายรวม.................................................................................. 
    เรื่องและประเด็นการปฏริูป..อุตสาหกรรมทางการศึกษา..เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์...1... 
    ขั้นตอนการด าเนินงาน...............2................เป้าหมาย.................1................ขั้นตอน..........1.2.2.3........................ 
 3.2.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
   เป้าหมายรวม.............1.................... 
   ยุทธศาสตร์ที่.........1........เป้าหมาย..........1.1.3............แนวทางการพัฒนา........1.2.2............ 
 3.2.3 แผนความมั่นคงแห่งชาติ 
   แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ.............. เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์.....................กลยทุธ์..................... 

3.3 แผนระดับที่ 3 (หากระบุได้)  
    ตามมติ ครม.วันท่ี 4 ธันวาคม 2560 .................................................................. 

    3.4 ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 
   นโยบายการศึกษาและเรียนรู้ การท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 
 3.5 นโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) 
   นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ  
   แผนกลยุทธ์ดา้นการผลติบัณฑติ  กลยุทธ์ที่......2..... (หลัก) 



    3.6 ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564)  
   นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ  
   แผนกลยุทธ์ดา้นการผลติบัณฑติ  กลยุทธ์ที่...1.2....... 
    3.7 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน  
      ประเด็นยุทธศาสตร์ที.่..1...กลยุทธ์ที่...4... มาตรการที่..4.3.... 
    3.8 อัตลักษณ์นิสิต 5 ก** (บังคับกรอก ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 กรณีที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์บัณฑิต)  
         ไม่มี 
    3.9 คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ  
         ไม่มี             
    3.10 บริการวิชาการ (กรณีโครงการที่ด าเนินงานตามพันธกจิที่ 3 ด้านบริการวิชาการ) ** 
         มี   

     3.10.1 เป้าหมายตัวช้ีวัด  
เป้าหมายตัว

บ่งชี ้
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เชิงเวลา เชิงต้นทุน 

   ผลลัพธ์ จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม  
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50 

ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการอยู่ในระดับมาก 

- - 

    3.10.2 การบูรณาการโครงการบริการวิชาการแก่สังคม เข้ากับการเรยีนการสอนและการวิจัย 
  จ านวนหน่วยงานหรือชุมชนที่น าผลการด าเนินงานไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 4 หน่วยงานหรือชุมชน ระบุชื่อหน่วยงานหรือ

ชุมชน  1. โรงเรียนเฉลมิขวัญสตร ี 2. โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม  3. โรงเรียนจ่านกร้อง  4. มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม  
4.  ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 4.1 ลักษณะการด าเนินงาน   โครงการ     การด าเนินงาน 

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

5. แผนการน าไปใช้ประโยชน ์ 
1. เพื่อน าไปสู่การจัดตั้งเครือข่ายครูผูส้อนภาษาญี่ปุ่นในเขตภาคเหนือตอนล่าง 

6.  ผู้รับผิดชอบ  
6.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ   หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น  
    ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนษุยศาสตร ์
6.2 ผู้รับผิดชอบ     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภา มะสึนาร ิ  โทร. 2285 
   และอาจารย์ประจ าหลักสตูรภาษาญี่ปุ่น   
6.3 ผู้ประสานงาน   นางสิรินภา โอภาสพงศ์พิพัฒน์   โทร. 2286 
6.4 ผู้รายงานผล  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภา มะสึนาร ิ  โทร. 2285 

 7. หลักการและเหตุผล 
ในปัจจุบันหลายสถาบันเริ่มมีการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นมากขึ้น ซึ่งไม่เฉพาะในระดับมหาวิทยาลัยเท่านั้น ระดับมัธยมก็ได้ให้

ความส าคัญและเริ่มมีการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น เพิ่มมากขึ้นทุกปี ซึ่งก็รวมทั้งจังหวัดในเขตภาคเหนือตอนล่าง ก็เช่นเดียวกัน เช่น 
จังหวัดพิษณุโลก  จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ฯลฯ  ซึ่งทั้งนี้ก็เนื่องมาจากการศึกษาภาษาญี่ปุ่นได้รับความ
สนใจจากนิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไปอย่างต่อเนื่อง  ดังนั้นเพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการของผู้สนใจ ท าให้การเรียนการสอน
ได้ขยายวงกว้างไปสู่ระดับมัธยมศึกษา ซึ่งในอนาคตอันใกล้ก็มีความเป็นไปได้สูงที่จะขยายไปสู่ระดับประถมศึกษา  

ด้วยเหตุนี้ การพัฒนาความรู้ของครูหรืออาจารย์ผู้สอนก็ย่อมเป็นสิ่งที่ส าคัญ  ในปัจจุบันมีหลายองค์กรที่ได้เล็งเห็นความส าคัญของ
การพัฒนาความรู้ของผู้สอนภาษาญี่ปุ่น โดยการจัดอบรมหรือสัมมนาในเรื่องต่างๆเกี่ยวกับการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น แต่หน่วยงาน



เหล่านี้ส่วนใหญ่ก็ยังคงอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร หรือเขตปริมณฑล    ผู้ที่สนใจเข้าร่วมต่างจังหวัดก็จ าต้องเสียค่าใช้จ่ายเพื่อเข้าร่ วม
กิจกรรมเป็นจ านวนมาก อันเนื่องมาจาก ค่าที่พักและค่าเดินทางนั่นเอง  ด้วยเหตุนี้ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะ
มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จึงเล็งเห็นว่า ควรจะมีการจัดการสัมมนา หรืออบรมความรู้เกี่ยวกับการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น ใน
เขตภาคเหนือตอนล่าง  ทั้งนี้เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างครู อาจารย์ นิสิต และบุคคลทั่วไป ที่สนใจด้านการเรียนการสอน
ภาษาญี่ปุ่น และเพื่อให้สอดคล้องกับสถานะเศรษฐกิจในปัจจุบันของประเทศไทย  
8. วัตถุประสงค์ 

1. เรียนรู้เทคนิคการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นที่ก าลังอยู่ในความสนใจ 
2. ทดลองฝึกปฏิบัติการใช้เทคนิคการเรยีนการสอนในห้องเรียนจากกลุ่มนิสติตัวอย่าง 

9.  เป้าหมายของโครงการ 
         9.1 เป้าหมายการด าเนินงาน 
เชิงผลผลิต(Output) 1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ทักษะ และเทคนิคการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นเพิม่ขึ้น 
เชิงผลลัพธ์(Outcome) 1. การบริการวิชาการสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน 

 

 9.2. กลุ่มเป้าหมาย 
เป้าหมาย จ านวน หน่วยนับ 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 50 คน 
บุคลากรสายวิชาการ 5 คน 
ประชาชน/สังคม 30 คน 
ศิษย์เก่า 5 คน 

 

9.3 กิจกรรม/เนื้อหาท่ี/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนินการ (รายกิจกรรม) 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (บาท) 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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. จัดประชมุมอบหมายการด าเนนิงาน 

             

ขั้นด าเนินการ (D) 
1. ขออนุมตัิด าเนินโครงการ 
2. ด าเนนิโครงการ 

 
 

20,000 
    

 
 

20,000 

 
 
 

      

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. สรุปผลการด าเนินโครงการ และ
จัดท ารายงานส่งผลประเมนิตอ่คณะฯ 

             

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)  
1. น าผลการประเมนิมาพัฒนา แก้ไข
ปัญหา และน าไปปรับใช้ในการ
ปฎิบัติงานในครั้งตอ่ๆไป 

             

รวม  20,000  20,000   
 

10. งบประมาณด าเนินการ  
   10.1 แหล่งงบประมาณ 
      งบประมาณรายได้คณะ จ านวน 20,000 บาท  
กองทุนบริการวิชาการ แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม งานบริการวิชาการแก่ชุมชน ภาควิชาภาษาตะวันออก หมวดเงินอุดหนุน โครงการบริการ
วิชาการแก่สังคม โครงการอบรมภาษาเพื่อพัฒนาศักยภาพครผูู้สอนภาษาญี่ปุ่น (NU-มน-07-119)  
   10.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
  1. ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม                18,000     บาท 



    2. ค่าตอบแทนวิทยากร      2,000   บาท  
   รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น                         20,000     บาท 
          หมายเหตุ ขอถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ 
 

11. วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 
ล าดับ รายการ กิจกรรม 
10.1. วัน เวลา ในการจัดกิจกรรม เดือนกุมภาพันธ์  2562     
10.2 สถานท่ีจัดกิจกรรม ห้อง Main Conference อาคารกองบริการเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 

 

12. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPIs) 

ประเภท 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ (KPI) 

กิจกรรมที่ 1  กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมที่ 4 
 ปริมาณ - จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50    
 คุณภาพ - ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรมอยู่ในระดับมาก 

- ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับความรูเ้พิ่มขึ้นโดยรวมอยู่ในระดับมาก  
   

 

13. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.................         สมศ.   ตัวช้ีวัดที่.................         
 สกอ.    ตัวช้ีวัดที่.................         สงป.   ตัวช้ีวัดที่................. 

14. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 1. เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมลูระหว่างสถาบันที่สอนภาษาญี่ปุ่นในเขตจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 
  



โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
สาขาวิชาภาษาญี่ปุน่ ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ 

 
1. รหัสโครงการ  NU-มน-07-120   ชื่อโครงการ (ระดับ 2)    โครงการบริการวิชาการ 

ชื่อโครงการ (ระดับ 3)    โครงการภาษากับการแปลเพื่อท้องถิ่น 
2.  ความสอดคล้องกับพันธกิจ 
     การผลติบัณฑติ           การวิจัย  
      การบริการวิชาการแก่สังคม (หลัก)   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม (รอง) 
     การบริหารจัดการ(ในกรณีโครงการดังกลา่วไมส่อดคล้องกับพันธกิจ 1-4)  
3.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ 

3.1 แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ 
 3.1.1 ความสอดคล้องกับเป้าหมายรวมของยุทธศาสตร์ชาติ 
   ประเทศชาติมีความมั่นคง ประชาชนมีความสุข 
   มีการยกระดับศักยภาพในหลากหลายมิตเิพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง 
    มีการพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ 
   มีการสรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
   มีการสรา้งการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   มีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม 
 

 3.1.2 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องโดยตรง (เลือกได้เพียง 1 ด้าน) 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพมนุษย์   
   เป้าหมาย.....3........ประเด็น......3.2.6.....ประเด็นการด าเนินการที่ส าคัญ............. 
 

 3.1.3 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องในระดับรอง (เลือกได้มากกว่า 1 ด้าน) 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
 

  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนษุย์   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
 

3.2 แผนระดับที่ 2  
 3.2.1 แผนการปฏิรูประดับประเทศ 11 ด้าน 
   9) แผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม เป้าหมายรวม...................3..................................................................... 
    เรื่องและประเด็นการปฏริูป..........4............เป้าหมาย................1........................กิจกรรม.........1...................... 
    เป้าหมาย.........มีกลไกบรูณาการ..........วิธีการ........1.4........ขัน้ตอน............กลไกและการปรับปรุงกลไก.......... 
  



 3.2.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
   เป้าหมายรวม...........1...................... 
   ยุทธศาสตร์ที่........1.........เป้าหมาย...........1.1.2...........แนวทางการพัฒนา.........1.2.7.3........... 
  

 3.2.3 แผนความมั่นคงแห่งชาติ 
   แผนระดับชาติว่าด้วยความมัน่คงแห่งชาติ.......1....... เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์.........1.1.1............กลยุทธ์.....1.2.3............. 

 

3.3 แผนระดับที่ 3 (หากระบุได้)  
    ตามมติ ครม.วันท่ี 4 ธันวาคม 2560 .................................................................. 

 

    3.4 ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 
   นโยบายการศึกษาและเรียนรู้ การท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 
    3.5 นโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) 
   นโยบายที่ 3 ส่งเสรมิการใหบ้ริการทางวิชาการแก่สังคมให้กว้างขวางและทั่วถึง  
     แผนกลยุทธ์ดา้นการบริการวิชาการ กลยุทธ์ที่.......1.....หลัก.........รอง........... 
     แผนกลยุทธ์ดา้นการบริการสุขภาพ กลยุทธ์ที่ ............หลัก.........รอง........... 
    3.6 นโยบายการบริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร (พ.ศ.2561-2565) โดย ศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา เงารังษี 
          นโยบายที่ 3 ส่งเสริมการให้บริการทางวิชาการแกส่ังคมให้กว้างขวางและทั่วถึง  
     แผนกลยุทธ์ดา้นการบริการวิชาการ กลยุทธ์ที่......1/2...... 
     แผนกลยุทธ์ดา้นการบริการสุขภาพ กลยุทธ์ที่ ............ 
     3.7 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน 
       ประเด็นยุทธศาสตร์ที่...1...กลยุทธ์ที่...4... มาตรการที่..4.3....  

3.8 อัตลักษณ์นสิิต 5 ก** (บังคับกรอก ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 กรณีที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์บัณฑิต) 
ประเภทอัตลักษณ ์ ตัวชี้วัด 
  เก่งงาน    ความสามารถในการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพอย่างสร้างสรรค์ 

   มีความรับผิดชอบ กล้าหาญ เสียสละ อดทน ขยันหมั่นเพียร มุง่มั่นสู่ความส าเร็จ 
   มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสารสนเทศได้เป็นอย่างดี 
   มีจรรยายบรรณในวิชาชีพ 

 เก่งคน    มีมนุษยสัมพันธ์ทั้งการพูด และการวางตัว  
   มีจิตสาธารณะ 
   มีความสามารถท างานท่ีเป็นทีม 
   มีความเข้าใจตนเองและผู้อืน่ 

  เก่งคิด    มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค ์
  ใฝ่เรียนรู ้
  ทัศนคติเชิงบวก 
  ผลงานนวัตกรรม 

  เก่งครองชีวิต   มีพฤติกรรมที่ดีในการเรยีน 
  มีพฤติกรรมที่ดีในการใช้ชีวิต (ปลอดอบายมุข) 

  เก่งพิชิตปัญหา   มีความสามารถในการแก้ปัญหาส่วนตัว 
  มีความสามารถในการแก้ปญัหาการงาน 

 

    3.9 คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
         ไม่มี 
    3.10 บริการวิชาการ (กรณีโครงการที่ด าเนินงานตามพันธกจิที่ 3 ด้านบริการวิชาการ) ** 

   ม ี



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

4.2 ภายใต้แผนงาน............................................................................................................................................. 
4.3 ลักษณะโครงการ     โครงการที่ใช้งบประมาณ   โครงการทีไ่ม่ใช้งบประมาณ 
4.4 วิธีการด าเนินงาน   ด าเนนิการเอง     จัดจ้าง 
4.5 รหัส GFMIS ของโครงการ(ถ้ามี) – ไมม่ี - 

5.  แผนการน าไปใช้ประโยชน ์
     1. น าความรู้ด้านการแปลไปใช้ในการแปลแผ่นพับจากภาษาไทยเป็นภาษาญี่ปุ่นและน าผลงานท่ีได้ส่งมอบให้กับวัด 
พระศรรีัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร เพื่อใช้ในการเผยแพร่ให้กับนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นต่อไป 
6.  ผู้รับผิดชอบ  

6.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ   หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น  
   ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนษุยศาสตร ์
6.2 ผู้รับผิดชอบ     นางสาวอัจฉรา อึ้งตระกูล  โทร 2155 
             Miss Saori Kouga   โทร 2277 
6.3 ผู้ประสานงาน   นางสิรินภา โอภาสพงศ์พิพัฒน์ โทร 2286 
6.4 ผู้รายงานผล  นางสาวอัจฉรา อึ้งตระกูล  โทร 2155 

 7. หลักการและเหตุผล 
    เพื่อให้นิสิตได้มโีอกาสน าความรู้ด้านการแปลภาษาญี่ปุ่นไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม และบริการวิชาการแก่
สังคม ยังประโยชน์แก่ชาวต่างชาตทิี่ได้เข้ามาสัมผสัศิลปวัฒนธรรมไทยสามารถเข้าใจวิถีความเป็นไทยในแง่มุมต่างๆ ยิ่งข้ึน 
8. วัตถุประสงค์ 

1.เพื่อให้นิสิตได้น าความรู้ด้านการแปลภาษาญี่ปุ่นไปใช้จริงและน าผลงานท่ีไดส้่งมอบให้กับวัดเพื่อใช้ในการเผยแพร่ให้กับ
นักท่องเที่ยว 

2.เพื่อเป็นการเผยแพร่ศลิปวัฒนธรรมในวัดไทยให้กับนักท่องเที่ยว 
9.  เป้าหมายของโครงการ 
    9.1 เป้าหมายการด าเนินงาน 
เชิงผลผลิต(Output) 1. สังคมไดร้ับการบริการวิชาการที่เป็นประโยชน์จากคณะฯ  

2. นิสิตน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ตอ่สังคม 
เชิงผลลัพธ์(Outcome) 1. การบริการวิชาการสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน 

 

9.2. กลุ่มเป้าหมาย 
เป้าหมาย จ านวน หน่วยนับ 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 11 คน 
บุคลากรสายวิชาการ 2 คน 
นิสิต 13 คน 
หน่วยงาน/สถานท่ี 1 สถานท่ี 

 

9.3 กิจกรรม/เนื้อหาท่ี/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนินการ (รายกิจกรรม) 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (บาท) 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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. จัดประชมุมอบหมายการด าเนนิงาน 

             

ขั้นด าเนินการ (D) 
1. ขออนุมตัิด าเนินโครงการ 

 
 

 
 

           



กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (บาท) 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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. ด าเนนิโครงการ 2,700 2,700 
ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. สรุปผลการด าเนินโครงการ และ
จัดท ารายงานส่งผลประเมนิตอ่คณะฯ 

             

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)  
1. น าผลการประเมนิมาพัฒนา แก้ไข
ปัญหา และน าไปปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานในครั้งตอ่ๆไป 

             

รวม  2,700 2,700    
 

10. งบประมาณด าเนินการ  
   10.1 แหล่งงบประมาณ 
 งบประมาณรายได้คณะ จ านวน 2,700 บาท  

กองทุนบริการวิชาการ แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม งานบริการวิชาการแก่ชุมชน ภาควิชาภาษาตะวันออก หมวดเงินอุดหนุน โครงการ
บริการวิชาการแก่สังคม โครงการบริการวิชาการ โครงการภาษากับการแปลเพื่อท้องถิ่น (NU-มน-07-120)  
    10.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 

1. ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม   2,350 บาท 
2. ค่าจ้างท าไวนิล        350     บาท 

 รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น               2,700     บาท 
    หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
11.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 

ล าดับ รายการ กิจกรรมคร้ังที่ 1 
10.1. วัน เวลา ในการจัดกิจกรรม วันท่ี 11,18 และ 25 ตุลาคม 2561, วันท่ี 22 พฤศจิกายน 2561 
10.2 สถานท่ีจัดกิจกรรม คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลยันเรศวร, วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร 

 

12. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPIs) 

ประเภท 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ (KPI) 

กิจกรรมที่ 1  กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมที่ 4 
 ปริมาณ - มีการเผยแพร่ผลงานการแปลภาษากับหน่วยงาน/องค์กรภายนอก

มหาวิทยาลยั 
   

 คุณภาพ - ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่ต่ ากว่า 75 % 
- นิสิตได้ใช้ทักษะทางด้านภาษาในการแปล อยู่ในระดับด ี

   

 

13. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.................         สมศ.   ตัวช้ีวัดที่.................        EdPEx หมวดที่........   
 สกอ.    ตัวช้ีวัดที่.....3.2.....    สงป.   ตัวช้ีวัดที่................. 

14. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. นิสิตได้ตระหนักถึงวัตถุประสงค์ของการแปล 
2. นิสิตได้แนวทางในการพัฒนาความรู้ของตนเองเพื่อไปใช้ปฏิบัตจิริง 
3. วัดมีแผ่นพับภาษาญี่ปุ่น 

 
 



โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
สาขาวิชาภาษาพม่า ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนษุยศาสตร์ 

 
1. รหัสโครงการ  NU-มน-07-121   ชื่อโครงการ (ระดับ 2)  โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ชื่อโครงการ (ระดับ 3)  โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
2.  ความสอดคล้องกับพันธกิจ 
     การผลติบัณฑติ (รอง)        การวิจัย 
     การบริการวิชาการแก่สังคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
      การบริหารจัดการ(ในกรณีโครงการดังกลา่วไมส่อดคล้องกับพันธกิจ 1-4) (หลัก) 
3.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ 

3.1 แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ 
 3.1.1 ความสอดคล้องกับเป้าหมายรวมของยุทธศาสตร์ชาติ 
   ประเทศชาติมีความมั่นคง ประชาชนมีความสุข 
   มีการยกระดับศักยภาพในหลากหลายมิตเิพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง 
   มีการพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ 
   มีการสรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
   มีการสรา้งการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   มีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม 
 

 3.1.2 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องโดยตรง (เลือกได้เพียง 1 ด้าน) 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพมนุษย์   
   เป้าหมาย.......3.1.2......ประเด็น......3.2.....ประเด็นการด าเนินการที่ส าคัญ......3.2.2.3....... 
 

 3.1.3 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องในระดับรอง (เลือกได้มากกว่า 1 ด้าน) 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนษุย์   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 

3.2 แผนระดับที่ 2  
 3.2.1 แผนการปฏิรูประดับประเทศ 11 ด้าน 
   2) แผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน เป้าหมายรวม.................................................... 
    ประเด็นการปฏริูป..............3...........เป้าหมายประเด็นการปฏิรูป............3.................กลยุทธ์..........4............... 
    แผนงานท่ี..............1............เป้าหมายแผนงาน...........1..........กิจกรรม.........2.......เป้าหมายกิจกรรม.....1........ 
 3.2.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 



   เป้าหมายรวม............6..................... 
   ยุทธศาสตร์ที่.........6........เป้าหมาย..........6.1.2............แนวทางการพัฒนา.........6.2.1.4........... 
 3.2.3 แผนความมั่นคงแห่งชาติ 
   แผนระดับชาติว่าด้วยความมัน่คงแห่งชาติ........4...... เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์..........4.1.........กลยุทธ์........4.2.2............. 

 

3.3 แผนระดับที่ 3 (หากระบุได้)  
    ตามมติ ครม.วันท่ี 4 ธันวาคม 2560 .................................................................. 

    3.4 ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 
   นโยบายการศึกษาและเรียนรู้ การท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 
 3.5 นโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) 
    นโยบายที่ 5 ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและปรับปรุงระบบการบริหารจดัการมหาวิทยาลัย ให้มีประสิทธิภาพ 
     แผนกลยุทธ์ดา้นบริหารจัดการ กลยุทธ์ที่......2......(หลัก) 
 3.6 นโยบายการบริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร (พ.ศ.2561-2565) โดย ศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา เงารังษี 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบรหิารจดัการเชิงบูรณาการเพื่อความเข้มแข็งและยั่งยืน 
  กลยุทธ์ที่......5.1......แนวทางการขบัเคลื่อน..........5.1.1............ตัวช้ีวัดที่............. 

 3.7 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน (ถ้ามี) 
  นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตร์ที่........6.........กลยุทธ์ที่..............1.............มาตรการที่...........2......... 

      3.8 อัตลักษณ์นิสิต 5 ก** (บังคับกรอก ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 กรณีที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์บัณฑิต) 
         ไม่มี 
      3.9 คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ  
         ไม่มี            

3.10 บริการวิชาการ (กรณีโครงการที่ด าเนินงานตามพันธกิจที่ 3 ด้านบริการวิชาการ) ** 
         ไม่มี 
4.  ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 4.1 ลักษณะการด าเนินงาน   โครงการ     การด าเนินงาน 

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

5.  ผู้รับผิดชอบ  
 5.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ   หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาพม่าศึกษา ภาควิชาภาษาตะวนัออก คณะมนุษยศาสตร ์

5.2 ผู้รับผิดชอบ     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรนุช   นิยมธรรม โทร  2085 
5.3 ผู้ประสานงาน   นางสาววิไลพร  ชอบคุณ  โทร  2006 
5.4 ผู้รายงานผล  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรนุช   นิยมธรรม โทร  2085 

6. หลักการและเหตุผล 
การประกันคุณภาพการศึกษาตามเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 หมายถึง 

การพัฒนาคุณภาพของการบริหารจัดการและด าเนินกิจกรรมตามภารกิจของสถานศึกษาทุกระดับ เพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอย่าง
ต่อเนื่องและสร้างความมั่นใจให้ผู้รับบริการทางการศึกษา สถานศึกษาทุกแห่งจะต้องจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา โดยถือ
เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง มีการจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมิน
คุณภาพภายในเสนอต่อสภาสถาบัน หน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาและเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อน าไปสู่
การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษาได้มีการปรับปรุงมาอย่างต่อเนื่อง 
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ตามระบบการพัฒนาของสถาบันการศึกษา ตามความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี สภาพสังคม เศรษฐกิจ ความรู้ และทักษะในอนาคตที่
ตลาดแรงงานต้องการ และพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน 

และในปี พ.ศ.2557 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ปรับเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยแบ่ง 3 ระดับ 
ได้แก่ ระดับหลักสูตร ระดับคณะ/วิทยาลัย และระดับสถาบัน และในการประเมินระดับสถาบันมี รวมถึงการจัดท ารายงานการประเมิน
ตนเอง เพื่อให้คณะกรรมการตรวจประเมินสามารถประเมินฯ ผ่านระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
(CHE QA Online) ได้อย่างมีประสิทธิภาพและอยู่ในมาตรฐานเดียวกัน”   

คณะมนุษยศาสตร์ ตระหนักถึงความส าคัญและความจ าเป็นในการประกันคุณภาพการศึกษา จึงได้จัดให้มีโครงการประเมินคุณภาพ
การศึกษาระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2561 เพื่อเป็นการตรวจสอบและประเมินการด าเนินงานของหลักสูตรที่คณะฯ เปิดการเรียนการ
สอน ในรอบปีการศึกษา 2561 ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557 
7. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อตรวจสอบและประเมินการด าเนินงานของหลักสตูรทั้งระดับปริญญาตรี ในปีการศึกษา 2561 ตามเกณฑ์การประกันคณุภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา ระดบัอุดมศึกษา พ.ศ.2557  
8.  เป้าหมายของโครงการ 
     8.1 เป้าหมายการด าเนินงาน 
เชิงผลผลิต(Output) 1. ภาควิชาฯ มรีายงานผลการบรกิารจัดการของคณะตามเกณฑ์การประกันคณุภาพการศึกษา 
เชิงผลลัพธ์(Outcome) 1. ภาควิชาฯ มีผลประเมินผ่านตามเกณฑ์การประกันคณุภาพการศกึษา 

 

     8.2. กลุม่เป้าหมาย 
เป้าหมาย จ านวน หน่วยนับ 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 12 คน 
บุคลากรสายวิชาการ 5 คน 
นิสิต 4 คน 
คณะกรรมการประเมิน 3 คน 

 

8.3 กิจกรรม/เนื้อหาท่ี/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนินการ (รายกิจกรรม) 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (บาท) 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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. จัดประชมุมอบหมายการด าเนนิงาน 

                          

ขั้นด าเนินการ (D) 
1. ขออนุมตัิด าเนินโครงการ 
2. ด าเนนิโครงการ 

 
 

12,000 

 
 
 

       
 
 

12,000 
   

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. สรุปผลการด าเนินโครงการ และ
จัดท ารายงานส่งผลประเมนิตอ่คณะฯ 

             

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)  
1. น าผลการประเมนิมาพัฒนา แก้ไข
ปัญหา และน าไปปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานในครั้งตอ่ๆไป 

             

รวม 12,000 - - 12,000 - 
  

9. งบประมาณด าเนินการ  
    9.1 แหล่งงบประมาณ 
       งบประมาณรายได้คณะ จ านวน 12,000 บาท  



กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานจัดการศึกษาสาขามนุษยศาสตร์ หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพม่าศึกษา 
ภาควิชาภาษาตะวันออก หมวดเงินอุดหนุน  โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โครงการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร (NU-มน-07-121) 
     9.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 

1. ค่าตอบแทนผู้ประเมิน                7,000 บาท 
2. ค่าอาหารกลางวัน                   4,200 บาท 
3. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม        800 บาท 

รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น         12,000    บาท 
หมายเหตุ  ทุกรายการถัวเฉลีย่ 

10. วัน เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 
ล าดั
บ 

รายการ กิจกรรม 

10.1. วัน เวลา ในการจัดกิจกรรม เดือนมิถุนายน - สิงหาคม  2562 
10.2 สถานท่ีจัดกิจกรรม คณะมนุษยศาสตร์ 

 

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

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมที่ 4 
 คุณภาพ - หลักสูตรมผีลประเมินผ่านในองค์ประกอบท่ี 1 

และผลประเมินเฉลีย่ทุกองค์ประกอบ 3.01 ข้ึนไป 
   

 

12. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 สกอ.    ตัวช้ีวัดที ่5.1   สงป.   ตัวช้ีวัดที่.................  EdPEx หมวดที่........ 
 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.................  สมศ.   ตัวช้ีวัดที่................  

 
13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. หลักสูตรมีรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2561 ที่มีความสมบูรณ์และถูกต้อง     
2. หลักสูตรสามารถน าผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาการท างานให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
3. มีผลประเมินเผยแพร่สู่สาธารณชน 
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โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
สาขาวิชาภาษาพม่า ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนษุยศาสตร์ 

 
1. รหัสโครงการ  NU-มน-07-122   ชื่อโครงการ (ระดับ 2)  โครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน 

ชื่อโครงการ (ระดับ 3)  โครงการเสวนาการพัฒนาการเรียนการสอน 
2.  ความสอดคล้องกับพันธกิจ 
      การผลิตบณัฑติ (หลัก)        การวิจัย 
     การบริการวิชาการแก่สังคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
     การบริหารจัดการ(ในกรณีโครงการดังกลา่วไมส่อดคล้องกับพันธกิจ 1-4)  
3.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ 

3.1 แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ 
 3.1.1 ความสอดคล้องกับเป้าหมายรวมของยุทธศาสตร์ชาติ 
   ประเทศชาติมีความมั่นคง ประชาชนมีความสุข 
   มีการยกระดับศักยภาพในหลากหลายมิตเิพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง 
   มีการพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ 
   มีการสรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
   มีการสรา้งการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   มีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม 
 3.1.2 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องโดยตรง (เลือกได้เพียง 1 ด้าน) 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพมนุษย์   
   เป้าหมาย........3.1.1.....ประเด็น......3..2.4.....ประเด็นการด าเนินการที่ส าคัญ............. 
 3.1.3 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องในระดับรอง (เลือกได้มากกว่า 1 ด้าน) 
   ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนษุย์   
   เป้าหมาย.......3.1.1......ประเด็น......3.2.3.3.....ประเด็นการด าเนินการที่ส าคญั............. 

3.2 แผนระดับที่ 2  
 3.2.1 แผนการปฏิรูประดับประเทศ 11 ด้าน 
   5) แผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ เปา้หมายรวม.................................................................................. 
    เรื่องและประเด็นการปฏริูป..อุตสาหกรรมทางการศึกษา..เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์...1... 
    ขั้นตอนการด าเนินงาน...............2................เป้าหมาย.................1................ขั้นตอน..........1.2.2.3........................ 
 3.2.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
   เป้าหมายรวม.............1.................... 
   ยุทธศาสตร์ที่.........1........เป้าหมาย..........1.1.3............แนวทางการพัฒนา........1.2.2............ 
 3.2.3 แผนความมั่นคงแห่งชาติ 
   แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ.............. เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์.....................กลยทุธ์..................... 

3.3 แผนระดับที่ 3 (หากระบุได้)  
    ตามมติ ครม.วันท่ี 4 ธันวาคม 2560 .................................................................. 

    3.4 ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 
   นโยบายการศึกษาและเรียนรู้ การท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 
    3.5 นโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) 
   นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ  
   แผนกลยุทธ์ดา้นการผลติบัณฑติ  กลยุทธ์ที่......2..... (หลัก) 



    3.6 นโยบายการบริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร (พ.ศ.2561-2565) โดย ศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา เงารังษี 

  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบณัฑิตให้มีคณุภาพ และสอดคล้องกบัความต้องการของประเทศเพื่อสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขัน กลยุทธ์ที่.......1.4.....แนวทางการขบัเคลื่อนที่.........1.4.1.............ตัวช้ีวดัที่.............. 

    3.7 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน  
 นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่......1.......กลยุทธ์ท่ี.......1....... มาตรการที.่......2......... 

3.8 อัตลักษณ์นสิิต 5 ก** (บังคับกรอก ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 กรณีที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์บัณฑิต) 
         ไม่มี 
    3.9 คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
         ไม่มี 
    3.10 บริการวิชาการ  
         ไม่ม ี
4.  ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 4.1 ลักษณะการด าเนินงาน   โครงการ     การด าเนินงาน 

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

5.  ผู้รับผิดชอบ  
 5.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ  หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาพม่าศึกษา ภาควิชาภาษาตะวนัออก คณะมนุษยศาสตร ์
     5.2 ผู้รับผิดชอบ       ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรนุช  นิยมธรรม  โทร 2073 
                                          ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิรัช    นิยมธรรม  โทร 2073 
     5.3 ผู้ประสานงาน     นางสิรินภา   โอภาสพงศ์พิพัฒน์      โทร 2286 
     5.4 ผู้รายงานผล    ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรนุช  นิยมธรรม  โทร 2073 
6. หลักการและเหตุผล 
    หลักสูตรสาขาวิชาพม่าศึกษา ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มุ่งเน้นกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ
และเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญด้วยวิธีการสอนที่หลากหลาย จึงได้จัดโครงการเสวนาการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาพม่าขึ้น เพื่อให้
บุคลากรในหลักสูตรสาขาวิชาได้แลกเปลี่ยนและพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อเพ่ิมศักยภาพให้แก่นิสิตร่วมกัน  
7. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อพัฒนารูปแบบการเรยีนการสอนภาษาพม่า 
8.  เป้าหมายของโครงการ 
       8.1 เป้าหมายการด าเนินงาน 
เชิงผลผลิต(Output) 1. บุคลากรสายวิชาการมีการพัฒนาการจัดการเรยีนการสอน 
เชิงผลลัพธ์(Outcome) 1. มีการสกัดความรู้และเผยแพร่ให้บุคลากรสายวิชาการน าไปใช้ประโยชน์ 

 

     8.2. กลุม่เป้าหมาย 
เป้าหมาย จ านวน หน่วยนับ 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 7 คน 
บุคลากรสายวิชาการ 7 คน 

8.3 กิจกรรม/เนื้อหาท่ี/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนินการ (รายกิจกรรม) 

หน้าที่ 455 



กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (บาท) 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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. จัดประชมุมอบหมายการด าเนนิงาน 

                          

ขั้นด าเนินการ (D) 
1. ขออนุมตัิด าเนินโครงการ 
2. ด าเนนิโครงการ 

 
 
0 

  
 
 
0 

         

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. สรุปผลการด าเนินโครงการ และ
จัดท ารายงานส่งผลประเมนิตอ่คณะฯ 

             

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)  
1. น าผลการประเมนิมาพัฒนา แก้ไข
ปัญหา และน าไปปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานในครั้งตอ่ๆไป 

             

รวม  0 0 - - - 
  

9. งบประมาณด าเนินการ  
      - ไม่ใช้งบประมาณ - 
10. วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 

ล าดั
บ 

รายการ กิจกรรม 

10.1. วัน เวลา ในการจัดกิจกรรม เดือนธันวาคม  2561 เวลา 09.00-16.00 น. 
10.2 สถานท่ีจัดกิจกรรม คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลยันเรศวร 

  

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

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมที่ 4 
 คุณภาพ - ได้องค์ความรู้เกี่ยวกับรูปแบบการสอนภาษาพม่า 

จ านวน 1 ผลงาน 

   

 

12. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 สกอ.    ตัวช้ีวัดที ่3   สงป.   ตัวช้ีวัดที่.................  EdPEx หมวดที่........ 
 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.................  สมศ.   ตัวช้ีวัดที่................  

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. บุคลากรในหลักสูตรสาขาวิชาพม่าศึกษาได้แลกเปลี่ยนและพัฒนารูปแบบการสอนร่วมกัน 

  



โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
สาขาวิชาภาษาพม่า ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนษุยศาสตร์ 

 
1. รหัสโครงการ  NU-มน-07-123   ชื่อโครงการ (ระดับ 2)  โครงการส่งเสริมด้านวิชาการและทักษะชีวิต 

ชื่อโครงการ (ระดับ 3)  โครงการภาษาพม่าสู่อาชีพ 
2.  ความสอดคล้องกับพันธกิจ 
      การผลิตบณัฑติ (หลัก)        การวิจัย 
     การบริการวิชาการแก่สังคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
     การบริหารจัดการ(ในกรณีโครงการดังกลา่วไมส่อดคล้องกับพันธกิจ 1-4)  
3.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ 

3.1 แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ 
 3.1.1 ความสอดคล้องกับเป้าหมายรวมของยุทธศาสตร์ชาติ 
   ประเทศชาติมีความมั่นคง ประชาชนมีความสุข 
   มีการยกระดับศักยภาพในหลากหลายมิตเิพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง 
   มีการพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ 
   มีการสรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
   มีการสรา้งการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   มีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม 
 3.1.2 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องโดยตรง (เลือกได้เพียง 1 ด้าน) 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพมนุษย์   
   เป้าหมาย........3.1.1.....ประเด็น......3..2.4.....ประเด็นการด าเนินการที่ส าคัญ............. 
 3.1.3 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องในระดับรอง (เลือกได้มากกว่า 1 ด้าน) 
   ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนษุย์   
   เป้าหมาย.......3.1.1......ประเด็น......3.2.3.3.....ประเด็นการด าเนินการที่ส าคญั............. 

3.2 แผนระดับที่ 2  
 3.2.1 แผนการปฏิรูประดับประเทศ 11 ด้าน 
   5) แผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ เปา้หมายรวม.................................................................................. 
    เรื่องและประเด็นการปฏริูป..อุตสาหกรรมทางการศึกษา..เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์...1... 
    ขั้นตอนการด าเนินงาน...............2................เป้าหมาย.................1................ขั้นตอน..........1.2.2.3........................ 
 3.2.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
   เป้าหมายรวม.............1.................... 
   ยุทธศาสตร์ที่.........1........เป้าหมาย..........1.1.3............แนวทางการพัฒนา........1.2.2............ 
 3.2.3 แผนความมั่นคงแห่งชาติ 
   แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ.............. เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์.....................กลยทุธ์..................... 

3.3 แผนระดับที่ 3 (หากระบุได้)  
    ตามมติ ครม.วันท่ี 4 ธันวาคม 2560 .................................................................. 

    3.4 ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 
   นโยบายการศึกษาและเรียนรู้ การท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 
    3.5 นโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) 
   นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ  
   แผนกลยุทธ์ดา้นการผลติบัณฑติ  กลยุทธ์ที่......2..... (หลัก) 



    3.6 นโยบายการบริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร (พ.ศ.2561-2565) โดย ศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา เงารังษี 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบณัฑิตให้มีคณุภาพ และสอดคล้องกบัความต้องการของประเทศเพื่อสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขัน กลยุทธ์ที่.......1.4.....แนวทางการขบัเคลื่อนที่.........1.4.1.............ตัวช้ีวดัที่.............. 

    3.7 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน  
         นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตร์ที่........1.........กลยุทธ์ที่..............4.............มาตรการที่...........1......... 
    3.8 อัตลักษณ์นิสิต 5 ก** (บังคับกรอก ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 กรณีที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์บัณฑิต) 
         มี 

ประเภทอัตลักษณ ์ ตัวชี้วัด 
☑ เก่งงาน ☑ ความสามารถในการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพอย่างสร้างสรรค์ 

☑ มีความรับผดิชอบ กล้าหาญ เสียสละ อดทน ขยันหมั่นเพียร มุ่งมั่นสู่ความส าเร็จ 
☑ มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสารสนเทศได้เป็นอย่างดี 
☑ มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

☑ เก่งคน ☑ มีมนุษยสัมพันธ์ทั้งการพูด และการวางตัว 
☑ มีจิตสาธารณะ 
☑ มีความสามารถท างานท่ีเป็นทีม 
☑ มีความเข้าใจตนเองและผู้อื่น 

☑ เก่งคิด ☑ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค ์
☑ ใฝ่เรียนรู ้
☑ ทัศนคติเชิงบวก 
 ผลงานนวัตกรรม 

☑ เก่งครองชีวิต ☑ มีพฤติกรรมที่ดีในการเรียน 
☑ มีพฤติกรรมที่ดีในการใช้ชีวิต (ปลอดอบายมุข) 

☑ เก่งพิชิตปัญหา ☑ มีความสามารถในการแก้ปัญหาส่วนตัว 
☑ มีความสามารถในการแก้ปัญหาการงาน 

 

3.9 คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
         มี 

ด้าน ตัวชี้วัด 
☑ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ☑ มีความซื่อสัตยส์ุจริต 

☑ มีระเบียบวินัย 
☑ ตรงต่อเวลา 
☑ มีความเสียสละและเห็นต่อประโยชน์ส่วนรวม 
☑ มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
☑ เคารพกฎเกณฑ์ ระเบียบขององค์กร/หน่วยงาน 
☑ มีความอดทนต่อสภาวะแวดลอ้ม 
☑ มีความขยันหมั่นเพียรในการเรียน 

☑ ด้านความรู ้  มีความรู้ในหลักวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงกับหน้าที่การงาน 
 มีความเข้าใจขั้นตอนและวิธีการในการปฏิบตัิงานในหน้าท่ี 
 มีความรู้ในระดับท่ีสามารถปฏิบัติงานให้บรรลุเปา้หมายอย่างมปีระสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
 มีความสามารถน าความรูม้าประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานอย่างสร้างสรรค์ 



ด้าน ตัวชี้วัด 
 เป็นผู้แสวงหาความรู้เพิม่เตมิอย่างต่อเนื่อง 
 มีความเช่ียวชาญในสาขาวิชาชีพ 

☑ ด้านทักษะทางปัญญา ☑มีความสามารถในการรวบรวมข้อมูล แนวคิด และประเมินข้อมลูต่างๆ ได้ 
 มีความสามารถในการวเิคราะห์และแกไ้ขปัญหาในการปฏิบตัิงาน 
☑ กล้าแสดงความคดิเห็นอย่างเหมาะสม 
☑ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ  
☑ มีการวางแผนและสามารถปฏบิัติงานไดส้ าเร็จตามก าหนดเวลา 
 มีความสามารถน าเสนอข้อมลูและแนวคิดเพื่อใช้ในการตัดสินใจ 
☑ มีความมุ่งมั่นท างานให้ประสบความส าเร็จตามเปา้หมาย 
 มีความสามารถในการแก้ปญัหาส่วนตัว 
☑ มีทัศนคติเชิงบวกต่องานท่ีท า 

☑ ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

 มีความสามารถปรับตัวให้เข้ากับเพื่อนร่วมงาน 
 มีความสามารถในการติดต่อสือ่สารระหว่างบุคคล 
 มีความสามารถในการท างานเป็นทีม 
 มีความรับผิดชอบในงานท่ีได้รบัมอบหมาย 
 มีความสามารถในการแสดงภาวะความเป็นผู้น าในการท างาน 
 ยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ื่น 
 มีความสามารถในการประเมนิการท างานและปรับปรุงงานของตนเอง 
 มีความเข้าใจตนเองและผู้อื่น 

☑ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 มีทักษะในการวิเคราะห์และจดัการข้อมลูเชิงตัวเลข 
☑ มีความสามารถในการสื่อสารการใช้ภาษาไทย 
 มีความสามารถในการสื่อสารการใช้ภาษาอังกฤษ 
 มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศในการปฏิบัติงาน 

 

       3.10 การบูรณาการพันธกจิกับการเรียนการสอน  
 ☑ ไม่มี 
4.  ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 4.1 ลักษณะการด าเนินงาน   โครงการ     การด าเนินงาน 

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

5.  ผู้รับผิดชอบ  
 5.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ  หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาพม่าศึกษา ภาควิชาภาษาตะวนัออก คณะมนุษยศาสตร ์
     5.2 ผู้รับผิดชอบ       ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรนุช  นิยมธรรม  โทร 2073 
                                          อาจารย์สุนันทา             เทศสุข   โทร 2153 
     5.3 ผู้ประสานงาน     นางสิรินภา   โอภาสพงศ์พิพัฒน์      โทร 2286 
     5.4 ผู้รายงานผล    ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรนุช  นิยมธรรม  โทร 2073 
6. หลักการและเหตุผล 
    คณะมนุษยศาสตร์ มีภาระหน้าที่ในการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ โดยมุ่งเน้นในเรื่องของการศึกษาคือ ให้นิสิตมีคุณภาพทางด้าน
วิชาการ เป็นผู้มีความรอบรู้ และก้าวทันสภาวการณ์โลก มองการณ์ไกล สามารถวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาให้ลุล่วงไปด้วยดี รวมทั้งให้
การส่งเสริมและสนับสนุนนิสิตให้ได้รับประสบการณ์จริงจากการได้เข้าร่วมและ ท ากิจกรรมนิสิต  



ซึ่งถือได้ว่าเป็นการพัฒนานิสิตให้มีความเป็นบัณฑิตที่มีความสมบูรณ์แบบ เป็นผู้ที่ถึงพร้อมด้วยความรู้ทางด้านทักษะวิชาการ มีคุณธรรม 
จริยธรรม มีวุฒิภาวะทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา และท ากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ ต่อสังคม อีกท้ังยังเป็นการเตรียมความพร้อมให้นิสิต
เป็นผู้รอบรู้ในด้านการบริหารจัดการ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เป็ นบัณฑิตที่สมบูรณ์พร้อมและ
เป็นสมาชิกที่ดีของสังคมต่อไป 
 ดังนั้น หลักสูตรสาขาวิชาพม่าศึกษา ภาควิชาภาษาตะวันออก  จึงได้จัดท าโครงการภาษาพม่าสู่อาชีพ  เพื่อเสริมประสบการณ์ให้นิสิต
น าไปใช้ในการฝึกงานและการท างานจริง 
7. วัตถุประสงค์ 

1. ให้นิสิตมีความรู้เกี่ยวกับภาษาเฉพาะอาชีพ  
2. เพื่อให้นิสิตน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการฝึกงานและการท างานจริง 

8.  เป้าหมายของโครงการ 
     8.1. เป้าหมายการด าเนินงาน 
เชิงผลผลิต(Output) 1. นิสิตมีความรู้เกี่ยวกับภาษาเฉพาะอาชีพ 

2. นิสิตน าความรู้มาประยุกต์ใช้ในการฝึกงานและการท างานจริง 
เชิงผลลัพธ์(Outcome) 1. นิสิตสามารถน าความรู้มาประยกุต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ 

 

     8.2 กลุ่มเป้าหมาย (รายกิจกรรม) 
เป้าหมาย จ านวน หน่วยนับ 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 55 คน 
บุคลากรสายวิชาการ 5 คน 
นิสิต 50 คน 

      

     8.3. กิจกรรม/เนื้อหาท่ี/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนนิการ (รายกิจกรรม) 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (บาท) 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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. จัดประชมุมอบหมายการด าเนนิงาน 

             

ขั้นด าเนินการ (D) 
1. ขออนุมตัิด าเนินโครงการ 
2. ด าเนนิโครงการ 

 
 

19,300 

 
 

19,300 
           

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. สรุปผลการด าเนินโครงการ และ
จัดท ารายงานส่งผลประเมนิตอ่คณะฯ 

             

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)  
1. น าผลการประเมนิมาพัฒนา แก้ไข
ปัญหา และน าไปปรับใช้ในการ
ปฎิบัติงานในครั้งตอ่ๆไป 

             

รวม  19,300 19,300    

9. งบประมาณด าเนินการ 
    9.1  แหล่งงบประมาณ 
     งบประมาณรายได้คณะ จ านวน 19,300 บาท  
กองทุนกิจการนิสิต แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานจัดการศึกษาสาขามนุษยศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาพม่าศึกษา 
ภาควิชาภาษาตะวันออก หมวดเงินอุดหนุน  โครงการกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต โครงการส่งเสริมด้านวิชาการและทักษะชีวิต โครงการภาษา
พม่าสู่อาชีพ (NU-มน-07-123) 
    9.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 

1. ค่าตอบแทนวิทยากร (1,000 บาท x 6 ชม.)                  6,000  บาท 



2. ค่าเดินทางวิทยากร                                               6,500  บาท 
3. ค่าท่ีพักวิทยากร (800 บาท x 2 ห้อง x 1 คืน)              1,800  บาท 
4. ค่าเลี้ยงรับรองวิทยากร                                         1,000  บาท 
5. ค่าอาหารกลางวันนิสติ                    4,000  บาท     

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                 19,300 บาท 
หมายเหตุ  ทุกรายการถัวเฉลีย่ 

10. วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 
ล าดั
บ 

รายการ กิจกรรม 

10.1. วัน เวลา ในการจัดกิจกรรม วันพฤหัสบดี ท่ี 18  ตุลาคม 2561 เวลา 08.30 - 16.30 น. 
10.2 สถานท่ีจัดกิจกรรม มหาวิทยาลยันเรศวร 

  

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

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมที่ 4 
 ปริมาณ - จ านวนผู้ร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80    
 คุณภาพ - นิสิตมีความรู้ความเข้าใจในเส้นทางประกอบ

อาชีพมากข้ึนในระดับดี (3.51) 
   

 

12. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 สกอ.    ตัวช้ีวัดที ่3   สงป.   ตัวช้ีวัดที่.................  EdPEx หมวดที่........ 
 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.................  สมศ.   ตัวช้ีวัดที่................  

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. นิสิตมีความรู้ความเข้าใจในการใช้ภาษาพม่าในงานอาชีพ 

  



โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
สาขาวิชาภาษาพม่า ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนษุยศาสตร์ 

 
1. รหัสโครงการ  NU-มน-07-124   ชื่อโครงการ (ระดับ 2)  โครงการส่งเสริมด้านวิชาการและทักษะชีวิต 

ชื่อโครงการ (ระดับ 3)  โครงการอบรมการเขียนบทความ 
2.  ความสอดคล้องกับพันธกิจ 
      การผลิตบณัฑติ (หลัก)        การวิจัย 
     การบริการวิชาการแก่สังคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
     การบริหารจัดการ(ในกรณีโครงการดังกลา่วไมส่อดคล้องกับพันธกิจ 1-4)  
3.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ 

3.1 แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ 
 3.1.1 ความสอดคล้องกับเป้าหมายรวมของยุทธศาสตร์ชาติ 
   ประเทศชาติมีความมั่นคง ประชาชนมีความสุข 
   มีการยกระดับศักยภาพในหลากหลายมิตเิพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง 
   มีการพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ 
   มีการสรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
   มีการสรา้งการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   มีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม 
 3.1.2 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องโดยตรง (เลือกได้เพียง 1 ด้าน) 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพมนุษย์   
   เป้าหมาย........3.1.1.....ประเด็น......3..2.4.....ประเด็นการด าเนินการที่ส าคัญ............. 
 3.1.3 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องในระดับรอง (เลือกได้มากกว่า 1 ด้าน) 
   ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนษุย์   
   เป้าหมาย.......3.1.1......ประเด็น......3.2.3.3.....ประเด็นการด าเนินการที่ส าคญั............. 

3.2 แผนระดับที่ 2  
 3.2.1 แผนการปฏิรูประดับประเทศ 11 ด้าน 
   5) แผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ เปา้หมายรวม.................................................................................. 
    เรื่องและประเด็นการปฏริูป..อุตสาหกรรมทางการศึกษา..เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์...1... 
    ขั้นตอนการด าเนินงาน...............2................เป้าหมาย.................1................ขั้นตอน..........1.2.2.3........................ 
 3.2.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
   เป้าหมายรวม.............1.................... 
   ยุทธศาสตร์ที่.........1........เป้าหมาย..........1.1.3............แนวทางการพัฒนา........1.2.2............ 
 3.2.3 แผนความมั่นคงแห่งชาติ 
   แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ.............. เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์.....................กลยทุธ์..................... 

3.3 แผนระดับที่ 3 (หากระบุได้)  
    ตามมติ ครม.วันท่ี 4 ธันวาคม 2560 .................................................................. 

    3.4 ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 
   นโยบายการศึกษาและเรียนรู้ การท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 
    3.5 นโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) 
   นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ  
   แผนกลยุทธ์ดา้นการผลติบัณฑติ  กลยุทธ์ที่......2..... (หลัก) 



    3.6 นโยบายการบริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร (พ.ศ.2561-2565) โดย ศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา เงารังษี 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบณัฑิตให้มีคณุภาพ และสอดคล้องกบัความต้องการของประเทศเพื่อสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขัน กลยุทธ์ที่.......1.4.....แนวทางการขบัเคลื่อนที่.........1.4.1.............ตัวช้ีวดัที่.............. 

    3.7 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน  
 นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 1 กลยุทธ์ที ่4 มาตรการที ่1 

3.8 อัตลักษณ์นสิิต 5 ก** (บังคับกรอก ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 กรณีที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์บัณฑิต) 
         มี 

ประเภทอัตลักษณ ์ ตัวชี้วัด 
☑ เก่งงาน ☑ ความสามารถในการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพอย่างสร้างสรรค์ 

☑ มีความรับผดิชอบ กล้าหาญ เสียสละ อดทน ขยันหมั่นเพียร มุ่งมั่นสู่ความส าเร็จ 
☑ มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสารสนเทศได้เป็นอย่างดี 
☑ มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

☑ เก่งคน ☑ มีมนุษยสัมพันธ์ทั้งการพูด และการวางตัว 
☑ มีจิตสาธารณะ 
☑ มีความสามารถท างานท่ีเป็นทีม 
☑ มีความเข้าใจตนเองและผู้อื่น 

☑ เก่งคิด ☑ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค ์
☑ ใฝ่เรียนรู ้
☑ ทัศนคติเชิงบวก 
 ผลงานนวัตกรรม 

☑ เก่งครองชีวิต ☑ มีพฤติกรรมที่ดีในการเรียน 
☑ มีพฤติกรรมที่ดีในการใช้ชีวิต (ปลอดอบายมุข) 

☑ เก่งพิชิตปัญหา ☑ มีความสามารถในการแก้ปัญหาส่วนตัว 
☑ มีความสามารถในการแก้ปัญหาการงาน 

 

3.9 คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ  
         มี              

ด้าน ตัวชี้วัด 
☑ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ☑ มีความซื่อสัตยส์ุจริต 

☑ มีระเบียบวินัย 
☑ ตรงต่อเวลา 
☑ มีความเสียสละและเห็นต่อประโยชน์ส่วนรวม 
☑ มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
☑ เคารพกฎเกณฑ์ ระเบียบขององค์กร/หน่วยงาน 
☑ มีความอดทนต่อสภาวะแวดลอ้ม 
☑ มีความขยันหมั่นเพียรในการเรียน 

☑ ด้านความรู ้  มีความรู้ในหลักวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงกับหน้าที่การงาน 
 มีความเข้าใจขั้นตอนและวิธีการในการปฏิบตัิงานในหน้าท่ี 
 มีความรู้ในระดับท่ีสามารถปฏิบัติงานให้บรรลุเปา้หมายอย่างมปีระสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
 มีความสามารถน าความรูม้าประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานอย่างสร้างสรรค์ 
 เป็นผู้แสวงหาความรู้เพิม่เตมิอย่างต่อเนื่อง 



ด้าน ตัวชี้วัด 
 มีความเช่ียวชาญในสาขาวิชาชีพ 

☑ ด้านทักษะทางปัญญา ☑มีความสามารถในการรวบรวมข้อมูล แนวคิด และประเมินข้อมลูต่างๆ ได้ 
 มีความสามารถในการวเิคราะห์และแกไ้ขปัญหาในการปฏิบตัิงาน 
☑ กล้าแสดงความคดิเห็นอย่างเหมาะสม 
☑ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ  
☑ มีการวางแผนและสามารถปฏบิัติงานไดส้ าเร็จตามก าหนดเวลา 
 มีความสามารถน าเสนอข้อมลูและแนวคิดเพื่อใช้ในการตัดสินใจ 
☑ มีความมุ่งมั่นท างานให้ประสบความส าเร็จตามเปา้หมาย 
 มีความสามารถในการแก้ปญัหาส่วนตัว 
☑ มีทัศนคติเชิงบวกต่องานท่ีท า 

☑ ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

 มีความสามารถปรับตัวให้เข้ากับเพื่อนร่วมงาน 
 มีความสามารถในการติดต่อสือ่สารระหว่างบุคคล 
 มีความสามารถในการท างานเป็นทีม 
 มีความรับผิดชอบในงานท่ีได้รบัมอบหมาย 
 มีความสามารถในการแสดงภาวะความเป็นผู้น าในการท างาน 
 ยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ื่น 
 มีความสามารถในการประเมนิการท างานและปรับปรุงงานของตนเอง 
 มีความเข้าใจตนเองและผู้อื่น 

☑ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 มีทักษะในการวิเคราะห์และจดัการข้อมลูเชิงตัวเลข 
☑ มีความสามารถในการสื่อสารการใช้ภาษาไทย 
 มีความสามารถในการสื่อสารการใช้ภาษาอังกฤษ 
 มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศในการปฏิบัติงาน 

 

3.10 การบูรณาการพันธกิจกับการเรียนการสอน  
  ด้านการวิจัย 
    3.11 บริการวิชาการ  
         ไม่ม ี
4.  ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 4.1 ลักษณะการด าเนินงาน   โครงการ     การด าเนินงาน 

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

5.  ผู้รับผิดชอบ  
5.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑติ  สาขาวิชาพม่าศึกษา ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร ์
5.2 ผู้รับผิดชอบ    อาจารย์กฤษณะ  โชติสุทธ์ิ  โทร 2276 
5.3 ผู้ประสานงาน  สิรินภา  โอภาสพงศ์พิพัฒน์  โทร 2286 
5.4 ผู้รายงานผล อาจารย์กฤษณะ  โชติสุทธ์ิ  โทร 2276 

 6. หลักการและเหตุผล 
 บทความ คืองานเขียนหรืองานน าเสนอท่ีใช้ในการเผยแพร่ความรู้ การวิเคราะห์ การวิพากษ์ ข้อมูล ข่าวสารต่าง ๆ  จากตัวผู้เขียนสู่
สาธารณะ เพื่อให้เกิดการรับรู้ การตระหนักรู้ การด ารงอยู่ของปรากฏกาณ์ที่แวดล้อมสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม จนก่อให้เกิดองค์



ความรู้ในการอธิบายปรากฏการณ์ต่าง ๆ นอกจากตัวบทความที่มีความส าคัญในการสร้างค าอธิบายปรากฏการณ์ต่าง ๆ ผู้เขียนถือเป็น
หนึ่งในปัจจัยส าคัญในการสร้างบทความที่มีคุณภาพในการอธิบายปรากฏการณ์  
 สาขาวิชาพม่าศึกษา ภาควิชาภาษาตะวันออก มีพันธกิจในการมุ่งผลิตบัณฑิตให้มีทักษะภาษาพม่าจนสามารถสื่อสารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรมพม่าอย่างลึกซึ้ง และมีเจตคติที่ดีต่อการแสวงหาความรู้ใหม่อย่างสืบเนื่อง 
ด้วยพันธกิจที่กล่าวมาข้างต้น ท าให้ภาควิชาพม่าศึกษาเล็งเห็นถึงความส าคัญกับการเขียนบทความ เนื่องจากการเขียนบทความเป็นหนึ่ง
ในวิธีการถ่ายทอดความรู้ความความเข้าใจเกี่ยวกับสังคม เศรษฐกิจและวัฒนธรรมพม่า จากตัวนิสิตสู่สาธารณะ และสร้างเจตคติที่ดีต่อ
การแสวงหาความรู้ของตัวนิสิตเพื่ออธิบายปรากฏการณ์ที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาด้านพม่าศึกษา รวมทั้งการเขียนบทความยังเป็น
เครื่องมือในรการเผยแพร่การวิจัยที่นิสิตได้สร้างค าอธิบายเกี่ยวกับปรากฏกาณ์ที่นิสิตมีความสนใจ สาขาวิชาพม่าศึกษาจึงมีการจัด
โครงการอบรมการเขียนบทความ เพื่อให้นิสิตมีความเข้าใจในหลักการ แนวทาง และเทคนิคการเขียนการเขียนบทความ อย่างถูกต้อง 
และเป็นที่ยอมรับของวงวิชาการ 

7. วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให้นิสิตมีความเข้าใจในหลกัการ แนวทาง และเทคนิคการเขยีนบทความ อย่างถูกต้อง และเปน็ท่ียอมรับของวงวิชาการ 
2. เพื่อให้นิสิตตระหนักรู้ถึงความส าคัญของการเผยแพร่ความรู้จากนสิิตสูส่าธารณะ 

8.  เป้าหมายของโครงการ 
       8.1 เป้าหมายการด าเนินงาน 
เชิงผลผลิต(Output) 1. นิสิตมีความรู้ และเทคนิคในการเขียนบทความทางวิชาการ 
เชิงผลลัพธ์(Outcome) 1. นิสิตสามารถเขยีนบทความได้อย่างถูกต้อง 

2. สามารถเผยแพร่ความรูสู้ส่าธารณชน 
 

     8.2. กลุม่เป้าหมาย 
เป้าหมาย จ านวน หน่วยนับ 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 65 คน 
บุคลากรสายวิชาการ 5 คน 
นิสิต 60 คน 

 

8.3 กิจกรรม/เนื้อหาท่ี/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนินการ (รายกิจกรรม) 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (บาท) 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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. จัดประชมุมอบหมายการด าเนนิงาน 

                          

ขั้นด าเนินการ (D) 
1. ขออนุมตัิด าเนินโครงการ 
2. ด าเนนิโครงการ 

 
 

3,000 
 

 
 

3,000 
          

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. สรุปผลการด าเนินโครงการ และ
จัดท ารายงานส่งผลประเมนิตอ่คณะฯ 

             

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)  
1. น าผลการประเมนิมาพัฒนา แก้ไข
ปัญหา และน าไปปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานในครั้งตอ่ๆไป 

             

รวม  3,000 3,000    
  

9. งบประมาณด าเนินการ  
    9.1 แหล่งงบประมาณ 
 งบประมาณรายได้คณะ จ านวน  3,000 บาท   



กองทุนกิจการนิสิต แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานจัดการศึกษาสาขามนุษยศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาพม่าศึกษา 
ภาควิชาภาษาตะวันออก หมวดเงินอุดหนุน  โครงการกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต โครงการส่งเสริมด้านวิชาการและทักษะชีวิต โครงการอบรม
การเขียนบทความ (NU-มน-07-124) 
    9.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
               1.  ค่าตอบแทนวิทยากร    3,000   บาท   

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น              3,000      บาท 
 

10. วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 
ล าดั
บ 

รายการ กิจกรรม 

10.1. วัน เวลา ในการจัดกิจกรรม เดือนพฤศจิกายน 2561 
10.2 สถานท่ีจัดกิจกรรม ณ ห้อง Main Conference มหาวิทยาลัยนเรศวร  

  

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

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมที่ 4 
 ปริมาณ - จ านวนผู้ร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80    
 คุณภาพ - นิสิตมีความรู้ความเข้าใจความเขา้ใจในหลักการ แนวทาง 

และเทคนิคการเขียนบทความ อยา่งถูกต้องมากขึ้นในระดับ
ดี (3.51) 
- นิสิตมีความตระหนักรู้ถึงความส าคัญของการเผยแพร่
ความรูสู้่สาธารณะมากขึ้นในระดบัดี (3.51) 
- ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการอยูใ่นระดับดี (3.51) 

   

 

12. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.................         สมศ.   ตัวช้ีวัดที่.................         
 สกอ.    ตัวช้ีวัดที่.................         สงป.   ตัวช้ีวัดที่................. 

 

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. นิสิตมีความเข้าใจในหลักการ แนวทาง และเทคนิคการเขียนการเขียนบทความ อย่างถูกต้อง และเป็นท่ียอมรับของวงวิชาการ 

     2. นิสิตตระหนักรู้ถึงความส าคัญของการเผยแพร่ความรู้จากนิสิตสู่สาธารณะ 

  



โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
สาขาวิชาภาษาพม่า ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนษุยศาสตร์ 

 
1. รหัสโครงการ  NU-มน-07-125   ชื่อโครงการ (ระดับ 2)  โครงการส่งเสริมด้านวิชาการและทักษะชีวิต 

ชื่อโครงการ (ระดับ 3)  โครงการค้นคนชายแดน 
2.  ความสอดคล้องกับพันธกิจ 
      การผลิตบณัฑติ (หลัก)        การวิจัย (รอง) 
      การบริการวิชาการแก่สังคม (รอง)  การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
     การบริหารจัดการ(ในกรณีโครงการดังกลา่วไมส่อดคล้องกับพันธกิจ 1-4)  
3.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ 

3.1 แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ 
 3.1.1 ความสอดคล้องกับเป้าหมายรวมของยุทธศาสตร์ชาติ 
   ประเทศชาติมีความมั่นคง ประชาชนมีความสุข 
   มีการยกระดับศักยภาพในหลากหลายมิตเิพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง 
   มีการพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ 
   มีการสรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
   มีการสรา้งการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   มีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม 
 3.1.2 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องโดยตรง (เลือกได้เพียง 1 ด้าน) 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพมนุษย์   
   เป้าหมาย........3.1.1.....ประเด็น......3..2.4.....ประเด็นการด าเนินการที่ส าคัญ............. 
 3.1.3 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องในระดับรอง (เลือกได้มากกว่า 1 ด้าน) 
   ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนษุย์   
   เป้าหมาย.......3.1.1......ประเด็น......3.2.3.3.....ประเด็นการด าเนินการที่ส าคญั............. 

3.2 แผนระดับที่ 2  
 3.2.1 แผนการปฏิรูประดับประเทศ 11 ด้าน 
   5) แผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ เปา้หมายรวม.................................................................................. 
    เรื่องและประเด็นการปฏริูป..อุตสาหกรรมทางการศึกษา..เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์...1... 
    ขั้นตอนการด าเนินงาน...............2................เป้าหมาย.................1................ขั้นตอน..........1.2.2.3........................ 
 3.2.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
   เป้าหมายรวม.............1.................... 
   ยุทธศาสตร์ที่.........1........เป้าหมาย..........1.1.3............แนวทางการพัฒนา........1.2.2............ 
 3.2.3 แผนความมั่นคงแห่งชาติ 
   แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ.............. เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์.....................กลยทุธ์..................... 

3.3 แผนระดับที่ 3 (หากระบุได้)  
    ตามมติ ครม.วันท่ี 4 ธันวาคม 2560 .................................................................. 

    3.4 ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 
   นโยบายการศึกษาและเรียนรู้ การท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 
    3.5 นโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) 
   นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ  
   แผนกลยุทธ์ดา้นการผลติบัณฑติ  กลยุทธ์ที่......2..... (หลัก) 



    3.6 นโยบายการบริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร (พ.ศ.2561-2565) โดย ศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา เงารังษี 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบณัฑิตให้มีคณุภาพ และสอดคล้องกบัความต้องการของประเทศเพื่อสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขัน กลยุทธ์ที่.......1.4.....แนวทางการขบัเคลื่อนที่.........1.4.1.............ตัวช้ีวดัที่.............. 

    3.7 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน  
 นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 1 กลยุทธ์ที ่4 มาตรการที ่2 

3.8 อัตลักษณ์นสิิต 5 ก** (บังคับกรอก ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 กรณีที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์บัณฑิต) 
        มี 

ประเภทอัตลักษณ ์ ตัวชี้วัด 
☑ เก่งงาน ☑ ความสามารถในการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพอย่างสร้างสรรค์ 

☑ มีความรับผดิชอบ กล้าหาญ เสียสละ อดทน ขยันหมั่นเพียร มุ่งมั่นสู่ความส าเร็จ 
☑ มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสารสนเทศได้เป็นอย่างดี 
☑ มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

☑  เก่งคน ☑ มีมนุษยสัมพันธ์ทั้งการพูด และการวางตัว 
☑ มีจิตสาธารณะ 
☑ มีความสามารถท างานท่ีเป็นทีม 
☑ มีความเข้าใจตนเองและผู้อื่น 

☑  เก่งคิด ☑ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค ์
☑ ใฝ่เรียนรู ้
☑ ทัศนคติเชิงบวก 
 ผลงานนวัตกรรม 

☑ เก่งครองชีวิต ☑ มีพฤติกรรมที่ดีในการเรียน 
☑ มีพฤติกรรมที่ดีในการใช้ชีวิต (ปลอดอบายมุข) 

☑ เก่งพิชิตปัญหา ☑ มีความสามารถในการแก้ปัญหาส่วนตัว 
☑ มีความสามารถในการแก้ปัญหาการงาน 

 

3.9 คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ  
           มี              

ด้าน ตัวชี้วัด 
☑ ด้านคณุธรรม จริยธรรม ☑ มีความซื่อสัตยส์ุจริต 

☑ มีระเบียบวินัย 
☑ ตรงต่อเวลา 
☑ มีความเสียสละและเห็นต่อประโยชน์ส่วนรวม 
☑ มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
☑ เคารพกฎเกณฑ์ ระเบียบขององค์กร/หน่วยงาน 
☑ มีความอดทนต่อสภาวะแวดลอ้ม 
☑ มีความขยันหมั่นเพียรในการเรียน 

☑  ด้านความรู ้  มีความรู้ในหลักวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงกับหน้าที่การงาน 
 มีความเข้าใจขั้นตอนและวิธีการในการปฏิบตัิงานในหน้าท่ี 
 มีความรู้ในระดับท่ีสามารถปฏิบัติงานให้บรรลุเปา้หมายอย่างมปีระสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
 มีความสามารถน าความรูม้าประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานอย่างสร้างสรรค์ 
 เป็นผู้แสวงหาความรู้เพิม่เตมิอย่างต่อเนื่อง 

หน้าที่ 465 



ด้าน ตัวชี้วัด 
 มีความเช่ียวชาญในสาขาวิชาชีพ 

☑ ด้านทักษะทางปัญญา  มีความสามารถในการรวบรวมข้อมูล แนวคิด และประเมินข้อมลูต่างๆ ได้ 
 มีความสามารถในการวเิคราะห์และแกไ้ขปัญหาในการปฏิบตัิงาน 
 กล้าแสดงความคิดเห็นอย่างเหมาะสม 
 มีความคิดริเริม่สร้างสรรคส์ิ่งใหม่ๆ  
 มีการวางแผนและสามารถปฏบิัติงานไดส้ าเร็จตามก าหนดเวลา 
 มีความสามารถน าเสนอข้อมลูและแนวคิดเพื่อใช้ในการตัดสินใจ 
 มีความมุ่งมั่นท างานให้ประสบความส าเร็จตามเปา้หมาย 
 มีความสามารถในการแก้ปญัหาส่วนตัว 
 มีทัศนคติเชิงบวกต่องานท่ีท า 

☑ ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

 มีความสามารถปรับตัวให้เข้ากับเพื่อนร่วมงาน 
 มีความสามารถในการติดต่อสือ่สารระหว่างบุคคล 
 มีความสามารถในการท างานเป็นทีม 
 มีความรับผิดชอบในงานท่ีได้รบัมอบหมาย 
 มีความสามารถในการแสดงภาวะความเป็นผู้น าในการท างาน 
 ยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ื่น 
 มีความสามารถในการประเมนิการท างานและปรับปรุงงานของตนเอง 
 มีความเข้าใจตนเองและผู้อื่น 

☑ด้านทักษะการวเิคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 มีทักษะในการวิเคราะห์และจดัการข้อมลูเชิงตัวเลข 
☑ มีความสามารถในการสื่อสารการใช้ภาษาไทย 
 มีความสามารถในการสื่อสารการใช้ภาษาอังกฤษ 
 มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศในการปฏิบัติงาน 

 

     3.10 บริการวิชาการ  
         ไม่ม ี

3.11 การบูรณาการพันธกิจกับการเรียนการสอน  
  ด้านการวิจัย จ านวน 1 รายวิชา 218398 ระเบียบวิธีวิจัย 
  ด้านบริการวิชาการ 
4.  ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 4.1 ลักษณะการด าเนินงาน   โครงการ     การด าเนินงาน 

4.2 ภายใต้แผนงาน............................................................................................................................................. 
4.3 ลักษณะโครงการ     โครงการที่ใช้งบประมาณ   โครงการทีไ่ม่ใช้งบประมาณ 
4.4 วิธีการด าเนินงาน   ด าเนนิการเอง     จัดจ้าง 
4.5 รหัส GFMIS ของโครงการ(ถ้ามี) – ไมม่ี - 

5.  ผู้รับผิดชอบ  
5.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาพม่าศึกษา ภาควิชาภาษาตะวนัออก คณะมนุษยศาสตร ์
5.2 ผู้รับผิดชอบ    อาจารย์กฤษณะ  โชติสุทธ์ิ   โทร 2276 
5.3 ผู้ประสานงาน  นางสิรินภา  โอภาสพงศ์พิพัฒน์  โทร 2286 
5.4 ผู้รายงานผล อาจารย์กฤษณะ  โชติสุทธ์ิ   โทร 2276 

 6. หลักการและเหตุผล 
 ท่ามกลางยุคโลกาภิวัตน์ที่ได้เช่ือมกระชับเวลาและสถานที่จนเกิดการไหลของทุนในรูปแบบต่างๆ ข้ามเส้นเขตแดนอย่างมากมาย 
นับตั้งแต่ประเทศพม่ามีการชะลอตัวด้านเศรษฐกิจนับตั้งแต่ปิดประเทศ ส่งผลให้ชาวพม่าไม่มีพื้นที่ทางด้านเศรษฐกิจที่เพียงพอต่อการ
ด าเนินชีวิตจนมีชาวพม่าจ านวนมากอพยพข้ามเส้นเขตแดน ประกอบกับการเติบโตของเศรษฐกิจไทยจนภาคอุตสาหกรรมของไทยมีความ



ต้องการแรงงานอย่างมากสอดรับกับความต้องการของชาวพม่าที่ข้ามเส้นเขตแดนเข้ามา อีกทั้งนโยบายของรัฐไทยมีช่องว่างให้ชาวพม่า
สามารถเข้ามาเป็นแรงงาน ปัจจัยเหล่านี้ได้ก่อให้เกิดลักษณะของแรงงานเมียนมาจ านวนมากใช้เป็นพื้นที่ในการด ารงชีวิต 
 ในประเทศไทยมีจ านวนของแรงงานเมียนมาทั้งที่ถูกกฎหมายและผิดกฎหมายมากกว่าสองล้านคน แรงงานเหล่านี้ได้ขับเคลื่อน
เศรษฐกิจของไทยเป็นอย่างมาก อาทิเช่น การเข้าไปท างานในส่วนงานท่ีคนไทยไม่พึงที่จะท า ได้แก่งานสกปรก งานอันตราย และงานไม่มี
เกียรติ รวมทั้งงานท่ีอาศัยความอดทนและความประณีตของงานจนเครื่องจักรไม่สามารถเข้ามาทดแทนได้ อย่างไรก็ดี แรงงานพม่าไม่ได้
น าพาเพียงพละก าลังเพื่อประกอบอาชีพแรงงาน แต่แรงงานพม่าเหล่านี้ยังมีการน าพาประเพณี วัฒนธรรม และความเช่ือเข้ามาผลิตซ้ า 
ส่งผ่าน และไหลเวียนภายในประเทศไทย จนเกิดพื้นที่สังคมข้ามพรมแดน ทางกายภาพและมีลักษณะของชายแดนทางวัฒนธรรมเข้ามา
ด ารงอยู่ภายในประเทศไทย ประกอบกับสาขาวิชาพม่าศึกษา มีเป้าประสงค์ในการผลิตนิสิตที่มีความรอบรู้ทั้งทางด้านภาษา เศรษฐกิจ 
สังคม และวัฒนธรรมพม่า อีกทั้งนิสิตสาขาวิชาพม่าศึกษายังมีความต้องการเสริมศักยภาพด้วยการเข้าไปสัมผัสการด ารงอยู่ของชาวพม่า
ในระนาบของชีวิตประจ าวัน สาขาวิชาพม่าศึกษาจึงเห็นว่า โครงการค้นคนชายแดน เป็นโครงการที่สามารถพัฒนานิสิตเพื่อสร้างองค์
ความรู้ที่เกี่ยวเนื่องกับชีวิตแรงงานพม่าในประเทศไทยจากประสบการณ์ตรง รวมทั้งการเข้าไปสร้างการตระหนักรู้และลดช่องว่างของ
ความแตกต่างทางด้านภาษา ประเพณี วัฒนธรรม และความเช่ือระหว่างชาวไทยและชาวพม่าบนพื้นที่ชายแดนทางวัฒนธรรม  เพื่อให้
นิสิตสามารถน าเอาองค์ความรู้ที่กล่าวมาข้างต้นเป็นเครื่องมือในการประกอบวิชาชีพในอนาคต  และสร้างการตระหนักรู้ถึงการด ารงอยู่
ของความหลากหลายทั้งด้านภาษา และวัฒนธรรมบนประเทศไทย 
7. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้นิสิตมีความสามารถในการสร้างและประยุกต์ใช้องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับภาษา สังคม วัฒนธรรมพม่า ท้ังในช้ันเรียนและ
พื้นที่จริง 
 2. เพื่อให้นิสิตมีประสบการณ์ในการท าวิจัยเชิงพื้นที่ 
8.  เป้าหมายของโครงการ 
       8.1 เป้าหมายการด าเนินงาน 
เชิงผลผลิต(Output) 1. นิสิตสามารถใช้ความรู้ทางดา้นภาษาและวัฒนธรรมพม่าได้ท้ังในช้ันเรียนและสังคม 
เชิงผลลัพธ์(Outcome) 1. นิสิตสามารถท าวิจัยเชิงพื้นที่ได ้

 

     8.2. กลุม่เป้าหมาย 
เป้าหมาย จ านวน หน่วยนับ 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 11 คน 
บุคลากรสายวิชาการ 1 คน 
นิสิต 10 คน 

 

 8.3 กิจกรรม/เนื้อหาท่ี/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนินการ (รายกิจกรรม) 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (บาท) 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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. จัดประชมุมอบหมายการด าเนนิงาน 

                          

ขั้นด าเนินการ (D) 
1. ขออนุมตัิด าเนินโครงการ 
2. ด าเนนิโครงการ 

 
 

20,200 
  

 
 

20,200 
         

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. สรุปผลการด าเนินโครงการ และ
จัดท ารายงานส่งผลประเมนิตอ่คณะฯ 

             

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)  
1. น าผลการประเมนิมาพัฒนา แก้ไข
ปัญหา และน าไปปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานในครั้งตอ่ๆไป 

             

รวม  20,200 20,200    
  



9. งบประมาณด าเนินการ  
    9.1 แหล่งงบประมาณ 
 งบประมาณรายได้คณะ จ านวน  20,200 บาท   

กองทุนกิจการนิสิต แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานจัดการศึกษาสาขามนุษยศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาพม่าศึกษา 
ภาควิชาภาษาตะวันออก หมวดเงินอุดหนุน  โครงการกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต โครงการส่งเสริมด้านวิชาการและทักษะชีวิต โครงการค้นคน
ชายแดน (NU-มน-07-125) 
    9.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 

1. ค่าเบี้ยเลี้ยงอาจารย์          700 บาท 
2. ค่าที่พักอาจารย์และนิสิต (800 บาท x 6 ห้อง x 2 คืน)         9,600 บาท 
3. ค่าเช่าเหมารถพร้อมน้ ามันเช้ือเพลิง (3,300 บาท x 3 วัน)     9,900 บาท    

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                 20,200 บาท 
       หมายเหตุ  ขอถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ  

10. วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 
ล าดั
บ 

รายการ กิจกรรม 

10.1. วัน เวลา ในการจัดกิจกรรม เดือนธันวาคม 2561 
10.2 สถานท่ีจัดกิจกรรม จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดระนอง 

  

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

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมที่ 4 
 คุณภาพ - นิสิตมีความรู้ความเข้าใจในการสร้างและประยุกต์ใช้องค์ความรู้ที่

เกี่ยวขอ้งกับชาวพม่าทั้งในชั้นเรียนและพื้นที่จริงมากขึ้นในระดับดี (3.51) 
- ความพึงพอใจของผู้เข้ารว่มโครงการอยู่ในระดับดี (3.51) 
- นิสิตมีประสบการณ์ในการท าวิจัยเชิงพื้นที่ มากขึ้นในระดับดี (3.51) 

   

 

12. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.................         สมศ.   ตัวช้ีวัดที่.................         
 สกอ.    ตัวช้ีวัดที่......3.......         สงป.   ตัวช้ีวัดที่................. 

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. นิสิตมีความรู้ความสามารถในการสร้างและประยุกต์ใช้องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับชาวพม่าทั้งในช้ันเรียนและพื้นท่ีจริง 
2. นิสิตมีความรู้ความเข้าใจในการวิจัยเชิงพื้นที ่

14. แผนการน าไปใช้ประโยชน ์ 
     1. นิสิตสามารถน าเอาความรูท้ี่พบเจอบนพ้ืนท่ีสนามวิจัยมาประยุกต์ใช้ในการเรยีนรายวิชา 218398 ระเบียบวิธีวิจัย 
  



โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
สาขาวิชาภาษาพม่า ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนษุยศาสตร์ 

 
1. รหัสโครงการ  NU-มน-07-126   ชื่อโครงการ (ระดับ 2)  โครงการส่งเสริมด้านวิชาการและทักษะชีวิต 

ชื่อโครงการ (ระดับ 3)  โครงการสัมมนาหลังปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
2.  ความสอดคล้องกับพันธกิจ 
      การผลิตบณัฑติ (หลัก)        การวิจัย 
     การบริการวิชาการแก่สังคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
     การบริหารจัดการ(ในกรณีโครงการดังกลา่วไมส่อดคล้องกับพันธกิจ 1-4)  
3.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ 

3.1 แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ 
 3.1.1 ความสอดคล้องกับเป้าหมายรวมของยุทธศาสตร์ชาติ 
   ประเทศชาติมีความมั่นคง ประชาชนมีความสุข 
   มีการยกระดับศักยภาพในหลากหลายมิตเิพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง 
   มีการพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ 
   มีการสรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
   มีการสรา้งการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   มีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม 
 3.1.2 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องโดยตรง (เลือกได้เพียง 1 ด้าน) 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพมนุษย์   
   เป้าหมาย.......3.1.....ประเด็น......3.2.2.....ประเด็นการด าเนินการที่ส าคัญ............. 
 3.1.3 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องในระดับรอง (เลือกได้มากกว่า 1 ด้าน) 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนษุย์   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
 

3.2 แผนระดับที่ 2  
 3.2.1 แผนการปฏิรูประดับประเทศ 11 ด้าน 
   5) แผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ เปา้หมายรวม.................................................................................. 
    เรื่องและประเด็นการปฏริูป..อุตสาหกรรมการศึกษา..เป้าหมายหรอืผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธ์ิ....1/2..... 
    ขั้นตอนการด าเนินงาน.....................1..............เป้าหมาย................1.1.1.................ขัน้ตอน.................................. 
 3.2.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 



   เป้าหมายรวม..............1................... 
   ยุทธศาสตร์ที่.......1..........เป้าหมาย..........1.1.2............แนวทางการพัฒนา........1.2.2........... 
  

 3.2.3 แผนความมั่นคงแห่งชาติ 
   แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ.............. เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์.....................กลยทุธ์..................... 

3.3 แผนระดับที่ 3 (หากระบุได้)  
    ตามมติ ครม.วันท่ี 4 ธันวาคม 2560 .................................................................. 

    3.4 ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 
   นโยบายการศึกษาและเรียนรู้ การท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 
    3.5 นโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) 
   นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ  
   แผนกลยุทธ์ดา้นการผลติบัณฑติ  กลยุทธ์ที่......3..... (หลัก) 
    3.6 นโยบายการบริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร (พ.ศ.2561-2565) โดย ศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา เงารังษี 

   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบณัฑิตใหม้ีคุณภาพ และสอดคล้องกับความต้องการของประเทศเพื่อสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขัน กลยุทธ์ที่......1.4......แนวทางการขบัเคลื่อนที่.........1.4.1.............ตัวช้ีวดัที่.............. 

    3.7 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน  
 นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 1 กลยุทธ์ที ่4 มาตรการที ่2 

3.8 อัตลักษณ์นสิิต 5 ก** (บังคับกรอก ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 กรณีที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์บัณฑิต) 
         มี 

ประเภทอัตลักษณ ์ ตัวชี้วัด 

☑ เก่งงาน ☑  ความสามารถในการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพอย่างสร้างสรรค์ 
☑  มีความรับผิดชอบ กล้าหาญ เสียสละ อดทน ขยันหมั่นเพียร มุง่มั่นสู่ความส าเร็จ 
⬜  มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสารสนเทศได้เป็นอย่างด ี
⬜  มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

☑ เก่งคน ☑  มีมนุษยสมัพันธ์ทั้งการพูด และการวางตัว 
⬜  มีจิตสาธารณะ 
☑  มีความสามารถท างานท่ีเป็นทีม 
☑  มีความเข้าใจตนเองและผู้อื่น 

☑  เก่งคิด ☑  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค ์
☑  ใฝ่เรียนรู ้
☑  ทัศนคติเชิงบวก 
⬜  ผลงานนวัตกรรม 

☑ เก่งครองชีวิต ☑  มีพฤติกรรมที่ดีในการเรียน 
☑  มีพฤติกรรมที่ดีในการใช้ชีวิต (ปลอดอบายมุข) 

☑ เก่งพิชิตปัญหา ☑  มีความสามารถในการแก้ปัญหาส่วนตัว 
☑  มีความสามารถในการแก้ปัญหาการงาน 

 
 



3.9 คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ  
  มี              

ด้าน ตัวชี้วัด 
 ด้านคุณธรรม จริยธรรม  มีความซื่อสตัย์สจุริต 

 มีระเบยีบวินัย 
 ตรงต่อเวลา 
 มีความเสยีสละและเห็นต่อประโยชน์ส่วนรวม 
 มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
 เคารพกฎเกณฑ์ ระเบียบขององค์กร /หน่วยงาน  
 มีความอดทนต่อสภาวะแวดลอ้ม 
 มีความขยันหมั่นเพียรในการเรียน 

 ด้านความรู ้  มีความรู้ในหลักวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงกับหน้าที่การงาน 
 มีความเข้าใจขั้นตอนและวิธีการในการปฏิบตัิงานในหน้าท่ี 
 มีความรู้ในระดับท่ีสามารถปฏิบัติงานให้บรรลุเปา้หมายอย่างมปีระสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
 มีความสามารถน าความรูม้าประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานอย่างสร้างสรรค์ 
 เป็นผู้แสวงหาความรู้เพิม่เตมิอย่างต่อเนื่อง 
 มีความเช่ียวชาญในสาขาวิชาชีพ 

 ด้านทักษะทางปัญญา  มีความสามารถในการรวบรวมข้อมูล แนวคิด และประเมินข้อมลูต่างๆ ได้ 

☑ มีความสามารถในการวิเคราะห์และแกไ้ขปัญหาในการปฏิบตัิงาน 
 กล้าแสดงความคิดเห็นอย่างเหมาะสม 
 มีความคิดริเริม่สร้างสรรคส์ิ่งใหม่ๆ  
 มีการวางแผนและสามารถปฏบิัติงานไดส้ าเร็จตามก าหนดเวลา 
 มีความสามารถน าเสนอข้อมลูและแนวคิดเพื่อใช้ในการตัดสินใจ 
 มีความมุ่งมั่นท างานให้ประสบความส าเร็จตามเปา้หมาย 
 มีความสามารถในการแก้ปญัหาส่วนตัว 
 มีทัศนคติเชิงบวกต่องานท่ีท า 

 ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผดิชอบ 

 มีความสามารถปรับตัวให้เข้ากับเพื่อนร่วมงาน 
 มีความสามารถในการติดต่อสือ่สารระหว่างบุคคล 
 มีความสามารถในการท างานเป็นทีม 
 มีความรับผิดชอบในงานท่ีได้รบัมอบหมาย 
 มีความสามารถในการแสดงภาวะความเป็นผู้น าในการท างาน 
 ยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ื่น 
 มีความสามารถในการประเมนิการท างานและปรับปรุงงานของตนเอง 
 มีความเข้าใจตนเองและผู้อื่น 

 ด้านทักษะการวเิคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 มีทักษะในการวิเคราะห์และจดัการข้อมลูเชิงตัวเลข 
 มีความสามารถในการสื่อสารการใช้ภาษาไทย 
 มีความสามารถในการสื่อสารการใช้ภาษาอังกฤษ 
 มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศในการปฏิบัติงาน 

 

     3.10 บริการวิชาการ  
         ไม่ม ี
4.  ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 4.1 ลักษณะการด าเนินงาน   โครงการ     การด าเนินงาน 



4.2 ภายใต้แผนงาน............................................................................................................................................. 
4.3 ลักษณะโครงการ     โครงการที่ใช้งบประมาณ   โครงการทีไ่ม่ใช้งบประมาณ 
4.4 วิธีการด าเนินงาน    ด าเนนิการเอง    จัดจ้าง 
4.5 รหัส GFMIS ของโครงการ(ถ้ามี) – ไมม่ี - 

5.  ผู้รับผิดชอบ  
     5.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ  หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาพม่าศึกษา ภาควิชาภาษาตะวนัออก คณะมนุษยศาสตร ์

5.2 ผู้รับผิดชอบ     นายวิจิตร คริเสถียร      โทร. 2248 
   Mr.Hsoung Oo   โทร. 2248 
5.3 ผู้ประสานงาน   นางสิรินภา   โอภาสพงศ์พิพัฒน์     โทร 2286 
5.4 ผู้รายงานผล  นายวิจิตร คริเสถียร   โทร. 2248 

 6. หลักการและเหตุผล 
รายวิชาสหกิจศึกษา ถือเป็นรายวิชาบังคับของหลักสูตรพม่าศึกษา  นิสิตชั้นปีท่ี 4 ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาสหกิจศึกษาจะต้องออก

ฝึกปฏิบัติสหกิจศึกษาเป็นระยะเวลา 16 สัปดาห์ หลังจากนิสิตฝึกปฏิบัติสหกิจเสร็จสิ้น นิสิตจะต้องกลับมาน าเสนอผลการฝึกปฏิบัติ            
สหกิจท่ีคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร สาขาวิชาพม่าศึกษาเล็งเห็นว่า การน าเสนอผลการฝึกปฏิบัติสหกิจดังกล่าวนั้น นอกจาก
เป็นการน าเสนอผลการปฏิบัติสหกิจศึกษาแล้ว ยังเป็นแนวทางในการเตรียมฝึกปฏิบัติสหกิจและเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การฝึก
ปฏิบัติสหกิจศึกษาระหว่างนิสิตในสาขาวิชา รวมทั้งยังเปิดโอกาสให้หน่วยงานภายนอกประชาสัมพันธ์การท า งานและการรับสมัครงาน
นิสิตในสาขาวิชาได้อีกด้วย จึงได้จัดท าโครงการสัมมนาหลังฝึกปฏิบัติสหกิจศึกษาขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 
7. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้นิสิตชั้นปีที่ 4 ได้น าเสนอผลการฝึกปฏบิัติสหกิจศึกษา 
2. เพื่อให้นิสิตชั้นปี 1-3 ของสาขาวิชาได้ทราบถึงประสบการณ์การฝกึปฏิบัติสหกิจศึกษาและแนวทางในการเตรียมฝึกปฏิบตั ิ
3. เพื่อเปิดโอกาสให้หน่วยงานภายนอกประชาสมัพันธ์การท างานและการรับสมัครงานให้นสิิตในสาขาวิชา 

8.  เป้าหมายของโครงการ 
    8.1 เป้าหมายการด าเนินงาน 
เชิงผลผลิต(Output) 1. นิสิตมีความรู้เกี่ยวกับการฝึกงานแบบสหกิจศึกษา 
เชิงผลลัพธ์(Outcome) 1. นิสิตสามารถน าความรู้ทีไ่ด้รับมาเป็นแนวทางในการเลือกสถานประกอบการในการเตรียมฝึก

ปฏิบัติงาน 
 

     8.2. กลุม่เป้าหมาย  
เป้าหมาย จ านวน หน่วยนับ 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 100 คน 
บุคลากรสายวิชาการ  6 คน 
นิสิต 90 คน 
ผู้แทนจากหน่วยงานภายนอก 4 คน 

 

8.3 กิจกรรม/เนื้อหาท่ี/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนินการ (รายกิจกรรม) 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (บาท) 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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. จัดประชมุมอบหมายการด าเนนิงาน 

                          

ขั้นด าเนินการ (D) 
1. ขออนุมตัิด าเนินโครงการ 
2. ด าเนนิโครงการ 

 
 

3,000 
  

 
 
 

   
 
 

3,000 
 

 
 
 

 
 

 
  

ขั้นสรุปและประเมินผล (C)              
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กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (บาท) 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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. สรุปผลการด าเนินโครงการ และ
จัดท ารายงานส่งผลประเมนิตอ่คณะฯ 
ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)  
1. น าผลการประเมนิมาพัฒนา แก้ไข
ปัญหา และน าไปปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานในครั้งตอ่ๆไป 

             

รวม  3,000 - - 3,000 - 
 

9. งบประมาณด าเนินการ  
    9.1 แหล่งงบประมาณ 
        งบประมาณรายได้คณะ จ านวน 3,000 บาท  
กองทุนกิจการนิสิต แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานจัดการศึกษาสาขามนุษยศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพม่าศึกษา 
ภาควิชาภาษาตะวันออก หมวดเงินอุดหนุน โครงการกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต โครงการส่งเสริมด้านวิชาการและทักษะชีวิต โครงการสัมมนา
หลังสหกิจศึกษา/ฝึกงาน (NU-มน-07-126) 
    9.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 

1. อาหารว่างและเครื่องดื่ม                 3,000    บาท       
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น                 3,000    บาท 

10. วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 
ล าดั
บ 

รายการ กิจกรรม 

10.1. วัน เวลา ในการจัดกิจกรรม เดือนเมษายน 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น. 
10.2 สถานท่ีจัดกิจกรรม ณ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลยันเรศวร 

 

11. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPIs) 

ประเภท 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ (KPI) 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมที่ 4 
 ปริมาณ - มีจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่ต่ ากว่า 80 ราย 

- นิสิตที่ฝึกงานได้น าเสนอผลงานอย่างน้อยร้อยละ 80 
- ผู้เข้าร่วมโครงการไดร้ับทราบแหล่งรับสมัครงาน 

   

 คุณภาพ - ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้เรื่องแนวทางการฝึกปฏิบตัิสห
กิจไม่ต่ ากว่าร้อยละ 75 

   

 

12. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.................         สมศ.   ตัวช้ีวัดที่.................         
 สกอ.    ตัวช้ีวัดที่ 3.2, 5.1         สงป.   ตัวช้ีวัดที่................. 

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. นิสิตได้น าเสนอผลการฝึกปฏิบตัิสหกิจศึกษา 
2. นิสิตรุ่นน้องไดร้ับทราบขั้นตอนและรายละเอียดของการฝึกปฏิบตัสิหกิจศึกษา   
3. นิสิตได้รับทราบข่าวการรับสมคัรงานและไดส้ัมภาษณ์งาน 
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โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
สาขาวิชาภาษาพม่า ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนษุยศาสตร์ 

 
1. รหัสโครงการ  NU-มน-07-127   ชื่อโครงการ (ระดับ 2)  โครงการส่งเสริมด้านวิชาการและทักษะชีวิต 

ชื่อโครงการ (ระดับ 3)  โครงการเตรียมความพร้อมส าหรับนิสิตช้ันปีท่ี 1  
      หลักสูตรสาขาวิชาพม่าศึกษา 

2.  ความสอดคล้องกับพันธกิจ 
      การผลิตบณัฑติ (หลัก)        การวิจัย 
     การบริการวิชาการแก่สังคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
     การบริหารจัดการ(ในกรณีโครงการดังกลา่วไมส่อดคล้องกับพันธกิจ 1-4)  
3.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ 

3.1 แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ 
 3.1.1 ความสอดคล้องกับเป้าหมายรวมของยุทธศาสตร์ชาติ 
   ประเทศชาติมีความมั่นคง ประชาชนมีความสุข 
   มีการยกระดับศักยภาพในหลากหลายมิตเิพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง 
   มีการพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ 
   มีการสรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
   มีการสรา้งการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   มีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม 
 3.1.2 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องโดยตรง (เลือกได้เพียง 1 ด้าน) 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพมนุษย์   
   เป้าหมาย.......3.1.....ประเด็น......3.2.2.....ประเด็นการด าเนินการที่ส าคัญ............. 
 3.1.3 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องในระดับรอง (เลือกได้มากกว่า 1 ด้าน) 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนษุย์   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 

3.2 แผนระดับที่ 2  
 3.2.1 แผนการปฏิรูประดับประเทศ 11 ด้าน 
   5) แผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ เปา้หมายรวม.................................................................................. 
    เรื่องและประเด็นการปฏริูป..อุตสาหกรรมการศึกษา..เป้าหมายหรอืผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธ์ิ....1/2..... 
    ขั้นตอนการด าเนินงาน.....................1..............เป้าหมาย................1.1.1.................ขัน้ตอน.................................. 
 3.2.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 



   เป้าหมายรวม..............1................... 
   ยุทธศาสตร์ที่.......1..........เป้าหมาย..........1.1.2............แนวทางการพัฒนา........1.2.2........... 
  

 3.2.3 แผนความมั่นคงแห่งชาติ 
   แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ.............. เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์.....................กลยทุธ์..................... 

3.3 แผนระดับที่ 3 (หากระบุได้)  
    ตามมติ ครม.วันท่ี 4 ธันวาคม 2560 .................................................................. 

    3.4 ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 
   นโยบายการศึกษาและเรียนรู้ การท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 
 3.5 นโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) 
   นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ  
   แผนกลยุทธ์ดา้นการผลติบัณฑติ  กลยุทธ์ที่......3..... (หลัก) 
       3.6 นโยบายการบริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร (พ.ศ.2561-2565) โดย ศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา เงารังษี 

   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบณัฑิตใหม้ีคุณภาพ และสอดคล้องกับความต้องการของประเทศเพื่อสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขัน กลยุทธ์ที่......1.4......แนวทางการขบัเคลื่อนที่.........1.4.1.............ตัวช้ีวดัที่.............. 
3.7 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน  
 นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 1 กลยุทธ์ที ่4 มาตรการที ่1 
3.8 อัตลักษณ์นสิิต 5 ก** (บังคับกรอก ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 กรณีที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์บัณฑิต) 

         มี 
ประเภทอัตลักษณ ์ ตัวชี้วัด 
☑ เก่งงาน ☑ ความสามารถในการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพอย่างสร้างสรรค์ 

☑ มีความรับผดิชอบ กล้าหาญ เสียสละ อดทน ขยันหมั่นเพียร มุ่งมั่นสู่ความส าเร็จ 
☑ มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสารสนเทศได้เป็นอย่างดี 
☑ มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

☑ เก่งคน ☑ มีมนุษยสัมพันธ์ทั้งการพูด และการวางตัว 
☑ มีจิตสาธารณะ 
☑ มีความสามารถท างานท่ีเป็นทีม 
☑ มีความเข้าใจตนเองและผู้อื่น 

☑ เก่งคิด ☑ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค ์
☑ ใฝ่เรียนรู ้
☑ ทัศนคติเชิงบวก 
 ผลงานนวัตกรรม 

☑ เก่งครองชีวิต ☑ มีพฤติกรรมที่ดีในการเรียน 
☑ มีพฤติกรรมที่ดีในการใช้ชีวิต (ปลอดอบายมุข) 

☑ เก่งพิชิตปัญหา ☑ มีความสามารถในการแก้ปัญหาส่วนตัว 
☑ มีความสามารถในการแก้ปัญหาการงาน 

 

3.9 คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ  
  มี              

ด้าน ตัวชี้วัด 
☑ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ☑ มีความซื่อสัตยส์ุจริต 

หน้าที่ 473 



ด้าน ตัวชี้วัด 
☑ มีระเบียบวินัย 
☑ ตรงต่อเวลา 
☑ มีความเสียสละและเห็นต่อประโยชน์ส่วนรวม 
☑ มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
☑ เคารพกฎเกณฑ์ ระเบียบขององค์กร/หน่วยงาน 
☑ มีความอดทนต่อสภาวะแวดลอ้ม 
☑ มีความขยันหมั่นเพียรในการเรียน 

☑ ด้านความรู ้  มีความรู้ในหลักวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงกับหน้าที่การงาน 
 มีความเข้าใจขั้นตอนและวิธีการในการปฏิบตัิงานในหน้าท่ี 
 มีความรู้ในระดับท่ีสามารถปฏิบัติงานให้บรรลุเปา้หมายอย่างมปีระสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
 มีความสามารถน าความรูม้าประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานอย่างสร้างสรรค์ 
 เป็นผู้แสวงหาความรู้เพิม่เตมิอย่างต่อเนื่อง 
 มีความเช่ียวชาญในสาขาวิชาชีพ 

☑ ด้านทักษะทางปัญญา ☑มีความสามารถในการรวบรวมข้อมูล แนวคิด และประเมินข้อมลูต่างๆ ได้ 
 มีความสามารถในการวเิคราะห์และแกไ้ขปัญหาในการปฏิบตัิงาน 
☑ กล้าแสดงความคดิเห็นอย่างเหมาะสม 
☑ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ  
☑ มีการวางแผนและสามารถปฏบิัติงานไดส้ าเร็จตามก าหนดเวลา 
 มีความสามารถน าเสนอข้อมลูและแนวคิดเพื่อใช้ในการตัดสินใจ 
☑ มีความมุ่งมั่นท างานให้ประสบความส าเร็จตามเปา้หมาย 
 มีความสามารถในการแก้ปญัหาส่วนตัว 
☑ มีทัศนคติเชิงบวกต่องานท่ีท า 

☑ ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

 มีความสามารถปรับตัวให้เข้ากับเพื่อนร่วมงาน 
 มีความสามารถในการติดต่อสือ่สารระหว่างบุคคล 
 มีความสามารถในการท างานเป็นทีม 
 มีความรับผิดชอบในงานท่ีได้รบัมอบหมาย 
 มีความสามารถในการแสดงภาวะความเป็นผู้น าในการท างาน 
 ยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ื่น 
 มีความสามารถในการประเมนิการท างานและปรับปรุงงานของตนเอง 
 มีความเข้าใจตนเองและผู้อื่น 

☑ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 มีทักษะในการวิเคราะห์และจดัการข้อมลูเชิงตัวเลข 
☑ มีความสามารถในการสื่อสารการใช้ภาษาไทย 
 มีความสามารถในการสื่อสารการใช้ภาษาอังกฤษ 
 มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศในการปฏิบัติงาน 

 

     3.10 บริการวิชาการ  
         ไม่ม ี
4.  ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 4.1 ลักษณะการด าเนินงาน   โครงการ     การด าเนินงาน 

4.2 ภายใต้แผนงาน............................................................................................................................................. 
4.3 ลักษณะโครงการ     โครงการที่ใช้งบประมาณ   โครงการทีไ่ม่ใช้งบประมาณ 



4.4 วิธีการด าเนินงาน    ด าเนนิการเอง    จัดจ้าง 
4.5 รหัส GFMIS ของโครงการ(ถ้ามี) – ไมม่ี - 

5.  ผู้รับผิดชอบ  
5.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาพม่าศึกษา ภาควิชาภาษาตะวนัออก คณะมนุษยศาสตร ์

     5.2 ผู้รับผิดชอบ       อาจารย์สุนันทา  เทศสุข   โทร 2153  
      Ms. Sandar  Aye   โทร 2153  

5.3 ผู้ประสานงาน   นางสิรินภา  โอภาสพงศ์พิพัฒน์      โทร 2286 
5.4 ผู้รายงานผล อาจารยส์ุนันทา เทศสุข   โทร 2153 

 6. หลักการและเหตุผล 
 คณะมนุษยศาสตร์ มีภาระหน้าที่ในการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพโดยมุ่งเน้นในเรื่องของการศึกษาคือ ให้นิสิตมีคุณภาพทางด้าน
วิชาการ เป็นผู้มีความรอบรู้ และก้าวทันสภาวการณ์โลก มองการณ์ไกล สามารถวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาให้ลุล่วงไปด้วยดี รวมทั้งให้
การส่งเสริมและสนับสนุนนิสิตให้ได้รับประสบการณ์จริงจากการได้เข้าร่วมและ ท ากิจกรรมนิสิต ซึ่งถือได้ว่าเป็นการพัฒนานิสิตให้มีความ
เป็นบัณฑิตที่มีความสมบูรณ์แบบ เป็นผู้ที่ถึงพร้อมด้วยความรู้ทางด้านทักษะวิชาการ มีคุณธรรม จริยธรรม มีวุฒิภาวะทางร่างกาย จิตใจ 
สติปัญญา และท ากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ ต่อสังคม อีกทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมให้นิสิตเป็นผู้รอบรู้ในด้านการบริหารจัดการ และ
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์พร้อม และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคมต่อไป 

ดังนั้น หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพม่าศึกษา จึงได้จัดท าโครงการเตรียมความพร้อมส าหรับนิสิตช้ันปีที่ 1 สาขาวิชาภาษา
พม่า อันจะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ภาษาพม่าในข้ันสูงต่อไป 
7. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้ความรู้พื้นฐานด้านภาษาพม่าแก่นิสิตช้ันปีท่ี 1 (ที่ก าลังจะเข้าศึกษา) 
8.  เป้าหมายของโครงการ 
    8.1 เป้าหมายการด าเนินงาน 
เชิงผลผลิต(Output) 1. นิสิตมีความรู้พื้นฐานด้านภาษาพม่า 
เชิงผลลัพธ์(Outcome) 1. นิสิตสามารถน าความรู้มาใช้กับการเรยีนได ้

 

     8.2. กลุม่เป้าหมาย 
เป้าหมาย จ านวน หน่วยนับ 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 52 คน 
บุคลากรสายวิชาการ 2 คน 
นิสิต 50 คน 

 

8.3 กิจกรรม/เนื้อหาท่ี/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนินการ (รายกิจกรรม) 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (บาท) 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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. จัดประชมุมอบหมายการด าเนนิงาน 

                          

ขั้นด าเนินการ (D) 
1. ขออนุมตัิด าเนินโครงการ 
2. ด าเนนิโครงการ 

 
 

3,000 
  

 
 
 

    
 
 

3,000 

 
 
 

 
 

 
  

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. สรุปผลการด าเนินโครงการ และ
จัดท ารายงานส่งผลประเมนิตอ่คณะฯ 

             

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)               



กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (บาท) 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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. น าผลการประเมนิมาพัฒนา แก้ไข
ปัญหา และน าไปปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานในครั้งตอ่ๆไป 

รวม  3,000 - - 3,000 - 
 

9. งบประมาณด าเนินการ  
    9.1 แหล่งงบประมาณ 
 งบประมาณรายได้คณะ จ านวน  3,000  บาท   

กองทุนกิจการนิสิต แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานจัดการศึกษาสาขามนุษยศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพม่าศึกษา 
ภาควิชาภาษาตะวันออก หมวดเงินอุดหนุน โครงการกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต โครงการส่งเสริมด้านวิชาการและทักษะชีวิต โครงการเตรียมความ
พร้อมส าหรับนิสิตช้ันปีท่ี 1 (NU-มน-07-127) 
    9.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 

   1. ค่าอาหารอาหารกลางวัน                  3,000     บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น       3,000      บาท 

10. วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 
ล าดั
บ 

รายการ กิจกรรม 

10.1. วัน เวลา ในการจัดกิจกรรม เดือนพฤษภาคม  2562  เวลา 09.00 - 16.00 น.  (ระยะเวลา 2 วัน) 
10.2 สถานท่ีจัดกิจกรรม มหาวิทยาลยันเรศวร 

 

11. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPIs) 

ประเภท 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ (KPI) 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมที่ 4 
 ปริมาณ - จ านวนผู้ร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80    
 คุณภาพ - นิสิตไดร้ับความรู้พื้นฐานด้านภาษาพม่าเพิ่มมากขึ้นใน

ระดับดี (3.51) 
- นิสิตเข้าใจในเส้นทางอาชีพของหลักสตูรพม่าศึกษาและ

เกิดแรงจูงใจในการเรียนมากขึ้นในระดับด ี

- นิสิตสามารถน าความรู้มาปรับใช้ในการใช้ชีวิตใน
มหาวิทยาลยัเพิ่มขึ้น อยู่ในระดับด ี

   

 

12. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.................         สมศ.   ตัวช้ีวัดที่.................         
 สกอ.    ตัวช้ีวัดที่........3.........         สงป.   ตัวช้ีวัดที่................. 

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
     1. นิสิตมีความเข้าใจภาษาพมา่ขั้นพ้ืนฐาน อาทิ การผสมค า การใช้ประโยคง่ายๆ 
     2. นิสิตมีความเข้าใจในเส้นทางอาชีพของหลักสูตรพม่าศึกษาและมีแรงจูงใจในการเรียนมากขึ้น 
     3. นิสิตใหม่สามารถปรับตัวในการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยได้ 
  



โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
สาขาวิชาภาษาพม่า ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนษุยศาสตร์ 

 
1. รหัสโครงการ  NU-มน-07-128   ชื่อโครงการ (ระดับ 2)  โครงการบริการวิชาการ 

ชื่อโครงการ (ระดับ 3)  โครงการเผยแพร่ข้อมูลความรู้สู่สังคม แผ่นพับภาษาพม่า-ไทย 
2.  ความสอดคล้องกับพันธกิจ 
      การผลิตบณัฑติ         การวิจัย 
      การบริการวิชาการแก่สังคม (หลัก)  การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
     การบริหารจัดการ(ในกรณีโครงการดังกลา่วไมส่อดคล้องกับพันธกิจ 1-4)  
3.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ 

3.1 แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ 
 3.1.1 ความสอดคล้องกับเป้าหมายรวมของยุทธศาสตร์ชาติ 
   ประเทศชาติมีความมั่นคง ประชาชนมีความสุข 
   มีการยกระดับศักยภาพในหลากหลายมิตเิพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง 
    มีการพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ 
   มีการสรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
   มีการสรา้งการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   มีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม 
 

 3.1.2 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องโดยตรง (เลือกได้เพียง 1 ด้าน) 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพมนุษย์   
   เป้าหมาย.....3........ประเด็น......3.2.6.....ประเด็นการด าเนินการที่ส าคัญ............. 
 

 3.1.3 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องในระดับรอง (เลือกได้มากกว่า 1 ด้าน) 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
 

  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนษุย์   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
 

3.2 แผนระดับที่ 2  
 3.2.1 แผนการปฏิรูประดับประเทศ 11 ด้าน 
   9) แผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม เป้าหมายรวม...................3..................................................................... 
    เรื่องและประเด็นการปฏริูป..........4............เป้าหมาย................1........................กิจกรรม.........1...................... 
    เป้าหมาย.........มีกลไกบรูณาการ..........วิธีการ........1.4........ขัน้ตอน............กลไกและการปรับปรุงกลไก.......... 
  



 3.2.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
   เป้าหมายรวม...........1...................... 
   ยทุธศาสตร์ที่........1.........เป้าหมาย...........1.1.2...........แนวทางการพัฒนา.........1.2.7.3........... 
  

 3.2.3 แผนความมั่นคงแห่งชาติ 
   แผนระดับชาติว่าด้วยความมัน่คงแห่งชาติ.......1....... เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์.........1.1.1............กลยุทธ์.....1.2.3............. 

 

3.3 แผนระดับที่ 3 (หากระบุได้)  
    ตามมติ ครม.วันท่ี 4 ธันวาคม 2560 .................................................................. 

 

    3.4 ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 
   นโยบายการศึกษาและเรียนรู้ การท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 
 3.5 นโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) 
   นโยบายที่ 3 ส่งเสรมิการใหบ้ริการทางวิชาการแก่สังคมให้กว้างขวางและทั่วถึง  
     แผนกลยุทธ์ดา้นการบริการวิชาการ กลยุทธ์ที่.......1.....หลัก.........รอง........... 
     แผนกลยุทธ์ดา้นการบริการสุขภาพ กลยุทธ์ที่ ............หลัก.........รอง........... 
    3.6 นโยบายการบริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร (พ.ศ.2561-2565) โดย ศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา เงารังษี 
          นโยบายที่ 3 ส่งเสริมการให้บริการทางวิชาการแกส่ังคมให้กว้างขวางและทั่วถึง  
     แผนกลยุทธ์ดา้นการบริการวิชาการ กลยุทธ์ที่......1/2...... 
     แผนกลยุทธ์ดา้นการบริการสุขภาพ กลยุทธ์ที่ ............ 
    3.7 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน  
 นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 3 กลยุทธ์ที ่2 มาตรการที ่2 

3.8 อัตลักษณ์นสิิต 5 ก** (บังคับกรอก ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 กรณีที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์บัณฑิต) 
         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 

 

3.9 คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
         ไม่มี 

หน้าที่ 477 



    3.10 บริการวิชาการ (กรณีโครงการที่ด าเนินงานตามพันธกจิที่ 3 ด้านบริการวิชาการ) ** 
 3.10.1 เป้าหมายตัวช้ีวัด   

เป้าหมายตัวบ่งชี้ เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เชิงเวลา เชิงต้นทุน 

   ผลลัพธ์ 

แผน  1.หน่วยงานมีความพึงพอใจต่อการบริการ
วิชาการ ร้อยละ 75 
2.ผู้อ่านแผ่นพับมีความพึงพอใจ ร้อยละ 75 

  

ผล     

   ผลผลิต 
แผน มีแผ่นพับอย่างน้อย 3 เรื่อง    
ผล     

 

3.10.2 การบูรณาการโครงการบรกิารวิชาการแก่สังคม เข้ากับการเรียนการสอนและการวิจัย  
 จ านวนรายวิชา/หลักสูตรที่มีการบูรณาการ 2 วิชา ระบุรายชื่อ วิชาการแปลภาษาพม่า และวิชาภาษาเชิงสังคมและวัฒนธรรม 
4.  ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 4.1 ลักษณะการด าเนินงาน   โครงการ     การด าเนินงาน 

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

5. แผนการน าไปใช้ประโยชน ์ 
1. น าแผ่นพับไปแจกให้หน่วยงานต่างๆ 
2. เผยแพร่ความรูสู้่สังคม 

6.  ผู้รับผิดชอบ  
6.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาพม่าศึกษา ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร ์
6.2 ผู้รับผิดชอบ    อาจารย์วิจิตร ครเิสถียร    โทร  2248 
6.3 ผู้ประสานงาน  นางสิรินภา โอภาสพงศ์พิพัฒน์   โทร. 2286 
6.4 ผู้รายงานผล อาจารย์วิจิตร ครเิสถียร    โทร  2248 

 7. หลักการและเหตุผล 
 สาขาวิชาพม่าศึกษา ภาควิชาภาษาตะวันออก. คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดท าการเรียนการสอนหลักสูตรพม่าศึกษา
มานานกว่า 17 ปี เน้นการพัฒนาผู้เรียนทุกๆ ด้าน ทั้งทางด้านฟัง พูดอ่าน เขียน เพื่อผลิตบัณฑิตให้ตอบโจทย์ความต้องการของสถาน
ประกอบการต่าง ๆ นอกจากนี้ สาขาวิชาพม่าศึกษายังได้จัดท าโครงการต่างๆ เพื่อพัฒนานิสิตและบริการวิชาการมาอย่างต่อเนื่องทุก ๆ 
ปี การจัดโครงการบริการวิชาการ:แผ่นพับภาษาพม่า-ไทยนั้นถือเป็นโครงการหนึ่งที่หลักสูตรจัดท าขึ้นใหม่ เพื่อให้บริการวิชาการแก่
หน่วยงานภายนอก  โดยการจัดท าแผ่นพับในเรื่องที่หน่วยงานภายนอกต้องการน าไปใช้ประโยชน์ ทั้งนี้การจัดท าโครงการนี้ นอกจาก
สาขาฯ จะได้ให้บริการวิชาการแก่สังคมแล้ว ก็ยังมีประโยชน์จากการที่นิสิตของหลักสูตรได้ประยุกต์ความรู้จากการเรียนมาจัดท าเป็น
กิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อสังคมอีกด้วย อันจะน าสู่การพัฒนาตัวนิสิตเอง และน าความรู้เหล่านั้นไปปรับใช้ในการท างานสายอาชีพต่อไป 
8. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อบริการวิชาการให้หน่วยงานภายนอก  
2. เพื่อฝึกพัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ ด้านภาษาพม่าในการท าแผ่นพับ 

9.  เป้าหมายของโครงการ 
         9.1 เป้าหมายการด าเนินงาน 
เชิงผลผลิต(Output) 1. สถาบันภายนอกได้รับการบริการวิชาการที่เป็นประโยชน์จากคณะฯ  

2. นิสิตมีทักษะในการท าแผ่นพับ 
เชิงผลลัพธ์(Outcome) 1. การบริการวิชาการสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน 

 
 



 

9.2. กลุ่มเป้าหมาย 
เป้าหมาย จ านวน หน่วยนับ 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 50 คน 
บุคลากรสายวิชาการ 3 คน 
นิสิต   50 คน 
ประชาชน/สังคม 60 คน 

 

9.3 กิจกรรม/เนื้อหาท่ี/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนินการ (รายกิจกรรม) 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (บาท) 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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. จัดประชมุมอบหมายการด าเนนิงาน 

             

ขั้นด าเนินการ (D) 
1. ขออนุมตัิด าเนินโครงการ 
2. ด าเนนิโครงการ 

 
 

4,500 
    

 
 

4,500 
       

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. สรุปผลการด าเนินโครงการ และ
จัดท ารายงานส่งผลประเมนิตอ่คณะฯ 

             

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)  
1. น าผลการประเมนิมาพัฒนา แก้ไข
ปัญหา และน าไปปรับใช้ในการ
ปฎิบัติงานในครั้งตอ่ๆไป 

             

รวม  4,500 - 4,500 - - 
 

10. งบประมาณด าเนินการ  
   10.1 แหล่งงบประมาณ 
     งบประมาณรายได้คณะ จ านวน  4,500 บาท  
กองทุนบริการวิชาการ แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม งานบริการวิชาการแก่ชุมชน ภาควิชาภาษาตะวันออก หมวดเงินอุดหนุน โครงการ
บริการวิชาการแก่สังคม โครงการบริการวิชาการ โครงการเผยแพร่ข้อมูลความรู้สู่สังคม แผ่นพับภาษาพม่า-ไทย (NU-มน-07-128)  
    10.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 

1.   ค่าเช่าเหมารถพร้อมน้ ามันเช้ือเพลิง (1800 x 2 วัน)     3,600   บาท 
2.   ค่าพิมพ์เอกสารส ี          900   บาท    

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                 4,500      บาท 
   หมายเหตุ  ขอถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ  

11. วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 
ล าดั
บ 

รายการ กิจกรรม 

10.1. วัน เวลา ในการจัดกิจกรรม เดือนมกราคม และเดือนกุมภาพันธ์  2562 
10.2 สถานท่ีจัดกิจกรรม โรงพยาบาล หน่วยงานของรัฐ และสถานประกอบการ 

 

12. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPIs) 



ประเภท 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ (KPI) 

กิจกรรมที่ 1  กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมที่ 4 
 ปริมาณ - มีการจัดท าแผ่นพับเผยแพร่แก่สงัคม    
 คุณภาพ - นิสิตได้น าความรู้ ทักษะ ทางภาษาพม่ามาใช้ในการจัดท าแผ่น

พับ  ในระดับดี (3.51) 
- ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับด ี

   

 

13. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.................         สมศ.   ตัวช้ีวัดที่.................         
 สกอ.    ตัวช้ีวัดที ่3.1         สงป.   ตัวช้ีวัดที่................. 

 

14. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
     1. ท าให้สาขาวิชาได้บริการวชิาการแก่สังคม 

2. ท าให้นิสิตได้พัฒนาทักษะการใช้ภาษาพม่า 

3. ท าให้นิสิตฝึกการท างานเป็นทีม การติดต่อประสานงานและการสร้างสรรคผ์ลงานท่ีเป็นประโยชนต์่อสังคม 
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โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
สาขาวิชาภาษาพม่า ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนษุยศาสตร์ 

 
1. รหัสโครงการ  NU-มน-07-129   ชื่อโครงการ (ระดับ 2)  โครงการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ชื่อโครงการ (ระดับ 3)  โครงการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม ภาพวาดวิถีไทย 
2.  ความสอดคล้องกับพันธกิจ 
      การผลิตบณัฑติ         การวิจัย 
      การบริการวิชาการแก่สังคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม (หลัก) 
      การบริหารจัดการ(ในกรณีโครงการดังกลา่วไมส่อดคล้องกับพันธกิจ 1-4)  
3.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ 

3.1 แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ 
 3.1.1 ความสอดคล้องกับเป้าหมายรวมของยุทธศาสตร์ชาติ 
   ประเทศชาติมีความมั่นคง ประชาชนมีความสุข 
   มีการยกระดับศักยภาพในหลากหลายมิตเิพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง 
   มีการพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ 
   มีการสรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
   มีการสรา้งการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   มีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม 
 

 3.1.2 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องโดยตรง (เลือกได้เพียง 1 ด้าน) 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพมนุษย์   
   เป้าหมาย.......3.1.1.....ประเด็น......3.2.1.....ประเด็นการด าเนินการที่ส าคัญ............. 
 

 3.1.3 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องในระดับรอง (เลือกได้มากกว่า 1 ด้าน) 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนษุย์   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
 

3.2 แผนระดับที่ 2  
 3.2.1 แผนการปฏิรูประดับประเทศ 11 ด้าน 
   9) แผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม เป้าหมายรวม.................3....................................................................... 
    เรื่องและประเด็นการปฏริูป.........4.............เป้าหมาย...................1.....................กิจกรรม........1....................... 
    เป้าหมาย..........มีกลไกบรูณาการ.........วิธีการ........1.4..........ขั้นตอน................กลไกและการปรับปรุงกลไก...................... 
  



 3.2.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
   เป้าหมายรวม...........1...................... 
   ยุทธศาสตร์ที่........1.........เป้าหมาย...........1.1.5...........แนวทางการพัฒนา........1.2.1............ 
  

 3.2.3 แผนความมั่นคงแห่งชาติ 
   แผนระดับชาติว่าด้วยความมัน่คงแห่งชาติ.....1..... เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์.......1.1.1........กลยุทธ์......1.2.5...... 

 

3.3 แผนระดับที่ 3 (หากระบุได้)  
    ตามมติ ครม.วันท่ี 4 ธันวาคม 2560 .................................................................. 

 

    3.4 ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 
   นโยบายการศึกษาและเรียนรู้ การท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 
 3.5 นโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) 
   นโยบายที่ 4 ส่งเสรมิการด าเนินงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม ให้กว้างขวาง แพร่หลาย และยั่งยืน   
     แผนกลยุทธ์ดา้นท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม กลยุทธ์ที่......2.....(หลัก) 
 3.6 นโยบายการบริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร (พ.ศ.2561-2565) โดย ศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา เงารังษี 
   ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสรมิการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม เพื่ออนุรักษ์ สืบสานและเชื่อมโยงกับประเพณีของท้องถิ่น 
  กลยุทธ์ที่.......4.2.....แนวทางการขบัเคลื่อน..........4.2.2............ตัวช้ีวดัที่.............. 

 3.7 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน (ถ้ามี) 
 นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 4 กลยุทธ์ที ่1 มาตรการที ่1 
3.8 อัตลักษณ์นสิิต 5 ก** (บังคับกรอก ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 กรณีที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์บัณฑิต) 

         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 

 

3.9 คุณลักษณะบณัฑติตามมาตรฐานผลการเรยีนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ  
              มี              

ด้าน ตัวชี้วัด 
 ด้านคุณธรรม จริยธรรม  มีความซื่อสตัย์สจุริต 

 มีระเบยีบวินัย 
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ด้าน ตัวชี้วัด 
 ตรงต่อเวลา 
 มีความเสียสละและเห็นต่อประโยชน์ส่วนรวม 
 มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
 เคารพกฎเกณฑ์ ระเบียบขององค์กร/หน่วยงาน 
 มีความอดทนต่อสภาวะแวดลอ้ม 
 มีความขยันหมั่นเพียรในการเรียน 

 ด้านความรู ้  มีความรู้ในหลักวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงกับหน้าที่การงาน 
 มีความเข้าใจขั้นตอนและวิธีการในการปฏิบตัิงานในหน้าท่ี 
 มีความรู้ในระดับท่ีสามารถปฏิบัติงานให้บรรลุเปา้หมายอย่างมปีระสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
 มีความสามารถน าความรูม้าประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานอย่างสร้างสรรค์ 
 เป็นผู้แสวงหาความรูเ้พิ่มเตมิอย่างต่อเนื่อง 
 มีความเช่ียวชาญในสาขาวิชาชีพ 

 ด้านทักษะทางปัญญา  มีความสามารถในการรวบรวมข้อมูล แนวคิด และประเมินข้อมลูต่างๆ ได้ 
 มีความสามารถในการวเิคราะห์และแกไ้ขปัญหาในการปฏิบตัิงาน 
 กล้าแสดงความคิดเห็นอย่างเหมาะสม 
 มีความคิดริเริม่สร้างสรรคส์ิ่งใหม่ๆ  
 มีการวางแผนและสามารถปฏบิัติงานไดส้ าเร็จตามก าหนดเวลา 
 มีความสามารถน าเสนอข้อมลูและแนวคิดเพื่อใช้ในการตัดสินใจ 
 มีความมุ่งมั่นท างานให้ประสบความส าเร็จตามเปา้หมาย 
 มีความสามารถในการแก้ปญัหาส่วนตัว 
 มีทัศนคติเชิงบวกต่องานท่ีท า 

 ด้านทักษะความสมัพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

 มีความสามารถปรับตัวให้เข้ากับเพื่อนร่วมงาน 
 มีความสามารถในการติดต่อสือ่สารระหว่างบุคคล 
 มีความสามารถในการท างานเป็นทีม 
 มีความรับผิดชอบในงานท่ีได้รบัมอบหมาย 
 มีความสามารถในการแสดงภาวะความเป็นผู้น าในการท างาน 
 ยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ื่น 
 มีความสามารถในการประเมนิการท างานและปรับปรุงงานของตนเอง 
 มีความเข้าใจตนเองและผู้อื่น 

 ด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 มีทักษะในการวิเคราะห์และจดัการข้อมลูเชิงตัวเลข 
 มีความสามารถในการสื่อสารการใช้ภาษาไทย 
 มีความสามารถในการสื่อสารการใช้ภาษาอังกฤษ 
 มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศในการปฏิบัติงาน 

 

       3.10 การบริการวิชาการ 
              ไม่ม ี
4.  ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 4.1 ลักษณะการด าเนินงาน   โครงการ     การด าเนินงาน 

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

5.  ผู้รับผิดชอบ  
5.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพม่าศึกษา ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร ์



5.2 ผู้รับผิดชอบ       ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรนุช    นิยมธรรม  โทร 2073  
      อาจารย์สุนันทา               เทศสุข   โทร 2153  

5.3 ผู้ประสานงาน  นางสิรินภา                     โอภาสพงศ์พิพัฒน์     โทร 2286 
5.4 ผู้รายงานผล อาจารยส์ุนันทา               เทศสุข   โทร 2153 

 6. หลักการและเหตุผล 
               การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เป็นหนึ่งในพันธกิจหลักของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาซึ่ง เป็นแหล่งความรู้และที่พึ่งของชุมชน 

จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการปลูกฝังความรู้ความเข้าใจในเรื่องของศิลปะและปลูกฝังวัฒธรรมที่ดีงามให้เกิดแก่นิสิตและ
บุคลากรภายในสถาบัน  
    ดังนั้น หลักสูตรสาขาวิชาพม่าศึกษา ภาควิชาภาษาตะวันออก จึงจัดท าโครงการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม : ภาพวาดวิถีไทย  เพื่อส่งเสริม
ให้นิสิตได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมอย่างเป็นรูปธรรม และได้เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมผ่านกิจกรรมการ
วาดภาพวิถีไทย 
7. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อส่งเสรมิให้นิสิตไดเ้รียนรู้ศิลปวัฒนธรรมไทยผ่านการวาดภาพ  
2. เพื่อให้นิสิตไดฝ้ึกใช้ภาษาพม่าในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม 

8.  เป้าหมายของโครงการ 
    8.1. เป้าหมายการด าเนินงาน 

เชิงผลผลิต(Output) 1. นิสิตได้เรียนรู้วัฒนธรรมไทยผ่านภาพวาด 
เชิงผลลัพธ์(Outcome) 1. นิสิตมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรมอย่างเป็นรูปธรรม 

 

     8.2 กลุ่มเป้าหมาย (รายกิจกรรม) 
เป้าหมาย จ านวน หน่วยนับ 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 15 คน 
นิสิต 20 คน 
อาจารย์/บุคลากร 2 คน 

 

    8.3. กิจกรรม/เนื้อหาท่ี/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนนิการ (รายกิจกรรม) 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (บาท) 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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. จัดประชุมมอบหมายการ
ด าเนินงาน 

             

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

 
 

3,000 
 

 
 

3,000 
          

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. สรุปผลการด าเนินโครงการ และ
จัดท ารายงานส่งผลประเมินต่อคณะฯ 

             

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)  
1. น าผลการประเมินมาพัฒนา แก้ไข
ปัญหา และน าไปปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานในครั้งต่อๆไป 

             

รวม  3,000 3,000 - - - 
 



9. งบประมาณด าเนินการ 
    9.1  แหล่งงบประมาณ 
 งบประมาณรายได้คณะ จ านวน  3,000  บาท   

กองทุนท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม แผนงานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม งานท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ภาควิชาภาษา
ตะวันออก หมวดเงินอุดหนุน โครงการสนับสนุนด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม โครงการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม โครงการเรียนรู้
ศิลปวัฒนธรรม ภาพวาดวิถีไทย (NU-มน-07-129) 

รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
             1. ค่าตอบแทนวิทยากร ( 1,000 บาท x 3 ชม.)                3,000   บาท 
                              รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                3,000    บาท 
10. วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 

ล าดับ รายการ กิจกรรมคร้ังที่ 1 
10.1. วัน เวลา ในการจัดกิจกรรม เดือนพฤศจิกายน 2561 เวลา 13.00-16.00 น. 
10.2 สถานท่ีจัดกิจกรรม มหาวิทยาลยันเรศวร 

     

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

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมที่ 4 
 ปริมาณ - จ านวนผู้ร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80    
 คุณภาพ - นิสิตไดเ้รียนรู้ศลิปวัฒนธรรมไทยผ่านการวาด

ภาพในระดับดี (3.51) 
- นิสิตไดฝ้ึกใช้ภาษาพม่าในมติิทางศิลปะและ
วัฒนธรรมในระดับดี (3.51) 
- นิสิตมีความพึงพอใจต่อภาพรวมของโครงการ 
ร้อยละ 70 

   

 

12. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.................         สมศ.   ตัวช้ีวัดที่.................         
 สกอ.    ตัวช้ีวัดที่........3.........         สงป.   ตัวช้ีวัดที่.................  

 

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
     1. นิสิตไดเ้ข้าร่วมกิจกรรมด้านการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรมอย่างเป็นรปูธรรม 
     2. นิสิตไดเ้รียนรู้ศลิปวัฒนธรรมไทยผา่นกิจกรรมการวาดภาพ 
     3. นิสิตได้ฝึกใช้ภาษาพม่าในมติิทางศิลปะและวัฒนธรรม 
 

หน้าที่ 482 



โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ 

 
1. รหัสโครงการ  NU-มน-06-175    ชื่อโครงการ (ระดับ 2)    โครงการบริการวิชาการ  

ชื่อโครงการ (ระดับ 3)    โครงการบริการวิชาการ :กิจกรรมอบรมภาษาพม่าเบื้องต้น  
        ส าหรับบุคคลภายนอก ครั้งท่ี 20 

2.  ความสอดคล้องกับพันธกิจ 
      การผลิตบณัฑติ         การวิจัย 
       การบริการวิชาการแกส่ังคม (หลัก)  การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
      การบริหารจัดการ(ในกรณีโครงการดังกลา่วไมส่อดคล้องกับพันธกิจ 1-4) 
3.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ 

3.1 แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ 
 3.1.1 ความสอดคล้องกับเป้าหมายรวมของยุทธศาสตร์ชาติ 
   ประเทศชาติมีความมั่นคง ประชาชนมีความสุข 
   มีการยกระดับศักยภาพในหลากหลายมิตเิพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง 
    มีการพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ 
   มีการสรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
   มีการสรา้งการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   มีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม 
 

 3.1.2 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องโดยตรง (เลือกได้เพียง 1 ด้าน) 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพมนุษย์   
   เป้าหมาย.....3........ประเด็น......3.2.6.....ประเด็นการด าเนินการที่ส าคัญ............. 
 

 3.1.3 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องในระดับรอง (เลือกได้มากกว่า 1 ด้าน) 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
 

  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนษุย์   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
 

3.2 แผนระดับที่ 2  
 3.2.1 แผนการปฏิรูประดับประเทศ 11 ด้าน 
   9) แผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม เป้าหมายรวม...................3..................................................................... 
    เรื่องและประเด็นการปฏริูป..........4............เป้าหมาย................1........................กิจกรรม.........1...................... 



    เป้าหมาย.........มีกลไกบรูณาการ..........วิธีการ........1.4........ขัน้ตอน............กลไกและการปรับปรุงกลไก.......... 
  

 3.2.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
   เป้าหมายรวม...........1...................... 
   ยุทธศาสตร์ที่........1.........เป้าหมาย...........1.1.2...........แนวทางการพัฒนา.........1.2.7.3........... 
  

 3.2.3 แผนความมั่นคงแห่งชาติ 
   แผนระดับชาติว่าด้วยความมัน่คงแห่งชาติ.......1....... เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์.........1.1.1............กลยุทธ์.....1.2.3............. 

 

3.3 แผนระดับที่ 3 (หากระบุได้)  
    ตามมติ ครม.วันท่ี 4 ธันวาคม 2560 .................................................................. 

 

    3.4 ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 
   นโยบายการศึกษาและเรียนรู้ การท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 
 3.5 นโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) 
   นโยบายที่ 3 ส่งเสรมิการใหบ้ริการทางวิชาการแก่สังคมให้กว้างขวางและทั่วถึง  
     แผนกลยุทธ์ดา้นการบริการวิชาการ กลยุทธ์ที่.......1.....หลัก.........รอง........... 
     แผนกลยุทธ์ดา้นการบริการสุขภาพ กลยุทธ์ที่ ............หลัก.........รอง........... 
    3.6 นโยบายการบริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร (พ.ศ.2561-2565) โดย ศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา เงารังษี 
          นโยบายที่ 3 ส่งเสริมการให้บริการทางวิชาการแกส่ังคมให้กว้างขวางและทั่วถึง  
     แผนกลยุทธ์ดา้นการบริการวิชาการ กลยุทธ์ที่......1/2...... 
     แผนกลยุทธ์ดา้นการบริการสุขภาพ กลยุทธ์ที่ ............ 
    3.7 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน  
 นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 3 กลยุทธ์ที ่2 มาตรการที ่1 

3.8 อัตลักษณ์นสิิต 5 ก** (บังคับกรอก ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 กรณีที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์บัณฑิต) 
         ไม่มี 
    3.9 คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ  
         ไม่มี            
    3.10 บริการวิชาการ (กรณีโครงการที่ด าเนินงานตามพันธกจิที่ 3 ด้านบริการวิชาการ) ** 
         มี   

 3.10.1 เป้าหมายตัวช้ีวัด  
เป้าหมายตัวบ่งชี้ เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เชิงเวลา เชิงต้นทุน 

ผลลัพธ์ มีผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 ของเป้าหมายที่ตั้งไว ้
 

1. ผู้เข้าร่วมโครงการไดร้ับความรู้
เพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า 3.51  
2. ผู้เข้าร่วมมีความพึงพอใจจาก 
การเข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80  

  

ผลผลติ จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
เป้าหมายทีต่ั้งไว ้

1. ความรู้ที่ไดร้ับจากการเข้าร่วม
โครงการเพิม่ขึ้น ไม่น้อยกว่า 3.51 
2. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ ไม่น้อยกว่า 3.51  

  

 

3.10.2 การบูรณาการโครงการบริการวิชาการแก่สังคม เข้ากับการเรียนการสอนและการวิจัย 
 ร้อยละความพึงพอใจจากผลกระทบและความคุม้ค่าของการด าเนินโครงการ ............................................. 



 จ านวนหน่วยงานหรือชุมชนที่น าผลการด าเนินงานไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ........... หน่วยงานหรือชุมชน      ระบุช่ือ
หน่วยงานหรือชุมชน ........................................ 

3.10.3 การติดตามผลการประเมนิผลส าเร็จและการบรูณาการทางบริการวิชาการ 
 น าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารของคณะ เพื่อวางแผนปรับปรุงการบูรณาการด้านการบริการวิชาการแก่สังคม   

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

4.2 ภายใต้แผนงาน............................................................................................................................................. 
4.3 ลักษณะโครงการ     โครงการที่ใช้งบประมาณ   โครงการทีไ่ม่ใช้งบประมาณ 
4.4 วิธีการด าเนินงาน   ด าเนนิการเอง     จัดจ้าง 
4.5 รหัส GFMIS ของโครงการ(ถ้ามี) – ไมม่ี - 

5.  แผนการน าไปใช้ประโยชน ์ 
1. สามารถน าความรูไ้ปพัฒนาประสิทธิภาพในการท างานและอาชีพท่ีเกี่ยวข้องกับชาวพม่าได ้
2  สามารถน าความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้องมาใช้กับการศึกษาวิจัย 
3. ได้เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับภาษาพม่าสูส่ังคม 

6.  ผู้รับผิดชอบ  
 6.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ   หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาภาษาพม่า  
    ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนษุยศาสตร ์   

6.2 ผู้รับผิดชอบ     ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิรัช นิยมธรรม  โทร 2073 
6.3 ผู้ประสานงาน   นางสาวณัฐราพร พรหมประสิทธ์ิ  โทร 2074 
6.4 ผู้รายงานผล  นางสาวณัฐราพร พรหมประสิทธ์ิ  โทร 2074 

7. หลักการและเหตุผล 
 จากการที่ประเทศไทยได้พัฒนาเศรษฐกิจจนสามารถก้าวเข้าสู่ระบบการแข่งขันในตลาดโลก และตลาดในระดับภูมิภาคแล้วนั้น 
ไทยมีความจ าเป็นอย่างมากที่จะต้องให้ความสนใจภาษา และสังคมของประเทศคู่ค้า ทั้งนี้เพื่อความได้เปรียบในเชิงนโยบายต่อ
ประเทศคู่แข่งทางการค้า ตลอดจนการด าเนินภารกิจต่าง ๆ ทั้งด้านการทูต การทหาร การศึกษา และความร่วมมือกับประเทศคู่ค้า
ของไทย สหภาพพม่านับเป็นประเทศหนึ่ งที่มีความสัมพันธ์กับประเทศไทยในด้านเศรษฐกิจและสังคมมาเป็นระยะเวลานาน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งสหภาพพม่าเป็นแหล่งวัตถุดิบในการลงทุน การประกอบธุรกิจ ตลาดระบายสินค้า และตลาดแรงงานท่ีส าคัญของ
ไทย การที่ภาครัฐและเอกชนของไทยจะด าเนินธุรกรรม หรือภารกิจต่างๆเกี่ยวกับสหภาพพม่าได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น จ าเป็นต้อง
มีการพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถในด้านภาษาพม่าในระดับที่ใช้งานได้เป็นอย่างดี การอบรมภาษาพม่าโดยสาขาวิชาพม่าศึกษา 
มหาวิทยาลัยนเรศวรจะเป็นการอบรมความรู้ภาษาพม่าระดับเบื้องต้นอย่างเป็นระบบท้ัง 4 ทักษะ คือ การพูด การฟัง การอ่านและ
การเขียนพร้อมกับการเรียนรู้สารัตถคดีเกี่ยวกับสหภาพพม่าที่จะเป็นประโยชน์ส าหรับการปฏิบัติงานและการด าเนินชีวิตในสังคม
พม่าอย่างคุ้มค่าและได้ประโยชน์สูงสุด 
8. วัตถุประสงค ์

1.  เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ภาษาพม่าในระดับพื้นฐานท้ังในทักษะด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน 
9.  เป้าหมายของโครงการ 
     9.1 เป้าหมายการด าเนินงาน 
เชิงผลผลิต(Output) 1. ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ภาษาพม่าในระดับพื้นฐานท้ังในทักษะด้านการฟัง การพูด การอ่าน 

และการเขียน 
เชิงผลลัพธ์(Outcome) 1. ผู้เข้ารับการอบรมสามารถใช้ภาษาพม่าในระดับท่ีใช้งานไดเ้ป็นอย่างดี 

 

     9.2. กลุม่เป้าหมาย 
เป้าหมาย จ านวน หน่วยนับ 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 10 คน 
ผู้ที่สนใจ/บคุลากรภายนอก/ผูร้ับบริการ 10 คน 

 



  9.3 กิจกรรม/เนื้อหาท่ี/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนินการ (รายกิจกรรม) 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (บาท) 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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. จัดประชมุมอบหมายการด าเนนิงาน 

                          

ขั้นด าเนินการ (D) 
1. ขออนุมตัิด าเนินโครงการ 
2. ด าเนนิโครงการ 

 
 

20,000 

 
 
 

    
 
 

20,000 
  

 
 
 

 
 
 

  

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. สรุปผลการด าเนินโครงการ และ
จัดท ารายงานส่งผลประเมนิตอ่คณะฯ 

             

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)  
1. น าผลการประเมนิมาพัฒนา แก้ไข
ปัญหา และน าไปปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานในครั้งตอ่ๆไป 

             

รวม 20,000  20,000   

 
10. งบประมาณด าเนินการ  
    10.1 แหล่งงบประมาณ 
     งบประมาณรายได้จากค่าลงทะเบียนผู้เข้าร่วมโครงการ (บัญชีรับฝากโครงการบริการทางวิชาการ สาขาวิชาพม่าศึกษา) จ านวน 25,000 บาท  

รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
1. จัดสรรเป็นรายได้มหาวิทยาลัย ร้อยละ 10     2,500  บาท 
2. จัดสรรเป็นรายได้คณะมนุษยศาสตร์ ร้อยละ 10    2,500  บาท 
3. จัดสรรเป็นรายได้รับฝากโครงการบริการทาง วิชาการ สาขาวิชาพม่าศึกษา              20,000  บาท  

     รวมเป็นเงินทั้งสิ้น             25,000  บาท 
ทั้งนี้ น ารายได้จากค่าลงทะเบียนส่วนที่น าส่งเข้าบัญชีรับฝากโครงการบริการทางวิชาการ สาขาวิชาภาษาพม่า (ร้อยละ 80) จ านวนเงิน  

20,000 บาท (-สองหมื่นบาทถ้วน-) มาจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ ดังต่อไปนี้  
     10.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 

1. ค่าอาหารว่างและอาหารกลางวันผู้เข้าอบรม       15,000 บาท 
2. ค่าวัสดุโครงการ         2,700 บาท 
3. ค่าถ่ายเอกสารและจัดท าเอกสารโครงการ          500 บาท 
4. ค่าจัดส่งเอกสารประชาสัมพันธ์โครงการ        1,500 บาท 
5. ค่าจัดพิมพ์วุฒิบัตร             300 บาท 

                                                      รวมเป็นเงินจ านวนทั้งสิ้น   20,000 บาท 
หมายเหตุ  ขอถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ  

11. วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 
ล าดั
บ 

รายการ กิจกรรม 

10.1. วัน เวลา ในการจัดกิจกรรม เดือนพฤศจิกายน 2561/เดือนมีนาคม 2562 
10.2 สถานท่ีจัดกิจกรรม ห้อง Main Conference อาคารกองบริการเทคโนโลยสีารสนเทศและการ 

สื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 
 
 
 



 
 

12. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPIs) 
ประเภท ตัวชี้วัดความส าเร็จ (KPI) 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมที่ 4 
 คุณภาพ - ผู้เข้าร่วมโครงการมคีวามรูภ้าษาพม่าใน

ระดับพื้นฐานมากขึ้นในระดับดี (3.51) 
   

 

13. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 สกอ.    ตัวช้ีวัดที ่5.1   สงป.   ตัวช้ีวัดที่.................  EdPEx หมวดที่........ 
 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.................  สมศ.   ตัวช้ีวัดที ่7 และ 2.4  

14. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ภาษาพม่าในระดับพื้นฐานท้ังในทักษะด้านการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน 
2. ผู้เข้ารับการอบรมมีความเข้าใจเบื้องต้นในด้านสังคม วิถีชีวิต และสภาพแวดล้อมในประเทศสหภาพพม่า 
3. ผู้เข้ารับการอบรมสามารถใช้ทักษะความรู้เกี่ยวกับภาษาพม่า เพื่อการศึกษาภาษาพม่าในระดับสูงต่อไป 
4. ผู้เข้ารับการอบรมสามารถน าทักษะความรู้เกี่ยวกับภาษาพม่าไปใช้พัฒนาการท างานและการศึกษาวิจัย 

  



โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ 

 
1. รหัสโครงการ  NU-มน-06-176    ชื่อโครงการ (ระดับ 2)    โครงการบริการวิชาการ  

ชื่อโครงการ (ระดับ 3)    โครงการการเผยแพร่ความรู้สู่สังคม เกี่ยวกับภาษาและสังคม 
        เมียนมาในสถานการณ์ปัจจุบัน 

2.  ความสอดคล้องกับพันธกิจ 
      การผลิตบณัฑติ         การวิจัย 
       การบริการวิชาการแกส่ังคม (หลัก)  การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
      การบริหารจัดการ(ในกรณีโครงการดังกลา่วไมส่อดคล้องกับพันธกิจ 1-4) 
3.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ 

3.1 แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ 
 3.1.1 ความสอดคล้องกับเป้าหมายรวมของยุทธศาสตร์ชาติ 
   ประเทศชาติมีความมั่นคง ประชาชนมีความสุข 
   มีการยกระดับศักยภาพในหลากหลายมิตเิพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง 
    มีการพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ 
   มีการสรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
   มีการสรา้งการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   มีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม 
 

 3.1.2 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องโดยตรง (เลือกได้เพียง 1 ด้าน) 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพมนุษย์   
   เป้าหมาย.....3........ประเด็น......3.2.6.....ประเด็นการด าเนินการที่ส าคัญ............. 
 

 3.1.3 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องในระดับรอง (เลือกได้มากกว่า 1 ด้าน) 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
 

  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนษุย์   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
 

3.2 แผนระดับที่ 2  
 3.2.1 แผนการปฏิรูประดับประเทศ 11 ด้าน 
   9) แผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม เป้าหมายรวม...................3..................................................................... 
    เรื่องและประเด็นการปฏริูป..........4............เป้าหมาย................1........................กิจกรรม.........1...................... 



    เป้าหมาย.........มีกลไกบรูณาการ..........วิธีการ........1.4........ขัน้ตอน............กลไกและการปรับปรุงกลไก.......... 
  

 3.2.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
   เป้าหมายรวม...........1...................... 
   ยุทธศาสตร์ที่........1.........เป้าหมาย...........1.1.2...........แนวทางการพัฒนา.........1.2.7.3........... 
  

 3.2.3 แผนความมั่นคงแห่งชาติ 
   แผนระดับชาติว่าด้วยความมัน่คงแห่งชาติ.......1....... เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์.........1.1.1............กลยุทธ์.....1.2.3............. 

 

3.3 แผนระดับที่ 3 (หากระบุได้)  
    ตามมติ ครม.วันท่ี 4 ธันวาคม 2560 .................................................................. 

 

    3.4 ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 
   นโยบายการศึกษาและเรียนรู้ การท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 
 3.5 นโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) 
   นโยบายที่ 3 ส่งเสรมิการใหบ้ริการทางวิชาการแก่สังคมให้กว้างขวางและทั่วถึง  
     แผนกลยุทธ์ดา้นการบริการวิชาการ กลยุทธ์ที่.......1.....หลัก.........รอง........... 
     แผนกลยุทธ์ดา้นการบริการสุขภาพ กลยุทธ์ที่ ............หลัก.........รอง........... 
    3.6 นโยบายการบริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร (พ.ศ.2561-2565) โดย ศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา เงารังษี 
          นโยบายที่ 3 ส่งเสริมการให้บริการทางวิชาการแกส่ังคมให้กว้างขวางและทั่วถึง  
     แผนกลยุทธ์ดา้นการบริการวิชาการ กลยุทธ์ที่......1/2...... 
     แผนกลยุทธ์ดา้นการบริการสุขภาพ กลยุทธ์ที่ ............ 
    3.7 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน  
 นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 3 กลยุทธ์ที ่2 มาตรการที ่1 

3.9 อัตลักษณ์นสิิต 5 ก** (บังคับกรอก ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 กรณีที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์บัณฑิต) 
         ไม่มี 
    3.9 คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ  
         ไม่มี            
    3.10 บริการวิชาการ (กรณีโครงการที่ด าเนินงานตามพันธกจิที่ 3 ด้านบริการวิชาการ) ** 
         มี   

 3.10.1 เป้าหมายตัวช้ีวัด  
เป้าหมายตัวบ่งชี้ เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เชิงเวลา เชิงต้นทุน 

ผลลัพธ์ มีผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 ของเป้าหมายที่ตั้งไว ้
 

1. ผู้เข้าร่วมโครงการไดร้ับความรู้
เพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า 3.51  
2. ผู้เข้าร่วมมีความพึงพอใจจาก 
การเข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80  

  

ผลผลติ จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
เป้าหมายทีต่ั้งไว ้

1. ความรู้ที่ไดร้ับจากการเข้าร่วม
โครงการเพิม่ขึ้น ไม่น้อยกว่า 3.51 
2. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ ไม่น้อยกว่า 3.51  

  

 

3.10.2 การบูรณาการโครงการบริการวิชาการแก่สังคม เข้ากับการเรียนการสอนและการวิจัย 
 ร้อยละความพึงพอใจจากผลกระทบและความคุม้ค่าของการด าเนินโครงการ ............................................. 



 จ านวนหน่วยงานหรือชุมชนที่น าผลการด าเนินงานไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ........... หน่วยงานหรือชุมชน      ระบุช่ือ
หน่วยงานหรือชุมชน ........................................ 

3.10.3 การติดตามผลการประเมนิผลส าเร็จและการบรูณาการทางบริการวิชาการ 
 น าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารของคณะ เพื่อวางแผนปรับปรุงการบูรณาการด้านการบริการวิชาการแก่สังคม   

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

4.2 ภายใต้แผนงาน............................................................................................................................................. 
4.3 ลักษณะโครงการ     โครงการที่ใช้งบประมาณ   โครงการทีไ่ม่ใช้งบประมาณ 
4.4 วิธีการด าเนินงาน   ด าเนนิการเอง     จัดจ้าง 
4.5 รหัส GFMIS ของโครงการ(ถ้ามี) – ไมม่ี - 

5.  แผนการน าไปใช้ประโยชน ์ 
1. สามารถน าความรูไ้ปพัฒนาประสิทธิภาพในการท างานและอาชีพท่ีเกี่ยวข้องกับชาวพม่าได ้
2  สามารถน าความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้องมาใช้กับการศึกษาวิจัย 
3. ได้เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับภาษาพม่าสูส่ังคม 

6.  ผู้รับผิดชอบ  
 6.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ   หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาภาษาพม่า  
    ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนษุยศาสตร ์

6.2 ผู้รับผิดชอบ     1. อาจารย์กฤษณะ  โชติสุทธ์ิ    โทร 2276 
   2. อาจารย์วิจิตร    คริเสถยีร   โทร 2248 

3. อาจารย์ Hsoung Oo    โทร 2248 
4. อาจารย์ Sandar Aye    โทร 2153 
5. นางสาวขวัญข้าว   สังขพันธานนท์ 

6.3 ผู้ประสานงาน   นางสาวณัฐราพร    พรหมประสิทธ์ิ  โทร 2074 
6.4 ผู้รายงานผล  1. อาจารย์กฤษณะ    โชติสุทธ์ิ    โทร 2276 
   2. นางสาวณัฐราพร   พรหมประสิทธ์ิ  โทร 2074 

7. หลักการและเหตุผล 
 ประเทศไทยกับประเทศเมียนมามีเส้นเขตแดนเช่ือมต่อกันมากกว่าสองพันกิโลเมตร และมีปฏิสัมพันธ์ในทุกด้านสืบเนื่องมา
นับตั้งแต่อดีตจวบจนปัจจุบัน จนก่อให้เกิดความสัมพันธ์ข้ามเส้นเขตแดน โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจ วัฒนธรรม ประเพณี และความ
เชื่อ ความสัมพันธ์ดังกล่าวได้ไหลผ่านข้ามเส้นเขตแดนไปมาอย่างต่อเนื่อง อาทิเช่น การข้ามไปลงทุนต่างแดนของกลุ่มนักธุรกิจ การ
ส่งออก น าเข้าสินค้าของสองประเทศ  กลุ่มแรงงานเมียนมาในประเทศไทยที่สร้างความเป็นชุมชนเมียนมาในประเทศไทย หรือ
แม้กระทั่งกลุ่มนักท่องเที่ยวไทยที่ได้ให้ความสนใจเกี่ยวกับความเช่ือของเมียนมา ปรากฏการณ์เหล่านี้ได้สะท้อนให้เห็นถึงพลังของ
พรมแดนท่ีได้ก้าวข้ามเส้นเขตแดนทางกายภาพ ความสัมพันธ์ข้ามเส้นเขตแดนระหว่างไทยกับเมียนมาในปัจจุบันได้ด ารงอยู่ในโลกยุค
โลกาภิวัตน์ ยุคที่มีการกระชับเวลาและสถานท่ีด้วยเทคโนโลยีชนิดต่าง ๆ จนส่งผลต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์อย่างมากมาย ไม่ว่าจะ
เป็นการไหลของข้อมูล ข่าวสาร ความคิด ความรู้ และผู้คนอย่างรวดเร็วจากสถานที่หนึ่งสู่สถานที่หนึ่ง จนก่อให้เกิดพื้นที่ทางสังคม
รูปแบบใหม่ท่ีมีลักษณะของพื้นที่ไร้เส้นเขตแดน  
   สถานพัฒนาการเรียนรู้ภาษาเมียนมา ได้เล็งเห็นความส าคัญของการรับรู้ความเป็นเมียนมา ซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านท่ีมีพรมแดน
เชื่อมต่อกัน และเป็นหนึ่งในสมาชิกประเทศอาเซียน โดยเฉพาะทางด้านภาษา เศรษฐกิจ วัฒนธรรม ประเพณี และความเช่ือ อันก่อ
ผลให้เกิดประโยชน์ต่อภาคส่วนต่าง ๆ ภายในสังคมไทย ประกอบกับในยุคปัจจุบันข้อมูลข่าวสารภายในเมียนมาสามารถเข้าถึงได้
หลากหลายช่องทาง อาทิ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ เว็บไซต์ที่ให้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์สิ่งเหล่านี้สามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก 
สามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว 
   อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันภาษาเมียนมายังเป็นอุปสรรคส าคัญในการเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกบัความเป็นเมียนมาทางสถานพัฒนาการ
เรียนรู้ภาษาเมียนมา จึงขอเข้ามาเป็นสื่อกลางในการถ่ายทอดข้อมูลในฐานะผู้ส่งสารสู่ผู้รับสารที่เป็นชาวไทย รวมทั้งยังมีการสอน
ภาษาเมียนมาเพื่อให้ผู้รับสารสามารถต่อยอดองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับความเป็นเมียนมาและประยุกต์ใช้กับวิชาชีพเพื่อสร้างมูลค่า
ทางเศรษฐกิจ โดยสถานพัฒนาการเรียนรู้ภาษาเมียนมาได้ร่วมมือกับสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นพื้นที่ในการ



ส่งผ่านความรู้ทั้งทางด้านความเป็นเมียนมา และภาษาเมียนมา ระหว่างผู้ส่งสาร คือ บุคลากรจากสถานพัฒนาการเรียนรู้ ภาษา  
เมียนมา กับผู้รับสาร คือ ผู้ฟังที่เป็นชาวไทย เพื่อสังคมไทยจักได้รับฟังข่าวสารได้อย่างสะดวก และรวดเร็ว รวมทั้งยังเป็นพื้นที่ในการ
แลกเปลี่ยนความรู้ด้านภาษาเมียนมาและข้อคิดเห็นจากผู้ฟังผ่านทางวิทยุกระจายเสียงอย่างสอดรับกับความต้องการของสังคมในยุค
ข้ามพรมแดน จนก่อให้เกิดการตระหนักรู้ถึงความส าคัญของประเทศเมียนมากับผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในภูมิภาค 
8. วัตถุประสงค ์

1.  เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านภาษาเมียนมา และข้อมูลทีเ่กี่ยวข้องกับประเทศเมียนมา 
2.  เพื่อก่อให้เกิดพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนข่าวสารระหว่างหลักสูตรกบัสังคม 

9.  เป้าหมายของโครงการ 
       9.1 เป้าหมายการด าเนินงาน 
เชิงผลผลิต(Output) 1. ได้เผยแพร่ความรู้ด้านภาษาเมยีนมา และข้อมลูที่เกี่ยวข้องกับประเทศเมยีนมา 

2. เกิดการแลกเปลีย่นข่าวสารระหว่างหลักสตูรกับสังคม 
เชิงผลลัพธ์(Outcome) 1. สาธารณะชนไดร้ับรู้ข่าวสาร ข้อมูลของประเทศเมียนมา 

 

9.2. กลุ่มเป้าหมาย 
เป้าหมาย จ านวน หน่วยนับ 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น  คน 
นิสิต 5 คน 
ผู้ที่สนใจ/บคุลากรภายนอก/ผูร้ับบริการ 1 คน 
อาจารย์/บุคลากร 6 คน 
ศิษย์เก่า 3 คน 

 

8.3 กิจกรรม/เนื้อหาท่ี/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนินการ (รายกิจกรรม) 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (บาท) 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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. จัดประชมุมอบหมายการด าเนนิงาน 

             

ขั้นด าเนินการ (D) 
1. ขออนุมตัิด าเนินโครงการ 
2. ด าเนนิโครงการ 

 
 
0 

       
 
 
0 

 
 
0 

 
 
0 

 
 
0 

 
 
0 

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. สรุปผลการด าเนินโครงการ และ
จัดท ารายงานส่งผลประเมนิตอ่คณะฯ 

             

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)  
1. น าผลการประเมนิมาพัฒนา แก้ไข
ปัญหา และน าไปปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานในครั้งตอ่ๆไป 

             

รวม 0 - - 0 0 
 

10. งบประมาณด าเนินการ  
    - ไม่ใช้งบประมาณ - 
11.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 

ล าดั
บ 

รายการ กิจกรรม 

10.1. วัน เวลา ในการจัดกิจกรรม ทุกวันเสาร์ เวลา 09.30 – 10.00 น. ระหว่างวันท่ี 12 พฤษภาคม – 30 กันยายน 2561 
10.2 สถานท่ีจัดกิจกรรม สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวร 



 

 
 
 
12. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPIs) 

ประเภท 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ (KPI) 

กิจกรรมที่ 1  กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมที่ 4 
 ปริมาณ -  มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรม 

เมียนมา จ านวน 4 ครั้ง ต่อเดือน 
- มีการแลกเปลี่ยนข่าวสารเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรม 
เมียนมากับสังคม 

   

 

13. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 สกอ.    ตัวช้ีวัดที ่5.1   สงป.   ตัวช้ีวัดที่.................  EdPEx หมวดที่........ 
 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.................  สมศ.   ตัวช้ีวัดที ่7 และ 2.4  

14. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ผู้ฟังได้รับความรู้ด้านภาษาเมียนมา และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประเทศเมียนมา 
2. ท าให้ผู้ฟังเกิดพื้นท่ีในการแลกเปลี่ยนข่าวสารระหว่างสถานพัฒนาการเรียนรู้ภาษาเมียนมากับสังคม 

  



โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ 

 
1. รหัสโครงการ  NU-มน-06-177    ชื่อโครงการ (ระดับ 2)    โครงการบริการวิชาการ  

ชื่อโครงการ (ระดับ 3)    โครงการอบรมภาษาพม่าแก่ภาคเอกชนและโรงงานอุตสาหกรรม  
        เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร AEC 

2.  ความสอดคล้องกับพันธกิจ 
      การผลิตบณัฑติ         การวิจัย 
       การบริการวิชาการแกส่ังคม (หลัก)  การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
      การบริหารจัดการ(ในกรณีโครงการดังกลา่วไมส่อดคล้องกับพันธกิจ 1-4) 
3.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ 

3.1 แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ 
 3.1.1 ความสอดคล้องกับเป้าหมายรวมของยุทธศาสตร์ชาติ 
   ประเทศชาติมีความมั่นคง ประชาชนมีความสุข 
   มีการยกระดับศักยภาพในหลากหลายมิตเิพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง 
    มีการพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ 
   มีการสรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
   มีการสรา้งการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   มีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม 
 

 3.1.2 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องโดยตรง (เลือกได้เพียง 1 ด้าน) 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพมนุษย์   
   เป้าหมาย.....3........ประเด็น......3.2.6.....ประเด็นการด าเนินการที่ส าคัญ............. 
 

 3.1.3 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องในระดับรอง (เลือกได้มากกว่า 1 ด้าน) 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
 

  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนษุย์   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
 

3.2 แผนระดับที่ 2  
 3.2.1 แผนการปฏิรูประดับประเทศ 11 ด้าน 
   9) แผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม เป้าหมายรวม...................3..................................................................... 
    เรื่องและประเด็นการปฏริูป..........4............เป้าหมาย................1........................กิจกรรม.........1...................... 



    เป้าหมาย.........มีกลไกบรูณาการ..........วิธีการ........1.4........ขัน้ตอน............กลไกและการปรับปรุงกลไก.......... 
  

 3.2.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
   เป้าหมายรวม...........1...................... 
   ยุทธศาสตร์ที่........1.........เป้าหมาย...........1.1.2...........แนวทางการพัฒนา.........1.2.7.3........... 
  

 3.2.3 แผนความมั่นคงแห่งชาติ 
   แผนระดับชาติว่าด้วยความมัน่คงแห่งชาติ.......1....... เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์.........1.1.1............กลยุทธ์.....1.2.3............. 

 

3.3 แผนระดับที่ 3 (หากระบุได้)  
    ตามมติ ครม.วันท่ี 4 ธันวาคม 2560 .................................................................. 

 

    3.4 ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 
   นโยบายการศึกษาและเรียนรู้ การท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 
 3.5 นโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) 
   นโยบายที่ 3 ส่งเสรมิการใหบ้ริการทางวิชาการแก่สังคมให้กว้างขวางและทั่วถึง  
     แผนกลยุทธ์ดา้นการบริการวิชาการ กลยุทธ์ที่.......1.....หลัก.........รอง........... 
     แผนกลยุทธ์ดา้นการบริการสุขภาพ กลยุทธ์ที่ ............หลัก.........รอง........... 
    3.6 นโยบายการบริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร (พ.ศ.2561-2565) โดย ศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา เงารังษี 
          นโยบายที่ 3 ส่งเสริมการให้บริการทางวิชาการแกส่ังคมให้กว้างขวางและทั่วถึง  
     แผนกลยุทธ์ดา้นการบริการวิชาการ กลยุทธ์ที่......1/2...... 
     แผนกลยุทธ์ดา้นการบริการสุขภาพ กลยุทธ์ที่ ............ 
    3.7 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน  
 นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 3 กลยุทธ์ที ่2 มาตรการที ่1 

3.10 อัตลักษณ์นสิิต 5 ก** (บังคับกรอก ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 กรณีที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์บัณฑิต) 
         ไม่มี 
    3.9 คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ  
         ไม่มี            
    3.10 บริการวิชาการ (กรณีโครงการที่ด าเนินงานตามพันธกจิที่ 3 ด้านบริการวิชาการ) ** 
         มี   

 3.10.1 เป้าหมายตัวช้ีวัด  
เป้าหมายตัวบ่งชี้ เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เชิงเวลา เชิงต้นทุน 

ผลลัพธ์ มีผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 ของเป้าหมายที่ตั้งไว ้
 

1. ผู้เข้าร่วมโครงการไดร้ับความรู้
เพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า 3.51  
2. ผู้เข้าร่วมมีความพึงพอใจจาก 
การเข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80  

  

ผลผลติ จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
เป้าหมายทีต่ั้งไว ้

1. ความรู้ที่ไดร้ับจากการเข้าร่วม
โครงการเพิม่ขึ้น ไม่น้อยกว่า 3.51 
2. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ ไม่น้อยกว่า 3.51  

  

 

3.10.2 การบูรณาการโครงการบริการวิชาการแก่สังคม เข้ากับการเรียนการสอนและการวิจัย 
 ร้อยละความพึงพอใจจากผลกระทบและความคุม้ค่าของการด าเนินโครงการ ............................................. 



 จ านวนหน่วยงานหรือชุมชนที่น าผลการด าเนินงานไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ........... หน่วยงานหรือชุมชน      ระบุช่ือ
หน่วยงานหรือชุมชน ........................................ 

3.10.3 การติดตามผลการประเมนิผลส าเร็จและการบรูณาการทางบริการวิชาการ 
 น าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารของคณะ เพื่อวางแผนปรับปรุงการบูรณาการด้านการบริการวิชาการแก่สังคม   

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

4.2 ภายใต้แผนงาน............................................................................................................................................. 
4.3 ลักษณะโครงการ     โครงการที่ใช้งบประมาณ   โครงการทีไ่ม่ใช้งบประมาณ 
4.4 วิธีการด าเนินงาน   ด าเนนิการเอง     จัดจ้าง 
4.5 รหัส GFMIS ของโครงการ(ถ้ามี) – ไมม่ี - 

5.  แผนการน าไปใช้ประโยชน ์ 
1. สามารถพัฒนาประสิทธิภาพในการท างานท่ีเกี่ยวข้องกับชาวพม่าได ้
2. เข้าใจเบื้องต้นในด้านสังคมและวิถีชีวิตของชาวพม่า 
3. สามารถน าทักษะความรูเ้กี่ยวกบัภาษาพม่าไปใช้พัฒนาการท างาน 

6.  ผู้รับผิดชอบ  
 6.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ   หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาภาษาพม่า  
    ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนษุยศาสตร ์  

6.2 ผู้รับผิดชอบ     ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิรัช นิยมธรรม   โทร 2073 
6.3 ผู้ประสานงาน   นางสาวณัฐราพร พรหมประสิทธ์ิ   โทร 2074 
6.4 ผู้รายงานผล  นางสาวณัฐราพร พรหมประสิทธ์ิ   โทร 2074 

 

7. หลักการและเหตุผล 
 จากการที่ประเทศไทยได้พัฒนาเศรษฐกิจจนสามารถก้าวเข้าสู่ระบบการแข่งขันในตลาดโลก และตลาดในระดับภูมิภาคแล้วนั้น  
ไทยมีความจ าเป็นอย่างมากที่จะต้องให้ความสนใจภาษา และสังคมของประเทศคู่ค้า ทั้งนี้เพื่อความได้เปรียบในเชิงนโยบายต่อ
ประเทศคู่แข่งทางการค้า ตลอดจนการด าเนินภารกิจต่าง ๆ ทั้งด้านการทูต การทหาร การศึกษา และความร่วมมือกับประเทศคู่ค้า
ของไทย สหภาพพม่านับเป็นประเทศหนึ่ งที่มีความสัมพันธ์กับประเทศไทยในด้านเศรษฐกิจและสังคมมาเป็นระยะเวลานาน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งสหภาพพม่าเป็นแหล่งวัตถุดิบในการลงทุน การประกอบธุรกิจ ตลาดระบายสินค้า และตลาดแรงงานท่ีส าคัญของ
ไทย การที่ภาครัฐและเอกชนของไทยจะด าเนินธุรกรรม หรือภารกิจต่างๆเกี่ยวกับสหภาพพม่าได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น จ าเป็นต้อง
มีการพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถในด้านภาษาพม่าในระดับที่ใช้งานได้เป็นอย่างดี  การอบรมภาษาพม่าโดยสถานพัฒนาการ
เรียนรู้ภาษาเมียนมา มหาวิทยาลัยนเรศวรจะเป็นการอบรมความรู้ภาษาพม่าระดับเบื้องต้นอย่างเป็นระบบท้ัง 4 ทักษะ คือ การพูด 
การฟัง การอ่านและการเขียนพร้อมกับการเรียนรู้สารัตถคดีเกี่ยวกับสหภาพพม่าที่จะเป็นประโยชน์ส าหรับการปฏิบัติงานและการ
ด าเนินชีวิตในสังคมพม่าอย่างคุ้มค่าและได้ประโยชน์สูงสุด 
8. วัตถุประสงค ์

1.  เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ภาษาพม่าในระดับพื้นฐานท้ังในทักษะด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน 
9.  เป้าหมายของโครงการ 
       9.1 เป้าหมายการด าเนินงาน 
เชิงผลผลิต(Output) 1. ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ภาษาพม่าในระดับพื้นฐานท้ังในทักษะด้านการฟัง การพูด การ

อ่าน และการเขียน 
เชิงผลลัพธ์(Outcome) 1. ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถน าความรู้มาใช้ประโยชน์ได้ 

 

9.2. กลุ่มเป้าหมาย 
เป้าหมาย จ านวน หน่วยนับ 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 10 คน 
ผู้ที่สนใจ/บคุลากรภายนอก/ผูร้ับบริการ 10 คน 

หน้าที่ 677 



 

9.3 กิจกรรม/เนื้อหาท่ี/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนินการ (รายกิจกรรม) 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (บาท) 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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. จัดประชมุมอบหมายการด าเนนิงาน 

             

ขั้นด าเนินการ (D) 
1. ขออนุมตัิด าเนินโครงการ 
2. ด าเนนิโครงการ 

 
 
0 

 
 
 

 
 
0 

 
 

0 

 
 
0 

 
 
0 

 
 
0 

 
 
0 

 
 
0 

 
 
0 

 
 
0 

 
 
0 

 
 
0 

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. สรุปผลการด าเนินโครงการ และ
จัดท ารายงานส่งผลประเมนิตอ่คณะฯ 

             

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)  
1. น าผลการประเมนิมาพัฒนา แก้ไข
ปัญหา และน าไปปรับใช้ในการ
ปฏบัิติงานในครั้งตอ่ๆไป 

             

รวม 0 0 0 0 0 
 

10. งบประมาณด าเนินการ  
    - ไม่ใช้งบประมาณ - 
11.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 

ล าดั
บ 

รายการ กิจกรรม 

10.1. วัน เวลา ในการจัดกิจกรรม วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2561 ถึง 30 กันยายน 2562 
10.2 สถานท่ีจัดกิจกรรม ตามความเหมาะสม 

 

12. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPI) 

ประเภท 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ (KPI) 

กิจกรรมที่ 1  กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมที่ 4 
 คุณภาพ -  ผู้เข้าร่วมโครงการมคีวามรูภ้าษาพม่าในระดับพื้นฐานมากขึ้น

ในระดับดี (3.51) 
   

 

13. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 สกอ.    ตัวช้ีวัดที ่5.2   สงป.   ตัวช้ีวัดที่.................  EdPEx หมวดที่........ 
 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.................  สมศ.   ตัวช้ีวัดที ่7 และ 2.4  

14. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ภาษาพม่าในระดับพื้นฐานท้ังในทักษะด้านการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน 
2. ผู้เข้ารับการอบรมมีความเข้าใจเบื้องต้นในด้านสังคมและวิถีชีวิตของชาวพม่า 
3. ผู้เข้ารับการอบรมสามารถน าทักษะความรู้เกี่ยวกับภาษาพม่าไปใช้พัฒนาการท างาน 

  



โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ 

 
1. รหัสโครงการ  NU-มน-06-178    ชื่อโครงการ (ระดับ 2)    โครงการบริการวิชาการ  

ชื่อโครงการ (ระดับ 3)    โครงการจัดท าจุลสาร “รู้จักพม่า” และเอกสารวิชาการ คู่มือ  
         และนวัตกรรมการสอนภาษาพม่าเพื่อสังคมไทย 

2.  ความสอดคล้องกับพันธกิจ 
      การผลิตบณัฑติ         การวิจัย 
       การบริการวิชาการแกส่ังคม (หลัก)  การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
      การบริหารจัดการ(ในกรณีโครงการดังกลา่วไมส่อดคล้องกับพันธกิจ 1-4) 
3.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ 

3.1 แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ 
 3.1.1 ความสอดคล้องกับเป้าหมายรวมของยุทธศาสตร์ชาติ 
   ประเทศชาติมีความมั่นคง ประชาชนมีความสุข 
   มีการยกระดับศักยภาพในหลากหลายมิตเิพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง 
    มีการพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ 
   มีการสรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
   มีการสรา้งการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   มีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม 
 

 3.1.2 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องโดยตรง (เลือกได้เพียง 1 ด้าน) 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์   
   เป้าหมาย.....3........ประเด็น......3.2.6.....ประเด็นการด าเนินการที่ส าคัญ............. 
 

 3.1.3 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องในระดับรอง (เลือกได้มากกว่า 1 ด้าน) 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
 

  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนษุย์   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
 

3.2 แผนระดับที่ 2  
 3.2.1 แผนการปฏิรูประดับประเทศ 11 ด้าน 
   9) แผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม เป้าหมายรวม...................3..................................................................... 
    เรื่องและประเด็นการปฏริูป..........4............เป้าหมาย................1........................กิจกรรม.........1...................... 



    เป้าหมาย.........มีกลไกบรูณาการ..........วิธีการ........1.4........ขัน้ตอน............กลไกและการปรับปรุงกลไก.......... 
  

 3.2.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
   เป้าหมายรวม...........1...................... 
   ยุทธศาสตร์ที่........1.........เป้าหมาย...........1.1.2...........แนวทางการพัฒนา.........1.2.7.3........... 
  

 3.2.3 แผนความมั่นคงแห่งชาติ 
   แผนระดับชาติว่าด้วยความมัน่คงแห่งชาติ.......1....... เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์.........1.1.1............กลยุทธ์.....1.2.3............. 

 

3.3 แผนระดับที่ 3 (หากระบุได้)  
    ตามมติ ครม.วันท่ี 4 ธันวาคม 2560 .................................................................. 

 

    3.4 ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 
   นโยบายการศึกษาและเรียนรู้ การท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 
 3.5 นโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) 
   นโยบายที่ 3 ส่งเสรมิการใหบ้ริการทางวิชาการแก่สังคมให้กว้างขวางและทั่วถึง  
     แผนกลยุทธ์ดา้นการบริการวิชาการ กลยุทธ์ที่.......1.....หลัก.........รอง........... 
     แผนกลยุทธ์ดา้นการบริการสุขภาพ กลยุทธ์ที่ ............หลัก.........รอง........... 
    3.6 นโยบายการบริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร (พ.ศ.2561-2565) โดย ศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา เงารังษี 
          นโยบายที่ 3 ส่งเสริมการให้บริการทางวิชาการแกส่ังคมให้กว้างขวางและทั่วถึง  
     แผนกลยุทธ์ดา้นการบริการวิชาการ กลยุทธ์ที่......1/2...... 
     แผนกลยุทธ์ดา้นการบริการสุขภาพ กลยุทธ์ที่ ............ 
    3.7 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน  
 นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 3 กลยุทธ์ที ่2 มาตรการที ่1 

3.11 อัตลักษณ์นสิิต 5 ก** (บังคับกรอก ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 กรณีที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์บัณฑิต) 
         ไม่มี 
    3.9 คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ  
         ไม่มี            
    3.10 บริการวิชาการ (กรณีโครงการที่ด าเนินงานตามพันธกจิที่ 3 ด้านบริการวิชาการ) ** 
         มี   

 3.10.1 เป้าหมายตัวช้ีวัด  
เป้าหมายตัวบ่งชี้ เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เชิงเวลา เชิงต้นทุน 

ผลลัพธ์ มีผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 ของเป้าหมายที่ตั้งไว ้
 

1. ผู้เข้าร่วมโครงการไดร้ับความรู้
เพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า 3.51  
2. ผู้เข้าร่วมมีความพึงพอใจจาก 
การเข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80  

  

ผลผลติ จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
เป้าหมายทีต่ั้งไว ้

1. ความรู้ที่ไดร้ับจากการเข้าร่วม
โครงการเพิม่ขึ้น ไม่น้อยกว่า 3.51 
2. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ ไม่น้อยกว่า 3.51  

  

 

3.10.2 การบูรณาการโครงการบริการวิชาการแก่สังคม เข้ากับการเรียนการสอนและการวิจัย 
 ร้อยละความพึงพอใจจากผลกระทบและความคุม้ค่าของการด าเนินโครงการ ............................................. 



 จ านวนหน่วยงานหรือชุมชนที่น าผลการด าเนินงานไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ........... หน่วยงานหรือชุมชน      ระบุช่ือ
หน่วยงานหรือชุมชน ........................................ 

3.10.3 การติดตามผลการประเมนิผลส าเร็จและการบรูณาการทางบริการวิชาการ 
 น าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารของคณะ เพื่อวางแผนปรับปรุงการบูรณาการด้านการบริการวิชาการแก่สังคม   

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

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

5.  แผนการน าไปใช้ประโยชน ์ 
1. สื่อกลางในการแลกเปลี่ยนข้อมลูข่าวสารเกี่ยวกับพม่าในมติิต่าง ๆ 
2. ได้รับความรู้เกีย่วกับสังคมและวัฒนธรรมของพม่าท้ังในมุมมองทางวิชาการ และสารัตถะคดี 
3. เกิดความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับพม่า และความสัมพันธ์ไทยพม่าในทิศทางที่จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศ 

6.  ผู้รับผิดชอบ  
 6.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ   หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาภาษาพม่า  
    ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนษุยศาสตร ์  

6.2 ผู้รับผิดชอบ     ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิรัช นิยมธรรม   โทร 2073 
6.3 ผู้ประสานงาน   นางสาวณัฐราพร พรหมประสิทธ์ิ   โทร 2074 
6.4 ผู้รายงานผล  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิรัช นิยมธรรม   โทร 2073 

7. หลักการและเหตุผล 
 ประเทศไทยและประเทศพม่าเป็นเพื่อนบ้านท่ีใกล้ชิดกัน เนื่องจากพรมแดนติดต่อกันกว่า 2,500 กิโลเมตร และมีความสัมพันธ์ใน
ทุกด้านมาตั้งแต่อดีต ปัจจุบันมีกลุ่มแรงงานชาวพม่าจ านวนมากที่เข้ามาท างานในประเทศไทย  และชาวไทยต่างให้ความสนใจ
เกี่ยวกับประเทศพม่ามากขึ้น ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ประเพณี และความเช่ือ ถึงแม้ว่าในปัจจุบันประเทศไทยและ
พม่าได้มีปฏิสัมพันธ์ในด้านต่างๆ แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น แต่พบว่าชาวไทยมีความรู้เกี่ยวกับประเทศพม่าหรือชาวพม่าน้อยกว่าที่พม่ารู้จักไทย 
เนื่องจากเดิมพม่าเป็นสังคมที่ค่อนข้างปิด ในขณะที่ประเทศไทยเป็นสังคมที่เปิดกว้างกว่าพม่า ข่าวสารทุกแง่มุมที่เกิดขึ้นในเมืองไทย
จึงอยู่ในความรับรู้ของพม่า แต่ข่าวสารเกี่ยวกับความเป็นไปในพม่า กลับอยู่ในความรับรู้ของสังคมไทยอย่างจ ากัด   
    สถานพัฒนาการเรียนรู้ภาษาเมียนมา คณะมนุษยศาสตร์ จึงตระหนักถึงความส าคัญต่อการศึกษาสังคมพม่าในมิติต่างๆ ที่จะช่วย
ให้สามารถท าความรู้จักพม่าได้มากข้ึน จึงได้จัดท าจุลสาร “รู้จักพม่า” เพื่อเป็นสื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพม่า โดยมุ่งเน้นมุมมองทาง
สังคมและวัฒนธรรม ในประเด็นภูมิปัญญา สิ่งแวดล้อม และวิถีชีวิตแบบพม่า และเพื่อให้จุลสารรู้จักพม่าเป็นเครื่องมือขยายพรมแดน
ความรู้เกี่ยวกับพม่าได้อีกทางหนึ่ง 
8. วัตถุประสงค ์

1.  เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรมของพม่า 
2.  เพื่อท าให้จุลสาร  “รู้จักพมา่” เป็นแหล่งให้ความรู้ส าหรับผู้ทีส่นใจศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับพม่า 
3.  เพื่อเผยแพร่เอกสารวิชาการ คูม่ือ และนวัตกรรมการสอนภาษาพม่าเพื่อสังคมไทย 

9.  เป้าหมายของโครงการ 
       9.1 เป้าหมายการด าเนินงาน 
เชิงผลผลิต(Output) 1. เผยแพร่ความรู้เกีย่วกับสังคมและวัฒนธรรมของพม่า ผ่านจลุสารรู้จักพม่า เอกสารวิชาการ 

คู่มือ และนวัตกรรมการสอนภาษาพม่าแก่สังคมไทย 
เชิงผลลัพธ์(Outcome) 1. สาธารณชนได้รูจ้ักพม่าในมุมมองที่หลากหลาย 

 
 
 
 
 



9.2. กลุ่มเป้าหมาย 
เป้าหมาย จ านวน หน่วยนับ 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น   
วารสาร  “รู้จักพม่า”   3 ฉบับ 

 

  9.3 กิจกรรม/เนื้อหาท่ี/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนินการ (รายกิจกรรม) 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (บาท) 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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. จัดประชมุมอบหมายการด าเนนิงาน 

             

ขั้นด าเนินการ (D) 
1. ขออนุมตัิด าเนินโครงการ 
2. ด าเนนิโครงการ 

 
 
0 

 
 
0 

 
 
0 

 
 
0 

 
 
0 

 
 
0 

 
 
0 

 
 
0 

 
 
0 

 
 
0 

 
 
0 

 
 
0 

 
 
0 

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. สรุปผลการด าเนินโครงการ และ
จัดท ารายงานส่งผลประเมนิตอ่คณะฯ 

             

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)  
1. น าผลการประเมนิมาพัฒนา แก้ไข
ปัญหา และน าไปปรับใช้ในการ
ปฏบัิติงานในครั้งตอ่ๆไป 

             

รวม  0 0 0 0 0 
 

10. งบประมาณด าเนินการ  
    - ไม่ใช้งบประมาณ – 
 

11.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 
ล าดั
บ 

รายการ กิจกรรม 

10.1. วัน เวลา ในการจัดกิจกรรม วันท่ี 1 ตุลาคม 2561  -  วันท่ี 30 กันยายน 2562 
10.2 สถานท่ีจัดกิจกรรม ตามความเหมาะสม 

 

12. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPIs) 

ประเภท 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ (KPI) 

กิจกรรมที่ 1  กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมที่ 4 
 คุณภาพ -  จัดพิมพ์และเผยแพร่วารสาร  “รู้จักพม่า”   

-  จัดพิมพ์และเผยแพรเ่อกสารวิชาการ คู่มือ และนวตักรรมการ
สอนภาษาพม่า 

   

 

13. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 สกอ.    ตัวช้ีวัดที ่5.2   สงป.   ตัวช้ีวัดที่.................  EdPEx หมวดที่........ 
 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.................  สมศ.   ตัวช้ีวัดที ่7 และ 2.4  

14. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. สถานฯ ได้แสดงบทบาทเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับพม่าในมิติต่าง ๆ 
2. ผู้ที่สนใจได้รับความรู้เกี่ยวกับพม่าทั้งในมุมมองทางวิชาการ และสารัตถะคดี 
3. ช่วยให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพม่า และความสัมพันธ์ไทยพม่าในทิศทางที่จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศ 



  

หน้าที่ 680 



โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ 

 
1. รหัสโครงการ  NU-มน-06-179    ชื่อโครงการ (ระดับ 2)    โครงการบริการวิชาการ  

ชื่อโครงการ (ระดับ 3)    โครงการแลกเปลี่ยนภาษาไทย-เมียนมาภายใต้ MOU ระหว่าง 
        มหาวิทยาลัยนเรศวร และมหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศย่างกุ้ง (YUFL)  

2.  ความสอดคล้องกับพันธกิจ 
      การผลิตบณัฑติ         การวิจัย 
       การบริการวิชาการแกส่ังคม (หลัก)  การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
      การบริหารจัดการ(ในกรณีโครงการดังกลา่วไมส่อดคล้องกับพันธกิจ 1-4) 
3.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ 

3.1 แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ 
 3.1.1 ความสอดคล้องกับเป้าหมายรวมของยุทธศาสตร์ชาติ 
   ประเทศชาติมีความมั่นคง ประชาชนมีความสุข 
   มีการยกระดับศักยภาพในหลากหลายมิตเิพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง 
    มีการพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ 
   มีการสรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
   มีการสรา้งการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   มีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม 
 

 3.1.2 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องโดยตรง (เลือกได้เพียง 1 ด้าน) 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพมนุษย์   
   เป้าหมาย.....3........ประเด็น......3.2.6.....ประเด็นการด าเนินการที่ส าคัญ............. 
 

 3.1.3 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องในระดับรอง (เลือกได้มากกว่า 1 ด้าน) 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
 

  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนษุย์   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
 

3.2 แผนระดับที่ 2  
 3.2.1 แผนการปฏิรูประดับประเทศ 11 ด้าน 
   9) แผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม เป้าหมายรวม...................3..................................................................... 
    เรื่องและประเด็นการปฏริูป..........4............เป้าหมาย................1........................กิจกรรม.........1...................... 



    เป้าหมาย.........มีกลไกบรูณาการ..........วิธีการ........1.4........ขัน้ตอน............กลไกและการปรับปรุงกลไก.......... 
  

 3.2.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
   เป้าหมายรวม...........1...................... 
   ยุทธศาสตร์ที่........1.........เป้าหมาย...........1.1.2...........แนวทางการพัฒนา.........1.2.7.3........... 
  

 3.2.3 แผนความมั่นคงแห่งชาติ 
   แผนระดับชาติว่าด้วยความมัน่คงแห่งชาติ.......1....... เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์.........1.1.1............กลยุทธ์.....1.2.3............. 

 

3.3 แผนระดับที่ 3 (หากระบุได้)  
    ตามมติ ครม.วันท่ี 4 ธันวาคม 2560 .................................................................. 

 

    3.4 ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 
   นโยบายการศึกษาและเรียนรู้ การท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 
 3.5 นโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) 
   นโยบายที่ 3 ส่งเสรมิการใหบ้ริการทางวิชาการแก่สังคมให้กว้างขวางและทั่วถึง  
     แผนกลยุทธ์ดา้นการบริการวิชาการ กลยุทธ์ที่.......1.....หลัก.........รอง........... 
     แผนกลยุทธ์ดา้นการบริการสุขภาพ กลยุทธ์ที่ ............หลัก.........รอง........... 
    3.6 นโยบายการบริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร (พ.ศ.2561-2565) โดย ศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา เงารังษี 
          นโยบายที่ 3 ส่งเสริมการให้บริการทางวิชาการแกส่ังคมให้กว้างขวางและทั่วถึง  
     แผนกลยุทธ์ดา้นการบริการวิชาการ กลยุทธ์ที่......1/2...... 
     แผนกลยุทธ์ดา้นการบริการสุขภาพ กลยุทธ์ที่ ............ 
    3.7 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน  
 นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 3 กลยุทธ์ที ่2 มาตรการที ่1 

3.12 อัตลักษณ์นสิิต 5 ก** (บังคับกรอก ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 กรณีที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์บัณฑิต) 
         ไม่มี 
    3.9 คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ  
         ไม่มี            
    3.10 บริการวิชาการ (กรณีโครงการที่ด าเนินงานตามพันธกจิที่ 3 ด้านบริการวิชาการ) ** 
         มี   

 3.10.1 เป้าหมายตัวช้ีวัด  
เป้าหมายตัวบ่งชี้ เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เชิงเวลา เชิงต้นทุน 

ผลลัพธ์ มีผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 ของเป้าหมายที่ตั้งไว ้
 

1. ผู้เข้าร่วมโครงการไดร้ับความรู้
เพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า 3.51  
2. ผู้เข้าร่วมมีความพึงพอใจจาก 
การเข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80  

  

ผลผลติ จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
เป้าหมายทีต่ั้งไว ้

1. ความรู้ที่ไดร้ับจากการเข้าร่วม
โครงการเพิม่ขึ้น ไม่น้อยกว่า 3.51 
2. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ ไม่น้อยกว่า 3.51  

  

 

3.10.2 การบูรณาการโครงการบริการวิชาการแก่สังคม เข้ากับการเรียนการสอนและการวิจัย 
 ร้อยละความพึงพอใจจากผลกระทบและความคุม้ค่าของการด าเนินโครงการ ............................................. 



 จ านวนหน่วยงานหรือชุมชนที่น าผลการด าเนินงานไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ........... หน่วยงานหรือชุมชน ระบุช่ือ
หน่วยงานหรือชุมชน ........................................ 

3.10.3 การติดตามผลการประเมนิผลส าเร็จและการบรูณาการทางบริการวิชาการ 
 น าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารของคณะ เพื่อวางแผนปรับปรุงการบูรณาการด้านการบริการวิชาการแก่สังคม   

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

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

5.  แผนการน าไปใช้ประโยชน ์ 
1. สามารถพัฒนาทักษะภาษาพมา่และภาษาไทยได ้
2. สามารถพัฒนาประสิทธิภาพในการท างานท่ีเกี่ยวข้องกับชาวไทยและพม่าได้ 
3. สามารถน าความรูเ้กี่ยวกับภาษา สังคม และวิถีชีวิตไปใช้พัฒนาการเรยีนและการท างาน 

6.  ผู้รับผิดชอบ  
 6.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ   หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาภาษาพม่า  
    ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนษุยศาสตร ์  

6.2 ผู้รับผิดชอบ     ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิรัช นิยมธรรม   โทร 2073 
6.3 ผู้ประสานงาน   นางสาวณัฐราพร พรหมประสิทธ์ิ   โทร 2074 
6.4 ผู้รายงานผล  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิรัช นิยมธรรม   โทร 2073 

7. หลักการและเหตุผล 
 ประเทศไทยและประเทศเมียนมา มีเส้นเขตแดนเช่ือมต่อกับประเทศไทยมากกว่า 2 ,000 กิโลเมตร และมีความสัมพันธ์ที่ดีมา
อย่างยาวนาน และมีการการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทยและเมียนมาในทุกๆ ด้านทั้งเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ปัจจุบันชาว
ไทยและชาวเมียนมาต่างมีความสนใจในการเรียนภาษาและวัฒนธรรมของกันและกันมากยิ่งขึ้น เนื่องจากแรงงานชาวพม่าจ านวน
มากได้มีการไหลเข้ามาท างานยังประเทศไทย รวมถึงการรับเอาสื่อ และสินค้าจากประเทศไทยไปจ าหน่าย ในขณะที่ชาวไทยให้ความ
สนใจในด้านวัฒนธรรม การท่องเที่ยว และธุรกิจ การลงทุน เป็นอย่างมาก สิ่งเหล่านี้ส่งผลให้เกิดการเรียนรู้ภาษาไทยและภาษาพม่า
เพื่อตอบสนองและต่อยอดกิจกรรมดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สถานพัฒนาการเรียนรู้ภาษาเมียนมาได้เล็งเห็นความส าคัญ
ของการเรียนรู้ภาษาไทยและภาษาเมียนมาร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยนเรศวร และมหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศย่างกุ้ง (YUFL) 
เพื่อเป็นกิจกรรมที่ใช้ในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพสู้สังคมไทยและเมียนมา 
8. วัตถุประสงค ์

1.  เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ภาษาพม่าในระดับพื้นฐานท้ังในทักษะด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน 
9.  เป้าหมายของโครงการ 
       9.1 เป้าหมายการด าเนินงาน 
เชิงผลผลิต(Output) 1. ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ภาษาพม่าในระดับพื้นฐานท้ังในทักษะด้านการฟัง การพูด การ

อ่าน และการเขียน 
เชิงผลลัพธ์(Outcome) 1. ผู้เข้ารับการอบรมสามารถน าความรู้ภาษาพม่าในระดับพื้นฐานมาใช้ประโยชน์ได ้

 

9.2. กลุ่มเป้าหมาย 
เป้าหมาย จ านวน หน่วยนับ 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น   
นิสิตและบุคลากรจากมหาวิทยาลยันเรศวร และ
มหาวิทยาลยัภาษาต่างประเทศย่างกุ้ง 

10 คน 

 

หน้าที่ 681 



9.3 กิจกรรม/เนื้อหาท่ี/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนินการ (รายกิจกรรม) 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (บาท) 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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. จัดประชมุมอบหมายการด าเนนิงาน 

             

ขั้นด าเนินการ (D) 
1. ขออนุมตัิด าเนินโครงการ 
2. ด าเนนิโครงการ 

 
 
0 

 
 
0 

 
 
0 

 
 
0 

 
 
0 

 
 
0 

 
 
0 

 
 
0 

 
 
0 

 
 
0 

 
 
0 

 
 
0 

 
 
0 

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. สรุปผลการด าเนินโครงการ และ
จัดท ารายงานส่งผลประเมนิตอ่คณะฯ 

             

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)  
1. น าผลการประเมนิมาพัฒนา แก้ไข
ปัญหา และน าไปปรับใช้ในการ
ปฎิบัติงานในครั้งตอ่ๆไป 

             

รวม 0 0 0 0 0 
 

10. งบประมาณด าเนินการ  
    - ไม่ใช้งบประมาณ - 
11.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 

ล าดั
บ 

รายการ กิจกรรม 

10.1. วัน เวลา ในการจัดกิจกรรม วันท่ี 1 ตุลาคม 2561  -  วันท่ี 30 กันยายน 2562 
10.2 สถานท่ีจัดกิจกรรม ตามความเหมาะสม 

 

12. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPIs) 

ประเภท 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ (KPI) 

กิจกรรมที่ 1  กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมที่ 4 
 คุณภาพ -  ผู้เข้าร่วมโครงการมคีวามรูภ้าษาพม่าในระดับพื้นฐานมากขึ้น

ในระดับดี (3.51) 
   

 

13. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 สกอ.    ตัวช้ีวัดที ่5.2   สงป.   ตัวช้ีวัดที่.................  EdPEx หมวดที่........ 
 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.................  สมศ.   ตัวช้ีวัดที ่7 และ 2.4  

14. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถพัฒนาทักษะภาษาพม่าและภาษาไทยในด้านการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน 
2. ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถพัฒนาประสิทธิภาพในการท างานท่ีเกี่ยวข้องกับชาวไทยและพม่าได้ดียิ่งข้ึน 
3. ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถน าความรู้เกี่ยวกับภาษา สังคม และวิถีชีวิตไปใช้พัฒนาการเรียนและการท างานมากขึ้น 

  



โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ 

 
1. รหัสโครงการ  NU-มน-06-180    ชื่อโครงการ (ระดับ 2)    โครงการบริการวิชาการ  

ชื่อโครงการ (ระดับ 3)    โครงการอบรมภาษาพม่าเชิงพื้นที่ ส าหรับผู้ประกอบการและนักวิจัย 
2.  ความสอดคล้องกับพันธกิจ 
      การผลิตบณัฑติ         การวิจัย 
       การบริการวิชาการแกส่ังคม (หลัก)  การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
      การบริหารจัดการ(ในกรณีโครงการดังกลา่วไมส่อดคล้องกับพันธกิจ 1-4) 
3.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ 

3.1 แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ 
 3.1.1 ความสอดคล้องกับเป้าหมายรวมของยุทธศาสตร์ชาติ 
   ประเทศชาติมีความมั่นคง ประชาชนมีความสุข 
   มีการยกระดับศักยภาพในหลากหลายมิตเิพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง 
    มีการพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ 
   มีการสรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
   มีการสรา้งการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   มีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม 
 

 3.1.2 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องโดยตรง (เลือกได้เพียง 1 ด้าน) 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์   
   เป้าหมาย.....3........ประเด็น......3.2.6.....ประเด็นการด าเนินการที่ส าคัญ............. 
 

 3.1.3 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องในระดับรอง (เลือกได้มากกว่า 1 ด้าน) 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
 

  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนษุย์   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
 

3.2 แผนระดับที่ 2  
 3.2.1 แผนการปฏิรูประดับประเทศ 11 ด้าน 
   9) แผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม เป้าหมายรวม...................3..................................................................... 
    เรื่องและประเด็นการปฏริูป..........4............เป้าหมาย................1........................กิจกรรม.........1...................... 
    เป้าหมาย.........มีกลไกบรูณาการ..........วิธีการ........1.4........ขัน้ตอน............กลไกและการปรับปรุงกลไก.......... 
  



 3.2.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
   เป้าหมายรวม...........1...................... 
   ยุทธศาสตร์ที่........1.........เป้าหมาย...........1.1.2...........แนวทางการพัฒนา.........1.2.7.3........... 
  

 3.2.3 แผนความมั่นคงแห่งชาติ 
   แผนระดับชาติว่าด้วยความมัน่คงแห่งชาติ.......1....... เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์.........1.1.1............กลยุทธ์.....1.2.3............. 

 

3.3 แผนระดับที่ 3 (หากระบุได้)  
    ตามมติ ครม.วันท่ี 4 ธันวาคม 2560 .................................................................. 

 

    3.4 ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 
   นโยบายการศึกษาและเรียนรู้ การท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 
 3.5 นโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) 
   นโยบายที่ 3 ส่งเสรมิการใหบ้ริการทางวิชาการแก่สังคมให้กว้างขวางและทั่วถึง  
     แผนกลยุทธ์ดา้นการบริการวิชาการ กลยุทธ์ที่.......1.....หลัก.........รอง........... 
     แผนกลยุทธ์ดา้นการบริการสุขภาพ กลยุทธ์ที่ ............หลัก.........รอง........... 
    3.6 นโยบายการบริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร (พ.ศ.2561-2565) โดย ศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา เงารังษี 
          นโยบายที่ 3 ส่งเสริมการให้บริการทางวิชาการแกส่ังคมให้กว้างขวางและทั่วถึง  
     แผนกลยุทธ์ดา้นการบริการวิชาการ กลยุทธ์ที่......1/2...... 
     แผนกลยุทธ์ดา้นการบริการสุขภาพ กลยุทธ์ที่ ............ 
    3.7 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน  
 นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 3 กลยุทธ์ที ่2 มาตรการที ่1 

3.13 อัตลักษณ์นสิิต 5 ก** (บังคับกรอก ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 กรณีที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์บัณฑิต) 
         ไม่มี 
    3.9 คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ  
         ไม่มี            
    3.10 บริการวิชาการ (กรณีโครงการที่ด าเนินงานตามพันธกจิที่ 3 ด้านบริการวิชาการ) ** 
         มี   

 3.10.1 เป้าหมายตัวช้ีวัด  
เป้าหมายตัวบ่งชี้ เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เชิงเวลา เชิงต้นทุน 

ผลลัพธ์ มีผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 ของเป้าหมายที่ตั้งไว ้
 

1. ผู้เข้าร่วมโครงการไดร้ับความรู้
เพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า 3.51  
2. ผู้เข้าร่วมมีความพึงพอใจจาก 
การเข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80  

  

ผลผลติ จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
เป้าหมายทีต่ั้งไว ้

1. ความรู้ที่ไดร้ับจากการเข้าร่วม
โครงการเพิม่ขึ้น ไม่น้อยกว่า 3.51 
2. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ ไม่น้อยกว่า 3.51  

  

 

3.10.2 การบูรณาการโครงการบริการวิชาการแก่สังคม เข้ากับการเรียนการสอนและการวิจัย 
 ร้อยละความพึงพอใจจากผลกระทบและความคุม้ค่าของการด าเนินโครงการ ............................................. 
 จ านวนหน่วยงานหรือชุมชนที่น าผลการด าเนินงานไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ........... หน่วยงานหรือชุมชน ระบุช่ือ

หน่วยงานหรือชุมชน ........................................ 



3.10.3 การติดตามผลการประเมนิผลส าเร็จและการบรูณาการทางบริการวิชาการ 
 น าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารของคณะ เพื่อวางแผนปรับปรุงการบูรณาการด้านการบริการวิชาการแก่สังคม   

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

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

5.  แผนการน าไปใช้ประโยชน ์ 
1. สามารถพัฒนาทักษะและต่อยอดการเรีบนรู้ภาษาเมียนมาได ้
2. สามารถเข้าไปประกอบอาชีพท่ีเกี่ยวข้องกับเมียนมาได้ 
3. สามารถพัฒนาองค์กรที่ตนเองสังกัดได ้

6.  ผู้รับผิดชอบ  
 6.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ   หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาภาษาพม่า  
    ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนษุยศาสตร ์
 6.2 ผู้รับผิดชอบ     ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิรัช นิยมธรรม   โทร 2073 

6.3 ผู้ประสานงาน   นางสาวณัฐราพร พรหมประสิทธ์ิ   โทร 2074 
6.4 ผู้รายงานผล  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิรัช นิยมธรรม   โทร 2073 

7. หลักการและเหตุผล 
 ประเทศเมียนมา เป็นหนึ่งในสมาชิกของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East Asian 
Nations : ASEAN) และมีเส้นเขตแดนเช่ือมต่อกับประเทศไทยมากกว่าสองพันกิโลเมตร ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเมียนมาใน
ปัจจุบันถือว่าอยู่ในระดับท่ีดีมาก มีการเยือนประเทศในระดับสูงอย่างต่อเนื่อง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีได้
เสด็จเยือนเมียนมาอย่างเป็นทางการในปีพ.ศ. 2558 แสดงให้เห็นถึงการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทยและเมียนมา ทั้งระนาบของ
รัฐบาล และประชาชนที่มีสืบเนื่องตลอดมาความส าคัญของประเทศ เมียนมายุคปัจจุบัน พบว่า เมียนมาได้ผงาดขึ้นมาอย่างน่าจับตา
มองในฐานะประเทศที่ร่ ารวยทั้งทางด้านทรัพยากร และด้านประชากร ในปีงบประมาณ 2560 - 2561 มีการคาดการณ์จากองค์กร
ระหว่างประเทศที่ส าคัญ ธนาคารโลกได้คาดการณ์การเติบโตของเศรษฐกิจเมียนมาไว้ที่ ร้อยละ 6.5  Asian Development Bank 
คาดการณ์การเติบโตของเศรษฐกิจเมียนมาไว้ที่ ร้อยละ 7.7 และ IMF ได้คาดการว่าเมียนมาจะสามารถเติบโตในอัตราส่วนร้อยละ 
6.8 รวมทั้งเมียนมายังมีการขาดดุลงบประมาณที่ลดลงจากร้อยละ 4.5 ของ GDP เหลือร้อยละ 3 ของ GDP ในปีงบประมาณ 2559 - 
2560 อัตรา เงินเฟ้อได้ลดลงจาก ร้อยละ 10 เหลือ ร้อยละ 6.8 ท าให้ IMF คาดการณ์เศรษฐกิจมหภาคของเมียนมาว่าจะมีแนวโน้ม
ที่ดี เป็นผลมาจากการลงทุนจากต่างชาติ (FDI) ประกอบกับกฎหมายการลงทุนที่มีลักษณะของการกระจายอ านาจมากยิ่งขึ้น 
นโยบายของรัฐบาลที่ส่งเสริมการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ  
 ภาวการณ์ดังกล่าวได้ส่งผลให้กลุ่มทุนไทยขนาดใหญ่เข้าไปลงทุนในประเทศเมียนมาอย่างมากมาย ได้แก่ บริษัท ปตท.ส ารวจและ
ผลิตปิโตรเลียมจ ากัด (มหาชน) เครือเจริญโภคภัณฑ์ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ ากัด (มหาชน) บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการจ ากัด 
(มหาชน) บริษัท บุญรอด บริวเวอรี่ จ ากัด และบริษัท บางจากปิโตรเลียม จ ากัด (มหาชน) เป็นต้น และมีธุรกิจขนาดรองลงมา อาทิ
เช่น ร้านอาหารไทย ร้านอาหารตะวันตกในไทยที่เข้าไปเปิดสาขาในเมียนมาธุรกิจ การท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรม ธุรกิจที่
เกี่ยวเนื่องกับสุขภาพ และการค้าชายแดนที่ยังเป็นพื้นที่ที่รองรับนักลงทุนชาวไทย และแรงงานที่มีทักษะชาวไทยอย่างมากมาย 
นอกจากพื้นที่ในประเทศเมียนมาจะมีการเปิดพื้นที่ให้แก่ชาวไทยแล้ว ภายในประเทศไทยยังมีพื้นที่ทางเศรษฐกิจที่สัมพันธ์กับเมียน
มาอย่างมากมายเศรฐกิจไทยจ านวนไม่น้อย ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยแรงงานชาวเมียนมา ในประเทศไทยมีจ านวนของแรงงานเมียนมาทั้ง
ที่ถูกกฎหมายและผิดกฎหมายมากกว่าสองล้านคน แรงงานเหล่านี้ได้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทยเป็นอย่างมาก อาทิเช่น การเข้าไป
ท างานในส่วนงานท่ีคนไทยไม่พึงที่จะท า ได้แก่งานสกปรก งานอันตราย และงานไม่มีเกียรติ รวมทั้งงานท่ีอาศัยความอดทนและความ
ปราณีตของงานจนเครื่องจักร ไม่สามารถเข้ามาทดแทนได้ งานเหล่านี้ได้เปิดพื้นท่ีให้แก่แรงงานแรงงานชาวเมียนมาเข้ามาประกอบ
อาชีพ และภาคอุตสาหกรรมภายในประเทศไทยมีความต้องการของแรงงานชาวเมียนมาเป็นจ านวนมาก  
 นอกจากนี้ประเทศไทยยังได้รับอานิสงค์จากแรงงานไม่ว่าจะเป็น แรงงานที่เข้ามาส่วนใหญ่เป็นวัยหนุ่มสาว สอดรับกับประเภท
งานที่จ าเป็นต้องใช้แรงงาน ท าให้แรงงานเหล่านี้มีการจับจ่ายใช้สอยมากกว่าที่จะได้รับสวัสดิการจากรัฐไทย อีกทั้งการเข้ามาของ

หน้าที่ 683 



แรงงานยังมีการกระจายตัวของรายได้ และก่อให้เกิดการไหลของเงินจากบริษัทสู่ชุมชนที่แรงงานสังกัด รวมทั้งการปรับตัวของสินค้า
ไทยจ านวนมากที่ต้องการเข้าไปยึดครองพื้นที่การบริโภคของแรงงานเมียนมาในประเทศไทย จนสังเกตได้ว่าพ้ืนที่ท่ีแรงงานชาวเมียน
มาใช้ในการด ารงชีวิตมีการขยายตัวของเมืองอย่างมีนัยส าคัญ อย่างไรก็ดี ที่ผ่านมา จะพบว่า ปัญหาส่วนใหญ่ของภาคอุตสาหกรรม 
คือการย้ายงานของแรงงาน และความไม่เพียงพอของแรงงาน อันเกิดจากช่องว่างทั้งทางด้านภาษา และความเข้าใจในความเป็น
เมียนมาของแรงงานเหล่านี้ทั้งพัฒนาการทางด้านเศรษฐกิจของประเทศเมียนมาที่เปิดพื้นที่ให้แก่ชาวไทยในการเข้าไปลงทุน และ
ประกอบอาชีพ รวมทั้งพื้นที่แรงงานเมียนมาในประเทศไทยที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ทั้งสองพื้นที่จึงเป็นพื้นที่ที่มีความส าคัญเป็น
อย่างมาก อย่างไรก็ดีความเข้าใจทั้งทางด้านภาษา ข้อมูลเชิงเอกสาร ข้อมูลเชิงพื้นที่ และความเป็นเมียนมาในการรับรู้ของสังคมไทย
เป็นไปในวงจ ากัด  
 ทางสถานพัฒนาการเรียนรู้ภาษาเมียนมาได้เล็งเห็นความส าคัญของปัญหาและมีความพยายามในการเข้าไปแก้ไขปัญหา โดยการ
ใช้หลักสูตร เมียนมาศึกษาระยะสั้น 3 เดือน เพื่อเป็นหลักสูตรที่ใช้ในการพัฒนาผู้เรียน โดยมีการสอนครอบคลุมไปถึง ภาษา สังคม
เศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรมเมียนมา ผ่านการศึกษาในประเทศไทยจ านวน 2 เดือน 16 วัน และเข้าไปเรียนรู้ความเป็นเมียน
มาบนพื้นที่เมียนมาเป็นระยะเวลา 14 วัน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาเข้าถึงข้อมูลทั้งที่อยู่ในรูปแบบของตัวอักษรผ่านเอกสาร สื่อ 
สิ่งพิมพ์ และข้อมูลที่อยู่ในภาคสนามผ่านการสังเกตการณ์และสนทนาจนเกิดการรับรู้ข้อมูลความเป็นเมียนมาจนสามารถประยุกต์ใช้
ในการประกอบอาชีพได้อย่างรอบรู้แม่นย า และมีคุณภาพ สอดรับกับความต้องการของตลาดยุคใหม่ท่ีไร้เส้นเขตแดน 
8. วัตถุประสงค ์

1. เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะด้านภาษา เศรษฐกิจ การเมือง สังคม และวัฒนธรรมของเมียนมา 
2. เพื่อใหผู้้เรียนสามารถน าองค์ความรู้ที่ได้รับเข้ามาประยุกต์ใช้กับวิชาชีพท่ีสนใจ จนก่อให้เกิดลักษณะของการต่อยอด  
3. เพื่อสร้างบุคลาการที่มีคณุภาพสอดรับกับความต้องการของตลาดในยุคปัจจุบัน 

 

9.  เป้าหมายของโครงการ 
       9.1 เป้าหมายการด าเนินงาน 
เชิงผลผลิต(Output) 1. ผู้เรียนมีทักษะด้านภาษา เศรษฐกิจ การเมือง สังคม และวัฒนธรรมของเมียนมา 
เชิงผลลัพธ์(Outcome) 1. ผู้เรียนสามารถน าองค์ความรู้ทีไ่ด้รับเข้ามาประยุกต์ใช้กับวิชาชีพที่สนใจ จนก่อให้เกิดลักษณะ

ของการต่อยอด 
2. เพื่อสร้างบุคลาการที่มีคณุภาพสอดรับกับความต้องการของตลาดในยุคปัจจุบัน 

 

9.2. กลุ่มเป้าหมาย 
เป้าหมาย จ านวน หน่วยนับ 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น   
นิสิตและบุคลากรจากมหาวิทยาลยันเรศวร และ
มหาวิทยาลยัภาษาต่างประเทศย่างกุ้ง 

10 คน 

 

9.3 กิจกรรม/เนื้อหาท่ี/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนินการ (รายกิจกรรม) 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (บาท) 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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. จัดประชมุมอบหมายการด าเนนิงาน 

             

ขั้นด าเนินการ (D) 
1. ขออนุมตัิด าเนินโครงการ 
2. ด าเนนิโครงการ 

 
 
0 

 
 
0 

 
 
0 

 
 
0 

 
 
0 

 
 
0 

 
 
0 

 
 
0 

 
 
0 

 
 
0 

 
 
0 

 
 
0 

 
 
0 

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. สรุปผลการด าเนินโครงการ และ
จัดท ารายงานส่งผลประเมนิตอ่คณะฯ 

             

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)               



กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (บาท) 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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. น าผลการประเมนิมาพัฒนา แก้ไข
ปัญหา และน าไปปรับใช้ในการ
ปฎิบัติงานในครั้งตอ่ๆไป 

รวม 0 0 0 0 0 
 

10. งบประมาณด าเนินการ  
    - ไม่ใช้งบประมาณ - 
11.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 

ล าดับ รายการ กิจกรรม 
10.1. วัน เวลา ในการจัดกิจกรรม วันท่ี 1 ตุลาคม 2561  -  วันท่ี 30 กันยายน 2562 
10.2 สถานท่ีจัดกิจกรรม คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลยันเรศวร 

 

12. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPIs) 

ประเภท 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ (KPI) 

กิจกรรมที่ 1  กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมที่ 4 
 คุณภาพ -  ผู้เข้าร่วมโครงการมคีวามรูภ้าษาพม่าในระดับพื้นฐานมากขึ้น

ในระดับดี (3.51) 
   

 

13. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 สกอ.    ตัวช้ีวัดที ่5.2   สงป.   ตัวช้ีวัดที่.................  EdPEx หมวดที่........ 
 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.................  สมศ.   ตัวช้ีวัดที ่7 และ 2.4  

14. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตร สามารถ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาเมียนมาได้ 
2. ผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตร สามารถเข้าไปประกอบอาชีพท่ีเกี่ยวข้องกับเมียนมาได้ 
3. ผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตร สามารถพัฒนาองค์กรที่ตนเองสังกัดได้อย่างเป็นรูปธรรม 

  



โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ 

 
1. รหัสโครงการ  NU-มน-06-181    ชื่อโครงการ (ระดับ 2)    โครงการบริการวิชาการ  

ชื่อโครงการ (ระดับ 3)    โครงการพัฒนานวัตกรรมภาษาอาชีพส าหรับล่ามสาธารณสุขไทย-พม่า 
2.  ความสอดคล้องกับพันธกิจ 
      การผลิตบณัฑติ         การวิจัย 
       การบริการวิชาการแกส่ังคม (หลัก)  การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
      การบริหารจัดการ(ในกรณีโครงการดังกลา่วไมส่อดคล้องกับพันธกิจ 1-4) 
3.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ 

3.1 แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ 
 3.1.1 ความสอดคล้องกับเป้าหมายรวมของยุทธศาสตร์ชาติ 
   ประเทศชาติมีความมั่นคง ประชาชนมีความสุข 
   มีการยกระดับศักยภาพในหลากหลายมิตเิพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง 
    มีการพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ 
   มีการสรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
   มีการสรา้งการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   มีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม 
 

 3.1.2 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องโดยตรง (เลือกได้เพียง 1 ด้าน) 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์   
   เป้าหมาย.....3........ประเด็น......3.2.6.....ประเด็นการด าเนินการที่ส าคัญ............. 
 

 3.1.3 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องในระดับรอง (เลือกได้มากกว่า 1 ด้าน) 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
 

  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนษุย์   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
 

3.2 แผนระดับที่ 2  
 3.2.1 แผนการปฏิรูประดับประเทศ 11 ด้าน 
   9) แผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม เป้าหมายรวม...................3..................................................................... 
    เรื่องและประเด็นการปฏริูป..........4............เป้าหมาย................1........................กิจกรรม.........1...................... 
    เป้าหมาย.........มีกลไกบรูณาการ..........วิธีการ........1.4........ขัน้ตอน............กลไกและการปรับปรุงกลไก.......... 
  



 3.2.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
   เป้าหมายรวม...........1...................... 
   ยุทธศาสตร์ที่........1.........เป้าหมาย...........1.1.2...........แนวทางการพัฒนา.........1.2.7.3........... 
  

 3.2.3 แผนความมั่นคงแห่งชาติ 
   แผนระดับชาติว่าด้วยความมัน่คงแห่งชาติ.......1....... เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์.........1.1.1............กลยุทธ์.....1.2.3............. 

 

3.3 แผนระดับที่ 3 (หากระบุได้)  
    ตามมติ ครม.วันท่ี 4 ธันวาคม 2560 .................................................................. 

 

    3.4 ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 
   นโยบายการศึกษาและเรียนรู้ การท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 
 3.5 นโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) 
   นโยบายที่ 3 ส่งเสรมิการใหบ้ริการทางวิชาการแก่สังคมให้กว้างขวางและทั่วถึง  
     แผนกลยุทธ์ดา้นการบริการวิชาการ กลยุทธ์ที่.......1.....หลัก.........รอง........... 
     แผนกลยุทธ์ดา้นการบริการสุขภาพ กลยุทธ์ที่ ............หลัก.........รอง........... 
    3.6 นโยบายการบริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร (พ.ศ.2561-2565) โดย ศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา เงารังษี 
          นโยบายที่ 3 ส่งเสริมการให้บริการทางวิชาการแกส่ังคมให้กว้างขวางและทั่วถึง  
     แผนกลยุทธ์ดา้นการบริการวิชาการ กลยุทธ์ที่......1/2...... 
     แผนกลยุทธ์ดา้นการบริการสุขภาพ กลยุทธ์ที่ ............ 
    3.7 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน  
 นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 3 กลยุทธ์ที ่2 มาตรการที ่1 

3.14 อัตลักษณ์นสิิต 5 ก** (บังคับกรอก ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 กรณีที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์บัณฑิต) 
         ไม่มี 
    3.9 คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ  
         ไม่มี            
    3.10 บริการวิชาการ (กรณีโครงการที่ด าเนินงานตามพันธกจิที่ 3 ด้านบริการวิชาการ) ** 
         มี   

 3.10.1 เป้าหมายตัวช้ีวัด  
เป้าหมายตัวบ่งชี้ เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เชิงเวลา เชิงต้นทุน 

ผลลัพธ์ มีผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 ของเป้าหมายที่ตั้งไว ้
 

1. ผู้เข้าร่วมโครงการไดร้ับความรู้
เพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า 3.51  
2. ผู้เข้าร่วมมีความพึงพอใจจาก 
การเข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80  

  

ผลผลติ จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
เป้าหมายทีต่ั้งไว ้

1. ความรู้ที่ไดร้ับจากการเข้าร่วม
โครงการเพิม่ขึ้น ไม่น้อยกว่า 3.51 
2. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ ไม่น้อยกว่า 3.51  

  

 

3.10.2 การบูรณาการโครงการบริการวิชาการแก่สังคม เข้ากับการเรียนการสอนและการวิจัย 
 ร้อยละความพึงพอใจจากผลกระทบและความคุม้ค่าของการด าเนินโครงการ ............................................. 
 จ านวนหน่วยงานหรือชุมชนที่น าผลการด าเนินงานไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ........... หน่วยงานหรือชุมชน ระบุช่ือ

หน่วยงานหรือชุมชน ........................................ 



3.10.3 การติดตามผลการประเมนิผลส าเร็จและการบรูณาการทางบริการวิชาการ 
 น าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารของคณะ เพื่อวางแผนปรับปรุงการบูรณาการด้านการบริการวิชาการแก่สังคม   

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

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

5.  แผนการน าไปใช้ประโยชน ์ 
1. พัฒนาการเรียนการสอน และบริการทางวิชาการ งานล่ามสุขภาพ 

6.  ผู้รับผิดชอบ  
 6.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ   หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาภาษาพม่า  
    ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนษุยศาสตร ์   

6.2 ผู้รับผิดชอบ     1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิรัช   นิยมธรรม  โทร 2073 
   2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรนุช นิยมธรรม  โทร 2073 
   3. นางสาวสุนันทา  เทศสุข   โทร 2153 
   4. นางสาวณัฐราพร  พรหมประสิทธ์ิ  โทร 2074 
6.3 ผู้ประสานงาน   นางสาวณัฐราพร    พรหมประสิทธ์ิ  โทร 2074 
6.4 ผู้รายงานผล  นางสาวณัฐราพร    พรหมประสิทธ์ิ  โทร 2074 

7. หลักการและเหตุผล 
 สถานพัฒนาการเรียนรู้ภาษาเมียนมามีภารกิจด้านการพัฒนาภาษาเมียนมาและภาษาไทยเพื่อยกระดับให้เป็นภาษาทางเศรษฐกจิ
ร่วมกันในระดับภูมิภาค ภายใต้กิจกรรมแลกเปลี่ยนภาษา เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจสังคมข้ามแดนได้อย่างมีคุณภาพด้วยความรู้ทาง
วิชาการสายมนุษยศาสตร์ ทั้งนี้ สาขาวิชาฯได้ท างานร่วมกับกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ในการ
พัฒนาภาควิชาภาษาไทยได้แก่ Yangon University of Foreign Languages เพื่อผลิตบัณฑิตสายล่ามภาษาไทย-เมียนมาร่วมกัน
และยังด าเนินกิจกรรมร่วมกับส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ในการพัฒนานวัตกรรมการสอนภาษาพม่า และการพัฒนา
เครือข่ายอาชีพล่ามและครูสอนภาษามาอย่างต่อเนื่อง ด้วยการพัฒนาองค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการพัฒนาศักยภาพของประชาชนและ
ผู้ประกอบการผ่านกิจกรรมเชิงกลยุทธ์ด้านภาษาเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคชองประชาคมอาเซียน จนส่งผลกระทบต่อการสังคม
มั่นคงและยั่งยืน 
 สืบเนื่องจากการที่สาขาวิชาฯได้พัฒนาซอฟต์แวร์ Smile ThaiMyanmar ส าหรับการเรียนรู้ภาษาพม่าในระดับพื้นฐานและ
ส าหรับการฝึกเป็นล่ามระดับเบื้องต้น บนระบบ iOS และ Android โดยมีสถิติผู้ใช้ในประเทศไทย ประเทศเมียนมา และต่างประเทศ
จ านวนหลายพันคนนั้น และจากการท างานร่วมกับภาคเอกชนและสถานพยาบาล พบว่ามีความจ าเป็นในการใช้ล่ามสาธารณสุขเพื่อ
ดูแลชาวเมียนมาอยู่เสมอ แต่ยังขาดล่ามที่พร้อมท างานร่วมกับกลุ่มอาชีพดังกล่าว สาขาวิชาฯ จึงจะพัฒนาซอฟต์แวร์ดังกล่าวให้มี
ประสิทธิภาพรองรับงานดังกล่าว เพื่อเป็นการบริการสังคมและประยุกต์ใช้ในการสอนรายวิชาด้านล่ามและการแปลของหลักสูตร
พม่าศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
8. วัตถุประสงค ์

1.  ประมวลวงศัพท์ทางการแพทย ์การดูแลสุขภาพ การสาธารณสุข และความเจ็บป่วย จากเอกสารพม่าและสถานพยาบาล 
ประเทศเมียนมา 

2. ปรับปรุงฐานข้อมูลซอฟต์แวร์ Smile ThaiMyanmar ให้บรรจุค าศัพท์ส าหรับอาฃีพล่ามสาธารณสขุไทย-เมียนมา 
9.  เป้าหมายของโครงการ 
       9.1 เป้าหมายการด าเนินงาน 
เชิงผลผลิต(Output) 1. มีวงศัพท์ทางการแพทย์ การดูแลสุขภาพ การสาธารณสุข และความเจ็บป่วย จากเอกสาร

พม่าและสถานพยาบาล ประเทศเมียนมา 
เชิงผลลัพธ์(Outcome) 1. จัดท าและพัฒนาฐานข้อมลูซอฟต์แวร์ Smile ThaiMyanmar บรรจุค าศัพท์ส าหรบัอาฃี

พล่ามสาธารณสุขไทย-เมียนมา 



 

9.2. กลุ่มเป้าหมาย 
เป้าหมาย จ านวน หน่วยนับ 

ผู้รับบริการทางออนไลน ์ 500 คน 
 

 9.3 กิจกรรม/เนื้อหาท่ี/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนินการ (รายกิจกรรม) 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (บาท) 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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. จัดประชมุมอบหมายการด าเนนิงาน 

             

ขั้นด าเนินการ (D) 
1. ขออนุมตัิด าเนินโครงการ 
2. ด าเนนิโครงการ 

 
 
0 

 
 
0 

 
 
0 

 
 
0 

 
 
0 

 
 
0 

 
 
0 

 
 
0 

 
 
0 

 
 
0 

 
 
0 

 
 
0 

 
 
0 

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. สรุปผลการด าเนินโครงการ และ
จัดท ารายงานส่งผลประเมนิตอ่คณะฯ 

             

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)  
1. น าผลการประเมนิมาพัฒนา แก้ไข
ปัญหา และน าไปปรับใช้ในการ
ปฏบัิติงานในครั้งตอ่ๆไป 

             

รวม 0 0 0 0 0 

 
10. งบประมาณด าเนินการ  
    10.1 แหล่งงบประมาณ 
          เงินรับฝากโครงการบรหิารทางวิชาการ สาขาวิฃาพม่าศึกษา จ านวน 61,200 บาท 
    10.2 รายละเอียดค่าใฃ้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใฃ้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
         1. ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ (กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง)    16,000 บาท 
 2. ค่าเบี้ยเลีย้งในต่างประเทศ (2,100 บาท x 12 วัน)    25,200 บาท 
 3. ค่าจัดพิมพ์หนังสือคู่มือค าศัพท์สาธารณสุขส าหรับล่ามไทย-พม่า  20,000 บาท 
      รวมเป็นจ านวนเงินทั้งสิน้  61,200 บาท 

     หมายเหตุ  ขอถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ  
11.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 
ล าดับ รายการ กิจกรรม 
10.1. วัน เวลา ในการจัดกิจกรรม วันท่ี 1 ตุลาคม 2561  -  วันท่ี 30 กันยายน 2562 
10.2 สถานท่ีจัดกิจกรรม มหาวิทยาลยันเรศวร และประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา 

 

12. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPIs) 

ประเภท 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ (KPI) 

กิจกรรมที่ 1  กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมที่ 4 
 คุณภาพ - ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจในระดับดี (3.51)    

 

13. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 สกอ.    ตัวช้ีวัดที ่5.1   สงป.   ตัวช้ีวัดที่.................  EdPEx หมวดที่........ 
 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.................  สมศ.   ตัวช้ีวัดที ่7 และ 2.4  
 



14. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ส่งเสริมศักยภาพล่ามไทย-พม่าในเครือข่ายล่ามในพ้ืนท่ีอุตสาหกรรมและสถานรักษาพยาบาลที่เกี่ยวข้องกับแรงงานชาวเมียนมา 
2. มีการพัฒนานวัตกรรมภาษาในสายมนุษยศาสตร์ให้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์

ระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ 



โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
สาขาวิชาภาษาเกาหลี ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ 

 
1. รหัสโครงการ  NU-มน-07-130   ชื่อโครงการ (ระดับ 2)  โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ชื่อโครงการ (ระดับ 3)  โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
2.  ความสอดคล้องกับพันธกิจ 
     การผลติบัณฑติ (รอง)        การวิจัย 
     การบริการวิชาการแก่สังคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
      การบริหารจัดการ(ในกรณีโครงการดังกลา่วไมส่อดคล้องกับพันธกิจ 1-4) (หลัก) 
3.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ 

3.1 แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ 
 3.1.1 ความสอดคล้องกับเป้าหมายรวมของยุทธศาสตร์ชาติ 
   ประเทศชาติมีความมั่นคง ประชาชนมีความสุข 
   มีการยกระดับศักยภาพในหลากหลายมิตเิพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง 
   มีการพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ 
   มีการสรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
   มีการสรา้งการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   มีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม 
 

 3.1.2 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องโดยตรง (เลือกได้เพียง 1 ด้าน) 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพมนุษย์   
   เป้าหมาย.......3.1.2......ประเด็น......3.2.....ประเด็นการด าเนินการที่ส าคัญ......3.2.2.3....... 
  

 3.1.3 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องในระดับรอง (เลือกได้มากกว่า 1 ด้าน) 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนษุย์   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 

3.2 แผนระดับที่ 2  
 3.2.1 แผนการปฏิรูประดับประเทศ 11 ด้าน 
   2) แผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน เป้าหมายรวม.................................................... 
    ประเด็นการปฏริูป..............3...........เป้าหมายประเด็นการปฏิรูป............3.................กลยุทธ์..........4............... 
    แผนงานท่ี..............1............เป้าหมายแผนงาน...........1..........กิจกรรม.........2.......เป้าหมายกิจกรรม.....1........ 
 3.2.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
   เป้าหมายรวม............6..................... 



   ยุทธศาสตร์ที่.........6........เป้าหมาย..........6.1.2............แนวทางการพัฒนา.........6.2.1.4........... 
 3.2.3 แผนความมั่นคงแห่งชาติ 
   แผนระดับชาติว่าด้วยความมัน่คงแห่งชาติ........4...... เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์..........4.1.........กลยุทธ์........4.2.2............. 

 

3.3 แผนระดับที่ 3 (หากระบุได้)  
    ตามมติ ครม.วันท่ี 4 ธันวาคม 2560 .................................................................. 

    3.4 ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 
   นโยบายการศึกษาและเรียนรู้ การท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 
    3.5 นโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) 
    นโยบายที่ 5 ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและปรับปรุงระบบการบริหารจดัการมหาวิทยาลัย ให้มีประสิทธิภาพ 
     แผนกลยุทธ์ดา้นบริหารจัดการ กลยุทธ์ที่......2......(หลัก) 
    3.6 นโยบายการบริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร (พ.ศ.2561-2565) โดย ศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา เงารังษี 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบรหิารจดัการเชิงบูรณาการเพื่อความเข้มแข็งและยั่งยืน 
  กลยุทธ์ที่......5.1......แนวทางการขบัเคลื่อน..........5.1.1............ตัวช้ีวัดที่............. 

    3.7 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน (ถ้าม)ี 
 นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 6 กลยุทธ์ที ่1 มาตรการที ่2 

3.8 อัตลักษณ์นสิิต 5 ก** (บังคับกรอก ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 กรณีที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์บัณฑิต) 
         ไม่มี 
    3.9 คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ  
         ไม่มี            
    3.10 บริการวิชาการ (กรณีโครงการที่ด าเนินงานตามพันธกจิที่ 3 ด้านบริการวิชาการ) ** 
         ไม่มี 
4.  ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 4.1 ลักษณะการด าเนินงาน   โครงการ     การด าเนินงาน 

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

5.  ผู้รับผิดชอบ  
 5.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ   หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาภาษาเกาหลี ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์
 5.2 ผู้รับผิดชอบ     ประธานหลักสตูร สาขาวิชาภาษาเกาหล ี โทร  2192 

5.3 ผู้ประสานงาน   นางสาววิไลพร  ชอบคุณ   โทร  2079 
5.4 ผู้รายงานผล  ประธานหลักสตูร สาขาวิชาภาษาเกาหล ี โทร  2192 
   นางสาววิไลพร  ชอบคุณ   โทร  2079 

 6. หลักการและเหตุผล 
การประกันคุณภาพการศึกษาตามเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 หมายถึง 

การพัฒนาคุณภาพของการบริหารจัดการและด าเนินกิจกรรมตามภารกิจของสถานศึกษาทุกระดับ เพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอย่าง
ต่อเนื่องและสร้างความมั่นใจให้ผู้รับบริการทางการศึกษา สถานศึกษาทุกแห่งจะต้องจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา โดยถือ
เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง มีการจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมิน
คุณภาพภายในเสนอต่อสภาสถาบัน หน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาและเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อน าไปสู่
การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษาได้มีการปรับปรุงมาอย่างต่อเนื่อง 
ตามระบบการพัฒนาของสถาบันการศึกษา ตามความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี สภาพสังคม เศรษฐกิจ ความรู้ และทักษะในอนาคตที่
ตลาดแรงงานต้องการ และพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน หน้าที่ 484 



และในปี พ.ศ.2557 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ปรับเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยแบ่ง 3 ระดับ 
ได้แก่ ระดับหลักสูตร ระดับคณะ/วิทยาลัย และระดับสถาบัน และในการประเมินระดับสถาบันมี รวมถึงการจัดท ารายงานการประเมิน
ตนเอง เพื่อให้คณะกรรมการตรวจประเมินสามารถประเมินฯ ผ่านระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
(CHE QA Online) ได้อย่างมีประสิทธิภาพและอยู่ในมาตรฐานเดียวกัน”   

สาขาวิชาภาษาเกาหลี ตระหนักถึงความส าคัญและความจ าเป็นในการประกันคุณภาพการศึกษา จึงได้จัดให้มีโครงการประเมิน
คุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2561 เพื่อเป็นการตรวจสอบและประเมินการด าเนินงานของหลักสูตรที่คณะฯ เปิดการ
เรียนการสอน ในรอบปีการศึกษา 2561 ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557 
7. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อตรวจสอบและประเมินการด าเนินงานของหลักสตูรในระดับปริญญาตรี ของสาขาวิชาทีเ่ปดิสอนในปีการศึกษา 2561 ตาม
เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอดุมศึกษา พ.ศ.2557  
8.  เป้าหมายของโครงการ 
         8.1 เป้าหมายการด าเนินงาน 
เชิงผลผลิต(Output) 1. ภาควิชาฯ มรีายงานผลการบรกิารจัดการของคณะตามเกณฑ์การประกันคณุภาพการศึกษา 
เชิงผลลัพธ์(Outcome) 1. ภาควิชาฯ มีผลประเมินผ่านตามเกณฑ์การประกันคณุภาพการศกึษา 

 

     8.2. กลุม่เป้าหมาย 
เป้าหมาย จ านวน หน่วยนับ 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 30 คน 
บุคลากรสายวิชาการ 7 คน 
นิสิต 20 คน 
คณะกรรมการประเมิน 3 คน 

 

8.3 กิจกรรม/เนื้อหาท่ี/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนินการ (รายกิจกรรม) 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (บาท) 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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. จัดประชมุมอบหมายการด าเนนิงาน 

                          

ขั้นด าเนินการ (D) 
1. ขออนุมตัิด าเนินโครงการ 
2. ด าเนนิโครงการ 

 
 

21,000 

 
 
 

       
 
 

21,000 
   

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. สรุปผลการด าเนินโครงการ และ
จัดท ารายงานส่งผลประเมนิตอ่คณะฯ 

             

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)  
1. น าผลการประเมนิมาพัฒนา แก้ไข
ปัญหา และน าไปปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานในครั้งตอ่ๆไป 

             

รวม 21,000   21,000  
  

9. งบประมาณด าเนินการ  
    9.1 แหล่งงบประมาณ 
       งบประมาณรายได้คณะ จ านวน 21,000 บาท  
กองทุนเพื่อการศึกษา  แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา  งานจัดการศึกษาสาขามนุษยศาสตร์  หลักสูตรศลิปศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาภาษา
เกาหลี ภาควิชาภาษาตะวันออก หมวดเงินอุดหนุน  โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โครงการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร (NU-มน-07-130) 
    9.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 

1. ค่าตอบแทนผู้ประเมิน                6,000 บาท 



2. ค่าเดินทาง       9,000 บาท 
3. ค่าที่พัก       3,000 บาท 
4. ค่าอาหารกลางวัน                   1,000 บาท 
5. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม      2,000 บาท 

รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น           21,000  บาท 
หมายเหตุ  ทุกรายการถัวเฉลีย่ 

10. วัน เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 
ล าดั
บ 

รายการ กิจกรรม 

10.1. วัน เวลา ในการจัดกิจกรรม เดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2562 
10.2 สถานท่ีจัดกิจกรรม คณะมนุษยศาสตร ์  

 

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

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมที่ 4 
 คุณภาพ - หลักสูตรมผีลประเมินผ่านในองค์ประกอบท่ี 1 

และผลประเมินเฉลีย่ ทุกองค์ประกอบ 3.01 ข้ึนไป 
   

 

12. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 สกอ.    ตัวช้ีวัดที่ 5.1   สงป.   ตัวช้ีวัดที่.................  EdPEx หมวดที่........ 
 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.................  สมศ.   ตัวช้ีวัดที่................  

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. หลักสูตรมีรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2561 ที่มีความสมบูรณ์และถูกต้อง     
2. หลักสูตร/ภาควิชาและคณะสามารถน าผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาการท างานให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

     3. มีผลประเมินเผยแพรสู่่สาธารณชน 
  



โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
สาขาวิชาภาษาเกาหลี ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ 

 
1. รหัสโครงการ  NU-มน-07-131  ชื่อโครงการ (ระดับ 2)    โครงการส่งเสริมด้านวิชาการและทักษะชีวิต 
    ชื่อโครงการ (ระดับ 3)    โครงการน านิสิตเข้าร่วมแข่งขันทางวิชาการ  
2.  ความสอดคล้องกับพันธกิจ 
      การผลิตบณัฑติ (หลัก)        การวิจัย 
     การบริการวิชาการแก่สังคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
     การบริหารจัดการ(ในกรณีโครงการดังกลา่วไมส่อดคล้องกับพันธกิจ 1-4)  
3.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ 

3.1 แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ 
 3.1.1 ความสอดคล้องกับเป้าหมายรวมของยุทธศาสตร์ชาติ 
   ประเทศชาติมีความมั่นคง ประชาชนมีความสุข 
   มีการยกระดับศักยภาพในหลากหลายมิตเิพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง 
   มีการพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ 
   มีการสรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
   มีการสรา้งการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   มีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม 
 3.1.2 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องโดยตรง (เลือกได้เพียง 1 ด้าน) 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพมนุษย์   
   เป้าหมาย........3.1.1.....ประเด็น......3..2.4.....ประเด็นการด าเนินการที่ส าคัญ............. 
 3.1.3 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องในระดับรอง (เลือกได้มากกว่า 1 ด้าน) 
   ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนษุย์   
   เป้าหมาย.......3.1.1......ประเด็น......3.2.3.3.....ประเด็นการด าเนินการที่ส าคญั............. 

3.2 แผนระดับที่ 2  
 3.2.1 แผนการปฏิรูประดับประเทศ 11 ด้าน 
   5) แผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ เปา้หมายรวม.................................................................................. 
    เรื่องและประเด็นการปฏริูป..อุตสาหกรรมทางการศึกษา..เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์...1... 
    ขั้นตอนการด าเนินงาน...............2................เป้าหมาย.................1................ขั้นตอน..........1.2.2.3........................ 
 3.2.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
   เป้าหมายรวม.............1.................... 
   ยุทธศาสตร์ที่.........1........เป้าหมาย..........1.1.3............แนวทางการพัฒนา........1.2.2............ 
 3.2.3 แผนความมั่นคงแห่งชาติ 
   แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ.............. เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์.....................กลยทุธ์..................... 

3.3 แผนระดับที่ 3 (หากระบุได้)  
    ตามมติ ครม.วันท่ี 4 ธันวาคม 2560 .................................................................. 

    3.4 ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 
   นโยบายการศึกษาและเรียนรู้ การท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 
 3.5 นโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) 
   นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ  
   แผนกลยุทธ์ดา้นการผลติบัณฑติ  กลยุทธ์ที่......2..... (หลัก) 
    3.6 ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564)  



   นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ  
   แผนกลยุทธ์ดา้นการผลติบัณฑติ  กลยุทธ์ที่...1.2....... 
    3.7 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน  
 นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ ...1....กลยุทธ์ที.่..4... มาตรการที.่...4....  

   3.8 อัตลักษณ์นิสิต 5 ก** (บังคับกรอก ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 กรณีที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์บัณฑิต) 
         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 

 

3.9 คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรยีนรูต้ามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ  
ด้าน ตัวชี้วัด 

 ด้านคุณธรรม จริยธรรม  มีความซื่อสตัย์สจุริต 
 มีระเบยีบวินัย 
 ตรงต่อเวลา 
 มีความเสยีสละและเห็นต่อประโยชน์ส่วนรวม 
 มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
 เคารพกฎเกณฑ์ ระเบียบขององค์กร/หน่วยงาน 
 มีความอดทนต่อสภาวะแวดลอ้ม 
 มีความขยันหมั่นเพียรในการเรียน 

 ด้านความรู ้  มีความรู้ในหลักวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงกับหน้าที่การงาน 
 มีความเข้าใจขั้นตอนและวิธีการในการปฏิบตัิงานในหน้าท่ี 
 มีความรู้ในระดับท่ีสามารถปฏิบัติงานให้บรรลุเปา้หมายอย่างมปีระสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
 มีความสามารถน าความรูม้าประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานอย่างสร้างสรรค์ 
 เป็นผู้แสวงหาความรู้เพิม่เตมิอย่างต่อเนื่อง 
 มีความเช่ียวชาญในสาขาวิชาชีพ 

 ด้านทักษะทางปัญญา  มีความสามารถในการรวบรวมข้อมูล แนวคิด และประเมินข้อมลูต่างๆ ได้ 
 มีความสามารถในการวเิคราะห์และแกไ้ขปัญหาในการปฏิบตัิงาน 
 กล้าแสดงความคิดเห็นอย่างเหมาะสม 
 มีความคิดริเริม่สร้างสรรคส์ิ่งใหม่ๆ  
 มีการวางแผนและสามารถปฏบิัติงานไดส้ าเร็จตามก าหนดเวลา 
 มีความสามารถน าเสนอข้อมลูและแนวคิดเพื่อใช้ในการตัดสินใจ 



ด้าน ตัวชี้วัด 
 มีความมุ่งมั่นท างานให้ประสบความส าเร็จตามเปา้หมาย 
 มีความสามารถในการแก้ปญัหาส่วนตัว 
 มีทัศนคติเชิงบวกต่องานท่ีท า 

 ด้านทักษะความสมัพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

 มีความสามารถปรับตัวให้เข้ากับเพื่อนร่วมงาน 
 มีความสามารถในการติดต่อสือ่สารระหว่างบุคคล 
 มีความสามารถในการท างานเป็นทีม 
 มีความรับผิดชอบในงานท่ีได้รบัมอบหมาย 
 มีความสามารถในการแสดงภาวะความเป็นผู้น าในการท างาน 
 ยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ื่น 
 มีความสามารถในการประเมนิการท างานและปรับปรุงงานของตนเอง 
 มีความเข้าใจตนเองและผู้อื่น 

 ด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 มีทักษะในการวิเคราะห์และจดัการข้อมลูเชิงตัวเลข 
 มีความสามารถในการสื่อสารการใช้ภาษาไทย 
 มีความสามารถในการสื่อสารการใช้ภาษาอังกฤษ 
 มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศในการปฏิบัติงาน 

 

3.10 การบูรณาการพันธกิจกับการเรียนการสอน  
           ไม่ม ี
       3.11 บริการวิชาการ  
           ไม่มี 
4.  ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 4.1 ลักษณะการด าเนินงาน   โครงการ     การด าเนินงาน 

4.2 ภายใต้แผนงาน............................................................................................................................................. 
4.3 ลักษณะโครงการ     โครงการที่ใช้งบประมาณ   โครงการทีไ่ม่ใช้งบประมาณ 
4.4 วิธีการด าเนินงาน   ด าเนนิการเอง      จัดจ้าง 
4.5 รหัส GFMIS ของโครงการ(ถ้ามี) – ไมม่ี - 

5.  ผู้รับผิดชอบ  
     5.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ  หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาภาษาเกาหลี ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร ์

5.2 ผู้รับผิดชอบ     ดร.จุฑามาศ บุญช ู              โทร. 2193 
5.3 ผู้ประสานงาน   นายมาโนช แตงตุ้ม             โทร. 2286 
5.4 ผู้รายงานผล     ดร.จุฑามาศ บุญช ู              โทร. 2193 

6. หลักการและเหตุผล 
 การพัฒนาการศึกษาน้ันจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องมีกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการและมีศักยภาพในทุก
ด้าน และเป็นการเพิ่มพูนทักษะในการด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข ดังนั้นการเรียนการสอนในหลักสูตรภาษาเกาหลีนั้น นอกจาก
นิสิตจะได้เรียนรู้ภาษาเกาหลีแล้วหลักสูตรฯ ยังเปิดโอกาสให้นิสิตได้ท ากิจกรรมเพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ด้านภาษาเกาหลี ทั้งจาก
ภายในและภายนอกสถาบัน จากนอกสถาบันนั้นก็จะเป็นในเรื่องของการเข้าร่วมท ากิจกรรมกับสถาบันอื่น ๆ ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน 
ซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นในกลุ่มของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในประเทศท่ีเปิดสอนหลักสูตรภาษาเกาหลี เพราะทุกสถาบันก็ต้องการให้นิสิตได้
มีประสบการณ์การใช้ภาษาเกาหลีในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งกิจกรรมที่ท าร่วมกัน การแข่งขันต่าง ๆ เพื่อให้นิสิตได้ใช้ความรู้ที่เรียนมาและ
แสดงความสามารถอย่างเต็มที่ 
7. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้นิสิตไดม้ีประสบการณ์ทดสอบความรู้ภาษาเกาหลีกับสถาบันอ่ืน ๆ  
2. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการภาษาเกาหลีกับมหาวทิยาลัยตา่งๆ ในประเทศไทย 
3. เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจ ปฏภิาณไหวพริบ การตดัสินใจ และการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า 
4. เพื่อเปิดโลกทัศน์ของนิสติให้กว้างไกล 

หน้าที่ 488 



8.  เป้าหมายของโครงการ 
     8.1 เป้าหมายการด าเนินงาน 
เชิงผลผลิต(Output) 1. นิสิตสามารถน าความรู้มาใช้ในการแข่งขันทางวิชาการ 
เชิงผลลัพธ์(Outcome) 1. สร้างช่ือเสียงให้มหาวิทยาลัย 

2. สืบสาน อนุรักษ์ศลิปวัฒนธรรมด้านภาษาและวรรณศิลป ์
 

     8.2. กลุม่เป้าหมาย 
เป้าหมาย จ านวน หน่วยนับ 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 12 คน 
บุคลากรสายวิชาการ  4 คน 
นิสิต 8 คน 

 

8.3 กิจกรรม/เนื้อหาท่ี/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนินการ (รายกิจกรรม) 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (บาท) 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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. จัดประชมุมอบหมายการด าเนนิงาน 

                          

ขั้นด าเนินการ (D) 
1. ขออนุมตัิด าเนินโครงการ 
2. ด าเนนิโครงการ 

 
 

45,000 

 
 
 

  
 
 

22,985 

 
 

 
 

 
 

22,015 
   

 
 
- 

 

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. สรุปผลการด าเนินโครงการ และ
จัดท ารายงานส่งผลประเมนิตอ่คณะฯ 

             

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)  
1. น าผลการประเมนิมาพัฒนา แก้ไข
ปัญหา และน าไปปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานในครั้งตอ่ๆ ไป 

             

รวม  45,000 - 22,985 22,015 - 
  

9. งบประมาณด าเนินการ  
    9.1 แหล่งงบประมาณ 
       งบประมาณรายได้คณะ จ านวน 45,000 บาท  
กองทุนกิจการนิสิต แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานจัดการศึกษาสาขามนุษยศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเกาหลี 
ภาควิชาภาษาตะวันออก หมวดเงินอุดหนุน โครงการกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต โครงการส่งเสริมด้านวิชาการและทักษะชีวิต โครงการแข่งขันทาง
วิชาการ ประกวดสุนทรพจน์(NU-มน-07-131) 

ครั้งที่ 1 งบประมาณ 22,985 บาท  
 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 

1.  ค่าเช่าเหมารถพร้อมน้ ามันเช้ือเพลิง   12,305  บาท 
2.  ค่าเบี้ยเลี้ยงอาจารย์และนสิิต          2,880   บาท 
3.  ค่าที่พักอาจารย์และนสิิต      7,800  บาท 

         รวมเป็นเงิน             22,985  บาท 
ครั้งท่ี 2 งบประมาณ 22,015 บาท  
  รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 

1.  ค่าเช่าเหมารถพร้อมน้ ามันเช้ือเพลิง   15,000  บาท 
2.  ค่าเบี้ยเลี้ยงอาจารย์และนสิิต     2,000  บาท 
3.  ค่าที่พักอาจารย์และนสิิต      5,015  บาท 

         รวมเป็นเงิน              22,015  บาท 



   รวมเป็นเงินทั้งสิ้น    45,000  บาท 
 หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ 
10. วัน เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 

ล าดั
บ 

รายการ กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 

10.1. วัน เวลา ในการจัดกิจกรรม วันท่ี 25-27 มกราคม 2562 วันท่ี 4 - 6 เมษายน 2562 
10.2 สถานท่ีจัดกิจกรรม มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม ่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลยับูรพา จังหวัดชลบรุ ี  
 

11. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPI) 

ประเภท 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ (KPI) 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมที่ 4 
 ปริมาณ - นิสิตไดม้ีประสบการณ์ทดสอบความรู้

ภาษาเกาหลีกับสถาบันอ่ืน ๆ อย่างน้อย
ปีละ 1 ครั้ง 
- มีเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการ
ภาษาเกาหลีกับมหาวิทยาลัย ตา่ง ๆ 

- นิสิตไดม้ีประสบการณ์ทดสอบความรู้
ภาษาเกาหลีกับสถาบันอ่ืน ๆ อย่างน้อย
ปีละ 1 ครั้ง 
- มีเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการ
ภาษาเกาหลีกับมหาวิทยาลัย ตา่ง ๆ 

  

 คุณภาพ - นิสิตได้เสริมสร้างความมั่นใจ ปฏิภาณ
ไหวพริบ การตัดสินใจ การแก้ปัญหา
เฉพาะหน้า และได้เปิดโลกทัศน์จากการ
เข้าร่วมกิจกรรม อยู่ในระดับดี 
- นิสิตมีความพึงพอใจในการเข้ารว่ม
โครงการ อยู่ในระดับด ี

- นิสิตได้เสริมสร้างความมั่นใจ ปฏิภาณ
ไหวพริบ การตัดสินใจ การแก้ปัญหา
เฉพาะหน้า และได้เปิดโลกทัศน์จากการ
เข้าร่วมกิจกรรม อยู่ในระดับดี 
- นิสิตมีความพึงพอใจในการเข้ารว่ม
โครงการ อยู่ในระดับด ี

  

 

12. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 สกอ.    ตัวช้ีวัดที่ 3.2      สงป.   ตัวช้ีวัดที่.................  EdPEx หมวดที่........ 
 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.................  สมศ.   ตัวช้ีวัดที่.................  

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ผู้เข้าร่วมได้พัฒนาทักษะที่ตัวเองได้เรียนรู้มาใช้ในการด าเนินกิจกรรม 
2. นิสิตได้รับความรู้ และประโยชน์จากการโครงการ เพื่อพัฒนาตนเอง นอกเหนือจากในหลักสูตร 

  



โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
สาขาวิชาภาษาเกาหลี ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ 

 
1. รหัสโครงการ  NU-มน-07-132   ชื่อโครงการ (ระดับ 2)    โครงการส่งเสริมด้านวิชาการและทักษะชีวิต 

ชื่อโครงการ (ระดับ 3)    โครงการสอบวัดระดับภาษาเกาหลี (TOPIK) 
2.  ความสอดคล้องกับพันธกิจ 
      การผลิตบณัฑติ (หลัก)         การวิจัย 
     การบริการวิชาการแก่สังคม  การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
     การบริหารจัดการ (ในกรณีโครงการดังกลา่วไมส่อดคล้องกับพันธกิจ 1-4) 
3.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ 
3.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ 

3.1 แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ 
 3.1.1 ความสอดคล้องกับเป้าหมายรวมของยุทธศาสตร์ชาติ 
   ประเทศชาติมีความมั่นคง ประชาชนมีความสุข 
   มีการยกระดับศักยภาพในหลากหลายมิตเิพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง 
   มีการพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ 
   มีการสรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
   มีการสรา้งการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   มีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม 
 3.1.2 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องโดยตรง (เลือกได้เพียง 1 ด้าน) 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพมนุษย์   
   เป้าหมาย.......3.1.....ประเด็น......3.2.2.....ประเด็นการด าเนินการที่ส าคัญ............. 
 3.1.3 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องในระดับรอง (เลือกได้มากกว่า 1 ด้าน) 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนษุย์   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
 

3.2 แผนระดับที่ 2  
 3.2.1 แผนการปฏิรูประดับประเทศ 11 ด้าน 
   5) แผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ เปา้หมายรวม.................................................................................. 
    เรื่องและประเด็นการปฏริูป..อุตสาหกรรมการศึกษา..เป้าหมายหรอืผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธ์ิ....1/2..... 
    ขั้นตอนการด าเนินงาน.....................1..............เป้าหมาย................1.1.1.................ขัน้ตอน.................................. 
 3.2.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 



   เป้าหมายรวม..............1................... 
   ยุทธศาสตร์ที่.......1..........เป้าหมาย..........1.1.2............แนวทางการพัฒนา........1.2.2........... 
  

 3.2.3 แผนความมั่นคงแห่งชาติ 
   แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ.............. เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์.....................กลยทุธ์..................... 

3.3 แผนระดับที่ 3 (หากระบุได้)  
    ตามมติ ครม.วันท่ี 4 ธันวาคม 2560 .................................................................. 

    3.4 ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 
   นโยบายการศึกษาและเรียนรู้ การท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 
 3.5 นโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) 
   นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ  
   แผนกลยุทธ์ดา้นการผลติบัณฑติ  กลยุทธ์ที่......3..... (หลัก) 
      3.6 นโยบายการบริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร (พ.ศ.2561-2565) โดย ศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา เงารังษี 

   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบณัฑิตใหม้ีคุณภาพ และสอดคล้องกับความต้องการของประเทศเพื่อสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขัน กลยุทธ์ที่......1.4......แนวทางการขบัเคลื่อนที่.........1.4.1.............ตัวช้ีวดัที่.............. 

      3.7 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน  
          นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตร์ที่........1.........กลยุทธ์ที่..............4.............มาตรการที่...........1......... 
      3.8 อัตลักษณ์นิสิต 5 ก** (บังคับกรอก ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 กรณีที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์บัณฑิต) 
          ไม่ม ี
      3.9 คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ  
          ไม่ม ี
      3.10 การบริการวิชาการ 
          ไม่ม ี
4.  ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 4.1 ลักษณะการด าเนินงาน   โครงการ     การด าเนินงาน 

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

5.  ผู้รับผิดชอบ  
     5.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ  หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาภาษาเกาหลี ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร ์

5.2 ผู้รับผิดชอบ     ดร.จุฑามาศ  บุญช ู  โทร. 2192 
5.3 ผู้ประสานงาน   นายมาโนช  แตงตุ้ม             โทร. 2286 
5.4 ผู้รายงานผล     ดร.จุฑามาศ  บุญช ู  โทร. 2192 

6. หลักการและเหตุผล 
 หลักสูตรภาษาเกาหลีมีการจัดการเรียนการสอนด้านภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี มีนโยบายในการสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ 
ส่งเสริมการเรียนรู้ เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ และสร้างความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันท้ังในและต่างประเทศ ตามพันธกิจ
ที่ส าคัญของคณะมนุษยศาสตร์ ในการนี้ หลักสูตรภาษาเกาหลี จึงเล็งเห็นว่าการร่วมเป็นหนึ่งในศูนย์สอบวัดระดับภาษาเกาหลีของประเทศ
ไทย จะเป็นการช่วยส่งเสริมการศึกษาด้านภาษาเกาหลีในประเทศไทยได้อีกช่องทางหนึ่ง และเพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกในการ
เดินทางไปสอบวัดระดับภาษาเกาหลีให้แก่คนในภูมิภาคภาคเหนือตอนล่าง หรือภูมิภาคใกล้เคียงอีกด้วย 
7. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้บริการในการสอบวดัระดับภาษาเกาหล ี
 



8.  เป้าหมายของโครงการ 
     8.1. เป้าหมายการด าเนินงาน 
เชิงผลผลิต(Output) 1. มีการสอบวัดระดับภาษาเกาหล ี
เชิงผลลัพธ์(Outcome) 1. ให้บริการในการสอบวดัระดับภาษาเกาหล ี

 

      

8.2 กลุ่มเป้าหมาย (รายกิจกรรม) 
เป้าหมาย จ านวน หน่วยนับ 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 80 คน 
ศิษย์เก่า/บุคคลทั่วไป  5 คน 
นักเรียน/นสิิต/นักศึกษา 75 คน 

      

      8.3. กิจกรรม/เนื้อหาท่ี/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนินการ (รายกิจกรรม) 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (บาท) 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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. จัดประชมุมอบหมายการด าเนนิงาน 

             

ขั้นด าเนินการ (D) 
1. ขออนุมตัิด าเนินโครงการ 
2. ด าเนนิโครงการ 

 
 
0 

 
 
 

 
 
0 

          

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. สรุปผลการด าเนินโครงการ และ
จัดท ารายงานส่งผลประเมนิตอ่คณะฯ 

             

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)  
1. น าผลการประเมนิมาพัฒนา แก้ไข
ปัญหา และน าไปปรับใช้ในการ
ปฎิบัติงานในครั้งตอ่ๆไป 

             

รวม  0 0    
 

9. งบประมาณด าเนินการ  
      - ไม่ใช้งบประมาณ - 
10.  วัน เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 

ล าดั
บ 

รายการ กิจกรรม 

10.1. วัน เวลา ในการจัดกิจกรรม ในวันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30 – 17.00 น. 
10.2 สถานท่ีจัดกิจกรรม ห้อง QS2107 QS2108 QS2109 และ QS2111  

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 

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

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมที่ 4 
 ปริมาณ - มีผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75 

จากจ านวนเป้าหมายที่ก าหนดไว ้
- มีการจัดสอบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

   

 คุณภาพ - ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการใน
ภาพรวม ไม่น้อยกว่า 3.51 ข้ึนไป 

   



 

12. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 สกอ.    ตัวช้ีวัดที่  5.2      สงป.   ตัวช้ีวัดที่.................  EdPEx หมวดที่........ 
 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.................  สมศ.   ตัวช้ีวัดที่.................  

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. มีเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนร่วมกับองค์กรทั้งหน่วยงานภายใน ภายนอก และต่างประเทศมากขึ้น 
2. ผู้เข้าร่วมโครงการ สามารถน าผลสอบไปใช้ปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อไปได้ในอนาคต  

  

หน้าที่ 492 



โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
สาขาวิชาภาษาเกาหลี ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ 

 
1. รหัสโครงการ NU-มน-07-133 ชื่อโครงการ (ระดับ 2)    โครงการส่งเสริมด้านวิชาการและทักษะชีวิต 
       ชื่อโครงการ (ระดับ 3)    โครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการเกาหลี 
2.  ความสอดคล้องกับพันธกิจ 
      การผลิตบณัฑติ (หลัก)        การวิจัย 
     การบริการวิชาการแก่สังคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
     การบริหารจัดการ(ในกรณีโครงการดังกลา่วไมส่อดคล้องกับพันธกิจ 1-4)  
3.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ 

3.1 แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ 

 3.1.1 ความสอดคล้องกับเป้าหมายรวมของยุทธศาสตร์ชาติ 

   ประเทศชาตมิีความมั่นคง ประชาชนมีความสุข 

   มีการยกระดับศักยภาพในหลากหลายมิตเิพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง 

   มีการพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ 

   มีการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

   มีการสร้างการเติบโตบนคณุภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

   มีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม 

 3.1.2 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องโดยตรง (เลือกได้เพียง 1 ด้าน) 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพมนุษย์   
   เป้าหมาย.......3.1.....ประเด็น......3.2.2.....ประเด็นการด าเนินการที่ส าคัญ............. 
 3.1.3 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องในระดับรอง (เลือกได้มากกว่า 1 ด้าน) 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขนั  
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย ์  
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 

3.2 แผนระดับที่ 2  
 3.2.1 แผนการปฏิรูประดับประเทศ 11 ด้าน 

   5) แผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ เปา้หมายรวม.................................................................................. 
    เรื่องและประเด็นการปฏริูป..อุตสาหกรรมการศึกษา..เป้าหมายหรอืผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธ์ิ....1/2..... 
    ขั้นตอนการด าเนินงาน.....................1..............เป้าหมาย................1.1.1.................ขัน้ตอน.................................. 
 3.2.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 

   เป้าหมายรวม..............1................... 
   ยุทธศาสตร์ที่.......1..........เป้าหมาย..........1.1.2............แนวทางการพัฒนา........1.2.2........... 



 3.2.3 แผนความมั่นคงแห่งชาติ 

   แผนระดับชาติว่าด้วยความมัน่คงแห่งชาติ.............. เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์.....................กลยุทธ์..................... 
3.3 แผนระดับที่ 3 (หากระบุได้)  
    ตามมติ ครม.วันท่ี 4 ธันวาคม 2560 .................................................................. 

    3.4 ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 

   นโยบายการศึกษาและเรียนรู้ การท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 

    3.5 นโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) 
   นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ  
   แผนกลยุทธ์ดา้นการผลติบัณฑติ  กลยุทธ์ที่......3..... (หลัก) 
    3.6 นโยบายการบริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร (พ.ศ.2561-2565) โดย ศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา เงารังษี 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบณัฑิตให้มีคณุภาพ และสอดคล้องกบัความต้องการของประเทศเพื่อสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขัน กลยุทธ์ที่......1.4......แนวทางการขบัเคลื่อนที่.........1.4.1.............ตัวช้ีวดัที่.............. 

    3.7 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน 
 นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ ...1...กลยุทธ์ที.่.4... มาตรการที.่...4... 

3.8 อัตลักษณ์นสิิต 5 ก** (บังคับกรอก ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 กรณีที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์บัณฑิต) 
         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 

 

3.9 คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
ด้าน ตัวชี้วัด 

 ด้านคุณธรรม จริยธรรม  มีความซื่อสตัย์สจุริต 
 มีระเบยีบวินัย 
 ตรงต่อเวลา 
 มีความเสียสละและเห็นต่อประโยชน์ส่วนรวม 
 มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
 เคารพกฎเกณฑ์ ระเบียบขององค์กร/หน่วยงาน 
 มีความอดทนต่อสภาวะแวดลอ้ม 
 มีความขยันหมั่นเพียรในการเรียน 

 ด้านความรู ้  มีความรู้ในหลักวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงกับหน้าที่การงาน 
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ด้าน ตัวชี้วัด 
 มีความเข้าใจขั้นตอนและวิธีการในการปฏิบตัิงานในหน้าท่ี 
 มีความรู้ในระดับท่ีสามารถปฏิบัติงานให้บรรลุเปา้หมายอย่างมปีระสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
 มีความสามารถน าความรูม้าประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานอย่างสร้างสรรค์ 
 เป็นผู้แสวงหาความรู้เพิม่เตมิอย่างต่อเนื่อง 
 มีความเช่ียวชาญในสาขาวิชาชีพ 

 ด้านทักษะทางปัญญา  มีความสามารถในการรวบรวมข้อมูล แนวคิด และประเมินข้อมลูต่างๆ ได้ 
 มีความสามารถในการวเิคราะห์และแกไ้ขปัญหาในการปฏิบตัิงาน 
 กล้าแสดงความคิดเห็นอย่างเหมาะสม 
 มีความคิดริเริม่สร้างสรรคส์ิ่งใหม่ๆ  
 มีการวางแผนและสามารถปฏบิัติงานไดส้ าเร็จตามก าหนดเวลา 
 มีความสามารถน าเสนอข้อมลูและแนวคิดเพื่อใช้ในการตัดสินใจ 
 มีความมุ่งมั่นท างานให้ประสบความส าเร็จตามเปา้หมาย 
 มีความสามารถในการแก้ปญัหาส่วนตัว 
 มีทัศนคติเชิงบวกต่องานท่ีท า 

 ด้านทักษะความสมัพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

 มีความสามารถปรับตัวให้เข้ากับเพื่อนร่วมงาน 
 มีความสามารถในการติดต่อสือ่สารระหว่างบุคคล 
 มีความสามารถในการท างานเป็นทีม 
 มีความรับผิดชอบในงานท่ีได้รบัมอบหมาย 
 มีความสามารถในการแสดงภาวะความเป็นผู้น าในการท างาน 
 ยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ื่น 
 มีความสามารถในการประเมนิการท างานและปรับปรุงงานของตนเอง 
 มีความเข้าใจตนเองและผู้อื่น 

 ด้านทักษะการวิเคราะหเ์ชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 มีทักษะในการวิเคราะห์และจดัการข้อมลูเชิงตัวเลข 
 มีความสามารถในการสื่อสารการใช้ภาษาไทย 
 มีความสามารถในการสื่อสารการใช้ภาษาอังกฤษ 
 มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศในการปฏิบัติงาน 

 

       3.10 บริการวิชาการ (กรณีโครงการที่ด าเนินงานตามพันธกิจที่ 3 ด้านบริการวิชาการ) ** 

        ไม่มี 
4.  ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 

 4.1 ลักษณะการด าเนินงาน   โครงการ     การด าเนินงาน 
4.2 ภายใต้แผนงาน............................................................................................................................................. 
4.3 ลักษณะโครงการ     โครงการที่ใช้งบประมาณ   โครงการทีไ่ม่ใช้งบประมาณ 
4.4 วิธีการด าเนินงาน    ด าเนินการเอง     จัดจ้าง 
4.5 รหัส GFMIS ของโครงการ(ถ้ามี) – ไมม่ี - 

5.  ผู้รับผิดชอบ  
     5.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ  หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาภาษาเกาหลี ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร ์     
     5.2 ผู้รับผิดชอบ     นางสาวศศิวรรณ  นาคคง  โทร. 2193 

5.3 ผู้ประสานงาน   นายมาโนช  แตงตุ้ม  โทร. 2286 
5.4 ผู้รายงานผล     นางสาวศศิวรรณ  นาคคง  โทร. 2193 

6. หลักการและเหตุผล 
 สภาวะทางเศรษฐกิจปัจจุบันมีผลต่อแนวโน้มการจ้างงานในภาคธุรกิจอย่างมาก ในสภาวะที่อัตราการแข่งขันในทุกๆเรื่องค่อนข้างสูง 
ผู้ที่มีโอกาส มีความรู้ หรือมีปัจจัยต่างๆมากกว่าผู้อื่นย่อมได้เปรียบ การศึกษาดูงานในสถานประกอบการนั้น จะเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะ
ช่วยส่งเสริมและพัฒนาให้นิสิตได้รับประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติม เป็นการเปิดโลกทัศน์ และยังเป็นการสร้างเสริมประสบการณ์ 
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ให้นิสิตได้น าความรู้ที่ได้จากการศึกษาดูงานมาบูรณาการกับองค์ความรู้ในช้ันเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์ในการประกอบ
อาชีพต่อไป และถือเป็นการแนะน าสถาบันให้เป็นท่ีรู้จักอีกด้วย 
7. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้นิสิตไดร้ับความรู้ในการประกอบอาชีพเพิ่มเตมิ นอกเหนือจากการเรียนรู้ในช้ันเรยีน 
2. เพื่อสร้างความคุ้นเคยในการปฏิบัติงานจริงก่อนการเข้ารับการฝกึงานในช้ันปีท่ี 4 
3. เพื่อให้นิสิตไดเ้รียนรู้ระบบ และขั้นตอนการท างานในสถานประกอบการ/บริษัท และสามารถน ามาปรับใช้ในการท างานในอนาคตได้ 

8.  เป้าหมายของโครงการ 
    8.1 เป้าหมายการด าเนินงาน 

เชิงผลผลิต(Output) 1. ผู้เข้าร่วมโครงการได้คามรูเ้กี่ยวกับการเข้าดูงานสถานประกอบการ 
เชิงผลลัพธ์(Outcome) 1. ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถน าความรู้ที่ได้รับมาใช้ประโยชนไ์ด้ 

 

8.2. กลุ่มเป้าหมาย 

เป้าหมาย จ านวน หน่วยนับ 
จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 17 คน 
บุคลากรสายวิชาการ  2 คน 
นิสิต 15 คน 

   

8.3 กิจกรรม/เนื้อหาท่ี/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนินการ (รายกิจกรรม) 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (บาท) 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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. จัดประชมุมอบหมายการด าเนนิงาน 

             

ขั้นด าเนินการ (D) 
1. ขออนุมตัิด าเนินโครงการ 
2. ด าเนนิโครงการ 

 
 

5,000 
          

 
 

5,000 
 

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. สรุปผลการด าเนินโครงการ และ
จัดท ารายงานส่งผลประเมนิตอ่คณะฯ 

             

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)  
1. น าผลการประเมนิมาพัฒนา แก้ไข
ปัญหา และน าไปปรับใช้ในการ
ปฎิบัติงานในครั้งตอ่ๆไป 

             

รวม  5,000 -  - 5,000 
 

9. งบประมาณด าเนินการ  

    9.1 แหล่งงบประมาณ 

       งบประมาณรายได้คณะ จ านวน 5,000 บาท  
กองทุนกิจการนิสิต แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานจัดการศึกษาสาขามนุษยศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเกาหลี 
ภาควิชาภาษาตะวันออก หมวดเงินอุดหนุน โครงการกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต โครงการส่งเสริมด้านวิชาการและทักษะชีวิต โครงการศึกษาดูงาน
สถานประกอบการเกาหลี (NU-มน-07-133) 
     9.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 

     1. ค่าเชา่เหมารถพร้อมน้ ามันเชื้อเพลิง  2,500    บาท 
2. ค่าท่ีพัก     1,500    บาท 
3. ค่าเบี้ยเลีย้งอาจารย ์     1,000    บาท 

   รวมท้ังสิ้น             5,000    บาท 



 หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
10. วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 

ล าดั
บ 

รายการ กิจกรรมที่ 1 

10.1. วัน เวลา ในการจัดกิจกรรม ระหว่างวันท่ี 16-17 สิงหาคม 2562 
10.2 สถานท่ีจัดกิจกรรม บริษัท ไทยเอเทค โซลูช่ัน จ ากัด และ บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนคิส์             

อ าเภอศรรีาชา จังหวัดชลบุร ี
 

11. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPIs) 

ประเภท 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ (KPI) 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมที่ 4 
 ปริมาณ - นิสิตเข้าร่วมโครงการอย่างน้อยรอ้ยละ 70     
 คุณภาพ - นิสิตที่เข้าร่วมโครงการมีความรูท้างด้านทักษะเกี่ยวกับ

ประกอบอาชีพเพิ่มมากขึ้น ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 
- นิสิตที่เข้าร่วมโครงการมีความพงึพอใจโดยรวม ไม่ต่ ากว่า 
ร้อยละ 80 
- นิสิตไดร้ับประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการอยู่ในระดับด ี

   

 

12. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 สกอ.    ตัวช้ีวัดที่ 3.2   สงป.   ตัวช้ีวัดที่.................  EdPEx หมวดที่........ 
 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.................  สมศ.   ตัวช้ีวัดที่.................  

 
13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. นิสิตมีความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ และสามารถน าความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในการเรียน และการใช้
ชีวิตประจ าวันได้ดีขึ้น 

2. สร้างความสัมพันธ์อันดีกับสถานประกอบการต่างๆ 
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โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
สาขาวิชาภาษาเกาหลี ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ 

 
1. รหัสโครงการ  NU-มน-07-134  ชื่อโครงการ (ระดับ 2)    โครงการส่งเสริมด้านวิชาการและทักษะชีวิต 
    ชื่อโครงการ (ระดับ 3)    โครงการเรียนรู้สังคมและวัฒนธรรมเกาหลี 
2.  ความสอดคล้องกับพันธกิจ 
      การผลิตบณัฑติ (หลัก)        การวิจัย 
     การบริการวิชาการแก่สังคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
     การบริหารจัดการ(ในกรณีโครงการดังกลา่วไมส่อดคล้องกับพันธกิจ 1-4)  
3.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ 

3.1 แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ 
 3.1.1 ความสอดคล้องกับเป้าหมายรวมของยุทธศาสตร์ชาติ 
   ประเทศชาติมีความมั่นคง ประชาชนมีความสุข 
   มีการยกระดับศักยภาพในหลากหลายมิตเิพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง 
   มีการพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ 
   มีการสรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
   มีการสรา้งการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   มีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม 
 3.1.2 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องโดยตรง (เลือกได้เพียง 1 ด้าน) 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพมนุษย์   
   เป้าหมาย........3.1.1.....ประเด็น......3..2.4.....ประเด็นการด าเนินการที่ส าคัญ............. 
 3.1.3 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องในระดับรอง (เลือกได้มากกว่า 1 ด้าน) 
   ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนษุย์   
   เป้าหมาย.......3.1.1......ประเด็น......3.2.3.3.....ประเด็นการด าเนินการที่ส าคญั............. 

3.2 แผนระดับที่ 2  
 3.2.1 แผนการปฏิรูประดับประเทศ 11 ด้าน 
   5) แผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ เปา้หมายรวม.................................................................................. 
    เรื่องและประเด็นการปฏริูป..อุตสาหกรรมทางการศึกษา..เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์...1... 
    ขั้นตอนการด าเนินงาน...............2................เป้าหมาย.................1................ขั้นตอน..........1.2.2.3........................ 
 3.2.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
   เป้าหมายรวม.............1.................... 
   ยุทธศาสตร์ที่.........1........เป้าหมาย..........1.1.3............แนวทางการพัฒนา........1.2.2............ 
 3.2.3 แผนความมั่นคงแห่งชาติ 
   แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ.............. เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์.....................กลยทุธ์..................... 

3.3 แผนระดับที่ 3 (หากระบุได้)  
    ตามมติ ครม.วันท่ี 4 ธันวาคม 2560 .................................................................. 

    3.4 ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 
   นโยบายการศึกษาและเรียนรู้ การท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 
    3.5 นโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) 
   นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ  
   แผนกลยุทธ์ดา้นการผลติบัณฑติ  กลยุทธ์ที่......2..... (หลัก) 
 



    3.6 นโยบายการบริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร (พ.ศ.2561-2565) โดย ศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา เงารังษี 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบณัฑิตให้มีคณุภาพ และสอดคล้องกบัความต้องการของประเทศเพื่อสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขัน กลยุทธ์ที่.......1.4.....แนวทางการขบัเคลื่อนที่.........1.4.1.............ตัวช้ีวดัที่.............. 

    3.7 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน  
 นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ .......1.....กลยุทธ์ที.่.4... มาตรการที่....2... 

3.8 อัตลักษณ์นสิิต 5 ก** (บังคับกรอก ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 กรณีที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์บัณฑิต)  
         มี 

ประเภทอัตลักษณ ์ ตัวชี้วัด 
เก่งงาน  ความสามารถในการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพอย่างสร้างสรรค์ 

  มีความรับผิดชอบ กล้าหาญ เสียสละ อดทน ขยันหมั่นเพียร มุ่งมั่นสู่ความส าเร็จ 
  มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสารสนเทศได้เป็นอย่างดี 
  มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

 เก่งคน   มีมนุษยสมัพันธ์ทั้งการพูด และการวางตัว 
 มีจิตสาธารณะ 
  มีความสามารถท างานท่ีเป็นทีม 
 มีความเข้าใจตนเองและผู้อื่น 

 เก่งคิด   มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค ์
 ใฝ่เรียนรู ้
 ทัศนคติเชิงบวก 
  ผลงานนวัตกรรม 

 เก่งครองชีวิต  มีพฤติกรรมทีด่ีในการเรียน 
  มีพฤติกรรมที่ดีในการใช้ชีวิต (ปลอดอบายมุข) 

 เก่งพิชิตปัญหา   มีความสามารถในการแก้ปัญหาส่วนตัว 
 มีความสามารถในการแก้ปญัหาการงาน 

 

3.9 คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ  
ด้าน ตัวชี้วัด 

 ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 

 มีความซื่อสตัย์สจุริต 
 มีระเบยีบวินัย 
 ตรงต่อเวลา 
 มีความเสยีสละและเห็นต่อประโยชน์ส่วนรวม 
 มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
 เคารพกฎเกณฑ์ ระเบียบขององค์กร/หน่วยงาน 
 มีความอดทนต่อสภาวะแวดลอ้ม 
 มีความขยันหมั่นเพียรในการเรียน 

 ด้านความรู ้  มีความรู้ในหลักวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงกับหน้าที่การงาน 
 มีความเข้าใจขั้นตอนและวิธีการในการปฏิบตัิงานในหน้าท่ี 
 มีความรู้ในระดับท่ีสามารถปฏิบัติงานให้บรรลุเปา้หมายอย่างมปีระสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
 มีความสามารถน าความรูม้าประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานอย่างสร้างสรรค ์
 เป็นผู้แสวงหาความรูเ้พิ่มเตมิอย่างต่อเนื่อง 
 มีความเช่ียวชาญในสาขาวิชาชีพ 

 ด้านทักษะทางปัญญา  มีความสามารถในการรวบรวมข้อมูล แนวคิด และประเมินข้อมลูต่างๆ ได้ 
 มีความสามารถในการวเิคราะห์และแกไ้ขปัญหาในการปฏิบตัิงาน 
 กล้าแสดงความคิดเห็นอย่างเหมาะสม 
 มีความคิดริเริม่สร้างสรรคส์ิ่งใหม่ๆ  
 มีการวางแผนและสามารถปฏบิัติงานไดส้ าเร็จตามก าหนดเวลา 
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ด้าน ตัวชี้วัด 
 มีความสามารถน าเสนอข้อมลูและแนวคิดเพื่อใช้ในการตัดสินใจ 
 มีความมุ่งมั่นท างานให้ประสบความส าเร็จตามเปา้หมาย 
 มีความสามารถในการแก้ปญัหาส่วนตัว 
 มีทัศนคติเชิงบวกต่องานท่ีท า 

 ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

 มีความสามารถปรับตัวให้เข้ากับเพื่อนร่วมงาน 
 มีความสามารถในการติดต่อสือ่สารระหว่างบุคคล 
 มีความสามารถในการท างานเป็นทีม 
 มีความรับผิดชอบในงานท่ีได้รบัมอบหมาย 
 มีความสามารถในการแสดงภาวะความเป็นผู้น าในการท างาน 
 ยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ื่น 
 มีความสามารถในการประเมนิการท างานและปรับปรุงงานของตนเอง 
 มีความเข้าใจตนเองและผู้อื่น 

 ด้านทักษะการ
วิเคราะหเ์ชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 มีทักษะในการวิเคราะห์และจดัการข้อมลูเชิงตัวเลข 
 มีความสามารถในการสื่อสารการใช้ภาษาไทย 
 มีความสามารถในการสื่อสารการใช้ภาษาอังกฤษ 
 มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศในการปฏิบัติงาน 

 
3.10 การบูรณาการพันธกิจกับการเรียนการสอน  
        ด้านท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม จ านวนรายวิชา/หลักสตูรทีม่ีการบูรณาการ 1 วิชา รายชื่อวิชา 221151  สังคมและ

วัฒนธรรมเกาหล ี
    3.11 บริการวิชาการ  
         ไม่ม ี
4.  ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 4.1 ลักษณะการด าเนินงาน   โครงการ     การด าเนินงาน 

4.2 ภายใต้แผนงาน............................................................................................................................................. 
4.3 ลักษณะโครงการ     โครงการที่ใช้งบประมาณ   โครงการทีไ่ม่ใช้งบประมาณ 
4.4 วิธีการด าเนินงาน   ด าเนนิการเอง     จัดจ้าง 
4.5 รหัส GFMIS ของโครงการ(ถ้ามี) – ไมม่ี - 

5.  ผู้รับผิดชอบ  
     5.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ  หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาภาษาเกาหลี ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร ์

45.2 ผู้รับผิดชอบ     ดร.จุฑามาศ  บุญช ู  โทร. 2192 
   อาจารย์ศิวสัว ์ สุรกิจบวร  โทร. 2178 
5.3 ผู้ประสานงาน   นายมาโนช  แตงตุ้ม            โทร. 2286 
5.4 ผู้รายงานผล     ดร.จุฑามาศ  บุญช ู  โทร. 2192 

6. หลักการและเหตุผล 
    ปัจจุบันกระแสความนิยมในภาษาเกาหลีและวัฒนธรรมเกาหลีได้รับความนิยมอย่างสูงในประเทศไทย เห็นได้ชัดจากปริมาณการรับ
วัฒนธรรมของเกาหลีเข้ามาในประเทศไทยที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก ขณะเดียวกันการรับวัฒนธรรมเหล่านั้นของสังคมไทยยังขาดความรู้และ
ความเข้าใจด้านเกาหลีศึกษาที่ถูกต้อง จึงจัดกิจกรรมเพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจด้านสังคมและวัฒนธรรมเกาหลี โดยโครงการนี้ จัดขึ้น
เพื่อให้นิสิตที่เรียนรายวิชาสังคมและวัฒนธรรมเกาหลีในช้ันปีที่ 1 ได้มีโอกาสเรียนรู้และส่งเสริมความเข้าใจด้านภาษา ศิลปะ และ
วัฒนธรรมเกาหลียังองค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในช้ันปีที่ 2 อีกทั้งยังช่วยให้นิสิตที่เรียนภาษาเกาหลีได้น าความรู้ที่เรียนมา
ประยุกต์ใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง 
7. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อเพิ่มความรู้ ความเข้าใจด้านเกาหลีศึกษาและวัฒนธรรมเกาหลีให้แก่นิสติและผูส้นใจน าความรู้ทางวิชาการที่ไดไ้ปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ต่อสังคม 



2. เพื่อให้นิสิตและผูส้นใจไดม้ีโอกาสท ากิจกรรมร่วมกัน 
8.  เป้าหมายของโครงการ 
       8.1 เป้าหมายการด าเนินงาน 
เชิงผลผลิต(Output) 1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจด้านเกาหลีศึกษาและวัฒนธรรมเกาหลีเพิ่มขึ้น 

2. มีกิจกรรมใหผู้้เข้าร่วมโครงการได้ร่วมกันท า 
เชิงผลลัพธ์(Outcome) 1. นิสิตสามารถเขยีนบทความได้อย่างถูกต้อง 

2. สามารถเผยแพร่ความรูสู้ส่าธารณชน 
 

     8.2. กลุม่เป้าหมาย 
เป้าหมาย จ านวน หน่วยนับ 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 22 คน 
บุคลากรสายวิชาการ  2 คน 
นิสิต 20 คน 

 

8.3 กิจกรรม/เนื้อหาท่ี/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนินการ (รายกิจกรรม) 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (บาท) 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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. จัดประชมุมอบหมายการด าเนนิงาน 

                          

ขั้นด าเนินการ (D) 
1. ขออนุมตัิด าเนินโครงการ 
2. ด าเนนิโครงการ 

 
 

6,500 
 

 
 
 

    
 
 

6,500 
     

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. สรุปผลการด าเนินโครงการ และ
จัดท ารายงานส่งผลประเมนิตอ่คณะฯ 

             

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)  
1. น าผลการประเมนิมาพัฒนา แก้ไข
ปัญหา และน าไปปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานในครั้งตอ่ๆไป 

             

รวม  6,500   6,500  
  

9. งบประมาณด าเนินการ  
    9.1 แหล่งงบประมาณ 
       งบประมาณรายได้คณะ จ านวน 6,500 บาท  
กองทุนกิจการนิสิต แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานจัดการศึกษาสาขามนุษยศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเกาหลี 
ภาควิชาภาษาตะวันออก หมวดเงินอุดหนุน โครงการกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต โครงการส่งเสริมด้านวิชาการและทักษะชีวิต โครงการเรียนรู้สังคม
และวัฒนธรรมเกาหลี (NU-มน-07-134) 
    9.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 

1. ค่าที่พัก     5,500   บาท 
2. ค่าเบี้ยเลีย้งอาจารย ์    1,000   บาท 

                                รวมเป็นเงิน                    6,500   บาท 
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ 

10. วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 
ล าดั
บ 

รายการ กิจกรรม 

10.1. วัน เวลา ในการจัดกิจกรรม ระหว่างวันท่ี 22-23 เมษายน 2562 



ล าดั
บ 

รายการ กิจกรรม 

10.2 สถานท่ีจัดกิจกรรม สถานเอกอัครราชทูตเกาหลีประจ าประเทศไทย ศูนย์เกาหลีศึกษา 
 ประจ าประเทศไทย และศูนย์วัฒนธรรมเกาหลีประจ าประเทศไทย 

  

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

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมที่ 4 
 ปริมาณ -  จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการไมต่่ ากว่า 80% ของเป้าหมาย

ที่ตั้งไว้   
-  นิสิตและผู้สนใจไดม้ีโอกาสท ากิจกรรมร่วมกัน อย่าง
น้อย 1 ครั้ง            

   

 คุณภาพ - นิสิตที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจสังคมและ
วัฒนธรรมเกาหลีเพิม่ขึ้น อยู่ในระดับด ี
- นิสิตและผูส้นใจได้น าความรู้ทางวิชาการที่ไดไ้ปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ต่อสังคม อยู่ในระดับด ี
- นิสิตและผูส้นใจมีความพึงพอใจในการจัดโครงการใน
ภาพรวม อยู่ในระดับด ี

   

 

12. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 สกอ.    ตัวช้ีวัดที่ 3.2      สงป.   ตัวช้ีวัดที่.................  EdPEx หมวดที่........ 
 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.................  สมศ.   ตัวช้ีวัดที่.................  

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. นิสิตได้รับความรู้จากกิจกรรมตา่ง ๆ และประโยชน์จากการเรยีนรู้วัฒนธรรมเกาหลีที่ศูนย์วัฒนธรรมเกาหลี และสถานทูตเกาหลี 

ประจ าประเทศไทย และจะได้รบัแรงบันดาลใจในการมุ่งมั่นที่จะพฒันาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
  



โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
สาขาวิชาภาษาเกาหลี ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ 

 
1. รหัสโครงการ   NU-มน-07-135   ชื่อโครงการ (ระดับ 2)    โครงการส่งเสริมด้านวิชาการและทักษะชีวิต 
    ชื่อโครงการ (ระดับ 3)    โครงการเชิญวิทยากรบรรยายพิเศษ  
2.  ความสอดคล้องกับพันธกิจ 
      การผลิตบณัฑติ (หลัก)        การวิจัย 
     การบริการวิชาการแก่สังคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
     การบริหารจัดการ(ในกรณีโครงการดังกลา่วไมส่อดคล้องกับพันธกิจ 1-4)  
3.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ 

3.1 แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ 
 3.1.1 ความสอดคล้องกับเป้าหมายรวมของยุทธศาสตร์ชาติ 
    มีการพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ 
 3.1.2 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องโดยตรง (เลือกได้เพียง 1 ด้าน) 
   ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพมนุษย์   
   เป้าหมาย......3.1.......ประเด็น.....3.1..1......ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคัญ.....3.2.3.3........ 
 3.1.3 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องในระดับรอง (เลือกได้มากกว่า 1 ด้าน) 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนษุย์   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 

3.2 แผนระดับที่ 2  
 3.2.1 แผนการปฏิรูประดับประเทศ 11 ด้าน 
   5) แผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ เปา้หมายรวม.........หัวข้อ 1.................................................... 
    เรื่องและประเด็นการปฏริูป..อุตสาหกรรมการศึกษา..เป้าหมายหรอืผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธ์ิ...1-2.. 
    ขั้นตอนการด าเนินงาน..................1.................เป้าหมาย.................................ขัน้ตอน............................. 
 3.2.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
   เป้าหมายรวม..........1....................... 
   ยุทธศาสตร์ที่........1.........เปา้หมาย............1.1.2..........แนวทางการพัฒนา..........1.2.2.......... 
 3.2.3 แผนความมั่นคงแห่งชาติ 
   แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ........... เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์...................กลยุทธ์................... 

3.3 แผนระดับที่ 3 (หากระบุได้)  
    ตามมติ ครม.วันท่ี 4 ธันวาคม 2560 .................................................................. 

    3.4 ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 



   นโยบายการศึกษาและเรียนรู้ การท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 
 3.5 นโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) 
    นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ  
   แผนกลยุทธ์ดา้นการผลติบัณฑติ  กลยุทธ์ที่.....2...... หลัก 
 3.6 นโยบายการบริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร (พ.ศ.2561-2565) โดย ศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา เงารังษี 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบณัฑิตให้มีคณุภาพ และสอดคล้องกบัความต้องการของประเทศเพื่อสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขัน กลยุทธ์ที่......1......แนวทางการขับเคลื่อนที่...........1.4.1...........ตัวช้ีวดัที่.............. 

 3.7 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน (ถ้ามี) 
  นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตร์ที่........1.........กลยุทธ์ที่..............4.............มาตรการที่...........1......... 

      3.8 อัตลักษณ์นิสิต 5 ก** (บังคับกรอก ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 กรณีที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์บัณฑิต) 
              มี 

ประเภทอัตลักษณ ์ ตัวชี้วัด 
เก่งงาน  ความสามารถในการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพอย่างสร้างสรรค์ 

  มีความรับผิดชอบ กล้าหาญ เสียสละ อดทน ขยันหมั่นเพียร มุ่งมั่นสู่ความส าเร็จ 
  มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสารสนเทศได้เป็นอย่างดี 
  มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

 เก่งคน   มีมนุษยสมัพันธ์ทั้งการพูด และการวางตัว 
 มีจิตสาธารณะ 
  มีความสามารถท างานท่ีเป็นทีม 
 มีความเข้าใจตนเองและผู้อื่น 

 เก่งคิด   มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค ์
 ใฝ่เรียนรู ้
 ทัศนคติเชิงบวก 
  ผลงานนวัตกรรม 

 เก่งครองชีวิต  มีพฤติกรรมทีด่ีในการเรียน 
  มีพฤติกรรมที่ดีในการใช้ชีวิต (ปลอดอบายมุข) 

 เก่งพิชิตปัญหา   มีความสามารถในการแก้ปัญหาส่วนตัว 
 มีความสามารถในการแก้ปญัหาการงาน 

 

      3.9 คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ  
              ไม่มี 
      3.10 การบริการวิชาการ 
              ไม่ม ี
4.  ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 4.1 ลักษณะการด าเนินงาน   โครงการ     การด าเนินงาน 

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

5.  ผู้รับผิดชอบ  
     5.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ  หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาภาษาเกาหลี    
    ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนษุยศาสตร ์    

5.2 ผู้รับผิดชอบ     นายศิวัสว์   สุรกิจบวร  โทร. 2178 
5.3 ผู้ประสานงาน   นายมาโนช  แตงตุ้ม  โทร. 2286 



5.4 ผู้รายงานผล     นายศิวัสว์   สุรกิจบวร  โทร. 2178 
6. หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบัน กระแสนิยมเกาหลี (Korean Wave) แพร่หลายเป็นท่ีรู้จักมากข้ึนในทุกภูมิภาคทั่วโลก รวมถึง ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้ พร้อมกับการหลั่งไหลเข้ามาของความบันเทิงต่างๆ อาทิเช่น สื่อเพลง สื่อภาพยนตร์ รวมทั้งเทคโนโลยีทันสมัย ส่งผลให้มีผู้คนมากมาย
สนใจ และอยากที่จะเรียนรู้ในประเทศนี้มากยิ่งขึ้น จากเหตุผลดังกล่าวเป็นเหมือนแรงกระตุ้นให้ผู้สนใจเรียนภาษาเกาหลี เป็น
ภาษาต่างประเทศที่สองมากขึ้นกว่าในอดีต ปัจจุบันหลักสูตรภาษาเกาหลียังคงมีการเปิดสอนวิชาภาษาเกาหลีตั้งแต่ระดับพื้นฐาน ซึ่ง
ผู้เรียนสามารถพัฒนาให้กลายเป็นผู้มีความเช่ียวชาญได้ด้วยความตั้งใจจริง ผู้ส าเร็จการศึกษาส่วนใหญ่จะประสบความส าเร็จในอาชีพ ทั้ง
ในภาครัฐ เอกชน เป็นครูสอนภาษาเกาหลีในระดับมัธยมศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย เข้าท างานในหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับประเทศเกาหลี 
โดยเป็นสื่อกลางในการสื่อสารเพื่อเช่ือมความสัมพันธ์ ความเข้าใจระหว่าง 2 ประเทศ ช่วยในการขยายตัวของธุรกิจการลงทุนระหว่าง
ประเทศอีกทางหนึ่ง” กิจกรรมบรรยายพิเศษนี้จะเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้เข้าร่วมฟังบรรยายเพื่อวางแผนการเรียนภาษาเกาหล ี
และการพัฒนาตัวเองส าหรับเส้นทางอาชีพในอนาคต เป็นต้น 
7. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้นิสิตได้ทราบข้อมลูข่าวสารเกี่ยวกับเกาหลี ณ ปัจจุบัน และเส้นทางการศึกษาสู่อาชีพในอนาคต 
2. เพื่อเพ่ิมโอกาสให้นิสติได้พบปะกับวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านภาษาเกาหล ี

8.  เป้าหมายของโครงการ 
     8.1. เป้าหมายการด าเนินงาน 

เชิงผลผลิต(Output) 1. นิสิตได้ทราบข้อมลูข่าวสารเกี่ยวกับเกาหลี ณ ปัจจุบัน และเส้นทางการศึกษาสู่อาชีพ
ในอนาคต 

เชิงผลลัพธ์(Outcome) 1. นิสิตมีข้อมลูข่าวสารและสามารถวางแนวทางในการศึกษาต่อได้ในอนาคต 
 

     8.2 กลุ่มเป้าหมาย (รายกิจกรรม) 
เป้าหมาย จ านวน หน่วยนับ 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 107 คน 
บุคลากรสายวิชาการ  7 คน 
นิสิต 100 คน 

 

     8.3. กิจกรรม/เนื้อหาท่ี/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนนิการ (รายกิจกรรม) 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (บาท) 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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. จัดประชมุมอบหมายการด าเนนิงาน 

             

ขั้นด าเนินการ (D) 
1. ขออนุมตัิด าเนินโครงการ 
2. ด าเนนิโครงการ 

 
 

20,000 

 
 
 

 
 

10,000 
         

 
 

10,000 
ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. สรุปผลการด าเนินโครงการ และ
จัดท ารายงานส่งผลประเมนิตอ่คณะฯ 

             

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)  
1. น าผลการประเมนิมาพัฒนา แก้ไข
ปัญหา และน าไปปรับใช้ในการ
ปฎิบัติงานในครั้งตอ่ๆไป 

             

รวม  20,000 10,000   10,000 
 

9. งบประมาณด าเนินการ 
    9.1  แหล่งงบประมาณ 
       งบประมาณรายได้คณะ จ านวน 20,000 บาท  



กองทุนกิจการนิสิต แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานจัดการศึกษาสาขามนุษยศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเกาหลี 
ภาควิชาภาษาตะวันออก หมวดเงินอุดหนุน โครงการกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต โครงการส่งเสริมด้านวิชาการและทักษะชีวิต โครงการเชิญวิทยากร
บรรยายพิเศษ (NU-มน-07-135) 
     9.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
       ครั้งท่ี 1 จ านวน 10,000  บาท 

1. ค่าตอบแทนวิทยากร     6,000   บาท 
2. ค่าเดินทางวิทยากร   2,000   บาท 
3. ค่าท่ีพักวิทยากร   1,000 บาท                                                 
4. ค่าเลี้ยงรับรอง   1,000   บาท                                       
 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จ านวน          10,000   บาท 

      ครั้งท่ี 2 จ านวน 10,000  บาท 
1. ค่าตอบแทนวิทยากร     4,000   บาท 
2. ค่าเดินทางวิทยากร   3,000   บาท 
3. ค่าท่ีพักวิทยากร   1,500 บาท 
4. ค่าเลี้ยงรับรอง   1,500   บาท                                       
 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จ านวน           10,000 บาท  
 รวมเป็นเงิน  จ านวน             20,000   บาท 

      หมายเหตุ : ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
10. วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 

ล าดั
บ 

รายการ กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 

10.1. วัน เวลา ในการจัดกิจกรรม เดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2561 เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2562 
10.2 สถานท่ีจัดกิจกรรม ห้องเรียน QS3211 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 

72 พรรษา บรมราชินีนาถ             
มหาวิทยาลยันเรศวร 

ห้องเรียน HU1103 อาคารคณะ
มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 

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

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมที่ 4 
 ปริมาณ - จ านวนผู้เข้าร่วมไมต่่ ากว่า 80%    
 คุณภาพ - นิสิตที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้เพิ่มมากขึ้น

หลังจากการบรรยาย ไมต่่ ากว่า รอ้ยละ 80 
   

 

12. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 สกอ.    ตัวช้ีวัดที่ 3.2   สงป.   ตัวช้ีวัดที่.................  EdPEx หมวดที่........ 
 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.................  สมศ.   ตัวช้ีวัดที่.................  

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. นิสิตได้รับความรู้ และประโยชน์จากการฟังบรรยายจะไดร้ับแรงบันดาลใจในการมุ่งมั่นท่ีจะพัฒนาตนเอง 

  



โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
สาขาวิชาภาษาเกาหลี ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ 

 
1. รหัสโครงการ  NU-มน-07-136   ชื่อโครงการ (ระดับ 2)    โครงการส่งเสริมด้านวิชาการและทักษะชีวิต 
        ชื่อโครงการ (ระดับ 3)    โครงการอบรมเตรียมความพร้อมสอบวัดระดับภาษาเกาหลี 
2.  ความสอดคล้องกับพันธกิจ 
      การผลิตบณัฑติ (หลัก)        การวิจัย 
     การบริการวิชาการแก่สังคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
     การบริหารจัดการ(ในกรณีโครงการดังกลา่วไมส่อดคล้องกับพันธกิจ 1-4)  
3.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ 

3.1 แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ 
 3.1.1 ความสอดคล้องกับเป้าหมายรวมของยุทธศาสตร์ชาติ 
   ประเทศชาติมีความมั่นคง ประชาชนมีความสุข 
   มีการยกระดับศักยภาพในหลากหลายมิตเิพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง 
   มีการพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ 
   มีการสรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
   มีการสรา้งการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   มีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม 
 3.1.2 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องโดยตรง (เลือกได้เพียง 1 ด้าน) 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพมนุษย์   
   เป้าหมาย.......3.1.....ประเด็น......3.2.2.....ประเด็นการด าเนินการที่ส าคัญ............. 
 3.1.3 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องในระดับรอง (เลือกได้มากกว่า 1 ด้าน) 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนษุย์   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
 

3.2 แผนระดับที่ 2  
 3.2.1 แผนการปฏิรูประดับประเทศ 11 ด้าน 
   5) แผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ เปา้หมายรวม.................................................................................. 
    เรื่องและประเด็นการปฏริูป..อุตสาหกรรมการศึกษา..เป้าหมายหรอืผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธ์ิ....1/2..... 
    ขั้นตอนการด าเนินงาน.....................1..............เป้าหมาย................1.1.1.................ขัน้ตอน.................................. 
 3.2.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
   เป้าหมายรวม..............1................... 



   ยุทธศาสตร์ที่.......1..........เป้าหมาย..........1.1.2............แนวทางการพัฒนา........1.2.2........... 
  

 3.2.3 แผนความมั่นคงแห่งชาติ 
   แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ.............. เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์.....................กลยทุธ์..................... 

3.3 แผนระดับที่ 3 (หากระบุได้)  
    ตามมติ ครม.วันท่ี 4 ธันวาคม 2560 .................................................................. 

    3.4 ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 
   นโยบายการศึกษาและเรียนรู้ การท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 
 3.5 นโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) 
   นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ  
   แผนกลยุทธ์ดา้นการผลติบัณฑติ  กลยุทธ์ที่......3..... (หลัก) 
       3.6 นโยบายการบริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร (พ.ศ.2561-2565) โดย ศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา เงารังษี 

   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบณัฑิตใหม้ีคุณภาพ และสอดคล้องกับความต้องการของประเทศเพื่อสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขัน กลยุทธ์ที่......1.4......แนวทางการขบัเคลื่อนที่.........1.4.1.............ตัวช้ีวดัที่.............. 
3.7 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน  
 นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ .......1.....กลยุทธ์ที.่.4... มาตรการที่....1... 
3.8 อัตลักษณ์นสิิต 5 ก** (บังคับกรอก ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 กรณีที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์บัณฑิต)  

         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 
 มีพฤติกรรมที่ดีในการใช้ชีวิต (ปลอดอบายมุข) 

 เก่งพิชิตปัญหา  มีความสามารถในการแก้ปญัหาส่วนตัว 
 มีความสามารถในการแก้ปญัหาการงาน 

 

3.9 คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ  
ด้าน ตัวชี้วัด 

 ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 

 มีความซื่อสตัย์สจุริต 
 มีระเบียบวินัย 
 ตรงต่อเวลา 
 มีความเสยีสละและเห็นต่อประโยชน์ส่วนรวม 
 มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
 เคารพกฎเกณฑ์ ระเบียบขององค์กร/หน่วยงาน 
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ด้าน ตัวชี้วัด 
 มีความอดทนต่อสภาวะแวดลอ้ม 
 มีความขยันหมั่นเพียรในการเรียน 

 ด้านความรู ้  มีความรู้ในหลักวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงกับหน้าที่การงาน 
 มีความเข้าใจขั้นตอนและวิธีการในการปฏิบตัิงานในหน้าท่ี 
 มีความรู้ในระดับท่ีสามารถปฏิบัติงานให้บรรลุเปา้หมายอย่างมปีระสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
 มีความสามารถน าความรู้มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานอย่างสร้างสรรค์ 
 เป็นผู้แสวงหาความรูเ้พิ่มเตมิอย่างต่อเนื่อง 
 มีความเช่ียวชาญในสาขาวิชาชีพ 

 ด้านทักษะทาง
ปัญญา 

 มีความสามารถในการรวบรวมข้อมูล แนวคิด และประเมินข้อมลูต่างๆ ได้ 
 มีความสามารถในการวเิคราะห์และแกไ้ขปัญหาในการปฏิบตัิงาน 
 กล้าแสดงความคิดเห็นอย่างเหมาะสม 
 มีความคิดริเริม่สร้างสรรคส์ิ่งใหม่ๆ  
 มีการวางแผนและสามารถปฏบิัติงานไดส้ าเร็จตามก าหนดเวลา 
 มีความสามารถน าเสนอข้อมูลและแนวคิดเพื่อใช้ในการตัดสินใจ 
 มีความมุ่งมั่นท างานให้ประสบความส าเร็จตามเปา้หมาย 
 มีความสามารถในการแก้ปญัหาส่วนตัว 
 มีทัศนคติเชิงบวกต่องานท่ีท า 

 ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

 มีความสามารถปรับตัวให้เข้ากับเพื่อนร่วมงาน 
 มีความสามารถในการติดต่อสือ่สารระหว่างบุคคล 
 มีความสามารถในการท างานเป็นทีม 
 มีความรับผิดชอบในงานท่ีได้รบัมอบหมาย 
 มีความสามารถในการแสดงภาวะความเป็นผู้น าในการท างาน 
 ยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ื่น 
 มีความสามารถในการประเมนิการท างานและปรับปรุงงานของตนเอง 
 มีความเข้าใจตนเองและผู้อื่น 

 ด้านทักษะการ
วิเคราะหเ์ชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 มีทักษะในการวิเคราะห์และจดัการข้อมลูเชิงตัวเลข 
 มีความสามารถในการสื่อสารการใช้ภาษาไทย 
 มีความสามารถในการสื่อสารการใช้ภาษาอังกฤษ 
 มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศในการปฏิบัติงาน 

 
     3.10 บริการวิชาการ  
         ไม่ม ี
4.  ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 4.1 ลักษณะการด าเนินงาน   โครงการ     การด าเนินงาน 

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

5.  ผู้รับผิดชอบ  
     5.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ  หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาภาษาเกาหลี ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร ์

5.2 ผู้รับผิดชอบ     ดร.จุฑามาศ บุญช ู   โทร. 2193 
5.3 ผู้ประสานงาน   นายมาโนช แตงตุ้ม                 โทร. 2286 

หน้าที่ 505 



5.4 ผู้รายงานผล     ดร.จุฑามาศ บุญช ู   โทร. 2193 
6. หลักการและเหตุผล 
 คณะมนุษยศาสตร์ มีภาระหน้าที่ในการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ โดยมุ่งเน้นในเรื่องของการศึกษา คือ ให้นิสิตมีคุณภาพทางด้าน
วิชาการ เป็นผู้มีความรอบรู้ และก้าวทันสภาวการณ์โลก มองการณ์ไกล สามารถวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาให้ลุล่วงไปด้วยดี รวมทั้งให้
การส่งเสริมและสนับสนุนนิสิตให้ได้รับประสบการณ์จริงจากการได้เข้าร่วมและ ท ากิจกรรมนิสิต ซึ่งถือได้ว่าเป็นการพัฒนานิสิตให้มีความ
เป็นบัณฑิตที่มีความสมบูรณ์แบบ เป็นผู้ที่ถึงพร้อมด้วยความรู้ทางด้านทักษะวิชาการ มีคุณธรรม จริยธรรม มีวุฒิภาวะทางร่างกาย จิตใจ 
สติปัญญา และท ากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ ต่อสังคม อีกทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมให้นิสิตเป็นผู้รอบรู้ในด้านการบริหารจัดการ และ
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์พร้อม และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคมต่อไป 
 ดังนั้น  ภาควิชาฯ จึงได้จัดท าโครงการต่าง ๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนานิสิตในทุกระดับ 
7. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อเตรียมความพร้อมให้นิสิตสาขาวิชาภาษาเกาหลีที่จะสอบวดัระดับภาษาเกาหลี  
2. เพื่อให้นิสิตไดม้ีประสบการณ์ทดสอบความรู้ภาษาเกาหล ี

8.  เป้าหมายของโครงการ 
     8.1 เป้าหมายการด าเนินงาน 
เชิงผลผลิต(Output) 1. นิสิตมีความรู้และมีความพร้อมก่อนสอบวัดระดับภาษาเกาหล ี
เชิงผลลัพธ์(Outcome) 1. นิสิตได้ทดลองทดสอบความรู้กอ่นสอบวัดระดับภาษาเกาหล ี

 

     8.2. กลุม่เป้าหมาย 
เป้าหมาย จ านวน หน่วยนับ 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 67 คน 
บุคลากรสายวิชาการ  7 คน 
นิสิต 60 คน 

  

8.3 กิจกรรม/เนื้อหาท่ี/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนินการ (รายกิจกรรม) 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (บาท) 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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. จัดประชมุมอบหมายการด าเนนิงาน 

                          

ขั้นด าเนินการ (D) 
1. ขออนุมตัิด าเนินโครงการ 
2. ด าเนนิโครงการ 

 
 

11,000 
 

 
 

   
 
 

11,000 
      

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. สรุปผลการด าเนินโครงการ และ
จัดท ารายงานส่งผลประเมนิตอ่คณะฯ 

             

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)  
1. น าผลการประเมนิมาพัฒนา แก้ไข
ปัญหา และน าไปปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานในครั้งตอ่ๆไป 

             

รวม  11,000  11,000   
 

9. งบประมาณด าเนินการ  
    9.1 แหล่งงบประมาณ 
       งบประมาณรายได้คณะ จ านวน 11,000 บาท  
กองทุนกิจการนิสิต แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานจัดการศึกษาสาขามนุษยศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเกาหลี 
ภาควิชาภาษาตะวันออก หมวดเงินอุดหนุน โครงการกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต โครงการส่งเสริมด้านวิชาการและทักษะชีวิต โครงการอบรมเตรียม
ความพร้อมสอบวัดระดับภาษาเกาหลี (NU-มน-07-136) 



      9.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
1. ค่าตอบแทนวิทยากร               11,000   บาท                                                            
 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จ านวน            11,000   บาท 

10. วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 
ล าดั
บ 

รายการ กิจกรรม 

10.1. วัน เวลา ในการจัดกิจกรรม เดือนกุมภาพันธ-์มีนาคม 2562  
10.2 สถานท่ีจัดกิจกรรม ห้อง HU6109 และ HU6110 คณะมนุษยศาสตร์  

     

11. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPIs) 

ประเภท 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ (KPI) 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมที่ 4 
 ปริมาณ - นิสิตที่เข้าร่วมโครงการ มากกวา่ร้อยละ 70 ขึ้นไปของเป้าหมาย

ที่ตั้งไว้ 
- นิสิตได้รับผลคะแนนสอบผ่าน 

   

 คุณภาพ - นิสิตมีความรู้ความเข้าใจภาษาเกาหลมีากขึ้น ในระดับด ี(3.51) 
- นิสิตมีความพึงพอใจในภาพรวม ในระดับดี (3.51) 

   

 

12. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 สกอ.    ตัวช้ีวัดที่ 3.2/5.2  สงป.   ตัวช้ีวัดที่.................  EdPEx หมวดที่........ 
 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.................  สมศ.   ตัวช้ีวัดที่.................  

 
13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. นิสิตได้รับในการฝึกท าข้อสอบในการประเมินความสามารถทางภาษาเกาหลีของตัวเอง 
2. นิสิตได้เพิ่มพูนความรู้และทักษะความสามารถทางภาษาเกาหลีในการพัฒนาตนเอง 
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โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
สาขาวิชาภาษาจีน ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ 

 
1. รหัสโครงการ  NU-มน-07-137   ชื่อโครงการ (ระดับ 2)  โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ชื่อโครงการ (ระดับ 3)  โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
2.  ความสอดคล้องกับพันธกิจ 
     การผลติบัณฑติ (รอง)        การวิจัย 
     การบริการวิชาการแก่สังคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
      การบริหารจัดการ(ในกรณีโครงการดังกลา่วไมส่อดคล้องกับพันธกิจ 1-4) (หลัก) 
3.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ 

3.1 แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ 
 3.1.1 ความสอดคล้องกับเป้าหมายรวมของยุทธศาสตร์ชาติ 
   ประเทศชาติมีความมั่นคง ประชาชนมีความสุข 
   มีการยกระดับศักยภาพในหลากหลายมิตเิพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง 
   มีการพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ 
   มีการสรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
   มีการสรา้งการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   มีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม 
 

 3.1.2 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องโดยตรง (เลือกได้เพียง 1 ด้าน) 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพมนุษย์   
   เป้าหมาย.......3.1.2......ประเด็น......3.2.....ประเด็นการด าเนินการที่ส าคัญ......3.2.2.3....... 
  

 3.1.3 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องในระดับรอง (เลือกได้มากกว่า 1 ด้าน) 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนษุย์   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 

3.2 แผนระดับที่ 2  
 3.2.1 แผนการปฏิรูประดับประเทศ 11 ด้าน 
   2) แผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน เป้าหมายรวม.................................................... 
    ประเด็นการปฏริูป..............3...........เป้าหมายประเด็นการปฏิรูป............3.................กลยุทธ์..........4............... 
    แผนงานท่ี..............1............เป้าหมายแผนงาน...........1..........กิจกรรม.........2.......เป้าหมายกิจกรรม.....1........ 
 3.2.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 



   เป้าหมายรวม............6..................... 
   ยุทธศาสตร์ที่.........6........เป้าหมาย..........6.1.2............แนวทางการพัฒนา.........6.2.1.4........... 
 3.2.3 แผนความมั่นคงแห่งชาติ 
   แผนระดับชาติว่าด้วยความมัน่คงแห่งชาติ........4...... เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์..........4.1.........กลยุทธ์........4.2.2............. 

 

3.3 แผนระดับที่ 3 (หากระบุได้)  
    ตามมติ ครม.วันท่ี 4 ธันวาคม 2560 .................................................................. 

    3.4 ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 
   นโยบายการศึกษาและเรียนรู้ การท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 
    3.5 นโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) 
    นโยบายที่ 5 ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและปรับปรุงระบบการบริหารจดัการมหาวิทยาลัย ให้มีประสิทธิภาพ 
     แผนกลยุทธ์ดา้นบริหารจัดการ กลยุทธ์ที่......2......(หลัก) 
    3.6 นโยบายการบริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร (พ.ศ.2561-2565) โดย ศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา เงารังษี 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบรหิารจดัการเชิงบูรณาการเพื่อความเข้มแข็งและยั่งยืน 
  กลยุทธ์ที่......5.1......แนวทางการขบัเคลื่อน..........5.1.1............ตัวช้ีวัดที่............. 

    3.7 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน (ถ้าม)ี 
 นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 6 กลยุทธ์ที ่1 มาตรการที ่2 

3.8 อัตลักษณ์นสิิต 5 ก** (บังคับกรอก ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 กรณีที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์บัณฑิต) 
         ไม่มี 
    3.9 คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ  
         ไม่มี            
    3.10 บริการวิชาการ (กรณีโครงการที่ด าเนินงานตามพันธกจิที่ 3 ด้านบริการวิชาการ) ** 
         ไม่มี 
4.  ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 4.1 ลักษณะการด าเนินงาน   โครงการ     การด าเนินงาน 

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

5.  ผู้รับผิดชอบ  
 5.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ   หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาภาษาจีน ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร ์

5.2 ผู้รับผิดชอบ     ประธานหลักสตูร สาขาวิชาภาษาจีน  โทร  2180 
5.3 ผู้ประสานงาน   นางสาววิไลพร  ชอบคุณ   โทร  2079 
5.4 ผู้รายงานผล  ประธานหลักสตูร สาขาวิชาภาษาจีน  โทร  2180 
   นางสาววิไลพร  ชอบคุณ   โทร  2079 

 6. หลักการและเหตุผล 
การประกันคุณภาพการศึกษาตามเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 หมายถึง 

การพัฒนาคุณภาพของการบริหารจัดการและด าเนินกิจกรรมตามภารกิจของสถานศึกษาทุกระดับ เพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอย่าง
ต่อเนื่องและสร้างความมั่นใจให้ผู้รับบริการทางการศึกษา สถานศึกษาทุกแห่งจะต้องจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา โดยถือ
เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง มีการจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมิน
คุณภาพภายในเสนอต่อสภาสถาบัน หน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาและเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อน าไปสู่
การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษาได้มีการปรับปรุงมาอย่างต่อเนื่อง 

หน้าที่ 508 



ตามระบบการพัฒนาของสถาบันการศึกษา ตามความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี สภาพสังคม เศรษฐกิจ ความรู้ และทักษะในอนาคตที่
ตลาดแรงงานต้องการ และพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน 

และในปี พ.ศ.2557 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ปรับเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยแบ่ง 3 ระดับ 
ได้แก่ ระดับหลักสูตร ระดับคณะ/วิทยาลัย และระดับสถาบัน และในการประเมินระดับสถาบันมี รวมถึงการจัดท ารายงานการประเมิน
ตนเอง เพื่อให้คณะกรรมการตรวจประเมินสามารถประเมินฯ ผ่านระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
(CHE QA Online) ได้อย่างมีประสิทธิภาพและอยู่ในมาตรฐานเดียวกัน”   

สาขาวิชาภาษาจีน ตระหนักถึงความส าคัญและความจ าเป็นในการประกันคุณภาพการศึกษา จึงได้จัดให้มีโครงการประเมินคุณภาพ
การศึกษาระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2561 เพื่อเป็นการตรวจสอบและประเมินการด าเนินงานของหลักสูตรที่คณะฯ เปิดการเรียนการ
สอน ในรอบปีการศึกษา 2561 ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557 
7. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อตรวจสอบและประเมินการด าเนินงานของหลักสตูรทั้งระดับปริญญาตรี โท และเอกของแตล่ะภาควิชาและคณะเปิดสอนในปี
การศึกษา 2561 ตามเกณฑ์การประกันคณุภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557  
8.  เป้าหมายของโครงการ 
     8.1 เป้าหมายการด าเนินงาน 
เชิงผลผลิต(Output) 1. ภาควิชาฯ มรีายงานผลการบรกิารจัดการของคณะตามเกณฑ์การประกันคณุภาพการศึกษา 
เชิงผลลัพธ์(Outcome) 1. ภาควิชาฯ มีผลประเมินผ่านตามเกณฑ์การประกันคณุภาพการศกึษา 

 

     8.2. กลุม่เป้าหมาย 
เป้าหมาย จ านวน หน่วยนับ 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 31 คน 
บุคลากรสายวิชาการ 8 คน 
นิสิต 20 คน 
คณะกรรมการประเมิน 3 คน 

 

8.3 กิจกรรม/เนื้อหาท่ี/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนินการ (รายกิจกรรม) 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (บาท) 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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. จัดประชมุมอบหมายการด าเนนิงาน 

                          

ขั้นด าเนินการ (D) 
1. ขออนุมตัิด าเนินโครงการ 
2. ด าเนนิโครงการ 

 
 

15,000 

 
 
 

       
 
 

15,000 
   

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. สรุปผลการด าเนินโครงการ และ
จัดท ารายงานส่งผลประเมนิตอ่คณะฯ 

             

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)  
1. น าผลการประเมนิมาพัฒนา แก้ไข
ปัญหา และน าไปปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานในครั้งตอ่ๆไป 

             

รวม 15,000   15,000  
  

9. งบประมาณด าเนินการ  
    9.1 แหล่งงบประมาณ 
       งบประมาณรายได้คณะ จ านวน 15,000 บาท  



กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุนการจัดการศึกษา  หลักสูตรศลิปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาจีน 
ภาควิชาภาษาตะวันออก หมวดเงินอุดหนุน  โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โครงการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร (NU-มน-07-137) 
        9.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 

1. ค่าตอบแทนผู้ประเมิน                6,000 บาท 
2. ค่าเดินทาง       4,000 บาท 
3. ค่าที่พัก       2,000 บาท 
4. ค่าอาหารกลางวัน                    2,000 บาท 
5. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม       1,000 บาท 

รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น           15,000  บาท 
หมายเหตุ  ทุกรายการถัวเฉลีย่ 

10. วัน เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 
ล าดั
บ 

รายการ กิจกรรม 

10.1. วัน เวลา ในการจัดกิจกรรม เดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2562 
10.2 สถานท่ีจัดกิจกรรม คณะมนุษยศาสตร ์  

 

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

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมที่ 4 
 คุณภาพ - หลักสูตรมผีลประเมินผ่านในองค์ประกอบท่ี 1 

และผลประเมินเฉลีย่ ทุกองค์ประกอบ 3.01 ข้ึนไป 
   

 

12. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 สกอ.    ตัวช้ีวัดที่ 5.1   สงป.   ตัวช้ีวัดที่.................  EdPEx หมวดที่........ 
 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.................  สมศ.   ตัวช้ีวัดที่................  

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. หลักสูตรมีรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2560 ท่ีมีความสมบูรณ์และถูกต้อง     
2. หลักสูตร/ภาควิชาและคณะสามารถน าผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาการท างานให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
3. มีผลประเมินเผยแพร่สู่สาธารณชน 
 

  



โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
สาขาวิชาภาษาจีน ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ 

 
1. รหัสโครงการ  NU-มน-07-1138  ชื่อโครงการ (ระดับ 2)    โครงการส่งเสริมด้านวิชาการและทักษะชีวิต 
    ชื่อโครงการ (ระดับ 3)    โครงการน านิสิตเข้าร่วมแข่งขันทางวิชาการ  
2.  ความสอดคล้องกับพันธกิจ 
      การผลิตบณัฑติ (หลัก)        การวิจัย 
     การบริการวิชาการแก่สังคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
     การบริหารจัดการ(ในกรณีโครงการดังกลา่วไมส่อดคล้องกับพันธกิจ 1-4)  
3.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ 

3.1 แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ 
 3.1.1 ความสอดคล้องกับเป้าหมายรวมของยุทธศาสตร์ชาติ 
   ประเทศชาติมีความมั่นคง ประชาชนมีความสุข 
   มีการยกระดับศักยภาพในหลากหลายมิตเิพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง 
   มีการพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ 
   มีการสรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
   มีการสรา้งการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   มีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม 
 3.1.2 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องโดยตรง (เลือกได้เพียง 1 ด้าน) 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพมนุษย์   
   เป้าหมาย........3.1.1.....ประเด็น......3..2.4.....ประเด็นการด าเนินการที่ส าคัญ............. 
 3.1.3 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องในระดับรอง (เลือกได้มากกว่า 1 ด้าน) 
   ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนษุย์   
   เป้าหมาย.......3.1.1......ประเด็น......3.2.3.3.....ประเด็นการด าเนินการที่ส าคญั............. 

3.2 แผนระดับที่ 2  
 3.2.1 แผนการปฏิรูประดับประเทศ 11 ด้าน 
   5) แผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ เปา้หมายรวม.................................................................................. 
    เรื่องและประเด็นการปฏริูป..อุตสาหกรรมทางการศึกษา..เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์...1... 
    ขั้นตอนการด าเนินงาน...............2................เป้าหมาย.................1................ขั้นตอน..........1.2.2.3........................ 
 3.2.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
   เป้าหมายรวม.............1.................... 
   ยุทธศาสตร์ที่.........1........เป้าหมาย..........1.1.3............แนวทางการพัฒนา........1.2.2............ 
 3.2.3 แผนความมั่นคงแห่งชาติ 
   แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ.............. เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์.....................กลยทุธ์..................... 

3.3 แผนระดับที่ 3 (หากระบุได้)  
    ตามมติ ครม.วันท่ี 4 ธันวาคม 2560 .................................................................. 

    3.4 ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 
   นโยบายการศึกษาและเรียนรู้ การท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 
 3.5 นโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) 
   นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ  
   แผนกลยุทธ์ดา้นการผลติบัณฑติ  กลยุทธ์ที่......2..... (หลัก) 



   3.6 นโยบายการบริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร (พ.ศ.2561-2565) โดย ศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา เงารังสี 
   นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ  
   แผนกลยุทธ์ดา้นการผลติบัณฑติ  กลยุทธ์ที่...1.2....... 
    3.7 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน  
 นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ .....1.....กลยุทธ์ที.่..4... มาตรการที่....4...  

3.8 อัตลักษณ์นสิิต 5 ก** (บังคับกรอก ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 กรณีที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์บัณฑิต) 
         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 

 
3.9 คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ  

ด้าน ตัวชี้วัด 
 ด้านคุณธรรม จริยธรรม  มีความซื่อสตัย์สจุริต 

 มีระเบยีบวินัย 
 ตรงต่อเวลา 
 มีความเสยีสละและเห็นต่อประโยชน์ส่วนรวม 
 มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
 เคารพกฎเกณฑ์ ระเบียบขององค์กร/หน่วยงาน 
 มีความอดทนต่อสภาวะแวดลอ้ม 
 มีความขยันหมั่นเพียรในการเรียน 

 ด้านความรู ้  มีความรู้ในหลักวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงกับหน้าที่การงาน 
 มีความเข้าใจขั้นตอนและวิธีการในการปฏิบตัิงานในหน้าท่ี 
 มีความรู้ในระดับท่ีสามารถปฏิบัติงานให้บรรลุเปา้หมายอย่างมปีระสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
 มีความสามารถน าความรูม้าประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานอย่างสร้างสรรค์ 
 เป็นผู้แสวงหาความรู้เพิม่เตมิอย่างต่อเนื่อง 
 มีความเช่ียวชาญในสาขาวิชาชีพ 

 ด้านทักษะทางปัญญา  มีความสามารถในการรวบรวมข้อมูล แนวคิด และประเมินข้อมลูต่างๆ ได้ 
 มีความสามารถในการวเิคราะห์และแกไ้ขปัญหาในการปฏิบตัิงาน 
 กล้าแสดงความคิดเห็นอย่างเหมาะสม 

หน้าที่ 511 



ด้าน ตัวชี้วัด 
 มีความคิดริเริม่สร้างสรรคส์ิ่งใหม่ๆ  
 มีการวางแผนและสามารถปฏบิัติงานไดส้ าเร็จตามก าหนดเวลา 
 มีความสามารถน าเสนอข้อมลูและแนวคิดเพื่อใช้ในการตัดสินใจ 
 มีความมุ่งมั่นท างานให้ประสบความส าเร็จตามเปา้หมาย 
 มีความสามารถในการแก้ปญัหาส่วนตัว 
 มีทัศนคติเชิงบวกต่องานท่ีท า 

 ด้านทักษะความสมัพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

 มีความสามารถปรับตัวให้เข้ากับเพื่อนร่วมงาน 
 มีความสามารถในการติดต่อสือ่สารระหว่างบุคคล 
 มีความสามารถในการท างานเป็นทีม 
 มีความรับผิดชอบในงานท่ีได้รบัมอบหมาย 
 มีความสามารถในการแสดงภาวะความเป็นผู้น าในการท างาน 
 ยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ื่น 
 มีความสามารถในการประเมนิการท างานและปรับปรุงงานของตนเอง 
 มีความเข้าใจตนเองและผู้อื่น 

 ด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 มีทักษะในการวิเคราะห์และจดัการข้อมลูเชิงตัวเลข 
 มีความสามารถในการสื่อสารการใช้ภาษาไทย 
 มีความสามารถในการสื่อสารการใช้ภาษาอังกฤษ 
 มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศในการปฏิบัติงาน 

 

3.10 การบูรณาการพันธกิจกับการเรียนการสอน  
           ด้านท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม จ านวนรายวิชา/หลักสตูรที่มีการบรูณาการ  1 รายวิชา คอื วิชา 207151 สังคมและวัฒนธรรมญี่ปุ่น 
       3.11 บริการวิชาการ  
           ไม่มี 
4.  ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 4.1 ลักษณะการด าเนินงาน   โครงการ     การด าเนินงาน 

4.2 ภายใต้แผนงาน............................................................................................................................................. 
4.3 ลักษณะโครงการ     โครงการที่ใช้งบประมาณ   โครงการทีไ่ม่ใช้งบประมาณ 
4.4 วิธีการด าเนินงาน   ด าเนนิการเอง      จัดจ้าง 
4.5 รหัส GFMIS ของโครงการ(ถ้ามี) – ไมม่ี - 

5.  ผู้รับผิดชอบ  
     5.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ  หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาภาษาจีน ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร ์

5.2 ผู้รับผิดชอบ     ดร.จริานุวัฒน์ สวัสดิ์พิชญสกลุ โทร. 2191 
   ดร.ภรูิวรรณ วรานสุาสน ์  โทร. 2064 
5.3 ผู้ประสานงาน   นายมาโนช  แตงตุ้ม            โทร. 2286 
5.4 ผู้รายงานผล     ดร.จริานุวัฒน์ สวัสดิ์พิชญสกลุ โทร. 2191 

6. หลักการและเหตุผล 
 การพัฒนาการศึกษาน้ันจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องมีกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการและมีศักยภาพในทุก
ด้าน และเป็นการเพิ่มพูนทักษะในการด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข การเรียนการสอนในหลักสูตรภาษาจีนนั้น นอกจากนิสิตจะได้
เรียนรู้ภาษาจีนและวัฒนธรรมจีนแล้ว ทางหลักสูตรฯ ยังเปิดโอกาสให้นิสิตได้ท ากิจกรรมเพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ด้านภาษาและ
วัฒนธรรมจีน จากภายในและภายนอกสถาบันซึ่งมีทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อให้นิสิตได้ใช้ความรู้ที่เรียนมาและแสดงความสามารถ
อย่างเต็มที่ในการแข่งขันทักษะภาษาจีนด้านต่างๆ เป็นการเปิดประสบการณ์และเรียนรู้สังคมด้านภาษาจีนจากสังคมภายนอก อันจะ
น าไปสู่การพัฒนาศักยภาพของนิสิตในหลักสูตรฯ 
 



7. วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให้นิสิตไดม้ีประสบการณ์ทดสอบความรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรมจีนกับสถาบันอื่น ๆ  
2. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการภาษาจีนกับมหาวิทยาลัยต่างๆ ในประเทศไทย 
3. เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจ ปฏภิาณไหวพริบ การตดัสินใจ และการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า 
4. เพื่อเปิดโลกทัศน์ของนิสติให้กว้างไกล 

8.  เป้าหมายของโครงการ 
     8.1 เป้าหมายการด าเนินงาน 
เชิงผลผลิต(Output) 1. นิสิตสามารถน าความรู้มาใช้ในการแข่งขันทางวิชาการ 
เชิงผลลัพธ์(Outcome) 1. สร้างช่ือเสียงให้มหาวิทยาลัย 

2. สืบสาน อนุรักษ์ศลิปวัฒนธรรมด้านภาษาและวรรณศิลป ์
3. มีความร่วมมือด้านวิชาการกับสถาบันอื่นๆ 

 

     8.2. กลุม่เป้าหมาย 
เป้าหมาย จ านวน หน่วยนับ 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 10 คน 
บุคลากรสายวิชาการ  4 คน 
นิสิต 6 คน 

 

8.3 กิจกรรม/เนื้อหาท่ี/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนินการ (รายกิจกรรม) 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (บาท) 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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. จัดประชมุมอบหมายการด าเนนิงาน 

                          

ขั้นด าเนินการ (D) 
1. ขออนุมตัิด าเนินโครงการ 
2. ด าเนนิโครงการ 

 
 

25,000 

 
 
 

          
 
 

25,000 
ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. สรุปผลการด าเนินโครงการ และ
จัดท ารายงานส่งผลประเมนิตอ่คณะฯ 

             

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)  
1. น าผลการประเมนิมาพัฒนา แก้ไข
ปัญหา และน าไปปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานในครั้งตอ่ๆ ไป 

             

รวม  25,000 - - - 25,000 
  

9. งบประมาณด าเนินการ  
    9.1 แหล่งงบประมาณ 
     งบประมาณรายได้คณะ จ านวน 25,000 บาท 
กองทุนกิจการนิสิต แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานจัดการศึกษาสาขามนุษยศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน 
ภาควิชาภาษาตะวันออก หมวดเงินอุดหนุน โครงการกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต โครงการส่งเสริมด้านวิชาการและทักษะชีวิต โครงการน านิสิตเข้า
ร่วมแข่งขันทางวิชาการ (NU-มน-07-138) 
    9.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 

1.  ค่าเช่าเหมารถพร้อมน้ ามันเช้ือเพลิง   10,000     บาท 
2.  ค่าเบี้ยเลี้ยงอาจารย์และนสิิต            5,000     บาท 
3.  ค่าที่พักอาจารย์และนสิิต    10,000     บาท 

         รวมเป็นเงิน              25,000    บาท 



หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ 
10. วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 

ล าดั
บ 

รายการ กิจกรรมที่ 1 

10.1. วัน เวลา ในการจัดกิจกรรม เดือนตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 
10.2 สถานท่ีจัดกิจกรรม มหาวิทยาลยันเรศวร 

 

11. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPIs) 

ประเภท 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ (KPI) 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมที่ 4 
 ปริมาณ - นิสิตไดม้ีประสบการณ์ทดสอบความรู้ภาษาจีนกับสถาบันอ่ืน ๆ 

อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
- มีเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการภาษาจีนกับมหาวิทยาลัย
ต่าง ๆ 

   

 คุณภาพ - นิสิตได้เสริมสร้างความมั่นใจ ปฏิภาณไหวพริบ การตัดสินใจ 
การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และได้เปิดโลกทัศน์จากการเข้าร่วม
กิจกรรม อยู่ในระดับดี 
- นิสิตมีความพึงพอใจในการเข้ารว่มโครงการ อยู่ในระดับดี 

   

 

12. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 สกอ.    ตัวช้ีวัดที่ 3.2      สงป.   ตัวช้ีวัดที่.................  EdPEx หมวดที่........ 
 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.................  สมศ.   ตัวช้ีวัดที่.................  

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ผู้เข้าร่วมได้พัฒนาทักษะที่ตัวเองได้เรียนรู้มาใช้ในการด าเนินกิจกรรม 
2. นิสิตได้รับความรู้ และประโยชน์จากการโครงการ เพื่อพัฒนาตนเอง นอกเหนือจากในหลักสูตร 
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โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
สาขาวิชาภาษาจีน ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ 

 
1. รหัสโครงการ  NU-มน-07-138    ชื่อโครงการ (ระดับ 2)    โครงการส่งเสริมด้านวิชาการและทักษะชีวิต 

 ชื่อโครงการ (ระดับ 3)    โครงการจีนศึกษา  
2.  ความสอดคล้องกับพันธกิจ 
      การผลิตบณัฑติ (หลัก)        การวิจัย 
     การบริการวิชาการแก่สังคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
     การบริหารจัดการ(ในกรณีโครงการดังกลา่วไมส่อดคล้องกับพันธกิจ 1-4)  
3.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ 

3.1 แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ 
 3.1.1 ความสอดคล้องกับเป้าหมายรวมของยุทธศาสตร์ชาติ 
   ประเทศชาติมีความมั่นคง ประชาชนมีความสุข 
   มีการยกระดับศักยภาพในหลากหลายมิตเิพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง 
   มีการพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ 
   มีการสรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
   มีการสรา้งการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   มีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม 
 3.1.2 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องโดยตรง (เลือกได้เพียง 1 ด้าน) 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพมนุษย์   
   เป้าหมาย.......3.1.....ประเด็น......3.2.2.....ประเด็นการด าเนินการที่ส าคัญ............. 
 3.1.3 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องในระดับรอง (เลือกได้มากกว่า 1 ด้าน) 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนษุย์   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
 

3.2 แผนระดับที่ 2  
 3.2.1 แผนการปฏิรูประดับประเทศ 11 ด้าน 
   5) แผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ เปา้หมายรวม.................................................................................. 
    เรื่องและประเด็นการปฏริูป..อุตสาหกรรมการศึกษา..เป้าหมายหรอืผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธ์ิ....1/2..... 
    ขั้นตอนการด าเนินงาน.....................1..............เป้าหมาย................1.1.1.................ขัน้ตอน.................................. 
 3.2.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 



   เป้าหมายรวม..............1................... 
   ยุทธศาสตร์ที่.......1..........เป้าหมาย..........1.1.2............แนวทางการพัฒนา........1.2.2........... 
  

 3.2.3 แผนความมั่นคงแห่งชาติ 
   แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ.............. เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์.....................กลยทุธ์..................... 

3.3 แผนระดับที่ 3 (หากระบุได้)  
    ตามมติ ครม.วันท่ี 4 ธันวาคม 2560 .................................................................. 

    3.4 ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 
   นโยบายการศึกษาและเรียนรู้ การท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 
    3.5 นโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) 
   นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ  
   แผนกลยุทธ์ดา้นการผลติบัณฑติ  กลยุทธ์ที่......3..... (หลัก) 
    3.6 นโยบายการบริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร (พ.ศ.2561-2565) โดย ศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา เงารังษี 

   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบณัฑิตใหม้ีคุณภาพ และสอดคล้องกับความต้องการของประเทศเพื่อสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขัน กลยุทธ์ที่......1.4......แนวทางการขบัเคลื่อนที่.........1.4.1.............ตัวช้ีวดัที่.............. 

    3.7 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน  
    นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่.....1.....กลยุทธ์ที.่..4... มาตรการที่....4... 

3.8 อัตลักษณ์นสิิต 5 ก** (บังคับกรอก ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 กรณีที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์บัณฑิต) 
            มี 

ประเภทอัตลักษณ ์ ตัวชี้วัด 
 เก่งงาน    ความสามารถในการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพอย่างสร้างสรรค์ 

   มีความรับผดิชอบ กล้าหาญ เสียสละ อดทน ขยันหมั่นเพียร มุง่มั่นสู่ความส าเร็จ 
   มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสารสนเทศได้เป็นอย่างด ี
   มีจรรยายบรรณในวิชาชีพ 

 เก่งคน    มีมนุษยสัมพันธ์ทั้งการพูด และการวางตัว 
   มีจิตสาธารณะ 
   มีความสามารถท างานท่ีเป็นทีม 
   มีความเข้าใจตนเองและผู้อืน่ 

 เก่งคิด    มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค ์
   ใฝ่เรียนรู ้
   ทัศนคติเชิงบวก 
   ผลงานนวัตกรรม 

 เก่งครองชีวิต    มีพฤติกรรมที่ดีในการเรียน 
   มีพฤติกรรมที่ดีในการใช้ชีวิต (ปลอดอบายมุข) 

 เก่งพิชิตปัญหา    มีความสามารถในการแก้ปญัหาส่วนตัว 
   มีความสามารถในการแก้ปญัหาการงาน 

 

    3.9  คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ  
              มี              

ด้าน ตัวชี้วัด 
 ด้านคุณธรรม จริยธรรม  มีความซื่อสตัย์สจุริต 

 มีระเบยีบวินัย 
 ตรงต่อเวลา 
 มีความเสยีสละและเห็นต่อประโยชน์ส่วนรวม 
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ด้าน ตัวชี้วัด 
 มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
 เคารพกฎเกณฑ์ ระเบียบขององค์กร/หน่วยงาน 
 มีความอดทนต่อสภาวะแวดลอ้ม  
 มีความขยันหมั่นเพียรในการเรียน 

 ด้านความรู ้  มีความรู้ในหลักวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงกับหน้าที่การงาน 
 มีความเข้าใจขั้นตอนและวิธีการในการปฏิบตัิงานในหน้าท่ี 
 มีความรู้ในระดับท่ีสามารถปฏิบัติงานให้บรรลุเปา้หมายอย่างมปีระสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
 มีความสามารถน าความรูม้าประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานอย่างสร้างสรรค์ 
 เป็นผู้แสวงหาความรูเ้พิ่มเตมิอย่างต่อเนื่อง 
 มีความเช่ียวชาญในสาขาวิชาชีพ 

 ด้านทักษะทางปัญญา  มีความสามารถในการรวบรวมข้อมูล แนวคิด และประเมินข้อมลูต่างๆ ได้ 
 มีความสามารถในการวเิคราะห์และแกไ้ขปัญหาในการปฏิบตัิงาน 
 กล้าแสดงความคิดเห็นอย่างเหมาะสม 
 มีความคิดริเริม่สร้างสรรคส์ิ่งใหม่ๆ  
 มีการวางแผนและสามารถปฏบิัติงานไดส้ าเร็จตามก าหนดเวลา 
 มีความสามารถน าเสนอข้อมลูและแนวคิดเพื่อใช้ในการตัดสินใจ 
 มีความมุ่งมั่นท างานให้ประสบความส าเร็จตามเปา้หมาย 
 มีความสามารถในการแก้ปญัหาส่วนตัว 
 มีทัศนคติเชิงบวกต่องานท่ีท า 

 ด้านทักษะความสมัพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

 มีความสามารถปรับตัวให้เข้ากับเพื่อนร่วมงาน 
 มีความสามารถในการติดต่อสือ่สารระหว่างบุคคล 
 มีความสามารถในการท างานเป็นทีม 
 มีความรับผิดชอบในงานท่ีได้รบัมอบหมาย 
 มีความสามารถในการแสดงภาวะความเป็นผู้น าในการท างาน 
 ยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ื่น 
 มีความสามารถในการประเมนิการท างานและปรับปรุงงานของตนเอง 
 มีความเข้าใจตนเองและผู้อื่น 

 ด้านทักษะการวิเคราะหเ์ชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 มีทักษะในการวิเคราะห์และจดัการข้อมลูเชิงตัวเลข 
 มีความสามารถในการสื่อสารการใช้ภาษาไทย 
 มีความสามารถในการสื่อสารการใช้ภาษาอังกฤษ 
 มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศในการปฏิบัติงาน 

 

      3.10 บริการวิชาการ  
         ไม่ม ี
      3.11 การบูรณาการพันธกิจกับการเรียนการสอน (เฉพาะโครงการระดับปริญญาตรี) 
        ด้านการบริการวิชาการ  จ านวนรายวิชา/หลักสูตรที่มีการบูรณาการ 3 วิชา ดังนี้ : 

1. 206301 วิชาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศจีน  
2. 206201 วิชาประวัติศาสตร์จีน   
3. 206311 วิชาการแปลภาษาจีน 

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

4.2 ภายใต้แผนงาน............................................................................................................................................. 
4.3 ลักษณะโครงการ     โครงการที่ใช้งบประมาณ   โครงการทีไ่ม่ใช้งบประมาณ 
4.4 วิธีการด าเนินงาน    ด าเนินการเอง    จัดจ้าง 



4.5 รหัส GFMIS ของโครงการ(ถ้ามี) – ไมม่ี - 
5. ผู้รับผิดชอบ  
   5.1 หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาภาษาจีน ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร ์   
   5.2 ผู้รับผดิชอบ    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชวนพิศ   เทียมทัน  โทร.2180, 0831559006  
   5.3 ผู้ประสานงาน     นายมาโนช แตงตุ้ม              โทร 2286, 0897089335 
   5.4 ผู้รายงานผล    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชวนพิศ   เทียมทัน  โทร.2180, 0831559006      

 6. หลักการและเหตุผล 
                ประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนมีความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุนกันมาเป็นเวลานาน นับวันยิ่ง

ขยายความร่วมมือกันมากขึ้น นักลงทุนจีนมาลงทุนในประเทศไทยนับวันยิ่งมากขึ้น ตลาดแรงงานมีความต้องการบุคคลากรทีร่อบรู้ทั้ง
ด้านภาษาจีน และรอบรู้ด้านจีนศกึษา   

สาขาภาษาจีนเล็งเห็นว่า นอกจากการเรียนการสอนในช้ันเรียนแล้ว หากนิสิตได้เรียนรู้กับผู้เช่ียวชาญด้านจีนศึกษาจะสามารถท าให้
นิสิตได้รับความรู้ที่ทันสมัยและเปิดโลกทัศน์ของนิสิตให้กว้างขึ้น อันจะเป็นประโยชน์ต่อการเตรียมตัวก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน 
7. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้นิสิตมีความรู้ด้านจีนศึกษา  
2. เพื่อให้นิสิตได้ข่าวสารและทราบความเคลื่อนไหวในแวดวงจีนศึกษา 
3. เพื่อให้นิสิตเตรียมพร้อมตนเองก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน 

8.  เป้าหมายของโครงการ 
    8.1 เป้าหมายการด าเนินงาน 
เชิงผลผลิต(Output) 1. นิสิตมีความรู้ ด้านจีนศึกษา 

2. นิสิตได้รับข่าวสารและทราบความเคลื่อนไหวในแวดวงจีนศึกษา 
เชิงผลลัพธ์(Outcome) 1. นิสิตเป็นบณัฑิตที่พึงประสงค์ของตลาดแรงงานท่ีต้องการบุคคลากรที่รอบรู้ทั้งด้านภาษาจีน 

และรอบรู้ด้านจีนศึกษา 
 

     8.2. กลุม่เป้าหมาย 
เป้าหมาย จ านวน หน่วยนับ 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 32 คน 
บุคลากรสายวิชาการ 3 คน 
นิสิต 90 คน 
บุคลากรภายนอก 20 คน 

  

8.3 กิจกรรม/เนื้อหาท่ี/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนินการ (รายกิจกรรม) 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (บาท) 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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. จัดประชมุมอบหมายการด าเนนิงาน 

                          

ขั้นด าเนินการ (D) 
1. ขออนุมตัิด าเนินโครงการ 
2. ด าเนนิโครงการ 

 
 

15,000 
 

 
 
 

 
 
 

     
 
 
 

 
 

 

 
 

15,000 
 

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. สรุปผลการด าเนินโครงการ และ
จัดท ารายงานส่งผลประเมนิตอ่คณะฯ 

             

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)               

หน้าที่ 444 



กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (บาท) 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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. น าผลการประเมนิมาพัฒนา แก้ไข
ปัญหา และน าไปปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานในครั้งตอ่ๆไป 

รวม 15,000 - - - 15,000 
  

9. งบประมาณด าเนินการ  
   9.1 แหล่งงบประมาณ 
     งบประมาณรายได้คณะ จ านวน 15,000 บาท  
กองทุนกิจการนิสิต แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานจัดการศึกษาสาขามนุษยศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน 
ภาควิชาภาษาตะวันออก หมวดเงินอุดหนุน โครงการกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต โครงการส่งเสริมด้านวิชาการและทักษะชีวิต โครงการจีนศึกษา
(NU-มน-07-139) 
    9.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 

1. ค่าตอบแทนวิทยากร   6,000    บาท  
2. ค่าพาหนะเดินทาง        3,500   บาท   
3. ค่าเลี้ยงรับรอง             1,000     บาท   
4. ค่าท่ีพักวิทยากร              1,500     บาท     
5. ค่าอาหารกลางวัน                   1,500     บาท 
6. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม   1,500     บาท 

       รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น        15,000   บาท  
    หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
10.  วัน เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 

ล าดั
บ 

รายการ กิจกรรม 

10.1. วัน เวลา ในการจัดกิจกรรม เดือนสิงหาคม 2562   
10.2 สถานท่ีจัดกิจกรรม ห้อง HU1103 และห้องโถงช้ัน 1 อาคารคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 

11. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPIs) 

ประเภท 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ (KPI) 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมที่ 4 
 ปริมาณ - ปริมาณจ านวนผู้เข้าร่วมไม่ต่ ากวา่ 80%    
 คุณภาพ - ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับความรูเ้กี่ยวกับจีนศึกษาเพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 80  
- นิสิตได้ทราบข้อมลูข่าวสารและความก้าวหน้าด้านจีน
ศึกษา รวมทั้งมีการเตรียมพร้อมตนเองก่อนเข้าสู่
ตลาดแรงงาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

   

 

12. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.................   สมศ.   ตัวช้ีวัดที่.................   
 สกอ.    ตัวช้ีวัดที่..2.7.........   สงป.   ตัวช้ีวัดที่................. 

13.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
    1.  นิสิตและบุคคลทั่วไปท่ีสนใจภาษาจีนมีความรูด้้านจีนศึกษาเพิ่มมากขึ้น 
    2.  นิสิตไดร้ับทราบข้อมูลข่าวสารและความก้าวหน้าด้านจีนศึกษา  
    3.  นิสิตมีการเตรียมพร้อมตนเองก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน 



    4.  บุคคลทั่วไปรูจ้ักสาขาภาษาจีน ม.นเรศวร มากขึ้น 
โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยนเรศวร 

สาขาวิชาภาษาจีน ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ 
 
1. รหัสโครงการ    NU-มน-07-139 ชื่อโครงการ (ระดับ 2)    โครงการส่งเสริมด้านวิชาการและทักษะชีวิต 

ชื่อโครงการ (ระดับ 3)    โครงการละครภาษาจีน 
2.  ความสอดคล้องกับพันธกิจ 
      การผลิตบณัฑติ (หลัก)        การวิจัย 
      การบริการวิชาการแก่สังคม (รอง)   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
     การบริหารจัดการ(ในกรณีโครงการดังกลา่วไมส่อดคล้องกับพันธกิจ 1-4)  
3.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ 

3.1 แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ 
 3.1.1 ความสอดคล้องกับเป้าหมายรวมของยุทธศาสตร์ชาติ 
    มีการพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ 
 3.1.2 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องโดยตรง (เลือกได้เพียง 1 ด้าน) 
   ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพมนุษย์   
   เป้าหมาย......3.1.......ประเด็น.....3.1..1......ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคัญ.....3.2.3.3........ 
 3.1.3 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องในระดับรอง (เลือกได้มากกว่า 1 ด้าน) 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนษุย์   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 

3.2 แผนระดับที่ 2  
 3.2.1 แผนการปฏิรูประดับประเทศ 11 ด้าน 
   5) แผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ เปา้หมายรวม.........หัวข้อ 1.................................................... 
    เรื่องและประเด็นการปฏริูป..อุตสาหกรรมการศึกษา..เป้าหมายหรอืผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธ์ิ...1-2.. 
    ขั้นตอนการด าเนินงาน..................1.................เป้าหมาย.................................ขัน้ตอน............................. 
 3.2.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
   เป้าหมายรวม..........1....................... 
   ยุทธศาสตร์ที่........1.........เปา้หมาย............1.1.2..........แนวทางการพัฒนา..........1.2.2.......... 
 3.2.3 แผนความมั่นคงแห่งชาติ 
   แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ........... เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์...................กลยุทธ์................... 

3.3 แผนระดับที่ 3 (หากระบุได้)  

หน้าที่ 517 

หน้าที่ 518 



    ตามมติ ครม.วันท่ี 4 ธันวาคม 2560 .................................................................. 
    3.4 ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 
   นโยบายการศึกษาและเรียนรู้ การท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 
 3.5 นโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) 
    นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ  
   แผนกลยุทธ์ดา้นการผลติบัณฑติ  กลยุทธ์ที่.....2...... หลัก 
 3.6 นโยบายการบริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร (พ.ศ.2561-2565) โดย ศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา เงารังษี 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบณัฑิตให้มีคณุภาพ และสอดคล้องกบัความต้องการของประเทศเพื่อสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขัน กลยุทธ์ที่......1......แนวทางการขับเคลื่อนที่...........1.4.1...........ตัวช้ีวดัที่.............. 

 3.7 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน (ถ้ามี) 
 นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ .....1.....กลยุทธ์ที.่..4... มาตรการที่....4... 
3.8  อัตลักษณ์นิสิต 5 ก** (บังคับกรอก ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 กรณีที่สอดคล้องกับอัตลกัษณ์บัณฑิต) 

         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 

 

      3.9 คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ  
              ไม่มี 
      3.10 การบริการวิชาการ 
              มี 
4.  ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 4.1 ลักษณะการด าเนินงาน   โครงการ     การด าเนินงาน 
    4.2 ภายใต้แผนงาน...................................................................................................................................... 

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

5.  ผู้รับผิดชอบ  
5.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ  หลักสตูรศลิปศาสตบณัฑิต สาขาวิชาภาษาจีน ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร ์   



5.2 ผู้รับผิดชอบ    ดร.ภรูิวรรณ วรานสุาสน ์   โทร 2543 
  ผศ.ดร.ชวนพิศ เทียมทัน 
  ดร.จริานุวัฒน์ สวัสดิ์พิชญสกลุ 
  ผศ.จไุรรตัน์ โสภา 
  ดร.อมรรัตน์ เนตรธญัญกรวงศ ์
  ดร.ชนัญญา พวงทอง 
  Mr.Zhengrong Tan 

     Mr.Yang Bo 
5.3 ผู้ประสานงาน        นายมาโนช แตงตุ้ม                  โทร 2551 
5.4 ผู้รายงานผล    ดร.ภูริวรรณ วรานุสาสน ์   โทร 2543 

 6. หลักการและเหตุผล 
   ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมยาวนานหลายพันปี การศึกษาวรรณคดีจีนจึงเป็นปัจจัยส าคัญประการหนึ่งที่
จะท าให้ทราบและเข้าใจถึงวัฒนธรรม แนวคิด คติความเช่ือที่แฝงมาในรูปแบบของภาษาอันงดงามของวรรณคดี การละครก็คือศิลปะ
แขนงหนึ่งที่ชาวจีนจัดให้เป็นวรรณกรรมที่ประยุกต์การใช้ภาษาและอวัจนภาษาร่วมกัน การละครจึงเป็นการสะท้อนให้เห็นภาพชีวิตและ
แนวความคิดของชาวจีนได้เป็นอย่างดี แต่เมื่อการละครที่เดิมเป็นภาษาจีนนั้น ต้องออกเผยแพร่สู่ผู้ชมชาวไทย การแปลและปรับเปลี่ยน
บทละครจากภาษาจีนมาเป็นภาษาไทย จึงกลายเป็นความท้าทายที่จะช่วยให้นิสิตสามารถฝึกฝนทักษะทั้งสี่ด้าน ได้แก่ การฟัง การพูด 
การอ่านและการเขียน รวมทั้งการแปลจากต้นฉบับภาษาจีนให้ออกเป็นภาษาไทยอย่างสละสลวย นอกจากนี้การแสดงละคร ยังเป็นการ
ช่วยส่งเสริมการท างานร่วมกัน การแบ่งหน้าท่ีและการกล้าแสดงออกให้แก่นิสิตสาขาวิชาภาษาจีนทุกช้ันปี  
   กล่าวได้ว่า การละครเป็นการสะท้อนให้เห็นภาพชีวิตและแนวความคิดของชาวจีนได้เป็นอย่างดี การดัดแปลงละครจีนให้เป็นภาษาไทย
นอกจากจะช่วยพัฒนาศักยภาพให้กับนิสิตในสาขาวิชาภาษาจีนเองแล้ว ยังเป็นการถ่ายทอดความเป็นจีนและวัฒนธรรมจีนไปยังผู้ชมชาว
ไทย ให้เกิดการเรียนรู้ เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศจีนและชาวจีน ก่อให้เกิดการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมขึ้น โครงการ
ละครภาษาจีนนี้จะสามารถช่วยพัฒนาและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างชาวไทยและชาวจีนให้แน่นแฟ้นและยาวนานขึ้น ซึ่งนับเป็นการ
บริการวิชาการให้แก่บุคคลทั่วไปได้อย่างดีเยี่ยม  
7. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้นิสิตเข้าใจถึงวัฒนธรรมและคติความเช่ือของชาวจีนผ่านบทละครจีน 
2. เพื่อฝึกฝนการแปลบทละครจากภาษาจีนเป็นภาษาไทยอย่างถูกต้องและสละสลวย เหมาะสมกับการเป็นละครเวที 
3. เพื่อฝึกฝนให้นิสิตรู้จักท างานร่วมกัน การรับผิดชอบและการกล้าแสดงออก 
4. เพื่อถ่ายทอดและเผยแพร่วัฒนธรรมจีนและความคิดความเชื่อแบบชาวจีนสู่ผู้ชมชาวไทย 

8.  เป้าหมายของโครงการ 
     8.1. เป้าหมายการด าเนินงาน 

เชิงผลผลิต(Output) 1. นิสิตเข้าใจถึงวัฒนธรรมและคติความเช่ือของชาวจีนผ่านบทละครจนี 
2. นิสิตสามารถน าความรู้ทีเ่รียนมาใช้ในการเขียนบทละครเวที 
3. นิสิตได้ท างานร่วมกัน การรับผิดชอบและการกล้าแสดงออก 

เชิงผลลัพธ์(Outcome) 1. มีการถ่ายทอดและเผยแพร่วัฒนธรรมจีนและความคิดความเช่ือแบบชาวจีนในรูปแบบ
ละครจีนสูผู่้ชม สาธารณะชน 

 

     8.2 กลุ่มเป้าหมาย (รายกิจกรรม) 
เป้าหมาย จ านวน หน่วยนับ 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 250 คน 
นิสิต  90 คน 
อาจารย์/บุคลากร 10 คน 
บุคคลทั่วไป 150 คน 

 

     8.3. กิจกรรม/เนื้อหาท่ี/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนนิการ (รายกิจกรรม) 



กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (บาท) 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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. จัดประชุมมอบหมายการ
ด าเนินงาน 

             

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

 
 

75,000 

 
 
 

 
 
 

  
 
 

75,000 
       

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. สรุปผลการด าเนินโครงการ และ
จัดท ารายงานส่งผลประเมินต่อคณะฯ 

             

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)  
1. น าผลการประเมินมาพัฒนา แก้ไข
ปัญหา และน าไปปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานในครั้งต่อๆไป 

             

รวม  20,000 - 75,000 -  
 

9. งบประมาณด าเนินการ 
    9.1  แหล่งงบประมาณ 
       งบประมาณรายได้คณะ จ านวน  75,000 บาท  
กองทุนกิจการนิสิต แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานจัดการศึกษาสาขามนุษยศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตบณัฑิต สาขาวิชาภาษาจีน 
ภาควิชาภาษาตะวันออก หมวดเงินอุดหนุน โครงการกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต โครงการส่งเสริมด้านวิชาการและทักษะชีวิต โครงการละครจีน 
(NU-มน-07-140) 
    9.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 

1. ค่าเช่าเครื่องแต่งกายและค่าแตง่หน้าท าผมนักแสดง  40,000  บาท   
2. ค่าอาหารว่าง   1,000   บาท 
3. ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียงและเครือ่งไฟ 20,000  บาท 
4. ค่าวัสดุโครงการ 14,000  บาท 

    รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น                                       75,000  บาท  
       หมายเหตุ  ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
 

10. วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 
ล าดับ รายการ กิจกรรมคร้ังที่ 1 
10.1. วัน เวลา ในการจัดกิจกรรม วันท่ี 21 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30 – 20.00 น. 
10.2 สถานท่ีจัดกิจกรรม โรงละครเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยนเรศวร                                                                  

 

11.  ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPIs) 

ประเภท 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ (KPI) 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมที่ 4 
 ปริมาณ - ปริมาณจ านวนผู้เข้าร่วมไม่ต่ ากวา่ 80%    
 คุณภาพ - นิสิตไดเ้ข้าใจในวัฒนธรรมจีน และคตคิวามเชื่อของจีนใน

ระดับด ี
- นิสิตไดฝ้ึกทักษะการแปลภาษาได้ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 

   



ประเภท 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ (KPI) 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมที่ 4 
- นิสิตไดฝ้ึกการท างานร่วมกัน ความรับผิดชอบ การกล้า
แสดงออกไดไ้ม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 

 

12. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
      ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.................  สมศ.   ตัวช้ีวัดที่.................   
      สกอ.    ตัวช้ีวัดที่..2.7.........  สงป.   ตัวช้ีวัดที่................. 
13.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. นิสิตรู้จักวิธีการเขียนบทละครที่ถูกต้อง 
2. นิสิตสามารถแปลงบทละครจากต้นฉบับภาษาจีนเป็นภาษาไทยได ้
3. นิสิตสามารถท างานร่วมกันได้ 
4. ผู้ชมชาวไทยสามารถเข้าใจวัฒนธรรมจีนและความคิดความเช่ือชาวจีนได ้

 
  

หน้าที่ 521 



โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
สาขาวิชาภาษาจีน ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ 

 
1.  รหัสโครงการ   NU-มน-07-141 ชื่อโครงการ (ระดับ 2)     โครงการส่งเสริมด้านวิชาการและทักษะชีวิต 
        ชื่อโครงการ (ระดับ 3)     โครงการวัฒนธรรมจีน 
2.  ความสอดคล้องกับพันธกิจ 
      การผลิตบณัฑติ (หลัก)      การวิจัย  
  การบริการวิชาการแก่สังคม (รอง)  การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
      การบริหารจัดการ(ในกรณโีครงการดังกล่าวไมส่อดคล้องกับพันธกิจ 1-4)  
3.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ 

3.1 แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ 
 3.1.1 ความสอดคล้องกับเป้าหมายรวมของยุทธศาสตร์ชาติ 
    มีการพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ 
 3.1.2 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องโดยตรง (เลือกได้เพียง 1 ด้าน) 
   ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพมนุษย์   
   เป้าหมาย......3.1.......ประเด็น.....3.1..1......ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคัญ.....3.2.3.3........ 
 3.1.3 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องในระดับรอง (เลือกได้มากกว่า 1 ด้าน) 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนษุย์   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 

3.2 แผนระดับที่ 2  
 3.2.1 แผนการปฏิรูประดับประเทศ 11 ด้าน 
   5) แผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ เปา้หมายรวม.........หัวข้อ 1.................................................... 
    เรื่องและประเด็นการปฏริูป..อุตสาหกรรมการศึกษา..เป้าหมายหรอืผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธ์ิ...1-2.. 
    ขั้นตอนการด าเนินงาน..................1.................เป้าหมาย.................................ขัน้ตอน............................. 
 3.2.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
   เป้าหมายรวม..........1....................... 
   ยุทธศาสตร์ที่........1.........เปา้หมาย............1.1.2..........แนวทางการพัฒนา..........1.2.2.......... 
 3.2.3 แผนความมั่นคงแห่งชาติ 
   แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ........... เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์...................กลยุทธ์................... 

3.3 แผนระดับที่ 3 (หากระบุได้)  
    ตามมติ ครม.วันที่ 4 ธันวาคม 2560 .................................................................. 



    3.4 ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 
   นโยบายการศึกษาและเรียนรู้ การท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 
 3.5 นโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) 
    นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ  
   แผนกลยุทธ์ดา้นการผลติบัณฑติ  กลยุทธ์ที่.....2...... หลัก 
 3.6 นโยบายการบริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร (พ.ศ.2561-2565) โดย ศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา เงารังษี 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบณัฑิตให้มีคณุภาพ และสอดคล้องกบัความต้องการของประเทศเพื่อสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขัน กลยุทธ์ที่......1......แนวทางการขับเคลื่อนที่...........1.4.1...........ตัวช้ีวดัที่.............. 

 3.7 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน (ถ้ามี) 
 นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ .....1.....กลยุทธ์ที่.....4...... มาตรการที่.......3........ 

3.8 อัตลักษณ์นสิิต 5 ก** (บังคับกรอก ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 กรณีที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์บัณฑิต) 
         มี 

ประเภท 
อัตลักษณ ์

ตัวชี้วัด 

 เก่งงาน  ความสามารถในการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพอย่างสร้างสรรค์ 
 มีความรับผิดชอบ กล้าหาญ เสียสละ อดทน ขยันหมั่นเพียร มุ่งมั่นสู่ความส าเร็จ 
 มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสารสนเทศได้เป็นอย่างดี 
 มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

 เก่งคน  มีมนุษยสัมพันธ์ทั้งการพูดและการวางตัว 
 มีจิตสาธารณะ 
 มีความสามารถท างานท่ีเป็นทมี 
 มีความเข้าใจตนเองและผู้อื่น 

 เก่งคิด  มีความคิดริเริม่สร้างสรรค ์
 ใฝ่เรียนรู ้
 ทัศนคติเชิงบวก 
 ผลงานนวัตกรรม 

 เก่งครองชีวิต  มีพฤติกรรมทีด่ีในการเรียน 
 มีพฤตกิรรมทีด่ีในการใช้ชีวิต (ปลอดอบายมุข) 

 เก่งพิชิตปัญหา  มีความสามารถในการแก้ปญัหาส่วนตัว 
 มีความสามารถในการแก้ปญัหาการงาน 

 

3.9 คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
ด้าน ตัวชี้วัด 

 ด้านคุณธรรม จริยธรรม  มีความซื่อสตัย์สจุริต 
 มีระเบยีบวินัย 
 ตรงต่อเวลา 
 มีความเสยีสละและเห็นต่อประโยชน์ส่วนรวม 
 มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
 เคารพกฎเกณฑ์ ระเบียบขององค์กร/หน่วยงาน 
 มีความอดทนต่อสภาวะแวดลอ้ม 
 มีความขยันหมั่นเพียรในการเรียน 

 ด้านความรู ้  มีความรู้ในหลักวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงกับหน้าที่การงาน 
 มีความเข้าใจขั้นตอนและวิธีการในการปฏิบตัิงานในหน้าท่ี 
 มีความรู้ในระดับท่ีสามารถปฏิบัติงานให้บรรลุเปา้หมายอย่างมปีระสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
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ด้าน ตัวชี้วัด 
 มีความสามารถน าความรูม้าประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานอย่างสร้างสรรค ์
 เป็นผู้แสวงหาความรูเ้พิ่มเตมิอย่างต่อเนื่อง 
 มีความเช่ียวชาญในสาขาวิชาชีพ 

 ด้านทักษะทางปัญญา  มีความสามารถในการรวบรวมข้อมูล แนวคิด และประเมินข้อมลูต่างๆ ได้ 
 มีความสามารถในการวเิคราะห์และแกไ้ขปัญหาในการปฏิบตัิงาน 
 กล้าแสดงความคิดเห็นอย่างเหมาะสม 
 มีความคิดริเริม่สร้างสรรคส์ิ่งใหม่ๆ  
 มีการวางแผนและสามารถปฏบิัติงานไดส้ าเร็จตามก าหนดเวลา 
 มีความสามารถน าเสนอข้อมลูและแนวคิดเพื่อใช้ในการตัดสินใจ 
 มีความมุ่งมั่นท างานให้ประสบความส าเร็จตามเปา้หมาย 
 มีความสามารถในการแก้ปญัหาส่วนตัว 
 มีทัศนคติเชิงบวกต่องานท่ีท า 

 ด้านทักษะความสมัพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

 มีความสามารถปรับตัวให้เข้ากับเพื่อนร่วมงาน 
 มีความสามารถในการติดต่อสือ่สารระหว่างบุคคล 
 มีความสามารถในการท างานเป็นทีม 
 มีความรับผิดชอบในงานท่ีได้รบัมอบหมาย 
 มีความสามารถในการแสดงภาวะความเป็นผู้น าในการท างาน 
 ยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ื่น 
 มีความสามารถในการประเมนิการท างานและปรับปรุงงานของตนเอง 
 มีความเข้าใจตนเองและผู้อื่น 

 ด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 มีทักษะในการวิเคราะห์และจดัการข้อมลูเชิงตัวเลข 
 มีความสามารถในการสื่อสารการใช้ภาษาไทย 
 มีความสามารถในการสื่อสารการใช้ภาษาอังกฤษ 
 มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศในการปฏิบัติงาน 

 

 

3.10 การบูรณาการพันธกิจกับการเรียนการสอน (เฉพาะโครงการระดับปริญญาตรี) 
        ด้านการบริการวิชาการ  จ านวนรายวิชา/หลักสูตรที่มีการบูรณาการ 3 วิชา ได้แก่  ภาษาจนี 4  
อักษรจีน และความรู้ทั่วไปเกี่ยวกบัวัฒนธรรมจีน  
      3.11 บริการวิชาการ (กรณีโครงการที่ด าเนินงานตามพันธกจิที่ 3 ด้านบริการวิชาการ) ** 

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

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

5.  ผู้รับผิดชอบ  
 5.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ  หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาภาษาจีน ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร ์  

5.2 ผู้รับผิดชอบ       ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุไรรัตน์ โสภา (หัวหน้าโครงการ)   โทร 2157 
                                     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชวนพิศ เทียมทัน  โทร 2180 
                                     ดร.ภูริวรรณ วรานุสาสน ์                       โทร 2178 
     ดร.จิรานุวัฒน์ สวสัดิ์พิชญสกุล   โทร 2179 
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     ดร.อมรรตัน์ เนตรธัญญกรวงศ ์   โทร 2182 
     ดร.ชนัญญา พวงทอง    โทร 2183 
     Mr.Zhengrong Tan    โทร 2176 
     Mr.Yang Bo     โทร 2186 
5.3 ผู้ประสานงาน     นายมาโนช แตงตุ้ม              โทร. 2286   
5.4 ผู้รายงานผล  ผู้ช่วยศาสตราจารย์จไุรรัตน์ โสภา   โทร 2157 

6. หลักการและเหตุผล 
 ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีประวัติศาสตร์เก่าแก่ ย่อมมีวัฒนธรรมประเพณีที่ตกทอดมาสู่คนรุ่นหลังมา  เป็นเวลานาน การเรียน
ภาษาจีนให้บรรลุผลที่ดีนั้นผู้เรียนจ าต้องเรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีจีนด้วย เนื่องจากวัฒนธรรมประเพณีจีนจะสะท้อนความคิด ค่านิยม 
ของคนจีนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน การจัดโครงการวัฒนธรรมจีน นอกจากจะเป็นกิจกรรมที่เผยแพร่ให้ผู้คนทั่วไปได้ทราบถึง 
แนวความคิด ความเช่ือ วัฒนธรรมอันดีงามของจีนท่ีมีมานานแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมให้นิสิตได้เปิดโลกทัศน์ด้านจีนศึกษา และน าความรู้
มาใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม  ท าให้สังคมได้ทราบถึง แนวความคิด ความเช่ือ วัฒนธรรมอันดีงามของจีนที่มีมานานแล้ว  นอกจากนี้
โครงการนี้ยังสามารถช่วยกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างชาวไทยและชาวจีนให้ดียิ่งขึ้น  
 7. วัตถุประสงค ์

1. เพื่อส่งเสรมิให้นิสิตกล้าแสดงออก รักสามัคคี  ฝึกท างานร่วมกันเป็นทีม  ฝึกความเป็นผู้น าให้แก่นิสติ 
2. เพื่อเผยแพร่ความรู้เกีย่วกับคตคิวามเชื่อ แนวคิดและวัฒนธรรมจนีแก่บุคคลทั่วไป 

8.  เป้าหมายของโครงการ 
9.1 เป้าหมายการด าเนินงาน 

เชิงผลผลิต(Output) 1. นิสิตกล้าแสดงออก รักสามัคคี  ฝึกท างานร่วมกันเป็นทีม  ฝึกความเป็นผู้น าให้แก่นสิิต 
2. เผยแพร่ความรู้เกีย่วกับคติความเช่ือ แนวคิดและวัฒนธรรมจีนแก่บุคคลทั่วไป 

เชิงผลลัพธ์(Outcome) 1. สังคมไดร้ับประโยชน์จากการเผยแพร่วัฒนธรรมจีน 
 

9.2. กลุ่มเป้าหมาย 
เป้าหมาย จ านวน หน่วยนับ 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 105 คน 
บุคลากรสายวิชาการ 9 คน 
นิสิต 96 คน 

 

8.3 กิจกรรม/เนื้อหาท่ี/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนินการ (รายกิจกรรม) 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (บาท) 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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. จัดประชมุมอบหมายการด าเนนิงาน 

             

ขั้นด าเนินการ (D) 
1. ขออนุมตัิด าเนินโครงการ 
2. ด าเนนิโครงการ 

 
 

15,000 
          

 
 

15,000 
 

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. สรุปผลการด าเนินโครงการ และ
จัดท ารายงานส่งผลประเมนิตอ่คณะฯ 

             

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)  
1. น าผลการประเมนิมาพัฒนา แก้ไข
ปัญหา และน าไปปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานในครั้งตอ่ๆไป 

             

รวม  15,000 - - - 15,000 



 

9. งบประมาณด าเนินการ 
    9.1 แหล่งงบประมาณ  
       งบประมาณรายได้คณะ จ านวน 15,000 บาท  
กองทุนกิจการนิสิต แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานจัดการศึกษาสาขามนุษยศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน 
ภาควิชาภาษาตะวันออก หมวดเงินอุดหนุน โครงการกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต โครงการส่งเสริมด้านวิชาการและทักษะชีวิต โครงการเทศกาลจีน 
(NU-มน-07-141)  
 9.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
     1. ค่าใช้จ่ายส าหรับการแสดง เช่น เช่าชุด                  4,000  บาท  
           2. ค่าวัสดุในการจัดบอร์ดนิทรรศการ รวมทั้งวัสดุและอุปกรณ์             5,500  บาท 
                 ที่ใช้ในการสาธิตทางวัฒนธรรม    
               3.  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม                    3,250  บาท 
             4.  ค่ารางวัล                                                  1,250  บาท 
             5.  ค่าของที่ระลึก                                                              1,000  บาท 
     รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น                                  15,000  บาท 
 หมายเหตุ ขอถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ 
10. วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 

ล าดับ รายการ กิจกรรมคร้ังที่ 1 
10.1. วัน เวลา ในการจัดกิจกรรม เดือนสิงหาคม  2562 
10.2 สถานท่ีจัดกิจกรรม โถงอาคารคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 

11. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPIs) 

ประเภท 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ (KPI) 

กิจกรรมที่ 1  กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมที่ 4 
 ปริมาณ - ปริมาณจ านวนผู้เข้าร่วมไม่ต่ ากวา่ 80%    
 คุณภาพ - มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมจีนท่ีมีอิทธิพลในประเทศไทย

อยู่ในระดับมาก 
- ผู้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างน้อย 80% มีความพึงพอใจในการกิจกรรม
ระดับมาก 

   

 

12. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 สกอ.    ตัวช้ีวัดที่ 5.2   สงป.   ตัวช้ีวัดที่.................  EdPEx หมวดที่........ 
 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.................  สมศ.   ตัวช้ีวัดที่.................  

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. นิสิตสามารถน าความรู้ด้านวัฒนธรรมจีนมาเผยแพร่ให้แก่ผู้สนใจได้  
2. นิสิตสามารถท างานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. บุคคลทั่วไปมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคติความเช่ือ แนวคิดและวัฒนธรรมจีนมากยิ่งขึ้น 
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โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
สาขาวิชาภาษาจีน ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ 

 
1. รหัสโครงการ  NU-มน-07-142    ชื่อโครงการ (ระดับ 2)    โครงการส่งเสริมด้านวิชาการและทักษะชีวิต 

ชื่อโครงการ (ระดับ 3)    โครงการเตรียมความพร้อมสู่ศตวรรษที่ 21  
2.  ความสอดคล้องกับพันธกิจ 
      การผลิตบณัฑติ (หลัก)        การวิจัย 
      การบริการวิชาการแก่สังคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

    การบริหารจดัการ(ในกรณีโครงการดังกลา่วไมส่อดคล้องกับพันธกิจ 1-4) 
3.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ 

3.1 แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ 
 3.1.1 ความสอดคล้องกับเป้าหมายรวมของยุทธศาสตร์ชาติ 
    มีการพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ 
 3.1.2 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องโดยตรง (เลือกได้เพียง 1 ด้าน) 
   ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพมนุษย์   
   เป้าหมาย......3.1.......ประเด็น.....3.1..1......ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคัญ.....3.2.3.3........ 
 3.1.3 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องในระดับรอง (เลือกได้มากกว่า 1 ด้าน) 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนษุย์   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 

3.2 แผนระดับที่ 2  
 3.2.1 แผนการปฏิรูประดับประเทศ 11 ด้าน 
   5) แผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ เปา้หมายรวม.........หัวข้อ 1.................................................... 
    เรื่องและประเด็นการปฏริูป..อุตสาหกรรมการศึกษา..เป้าหมายหรอืผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธ์ิ...1/2.. 
    ขั้นตอนการด าเนินงาน..................1.................เป้าหมาย.................................ขัน้ตอน............................. 
 3.2.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
   เป้าหมายรวม..........1....................... 
   ยุทธศาสตร์ที่........1.........เป้าหมาย............1.1.2..........แนวทางการพัฒนา..........1.2.2.......... 
 3.2.3 แผนความมั่นคงแห่งชาติ 
   แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ........... เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์...................กลยุทธ์................... 

3.3 แผนระดับที่ 3 (หากระบุได้)  
    ตามมติ ครม.วันท่ี 4 ธันวาคม 2560 .................................................................. 



    3.4 ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 
   นโยบายการศึกษาและเรียนรู้ การท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 
 3.5 นโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) 
    นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ  
   แผนกลยุทธ์ดา้นการผลติบัณฑติ  กลยุทธ์ที่.....2...... หลัก 
   3.6 นโยบายการบริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร (พ.ศ.2561-2565) โดย ศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา เงารังษี 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบณัฑิตให้มีคณุภาพ และสอดคล้องกบัความต้องการของประเทศเพื่อสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขัน กลยุทธ์ที่......1......แนวทางการขับเคลื่อนที่...........1.4.1...........ตัวช้ีวดัที่.............. 

    3.7 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน  
 นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ .....1.....กลยุทธ์ที่.....4...... มาตรการที่.......2........  

3.8 อัตลักษณ์นสิิต 5 ก** (บังคับกรอก ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 กรณีที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์บัณฑิต) 
         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   มีความคิดรเิริ่มสรา้งสรรค ์
  ใฝ่เรียนรู ้
  ทัศนคติเชิงบวก 
  ผลงานนวัตกรรม 

 เก่งครองชีวิต   มีพฤติกรรมที่ดีในการเรยีน 
  มีพฤติกรรมที่ดีในการใช้ชีวิต (ปลอดอบายมุข) 

 เก่งพิชิตปัญหา   มีความสามารถในการแก้ปญัหาส่วนตัว 
  มีความสามารถในการแก้ปญัหาการงาน 

 

3.9 คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
ด้าน ตัวชี้วัด 

 ด้านคุณธรรม จริยธรรม  มีความซื่อสตัย์สจุริต 
 มีระเบยีบวินัย 
 ตรงต่อเวลา 
 มีความเสียสละและเห็นต่อประโยชน์ส่วนรวม 
 มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
 เคารพกฎเกณฑ์ ระเบียบขององค์กร/หน่วยงาน 
 มีความอดทนต่อสภาวะแวดลอ้ม 
 มีความขยันหมั่นเพียรในการเรียน 

 ด้านความรู ้  มีความรู้ในหลักวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงกับหน้าที่การงาน 
 มีความเข้าใจขั้นตอนและวิธีการในการปฏิบตัิงานในหน้าท่ี 
 มีความรู้ในระดับท่ีสามารถปฏิบัติงานให้บรรลุเปา้หมายอย่างมปีระสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
 มีความสามารถน าความรูม้าประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานอย่างสร้างสรรค ์
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ด้าน ตัวชี้วัด 
 เป็นผู้แสวงหาความรูเ้พิ่มเตมิอย่างต่อเนื่อง 
 มีความเช่ียวชาญในสาขาวิชาชีพ 

 ด้านทักษะทางปัญญา  มีความสามารถในการรวบรวมข้อมูล แนวคิด และประเมินข้อมลูต่างๆ ได้ 
 มีความสามารถในการวเิคราะห์และแกไ้ขปัญหาในการปฏิบตัิงาน 
 กล้าแสดงความคิดเห็นอย่างเหมาะสม 
 มีความคิดริเริม่สร้างสรรคส์ิ่งใหม่ๆ  
 มีการวางแผนและสามารถปฏบิัติงานไดส้ าเร็จตามก าหนดเวลา 
 มีความสามารถน าเสนอข้อมลูและแนวคิดเพื่อใช้ในการตัดสินใจ 
 มีความมุ่งมั่นท างานให้ประสบความส าเร็จตามเปา้หมาย 
 มีความสามารถในการแก้ปญัหาส่วนตัว 
 มีทัศนคติเชิงบวกต่องานท่ีท า 

 ด้านทักษะความสมัพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

 มีความสามารถปรับตัวให้เข้ากับเพื่อนร่วมงาน 
 มีความสามารถในการติดต่อสือ่สารระหว่างบุคคล 
 มีความสามารถในการท างานเป็นทีม 
 มีความรับผิดชอบในงานท่ีได้รบัมอบหมาย 
 มีความสามารถในการแสดงภาวะความเป็นผู้น าในการท างาน 
 ยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ื่น 
 มีความสามารถในการประเมนิการท างานและปรับปรุงงานของตนเอง 
 มีความเข้าใจตนเองและผู้อื่น 

 ด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 มีทักษะในการวิเคราะห์และจดัการข้อมลูเชิงตัวเลข 
 มีความสามารถในการสื่อสารการใช้ภาษาไทย 
 มีความสามารถในการสื่อสารการใช้ภาษาอังกฤษ 
 มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศในการปฏิบัติงาน 

 

    3.10 บริการวิชาการ  
         ไม่ม ี
4.  ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 4.1 ลักษณะการด าเนินงาน   โครงการ     การด าเนินงาน 

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

 

5.  ผู้รับผิดชอบ  
 5.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ   หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาภาษาจีน ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร ์

5.2 ผู้รับผิดชอบ     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชวนพิศ เทียมทัน โทร 2180 
   ดร.อมรรัตน์ เนตรธญัญกรวงศ ์  โทร 2182 
   ดร.ภรูิวรรณ วรานสุาสน ์   โทร 2178 
   ดร.จริานุวัฒน์ สวัสดิ์พิชญสกลุ  โทร 2179 
   ดร.ชนัญญา พวงทอง   โทร 2183 
   Mr.Zhengrong Tan   โทร 2176 
   Mr.Yang Bo     โทร 2186 
5.3 ผู้ประสานงาน   นายมาโนช แตงตุ้ม              โทร. 2286   

หน้าที่ 527 



5.4 ผู้รายงานผล  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชวนพิศ เทียมทัน โทร 2180โทร  
6. หลักการและเหตุผล 
 ในสังคมเทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์นับเป็นเครื่องมือที่มีบทบาทในการด าเนินชีวิตเกือบทุกด้าน ประกอบกับในปัจจุบัน
ภาษาจีนมีความส าคัญเป็นอันดับต้นๆ ของโลก การน าโปรแกรมต่างๆ มาประยุกต์ใช้กับภาษาจีนจึงเป็นปูพื้นฐานที่ส าคัญในด้าน
การศึกษา การค้นคว้าสืบค้นข้อมูลงานวิจัย การจัดการสารสนเทศในส านักงาน การปฏิบัติและการประกอบอาชีพในอนาคต ดังนั้นจึงได้มี
การจัดกิจกรรมการเตรียมความพร้อมทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นให้กับนิสิตสาขาวิชาภาษาจีนช้ันปีท่ี 1     
7. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้นิสิตไดฝ้ึกฝนทักษะการพิมพ์ภาษาจีนโดยโปรแกรม Sogou 
2. เพื่อเพ่ิมทักษะความรู้เรื่องการใส่พินอินบนตัวอักษรภาษาจีน 
3. เพื่อเรียนรู้แหล่งสืบค้นข้อมลูทางงานวิจัยภาษาจีน 
4. เพื่อเป็นการจัดการสารสนเทศในส านักงานขั้นพื้นฐาน  

8.  เป้าหมายของโครงการ 
       8.1 เป้าหมายการด าเนินงาน 
เชิงผลผลิต(Output) 1. นิสิตมีความรู้ในการใช้โปรแกรม Sogou 
เชิงผลลัพธ์(Outcome) 1. นิสิตสามารถน าความรู้มาใช้ในการเรยีน และประกอบอาชีพได ้

 

8.2. กลุ่มเป้าหมาย 
เป้าหมาย จ านวน หน่วยนับ 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 31 คน 
บุคลากรสายวิชาการ 2 คน 
นิสิต 29 คน 

 

8.3 กิจกรรม/เนื้อหาท่ี/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนินการ (รายกิจกรรม) 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (บาท) 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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. จัดประชมุมอบหมายการด าเนนิงาน 

             

ขั้นด าเนินการ (D) 
1. ขออนุมตัิด าเนินโครงการ 
2. ด าเนนิโครงการ 

 
 

5,000 
          

 
 

5,000 
 

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. สรุปผลการด าเนินโครงการ และ
จัดท ารายงานส่งผลประเมนิตอ่คณะฯ 

             

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)  
1. น าผลการประเมนิมาพัฒนา แก้ไข
ปัญหา และน าไปปรับใช้ในการ
ปฎิบัติงานในครั้งตอ่ๆไป 

             

รวม  5,000    5,000 
 

9. งบประมาณด าเนินการ  
    9.1 แหล่งงบประมาณ 
       งบประมาณรายได้คณะ จ านวน 5,000 บาท  
กองทุนกิจการนิสิต แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานจัดการศึกษาสาขามนุษยศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน 
ภาควิชาภาษาตะวันออก หมวดเงินอุดหนุน โครงการกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต โครงการส่งเสริมด้านวิชาการและทักษะชีวิต โครงการเตรียมความ
พร้อมสู่ศตวรรษที่ 21 (NU-มน-07-142)  



รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
1. ค่าอาหารว่าง          4,000  บาท 
2. ค่าถ่ายเอกสาร            1,000   บาท 

       รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น                         5,000     บาท  
 หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ 
10.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 

ล าดั
บ 

รายการ กิจกรรม 

10.1. วัน เวลา ในการจัดกิจกรรม เดือนสิงหาคม 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น. 
10.2 สถานท่ีจัดกิจกรรม อาคารปราบไตรจักร มหาวิทยาลยันเรศวร 

 
11. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPIs) 

ประเภท 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ (KPI) 

กิจกรรมที่ 1  กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมที่ 4 
 ปริมาณ -  จ านวนผู้เข้าร่วมไม่ต่ ากว่า 80% ของเป้าหมายที่ตั้งไว ้    
 คุณภาพ - ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับความรูเ้พิ่มในด้านทักษะการใช้คอมพิวเตอร์

ประยุกตภ์าษาจีนมากกว่า 80% 
   

 

12. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 สกอ.    ตัวช้ีวัดที่ 2.7   สงป.   ตัวช้ีวัดที่.................  EdPEx หมวดที่........ 
 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.................  สมศ.   ตัวช้ีวัดที ่.................  

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
     1.  นิสิตมีทักษะการพิมพภ์าษาจีนโดยใช้โปรแกรม Sogou 
     2.  นิสิตมีทักษะความรู้เรื่องการใส่พินอินบนตัวอักษรภาษาจีน 

3.  นิสิตรู้แหล่งสืบค้นข้อมูลทางงานวิจัยภาษาจีน 
4.  นิสิตมีพื้นฐานในการจดัการสารสนเทศในส านักงาน 

  



โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
สาขาวิชาภาษาจีน ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ 

 
1. รหัสโครงการ   NU-มน-07-143      ชื่อโครงการ (ระดับ 2)    โครงการส่งเสริมด้านวิชาการและทักษะชีวิต 

ชื่อโครงการ (ระดับ 3)    โครงการเตรียมความพร้อมด้านทักษะภาษาจีน ส าหรับนิสิตช้ันปีท่ี 1 
2.  ความสอดคล้องกับพันธกิจ 
      การผลิตบณัฑติ (หลัก)        การวิจัย 
      การบริการวิชาการแก่สังคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

    การบริหารจดัการ(ในกรณีโครงการดังกลา่วไมส่อดคล้องกับพันธกิจ 1-4) 
3.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ 

3.1 แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ 
 3.1.1 ความสอดคล้องกับเป้าหมายรวมของยุทธศาสตร์ชาติ 
    มีการพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ 
 3.1.2 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องโดยตรง (เลือกได้เพียง 1 ด้าน) 
   ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพมนุษย์   
   เป้าหมาย......3.1.......ประเด็น.....3.1..1......ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคัญ.....3.2.3.3........ 
 3.1.3 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องในระดับรอง (เลือกได้มากกว่า 1 ด้าน) 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนษุย์   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 

3.2 แผนระดับที่ 2  
 3.2.1 แผนการปฏิรูประดับประเทศ 11 ด้าน 
   5) แผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ เปา้หมายรวม.........หัวข้อ 1.................................................... 
    เรื่องและประเด็นการปฏริูป..อุตสาหกรรมการศึกษา..เป้าหมายหรอืผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธ์ิ...1/2.. 
    ขั้นตอนการด าเนินงาน..................1.................เป้าหมาย.................................ขัน้ตอน............................. 
 3.2.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
   เป้าหมายรวม..........1....................... 
   ยุทธศาสตร์ที่........1.........เป้าหมาย............1.1.2..........แนวทางการพัฒนา..........1.2.2.......... 
 3.2.3 แผนความมั่นคงแห่งชาติ 
   แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ........... เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์...................กลยุทธ์................... 

3.3 แผนระดับที่ 3 (หากระบุได้)  
    ตามมติ ครม.วันท่ี 4 ธันวาคม 2560 .................................................................. 



    3.4 ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 
   นโยบายการศึกษาและเรียนรู้ การท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 
 3.5 นโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) 
    นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ  
   แผนกลยุทธ์ดา้นการผลติบัณฑติ  กลยุทธ์ที่.....2...... หลัก 
   3.6 นโยบายการบริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร (พ.ศ.2561-2565) โดย ศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา เงารังษี 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบณัฑิตให้มีคณุภาพ และสอดคล้องกบัความต้องการของประเทศเพื่อสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขัน กลยุทธ์ที่......1......แนวทางการขับเคลื่อนที่...........1.4.1...........ตัวช้ีวดัที่.............. 

    3.7 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน  
 นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ .....1.....กลยุทธ์ที่.....4...... มาตรการที่.......2........ 

3.8 อัตลักษณ์นสิิต 5 ก** (บังคับกรอก ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 กรณีที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์บัณฑิต)  
         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   มีความคิดรเิริ่มสรา้งสรรค์ 
  ใฝ่เรียนรู ้
  ทัศนคติเชิงบวก 
  ผลงานนวัตกรรม 

 เก่งครองชีวิต   มีพฤติกรรมที่ดีในการเรยีน 
  มีพฤติกรรมที่ดีในการใช้ชีวิต (ปลอดอบายมุข) 

 เก่งพิชิตปัญหา   มีความสามารถในการแก้ปญัหาส่วนตัว 
  มีความสามารถในการแก้ปญัหาการงาน 

 

3.9 คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ  
         มี              

ด้าน ตัวชี้วัด 
 ด้านคุณธรรม จริยธรรม  มีความซื่อสตัย์สจุริต 

 มีระเบยีบวินัย 
 ตรงต่อเวลา 
 มีความเสียสละและเห็นต่อประโยชน์ส่วนรวม 
 มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
 เคารพกฎเกณฑ์ ระเบียบขององค์กร/หน่วยงาน 
 มีความอดทนต่อสภาวะแวดลอ้ม 
 มีความขยันหมั่นเพียรในการเรียน 

 ด้านความรู ้  มีความรู้ในหลักวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงกับหน้าที่การงาน 
 มีความเข้าใจขั้นตอนและวิธีการในการปฏิบตัิงานในหน้าท่ี 
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ด้าน ตัวชี้วัด 
 มีความรู้ในระดับท่ีสามารถปฏิบัติงานให้บรรลุเปา้หมายอย่างมปีระสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผล 
 มีความสามารถน าความรูม้าประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานอย่างสร้างสรรค์ 
 เป็นผู้แสวงหาความรูเ้พิ่มเตมิอย่างต่อเนื่อง 
 มีความเช่ียวชาญในสาขาวิชาชีพ 

 ด้านทักษะทางปัญญา  มีความสามารถในการรวบรวมข้อมูล แนวคิด และประเมินข้อมลูต่างๆ ได้ 
 มีความสามารถในการวเิคราะห์และแกไ้ขปัญหาในการปฏิบตัิงาน 
 กล้าแสดงความคิดเห็นอย่างเหมาะสม 
 มีความคิดริเริม่สร้างสรรคส์ิ่งใหม่ๆ  
 มีการวางแผนและสามารถปฏบิัติงานไดส้ าเร็จตามก าหนดเวลา 
 มีความสามารถน าเสนอข้อมลูและแนวคิดเพื่อใช้ในการตัดสินใจ 
 มีความมุ่งมั่นท างานให้ประสบความส าเร็จตามเปา้หมาย 
 มีความสามารถในการแก้ปญัหาส่วนตัว 
 มีทัศนคติเชิงบวกต่องานท่ีท า 

 ด้านทักษะความสมัพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

 มีความสามารถปรับตัวให้เข้ากับเพื่อนร่วมงาน 
 มีความสามารถในการติดต่อสือ่สารระหว่างบุคคล 
 มีความสามารถในการท างานเป็นทีม 
 มีความรับผิดชอบในงานท่ีได้รบัมอบหมาย 
 มีความสามารถในการแสดงภาวะความเป็นผู้น าในการท างาน 
 ยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ื่น 
 มีความสามารถในการประเมนิการท างานและปรับปรุงงานของตนเอง 
 มีความเข้าใจตนเองและผู้อื่น 

 ด้านทักษะการวิเคราะหเ์ชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 มีทักษะในการวิเคราะห์และจดัการข้อมลูเชิงตัวเลข 
 มีความสามารถในการสื่อสารการใช้ภาษาไทย 
 มีความสามารถในการสื่อสารการใช้ภาษาอังกฤษ 
 มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศในการปฏิบัติงาน 

 

    3.10 บริการวิชาการ  
         ไม่ม ี
4.  ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 4.1 ลักษณะการด าเนินงาน   โครงการ     การด าเนินงาน 

4.2 ภายใต้แผนงาน............................................................................................................................................. 
4.3 ลักษณะโครงการ     โครงการที่ใช้งบประมาณ   โครงการทีไ่ม่ใช้งบประมาณ 
4.4 วิธีการด าเนินงาน    ด าเนนิการเอง     จัดจ้าง 
4.5 รหัส GFMIS ของโครงการ(ถ้ามี) – ไมม่ี - 

 

5.  ผู้รับผิดชอบ  
5.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ  หลักสตูรศลิปศาสตบณัฑิต สาขาวิชาภาษาจีน ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์   
5.2 ผู้รับผิดชอบ    ดร.อมรรัตน์ เนตรธญัญกรวงศ ์  โทร 2538 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชวนพิศ เทียมทัน    โทร 2539 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์จไุรรัตน์ โสภา  โทร 2530 
  ดร.ภรูิวรรณ วรานสุาสน ์  โทร 2543 
  ดร.จริานุวัฒน์ สวัสดิ์พิชญสกลุ  โทร 2547 
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  ดร.ชนัญญา พวงทอง   โทร 2550 
  Mr. Yang Bo    โทร 2542 
  Mr. Zhengrong Tan   โทร 2534  

5.3 ผู้ประสานงาน        มาโนช แตงตุ้ม                  โทร 2286                
5.4 ผู้รายงานผล       ดร.อมรรัตน์ เนตรธญัญกรวงศ์  โทร 2538 

 6. หลักการและเหตุผล 
ภาษาจีนส าหรับสังคมไทยและสังคมโลกในปัจจุบันถือเป็นอีกหนึ่งภาษาที่ได้รับความนิยม และประกอบกับสังคมเทคโนโลยี

สารสนเทศที่พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ภาษาและคอมพิวเตอร์นับเป็นเครื่องมือที่มีบทบาทในการด าเนินชีวิตเกือบทุกด้าน การน าโปรแกรม
ต่างๆ มาประยุกต์ใช้กับภาษาจีนจึงเป็นการปูพื้นฐานที่ส าคัญในด้านการศึกษา การค้นคว้า การสืบค้นข้อมูลงานวิจัย การจัดก าร
สารสนเทศในส านักงานและการประกอบอาชีพในอนาคต ดังนั้นจึงมีการจัดกิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาทักษะภาษาจีนและทักษะด้าน
สารสนเทศเบื้องต้นให้แก่นิสิตสาขาวิชาภาษาจีนช้ันปีท่ี1     
7. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อพัฒนาทักษะภาษาจีนเบื้องต้นให้แก่นิสิตสาขาวิชาภาษาจีนช้ันปีท่ี 1 
2. เพื่อพัฒนาทักษะด้านสารสนเทศเบื้องต้นให้แก่นิสิตสาขาวิชาภาษาจีนช้ันปีท่ี 1      

8.  เป้าหมายของโครงการ 
            8.1 เป้าหมายการด าเนินงาน 
เชิงผลผลิต(Output) 1. นิสิตได้รับการทักษะภาษาจีนเบื้องต้นเพิ่มขึ้น 

2. นิสิตมีทักษะด้านสารสนเทศเพิม่ขึ้น 
เชิงผลลัพธ์(Outcome) 1. นิสิตสามารถน าทักษะทางภาษาและสารสนเทศมาใช้ในการเรียนได ้

 

8.2. กลุ่มเป้าหมาย 
เป้าหมาย จ านวน หน่วยนับ 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น    99 คน 
นิสิต 90 คน 
อาจารย์/บุคลากร 9 คน 

  

8.3 กิจกรรม/เนื้อหาท่ี/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนินการ (รายกิจกรรม) 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (บาท) 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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. จัดประชมุมอบหมายการด าเนนิงาน 

             

ขั้นด าเนินการ (D) 
1. ขออนุมตัิด าเนินโครงการ 
2. ด าเนนิโครงการ 

 
 

4,100 
          

 
 

4,100 
 

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. สรุปผลการด าเนินโครงการ และ
จัดท ารายงานส่งผลประเมนิตอ่คณะฯ 

             

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)  
1. น าผลการประเมนิมาพัฒนา แก้ไข
ปัญหา และน าไปปรับใช้ในการ
ปฎิบัติงานในครั้งตอ่ๆไป 

             

รวม 4,100 - - - 4,100 
 
 



9. งบประมาณด าเนินการ  
    9.1 แหล่งงบประมาณ 
       งบประมาณรายได้คณะ จ านวน  4,100 บาท  
กองทุนกิจการนิสิต แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานจัดการศึกษาสาขามนุษยศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตบณัฑิต สาขาวิชาภาษาจีน
ภาควิชาภาษาตะวันออก หมวดเงินอุดหนุน โครงการกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต โครงการส่งเสริมด้านวิชาการและทักษะชีวิต โครงการอบรม
เตรียมความพร้อมนิสติปี 1 (NU-มน-07-143) 

รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ)   
1. ค่าอาหารกลางวัน   4,100 บาท 

    รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น                                                          4,100   บาท  
10.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 

ล าดั
บ 

รายการ กิจกรรม 

10.1. วัน เวลา ในการจัดกิจกรรม เดือนสิงหาคม 2562 เวลา 10.00 – 14.00 น. 
10.2 สถานท่ีจัดกิจกรรม ห้องปราบไตรจักร 24 อาคารปราบไตรจักร มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 
11. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPIs) 

ประเภท 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ (KPI) 

กิจกรรมที่ 1  กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมที่ 4 
 ปริมาณ -  ปริมาณจ านวนผู้เข้าร่วมไม่ต่ ากว่า 80%    
 คุณภาพ - ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับความรูเ้พิ่มในด้านทักษะภาษาจีนเบื้องต้น

และทักษะด้านสารสนเทศเบื้องตน้มากกว่า 80% 
   

     

12. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.................   สมศ.   ตัวช้ีวัดที่.................   
 สกอ.    ตัวช้ีวัดที่..2.7.........   สงป.   ตัวช้ีวัดที่.................                                                         

13.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
      1. นิสิตมีทักษะภาษาจีนเบื้องต้น 
      2. นิสิตมีทักษะด้านสารสนเทศเบื้องต้น  



โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
สาขาวิชาภาษาจีน ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ 

 
1. รหัสโครงการ   NU-มน-07-144 ชื่อโครงการ (ระดับ 2)    โครงการส่งเสริมด้านวิชาการและทักษะชีวิต 

ชื่อโครงการ (ระดับ 3)    โครงการประกวดบทความภาษาจีน  
2.  ความสอดคล้องกับพันธกิจ 
      การผลิตบณัฑติ (หลัก)        การวิจัย 
      การบริการวิชาการแก่สังคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

    การบริหารจดัการ(ในกรณีโครงการดังกลา่วไมส่อดคล้องกับพันธกิจ 1-4) 
3.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ 

3.1 แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ 
 3.1.1 ความสอดคล้องกับเป้าหมายรวมของยุทธศาสตร์ชาติ 
    มีการพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ 
 3.1.2 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องโดยตรง (เลือกได้เพียง 1 ด้าน) 
   ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพมนุษย์   
   เป้าหมาย......3.1.......ประเด็น.....3.1..1......ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคัญ.....3.2.3.3........ 
 3.1.3 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องในระดับรอง (เลือกได้มากกว่า 1 ด้าน) 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนษุย์   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 

3.2 แผนระดับที่ 2  
 3.2.1 แผนการปฏิรูประดับประเทศ 11 ด้าน 
   5) แผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ เปา้หมายรวม.........หัวข้อ 1.................................................... 
    เรื่องและประเด็นการปฏริูป..อุตสาหกรรมการศึกษา..เป้าหมายหรอืผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธ์ิ...1/2.. 
    ขั้นตอนการด าเนินงาน..................1.................เป้าหมาย.................................ขัน้ตอน............................. 
 3.2.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
   เป้าหมายรวม..........1....................... 
   ยุทธศาสตร์ที่........1.........เป้าหมาย............1.1.2..........แนวทางการพัฒนา..........1.2.2.......... 
 3.2.3 แผนความมั่นคงแห่งชาติ 
   แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ........... เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์...................กลยุทธ์................... 

3.3 แผนระดับที่ 3 (หากระบุได้)  
    ตามมติ ครม.วันท่ี 4 ธันวาคม 2560 .................................................................. 



    3.4 ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 
   นโยบายการศึกษาและเรียนรู้ การท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 
    3.5 นโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) 
    นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ  
   แผนกลยุทธ์ดา้นการผลติบัณฑติ  กลยุทธ์ที่.....2...... หลัก 
    3.6 นโยบายการบริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร (พ.ศ.2561-2565) โดย ศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา เงารังษี 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบณัฑิตให้มีคณุภาพ และสอดคล้องกบัความต้องการของประเทศเพื่อสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขัน กลยุทธ์ที่......1......แนวทางการขับเคลื่อนที่...........1.4.1...........ตัวช้ีวดัที่.............. 

    3.7 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน  
 นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ .....1.....กลยุทธ์ที่.....4...... มาตรการที่.......2........  

3.8 อัตลักษณ์นสิิต 5 ก** (บังคับกรอก ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 กรณีที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์บัณฑิต) 
         มี 

ประเภทอัตลักษณ ์ ตัวชี้วัด 
 เก่งงาน    ความสามารถในการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพอย่างสร้างสรรค์ 

    มีความรับผดิชอบ กล้าหาญ เสียสละ อดทน ขยันหมั่นเพยีร มุ่งมั่นสู่ความส าเร็จ 
    มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสารสนเทศได้เป็นอย่างดี 
    มีจรรยายบรรณในวิชาชีพ 

 เก่งคน     มีมนุษยสัมพันธ์ทั้งการพูด และการวางตัว 
    มีจิตสาธารณะ 
    มีความสามารถท างานท่ีเป็นทีม 
    มีความเข้าใจตนเองและผู้อืน่ 

 เก่งคิด    มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค ์
   ใฝ่เรียนรู ้
   ทัศนคติเชิงบวก 
   ผลงานนวัตกรรม 

 เก่งครองชีวิต    มีพฤติกรรมที่ดีในการเรียน 
   มีพฤติกรรมที่ดีในการใช้ชีวิต (ปลอดอบายมุข) 

 เก่งพิชิตปัญหา    มีความสามารถในการแก้ปญัหาส่วนตัว 
   มีความสามารถในการแก้ปญัหาการงาน 

 

      3.9  คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ  
         มี              

ด้าน ตัวชี้วัด 
 ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 

 มีความซื่อสตัย์สจุริต 
 มีระเบยีบวินัย 
 ตรงต่อเวลา 
 มีความเสียสละและเห็นต่อประโยชน์ส่วนรวม 
 มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
 เคารพกฎเกณฑ์ ระเบียบขององค์กร/หน่วยงาน 
 มีความอดทนต่อสภาวะแวดลอ้ม 
 มีความขยันหมั่นเพียรในการเรียน 

 ด้านความรู ้  มีความรู้ในหลักวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงกับหน้าที่การงาน 
 มีความเข้าใจขั้นตอนและวิธีการในการปฏิบตัิงานในหน้าท่ี 
 มีความรู้ในระดับท่ีสามารถปฏิบัติงานให้บรรลุเปา้หมายอย่างมปีระสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
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ด้าน ตัวชี้วัด 
 มีความสามารถน าความรูม้าประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานอย่างสร้างสรรค์ 
 เป็นผู้แสวงหาความรูเ้พิ่มเตมิอย่างต่อเนื่อง 
 มีความเช่ียวชาญในสาขาวิชาชีพ 

 ด้านทักษะทาง
ปัญญา 

 มีความสามารถในการรวบรวมข้อมูล แนวคิด และประเมินข้อมลูต่างๆ ได้ 
 มีความสามารถในการวเิคราะห์และแกไ้ขปัญหาในการปฏิบตัิงาน 
 กล้าแสดงความคิดเห็นอย่างเหมาะสม 
 มีความคิดริเริม่สร้างสรรคส์ิ่งใหม่ๆ  
 มีการวางแผนและสามารถปฏบิัติงานไดส้ าเร็จตามก าหนดเวลา 
 มีความสามารถน าเสนอข้อมลูและแนวคิดเพื่อใช้ในการตัดสินใจ 
 มีความมุ่งมั่นท างานให้ประสบความส าเร็จตามเปา้หมาย 
 มีความสามารถในการแก้ปญัหาส่วนตัว 
 มีทัศนคติเชิงบวกต่องานท่ีท า 

 ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

 มีความสามารถปรับตัวให้เข้ากับเพื่อนร่วมงาน 
 มีความสามารถในการติดต่อสือ่สารระหว่างบุคคล 
 มีความสามารถในการท างานเป็นทีม 
 มีความรับผิดชอบในงานท่ีได้รบัมอบหมาย 
 มีความสามารถในการแสดงภาวะความเป็นผู้น าในการท างาน 
 ยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ื่น 
 มีความสามารถในการประเมนิการท างานและปรับปรุงงานของตนเอง 
 มีความเข้าใจตนเองและผู้อื่น 

 ด้านทักษะการ
วิเคราะหเ์ชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 มีทักษะในการวิเคราะห์และจดัการข้อมลูเชิงตัวเลข 
 มีความสามารถในการสื่อสารการใช้ภาษาไทย 
 มีความสามารถในการสื่อสารการใช้ภาษาอังกฤษ 
 มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศในการปฏิบัติงาน 

 
    3.10 บริการวิชาการ  
         ไม่ม ี
4.  ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 4.1 ลักษณะการด าเนินงาน   โครงการ     การด าเนินงาน 

4.2 ภายใต้แผนงาน............................................................................................................................................. 
4.3 ลักษณะโครงการ     โครงการที่ใช้งบประมาณ   โครงการทีไ่ม่ใช้งบประมาณ 
4.4 วิธีการด าเนินงาน    ด าเนนิการเอง     จัดจ้าง 
4.5 รหัส GFMIS ของโครงการ(ถ้ามี) – ไมม่ี - 

5. ผู้รับผิดชอบ  
   5.1 หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาภาษาจีน ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร ์   
   5.2 ผู้รับผดิชอบ    ดร.ชนัญญา  พวงทอง    โทร 2183  
     อาจารย์ประจ าสาขาวิชาภาษาจีน    
   5.3 ผู้ประสานงาน  นายมาโนช แตงตุ้ม             โทร 2286 
   5.4 ผู้รายงานผล    ดร.ชนัญญา  พวงทอง              โทร 2183 

 6. หลักการและเหตุผล 
    ด้วยในวันที่ 13-15 เมษายนของทุกปี ถือเป็นวันขึ้นปีใหม่หรือประเพณีสงกรานต์ ซึ่งเป็นประเพณีที่ถือปฏิบัติสืบทอดกันมาเป็น
เวลานาน ซึ่งวันข้ึนปีใหม่หรือประเพณีสงกรานต์ถือว่าเป็นวันส าคัญของคนไทยเพราะถือว่าเป็นวันเริ่มต้นใหม่ในการด าเนินชีวิต 
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    สาขาภาษาจีน  ภาควิชาภาษาตะวันออก  คณะมนุษยศาสตร์ได้ตระหนักถึงความส าคัญของประเพณีสงกรานต์  ด้ วยเหตุนี้จึงได้จัด
โครงการประกวดเรียงความภาษาจีน  ในหัวข้อ”วันสงกรานต์ในความคิดของฉัน” โดยให้นิสิตส่งเรียงความที่เขียนขึ้นเองเป็นภาษาจีน 
ตามหัวข้อดังกล่าว ทั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นการส่งเสริมพัฒนาทักษะการเขียนด้านภาษาจีนของนิสิต ทั้งยังเป็นการเผยแพร่ประเพณีวัน
สงกรานต์ไทย  เพื่อให้นิสิตสาขาภาษาจีนได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีที่ดีงามของไทยให้คงอยู่สืบไป 

7. วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให้นิสิตสาขาภาษาจีนได้ตระหนักถึงประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย 
2. เพื่อให้นิสิตสาขาภาษาจีนได้มสีว่นร่วมในการอนุรักษส์ืบสานประเพณีสงกรานต์ 
3. เพื่อกระตุ้นให้นิสติได้พัฒนาทักษะการใช้ภาษาจีน ด้านการเขียน 

8.  เป้าหมายของโครงการ 
       8.1 เป้าหมายการด าเนินงาน 
เชิงผลผลิต(Output) 1. นิสิตตระหนัก มสี่วนร่วม ในการสืบสานประเพณสีงกรานต ์

2. นิสิตได้น าทักษะทางภาษาจีนมาเขียนบทความ 
เชิงผลลัพธ์(Outcome) 1. นิสิตสามารถพัฒนาทักษะดา้นภาษาจีนเพิ่มขึ้น  

 

8.2. กลุ่มเป้าหมาย 
เป้าหมาย จ านวน หน่วยนับ 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น    32 คน 
นิสิต 30 คน 
อาจารย์/บุคลากร 2 คน 

 

8.3 กิจกรรม/เนื้อหาท่ี/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนินการ (รายกิจกรรม) 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (บาท) 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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. จัดประชมุมอบหมายการด าเนนิงาน 

             

ขั้นด าเนินการ (D) 
1. ขออนุมตัิด าเนินโครงการ 
2. ด าเนนิโครงการ 

 
 

4,000 

 
 
 

     
 
 

4,000 
     

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. สรุปผลการด าเนินโครงการ และ
จัดท ารายงานส่งผลประเมนิตอ่คณะฯ 

             

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)  
1. น าผลการประเมนิมาพัฒนา แก้ไข
ปัญหา และน าไปปรับใช้ในการ
ปฎิบัติงานในครั้งตอ่ๆไป 

             

รวม  4,000 - - 4,000 - 
  

8. งบประมาณด าเนินการ  
      งบประมาณรายได้คณะ จ านวน 4,000 บาท  
กองทุนกิจการนิสิต แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานจัดการศึกษาสาขามนุษยศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน 
ภาควิชาภาษาตะวันออก หมวดเงินอุดหนุน โครงการกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต โครงการส่งเสริมด้านวิชาการและทักษะชีวิต โครงการประกวด
บทความภาษาจีน (NU-มน-07-144) 

รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
1. ค่าเงินรางวัลส าหรับนสิิต   4,000     บาท  



  รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น  4,000    บาท  
10.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 

ล าดั
บ 

รายการ กิจกรรม 

10.1. วัน เวลา ในการจัดกิจกรรม ระหว่างวันท่ี 11 – 26 เมษายน 2562 
10.2 สถานท่ีจัดกิจกรรม อาคารคณะมนุษยศาสตร์  มหาวทิยาลัยนเรศวร 

 
11. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPIs) 

ประเภท 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ (KPI) 

กิจกรรมที่ 1  กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมที่ 4 
 ปริมาณ - ปริมาณจ านวนผู้เข้าร่วมไม่ต่ ากวา่ 80%    
 คุณภาพ - ผู้เข้าร่วมโครงการมีการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาจีนเพิ่มขึ้น    

ร้อยละ 80  
- นิสิตมีความรู้เกี่ยวกับประเพณีไทยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 

   

 

12. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.................   สมศ.   ตัวช้ีวัดที่.................   
 สกอ.    ตัวช้ีวัดที่..2.7.........   สงป.   ตัวช้ีวัดที่................. 

13.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
    1.  นิสิตสาขาภาษาจีนตระหนกัถึงประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย 
    2.  นิสิตสาขาภาษาจีนมีส่วนรว่มในการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีสงกรานต์ 
    3.  นิสิตสาขาภาษาจีนได้มีการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาจีนได้อย่างถูกต้อง  
  
 



โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ภาควิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์ 

 

1. รหัสโครงการ  NU-มน-08-145    ชื่อโครงการ (ระดับ 2)    โครงการพัฒนานิสิตด้านวิชาการและทักษะการเรียนรู้ 
ชื่อโครงการ (ระดับ 3)    โครงการสัมมนาก่อน-หลังสหกิจศึกษา 

2.  ความสอดคล้องกับพันธกิจ 
      การผลิตบณัฑติ (หลัก)      การวิจัย  
     การบริการวิชาการแก่สังคม  การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
     การบริหารจัดการหลักสตูร (ในกรณีโครงการดังกล่าวไม่สอดคล้องกับพันธกิจ 1-4)  
3.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ 

3.1 แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ 
 3.1.1 ความสอดคล้องกับเป้าหมายรวมของยุทธศาสตร์ชาติ 
   ประเทศชาติมีความมั่นคง ประชาชนมีความสุข 
   มีการยกระดับศักยภาพในหลากหลายมิตเิพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง 
   มีการพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ 
   มีการสรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
   มีการสรา้งการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   มีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม 
 3.1.2 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องโดยตรง (เลือกได้เพียง 1 ด้าน) 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพมนุษย์   
   เป้าหมาย.......3.1.....ประเด็น......3.2.2.....ประเด็นการด าเนินการที่ส าคัญ............. 
 3.1.3 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องในระดับรอง (เลือกได้มากกว่า 1 ด้าน) 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนษุย์   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
 

3.2 แผนระดับที่ 2  
 3.2.1 แผนการปฏิรูประดับประเทศ 11 ด้าน 
   5) แผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ เปา้หมายรวม.................................................................................. 
    เรื่องและประเด็นการปฏริูป..อุตสาหกรรมการศึกษา..เป้าหมายหรอืผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธ์ิ....1/2..... 
    ขั้นตอนการด าเนินงาน.....................1..............เป้าหมาย................1.1.1.................ขัน้ตอน.................................. 
 3.2.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 



   เป้าหมายรวม..............1................... 
   ยุทธศาสตร์ที่.......1..........เป้าหมาย..........1.1.2............แนวทางการพัฒนา........1.2.2........... 
  

 3.2.3 แผนความมั่นคงแห่งชาติ 
   แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ.............. เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์.....................กลยทุธ์..................... 

3.3 แผนระดับที่ 3 (หากระบุได้)  
    ตามมติ ครม.วันท่ี 4 ธันวาคม 2560 .................................................................. 

    3.4 ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 
   นโยบายการศึกษาและเรียนรู้ การท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 
    3.5 นโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) 
   นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ  
   แผนกลยุทธ์ดา้นการผลติบัณฑติ  กลยุทธ์ที่......3..... (หลัก) 
    3.6 นโยบายการบริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร (พ.ศ.2561-2565) โดย ศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา เงารังษี 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบณัฑิตให้มีคณุภาพ และสอดคล้องกบัความต้องการของประเทศเพื่อสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขัน กลยุทธ์ที่......1.4......แนวทางการขบัเคลื่อนที่.........1.4.1.............ตัวช้ีวดัที่.............. 

    3.7 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน  
 นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 1 กลยุทธ์ที ่4 มาตรการที ่1 

3.8 อัตลักษณ์นสิิต 5 ก** (บังคับกรอก ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 กรณีที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์บัณฑิต) 
         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   มีความคิดรเิริ่มสรา้งสรรค ์
  ใฝ่เรียนรู ้
  ทัศนคติเชิงบวก 
 ผลงานนวัตกรรม 

 เก่งครองชีวิต  มีพฤติกรรมทีด่ีในการเรียน 
 มีพฤติกรรมทีด่ีในการใช้ชีวิต (ปลอดอบายมุข) 

 เก่งพิชิตปัญหา  มีความสามารถในการแก้ปญัหาส่วนตัว 
 มีความสามารถในการแก้ปญัหาการงาน 

 

   3.9 คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
               มี 

ด้าน ตัวชี้วัด 
 ด้านคุณธรรม จริยธรรม   มีความซื่อสัตย์สุจริต 

  มีระเบียบวินัย 
  ตรงต่อเวลา 
  มีความเสยีสละและเห็นต่อประโยชนส์่วนรวม 



ด้าน ตัวชี้วัด 
  มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
  เคารพกฎเกณฑ์ ระเบียบขององค์กร/หน่วยงาน 
  มีความอดทนต่อสภาวะแวดล้อม 
  มีความขยันหมั่นเพยีรในการเรียน 

 ด้านความรู ้   มีความรู้ในหลักวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงกับหน้าที่การงาน 
  มีความเข้าใจขั้นตอนและวิธกีารในการปฏิบตัิงานในหน้าท่ี 
  มีความรู้ในระดับที่สามารถปฏิบัติงานให้บรรลุเปา้หมายอย่างมปีระสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
  มีความสามารถน าความรู้มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานอย่างสร้างสรรค ์
  เป็นผู้แสวงหาความรู้เพิ่มเตมิอย่างต่อเนื่อง 
  มีความเช่ียวชาญในสาขาวิชาชีพ 

 ด้านทักษะทางปัญญา   มีความสามารถในการรวบรวมข้อมูล แนวคิด และประเมินข้อมลูต่างๆ ได้ 
  มีความสามารถในการวิเคราะห์และแกไ้ขปัญหาในการปฏบิัติงาน 
  กล้าแสดงความคิดเห็นอย่างเหมาะสม 
  มีความคิดรเิริม่สรา้งสรรค์สิ่งใหม่ๆ  
  มีการวางแผนและสามารถปฏิบัติงานได้ส าเร็จตามก าหนดเวลา 
  มีความสามารถน าเสนอข้อมลูและแนวคิดเพื่อใช้ในการตัดสินใจ 
  มีความมุ่งมั่นท างานให้ประสบความส าเร็จตามเปา้หมาย 
  มีความสามารถในการแก้ปญัหาส่วนตัว 
  มีทัศนคติเชิงบวกต่องานท่ีท า 

 ด้านทักษะความสมัพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

  มีความสามารถปรับตัวให้เข้ากับเพื่อนร่วมงาน 
  มีความสามารถในการติดต่อสื่อสารระหวา่งบุคคล 
  มีความสามารถในการท างานเป็นทีม 
  มีความรับผดิชอบในงานท่ีไดร้ับมอบหมาย 
  มีความสามารถในการแสดงภาวะความเป็นผู้น าในการท างาน 
  ยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ื่น 
  มีความสามารถในการประเมนิการท างานและปรับปรุงงานของตนเอง 
  มีความเข้าใจตนเองและผู้อื่น 

 ด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

  มีทักษะในการวิเคราะห์และจัดการข้อมลูเชิงตัวเลข 
  มีความสามารถในการสื่อสารการใช้ภาษาไทย 
  มีความสามารถในการสื่อสารการใช้ภาษาอังกฤษ 
  มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศในการปฏิบัติงาน 

       3.10 การบริการวิชาการ 
              ไม่ม ี
4.  ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 4.1 ลักษณะการด าเนินงาน   โครงการ     การด าเนินงาน 

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

5.  ผู้รับผิดชอบ  
5.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ  ภาควชิาดนตรี คณะมนุษยศาสตร ์
5.2 ผู้รับผิดชอบ    หัวหน้าภาควิชาดนตร ี   โทร  
5.3 ผู้ประสานงาน  นางพิมพ์พร  สีสังข ์   โทร 2125 



5.4 ผู้รายงานผล หัวหน้าภาควิชาดนตร ี   โทร 
 

 6. หลักการและเหตุผล 
 ภาควิชาดนตรี เป็นภาควิชาที่มุ่งเน้นการสอนศาสตร์ทางด้านดนตรีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ และในภาคการศึกษาสุดท้ายเป็น
การให้นิสิตได้ลงทะเบียนในรายวิชาสหกิจศึกษา ซึ่งเป็นการฝึกงานเสมือนพนักงานของหน่วยงานนั้นจริง โดยมีระยะเวลาสหกิจศึกษารวม 
4 เดือน เพื่อให้นิสิตได้รับประสบการณ์จากการท างานจริง สามารถเรียนรู้และด าเนินชีวิตในสังคมอย่างเต็มภาคภูมิ โดยเป็นโอกาสดีที่
นิสิตในภาควิชาจะได้มีโอกาสในการฝึกงานในหน่วยงานต่างๆ ที่ตรงตามสาขาวิชาเพื่อสามารถน าไปเป็นพื้นฐานในการท างานต่อไปใน
อนาคตได้ 
    ดังนั้น ภาควิชาดนตรี จึงได้จัดโครงการการสัมมนาก่อน-หลังสหกิจศึกษาเพื่อให้นิสิตในภาควิชา ได้เตรียมความพร้อมก่อนเข้าร่วม
โครงการสหกิจศึกษา และเมื่อผ่านพ้นสหกิจศึกษาแล้ว จะได้น าประสบการณ์และความรู้ที่ได้มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้ และ
ความคิดเห็นต่างๆจากการเข้าโครงการสหกิจศึกษาในสถาบัน สถานประกอบการณ์ หรือองค์ต่างๆ  รวมถึงปัญหาและอุปสรรคน าเสนอ
รายงานผลภายหลังจากท่ีด าเนินการฝึกงานเสร็จสิ้นแล้ว    
7. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้นิสิตเตรียมความพร้อมกอ่นเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา เป็นนิสิตที่มลีักษณะอันพึงประสงคแ์ละมีคณุภาพเป็นท่ีหน้าพอใจ
ขององค์กร สถานประกอบการ หรือสถานศึกษา 

2. เพื่อให้นิสิตได้น าความรู้ ประสบการณ์ รวมไปถึงปัญหาอุปสรรคมาน าเสนอรายงานผลและเป็นแนวทางให้นิสิตรุ่นต่อไปได้
พิจารณาถึงประโยชน์สูงสุด 
8.  เป้าหมายของโครงการ 
     8.1. เป้าหมายการด าเนินงาน 
เชิงผลผลิต(Output) 1. นิสิตมีความรู้ ความพร้อมในการเข้าร่วมสหกิจศึกษา 
เชิงผลลัพธ์(Outcome) 1. นิสิตพร้อมในการเข้าร่วมสหกิจศึกษา 

 

     8.2 กลุ่มเป้าหมาย (รายกิจกรรม) 
  เป้าหมาย จ านวน หน่วยนับ 
จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 40 คน 
นิสิต 30 คน 
บุคลากรสายวิชาการ 10 คน 

      

     8.3. กิจกรรม/เนื้อหาท่ี/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนนิการ (รายกิจกรรม) 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (บาท) 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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. จัดประชมุมอบหมายการด าเนนิงาน 

             

ขั้นด าเนินการ (D) 
1. ขออนุมตัิด าเนินโครงการ 
2. ด าเนนิโครงการ 

 
 
0 

 
 
 

 
 
0 

    
 
 
0 

     

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. สรุปผลการด าเนินโครงการ และ
จัดท ารายงานส่งผลประเมนิตอ่คณะฯ 

             

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)  
1. น าผลการประเมนิมาพัฒนา แก้ไข
ปัญหา และน าไปปรับใช้ในการ
ปฎิบัติงานในครั้งตอ่ๆไป 

             

รวม 0 0  0  
 
 



9. งบประมาณด าเนินการ    
    - ไม่ใช้งบประมาณ – 
 

10. วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 
ล าดั
บ 

รายการ กิจกรรม สัมมนาก่อนสหกิจศึกษา   กิจกรรม สัมมนาหลังสหกิจศึกษา   

10.1. วัน เวลา ในการจัดกิจกรรม เดือนพฤศจิกายน 2561 เดือนเมษายน  2562 
10.2 สถานท่ีจัดกิจกรรม คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลยันเรศวร คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลยันเรศวร 

       

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

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมที่ 4 
 ปริมาณ - มีผู้เข้าร่วมโครงการไม่ต่ ากว่าร้อยละ 

100 ของเป้าหมาย 
- มีผู้เข้าร่วมโครงการไม่ต่ ากว่าร้อยละ 
100 ของเป้าหมาย 

  

 คุณภาพ - ผู้เข้าร่วมโครงการประเมินความพึง
พอใจไม่ต่ ากว่า ร้อยละ 85 
- นิสิตไดร้ับการช้ีแนะแนวทาง
เกี่ยวกับการปฏบิัติสหกิจศึกษาและมี
ความพร้อมก่อนไปปฏิบัตสิหกิจ
ศึกษา ร้อยละ 80 

- ผู้เข้าร่วมโครงการประเมินความพึง
พอใจไม่ต่ ากว่า ร้อยละ 85 
- นิสิตไดร้ับการช้ีแนะแนวทางเกีย่วกับ
การปฏิบัตสิหกิจศึกษาและมีความ
พร้อมก่อนไปปฏิบตัิสหกิจศึกษา รอ้ย
ละ 80 

  

 

12. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
  ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.................         สมศ.   ตัวช้ีวัดที่.................         
  สกอ.    ตัวช้ีวัดที่  2/3         สงป.   ตัวช้ีวัดที่................. 

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. นิสิตมีความพร้อมก่อนเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา  
2. เป็นนิสิตที่มลีักษณะอันพึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย  
3. นิสิตมีคณุภาพเป็นที่หน้าพอใจขององค์กร สถานประกอบการ หรือสถานศึกษา 
4. นิสิตได้น าความรู้ ประสบการณ ์รวมไปถึงปัญหาอุปสรรคมาน าเสนอรายงานผล 
5. เป็นแนวทางให้นิสิตรุ่นต่อไปไดพ้ิจารณาถึงประโยชน์สูงสุดในการเลือกสถานประกอบการ 

14. การน าปัญหา อุปสรรค หรือข้อเสนอแนะในปีที่ผ่านมา มาปรับปรุงการด าเนินการ  
    1. เคยจัดแยกตามหลักสตูรในปีงบประมาณ 2561 แต่ในปีงบประมาณ 2562 น้ีจะน ากิจกรรมของทั้ง 2 หลักสูตรมาจัดร่วมกัน 
  



โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ภาควิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์ 

 
1. รหัสโครงการ  NU-มน-08-146    ชื่อโครงการ (ระดับ 2)    โครงการพัฒนานิสิตด้านวิชาการและทักษะการเรียนรู้ 

ชื่อโครงการ (ระดับ 3)    โครงการดุริยางคศาสตร์คอนเสิร์ต 
2.  ความสอดคล้องกับพันธกิจ 
      การผลิตบณัฑติ (หลัก)      การวิจัย  
      การบริการวิชาการแก่สังคม (รอง)  การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
     การบริหารจัดการหลักสตูร (ในกรณีโครงการดังกล่าวไม่สอดคล้องกับพันธกิจ 1-4)  
3.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ 

3.1 แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ 
 3.1.1 ความสอดคล้องกับเป้าหมายรวมของยุทธศาสตร์ชาติ 
    มีการพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ 
 3.1.2 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องโดยตรง (เลือกได้เพียง 1 ด้าน) 
   ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพมนุษย์   
   เป้าหมาย......3.1.......ประเด็น.....3.1..1......ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคัญ.....3.2.3.3........ 
 3.1.3 ยุทธศาสตร์ชาติทีเ่กี่ยวข้องในระดับรอง (เลือกได้มากกว่า 1 ด้าน) 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนษุย์   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 

3.2 แผนระดับที่ 2  
 3.2.1 แผนการปฏิรูประดับประเทศ 11 ด้าน 
   5) แผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ เปา้หมายรวม.........หัวข้อ 1.................................................... 
    เรื่องและประเด็นการปฏริูป..อุตสาหกรรมการศึกษา..เป้าหมายหรอืผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธ์ิ...1-2.. 
    ขั้นตอนการด าเนินงาน..................1.................เป้าหมาย.................................ขั้นตอน............................. 
 3.2.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
   เป้าหมายรวม..........1....................... 
   ยุทธศาสตร์ที่........1.........เปา้หมาย............1.1.2..........แนวทางการพัฒนา..........1.2.2.......... 
 3.2.3 แผนความมั่นคงแห่งชาติ 
   แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ........... เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์...................กลยุทธ์................... 

3.3 แผนระดับที่ 3 (หากระบุได้)  
    ตามมติ ครม.วันท่ี 4 ธันวาคม 2560 .................................................................. 



    3.4 ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 
   นโยบายการศึกษาและเรียนรู้ การท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 
 3.5 นโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) 
    นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ  
   แผนกลยุทธ์ดา้นการผลติบัณฑติ  กลยุทธ์ที่.....2...... หลัก.........รอง........... 
    นโยบายที่ 3 ส่งเสริมการใหบ้ริการทางวิชาการแก่สังคมให้กว้างขวางและทั่วถึง  
     แผนกลยุทธ์ดา้นการบริการวิชาการ กลยุทธ์ที่.......1.....หลัก.........รอง........... 
     แผนกลยุทธ์ดา้นการบริการสุขภาพ กลยุทธ์ที่ ............หลัก.........รอง........... 
 3.6 นโยบายการบริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร (พ.ศ.2561-2565) โดย ศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา เงารังษี 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบณัฑิตให้มีคณุภาพ และสอดคล้องกบัความต้องการของประเทศเพื่อสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขัน กลยุทธ์ที่......1......แนวทางการขับเคลื่อนที่...........1.4.1...........ตัวช้ีวดัที่.............. 

 3.7 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน (ถ้ามี) 
  นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตร์ที่........1.........กลยุทธ์ที่..............4.............มาตรการที่...........2......... 

      3.8 อัตลักษณ์นิสิต 5 ก** (บังคับกรอก ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 กรณีที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์บัณฑิต) 
              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   มีความคิดรเิริ่มสรา้งสรรค ์
  ใฝ่เรียนรู ้
  ทัศนคติเชิงบวก 
 ผลงานนวัตกรรม 

 เก่งครองชีวติ  มีพฤติกรรมทีด่ีในการเรียน 
 มีพฤติกรรมทีด่ีในการใช้ชีวิต (ปลอดอบายมุข) 

 เก่งพิชิตปัญหา  มีความสามารถในการแก้ปญัหาส่วนตัว 
 มีความสามารถในการแก้ปญัหาการงาน 

 

      3.9 คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ  
              ไม่มี 
      3.10 การบริการวิชาการ 
              ไม่ม ี

3.11 การบูรณาการกับพันธกิจ 
   ด้านบริการวิชาการ ประกอบด้วย วิชาทักษะดนตรไีทย 1-7 วิชาการ บรรเลงรวมวง 1-6   วิชา  Individual Western 

Music Skills and Ensemble 1 – 7 วิชา Music CompositionและวิชาMusical Arrangment 
4.  ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 4.1 ลักษณะการด าเนินงาน   โครงการ     การด าเนินงาน 

4.2 ภายใต้แผนงาน............................................................................................................................................. 



4.3 ลักษณะโครงการ     โครงการที่ใช้งบประมาณ   โครงการทีไ่ม่ใช้งบประมาณ 
4.4 วิธีการด าเนินงาน    ด าเนินการเอง     จัดจ้าง 

       4.5 รหัส GFMIS ของโครงการ(ถ้ามี).................................................................................................................. 
5.  ผู้รับผิดชอบ  

5.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ  ภาควชิาดนตรี คณะมนุษยศาสตร ์
5.2 ผู้รับผิดชอบ    อาจารย์วรชาติ  กิจเรณ ู    โทร 2099 
  ดร.วิชญ์  บุญรอด    โทร 2099 
5.3 ผู้ประสานงาน  นางพิมพ์พร  สีสังข ์    โทร 2125 
5.4 ผู้รายงานผล อาจารย์วรชาติ  กิจเรณ ู    โทร 2099 

 6. หลักการและเหตุผล 
 ดนตรีเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ ที่สามารถพัฒนามนุษย์ทั้งด้านจิตใจและร่างกาย ตลอดจนความนึกคิดต่างๆในเชิงสร้างสรรค์ดนตรี             
จึงมีส่วนส าคัญที่ท าให้ผู้ชม ผู้ฟังได้รับความสุขและความรู้ควบคู่กันไปได้โดยไม่มีข้อแม้ การจัดการแสดงดนตรีที่สามารถน ามาก่อให้เกิ ด
ประโยชน์แก่ผู้รับชมนั้น สามารถท าให้ผู้ฟังได้รับความรู้และเปิดมุมมองใหม่ได้ โดยการจัดการแสดงดนตรีและแทรกเนื้อหารวมถึง
ประเด็นท่ีจะสามารถให้ผู้ชมเข้าใจตามไปด้วยขณะชมการแสดงดนตรี 
 ภาควิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์ ได้เล็งเห็นความส าคัญของการบูรณาการทั้งในรายวิชาด้านปฏิบัติ และรายวิชาทฤษฎี โดยมุ่งเน้น
ให้ผู้ชมได้รับความรู้ และอีกประเด็นเป็นการฝึกนิสิตของภาควิชาดนตรีให้สามารถเผยแพร่ความเป็นตัวตนท่ีท าดนตรีมาสู่ผู้ชม 
7. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อจัดการแสดงดนตรีเชิง EDUTAINMENT 
2. เพื่อเผยแพร่ความรู้ ความเป็นตวัตนในการท าดนตรีมาสู่ผู้ชม 

8.  เป้าหมายของโครงการ 
8.1. เป้าหมายการด าเนินงาน 

เชิงผลผลิต(Output) 1. มีการเผยแพร่ความรู้ด้านดนตร ี
เชิงผลลัพธ์(Outcome) 1. ผู้ชมไดร้ับความรู้เกี่ยวกับการท าดนตรีและมีความบันเทิง 

 

     8.2 กลุ่มเป้าหมาย (รายกิจกรรม) 
  เป้าหมาย จ านวน หน่วยนับ 
จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 110 คน 
นิสิต 60 คน 
บุคลากรสายวิชาการ 10 คน 
ผู้ที่สนใจ/บคุลากรภายนอก/ผูร้ับบริการ 30 คน 
ศิษย์เก่า 10 คน 

          8.3. กิจกรรม/เนื้อหาท่ี/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนินการ (รายกิจกรรม) 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (บาท) 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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. จัดประชมุมอบหมายการด าเนนิงาน 

             

ขั้นด าเนินการ (D) 
1. ขออนุมตัิด าเนินโครงการ 
2. ด าเนนิโครงการ 

 
 
0 

 
 
 

 
 
0 

          

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. สรุปผลการด าเนินโครงการ และ
จัดท ารายงานส่งผลประเมนิตอ่คณะฯ 

             

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)               



กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (บาท) 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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. น าผลการประเมนิมาพัฒนา แก้ไข
ปัญหา และน าไปปรับใช้ในการ
ปฎิบัติงานในครั้งตอ่ๆไป 

รวม 0 0    

9. งบประมาณด าเนินการ 
    - ไม่ใช้งบประมาณ - 
10. วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 

ล าดั
บ 

รายการ กิจกรรม 

10.1. วัน เวลา ในการจัดกิจกรรม วันท่ี 21 พฤศจิกายน 2561 
10.2 สถานท่ีจัดกิจกรรม โรงละครเฉลิมพระเกียรตสิมเด็จพระนางเจ้าสิริกติติ์ พระบรมราชินินาถ 

   

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

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมที่ 4 
 ปริมาณ - มีผู้เข้าร่วมโครงการไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 ของ

เป้าหมาย 
   

 คุณภาพ - ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจไม่ต่ ากว่า 
ร้อยละ 85 
- นิสิตได้น าความรู้มาใช้ประโยชนใ์นการสร้าง
ผลงาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

   

 

12. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
  ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.................         สมศ.   ตัวช้ีวัดที่.................         
  สกอ.    ตัวช้ีวัดที่  2/3         สงป.   ตัวช้ีวัดที่................. 

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
     1. ได้ถ่ายทอดความรู้เรื่องการประพันธ์เพลงและการเรียบเรยีงเสียงประสานท้ังดนตรีไทยและสากล  

2. ได้จัดการแสดงดนตรโีดยผ่านกระบวนการคดิอย่างสร้างสรรค์ 
  



โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ภาควิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์ 

 

1. รหัสโครงการ  NU-มน-08-147    ชื่อโครงการ (ระดับ 2)    โครงการพัฒนานิสิตด้านวิชาการและทักษะการเรียนรู้ 
ชื่อโครงการ (ระดับ 3)    โครงการแนะแนวอาชีพและศึกษาต่อ 

2.  ความสอดคล้องกับพันธกิจ 
      การผลิตบณัฑติ (หลัก)      การวิจัย  
     การบริการวิชาการแก่สังคม  การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
     การบริหารจัดการหลักสตูร (ในกรณีโครงการดังกล่าวไม่สอดคล้องกับพันธกิจ 1-4)  
3.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ 

3.1 แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ 
 3.1.1 ความสอดคล้องกับเป้าหมายรวมของยุทธศาสตร์ชาติ 
   ประเทศชาติมีความมั่นคง ประชาชนมีความสุข 
   มีการยกระดับศักยภาพในหลากหลายมิตเิพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง 
   มีการพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ 
   มีการสรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
   มีการสรา้งการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   มีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม 
 3.1.2 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องโดยตรง (เลือกได้เพียง 1 ด้าน) 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพมนุษย์   
   เป้าหมาย.......3.1.....ประเด็น......3.2.2.....ประเด็นการด าเนินการที่ส าคัญ............. 
 3.1.3 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องในระดับรอง (เลือกได้มากกว่า 1 ด้าน) 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนษุย์   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
 

3.2 แผนระดับที่ 2  
 3.2.1 แผนการปฏิรูประดับประเทศ 11 ด้าน 
   5) แผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ เปา้หมายรวม.................................................................................. 
    เรื่องและประเด็นการปฏริูป..อุตสาหกรรมการศึกษา..เป้าหมายหรอืผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธ์ิ....1/2..... 
    ขั้นตอนการด าเนินงาน.....................1..............เป้าหมาย................1.1.1.................ขัน้ตอน.................................. 
 3.2.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 



   เป้าหมายรวม..............1................... 
   ยุทธศาสตร์ที่.......1..........เป้าหมาย..........1.1.2............แนวทางการพัฒนา........1.2.2........... 
  

 3.2.3 แผนความมั่นคงแห่งชาติ 
   แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ.............. เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์.....................กลยทุธ์..................... 

3.3 แผนระดับที่ 3 (หากระบุได้)  
    ตามมติ ครม.วันท่ี 4 ธันวาคม 2560 .................................................................. 

    3.4 ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 
   นโยบายการศึกษาและเรียนรู้ การท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 
    3.5 นโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) 
   นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ  
   แผนกลยุทธ์ดา้นการผลติบัณฑติ  กลยุทธ์ที่......3..... (หลัก) 
    3.6 นโยบายการบริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร (พ.ศ.2561-2565) โดย ศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา เงารังษ ี
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบณัฑิตให้มีคณุภาพ และสอดคล้องกบัความต้องการของประเทศเพื่อสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขัน กลยุทธ์ที่......1.4......แนวทางการขบัเคลื่อนที่.........1.4.1.............ตัวช้ีวดัที่.............. 

    3.7 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน  
 นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 1 กลยุทธ์ที ่4 มาตรการที ่2 

3.8 อัตลักษณ์นสิิต 5 ก** (บังคับกรอก ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 กรณีที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์บัณฑิต) 
         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   มีความคิดรเิริ่มสรา้งสรรค ์
  ใฝ่เรียนรู ้
  ทัศนคติเชิงบวก 
  ผลงานนวัตกรรม 

 เก่งครองชีวิต   มีพฤติกรรมที่ดีในการเรยีน 
  มีพฤติกรรมที่ดีในการใช้ชีวิต (ปลอดอบายมุข) 

 เก่งพิชิตปัญหา   มีความสามารถในการแก้ปญัหาส่วนตัว 
  มีความสามารถในการแก้ปญัหาการงาน 

 

3.9 คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
ด้าน ตัวชี้วัด 

  ด้านคุณธรรม จรยิธรรม   มีความซื่อสัตย์สุจริต 
  มีระเบียบวินัย 
  ตรงต่อเวลา 
  มีความเสยีสละและเห็นต่อประโยชนส์่วนรวม 
  มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 



ด้าน ตัวชี้วัด 
  เคารพกฎเกณฑ์ ระเบียบขององค์กร/หน่วยงาน 
  มีความอดทนต่อสภาวะแวดล้อม 
  มีความขยันหมั่นเพยีรในการเรียน 

  ด้านความรู ้   มีความรู้ในหลักวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงกับหน้าที่การงาน 
  มีความเข้าใจขั้นตอนและวิธกีารในการปฏิบตัิงานในหน้าท่ี 
  มีความรู้ในระดับที่สามารถปฏิบัติงานให้บรรลุเปา้หมายอย่างมปีระสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
  มีความสามารถน าความรู้มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานอย่างสร้างสรรค ์
  เป็นผู้แสวงหาความรู้เพิ่มเตมิอย่างต่อเนื่อง 
  มีความเช่ียวชาญในสาขาวิชาชีพ 

  ด้านทักษะทางปัญญา   มีความสามารถในการรวบรวมข้อมูล แนวคิด และประเมินข้อมลูต่างๆ ได้ 
  มีความสามารถในการวิเคราะห์และแกไ้ขปัญหาในการปฏบิัติงาน 
  กล้าแสดงความคิดเห็นอย่างเหมาะสม 
  มีความคิดรเิริม่สรา้งสรรค์สิ่งใหม่ๆ  
  มีการวางแผนและสามารถปฏิบัติงานได้ส าเร็จตามก าหนดเวลา 
  มีความสามารถน าเสนอข้อมลูและแนวคิดเพื่อใช้ในการตัดสินใจ 
  มีความมุ่งมั่นท างานให้ประสบความส าเร็จตามเปา้หมาย 
  มีความสามารถในการแก้ปญัหาส่วนตัว 
  มีทัศนคติเชิงบวกต่องานท่ีท า 

  ด้านทักษะความสมัพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

  มีความสามารถปรับตัวให้เข้ากับเพื่อนร่วมงาน 
  มีความสามารถในการติดต่อสื่อสารระหวา่งบุคคล 
  มีความสามารถในการท างานเป็นทีม 
  มีความรับผดิชอบในงานท่ีไดร้ับมอบหมาย 
  มีความสามารถในการแสดงภาวะความเป็นผู้น าในการท างาน 
  ยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ื่น 
  มีความสามารถในการประเมนิการท างานและปรับปรุงงานของตนเอง 
  มีความเข้าใจตนเองและผู้อื่น 

 ด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

  มีทักษะในการวิเคราะห์และจัดการข้อมลูเชิงตัวเลข 
  มีความสามารถในการสื่อสารการใช้ภาษาไทย 
  มีความสามารถในการสื่อสารการใช้ภาษาอังกฤษ 
  มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศในการปฏิบัติงาน 

 

     3.10 บริการวิชาการ  
         ไม่ม ี
4.  ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 4.1 ลักษณะการด าเนินงาน   โครงการ     การด าเนินงาน 

4.2 ภายใต้แผนงาน............................................................................................................................................. 
4.3 ลักษณะโครงการ     โครงการที่ใช้งบประมาณ   โครงการทีไ่ม่ใช้งบประมาณ 
4.4 วิธีการด าเนินงาน    ด าเนนิการเอง    จัดจ้าง 
4.5 รหัส GFMIS ของโครงการ(ถ้ามี) – ไมม่ี - 

5.  ผู้รับผิดชอบ  
5.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ ภาควชิาดนตรี คณะมนุษยศาสตร ์
5.2 ผู้รับผิดชอบ    หัวหน้าภาควิชาดนตร ี   โทร 
5.3 ผู้ประสานงาน  นางพิมพ์พร  สีสังข ์   โทร 2125 
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5.4 ผู้รายงานผล หัวหน้าภาควิชาดนตร ี   โทร 
 6. หลักการและเหตุผล 

 การจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับปริญญาตรีจนถึงระดับบัณฑิตศึกษาในสาขาวิชาดนตรี ปัจจุบันมีคว ามหลากหลายด้วยตัว
สาขาวิชาเอง ซึง่ท าให้ประกอบอาชีพได้หลากหลายเพิ่มขึ้นเช่นกัน  
 ดังนั้นก่อนที่นิสิตจบการศึกษาจากภาควิชาดนตรีไปนั้น ภาควิชาได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของการให้ความรู้ด้านอาชีพ ตลอดจน
การศึกษาต่อ เพื่อให้นิสิตใช้เป็นทางเลือกเพื่อช่วยตัดสินใจหลังจากเรียนจบ 
7. วัตถุประสงค์ 

1.เพื่อให้นิสิตได้วางแนวทางการด าเนินชีวิตของตนเอง 
2.ใช้โอกาสในการเข้าร่วมโครงการ เพื่อช่วยตัดสินใจให้กับตัวเองในอนาคต 

8.  เป้าหมายของโครงการ 
     8.1 เป้าหมายการด าเนินงาน 
เชิงผลผลิต(Output) 1. นิสิตได้ทราบแนวทางในการด ารงชีวิตของตน 

2. นิสิตมีแนวทางช่วยตัดสินใจหลงัจากเรียนจบ 
เชิงผลลัพธ์(Outcome) 1. นิสิตมีแนวทางในการตดัสินใจในอนาคต 

 

8.2. กลุ่มเป้าหมาย 
เป้าหมาย จ านวน หน่วยนับ 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 60 คน 
บุคลากรสายวิชาการ 10 คน 
นิสิต 50 คน 

  

   8.3 กิจกรรม/เนื้อหาท่ี/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนินการ (รายกิจกรรม) 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (บาท) 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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. จัดประชมุมอบหมายการด าเนนิงาน 

             

ขั้นด าเนินการ (D) 
1. ขออนุมตัิด าเนินโครงการ 
2. ด าเนนิโครงการ 

 
 

4,000 

 
 
 

     
 
 

4,000 
     

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. สรุปผลการด าเนินโครงการ และ
จัดท ารายงานส่งผลประเมนิตอ่คณะฯ 

             

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)  
1. น าผลการประเมนิมาพัฒนา แก้ไข
ปัญหา และน าไปปรับใช้ในการ
ปฎิบัติงานในครั้งตอ่ๆไป 

             

รวม 4,000   4,000  

       
9. งบประมาณด าเนินการ    
    9.1 แหล่งงบประมาณ 
     งบประมาณรายได้คณะ จ านวน  4,000 บาท   
กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุนการจัดการศึกษา ภาควิชาดนตรี หมวดเงินอุดหนุน โครงการสนับสนุนการ
ผลิตบัณฑิต โครงการพัฒนานิสิตด้านวิชาการและทักษะการเรียนรู้ โครงการแนะแนวอาชีพและศึกษาต่อ (NU-มน-08-147) 
    9.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 

   1. ค่าอาหารว่าง   อาหารกลางวันและเครื่องดื่ม                     4,000           บาท 



    รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น                    4,000          บาท 
10.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 

ล าดั
บ 

รายการ กิจกรรม 

10.1. วัน เวลา ในการจัดกิจกรรม เดือนเมษายน  2562 
10.2 สถานท่ีจัดกิจกรรม มหาวิทยาลยันเรศวร 

 

11. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPI) 

ประเภท 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ (KPI) 

กิจกรรมที่ 1  กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมที่ 4 
 ปริมาณ - มีผู้เข้าร่วมโครงการไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 ของเป้าหมาย    
 คุณภาพ - ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจไม่ต่ ากว่า ร้อยละ 85 

- นิสิตไดร้ับการช้ีแนะแนวทางเกีย่วกับการการประกอบอาชีพ
และศึกษาต่อ ร้อยละ 80 

   

 

12. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
  ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.................         สมศ.   ตัวช้ีวัดที่.................         
  สกอ.    ตัวช้ีวัดที่  2/3         สงป.   ตัวช้ีวัดที่................. 

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
     1. นิสิตมีความพร้อมก่อนเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา  

2. เป็นนิสิตที่มลีักษณะอันพึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย  
3. นิสิตมีคณุภาพเป็นที่หน้าพอใจขององค์กร สถานประกอบการ หรือสถานศึกษา 
4. นิสิตได้น าความรู้ ประสบการณ ์รวมไปถึงปัญหาอุปสรรคมาน าเสนอรายงานผล 
5. เป็นแนวทางให้นิสิตรุ่นต่อไปไดพ้ิจารณาถึงประโยชน์สูงสุดในการเลือกสถานประกอบการ 
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โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ภาควิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์ 

 

1. รหัสโครงการ  NU-มน-08-148    ชื่อโครงการ (ระดับ 2)    โครงการบริการวิชาการ 
ชื่อโครงการ (ระดับ 3)    โครงการบริการวิชาการด้านดนตรี 

2.  ความสอดคล้องกับพันธกิจ 
     การผลติบัณฑติ     การวิจัย  
      การบริการวิชาการแก่สังคม (หลัก)    การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
     การบริหารจัดการหลักสตูร (ในกรณีโครงการดังกล่าวไม่สอดคล้องกับพันธกิจ 1-4)  
3.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ 

3.1 แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ 
 3.1.1 ความสอดคล้องกับเป้าหมายรวมของยุทธศาสตร์ชาติ 
   มีการพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ 
 

 3.1.2 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องโดยตรง (เลือกได้เพียง 1 ด้าน) 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพมนุษย์   
   เป้าหมาย......3.1.1.......ประเด็น......3.2.2.2.....ประเด็นการด าเนินการที่ส าคญั............. 
 3.1.3 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องในระดับรอง (เลือกได้มากกว่า 1 ด้าน) 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย ์  
   เป้าหมาย.....3.1.1.......ประเด็น...... 3.2.6.3.....ประเด็นการด าเนินการที่ส าคญั............. 

3.2 แผนระดับที่ 2  
 3.2.1 แผนการปฏิรูประดับประเทศ 11 ด้าน 
   9) แผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม เป้าหมายรวม............3............................................................................ 
    เรื่องและประเด็นการปฏริูป.............4..............เป้าหมายของประเด็นปฏิรูป................1................................... 
    ขั้นตอนการด าเนินงาน/กจิกรรม......................1.........................เปา้หมายกิจกรรม............1.4............................ 
 3.2.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
   เป้าหมายรวม..............1................... 
   ยุทธศาสตร์ที่........1.2.4.........เป้าหมาย......................แนวทางการพัฒนา.................... 
 3.2.3 แผนความมั่นคงแห่งชาติ 
   แผนระดับชาติว่าด้วยความมัน่คงแห่งชาติ.............. เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์.....................กลยุทธ์..................... 

3.3 แผนระดับที่ 3 (หากระบุได้)  
    ตามมติ ครม.วันท่ี 4 ธันวาคม 2560 .................................................................. 

    3.4 ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 
   นโยบายการลดความเหลื่อมล้ าของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 
   นโยบายการศึกษาและเรียนรู้ การท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 
 3.5 นโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) 
   นโยบายที่ 3 ส่งเสรมิการใหบ้ริการทางวิชาการแก่สังคมให้กว้างขวางและทั่วถึง  
     แผนกลยุทธ์ดา้นการบริการวิชาการ กลยุทธ์ที่.......2.....หลัก.........รอง........... 
    3.6 นโยบายการบริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร (พ.ศ.2561-2565) โดย ศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา เงารังษี 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างศักยภาพการให้บริการวิชาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน 
  กลยุทธ์ที่......3.1......แนวทางการขบัเคลื่อนที่...........3.1.2...........ตัวช้ีวดัที่.............. 



    3.7 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน  
    นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่3 กลยุทธ์ที ่2 มาตรการที่ 2 

3.8 อัตลักษณ์นสิิต 5 ก** (บังคับกรอก ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 กรณีที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์บัณฑิต) 
         มี 

ประเภทอัตลักษณ ์ ตัวชี้วัด 
 เก่งงาน  ความสามารถในการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพอย่างสร้างสรรค์ 

 มีความรับผิดชอบ กล้าหาญ เสียสละ อดทน ขยันหมั่นเพียร มุ่งมั่นสู่ความส าเร็จ 
 มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสารสนเทศได้เป็นอย่างดี 
 มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

 เก่งคน  มีมนุษยสัมพันธ์ทั้งการพูด และการวางตัว 
 มีจิตสาธารณะ 
 มีความสามารถท างานท่ีเป็นทีม 
 มีความเข้าใจตนเองและผู้อื่น 

 เก่งคิด  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
 ใฝ่เรียนรู้ 
 ทัศนคติเชิงบวก 
 ผลงานนวัตกรรม 

 เก่งครองชีวิต  มีพฤติกรรมที่ดีในการเรียน 
 มีพฤติกรรมที่ดีในการใช้ชีวิต (ปลอดอบายมุข) 

 เก่งพิชิตปัญหา  มีความสามารถในการแก้ปัญหาส่วนตัว 
 มีความสามารถในการแก้ปัญหาการงาน 

 

3.9 บริการวิชาการ  
         ไม่มี 
    3.10 การบูรณาการโครงการบริการวิชาการแก่สังคม เข้ากับการเรียนการสอนและการวิจัย 
         ม ี     
         จ านวนรายวิชา/หลักสตูรที่มีการบูรณาการ Western Instrumental Skills and Ensemble II, III, IV, V และ VI รายวิชา 
Basic Skill I และ II รวมถึงรายวชิา Theory of Western Music I และ II และรายวิชา Musical Arrangement 
4.  ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 4.1 ลักษณะการด าเนินงาน   โครงการ     การด าเนินงาน 

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

5.  ผู้รับผิดชอบ  
5.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ ภาควชิาดนตรี คณะมนุษยศาสตร ์
5.2 ผู้รับผิดชอบ    อาจารย์ว่าที่ร้อยตรีโสภณ  ลาวรรณ์  โทร. 2143 
  อาจารย์วรชาติ  กิจเรณู    โทร. 2125 
5.3 ผู้ประสานงาน  นางพิมพ์พร  สีสังข ์   โทร. 2125 
5.4 ผู้รายงานผล อาจารย์ว่าที่ร้อยตรโีสภณ  ลาวรรณ ์  โทร. 2143 

 6. หลักการและเหตุผล 
 สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ตะวันตก และสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ไทย  ภาควิชาดนตรี  ได้มีแนวทางในการเพิ่มศักยภาพความสามารถ
ทางด้านการแสดงดนตรีให้กับนิสิตในสาขาวิชา กล่าวคือ นิสิตสามารถแสดงดนตรีให้กับนักเรียนและบุคคลทั่วไปได้เห็นถึงศักยภาพและ



ความสามารถของนิสิต อีกท้ังยังส่งเสริมให้นิสิตมีจิตอาสาในการช่วยเหลือสังคมโดยการมอบเสียงเพลงและความรู้ทางด้านดนตรีไทยและ
ดนตรีตะวันตกให้กับสังคมผ่านโครงการบริการวิชาการ  
    โดยสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ตะวันตกและสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ไทย ภาควิชาดนตรี จะใช้ดนตรีเป็นสื่อกลางให้กับนักเรียนและ
บุคคลทั่วไปที่จะได้รับฟังดนตรีในหลากหลายรูปแบบ เช่น ดนตรีคลาสสิก ดนตรีป๊อบสมัยนิยม ดนตรีไทย รวมถึงการบรรเลงรวมวงใน
รูปแบบต่าง ๆ และทางสาขาวิชายังได้ท าการสอดแทรกกิจกรรม แนะแนวและให้ความรู้ทางด้านดนตรี ทั้งทางด้านทักษะการปฏิบัติและ
ทฤษฎี รวมถึงการให้ค าแนะน าในการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยแก่นักเรียนและบุคคลทั่วไปท่ีสนใจเข้าฟังอีกด้วย 
7. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้นิสิตได้แสดงความสามารถทางด้านดนตรีอย่างสร้างสรรค์ 
2. เพื่อเป็นการแนะแนวด้านดนตรีและการศึกษาต่อในระดับมหาวทิยาลัย 
3. เพื่อประชาสัมพันธ์ภาควิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

8.  เป้าหมายของโครงการ 
       8.1 เป้าหมายการด าเนินงาน 
เชิงผลผลิต(Output) 1. ภาควิชาฯ ได้ให้ค าแนะน าในการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยแก่นักเรียน 

2. นิสิตได้น าความรู้จากการศึกษาทางด้านดนตรมีาแสดงให้ผูส้นใจรบัชมอย่างสร้างสรรค์ 
เชิงผลลัพธ์(Outcome) 1. คณะฯ เป็นทีรู่้จักของนักเรียนและบุคคลทั่วไปท่ีสนใจ 

 

8.2. กลุ่มเป้าหมาย 
เป้าหมาย จ านวน หน่วยนับ 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 150 คน 
ผู้ชมที่เป็นบุคคลทั่วไป/นักเรียน 100 คน 
นิสิต 45 คน 
บุคลากรสายวิชาการ 5 คน    

 8.3 กิจกรรม/เนื้อหาท่ี/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนินการ (รายกิจกรรม) 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (บาท) 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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. จัดประชมุมอบหมายการด าเนนิงาน 

             

ขั้นด าเนินการ (D) 
1. ขออนุมตัิด าเนินโครงการ 
2. ด าเนนิโครงการ 

 
 

6,000 

 
 
 

 
 

6,000 
          

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. สรุปผลการด าเนินโครงการ และ
จัดท ารายงานส่งผลประเมนิตอ่คณะฯ 

             

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)  
1. น าผลการประเมนิมาพัฒนา แก้ไข
ปัญหา และน าไปปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานในครั้งตอ่ๆไป 

             

รวม  6,000 6,000    
 

9. งบประมาณด าเนินการ  
    9.1 แหล่งงบประมาณ 
     งบประมาณรายได้คณะ จ านวน  6,000 บาท   
กองทุนบริการวิชาการ แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม งานบริการวิชาการแก่ชุมชน ภาควิชาดนตรี หมวดเงินอุดหนุน โครงการบริการวิชาการ
แก่สังคม โครงการบริการวิชาการ โครงการบริการวิชาการด้านดนตรี (NU-มน-08-148) 

รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 



   1.  ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง    4,000 บาท 
   2.  ค่าเบี้ยเลี้ยงและเงินสมทบพนักงานขับรถ    500 บาท 
   3.  ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม  1,500 บาท 
                            รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น              6,000     บาท 
หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 

10. วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 
ล าดั
บ 

รายการ กิจกรรม 

10.1. วัน เวลา ในการจัดกิจกรรม วันท่ี 29 พฤศจิกายน 2561 
10.2 สถานท่ีจัดกิจกรรม โรงเรียนพิจติรพิทยาคม อ.เมือง จ.พิจิตร 

   

11. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPIs) 

ประเภท 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ (KPI) 

กิจกรรมที่ 1  กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมที่ 4 
 ปริมาณ - นิสิตเข้าร่วมโครงการร้อยละ 75 ข้ึนไปจากจ านวนเป้าหมาย

ที่ตั้งไว ้
   

 คุณภาพ - นิสิตได้แสดงความสามารถทางดา้นดนตรีอยา่งสร้างสรรค์ ไม่ 
ต่ ากว่าร้อยละ 75 
- นักเรียนและบุคคลทั่วไปเข้าใจและได้รับการแนะแนวดา้น
ดนตรีและการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยอยู่ในระดับดี 
(3.51) 
- นักเรียนและบุคคลทั่วไปรู้จักภาควิชาดนตรี คณะ
มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 75 
- ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในระดับดี (3.51) 

   

 เวลา - โครงการด าเนินการเสร็จสิ้นภายในกรอบเวลาที่ก าหนด    
 ต้นทุน - 6,000 บาท    

 

12. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
  ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.................         สมศ.   ตัวช้ีวัดที่.................         
  สกอ.    ตัวช้ีวัดที่  5.2         สงป.   ตัวช้ีวัดที่................. 

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. นิสิตได้แสดงความสามารถทางด้านดนตรีอย่างสร้างสรรค์ 
2. ได้แนะแนวและให้ความรู้ด้านดนตรีแกนักเรยีนและบุคคลทั่วไป 
3. ได้ประชาสัมพันธ์ภาควิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลยันเรศวร 

14. แผนการน าไปใช้ประโยชน์  
1. นิสิตได้น าความรู้จากการเรียนทางด้านดนตรี ไปใช้ในการแสดงในท่ีสาธารณชน   
2. บูรณาการงานบริการทางวิชาการกับกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

 

  



โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ภาควิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์ 

 

1. รหัสโครงการ  NU-มน-08-149    ชื่อโครงการ (ระดับ 2)    โครงการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ชื่อโครงการ (ระดับ 3)    โครงการไหว้ครูและครอบครูดนตรีไทย ครั้งท่ี 19 

2.  ความสอดคล้องกับพันธกิจ 
     การผลติบัณฑติ     การวิจัย  
     การบริการวิชาการแก่สังคม (หลัก)     การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม (หลัก)   
     การบริหารจัดการหลักสตูร (ในกรณีโครงการดังกล่าวไม่สอดคล้องกับพันธกิจ 1-4)  
3.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ 

3.1 แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ 
 3.1.1 ความสอดคล้องกับเป้าหมายรวมของยุทธศาสตร์ชาติ 
   ประเทศชาติมีความมั่นคง ประชาชนมีความสุข 
   มีการยกระดับศักยภาพในหลากหลายมิตเิพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง 
   มีการพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ 
   มีการสรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
   มีการสรา้งการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   มีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม 
 3.1.2 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องโดยตรง (เลือกได้เพียง 1 ด้าน) 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพมนุษย์   
   เป้าหมาย.......3.1.....ประเด็น......3.2.2.....ประเด็นการด าเนินการที่ส าคัญ............. 
 3.1.3 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องในระดับรอง (เลือกได้มากกว่า 1 ด้าน) 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนษุย์   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
 

3.2 แผนระดับที่ 2  
 3.2.1 แผนการปฏิรูประดับประเทศ 11 ด้าน 
   5) แผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ เปา้หมายรวม.................................................................................. 
    เรื่องและประเด็นการปฏริูป..อุตสาหกรรมการศึกษา..เป้าหมายหรอืผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธ์ิ....1/2..... 
    ขั้นตอนการด าเนินงาน.....................1..............เป้าหมาย................1.1.1.................ขัน้ตอน.................................. 
 3.2.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 



   เป้าหมายรวม..............1................... 
   ยุทธศาสตร์ที่.......1..........เป้าหมาย..........1.1.2............แนวทางการพัฒนา........1.2.2........... 
  

 3.2.3 แผนความมั่นคงแห่งชาติ 
   แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ.............. เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์.....................กลยทุธ์..................... 

3.3 แผนระดับที่ 3 (หากระบุได้)  
    ตามมติ ครม.วันท่ี 4 ธันวาคม 2560 .................................................................. 

    3.4 ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 
   นโยบายการศึกษาและเรียนรู้ การท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 
 3.5 นโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) 
   นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ  
   แผนกลยุทธ์ดา้นการผลติบัณฑติ  กลยุทธ์ที่......3..... (หลัก) 
       3.6 นโยบายการบริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร (พ.ศ.2561-2565) โดย ศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา เงารังษี 

   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบณัฑิตใหม้ีคุณภาพ และสอดคล้องกับความต้องการของประเทศเพื่อสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขัน กลยุทธ์ที่......1.4......แนวทางการขบัเคลื่อนที่.........1.4.1.............ตัวช้ีวดัที่.............. 
3.7 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน  
 นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่......4.......กลยุทธ์ท่ี.......1....... มาตรการที.่......1......... 
3.8 อัตลักษณ์นสิิต 5 ก** (บังคับกรอก ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 กรณีที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์บัณฑิต)  

         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 

 

 

3.9 คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ      
ด้าน ตัวชี้วัด 

 ด้านคุณธรรม จริยธรรม  มีความซื่อสตัย์สจุริต 
 มีระเบยีบวินัย 
 ตรงต่อเวลา 
 มีความเสียสละและเห็นต่อประโยชน์ส่วนรวม 
 มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
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ด้าน ตัวชี้วัด 
 เคารพกฎเกณฑ์ ระเบียบขององค์กร/หน่วยงาน 
 มีความอดทนต่อสภาวะแวดลอ้ม 
 มีความขยันหมั่นเพียรในการเรียน 

 ด้านความรู ้  มีความรู้ในหลักวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงกับหน้าที่การงาน 
 มีความเข้าใจขั้นตอนและวิธีการในการปฏิบตัิงานในหน้าท่ี 
 มีความรู้ในระดับท่ีสามารถปฏิบัติงานให้บรรลุเปา้หมายอย่างมปีระสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผล 
 มีความสามารถน าความรูม้าประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานอย่างสร้างสรรค ์
 เป็นผู้แสวงหาความรูเ้พิ่มเตมิอย่างต่อเนื่อง 
 มีความเช่ียวชาญในสาขาวิชาชีพ 

 ด้านทักษะทางปัญญา  มีความสามารถในการรวบรวมข้อมูล แนวคิด และประเมินข้อมลูต่างๆ ได้ 
 มีความสามารถในการวเิคราะห์และแกไ้ขปัญหาในการปฏิบตัิงาน 
 กล้าแสดงความคิดเห็นอย่างเหมาะสม 
 มีความคิดริเริม่สร้างสรรคส์ิ่งใหม่ๆ  
 มีการวางแผนและสามารถปฏบิัติงานไดส้ าเร็จตามก าหนดเวลา 
 มีความสามารถน าเสนอข้อมลูและแนวคิดเพื่อใช้ในการตัดสินใจ 
 มีความมุ่งมั่นท างานให้ประสบความส าเร็จตามเปา้หมาย 
 มีความสามารถในการแก้ปญัหาส่วนตัว 
 มีทัศนคติเชิงบวกต่องานท่ีท า 

 ด้านทักษะความสมัพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

 มีความสามารถปรับตัวให้เข้ากับเพื่อนร่วมงาน 
 มีความสามารถในการติดต่อสือ่สารระหว่างบุคคล 
 มีความสามารถในการท างานเป็นทีม 
 มีความรับผิดชอบในงานท่ีได้รบัมอบหมาย 
 มีความสามารถในการแสดงภาวะความเป็นผู้น าในการท างาน 
 ยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ื่น 
 มีความสามารถในการประเมนิการท างานและปรับปรุงงานของตนเอง 
 มีความเข้าใจตนเองและผู้อื่น 

 ด้านทักษะการวิเคราะหเ์ชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 มีทักษะในการวิเคราะห์และจดัการข้อมลูเชิงตัวเลข 
 มีความสามารถในการสื่อสารการใช้ภาษาไทย 
 มีความสามารถในการสื่อสารการใช้ภาษาอังกฤษ 
 มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศในการปฏิบัติงาน 

 

3.10 การบูรณาการพันธกิจกับการเรียนการสอน  
           ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม จ านวนรายวิชา/หลักสูตรที่มีการบูรณาการ 1 วิชา ชื่อวิชาประวัติดนตรีไทย 
     3.11 การบริการวิชาการ 
              ไม่ม ี
4.  ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 4.1 ลักษณะการด าเนินงาน   โครงการ     การด าเนินงาน 

4.2 ภายใต้แผนงาน.................................................................................................................................. 
4.3 ลักษณะโครงการ     โครงการที่ใช้งบประมาณ   โครงการทีไ่ม่ใช้งบประมาณ 
4.4 วิธกีารด าเนินงาน    ด าเนินการเอง    จัดจ้าง 
4.5 รหัส GFMIS ของโครงการ(ถ้ามี).......................................................................................................      
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5.  ผู้รับผิดชอบ  
5.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ  ภาควชิาดนตรี คณะมนุษยศาสตร ์
5.2 ผู้รับผิดชอบ    ดร.ณัฏฐนิช  นักป่ี   โทร 089-9193642 
5.3 ผู้ประสานงาน  นางพิมพ์พร  สีสังข ์   โทร. 2125 
5.4 ผู้รายงานผล ดร.ณัฏฐนิช  นักป่ี   โทร 089-9193642 

 6. หลักการและเหตุผล 
 ศิลปวัฒนธรรมไทย ถือเป็นสิ่งแสดงออกซึ่งภูมิปัญญาและเกียรติยศของชาติไทยได้เป็นอย่างดี  จากการสร้างสรรค์ และสั่งสมมรดก
ทางภูมิปัญญานี้มาเป็นระยะเวลาอันยาวนาน จึงก่อให้เกิดศิลปวัฒนธรรมไทยมีความหลากหลายมากขึ้น จะเห็นได้ว่าความรุ่งเรืองทั้ง
ทางด้านสถาปัตยกรรม จิตรกรรม นาฏศิลป์ และดนตรี  บ่งบอกถึงสุนทรียภาพทางด้านศิลปะที่ไม่มีชนชาติใดเสมอเหมือน ดนตรีไทยเป็น
ศิลปวัฒนธรรมไทยที่มีความเจริญสืบทอดมาตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบัน และมีวิวัฒนาการที่พัฒนามาอย่างต่อเนื่อง และขึ้นสู่ความเป็น
ศิลปะช้ันสูง นับตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน ด้วยความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของดนตรีไทยดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น
นั้น กล่าวได้ว่าเป็นจุดหนึ่งที่ช่วยในการส่งเสริมดนตรีไทย นั้นเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยมาช้านาน บ่งบอกถึงความเจริญรุ่งเรืองของชาติ
บ้านเมือง และการเป็นอยู่แบบวิถีไทย 

ด้วยเหตุที่สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ไทย คณะมนุษยศาสตร์ ได้เปิดท าการเรียนการสอนในศาสตร์ทางด้านดนตรีไทยขึ้น ทั้ง
มหาวิทยาลัยนเรศวรก็ได้มีการจัดตั้งชมรมดนตรีไทยขึ้น ซึ่งเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงการส่งเสริม สนับสนุนให้นิสิตภายในมหาวิทยาลัยได้
อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  ดังนั้นพิธีไหว้ครูและครอบครูจึงเป็นพิธีที่มีความส าคัญต่อศิลปินทางด้านดนตรี
ไทยเป็นอย่างยิ่ง นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างขวัญและก าลังใจให้กับผู้เรียนอีกด้วย 
 ทางสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ไทย จึงใคร่ขอจัดท าโครงการไหว้ครูและครอบครูดนตรีไทย ครั้งที่ ๑๗ ขึ้น เพื่อเป็นการแสดงความ
เคารพต่อบรมครูทางด้านดนตรีไทย และเผยแพร่ผลงานด้านดนตรีไทยของนิสิตและผู้ที่สนใจ อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้นิสิตและผู้ที่สนใจได้
แสดงความกตัญญูกตเวที แสดงความสามารถ แลกเปลี่ยนความรู้ เปิดโลกทัศน์ทางด้านดนตรีไทย และเปิดโอกาสให้นิสิตหรือผู้ที่สนใจ
รับชมและรับฟังการแสดงดนตรีไทยในลักษณะต่างๆ ทั้งยังเป็นการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของชาติในสาขาดนตรีไทยให้คงอยู่ต่อไป
7. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อเป็นการจัดพิธีไหว้ครูทางดา้นดนตรไีทย และเป็นการแสดงความเคารพต่อบรมครูทางด้านดนตรีไทย  
2. เพื่อให้นิสิตที่เรียนสาขาดรุิยางคศาสตร์ไทย และนสิิตที่เรียนดนตรีไทยในชมรมของคณะต่างๆได้เขา้ร่วมและแสดงออกถึงความรู้

ความสามารถทางดนตรีไทย 
3. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาและบคุคลภายนอกที่สนใจ ได้ท ากจิกรรมทางด้านดนตรีไทยร่วมกัน 
4. เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมทางด้านดนตรไีทยใหอ้ยู่สืบไป 

8.  เป้าหมายของโครงการ 
    8.1. เป้าหมายการด าเนินงาน 

เชิงผลผลิต(Output) 1. นิสิตได้ร่วมโครงการไหว้ครูมหาวิทยาลัยนเรศวร   
เชิงผลลัพธ์(Outcome) 1. เป็นการสืบสานประเพณีการไหว้ครูให้ด ารงสืบไป 

 

     8.2 กลุ่มเป้าหมาย (รายกิจกรรม) 
เป้าหมาย จ านวน หน่วยนับ 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 100 คน 
บุคลากรสายวิชาการ 10 คน 
นิสิต 30 คน 
ผู้ที่สนใจ/บคุลากรภายนอก/ผูร้ับบริการ 50 คน 
ศิษย์เก่า 10 คน 

 

     8.3. กิจกรรม/เนื้อหาท่ี/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนนิการ (รายกิจกรรม) 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (บาท) 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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)              



กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (บาท) 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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. วางแผนการด าเนินงาน 
2. จัดประชุมมอบหมายการ
ด าเนินงาน 
ขั้นด าเนินการ (D) 
1. ขออนุมัติด าเนินโครงการ 
2. ด าเนินโครงการ 

 
 

10,000 
        

 
 

10,000 
   

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. สรุปผลการด าเนินโครงการ 
และจัดท ารายงานส่งผลประเมิน
ต่อคณะฯ 

             

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน 
(A)  
1. น าผลการประเมินมาพัฒนา 
แก้ไขปัญหา และน าไปปรับใช้ใน
การปฏิบัติงานในครั้งต่อๆไป 

             

รวม  10,000 - - 10,000 - 
 

9. งบประมาณด าเนินการ 
    9.1  แหล่งงบประมาณ 
     งบประมาณรายได้คณะ จ านวน  10,000 บาท   
กองทุนท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม แผนงานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม งานท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ภาควิชาดนตรี หมวด
เงินอุดหนุน โครงการสนับสนุนด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม โครงการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม โครงการไหว้ครูและครอบครูดนตรีไทย 
(NU-มน-08-149) 
    9.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 

1.   ค่าอาหารส าหรับผู้เข้าร่วมโครงการ   2,000   บาท 
2.   ค่าประกอบพิธีทางศาสนาพุทธ   3,000   บาท 
3.   ค่าประกอบพิธีทางศาสนาพราหมณ์   3,000  บาท 
3.   ค่าตอบแทนวงปี่พาทย์บรรเลงประกอบพิธี  2,000   บาท     

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น              10,000      บาท 
หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 

10. วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 
ล าดับ รายการ กิจกรรมคร้ังที่ 1 
10.1. วัน เวลา ในการจัดกิจกรรม วันท่ี 19-20 มิถุนายน 2562 เวลา 6.00 – 18.00 น. 
10.2 สถานท่ีจัดกิจกรรม ห้อง IT 717 อาคารกองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

     

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

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมที่ 4 
 ปริมาณ - ผู้เข้าร่วมโครงการเกินกว่าร้อยละ 70    
 คุณภาพ - ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจเกินกว่าร้อยละ 

3.50 
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12. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
  ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.................         สมศ.   ตัวช้ีวัดที่.................         
  สกอ.    ตัวช้ีวัดที่  5.2         สงป.   ตัวช้ีวัดที่................. 

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. สามารถจดัพิธีไหว้ครูทางด้านดนตรีไทยอันเป็นการแสดงความเคารพต่อบรมครูทางด้านดนตรไีทยซึ่งเป็นศิลปศาสตร์ชั้นสูงแขนง

หนึ่งของชาติไทย 
2. นิสิตที่เรียนสาขาดรุิยางคศาสตร์ไทยและนิสติในชมรมดนตรีไทยได้มีเวทีให้แสดงออกถึงความรู้ความสามารถทางด้านดนตรไีทย 
3. นักเรียน นักศึกษา ครู-อาจารย ์ตลอดจนบุคคลภายนอกที่สนใจได้เข้าร่วมพิธีไหว้ครูและมีเวทีให้แสดงออกถึงความสามารถ

ทางด้านดนตรไีทยร่วมกัน อีกทั้งยังเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ทางดา้นดนตรไีทย 
4. เป็นการเปิดโลกทัศน์และให้ความรู้ทางด้านดนตรไีทยให้กับนักเรยีน นิสิตและบุคคลภายนอกที่มีความสนใจอีกทั้งไดส้ร้างเครือข่าย

ทางด้านดนตรไีทยในเขตจังหวัดพษิณุโลก 
5. สามารถอนุรักษ์และสืบสานพิธไีหว้ครดูนตรไีทยตลอดจนการบรรเลงดนตรีไทยอันเป็นสมบัติของชาติไทยให้คงอยู่สืบไป 
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โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ตะวันตก ภาควิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์ 

 
1. รหัสโครงการ  NU-มน-08-150   ชื่อโครงการ (ระดับ 2)  โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ชื่อโครงการ (ระดับ 3)  โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
2.  ความสอดคล้องกับพันธกิจ 
     การผลติบัณฑติ (รอง)        การวิจัย 
     การบริการวิชาการแก่สังคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
      การบริหารจัดการ(ในกรณีโครงการดังกลา่วไมส่อดคล้องกับพันธกิจ 1-4) (หลัก) 
3.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ 

3.1 แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ 
 3.1.1 ความสอดคล้องกับเป้าหมายรวมของยุทธศาสตร์ชาติ 
   ประเทศชาติมีความมั่นคง ประชาชนมีความสุข 
   มีการยกระดับศักยภาพในหลากหลายมิตเิพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง 
   มีการพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ 
   มีการสรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
   มีการสรา้งการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   มีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม 
 

 3.1.2 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องโดยตรง (เลือกได้เพียง 1 ด้าน) 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพมนุษย์   
   เป้าหมาย.......3.1.2......ประเด็น......3.2.....ประเด็นการด าเนินการที่ส าคัญ......3.2.2.3....... 
 

 3.1.3 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องในระดับรอง (เลือกได้มากกว่า 1 ด้าน) 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนษุย์   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 

3.2 แผนระดับที่ 2  
 3.2.1 แผนการปฏิรูประดับประเทศ 11 ด้าน 
   2) แผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน เป้าหมายรวม.................................................... 
    ประเด็นการปฏริูป..............3...........เป้าหมายประเด็นการปฏิรูป............3.................กลยุทธ์..........4............... 
    แผนงานท่ี..............1............เป้าหมายแผนงาน...........1..........กิจกรรม.........2.......เป้าหมายกิจกรรม.....1........ 
 3.2.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
   เป้าหมายรวม............6..................... 



   ยุทธศาสตร์ที่.........6........เป้าหมาย..........6.1.2............แนวทางการพัฒนา.........6.2.1.4........... 
 3.2.3 แผนความมั่นคงแห่งชาติ 
   แผนระดับชาติว่าด้วยความมัน่คงแห่งชาติ........4...... เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์..........4.1.........กลยุทธ์........4.2.2............. 

 

3.3 แผนระดับที่ 3 (หากระบุได้)  
    ตามมติ ครม.วันท่ี 4 ธันวาคม 2560 .................................................................. 

    3.4 ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 
   นโยบายการศึกษาและเรียนรู้ การท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 
    3.5 นโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) 
    นโยบายที่ 5 ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและปรับปรุงระบบการบริหารจดัการมหาวิทยาลัย ให้มีประสิทธิภาพ 
     แผนกลยุทธ์ดา้นบริหารจัดการ กลยุทธ์ที่......2......(หลัก) 
    3.6 นโยบายการบริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร (พ.ศ.2561-2565) โดย ศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา เงารังษี 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบรหิารจดัการเชิงบูรณาการเพื่อความเข้มแข็งและยั่งยืน 
  กลยุทธ์ที่......5.1......แนวทางการขบัเคลื่อน..........5.1.1............ตัวช้ีวดัที่............. 

    3.7 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน (ถ้าม)ี 
 นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 6 กลยุทธ์ที ่1 มาตรการที ่2 

    3.8 อัตลักษณ์นิสิต 5 ก** (บังคับกรอก ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 กรณีที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์บัณฑิต) 
         ไม่มี 
    3.9 คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ  
         ไม่มี            
    3.10 บริการวิชาการ (กรณีโครงการที่ด าเนินงานตามพันธกจิที่ 3 ด้านบริการวิชาการ) ** 
         ไม่มี 
4.  ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 4.1 ลักษณะการด าเนินงาน   โครงการ     การด าเนินงาน 

4.2 ภายใต้แผนงาน............................................................................................................................................. 
4.3 ลักษณะโครงการ     โครงการที่ใช้งบประมาณ   โครงการทีไ่ม่ใช้งบประมาณ 
4.4 วิธีการด าเนินงาน   ด าเนนิการเอง     จัดจ้าง 
4.5 รหัส GFMIS ของโครงการ(ถ้ามี) – ไมม่ี - 

5.  ผู้รับผิดชอบ  
 5.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ   หลักสตูรดรุิยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล  
    ภาควิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร ์   

5.2 ผู้รับผิดชอบ     อาจารย์ธีรวัฒน์  วีระวิทยานันต ์ โทร   
5.3 ผู้ประสานงาน   นางสาววิไลพร  ชอบคุณ  โทร  2006 
5.4 ผู้รายงานผล  อาจารย์ธีรวัฒน์  วีระวิทยานันต ์ โทร   

 6. หลักการและเหตุผล 
การประกันคุณภาพการศึกษาตามเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 หมายถึง 

การพัฒนาคุณภาพของการบริหารจัดการและด าเนินกิจกรรมตามภารกิจของสถานศึกษาทุกระดับ เพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอย่าง
ต่อเนื่องและสร้างความมั่นใจให้ผู้รับบริการทางการศึกษา สถานศึกษาทุกแห่งจะต้องจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา โดยถือ
เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง มีการจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมิน
คุณภาพภายในเสนอต่อสภาสถาบัน หน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาและเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อน าไปสู่
การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษาได้มีการปรับปรุงมาอย่างต่อเนื่อง 
ตามระบบการพัฒนาของสถาบันการศึกษา ตามความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี สภาพสังคม เศรษฐกิจ ความรู้ และทักษะในอนาคตที่
ตลาดแรงงานต้องการ และพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน 
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และในปี พ.ศ.2557 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ปรับเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยแบ่ง 3 ระดับ 
ได้แก่ ระดับหลักสูตร ระดับคณะ/วิทยาลัย และระดับสถาบัน และในการประเมินระดับสถาบันมี รวมถึงการจัดท ารายงานการประเมิน
ตนเอง เพื่อให้คณะกรรมการตรวจประเมินสามารถประเมินฯ ผ่านระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
(CHE QA Online) ได้อย่างมีประสิทธิภาพและอยู่ในมาตรฐานเดียวกัน”   

คณะมนุษยศาสตร์ ตระหนักถึงความส าคัญและความจ าเป็นในการประกันคุณภาพการศึกษา จึงได้จัดให้มีโครงการประเมินคุณภาพ
การศึกษาระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2561 เพื่อเป็นการตรวจสอบและประเมินการด าเนินงานของหลักสูตรที่คณะฯ เปิดการเรียนการ
สอน ในรอบปีการศึกษา 2561 ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557 
7. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อตรวจสอบและประเมินการด าเนินงานของหลักสตูรทั้งระดับปริญญาตรี ในปีการศึกษา 2561 ตามเกณฑ์การประกันคณุภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา ระดบัอุดมศึกษา พ.ศ.2557  
8.  เป้าหมายของโครงการ 
     8.1 เป้าหมายการด าเนินงาน 

เชิงผลผลิต(Output) 1. ภาควิชาฯ มีรายงานผลการบรกิารจัดการของภาควิชาฯ ตามเกณฑ์การประกันคณุภาพการศึกษา 
เชิงผลลัพธ์(Outcome) 1. ภาควิชาฯ มีผลประเมินผ่านตามเกณฑ์การประกันคณุภาพการศกึษาดีขึ้นกว่าปีท่ีผ่านมา 

 

     8.2. กลุม่เป้าหมาย 
เป้าหมาย จ านวน หน่วยนับ 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 12 คน 
บุคลากรสายวิชาการ 5 คน 
นิสิต 4 คน 
คณะกรรมการประเมิน 3 คน 

8.3 กิจกรรม/เนื้อหาท่ี/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนินการ (รายกิจกรรม) 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (บาท) 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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. จัดประชมุมอบหมายการด าเนนิงาน 

                          

ขั้นด าเนินการ (D) 
1. ขออนุมตัิด าเนินโครงการ 
2. ด าเนนิโครงการ 

 
 

7,500 

 
 
 

       
 
 
 

 
 

7,500 
  

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. สรุปผลการด าเนินโครงการ และ
จัดท ารายงานส่งผลประเมนิตอ่คณะฯ 

             

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)  
1. น าผลการประเมนิมาพัฒนา แก้ไข
ปัญหา และน าไปปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานในครั้งตอ่ๆไป 

             

รวม 7,500    7,500 
  

9. งบประมาณด าเนินการ  
    9.1 แหล่งงบประมาณ 
       งบประมาณรายได้คณะ จ านวน 7,500 บาท  
กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานจัดการศึกษาสาขามนุษยศาสตร์ หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา       
ดุริยางคศาสตร์ตะวันตก ภาควิชาดนตรี หมวดเงินอุดหนุน  โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โครงการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร (NU-มน-08-150) 
       9.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 



1. ค่าตอบแทนผู้ประเมิน                5,000 บาท 
2. ค่าอาหารกลางวัน                   1,700 บาท 
3. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม        800 บาท 

รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น           7,500    บาท 
หมายเหตุ  ทุกรายการถัวเฉลีย่ 

10. วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 
ล าดั
บ 

รายการ กิจกรรม 

10.1. วัน เวลา ในการจัดกิจกรรม เดือนมิถุนายน-กรกฎาคม  2562 
10.2 สถานท่ีจัดกิจกรรม คณะมนุษยศาสตร์ 

 

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

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมที่ 4 
 คุณภาพ - หลักสูตรมีผลประเมินผ่านในองค์ประกอบท่ี 1 

และผลประเมิน เฉลี่ยทุกองค์ประกอบ 3.01 ข้ึนไป 
   

 

12. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 สกอ.    ตัวช้ีวัดที ่5.1   สงป.   ตัวช้ีวัดที่.................  EdPEx หมวดที่........ 
 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.................  สมศ.   ตัวช้ีวัดที่................  

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. หลักสูตรมีรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2561 ที่มีความสมบูรณ์และถูกต้อง     
2. หลักสูตรสามารถน าผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาการท างานให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
3. มีผลประเมินเผยแพร่สู่สาธารณชน 

  

หน้าที่ 577 



โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ตะวันตก ภาควิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์ 

1. รหัสโครงการ   NU-มน-08-151 ชื่อโครงการ (ระดับ 2)     โครงการส่งเสริมด้านวิชาการและทักษะชีวิต 
ชื่อโครงการ (ระดับ 3)     โครงการประมวลความรู้ความสามารถ (ป.ตรี/ป.โท/ป.เอก) 

2.  ความสอดคล้องกับพันธกิจ 
     การผลิตบัณฑติ (หลัก)      การวิจัย  
      การบริการวิชาการแก่สังคม  การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
     การบริหารจัดการ(ในกรณีโครงการดังกลา่วไมส่อดคล้องกับพันธกิจ 1-4)  
3.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ 

3.1 แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ 
 3.1.1 ความสอดคล้องกับเป้าหมายรวมของยุทธศาสตร์ชาติ 
   ประเทศชาติมีความมั่นคง ประชาชนมีความสุข 
   มีการยกระดับศักยภาพในหลากหลายมิตเิพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง 
   มีการพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ 
   มีการสรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
   มีการสรา้งการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   มีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม 
 3.1.2 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องโดยตรง (เลือกได้เพียง 1 ด้าน) 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพมนุษย์   
   เป้าหมาย........3.1.1.....ประเด็น......3..2.4.....ประเด็นการด าเนินการที่ส าคัญ............. 
 3.1.3 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องในระดับรอง (เลือกได้มากกว่า 1 ด้าน) 
   ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนษุย์   
   เป้าหมาย.......3.1.1......ประเด็น......3.2.3.3.....ประเด็นการด าเนินการที่ส าคญั............. 

3.2 แผนระดับที่ 2  
 3.2.1 แผนการปฏิรูประดับประเทศ 11 ด้าน 
   5) แผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ เปา้หมายรวม.................................................................................. 
    เรื่องและประเด็นการปฏริูป..อุตสาหกรรมทางการศึกษา..เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์...1... 
    ขั้นตอนการด าเนินงาน...............2................เป้าหมาย.................1................ขั้นตอน..........1.2.2.3........................ 
 3.2.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
   เป้าหมายรวม.............1.................... 
   ยุทธศาสตร์ที่.........1........เป้าหมาย..........1.1.3............แนวทางการพัฒนา........1.2.2............ 
 3.2.3 แผนความมั่นคงแห่งชาติ 
   แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ.............. เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์.....................กลยทุธ์..................... 

3.3 แผนระดับที่ 3 (หากระบุได้)  
    ตามมติ ครม.วันท่ี 4 ธันวาคม 2560 .................................................................. 

    3.4 ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 
   นโยบายการศึกษาและเรียนรู้ การท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 
 3.5 นโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) 
   นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ  
   แผนกลยุทธ์ดา้นการผลติบัณฑติ  กลยุทธ์ที่......2..... (หลัก) 



    3.6 ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564)  
   นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ  
   แผนกลยุทธ์ดา้นการผลติบัณฑติ  กลยุทธ์ที่...1.2....... 
    3.7 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน  
   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่......1.......กลยุทธ์ที่........3/4...... มาตรการที่......1..........  
    3.8 อัตลักษณ์นิสิต 5 ก** (บังคับกรอก ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 กรณีที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์บัณฑิต) 
         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 ์
 ใฝ่เรยีนรู ้
 ทัศนคติเชิงบวก 
 ผลงานนวัตกรรม 

 เก่งครองชีวิต  มีพฤติกรรมที่ดีในการเรียน 
 มีพฤติกรรมทีด่ีในการใช้ชีวิต (ปลอดอบายมุข) 

 เก่งพิชิตปัญหา  มีความสามารถในการแก้ปญัหาส่วนตัว 
 มีความสามารถในการแก้ปัญหาการงาน 

 

 3.9 คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ  
              มี              

ด้าน ตัวชี้วัด 
 ด้านคุณธรรม จริยธรรม  มีความซื่อสตัย์สจุริต 

 มีระเบียบวินัย 
 ตรงต่อเวลา 
 มีความเสยีสละและเห็นต่อประโยชน์ส่วนรวม 
 มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
 เคารพกฎเกณฑ์ ระเบียบขององค์กร/หน่วยงาน 
 มีความอดทนต่อสภาวะแวดลอ้ม 
 มีความขยันหมั่นเพียรในการเรียน 

 ด้านความรู้  มีความรู้ในหลักวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงกับหน้าที่การงาน 
 มีความเข้าใจขั้นตอนและวิธีการในการปฏิบตัิงานในหน้าท่ี 
 มีความรู้ในระดับท่ีสามารถปฏิบัติงานให้บรรลุเปา้หมายอย่างมปีระสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
 มีความสามารถน าความรู้มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานอย่างสร้างสรรค์ 
 เป็นผู้แสวงหาความรู้เพิม่เตมิอย่างต่อเนื่อง 
 มีความเช่ียวชาญในสาขาวิชาชีพ 

 ด้านทักษะทางปัญญา  มีความสามารถในการรวบรวมข้อมูล แนวคิด และประเมินข้อมลูต่างๆ ได้ 
 มีความสามารถในการวเิคราะห์และแกไ้ขปัญหาในการปฏิบตัิงาน 
 กล้าแสดงความคิดเห็นอย่างเหมาะสม 



ด้าน ตัวชี้วัด 
 มีความคิดริเริม่สร้างสรรคส์ิ่งใหม่ๆ  
 มีการวางแผนและสามารถปฏบิัติงานไดส้ าเร็จตามก าหนดเวลา 
 มีความสามารถน าเสนอข้อมูลและแนวคิดเพื่อใช้ในการตัดสินใจ 
 มีความมุ่งมั่นท างานให้ประสบความส าเร็จตามเปา้หมาย 
 มีความสามารถในการแก้ปญัหาส่วนตัว 
 มีทัศนคติเชิงบวกต่องานท่ีท า 

 ด้านทักษะความสัมพันธ์
ร ะ ห ว่ า ง บุ ค ค ล แ ล ะ ค ว า ม
รับผิดชอบ 

 มีความสามารถปรับตัวให้เข้ากับเพื่อนร่วมงาน 
 มีความสามารถในการติดต่อสือ่สารระหว่างบุคคล 
 มีความสามารถในการท างานเป็นทีม 
 มีความรับผิดชอบในงานท่ีได้รบัมอบหมาย 
 มีความสามารถในการแสดงภาวะความเป็นผู้น าในการท างาน 
 ยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ื่น 
 มีความสามารถในการประเมนิการท างานและปรับปรุงงานของตนเอง 
 มีความเข้าใจตนเองและผู้อื่น 

 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 มีทักษะในการวิเคราะห์และจดัการข้อมลูเชิงตัวเลข 
 มีความสามารถในการสื่อสารการใช้ภาษาไทย 
 มีความสามารถในการสื่อสารการใช้ภาษาอังกฤษ 
 มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศในการปฏิบัติงาน 

 

    3.10 บริการวิชาการ  
         ไม่ม ี
4.  ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 4.1 ลักษณะการด าเนินงาน   โครงการ     การด าเนินงาน 

4.2 ภายใต้แผนงาน............................................................................................................................................. 
4.3 ลักษณะโครงการ     โครงการที่ใช้งบประมาณ   โครงการทีไ่ม่ใช้งบประมาณ 
4.4 วิธีการด าเนินงาน    ด าเนนิการเอง     จัดจ้าง 
4.5 รหัส GFMIS ของโครงการ(ถ้ามี) – ไมม่ี - 

5.  ผู้รับผิดชอบ  
5.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ   หลักสตูรดรุิยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล  
   ภาควิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร ์
5.2 ผู้รับผิดชอบ     อาจารย์ภมูินทร์  ภูมริัตน์    โทร 2135 
5.3 ผู้ประสานงาน   นางพิมพ์พร  สีสังข ์  โทร 2125 
5.4 ผู้รายงานผล  อาจารย์ภมูินทร์  ภูมริัตน์    โทร 2135 

 6. หลักการและเหตุผล 
    การศึกษาด้านดนตรีเป็นการสะสมองค์ความรู้ที่นิสิตได้รับการถ่ายทอดจากอาจารย์แต่ละท่าน และเป็นการสะสมประสบการณ์ที่นิสิต
ต้องเป็นผู้เก็บเกี่ยวด้วยตนเอง ท้ังจากการฝึกซ้อม การแสดง ตลอดจนการคิดวิเคราะห์ในเชิงวิชาการ 
    ดังนั้น สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ตะวันตก จึงได้จัดท า “โครงการประมวลความรู้ความสามารถ (ป.ตรี/ป.โท/ป.เอก)” ขึ้น เพื่อเป็นการ
สอบประมวลผลความรู้ด้านวิชาการดนตรีตะวันตก ซึ่งเป็นการทบทวนความพร้อมให้กับนิสิตช้ันปีที่ 4 ของสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ตะวันตกที่
ก าลังจะออกไปฝึกสหกิจศึกษาหรือฝึกงานกับหน่วยงานต่างๆ นอกจากน้ียังเป็นการสร้างมาตรฐานให้กับนิสิตในรุ่นต่อๆ ไปอีกด้วย 
7. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อเป็นการทบทวนความพร้อมด้านวิชาการดนตรีตะวันตกให้กับนิสิตช้ันปีที่ 4 ที่ก าลังจะออกไปฝึกสหกิจศึกษาหรือฝึกงานกับ
หน่วยงานต่างๆ 

2. เพื่อเป็นการสร้างมาตรฐานที่ดีให้กับนิสิตที่ก าลังจะส าเร็จการศึกษาในรุ่นต่อๆไป 



8.  เป้าหมายของโครงการ 
       8.1 เป้าหมายการด าเนินงาน 
เชิงผลผลิต(Output) 1. นิสิตได้ทดสอบความรู้ทางด้านดนตร ี
เชิงผลลัพธ์(Outcome) 1. มีมาตรฐานในการผลิตบณัฑิตในรุ่นต่อไป 

 

     8.2. กลุม่เป้าหมาย 
เป้าหมาย จ านวน หน่วยนับ 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 21 คน 
นิสิต  20 คน 
คณาจารย ์ 1 คน 

 

8.3 กิจกรรม/เนื้อหาท่ี/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนินการ (รายกิจกรรม) 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (บาท) 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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. จัดประชมุมอบหมายการด าเนนิงาน 

                          

ขั้นด าเนินการ (D) 
1. ขออนุมตัิด าเนินโครงการ 
2. ด าเนนิโครงการ 

 
 
0 

 
 
 

 
 
0 

      
 
 
 

   

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. สรุปผลการด าเนินโครงการ และ
จัดท ารายงานส่งผลประเมนิตอ่คณะฯ 

             

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)  
1. น าผลการประเมนิมาพัฒนา แก้ไข
ปัญหา และน าไปปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานในครั้งตอ่ๆ ไป 

             

รวม  0 0    
 

9. งบประมาณด าเนินการ  
 - ไม่ใช้งบประมาณ - 
10. วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 

ล าดั
บ 

รายการ กิจกรรมที่ 1 

10.1. วัน เวลา ในการจัดกิจกรรม วันท่ี 3 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00-12.00 น. 
10.2 สถานท่ีจัดกิจกรรม คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 

11. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPIs) 

ประเภท 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ (KPI) 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมที่ 4 
 ปริมาณ - มีจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 75 ข้ึนไปจากจ านวน

เป้าหมายที่  ตั้งไว ้
   

 คุณภาพ - ผู้เข้าร่วมโครงการได้ทบทวนความพร้อมด้านวิชาการดนตรี
ตะวันตกก่อนที่จะออกไปฝึกสหกจิศึกษาหรือฝึกงานกับ อยู่ใน
ระดับดี (3.51) 

   

 
 



 

12. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.................         สมศ.   ตัวช้ีวัดที่.................         
 สกอ.    ตัวช้ีวัดที่ 1.9          สงป.   ตัวช้ีวัดที่................. 

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ได้ทบทวนความพร้อมด้านวิชาการดนตรีตะวันตกให้กับนิสิตช้ันปีท่ี 4 ท่ีก าลังจะออกไปฝึกสหกิจศึกษาหรือฝึกงานกับหน่วยงานต่างๆ 
2. ได้สร้างมาตรฐานที่ดีให้กับนสิิตที่ก าลังจะส าเร็จการศึกษาในรุ่นตอ่ๆไป 

  



โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ตะวันตก ภาควิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์ 

1. รหัสโครงการ   NU-มน-08-152 ชื่อโครงการ (ระดับ 2)     โครงการส่งเสริมด้านวิชาการและทักษะชีวิต 
ชื่อโครงการ (ระดับ 3)     โครงการศึกษาดูงานส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรี 

2.  ความสอดคล้องกับพันธกิจ 
     การผลิตบัณฑติ (หลัก)      การวิจัย  
      การบริการวิชาการแก่สังคม  การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
     การบริหารจัดการ(ในกรณีโครงการดังกลา่วไมส่อดคล้องกับพันธกิจ 1-4)  
3.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ 

3.1 แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ 
 3.1.1 ความสอดคล้องกับเป้าหมายรวมของยุทธศาสตร์ชาติ 
   ประเทศชาติมีความมั่นคง ประชาชนมีความสุข 
   มีการยกระดับศักยภาพในหลากหลายมิตเิพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง 
   มีการพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ 
   มีการสรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
   มีการสรา้งการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   มีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม 
 3.1.2 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องโดยตรง (เลือกได้เพียง 1 ด้าน) 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพมนุษย์   
   เป้าหมาย.......3.1.....ประเด็น......3.2.2.....ประเด็นการด าเนินการที่ส าคัญ............. 
 3.1.3 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องในระดับรอง (เลือกได้มากกว่า 1 ด้าน) 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนษุย์   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
 

3.2 แผนระดับที่ 2  
 3.2.1 แผนการปฏิรูประดับประเทศ 11 ด้าน 
   5) แผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ เปา้หมายรวม.................................................................................. 
    เรื่องและประเด็นการปฏริูป..อุตสาหกรรมการศึกษา..เป้าหมายหรอืผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธ์ิ....1/2..... 
    ขั้นตอนการด าเนินงาน.....................1..............เป้าหมาย................1.1.1.................ขัน้ตอน.................................. 
 3.2.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
   เป้าหมายรวม..............1................... 



   ยุทธศาสตร์ที่.......1..........เป้าหมาย..........1.1.2............แนวทางการพัฒนา........1.2.2........... 
  

 3.2.3 แผนความมั่นคงแห่งชาติ 
   แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ.............. เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์.....................กลยทุธ์..................... 

3.3 แผนระดับที่ 3 (หากระบุได้)  
    ตามมติ ครม.วันท่ี 4 ธันวาคม 2560 .................................................................. 

    3.4 ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 
   นโยบายการศึกษาและเรียนรู้ การท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 
 3.5 นโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) 
   นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ  
   แผนกลยุทธ์ดา้นการผลติบัณฑติ  กลยุทธ์ที่......3..... (หลัก) 
       3.6 นโยบายการบริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร (พ.ศ.2561-2565) โดย ศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา เงารังษี 

   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบณัฑิตใหม้ีคุณภาพ และสอดคล้องกับความต้องการของประเทศเพื่อสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขัน กลยุทธ์ที่......1.4......แนวทางการขบัเคลื่อนที่.........1.4.1.............ตัวช้ีวดัที่.............. 
3.7 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน  

   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่......1.......กลยุทธ์ที่........3/4...... มาตรการที่......1.......... 
3.8 อัตลักษณ์นิสิต 5 ก** (บังคับกรอก ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 กรณีที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์บัณฑติ) 

         ไม่ม ี   
 3.9 คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ  

              ไม่มี              
       3.10 บริการวิชาการ (กรณีโครงการที่ด าเนินงานตามพันธกิจที่ 3 ด้านบริการวิชาการ) ** 
        ไม่ม ี
4.  ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 4.1 ลักษณะการด าเนินงาน   โครงการ     การด าเนินงาน 

4.2 ภายใต้แผนงาน............................................................................................................................................. 
4.3 ลักษณะโครงการ     โครงการที่ใช้งบประมาณ   โครงการทีไ่ม่ใช้งบประมาณ 
4.4 วิธีการด าเนินงาน    ด าเนนิการเอง     จัดจ้าง 
4.5 รหัส GFMIS ของโครงการ(ถ้ามี) – ไมม่ี - 

5.  ผู้รับผิดชอบ  
5.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ   หลักสตูรดรุิยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล  
   ภาควิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร ์
5.2 ผู้รับผิดชอบ     อาจารย์ธีรวัฒน ์ วีระวิทยานันต์  โทร 2131 
5.3 ผู้ประสานงาน   นางพิมพ์พร  สีสังข ์  โทร 2125 
5.4 ผู้รายงานผล  อาจารย์ธีรวัฒน ์ วีระวิทยานันต์  โทร 2131 

 6. หลักการและเหตุผล 
    กระบวนการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545  
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์ผู้สอน และผู้เรียน ตลอดจนการบูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการ
วิชาการ วิจัย และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อเสริมสร้างการศึกษาหาความรู้และประสบการณ์อย่างรอบด้าน ตลอดจนการพัฒนา
ความสามารถผู้สอนให้การสอนเป็นอย่างดี    

สิ่งหนึ่งที่สามารถผลักดันให้นิสิตและผู้สอนมีความรู้ความสามารถที่รอบด้าน เพื่อการพัฒนานิสิตและอาจารย์ผู้สอนตาม
พระราชบัญญัติการศึกษา คือ การศึกษาดูงานในสถานศึกษาหรือหน่วยงานด้านทางดนตรีตะวันตก หลักสูตรดุริยางคศาสตร์สากล จึงจัด
โครงการศึกษาดูงานส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรีขึ้น โดยมุ่งหวังให้โครงการนี้ เป็นการเปิดโลกทัศน์ของนิสิตและอาจารย์ ตลอดจนเป็น

หน้าที่ 582 



การสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาพัฒนานิสิต อาจารย์ และการพัฒนา
หลักสูตรต่อไป 
7. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อเปิดโลกทัศน์ทางดนตรีแก่นิสิตและอาจารย์ ตามกระบวนการจัดการเรียนรู้  และสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษา
หรือหน่วยงานด้านทางดนตรีสากล 
8.  เป้าหมายของโครงการ 
    8.1 เป้าหมายการด าเนินงาน 
เชิงผลผลิต(Output) 1. ผู้เข้าร่วมโครงการไดเ้ปิดโลกทัศน์ และสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานอ่ืน 
เชิงผลลัพธ์(Outcome) 1. ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถน าความรู้ที่ได้ศึกษาดูงานมาใช้ประโยชน์ได ้

 

 

8.2. กลุ่มเป้าหมาย 
เป้าหมาย จ านวน หน่วยนับ 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 35 คน 
บุคลากรสายวิชาการ 5 คน 
นิสิต 30 คน 

 

  8.3 กิจกรรม/เนื้อหาท่ี/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนินการ (รายกิจกรรม) 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (บาท) 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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. จัดประชมุมอบหมายการด าเนนิงาน 

             

ขั้นด าเนินการ (D) 
1. ขออนุมตัิด าเนินโครงการ 
2. ด าเนนิโครงการ 

 
 

18,000 

 
 
 

   
 
 

18,000 
       

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. สรุปผลการด าเนินโครงการ และ
จัดท ารายงานส่งผลประเมนิตอ่คณะฯ 

             

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)  
1. น าผลการประเมนิมาพัฒนา แก้ไข
ปัญหา และน าไปปรับใช้ในการ
ปฎิบัติงานในครั้งตอ่ๆไป 

             

รวม  18,000 -- 18,000 - - 

9. งบประมาณด าเนินการ  
    9.1 แหล่งงบประมาณ 

     งบประมาณรายได้คณะ จ านวน 18,000  บาท 
กองทุนกิจการนิสิต แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานจัดการศึกษาสาขามนุษยศาสตร์ หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางค-
ศาสตร์ตะวันตก ภาควิชาดนตรี หมวดเงินอุดหนุน โครงการกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต โครงการส่งเสริมด้านวิชาการและทักษะชีวิต โครงการ
ศึกษาดูงานส าหรับนิสิต (NU-มน-08-152) 

รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
1. ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง   13,000 บาท 
2. ค่าท่ีพัก      3,500 บาท 
3. ค่าเบี้ยเลี้ยงและเงินสมทบคนขับรถ    1,200 บาท 
4. ค่าวัสดุโครงการ        300 บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  18,000   บาท 
     หมายเหตุ  ขอถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ  



10. วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ  
ล าดั
บ 

รายการ กิจกรรมที่ 1 

10.1. วัน เวลา ในการจัดกิจกรรม เดือนกุมภาพันธ์  2562 
10.2 สถานท่ีจัดกิจกรรม สถานศึกษาหรือหน่วยงานด้านทางดนตรีตะวันตก 

11. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPIs)  

ประเภท 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ (KPI) 

กิจกรรมที่ 1  กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมที่ 4 
 ปริมาณ - ผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่ต่ ากวา่ร้อยละ 80 ของเป้าหมายที่ตั้งไว้ 

- มีสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ระหวา่งสถานศึกษาหรอืหน่วยงานด้าน
ทางดนตรีสากล อยา่งน้อย 1 หนว่ยงาน 

   

 คุณภาพ - ผู้เข้าร่วมโครงการได้เปิดโลกทัศน์ทางดนตรีแก่นิสิตและอาจารย ์ตาม
กระบวนการจัดการเรียนรู้มากขึ้น ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 
- ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ ไม่ต่ ากวา่ร้อยละ 80 

   

 

12. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.................         สมศ.   ตัวช้ีวัดที่.................         
 สกอ.    ตัวช้ีวัดที่ 1.9          สงป.   ตัวช้ีวัดที่................. 

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ได้เปิดโลกทัศน์ทางดนตรีแก่นิสิตและอาจารย์ ตามกระบวนการจัดการเรียนรู้  และสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษา

หรือหน่วยงานด้านทางดนตรีสากล 
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โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ตะวันตก ภาควิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์ 

 
1. รหัสโครงการ  NU-มน-08-153  ชื่อโครงการ (ระดับ 2)    โครงการส่งเสริมด้านวิชาการและทักษะชีวิต 

ชื่อโครงการ (ระดับ 3)     โครงการปรับพื้นฐานทางด้านดนตรีตะวันตก 
2.  ความสอดคล้องกับพันธกิจ 
     การผลิตบัณฑติ (หลัก)      การวิจัย  
      การบริการวิชาการแก่สังคม  การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
     การบริหารจัดการ(ในกรณีโครงการดังกลา่วไมส่อดคล้องกับพันธกิจ 1-4)  
3.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ 

3.1 แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ 
 3.1.1 ความสอดคล้องกับเป้าหมายรวมของยุทธศาสตร์ชาติ 
   ประเทศชาติมีความมั่นคง ประชาชนมีความสุข 
   มีการยกระดับศักยภาพในหลากหลายมิตเิพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง 
   มีการพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ 
   มีการสรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
   มีการสรา้งการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   มีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม 
 3.1.2 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องโดยตรง (เลือกได้เพียง 1 ด้าน) 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพมนุษย์   
   เป้าหมาย.......3.1.....ประเด็น......3.2.2.....ประเด็นการด าเนินการที่ส าคัญ............. 
 3.1.3 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องในระดับรอง (เลือกได้มากกว่า 1 ด้าน) 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนษุย์   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
 

3.2 แผนระดับที่ 2  
 3.2.1 แผนการปฏิรูประดับประเทศ 11 ด้าน 
   5) แผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ เปา้หมายรวม.................................................................................. 
    เรื่องและประเด็นการปฏริูป..อุตสาหกรรมการศึกษา..เป้าหมายหรอืผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธ์ิ....1/2..... 
    ขั้นตอนการด าเนินงาน.....................1..............เป้าหมาย................1.1.1.................ขัน้ตอน.................................. 
 3.2.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
   เป้าหมายรวม..............1................... 



   ยุทธศาสตร์ที่.......1..........เป้าหมาย..........1.1.2............แนวทางการพัฒนา........1.2.2........... 
  

 3.2.3 แผนความมั่นคงแห่งชาติ 
   แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ.............. เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์.....................กลยทุธ์..................... 

 3.3 แผนระดับที่ 3 (หากระบุได้)  
    ตามมติ ครม.วันท่ี 4 ธันวาคม 2560 .................................................................. 

     3.4 ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 
   นโยบายการศึกษาและเรียนรู้ การท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 
     3.5 นโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) 
   นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ  
   แผนกลยุทธ์ดา้นการผลติบัณฑติ  กลยุทธ์ที่......3..... (หลัก) 
     3.6 นโยบายการบริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร (พ.ศ.2561-2565) โดย ศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา เงารังษี 

   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบณัฑิตใหม้ีคุณภาพ และสอดคล้องกับความต้องการของประเทศเพื่อสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขัน กลยุทธ์ที่......1.4......แนวทางการขบัเคลื่อนที่.........1.4.1.............ตัวช้ีวดัที่.............. 

     3.7 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน  
       ประเด็นยุทธศาสตร์ที่......1.......กลยุทธ์ท่ี........4...... มาตรการที่......4..........  

3.8 อัตลักษณ์นสิิต 5 ก** (บังคับกรอก ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 กรณีที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์บัณฑิต) 
         ม ี         

ประเภทอัตลักษณ ์ ตัวช้ีวัด 
 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 

 

3.9 คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ  
            มี              

ด้าน ตัวชี้วัด 
 ด้านคุณธรรม จริยธรรม  มีความซื่อสตัย์สจุริต 

 มีระเบียบวินัย 
 ตรงต่อเวลา 
 มีความเสยีสละและเห็นต่อประโยชน์ส่วนรวม 
 มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

หน้าที่ 584 



ด้าน ตัวชี้วัด 
 เคารพกฎเกณฑ์ ระเบียบขององค์กร/หน่วยงาน 
 มีความอดทนต่อสภาวะแวดลอ้ม 
 มีความขยันหมั่นเพียรในการเรียน 

 ด้านความรู ้  มีความรู้ในหลักวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงกับหน้าที่การงาน 
 มีความเข้าใจขั้นตอนและวิธีการในการปฏิบตัิงานในหน้าท่ี 
 มีความรู้ในระดับท่ีสามารถปฏิบัติงานให้บรรลุเปา้หมายอย่างมปีระสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
 มีความสามารถน าความรู้มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานอย่างสร้างสรรค์ 
 เป็นผู้แสวงหาความรู้เพิม่เตมิอย่างต่อเนื่อง 
 มีความเช่ียวชาญในสาขาวิชาชีพ 

 ด้านทักษะทางปัญญา  มีความสามารถในการรวบรวมข้อมูล แนวคิด และประเมินข้อมลูต่างๆ ได้ 
 มีความสามารถในการวเิคราะห์และแกไ้ขปัญหาในการปฏิบตัิงาน 
 กล้าแสดงความคิดเห็นอย่างเหมาะสม 
 มีความคิดริเริม่สร้างสรรคส์ิ่งใหม่ๆ  
 มีการวางแผนและสามารถปฏบิัติงานไดส้ าเร็จตามก าหนดเวลา 
 มีความสามารถน าเสนอข้อมูลและแนวคิดเพื่อใช้ในการตัดสินใจ 
 มีความมุ่งมั่นท างานให้ประสบความส าเร็จตามเปา้หมาย 
 มีความสามารถในการแก้ปญัหาส่วนตัว 
 มีทัศนคติเชิงบวกต่องานท่ีท า 

 ด้านทักษะความสมัพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

 มีความสามารถปรับตัวให้เข้ากับเพื่อนร่วมงาน 
 มีความสามารถในการติดต่อสือ่สารระหว่างบุคคล 
 มีความสามารถในการท างานเป็นทีม 
 มีความรับผิดชอบในงานท่ีได้รบัมอบหมาย 
 มีความสามารถในการแสดงภาวะความเป็นผู้น าในการท างาน 
 ยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ื่น 
 มีความสามารถในการประเมนิการท างานและปรับปรุงงานของตนเอง 
 มีความเข้าใจตนเองและผู้อื่น 

 ด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 มีทักษะในการวิเคราะห์และจดัการข้อมลูเชิงตัวเลข 
 มีความสามารถในการสื่อสารการใช้ภาษาไทย 
 มีความสามารถในการสื่อสารการใช้ภาษาอังกฤษ 
 มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศในการปฏิบัติงาน 

 
        3.10 การบูรณาการพันธกิจกับการเรียนการสอน (เฉพาะโครงการระดับปริญญาตรี) 
          ด้านการบริการวิชาการ  จ านวนรายวิชา/หลักสูตรที่มีการบูรณาการ  5  วิชา ระบุรายชื่อวชิา 

234111 ทักษะและปฏิบตัิการบรรเลงรวมวงดนตรีตะวันตก 1 
234121 การอ่านโน้ตและการฝึกโสตประสาท 1 
234122 การอ่านโน้ตและการฝึกโสตประสาท 2 
234131 ทฤษฎีดนตรตีะวันตก 1 
234132 ทฤษฎีดนตรตีะวันตก 2 

      3.11 บริการวิชาการ  
         ไม่ม ี
4.  ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 4.1 ลักษณะการด าเนินงาน   โครงการ     การด าเนินงาน 

4.2 ภายใต้แผนงาน............................................................................................................................................. 
4.3 ลักษณะโครงการ     โครงการที่ใช้งบประมาณ   โครงการทีไ่ม่ใช้งบประมาณ 

หน้าที่ 585 



4.4 วิธีการด าเนินงาน   ด าเนนิการเอง      จัดจ้าง 
4.5 รหัส GFMIS ของโครงการ(ถ้ามี) – ไมม่ี - 

5. ผู้รับผิดชอบ  
5.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ   หลักสตูรดรุิยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล  
   ภาควิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร ์
5.2 ผู้รับผิดชอบ     อาจารย์พิริยาภรณ์ เลขธรากร   โทร. 2130 
5.3 ผู้ประสานงาน   นางพิมพ์พร    สีสังข ์   โทร. 2125 
5.4 ผู้รายงานผล  อาจารย์พิริยาภรณ์ เลขธรากร   โทร. 2130 

 6. หลักการและเหตุผล 
 ด้วย สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ตะวันตก เป็นสาขาวิชาที่มุ่งเน้นการสอนท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพื่อสร้างบุคลากรด้านดนตรีที่มี
ความรู้ความสามารถเพื่อรับใช้สังคม ในการรับนิสิตเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษานั้น สาขาวิชาฯ พบว่านักเรียนที่เข้ามาศึกษาในระดับชั้น
ปีที่ 1 ยังมีพื้นฐานไม่เพียงพอ รวมถึงมีความรู้อย่างหลากหลายรูปแบบ เนื่องจากการเรียนในระดับมัธยมศึกษา เป็นลักษณะการจัดการ
เรียนการสอนแบบกลุ่มสาระวิชา นักเรียนได้รับความรู้หลากหลาย ทั้งรายวิชาศิลปะ รายวิชาดนตรี และรายวิชานาฏศิลป์ จึงส่งผลให้
นักเรียนมีความรู้เฉพาะทางทฤษฎีดนตรีและการปฏิบัติดนตรียังไม่ลุ่มลึกเท่าท่ีควร 
    ดังนั้น เพื่อให้นิสิตที่จะเข้าศึกษาในสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ตะวันตก ช้ันปีที่ 1 ได้มีความรู้ทางด้านทฤษฎีดนตรีขั้นพื้นฐานและการ
ปฏิบัติที่ถูกต้องเป็นไปในทางเดียวกัน สาขาวิชาฯ จึงจัดท าโครงการปรับพื้นฐานทางด้านดนตรีตะวันตก เพื่อช่วยปรับปรุง และสร้างองค์
ความรู้ให้นิสิตมีความพร้อมและสามารถเรียนรู้เนื้อหาในหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายในการเรียนการสอน 
7. วัตถุประสงค์ 

1.  เพื่อให้นิสิตมีความพร้อมในการเรียนทฤษฎดีนตรีขั้นพื้นฐานและการปฏิบัติทักษะทางดนตรี 
8.  เป้าหมายของโครงการ 
    8.1 เป้าหมายการด าเนินงาน 
เชิงผลผลิต(Output) 1. นิสิตมีความรู้เกี่ยวกับการเรียนทฤษฎีดนตรีขั้นพื้นฐานและการปฏิบัติทักษะทางดนตรีเพิ่มขึ้น 
เชิงผลลัพธ์(Outcome) 1. นิสิตสามารถน าความรู้มาใช้ในการเรยีนได ้

 

     8.2. กลุม่เป้าหมาย 
เป้าหมาย จ านวน หน่วยนับ 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 29 คน 
บุคลากรสายวิชาการ 4 คน 
นิสิต 25 คน 

  
8.3 กิจกรรม/เนื้อหาท่ี/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนินการ (รายกิจกรรม) 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (บาท) 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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. จัดประชมุมอบหมายการด าเนนิงาน 

                          

ขั้นด าเนินการ (D) 
1. ขออนุมตัิด าเนินโครงการ 
2. ด าเนนิโครงการ 

 
 

3,000 
        

 
 
 

 
 

3,000 
  

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. สรุปผลการด าเนินโครงการ และ
จัดท ารายงานส่งผลประเมนิตอ่คณะฯ 

             

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)  
1. น าผลการประเมนิมาพัฒนา แก้ไข
ปัญหา และน าไปปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานในครั้งตอ่ๆไป 

             



กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (บาท) 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
รวม  3,000 - - - 3,000 

 

9. งบประมาณด าเนินการ  
    9.1 แหล่งงบประมาณ 
     งบประมาณรายได้คณะ จ านวน 3,000 บาท   
กองทุนกิจการนิสิต แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานจัดการศึกษาสาขามนุษยศาสตร์ หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางค-
ศาสตร์ตะวันตก ภาควิชาดนตรี หมวดเงินอุดหนุน โครงการกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต โครงการส่งเสริมด้านวิชาการและทักษะชีวิต โครงการปรับ
พื้นฐานทางด้านดนตรีตะวันตก (NU-มน-08-153) 
    9.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 

1. ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง  3,000  บาท 
           รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น   3,000  บาท 

10. วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 
ล าดั
บ 

รายการ กิจกรรม 

10.1. วัน เวลา ในการจัดกิจกรรม เดือนกรกฎาคมหรือสิงหาคม 2562 
10.2 สถานท่ีจัดกิจกรรม ห้อง IT717 อาคารกองบริการเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 

 

11. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPI) 

ประเภท 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ (KPI) 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมที่ 4 
 ปริมาณ - นิสิตเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80    
 คุณภาพ 1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพร้อมทางด้านทักษะดนตรี

ตะวันตกก่อนที่จะไปเรยีนในช้ันเรยีนไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80  
2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีทักษะดนตรีไดม้าตรฐานหลังการ
เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

   

 เวลา ด าเนินการเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่ก าหนด    
 ต้นทุน 3,000 บาท    

 

12. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.................        สมศ.   ตัวช้ีวัดที่.................         
 สกอ.    ตัวช้ีวัดที่  2.6   สงป.   ตัวช้ีวัดที่................. 

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
     1. นิสิตมีความพร้อมทางด้านการเรยีนทฤษฎีดนตรีขั้นพื้นฐานและการปฏิบัติทักษะทางดนตรี 
  



โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ตะวันตก ภาควิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์ 

 
1. รหัสโครงการ  NU-มน-08-154 ชื่อโครงการ (ระดับ 2)    โครงการส่งเสริมด้านวิชาการและทักษะชีวิต 

ชื่อโครงการ (ระดับ 3)     โครงการน าเสนอผลงานทางวิชาการของนิสิต 
2.  ความสอดคล้องกับพันธกิจ 
     การผลิตบัณฑติ (หลัก)      การวิจัย  
      การบริการวิชาการแก่สังคม  การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
     การบริหารจัดการ(ในกรณีโครงการดังกลา่วไมส่อดคล้องกับพันธกิจ 1-4)  
3.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ 

3.1 แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ 
 3.1.1 ความสอดคล้องกับเป้าหมายรวมของยุทธศาสตร์ชาติ 
   ประเทศชาติมีความมั่นคง ประชาชนมีความสุข 
   มีการยกระดับศักยภาพในหลากหลายมิตเิพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง 
   มีการพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ 
   มีการสรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
   มีการสรา้งการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   มีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม 
 3.1.2 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องโดยตรง (เลือกได้เพียง 1 ด้าน) 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพมนุษย์   
   เป้าหมาย........3.1.1.....ประเด็น......3..2.4.....ประเด็นการด าเนินการที่ส าคัญ............. 
 3.1.3 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องในระดับรอง (เลือกได้มากกว่า 1 ด้าน) 
   ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนษุย์   
   เป้าหมาย.......3.1.1......ประเด็น......3.2.3.3.....ประเด็นการด าเนินการที่ส าคญั............. 

3.2 แผนระดับที่ 2  
 3.2.1 แผนการปฏิรูประดับประเทศ 11 ด้าน 
   5) แผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ เปา้หมายรวม.................................................................................. 
    เรื่องและประเด็นการปฏริูป..อุตสาหกรรมทางการศึกษา..เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์...1... 
    ขั้นตอนการด าเนินงาน...............2................เป้าหมาย.................1................ขั้นตอน..........1.2.2.3........................ 
 3.2.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
   เป้าหมายรวม.............1.................... 
   ยุทธศาสตร์ที่.........1........เป้าหมาย..........1.1.3............แนวทางการพัฒนา........1.2.2............ 
 3.2.3 แผนความมั่นคงแห่งชาติ 
   แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ.............. เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์.....................กลยทุธ์..................... 

3.3 แผนระดับที่ 3 (หากระบุได้)  
    ตามมติ ครม.วันท่ี 4 ธันวาคม 2560 .................................................................. 

    3.4 ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 
   นโยบายการศึกษาและเรียนรู้ การท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 
    3.5 นโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) 
   นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ  
   แผนกลยุทธ์ดา้นการผลติบัณฑติ  กลยุทธ์ที่......2..... (หลัก) 



    3.6 นโยบายการบริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร (พ.ศ.2561-2565) โดย ศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา เงารังษี 
   นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ  
   แผนกลยุทธ์ดา้นการผลติบัณฑติ  กลยุทธ์ที่...1.2....... 
    3.7 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน  
      ประเด็นยุทธศาสตร์ที่......3/1.......กลยุทธ์ที่.....2/3......... มาตรการที่.......2/1......... 

3.8 อัตลักษณ์นสิิต 5 ก** (บังคับกรอก ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 กรณีที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์บัณฑิต)  
        มี          

ประเภทอัตลักษณ ์ ตัวช้ีวัด 
 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 

 

     3.9 คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
        ไม่ม ี       
     3.10 การบูรณาการพันธกิจกับการเรียนการสอน  
        จ านวนรายวิชา/หลักสูตรที่มีการบรูณาการ 7 วิชา ระบุรายชื่อวิชา  

 234111 ทักษะและปฏิบตัิการบรรเลงรวมวงดนตรีตะวันตก 1 
234112 ทักษะและปฏิบตัิการบรรเลงรวมวงดนตรีตะวันตก 2 
234213 ทักษะและปฏิบตัิการบรรเลงรวมวงดนตรีตะวันตก 3 
234214 ทักษะและปฏิบตัิการบรรเลงรวมวงดนตรีตะวันตก 4 
234315 ทักษะและปฏิบตัิการบรรเลงรวมวงดนตรีตะวันตก 5 
234316 ทักษะและปฏิบตัิการบรรเลงรวมวงดนตรีตะวันตก 6 
234417 ทักษะและปฏิบตัิการบรรเลงรวมวงดนตรีตะวันตก 7 

    3.11 บริการวิชาการ  
         ไม่ม ี
4.  ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 4.1 ลักษณะการด าเนินงาน   โครงการ     การด าเนินงาน 

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

หน้าที่ 588 



5. ผู้รับผิดชอบ  
5.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ   หลักสตูรดรุิยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล  
   ภาควิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร ์
5.2 ผู้รับผิดชอบ     ดร.วิชญ์ บุญรอด   โทร. 2121 
   อาจารย์พิริยาภรณ์ เลขธรากร  โทร. 2130 
5.3 ผู้ประสานงาน   นางพิมพ์พร    สีสังข ์  โทร. 2125 
5.4 ผู้รายงานผล  ดร.วิชญ์ บุญรอด   โทร. 2121 
   อาจารย์พิริยาภรณ์ เลขธรากร  โทร. 2130 

 6. หลักการและเหตุผล 
 ด้วย สาขาดุริยางคศาสตร์ตะวันตก ภาควิชาดนตรี เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจในด้านการจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรม และ
บริการวิชาการทางด้านดนตรีสากล ในการนี้ทางภาควิชาฯ ได้พิจารณาเห็นถึงความส าคัญของการแสดงดนตรีของนิสิตสาขาวิชาดุริยางค-
ศาสตร์ตะวันตก ว่าเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริมให้นิสิตได้แสดงความสามารถของตนเองได้อย่างเต็มที่ เป็นการส่งเสริม พัฒนาทักษะ
และความรู้ ให้แก่นิสิตในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ดนตรีตะวันตก อีกทั้งยังเป็นการฝึกให้นิสิตได้กล้าแสดงออก และยังเป็นกา ร
เผยแพร่ความรู้สู่สาธารณชนอีกด้วย 
     ในการนี้ สาขาดุริยางคศาสตร์ตะวันตก ภาควิชาดนตรี จึงจะจัดโครงการน าเสนอผลงานทางวิชาการของนิสิตขึ้น โดยแบ่งกิจกรรม
ออกเป็น 2 โครงการย่อย ดังน้ี 

1) โครงการน าเสนอผลงานทางวิชาการของนิสิต ครั้งท่ี 1  
2) โครงการน าเสนอผลงานทางวิชาการของนิสิต ครั้งท่ี 2 

7. วัตถุประสงค์ 
1.  เพื่อให้นิสิตสาขาดรุิยางคศาสตร์ตะวันตก ภาควิชาดนตรไีด้มีกจิกรรมเสรมิหลักสูตร ซึ่งส่งเสริมการเรียนรู้และแสดงออกถึง

ความสามารถทางดนตรีที่โดดเด่นเฉพาะทาง 
8.  เป้าหมายของโครงการ 
     8.1 เป้าหมายการด าเนินงาน 
เชิงผลผลิต(Output) 1. นิสิตได้น าเสนอผลงานทางด้านดนตรี(แสดงคอนเสิร์ต) 

2. นิสิตได้แสดงความสามารถทางดนตรีที่โดดเด่นเฉพาะทาง 
เชิงผลลัพธ์(Outcome) 1. นิสิตสามารถน าทักษะ ความรู้ ที่ได้เรยีนมาใช้ในการแสดงออกเผยแพร่สูส่าธารณชน 

 

     8.2. กลุม่เป้าหมาย 
เป้าหมาย จ านวน หน่วยนับ 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 30 คน 
บุคลากรสายวิชาการ 5 คน 
นิสิต 25 คน 

  

8.3 กิจกรรม/เนื้อหาท่ี/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนินการ (รายกิจกรรม) 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (บาท) 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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. จัดประชมุมอบหมายการด าเนนิงาน 

                          

ขั้นด าเนินการ (D) 
1. ขออนุมตัิด าเนินโครงการ 
2. ด าเนนิโครงการ 

 
 

1,000 
   

 
 

500 
   

 
 

500 
    

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. สรุปผลการด าเนินโครงการ และ
จัดท ารายงานส่งผลประเมนิตอ่คณะฯ 

             



กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (บาท) 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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 าผลการประเมนิมาพัฒนา แก้ไข
ปัญหา และน าไปปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานในครั้งตอ่ๆ ไป 

             

รวม  1,000 - 500 500 - 
  

9. งบประมาณด าเนินการ  
    9.1 แหล่งงบประมาณ 
     งบประมาณรายได้คณะ จ านวน 1,000 บาท   
กองทุนกิจการนิสิต แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานจัดการศึกษาสาขามนุษยศาสตร์ หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางค-
ศาสตร์สากล ภาควิชาดนตรี หมวดเงินอุดหนุน โครงการกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต โครงการส่งเสริมด้านวิชาการและทักษะชีวิต โครงการ Hornor 
Recital (NU-มน-08-154) 
    9.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 

1. ค่าจ้างพิมพ์สูจิบัตร       500   บาท 
2. ค่าถ่ายเอกสาร       500   บาท     

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น   1,000     บาท 
หมายเหตุ  ขอถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ  

10. วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 
ล าดั
บ 

รายการ กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 

10.1. วัน เวลา ในการจัดกิจกรรม เดือนมกราคม 2562 เวลา 13.00 – 16.30 น. เดือนพฤษภาคม 2562 เวลา 13.00 – 16.30 น. 

10.2 สถานท่ีจัดกิจกรรม ห้อง HU1103 คณะมนุษยศาสตร ์
มหาวิทยาลยันเรศวร 

ห้อง HU1103 คณะมนุษยศาสตร ์
มหาวิทยาลยันเรศวร 

 

11. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPIs) 

ประเภท 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ (KPI) 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมที่ 4 
 ปริมาณ - มีผู้เข้าร่วมโครงการไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 

ของเป้าหมายของเป้าหมายที่ตั้งไว ้
- มีผู้เข้าร่วมโครงการไม่ต่ ากว่าร้อยละ 
80 ของเป้าหมายของเป้าหมายทีต่ั้งไว ้

  

 คุณภาพ - นิสิตสาขาดุริยางคศาสตร์ตะวันตก 
ภาควิชาดนตรี มีกิจกรรมเสรมิหลกัสูตร 
ซึ่งส่งเสรมิการเรียนรู้และแสดงออกถึง
ความสามารถทางดนตรีที่โดดเด่นเฉพาะ
ทาง ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 ของเป้าหมาย
ของเป้าหมายที่ตั้งไว ้

- นิสิตสาขาดุริยางคศาสตร์ตะวันตก 
ภาควิชาดนตรี มีกิจกรรมเสรมิ
หลักสตูร ซึ่งส่งเสรมิการเรียนรู้และ
แสดงออกถึงความสามารถทางดนตรีที่
โดดเด่นเฉพาะทาง ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 
80 ของเป้าหมายของเป้าหมายทีต่ั้งไว ้

  

 

12. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.................        สมศ.   ตัวช้ีวัดที่.................         
 สกอ.    ตัวช้ีวัดที่  1.7   สงป.   ตัวช้ีวัดที่................. 

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
     1. นิสิตสาขาดุริยางคศาสตร์ตะวันตก ภาควิชาดนตรี ได้มีกิจกรรมเสริมหลักสูตร ซึ่งส่งเสริมการเรยีนรู้และแสดงออกถึง
ความสามารถทางดนตรีที่โดดเด่นเฉพาะทาง 
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โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ตะวันตก ภาควิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์ 

 
1. รหัสโครงการ  NU-มน-08-155 ชื่อโครงการ (ระดับ 2)    โครงการส่งเสริมด้านวิชาการและทักษะชีวิต 

ชื่อโครงการ (ระดับ 3)    โครงการ Music Student Showcase 
2.  ความสอดคล้องกับพันธกิจ 
     การผลิตบัณฑติ (รอง)      การวิจัย  
      การบริการวิชาการแก่สังคม (หลัก)  การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
     การบริหารจัดการ (ในกรณีโครงการดังกลา่วไมส่อดคล้องกับพันธกิจ 1-4)  
3.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ 

3.1 แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ 
 3.1.1 ความสอดคล้องกับเป้าหมายรวมของยุทธศาสตร์ชาติ 
   ประเทศชาติมีความมั่นคง ประชาชนมีความสุข 
   มีการยกระดับศักยภาพในหลากหลายมิตเิพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง 
   มีการพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ 
   มีการสรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
   มีการสรา้งการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   มีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม 
 3.1.2 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องโดยตรง (เลือกได้เพียง 1 ด้าน) 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพมนุษย์   
   เป้าหมาย........3.1.1.....ประเด็น......3..2.4.....ประเด็นการด าเนินการที่ส าคัญ............. 
 3.1.3 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องในระดับรอง (เลือกได้มากกว่า 1 ด้าน) 
   ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนษุย์   
   เป้าหมาย.......3.1.1......ประเด็น......3.2.3.3.....ประเด็นการด าเนินการที่ส าคญั............. 

3.2 แผนระดับที่ 2  
 3.2.1 แผนการปฏิรูประดับประเทศ 11 ด้าน 
   5) แผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ เปา้หมายรวม.................................................................................. 
    เรื่องและประเด็นการปฏริูป..อุตสาหกรรมทางการศึกษา..เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์...1... 
    ขั้นตอนการด าเนินงาน...............2................เป้าหมาย.................1................ขั้นตอน..........1.2.2.3........................ 
 3.2.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
   เป้าหมายรวม.............1.................... 
   ยุทธศาสตร์ที่.........1........เป้าหมาย..........1.1.3............แนวทางการพัฒนา........1.2.2............ 
 3.2.3 แผนความมั่นคงแห่งชาติ 
   แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ.............. เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์.....................กลยทุธ์..................... 

3.3 แผนระดับที่ 3 (หากระบุได้)  
    ตามมติ ครม.วันท่ี 4 ธันวาคม 2560 .................................................................. 

    3.4 ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 
   นโยบายการศึกษาและเรียนรู้ การท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 
 3.5 นโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) 
   นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ  
   แผนกลยุทธ์ดา้นการผลติบัณฑติ  กลยุทธ์ที่......2..... (หลัก) 



    3.6 ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564)  
   นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ  
   แผนกลยุทธ์ดา้นการผลติบัณฑติ  กลยุทธ์ที่...1.2....... 
    3.7 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน  
      ประเด็นยุทธศาสตร์ที่......3/1.......กลยุทธ์ที่.....2/4......... มาตรการที.่......2/1......... 

3.8 อัตลักษณ์นสิิต 5 ก** (บังคับกรอก ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 กรณีที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์บัณฑิต) 
        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 

 

  3.9 คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ  
 ไม่ม ี

        3.10 การบูรณาการพันธกิจกับการเรียนการสอน  
 ด้านบริการวิชาการ จ านวน 2 วิชา ระบุรายชื่อวิชา 234234 Harmony II และ 234363 Music Arrangement 

        3.11 การบริการวิชาการ  
 มี 

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

4.2 ภายใต้แผนงาน............................................................................................................................................. 
4.3 ลักษณะโครงการ     โครงการที่ใช้งบประมาณ   โครงการทีไ่ม่ใช้งบประมาณ 
4.4 วิธีการด าเนินงาน    ด าเนนิการเอง    จัดจ้าง 
4.5 รหัส GFMIS ของโครงการ(ถ้ามี) – ไมม่ี - 

5. ผู้รับผิดชอบ  
5.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ   หลักสตูรดรุิยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล  
   ภาควิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร ์
5.2 ผู้รับผิดชอบ     อาจารย์ธีรวัฒน ์ วีระวิทยานันต์  โทร 2131 
5.3 ผู้ประสานงาน   นางพิมพ์พร    สีสังข ์  โทร. 2125 
5.4 ผู้รายงานผล  อาจารย์ธีรวัฒน ์ วีระวิทยานันต์  โทร 2131 
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6. หลักการและเหตุผล 
 ด้วย หลักสูตรดุริยางคศาสตร์สากล ภาควิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์ ได้จัดให้มีการเรียนการสอนในรายวิชา 234234 Harmony II 
และ 234363  Music Arrangment ซึ่งการเรียนการสอนในรายวิชาดังกล่าวนิสิตได้มีการสร้างผลงานสร้างสรรค์ใหม่ๆ โดยรายวิชา 
234234 Harmony II นิสิตมีงานสร้างสรรค์จากการเรียบเรียงบทเพลงไทยเดิมขึ้นใหม่ ในรูปแบบวงดนตรีขนาดเล็ก และรายวิชา 
234363  Music Arrangment นิสิตมีงานสร้างสรรค์จากการเรียบเรียงบทเพลงร่วมสมัยขึ้นใหม่ ในรูปแบบการรวมวงดนตรีสากลขนาด
ใหญ่ 
    หลักสูตรดุริยางคศาสตร์สากล ภาควิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์ ได้เล็งเห็นถึงโอกาสที่บุคคลทั่วไปจะได้ความรู้เกี่ยวกับเครื่องดนตรี
และประเภทการรวมวงดนตรีสากลมากข้ึนผ่านการให้ความรู้ประกอบการรับชมการแสดง จึงมีแนวคิดที่จะน าผลงานสร้างสรรคท์างดนตรี
ที่นิสิตได้สร้างขึ้นจากการเรียนการสอนในรายวิชา 234234 Harmony II และ 234363 Music Arrangment มาจัดการแสดงต่อ
สาธารณชน อีกทั้ง หลักสูตรยังมุ่งหวังให้นิสิตได้รับประสบการณ์ทางดนตรีผ่านการท างานจริง และยั งเป็นการสร้างแรงจูงให้แก่นิสิตใน
การพัฒนาความสามารถทางด้านดนตรีให้อยู่ในระดับที่สูงขึ้น ตลอดจน การแสดงผลงานดนตรีของนิสิตในครั้งนี้ ยังเป็นการบูรณาการ
โครงการจากการเรียนการสอนเข้ากับการบริการวิชาการแก่สังคม และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทย ในอีกทางหนึ่งด้วย 
7. วัตถุประสงค ์

1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องดนตรีและประเภทการรวมวงดนตรีสากลมากข้ึน 
2. เพื่อการบูรณาการการเรยีนการสอนเข้ากับการบริการวิชาการแก่สังคม และการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมไทย 

8.  เป้าหมายของโครงการ 
     8.1 เป้าหมายการด าเนินงาน 
เชิงผลผลิต(Output) 1. นิสิตได้รับความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับเครื่องดนตรีและประเภทการรวมวงดนตรีสากลมากข้ึน 

2. บูรณาการการเรียนการสอนเขา้กับการบริการวิชาการแก่สังคม และการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

เชิงผลลัพธ์(Outcome) 1. นิสิตสามารถน าความรู้มาใช้ในด้านการเรียนได ้
 

     8.2. กลุม่เป้าหมาย 
เป้าหมาย จ านวน หน่วยนับ 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 80 คน 
ผู้ที่สนใจ/บคุลากรภายนอก/ผูร้ับบริการ 60 คน 
นิสิต 20 คน 

  

8.3 กิจกรรม/เนื้อหาท่ี/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนินการ (รายกิจกรรม) 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (บาท) 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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. จัดประชมุมอบหมายการด าเนนิงาน 

                          

ขั้นด าเนินการ (D) 
1. ขออนุมตัิด าเนินโครงการ 
2. ด าเนนิโครงการ 

 
 

13,000 

 
 
 

     
 
 

13,000 
     

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. สรุปผลการด าเนินโครงการ และ
จัดท ารายงานส่งผลประเมนิตอ่คณะฯ 

             

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)  
1. น าผลการประเมนิมาพัฒนา แก้ไข
ปัญหา และน าไปปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานในครั้งตอ่ๆ ไป 

             

รวม  13,000 - - 13,000 - 
  

 



9. งบประมาณด าเนินการ  
    9.1 แหล่งงบประมาณ 
     งบประมาณรายได้คณะ จ านวน 13,000 บาท   
กองทุนกิจการนิสิต แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานจัดการศึกษาสาขามนุษยศาสตร์ หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางค-
ศาสตร์ตะวันตก ภาควิชาดนตรี หมวดเงินอุดหนุน โครงการกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต โครงการส่งเสริมด้านวิชาการและทักษะชีวิต โครงการ 

Music Student Showcase (NU-มน-08-155) 
    9.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 

1.   ค่าเช่าเครื่องเสียง   13,000 บาท     
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น             13,000    บาท 

10. วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 
ล าดั
บ 

รายการ กิจกรรมที่ 1 

10.1. วัน เวลา ในการจัดกิจกรรม เดือนเมษายน 2562  เวลา  17.00 – 21.00 น. 
10.2 สถานท่ีจัดกิจกรรม ศูนย์อาหาร NU Square และหนา้อาคารขวัญเมือง 

 

11. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPIs) 

ประเภท 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ (KPI) 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมที่ 4 
 ปริมาณ - มีผู้เข้าร่วมโครงการไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 ของเป้าหมายของ

เป้าหมายทีต่ั้งไว ้
- การบูรณาการการเรียนการสอนเข้ากับการบริการวิชาการแก่
สังคมและการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทย จ านวน 2 รายวิชา 

   

 คุณภาพ - ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องดนตรี
และประเภทการรวมวงดนตรสีากลมากขึ้นไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 

   

 

12. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.................        สมศ.   ตัวช้ีวัดที่.................         
 สกอ.    ตัวช้ีวัดที่  1.7   สงป.   ตัวช้ีวัดที่................. 

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
     1. ผู้ชมท่ีเป็นบุคคลทั่วไปได้รบัความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องดนตรีและประเภทการรวมวงดนตรีสากล 

2. นิสิตได้ฝึกฝนการคดิงาน การวางแผนงาน และการท างานร่วมกนั และมีแรงจูงใจในการคดิเพื่อสรา้งสรรคผ์ลงานมากยิ่งข้ึน 
3. เกิดการบูรณาการโครงการจากการเรยีนการสอนเข้ากับการบริการวิชาการแก่สังคม และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทย อันจะ

ส่งผลดีต่อการประกันคณุภาพหลกัสูตร 
14. แผนการน าไปใช้ประโยชน์ 
    1. ได้เผยแพร่ความรู้ทางด้านดนตรีสูส่าธารณชน    

หน้าที่ 592 



โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ตะวันตก ภาควิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์ 

 
1. รหัสโครงการ  NU-มน-08-156 ชื่อโครงการ (ระดับ 2)    โครงการส่งเสริมด้านวิชาการและทักษะชีวิต 

ชื่อโครงการ (ระดับ 3)    โครงการเพิ่มพูนทักษะนิสิต (Skill Workshop) 
2.  ความสอดคล้องกับพันธกิจ 
     การผลิตบัณฑติ (รอง)      การวิจัย  
     การบริการวิชาการแก่สังคม (หลัก)  การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
     การบริหารจัดการ(ในกรณีโครงการดังกลา่วไมส่อดคล้องกับพันธกิจ 1-4)  
3.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ 

3.1 แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ 
 3.1.1 ความสอดคล้องกับเป้าหมายรวมของยุทธศาสตร์ชาติ 
   ประเทศชาติมีความมั่นคง ประชาชนมีความสุข 
   มีการยกระดับศักยภาพในหลากหลายมิตเิพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง 
   มีการพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ 
   มีการสรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
   มีการสรา้งการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   มีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม 
 3.1.2 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องโดยตรง (เลือกได้เพียง 1 ด้าน) 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพมนุษย์   
   เป้าหมาย.......3.1.....ประเด็น......3.2.2.....ประเด็นการด าเนินการที่ส าคัญ............. 
 3.1.3 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องในระดับรอง (เลือกได้มากกว่า 1 ด้าน) 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนษุย์   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
 

3.2 แผนระดับที่ 2  
 3.2.1 แผนการปฏิรูประดับประเทศ 11 ด้าน 
   5) แผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ เปา้หมายรวม.................................................................................. 
    เรื่องและประเด็นการปฏริูป..อุตสาหกรรมการศึกษา..เป้าหมายหรอืผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธ์ิ....1/2..... 
    ขั้นตอนการด าเนินงาน.....................1..............เป้าหมาย................1.1.1.................ขัน้ตอน.................................. 
 3.2.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
   เป้าหมายรวม..............1................... 



   ยุทธศาสตร์ที่.......1..........เป้าหมาย..........1.1.2............แนวทางการพัฒนา........1.2.2........... 
  

 3.2.3 แผนความมั่นคงแห่งชาติ 
   แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ.............. เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์.....................กลยทุธ์..................... 

 3.3 แผนระดับที่ 3 (หากระบุได้)  
    ตามมติ ครม.วันท่ี 4 ธันวาคม 2560 .................................................................. 

      3.4 ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 
   นโยบายการศึกษาและเรียนรู้ การท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 
 3.5 นโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) 
   นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ  
   แผนกลยุทธ์ดา้นการผลติบัณฑติ  กลยุทธ์ที่......3..... (หลัก) 
         นโยบายที่ 3 ส่งเสริมการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมให้กว้างขวางและทั่วถึง  
     แผนกลยุทธ์ดา้นการบริการวิชาการ กลยุทธ์ที่.....1.......หลัก.........รอง........... 
     แผนกลยุทธ์ดา้นการบริการสุขภาพ กลยุทธ์ที่ ............หลัก.........รอง........... 
       3.6 นโยบายการบริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร (พ.ศ.2561-2565) โดย ศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา เงารังษี 

   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบณัฑิตใหม้ีคุณภาพ และสอดคล้องกับความต้องการของประเทศเพื่อสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขัน กลยุทธ์ที่......1.4......แนวทางการขบัเคลื่อนที่.........1.4.1.............ตัวช้ีวดัที่.............. 
3.7 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน  

   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่......3/1.......กลยุทธ์ที่.....2/4......... มาตรการที่.......2/1......... 
3.8 อัตลักษณ์นสิิต 5 ก** (บังคับกรอก ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 กรณีที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์บัณฑิต) 

        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 

 
 
 
 
 
 
 
 

   3.9 คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
               มี 



ด้าน ตัวชี้วัด 
 ด้านคุณธรรม จริยธรรม   มีความซื่อสัตย์สุจริต 

  มีระเบียบวินัย 
  ตรงต่อเวลา 
  มีความเสยีสละและเห็นต่อประโยชนส์่วนรวม 
  มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
  เคารพกฎเกณฑ์ ระเบียบขององค์กร/หน่วยงาน 
  มีความอดทนต่อสภาวะแวดล้อม 
  มีความขยันหมั่นเพยีรในการเรียน 

 ด้านความรู ้   มีความรู้ในหลักวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงกับหน้าที่การงาน 
  มีความเข้าใจขั้นตอนและวิธกีารในการปฏิบตัิงานในหน้าท่ี 
  มีความรู้ในระดับที่สามารถปฏิบัติงานให้บรรลุเปา้หมายอย่างมปีระสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
  มีความสามารถน าความรู้มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานอย่างสร้างสรรค์ 
  เป็นผู้แสวงหาความรู้เพิ่มเตมิอย่างต่อเนื่อง 
  มีความเช่ียวชาญในสาขาวิชาชีพ 

 ด้านทักษะทางปัญญา   มีความสามารถในการรวบรวมข้อมูล แนวคิด และประเมินข้อมลูต่างๆ ได้ 
  มีความสามารถในการวิเคราะห์และแกไ้ขปัญหาในการปฏบิัติงาน 
  กล้าแสดงความคิดเห็นอย่างเหมาะสม 
  มีความคิดรเิริม่สรา้งสรรค์สิ่งใหม่ๆ  
  มีการวางแผนและสามารถปฏิบัติงานได้ส าเร็จตามก าหนดเวลา 
  มีความสามารถน าเสนอข้อมลูและแนวคิดเพื่อใช้ในการตัดสินใจ 
  มีความมุ่งมั่นท างานให้ประสบความส าเร็จตามเปา้หมาย 
  มีความสามารถในการแก้ปญัหาส่วนตัว 
  มีทัศนคติเชิงบวกต่องานท่ีท า 

 ด้านทักษะความสมัพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

  มีความสามารถปรับตัวให้เข้ากับเพื่อนร่วมงาน 
  มีความสามารถในการติดต่อสื่อสารระหวา่งบุคคล 
  มีความสามารถในการท างานเป็นทีม 
  มีความรับผดิชอบในงานท่ีไดร้ับมอบหมาย 
  มีความสามารถในการแสดงภาวะความเป็นผู้น าในการท างาน 
  ยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ื่น 
  มีความสามารถในการประเมนิการท างานและปรับปรุงงานของตนเอง 
  มีความเข้าใจตนเองและผู้อื่น 

 ด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

  มีทักษะในการวิเคราะห์และจัดการข้อมลูเชิงตัวเลข 
  มีความสามารถในการสื่อสารการใช้ภาษาไทย 
  มีความสามารถในการสื่อสารการใช้ภาษาอังกฤษ 
  มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศในการปฏิบัติงาน 

       3.10 การบริการวิชาการ 
              ไม่ม ี
4.  ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 4.1 ลักษณะการด าเนินงาน   โครงการ     การด าเนินงาน 

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

5. ผู้รับผิดชอบ  



5.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ   หลักสตูรดรุิยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล ภาควิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร ์
5.2 ผู้รับผิดชอบ     ดร.วิชญ์ บุญรอด   โทร. 2121 
5.3 ผู้ประสานงาน   นางพิมพ์พร    สีสังข ์  โทร. 2125 
5.4 ผู้รายงานผล  ดร.วิชญ์ บุญรอด   โทร. 2121 

6. หลักการและเหตุผล 
 ด้วย สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ตะวันตก ได้มีแนวทางในการเพิ่มศักยภาพความสามารถทางด้านทักษะทางดนตรีให้กับนิสิตใน
สาขาวิชา กล่าวคือ นิสิตจะต้องเป็นผู้ที่เปิดโลกทัศน์ในด้านดนตรี มีการน าความรู้จากแหล่งต่าง ๆ ที่มีคุณภาพเข้ามาพัฒนาความรู้
ความสามารถ และที่ส าคัญยิ่งคือ เป็นการเพิ่มพูนทักษะทางด้านการปฏิบัติเครื่องดนตรี อีกทั้งยังเป็นแนวทางหรือทางเลือกหนึ่งของนิสิต
ในการตัดสินใจเลือกเส้นทางของนิสิตในอนาคต   
    ดังนั้น ทางสาขาวิชาฯ จึงได้เชิญอาจารย์พิจักษณ์ วีระไทย มาเป็นวิทยากรในการบรรยายและท าการ workshop โดยท่านเป็นผู้มี
ความช านาญในด้านการบรรเลงกีต้าร์รูปแบบ FingerStyle ปัจจุบันท่านเป็นอาจารย์พิเศษ สาขาวิชาดนตรีสากล คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นอาจารย์พิเศษให้กับโรงเรียนดนตรี HUG SCHOOL of Creative Arts จังหวัดขอนแก่น  รวมทั้งท่านยังเป็น
นักดนตรี นักแต่งเพลง และเป็น Music Director ให้กับภาพยนตร์อีกหลายเรื่อง โดยวิทยากรจะใช้ดนตรีเป็นสื่อกลางให้กับนักเรียนและ
บุคคลทั่วไปท่ีจะได้รับฟังดนตรีในหลากหลายรูปแบบ เช่น ดนตรีคลาสสิก ดนตรีป๊อบสมัยนิยม รวมถึงการบรรเลงรวมวงในรูปแบบต่าง ๆ 
รวมถึงทางสาขาวิชายังได้ท าการสอดแทรกกิจกรรม แนะแนวและให้ความรู้ทางด้านดนตรี ทั้ งทางด้านทักษะการปฏิบัติและทฤษฎี 
รวมถึงการให้ค าแนะน าในการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยแก่นักเรียนและบุคคลทั่วไปท่ีสนใจเข้าฟังอีกด้วย 
7. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้นิสิตสาขาดุริยางคศาสตร์ตะวันตก ภาควิชาดนตรีและผูเ้ข้ารับอบรม ได้เรียนรูเ้กี่ยวกับการบรรเลงกีต้าร์แบบ FingerStyle 
และเทคนิคการบรรเลงที่หลากหลาย ซึ่งจะส่งเสริมการเรียนรู้และทกัษะของนิสิตและผู้เข้าร่วมอบรมได้อย่างดี 

2. เพื่อเป็นการแนะแนว ให้ค าแนะน า และให้ความรู้ทางด้านดนตรี เกี่ยวกับการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยแก่นักเรียนและบุคคล
ทั่วไป 
8.  เป้าหมายของโครงการ 
     8.1 เป้าหมายการด าเนินงาน 
เชิงผลผลิต(Output) 1. ผู้เข้าร่วมไดร้ับความรู้และพัฒนาทักษะความรู้ทางวิชาการทางด้านภาษา วรรณคดี คติชน

วิทยา ดนตรีและนาฏศิลป ์
2. สามารถน าความรูไ้ปใช้ประโยชน์และต่อยอดทางการศึกษา พัฒนางาน หรือพัฒนา
หน่วยงาน/องค์กร 

เชิงผลลัพธ์(Outcome) 1. ผู้เข้าร่วมมีทักษะและความรูส้ามารถน าไปใช้ในการประกอบอาชีพ พัฒนาตนเองหรือ
หน่วยงานได ้

 

8.2. กลุ่มเป้าหมาย 
เป้าหมาย จ านวน หน่วยนับ 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 60 คน 
บุคลากรสายวิชาการ/สายสนับสนนุ 5 คน 
นิสิต 30 คน 
ศิษย์เก่า 5 คน 
ผู้สนใจทั่วไป 20 คน 

 
 

8.3 กิจกรรม/เนื้อหาท่ี/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนินการ (รายกิจกรรม) 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (บาท) 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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. จัดประชมุมอบหมายการด าเนนิงาน 

             



กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (บาท) 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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. ขออนุมตัิด าเนินโครงการ 
2. ด าเนนิโครงการ 

 
 

10,000 

 
 
 

 
 

10,000 
          

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. สรุปผลการด าเนินโครงการ และ
จัดท ารายงานส่งผลประเมนิตอ่คณะฯ 

             

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)  
1. น าผลการประเมนิมาพัฒนา แก้ไข
ปัญหา และน าไปปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานในครั้งตอ่ๆไป 

             

รวม  10,000  10,000    
 

9. งบประมาณด าเนินการ  
    9.1 แหล่งงบประมาณ 
     งบประมาณรายได้คณะ จ านวน 10,000 บาท   
กองทุนกิจการนิสิต แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานจัดการศึกษาสาขามนุษยศาสตร์ หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางค-
ศาสตร์ตะวันตก ภาควิชาดนตรี หมวดเงินอุดหนุน โครงการกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต โครงการส่งเสริมด้านวิชาการและทักษะชีวิต โครงการ Skill 
Workshop (NU-มน-08-156) 
    9.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 

1. ค่าตอบแทนวิทยากร     5,000 บาท 
2. ค่าเดินทางของวิทยากร     2,700 บาท 
(เดินทางจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ไปยัง มหาวิทยาลัยนเรศวร) 
3. ค่าที่พัก        800 บาท 
4. ค่าอาหารกลางวัน, อาหารว่าง และเครื่องดื่ม       1,500 บาท    

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                         10,000     บาท 
 หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยทุกรายการ  
10. วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 

ล าดั
บ 

รายการ กิจกรรม 

10.1. วัน เวลา ในการจัดกิจกรรม วันพุธท่ี 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 เวลา 08.30 – 16.30 น.  
10.2 สถานท่ีจัดกิจกรรม ห้อง IT 717 อาคาร CITCOM มหาวิทยาลัยนเรศวร   

  

11. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPIs) 

ประเภท 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ (KPI) 

กิจกรรมที่ 1  กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมที่ 4 
 ปริมาณ - มีผู้เข้าร่วมโครงการไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 ของเป้าหมายของ

เป้าหมายทีต่ั้งไว ้
   

 คุณภาพ 1. นิสิตสาขาดุริยางคศาสตร์ตะวันตกและผู้เข้ารับอบรม มคีวามรู้
เกี่ยวกับการบรรเลงกีตาร์แบบ Finger Style และเทคนิคการ
บรรเลงที่หลากหลาเพิ่มมากขึ้น 80% 
2. บุคคลทั่วไปได้รับการแนะแนว ให้ค าแนะน า และใหค้วามรู้
ทางด้านดนตรี และการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยเพิ่มมากขึ้น 

   

 เวลา - ด าเนินการเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่ก าหนด    



ประเภท 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ (KPI) 

กิจกรรมที่ 1  กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมที่ 4 
 ต้นทุน - 10,000 บาท    
 

12. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.................        สมศ.   ตัวช้ีวัดที่.................         
 สกอ.    ตัวช้ีวัดที่  1.7   สงป.   ตัวช้ีวัดที่................. 

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
     1. นิสิตสาขาดุริยางคศาสตร์ตะวันตก ภาควิชาดนตรีและผูเ้ข้ารบัอบรม ไดเ้รียนรู้เกี่ยวกับการบรรเลงกีตาร์แบบ Finger Style และ
เทคนิคการบรรเลงที่หลากหลาย ซึ่งจะส่งเสริมการเรียนรู้และทักษะของนิสิตและผู้เขา้ร่วมอบรมได้อย่างดี 
     2. ได้ท าการแนะแนว ให้ค าแนะน า และให้ความรู้ทางด้านดนตรี เกี่ยวกับการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยแก่นักเรียนและบุคคล
ทั่วไป 
14. แผนการน าไปใช้ประโยชน์ 
     1. ได้เผยแพร่ความรู้ทางด้านดนตรสีู่สาธารณชน  
     2. มีกิจกรรมเสริมหลักสตูรส าหรับนิสติ  



โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ตะวันตก ภาควิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์ 

 
1. รหัสโครงการ  NU-มน-08-157 ชื่อโครงการ (ระดับ 2)    โครงการส่งเสริมด้านวิชาการและทักษะชีวิต 

ชื่อโครงการ (ระดับ 3)    โครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษแก่นิสิตภาควิชาดนตรี 
2.  ความสอดคล้องกับพันธกิจ 
      การผลิตบณัฑติ (หลัก)      การวิจัย  
     การบริการวิชาการแก่สังคม  การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
     การบริหารจัดการ(ในกรณีโครงการดังกลา่วไมส่อดคล้องกับพันธกิจ 1-4)  
3.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ 

3.1 แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ 
 3.1.1 ความสอดคล้องกับเป้าหมายรวมของยุทธศาสตร์ชาติ 
    มีการพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ 
 3.1.2 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องโดยตรง (เลือกได้เพียง 1 ด้าน) 
   ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพมนุษย์   
   เป้าหมาย......3.1.......ประเด็น.....3.1..1......ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคัญ.....3.2.3.3........ 
 3.1.3 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องในระดับรอง (เลือกได้มากกว่า 1 ด้าน) 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนษุย์   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 

3.2 แผนระดับที่ 2  
 3.2.1 แผนการปฏิรูประดับประเทศ 11 ด้าน 
   5) แผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ เปา้หมายรวม.........หัวข้อ 1.................................................... 
    เรื่องและประเด็นการปฏริูป..อุตสาหกรรมการศึกษา..เป้าหมายหรอืผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธ์ิ...1/2.. 
    ขั้นตอนการด าเนินงาน..................1.................เป้าหมาย.................................ขัน้ตอน............................. 
 3.2.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
   เป้าหมายรวม..........1....................... 
   ยุทธศาสตร์ที่........1.........เป้าหมาย............1.1.2..........แนวทางการพัฒนา..........1.2.2.......... 
 3.2.3 แผนความมั่นคงแห่งชาติ 
   แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ........... เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์...................กลยุทธ์................... 

 
3.3 แผนระดับที่ 3 (หากระบุได้)  



    ตามมติ ครม.วันท่ี 4 ธันวาคม 2560 .................................................................. 
    3.4 ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 
   นโยบายการศึกษาและเรียนรู้ การท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 
 3.5 นโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) 
    นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ  
   แผนกลยุทธ์ดา้นการผลติบัณฑติ  กลยุทธ์ที่.....2...... หลัก 
   3.6 นโยบายการบริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร (พ.ศ.2561-2565) โดย ศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา เงารังษี 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบณัฑิตให้มีคณุภาพ และสอดคล้องกบัความต้องการของประเทศเพื่อสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขัน กลยุทธ์ที่......1......แนวทางการขับเคลื่อนที่...........1.4.1...........ตัวช้ีวดัที่.............. 

    3.7 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน  
   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่......1.......กลยุทธ์ที่.....4......... มาตรการที่.......1.........  

3.8 อัตลักษณ์นสิิต 5 ก** (บังคับกรอก ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 กรณีที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์บัณฑิต) 
             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 

 

3.9 คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ  
             มี              

ด้าน ตัวชี้วัด 
 ด้านคุณธรรม จริยธรรม  มีความซื่อสตัย์สจุริต 

 มีระเบยีบวินัย 
 ตรงต่อเวลา 
 มีความเสียสละและเห็นต่อประโยชน์ส่วนรวม 
 มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
 เคารพกฎเกณฑ์ ระเบียบขององค์กร/หน่วยงาน 
 มีความอดทนต่อสภาวะแวดลอ้ม 
 มีความขยันหมั่นเพียรในการเรียน 

 ด้านความรู ้  มีความรู้ในหลักวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงกับหน้าที่การงาน 



ด้าน ตัวชี้วัด 
 มีความเข้าใจขั้นตอนและวิธีการในการปฏิบตัิงานในหน้าท่ี 
 มีความรู้ในระดับท่ีสามารถปฏิบัติงานให้บรรลุเปา้หมายอย่างมปีระสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
 มีความสามารถน าความรูม้าประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานอย่างสร้างสรรค์ 
 เป็นผู้แสวงหาความรู้เพิม่เตมิอย่างต่อเนื่อง 
 มีความเช่ียวชาญในสาขาวิชาชีพ 

 ด้านทักษะทางปัญญา  มีความสามารถในการรวบรวมข้อมูล แนวคิด และประเมินข้อมลูต่างๆ ได้ 
 มีความสามารถในการวเิคราะห์และแกไ้ขปัญหาในการปฏิบตัิงาน 
 กล้าแสดงความคิดเห็นอย่างเหมาะสม 
 มีความคิดริเริม่สร้างสรรคส์ิ่งใหม่ๆ  
 มีการวางแผนและสามารถปฏบิัติงานไดส้ าเร็จตามก าหนดเวลา 
 มีความสามารถน าเสนอข้อมลูและแนวคิดเพื่อใช้ในการตัดสินใจ 
 มีความมุ่งมั่นท างานให้ประสบความส าเร็จตามเปา้หมาย 
 มีความสามารถในการแก้ปญัหาส่วนตัว 
 มีทัศนคติเชิงบวกต่องานท่ีท า 

 ด้านทักษะความสมัพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

 มีความสามารถปรับตัวให้เข้ากับเพื่อนร่วมงาน 
 มีความสามารถในการติดต่อสือ่สารระหว่างบุคคล 
 มีความสามารถในการท างานเป็นทีม 
 มีความรับผิดชอบในงานท่ีได้รบัมอบหมาย 
 มีความสามารถในการแสดงภาวะความเป็นผู้น าในการท างาน 
 ยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ื่น 
 มีความสามารถในการประเมนิการท างานและปรับปรุงงานของตนเอง 
 มีความเข้าใจตนเองและผู้อื่น 

 ด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 มีทักษะในการวิเคราะห์และจดัการข้อมลูเชิงตัวเลข 
 มีความสามารถในการสื่อสารการใช้ภาษาไทย 
 มีความสามารถในการสื่อสารการใช้ภาษาอังกฤษ 
 มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศในการปฏิบัติงาน 

 

3.10 การบูรณาการพันธกิจกับการเรียนการสอน  
 ด้านบริการวิชาการ จ านวน 4 วิชา ระบุรายชื่อวิชา 234241  ประวัติดนตรตีะวันตก,  001211  ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน,  

001212  ภาษาอังกฤษพัฒนา  และ  001213  ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 
       3.11 บริการวิชาการ  
         ไม่ม ี
4.  ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 4.1 ลักษณะการด าเนินงาน   โครงการ     การด าเนินงาน 

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

5. ผู้รับผิดชอบ  
5.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ   หลักสตูรดรุิยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล  
   ภาควิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร ์
5.2 ผู้รับผิดชอบ     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรรศ อัมโร  โทร. 2141 
5.3 ผู้ประสานงาน   นางพิมพ์พร    สีสังข ์   โทร. 2125 



5.4 ผู้รายงานผล  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรรศ อัมโร  โทร. 2141 
6. หลักการและเหตุผล 
 สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ตะวันตก ภาควิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นหน่วยงานการศึกษาที่มิเพียงมุ่งให้
ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถทางดนตรีเพียงด้านเดียว อีกทั้งยังส่งเสริมให้นิสิตมีความรู้ด้านภาษาเพิ่มศักยภาพองค์ความรู้ สามารถ
ค้นคว้าและวิจัยศาสตร์ของดนตรี สามารถประยุกต์และพัฒนาสร้างสรรค์งานได้เทียบเท่ามาตรฐานสากล และเป็นผู้มีความรับผิดชอบ มี
เหตุผลที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของจริยธรรม ดังนั้น ภาควิชาฯ จึงผลักดันให้นิสิตมีโอกาสได้น าเรียนรู้สิ่งใหม่ท่ีเป็นสากลนิยม เช่น การร้องเพลง
และแสดงบทบาทสมมติเป็นภาษาอังกฤษ รวมทั้งจัดกิจกรรมส่งเสริมการฟังพูดโดยใช้ English Folk Dance มาใช้เป็นสื่อ ท้ังหมดนี้บ่ม
เพาะผ่านโครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษแก่นิสิตภาควิชาดนตรี 
7. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษแก่นิสิตภาควิชาดนตร ี
8.  เป้าหมายของโครงการ 
     8.1 เป้าหมายการด าเนินงาน 
เชิงผลผลิต(Output) 1. นิสิตได้รับความรู้ด้านภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น 
เชิงผลลัพธ์(Outcome) 1. นิสิตสามารถน าความรู้มาใช้ประโยชน์ในการท าวิจัยได ้

 

     8.2. กลุม่เป้าหมาย 
เป้าหมาย จ านวน หน่วยนับ 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 20 คน 
นิสิต  20 คน 

  

8.3 กิจกรรม/เนื้อหาท่ี/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนินการ (รายกิจกรรม) 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (บาท) 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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. จัดประชมุมอบหมายการด าเนนิงาน 

                          

ขั้นด าเนินการ (D) 
1. ขออนุมตัิด าเนินโครงการ 
2. ด าเนนิโครงการ 

 
 
0 

 
 
0 

 
 
0 

 
 
0 

 
 
0 

 
 
0 

 
 
0 

 
 
0 

 
 
0 

 
 
0 

 
 
0 

 
 
0 

 
 
0 

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. สรุปผลการด าเนินโครงการ และ
จัดท ารายงานส่งผลประเมนิตอ่คณะฯ 

             

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)  
1. น าผลการประเมนิมาพัฒนา แก้ไข
ปัญหา และน าไปปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานในครั้งตอ่ๆ ไป 

             

รวม 0 0 0 0 0 

 
9. งบประมาณด าเนินการ  
    - ไม่ใช้งบประมาณ -  
10. วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 

ล าดั
บ 

รายการ กิจกรรมที่ 1 

10.1. วัน เวลา ในการจัดกิจกรรม ตลอดปีการศึกษา 2561 (เวลา 17.00 น. – 18.00 น. สัปดาห์ละ 2 วัน) 
10.2 สถานท่ีจัดกิจกรรม IT 717 อาคารกองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 



11. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPIs) 

ประเภท 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ (KPI) 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมที่ 4 
 ปริมาณ - มีผู้เข้าร่วมโครงการไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 ของเป้าหมายของ

เป้าหมายทีต่ั้งไว ้
- มีการจัดการแสดงโดยมาจากองค์ความรู้ที่ได้เรียนมา มีการ
ประยุกต์ และสามารถถ่ายทอดใหค้วามรู้ในรูปแบบของการ
บริการวิชาการแบบจัดการแสดง 

   

 คุณภาพ - มีผลการประเมินหลังเข้ารับการอบรมเพิ่มขึ้น ในระดับด ี    
 

12. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.................        สมศ.   ตัวช้ีวัดที่.................         
 สกอ.    ตัวช้ีวัดที่  1.7   สงป.   ตัวช้ีวัดที่................. 

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
    1. นิสิตได้เพิม่พูนทักษะภาษาอังกฤษและน าความรู้ทีไ่ด้จากการเรียนมาใช้ปฏิบตัิจริง 
    2. นิสิตได้น าความรู้ที่ได้จากการเรียนมาประยุกต์ใช้ในการแสดงบทบาทสมมตุิและการสนทนาในชีวิตประจ าวัน 
    3. นิสิตได้แสดงศักยภาพทางดา้นการร้องและการเต้นที่เป็นวัฒนธรรมของกลุ่มประเทศในโลกตะวนัตก 



โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ไทย ภาควิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์ 

 
1. รหัสโครงการ  NU-มน-08-158   ชื่อโครงการ (ระดับ 2)  โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ชื่อโครงการ (ระดับ 3)  โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
2.  ความสอดคล้องกับพันธกิจ 
     การผลติบัณฑติ (รอง)        การวิจัย 
     การบริการวิชาการแก่สังคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
      การบริหารจัดการ(ในกรณีโครงการดังกลา่วไมส่อดคล้องกับพันธกิจ 1-4) (หลัก) 
3.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ 

3.1 แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ 
 3.1.1 ความสอดคล้องกับเป้าหมายรวมของยุทธศาสตร์ชาติ 
   ประเทศชาติมีความมั่นคง ประชาชนมีความสุข 
   มีการยกระดับศักยภาพในหลากหลายมิตเิพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง 
   มีการพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ 
   มีการสรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
   มีการสรา้งการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   มีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม 
 

 3.1.2 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องโดยตรง (เลือกได้เพียง 1 ด้าน) 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพมนุษย์   
   เป้าหมาย.......3.1.2......ประเด็น......3.2.....ประเด็นการด าเนินการที่ส าคัญ......3.2.2.3....... 
 

 3.1.3 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องในระดับรอง (เลือกได้มากกว่า 1 ด้าน) 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนษุย์   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 

3.2 แผนระดับที่ 2  
 3.2.1 แผนการปฏิรูประดับประเทศ 11 ด้าน 
   2) แผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน เป้าหมายรวม.................................................... 
    ประเด็นการปฏริูป..............3...........เป้าหมายประเด็นการปฏิรูป............3.................กลยุทธ์..........4............... 
    แผนงานท่ี..............1............เป้าหมายแผนงาน...........1..........กิจกรรม.........2.......เป้าหมายกิจกรรม.....1........ 
 3.2.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 



   เป้าหมายรวม............6..................... 
   ยุทธศาสตร์ที่.........6........เป้าหมาย..........6.1.2............แนวทางการพัฒนา.........6.2.1.4........... 
 3.2.3 แผนความมั่นคงแห่งชาติ 
   แผนระดับชาติว่าด้วยความมัน่คงแห่งชาติ........4...... เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์..........4.1.........กลยุทธ์........4.2.2............. 

 

3.3 แผนระดับที่ 3 (หากระบุได้)  
    ตามมติ ครม.วันท่ี 4 ธันวาคม 2560 .................................................................. 

    3.4 ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 
   นโยบายการศึกษาและเรียนรู้ การท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 
 3.5 นโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) 
    นโยบายที่ 5 ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและปรับปรุงระบบการบริหารจดัการมหาวิทยาลัย ให้มีประสิทธิภาพ 
     แผนกลยุทธ์ดา้นบริหารจัดการ กลยุทธ์ที่......2......(หลัก) 
 3.6 นโยบายการบริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร (พ.ศ.2561-2565) โดย ศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา เงารังษี 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบรหิารจดัการเชิงบูรณาการเพื่อความเข้มแข็งและยั่งยืน 
  กลยุทธ์ที่......5.1......แนวทางการขบัเคลื่อน..........5.1.1............ตัวช้ีวดัที่............. 

 3.7 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน (ถ้ามี) 
 นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 6 กลยุทธ์ที ่1 มาตรการที ่2 

      3.8 อัตลักษณ์นิสิต 5 ก** (บังคับกรอก ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 กรณีที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์บัณฑิต) 
         ไม่มี 
      3.9 คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ  
         ไม่มี            

3.10 บริการวิชาการ (กรณีโครงการที่ด าเนินงานตามพันธกิจที่ 3 ด้านบริการวิชาการ) ** 
         ไม่มี 
4.  ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 4.1 ลักษณะการด าเนินงาน   โครงการ     การด าเนินงาน 

4.2 ภายใต้แผนงาน............................................................................................................................................. 
4.3 ลักษณะโครงการ     โครงการที่ใช้งบประมาณ   โครงการทีไ่ม่ใช้งบประมาณ 
4.4 วิธีการด าเนินงาน   ด าเนนิการเอง     จัดจ้าง 
4.5 รหัส GFMIS ของโครงการ(ถ้ามี) – ไมม่ี - 

5.  ผู้รับผิดชอบ  
 5.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ   หลักสตูรดรุิยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ไทย  
    ภาควิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร ์   

5.2 ผู้รับผิดชอบ     อาจารย์ว่าที่ร้อยตรโีสภณ  ลาวรรณ ์ โทร 2143 
5.3 ผู้ประสานงาน   นางสาววิไลพร  ชอบคุณ  โทร  2006 
5.4 ผู้รายงานผล  อาจารย์ว่าท่ีร้อยตรโีสภณ  ลาวรรณ ์ โทร 2143 

 6. หลักการและเหตุผล 
การประกันคุณภาพการศึกษาตามเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 หมายถึง 

การพัฒนาคุณภาพของการบริหารจัดการและด าเนินกิจกรรมตามภารกิจของสถานศึกษาทุกระดับ เพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอย่าง
ต่อเนื่องและสร้างความมั่นใจให้ผู้รับบริการทางการศึกษา สถานศึกษาทุกแห่งจะต้องจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา โดยถือ
เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง มีการจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมิน
คุณภาพภายในเสนอต่อสภาสถาบัน หน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาและเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อน าไปสู่
การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษาได้มีการปรับปรุงมาอย่างต่อเนื่อง 

หน้าที่ 600 



ตามระบบการพัฒนาของสถาบันการศึกษา ตามความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี สภาพสังคม เศรษฐกิจ ความรู้ และทักษะในอนาคตที่
ตลาดแรงงานต้องการ และพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน 

และในปี พ.ศ.2557 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ปรับเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยแบ่ง 3 ระดับ 
ได้แก่ ระดับหลักสูตร ระดับคณะ/วิทยาลัย และระดับสถาบัน และในการประเมินระดับสถาบันมี รวมถึงการจัดท ารายงานการประเมิน
ตนเอง เพื่อให้คณะกรรมการตรวจประเมินสามารถประเมินฯ ผ่านระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
(CHE QA Online) ได้อย่างมีประสิทธิภาพและอยู่ในมาตรฐานเดียวกัน”   

คณะมนุษยศาสตร์ ตระหนักถึงความส าคัญและความจ าเป็นในการประกันคุณภาพการศึกษา จึงได้จัดให้มีโครงการประเมินคุณภาพ
การศึกษาระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2561 เพื่อเป็นการตรวจสอบและประเมินการด าเนินงานของหลักสูตรที่คณะฯ เปิดการเรียนการ
สอน ในรอบปีการศึกษา 2561 ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557 
7. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อตรวจสอบและประเมินการด าเนินงานของหลักสตูรทั้งระดับปริญญาตรี ในปีการศึกษา 2561 ตามเกณฑ์การประกันคณุภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา ระดบัอุดมศึกษา พ.ศ.2557  
8.  เป้าหมายของโครงการ 
     8.1 เป้าหมายการด าเนินงาน 

เชิงผลผลิต(Output) 1. ภาควิชาฯ มีรายงานผลการบรกิารจัดการของภาควิชาฯ ตามเกณฑ์การประกันคณุภาพการศึกษา 
เชิงผลลัพธ์(Outcome) 1. ภาควิชาฯ มีผลประเมินผ่านตามเกณฑ์การประกันคณุภาพการศกึษาดีขึ้นกว่าปีท่ีผ่านมา 

 

     8.2. กลุม่เป้าหมาย 
เป้าหมาย จ านวน หน่วยนับ 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 12 คน 
บุคลากรสายวิชาการ 5 คน 
นิสิต 4 คน 
คณะกรรมการประเมิน 3 คน 

 

8.3 กิจกรรม/เนื้อหาท่ี/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนินการ (รายกิจกรรม) 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (บาท) 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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. จัดประชมุมอบหมายการด าเนนิงาน 

                          

ขั้นด าเนินการ (D) 
1. ขออนุมตัิด าเนินโครงการ 
2. ด าเนนิโครงการ 

 
 

7,500 

 
 
 

       
 
 
 

 
 

7,500 
  

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. สรุปผลการด าเนินโครงการ และ
จัดท ารายงานส่งผลประเมนิตอ่คณะฯ 

             

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)  
1. น าผลการประเมนิมาพัฒนา แก้ไข
ปัญหา และน าไปปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานในครั้งตอ่ๆไป 

             

รวม 7,500    7,500 
  

9. งบประมาณด าเนินการ  
    9.1 แหล่งงบประมาณ 
       งบประมาณรายได้คณะ จ านวน 7,500 บาท  



กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานจัดการศึกษาสาขามนุษยศาสตร์ หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริ-
ยางคศาสตร์ไทย ภาควิชาดนตรี หมวดเงินอุดหนุน  โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โครงการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร (NU-มน-08-158) 
     9.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 

1. ค่าตอบแทนผู้ประเมิน                5,000 บาท 
2. ค่าอาหารกลางวัน                   1,700 บาท 
3. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม        800 บาท 

รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น           7,500    บาท 
หมายเหตุ  ทุกรายการถัวเฉลีย่ 

10. วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 
ล าดั
บ 

รายการ กิจกรรม 

10.1. วัน เวลา ในการจัดกิจกรรม เดือนมิถุนายน-กรกฎาคม  2562 
10.2 สถานท่ีจัดกิจกรรม คณะมนุษยศาสตร์ 

 

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

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมที่ 4 
 คุณภาพ - หลักสูตรมีผลประเมินผ่านในองค์ประกอบท่ี 1 

และผลประเมิน เฉลี่ยทุกองค์ประกอบ 3.01 ข้ึนไป 
   

 
 

12. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 สกอ.    ตัวช้ีวัดที ่5.1   สงป.   ตัวช้ีวัดที่.................  EdPEx หมวดที่........ 
 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.................  สมศ.   ตัวช้ีวัดที่................  

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. หลักสูตรมีรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2561 ที่มีความสมบูรณ์และถูกต้อง     
2. หลักสูตรสามารถน าผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาการท างานให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
3. มีผลประเมินเผยแพร่สู่สาธารณชน 
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โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ไทย ภาควิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์ 

1. รหัสโครงการ   NU-มน-08-159 ชื่อโครงการ (ระดับ 2)     โครงการส่งเสริมด้านวิชาการและทักษะชีวิต 
ชื่อโครงการ (ระดับ 3)     โครงการประมวลความรู้ความสามารถ (ป.ตรี/ป.โท/ป.เอก) 

2.  ความสอดคล้องกับพันธกิจ 
     การผลิตบัณฑติ (หลัก)      การวิจัย  
      การบริการวิชาการแก่สังคม  การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
     การบริหารจัดการ(ในกรณีโครงการดังกลา่วไมส่อดคล้องกับพันธกิจ 1-4)  
3.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ 

3.1 แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ 
 3.1.1 ความสอดคล้องกับเป้าหมายรวมของยุทธศาสตร์ชาติ 
   ประเทศชาติมีความมั่นคง ประชาชนมีความสุข 
   มีการยกระดับศักยภาพในหลากหลายมิตเิพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง 
   มีการพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ 
   มีการสรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
   มีการสรา้งการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   มีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม 
 3.1.2 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องโดยตรง (เลือกได้เพียง 1 ด้าน) 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพมนุษย์   
   เป้าหมาย........3.1.1.....ประเด็น......3..2.4.....ประเด็นการด าเนินการที่ส าคัญ............. 
 3.1.3 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องในระดับรอง (เลือกได้มากกว่า 1 ด้าน) 
   ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนษุย์   
   เป้าหมาย.......3.1.1......ประเด็น......3.2.3.3.....ประเด็นการด าเนินการที่ส าคญั............. 

3.2 แผนระดับที่ 2  
 3.2.1 แผนการปฏิรูประดับประเทศ 11 ด้าน 
   5) แผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ เปา้หมายรวม.................................................................................. 
    เรื่องและประเด็นการปฏริูป..อุตสาหกรรมทางการศึกษา..เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์...1... 
    ขั้นตอนการด าเนินงาน...............2................เป้าหมาย.................1................ขั้นตอน..........1.2.2.3........................ 
 3.2.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
   เป้าหมายรวม.............1.................... 
   ยุทธศาสตร์ที่.........1........เป้าหมาย..........1.1.3............แนวทางการพัฒนา........1.2.2............ 
 3.2.3 แผนความมั่นคงแห่งชาติ 
   แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ.............. เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์.....................กลยทุธ์..................... 

3.3 แผนระดับที่ 3 (หากระบุได้)  
    ตามมติ ครม.วันท่ี 4 ธันวาคม 2560 .................................................................. 

    3.4 ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 
   นโยบายการศึกษาและเรียนรู้ การท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 
 3.5 นโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) 
   นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ  
   แผนกลยุทธ์ดา้นการผลติบัณฑติ  กลยุทธ์ที่......2..... (หลัก) 



    3.6 ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564)  
   นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ  
   แผนกลยุทธ์ดา้นการผลติบัณฑติ  กลยุทธ์ที่...1.2....... 
    3.7 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน  
   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่......1.......กลยุทธ์ที่........3/4...... มาตรการที่......1..........  
    3.8 อัตลักษณ์นิสิต 5 ก** (บงัคับกรอก ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 กรณีที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์บัณฑิต) 
         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 ์
 ใฝ่เรยีนรู ้
 ทัศนคติเชิงบวก 
 ผลงานนวัตกรรม 

 เก่งครองชีวิต  มีพฤติกรรมที่ดีในการเรียน 
 มีพฤติกรรมทีด่ีในการใช้ชีวิต (ปลอดอบายมุข) 

 เก่งพิชิตปัญหา  มีความสามารถในการแก้ปญัหาส่วนตัว 
 มีความสามารถในการแก้ปัญหาการงาน 

 

 3.9 คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ  
              มี              

ด้าน ตัวชี้วัด 
 ด้านคุณธรรม จริยธรรม  มีความซื่อสตัย์สจุริต 

 มีระเบียบวินัย 
 ตรงต่อเวลา 
 มีความเสยีสละและเห็นต่อประโยชน์ส่วนรวม 
 มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
 เคารพกฎเกณฑ์ ระเบียบขององค์กร/หน่วยงาน 
 มีความอดทนต่อสภาวะแวดลอ้ม 
 มีความขยันหมั่นเพียรในการเรียน 

 ด้านความรู้  มีความรู้ในหลักวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงกับหน้าที่การงาน 
 มีความเข้าใจขั้นตอนและวิธีการในการปฏิบตัิงานในหน้าท่ี 
 มีความรู้ในระดับท่ีสามารถปฏิบัติงานให้บรรลุเปา้หมายอย่างมปีระสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผล 
 มีความสามารถน าความรู้มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานอย่างสร้างสรรค์ 
 เป็นผู้แสวงหาความรู้เพิม่เตมิอย่างต่อเนื่อง 
 มีความเช่ียวชาญในสาขาวิชาชีพ 

 ด้านทักษะทางปัญญา  มีความสามารถในการรวบรวมข้อมูล แนวคิด และประเมินข้อมลูต่างๆ ได้ 
 มีความสามารถในการวเิคราะห์และแกไ้ขปัญหาในการปฏิบตัิงาน 



ด้าน ตัวชี้วัด 
 กล้าแสดงความคิดเห็นอย่างเหมาะสม 
 มีความคิดริเริม่สร้างสรรคส์ิ่งใหม่ๆ  
 มีการวางแผนและสามารถปฏบิัติงานไดส้ าเร็จตามก าหนดเวลา 
 มีความสามารถน าเสนอข้อมูลและแนวคิดเพื่อใช้ในการตัดสินใจ 
 มีความมุ่งมั่นท างานให้ประสบความส าเร็จตามเปา้หมาย 
 มีความสามารถในการแก้ปญัหาส่วนตัว 
 มีทัศนคติเชิงบวกต่องานท่ีท า 

 ด้านทักษะความสัมพันธ์
ร ะ ห ว่ า ง บุ ค ค ล แ ล ะ ค ว า ม
รับผิดชอบ 

 มีความสามารถปรับตัวให้เข้ากับเพื่อนร่วมงาน 
 มีความสามารถในการติดต่อสือ่สารระหว่างบุคคล 
 มีความสามารถในการท างานเป็นทีม 
 มีความรับผิดชอบในงานท่ีได้รบัมอบหมาย 
 มีความสามารถในการแสดงภาวะความเป็นผู้น าในการท างาน 
 ยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ื่น 
 มีความสามารถในการประเมนิการท างานและปรับปรุงงานของตนเอง 
 มีความเข้าใจตนเองและผู้อื่น 

 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 มีทักษะในการวิเคราะห์และจดัการข้อมลูเชิงตัวเลข 
 มีความสามารถในการสื่อสารการใช้ภาษาไทย 
 มีความสามารถในการสื่อสารการใช้ภาษาอังกฤษ 
 มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศในการปฏิบัติงาน 

 

    3.10 บริการวิชาการ  
         ไม่ม ี
4.  ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 4.1 ลักษณะการด าเนินงาน   โครงการ     การด าเนินงาน 

4.2 ภายใต้แผนงาน............................................................................................................................................. 
4.3 ลักษณะโครงการ     โครงการที่ใช้งบประมาณ   โครงการทีไ่ม่ใช้งบประมาณ 
4.4 วิธีการด าเนินงาน    ด าเนนิการเอง     จัดจ้าง 
4.5 รหัส GFMIS ของโครงการ(ถ้ามี) – ไมม่ี - 

5.  ผู้รับผิดชอบ  
5.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ   หลักสตูรดรุิยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ไทย  
   ภาควิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร ์
5.2 ผู้รับผิดชอบ     ดร.ณัฏฐนิช  นักป่ี  โทร 089-9193642 
5.3 ผู้ประสานงาน   นางพิมพ์พร  สีสังข ์ โทร 2125 
5.4 ผู้รายงานผล  ดร.ณัฏฐนิช  นักป่ี  โทร 089-9193642 

 6. หลักการและเหตุผล 
   สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ไทย เป็นสาขาท่ีมุ่งเน้นการสอนศาสตร์ทางด้านดนตรีไทยท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ซึ่งในแต่ละชั้นปีมีนิสิต
ที่เรียนแขนงต่างกัน ประกอบด้วย ปี่พาทย์ เครื่องสาย และขับร้อง ส่งผลให้เกิดความหลากหลายในการเรียนการสอนของสาขาวิชาฯ 
อย่างชัดเจน ด้วยลักษณะการเรียนการสอนในสาขาวิชาฯ มุ่งเน้นในเรื่องของทฤษฎีและทักษะปฏิบัติเป็นส าคัญ การประเมินผลการเรียน
ทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติจึงมีลักษณะที่แตกต่างกันไป  

ในส่วนของการประเมินผลทางด้านทฤษฎีของนิสิตให้มีคุณภาพตามเป้าประสงค์ของสาขาวิชาฯ นั้น สาขาวิชาได้ก าหนดให้มีการ
ประมวลผลการเรียนรู้ตลอดหลักสูตรของนิสิตช้ันปีที่ 4 เพื่อวัดคุณภาพของนิสิตทางด้านวิชาการดนตรีและเป็นแนวทางในการทบทวน
ความรู้ของนิสิตสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ไทย 



ดังนั้น เพื่อให้การประกันคุณภาพของนิสิตในสาขาวิชาฯ เป็นไปด้วยความโปร่งใส และมีมาตรฐาน สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ไทย จึงมี
ความประสงค์ที่จะจัด “โครงการประมวลความรู้ความสามารถ” เพื่อเป็นการวัดมาตรฐานด้านวิชาการของนิสิตชั้นปีท่ี 4 รวมทั้งเพื่อเป็น
การพัฒนานิสิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF) ก่อนจบการศึกษา 
7. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อเป็นการประมวลความรู้ความสามารถของนิสิตช้ันปีท่ี 4 สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ไทย ประจ าปกีารศึกษา 2561 
2. เพื่อเป็นการสอบวัดคณุภาพทางด้านวิชาการของนิสิต 
3. เพื่อเป็นการรักษามาตรฐานของหลักสูตรดรุิยางคศาสตรบณัฑติ ให้มีคุณภาพตามเป้าประสงค์ของสาขาวิชา 

8.  เป้าหมายของโครงการ 
       8.1 เป้าหมายการด าเนินงาน 
เชิงผลผลิต(Output) 1. นิสิตได้สอบวัดความรู้ทางด้านดนตร ี
เชิงผลลัพธ์(Outcome) 1. มีมาตรฐานในการผลิตบณัฑิตในรุ่นต่อไป 

 

     8.2. กลุม่เป้าหมาย 
เป้าหมาย จ านวน หน่วยนับ 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 4 คน 
นิสิต  2 คน 
คณาจารย ์ 2 คน 

 

8.3 กิจกรรม/เนื้อหาท่ี/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนินการ (รายกิจกรรม) 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (บาท) 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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. จัดประชมุมอบหมายการด าเนนิงาน 

                          

ขั้นด าเนินการ (D) 
1. ขออนุมตัิด าเนินโครงการ 
2. ด าเนนิโครงการ 

 
 
0 

 
 
 

 
 
0 

      
 
 
 

   

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. สรุปผลการด าเนินโครงการ และ
จัดท ารายงานส่งผลประเมนิตอ่คณะฯ 

             

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)  
1. น าผลการประเมนิมาพัฒนา แก้ไข
ปัญหา และน าไปปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานในครั้งตอ่ๆ ไป 

             

รวม  0 0    
 

9. งบประมาณด าเนินการ  
 - ไม่ใช้งบประมาณ – 
 

10. วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 
ล าดั
บ 

รายการ กิจกรรมที่ 1 

10.1. วัน เวลา ในการจัดกิจกรรม วันท่ี 17 เดือนพฤศจิกายน 2561 เวลา 8.00 – 17.00 น. 
10.2 สถานท่ีจัดกิจกรรม ห้อง IT 714 อาคารกองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

 
 
 
 



 

11. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPIs) 

ประเภท 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ (KPI) 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมที่ 4 
 คุณภาพ - ผู้เข้าร่วมโครงการมีผลการสอบวดัคุณภาพ เกินร้อยละ 60 

ของ คะแนนรวมทั้งหมด 
   

 
 

12. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.................         สมศ.   ตัวช้ีวัดที่.................         
 สกอ.    ตัวช้ีวัดที่ 2.7, 3.1         สงป.   ตัวช้ีวัดที่................. 
 

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
       1. สามารถสอบวัดคุณภาพทางด้านวิชาการอย่างมีมาตรฐานและโปร่งใส 
       2. ก่อให้เกิดการรักษามาตรฐานของหลักสูตรดุรยิางคศาสตรบณัฑิต และให้มีคณุภาพตามเป้าประสงค์ของสาขาวิชา  



โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ไทย ภาควิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์ 

1. รหัสโครงการ   NU-มน-08-160 ชื่อโครงการ (ระดับ 2)     โครงการส่งเสริมด้านวิชาการและทักษะชีวิต 
ชื่อโครงการ (ระดับ 3)     โครงการศึกษาดูงานส าหรับนิสิต 

2.  ความสอดคล้องกับพันธกิจ 
     การผลิตบัณฑติ (หลัก)      การวิจัย  
      การบริการวิชาการแก่สังคม  การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
     การบริหารจัดการ(ในกรณีโครงการดังกลา่วไมส่อดคล้องกับพันธกิจ 1-4)  
3.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ 

3.1 แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ 
 3.1.1 ความสอดคล้องกับเป้าหมายรวมของยุทธศาสตร์ชาติ 
   ประเทศชาติมีความมั่นคง ประชาชนมีความสุข 
   มีการยกระดับศักยภาพในหลากหลายมิตเิพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง 
   มีการพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ 
   มีการสรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
   มีการสรา้งการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   มีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม 
 3.1.2 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องโดยตรง (เลือกได้เพียง 1 ด้าน) 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพมนุษย์   
   เป้าหมาย.......3.1.....ประเด็น......3.2.2.....ประเด็นการด าเนินการที่ส าคัญ............. 
 3.1.3 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องในระดับรอง (เลือกได้มากกว่า 1 ด้าน) 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนษุย์   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
 

3.2 แผนระดับที่ 2  
 3.2.1 แผนการปฏิรูประดับประเทศ 11 ด้าน 
   5) แผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ เปา้หมายรวม.................................................................................. 
    เรื่องและประเด็นการปฏริูป..อุตสาหกรรมการศึกษา..เป้าหมายหรอืผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธ์ิ....1/2..... 
    ขั้นตอนการด าเนินงาน.....................1..............เป้าหมาย................1.1.1.................ขัน้ตอน.................................. 
 3.2.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 



   เป้าหมายรวม..............1................... 
   ยุทธศาสตร์ที่.......1..........เป้าหมาย..........1.1.2............แนวทางการพัฒนา........1.2.2........... 
  

 3.2.3 แผนความมั่นคงแห่งชาติ 
   แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ.............. เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์.....................กลยทุธ์..................... 

3.3 แผนระดับที่ 3 (หากระบุได้)  
    ตามมติ ครม.วันท่ี 4 ธันวาคม 2560 .................................................................. 

    3.4 ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 
   นโยบายการศึกษาและเรียนรู้ การท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 
 3.5 นโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) 
   นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ  
   แผนกลยุทธ์ดา้นการผลติบัณฑติ  กลยุทธ์ที่......3..... (หลัก) 
       3.6 นโยบายการบริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร (พ.ศ.2561-2565) โดย ศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา เงารังษี 

   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบณัฑิตใหม้ีคุณภาพ และสอดคล้องกับความต้องการของประเทศเพื่อสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขัน กลยุทธ์ที่......1.4......แนวทางการขบัเคลื่อนที่.........1.4.1.............ตัวช้ีวดัที่.............. 
3.7 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน  

   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่......1.......กลยุทธ์ที่........3/4...... มาตรการที่......1..........  
3.8 อัตลักษณ์นิสิต 5 ก** (บังคับกรอก ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 กรณีที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์บัณฑติ) 

         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 

 

 3.9 คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ  
              มี      

ด้าน ตัวชี้วัด 
 ด้านคุณธรรม จริยธรรม  มีความซื่อสตัย์สจุริต 

 มีระเบยีบวินัย 
 ตรงต่อเวลา 

หน้าที่ 606 



ด้าน ตัวชี้วัด 
 มีความเสียสละและเห็นต่อประโยชน์ส่วนรวม 
 มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
 เคารพกฎเกณฑ์ ระเบียบขององค์กร/หน่วยงาน 
  มีความอดทนต่อสภาวะแวดล้อม 
 มีความขยันหมั่นเพียรในการเรียน 

 ด้านความรู ้  มีความรู้ในหลักวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงกับหน้าที่การงาน 
 มีความเข้าใจขั้นตอนและวิธีการในการปฏิบตัิงานในหน้าท่ี 
 มีความรู้ในระดับท่ีสามารถปฏิบัติงานให้บรรลุเปา้หมายอย่างมปีระสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
 มีความสามารถน าความรูม้าประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานอย่างสร้างสรรค์ 
 เป็นผู้แสวงหาความรูเ้พิ่มเตมิอย่างต่อเนื่อง 
 มีความเช่ียวชาญในสาขาวิชาชีพ 

 ด้านทักษะทางปัญญา  มีความสามารถในการรวบรวมข้อมูล แนวคิด และประเมินข้อมลูต่างๆ ได้ 
 มีความสามารถในการวเิคราะห์และแกไ้ขปัญหาในการปฏิบตัิงาน 
 กล้าแสดงความคิดเห็นอย่างเหมาะสม 
 มีความคิดริเริม่สร้างสรรคส์ิ่งใหม่ๆ  
 มีการวางแผนและสามารถปฏบิัติงานไดส้ าเร็จตามก าหนดเวลา 
 มีความสามารถน าเสนอข้อมลูและแนวคิดเพื่อใช้ในการตัดสินใจ 
 มีความมุ่งมั่นท างานให้ประสบความส าเร็จตามเปา้หมาย 
 มีความสามารถในการแก้ปญัหาส่วนตัว 
 มีทัศนคติเชิงบวกต่องานท่ีท า 

 ด้านทักษะความสมัพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

 มีความสามารถปรับตัวให้เข้ากับเพื่อนร่วมงาน 
 มีความสามารถในการติดต่อสือ่สารระหว่างบุคคล 
 มีความสามารถในการท างานเป็นทีม 
 มีความรับผิดชอบในงานท่ีได้รบัมอบหมาย 
 มีความสามารถในการแสดงภาวะความเป็นผู้น าในการท างาน 
 ยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ื่น 
 มีความสามารถในการประเมนิการท างานและปรับปรุงงานของตนเอง 
  มีความเข้าใจตนเองและผู้อื่น 

√ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 มีทักษะในการวิเคราะห์และจดัการข้อมลูเชิงตัวเลข 
 มีความสามารถในการสื่อสารการใช้ภาษาไทย 
 มีความสามารถในการสื่อสารการใช้ภาษาอังกฤษ 
 มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศในการปฏิบัติงาน 

 

    3.10 การบูรณาการพันธกิจกบัการเรียนการสอน  
          ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม จ านวนรายวิชา/หลักสตูรที่มีการบรูณาการ 12 วิชา ระบุรายชื่อวิชา...การซ่อมบ ารุงเครื่อง
ดนตรไีทย  อาศรมดนตรไีทย  ทักษะดนตรไีทย 1-7  สุนทรียศาสตร ์ระเบียบวิธีวิจัยทางดนตรี  มานุษยวิทยาทางดนตรี  
   3.11 บริการวิชาการ (กรณีโครงการที่ด าเนินงานตามพันธกจิที ่3 ด้านบริการวิชาการ) ** 
        ไม่ม ี
4.  ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 4.1 ลักษณะการด าเนินงาน   โครงการ     การด าเนินงาน 

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

หน้าที่ 607 



 
5.  ผู้รับผิดชอบ  

5.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ   หลักสตูรดรุิยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ไทย  
   ภาควิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร ์
5.2 ผู้รับผิดชอบ     อาจารย์ว่าที่ร้อยตรโีสภณ  ลาวรรณ ์ โทร 2143 
5.3 ผู้ประสานงาน   นางพิมพ์พร  สีสังข ์  โทร 2125 
5.4 ผู้รายงานผล  อาจารย์ว่าที่ร้อยตรโีสภณ  ลาวรรณ ์ โทร 2143 

 6. หลักการและเหตุผล 
    โครงการศึกษาดูงานด้านดุริยางคศาสตร์ไทย เป็นโครงการที่เน้นการสร้างมุมมอง แรงบันดาลใจ เพื่อกระตุ้นให้อาจารย์และนิสิตเกิด
การพัฒนาตนเองโดยเสริมสร้างมุมมองจากการเยี่ยมชมสถานบันการศึกษา หรือหน่วยงานภายนอกที่มีความเกี่ยวข้องทั้งในเรื่องของ
งานวิจัย นวัตกรรม อาชีพอิสระที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ด้านดนตรีไทย ตลอดจนวัฒนธรรมท้องถิ่น ทั้งนี้อาจเกิดแรงบันดาลใจต่อการพัฒนา
ตนเองและภาควิชา  
    ดังนั้นสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ไทย ภาควิชาดนตรี  จึงได้จัดด าเนินโครงการศึกษาดูงานทางด้านดุริยางคศาสตร์ไทยข้ึนเพื่อให้เกิดการ
พัฒนาตนเองและหน่วยงานในด้านวิชาการ วิจัย บริการวิชาการ ตลอดจน ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
7. วัตถุประสงค์ 

1.  เพื่อพัฒนาศักยภาพทางด้านดนตรีแก่อาจารย์และ นิสิต รวมถึงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันอุดมศึกษาหรือหน่วยงาน
ทางด้านวัฒนธรรมท้องถิ่นทางด้านดนตรีไทย  

2.  เพื่อก่อให้เกิดความรู้ใหม่นอกเหนือจากบทเรียน  และสามารถถอดความรู้จากความรู้ใหม่ 
8.  เป้าหมายของโครงการ 
    8.1 เป้าหมายการด าเนินงาน 
เชิงผลผลิต(Output) 1. ผู้เข้าร่วมโครงการได้พัฒนาศักยภาพ และสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานอื่น 

2. ผู้เข้าร่วมโครงการไดเ้รียนรู้นอกห้องเรียน  
เชิงผลลัพธ์(Outcome) 1. ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถน าความรู้ที่ได้ศึกษาดูงานมาใช้ประโยชน์ได ้

 

8.2. กลุ่มเป้าหมาย 
เป้าหมาย จ านวน หน่วยนับ 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 25 คน 
บุคลากรสายวิชาการ 5 คน 
นิสิต 20 คน 

 

  8.3 กิจกรรม/เนื้อหาท่ี/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนินการ (รายกิจกรรม) 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (บาท) 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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. จัดประชมุมอบหมายการด าเนนิงาน 

             

ขั้นด าเนินการ (D) 
1. ขออนุมตัิด าเนินโครงการ 
2. ด าเนนิโครงการ 

 
 

10,000 

 
 
 

 
 
 

18,000 
 

 
 
 

       

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. สรุปผลการด าเนินโครงการ และ
จัดท ารายงานส่งผลประเมนิตอ่คณะฯ 

             

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)               



กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (บาท) 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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. น าผลการประเมนิมาพัฒนา แก้ไข
ปัญหา และน าไปปรับใช้ในการ
ปฎิบัติงานในครั้งตอ่ๆไป 

รวม  10,000 18,000 - - - 
 

9. งบประมาณด าเนินการ  
    9.1 แหล่งงบประมาณ 
     งบประมาณรายได้คณะ จ านวน 10,000  บาท 
กองทุนกิจการนิสิต แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานจัดการศึกษาสาขามนุษยศาสตร์ หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางค-
ศาสตร์ไทย ภาควิชาดนตรี หมวดเงินอุดหนุน โครงการกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต โครงการส่งเสริมด้านวิชาการและทักษะชีวิต โครงการศึกษาดู
งานส าหรับนิสิต (NU-มน-08-160) 
    9.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 

    1. ค่าจ้างเหมารถพร้อมน้ ามันเช้ือเพลิง 10,000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  10,000   บาท 

10. วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ  
ล าดั
บ 

รายการ กิจกรรมที่ 1 

10.1. วัน เวลา ในการจัดกิจกรรม เดือนธันวาคม 2561 
10.2 สถานท่ีจัดกิจกรรม ยังไม่ระบ ุ 

11. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPIs)  

ประเภท 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ (KPI) 

กิจกรรมที่ 1  กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมที่ 4 
 ปริมาณ - ผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่ต่ ากวา่ร้อยละ 80 ของเป้าหมายที่ตั้งไว้ 

- มีสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ระหวา่งสถานศึกษาหรอืหน่วยงานด้าน
ทางดนตรีสากล อยา่งน้อย 1 หนว่ยงาน 

   

 คุณภาพ - ผู้เข้าร่วมโครงการได้เปิดโลกทัศน์ทางดนตรีแก่นิสิตและอาจารย ์ตาม
กระบวนการจัดการเรียนรู้มากขึ้น ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 
- ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ใหม่นอกห้องเรียนเพิ่มขึ้น ไม่ต่ ากว่า 
ร้อยละ 80 
- ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ ไม่ต่ ากวา่ร้อยละ 80 

   

 
12. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.................         สมศ.   ตัวช้ีวัดที่.................         
 สกอ.    ตัวช้ีวัดที่ 1.9          สงป.   ตัวช้ีวัดที่................. 

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ได้พัฒนาศักยภาพทางด้านดนตรีแก่อาจารย์และนิสติ รวมถึงสรา้งความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันอุดมศึกษาหรือหน่วยงานทางด้าน

วัฒนธรรม  
2. ได้ความรู้ใหม่นอกเหนือจากบทเรียน    



โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ไทย ภาควิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์ 

 
1. รหัสโครงการ  NU-มน-08-161  ชื่อโครงการ (ระดับ 2)    โครงการส่งเสริมด้านวิชาการและทักษะชีวิต 

ชื่อโครงการ (ระดับ 3)    โครงการปรับพื้นฐานทางด้านดนตรีตะวันตก 
2.  ความสอดคล้องกับพันธกิจ 
     การผลิตบัณฑติ (หลัก)      การวิจัย  
      การบริการวิชาการแก่สังคม  การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
     การบริหารจัดการ(ในกรณีโครงการดังกลา่วไมส่อดคล้องกับพันธกิจ 1-4)  
3.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ 

3.1 แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ 
 3.1.1 ความสอดคล้องกับเป้าหมายรวมของยุทธศาสตร์ชาติ 
   ประเทศชาติมีความมั่นคง ประชาชนมีความสุข 
   มีการยกระดับศักยภาพในหลากหลายมิตเิพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง 
   มีการพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ 
   มีการสรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
   มีการสรา้งการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   มีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม 
 3.1.2 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องโดยตรง (เลือกได้เพียง 1 ด้าน) 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพมนุษย์   
   เป้าหมาย.......3.1.....ประเด็น......3.2.2.....ประเด็นการด าเนินการที่ส าคัญ............. 
 3.1.3 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องในระดับรอง (เลือกได้มากกว่า 1 ด้าน) 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนษุย์   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
 

3.2 แผนระดับที่ 2  
 3.2.1 แผนการปฏิรูประดับประเทศ 11 ด้าน 
   5) แผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ เปา้หมายรวม.................................................................................. 
    เรื่องและประเด็นการปฏริูป..อุตสาหกรรมการศึกษา..เป้าหมายหรอืผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธ์ิ....1/2..... 
    ขั้นตอนการด าเนินงาน.....................1..............เป้าหมาย................1.1.1.................ขัน้ตอน.................................. 
 3.2.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 



   เป้าหมายรวม..............1................... 
   ยุทธศาสตร์ที่.......1..........เป้าหมาย..........1.1.2............แนวทางการพัฒนา........1.2.2........... 
  

 3.2.3 แผนความมั่นคงแห่งชาติ 
   แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ.............. เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์.....................กลยทุธ์..................... 

3.3 แผนระดับที่ 3 (หากระบุได้)  
    ตามมติ ครม.วันท่ี 4 ธันวาคม 2560 .................................................................. 

    3.4 ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 
   นโยบายการศึกษาและเรียนรู้ การท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 
    3.5 นโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) 
   นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ  
   แผนกลยุทธ์ดา้นการผลติบัณฑติ  กลยุทธ์ที่......3..... (หลัก) 
    3.6 นโยบายการบริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร (พ.ศ.2561-2565) โดย ศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา เงารังษี 

   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบณัฑิตใหม้ีคุณภาพ และสอดคล้องกับความต้องการของประเทศเพื่อสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขัน กลยุทธ์ที่......1.4......แนวทางการขบัเคลื่อนที่.........1.4.1.............ตัวช้ีวดัที่.............. 

    3.7 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน   
         ประเด็นยุทธศาสตร์ที.่.....1.......กลยุทธ์ท่ี........4...... มาตรการที่......4.......... 

3.8 อัตลักษณ์นสิิต 5 ก** (บังคับกรอก ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 กรณีที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์บัณฑิต)  
         ม ี

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  มีพฤตกิรรมทีด่ีในการเรียน 
 มีพฤติกรรมทีด่ีในการใช้ชีวิต (ปลอดอบายมุข) 

เก่งพิชิตปัญหา  มีความสามารถในการแก้ปญัหาส่วนตัว 
 มีความสามารถในการแก้ปญัหาการท างาน 

 

3.9 คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
ด้าน ตัวชี้วัด 

 ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 

 มีความซื่อสตัย์สจุริต 
 มีระเบยีบวินัย 
 ตรงต่อเวลา 
 มีความเสยีสละและเห็นต่อประโยชน์ส่วนรวม 
 มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

หน้าที่ 610 



ด้าน ตัวชี้วัด 
 เคารพกฎเกณฑ์ ระเบียบขององค์กร/หน่วยงาน 
 มีความอดทนต่อสภาวะแวดลอ้ม 
 มีความขยันหมั่นเพียรในการเรียน 

 ด้านความรู ้  มีความรู้ในหลักวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงกับหน้าที่การงาน 
 มีความเข้าใจขั้นตอนและวิธีการในการปฏิบตัิงานในหน้าท่ี 
 มีความรู้ในระดับท่ีสามารถปฏิบัติงานให้บรรลุเปา้หมายอย่างมปีระสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
 มีความสามารถน าความรูม้าประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานอย่างสร้างสรรค ์
 เป็นผู้แสวงหาความรู้เพิม่เตมิอย่างต่อเนื่อง 
 มีความเช่ียวชาญในสาขาวิชาชีพ 

 ด้านทักษะทาง
ปัญญา 

 มีความสามารถในการรวบรวมข้อมูล แนวคิด และประเมินข้อมลูต่างๆ ได้ 
 มีความสามารถในการวเิคราะห์และแกไ้ขปัญหาในการปฏิบตัิงาน 
 กล้าแสดงความคิดเห็นอย่างเหมาะสม 
 มีความคิดริเริม่สร้างสรรคส์ิ่งใหม่ๆ  
 มีการวางแผนและสามารถปฏบิัติงานไดส้ าเร็จตามก าหนดเวลา 
 มีความสามารถน าเสนอข้อมลูและแนวคิดเพื่อใช้ในการตัดสินใจ 
 มีความมุ่งมั่นท างานให้ประสบความส าเร็จตามเปา้หมาย 
 มีความสามารถในการแกป้ญัหาส่วนตัว 
 มีทัศนคติเชิงบวกต่องานท่ีท า 

 ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

 มีความสามารถปรับตัวให้เข้ากับเพื่อนร่วมงาน 
 มีความสามารถในการติดต่อสือ่สารระหว่างบุคคล 
 มีความสามารถในการท างานเป็นทีม 
 มีความรับผิดชอบในงานท่ีได้รบัมอบหมาย 
 มีความสามารถในการแสดงภาวะความเป็นผู้น าในการท างาน 
 ยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ื่น 
 มีความสามารถในการประเมนิการท างานและปรับปรุงงานของตนเอง 
 มีความเข้าใจตนเองและผู้อื่น 

 ด้านทักษะการ
วิเคราะหเ์ชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 มีทักษะในการวิเคราะห์และจดัการข้อมลูเชิงตัวเลข 
 มีความสามารถในการสื่อสารการใช้ภาษาไทย 
 มีความสามารถในการสื่อสารการใช้ภาษาอังกฤษ 
 มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศในการปฏิบัติงาน 

 
      3.11 บริการวิชาการ  
         ไม่ม ี
4.  ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 4.1 ลักษณะการด าเนินงาน   โครงการ     การด าเนินงาน 

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

5. ผู้รับผิดชอบ  
5.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ   หลักสตูรดรุิยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ไทย 
   ภาควิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร ์
5.2 ผู้รับผิดชอบ     อาจารย์ว่าที่ร้อยตรโีสภณ  ลาวรรณ ์  โทร. 2143 



5.3 ผู้ประสานงาน   นางพิมพ์พร    สีสังข ์   โทร 2125 
5.4 ผู้รายงานผล  อาจารย์ว่าที่ร้อยตรโีสภณ  ลาวรรณ ์  โทร. 2143 

 6. หลักการและเหตุผล 
 การเรียนปฏิบัติของสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ไทย เป็นการเรียนเฉพาะทางซึ่งโครงการปรับพื้นฐานทางด้านดนตรีไทยมุ่งเน้นให้นิสิต
ใหม่และนิสิตปัจจุบันได้ปรับพื้นฐานด้านการปฏิบัติเครื่องดนตรีให้แก่กัน ทั้งนี้เป็นการเตรียมความพร้อมของนิสิตใหม่ก่อนท่ีจะพบกับการ
เรียนการสอนของภาคการศึกษาต้นทุกปีการศึกษา  คณะมนุษยศาสตร์ มีภาระหน้าที่ในการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ โดยมุ่งเน้นในเรื่อง
ของการศึกษา คือ ให้นิสิตมีคุณภาพทางด้านวิชาการ เป็นผู้มีความรอบรู้ และก้าวทันสภาวการณ์โลก   มองการณ์ไกล สามารถวิเคราะห์ 
และแก้ไขปัญหาให้ลุล่วงไปด้วยดี รวมทั้งให้การส่งเสริมและสนับสนุนนิสิตให้ได้รับประสบการณ์จริงจากการได้เข้าร่วมและ ท ากิจกรรม
นิสิตซึ่งถือได้ว่าเป็นการพัฒนานิสิตให้มีความเป็นบัณฑิตที่มีความสมบูรณ์แบบ เป็นผู้ที่ถึงพร้อมด้วยความรู้ทางด้านทักษะวิชาการมี
คุณธรรม จริยธรรม มีวุฒิภาวะทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา และท ากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ ต่อสังคม อีกทั้งยังเป็นการเตรียมความ
พร้อมให้นิสิตเป็นผู้รอบรู้ในด้านการบริหารจัดการ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์
พร้อม และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคมต่อไป 
    ดังนั้น  สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ไทย ภาควิชาดนตรี  จึงได้จัดท าโครงการปรับพ้ืนฐานทางด้านดนตรีไทย  อันจะเป็นประโยชน์ต่อการ
ส่งเสริม  สนับสนุน และพัฒนานิสิตทุกระดับ 
7. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อส่งเสรมิและสนับสนุนนิสติเตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนาตนเองด้านทักษะปฏิบัตดินตรไีทย รวมถึงความรู้เบื้องต้นของการเรียน
ดนตรไีทย ตลอดจนทักษะด้านอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

2. เพื่อให้นิสิตมีภาวะความเป็นผู้น า มีมนุษยสมัพันธ์ สามารถปรับตวัร่วมกับผู้อื่นได้ 
8.  เป้าหมายของโครงการ 
    8.1 เป้าหมายการด าเนินงาน 
เชิงผลผลิต(Output) 1. นิสิตมีความรู้เกี่ยวกับการเรียนทฤษฎีดนตรีขั้นพื้นฐานและการปฏิบัติทักษะทางดนตรีเพิ่มขึ้น 

2. นิสิตมีภาวะความเป็นผู้น า มมีนุษยสัมพันธ์ สามารถปรับตัวร่วมกับผู้อื่นได้ 
เชิงผลลัพธ์(Outcome) 1. นิสิตสามารถน าความรู้มาใช้ในการเรยีนได ้

 

     8.2. กลุม่เป้าหมาย 
เป้าหมาย จ านวน หน่วยนับ 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 40 คน 
บุคลากรสายวิชาการ 5 คน 
นิสิต 35 คน 

 

8.3 กิจกรรม/เนื้อหาท่ี/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนินการ (รายกิจกรรม) 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (บาท) 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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. จัดประชมุมอบหมายการด าเนนิงาน 

                          

ขั้นด าเนินการ (D) 
1. ขออนุมตัิด าเนินโครงการ 
2. ด าเนนิโครงการ 

 
 
0 

        
 
 
 

 
 

 
 
0 

 

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. สรุปผลการด าเนินโครงการ และจัดท า
รายงานส่งผลประเมนิต่อคณะฯ 

             

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)  
1. น าผลการประเมนิมาพัฒนา แก้ไขปัญหา และ
น าไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานในครั้งต่อๆไป 

             

รวม  0 - - - 0 



 

9. งบประมาณด าเนินการ  
    - ไม่ใช้งบประมาณ - 
10. วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 

ล าดั
บ 

รายการ กิจกรรม 

10.1. วัน เวลา ในการจัดกิจกรรม เดือนมิถุนายน 2562 
10.2 สถานท่ีจัดกิจกรรม ช้ัน 7 อาคารกองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 

11. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPI) 

ประเภท 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ (KPI) 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมที่ 4 
 ปริมาณ - นิสิตเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของโครงการ

ที่ก าหนด 
   

 คุณภาพ - นิสิตได้พัฒนาตนเองด้านทักษะปฏิบัติดนตรไีทย 
รวมถึงความรูเ้บื้องต้นของการเรียนดนตรไีทย 
- นิสิตมีภาวะความเป็นผู้น า มมีนษุยสัมพันธ์ สามารถ
ปรับตัวร่วมกับผู้อื่นได ้

   

 เวลา ด าเนินการเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่ก าหนด    
 ต้นทุน 3,000 บาท    

 

12. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.................        สมศ.   ตัวช้ีวัดที่.................         
 สกอ.    ตัวช้ีวัดที่  5.2   สงป.   ตัวช้ีวัดที่................. 

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
     1. นิสิตได้พัฒนาตนเองด้านทกัษะปฏิบัตดินตรไีทย รวมถึงความรู้เบื้องต้นของการเรียนดนตรไีทย  
     2. นิสิตมีภาวะความเป็นผู้น า มีมนุษยสมัพันธ์ สามารถปรับตัวรว่มกับผู้อื่นได้ 
  



โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ไทย ภาควิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์ 

 
1. รหัสโครงการ  NU-มน-08-162 ชื่อโครงการ (ระดับ 2)    โครงการส่งเสริมด้านวิชาการและทักษะชีวิต 

ชื่อโครงการ (ระดับ 3)     โครงการทักษะศิลป์ดนตรีไทย 
2.  ความสอดคล้องกับพันธกิจ 
     การผลิตบัณฑติ (หลัก)      การวิจัย  
      การบริการวิชาการแก่สังคม  การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
     การบริหารจัดการ(ในกรณีโครงการดังกลา่วไมส่อดคล้องกับพันธกิจ 1-4)  
3.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ 

3.1 แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ 
 3.1.1 ความสอดคล้องกับเป้าหมายรวมของยุทธศาสตร์ชาติ 
   ประเทศชาติมีความมั่นคง ประชาชนมีความสุข 
   มีการยกระดับศักยภาพในหลากหลายมิตเิพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง 
   มีการพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ 
   มีการสรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
   มีการสรา้งการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   มีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม 
 3.1.2 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องโดยตรง (เลือกได้เพียง 1 ด้าน) 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพมนุษย์   
   เป้าหมาย........3.1.1.....ประเด็น......3..2.4.....ประเด็นการด าเนินการที่ส าคัญ............. 
 3.1.3 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องในระดับรอง (เลือกได้มากกว่า 1 ด้าน) 
   ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนษุย์   
   เป้าหมาย.......3.1.1......ประเด็น......3.2.3.3.....ประเด็นการด าเนินการที่ส าคญั............. 

3.2 แผนระดับที่ 2  
 3.2.1 แผนการปฏิรูประดับประเทศ 11 ด้าน 
   5) แผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ เปา้หมายรวม.................................................................................. 
    เรื่องและประเด็นการปฏริูป..อุตสาหกรรมทางการศึกษา..เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์...1... 
    ขั้นตอนการด าเนินงาน...............2................เป้าหมาย.................1................ขั้นตอน..........1.2.2.3........................ 
 3.2.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
   เป้าหมายรวม.............1.................... 
   ยุทธศาสตร์ที่.........1........เป้าหมาย..........1.1.3............แนวทางการพัฒนา........1.2.2............ 
 3.2.3 แผนความมั่นคงแห่งชาติ 
   แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ.............. เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์.....................กลยทุธ์..................... 

3.3 แผนระดับที่ 3 (หากระบุได้)  
    ตามมติ ครม.วันท่ี 4 ธันวาคม 2560 .................................................................. 

    3.4 ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 
   นโยบายการศึกษาและเรียนรู้ การท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 
    3.5 นโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) 
   นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ  
   แผนกลยุทธ์ดา้นการผลติบัณฑติ  กลยุทธ์ที่......2..... (หลัก) 



    3.6 นโยบายการบริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร (พ.ศ.2561-2565) โดย ศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา เงารังษี 
   นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ  
   แผนกลยุทธ์ดา้นการผลติบัณฑติ  กลยุทธ์ที่...1.2....... 
    3.7 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน  
   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่......3/1.......กลยุทธ์ที่.....2/3......... มาตรการที่.......2/1......... 

3.8 อัตลักษณ์นสิิต 5 ก** (บังคับกรอก ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 กรณีที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์บัณฑิต)  
        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 

 

3.9  คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ  
               มี              

ด้าน ตัวชี้วัด 
 ด้านคุณธรรม จริยธรรม  มีความซื่อสตัย์สจุริต 

 มีระเบยีบวินัย 
 ตรงต่อเวลา 
 มีความเสยีสละและเห็นต่อประโยชน์ส่วนรวม 
 มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
 เคารพกฎเกณฑ์ ระเบียบขององค์กร/หน่วยงาน 
 มีความอดทนต่อสภาวะแวดลอ้ม 
 มีความขยันหมั่นเพียรในการเรียน 

 ด้านความรู ้  มีความรู้ในหลักวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงกับหน้าที่การงาน 
 มีความเข้าใจขั้นตอนและวิธีการในการปฏิบตัิงานในหน้าท่ี 
 มีความรู้ในระดับท่ีสามารถปฏิบัติงานให้บรรลุเปา้หมายอย่างมปีระสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
 มีความสามารถน าความรูม้าประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานอย่างสร้างสรรค์ 
 เป็นผู้แสวงหาความรูเ้พิ่มเตมิอย่างต่อเนื่อง 
 มีความเช่ียวชาญในสาขาวิชาชีพ 

 ด้านทักษะทางปัญญา  มีความสามารถในการรวบรวมข้อมูล แนวคิด และประเมินข้อมลูต่างๆ ได้ 
 มีความสามารถในการวเิคราะห์และแกไ้ขปัญหาในการปฏิบตัิงาน 
 กล้าแสดงความคิดเห็นอย่างเหมาะสม 

หน้าที่ 614 



ด้าน ตัวชี้วัด 
 มีความคิดริเริม่สร้างสรรคส์ิ่งใหม่ๆ  
 มีการวางแผนและสามารถปฏบิัติงานไดส้ าเร็จตามก าหนดเวลา 
 มีความสามารถน าเสนอข้อมลูและแนวคิดเพื่อใช้ในการตัดสินใจ 
 มีความมุ่งมั่นท างานให้ประสบความส าเร็จตามเปา้หมาย 
 มีความสามารถในการแก้ปญัหาส่วนตัว 
 มีทัศนคติเชิงบวกต่องานท่ีท า 

 ด้านทักษะความสมัพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

 มีความสามารถปรับตัวให้เข้ากับเพื่อนร่วมงาน 
 มีความสามารถในการติดต่อสือ่สารระหว่างบุคคล 
 มีความสามารถในการท างานเป็นทีม 
 มีความรับผิดชอบในงานท่ีได้รบัมอบหมาย 
 มีความสามารถในการแสดงภาวะความเป็นผู้น าในการท างาน 
 ยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ื่น 
 มีความสามารถในการประเมนิการท างานและปรับปรุงงานของตนเอง 
 มีความเข้าใจตนเองและผู้อื่น 

 ด้านทักษะการวิเคราะหเ์ชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 มีทักษะในการวิเคราะห์และจดัการข้อมลูเชิงตัวเลข 
 มีความสามารถในการสื่อสารการใช้ภาษาไทย 
 มีความสามารถในการสื่อสารการใช้ภาษาอังกฤษ 
 มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศในการปฏิบัติงาน 

 

3.10 การบูรณาการพันธกิจกับการเรียนการสอน  
  ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม จ านวนรายวิชา/หลักสตูรที่มีการบูรณาการ 8 วิชา  

1) ทักษะปฏิบัติดนตรไีทย 1 – 7 
2) การบรรเลงรวมวงดนตรไีทย 1 - 6  
3) 201314   การประพันธ์เพลงไทย 
4) 201281  การสอดท านอง 
5) 201211  ประวัตดินตรไีทย 
6) 201234  ขับร้องเพลงไทย 
7) 201111  ทฤษฎีดนตรไีทย 
8) 201133  พื้นฐานเครื่องหนัง 
9) 201382  สุนทรียศาสตร์ของดนตร ี
10) 201253  การซ่อมบ ารุงเครื่องดนตรีไทย 
11) 201312  สังคีตลักษณ์วิเคราะหเ์พลงไทย 
12) 201181  โสตทักษะ และการบันทึกโน้ตเพลงไทย 

       3.11 บริการวิชาการ  
              ไม่ม ี
4.  ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 4.1 ลักษณะการด าเนินงาน   โครงการ     การด าเนินงาน 

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

5. ผู้รับผิดชอบ  
5.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ   หลักสตูรดรุิยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ไทย 

หน้าที่ 615 



   ภาควิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร ์
5.2 ผู้รับผิดชอบ     อาจารย์พรชัย ผลนิโครธ  โทร 2133 
5.3 ผู้ประสานงาน   นางพิมพ์พร    สีสังข ์  โทร. 2125 
5.4 ผู้รายงานผล  อาจารย์พรชัย ผลนิโครธ  โทร 2133 

6. หลักการและเหตุผล 
 สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ไทย ภาควิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นหน่วยงานการศึกษาท่ีมุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้
ความสามารถทางดนตรีไทย โดยเฉพาะการปฏิบัติการบรรเลงทั้งรูปแบบเดี่ยวและวง รวมทั้งมีความรู้ความเข้าใจด้านทฤษฎี สามารถ
ค้นคว้าและวิจัยศาสตร์ของดนตรีไทย มีความรู้ความเข้าใจในเทคโนโลยี สามารถน าความรู้มาประยุกต์และพัฒนาสร้างสรรค์งานได้ เป็นผู้
มีความรับผิดชอบ มีเหตุผลที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของจริยธรรม ดังนั้น สาขาวิชาฯ จึงผลักดันให้นิสิตมีโอกาสได้น าความรู้ในรายวิชาต่างๆ มา
แสดงศักยภาพสู่สาธารณชน ผ่านโครงการทักษะศิลป์ดนตรีไทย 
7. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้นิสิตชั้นปีที่ 1-3 ได้น าความรู้ที่ได้จากการเรียนในหลักสตูรมาแสดงอย่างสร้างสรรค์ และถูกตอ้งตามหลักดนตรไีทยปฏิบตัิที่
ยึดถือกัน 

2. เพื่อให้นิสิตน าความรู้จากศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง อาทิ นาฏศิลป์ ทัศนศิลป์ นฤมิตศลิป์ มาบรูณาการในการแสดงดนตรีอย่าง
สร้างสรรค์ อันเป็นการสร้างทักษะการเรยีนรู้ในศตวรรษท่ี 21  
8.  เป้าหมายของโครงการ 
     8.1 เป้าหมายการด าเนินงาน 
เชิงผลผลิต(Output) 1. นิสิตมีความรู้ที่ได้จากการเรียนในหลักสูตรมาแสดงอย่างสร้างสรรค์ และถูกต้องตามหลัก

ดนตรไีทยปฏิบตัิที่ยึดถือกัน 
2. นิสิตน าความรู้จากศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง อาทิ นาฏศิลป์ ทัศนศิลป์ นฤมิตศลิป์ มาบรูณาการ
ในการแสดงดนตรีอย่างสร้างสรรค ์อันเป็นการสร้างทักษะการเรียนรูใ้นศตวรรษที่ 21 

เชิงผลลัพธ์(Outcome) 1. นิสิตสามารถน าทักษะ ความรู้ ที่ได้เรยีนมาใช้ในการเรียนได ้
 

     8.2. กลุม่เป้าหมาย 
เป้าหมาย จ านวน หน่วยนับ 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 60 คน 
บุคลากรสายวิชาการ 7 คน 
นิสิต 23 คน 
ผู้ที่สนใจ/บคุลากรภายนอก/ผูร้ับบริการ 30 คน 

 

8.3 กิจกรรม/เนื้อหาท่ี/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนินการ (รายกิจกรรม) 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (บาท) 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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. จัดประชมุมอบหมายการด าเนนิงาน 

                          

ขั้นด าเนินการ (D) 
1. ขออนุมตัิด าเนินโครงการ 
2. ด าเนนิโครงการ 

 
 
0 

   
 
 
 

  
 
 
 

 
 
0 

    

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. สรุปผลการด าเนินโครงการ และ
จัดท ารายงานส่งผลประเมนิตอ่คณะฯ 

             

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)  
1. น าผลการประเมนิมาพัฒนา แก้ไข
ปัญหา และน าไปปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานในครั้งตอ่ๆ ไป 

             



กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (บาท) 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
รวม  0 - - 0 - 

  

9. งบประมาณด าเนินการ  
    - ไม่ใช้งบประมาณ - 
10. วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 

ล าดั
บ 

รายการ กิจกรรมที่ 1 

10.1. วัน เวลา ในการจัดกิจกรรม เดือนเมษายน - พฤษภาคม 2562 

10.2 สถานท่ีจัดกิจกรรม โรงละครเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 

11. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPIs) 

ประเภท 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ (KPI) 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมที่ 4 
 ปริมาณ - มีผู้เข้าร่วมโครงการไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 ของเป้าหมายที่ตั้งไว้    
 คุณภาพ - ผู้เข้าร่วมโครงการมีทักษะปฏิบตัดินตรไีทยเพิ่มขึ้นไม่ต่ ากว่า

ร้อยละ 80  
- ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจไม่ต่ ากว่า ร้อยละ 80 

   

 เวลา - ด าเนินการเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่ก าหนด    
 ต้นทุน - ใช้งบประมาณในการด าเนินโครงการตามที่ได้รับจดัสรร    

 

12. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.................        สมศ.   ตัวช้ีวัดที่.................         
 สกอ.    ตัวช้ีวัดที่  1.7   สงป.   ตัวช้ีวัดที่................. 

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
     1. นิสิตสาขาวิชาดรุิยางคศาสตร์ไทยมีความกล้าแสดงออกและได้พัฒนาทักษะปฏิบัตดินตรไีทยจากการฝึกซ้อมในโครงการ 
     2. นิสิตสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ไทยมีเวทีให้แสดงออกซึ่งความสามารถทางด้านดนตรีไทยต่อสาธารณชน 
 



โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ภาควิชาศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์ 

 
1. รหัสโครงการ  NU-มน-09-163   ชื่อโครงการ (ระดับ 2)  โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ชื่อโครงการ (ระดับ 3)  โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
 

2.  ความสอดคล้องกับพันธกิจ 
     การผลติบัณฑติ (รอง)        การวิจัย 
     การบริการวิชาการแก่สังคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
      การบริหารจัดการ (ในกรณีโครงการดังกลา่วไมส่อดคล้องกับพันธกิจ 1-4) (หลัก) 
3.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ 

3.1 แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ 
 3.1.1 ความสอดคล้องกับเป้าหมายรวมของยุทธศาสตร์ชาติ 
   ประเทศชาติมีความมั่นคง ประชาชนมีความสุข 
   มีการยกระดับศักยภาพในหลากหลายมิตเิพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง 
   มีการพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ 
   มีการสรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
   มีการสรา้งการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   มีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม 
 

 3.1.2 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องโดยตรง (เลือกได้เพียง 1 ด้าน) 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพมนุษย์   
   เป้าหมาย.......3.1.2......ประเด็น......3.2.....ประเด็นการด าเนินการที่ส าคัญ......3.2.2.3....... 
 

 3.1.3 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องในระดับรอง (เลือกได้มากกว่า 1 ด้าน) 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนษุย์   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 

3.2 แผนระดับที่ 2  
 3.2.1 แผนการปฏิรูประดับประเทศ 11 ด้าน 
   2) แผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน เป้าหมายรวม.................................................... 
    ประเด็นการปฏริูป..............3...........เป้าหมายประเด็นการปฏิรูป............3.................กลยุทธ์..........4............... 



    แผนงานท่ี..............1............เป้าหมายแผนงาน...........1..........กิจกรรม.........2.......เป้าหมายกิจกรรม.....1........ 
 3.2.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
   เป้าหมายรวม............6..................... 
   ยุทธศาสตร์ที่.........6........เป้าหมาย..........6.1.2............แนวทางการพัฒนา.........6.2.1.4........... 
 3.2.3 แผนความมั่นคงแห่งชาติ 
   แผนระดับชาติว่าด้วยความมัน่คงแห่งชาติ........4...... เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์..........4.1.........กลยุทธ์........4.2.2............. 

 

3.3 แผนระดับที่ 3 (หากระบุได้)  
    ตามมติ ครม.วันท่ี 4 ธันวาคม 2560 .................................................................. 

    3.4 ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 
   นโยบายการศึกษาและเรียนรู้ การท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 
    3.5 นโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) 
    นโยบายที่ 5 ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและปรับปรุงระบบการบริหารจดัการมหาวิทยาลัย ให้มีประสิทธิภาพ 
     แผนกลยุทธ์ดา้นบริหารจัดการ กลยุทธ์ที่......2......(หลัก) 
    3.6 นโยบายการบริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร (พ.ศ.2561-2565) โดย ศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา เงารังษี 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบรหิารจดัการเชิงบูรณาการเพื่อความเข้มแข็งและยั่งยืน 
  กลยุทธ์ที่......5.1......แนวทางการขบัเคลื่อน..........5.1.1............ตัวช้ีวดัที่............. 

    3.7 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน (ถ้าม)ี 
 นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 6 กลยุทธ์ที ่1 มาตรการที ่2 

    3.8 อัตลักษณ์นิสิต 5 ก** (บังคับกรอก ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 กรณีที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์บัณฑิต) 
         ไม่มี 
    3.9 คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ  
         ไม่มี            
    3.10 บริการวิชาการ (กรณีโครงการที่ด าเนินงานตามพันธกจิที่ 3 ด้านบริการวิชาการ) ** 
         ไม่มี 
4.  ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 4.1 ลักษณะการด าเนินงาน   โครงการ     การด าเนินงาน 

4.2 ภายใต้แผนงาน............................................................................................................................................. 
4.3 ลักษณะโครงการ     โครงการที่ใช้งบประมาณ   โครงการที่ไม่ใช้งบประมาณ 
4.4 วิธีการด าเนินงาน   ด าเนนิการเอง     จัดจ้าง 
4.5 รหัส GFMIS ของโครงการ(ถ้ามี) – ไมม่ี - 

5.  ผู้รับผิดชอบ  
 5.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ   หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ  สาขาวิชานาฏศิลปไ์ทย 
    ภาควิชาศิลปะการแสดง คณะมนษุยศาสตร ์   

5.2 ผู้รับผิดชอบ     ดร. จิตติมา  นาคีเภท  โทร  2211 
5.3 ผู้ประสานงาน   นางรัตนาภรณ์  กุลจันทร ์  โทร  2168 
5.4 ผู้รายงานผล  ดร. จิตติมา  นาคีเภท  โทร  2211 

 6. หลักการและเหตุผล 
การประกันคุณภาพการศึกษาตามเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 หมายถึง 

การพัฒนาคุณภาพของการบริหารจัดการและด าเนินกิจกรรมตามภารกิจของสถานศึกษาทุกระดับ เพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอย่าง
ต่อเนื่องและสร้างความมั่นใจให้ผู้รับบริการทางการศึกษา สถานศึกษาทุกแห่งจะต้องจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา โดย

หน้าที่ 618 



ถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง มีการจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการ
ประเมินคุณภาพภายในเสนอต่อสภาสถาบัน หน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาและเปิดเผยต่อสาธารณชน 
เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษาได้มีการปรับปรุงมา
อย่างต่อเนื่อง ตามระบบการพัฒนาของสถาบันการศึกษา ตามความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี สภาพสังคม เศรษฐกิจ ความรู้ และ
ทักษะในอนาคตที่ตลาดแรงงานต้องการ และพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน 

และในปี พ.ศ. 2557 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ปรับเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยแบ่ง 3 ระดับ 
ได้แก่ ระดับหลักสูตร ระดับคณะ/วิทยาลัย และระดับสถาบัน และในการประเมินระดับสถาบันมี รวมถึงการจัดท ารายงานการประเมิน
ตนเอง เพื่อให้คณะกรรมการตรวจประเมินสามารถประเมินฯ ผ่านระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
(CHE QA Online) ได้อย่างมีประสิทธิภาพและอยู่ในมาตรฐานเดียวกัน”   

คณะมนุษยศาสตร์ ตระหนักถึงความส าคัญและความจ าเป็นในการประกันคุณภาพการศึกษา จึงได้จัดให้มีโครงการประเมิน
คุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2561 เพื่อเป็นการตรวจสอบและประเมินการด าเนินงานของหลักสูตรที่คณะฯ                 
เปิดการเรียนการสอน ในรอบปีการศึกษา 2561 ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา               
พ.ศ. 2560 
7. วัตถุประสงค ์

1. เพื่อตรวจสอบและประเมินการด าเนินงานของหลักสตูรระดับปรญิญาตรี คณะเปดิสอนในปีการศึกษา 2561 ตามเกณฑ์การ
ประกันคณุภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557  
8.  เป้าหมายของโครงการ 
     8.1 เป้าหมายการด าเนินงาน 

เชิงผลผลิต(Output) 1. ภาควิชาฯ มีรายงานผลการบรกิารจัดการของภาควิชาฯ ตามเกณฑ์การประกันคณุภาพการศึกษา 
เชิงผลลัพธ์(Outcome) 1. ภาควิชาฯ มีผลประเมินผ่านตามเกณฑ์การประกันคณุภาพการศกึษาดีขึ้นกว่าปีท่ีผ่านมา 

 

     8.2. กลุม่เป้าหมาย 
เป้าหมาย จ านวน หน่วยนับ 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 11 คน 
บุคลากรสายวิชาการ 7 คน 
บุคลากรสายสนับสนุน 1 คน 
คณะกรรมการประเมิน 3 คน 

8.3 กิจกรรม/เนื้อหาท่ี/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนินการ (รายกิจกรรม) 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (บาท) 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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. จัดประชมุมอบหมายการด าเนนิงาน 

                          

ขั้นด าเนินการ (D) 
1. ขออนุมตัิด าเนินโครงการ 
2. ด าเนนิโครงการ 

 
 

16,300 

 
 
 

       
 
 
 

 
 

16,300 
  

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. สรุปผลการด าเนินโครงการ และ
จัดท ารายงานส่งผลประเมนิตอ่คณะฯ 

             

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)  
1. น าผลการประเมนิมาพัฒนา แก้ไข
ปัญหา และน าไปปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานในครั้งตอ่ๆไป 

             

รวม 16,300    16,300 
  



9. งบประมาณด าเนินการ  
    9.1 แหล่งงบประมาณ 
       งบประมาณรายได้คณะ จ านวน 16,300 บาท  
กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานจัดการศึกษาสาขามนุษยศาสตร์ ภาควิชาศิลปะการแสดง หมวดเงินอุดหนุน  
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 
(NU-มน-09-163) 
    9.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 

1. ค่าตอบแทนผู้ประเมิน   6,300     บาท 
2. ค่าเดินทาง    5,000 บาท 
3. ค่าที่พัก    2,000 บาท 
4. ค่าอาหารกลางวัน      2,000     บาท 
5. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม    1,000 บาท 

  รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น                    16,300     บาท 
หมายเหตุ  ทุกรายการถัวเฉลีย่ 

10. วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 
ล าดั
บ 

รายการ กิจกรรม 

10.1. วัน เวลา ในการจัดกิจกรรม เดือนมิถุนายน-กรกฎาคม  2562 
10.2 สถานท่ีจัดกิจกรรม คณะมนุษยศาสตร์ 

 

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

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมที่ 4 
 คุณภาพ - หลักสูตรมีผลประเมินผ่านในองค์ประกอบท่ี 1 

และผลประเมิน เฉลี่ยทุกองค์ประกอบ 3.01 ขึ้นไป 
   

 

12. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 สกอ.    ตัวช้ีวัดที่ 5.1   สงป.   ตัวช้ีวัดที่.................  EdPEx หมวดที่........ 
 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.................  สมศ.   ตัวช้ีวัดที่................  

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. หลักสูตรมีรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2561 ที่มีความสมบูรณ์และถูกต้อง     
2. หลักสูตร/ภาควิชา สามารถน าผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาการท างานให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
3. มีผลประเมินเผยแพร่สู่สาธารณชน 

  



โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ภาควิชาศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์ 

 
1. รหัสโครงการ  NU-มน-09-164    ชื่อโครงการ (ระดับ 2)  โครงการส่งเสริมด้านวิชาการและทักษะชีวิต 
    ชื่อโครงการ (ระดับ 3)  โครงการศึกษาดูงานส าหรับอาจารย์และนิสิต 
2.  ความสอดคล้องกับพันธกิจ 
      การผลิตบณัฑติ (หลัก)        การวิจัย 
     การบริการวิชาการแก่สังคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
     การบริหารจัดการ(ในกรณีโครงการดังกลา่วไมส่อดคล้องกับพันธกิจ 1-4) 
3.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ 

3.1 แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ 
 3.1.1 ความสอดคล้องกับเป้าหมายรวมของยุทธศาสตร์ชาติ 
   ประเทศชาติมีความมั่นคง ประชาชนมีความสุข 
   มีการยกระดับศักยภาพในหลากหลายมิตเิพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง 
   มีการพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ 
   มีการสรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
   มีการสรา้งการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   มีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม 
 3.1.2 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องโดยตรง (เลือกได้เพียง 1 ด้าน) 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพมนุษย์   
   เป้าหมาย.......3.1.....ประเด็น......3.2.2.....ประเด็นการด าเนินการที่ส าคัญ............. 
 3.1.3 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องในระดับรอง (เลือกได้มากกว่า 1 ด้าน) 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนษุย์   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
 

3.2 แผนระดับที่ 2  
 3.2.1 แผนการปฏิรูประดับประเทศ 11 ด้าน 
   5) แผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ เปา้หมายรวม.................................................................................. 
    เรื่องและประเด็นการปฏริูป..อุตสาหกรรมการศึกษา..เป้าหมายหรอืผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธ์ิ....1/2..... 
    ขั้นตอนการด าเนินงาน.....................1..............เป้าหมาย................1.1.1.................ขัน้ตอน.................................. 



 3.2.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
   เป้าหมายรวม..............1................... 
   ยุทธศาสตร์ที่.......1..........เป้าหมาย..........1.1.2............แนวทางการพัฒนา........1.2.2........... 
  

 3.2.3 แผนความมั่นคงแห่งชาติ 
   แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ.............. เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์.....................กลยทุธ์..................... 

3.3 แผนระดับที่ 3 (หากระบุได้)  
    ตามมติ ครม.วันท่ี 4 ธันวาคม 2560 .................................................................. 

    3.4 ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 
   นโยบายการศึกษาและเรียนรู้ การท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 
 3.5 นโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) 
   นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ  
   แผนกลยุทธ์ดา้นการผลติบัณฑติ  กลยุทธ์ที่......3..... (หลัก) 
       3.6 นโยบายการบริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร (พ.ศ.2561-2565) โดย ศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา เงารังษี 

   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบณัฑิตใหม้ีคุณภาพ และสอดคล้องกับความต้องการของประเทศเพื่อสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขัน กลยุทธ์ที่......1.4......แนวทางการขบัเคลื่อนที่.........1.4.1.............ตัวช้ีวดัที่.............. 
3.7 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน  
 นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่......6/1......กลยุทธ์ที่.......1/2....... มาตรการที่......2/2.......... 

3.8 อัตลักษณ์นสิิต 5 ก** (บังคับกรอก ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 กรณีที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์บัณฑิต) 
         ไม่มี 

3.9 คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ  
         ไม่มี             

3.10 บริการวิชาการ (กรณีโครงการที่ด าเนินงานตามพันธกิจที่ 3 ด้านบริการวิชาการ) ** 
         ไม่มี 
4.  ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 4.1 ลักษณะการด าเนินงาน   โครงการ     การด าเนินงาน 

4.2 ภายใต้แผนงาน............................................................................................................................................. 
4.3 ลักษณะโครงการ     โครงการที่ใช้งบประมาณ   โครงการที่ไม่ใช้งบประมาณ 
4.4 วิธีการด าเนินงาน    ด าเนนิการเอง     จัดจ้าง 
4.5 รหัส GFMIS ของโครงการ(ถ้ามี) – ไมม่ี - 

5.  ผู้รับผิดชอบ  
 5.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ   หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ  สาขาวิชานาฏศิลปไ์ทย 
    ภาควิชาศิลปะการแสดง คณะมนษุยศาสตร ์  

5.2 ผู้รับผิดชอบ     อาจารย์อุบลวรรณ  โตอวยพร โทร. 2209 
5.3 ผู้ประสานงาน   นางรัตนาภรณ์  กุลจันทร ์  โทร. 2168 
5.4 ผู้รายงานผล  อาจารย์อุบลวรรณ  โตอวยพร โทร. 2209 

  
  

หน้าที่ 621 



 6. หลักการและเหตุผล 
ศิลปวัฒนธรรมแสดงให้เห็นถึงความเป็นอารยประเทศ ประเทศชาติที่มีความเจริญรุ่งเรืองนั้นจะต้องมีศิลปวัฒนธรรมอันเป็น

เอกลักษณ์ประจ าชาติของตน ชาติไทยก็เป็นชาติหนึ่งที่มีความเจริญรุ่งเรืองและร่ ารวยศิลปวัฒนธรรมมายาวนานตั้งแต่อดีตกาลนับถึง
ปัจจุบัน โดยเฉพาะศิลปวัฒนธรรมทางด้านนาฏศิลป์ ซึ่งมีคุณลักษณะพิเศษที่ประกอบขึ้นจากศิลปะ หลายแขนงหลอมรวมกันและมี
เอกลักษณ์ส าคัญเฉพาะตัวอันเป็นมรดกส าคัญยิ่งของชาติ ซึ่งต้องมีการอนุรักษ์และพัฒนาควบคู่กัน เพื่อให้คงอยู่คู่ชาติสืบไป 

สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย ภาควิชาศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย ตั้งแต่ พ.ศ. 2543 เป็นต้นมา และได้มีวัตถุประสงค์ในการผลิตบัณฑิต เพื่อให้เป็นผู้มีความรู้ 
ความช านาญด้านทักษะนาฏศิลป์ไทยขั้นสูง สามารถเขียนบท ออกแบบ และสร้างงานทางด้านนาฏศิลป์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
พัฒนาศักยภาพนิสิต ให้สามารถประมวลองค์ความรู้ ส าหรับการวิเคราะห์การวิจัย และการวิจารณ์งานทางด้านนาฏศิลป์ พร้อมทั้ง
สามารถบูรณาการองค์ความรู้กับศาสตร์แขนงอื่นอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อน าไปใช้เป็นบริบทในการประกอบอาชีพ รวมถึงส่งเสริมให้
เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม น าทักษะทางด้านนาฏศิลป์ไทยไปใช้ในการอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจ ชุมชน สังคมและ
ประเทศชาติต่อไป  

การศึกษาดูงานทางด้านศิลปะการแสดงทั้งที่เป็นแบบดั้งเดิมและแบบร่วมสมัย จะเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริมและ
พัฒนาการการเรียนการสอน ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร และยังเป็นการสร้างเสริมประสบการณ์ ให้อาจารย์ได้น าความรู้ที่
ได้จากการศึกษาดูงานมาบูรณาการกับองค์ความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อการประกอบอาชีพต่อไป 
7. วัตถุประสงค ์

1. เพื่อส่งเสริมให้อาจารย์และนิสิตได้ไปศึกษาดูงานทางด้านศิลปะการแสดง 
2. เพื่อเพ่ิมพูนความรู้ทางด้านศิลปะการแสดงแก่อาจารย์และนิสิต 
3. เพื่อให้อาจารย์และนิสิตได้น าความรู้และประสบการณ์มาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน และการจัดกิจกรรมทางด้าน

ศิลปะการแสดง 
8.  เป้าหมายของโครงการ 
    8.1 เป้าหมายการด าเนินงาน 
เชิงผลผลิต(Output) 1. ผู้เข้าร่วมโครงการไดเ้ปิดโลกทัศน์ และสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานอ่ืน 
เชิงผลลัพธ์(Outcome) 1. ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถน าความรู้ที่ได้ศึกษาดูงานมาใช้ประโยชน์ได ้

 

 

8.2. กลุ่มเป้าหมาย 
เป้าหมาย จ านวน หน่วยนับ 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 20 คน 
บุคลากรสายวิชาการ 5 คน 
บุคลากรสายสนับสนุน 1 คน 
นิสิตสาขาวิชานาฏศลิป์ไทย 14 คน 

 

  8.3 กิจกรรม/เนื้อหาท่ี/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนินการ (รายกิจกรรม) 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (บาท) 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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. จัดประชมุมอบหมายการด าเนนิงาน 

             

ขั้นด าเนินการ (D) 
1. ขออนุมตัิด าเนินโครงการ 
2. ด าเนนิโครงการ 

 
 

20,000 

 
 
 

   
 
 

20,000 
       

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. สรุปผลการด าเนินโครงการ และ
จัดท ารายงานส่งผลประเมนิตอ่คณะฯ 

             



กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (บาท) 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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 าผลการประเมนิมาพัฒนา แก้ไข
ปัญหา และน าไปปรับใช้ในการ
ปฎิบัติงานในครั้งตอ่ๆไป 

             

รวม  20,000 -- 20,000 - - 
 

9. งบประมาณด าเนินการ  
    9.1 แหล่งงบประมาณ 
       งบประมาณรายได้คณะ จ านวน 20,000 บาท  
กองทุนกิจการนิสิต แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานจัดการศึกษาสาขามนุษยศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชานาฏศิลป์
ไทย ภาควิชาศิลปะการแสดง หมวดเงินอุดหนุน โครงการกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต โครงการส่งเสริมด้านวิชาการและทักษะชีวิต โครงการ
ศึกษาดูงานส าหรับอาจารย์และนิสิต (NU-มน-09-164)  
     9.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 

1. ค่าน้ าเช้ือเพลิง  10,000   บาท 
2. ค่าที่พัก     5,000   บาท  
3. ค่าเบี้ยเลี้ยง      5,000   บาท                      

  รวมเป็นเงิน 20,000   บาท  
หมายเหตุ  ขอถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ  

10. วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ  
ล าดั
บ 

รายการ กิจกรรมที่ 1 

10.1. วัน เวลา ในการจัดกิจกรรม เดือนกุมภาพันธ-์มีนาคม 2562 
10.2 สถานท่ีจัดกิจกรรม กรุงเทพมหานคร หรือจังหวัดอื่นๆ 

11. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPIs)  

ประเภท 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ (KPI) 

กิจกรรมที่ 1  กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมที่ 4 
 ปริมาณ - อาจารยแ์ละนิสิตได้ศึกษาดูงานสถาบนั/องค์กร อย่างน้อย 1     

  หนว่ยงาน 
   

 คุณภาพ - มีเครือข่ายความร่วมมอืกับสถาบัน/องค์กร 
- ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในกจิกรรมเฉลี่ยในระดับดี 
- อาจารย์มีผลงานในการน าความรู้ไปปรับใช้คนละ 1 เร่ือง 
- ได้รับความรู้เพิ่มขึ้นอยู่ในระดับด ี

   

 

12. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 สกอ.    ตัวช้ีวัดที ่3.2/5.2  สงป.   ตัวช้ีวัดที่.................  EdPEx หมวดที่........ 
 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.................  สมศ.   ตัวช้ีวัดที่................  

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. อาจารย์และนิสติได้มีโอกาสไปศึกษาดูงานทางด้านศิลปะการแสดง 
2. อาจารย์และนิสติได้ฝึกทักษะและเพิ่มพูนความรู้ทางด้านศลิปะการแสดง 
3. อาจารย์และนิสติได้น าความรู้และประสบการณ์มาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน และการจดักิจกรรมต่าง ๆ ทางด้าน

ศิลปะการแสดง 



  

หน้าที่ 622 



โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ภาควิชาศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์ 

 
1. รหัสโครงการ  NU-มน-09-165    ชื่อโครงการ (ระดับ 2)  โครงการส่งเสริมด้านวิชาการและทักษะชีวิต   
    ชื่อโครงการ (ระดับ 3)  โครงการสัมมนานิสิตก่อนสหกิจศึกษา หรือการฝึกอบรมหรือ 
            ฝึกงานในต่างประเทศ 
2.  ความสอดคล้องกับพันธกิจ 
      การผลิตบณัฑติ (หลัก)        การวิจัย 
     การบริการวิชาการแก่สังคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
     การบริหารจัดการ(ในกรณีโครงการดังกลา่วไมส่อดคล้องกับพันธกิจ 1-4) 
3.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ 

3.1 แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ 
 3.1.1 ความสอดคล้องกับเป้าหมายรวมของยุทธศาสตร์ชาติ 
   ประเทศชาติมีความมั่นคง ประชาชนมีความสุข 
   มีการยกระดับศักยภาพในหลากหลายมิตเิพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง 
   มีการพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ 
   มีการสรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
   มีการสรา้งการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   มีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม 
 3.1.2 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องโดยตรง (เลือกได้เพียง 1 ด้าน) 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพมนุษย์   
   เป้าหมาย.......3.1.....ประเด็น......3.2.2.....ประเด็นการด าเนินการที่ส าคัญ............. 
 3.1.3 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องในระดับรอง (เลือกได้มากกว่า 1 ด้าน) 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนษุย์   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
 

3.2 แผนระดับที่ 2  
 3.2.1 แผนการปฏิรูประดับประเทศ 11 ด้าน 
   5) แผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ เปา้หมายรวม.................................................................................. 
    เรื่องและประเด็นการปฏริูป..อุตสาหกรรมการศึกษา..เป้าหมายหรอืผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธ์ิ....1/2..... 



    ขั้นตอนการด าเนินงาน.....................1..............เป้าหมาย................1.1.1.................ขัน้ตอน.................................. 
 3.2.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
   เป้าหมายรวม..............1................... 
   ยุทธศาสตร์ที่.......1..........เป้าหมาย..........1.1.2............แนวทางการพัฒนา........1.2.2........... 
  

 3.2.3 แผนความมั่นคงแห่งชาติ 
   แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ.............. เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์.....................กลยทุธ์..................... 

3.3 แผนระดับที่ 3 (หากระบุได้)  
    ตามมติ ครม.วันท่ี 4 ธันวาคม 2560 .................................................................. 

    3.4 ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 
   นโยบายการศึกษาและเรียนรู้ การท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 
 3.5 นโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) 
   นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ  
   แผนกลยุทธ์ดา้นการผลติบัณฑติ  กลยุทธ์ที่......3..... (หลัก) 
       3.6 นโยบายการบริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร (พ.ศ.2561-2565) โดย ศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา เงารังษี 

   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบณัฑิตใหม้ีคุณภาพ และสอดคล้องกับความต้องการของประเทศเพื่อสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขัน กลยุทธ์ที่......1.4......แนวทางการขบัเคลื่อนที่.........1.4.1.............ตัวช้ีวดัที่.............. 
3.7 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน  
 นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่.......1......กลยุทธ์ที่......4....... มาตรการที.่.....1.......... 

      3.8 อัตลักษณ์นิสิต 5 ก** (บังคับกรอก ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 กรณีที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์บัณฑิต) 
         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      

 
3.9 คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 

         มี 



ด้าน ตัวชี้วัด 
 ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 

 มีความซื่อสตัย์สจุริต 
 มีระเบยีบวินัย 
 ตรงต่อเวลา 
 มีความเสยีสละและเห็นต่อประโยชน์ส่วนรวม 
 มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
 เคารพกฎเกณฑ์ ระเบียบขององค์กร/หน่วยงาน 
 มีความอดทนต่อสภาวะแวดลอ้ม 
 มีความขยันหมั่นเพียรในการเรียน 

 ด้านความรู ้  มีความรู้ในหลักวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงกับหน้าที่การงาน 
 มีความเข้าใจขั้นตอนและวิธีการในการปฏิบตัิงานในหน้าท่ี 
 มีความรู้ในระดับท่ีสามารถปฏิบัติงานให้บรรลุเปา้หมายอย่างมปีระสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
 มีความสามารถน าความรูม้าประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานอย่างสร้างสรรค์ 
 เป็นผู้แสวงหาความรู้เพิม่เตมิอย่างต่อเนื่อง 
 มีความเช่ียวชาญในสาขาวิชาชีพ 

 ด้านทักษะทางปัญญา  มีความสามารถในการรวบรวมข้อมูล แนวคิด และประเมินข้อมลูต่างๆ ได้ 
 มีความสามารถในการวเิคราะห์และแกไ้ขปัญหาในการปฏิบตัิงาน 
 กล้าแสดงความคิดเห็นอย่างเหมาะสม 
 มีความคิดริเริม่สร้างสรรคส์ิ่งใหม่ๆ  
 มีการวางแผนและสามารถปฏบิัติงานไดส้ าเร็จตามก าหนดเวลา 
 มีความสามารถน าเสนอข้อมลูและแนวคิดเพื่อใช้ในการตัดสินใจ 
 มีความมุ่งมั่นท างานให้ประสบความส าเร็จตามเปา้หมาย 
 มีความสามารถในการแก้ปญัหาส่วนตัว 
 มีทัศนคติเชิงบวกต่องานท่ีท า 

 ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

 มีความสามารถปรับตัวให้เข้ากับเพื่อนร่วมงาน 
 มีความสามารถในการติดต่อสือ่สารระหว่างบุคคล 
 มีความสามารถในการท างานเป็นทีม 
 มีความรับผิดชอบในงานท่ีได้รบัมอบหมาย 
 มีความสามารถในการแสดงภาวะความเป็นผู้น าในการท างาน 
 ยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ื่น 
 มีความสามารถในการประเมนิการท างานและปรับปรุงงานของตนเอง 
 มีความเข้าใจตนเองและผู้อื่น 

 ด้านทักษะการ
วิเคราะหเ์ชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 มีทักษะในการวิเคราะห์และจดัการข้อมลูเชิงตัวเลข 
 มีความสามารถในการสื่อสารการใช้ภาษาไทย 
 มีความสามารถในการสื่อสารการใช้ภาษาอังกฤษ 
 มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศในการปฏิบัติงาน 

 

3.10 การบูรณาการพันธกิจกับการเรียนการสอน (เฉพาะโครงการระดับปริญญาตรี) 
  ด้านการบริการวิชาการ  จ านวนรายวิชา/หลักสตูรที่มีการบูรณาการ 2 วิชา ระบุรายชื่อวิชา 

1. 202497  สหกิจศึกษา  
2. 202498 การฝึกอบรมหรือการฝึกงานในต่างประเทศ  

        3.11 บริการวิชาการ  
         ไม่ม ี
 



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

4.2 ภายใต้แผนงาน............................................................................................................................................. 
4.3 ลักษณะโครงการ    โครงการที่ใช้งบประมาณ    โครงการที่ไม่ใช้งบประมาณ 
4.4 วิธีการด าเนินงาน    ด าเนินการเอง     จัดจ้าง 
4.5 รหัส GFMIS ของโครงการ(ถ้ามี) – ไมม่ี - 

5.  ผู้รับผิดชอบ  
 5.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ   หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ  สาขาวิชานาฏศิลปไ์ทย 
    ภาควิชาศิลปะการแสดง คณะมนษุยศาสตร ์  

5.2 ผู้รับผิดชอบ     อาจารย์รัชดาพร  สุคโต โทร. 2022 
5.3 ผู้ประสานงาน   นางรัตนาภรณ์  กุลจันทร ์ โทร. 2168 
5.4 ผู้รายงานผล  อาจารย์รัชดาพร สุคโต   โทร. 2022 

 6. หลักการและเหตุผล 
ตามหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (นาฏศิลป์ไทย) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 ภาควิชาศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์ 

ก าหนดให้นิสิตช้ันปีที่ 4 ลงทะเบียนรายวิชา 202497 สหกิจศึกษา (Co-operative Education) หรือ 202498 การฝึกอบรมหรือ
ฝึกงานในต่างประเทศ (International Academic or Professional Training) ในภาคการศึกษาปลาย เป็นระยะเวลา 4 เดือน ใน
หน่วยงานต่างๆ ที่นิสิตเป็นผู้เลือกและได้รับอนุมัติจากคณะมนุษยศาสตร์ ซึ่งหน่วยงานเหล่านี้อาจเป็นของภาครัฐ เอกชน หรือ
รัฐวิสาหกิจก็ได้ ทั้งนี้ นิสิตได้รับประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติหน้าที่ในองค์กรที่ตนเลือก เป็นโอกาสที่จะได้ประยุกต์ใช้ทฤษฎีกับการ
ปฏิบัติ ได้รับรู้ปัญหาภาวะความกดดัน สภาพการแข่งขัน การวางตัวในสังคมการท างาน เพื่อให้นิสิตมีความพร้อมที่จะเข้าสู่
ตลาดแรงงานในอนาคต 

นอกจากนี้ เกณฑ์การให้คะแนนได้ก าหนดให้นิสิตน าเสนอผลงานสหกิจศึกษา หรือการน าเสนอการฝึกอบรมหรือฝึ กงานใน
ต่างประเทศเสร็จสิ้นลง ทางสาขาวิชานาฏศิลป์ไทย จึงได้จัดโครงการฯ เพื่อวัตถุประสงค์นี้และเพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตชั้นปี 4         ได้
ถ่ายทอดประสบการณ์ไปยังนิสิตรุ่นน้องปี 3 เพื่อให้นิสิตมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ปัญหาและอุปสรรคการฝึกงาน พร้อมทั้งรับฟัง
ข้อเสนอแนะและข้อคิดจากคณาจารย์ในสาขาวิชา อันจะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิตหลังส าเร็จการศึกษา 
7. วัตถุประสงค ์

1. เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนิสิตก่อนออกปฏิบัติสหกิจ 
2. เพื่อให้นิสิตได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับสถานท่ีปฏิบัติสหกิจศึกษา  
3. เพื่อให้นิสิตสาขาวิชานาฏศิลป์ไทย ได้รับฟังค าแนะน าเกี่ยวกับการใช้ชีวิตท างานจากคณาจารย์ในสาขา 

8.  เป้าหมายของโครงการ 
    8.1 เป้าหมายการด าเนินงาน 
เชิงผลผลิต(Output) 1. นิสิตมีความรู้เกี่ยวกับการฝึกงานแบบสหกิจศึกษา 
เชิงผลลัพธ์(Outcome) 1. นิสิตสามารถฝึกงานแบบสหกิจศึกษาไดส้ าเรจ็ 

 

     8.2. กลุม่เป้าหมาย 
เป้าหมาย จ านวน หน่วยนับ 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 25 คน 
บุคลากรสายวิชาการ 5 คน 
นิสิต ช้ันปีท่ี 4 19 คน 
บุคลากรสายสนับสนุน 1 คน 

8.3 กิจกรรม/เนื้อหาท่ี/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนินการ (รายกิจกรรม) 



กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (บาท) 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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. จัดประชมุมอบหมายการด าเนนิงาน 

                          

ขั้นด าเนินการ (D) 
1. ขออนุมตัิด าเนินโครงการ 
2. ด าเนนิโครงการ 

 
 
0 

 
 
 
0 

 
 
 

     
 
 
 

 
 

 
  

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. สรุปผลการด าเนินโครงการ และ
จัดท ารายงานส่งผลประเมนิตอ่คณะฯ 

             

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)  
1. น าผลการประเมนิมาพัฒนา แก้ไข
ปัญหา และน าไปปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานในครั้งตอ่ๆไป 

             

รวม 0 0 - - - 
 

9. งบประมาณด าเนินการ  
- ไม่ใช้งบประมาณ – 

10. วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 
ล าดั
บ 

รายการ กิจกรรม 

10.1. วัน เวลา ในการจัดกิจกรรม 14 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.00-15.00 น. 
10.2 สถานท่ีจัดกิจกรรม HU 5112 คณะมนุษยศาสตร ์

 

11. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPIs) 

ประเภท 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ (KPI) 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมที่ 4 
 ปริมาณ -  จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมดไมต่่ ากว่าร้อยละ 80 

ของจ านวนเต็มที่ตั้งไว ้
   

 คุณภาพ - ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในภาพรวมไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 
- ผลประเมินตามวัตถุประสงค์ของโครงการบรรลุ
เป้าหมายร้อยละ 80 

   

 เวลา - โครงการด าเนินการเสร็จสิ้นภายในเวลาที่ก าหนด    
 
12. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 

 สกอ.    ตัวช้ีวัดที่ 3.2   สงป.   ตัวช้ีวัดที่.................  EdPEx หมวดที่........ 
 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.................  สมศ.   ตัวช้ีวัดที่................  

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. นิสิตได้รับข้อมลูเกี่ยวกับการฝึกงานจากอาจารย์ที่ปรึกษา และได้พบปะพุดคุยกับอาจารย์นิเทศเพื่อเตรยีมความพร้อมส าหรับ

การออกปฏิบัติงานตามสถานประกอบการต่างๆ 
2. นิสิตสาขาวิชานาฏศลิป์ไทย ได้รับฟังค าแนะน าเกี่ยวกับการใช้ชีวิตท างานจากคณาจารย์ในสาขา 

  



โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ภาควิชาศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์ 

 
1. รหัสโครงการ  NU-มน-09-166    ชื่อโครงการ (ระดับ 2)  โครงการส่งเสริมด้านวิชาการและทักษะชีวิต 

ชื่อโครงการ (ระดับ 3)  โครงการสัมมนานิสิตหลังสหกิจศึกษา หรือการฝึกอบรมหรือ 
      ฝึกงานในต่างประเทศ  

2.  ความสอดคล้องกับพันธกิจ 
      การผลิตบณัฑติ (หลัก)        การวิจัย 
     การบริการวิชาการแก่สังคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
     การบริหารจัดการ(ในกรณีโครงการดังกลา่วไมส่อดคล้องกับพันธกิจ 1-4) 
3.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ 

3.1 แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ 
 3.1.1 ความสอดคล้องกับเป้าหมายรวมของยุทธศาสตร์ชาติ 
   ประเทศชาติมีความมั่นคง ประชาชนมีความสุข 
   มีการยกระดับศักยภาพในหลากหลายมิตเิพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง 
   มีการพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ 
   มีการสรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
   มีการสรา้งการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   มีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม 
 3.1.2 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องโดยตรง (เลือกได้เพียง 1 ด้าน) 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพมนุษย์   
   เป้าหมาย.......3.1.....ประเด็น......3.2.2.....ประเด็นการด าเนินการที่ส าคัญ............. 
 3.1.3 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องในระดับรอง (เลือกได้มากกว่า 1 ด้าน) 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนษุย์   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
 

3.2 แผนระดับที่ 2  
 3.2.1 แผนการปฏิรูประดับประเทศ 11 ด้าน 
   5) แผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ เปา้หมายรวม.................................................................................. 
    เรื่องและประเด็นการปฏริูป..อุตสาหกรรมการศึกษา..เป้าหมายหรอืผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธ์ิ....1/2..... 



    ขั้นตอนการด าเนินงาน.....................1..............เป้าหมาย................1.1.1.................ขัน้ตอน.................................. 
 3.2.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
   เป้าหมายรวม..............1................... 
   ยุทธศาสตร์ที่.......1..........เป้าหมาย..........1.1.2............แนวทางการพัฒนา........1.2.2........... 
  

 3.2.3 แผนความมั่นคงแห่งชาติ 
   แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ.............. เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์.....................กลยทุธ์..................... 

3.3 แผนระดับที่ 3 (หากระบุได้)  
    ตามมติ ครม.วันท่ี 4 ธันวาคม 2560 .................................................................. 

    3.4 ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 
   นโยบายการศึกษาและเรียนรู้ การท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 
    3.5 นโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) 
   นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ  
   แผนกลยุทธ์ดา้นการผลติบัณฑติ  กลยุทธ์ที่......3..... (หลัก) 
    3.6 นโยบายการบริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร (พ.ศ.2561-2565) โดย ศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา เงารังษี 

   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบณัฑิตใหม้ีคุณภาพ และสอดคล้องกับความต้องการของประเทศเพื่อสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขัน กลยุทธ์ที่......1.4......แนวทางการขบัเคลื่อนที่.........1.4.1.............ตัวช้ีวดัที่.............. 

   3.7 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน  
      นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตร์ที่.......1......กลยุทธ์ที่......4....... มาตรการที่......1..........  

   3.8 อัตลักษณ์นิสิต 5 ก** (บังคับกรอก ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 กรณีที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์บัณฑิต) 
             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      

 

3.9 คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
             มี 

หน้าที่ 627 



ด้าน ตัวชี้วัด 
 ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 

 มีความซื่อสตัย์สจุริต 
 มีระเบยีบวินัย 
 ตรงต่อเวลา 
 มีความเสยีสละและเห็นต่อประโยชน์ส่วนรวม 
 มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
 เคารพกฎเกณฑ์ ระเบียบขององค์กร/หน่วยงาน 
 มีความอดทนต่อสภาวะแวดลอ้ม 
 มีความขยันหมั่นเพียรในการเรียน 

 ด้านความรู ้  มีความรู้ในหลักวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงกับหน้าที่การงาน 
 มีความเข้าใจขั้นตอนและวิธีการในการปฏิบตัิงานในหน้าท่ี 
 มีความรู้ในระดับท่ีสามารถปฏิบัติงานให้บรรลุเปา้หมายอย่างมปีระสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
 มีความสามารถน าความรูม้าประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานอย่างสร้างสรรค์ 
 เป็นผู้แสวงหาความรู้เพิม่เตมิอย่างต่อเนื่อง 
 มีความเช่ียวชาญในสาขาวิชาชีพ 

 ด้านทักษะทางปัญญา  มีความสามารถในการรวบรวมข้อมูล แนวคิด และประเมินข้อมลูต่างๆ ได้ 
 มีความสามารถในการวเิคราะห์และแกไ้ขปัญหาในการปฏิบตัิงาน 
 กล้าแสดงความคิดเห็นอย่างเหมาะสม 
 มีความคิดริเริม่สร้างสรรคส์ิ่งใหม่ๆ  
 มีการวางแผนและสามารถปฏบิัติงานไดส้ าเร็จตามก าหนดเวลา 
 มีความสามารถน าเสนอข้อมลูและแนวคิดเพื่อใช้ในการตัดสินใจ 
 มีความมุ่งมั่นท างานให้ประสบความส าเร็จตามเปา้หมาย 
 มีความสามารถในการแก้ปญัหาส่วนตัว 
 มีทัศนคติเชิงบวกต่องานท่ีท า 

 ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

 มีความสามารถปรับตัวให้เข้ากับเพื่อนร่วมงาน 
 มีความสามารถในการติดต่อสือ่สารระหว่างบุคคล 
 มีความสามารถในการท างานเป็นทีม 
 มีความรับผิดชอบในงานท่ีได้รบัมอบหมาย 
 มีความสามารถในการแสดงภาวะความเป็นผู้น าในการท างาน 
 ยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ื่น 
 มีความสามารถในการประเมนิการท างานและปรับปรุงงานของตนเอง 
 มีความเข้าใจตนเองและผู้อื่น 

 ด้านทักษะการ
วิเคราะหเ์ชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 มีทักษะในการวิเคราะห์และจดัการข้อมลูเชิงตัวเลข 
 มีความสามารถในการสื่อสารการใช้ภาษาไทย 
 มีความสามารถในการสื่อสารการใช้ภาษาอังกฤษ 
 มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศในการปฏิบัติงาน 

 

3.10 การบูรณาการพันธกิจกับการเรียนการสอน (เฉพาะโครงการระดับปริญญาตรี) 
  ด้านการบริการวิชาการ  จ านวนรายวิชา/หลักสตูรที่มีการบูรณาการ 2 วิชา ระบุรายชื่อวิชา 

1. 202497  สหกิจศึกษา  
2. 202498 การฝึกอบรมหรือการฝึกงานในต่างประเทศ  

     3.11 บริการวิชาการ (กรณีโครงการที่ด าเนินงานตามพันธกจิที่ 3 ด้านบริการวิชาการ) ** 
        ไม่ม ี



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

4.2 ภายใต้แผนงาน............................................................................................................................................. 
4.3 ลักษณะโครงการ     โครงการที่ใช้งบประมาณ   โครงการที่ไม่ใช้งบประมาณ 
4.4 วิธีการด าเนินงาน    ด าเนนิการเอง     จัดจ้าง 
4.5 รหัส GFMIS ของโครงการ(ถ้ามี) – ไมม่ี - 

5.  ผู้รับผิดชอบ  
 5.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ   หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ  สาขาวิชานาฏศิลปไ์ทย 
    ภาควิชาศิลปะการแสดง คณะมนษุยศาสตร ์  

5.2 ผู้รับผิดชอบ     อาจารย์รัชดาพร สุคโต โทร. 2201 
5.3 ผู้ประสานงาน   นางรัตนาภรณ์  กุลจันทร ์ โทร. 2168 
5.4 ผู้รายงานผล  อาจารย์รัชดาพร สุคโต โทร. 2201 

 6. หลักการและเหตุผล 
    ตามหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (นาฏศิลป์ไทย) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 ภาควิชาศิลปะการแสดง  คณะมนุษยศาสตร์ 
ก าหนดให้นิสิต ช้ันปีที่ 4 ลงทะเบียนรายวิชา 202497 สหกิจศึกษา (Co-operative Education) หรือ 202498 การฝึกอบรมหรือ
ฝึกงานในต่างประเทศ (International Academic or Professional Training) ในภาคการศึกษาปลาย เป็นระยะเวลา 4 เดือน ใน
หน่วยงานต่างๆ ที่นิสิตเป็นผู้เลือกและได้รับอนุมัติจากคณะมนุษยศาสตร์ ซึ่งหน่วยงานเหล่านี้อาจเป็นของภาครัฐ เอกชน หรือ
รัฐวิสาหกิจก็ได้ ทั้งนี้ นิสิตได้รับประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติหน้าที่ในองค์กรที่ตนเลือก เป็นโอกาสที่จะได้ประยุกต์ใช้ทฤษฎีกับการ
ปฏิบัติ ได้รับรู้ปัญหาภาวะความกดดัน สภาพการแข่งขัน การวางตัวในสังคมการท างาน เพื่อให้นิสิตมีความพร้อมที่จะเข้าสู่
ตลาดแรงงานในอนาคต 
   นอกจากนี้ เกณฑ์การให้คะแนนได้ก าหนดให้นิสิตน าเสนอผลงานสหกิจศึกษา หรือการน าเสนอการฝึกอบรมหรือฝึกงานใน
ต่างประเทศเสร็จสิ้นลง สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย ภาควิชาศิลปะการแสดง จึงได้จัดโครงการฯ เพื่อวัตถุประสงค์นี้และเพื่อเปิดโอกาสให้
นิสิตช้ันปี 4 ได้ถ่ายทอดประสบการณ์ไปยังนิสิตรุ่นน้องปี 3 เพื่อให้นิสิตมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นปัญหาและอุปสรรคการฝึกงาน 
พร้อมท้ังรับฟังข้อเสนอแนะและข้อคิดจากคณาจารย์ในสาขาวิชา อันจะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิตหลังส าเร็จการศึกษา 
7. วัตถุประสงค ์

1. เพื่อให้นิสิตสาขาวิชานาฏศิลป์ไทย ได้น าเสนอผลการปฏิบัติสหกิจศึกษา 
2. เพื่อให้นิสิตมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นปัญหาและอุปสรรคการปฏิบัติสหกิจศึกษา 
3. เพื่อให้นิสิตรุ่นน้องได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับสถานท่ีปฏิบัติสหกิจศึกษา และได้รับฟังประสบการณ์จากรุ่นพี่ 

8.  เป้าหมายของโครงการ 
    8.1 เป้าหมายการด าเนินงาน 
เชิงผลผลิต(Output) 1. ผู้เข้าร่วมโครงการไดเ้ปิดโลกทัศน์ และสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานอ่ืน 
เชิงผลลัพธ์(Outcome) 1. ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถน าความรู้ที่ได้ศึกษาดูงานมาใช้ประโยชน์ได ้

 

8.2. กลุ่มเป้าหมาย 
เป้าหมาย จ านวน หน่วยนับ 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 81 คน 
บุคลากรสายวิชาการ 5 คน 
นิสิต ช้ันปี 4 19 คน 
นิสิต ช้ันปี 3 14 คน 
นิสิต ช้ันปี 2 17 คน 
นิสิต ช้ันปี 1 25 คน 
บุคลากรสายสนับสนุน 1 คน 



  8.3 กิจกรรม/เนื้อหาท่ี/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนินการ (รายกิจกรรม) 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (บาท) 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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. จัดประชมุมอบหมายการด าเนนิงาน 

             

ขั้นด าเนินการ (D) 
1. ขออนุมตัิด าเนินโครงการ 
2. ด าเนนิโครงการ 

 
 

2,500 

 
 
 

     
 
 

2,500 
     

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. สรุปผลการด าเนินโครงการ และ
จัดท ารายงานส่งผลประเมนิตอ่คณะฯ 

             

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)  
1. น าผลการประเมนิมาพัฒนา แก้ไข
ปัญหา และน าไปปรับใช้ในการ
ปฎิบัติงานในครั้งตอ่ๆไป 

             

รวม  2,500 -- - 2,500 - 

9. งบประมาณด าเนินการ  
    9.1 แหล่งงบประมาณ 
       งบประมาณรายได้คณะ จ านวน 2,500 บาท  
กองทุนกิจการนิสิต แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานจัดการศึกษาสาขามนุษยศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชานาฏศิลป์
ไทย ภาควิชาศิลปะการแสดง หมวดเงินอุดหนุน โครงการกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต โครงการส่งเสริมด้านวิชาการและทักษะชีวิต โครงการ
สัมมนานิสิตหลังสหกิจศึกษา (NU-มน-09-166)  
    9.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 

1. ค่าอาหารว่าง 2,500  บาท 
 รวมเป็นเงิน 2,500  บาท  

10. วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ  
ล าดั
บ 

รายการ กิจกรรมที่ 1 

10.1. วัน เวลา ในการจัดกิจกรรม เดือนเมษายน 2562 
10.2 สถานท่ีจัดกิจกรรม ห้องประชุมคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

11. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPIs)  

ประเภท 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ (KPI) 

กิจกรรมที่ 1  กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมที่ 4 
 ปริมาณ - นิสิตชั้นปีที่ 4 ได้น าเสนอการปฏบิัติงานสหกิจศึกษา    
 คุณภาพ - ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในภาพรวมไม่น้อยกวา่ร้อยละ 80    
 เวลา - โครงการด าเนินการเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาทีก่ าหนด    

 

12. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 สกอ.    ตัวช้ีวัดที่ 3.2   สงป.   ตัวช้ีวัดที่.................  EdPEx หมวดที่........ 
 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.................  สมศ.   ตัวช้ีวัดที่................  

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน้าที่ 629 



1. นิสิตสาขาวิชานาฏศลิป์ไทย ช้ันปทีี่ 4 ได้น าเสนอผลการฝึกงาน 
2. นิสิตรุ่นน้องได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับสถานท่ีฝึกงาน และไดร้ับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการท างานของรุ่นพี่ 
3. นิสิตได้แลกเปลีย่นความคดิเห็น ปญัหาและอุปสรรคการฝึกงาน 

  

หน้าที่ 630 



โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ภาควิชาศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์ 

 
1. รหัสโครงการ  NU-มน-09-167    ชื่อโครงการ (ระดับ 2)  โครงการส่งเสริมด้านวิชาการและทักษะชีวิต 
    ชื่อโครงการ (ระดับ 3)  โครงการปรับพ้ืนฐานทางด้านนาฏศิลป์ไทย 
2.  ความสอดคล้องกับพันธกิจ 
      การผลิตบณัฑติ (หลัก)        การวิจัย 
     การบริการวิชาการแก่สังคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
     การบริหารจัดการ(ในกรณีโครงการดังกลา่วไมส่อดคล้องกับพันธกิจ 1-4) 
3.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ 

3.1 แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ 
 3.1.1 ความสอดคล้องกับเป้าหมายรวมของยุทธศาสตร์ชาติ 
   ประเทศชาติมีความมั่นคง ประชาชนมีความสุข 
   มีการยกระดับศักยภาพในหลากหลายมิตเิพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง 
   มีการพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ 
   มีการสรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
   มีการสรา้งการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   มีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม 
 3.1.2 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องโดยตรง (เลือกได้เพียง 1 ด้าน) 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพมนุษย์   
   เป้าหมาย.......3.1.....ประเด็น......3.2.2.....ประเด็นการด าเนินการที่ส าคัญ............. 
 3.1.3 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องในระดับรอง (เลือกได้มากกว่า 1 ด้าน) 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนษุย์   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
 

3.2 แผนระดับที่ 2  
 3.2.1 แผนการปฏิรูประดับประเทศ 11 ด้าน 
   5) แผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ เปา้หมายรวม.................................................................................. 
    เรื่องและประเด็นการปฏริูป..อุตสาหกรรมการศึกษา..เป้าหมายหรอืผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธ์ิ....1/2..... 
    ขั้นตอนการด าเนินงาน.....................1..............เป้าหมาย................1.1.1.................ขัน้ตอน.................................. 



 3.2.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
   เป้าหมายรวม..............1................... 
   ยุทธศาสตร์ที่.......1..........เป้าหมาย..........1.1.2............แนวทางการพัฒนา........1.2.2........... 
  

 3.2.3 แผนความมั่นคงแห่งชาติ 
   แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ.............. เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์.....................กลยทุธ์..................... 

 3.3 แผนระดับที่ 3 (หากระบุได้)  
    ตามมติ ครม.วันท่ี 4 ธันวาคม 2560 .................................................................. 

     3.4 ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 
   นโยบายการศึกษาและเรียนรู้ การท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 
     3.5 นโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) 
   นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ  
   แผนกลยุทธ์ดา้นการผลติบัณฑติ  กลยุทธ์ที่......3..... (หลัก) 
     3.6 นโยบายการบริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร (พ.ศ.2561-2565) โดย ศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา เงารังษี 

   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบณัฑิตใหม้ีคุณภาพ และสอดคล้องกับความต้องการของประเทศเพื่อสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขัน กลยุทธ์ที่......1.4......แนวทางการขบัเคลื่อนที่.........1.4.1.............ตัวช้ีวดัที่.............. 

     3.7 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน  
 นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่.......1......กลยุทธ์ที่......4....... มาตรการที.่.....1.......... 

     3.8 อัตลักษณ์นิสิต 5 ก** (บังคับกรอก ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 กรณีที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์บัณฑิต)  
         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 

 

3.9 คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
         มี 

ด้าน ตัวชี้วัด 
 ด้านคุณธรรม จริยธรรม  มีความซื่อสตัย์สจุริต 
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ด้าน ตัวชี้วัด 
 มีระเบยีบวินัย 
 ตรงต่อเวลา 
 มีความเสยีสละและเห็นต่อประโยชน์ส่วนรวม 
 มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
 เคารพกฎเกณฑ์ ระเบียบขององค์กร/หน่วยงาน 
 มีความอดทนต่อสภาวะแวดลอ้ม 
 มีความขยันหมั่นเพียรในการเรียน 

 ด้านความรู ้  มีความรู้ในหลักวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงกับหน้าที่การงาน 
 มีความเข้าใจขั้นตอนและวิธีการในการปฏิบตัิงานในหน้าท่ี 
 มีความรู้ในระดับท่ีสามารถปฏิบัติงานให้บรรลุเปา้หมายอย่างมปีระสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
 มีความสามารถน าความรูม้าประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานอย่างสร้างสรรค์ 
 เป็นผู้แสวงหาความรู้เพิม่เตมิอย่างต่อเนื่อง 
 มีความเช่ียวชาญในสาขาวิชาชีพ 

 ด้านทักษะทางปัญญา  มีความสามารถในการรวบรวมข้อมูล แนวคิด และประเมินข้อมลูต่างๆ ได้ 
 มีความสามารถในการวเิคราะห์และแกไ้ขปัญหาในการปฏิบตัิงาน 
 กล้าแสดงความคิดเห็นอย่างเหมาะสม 
 มีความคิดริเริม่สร้างสรรคส์ิ่งใหม่ๆ  
 มีการวางแผนและสามารถปฏบิัติงานไดส้ าเร็จตามก าหนดเวลา 
 มีความสามารถน าเสนอข้อมลูและแนวคิดเพื่อใช้ในการตัดสินใจ 
 มีความมุ่งมั่นท างานให้ประสบความส าเร็จตามเปา้หมาย 
 มีความสามารถในการแก้ปญัหาส่วนตัว 
 มีทัศนคติเชิงบวกต่องานท่ีท า 

 ด้านทักษะความสมัพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

 มีความสามารถปรับตัวให้เข้ากับเพื่อนร่วมงาน 
 มีความสามารถในการติดต่อสือ่สารระหว่างบุคคล 
 มีความสามารถในการท างานเป็นทีม 
 มีความรับผิดชอบในงานท่ีได้รบัมอบหมาย 
 มีความสามารถในการแสดงภาวะความเป็นผู้น าในการท างาน 
 ยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ื่น 
 มีความสามารถในการประเมนิการท างานและปรับปรุงงานของตนเอง 
 มีความเข้าใจตนเองและผู้อื่น 

 ด้านทักษะการวิเคราะหเ์ชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 มีทักษะในการวิเคราะห์และจดัการข้อมลูเชิงตัวเลข 
 มีความสามารถในการสื่อสารการใช้ภาษาไทย 
 มีความสามารถในการสื่อสารการใช้ภาษาอังกฤษ 
 มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศในการปฏิบัติงาน 

 ด้านทักษะพิสัย  มีความสามารถในทักษะนาฏศิลป์ไทยและนาฏศลิป์นานาชาติ 
 มีความสามารถในการประยุกต์ใช้องค์ความรู้นาฏศลิป์ต่างๆ และการบรหิารจดัการแสดง
นาฏศิลป ์
 มีความสามารถพัฒนาทักษะปฏิบัติ การสร้างสรรค์และน าเสนอผลงานนาฏศลิป์ 

 

3.10 การบูรณาการพันธกิจกับการเรียนการสอน  
   ด้านการบริการวิชาการ  จ านวนรายวิชา/หลักสตูรที่มีการบูรณาการ 2 วิชา ระบุรายชื่อวิชา 

1. 202111  ทักษะนาฏศิลป์ไทยตัวพระ 1 
2. 202112  ทักษะนาฏศิลป์ไทยตัวนาง 1 



   ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม จ านวนรายวิชา/หลักสูตรทีม่ีการบูรณาการ 2 วิชา ระบุรายชื่อวิชา 
1. 202111  ทักษะนาฏศิลป์ไทยตัวพระ 1 
2. 202112  ทักษะนาฏศิลป์ไทยตัวนาง 1 

      3.11 บริการวิชาการ  
         ไม่ม ี
4.  ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 4.1 ลักษณะการด าเนินงาน   โครงการ     การด าเนินงาน 

4.2 ภายใต้แผนงาน............................................................................................................................................. 
4.3 ลักษณะโครงการ     โครงการที่ใช้งบประมาณ   โครงการที่ไม่ใช้งบประมาณ 
4.4 วิธีการด าเนินงาน   ด าเนนิการเอง      จัดจ้าง 
4.5 รหัส GFMIS ของโครงการ(ถ้ามี) – ไมม่ี - 

5.  ผู้รับผิดชอบ  
 5.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ   หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ  สาขาวิชานาฏศิลปไ์ทย 
    ภาควิชาศิลปะการแสดง คณะมนษุยศาสตร ์  

5.2 ผู้รับผิดชอบ     อาจารย์วรวิทย์  ทองเนื้ออ่อน  โทร.  2200 
5.3 ผู้ประสานงาน   นางรัตนาภรณ์  กุลจันทร ์  โทร. 2168 
5.4 ผู้รายงานผล  อาจารย์วรวิทย์ ทองเนื้ออ่อน  โทร.  2200 

 6. หลักการและเหตุผล 
คณะมนุษยศาสตร์ มีภาระหน้าที่ในการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพโดยมุ่งเน้นในเรื่องของการศึกษา คือ ให้นิสิตมีคุณภาพทางด้าน

วิชาการ เป็นผู้มีความรอบรู้ และก้าวทันสภาวการณ์โลก มองการณ์ไกล สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาให้ลุล่วงไปด้วยดี รวมทั้งให้
การส่งเสริมสนับสนุนนิสิตให้ได้รับประสบการณ์จริงจากการได้เข้าร่วมและท ากิจกรรมนิสิต ซึ่งถือได้ว่าเป็นการพัฒนานิสิตให้มีความ
เป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์แบบ เป็นผู้ที่ถึงพร้อมด้วยความรู้ทางด้านทักษะทางวิชาการ มีคุณธรรม จริยธรรม มีวุฒิภาวะทางร่างกาย จิตใจ 
สติปัญญา และท ากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ ต่อสังคม  อีกทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมให้นิสิตเป็นผู้รอบรู้ในด้านการบริหารจัดการ 
และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์พร้อม และเป็นสมาชิกท่ีดีต่อสังคมต่อไป ดังนั้น 
ภาควิชาฯ จึงได้จัดท าโครงการต่างๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนานิสิตทุกระดับ 
7. วัตถุประสงค ์

1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นิสิตได้ปรับพ้ืนฐานความรู้ด้านนาฏศิลป์ไทย และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
2. เพื่อให้นิสิตมีความพร้อมทางด้านทักษะนาฏศิลป์ไทย ก่อนท่ีจะเข้าเรียนในรายวิชาทักษะนาฏศิลป์ไทยตัวพระ 1 ตัวนาง 1 
3. เพื่อปรับท่าร าของนิสิตให้ได้มาตรฐานและสามารถปฏิบัติท่าร ารวมถึงทฤษฎีพื้นฐานท่ีถูกต้องไปในทางเดียวกัน 

8.  เป้าหมายของโครงการ 
    8.1 เป้าหมายการด าเนินงาน 
เชิงผลผลิต(Output) 1. นิสิตมีความรู้เกี่ยวกับทางดา้นทักษะนาฏศิลปไ์ทยเพิ่มขึ้น 
เชิงผลลัพธ์(Outcome) 1. นิสิตสามารถน าความรู้มาใช้ในการเรยีนได ้

 

     8.2. กลุม่เป้าหมาย 
เป้าหมาย จ านวน หน่วยนับ 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 35 คน 
บุคลากรสายวิชาการ 5 คน 
นิสิต  30 คน 

 

8.3 กิจกรรม/เนื้อหาท่ี/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนินการ (รายกิจกรรม) 



กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (บาท) 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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. จัดประชมุมอบหมายการด าเนนิงาน 

                          

ขั้นด าเนินการ (D) 
1. ขออนุมตัิด าเนินโครงการ 
2. ด าเนนิโครงการ 

 
 

2,500 
      

 
 

2,500 
 

 
 
 

   

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. สรุปผลการด าเนินโครงการ และ
จัดท ารายงานส่งผลประเมนิตอ่คณะฯ 

             

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)  
1. น าผลการประเมนิมาพัฒนา แก้ไข
ปัญหา และน าไปปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานในครั้งตอ่ๆไป 

             

รวม  2,500 - - 2,500 - 
 

9. งบประมาณด าเนินการ  
    9.1 แหล่งงบประมาณ 
 งบประมาณรายได้คณะ จ านวน 2,500 บาท   

กองทุนกิจการนิสิต แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานจัดการศึกษาสาขามนุษยศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย 
ภาควิชาศิลปะการแสดง หมวดเงินอุดหนุน โครงการกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต โครงการส่งเสริมด้านวิชาการและทักษะชีวิต โครงการปรับพ้ืนฐาน
ทางด้านนาฏศิลป์ไทย  (NU-มน-09-167)  
    9.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ)  
     1. ค่าอาหารว่าง  2,500    บาท 

              รวม  2,500   บาท 
10. วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 

ล าดั
บ 

รายการ กิจกรรม 

10.1. วัน เวลา ในการจัดกิจกรรม เดือนเมษายน 2562 
10.2 สถานท่ีจัดกิจกรรม อาคารศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

และอาคารกิจกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 

11. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPI) 

ประเภท 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ (KPI) 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมที่ 4 
 ปริมาณ - จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมดไมต่่ ากว่าร้อยละ 80 

ของจ านวนเต็มที่ตั้งไว ้
   

 คุณภาพ - ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในภาพรวมไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 
- ผลประเมินตามวัตถุประสงค์ของโครงการบรรลุ
เป้าหมายร้อยละ 80 

   

หน้าที่ 633 



ประเภท 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ (KPI) 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมที่ 4 
- ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 มีผลคะแนน 
Post-test เพิ่มขึ้นจากคะแนน Pre-test 

 เวลา - โครงการด าเนินการเสรจ็สิ้นภายในระยะเวลาที่ก าหนด    
 ต้นทุน - โครงการมีการเบิกจ่ายไม่เกินงบประมาณที่ตั้งไว ้    

 

12. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 สกอ.    ตัวช้ีวัดที่ 3.2/5.2  สงป.   ตัวช้ีวัดที่.................  EdPEx หมวดที่........ 
 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.................  สมศ.   ตัวช้ีวัดที่................  

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถทางด้านนาฏศิลป์ไทยอยู่ในเกณฑ์ดี และพร้อมที่จะได้รับการถ่ายทอดท่าร าในวิชาปฏิบัติ

นาฏศิลป์ไทยเป็นอย่างดี และยังส่งผลให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติท่าร าครบตามหลักสูตรทุกกระบวนร า 
2. ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถทางด้านนาฏศิลป์ไทย เป็นที่ยอมรับของสังคม 

  

หน้าที่ 634 



โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ภาควิชาศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์ 

 
1. รหัสโครงการ  NU-มน-09-168    ชื่อโครงการ (ระดับ 2)  โครงการส่งเสริมด้านวิชาการและทักษะชีวิต 
    ชื่อโครงการ (ระดับ 3)  โครงการแนะแนวอาชีพและศึกษาต่อ 
2.  ความสอดคล้องกับพันธกิจ 
      การผลิตบณัฑติ (หลัก)        การวิจัย 
     การบริการวิชาการแก่สังคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
     การบริหารจัดการ(ในกรณีโครงการดังกลา่วไมส่อดคล้องกับพันธกิจ 1-4) 
3.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ 

3.1 แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ 
 3.1.1 ความสอดคล้องกับเป้าหมายรวมของยุทธศาสตร์ชาติ 
   ประเทศชาติมีความมั่นคง ประชาชนมีความสุข 
   มีการยกระดับศักยภาพในหลากหลายมิตเิพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง 
   มีการพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ 
   มีการสรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
   มีการสรา้งการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   มีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม 
 3.1.2 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องโดยตรง (เลือกได้เพียง 1 ด้าน) 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพมนุษย์   
   เป้าหมาย........3.1.1.....ประเด็น......3..2.4.....ประเด็นการด าเนินการที่ส าคัญ............. 
 3.1.3 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องในระดับรอง (เลือกได้มากกว่า 1 ด้าน) 
   ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนษุย์   
   เป้าหมาย.......3.1.1......ประเด็น......3.2.3.3.....ประเด็นการด าเนินการที่ส าคญั............. 

3.2 แผนระดับที่ 2  
 3.2.1 แผนการปฏิรูประดับประเทศ 11 ด้าน 
   5) แผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ เปา้หมายรวม.................................................................................. 
    เรื่องและประเด็นการปฏริูป..อุตสาหกรรมทางการศึกษา..เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์...1... 
    ขั้นตอนการด าเนินงาน...............2................เป้าหมาย.................1................ขั้นตอน..........1.2.2.3........................ 
 3.2.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
   เป้าหมายรวม.............1.................... 
   ยุทธศาสตร์ที่.........1........เป้าหมาย..........1.1.3............แนวทางการพัฒนา........1.2.2............ 
 3.2.3 แผนความมั่นคงแห่งชาติ 
   แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ.............. เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์.....................กลยทุธ์..................... 

3.3 แผนระดับที่ 3 (หากระบุได้)  
    ตามมติ ครม.วันท่ี 4 ธันวาคม 2560 .................................................................. 

    3.4 ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 
   นโยบายการศึกษาและเรียนรู้ การท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 
    3.5 นโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) 



   นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ  
   แผนกลยุทธ์ดา้นการผลติบัณฑติ  กลยุทธ์ที่......2..... (หลัก) 
    3.6 นโยบายการบริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร (พ.ศ.2561-2565) โดย ศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา เงารังษี 
   นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ  
   แผนกลยุทธ์ดา้นการผลติบัณฑติ  กลยุทธ์ที่...1.2....... 
    3.7 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน  
 นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่.......1......กลยุทธ์ที่......4....... มาตรการที.่.....2.......... 

    3.8 อัตลักษณ์นิสิต 5 ก** (บังคับกรอก ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 กรณีที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์บัณฑิต) 
         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 

 

3.9 คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
         มี 

ด้าน ตัวชี้วัด 
 ด้านคุณธรรม จริยธรรม  มีความซื่อสตัย์สจุริต 

 มีระเบยีบวินัย 
 ตรงต่อเวลา 
 มีความเสยีสละและเห็นต่อประโยชน์ส่วนรวม 
 มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
 เคารพกฎเกณฑ์ ระเบียบขององค์กร/หน่วยงาน 
 มีความอดทนต่อสภาวะแวดลอ้ม 
 มีความขยันหมั่นเพียรในการเรียน 

 ด้านความรู ้  มีความรู้ในหลักวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงกับหน้าที่การงาน 
 มีความเข้าใจขั้นตอนและวิธีการในการปฏิบตัิงานในหน้าท่ี 
 มีความรู้ในระดับท่ีสามารถปฏิบัติงานให้บรรลุเปา้หมายอย่างมปีระสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
 มีความสามารถน าความรูม้าประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานอย่างสร้างสรรค ์
 เป็นผู้แสวงหาความรู้เพิม่เตมิอย่างต่อเนื่อง 

หน้าที่ 635 



ด้าน ตัวชี้วัด 
 มีความเช่ียวชาญในสาขาวิชาชีพ 

 ด้านทักษะทางปัญญา  มีความสามารถในการรวบรวมข้อมูล แนวคิด และประเมินข้อมลูต่างๆ ได้ 
 มีความสามารถในการวเิคราะห์และแกไ้ขปัญหาในการปฏิบตัิงาน 
 กล้าแสดงความคิดเห็นอย่างเหมาะสม 
 มีความคิดริเริม่สร้างสรรคส์ิ่งใหม่ๆ  
 มีการวางแผนและสามารถปฏบิัติงานไดส้ าเร็จตามก าหนดเวลา 
 มีความสามารถน าเสนอข้อมลูและแนวคิดเพื่อใช้ในการตัดสินใจ 
 มีความมุ่งมั่นท างานให้ประสบความส าเร็จตามเปา้หมาย 
 มีความสามารถในการแก้ปญัหาส่วนตัว 
 มีทัศนคติเชิงบวกต่องานท่ีท า 

 ด้านทักษะความสมัพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

 มีความสามารถปรับตัวให้เข้ากับเพื่อนร่วมงาน 
 มีความสามารถในการติดต่อสือ่สารระหว่างบุคคล 
 มีความสามารถในการท างานเป็นทีม 
 มีความรับผิดชอบในงานท่ีได้รบัมอบหมาย 
 มีความสามารถในการแสดงภาวะความเป็นผู้น าในการท างาน 
 ยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ื่น 
 มีความสามารถในการประเมนิการท างานและปรับปรุงงานของตนเอง 
 มีความเข้าใจตนเองและผู้อื่น 

 ด้านทักษะการวิเคราะหเ์ชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 มีทักษะในการวิเคราะห์และจดัการข้อมลูเชิงตัวเลข 
 มีความสามารถในการสื่อสารการใช้ภาษาไทย 
 มีความสามารถในการสื่อสารการใช้ภาษาอังกฤษ 
 มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศในการปฏิบัติงาน 

 

3.10 การบูรณาการพันธกิจกับการเรียนการสอน (เฉพาะโครงการระดับปริญญาตรี) 
  ด้านการบริการวิชาการ  จ านวนรายวิชา/หลักสตูรที่มีการบูรณาการ 2 วิชา ระบุรายชื่อวิชา 

1. 202497  สหกิจศึกษา  
2. 202498 การฝึกอบรมหรือการฝึกงานในต่างประเทศ  

    3.11 บริการวิชาการ  
         ไม่ม ี
4.  ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 4.1 ลักษณะการด าเนินงาน   โครงการ     การด าเนินงาน 

4.2 ภายใต้แผนงาน............................................................................................................................................. 
4.3 ลักษณะโครงการ     โครงการที่ใช้งบประมาณ   โครงการที่ไม่ใช้งบประมาณ 
4.4 วิธีการด าเนินงาน    ด าเนินการเอง    จัดจ้าง 
4.5 รหัส GFMIS ของโครงการ(ถ้ามี) – ไมม่ี - 

5.  ผู้รับผิดชอบ  
 5.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ   หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ  สาขาวิชานาฏศิลปไ์ทย 
    ภาควิชาศิลปะการแสดง คณะมนษุยศาสตร ์  

5.2 ผู้รับผิดชอบ     อาจารย์รัชดาพร  สุคโต โทร. 2022 
5.3 ผู้ประสานงาน   นางรัตนาภรณ์  กุลจันทร ์ โทร. 2022 
5.4 ผู้รายงานผล  อาจารย์รัชดาพร  สุคโต โทร. 2022 
 



 6. หลักการและเหตุผล 
 คณะมนุษยศาสตร์ มีภาระหน้าที่ในการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพโดยมุ่งเน้นในเรื่องของการศึกษา คือ ให้นิสิตมีคุณภาพทางด้าน
วิชาการ เป็นผู้มีความรอบรู้ และก้าวทันสภาวการณ์โลก มองการณ์ไกล สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาให้ลุล่วงไปด้วยดี รวมทั้งให้
การส่งเสริมสนับสนุนนิสิตให้ได้รับประสบการณ์จริงจากการได้เข้าร่วมและท ากิจกรรมนิสิต ซึ่งถือได้ว่าเป็นการพัฒนานิสิตให้มีความ
เป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์แบบ เป็นผู้ที่ถึงพร้อมด้วยความรู้ทางด้านทักษะทางวิชาการ มีคุณธรรม จริยธรรม มีวุฒิภาวะทางร่างกาย จิตใจ 
สติปัญญา และท ากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม อีกทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมให้นิสิตเป็นผู้รอบรู้ในด้านการบริหารจัดการ 
และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์พร้อม และเป็นสมาชิกท่ีดีต่อสังคมต่อไป ดังนั้น 
ภาควิชาฯ จึงได้จัดท าโครงการต่างๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนานิสิตทุกระดับ 
7. วัตถุประสงค ์

1. เพื่อให้นิสิตที่ก าลังจะจบการศึกษาและนิสิตปัจจุบัน ได้รับทราบข้อมูลและเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพและศึกษาต่อ 
8.  เป้าหมายของโครงการ 
     8.1 เป้าหมายการด าเนินงาน 
เชิงผลผลิต(Output) 1. นิสิตได้รับทราบข้อมูลและเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพและศึกษาต่อ 
เชิงผลลัพธ์(Outcome) 1. นิสิตสามารถน าความรู้มาใช้ประโยชน์ได ้

 

     8.2. กลุม่เป้าหมาย 
เป้าหมาย จ านวน หน่วยนับ 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 81 คน 
บุคลากรสายวิชาการ 5 คน 
นิสิตช้ันปีท่ี 1   25 คน 
นิสิตช้ันปีท่ี 2  17 คน 
นิสิตช้ันปีท่ี 3  14 คน 
นิสิตช้ันปีท่ี 4 19 คน 
บุคลากรสายสนับสนุน 1 คน 

 

8.3 กิจกรรม/เนื้อหาท่ี/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนินการ (รายกิจกรรม) 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (บาท) 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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. จัดประชมุมอบหมายการด าเนนิงาน 

                          

ขั้นด าเนินการ (D) 
1. ขออนุมตัิด าเนินโครงการ 
2. ด าเนนิโครงการ 

 
 

2,500 
      

 
 

2,500 
     

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. สรุปผลการด าเนินโครงการ และ
จัดท ารายงานส่งผลประเมนิตอ่คณะฯ 

             

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)  
1. น าผลการประเมนิมาพัฒนา แก้ไข
ปัญหา และน าไปปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานในครั้งตอ่ๆ ไป 

             

รวม  2,500 - - 2,500 - 
 
 
  



9. งบประมาณด าเนินการ  
    9.1 แหล่งงบประมาณ 
 งบประมาณรายได้คณะ จ านวน 2,500 บาท   

กองทุนกิจการนิสิต แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานจัดการศึกษาสาขามนุษยศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย 
ภาควิชาศิลปะการแสดง หมวดเงินอุดหนุน โครงการกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต โครงการส่งเสริมด้านวิชาการและทักษะชีวิต โครงการแนะแนวอาชีพและ
ศึกษาต่อ (NU-มน-09-168)  
    9.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 

1. ค่าอาหารว่าง  2,500   บาท 
    รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 2,500   บาท 

10. วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 
ล าดั
บ 

รายการ กิจกรรม 

10.1. วัน เวลา ในการจัดกิจกรรม เดือนเมษายน 2562 

10.2 สถานท่ีจัดกิจกรรม ห้องประชุม คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 

11. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPIs) 

ประเภท 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ (KPI) 

กิจกรรมที่ 1 
กิจกรรมที่ 

2 
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมที่ 4 

 ปริมาณ - นิสิตที่ก าลังจะจบการศึกษาและนิสิตปัจจุบันไดร้ับความรู้ไม่
น้อยกว่า ร้อยละ 80 
- ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในภาพรวมไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 

   

 เวลา - ตามระยะเวลาที่ก าหนด    
 ต้นทุน - เบิกจ่ายตามงบประมาณที่ตั้งไว้    

 

12. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 สกอ.    ตัวช้ีวัดที่ 3.2/5.2  สงป.   ตัวช้ีวัดที่.................  EdPEx หมวดที่........ 
 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.................  สมศ.   ตัวช้ีวัดที่................  

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. บัณฑิตของสาขาวิชานาฏศิลปไ์ทยที่ได้ส าเร็จการศึกษาแล้ว ได้น าเสนอและแนะแนวทางในการประกอบอาชีพและการศึกษา

ต่อให้กับนิสิตที่ก าลังจะจบการศึกษาและนิสติปัจจุบัน 
2. นิสิตที่ก าลังจะจบการศึกษาและนสิิตปัจจุบัน ไดร้ับทราบข้อมลูในการประกอบอาชีพและการศึกษาตอ่เพื่อเป็นแนวทางในการ

ประกอบอาชีพและการศึกษาต่อตอ่ไป 
  



โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ภาควิชาศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์ 

 
1. รหัสโครงการ  NU-มน-09-169    ชื่อโครงการ (ระดับ 2)  โครงการส่งเสริมด้านวิชาการและทักษะชีวิต 
    ชื่อโครงการ (ระดับ 3)  โครงการละครคุณธรรม 
2.  ความสอดคล้องกับพันธกิจ 
      การผลิตบณัฑติ (หลัก)          การวิจัย 
      การบริการวิชาการแก่สังคม (รอง)   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
     การบริหารจัดการ (ในกรณีโครงการดังกลา่วไมส่อดคล้องกับพันธกิจ 1-4)  
3.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ 

3.1 แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ 
 3.1.1 ความสอดคล้องกับเป้าหมายรวมของยุทธศาสตร์ชาติ 
   ประเทศชาติมีความมั่นคง ประชาชนมีความสุข 
   มีการยกระดับศักยภาพในหลากหลายมิตเิพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง 
   มีการพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ 
   มีการสรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
   มีการสรา้งการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   มีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม 
 3.1.2 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องโดยตรง (เลือกได้เพียง 1 ด้าน) 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพมนุษย์   
   เป้าหมาย........3.1.1.....ประเด็น......3..2.4.....ประเด็นการด าเนินการที่ส าคัญ............. 
 3.1.3 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องในระดับรอง (เลือกได้มากกว่า 1 ด้าน) 
   ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนษุย์   
   เป้าหมาย.......3.1.1......ประเด็น......3.2.3.3.....ประเด็นการด าเนินการที่ส าคญั............. 

3.2 แผนระดับที่ 2  
 3.2.1 แผนการปฏิรูประดับประเทศ 11 ด้าน 
   5) แผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ เปา้หมายรวม.................................................................................. 
    เรื่องและประเด็นการปฏริูป..อุตสาหกรรมทางการศึกษา..เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์...1... 
    ขั้นตอนการด าเนินงาน...............2................เป้าหมาย.................1................ขั้นตอน..........1.2.2.3........................ 
 3.2.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
   เป้าหมายรวม.............1.................... 
   ยุทธศาสตร์ที่.........1........เป้าหมาย..........1.1.3............แนวทางการพัฒนา........1.2.2............ 
 3.2.3 แผนความมั่นคงแห่งชาติ 
   แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ.............. เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์.....................กลยทุธ์..................... 

3.3 แผนระดับที่ 3 (หากระบุได้)  
    ตามมติ ครม.วันท่ี 4 ธันวาคม 2560 .................................................................. 

    3.4 ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 
   นโยบายการศึกษาและเรียนรู้ การท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 
    3.5 นโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) 



   นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ  
   แผนกลยุทธ์ดา้นการผลติบัณฑติ  กลยุทธ์ที่......2..... (หลัก) 
    3.6 ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564)  
   นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ  
   แผนกลยุทธ์ดา้นการผลติบัณฑติ  กลยุทธ์ที่...1.2....... 
    3.7 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน  
 นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่......1./3.....กลยุทธ์ที่...4/2...มาตรการที่....1/2... 

    3.8 อัตลักษณ์นิสิต 5 ก** (บังคับกรอก ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 กรณีที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์บัณฑิต) 
         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 

 

  3.9 คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ  
 ไม่ม ี

        3.10 การบูรณาการพันธกิจกับการเรียนการสอน  
 จ านวนรายวิชา/หลักสตูรที่มกีารบูรณาการ 1 วิชา คือ รายวิชา 202399  นาฏศิลป์ส าหรับเด็ก 

        3.11 การบริการวิชาการ  
 มี 

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

4.2 ภายใต้แผนงาน............................................................................................................................................. 
4.3 ลักษณะโครงการ     โครงการที่ใช้งบประมาณ   โครงการที่ไม่ใช้งบประมาณ 
4.4 วิธีการด าเนินงาน    ด าเนนิการเอง    จัดจ้าง 
4.5 รหัส GFMIS ของโครงการ(ถ้ามี) – ไมม่ี - 

5.  ผู้รับผิดชอบ  
 5.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ   หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ  สาขาวิชานาฏศิลปไ์ทย 
    ภาควิชาศิลปะการแสดง คณะมนษุยศาสตร ์  

หน้าที่ 639 



5.2 ผู้รับผิดชอบ     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภาศรี  ศรปีระดิษฐ ์ โทร 2209 
5.3 ผู้ประสานงาน   นางรัตนาภรณ์  กุลจันทร ์   โทร. 2168 
5.4 ผู้รายงานผล  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภาศรี  ศรปีระดิษฐ ์ โทร 2209 

 6. หลักการและเหตุผล 
    ศิลปะการแสดงเป็นสื่อรูปแบบหนึ่งที่สามารถน ามาใช้ถ่ายทอดเรื่องราว หรือเนื้อหาที่ต้องการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้
เนื่องจากผู้ชมสามารถเห็นภาพและเสียงที่ปรากฏได้เสมือนจริงท าให้เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน ตื่นเต้นเร้าใจไปกับเนื้อหาที่บท
ละครต้องการสื่อ ด้วยเหตุนี้ปัจจุบันท่ามกลางกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลก ท าให้เด็กไทยสามารถเข้าถึงสื่อท่ีไม่ก่อให้เกิดประโยชน์
อีกทั้งยังท าให้เยาวชนหลงผิด ขาดคุณธรรมและจริยธรรมอันดีที่พึงกระท า  สื่อในรูปแบบละครจึงได้เข้ามามีบทบาทและได้รับความ
นิยมจัดแสดง  เพื่อเป็นการสอดแทรกคติธรรมอันดี และข้อคิดเตือนใจที่สามารถเข้าถึงตัวเด็กและเยาวชนได้มากกว่าการสื่อสารใน
รูปแบบอื่น 

สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย ภาควิชาศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งถือเป็นหน่วยงานที่มีหน้าท่ีหนึ่งในการ
บริการวิชาการทางด้านศิลปะการแสดง และได้จัดการเรียนการสอนในรายวิชานาฏศิลป์ส าหรับเด็ก ซึ่งมีเนื้อหาในการจัดการแสดง
ละครส าหรับเด็กและเยาวชนจึงได้จัดโครงการสนับสนุนด้านการบริการวิชาการขึ้น โดยการน าเสนอการละครคุณธรรมที่สร้างสรรค์ขึ้น
จาก นิสิตสาขาวิชานาฏศิลป์ไทย โดยมีคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้ให้ค าปรึกษาถึงหลักและวิธีการต่างๆ ที่ถูกต้อง ทั้งนี้เพื่อเป็นการ
แสดงออกซึ่งความสามารถของเยาวชน และเพื่อให้นิสิตมีประสบการณ์ในการท างานเป็นหมู่คณะ ท้ังยังเป็นการเตรียมความพร้อมแก่
นิสิตที่จะส าเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพของสังคม ท้ายที่สุด มหาวิทยาลัยนเรศวร จะได้เป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีส่วนร่วมในการ
สร้างเยาวชนท่ีดีมีคุณธรรมต่อไปในอนาคต 
7. วัตถุประสงค ์

1. เพื่อให้การบริการวิชาการเกิดประโยชน์ต่อสังคม 
2. เพื่อสนับสนุนการบูรณาการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน 

8.  เป้าหมายของโครงการ 
     8.1 เป้าหมายการด าเนินงาน 
เชิงผลผลิต(Output) 1. นิสิตใหก้ารบริการวิชาการเกิดประโยชน์ต่อสังคม 

2. บูรณาการการเรียนการสอนเขา้กับการบริการวิชาการแก่สังคม  
เชิงผลลัพธ์(Outcome) 1. ชุมชนได้รับความรู้เชิงสร้างสรรค์จากภาควิชาฯ 

 

     8.2. กลุม่เป้าหมาย 
เป้าหมาย จ านวน หน่วยนับ 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 200 คน 
บุคลากรสายวิชาการ 5 คน 
นิสิต  20 คน 
นักเรียน 150 คน 
คร ู 25  คน 

 

8.3 กิจกรรม/เนื้อหาท่ี/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนินการ (รายกิจกรรม) 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (บาท) 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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. จัดประชมุมอบหมายการด าเนนิงาน 

                          

ขั้นด าเนินการ (D) 
1. ขออนุมตัิด าเนินโครงการ 
2. ด าเนนิโครงการ 

 
 

2,500 

 
 
 

    
 
 

2,500 
      



กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (บาท) 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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 ารายงานส่งผลประเมนิตอ่คณะฯ 

             

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)  
1. น าผลการประเมนิมาพัฒนา แก้ไข
ปัญหา และน าไปปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานในครั้งตอ่ๆ ไป 

             

รวม  2,500 - 2,500 - - 
  

9. งบประมาณด าเนินการ  
9.1 แหล่งงบประมาณ 
 งบประมาณรายได้คณะ จ านวน 2,500 บาท   

กองทุนกิจการนิสิต แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานจัดการศึกษาสาขามนุษยศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย 
ภาควิชาศิลปะการแสดง หมวดเงินอุดหนุน โครงการกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต โครงการส่งเสริมด้านวิชาการและทักษะชีวิต โครงการละครคุณธรรม 
(NU-มน-09-169)  
     9.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 

1. ค่าอาหารว่าง  2,500   บาท 
    รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 2,500   บาท 

10. วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 
ล าดั
บ 

รายการ กิจกรรมที่ 1 

10.1. วัน เวลา ในการจัดกิจกรรม เดือนมีนาคม 2562  
10.2 สถานท่ีจัดกิจกรรม หน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานเอกชน ภายในจังหวัดพิษณุโลก 

 

11. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPIs) 

ประเภท 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ (KPI) 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมที่ 4 
 ปริมาณ - ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า รอ้ยละ 80 ของจ านวนที่ตั้งไว้    
 คุณภาพ - ผู้เข้าร่วมรับชมมีความพึงพอใจในภาพรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

- ผู้เข้าชมการแสดงละครได้รบัข้อคิดคุณธรรมจากการชมละคร ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 

   

 เวลา - โครงการด าเนินการเสรจ็สิ้นภายในกรอบเวลาที่ก าหนด    
 ต้นทุน - โครงการมีการเบิกจ่ายไมเ่กินงบประมาณที่ตั้งไว้    
 

12. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 สกอ.    ตัวช้ีวัดที่ 3.2/5.2  สงป.   ตัวช้ีวัดที่.................  EdPEx หมวดที่........ 
 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.................  สมศ.   ตัวช้ีวัดที่................  

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
     1. ผู้เข้าร่วมโครงการไดร้ับความรู้จากการชมละครคณุธรรม 
     2. นิสิตได้น าความรู้จากการเรยีนรายวิชานาฏศลิปส์ าหรับเด็กมาบูรณาการกับการบริการวิชาการ 
 



โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ภาควิชาศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์ 

 

1. รหัสโครงการ  NU-มน-09-170   ชื่อโครงการ (ระดับ 2)  โครงการส่งเสริมด้านวิชาการและทักษะชีวิต 
    ชื่อโครงการ (ระดับ 3)  โครงการเชิญวิทยากรบรรยายในรายวิชา 
2. ความสอดคล้องกับพันธกจิ 
 การผลติบัณฑิต (หลัก)    การวิจัย 
การบริการวิชาการแก่สังคม    การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
 การบริหารจัดการ (ในกรณีโครงการดังกลา่วไมส่อดคล้องกับพันธกิจ 1-4) (พันธกิจหลัก) 

3.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ 
3.1 แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ 

 3.1.1 ความสอดคล้องกับเป้าหมายรวมของยุทธศาสตร์ชาติ 
    มีการพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ 
 3.1.2 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องโดยตรง (เลือกได้เพียง 1 ด้าน) 
   ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพมนุษย์   
   เป้าหมาย......3.1.......ประเด็น.....3.1..1......ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคัญ.....3.2.3.3........ 
 3.1.3 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องในระดับรอง (เลือกได้มากกว่า 1 ด้าน) 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนษุย์   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 

3.2 แผนระดับที่ 2  
 3.2.1 แผนการปฏิรูประดับประเทศ 11 ด้าน 
   5) แผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ เปา้หมายรวม.........หัวข้อ 1.................................................... 
    เรื่องและประเด็นการปฏริูป..อุตสาหกรรมการศึกษา..เป้าหมายหรอืผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธ์ิ...1-2.. 
    ขั้นตอนการด าเนินงาน..................1.................เป้าหมาย.................................ขัน้ตอน............................. 
 3.2.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
   เป้าหมายรวม..........1....................... 
   ยุทธศาสตร์ที่........1.........เปา้หมาย............1.1.2..........แนวทางการพัฒนา..........1.2.2.......... 
 3.2.3 แผนความมั่นคงแห่งชาติ 
   แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ........... เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์...................กลยุทธ์................... 
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3.3 แผนระดับที่ 3 (หากระบุได้)  
    ตามมติ ครม.วันท่ี 4 ธันวาคม 2560 .................................................................. 

    3.4 ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 
   นโยบายการศึกษาและเรียนรู้ การท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 
 3.5 นโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) 
    นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ  
   แผนกลยุทธ์ดา้นการผลติบัณฑติ  กลยุทธ์ที่.....2...... หลัก 
 3.6 นโยบายการบริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร (พ.ศ.2561-2565) โดย ศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา เงารังษี 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบณัฑิตให้มีคณุภาพ และสอดคล้องกบัความต้องการของประเทศเพื่อสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขัน กลยุทธ์ที่......1......แนวทางการขับเคลื่อนที่...........1.4.1...........ตัวช้ีวดัที่.............. 

 3.7 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน (ถ้ามี) 
      นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตร์ที่.......1......กลยุทธ์ที่......4....... มาตรการที่......1.......... 

       3.8 อัตลักษณ์นิสิต 5 ก** (บังคับกรอก ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 กรณีที่สอดคล้องกับอัตลักษณบ์ัณฑิต)  
              มี 

ประเภทอัตลักษณ ์ ตัวชี้วัด 
  เก่งงาน  ความสามารถในการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพอย่างสร้างสรรค์ 

 มีความรับผิดชอบ กล้าหาญ เสียสละ อดทน ขยันหมั่นเพียร มุ่งมั่นสู่ความส าเร็จ 
 มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยสีารสนเทศได้เป็นอย่างดี 
 มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

  เก่งคน  มีมนุษยสัมพันธ์ทั้งการพูด และการวางตัว 
 มีจิตสาธารณะ 
 มีความสามารถท างานท่ีเป็นทมี 
 มีความเข้าใจตนเองและผู้อื่น 

    เก่งคิด  มีความคิดริเริม่สร้างสรรค ์
 ใฝ่เรียนรู ้
 ทัศนคติเชิงบวก 
 ผลงานนวัตกรรม 

 เก่งครองชีวิต  มีพฤติกรรมที่ดีในการเรียน 
 มีพฤติกรรมทีด่ีในการใช้ชีวิต (ปลอดอบายมุข) 

 เก่งพิชิตปัญหา  มีความสามารถในการแก้ปญัหาส่วนตัว 
 มีความสามารถในการแก้ปญัหาการงาน 

  

   3.9 คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ      
        ม ี

ด้าน ตัวชี้วัด 
 ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 

 มีความซื่อสตัย์สจุริต 
 มีระเบยีบวินัย 
 ตรงต่อเวลา 
 มีความเสยีสละและเห็นต่อประโยชน์ส่วนรวม 
 มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
 เคารพกฎเกณฑ์ ระเบียบขององค์กร/หน่วยงาน 
 มีความอดทนต่อสภาวะแวดลอ้ม 
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ด้าน ตัวชี้วัด 
 มีความขยันหมั่นเพียรในการเรียน 

 ด้านความรู ้  มีความรู้ในหลักวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงกับหน้าที่การงาน 
 มีความเข้าใจขั้นตอนและวิธีการในการปฏิบตัิงานในหน้าท่ี 
 มีความรู้ในระดับท่ีสามารถปฏิบัติงานให้บรรลุเปา้หมายอย่างมปีระสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
 มีความสามารถน าความรูม้าประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานอย่างสร้างสรรค์ 
 เป็นผู้แสวงหาความรู้เพิม่เตมิอย่างต่อเนื่อง 
 มีความเช่ียวชาญในสาขาวิชาชีพ 

 ด้านทักษะทางปัญญา  มีความสามารถในการรวบรวมข้อมูล แนวคิด และประเมินข้อมลูต่างๆ ได้ 
 มีความสามารถในการวเิคราะห์และแกไ้ขปัญหาในการปฏิบตัิงาน 
 กล้าแสดงความคิดเห็นอย่างเหมาะสม 
 มีความคิดริเริม่สร้างสรรคส์ิ่งใหม่ๆ  
 มีการวางแผนและสามารถปฏบิัติงานไดส้ าเร็จตามก าหนดเวลา 
 มีความสามารถน าเสนอข้อมลูและแนวคิดเพื่อใช้ในการตัดสินใจ 
 มีความมุ่งมั่นท างานให้ประสบความส าเร็จตามเปา้หมาย 
 มีความสามารถในการแก้ปญัหาส่วนตัว 
 มีทัศนคติเชิงบวกต่องานท่ีท า 

 ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

 มีความสามารถปรับตัวให้เข้ากับเพื่อนร่วมงาน 
 มีความสามารถในการติดต่อสือ่สารระหว่างบุคคล 
 มีความสามารถในการท างานเป็นทีม 
 มีความรับผิดชอบในงานท่ีได้รบัมอบหมาย 
 มีความสามารถในการแสดงภาวะความเป็นผู้น าในการท างาน 
 ยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ื่น 
 มีความสามารถในการประเมนิการท างานและปรับปรุงงานของตนเอง 
 มีความเข้าใจตนเองและผู้อื่น 

 ด้านทักษะการ
วิเคราะหเ์ชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 มีทักษะในการวิเคราะห์และจดัการข้อมลูเชิงตัวเลข 
 มีความสามารถในการสื่อสารการใช้ภาษาไทย 
 มีความสามารถในการสื่อสารการใช้ภาษาอังกฤษ 
 มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศในการปฏิบัติงาน 

 ด้านทักษะพิสัย  มีความสามารถในทักษะนาฏศิลป์ไทยและนาฏศลิป์นานาชาติ 
 มีความสามารถในการประยุกต์ใช้องค์ความรู้นาฏศลิป์ต่างๆ และการบรหิารจดัการแสดง
นาฏศิลป ์
 มีความสามารถพัฒนาทักษะปฏิบัติ การสร้างสรรค์และน าเสนอผลงานนาฏศลิป์ 

      3.10 การบริการวิชาการ 
              ไม่มี 
4.  ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 

4.1 ลักษณะการด าเนินงาน   โครงการ     การด าเนินงาน 
4.2 ภายใต้แผนงาน............................................................................................................................................. 
4.3 ลักษณะโครงการ     โครงการที่ใช้งบประมาณ   โครงการที่ไม่ใช้งบประมาณ 
4.4 วิธีการด าเนินงาน   ด าเนินการเอง    จัดจ้าง 
4.5 รหัส GFMIS ของโครงการ(ถ้ามี)................................................................................................................... 

5. ผู้รับผิดชอบ 
5.1 หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ       หลักสูตรศลิปะศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย  



   ภาควิชาศิลปะการแสดง คณะมนษุยศาสตร์  
5.2 ผู้รับผิดชอบ     หัวหน้าภาควิชาศลิปะการแสดง  โทร. 2211 
5.3 ผู้ประสานงาน   นางรัตนาภรณ์  กุลจันทร ์  โทร. 2168 
5.4 ผู้รายงานผล  หัวหน้าภาควิชาศลิปะการแสดง โทร. 2168 

6. หลักการและเหตุผล 
เนื่องจาก ภาควิชาศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์ มีพันธกิจในการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศา

สตรบัณฑิต (นาฏศิลป์ไทย) และได้มีการผลิตบัณฑิตสู่สังคมอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2546 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งในระหว่างที่นิสิตได้
ศึกษาในหลักสูตรนี้ นิสิตทุกคนจะได้ผ่านกระบวนการเรียนรู้ภายในห้องเรียนและนอกห้องเรียนจากคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้าน
ที่เกี่ยวข้อง อีกท้ังนิสิตยังต้องมีผลงานทางวิชาการและการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองในของแต่ละรายวิชาในหลักสูตรนี้ด้วย 

ดังนั้น ภาควิชาศิลปะการแสดง จึงได้จัดโครงการเชิญวิทยากรมาให้ความรู้แก่นิสิตในระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปะศาสตร-
บัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นิสิตได้รับองค์ความรู้เพิ่มเติม และเป็นการเปิดมุมมอง เปิดโลกทัศน์ใหม่ๆ ให้
กว้างมากยิ่งขึ้น ทั้งยังเป็นการพัฒนาและส่งเสริมการศึกษาแต่ละรายวิชาในหลักสูตรนี้อีกด้วย  คณะมนุษยศาสตร์จึงได้มอบหมายให้
สาขาต่างๆ เชิญวิทยากรจากภาคเอกชนมาบรรยาย ในรายวิชาเฉพาะ เพื่อสนองนโยบายของมหาวิทยาลัยในการปฏิบัติตามแนว
หลักสูตร TQF ในการประชุมเรื่องแผนการปฏิบัติตาม TQF ของมหาวิทยาลัยนเรศวร ภาควิชาศิลปะการแสดง จึงขอด าเนินโครงการ
เชิญวิทยากรมาบรรยายเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนนาฏศิลป์ไทย  
7. วัตถุประสงค ์

1. เพื่อเป็นการเปดิโอกาสให้นิสิตไดร้บัองค์ความรู้เพิ่มเติมจากวิทยากรภายนอก นอกจากการที่ได้รับความรู้ในรายวิชาตา่งๆ ใน
ช้ันเรียน 

2. เพื่อให้นิสิตได้มีการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้และองค์ความรู้ในดา้นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑติ (นาฏศลิป์ไทย) 
กับวิทยากรภายนอก 
8. เป้าหมายของโครงการ 
     8.1. เป้าหมายการด าเนินงาน 
เชิงผลผลิต(Output) 1. นิสิตได้รับความรู้ หรือประสบการณ์จากวิทยากร 
เชิงผลลัพธ์(Outcome) 1. นิสิตสามารถใช้ความรู้ทีไ่ดร้ับกบัการเรยีนได ้

 

     8.2 กลุ่มเป้าหมาย (รายกิจกรรม) 
เป้าหมาย จ านวน หน่วยนับ 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 62 คน 
บุคลากรสายวิชาการ 7 คน 
นิสิตช้ันปีท่ี 1 24 คน 
นิสิตช้ันปีท่ี 2 17 คน 
นิสิตช้ันปีท่ี 3 14 คน 

 

    8.3. กิจกรรม/เนื้อหาท่ี/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนนิการ (รายกิจกรรม) 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (บาท) 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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. จัดประชุมมอบหมายการ
ด าเนินงาน 

             

ขั้นด าเนินการ (D) 
1. ขออนุมัติด าเนินโครงการ 

 
 

      
 
 

     



กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (บาท) 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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. ด าเนินโครงการ 26,900 26,900 

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. สรุปผลการด าเนินโครงการ และ
จัดท ารายงานส่งผลประเมินต่อ
คณะฯ 

             

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)  
1. น าผลการประเมินมาพัฒนา 
แก้ไขปัญหา และน าไปปรับใช้ใน
การปฏิบัติงานในครั้งต่อๆไป 

             

รวม  26,900  - 26,900 - 
 

9. งบประมาณด าเนินการ 
    9.1  แหล่งงบประมาณ 
 งบประมาณรายได้คณะ จ านวน 26,900 บาท   

กองทุนกิจการนิสิต แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานจัดการศึกษาสาขามนุษยศาสตร์ หลักสูตรศิลปะศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์
ไทย ภาควิชาศิลปะการแสดง หมวดเงินอุดหนุน โครงการกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต โครงการส่งเสริมด้านวิชาการและทักษะชีวิต โครงการเชิญ
วิทยากรบรรยายในรายวิชา (NU-มน-09-170) 

9.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
1. ค่าตอบแทนวิทยากร    19,900 บาท 
2. ค่าเดินทางวิทยากร    5,000 บาท 
3. ค่าที่พักวิทยากร     2,000  บาท 

  รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น           26,900 บาท 
       หมายเหตุ ขอถัวเฉลี่ยจ่ายทกุรายการ 
10. วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 
ล าดับ รายการ กิจกรรม 
10.1. วัน เวลา ในการจัดกิจกรรม เดือนเมษายน 
10.2 สถานท่ีจัดกิจกรรม ห้องเรียน คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

  
11. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPIs) 

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

 ปริมาณ - จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมดไมต่่ ากว่าร้อยละ 80 ของจ านวนเต็มที่ตั้งไว้   
 คุณภาพ - ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในภาพรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

- ผลประเมินตามวัตถุประสงค์ของโครงการบรรลุเป้าหมายร้อยละ 80 
  

 เวลา - โครงการด าเนินการเสรจ็สิ้นภายในกรอบเวลาที่ก าหนด   
 ต้นทุน - โครงการมีการเบิกจ่ายไมเ่กินงบประมาณที่ตั้งไว้   

 

12. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.................        สมศ.   ตัวช้ีวัดที่.................         
 สกอ.    ตัวช้ีวัดที่.....3.2.........       สงป.   ตัวช้ีวัดที่................. 

หน้าที่ 644 



13. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1. นิสิตได้รับองค์ความรู้เพิ่มเตมิจากวิทยากรภายนอก นอกจากการที่ได้รับความรู้ในรายวิชาตา่งๆ ในช้ันเรียน 
2. นิสิตได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และองค์ความรู้ในด้านต่างๆ ท่ีเกี่ยวขอ้งกับหลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต (นาฏศิลป์ไทย) กับ

วิทยากรภายนอก 
3. นิสิตได้มสี่วนร่วมในการพัฒนาและและส่งเสริมการศึกษาแตล่ะรายวิชาในหลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑติ (นาฏศิลปไ์ทย) 

  

หน้าที่ 645 



โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ภาควิชาศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์ 

 
1. รหัสโครงการ  NU-มน-09-171 ชื่อโครงการ (ระดับ 2)   โครงการบริการวิชาการ 
      ชื่อโครงการ (ระดับ3)    โครงการเผยแพร่งานวิจัยสร้างสรรค์ของอาจารย์/นิสิต  
             สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย  
 2.  ความสอดคล้องกับพันธกิจ 
      การผลิตบณัฑติ (รอง)        การวิจัย 
      การบริการวิชาการแก่สังคม (หลัก)  การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม     
     การบริหารจัดการ (ในกรณีโครงการดังกลา่วไมส่อดคล้องกับพันธกิจ 1-4) 
3.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ 

3.1 แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ 
 3.1.1 ความสอดคล้องกับเป้าหมายรวมของยุทธศาสตร์ชาติ 
   ประเทศชาติมีความมั่นคง ประชาชนมีความสุข 
   มีการยกระดับศักยภาพในหลากหลายมิตเิพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง 
    มีการพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ 
   มีการสรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
   มีการสรา้งการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   มีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม 
 

 3.1.2 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องโดยตรง (เลือกได้เพียง 1 ด้าน) 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพมนุษย์   
   เป้าหมาย.....3........ประเด็น......3.2.6.....ประเด็นการด าเนินการที่ส าคัญ............. 
 

 3.1.3 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องในระดับรอง (เลือกได้มากกว่า 1 ด้าน) 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
 

  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนษุย์   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
 

3.2 แผนระดับที่ 2  
 3.2.1 แผนการปฏิรูประดับประเทศ 11 ด้าน 
   9) แผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม เป้าหมายรวม...................3..................................................................... 



    เรื่องและประเด็นการปฏริูป..........4............เป้าหมาย................1........................กิจกรรม.........1...................... 
    เป้าหมาย.........มีกลไกบรูณาการ..........วิธีการ........1.4........ขัน้ตอน............กลไกและการปรับปรุงกลไก.......... 
  

 3.2.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
   เป้าหมายรวม...........1...................... 
   ยุทธศาสตร์ที่........1.........เป้าหมาย...........1.1.2...........แนวทางการพัฒนา.........1.2.7.3........... 
  

 3.2.3 แผนความมั่นคงแห่งชาติ 
   แผนระดับชาติว่าด้วยความมัน่คงแห่งชาติ.......1....... เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์.........1.1.1............กลยุทธ์.....1.2.3............. 

 

3.3 แผนระดับที่ 3 (หากระบุได้)  
    ตามมติ ครม.วันท่ี 4 ธันวาคม 2560 .................................................................. 

 

    3.4 ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 
   นโยบายการศึกษาและเรียนรู้ การท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 
 3.5 นโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) 
   นโยบายที่ 3 ส่งเสรมิการใหบ้ริการทางวิชาการแก่สังคมให้กว้างขวางและทั่วถึง  
     แผนกลยุทธ์ดา้นการบริการวิชาการ กลยุทธ์ที่.......1.....หลัก.........รอง........... 
     แผนกลยุทธ์ดา้นการบริการสุขภาพ กลยุทธ์ที่ ............หลัก.........รอง........... 
    3.6 นโยบายการบริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร (พ.ศ.2561-2565) โดย ศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา เงารังษี 
          นโยบายที่ 3 ส่งเสริมการให้บริการทางวิชาการแกส่ังคมให้กว้างขวางและทั่วถึง  
     แผนกลยุทธ์ดา้นการบริการวิชาการ กลยุทธ์ที่......1/2...... 
     แผนกลยุทธ์ดา้นการบริการสุขภาพ กลยุทธ์ที่ ............ 
    3.7 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน  
 นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่.......1......กลยุทธ์ท่ี.......2....... มาตรการที.่.....2.......... 

    3.8 อัตลักษณ์นิสิต 5 ก** (บังคับกรอก ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 กรณีที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์บัณฑิต) 
         ไม่มี 
    3.9 คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
         ไม่มี 
    3.10 บริการวิชาการ (กรณีโครงการที่ด าเนินงานตามพันธกจิที่ 3 ด้านบริการวิชาการ) ** 
         มี 
4.  ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 

4.1 ลักษณะการด าเนินงาน   โครงการ     การด าเนินงาน 
4.2 ภายใต้แผนงาน............................................................................................................................................. 
4.3 ลักษณะโครงการ     โครงการที่ใช้งบประมาณ   โครงการที่ไม่ใช้งบประมาณ 
4.4 วิธีการด าเนินงาน   ด าเนินการเอง     จัดจ้าง 
4.5 รหัส GFMIS ของโครงการ(ถ้ามี) – ไมม่ี - 

5. แผนการน าไปใช้ประโยชน์ 
    1.  ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการเรียนได ้
    2.  เป็นการเผยแพร่ความรู้สูส่งัคม 
    3.  บูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ 
 



6.  ผู้รับผิดชอบ  
 6.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ   หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชานาฏศิลปไ์ทย 
    ภาควิชาศิลปะการแสดง คณะมนษุยศาสตร ์  

6.2 ผู้รับผิดชอบ     นางสาวภูรติา เรืองจิรยศ  โทร. 2199 
6.3 ผู้ประสานงาน   นางรัตนาภรณ์  กุลจันทร ์  โทร. 2168 
6.4 ผู้รายงานผล  นางสาวภูรติา เรืองจิรยศ  โทร. 2199 

 7. หลักการและเหตุผล 
 สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย ภาควิชาศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย ตั้งแต่ พ.ศ. 2543 เป็นต้นมา สาขาวิชาฯ ได้ ส่งเสริมให้อาจารย์และนิสิตพัฒนาความคิด
สร้างสรรค์ทางนาฏศิลป์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อพัฒนา การอนุรักษ์ การใช้ประโยชน์ และการเผยแพร่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน    
    นอกจากนี้ สาขาวิชาฯ ยังได้ปลูกฝังและสนับสนุนอาจารย์และนิสิตให้ตระหนักถึงความส าคัญต่อการวิจัยสร้างสรรค์ทางนาฏศิลป์  
ที่เป็นการบูรณาการศาสตร์ที่เกี่ยวข้องเข้าสู่งานวิจัยสร้างสรรค์ เพื่อให้ได้งานวิจัยสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ  มีสัมฤทธิ์ผลสมบูรณ์ เป็น
รูปธรรม  ตามกระบวนการทางการสร้างสรรค์ อันเป็นผลมาจากบริบททางด้านสังคมวัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการเมืองการปกครอง 
เพื่อเป็นภาพสะท้อน และกระตุ้นเตือน  สื่อสารกับสังคมและองค์กรได้อย่างเหมาะสม ตลอดจนการเผยแพร่งานวิจัยสร้างสรรค์ทาง
นาฏศิลป์  ออกสู่สังคม เพื่อแสดงทิศทางและคุณประโยชน์ รวมทั้งเป็นเครื่องบ่งช้ีถึงศักยภาพของการสร้างสรรค์ทางนาฏศิลป์ของ
อาจารย์และนิสิตที่มีต่อสังคมในระดับท้องถิ่นและประเทศชาติตามล าดับ 

การเผยแพร่งานวิจัยสร้างสรรค์ของอาจารย์/นิสิต สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นอีกแนวทาง
หนึ่งที่จะช่วยส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพอาจารย์และนิสิต ทั้งยังเป็นการสร้างเสริมประสบการณ์ให้กับอาจารย์และนิสิตในด้านการ
น าเสนอผลงานวิจัยสร้างสรรค์ต่อไป 
8. วัตถุประสงค ์

1. เพื่อส่งเสริมให้อาจารย์/นิสิต ได้เผยแพร่ผลงานวิจัยสร้างสรรค์แก่สาธารณชน 
2. เพื่อเพ่ิมพูนความรู้ทางด้านการน าเสนอผลงานวิจัยสร้างสรรค์ของอาจารย์/นิสิต  

9.  เป้าหมายของโครงการ 
     9.1. เป้าหมายการด าเนินงาน 

เชิงผลผลิต(Output) 1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความสามารถในการใช้ภาษาฝรั่งเศสในการน าเที่ยวระดับ
ต้นได ้
2. บูรณาการการบริการวิชาการสูส่ังคมและกิจกรรมพัฒนานิสติ 

เชิงผลลัพธ์(Outcome) 1. ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถใช้ภาษาฝรั่งเศสระดับต้นได้ 
 

     9.2 กลุ่มเป้าหมาย (รายกิจกรรม) 
เป้าหมาย จ านวน หน่วยนับ 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 10 คน 
บุคลากรสายวิชาการ 1 คน 
นิสิต 7 คน 
บุคคลภายนอก 2 คน 

 

     9.3. กิจกรรม/เนื้อหาท่ี/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนนิการ (รายกิจกรรม) 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (บาท) 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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 
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กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (บาท) 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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. จัดประชุมมอบหมายการ
ด าเนินงาน 
ขั้นด าเนินการ (D) 
1. ขออนุมัติด าเนินโครงการ 
2. ด าเนินโครงการ 

 
 

20,000 
      

 
 
 

 
 

20,000 
    

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. สรุปผลการด าเนินโครงการ และ
จัดท ารายงานส่งผลประเมินต่อคณะฯ 

             

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)  
1. น าผลการประเมินมาพัฒนา แก้ไข
ปัญหา และน าไปปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานในครั้งต่อๆไป 

             

รวม 20,000 - - 20,000 - 
 

10. งบประมาณด าเนินการ 
   10.1  แหล่งงบประมาณ 
       งบประมาณรายได้คณะ จ านวน 20,000 บาท  
กองทุนบริการวิชาการ แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม งานบริการวิชาการแก่ชุมชน ภาควิชาศิลปะการแสดง หมวดเงินอุดหนุน โครงการ
บริการวิชาการแก่สังคม โครงการบริการวิชาการ โครงการเผยแพร่งานวิจัยสร้างสรรค์ของอาจารย์/นิสิตสาขาวิชานาฏศิลป์ไทย (NU-มน-09-
171) 
    10.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 

1. ค่าที่พัก     10,000   บาท  
2. ค่าเบี้ยเลี้ยง          3,840   บาท   
3. ค่าวัสดุโครงการ        6,160      บาท 

  รวมเป็นเงิน   20,000   บาท  
หมายเหตุ  ขอถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ  

11. วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 
ล าดับ รายการ กิจกรรมคร้ังที่ 1 
10.1. วัน เวลา ในการจัดกิจกรรม วันท่ี  31 พฤษภาคม 2562 
10.2 สถานท่ีจัดกิจกรรม คณะศลิปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพมหานคร 

 

12. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPIs) 

ประเภท 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ (KPI) 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมที่ 4 
 ปริมาณ -  อาจารย์/นิสติได้เผยแพร่งานวิจยัสร้างสรรค์ อย่าง

น้อย 1 หน่วยงาน 
-  มีเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบัน/องค์กร 

   



ประเภท 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ (KPI) 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมที่ 4 
 คุณภาพ - ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในกิจกรรมเฉลี่ย

ในระดับด ี
- ได้รับความรู้ด้านการน าเสนอผลงานเพิ่มขึ้นอยู่ใน
ระดับด ี

   

 เวลา - โครงการด าเนินการเสร็จสิ้นภายในเวลาที่ก าหนด    
 ต้นทุน - โครงการมีการเบิกจ่ายไม่เกินงบประมาณที่ตั้งไว ้    

 

13. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 สกอ.    ตัวช้ีวัดที่ 3.2/5.2  สงป.   ตัวช้ีวัดที่.................  EdPEx หมวดที่........ 
 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.................  สมศ.   ตัวช้ีวัดที่................  

14. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. อาจารย์/นสิิตมีโอกาสไปน าเสนองานวิจัยสรา้งสรรค์แก่สาธารณชน 
2. อาจารย์/นสิิตไดฝ้ึกทักษะและเพิ่มพูนความรู้ทางด้านการน าเสนองานวิจัยสร้างสรรค์ 
3. อาจารย์/นสิิตไดภ้าคภมูิใจในงานวิจัยสรรค์ของตนเอง 
4. กระตุ้นให้อาจารย/์นิสิต ผลติงานวิจัยสร้างสรรค์ที่มีคณุภาพ 
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โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ภาควิชาศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์ 

 
1. รหัสโครงการ  NU-มน-09-172    ชื่อโครงการ (ระดับ 2)  โครงการบริการวิชาการ 
    ชื่อโครงการ (ระดับ 3)  โครงการบริการวิชาการและเผยแพร่ศิลปะการแสดงไทยในต่างประเทศ 
2.  ความสอดคล้องกับพันธกิจ 
      การผลิตบณัฑติ (รอง)     การวิจัย 
      การบริการวิชาการแก่สังคม (หลัก)  การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม (รอง) 
     การบริหารจัดการ (ในกรณีโครงการดังกลา่วไมส่อดคล้องกับพันธกิจ 1-4)  
3.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ 

3.1 แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ 
 3.1.1 ความสอดคล้องกับเป้าหมายรวมของยุทธศาสตร์ชาติ 
   ประเทศชาติมีความมั่นคง ประชาชนมีความสุข 
   มีการยกระดับศักยภาพในหลากหลายมิตเิพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง 
    มีการพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ 
   มีการสรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
   มีการสรา้งการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   มีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม 
 

 3.1.2 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องโดยตรง (เลือกได้เพียง 1 ด้าน) 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพมนุษย์   
   เป้าหมาย.....3........ประเด็น......3.2.6.....ประเด็นการด าเนินการที่ส าคัญ............. 
 

 3.1.3 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องในระดับรอง (เลือกได้มากกว่า 1 ด้าน) 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
 

  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนษุย์   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
 

3.2 แผนระดับที่ 2  
 3.2.1 แผนการปฏิรูประดับประเทศ 11 ด้าน 
   9) แผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม เป้าหมายรวม...................3..................................................................... 
    เรื่องและประเด็นการปฏริูป..........4............เป้าหมาย................1........................กิจกรรม.........1...................... 



    เป้าหมาย.........มีกลไกบรูณาการ..........วิธีการ........1.4........ขัน้ตอน............กลไกและการปรับปรุงกลไก.......... 
  

 3.2.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
   เป้าหมายรวม...........1...................... 
   ยุทธศาสตร์ที.่.......1.........เป้าหมาย...........1.1.2...........แนวทางการพัฒนา.........1.2.7.3........... 
  

 3.2.3 แผนความมั่นคงแห่งชาติ 
   แผนระดับชาติว่าด้วยความมัน่คงแห่งชาติ.......1....... เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์.........1.1.1............กลยุทธ์.....1.2.3............. 

 

3.3 แผนระดับที่ 3 (หากระบุได้)  
    ตามมติ ครม.วันท่ี 4 ธันวาคม 2560 .................................................................. 

 

    3.4 ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 
   นโยบายการศึกษาและเรียนรู้ การท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 
    3.5 นโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) 
   นโยบายที่ 3 ส่งเสรมิการใหบ้ริการทางวิชาการแก่สังคมให้กว้างขวางและทั่วถึง  
     แผนกลยุทธ์ดา้นการบริการวิชาการ กลยุทธ์ที่.......1.....หลัก.........รอง........... 
     แผนกลยุทธ์ดา้นการบริการสุขภาพ กลยุทธ์ที่ ............หลัก.........รอง........... 
    3.6 นโยบายการบริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร (พ.ศ.2561-2565) โดย ศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา เงารังษี 
          นโยบายที่ 3 ส่งเสริมการให้บริการทางวิชาการแกส่ังคมให้กว้างขวางและทั่วถึง  
     แผนกลยุทธ์ดา้นการบริการวิชาการ กลยุทธ์ที่......1/2...... 
     แผนกลยุทธ์ดา้นการบริการสุขภาพ กลยุทธ์ที่ ............ 
    3.7 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน  
 นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่.......3.....กลยุทธ์ท่ี...2...มาตรการที่....2... 

    3.8 อัตลักษณ์นิสิต 5 ก** (บังคับกรอก ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 กรณีที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์บัณฑิต)  
         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 



3.9 คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
     ไม่ม ี
3.10 การบูรณาการโครงการบริการวิชาการแก่สังคม เข้ากับการเรียนการสอนและการวิจัย  

   จ านวนรายวิชา/หลักสูตรที่มกีารบูรณาการ 1 วิชา ได้แก ่ทักษะทางด้านนาฏศลิป์ไทย ตัวพระ-นาง 1-7 
4.  ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 

4.1 ลักษณะการด าเนินงาน   โครงการ     การด าเนินงาน 
4.2 ภายใต้แผนงาน............................................................................................................................................. 
4.3 ลักษณะโครงการ     โครงการที่ใช้งบประมาณ   โครงการที่ไม่ใช้งบประมาณ 
4.4 วิธีการด าเนินงาน   ด าเนนิการเอง     จัดจ้าง 
4.5 รหัส GFMIS ของโครงการ(ถ้ามี) – ไมม่ี - 

5. แผนการน าไปใช้ประโยชน์ 
    1.  เป็นการเผยแพร่ความรู้สูส่งัคม 
    2.  บูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ 
 

6.  ผู้รับผิดชอบ  
 6.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ   หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ  สาขาวิชานาฏศิลปไ์ทย 
    ภาควิชาศิลปะการแสดง คณะมนษุยศาสตร ์  

6.2 ผู้รับผิดชอบ     ดร. รุ่งนภา  ฉิมพุฒ  โทร. 2206 
6.3 ผู้ประสานงาน   นางรัตนาภรณ์  กุลจันทร ์ โทร. 2168 
6.4 ผู้รายงานผล  ดร. รุ่งนภา ฉมิพุฒ  โทร. 2206 

 7. หลักการและเหตุผล 
 พันธกิจหนึ่งของภาควิชาศิลปะการแสดง คือ การให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคมด้านวิชาการ การเผยแพร่ความรู้  เป็นที่
ปรึกษา และบริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมแก่สังคม ทั้งในระดับชุมชน  ระดับประเทศและต่างประเทศ  โดยมีแนวทางในการ
ด าเนินงานในเชิงบูรณาการด้านการเรียนการสอน  และการวิจัยกับการบริการวิชาการ   ซึ่งภาควิชาฯ มีการด าเนินงานให้เห็นผลอย่าง
เป็นรูปธรรม มาอย่างต่อเนื่อง   
 ในยุคปัจจุบัน เป็นยุคที่สังคมทุกระดับมีการแข่งขันสูง  ทุกวิชาชีพต่างพัฒนาเพื่อให้ก้าวทันภาวะสังคม เศรษฐกิจที่เจริญไปอย่าง
รวดเร็ว มนุษย์ทุกชนชาติสามารถเช่ือมโยงข่าวสาร  ความคิด ธุรกิจการค้า  การศึกษา  การแพทย์ ศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ กันได้อย่าง
สะดวกท่ัวโลก  โดยเฉพาะการเช่ือมสัมพันธ์และการแลกเปลี่ยนทางด้านศิลปวัฒนธรรม  ที่มีแนวโน้มจะกลมกลืนกันไปท่ัวทุกมุมโลก  
ส่งผลให้เกิดการเลียนแบบ ลอกแบบ การประยุกต์และการผสมผสานการแสดงกันอย่างหลากหลาย     การด าเนินงานด้านการบริการ
วิชาการ  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเช่ือมสัมพันธ์ทางศิลปวัฒนธรรมอย่างกว้างขวางในระดับนานาชาติ  จึงมีความจ าเป็นต่อการศึกษา
ด้านศิลปะการแสดง ด้วยการสร้างเครือข่ายการบริการวิชาการการท างานร่วมกันระหว่างหน่ วยงานด้านวัฒนธรรม  ด้านการศึกษา 
ระดับนานาชาติ เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชน การเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม  และการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนใน
ต่างประเทศ  
 ด้วยเหตุผลดังกล่าว  ภาควิชาศิลปะการแสดง จึงจัดโครงการบริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม  ณ  ต่างประเทศ                     
เพื่อให้บริการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ ด้วยการเช่ือมโยงการให้บริการวิชาการเข้ากับการจัดการเรียนการสอน 
การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม การพัฒนานิสิต และการท าวิจัย  อันเป็นส่วนหนึ่งที่ท าให้เกิดเครือข่ายการท างานร่วมกับหน่วยงานใน
ระดับนานาชาติ ชุมชนและสังคมในต่างประเทศได้รับความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมไทย  เกิดการเรียนรู้ร่วมกันในด้านวิชาการ และท าให้
ภาควิชาฯ มีส่วนร่วมในกิจกรรมของสังคม  เป็นท่ีรู้จักและยอมรับในต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น 
8. วัตถุประสงค ์

1. เพื่อให้บริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมไทยแก่ชุมชน เครือข่าย และสังคม ตามพันธกิจขององค์กร และตอบสนองความ
ต้องการของชุมชนในต่างประเทศ 

2. เพื่อให้ผู้รับบริการและประชาชนในต่างประเทศมีความรู้ ด้านศลิปวฒันธรรมไทย 
3. เพื่อบูรณาการการให้บริการวิชาการเข้ากับการเรียนการสอน การวจิัย ของภาควิชาฯ 



9.  เป้าหมายของโครงการ 
     9.1. เป้าหมายการด าเนินงาน 

เชิงผลผลิต(Output) 1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความสามารถในการใช้ภาษาฝรั่งเศสในการน าเที่ยวระดับ
ต้นได ้
2. บูรณาการการบริการวิชาการสูส่ังคมและกิจกรรมพัฒนานิสติ 

เชิงผลลัพธ์(Outcome) 1. ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถใช้ภาษาฝรั่งเศสระดับต้นได ้
 

     9.2 กลุ่มเป้าหมาย (รายกิจกรรม) 
เป้าหมาย จ านวน หน่วยนับ 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 55 คน 
บุคลากรสายวิชาการ 5 คน 
บุคคลทั่วไป ในต่างประเทศ 50 คน 

     

     9.3. กิจกรรม/เนื้อหาท่ี/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนนิการ (รายกิจกรรม) 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (บาท) 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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. จัดประชุมมอบหมายการ
ด าเนินงาน 

             

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

 
 

32,600 
      

 
 
 

   
 
 

32,600 
 

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. สรุปผลการด าเนินโครงการ 
และจัดท ารายงานส่งผลประเมิน
ต่อคณะฯ 

             

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน 
(A)  
1. น าผลการประเมินมาพัฒนา 
แก้ไขปัญหา และน าไปปรับใช้ใน
การปฏิบัติงานในครั้งต่อๆไป 

             

รวม 32,600 - - - 32,600 
 

10. งบประมาณด าเนินการ 
   10.1  แหล่งงบประมาณ 

      งบประมาณรายได้คณะ จ านวน 32,600 บาท   
กองทุนบริการวิชาการ แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม งานบริการวิชาการแก่ชุมชน ภาควิชาศิลปะการแสดง หมวดเงินอุดหนุน โครงการบริการ
วิชาการแก่สังคม โครงการบริการวิชาการ  โครงการบริการวิชาการและเผยแพร่ศิลปะการแสดงไทยในต่างประเทศ (NU-มน-09-172)  
   10.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 

1. ค่าตั๋วเครื่องบิน (ไป-กลับ) ต่างประเทศ  20,000  บาท 
2. ค่าที่พักในต่างประเทศ   8,000  บาท 



3. ค่าเบี้ยเลี้ยงต่างประเทศ   4,600  บาท 
 รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น                              32,600  บาท 

หมายเหตุ ทุกรายการถัวเฉลี่ย 
11. วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 

ล าดับ รายการ กิจกรรมคร้ังที่ 1 
10.1. วัน เวลา ในการจัดกิจกรรม เดือนตุลาคม 2561 – สิงหาคม 2562  
10.2 สถานท่ีจัดกิจกรรม ณ ต่างประเทศ 

 

12. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPIs) 
ประเภท ตัวชี้วัดความส าเร็จ (KPI) 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมที่ 4 
 ปริมาณ - จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมดไมต่่ ากว่าร้อยละ 

80 ของจ านวนที่ตั้งไว้ 
   

 คุณภาพ - ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในภาพรวมไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 
- ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถแสดงนาฏศิลปไ์ทยได้ใน
ภาพรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

   

 

13. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 สกอ.    ตัวช้ีวัดที ่3.2/5.2  สงป.   ตัวช้ีวัดที่.................  EdPEx หมวดที่........ 
 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.................  สมศ.   ตัวช้ีวัดที่................  

14. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. อาจารย์และนิสติได้รับประสบการณ์การด าเนินกิจกรรมการบริการวชิาการ  ณ ต่างประเทศ  
2. ภาควิชาศิลปะการแสดง  ได้ให้บรกิารความรูด้้านศลิปวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ ด้วยการเชื่อมโยงการให้บริการวิชาการ

เข้ากับการจัดการเรียนการสอน การท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม การพฒันานิสิต และการท าวิจยั   
3. เกิดเครือข่ายการท างาน และการเรียนรู้ดา้นศิลปวัฒนธรรมร่วมกันกบัหน่วยงานในต่างประเทศระดับนานาชาติ    

ภาควิชาศิลปะการแสดง คณะมนษุยศาสตร์ เป็นที่รู้จักและยอมรับในต่างประเทศเพิ่มมากข้ึน 
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โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ภาควิชาศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์ 

 
1. รหัสโครงการ  NU-มน-09-173   ชื่อโครงการ (ระดับ 2)  โครงการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
    ชื่อโครงการ (ระดับ 3)  โครงการสร้างงานทางด้านนาฏยประดิษฐ์ 
2.  ความสอดคล้องกับพันธกิจ 
  การผลติบัณฑติ          การวิจัย 

     การบริการวิชาการแก่สังคม    การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม (หลัก) 
     การบริหารจัดการ (ในกรณีโครงการดังกลา่วไมส่อดคล้องกับพันธกิจ 1-4)  
3.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ 

3.1 แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ 
 3.1.1 ความสอดคล้องกับเป้าหมายรวมของยุทธศาสตร์ชาติ 
   ประเทศชาติมีความมั่นคง ประชาชนมีความสุข 
   มีการยกระดับศักยภาพในหลากหลายมิตเิพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง 
   มีการพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ 
   มีการสรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
   มีการสรา้งการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   มีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม 
 3.1.2 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องโดยตรง (เลือกได้เพียง 1 ด้าน) 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพมนุษย์   
   เป้าหมาย.......3.1.....ประเด็น......3.2.2.....ประเด็นการด าเนินการที่ส าคัญ............. 
 3.1.3 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องในระดับรอง (เลือกได้มากกว่า 1 ด้าน) 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนษุย์   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
 

3.2 แผนระดับที่ 2  
 3.2.1 แผนการปฏิรูประดับประเทศ 11 ด้าน 
   5) แผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ เปา้หมายรวม.................................................................................. 
    เรื่องและประเด็นการปฏริูป..อุตสาหกรรมการศึกษา..เป้าหมายหรอืผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธ์ิ....1/2..... 
    ขั้นตอนการด าเนินงาน.....................1..............เป้าหมาย................1.1.1.................ขัน้ตอน.................................. 



 3.2.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
   เป้าหมายรวม..............1................... 
   ยุทธศาสตร์ที่.......1..........เป้าหมาย..........1.1.2............แนวทางการพัฒนา........1.2.2........... 
  

 3.2.3 แผนความมั่นคงแห่งชาติ 
   แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ.............. เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์.....................กลยทุธ์..................... 

3.3 แผนระดับที่ 3 (หากระบุได้)  
    ตามมติ ครม.วันท่ี 4 ธันวาคม 2560 .................................................................. 

    3.4 ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 
   นโยบายการศึกษาและเรียนรู้ การท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 
 3.5 นโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) 
   นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ  
   แผนกลยุทธ์ดา้นการผลติบัณฑติ  กลยุทธ์ที่......3..... (หลัก) 
       3.6 นโยบายการบริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร (พ.ศ.2561-2565) โดย ศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา เงารังษี 

   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบณัฑิตใหม้ีคุณภาพ และสอดคล้องกับความต้องการของประเทศเพื่อสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขัน กลยุทธ์ที่......1.4......แนวทางการขบัเคลื่อนที่.........1.4.1.............ตัวช้ีวดัที่.............. 
3.7 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน  
 นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่.......4.....กลยุทธ์ท่ี...2...มาตรการที่....1... 

      3.8 อัตลักษณ์นิสิต 5 ก** (บังคับกรอก ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 กรณีที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์บัณฑิต)  
         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 

 
 3.9 คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ  

ด้าน ตัวชี้วัด 
 ด้านคุณธรรม จริยธรรม  มีความซื่อสตัย์สจุริต 

 มีระเบยีบวินัย 
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ด้าน ตัวชี้วัด 
 ตรงต่อเวลา 
 มีความเสยีสละและเห็นต่อประโยชน์ส่วนรวม 
 มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
 เคารพกฎเกณฑ์ ระเบียบขององค์กร/หน่วยงาน 
 มีความอดทนต่อสภาวะแวดลอ้ม 
 มีความขยันหมั่นเพียรในการเรียน 

 ด้านความรู ้  มีความรู้ในหลักวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงกับหน้าที่การงาน 
 มีความเข้าใจขั้นตอนและวิธีการในการปฏิบตัิงานในหน้าท่ี 
 มีความรู้ในระดับท่ีสามารถปฏิบัติงานให้บรรลุเปา้หมายอย่างมปีระสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
 มีความสามารถน าความรูม้าประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานอย่างสร้างสรรค์ 
 เป็นผู้แสวงหาความรู้เพิม่เตมิอย่างต่อเนื่อง 
 มีความเช่ียวชาญในสาขาวิชาชีพ 

 ด้านทักษะทางปัญญา  มีความสามารถในการรวบรวมข้อมูล แนวคิด และประเมินข้อมลูต่างๆ ได้ 
 มีความสามารถในการวเิคราะห์และแกไ้ขปัญหาในการปฏิบตัิงาน 
 กล้าแสดงความคิดเห็นอย่างเหมาะสม 
 มีความคิดริเริม่สร้างสรรคส์ิ่งใหม่ๆ  
 มีการวางแผนและสามารถปฏบิัติงานไดส้ าเร็จตามก าหนดเวลา 
 มีความสามารถน าเสนอข้อมลูและแนวคิดเพื่อใช้ในการตัดสินใจ 
 มีความมุ่งมั่นท างานให้ประสบความส าเร็จตามเปา้หมาย 
 มีความสามารถในการแก้ปญัหาส่วนตัว 
 มีทัศนคติเชิงบวกต่องานท่ีท า 

 ด้านทักษะความสมัพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

 มีความสามารถปรับตัวให้เข้ากับเพื่อนร่วมงาน 
 มีความสามารถในการติดต่อสือ่สารระหว่างบุคคล 
 มีความสามารถในการท างานเป็นทีม 
 มีความรับผิดชอบในงานท่ีได้รบัมอบหมาย 
 มีความสามารถในการแสดงภาวะความเป็นผู้น าในการท างาน 
 ยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ื่น 
 มีความสามารถในการประเมนิการท างานและปรับปรุงงานของตนเอง 
 มีความเข้าใจตนเองและผู้อื่น 

 ด้านทักษะการวิเคราะหเ์ชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 มีทักษะในการวิเคราะห์และจดัการข้อมลูเชิงตัวเลข 
 มีความสามารถในการสื่อสารการใช้ภาษาไทย 
 มีความสามารถในการสื่อสารการใช้ภาษาอังกฤษ 
 มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศในการปฏิบัติงาน 

 ด้านทักษะพิสัย  มีความสามารถในทักษะนาฏศิลป์ไทยและนาฏศลิป์นานาชาติ 
 มีความสามารถในการประยุกต์ใช้องค์ความรู้นาฏศลิป์ต่างๆ และการบรหิารจดัการแสดง
นาฏศิลป ์
 มีความสามารถพัฒนาทักษะปฏิบัติ การสร้างสรรค์และน าเสนอผลงานนาฏศลิป์  

 

 3.10 การบูรณาการพันธกิจกับการเรียนการสอน (เฉพาะโครงการระดับปริญญาตรี) 
  ด้านการวิจัย 
  ด้านการบริการวิชาการ  จ านวนรายวิชา/หลักสตูรที่มีการบูรณาการ 13 วิชา ระบุรายชื่อวิชา 

1. ทักษะนาฏศิลปไ์ทยตัวพระ 1  2.    ทักษะนาฏศิลป์ไทย ตัวนาง 1 
3.   ทักษะนาฏศิลป์ไทยตัวพระ 3  4.    ทักษะนาฏศิลป์ไทย ตัวนาง 3 



5.   ทักษะนาฏศิลป์ไทยตัวพระ 5  6.    ทักษะนาฏศิลป์ไทย ตัวนาง 5 
7.   ทักษะนาฏศิลป์ไทยตัวพระ 7  8.    ทักษะนาฏศิลป์ไทย ตัวนาง 7 
9.   การออกแบบทางนาฏศิลป์ 1  10.  การวิจัยทางนาฏศิลป์ 2 
11.  นาฏศิลป์กับสื่อ   12.  นาฏศิลป์ร่วมสมัย  
13.  วิทยานิพนธ์ทางนาฏศิลป์  

            ด้านท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม จ านวนรายวิชา/หลักสตูรที่มีการบรูณาการ 13วิชา ระบุรายชื่อวิชา 
1. ทักษะนาฏศิลปไ์ทยตัวพระ 1  2.   ทักษะนาฏศิลป์ไทย ตัวนาง 1 
3.   ทักษะนาฏศิลป์ไทยตัวพระ 3  4.   ทักษะนาฏศิลป์ไทย ตัวนาง 3 
5.   ทักษะนาฏศิลป์ไทยตัวพระ 5  6.   ทักษะนาฏศิลป์ไทย ตัวนาง 5 
7.   ทักษะนาฏศิลป์ไทยตัวพระ 7  8.   ทักษะนาฏศลิป์ไทย ตัวนาง 7 
9.   การออกแบบทางนาฏศิลป์ 1  10.  การวิจัยทางนาฏศิลป์ 2 
11.  นาฏศิลป์กับสื่อ   12.  นาฏศิลป์ร่วมสมัย  
13.  วิทยานิพนธ์ทางนาฏศิลป์ 

          3.11 การบริการวิชาการ 
              ไม่ม ี
4.  ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 4.1 ลักษณะการด าเนินงาน   โครงการ     การด าเนินงาน 

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

5.  ผู้รับผิดชอบ  
 5.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ   หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ  สาขาวิชานาฏศิลปไ์ทย 
    ภาควิชาศิลปะการแสดง คณะมนษุยศาสตร ์  

5.2 ผู้รับผิดชอบ     อาจารย์รัชดาพร  สุคโต โทร. 2209 
5.3 ผู้ประสานงาน   นางรัตนาภรณ์  กุลจันทร ์ โทร. 2168 
5.4 ผู้รายงานผล  อาจารย์รัชดาพร สุคโต โทร. 2022 

 6. หลักการและเหตุผล 
ศิลปวัฒนธรรมแสดงให้เห็นถึงความเป็นอารยประเทศ ประเทศชาติที่มีความเจริญรุ่งเรืองนั้นจะต้องมีศิลปวัฒนธรรมอันเป็น

เอกลักษณ์ประจ าชาติของตน ชาติไทยก็เป็นชาติหนึ่งที่มีความเจริญทางด้านศิลปวัฒนธรรมสืบต่อกันมายาวนาน โดยเฉพาะ
ศิลปวัฒนธรรมทางด้านนาฏศิลป์ไทย ซึ่งมีเอกลักษณ์ส าคัญเฉพาะตัว นับเป็นมรดกอันส าคัญที่ควรจะพัฒนาและท านุบ ารุงควบคู่กันไป 
ในปัจจุบันได้มีพัฒนาการทางด้านนาฏศิลป์ไทยขึ้นเป็นจ านวนมาก แต่ลืมค านึงถึงความถูกต้องและเหมาะสมท าให้เกิดความ
คลาดเคลื่อนทางวัฒนธรรมขึ้น  

ด้วยเหตุนี้ สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย ภาควิชาศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งถือเป็นหน่วยงานท่ีมีหน้าที่
ในการท านุบ ารุงรักษาศิลปะและวัฒนธรรมไทย จึงได้จัดโครงการสนับสนุนด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมขึ้น  โดยน าเสนอการ
แสดงนาฏศิลป์ไทยท่ีเกิดขึ้นจาก นิสิตสาขาวิชานาฏศิลป์ไทย โดยมีคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้ให้ค าปรึกษาถึงหลักและวิธีการต่างๆ ที่
ถูกต้อง รวมถึงแบบแผนของการแสดงนาฏศิลป์ไทย ทั้งนี้เพื่อเป็นการแสดงออกซึ่งความสามารถของเยาวชน และเพื่อให้นิสิตมี
ประสบการณ์ในการท างานเป็นหมู่คณะ ท้ังยังเป็นการเตรียมความพร้อมแก่นิสิตที่ก าลังจะส าเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพของ
สังคม ท้ายที่สุด มหาวิทยาลัยนเรศวร จะได้เป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์ต่อไป
ในอนาคต 
7. วัตถุประสงค ์

1. เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตสาขานาฏศิลป์ไทยได้แสดงความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานด้านนาฏยประดิษฐ์และเผยแพรผ่ลงาน
สู่สาธารณชน 
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2. เพื่อน าความรู้ ความสามารถทางด้านนาฏศิลป์จากการศึกษาตลอดระยะเวลา 4 ปี มาใช้ตามหลักการและแบบแผนที่ถูกต้อง
เหมาะสม 
8.  เป้าหมายของโครงการ 
    8.1. เป้าหมายการด าเนินงาน 

เชิงผลผลิต(Output) 1. ผู้เข้าร่วมโครงการได้แสดงความสามารถในการสร้างสรรคผ์ลงานด้านนาฏยประดิษฐ์
และเผยแพรผ่ลงานสู่สาธารณชน 

เชิงผลลัพธ์(Outcome) 1. นิสิตสามารถน าความรู้มาใช้ประโยชน์ได ้
 

     8.2 กลุ่มเป้าหมาย (รายกิจกรรม) 
เป้าหมาย จ านวน หน่วยนับ 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 100 คน 
บุคลากรสายวิชาการ 7 คน 
บุคลากรสายสนับสนุน 1 คน 
นิสิต 72 คน 
บุคคลภายนอก 20 คน 

     
    8.3. กิจกรรม/เนื้อหาท่ี/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนนิการ (รายกิจกรรม) 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (บาท) 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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. จัดประชุมมอบหมายการ
ด าเนินงาน 

             

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

 
 

10,000 
 

 
 

10,000 
          

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. สรุปผลการด าเนินโครงการ 
และจัดท ารายงานส่งผลประเมิน
ต่อคณะฯ 

             

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน 
(A)  
1. น าผลการประเมินมาพัฒนา 
แก้ไขปัญหา และน าไปปรับใช้ใน
การปฏิบัติงานในครั้งต่อๆไป 

             

รวม  10,000 10,000 - - - 
 

9. งบประมาณด าเนินการ 
    9.1  แหล่งงบประมาณ 
 งบประมาณรายได้คณะ จ านวน 10,000 บาท   



กองทุนท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม แผนงานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม งานท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ภาควิชาศิลปะการแสดง 
หมวดเงินอุดหนุน โครงการสนับสนุนด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม โครงการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม โครงการสร้างงานทางด้าน
นาฏยประดิษฐ ์(NU-มน-09-173)  
      9.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 

1. ค่าเดินทางกรรมการ       7,000 บาท 
2. ค่าท่ีพักกรรมการ          1,000 บาท 
3. ค่าตอบแทนกรรมการ                2,000 บาท   
 รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น                    10,000     บาท 

หมายเหตุ ทุกรายการถัวเฉลี่ย 
10. วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 

ล าดับ รายการ กิจกรรม 
10.1. วัน เวลา ในการจัดกิจกรรม เดือนพฤศจิกายน 2561 
10.2 สถานท่ีจัดกิจกรรม โรงละครเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

     

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

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมที่ 4 
 ปริมาณ - จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมดไมต่่ ากว่าร้อยละ 

80 ของจ านวนเต็มที่ตั้งไว้ 
- มีผลงานนาฏยประดิษฐ์จ านวน 14 ชุด 

   

 คุณภาพ - ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในภาพรวมไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 
- ผลประเมินตามวัตถุประสงค์ของโครงการบรรลุ
เป้าหมายร้อยละ 80 
- ผลประเมินงานนาฏยประดิษฐ์ผา่นเกณฑไ์ม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 

   

 เวลา - โครงการด าเนินการเสรจ็สิ้นภายในกรอบเวลาที่
ก าหนด 

   

 ต้นทุน - โครงการมีการเบิกจ่ายไมเ่กินงบประมาณที่ตั้งไว ้    
 

11. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 สกอ.    ตัวช้ีวัดที่ 3.2/5.2  สงป.   ตัวช้ีวัดที่.................  EdPEx หมวดที่........ 
 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.................  สมศ.   ตัวช้ีวัดที่................  

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. นิสิตสามารถน าความรู้ทีไ่ด้เรียนมาตลอดหลักสูตร มาแสดงให้ถูกต้องตามหลักและแบบแผนของการแสดงนาฏศิลป์ไทย 
2. นิสิตได้ประสบการณ์ในการน าเสนอการจัดการแสดงทางนาฏศลิป์ไทย 
3. นิสิตมีความกล้าแสดงออกและรู้จักยอมรับค าติชมจากการน าเสนอผลงาน 
4. นิสิตได้รับประสบการณ์จากการท างานเป็นหมู่คณะ เพื่อเตรียมความพร้อมที่จะเป็นบัณฑติที่มีคณุภาพแก่สังคม 
5. นิสิตมีโอกาสเผยแพรผ่ลงานของตนเองสู่สาธรณชน อันจะเกดิประโยชน์แก่วงการศึกษาต่อไป 
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โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ภาควิชาศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์ 

 
1. รหัสโครงการ  NU-มน-09-174   ชื่อโครงการ (ระดับ 2)  โครงการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
    ชื่อโครงการ (ระดับ 3)  โครงการแสดงร าเดี่ยวมาตรฐานทางด้านนาฏศิลป์ไทย 
2.  ความสอดคล้องกับพันธกิจ 
  การผลติบัณฑติ (รอง)         การวิจัย 

     การบริการวิชาการแก่สังคม    การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม (หลัก) 
     การบริหารจัดการ (ในกรณีโครงการดังกลา่วไมส่อดคล้องกับพันธกิจ 1-4)  
3.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ 

3.1 แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ 
 3.1.1 ความสอดคล้องกับเป้าหมายรวมของยุทธศาสตร์ชาติ 
   ประเทศชาติมีความมั่นคง ประชาชนมีความสุข 
   มีการยกระดับศักยภาพในหลากหลายมิตเิพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง 
   มีการพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ 
   มีการสรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
   มีการสรา้งการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   มีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม 
 3.1.2 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องโดยตรง (เลือกได้เพียง 1 ด้าน) 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพมนุษย์   
   เป้าหมาย.......3.1.....ประเด็น......3.2.2.....ประเด็นการด าเนินการที่ส าคัญ............. 
 3.1.3 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องในระดับรอง (เลือกได้มากกว่า 1 ด้าน) 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนษุย์   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ   
   เป้าหมาย.............ประเด็น...........ประเด็นการด าเนินการทีส่ าคญั............. 
 

3.2 แผนระดับที่ 2  
 3.2.1 แผนการปฏิรูประดับประเทศ 11 ด้าน 
   5) แผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ เปา้หมายรวม.................................................................................. 
    เรื่องและประเด็นการปฏริูป..อุตสาหกรรมการศึกษา..เป้าหมายหรอืผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธ์ิ....1/2..... 
    ขั้นตอนการด าเนินงาน.....................1..............เป้าหมาย................1.1.1.................ขัน้ตอน.................................. 



 3.2.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
   เป้าหมายรวม..............1................... 
   ยุทธศาสตร์ที่.......1..........เป้าหมาย..........1.1.2............แนวทางการพัฒนา........1.2.2........... 
  

 3.2.3 แผนความมั่นคงแห่งชาติ 
   แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ.............. เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์.....................กลยทุธ์..................... 

3.3 แผนระดับที่ 3 (หากระบุได้)  
    ตามมติ ครม.วันท่ี 4 ธันวาคม 2560 .................................................................. 

    3.4 ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 
   นโยบายการศึกษาและเรียนรู้ การท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 
 3.5 นโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) 
   นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ  
   แผนกลยุทธ์ดา้นการผลติบัณฑติ  กลยุทธ์ที่......3..... (หลัก) 
       3.6 นโยบายการบริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร (พ.ศ.2561-2565) โดย ศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา เงารังษี 

   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบณัฑิตใหม้ีคุณภาพ และสอดคล้องกับความต้องการของประเทศเพื่อสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขัน กลยุทธ์ที่......1.4......แนวทางการขบัเคลื่อนที่.........1.4.1.............ตัวช้ีวดัที่.............. 
3.7 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน  
 นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่.......4.....กลยุทธ์ท่ี...2...มาตรการที่....1... 

      3.8 อัตลักษณ์นิสิต 5 ก** (บังคับกรอก ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 กรณีที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์บัณฑิต) 
         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 

 

 3.9 คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
ด้าน ตัวชี้วัด 

 ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 

 มีความซื่อสตัย์สจุริต 
 มีระเบยีบวินัย 

หน้าที่ 667 



ด้าน ตัวชี้วัด 
 ตรงต่อเวลา 
 มีความเสยีสละและเห็นต่อประโยชน์ส่วนรวม 
 มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
 เคารพกฎเกณฑ์ ระเบียบขององค์กร/หน่วยงาน 
 มีความอดทนต่อสภาวะแวดลอ้ม 
 มีความขยันหมั่นเพียรในการเรียน 

 ด้านความรู ้  มีความรู้ในหลักวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงกับหน้าที่การงาน 
 มีความเข้าใจขั้นตอนและวิธีการในการปฏิบตัิงานในหน้าท่ี 
 มีความรู้ในระดับท่ีสามารถปฏิบัติงานให้บรรลุเปา้หมายอย่างมปีระสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
 มีความสามารถน าความรูม้าประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานอย่างสร้างสรรค ์
 เป็นผู้แสวงหาความรู้เพิม่เตมิอย่างต่อเนื่อง 
 มีความเช่ียวชาญในสาขาวิชาชีพ 

 ด้านทักษะทางปัญญา  มีความสามารถในการรวบรวมข้อมูล แนวคิด และประเมินข้อมลูต่างๆ ได้ 
 มีความสามารถในการวเิคราะห์และแกไ้ขปัญหาในการปฏิบตัิงาน 
 กล้าแสดงความคิดเห็นอย่างเหมาะสม 
 มีความคิดริเริม่สร้างสรรคส์ิ่งใหม่ๆ  
 มีการวางแผนและสามารถปฏบิัติงานไดส้ าเร็จตามก าหนดเวลา 
 มีความสามารถน าเสนอข้อมลูและแนวคิดเพื่อใช้ในการตัดสินใจ 
 มีความมุ่งมั่นท างานให้ประสบความส าเร็จตามเปา้หมาย 
 มีความสามารถในการแก้ปญัหาส่วนตัว 
 มีทัศนคติเชิงบวกต่องานท่ีท า 

 ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

 มีความสามารถปรับตัวให้เข้ากับเพื่อนร่วมงาน 
 มีความสามารถในการติดต่อสือ่สารระหว่างบุคคล 
 มีความสามารถในการท างานเป็นทีม 
 มีความรับผิดชอบในงานท่ีได้รบัมอบหมาย 
 มีความสามารถในการแสดงภาวะความเป็นผู้น าในการท างาน 
 ยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ื่น 
 มีความสามารถในการประเมนิการท างานและปรับปรุงงานของตนเอง 
 มีความเข้าใจตนเองและผู้อื่น 

 ด้านทักษะการ
วิเคราะหเ์ชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 มีทักษะในการวิเคราะห์และจดัการข้อมลูเชิงตัวเลข 
 มีความสามารถในการสื่อสารการใช้ภาษาไทย 
 มีความสามารถในการสื่อสารการใช้ภาษาอังกฤษ 
 มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศในการปฏิบัติงาน 

 ด้านทักษะพิสัย  มีความสามารถในทักษะนาฏศิลป์ไทยและนาฏศลิป์นานาชาติ 
 มีความสามารถในการประยุกต์ใช้องค์ความรู้นาฏศลิป์ต่างๆ และการบรหิารจดัการแสดง
นาฏศิลป ์
 มีความสามารถพัฒนาทักษะปฏิบัติ การสร้างสรรค์และน าเสนอผลงานนาฏศลิป์  

 

3.10 การบูรณาการพันธกิจกับการเรียนการสอน (เฉพาะโครงการระดับปริญญาตรี) 
  ด้านการวิจัย 
  ด้านการบริการวิชาการ  จ านวนรายวิชา/หลักสตูรที่มีการบูรณาการ 11 วิชา ระบุรายชื่อวิชา 
  1.   ทักษะนาฏศลิป์ไทย ตัวพระ 1  2.   ทักษะนาฏศลิป์ไทย ตัวนาง 1 

3.    ทักษะนาฏศิลปไ์ทย ตัวพระ 2  4.   ทักษะนาฏศลิป์ไทย ตัวนาง 2 



5.   ทักษะนาฏศลิป์ไทย ตัวพระ 3  6.   ทักษะนาฏศลิป์ไทย ตัวนาง 3 
7.   ทักษะนาฏศลิป์ไทย ตัวพระ 4  8.   ทักษะนาฏศลิป์ไทย ตัวนาง 4 
9.   ทักษะนาฏศลิป์ไทย ตัวพระ 5  10.  ทักษะนาฏศลิป์ไทย ตัวนาง 5 
11.  ทักษะนาฏศลิป์ไทย ตัวพระ 6  12.  ทักษะนาฏศลิป์ไทย ตัวนาง 6 
13.  ทักษะนาฏศลิป์ไทย ตัวพระ 7  14.  ทักษะนาฏศลิป์ไทย ตัวนาง 7 
15.  การวิจัยทางนาฏศลิป์ 2   16.  นาฏศิลป์กับสื่อ 
17.  อาศรมศึกษาทางนาฏศิลปไ์ทย 

  ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม จ านวนรายวิชา/หลักสตูรที่มีการบูรณาการ 17 วิชา ระบุรายชื่อวิชา 
1.   ทักษะนาฏศิลป์ไทย ตัวพระ 1    2.   ทักษะนาฏศลิป์ไทย ตัวนาง 1 
3.   ทักษะนาฏศลิป์ไทย ตัวพระ 2    4.   ทักษะนาฏศลิป์ไทย ตัวนาง 2 
5.   ทักษะนาฏศลิป์ไทย ตัวพระ 3    6.   ทักษะนาฏศลิป์ไทย ตัวนาง 3 
7.   ทักษะนาฏศิลป์ไทย ตัวพระ 4    8.   ทักษะนาฏศิลป์ไทย ตัวนาง 4 
9.   ทักษะนาฏศิลป์ไทย ตัวพระ 5    10.  ทักษะนาฏศิลป์ไทย ตัวนาง 5 
11.  ทักษะนาฏศิลป์ไทย ตัวพระ 6    12.  ทักษะนาฏศิลป์ไทย ตัวนาง 6 
13.  ทักษะนาฏศิลป์ไทย ตัวพระ 7    14.  ทักษะนาฏศิลป์ไทย ตัวนาง 7 
15.  การวิจัยทางนาฏศิลป์ 2    16.  นาฏศิลป์กับสื่อ 
17.  อาศรมศึกษาทางนาฏศิลปไ์ทย 

           3.11 การบริการวิชาการ 
              ไม่ม ี
4.  ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 4.1 ลักษณะการด าเนินงาน   โครงการ     การด าเนินงาน 

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

5.  ผู้รับผิดชอบ  
 5.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ   หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ  สาขาวิชานาฏศิลปไ์ทย 
    ภาควิชาศิลปะการแสดง คณะมนษุยศาสตร ์  

5.2 ผู้รับผิดชอบ     อาจารย์วรวิทย์  ทองเนื้ออ่อน  โทร. 2200 
5.3 ผู้ประสานงาน   นางรัตนาภรณ์  กุลจันทร ์  โทร. 2168 
5.4 ผู้รายงานผล  อาจารย์วรวิทย์  ทองเนื้ออ่อน  โทร. 2200 

 6. หลักการและเหตุผล 
ศิลปวัฒนธรรมแสดงให้เห็นถึงความเป็นอารยประเทศ ประเทศชาติที่มีความเจริญรุ่งเรืองนั้นจะต้องมีศิลปวัฒนธรรมอันเป็น

เอกลักษณ์ประจ าชาติของตน ชาติไทยก็เป็นชาติหนึ่งที่มีความเจริญทางด้านศิลปวัฒนธรรมสืบต่อกันมายาวนาน โดยเฉพาะ
ศิลปวัฒนธรรมทางด้านนาฏศิลป์ไทย ซึ่งมีเอกลักษณ์ส าคัญเฉพาะตัว นับเป็นมรดกอันส าคัญที่ควรจะพัฒนาและท านุบ ารุงควบคู่กันไป 
ในปัจจุบันได้มีพัฒนาการทางด้านนาฏศิลป์ไทยขึ้นเป็นจ านวนมาก แต่ลืมค านึงถึงความถูกต้องและเหมาะสมท าให้เกิดความ
คลาดเคลื่อนทางวัฒนธรรมขึ้น  

ด้วยเหตุนี้ สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย ภาควิชาศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งถือเป็นหน่วยงานท่ีมีหน้าที่
ในการท านุบ ารุงรักษาศิลปะและวัฒนธรรมไทย จึงได้จัดโครงการสนับสนุนด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมขึ้น โดยน าเสนอการแสดง
นาฏศิลป์ไทยที่เกิดขึ้นจาก นิสิตสาขาวิชานาฏศิลป์ไทย โดยมีคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้ให้ค าปรึกษาถึงหลักและวิธีการต่าง ๆ ที่
ถูกต้อง รวมถึงแบบแผนของการแสดงนาฏศิลป์ไทย ทั้งนี้เพื่อเป็นการแสดงออกซึ่งความสามารถของเยาวชน และเพื่อให้นิสิตมี
ประสบการณ์ในการท างานเป็นหมู่คณะ ท้ังยังเป็นการเตรียมความพร้อมแก่นิสิตที่ก าลังจะส าเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพของ
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สังคม ท้ายที่สุด มหาวิทยาลัยนเรศวร จะได้เป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์ต่อไป
ในอนาคต 
7. วัตถุประสงค ์

1. เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตสาขานาฏศิลป์ไทยได้แสดงความสามารถในการร าเดี่ยวมาตรฐานและเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณชน 
2. เพื่อน าความรู้ ความสามารถทางด้านนาฏศิลป์จากการศึกษาตลอดระยะเวลา 4 ปี มาใช้ตามหลักการและแบบแผนที่ถูกต้อง

เหมาะสม 
8.  เป้าหมายของโครงการ 
    8.1. เป้าหมายการด าเนินงาน 

เชิงผลผลิต(Output) 1. นิสิตสาขานาฏศลิป์ไทยได้แสดงความสามารถในการร าเดี่ยวมาตรฐานและเผยแพร่
ผลงานสูส่าธารณชน 

เชิงผลลัพธ์(Outcome) 1. นิสิตสามารถน าความรู้มาใช้ประโยชน์ได ้
 

     8.2 กลุ่มเป้าหมาย (รายกิจกรรม) 
เป้าหมาย จ านวน หน่วยนับ 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 100 คน 
บุคลากรสายวิชาการ 7 คน 
บุคลากรสายสนับสนุน 1 คน 
นิสิต 72 คน 
บุคคลภายนอก 20 คน 

8.3. กิจกรรม/เนื้อหาท่ี/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนินการ (รายกิจกรรม) 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (บาท) 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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. จัดประชุมมอบหมายการ
ด าเนินงาน 

             

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

 
 
0 

         
 
 
 

 
 
0 

 

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. สรุปผลการด าเนินโครงการ 
และจัดท ารายงานส่งผลประเมิน
ต่อคณะฯ 

             

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน 
(A)  
1. น าผลการประเมินมาพัฒนา 
แก้ไขปัญหา และน าไปปรับใช้ใน
การปฏิบัติงานในครั้งต่อๆไป 

             

รวม 0 - - - 0 
 

9. งบประมาณด าเนินการ 
    - ไม่ใช้งบประมาณ - 



10. วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 
ล าดับ รายการ กิจกรรมคร้ังที่ 1 
10.1. วัน เวลา ในการจัดกิจกรรม เดือนสิงหาคม 2562 
10.2 สถานท่ีจัดกิจกรรม โรงละครเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

     

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

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมที่ 4 
 ปริมาณ - จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมดไมต่่ ากว่าร้อยละ 

80 ของจ านวนเต็มที่ตั้งไว้ 
   

 คุณภาพ - ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในภาพรวมไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 
- ผลประเมินตามวัตถุประสงค์ของโครงการบรรลุ
เป้าหมายร้อยละ 80 
- ผลประเมินการแสดงร าเดี่ยวมาตรฐานผา่นเกณฑ์
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

   

 เวลา - มีการด าเนินงานตามกรอบระยะเวลาที่ตั้งไว ้    
 

12. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 สกอ.    ตัวช้ีวัดที่ 3.2/5.2  สงป.   ตัวช้ีวัดที่.................  EdPEx หมวดที่........ 
 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.................  สมศ.   ตัวช้ีวัดที่................  

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. นิสิตมีความรู้ความสามารถทางด้านนาฏศิลปไ์ทยอยู่ในเกณฑ์ดี และพร้อมท่ีจะได้รับการถ่ายทอดท่าร าในวิชาปฏิบัตินาฏศลิป์

ไทยเป็นอย่างดี และยังส่งผลใหผู้้เรียนได้ฝึกปฏิบัติท่าร าครบตามหลกัสูตรทุกกระบวนร า 
2. นิสิตมีความรู้ความสามารถทางด้านนาฏศิลปไ์ทย เป็นที่ยอมรับของสังคม 
3. นิสิตสามารถน าความรู้ทีไ่ดเ้รียนมาตลอดหลักสูตรมาแสดงให้ถูกต้องตามหลักและแบบแผนของการแสดงนาฏศลิป์ไทย 
4. นิสิตได้ประสบการณ์ในการน าเสนอการจัดการแสดงทางด้านนาฏศลิป์ไทย 
5. นิสิตมีความกล้าแสดงออกและรู้จกัยอมรับค าติชมจากการน าเสนผิลงาน 
6. นิสิตได้รับประสบการณ์จากการท างานเป็นหมู่คณะเพื่อเตรียมความพร้อมท่ีจะเป็นบณัฑิตทีม่ีคุณภาพแก่สังคม 
7. นิสิตมโีอกาสเผยแพรผ่ลงานของตนเองสู่สาธารณชนอันจะเกิดประโยชน์แก่วงการศึกษาต่อไป 
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เป้าหมายการด าเนินงาน โครงการ/กิจกรรม  
ในแผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2562 

(รายไตรมาส) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

เป้าหมายการด าเนินงาน โครงการ/กิจกรรม ในแผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2562 (ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562) 
 

รหัสโครงการ โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 
ระยะเวลาการด าเนินโครงการ ประจ าปีงบประมาณ 2562 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ส านักงานเลขานุการคณะ               
 โครงการบริหารพัฒนาบุคลากร               
   โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ               

Nu-มน-01-001     ทุนอุดหนุนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ พฤศภัทร เจริญทรัพย์ 1,855,000             
Nu-มน-01-002     โครงการส่งเสริมการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ โสภาพรรณ เกียรติประกอบ 30,000             
Nu-มน-01-003     โครงการถ่ายทอดความรู้อาจารย์ผู้เกษียณอายุราชการ พฤศภัทร เจริญทรัพย์ 25,000             

 โครงการพัฒนาคุณภาพองค์กร               
   โครงการพัฒนาองค์กร               

Nu-มน-01-004     โครงการประชุมบุคคลากรประจ าภาคเรียน วิมลมาศ พจมานทอง 80,000             
 โครงการสนับสนุนการประชาสัมพันธ์               
   โครงการจดหมายข่าว               

Nu-มน-01-005     โครงการจดหมายข่าว  สุรีย์พร  ชุมแสง 97,800             
 โครงการบริหารจัดการหลักสูตร               
   โครงการบริหารจัดการหลักสูตรระดับปริญญาโท-เอก               

Nu-มน-01-006     โครงการบริหารจัดการหลักสูตรระดับปริญญาโท-เอก วรรณพัชร ไชยศักด์ินเรศ 992,600             
 โครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน               
   โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอน/การวัด

และประเมินผล 
              

Nu-มน-01-007     โครงการ KM แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการเรียนการสอน ศวัสมน  ยาคล้าย 5,000             
Nu-มน-01-008     โครงการพัฒนาอาจารย์ชาวไทย  อัจวรรณ จันทร์ขาว 10,000             
Nu-มน-01-009     โครงการพัฒนาอาจารย์ชาวต่างประเทศ อัจวรรณ จันทร์ขาว 15,000             
Nu-มน-01-010     โครงการพัฒนาอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ ศวัสมน  ยาคล้าย 9,000             

 โครงการสนับสนุนการผลิตบัณฑิต               
   โครงการพัฒนานิสิตด้านวิชาการและทักษะการเรียนรู้               

Nu-มน-01-011     โครงการอบรมหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ส าหรับนิสิตปริญญาตรี ศวัสมน  ยาคล้าย 28,000             
Nu-มน-01-012     โครงการพัฒนานิสิตด้านทักษะการเรียนรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21               

      กิจกรรม “ทักษะการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์” ศวัสมน  ยาคล้าย 20,000             
      กิจกรรม “ผู้น าในตัวฉัน (The  Leader in Me)” ศวัสมน  ยาคล้าย 10,000             



 

 

รหัสโครงการ โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 
ระยะเวลาการด าเนินโครงการ ประจ าปีงบประมาณ 2562 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

      กิจกรรม “สื่อ...รู้เท่าทันอย่างไรไม่ให้โดนหลอก...โดนเอาเปรียบ” ศวัสมน  ยาคล้าย 10,000             
Nu-มน-01-013    โครงการอบรมการเขียนภาษาอังกฤษ ศวัสมน  ยาคล้าย 2,800             
Nu-มน-01-014    โครงการปัจฉิมนิเทศ ศวัสมน  ยาคล้าย 66,000             
Nu-มน-01-015    โครงการพระราชทานปริญญาบัตร ศวัสมน  ยาคล้าย 100,000             

   โครงการสหกิจศึกษา               
Nu-มน-01-016    โครงการอบรมเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ศวัสมน  ยาคล้าย 102,000             
Nu-มน-01-017     โครงการสหกิจศึกษาดีเด่น ศวัสมน  ยาคล้าย 10,000             

 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา               
   โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน               

Nu-มน-01-018     โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  วิไลพร ชอบคุณ 40,000             
Nu-มน-01-019     โครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านการประกันคุณภาพ 

 
 

วิไลพร ชอบคุณ 5,000             

 โครงการส่งเสริมพัฒนาการวิจัย/นวัตกรรม               
   ทุนอุดหนุนการวิจัย               

Nu-มน-01-020     ทุนอุดหนุนการวิจัย พรภุทชรี  โพธิ์ทอง 300,000             
   โครงการส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย               

Nu-มน-01-021     โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและ
นานาชาติ 

พรภุทชรี  โพธิ์ทอง 100,000             

Nu-มน-01-022     โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการน าเสนอผลงานวิจัยส าหรับนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา 

พรภุทชรี  โพธิ์ทอง 30,000             

Nu-มน-01-023     โครงการเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ-วิจัยสายมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  

พรภุทชรี  โพธิ์ทอง 100,000             

Nu-มน-01-024     โครงการสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิชาการระดับนานาชาติ พรภุทชรี  โพธิ์ทอง 80,000             
Nu-มน-01-025     โครงการส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย พรภุทชรี  โพธิ์ทอง 50,000             
Nu-มน-01-026     โครงการประกาศเกียรติคุณนักวิจัย พรภุทชรี  โพธิ์ทอง 5,000             
Nu-มน-01-027     โครงการเสวนาวิจัยและบริการวิชาการ วรรณภา  แตงตุ้ม 10,000             

 โครงการบริการวิชาการแก่สังคม               
   โครงการบริการวิชาการ               

Nu-มน-01-028     โครงการบริการวิชาการแก่สังคม วรรณภา  แตงตุ้ม 60,000             
Nu-มน-01-029     โครงการบริการวิชาการ มณีนุช ประกรรษวัต 40,000             

   โครงการวารสารมนุษยศาสตร์               



 

 

รหัสโครงการ โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 
ระยะเวลาการด าเนินโครงการ ประจ าปีงบประมาณ 2562 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

Nu-มน-01-030     โครงการวารสารมนุษยศาสตร์ เรือนขวัญ  อนันตวงศ์ 60,000             
 โครงการกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต               
   โครงการส่งเสริมด้านวิชาการและทักษะชีวิต               

Nu-มน-01-031     โครงการส่งเสริมด้านวิชาการและทักษะชีวิต               
      กิจกรรม ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ณัฏฐพัชร์  วรกุลวรรธนะ 50,000             
      กิจกรรม น าความรู้สู่ผู้ปกครอง ณัฏฐพัชร์  วรกุลวรรธนะ 20,000             
      กิจกรรม เลือกต้ังผู้น านิสิต ณัฏฐพัชร์  วรกุลวรรธนะ 0             
     กิจกรรม พัฒนาบุคลิกภาพผู้น านิสิต ณัฏฐพัชร์  วรกุลวรรธนะ 25,000             
     กิจกรรม ชมรมวิชาการมนุษยศาสต์ วรวิทย์  ทองเนื้ออ่อน 30,000             
     กิจกรรม นิสิตเกียรติยศ ณัฏฐพัชร์  วรกุลวรรธนะ 15,000             
     กิจกรรม วินัยจราจรและขับข่ีปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ ณัฏฐพัชร์  วรกุลวรรธนะ 20,000             
     กิจกรรม จิตอาสาคณะมนุษยศาสตร์ ธีรนัย รัตนภูมิ 5,000             
   โครงการส่งเสริมด้านนันทนาการ               

Nu-มน-01-032     โครงการส่งเสริมด้านนันทนาการ               
       กิจกรรม เลี้ยงอ าลาช่อแก้ว นายธีรนัย รัตนภูมิ 

สโมสรนิสิตคณะมนุษยศาสตร์ 
10,000             

       กิจกรรม เข้าร่วมโครงการ freshy Night นายธีรนัย รัตนภูมิ 
สโมสรนิสิตคณะมนุษยศาสตร์ 

10,000             

       กิจกรรม ค่ายคณะมนุษยศาสตร์ (กล้าดอกแก้ว) นายธีรนัย รัตนภูมิ 
สโมสรนิสิตคณะมนุษยศาสตร์ 

20,000             

      กิจกรรม ประกวดดาวเดือนและดาวเทียม นายธีรนัย รัตนภูมิ 
สโมสรนิสิตคณะมนุษยศาสตร์ 

10,000             

      กิจกรรม รับน้องประชุมเชียร์ นายธีรนัย รัตนภูมิ 
สโมสรนิสิตคณะมนุษยศาสตร์ 

20,000             

      กิจกรรม สืบรุ่นสุวรรณภิงคาร สืบสานมนุษยศาสตร์ นายธีรนัย รัตนภูมิ 
สโมสรนิสิตคณะมนุษยศาสตร์ 

10,000             

      กิจกรรม ดอกแก้วเกม ครั้งที่ 13 นายธีรนัย รัตนภูมิ 
สโมสรนิสิตคณะมนุษยศาสตร์ 

5,000             

      กิจกรรม อบรมผู้น านิสิต นายธีรนัย รัตนภูมิ 
สโมสรนิสิตคณะมนุษยศาสตร์ 

60,000             

     กิจกรรม แสดงความยินดีกับบัณฑิตคณะมนุษยศาสตร์ นายธีรนัย รัตนภูมิ 
สโมสรนิสิตคณะมนุษยศาสตร์ 

15,000             

     กิจกรรม ศิษย์เก่าสัมพันธ์ ณัฏฐพัชร์  วรกุลวรรธนะ 5,000             
 โครงการสนับสนุนด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม               



 

 

รหัสโครงการ โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 
ระยะเวลาการด าเนินโครงการ ประจ าปีงบประมาณ 2562 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

   โครงการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม               
Nu-มน-01-033     โครงการเฉลิมพระเกียรติมิ่งขวัญประชา วรวิทย์ ทองเนื้ออ่อน 3,000             
Nu-มน-01-034     โครงการท าบุญคณะมนุษยศาสตร์ วรวิทย์ ทองเนื้ออ่อน 23,000             
Nu-มน-01-035     โครงการภาษาศิลป์ มนุษยศาสตร์ วรวิทย์ ทองเนื้ออ่อน/ 

8 ภาควิชา 
130,000             

Nu-มน-01-036     โครงการรดน้ าขอพรผู้บริหารและอาจารย์อาวุโส วรวิทย์ ทองเนื้ออ่อน 15,000             
Nu-มน-01-037     โครงการเข้าร่วมโครงการลอยกระทงมหาวิทยาลัยนเรศวร นายธีรนัย รัตนภูมิ 

สโมสรนิสิตคณะมนุษยศาสตร์ 
5,000             

Nu-มน-01-038     โครงการเข้าร่วมโครงการไหว้ครูมหาวิทยาลัย นายธีรนัย รัตนภูมิ 
สโมสรนิสิตคณะมนุษยศาสตร์ 

2,000             

Nu-มน-01-039     โครงการถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวร
มหาราช 

นายธีรนัย รัตนภูมิ 
สโมสรนิสิตคณะมนุษยศาสตร์ 

8,000             

Nu-มน-01-040     โครงการไหว้ครูคณะมนุษยศาสตร์ นายธีรนัย รัตนภูมิ 
สโมสรนิสิตคณะมนุษยศาสตร์ 

5,000             

ภาควิชาภาษาไทย               
 ส่วนกลางภาควิชา               

 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา               
   โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา               

Nu-มน-02-041     โครงการ KM การประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร  หัวหน้าภาควิชา 2,000             
Nu-มน-02-042     โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร  2,000             

 โครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน               
   โครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน               

Nu-มน-02-043     โครงการ KM ปัญหาการเรียนการสอน หัวหน้าภาควิชา 2,000             
 โครงการบริการวิชาการแก่สังคม               
    โครงการบริการวิชาการ               

Nu-มน-02-044      โครงการบริการวิชาการ”สืบสานภาษาและวรรณคดี”(ปันความรู้สู่น้อง) หัวหน้าภาควิชา/ 
อ.พิมพ์นภัส จนิดาวงค์ 

20,000             

Nu-มน-02-045      โครงการวันภาษาไทย ผศ. ดร.ประภาษ เพ็งพุ่ม/ 
ดร.ภาคภูมิ สุขเจริญ 

15,000             

Nu-มน-02-046      โครงการบริการวิชาการ”พัฒนาศักยภาพด้านภาษาไทย” หัวหน้าภาควิชา 20,000             
 โครงการสนับสนุนด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม               
   โครงการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม               

Nu-มน-02-047     โครงการ KM ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  2,000             



 

 

รหัสโครงการ โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 
ระยะเวลาการด าเนินโครงการ ประจ าปีงบประมาณ 2562 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

Nu-มน-02-048     โครงการ"นบบูชาครูภาษาไทย"  2,000             
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย               

 โครงการสนับสนุนการผลิตบัณฑิต               
   โครงการพัฒนานิสิตด้านวิชาการและทักษะการเรียนรู้               

Nu-มน-02-049     โครงการสัมมนาก่อน-หลังฝึกงานสหกิจศึกษา หัวหน้าภาควิชา 20,000             
Nu-มน-02-050     โครงการน าเสนอวิทยานิพนธ์ของนิสิตปริญญาตรี หัวหน้าภาควิชา 10,000             
Nu-มน-02-051     โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา หัวหน้าภาควิชา/ 

อาจารย์ที่ปรึกษา 
10,000             

Nu-มน-02-052     โครงการน าเสนอผลงานทางวิชาการของนิสิตระดับปริญญาตรี ดร.สายหยุด บัวทุม/ 
อ.คณิตา หอมทรัพย์ 

10,000             

Nu-มน-02-053     โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ รศ.นท.ดร.วัฒนชัย หมั่นยิ่ง 10,000             
 โครงการกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต               
   โครงการส่งเสริมด้านวิชาการและทักษะชีวิต               

Nu-มน-02-054     โครงการวารสารอักษรภาษาสาร อ.พิมพ์นภัส จินดาวงค์ 12,000             
Nu-มน-02-055     โครงการชนชาติลาว หัวหน้าภาควิชา 2,000             

 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย               
 โครงการสนับสนุนการผลิตบัณฑิต               
   โครงการพัฒนานิสิตด้านวิชาการและทักษะการเรียนรู้               

Nu-มน-02-056     โครงการพัฒนาหัวข้อวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา หัวหน้าภาควิชา 30,000             
Nu-มน-02-057     โครงการบริหารจัดการหลักสูตรปริญญาโท-เอก หัวหน้าภาควิชา 149,100             

ภาควิชาภาษาศาสตร์               
ส่วนกลางภาควิชา               

 โครงการกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต               
   โครงการส่งเสริมด้านวิชาการและทักษะชีวิต               

Nu-มน-03-058     โครงการกิจกรรมเพื่อพัฒนารายวิชาภาษาเวียดนาม หัวหน้าภาควิชา 5,000             
Nu-มน-03-059     โครงการกิจกรรมเพื่อพัฒนารายวิชาภาษาอินโดนีเซีย หัวหน้าภาควิชา 5,000             
Nu-มน-03-060     โครงการกิจกรรมเพื่อพัฒนารายวิชาภาษาฮินดี หัวหน้าภาควิชา 5,000             

 โครงการบริการวิชาการแก่สังคม               
    โครงการบริการวิชาการ               

Nu-มน-03-061      โครงการบริการวิชาการสู่สังคม ผศ.แก้วตา สาลีโภชน์ 8,000             
 โครงการสนับสนุนด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม               



 

 

รหัสโครงการ โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 
ระยะเวลาการด าเนินโครงการ ประจ าปีงบประมาณ 2562 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

   โครงการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม               
Nu-มน-03-062     โครงการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม หัวหน้าภาควิชา 2,000             

 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์               
 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา               
   โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา               

Nu-มน-03-063      โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร หัวหน้าภาควิชา 6,500             
 โครงกาสนับสนุนการผลิตบัณฑิต               
   โครงการบริหารจัดการหลักสูตรปริญญาโท-เอก               

Nu-มน-03-064     โครงการบริหารจัดการหลักสูตรปริญญาโท-เอก หัวหน้าภาควิชา 9,3200             
   โครงการพัฒนานิสิตด้านวิชาการและทักษะการเรียนรู้               

Nu-มน-03-065     โครงการน าเสนอผลงานวิจัยและความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์นิสิต รศ.ดร.อัญชลี วงศ์วัฒนา 10,000             
Nu-มน-03-066     โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตด้านการวิจัย ผศ.ดร.ชมนาด อินทจามรรักษ์ 10,000             
Nu-มน-03-067     โครงการออกค่ายเก็บข้อมูลธ ารงภาษาและภูมิปัญญาท้องถ่ิน ผศ.แก้วตา สาลีโภชน์ 20,000             
Nu-มน-03-068     โครงการเพิ่มพูนความรู้ทางภาษาศาสตร์โดยวิทยากรภายนอก ดร.อรทัย  ชินอัครพงศ์ 10,000             

ภาควิชาคติชนวิทยา ปรัชญา และศาสนา               
 โครงการกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต               
   โครงการส่งเสริมด้านวิชาการและทักษะชีวิต               

Nu-มน-04-069     โครงการกิจกรรมเพื่อพัฒนารายวิชาปรัชญาและศาสนา ดร.อรอุษา สุวรรณประเทศ 5,000             
Nu-มน-04-070     โครงการเตรียมความพร้อมให้นิสิต ดร.อรอุษา สุวรรณประเทศ 3,000             
Nu-มน-04-071     โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตด้านวิชาการและการวิจัย ดร.แคทรียา อังทองก าเนิด  3,000             
Nu-มน-04-072     โครงการสัมมนานิสิตบัณฑิตศึกษา ผศ.ดร.บารนี  บุญทรง 30,000             

 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา               
   โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา               

Nu-มน-04-073     โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ดร.อรอุษา  สุวรรณประเทศ 6,200             
 โครงกาสนับสนุนการผลิตบัณฑิต               
   โครงการบริหารจัดการหลักสูตรปริญญาโท-เอก               

Nu-มน-04-074     โครงการบริหารจัดการหลักสูตรปริญญาโท-เอก ดร.อรอุษา  สุวรรณประเทศ 193,900             
ภาควิชาภาษาตะวันตก               
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาฝร่ังเศส               

 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา               
    โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา               



 

 

รหัสโครงการ โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 
ระยะเวลาการด าเนินโครงการ ประจ าปีงบประมาณ 2562 
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Nu-มน-05-075     โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร หัวหน้าภาควิชา 17,000             
 โครงการกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต               
    โครงการส่งเสริมด้านวิชาการและทักษะชีวิต               

Nu-มน-05-076     โครงการสนับสนุนนิสิตไปแข่งขันหรือเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการ หัวหน้าภาควิชา 25,000             
Nu-มน-05-077     โครงการทัศนศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมและอาชีพ หัวหน้าภาควิชา 23,000             
Nu-มน-05-078     โครงการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมาเป็นวิทยากร ( 3 ครั้ง) หัวหน้าภาควิชา 27,000             
Nu-มน-05-079     โครงการสอนซ่อมเสริมฐานความรู้ภาษาฝรั่งเศส หัวหน้าภาควิชา 3,000             

 โครงการสนับสนุนการผลิตบัณฑิต               
    โครงการพัฒนานิสิตด้านวิชาการและทักษะการเรียนรู้               

Nu-มน-05-080     โครงการอบรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ดร. ซอทอง บรรจงสวัสด์ิ 2,000             
Nu-มน-05-081     โครงการอบรมเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ หัวหน้าภาควิชา 9,000             
Nu-มน-05-082     โครงการน าเสนอวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี ดร. ซอทอง บรรจงสวัสด์ิ 2,000             
Nu-มน-05-083     โครงการสัมมนาก่อนสหกิจศึกษา ดร. ซอทอง บรรจงสวัสด์ิ 0             
Nu-มน-05-084     โครงการสัมมนาหลังสหกิจศึกษา ดร. ซอทอง บรรจงสวัสด์ิ 4,000             

 โครงการบริการวิชาการแก่สังคม               
   โครงการบริการวิชาการ               

Nu-มน-05-085      โครงการพัฒนาศักยภาพภาษา 
ฝรั่งเศสให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษา 

หัวหน้าภาควิชา 5,000             

Nu-มน-05-086 โครงการยุวมัคคุเทศก์ อ.คุณัญญา บัวพรหมมาตร์ 13,700             
Nu-มน-05-087 โครงการอบรมภาษาสเปน อาจารย์ ดร.วรัญญา  มอโท 5,000             

 โครงการสนับสนุนด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม               
  โครงการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม               

Nu-มน-05-088     โครงการจัดบอร์ดประชาสัมพันธ์ หัวหน้าภาควิชา 2,000             
Nu-มน-05-089     โครงการวันชาติฝรั่งเศส หัวหน้าภาควิชา 2,000             

ภาควิชาภาษาอังกฤษ               
 ส่วนกลางภาควิชา               

 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา               
   โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา               

Nu-มน-06-090       โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ดร.ทศพล สุรนัคครินทร ์ 17,100             
 โครงการบริการวิชาการแก่สังคม               
   โครงการบริการวิชาการ               



 

 

รหัสโครงการ โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 
ระยะเวลาการด าเนินโครงการ ประจ าปีงบประมาณ 2562 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

Nu-มน-06-091     โครงการ English Camp หัวหน้าภาควิชา 15,000             
 โครงการสนับสนุนด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม               
   โครงการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม               

Nu-มน-06-092     โครงการไหว้ครูของคณะมนุษยศาสตร์ ดร.ทศพล สุรนัคครินทร ์ 0             
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ               

 โครงการสนับสนุนการผลิตบัณฑิต               
   โครงการพัฒนานิสิตด้านวิชาการและทักษะการเรียนรู้               

Nu-มน-06-093     โครงการสัมมนาหลังสหกิจศึกษา  ดร.ทศพล สุรนัคครินทร ์ 500             
Nu-มน-06-094     โครงการน าเสนอวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 ดร.ทศพล สุรนัคครินทร ์ 1,000             
Nu-มน-06-095     โครงการน าเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 ดร.ทศพล สุรนัคครินทร ์ 500             
Nu-มน-06-096     โครงการน าเสนอและสัมมนางานวิจัยระดับปริญญาตรี-โท นานาชาติ ผศ.ดร.จันทิมา ซิมป์สัน 45,200             
Nu-มน-06-097     โครงการอบรม TOEIC preparation ดร.นิชฎารัสม์ รักษาสัตย์/นางสาว

ดวงพร ทองน้อย/นางสาวอาภรช
นิศน์    แสงสังข์   

1,000             

Nu-มน-06-098     โครงการศึกษาดูงาน ณ สถานประกอบการ  ผศ.ดร.จันทิมา ซิมป์สัน 45,500             
Nu-มน-06-099     โครงการเข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาการ ดร.ทศพล สุรนัคครินทร ์ 11,300             
Nu-มน-06-100     โครงการส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษ the 21st Century English 

communication in diverse environments 
ดร.ทศพล สุรนัคครินทร ์  10,000             

 โครงการกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต               
   โครงการส่งเสริมด้านวิชาการและทักษะชีวิต               

Nu-มน-06-101     โครงการ” No Friend Left Behind”  ผศ.ดร.เสาวภาคย์ กัลยาณมิตร/ 
ผศ.ดร.สุดสรวง ยุทธนา/ 

ดร.พรวีร์ ทันนิเทศ/ 
ดร.คัมภีร์ นูนคาน 

20,000             

Nu-มน-06-102 
 
 
 

    โครงการจิตอาสา พ่ีสอนน้อง ร่วมกับชมรมภาษาอังกฤษ English 
Station 

ผศ.ดร.เสาวภาคย์ กัลยาณมิตร/ 
ผศ.ดร.สุดสรวง ยุทธนา/ 

ดร.พรวีร์ ทันนิเทศ/ 
ดร.คัมภีร์ นูนคาน 

0             

Nu-มน-06-103     โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม ณ Kulliyyah of Language 
and Management, International Islamic University Malaysia 

ผศ.ดร.จันทิมา  ซิมป์สัน 107,500             

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ               
 โครงการสนับสนุนการผลิตบัณฑิต               
   โครงการพฒันานิสิตด้านวิชาการและทักษะการเรียนรู้               



 

 

รหัสโครงการ โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 
ระยะเวลาการด าเนินโครงการ ประจ าปีงบประมาณ 2562 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

Nu-มน-06-104     โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ดร.ทศพล สุรนัคครินทร ์ 15,000             
   โครงการบริหารจัดการหลักสูตรปริญญาโท-เอก               

Nu-มน-06-105     โครงการบริหารจัดการหลักสูตรปริญญาโท-เอก ดร.ทศพล สุรนัคครินทร ์ 20,500             
ภาควิชาภาษาตะวันออก               
 ส่วนกลางภาควิชา                

 โครงการบริหารพัฒนาบุคลากร               
   โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ               

Nu-มน-07-106     โครงการศึกษาดูงานระดับภาควิชา ผศ.ดร.โสภา มะสึนาริ/ 
อ.สุนันทา เทศสุข 

189,000             

 โครงการสนับสนุนการผลิตบัณฑิต               
   โครงการพัฒนานิสิตด้านวิชาการและทักษะการเรียนรู้               

Nu-มน-07-107     โครงการนวัตกรรมเพื่อการน าเสนองาน ผศ.อรนุช นิยมธรรม 22,900             
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น               

 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา               
   โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา               

Nu-มน-07-108       โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ผศ.ดร.โสภา มะสึนาริ 9,000             
 โครงการบริหารพัฒนาบุคลากร               
   โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ               

Nu-มน-07-109     โครงการศึกษาดูงาน หลักสูตรภาษาญ่ีปุ่น ผศ.ดร.โสภา มะสึนาริ/ Ms.Kaori 
Morimoto 

33,000             

Nu-มน-07-110     โครงการผลิตต าราและนวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอน Mr.Jun Matsubara/ผศ.ดร.โสภา 
มะสึนาริ 

10,000             

 โครงการกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต               
   โครงการส่งเสริมด้านวิชาการและทักษะชีวิต               

Nu-มน-07-111     โครงการเตรียมความพร้อมสอบวัดระดับ N4 อ.สุวพรรณ ครุฑเมือง/ 
ดร.อัจฉรา อึ้งตระกูล 

1,000             

Nu-มน-07-112     โครงการเตรียมความพร้อมสอบวัดระดับ N3 Mr.Masashi Okumura/ Miss 
Kaori Morimoto     

1,000             

Nu-มน-07-113     โครงการเตรียมความพร้อมสอบวัดระดับ N2 ดร.ศิรินุช คูเจริญไพบูรณ์/ 
Mr.Hiroaki Miyazaki 

1,000             

Nu-มน-07-114     โครงการบรรยายพิเศษประจ าภาคเรียน Mr.Jun Matsubara/ 
ดร.อัจฉรา อึ้งตระกูล 

30,000             

Nu-มน-07-115     โครงการสัมมนานิสิตหลังฝึกงาน ผศ.ดร.โสภา มะสึนาริ/ 22,000             



 

 

รหัสโครงการ โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 
ระยะเวลาการด าเนินโครงการ ประจ าปีงบประมาณ 2562 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

Ms.Saori Koga 
Nu-มน-07-116     โครงการแข่งขันทางวิชาการเพื่อเสริมทักษะภาษาญ่ีปุ่น อ.สุวพรรณ ครุฑเมือง/ 

Mr.Masashi Okumura 
23,000             

Nu-มน-07-117     โครงการศึกษาดูงาน ณ สถานประกอบการ ดร.อัจฉรา อึ้งตระกูล/ 
Mr.Hiroaki Miyazaki 

10,000             

Nu-มน-07-118     โครงการภาษากับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ดร.ศิรินุช คูเจริญไพบูรณ์/ 
Ms.Saori Koga 

0             

 โครงการบริการวิชาการแก่สังคม               
   โครงการบริการวิชาการ               

Nu-มน-07-119     โครงการอบรมภาษาเพื่อพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนภาษาญี่ปุ่น ผศ.ดร.โสภา มะสึนาริ/อาจารย์
ประจ าหลักสูตรภาษาญี่ปุ่น 

20,000             

Nu-มน-07-120     โครงการภาษากับการแปลเพื่อท้องถ่ิน (ภาษาญ่ีปุ่น) ดร.อัจฉรา อึ้งตระกูล/ Ms.Saori 
Koga 

2,700             

  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพม่าศึกษา               
 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา               
   โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา               

Nu-มน-07-121       โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ผศ.อรนุช นิยมธรรม 12,000             
 โครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน               
   โครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน               

Nu-มน-07-122     โครงการเสวนาการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาพม่า ผศ.วิรัช นิยมธรรม/ 
ผศ.อรนุช นิยมธรรม 

0             

 โครงการกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต               
   โครงการส่งเสริมด้านวิชาการและทักษะชีวิต               

Nu-มน-07-123     โครงการภาษาพม่าสู่อาชีพ ผศ.อรนุช นิยมธรรม/ 
อ.สุนันทา เทศสุข 

19,300             

Nu-มน-07-124     โครงการอบรมการเขียนบทความ อ.กฤษณะ โชติสุทธิ์ 3,000             
Nu-มน-07-125     โครงการค้นคนชายแดน อ.กฤษณะ โชติสุทธิ์ 20,200             
Nu-มน-07-126     โครงการสัมมนาหลังปฏิบัติงานสหกิจศึกษา อ.วิจิตร คริเสถียร 3,000             
Nu-มน-07-127     โครงการเตรียมความพร้อมส าหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 หลักสูตรสาขาวิชาพม่า

ศึกษา 
อ.สุนันทา เทศสุข/ 
Ms.Sandar Aye 

3,000             

 โครงการบริการวิชาการแก่สังคม               
   โครงการบริการวิชาการ               

Nu-มน-07-128     โครงการเผยแพร่ข้อมูลความรู้สู่สังคม แผ่นพับภาษาพม่า-ไทย อ.วิจิตร คริเสถียร 
 

4,500             



 

 

รหัสโครงการ โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 
ระยะเวลาการด าเนินโครงการ ประจ าปีงบประมาณ 2562 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

 โครงการสนับสนุนด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม               
   โครงการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม               

Nu-มน-07-129     โครงการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม ภาพวาดวิถีไทย ผศ.อรนุช นิยมธรรม/ 
อ.สุนันทา เทศสุข 

3,000             

 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเกาหลี               
 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา               
   โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา               

Nu-มน-07-130       โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ดร.จุฑามาศ บุญชู/ประธาน
หลักสูตรภาษาเกาหลี 

21,000             

 โครงการกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต               
   โครงการส่งเสริมด้านวิชาการและทักษะชีวิต               

Nu-มน-07-131     โครงการแข่งขันทางวิชาการ ประกวดสุนทรพจน์ (2 ครั้ง) ดร.จุฑามาศ บุญชู 45,000             
Nu-มน-07-132     โครงการจัดสอบวัดระดับภาษาเกาหลี (2 ครั้ง) ดร.จุฑามาศ บุญชู 0             
Nu-มน-07-133     โครงการศึกษาดูงาน อ.ศศิวรรณ นาคคง 5,000             
Nu-มน-07-134     โครงการเรียนรู้สังคมและวัฒนธรรมเกาหลี ดร.จุฑามาศ บุญชู/ 

อ.ศิวัสว์ สุรกิจบวร 
6,500             

Nu-มน-07-135     โครงการเชิญวิทยากรบรรยาย (2 ครั้ง) อ.ศิวัสว์ สุรกิจบวร 20,000             
Nu-มน-07-136     โครงการอบรมเตรียมความพร้อมสอบวัดระดับภาษาเกาหลี ดร.จุฑามาศ บุญชู 11,000             

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาจีน               
 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา               
   โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา               

Nu-มน-07-137       โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประธานหลักสูตรภาษาจีน 15,000             
 โครงการกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต               
   โครงการส่งเสริมด้านวิชาการและทักษะชีวิต               

Nu-มน-07-138     โครงการน านิสิตเข้าร่วมแข่งขันทางวิชาการ ดร.จิรานุวัฒน์ สวัสด์ิพิชญสกุล/ 
ดร.ภูริวรรณ วรานุสาสน์ 

25,000             

Nu-มน-07-139     โครงการจีนศึกษา ผศ.ดร.ชวนพิศ เทียมทัน 15,000             
Nu-มน-07-140     โครงการละครภาษาจีน ดร.ภูริวรรณ วรานุสาสน์/ผศ.ดร.

ชวนพิศ เทียมทัน/ดร.จิรานุวัฒน์ 
สวัสด์ิพิชญสกุล/ผศ.จุไรรัตน์ โสภา/

ดร.อมรรัตน์ เนตรธัญญกรวงศ์/
ดร.ชนัญญา พวงทอง/

Mr.Zhengrong Tan/Mr.Yang Bo 

75,000             



 

 

รหัสโครงการ โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 
ระยะเวลาการด าเนินโครงการ ประจ าปีงบประมาณ 2562 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

Nu-มน-07-141     โครงการวัฒนธรรมจีน ผศ.จุไรรัตน์ โสภา/ดร.ภูริวรรณ วรานุ
สาสน์/ผศ.ดร.ชวนพิศ เทียมทัน/ดร.จิรา
นุวัฒน์ สวสัด์ิพิชญสกุล/ ดร.อมรรัตน์ 

เนตรธัญญกรวงศ์/ดร.ชนัญญา พวงทอง/
Mr.Zhengrong Tan/Mr.Yang Bo 

15,000             

Nu-มน-07-142     โครงการเตรียมความพร้อมสู่ศตวรรษที่ 21 ดร.ชวนพิศ เทียมทัน/ดร.อมรรัตน์ 
เนตรธัญญกรวงศ์/ดร.ภูริวรรณ วรานุ

สาสน์/ดร.จิรานุวัฒน์ สวัสด์ิพิชญ
สกุล/ ดร.อมรรัตน์ เนตรธัญญกรวงศ์/

ดร.ชนัญญา พวงทอง/
Mr.Zhengrong Tan/Mr.Yang Bo 

5,000             

Nu-มน-07-143     โครงการอบรมเตรียมความพร้อมนิสิตปี 1 ก่อนเข้าเรียน ดร.อมรรัตน์ เนตรธัญญกรวงศ์/ดร.ภูริ
วรรณ วรานุสาสน์/ผศ.ดร.ชวนพิศ เทียม
ทัน/ดร.จิรานุวัฒน์ สวัสด์ิพิชญสกุล/ ดร.
อมรรัตน์ เนตรธัญญกรวงศ์/ดร.ชนัญญา 

พวงทอง/Mr.Zhengrong 
Tan/Mr.Yang Bo 

4,100             

Nu-มน-07-144     โครงการประกวดบทความจีน ดร.ชนัญญา  พวงทอง 4,000             
ภาควิชาดนตรี               
 ส่วนกลางภาควิชา               

 โครงการกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต               
   โครงการพัฒนานิสิตด้านวิชาการและทักษะการเรียนรู้               

Nu-มน-08-145     โครงการสัมมนาก่อน-หลังสหกิจศึกษา ผศ.แก้วกร    เมืองแก้ว 0             
Nu-มน-08-146     โครงการดุริยางคศาสตร์คอนเสิร์ต อ. วรชาติ  กิจเรณู/ ดร.วิชญ์  บุญ

รอด/ผศ.แก้วกร  เมืองแก้ว 
0             

Nu-มน-08-147     โครงการแนะแนวอาชีพและศึกษาต่อ ผศ.แก้วกร    เมืองแก้ว 4,000             
 โครงการบริการวิชาการแก่สังคม               
   โครงการบริการวิชาการ               

Nu-มน-08-148     โครงการบริการวิชาการด้านดนตรี อ. ว่าที่ร้อยตรีโสภณ  ลาวรรณ์/
อ.วรชาติ  กิจเรณู 

6,000             

 โครงการสนับสนุนด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม               
   โครงการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม               

Nu-มน-08-149     โครงการไหว้ครูและครอบครูดนตรี ดร.ณัฏฐนิช  นักปี่ 10,000             
หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล               

 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา               



 

 

รหัสโครงการ โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 
ระยะเวลาการด าเนินโครงการ ประจ าปีงบประมาณ 2562 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

   โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา               
Nu-มน-08-150 

 
      โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร อ.ธีรวัฒน์  วีระวิทยานันต์ 7,500             

 โครงการกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต               
   โครงการส่งเสริมด้านวิชาการและทักษะชีวิต               

Nu-มน-08-151 
 

    โครงการประมวลความรู้ความสามารถ (ป.ตรี/โท/เอก)  0             

Nu-มน-08-152     โครงการศึกษาดูงานส าหรับนิสิต อ.ธีรวัฒน์  วีระวิทยานันต์ 18,000             
Nu-มน-08-153     โครงการปรับพื้นฐานทางด้านดนตรีตะวันตก อ.พิริยาภรณ์ เลขธรากร 3,000             
Nu-มน-08-154     โครงการน าเสนอผลงานทางวิชาการของนิสิต ดร.วิชญ์ บุญรอด/อ.พิริยาภรณ์ เลข

ธรากร 
1,000             

Nu-มน-08-155     โครงการ Music Student Showcase อ.ธีรวัฒน์  วีระวิทยานันต์ 13,000             
Nu-มน-08-156     โครงการเพิ่มพูนทักษะนิสิต ดร.วิชญ์ บุญรอด 10,000             
Nu-มน-08-157     โครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษแก่นิสิตภาควิชาดนตรี ผศ.ธรรศ  อัมโร 0             

 หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ไทย               
 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา               
   โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา               

Nu-มน-08-158 
 

      โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ผศ.แก้วกร    เมืองแก้ว 7,500             

 โครงการกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต               
   โครงการส่งเสริมด้านวิชาการและทักษะชีวิต               

Nu-มน-08-159     โครงการประมวลความรู้ความสามารถ (ป.ตรี/โท/เอก) ดร.ณัฏฐนิช  นักปี่ 0             
Nu-มน-08-160     โครงการศึกษาดูงานส าหรับนิสิต ผศ.แก้วกร  เมืองแก้ว 9,500             
Nu-มน-08-161     โครงการปรับพื้นฐานทางด้านดนตรี อ. ว่าที่ร้อยตรีโสภณ  ลาวรรณ์ 0             
Nu-มน-08-162     โครงการทักษะศิลป์ดนตรีไทย อ.พรชัย ผลนิโครธ 0             

ภาควิชาศิลปะการแสดง               
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย               

 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา               
   โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา               

Nu-มน-09-163       โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ดร. จิตติมา  นาคีเภท 16,300             
 โครงการกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต               
   โครงการส่งเสริมด้านวิชาการและทักษะชีวิต                 



 

 

รหัสโครงการ โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 
ระยะเวลาการด าเนินโครงการ ประจ าปีงบประมาณ 2562 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

Nu-มน-09-164     โครงการศึกษาดูงานส าหรับอาจารย์และนิสิต อ.อุบลวรรณ  โตอวยพร 20,000             
Nu-มน-09-165     โครงการสัมมนานิสิตก่อนสหกิจศึกษา อ.รัชดาพร  สุคโต 0             
Nu-มน-09-166     โครงการสัมมนานิสิตหลังสหกิจศึกษา อ.รัชดาพร  สุคโต 2,500             
Nu-มน-09-167     โครงการปรับพื้นฐานทางด้านนาฏศิลป์ไทย อ.วรวิทย์  ทองเนื้ออ่อน 2,500             
Nu-มน-09-168     โครงการแนะแนวอาชีพเพื่อการศึกษาต่อ อ.รัชดาพร  สุคโต 2,500             
Nu-มน-09-169     โครงการละครคุณธรรม ผศ.ประภาศรี  ศรีประดิษฐ์ 2,500             
Nu-มน-09-170     โครงการเชิญวิทยากรบรรยายในรายวิชา หัวหน้าภาควิชาศิลปะการแสดง 26,900             

 โครงการบริการวิชาการแก่สังคม               
   โครงการบริการวิชาการ               

Nu-มน-09-171 โครงการเผยแพร่งานวิจัยสร้างสรรค์ของอาจารย์/นิสิตสาขาวิชานาฏศิลป์ไทย  20,000             
Nu-มน-09-172 โครงการบริการวิชาการและเผยแพร่ศิลปะการแสดงไทยในต่างประเทศ ดร. รุ่งนภา  ฉิมพุฒ  32,600             

 โครงการสนับสนุนด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม               
   โครงการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม               

Nu-มน-09-173 โครงการสร้างงานทางด้านนาฏยประดิษฐ์ อ.รัชดาพร  สุคโต 10,000             
Nu-มน-09-174 โครงการแสดงร าเด่ียวมาตรฐานทางด้านนาฏศิลป์ไทย อ.วรวิทย์  ทองเนื้ออ่อน 0             

สถานพัฒนาการเรียนรู้ภาษาเมียนมา               
 โครงการบริการวิชาการแก่สังคม               
   โครงการบริการวิชาการ               

Nu-มน-10-175     โครงการบริการวิชาการ :กิจกรรมอบรมภาษาพม่าเบื้องต้น ส าหรับ
บุคคลภายนอก ครั้งที่ 20 

ผศ.วิรัช นิยมธรรม 25,000             

Nu-มน-10-176     โครงการการเผยแพร่ความรู้สู่สังคม เกี่ยวกับภาษาและสังคมเมียนมาใน
สถานการณ์ปัจจุบัน 

อาจารย์กฤษณะ โชติสุทธิ์   
อาจารย์วิจิตร  คริเสถียร  

อาจารย์ Hsoung Oo  
อาจารย์ Sandar Aye  

นางสาวขวัญข้าว สังขพันธานนท์ 

0             

Nu-มน-10-177     โครงการอบรมภาษาพม่าแก่ภาคเอกชนและโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อ
พัฒนาศักยภาพบุคลากร AEC 

ผศ.วิรัช นิยมธรรม 0             

Nu-มน-10-178     โครงการจัดท าจุลสาร “รู้จักพม่า” และเอกสารวิชาการ คู่มือ และ
นวัตกรรมการสอนภาษาพม่าเพื่อสังคมไทย 

ผศ.วิรัช นิยมธรรม 0             

Nu-มน-10-179     โครงการแลกเปลี่ยนภาษาไทย-เมียนมาภายใต้ MOU ระหว่าง
มหาวิทยาลัยนเรศวร และมหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศย่างกุ้ง (YUFL) 

ผศ.วิรัช นิยมธรรม 0             

Nu-มน-10-180     โครงการอบรมภาษาพม่าเชิงพื้นที่ ส าหรับผู้ประกอบการและนักวิจัย ผศ.วิรัช นิยมธรรม 0             
Nu-มน-10-181     โครงการพัฒนานวัตกรรมภาษาอาชีพส าหรับล่ามสาธารณสุขไทย-พม่า ผศ.วิรัช นิยมธรรม 61,200             



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ความเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย แผนยุทธศาสตร์            

คณะมนุษยศาสตร์พ.ศ. 2560-2564 และ
โครงการ/กิจกรรม ในแผนปฏิบตัิการประจ าปี 

พ.ศ. 2562 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลัก รอง หลัก รอง หลัก รอง หลัก รอง หลัก รอง ไม่ใช้ รายได้ แผ่นดิน ภายนอก รวม ปริมาณ
คุณภา

พ
เวลา ต้นทุน

องค์กร/ระบบ
บริหารจัดการ (คร้ัง)

หลักสูตร นิสิต
บุคลากร
วิชาการ

บุคลากร
สนับสนุน

สังคม ศิษย์เก่า อ่ืนๆ

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
1

Nu-มน-01-001
ทุนอุดหนุนพัฒนาบุคลากรสาย
วิชาการ

3 2 1 4 10 5 5.2 5.1 2 6 1,800,000 1,800,000 2 1 2 7 ต.ค.61-ก.ย.62
ภายในและภายนอก

ประเทศ
พฤศภัทร เจริญทรัพย์

2
Nu-มน-01-002

โครงการส่งเสริมการเข้าสู่
ต าแหน่งทางวิชาการ

3 2 1 4 10 5 5.2 5.1 2 6 30,000 30,000 1 1 1 30 ช่วงปิดภาคเรียน คณะมนุษยศาสตร์ โสภาพรรณ เกียรติประกอบ

3
Nu-มน-01-003

โครงการถ่ายทอดความรู้
อาจารย์ผู้เกษียณอายุราชการ

3 2 1 4 10 5 5.2 5.1 6 25,000 25,000 1 1 1 1 60 40 ส.ค.-62 คณะมนุษยศาสตร์ พฤศภัทร เจริญทรัพย์

4
Nu-มน-01-004

โครงการประชุมบุคคลากร
ประจ าภาคเรียน

3 2 1 4 10 5 5.2 5.1 6 80,000 80,000 1 1 1 60 40 ม.ค.62/มิ.ย.62 คณะมนุษยศาสตร์ วิมลมาศ พจมานทอง

5 Nu-มน-01-005 โครงการจดหมายข่าว 3 2 1 4 10 5 5.2 5.1 6 97,800 97,800 2 1 100 100 100 ต.ค.61-ก.ย.62 คณะมนุษยศาสตร์ สุรีย์พร ชุมแสง
6

Nu-มน-01-006
โครงการบริหารจัดการ
หลักสูตรระดับปริญญาโท-เอก

3 5 1  - 4 1 1.2 1.1 1 1 992,600 992,600 1 70 100 ต.ค.61-ก.ย.62 คณะมนุษยศาสตร์ วรรณพัชร ไชยศักด์ินเ

7

Nu-มน-01-007
โครงการ KM แลกเปล่ียน
เรียนรู้ด้านการจัดการเรียน
การสอน

3 5 1  - 4 1 5 1.2 1.1.3 1 1 5,000 5,000 1 1 1 1 40 5 มี.ค.-62 มหาวิทยาลัยนเรศวร ศวัสมน ยาคล้าย

8
Nu-มน-01-008 โครงการพัฒนาอาจารย์ชาวไทย 3 5 1  - 4 1 5 1.2 1.1.3 2 1 10,000 10,000 1 1 35 5 8-พ.ย.-61

1307 
คณะมนุษยศาสตร์

ศวัสมน ยาคล้าย

9
Nu-มน-01-009

โครงการพัฒนาอาจารย์ชาว
ต่างประเทศ

3 5 1  - 4 1 5 1.2 1.1.3 2 1 15,000 15,000 1 1 31 1 4-ต.ค.-61
1307 

คณะมนุษยศาสตร์
อัจวรรณ จันทร์ขาว

10
Nu-มน-01-010

โครงการพัฒนาอาจารย์ท่ี
ปรึกษาทางวิชาการ

3 5 1  - 4 1 5 1.2 1.1.3 2 1 9,000 9,000 1 1 30 5
1 พ.ย.61/ภาคเรียนท่ี

 2/61
6109 

คณะมนุษยศาสตร์
ศวัสมน ยาคล้าย

11

Nu-มน-01-011
โครงการอบรมหลักจริยธรรม
การวิจัยในมนุษย์ส าหรับนิสิต
ปริญญาตรี

2 5 8  - 4 1 2 2.2 2.1 2 1 28,000 28,000 1 1 1 1 340 10
1 พ.ย.61/ภาคเรียนท่ี

 1/61
1103

คณะมนุษยศาสตร์
ศวัสมน ยาคล้าย

Nu-มน-01-012
โครงการพัฒนานิสิตด้าน
ทักษะการเรียนรู้และทักษะใน
ศตวรรษท่ี 21

0

12  กิจกรรม “ทักษะการ
แก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์”

3 5 1  - 4 1 1.3 1.1.3 1 1 20,000 20,000 1 1 337 5
18 ต.ค.61/ภาค
เรียนท่ี 1/61

อาคารมหาวิทยาลัย
นเรศวร

ศวัสมน ยาคล้าย

13  กิจกรรม “ผู้น าในตัวฉัน (The
  Leader in Me)”

3 5 1  - 4 1 1.3 1.1.3 1 1 10,000 10,000 1 1 304 5 11-ต.ค.-61 คณะมนุษยศาสตร์ ศวัสมน ยาคล้าย

14  กิจกรรม “ส่ือ...รู้เท่าทัน
อย่างไรไม่ให้โดนหลอก...โดน
เอาเปรียบ”

3 5 1  - 4 1 1.3 1.1.3 1 1 10,000 10,000 1 1 276 5 25-ต.ค.-61 อาคารปราบไตรจักร ศวัสมน ยาคล้าย

15
Nu-มน-01-013

โครงการอบรมการเขียน
ภาษาอังกฤษ

3 5 1  - 4 1 1.3 1.1.3 1 1 2,800 2,800 1 1 30 ม.ค.-62 มหาวิทยาลัยนเรศวร ศวัสมน ยาคล้าย

16 Nu-มน-01-014 โครงการปัจฉิมนิเทศ 3 5 1  - 4 1 1.3 1.1.4 1 1 66,000 66,000 1 1 1 1 260 10 1-พ.ย.-61 อาคารปราบไตรจักร ศวัสมน ยาคล้าย
17

Nu-มน-01-015
โครงการพระราชทานปริญญา
บัตร

 -  -  -  -  - 5 1  - 100,000 100,000 1 1 1 1 50 20 277 3 23-25 ม.ค.61 มหาวิทยาลัยนเรศวร ศวัสมน ยาคล้าย

18

Nu-มน-01-016
โครงการอบรมเตรียมความ
พร้อมการปฏิบัติงานสหกิจ
ศึกษา

3 5 1  - 4 1 1.3 1.1.3 1 1 10,200 10,200 1 1 1 1 250 5 5
20-21 ต.ค.61 และ 

27-28 ต.ค. 61
อาคารปราบไตรจักร ศวัสมน ยาคล้าย

19
Nu-มน-01-017 โครงการสหกิจศึกษาดีเด่น 3 5 1  - 4 1 1.3 1.1.3 1 1 10,000 10,000 1 1 1 1 10 10 5 พ.ค.-62

1307 
คณะมนุษยศาสตร์

ศวัสมน ยาคล้าย

20
Nu-มน-01-018

โครงการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน

3 2 1 4 10 5 5 5.1 6 40,000 40,000 1 20 16 4 มิ.ย.-ก.ค.62 คณะมนุษยศาสตร์ วิไลพร ชอบคุณ

21
Nu-มน-01-019

โครงการส่งเสริมความรู้ความ
เข้าใจด้านการประกันคุณภาพ

3 2 1 4 10 5 5 5.1 6 5,000 5,000 1 2 30 15 1 ต.ค.61-มิ.ย.62 คณะมนุษยศาสตร์ วิไลพร ชอบคุณ
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ตารางสรุปโครงการ/กิจกรรมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

มหาวิทยาลัยนเรศวร
คณะมนุษยศาสตร์

ล าดับ รหัสโครงการ ช่ือโครงการ ยุทธศาสตร์ชาติ
แผนการ

ปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

ฉบับท่ี 12

แผนความ
ม่ันคงแห่งชาติ

นโยบายรัฐบาล

พันธกิจ 
(มหาวิทยาลัย)

นโยบาย  
แผนฯ 12 

(มหาวิทยาลัย)

พันธกิจ 
(หน่วยงาน)

แผนพัฒนาฯ 
ระดับหน่วยงาน

งบประมาณ ตัวช้ีวัด
กลุ่มเป้าหมาย

(จ านวน)
ระยะเวลาด าเนินงาน สถานท่ีด าเนินการ

ท่ีสอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) และนโยบายการบริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร (พ.ศ.2561-2565) ของอธิการบดี 

ยุทธศาสตร์ การ
บริหาร 

(อธิการบดี) ผู้รับผิด
ชอบโครงการ



22 Nu-มน-01-020 ทุนอุดหนุนการวิจัย 2 5 1  - 4 2 2 2.1 2 2 300,000 300,000 1 1 1 30 ต.ค.61-ก.ย.62 คณะมนุษยศาสตร์ พรภุชรี โพธ์ิทอง
23

Nu-มน-01-021
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การน าเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติและนานาชาติ

2 5 1  - 4 2 2 2.1 2 2 100,000 100,000 1 1 1 5 ต.ค.61-ก.ย.62
ภายในและ
ต่างประเทศ

พรภุชรี โพธ์ิทอง

24

Nu-มน-01-022
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การน าเสนอผลงานวิจัย
ส าหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

2 5 1  - 4 2 2 2.1 2 2 30,000 30,000 1 1 1 2 ต.ค.61-ก.ย.62 ต่างประเทศ พรภุชรี โพธ์ิทอง

25

Nu-มน-01-023
โครงการเครือข่ายความ
ร่วมมือทางวิชาการ-วิจัยสาย
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

2 5 1  - 4 2 2 2.1 2 6 2 100,000 100,000 1 1 1 10 ต.ค.61-ก.ย.62
มหาวิทยาลัย

เครือข่ายความร่วมมือ
พรภุชรี โพธ์ิทอง

26
Nu-มน-01-024

โครงการสนับสนุนการตีพิมพ์
ผลงานวิชาการระดับนานาชาติ

2 5 1  - 4 2 2 2.1 2 2 80,000 80,000 1 1 1 20 ต.ค.61-ก.ย.62 คณะมนุษยศาสตร์ พรภุชรี โพธ์ิทอง

27
Nu-มน-01-025

โครงการส่งเสริมและพัฒนา
งานวิจัย

2 5 1  - 4 2 2 2.1 2 2 50,000 50,000 1 2 1 30 ต.ค.61-ก.ย.62 คณะมนุษยศาสตร์ พรภุชรี โพธ์ิทอง

28
Nu-มน-01-026

โครงการประกาศเกียรติคุณ
นักวิจัย

2 5 1  - 4 2 2 2.1 2 2 5,000 5,000 1 1 1 125 ม.ค.-ส.ค.62 คณะมนุษยศาสตร์ พรภุชรี โพธ์ิทอง

29
Nu-มน-01-027

โครงการเสวนาวิจัยและบริการ
วิชาการ

2 5 1  - 4 2 2 2.1 2 2 10,000 10,000 1 2 10 10 5 15 ต.ค.61-ก.ย.62 คณะมนุษยศาสตร์ วรรณภา แตงตุ้ม

30

Nu-มน-01-028
โครงการบริการวิชาการแก่
สังคม

3 9 1 1 4 3 3.1 3.1 3 3 60,000 60,000 1 2 15 30 5 45 5 1 ต.ค.61-30 ก.ย.62
ภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย
วรรณภา แตงตุ้ม

31

Nu-มน-01-029 โครงการบริการวิชาการ 3 9 1 1 4 3 3.1 3.1 3 3 40,000 40,000 1 2 50 20 20 10 1 ต.ค.61-30 ก.ย.62
ภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย
มณีนุช ประกรรษวัต

32 Nu-มน-01-030 โครงการวารสารมนุษยศาสตร์ 3 9 1 1 4 3 3.1 3.1 3 3 60,000 60,000 1 1 1 1 3 1 ต.ค.61-30 ก.ย.62 คณะมนุษยศาสตร์ เรือนขวัญ อนันตวงศ์

Nu-มน-01-031
โครงการส่งเสริมด้านวิชาการ
และทักษะชีวิต

0

33  กิจกรรม ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ 3 5 1  - 4 1 1.3 1.1.3 1 1 50,000 50,000 1 3 1 1 250 50 ส.ค.-62 คณะมนุษยศาสตร์ ณัฎฐพัชร์  วรกุลวรรธนะ
34

 กิจกรรม น าความรู้สู่ผู้ปกครอง 3 5 1  - 4 1 1.3 1.1.3 1 1 20,000 20,000 1 2 1 1 40 10 150
มิ.ย.-ก.ค.62

คณะมนุษยศาสตร์
ณัฎฐพัชร์  วรกุลวรรธนะ

35  กิจกรรม เลือกต้ังผู้น านิสิต 3 5 1  - 4 1 1.3 1.1.3 1 1 P 0 2 600 ม.ค.-เม.ย.62 คณะมนุษยศาสตร์ ณัฎฐพัชร์  วรกุลวรรธนะ
36  กิจกรรม พัฒนาบุคลิกภาพ

ผู้น านิสิต
3 5 1  - 4 1 1.3 1.1.3 1 1 25,000 25,000 1 10

มิ.ย.-ก.ค.62
คณะมนุษยศาสตร์

ณัฎฐพัชร์  วรกุลวรรธนะ

37  กิจกรรม ชมรมวิชาการ
มนุษยศาสต์

3 5 1  - 4 1 1.3 1.1.3 1 1 30,000 30,000 1 1 1 1 100
ต.ค.61-ก.ย.62

คณะมนุษยศาสตร์
ณัฎฐพัชร์  วรกุลวรรธนะ

38  กิจกรรม นิสิตเกียรติยศ 3 5 1  - 4 1 1.3 1.1.3 1 1 15,000 15,000 1 1 180 20 ก.พ.-มี.ค.62 คณะมนุษยศาสตร์ ณัฎฐพัชร์  วรกุลวรรธนะ
39  กิจกรรม วินัยจราจรและขับข่ี

ปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
3 5 1  - 4 1 1.3 1.1.3 1 1 20,000 20,000 1 2 600

ส.ค.-62
คณะมนุษยศาสตร์

ณัฎฐพัชร์  วรกุลวรรธนะ

40  กิจกรรม จิตอาสาคณะ
มนุษยศาสตร์

3 5 1  - 4 1 1.3 1.1.3 1 1 5,000 5,000 2 1 1 1 200 5
ต.ค.61-ก.ย.62

คณะมนุษยศาสตร์
ธีรนัย  รัตนภูมิ

Nu-มน-01-032
    โครงการส่งเสริมด้าน
นันทนาการ

0

41  กิจกรรม เล้ียงอ าลาช่อแก้ว 3 5 1  - 4 1 1.3 1.1.3 1 1 10,000 10,000 1 2 1 1 280 10 9 พ.ย. 61 คณะมนุษยศาสตร์ ธีรนัย  รัตนภูมิ
42  กิจกรรม เข้าร่วมโครงการ 

freshy Night
3 5 1  - 4 1 1.3 1.1.3 1 1 10,000 10,000 2 1 1 290 27 ต.ค. 61 มหาวิทยาลัยนเรศวร ธีรนัย  รัตนภูมิ

43  กิจกรรม ค่ายคณะ
มนุษยศาสตร์ (กล้าดอกแก้ว)

3 5 1  - 4 1 1.3 1.1.3 1 1 20,000 20,000 2 1 1 1 295 5 ก.ค.-ส.ค.62 โถงคณะมนุษยศาสตร์ ธีรนัย  รัตนภูมิ

44  กิจกรรม ประกวดดาวเดือน
และดาวเทียม

3 5 1  - 4 1 1.3 1.1.3 1 1 10,000 10,000 1 1 1 215 5 1 ก.ย. 62 อาคารขวัญเมือง ธีรนัย  รัตนภูมิ

45

 กิจกรรม รับน้องประชุมเชียร์ 3 5 1  - 4 1 1.3 1.1.3 1 1 20,000 20,000 1 2 1 1 300 6 มิ.ย.-ส.ค.62
อัฒจันทร์สนามกีฬา
กลาง มหาวิทยาลัย

นเรศวร
ธีรนัย  รัตนภูมิ

46  กิจกรรม สืบรุ่นสุวรรณภิงคาร
 สืบสานมนุษยศาสตร์

3 5 1  - 4 1 1.3 1.1.3 1 1 10,000 10,000 1 2 1 1 200 10 1 เม.ย. 62 โถงคณะมนุษยศาสตร์ ธีรนัย  รัตนภูมิ

47
 กิจกรรม ดอกแก้วเกม คร้ังท่ี 
13

3 5 1  - 4 1 1.3 1.1.3 1 1 5,000 5,000 2 1 1 1 290 5 1 ธ.ค. 61
อัฒจันทร์สนามกีฬา
กลาง มหาวิทยาลัย

นเรศวร
ธีรนัย  รัตนภูมิ

48
 กิจกรรม อบรมผู้น านิสิต 3 5 1  - 4 1 1.3 1.1.3 1 1 60,000 60,000 1 2 1 1 45 5 1 พ.ค. 62

หน่วยงานภายนอก
มหาวิทยาลัย

ธีรนัย  รัตนภูมิ



49  กิจกรรม แสดงความยินดีกับ
บัณฑิตคณะมนุษยศาสตร์

3 5 1  - 4 1 1.3 1.1.3 1 1 15,000 15,000 1 1 1 2 100 5 1 ม.ค. 61 มหาวิทยาลัยนเรศวร ธีรนัย  รัตนภูมิ

50  กิจกรรม ศิษย์เก่าสัมพันธ์ 3 5 1  - 4 1 1.3 1.1.3 1 1 5,000 5,000 2 1 10 45 1 ก.ค. 62 มหาวิทยาลัยนเรศวร ณัฎฐพัชร์  วรกุลวรรธนะ
51

Nu-มน-01-033
โครงการเฉลิมพระเกียรติม่ิง
ขวัญประชา

4 8 1 1 4 4 4.1 4.1 4.2 4 4 3,000 3,000 2 1 1 350 50 ก.ค.-62 คณะมนุษยศาสตร์ ธีรนัย รัตนภูมิ

52
Nu-มน-01-034

โครงการท าบุญคณะ
มนุษยศาสตร์

4 8 1 1 4 4 4.1 4.1 4.2 4 4 23,000 23,000 2 2 1 1 100 50 ธ.ค.61-ม.ค.62 คณะมนุษยศาสตร์ ธีรนัย รัตนภูมิ

53

Nu-มน-01-035
โครงการภาษาศิลป์ 
มนุษยศาสตร์

4 8 1 1 4 4 4.1 4.1 4.2 4 5 4 130,000 130,000 1 3 1 1 200 50 300 ก.ค.-ส.ค.62 คณะมนุษยศาสตร์
รัชดาพร สุคโต/ธีรนัย รัตน

ภูมิ/ณัฎฐพัชร์  วรกุลวรรธนะ

54
Nu-มน-01-036

โครงการรดน้ าขอพรผู้บริหาร
และอาจารย์อาวุโส

4 8 1 1 4 4 4.1 4.1 4.2 4 4 15,000 15,000 1 2 1 1 100 25 25 เม.ย.-62 คณะมนุษยศาสตร์ ธีรนัย รัตนภูมิ

55

Nu-มน-01-037
โครงการเข้าร่วมโครงการลอย
กระทงมหาวิทยาลัยนเรศวร

4 8 1 1 4 4 4.1 4.1 4.2 4 4 5,000 5,000 1 1 1 1 100 พ.ย.-61 มหาวิทยาลัยนเรศวร ธีรนัย รัตนภูมิ

56

Nu-มน-01-038
โครงการเข้าร่วมโครงการไหว้
ครูมหาวิทยาลัย

4 8 1 1 4 4 4.1 4.1 4.2 4 4 2,000 2,000 1 1 1 300 มิ.ย.-ก.ค.62
อาคารอเนกประสงค์
มหาวิทยาลัยนเรศวร

ธีรนัย รัตนภูมิ

57

Nu-มน-01-039
โครงการถวายราชสักการะ
พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จ
พระนเรศวรมหาราช

4 8 1 1 4 4 4.1 4.1 4.2 4 4 8,000 8,000 1 2 1 1 300 20 ส.ค.-ก.ย.62

ลานพระบรมราชานุ
สาวรีย์สมเด็จพระ
นเรศวรมหาราช 

หรือคณะ
มนุษยศาสตร์

ธีรนัย รัตนภูมิ

58

Nu-มน-01-040
โครงการไหว้ครูคณะ
มนุษยศาสตร์

4 8 1 1 4 4 4.1 4.1 4.2 4 4 5,000 5,000 1 2 1 1 300 20 ส.ค.-62

โรงละครเฉลิมพระ
เกียรติ 72 พรรษา 

หรือ ห้อง
พระราชทาน
ปริญญาบัตร

ธีรนัย รัตนภูมิ

59

Nu-มน-02-041
โครงการ KM การประกัน
คุณภาพการศึกษาระดับ
หลักสูตร

3 2 1 4 10 5 5 5.1 6 2,000 2,000 1 2 1 1 15 พ.ค.-ส.ค.62 คณะมนุษยศาสตร์ ดร.สุวรรณี ทองรอด

60

Nu-มน-02-042
โครงการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับ
หลักสูตร(ภาษาไทย)

3 2 1 4 10 5 5 5.1 6 20,000 20,000 1 1 10 6 มิ.ย.-ส.ค.62 คณะมนุษยศาสตร์ ดร.สุวรรณี ทองรอด

61
Nu-มน-02-043

โครงการ KM ปัญหาการเรียน
การสอน

3 2 1 4 10 5 5 5.1 1 6 2,000 2,000 2 3 20 มิ.ย.-ส.ค.62 คณะมนุษยศาสตร์ ดร.สุวรรณี ทองรอด

62

Nu-มน-02-044
โครงการบริการวิชาการ”สืบ
สานภาษาและวรรณคดี”(ปัน
ความรู้สู่น้อง)

3 9 1 1 4 3 3.1 3.1 3 3 20,000 20,000 1 4 1 1 60 3 150 2 ต.ค.61-เม.ย.62
โรงเรียนในสังกัด

ประถมศึกษา หรือ
มัธยมศึกษา

ดร.สุวรรณี ทองรอด/อ.
พิมพ์นภัส จินดาวงค์

63
Nu-มน-02-045 โครงการวันภาษาไทย 3 9 1 1 4 3 3.1 3.1 3 3 15,000 15,000 2 2 1 1 80 10 20 ม.ค.-ก.ค.62 คณะมนุษยศาสตร์

ผศ.ดร.ประภาษ เพ็งพุ่ม/
ดร.ภาคภูมิ สุขเจริญ

64

Nu-มน-02-046
โครงการบริการวิชาการ”
พัฒนาศักยภาพด้านภาษาไทย”

3 9 1 1 4 3 3.1 3.1 3 3 20,000 20,000 2 2 1 1 100 20 ม.ค.-เม.ย.62 คณะมนุษยศาสตร์
ผศ.ณรงค์กรรณ รอดทรัพย์-

รศ.ดร.พัชรินทร์ อนันต์ศิ
ริวัฒน์

65
Nu-มน-02-047

โครงการ KM ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม

4 8 1 1 4 4 4.1 4.1 4.2 4 4 2,000 2,000 1 2 1 1 15 ก.พ.-เม.ย.62 คณะมนุษยศาสตร์
ดร.สุวรรณี ทองรอด/ดร.

ภาคภูมิ สุขเจริญ
66

Nu-มน-02-048 โครงการ"นบบูชาครูภาษาไทย" 4 8 1 1 4 4 4.1 4.1 4.2 4 4 2,000 2,000 2 2 100 10 มิ.ย.-ส.ค.62 คณะมนุษยศาสตร์
ดร.ภาคภูมิ สุขเจริญ/อ.

เพ็ญพิชญา เพ็งศรี มูฮาเน่น
67

Nu-มน-02-049
โครงการสัมมนาก่อน-หลัง
ฝึกงานสหกิจศึกษา

3 5 1  - 4 1 1.3 1.1.3 1 1 20,000 20,000 1 2 1 1 70 10 ธ.ค.61 และ ก.ค.62 คณะมนุษยศาสตร์
ดร.ภาคภูมิ สุขเจริญ/อ.คณิ

ตา หอมทรัพย์
68

Nu-มน-02-050
โครงการน าเสนอวิทยานิพนธ์
ของนิสิตปริญญาตรี

3 5 1 1 4 1 1.3 1.3 1 1 10,000 10,000 1 2 80 10 พ.ย.61-มิ.ย.62 มหาวิทยาลัยนเรศวร
ดร.ภาคภูมิ สุขเจริญ/อ.คณิ

ตา หอมทรัพย์
69

Nu-มน-02-051
โครงการเตรียมความพร้อม
ก่อนเข้าศึกษา

3 5 1 1 4 1 1.3 1.3 1 1 10,000 10,000 1 2 1 1 70 8 พ.ค.-ก.ค.62 คณะมนุษยศาสตร์ ดร.สุวรรณี ทองรอด

70

Nu-มน-02-052
โครงการน าเสนอผลงานทาง
วิชาการของนิสิตระดับ
ปริญญาตรี

3 5 1 1 4 1 1.3 1.3 1 1 10,000 10,000 1 3 1 1 110 15 ม.ค.-ก.ค.62 คณะมนุษยศาสตร์
ดร.สายหยุด บัวทุม/อ.คณิตา

 หอมทรัพย์



71

Nu-มน-02-053
โครงการแข่งขันทักษะทาง
วิชาการ

3 5 1 1 4 1 1.3 1.3 1 1 10,000 10,000 1 2 1 1 2 2 ต.ค.61-มิ.ย.62

หน่วยงาน/สถาบัน
อ่ืนท่ีจัดกิจกรรม
แข่งขันทางทักษะ

ภาษาไทย

รศ.นท.ดร.วัฒนชัย หม่ันย่ิง/
ดร.ภาคภูมิ สุขเจริญ

72
Nu-มน-02-054

โครงการวารสารอักษรภาษา
สาร

3 5 1 1 4 1 1.3 1.3 1 1 12,000 12,000 1 2 1 1 160 12 100 10 พ.ย.61-เม.ย.62 คณะมนุษยศาสตร์ อ.พิมพ์นภัส จินดาวงค์

73

Nu-มน-02-055 โครงการชนชาติลาว 3 5 1 1 4 1 1.3 1.3 1 1 3 2,000 2,000 1 1 100 20 พ.ย.61-ม.ค.62 คณะมนุษยศาสตร์
ผศ.ดร.ลาวัลย์ สังขพันธา
นนท์/รศ.ดร.พัชรินทร์ 

อนันตศิริวัฒน์

74

Nu-มน-02-056
โครงการพัฒนาหัวข้อ
วิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา

3 5 1 1 4 1 1.3 1.3 1 1 30,000 30,000 2 5 15 ต.ค.61-ก.ย.62 คณะมนุษยศาสตร์

รศ.ดร.ธัญญา สังขพันธา
นนท์/รศ.ดร.กาญจนา 

วิชญาปกรณ์/รศ.ดร.สุภาพร
 คงศิริรัตน์

75
Nu-มน-02-057

โครงการบริหารจัดการ
หลักสูตรปริญญาโท-เอก

3 5 1  - 4 1 1.2 1.1 1 1 149,100 149,100 1 5 15 ต.ค.61-ก.ย.62 คณะมนุษยศาสตร์ ดร.สุวรรณี ทองรอด

76
Nu-มน-03-058

โครงการกิจกรรมเพ่ือพัฒนา
รายวิชาภาษาเวียดนาม

3 5 1 1 4 1 1.3 1.3 1 1 5,000 5,000 1 1 28 2
ภาคเรียนท่ี 1/61 

หรือ 2/61
คณะมนุษยศาสตร์ อ.ธนัฎฐา จันทร์เต็ม

77
Nu-มน-03-059

โครงการกิจกรรมเพ่ือพัฒนา
รายวิชาภาษาอินโดนีเซีย

3 5 1 1 4 1 1.3 1.3 1 1 5,000 5,000 1 1 28 2
ภาคเรียนท่ี 1/61 

หรือ 2/61
คณะมนุษยศาสตร์ Mr.Robert Pujo Leksono

78
Nu-มน-03-060

โครงการกิจกรรมเพ่ือพัฒนา
รายวิชาภาษาฮินดี

3 5 1 1 4 1 1.3 1.3 1 1 5,000 5,000 1 1 28 2
ภาคเรียนท่ี 1/61 

หรือ 2/61
คณะมนุษยศาสตร์

อ.สรินทร์ญาดา พรตระกูล
เสรี

79

Nu-มน-03-061 โครงการบริการวิชาการสู่สังคม 3 9 1 1 4 3 3.1 3.1 3 3 8,000 8,000 1 2 1 1 6 1 10
ภาคเรียนท่ี 1/61 

หรือ 2/61
พ้ืนท่ีต่างๆ ภายนอก
มหาวิทยาลัยนเรศวร

ผศ.แก้วตา สาลีโภชน์

80

Nu-มน-03-062
โครงการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม

4 8 1 1 4 4 4.1 4.1 4.2 4 4 2,000 2,000 1 2 1 1 9 1
ภาคเรียนท่ี 1/61 

หรือ 2/61
พ้ืนท่ีต่างๆ ภายนอก
มหาวิทยาลัยนเรศวร

ผศ.แก้วตา สาลีโภชน์

81

Nu-มน-03-063
โครงการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับ
หลักสูตร(ภาษาศาสตร์)

3 2 1 4 10 5 5 5.1 6 6,500 6,500 1 1 5 3 ก.ค.-ส.ค.62 คณะมนุษยศาสตร์ ผศ.แก้วตา สาลีโภชน์

82
Nu-มน-03-064

โครงการบริหารจัดการ
หลักสูตรปริญญาโท-เอก

3 5 1  - 4 1 1.2 1.1 1 1 93,200 93,200 1 6 18 ต.ค.61-ก.ย.62 คณะมนุษยศาสตร์ ผศ.แก้วตา สาลีโภชน์

83

Nu-มน-03-065
โครงการน าเสนอผลงานวิจัย
และความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์
นิสิต

3 5 1 1 4 1 1.3 1.3 1 2 1 10,000 10,000 1 1 26 5 ต.ค.61 และมี.ค.62 คณะมนุษยศาสตร์ รศ.ดร.อัญชลี วงศ์วัฒนา

84
Nu-มน-03-066

โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต
ด้านการวิจัย

3 5 1 1 4 1 1.3 1.3 2 1 1 10,000 10,000 1 2 10 5 ก.พ.-62 คณะมนุษยศาสตร์
ผศ.ดร.ชมนาด อินทจามร

รักษ์
85

Nu-มน-03-067
โครงการออกค่ายเก็บข้อมูล
ธ ารงภาษาและภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน

3 5 1 1 4 1 1.3 1.3 1 1 20,000 20,000 2 2 9 1 มี.ค.-เม.ย.62
พ้ืนท่ีท่ีมีชุมชนกลุ่ม
ชาติพันธ์ุในประเทศ

ไทย
ผศ.แก้วตา สาลีโภชน์

86

Nu-มน-03-068
โครงการเพ่ิมพูนความรู้ทาง
ภาษาศาสตร์โดยวิทยากร
ภายนอก

3 5 1 1 4 1 1.3 1.3 1 1 10,000 10,000 1 2 10 5 พ.ย.-61 คณะมนุษยศาสตร์ ดร.อรทัย ชินอัครพงศ์

87
Nu-มน-04-069

โครงการกิจกรรมเพ่ือพัฒนา
รายวิชาปรัชญาและศาสนา

3 5 1 1 4 1 1.3 1.3 1 1 5,000 5,000 1 1 10 5 ต.ค.61-ก.ย.62 คณะมนุษยศาสตร์ ดร.อรอุษา สุวรรณประเทศ

88
Nu-มน-04-070

โครงการเตรียมความพร้อมให้
นิสิต

3 5 1 1 4 1 1.3 1.3 1 1 3,000 3,000 1 5 3 มิ.ย.-ก.ค.62 คณะมนุษยศาสตร์ ดร.อรอุษา สุวรรณประเทศ

89
Nu-มน-04-071

โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต
ด้านวิชาการและการวิจัย

3 5 1 1 4 1 1.3 1.3 1 2 1 30,000 30,000 1 1 1 1 10 5 20 ม.ค.-พ.ค.62 คณะมนุษยศาสตร์ ดร.แคทรียา อังทองก าเนิด

90
Nu-มน-04-072

โครงการสัมมนานิสิต
บัณฑิตศึกษา

3 5 1  - 4 1 1.3 1.1.3 1 1 3,000 3,000 2 1 7 4 3
พ.ย.-ธ.ค.61/เม.ย.-

พ.ค.62
คณะมนุษยศาสตร์ ผศ.ดร.บารนี บุญทรง

91

Nu-มน-04-073
โครงการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับ
หลักสูตร(คติชนวิทยา)

3 2 1 4 10 5 5 5.1 6 6,200 6,200 1 1 5 3 มิ.ย.-ส.ค.62 คณะมนุษยศาสตร์ ดร.อรอุษา สุวรรณประเทศ

92
Nu-มน-04-074

โครงการบริหารจัดการ
หลักสูตรปริญญาโท-เอก

3 5 1  - 4 1 1.2 1.1 1 1 193,900 193,900 1 5 20 ต.ค.61-ก.ย.62 คณะมนุษยศาสตร์ ดร.อรอุษา สุวรรณประเทศ

93

Nu-มน-05-075
โครงการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับ
หลักสูตร(ฝร่ังเศส)

3 2 1 4 10 5 5 5.1 6 17,000 17,000 1 1 7 5 3 มิ.ย.-ก.ค.62 คณะมนุษยศาสตร์ อ.ศรีสุดา พุ่มชม



94

Nu-มน-05-076
โครงการสนับสนุนนิสิตไป
แข่งขันหรือเข้าร่วมกิจกรรม
วิชาการ

3 5 1 1 4 1 1.3 1.3 1 1 25,000 25,000 1 3 9 2 3-4 พ.ย.61
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

อ.ศรีสุดา พุ่มชม

95
Nu-มน-05-077

โครงการทัศนศึกษาด้าน
ศิลปวัฒนธรรมและอาชีพ

3 5 1 1 4 1 1.3 1.3 1 1 23,000 23,000 1 3 1 38 2
ต.ค.-ธ.ค.61/มิ.ย.-

ก.ย.62
ประเทศไทย อ.คุณัญญา บัวพรหมมาตร์

96

Nu-มน-05-078
โครงการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกมาเป็นวิทยากร ( 3 
คร้ัง)

3 5 1 1 4 1 1.2 1.2 1 1 27,000 27,000 1 2 1 90 2 5
ภาคเรียนท่ี 1/61 

และ 1/62
มหาวิทยาลัยนเรศวร อ.ศรีสุดา พุ่มชม

97
Nu-มน-05-079

โครงการสอนซ่อมเสริม
ฐานความรู้ภาษาฝร่ังเศส

3 5 1 1 4 1 1.3 1.3 1 1 3,000 3,000 1 15 2 ต.ค.61-ก.ย.62 คณะมนุษยศาสตร์ อ.ศรีสุดา พุ่มชม

98
Nu-มน-05-080

โครงการอบรมเตรียมความ
พร้อมก่อนเข้าศึกษา

3 5 1 1 4 1 1.3 1.3 1 1 2,000 2,000 1 3 30 1 มิ.ย.-ก.ค.62 คณะมนุษยศาสตร์ ผศ.ดร.ซอทอง บรรจงสวัสด์ิ

99
Nu-มน-05-081

โครงการอบรมเตรียมความ
พร้อมภาษาอังกฤษเพ่ือวิชาชีพ

3 5 1 1 4 1 1.2 1.2 1 1 9,000 9,000 1 2 28 1
ภาคเรียน 1/61 และ

 1/62
มหาวิทยาลัยนเรศวร อ.ศรีสุดา พุ่มชม

100
Nu-มน-05-082

โครงการน าเสนอวิทยานิพนธ์
ระดับปริญญาตรี

3 5 1 1 4 1 1.2 1.2 1 1 2,000 2,000 1 3 28 4 พ.ย.-61 คณะมนุษยศาสตร์ ผศ.ดร.ซอทอง บรรจงสวัสด์ิ

101
Nu-มน-05-083

โครงการสัมมนาก่อนสหกิจ
ศึกษา

3 5 1  - 4 1 1.3 1.1.3 1 1 P 0 1 2 24 4 พ.ย.61/ก.ย.62 คณะมนุษยศาสตร์ ผศ.ดร.ซอทอง บรรจงสวัสด์ิ

102
Nu-มน-05-084

โครงการสัมมนาหลังสหกิจ
ศึกษา

3 5 1  - 4 1 1.3 1.1.3 1 1 4,000 4,000 2 3 60 4 เม.ย.-62 คณะมนุษยศาสตร์ ผศ.ดร.ซอทอง บรรจงสวัสด์ิ

103

Nu-มน-05-085
โครงการพัฒนาศักยภาพภาษา
ฝร่ังเศสให้แก่นักเรียนระดับ
มัธยมศึกษา

3 9 1 1 4 3 3.1 3.1 1 3 5 5,000 5,000 1 3 1 2 28
ต.ค.-ธ.ค.61/มิ.ย.-

ก.ย.62

โรงเรียนมัธยมศึกษา
ในเขตภาคเหนือ

ตอนล่าง
อ.ศรีสุดา พุ่มชม

104

Nu-มน-05-086 โครงการยุวมัคคุเทศก์ 3 9 1 1 4 3 3.1 3.1 3 3 5 13,700 13,700 1 3 1 38 2 20 ม.ค.-เม.ย.62
โรงเรียนมัธยมศึกษา

ในเขตภาคเหนือ
ตอนล่าง

อ.คุณัญญา บัวพรหมมาตร์

105
Nu-มน-05-087 โครงการอบรมภาษาสเปน 3 9 1 1 4 3 3.1 3.1 3 3 5,000 5,000 2 2 10 5 5 5

13-16 และ 20-22 
พ.ค.62

6109 
คณะมนุษยศาสตร์

ดร.วรัญญา มอโท

106
Nu-มน-05-088

โครงการจัดบอร์ด
ประชาสัมพันธ์

4 8 1 1 4 4 4.1 4.1 4.2 4 3 4 3 2,000 2,000 2 4 50 2 50 15 พ.ย.61-1 ก.ย.62 คณะมนุษยศาสตร์ อ.คุณัญญา บัวพรหมมาตร์

107 Nu-มน-05-089 โครงการวันชาติฝร่ังเศส 4 8 1 1 4 4 4.1 4.1 4.2 4 3 4 3 2,000 2,000 1 2 1 75 5 ก.ค.-62 คณะมนุษยศาสตร์ อ.ศรีสุดา พุ่มชม
108

Nu-มน-06-090
โครงการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับ
หลักสูตร(อังกฤษ)

3 2 1 4 10 5 5 5.1 6 17,100 17,100 1 1 10 10 6 มิ.ย.-ก.ค.61 คณะมนุษยศาสตร์ ผศ.ดร.ทศพล สุรนัคครินทร์

109

Nu-มน-06-091 โครงการ English Camp 3 9 1 1 4 3 3.1 3.1 3 3 15,000 15,000 1 1 1 1 150 1 ม.ค.-62
โรงเรียนหรือ
หน่วยงานนอก

มหาวิทยาลัยนเรศวร
ผศ.ดร.ทศพล สุรนัคครินทร์

110
Nu-มน-06-092

โครงการไหว้ครูของคณะ
มนุษยศาสตร์

4 8 1 1 4 4 4.1 4.1 4.2 4 4 P 0 1 3 60 5 มิ.ย.-ส.ค.62 คณะมนุษยศาสตร์ ผศ.ดร.ทศพล สุรนัคครินทร์

111
Nu-มน-06-093

โครงการสัมมนาหลังสหกิจ
ศึกษา

3 5 1  - 4 1 1.3 1.1.3 1 1 500 500 1 4 65 35 มี.ค.-เม.ย.62 มหาวิทยาลัยนเรศวร ผศ.ดร.ทศพล สุรนัคครินทร์

112
Nu-มน-06-094

โครงการน าเสนอวิทยานิพนธ์
ระดับปริญญาตรี ช้ันปีท่ี 4

3 5 1 1 4 1 1.3 1.3 1 1 1,000 1,000 1 2 65 35 พ.ย.-ธ.ค.61/ก.ย.62 มหาวิทยาลัยนเรศวร ผศ.ดร.ทศพล สุรนัคครินทร์

113

Nu-มน-06-095
โครงการน าเสนอโครงร่าง
วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี 
ช้ันปีท่ี 3

3 5 1 1 4 1 1.3 1.3 1 1 500 500 1 2 55 35 มี.ค.-เม.ย.62 คณะมนุษยศาสตร์ ผศ.ดร.ทศพล สุรนัคครินทร์

114

Nu-มน-06-096
โครงการน าเสนอและสัมมนา
งานวิจัยระดับปริญญาตรี-โท 
นานาชาติ

3 5 1 1 4 1 1.3 1.3 1 1 2 45,200 45,200 2 65 10 14 ธ.ค.-61 คณะมนุษยศาสตร์ ผศ.ดร.จันทิมา ซิมป์สัน

115

Nu-มน-06-097
โครงการอบรม TOEIC 
preparation

3 5 1 1 4 1 1.3 1.3 1 1 1,000 1,000 1 3 1 50 5 ต.ค.-ธ.ค.61 คณะมนุษยศาสตร์
ดร.นิชฎารัสม์ รักษาสัตย์/
นางสาวดวงพร ทองน้อย/

นางสาวอาภรชนิศน์ แสงสังข์

116
Nu-มน-06-098

โครงการศึกษาดูงาน ณ สถาน
ประกอบการ

3 5 1 1 4 1 1.3 1.3 1 6 1 45,500 45,500 2 60 3 ก.พ.-62
สถานประกอบการ 2

 แห่ง
ผศ.ดร.จันทิมา ซิมป์สัน

117
Nu-มน-06-099

โครงการเข้าร่วมการแข่งขัน
ทางวิชาการ

3 5 1 1 4 1 1.3 1.3 1 1 11,300 11,300 2 1 5 2 ต.ค.61-ก.ย.62 สถานท่ีจัดแข่งขัน ผศ.ดร.ทศพล สุรนัคครินทร์



118

Nu-มน-06-100

โครงการส่งเสริมทักษะ
ภาษาอังกฤษ the 21st 
Century English 
communication in diverse 
environments

3 5 1 1 4 1 1.3 1.3 1 1 10,000 10,000 1 3 80 10 ส.ค.-62 คณะมนุษยศาสตร์ ผศ.ดร.ทศพล สุรนัคครินทร์

119

Nu-มน-06-101
โครงการ” No Friend Left 
Behind”

3 5 1 1 4 1 1.3 1.3 1 1 20,000 20,000 1 3 1 70 5
26,29 ต.ค.61,2,5,9 

และ 12 พ.ย.61/
มิ.ย.-ก.ค.62

4103,1103 
คณะมนุษยศาสตร์

ผศ.ดร.เสาวภาคย์ 
กัลยาณมิตร/ผศ.ดร.สุดสรวง

 ยุทธนา/
ดร.พรวีร์ ทันนิเทศ/
ดร.คัมภีร์ นูนคาน

120

Nu-มน-06-102
โครงการจิตอาสา พ่ีสอนน้อง 
ร่วมกับชมรมภาษาอังกฤษ 
English Station

3 5 1 1 4 1 1.3 1.3 1 1 P 0 2 3 1 25 5 2 ม.ค.-ก.พ.62
โรงเรียนหรือ
หน่วยงานนอก

มหาวิทยาลัยนเรศวร

ผศ.ดร.เสาวภาคย์ 
กัลยาณมิตร/

ผศ.ดร.สุดสรวง ยุทธนา/
ดร.พรวีร์ ทันนิเทศ/
ดร.คัมภีร์ นูนคาน

121

Nu-มน-06-103

โครงการแลกเปล่ียนภาษาและ
วัฒนธรรม ณ Kulliyyah of 
Language and 
Management, 
International Islamic 
University Malaysia

3 5 1 1 4 1 1.3 1.3 1 1 107,500 107,500 1 1 20 1 มิ.ย.-62

 Kulliyyah of 
Language and 
Management, 
International 

Islamic University 
Malaysia

ผศ.ดร.จันทิมา ซิมป์สัน

122
Nu-มน-06-104

โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต
ระดับบัณฑิตศึกษา

3 5 1 1 4 1 1.3 1.3 1 1 15,000 15,000 1 2 1 20 10 ต.ค.61-มี.ค.62 คณะมนุษยศาสตร์ ผศ.ดร.วรรณประภา สุขสวัสด์ิ

123
Nu-มน-06-105

โครงการบริหารจัดการ
หลักสูตรปริญญาโท-เอก

3 5 1  - 4 1 1.2 1.1 1 1 20,500 20,500 1 5 10 ต.ค.61-ก.ย.62 คณะมนุษยศาสตร์ ผศ.ดร.ทศพล สุรนัคครินทร์

124
Nu-มน-07-106

โครงการศึกษาดูงานระดับ
ภาควิชา

3 5 1 1 4 1 1.3 1.3 1 6 6 1 189,000 189,000 1 1 20 4-8 ธ.ค.61
ประเทศสาธารณรัฐ
แห่งสหภาพเมียนมา

อ.สุนันทา เทศสุข/ผศ.ดร.
โสภา มะสึนาริ

125
Nu-มน-07-107

โครงการนวัตกรรมเพ่ือการ
น าเสนองาน

3 5 1 1 4 1 1.3 1.3 1 1 22,900 22,900 1 1 8 2 3-4 พ.ย.61 คณะมนุษยศาสตร์
ผศ.อรนุช นิยมธรรม/ผศ.

วิรัช นิยมธรรม
126

Nu-มน-07-108
โครงการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับ
หลักสูตร(ญ่ีปุ่น)

3 2 1 4 10 5 5 5.1 6 9,000 9,000 1 4 5 3 มิ.ย.-ก.ค.62 คณะมนุษยศาสตร์ ผศ.ดร.โสภา มะสึนาริ

127
Nu-มน-07-109

โครงการศึกษาดูงาน หลักสูตร
ภาษาญ่ีปุ่น

3 5 1 1 4 1 1.3 1.3 1 6 6 33,000 33,000 2 2 6 พ.ย.-61
อยู่ระหว่าง

ประสานงาน
ผศ.ดร.โสภา มะสึนาริ

128

Nu-มน-07-110
โครงการผลิตต าราและ
นวัตกรรมเพ่ือการเรียนการสอน

3 5 1 1 4 1 1.3 1.3 1 6 10,000 10,000 1 1 ต.ค.61-มิ.ย.62 มหาวิทยาลัยนเรศวร
ผศ.ดร.โสภา มะสึนาริ/
Mr.Jun Matsubara

129
Nu-มน-07-111

โครงการเตรียมความพร้อม
สอบวัดระดับ N4

3 5 1 1 4 1 1.3 1.3 1 1 1,000 1,000 2 2 18 2 พ.ย.-61 คณะมนุษยศาสตร์ อ.สุวพรรณ ครุฑเมือง

130
Nu-มน-07-112

โครงการเตรียมความพร้อม
สอบวัดระดับ N3

3 5 1 1 4 1 1.3 1.3 1 1 1,000 1,000 1 2 30 2
1,5,8,12,15 และ 19

 พ.ย.61
คณะมนุษยศาสตร์

Mr.Masashi Okumura/ 
Miss Kaori Morimoto    

131

Nu-มน-07-113
โครงการเตรียมความพร้อม
สอบวัดระดับ N2

3 5 1 1 4 1 1.3 1.3 1 1 1,000 1,000 1 2 10 2
29 ต.ค.

61/1,5,8,12,15 พ.ย.
61

คณะมนุษยศาสตร์
ดร.ศิรินุช คูเจริญไพบูรณ์/

Mr.Hiroaki Miyazaki

132
Nu-มน-07-114

โครงการบรรยายพิเศษประจ า
ภาคเรียน

3 5 1 1 4 1 1.3 1.3 1 1 30,000 30,000 3 155 5 3 พ.ย.61/มี.ค.62 คณะมนุษยศาสตร์ ดร.อัจฉรา อ้ึงตระกูล

133
Nu-มน-07-115

โครงการสัมมนานิสิตหลัง
ฝึกงาน

3 5 1  - 4 1 1.3 1.1.3 1 1 22,000 22,000 2 120 9 1 เม.ย.-62
1103 

คณะมนุษยศาสตร์
ผศ.ดร.โสภา มะสึนาริ/

Ms.Saori Koga
134

Nu-มน-07-116
โครงการแข่งขันทางวิชาการ
เพ่ือเสริมทักษะภาษาญ่ีปุ่น

3 5 1 1 4 1 1.3 1.3 1 1 23,000 23,000 1 2 6 4 ก.พ.62/ส.ค.62 จ.เชียงใหม่/กทม.
อ.สุวพรรณ ครุฑเมือง/
Mr.Masashi Okumura

135
Nu-มน-07-117

โครงการศึกษาดูงาน ณ สถาน
ประกอบการ

3 5 1 1 4 1 1.3 1.3 1 1 10,000 10,000 2 1 5 พ.ย.-61
อยู่ระหว่าง

ประสานงาน
ดร.อัจฉรา อ้ึงตระกูล/
Mr.Hiroaki Miyazaki

136

Nu-มน-07-118
โครงการภาษากับการ
ท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม

3 9 1 1 4 3 3.1 3.1 1 3 3 P 0 1 2 30 2 3-4 พ.ย.61
อุทยาน

ประวัติศาสตร์สุโขทัย
 พิพิธภัณฑ์จ่าทวี

ดร.ศิรินุช คูเจริญไพบูรณ์/
Ms.Saori Koga

137

Nu-มน-07-119
โครงการอบรมภาษาเพ่ือ
พัฒนาศักยภาพครูผู้สอน
ภาษาญ่ีปุ่น

3 9 1 1 4 3 3.1 3.1 3 3 20,000 20,000 1 2 5 30 5 ก.พ.-62
Main Conference 

CITCOM

ผศ.ดร.โสภา มะสึนาริ/
อาจารย์ประจ าหลักสูตร

ภาษาญ่ีปุ่น



138
Nu-มน-07-120

โครงการภาษากับการแปล
เพ่ือท้องถ่ิน (ภาษาญ่ีปุ่น)

3 9 1 1 4 3 3.1 3.1 3 3 2,700 2,700 1 2 1 13 2
11,18และ25 ต.ค.

61,22 พ.ย.61
คณะมนุษยศาสตร์/

วัดใหญ่
ดร.อัจฉรา อ้ึงตระกูล

139

Nu-มน-07-121
โครงการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับ
หลักสูตร(พม่าศึกษา)

3 2 1 4 10 5 5 5.1 6 12,000 12,000 1 4 5 3 มิ.ย.-ก.ค.62 คณะมนุษยศาสตร์ ผศ.อรนุช นิยมธรรม

140
Nu-มน-07-122

โครงการเสวนาการพัฒนาการ
เรียนการสอนภาษาพม่า

3 5 1 1 4 1 1.3 1.3 1 6 P 0 1 7
ธ.ค.-61

คณะมนุษยศาสตร์
ผศ.วิรัช นิยมธรรม/
ผศ.อรนุช นิยมธรรม

141 Nu-มน-07-123 โครงการภาษาพม่าสู่อาชีพ 3 5 1  - 4 1 1.3 1.1.3 1 1 19,300 19,300 1 1 50 5 18 ต.ค. 61 มหาวิทยาลัยนเรศวร ผศ.อรนุช นิยมธรรม
142

Nu-มน-07-124
โครงการอบรมการเขียน
บทความ

3 5 1 1 4 1 1.3 1.3 1 1 3,000 3,000 1 2 60 5 8 พ.ย. 61
Main Conference 

CITCOM
อ.กฤษณะ โชติสุทธ์ิ

143
Nu-มน-07-125 โครงการค้นคนชายแดน 3 5 1 1 4 1 1.3 1.3 1 1 20,200 20,200 3 10 1 1 ธ.ค. 61

จ.สมุทรสาคร และ 
จ.ระนอง

อ.กฤษณะ โชติสุทธ์ิ

144
Nu-มน-07-126

โครงการสัมมนาหลัง
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

3 5 1  - 4 1 1.3 1.1.3 1 1 3,000 3,000 3 1 90 6 4 1 เม.ย. 62 คณะมนุษยศาสตร์ อ.วิจิตร คริเสถียร

145

Nu-มน-07-127
โครงการเตรียมความพร้อม
ส าหรับนิสิตช้ันปีท่ี 1 หลักสูตร
สาขาวิชาพม่าศึกษา

3 5 1 1 4 1 1.3 1.3 1 1 3,000 3,000 1 3 50 2 1 พ.ค. 62 มหาวิทยาลัยนเรศวร
อ.สุนันทา เทศสุข/
Ms.Sandar Aye

146

Nu-มน-07-128
โครงการเผยแพร่ข้อมูลความรู้
สู่สังคม แผ่นพับภาษาพม่า-ไทย

3 9 1 1 4 3 3.1 3.1 3 3 4,500 4,500 ม.ค.-ก.พ.62
โรงพยาบาล 

หน่วยงานรัฐ และ
สถานประกอบการ

อ.วิจิตร คริเสถียร

147

Nu-มน-07-129
โครงการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม
 ภาพวาดวิถีไทย

4 8 1 1 4 4 4.1 4.1 4.2 4 4 3,000 3,000 1 2 50 3 60 1-พ.ย.-61
4308 

คณะมนุษยศาสตร์
ผศ.อรนุช นิยมธรรม

148

Nu-มน-07-175

โครงการบริการวิชาการ :
กิจกรรม อบรมภาษาพม่า
เบ้ืองต้น ส าหรับ
บุคคลภายนอก คร้ังท่ี 20

3 9 1 1 4 3 3.1 3.1 3 3 25,000 25,000 1 10 พ.ย.61/มี.ค.62
Main Conference 

CITCOM
ผศ.วิรัช นิยมธรรม

149

Nu-มน-07-176
โครงการการเผยแพร่ความรู้สู่
สังคม เก่ียวกับภาษาและสังคม
เมียนมาในสถานการณ์ปัจจุบัน

3 9 1 1 4 3 3.1 3.1 3 3 P 0 2 5 6 1 3 6 ต.ค.61-28 ก.ย.62
สถานีวิทยุกระจาย
เสีงมหาวิทยาลัย

นเรศวร
อ.กฤษณะ  โชติสุทธ์ิ

150

Nu-มน-07-177

โครงการอบรมภาษาพม่าแก่
ภาคเอกชนและโรงงาน
อุตสาหกรรม เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร AEC

3 9 1 1 4 3 3.1 3.1 3 3 P 0 1 10 พ.ย.61-ก.ย.62 ตามความเหมาะสม ผศ.วิรัช นิยมธรรม

151

Nu-มน-07-178

โครงการจัดท าจุลสาร “รู้จัก
พม่า” และเอกสารวิชาการ 
คู่มือ และนวัตกรรมการสอน
ภาษาพม่าเพ่ือสังคมไทย

3 9 1 1 4 3 3.1 3.1 3 3 P 0 2 3 ต.ค.61-ก.ย.62 ตามความเหมาะสม ผศ.วิรัช นิยมธรรม

152

Nu-มน-07-179

โครงการแลกเปล่ียนภาษาไทย-
เมียนมาภายใต้ MOU 
ระหว่างมหาวิทยาลัยนเรศวร 
และมหาวิทยาลัย
ภาษาต่างประเทศย่างกุ้ง 
(YUFL)

3 9 1 1 4 3 3.1 3.1 3 3 P 0 1 10 ต.ค.61-ก.ย.62 ตามความเหมาะสม ผศ.วิรัช นิยมธรรม

153

Nu-มน-07-180
โครงการอบรมภาษาพม่าเชิง
พ้ืนท่ี ส าหรับผู้ประกอบการ
และนักวิจัย

3 9 1 1 4 3 3.1 3.1 3 3 P 0 1 5 ต.ค.61-ก.ย.62 คณะมนุษยศาสตร์ ผศ.วิรัช นิยมธรรม

154

Nu-มน-07-181
โครงการพัฒนานวัตกรรม
ภาษาอาชีพส าหรับล่าม
สาธารณสุขไทย-พม่า

3 9 1 1 4 3 3.1 3.1 3 3 61,200 61,200 1 500 ต.ค.61-ก.ย.62

มหาวิทยาลัยนเรศวร
 และประเทศ

สาธารณรัฐแห่ง
สหภาพพม่า

ผศ.วิรัช นิยมธรรม

155

Nu-มน-07-130
โครงการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับ
หลักสูตร(เกาหลี)

3 2 1 4 10 5 5 5.1 6 21,000 21,000 1 1 20 7 3 มิ.ย.-ก.ค.62 คณะมนุษยศาสตร์
ดร.จุฑามาศ บุญชู/ประธาน

หลักสูตรภาษาเกาหลี

156
Nu-มน-07-131

โครงการแข่งขันทางวิชาการ 
ประกวดสุนทรพจน์ (2 คร้ัง)

3 5 1 1 4 1 1.3 1.3 1 1 45,000 45,000 2 2 8 2 ม.ค.62/เม.ย.62 ม.เชียงใหม่/ม.บูรพา ดร.จุฑามาศ บุญชู

157
Nu-มน-07-132

โครงการจัดสอบวัดระดับภาษา
เกาหลี (2 คร้ัง)

3 5 1 1 4 1 1.3 1.3 1 1 P 0 2 1 75 5 18-พ.ย.-61 อาคาร QS ดร.จุฑามาศ บุญชู



158
Nu-มน-07-133

โครงการศึกษาดูงานสถาน
ประกอบการเกาหลี

3 5 1 1 4 1 1.3 1.3 1 6 1 5,000 5,000 1 3 15 2 ส.ค.-62 จ.ชลบุรี อ.ศศิวรรณ นาคคง

159

Nu-มน-07-134
โครงการเรียนรู้สังคมและ
วัฒนธรรมเกาหลี

3 5 1 1 4 1 1.3 1.3 1 1 6,500 6,500 1 3 20 2 เม.ย.-62

สถานเอกอัคราชทูต
เกาหลี ศูนย์เกาหลี

ศึกษาและศูนย์
วัฒนธรรมเกาหลี

ดร.จุฑามาศ บุญชู/
อ.ศิวัสว์ สุรกิจบวร

160
Nu-มน-07-135

โครงการเชิญวิทยากรบรรยาย 
(2 คร้ัง)

3 5 1 1 4 1 1.3 1.3 1 1 20,000 20,000 1 1 100 7
ต.ค.-พ.ย.61/ม.ค.-

ก.พ.62
มหาวิทยาลัยนเรศวร อ.ศิวัสว์ สุรกิจบวร

161

Nu-มน-07-136
โครงการอบรมเตรียมความ
พร้อมสอบวัดระดับภาษาเกาหลี

3 5 1 1 4 5 1.2 1.2 1 1 11,000 11,000 1 2 60 7 ก.พ.-มี.ค.62
6109,6110

คณะมนุษยศาสตร์
ดร.จุฑามาศ บุญชู

162

Nu-มน-07-137
โครงการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับ
หลักสูตร(จีน)

3 2 1 4 10 5 5 5.1 6 15,000 15,000 1 1 20 8 3 มิ.ย.-ก.ค.62 คณะมนุษยศาสตร์ ประธานหลักสูตรภาษาจีน

163

Nu-มน-07-138
โครงการน านิสิตเข้าร่วม
แข่งขันทางวิชาการ

3 5 1 1 4 5 1.2 1.2 1 6 1 25,000 25,000 2 2 6 4 ต.ค.61-ก.ย.62 มหาวิทยาลัยนเรศวร
ดร.จิรานุวัฒน์ สวัสด์ิพิชญ

สกุล/
ดร.ภูริวรรณ วรานุสาสน์

164
Nu-มน-07-139 โครงการจีนศึกษา 3 5 1 1 4 1 1.3 1.3 1 6 1 15,000 15,000 1 2 90 3 20 ส.ค.-52

1103
คณะมนุษยศาสตร์

ผศ.ดร.ชวนพิศ เทียมทัน

165

Nu-มน-07-140 โครงการละครภาษาจีน 3 5 1 1 4 1 1.3 1.3 1 5 1 75,000 75,000 1 3 90 10 150 7-ก.พ.-62
โรงละครเฉลิมพระ
เกียรติ 72 พรรษา

ดร.ภูริวรรณ วรานุสาสน์/
ผศ.ดร.ชวนพิศ เทียมทัน/
ดร.จิรานุวัฒน์ สวัสด์ิพิชญ

สกุล/ผศ.จุไรรัตน์ โสภา/ดร.
อมรรัตน์ เนตรธัญญกรวงศ์/

ดร.ชนัญญา พวงทอง/
Mr.Zhengrong 
Tan/Mr.Yang Bo

166

Nu-มน-07-141 โครงการวัฒนธรรมจีน 4 8 1 1 4 4 4.1 4.1 4.2 5 1 4 15,000 15,000 1 2 96 9 ส.ค.-61 คณะมนุษยศาสตร์

ผศ.จุไรรัตน์ โสภา/ดร.ภูริ
วรรณ วรานุสาสน์/ผศ.ดร.
ชวนพิศ เทียมทัน/ดร.จิรา

นุวัฒน์ สวัสด์ิพิชญสกุล/ ดร.
อมรรัตน์ เนตรธัญญกรวงศ์/

ดร.ชนัญญา พวงทอง/
Mr.Zhengrong 
Tan/Mr.Yang Bo

167

Nu-มน-07-142
โครงการเตรียมความพร้อมสู่
ศตวรรษท่ี 21

3 5 1 1 4 1 1.3 1.3 1 5,000 5,000 1 1 29 2 ส.ค.-62 อาคารปราบไตรจักร

ดร.ชวนพิศ เทียมทัน/ดร.
อมรรัตน์ เนตรธัญญกรวงศ์/
ดร.ภูริวรรณ วรานุสาสน์/
ดร.จิรานุวัฒน์ สวัสด์ิพิชญ
สกุล/ ดร.อมรรัตน์ เนตร
ธัญญกรวงศ์/ดร.ชนัญญา 
พวงทอง/Mr.Zhengrong 

Tan/Mr.Yang Bo

168

Nu-มน-07-143
โครงการอบรมเตรียมความ
พร้อมนิสิตปี 1 ก่อนเข้าเรียน

3 5 1 1 4 1 1.3 1.3 1 1 4,100 4,100 1 1 90 9 ส.ค.-62 อาคารปราบไตรจักร

ดร.อมรรัตน์ เนตรธัญญกร
วงศ์/ดร.ภูริวรรณ วรานุ

สาสน์/ผศ.ดร.ชวนพิศ เทียม
ทัน/ดร.จิรานุวัฒน์ สวัสด์ิ
พิชญสกุล/ ดร.อมรรัตน์ 

เนตรธัญญกรวงศ์/
ดร.ชนัญญา พวงทอง/

Mr.Zhengrong 
Tan/Mr.Yang Bo

169 Nu-มน-07-144 โครงการประกวดบทความจีน 3 5 1 1 4 1 1.3 1.3 1 1 4 4,000 4,000 1 1 30 2 11-26 เม.ย.62 คณะมนุษยศาสตร์ ดร.ชนัญญา  พวงทอง
170

Nu-มน-08-145
โครงการสัมมนาก่อน-หลังสห
กิจศึกษา

3 5 1  - 4 1 1.3 1.1.3 5 1 P 0 1 2 30 10 พ.ย.61/เม.ย.62 คณะมนุษยศาสตร์ อ.ว่าท่ีร้อยตรีโสภณ ลาวรรณ์

171
Nu-มน-08-146

โครงการดุริยางคศาสตร์
คอนเสิร์ต

3 5 1 1 4 1 1.3 1.3 1 1 P 0 1 2 60 10 30 10 21-พ.ย.-61
โรงละครเฉลิมพระ
เกียรติ 72 พรรษา

อ.วรชาติ กิจเรณู

172
Nu-มน-08-147

โครงการแนะแนวอาชีพและ
ศึกษาต่อ

3 5 1 1 4 1 1.3 1.3 1 1 4,000 4,000 1 2 50 10 เม.ย.-62 มหาวิทยาลัยนเรศวร ผศ.ดร.ธรรศ อัมโร



173
Nu-มน-08-148

โครงการบริการวิชาการด้าน
ดนตรี

3 9 1 1 4 3 3.1 3.1 3 3 6,000 6,000 1 4 1 1 45 5 100 15-พ.ย.-61
รร.พิจิตรพิทยาคม 

จ.พิจิตร
อ.ว่าท่ีร้อยตรีโสภณ ลาวรรณ์

174
Nu-มน-08-149

โครงการไหว้ครูและครอบครู
ดนตรี

4 8 1 1 4 4 4.1 4.1 4.2 4 4 10,000 10,000 1 1 30 10 50 10 19-20 มิ.ย.62 คณะมนุษยศาสตร์ ดร.ณัฏฐนิช นักป่ี

175

Nu-มน-08-150
โครงการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับ
หลักสูตร(ดุฯตะวันตก)

3 2 1 4 10 5 5 5.1 6 7,500 7,500 1 4 5 3 มิ.ย.-ก.ค.62 คณะมนุษยศาสตร์ อ.ธีรวัฒน์  วีระวิทยานันต์

176
Nu-มน-08-151

โครงการประมวลความรู้
ความสามารถ (ป.ตรี/โท/เอก)

3 5 1 1 4 1 1.3 1.3 1 1 P 0 1 1 18 1 3-พ.ย.-61 คณะมนุษยศาสตร์ อ.ภูมินทร์ ภูมิรัตน์

177

Nu-มน-08-152
โครงการศึกษาดูงานส าหรับ
นิสิต

3 5 1 1 4 1 1.3 1.3 1 1 18,000 18,000 1 1 30 5 ก.พ.-62
สถานศึกษาหรือ

หน่วยงานด้านดนตรี
ตะวันตก

อ.ธีรวัฒน์  วีระวิทยานันต์

178
Nu-มน-08-153

โครงการปรับพ้ืนฐานทางด้าน
ดนตรีตะวันตก

3 5 1 1 4 1 1.3 1.3 1 1 3,000 3,000 1 2 1 1 25 4 ก.ค.62 หรือ ส.ค.62 IT717 CITCOM อ.พิริยาภรณ์ เลขธรากร

179
Nu-มน-08-154

โครงการน าเสนอผลงานทาง
วิชาการของนิสิต

3 5 1 1 4 1 1.3 1.3 1 1 1,000 1,000 1 1 1 1 30 5 ม.ค.62/พ.ค.62
1103 

คณะมนุษยศาสตร์
ดร.วิชญ์ บุญรอด/อ.พิริยา

ภรณ์ เลขธรากร
180

Nu-มน-08-155
โครงการ Music Student 
Showcase

3 5 1 1 4 1 1.3 1.3 1 3 1 13,000 13,000 2 1 20 60 เม.ย.-62
ศูนย์อาหาร NU 
Square และหน้า
อาคารขวัญเมือง

อ.ธีรวัฒน์  วีระวิทยานันต์

181 Nu-มน-08-156 โครงการเพ่ิมพูนทักษะนิสิต 3 5 1 1 4 1 1.3 1.3 1 1 10,000 10,000 1 3 30 5 20 5 14-พ.ย.-61 IT717 CITCOM ดร.วิชญ์ บุญรอด
182

Nu-มน-08-157
โครงการพัฒนาทักษะด้าน
ภาษาอังกฤษแก่นิสิตภาควิชา
ดนตรี

3 5 1 1 4 1 1.3 1.3 1 1 P 0 2 1 20 30 ต.ค.61-29 มี.ค.62 IT717 CITCOM ผศ.ดร.ธรรศ อัมโร

183

Nu-มน-08-158
โครงการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับ
หลักสูตร(ดุฯไทย)

3 2 1 4 10 5 5 5.1 6 7,500 7,500 1 4 5 3 มิ.ย.-ก.ค.62 คณะมนุษยศาสตร์ อ.ว่าท่ีร้อยตรีโสภณ ลาวรรณ์

184
Nu-มน-08-159

โครงการประมวลความรู้
ความสามารถ (ป.ตรี/โท/เอก)

3 5 1 1 4 1 1.3 1.3 1 1 P 0 1 2 2 24-พ.ย.-61 IT714 CITCOM ดร.ณัฏฐนิช นักป่ี

185
Nu-มน-08-160

โครงการศึกษาดูงานส าหรับ
นิสิต

3 5 1 1 4 1 1.3 1.3 1 1 9,500 9,500 1 1 20 5 ธ.ค.-61 ยังไม่ระบุ อ.ว่าท่ีร้อยตรีโสภณ ลาวรรณ์

186
Nu-มน-08-161

โครงการปรับพ้ืนฐานทางด้าน
ดนตรี

3 5 1 1 4 1 1.3 1.3 1 1 P 0 1 2 1 1 35 5 มิ.ย.-62 ช้ัน 7 CITCOM อ.ว่าท่ีร้อยตรีโสภณ ลาวรรณ์

187
Nu-มน-08-162 โครงการทักษะศิลป์ดนตรีไทย 3 5 1 1 4 1 1.3 1.3 1 1 P 0 1 2 1 1 23 7 30 เม.ย.-พ.ค.62

โรงละครเฉลิมพระ
เกียรติ 72 พรรษา

อ.พรชัย ผลนิโครธ

188

Nu-มน-09-163
โครงการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับ
หลักสูตร(นาฏศิลป์ไทย)

3 2 1 4 10 5 5 5.1 6 16,300 16,300 1 1 7 1 3 มิ.ย.-ก.ค.62 คณะมนุษยศาสตร์ ดร.จิตติมา นาคีเภท

189
Nu-มน-09-164

โครงการศึกษาดูงานส าหรับ
อาจารย์และนิสิต

3 5 1 1 4 1 1.3 1.3 1 6 1 6 20,000 20,000 1 4 1 1 14 5 1 ก.พ-มี.ค.62 กทม.หรือ จังหวัดอ่ืนๆ อ.อุบลวรรณ  โตอวยพร

190
Nu-มน-09-165

โครงการสัมมนานิสิตก่อนสห
กิจศึกษา

3 5 1  - 4 1 1.3 1.1.3 1 1 P 0 1 2 1 19 5 1
14-พ.ย.-61

คณะมนุษยศาสตร์ อ.รัชดาพร  สุคโต

191
Nu-มน-09-166

โครงการสัมมนานิสิตหลังสห
กิจศึกษา

3 5 1  - 4 1 1.3 1.1.3 1 1 2,500 2,500 1 1 1 74 5 1
เม.ย.-62

คณะมนุษยศาสตร์ อ.รัชดาพร  สุคโต

192
Nu-มน-09-167

โครงการปรับพ้ืนฐานทางด้าน
นาฏศิลป์ไทย

3 5 1 1 4 1 1.3 1.3 1 1 2,500 2,500 1 3 1 1 30 5
เม.ย.-62

มหาวิทยาลัยนเรศวร อ.วรวิทย์  ทองเน้ืออ่อน

193
Nu-มน-09-168

โครงการแนะแนวอาชีพเพ่ือ
การศึกษาต่อ

3 5 1 1 4 1 1.3 1.3 1 1 25,000 25,000 2 1 1 74 5 1
เม.ย.-62

คณะมนุษยศาสตร์ อ.รัชดาพร  สุคโต

194
Nu-มน-09-169 โครงการละครคุณธรรม 3 5 1 1 4 1 1.3 1.3 1 3 1 3 2,500 2,500 1 2 1 1 20 5 175

มี.ค.-62 หน่วยงานราชการ 
หรือหน่วยงานเอกชน

ผศ.ประภาศรี  ศรีประดิษฐ์

195
Nu-มน-09-170

โครงการเชิญวิทยากรบรรยาย
ในรายวิชา

3 5 1 1 4 1 1.3 1.3 1 1 26,900 26,900 1 2 1 1 55 7 ต.ค.61-ก.ย.62 คณะมนุษยศาสตร์
หัวหน้าภาควิชา
ศิลปะการแสดง

196

Nu-มน-09-171
โครงการเผยแพร่งานวิจัย
สร้างสรรค์ของอาจารย์/นิสิต
สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย

3 9 1 1 4 3 3.1 3.1 1 1 2 20,000 20,000 2 2 1 1 7 1 31-พ.ค.-62 กทม. อ.ภูริตา เรืองจิรยศ

197

Nu-มน-09-172
โครงการบริการวิชาการและ
เผยแพร่ศิลปะการแสดงไทย
ในต่างประเทศ

3 9 1 1 4 3 3.1 3.1 1 4 3 4 32,600 32,600 1 2 5 50 ต.ค.61-ส.ค.62 ต่างประเทศ ดร.รุ่งนภา ฉิมพุฒ

198
Nu-มน-09-173

โครงการสร้างงานทางด้าน
นาฏยประดิษฐ์

4 8 1 1 4 4 4.1 4.1 4.2 1 4 10,000 10,000 2 3 1 1 72 7 1 20 พ.ย.-61
โรงละครเฉลิมพระ
เกียรติ 72 พรรษา

อ.รัชดาพร  สุคโต



199

Nu-มน-09-174
โครงการแสดงร าเด่ียว
มาตรฐานทางด้านนาฏศิลป์ไทย

4 8 1 1 4 4 4.1 4.1 4.2 1 4 P 0 1 3 1 1 72 7 1 20 ส.ค.-62
โรงละครเฉลิมพระ
เกียรติ 72 พรรษา

อ.วรวิทย์ ทองเน้ืออ่อน

6,773,600 0 193,700 6,967,300

หมายเหตุ
(1) = ล าดับของโครงการ 3 = ส่งเสริมการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมให้กว้างขวางและท่ัวถึง = กรอกจ านวนข้อของตัวช้ีวัดตามแผนการด าเนินงานท่ีตรงกับตัวช้ีวัดของแผนงาน/โครงการ
(2) = รหัสของโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 4 = ส่งเสริมการด าเนินงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  (24)= กรอกจ านวนข้อของตัวช้ีวัดตามแผนการด าเนินงานของตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ
(3) = ช่ือของโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 5 = ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและปรับปรุงระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย (25)= กรอกจ านวนข้อของตัวช้ีวัดตามแผนการด าเนินงานของตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ
(4) = ระบุสัญลักษณ์ยุทธศาสตร์ชาติ 6 = เร่งรัดด าเนินการด้านการบริหารสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัยให้เหมาะสมกับสถานการณ์ (26)= กรอกจ านวนข้อของตัวช้ีวัดตามแผนการด าเนินงานของตัวช้ีวัดเชิงเวลา
(5) = ระบุสัญลักษณ์แผนปฏิรูปประเทศ = ระบุสัญลักษณ์ นโยบายการบริหารมหาวิทยาลัย (พ.ศ.2561-2565) ของอธิการบดี  (27)= กรอกจ านวนข้อของตัวช้ีวัดตามแผนการด าเนินงานของตัวช้ีวัดเชิงต้นทุน
(6) = ระบุสัญลักษณ์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 12 (28)= กรอกผลของเป้าหมายการด าเนินงานท่ีตรงตามกลุ่มเป้าหมายของการพัฒนา โดยระบุเป็นหน่วยนับท่ีด าเนินการ (คร้ัง)
(7) = ระบุสัญลักษณ์แผนความม่ันคงแห่งชาติ = กรอกกลุ่มเป้าหมายเป็นจ านวน
(8) = ระบุสัญลักษณ์นโยบายรัฐบาล (36)= ระบุระยะเวลาด าเนินการ

= ระบุสัญลักษณ์ พันธกิจของมหาวิทยาลัย  (37)= ระบุสถานท่ีด าเนินการ

1   =    ด้านการเรียนการสอน(ผลิตบัณฑิต) (38)= ระบุผู้รับผิดชอบในการด าเนินโครงการ

2   =    ด้านการวิจัย
3   =    ด้านการบริการวิชาการ
4   =    ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม = ระบุสัญลักษณ์พันกิจของหน่วยงาน
5   =    บริหารจัดการ = ระบุสัญลักษณ์แผนพัฒนาฯ ระดับหน่วยงาน
= ระบุสัญลักษณ์ แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) (19)= ใส่เคร่ืองหมาย  √  ในกรณีท่ีไม่ใช้งบประมาณด าเนินโครงการ

1 = จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ = กรอกจ านวนเงินงบประมาณท่ีใช้ด าเนินโครงการตามแหล่งงบประมาณ

2 = ส่งเสริม สนับสนุน การวิจัยของมหาวิทยาลัย 

รวม

(13) - (14)

(15) - (16)

(20) - (23) 

(9)- (10)

(29) - (35)

(24) - (27) 

(11)- (12)
(17) - (18)

1   =   การผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ และสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน

2   =    การเพ่ิมขีดความสามารถการวิจัย เพ่ือสร้างนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ

3   =    การเสริมสร้างศักยภาพการให้บริการวิชาการ เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน 
4   =    การส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม เพ่ืออนุรักษ์ สืบสานและเช่ือมโยงกับประเพณีของท้องถ่ิน

5   =    การบริหารจัดการเชิงบูรณาการเพ่ือความเข้มแข็งและย่ังยืน  



 

 

บทที่ 4 
 

การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการ 
 
 การติดตามและประเมินผลแผนงาน/แผนปฏิบัติการเป็นกิจกรรมส าคัญที่มุ่งรวบรวม  และวิเคราะห์ข้อมูลทั้งในเชิง
ปริมาณและคุณภาพของแผนพัฒนาการศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ และเสนอให้ผู้บริหารของคณะอย่างต่อเนื่องเป็นระยะๆ 
เพื่อตรวจสอบและประเมินประสิทธิผลของแผนงาน/แผนปฏิบัติการตามเป้าหมายและดัชนีช้ีวัดที่ก าหนดจึงได้ก าหนดระบบ
และกลไกในการติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการประจ าปี 2562 ขึ้น เพื่อให้สามารถน าผลของการประเมินมาปรับปรุงและ
พัฒนาแผนงานในปีต่อไปให้มีประสิทธิผลเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ อาจจะต้องมีการปรับปรุงวิธีการด าเนินงานหรือ
ปรับเปลี่ยนเป้าหมายของกิจกรรมต่างๆ ให้เหมาะสมกับทรัพยากรหรือสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปในระหว่างปีงบประมาณ 
ซึ่งการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 
 1. เพื่อรวบรวมผลการปฏิบัติงานตามแผนท่ีก าหนดไว้โดยประเมินผลจากเง่ือนไขเวลาที่ควรปฏิบัติและสัมฤทธิ์ผล
ตามเป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพของโครงการ/กิจกรรมต่างๆ 
 2. เพื่อต้องการทราบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานตามโครงการต่างๆ ซึ่งจะน าไปสู่การปรับแผนปฏิบัติ
การในช่วงเวลาที่เหมาะสม 
 3. เพื่อต้องการทราบสัมฤทธิ์ผลโดยรวมของแผนปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ ที่จะน าไปใช้ประโยชน์ในการ
จัดท าแผนปฏิบัติการในระยะต่อไป 
 4. เพื่อต้องการทราบขอบเขตการใช้ประโยชน์จากแผนปฏิบัติการ ในด้านการบริหารและการพัฒนาประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานของคณะมนุษยศาสตร์ 
 

4.1 สาระส าคัญของการติดตามและประเมินผล 
 การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะมนุษยศาสตร์ แบ่งสาระส าคัญของการติดตามและประเมินผล
เป็น 5 ส่วน ดังนี ้
 1.  การติดตามเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณ 
 2.  การติดตามการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
 3.  การประเมินผลสัมฤทธ์ิของโครงการตามตัวช้ีวัดความส าเร็จที่ตั้งไว้ 
 4.  การประเมินประโยชน์ของแผนปฏิบัติการ 
 5.  กระบวนการจัดท าแผนงาน/แผนปฏิบัติการในปีถัดไป 

ข้อมูลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลดังกล่าว  จ าเป็นต้องมีการตรวจสอบและพิจารณาอย่างละเอียด
รอบคอบเพื่อให้เกิดประโยชน์  มีประสิทธิภาพ  และพึงพอใจของบุคลากรเพื่อสร้างสรรค์ความร่วมมือของบุคลากรทุกฝ่าย              
จนเกิดความเช่ือมั่นในระบบและสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้เต็มที่  

 
4.2 ระบบและกลไกในการติดตามและประเมินผล 

 ระบบและกลไกส าคัญที่ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนงาน/แผนปฏิบัติการไปใช้ในการก ากับ ปรับปรุง 
และพัฒนาการปฏิบัติงานของหน่วยงานย่อยภายในคณะฯ ตามภารกิจหลักทั้ง 5 ด้าน คือ ด้านการเรียนการสอน ด้านการ
วิจัย ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และด้านการบริหารจัดการ นั้น ประกอบด้วย
คณะกรรมการติดตามและประเมินแผนปฏิบัติการ ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ประจ างานนโยบายและแผนเป็นเลขานุการ โดยน าผลการ
ติดตามและการประเมินแผนงาน/แผนปฏิบัติการให้คณะกรรมการประจ าคณะฯ พิจารณาก าหนดมาตรการในการแก้ไข
ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ  
 



 

 

 ในส่วนของระดับปฏิบัติการมีการติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการของหน่วยงานย่อยภายในคณะฯ คือ ส านักงาน
เลขานุการคณะฯ ภาควิชาต่าง ๆ  ทุก ๆ  3 เดือน 
 ระบบและกลไกที่ส าคัญอีกประการหนึ่ งของการติดตามและประเมินแผนงาน /แผนปฏิบัติการ  คือ                
การเสนอแนะแนวทางในการจัดท าแผนงาน/แผนปฏิบัติการในปีถัดไป และให้ด าเนินการจัดท าแผนงาน/แผนปฏิบัติการ
ของปีถัดไปทุกหน่วยงานย่อยในคณะฯ โดยต้องครอบคลุมทุกภารกิจหลัก    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

แผนภูมิที่ 1 
  กลไกการติดตามและประเมินผลแผนงาน/แผนปฏิบัติการ 

 

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ 

คณะกรรมการตดิตามประเมินผลแผนปฏิบตัิการ คณะกรรมการประจ าคณะ 

สนง.เลขานุการคณะ สถานพัฒนาการเรียนรู้ภาษาเมียนมา 

ภาควิชาภาษาไทย 

ภาควิชาภาษาตะวันออก ภาควิชาภาษาศาสตร ์

ภาควิชาภาษาตะวันตก 

ภาควิชาคติชนวิทยาฯ ภาควิชาดนตร ี

ภาควิชาภาษาอังกฤษ ภาควิชาศิลปะการแสดง 



 

 

 4.3 การติดตามและประเมินผล  สรุปได้ดังนี ้
ที ่ การติดตาม/การประเมินผล ระยะเวลา ผู้ให้ข้อมูล วิธีการ กลไก 
1 ติดตามเป้าหมายการใช้จ่าย

งบประมาณ 
ทุกเดือน ฝ่ายการเงิน 

 
ติดตามการขออนุมัติ
เงินประจ างวดและ
การใช้จ่าย 

1) คณะกรรมการติดตาม 
  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 *รายงานผลติดตามการ
ด าเนินงาน 
ตามแผนปฏิบัติการ 
ประจ าป ี

ทุก 3 เดือน หน่วยแผนงาน
และ

งบประมาณ 

รายงานการติดตาม
การปฏิบัติงาน  
ตามรายไตรมาส 

4 ประเมินสัมฤทธ์ิผล 
ของโครงการ 

ภายใน 15 
วันหลัง
ด าเนิน

โครงการ 

ทุกหน่วยงาน รายงานผลการด าเนินงาน
ตามแบบฟอร์มที่คณะ
ก าหนด 

5 ประเมินผลประโยชน ์
ของแผนปฏิบัติการ 

ปลายป ี
งบประมาณ 

ทุกหน่วยงาน ใช้แบบสอบถาม 
และสมัภาษณ์
เจ้าหน้าท่ีระดับ
ปฏิบัติการและ 
ผู้บริหารทุกระดับ 

6 กระบวนการจดัท าแผนงาน
แผนปฏิบัติการในปีถัดไป 

ปลายป ี
งบประมาณ 

ทุกหน่วยงาน ประชุมระดมสมอง, 
ยกร่าง,จัดท าแผน,  
พิจารณา,สรปุและ
ประเมินผล 

 
4.4  การปรับแผนปฏิบัติการประจ าปี 

 โดยทั่วไปแผนปฏิบัติการสามารถปรับปรุงได้ตามความเปลี่ยนแปลงของทรัพยากร และ/หรือสภาพแวดล้อมต่าง ๆ     
ที่เปลี่ยนแปลงไป  การปรับแผนปฏิบัติการอาจท าได้  ดังนี ้ คือ 
 1)  การปรับแผนปฏิบัติการในระดับกิจกรรม ของโครงการต่าง ๆ อาจมีการปรับปรุง เพิ่มเติมหรือยกเลิกกิจกรรม
ต่าง ๆ แต่วัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ/กิจกรรม ไม่มีการเปลี่ยนแปลง 
 2) การปรับแผนปฏิบัติการในระดับโครงการ หมายถึง การยกเลิก หรือปรับปรุงโครงการที่มีผลท าให้วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย หรืองบประมาณการด าเนินงานเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม การปรับและ/หรือเปลี่ยนแปลงแผนปฏิบัติการทั้งสอง
กรณีนี้ สามารถด าเนินการได้โดยให้หน่วยงานต่าง ๆ ด าเนินการเสนอการเปลี่ยนแปลงเสนอคณะฯ เพื่อพิจารณา 

3) การขออนุมัติบรรจุโครงการใหม่ในแผนปฏิบัติการประจ าปีเพิ่มเติม  ให้หน่วยงานที่ประสงค์จะเพิ่มโครงการ
ใหม่ในแผนปฏิบัติการประจ าปีของหน่วยงานนั้น  ๆ สามารถด าเนินการได้โดยให้หน่วยงานด าเนินการจัดท าข้อมูล
รายละเอียดตามแบบฟอร์มการเสนอแผนปฏิบัติการประจ าปีที่มหาวิทยาลัยก าหนด และเสนอผ่านคณะฯ                            
(งานนโยบายและแผน) เพือ่คณะฯ จักได้ด าเนินการเสนอมหาวิทยาลัยต่อไป 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ  คณะมนุษยศาสตร์ งานนโยบายและแผน หน่วยแผนงานและงบประมาณ โทร. ๒๐๑๑ 
ที ่   ศธ ๐๕๒๗.๐๓.๐๑(๓)/ว.๒๕๒   วันที ่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑ 
เรื่อง ขอแจ้งแนวปฏิบัติการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

เรียน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ 
 

  ตามที่  คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการด าเนินโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ 
ของคณะฯ ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และเพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่คณะฯ               
ได้ตั้งไว้ นั้น 

  
เพ่ือให้การด าเนินงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

งานนโยบายและแผน จึงขอแจ้งแนวปฏิบัติการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ เพ่ือเผยแพร่ให้ทุกหน่วยงาน และบุคลากรภายในคณะมนุษยศาสตร์  ได้ถือปฏิบัติ และลด
ปัญหาในการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

 

 
 (ดร.ซอทอง    บรรจงสวัสดิ์) 

  รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน 
 

เรียน  คณบดีคณะมนุษยศาสตร ์
- เพื่อโปรดพิจารณา 
- ด้วย งานนโยบายและแผน ขอส่งแนวปฏิบัติการด าเนนิโครงการ

ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
- เห็นควรเวียนแจ้งประชาสัมพนัธ ์

 
 
     ๑๓ ก.ย.๖๑ 



แนวปฏบิัติการโอนเงิน การเปลี่ยนแปลงรายจ่ายของหน่วยงาน
ภายในคณะมนุษยศาสตร ์

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
(1 ตุลาคม 2561-30 กนัยายน 2562)  

 (งบประมาณแผ่นดิน และเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน ประเภทเงินรายได้) 

 
 คณะมนุษยศาสตร์ได้น าระบบงบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน โดยเกณฑ์พึงรับพึงจ่าย 
ลักษณะ 3 มิติ (ระบบใหม่) มาใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งจะต้องมีการด าเนินการบันทึกข้อมูลของ
งบประมาณ และการโอนเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายการ และวงเงินงบประมาณในระบบงบประมาณ 
พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุนฯ (ระบบงบประมาณ) ทั้งนี้การโอนย้ายหมวดรายจ่ายหรือปรับเพ่ิม/ลด 
วงเงินและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ จะท าได้เฉพาะกรณีที่จ าเป็นเร่งด่วนเท่านั้น โดยได้รับอนุมัติ
จากคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ และต้องผ่านการปฏิบัติตามขั้นตอนการโอนงบประมาณในระบบกองทุนฯ 
ลักษณะ 3 มิติ (ระบบบัญชี 3 มิติ) โดยมีแนวปฏิบัติส าหรับการโอนงบประมาณเป็น 4 กรณี ดังต่อไปนี้ 
 
 กรณีที่ 1 การโอนหมวดเงินต้องอยู่ภายใต้กองทุนเดียวกันเท่านั้น เช่น กองทุนเพ่ือการศึกษา ไป 
กองทุนเพ่ือการศึกษา หรือ กองทุนกิจการนิสิต ไป กองทุนกิจการนิสิต เป็นต้น  
  กรณีที่ 2 การโอนหมวดเงิน เพื่อการขออนุมัติบรรจุโครงการใหม่/ตั้งรายการใหม่ ต้องดู
วัตถุประสงค์และประโยชน์ของการจัดโครงการเป็นส าคัญหรือมีความจ าเป็นเร่งด่วน เช่น การขอบรรจุ
โครงการเพ่ิมเติมโดยใช้งบประมาณ (เป็นการตั้งรายการใหม่) จาก หมวดเงินอุดหนุน และต้องด าเนินการขอ
อนุมัติเปลี่ยนแปลงก่อนวันด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ อย่างน้อย 2 เดือน 
  กรณีที่ 3 กรณีเปลี่ยนแปลงรายการ/รายจ่ายของโครงการ ต้องด าเนินการขออนุมัติเปลี่ยนแปลง
ก่อนวันด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ อย่างน้อย 1 เดือน  
  กรณีที่ 4 ช่วงระยะเวลาการโอนเงิน/การเปลี่ยนแปลงรายจ่าย ให้ด าเนินการในช่วงไตรมาสที่ 2-
ไตรมาสที่ 3 (มกราคม-มิถุนายน 2562) ไม่ให้ด าเนินการในช่วงไตรมาสที่ 1 (1 ตุลาคม -31 ธันวาคม 2561) 
เนื่องจากเป็นช่วงเริ่มงบประมาณ และ ช่วงไตรมาสที่ 4 (1 กรกฎาคม- 30 กันยายน 2562) เนื่องจากเป็น
ช่วงปิดงบประมาณ  
   
 
 

 
 
 
 
 
 



แนวปฏิบัติการโอนเงิน การเปลี่ยนแปลงรายจ่ายของหน่วยงาน 
ภายในคณะมนุษยศาสตร ์

ล าดับ รายการปฏิบัติ ระยะเวลา ผู้ด าเนินการ 
1 จัดท าหนังสือขออนุมัติโอนหมวดเงิน จัดส่งมายังคณะ  

 
ก่อน วันด าเนินการอย่างน้อย 
2 เดือน 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ
ส่งเอกสารที ่

หน่วยสารบรรณ 
2 ลงรับเอกสารและจัดส่งมายังหน่วยแผนงานและงบประมาณ  

งานนโยบายและแผน 
ภายใน 1 วันท าการ  
 

หน่วยสารบรรณ 

3 ตรวจสอบรายการงบประมาณเพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบทางราชการ 
1. หากไม่มีการแก้ไขจะด าเนินการน าเสนอเรื่องผ่านรองคณบดฝี่าย
แผนและประกันคณุภาพ และเสนอคณบดีเพื่อพิจารณา   สั่งการ 
2. หากมีการแก้ไขเอกสาร จะตดิต่อผู้รับผิดชอบเพื่อรับต้นฉบับคืนแก้ไข 

ภายใน 3 วันท าการ  
(กรณีเอกสารไม่มีการแก้ไข) 

หน่วยแผนงานและ 
งบประมาณ 

4 จัดท าหนังสือขออนุมัติโอนหมวดเงิน ไปยังมหาวิทยาลยั ภายใน 1 วันท าการ หน่วยแผนงานและ 
งบประมาณ 

5 มหาวิทยาลยันเรศวร พิจารณา ภายใน 3 สัปดาห์ ถึง 1 เดือน กองแผนงาน 
มหาวิทยาลยันเรศวร 

6 รับต้นฉบับเอกสารทีไ่ด้รับอนมุัติแล้วจากทางมหาวิทยาลัยฯ คืนท่ีงาน
นโยบายและแผน 

ภายใน 1 วันท าการ (หลังไดร้ับ
เอกสารการโอนเงินผ่านระบบ  
3 มิติ จากกองแผนงาน 
มหาวิทยาลยันเรศวร) 

ผู้รับผิดชอบ 

7 จัดท าเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการ 
(การขออนุมัติด าเนินโครงการ/การยืมเงิน/จัดซื้อจดัจ้าง และการขอ
อนุมัติอื่น ๆ) 

ก่อน วันด าเนินการอย่างน้อย 
2 สัปดาห ์ 
 

8 ด าเนินการ ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
9 ส่งเอกสารเบิกจ่ายงบประมาณ พร้อมจัดท าเอกสารสรุปการใช้จ่าย

งบประมาณ 
ส่งเอกสารเบิกจ่ายหลังวัน
ด าเนินการ 
 

ผู้รับผิดชอบ 
ส่งเอกสารที ่

งานการเงินและพสัด ุ
หมายเหตุ ในการโอนหมวดเงินบางครั้งอาจมิได้เป็นโครงการ/กิจกรรม อาจเป็นค่าใช้จ่ายอื่นท่ีสนับสนุนการด าเนินงานภายในคณะ 

 
 



แผนภาพประกอบค าอธิบายเส้นทางเอกสารการเสนอขออนุมัติโอนหมวดเงิน 
 

 

                                                                            
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

หน่วยสารบรรณ 

(ประภัสสร) 
หน่วยแผนงานและงบประมาณ 

(กาญจนา) 
หน่วยแผนงานและงบประมาณ 

 (รจเรข) 

มหาวทิยาลยันเรศวร 
พจิารณา/ตดัโอน งปม. 

หน่วยแผนงานและงบประมาณ 

ขออนุมตัโิอนหมวดเงนิ กบัมหาวทิยาลยันเรศวร 
คณบด ี

พจิารณาส่ังการ 

ผู้รับผดิชอบ 

จดัท าเอกสารทีเ่กีย่วข้อง 
การ 

ผู้รับผดิชอบ 

หน่วยแผนงานและงบประมาณ 
ส่งเอกสารคืน 

  

   

 

 

 

 



แนวปฏิบัติในการด าเนนิโครงการ/กจิกรรมตามแผนปฏิบัติการประจ าป ี
  

ล าดับ รายการปฏิบัติ ระยะเวลา ผู้ด าเนินการ 
1 จัดท าหนังสือขออนุมัติด าเนินโครงการ จัดส่งมายังคณะ  

(พร้อมแนบรายละเอียดโครงการที่มีรายละเอียดตรงกับท่ีระบุไว้
ในแผนปฏิบัติการประจ าปี และก าหนดการด าเนินโครงการ/
กิจกรรม โดยโครงการต่าง ๆ จะตอ้งมีการก าหนด KPI ตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการที่ตั้งไว้) 

ก่อนวันด าเนินโครงการ
อย่างน้อย 2-3 สัปดาห์  
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ
ส่งเอกสารที ่

หน่วยสารบรรณ 

2 ลงรับเอกสารและจัดส่งมายังหน่วยแผนงานและงบประมาณ  
งานนโยบายและแผน 

ภายใน 1 วัน หน่วยสารบรรณ 

3 ตรวจสอบเอกสาร  กรณีเอกสารไม่มีการแกไ้ข
ภายใน 1 วัน  
กรณีเอกสารมีการแกไ้ข 
ภายใน 1 สัปดาห ์

หน่วยแผนงานและ 
งบประมาณ 

4 เสนอเรื่องไปยังงานการเงินและพสัดุ (ท่ีหน่วยการเงินและบญัชี) ภายใน 1-2 วัน  
 

หน่วยแผนงานและ 
งบประมาณ 

5 ตรวจสอบรายการงบประมาณเพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบการ
เบิกจ่ายทางราชการ 
1. หากไม่มีการแก้ไขจะด าเนินการน าเสนอเรื่องผ่านรองคณบดี
ฝ่ายบรหิาร และเสนอคณบดีเพื่อพิจารณาสั่งการ 
2. หากมีการแก้ไขเอกสาร จะตดิต่อผู้รับผิดชอบโครงการเพื่อรับ
ต้นฉบับคืนแก้ไข 

ภายใน 1-3 วัน 
(หากไม่มีการแก้ไข) 

หน่วยการเงิน 
และบัญช ี

6 รับต้นฉบับเอกสารทีไ่ด้รับอนมุัติแล้วจากทางคณะฯ คืนท่ี        
งานนโยบายและแผน 

ก่อนวันด าเนินโครงการ
อย่างน้อย 10 วัน 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 

7 จัดท าเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินโครงการ 
(การยืมเงิน/จัดซื้อจดัจ้าง/เชญิวิทยากร/ประชาสมัพันธ์/น านสิิต
ออกนอกสถานท่ี/ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ/ตดิต่อสถานท่ีจดั
โครงการ/เช่ารถ และเอกสารอื่น ๆ) 

ก่อนวันด าเนินโครงการ
อย่างน้อย 7 วัน  
 

8 ด าเนินโครงการ ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
9 ส่งเอกสารเบิกจ่ายงบประมาณ พร้อมจัดท าเอกสารสรุปการใช้

จ่ายงบประมาณ 
ส่งเอกสารเบิกจ่ายภายใน 7 
วันหลังด าเนินการ 
ถ้ามีการ จัดซ้ือจัดจ้าง ต้อง
ส่งเอกสารภายใน 7 วันหลัง
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ
ส่งเอกสารที ่

งานการเงินและพสัด ุ

10 จัดท าสรุปผลการด าเนินโครงการเสนอคณะ ภายใน 15 วันหลังด าเนิน
โครงการ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ
ส่งเอกสารที ่

หน่วยสารบรรณ 



แผนภาพประกอบค าอธิบายขั้นตอนการเสนอขออนุมัติโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
 
 
 

                                                                            
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

หน่วยสารบรรณ 

(ประภัสสร) 
หน่วยแผนงานและงบประมาณ 

(กาญจนา) 
หน่วยการเงนิและบญัชี 

(ศรินทพิย์) 

ด าเนินโครงการ 
ผู้รับผดิชอบโครงการรับเร่ืองคืนที ่
หน่วยแผนงานและงบประมาณ 

คณบด ี
พจิารณาส่ังการ 

ผู้รับผดิชอบโครงการจดัท า
สรุปผลการด าเนินโครงการ 

ผู้รับผดิชอบโครงการ 
จดัเกบ็เอกสาร 

ผู้รับผดิชอบโครงการ 

ผู้รับผดิชอบโครงการ 
เบิกจ่ายงบประมาณ 

  

 

 

   

 

 

 

หน่วยแผนงานและงบประมาณ 

เสนอผู้บริหารพจิารณาและส่งเอกสารคืน 

 

กรณี ใช้งบประมาณ 

กรณี ไม่ใช้งบประมาณ 



แนวปฏิบัติในการด าเนนิโครงการตามแผนปฏบิัติการประจ าปี 
 

1. โครงการที่บรรจุในแผนต้นปีวงเงินต่อโครงการไม่เกิน 800,000 บาท 
การด าเนินโครงการตามแผนปฏิบตัิการประจ าปีของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลยั ท่ีมีวงเงินงบประมาณไม่เกิน 

800,000 บาท หน่วยงานสามารถบริหารจดัการโดยไดร้ับการอนุมตัจิากผู้บรหิารสูงสุดภายในหน่วยงานนั้น 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 าบันทึกข้อความขออนุมัติกับกองแผนงาน มหาวิทยาลยันเรศวร
ด้วย 

 
2. โครงการที่บรรจุในแผนต้นปีวงเงินต่อโครงการเกิน 800,000 บาท 

การด าเนินโครงการตามแผนปฏิบตัิการ ท่ีมีวงเงินงบประมาณ 800,000 บาท ให้หน่วยงานด าเนินการ ดังนี้ 
2.1  การขออนุมัติด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ ซึ่งเป็นโครงการที่ด าเนินเสร็จสิ้นภายในครั้งเดียว

ให้ส่งเรื่องไปยังกองคลังเพื่อพิจารณาอนุมัติ ในกรณีโครงการเฉพาะกิจให้อนุมัติด าเนินโครงการแลว้แต่กรณ ีเช่น โครงการที่
เกี่ยวข้องกับการบริการวิชาการ การวิจัย ให้อนุมัติด าเนินโครงการโดยส่งเรื่องไปยังกองบริการวิชาการหรือกองบริหารการ
วิจัย เป็นต้น 

กรณีโครงการพิเศษที่ไม่มีระเบียบ/ประกาศ รองรับการเบิกจ่ายต่างๆ ให้ด าเนินการขออนุมัติโดยส่ง
เรื่องไปยังกองคลัง เพื่อเสนอมหาวิทยาลัยและน าเสนอพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย โดยให้งาน
ธุรการ กองคลัง ประสานงานส่งเรื่องไปยังงานประชุมและพิธีการ กองกลาง และหลังจากได้มติที่ประชุมแล้วงานประชุม
และพิธีการ กองกลางส่งส าเนามติที่ปะชุมให้กับกองคลัง และหน่วยงานเจ้าของเรื่อง 
  2.2 การขออนุมัติเพิ่มหรือลดงบประมาณ โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี ให้ด าเนินการขออนุมัติ
ดังกล่าว โดยส่งเรื่องไปยังกองแผนงาน และหลังจากที่ได้รับการอนุมัติเพิ่มหรือลดงบประมาณของโครงการฯ แล้ว                    
ให้ด าเนินโครงการกับกองคลังต่อไป 

2.3  การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการฯ ให้ด าเนินการขออนุมัติดังกล่าว โดยส่งเรื่องไปยัง 
กองแผนงาน มหาวิทยาลัยนเรศวร และหลังจากท่ีได้รับการอนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดฯ ให้ด าเนินการขออนุมัติด าเนิน
โครงการกับกองคลัง 
 

3.   การขอบรรจุโครงการเพ่ิมเติมในแผนปฏิบัติการประจ าปี 
   การขออนุมัติบรรจุโครงการเพิ่มเติมในแผนปฏิบัติการประจ าปี ซึ่งเป็นโครงการที่ไม่ได้อยู่ในแผนปฏิบัติการ

ประจ าปีตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ ให้หน่วยงานกรอกข้อมูลโครงการตามแบบฟอร์ม ให้ครบถ้วนถูกต้องโดยเฉพาะแหล่ง
งบประมาณ   (NU-PL-……-04/002) แล้วส่งเรื่องไปยังกองแผนงาน มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อเสนอขออนุมัติบรรจุ
โครงการ เมื่อได้รับการอนุมัติบรรจุโครงการแล้วจึงจะสามารถขออนุมัติด าเนินโครงการได้ 

   ในกรณีที่มีการโอนหมวดเงินให้ด าเนินการโอนหมวดเงินให้เรียบร้อย ก่อนท าเรื่องขออนุมัติบรรจุโครงการ 
เนื่องจากการด าเนินโครงการ หน่วยงานจะต้องทราบแหล่งงบประมาณในการเบิกจ่าย 
 

4.   การติดตามประเมินผลโครงการ 
หลังจากด าเนินโครงการเสร็จสิ้นแล้วให้ผู้รับผิดชอบโครงการรายงานผลการด าเนินโครงการภายใน 15 วัน 

 



5. การปรับแผนปฏิบัติการประจ าปี 
 การด าเนินโครงการ/กิจกรรมที่บรรจุในแผนปฏิบตัิการ ใหห้น่วยงานด าเนินงานตามขั้นตอนได้ตามปกติ แต่หากมี
ความประสงค์จะปรับเปลี่ยนโครงการ/กิจกรรม หรือเพิ่มเติมโครงการ/กิจกรรม ให้ด าเนินการตามระยะเวลาที่ก าหนด ดังน้ี 

กรณีปรับเปลี่ยนโครงการ : 
1. ปรับเปลี่ยนรายละเอียดโครงการในส่วนอื่นๆ ที่ไม่ใช่หลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค์/งบประมาณ 

ของโครงการ สามารถด าเนินการได้ต้ังแต่เดือนตุลาคม 2561 ถึงเดือนสิงหาคม 2562 
2. ปรับเปลี่ยนรายละเอียดโครงการในส่วนของงบประมาณ   

กรณีไม่เพิ่มงบประมาณท่ีมีอยู่เดิม ปรับเปลี่ยนเฉพาะรายการเบิกจา่ยงบประมาณท่ีตั้งไว้ สามารถด าเนินการ
ได้ต้ังแต่เดือนตุลาคม 2561 ถึงเดือนสิงหาคม 2562  

กรณีเพิ่มงบประมาณจากที่มีอยู่เดิม (โดยการโอนงบประมาณเพิ่ม)ปรับเพิ่มงบประมาณในรายการเบิกจ่าย
งบประมาณที่ตั้งไว้ สามารถด าเนินการได้ต้ังแต่เดือนมกราคม ถึงเดือนมิถุนายน 2562 

3. ปรับเปลี่ยนรายละเอียดโครงการในส่วนของหลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค์ของโครงการ ต้องขอ
อนุมัติยกเลิกโครงการ แล้วจัดท าเป็นโครงการใหม่ สามารถด าเนินการได้ในช่วงไตรมาสที่ 2-3 (เดือนมกราคม ถึงเดือน
สิงหาคม 2562) 
            กรณีขอบรรจุโครงการเพ่ิมเติมในแผนปฏิบัติการ :  

1. บรรจุโครงการเพิ่มเติมแบบไม่ใช้งบประมาณ สามารถด าเนินการบรรจุโครงการในแผนปฏิบัติการได้
ต้ังแต่เดือนตุลาคม 2561 ถึงเดือนสิงหาคม 2562 

2. บรรจุโครงการเพิ่มเตมิแบบใช้งบประมาณ (โดยการโอนงบประมาณเพิ่ม) สามารถด าเนินการบรรจุ
โครงการในแผนปฏิบัติการได้ในชว่งไตรมาสที่ 2-3 (เดือนมกราคม  ถึงเดือนมิถุนายน 2562) 

    กรณีการขอยกเลิกโครงการ : 
1. การด าเนินโครงการ/กิจกรรมที่บรรจุในแผนปฏิบตัิการ ให้หน่วยงานด าเนินงานตามขั้นตอนได้ตามปกติ 

แต่หากมีความประสงค์จะขอยกเลกิโครงการ/กิจกรรม ให้ด าเนินการได้ต้ังแต่เดือนมกราคม ถึงเดือนสงิหาคม 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัยนเรศวร 



การสรุปผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
 โครงการที่บรรจุอยู่ในแผนปฏิบัตกิารประจ าปีของคณะ เมื่อด าเนินโครงการแล้วมีวิธีการรายงานข้อมลูคณะฯ  
ด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี ้

ล าดับ รายการปฏิบัติ ระยะเวลา ผู้ด าเนินการ 
1 จัดท าหนังสือขอส่งสรุปผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม จัดส่ง

มายังคณะฯ  
(พร้อมแนบรายละเอียดโครงการตามแบบฟอร์มที่ก าหนด) 

ภายใน 15 วันหลังด าเนินโครงการ/
กิจกรรม 

ผู้รับผิดชอบโครงการ
ส่งเอกสารที ่

หน่วยสารบรรณ 
2 ลงรับเอกสารและจัดส่งมายังหน่วยแผนงานและงบประมาณ  

งานนโยบายและแผน 
ภายใน 1 วัน หน่วยสารบรรณ 

3 ตรวจสอบเอกสาร  กรณีเอกสารไม่มีการแกไ้ขภายใน 1 
วัน  
กรณีเอกสารมีการแกไ้ข 
ภายใน 1-3 วัน 

หน่วยแผนงานและ 
งบประมาณ 

4 เสนอเรื่องไปยังคณบด ี ภายใน 1 วัน  
(กรณีเอกสารไม่มีการแก้ไข) 

หน่วยแผนงานและ 
งบประมาณ 

5 พิจารณา ภายใน 1 วัน คณบด ี
6 จัดส่งสรุปผลการด าเนินโครงการ 

กรณีที่ 1 โครงการ/กิจกรรม ภายใต้ส านักงานเลขานุการคณะ
น าเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 
กรณีที่ 2 โครงการ/กิจกรรม ภายใต้ภาควิชา ส่งคืนภาควิชา 
เพื่อน าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจ าภาควิชา 

 
ภายใน 1 วัน 
 
ภายใน 1 วัน 

หน่วยแผนงานและ 
งบประมาณ 

7 การติดตามโครงการ/กิจกรรม ท่ีไม่สรุปผลโครงการตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 

ภายใน 15 วันหลังด าเนินโครงการ 
ติดตามโดยวาจาโดยเจา้หน้าท่ี 
หลังด าเนินโครงการ 15 วัน ติดตาม
เป็นลายลักษณ์อักษรงานแผนฯ จดัท า
บันทึกลงนามโดยรองคณบดีฝ่ายแผน
และประกันคณุภาพ 
การติดตามครั้งถัดไปภายใน 14 วัน 
ติดตามเป็นลายลักษณ์อักษร        
งานแผนฯ จัดท าบันทึกลงนามโดย
คณบดี (หากไมส่่งข้อมูลตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด งานแผนฯ จดัท า
บันทึกสถิติการไมร่ายงานข้อมูล
รายงานท่านคณบดี เพื่อเป็นข้อมลูใน
การพิจารณาการใหค้ะแนน
ประเมินผลการปฏิบัติงาน) 

หน่วยแผนงานและ 
งบประมาณ 

8 รวบรวมข้อมลู จัดท าสรุปผลการด าเนินโครงการ  ทุก 3 เดือน หน่วยแผนงานและ 
งบประมาณ 



แผนภาพประกอบค าอธิบายประกอบเส้นทางการท าเอกสารการสรุปผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
 
 
 

                                                                            
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

หน่วยสารบรรณ 

(ประภัสสร) 
หน่วยแผนงานและงบประมาณ 

(กาญจนา) 

น าเข้าทีป่ระชุมคณะกรรมการ 
ประจ าภาควชิา 

ผู้รับผดิชอบโครงการรับเร่ืองคืนที ่
หน่วยแผนงานและงบประมาณ 

ส่งเร่ืองคืน 

ผู้รับผดิชอบโครงการ 

น าเข้าทีป่ระชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะ 

ผู้รับผดิชอบโครงการ 

   



 
 

 

 กรณ ีคก.ภาควชิา 

คณบด ี
พจิารณาส่ังการ 

หน่วยแผนงานและงบประมาณ 

รวบรมข้อมูล 

หน่วยแผนงานและงบประมาณ 

สรุปผลรายงานทุก 3 เดือน 

 กรณี คก. สนง. 

 

ผู้รับผดิชอบโครงการ 

ติดตาม 



บทสรุปส าหรับผู้บริหารโครงการ (ไม่เกิน 2 หน้า) 

(สิ่งท่ีควรมีในบทสรุปผู้บรหิาร คือ วัตถุประสงค์ในการจัดโครงการ วธิกีารด าเนินงานบรรยายสั้น ๆ ข้อเสนอแนะของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ การด าเนินงานตามตัวช้ีวัด (KPIs) ของโครงการ ปัญหาและอุปสรรคที่พบ แนวทางในการแก้ไขปรับปรุง

ในการด าเนินงานในครั้งต่อไป (ในมุมมองของผู้รับผิดชอบโครงการ)) 

 

(ย่อหน้าแรก) ให้เขียนสรุปชื่อโครงการ….วัตถุประสงค์โครงการ…เป้าหมายโครงการ….หน่วยงานหรือ
ผู้รับผิดชอบ…. (ดูจากโครงการ) 

 

(ย่อหน้าที่สอง) ให้เขียนสรุปว่าได้ด าเนินการโครงการนี้ ที่ไหน / เมื่อไหร่ / มีข้ันตอนด าเนินการที่ส าคัญ
อย่างไร / ได้ผลทั้งด้านปริมาณเท่าไหร่ และหรือมีคุณภาพของผลงานอย่างไร ผลการด าเนินการโครงการ

สรุปได้ดังนี้ … 

 

(ย่อหน้าสุดท้าย) สรุปผลการประเมินตามวัตถุของการประเมินโครงการว่าบรรลุหรือไม่อย่างไร 
(ประสิทธิผลของโครงการ) รวมทั้งความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยสรุปเป็นภาพรวมและบอกเพียง

ค่าเฉลี่ยหรือร้อยละและเขียนปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการด าเนินงานโครงการต่อไป 

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สรุปผลการด าเนินงาน 

โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

คณะมนุษยศาสตร์  หน่วยงาน …………………………………………………… 

 
1.ชื่อโครงการ : ................................กิจกรรม (กรณมีีกิจกรรมย่อย)..................................รหัส...................... 
2.ความสอดคล้องกับพันธกิจ : ……………………………………………       หลัก       รอง      
3.ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์คณะ : ……………………………………………  
4.อัตลักษณน์ิสิต : …………………………………………… 
5.คุณลักษณะบณัฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ : …………………………………..       
6.ผู้รับผิดชอบ และผู้รายงานผล : 

1. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : …………………………………………………………………………………………………………………… 
2. ผู้รับผิดชอบ : ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
3.  ผู้รายงานผล : ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

7.หลักการและเหตุผล 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
8.วัตถุประสงค ์
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
9.บริการวิชาการ (โครงการที่ด าเนินงานตามพันธกิจที่ 3 ด้านบริการวิชาการ ใส่ในกรณีที่เป็นโครงการบริการวิชาการ) 
(หากมีการบูรณาการกับรายวิชาที่สอน และการวิจัย โปรดบรรยายความเชื่อมโยงระหว่างการจดัโครงการกับ 
การบูรณาการด้านที่เกี่ยวข้อง) 

   - เป้าหมายตัวช้ีวัด  
เป้าหมายตัวบ่งชี้ เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เชิงเวลา เชิงต้นทุน 

   ผลลัพธ์ แผน     

ผล     

   ผลผลิต แผน     

ผล     
 

10.แผนการน าไปใช้ประโยชน์ (ใส่ในกรณีทีเ่ป็นโครงการบริการวิชาการ) 
1. ..........................................................................................................................................................................................  
2. .......................................................................................................................................................................................... 

11.การบูรณาการพันธกิจกับการเรียนการสอน (เฉพาะโครงการระดับปริญญาตรี) 
(หากมีการบูรณาการการเรียนการสอนกับพันธกิจอื่น ๆ (การบริการวิชาการ การวิจัย การท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม) หรือ
รายวิชาที่เกี่ยวข้อง  โปรดบรรยายความเช่ือมโยงระหว่างการจัดโครงการกับการบรูณาการดา้นท่ีเกี่ยวข้อง หากไม่มีไมต่้อง
รายงานข้อมูล) 
   
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 



12.สรุปผลการประเมินการจัดโครงการ : 
(จากแบบสอบถาม หรือ บรรยายตามลักษณะการวัดผลโครงการ กรณี ไม่ประเมินโดยใช้แบบสอบถาม เช่น การสังเกต
พฤติกรรม)    

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
 
13.ปัญหาและอุปสรรคท่ีพบ (ข้อคิดเห็นของผู้รบัผิดชอบในการจดัโครงการ) :  
 

1. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
14.ข้อเสนอแนะและสิ่งที่จะพัฒนาในการจัดโครงการ/กิจกรรม คร้ังต่อไป (ข้อคิดเห็นของผู้รับผดิชอบโครงการ) :  

1. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
15. ผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 

แผน : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
ผล : ............................................................................................................................................................................. 

 
16.วัน/เวลา/สถานที่ จัดกิจกรรม : ……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
17.งบประมาณในการด าเนินการ (ตั้งไว้และใช้จ่ายจริง) 

  การขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดงบประมาณในการด าเนินการ   มี   ไม่มี (โปรดระบุ ........ ) 
    ประเภทเงิน ....(รายได/้แผ่นดนิ/เงินนอก...  จ านวนเงิน ............................ บาท 
 

รายการ ต้ังไว้ ใช้จริง 
1. ................................................................. 
2. ................................................................. 
3. ................................................................. 

          รวมงบประมาณทั้งสิ้น 
                          คงเหลือ 

................ บาท 

................ บาท 

................ บาท 
................ บาท 

................ บาท 

................ บาท 

................ บาท 
................ บาท 
................ บาท 

 
18.ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ KPIs : 

ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ KPIs 
ค่าเป้าหมาย

ที่ต้ังไว้ 
ผลการ

ด าเนินงาน 
การบรรลุเป้าหมาย 
(บรรลุ/ไม่บรรลุ) 

ด้านปริมาณ :    
1. ........    
ด้านคุณภาพ :    
1. ........    



ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ KPIs 
ค่าเป้าหมาย

ที่ต้ังไว้ 
ผลการ

ด าเนินงาน 
การบรรลุเป้าหมาย 
(บรรลุ/ไม่บรรลุ) 

ด้านเวลา :    
1. ........    
ด้านต้นทุน :    
1. ........    

 
19.ผลส าเร็จเป้าหมาย/กิจกรรมของโครงการ 
 กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม   

เป้าหมาย ต้ังไว ้(คน) เข้าจริง (คน) 

1. นิสิต   

 - ปริญญาตรี ช้ันปีท่ี 1   

 - ปริญญาตรี ช้ันปีท่ี 2     

 - ปริญญาตรี ช้ันปีท่ี 3     

 - ปริญญาตรี ช้ันปีท่ี 4    

 - ปริญญาโท   

- ปริญญาเอก   

2. อาจารย ์   

3. เจ้าหน้าที ่    

4. ศิษย์เก่า   

5. บุคคลภายนอก   

6. องค์กร/หน่วยงาน   

7. อื่น ๆ   

รวม   
 
 ลักษณะการจัดกิจกรรม 
    การขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการจัดกจิกรรมที่ด าเนินการ   มี   ไม่มี (โปรดระบุ ........ ) 

กิจกรรมการด าเนินการ ผลการจัดกิจกรรมการด าเนินการ 
1. ................................................................. 
2. ................................................................. 
3. ................................................................. 

1. ................................................................. 
2. ................................................................. 
3. ................................................................. 

 
20.ประโยชน์ที่ได้รับ (จากการจัดโครงการ) 

1. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 



21. การน าปัญหา อุปสรรค หรือข้อเสนอแนะในปีที่ผ่านมา มาปรับปรุงการด าเนินการ (กรณีเป็นโครงการต่อเนื่องหรือ
โครงการเดิม หากไม่เป็นโครงการต่อเนื่องหรือโครงการเดิมไม่ต้องให้ข้อมูล) 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ภาคผนวก 

 
 ภาพประกอบการด าเนินโครงการ  
 บันทึกขออนุมัติโครงการ 
 แบบสอบถาม (ถ้ามี) 
 บันทึกข้อความอื่น ๆ หรือเอกสารอื่นๆ ที่เกีย่วข้อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


