
 

 

 

 

 

 

แผนปฏิบัติการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
 
 
 
 
 
 

คณะมนุษยศาสตร์  
มหาวิทยาลัยนเรศวร 



ค ำน ำ 
 
 

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้จัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ  2564 (ตุลาคม 
2563 - กันยายน 2564) เพื่ อเป็นกรอบแนวทางในการท ากิจกรรมตามแผนพัฒนาการศึกษาของ                  
คณะมนุษยศาสตร์ และเป็นการก าหนดในเบื้องต้นว่า คณะฯ มีกิจกรรม/โครงการใดบ้างที่ควรน ามาปฏิบัติ 
ตลอดจนเป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนและวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 
 การจัดท าแผนปฏิบัติการฯ ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ด้วยความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ และ
บุคลากรที่เกี่ยวข้อง คณะมนุษยศาสตร์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2564
ฉบับนี้ จะเป็นกรอบแนวทางและเป็นคู่มือในการปฏิบัติงานส าหรับหน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้องจักได้น าไปใช้
ปฏิบัติตามภารกิจที่รับผิดชอบ เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย ตามแผนและนโยบายของคณะมนุษยศาสตร์ 
ต่อไป 
 
 
 
            รองศาสตราจารย ์ดร.ธัญญา สังขพันธานนท ์

                      คณบดีคณะมนษุยศาสตร์ 
                        กันยายน 2563 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สำรบัญ 
  

        หน้ำ 
บทท่ี 1 บทน ำ          

1.1  ช่ือหน่วยงาน         1 
1.2  ประวัติความเป็นมา        1    
1.3  ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ปณิธาน ค่านิยม/อัตลกัษณ์ของคณะมนุษยศาสตร ์ 3 
1.4  ยุทธศาสตร์การบริหารงานและพัฒนาคณะมนุษยศาสตร ์    5 
1.5  โครงสร้างองค์กร        6 
1.6  โครงสร้างการบริหารงาน       6 
1.7  สถานท่ีติดต่อพร้อมเบอร์โทรศัพท์และอีเมล ์      8   
1.8  วัตถุประสงค์ของแผนปฏิบตักิาร/หลักการจดัท าแผนปฏิบัติการ    8 

 
บทท่ี 2  โครงกำรตำมแผนด ำเนินงำน แผนกลยุทธ์ ตำมนโยบำยอธิกำรบดี ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
 2.1 การก าหนดดัชนี อักษรย่อของโครงการ/กิจกรรม     9 
 2.2 โครงการ/กิจกรรม คณะมนุษยศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   10 
  
บทท่ี 3  เป้ำหมำยกำรด ำเนินงำน โครงกำร/กิจกรรม ในแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี พ.ศ. 2564   
  3.1 เป้าหมายการด าเนินงาน โครงการ/กิจกรรม ในแผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2564            789 
  และ ความเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย แผนยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์          

ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562-2564 และโครงการ/กิจกรรม ในแผนปฏบิัติการประจ าปี พ.ศ. 2564 
 
บทท่ี 4  กำรติดตำมและประเมินผล แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564    
  4.1 การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการ      820 
  
ภำคผนวก 
 แนวปฏิบัติในการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าป ี              825
  
 

  

 



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 
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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 

 
วิสัยทัศน์ พันธกจิ เป้ำประสงค์ ปณิธำน ค่ำนิยม/อัตลักษณข์องคณะมนุษยศำสตร์  
 
วิสัยทัศน์  : ผู้น าทางวิชาการมนุษยศาสตร์ในประชาคมอาเซียน  
 คณะมนุษยศาสตร์เป็นองค์กรแห่งความสุข มีความเป็นเลิศทางวิชาการ และเป็นผู้น าทางวิชาการด้านมนุษยศาสตร์
ทั้งในระดับประเทศและในประชาคมอาเซียน ภายใต้การบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาล มีการเรียนการสอนอย่างบูรณาการ
ตามมาตรฐานการศึกษาในระดับสากล 
 

รักษำจุดแข็ง พัฒนำสิง่ใหม่ ใหส้อดคล้องกับบริบทโลก ใช้หลักบูรณำกำรบริหำรงำน
ในคณะฯ ลดปัญหำควำมขัดแย้ง สร้ำงควำมเข็มแข็งอย่ำงย่ังยืน 

 
 เพื่อเป็นการขับเคลื่อนการด าเนินงานให้ไปสู่ดังวิสัยทัศน์ดังกล่าว คณะฯ มีกลไกการขับเคลื่อนเช่นเดียวกับ
มหาวิทยาลัย คือ 3I หรือ Triple I ได้แก่ Innovation Integration International และมีการก าหนดตัวช้ีวัด ดังนี้ 
เป้ำประสงค์ (Goal) 

1) พัฒนาและสร้างสรรค์นวัตกรรม 
2) บูรณาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งทางภูมิปัญญา 
3) อุมดมศึกษาช้ันน าก้าวสู่สากล 

 
พันธกิจ : คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรมีหน้าที่และความรับผิดชอบตามกรอบหน้าที่ของสถาบันอุดมศึกษาที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนด้านการอุดมศึกษา โดยเฉพาะ
ความสอดคล้องกับนโยบายและแผนการบริหารของมหาวิทยาลัยนเรศวร ในขณะเดียวกันก็สร้างสรรค์และพัฒนาพันธกิจให้
สอดคล้องกับธรรมชาติและอัตลักษณ์ของคณะ เพื่อสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน สังคมและ
ประเทศชาติ ตามกรอบพันธกิจ หลัก 5 ด้าน คือ (1) ด้านการผลิตบัณฑิต (2) ด้านการวิจัย (3) ด้านกา รบริการวิชาการแก่
สังคม (4) ด้านส่งเสริมและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และ (5) ด้านบริหารจัดการ การขับเคลื่อนพันธกิจกดังกล่าว จักด าเนินไป
ตามหลักการของการจัดการอุดมศึกษา ตามที่ก าหนดตามพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 คือ หลักความรับผิดชอบ
ต่อสังคม หลักเสรีภาพทางวิชาการ หลักความเป็นอิสระ หลักความเสมอภาค และหลักธรรมาภิบาล 
 

1. ด้านการผลติบัณฑติ 
จัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตด้านมนุษยศาสตร์ในทุกระดับให้มีคุณภาพและมาตรฐานในระดับสากล พัฒนาหลักสูตร

ด้านภาษาและดนตรี นาฏศิลป์ให้มีความหลากหลายทั้งสาขาวิชาและรูปแบบใหม่ๆ เช่น หลักสูตรคู่ขนาน หลักสูตรข้ามศาสตร์ 
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ข้ามสายและ หลักสูตรประกาศนียบัตร ที่สอดคล้องกับบริบทการเปลี่ยนแปลงและตอบโจทย์ความต้ องการของประเทศ          
ด้วยการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ภาครัฐและเอกชน รวมถึง
ความร่วมมื อทางวิชาการกับการจัดการเรียนการสอนในลักษณ ะ World – Class Education (Learning from 
Intemational Models of Excellence and Innovation Learning by inspiration) เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ ของบัณฑิต
ให้มีความเช่ียวชาญเฉพาะทาง และสอดคล้องกับคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ควบคู่ไปกับการพัฒนานิสิตให้มี
คุณลักษณะและอัตลักษณ์ที่พึงประสงค์ มีแรงบัลดาลใจและจินตนาการในการสร้างสรรค์ผลงานตามศักยภาพของตน 

 

2. ด้านการวิจัย 
    มุ่งสร้างศักยภาพและขีดความสามารถในการวิจัยในระดับของอาจารย์และนิสิต สนับสนุนให้เข้าถึงแหล่งทุนในการวิจัยให้

มากขึ้น ขยายขอบข่ายงานวิจัยลงสู่ปัญหาในท้องถิ่น สร้างเครือข่ายงานวิจัยด้านมนุษยศาสตร์ กับสถาบันภายนอกและ
หน่วยงานการวิจัยที่เกี่ยวข้อง จัดสรรสิ่งอ านวยประโยชน์ท่ีเอื้อต่อการสร้างนักวิจัยหน้าใหม่ แปรผลงานวิจัยที่ก่อให้เกิดคุณค่า
และมูลค่าเพิ่ม ทั้งในด้านการพัฒนาการเรียนการสอนทางด้านภาษา ดนตรี นาฏศิลป์และศิลปะการแสดง น าผลการวิจัย
เผยแพร่สู่สาธารณะเพื่อสร้างภาพลักษณ์ทางวิชาการแก่คณะและการสร้างรายได้จากผลงานการวิจัย 
 

3. ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม  
    เพิ่มศักยภาพในการบริการวิชาการแก่สังคมให้มากขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม โดยระดมทุนทางด้านศิลปวัฒนธรรม ภาษาไทย

และภาษาต่างประเทศที่มีอยู่ เพื่อสร้างโอกาส ช่องทางในการน าวิชาการไปสู่สังคมทั้งในเขตภาคเหนือตอนล่างและประชาคม
ท้องถิ่น ท้ังภาครัฐ เอกชน เช่น การอบรม การสอนภาษาต่างประเทศ การแสดงศิลปวัฒนธรรม เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกเพศ วัย และเป็นท่ีพึ่งทางวิชาการแก่สังคมและสร้างรายได้ 
 

4. ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
    พัฒนาและยกระดับคณะมนุษยศาสตร์ให้เป็นผู้น าในการสร้างส านึกด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของชาติ องค์ความรู้

และภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมให้มีการศึกษาค้นคว้าเพื่อฟื้นฟู ภูมิปัญญาศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ก าลังสูญหาย น ามา
ประยุกต์ บูรณาการเพื่อพัฒนาให้ดีขึ้น จัดกิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนและเป็นรูปธรรม 

5. ด้านการบริหารจดัการ 
    พัฒนาปรับปรุงระบบริหารจัดการในคณะให้เป็นองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace) มีความคล่องตัว ทันสมัยและ

มีธรรมาภิบาล กระจายภาระงานและงบประมาณสู่ภาควิชาและหลักสตูรให้มากข้ึน สร้างกลไกและกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความรกั 
สามัคคี การท างานร่วมกันในหมู่คณะ มีบรรยากาศการอยู่ร่วมกันอย่างเป็นประชาธิปไตย เคารพในเสรีภาพทางวิชาการ ให้
ความส าคัญกับส านึกความรับผิดชอบต่อหน้าที่และส่วนรวม มากกว่าการควบคุมก ากับ ลดเงื่อนไขที่จะน าไปสู่ปัญหาความ
ขัดแย้งภายในองค์กร สร้างเสริมขวัญและก าลังใจของบุคลากร สร้างจิตส านึก “ความเป็นเรา” ให้เกิดขึ้นกับบุคลากรในคณะ
ปรับปรุงสิ่งแวดล้อม บรรยากาศในคณะให้เป็นชุมชนสีเขียว (green community) สร้างจิตส านึกเชิงนิเวศ (eco awareness) 
อย่างยั่งยืน 
 
เป้ำประสงค์ 

1. มีการผลิตบณัฑติด้านมนุษยศาสตร์ทั้งระดับปริญญาตรีและบณัฑติศกึษา 
2. มีบัณฑติที่มีคณุธรรม จริยธรรม มคีุณภาพได้มาตรฐานสากล มีทักษะที่จ าเป็นต่อการท างานในปัจจุบัน และ

อนาคต ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี 
3. มีงานวิจัยด้านมนุษยศาสตร์ที่มีคณุภาพเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 
4. มีการบริการวิชาการแก่หน่วยงานทั้งในและนอกมหาวิทยาลยั เป็นท่ีพึ่งพาทางวิชาการแก่สังคม 
5. มีหลักสูตรและกิจกรรมเพื่อส่งเสรมิและสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย 
6. มีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศ 
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ยุทธศำสตร์ในกำรบริหำรคณะ 
      เพื่อให้การบริหารงานของคณะสามารถด าเนินไปตามวิสัยทัศน์และพันธกิจที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุ
เป้าหมาย ได้มรการก าหนดยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนไว้ ดังนี ้

1. การผลิตบณัฑิตใหม้ีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล 
2. การพัฒนาและส่งเสริมการวิจัย 
3. การพัฒนาศักยภาพการให้บริการวิชาการเพื่อสร้างความเข็มแข็งของชุมชน 
4. การท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม เพื่ออนุรักษ์ สืบสานและบรูณาการกับวิถีของชุมชนท้องถิ่น 
5. การบริหารจัดการเชิงบูรณาการเพื่อความเข้มแข็งขององค์กร 

 
อัตลักษณ์ของคณะมนุษยศำสตร์ 

“พหุภาษา รู้คุณค่าวัฒนธรรมท้องถิ่น” 
 
เอกลักษณ์และควำมเป็นเลิศ 
     3I 
Internationalization คือ ความเป็นสากล 
Innovation คือ ความเป็นนวัตกรรม 
Intergration คือ ความเป็นบูรณาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน้าที่ 5 



 

 

โครงสร้ำงองค์กร 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

  
 

แผนภูมิที่ 1  โครงสร้ำงองค์กร คณะมนุษยศำสตร์ 
 
 
โครงสร้ำงกำรบริหำรงำน 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที่ 2  โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนคณะมนุษยศำสตร์ 

หน้าที่ 6 

คณะมนุษยศำสตร ์

ส ำนักงำนเลขำนุกำรคณะ ภำควิชำภำษำไทย 

ภำควิชำภำษำศำสตร์ คติชนวิทยำ  
ปรัชญำและศำสนำ 

ภำควิชำภำษำอังกฤษ ภำควิชำภำษำตะวันออก ภำควิชำดนตรี ภำควิชำภำษำตะวันตก 

ภำควิชำศิลปะกำรแสดง 

หน่วยงาน 

 
- งานธุรการ 
- งานการเงินและพสัด ุ
- งานนโยบายและแผน 
- งานบริการการศึกษา 
- งานกิจการนสิิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
- งานวิจัยและบรกิารวิชาการ 

คณบดีคณะมนุษยศำสตร ์

คณะกรรมกำรประจ ำคณะ 

รองคณบดฝี่ำยบรหิำร รองคณบดฝี่ำยวิชำกำร รองคณบดฝี่ำยวิจัยและวิเทศสัมพนัธ ์รองคณบดฝี่ำยแผนและประกนัคณุภำพ 

รองคณบดฝี่ำยกิจกำรนิสติและท ำนบุ ำรุงศิลปวัฒนธรรม  ผู้ช่วยคณบดฝี่ำยประชำสัมพันธ ์

 หัวหน้ำส ำนักงำนเลขำนกุำรคณะ 

 หัวหน้ำภำควิชำดนตร ี

 รองหัวหน้ำ 
ภำควิชำดนตร ี

 หัวหน้ำภำควิชำภำษำไทย  หัวหน้ำภำควิชำภำษำศำสตร์ คติชน
วิทยำ ปรัชญำ และศำสนำ 

 หัวหน้ำภำควิชำ 
ภำษำตะวันตก 

 หัวหน้ำภำควิชำ 
ศิลปะกำรแสดง 

 หัวหน้ำภำควิชำ 
ภำษำตะวันออก 

 รองหัวหน้ำ 
ภำควิชำภำษำตะวันออก 



 

 

โครงสร้ำงกำรจัดระบบงำนส ำนักงำนเลขำนกุำรคณะมนุษยศำสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             แผนภูมิที่ 3  โครงสร้ำงกำรจัดระบบงำนส ำนักงำนเลขำนุกำรคณะมนุษยศำสตร์ 
 
 1. ผู้ขอรับบริการส่งเรื่องที่หน่วยสารบรรณ งานธุรการ 

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

  - หน่วยวิจัย 
  - หน่วยบริกำรวิชำกำรสู่สังคม 
   

 

งำน 
กำรเงินและพัสด ุ

 

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

2.  สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564  

3. ตอบสนองและสอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับที่12 (2560-2564) ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2562-2564 

4.  ตอบสนองและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และการพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ในระยะ 10 ปี 
5.  สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับป ีพ.ศ.2562 - 2564   

 6.  สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ในการบริหารคณะมนุษยศาสตร์ 
 7.  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. 2564 
 

ประกอบด้วย 
 

1. ตารางสรุปข้อมูลโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาในการด าเนินการ และผู้รับผิดชอบ
โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (จ าแนกตามหน่วยงานย่อย) 

2. รายละเอียดโครงการตามแผนปฏบิัติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (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 = ภาควิชาศิลปะการแสดง 
       08 = ภาควิชาดนตร ี  
 หลักท่ี 4 (ตัวเลข)   หมายถึง  ล าดับที่ของโครงการ/กิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ต้น
น ้ำ

กลำง
น ้ำ

ปลำย
น ้ำ

หลัก รอง หลัก รอง หลัก รอง หลัก รอง ไม่ใช้
รำยได้

แผ่นดิน ภำยนอก รวม
ปริมำณ
(ระบุ)

คุณภำพ
(ระบุ)

องค์กร/
ระบบบริหำร
จัดกำร (ครั ง)

หลักสูตร นิสิต
บุคลำกร
วิชำกำร

บุคลำกร
สนับสนุน

สังคม ศิษย์เก่ำ 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)

โครงกำรพัฒนำ
บุคลำกรสำยวิชำกำร

1 Nu-มน-01-001   ทุนอุดหนุนพัฒนา
บุคลากรสายวิชาการ

P 1 5 1.2.1.1 1 5.1.2 1,500,000 1,500,000 1 1 3 ต.ค.63-ก.ย.64 ภายในประเทศ/
ต่างประเทศ

นางสาวพฤศภัทร  เจริญทรัพย์/
นางสาวโสภาพรรณ  เกียรติประกอบ 

2 Nu-มน-01-002   โครงการอบรมให้
ความรู้การท าต าแหน่ง
ทางวิชาการ

P 5 1.2.1.2 5 5.1.2 30,000 30,000 1 30 พ.ค.-มิ.ย.64 คณะมนุษยศาสตร์ นางสาวโสภาพรรณ เกียรติประกอบ

3 Nu-มน-01-003   โครงการถ่ายทอด
ความรู้อาจารย์ผู้
เกษียณอายุราชการ

P 5 5.2.2.1 5 5.1.2 25,000 25,000 1 60 40 ก.ย.-64 คณะมนุษยศาสตร์ นางสาวพฤศภัทร  เจริญทรัพย์

โครงกำรพัฒนำผู้บริหำร
4 Nu-มน-01-004   โครงการพัฒนา

ผู้บริหาร
P 5 5.2.2.2 5 5.1.2 100,000 100,000 1 20 6 ก.พ.-มี.ค.64 ภายนอก

มหาวิทยาลัย
นเรศวร

นางสาวพิชญานนท์ กรึมสูงเนิน

5 Nu-มน-01-005   โครงการส่งเสริม
ศักยภาพผู้บริหาร

P 5 5.1.1.1 5 5.1.1 330,000 330,000 1 3 50 พ.ย.-63 คณะมนุษยศาสตร์ นางสาวรจเรข  แก้วพฤกษ์

โครงกำรพัฒนำ
บุคลำกรสำยสนับสนุน

6 Nu-มน-01-006   โครงการพัฒนา
บุคลากรสายสนับสนุน

P 5 5.2.2.2 5 5.2.1 5.2.4 330,000 330,000 1 6 45 เม.ย.-พ.ย.64 ภายนอก
มหาวิทยาลัย

นเรศวร

นางสาวพฤศภัทร  เจริญทรัพย์

โครงกำรพัฒนำองค์กร
7 Nu-มน-01-007   โครงการประชุม

บุคลากรประจ าภาคเรียน
P 5 5.1.1.1 5 5.1.1 70,000 70,000 2 70 30 พ.ย.63/มิ.ย.

64
คณะมนุษยศาสตร์ นางสาววิมลมาศ พจมานทอง

8 Nu-มน-01-008   โครงการส านักงานสี
เขียว

P 5 5.3.1.1 5 15,000 15,000 2 1 40 10 ต.ค.-พ.ย.63 คณะมนุษยศาสตร์ นายมานพ  แตงตุ้ม/
นายมาโนช  แตงตุ้ม/
นางสาววิมลมาศ  พจมานทอง

โครงกำรบริหำร
จัดกำรหลักสูตร

9 Nu-มน-01-009   โครงการพัฒนาและ
ปรับปรุงหลักสูตร

P 1 1.1.4.1 1 1.2.2 50,000 50,000 1 10 2 8 มี.ค.-64 คณะมนุษยศาสตร์ นางสุภาภรณ์ แสงอบ

10 Nu-มน-01-010   โครงการบริหาร
จัดการหลักสูตรป.โท

P 1 1.1.1.1 1 1.1.1 700,000 700,000 1 50 100 ต.ค.63-ก.ย.64 คณะมนุษยศาสตร์ นางสาววรรณพัชร ไชยศักด์ินเรศ

โครงกำรพัฒนำ
ศักยภำพอำจำรย์ด้ำน
กำรจัดกำรเรียนกำร
สอน/กำรวัดผลและ
ประเมินผล

11 Nu-มน-01-011   โครงการพัฒนา
อาจารย์ชาวไทย

P 1 5 1.2.2.1 1 1.3.1 30,000.00 30,000 1 30 2 ธ.ค.63/ก.ค.64 คณะมนุษยศาสตร์ นางสุภาภรณ์  แสงอบ

12 Nu-มน-01-012   โครงการพัฒนา
อาจารย์ชาวต่างประเทศ

P 1 5 1.2.2.1 1 1.3.1 20,000 20,000 1 27 1 พ.ย.63/มิ.ย.
64

คณะมนุษยศาสตร์ นางอัจวรรณ  จันทร์ขาว

13 Nu-มน-01-013   โครงการพัฒนา
อาจารย์ท่ีปรึกษาทาง
วิชาการ

P 1 1.2.2.1 1 1.3.1 20,000 20,000 1 30 2 ต.ค.63/มิ.ย.
64

คณะมนุษยศาสตร์ นางสุภาภรณ์  แสงอบ

โครงกำรประชำสัมพันธ์

ช่ือโครงกำร

ล้ำดับ รหัสโครงกำร
ผู้รับผิด

ชอบโครงกำร
สถำนท่ี

ด้ำเนินกำร

แผนพัฒนำฯ 
ระดับ

หน่วยงำน
งบประมำณ ตัวชี วัด

กลุ่มเป้ำหมำย
(จ้ำนวน)

ระยะเวลำ
ด้ำเนินงำน

พันธกิจ 
(มหำวิทย

ำลัย)

ยุทธศำสตร์/กล
ยุทธ์/แนวทำงฯ/
ตัวชี วัดแผนฯ 12 
(มหำวิทยำลัย)

NU - PL - 64 - 02/008 - 2
ตำรำงสรุปโครงกำร/กิจกรรมประจ้ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

ท่ีสอดคล้องกับแผนพัฒนำกำรศึกษำมหำวิทยำลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563-2564
มหำวิทยำลัยนเรศวร

หน่วยงำน  คณะมนุษยศำสตร์

Value chain

ส้ำนักงำนเลขำนุกำรคณะ

พันธกิจ 
(หน่วยงำน)
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ปลำย
น ้ำ

หลัก รอง หลัก รอง หลัก รอง หลัก รอง ไม่ใช้
รำยได้

แผ่นดิน ภำยนอก รวม
ปริมำณ
(ระบุ)

คุณภำพ
(ระบุ)

องค์กร/
ระบบบริหำร
จัดกำร (ครั ง)

หลักสูตร นิสิต
บุคลำกร
วิชำกำร

บุคลำกร
สนับสนุน

สังคม ศิษย์เก่ำ อ่ืนๆ

ช่ือโครงกำร

ล้ำดับ รหัสโครงกำร
ผู้รับผิด

ชอบโครงกำร
สถำนท่ี

ด้ำเนินกำร

แผนพัฒนำฯ 
ระดับ

หน่วยงำน
งบประมำณ ตัวชี วัด

กลุ่มเป้ำหมำย
(จ้ำนวน)

ระยะเวลำ
ด้ำเนินงำน

พันธกิจ 
(มหำวิทย

ำลัย)

ยุทธศำสตร์/กล
ยุทธ์/แนวทำงฯ/
ตัวชี วัดแผนฯ 12 
(มหำวิทยำลัย)

Value chain
พันธกิจ 

(หน่วยงำน)

14 Nu-มน-01-014   โครงการ 
Humanities 
Roadshow

P 5 5.1.2.1 5 5.1.5 80,000 80,000 2 40 10 3020 ต.ค.63-มี.ค.
64

10 จังหวัด
ภาคเหนือตอนล่าง

นางสาวสุรีย์พร ชุมแสง

15 Nu-มน-01-015   โครงการประกวด
คลิปสร้างสรรค์เป็นวิดีโอ

P 5 5.1.2.1 5 5.1.5 20,000 20,000 1 1 50 10 10 10 20 ต.ค.63-มี.ค.
64

คณะมนุษยศาสตร์ นางสาวสุรีย์พร ชุมแสง

โครงกำรพัฒนำนิสิตด
ด้ำนวิชำกำรและ
ทักษะกำรเรียนรู้

16 Nu-มน-01-016   โครงการอบรมหลัก
จริยธรรมวิจัยในมนุษย์
ส าหรับนิสิตปริญญาตรี

P 2 2.2.1.1 2 2.1.1 35,000 35,000 1 350 5 5 มิ.ย.-64 คณะมนุษยศาสตร์ นางสาวคณิตา อินทร์ประสิทธ์ิ

17 Nu-มน-01-017   โครงการพัฒนานิสิต
ด้านทักษะการเรียนรู้
และทักษะในศตวรรษท่ี
 21

P 1 1.4.1.1 1 1.4.1 30,000 30,000 1 570 ต.ค.-63 คณะมนุษยศาสตร์ นางสาวศวัสมน ยาคล้าย

18 Nu-มน-01-018   โครงการอบรม
ภาษาอังกฤษ

P 1 1.1.1.1 1 1.2.1 10,000 10,000 1 100 3 มิ.ย.-64 คณะมนุษยศาสตร์ นางสาวศวัสมน  ยาคล้าย

19 Nu-มน-01-019   โครงการปัจฉิมนิเทศ P 1 1.4.1.1 1 1.2.2 40,000 40,000 1 400 30 10 ก.ย.-64 คณะมนุษยศาสตร์ นางสาวศวัสมน  ยาคล้าย
20 Nu-มน-01-020   โครงการพระราชทาน

ปริญญาบัตร
P 120,000 120,000 1 400 50 47 ธ.ค.-63 มหาวิทยาลัย

นเรศวร
นางสุภาภรณ์ แสงอบ

21 Nu-มน-01-021   โครงการประกวด
วิทยานิพนธ์ระดับ
ปริญญาตรี

P 1 1.4.1.1 1 1.2.2 10,000 10,000 1 50 20 5 5 ต.ค.-63 คณะมนุษยศาสตร์ นางสุภาภรณ์ แสงอบ

โครงกำรสหกิจศึกษำ
22 Nu-มน-01-022   โครงการอบรมเตรียม

ความพพร้อมการ
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

P 1 1.1.4.3 1 1.2.2 30,000 30,000 1 400 10 5 มิ.ย.-64 คณะมนุษยศาสตร์ นางสาวศวัสมน  ยาคล้าย

23 Nu-มน-01-023   โครงการสหกิจศึกษา
ดีเด่น

P 1 1.4.1.3 1 1.2.1 10,000 10,000 1 50 20 1 พ.ค.-64 คณะมนุษยศาสตร์ นางสุภาภรณ์ แสงอบ

โครงกำรประเมิน
คุณภำพกำรศึกษำ
ภำยใน

24 Nu-มน-01-024   โครงการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน

P 5 1.1.1.1 5 5.1.3 50,000 50,000 1 24 15 3 มิ.ย.-ก.ค.94 คณะมนุษยศาสตร์ นางสาววิไลพร  ชอบคุณ

25 Nu-มน-01-025   โครงการส่งเสริม
ความรู้ความเข้าใจด้าน
การประกันคุณภาพ

P 5 1.1.1.1 5 5.1.3 50,000 50,000 1 30 10 พ.ย.-ธ.ค.63/
เม.ย.-พ.ค.64

คณะมนุษยศาสตร์ นางสาววิไลพร  ชอบคุณ

โครงกำรทุนอุดหนุน
กำรวิจัย

26 Nu-มน-01-026   โครงการทุนอุดหนุน
การวิจัย

P 2 2.1.2.1 2 2.2.1 545,000 545,000 1 18 4 ต.ค.63-ก.ย.64 คณะมนุษยศาสตร์ นางสาวพรภุชรี โพธ์ิทอง

โครงกำรส่งเสริมและ
พัฒนำงำนวิจัย

27 Nu-มน-01-027   โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการ
น าเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติและนานาชาติ

P 2 2.1.2.1 2 2.2.1 200,000 200,000 1 10 ต.ค.63-ก.ย.64 ภายในประเทศ
และต่างประเทศ

นางสาวพรภุชรี โพธ์ิทอง

28 Nu-มน-01-028   โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการ
น าเสนอผลงานวิจัย
ส าหรับนิสิต

P 2 2.1.2.1 2 2.2.1 50,000 50,000 1 3 ต.ค.63-ก.ย.64 ภายในประเทศ
และต่างประเทศ

นางสาวพรภุชรี โพธ์ิทอง
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หลักสูตร นิสิต
บุคลำกร
วิชำกำร

บุคลำกร
สนับสนุน

สังคม ศิษย์เก่ำ อ่ืนๆ

ช่ือโครงกำร
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ยุทธ์/แนวทำงฯ/
ตัวชี วัดแผนฯ 12 
(มหำวิทยำลัย)

Value chain
พันธกิจ 

(หน่วยงำน)

29 Nu-มน-01-029   โครงการเครือข่าย
ความร่วมมือทาง
วิชาการ - วิจัย สาย
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

P 200,000 200,000 1 3 3 2 ก.ค.-64 คณะมนุษยศาสตร์ นางสาวพรภุชรี โพธ์ิทอง

30 Nu-มน-01-030   โครงการสนับสนุน
การตีพิมพ์ผลงาน
วิชาการระดับชาติและ
นานาชาติ

P 2 2.1.2.1 2 2.5.2 50,000 50,000 1 15 ต.ค.63-ก.ย.63 ภายในประเทศ
และต่างประเทศ

นางสาวพรภุชรี โพธ์ิทอง

31 Nu-มน-01-031   โครงการส่งเสริมและ
พัฒนางานวิจัย

P 2 2.1.2.1 2 2.1.2 30,000 30,000 1 30 ธ.ค.-63 คณะมนุษยศาสตร์ นางสาวพรภุชรี โพธ์ิทอง

32 Nu-มน-01-032   โครงการประกาศ
เกียรติคุณนักวิจัย

P 2 2.2.1.1 2 2.1.1 5,000 5,000 1 80 ธ.ค.-63 คณะมนุษยศาสตร์ นางสาวพรภุชรี โพธ์ิทอง

33 Nu-มน-01-033   โครงการประชุม
วิชาการนานาชาติการ
จัดการเรียนการสอน
ภาษาเกาหลีในประเทศ
ไทย

P 2 2.2.1.1 2 2.1.2 3.1.2 40,000 40,000 1 60 มี.ค.-64 คณะมนุษยศาสตร์ นางสาวมณีนุช ประกรรษวัต

โครงกำรบรำรวิชำกำร
34 Nu-มน-01-034   โครงการนเรศวรสัญจร P 3 3.1.1.1 3 3.1.2 10,000 10,000 1 50 ก.พ.-มี.ค.64 จ.พิษณุโลก หรือ

จังหวัดใกล้เคียง
นางสาวมณีนุช ประกรรษวัต

35 Nu-มน-01-035   โครงการบริการ
วิชาการแก่สังคมเชิง
ยุทธศาสตร์

P 3 3.1.1.1 3 3.2.2 160,000 160,000 1 60 20 30 10 30 ธ.ค.63-เม.ย.
64

มหาวิทยาลัย
นเรศวร

นางสาวมณีนุช ประกรรษวัต

36 Nu-มน-01-036   โครงการให้บริการ
ทางวิชาการด้านภาษา 
ดนตรี และ
ศิลปะการแสดง

P 3 3.1.1.1 3 3.1.1 40,000 40,000 1 90 ต.ค.63-ส.ค.64 คณะมนุษยศาสตร์ นางสาวมณีนุช ประกรรษวัต

โครงกำรวำรสำรและ
ต้ำรำ

37 Nu-มน-01-037   โครงการวารสาร
มนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร

P 3 3.1.1.1 3 3.2.1 105,000     105,000 1 5 15 ต.ค.63-ก.ย.64 คณะมนุษยศาสตร์ นางวรรณภา  แตงตุ้ม

38 Nu-มน-01-038   โครงการวารสารดอก
แก้วปริทัศน์ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร

P 3 2 3.1.1.1 2.2.1.1 3 2 3.2.1 2.5.3 65,000       65,000 1 20 ต.ค.63-ก.ย.64 คณะมนุษยศาสตร์ นางวรรณภา  แตงตุ้ม

39 Nu-มน-01-039   โครงการต าราคณะ
มนุษยศาสตร์

P 2 2.1.2.1 2 2.3.2 20,000       20,000 1 ผลงา
น 5

ต.ค.63-ก.ย.64 คณะมนุษยศาสตร์ นางวรรณภา  แตงตุ้ม

โครงกำรส่งเสริมด้ำน
วิชำกำรและทักษะชีวิต

40 Nu-มน-01-040   กิจกรรม ปฐมนิเทศ
นิสิตใหม่

P 1 1.4.1.3 1 1.4.1 55,000       55,000 1 400 50 พ.ค.-มิ.ย.64 มหาวิทยาลัย
นเรศวร

นายณัฏฐพัชร์ วรกุลวรรธนะ

41 Nu-มน-01-041   กิจกรรม พัฒนา
ศักยภาพผู้น านิสิต

P 1 1.4.1.3 1 1.4.1 70,000       70,000 1 45 5 เม.ย.-พ.ค.64 หน่วยงาน
ภายนอก

มหาวิทยาลัย
นเรศวร

นายณัฏฐพัชร์ วรกุลวรรธนะ/
นายธีรนัย รัตนภูมิ/
สโมสรนิสิต

42 Nu-มน-01-042   กิจกรรม วันเกียรติยศ
 มนุษยศาสตร์

P 1 1.4.1.3 1 1.4.1 45,000       45,000 1 100 10 10 มิ.ย.-ก.ย.64 คณะมนุษยศาสตร์ นายณัฏฐพัชร์ วรกุลวรรธนะ

43 Nu-มน-01-043   กิจกรรม จิตอาสา P 1 1.4.1.3 1 1.4.1 5,000         5,000 1 200 5 ต.ค.63-ก.ย.64 ภายในและ
ภายนอก

มหาวิทยาลัย
นเรศวร

นายธีรนัย รัตนภูมิ

โครงกำรส่งเสริมด้ำน
นันทนำกำร
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แผนพัฒนำฯ 
ระดับ

หน่วยงำน
งบประมำณ ตัวชี วัด
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ตัวชี วัดแผนฯ 12 
(มหำวิทยำลัย)

Value chain
พันธกิจ 

(หน่วยงำน)

44 Nu-มน-01-044   กิจกรรม เล้ียงอ าลา
ช่อแก้ว

P 1 1.4.1.3 1 1.4.1        20,000 20,000 1 280 20 ก.ย.-64 คณะมนุษยศาสตร์ นายธีรนัย รัตนภูมิ

45 Nu-มน-01-045   กิจกรรม แสดงความ
ยินดีกับบัณฑิตคณะ
มนุษยศาสตร์

P 1 1.4.1.3 1 1.4.1        20,000 20,000 1 100 20 ธ.ค.-63 คณะมนุษยศาสตร์ นายธีรนัย รัตนภูมิ

46 Nu-มน-01-046   กิจกรรม ค่ายคณะ
มนุษยศาสตร์ (กล้าดอก
แก้ว)

P 1 1.4.1.3 1 1.4.1        40,000 40,000 1 295 5 มิ.ย.-64 โถง คณะ
มนุษยศาสตร์

นายธีรนัย รัตนภูมิ

47 Nu-มน-01-047   กิจกรรม ประชุมเชียร์ P 1 1.4.1.3 1 1.4.1        45,000 45,000 1 300 6 มิ.ย.-ส.ค.64 อัฒจันทร์สนาม
กีฬากลาง

มหาวิทยาลัย
นเรศวร

นายธีรนัย รัตนภูมิ

48 Nu-มน-01-048   กิจกรรม ส่งเสริมอัต
ลักษณ์นิสิต สืบรุ่น
สุวรรณภิงคารสืบสาน
มนุษยศาสตร์

P 1 1.4.1.3 1 1.4.1        35,000 35,000 1 200 10 เม.ย.-64 โถง คณะ
มนุษยศาสตร์

นายธีรนัย รัตนภูมิ

49 Nu-มน-01-049   กิจกรรม ดอกแก้วเกม P 1 1.4.1.3 1 1.4.1        20,000 20,000 1 290 5 ก.พ.-64 อัฒจันทร์สนาม
กีฬากลาง

มหาวิทยาลัย
นเรศวร

นายธีรนัย รัตนภูมิ

50 Nu-มน-01-050   โครงการเข้าร่วม
โครงการลอยกระทง
มหาวิทยาลัยนเรศวร

P 1 4 1.4.1.3 4.2.2.1 1 4 1.4.1 4.2.1          5,000 5,000 1 50 พ.ย.-63 คณะมนุษยศาสตร์ นายธีรนัย รัตนภูมิ

51 Nu-มน-01-051   โครงการเข้าร่วม
โครงการไหว้ครู
มหาวิทยาลัยและไหว้
ครูคณะมนุษยศาสตร์ 
2563

P 1 4 1.4.1.3 4.2.2.1 1 4 1.4.1 4.2.1          3,000 3,000 1 50 พ.ย.-63 อาคารอเนก
ประสค์มหา

วิทยาลัยนเรศวร

นายธีรนัย รัตนภูมิ/
สโมสรนิสิต

52 Nu-มน-01-052   โครงการเข้าร่วม
โครงการไหว้ครู
มหาวิทยาลัยและไหว้
ครูคณะมนุษยศาสตร์ 
2564

P 1 4 1.4.1.3 4.2.2.1 1 4 1.4.1 4.2.1        20,000 20,000 1 300 มิ.ย.-64 อาคารอเนก
ประสค์มหา

วิทยาลัยนเรศวร

นายธีรนัย รัตนภูมิ/
สโมสรนิสิต

53 Nu-มน-01-053   โครงการถวายราช
สักการะพระบรมราชนุ
สาวรีย์สมเด็จพระ
นเรศวร ปีการศึกษา 
2563

1 1.4.1.3 1 4 1.4.1 4.1.1        25,000 25,000 300 20 มิ.ย.-ก.ค.64 ลานพระบรมรา
ชานุเสาวรีย์
สมเด็จพระ

นเรศวรมหาราช

นายธีรนัย รัตนภูมิ/
สโมสรนิสิต

54 Nu-มน-01-054   โครงการถวายราช
สักการะพระบรมราชนุ
สาวรีย์สมเด็จพระ
นเรศวร ปีการศึกษา 
2564

P 1 4 1.4.1.3 4.1.1.1 1 4 1.4.1 4.1.1        25,000 25,000 1 300 20 ส.ค.-ก.ย.64 ลานพระบรมรา
ชานุเสาวรีย์
สมเด็จพระ

นเรศวรมหาราช

นายธีรนัย รัตนภูมิ/
สโมสรนิสิต

โครงกำรท้ำนุบ้ำรุง
ศิลปะและวัฒนธรรม

55 Nu-มน-01-055   โครงการอนุรักษ์สืบ
สานประเพณีไทย

P 4 4.1.2.1 4 4.1.1        25,000 25,000 1 100 30 20 เม.ย.-64 คณะมนุษยศาสตร์ นายธีรนัย รัตนภูมิ

56 Nu-มน-01-056   โครงการChilling Day P 4 1 4.1.1.2 1.4.1.3 4 1 4.1.1 1.4.1        30,000 30,000 1 200 30 20 20 พ.ย.63-ก.ย.
64

คณะมนุษยศาสตร์ นายธีรนัย รัตนภูมิ
57 Nu-มน-01-057   โครงการฐานข้อมูล

ด้านท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน

P 4 4.1.1.1 4 4.1.3        10,000 10,000 1 85 10 5 พ.ย.63-ก.ย.
64

คณะมนุษยศาสตร์ นายณัฏฐพัชร์ วรกุลวรรธนะ

58 Nu-มน-01-058   โครงการความร่วมมือ
ด้านศิลปวัฒนธรรมกับ
หน่วยงานภายนอก

P 4 4.2.2.1 4 4.2.2        10,000 10,000 1 50 50 100 พ.ย.63-ก.ย.
64

คณะ
มนุษยศาสตร์
และหน่วยงาน

ภายนอก

นายธีรนัย รัตนภูมิ
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59 Nu-มน-01-059   โครงการรางวัลเชิดชู
เกียรติศิลปินท้องถ่ิน

P 4 4.2.1.3 4 4.1.1        20,000 20,000 1 80 10 10 พ.ย.63-ก.ย.
64

คณะมนุษยศาสตร์ นายณัฏฐพัชร์ วรกุลวรรธนะ

โครงกำรพัฒนำ
บุคลำกรสำยวิชำกำร

60 Nu-มน-02-060   โครงการสัมมนาและ
ศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร

P 5 5.2.2.1 5 5.1.1 20,000       20,000 1 18 2 เม.ย.-พ.ค.64 ภายในและนอก
มหาวิทยาลัย

นเรศวร

ดร.สุวรรณี  ทองรอด

โครงกำรพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำ

61 Nu-มน-02-061   โครงการประเมิน
คุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหลักสูตร

P 1 1.1.1.1 5 5.1.4 25,000       25,000 1 2 10 6 มิ.ย.-ส.ค.64 คณะมนุษยศาสตร์ ดร.สุวรรณี  ทองรอด

62 Nu-มน-02-062   โครงการ KM การ
ประกันคุณภาพ
การศึกษาและปัญหา
การเรียนการสอนระดับ
หลักสูตร

P 5 5.1.1.1 5 5.1.4 4,000         4,000 1 16 พ.ค.-ส.ค.64 คณะมนุษยศาสตร์ ดร.สุวรรณี  ทองรอด

โครงกำรส่งเสริมด้ำน
วิชำกำรและทักษะชีวิต

63 Nu-มน-02-063   โครงการเรียนรู้เร่ือง
ลาว

P 1 1.4.1.3 1 1.4.1 5,000         5,000 เทอม 2/2563 คณะมนุษยศาสตร์ ผศ.ดร.ลัลย์ สังขพันธานนท์

โครงกำรบริกำรวิชำกำร
64 Nu-มน-02-064   โครงการบริการ

วิชาการ "สืบสานภาษา
และวรรณคดี" (ปัน
ความรู้สู่น้อง)

P 3 3.1.1.2 3 3.1.2 25,000       25,000 2 1 100 3 1 100 ม.ค.-ก.พ.64 สถาบันการศึกษา
ในเขตภาคเหนือ

ดร.อรจิรา อัจฉริยไพบูลย์/
ดร.ธัช ม่ันต่อการ/ผศ.พิมพ์นภัส จินดา
วงค์

65 Nu-มน-02-065   โครงการวันภาษาไทย P 3 3.1.1.2 3 3.1.2 20,000       20,000 1 80 10 20 ธ.ค.63-มี.ค.64 คณะมนุษยศาสตร์ ผศ.ดร.ภาคภูมิ  สุขเจริญ /
ผศ.วรารัชต์      มหามนตรี/
อ.เพ็ญพิชญา   เพ็งศรี  มูฮาเน่น

66 Nu-มน-02-066   โครงการบริการ
วิชาการ "พัฒนา
ศักยภาพด้านภาษาไทย"

P 3 3.1.1.2 3 3.1.2 40,000       40,000 1 120 50 ม.ค.-มี.ค.64 คณะมนุษยศาสตร์ ผศ.ดร.ณรงค์กรรณ รอดทรัพย์  /
ดร.อรจิรา อัจฉริยะไพบูลย์

67 Nu-มน-02-067   โครงการบริการพิสูจน์
อักษร

P 3 3.1.1.2 3 3.1.2 5,000         5,000 1 100 พ.ย.63-ก.ย.
64

คณะมนุษยศาสตร์ ผศ.วรารัชต์ มหามนตรี/
อ.เพ็ญพิชญา เพ็งศรี มูฮาเน่น

โครงกำรพัฒนำนิสิต
ด้ำนวิชำกำรและ
ทักษะกำรเรียนรู้

68 Nu-มน-02-068   โครงการสัมมนาก่อน-
หลังฝึกงานสหกิจศึกษา

P 1 1.4.1.1 1 1.4.1 20,000       20,000 2 70 10 มี.ค.-เม.ย.64 คณะมนุษยศาสตร์ ผศ.ดร.ณรงค์กรรณ รอดทรัพย์/
ดร.สายหยุด บัวทุม

69 Nu-มน-02-069   โครงการน าเสนอ
วิทยานิพนธ์ของนิสิต
ปริญญาตรี

P 1 1.4.1.1 1 1.4.1 15,000       15,000 1 95 15 พ.ย.63-เม.ย.
64

มหาวิทยาลัย
นเรศวร

ผศ.ดร.ณรงค์กรรณ รอดทรัพย์/
ดร.สายหยุด บัวทุม

70 Nu-มน-02-070   โครงการเตรียมความ
พร้อมนิสิต

P 1 1.4.1.1 1 1.4.1 15,000       15,000 1 100 10 พ.ค.-ก.ค.64 คณะมนุษยศาสตร์ ดร.สุวรรณี ทองรอด/
อาจารย์ท่ีปรึกษาช้ันปีท่ี 1

71 Nu-มน-02-071   โครงการเข้าร่วม/
แข่งขันทางวิชาการ

P 1 1.1.1.3 1 1.3.7 10,000       10,000 2 18 2 มี.ค.-ก.ย.64 หน่วยงาน/
สถาบันอ่ืนท่ีจัด
กิจกรรมแข่งขัน

ทักษะทาง
ภาษาไทย

รศ.นท.ดร.วัฒนชัย หม่ันย่ิง/
ดร.ภาคภูมิ  สุขเจริญ

ภำควิชำภำษำไทย
  ส่วนกลำง

หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำภำษำไทย
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72 Nu-มน-02-072   โครงการศึกษาดูงาน 
ณ สถานประกอบการ

P 1 1.4.1.1 1 1.3.6 40,000       40,000 2 60 12 เม.ย.-ส.ค.64 ภายนอก
มหาวิทยาลัย

นเรศวร

ดร.สุวรรณี ทองรอด/
ผศ.ดร.ภาคภูมิ สุขเจริญ

โครงกำรส่งเสริมด้ำน
วิชำกำรและทักษะชีวิต

73 Nu-มน-02-073   โครงการวารสาร
อักษรภาษาสาร

P 1 1.4.1.1 1 1.4.1 5,000         5,000 1 160 12 100 10 พ.ค.-ก.ค.64 คณะมนุษยศาสตร์ ผศ.พิมพ์นภัส จินดาวงค์ /
 ผศ.วรารัชต์ มหามนตรี /
ดร.อรจิรา อัจฉริยไพบูลย์

โครงกำรพัฒนำนิสิต
ด้ำนวิชำกำรและ
ทักษะกำรเรียนรู้

74 Nu-มน-02-074   โครงการพัฒนาหัวข้อ
วิทยานิพนธ์ระดับ
บัณฑิตศึกษาและ
รายงานความก้าวหน้า

P 1 1.4.1.1 1 1.4.1 35,000       35,000 2 70 10 20 ก.ค.-64 คณะมนุษยศาสตร์ รศ.ดร.กาญจนา วิชญาปกรณ์/
รศ.ดร.ธัญญา สังขพันธานนท์

75 Nu-มน-02-075   โครงการบริหาร
จัดการหลักสูตรระดับ
ปริญญาโท-เอก

P 1 1.1.1.1 1 1.1.1 105,000     105,000 1 5 15 ต.ค.63-ก.ย.64 คณะมนุษยศาสตร์ ดร.สุวรรณี ทองรอด

76 Nu-มน-02-076   โครงการภูมิภาคศึกษา P 1 1.4.1.3 1 1.3.6 15,000       15,000 1 1 8 6 1 เม.ย.-พ.ค.64 ในประเทศหรือ
ต่างประเทศ

รศ.ดร.สุภาพร คงศิริรัตน์/
รศ.ดร.ธัญญา สังขพันธานนท์/
ผศ.ดร.ลาวัณย์ สังขพันธานนท์

โครงกำรส่งเสริมด้ำน
วิชำกำรและทักษะชีวิต

77 Nu-มน-03-077   โครงการกิจกรรมเพ่ือ
พัฒนารายวิชาภาษา
เวียดนาม

P 1 3 1.3.1.3 3.1.1.1 1 3 1.4.1 3.1.1          5,000 5,000 1 15 3 10 ม.ค.-64 คณะมนุษยศาสตร์ อาจารย์ธนัฏฐา จันทร์เต็ม

78 Nu-มน-03-078   โครงการกิจกรรมเพ่ือ
พัฒนารายวิชาภาษา
อินโดนีเซีย

P 1 3 1.3.1.3 3.1.1.1 1 3 1.4.1 3.1.1          5,000 5,000 1 7 1 ภาคเรียนท่ี 
2/2563

คณะมนุษยศาสตร์ Mr. Robertus Pujo Leksono

79 Nu-มน-03-079   โครงการกิจกรรมเพ่ือ
พัฒนารายวิชาภาษาฮินดี

P 1 3 1.3.1.3 3.1.1.1 1 3 1.4.1 3.1.1          5,000 5,000 1 23 2 5 ต.ค.-63 คณะมนุษยศาสตร์ อาจารย์สิรินทร์ญาดา พรตระกูลเสรี

80 Nu-มน-03-080   โครงการศึกษาเรียนรู้
ปรัชญาและศาสนาผ่าน
ภูมิปัญญา วัฒนธรรม
และวิถีปฏิบัติของคนไทย

P 1 1.4.1.1 1 1.3.6          5,000 5,000 2 14 1 ต.ค.-63 จังหวัดน่าน ดร.พรหมพิสิฐ   พันธ์จันทร์

โครงกำรบริกำรวิชำกำร

81 Nu-มน-03-081 โครงการบริการ
วิชาการภาควิชา
ภาษาศาสตร์ คติชน
วิทยา ปรัชญาและ
ศาสนา

P 3 3.1.1.2 3 3.1.2 5,000         5,000 2 6 1 10 ภาคเรียนท่ี 
2/2563

พ้ืนท่ีต่าง ๆ 
ภายนอก

มหาวิทยาลัย
นเรศวร

ผศ. ดร.ชมนาด อินทจามรรักษ์

โครงกำรพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำ

82 Nu-มน-03-082   โครงการประเมิน
คุณภาพการศึกษา
ภายในระดับหลักสูตร

P 1 1.1.1.1 5 5.1.4 6,400 6,400 1 2 10 6 มิ.ย.-ส.ค.64 คณะมนุษยศาสตร์ ผศ. ดร.ชมนาด อินทจามรรักษ์

โครงกำรบริหำร
จัดกำรหลักสูตร
ปริญญำโท-เอก

  ส่วนกลำง

  หลักสูตรศิลปศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำภำษำศำสตร์

   หลักสูตรศิลปศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำภำษำไทย

ภำควิชำภำษำศำสตร์ คติชนวิทยำ ปรัชญำและศำสนำ



ต้น
น ้ำ

กลำง
น ้ำ

ปลำย
น ้ำ

หลัก รอง หลัก รอง หลัก รอง หลัก รอง ไม่ใช้
รำยได้

แผ่นดิน ภำยนอก รวม
ปริมำณ
(ระบุ)

คุณภำพ
(ระบุ)

องค์กร/
ระบบบริหำร
จัดกำร (ครั ง)

หลักสูตร นิสิต
บุคลำกร
วิชำกำร

บุคลำกร
สนับสนุน

สังคม ศิษย์เก่ำ อ่ืนๆ

ช่ือโครงกำร

ล้ำดับ รหัสโครงกำร
ผู้รับผิด

ชอบโครงกำร
สถำนท่ี

ด้ำเนินกำร

แผนพัฒนำฯ 
ระดับ

หน่วยงำน
งบประมำณ ตัวชี วัด

กลุ่มเป้ำหมำย
(จ้ำนวน)

ระยะเวลำ
ด้ำเนินงำน

พันธกิจ 
(มหำวิทย

ำลัย)

ยุทธศำสตร์/กล
ยุทธ์/แนวทำงฯ/
ตัวชี วัดแผนฯ 12 
(มหำวิทยำลัย)

Value chain
พันธกิจ 

(หน่วยงำน)

83 Nu-มน-03-083   โครงการบริหาร
จัดการหลักสูตรปริญญา
โท-เอก

P 1 1.1.1.1 1 1.1.1 115,900 115,900 1 15 4 ต.ค.63-ก.ย.64 คณะมนุษยศาสตร์ ผศ. ดร.ชมนาด อินทจามรรักษ์

โครงกำรพัฒนำนิสิต
ด้ำนวิชำกำรและ
ทักษะกำรเรียนรู้

84 Nu-มน-03-084   โครงการน าเสนอ
ผลงานวิจัยและ
ความก้าวหน้า
วิทยานิพนธ์นิสิต

P 1 1.4.1.1 1 1.4.1 6,000         6,000 2 19 4 1 พ.ย.63-มี.ค.
64

คณะมนุษยศาสตร์ ศ.ดร.อัญชลี วงศ์วัฒนา

85 Nu-มน-03-085   โครงการพัฒนา
ศักยภาพนิสิตด้านการ
วิจัย

P 1 1.4.1.1 1 1.4.1 8,000         8,000 1 11 4 ก.พ.-64 คณะมนุษยศาสตร์ ผศ. ดร.ชมนาด อินทจามรรักษ์

86 Nu-มน-03-086   โครงการพัฒนา
ศักยภาพนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา

P 1 1.4.1.1 1 1.4.1 8,000         8,000 2 10 5 พ.ย.-63 คณะมนุษยศาสตร์ ดร.อรทัย  ชินอัครพงศ์

87 Nu-มน-03-087   โครงการออกค่ายเก็บ
ข้อมูลธ ารงภาษาและ
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน

P 1 1.4.1.1 1 1.3.6 20,000       20,000 2 7 1 มี.ค.-เม.ย.64 พ้ืนท่ีในจังหวัด
พิษณุโลกหรือ

จังหวัดใกล้เคียง

ผศ.แก้วตา สาลีโภชน์

โครงกำรพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำ

88 Nu-มน-03-088   โครงการประเมิน
คุณภาพการศึกษา
ภายในระดับหลักสูตร

P 1 1.1.1.1 5 5.1.4 6,500 6,500 1 5 3 มิ.ย.-ก.ค.64 คณะมนุษยศาสตร์ ดร.อรอุษา   สุวรรณประเทศ

โครงกำรบริหำร
จัดกำรหลักสูตร
ปริญญำโท-เอก89 Nu-มน-03-089   โครงการบริหาร
จัดการหลักสูตรปริญญา
โท-เอก

P 1 1.1.1.1 1 1.1.1 177,100     177,100 1 1 7 18 3 ต.ค.63-ก.ย.64 คณะมนุษยศาสตร์ ดร.อรอุษา   สุวรรณประเทศ

90 Nu-มน-03-090   โครงการพัฒนา
ศักยภาพทางวิชาการ

P 1 1.4.1.1 1 1.4.1 5,000         5,000 2 10 10 ก.ค.-ส.ค.64 คณะมนุษยศาสตร์ ดร.ณัฐพร ไข่มุกข์

โครงกำรส่งเสริมด้ำน
วิชำกำรและทักษะชีวิต

91 Nu-มน-04-091   โครงการกิจกรรมเพ่ือ
พัฒนารายวิชาภาษา
สเปน

P 1 3 1.3.1.3 3.1.1.1 1 3 1.4.1 3.1.1 5,000         5,000 2 5 15 มิ.ย.-64 โรงเรียน
มัธยมศึกษาใน

เขตพ้ืนท่ีใก้ลเคียง

อาจารย์ ดร.วรัญญา  มอโท

โครงกำรบริกำรวิชำกำร

92 Nu-มน-04-092   โครงการนวัตกรรม
ผลิตส่ือเพ่ือพัฒนา
แหล่งท่องเท่ียว

P 3 3.1.1.2 3 3.1.2 10,000       10,000 2 1 1 20 8 1 ม.ค.-ก.ย.64 แหล่งท่องเท่ียวใน
เขตภาคเหนือ

ตอนล่าง

อาจารย์คุณัญญา บัวพรหมมาตร์

93 Nu-มน-04-093   โครงการพัฒนา
ศักยภาพภาษาและ
วัฒนธรรมฝร่ังเศส

P 1 3 1.3.1.3 3.1.1.1 1 3 1.4.1 3.1.1 10,000       10,000 2 20 2 50 พ.ย.63-ก.ย.
64

ภายในประเทศ อาจารย์นิภารัตน์ อ่ิมศิลป์/
อาจารย์ศรีสุดา พุ่มชม

โครงกำรพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำ

94 Nu-มน-04-094   โครงการประเมิน
คุณภาพการศึกษา
ภายในระดับหลักสูตร

P 1 1.1.1.1 5 5.1.4 13,000 13,000 1 2 10 6 มิ.ย.-ส.ค.64 คณะมนุษยศาสตร์ อาจารย์นิภารัตน์ อ่ิมศิลป์

  หลักสูตรศิลปศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำคติชนวิทยำ

ภำควิชำภำษำตะวันตก
  ส่วนกลำง

  หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำภำษำฝร่ังเศส



ต้น
น ้ำ

กลำง
น ้ำ

ปลำย
น ้ำ

หลัก รอง หลัก รอง หลัก รอง หลัก รอง ไม่ใช้
รำยได้

แผ่นดิน ภำยนอก รวม
ปริมำณ
(ระบุ)

คุณภำพ
(ระบุ)

องค์กร/
ระบบบริหำร
จัดกำร (ครั ง)

หลักสูตร นิสิต
บุคลำกร
วิชำกำร

บุคลำกร
สนับสนุน

สังคม ศิษย์เก่ำ อ่ืนๆ

ช่ือโครงกำร

ล้ำดับ รหัสโครงกำร
ผู้รับผิด

ชอบโครงกำร
สถำนท่ี

ด้ำเนินกำร

แผนพัฒนำฯ 
ระดับ

หน่วยงำน
งบประมำณ ตัวชี วัด

กลุ่มเป้ำหมำย
(จ้ำนวน)

ระยะเวลำ
ด้ำเนินงำน

พันธกิจ 
(มหำวิทย

ำลัย)

ยุทธศำสตร์/กล
ยุทธ์/แนวทำงฯ/
ตัวชี วัดแผนฯ 12 
(มหำวิทยำลัย)

Value chain
พันธกิจ 

(หน่วยงำน)

โครงกำรพัฒนำนิสิต
ด้ำนวิชำกำรและ
ทักษะกำรเรียนรู้

95 Nu-มน-04-095   โครงการสัมมนาก่อน-
หลังสหกิจศึกษา

P 1 1.4.1.1 1 1.4.1          5,000 5,000 2 40 5 มี.ค.-เม.ย.64 คณะมนุษยศาสตร์ อาจารย์คุนัญญา บัวพรหมมาตร์

96 Nu-มน-04-096   โครงการน าเสนอ
วิทยานิพนธ์ระดับ
ปริญญาตรี

P 1 1.4.1.1 1 1.4.1          2,500 2,500 2 40 5 ต.ค.-63 คณะมนุษยศาสตร์ อาจารย์คุณัญญา บัวพรหมมาตร์

97 Nu-มน-04-097   โครงการอบรมเตรียม
ความพร้อม
ภาษาอังกฤษเพ่ือการ
ท างาน

P 1 1.4.1.1 1 1.4.1          7,500 7,500 1 40 2 ม.ค.-มี.ค.64 คณะมนุษยศาสตร์ อาจารย์ศรีสุดา พุ่มชม

98 Nu-มน-04-098   โครงการเตรียมความ
พร้อมนิสิต

P 1 1.4.1.1 1 1.4.1          2,000 2,000 1 40 2 พ.ค.-ส.ค.64 คณะมนุษยศาสตร์ อาจารย์นิภารัตน์ อ่ิมศิลป์

99 Nu-มน-04-099   โครงการสอนซ่อม
ก่อนตก

P 1 1.4.1.1 1 1.4.1          2,000 2,000 1 15 2 ต.ค.63-ก.ย.64 คณะมนุษยศาสตร์ อาจารย์ศโรชิน อาจหาญ

100 Nu-มน-04-100   โครงการสนับสนุน
นิสิตเข้าร่วมกิจกรรม
วิชาการ

P 1 1.1.1.3 1 1.3.7        30,000 30,000 1 15 5 2 พ.ย.-ธ.ค.63 กรุงเทพมหานคร อาจารย์นิภารัตน์ อ่ิมศิลป์ และอาจารย์
ศรีสุดา พุ่มชม

101 Nu-มน-04-101   โครงการพัฒนา
ศักยภาพทางวิชาการ

P 1 1.4.1.1 1 1.4.1        14,000 14,000 1 15 2 ม.ค.-เม.ย.64 คณะมนุษยศาสตร์ ผศ.ดร.ซอทอง บรรจงสวัสด์ิ

โครงกำรส่งเสริมด้ำน
วิชำกำรและทักษะชีวิต

102 Nu-มน-04-102   โครงการพัฒนาทักษะ
การส่ือสารผ่านการ
แสดงละคร

P 1 1.4.1.1 1 1.4.1          2,000 2,000 2 15 2 ต.ค.63-ก.พ.
64

คณะมนุษยศาสตร์ อาจารย์ Mélissa Gondek และ
อาจารย์ศรีสุดา พุ่มชม

103 Nu-มน-04-103   โครงการศึกษาดูงาน 
ณ สถานประกอบการ

P 1 1.4.1.1 1 1.3.6        40,000 40,000 1 15 2 เม.ย.-ส.ค.64 ภายนอก
มหาวิทยาลัย

นเรศวร

อาจารย์นิภารัตน์ อ่ิมศิลป์

โครงกำรพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำ

104 Nu-มน-05-104   โครงการประเมิน
คุณภาพการศึกษา
ภายในระดับหลักสูตร 
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ

P 1 1.1.1.1 5 5.1.4 12,000       12,000 1 1 10 6 มิ.ย.-ส.ค.64 คณะมนุษยศาสตร์ ผศ.ดร.สุดสรวง ยุทธนา

105 Nu-มน-05-105   โครงการประเมิน
คุณภาพการศึกษา
ภายในระดับหลักสูตร 
ศศ.ม.ภาษาอังกฤษ

P 1 1.1.1.1 5 5.1.4 12,000       12,000 1 1 10 6 มิ.ย.-ส.ค.64 คณะมนุษยศาสตร์ ผศ.ดร.สุดสรวง ยุทธนา

106 Nu-มน-05-106   โครงการให้ความรู้
เก่ียวกับ AUN-QA แก่
อาจารย์ประจ าหลักสูตร

P 5 5.1.1.1. 5 5.1.4 10,000       10,000 1 10 เม.ย.-พ.ค. 64 คณะมนุษยศาสตร์ ผศ.ดร.สุดสรวง ยุทธนา

โครงกำรบริกำรวิชำกำร 0

107 Nu-มน-05-107   โครงการบริการ
วิชาการอบรมครู
ประถม/มัธยมในเขต
ภาคเหนือตอนล่าง

P 3 3.1.1.2 3 3.1.2        15,000 15,000 1 20 เม.ย.-พ.ค.64 คณะมนุษยศาสตร์ ผศ. ดร. จันทิมา ซิมป์สัน

108 Nu-มน-05-108   โครงการ English 
Camp

P 3 3.1.1.2 3 3.1.2        20,000 20,000 1 30 5 50 ก.พ.-64 โรงเรียน
ประถมศึกษาใน 

จ.พิษณุโลก

ผศ.ดร.ทศพล สุรนัคครินทร์

ภำควิชำภำษำอังกฤษ
  ส่วนกลำง

  หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำภำษำอังกฤษ



ต้น
น ้ำ

กลำง
น ้ำ

ปลำย
น ้ำ

หลัก รอง หลัก รอง หลัก รอง หลัก รอง ไม่ใช้
รำยได้

แผ่นดิน ภำยนอก รวม
ปริมำณ
(ระบุ)

คุณภำพ
(ระบุ)

องค์กร/
ระบบบริหำร
จัดกำร (ครั ง)

หลักสูตร นิสิต
บุคลำกร
วิชำกำร

บุคลำกร
สนับสนุน

สังคม ศิษย์เก่ำ อ่ืนๆ

ช่ือโครงกำร

ล้ำดับ รหัสโครงกำร
ผู้รับผิด

ชอบโครงกำร
สถำนท่ี

ด้ำเนินกำร

แผนพัฒนำฯ 
ระดับ

หน่วยงำน
งบประมำณ ตัวชี วัด

กลุ่มเป้ำหมำย
(จ้ำนวน)

ระยะเวลำ
ด้ำเนินงำน

พันธกิจ 
(มหำวิทย

ำลัย)

ยุทธศำสตร์/กล
ยุทธ์/แนวทำงฯ/
ตัวชี วัดแผนฯ 12 
(มหำวิทยำลัย)

Value chain
พันธกิจ 

(หน่วยงำน)

โครงกำรพัฒนำ
กระบวนกำรจัดกำร
เรียนกำรสอน

109 Nu-มน-05-109   โครงการอบรมการวัด
และประเมินผลตาม
แนวทาง 
Outcome-based 
learning

P 1 5 1.2.2.1 1 1.3.1 15,000       15,000 2 35 เม.ย. - พ.ค. 
64

คณะมนุษยศาสตร์ ผศ.ดร. สุดสรวง  ยุทธนา

โครงกำรพัฒนำนิสิต
ด้ำนวิชำกำรและ
ทักษะกำรเรียนรู้

110 Nu-มน-05-110   โครงการเตรียมความ
พร้อมทางวิชาชีพ (การ
แปล)

P 1 1.4.1.1 5.2.2.1 1 1.4.1          5,000 5,000 80 3 ม.ค.-ก.พ. 64 คณะมนุษยศาสตร์ ดร.วศินรัฐ นวลศิริ

111 Nu-มน-05-111   โครงการศึกษาดูงาน 
ณ สถานประกอบการ

P 1 1.4.1.1 1 1.3.6        90,000 90,000 1 70 2 ม.ค.-64 จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

 และ 
กรุงเทพมหานคร

ผศ. ดร. จันทิมา ซิมป์สัน

112 Nu-มน-05-112   โครงการเข้าร่วม/
แข่งขันทางวิชาการ

P 1 1.1.1.3 1 1.3.7        15,000 15,000 2 10 2 ก.พ.-ส.ค.64 ภายในประเทศ ผศ.ดร.สุดสรวง ยุทธนา

113 Nu-มน-05-113   โครงการสัมมนานิสิต
หลังฝึกงาน

P 1 1.4.1.1 1 1.4.1              -   0 90 35 1 มี.ค.-64 คณะมนุษยศาสตร์ ผศ.ดร.ทศพล สุรนัคครินทร์

114 Nu-มน-05-114 โครงการ English 
Monologue Contest 
III

P 1 1.4.1.1 1 1.4.1          4,500 4,500 1 1 1 30 5 1 ก.พ.-64 คณะมนุษยศาสตร์ ผศ.ดร.เสาวภาคย์ กัลยาณมิตร

115 Nu-มน-05-115 โครงการ English 
Chit-Chatting

P 1 1.4.1.1 1 1.4.1            500 500 1 1 1 15 1 ธ.ค.-63 คณะมนุษยศาสตร์ ผศ.ดร.เสาวภาคย์ กัลยาณมิตร

โครงกำรส่งเสริมด้ำน
วิชำกำรและทักษะชีวิต

116 Nu-มน-05-116   โครงการ No Friend 
Left Behind

P 1 1.4.1.1 1 1.4.1        10,000 10,000 1 30 4 1 ก.พ.-มี.ค.64 คณะมนุษยศาสตร์ ผศ.ดร. สุดสรวง  ยุทธนา

117 Nu-มน-05-117   โครงการ Help Me 
Help You ดูแล
สุขภาพจิต

P 1 1.4.1.1 1 1.4.1          5,400 5,400 2 80 3 พ.ย.63-ก.พ.
64

คณะมนุษยศาสตร์ ดร.วศินรัฐ นวลศิริ

โครงกำรพัฒนำนิสิต
ด้ำนวิชำกำรและ
ทักษะกำรเรียนรู้

118 Nu-มน-06-118   โครงการเตรียมความ
พร้อมการเขียน
วิทยานิพนธ์ระดับ
ปริญญาตรี

P 1 1.4.1.1 1 1.4.1 50,000 50,000 1 150 4 2 พ.ย.-ธ.ค.63 คณะมนุษยศาสตร์ อ.ศิวัสว์   สุรกิจบวร /
 ผศ.ดร.อัจฉรา อ้ึงตระกูล/
ดร.อมรรัตน์ เนตรธัญญกรวงศ์/อ.สุนัน
ทา เทศสุข                                  
                  โครงกำรส่งเสริมและ

พัฒนำงำนวิจัย

119 Nu-มน-06-119   โครงการส่งเสริมและ
พัฒนานวัตกรรมด้าน
ภาษาจีน

P 1 1.4.1.1 1 1.4.1          8,000 8,000 1 60 8 1 ต.ค.63-ก.ย.64 คณะมนุษยศาสตร์ ดร.อมรรัตน์ เนตรธัญญกรวงศ์

120 Nu-มน-06-120   โครงการส่งเสริม
พัฒนาการวิจัยภาษา
และวัฒนธรรมจีน

P 1 1.4.1.1 1 1.4.1        25,000 25,000 2 100 ต.ค.63-ก.ย.64 คณะมนุษยศาสตร์ ดร.จิรานุวัฒน์ สวัสด์ิพิชญสกุล

โครงกำรบริกำรวิชำกำร 0

ภำควิชำภำษำตะวันออก
  ส่วนกลำง
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กลำง
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ปลำย
น ้ำ

หลัก รอง หลัก รอง หลัก รอง หลัก รอง ไม่ใช้
รำยได้

แผ่นดิน ภำยนอก รวม
ปริมำณ
(ระบุ)

คุณภำพ
(ระบุ)

องค์กร/
ระบบบริหำร
จัดกำร (ครั ง)

หลักสูตร นิสิต
บุคลำกร
วิชำกำร

บุคลำกร
สนับสนุน

สังคม ศิษย์เก่ำ อ่ืนๆ

ช่ือโครงกำร

ล้ำดับ รหัสโครงกำร
ผู้รับผิด

ชอบโครงกำร
สถำนท่ี

ด้ำเนินกำร

แผนพัฒนำฯ 
ระดับ

หน่วยงำน
งบประมำณ ตัวชี วัด

กลุ่มเป้ำหมำย
(จ้ำนวน)

ระยะเวลำ
ด้ำเนินงำน

พันธกิจ 
(มหำวิทย

ำลัย)

ยุทธศำสตร์/กล
ยุทธ์/แนวทำงฯ/
ตัวชี วัดแผนฯ 12 
(มหำวิทยำลัย)

Value chain
พันธกิจ 

(หน่วยงำน)

121 Nu-มน-06-121   โครงการ อบรมเพ่ือ
พัฒนาศักยภาพ
ครูผู้สอนภาษาญ่ีปุ่น

P 3 3.1.1.2 3 3.1.2        35,000 35,000 1 5 10 5 ก.พ.-64 HU 2306 คณะ
มนุษยศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภา มะสึนาริ/
Ms.Kaori Motimoto

122 Nu-มน-06-122   โครงการ ภาษาญ่ีปุ่น
สู่ท้องถ่ิน

P 3 3.1.1.2 3 3.1.2        30,000 30,000 1 4 16 ต.ค.-63 จังหวัดแพร่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภา มะสึนาริ/
Mr.Masashi Okumura

123 Nu-มน-06-123   โครงการ ศัพท์
ส านวนพม่าจากค าสอน
ทางพุทธศาสนาส าหรับ
พจนานุกรมออนไลน์

P 3 3.1.1.2 3 3.1.2              -   0 1 100 ต.ค.63-ก.ย.64 มหาวิทยาลัย
นเรศวร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรนุช   นิยมธรรม

124 Nu-มน-06-124   โครงการ ค่ายภาษา
และวัฒนธรมจีนสัญจร

P 3 3.1.1.2 3 3.1.2        20,900 20,900 18 2 2 40 มี.ค.-64 โรงเรียนร่มเกล้า 
อ.เขาค้อ 

จ.เพชรบูรณ์

ผศ.ดร.ภูริวรรณ วรานุสาสน์

โครงกำรท้ำนุบ้ำรุง
ศิลปะและวัฒนธรรม

125 Nu-มน-06-125   โครงการค่ายล่าม
ภาษาญ่ีปุ่นเพ่ือการ
ท่องเท่ียวเชิง
ประวัติศาสตร์

P 4 4.1.1.2 4 4.1.4        15,000 15,000 1 30 2 ส.ค.-64 อุทยานประวิติ
ศาสตร์สุโขทัย

Miss Mihoko Yamamoto/
ผศ.ดร.อัจฉรา อ้ึงตระกูล

126 Nu-มน-06-126   โครงการแปลเพ่ือการ
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม

P 4 4.1.1.2 4 4.1.4        10,000 10,000 1 40 2 ธ.ค.63-ก.พ.64 คณะมนุษยศาสตร์ นางสาวอัจฉรา อ้ึงตระกูล

127 Nu-มน-06-127   โครงการเตรียมความ
พร้อมส าหรับนิสิต
แลกเปล่ียน

P 4 4.1.1.2 4 4.1.4        10,000 10,000 2 4 2 พ.ค.-64 คณะมนุษยศาสตร์ ดร.ศิรินุช คูเจริญไพบูลย์/
Miss Yamamoto Mihoko

128 Nu-มน-06-128   โครงการเรียนรู้สังคม
และวัฒนธรรมเกาหลี

P 4 4.1.1.2 4 4.1.1        10,000 10,000 3 43 3 1 ม.ค.64/ก.ค.
64

สถานทูต
สาธารณรัฐ

เกาหลีประจ า

อาจารย์พุธิตา  สิงหเดช

129 Nu-มน-06-129   โครงการประกวดคลิป
วิดีโอเผยแพร่วัฒนธรรม
ไทยผ่านภาษาจีน

P 4 4.1.1.2 4 4.1.2        25,000 25,000 1 105 8 1 ส.ค.-64 คณะมนุษยศาสตร์ ดร.ชนัญญา  พวงทอง

โครงกำรพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำ

130 Nu-มน-06-130   โครงการประเมิน
คุณภาพการศึกษา
ภายในระดับหลักสูตร

P 1 1.1.1.1 5 5.1.4 21,000       21,000 1 2 10 6 มิ.ย.-ส.ค.64 คณะมนุษยศาสตร์ นางสาวอัจฉรา อ้ึงตระกูล

โครงกำรพัฒนำนิสิต
ด้ำนวิชำกำรและ
ทักษะกำรเรียนรู้

131 Nu-มน-06-131   โครงการคันจิสนุกดี P 1 1.4.1.1 1 1.4.1 8,000         8,000 1 30 ม.ค.-ก.พ.64 Main 
Conference 

อาคารกองบริการ
เทคโนโลยี

สารสนเทศและ
การส่ือสาร

Mr. Jun Matsubara/
Mr.Hiroaki Miyazaki /
ผศ.ดร.โสภา มะสึนาริ

132 Nu-มน-06-132   โครงการ Japanese 
Salon

P 1 1.4.1.1 1 1.4.1 7,000         7,000 1 30 2 พ.ย.63-มี.ค.
64/มิ.ย.-ส.ค.

64

คณะมนุษยศาสตร์ Ms.Kaori  Moirimoto/
นางสุวพรรณ ครุฑเมือง

133 Nu-มน-06-133   โครงการพัฒนา
ศักยภาพทางวิชาการ

P 1 1.4.1.1 1 1.4.1 30,000       30,000 2 247 9 1 3 ธ.ค.63/ส.ค.64 คณะมนุษยศาสตร์ Mr. Jun Matsubara/
ดร. ศิรินุช คูเจริญไพบูลย์

134 Nu-มน-06-134   โครงการเข้าร่วม/
แข่งขันทางวิชาการ

P 1 1.1.1.3 1 1.3.7 50,000       50,000 2 15 5 ก.พ.64/ส.ค.
64

จังหวัดเชียงใหม่ 
 /

กรุงเทพมหานคร

นางสุวพรรณ ครุฑเมือง/
Mr.Masashi Okumura

135 Nu-มน-06-135   โครงการเตรียมความ
พร้อมสอบวัดระดับ N2

P 1 1.4.1.1 1 1.4.1 3,000         3,000 2 10 2 มิ.ย.-64 คณะมนุษยศาสตร์ Miss Yamamoto Mihoko/
ดร.ศิรินุช คูเจริญไพบูลย์

หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำภำษำญ่ีปุ่น
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ปลำย
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หลัก รอง หลัก รอง หลัก รอง หลัก รอง ไม่ใช้
รำยได้

แผ่นดิน ภำยนอก รวม
ปริมำณ
(ระบุ)

คุณภำพ
(ระบุ)

องค์กร/
ระบบบริหำร
จัดกำร (ครั ง)

หลักสูตร นิสิต
บุคลำกร
วิชำกำร

บุคลำกร
สนับสนุน

สังคม ศิษย์เก่ำ อ่ืนๆ

ช่ือโครงกำร

ล้ำดับ รหัสโครงกำร
ผู้รับผิด

ชอบโครงกำร
สถำนท่ี

ด้ำเนินกำร

แผนพัฒนำฯ 
ระดับ

หน่วยงำน
งบประมำณ ตัวชี วัด

กลุ่มเป้ำหมำย
(จ้ำนวน)

ระยะเวลำ
ด้ำเนินงำน

พันธกิจ 
(มหำวิทย

ำลัย)

ยุทธศำสตร์/กล
ยุทธ์/แนวทำงฯ/
ตัวชี วัดแผนฯ 12 
(มหำวิทยำลัย)

Value chain
พันธกิจ 

(หน่วยงำน)

136 Nu-มน-06-136   โครงการตะลุย
ภาษาญ่ีปุ่นช้ันกลาง (N3)

P 1 1.4.1.1 1 1.4.1 18,000 18,000 1 35 2 พ.ย.63/มิ.ย.
64

คณะมนุษยศาสตร์ Mr.Masashi Okumura /
นางสุวพรรณ ครุฑเมือง

137 Nu-มน-06-137   โครงการเตรียมความ
พร้อมสอบวัดระดับ N4

P 1 1.4.1.1 1 1.4.1 31,000 31,000 1 70 3 2 พ.ย.63/มิ.ย.
64

คณะมนุษยศาสตร์ Miss Kaori Morimoto/
Mr. Hiroaki Miyazaki/
นางสาวอัจฉรา อ้ึงตระกูล

138 Nu-มน-06-138   โครงการเตรียมความ
พร้อมส าหรับนิสิตรหัส 
64

P 1 1.4.1.1 1 1.4.1 20,000       20,000 2 90 3 1 มิ.ย.-64 คณะมนุษยศาสตร์ ดร.ศิรินุช คูเจริญไพบูลย์ /
Miss Yamamoto Mihoko/
Mr. Jun Matsubara

139 Nu-มน-06-139   โครงการศึกษาดูงาน 
ณ สถานประกอบการ

P 1 1.4.1.1 1 1.3.6 25,000       25,000 2 89 9 ก.พ.-64 บริษัทญ่ีปุ่นท่ีอยู่
ใกล้เคียง

นางสุวพรรณ ครุฑเมือง/
Ms.Kaori  Moirimoto

140 Nu-มน-06-140   โครงการโครงการ
น าเสนอวิทยานิพนธ์ป 
ตรี

P 1 1.4.1.1 1 1.4.1 20,000       20,000 1 205 9 ก.ย.-64 คณะมนุษยศาสตร์ Mr. Jun Matsubara /
Ms. Kaori Morimoto/
นางสุวพรรณ ครุฑเมือง

โครงกำรส่งเสริมด้ำน
วิชำกำรและทักษะชีวิต

141 Nu-มน-06-141   โครงการสัมมนานิสิต
หลังฝึกงาน

P 1 1.4.1.1 1 1.4.1 15,000 15,000 1 130 9 1 มี.ค.-64 คณะมนุษยศาสตร์ ดร.ศิรินุช คูเจริญไพบูลย์/
Miss Yamamoto Mihoko

โครงกำรพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำ

142 Nu-มน-06-142   โครงการประเมิน
คุณภาพการศึกษา
ภายในระดับหลักสูตร

P 1 1.1.1.1 5 5.1.4 15,000 15,000 1 2 10 6 มิ.ย.-ส.ค.64 คณะมนุษยศาสตร์ อาจารย์สุนันทา  เทศสุข

โครงกำรส่งเสริมด้ำน
วิชำกำรและทักษะชีวิต

143 Nu-มน-06-143   โครงการพัฒนาทักษะ
ภาษาพม่า (การล่าม
และการแปล)

P 1 1.4.1.1 1 1.4.1 17,000       17,000 1 30 4 ม.ค.-64 มหาวิทยาลัย
นเรศวร

อาจารย์สุนันทา    เทศสุข

144 Nu-มน-06-144   โครงการพัฒนาการ
น าเสนองาน

P 1 1.4.1.1 1 1.4.1 10,000       10,000 1 30 4 1 ก.พ.-64 มหาวิทยาลัย
นเรศวร

อาจารย์สุนันทา เทศสุข

145 Nu-มน-06-145   โครงการสัมมนาหลัง
ฝึกสหกิจศึกษา/ฝึกงาน
ต่างประเทศ

P 1 1.4.1.1 1 1.4.1 6,000         6,000 1 80 7 1 มี.ค.-64 มหาวิทยาลัย
นเรศวร

อาจารย์กฤษณะ  โชติสุทธ์ิ

146 Nu-มน-06-146   โครงการแลกเปล่ียน
ประสบการณ์ระหว่าง
นิสิตไทย - เมียนมา

P 1 1.4.1.1 1 1.3.6 100,000     100,000 1 8 2 มิ.ย.-64 ณ ประเทศ
สาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมียนมา

อาจารย์วิจิตร  คริเสถียร

147 Nu-มน-06-147   โครงการเตรียมความ
พร้อมนิสิต

P 1 1.4.1.1 1 1.4.1 5,000         5,000 1 50 3 1 มิ.ย.-64 มหาวิทยาลัย
นเรศวร

อาจารย์วิจิตร  คริเสถียร

148 Nu-มน-06-148   โครงการ ศึกษาดูงาน
 ณ สถานประกอบการ

P 1 1.4.1.1 1 1.3.6        60,000 60,000 2 40 5 ม.ค.-ก.พ.64 จังหวัดตาก/
จังหวัดสมุทรสาคร

อาจารย์สุนันทา  เทศสุข

โครงกำรพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำ

149 Nu-มน-06-149   โครงการประเมิน
คุณภาพการศึกษา
ภายในระดับหลักสูตร

P 1 1.1.1.1 5 5.1.4 21,000       21,000 1 2 10 6 มิ.ย.-ส.ค.64 คณะมนุษยศาสตร์ อาจารย์ศิวัสว์ สุรกิจบวร

โครงกำรส่งเสริมด้ำน
วิชำกำรและทักษะชีวิต

150 Nu-มน-06-150   โครงการเตรียมความ
พร้อมนิสิต

P 1 1.4.1.1 1 1.4.1          2,000 2,000 1 80 1 1 มิ.ย.-64 คณะมนุษยศาสตร์ อาจารย์ศิวัสว์ สุรกิจบวร

หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำภำษำเกำหลี

หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำพม่ำศึกษำ
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ปลำย
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หลัก รอง หลัก รอง หลัก รอง หลัก รอง ไม่ใช้
รำยได้

แผ่นดิน ภำยนอก รวม
ปริมำณ
(ระบุ)

คุณภำพ
(ระบุ)

องค์กร/
ระบบบริหำร
จัดกำร (ครั ง)

หลักสูตร นิสิต
บุคลำกร
วิชำกำร

บุคลำกร
สนับสนุน

สังคม ศิษย์เก่ำ อ่ืนๆ

ช่ือโครงกำร

ล้ำดับ รหัสโครงกำร
ผู้รับผิด

ชอบโครงกำร
สถำนท่ี

ด้ำเนินกำร

แผนพัฒนำฯ 
ระดับ

หน่วยงำน
งบประมำณ ตัวชี วัด

กลุ่มเป้ำหมำย
(จ้ำนวน)

ระยะเวลำ
ด้ำเนินงำน

พันธกิจ 
(มหำวิทย

ำลัย)

ยุทธศำสตร์/กล
ยุทธ์/แนวทำงฯ/
ตัวชี วัดแผนฯ 12 
(มหำวิทยำลัย)

Value chain
พันธกิจ 

(หน่วยงำน)

151 Nu-มน-06-151   โครงการเข้าร่วม/
แข่งขันทางวิชาการ

P 1 1.1.1.3 1 1.3.7        50,000 50,000 1 6 4 ม.ค.64/ส.ค.
64

มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเชียงใหม่ /
มหาวิทยาลัย

บูรพา

อาจารย์ธนัชพร ปริกัมศีล

152 Nu-มน-06-152   โครงการสอบวัด
ระดับภาษาเกาหลี 
(TOPIK)

P 1 1.4.1.1 1 1.4.1              -   0 1 96 8 1 10 5 พ.ย.63/
ก.ค.64

มหาวิทยาลัย
นเรศวร

ดร.จุฑามาศ บุญชู

153 Nu-มน-06-153   โครงการศึกษาดูงาน 
ณ สถานประกอบการ

P 1 1.4.1.1 1 1.3.6        30,000 30,000 1 25 3 ต.ค.-63 จังหวัดชลบุรี ดร.จุฑามาศ บุญชู

154 Nu-มน-06-154   โครงการพัฒนา
ศักยภาพทางวิชาการ

P 1 1.4.1.1 1 1.4.1        40,000 40,000 1 100 8 ต.ค.63/
ธ.ค.63/
ก.ค.64

คณะมนุษยศาสตร์ อาจารย์ศิวัสว์ สุรกิจบวร

155 Nu-มน-06-155   โครงการอบรมเตรียม
ความพร้อมสอบวัด
ระดับภาษาเกาหลี

P 1 1.4.1.1 1 1.4.1        30,300 30,300 1 100 8 1 ก.ค.-64 คณะมนุษยศาสตร์ อาจารย์พุธิตา  สิงหเดช

156 Nu-มน-06-156   โครงการฝึกทักษะ
ภาษาเกาหลีผ่านละคร
เวทีเกาหลี

P 1 1.4.1.1 1 1.4.1        10,000 10,000 2 60 4 1 ม.ค.-64 คณะมนุษยศาสตร์ อาจารย์ธนัชพร ปริกัมศีล

โครงกำรพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำ

157 Nu-มน-06-157   โครงการประเมิน
คุณภาพการศึกษา
ภายในระดับหลักสูตร

P 1 1.1.1.1 5 5.1.4 15,000       15,000 1 1 10 6 มิ.ย.-ส.ค.64 คณะมนุษยศาสตร์ ดร.อมรรัตน์ เนตรธัญญกรวงศ์

158 Nu-มน-06-158   โครงการอบรม
ประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตร

P 5 5.1.1.1 5 5.1.4 15,000       15,000 1 7 1 เม.ย.-64 คณะมนุษยศาสตร์ ผศ.ดร.ชวนพิศ เทียมทัน

โครงกำรส่งเสริมด้ำน
วิชำกำรและทักษะชีวิต

159 Nu-มน-06-159   โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการภาษาจีนเพ่ือ
ธุรกิจออนไลน์

P 1 1.4.1.1 1 1.4.1 35,000       35,000 1 90 10 ธ.ค.63/ก.ค.64 คณะมนุษยศาสตร์ ดร.จิรานุวัฒน์ สวัสด์ิพิชญสกุล

160 Nu-มน-06-160   โครงการเตรียมความ
พร้อมนิสิต

P 1 1.4.1.1 1 1.4.1 6,000         6,000 1 104 6 ก.ค.-64 คณะมนุษยศาสตร์ ผศ.จุไรรัตน์  โสภา/
Mr.Tan Zhengrong

161 Nu-มน-06-161   โครงการเข้าร่วม/
แข่งขันทางวิชาการ

P 1 1.1.1.3 1 1.3.7 30,000       30,000 1 3 8 พ.ย.63/มิ.ย.
64

จังหวัด
กรุงเทพมหานคร

Mr. Yang Bo/
Mr.Tan Zhengrong  

162 Nu-มน-06-162   โครงการศึกษาดูงาน 
ณ สถานประกอบการ

P 1 1.4.1.1 1 1.3.6 86,000       86,000 1 40 8 ต.ค.-63 จังหวัดระยอง ดร.อมรรัตน์ เนตรธัญญกรวงศ์

โครงกำรพัฒนำและ
ปรับปรุงหลักสูตร

163 Nu-มน-07-163   โครงการบริหาร
จัดการเพ่ือพัฒนา
หลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต 
สาขานาฏศิลป์ไทย

P 1 1.1.4.1 1 1.2.2 25,000       25,000 1 7 1 2 พ.ค.-64 โรงแรมใน
จังหวัดสุโขทัย

อาจารย์รัชดาพร  สุคโต

โครงกำรพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำ

164 Nu-มน-07-164   โครงการประเมิน
คุณภาพการศึกษา
ภายในระดับหลักสูตร

P 1 1.1.1.1 5 5.1.4 25,000 25,000 1 2 10 6 มิ.ย.-ส.ค.64 คณะมนุษยศาสตร์ อาจารย์รัชดาพร  สุคโต

โครงกำรบริกำรวิชำกำร

หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำภำษำจีน

ภำควิชำศิลปะกำรแสดง



ต้น
น ้ำ

กลำง
น ้ำ

ปลำย
น ้ำ
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รำยได้
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ปริมำณ
(ระบุ)

คุณภำพ
(ระบุ)

องค์กร/
ระบบบริหำร
จัดกำร (ครั ง)

หลักสูตร นิสิต
บุคลำกร
วิชำกำร

บุคลำกร
สนับสนุน

สังคม ศิษย์เก่ำ อ่ืนๆ

ช่ือโครงกำร

ล้ำดับ รหัสโครงกำร
ผู้รับผิด

ชอบโครงกำร
สถำนท่ี

ด้ำเนินกำร

แผนพัฒนำฯ 
ระดับ

หน่วยงำน
งบประมำณ ตัวชี วัด

กลุ่มเป้ำหมำย
(จ้ำนวน)

ระยะเวลำ
ด้ำเนินงำน

พันธกิจ 
(มหำวิทย

ำลัย)

ยุทธศำสตร์/กล
ยุทธ์/แนวทำงฯ/
ตัวชี วัดแผนฯ 12 
(มหำวิทยำลัย)

Value chain
พันธกิจ 

(หน่วยงำน)

165 Nu-มน-07-165   โครงการบริการ
วิชาการและเผยแพร่
ศิลปะการแสดงไทยใน
ต่างประเทศ

P 3 3.1.1.2 3 3.1.2 18,800       18,800 2 10 5 พ.ค.-มิ.ย.63 ณ ต่างประเทศ อาจารย์รัชดาพร  สุคโต

166 Nu-มน-07-166   โครงการบริการ
วิชาการและเผยแพร่
ความรู้จากงานวิจัย

P 3 3.1.1.2 3 3.1.2 -            0 2 5 3 ก.ค.-ก.ย.64 สถานศึกษาใน
จังหวัดพิษณุโลก

ดร.จิตติมา นาคีเภท

โครงกำรท้ำนุบ้ำรุง
ศิลปะและวัฒนธรรม

167 Nu-มน-07-167   โครงการแสดงร า
เด่ียวมาตรฐานทางด้าน
นาฏศิลป์ไทย

P 4 4.1.1.2 4 4.1.4        10,000 10,000 1 77 7 1 20 ส.ค.-ก.ย.64 โรงละครเฉลิม
พระเกียรติ 72 
พรรษา บรม
ราชินีนาถ 

มหาวิทยาลัย
นเรศวร

อาจารย์วรวิทย์  ทองเน้ืออ่อน

168 Nu-มน-07-168   โครงการไหว้ครูและ
ครอบครูนาฏศิลป์ไทย

P 4 4.1.1.2 4 4.1.2        35,000 35,000 1 87 6 1 20 ก.ค.-ส.ค.64 โรงละครเฉลิม
พระเกียรติ 72 
พรรษา บรม
ราชินีนาถ 

มหาวิทยาลัย
นเรศวร

ดร.ภูริตา   เรืองจิรยศ

169 Nu-มน-07-169   โครงการสร้างงาน
ทางด้านนาฏยประดิษย์

P 4 4.1.1.2 4 4.1.1          5,000 5,000 1 87 6 1 20 พ.ย.-63 โรงละครเฉลิม
พระเกียรติ 72 
พรรษา บรม
ราชินีนาถ 

มหาวิทยาลัย
นเรศวร

ดร.รุ่งนภา  ฉิมพุฒ

โครงกำรส่งเสริมด้ำน
วิชำกำรและทักษะชีวิต

170 Nu-มน-07-170   โครงการศึกษาดูงาน 
ณ สถานประกอบการ

P 1 1.4.1.1 1 1.3.6        25,000 25,000 1 15 5 1 ก.พ.-มี.ค.64 กรุงเทพมหานคร
 หรือจังหวัดอ่ืนๆ

ดร.ภูริตา  เรืองจิรยศ

171 Nu-มน-07-171   โครงการสัมมนานิสิต
ก่อนสหกิจศึกษา การ
ฝึกอบรมหรือการฝึกงาน
ในต่างประเทศ

P 1 1.4.1.1 1 1.4.1              -   0 1 17 6 1 ต.ค.-63 คณะมนุษยศาสตร์ อาจารย์รัชดาพร  สุคโต

172 Nu-มน-07-172   โครงการสัมมนานิสิต
หลังสหกิจศึกษา การ
ฝึกอบรมหรือการฝึกงาน
ในต่างประเทศ

P 1 1.4.1.1 1 1.4.1          3,000 3,000 1 87 6 มี.ค.-64 คณะมนุษยศาสตร์ อาจารย์รัชดาพร  สุคโต

173 Nu-มน-07-173   โครงการถ่ายทอด
ความรู้จากศิษย์เก่า/
ผู้ประกอบการ

P 1 1.4.1.1 1 1.4.1          3,000 3,000 1 87 6 1 มี.ค.-64 คณะมนุษยศาสตร์ อาจารย์รัชดาพร  สุคโต

174 Nu-มน-07-174   โครงการปรับพ้ืนฐาน
ทางด้านนาฏศิลป์ไทย

P 1 1.4.1.1 1 1.4.1          3,000 3,000 1 30 5 มิ.ย.-64 มหาวิทยาลัย
นเรศวร

ดร.ภูริตา  เรืองจิรยศ

175 Nu-มน-07-175   โครงการเผยแพร่
งานวิจัยสร้างสรรค์ของ
อาจารย์และนิสิต
สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย

P 1 1.4.1.1 1 1.4.1        15,000 15,000 2 20 2 ม.ค.-มี.ค.64 กรุงเทพมหานคร
 หรือจังหวัดอ่ืนๆ

อาจารย์รัชดาพร  สุคโต

176 Nu-มน-07-176   โครงการพัฒนา
ศักยภาพทางวิชาการ

P 1 1.4.1.1 1 1.4.1        20,000 20,000 1 87 6 พ.ย.-ธ.ค.63/
ม.ค.-มี.ค.64

คณะมนุษยศาสตร์ อาจารย์รัชดาพร  สุคโต

177 Nu-มน-07-177   โครงการส่งเสริมการ
วิจัยสร้างสรรค์และ
นวัตกรรมทางด้าน
ศิลปะการแสดง

P 1 1.4.1.1 1 1.4.1        15,000 15,000 70 5 ก.พ.-มี.ค.64 มหาวิทยาลัย
นเรศวร หรือ

จังหวัดใกล้เคียง

อาจารย์ณัฐวัฒน์  สิทธิ

โครงกำรพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำ

ภำควิชำดนตรี
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กลำง
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ปลำย
น ้ำ
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ปริมำณ
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คุณภำพ
(ระบุ)

องค์กร/
ระบบบริหำร
จัดกำร (ครั ง)

หลักสูตร นิสิต
บุคลำกร
วิชำกำร

บุคลำกร
สนับสนุน

สังคม ศิษย์เก่ำ อ่ืนๆ

ช่ือโครงกำร

ล้ำดับ รหัสโครงกำร
ผู้รับผิด

ชอบโครงกำร
สถำนท่ี

ด้ำเนินกำร

แผนพัฒนำฯ 
ระดับ

หน่วยงำน
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พันธกิจ 
(มหำวิทย
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ยุทธ์/แนวทำงฯ/
ตัวชี วัดแผนฯ 12 
(มหำวิทยำลัย)

Value chain
พันธกิจ 

(หน่วยงำน)

178 Nu-มน-08-178   โครงการประเมิน
คุณภาพการศึกษา
ภายในระดับหลักสูตร 
สาขาดุริยางคศาสตร์ไทย

P 1 1.1.1.1 5 5.1.4          7,500 7,500 1 2 10 6 มิ.ย.-ส.ค.64 คณะมนุษยศาสตร์ ผศ.ดร.ณัฐนิชย์ นักป่ี

179 Nu-มน-08-179   โครงการประเมิน
คุณภาพการศึกษา
ภายในระดับหลักสูตร 
สาขาดุริยางคศาสตร์
สากล

P 1 1.1.1.1 5 5.1.4          7,500 7,500 1 2 10 6 มิ.ย.-ส.ค.64 คณะมนุษยศาสตร์ อ.วราภรณ์ ยูงหนู

โครงกำรบริกำรวิชำกำร
180 Nu-มน-08-180   โครงการบริการ

วิชาการทางด้านดนตรี
P 3 3.1.1.2 3 3.1.2          6,000 6,000 3 23 6 1 30 ม.ค.-64 โรงเรียน หรือ

สถานศึกษาใน
เขตภาคเหนือ

ตอนล่าง

อาจารย์ว่าท่ีร้อยตรีโสภณ  ลาวรรณ์ /
อาจารย์ธีรวัฒน์ วีระวิทยานันต์

181 Nu-มน-08-181   โครงการพัฒนา
ความรู้ด้านดนตรี 
ส าหรับบุคคลท่ัวไป

P 3 3.1.1.2 3 3.1.2        10,000 10,000 2 35 5 ธ.ค.-63 HU4103  อาคาร
 4 คณะ

มนุษยศาสตร์

ผศ.ดร. ธรรศ อัมโร และ ผศ. เดชา ศรี
คงเมือง

182 Nu-มน-08-182   โครงการดนตรีเพ่ือ
ผู้ป่วยและบุคลากร
ทางการแพทย์

P 3 3.1.1.2 3 3.1.2          2,000 2,000 1 20 5 75 ธ.ค.63/ก.พ.
64/เม.ย.64

คณะ
มนุษยศาสตร์/
โรงพยาบาล ม.

นเรศวร

อาจารย์วรชาติ กิจเรณู /
ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุตรี สุขปาน

183 Nu-มน-08-183   โครงการดนตรีเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ

P 3 3.1.1.2 3 3.1.2          5,000 5,000 1 10 35 ม.ค.-64 เทศบาลเมือง
อรัญญิก

ผศ.ดร.ณัฏฐนิช นักปี/
ดร.วิชญ์ บุญรอด

โครงกำรท้ำนุบ้ำรุง
ศิลปะและวัฒนธรรม

184 Nu-มน-08-184   โครงการไหว้ครูและ
ครอบครูดนตรี

P 4 4.1.1.2 4 4.1.2        20,000 20,000 2 40 8 2 40 10 พ.ค.-63 คณะมนุษยศาสตร์ ผศ.ว่าท่ี ร.ต.ดร. โสภณ ลาวรรณ์ /
อ.ภูมินทร์  ภูมิรัตน์

185 Nu-มน-08-185   โครงการดุริยางค
ศาสตร์คอนเสิร์ต

P 4 4.1.1.2 4 4.1.4          5,000 5,000 2 25 15 1 35 4 ม.ค.-64 คณะมนุษยศาสตร์ อาจารย์วราภรณ์ ยูงหนู/
ผศ.พรชัย ผลนิโครธ

โครงกำรส่งเสริมด้ำน
วิชำกำรและทักษะชีวิต

186 Nu-มน-08-186   โครงการถ่ายทอด
ความรู้จากศิษย์เก่า/
ผู้ประกอบการ

P 1 1.4.1.1 1 1.4.1          4,000 4,000 1 40 10 เม.ย.-64 คณะมนุษยศาสตร์ ผศ.ดร.ศศิณัฐ พงษ์นิล/
ดร.วราภรณ์ เชิดชู

187 Nu-มน-08-187   โครงการสัมมนาก่อน -
 หลังสหกิจศึกษา

P 1 1.4.1.1 1 1.4.1              -   0 1 30 9 1 พ.ย.63/เม.ย.
64

คณะมนุษยศาสตร์ อาจารย์ภูมินทร์ ภูมิรัตน์/
ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุตรี สุขปาน

โครงกำรพัฒนำนิสิต
ด้ำนวิชำกำรและ
ทักษะกำรเรียนรู้

188 Nu-มน-08-188   โครงการศึกษาดูงาน 
ณ สถานประกอบการ

P 1 1.4.1.1 1 1.3.6        20,000 20,000 1 30 15 1 ม.ค.-64 จังหวัด
กรุงเทพมหานคร

ดร.พิริยาภรณ์ เลขธรากร/
อาจารย์ประชากร ศรีสาคร

189 Nu-มน-08-189   โครงการปรับพ้ืนฐาน
ทางด้านดนตรี

P 1 1.4.1.1 1 1.4.1          3,500 3,500 1 30 15 1 มิ.ย.-64 คณะมนุษยศาสตร์ ดร.พิริยาภรณ์ เลขธรากร/
อาจารย์ประชากร ศรีสาคร

190 Nu-มน-08-190   โครงการเพ่ิมพูน
ทักษะทางดนตรีส าหรับ
นิสิตภาควิชาดนตรี

P 1 1.4.1.1 1 1.4.1              -   0 1 30 2 ต.ค.-ธ.ค.63/
ม.ค.-ก.พ.64

คณะมนุษยศาสตร์ อาจารย์ประชากร ศรีสาคร, อาจารย์
วรชาติ กิจเรณู

191 Nu-มน-08-191 โครงการ The Last 
Project Concert

             -   0 ต.ค.-63 โรงละคร หนภ.

192 Nu-มน-08-192   โครงการน าเสนอ
ผลงานทางวิชาการดนตรี

P 1 1.4.1.1 1 1.4.1          4,000 4,000 1 2 2 ม.ค.-มี.ค.64 งานประชุม
วิชาการและ

วารสารวิชาการ
ต่าง ๆ

ผศ.ดร.ธรรศ อัมโร/
ดร.วราภรณ์ เชิดชู

8,259,800  8,259,800    
หมำยเหตุ

รวม



 

 

บทที่ 3 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

ประกอบด้วย 
 

1. รายละเอียดโครงการตามแผนปฏบิัติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (จ าแนกตามหน่วยงานย่อย) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
งานธุรการ ส านักงานเลขานุการคณะ คณะมนุษยศาสตร์ 

 
1.  ชื่อโครงการ (ระดับ 1)    โครงการบริหารพัฒนาบุคลากร 
2.  ชื่อโครงการ (ระดับ 2)    โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ 
3. ชื่อโครงการ (ระดับ 3)     ทุนอุดหนุนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ 

  โครงการงานประจ า (Routine project) 
      โครงการตามยุทธศาสตร์ (Strategic project) 
4.  รหัสโครงการ      NU-มน-01-001 
5.  Value Chain      ต้นน  า       กลางน  า        ปลายน  า 
6.  ความสอดคล้องกับพันธกิจมหาวิทยาลัย  
    การผลติบัณฑิต       การวิจัย  
    การบริการวิชาการแกส่ังคม  การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
    บริหารจัดการ 
7.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ 
 7.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 พ.ศ.2560-2564  
 ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2562-2564) 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบณัฑิตให้มีคณุภาพฯ 
   กลยุทธ์ที่.......1.2.....แนวทางการขบัเคลื่อนที่..........1.2.1............ตัวชี วดัที่.......1.2.1.1....... 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบรหิารจดัการเชิงบูรณาการเพื่อความเข้มแข็งและยั่งยืน 
  กลยุทธ์ที่.......5.2.....แนวทางการขบัเคลื่อน....5.2.2......ตัวชี วัดที่...5.2.2.1.... 

 7.2 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน (ถ้ามี) 
         นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตร์ที่.......5.......กลยุทธ์ที่.......5.1......มาตรการที่.....5.1.2.... 
8.  ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 8.1 ลักษณะการด าเนินงาน   โครงการ     การด าเนินงาน 

8.2 ภายใต้แผนงาน............................................................................................................................................. 
8.3 ลักษณะโครงการ     โครงการที่ใช้งบประมาณ   โครงการทีไ่ม่ใช้งบประมาณ 
8.4 วิธีการด าเนินงาน    ด าเนินการเอง     จัดจ้าง 

8.5 รหัส GFMIS ของโครงการ(ถ้ามี)................................................................................................................... 
9. ผู้รับผิดชอบ  

9.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ หน่วยการเจ้าหน้าที่ งานธุรการ ส านักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์ 
9.2 ผู้รับผิดชอบ  นางสาวพฤศภัทร  เจรญิทรัพย ์  โทร 2041 

  นางสาวโสภาพรรณ  เกียรติประกอบ  โทร 2041 
9.3 ผู้ประสานงาน           นางสาวพฤศภัทร  เจรญิทรัพย ์  โทร 2041 

  นางสาวโสภาพรรณ  เกียรติประกอบ  โทร 2041 
9.4 ผู้รายงานผล  นางสาวพฤศภัทร  เจรญิทรัพย ์  โทร 2041 

   นางสาวโสภาพรรณ  เกียรติประกอบ  โทร 2041 
 10. หลักการและเหตุผล  

  พันธกิจทีส่ าคัญที่สุดของสถาบันอุดมศึกษา คือ การผลิตบัณฑิต หรือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความรู้ใน
วิชาการและวิชาชีพ มีคุณลักษณะตามหลักสูตรที่ก าหนด การเรียนการสอนในยุคปัจจุบันใช้หลักการของการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดังนั น พันธกิจดังกล่าวจึงเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการหลักสูตรและการเรียนการสอน เริ่มตั งแต่การก าหนด
ปัจจัยน าเข้าที่ได้มาตรฐานตามที่ก าหนด ประกอบด้วย การมีอาจารย์ที่มีปริมาณและคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตร มีกระบวนการ
บริหารจัดการการเรียนการสอนที่อาศัยหลักการร่วมมือรวมพลังของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั งภายในและภายนอกสถาบัน ซึ่งการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาถือเป็นการศึกษาระดับสูงสุดที่ต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและความลุ่มลึกทางวิชาการ เพื่อปฏิบัติพันธ
กิจส าคัญของสถาบันในการผลิตบัณฑิตและการพัฒนาองค์ความรู้  
  ดังนั น จึงควรมีอาจารย์ที่มีระดับคุณวุฒิทางการศึกษาและอาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการในสัดส่วนที่เหมาะสมกับ
พันธกิจหรือจุดเน้นของหลักสูตร  



  

   คณะมนุษยศาสตร์ ซึ่งมีพันธกิจในการผลิตบัณฑิตด้านภาษาต่างประเทศ ดนตรี และศิลปการแสดง ยังมีอาจารย์ประจ า  
ชาวไทยที่มีระดับคุณวุฒิปริญญาเอกในสัดส่วนยังไม่ถึงร้อยละ 50 แม้บางส่วนไปไปศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกแต่ไม่ส าเร็จ
การศึกษาตามแผนท่ีก าหนด ท าให้การพัฒนาอาจารย์ไม่เป็นไปตามแผนพัฒนาบุคลากรของคณะ ส่งผลให้ตัวชี วัดการประกันคุณภาพ
การศึกษาท่ีส าคัญทั งคุณภาพการศึกษาภายในและเกณฑ์คุณภาพระดับสากล  ตัวชี วัดด้านอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก และ
ตัวชี วัดด้านอาจารย์ประจ าด ารงต าแหน่งทางวิชาการ มีสัดส่วนที่น้อย  และอีกประการด้วยข้อจ ากัดแหล่งทุนสนับสนุนการศึกษา
ระดับปริญญาเอกสายมนุษยศาสตร์ ทั งแหล่งทุนภายนอก และทุนของมหาวิทยาลัยก็ไม่มีงบประมาณสนับสนุน  คณะฯ จึงได้จัดสรร
งบประมาณเพื่อสนับสนุนทุนอุดหนุนการศึกษาบางส่วนในระดับปริญญาเอกให้กับบุคลากรสายวิชาการ โดยก าหนดเป็น “โครงการ 
ทุนอุดหนุนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ”ตั งแต่ปีงบประมาณ 2563 เป็นต้นไป     
11. วัตถุประสงค ์
    1) เพื่อสนับสนุนบุคลากรสายวชิาการให้ศึกษาต่อในระดับปรญิญาเอก ภายในประเทศ หรือตา่งประเทศ  
    2) เพื่อจัดสรรทุนอุดหนุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกภายในประเทศ หรืออุดหนุนทุนศึกษาต่อในต่างประเทศบางส่วน  
    3) เพื่อพัฒนาบุคลากรให้เป็นไปตามแผนพัฒนาบคุลากรสายวิชาการของคณะมนุษยศาสตร ์
    4) เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดตั งงบประมาณสนับสนุนทุนอุดหนุนการศึกษา ในปีงบประมาณ 2565  
12.  เป้าหมายของโครงการ 
     12.1. เป้าหมายการด าเนินงาน 

ล าดับ กิจกรรม วัตถุประสงค์กิจกรรม ตัวชี้วดั เชิงผลลัพธ์(Outcome) 
ตัวชี้วดัตามเกณฑ์
ประกันคุณภาพ 

1 ประชุมพิจารณาจัดสรร
ทุนอุดหนุนการศึกษาต่อใน
ระดับปริญญาเอก
ภายในประเทศ หรืออุดหนุน
ทุนศึกษาต่อในต่างประเทศ
บางส่วน ส าหรับบุคลากรสาย
วิชาการคณะมนุษยศาสตร์ 

1) เพื่อสนับสนุนบุคลากร
สายวิชาการให้ศึกษาต่อใน
ระดับปริญญาเอก 
ภายในประเทศ หรือ
ต่างประเทศ  
    2) เพื่อพัฒนาบุคลากร
ให้เป็นไปตามแผนพัฒนา
บุคลากรสายวิชาการของ
คณะมนุษยศาสตร์ 
    4) เพื่อเป็นข้อมูลใน
การจัดตั งงบประมาณ
สนับสนุนทุนอุดหนุน
การศึกษา ใน
ปีงบประมาณ 2565 

  ปริมาณ 
- มีผู้ได้รับทุน จ านวน 3 คน 
 คุณภาพ  
- มีบุคลกรได้รับการส่งเสริม
พัฒนาเป็นไปตาม
แผนพัฒนาบุคลากรสาย
วิชาการของคณะ
มนุษยศาสตร์ 

1. จัดสรรทุนให้กับจ านวน
บุคลากรสายวิชาการตาม
ตามแผนที่ก าหนด 
2.  มีข้อมูลเพื่อจัดตั ง
งบประมาณสนับสนุน
ทุนอุดหนุนการศึกษา ใน
ปีงบประมาณ 2565 

 สกอ. 
ตัวชี วัดที ่5.1  
 EdPEx 
หมวดที ่5 
 

 
12.2 กลุ่มเป้าหมาย (รายกิจกรรม) 

เป้าหมาย จ านวน หน่วยนับ 
จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 3 คน 
บุคลากรสายวิชาการ ปลีะ  3 คน 

 
12.3. กิจกรรม/เนื้อหาท่ี/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนินการ (รายกิจกรรม) 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (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  
ส ารวจผูท้ี่ได้รับทุนตามประกาศรายชื่อ
ผู้ผ่านเกณฑ์การขอรับ 

1,500,000  

 
750,000 

 
                  

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

 
 
 

  
 
 
 

      
 
 

750,000 



  

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (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 าผลการประเมนิประสทิธิภาพของ
ผลลัพธ์ไปปรับปรุงการสนับสนนุ
ทุนอุดหนนุเพือ่การศึกษาระดับ
ปริญญาเอก ในครั งต่อไป 

             

รวม  1,500,000 750,000 - - 750,000 
 
13. งบประมาณ  

13.1 แหล่งงบประมาณ 
  เงินรายได้ 1,500,000 บาท   

กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุนการจัดการศึกษา ส านักงานเลขานุการคณะ หมวดเงินอุดหนุน 
โครงการบริหารพัฒนาบุคลากร  โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ  

13.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
 1) ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วย หลักเกณฑ์การจัดสรรทุนอุดหนุนเพื่อการศึกษาแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2536  
 2) ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การขอรับทุนพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2544 

ล าดับ รายการ จ านวน (บาท) 
1 ทุนสนับสนุนศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ในประเทศ  รายเดิม 4 ทุน  รายใหม่ 1 ทุน 750,000 
2 ทุนสนบัสนุนศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ต่างประเทศ รายเดิม 1 ทุน 750,000 

รวมทั้งสิ้น 1,500,000 
        *หมายเหตุ   ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 

 
14.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ (รายกิจกรรม) 

ล าดับ รายการ กิจกรรม 
14.1 วัน เวลา ในการจัดกิจกรรม 1 ตุลาคม 2563  -  30 กันยายน 2564 
14.2 สถานท่ีจัดกิจกรรม ภายในประเทศ /ต่างประเทศ 

 
15. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1) บุคลากรสายวิชาการมีคณุวุฒิในระดับปริญญาเอก ตรงหรือสมัพันธ์กับสาขา/หลักสตูร  และตรงตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ
อุดมศึกษา 

2) คณะมนุษยศาสตร์ มีอาจารย์ประจ าที่มรีะดับคุณวุฒิปริญญาเอกเพิ่มขึ นไดม้าตรฐานตามตัวชี วัดการประกันคณุภาพการศึกษา
ที่ส าคัญทั งคุณภาพการศึกษาภายในและเกณฑ์คณุภาพระดับสากล    
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โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
งานธุรการ ส านักงานเลขานุการคณะ คณะมนุษยศาสตร์ 

 
1.  ชื่อโครงการ (ระดับ 1)    โครงการบริหารพัฒนาบุคลากร 
2.  ชื่อโครงการ (ระดับ 2)    โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ 
3.  ชื่อโครงการ (ระดับ 3)    โครงการอบรมให้ความรู้การจัดท าผลงานเพื่อขอต าแหน่งทางวิชาการ 

  โครงการงานประจ า (Routine project) 
      โครงการตามยุทธศาสตร์ (Strategic project) 
4.  รหัสโครงการ      NU-มน-01-002 
5.  Value Chain      ต้นน  า       กลางน  า        ปลายน  า 
6.  ความสอดคล้องกับพันธกิจมหาวิทยาลัย  
     การผลิตบัณฑติ(รอง)      การวิจัย  
    การบริการวิชาการแกส่ังคม  การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
    บริหารจัดการ(หลัก) 
7.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ 
7.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 พ.ศ.2560-2564  
 ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2562-2564) 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบณัฑิตให้มีคณุภาพฯ 
   กลยุทธ์ที่.......1.2.....แนวทางการขบัเคลื่อนที่..........1.2.1............ตัวชี วดัที่.......1.2.1.2....... 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบรหิารจดัการเชิงบูรณาการเพื่อความเข้มแข็งและยั่งยืน 
  กลยุทธ์ที่.......5.2.....แนวทางการขบัเคลื่อน....5.2.2......ตัวชี วัดที่...5.2.2.1.... 

 7.2 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน (ถ้ามี) 
         นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตร์ที่.......5.......กลยุทธ์ที่.......5.1......มาตรการที่.....5.1.2.... 
 

8.  ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 8.1 ลักษณะการด าเนินงาน   โครงการ     การด าเนินงาน 

8.2 ภายใต้แผนงาน............................................................................................................................................. 
8.3 ลักษณะโครงการ     โครงการที่ใช้งบประมาณ   โครงการทีไ่ม่ใช้งบประมาณ 
8.4 วิธีการด าเนินงาน    ด าเนินการเอง     จัดจ้าง 
8.5 รหัส GFMIS ของโครงการ(ถ้ามี)................................................................................................................... 

9. ผู้รับผิดชอบ  
9.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ หน่วยการเจ้าหน้าที่ งานธุรการ ส านักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร ์
9.2 ผู้รับผิดชอบ  นางสาวโสภาพรรณ  เกียรติประกอบ  โทร 2041 
9.3 ผู้ประสานงาน           นางสาวโสภาพรรณ  เกียรติประกอบ  โทร 2041 
9.4 ผู้รายงานผล  นางสาวโสภาพรรณ  เกียรติประกอบ  โทร 2041 

 10. หลักการและเหตุผล  
มหาวิทยาลัยนเรศวรได้ก าหนดนโยบายพัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของบุคลากร โดยให้สอดคล้อง

กับนโยบาย/ยุทธศาสตร์/แผนพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับที่ 12 ตลอดจนได้มีการก าหนดมาตรการเร่งรัดการขอก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการส าหรับคณาจารย์ เพื่อเป็นช่องทางในการพัฒนาคุณภาพทางวิชาการ รวมทั งครอบคลุมผลงานที่คณาจารย์ได้น าความรู้ 
ความเช่ียวชาญในสาขาวิชาของตนมาใช้ในการแก้ปัญหา และพัฒนาการศึกษา ชุมชน สังคม  หรือประเทศ อีกทั งเป็นการผลักดันให้
มหาวิทยาลัยก้าวสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยชั นน าระดับชาติ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ทั งในระดับประเทศ และระดับนานาชาติ
ต่อไป 
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คณะมนุษยศาสตร์ ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของการพัฒนาอาจารย์ เพื่อให้คณาจารย์ของคณะมนุษยศาสตร์ ได้เตรียมความ
พร้อมในการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ได้ โดยเป็นการให้ข้อมูลเพื่อให้ทราบ
ถึงขั นตอนเส้นทางการเข้าสู่ต าแหน่งสูงขึ นอย่างถูกต้อง ชัดเจน และครบวงจร  รวมทั งทราบแนวทางการผลิตเอกสารส าหรับประเมินการสอน 
ต ารา/หนังสือ งานวิจัยและงานวิชาการอื่น ๆ ที่มีคุณภาพตามเกณฑ์และสอดคล้องกับ ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศเกี่ยวกับการขอก าหนด
ต าแหน่ง นอกจากนั นยังเป็นการเปิดโอกาสให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการเขียนเอกสารส าหรับประเมินการสอน การ
ผลิตต ารา หนังสือ เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ และการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  คณะมนุษยศาสตร์ จึงได้บรรจุโครงการอบรมให้
ความรู้การจัดท าผลงานเพื่อต าแหน่งทางวิชาการ ในปีงบประมาณ 2564  
11. วัตถุประสงค ์
 1.  เพื่อให้ความรูเ้กี่ยวกับการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการในแก่บคุลากรสายวิชาการ 
 2.  เพื่อส่งเสริมใหบุ้คลากรสายวิชาการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเพิ่มขึ น 
12.  เป้าหมายของโครงการ 
      12.1. เป้าหมายการด าเนินงาน 

ล าดับ กิจกรรม วัตถุประสงค์กิจกรรม ตัวชี้วดั เชิงผลลัพธ์(Outcome) 
ตัวชี้วดัตามเกณฑ์
ประกันคุณภาพ 

1 จัดบรรยาย เทคนิค วิธกีาร 
การขอก าหนดต าแหน่งทาง
วิชาการ จากผู้ทรงคุณวุฒิ  
 

1.  เพื่อให้ความรู้เกีย่วกับ
การขอก าหนดต าแหน่ง
ทางวิชาการในแก่บุคลากร
สายวิชาการ 
2.  เพื่อส่งเสริมให้
บุคลากรสายวิชาการขอ
ก าหนดต าแหน่งทาง
วิชาการเพิ่มขึ น 

 

  ปริมาณ 
จ านวนผู้เข้ารว่มโครงการไม่
น้อยกว่าร้อยละ 70 
 คุณภาพ  
ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับ
ความรู้เกี่ยวกับการขอ
ก าหนดต าแหน่งทาง
วิชาการอยู่ในระดับมาก (ไม่
ต่ ากวา่ 3.51) 

2. ผู้เข้ารับการอบรมมี
ความรู้ และเขา้ใจเกี่ยวกับ
การขอก าหนดต าแหน่ง
ทางวิชาการ 
3. บุคลากรสายวิชาการ
สามารถวางแผนการจัดท า
ผลงานทางวิชาการเพือ่ขอ
ก าหนดต าแหน่งทาง
วิชาการได้   

 สกอ. ตัวชี วัดที่ 5.1  
 EdPEx หมวดที่ 5 
 

  
 12.2 กลุ่มเป้าหมาย (รายกิจกรรม) 

เป้าหมาย จ านวน หน่วยนับ 
จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 30 คน 
บุคลากรสายวิชาการ  30 คน 

 
12.3 กิจกรรม/เนื้อหาท่ี/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนินการ (รายกิจกรรม) 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (บาท) 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

ขั นวางแผนงาน (P) 
1. วางแผนการด าเนินงาน 
2. จัดประชุมมอบหมายการ
ด าเนินงาน 

                          

ขั นด าเนินการ (D) 
1. ขออนุมัติด าเนินโครงการ 
2. ด าเนินโครงการ 

30,000         30,000    

ขั นสรุปและประเมินผล (C)  
1. สรุปผลการด าเนินโครงการ และ
จัดท ารายงานส่งผลประเมินต่อ
คณะฯ 
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กิจกรรม 
งบประมาณ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (บาท) 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

ขั นปรับปรุงตามผลการประเมิน(A)  
1. น าผลการประเมินมาพัฒนา  
แก้ไขปัญหา และน าไปปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานในครั งต่อๆ ไป 

             

รวม 30,000   30,000  

 
13. งบประมาณ  
     13.1 แหล่งงบประมาณ 
              เงินรายได้ 30,000 บาท      
กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุนการจัดการศึกษา ส านักงานเลขานุการคณะ หมวดเงินอุดหนุน โครงการบริหาร
พัฒนาบุคลากร  โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ  
      13.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
 

ล าดับ รายการ จ านวน (บาท) 
1 ค่าตอบแทนวิทยากรภายในและภายนอก          8,000 
2 ค่าที่พักวิทยากร 2,000 
3 ค่าเดินทางวิทยากร 7,000 
4 ค่าเลี ยงรับรองวิทยากร 3,000 
5 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 6,000 
6 ค่าวัสดุโครงการ 4,000 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30,000 
      *หมายเหตุ   ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 

 

14.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ  
ล าดับ รายการ กิจกรรม 
14.1 วัน เวลา ในการจัดกิจกรรม เดือนพฤษภาคม 2564 / มิถุนายน 2564 
14.2 สถานท่ีจัดกิจกรรม HU 2302  คณะมนุษยศาสตร ์

  
17. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. บุคลากรสายวิชาการ มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการเพิ่มขึ น 
2. บุคลากรสายวิชาการสามารถวางแผนในการผลิตและพัฒนาผลงานทางวิชาการให้ได้คณุภาพตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดเพื่อขอก าหนด

ต าแหน่งทางวิชาการตามเส้นทางอาชีพของตน   
3. คณะมนุษยศาสตร์ มีคณาจารยท์ี่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเพิ่มขึ น  

  
 



  

โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
งานธุรการ ส านักงานเลขานุการคณะ คณะมนุษยศาสตร์ 

 
1.  ชื่อโครงการ (ระดับ 1)    โครงการบริหารพัฒนาบุคลากร 
2.  ชื่อโครงการ (ระดับ 2)    โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ 
3.  ชื่อโครงการ (ระดับ 3)    โครงการถ่ายทอดความรู้อาจารย์ผูเ้กษียณอายุราชการ 

  โครงการงานประจ า (Routine project) 
      โครงการตามยุทธศาสตร์ (Strategic project) 
4.  รหัสโครงการ      NU-มน-01-003 
5.  Value Chain      ต้นน  า       กลางน  า            ปลายน  า 
6.  ความสอดคล้องกับพันธกิจมหาวิทยาลัย  
    การผลติบัณฑิต       การวิจัย  
    การบริการวิชาการแกส่ังคม  การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
    บริหารจัดการ (หลัก) 
7.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ 
     7.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 พ.ศ.2560-2564  
 ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2562-2564) 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบรหิารจดัการเชิงบูรณาการเพื่อความเข้มแข็งและยั่งยืน 
  กลยุทธ์ที่.......5.2.....แนวทางการขบัเคลื่อน....5.2.2......ตัวชี วัดที่...5.2.2.1.... 

 7.2 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน (ถ้ามี) 
         นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตร์ที่.......5.......กลยุทธ์ที่.......5.1......มาตรการที่.....5.1.2.... 
 

8.  ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 8.1 ลักษณะการด าเนินงาน   โครงการ     การด าเนินงาน 

8.2 ภายใต้แผนงาน............................................................................................................................................. 
8.3 ลักษณะโครงการ     โครงการที่ใช้งบประมาณ   โครงการทีไ่ม่ใช้งบประมาณ 
8.4 วิธีการด าเนินงาน    ด าเนินการเอง     จัดจ้าง 

8.5 รหัส GFMIS ของโครงการ(ถ้ามี)................................................................................................................... 
 
9. ผู้รับผิดชอบ  

9.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ  หน่วยการเจ้าหน้าท่ี งานธุรการ ส านักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์ 
9.2 ผู้รับผิดชอบ นางสาวพฤศภัทร  เจริญทรัพย ์  โทร 2041 
9.3 ผู้ประสานงาน นางสาวพฤศภัทร  เจริญทรัพย ์  โทร 2041 
9.4 ผู้รายงานผล นางสาวพฤศภัทร  เจริญทรัพย ์  โทร 2041 

 10. หลักการและเหตุผล  
   จากนโยบายของรัฐบาลในการปฏิรูปการศึกษาและรณรงค์ให้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียน การสอนที่มุ่งผลสัมฤทธิ์
การเรียนรู้เพื่อพัฒนานิสิตในศตวรรษที่ 21 ซึ่งการปฏิรูปการศึกษามีผลส่งให้สถาบันอุดมศึกษา ต้องปรับตัวให้เข้ากับสภาพสังคมและ
ส่งเสริมผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนให้สอดคล้องตามความต้องการของ ตลาดแรงงานและผู้ใช้บัณฑิต ทุกสถาบันอุดมศึกษาจึง
จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องยกระดับการศึกษาโดยการพัฒนาคุณภาพคนและให้ความส าคัญกับการพัฒนาการเรียนการสอนที่มุ่งเน้น
ทักษะมากกว่าเนื อหา การส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สร้างสรรค์และสามารถใช้เทคโนโลยีและการบูรณา
การให้เกิดนวัตกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม การเรียนรู้ในยุคใหม่ต้องเรียนให้เกิดทักษะเพื่อการใช้ชีวิตจริงในสังคม 
ผู้สอนมีหน้าที่จุดประกาย ไม่สอนหรือสั่งสอนในรูปแบบเดิม เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง   
      คณะมนุษยศาสตร์ได้เล็งเห็นความส าคัญของการพัฒนาความรู้ให้แก่อาจารย์ผู้สอน ทั งจัดอบรม ให้ความรู้เกี่ยวกับการ
จัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย การวัดผลประเมินผล การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และการให้ค าปรึกษานิสิต  การ
สัมมนาทางวิชาการประจ าปี  และอีกกิจกรรมหนึ่งที่มีความส าคัญยิ่งคือ การถ่ายทอดความรู้จากอาจารย์ผู้เกษียณอายุราชการ 
เพราะองค์ความรู้ที่มีอยู่ในตัวอาจารย์ที่เกษียณอายุได้ถูกสะสมตลอดช่วงชีวิตการท าหน้าที่ผู้สอน ซึ่งจะมีทั งเทคนิคการสอน  มุมมอง
เกี่ยวกับการสอนนิสิต ประสบการณ์ในการให้ค าปรึกษาแก่นิสิต การสอนอย่างไรให้มีความสุข หรือความส าเร็จในอาชีพครู เป็นต้น  



  

จากเหตุผลดังกล่าว คณะมนุษยศาสตร์ จึงได้บรรจุโครงการ โครงการถ่ายทอดความรู้อาจารย์ผู้เกษียณอายุราชการ ในปีงบประมาณ 
2564 (ผู้ทีเ่กษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2564 จ านวน 1 ราย คือ ผศ.อรนุช) 
11. วัตถุประสงค ์
   1) เพื่อเป็นการถ่ายทอดความรูแ้ละประสบการณ์จากอาจารย์ผูเ้กษียณอายุราชการ สู่อาจารย์และเจ้าหน้าทีท่ี่ยังปฏิบัติงานอยู ่
   2) เพื่อเป็นการจัดการความรู้ในองค์กรคณะมนุษยศาสตร ์
12.  เป้าหมายของโครงการ 
     12.1. เป้าหมายการด าเนินงาน 

ล าดับ กิจกรรม วัตถุประสงค์กิจกรรม ตัวชี้วดั เชิงผลลัพธ์(Outcome) 
ตัวชี้วดัตามเกณฑ์
ประกันคุณภาพ 

1 จัดบรรยายถ่ายทอดความรู้
และประสบการณ์โดย อาจารย์
ผู้เกษียณอายุราชการ  

1) เพื่อเป็นการถา่ยทอด
ความรู้และประสบการณ์
จากอาจารย์ผู้เกษียณอายุ
ราชการ ใหแ้ก่บุคลากรที่
ยังปฏิบัติงานอยู ่
 2) เพื่อเป็นการจัดการ
ความรู้ในองค์กรคณะ
มนุษยศาสตร์ 

 

  ปริมาณ 
- มีการจัดการความรู้ใน
องค์กรคณะมนุษยศาสตร์ 
 คุณภาพ  
- ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับ
ความรู้เกี่ยวกับเกีย่วกับการ
ปฏิบัติตนเอง การท างาน 
อยู่ในระดับมาก ไม่ต่ ากว่า 
3.51 

- คณาจารย์สามารถน า
ความรู้ เทคนิค ทั งการ
ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะ
อาจารย์ หรือการใช้ชีวิต 
จากผู้มีประสบการณ์มา
ประยุกต์ใช้   

 สกอ. ตัวชี วัดที่ 5.1  
 EdPEx หมวดที่ 4 
 

 
 12.2 กลุ่มเปา้หมาย (รายกิจกรรม) 

เป้าหมาย จ านวน หน่วยนับ 
จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 100 คน 
บุคลากรสายวิชาการ 60 คน 
สายสนบัสนุน 40 คน 

 
12.3. กิจกรรม/เนื้อหาท่ี/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนินการ (รายกิจกรรม) 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (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
ปฎิบัติงานในครั งตอ่ๆไป 

             

รวม  25,000 - -  - 25,000 
 
13. งบประมาณ  

13.1 แหล่งงบประมาณ 
  เงินรายได้ 25,000 บาท   

กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุนการจัดการศึกษา ส านักงานเลขานุการคณะ หมวดเงินอุดหนุน 
โครงการบริหารพัฒนาบุคลากร  โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ  



  

13.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
ล าดับ รายการ จ านวน (บาท) 

1 ค่าอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่ม 20,000 
2 ค่าของที่ระลึก 2,000 
3 ค่าวัสดุโครงการ 3,000 

รวมทั้งสิ้น 25,000 
       *หมายเหตุ   ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 

 
14.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ (รายกิจกรรม) 

ล าดับ รายการ กิจกรรม 
14.1 วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม เดือนกันยายน 2564 
14.2 สถานท่ีจัดกิจกรรม คณะมนุษยศาสตร์ 

  
15. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1) บุคลากรได้รับความรู้จากการถา่ยทอดประสบการณ์ของอาจารยผ์ู้เกษียณอายุราชการ 
2) เกิดวัฒนธรรมการเรยีนรู้ในองค์กร 
 



 

 

 

1 

 

โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
งานธุรการ ส านักงานเลขานุการคณะ คณะมนุษยศาสตร์ 

 
1.  ชื่อโครงการ (ระดับ 1)    โครงการบริหารพัฒนาบุคลากร 
2.  ชื่อโครงการ (ระดับ 2)     โครงการพัฒนาผู้บริหาร 
3. ชื่อโครงการ (ระดับ 3)      โครงการพัฒนาผู้บริหาร 

  โครงการงานประจ า (Routine project) 
      โครงการตามยุทธศาสตร์ (Strategic project) 
4.  รหัสโครงการ      NU-มน-..….-..... 
5.  Value Chain      ต้นน  า       กลางน  า        ปลายน  า 
6.  ความสอดคล้องกับพันธกิจมหาวิทยาลัย  
    การผลติบัณฑิต       การวิจัย  
    การบริการวิชาการแกส่ังคม  การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
    บริหารจัดการ 
7.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ 
7.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 พ.ศ.2560-2564  
 ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2562-2564) 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบรหิารจดัการเชิงบูรณาการเพื่อความเข้มแข็งและยั่งยืน 
  กลยุทธ์ที่.......5.2.....แนวทางการขบัเคลื่อน....5.2.2......ตัวชี วัดที่...5.2.2.2.... 

 7.2 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน (ถ้ามี) 
         นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตร์ที่.......5.......กลยุทธ์ที่.......5.1......มาตรการที่.....5.1.2.... 
 

8.  ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 8.1 ลักษณะการด าเนินงาน   โครงการ     การด าเนินงาน 

8.2 ภายใต้แผนงาน............................................................................................................................................. 
8.3 ลักษณะโครงการ     โครงการที่ใช้งบประมาณ   โครงการที่ไม่ใช้งบประมาณ 
8.4 วิธีการด าเนินงาน    ด าเนินการเอง     จัดจ้าง 
8.5 รหัส GFMIS ของโครงการ(ถ้ามี)................................................................................................................... 

9. ผู้รับผิดชอบ  
9.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ งานธุรการ ส านักงานเลขานุการคณะมนษุยศาสตร ์
9.2 ผู้รับผิดชอบ             นางสาวพิชญานนท์  กรึมสูงเนิน  โทร  2077 
9.3 ผู้ประสานงาน           นางสาวพิชญานนท์  กรึมสูงเนิน  โทร  2077 
9.4 ผู้รายงานผล             นางสาวพิชญานนท์  กรึมสูงเนิน  โทร  2077 
 

10. หลักการและเหตุผล  
  สถาบันอุดมศึกษา เป็นแหล่งรวมขององค์ความรู้ทางวิชาการและบุคลากรที่มีคุณภาพ การบริหารหน่วยงานใน
สถาบันอุดมศึกษาท่ีมีคุณภาพ สอดคล้องกับพันธกิจและเป็นผู้น าทางการศึกษาในระดับชาติ รวมทั งก้าวทันเท่าเทียมสถาบันการศึกษา
ในระดับโลก ผู้บริหารหน่วยงานในมหาวิทยาลัยจ าเป็นต้องเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ มีความรู้ความสามารถ และทักษะการบริหารจัดการ 
ตลอดจนจะต้องพัฒนาตนเองตลอดเวลา เพื่อให้มีองค์ความรู้และทักษะที่สามารถเผชิญกับความท้าทายใหม่ ๆ  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล สามารถน าพาหน่วยงานไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ และพึ่งพาตนเองได้ในระยะยาว 

คณะมนุษยศาสตร์ ตระหนักถึงความจ าเป็นดังกล่าว ในภาวะที่คณะมีผู้บริหารรุน่ใหม่ จึงเห็นควรส่งเสริมการพัฒนาผูบ้รหิาร
ให้พร้อมรองรับภารกิจของคณะและมหาวิทยาลัยตามแผนยุทธศาสตร์ และพัฒนาเสริมสร้างภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ในการบริหาร
จัดการอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้ก าหนดโครงการพัฒนาผู้บริหาร ขึ นปีงบประมาณ 2564 
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11. วัตถุประสงค ์
1.  เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถ ทักษะทางการบริหาร ของผู้ด ารงต าแหน่งตั งแต่ระดับหัวหน้า

ภาควิชาขึ นไป ให้เป็นผู้มีวิสยัทัศนแ์ละรอบรู้ในเรื่องการบริหารจัดการอุดมศึกษา ให้มีความรู้และทัศนะที่กว้างไกลและทันการณ์ใน
การบริหารในยุคโลกาภิวตัน ์

2. เพื่อให้ผู้บริหารรุ่นใหม่มคีวามรูค้วามสามารถในการวเิคราะห์ สังเคราะห์ปญัหา มภีาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ สามารถประยุกต์
ความรู้และประสบการณม์าใช้ในการบริหารอย่างเป็นระบบมเีหตมุีผล และมีประสิทธิภาพ 

3. เพื่อสร้างเวทีในการแลกเปลีย่นข้อมูลและความเห็นอันจะน าไปสูก่ารสร้างองค์ความรู้และความเข้าใจร่วมกันระหว่างผู้เข้าร่วม
โครงการ และจะเป็นประโยชน์ต่อการป้องกันหรือแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4. เพื่อสร้างเครือข่ายระหวา่งผู้เขา้ร่วมโครงการ และเกิดความร่วมมือร่วมใจในการพัฒนาและขับเคลือ่นภารกิจของภาควิชา  
คณะ และมหาวิทยาลัยไปสู่เป้าหมายร่วมกัน 
12.  เป้าหมายของโครงการ 
      12.1. เป้าหมายการด าเนินงาน 

ล าดับ กิจกรรม วัตถุประสงค์กิจกรรม ตัวชี้วดั เชิงผลลัพธ์(Outcome) 
ตัวชี้วดัตามเกณฑ์
ประกันคุณภาพ 

1 คณะผู้บริหารศึกษา 
ดูงานด้านการบริหาร 

1. เพื่อเสริมสร้างและ
พัฒนาความรู้ ความเข้าใจ 
ความสามารถ ทักษะ
ทางการบริหาร ของผู้
ด ารงต าแหน่งตั งแต่ระดับ
หัวหน้าภาควิชาขึ นไป  
2. เพื่อสร้างเวทีในการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลและ
ความเห็นอันจะน าไปสู่
การสร้างองค์ความรู้และ
ความเข้าใจร่วมกัน
ระหว่างผู้เข้าร่วมโครงการ  
3. เพื่อสร้างเครือข่าย
ระหว่างผู้เข้าร่วมโครงการ 
และเกิดความร่วมมอืร่วม
ใจในการพัฒนาและ
ขับเคลื่อนภารกิจของ
ภาควิชา คณะ และ
มหาวิทยาลัยไปสู่
เป้าหมายรว่มกัน 

 คุณภาพ 
1. ผู้บริหารที่เข้าร่วม
โครงการ ร้อยละ 80 
ขึ นไป มีความคิดเห็น
ว่า ได้รับการพัฒนาให้
มีความพร้อมรองรับ
ภารกิจของภาควิชา 
คณะตามแผน
ยุทธศาสตร์  
2. ผู้บริหารที่เข้าร่วม
โครงการ ร้อยละ 80 ขึ นไป 
คิดว่า มีภาวะผู้น าเชิง
สร้างสรรค์ในการบริหาร
จัดการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เพิ่มขึ น 

ผลการประเมินผู้บริหาร
ทั งระดับภาควิชาและ
ระดับคณะมีพัฒนาการที่ดี
ขึ น 
 

EdPEx หมวดที ่2, 7 

 
 12.2 กลุ่มเป้าหมาย (รายกิจกรรม) 

เป้าหมาย จ านวน หน่วยนับ 
จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 26 คน 
บุคลากรสายวิชาการ  20 คน 
บุคลากรสายสนับสนุน 6  
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12.3 กิจกรรม/เนื้อหาท่ี/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนินการ (รายกิจกรรม) 
 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (บาท) 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

ขั นวางแผนงาน (P) 
1. วางแผนการด าเนินงาน 
2. จัดประชุมมอบหมายการ
ด าเนินงาน 

                          

ขั นด าเนินการ (D) 
1. ขออนุมัติด าเนินโครงการ 
2. ด าเนินโครงการ 

100,000        100,000     

ขั นสรุปและประเมินผล (C)  
1. สรุปผลการด าเนินโครงการ และ
จัดท ารายงานส่งผลประเมินต่อคณะฯ 

             

ขั นปรับปรุงตามผลการประเมิน(A)  
1. น าผลการประเมินมาพัฒนา  
แก้ไขปัญหา และน าไปปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานในครั งต่อๆ ไป 

             

รวม 100,000   100,000  

 
13. งบประมาณ  
     13.1 แหล่งงบประมาณ 

  เงินรายได้  100,000 บาท      
กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุนการจัดการศึกษา ส านักงานเลขานุการคณะ หมวดเงินอุดหนุน 
โครงการบริหารพัฒนาผู้บริหาร โครงการพัฒนาผู้บริหาร   
      13.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 

ล าดับ รายการ จ านวน (บาท) 
1 ค่าวิทยากร  10,000 
2 ค่าที่พัก 40,000 
3 ค่าเช่าพาหนะและน  ามันเชื อเพลิง 20,000 
4 ค่าเบี ยเลี ยง 12,000  
5 ค่าอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่ม  1,7000  
6 ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 1,000 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 100,000 
              *หมายเหตุ   ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 

 

14.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ  
ล าดับ รายการ กิจกรรม 
14.1 วัน เวลา ในการจัดกิจกรรม กุมภาพันธ์ 2564 - มีนาคม 2564 
14.2 สถานท่ีจัดกิจกรรม ภายนอกมหาวิทยาลัย 
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15. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ ประสบการณ์ในแนวคิด นโยบาย และทิศทางการบริหารจัดการที่เอื ออ านวยต่อการพัฒนา

มหาวิทยาลัย  
 2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีวิสัยทัศน์เพิ่มขึ นในด้านการจัดการมหาวิทยาลัยที่สามารถแข่งขันได้ภายใต้บริบท และเงื่อนไขปัจจัยที่มีอยู่

ของสถาบันอุดมศึกษาไทย  
3. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความเข้าใจตรงกันถึงภาพรวมสภาพวิกฤติและปัญหาการอุดมศึกษาไทย และ  ตระหนักถึงความจ าเป็น

เร่งด่วนในการก าหนดกลยุทธ์และมาตรการเพื่อแก้ไขสภาพวิกฤติดังกล่าว  
4. ได้ผู้บริหารรุ่นใหม่ของคณะมนุษยศาสต์ ที่จะเป็นกลไกส าคัญในการเกื อหนุนด้านการผลักดันนโยบาย  แนวคิด แนวทางการ

พัฒนาการบริหารจัดการแก่มหาวิทยาลัยต่อไป   
5. ได้เครือข่ายความร่วมมือระหว่างผู้บริหารรุ่นใหม่ในภาควิชา ซึ่งจะเป็นพื นฐานส าคัญที่จะเอื ออ านวยต่อการสร้างความร่วมมือ

อย่างเป็นรูปธรรมระหว่างคณะ ภาควิชาในอนาคต  
6. ได้องค์ความรู้ทางการบริหารสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งรวบรวมจากการบรรยายของวิทยากร การศึกษาดูงาน ตลอดจนการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของผู้เข้าร่วมโครงการ 
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โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
หน่วยงาน งานนโยบายและแผน ส านักงานเลขานุการคณะ คณะมนุษยศาสตร์ 

 
1. ชื่อโครงการ (ระดับ 1)    โครงการบริหารพัฒนาบุคลากร 
2. ชื่อโครงการ (ระดับ 2)     โครงการพัฒนาผู้บริหาร 
3. ชื่อโครงการ (ระดับ 3)     โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้บริหาร 

  โครงการงานประจ า (Routine project) 
      โครงการตามยุทธศาสตร์ (Strategic project) 
4.  รหัสโครงการ      NU-มน-01-005 
5.  Value Chain   

 ต้นน  า  กลางน  า  ปลายน  า       
6.  ความสอดคล้องกับพันธกิจมหาวิทยาลัย  
    การผลติบัณฑิต       การวิจัย  
    การบริการวิชาการแกส่ังคม  การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
    บริหารจัดการ 
7.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ 
    7.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 พ.ศ.2560-2564  
 ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2562-2564) 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบรหิารจดัการเชิงบูรณาการเพื่อความเข้มแข็งและยั่งยืน 
  กลยุทธ์ที่.......5.1.....แนวทางการขบัเคลื่อน....5.1.1......ตัวชี วัดที่...5.1.1.1.... 

 7.2 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน (ถ้ามี) 
         นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตร์ที่.......5.......กลยุทธ์ที่.......5.1......มาตรการที่.....5.1.1.... 
 

8.  ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 8.1 ลักษณะการด าเนินงาน   โครงการ     การด าเนินงาน 

8.2 ภายใต้แผนงาน............................................................................................................................................. 
8.3 ลักษณะโครงการ     โครงการที่ใช้งบประมาณ   โครงการทีไ่ม่ใช้งบประมาณ 
8.4 วิธีการด าเนินงาน    ด าเนินการเอง     จัดจ้าง 
8.5 รหัส GFMIS ของโครงการ(ถ้ามี)................................................................................................................... 

9. ผู้รับผิดชอบ  
9.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ   งานนโยบายและแผน  ส านักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร ์   
9.2 ผู้รับผิดชอบ         นางสาวรจเรข    แก้วพฤกษ์  และนางสาววิไลพร    ชอบคุณ  โทร  2079 
9.3 ผู้ประสานงาน       นางสาวรจเรข    แก้วพฤกษ์  และนางสาววิไลพร    ชอบคุณ  โทร  2079 
9.4 ผู้รายงานผล         นางสาวรจเรข    แก้วพฤกษ์  และนางสาววิไลพร    ชอบคุณ  โทร  2079 

 10. หลักการและเหตุผล  
สถาบันอุดมศึกษา เป็นแหล่งรวมขององค์ความรู้ทางวิชาการและบุคลากรที่มีคุณภาพ การบริ หารหน่วยงานใน

สถาบันอุดมศึกษาท่ีมีคุณภาพ สอดคล้องกับพันธกิจและเป็นผู้น าทางการศึกษาในระดับชาติ รวมทั งก้าวทันเท่าเทียมสถาบันการศึกษา
ในระดับโลก ผู้บริหารหน่วยงานในมหาวิทยาลัยจ าเป็นต้องเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ มีความรู้ความสามารถ และทักษะการบริหารจัดการ 
ตลอดจนจะต้องพัฒนาตนเองตลอดเวลา เพื่อให้มีองค์ความรู้และทักษะที่สามารถเผชิญกับความท้าทายใหม่ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล สามารถน าพาหน่วยงานไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ และพึ่งพาตนเองได้ในระยะยาว 

ประกอบกับในปัจจุบัน การบริหารหลักสูตร สู่ความเป็นเลิศ ถือว่าเป็นภารกิจหลักท่ีส าคัญของผู้บริหารวิชาการของคณะและ
มหาวิทยาลัยในการพัฒนาอุดมศึกษาไทย โดยการบริหารหลักสูตรจะต้องเป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยและ
เป็นไปตามกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว มาตรฐานระดับชาติและนานาชาติ เพื่อตอบสนองนโยบาย มุ่งสู่วิสัยทัศน์ ยกระดั บขีด
ความสามารถในการแข่งขันระดับสากล  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาที่ได้มีการปรับเปลี่ยนใหม่ โดยจะต้อง
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มีทั งเรื่องของการจัดการ การด าเนินการ การควบคุม ส่งเสริมและสนับสนุนให้พันธกิจต่างๆ ในคณะและมหาวิทยาลัยสามารถ
ตอบสนองสู่นโยบายหรือบรรลุตามวัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมายของหลักสูตรโดยใช้ทรัพยากรการบริหารที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์และมี
ประสิทธิภาพสูงสุด ในขณะเดียวกัน การบริหารหลักสูตรให้บรรลุผลส าเร็จจึงต้องค านึงถึงจุดมุ่งหมายของหลักสูตรในแต่ละระดับเป็น
เป้าหมายที่ส าคัญ การด าเนินการหรือการจัดกิจกรรมทุกอย่างต้องน าเข้าสู่เป้าหมายนั น จะเห็นได้ว่า การบริหารหลักสูตรเกี่ยวกันกับ
บุคลากรทุกระดับภายในคณะและมหาวิทยาลัย รวมทั งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกมหาวิทยาลัย ดังนั น ผู้บริหารวิชาการของคณะและ
มหาวิทยาลัย จะต้องตระหนักอย่างมากในหลายๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพ ทั งสายวิชาการและสายสนับสนนุ 
การจัดการพัฒนาหลักสูตรทุกระดับเพ่ือความเป็นเลิศในระดับสากล หลักสูตรตั งแต่ระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา ต้องพัฒนา
และปรับปรุงการจัดการศึกษาและวิจัยให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานระดับสากล นอกจากนี  จะต้องสร้างหลั กสูตรใหม่ที่มีความ
ทันสมัยและสอดคล้องกับวิทยากรที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว 

คณะมนุษยศาสตร์ ตระหนักถึงความจ าเป็นดังกล่าว ในภาวะที่คณะมีผู้บริหารรุ่นใหม่ ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของการ
บริหารหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศ ตามยุทธศาสตร์ของคณะมนุษยศาสตร์ ในยุทธศาสตร์ที่  5 การบริหารจัดการเชิงบูรณาการเพ่ือการ
ด าเนินการเป็นเลิศ ในแผนกลยุทธ์ของคณะฉบับปีพ.ศ.2560-2564 ฉบับปรับปรุง 2563-2564 ในกลยุทธ์ที่ 5.2 การยกระดับขีด
ความสามารถบุคลากรและพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล จึงได้จัดโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้บริหาร เพื่อเสริมสร้างความรู้ ค วาม
เข้าใจ เกี่ยวกับบทบาทและหน้าท่ีของผู้บริหารวิชาการอย่างเป็นระบบ บริหารจัดการหลักสตูรให้เกิดคุณภาพ ตอบสนองต่อพันธกิจของ
ทั งคณะและมหาวิทยาลัย ตลอดจนหลักสูตรที่ทันสมัยสอดคล้องกับประเด็นท้าทายอุดมศึกษาในปัจจุบันและอนาคต  รองรับภารกิจ
ของคณะและมหาวิทยาลัยตามแผนยุทธศาสตร์ และพัฒนาเสริมสร้างภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค์ในการบรหิารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 
จึงได้ก าหนด โครงการพัฒนาผู้บริหาร (โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้บริหาร) ขึ นในปีงบประมาณ 2564 
11. วัตถุประสงค ์ 

1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทและหนา้ที่ของผู้บริหารวิชาการในการบริหารหลกัสูตร ตามศักยภาพของ
สถาบันอุดมศึกษาสู่ความเป็นเลิศ โดยสอดคล้องกับนโยบายปรัชญาอุดมศึกษา และกรอบแผนอดุมศึกษาระยะยาวฯ ตลอดจน
สถานการณ์แวดล้อมทั งภายในและภายนอกมหาวิทยาลยั 

2. เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักคดิและแนวทางปฏิบัติเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษา พ.ศ.2558 ในบริบทของ
อุดมศึกษาท่ีมีมาตรฐานระดับชาตแิละสากล ตลอดจนประเด็นท้าทายอุดมศึกษาในปัจจุบันและอนาคต 

3. เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เรื่องการประกันคุณภาพระดับหลักสตูรแนวใหม่ ในการด าเนินงานบริหารหลักสตูรตามระบบ
คุณภาพและกลไกของคณะและมหาวิทยาลัย  

4. เพื่อให้มีแนวทางในการบูรณการการบรหิารหลักสตูรสู่ความเป็นเลิศ ภายใต้บริบทของเกณฑม์าตรฐานใหม่ กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ และเกณฑค์ุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ ภายใต้หลักธรรมาภิบาลและการบรหิารจัดการอุดมศึกษาที่ด ี

5. เพื่อเสริมสร้างสัมพันธภาพและเครือข่ายความร่วมมือในระหว่างผูบ้ริหารวิชาการภายในคณะ อันน าไปสู่ความร่วมมือในการ
ด าเนินงานทั งภายในและระหว่างหน่วยงาน ที่มั่นคงและยั่งยืน 
12.  เป้าหมายของโครงการ 
      12.1. เป้าหมายการด าเนินงาน  

ล าดับ กิจกรรม 
วัตถุประสงค์

กิจกรรม 
ตัวชี้วัด 

เชิงผลลัพธ์
(Outcome) 

ตัวชี้วัดตาม
เกณฑ์ประกัน

คุณภาพ 
1 อบรมเกี่ยวกับบทบาท

หน้าท่ีของผู้บริหาร
วิชาการในการบริหาร
หลักสูตร 

เพื่อเสรมิสร้าง
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับบทบาท
หน้าท่ีของผู้บริหาร
วิชาการในการ
บริหารหลักสตูร 

ปริมาณ 
ผู้บริหารหลักสูตรหรือ
ตัวแทนเข้าร่วมอบรมใน
กิจกรรมนี ครบทุกหลักสูตร  
คุณภาพ 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท
หน้าท่ีของผู้บริหารวิชาการ
ในการบริหารหลักสูตร
เพิ่มขึ น ร้อยละ 80 ขึ นไป 

ผลประเมินการบริหาร
หลักสตูรและการ
บริหารจดัการระดบั
คณะมีพัฒนาการดีขึ น 
 

EdPEx 
หมวด 5, 6 
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ล าดับ กิจกรรม 
วัตถุประสงค์

กิจกรรม 
ตัวชี้วัด 

เชิงผลลัพธ์
(Outcome) 

ตัวชี้วัดตาม
เกณฑ์ประกัน

คุณภาพ 
2 อบรมเกี่ยวกับการ

ประกันคุณภาพระดับ
หลักสูตรยุคใหม่ 

1. เพื่อเสริมสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักคดิและ
แนวทางปฏิบัติ
เกณฑ์มาตรฐาน
อุดมศึกษา พ.ศ.
2558  
2. เพื่อเสริมสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจ 
เรื่องการประกัน
คุณภาพระดับ
หลักสตูรแนวใหม่ 
ในการด าเนินงาน
บริหารหลักสตูรตาม
ระบบคณุภาพและ
กลไกของคณะและ
มหาวิทยาลยั  

ปริมาณ 
ผู้บริหารหลักสูตรหรือ
ตัวแทนเข้าร่วมอบรมใน
กิจกรรมนี ครบทุกหลักสูตร  
คุณภาพ 
1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
หลักคิดและแนวทางปฏิบตัิ
เกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษา 
พ.ศ.2558 ในบริบทของ
อุดมศึกษาท่ีมีมาตรฐาน
ระดับชาติและสากล เพิ่มขึ น 
ร้อยละ 80 ขึ นไป 
2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมี
ความรู้ความเข้าเรื่องการ
ประกันคณุภาพระดับ
หลักสตูรแนวใหม่ เพ่ิมขึ น 
ร้อยละ 80 ขึ นไป 

คณะและหลักสตูรมี
แนวทางในการบูรณา
การบริหารหลักสูตรสู่
ความเป็นเลิศภายใต้
บริบทของเกณฑ์
มาตรฐานใหม่ กรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ และ
เกณฑ์คณุภาพ
การศึกษาเพื่อการ
ด าเนินการที่เป็นเลศิ 

EdPEx 
หมวด 5, 6 

3 อบรมเกี่ยวกับการ
บริหารหลักสูตรสู่ความ
เป็นเลิศตามแนวทาง 
TQF และ EdPEx 

เพื่อให้มีแนวทางใน
การบูรณการการ
บริหารหลักสตูรสู่
ความเป็นเลิศ 
ภายใต้บริบทของ
เกณฑ์มาตรฐานใหม่ 
กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ และเกณฑ์
คุณภาพการศึกษา
เพื่อการด าเนินการที่
เป็นเลิศ ภายใต้หลัก
ธรรมาภิบาลและ
การบริหารจัดการ
อุดมศึกษาท่ีด ี

ปริมาณ 
1. ผู้บริหารหลักสูตรหรือ
ตัวแทนเข้าร่วมอบรมใน
กิจกรรมนี ครบทุกหลักสูตร  
2. ผู้บริหารระดับคณะหรือ
ตัวแทนเข้าร่วมอบรมใน
กิจกรรมนี ครบทุกส่วนงาน  
คุณภาพ 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์ 
EdPEx เพิ่มขึ น ร้อยละ 80 
ขึ นไป 

ผลการบริหาร
หลักสตูรและการ
บริหารจดัการระดบั
คณะมีพัฒนาการดีขึ น 

EdPEx 
หมวด 5, 6 
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12.2 กลุ่มเป้าหมาย (รายกิจกรรม)  

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

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น คน     
ผู้บริหารระดับคณะ คน 10 - - - 
ผู้บริหารระดับหลักสตูร คน 40 - - - 

 
         12.3 กิจกรรม/เนื้อหาท่ี/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนินการ (รายกิจกรรม) 

 

กิจกรรม 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (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 

 
330,000 

 
-330,000-       

 
 

 
 

 

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. สรุปผลการด าเนินโครงการ และ
จัดท ารายงานส่งผลประเมนิตอ่คณะฯ 

             

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

             

รวม 330,000 330,000 - - - 

 
13. งบประมาณ  
 13.1 แหล่งงบประมาณ 

  รายได้ 330,000 บาท      
กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุนการจัดการศึกษา ส านักงานเลขานุการคณะ หมวดเงินอุดหนุน โครงการ
บริหารพัฒนาผู้บริหาร โครงการพัฒนาผู้บริหาร   

13.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
ล าดับ รายการ จ านวน (บาท) 

1 ค่าจ้างเหมาจัดฝึกอบรม 280,000 
2 ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม   45,000 
3 เงินปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 4,000 
4 ค่าวัสดุโครงการ 1,000 
 รวม 330,000 

*หมายเหตุ   ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
 
14.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ (รายกิจกรรม)  

ล าดับ รายการ กิจกรรม 
14.1. วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม เดือนพฤศจิกายน 2563 
14.2 สถานท่ีจัดกิจกรรม คณะมนุษยศาสตร์ 
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15. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
1. ผู้รับผดิชอบหลักสตูร/อาจารยป์ระจ าหลักสตูรสามารถพัฒนาการบริหารจัดการหลักสูตรการเรียนการสอนให้สอดคล้องตาม

มาตรฐานสากล เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมระบบประกันคุณภาพ AUN-QA  
2. ผู้บริหารระดับคณะสามารถวิเคราะห์หาประเด็นและแนวทางปรับปรุงการบริหารจดัการคณะตามสาระของเกณฑ์ EdPEx 
3. คณะมีแนวทางในการบรูณาการการบรหิารหลักสตูรสู่ความเป็นเลิศ ภายใต้บริบทของเกณฑม์าตรฐานใหม่ กรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิ และเกณฑค์ุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ 
4. มีโอกาสในการสร้างความสัมพันธ์และเครือข่ายความร่วมมือในระหว่างผู้บริหารวิชาการของคณะและหลักสูตร อันน าไปสู่ความ

ร่วมมือในการด าเนินงานทั งภายในและระหว่างหน่วยงานที่มั่นคงและยั่งยืน อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษาของ                
คณะมนุษยศาสตร์ 
  
 



  

โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
งานธุรการ ส านักงานเลขานุการคณะ คณะมนุษยศาสตร์ 

 
1.  ชื่อโครงการ (ระดับ 1)    โครงการบริหารพัฒนาบุคลากร 
2.  ชื่อโครงการ (ระดับ 2)    โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 
3.  ชื่อโครงการ (ระดับ 3)    โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 

  โครงการงานประจ า (Routine project) 
      โครงการตามยุทธศาสตร์ (Strategic project) 
4.  รหัสโครงการ      NU-มน-01-006 
5.  Value Chain      ต้นน  า       กลางน  า            ปลายน  า 
6.  ความสอดคล้องกับพันธกิจมหาวิทยาลัย  
    การผลติบัณฑิต  .........หลกั..........รอง   การวิจัย .........หลัก..........รอง  
    การบริการวิชาการแกส่ังคม.........หลัก..........รอง  การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม .........หลัก..........รอง  
    บริหารจัดการ.........หลัก 
7.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ 
    7.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 พ.ศ.2560-2564  
 ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2562-2564) 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบรหิารจดัการเชิงบูรณาการเพื่อความเข้มแข็งและยั่งยืน 
  กลยุทธ์ที่.......5.2.....แนวทางการขบัเคลื่อน....5.2.2......ตัวชี วัดที่...5.2.2.2.... 

 7.2 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน (ถ้ามี) 
         นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตร์ที่.......5.......กลยุทธ์ที่.......5.1......มาตรการที่.....5.1.2.... 
 

8.  ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 8.1 ลักษณะการด าเนินงาน   โครงการ     การด าเนินงาน 

8.2 ภายใต้แผนงาน............................................................................................................................................. 
8.3 ลักษณะโครงการ     โครงการที่ใช้งบประมาณ   โครงการทีไ่ม่ใช้งบประมาณ 
8.4 วิธีการด าเนินงาน    ด าเนินการเอง    จัดจ้าง 

8.5 รหัส GFMIS ของโครงการ(ถ้ามี)................................................................................................................... 
9. ผู้รับผิดชอบ  

9.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ  หน่วยการเจ้าหน้าท่ี งานธุรการ ส านักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร ์
9.2 ผู้รับผิดชอบ นางสาวพฤศภัทร  เจริญทรัพย ์  โทร 2041 
9.3 ผู้ประสานงาน นางสาวพฤศภัทร  เจริญทรัพย ์  โทร 2041 
9.4 ผู้รายงานผล นางสาวพฤศภัทร  เจริญทรัพย ์  โทร 2041 

 
 10. หลักการและเหตุผล  

  คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มีนโยบายในการพัฒนาบุคลากรทุกระดับ โดยเฉพาะบุคลากรสายสนับสนุน ซึ่ง
เป็นก าลังส าคัญที่น านโยบายของมหาวิทยาลัยและนโยบายของคณะฯ ไปสู่การปฏิบัติงาน โดยคณะมนุษยศาสตร์ มีการสนับสนุนให้
บุคลากรสายสนับสนุนได้พัฒนาและเพิ่มพูนความรู้ และทักษะในด้านต่างๆ เพื่อให้บุคลากรมีความสามารถเพียงพอในการปฏิบัติงาน  
มีการปฏิสัมพันธ์กับผู้รับบริการ ให้ค าปรึกษาเสนอข้อมูลเพื่อการตัดสินใจของผู้บริหาร มีการติดตามประเมินผลและรายงาน
ความก้าวหน้าของงานท่ีปฏิบัติ และพัฒนางานของตนเองตามที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
  การเปิดโอกาสให้บุคลากรได้มีโอกาสเข้าร่วมการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน หรือการท ากิจกรรมร่วมกับหน่วยงานภายใน
และภายนอกองค์กร จึงเป็นกระบวนการด้านการบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากรภายในองค์กรให้ได้เรียนรู้ในสิ่งที่เป็นความรู้
และเพิ่มทักษะที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานในปัจจุบันและในอนาคต และเป็นการเตรียมความพร้อมของบุคลากรให้ก้าวไปพร้อมกับการ
เปลี่ยนแปลงและการเจริญเติบโตขององค์กร ที่เป็นไปตามระบบการบริหารงานของมหาวิทยาลัย และสอดคล้องกับนโยบายการ
พัฒนาบุคลากรของคณะฯ ในขณะเดียวกัน องค์กรที่จะประสบความส าเร็จจ าเป็นต้องอาศัยบุคลากรที่มีความพร้อม ที่จะทุ่มเท



  

ความรู้ ความสามารถ มีทัศนคติที่ดีที่จะอุทิศตนในการท างาน ให้องค์กรประสบความส าเร็จ อีกทั งเป็นการสร้างแรงจูงใจในการ
ท างานซึ่งเป็นกระบวนการการรักษาบุคลากร ซึ่งเป็นทุนมนุษย์ท่ีมีคุณค่าขององค์กร   
  ดังนั น เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากร ให้สอดคล้องกับแผนในการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ให้เกิดแรงกระตุ้นในการ
พัฒนาตนเอง และรู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร อยากให้งานประสบความส าเร็ จจึงต้องการที่จะพัฒนาไปพร้อมๆกันกับ
องค์กร ด้วยความตั งใจและมุ่งมั่น คณะฯ จึงได้บรรจุโครงการเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุน ประจ าปีงบประมาณ 2564 
 
11. วัตถุประสงค ์

1)  เพื่อให้บุคลากรได้แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ เทคนิคและวิธีการ จากวิทยากร เพื่อนร่วมงาน 
2)  เพื่อให้บุคลากรเกิดแรงกระตุ้นในการพัฒนาตนเอง สามารถน าความรู้มาประยุกต์ใช้และปรับปรุงวิธีการท างาน  
3)  เพื่อให้บุคลากรเข้าใจและตระหนักถึงความส าคัญของการปรับปรุงวิธีการท างาน 
4)  เพื่อสร้างขวัญก าลังใจให้กับบุคลากร และสร้างความผูกพัน ความสามัคคี ระหว่างเพื่อนร่วมงานและผู้น าในองค์กร 

 
12.  เป้าหมายของโครงการ 
     12.1. เป้าหมายการด าเนินงาน 

ล าดับ กิจกรรม วัตถุประสงค์กิจกรรม ตัวชี้วดั เชิงผลลัพธ์(Outcome) 
ตัวชี้วดัตามเกณฑ์
ประกันคุณภาพ 

1 จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
“การปรับปรุงกระบวนการงาน
สนับสนุนพันธกิจของคณะ
มนุษยศาสตร์”  
 

1)  เพื่อให้บุคลากรสาย
สนับสนุนได้รับทราบถึง
ประสิทธิภาพการท างาน 
ของบุคลากรที่ผู้บริหาร
คาดหวัง และต้องการ 
เพื่อสนับสนุนพันธกจิไปสู่
เป้าหมายแห่งความส าเร็จ   

2)  เพื่อให้บุคลากรสาย
สนับสนุน  ได้มีการ
วิเคราะห์ ทบทวนระบวน
การท างาน เพือ่น าไปสู่
การปรับปรุงให้มี
ประสิทธิภาพ และสร้าง
ความคุ้มค่า พร้อม
สนับสนุนพันธกิจของคณะ
ให้ส าเร็จตามเป้าหมาย   

 

 คุณภาพ  
ระดับความเห็นของผู้เข้า
โครงการ ในระดับดี 
ค่าเฉลี่ยไม่ต่ ากวา่ 3.51 

1. บุคลากรสายสนับสนุน
รับทราบและมีความเขา้ใจ  
ในนโยบาย ทิศทาง 
เป้าหมายทีจ่ะน าไปสู่
ความส าเร็จ สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมี
ทิศทางและตาม ที่ก าหนด  
2. บุคลากรสายสนับสนุน
มีการปรับปรุง
กระบวนการท างาน ให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ของคณะที่มุ่งสู่การเป็น
หน่วยงานแห่งความเป็น
เลิศ  

 สกอ. ตัวชี วัดที่ 5.1 
 EdPEx หมวดที่ 5 
และหมวด 6 
 

 
 12.2 กลุ่มเป้าหมาย (รายกิจกรรม) 

เป้าหมาย จ านวน หน่วยนับ 
จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 50 คน 
บุคลากรสายวิชาการ 6 คน 
สายสนบัสนุน 45 คน 

 
12.3. กิจกรรม/เนื้อหาท่ี/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนินการ (รายกิจกรรม) 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (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. 2564 (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 

330,000  
 

330,000  
 

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. สรุปผลการด าเนินโครงการ และ
จัดท ารายงานส่งผลประเมนิตอ่คณะฯ 

             

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

             

รวม  330,000 - -  330,000 - 
 
13. งบประมาณ  

13.1 แหล่งงบประมาณ 
  เงินรายได้ 300,000 บาท   

กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุนการจัดการศึกษา ส านักงานเลขานุการคณะ หมวดเงินอุดหนุน 
โครงการบริหารพัฒนาบุคลากร  โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน (NU-มน-01-006) 

13.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
ล าดับ รายการ จ านวน (บาท) 

1 ค่าที่พัก 100,000 
2 ค่าอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดืม่ 100,000 
3 ค่าวิทยากร 40,000 
4 ค่าเช่าพาหนะและน  ามันเชื อเพลิง (รถบัสและรถตู้) 63,000 
5 ค่าเบี ยเลี ยง 20,000 
6 ค่าวัสดุ  5,000 
7 ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 2,000 

รวมทั้งสิ้น 330,000 
       *หมายเหตุ   ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 

 
14. วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ (รายกิจกรรม) 

ล าดั
บ 

รายการ กิจกรรมที่ 1 

14.1 วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม เดือนเมษายน 2564 – พฤษภาคม 2564 
14.2 สถานท่ีจัดกิจกรรม ภายนอกมหาวิทยาลัยนเรศวร 

 
15. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1) บุคลากรระหว่างหน่วยงานได้แลกเปลีย่น แบ่งปัน ความรู้ ประสบการณ์ ในการท างาน การแก้ปญัหาในงาน และน าความรู้มา
ประยุกต์ใช้ปรับปรุงเทคนิคในการท างานได้บรรลุเป้าหมาย 

2) บุคลากรมีทัศนคติและขวญัก าลังใจในการท างาน 
 

 



 

 

 

1 
 

โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
งานธุรการ ส านักงานเลขานุการคณะ คณะมนุษยศาสตร์ 

 
1.  ชื่อโครงการ (ระดับ 1)    โครงการพัฒนาคุณภาพองค์กร 
2.  ชื่อโครงการ (ระดับ 2)     โครงการพัฒนาองค์กร 
3.  ชื่อโครงการ (ระดับ 3)     โครงการประชุมบุคลากรประจ าภาคเรียน 

  โครงการงานประจ า (Routine project) 
      โครงการตามยุทธศาสตร์ (Strategic project) 
4.  รหัสโครงการ      Nu-มน-01-007 
5.  Value Chain      ต้นน  า       กลางน  า        ปลายน  า 
6.  ความสอดคล้องกับพันธกิจมหาวิทยาลัย  
    การผลติบัณฑิต       การวิจัย  
    การบริการวิชาการแกส่ังคม  การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
    บริหารจัดการ (หลัก) 
7.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ 
    7.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 พ.ศ.2560-2564  
 ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2562-2564) 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบรหิารจดัการเชิงบูรณาการเพื่อความเข้มแข็งและยั่งยืน 
  กลยุทธ์ที่.......5.1.....แนวทางการขบัเคลื่อน....5.1.1......ตัวชี วัดที่...5.1.1.1.... 

 7.2 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน (ถ้ามี) 
         นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตร์ที่.......5.......กลยุทธ์ที่.......5.1......มาตรการที่.....5.1.1.... 
 

8.  ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 8.1 ลักษณะการด าเนินงาน   โครงการ     การด าเนินงาน 

8.2 ภายใต้แผนงาน............................................................................................................................................. 
8.3 ลักษณะโครงการ     โครงการที่ใช้งบประมาณ   โครงการที่ไม่ใช้งบประมาณ 
8.4 วิธีการด าเนินงาน    ด าเนนิการเอง     จัดจ้าง 
8.5 รหัส GFMIS ของโครงการ(ถ้ามี)................................................................................................................... 

9. ผู้รับผิดชอบ  
9.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ   งานธุรการ ส านักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร ์   
9.2 ผู้รับผิดชอบ         นางสาววิมลมาศ  พจมานทอง   โทร  2009 
9.3 ผู้ประสานงาน       นางสาววิมลมาศ  พจมานทอง   โทร  2009 
9.4 ผู้รายงานผล         นางสาววิมลมาศ  พจมานทอง   โทร  2009 

 10. หลักการและเหตุผล  
        ตามนโยบายการบริหารและพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์ “คณะมนุษยศาสตร์ เป็นองค์กรแห่งความสุข มีความเป็นเลิศทาง
วิชาการ และเป็นผู้น าทางวิชาการด้านมนุษยศาสตร์ ทั งในระดับประเทศและประชาคมอาเซียน ภายใต้การบริหารงานแบบมีส่วนร่วม
และบูรณาการของทุกภาคส่วนให้เกิดความคล่องตัว เพื่อน าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” จากนโยบายดังกล่าว จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง
อาศัยความร่วมมือร่วมใจการเป็นน  าหนึ่งใจเดียวกันของบุคลากรทุกคน  ผู้บริหารจึงน าหลักการบริหารจัดการที่ดี (Good 
Governance) มาใช้ในการบริหารจัดการตามพันธกิจเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ในการบริหารจัดการบุคลากรและทรัพยากรการเรียนรูใ้ห้
เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โดยค านึงถึงความหลากหลายและความเป็นอิสระทางวิชาการเพื่อให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล มี
ความยืดหยุ่นคล่องตัว โปร่งใส และตรวจสอบได้  ระบบประกันคุณภาพ มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน และพัฒ นาการจัด
การศึกษาในระดับหลักสูตร ระดับคณะให้มีประสทิธิภาพและประสิทธิผล การก ากับให้มีการจัดการศึกษาและการด าเนินงานตามพันธ
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กิจเป็นไปตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา กรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมาตรฐานอื่นๆ  
   ดังนั น เพื่อให้บุคลากรของคณะทุกคนซึ่งมีความส าคัญต่อการด าเนินงานของคณะได้รับทราบเป้าหมาย ทิศทาง แนวโน้ม
การด าเนินงานตามพันธกิจ คณะจึงก าหนดให้มีประชุมบุคลากรทุกภาคการศึกษา เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนส าหรับผู้บริหารและ
บุคลากรทีจ่ะได้แจ้งข้อมูลข่าวสาร การถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติ กลไกการขับเคลื่อนแต่ละพันธกิจ การสนับสนุนทรัพยากรในการ
ปฏิบัติงานที่ครอบคลุมทุกพันธกิจ  และรับฟัง ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ จากบุคลากร อย่างสร้างสรรค์ อันจะน าไปสู่แนวทางการ
พัฒนาและปรับปรุงองค์กรให้บรรลุเป้าหมาย ดังที่คณะมุ่งหวังให้ “การมุ่งผลสัมฤทธิ์” เกิดในพฤติกรรรมการปฏิบัติงานของบุคลากร
ทุกคนที่ยึดถือเป็นเป้าหมาย แนวทางในการปฏิบัติงาน จนหล่อหลอมกลายเป็นวัฒนธรรมขององค์กร “Focus on success” 
เพื่อท่ีจะน าไปสู่การด าเนินการที่เป็นเลิศ บรรลุวิสัยทัศน์  “ผู้น าทางวิชาการมนุษยศาสตร์ในประชาคมอาเซียน”   
11. วัตถุประสงค ์
     1) เพื่อเป็นเวทีให้ผู้บริหารพบประชาคมคณะมนุษยศาสตร์ 
     2) เพื่อแจ้งข้อมูล ข่าวสาร การถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบตัิใหบุ้คลากรรับทราบ 
     3) เพื่อรับฟัง ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ จากบุคลากร 
12.  เป้าหมายของโครงการ 
      12.1. เป้าหมายการด าเนินงาน  

ล าดับ กิจกรรม วัตถุประสงค์กิจกรรม ตัวชี้วดั เชิงผลลัพธ์(Outcome) 
ตัวชี้วดัตามเกณฑ์
ประกันคุณภาพ 

1 ประชุมบุคลากรประจ าภาค
เรียนที่ 2/2563 
 

1. เพื่อให้ผู้บริหาร 
แจ้งข้อมูล ขา่วสาร การ
ปฏิบัติงาน ถา่ยทอด
นโยบายสู่การปฏิบัติให้
บุคลากรรับทราบ 
2. เพื่อรับฟัง ข้อคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะ จาก
บุคลากร 

 คุณภาพ  
ระดับความเห็นของผู้เข้า
โครงการ ในระดับดี 
ค่าเฉลี่ยไม่ต่ ากวา่ 3.51 

บุคลากรรับทราบข้อมูล
ข่าวสารจากผู้บริหาร ท า
ให้มี  ความเขา้ใจ  
ในนโยบาย ทิศทาง 
เป้าหมายทีจ่ะน าไปสู่
ความส าเร็จ สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมี
ทิศทางและตาม ที่ก าหนด  

 สกอ. ตัวชี วัดที่ 5.1  
 EdPEx หมวดที ่1 
 

2 ประชุมบุคลากรประจ าภาค
เรียนที่ 1/2564 
 

1. เพื่อให้ผู้บริหาร 
แจ้งข้อมูล ขา่วสาร การ
ปฏิบัติงาน ถา่ยทอด
นโยบายสู่การปฏิบัติให้
บุคลากรรับทราบ 
2. เพื่อรับฟัง ข้อคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะ จาก
บุคลากร 

 คุณภาพ  
ระดับความเห็นของผู้เข้า
โครงการ ในระดับดี 
ค่าเฉลี่ยไม่ต่ ากวา่ 3.51 

บุคลากรรับทราบข้อมูล
ข่าวสารจากผู้บริหาร ท า
ให้มี  ความเขา้ใจ  
ในนโยบาย ทิศทาง 
เป้าหมายทีจ่ะน าไปสู่
ความส าเร็จ สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมี
ทิศทางและตาม ที่ก าหนด 

 สกอ. ตัวชี วัดที่ 5.1  
 EdPEx หมวดที ่1 
 

  
12.2 กลุ่มเป้าหมาย (รายกิจกรรม)  

เป้าหมาย จ านวน หน่วยนับ 
จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 100 คน 
บุคลากรสายวิชาการ 70 คน 
สายสนบัสนุน 30 คน 
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12.3 กิจกรรม/เนื้อหาท่ี/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนินการ (รายกิจกรรม) 
 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (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 

 
 

70,000 
 

 
 

35,000 
   

 
 
 

  
 
 

35,000 
  

 
 
 

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. สรุปผลการด าเนินโครงการ และ
จัดท ารายงานส่งผลประเมนิตอ่คณะฯ 

             

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

             

รวม  70,000 35,000   35,000  

 
13. งบประมาณ  
     13.1 แหล่งงบประมาณ 

  เงินรายได้ 70,000 บาท      
กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุนการจัดการศึกษา ส านักงานเลขานุการคณะ หมวดเงิน

อุดหนุน โครงการพัฒนาคุณภาพองค์กร โครงการพัฒนาองค์กร โครงการประชุมบุคลากรประจ าภาคเรียน (Nu-มน-01-007)                                            
     13.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 

ล าดับ รายการ จ านวน (บาท) 
1 ค่าอาหารกลางวัน    55,000 
2 ค่าอาหารว่าง 15,000 

รวมทั้งสิ้น 70,000 
       *หมายเหตุ   ถัว่เฉลี่ยทุกรายการ 

 

14.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ (รายกิจกรรม) 
ล าดับ รายการ กิจกรรม 
14.1 วัน เวลา ในการจัดกิจกรรม เดือนพฤศจิกายน 2563 / มิถุนายน 2564 
14.2 สถานท่ีจัดกิจกรรม HU 1103  คณะมนุษยศาสตร ์

 
15. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
   1.  บุคลากรรับทราบและมีความเข้าใจในนโยบาย ทิศทางการพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์ 

2.  บุคลากรรับทราบแนวทางการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
3.  ผู้บริหารมีข้อมูล ข้อเสนอแนะจากบุคลากรเพื่อน าไปสู่การปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธ์ิ 
    บรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสทิธิภาพ  
4.  ก่อให้เกิดวัฒนธรรมขององค์กร “Focus on success” เพื่อท่ีจะน าไปสู่การด าเนินการที่เป็นเลิศ บรรลุวสิัยทัศน์    
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โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
งานธุรการ ส านักงานเลขานุการคณะ คณะมนุษยศาสตร์ 

 
1.  ชื่อโครงการ (ระดับ 1)    โครงการพัฒนาคุณภาพองค์กร 
2.  ชื่อโครงการ (ระดับ 2)     โครงการพัฒนาองค์กร 
3. ชื่อโครงการ (ระดับ 3)     โครงการส านักงานสีเขียว 

  โครงการงานประจ า (Routine project) 
      โครงการตามยุทธศาสตร์ (Strategic project) 
4.  รหัสโครงการ      NU-มน-01-008 
5.  Value Chain      ต้นน  า       กลางน  า        ปลายน  า 
6.  ความสอดคล้องกับพันธกิจมหาวิทยาลัย  
    การผลติบัณฑิต       การวิจัย  
    การบริการวิชาการแกส่ังคม  การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
    บริหารจัดการ(หลัก) 
7.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ 
    7.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 พ.ศ.2560-2564  
 ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2562-2564) 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบรหิารจดัการเชิงบูรณาการเพื่อความเข้มแข็งและยั่งยืน 
  กลยุทธ์ที่.......5.1.....แนวทางการขบัเคลื่อน....5.3.1......ตัวชี วัดที่...5.3.1.1.... 

 7.2 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน (ถ้ามี) 
         นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตร์ที่.......5.......กลยุทธ์ที่.......5.4......มาตรการที่.....5.4.1.... 
 
 

8.  ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 8.1 ลักษณะการด าเนินงาน   โครงการ     การด าเนินงาน 

8.2 ภายใต้แผนงาน............................................................................................................................................. 
8.3 ลักษณะโครงการ     โครงการที่ใช้งบประมาณ   โครงการที่ไม่ใช้งบประมาณ 
8.4 วิธีการด าเนินงาน    ด าเนินการเอง    จัดจ้าง 
8.5 รหัส GFMIS ของโครงการ(ถ้ามี)................................................................................................................... 

9. ผู้รับผิดชอบ  
9.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ   งานธุรการ ส านักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร ์   
9.2 ผู้รับผิดชอบ          1. นายมานพ  แตงตุ้ม    โทร  2013 
   2. นายมาโนช  แตงตุ้ม    โทร  2188 
   3. นางสาววิมลมาศ  พจมานทอง  โทร  2009 
9.3 ผู้ประสานงาน         นางสาววิมลมาศ  พจมานทอง  โทร  2009 
9.4 ผู้รายงานผล           นางสาววิมลมาศ  พจมานทอง  โทร  2009 

 10. หลักการและเหตุผล    
    พันธกิจหนึ่งที่ส าคัญของของมหาวิทยาลัยคือ ความรับผิดชอบต่อสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อการรักษาสิ่งแวดล้อม  
 ซึ่งส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ สภาวะโลกร้อน และสภาพเรือนกระจก ในฐานะที่เป็นสถาบันการศึกษาที่มี

นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร มารวมตัวกันเป็นจ านวนมาก รวมทั งมีที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง อาคารเรียน ห้องปฏิบัติการ                
ระบบสาธารณูปโภค ตลอดจนความรู้ และเทคโนโลยีที่จะน ามาใช้ในการรักษาสภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย รวมทั งเป็นต้นแบบ
ในเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อมแก่ชุมชนและสังคมในวงกว้าง  ดังนั น มหาวิทยาลัยทั่วโลกส่วนใหญ่ จึงได้ด าเนินการในเรื่องนี อย่างจริงจงั
โดยได้บรรจุประเด็นนี ไว้ในวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย แล้วด าเนินการตามแผนปฏิบัติการที่ได้ก าหนดไว้ ทั งในด้าน        



 

 

 

2 
 

การป้องกัน  การแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการวิจัยและพัฒนาเพื่อหาองค์ความรู้ใหม่ๆ มาใช้ในการรักษา
สภาพแวดล้อมให้มีคุณภาพอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง  
   จากประเด็นการรักษาสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องใหญ่ที่มีผลกระทบกับทั งคนทั งโลก จึงมีกลไกหนึ่งที่หนุนเสริมให้มหาวิทยาลัย
รักษาสภาพแวดล้อมและสร้างมหาวิทยาลัยสีเขียวให้เป็นที่รู้จักและถูกน าไปใช้อย่างแพร่หลายมากขึ นในมหาวิทยาลัยทั่วโลก กลไกดัง
กล่าวคือ การจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียว  มหาวิทยาลัยนเรศวร จึงได้ก าหนดแนวทางขับเคลื่อนการพัฒนาภายภาพสู่การเป็น
มหาวิทยาลัยสีเขียว ซึ่งได้บรรจุในในแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ  ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563-2564   
   ดังนั น ในฐานะที่คณะมนุษยศาสตร์ที่เป็นหน่วยงานของมหาวิทยาลัย จ าเป็นต้องตระหนักและร่วมรับผิดชอบต่อสังคม
เช่นกัน จึงได้ก าหนดเป็นนโยบายการบรหิารและพัฒนาคณะมนุษยศาสตร ์“เป็นองค์กรแห่งความสขุ มีความเป็นเลิศทางวิชาการ และ
เป็นผู้น าทางวิชาการด้านมนุษยศาสตร์ ทั งในระดับประเทศและประชาคมอาเซียน ภายใต้การบริหารงานแบบมีส่วนร่วมและบูรณา
การของทุกภาคส่วนให้เกิดความคล่องตัว เพื่อน าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” ซึ่งกลยุทธ์หนึ่งคือ  “พัฒนาคณะมนุษยศาสตร์สู่การเป็น
หน่วยงานสีเขียว” โดยมีแนวทางการขับเคลื่อนก าหนดเป็นนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์ส านักงานสีเขียว ในปีงบประมาณ 
2564  จึงได้บรรจุ “โครงการส านักงานสีเขียว” ขึ น เพื่อการเปลี่ยนพฤติกรรมในส านักงาน เพื่อลดการใช้พลังงาน และริเริ่มกิจกรรม
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น ลดปริมาณขยะโดยการลดการใช้ การใช้ซ  า การน ากลับมาใช้ใหม่ การลดและเลิกใช้สารเคมีอันตราย 
รองรับการจัดซื อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 
 11. วัตถุประสงค ์

1) เพื่อจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับส านักงานสีเขียว  
2) เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานภายในคณะน าความรูส้ านักงานสเีขียวไปประยุกต์ใช้ 
2) เพื่อส่งเสริมการปรับเปลีย่นพฤติกรรมในส านักงานเพื่อลดการใช้พลังงาน และ ทรัพยากร 
3) เพื่อส่งเสริมใหด้ าเนินกิจกรรมที่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม เช่น ลดปริมาณ ขยะโดย การใช้ซ  าการน ากลับมาใช้ใหม่ ลดการใช้

สารเคมีอันตราย 
4) เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีการจัดซื อ จดัจ้าง ที่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม   
5) เพื่อเตรียมความพร้อมในการยกระดับหน่วยงานให้เป็น ส านักงานสีเขียว ตามเกณฑ์การประเมินและรับรองส านักงานสเีขียว

ของกรมส่งเสริมคณุภาพสิ่งแวดลอ้ม 
12.  เป้าหมายของโครงการ 
      12.1. เป้าหมายการด าเนินงาน  

ล าดับ กิจกรรม วัตถุประสงค์กิจกรรม ตัวชี้วดั เชิงผลลัพธ์(Outcome) 
ตัวชี้วดัตามเกณฑ์
ประกันคุณภาพ 

1 จัดอบรมเร่ืองมาตรฐาน
ส านักงานสีเขียว........ 
 

1) ให้ความรู้เกี่ยวกับ
ส านักงานสีเขียว  
2) หน่วยงานภายในคณะ
น าความรู้ส านักงานสีเขยีว
ไปประยุกต์ใช ้
 

 คุณภาพ  
ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับส านกังานสี
เขียว และสามารถเป็น
คณะท างานส านักงานสี
เขียวได ้ในระดับดี 

มีคู่มือการด าเนินงานตาม
มาตรฐานส านักงานสีเขียว  
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ 
ปฏิบัติงาน 

 สกอ. ตัวชี วัดที ่5.1  
 EdPEx หมวดที ่1 
 

2 จัดอบรมเร่ืองการใช้พลังงาน
และทรัพยากรอยา่งมี
ประสิทธิภาพ  
 

1) เพื่อส่งเสริมการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใน
ส านักงานเพื่อลดการใช้
พลังงาน และ ทรัพยากร 
 การจัดกิจกรรมที่เป็นมิตร
กับ สิ่งแวดล้อม เช่น ลด
ปริมาณ ขยะโดย การใช้
ซ  า การน ากลับมาใช้ใหม ่
2. ส่งเสริมให้บุคลากรมี
การบริโภคที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม มีการจัดซื อ 
จัดจ้าง ที่เป็นมิตรกับ     
สิ่งแวดล้อม  

 คุณภาพ 
ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการใช้
พลังงานและทรัพยากร และ
สามารถเป็นคณะท างาน
ด้านพลังงานและ
สิ่งแวดล้อมได้ ในระดับดี 

มีคู่มือการใช้พลังงานและ
ทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพ เพื่อใช้
แนวทางในการปฏิบัติงาน 

 สกอ. ตัวชี วัดที ่5.1  
 EdPEx หมวดที ่1 
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ล าดับ กิจกรรม วัตถุประสงค์กิจกรรม ตัวชี้วดั เชิงผลลัพธ์(Outcome) 
ตัวชี้วดัตามเกณฑ์
ประกันคุณภาพ 

3 จัดอบรมเร่ือง แนวทางการ
ด าเนินงาน 5 ส. 
 

เพื่อส่งเสริมการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใน
ส านักงานเพื่อลดการใช้
พลังงาน และ ทรัพยากร 
 

 คุณภาพ 
ผูเ้ข้าอบรมมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการแนว
ทางการด าเนินงาน 5 ส. 
และสามารถเป็น
คณะท างาน 5 ส.ได ้ใน
ระดับดี 

มีคู่มือแนวทางการ
ด าเนินงาน 5 ส.เพื่อใช้เป็น
แนวทางในการปฏิบัติงาน 

 สกอ. ตัวชี วัดที่ 5.1  
 EdPEx หมวดที ่1  
 

  
 12.2 กลุ่มเป้าหมาย (รายกิจกรรม)  

เป้าหมาย จ านวน 
กิจกรรมท่ี 1 กิจกรรมท่ี 2 กิจกรรมท่ี 3 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 50 คน 50 คน 50 คน 
บุคลากรสายวิชาการ 10 คน 10 คน 10 คน 
บุคลากรสายสนับสนุน 40 คน 40 คน 40 คน 

 
             12.3 กิจกรรม/เนื้อหา/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนินการ (รายกิจกรรม) 

กิจกรรม 
งบประมา

ณ 
(บาท) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (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 จัดอบรมเร่ืองมาตรฐาน
ส านักงานสีเขียว 
ขั้นวางแผนงาน (P) 
1. จัดท าข้อเสนอโครงการ 

                          

ขั้นด าเนินการ (D) 
1. ขออนุมตัิด าเนินโครงการ 
2. จัดกจิกรรมอบรม  

5,000 5,000 
 
 
 

   
 
 
 

     
 
 
 

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
- สรุปผลการด าเนนิโครงการ กจิกรรม
ที่ 1 และจัดท ารายงานสง่ผลประเมิน
ต่อคณะฯ 

             

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน(A)  
- จัดท าคู่มอืส านกังานสเีขียว  

             

กิจกรรมท่ี 2 ....จัดอบรมเร่ืองการใช้
พลังงานและทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพ  
ขั้นวางแผนงาน (P) 
1. จัดหาวิทยากร  
2. ก าหนดวันจดักจิกรรม 

 
 

 
 

           

ขั้นด าเนินการ (D) 
1. จัดกจิกรรมอบรม 

5,000  5,000           

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. สรุปผลการด าเนินโครงการ 
กิจกรรมที ่1 และจัดท ารายงานส่งผล
ประเมนิต่อคณะฯ 
 

             



 

 

 

4 
 

กิจกรรม 
งบประมา

ณ 
(บาท) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (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)  
-จัดท าคูม่ือการใช้พลังงานและ
ทรัพยากรอย่างมีประสทิธิภาพ 

             

กิจกรรมท่ี 3  จัดอบรมเร่ือง แนว
ทางการด าเนินงาน 5 ส. 
ขั้นวางแผนงาน (P) 
1. จัดหาวิทยากร  
2. ก าหนดวันจดักจิกรรม 

                        

ขั้นด าเนินการ (D) 
1. จัดกจิกรรมอบรม 

5,000  5,000           

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. สรุปผลการด าเนินกิจกรรมที่ 3 และ
จัดท ารายงานส่งผลประเมนิตอ่คณะฯ 

             

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน(A)  
-จัดท าคูม่ือแนวทางการด าเนนิงาน  
5 ส. 

             

กิจกรรมท่ี 4 ....เพิ่มพื้นที่สีเขียว -             

รวม  15,000 15,000    
 

13. งบประมาณ  
     13.1 แหล่งงบประมาณ 

  เงินรายได้ 15,000 บาท       
กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุนการจัดการศึกษา ส านักงานเลขานุการคณะ หมวดเงินอุดหนุน 
โครงการพัฒนาคุณภาพองค์กร โครงการพัฒนาองค์กร โครงการส านักงานสีเขียว(Nu-มน-01-008) 
      13.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 

ล าดับ รายการ จ านวน (บาท) 
1 ค่าตอบแทนวิทยากร 9,000 
2 ค่าอาหารว่าง 6,000 

รวมทั้งสิ้น 15,000 
         *หมายเหตุ   ถัว่เฉลี่ยทุกรายการ 
14.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ (รายกิจกรรม) 

ล าดั
บ 

รายการ กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 

14.1. วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม ตุลาคม 2563 พฤศจิกายน 2563 พฤศจิกายน 2563 
14.2 สถานท่ีจัดกิจกรรม คณะมนุษยศาสตร ์ คณะมนุษยศาสตร ์ คณะมนุษยศาสตร ์

17. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1)  บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานส านักงานสีเขียว การใช้พลังงานและทรัพยากรอยา่งมี  ประสิทธิภาพ และ

แนวทางการด าเนินการ 5 ส. 
2)  บุคลากรสามารถน าความรูส้ านักงานสีเขียวไปประยุกต์ใช้ในการจัดท าแผนการด าเนินงานได้  
3)  บุคลากรเปลีย่นพฤติกรรมในส านักงานเพื่อลดการใช้พลังงาน และ ทรัพยากร 
4)  เกิดวัฒนธรรมองค์กรด้านการลดการใช้พลังงานอย่างยั่งยืน  
5)  มีการบริหารจดัการสิ่งแวดล้อมที่ดีและสรา้งความพึงพอใจแก่ผู้รบับริการ 
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6)  จัดประเมินตนเองตามเกณฑ์การประเมินและรับรองส านักงานสเีขียวของกรมส่งเสริมคณุภาพสิ่งแวดล้อม 
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โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
หน่วยงาน งานบริการการศึกษา ส านักงานเลขานกุารคณะ คณะมนุษยศาสตร์ 

 
1. ชื่อโครงการ (ระดับ 1)    โครงการบริหารจัดการหลักสูตร 
2. ชื่อโครงการ (ระดับ 2)     โครงการบริหารจัดการหลักสูตร 
3. ชื่อโครงการ (ระดับ 3)     โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร 

  โครงการงานประจ า (Routine project) 
      โครงการตามยุทธศาสตร์ (Strategic project) 
4.  รหัสโครงการ      NU-มน-01-009  
5.  Value Chain   

   ต้นน  า  กลางน  า  ปลายน  า       
 

6.  ความสอดคล้องกับพันธกิจมหาวทิยาลัย  
     การผลิตบณัฑติ  (หลัก)    การวิจัย  
    การบริการวิชาการแกส่ังคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
    บริหารจัดการ  
7.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ  
 7.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 พ.ศ.2560-2564  
ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2562-2564)  
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบณัฑิตให้มีคณุภาพฯ 
   กลยุทธ์ที่......1.1......แนวทางการขบัเคลื่อนที่........1.1.4......ตัวชี วัดที่.....1.1.4.1..... (หลัก) 
7.2 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน  
 นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่...1....กลยุทธ์ที่......1.2.....มาตรการที่...1.2.2......  

8. อัตลักษณน์ิสิต  
         ไม่มี        
9. คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
        ไมม่ ี     
10. การบูรณาการพันธกิจกับการเรียนการสอน  

         ไม่มี        

11. ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 11.1 ลักษณะการด าเนินงาน    โครงการ     การด าเนินงาน 

11.2 ภายใต้แผนงาน............................................................................................................................................. 
11.3 ลักษณะโครงการ      โครงการที่ใช้งบประมาณ   โครงการทีไ่ม่ใช้งบประมาณ 
11.4 วิธีการด าเนินงาน     ด าเนินการเอง    จัดจ้าง 
11.5 รหัส GFMIS ของโครงการ(ถ้าม)ี................................................................................................................... 

12. ผู้รับผิดชอบ  
12.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ   งานบริการการศึกษา ส านักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร ์    
12.2 ผู้รับผิดชอบ     นางสุภาภรณ์  แสงอบ  โทร 2051 
12.3 ผู้ประสานงาน   นางสุภาภรณ์  แสงอบ  โทร 2051 
12.4 ผู้รายงานผล  นางสุภาภรณ์  แสงอบ  โทร 2051 
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 13. หลักการและเหตุผล  
ตามพันธกิจหลักของคณะมนุษยศาสตร์ และมหาวิทยาลัยนเรศวรในด้านการผลิตบัณฑิต ประกอบกับการก าหนด

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวรให้มีช่ือเสียงด้านการวิจัยทั งในและต่างประเทศตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร 
ระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2560-2569) และสถานการณ์ทางสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม ความเจริญทางเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลง
กระบวนทัศน์ในการศึกษาในวงวิชาการระดับสากล จึงจ าเป็นต้องบริหารจัดการหลักสูตรหรือพัฒนาหลักสูตร ใหม่ ๆ เพื่อเป็นการ
พัฒนาระบบกระบวนการเรียนรู้ การศึกษาและการวิจัยให้มีความเข้มแข็ง ทัดเทียมกับมหาวิทยาลัยอื่นๆ 
14. วัตถุประสงค ์ 
     1. เพื่อพัฒนาหลักสูตรใหม่หรอืปรับปรุงหลักสูตร ระดับปรญิญาตรี ระดับปรญิญาโทและระดับปรญิญาเอก 
15.  เป้าหมายของโครงการ 
      15.1. เป้าหมายการด าเนินงาน  

ล าดับ กิจกรรม วัตถุประสงค์กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เชิงผลลัพธ์

(Outcome) 

ตัวชี้วัดตาม
เกณฑ์ประกัน

คุณภาพ 
1 บรรยายพิเศษจากวิทยากร

ผู้ทรงคุณวุฒิเกีย่วกับ
กระบวนทัศน์ใหม่ทาง
การศึกษาท่ีส่งผลต่อการ
พัฒนาหลักสตูร  

เพื่อพัฒนาหลักสตูรใหม่
หรือปรับปรุงหลักสตูร 
ระดับปริญญาตรี ระดับ
ปริญญาโทและระดับ
ปริญญาเอก 

 ปริมาณ 
ได้พัฒนาหลักสูตรใหม/่
ปรับปรุงหลักสูตร ระดับ
ปริญญาตรี ระดับ
ปริญญาโท และระดับ
ปริญญาเอกเพิ่มอย่าง
น้อย 1 หลักสูตร 
  คุณภาพ 
ได้พัฒนาหลักสูตรใหม/่
ปรับปรุงหลักสูตร ระดับ
ปริญญาตรี ระดับ
ปริญญาโท และระดับ
ปริญญาเอกผ่านผู้
วิพากษ์หลักสูตรและ
หลักสตูรมคีุณภาพ
เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร 

มีหลักสูตรใหม่/
หลักสตูรปรับปรุง 
ระดับปริญญาตรี 
ระดับปริญญาโท 
และระดับปริญญา
เอกเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสตูร 

EdPEx หมวด 2, 
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 15.2 กลุ่มเป้าหมาย (รายกิจกรรม)  

เป้าหมาย จ านวน 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 20 คน 
บุคลากรสายวิชาการ 10  คน 
บุคลากรสายสนับสนุน 2  คน 
อื่นๆ  .ผู้ทรงคุณวุฒิ  8  คน 
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            15.3 กิจกรรม/เนื้อหาที่/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนินการ (รายกิจกรรม) 
 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (บาท) 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

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

                          

ขั้นด าเนินการ (D) 
1. ขออนุมตัิด าเนินโครงการ 
2. ด าเนนิโครงการ ประชุมรับฟังแนวคดิ
และขอ้เสนอแนะจากคณะกรรมการ
วิพากษ์หลักสตูรระดับปริญญาตรี ปริญญา
โท และปรญิญาเอก 

50,000      50,000       

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. สรุปผลการด าเนินโครงการ และจัดท า
รายงานส่งผลประเมนิต่อคณะฯ 

             

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน(A)  
1. น าผลการประเมนิมาพัฒนา แก้ไข
ปัญหา และน าไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน
ในครั งต่อๆไป 

             

รวม 50,000      50,000       

 
16. งบประมาณ  
      16.1 แหล่งงบประมาณ 

  เงินรายได้ 50,000 บาท      
กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุนการจัดการศึกษา ส านักงานเลขานุการคณะ หมวดเงินอุดหนุน 
โครงการบริหารจัดการหลักสูตร โครงการบริหารจัดการหลักสูตร โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร (Nu-มน-01-009)                                            
      16.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 

ล าดับ รายการ จ านวน (บาท) 
1 ค่าเดินทาง 13,000 
2 ค่าที่พักส าหรับกรรมการวิพากษ์ 8,000 
3 ค่าอาหารว่างและค่าอาหารกลางวนั 2,000 
4  ค่าเลี ยงรับรองกรรมการวิพากษ์ 3,000 
5 ค่าตอบแทนกรรมการพัฒนาหลกัสูตร (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) 24,000 
 รวมท้ังสิ้น 50,000 

    *หมายเหตุ   ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
 

17.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ (รายกิจกรรม)  
ล าดับ รายการ กิจกรรม 

1. วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม มีนาคม 2564 
2. สถานท่ีจัดกิจกรรม คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 
20. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
     1.  มีหลักสูตรใหม/่หลักสูตรปรับปรุงระดับปรญิญาตรี ระดับปริญญาโทและระดับปรญิญาเอก ที่ผ่านการวิพากษ์  
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โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
หน่วยงาน งานบริการการศึกษา ส านักงานเลขานกุารคณะ คณะมนุษยศาสตร์ 

 
1. ชื่อโครงการ (ระดับ 1)    โครงการบริหารจัดการหลักสูตร 
2. ชื่อโครงการ (ระดับ 2)    โครงการบริหารจัดการหลักสูตร 
3. ชื่อโครงการ (ระดับ 3)    โครงการบริหารจัดการหลักสูตรปริญญาโท 
           กิจกรรม จัดการเรียนการสอนและพัฒนาหลักสูตรปริญญาโท ภาคพิเศษ 
      กิจกรรม จัดการเรียนการสอนและพัฒนาหลักสูตรปริญญาโท ภาคปกติ (แบบ 3 ภาคการศึกษา) 

  โครงการงานประจ า (Routine project) 
      โครงการตามยุทธศาสตร์ (Strategic project) 

4.  รหัสโครงการ      NU-มน-001-010 
5.  Value Chain   

  ต้นน  า  กลางน  า  ปลายน  า       
6.  ความสอดคล้องกับพันธกิจมหาวิทยาลัย  
    การผลติบัณฑิต  (หลัก)    การวิจัย  
    การบริการวิชาการแกส่ังคม  การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
    บริหารจัดการ 
7.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ  
 7.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 พ.ศ.2560-2564  
ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2562-2564)  
   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบณัฑิตใหม้ีคุณภาพฯ 
   กลยุทธ์ที่..1.1....แนวทางการขับเคลื่อนที่...1.1.1...ตัวชี วัดที่..1.1.1.1...(หลัก) 
7.2 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน  
 นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่.....1..กลยุทธ์ที่......1.1.....มาตรการที่....1.1.1.....  

8. อัตลักษณน์ิสิต  
           ไม่มี        
9. คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
           ไม่มี        
10. การบูรณาการพันธกิจกับการเรียนการสอน (ถ้ามี) 

           ไม่มี        
11. ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 11.1 ลักษณะการด าเนินงาน    โครงการ     การด าเนินงาน 

11.2 ภายใต้แผนงาน............................................................................................................................................. 
11.3 ลักษณะโครงการ      โครงการที่ใช้งบประมาณ   โครงการทีไ่ม่ใช้งบประมาณ 
11.4 วิธีการด าเนินงาน     ด าเนินการเอง    จัดจ้าง 
11.5 รหัส GFMIS ของโครงการ(ถ้าม)ี................................................................................................................... 

12. ผู้รับผิดชอบ  
12.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ  งานบริการการศึกษา ส านักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร ์
12.2 ผู้รับผิดชอบ  นางสาววรรณพัชร ไชยศักดิ์นเรศ             โทร 2067 
12.3 ผู้ประสานงาน  นางสาววรรณพัชร ไชยศักดิ์นเรศ             โทร 2067 
12.4 ผู้รายงานผล  นางสาววรรณพัชร ไชยศักดิ์นเรศ             โทร 2067 
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 13. หลักการและเหตุผล  
คณะมนุษยศาสตร์ มหีน้าท่ีในการผลิตนสิิตระดับบัณฑิตศึกษา เพ่ือตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัย สนองความ

ต้องการของสังคมโดยให้บัณฑติมคีุณลักษณะที่มคีวามรู้ความสามารถทางด้านภาษาศาสตร์ที่สามารถประยุกต์ใช้ บูรณาการ หรือ
เชื่อมโยงภาษาศาสตร์กับศาสตร์อืน่เพื่อแสวงหาแนวทางหรือนวัตกรรมในการพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจ และประเทศชาติให้เกิด
ความเสมอภาคและความมั่นคงอย่างยั่งยืน นอกจากนี ยังมุ่งผลติบุคคลที่มีความรู้ความเข้าใจความหลากหลายทางแนวคิด ภาษา 
วัฒนธรรม และชาติพันธุ์ท่ีเป็นต้นเหตุของอคติและความขัดแย้งในสงัคม เพื่อรองรับนโยบายและยุทธศาสตร์ของประเทศชาติ 

การด าเนินการบรหิารจดัการหลักสูตรใหเ้ป็นไปตามเป้าประสงค์ของหลักสูตรนั น คณะมนุษยศาสตร์ จ าเป็นต้องตั ง
งบประมาณเพื่อจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสตูร พ.ศ. 2558 และกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2553    
14. วัตถุประสงค ์ 
      1. เพื่อรองรับการจัดการเรยีนการสอนหลักสตูรระดับบณัฑิตศกึษา 
 
15.  เป้าหมายของโครงการ 
     15.1. เป้าหมายการด าเนินงาน  

ล าดับ กิจกรรม วัตถุประสงค์กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เชิงผลลัพธ์

(Outcome) 

ตัวชี้วัดตาม
เกณฑ์ประกัน

คุณภาพ 
1 จัดการเรียนการสอนและพัฒนา

หลักสูตรปริญญาโท ภาคพิเศษ 
เพื่อรองรับการจัดการเรียน
การสอนหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา 

 ปริมาณ 
หลักสูตรมีงบประมาณใน
การจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร พ.ศ.2558 และ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิ

หลักสูตรสามารถ
บริหารจัดการ
หลักสูตรได้ตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 

EdPEx 
หมวด 7 

2 จัดการเรียนการสอนและพัฒนา
หลักสูตรปริญญาโท ภาคปกติ 
(แบบ 3 ภาคการศึกษา) 

เพื่อรองรับการจัดการเรียน
การสอนหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา 

 ปริมาณ 
หลักสูตรมีงบประมาณใน
การจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร พ.ศ.2558 และ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิ

หลักสูตรสามารถ
บริหารจัดการ
หลักสูตรได้ตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 

EdPEx 
หมวด 7 

 
     15.2 กลุม่เป้าหมาย (รายกิจกรรม)  

 
เป้าหมาย จ านวน 

กิจกรรมท่ี 1 กิจกรรมท่ี 2 กิจกรรมท่ี 3 กิจกรรมท่ี 4 กิจกรรมท่ี 5 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 120 คน 150 คน 150 คน 150 คน 150 คน 
นิสิต 20 คน 50 คน 50 คน 50 คน 50 คน 
บุคลากรสายวิชาการ 100 คน 100 คน 100 คน 100 คน 100 คน 
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15.3 กิจกรรม/เนื้อหาท่ี/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนินการ (รายกิจกรรม) 
 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (บาท) 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

ขั นวางแผนงาน (P) 
1. วางแผนการด าเนินงาน 
2. จัดประชมุมอบหมายการ
ด าเนนิงาน 

                          

ขั นด าเนินการ (D) 
1. ขออนุมตัิด าเนินโครงการ 
2. ด าเนนิโครงการ 
    กจิกรรม จัดการเรียนการ
สอนและพัฒนาหลักสูตร
ปริญญาโท ภาคพิเศษ 
    กจิกรรมที่  จัดการเรียนการ
สอนและพัฒนาหลักสูตร
ปริญญาโท ภาคปกติ (แบบ 3 
ภาคการศกึษา) ภาคเรียนที่ 
1/2563 
    กจิกรรมที่  จัดการเรียนการ
สอนและพัฒนาหลักสูตร
ปริญญาโท ภาคปกติ (แบบ 3 
ภาคการศกึษา) ภาคเรียนที่ 
2/2563 
   กจิกรรมที่  จัดการเรียนการ
สอนและพัฒนาหลักสูตร
ปริญญาโท ภาคปกติ (แบบ 3 
ภาคการศกึษา) ภาคเรียนที่ 
3/2563 
   กจิกรรมที่ จัดการเรียนการ
สอนและพัฒนาหลักสูตร
ปริญญาโท ภาคปกติ (แบบ 3 
ภาคการศกึษา) ภาคเรียนที่ 
1/2564 

 
 
 

24,000 
 
 

169,000 
 
 
 
 

169,000 
 
 
 
 

169,000 
 
 
 
 

169,000 

 
 
 

2,000 
 
 

84,500 

 
 
 
2,000 
 
 
84,500 

 
 
 
2,000 
 
 
 
 
 
 
 
42,250 

 
 
 
2,000 
 
 
 
 
 
 
 
42,250 

 
 
 
2,000 
 
 
 
 
 
 
 
42,250 

 
 
 
2,000 
 
 
 
 
 
 
 
42,250 

 
 
 
2,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
56,334 

 
 
 
2,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
56,334 

 
 
 
2,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
56,334 

 
 
 
2,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
56,334 

 
 
 
2,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
56,334 

 
 
 
2,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
56,334 

ขั นสรุปและประเมนิผล (C)  
1.สรุปผลการด าเนินโครงการ 
และจัดท ารายงานส่งผลประเมนิ
ต่อคณะฯ 

             

ขั นปรับปรุงตามผลการประเมนิ
(A)  
1. น าผลการประเมนิมาพัฒนา 
แก้ไขปัญหา และน าไปปรับใช้ใน
การปฎิบัติงานในครั งตอ่ๆไป 

             

รวม 700,000 211,250 126,750 169,000 169,000 

 
16. งบประมาณ  
     16.1 แหล่งงบประมาณ 

  เงินรายได้ 700,000 บาท      
กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุนการจัดการศึกษา ส านักงานเลขานุการคณะ หมวดเงินอุดหนุน 
โครงการบริหารจัดการหลักสูตร โครงการบริหารจัดการหลักสูตร โครงการบริหารจัดการหลักสูตรปริญญาโท (Nu-มน-01-010)                                            
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16.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
กิจกรรม จัดการเรียนการสอนและพัฒนาหลักสูตรปริญญาโท ภาคพิเศษ 
ล าดับ รายการ จ านวน (บาท) 

1 ค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษาและการจัดประชุมให้ค าปรึกษาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 10,000 
2 ค่าตอบแทนกรรมการสอบสัมภาษณ์ประมวลความรู้ 12,000 
3 โครงการสัมมนา IS (สาขาวิชาภาษาอังกฤษ) 2,000 

 รวมเป็นจ านวน 24,000 
*หมายเหตุ   ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
กิจกรรม จัดการเรียนการสอนและพัฒนาหลักสูตรปริญญาโท ภาคปกติ (แบบ 3 ภาคการศึกษา) (ภาคเรียนที่ 1/2563) 
ล าดับ รายการ จ านวน (บาท) 

1 ค่าการจัดการเรียนการสอน การสอบ การปฏิบัติงาน   100,000 
2 ค่าเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 30,000 
3 ค่าตอบแทนการพิจารณาโครงรา่งวิทยานิพนธ์ การสอบวิทยานิพนธ ์อาจารย์ที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ์ ค่าเดินทาง ค่าท่ีพัก คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ ์
39,000 

 รวมเป็นจ านวน 169,000 
*หมายเหตุ   ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
กิจกรรม จัดการเรียนการสอนและพัฒนาหลักสูตรปริญญาโท ภาคปกติ (แบบ 3 ภาคการศึกษา) (ภาคเรียนที่ 2/2563) 
ล าดับ รายการ จ านวน (บาท) 

1 ค่าการจัดการเรียนการสอน การสอบ การปฏิบัติงาน   100,000 
2 ค่าเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 30,000 
3 ค่าตอบแทนการพิจารณาโครงรา่งวิทยานิพนธ์ การสอบวิทยานิพนธ ์อาจารย์ที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ์ ค่าเดินทาง ค่าท่ีพัก คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ ์
39,000 

 รวมเป็นจ านวน 169,000 
*หมายเหตุ   ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
กิจกรรม จัดการเรียนการสอนและพัฒนาหลักสูตรปริญญาโท ภาคปกติ (แบบ 3 ภาคการศึกษา) (ภาคเรียนที่ 3/2563) 
ล าดับ รายการ จ านวน (บาท) 

1 ค่าการจัดการเรียนการสอน การสอบ การปฏิบัติงาน   100,000 
2 ค่าเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 20,000 
3 ค่าตอบแทนการพิจารณาโครงรา่งวิทยานิพนธ์ การสอบวิทยานิพนธ ์อาจารย์ที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ์ ค่าเดินทาง ค่าท่ีพัก คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ ์
39,000 

4 โครงการพัฒนาทักษะในการเขียนบทความส าหรับนิสติระดับบณัฑิตศึกษา 10,000 
 รวมเป็นจ านวน 169,000 
*หมายเหตุ   ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
กิจกรรม จัดการเรียนการสอนและพัฒนาหลักสูตรปริญญาโท ภาคปกติ (แบบ 3 ภาคการศึกษา) (ภาคเรียนที่ 1/2564) 
ล าดับ รายการ จ านวน (บาท) 

1 ค่าการจัดการเรียนการสอน การสอบ การปฏิบัติงาน   100,000 
2 ค่าเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 30,000 
3 ค่าตอบแทนการพิจารณาโครงรา่งวิทยานิพนธ์ การสอบวิทยานิพนธ ์อาจารย์ที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ์ ค่าเดินทาง ค่าท่ีพัก คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ ์
34,000 

4 โครงการปฐมนิเทศนิสติระดับบณัฑิตศึกษา 5,000 
 รวมเป็นจ านวน 169,000 
 *หมายเหตุ   ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
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17.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ (รายกิจกรรม)  
ล าดั
บ 

รายการ กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมที่ 4 

17.1. วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม วันท่ี 1 ตุลาคม 2563  -  วันท่ี 30 กันยายน 2564 
17.2 สถานท่ีจัดกิจกรรม คณะมนุษยศาสตร์ มมหาวทิยาลัยนเรศวร 
  
18. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

1.   มีการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑติศึกษา ตามโครงสร้างของหลักสูตร 
     2.  นิสิตระดับบัณฑิตศึกษามคีวามรู้ และทักษะเป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตร 
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โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
หน่วยงาน งานบริการการศึกษา ส านักงานเลขานกุารคณะ คณะมนุษยศาสตร์ 

 
1. ชื่อโครงการ (ระดับ 1)    โครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน 
2. ชื่อโครงการ (ระดับ 2)    โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอน/การวัดและประเมินผล 
3. ชื่อโครงการ (ระดับ 3)    โครงการพัฒนาอาจารย์ชาวไทย 

  โครงการงานประจ า (Routine project) 
      โครงการตามยุทธศาสตร์ (Strategic project) 
4.  รหัสโครงการ     NU-มน-01-011 
5.  Value Chain   

   ต้นน  า  กลางน  า  ปลายน  า       
6.  ความสอดคล้องกับพันธกิจมหาวิทยาลัย  
     การผลิตบณัฑติ (หลัก)    การวิจัย  
    การบริการวิชาการแกส่ังคม  การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
    บริหารจัดการ 
7.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ  
 7.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 พ.ศ.2560-2564  
ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2562-2564)  
   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบณัฑิตใหม้ีคุณภาพฯ 
   กลยุทธ์ที่......1.2......แนวทางการขบัเคลื่อนที่........1.2.2......ตัวชี วัดที่.....1.2.2.1..... (หลัก) 
7.2 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน  
  นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตร์ที่...1....กลยุทธ์ที่.....1.3.....มาตรการที่....1.3.1.....  

8. อัตลักษณน์ิสิต  
     ไม่ม ี       
9. คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
      ไม่ม ี     
10. การบูรณาการพันธกิจกับการเรียนการสอน  
      ไม่ม ี    

11. ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 11.1 ลักษณะการด าเนินงาน    โครงการ     การด าเนินงาน 

11.2 ภายใต้แผนงาน............................................................................................................................................. 
11.3 ลักษณะโครงการ      โครงการที่ใช้งบประมาณ   โครงการทีไ่ม่ใช้งบประมาณ 
11.4 วิธีการด าเนินงาน     ด าเนินการเอง    จัดจ้าง 
11.5 รหัส GFMIS ของโครงการ(ถ้าม)ี................................................................................................................... 

12. ผู้รับผิดชอบ  
12.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ   งานบริการการศึกษา ส านักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร ์    
12.2 ผู้รับผิดชอบ    นางสุภาภรณ์  แสงอบ  โทร 2051 
12.3 ผู้ประสานงาน  นางสุภาภรณ์  แสงอบ  โทร 2051 
12.4 ผู้รายงานผล          นางสุภาภรณ์  แสงอบ  โทร 2051 

 
13. หลักการและเหตุผล  
  ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา ประกอบด้วยมาตรฐาน 3 ด้าน คือ มาตรฐานด้าน
คุณภาพบัณฑิต มาตรฐานด้านการบริหารจัดการการอุดมศึกษา และมาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคม
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แห่งการเรียนรู้ เพื่อให้บรรลุมาตรฐานดังกล่าวทั ง 3 ด้าน คณะมนุษยศาสตร์ จึงต้องมีการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการจัดการ
เรียนการสอน/การวัดและประเมินผล เพราะบุคคลที่มีบทบาทและก าลังส าคัญในการพัฒนาการเรียนการสอนและสื่อการเรียนรู้เพื่อ
บทเรียนที่น่าสนใจ ท้าทาย และจูงใจให้นิสิตใฝ่เรียนรู้ น าไปสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งผลให้นิสิตส าเร็จในการเรียน โดยมี
กระบวนการวัดผลและประเมินผลในการเรียนการสอนเพื่อช่วยบ่งบอกความสามารถในการเรียนรู้ ความก้าวหน้าในการเรียนรู้และ
ศักยภาพของผู้เรียน ซึ่งจะเป็นตัวก าหนดทิศทางการเรียนรู้ในระบบการศึกษาต่อไปในอนาคตและเทียบได้ในระดับสากลต่อไป  และ
ในปัจจุบันมีการก าหนดกรอบผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 5 ด้าน  โดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  ดังนั น  คณาจารย์
ควรมี่ความเข้าใจเกี่ยวกับการวัดผลการเรียนรู้ที่เป็นสิ่งสะท้อนถึงความสามารถในการเรียนรู้ ทัศนคติ  ทักษะด้านปัญญารวมไปถึง
ความรู้ของผู้เรียน 
14. วัตถุประสงค ์
     1.  เพื่อพัฒนาความรูด้้านการจัดการเรียน/การสอนหรือการวดัและประเมินผล 
15.  เป้าหมายของโครงการ 
     15.1. เป้าหมายการด าเนินงาน 

ล าดับ กิจกรรม วัตถุประสงค์กิจกรรม ตัวชี้วดั 
เชิงผลลัพธ์

(Outcome) 

ตัวชี้วดัตามเกณฑ์
ประกันคุณภาพ 

1 บรรยายพิเศษจากวิทยากร
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการจัดการเรียน/
การสอนหรือการวัดและประเมินผล 
 

เพื่อพัฒนาความรู้ด้านการ
จัดการเรียน/การสอนหรือ
การวัดและประเมินผล 

  คุณภาพ 
-บุคลากรสายวิชาการมี
ความรู้ด้านการจัดการเรียน/
การสอนหรือการวัดและ
ประเมินผลมากขึ นร้อยละ 
80 ขึ นไป 
--ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีผล
ประเมนิการสอนจากนิสิตใน
ภาพรวมเฉลีย่ในทางที่ดีขึ น 

บุคลากรสายวิชาการ
ได้มีการพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอน/
การสอนหรือการวัด
และประเมินผล 
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   15.2 กลุ่มเป้าหมาย (รายกิจกรรม)  
เป้าหมาย จ านวน 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 32 คน 
บุคลากรสายวิชาการ 30  คน 
บุคลากรสายสนับสนุน 2  คน 

 

         15.3 กิจกรรม/เนื้อหาท่ี/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนินการ (รายกิจกรรม) 
 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (บาท) 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

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

                          

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

 
 

30,000 
  

 
 

15,000 
      

 
 

15,000 
  

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. สรุปผลการด าเนินโครงการ และ
จัดท ารายงานส่งผลประเมนิตอ่
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กิจกรรม 
งบประมาณ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (บาท) 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

คณะฯ 

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน
(A)  
1. น าผลการประเมนิมาพัฒนา 
แก้ไขปัญหา และน าไปปรับใช้ใน
การปฏิบัติงานในครั งตอ่ๆไป 

             

รวม 30,000   15,000       15,000   
 

16. งบประมาณ  
      16.1 แหล่งงบประมาณ 
                เงินรายได้ 30,000 บาท    
กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุนการจัดการศึกษา ส านักงานเลขานุการคณะ หมวดเงินอุดหนุน 
โครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอน/การวัดและประเมินผล
โครงการพัฒนาอาจารย์ชาวไทย (Nu-มน-01-011)                                            
      16.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
คร้ังท่ี 1 

ล าดับ รายการ จ านวน (บาท) 
1 ค่าตอบแทนวทิยากร 3,000 
2 ค่าเดินทางและที่พัก 10,000 
3 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 1,000 
4  ค่าเลี ยงรับรอง 1,000 
 รวมท้ังสิ้น 15,000 

*หมายเหตุ   ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
 

คร้ังท่ี 2 
ล าดับ รายการ จ านวน (บาท) 

1 ค่าตอบแทนวทิยากร 3,000 
2 ค่าเดินทางและที่พัก 10,000 
3 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 1,000 
4  ค่าเลี ยงรับรอง 1,000 
 รวมท้ังสิ้น 15,000 

*หมายเหตุ   ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
 

17.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ (รายกิจกรรม)  
ล าดั
บ 

รายการ กิจกรรม คร้ังที่ 1 กิจกรรม คร้ังที่ 2 

1. วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม เดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564 
2. สถานท่ีจัดกิจกรรม คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 

20. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
    1. อาจารย์ได้รับความรูเ้พิ่มขึ นในเรื่องการจัดการเรยีนการสอนหรือการวัดผลและประเมินผล 
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โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
หน่วยงาน งานบริการการศึกษา ส านักงานเลขานกุารคณะ คณะมนุษยศาสตร์ 

 
1. ชื่อโครงการ (ระดับ 1)    โครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน 
2. ชื่อโครงการ (ระดับ 2)    โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอน/การวัดและประเมินผล 
3. ชื่อโครงการ (ระดับ 3)    โครงการพัฒนาอาจารย์ชาวไทย 

  โครงการงานประจ า (Routine project) 
      โครงการตามยุทธศาสตร์ (Strategic project) 
4.  รหัสโครงการ     NU-มน-01-011 
5.  Value Chain   

   ต้นน  า  กลางน  า  ปลายน  า       
6.  ความสอดคล้องกับพันธกิจมหาวิทยาลัย  
     การผลิตบณัฑติ (หลัก)    การวิจัย  
    การบริการวิชาการแกส่ังคม  การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
    บริหารจัดการ 
7.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ  
 7.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 พ.ศ.2560-2564  
ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2562-2564)  
   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบณัฑิตใหม้ีคุณภาพฯ 
   กลยุทธ์ที่......1.2......แนวทางการขบัเคลื่อนที่........1.2.2......ตัวชี วัดที่.....1.2.2.1..... (หลัก) 
7.2 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน  
  นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตร์ที่...1....กลยุทธ์ที่.....1.3.....มาตรการที่....1.3.1.....  

8. อัตลักษณน์ิสิต  
     ไม่ม ี       
9. คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
      ไม่ม ี     
10. การบูรณาการพันธกิจกับการเรียนการสอน  
      ไม่ม ี    

11. ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 11.1 ลักษณะการด าเนินงาน    โครงการ     การด าเนินงาน 

11.2 ภายใต้แผนงาน............................................................................................................................................. 
11.3 ลักษณะโครงการ      โครงการที่ใช้งบประมาณ   โครงการทีไ่ม่ใช้งบประมาณ 
11.4 วิธีการด าเนินงาน     ด าเนินการเอง    จัดจ้าง 
11.5 รหัส GFMIS ของโครงการ(ถ้าม)ี................................................................................................................... 

12. ผู้รับผิดชอบ  
12.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ   งานบริการการศึกษา ส านักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร ์    
12.2 ผู้รับผิดชอบ    นางสุภาภรณ์  แสงอบ  โทร 2051 
12.3 ผู้ประสานงาน  นางสุภาภรณ์  แสงอบ  โทร 2051 
12.4 ผู้รายงานผล          นางสุภาภรณ์  แสงอบ  โทร 2051 

 
13. หลักการและเหตุผล  
  ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา ประกอบด้วยมาตรฐาน 3 ด้าน คือ มาตรฐานด้าน
คุณภาพบัณฑิต มาตรฐานด้านการบริหารจัดการการอุดมศึกษา และมาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคม
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แห่งการเรียนรู้ เพื่อให้บรรลุมาตรฐานดังกล่าวทั ง 3 ด้าน คณะมนุษยศาสตร์ จึงต้องมีการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการจัดการ
เรียนการสอน/การวัดและประเมินผล เพราะบุคคลที่มีบทบาทและก าลังส าคัญในการพัฒนาการเรียนการสอนและสื่อการเรียนรู้เพื่อ
บทเรียนที่น่าสนใจ ท้าทาย และจูงใจให้นิสิตใฝ่เรียนรู้ น าไปสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งผลให้นิสิตส าเร็จในการเรียน โดยมี
กระบวนการวัดผลและประเมินผลในการเรียนการสอนเพื่อช่วยบ่งบอกความสามารถในการเรียนรู้ ความก้าวหน้าในการเรียนรู้และ
ศักยภาพของผู้เรียน ซึ่งจะเป็นตัวก าหนดทิศทางการเรียนรู้ในระบบการศึกษาต่อไปในอนาคตและเทียบได้ในระดับสากลต่อไป  และ
ในปัจจุบันมีการก าหนดกรอบผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 5 ด้าน  โดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  ดังนั น  คณาจารย์
ควรมี่ความเข้าใจเกี่ยวกับการวัดผลการเรียนรู้ที่เป็นสิ่งสะท้อนถึงความสามารถในการเรียนรู้ ทัศนคติ  ทักษะด้านปัญญารวมไปถึง
ความรู้ของผู้เรียน 
14. วัตถุประสงค ์
     1.  เพื่อพัฒนาความรูด้้านการจัดการเรียน/การสอนหรือการวดัและประเมินผล 
15.  เป้าหมายของโครงการ 
     15.1. เป้าหมายการด าเนินงาน 

ล าดับ กิจกรรม วัตถุประสงค์กิจกรรม ตัวชี้วดั 
เชิงผลลัพธ์

(Outcome) 

ตัวชี้วดัตามเกณฑ์
ประกันคุณภาพ 

1 บรรยายพิเศษจากวิทยากร
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการจัดการเรียน/
การสอนหรือการวัดและประเมินผล 
 

เพื่อพัฒนาความรู้ด้านการ
จัดการเรียน/การสอนหรือ
การวัดและประเมินผล 

  คุณภาพ 
-บุคลากรสายวิชาการมี
ความรู้ด้านการจัดการเรียน/
การสอนหรือการวัดและ
ประเมินผลมากขึ นร้อยละ 
80 ขึ นไป 
--ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีผล
ประเมนิการสอนจากนิสิตใน
ภาพรวมเฉลีย่ในทางที่ดีขึ น 

บุคลากรสายวิชาการ
ได้มีการพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอน/
การสอนหรือการวัด
และประเมินผล 

EdPEx หมวด 6, 7 

 

   15.2 กลุ่มเป้าหมาย (รายกิจกรรม)  
เป้าหมาย จ านวน 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 32 คน 
บุคลากรสายวิชาการ 30  คน 
บุคลากรสายสนับสนุน 2  คน 

 

         15.3 กิจกรรม/เนื้อหาท่ี/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนินการ (รายกิจกรรม) 
 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (บาท) 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

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

                          

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

 
 

30,000 
  

 
 

15,000 
      

 
 

15,000 
  

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. สรุปผลการด าเนินโครงการ และ
จัดท ารายงานส่งผลประเมนิตอ่
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กิจกรรม 
งบประมาณ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (บาท) 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

คณะฯ 

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน
(A)  
1. น าผลการประเมนิมาพัฒนา 
แก้ไขปัญหา และน าไปปรับใช้ใน
การปฏิบัติงานในครั งตอ่ๆไป 

             

รวม 30,000   15,000       15,000   
 

16. งบประมาณ  
      16.1 แหล่งงบประมาณ 
                เงินรายได้ 30,000 บาท    
กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุนการจัดการศึกษา ส านักงานเลขานุการคณะ หมวดเงินอุดหนุน 
โครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอน/การวัดและประเมินผล
โครงการพัฒนาอาจารย์ชาวไทย (Nu-มน-01-011)                                            
      16.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
คร้ังท่ี 1 

ล าดับ รายการ จ านวน (บาท) 
1 ค่าตอบแทนวทิยากร 3,000 
2 ค่าเดินทางและที่พัก 10,000 
3 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 1,000 
4  ค่าเลี ยงรับรอง 1,000 
 รวมท้ังสิ้น 15,000 

*หมายเหตุ   ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
 

คร้ังท่ี 2 
ล าดับ รายการ จ านวน (บาท) 

1 ค่าตอบแทนวทิยากร 3,000 
2 ค่าเดินทางและที่พัก 10,000 
3 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 1,000 
4  ค่าเลี ยงรับรอง 1,000 
 รวมท้ังสิ้น 15,000 

*หมายเหตุ   ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
 

17.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ (รายกิจกรรม)  
ล าดั
บ 

รายการ กิจกรรม คร้ังที่ 1 กิจกรรม คร้ังที่ 2 

1. วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม เดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564 
2. สถานท่ีจัดกิจกรรม คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 

20. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
    1. อาจารย์ได้รับความรูเ้พิ่มขึ นในเรื่องการจัดการเรยีนการสอนหรือการวัดผลและประเมินผล 
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โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
หน่วยงาน งานบริการการศึกษา ส านักงานเลขานกุารคณะ คณะมนุษยศาสตร์ 

 
1. ชื่อโครงการ (ระดับ 1)    โครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน 
2. ชื่อโครงการ (ระดับ 2)     โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอน/การวัดและประเมินผล 
3. ชื่อโครงการ (ระดับ 3)     โครงการพัฒนาอาจารย์ชาวต่างประเทศ  

  โครงการงานประจ า (Routine project) 
      โครงการตามยุทธศาสตร์ (Strategic project) 
4.  รหัสโครงการ      NU-มน-01-012 
5.  Value Chain   

  ต้นน  า  กลางน  า   ปลายน  า       
6.  ความสอดคล้องกับพันธกิจมหาวิทยาลัย  
     การผลิตบัณฑติ  (หลัก)   การวิจัย  
    การบริการวิชาการแกส่ังคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
     บริหารจดัการ (รอง) 
7.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ  
 7.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 พ.ศ.2560-2564  
ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2562-2564)  
   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบณัฑิตใหม้ีคุณภาพฯ 
   กลยุทธ์ที่......1.2......แนวทางการขบัเคลื่อนที่........1.2.2......ตัวชี วัดที่.....1.2.2.1..... (หลัก) 
7.2 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน  
  นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตร์ที่...1....กลยุทธ์ที่.....1.3.....มาตรการที่....1.3.1.....  

8. อัตลักษณน์ิสิต  
     ไม่ม ี       
9. คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
      ไม่ม ี     
10. การบูรณาการพันธกิจกับการเรียนการสอน  
      ไม่ม ี    

  ด้านการวิจัย 
  ด้านการบริการวิชาการ  จ านวนรายวิชา/หลักสตูรที่มีการบูรณาการ ......... วิชา ระบุรายช่ือวิชา.........................  
  ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม จ านวนรายวิชา/หลักสตูรที่มีการบูรณาการ ......... วิชา ระบุรายชื่อวิชา................. 
11. ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 11.1 ลักษณะการด าเนินงาน    โครงการ     การด าเนินงาน 

11.2 ภายใต้แผนงาน............................................................................................................................................. 
11.3 ลักษณะโครงการ     โครงการที่ใช้งบประมาณ   โครงการที่ไม่ใช้งบประมาณ 
11.4 วิธีการด าเนินงาน    ด าเนินการเอง    จัดจ้าง 
11.5 รหัส GFMIS ของโครงการ(ถ้าม)ี................................................................................................................... 

12. ผู้รับผิดชอบ  
12.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ  งานบริการการศึกษา หน่วยวิเทศสัมพันธ์ ส านักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์ 
12.2 ผู้รับผิดชอบ    นางอัจวรรณ จันทร์ขาว     โทร 2008 
12.3 ผู้ประสานงาน    นางอัจวรรณ จันทร์ขาว     โทร 2008 
12.4 ผู้รายงานผล    นางอัจวรรณ จันทร์ขาว     โทร 2008 
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 13. หลักการและเหตุผล  
        ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา ประกอบด้วยมาตรฐาน 3 ด้าน คือ มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต มาตรฐาน
ด้านการบริหารจัดการการอุดมศึกษา และมาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ เพื่อให้บรรลุมาตรฐาน
ดังกล่าวทั ง 3 ด้าน คณะมนุษยศาสตร์ จึงต้องมีการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอน/การวัดและประเมินผล เพราะบุคคลที่มี
บทบาทและก าลังส าคัญในการพัฒนาการเรียนการสอนและสื่อการเรียนรู้เพื่อบทเรียนที่น่าสนใจ ท้าทาย และจูงใจให้นิสิตใฝ่เรียนรู้ น าไปสู่การ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งผลให้นิสิตส าเร็จในการเรียน โดยมีกระบวนการวัดผลและประเมินผลในการเรียนการสอนเพื่อช่วยบ่งบอกความสามารถ
ในการเรียนรู้ ความก้าวหน้าในการเรียนรู้และศักยภาพของผู้เรียน ซึ่งจะเป็นตัวก าหนดทิศทางการเรียนรู้ในระบบการศึกษาต่อไปในอนาคตและเทียบ
ได้ในระดับสากลต่อไป 
14. วัตถุประสงค ์ 
      1. เพื่อเพ่ิมความรู้ทางด้านการเรียนการสอนหรือการวดัผลและประเมินผลแก่อาจารย์ชาวต่างประเทศ 
15.  เป้าหมายของโครงการ 
     15.1. เป้าหมายการด าเนินงาน  

ล าดับ กิจกรรม วัตถุประสงค์กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เชิงผลลัพธ์

(Outcome) 
ตัวชี้วัดตามเกณฑ์
ประกันคุณภาพ 

1 โครงการอบรม, KM หรือ 
Workshop เกี่ยวกับการให้
ความรู้ด้านการจัดการเรียนการ
สอน การวัดและประเมินผล ครั ง
ที่ 1 

เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกบัการจัดการเรียนการ
สอนหรือการวัดผลและการ
ประเมินผลให้แก่อาจารย์ชาว
ต่างประเทศ  

 คุณภาพ 
-ผู้เข้าร่วมโครงการฯได้รับ
ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกบัการ
จัดการเรียนการสอนเพิ่มขึ น
ร้อยละ 80 ขึ นไป 
-ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีผล
ประเมินการสอนจากนิสิตใน
ภาพรวมเฉลีย่ในทางทีด่ีขึ น 

ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มี
แนวทาง รูปแบบ 
ความคิดสร้างสรรค์ 
และเครื่องมือที่
หลากหลาย เพือ่
พัฒนาการจัดการเรียน
การสอนให้ที่มี
ประสิทธิภาพมากขึ น 

EdPEx  
หมวดที่ 6 และ 7 

2 โครงการอบรม, KM หรือ 
Workshop เกี่ยวกับการให้
ความรู้ด้านการจัดการเรียนการ
สอน การวัดและประเมินผล ครั ง
ที่ 2 

เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจ
และพัฒนาเกีย่วกบัการจัดการ
เรียนการสอนหรือการวัดผล
และการประเมินผลให้แก่
อาจารย์ชาวต่างประเทศ  

 คุณภาพ 
ผู้เข้าร่วมโครงการฯได้รับ
ความรู้เพิ่มเติมเพื่อน ามา
พัฒนารูปแบบการจัดการ
เรียนการสอนให้ทันสมัย
เพิ่มขึ นร้อยละ 80 ขึ นไป 
-ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีผล
ประเมินการสอนจากนิสิตใน
ภาพรวมเฉลีย่ในทางทีด่ีขึ น 

ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มี
การน าเทคโนโลยีมา
พัฒนารูปแบบการสอน 
สร้างนวัตกรรมและ
สร้างสื่อการสอนที่
หลากหลาย เพือ่
พัฒนาการจัดการเรียน
การสอนให้มีความ
คล่องตัวและมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ น 

EdPEx  
หมวดที่ 6 และ 7 

 
 15.2 กลุ่มเป้าหมาย (รายกิจกรรม)  

เป้าหมาย จ านวน 
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 28 คน 28 คน 
บุคลากรสายวิชาการ 27 คน   27 คน 
บุคลากรสายสนับสนุน 1  คน 1  คน 
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         15.3 กิจกรรม/เนื้อหาท่ี/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนินการ (รายกิจกรรม) 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (บาท) 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

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 และจัดท า
รายงานส่งผลประเมนิต่อคณะฯ 

             

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน(A)  
1. น าผลการประเมนิมาพัฒนา แก้ไขปัญหา 
และน าไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานในครั ง
ต่อๆไป 

             

รวม 20,000 10,000   10,000 

 
16. งบประมาณ  
 16.1 แหล่งงบประมาณ 
                เงินรายได้ 20,000 บาท    
กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุนการจัดการศึกษา ส านักงานเลขานุการคณะ หมวดเงินอุดหนุน โครงการ
พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอน/การวัดและประเมินผล โครงการ
พัฒนาอาจารย์ชาวต่างประเทศ (Nu-มน-01-012)                                            

16.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
ล าดับ รายการ จ านวน (บาท) 

1 ค่าตอบแทนวิทยากร 6,000 
2 ค่าเดินทางและค่าที่พัก 5,000 
3 ค่าเลี ยงรับรอง 3,000 
4 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 3,000 
5 ค่าวัสดุโครงการ 1,000 
6 ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 2,000 

*หมายเหตุ   ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
 

17.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ (รายกิจกรรม)  
ล าดับ รายการ กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 
17.1 วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม เดือนพฤศจิกายน 2563 เดือนมิถุนายน 2563 
17.2 สถานท่ีจัดกิจกรรม คณะมนุษยศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ 

 
18. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

1. อาจารย์ชาวต่างประเทศได้รับความรู้เพิ่มขึ นในเรื่องการจัดการเรยีนการสอนหรือการวัดผลและประเมินผล 
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โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
หน่วยงาน งานบริการการศึกษา ส านักงานเลขานกุารคณะ คณะมนุษยศาสตร์ 

 
1. ชื่อโครงการ (ระดับ 1)     โครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน  
2. ชื่อโครงการ (ระดับ 2)     โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอน/การวัดและประเมินผล 
3. ชื่อโครงการ (ระดับ 3)     โครงการพัฒนาอาจารย์ที่ปรึกษา 

  โครงการงานประจ า (Routine project) 
      โครงการตามยุทธศาสตร์ (Strategic project) 
4.  รหัสโครงการ      NU-มน-01-013 
5.  Value Chain   

   ต้นน  า  กลางน  า  ปลายน  า       
6.  ความสอดคล้องกับพันธกิจมหาวิทยาลัย  
     การผลิตบณัฑติ (หลัก)    การวิจัย  
    การบริการวิชาการแกส่ังคม  การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
    บริหารจัดการ 
7.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ  
 7.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 พ.ศ.2560-2564  
ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2562-2564)  
   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบณัฑิตใหม้ีคุณภาพฯ 
   กลยุทธ์ที่......1.2......แนวทางการขบัเคลื่อนที่........1.2.2......ตัวชี วัดที่.....1.2.2.1..... (หลัก) 
7.2 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน  
  นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตร์ที่...1....กลยุทธ์ที่.....1.3.....มาตรการที่....1.3.1.....  

8. อัตลักษณน์ิสิต  
     ไม่ม ี       
9. คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
      ไม่ม ี     
10. การบูรณาการพันธกิจกับการเรียนการสอน  
      ไม่ม ี    

11. ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 11.1 ลักษณะการด าเนินงาน    โครงการ     การด าเนินงาน 

11.2 ภายใต้แผนงาน............................................................................................................................................. 
11.3 ลักษณะโครงการ      โครงการที่ใช้งบประมาณ   โครงการทีไ่ม่ใช้งบประมาณ 
11.4 วิธีการด าเนินงาน     ด าเนินการเอง    จัดจ้าง 
11.5 รหัส GFMIS ของโครงการ(ถ้าม)ี................................................................................................................... 

12. ผู้รับผิดชอบ  
12.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ   งานบริการการศึกษา ส านักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร ์    
12.2 ผู้รับผิดชอบ    นางสุภาภรณ์  แสงอบ  โทร 2051 
12.3 ผู้ประสานงาน  นางสุภาภรณ์  แสงอบ  โทร 2051 
12.4 ผู้รายงานผล.............นางสภุาภรณ์  แสงอบ  โทร 2051 

 13. หลักการและเหตุผล 
 ในการด าเนินงานด้านวิชาการและด้านกิจการนิสิตให้ส าเร็จลุล่วงไปได้นั น จ าเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากบุคลากรและ
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ส่วนหนึ่งที่ส าคัญมากก็คือ “อาจารย์ที่ปรึกษา” ซึ่งต้องมีหน้าที่เกี่ยวข้องและรับผิดชอบโดยตรงต่อนิสิต
ในงานด้านวิชาการและกิจการนิสิต โดยอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้รับนโยบายในการด าเนินงานจากมหาวิทยาลัย  และท าหน้าที่ก ากับ
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ดูแลงานทั งสองด้านให้เป็นไปตามกรอบนโยบาย ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง นอกจากนั นอาจารย์ที่ปรึกษายังมีหน้าที่ให้ค าปรึกษา 
แนะน าในการปรับตัวด้านการเรียน การเลือกพิจารณาสาขา การลงทะเบียน การเพิ่ม -ถอนรายวิชา และด้านวิชาการ  อื่น ๆ การ
เขียนโครงการในกิจกรรมนิสิต  กระตุ้นให้นิสิตคิดริเริ่มกิจกรรมต่าง ๆ กระตุ้นให้นิสิตเข้ารวมกิจกรรมนอกเหนือจากการเรียน และ
พัฒนานิสิตในความดูแลให้เกิดการพัฒนาในด้านบุคลิกภาพ ทั งทางกาย สติปัญญา อารมณ์ วาจา และความสนใจ ดังนั น งานบริการ
การศึกษา จึงได้จัดกิจกรรม ประเมินอาจารย์ที่ปรึกษาโดยนิสิตในที่ปรึกษาและกิจกรรมนิสิตพบอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อให้การ
ด าเนินงานด้านการให้ค าปรึกษามีประสิทธิภาพต่อไป 
14. วัตถุประสงค ์
    1.  เพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษามีความเข้าใจในการให้ค าปรึกษาแก่นิสิตในท่ีปรึกษา 

15.  เป้าหมายของโครงการ 
     15.1. เป้าหมายการด าเนินงาน 

ล าดับ กิจกรรม วัตถุประสงค์กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เชิงผลลัพธ์

(Outcome) 
ตัวชี้วัดตามเกณฑ์
ประกันคุณภาพ 

1 บรรยายพิเศษจากวิทยากร
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการให้
ค าปรึกษาแก่นิสติในท่ีปรึกษา 
ในหัวข้อตามสถานการณ์ที่
สอดคล้องและจ าเป็น 
 

เพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษา
มีความเข้าใจในการให้
ค าปรึกษาแก่นิสติในท่ี
ปรึกษา 

  คุณภาพ 
-อาจารย์ที่ปรึกษามี
ความเข้าใจในการให้
ค าปรึกษาแก่นิสติในท่ี
ปรึกษามากขึ นร้อยละ 
80 ขึ นไป 
-ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มี
ผลประเมินจากนิสติในท่ี
ปรึกษาภาพรวมเฉลีย่
ในทางทีด่ีขึ น 

อาจารย์ที่ปรึกษา
มีความเข้าใจใน
การให้ค าปรึกษา
แก่นิสิตในท่ี
ปรึกษาในหัวข้อ
ใหม่ๆ ตาม
สถานการณ์ที่
สอดคล้องและ
จ าเป็น 

EdPEx 
หมวด 6, 7 

 
     15.2 กลุม่เป้าหมาย (รายกิจกรรม)  

เป้าหมาย จ านวน 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 32 คน 
บุคลากรสายวิชาการ 30  คน 
บุคลากรสายสนับสนุน 2  คน 

 
         15.3 กิจกรรม/เนื้อหาท่ี/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนินการ (รายกิจกรรม) 

 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (บาท) 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

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

                          

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

 
 

20,000 

 
 

10,000 
       

 
 

10,000 
   

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. สรุปผลการด าเนินโครงการ 
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กิจกรรม 
งบประมาณ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (บาท) 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

และจัดท ารายงานส่งผล
ประเมนิต่อคณะฯ 
ขั้นปรับปรุงตามผลการ
ประเมิน(A)  
1. น าผลการประเมนิมาพัฒนา 
แก้ไขปัญหา และน าไปปรับใช้
ในการปฏิบัติงานในครั งต่อๆไป 

             

รวม 20,000 10,000        10,000    
 

16. งบประมาณ  
     16.1 แหล่งงบประมาณ 
                เงินรายได้ 20,000 บาท    
กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุนการจัดการศึกษา ส านักงานเลขานุการคณะ หมวดเงินอุดหนุน 
โครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอน/การวัดและประเมินผล
โครงการพัฒนาอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ (Nu-มน-01-013)                                            
     16.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
คร้ังท่ี 1 

ล าดับ รายการ จ านวน (บาท) 
1 ค่าตอบแทนวทิยากร 3,000 
2 ค่าเดินทางและที่พัก 5,500 
3 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 500 
4  ค่าเลี ยงรับรอง 1,000 
 รวมท้ังสิ้น 10,000 

*หมายเหตุ   ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
คร้ังท่ี 2 

ล าดับ รายการ จ านวน (บาท) 
1 ค่าตอบแทนวทิยากร 3,000 
2 ค่าเดินทางและที่พัก 5,500 
3 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 500 
4  ค่าเลี ยงรับรอง 1,000 
 รวมท้ังสิ้น 10,000 

*หมายเหตุ   ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
17.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ (รายกิจกรรม)  
ล าดั
บ 

รายการ กิจกรรม คร้ังที่ 1 กิจกรรม คร้ังที่ 2 

1. วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม เดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564 
2. สถานท่ีจัดกิจกรรม คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 
18. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
     1.  อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการเข้าใจการให้ค าปรึกษาเพิม่ขึ น 
  



  

โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
งานธุรการ ส านักงานเลขานุการคณะ คณะมนุษยศาสตร์ 

 
1. ชื่อโครงการ (ระดับ 1)    โครงการสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ 
2. ชื่อโครงการ (ระดับ 2)    โครงการประชาสัมพันธ์ 
3. ชื่อโครงการ (ระดับ 3)     โครงการ HUMANITIES ROADSHOW 

  โครงการงานประจ า (Routine project) 
      โครงการตามยุทธศาสตร์ (Strategic project) 
4.  รหัสโครงการ     NU-มน-01-014 
5.  Value Chain   

   ต้นน  า   กลางน  า    ปลายน  า       
6.  ความสอดคล้องกับพันธกิจมหาวิทยาลัย  
     การผลติบัณฑติ    การวิจัย  
    การบริการวิชาการแกส่ังคม  การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
   บริหารจัดการ(หลัก) 
7.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ  
 7.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 พ.ศ.2560-2564  
ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2562-2564)  
   ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการเชิงบูรณาการเพื่อความเขม้แข็งและยั่งยืน 
   กลยุทธ์ที่......5.1......แนวทางการขบัเคลื่อน...........5.1.2...........ตัวชี วดัที่.......5.1.2.1....... (หลัก) 
7.2 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน  

     นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  5 กลยุทธ์ที ่5   
          มาตรการที่ 5.1  จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เพ่ือการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างแท้จริง (Road Show) 

8. อัตลักษณน์ิสิต  
     ไม่ม ี       
9. คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
      ไม่ม ี     
10. การบูรณาการพันธกิจกับการเรียนการสอน  
      ไม่ม ี    

11. ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 11.1 ลักษณะการด าเนินงาน    โครงการ     การด าเนินงาน 

11.2 ภายใต้แผนงาน............................................................................................................................................. 
11.3 ลักษณะโครงการ      โครงการที่ใช้งบประมาณ   โครงการทีไ่ม่ใช้งบประมาณ 
11.4 วิธีการด าเนินงาน     ด าเนินการเอง    จัดจ้าง 
11.5 รหัส GFMIS ของโครงการ(ถ้าม)ี................................................................................................................... 

12. ผู้รับผิดชอบ  
12.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ    งานธุรการ ส านักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร ์
12.2 ผู้รับผิดชอบ                  นางสาวสุรยี์พร  ชุมแสง   โทร 2035 
12.3 ผู้ประสานงาน                  นางสาวสุรยี์พร  ชุมแสง   โทร 2035 
12.4 ผู้รายงานผล                  นางสาวสุรยี์พร  ชุมแสง   โทร 2035  
 
 
 
      



  

 13. หลักการและเหตุผล  
   ปัจจุบันแต่ละมหาวิทยาลัยก็มีการแข่งขันโดยมีกลยุทธ์การโฆษณาเพื่อให้นักเรียนในชั นมัธยมศึกษาตอนปลายสนใจและตัดสินใจ
เลือกเรียนแตกต่างกันไป  คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เห็นถึงความจ าเป็นในการประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับปริญญาตรี 
ที่คณะเปิดสอนให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตภาคเหนือตอนล่างที่ก าลังจะศึกษาต่อในในระดับอุดมศึกษา โดยเน้น
การประชาสัมพันธ์เชิงรุก  หน่วยประชาสัมพันธ์จึงได้จัด โครงการแนะแนวสัญจร HUMANITIES ROADSHOW ขึ น เป็นการให้ความรู้
และข้อมูลต่างๆ ในหลักสูตรที่คณะเปิดสอนและเป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อให้แก่ครูแนะแนว นักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายในเขตภาคเหนือตอนล่างอีกด้วย 
14. วัตถุประสงค ์
    1) เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีและองค์ประกอบของแต่ละสาขาวิชาที่คณะมนุษยศาสตร์เปดิสอน
ให้แก่ครูแนะแนว และนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่ก าลังจะตัดสินใจเข้าเรียนในระดับอุดมศกึษาได้เข้าใจอย่างถูกต้อง 
15.  เป้าหมายของโครงการ 
     15.1. เป้าหมายการด าเนินงาน 

ล าดับ กิจกรรม 
วัตถุประสงค์

กิจกรรม 
ตัวชี้วัด 

เชิงผลลัพธ์
(Outcome) 

ตัวชี้วัดตาม
เกณฑ์ประกัน

คุณภาพ 
1 การจัดนิทรรศการแนะ

แนวหลักสตูร
ภายในประเทศและ
ต่างประเทศ 
เช่น ตลาดนดัหลักสูตร
อุดมศึกษา เพื่อ
ประชาสมัพันธ์ เผยแพร่
ข้อมูลหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรีและระดับ
บัณฑิตศึกษาของคณะ
มนุษยศาสตร์  

เพือ่ประชาสมัพันธ์
หลักสตูระดับ
ปริญญาตรี และ
ระดับบณัฑติศึกษา 
ที่คณะมนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลยั
นเรศวร เปดิการ
เรียนการสอน 

 คุณภาพ 
1. ผู้เข้าร่วมโครงการม ี
ความพึงพอใจไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 
2. กลุ่มเป้าหมายรูจ้ักคณะ
มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
นเรศวร อย่างทั่วถึงและได้
รับทราบข้อมลูด้านวิชา
หลักสตูรตา่งๆ ที่เปิดสอน
เพิ่มมากขึ นจากการเข้าร่วม
กิจกรรมนี   

คณะมนุษยศาสตรเ์ป็น
ที่รู้จักอย่างกว้างขวาง 
แพร่หลาย และส่งผล
ให้มีนักเรียนให้ความ
สนใจที่จะเลือกเข้า
ศึกษาต่อเพิ่มมากขึ น 

EdPEx 
หมวด 3, 4 

2 จัดกิจกรรมแนะแนว
สัญจร เพือ่
ประชาสมัพันธ์ข้อมูล
การศึกษาต่อในคณะ
มนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลยันเรศวร
ให้แก่นักเรียนโรงเรียน
ระดับมธยมศึกษาตอน
ปลาย 
 10 จังหวัดภาคเหนือ
ตอนล่าง (จังหวัด
อุตรดิตถ์ จังหวัดชัยนาท 
จังหวัดพิจิตร 
จังหวัดก าแพงเพชร 
จังหวัดอุทัยธาน ีจังหวัด
นครสวรรค์ จังหวัดตาก 
จังหวัดสุโขทัยจังหวดั
เพชรบูรณ์ และจังหวัด
พิษณุโลก 

1. ให้ความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
รายละเอียด
หลักสตูรตา่งๆที่
คณะเปิดสอนให้แก่
ครูแนะแนว 
นักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอน
ปลายในเขต
ภาคเหนือตอนล่าง 
เพื่อเป็นข้อมูลใน
การตัดสินใจเข้า
ศึกษาต่อในคณะ
มนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลยั
นเรศวรอย่างถูกต้อง 

 คุณภาพ 
1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความ
สนใจที่จะเข้าศึกษาต่อใน
คณะมนุษยศาสตรไ์ม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ  
2. ครูแนะแนว และนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ในเขตภาคเหนือตอนล่าง ที่
เข้าร่วมโครงการมีความรู้
ความเข้าใจองค์ประกอบ
หลักสตูรที่คณะ
มนุษยศาสตร์เปดิสอน 
รวมถึงรับทราบเกณฑ์การ
พิจารณาคัดเลือกเพื่อเข้า
ศึกษาต่อในคณะ
มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
นเรศวร 

1. คณะมนุษยศาสตร์
เป็นที่รู้จักอย่าง
กว้างขวาง แพร่หลาย 
และส่งผลใหม้ีนักเรียน
ให้ความสนใจที่จะ
เลือกเข้าศึกษาต่อเพิ่ม
มากขึ น 
2. คณะได้ข้อมูล
ป้อนกลับเกี่ยวกับ
ความต้องการและ
ความคาดหวังของ
ผู้เรยีนที่มีต่อการ
จัดการการเรยีนการ
สอนของคณะ
มนุษยศาสตร์  

EdPEx 
หมวด 3, 4 



  

15.2 กลุ่มเป้าหมาย (รายกิจกรรม) 
เป้าหมาย จ านวน 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 3,020 คน 
ผู้บริหารโรงเรียน/อาจารย์แนะแนว 20 คน 
อื่น ๆ (นักเรียน/บุคคล/องค์กร/หน่วยงานภายนอก) 3,000 คน 

 
15.3. กิจกรรม/เนื้อหาท่ี/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนินการ (รายกิจกรรม) 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (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
ปฏิบัติงานในครั งตอ่ๆไป 

             

รวม 80,000  40,000 40,000 - - 

 
16. งบประมาณ  

  16.1 แหล่งงบประมาณ 
  เงินรายได้ 80,000 บาท   

กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุนการจัดการศึกษา ส านักงานเลขานุการคณะ หมวดเงินอุดหนุน โครงการ
สนับสนุนการประชาสัมพันธ์ โครงการประชาสัมพันธ ์โครงการ HUMANITIES ROADSHOW (NU-มน-01-014) 

  16.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
ล าดับ รายการ จ านวน (บาท) 

1 ค่าเบี ยเลี ยง 15,000 
2 ค่าน  ามันเชื อเพลิง 55,000 
3 ค่าวัสด ุ 7,000 
4 ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 2,000 
5 ค่าเงินสมทบพนักงานขับรถ 1,000 

เป็นเงินจ านวน 8,000 
      *หมายเหตุ   ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 

 
17.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ  

ล าดับ รายการ กิจกรรม 
17.1 วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564  
17.2 สถานท่ีจัดกิจกรรม 10 จังหวัดภาคเหนือตอนลา่ง (จังหวัดอุตรดิตถ ์จังหวัดชัยนาท จังหวัดพิจิตร 

จังหวัดก าแพงเพชร จังหวัดอุทัยธาน ีจังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดตาก จังหวัด
สุโขทัยจังหวัดเพชบูรณ์ และจังหวัดพิษณุโลก 



  

  
18. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1) คณะมนุษยศาสตร์เป็นท่ีรู้จักและเป็นท่ีสนใจ จากครูแนะแนว และนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตภาคเหนือ
ตอนล่าง ที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจองค์ประกอบหลักสตูรที่คณะมนุษยศาสตร์เปดิสอน รวมถึงรับทราบเกณฑ์การพิจารณา
คัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวทิยาลัยนเรศวร  

 
 



  

โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
งานธุรการ ส านักงานเลขานุการคณะ คณะมนุษยศาสตร์ 

 
1. ชื่อโครงการ (ระดับ 1)    โครงการสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ 
2. ชื่อโครงการ (ระดับ 2)    โครงการประชาสัมพันธ์ 
3. ชื่อโครงการ (ระดับ 3)     โครงการประกวดคลิปสร้างสรรคเ์ป็นวีดีโอ 

  โครงการงานประจ า (Routine project) 
      โครงการตามยุทธศาสตร์ (Strategic project) 
4.  รหัสโครงการ     NU-มน-01-015 
5.  Value Chain   

   ต้นน  า   กลางน  า    ปลายน  า       
6.  ความสอดคล้องกับพันธกิจมหาวิทยาลัย  
     การผลติบัณฑติ     การวิจัย  
     การบริการวิชาการแก่สังคม  การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
     บริหารจดัการ(หลัก) 
7.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ  
 7.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 พ.ศ.2560-2564  
ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2562-2564)  
   ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการเชิงบูรณาการเพื่อความเขม้แข็งและยั่งยืน 
   กลยุทธ์ที่......5.1......แนวทางการขบัเคลื่อน...........5.1.2...........ตัวชี วดัที่.......5.1.2.1....... (หลัก) 
7.2 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน  

     นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่ 5 กลยุทธ์ที ่5.1   มาตรการที ่5.1.5   
8. อัตลักษณน์ิสิต  
     ไม่ม ี       
9. คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
      ไม่ม ี     
10. การบูรณาการพันธกิจกับการเรียนการสอน  
      ไม่ม ี    

11. ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 11.1 ลักษณะการด าเนินงาน    โครงการ     การด าเนินงาน 

11.2 ภายใต้แผนงาน............................................................................................................................................. 
11.3 ลักษณะโครงการ      โครงการที่ใช้งบประมาณ   โครงการทีไ่ม่ใช้งบประมาณ 
11.4 วิธีการด าเนินงาน     ด าเนินการเอง    จัดจ้าง 
11.5 รหัส GFMIS ของโครงการ(ถ้าม)ี................................................................................................................... 

12. ผู้รับผิดชอบ  
12.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ    งานธุรการ ส านักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร ์
12.2 ผู้รับผิดชอบ                  นางสาวสุรยี์พร  ชุมแสง   โทร 2035 
12.3 ผู้ประสานงาน                  นางสาวสุรยี์พร  ชุมแสง   โทร 2035 
12.4 ผู้รายงานผล                  นางสาวสุรยี์พร  ชุมแสง   โทร 2035  

 13. หลักการและเหตุผล  
  คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มีหน้าที่และความรับผิดชอบตามกรอบหน้าท่ีของสถาบันอุดมศึกษา ขณะเดียวกันก็
สร้างสรรค์และพัฒนาพันธกิจให้สอดคล้องกับธรรมชาติและอัตลักษณ์ของคณะ เพื่อสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการที่ก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อชุมชน สังคมและประเทศชาติ ตามกรอบพันธกิจ หลัก 5 ด้าน คือ (1) ด้านการผลิตบัณฑิต (2) ด้านการวิจัย (3) ด้านการ
บริการวิชาการแก่สังคม (4) ด้านส่งเสริมและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และ (5) ด้านบริหารจัดการ และ เพื่อผลิตบัณฑิตด้าน
มนุษยศาสตร์ในทุกระดับให้มีคุณภาพและมาตรฐานในระดับสากล พัฒนาหลักสูตรด้านภาษาและดนตรี นาฏศิลป์ให้มีความหลากหลาย



  

ทั งสาขาวิชาและรูปแบบใหม่ๆ ให้สอดคล้องกับบริบทการเปลี่ยนแปลงและตอบโจทย์ความตอ้งการของประเทศ ด้วยการสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานทั งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ภาครัฐและเอกชน รวมถึงความร่วมมือทางวิชาการ กับการ
จั ดการ เ รี ยนการสอนในลั กษณะ  World – Class Education (Learning from International Models of Excellence and 
Innovation Learning by inspiration) เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของบัณฑิตให้มีความเช่ียวชาญเฉพาะทาง และสอดคล้องกับ
คุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ควบคู่ไปกับการพัฒนานิสิตให้มีคุณลักษณะและอัตลักษณ์ที่พึงประสงค์ ดังนั น คณะ
มนุษยศาสตร์ ได้เล็งเห็นความส าคัญในการเผยแพร่คณะสู่สาธารณะให้ได้รู้จักคณะฯ และมหาวิทยาลัยนเรศวร จึงมีความประสงค์จะ
จัดท าโครงการประกวดคลิปสร้างสรรค์เป็นวีดีโอ เผยแพร่ในสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมให้เยาวชน นิสิต 
นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไปได้แสดงความรู้ความสามารถในการผลิตคลิปวีดีโอ/หนังสั น ในหัวข้อ “แนะน าคณะมนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร” ซึ่งเป็นสื่อที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์  หลักสูตรและองค์ประกอบของแต่ละสาขาวิชาที่คณะ
มนุษยศาสตร์เปิดสอนให้แก่นักเรียน นักศึกษา บุคคลทั่วไป ได้เข้าใจอย่างถูกต้อง  
14. วัตถุประสงค ์
    1.  เพื่อเป็นการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมลูหลักสูตร ตลอดจนข้อมลูต่างๆ ของคณะ ใหพ้ร้อมเผยแพร่สูส่าธารณชนต่อไป 
    2. เพื่อเป็นเวทีให้นิสิต/ศิษย์เกา่ ใช้ความรู้ ความสามารถ และความคิดสร้างสรรค์ในการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์คณะมนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลยันเรศวร  
    3. เพื่อเป็นการเผยแพร่ช่ือเสียง สร้างภาพลักษณ์ที่ดีของคณะมนษุยศาสตร์ 
15.  เป้าหมายของโครงการ 
     15.1. เป้าหมายการด าเนินงาน 

ล าดับ กิจกรรม วัตถุประสงค์กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เชิงผลลัพธ์

(Outcome) 

ตัวชี้วัดตาม
เกณฑ์ประกัน

คุณภาพ 
1 การจัดประกวดคลิป

สร้างสรรคเ์ป็นวีดีโอ 
เผยแพร่ในสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ ในหัวข้อ 
“แนะน าคณะ
มนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร”   

เพื่อเป็นการสร้างสื่อ
ประชาสมัพันธ์เผยแพร่
ข้อมูลหลักสูตร ตลอดจน
ข้อมูลต่างๆ ของคณะ ให้
พร้อมเผยแพร่สู่
สาธารณชนต่อไป 

 ปริมาณ 
1. คณะมนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลยันเรศวร 
มีสื่อวิดีทัศน์
ประชาสมัพันธ์แนะน า
คณะ 

คณะมนุษยศาสตรเ์ป็น
ที่รู้จักมากขึ น 
เสรมิสร้างให้เกิด
ภาพลักษณ์ทีด่ ี

EdPEx 
หมวด 3, 4 

 
15.2 กลุ่มเป้าหมาย (รายกิจกรรม) 

เป้าหมาย จ านวน หน่วยนับ 
จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 100 คน 
บุคลากรสายวิชาการ 10 คน 
บุคลากรสายสนับสนุน 10 คน 
นิสิต 50 คน 
ศิษย์เก่า 20 คน 
อื่น ๆ (นักเรียน/บุคคล/องค์กร/หน่วยงานภายนอก) 10 คน 

 
 
 
 



  

15.3. กิจกรรม/เนื้อหาท่ี/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนินการ (รายกิจกรรม) 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (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
ปฎิบัติงานในครั งตอ่ๆไป 

      
 
 

      

รวม 20,000 -  20,000 - - 

 
16. งบประมาณ  

16.1 แหล่งงบประมาณ 
  เงินรายได้ 20,000 บาท   

กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุนการจัดการศึกษา ส านักงานเลขานุการคณะ หมวดเงินอุดหนุน  โครงการ
สนับสนุนการประชาสัมพันธ์ โครงการประชาสัมพันธ ์โครงการประกวดคลิปสร้างสรรค์เป็นวีดีโอ (Nu-มน-01-015) 

16.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
ล าดับ รายการ จ านวน (บาท) 

1 เงินรางวัล 
  - รางวัลชนะเลิศ 
  - รางวัลที่ 2  
  - รางวัลที่ 3  

  
5,000 
3,000 
2,000 

2 ค่าวัสด ุ 5,000 
3 ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 5,000 

เป็นเงินจ านวน 20,000 
*หมายเหตุ   ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 

 
 
 
 

  



  

17.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ  
ล าดั
บ 

รายการ กิจกรรม  

17.1 วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563– 31 สิงหาคม 2564 
17.2 สถานท่ีจัดกิจกรรม คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลยันเรศวร  

 
18. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1)  คณะมนุษยศาสตร์ มีภาพลักษณ์ที่ดี เป็นที่รู้จักแกส่าธารณชนหลากหลายรูปแบบ/หลายช่องทาง 
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โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
หน่วยงาน งานบริการการศึกษา ส านักงานเลขานกุารคณะ คณะมนุษยศาสตร์ 

 
1. ชื่อโครงการ (ระดับ 1)     โครงการสนับสนุนการผลิตบัณฑิต 
2. ชื่อโครงการ (ระดับ 2)     โครงการพัฒนานิสิตด้านวิชาการและทักษะการเรียนรู้ 
3. ชื่อโครงการ (ระดับ 3)     โครงการอบรมหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ส าหรับปริญญาตรี 

  โครงการงานประจ า (Routine project) 
      โครงการตามยุทธศาสตร์ (Strategic project) 
4.  รหัสโครงการ      NU-มน-01-016 
5.  Value Chain   

    ต้นน  า  กลางน  า  ปลายน  า       
6.  ความสอดคล้องกับพันธกิจมหาวิทยาลัย  
   การผลิตบณัฑิต        การวิจัย (หลัก)  
    การบริการวิชาการแกส่ังคม  การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
    บริหารจัดการ 
7.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ  
 7.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 พ.ศ.2560-2564  
ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2562-2564)  
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพิ่มขดีความสามารถการวิจยั เพื่อสร้างนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ 
  กลยุทธ์ที่...2.2....แนวทางการขับเคลื่อนที่.......2.2.1.....ตัวชี วัดที่.....2.2.1.1...  
7.2 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน  
  นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตร์ที่....2...กลยุทธ์ที่....2.1....มาตรการที่.....2.1.1....  

 
8. อัตลักษณน์ิสิต  
     ไม่ม ี       
9. คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
      ไม่ม ี     
10. การบูรณาการพันธกิจกับการเรียนการสอน  
      ไม่ม ี    

11. ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 11.1 ลักษณะการด าเนินงาน    โครงการ     การด าเนินงาน 

11.2 ภายใต้แผนงาน............................................................................................................................................. 
11.3 ลักษณะโครงการ      โครงการที่ใช้งบประมาณ   โครงการที่ไม่ใช้งบประมาณ 
11.4 วิธีการด าเนินงาน     ด าเนินการเอง    จัดจ้าง 
11.5 รหัส GFMIS ของโครงการ(ถ้าม)ี................................................................................................................... 

12. ผู้รับผิดชอบ  
12.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ   งานบริการการศึกษา ส านักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร ์    
12.2 ผู้รับผิดชอบ    นางสาวคณติา  อินทร์ประสิทธ์ิ           โทร 2052 
12.3 ผู้ประสานงาน  นางสาวคณติา  อินทร์ประสิทธ์ิ           โทร 2052 
12.4 ผู้รายงานผล นางสาวคณติา  อินทร์ประสิทธ์ิ           โทร 2052 
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 13. หลักการและเหตุผล  
 ตามที่ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 ให้มีการเรียนการ
สอนรายวิชาระเบียบวิธีวิจัย และ รายวิชาวิทยานิพนธ์ ส าหรับนิสิตปริญญาตรีทุกสาขาวิชา นั น งานบริการการศึกษา         คณะมนุษยศาสตร์  
จึงได้จัดโครงการอบรมหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ส าหรับนิสิตปริญญาตรีขึ นเพื่อให้นิสิตได้ทราบถึงหลักการเกี่ยวกับจริยธรรมการวิจัยตาม
หลักสากล ซึ่งเป็นการส่งเสริมการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ให้ปฏิบัติตามหลักการวิจัยที่ดี 
14. วัตถุประสงค ์ 
    1.  เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับหลักจริยธรรมการวจิัยในมนุษย์แก่นสิติระดับปรญิญาตรี 
15.  เป้าหมายของโครงการ 
     15.1. เป้าหมายการด าเนินงาน  

ล าดับ กิจกรรม วัตถุประสงค์กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เชิงผลลัพธ์

(Outcome) 
ตัวชี้วัดตามเกณฑ์
ประกันคุณภาพ 

1 บรรยายพิเศษจากวิทยากร
เกี่ยวกับหลักจริยธรรมการวิจัย
ในมนุษย์ส าหรับปรญิญาตร ี

เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ
หลักจรยิธรรมการวิจยั
ในมนุษย์แก่นิสิตระดับ
ปริญญาตร ี

  ปริมาณ 
- นิสิตสอบผ่านและ
ได้รับใบประกาศ 
ร้อยละ 80 ของจ านวน
ที่สอบ 
 คุณภาพ 
-นิสิตที่เข้าร่วมโครงการ
มีความเข้าใจเกีย่วกับ
หลักจรยิธรรมการวิจยั
ในมนุษย์มากขึ นร้อยละ 
80 ขึ นไป 
-นิสิตที่เข้าร่วมโครงการ
ด าเนินการเกี่ยวกับหลัก
จริยธรรมการวจิัยใน
มนุษยไ์ด้ถูกต้องตาม
กระบวนการมากขึ น 
ร้อยละ 80 ขึ นไป 

- นิสิตที่เข้าร่วม
โครงการมคีวาม
เข้าใจเกี่ยวกับ
หลักจรยิธรรมการ
วิจัยในมนุษย์และ 
ได้พัฒนาศักยภาพ
ในการท าวิจัย 
 

EdPEx หมวดที่ 6 
และ 7 

 

      15.2 กลุ่มเป้าหมาย (รายกจิกรรม)  
เป้าหมาย จ านวน 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 260 คน 
นิสิต 350 คน 
บุคลากรสายวิชาการ 5  คน 
บุคลากรสายสนับสนุน 5  คน 
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    15.3 กิจกรรม/เนื้อหาท่ี/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนนิการ (รายกิจกรรม) 
 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (บาท) 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

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

                          

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

 
 

35,000 
        

 
 

35,000 
   

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. สรุปผลการด าเนินโครงการ และ
จัดท ารายงานส่งผลประเมนิตอ่คณะฯ 

             

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

             

รวม 35,000 - - 35,000 - 

 
16. งบประมาณ  
     16.1 แหล่งงบประมาณ 
                เงินรายได้ 35,000 บาท    
กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุนการจัดการศึกษา ส านักงานเลขานุการคณะ หมวดเงินอุดหนุน โครงการ
สนับสนุนการผลิตบัณฑิต โครงการพัฒนานิสิตด้านวิชาการและทักษะการเรียนรู้ โครงการอบรมหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ส าหรับปริญญาตรี 
(Nu-มน-01-016)                                            
      16.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 

ล าดับ รายการ จ านวน (บาท) 
1 ค่าตอบแทนวทิยากร 12,000 
2 ค่าอาหารว่างและค่าอาหารกลางวนั 23,000 
 รวมท้ังสิ้น 35,000 

*หมายเหตุ   ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
17.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ (รายกิจกรรม)  
ล าดั
บ 

รายการ กิจกรรม 

1. วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564 
2. สถานท่ีจัดกิจกรรม คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 
18. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

1.  นิสิตระดับปรญิญาตรี คณะมนุษยศาสตร์ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ และหลักปฏิบัตติาม
หลักจรยิธรรมการวิจยัในมนุษย์ สอบผ่านและไดร้ับใบประกาศ 
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โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
หน่วยงาน งานบริการการศึกษา ส านักงานเลขานกุารคณะ คณะมนุษยศาสตร์ 

 
1. ชื่อโครงการ (ระดับ 1)    โครงการสนับสนุนการผลิตบัณฑิต 
2. ชื่อโครงการ (ระดับ 2)     โครงการพัฒนานิสิตด้านวิชาการและทักษะการเรียนรู้ 
3. ชื่อโครงการ (ระดับ 3)     โครงการพัฒนานิสิตด้านทักษะการเรียนรู้และทักษะในศตวรรษท่ี 21 

 กิจกรรม ครั้งท่ี 1 ส าหรับนิสิตช้ันปีท่ี 2 
    กิจกรรม ครั้งท่ี 2 ส าหรับนิสิตช้ันปีท่ี 3 
    กิจกรรม ครั้งท่ี 3 ส าหรับนิสิตช้ันปีท่ี 4 

  โครงการงานประจ า (Routine project) 
      โครงการตามยุทธศาสตร์ (Strategic project) 
4.  รหัสโครงการ      NU-มน-01-017 
5.  Value Chain   

    ต้นน้ า  กลางน้ า  ปลายน้ า       
6.  ความสอดคล้องกับพันธกิจมหาวิทยาลัย  
     การผลิตบัณฑติ  (หลัก)     การวิจัย  
    การบริการวิชาการแกส่ังคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
    บริหารจัดการ 
7.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ  
 7.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 พ.ศ.2560-2564  
ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2562-2564)  
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบณัฑิตให้มีคณุภาพฯ 
  กลยุทธ์ที่......1.4......แนวทางการขบัเคลื่อนที่...........1.4.1...........ตัวช้ีวดัที่.....1.4.1.1........  
7.2  แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน  

            นโยบาย/ประเด็นยทุธศาสตร์ที ่1 กลยุทธ์ที ่1.4 มาตรการที ่1.4.1 
8. อัตลักษณน์ิสิต  

   มี          ไม่ม ี       
ประเภทอตัลักษณ ์ ตัวชี้วดั 

 คนด ี
เป็นคนดี เป็นพลเมืองที่เข็มแข็ง ยึดมั่นในจรรยาบรรณ
วิชาชีพ มีความกล้าหาญทางจริยธรรมและความถูกตอ้ง 

  มีจรรยาบรรณในวิชาชพี 
 มีจิตสาธารณะ 
 มีทัศนคติเชิงบวก 
 มีความกลา้หาญทางจริยธรรม และความถูกต้อง 

  คนเก่ง 
มีความรู้ ความเช่ียวชาญตามสาขาวิชาการที่ถนัด มี
ทักษะการเรียนรู้ ตลอดชีวิต สามารถน าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชพีอยา่งสร้างสรรค์ มี
คุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการที่ทนัสมัยและทันต่อ
ความเปลี่ยนแปลงของสังคม สามารถอยู่ร่วมกับผูอ้ื่นได้
อย่างมีความสุข 

  มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
  มีความสามารถในการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชพีอยา่งสร้างสรรค์ 
 เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม 
  มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสาสนเทศได้เป็นอย่างดี 
 มีคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการที่ทันสมัยและทันต่อความเปลี่ยนแปลงของสังคม 
  มีความสามารถท างานเป็นทีม 
  มีความสามารถในการแก้ปัญหาส่วนตัว 
  มีความสามารถในการแก้ปัญหาการงาน 

  มีวินัย 
มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม 
เสียสละ อดทน ขยัน หมั่นเพียรและมุ่งมั่นสู่ความส าเร็จ 

  มีความรับผิดชอบ เสียสละ อดทน 
  มีพฤติกรรมที่ดีในการเรียน ขยันหมั่นเพียรมุ่งมั่นสู่ความส าเร็จ 
  มีพฤติกรรมที่ดีในการใช้ชีวิต 
  ยอมรับและปฏบิัติตามระเบียบ และข้อบังคับของสังคม 

 ภูมิใจในชาต ิ
มีความภูมิใจในศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี และ
ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ร่วมปลูกฝงัความรักชาติ 

 มีพฤติกรรมอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย 
มีส่วนร่วมในการสืบทอดภูมิปัญญาไทย 
 มีค่านิยมในการแสดงความเป็นไทย ธ ารงไว้ซ่ึงความเป็นไทย 
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ประเภทอตัลักษณ ์ ตัวชี้วดั 
ศาสนา พระมหากษัตรยิ์ ส่งเสริมให้เกิดค่านิยมร่วมรักษ์
ความเป็นไทยให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

 ศรัทธา ยึดมั่น และปฏิบัติตนตามหลักศาสนา 
 เคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 

 
 

9. คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
         มี          

ด้าน ตัวชี้วัด 
 ด้านคุณธรรม จรยิธรรม  มีความซื่อสตัย์สจุริต 

  มีระเบียบวินัย 
  ตรงต่อเวลา 
 มีความเสียสละและเห็นต่อประโยชน์ส่วนรวม 
 มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
  เคารพกฎเกณฑ์ ระเบียบขององค์กร/หน่วยงาน 
  มีความอดทนต่อสภาวะแวดลอ้ม 
  มีความขยันหมั่นเพียรในการเรียน 

 ด้านความรู ้   มีความรู้ในหลักวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงกับหน้าที่การงาน 
  มีความเข้าใจข้ันตอนและวิธีการในการปฏิบตัิงานในหน้าท่ี 
  มีความรู้ในระดับที่สามารถปฏิบัติงานให้บรรลุเปา้หมายอย่างมปีระสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผล 
  มีความสามารถน าความรู้มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานอย่างสร้างสรรค์ 
  เป็นผู้แสวงหาความรู้เพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง 
  มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ 

 ด้านทักษะทางปัญญา   มีความสามารถในการรวบรวมข้อมูล แนวคิด และประเมินข้อมลูต่างๆ ได้ 
 มีความสามารถในการวิเคราะห์และแกไ้ขปัญหาในการปฏิบตัิงาน 
 กล้าแสดงความคิดเห็นอย่างเหมาะสม 
  มีความคิดรเิริ่มสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ  
 มีการวางแผนและสามารถปฏบิัติงานไดส้ าเร็จตามก าหนดเวลา 
 มีความสามารถน าเสนอข้อมูลและแนวคิดเพื่อใช้ในการตัดสินใจ 
 มีความมุ่งมั่นท างานให้ประสบความส าเร็จตามเป้าหมาย 
  มีความสามารถในการแก้ปญัหาส่วนตัว 
  มีทัศนคติเชิงบวกต่องานท่ีท า 

 ด้านทักษะความสมัพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

  มีความสามารถปรับตัวให้เข้ากับเพื่อนร่วมงาน 
  มีความสามารถในการตดิต่อสื่อสารระหวา่งบุคคล 
  มีความสามารถในการท างานเป็นทีม 
  มีความรับผดิชอบในงานท่ีไดร้ับมอบหมาย 
  มีความสามารถในการแสดงภาวะความเป็นผู้น าในการท างาน 
  ยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ื่น 
  มีความสามารถในการประเมนิการท างานและปรับปรุงงานของตนเอง 
  มีความเข้าใจตนเองและผู้อื่น 

 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 มีทักษะในการวิเคราะห์และจดัการข้อมลูเชิงตัวเลข 
  มีความสามารถในการสื่อสารการใช้ภาษาไทย 
 มีความสามารถในการสื่อสารการใช้ภาษาอังกฤษ 
  มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศในการปฏิบัติงาน 
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10. การบูรณาการพันธกิจกับการเรียนการสอน  
      ไม่ม ี    

11. ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 11.1 ลักษณะการด าเนินงาน    โครงการ     การด าเนินงาน 

11.2 ภายใต้แผนงาน............................................................................................................................................. 
11.3 ลักษณะโครงการ      โครงการที่ใช้งบประมาณ   โครงการทีไ่ม่ใช้งบประมาณ 
11.4 วิธีการด าเนินงาน     ด าเนินการเอง    จัดจ้าง 
11.5 รหัส GFMIS ของโครงการ(ถ้าม)ี................................................................................................................... 

12. ผู้รับผิดชอบ  
12.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ   งานบริการการศึกษา ส านักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร ์  

  
12.2 ผู้รับผิดชอบ    นางสาวศวัสมน  ยาคล้าย             โทร 2055 
12.3 ผู้ประสานงาน  นางสาวศวัสมน  ยาคล้าย             โทร 2055 
12.4 ผู้รายงานผล          นางสาวศวัสมน  ยาคล้าย             โทร 2055 
 

 13. หลักการและเหตุผล  
 พันธกิจหลักท่ีส าคัญที่สุดของสถาบันอุดมศึกษา คือ การผลิตบัณฑิต หรือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ให้ผู้เรียนมีความรู้
ในวิชาการและวิชาชีพ มีคุณลักษณะตามหลักสูตรที่ก าหนดซึ่งเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการหลักสูตรและการจัดการเรียนการ
สอนเริ่มตั้งแต่การก าหนดปัจจัยน าเข้าที่ได้มาตรฐานตามที่ก าหนด ตั้งแต่การมีอาจารย์ที่มีปริมาณและคุณภาพตามมาตรฐาน มี
ระบบการบริหารจัดการเรียนการสอน รวมทั้ง สื่อการศึกษา สภาพแวดล้อมในการเรียนรู้และการบริการการศึกษา  เพื่อให้การ
ผลิตบัณฑิตเป็นไปตามเป้าหมายของหลักสูตร คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มีพันธกิจหลัก ในการจัดการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีให้แก่นิสิต เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นเลิศในความรู้ และทักษะที่จ าเป็นต่อการประกอบวิชาชีพ การเตรียมพร้อม
นิสิตจึงเป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากนิสิตต้องมีความพร้อมในการใช้ทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์เบื้องต้น เพื่อพร้อมที่จะปรับตัว
ให้รับกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคมการท างานในอนาคตอันใกล้ คณะมนุษยศาสตร์ ได้เล็งเห็นความจ าเป็นดังกล่าว  จึงได้มี
ความประสงค์จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตด้านวิชาการและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 และทักษะด้านต่างๆที่มีความ
จ าเป็นขึ้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้นิสิต เพิ่มสมรรถนะการเพิ่มพูนทักษะต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องด้านวิชาชีพ เพื่อให้นิสิตมีความ
มั่นใจท่ีจะออกไปสู่สังคมการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ และประสบผลส าเร็จเป็นไปตามเป้าหมายของหลักสูตร 
14. วัตถุประสงค ์ 
     1. เพื่อพัฒนาศักยภาพนิสิต ทางด้านวิชาการและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ท่ีมีความจ าเป็น 
15.  เป้าหมายของโครงการ 
     15.1. เป้าหมายการด าเนินงาน  

ล าดับ กิจกรรม วัตถุประสงค์กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เชิงผลลัพธ์

(Outcome) 
ตัวชี้วัดตามเกณฑ์
ประกันคุณภาพ 

1 กิจกรรม ครั้งที่ 1 ส าหรับนิสิต
ช้ันปีท่ี 2 

     

     
 

เพื่อพัฒนาศักยภาพนิสติ
ช้ันปีท่ี 2 ทางด้าน
วิชาการและทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
ที่มีความจ าเป็น 

 คุณภาพ 
นิสิตช้ันปีท่ี 2 ได้ความรู้
ทางด้านวิชาการและ
ทักษะการเรยีนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 ท่ีมีความ
จ าเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 80  

นิสิตช้ันปีท่ี 2 
สามารถน าความรู้
มาใช้ได้ในอนาคต 

EdPEx 
หมวด 6, 7 

2 กิจกรรม ครั้งท่ี 2 ส าหรับนิสติ
ช้ันปีท่ี 3 

เพื่อพัฒนาศักยภาพนิสติ
ช้ันปีท่ี 3 ทางด้าน

 คุณภาพ 
นิสิตช้ันปีท่ี 3 ได้ความรู้

นิสิตช้ันปีท่ี 3 
สามารถน าความรู้

EdPEx 
หมวด 6, 7 
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ล าดับ กิจกรรม วัตถุประสงค์กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เชิงผลลัพธ์

(Outcome) 
ตัวชี้วัดตามเกณฑ์
ประกันคุณภาพ 

วิชาการและทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
ที่มีความจ าเป็น 

ทางด้านวิชาการและ
ทักษะการเรยีนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 ท่ีมีความ
จ าเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 80 

มาใช้ได้ในอนาคต 

3 กิจกรรม ครั้งท่ี 3 ส าหรับนิสติ
ช้ันปีท่ี 4 

เพื่อพัฒนาศักยภาพนิสติ
ช้ันปีท่ี 4 ทางด้าน
วิชาการและทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
ทีม่ีความจ าเป็น 

 คุณภาพ 
นิสิตช้ันปีท่ี 4 ได้ความรู้
ทางด้านวิชาการและ
ทักษะการเรยีนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 ท่ีมีความ
จ าเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 80 

นิสิตช้ันปีท่ี 4 
สามารถน าความรู้
มาใช้ได้ในอนาคต 

EdPEx 
หมวด 6, 7 

 
15.2 กลุ่มเป้าหมาย (รายกิจกรรม)  

กิจกรรม คร้ังท่ี 1 ส าหรับนิสิตชั้นปีที่ 2 
เป้าหมาย จ านวน 

 กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 1 
จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 570 คน 500 คน 45 คน 
นิสิตช้ันปีท่ี 2 570 คน   
นิสิตช้ันปีท่ี 3  500 คน  
นิสิตช้ันปีท่ี 4   450 คน 

 

 15.3 กิจกรรม/เนื้อหาท่ี/แผนการใช้จ่ายงบประมาณทีจ่ะด าเนินการ (รายกิจกรรม) 
 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (บาท) 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

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

                          

ขั้นด าเนินการ (D) 
1. ขออนุมตัิด าเนินโครงการ 
2. ด าเนนิโครงการ 
   กจิกรรมที่ 1  
   กิจกรรมที ่2 
   กจิกรรมที่ 3  

 
 
 

10,000 
10,000 
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
ปฏิบัติงานในครั้งตอ่ๆไป 

             

รวม 30,000 30,000            
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16. งบประมาณ  
     16.1 แหล่งงบประมาณ 
                เงินรายได้ 30,000 บาท    
กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุนการจัดการศึกษา ส านักงานเลขานุการคณะ หมวดเงินอุดหนุน 
โครงการสนับสนุนการผลิตบัณฑิต โครงการพัฒนานิสิตด้านวิชาการและทักษะการเรียนรู้ โครงการอบรมหลักจริยธรรมการวิจัยใน
มนุษย์ส าหรับปริญญาตรี (Nu-มน-01-017)                                            

16.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
กิจกรรม คร้ังท่ี 1 ส าหรับนิสิตชั้นปีที่ 2 

ล าดับ รายการ จ านวน (บาท) 
1 ค่าตอบแทนวทิยากร 1,800 
2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 8,200 
 รวมท้ังสิ้น 10,000 

*หมายเหตุ   ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
กิจกรรม คร้ังท่ี 2 ส าหรับนิสิตชั้นปีที่ 3 

ล าดับ รายการ จ านวน (บาท) 
1 ค่าตอบแทนวทิยากร 1,800 
2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 8,200 
 รวมท้ังสิ้น 10,000 

*หมายเหตุ   ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
กิจกรรม คร้ังที่ 3 ส าหรับนิสิตชั้นปีที่ 4 

ล าดับ รายการ จ านวน (บาท) 
1 ค่าตอบแทนวทิยากร 1,800 
2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 8,200 
 รวมท้ังสิ้น 10,000 

*หมายเหตุ   ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
 
 

17.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ (รายกิจกรรม)  
กิจกรรม คร้ังท่ี 1 ส าหรับนิสิตชั้นปีที่ 2 

ล าดั
บ 

รายการ กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 2 

1. วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม เดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 
2. สถานท่ีจัดกิจกรรม คณะมนุษยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
คณะมนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

คณะมนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

  
18. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

1.  นิสิตได้พัฒนาศักยภาพทางด้านวิชาการและทักษะการเรยีนรู้ในศตวรรษที่ 21 ท่ีมีความจ าเป็น 
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โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
หน่วยงาน งานบริการการศึกษา ส านักงานเลขานกุารคณะ คณะมนุษยศาสตร์ 

 
1. ชื่อโครงการ (ระดับ 1)     โครงการสนับสนุนการผลิตบัณฑิต 
2. ชื่อโครงการ (ระดับ 2)     โครงการพัฒนานิสิตด้านวิชาการและทักษะการเรียนรู้ 
3. ชื่อโครงการ (ระดับ 3)     โครงการอบรมภาษาอังกฤษ 

  โครงการงานประจ า (Routine project) 
      โครงการตามยุทธศาสตร์ (Strategic project) 
4.  รหัสโครงการ      NU-มน-01-018 
5.  Value Chain   

    ต้นน  า     กลางน  า      ปลายน  า       
6.  ความสอดคล้องกับพันธกิจมหาวิทยาลัย  
     การผลิตบัณฑติ  (หลัก)     การวิจัย  
    การบริการวิชาการแกส่ังคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
    บริหารจัดการ 
7.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ  
 7.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 พ.ศ.2560-2564  
ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2562-2564)  
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบณัฑิตให้มีคณุภาพฯ 
  กลยุทธ์ที่......1.4......แนวทางการขบัเคลื่อนที่...........1.4.1...........ตัวชี วดัที่.....1.4.1.1........  
7.2  แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน  

        นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่1 กลยุทธ์ที ่1.2 มาตรการที ่1.2.1 
8. อัตลักษณน์ิสิต  
      มี          

ประเภทอตัลักษณ ์ ตัวชี้วดั 
 คนด ี
เป็นคนดี เป็นพลเมืองที่เข็มแข็ง ยึดมั่นในจรรยาบรรณ
วิชาชีพ มีความกล้าหาญทางจริยธรรมและความถูกตอ้ง 

 มีจรรยาบรรณในวิชาชพี 
 มีจิตสาธารณะ 
 มีทัศนคติเชิงบวก 
 มีความกลา้หาญทางจริยธรรม และความถูกต้อง 

 คนเก่ง 
มีความรู้ ความเชีย่วชาญตามสาขาวิชาการที่ถนัด มี
ทักษะการเรียนรู้ ตลอดชีวิต สามารถน าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชพีอยา่งสร้างสรรค์ มี
คุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการที่ทนัสมัยและทันต่อ
ความเปลี่ยนแปลงของสังคม สามารถอยู่ร่วมกับผูอ้ื่นได้
อย่างมีความสุข 

 มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 มีความสามารถในการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชพีอยา่งสร้างสรรค์ 
 เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม 
 มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสาสนเทศได้เป็นอย่างดี 
 มีคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการที่ทันสมัยและทันต่อความเปลี่ยนแปลงของสังคม 
 มีความสามารถท างานเป็นทีม 
 มีความสามารถในการแก้ปัญหาส่วนตัว 
 มีความสามารถในการแก้ปัญหาการงาน 

 มีวินัย 
มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม 
เสียสละ อดทน ขยัน หมั่นเพียรและมุ่งมั่นสู่ความส าเร็จ 

 มีความรับผิดชอบ เสียสละ อดทน 
 มีพฤติกรรมที่ดีในการเรียน ขยันหมัน่เพียรมุ่งมั่นสู่ความส าเร็จ 
 มีพฤติกรรมที่ดีในการใช้ชีวิต 
 ยอมรับและปฏิบัติตามระเบียบ และข้อบังคับของสังคม 

 ภูมิใจในชาต ิ
มีความภูมิใจในศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี และ
ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ร่วมปลูกฝงัความรักชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตรยิ์ ส่งเสริมให้เกิดค่านิยมร่วมรักษ์
ความเป็นไทยให้เกิดขึ นอย่างต่อเนื่อง 

 มีพฤติกรรมอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย 
มีส่วนร่วมในการสืบทอดภูมิปัญญาไทย 
 มีค่านิยมในการแสดงความเป็นไทย ธ ารงไว้ซ่ึงความเป็นไทย 
 ศรัทธา ยึดมั่น และปฏิบัติตนตามหลักศาสนา 
 เคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 

 



 

 

 

2 

 

 

9. คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
         มี          

ด้าน ตัวชี้วัด 
 ด้านคุณธรรม จริยธรรม  มีความซื่อสตัย์สจุริต 

 มีระเบยีบวินัย 
 ตรงต่อเวลา 
 มีความเสียสละและเห็นต่อประโยชน์ส่วนรวม 
 มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
 เคารพกฎเกณฑ์ ระเบียบขององค์กร/หน่วยงาน 
 มีความอดทนต่อสภาวะแวดลอ้ม 
 มีความขยันหมั่นเพียรในการเรียน 

 ด้านความรู ้  มีความรู้ในหลักวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงกับหน้าที่การงาน 
 มีความเข้าใจขั นตอนและวิธีการในการปฏิบตัิงานในหน้าท่ี 
 มีความรู้ในระดับท่ีสามารถปฏิบัติงานให้บรรลุเปา้หมายอย่างมปีระสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผล 
 มีความสามารถน าความรูม้าประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานอย่างสร้างสรรค์ 
 เป็นผู้แสวงหาความรู้เพิม่เตมิอย่างต่อเนื่อง 
 มีความเช่ียวชาญในสาขาวิชาชีพ 

 ด้านทักษะทางปัญญา  มีความสามารถในการรวบรวมข้อมูล แนวคิด และประเมินข้อมลูต่างๆ ได้ 
 มีความสามารถในการวเิคราะห์และแกไ้ขปัญหาในการปฏิบตัิงาน 
 กล้าแสดงความคิดเห็นอย่างเหมาะสม 
 มีความคิดริเริม่สร้างสรรคส์ิ่งใหม่ๆ  
 มีการวางแผนและสามารถปฏบิัติงานไดส้ าเร็จตามก าหนดเวลา 
 มีความสามารถน าเสนอข้อมลูและแนวคิดเพื่อใช้ในการตัดสินใจ 
 มีความมุ่งมั่นท างานให้ประสบความส าเร็จตามเปา้หมาย 
 มีความสามารถในการแก้ปญัหาส่วนตัว 
 มีทัศนคติเชิงบวกต่องานที่ท 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 

 
10. การบูรณาการพันธกิจกับการเรียนการสอน (ถ้ามี) 

      ไม่ม ี
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11. ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 11.1 ลักษณะการด าเนินงาน    โครงการ     การด าเนินงาน 

11.2 ภายใต้แผนงาน............................................................................................................................................. 
11.3 ลักษณะโครงการ      โครงการที่ใช้งบประมาณ   โครงการทีไ่ม่ใช้งบประมาณ 
11.4 วิธีการด าเนินงาน     ด าเนินการเอง    จัดจ้าง 
11.5 รหัส GFMIS ของโครงการ(ถ้าม)ี................................................................................................................... 

12. ผู้รับผิดชอบ  
12.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ   งานบริการการศึกษา ส านักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร ์    
12.2 ผู้รับผิดชอบ    นางสาวศวัสมน  ยาคล้าย           โทร 2055 
12.3 ผู้ประสานงาน  นางสาวศวัสมน  ยาคล้าย           โทร 2055 
12.4 ผู้รายงานผล.............นางสาวศวัสมน  ยาคล้าย           โทร 2055 

 13. หลักการและเหตุผล  
พันธกิจหลักที่ส าคัญที่สุดของสถาบันอุดมศึกษา คือ การผลิตบัณฑิต หรือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ให้ผู้เรียนมีความรู้ใน

วิชาการและวิชาชีพ มีคุณลักษณะตามหลักสูตรที่ก าหนดซึ่งเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนเริ่ม
ตั งแต่การก าหนดปัจจัยน าเข้าที่ได้มาตรฐานตามที่ก าหนด ตั งแต่การมีอาจารย์ที่มีปริมาณและคุณภาพตามมาตรฐาน มีระบบการ
บริหารจัดการเรียนการสอน รวมทั ง สื่อการศึกษา สภาพแวดล้อมในการเรียนรู้และการบริการการศึกษา  เพื่อให้การผลิตบัณฑิต
เป็นไปตามเป้าหมายของหลักสูตร คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มีพันธกิจหลัก ในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีให้แก่
นิสิต เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นเลิศในความรู้ และทักษะที่จ าเป็นต่อการประกอบวิชาชีพ การเตรียมพร้อมนิสิตจึงเป็นสิ่งส าคัญ
อย่างยิ่ง  ปัจจุบันภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่างกันและกัน  ส าหรับนิสิตที่ต้องการมุ่งเน้นพัฒนาทักษะ
ด้านการเขียนภาษาอังกฤษ สามารถเข้าใจองค์ประกอบของประโยค โครงสร้างประโยค รวมไปถึงการเขียนเชื่อมระหว่างประโยคและ
การเช่ือมให้เป็นบทความ  การเขียนภาษาอังกฤษมีจุดมุ่งหมายที่จะช่วยให้นิสิตได้เรียนรู้ และฝึกฝนทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ เพื่อ
พัฒนาความสามารถด้านการเขียน ทั งเพื่อการเรียนและการท างานนิสิตต้องมีความพร้อมในการใช้ภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ 
14. วัตถุประสงค ์ 
       1.  เพื่อให้นิสิตสามารถเขียนใบสมัครงานและจดหมายแนะน าตนเองเป็นภาษาอังกฤษได้ 
15.  เป้าหมายของโครงการ 
     15.1. เป้าหมายการด าเนินงาน  

ล าดับ กิจกรรม วัตถุประสงค์กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เชิงผลลัพธ์

(Outcome) 

ตัวชี้วัดตาม
เกณฑ์ประกัน

คุณภาพ 
1 บรรยายพิเศษจากวิทยากร

ภายนอก/ผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับ
ภาษาอังกฤษในหัวข้อ หรือ
ตามสถานการณ ์
ที่จ าเป็น 

เพือ่ให้นิสิตสามารถ
พัฒนาทักษะฟัง พูด 
อ่าน เขียน สอดคล้อง
กับคุณสมบัติทีส่ถาน
ประกอบการต้องการ 

 

 คุณภาพ 
นิสิตที่เข้าร่วมโครงการมี
ทักษะทางภาษาอังกฤษ
ในหัวข้อท่ีอบรมเพิ่มขึ น
ร้อยละ 80  

นิสิตผูเ้ข้าร่วม
โครงการได้พัฒนา
ทักษะทาง
ภาษาอังกฤษใน
หัวข้อท่ีอบรม 

EdPEx หมวด
ที่ 6 และ 7 
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     15.2 กลุม่เป้าหมาย (รายกิจกรรม)  
เป้าหมาย จ านวน 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 103 คน 
นิสิต 100 คน 
บุคลากรสายสนับสนุน 3  คน 

 

     15.3 กิจกรรม/เนื้อหาท่ี/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนินการ (รายกิจกรรม) 
 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (บาท) 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

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
ปฏิบัติงานในครั งตอ่ๆไป 

             

รวม 10,000         10,000    
 

16. งบประมาณ  
      16.1 แหล่งงบประมาณ 
                เงินรายได้ 10,000 บาท    
กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุนการจัดการศึกษา ส านักงานเลขานุการคณะ หมวดเงินอุดหนุน 
โครงการสนับสนุนการผลิตบัณฑิต โครงการพัฒนานิสิตด้านวิชาการและทักษะการเรียนรู้ โครงการอบรมภาษาอังกฤษ (Nu-มน-01-018)                                            

16.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
ล าดับ รายการ จ านวน (บาท) 

1 ค่าตอบแทนวทิยากร 3,000 
2 ค่าเดินทางและทีพ่ัก 5,000 
3 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 1,000 
4 ค่าเลี ยงรับรอง 1,000 
 รวมท้ังสิ้น 10,000 

*หมายเหตุ   ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
17.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ (รายกิจกรรม)  
ล าดั
บ 

รายการ กิจกรรม 

1. วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564 
2. สถานท่ีจัดกิจกรรม คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

18. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
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1.  นิสิตมีเทคนิคในการเขียนใบสมัครงานและจดหมายแนะน าตนเองเป็นภาษาอังกฤษ  



 

 

 

1 

 

โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
หน่วยงาน งานบริการการศึกษา ส านักงานเลขานกุารคณะ คณะมนุษยศาสตร์ 

 
1. ชื่อโครงการ (ระดับ 1)    โครงการสนับสนุนการผลิตบัณฑิต 
2. ชื่อโครงการ (ระดับ 2)     โครงการพัฒนานิสิตด้านวิชาการและทักษะการเรียนรู้ 
3. ชื่อโครงการ (ระดับ 3)     โครงการปัจฉิมนิเทศ 

  โครงการงานประจ า (Routine project) 
      โครงการตามยุทธศาสตร์ (Strategic project) 
4.  รหัสโครงการ      NU-มน-01-019 
5.  Value Chain   

    ต้นน  า    กลางน  า      ปลายน  า       
6.  ความสอดคล้องกับพันธกิจมหาวิทยาลัย  
   การผลติบณัฑิต  (หลัก)      การวิจัย  
    การบริการวิชาการแกส่ังคม  การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
    บริหารจัดการ 
7.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ  
 7.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 พ.ศ.2560-2564  
ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2562-2564)  
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบณัฑิตให้มีคณุภาพฯ 
  กลยุทธ์ที่......1.4......แนวทางการขบัเคลื่อนที่...........1.4.1...........ตัวชี วดัที่.....1.4.1.1........  
7.2  แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน  

        นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่1 กลยุทธ์ที ่1.2 มาตรการที ่1.2.2 
8. อัตลักษณน์ิสิต  
     ไม่ม ี       
9. คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
     ไม่ม ี     
10. การบูรณาการพันธกิจกับการเรียนการสอน  

     ไม่ม ี    
11. ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 11.1 ลักษณะการด าเนินงาน    โครงการ     การด าเนินงาน 

11.2 ภายใต้แผนงาน............................................................................................................................................. 
11.3 ลักษณะโครงการ      โครงการที่ใช้งบประมาณ   โครงการทีไ่ม่ใช้งบประมาณ 
11.4 วิธีการด าเนินงาน     ด าเนินการเอง    จัดจ้าง 
11.5 รหัส GFMIS ของโครงการ(ถ้าม)ี................................................................................................................... 

12. ผู้รับผิดชอบ  
12.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ   งานบริการการศึกษา ส านักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร ์    
12.2 ผู้รับผิดชอบ    นางสาวศวัสมน  ยาคล้าย           โทร 2055 
12.3 ผู้ประสานงาน  นางสาวศวัสมน  ยาคล้าย           โทร 2055 
12.4 ผู้รายงานผล.         นางสาวศวัสมน  ยาคล้าย           โทร 2055 

 13. หลักการและเหตุผล  
    คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เห็นความส าคัญของการเสริมสร้างความรู้และพัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ ให้แก่นิสิต 
รวมทั งเสริมสร้างคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ให้แก่นิสิตชั นปีที่ 4 ซึ่งต้องการข้อมูลในด้านการศึกษา อาชีพ ด้านส่วนตัวและ
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สังคม ดังนั น เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจของนิสิต งานบริการการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ จึงได้จัดท าโครงการปัจฉิมนิเทศ 
เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเตรียมตัวหางาน และการเป็นบัณฑิตที่มีคุณสมบัติตามที่สถานประกอบการต้องการ 
14. วัตถุประสงค ์ 
       1.  เพื่อให้นิสิตทราบเกี่ยวกบัความคาดหวังของผู้ประกอบการต่อบัณฑิตใหม ่
15. เป้าหมายของโครงการ 
     15.1. เป้าหมายการด าเนินงาน  

ล าดับ กิจกรรม วัตถุประสงค์กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เชิงผลลัพธ์

(Outcome) 
ตัวชี้วัดตามเกณฑ์
ประกันคุณภาพ 

1 บรรยายพิเศษจากวิทยากร
ภายนอก/ผู้ทรงคุณวุฒิของ
สถานประกอบการต่าง ๆ 
เกี่ยวกับ “มุมมอง 
ความคิด คาดหวังของ
ประกอบการต่อบัณฑติ
ใหม”่ 

เพื่อให้นิสิตทราบ
เกี่ยวกับความคาดหวัง
ของผู้ประกอบการต่อ
บัณฑิตใหม ่

  คุณภาพ 
นิสิตได้รับความรู้
เกี่ยวกับความคาดหวัง
ของผู้ประกอบการต่อ
บัณฑิตใหม่เพิ่มขึ น   
ร้อยละ 80 ขึ นไป 

นิสิตเข้าใจความ
คาดหวังของ
ผู้ประกอบการต่อ
บัณฑิตใหม่และ
เตรียมความพร้อม
ก่อนเข้าสู่
ตลาดแรงงาน 

EdPEx หมวด 3, 7 

 
    15.2 กลุ่มเป้าหมาย (รายกิจกรรม)  

เป้าหมาย จ านวน 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 440 คน 
นิสิต 400 คน 
บุคลากรสายวิชาการ 30 คน 
บุคลากรสายสนับสนุน 10  คน 

 
     15.3 กิจกรรม/เนื้อหาท่ี/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนินการ (รายกิจกรรม) 

 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (บาท) 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

ขั้นวางแผนงาน (P) 
1. วางแผนการด าเนินงาน 
2. จัดประชมุมอบหมายการ
ด 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
ปฏิบัติงานในครั งตอ่ๆไป 

             

รวม 40,000            40,000 
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16. งบประมาณ  
      16.1 แหล่งงบประมาณ 
                เงินรายได้ 40,000 บาท    
กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุนการจัดการศึกษา ส านักงานเลขานุการคณะ หมวดเงินอุดหนุน 
โครงการสนับสนุนการผลิตบัณฑิต โครงการพัฒนานิสิตด้านวิชาการและทักษะการเรียนรู้ โครงการปัจฉิมนิเทศ (Nu-มน-01-019)                                            
      16.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 

ล าดับ รายการ จ านวน (บาท) 
1 ค่าตอบแทนวทิยากร 6,000 
2 ค่าเดินทางและทีพ่ัก 10,000 
3 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 12,000 
4 ค่าเลี ยงรับรอง 2,000 
5 ค่าอาหารกลางวัน 12,000 
 รวมท้ังสิ้น 40,000 

*หมายเหตุ   ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
 

17.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ (รายกิจกรรม)  
ล าดั
บ 

รายการ กิจกรรมที่ 1 

1. วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม เดือนกันยายน พ.ศ. 2564 
2. สถานท่ีจัดกิจกรรม คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 
18. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
    1. นิสิตมีเทคนิคในการเขียนใบสมัครงานและจดหมายแนะน าตนเองเป็นภาษาอังกฤษ  
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โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
หน่วยงาน งานบริการการศึกษา ส านักงานเลขานกุารคณะ คณะมนุษยศาสตร์ 

 
1. ชื่อโครงการ (ระดับ 1)    โครงการสนับสนุนการผลิตบัณฑิต 
2. ชื่อโครงการ (ระดับ 2)     โครงการพัฒนานิสิตด้านวิชาการและทักษะการเรียนรู้ 
3. ชื่อโครงการ (ระดับ 3)     โครงการพระราชทานปริญญาบัตร 

  โครงการงานประจ า (Routine project) 
      โครงการตามยุทธศาสตร์ (Strategic project) 
4.  รหัสโครงการ      NU-มน-01-020  
5.  Value Chain   

   ต้นน  า   กลางน  า  ปลายน  า       
6.  ความสอดคล้องกับพันธกิจมหาวิทยาลัย  
     การผลิตบัณฑติ  (หลัก)     การวิจัย  
    การบริการวิชาการแกส่ังคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
    บริหารจัดการ 
7.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ  
 7.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 พ.ศ.2560-2564  
ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2562-2564)  

       -ไมม่ี -  
7.2  แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน  
       -ไมม่ี -  

 
8. อัตลักษณน์ิสิต  
      ไม่ม ี       
 

9. คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
     ไม่ม ี        
 
10. การบูรณาการพันธกิจกับการเรียนการสอน (ถ้ามี) 

     ไม่ม ี       
11. ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 11.1 ลักษณะการด าเนินงาน    โครงการ     การด าเนินงาน 

11.2 ภายใต้แผนงาน............................................................................................................................................. 
11.3 ลักษณะโครงการ      โครงการที่ใช้งบประมาณ   โครงการทีไ่ม่ใช้งบประมาณ 
11.4 วิธีการด าเนินงาน     ด าเนินการเอง    จัดจ้าง 
11.5 รหัส GFMIS ของโครงการ(ถ้าม)ี................................................................................................................... 

12. ผู้รับผิดชอบ  
12.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ   งานบริการการศึกษา ส านักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร ์    
12.2 ผู้รับผิดชอบ    นางสภุาภรณ์     แสงอบ           โทร..........2051............. 
12.3 ผู้ประสานงาน  นางสุภาภรณ์     แสงอบ           โทร..........2051............. 
12.4 ผู้รายงานผล.............นางสภุาภรณ์     แสงอบ           โทร..........2051............. 
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 13. หลักการและเหตุผล  
      คณะมนุษยศาสตร์ มีพันธกิจในการผลิตบัณฑิตในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต หลายสาขาวิชาตามความต้องการของ
ประเทศ และในปีการศึกษา 2561 นี  มีนิสิตที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษาเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จ านวนประมาณ 320 คน            
จากสาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น สาขาวิชาภาษาจีน สาขาวิชาภาษาเกาหลี สาขาวิชาพม่า
ศึกษา สาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ตะวันตก และสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ไทย เพื่อเข้ารับ
พระราชทานปริญญาบัตร ในปีการศึกษา 2561  คณะมนุษยศาสตร์ จึงมีความประสงค์จะจัดโครงการพระราชทานปริญญาบัตรขึ น 
14. วัตถุประสงค ์ 
     1. เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่บัณฑิตในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 
 

15.  เป้าหมายของโครงการ 
      15.1. เป้าหมายการด าเนินงาน  

ล าดับ กิจกรรม วัตถุประสงค์กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เชิงผลลัพธ์

(Outcome) 

ตัวชี้วัดตาม
เกณฑ์ประกัน

คุณภาพ 
1 เตรียมความพร้อมให้แก่บัณฑิต

ในการเขา้รับพระราชทาน
ปริญญาบัตรโดยการรับ
รายงานตัวบณัฑิต  
ฝึกซ้อม นัดหมายเวลา การ
ถ่ายรูปหมู่ และการส ารวจ
ภาวะมีงานท า  

เพื่อเตรียมความพร้อม
ให้แก่บัณฑิตในการเข้า
รับพระราชทานปริญญา
บัตร 

  ปริมาณ 
มบีัณฑติเข้ารับ
พระราชทานปรญิญา
บัตรร้อยละ 80 ขึ นไป 
 คุณภาพ 
บัณฑิตให้ความร่วมมือ
โดยการปฏิบัตติาม
ข้อก าหนดในการเข้ารบั
พระราชทานปรญิญา
บัตร ร้อยละ 80 ขึ นไป 

บัณฑิตมีความ
เข้าใจ รวมถึง
ตระหนักถึง
บทบาทหน้าท่ี 
และเป็น
ภาพลักษณ์ทีด่ี
ให้แก่องค์กร 

EdPEx 
หมวด 3 

 
 15.2 กลุ่มเป้าหมาย (รายกิจกรรม)  

เป้าหมาย จ านวน 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 497 คน 
บัณฑิต 400 คน 
บุคลากรสายวิชาการ 50 คน 
บุคลากรสายสนับสนุน 47  คน 

 
         15.3 กิจกรรม/เนื้อหาท่ี/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนินการ (รายกิจกรรม) 

 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (บาท) 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

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

                          

ขั้นด าเนินการ (D) 
1. ขออนุมตัิด าเนินโครงการ 
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กิจกรรม 
งบประมาณ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (บาท) 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

2. ด าเนนิโครงการ 120,000 120,000 
ขัน้สรุปและประเมินผล (C) 
1. สรุปผลการด าเนินโครงการ และจัดท า
รายงานส่งผลประเมนิต่อคณะฯ 

             

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)  
1. น าผลการประเมนิมาพัฒนา แก้ไข
ปัญหา และน าไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน
ในครั งต่อๆไป 

             

รวม 120,000   120,000          

 
16. งบประมาณ  
      16.1 แหล่งงบประมาณ 
                เงินรายได้ 120,000 บาท    
กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุนการจัดการศึกษา ส านักงานเลขานุการคณะ หมวดเงินอุดหนุน 
โครงการสนับสนุนการผลิตบัณฑิต โครงการพัฒนานิสิตด้านวิชาการและทักษะการเรียนรู้ โครงการพระราชทานปริญญาบัตร(Nu-มน-01-
020)                                                 
       16.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 

ล าดับ รายการ จ านวน (บาท) 
1 ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่มบณัฑิต 66,000 
2 ค่าอาหารผู้เข้าร่วมโครงการ   10,000 
3 ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราช 40,000 
4 ค่าวัสดุโครงการ  4,000 
 รวมท้ังสิ้น 120,000 

*หมายเหตุ   ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
 
 

17.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ (รายกิจกรรม)  
ล าดั
บ 

รายการ กิจกรรม 

1. วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม เดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 
2. สถานท่ีจัดกิจกรรม คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 
18. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
     1.  บัณฑิตมีความพร้อมในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 
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โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
หน่วยงาน งานบริการการศึกษา ส านักงานเลขานกุารคณะ คณะมนุษยศาสตร์ 

 
1. ชื่อโครงการ (ระดับ 1)    โครงการสนับสนุนการผลิตบัณฑิต 
2. ชื่อโครงการ (ระดับ 2)     โครงการพัฒนานิสิตด้านวิชาการและทักษะการเรียนรู้ 
3. ชื่อโครงการ (ระดับ 3)     โครงการประกวดวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี 

  โครงการงานประจ า (Routine project) 
      โครงการตามยุทธศาสตร์ (Strategic project) 
4.  รหัสโครงการ      NU-มน-01-021 
5.  Value Chain   

    ต้นน  า   กลางน  า  ปลายน  า       
6.  ความสอดคล้องกับพันธกิจมหาวิทยาลัย  
     การผลิตบัณฑติ  (หลัก)     การวิจัย  
    การบริการวิชาการแกส่ังคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
    บริหารจัดการ 
7.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ  
 7.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 พ.ศ.2560-2564  
ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2562-2564)  
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบณัฑิตให้มีคณุภาพฯ 
  กลยุทธ์ที่......1.4......แนวทางการขบัเคลื่อนที่...........1.4.1...........ตัวชี วดัที่.....1.4.1.1........  
7.2  แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน  

        นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่1 กลยุทธ์ที ่1.2 มาตรการที ่1.2.2 
8. อัตลักษณน์ิสิต  
      มี          

ประเภทอตัลักษณ ์ ตัวชี้วดั 
 คนด ี
เป็นคนดี เป็นพลเมืองที่เข็มแข็ง ยึดมั่นในจรรยาบรรณ
วิชาชีพ มีความกล้าหาญทางจริยธรรมและความถูกตอ้ง 

 มีจรรยาบรรณในวิชาชพี 
 มีจิตสาธารณะ 
 มีทัศนคติเชิงบวก 
 มีความกลา้หาญทางจริยธรรม และความถูกต้อง 

 คนเก่ง 
มีความรู้ ความเชีย่วชาญตามสาขาวิชาการที่ถนัด มี
ทักษะการเรียนรู้ ตลอดชีวิต สามารถน าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชพีอยา่งสร้างสรรค์ มี
คุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการที่ทนัสมัยและทันต่อ
ความเปลี่ยนแปลงของสังคม สามารถอยู่ร่วมกับผูอ้ื่นได้
อย่างมีความสุข 

 มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 มีความสามารถในการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชพีอยา่งสร้างสรรค์ 
 เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม 
 มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสาสนเทศได้เป็นอย่างดี 
 มีคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการที่ทันสมัยและทันต่อความเปลี่ยนแปลงของสังคม 
 มีความสามารถท างานเป็นทีม 
 มีความสามารถในการแก้ปัญหาส่วนตัว 
 มีความสามารถในการแก้ปัญหาการงาน 

 มีวินัย 
มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม 
เสียสละ อดทน ขยัน หมั่นเพียรและมุ่งมั่นสู่ความส าเร็จ 

 มีความรับผิดชอบ เสียสละ อดทน 
 มีพฤติกรรมที่ดีในการเรียน ขยันหมัน่เพียรมุ่งมั่นสู่ความส าเร็จ 
 มีพฤติกรรมที่ดีในการใช้ชีวิต 
 ยอมรับและปฏิบัติตามระเบียบ และข้อบังคับของสังคม 

 ภูมิใจในชาต ิ
มีความภูมิใจในศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี และ
ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ร่วมปลูกฝงัความรักชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตรยิ์ ส่งเสริมให้เกิดค่านิยมร่วมรักษ์
ความเป็นไทยให้เกิดขึ นอย่างต่อเนื่อง 

 มีพฤติกรรมอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย 
มีส่วนร่วมในการสืบทอดภูมิปัญญาไทย 
 มีค่านิยมในการแสดงความเป็นไทย ธ ารงไว้ซ่ึงความเป็นไทย 
 ศรัทธา ยึดมั่น และปฏิบัติตนตามหลักศาสนา 
 เคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 

 



 

 

 

2 

 

9. คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
         มี          

ด้าน ตัวชี้วัด 
 ด้านคุณธรรม จริยธรรม  มีความซื่อสตัย์สจุริต 

 มีระเบยีบวินัย 
 ตรงต่อเวลา 
 มีความเสียสละและเห็นต่อประโยชน์ส่วนรวม 
 มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
 เคารพกฎเกณฑ์ ระเบียบขององค์กร/หน่วยงาน 
 มีความอดทนต่อสภาวะแวดลอ้ม 
 มีความขยันหมั่นเพียรในการเรียน 

 ด้านความรู ้  มีความรู้ในหลักวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงกับหน้าที่การงาน 
 มีความเข้าใจขั นตอนและวิธีการในการปฏิบตัิงานในหน้าท่ี 
 มีความรู้ในระดับท่ีสามารถปฏิบัติงานให้บรรลุเปา้หมายอย่างมปีระสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผล 
 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 

 
10. การบูรณาการพันธกิจกับการเรียนการสอน (ถ้ามี) 

      ไม่ม ี
11. ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 11.1 ลักษณะการด าเนินงาน    โครงการ     การด าเนินงาน 
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11.2 ภายใต้แผนงาน............................................................................................................................................. 
11.3 ลักษณะโครงการ      โครงการที่ใช้งบประมาณ   โครงการทีไ่ม่ใช้งบประมาณ 
11.4 วิธีการด าเนินงาน     ด าเนินการเอง    จัดจ้าง 
11.5 รหัส GFMIS ของโครงการ(ถ้าม)ี................................................................................................................... 

12. ผู้รับผิดชอบ  
12.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ   งานบริการการศึกษา ส านักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร ์    
12.2 ผู้รับผิดชอบ    นางสภุาภรณ์  แสงอบ           โทร 2051 
12.3 ผู้ประสานงาน  นางสุภาภรณ์  แสงอบ           โทร 2051 
12.4 ผู้รายงานผล นางสุภาภรณ์  แสงอบ           โทร 2051 

 13. หลักการและเหตุผล  
ตามที่ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561           

ให้มีการเรียนการสอนรายวิชาวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี  ส าหรับนิสิตปริญญาตรีทุกสาขาวิชา นั น งานบริการการศึกษา         
คณะมนุษยศาสตร์  จึงได้จัดโครงการประกวดวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี  เมื่อนิสิตได้ด าเนินการจัดท าวิจัย นิสิตสามารถน าความรู้
ที่ได้มาน าเสนอและรับการคัดเลือกไปเป็นตัวแทนในระดับคณะต่อไป 
14. วัตถุประสงค ์ 
     1.  เพื่อแข่งขันผลงานวิทยานิพนธ์ระดับปรญิญาตรี ประจ าคณะมนุษยศาสตร ์
15.  เป้าหมายของโครงการ 
      15.1. เป้าหมายการด าเนินงาน  

ล าดับ กิจกรรม วัตถุประสงค์กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เชิงผลลัพธ์

(Outcome) 
ตัวชี้วัดตามเกณฑ์
ประกันคุณภาพ 

1 จัดประกวดวิทยานิพนธ์
ระดับปริญญาตรีจากทุก
สาขาวิชาเพื่อเป็นตัวแทน
ในระดับคณะ 

เพื่อแข่งขันผลงาน
วิทยานิพนธ์ระดับ
ปริญญาตรี ประจ าคณะ
มนุษยศาสตร ์

  ปริมาณ 
มีผลงานวิทยานิพนธ์
ระดับปริญญาตรี จาก
การประกวด ประจ า
คณะมนุษยศาสตร ์
  คุณภาพ 
มีผลงานวิทยานิพนธ์
ระดับปริญญาตรี ของ
คณะมนุษยศาสตร์อย่าง
น้อย 1  ผลงานไดร้ับ
รางวัลในระดับ
มหาวิทยาลยั 

มีนิสิตเป็นตัวแทน
ระดับคณะฯ เข้า
ร่วมการแข่งขันใน
ระดับ
มหาวิทยาลยั 

EdPEx 
หมวด 4, 7 

 
 15.2 กลุ่มเป้าหมาย (รายกิจกรรม)  

เป้าหมาย จ านวน 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 75 คน 
นิสิต 50 คน 
บุคลากรสายวิชาการ 20  คน 
บุคลากรสายสนับสนุน 5  คน 
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  15.3 กิจกรรม/เนื้อหาท่ี/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนินการ (รายกิจกรรม) 
 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (บาท) 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

ขั้นวางแผนงาน (P) 
1. วางแผนการด าเนินงาน 
2. จัดประชมุมอบหมายการ
ด 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
ปฏิบัติงานในครั งตอ่ๆไป 

             

รวม 10,000 10,000            

 
16. งบประมาณ 
     16.1 แหล่งงบประมาณ 
                เงินรายได้ 10,000 บาท    
กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุนการจัดการศึกษา ส านักงานเลขานุการคณะ หมวดเงินอุดหนุน 
โครงการสนับสนุนการผลิตบัณฑิต โครงการพัฒนานิสิตด้านวิชาการและทักษะการเรียนรู้ โครงการประกวดวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี
(Nu-มน-01-021)                                            
16.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 

ล าดับ รายการ จ านวน (บาท) 
1 ค่าเงินรางวัล  (3,000 2,000 1,000 , 500 ) 6,500 
2 ค่าอาหารกลางวนั 2,500 
3 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 1,000 
 รวมท้ังสิ้น 10,000 

*หมายเหตุ   ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
 
 

17.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ (รายกิจกรรม)  
ล าดั
บ 

รายการ กิจกรรมที่ 1 

1. วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม เดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 
2. สถานท่ีจัดกิจกรรม คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 
18.ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
     1.  คณะมนุษยศาสตร์มผีลงานวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี เปน็ตัวแทนไปแข่งขันในระดับมหาวทิยาลัย 
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โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
หน่วยงาน งานบริการการศึกษา ส านักงานเลขานกุารคณะ คณะมนุษยศาสตร์ 

 
1. ชื่อโครงการ (ระดับ 1)    โครงการสนับสนุนการผลิตบัณฑิต 
2. ชื่อโครงการ (ระดับ 2)     โครงการสหกิจศึกษา 
3. ชื่อโครงการ (ระดับ 3)     โครงการอบรมเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาและฝึกงาน 

  โครงการงานประจ า (Routine project) 
      โครงการตามยุทธศาสตร์ (Strategic project) 
6.  ความสอดคล้องกับพันธกิจมหาวิทยาลัย  
     การผลิตบัณฑติ  (หลัก)     การวิจัย  
    การบริการวิชาการแกส่ังคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
    บริหารจัดการ 
7.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ  
 7.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 พ.ศ.2560-2564  
ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2562-2564)  
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบณัฑิตให้มีคณุภาพฯ 
  กลยุทธ์ที่......1.1......แนวทางการขบัเคลื่อนที่...........1.1.4...........ตัวช้ีวดัที่.....1.1.4.3........  
7.2  แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน  

        นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่1 กลยุทธ์ที ่1.2 มาตรการที ่1.2.2 
8. อัตลักษณน์ิสิต  
      มี          

ประเภทอตัลักษณ ์ ตัวชี้วดั 
 คนด ี
เป็นคนดี เป็นพลเมืองที่เข็มแข็ง ยึดมั่นในจรรยาบรรณ
วิชาชีพ มีความกล้าหาญทางจริยธรรมและความถูกตอ้ง 

 มีจรรยาบรรณในวิชาชพี 
 มีจิตสาธารณะ 
 มีทัศนคติเชิงบวก 
 มีความกลา้หาญทางจริยธรรม และความถูกต้อง 

 คนเก่ง 
มีความรู้ ความเชีย่วชาญตามสาขาวิชาการที่ถนัด มี
ทักษะการเรียนรู้ ตลอดชีวิต สามารถน าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชพีอยา่งสร้างสรรค์ มี
คุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการที่ทนัสมัยและทันต่อ
ความเปลี่ยนแปลงของสังคม สามารถอยู่ร่วมกับผูอ้ื่นได้
อย่างมีความสุข 

 มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 มีความสามารถในการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชพีอยา่งสร้างสรรค์ 
 เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม 
 มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสาสนเทศได้เป็นอย่างดี 
 มีคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการที่ทันสมัยและทันตอ่ความเปลีย่นแปลงของสังคม 
 มีความสามารถท างานเป็นทีม 
 มีความสามารถในการแก้ปัญหาส่วนตัว 
 มีความสามารถในการแก้ปัญหาการงาน 

 มีวินัย 
มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม 
เสียสละ อดทน ขยัน หมั่นเพียรและมุ่งมั่นสู่ความส าเร็จ 

 มีความรับผิดชอบ เสียสละ อดทน 
 มีพฤติกรรมที่ดีในการเรียน ขยันหมัน่เพียรมุ่งมั่นสู่ความส าเร็จ 
 มีพฤติกรรมที่ดีในการใช้ชีวิต 
 ยอมรับและปฏิบัติตามระเบียบ และข้อบังคับของสังคม 

 ภูมิใจในชาต ิ
มีความภูมิใจในศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี และ
ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ร่วมปลูกฝงัความรักชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตรยิ์ ส่งเสริมให้เกิดค่านิยมร่วมรักษ์
ความเป็นไทยให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

 มีพฤติกรรมอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย 
มีส่วนร่วมในการสืบทอดภูมิปัญญาไทย 
 มีค่านิยมในการแสดงความเป็นไทย ธ ารงไว้ซ่ึงความเป็นไทย 
 ศรัทธา ยึดมั่น และปฏิบัติตนตามหลักศาสนา 
 เคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
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9. คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
         มี         

ด้าน ตัวชี้วัด 
 ด้านคุณธรรม จริยธรรม  มีความซื่อสตัย์สจุริต 

 มีระเบยีบวินัย 
 ตรงต่อเวลา 
 มีความเสียสละและเห็นต่อประโยชน์ส่วนรวม 
 มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
 เคารพกฎเกณฑ์ ระเบียบขององค์กร/หน่วยงาน 
 มีความอดทนต่อสภาวะแวดลอ้ม 
 มีความขยันหมั่นเพียรในการเรียน 

 ด้านความรู ้  มีความรู้ในหลักวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงกับหน้าที่การงาน 
 มีความเข้าใจขั้นตอนและวิธีการในการปฏิบตัิงานในหน้าท่ี 
 มีความรู้ในระดับท่ีสามารถปฏิบัติงานให้บรรลุเปา้หมายอย่างมปีระสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผล 
 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 

 
10. การบูรณาการพันธกิจกับการเรียนการสอน (ถ้ามี) 

      ไม่ม ี
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11. ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 11.1 ลักษณะการด าเนินงาน    โครงการ     การด าเนินงาน 

11.2 ภายใต้แผนงาน............................................................................................................................................. 
11.3 ลักษณะโครงการ      โครงการที่ใช้งบประมาณ   โครงการทีไ่ม่ใช้งบประมาณ 
11.4 วิธีการด าเนินงาน     ด าเนินการเอง    จัดจ้าง 
11.5 รหัส GFMIS ของโครงการ(ถ้าม)ี................................................................................................................... 

12. ผู้รับผิดชอบ  
12.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ   งานบริการการศึกษา ส านักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร ์    
12.2 ผู้รับผิดชอบ    นางสาวศวัสมน  ยาคล้าย           โทร 2055 
12.3 ผู้ประสานงาน  นางสาวศวัสมน  ยาคล้าย           โทร 2055 
12.4 ผู้รายงานผล  นางสาวศวัสมน  ยาคล้าย           โทร 2055 

 13. หลักการและเหตุผล  
      ตามที่หลักสูตรระดับปริญญาตรีของคณะ ได้บรรจุรายวิชาสหกิจศึกษา และการฝึกงาน ในทุกหลักสูตร เพื่อเป็นการส่งเสริม
และพัฒนานิสิตให้มีประสบการณ์จริงในการท างาน ก่อนที่จะส าเร็จการศึกษาออกไปนั้น  ดังนั้นเพื่อให้นิสิตช้ันปีที่ 4 เข้าใจ
เกี่ยวกับสหกิจศึกษา การฝึกงาน และกระบวนการจัดท าโครงการ  จึงเป็นเรื่องส าคัญที่ต้องเตรียมความพร้อมแก่นิสิตก่อนออกปฏิบัติ
สหกิจศึกษา และการฝึกงาน 
14. วัตถุประสงค ์ 
     1.  เพื่อให้นิสิตช้ันปีท่ี 4 เข้าใจเกี่ยวกับสหกิจศึกษา การฝึกงาน และกระบวนการจัดท าโครงการ   
     2.  เพื่อเตรียมความพร้อมแก่นิสิตก่อนออกปฏิบัติสหกิจศึกษา และการฝึกงาน 
15.  เป้าหมายของโครงการ 
     15.1. เป้าหมายการด าเนินงาน  

ล าดับ กิจกรรม วัตถุประสงค์กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เชิงผลลัพธ์

(Outcome) 

ตัวชี้วัดตาม
เกณฑ์ประกัน

คุณภาพ 
1 บรรยายพิเศษจากวิทยากร

ภายนอก/ผู้ทรงคุณวุฒิ
เกี่ยวกับสหกิจศึกษา การ
ฝึกงาน และกระบวนการจดัท า
โครงงาน และการ เตรียมความ
พร้อมแก่นิสิตก่อนออกปฏิบตัิ
สหกิจศึกษา และการฝึกงาน 

1.  เพื่อให้นิสิตช้ันปีท่ี 4 
เข้าใจเกี่ยวกับสหกจิ
ศึกษา การฝึกงาน และ
กระบวนการจดัท า
โครงการ   
2 .  เพื่ อ เต รี ยมความ
พร้อมแก่นิสิตก่อนออก
ปฏิบัติสหกิจศึกษา และ
การฝึกงาน 

 คุณภาพ 
1. นิสิตมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
กระบวนการและ
บทบาทหน้าท่ีของ
นิสิตสหกิจศึกษาและ
นิสิตฝึกงานเพิ่มขึ้นร้อย
ละ 80 ข้ึนไป 
2. นิสิตมีความรู้ความ
เข้าใจการจัดท าโครงงาน
คุณภาพ/นวัตกรรม
สร้างสรรค์ การพัฒนา
บุคลิกภาพและการ
สื่อสารเพื่อเพิ่มศักยภาพ
ในการท างานเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

1. นิสิตเข้าใจ
หน้าท่ีเกี่ยวกับ 
สหกิจศึกษา การ
ฝึกงาน การท า
โครงงาน/
นวัตกรรม
สร้างสรรค์  
2. นิสิตสามารถ
พัฒนาบุคลิกภาพ
และการสื่อสาร
เพื่อเพ่ิมศักยภาพ
ในการท างาน 
 

EdPEx 
หมวด 6, 7 
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15.2 กลุ่มเป้าหมาย (รายกิจกรรม)  

เป้าหมาย จ านวน 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 415 คน 
นิสิต 400 คน 
บุคลากรสายวิชาการ 10  คน 
บุคลากรสายสนับสนุน 5  คน 

 
         15.3 กิจกรรม/เนื้อหาท่ี/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนินการ (รายกิจกรรม) 

 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (บาท) 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

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 าเนินโครงการ และ
จัดท ารายงานส่งผลประเมนิตอ่
คณะฯ 

             

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน 
(A)  
1. น าผลการประเมนิมาพัฒนา 
แก้ไขปัญหา และน าไปปรับใช้ใน
การปฏิบัติงานในครั้งตอ่ๆไป 

             

รวม 30,000         30,000    

 
16. งบประมาณ  
      16.1 แหล่งงบประมาณ 
                เงินรายได้ 30,000 บาท    
กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุนการจัดการศึกษา ส านักงานเลขานุการคณะ หมวดเงินอุดหนุน 
โครงการสนับสนุนการผลิตบัณฑิต โครงการสหกิจศึกษา โครงการอบรมเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (Nu-มน-01-022)                                            
       16.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 

ล าดับ รายการ จ านวน (บาท) 
1 ค่าตอบแทนวิทยากร 15,000 
2 ค่าอาหารกลางวนั 9,200 
3 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 2,800 
4 ค่าปฏิบัติงานนกเวลาราชการ 4,800 
 รวมท้ังสิ้น 30,000 

   *หมายเหตุ   ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
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17.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ (รายกิจกรรม)  
ล าดั
บ 

รายการ กิจกรรม 

1. วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564 
2. สถานท่ีจัดกิจกรรม คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

  
18. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
   1. นิสิตมีความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับกระบวนการและบทบาทหน้าที่ของนิสิตสหกิจศึกษาและนสิิตฝกึงาน 
   2. นิสิตมีความรู้ความเข้าใจการจัดท าโครงงานคณุภาพ/นวัตกรรมสร้างสรรค์ การพัฒนาบุคลิกภาพ และการสื่อสารเพื่อเพ่ิม
ศักยภาพในการท างาน 
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โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
หน่วยงาน งานบริการการศึกษา ส านักงานเลขานกุารคณะ คณะมนุษยศาสตร์ 

 
1. ชื่อโครงการ (ระดับ 1)    โครงการสนับสนุนการผลิตบัณฑิต 
2. ชื่อโครงการ (ระดับ 2)     โครงการสหกิจศึกษา 
3. ชื่อโครงการ (ระดับ 3)     โครงการสหกิจศึกษาดีเด่น 

  โครงการงานประจ า (Routine project) 
      โครงการตามยุทธศาสตร์ (Strategic project) 
4.  รหัสโครงการ      NU-มน-01-023 
5.  Value Chain   

    ต้นน  า   กลางน  า  ปลายน  า       
6.  ความสอดคล้องกับพันธกิจมหาวิทยาลัย  
     การผลิตบณัฑิต  (หลัก)     การวิจัย  
    การบริการวิชาการแกส่ังคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
    บริหารจัดการ 
7.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ  
 7.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 พ.ศ.2560-2564  
ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2562-2564)  
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบณัฑิตให้มีคณุภาพฯ 
  กลยุทธ์ที่......1.1......แนวทางการขบัเคลื่อนที่...........1.1.4...........ตัวชี วดัที่.....1.1.4.3........  
7.2  แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน  

        นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่1 กลยุทธ์ที ่1.2 มาตรการที ่1.2.1 
8. อัตลักษณน์ิสิต  
      มี          

ประเภทอตัลักษณ ์ ตัวชี้วดั 
 คนด ี
เป็นคนดี เป็นพลเมืองที่เข็มแข็ง ยึดมั่นในจรรยาบรรณ
วิชาชีพ มีความกล้าหาญทางจริยธรรมและความถูกตอ้ง 

 มีจรรยาบรรณในวิชาชพี 
 มีจิตสาธารณะ 
 มีทัศนคติเชิงบวก 
 มีความกลา้หาญทางจริยธรรม และความถูกต้อง 

 คนเก่ง 
มีความรู้ ความเชีย่วชาญตามสาขาวิชาการที่ถนัด มี
ทักษะการเรียนรู้ ตลอดชีวิต สามารถน าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชพีอยา่งสร้างสรรค์ มี
คุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการที่ทนัสมัยและทันต่อ
ความเปลี่ยนแปลงของสังคม สามารถอยู่ร่วมกับผูอ้ื่นได้
อย่างมีความสุข 

 มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 มีความสามารถในการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชพีอยา่งสร้างสรรค์ 
 เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม 
 มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสาสนเทศได้เป็นอย่างดี 
 มีคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการที่ทันสมัยและทันตอ่ความเปลีย่นแปลงของสังคม 
 มีความสามารถท างานเป็นทีม 
 มีความสามารถในการแก้ปัญหาส่วนตัว 
 มีความสามารถในการแก้ปัญหาการงาน 

 มีวินัย 
มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม 
เสียสละ อดทน ขยัน หมั่นเพียรและมุ่งมั่นสู่ความส าเร็จ 

 มีความรับผิดชอบ เสียสละ อดทน 
 มีพฤติกรรมที่ดีในการเรียน ขยันหมัน่เพียรมุ่งมั่นสู่ความส าเร็จ 
 มีพฤติกรรมที่ดีในการใช้ชีวิต 
 ยอมรับและปฏิบัติตามระเบียบ และข้อบังคับของสังคม 

 ภูมิใจในชาต ิ
มีความภูมิใจในศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี และ
ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ร่วมปลูกฝงัความรักชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตรยิ์ ส่งเสริมให้เกิดค่านิยมร่วมรักษ์
ความเป็นไทยให้เกิดขึ นอย่างต่อเนื่อง 

 มีพฤติกรรมอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย 
มีส่วนร่วมในการสืบทอดภูมิปัญญาไทย 
 มีค่านิยมในการแสดงความเป็นไทย ธ ารงไว้ซ่ึงความเป็นไทย 
 ศรัทธา ยึดมั่น และปฏิบัติตนตามหลักศาสนา 
 เคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
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9. คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
         มี         

ด้าน ตัวชี้วัด 
 ด้านคุณธรรม จริยธรรม  มีความซื่อสตัย์สจุริต 

 มีระเบยีบวินัย 
 ตรงต่อเวลา 
 มีความเสียสละและเห็นต่อประโยชน์ส่วนรวม 
 มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
 เคารพกฎเกณฑ์ ระเบียบขององค์กร/หน่วยงาน 
 มีความอดทนต่อสภาวะแวดลอ้ม 
 มีความขยันหมั่นเพียรในการเรียน 

 ด้านความรู ้  มีความรู้ในหลักวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงกับหน้าที่การงาน 
 มีความเข้าใจขั นตอนและวิธีการในการปฏิบตัิงานในหน้าท่ี 
 มีความรู้ในระดับท่ีสามารถปฏิบัติงานให้บรรลุเปา้หมายอย่างมปีระสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผล 
 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 

 

10. การบูรณาการพันธกิจกับการเรียนการสอน (ถ้ามี) 

      ไม่ม ี



 

 

 

3 

 

11. ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 11.1 ลักษณะการด าเนินงาน    โครงการ     การด าเนินงาน 

11.2 ภายใต้แผนงาน............................................................................................................................................. 
11.3 ลักษณะโครงการ      โครงการที่ใช้งบประมาณ   โครงการทีไ่ม่ใช้งบประมาณ 
11.4 วิธีการด าเนินงาน     ด าเนินการเอง    จัดจ้าง 
11.5 รหัส GFMIS ของโครงการ(ถ้าม)ี................................................................................................................... 

12. ผู้รับผิดชอบ  
12.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ   งานบริการการศึกษา ส านักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร ์    
12.2 ผู้รับผิดชอบ    นางสภุาภรณ์  แสงอบ           โทร 2051 
12.3 ผู้ประสานงาน  นางสุภาภรณ์  แสงอบ           โทร 2051 
12.4 ผู้รายงานผล          นางสุภาภรณ์  แสงอบ           โทร 2051 

 13. หลักการและเหตุผล  
   สหกิจศึกษา (Cooperative Education) เป็นระบบการศึกษาที่เน้นการปฏิบัติงานในสถานประกอบการอย่างมีระบบ โดยจัด

ให้มีการเรียนในมหาวิทยาลัยร่วมกับการจัดให้นิสิตไปปฏิบัติงานจริง ณ สถานประกอบการ งานท่ีนิสิตปฏิบัติจะตรงกับสาขาวิชาของ
นิสิต เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นิสิตน าความรู้ที่ได้รับจากมหาวิทยาลัยไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงานจริง เป็นการเน้น
ให้เกิดการเรียนรู้โดยใช้ประสบการณ์จากการปฏิบัติงานจริงเป็นหลัก ท าให้นิสิตสามารถเรียนรู้ประสบการณ์จากการท างานและมี
คุณภาพตรงตามที่สถานประกอบการคาดหวังและเมื่อนิสิตได้ท าโครงการระหว่างปฏิบัติสหกิจศึกษานิสิตสามารถน าความรู้ที่ได้จาก
การท าโครงงานมาน าเสนอและรับการคัดเลือกไปเป็นตัวแทนในระดับคณะต่อไป 
14. วัตถุประสงค ์ 
     1.  เพื่อแข่งขันหานิสิตสหกิจศึกษาดีเด่นประจ าคณะมนุษยศาสตร ์
15.  เป้าหมายของโครงการ 
      15.1. เป้าหมายการด าเนินงาน  

ล าดับ กิจกรรม วัตถุประสงค์กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เชิงผลลัพธ์

(Outcome) 
ตัวชี้วัดตามเกณฑ์
ประกันคุณภาพ 

1 จัดประกวดโครงงานสหกิจ
ศึกษาดีเด่นจากทุกสาขาวิชา
เพื่อเป็นตัวแทนในระดบัคณะ 

เพื่อแข่งขันหานิสิตสห
กิจศึกษาดีเด่นประจ า
คณะมนุษยศาสตร ์

  ปริมาณ 
มีนิสิตสหกิจศึกษาดีเด่น
ประจ าคณะ
มนุษยศาสตร์อย่างน้อย 
1  ผลงาน 
  คุณภาพ 
มีนิสิตสหกิจศึกษาดีเด่น
ของคณะมนุษยศาสตร์
อย่างน้อย 1  ผลงาน
ได้รับรางวัลในระดับ
มหาวิทยาลยั 

มีนิสิตเป็นตัวแทน
ระดับคณะฯเข้า
ร่วมการแข่งขันใน
ระดับ
มหาวิทยาลยั 

EdPEx 
หมวด 4, 7 

 

      15.2 กลุ่มเป้าหมาย (รายกจิกรรม)  

เป้าหมาย จ านวน 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น คน 
นิสิต 50 คน 
บุคลากรสายวิชาการ 20  คน 
บุคลากรสายสนับสนุน 5  คน 



 

 

 

4 

 

         15.3 กิจกรรม/เนื้อหาท่ี/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนินการ (รายกิจกรรม) 
 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (บาท) 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

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

                          

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

 
 

10,000 
       

 
 

10,000 
    

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. สรุปผลการด าเนินโครงการ และ
จัดท ารายงานส่งผลประเมนิตอ่
คณะฯ 

             

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน 
(A)  
1. น าผลการประเมนิมาพัฒนา 
แก้ไขปัญหา และน าไปปรับใช้ใน
การปฏิบัตงิานในครั งตอ่ๆไป 

             

รวม 10,000 - - 10,000 - 

 
16. งบประมาณ  
      16.1 แหล่งงบประมาณ 
                เงินรายได้ 10,000 บาท    
กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุนการจัดการศึกษา ส านักงานเลขานุการคณะ หมวดเงินอุดหนุน 
โครงการสนับสนุนการผลิตบัณฑิต โครงการสหกิจศึกษา โครงการสหกิจศึกษาดีเด่น (Nu-มน-01-023)                                            

16.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
ล าดับ รายการ จ านวน (บาท) 

1 ค่าเงินรางวัล  (3,000 2,000 1,000 , 500 ) 6,500 
2 ค่าอาหารกลางวนั 2,500 
3 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 1,000 
 รวมท้ังสิ้น 10,000 

*หมายเหตุ   ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
17.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ (รายกิจกรรม)  
ล าดั
บ 

รายการ กิจกรรม 

1. วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2564 
2. สถานท่ีจัดกิจกรรม คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 
18. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
     1.  คณะมนุษยศาสตร์มีนสิิตสหกิจศึกษาดีเด่นประจ าคณะและเป็นตัวแทนไปแข่งขันในระดับมหาวิทยาลัย 



โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
หน่วยงาน งานนโยบายและแผน คณะมนุษยศาสตร์ 

 
1. ชื่อโครงการ (ระดับ 1)     โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
2. ชื่อโครงการ (ระดับ 2)     โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
3. ชื่อโครงการ (ระดับ 3)     โครงการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ 

  โครงการงานประจ า (Routine project) 
      โครงการตามยุทธศาสตร์ (Strategic project) 
4.  รหัสโครงการ      NU-มน-01-024 
5.  Value Chain   

  ต้นน  า  กลางน  า  ปลายน  า       
6.  ความสอดคล้องกับพันธกิจมหาวิทยาลัย  
    การผลติบัณฑิต       การวิจัย  
    การบริการวิชาการแกส่ังคม  การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
    บริหารจัดการ (หลัก) 
7.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ  
 7.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 พ.ศ.2560-2564  
ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2562-2564)  

   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบณัฑิตใหม้ีคุณภาพฯ 
  กลยุทธ์ที ่1.1  แนวทางการขับเคลื่อนที่ 1.1.1 ตัวชี วัดที ่1.1.1.1 (หลัก)  ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร 
7.2 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน  
 นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5  กลยุทธ์ที ่5.1 มาตรการที่ 5.1.3  ส่งเสริมการน าเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการ

ด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) มาใช้ในการพัฒนาคุณภาพของคณะ โดยให้ผู้บริหารทุกระดับเรียนรู้ สร้างความเข้าใจระบบบริหาร
จัดการองค์กรตามแนวทางพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) 
8. อัตลักษณน์ิสิต  
      ไม่ม ี       
9. คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
     ไม่ม ี     
10. การบูรณาการพันธกิจกับการเรียนการสอน (ถ้ามี) 

     ไม่ม ี    
11. ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 11.1 ลักษณะการด าเนินงาน   โครงการ     การด าเนินงาน 

11.2 ภายใต้แผนงาน............................................................................................................................................. 
11.3 ลักษณะโครงการ     โครงการที่ใช้งบประมาณ   โครงการที่ไม่ใช้งบประมาณ 
11.4 วิธกีารด าเนินงาน    ด าเนินการเอง     จัดจ้าง 
11.5 รหัส GFMIS ของโครงการ(ถ้าม)ี................................................................................................................... 

12. ผู้รับผิดชอบ  
12.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ หน่วยประกันคณุภาพการศึกษา งานนโยบายและแผน 
12.2 ผู้รับผิดชอบ    นางสาววิไลพร  ชอบคุณ    โทร.2079 
12.3 ผู้ประสานงาน  นางสาววิไลพร  ชอบคุณ    โทร.2079 
12.4 ผู้รายงานผล          นางสาววิไลพร  ชอบคุณ    โทร.2079 

 13. 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 ตามความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี สภาพสังคม 
เศรษฐกิจ ความรู้ และทักษะในอนาคตที่ตลาดแรงงานต้องการ และพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน 
      คณะมนุษยศาสตร์ ได้ด าเนินการตามกลไกขับเคลื่อนการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อเป็นการ
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเป็นประจ าทุกปีการศึกษา ประกอบกับที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ในคราวประชุมครั งที่ 268 
(12/2562) เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2562 มีมติอนุมัติทิศทางและแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ของมหาวิทยาลัยนเรศวร  ดังนี   

1. ระดับสถาบันและระดับคณะ ใช้เกณฑ์คณุภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for 
Performance Excellence : EdPEx) ตั งแต่ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป 

2. ระดับหลักสูตร พิจารณาเลือกเกณฑ์การประกันคณุภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ในปีการศกึษา 2563  
ตามแผนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร AUN-QA ปีการศึกษา 2563-2566 

  เพื่อให้การด าเนินงานการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามแผนกลยุทธ์คณะมนุษยศาสตร์ (พ.ศ. 2560 -2564) (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ.2563-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการเชิงบูรณาการเพื่อการด าเนินงานที่เป็นเลิศ กลยุทธ์ที่ 5.1 พัฒนาการ
บริหารจัดการและระบบคุณภาพระดับคณะ และระดับหลักสูตรตามเกณฑ์คุณภาพระดับสากล มาตรการที่ 3 ส่งเสริมการน าเกณฑ์
คุณภาพการศึกษาทีเป็นเลิศ (EdPEx) มาใช้ในการพัฒนาคุณภาพของคณะ เป็นการสนับสนุนให้คณะฯ น าเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อ
การด าเนินงานท่ีเป็นเลิศมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพของคณะตามพันธกิจหลักได้อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมายและวิสัยทัศน์ของ
คณะที่ได้ตั งไว้ และสอดคล้องกับแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยนเรศวร  คณะ
มนุษยศาสตร์ จึงเห็นควรให้มโีครงการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2563 เพื่อเป็นเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ในบริบทท่ีเปลี่ยนแปลงไป  
14. วัตถุประสงค ์ 

1) เพื่อด าเนินการประเมินตนเองตามเกณฑ์คณุภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) 
2) เพื่อให้คณะมีข้อมูลผลการด าเนินงาน สามารถวาง/ก าหนดแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาในแตล่ะพันธกิจให้บรรลตุาม

เป้าประสงค์และวิสัยทัศน์ของคณะ 
15.  เป้าหมายของโครงการ 
     15.1. เป้าหมายการด าเนินงาน 

ล าดับ กิจกรรม วัตถุประสงค์กิจกรรม ตัวชี้วดั เชิงผลลัพธ์(Outcome) 
ตัวชี้วดัตามเกณฑ์
ประกันคุณภาพ 

1 ประเมินคุณภาพภายใน ปี
การศึกษา 2563 

1) เพื่อด าเนินการประเมิน
ตนเองตามเกณฑ์คุณภาพ
การศึกษาเพือ่การ
ด าเนินการที่เป็นเลิศ 
(EdPEx) 
2) เพื่อให้คณะมีข้อมูลผล
การด าเนินงาน สามารถ
วาง/ก าหนดแนวทางใน
การจัดท าแผนพัฒนาใน
แต่ละพันธกิจให้บรรลุตาม
เป้าประสงค์และวิสัยทัศน์
ของคณะ 

 คุณภาพ 
1. คณะฯ ได้รับการประเมิน
คุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพ
การศึกษาเพือ่การ
ด าเนินการที่เป็นเลิศ 
(EdPEx) 

คณะฯ มีทิศทางที่ชัดเจน
ในการพัฒนาการ
ด าเนินงานในแต่ละพันธ
กิจ สามารถจัดท า
แผนพัฒนาเพื่อการ
ด าเนินงานที่เป็นเลิศได้
อย่างมีประสิทธภิาพ 

EdPEx หมวดที ่6 

 
  15.2 กลุ่มเป้าหมาย (รายกิจกรรม)  

เป้าหมาย จ านวน หน่วยนับ 
จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 42 คน 
 1. ผู้บริหาร 9 คน 
 2. บุคลากรสายวิชาการ 15 คน 
 3. บุคลากรสายสนับสนุน 15 คน 
 4. คณะกรรมการประเมิน 3 คน 

 
 
 



         15.3 กิจกรรม/เนื้อหาท่ี/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนินการ (รายกิจกรรม) 
 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (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 

 
 

50,000 
         

 
 

50,000 

 
 
 

 

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. สรุปผลการด าเนินโครงการ และจัดท า
รายงานส่งผลประเมนิต่อคณะฯ 

             

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน(A)  
1. น าผลการประเมนิมาพัฒนา แก้ไขปัญหา 
และน าไปปรับใช้ในการปฎิบัติงานในครั งตอ่ๆไป 

             

รวม 50,000    50,000 
 

16. งบประมาณ  
     16.1 แหล่งงบประมาณ 

  เงินรายได้  50,000 บาท      
กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุนการจัดการศึกษา ส านักงานเลขานุการคณะ หมวดเงินอุดหนุน โครงการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (Nu-มน-01-024) 
     16.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 

ล าดับ รายการ จ านวน (บาท) 
1 ค่าตอบแทนผู้ประเมิน 20,000 
2 ค่าเดินทาง 9,000 
3 ค่าที่พัก 3,000 
4 ค่าอาหารกลางวัน 8,000 
5 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 4,000 
6 ค่าเลี ยงรับรอง 2,000 
7 ค่าวัสดุโครงการ (ค่าวัสดุ, ค่าถ่ายเอกสาร) 2,000 
8 ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 2,000 

รวมเป็นจ านวน 50,000 
  *หมายเหตุ   ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 

 
17.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ (รายกิจกรรม)  

ล าดับ รายการ กิจกรรม 
17.1. วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม ระหว่างเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 2564  
17.2 สถานท่ีจัดกิจกรรม คณะมนุษยศาสตร์ 

18. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
1) คณะมนุษยศาสตร์มีรายงานผลการประเมินคณุภาพภายใน ปีการศึกษา 2563 ที่มีความสมบูรณ์และถูกต้อง       
2) คณะมนุษยศาสตร์มผีลประเมนิเผยแพรสู่่สาธารณชนโดยผ่านระบบออนไลน์ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
3) คณะมีแผนพัฒนาการบรหิารจดัการตามผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์ EdPEx 

 



 

 

 

1 

 

โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
หน่วยงาน งานนโยบายและแผน คณะมนุษยศาสตร์ 

 
1. ชื่อโครงการ (ระดับ 1)     โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
2. ชื่อโครงการ (ระดับ 2)     โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
3. ชื่อโครงการ (ระดับ 3)     โครงการส่งเสริมความรู้ด้านประกันคุณภาพ 

  โครงการงานประจ า (Routine project) 
      โครงการตามยุทธศาสตร์ (Strategic project) 
4.  รหัสโครงการ      NU-มน-01-025 
5.  Value Chain   

  ต้นน  า  กลางน  า  ปลายน  า       
6.  ความสอดคล้องกับพันธกิจมหาวิทยาลัย  
    การผลติบัณฑิต       การวิจัย  
    การบริการวิชาการแกส่ังคม  การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
    บริหารจัดการ (หลัก) 
7.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ  
 7.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 พ.ศ.2560-2564  
ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2562-2564)  

   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบณัฑิตใหม้ีคุณภาพฯ 
  กลยุทธ์ที ่1.1  แนวทางการขับเคลื่อนที่ 1.1.1 ตัวชี วัดที ่1.1.1.1 (หลัก)  ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร 
7.2 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน  
 นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5  กลยุทธ์ที่ 5.1 มาตรการที่ 5.1.3  ส่งเสริมการน าเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการ

ด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) มาใช้ในการพัฒนาคุณภาพของคณะ โดยให้ผู้บริหารทุกระดับเรียนรู้ สร้างความเข้าใจระบบบริหาร
จัดการองค์กรตามแนวทางพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) 
8. อัตลักษณน์ิสิต  
      ไม่ม ี       
9. คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
     ไม่ม ี     
10. การบูรณาการพันธกิจกับการเรียนการสอน (ถ้ามี) 

     ไม่ม ี    
11. ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 11.1 ลักษณะการด าเนินงาน   โครงการ     การด าเนินงาน 

11.2 ภายใต้แผนงาน............................................................................................................................................. 
11.3 ลักษณะโครงการ     โครงการที่ใช้งบประมาณ   โครงการที่ไม่ใช้งบประมาณ 
11.4 วิธีการด าเนินงาน    ด าเนินการเอง     จัดจ้าง 
11.5 รหัส GFMIS ของโครงการ(ถ้าม)ี................................................................................................................... 

12. ผู้รับผิดชอบ  
12.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ หน่วยประกันคณุภาพการศึกษา งานนโยบายและแผน 
12.2 ผู้รับผิดชอบ    นางสาววิไลพร  ชอบคุณ    โทร.2079 
12.3 ผู้ประสานงาน  นางสาววิไลพร  ชอบคุณ    โทร.2079 
12.4 ผู้รายงานผล          นางสาววิไลพร  ชอบคุณ    โทร.2079 
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 13. หลักการและเหตุผล  
   ตามที่คณะมนุษยศาสตร ์ได้ด าเนินการตามกลไกขับเคลือ่นการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลยันเรศวร เพื่อเป็นการ
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเป็นประจ าทุกปีการศึกษา ประกอบกับที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ในคราวประชุมครั งที่ 268 
(12/2562) เมื่อวันท่ี 15 ธันวาคม 2562 มีมติอนุมัติทิศทางและแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพของ
มหาวิทยาลัยนเรศวร  ดังนี   

1. ระดับสถาบันและระดับคณะ ใช้เกณฑ์คณุภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for 
Performance Excellence : EdPEx) ตั งแต่ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป 

2. ระดับหลักสูตร พิจารณาเลือกเกณฑ์การประกันคณุภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ในปีการศกึษา 2563  
ตามแผนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร AUN-QA ปีการศึกษา 2563-2566 

  เพื่อให้การด าเนินงานการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามแผนกลยุทธ์คณะมนุษยศาสตร์ (พ.ศ. 2560 -2564) (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ.2563-2564) มาตรฐานเกี่ยวกับการศึกษา ระดับอุดมศึกษาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และสอดคล้องกับแนวทางการขับเคลื่อนการ
พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยนเรศวร   
  หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา งานโยบายและแผน ในฐานะหน่วยงานสนับสนุนการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาของคณะมนุษยศาสตร์ จึงเห็นควรให้มีโครงการส่งเสริมความรู้ด้านการประกันคุณภาพเพื่อให้ผู้บริหารทุกระดับของคณะ
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการด าเนินงานการพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษา  ตัวบ่งชี และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ในบริบทท่ีเปลี่ยนแปลงไป  
14. วัตถุประสงค ์ 
     1. เพื่ออบรมให้ความรู้เกี่ยวกบัเกณฑ์คณุภาพตามแนวทาง AUN-QA ในระดับหลักสูตร และเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการ
ด าเนินการที่เป็นเลศิ (EdPEx) ในระดับคณะแกห่น่วยงานภายในท่ีเกี่ยวข้อง 
15.  เป้าหมายของโครงการ 
     15.1. เป้าหมายการด าเนินงาน  

ล าดับ กิจกรรม วัตถุประสงค์กิจกรรม ตัวชี้วดั เชิงผลลัพธ์(Outcome) 
ตัวชี้วดัตามเกณฑ์
ประกันคุณภาพ 

1 ให้ความรู้เกี่ยวกับเกณฑ์
คุณภาพตามแนวทาง AUN-
QA 

1. เพื่ออบรมให้ความรู้
เกี่ยวกบัเกณฑ์คุณภาพ
ตามแนวทาง AUN-QA 
ในระดับหลักสูตร 

 คุณภาพ 
1. ผู้ที่เกี่ยวข้องกได้รับ
ความรู้เกี่ยวกับเกณฑ์
คุณภาพตามแนวทาง AUN-
QA ในระดับหลักสูตร 

1. หน่วยงานระดับ
หลักสูตรพร้อมรับการ
ประเมินคุณภาพตาม
เกณฑ์ AUN-QA 

EdPEx หมวดที ่6 

2 ให้ความรู้เกี่ยวกับเกณฑ์
คุณภาพการศึกษาเพื่อการ
ด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) 
ในระดับคณะ 

1.เพื่ออบรมให้ความรู้
เกี่ยวกบัเกณฑ์คุณภาพ
การศึกษาเพือ่การ
ด าเนินการที่เป็นเลิศ 
(EdPEx) ในระดับคณะแก่
หน่วยงานภายในที่
เกี่ยวขอ้ง 

1. ผู้ที่เกี่ยวข้องกได้รับ
ความรู้เกี่ยวกับเกณฑ์
คุณภาพการศึกษาเพื่อการ
ด าเนินการที่เป็นเลิศ 
(EdPEx)  

1.หน่วยงานระดับคณะ
พร้อมรับการประเมิน
คุณภาพตามเกณฑ์ 
EdPEx 

EdPEx หมวดที ่6 

 
 15.2 กลุ่มเป้าหมาย (รายกิจกรรม)  

เป้าหมาย จ านวน 
กิจกรรมท่ี 1 กิจกรรมท่ี 2 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 35 คน 20 คน 
บุคลากรสายวิชาการ 30 คน 10 คน 
บุคลากรสายสนับสนุน 5 คน 10 คน 
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         15.3 กิจกรรม/เนื้อหาท่ี/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนินการ (รายกิจกรรม) 
 

กิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 
(บาท) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (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 

 
 

50,000 

 
-25,000-    

 
-25,000- 

 

 
 

 
 
 

 

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. สรุปผลการด าเนินโครงการ และ
จัดท ารายงานส่งผลประเมนิตอ่คณะฯ 

             

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

             

รวม 50,000 25,000 - 25,000 - 

 
16. งบประมาณ  
     16.1 แหล่งงบประมาณ 

  เงินรายได้  50,000 บาท      
กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุนการจัดการศึกษา ส านักงานเลขานุการคณะ หมวดเงินอุดหนุน โครงการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (Nu-มน-01-024) 
      16.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 

ล าดับ รายการ จ านวน (บาท) 
1 ค่าตอบแทนวิทยากร 20,000 
2 ค่าเดินทาง 10,000 
3 ค่าที่พัก 7,000 
4 ค่าอาหารกลางวัน 5,000 
5 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 5,000 
6 ค่าวัสดุโครงการ 3,000 
 รวม 50,000 

             *หมายเหตุ   ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
17.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ (รายกิจกรรม)  

ล าดั
บ 

รายการ กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 

17.1. วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม ระหว่างเดือน พ.ย.-ธ.ค.2563 ระหวา่งเดือน เม.ย.-พ.ค.2564 
17.2 สถานท่ีจัดกิจกรรม คณะมนุษยศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ 

  
18. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

1) ผู้รับผิดชอบหลักสตูร/อาจารยป์ระจ าหลักสตูรสามารถพัฒนาการบริหารจัดการหลักสูตรการเรียนการสอนให้สอดคล้องตาม
มาตรฐานสากล เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมระบบประกันคุณภาพ AUN-QA  

2) ผู้บริหารระดับคณะสามารถวิเคราะห์หาประเด็นและแนวทางปรบัปรุงการบริหารจดัการคณะตามสาระของเกณฑ์ EdPEx 
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3) ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถน ากรอบแนวความคิดและสาระของเกณฑ์คุณภาพไปพัฒนาและบริหารจดัการระดับหลักสูตร/ระดบั
คณะ 

4) ผู้เข้าอบรมมีแนวทางในการประเมินตนเองสอดคล้องกับสาระของเกณฑ์ AUN-QA และ เกณฑ์ EdPEx 
 
  
 



 

 

 

1 

 

โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
หน่วยงาน งานวิจัยและบริการวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์ 

 
1. ชื่อโครงการ (ระดับ 1)     โครงการส่งเสริมพัฒนาการวิจัย/นวัตกรรม 
2. ชื่อโครงการ (ระดับ 2)     โครงการทุนอุดหนุนการท าวิจัย 
3. ชื่อโครงการ (ระดับ 3)     โครงการทุนอุดหนุนการวิจัย 

  โครงการงานประจ า (Routine project) 
      โครงการตามยุทธศาสตร์ (Strategic project) 
4.  รหัสโครงการ      NU-มน-01-026  
5.  Value Chain   

  ต้นน  า  กลางน  า  ปลายน  า       
6.  ความสอดคล้องกับพันธกิจมหาวิทยาลัย  
    การผลติบัณฑิต        การวิจัย  (หลัก) 
    การบริการวิชาการแกส่ังคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม    
    บริหารจัดการ  
7.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ  
 7.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 พ.ศ.2560-2564  
ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2562-2564)  

  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพิ่มขดีความสามารถการวิจยั เพื่อสร้างนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ 
  กลยุทธ์ที่ 2.1  แนวทางการขับเคลื่อนที ่2.1.2 ตัวชี วัดที ่2.1.2.1 (หลัก) 
7.2 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน  
 นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 2 กลยุทธ์ที ่2.2 มาตรการที ่2.2.1 

8.  ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 8.1 ลักษณะการด าเนินงาน   โครงการ     การด าเนินงาน 

8.2 ภายใต้แผนงาน............................................................................................................................................. 
8.3 ลักษณะโครงการ     โครงการที่ใช้งบประมาณ   โครงการที่ไม่ใช้งบประมาณ 
8.4 วิธีการด าเนินงาน    ด าเนินการเอง     จัดจ้าง 
8.5 รหัส GFMIS ของโครงการ(ถ้ามี)................................................................................................................... 

9. ผู้รับผิดชอบ  
9.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ  งานวิจัยและบริการวิชาการ คณะมนุษยศาสตร ์
9.2 ผู้รับผิดชอบ    นางสาวพรภุทชรี โพธิ์ทอง   โทร 2094 
9.3 ผู้ประสานงาน   นางสาวพรภุทชรี โพธิ์ทอง   โทร 2094 
9.4 ผู้รายงานผล   นางสาวพรภุทชรี โพธิ์ทอง   โทร 2094 
 

 10. หลักการและเหตุผล  
 ด้วย คณะมนุษยศาสตร์ มีเป้าประสงค์ให้อาจารยไ์ด้ท าวิจยัอย่างต่อเนื่อง เพื่อน าไปสู่การน าไปใช้ประโยชน์และการตีพิมพ์
เผยแพร่ทั งด้านปริมาณและคณุภาพ รวมถึงต้องการให้บุคลากรสายสนับสนุนได้ท าวิจัยสถาบันเพื่อน าผลงานวิจัยมาปรับปรุงและ
พัฒนาการด าเนินงานในหน้าท่ีที่รบัผิดชอบ คณะมนุษยศาสตร์จึงจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นทุนสนับสนุนการท าวิจัยแบบเหมาจ่าย
ส าหรับอาจารย์ (15,000 บาท) และเจา้หน้าท่ี (10,000 บาท) เป็นทุนสนับสนุนการท าวิจัยแบบเต็มรปูแบบ ส าหรับอาจารย์ (50,000 
บาท) และเจ้าหนา้ที่ (20,000 บาท)  เพื่อสร้างงานวิจัยท่ีมีคุณภาพเป็นท่ียอมรับในระดับชาติและนานาชาติ  
11. วัตถุประสงค ์ 
 1) เพื่อเป็นทุนอุดหนุนการท าวิจัยของบุคลากรในคณะมนุษยศาสตร ์
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12.  เป้าหมายของโครงการ 
     12.1. เป้าหมายการด าเนินงาน  

ล าดับ กิจกรรม วัตถุประสงค์กิจกรรม ตัวชี้วดั เชิงผลลัพธ์(Outcome) 
ตัวชี้วดัตามเกณฑ์
ประกันคุณภาพ 

1 ให้ทุนสนับสนุนการด าเนิน
โครงการวิจัย 

1. เพื่อเป็นทุนอุดหนุนการ
ท าวิจยัของบุคลากรใน
คณะมนุษยศาสตร์ 

 ปริมาณ 
1. มีผู้ขอรับทุน
สนับสนุนวิจัยไม่น้อย
กว่า 20 ทุน 
 คุณภาพ 
1. ผลงานวิจัยที่ได้รับทุน
สนับสนุนได้รับการตอบรับ
การตีพิมพ์ ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 

มีอาจารย์และเจา้หน้าที่
ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัย
และได้มีการตีพิมพ์
เผยแพร่ผลงานวิจยัใน
รูปแบบวารสารระดับชาติ 
วารสารนานาชาติ และ 
Proceeding  

EdPEx หมวดที ่7 

 
 12.2 กลุ่มเป้าหมาย (รายกิจกรรม)  

เป้าหมาย จ านวน 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 24 คน 
บุคลากรสายวิชาการ 18 คน 
บุคลากรสายสนับสนุน 4 คน 

 
          12.3 กิจกรรม/เนื้อหาท่ี/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนินการ (รายกิจกรรม) 

 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (บาท) 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

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

                          

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

545,000 

54
5,

00
0 

           

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. สรุปผลการด าเนินโครงการ และจัดท า
รายงานส่งผลประเมนิต่อคณะฯ 

             

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)  
1. น าผลการประเมนิมาพัฒนา แก้ไข
ปัญหา และน าไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน
ในครั งต่อๆไป 

             

รวม 545,000 545,000            

 
13. งบประมาณ  
     13.1 แหล่งงบประมาณ 

  เงินรายได้  100,000 บาท      
กองทุนวิจัย แผนงานวิจัย  งานวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี ส านักงานเลขานุการคณะ หมวดเงินอุดหนุน โครงการส่งเสริมพัฒนาการ
วิจัย/นวัตกรรม โครงการทุนอุดหนุนการท าวิจัย (Nu-มน-01-026) 
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        13.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 

ล าดับ รายการ จ านวน (บาท) 
1. ทุนวิจัยเหมาจ่าย (อาจารย์) 200,000 
2. ทุนวิจัยเหมาจ่าย (เจ้าหน้าท่ี) 30,000 
3. ทุนวิจัยเต็มรูปแบบ (อาจารย์) 295,000 
4. ทุนวิจัยเต็มรูปแบบ (เจ้าหน้าท่ี) 20,000 
 รวมเงิน 545,000 

*หมายเหตุ   - ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
       - 45,000 บาท ในส่วนวิจัยเต็มรูปแบบส ารองไว้ส าหรับโครงการวิจัยท่ีขอขยายระยะเวลา

ด าเนินโครงการวิจัย จากปีงบประมาณ 2563 
 

14.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ (รายกิจกรรม)  
ล าดั
บ 

รายการ  

14.1. วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม วันที่ 1 ตุลาคม 2563  -  วันที่ 30 กันยายน 2564 
14.2 สถานท่ีจัดกิจกรรม คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 

15. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
1) บุคลากรในคณะฯ มีงานวิจัยเพิ่มขึ น 

  
 



 

 

 

1 

 

โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
หน่วยงาน งานวิจัยและบริการวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์ 

 
1. ชื่อโครงการ (ระดับ 1)     โครงการส่งเสริมพัฒนาการวิจัย/นวัตกรรม 
2. ชื่อโครงการ (ระดับ 2)     โครงการส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย 
3. ชื่อโครงการ (ระดับ 3)     โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ 

  โครงการงานประจ า (Routine project) 
      โครงการตามยุทธศาสตร์ (Strategic project) 
4.  รหัสโครงการ      NU-มน-01-027 
5.  Value Chain   

  ต้นน  า  กลางน  า  ปลายน  า       
6.  ความสอดคล้องกับพันธกิจมหาวิทยาลัย  
    การผลติบัณฑิต        การวิจัย  (หลัก) 
    การบริการวิชาการแกส่ังคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม    
    บริหารจัดการ  
7.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ  
 7.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 พ.ศ.2560-2564  
ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2562-2564)  

  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพิ่มขดีความสามารถการวิจยั เพื่อสร้างนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ 
  กลยุทธ์ที่ 2.1  แนวทางการขับเคลื่อนที ่2.1.2 ตัวชี วัดที ่2.1.2.1 (หลัก) 
7.2 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน  
 นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตรท์ี ่2 กลยุทธ์ที ่2.2 มาตรการที ่2.2.1 

8.  ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 8.1 ลักษณะการด าเนินงาน   โครงการ     การด าเนินงาน 

8.2 ภายใต้แผนงาน............................................................................................................................................. 
8.3 ลักษณะโครงการ     โครงการที่ใช้งบประมาณ   โครงการที่ไม่ใช้งบประมาณ 
8.4 วิธีการด าเนินงาน    ด าเนินการเอง     จัดจ้าง 
8.5 รหัส GFMIS ของโครงการ(ถ้ามี)................................................................................................................... 

9. ผู้รับผิดชอบ  
9.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ  งานวิจัยและบริการวิชาการ คณะมนุษยศาสตร ์
9.2 ผู้รับผิดชอบ    นางสาวพรภุทชรี โพธิ์ทอง  โทร 2094 
9.3 ผู้ประสานงาน   นางสาวพรภุทชรี โพธิ์ทอง  โทร 2094 
9.4 ผู้รายงานผล   นางสาวพรภุทชรี โพธิ์ทอง  โทร 2094 

 10. หลักการและเหตุผล  
  การสนับสนุน ส่งเสริม การวิจัย เป็นพันธกิจหนึ่งที่ส าคัญของคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อให้บุคลากรมี
ความพร้อมด้านการวิจัย ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ที่มุ่งมั่นจะเป็นเลิศด้านการวิจัย งานวิ จัยและบริการวิชาการคณะ
มนุษยศาสตร์เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจด้านการสนับสนุน ส่งเสริม ให้บุคลากรภายในคณะฯ ด าเนินการวิจัย และเพื่อให้บุคลากรใน
สังกัด คณะมนุษยศาสตร์ได้มีโอกาสในการน าเสนอผลงานวิจัยมากขึ น จึงได้จัดโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการน าเสนอผลงานวิจัย 
เพือ่เป็นการสนับสนุนให้บุคลากรในคณะฯ ได้มีโอกาสเดินทางไปน าเสนอผลงานวิจัยทั งในประเทศและต่างประเทศ 
 
11. วัตถุประสงค ์ 
      1) เพื่อเป็นทุนสนับสนุนการไปน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติให้แก่บุคลากรคณะมนษุยศาสตร์  
12.  เป้าหมายของโครงการ 
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     12.1. เป้าหมายการด าเนินงาน  

ล าดับ กิจกรรม วัตถุประสงค์กิจกรรม ตัวชี้วดั เชิงผลลัพธ์(Outcome) 
ตัวชี้วดัตามเกณฑ์
ประกันคุณภาพ 

1 ให้ทุนอาจารย์ไปน าเสนอ
ผลงานวิจัย 

1. เพื่อเป็นทุนสนับสนุน
การไปน าเสนอผลงานวิจยั
ระดับชาติและนานาชาติ
ให้แก่บุคลากรคณะ
มนุษยศาสตร์ 

 ปริมาณ 
1. คณะฯ มี
งบประมาณในการไป
น าเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติและ
นานาชาต ิ
2. มีผลงานได้ไป
น าเสนอ 5 ผลงาน/ป ี
 คุณภาพ 
- มีผลงานวิจยัได้
ตีพิมพ์ อย่างน้อย 5 
ผลงาน ในระดับชาติ
และนานาชาต ิ

คณะฯ มีผลงานวิจัยที่
ได้รับการเผยแพร่ในวง
กว้างเพิ่มขึ น 
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      12.2 กลุ่มเป้าหมาย (รายกจิกรรม)  

เป้าหมาย จ านวน 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 10 คน 
บุคลากรสายวิชาการ 10 คน 
 
         12.3 กิจกรรม/เนื้อหาท่ี/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนินการ (รายกิจกรรม) 

 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (บาท) 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

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

                          

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

200,000 

20
0,

00
0 

           

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. สรุปผลการด าเนินโครงการ และจัดท า
รายงานส่งผลประเมนิต่อคณะฯ 

             

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)  
1. น าผลการประเมนิมาพัฒนา แก้ไข
ปัญหา และน าไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน
ในครั งต่อๆไป 

             

รวม 200,000 200,000            

 
13. งบประมาณ  
     13.1 แหล่งงบประมาณ 

  เงินรายได้  200,000 บาท      
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กองทุนวิจัย แผนงานวิจัย  งานวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี ส านักงานเลขานุการคณะ หมวดเงินอุดหนุน โครงการส่งเสริมพัฒนาการ
วิจัย/นวัตกรรม โครงการส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ(Nu-
มน-01-027) 
     
 
 
 
          13.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
ล าดับ รายการ จ านวน (บาท) 

1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเพื่อน าเสนอผลงานวิจยั ภายในประเทศ  100,000 
2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเพื่อน าเสนอผลงานวิจยั ในต่างประเทศ   100,000 
 รวมเงิน 200,000 

    *หมายเหตุ   - ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
 

14.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ (รายกิจกรรม)  
ล าดั
บ 

รายการ  

14.1. วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม วันที่ 1 ตุลาคม 2563  -  วันที่ 30 กันยายน 2564 
14.2 สถานท่ีจัดกิจกรรม ภายในประเทศ และต่างประเทศ 
 
15. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

1) คณาจารยม์ีความตื่นตัวในการท าผลงานวิจัยเพิ่มมากขึ น 
2) นักวิจัยสามารถเผยแพร่ผลงานวิจัยให้เป็นท่ีรู้จักในวงวิชาการ  
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โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
หน่วยงาน งานวิจัยและบริการวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์ 

 
1. ชื่อโครงการ (ระดับ 1)     โครงการส่งเสริมพัฒนาการวิจัย/นวัตกรรม 
2. ชื่อโครงการ (ระดับ 2)     โครงการส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย 
3. ชื่อโครงการ (ระดับ 3)     โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการน าเสนอผลงานวิจัยส าหรับนิสิตคณะมนุษยศาสตร์ 

  โครงการงานประจ า (Routine project) 
      โครงการตามยุทธศาสตร์ (Strategic project) 
4.  รหัสโครงการ      NU-มน-01-028 
5.  Value Chain   

  ต้นน  า  กลางน  า  ปลายน  า       
6.  ความสอดคล้องกับพันธกิจมหาวิทยาลัย  
    การผลติบัณฑิต        การวิจัย  (หลัก) 
    การบริการวิชาการแกส่ังคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม    
    บริหารจัดการ  
7.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ  
 7.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 พ.ศ.2560-2564  
ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2562-2564)  

  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพิ่มขดีความสามารถการวิจยั เพื่อสร้างนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ 
  กลยุทธ์ที่ 2.1  แนวทางการขับเคลื่อนที ่2.1.2 ตัวชี วัดที ่2.1.2.1 (หลัก) 
7.2 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน  
 นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 2 กลยุทธ์ที ่2.2 มาตรการที ่2.2.1 

8.  ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 8.1 ลักษณะการด าเนินงาน   โครงการ     การด าเนินงาน 

8.2 ภายใต้แผนงาน............................................................................................................................................. 
8.3 ลักษณะโครงการ     โครงการที่ใช้งบประมาณ   โครงการที่ไม่ใช้งบประมาณ 
8.4 วิธีการด าเนินงาน    ด าเนินการเอง     จัดจ้าง 
8.5 รหัส GFMIS ของโครงการ(ถ้ามี)................................................................................................................... 

9. ผู้รับผิดชอบ  
9.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ  งานวิจัยและบริการวิชาการ คณะมนุษยศาสตร ์
9.2 ผู้รับผิดชอบ    นางสาวพรภุทชรี โพธิ์ทอง  โทร 2094 
9.3 ผู้ประสานงาน   นางสาวพรภุทชรี โพธิ์ทอง  โทร 2094 
9.4 ผู้รายงานผล   นางสาวพรภุทชรี โพธิ์ทอง  โทร 2094 
 

 10. หลักการและเหตุผล  
     ด้วย คณะมนุษยศาสตร์ เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจด้านการสนับสนุน ส่งเสริม บุคลากรในคณะรวมถึงนิสิต ได้มีผลงานวิจัยที่มี
คุณภาพ จึงได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของการน าเสนอผลงานวิจัยในเวทีประชุมวิชาการต่าง ในการนี เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพการด าเนินโครงการวิจัยของนิสิต จึงได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการน าเสนอผลงานวิจัยส าหรับ
นิสิต ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก โดยมีวัตถุประสงค์ให้นิสิตได้มีโอกาสเดินทางไปน าเสนอผลงานวิจัยในงานประชุม
วิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
11. วัตถุประสงค ์ 
     1) เพื่อเป็นทุนสนับสนุนการไปน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ส าหรับนิสติคณะมนุษยศาสตร์ 
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12.  เป้าหมายของโครงการ 
      12.1. เป้าหมายการด าเนินงาน  

ล าดับ กิจกรรม วัตถุประสงค์กิจกรรม ตัวชี้วดั เชิงผลลัพธ์(Outcome) 
ตัวชี้วดัตามเกณฑ์
ประกันคุณภาพ 

1 ให้ทุนนิสิตไปน าเสนอ
ผลงานวิจัย 

1. เพื่อเป็นทุนสนับสนุน
การไปน าเสนอผลงานวิจยั
ระดับชาติและนานาชาติ 
ส าหรับนิสิต 

 ปริมาณ 
1. คณะฯ มี
งบประมาณในการไป
น าเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติและ
นานาชาต ิ
2. มีผลงานวิจัยได้ไป
น าเสนอ อยา่งน้อย 1 
ผลงาน 
  ปริมาณ 
1. ผลงานได้รับการ
ตีพิมพ์ใน Proceeding 
หรือวารสาร
ระดับชาติ/นานาชาติ 
อย่างน้อย 1 ผลงาน 

นิสิตได้รับโอกาสเดินทาง
ไปน าเสนอผลงานวิจัย ใน
ประเทศและต่างประเทศ 
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 12.2 กลุ่มเป้าหมาย (รายกิจกรรม)  

เป้าหมาย จ านวน 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 3 คน 
นิสิต 3 คน 

 
         12.3 กิจกรรม/เนื้อหาท่ี/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนินการ (รายกิจกรรม) 

 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (บาท) 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

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

                          

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

50,000   

12
,5

00
 

  

12
,5

00
 

  

12
,5

00
 

  

12
,5

00
 

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. สรุปผลการด าเนินโครงการ 
และจัดท ารายงานส่งผล
ประเมนิต่อคณะฯ 

             

ขั้นปรับปรุงตามผลการ
ประเมิน (A)  
1. น าผลการประเมนิมาพัฒนา 
แก้ไขปัญหา และน าไปปรับใช้
ในการปฏิบัติงานในครั งต่อๆไป 

             

รวม 50,000   12,500   12,500   12,500   12,500 
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13. งบประมาณ  
     13.1 แหล่งงบประมาณ 

  เงินรายได้  50,000 บาท      
กองทุนวิจัย แผนงานวิจัย  งานวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี ส านักงานเลขานุการคณะ หมวดเงินอุดหนุน โครงการส่งเสริมพัฒนาการ
วิจัย/นวัตกรรม โครงการส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการน าเสนอผลงานวิจัยส าหรับนิสิตคณะมนุษยศาสตร์
(Nu-มน-01-028) 
       13.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 

ล าดับ รายการ จ านวน (บาท) 
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเพื่อน าเสนอผลงานวิจยัภายในประเทศ  25,000 
2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเพื่อน าเสนอผลงานวิจยัในต่างประเทศ   25,000 
 รวมเงิน 50,000 

*หมายเหตุ   - ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
 

14.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ (รายกิจกรรม)  
ล าดับ รายการ  
14.1. วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม วันที่ 1 ตุลาคม 2563  -  วันที่ 30 กนัยายน 2564 
14.2 สถานท่ีจัดกิจกรรม ภายในประเทศ และต่างประเทศ 

 

15. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
1) นิสิตไดร้ับโอกาสในการเสนอผลงานวิจัยในเวทีวิจัยระดับชาติและนานาชาต ิ  
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โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
หน่วยงาน งานวิจัยและบริการวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์ 

 
1. ชื่อโครงการ (ระดับ 1)     โครงการส่งเสริมพัฒนาการวิจัย/นวัตกรรม 
2. ชื่อโครงการ (ระดับ 2)     โครงการส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย 
3. ชื่อโครงการ (ระดับ 3)    โครงการเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ-วิจัยสายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

  โครงการงานประจ า (Routine project) 
      โครงการตามยุทธศาสตร์ (Strategic project) 
4.  รหัสโครงการ      NU-มน-01-029  
5.  Value Chain   

  ต้นน  า  กลางน  า  ปลายน  า       
6.  ความสอดคล้องกับพันธกิจมหาวิทยาลัย  
    การผลติบัณฑิต        การวิจัย  (หลัก) 
    การบริการวิชาการแกส่ังคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม    
    บริหารจัดการ  
7.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ  
 7.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 พ.ศ.2560-2564  
ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2562-2564)  

  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพิ่มขดีความสามารถการวิจยั เพื่อสร้างนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ 
  กลยุทธ์ที่ 2.1  แนวทางการขับเคลื่อนที ่2.1.2 ตัวชี วัดที ่2.1.2.1 (หลัก) 
7.2 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน  
 นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 2 กลยุทธ์ที ่2.2 มาตรการที ่2.2.1 

8.  ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 8.1 ลักษณะการด าเนินงาน   โครงการ     การด าเนินงาน 

8.2 ภายใต้แผนงาน............................................................................................................................................. 
8.3 ลักษณะโครงการ     โครงการที่ใช้งบประมาณ   โครงการที่ไม่ใช้งบประมาณ 
8.4 วิธีการด าเนินงาน    ด าเนินการเอง     จัดจ้าง 
8.5 รหัส GFMIS ของโครงการ(ถ้ามี)................................................................................................................... 

9. ผู้รับผิดชอบ  
9.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ  งานวิจัยและบริการวิชาการ คณะมนุษยศาสตร ์
9.2 ผู้รับผิดชอบ    นางสาวพรภุทชรี โพธิ์ทอง  โทร 2094 
9.3 ผู้ประสานงาน   นางสาวพรภุทชรี โพธิ์ทอง  โทร 2094 
9.4 ผู้รายงานผล   นางสาวพรภุทชรี โพธิ์ทอง  โทร 2094 

 10. หลักการและเหตุผล  
 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้มีข้อตกลงความร่วมมือกับสมาชิกเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการด้านวิชาการ-วิจัย 
ในการจัด/เข้าร่วมงานประชุมสัมมนาวิชาการ ของเครือข่ายความร่วมมือวิชาการ-วิจัยทุก ๆ ปี โดยในปีงบประมาณ 2564 คณะมนุษยศาสตร์ 
ได้รับมอบหมายจากเครือข่ายความร่วมมือวิชาการ - วิจัย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมสัมมนาวิชาการของ
เครือข่ายความร่วมมือวิชาการ - วิจัย ครั งที่ 14 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความคิดเห็นทางด้านวิชาการ-วิจัย 
และเผยแพร่องค์ความรู้ไปสู่สังคมและประเทศชาติต่อไป 
11. วัตถุประสงค ์ 
     1) เพื่อจัดหรือร่วมจดัการประชุมสัมมนาวิชาการ -วิจัยที่มีคุณภาพ  
     2) เพื่อให้บุคลากรได้เผยแพรผ่ลงานทางด้านวิจัย 
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12.  เป้าหมายของโครงการ 
     12.1. เป้าหมายการด าเนินงาน  

ล าดับ กิจกรรม วัตถุประสงค์กิจกรรม ตัวชี้วดั เชิงผลลัพธ์(Outcome) 
ตัวชี้วดัตามเกณฑ์
ประกันคุณภาพ 

1 เป็นเจ้าภาพจัดประชุมสัมมนา
วิชาการ -วิจยั 

1) เพื่อจัดหรือร่วมจัดการ
ประชุมสัมมนาวิชาการ -
วิจัยที่มีคุณภาพ  
2) เพื่อให้บุคลากรได้
เผยแพร่ผลงานทางด้าน
วิจัย 

 ปริมาณ 
- มีการจัดงานประชุม
วิชาการ อย่างน้อย 1 ครั ง/
ปี 
- บุคลากรได้เข้าร่วม
น าเสนอผลงานวิจัยใน
งานประชุมวิชาการ 
 คุณภาพ 
1. มีอาจารย์ภายใน
คณะส่งผลงานเข้าร่วม
น าเสนอและได้รับ
ตีพิมพ์ผลงานไม่น้อย
กว่า 3 ผลงาน 

ยังมีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ความคิดเห็นทางด้าน
วิชาการ-วิจัยอย่างต่อเนื่อง 
และมีการเผยแพร่องค์
ความรู้ไปสู่สังคม  
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     12.2 กลุม่เป้าหมาย (รายกิจกรรม)  
เป้าหมาย จ านวน 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 100 คน 
นิสิต 3 คน 
บุคลากรสายวิชาการ 3 คน 
บุคลากรสายสนับสนุน 2 คน 
อื่นๆ บุคคลภายนอก 92 คน 
 
  12.3 กิจกรรม/เนื้อหาท่ี/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนินการ (รายกิจกรรม) 

 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (บาท) 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

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

                         

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

200,000          

20
0,0

00
 

  

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. สรุปผลการด าเนินโครงการ และ
จัดท ารายงานส่งผลประเมนิตอ่คณะฯ 

             

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

             

รวม 200,000          200,000   

 



 

 

 

3 

 

13. งบประมาณ  
     13.1 แหล่งงบประมาณ 

  เงินรายได้  200,000 บาท      
กองทุนวิจัย แผนงานวิจัย  งานวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี ส านักงานเลขานุการคณะ หมวดเงินอุดหนุน โครงการส่งเสริมพัฒนาการ
วิจัย/นวัตกรรม โครงการส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย โครงการเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ - วิจัย สายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
(Nu-มน-01-029) 
       13.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 

ล าดับ รายการ จ านวน (บาท) 
  ค่าตอบแทน  
1 ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานวิชาการน าเสนอ  50,000 
2 ค่าตอบแทนวิทยากร   5,000 
3 ค่าตอบแทนนิสิต  5,000 
4 ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 15,000 
  ค่าใช้สอย  
5 ค่าท่ีพักส าหรับวิทยากร  5,000 
6 ค่าพาหนะวิทยากร 15,000 
7 ค่าอาหารว่าง อาหารกลางวัน  40,000 
8 ค่าจ้างเหมาการแสดงส าหรับงานเลี ยงต้อนรับ  10,000 
9 ค่าเลี ยงรับรองสังสรรค์สมาชิกเครือข่าย  10,000 
10 ค่าเลี ยงรับรองวิทยากร 3,000 
  ค่าวัสดุ  

11 ค่าจัดพิมพ์เอกสารบทคัดย่อและอ่ืนๆประกอบการสัมมนา 5,000 
12 ค่ากระเป๋าเอกสารสกรีนสัญลักษณ์งานประชุม  30,000 
13 ค่าวัสดุ  5,000 
14 ค่าน  ามันเชื อเพลิง 2,000 
 รวมเงิน 200,000 

*หมายเหตุ   - ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
 

14.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ (รายกิจกรรม)  
ล าดับ รายการ กิจกรรม 
14.1. วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม เดือนกรกฎาคม 2564 
14.2 สถานท่ีจัดกิจกรรม คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 
15. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

1.  มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความคิดเห็นทางด้านวิชาการ-วจิัย และเผยแพร่องค์ความรู้ไปสู่สังคม 
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โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
หน่วยงาน งานวิจัยและบริการวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์ 

 
1. ชื่อโครงการ (ระดับ 1)     โครงการส่งเสริมพัฒนาการวิจัย/นวัตกรรม 
2. ชื่อโครงการ (ระดับ 2)     โครงการส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย 
3. ชื่อโครงการ (ระดับ 3)     โครงการสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 

  โครงการงานประจ า (Routine project) 
      โครงการตามยุทธศาสตร์ (Strategic project) 
4.  รหัสโครงการ      NU-มน-01-030 
5.  Value Chain   

  ต้นน  า  กลางน  า  ปลายน  า       
6.  ความสอดคล้องกับพันธกิจมหาวิทยาลัย  
    การผลติบัณฑิต        การวิจัย  (หลัก) 
    การบริการวิชาการแกส่ังคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม    
    บริหารจัดการ  
7.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ  
 7.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 พ.ศ.2560-2564  
ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2562-2564)  

  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพิ่มขดีความสามารถการวิจยั เพื่อสร้างนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ 
  กลยุทธ์ที่ 2.1  แนวทางการขับเคลื่อนที ่2.1.2 ตัวชี วัดที ่2.1.2.1 (หลัก) 
7.2 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน  
 นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตรท์ี ่2 กลยุทธ์ที ่2.2 มาตรการที ่2.2.1 

8.  ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 8.1 ลักษณะการด าเนินงาน   โครงการ     การด าเนินงาน 

8.2 ภายใต้แผนงาน............................................................................................................................................. 
8.3 ลักษณะโครงการ     โครงการที่ใช้งบประมาณ   โครงการที่ไม่ใช้งบประมาณ 
8.4 วิธีการด าเนินงาน    ด าเนินการเอง     จัดจ้าง 
8.5 รหัส GFMIS ของโครงการ(ถ้ามี)................................................................................................................... 

9. ผู้รับผิดชอบ  
9.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ  งานวิจัยและบริการวิชาการ คณะมนุษยศาสตร ์
9.2 ผู้รับผิดชอบ    นางสาวพรภุทชรี โพธิ์ทอง  โทร 2094 
9.3 ผู้ประสานงาน   นางสาวพรภุทชรี โพธิ์ทอง  โทร 2094 
9.4 ผู้รายงานผล   นางสาวพรภุทชรี โพธิ์ทอง  โทร 2094 

 10. หลักการและเหตุผล  
 ตามที่ คณะมนุษยศาสตร์ มีพันธกิจหลักด้านการวิจัย การตีพิมพ์ผลงานวิชาการจึงเป็นยุทธศาสตร์หนึ่งที่สามารถสะท้อนศักยภาพ
ของบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์ ดังนั นเพื่อเป็นการส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดการตีพิมพ์ผลงานวิจั ยในระดับชาติและนานาชาติ 
งานวิจัยและบริการวิชาการ จึงได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของการสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิชาการระดับชาติและนานาชาติ โดยการ
สนับสนุนในรูปแบบเงินรางวัลการตีพิมพ์ผลงานวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
11. วัตถุประสงค ์ 
    1) เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในรปูแบบเงินรางวัลการตีพิมพ์ผลงานวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวชิาการระดบัชาติและนานาชาติ 
12.  เป้าหมายของโครงการ 
     12.1. เป้าหมายการด าเนินงาน  
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ล าดับ กิจกรรม วัตถุประสงค์กิจกรรม ตัวชี้วดั เชิงผลลัพธ์(Outcome) 
ตัวชี้วดัตามเกณฑ์
ประกันคุณภาพ 

1 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในรูปแบบ
เงินรางวัลการตีพิมพ์
ผลงานวิจัย/วิชาการ 

1) เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในรูปแบบเงินรางวัลการ
ตีพิมพ์ผลงานวิจยั/
วิชาการที่ตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับชาติ
และนานาชาต ิ

 ปริมาณ 
1. บุคลากรได้รับเงิน
รางวัลในการตีพิมพ์
ผลงานวิจัย/วิชาการ 
ไม่น้อยกวา่ 15 ผลงาน 
2. มีผลงานได้รับการ
ตีพิมพ์ในระดับชาติ
และนานาชาต ิ

คณะฯ มีผลงานที่ตีพิมพ์
ในระดับ TCI 1 และเป็นที่
ยอมรับของ กพอ. 
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12.2 กลุ่มเป้าหมาย (รายกิจกรรม)  

เป้าหมาย จ านวน 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 15 คน 
บุคลากรสายวิชาการ 15 คน 
 
12.3 กิจกรรม/เนื้อหาท่ี/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนินการ (รายกิจกรรม) 

 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (บาท) 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

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

                          

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

50,000   

12
,50

0 

  

12
,50

0 

  

12
,50

0 

  

12
,50

0 

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. สรุปผลการด าเนินโครงการ 
และจัดท ารายงานส่งผล
ประเมนิต่อคณะฯ 

             

ขั้นปรับปรุงตามผลการ
ประเมิน (A)  
1. น าผลการประเมนิมาพัฒนา 
แก้ไขปัญหา และน าไปปรับใช้
ในการปฏิบัติงานในครั งต่อๆไป 

             

รวม 50,000   12,500   12,500   12,500   12,500 

 
13. งบประมาณ  
     13.1 แหล่งงบประมาณ 

  เงินรายได้  50,000 บาท      
กองทุนวิจัย แผนงานวิจัย  งานวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี ส านักงานเลขานุการคณะ หมวดเงินอุดหนุน โครงการส่งเสริมพัฒนาการ
วิจัย/นวัตกรรม โครงการส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย โครงการสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิชาการระดับชาติและนานาชาติ(Nu-มน-01-030) 

16.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
ล าดับ รายการ จ านวน (บาท) 
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ล าดับ รายการ จ านวน (บาท) 
1. เงินรางวัลตีพิมพ์ผลงานวิจัยระดับชาติ   30,000 
2. เงินรางวัลตีพิมพ์ผลงานวิจัยระดับนานาชาติ  20,000 
 รวมเงิน 50,000 

*หมายเหตุ   - ถวัเฉลี่ยทุกรายการ 
 

14.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ (รายกิจกรรม)  
ล าดับ รายการ กิจกรรม 
14.1. วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม วันที่ 1 ตุลาคม 2563  -  วันที่ 30 กันยายน 2564 
14.2 สถานท่ีจัดกิจกรรม ภายในประเทศ และต่างประเทศ 

 
15. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

1) มีผลงานวิจัยท่ีได้รับการตอบรบัตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติมากขึ น 
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โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
หน่วยงาน งานวิจัยและบริการวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์ 

 
1. ชื่อโครงการ (ระดับ 1)     โครงการส่งเสริมพัฒนาการวิจัย/นวัตกรรม 
2. ชื่อโครงการ (ระดับ 2)     โครงการส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย 
3. ชื่อโครงการ (ระดับ 3)     โครงการส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย 

  โครงการงานประจ า (Routine project) 
      โครงการตามยุทธศาสตร์ (Strategic project) 
4.  รหัสโครงการ      NU-มน-01-031 
5.  Value Chain   

  ต้นน  า  กลางน  า  ปลายน  า       
6.  ความสอดคล้องกับพันธกิจมหาวิทยาลัย  
    การผลติบัณฑิต        การวิจัย  (หลัก) 
    การบริการวิชาการแกส่ังคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม    
    บริหารจัดการ  
7.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ  
 7.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 พ.ศ.2560-2564  
ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2562-2564)  

  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพิ่มขดีความสามารถการวิจยั เพื่อสร้างนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ 
  กลยุทธ์ที่ 2.1  แนวทางการขับเคลื่อนที ่2.1.2 ตัวชี วัดที ่2.1.2.1 (หลัก) 
7.2 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน  
 นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 2 กลยุทธ์ที ่2.1 มาตรการที่ 2.1.2 

8.  ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 8.1 ลักษณะการด าเนินงาน   โครงการ     การด าเนินงาน 

8.2 ภายใต้แผนงาน............................................................................................................................................. 
8.3 ลักษณะโครงการ     โครงการที่ใช้งบประมาณ   โครงการที่ไม่ใช้งบประมาณ 
8.4 วิธีการด าเนินงาน    ด าเนินการเอง     จัดจ้าง 
8.5 รหัส GFMIS ของโครงการ(ถ้ามี)................................................................................................................... 

9. ผู้รับผิดชอบ  
9.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ  งานวิจัยและบริการวิชาการ คณะมนุษยศาสตร ์
9.2 ผู้รับผิดชอบ    นางสาวพรภุทชรี โพธิ์ทอง  โทร 2094 
9.3 ผู้ประสานงาน   นางสาวพรภุทชรี โพธิ์ทอง  โทร 2094 
9.4 ผู้รายงานผล   นางสาวพรภุทชรี โพธิ์ทอง  โทร 2094 

 10. หลักการและเหตุผล  
    ด้วย คณะมนุษยศาสตร์ มีนโยบายด้านการส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย เพื่อให้บุคลากรภายในคณะฯ มีความตื่นตัวและ
สนใจในการท าวิจัยเพิ่มมากขึ น อีกทั งเป็นการส่งเสริมให้เกิดงานวิจัยที่มีคุณภาพ งานวิจัยและบริการวิชาการ จึงได้เล็งเห็นถึง
ความส าคัญของการด าเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย ในรูปแบบต่างๆ เช่น การอบรมให้ความรู้ การอบรมเชิงปฏิบัติการ 
และการจัดการความรู้ (KM) เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยของคณาจารย์ในคณะมนุษยศาสตร์ 
11. วัตถุประสงค ์ 
 1) เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยของคณาจารย์ในคณะมนษุยศาสตร ์
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12.  เป้าหมายของโครงการ 
      15.1. เป้าหมายการด าเนินงาน  

ล าดับ กิจกรรม วัตถุประสงค์กิจกรรม ตัวชี้วดั เชิงผลลัพธ์(Outcome) 
ตัวชี้วดัตามเกณฑ์
ประกันคุณภาพ 

1 อบรมให้ความรู ้จัด KM 
เกี่ยวกบัการท าวิจยั 

1) เพื่อเป็นการส่งเสริม
และพัฒนางานวจิัยของ
คณาจารย์ในคณะ
มนุษยศาสตร์ 

 คุณภาพ 
1. คณาจารย์ใน
คณะฯ มีความรู้ มี
แนวทางและได้
พัฒนาศักยภาพ
ทางด้านการวจิัย
เพิ่มขึ น อยู่ในระดับ 
ดี (3.51) 

1. อาจารย์มีศักยภาพมาก
ขึ นในการท าวจิัย 
2. มีจ านวนผลงานวจิัย
เพิ่มขึ น 

EdPEx หมวดที ่7 

 

      15.2 กลุ่มเป้าหมาย (รายกจิกรรม)  
เป้าหมาย จ านวน 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 30 คน 
บุคลากรสายวิชาการ 30 คน 
 
      15.3 กิจกรรม/เนื้อหาท่ี/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนินการ (รายกิจกรรม) 

 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (บาท) 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

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

                          

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

30,000   

30
,0

00
 

         

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. สรุปผลการด าเนินโครงการ 
และจัดท ารายงานส่งผล
ประเมนิต่อคณะฯ 

             

ขั้นปรับปรุงตามผลการ
ประเมิน (A)  
1. น าผลการประเมนิมาพัฒนา 
แก้ไขปัญหา และน าไปปรับใช้
ในการปฏิบัติงานในครั งต่อๆไป 

             

รวม 30,000   30,000          

 
13. งบประมาณ  
     13.1 แหล่งงบประมาณ 

  เงินรายได้  30,000 บาท      
กองทุนวิจัย แผนงานวิจัย  งานวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี ส านักงานเลขานุการคณะ หมวดเงินอุดหนุน โครงการส่งเสริมพัฒนาการ
วิจัย/นวัตกรรม โครงการสง่เสริมและพัฒนางานวิจัย โครงการส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย Nu-มน-01-031) 
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      13.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
ล าดับ รายการ จ านวน (บาท) 

1. ค่าตอบแทนวิทยากร  9,000    
2. ค่าเดินทางวิทยากร  5,000    
3. ค่าที่พัก 3,000    
4. ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดืม่ 10,000 
5. ค่าวัสดุโครงการ 2,000 
6. ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 1,000 
 รวมเงิน 30,000 

         *หมายเหตุ    ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
 

14.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ (รายกิจกรรม)  
ล าดับ รายการ  
14.1. วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม เดือนธันวาคม 2563 
14.2 สถานท่ีจัดกิจกรรม คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

  

15. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
1. คณาจารย์ในคณะฯ ได้พัฒนาศักยภาพทางด้านการวิจัย 
2. มีจ านวนผลงานวิจัยเพิ่มขึ น 
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โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
หน่วยงาน งานวิจัยและบริการวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์ 

 
1. ชื่อโครงการ (ระดับ 1)     โครงการส่งเสริมพัฒนาการวิจัย/นวัตกรรม 
2. ชื่อโครงการ (ระดับ 2)     โครงการส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย 
3. ชื่อโครงการ (ระดับ 3)     โครงการประกาศเกียรติคุณนักวิจัย 

  โครงการงานประจ า (Routine project) 
      โครงการตามยุทธศาสตร์ (Strategic project) 
4.  รหัสโครงการ      NU-มน-01-032 
5.  Value Chain   

  ต้นน  า  กลางน  า  ปลายน  า       
6.  ความสอดคล้องกับพันธกิจมหาวิทยาลัย  
    การผลติบัณฑิต        การวิจัย  (หลัก) 
    การบริการวิชาการแกส่ังคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม    
    บริหารจัดการ  
7.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ  
 7.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 พ.ศ.2560-2564  
ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2562-2564)  

  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพิ่มขดีความสามารถการวิจยั เพื่อสร้างนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ 
  กลยุทธ์ที่ 2.1  แนวทางการขับเคลื่อนที ่2.2.1 ตัวชี วัดที ่2.2.1.1 (หลัก) 
7.2 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน  
 นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 2 กลยุทธ์ที ่2.1 มาตรการที ่2.1.1 

8.  ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 8.1 ลักษณะการด าเนินงาน   โครงการ     การด าเนินงาน 

8.2 ภายใต้แผนงาน............................................................................................................................................. 
8.3 ลักษณะโครงการ     โครงการที่ใช้งบประมาณ   โครงการที่ไม่ใช้งบประมาณ 
8.4 วิธีการด าเนินงาน    ด าเนินการเอง     จัดจ้าง 
8.5 รหัส GFMIS ของโครงการ(ถ้ามี)................................................................................................................... 

9. ผู้รับผิดชอบ  
9.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ  งานวิจัยและบริการวิชาการ คณะมนุษยศาสตร ์
9.2 ผู้รับผิดชอบ    นางสาวพรภุทชรี โพธิ์ทอง  โทร 2094 
9.3 ผู้ประสานงาน   นางสาวพรภุทชรี โพธิ์ทอง  โทร 2094 
9.4 ผู้รายงานผล   นางสาวพรภุทชรี โพธิ์ทอง  โทร 2094 

 10. หลักการและเหตุผล  
 ตามที่ คณะมนุษยศาสตร์ มีพันธกิจหลัก ด้านการวิจัย ดังนั นเพื่อเป็นการส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดการท าวิจัยและการน าเสนอ
ผลงานวิจัยในเวทีวิจัยทั งในประเทศและต่างประเทศ งานวิจัยและบริการวิชาการ จึงได้เล็งเห็นถึงการด าเนินโครงการประกาศเกียรติ
คุณนักวิจัย โดยจะด าเนินการมอบโล่รางวัล/ใบประกาศให้แก่อาจารย์ที่มีผลงานด้านการวิจัยดีเด่น 
11. วัตถุประสงค ์ 
    1) เพื่อยกย่องเชิดชูนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยดีเด่น 
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12.  เป้าหมายของโครงการ 
     12.1. เป้าหมายการด าเนินงาน  

ล าดับ กิจกรรม วัตถุประสงค์กิจกรรม ตัวชี้วดั เชิงผลลัพธ์(Outcome) 
ตัวชี้วดัตามเกณฑ์
ประกันคุณภาพ 

1 มอบโล่เกียรติคุณ/ใบประกาศ
ให้อาจารย์ที่มีผลงานด้านวจิัย
ดีเด่น 

1) เพื่อยกย่องเชิดชู
นักวิจยัที่มีผลงานวิจยั
ดีเด่น 

 ปริมาณ 
- คณะฯ ได้ข้อมูล
ผลงานที่ตีพิมพ์
เผยแพร่ในปี 2563 
- มีอาจารย์ได้รับ
รางวัล อยา่งน้อย 3 
ท่าน 
 คุณภาพ 
- อาจารย์มขีวัญและ
ก าลังใจในการท า
ผลงานวิจัยเพิ่มขึ น 

บุคลากรมีแรงจูงใจ และมี
ขวัญก าลังใจในการ
สร้างสรรค์ผลงาน 

EdPEx หมวดที ่7 

 
     12.2 กลุม่เป้าหมาย (รายกิจกรรม)  

เป้าหมาย จ านวน 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 80 คน 
บุคลากรสายวิชาการ 80 คน 

 
     12.3 กิจกรรม/เนื้อหาท่ี/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนินการ (รายกิจกรรม) 

 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (บาท) 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

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

                          

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

5,000 
 

  5,0
00

 

         

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. สรุปผลการด าเนินโครงการ 
และจัดท ารายงานส่งผล
ประเมนิต่อคณะฯ 

             

ขั้นปรับปรุงตามผลการ
ประเมิน (A)  
1. น าผลการประเมนิมาพัฒนา 
แก้ไขปัญหา และน าไปปรับใช้
ในการปฏิบัติงานในครั งต่อๆไป 

             

รวม 5,000 5,000    
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13. งบประมาณ  
     13.1 แหล่งงบประมาณ 

  เงินรายได้  50,000 บาท      
กองทุนวิจัย แผนงานวิจัย  งานวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี ส านักงานเลขานุการคณะ หมวดเงินอุดหนุน โครงการส่งเสริมพัฒนาการ
วิจัย/นวัตกรรม โครงการส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย โครงการประกาศเกียรติคุณนักวิจัย (Nu-มน-01-032) 
     13.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 

ล าดับ รายการ จ านวน (บาท) 
1. ค่าวัสดุโครงการ 3,160 
2. ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  840 
3. ค่าของที่ระลึก 1,000 
 รวมเงิน 5,000 

          *หมายเหตุ   ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
 

14.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ (รายกิจกรรม)  
ล าดั
บ 

รายการ  

10.1. วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม เดือนธันวาคม 2563 
10.2 สถานท่ีจัดกิจกรรม คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 
15. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

1) คณะฯ ได้ข้อมูลการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจยั ในปี 2562 
2) อาจารย์มีขวัญและกลังใจในการท าผลงานวิจยั 
3) สร้างบรรยากาศการวิจยัภายในคณะฯ 
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โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
หน่วยงาน งานวิจัยและบริการวิชาการ 

 
1. ชื่อโครงการ (ระดับ 1)     โครงการส่งเสริมพัฒนาการวิจัย/นวัตกรรม 
2. ชื่อโครงการ (ระดับ 2)     โครงการส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย 
3. ชื่อโครงการ (ระดับ 3)     โครงการประชุมวิชาการนานาชาติการจัดการเรียนการสอนภาษาเกาหลีในประเทศไทย 

  โครงการงานประจ า (Routine project) 
      โครงการตามยุทธศาสตร์ (Strategic project) 
4.  รหัสโครงการ      NU-มน-01-033 
5.  Value Chain   

  ต้นน  า  กลางน  า  ปลายน  า       
6.  ความสอดคล้องกับพันธกิจมหาวิทยาลัย  
    การผลติบัณฑิต        การวิจัย  (หลัก) 
    การบริการวิชาการแกส่ังคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม    
    บริหารจัดการ  
7.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ  
 7.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 พ.ศ.2560-2564  
ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2562-2564)  

  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพิ่มขดีความสามารถการวิจยั เพื่อสร้างนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ 
  กลยุทธ์ที่ 2.1  แนวทางการขับเคลื่อนที ่2.2.1 ตัวชี วัดที ่2.2.1.1 (หลัก) 
7.2 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน  
 นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตรท์ี ่2/3 กลยุทธ์ที ่2.1 มาตรการที ่2.1.2/3.1.2 

8.  ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 8.1 ลักษณะการด าเนินงาน   โครงการ     การด าเนินงาน 

8.2 ภายใต้แผนงาน............................................................................................................................................. 
8.3 ลักษณะโครงการ     โครงการที่ใช้งบประมาณ   โครงการที่ไม่ใช้งบประมาณ 
8.4 วิธีการด าเนินงาน    ด าเนินการเอง     จัดจ้าง 
8.5 รหัส GFMIS ของโครงการ(ถ้ามี)................................................................................................................... 

9. ผู้รับผิดชอบ  
9.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ       งานวิจัยและบริการวิชาการ ส านักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร ์
9.2 ผู้รับผิดชอบ      ดร.จุฑามาศ   บุญช ู  โทร. 2192 
   นางสาวมณีนุช   ประกรรษวัต โทร. 2072 
9.3 ผู้ประสานงาน      นางสาวมณีนุช   ประกรรษวัต โทร. 2072         
9.4 ผู้รายงานผล      นางสาวมณีนุช   ประกรรษวัต โทร. 2072 

  

 10. หลักการและเหตุผล  
ในปัจจุบันประชาคมโลกได้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศผา่นเทคโนโลย ีความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม เปลี่ยนตัวเองเข้า

สู่ยุคเศรษฐกิจใหม่ (New Engines of Growth) การเรียนการสอนภาษาเกาหลีทั งในประเทศเกาหลีและในต่างประเทศ จึงต้องปรับ
กลวิธีแนวทางการสอนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในฟันเฟืองส าคัญในการช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของ
ประเทศได้อย่างแท้จริง ปัจจุบันการใช้ภาษาเกาหลีในประเทศไทยมีความจ าเป็นต่อผู้ประกอบการตลอดจนหน่วยงานต่างๆ ทั งภาครัฐ
และเอกชนเพิ่มขึ นทุกขณะ ประเทศไทยยังได้ช่ือว่าเป็นจุดยุทธศาสตร์ของธุรกิจการท่องเที่ยว ท่ีเปิดรับนักท่องเที่ยวทั งชาวไทยและ
ต่างประเทศตลอดทั งปี ซึ่งเป็นที่มาของเงินรายได้อันมหาศาลของประเทศ อีกทั งยังมีกลุ่มนักธุรกิจชาวเกาหลีก็ได้หันมาลงทุนเปิด
ธุรกิจในไทยเพิ่มมากขึ น ด้วยเหตุนี จึงส่งผลให้การผลิตทรัพยากรด้านบุคลากรผู้ใช้ภาษาเกาหลีจ าเป็นต้องเพิ่มศักยภาพตนเองมากกว่า
แค่การรู้เพียงภาษาเกาหลีเท่านั น แต่ต้องมีความรู้ความสามารถที่หลากหลาย และมีทักษะด้านวิชาชีพเพิ่มเข้าไปด้วย เพื่อให้ได้มาซึ่ง



 

 

   2 
 

บุคลากรภาษาเกาหลีที่มีคุณภาพ มีศักยภาพที่มากพอในการช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยผ่านเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมต่างๆ และ
พร้อมออกสู่ตลาดแรงงานโลก โดยการพัฒนาก าลังคนและคุณภาพของคนดังที่กล่าวมานั น จ าเป็นต้องขับเคลื่อนไปด้วยบุคลากร
สาขาวิชาภาษาเกาหลีที่มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนภาษาเกาหลีที่หลากหลายสาขา เช่น ภาษา วัฒนธรรม วรรณกรรม 
ประวัติศาสตร์ สังคม เศรษฐกิจและการเมือง เป็นต้น   
      การประชุมวิชาการนานาชาติในครั งนี มีจุดประสงค์เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และแสดงความคิดเห็นในเชิง
วิชาการ เพื่อน าไปสู่ความเข้าใจแนวทางการปรับตัว รวมทั งการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างทั งสองประเทศ นอกจากนี ยังเป็นเวทีใน
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการสอนและการวิจัยเกี่ยวกับภาษาเกาหลี ตลอดจนสร้างความร่วมมือระหว่างบุคคลและหน่วยงาน
ที่จัดเตรียมการเรียนการสอน และการวิจัยภาษาทั งในประเทศและต่างประเทศ 
      ซึ่งการจัดประชุมวิชาการในครั งนี  จึงหวังว่าการศึกษา ค้นคว้า วิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับแนวทางการจัดการเรียนการสอน
ภาษาเกาหลีทั งในประเทศไทยและต่างประเทศ จะเป็นเวทีในการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่หลากหลายสาขาเพื่อน าไปสู่การเปิดมุมมอง
แนวทางการขยายขอบเขตการสอนภาษาเกาหลีที่นอกเหนือจากการสอนทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ไวยากรณ์ รวมถึงการ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์และสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการอันดีต่อกันระหว่างนักวิชาการจากหลากหลายประเทศทั่วโลก 
โดยได้รับการสนับสนุนอันดีจากมูลนิธินานาชาติเกาหลี (Korea Foundation) ศูนย์การศึกษาเกาหลี ประจ าประเทศไทย (Korean 
Education Center) และความร่วมมือจากคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
11. วัตถุประสงค ์
      1) เพื่อพัฒนาบุคลากรสาขาวิชาภาษาเกาหลีให้มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนภาษาเกาหลีให้เพิ่มมากขึ น  
      2) เพื่อเปิดโอกาสให้อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ ทุกสถาบันทั งในประเทศไทยและต่างประเทศ ได้เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
และได้รับข้อมูลข่าวสารในการพัฒนาการเรียนการสอน และการศึกษาวิจัย 
      3) เพื่อเป็นพื นที่ในการแลกเปลี่ยนความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ตรง องค์ความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับการสอนภาษาเกาหลี 
ส าหรับนักวิชาการที่ปฏิบัติการสอนภาษาเกาหลีในประเทศไทยและต่างประเทศ ทั งในระดับอุดมศึกษาและมัธยมศึกษา รวมทั งบุคคล
ทั่วไปท่ีมีความสนใจ  
12.  เป้าหมายของโครงการ 
     12.1. เป้าหมายการด าเนินงาน  

ล าดับ กิจกรรม วัตถุประสงค์กิจกรรม ตัวชี้วดั เชิงผลลัพธ์(Outcome) 
ตัวชี้วดัตามเกณฑ์
ประกันคุณภาพ 

1 จัดประชุมวิชาการ 1) เพื่อพัฒนาบุคลากร
สาขาวิชาภาษาเกาหลีให้มี
ศักยภาพในการจัดการ
เรียนการสอนภาษาเกาหลี
ให้เพิ่มมากขึ น  
2) เพื่อเปิดโอกาสให้
อาจารย์ นักวิจยั 
นักวิชาการ ทกุสถาบันทั ง
ในประเทศไทยและ
ต่างประเทศ ได้เผยแพร่
ผลงานทางวิชาการและ
ได้รับข้อมูลข่าวสารในการ
พัฒนาการเรียนการสอน 
และการศึกษาวจิัย 
3) เพื่อเป็นพื นที่ในการ
แลกเปลี่ยนความรู้
ความสามารถ 
ประสบการณ์ตรง องค์
ความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับการ
สอนภาษาเกาหล ีส าหรับ
นักวิชาการที่ปฏิบัติการ
สอนภาษาเกาหลีใน

 ปริมาณ 
1. มีเวทีในการ
แลกเปลี่ยนความรู ้
เผยแพร่ประสบการณ์
และผลงานทาง
วิชาการด้านการเรียน
การสอนภาษาเกาหล ี
 คุณภาพ 
1.ผู้เข้าร่วมโครงการได้
พัฒนาศักยภาพในด้านการ
จัดการเรียนการสอนฯ 
เพิ่มขึ น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 
 

- คณะฯ ได้เป็นพื นที่
แลกเปลี่ยนความรู้
ความสามารถ 
ประสบการณ์ตรง องค์
ความรู้ต่าง ๆ เกีย่วกับการ
สอนภาษาเกาหล ี
- เกิดความรว่มมือระหว่าง
กันอยา่งต่อเนื่อง 
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ล าดับ กิจกรรม วัตถุประสงค์กิจกรรม ตัวชี้วดั เชิงผลลัพธ์(Outcome) 
ตัวชี้วดัตามเกณฑ์
ประกันคุณภาพ 

ประเทศไทยและ
ต่างประเทศ ทั งใน
ระดับอุดมศึกษาและ
มัธยมศึกษา รวมทั งบุคคล
ทั่วไปที่มีความสนใจ 

 
  12.2 กลุ่มเป้าหมาย (รายกิจกรรม)  

เป้าหมาย จ านวน 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 60 คน 
บุคลากรสายวิชาการ 60 คน 

 
   12.3 กิจกรรม/เนื้อหาท่ี/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนนิการ (รายกิจกรรม) 

 

กิจกรรม งบประมาณ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (บาท) 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
(บาท) ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

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
ปฏิบัติงานในครั งตอ่ไป 

             

รวม 40,000  40,000   

 
13. งบประมาณ  
     13.1 แหล่งงบประมาณ 

  เงินรายได้  40,000 บาท      
กองทุนวิจัย แผนงานวิจัย  งานวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี ส านักงานเลขานุการคณะ หมวดเงินอุดหนุน โครงการส่งเสริมพัฒนาการ
วิจัย/นวัตกรรม โครงการส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย โครงการประชุมวิชาการนานาชาติการจัดการเรียนการสอนภาษาเกาหลีในประเทศไทย
(Nu-มน-01-033) 
     13.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 

ล าดับ รายการ จ านวน (บาท) 
1. ค่าเช่าสถานที่ 5,000   
2. ค่าอาหารกลางวันอาหารว่างและเครื่องดื่ม 35,000   

รวมเป็นจ านวน 40,000 
*หมายเหตุ   ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
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13.3 แหล่งงบประมาณ 
          แหล่งทุนภายนอก 60,000 บาท (จากการเก็บเงินค่าลงทะเบียนคนละ 1,000 บาท จ านวน 60 คน)    
13.4 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 

1. หักเป็นรายได้มหาวิทยาลัย 10%         6,000 บาท 
  2. หักเป็นรายได้คณะมนุษยศาสตร์ 10%       6,000   บาท 
  3. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ 80%   48,000 บาท 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

*หมายเหตุ   ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
 

14.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ (รายกิจกรรม)  
ล าดับ รายการ กิจกรรม 
14.1 วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม เดือนมีนาคม 2564 
14.2 สถานท่ีจัดกิจกรรม โรงแรมท็อปแลนด์พลาซ่า พิษณุโลก 

 

15. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
    1) ได้พัฒนาบุคลากรหลักสูตรภาษาเกาหลีให้มีศักยภาพในการจดัการเรียนการสอนภาษาเกาหลีให้เพิ่มมากขึ น  
    2) ได้เปิดโอกาสให้อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ ทุกสถาบันทั งในประเทศไทยและต่างประเทศ ได้เผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการและได้รับข้อมูลข่าวสารในการพัฒนาการเรียนการสอน และการศึกษาวิจัย 
   3) ได้เป็นพื นที่ในการแลกเปลี่ยนความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ตรง องค์ความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับการสอนภาษาเกาหลี 
ส าหรับนักวิชาการที่ปฏิบัติการสอนภาษาเกาหลีในประเทศไทยและต่างประเทศ ทั งในระดับอุดมศึกษาและมัธยมศึกษา 
รวมทั งบุคคลทัว่ไปที่มีความสนใจ 
 

ล าดับ รายการ จ านวน (บาท) 
1 ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานวิชาการน าเสนอ  17,000 
2 ค่าตอบแทนวิทยากร   8,000 
3 ค่าตอบแทนนิสิตช่วยงาน  3,000 
4 ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 8,000 
5 ค่าที่พักส าหรับวิทยากร  7,000 
6 ค่าเลี ยงรับรอง 5,000 

รวมเป็นจ านวน 48,000 
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โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
หน่วยงาน งานวิจัยและบริการวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์ 

 
1. ชื่อโครงการ (ระดับ 1)    โครงการบริการวิชาการแก่สังคม 
2. ชื่อโครงการ (ระดับ 2)    โครงการบริการวิชาการ 
3. ชื่อโครงการ (ระดับ 3)    โครงการนเรศวรสัญจร เอื้ออาทรชุมชน 

  โครงการงานประจ า (Routine project) 
      โครงการตามยุทธศาสตร์ (Strategic project) 
4.  รหัสโครงการ      NU-มน-01-034 
5.  Value Chain   

  ต้นน้ า กลางน้ า  ปลายน้ า       
6.  ความสอดคล้องกับพันธกิจมหาวิทยาลัย  
    การผลติบัณฑิต      การวิจัย    
     การบริการวิชาการแก่สังคม (หลัก)    การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม   
    บริหารจัดการ  
7.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ  
 7.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 พ.ศ.2560-2564  
ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2562-2564)  
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสรมิสรา้งศักยภาพการให้บริการวิชาการเพื่อสร้างความเขม้แข็งให้แก่ชุมชน 
  กลยุทธ์ที่.......3.1.....แนวทางการขบัเคลื่อน............3.1.1..........ตัวช้ีวดัที่.....3.1.1.1/3.1.1.2.....(หลัก)  
7.2 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน  

   นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตร์ที่....3...กลยุทธ์ที่......1...มาตรการที่...2... 
8. อัตลักษณน์ิสิต  

            ไม่ม ี
9. คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 

            ไม่ม ี
10. การบูรณาการพันธกิจกับการเรียนการสอน (ถ้ามี) 

  ด้านการวิจัย 
  ด้านการบริการวิชาการ  จ านวนรายวิชา/หลักสตูรที่มีการบูรณาการ ......... วิชา ระบุรายช่ือวิชา.........................  
  ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม จ านวนรายวิชา/หลักสตูรที่มีการบูรณาการ ......... วิชา ระบุรายชื่อวิชา................. 
11. ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 11.1 ลักษณะการด าเนินงาน   โครงการ     การด าเนินงาน 

11.2 ภายใต้แผนงาน............................................................................................................................................. 
11.3 ลักษณะโครงการ    โครงการที่ใช้งบประมาณ   โครงการที่ไม่ใช้งบประมาณ 
11.4 วิธีการด าเนินงาน   ด าเนินการเอง     จัดจ้าง 
11.5 รหัส GFMIS ของโครงการ(ถ้าม)ี................................................................................................................... 

12. ผู้รับผิดชอบ  
 12.1 หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ       งานวิจัยและบริการวิชาการ ส านักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร ์
 12.2 ผู้รับผิดชอบ      นางสาวมณีนุช  ประกรรษวัต  โทร. 2072 
 12.3 ผู้ประสานงาน      นางสาวมณีนุช  ประกรรษวัต  โทร. 2072         
 12.4 ผู้รายงานผล      นางสาวมณีนุช  ประกรรษวัต  โทร. 2072 
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 13. หลักการและเหตุผล  
“การบริการทางวิชาการเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาสังคม” เป็นพันธกิจด้านการบริการวิชาการของคณะ

มนุษยศาสตร์ โดยมีเป้าประสงค์เพื่อจัดให้บริการทางวิชาการให้แก่หน่วยงานทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย และเป็นท่ีพึ่งทาง
วิชาการแก่สังคม  

งานวิจัยและบริการวิชาการ ได้เล็งเห็นความส าคัญของการให้บริการวิชาการแก่สังคม เพื่อประโยชน์ในการ
ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ทางวิชาการ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางาน พัฒนาหน่วยงาน หรือพัฒนาองค์ความรู้เพื่อ
ประโยชน์ทางการศึกษาและเพื่อให้คนในชุมชนสามารถน าไปประกอบอาชีพ 
14. วัตถุประสงค ์ 
    1. เพื่อน าองค์ความรู้ที่มีไปแก้ไขปัญหาของชุมชน 

15.  เป้าหมายของโครงการ 
     15.1. เป้าหมายการด าเนินงาน  

ล าดับ กิจกรรม วัตถุประสงค์กิจกรรม ตัวชี้วดั เชิงผลลัพธ์(Outcome) 
ตัวชี้วดัตามเกณฑ์
ประกันคุณภาพ 

1 ให้บริการทางวิชาการใหแ้ก่
หน่วยงานทั้งในและนอก
มหาวิทยาลัย 

1) เพื่อน าองค์ความรู้ที่มี
ไปแก้ไขปัญหาของชุมชน 

 คุณภาพ 
1. ชุมชนสามารถน า
ความรู้ที่ได้ไปใช้
ประโยชน์ และแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้นได ้ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 

- เป็นประโยชน์ต่อการ
พัฒนางาน พัฒนา
หน่วยงาน หรือพัฒนาองค์
ความรู้ 
- ชุมชนมีองค์ความรู้และ
นวัตกรรมในการแก้ไข
ปัญหาของชุมชน 
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      15.2 กลุ่มเป้าหมาย (รายกจิกรรม)  

เป้าหมาย จ านวน 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 50 คน 
ประชาชน/สังคม....... 50 คน 

 
         15.3 กจิกรรม/เนื้อหาท่ี/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนินการ (รายกิจกรรม) 

 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (บาท) 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

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 และจัดท า
รายงานส่งผลประเมนิต่อคณะฯ 

             

ขั้นปรบัปรุงตามผลการประเมิน (A)  
1. น าผลการประเมนิมาพัฒนา               
แก้ไขปัญหา และน าไปปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานในครั้งตอ่ ๆ ไป 

             

รวม 10,000  10,000   
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16. งบประมาณ  
     16.1 แหล่งงบประมาณ 
              เงินรายได้  10,000 บาท    
กองทุนบริการวิชาการ แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม งานบริการวิชาการแก่ชุมชน ส านักงานเลขานุการคณะ หมวดเงินอุดหนุน โครงการ
บริการวิชาการแก่สังคม โครงการบริการวิชาการ โครงการนเรศวรสัญจร (Nu-มน-01-034) 
     16.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
ล าดับ รายการ จ านวน (บาท) 

1. ค่าวัสดุ 5,000 
2. ค่าจ้างท าไวนิล 5,000 

รวมจ านวนทั้งสิ้น 10,000 
     *หมายเหตุ   ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 

 
17.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ (รายกิจกรรม)  
ล าดั
บ 

รายการ กิจกรรม 

17.1. วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม เดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม 2564 
17.2 สถานท่ีจัดกิจกรรม ชุมชน/ท้องถิ่นในพื้นที่ จ.พิษณุโลกหรือจังหวัดใกล้เคียง 
 
18. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

1) ได้ประสบการณ์และได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้จากชุมชน  
2) รับฟังความต้องการในการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาชุมชนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของชุมชน  
3) น าประสบการณ์ที่ได้จากการลงพื้นที่กลับมาพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพในการให้บริการวิชาการต่อไป 
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โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
หน่วยงาน งานวิจัยและบริการวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์ 

 
1. ชื่อโครงการ (ระดับ 1)    โครงการบริการวิชาการแก่สังคม 
2. ชื่อโครงการ (ระดับ 2)    โครงการบริการวิชาการ 
3. ชื่อโครงการ (ระดับ 3)    โครงการบริการวิชาการแก่สังคมเชิงยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์ 

  โครงการงานประจ า (Routine project) 
      โครงการตามยุทธศาสตร์ (Strategic project) 
4.  รหัสโครงการ      NU-มน-01-035 
5.  Value Chain   

  ต้นน  า กลางน  า  ปลายน  า       
6.  ความสอดคล้องกับพันธกิจมหาวิทยาลัย  
    การผลติบัณฑิต      การวิจัย    
     การบริการวิชาการแก่สังคม (หลัก)    การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม   
    บริหารจัดการ  
7.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ  
 7.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 พ.ศ.2560-2564  
ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2562-2564)  
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสรมิสรา้งศักยภาพการให้บริการวิชาการเพื่อสร้างความเขม้แข็งให้แก่ชุมชน 
  กลยุทธ์ที่.......3.1.....แนวทางการขบัเคลื่อน............3.1.1..........ตัวชี วดัที่.....3.1.1.1หลัก)  
7.2 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน  

   นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตร์ที่....3...กลยุทธ์ที่......3.2...มาตรการที่...3.2.2... 
8. อัตลักษณน์ิสิต  

            ไม่ม ี
9. คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 

            ไม่ม ี
10. การบูรณาการพันธกิจกับการเรียนการสอน (ถ้ามี) 

  ดา้นการวิจัย 
  ด้านการบริการวิชาการ  จ านวนรายวิชา/หลักสตูรที่มีการบูรณาการ ......... วิชา ระบุรายช่ือวิชา.........................  
  ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม จ านวนรายวิชา/หลักสตูรที่มีการบูรณาการ ......... วิชา ระบุรายชื่อวิชา................. 
11. ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 11.1 ลักษณะการด าเนินงาน   โครงการ     การด าเนินงาน 

11.2 ภายใต้แผนงาน............................................................................................................................................. 
11.3 ลักษณะโครงการ    โครงการที่ใช้งบประมาณ   โครงการที่ไม่ใช้งบประมาณ 
11.4 วิธีการด าเนินงาน   ด าเนินการเอง    จัดจ้าง 
11.5 รหัส GFMIS ของโครงการ(ถ้าม)ี................................................................................................................... 

12. ผู้รับผิดชอบ  
 12.1 หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ       งานวิจัยและบริการวิชาการ ส านักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร ์
 12.2 ผู้รับผิดชอบ      นางสาวมณีนุช  ประกรรษวัต  โทร. 2072 
 12.3 ผู้ประสานงาน      นางสาวมณีนุช  ประกรรษวัต  โทร. 2072         
 12.4 ผู้รายงานผล      นางสาวมณีนุช  ประกรรษวัต  โทร. 2072 
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 13. หลักการและเหตุผล  
ปรัชญาคณะมนุษยศาสตร์ “มนุษยศาสตร์ คือ ศาสตร์แห่งความตระหนักในแก่นแท้ของมนุษยชาติ และสรรพสิ่ง

รอบตัว เพ่ือโน้มน าการด ารงชีวิตร่วมกันอย่างสันติ และสุขสงบ” การก าหนดปรัชญาข้างต้น เพื่อเป็นกรอบแนวคิดให้คณะ
มนุษยศาสตร์ด าเนินงานในพันธกิจหลัก 4 ด้าน ด้านการผลิตบัณฑิต การสร้างองค์ความรู้ใหม่ การบริการวิชาการแก่สังคม และ
การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งการจัดการศึกษาด้านมนุษยศาสตร ์เป็นกระบวนการศึกษาความคิด ความอ่านของมนุษย์ ทั งที่
เป็นรูปธรรม และนามธรรม อาทิ ด้านภาษา วรรณกรรม วัฒนธรรม ศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ ปรัชญา วรรณคดี 
โบราณคดี ประวัติศาสตร์ การเมืองการปกครอง กฎหมาย รวมถึงสิ่งต่าง ๆ ที่มนุษย์สร้างขึ นมา สั่งสมกันมาและสืบทอดกันต่อ ๆ 
มาอีกด้วย  กระบวนการจัดการศึกษา จึงต้องมีการบูรณาการในมิติต่าง ๆ ทั งด้านประวัติศาสตร์ในความเช่ือที่ว่ามนุษย์ทุกคน
ไม่มีคนไหนเลยที่ไม่อยากรู้เรื่องราวหรือเหตุการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ นในอดีตไม่ว่าจะเป็นอดีตของตนเอง อดีตของบรรพบุรุษ อดีต
ของถิ่นอาศัยของตน เป็นต้น ก็ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนปรารถนา ใคร่รู้แทบทั งสิ น เพราะอดีตสามารถบ่งบอก
สถานภาพหรือความเป็นอยู่ของปัจจุบันได้ มนุษยศาสตร์จึงเป็นศาสตร์ที่ว่าด้วยมนุษย์อย่างแท้จริง เป็นศาสตร์ที่ศึกษาเรื่อง
มนุษย์เพื่อให้เข้าใจเรื่องมนุษย์อันจะน าไปสู่กระบวนการพัฒนาทางความคิด และการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของมนุษย์เพื่อการอยู่
ร่วมกันอย่างสันติสุข    
  ด้วยวิสัยทัศน์ของคณะมนุษยศาสตร์ที่ตั งมั่นว่าจะเป็น “ผู้น าทางวิชาการด้านมนุษยศาสตร์ในประชาคมอาเซียน” ซึ่ง
ได้วางแนวทางการขับเคลื่อนการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์โดยใช้หลัก 3I หรือ Triple I ประกอบด้วย 
Innovation Integration International  และก าหนดวัดความส าเร็จจากผลการด าเนินงานจากผลลัพธ์ด้าน 1) การพัฒนา
และสร้างสรรค์นวัตกรรม 2) การบูรณาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งทางภูมิปัญญา และ 3) การอุดมศึกษาชั นน าก้าวสู่สากล  
และเป็นการขับเคลื่อนการด าเนินงานของคณะให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์อย่างบูรณาการ ให้สอดคล้องกับปรัชญาคณะ
มนุษย์ศาสตร์ และพันธกิจของคณะในการจัดการศึกษาด้านมนุษยศาสตร์  อีกทั งปัจจุบัน สภาพสังคม เศรษฐกิจ เทคโนโลยี มี
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การเตรียมประชากรของประเทศให้พร้อมที่จะเผชิญการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ สามารถพัฒนา
คุณภาพชีวิตของตนให้ด าเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขนอกจากด้านกายภาพแล้ว การให้ความรู้ การศึกษาของมนุษย์ โดยผ่าน
กระบวนการคิด การอ่าน การเขียน การถ่ายทอด ทั งทางวรรณกรรม ศิลปะ วัฒนธรรม ของแต่ละชาติ แต่ละภาษา ย่อมมีการ
เรียนรู้ซึ่งกันและกันเพื่อร่วมเป็นประชาคมสังคมโลก 
    ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น คณะมนุษยศาสตร์ จึงเห็นควรจัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคมเชิงยุทธศาสตร์ 
คณะมนุษยศาสตร์ เพื่อให้แนวทางพันธกิจด้านบริการวิชาการเป็นไปตามยุทธศาสตร์ของคณะฯ รวมถึงเน้นการบริการที่ตอบสนอง
ความต้องการของสังคมได้อย่างตรงประเด็น ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมเสวนาทางวิชาการ การจัดประชุมทางวิชาการ การฝึกอบรม
เพิ่มพูนพัฒนาทักษะองค์ความรู้สายมนุษยศาสตร์ กิจกรรมประกวดทักษะความรู้ต่าง ๆ รวมถึงเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ทางภาษา ดนตรี และศิลปะการแสดง โดยมุ่งเน้นการให้บริการเน้นเขตจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง และจังหวัดใกล้เคียง      
 

14. วัตถุประสงค์  
  1) เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของนักวิชาการสายมนุษยศาสตร์  
   2)  เพื่อเป็นการบริการวิชาการแก่บุคลากร สถาบันการศึกษา ในท้องถิ่นภาคเหนือตอนล่าง 
     3) เพื่อให้ความรู้และพัฒนาทักษะความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพ 
    4) เพื่อให้น าความรู้ไปใช้ประโยชน์ทางการศึกษา ต่อยอดองค์ความรู้ พัฒนางาน และ/หรือพัฒนาชุมชนได้ 
    5) เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์และขยายความร่วมมือทางวิชาการร่วมกันในอนาคต 
15.  เป้าหมายของโครงการ 
     15.1. เป้าหมายการด าเนินงาน  

ล าดับ กิจกรรม วัตถุประสงค์กิจกรรม ตัวชี้วดั เชิงผลลัพธ์(Outcome) 
ตัวชี้วดัตามเกณฑ์
ประกันคุณภาพ 

1 เสวนาวิชาการศิลปินแห่งชาติ
สัญจร 

1) เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ของนักวิชาการสาย
มนุษยศาสตร์ 

 ปริมาณ 
1. มีเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ของนักวิชาการ
สายมนุษยศาสตร์ 
 คุณภาพ 
1. ได้แลกเปลี่ยน

เป็นประโยชน์ต่อการ
พัฒนาตน พัฒนางาน 
พัฒนาหน่วยงาน หรอื
พัฒนาองค์ความรู้ 

EdPEx หมวดที ่1 



 

 

 

3 
 

ล าดับ กิจกรรม วัตถุประสงค์กิจกรรม ตัวชี้วดั เชิงผลลัพธ์(Outcome) 
ตัวชี้วดัตามเกณฑ์
ประกันคุณภาพ 

เรียนรู้ซ่ึงกันและกัน
ระหว่างนักวิชาการ ไม่
น้อยกว่าร้อย 80 
2. สามารถน าความรู้
ไปใช้ประโยชน์ทาง
การศึกษา ต่อยอดองค์
ความรู้ พัฒนางานได้
ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 80 

2 อบรมครูภาษาอังกฤษส าหรับ
ครู-อาจารย์ ระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 

1) เป็นการบริการวิชาการแก่
บุคลากรสถาบันการศึกษา ใน
ท้องถิ่นภาคเหนือตอนล่าง 
2) ให้ความรู้และพัฒนาทักษะ
ความรู้ทางวิชาการและวิชาชพี 
3) น าความรู้ไปใช้ประโยชน์
ทางการศึกษา ต่อยอดองค์
ความรู้ พัฒนางาน และ/หรอื
พัฒนาชุมชนได้ 

 คุณภาพ 
1.ได้รับความรู้และทักษะ
ทางวิชาการและวิชาชีพ
เพิ่มขึ น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 
2. สามารถน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์ทางการศึกษา ต่อ
ยอดองค์ความรู้ พัฒนางาน
ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

เป็นประโยชน์ต่อการ
พัฒนาตน พัฒนางาน 
พัฒนาหน่วยงาน หรอื
พัฒนาองค์ความรู้ 

EdPEx หมวดที ่1 

3 ประกวดสื่อสร้างสรรค์และ
บทความสมมุติเชิงวัฒนธรรม
เกาหล ี

1) เป็นการสร้างความสัมพันธ์
และขยายความร่วมมือทาง
วิชาการร่วมกันในอนาคต 
2) น าความรู้ไปใช้ประโยชน์
ทางการศึกษา ต่อยอดองค์
ความรู้ พัฒนางาน และ/หรอื
พัฒนาชุมชนได้ 

 ปริมาณ 
1. มีเครือข่ายความร่วมมอื
ทางวิชาการ 
 คุณภาพ 
2. สามารถน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์ทางการศึกษา ต่อ
ยอดองค์ความรู้ พัฒนางาน
ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

1.ขยายความร่วมมือทาง
วิชาการร่วมกันในอนาคต 
2.เป็นประโยชน์ต่อการ
พัฒนาตน พัฒนางาน 
พัฒนาหน่วยงาน หรอื
พัฒนาองค์ความรู้ 

EdPEx หมวดที ่1 

4 บริการวิชาการแก่สังคมเชิง
ยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์ 

1) เป็นการบริการวิชาการแก่
บุคลากรสถาบันการศึกษา ใน
ท้องถิ่นภาคเหนือตอนล่าง 
2) ให้ความรู้และพัฒนาทักษะ
ความรู้ทางวิชาการและวิชาชพี 

 คุณภาพ 
1.ได้รับความรู้และทักษะ
ทางวิชาการและวิชาชีพ
เพิ่มขึ น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 
 

เป็นประโยชน์ต่อการ
พัฒนาตน พัฒนางาน 
พัฒนาหน่วยงาน หรอื
พัฒนาองค์ความรู้ 

EdPEx หมวดที ่1 

 
 15.2 กลุ่มเป้าหมาย (รายกิจกรรม)  

เป้าหมาย จ านวน 
กิจกรรมท่ี 1 กิจกรรมท่ี 2 กิจกรรมท่ี 3 กิจกรรมท่ี 3 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 150 คน 60 คน 150 คน 150 คน 
นิสิต 60 คน - 100 คน 50 คน 
บุคลากรสายวิชาการ 20 คน - 5 คน 30 คน 
บุคลากรสายสนับสนุน 30 คน - 5 คน 10 คน  
ประชาชน/สังคม....... 10 คน - 10 คน 20 คน 
นักเรียน/ครู (ประถมศึกษาและมธัยมศึกษา) 30 คน 60 คน 30 คน 30 คน 
ศิษย์เก่า - -  10 คน 
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15.3 กิจกรรม/เนื้อหาท่ี/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนินการ (รายกิจกรรม) 

 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (บาท) 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

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

                          

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

 
 

160,000 
  

 
 

 

50,000 
 

 
 

 

20,000 

 
 

 

40,000 
  

 
 

 

50,000 
   

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. สรุปผลการด าเนินโครงการ และ
จัดท ารายงานส่งผลประเมนิตอ่คณะฯ 

             

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)  
1. น าผลการประเมนิมาพัฒนา               
แก้ไขปัญหา และน าไปปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานในครั งตอ่ ๆ ไป 

             

รวม 160,000   50,000  20,000 40,000   50,000    

 
16. งบประมาณ  
      กิจกรรมที่ 1 ศิลปินแห่งชาติสัญจร 
 1. แหล่งงบประมาณ 
                    เงินรายได้  50,000 บาท    
กองทุนบริการวิชาการ แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม งานบริการวิชาการแก่ชุมชน ส านักงานเลขานุการคณะ หมวดเงินอุดหนุน โครงการ
บริการวิชาการแก่สังคม โครงการบริการวิชาการ โครงการบริการวิชาการแก่สังคมเชิงยุทธศาสตร์ (Nu-มน-01-035) 

2. รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
ล าดับ รายการ จ านวน (บาท) 

1 ค่าตอบแทนวิทยากร 7,000 
2 ค่าเดินทาง 7,000 
3 ค่าที่พัก 5,000 
4 ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง 12,000 
5 ค่าเลี ยงรับรอง 4,000 
6 ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 2,000 
7 ค่าเอกสารประชาสัมพันธ์ 8,000 
8 ค่าถ่ายเอกสาร 3,000 
9 ค่าวัสดุอุปกรณ์ 2,000 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 50,000 
    *หมายเหตุ   ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
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      กิจกรรมที่ 2 อบรมภาษาอังกฤษส าหรับครูอาจารย์ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
 1. แหล่งงบประมาณ 
                    เงินรายได้  20,000 บาท    
กองทุนบริการวิชาการ แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม งานบริการวิชาการแก่ชุมชน ส านักงานเลขานุการคณะ หมวดเงินอุดหนุน โครงการ
บริการวิชาการแก่สังคม โครงการบริการวิชาการ โครงการบริการวิชาการแก่สังคมเชิงยุทธศาสตร์ (Nu-มน-01-035) 

2. รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
ล าดับ รายการ จ านวน (บาท) 

1. ค่าตอบแทนวิทยากร 12,000 
2. ค่าที่พักวิทยากร 3,200 
3. ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 1,200 
4. ค่าเลี ยงรับรอง 2,500 
5. ค่าถ่ายเอกสาร 1,100 

รวมทั้งสิ้น 20,000 
            *หมายเหตุ   ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
 
      กิจกรรมที่ 3 การประกวดสื่อสร้างสรรค์และบทบาทสมมุติเชิงวัฒนธรรมเกาหลี 
 1. แหล่งงบประมาณ 
                    เงินรายได้  40,000 บาท    
กองทุนบริการวิชาการ แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม งานบริการวิชาการแก่ชุมชน ส านักงานเลขานุการคณะ หมวดเงินอุดหนุน โครงการ
บริการวิชาการแก่สังคม โครงการบริการวิชาการ โครงการบริการวิชาการแก่สังคมเชิงยุทธศาสตร์ (Nu-มน-01-035) 

2. รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
ล าดับ รายการ จ านวน (บาท) 

1. ค่าอาหารกลางวัน 35,000 
2. ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 2,000 
3. ค่าวัสดุโครงการ 3,000 

รวมทั้งสิ้น 40,000 
            *หมายเหตุ   ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 

 
      กิจกรรมที่ 4 โครงการบริการวิชาการแก่สังคมเชิงยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์ 
 1. แหล่งงบประมาณ 
                    เงินรายได้  50,000 บาท    
กองทุนบริการวิชาการ แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม งานบริการวิชาการแก่ชุมชน ส านักงานเลขานุการคณะ หมวดเงินอุดหนุน โครงการ
บริการวิชาการแก่สังคม โครงการบริการวิชาการ โครงการบริการวิชาการแก่สังคมเชิงยุทธศาสตร์ (Nu-มน-01-035) 

2. รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
ล าดับ รายการ จ านวน (บาท) 

1 ค่าตอบแทนวิทยากร 7,000 
2 ค่าเดินทาง 7,000 
3 ค่าที่พัก 5,000 
4 ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม 12,000 
5 ค่าเลี ยงรับรอง 4,000 
6 ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 2,000 
7 ค่าเอกสารประชาสัมพันธ์ 8,000 
8 ค่าถ่ายเอกสาร 3,000 
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ล าดับ รายการ จ านวน (บาท) 
9 ค่าวัสดุโครงการ 2,000 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 50,000 
           *หมายเหตุ   ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 

 
17.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ (รายกิจกรรม)  

ล าดับ รายการ กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมที่ 4 
17.1 วัน  เวลา  

ในการจัดกิจกรรม 
17 – 18 ธันวาคม 2563 ระหว่างเดือน 

กุมภาพันธ์ – มีนาคม 2564 
ระหว่างเดือน 

มีนาคม – เมษายน 2564 
ระหว่างเดือน 

มีนาคม – เมษายน 2564 
17.2 สถานที่จัดกิจกรรม อาคารอเนกประสงค์ (หลังใหม่) 

 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
คณะมนุษยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ห้องสัมมนาเอกาทศรถ 301  

อาคารเอกาทศรถ  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 
18. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

1) ผู้เข้าร่วมโครงการได้รบัความรูแ้ละประโยชน์จากการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ 
2) ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถการน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์หรือน าไปถ่ายทอดต่อเพื่อประโยชนท์างการศึกษา           

พัฒนางาน หรือพัฒนาหน่วยงานได้ 
3) มีการด าเนินงานด้านการบริการทางวิชาการแก่สังคม ตามแผนงานและพันธกิจของคณะและมหาวทิยาลัย  

 4) คณะฯ มีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการร่วมกันในอนาคต   
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โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
หน่วยงาน งานวิจัยและบริการวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์ 

 
1. ชื่อโครงการ (ระดับ 1)    โครงการบริการวิชาการแก่สังคม 
2. ชื่อโครงการ (ระดับ 2)    โครงการบริการวิชาการ 
3. ชื่อโครงการ (ระดับ 3)    โครงการให้บริการทางวิชาการด้านภาษา ดนตรี และศิลปะการแสดง 

  โครงการงานประจ า (Routine project) 
      โครงการตามยุทธศาสตร์ (Strategic project) 
4.  รหัสโครงการ      NU-มน-01-036 
5.  Value Chain   

  ต้นน  า กลางน  า  ปลายน  า       
6.  ความสอดคล้องกับพันธกิจมหาวิทยาลัย  
    การผลติบัณฑิต      การวิจัย    
     การบริการวิชาการแก่สังคม (หลัก)    การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม   
    บริหารจัดการ  
7.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ  
 7.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 พ.ศ.2560-2564  
ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2562-2564)  
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสรมิสรา้งศักยภาพการให้บริการวิชาการเพื่อสร้างความเขม้แข็งให้แก่ชุมชน 
  กลยุทธ์ที่.......3.1.....แนวทางการขบัเคลื่อน............3.1.1..........ตัวชี วดัที่.....3.1.1.1(หลัก)  
7.2 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน  

   นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตร์ที่....3...กลยุทธ์ที่......1...มาตรการที่...1... 
8. อัตลักษณน์ิสิต  

            ไม่ม ี
9. คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 

            ไม่ม ี
10. การบูรณาการพันธกิจกับการเรียนการสอน (ถ้ามี) 

  ด้านการวิจัย 
  ด้านการบริการวิชาการ  จ านวนรายวิชา/หลักสตูรที่มีการบูรณาการ ......... วิชา ระบุรายช่ือวิชา.........................  
  ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม จ านวนรายวิชา/หลักสตูรที่มีการบูรณาการ ......... วิชา ระบุรายชื่อวิชา................. 
11. ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 11.1 ลักษณะการด าเนินงาน   โครงการ     การด าเนินงาน 

11.2 ภายใต้แผนงาน............................................................................................................................................. 
11.3 ลักษณะโครงการ    โครงการที่ใช้งบประมาณ   โครงการที่ไม่ใช้งบประมาณ 
11.4 วิธีการด าเนินงาน   ด าเนินการเอง     จัดจ้าง 
11.5 รหัส GFMIS ของโครงการ(ถ้าม)ี................................................................................................................... 

12. ผู้รับผิดชอบ  
 12.1 หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ       งานวิจัยและบริการวิชาการ ส านักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร ์
 12.2 ผู้รับผิดชอบ      นางสาวมณีนุช  ประกรรษวัต  โทร. 2072 
 12.3 ผู้ประสานงาน      นางสาวมณีนุช  ประกรรษวัต  โทร. 2072         
 12.4 ผู้รายงานผล      นางสาวมณีนุช  ประกรรษวัต  โทร. 2072 
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 13. หลักการและเหตุผล  
  คณะมนุษยศาสตร์เป็นแหล่งให้บริการทางวิชาการที่หลากหลาย รวมถึงการให้บริการงานแปลเอกสารรูปแบบต่างๆ 
แก่คณาจารย์ นิสิต/นักศึกษา บุคคลทั่วไป หน่วยงานภายใน และภายนอก อีกทั งยังมีการจัดท าโครงการความร่วมมือทาง
วิชาการกับหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ ทั งภายในประเทศและต่างประเทศมากมาย มีการประยุกต์องค์ความรู้ที่ได้จากการ
จัดการเรียนการสอน ผลงานวิจัย และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อใช้ในการบริการวิชาการแก่สังคมได้อย่างหลากหลายที่
ครอบคลุมและครบวงจรทางวิชาการ ตลอดจนอ านวยความสะดวกในการเป็นศูนย์สอบวัดระดับภาษาต่างประเทศ ศูนย์กลาง
การบริการด้านการแปลงานเอกสารในเขตภาคเหนือตอนล่าง  
  งานวิจัยและบริการวิชาการ ได้เล็งเห็นความส าคัญของประเด็นดังกล่าว จึงได้จัดโครงการให้บริการทางวิชาการ
ด้านภาษา ดนตรี และศิลปะการแสดง ทั งนี ก็เพื่อให้สามารถให้บริการทางวิชาการด้านมนุษยศาสตร์ที่ตอบสนองต่อความ
ต้องการของชุมชนอย่างตรงประเด็น โดยจะน าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาด้านการศึกษา และเป็นท่ีพึ่งทาง
ปัญญาของท้องถิ่นอย่างแท้จริง 
 

14. วัตถุประสงค ์ 
    1) เพื่อจัดให้มีการบริการวิชาการที่ครอบคลุม และหลาหลาย โดยสามารถต่อยอดไปสู่การใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเอง 
ชุมชน สังคม และประเทศชาตติ่อไป 
    2) เพื่อสร้างความร่วมมือ และสานสมัพันธ์อันดีระหวา่งสถาบัน หน่วยงาน และองค์กร  
 

15.  เป้าหมายของโครงการ 
     15.1. เป้าหมายการด าเนินงาน  

ล าดับ กิจกรรม วัตถุประสงค์กิจกรรม ตัวชี้วดั เชิงผลลัพธ์(Outcome) 
ตัวชี้วดัตามเกณฑ์
ประกันคุณภาพ 

1 บริการแปลภาษา 1) ให้การบริการวิชาการ
ด้านการแปลภาษา 

 คุณภาพ 
1. สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ได ้ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 
2. ผลงานจากการ
ให้บริการแปลถกูต้อง
ตามเอกสารต้นฉบับ 

สามารถน าไปใช้ประโยชน์
ได้ 
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2 อบรมให้ความรู้ทางวิชาการ
ด้านภาษา ดนตรี และ
ศิลปะการแสดง  

1) ให้บริการวิชาการที่
ครอบคลุม และหลาหลาย 
โดยสามารถตอ่ยอดไปสู่
การใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อ
การพัฒนาตนเอง ชุมชน 
สังคม และประเทศชาติ
ต่อไป 
2) เพื่อสร้างความร่วมมือ 
และสานสัมพันธอ์ันดี
ระหว่างสถาบัน 
หน่วยงาน และองค์กร 

 ปริมาณ 
1. ความร่วมมือ และสาน
สัมพันธ์อันดีระหว่างสถาบัน 
หน่วยงาน และองค์กร 
 คุณภาพ 
1. สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ได ้ไม่น้อยกวา่
ร้อยละ 80 
 

เป็นประโยชน์ต่อการ
พัฒนางาน พัฒนา
หน่วยงาน หรือพัฒนาองค์
ความรู้ 
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     15.2 กลุม่เป้าหมาย (รายกิจกรรม)  

เป้าหมาย จ านวน 
กิจกรรมท่ี 1 กิจกรรมท่ี 2 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 10 คน 90 คน 
ประชาชน/สังคม....... 7 คน 30 คน 
องค์กร 3 คน - 
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อื่นๆ..........ครู/นักเรียน............... - 60 คน 
 
 
      15.3 กิจกรรม/เนื้อหาท่ี/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนินการ (รายกิจกรรม) 

 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (บาท) 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

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 และจัดท า
รายงานส่งผลประเมนิต่อคณะฯ 

             

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน(A)  
1. น าผลการประเมนิมาพัฒนา แก้ไข
ปัญหา และน าไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน
ในครั งต่อไป 

             

รวม 40,000      10,000    10,000   10,000  10,000  
 

16. งบประมาณ  
     กิจกรรมที่ 1 การให้บริการวิชาการแปลเอกสาร 
 1. แหล่งงบประมาณ 
              เงินรายได้  40,000 บาท    
กองทุนบริการวิชาการ แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม งานบริการวิชาการแก่ชุมชน ส านักงานเลขานุการคณะ หมวดเงินอุดหนุน โครงการ
บริการวิชาการแก่สังคม โครงการบริการวิชาการ โครงการให้บริการทางวิชาการด้านภาษา ดนตรี และศิลปะการแสดง(Nu-มน-01-036) 

2. รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
ล าดับ รายการ จ านวน (บาท) 

1. ค่าตอบแทนผู้แปล 37,000 
2. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ   1,000 
3. ค่าวัสดุโครงการ   1,000 
4. ค่าถ่ายเอกสาร   1,000 

รวมทั้งสิ้น 40,000 
*หมายเหตุ   ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 

กิจกรรมที่ 2 การให้บริการทางวิชาการด้านภาษา ดนตรี และศิลปะการแสดง 
-  ไม่ใช้งบประมาณรายได้คณะฯ (ใช้จากเงินสนับสนุนจากหน่วยงาน/เก็บค่าลงทะเบียน) 

 

17.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ (รายกิจกรรม)  
ล าดับ รายการ กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 
17.1 วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม วันที่ 5 ตุลาคม 2563 – 15 สิงหาคม 2564 วันที่ 5 ตุลาคม 2563 – 31 สิงหาคม 2564 
17.2 สถานท่ีจัดกิจกรรม คณะมนุษยศาสตร์ ม.นเรศวร คณะมนุษยศาสตร์ ม.นเรศวร 

 

18. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
1) คณะฯ มีเครือข่ายความร่วมมือด้านบริการวิชาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนร่วมกับองค์กรทั งหน่วยงานภายในและ

ภายนอก และต่างประเทศ 
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2) ผู้รับบริการ หน่วยงาน/องค์กร สามารถน างานบริการวิชาการที่ได้รับไปใช้ให้เกดิประโยชน์ต่อไปได้ 
3) ชุมชน/ผู้เข้าร่วมโครงการ สามารถน าความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการของคณะฯ ไปใช้ปฏิบัติให้เกิด

ประโยชน์ต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
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โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
หน่วยงาน งานวิจัยและบริการวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์ 

 
1. ชื่อโครงการ (ระดับ 1)    โครงการบริการวิชาการแก่สังคม 
2. ชื่อโครงการ (ระดับ 2)    โครงการวารสารและต ารา 
3. ชื่อโครงการ (ระดับ 3)    โครงการวารสารมนุษยศาสตร์ 

  โครงการงานประจ า (Routine project) 
      โครงการตามยุทธศาสตร์ (Strategic project) 
4.  รหัสโครงการ      NU-มน-01-037 
5.  Value Chain   
      ต้นน  า    กลางน  า  ปลายน  า       
6.  ความสอดคล้องกับพันธกิจมหาวิทยาลัย  
     การผลิตบณัฑติ        การวิจัย (หลัก) 
     การบริการวิชาการแก่สังคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม   
     บริหารจดัการ  
7.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ  
 7.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 พ.ศ. 2560-2564  
ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2562-2564)  
       ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพิ่มขีดความสามารถการวิจัย เพื่อสร้างนวัตกรรมสู่ความเป็นเลศิ 

  กลยุทธ์ที่...2.1..แนวทางการขับเคลื่อนที่....2.1.2...ตัวชี วัดที่......2.1.2.1.......  
      ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสรมิสร้างศักยภาพการให้บริการวิชาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน 

  กลยุทธ์ที่.......3.1.....แนวทางการขบัเคลื่อน............3.1.1..........ตัวชี วดัที่.....3.1.1.1/3.1.1.2.....(หลัก)  
7.2  แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน  
  นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตร์ที่...2....กลยุทธ์ที่.....2.3./3.2......มาตรการที่.... 2.3.2/.3.2.1...  

8. อัตลักษณน์ิสิต  
       ไม่ม ี    
9. คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
       ไม่ม ี     
10. การบูรณาการพันธกิจกับการเรียนการสอน (ถ้ามี) 

     ไม่ม ี    
11. ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 11.1 ลักษณะการด าเนินงาน   โครงการ      การด าเนินงาน 

11.2 ภายใต้แผนงาน....................................................................................................................................................... 
11.3 ลักษณะโครงการ    โครงการที่ใช้งบประมาณ    โครงการทีไ่ม่ใช้งบประมาณ 
11.4 วิธีการด าเนินงาน   ด าเนินการเอง       จัดจ้าง 
11.5 รหัส GFMIS ของโครงการ(ถ้าม)ี............................................................................................................................ 

12. ผู้รับผิดชอบ  
12.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ  งานวิจัยและบริการวิชาการ 
12.2 ผู้รับผิดชอบ  นางวรรณภา  แตงตุ้ม   โทร. 2072 
12.3 ผู้ประสานงาน   นางวรรณภา  แตงตุ้ม   โทร. 2072 
12.4 ผู้รายงานผล  นางวรรณภา  แตงตุ้ม   โทร. 2072 
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 13. หลักการและเหตุผล  
          มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่เป็นศูนย์รวมความรู้หลักในเขตภาคเหนือตอนล่าง                   

คณะมนุษยศาสตร์ ซึ่งเป็นคณะหนึ่งในมหาวิทยาลัยนเรศวรได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของบทบาทดังกล่าว จึงสนับสนุนและ
เปิดโอกาสให้คณาจารย์และนิสิตในคณะที่ผลิตผลงานวิชาการและรวบรวมเผยแพร่สู่สาธารณชนในรูปแบบของการตีพิมพ์            
ลงวารสารวิชาการ ซึ่งเป็นการเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการด้านมนุษยศาสตร์อันเป็นประโยชน์ไปยังบุคคลที่สนใจ ตลอดจน       
เปิดโอกาสให้นักวิชาการภายนอกได้น าผลงานมาตีพิมพ์ลงในวารสารด้วย 
14. วัตถุประสงค ์ 
      1) เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการและงานวิจัยของอาจารย์และนิสิต คณะมนุษยศาสตร์ รวมถึงนักวิชาการภายนอกสถาบัน 
15.  เป้าหมายของโครงการ 
      15.1. เป้าหมายการด าเนินงาน  

ล าดับ กิจกรรม วัตถุประสงค์กิจกรรม ตัวชี้วดั เชิงผลลัพธ์(Outcome) 
ตัวชี้วดัตามเกณฑ์
ประกันคุณภาพ 

1 รวบรวมผลงานของอาจารย์
และนิสิต ตีพิมพ์ในวารสาร 

1) เพื่อเผยแพร่ผลงาน
วิชาการและงานวิจัยของ
อาจารย์และนิสิต คณะ
มนุษยศาสตร์ รวมถึง
นักวิชาการภายนอก
สถาบัน 

 ปริมาณ 
1. รวบรวมผลงานของ
อาจารย์และนิสิตที่
ผลิตผลงานวิชาการ
ตีพิมพ์ในวารสาร
มนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ไม่น้อยกวา่ 20 ผลงาน
ต่อปี  
2. มีการเผยแพร่
ผลงานวิชาการของ
อาจารย์และนิสิตที่
ตีพิมพ์ในวารสาร
มนุษยศาสตร์               
โดยก าหนดตีพิมพ์ปีละ 
3 ฉบับ 
 คุณภาพ 
1. วารสารได้รับการ
รับรองคุณภาพมีชื่ออยู่
ในฐานข้อมูล ICI 1 

วารสารเป็นแหล่งอ้างอิง
ทางวิชาการให้แก
นักวิชาการและผู้สนใจ
ทั่วไป 
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     15.2 กลุม่เป้าหมาย (รายกิจกรรม)  

เป้าหมาย จ านวน 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 20 คน 
นิสิต 5 คน 
บุคลากรสายวิชาการ 15 คน 
 
     15.3 กิจกรรม/เนื้อหาท่ี/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนินการ (รายกิจกรรม) 

 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (บาท) 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (บาท) 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

ขั้นวางแผนงาน (P) 
1. วางแผนการด าเนินงาน 
2. จัดท ารายละเอียดโครงการและ
งบประมาณบรรจุในแผนปฏิบัตกิารของ
คณะฯ 
3. ประชุมเตรยีมการและมอบหมาย
งาน 

                          

ขั้นด าเนินการ (D) 
1. เสนอขออนุมัติโครงการ 
2. เสนอแต่งตั งคณะกรรมการด าเนนิงาน 
3. ด าเนนิการตามแผนงานทีก่ าหนด 
4. ขออนุมัตเิบิกจ่ายงบประมาณ
ด าเนนิการ 

105,000   35,000    35,000    35,000  

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. ประเมนิผลการด าเนนิงาน 
2. รายงานผลการด าเนนิงานตอ่คณะ 

             

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)  
- น าผลประเมนิและข้อเสนอแนะไป
พัฒนาการด าเนินงานในครั งตอ่ไป 

             

รวม  35,000  35,000 35,000 

 
16. งบประมาณ  
     16.1 แหล่งงบประมาณ 
              เงินรายได้  10,000 บาท    
กองทุนบริการวิชาการ แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม งานบริการวิชาการแก่ชุมชน ส านักงานเลขานุการคณะ หมวดเงินอุดหนุน 
โครงการบริการวิชาการแก่สังคม โครงการวารสารและต ารา โครงการวารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร(Nu-มน-01-037) 
     16.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 

ล าดับ รายการ จ านวน (บาท) 

1 ค่าตอบแทนการอ่านบทความ 89,000 
2 ค่าตอบแทนบรรณาธิการและผู้ช่วยบรรณาธิการ 15,000 
3 ค่าวัสดุ (แสตมป์ไปรษณีย์) 1,000 
 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 105,000 

          *หมายเหตุ   ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
 
17.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ (รายกิจกรรม)  

ล าดับ รายการ กิจกรรม 
17.1. วัน เวลา ในการจัดกิจกรรม ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564  
17.2 สถานท่ีจัดกิจกรรม คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 

18. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
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1) อาจารย์และนิสิตที่ผลิตผลงานวิชาการสามารถน าผลงานที่ได้รบัการตีพิมพ์ในวารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ไปใช้
ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการหรือขอส าเร็จการศึกษาได้ 

2) อาจารย์และนิสิตคณะมนุษยศาสตร์มีโอกาสน าผลงานวิชาการที่ผลิตไปตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่ได้รับการยอมรับ 
3) วารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการให้แก่นักวิชาการและผู้สนใจทั่วไป 
4) คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลยันเรศวร เป็นที่รู้จักต่อสาธารณชนมากขึ น 
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โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
หน่วยงาน งานวิจัยและบริการวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์ 

 
1. ชื่อโครงการ (ระดับ 1)    โครงการบริการวิชาการแก่สังคม 
2. ชื่อโครงการ (ระดับ 2)    โครงการวารสารและต ารา 
3. ชื่อโครงการ (ระดับ 3)    โครงการวารสารดอกแก้วปริทัศน์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

  โครงการงานประจ า (Routine project) 
      โครงการตามยุทธศาสตร์ (Strategic project) 
4.  รหัสโครงการ      NU-มน-01-038 
5.  Value Chain   
      ต้นน  า    กลางน  า  ปลายน  า       
6.  ความสอดคล้องกับพันธกิจมหาวิทยาลัย  
     การผลิตบณัฑติ        การวิจัย (หลัก) 
     การบริการวิชาการแก่สังคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม   
     บริหารจดัการ  
7.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ  
 7.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 พ.ศ. 2560-2564  
ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2562-2564)  
      ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสรมิสร้างศักยภาพการให้บริการวิชาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน 

  กลยุทธ์ที่.......3.1.....แนวทางการขบัเคลื่อน............3.1.1..........ตัวชี วดัที่.....3.1.1.1/3.1.1.2.....(หลัก)  
7.2  แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน  
  นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตร์ที่...3.....กลยุทธ์ที่.....3.2….มาตรการที่.... 3.2.1/.2.5.3...  

8. อัตลักษณน์ิสิต  
       ไม่ม ี    
9. คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
       ไม่ม ี     
10. การบูรณาการพันธกิจกับการเรียนการสอน 

.    ไม่ม ี    
11. ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 11.1 ลักษณะการด าเนินงาน   โครงการ      การด าเนินงาน 

11.2 ภายใต้แผนงาน....................................................................................................................................................... 
11.3 ลักษณะโครงการ    โครงการที่ใช้งบประมาณ    โครงการทีไ่ม่ใช้งบประมาณ 
11.4 วิธีการด าเนินงาน   ด าเนินการเอง       จัดจ้าง 
11.5 รหัส GFMIS ของโครงการ(ถ้าม)ี............................................................................................................................ 

12. ผู้รับผิดชอบ  
12.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ  งานวิจัยและบริการวิชาการ 
12.2 ผู้รับผิดชอบ  นางวรรณภา  แตงตุ้ม   โทร. 2072 
12.3 ผู้ประสานงาน   นางวรรณภา  แตงตุ้ม   โทร. 2072 
12.4 ผู้รายงานผล  นางวรรณภา  แตงตุ้ม   โทร. 2072 
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 13. หลักการและเหตุผล  
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นคณะฯ ที่มีการจัดการเรียนการสอนส าหรับหลักสูตรปริญญาตรีทางด้าน

ภาษา วรรณคดี ดนตรี และนาฏศิลป์ ซึ่งมีความหลากหลายของศาสตร์และสาขาวิชาอันจะเป็นแหล่งรวบรวมความรู้มากมาย
ทางด้านมนุษยศาสตร์ได้เป็นอย่างดี และความส าคัญอีกประการหนึ่งในการศึกษาของนิสิตและนักศึกษาในระดับปริญญาตรี
ของสถาบันอุดมศึกษา คือ นิสิตและนักศึกษาจะต้องท าการศึกษาค้นคว้าวิจัยในศาสตร์หรือสาขาวิชาที่นิสิตและนักศึกษา                   
มีความสนใจและได้ท าการศึกษาหาความรู้มาแล้วเป็นอย่างดีและลุ่มลึก โดยมีกระบวนการในการศึกษาค้นคว้าวิจัยภายใต้
กรอบการท างานท่ีเป็นระบบและมีแบบแผนในการท างาน เพื่อการท าวิทยานิพนธ์หรือผลงานวิชาการ  

ประกอบกับหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนในปัจจุบันส าหรับนิสิตและนักศึกษาในระดับปริญญาตรีเกือบ                  
ทุกหลักสูตรหรือสาขาวิชาของสถาบันอุดมศึกษา ได้มีการเรียนการสอนในเรื่องของระเบียบวิธีวิจัย เพื่อเป็นพื นฐานและกรอบ
แนวคิดในการท าวิจัยให้แก่นิสิตและนักศึกษา ซึ่งผลงานวิชาการที่ได้มีการผลติขึ นมานั นมคีวามน่าสนใจและเห็นควรที่จะจัดให้
ระบบในการรวบรวมผลงานและน าไปเผยแพร่เพื่อการศึกษาค้นคว้าต่อไปแก่ผู้ที่สนใจ  

คณะมนุษยศาสตร์ ได้เล็งเห็นถึงประโยชน์และความส าคัญดังกล่าวในฐานะที่เป็นคณะฯ ที่มีการจัดการเรียน                   
การสอนส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรี จึงมีแนวคิดที่จะจัดท าวารสารวิชาการเพื่อรวบรวมผลงานวิชาการของนิสิตและ
นักศึกษาทางด้านมนุษยศาสตร์ ตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบของวารสารนิสิตปริญญาตรีออนไลน์ ภายใต้ช่ือ “วารสารดอกแก้ว
ปริทัศน์” เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตและศึกษาได้ผลิตผลงานวิชาการอันจะเป็นแหล่งข้อมูลในการศึกษาค้นคว้า ตลอดจนยังเป็น
แหล่งรวบรวมความรู้และเผยแพร่ผลงานวิชาการส าหรับนิสิตในระดับปริญญาตรี และเพื่อให้นิสิตและนักศึกษาได้มีพื นที่
แสดงผลงานวิชาการ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญในศาสตร์และสาขาวิชา
ที่ได้เรียนมา ทั งนี  ผลงานวิชาการของนิสิตและนักศึกษาที่ได้รับการพิจารณาตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารดอกแก้วปริทัศน์ 
จะต้องผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิทางวิชาการพิจารณาผลงานดังกล่าวและเห็นสมควรให้ได้รับการตีพิมพ์ลง
ในวารสารฯ เพื่อเผยแพร่ให้แก่ผู้ที่สนใจได้น าไปใช้ประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าต่อไป  
14. วัตถุประสงค ์ 

1. เพื่อรวบรวมผลงานวชิาการของนิสติและนักศึกษาในระดับปริญญาตรทีางด้านมนษุยศาสตร์ ในศาสตรแ์ละสาขาวชิา
ทางด้านภาษา วรรณคดี ดนตรี และนาฏศิลป์  

     2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการให้แก่นิสิตและนักศึกษาในระดับปริญญาตรีทางด้าน
มนุษยศาสตร์ ให้เป็นที่รู้จักมากขึ น 
     3. เพื่อเป็นการสร้างบรรยากาศทางวิชาการ มีเวทีและมีพื นให้นิสิตและนักศึกษาในระดับปริญญาตรีได้แสดงผลงาน
วิชาการต่อสาธารณชน โดยตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบของวารสารนิสิตปริญญาตรีออนไลน์ 
15.  เป้าหมายของโครงการ 
     15.1. เป้าหมายการด าเนินงาน  

ล าดับ กิจกรรม วัตถุประสงค์กิจกรรม ตัวชี้วดั เชิงผลลัพธ์(Outcome) 
ตัวชี้วดัตามเกณฑ์
ประกันคุณภาพ 

1 รวบรวมผลงานทางวิชาการ
ของนิสิต ตีพิมพ์เผยแพร่ใน
รูปแบบวารสาร 

1) เพื่อเผยแพร่ผลงาน
วิชาการและงานวิจัยของ
อาจารย์และนิสิต คณะ
มนุษยศาสตร์ รวมถึง
นักวิชาการภายนอก
สถาบัน 

 ปริมาณ 
1. รวบรวมผลงานของ
นิสิตที่ผลิตผลงาน
วิชาการตีพิมพ์ใน
วารสารมนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ไม่น้อยกวา่ 20 ผลงาน
ต่อปี  
2. มีการเผยแพร่
ผลงานวิชาการของ
อาจารย์และนิสิตที่
ตีพิมพ์ในวารสาร
มนุษยศาสตร์               

- นักศึกษาในระดับ
ปริญญาตรีได้แสดงผลงาน
วิชาการต่อสาธารณชน 
- สามารถน าไปใช้อ้างอิง
ทางวิชาการได้ 

EdPEx หมวดที ่7 
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ล าดับ กิจกรรม วัตถุประสงค์กิจกรรม ตัวชี้วดั เชิงผลลัพธ์(Outcome) 
ตัวชี้วดัตามเกณฑ์
ประกันคุณภาพ 

โดยก าหนดตีพิมพ์ปีละ 
2 ฉบับ 
 คุณภาพ 
วารสารได้รับการ
รับรองคุณภาพอยู่ใน
ฐานข้อมูล TCI 1 

 
 15.2 กลุ่มเป้าหมาย (รายกิจกรรม)  

เป้าหมาย จ านวน 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 20 คน 
นิสิต 20 คน 

 
         15.3 กิจกรรม/เนื้อหาท่ี/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนินการ (รายกิจกรรม) 

 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (บาท) 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

ขั้นวางแผนงาน (P) 
1. วางแผนการด าเนินงาน 
2. จัดท ารายละเอียดโครงการและ
งบประมาณบรรจุในแผนปฏิบัตกิาร
ของคณะฯ 
3. ประชุมเตรียมการและ
มอบหมายงาน 

                          

ขั้นด าเนินการ (D) 
1. เสนอขออนุมัติโครงการ 
2. เสนอแต่งตั งคณะกรรมการ
ด าเนนิงาน 
3. ด าเนนิการตามแผนงานทีก่ าหนด 
4. ขออนุมัตเิบิกจ่ายงบประมาณ
ด าเนนิการ 

65,000      32,500      32,500 

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. ประเมนิผลการด าเนนิงาน 
2. รายงานผลการด าเนนิงานตอ่คณะ 

             

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)  
- น าผลประเมนิและข้อเสนอแนะไป
พัฒนาการด าเนินงานในครั งตอ่ไป 

             

รวม   32,500  32,500 

 
16. งบประมาณ  
     16.1 แหล่งงบประมาณ 
              เงินรายได้  10,000 บาท    
กองทุนบริการวิชาการ แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม งานบริการวิชาการแก่ชุมชน ส านักงานเลขานุการคณะ หมวดเงินอุดหนุน 
โครงการบริการวิชาการแก่สังคม โครงการวารสารและต ารา โครงการวารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร(Nu-มน-01-038) 
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      16.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 

ล าดับ รายการ จ านวน (บาท) 

1. ค่าตอบแทนการอ่านบทความ 50,000 
2. ค่าตอบแทนบรรณาธิการ 5,000 
3. ค่าจ้างเหมาจัดท าเล่มวารสาร 5,000 
4. ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 4,000 
5 ค่าวัสดุโครงการ 1,000 
 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 65,000 

           *หมายเหตุ   ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
 

17.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ (รายกิจกรรม)  

ล าดั
บ 

รายการ กิจกรรม 

17.1. วัน เวลา ในการจัดกิจกรรม ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564  
17.2 สถานท่ีจัดกิจกรรม คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 
18. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
    1) นิสิตและนักศึกษาในระดับปริญญาตรีได้มีเวทีและพื นที่ในการเผยแพร่ผลงานวชิาการต่อสาธารณชน  
    2) วารสารดอกแก้วปริทัศน์เป็นแหล่งรวบรวมผลงานวิชาการของนิสิตและนักศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้าน
มนุษยศาสตร ์ 
    3) คณะมนุษยศาสตร์เป็นที่รู้จักต่อสาธารณชนในฐานะผู้น าทางวิชาการด้านมนุษยศาสตร์ 
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โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
หน่วยงาน งานวิจัยและบริการวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์ 

 
1. ชื่อโครงการ (ระดับ 1)    โครงการบริการวิชาการแก่สังคม  
2. ชื่อโครงการ (ระดับ 2)    โครงการวารสารและต ารา 
3. ชื่อโครงการ (ระดับ 3)    โครงการต ารามนุษยศาสตร์  

  โครงการงานประจ า (Routine project) 
      โครงการตามยุทธศาสตร์ (Strategic project) 
4.  รหัสโครงการ      NU-มน-01-039 
5.  Value Chain   
      ต้นน  า    กลางน  า  ปลายน  า       
6.  ความสอดคล้องกับพันธกิจมหาวิทยาลัย  
     การผลิตบณัฑติ         การวิจัย  
      การบริการวิชาการแก่สังคม (หลัก)  การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
     บริหารจดัการ  
7.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ  
 7.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 พ.ศ. 2560-2564  
ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2562-2564)  
           ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพิ่มขีดความสามารถการวิจัย เพื่อสร้างนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ 

  กลยุทธ์ที่...2.1..แนวทางการขับเคลื่อนที่....2.1.2...ตัวชี วัดที่......2.1.2.1.......  
          ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างศักยภาพการให้บริการวชิาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน 

  กลยุทธ์ที่.......3.1.....แนวทางการขบัเคลื่อน............3.1.1..........ตัวชี วดัที่.....3.1.1.1/3.1.1.2.....(หลัก)  
       7.2 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน  

  นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตร์ที่...2....กลยุทธ์ที่.....3......มาตรการที่....2.....  
8. อัตลักษณน์ิสิต  
       ไม่ม ี    
9. คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
       ไม่ม ี     
10. การบูรณาการพันธกิจกับการเรียนการสอน (ถ้ามี) 

       ไม่ม ี    
11. ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 11.1 ลักษณะการด าเนินงาน   โครงการ      การด าเนินงาน 

11.2 ภายใต้แผนงาน....................................................................................................................................................... 
11.3 ลักษณะโครงการ    โครงการที่ใช้งบประมาณ    โครงการที่ไม่ใช้งบประมาณ 
11.4 วิธีการด าเนินงาน   ด าเนินการเอง      จัดจ้าง 
11.5 รหัส GFMIS ของโครงการ(ถ้าม)ี............................................................................................................................ 

12. ผู้รับผิดชอบ  
12.1 หน่วยงานที่รับผดิชอบ  งานวิจัยและบริการวิชาการ 
12.2 ผู้รับผิดชอบ  รศ.ดร.ธัญญา สังขพันธานนท์   โทร. 2001 
12.3 ผู้ประสานงาน   นางวรรณภา  แตงตุ้ม    โทร. 2072 
12.4 ผู้รายงานผล  นางวรรณภา  แตงตุ้ม    โทร. 2072 
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 13. หลักการและเหตุผล  
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มีภารกิจส าคัญในการจัดการเรียนการสอน การวิจัยและสร้างองค์ความรู้

ทางด้านภาษา วรรณคดี คติชน ดนตรี และศิลปะการแสดง ตัวบ่งชี ประการหนึ่งที่จะแสดงให้เห็นถึงความเข้มแข็งทางด้าน
วิชาการ คือบุคลากรสายวิชาการในคณะได้ท าการศึกษาวิจัยและเขียนเอกสารทางวิชาการเพื่อใช้ ในการเรียนการสอน และ
เผยแพร่สู่แวดวงวิชาการด้านมนุษยศาสตร์ในรูปแบบงานวิชาการประเภทต่าง ๆ เช่น หนังสือ ต ารา คู่มือ เอกสาร
ประกอบการสอน และเอกสารค าสอน ซึ่งอาจพัฒนามาจากงานวิจัย วิทยานิพนธ์ตลอดจนงานเขียนที่มาจากการศึกษา   
ค้นคว้า งานแปลและเรียบเรียงตามความสนใจและความเช่ียวชาญของแต่ละคน ผลงานวิชาการเหล่านี  นอกจากผู้เขียน
สามารถน าไปประกอบการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการในระดับต่าง ๆ แล้ว ยังช่วยพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านภาษา วรรณกรรม 
ดนตรีและศิลปะการแสดงอีกทางหนึ่ง ทั งยังช่วยสร้างความเข้มแข็งและภาพลักษณ์ทางวิชาการให้แก่คณะและมหาวิทยาลัย
อีกด้วย 

เพื่อให้ภารกิจดังกล่าวบรรลุเป้าหมาย คณะมนุษยศาสตร์จึงมีแนวคิดที่จะจัดตั ง “โครงการต ารามนุษยศาสตร์”   
ขึ น เพื่อกระตุ้น ส่งเสริม และสนับสนุน ให้คณาจารย์ในคณะได้ผลิตสร้างผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพ และตีพิมพ์เผยแพร่
ในนามของคณะ โดยแสวงหาความร่วมมือจากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยที่มีภารกิจในลักษณะเดียวกัน นั่นคือ 
“ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร” ซึ่งมีภารกิจเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยได้ผลิตผลงานทาง
วิชาการ และเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ อันจะช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการของมหาวิทยาลัยให้เกิดขึ น โดยการ
จัดพิมพ์ต ารา และเอกสารการสอน หรือสิ่งพิมพ์อ่ืน ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย พร้อมทั งท า
หน้าที่ด้านการจัดพิมพ์ การเผยแพร่และจัดจ าหน่าย ผลงานทางวิชาการให้กับบุคลากรทั งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
หาเงินรายได้เข้ากองทุนหมุนเวียนส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร ส าหรับใช้ในการด าเนินงานตามภารกิจของส านักพิมพ์ 

ลักษณะของความร่วมมือที่ส าคัญก็คือ โครงการต ารามนุษยศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ จะท าหน้าที่เป็นหน่วยงาน
ต้นน  าในการกระตุ้น ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลการสายวิชาการและสายสนับสนุน ให้มีความตื่นตัวในการผลิตผลงานทาง
วิชาการในทุกรูปแบบ ท าการคัดกรองและตรวจสอบน าเสนอสู่ขั นตอนการพิจารณาตามกระบวนการของส านักพิมพ์ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร อันเป็นกระบวนการกลางน  า และหากผลงานดังกล่าวได้รับการพิจารณาตีพิมพ์ ก็จะมอบหมายให้
ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยด าเนินการเผยแพร่และจัดจ าหน่ายอันจะเป็นกระบวนการปลายน  าต่อไป 

คณะมนุษยศาสตร์เห็นว่า หากโครงการความร่วมมือนี สามารถเป็นไปได้ ก็จะก่อให้เกิดผลประโยชน์ทางวิชาการ                      
ในหลายด้าน ทั งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการแก่บุคลากรในคณะและมหาวิทยาลัยการมีผลงานทางวิชาการ                     
ที่มีคุณภาพเผยแพร่สู่แวดวงทางวิชาการด้านมนุษยศาสตร์ การสนับสนุนให้บุคลากรได้เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการอย่าง                  
เป็นรูปธรรม ทั งยังสนับสนุนสร้างรายได้ให้แก่กองทุนส านักพิมพ์ของมหาวิทยาลัยต่อไป 
14. วัตถุประสงค ์ 

1. สนับสนุนส่งเสรมิให้บุคลากรในคณะมนุษยศาสตรไ์ดส้ร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพเพื่อน าไปใช้ในการเข้าสู่
ต าแหน่งทางวิชาการ และสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการให้แก่คณะ 

2. เพื่อหาแนวทางในการตีพิมพ์ เผยแพร่ผลงานวิชาการของบุคลากรในคณะโดยความร่วมมือกับส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร 
3. เพื่อสร้างบรรยากาศและภาพลักษณ์ทางวิชาการให้แก่คณะมนุษยศาสตร์และมหาวิทยาลัยนเรศวรให้ปรากฏอย่างเป็น

รูปธรรม 
15.  เป้าหมายของโครงการ 
     15.1. เป้าหมายการด าเนินงาน  

ล าดับ กิจกรรม วัตถุประสงค์กิจกรรม ตัวชี้วดั เชิงผลลัพธ์(Outcome) 
ตวัชี้วดัตามเกณฑ์
ประกันคุณภาพ 

1 ให้ความรู้ ส่งเสริม สนับสนุนใน
การผลิตท าต ารา 

1. สนับสนุนส่งเสริมให้
บุคลากรในคณะ
มนุษยศาสตร์ได้
สร้างสรรค์ผลงานทาง
วิชาการที่มีคุณภาพเพื่อ
น าไปใช้ในการเข้าสู่
ต าแหน่งทางวิชาการ และ
สร้างความเข้มแข็งทาง

 ปริมาณ 
1. มีผลงานทาง
วิชาการที่มีคุณภาพ 
จ านวน 5 เล่ม 
 คุณภาพ 
บุคลากรในคณะได้
ผลิตผลงานทาง
วิชาการและสร้างองค์

บุคลากรในคณะและ
มหาวิทยาลัยการมีผลงาน
ทางวิชาการ                     
ที่มีคุณภาพเผยแพร่สู่แวด
วงทางวิชาการด้าน
มนุษยศาสตร์ และมี
ผลงานเพื่อเข้าสู่ต าแหน่ง
หรือเล่ือนต าแหน่งสูงขึ น 
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ล าดับ กิจกรรม วัตถุประสงค์กิจกรรม ตัวชี้วดั เชิงผลลัพธ์(Outcome) 
ตวัชี้วดัตามเกณฑ์
ประกันคุณภาพ 

วิชาการให้แก่คณะ 
2. เพื่อสร้างบรรยากาศ
และภาพลักษณ์ทาง
วิชาการให้แก่คณะ
มนุษยศาสตร์และ
มหาวิทยาลัยนเรศวรให้
ปรากฏอย่างเป็นรูปธรรม 

ความรู้จากการศึกษา
ค้นคว้าวิจยัและการ
เขียนเอกสารทาง
วิชาการเพื่อเผยแพร่สู่
แวดวงวิชาการดา้น
มนุษยศาสตร์ใน
รูปแบบผลงาน
ประเภทต่างๆ เช่น 
หนังสือ คู่มือ เอกสาร 
ประกอบการสอน และ
เอกสารค าสอน 

 

       15.2 กลุ่มเป้าหมาย (รายกิจกรรม)  
เป้าหมาย จ านวน 

ผลงานได้รับการตีพิมพ์และจ าหนา่ย 5 เล่ม 
 

       15.3 กิจกรรม/เนื้อหาท่ี/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนินการ (รายกิจกรรม) 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (บาท) 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

ขั้นวางแผนงาน (P) 
1. วางแผนการด าเนินงาน 
2. จัดท าโครงร่างจัดตั ง “โครงการต ารา
มนุษยศาสตร์” 
3. ประชุมหารอืและท าความรว่มมอืการ
จัดท าโครงการต ารามนุษยศาสตร์กับ
ส านักพมิพ์มหาวทิยาลัยนเรศวร 
4. ร่างเอกสารความร่วมมือ (MOU) ในการ
ด าเนนิโครงการระหว่างคณะฯ กับ
ส านักพมิพ์มหาวทิยาลัยนเรศวร 

                          

ขั้นด าเนินการ (D) 
1. แต่งตั งคณะกรรมการด าเนินงาน
โครงการต ารามนุษยศาสตร ์
2.เสนอโครงการความร่วมมอืเพือ่ขอความ
เห็นชอบตอ่ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย 
3. ด าเนนิโครงการต ารามนุษยศาสตร์โดย
ความร่วมมอืระหวา่งคณะฯ กับส านกัพิมพ์
มหาวิทยาลัยนเรศวร  
4. ด าเนนิการเบิกจ่ายงบประมาณการ
ด าเนนิโครงการต ารามนุษยศาสตร ์

 
 

 
 
 

 
20,000 

     
 
 
 
 
 
 
 

10,000 

    
 
 
 
 
 
 
 

10,000 

   

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. ประเมนิผลการด าเนนิงาน 
2. รายงานผลการด าเนนิงานตอ่คณะฯ 

             

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)  
- น าผลน าผลการประเมนิและข้อเสนอแนะ
ไปพัฒนาการด าเนนิงานต่อไป 
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กิจกรรม 
งบประมาณ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (บาท) 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

รวม 20,000  10,000 10,000  

16. งบประมาณ  
     16.1 แหล่งงบประมาณ 
              เงินรายได้  10,000 บาท    
กองทุนบริการวิชาการ แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม งานบริการวิชาการแก่ชุมชน ส านักงานเลขานุการคณะ หมวดเงินอุดหนุน 
โครงการบริการวิชาการแก่สังคม โครงการวารสารและต ารา โครงการต าราคณะมนุษยศาสตร์ (Nu-มน-01-039) 
     16.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 

ล าดับ รายการ จ านวน (บาท) 

1. ค่าตอบแทนผู้อ่านผลงานวิชาการ 12,000 
2. ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม 7,000 
3. ค่าวัสดุโครงการ 1,000 
 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 20,000 

 

         *หมายเหตุ   ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
17.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ (รายกิจกรรม)  
ล าดับ รายการ กิจกรรม 
17.1. วัน เวลา ในการจัดกิจกรรม เดือนตุลาคม 2563 – กันายน 2564 
17.2 สถานท่ีจัดกิจกรรม คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 
18. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

1. บุคลากรในคณะมนุษยศาสตรม์ีผลงานไดร้ับการตีพิมพ์และจ าหน่ายภายใตโ้ครงการต ารามนุษยศาสตร ์

2. บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนมีแรงจูงใจในการสร้างผลงานทางวิชาการตามความสนใจและความเชี่ยวชาญ
ของตนและสามารถน าผลงานดังกล่าวเพื่อเข้าสูต่ าแหน่งทางวิชาการหรือเลื่อนต าแหน่งได ้

 

3.  เป็นแนวทางหนึ่งที่คณะได้พัฒนาศักยภาพทางวิชาการของบุคลากรให้สร้างผลงานทางวิชาการเพิ่มมากขึ นและน า
ผลงานไปใช้ในการยกระดับการเรยีนการสอน 

 

4.  คณะมีภาพลักษณ์ทางวิชาการที่ดีขึ น  
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โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
หน่วยงาน งานวิจัยและบริการวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์ 

 
1. ชื่อโครงการ (ระดับ 1)    โครงการบริการวิชาการแก่สังคม 
2. ชื่อโครงการ (ระดับ 2)    โครงการวารสารและต ารา 
3. ชื่อโครงการ (ระดับ 3)    โครงการวารสารดอกแก้วปริทัศน์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

  โครงการงานประจ า (Routine project) 
      โครงการตามยุทธศาสตร์ (Strategic project) 
4.  รหัสโครงการ      NU-มน-01-038 
5.  Value Chain   
      ต้นน  า    กลางน  า  ปลายน  า       
6.  ความสอดคล้องกับพันธกิจมหาวิทยาลัย  
     การผลิตบณัฑติ        การวิจัย (หลัก) 
     การบริการวิชาการแก่สังคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม   
     บริหารจดัการ  
7.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ  
 7.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 พ.ศ. 2560-2564  
ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2562-2564)  
      ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสรมิสร้างศักยภาพการให้บริการวิชาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน 

  กลยุทธ์ที่.......3.1.....แนวทางการขบัเคลื่อน............3.1.1..........ตัวชี วดัที่.....3.1.1.1/3.1.1.2.....(หลัก)  
7.2  แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน  
  นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตร์ที่...3.....กลยุทธ์ที่.....3.2….มาตรการที่.... 3.2.1/.2.5.3...  

8. อัตลักษณน์ิสิต  
       ไม่ม ี    
9. คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
       ไม่ม ี     
10. การบูรณาการพันธกิจกับการเรียนการสอน 

.    ไม่ม ี    
11. ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 11.1 ลักษณะการด าเนินงาน   โครงการ      การด าเนินงาน 

11.2 ภายใต้แผนงาน....................................................................................................................................................... 
11.3 ลักษณะโครงการ    โครงการที่ใช้งบประมาณ    โครงการทีไ่ม่ใช้งบประมาณ 
11.4 วิธีการด าเนินงาน   ด าเนินการเอง       จัดจ้าง 
11.5 รหัส GFMIS ของโครงการ(ถ้าม)ี............................................................................................................................ 

12. ผู้รับผิดชอบ  
12.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ  งานวิจัยและบริการวิชาการ 
12.2 ผู้รับผิดชอบ  นางวรรณภา  แตงตุ้ม   โทร. 2072 
12.3 ผู้ประสานงาน   นางวรรณภา  แตงตุ้ม   โทร. 2072 
12.4 ผู้รายงานผล  นางวรรณภา  แตงตุ้ม   โทร. 2072 
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 13. หลักการและเหตุผล  
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นคณะฯ ที่มีการจัดการเรียนการสอนส าหรับหลักสูตรปริญญาตรีทางด้าน

ภาษา วรรณคดี ดนตรี และนาฏศิลป์ ซึ่งมีความหลากหลายของศาสตร์และสาขาวิชาอันจะเป็นแหล่งรวบรวมความรู้มากมาย
ทางด้านมนุษยศาสตร์ได้เป็นอย่างดี และความส าคัญอีกประการหนึ่งในการศึกษาของนิสิตและนักศึกษาในระดับปริญญาตรี
ของสถาบันอุดมศึกษา คือ นิสิตและนักศึกษาจะต้องท าการศึกษาค้นคว้าวิจัยในศาสตร์หรือสาขาวิชาที่นิสิตและนักศึกษา                   
มีความสนใจและได้ท าการศึกษาหาความรู้มาแล้วเป็นอย่างดีและลุ่มลึก โดยมีกระบวนการในการศึกษาค้นคว้าวิจัยภายใต้
กรอบการท างานท่ีเป็นระบบและมีแบบแผนในการท างาน เพื่อการท าวิทยานิพนธ์หรือผลงานวิชาการ  

ประกอบกับหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนในปัจจุบันส าหรับนิสิตและนักศึกษาในระดับปริญญาตรีเกือบ                  
ทุกหลักสูตรหรือสาขาวิชาของสถาบันอุดมศึกษา ได้มีการเรียนการสอนในเรื่องของระเบียบวิธีวิจัย เพื่อเป็นพื นฐานและกรอบ
แนวคิดในการท าวิจัยให้แก่นิสิตและนักศึกษา ซึ่งผลงานวิชาการที่ได้มีการผลติขึ นมานั นมคีวามน่าสนใจและเห็นควรที่จะจัดให้
ระบบในการรวบรวมผลงานและน าไปเผยแพร่เพื่อการศึกษาค้นคว้าต่อไปแก่ผู้ที่สนใจ  

คณะมนุษยศาสตร์ ได้เล็งเห็นถึงประโยชน์และความส าคัญดังกล่าวในฐานะที่เป็นคณะฯ ที่มีการจัดการเรียน                   
การสอนส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรี จึงมีแนวคิดที่จะจัดท าวารสารวิชาการเพื่อรวบรวมผลงานวิชาการของนิสิตและ
นักศึกษาทางด้านมนุษยศาสตร์ ตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบของวารสารนิสิตปริญญาตรีออนไลน์ ภายใต้ช่ือ “วารสารดอกแก้ว
ปริทัศน์” เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตและศึกษาได้ผลิตผลงานวิชาการอันจะเป็นแหล่งข้อมูลในการศึกษาค้นคว้า ตลอดจนยังเป็น
แหล่งรวบรวมความรู้และเผยแพร่ผลงานวิชาการส าหรับนิสิตในระดับปริญญาตรี และเพื่อให้นิสิตและนักศึกษาได้มีพื นที่
แสดงผลงานวิชาการ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญในศาสตร์และสาขาวิชา
ที่ได้เรียนมา ทั งนี  ผลงานวิชาการของนิสิตและนักศึกษาที่ได้รับการพิจารณาตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารดอกแก้วปริทัศน์ 
จะต้องผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิทางวิชาการพิจารณาผลงานดังกล่าวและเห็นสมควรให้ได้รับการตีพิมพ์ลง
ในวารสารฯ เพื่อเผยแพร่ให้แก่ผู้ที่สนใจได้น าไปใช้ประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าต่อไป  
14. วัตถุประสงค ์ 

1. เพื่อรวบรวมผลงานวชิาการของนิสติและนักศึกษาในระดับปริญญาตรทีางด้านมนษุยศาสตร์ ในศาสตรแ์ละสาขาวชิา
ทางด้านภาษา วรรณคดี ดนตรี และนาฏศิลป์  

     2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการให้แก่นิสิตและนักศึกษาในระดับปริญญาตรีทางด้าน
มนุษยศาสตร์ ให้เป็นที่รู้จักมากขึ น 
     3. เพื่อเป็นการสร้างบรรยากาศทางวิชาการ มีเวทีและมีพื นให้นิสิตและนักศึกษาในระดับปริญญาตรีได้แสดงผลงาน
วิชาการต่อสาธารณชน โดยตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบของวารสารนิสิตปริญญาตรีออนไลน์ 
15.  เป้าหมายของโครงการ 
     15.1. เป้าหมายการด าเนินงาน  

ล าดับ กิจกรรม วัตถุประสงค์กิจกรรม ตัวชี้วดั เชิงผลลัพธ์(Outcome) 
ตัวชี้วดัตามเกณฑ์
ประกันคุณภาพ 

1 รวบรวมผลงานทางวิชาการ
ของนิสิต ตีพิมพ์เผยแพร่ใน
รูปแบบวารสาร 

1) เพื่อเผยแพร่ผลงาน
วิชาการและงานวิจัยของ
อาจารย์และนิสิต คณะ
มนุษยศาสตร์ รวมถึง
นักวิชาการภายนอก
สถาบัน 

 ปริมาณ 
1. รวบรวมผลงานของ
นิสิตที่ผลิตผลงาน
วิชาการตีพิมพ์ใน
วารสารมนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ไม่น้อยกวา่ 20 ผลงาน
ต่อปี  
2. มีการเผยแพร่
ผลงานวิชาการของ
อาจารย์และนิสิตที่
ตีพิมพ์ในวารสาร
มนุษยศาสตร์               

- นักศึกษาในระดับ
ปริญญาตรีได้แสดงผลงาน
วิชาการต่อสาธารณชน 
- สามารถน าไปใช้อ้างอิง
ทางวิชาการได้ 

EdPEx หมวดที ่7 
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ล าดับ กิจกรรม วัตถุประสงค์กิจกรรม ตัวชี้วดั เชิงผลลัพธ์(Outcome) 
ตัวชี้วดัตามเกณฑ์
ประกันคุณภาพ 

โดยก าหนดตีพิมพ์ปีละ 
2 ฉบับ 
 คุณภาพ 
วารสารได้รับการ
รับรองคุณภาพอยู่ใน
ฐานข้อมูล TCI 1 

 
 15.2 กลุ่มเป้าหมาย (รายกิจกรรม)  

เป้าหมาย จ านวน 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 20 คน 
นิสิต 20 คน 

 
         15.3 กิจกรรม/เนื้อหาท่ี/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนินการ (รายกิจกรรม) 

 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (บาท) 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

ขั้นวางแผนงาน (P) 
1. วางแผนการด าเนินงาน 
2. จัดท ารายละเอียดโครงการและ
งบประมาณบรรจุในแผนปฏิบัตกิาร
ของคณะฯ 
3. ประชุมเตรียมการและ
มอบหมายงาน 

                          

ขั้นด าเนินการ (D) 
1. เสนอขออนุมัติโครงการ 
2. เสนอแต่งตั งคณะกรรมการ
ด าเนนิงาน 
3. ด าเนนิการตามแผนงานทีก่ าหนด 
4. ขออนุมัตเิบิกจ่ายงบประมาณ
ด าเนนิการ 

65,000      32,500      32,500 

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. ประเมนิผลการด าเนนิงาน 
2. รายงานผลการด าเนนิงานตอ่คณะ 

             

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)  
- น าผลประเมนิและข้อเสนอแนะไป
พัฒนาการด าเนินงานในครั งตอ่ไป 

             

รวม   32,500  32,500 

 
16. งบประมาณ  
     16.1 แหล่งงบประมาณ 
              เงินรายได้  10,000 บาท    
กองทุนบริการวิชาการ แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม งานบริการวิชาการแก่ชุมชน ส านักงานเลขานุการคณะ หมวดเงินอุดหนุน 
โครงการบริการวิชาการแก่สังคม โครงการวารสารและต ารา โครงการวารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร(Nu-มน-01-038) 
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      16.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 

ล าดับ รายการ จ านวน (บาท) 

1. ค่าตอบแทนการอ่านบทความ 50,000 
2. ค่าตอบแทนบรรณาธิการ 5,000 
3. ค่าจ้างเหมาจัดท าเล่มวารสาร 5,000 
4. ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 4,000 
5 ค่าวัสดุโครงการ 1,000 
 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 65,000 

           *หมายเหตุ   ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
 

17.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ (รายกิจกรรม)  

ล าดั
บ 

รายการ กิจกรรม 

17.1. วัน เวลา ในการจัดกิจกรรม ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564  
17.2 สถานท่ีจัดกิจกรรม คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 
18. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
    1) นิสิตและนักศึกษาในระดับปริญญาตรีได้มีเวทีและพื นที่ในการเผยแพร่ผลงานวชิาการต่อสาธารณชน  
    2) วารสารดอกแก้วปริทัศน์เป็นแหล่งรวบรวมผลงานวิชาการของนิสิตและนักศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้าน
มนุษยศาสตร ์ 
    3) คณะมนุษยศาสตร์เป็นที่รู้จักต่อสาธารณชนในฐานะผู้น าทางวิชาการด้านมนุษยศาสตร์ 
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โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
หน่วยงาน งานวิจัยและบริการวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์ 

 
1. ชื่อโครงการ (ระดับ 1)    โครงการบริการวิชาการแก่สังคม  
2. ชื่อโครงการ (ระดับ 2)    โครงการวารสารและต ารา 
3. ชื่อโครงการ (ระดับ 3)    โครงการต ารามนุษยศาสตร์  

  โครงการงานประจ า (Routine project) 
      โครงการตามยุทธศาสตร์ (Strategic project) 
4.  รหัสโครงการ      NU-มน-01-039 
5.  Value Chain   
      ต้นน  า    กลางน  า  ปลายน  า       
6.  ความสอดคล้องกับพันธกิจมหาวิทยาลัย  
     การผลิตบณัฑติ         การวิจัย  
      การบริการวิชาการแก่สังคม (หลัก)  การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
     บริหารจดัการ  
7.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ  
 7.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 พ.ศ. 2560-2564  
ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2562-2564)  
           ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพิ่มขีดความสามารถการวิจัย เพื่อสร้างนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ 

  กลยุทธ์ที่...2.1..แนวทางการขับเคลื่อนที่....2.1.2...ตัวชี วัดที่......2.1.2.1.......  
          ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างศักยภาพการให้บริการวชิาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน 

  กลยุทธ์ที่.......3.1.....แนวทางการขบัเคลื่อน............3.1.1..........ตัวชี วดัที่.....3.1.1.1/3.1.1.2.....(หลัก)  
       7.2 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน  

  นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตร์ที่...2....กลยุทธ์ที่.....3......มาตรการที่....2.....  
8. อัตลักษณน์ิสิต  
       ไม่ม ี    
9. คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
       ไม่ม ี     
10. การบูรณาการพันธกิจกับการเรียนการสอน (ถ้ามี) 

       ไม่ม ี    
11. ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 11.1 ลักษณะการด าเนินงาน   โครงการ      การด าเนินงาน 

11.2 ภายใต้แผนงาน....................................................................................................................................................... 
11.3 ลักษณะโครงการ    โครงการที่ใช้งบประมาณ    โครงการที่ไม่ใช้งบประมาณ 
11.4 วิธีการด าเนินงาน   ด าเนินการเอง      จัดจ้าง 
11.5 รหัส GFMIS ของโครงการ(ถ้าม)ี............................................................................................................................ 

12. ผู้รับผิดชอบ  
12.1 หน่วยงานที่รับผดิชอบ  งานวิจัยและบริการวิชาการ 
12.2 ผู้รับผิดชอบ  รศ.ดร.ธัญญา สังขพันธานนท์   โทร. 2001 
12.3 ผู้ประสานงาน   นางวรรณภา  แตงตุ้ม    โทร. 2072 
12.4 ผู้รายงานผล  นางวรรณภา  แตงตุ้ม    โทร. 2072 
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 13. หลักการและเหตุผล  
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มีภารกิจส าคัญในการจัดการเรียนการสอน การวิจัยและสร้างองค์ความรู้

ทางด้านภาษา วรรณคดี คติชน ดนตรี และศิลปะการแสดง ตัวบ่งชี ประการหนึ่งที่จะแสดงให้เห็นถึงความเข้มแข็งทางด้าน
วิชาการ คือบุคลากรสายวิชาการในคณะได้ท าการศึกษาวิจัยและเขียนเอกสารทางวิชาการเพื่อใช้ ในการเรียนการสอน และ
เผยแพร่สู่แวดวงวิชาการด้านมนุษยศาสตร์ในรูปแบบงานวิชาการประเภทต่าง ๆ เช่น หนังสือ ต ารา คู่มือ เอกสาร
ประกอบการสอน และเอกสารค าสอน ซึ่งอาจพัฒนามาจากงานวิจัย วิทยานิพนธ์ตลอดจนงานเขียนที่มาจากการศึกษา   
ค้นคว้า งานแปลและเรียบเรียงตามความสนใจและความเช่ียวชาญของแต่ละคน ผลงานวิชาการเหล่านี  นอกจากผู้เขียน
สามารถน าไปประกอบการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการในระดับต่าง ๆ แล้ว ยังช่วยพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านภาษา วรรณกรรม 
ดนตรีและศิลปะการแสดงอีกทางหนึ่ง ทั งยังช่วยสร้างความเข้มแข็งและภาพลักษณ์ทางวิชาการให้แก่คณะและมหาวิทยาลัย
อีกด้วย 

เพื่อให้ภารกิจดังกล่าวบรรลุเป้าหมาย คณะมนุษยศาสตร์จึงมีแนวคิดที่จะจัดตั ง “โครงการต ารามนุษยศาสตร์”   
ขึ น เพื่อกระตุ้น ส่งเสริม และสนับสนุน ให้คณาจารย์ในคณะได้ผลิตสร้างผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพ และตีพิมพ์เผยแพร่
ในนามของคณะ โดยแสวงหาความร่วมมือจากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยที่มีภารกิจในลักษณะเดียวกัน นั่นคือ 
“ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร” ซึ่งมีภารกิจเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยได้ผลิตผลงานทาง
วิชาการ และเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ อันจะช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการของมหาวิทยาลัยให้เกิดขึ น โดยการ
จัดพิมพ์ต ารา และเอกสารการสอน หรือสิ่งพิมพ์อ่ืน ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย พร้อมทั งท า
หน้าที่ด้านการจัดพิมพ์ การเผยแพร่และจัดจ าหน่าย ผลงานทางวิชาการให้กับบุคลากรทั งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
หาเงินรายได้เข้ากองทุนหมุนเวียนส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร ส าหรับใช้ในการด าเนินงานตามภารกิจของส านักพิมพ์ 

ลักษณะของความร่วมมือที่ส าคัญก็คือ โครงการต ารามนุษยศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ จะท าหน้าที่เป็นหน่วยงาน
ต้นน  าในการกระตุ้น ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลการสายวิชาการและสายสนับสนุน ให้มีความตื่นตัวในการผลิตผลงานทาง
วิชาการในทุกรูปแบบ ท าการคัดกรองและตรวจสอบน าเสนอสู่ขั นตอนการพิจารณาตามกระบวนการของส านักพิมพ์ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร อันเป็นกระบวนการกลางน  า และหากผลงานดังกล่าวได้รับการพิจารณาตีพิมพ์ ก็จะมอบหมายให้
ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยด าเนินการเผยแพร่และจัดจ าหน่ายอันจะเป็นกระบวนการปลายน  าต่อไป 

คณะมนุษยศาสตร์เห็นว่า หากโครงการความร่วมมือนี สามารถเป็นไปได้ ก็จะก่อให้เกิดผลประโยชน์ทางวิชาการ                      
ในหลายด้าน ทั งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการแก่บุคลากรในคณะและมหาวิทยาลัยการมีผลงานทางวิชาการ                     
ที่มีคุณภาพเผยแพร่สู่แวดวงทางวิชาการด้านมนุษยศาสตร์ การสนับสนุนให้บุคลากรได้เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการอย่าง                  
เป็นรูปธรรม ทั งยังสนับสนุนสร้างรายได้ให้แก่กองทุนส านักพิมพ์ของมหาวิทยาลัยต่อไป 
14. วัตถุประสงค ์ 

1. สนับสนุนส่งเสรมิให้บุคลากรในคณะมนุษยศาสตรไ์ดส้ร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพเพื่อน าไปใช้ในการเข้าสู่
ต าแหน่งทางวิชาการ และสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการให้แก่คณะ 

2. เพื่อหาแนวทางในการตีพิมพ์ เผยแพร่ผลงานวิชาการของบุคลากรในคณะโดยความร่วมมือกับส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร 
3. เพื่อสร้างบรรยากาศและภาพลักษณ์ทางวิชาการให้แก่คณะมนุษยศาสตร์และมหาวิทยาลัยนเรศวรให้ปรากฏอย่างเป็น

รูปธรรม 
15.  เป้าหมายของโครงการ 
     15.1. เป้าหมายการด าเนินงาน  

ล าดับ กิจกรรม วัตถุประสงค์กิจกรรม ตัวชี้วดั เชิงผลลัพธ์(Outcome) 
ตวัชี้วดัตามเกณฑ์
ประกันคุณภาพ 

1 ให้ความรู้ ส่งเสริม สนับสนุนใน
การผลิตท าต ารา 

1. สนับสนุนส่งเสริมให้
บุคลากรในคณะ
มนุษยศาสตร์ได้
สร้างสรรค์ผลงานทาง
วิชาการที่มีคุณภาพเพื่อ
น าไปใช้ในการเข้าสู่
ต าแหน่งทางวิชาการ และ
สร้างความเข้มแข็งทาง

 ปริมาณ 
1. มีผลงานทาง
วิชาการที่มีคุณภาพ 
จ านวน 5 เล่ม 
 คุณภาพ 
บุคลากรในคณะได้
ผลิตผลงานทาง
วิชาการและสร้างองค์

บุคลากรในคณะและ
มหาวิทยาลัยการมีผลงาน
ทางวิชาการ                     
ที่มีคุณภาพเผยแพร่สู่แวด
วงทางวิชาการด้าน
มนุษยศาสตร์ และมี
ผลงานเพื่อเข้าสู่ต าแหน่ง
หรือเล่ือนต าแหน่งสูงขึ น 

EdPEx หมวดที ่7 
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ล าดับ กิจกรรม วัตถุประสงค์กิจกรรม ตัวชี้วดั เชิงผลลัพธ์(Outcome) 
ตวัชี้วดัตามเกณฑ์
ประกันคุณภาพ 

วิชาการให้แก่คณะ 
2. เพื่อสร้างบรรยากาศ
และภาพลักษณ์ทาง
วิชาการให้แก่คณะ
มนุษยศาสตร์และ
มหาวิทยาลัยนเรศวรให้
ปรากฏอย่างเป็นรูปธรรม 

ความรู้จากการศึกษา
ค้นคว้าวิจยัและการ
เขียนเอกสารทาง
วิชาการเพื่อเผยแพร่สู่
แวดวงวิชาการดา้น
มนุษยศาสตร์ใน
รูปแบบผลงาน
ประเภทต่างๆ เช่น 
หนังสือ คู่มือ เอกสาร 
ประกอบการสอน และ
เอกสารค าสอน 

 

       15.2 กลุ่มเป้าหมาย (รายกิจกรรม)  
เป้าหมาย จ านวน 

ผลงานได้รับการตีพิมพ์และจ าหนา่ย 5 เล่ม 
 

       15.3 กิจกรรม/เนื้อหาท่ี/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนินการ (รายกิจกรรม) 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (บาท) 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

ขั้นวางแผนงาน (P) 
1. วางแผนการด าเนินงาน 
2. จัดท าโครงร่างจัดตั ง “โครงการต ารา
มนุษยศาสตร์” 
3. ประชุมหารอืและท าความรว่มมอืการ
จัดท าโครงการต ารามนุษยศาสตร์กับ
ส านักพมิพ์มหาวทิยาลัยนเรศวร 
4. ร่างเอกสารความร่วมมือ (MOU) ในการ
ด าเนนิโครงการระหว่างคณะฯ กับ
ส านักพมิพ์มหาวทิยาลัยนเรศวร 

                          

ขั้นด าเนินการ (D) 
1. แต่งตั งคณะกรรมการด าเนินงาน
โครงการต ารามนุษยศาสตร ์
2.เสนอโครงการความร่วมมอืเพือ่ขอความ
เห็นชอบตอ่ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย 
3. ด าเนนิโครงการต ารามนุษยศาสตร์โดย
ความร่วมมอืระหวา่งคณะฯ กับส านกัพิมพ์
มหาวิทยาลัยนเรศวร  
4. ด าเนนิการเบิกจ่ายงบประมาณการ
ด าเนนิโครงการต ารามนุษยศาสตร ์

 
 

 
 
 

 
20,000 

     
 
 
 
 
 
 
 

10,000 

    
 
 
 
 
 
 
 

10,000 

   

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. ประเมนิผลการด าเนนิงาน 
2. รายงานผลการด าเนนิงานตอ่คณะฯ 

             

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)  
- น าผลน าผลการประเมนิและข้อเสนอแนะ
ไปพัฒนาการด าเนนิงานต่อไป 

             



 

 

4 
 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (บาท) 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

รวม 20,000  10,000 10,000  

16. งบประมาณ  
     16.1 แหล่งงบประมาณ 
              เงินรายได้  10,000 บาท    
กองทุนบริการวิชาการ แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม งานบริการวิชาการแก่ชุมชน ส านักงานเลขานุการคณะ หมวดเงินอุดหนุน 
โครงการบริการวิชาการแก่สังคม โครงการวารสารและต ารา โครงการต าราคณะมนุษยศาสตร์ (Nu-มน-01-039) 
     16.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 

ล าดับ รายการ จ านวน (บาท) 

1. ค่าตอบแทนผู้อ่านผลงานวิชาการ 12,000 
2. ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม 7,000 
3. ค่าวัสดุโครงการ 1,000 
 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 20,000 

 

         *หมายเหตุ   ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
17.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ (รายกิจกรรม)  
ล าดับ รายการ กิจกรรม 
17.1. วัน เวลา ในการจัดกิจกรรม เดือนตุลาคม 2563 – กันายน 2564 
17.2 สถานท่ีจัดกิจกรรม คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 
18. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

1. บุคลากรในคณะมนุษยศาสตรม์ีผลงานไดร้ับการตีพิมพ์และจ าหน่ายภายใตโ้ครงการต ารามนุษยศาสตร ์

2. บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนมีแรงจูงใจในการสร้างผลงานทางวิชาการตามความสนใจและความเชี่ยวชาญ
ของตนและสามารถน าผลงานดังกล่าวเพื่อเข้าสูต่ าแหน่งทางวิชาการหรือเลื่อนต าแหน่งได ้

 

3.  เป็นแนวทางหนึ่งที่คณะได้พัฒนาศักยภาพทางวิชาการของบุคลากรให้สร้างผลงานทางวิชาการเพิ่มมากขึ นและน า
ผลงานไปใช้ในการยกระดับการเรยีนการสอน 

 

4.  คณะมีภาพลักษณ์ทางวิชาการที่ดีขึ น  
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โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
หน่วยงาน งานวิจัยและบริการวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์ 

 
1. ชื่อโครงการ (ระดับ 1)    โครงการบริการวิชาการแก่สังคม  
2. ชื่อโครงการ (ระดับ 2)    โครงการวารสารและต ารา 
3. ชื่อโครงการ (ระดับ 3)    โครงการต ารามนุษยศาสตร์  

  โครงการงานประจ า (Routine project) 
      โครงการตามยุทธศาสตร์ (Strategic project) 
4.  รหัสโครงการ      NU-มน-01-039 
5.  Value Chain   
      ต้นน  า    กลางน  า  ปลายน  า       
6.  ความสอดคล้องกับพันธกิจมหาวิทยาลัย  
     การผลิตบณัฑติ         การวิจัย  
      การบริการวิชาการแก่สังคม (หลัก)  การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
     บริหารจดัการ  
7.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ  
 7.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 พ.ศ. 2560-2564  
ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2562-2564)  
           ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพิ่มขีดความสามารถการวิจัย เพื่อสร้างนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ 

  กลยุทธ์ที่...2.1..แนวทางการขับเคลื่อนที่....2.1.2...ตัวชี วัดที่......2.1.2.1.......  
          ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างศักยภาพการให้บริการวชิาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน 

  กลยุทธ์ที่.......3.1.....แนวทางการขบัเคลื่อน............3.1.1..........ตัวชี วดัที่.....3.1.1.1/3.1.1.2.....(หลัก)  
       7.2 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน  

  นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตร์ที่...2....กลยุทธ์ที่.....3......มาตรการที่....2.....  
8. อัตลักษณน์ิสิต  
       ไม่ม ี    
9. คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
       ไม่ม ี     
10. การบูรณาการพันธกิจกับการเรียนการสอน (ถ้ามี) 

       ไม่ม ี    
11. ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 11.1 ลักษณะการด าเนินงาน   โครงการ      การด าเนินงาน 

11.2 ภายใต้แผนงาน....................................................................................................................................................... 
11.3 ลักษณะโครงการ    โครงการที่ใช้งบประมาณ    โครงการที่ไม่ใช้งบประมาณ 
11.4 วิธีการด าเนินงาน   ด าเนินการเอง      จัดจ้าง 
11.5 รหัส GFMIS ของโครงการ(ถ้าม)ี............................................................................................................................ 

12. ผู้รับผิดชอบ  
12.1 หน่วยงานที่รับผดิชอบ  งานวิจัยและบริการวิชาการ 
12.2 ผู้รับผิดชอบ  รศ.ดร.ธัญญา สังขพันธานนท์   โทร. 2001 
12.3 ผู้ประสานงาน   นางวรรณภา  แตงตุ้ม    โทร. 2072 
12.4 ผู้รายงานผล  นางวรรณภา  แตงตุ้ม    โทร. 2072 
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 13. หลักการและเหตุผล  
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มีภารกิจส าคัญในการจัดการเรียนการสอน การวิจัยและสร้างองค์ความรู้

ทางด้านภาษา วรรณคดี คติชน ดนตรี และศิลปะการแสดง ตัวบ่งชี ประการหนึ่งที่จะแสดงให้เห็นถึงความเข้มแข็งทางด้าน
วิชาการ คือบุคลากรสายวิชาการในคณะได้ท าการศึกษาวิจัยและเขียนเอกสารทางวิชาการเพื่อใช้ ในการเรียนการสอน และ
เผยแพร่สู่แวดวงวิชาการด้านมนุษยศาสตร์ในรูปแบบงานวิชาการประเภทต่าง ๆ เช่น หนังสือ ต ารา คู่มือ เอกสาร
ประกอบการสอน และเอกสารค าสอน ซึ่งอาจพัฒนามาจากงานวิจัย วิทยานิพนธ์ตลอดจนงานเขียนที่มาจากการศึกษา   
ค้นคว้า งานแปลและเรียบเรียงตามความสนใจและความเช่ียวชาญของแต่ละคน ผลงานวิชาการเหล่านี  นอกจากผู้เขียน
สามารถน าไปประกอบการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการในระดับต่าง ๆ แล้ว ยังช่วยพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านภาษา วรรณกรรม 
ดนตรีและศิลปะการแสดงอีกทางหนึ่ง ทั งยังช่วยสร้างความเข้มแข็งและภาพลักษณ์ทางวิชาการให้แก่คณะและมหาวิทยาลัย
อีกด้วย 

เพื่อให้ภารกิจดังกล่าวบรรลุเป้าหมาย คณะมนุษยศาสตร์จึงมีแนวคิดที่จะจัดตั ง “โครงการต ารามนุษยศาสตร์”   
ขึ น เพื่อกระตุ้น ส่งเสริม และสนับสนุน ให้คณาจารย์ในคณะได้ผลิตสร้างผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพ และตีพิมพ์เผยแพร่
ในนามของคณะ โดยแสวงหาความร่วมมือจากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยที่มีภารกิจในลักษณะเดียวกัน นั่นคือ 
“ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร” ซึ่งมีภารกิจเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยได้ผลิตผลงานทาง
วิชาการ และเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ อันจะช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการของมหาวิทยาลัยให้เกิดขึ น โดยการ
จัดพิมพ์ต ารา และเอกสารการสอน หรือสิ่งพิมพ์อ่ืน ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย พร้อมทั งท า
หน้าที่ด้านการจัดพิมพ์ การเผยแพร่และจัดจ าหน่าย ผลงานทางวิชาการให้กับบุคลากรทั งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
หาเงินรายได้เข้ากองทุนหมุนเวียนส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร ส าหรับใช้ในการด าเนินงานตามภารกิจของส านักพิมพ์ 

ลักษณะของความร่วมมือที่ส าคัญก็คือ โครงการต ารามนุษยศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ จะท าหน้าที่เป็นหน่วยงาน
ต้นน  าในการกระตุ้น ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลการสายวิชาการและสายสนับสนุน ให้มีความตื่นตัวในการผลิตผลงานทาง
วิชาการในทุกรูปแบบ ท าการคัดกรองและตรวจสอบน าเสนอสู่ขั นตอนการพิจารณาตามกระบวนการของส านักพิมพ์ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร อันเป็นกระบวนการกลางน  า และหากผลงานดังกล่าวได้รับการพิจารณาตีพิมพ์ ก็จะมอบหมายให้
ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยด าเนินการเผยแพร่และจัดจ าหน่ายอันจะเป็นกระบวนการปลายน  าต่อไป 

คณะมนุษยศาสตร์เห็นว่า หากโครงการความร่วมมือนี สามารถเป็นไปได้ ก็จะก่อให้เกิดผลประโยชน์ทางวิชาการ                      
ในหลายด้าน ทั งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการแก่บุคลากรในคณะและมหาวิทยาลัยการมีผลงานทางวิชาการ                     
ที่มีคุณภาพเผยแพร่สู่แวดวงทางวิชาการด้านมนุษยศาสตร์ การสนับสนุนให้บุคลากรได้เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการอย่าง                  
เป็นรูปธรรม ทั งยังสนับสนุนสร้างรายได้ให้แก่กองทุนส านักพิมพ์ของมหาวิทยาลัยต่อไป 
14. วัตถุประสงค ์ 

1. สนับสนุนส่งเสรมิให้บุคลากรในคณะมนุษยศาสตรไ์ดส้ร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพเพื่อน าไปใช้ในการเข้าสู่
ต าแหน่งทางวิชาการ และสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการให้แก่คณะ 

2. เพื่อหาแนวทางในการตีพิมพ์ เผยแพร่ผลงานวิชาการของบุคลากรในคณะโดยความร่วมมือกับส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร 
3. เพื่อสร้างบรรยากาศและภาพลักษณ์ทางวิชาการให้แก่คณะมนุษยศาสตร์และมหาวิทยาลัยนเรศวรให้ปรากฏอย่างเป็น

รูปธรรม 
15.  เป้าหมายของโครงการ 
     15.1. เป้าหมายการด าเนินงาน  

ล าดับ กิจกรรม วัตถุประสงค์กิจกรรม ตัวชี้วดั เชิงผลลัพธ์(Outcome) 
ตวัชี้วดัตามเกณฑ์
ประกันคุณภาพ 

1 ให้ความรู้ ส่งเสริม สนับสนุนใน
การผลิตท าต ารา 

1. สนับสนุนส่งเสริมให้
บุคลากรในคณะ
มนุษยศาสตร์ได้
สร้างสรรค์ผลงานทาง
วิชาการที่มีคุณภาพเพื่อ
น าไปใช้ในการเข้าสู่
ต าแหน่งทางวิชาการ และ
สร้างความเข้มแข็งทาง

 ปริมาณ 
1. มีผลงานทาง
วิชาการที่มีคุณภาพ 
จ านวน 5 เล่ม 
 คุณภาพ 
บุคลากรในคณะได้
ผลิตผลงานทาง
วิชาการและสร้างองค์

บุคลากรในคณะและ
มหาวิทยาลัยการมีผลงาน
ทางวิชาการ                     
ที่มีคุณภาพเผยแพร่สู่แวด
วงทางวิชาการด้าน
มนุษยศาสตร์ และมี
ผลงานเพื่อเข้าสู่ต าแหน่ง
หรือเล่ือนต าแหน่งสูงขึ น 

EdPEx หมวดที ่7 
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ล าดับ กิจกรรม วัตถุประสงค์กิจกรรม ตัวชี้วดั เชิงผลลัพธ์(Outcome) 
ตวัชี้วดัตามเกณฑ์
ประกันคุณภาพ 

วิชาการให้แก่คณะ 
2. เพื่อสร้างบรรยากาศ
และภาพลักษณ์ทาง
วิชาการให้แก่คณะ
มนุษยศาสตร์และ
มหาวิทยาลัยนเรศวรให้
ปรากฏอย่างเป็นรูปธรรม 

ความรู้จากการศึกษา
ค้นคว้าวิจยัและการ
เขียนเอกสารทาง
วิชาการเพื่อเผยแพร่สู่
แวดวงวิชาการดา้น
มนุษยศาสตร์ใน
รูปแบบผลงาน
ประเภทต่างๆ เช่น 
หนังสือ คู่มือ เอกสาร 
ประกอบการสอน และ
เอกสารค าสอน 

 

       15.2 กลุ่มเป้าหมาย (รายกิจกรรม)  
เป้าหมาย จ านวน 

ผลงานได้รับการตีพิมพ์และจ าหนา่ย 5 เล่ม 
 

       15.3 กิจกรรม/เนื้อหาท่ี/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนินการ (รายกิจกรรม) 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (บาท) 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

ขั้นวางแผนงาน (P) 
1. วางแผนการด าเนินงาน 
2. จัดท าโครงร่างจัดตั ง “โครงการต ารา
มนุษยศาสตร์” 
3. ประชุมหารอืและท าความรว่มมอืการ
จัดท าโครงการต ารามนุษยศาสตร์กับ
ส านักพมิพ์มหาวทิยาลัยนเรศวร 
4. ร่างเอกสารความร่วมมือ (MOU) ในการ
ด าเนนิโครงการระหว่างคณะฯ กับ
ส านักพมิพ์มหาวทิยาลัยนเรศวร 

                          

ขั้นด าเนินการ (D) 
1. แต่งตั งคณะกรรมการด าเนินงาน
โครงการต ารามนุษยศาสตร ์
2.เสนอโครงการความร่วมมอืเพือ่ขอความ
เห็นชอบตอ่ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย 
3. ด าเนนิโครงการต ารามนุษยศาสตร์โดย
ความร่วมมอืระหวา่งคณะฯ กับส านกัพิมพ์
มหาวิทยาลัยนเรศวร  
4. ด าเนนิการเบิกจ่ายงบประมาณการ
ด าเนนิโครงการต ารามนุษยศาสตร ์

 
 

 
 
 

 
20,000 

     
 
 
 
 
 
 
 

10,000 

    
 
 
 
 
 
 
 

10,000 

   

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. ประเมนิผลการด าเนนิงาน 
2. รายงานผลการด าเนนิงานตอ่คณะฯ 

             

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)  
- น าผลน าผลการประเมนิและข้อเสนอแนะ
ไปพัฒนาการด าเนนิงานต่อไป 
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กิจกรรม 
งบประมาณ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (บาท) 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

รวม 20,000  10,000 10,000  

16. งบประมาณ  
     16.1 แหล่งงบประมาณ 
              เงินรายได้  10,000 บาท    
กองทุนบริการวิชาการ แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม งานบริการวิชาการแก่ชุมชน ส านักงานเลขานุการคณะ หมวดเงินอุดหนุน 
โครงการบริการวิชาการแก่สังคม โครงการวารสารและต ารา โครงการต าราคณะมนุษยศาสตร์ (Nu-มน-01-039) 
     16.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 

ล าดับ รายการ จ านวน (บาท) 

1. ค่าตอบแทนผู้อ่านผลงานวิชาการ 12,000 
2. ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม 7,000 
3. ค่าวัสดุโครงการ 1,000 
 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 20,000 

 

         *หมายเหตุ   ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
17.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ (รายกิจกรรม)  
ล าดับ รายการ กิจกรรม 
17.1. วัน เวลา ในการจัดกิจกรรม เดือนตุลาคม 2563 – กันายน 2564 
17.2 สถานท่ีจัดกิจกรรม คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 
18. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

1. บุคลากรในคณะมนุษยศาสตรม์ีผลงานไดร้ับการตีพิมพ์และจ าหน่ายภายใตโ้ครงการต ารามนุษยศาสตร ์

2. บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนมีแรงจูงใจในการสร้างผลงานทางวิชาการตามความสนใจและความเชี่ยวชาญ
ของตนและสามารถน าผลงานดังกล่าวเพื่อเข้าสูต่ าแหน่งทางวิชาการหรือเลื่อนต าแหน่งได ้

 

3.  เป็นแนวทางหนึ่งที่คณะได้พัฒนาศักยภาพทางวิชาการของบุคลากรให้สร้างผลงานทางวิชาการเพิ่มมากขึ นและน า
ผลงานไปใช้ในการยกระดับการเรยีนการสอน 

 

4.  คณะมีภาพลักษณ์ทางวิชาการที่ดีขึ น  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
งานกิจการนสิิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ส านักงานเลขานกุารคณะ คณะมนุษยศาสตร์ 

 
1. ชื่อโครงการ (ระดับ 1)    โครงการกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต 
2. ชื่อโครงการ (ระดับ 2)    โครงการส่งเสริมด้านวิชาการและทักษะชีวิต 
3. ชื่อโครงการ (ระดับ 3)     โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ 

  โครงการงานประจ า (Routine project) 
      โครงการตามยุทธศาสตร์ (Strategic project) 
4.  รหัสโครงการ     NU-มน-01-040 
5.  Value Chain   

   ต้นน  า     กลางน  า    ปลายน  า       
6.  ความสอดคล้องกับพันธกิจมหาวิทยาลัย  
     การผลิตบัณฑติ     การวิจัย  
    การบริการวิชาการแกส่ังคม  การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
    บริหารจัดการ(หลัก) 
7.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ  
 7.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 พ.ศ.2560-2564  
ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2562-2564)  
   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบณัฑิตใหม้ีคุณภาพฯ 
   กลยุทธ์ที่.....1.4.......แนวทางการขบัเคลื่อนที่.......14.1........ตัวชี วัดที่......1.4.1.1.....(หลัก) 
7.2 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน  
 นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่...1....กลยุทธ์ที่....4.......มาตรการที่...1...  

8. อัตลักษณน์ิสิต  
     มี        

ประเภทอัตลักษณ ์ ตัวชี้วัด 
 คนดี 
เป็นคนดี เป็นพลเมืองที่เข็มแข็ง ยดึมั่นใน
จรรยาบรรณวิชาชีพ มีความกลา้หาญทาง
จริยธรรมและความถูกต้อง 

 มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
 มีจิตสาธารณะ 
 มีทัศนคติเชิงบวก 
 มีความกล้าหาญทางจรยิธรรม และความถูกต้อง 

 คนเก่ง 
มีความรู้ ความเช่ียวชาญตามสาขาวิชาการที่
ถนัด มีทักษะการเรียนรู้ ตลอดชีวติ สามารถน า
ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพ
อย่างสร้างสรรค์ มคีุณลักษณะความเป็น
ผู้ประกอบการที่ทันสมยัและทันตอ่ความ
เปลี่ยนแปลงของสังคม สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่น
ได้อย่างมีความสุข 

 มีทักษะการเรยีนรู้ตลอดชีวิต 
 มีความสามารถในการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพอย่างสร้างสรรค์ 
 เป็นผู้ร่วมสรา้งสรรค์นวัตกรรม 
 มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสาสนเทศได้เป็นอย่างดี 
 มีคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการที่ทันสมัยและทันต่อความเปลีย่นแปลงของสังคม 
 มีความสามารถท างานเป็นทีม 
 มีความสามารถในการแก้ปญัหาส่วนตัว 
 มีความสามารถในการแก้ปญัหาการงาน 

 มีวินัย 
มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน 
และสังคม เสยีสละ อดทน ขยัน หมั่นเพียรและ
มุ่งมั่นสู่ความส าเร็จ 

 มีความรับผิดชอบ เสยีสละ อดทน 
 มีพฤติกรรมทีด่ีในการเรียน ขยันหมั่นเพียรมุ่งมั่นสูค่วามส าเรจ็ 
 มีพฤติกรรมทีด่ีในการใช้ชีวิต 
 ยอมรับและปฏิบตัิตามระเบียบ และข้อบังคับของสังคม 

 ภูมิใจในชาติ 
มีความภมูิใจในศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี และ
ขนบธรรมเนยีมประเพณีไทย ร่วมปลูกฝังความ
รักชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย์ ส่งเสริมให้เกิด

 มีพฤติกรรมอนรุักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี และขนบธรรมเนียมประเพณไีทย 
มีส่วนร่วมในการสืบทอดภูมิปญัญาไทย 
 มีค่านิยมในการแสดงความเปน็ไทย ธ ารงไว้ซึ่งความเป็นไทย 
 ศรัทธา ยึดมั่น และปฏิบตัิตนตามหลักศาสนา 



  

ประเภทอัตลักษณ ์ ตัวชี้วัด 
ค่านิยมร่วมรักษ์ความเป็นไทยใหเ้กิดขึ นอย่าง
ต่อเนื่อง 

 เคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย ์

 
9. คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
      มี 
  

ด้าน ตัวชี้วัด 
 ด้านคุณธรรม จริยธรรม  มีความซื่อสตัย์สจุริต 

 มีระเบยีบวินัย 
 ตรงต่อเวลา 
 มีความเสยีสละและเห็นต่อประโยชน์ส่วนรวม 
 มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
 เคารพกฎเกณฑ์ ระเบียบขององค์กร/หน่วยงาน 
 มีความอดทนต่อสภาวะแวดลอ้ม 
 มีความขยันหมั่นเพียรในการเรียน 

 ด้านความรู ้  มีความรู้ในหลักวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงกับหน้าที่การงาน 
 มีความเข้าใจขั นตอนและวิธีการในการปฏิบตัิงานในหน้าท่ี 
 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 

 
  



  

10. การบูรณาการพันธกิจกับการเรียนการสอน  
      ไม่ม ี    

11. ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 11.1 ลักษณะการด าเนินงาน    โครงการ     การด าเนินงาน 

11.2 ภายใต้แผนงาน............................................................................................................................................. 
11.3 ลักษณะโครงการ      โครงการที่ใช้งบประมาณ   โครงการทีไ่ม่ใช้งบประมาณ 
11.4 วิธีการด าเนินงาน     ด าเนินการเอง    จัดจ้าง 
11.5 รหัส GFMIS ของโครงการ(ถ้าม)ี................................................................................................................... 

12. ผู้รับผิดชอบ  
       12.1 หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ       งานกิจการนิสิตและศิษยเ์ก่าสัมพันธ์ ส านักงานเลขานุการ คณะมนุษยศาสตร์ 

12.2 ผู้รับผิดชอบ    นายณัฏฐพัชร์  วรกลุวรรธนะ  โทร 2021 
12.3 ผู้ประสานงาน   นายณัฏฐพัชร์  วรกลุวรรธนะ  โทร 2021 
12.4 ผู้รายงานผล  นายณัฏฐพัชร์  วรกลุวรรธนะ  โทร 2021  

 13. หลักการและเหตุผล  
  หน่วยกิจกรรมและพัฒนานิสิต ด าเนินการให้ค าปรึกษาแนะน า รวมถึงการก ากับ ดูแลและให้ความช่วยเหลือนิสติในการจดัท า
โครงการ/กิจกรรมนิสติ และจัดท าโครงการ/กิจกรรมพัฒนานิสิต เพื่อสร้างเสรมิประสบการณแ์ละพัฒนานิสิตให้เป็นบัณฑิตที่          พึง
ประสงค์ รวมทั งเผยแพร่ช่ือเสียง ความสามารถ และผลงานกิจกรรมของนิสิตให้ครบถ้วนครอบคลุมด้วยกิจกรรมพัฒนานิสิตครบ  ทุก
ด้าน ดังนั น หน่วยกิจกรรมและพัฒนานิสิต จึงได้จัดท าโครงการต่าง ๆ เพื่อด าเนินงานกิจกรรมพัฒนานิสิตให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
14. วัตถุประสงค ์
     1) เพือ่แนะแนวและให้ความรูเ้กี่ยวกับการชีวิตในรั วมหาวิทยาลยั 
     2) เพื่อให้นิสิตได้พบผู้บริหาร อาจารย์ที่ปรึกษา และคณาจารยป์ระจ าสาขาวิชา 
     3) เพื่อแนะน าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการติดต่อประสานงาน บริการและสวสัดิการต่างๆ ของคณะฯ และมหาวิทยาลัย 
15.  เป้าหมายของโครงการ 
     15.1. เป้าหมายการด าเนินงาน 

ล าดับ กิจกรรม วัตถุประสงค์กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เชิงผลลัพธ์

(Outcome) 

ตัวชี้วัดตาม
เกณฑ์ประกัน

คุณภาพ 
1 อบรมให้ความรู้   1) เพื่อแนะแนวและให้

ความรู้เกี่ยวกับการชีวิตใน
รั วมหาวิทยาลัย 
2) เพื่อให้นิสิตได้พบ
ผู้บริหาร อาจารย์ที่ปรึกษา 
และคณาจารย์ประจ า
สาขาวิชา 
3) เพื่อแนะน าหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องในการติดต่อ
ประสานงาน บริการและ
สวัสดิการต่างๆ ของคณะฯ 
และมหาวิทยาลัย 

 คุณภาพ 
1. นิสิตได้เรียนรู้
แนวคิด และการใช้
ชีวิตในรั วมหาวิทยาลยั 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

นิสิตสามารถน าความรู้
มาใช้ในการใช้ชีวิต 
และปรับตัวในการใช้
ชีวิตในรั วมหาวิทยาลยั
ได ้

AUN-QA 
หมวด 8 

 
15.2 กลุ่มเป้าหมาย (รายกิจกรรม) 

เป้าหมาย จ านวน 
จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 450 คน 
นิสิต 400 คน 
บุคลากรสายวิชาการ 50 คน 



  

 
15.3. กิจกรรม/เนื้อหาท่ี/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนินการ (รายกิจกรรม) 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (บาท) 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

ขั้นวางแผนงาน (P) 
1. วางแผนการด าเนินงาน 
2. จัดประชุมมอบหมายการ
ด าเนินงาน 

                          

ขั้นด าเนินการ (D) 
1. ขออนุมัติด าเนินโครงการ 
2. ด าเนินโครงการ 55,000         55,000  

  

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. สรุปผลการด าเนินโครงการ 
และจัดท ารายงานส่งผล
ประเมินต่อคณะฯ 

             

ขั้นปรับปรุงตามผลการ
ประเมิน (A)  
1. น าผลการประเมินมาพัฒนา 
แก้ไขปัญหา และน าไปปรับใช้
ในการปฏิบัติงานในครั งต่อๆไป 

             

รวม 55,000 - - 55,000 - 
 
16. งบประมาณ  

16.1 แหล่งงบประมาณ 
  เงินรายได้ 55,000 บาท   

กองทุนกิจการนิสิต แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุนการจัดการศึกษา ส านักงานเลขานุการคณะ หมวดเงินอุดหนุน  โครงการ
กิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต โครงการส่งเสริมด้านวิชาการและทักษะชีวิต  โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่(Nu-มน-01-040) 

16.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
ล าดับ รายการ จ านวน (บาท) 

1 ค่าอาหารกลางวัน 20,000 
2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 15,000 
3 ค่าตอบแทนวิทยากร 5,000 
4 ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 3,000 
5 ค่าจ้างเหมาจัดท าเอกสารประกอบการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ 7,000 
6 ค่าวัสดุโครงการ 5,000 

รวมเป็นจ านวน 55,000 
*หมายเหตุ   ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
 

 
 
 



  

17.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ  

ล าดั
บ 

รายการ กิจกรรม  

17.1 วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม เดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2564 
17.2 สถานท่ีจัดกิจกรรม มหาวิทยาลยันเรศวร 

 
18. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1) นิสิตใหม่มีวิถีการด าเนินชีวิตที่เหมาะสม สามารถปรับตัวและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 
2) นิสิตใหม่ได้รู้จักผู้บริหาร คณาจารย์ และหน่วยบริการต่าง ๆ ของคณะฯ และมหาวิทยาลัย มีเป้าหมายในการศึกษาในระดับ

ชั นสูงต่อไป 
3) นิสิตใหม่ได้ทราบการบริการและสวัสดิการต่าง ๆ ของคณะฯ และมหาวิทยาลัย 
 



  

โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
งานกิจการนสิิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ส านักงานเลขานกุารคณะ คณะมนุษยศาสตร์ 

 
1. ชื่อโครงการ (ระดับ 1)    โครงการกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต 
2. ชื่อโครงการ (ระดับ 2)    โครงการส่งเสริมด้านวิชาการและทักษะชีวิต 
3. ชื่อโครงการ (ระดับ 3)     โครงการพัฒนาศักยภาพผู้น านิสิต 

  โครงการงานประจ า (Routine project) 
      โครงการตามยุทธศาสตร์ (Strategic project) 
4.  รหัสโครงการ     NU-มน-01-041 
5.  Value Chain   

   ต้นน  า     กลางน  า    ปลายน  า       
6.  ความสอดคล้องกับพันธกิจมหาวิทยาลัย  
     การผลิตบัณฑติ     การวิจัย  
    การบริการวิชาการแกส่ังคม  การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
    บริหารจัดการ(หลัก) 
7.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ  
 7.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 พ.ศ.2560-2564  
ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2562-2564)  
   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบณัฑิตใหม้ีคุณภาพฯ 
   กลยุทธ์ที่.....1.4.......แนวทางการขบัเคลื่อนที่.......14.1........ตัวชี วัดที่......1.4.1.1.....(หลัก) 
7.2 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน  
 นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่...1....กลยุทธ์ที่....4.......มาตรการที่...1...  

8. อัตลักษณน์ิสิต  
     มี        

ประเภทอัตลักษณ ์ ตัวชี้วัด 
 คนดี 
เป็นคนดี เป็นพลเมืองที่เข็มแข็ง ยดึมั่นใน
จรรยาบรรณวิชาชีพ มีความกลา้หาญทาง
จริยธรรมและความถูกต้อง 

 มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
 มีจิตสาธารณะ 
 มีทัศนคติเชิงบวก 
 มีความกล้าหาญทางจรยิธรรม และความถูกต้อง 

 คนเก่ง 
มีความรู้ ความเช่ียวชาญตามสาขาวิชาการที่
ถนัด มีทักษะการเรียนรู้ ตลอดชีวติ สามารถน า
ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพ
อย่างสร้างสรรค์ มคีุณลักษณะความเป็น
ผู้ประกอบการที่ทันสมยัและทันตอ่ความ
เปลี่ยนแปลงของสังคม สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่น
ได้อย่างมีความสุข 

 มีทักษะการเรยีนรู้ตลอดชีวิต 
 มีความสามารถในการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพอย่างสร้างสรรค์ 
 เป็นผู้ร่วมสรา้งสรรค์นวัตกรรม 
 มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสาสนเทศได้เป็นอย่างดี 
 มีคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการที่ทันสมัยและทันต่อความเปลีย่นแปลงของสังคม 
 มีความสามารถท างานเป็นทีม 
 มีความสามารถในการแก้ปญัหาส่วนตัว 
 มีความสามารถในการแก้ปญัหาการงาน 

 มีวินัย 
มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน 
และสังคม เสยีสละ อดทน ขยัน หมั่นเพียรและ
มุ่งมั่นสู่ความส าเร็จ 

 มีความรับผิดชอบ เสยีสละ อดทน 
 มีพฤติกรรมทีด่ีในการเรียน ขยันหมั่นเพียรมุ่งมั่นสูค่วามส าเรจ็ 
 มีพฤติกรรมทีด่ีในการใช้ชีวิต 
 ยอมรับและปฏิบตัิตามระเบียบ และข้อบังคับของสังคม 

 ภูมิใจในชาติ 
มีความภมูิใจในศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี และ
ขนบธรรมเนยีมประเพณีไทย ร่วมปลูกฝังความ
รักชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย์ ส่งเสริมให้เกิด

 มีพฤติกรรมอนรุักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี และขนบธรรมเนียมประเพณไีทย 
มีส่วนร่วมในการสืบทอดภูมิปญัญาไทย 
 มีค่านิยมในการแสดงความเปน็ไทย ธ ารงไว้ซึ่งความเป็นไทย 
 ศรัทธา ยึดมั่น และปฏิบตัิตนตามหลักศาสนา 



  

ประเภทอัตลักษณ ์ ตัวชี้วัด 
ค่านิยมร่วมรักษ์ความเป็นไทยใหเ้กิดขึ นอย่าง
ต่อเนื่อง 

 เคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย ์

 

9. คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
      มี  

ด้าน ตัวชี้วัด 
 ด้านคุณธรรม จริยธรรม  มีความซื่อสตัย์สจุริต 

 มีระเบยีบวินัย 
 ตรงต่อเวลา 
 มีความเสยีสละและเห็นต่อประโยชน์ส่วนรวม 
 มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
 เคารพกฎเกณฑ์ ระเบียบขององค์กร/หน่วยงาน 
 มีความอดทนต่อสภาวะแวดลอ้ม 
 มีความขยันหมั่นเพียรในการเรียน 

 ด้านความรู ้  มีความรู้ในหลักวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงกับหน้าที่การงาน 
 มีความเข้าใจขั นตอนและวิธีการในการปฏิบตัิงานในหน้าท่ี 
 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 

 
10. การบูรณาการพันธกิจกับการเรียนการสอน  
      ไม่ม ี    

 



  

11. ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 11.1 ลักษณะการด าเนินงาน    โครงการ     การด าเนินงาน 

11.2 ภายใต้แผนงาน............................................................................................................................................. 
11.3 ลักษณะโครงการ      โครงการที่ใช้งบประมาณ   โครงการทีไ่ม่ใช้งบประมาณ 
11.4 วิธีการด าเนินงาน     ด าเนินการเอง    จัดจ้าง 
11.5 รหัส GFMIS ของโครงการ(ถ้าม)ี................................................................................................................... 

12. ผู้รับผิดชอบ  
       12.1 หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ       งานกิจการนิสิตและศิษยเ์ก่าสัมพันธ์ ส านักงานเลขานุการ คณะมนุษยศาสตร์ 
       12.2 ผู้รับผดิชอบ    นายธีรนัย  รัตนภูม ิ  โทร. 2021      

  นายณัฏฐพัชร์  วรกลุวรรธนะ  โทร. 2021 
      ประธานสโมสรนสิิต   โทร. 2021 
12.3 ผู้ประสานงาน   นายธีรนัย  รัตนภูม ิ  โทร. 2021 
12.4 ผู้รายงานผล  นายธีรนัย  รัตนภูม ิ  โทร. 2021 
      ประธานสโมสรนสิิต   โทร. 2021 

 13. หลักการและเหตุผล  
  หน่วยกิจกรรมและพัฒนานิสิต ด าเนินการให้ค าปรึกษาแนะน า รวมถึงการก ากับ ดูแลและให้ความช่วยเหลือนิสติในการจดัท า
โครงการ/กิจกรรมนิสิต และจัดท าโครงการ/กิจกรรมพัฒนานิสิต เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์และพัฒนานิสิตให้เป็นบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ รวมทั งเผยแพร่ช่ือเสียง ความสามารถ และผลงานกิจกรรมของนิสิตให้ครบถ้วนครอบคลุมด้วยกิจกรรมพัฒนานิสิตครบทุก
ด้าน  ดังนั น หน่วยกิจกรรมและพัฒนานิสิต จึงได้จัดท าโครงการต่าง ๆ เพื่อด าเนินงานกิจกรรมพัฒนานิสิตให้เป็นไปตามอัตลักษณ์
มหาวิทยาลัยและเป็นไปตามกรอบมาตรฐาน TQF 
14. วัตถุประสงค ์
1)  เพื่อพัฒนาความสามารถของนสิิตโดยผา่นกระบวนการจัดกจิกรรมต่าง ๆ ให้นิสิตเกิดการพัฒนาองค์ความรู้และประสบการณ์ที่
สอดคล้องกับคณุลักษณะบณัฑติที่พึงประสงค ์
15.  เป้าหมายของโครงการ 
     15.1. เป้าหมายการด าเนินงาน 

ล าดับ กิจกรรม วัตถุประสงค์กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เชิงผลลัพธ์

(Outcome) 

ตัวชี้วัดตาม
เกณฑ์ประกัน

คุณภาพ 
1 จัดกิจกรรม   1) เพื่อพัฒนา

ความสามารถของนิสิตโดย
ผ่านกระบวนการจัด
กิจกรรมต่าง ๆ ให้นิสิตเกิด
การพัฒนาองค์ความรู้และ
ประสบการณ์ที่สอดคล้อง
กับคุณลักษณะบณัฑติที่พึง
ประสงค ์

 คุณภาพ 
1. นิสิตได้เรียนรู้ มี
ทักษะ ประสบการณ์
เพิ่มขึ น ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

นิสิตเกดิการพัฒนา
ทักษะและความรู้
หลังจากเข้าร่วม
กิจกรรม 

AUN-QA 
หมวด 8 

 
 
 
 



  

15.2 กลุ่มเป้าหมาย (รายกิจกรรม) 
เป้าหมาย จ านวน 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 50 คน 
นิสิต 45 คน 
บุคลากรสายวิชาการ 5 คน 

 
15.3. กิจกรรม/เนื้อหาท่ี/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนินการ (รายกิจกรรม) 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (บาท) 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

ขั้นวางแผนงาน (P) 
1. วางแผนการด าเนินงาน 
2. จัดประชุมมอบหมายการ
ด าเนินงาน 

                          

ขั้นด าเนินการ (D) 
1. ขออนุมัติด าเนินโครงการ 
2. ด าเนินโครงการ 70,000        70,000   

  

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

             

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

             

รวม 70,000   70,000  
 
16. งบประมาณ  

16.1 แหล่งงบประมาณ 
  เงินรายได้ 70,000 บาท   

กองทุนกิจการนิสิต แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุนการจัดการศึกษา ส านักงานเลขานุการคณะ หมวดเงินอุดหนุน  โครงการ
กิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต โครงการส่งเสริมด้านวิชาการและทักษะชีวิต  โครงการพัฒนาศักยภาพผู้น านสิิต(Nu-มน-01-041) 

16.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
ล าดับ รายการ จ านวน (บาท) 

1 ค่าเบี ยเลี ยงนิสิต 20,000 
2 ค่าที่พักนิสิต  20,000 
3 ค่าวัสดุโครงการ 3,000 
4 ค่าน  ามันเชื อเพลิง 7,000 
5 ค่าจ้างเหมาตัดชุดสูทส าหรับคณะกรรมการสโมสรนิสิต  20,000 

รวมเป็นจ านวน 70,000 
         *หมายเหตุ   ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
 



  

17.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ  
ล าดั
บ 

รายการ กิจกรรม  

17.1 วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม เดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2564 
17.2 สถานท่ีจัดกิจกรรม มหาวิทยาลยันเรศวร 

 
18. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
     1)  ผู้น านิสิตได้เรยีนรู้กระบวนการท างานและขั นตอนต่าง ๆ ของการด าเนินงานโครงการกิจกรรมนิสิต 
     2)  ผู้น านิสิตได้เรยีนรู้การท างานเป็นทีม อันจะน าไปสู่ความสามคัคีในหมู่คณะ 
     3)  ให้ความรู้เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา,PDCA,กระบวนการเบิกจ่ายงบประมาณ แก่นิสติที่เข้าร่วมกิจกรรม 

 



  

โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
งานกิจการนสิิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ส านักงานเลขานกุารคณะ คณะมนุษยศาสตร์ 

 
1. ชื่อโครงการ (ระดับ 1)    โครงการกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต 
2. ชื่อโครงการ (ระดับ 2)    โครงการส่งเสริมด้านวิชาการและทักษะชีวิต 
3. ชื่อโครงการ (ระดับ 3)     โครงการวันเกียรติยศ มนุษยศาสตร์ 

  โครงการงานประจ า (Routine project) 
      โครงการตามยุทธศาสตร์ (Strategic project) 
4.  รหัสโครงการ     NU-มน-01-04 
5.  Value Chain   

   ต้นน  า     กลางน  า    ปลายน  า       
6.  ความสอดคล้องกับพันธกิจมหาวิทยาลัย  
     การผลิตบัณฑติ     การวิจัย  
    การบริการวิชาการแกส่ังคม  การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
    บริหารจัดการ(หลัก) 
7.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ  
 7.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 พ.ศ.2560-2564  
ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2562-2564)  
   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบณัฑิตใหม้ีคุณภาพฯ 
   กลยุทธ์ที่.....1.4.......แนวทางการขบัเคลื่อนที่.......14.1........ตัวชี วัดที่......1.4.1.1.....(หลัก) 
7.2 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน  
 นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่...1....กลยุทธ์ที่....4.......มาตรการที่...1...  

8. อัตลักษณน์ิสิต  
     มี        

ประเภทอัตลักษณ ์ ตัวชี้วัด 
 คนดี 
เป็นคนดี เป็นพลเมืองที่เข็มแข็ง ยดึมั่นใน
จรรยาบรรณวิชาชีพ มีความกลา้หาญทาง
จริยธรรมและความถูกต้อง 

 มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
 มีจิตสาธารณะ 
 มีทัศนคติเชิงบวก 
 มีความกล้าหาญทางจรยิธรรม และความถูกต้อง 

 คนเก่ง 
มีความรู้ ความเช่ียวชาญตามสาขาวิชาการที่
ถนัด มีทักษะการเรียนรู้ ตลอดชีวติ สามารถน า
ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพ
อย่างสร้างสรรค์ มคีุณลักษณะความเป็น
ผู้ประกอบการที่ทันสมยัและทันตอ่ความ
เปลี่ยนแปลงของสังคม สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่น
ได้อย่างมีความสุข 

 มีทักษะการเรยีนรู้ตลอดชีวิต 
 มีความสามารถในการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพอย่างสร้างสรรค์ 
 เป็นผู้ร่วมสรา้งสรรค์นวัตกรรม 
 มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสาสนเทศได้เป็นอย่างดี 
 มีคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการที่ทันสมัยและทันต่อความเปลีย่นแปลงของสังคม 
 มีความสามารถท างานเป็นทีม 
 มีความสามารถในการแก้ปญัหาส่วนตัว 
 มีความสามารถในการแก้ปญัหาการงาน 

 มีวินัย 
มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน 
และสังคม เสยีสละ อดทน ขยัน หมั่นเพียรและ
มุ่งมั่นสู่ความส าเร็จ 

 มีความรับผิดชอบ เสยีสละ อดทน 
 มีพฤติกรรมทีด่ีในการเรียน ขยันหมั่นเพียรมุ่งมั่นสูค่วามส าเรจ็ 
 มีพฤติกรรมทีด่ีในการใช้ชีวิต 
 ยอมรับและปฏิบตัิตามระเบียบ และข้อบังคับของสังคม 

 ภูมิใจในชาติ 
มีความภมูิใจในศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี และ
ขนบธรรมเนยีมประเพณีไทย ร่วมปลูกฝังความ
รักชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย์ ส่งเสริมให้เกิด

 มีพฤติกรรมอนรุักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี และขนบธรรมเนียมประเพณไีทย 
มีส่วนร่วมในการสืบทอดภูมิปญัญาไทย 
 มีค่านิยมในการแสดงความเปน็ไทย ธ ารงไว้ซึ่งความเป็นไทย 
 ศรัทธา ยึดมั่น และปฏิบตัิตนตามหลักศาสนา 



  

ประเภทอัตลักษณ ์ ตัวชี้วัด 
ค่านิยมร่วมรักษ์ความเป็นไทยใหเ้กิดขึ นอย่าง
ต่อเนื่อง 

 เคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย ์

 

9. คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
      มี  

ด้าน ตัวชี้วัด 
 ด้านคุณธรรม จริยธรรม  มีความซื่อสตัย์สจุริต 

 มีระเบยีบวินัย 
 ตรงต่อเวลา 
 มีความเสยีสละและเห็นต่อประโยชน์ส่วนรวม 
 มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
 เคารพกฎเกณฑ์ ระเบียบขององค์กร/หน่วยงาน 
 มีความอดทนต่อสภาวะแวดลอ้ม 
 มีความขยันหมั่นเพียรในการเรียน 

 ด้านความรู ้  มีความรู้ในหลักวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงกับหน้าที่การงาน 
 มีความเข้าใจขั นตอนและวิธีการในการปฏิบตัิงานในหน้าท่ี 
 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 

 
10. การบูรณาการพันธกิจกับการเรียนการสอน  
      ไม่ม ี    

 



  

11. ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 11.1 ลักษณะการด าเนินงาน    โครงการ     การด าเนินงาน 

11.2 ภายใต้แผนงาน............................................................................................................................................. 
11.3 ลักษณะโครงการ      โครงการที่ใช้งบประมาณ   โครงการทีไ่ม่ใช้งบประมาณ 
11.4 วิธีการด าเนินงาน     ด าเนินการเอง    จัดจ้าง 
11.5 รหัส GFMIS ของโครงการ(ถ้าม)ี................................................................................................................... 

12. ผู้รับผิดชอบ  
12.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ         งานกิจการนิสิตและศิษยเ์ก่าสมัพันธ์ ส านักงานเลขานุการ คณะมนุษยศาสตร์ 
12.2 ผู้รับผิดชอบ    นายณัฏฐพัชร์  วรกลุวรรธนะ        โทร  2021      
12.3 ผู้ประสานงาน   นายณัฏฐพัชร์  วรกลุวรรธนะ        โทร  2021 
12.4 ผู้รายงานผล  นายณัฏฐพัชร์  วรกลุวรรธนะ        โทร  2021 

 13. หลักการและเหตุผล  
  หน่วยกิจกรรมและพัฒนานิสิต ด าเนินการให้ค าปรึกษาแนะน า รวมถึงการก ากับ ดูแลและให้ความช่วยเหลือนิสติในการจดัท า
โครงการ/กิจกรรมนิสิต และจัดท าโครงการ/กิจกรรมพัฒนานิสิต เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์และพัฒนานิสิตให้เป็นบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ รวมทั งเผยแพร่ช่ือเสียง ความสามารถ และผลงานกิจกรรมของนิสิตให้ครบถ้วนครอบคลุมด้วยกิจกรรมพัฒนานิสิตครบทุก
ด้าน  ดังนั น หน่วยกิจกรรมและพัฒนานิสิต จึงได้จัดท าโครงการต่าง ๆ เพื่อด าเนินงานกิจกรรมพัฒนานิสิตให้เป็นไปด้วยความเรยีบรอ้ย 
14. วัตถุประสงค ์
    1)  เพื่อประกาศเกียรติคณุให้กับนิสิต ท่ีได้รับคดัเลือกให้เป็นนิสิตยอดเยี่ยมและนิสิตดีเด่น 
15.  เป้าหมายของโครงการ 
     15.1. เป้าหมายการด าเนินงาน 

ล าดับ กิจกรรม วัตถุประสงค์กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เชิงผลลัพธ์

(Outcome) 

ตัวชี้วัดตาม
เกณฑ์ประกัน

คุณภาพ 
1 จัดกิจกรรมประกาศ

เกียรติคณุให้กับนสิิต  
1) เพื่อประกาศเกียรติคณุ
ให้กับนิสิต ท่ีไดร้ับคัดเลือก
ให้เป็นนิสิตยอดเยีย่มและ
นิสิตดเีด่น 

 ปริมาณ 
1. จ านวนนิสิตที่ได้รับ
รางวัลไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 ของจ านวน
ที่ตั งไว้ (50 คน) 

นิสิตมีขวัญ ก าลังใจที่
จะปฏิบัตดิีต่อไป 

AUN-QA 
หมวด 8 

 

15.2 กลุ่มเป้าหมาย (รายกิจกรรม) 
เป้าหมาย จ านวน 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 100 คน 
นิสิต 80 คน 
บุคลากรสายวิชาการ 10 คน 
ศิษย์เก่า 10 คน 

 
15.3. กิจกรรม/เนื้อหาท่ี/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนินการ (รายกิจกรรม) 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (บาท) 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

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

                          

ขั้นด าเนินการ (D) 
1. ขออนุมตัิด าเนินโครงการ 45,000         45,000    



  

กิจกรรม 
งบประมาณ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (บาท) 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

2. ด าเนนิโครงการ 

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. สรุปผลการด าเนินโครงการ และจัดท า
รายงานส่งผลประเมนิต่อคณะฯ 

             

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)  
1. น าผลการประเมนิมาพัฒนา แก้ไขปัญหา 
และน าไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานในครั ง
ต่อๆไป 

             

รวม 45,000       45,000    

 
16. งบประมาณ  

16.1 แหล่งงบประมาณ 
  เงินรายได้ 45,000 บาท   

กองทุนกิจการนิสิต แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุนการจัดการศึกษา ส านักงานเลขานุการคณะ หมวดเงินอุดหนุน  โครงการ
กิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต โครงการส่งเสริมด้านวิชาการและทักษะชีวิต  โครงการวันเกียรติยศ มนุษยศาสตร์(Nu-มน-01-042) 

16.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
ล าดับ รายการ จ านวน (บาท) 

1 ค่าอาหาร และอาหารว่างและเครื่องดื่ม   10,000 
2 ค่าจ้างเหมาจัดท าเข็มกลัด (รูปสมเด็จพระนเรศวร)   15,000 
3 ค่าจ้างเหมาจัดท าโล่ประกาศเกียรติคุณ 5,000 
4 ค่าจ้างเหมาจัดดอกไม้ 5,000 
5 ค่าวัสดุโครงการ 5,000 
6 ค่าจ้างเหมาจัดท าเกียรติบัตร 5,000 

รวมเป็นจ านวน 45,000 
         *หมายเหตุ   ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
 
17.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ  

ล าดั
บ 

รายการ กิจกรรม  

17.1 วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม เดือนมิถุนายน-กันยายน 2564 
17.2 สถานท่ีจัดกิจกรรม คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลยันเรศวร 

 
18. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
     1)  คณะมนุษยศาสตรไ์ด้ประกาศเกียรติคุณยกย่อง และสร้างขวัญก าลังใจให้แก่นิสิต 
     2)  นิสิตตื่นตัวท่ีจะท ากิจกรรม สร้างสรรคแ์ละพัฒนาองค์ความรู้ให้เป็นที่ประจักษ์ 
     3)  นิสิตได้น าความรู้ความสามารถของตนเองไปใช้ในการคิดสรา้งสรรคผ์ลงานท่ีจะเป็นประโยชนต์่อสังคมต่อไป 

 



  

โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
งานกิจการนสิิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ส านักงานเลขานกุารคณะ คณะมนุษยศาสตร์ 

 
1. ชื่อโครงการ (ระดับ 1)    โครงการกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต 
2. ชื่อโครงการ (ระดับ 2)    โครงการส่งเสริมด้านวิชาการและทักษะชีวิต 
3. ชื่อโครงการ (ระดับ 3)     โครงการจิตอาสา 

  โครงการงานประจ า (Routine project) 
      โครงการตามยุทธศาสตร์ (Strategic project) 
4.  รหัสโครงการ     NU-มน-01-043 
5.  Value Chain   

   ต้นน  า     กลางน  า    ปลายน  า       
6.  ความสอดคล้องกับพันธกิจมหาวิทยาลัย  
     การผลิตบัณฑติ     การวิจัย  
    การบริการวิชาการแกส่ังคม  การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
    บริหารจัดการ(หลัก) 
7.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ  
 7.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 พ.ศ.2560-2564  
ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2562-2564)  
   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบณัฑิตใหม้ีคุณภาพฯ 
   กลยุทธ์ที่.....1.4.......แนวทางการขบัเคลื่อนที่.......14.1........ตัวชี วัดที่......1.4.1.1.....(หลัก) 
7.2 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน  
 นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่...1....กลยุทธ์ที่....4.......มาตรการที่...1...  

8. อัตลักษณน์ิสิต  
     มี        

ประเภทอัตลักษณ ์ ตัวชี้วัด 
 คนดี 
เป็นคนดี เป็นพลเมืองที่เข็มแข็ง ยดึมั่นใน
จรรยาบรรณวิชาชีพ มีความกลา้หาญทาง
จริยธรรมและความถูกต้อง 

 มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
 มีจิตสาธารณะ 
 มีทัศนคติเชิงบวก 
 มีความกล้าหาญทางจรยิธรรม และความถูกต้อง 

 คนเก่ง 
มีความรู้ ความเช่ียวชาญตามสาขาวิชาการที่
ถนัด มีทักษะการเรียนรู้ ตลอดชีวติ สามารถน า
ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพ
อย่างสร้างสรรค์ มคีุณลักษณะความเป็น
ผู้ประกอบการที่ทันสมยัและทันตอ่ความ
เปลี่ยนแปลงของสังคม สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่น
ได้อย่างมีความสุข 

 มีทักษะการเรยีนรู้ตลอดชีวิต 
 มีความสามารถในการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพอย่างสร้างสรรค์ 
 เป็นผู้ร่วมสรา้งสรรค์นวัตกรรม 
 มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสาสนเทศได้เป็นอย่างดี 
 มีคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการที่ทันสมัยและทันต่อความเปลีย่นแปลงของสังคม 
 มีความสามารถท างานเป็นทีม 
 มีความสามารถในการแก้ปญัหาส่วนตัว 
 มีความสามารถในการแก้ปญัหาการงาน 

 มีวินัย 
มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน 
และสังคม เสยีสละ อดทน ขยัน หมั่นเพียรและ
มุ่งมั่นสู่ความส าเร็จ 

 มีความรับผิดชอบ เสยีสละ อดทน 
 มีพฤติกรรมทีด่ีในการเรียน ขยันหมั่นเพียรมุ่งมั่นสูค่วามส าเรจ็ 
 มีพฤติกรรมทีด่ีในการใช้ชีวิต 
 ยอมรับและปฏิบตัิตามระเบียบ และข้อบังคับของสังคม 

 ภูมิใจในชาติ 
มีความภมูิใจในศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี และ
ขนบธรรมเนยีมประเพณีไทย ร่วมปลูกฝังความ
รักชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย์ ส่งเสริมให้เกิด

 มีพฤติกรรมอนรุักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี และขนบธรรมเนียมประเพณไีทย 
มีส่วนร่วมในการสืบทอดภูมิปญัญาไทย 
 มีค่านิยมในการแสดงความเปน็ไทย ธ ารงไว้ซึ่งความเป็นไทย 
 ศรัทธา ยึดมั่น และปฏิบตัิตนตามหลักศาสนา 



  

ประเภทอัตลักษณ ์ ตัวชี้วัด 
ค่านิยมร่วมรักษ์ความเป็นไทยใหเ้กิดขึ นอย่าง
ต่อเนื่อง 

 เคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย ์

 

9. คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
      มี  

ด้าน ตัวชี้วัด 
 ด้านคุณธรรม จริยธรรม  มีความซื่อสตัย์สจุริต 

 มีระเบยีบวินัย 
 ตรงต่อเวลา 
 มีความเสยีสละและเห็นต่อประโยชน์ส่วนรวม 
 มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
 เคารพกฎเกณฑ์ ระเบียบขององค์กร/หน่วยงาน 
 มีความอดทนต่อสภาวะแวดลอ้ม 
 มีความขยันหมั่นเพียรในการเรียน 

 ด้านความรู ้  มีความรู้ในหลักวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงกับหน้าที่การงาน 
 มีความเข้าใจขั นตอนและวิธีการในการปฏิบตัิงานในหน้าท่ี 
 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 

 
10. การบูรณาการพันธกิจกับการเรียนการสอน  
      ไม่ม ี    

 



  

11. ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 11.1 ลักษณะการด าเนินงาน    โครงการ     การด าเนินงาน 

11.2 ภายใต้แผนงาน............................................................................................................................................. 
11.3 ลักษณะโครงการ      โครงการที่ใช้งบประมาณ   โครงการทีไ่ม่ใช้งบประมาณ 
11.4 วิธีการด าเนินงาน     ด าเนินการเอง    จัดจ้าง 
11.5 รหัส GFMIS ของโครงการ(ถ้าม)ี................................................................................................................... 

12. ผู้รับผิดชอบ  
12.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ         งานกิจการนิสิตและศิษยเ์ก่าสมัพันธ์ ส านักงานเลขานุการ คณะมนุษยศาสตร์ 
12.2 ผู้รับผิดชอบ    นายธีรนัย    รัตนภมู ิ        โทร  2021      
12.3 ผู้ประสานงาน   นายธีรนัย    รัตนภมู ิ        โทร  2021 
12.4 ผู้รายงานผล  นายธีรนัย    รัตนภมู ิ        โทร  2021 

 13. หลักการและเหตุผล  
  การปลูกจิตส านึกด้านจิตอาสาหรือจิตสาธารณะ ( Public Mind ) คือการปลูกฝังจิตใจให้นิสิตมีความรับผิดชอบ ต่อตนเอง
และสังคม สร้างคุณธรรม จริยธรรมจากภายใน ให้นิสิตคณะมนุษยศาสตร์ รู้จักเสียสละ มีความซื่อตรง เข้าอกเข้าใจผู้อื่น สามัคคีร่วม
แรงร่วมใจ ในการจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์เพื่อส่วนรวม เกื อกูลช่วยเหลือผู้ที่ทุกข์ยาก หรือผู้ที่ร้องขอความช่วยเหลือ โดยไม่ขัดต่อ
กฎหมายหรือกฎระเบียบสังคม ลักษณะส าคัญประการหนึ่งของกิจกรรมจิตอาสาหรือจิตสาธารณะ คือ เป็นกิจกรรมตามความสมัครใจ
14. วัตถุประสงค ์
    1)  เพื่อสรา้งจิตส านึกและปลูกฝังให้นิสิตมจีิตสาธารณะ ช่วยเหลอืสังคมส่วนรวม   
15.  เป้าหมายของโครงการ 
     15.1. เป้าหมายการด าเนินงาน 

ล าดับ กิจกรรม วัตถุประสงค์กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เชิงผลลัพธ์

(Outcome) 

ตัวชี้วัดตาม
เกณฑ์ประกัน

คุณภาพ 
1 จิตอาสา  1) เพื่อสร้างจิตส านึกและ

ปลูกฝังให้นิสติมีจติ
สาธารณะ ช่วยเหลือสังคม
ส่วนรวม   

 คุณภาพ 
1. นิสิตมีจิตส านึก 
หรือจิตสาธารณะ ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80  

นิสิตมีความรับผิดชอบ 
ต่อตนเองและสังคม 
สร้างคณุธรรม 
จริยธรรม ไม่ขัดต่อ
กฎหมายหรือ
กฎระเบียบสังคม 

AUN-QA 
หมวด 8 

 

15.2 กลุ่มเป้าหมาย (รายกิจกรรม) 
เป้าหมาย จ านวน 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 205 คน 
นิสิต 200 คน 
บุคลากรสายวิชาการ 5 คน 

 
15.3. กิจกรรม/เนื้อหาท่ี/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนินการ (รายกิจกรรม) 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (บาท) 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

(บาท) ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ขั้นวางแผนงาน (P) 
1. วางแผนการด าเนินงาน 
2. จัดประชุมมอบหมายการ
ด าเนินงาน 

                          



  

กิจกรรม 
งบประมาณ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (บาท) 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

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

 
5,000          

 
5,000 

  

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. สรุปผลการด าเนินโครงการ 
และจัดท ารายงานส่งผลประเมิน
ต่อคณะฯ 

             

ขั้นปรับปรุงตามผลการ
ประเมิน (A)  
1. น าผลการประเมินมาพัฒนา 
แก้ไขปัญหา และน าไปปรับใช้
ในการปฏิบัติงานในครั งต่อๆไป 

             

รวม 5,000          5,000 
 
16. งบประมาณ  

16.1 แหล่งงบประมาณ 
  เงินรายได้ 5,000 บาท   

กองทุนกิจการนิสิต แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุนการจัดการศึกษา ส านักงานเลขานุการคณะ หมวดเงินอุดหนุน  โครงการ
กิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต โครงการส่งเสริมด้านวิชาการและทักษะชีวิต  โครงการโครงการจิตอาสา(Nu-มน-01-043) 

16.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
ล าดับ รายการ จ านวน (บาท) 

1 ค่าอาหาร และอาหารว่างและเครื่องดื่ม   4,000 
2 วัสดุโครงการ 2,000 

รวมเป็นจ านวน 5,000 
       *หมายเหตุ   ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
 
17.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ  

ล าดั
บ 

รายการ กิจกรรม  

17.1 วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม เดือนตุลาคม 2563-กันยายน 2564 
17.2 สถานท่ีจัดกิจกรรม คณะมนุษยศาสตร,์ มหาวิทยาลยันเรศวร,หน่วยงานภายนอก 

 
18. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
     1)  นิสิตคณะมนุษยศาสตรไ์ดม้ีกิจกรรมเพื่อสร้างจิตส านึกและปลูกฝังให้นิสติมีจติสาธารณะ ช่วยเหลือสังคม 



  

โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
งานกิจการนสิิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ส านักงานเลขานกุารคณะ คณะมนุษยศาสตร์ 

 
1. ชื่อโครงการ (ระดับ 1)    โครงการกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต 
2. ชื่อโครงการ (ระดับ 2)    โครงการส่งเสริมด้านนันทนาการ 
3. ชื่อโครงการ (ระดับ 3)     โครงการเลี้ยงอ าลาช่อแก้ว 

  โครงการงานประจ า (Routine project) 
      โครงการตามยุทธศาสตร์ (Strategic project) 
4.  รหัสโครงการ     NU-มน-01-044 
5.  Value Chain   

   ต้นน้ า     กลางน้ า    ปลายน้ า       
6.  ความสอดคล้องกับพันธกิจมหาวิทยาลัย  
     การผลิตบัณฑติ     การวิจัย  
    การบริการวิชาการแกส่ังคม  การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
    บริหารจัดการ(หลัก) 
7.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ  
 7.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 พ.ศ.2560-2564  
ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2562-2564)  
   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบณัฑิตใหม้ีคุณภาพฯ 
   กลยุทธ์ที่.....1.4.......แนวทางการขบัเคลื่อนที่.......14.1........ตัวชี้วัดที่......1.4.1.1.....(หลัก) 
7.2 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน  
 นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่...1....กลยุทธ์ที่....4.......มาตรการที่...1...  

8. อัตลักษณน์ิสิต  
     มี        

ประเภทอัตลักษณ ์ ตัวชี้วัด 
 คนดี 
เป็นคนดี เป็นพลเมืองที่เข็มแข็ง ยดึมั่นใน
จรรยาบรรณวิชาชีพ มีความกลา้หาญทาง
จริยธรรมและความถูกต้อง 

 มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
 มีจิตสาธารณะ 
 มีทัศนคติเชิงบวก 
 มีความกล้าหาญทางจรยิธรรม และความถูกต้อง 

 คนเก่ง 
มีความรู้ ความเช่ียวชาญตามสาขาวิชาการที่
ถนัด มีทักษะการเรียนรู้ ตลอดชีวติ สามารถน า
ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพ
อย่างสร้างสรรค์ มคีุณลักษณะความเป็น
ผู้ประกอบการที่ทันสมยัและทันตอ่ความ
เปลี่ยนแปลงของสังคม สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่น
ได้อย่างมีความสุข 

 มีทักษะการเรยีนรู้ตลอดชีวิต 
 มีความสามารถในการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพอย่างสร้างสรรค์ 
 เป็นผู้ร่วมสรา้งสรรค์นวัตกรรม 
 มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสาสนเทศได้เป็นอย่างด ี
 มีคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการที่ทันสมัยและทันต่อความเปลีย่นแปลงของสังคม 
 มีความสามารถท างานเป็นทีม 
 มีความสามารถในการแก้ปญัหาส่วนตัว 
 มีความสามารถในการแก้ปญัหาการงาน 

 มีวินัย 
มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน 
และสังคม เสยีสละ อดทน ขยัน หมั่นเพียรและ
มุ่งมั่นสู่ความส าเร็จ 

 มีความรับผิดชอบ เสยีสละ อดทน 
 มีพฤติกรรมทีด่ีในการเรียน ขยันหมั่นเพียรมุ่งมั่นสูค่วามส าเรจ็ 
 มีพฤติกรรมทีด่ีในการใช้ชีวิต 
 ยอมรับและปฏิบตัิตามระเบียบ และข้อบังคับของสังคม 

 ภูมิใจในชาติ 
มีความภมูิใจในศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี และ
ขนบธรรมเนยีมประเพณีไทย ร่วมปลูกฝังความ
รักชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย์ ส่งเสริมให้เกิด

 มีพฤติกรรมอนรุักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี และขนบธรรมเนียมประเพณไีทย 
มีส่วนร่วมในการสืบทอดภูมิปญัญาไทย 
 มีค่านิยมในการแสดงความเปน็ไทย ธ ารงไว้ซึ่งความเป็นไทย 
 ศรัทธา ยึดมั่น และปฏิบตัิตนตามหลักศาสนา 



  

ประเภทอัตลักษณ ์ ตัวชี้วัด 
ค่านิยมร่วมรักษ์ความเป็นไทยใหเ้กิดขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง 

 เคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย ์

 

9. คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
      มี  

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 
 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 

 
10. การบูรณาการพันธกิจกับการเรียนการสอน  
      ไม่ม ี    

 



  

11. ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 11.1 ลักษณะการด าเนินงาน    โครงการ     การด าเนินงาน 

11.2 ภายใต้แผนงาน............................................................................................................................................. 
11.3 ลักษณะโครงการ      โครงการที่ใช้งบประมาณ   โครงการทีไ่ม่ใช้งบประมาณ 
11.4 วิธีการด าเนินงาน     ด าเนินการเอง    จัดจ้าง 
11.5 รหัส GFMIS ของโครงการ(ถ้าม)ี................................................................................................................... 

12. ผู้รับผิดชอบ  
12.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ         งานกิจการนิสิตและศิษยเ์ก่าสมัพันธ์ ส านักงานเลขานุการ คณะมนุษยศาสตร์ 
12.2 ผู้รับผิดชอบ    นายธีรนัย    รัตนภมู ิ        โทร  2021 
   ประธานสโมสรนสิิต         โทร  2021      
12.3 ผู้ประสานงาน   นายธีรนัย    รัตนภมู ิ        โทร  2021 
12.4 ผู้รายงานผล  นายธีรนัย    รัตนภมู ิ        โทร  2021 

 13. หลักการและเหตุผล  
  หน่วยกิจกรรมและพัฒนานิสิต ด าเนินการให้ค าปรึกษาแนะน า รวมถึงการก ากับ ดูแลและให้ความช่วยเหลือนิสติในการจดัท า
โครงการ/กิจกรรมนิสิต และจัดท าโครงการ/กิจกรรมพัฒนานิสิต เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์และพัฒนานิสิตให้เป็นบัณฑิตที่           
พึงประสงค์ รวมทั้งเผยแพร่ช่ือเสียง ความสามารถ และผลงานกิจกรรมของนิสิตให้ครบถ้วนครอบคลุมด้วยกิจกรรม พัฒนานิสิตครบ           
ทุกด้าน ดังนั้น หน่วยกิจกรรมและพัฒนานิสิต จึงได้จัดท าโครงการต่าง ๆ เพื่อด าเนินงานกิจกรรมพัฒนานิสิตให้เป็นไปตามอัตลักษณ์
มหาวิทยาลัยและเป็นไปตามกรอบมาตรฐาน TQF 
14. วัตถุประสงค ์
    1)  เพื่อให้นิสิตคณะมนุษยศาสตร์ร่วมแสดงความยินดีกับนิสิตชั้นปีท่ี 4 ท่ีจะส าเร็จการศึกษา 
15.  เป้าหมายของโครงการ 
     15.1. เป้าหมายการด าเนินงาน 

ล าดับ กิจกรรม วัตถุประสงค์กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เชิงผลลัพธ์

(Outcome) 

ตัวชี้วัดตาม
เกณฑ์ประกัน

คุณภาพ 
1 จัดเลีย้งอาหาร  1) เพื่อให้นิสิตคณะ

มนุษยศาสตรร์่วมแสดง
ความยินดีกับนสิิตชั้นปีที่ 4 
ที่จะส าเร็จการศึกษา 

 ปริมาณ 
1. นิสิตได้ร่วมแสดง
ความยินดีกับนสิิตชั้น
ปีท่ี 4 ท่ีจะส าเร็จ
การศึกษา 

เกิดความรักสามามัคคี
กันระหว่างรุ่นพ่ีกับรุ่น
น้อง 

AUN-QA 
หมวด 8 

 

15.2 กลุ่มเป้าหมาย (รายกิจกรรม) 
เป้าหมาย จ านวน 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 300 คน 
นิสิต 280 คน 
บุคลากรสายวิชาการ 20 คน 

 
15.3. กิจกรรม/เนื้อหาท่ี/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนินการ (รายกิจกรรม) 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (บาท) 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

ขั้นวางแผนงาน (P) 
1. วางแผนการด าเนินงาน 

                          



  

กิจกรรม 
งบประมาณ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (บาท) 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

(บาท) ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
2. จัดประชุมมอบหมายการ
ด าเนินงาน 
ขั้นด าเนินการ (D) 
1. ขออนุมัติด าเนินโครงการ 
2. ด าเนินโครงการ 

 
 

20,000 

 
 

20,000        
 
  

  

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. สรุปผลการด าเนินโครงการ 
และจัดท ารายงานส่งผล
ประเมินต่อคณะฯ 

             

ขั้นปรับปรุงตามผลการ
ประเมิน (A)  
1. น าผลการประเมินมาพัฒนา 
แก้ไขปัญหา และน าไปปรับใช้
ในการปฏิบัติงานในครั้งต่อๆไป 

             

รวม 20,000 20,000    
 
16. งบประมาณ  

16.1 แหล่งงบประมาณ 
  เงินรายได้ 20,000 บาท   

กองทุนกิจการนิสิต แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุนการจัดการศึกษา ส านักงานเลขานุการคณะ หมวดเงินอุดหนุน  โครงการ
กิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต โครงการส่งเสริมด้านนันทนาการ โครงการเลี้ยงอ าลาช่อแก้ว(Nu-มน-01-044) 

16.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
ล าดับ รายการ จ านวน (บาท) 

1 ค่าอาหารและอาหารว่าง 10,000 
2 ค่าจ้างเหมาจัดดอกไม้และตกแต่งสถานที่ 4,500 
3 ค่าของที่ระลึก 3,000 
4 ค่าวัสดุโครงการ 2,500 

รวมเป็นจ านวน 20,000 
   *หมายเหตุ   ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
 
17.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ  

ล าดั
บ 

รายการ กิจกรรม  

17.1 วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม เดือนสิงหาคม-กันยายน 2564 
17.2 สถานท่ีจัดกิจกรรม คณะมนุษยศาสตร ์มหาวิทยาลยันเรศวร 

 
18. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. คณาจารย์และนสิิตคณะมนุษยศาสตร์ได้แสดงความยินดีกับนิสิตช้ันปีท่ี 4  
2. เกิดความสมัพันธ์อันดีระหว่างนิสิตรุ่นพี่และรุ่นน้อง 
3.  นิสิตได้มีโอกาสสอบถามแนวทางการศึกษาต่อและด้านการงานอาชีพ 



  

โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
งานกิจการนสิิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ส านักงานเลขานกุารคณะ คณะมนุษยศาสตร์ 

 
1. ชื่อโครงการ (ระดับ 1)    โครงการกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต 
2. ชื่อโครงการ (ระดับ 2)    โครงการส่งเสริมด้านนันทนาการ 
3. ชื่อโครงการ (ระดับ 3)     โครงการแสดงความยินดีกับพี่บัณฑิตคณะมนุษยศาสตร์ 

  โครงการงานประจ า (Routine project) 
      โครงการตามยุทธศาสตร์ (Strategic project) 
4.  รหัสโครงการ     NU-มน-01-045 
5.  Value Chain   

   ต้นน  า     กลางน  า    ปลายน  า       
6.  ความสอดคล้องกับพันธกิจมหาวิทยาลัย  
     การผลิตบัณฑติ     การวิจัย  
    การบริการวิชาการแกส่ังคม  การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
    บริหารจัดการ(หลัก) 
7.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ  
 7.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 พ.ศ.2560-2564  
ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2562-2564)  
   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบณัฑิตใหม้ีคุณภาพฯ 
   กลยุทธ์ที่.....1.4.......แนวทางการขบัเคลื่อนที่.......14.1........ตัวชี วัดที่......1.4.1.1.....(หลัก) 
7.2 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน  
 นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่...1....กลยุทธ์ที่....4.......มาตรการที่...1...  

8. อัตลักษณน์ิสิต  
     มี        

ประเภทอัตลักษณ ์ ตัวชี้วัด 
 คนดี 
เป็นคนดี เป็นพลเมืองที่เข็มแข็ง ยดึมั่นใน
จรรยาบรรณวิชาชีพ มีความกลา้หาญทาง
จริยธรรมและความถูกต้อง 

 มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
 มีจิตสาธารณะ 
 มีทัศนคติเชิงบวก 
 มีความกล้าหาญทางจรยิธรรม และความถูกต้อง 

 คนเก่ง 
มีความรู้ ความเช่ียวชาญตามสาขาวิชาการที่
ถนัด มีทักษะการเรียนรู้ ตลอดชีวติ สามารถน า
ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพ
อย่างสร้างสรรค์ มคีุณลักษณะความเป็น
ผู้ประกอบการที่ทันสมยัและทันตอ่ความ
เปลี่ยนแปลงของสังคม สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่น
ได้อย่างมีความสุข 

 มีทักษะการเรยีนรู้ตลอดชีวิต 
 มีความสามารถในการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพอย่างสร้างสรรค์ 
 เป็นผู้ร่วมสรา้งสรรค์นวัตกรรม 
 มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสาสนเทศได้เป็นอย่างดี 
 มีคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการที่ทันสมัยและทันต่อความเปลีย่นแปลงของสังคม 
 มีความสามารถท างานเป็นทีม 
 มีความสามารถในการแก้ปญัหาส่วนตัว 
 มีความสามารถในการแก้ปญัหาการงาน 

 มีวินัย 
มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน 
และสังคม เสยีสละ อดทน ขยัน หมั่นเพียรและ
มุ่งมั่นสู่ความส าเร็จ 

 มีความรับผิดชอบ เสยีสละ อดทน 
 มีพฤติกรรมทีด่ีในการเรียน ขยันหมั่นเพียรมุ่งมั่นสูค่วามส าเรจ็ 
 มีพฤติกรรมทีด่ีในการใช้ชีวิต 
 ยอมรับและปฏิบตัิตามระเบียบ และข้อบังคับของสังคม 

 ภูมิใจในชาติ 
มีความภมูิใจในศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี และ
ขนบธรรมเนยีมประเพณีไทย ร่วมปลูกฝังความ
รักชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย์ ส่งเสริมให้เกิด

 มีพฤติกรรมอนรุักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี และขนบธรรมเนียมประเพณไีทย 
มีส่วนร่วมในการสืบทอดภูมิปญัญาไทย 
 มีค่านิยมในการแสดงความเปน็ไทย ธ ารงไว้ซึ่งความเป็นไทย 
 ศรัทธา ยึดมั่น และปฏิบตัิตนตามหลักศาสนา 



  

ประเภทอัตลักษณ ์ ตัวชี้วัด 
ค่านิยมร่วมรักษ์ความเป็นไทยใหเ้กิดขึ นอย่าง
ต่อเนื่อง 

 เคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย ์

 

9. คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
      มี  

ด้าน ตัวชี้วัด 
 ด้านคุณธรรม จริยธรรม  มีความซื่อสตัย์สจุริต 

 มีระเบยีบวินัย 
 ตรงต่อเวลา 
 มีความเสยีสละและเห็นต่อประโยชน์ส่วนรวม 
 มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
 เคารพกฎเกณฑ์ ระเบียบขององค์กร/หน่วยงาน 
 มีความอดทนต่อสภาวะแวดลอ้ม 
 มีความขยันหมั่นเพียรในการเรียน 

 ด้านความรู ้  มีความรู้ในหลักวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงกับหน้าที่การงาน 
 มีความเข้าใจขั นตอนและวิธีการในการปฏิบตัิงานในหน้าท่ี 
 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 

 
10. การบูรณาการพันธกิจกับการเรียนการสอน  
      ไม่ม ี    

 



  

11. ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 11.1 ลักษณะการด าเนินงาน    โครงการ     การด าเนินงาน 

11.2 ภายใต้แผนงาน............................................................................................................................................. 
11.3 ลักษณะโครงการ      โครงการที่ใช้งบประมาณ   โครงการทีไ่ม่ใช้งบประมาณ 
11.4 วิธีการด าเนินงาน     ด าเนินการเอง    จัดจ้าง 
11.5 รหัส GFMIS ของโครงการ(ถ้าม)ี................................................................................................................... 

12. ผู้รับผิดชอบ  
12.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ         งานกิจการนิสิตและศิษยเ์ก่าสมัพันธ์ ส านักงานเลขานุการ คณะมนุษยศาสตร์ 
12.2 ผู้รับผิดชอบ    นายธีรนัย    รัตนภมู ิ        โทร  2021 
   ประธานสโมสรนสิิต         โทร  2021      
12.3 ผู้ประสานงาน   นายธีรนัย    รัตนภมู ิ        โทร  2021 
12.4 ผู้รายงานผล  นายธีรนัย    รัตนภมู ิ        โทร  2021 

 13. หลักการและเหตุผล  
  หน่วยกิจกรรมและพัฒนานิสิต ด าเนินการให้ค าปรึกษาแนะน า รวมถึงการก ากับ ดูแลและให้ความช่วยเหลือนิสติในการจดัท า
โครงการ/กิจกรรมนิสิต และจัดท าโครงการ/กิจกรรมพัฒนานิสิต เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์และพัฒนานิสิตให้เป็นบัณฑิตที่           
พึงประสงค์ รวมทั งเผยแพร่ช่ือเสียง ความสามารถ และผลงานกิจกรรมของนิสิตให้ครบถ้วนครอบคลุมด้วยกิจกรรมพัฒนานิสิตครบ           
ทุกด้าน ดังนั น หน่วยกิจกรรมและพัฒนานิสิต จึงได้จัดท าโครงการต่าง ๆ เพื่อด าเนินงานกิจกรรมพัฒนานิสิตให้เป็นไปตามอัตลักษณ์
มหาวิทยาลัยและเป็นไปตามกรอบมาตรฐาน TQF 
14. วัตถุประสงค ์
    1)  เพื่อแสดงความยินดีกับพ่ีบณัฑิตและมหาบณัฑิตใหม่ เนื่องในโอกาสส าเร็จการศึกษาประจ าปีการศึกษา 2562 
15.  เป้าหมายของโครงการ 
     15.1. เป้าหมายการด าเนินงาน 

ล าดับ กิจกรรม วัตถุประสงค์กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เชิงผลลัพธ์

(Outcome) 

ตัวชี้วัดตาม
เกณฑ์ประกัน

คุณภาพ 
1 จัดซุ้ม  1) เพื่อแสดงความยินดีกับ

พี่บัณฑิตและมหาบัณฑิต
ใหม่ เนื่องในโอกาสส าเร็จ
การศึกษาประจ าปี
การศึกษา 2562 

 ปริมาณ 
1. นิสิตได้ร่วมแสดง
ความยินดีกับพี่บณัฑิต
และมหาบัณฑติใหม ่

เกิดความรักสามัคคีกัน
ระหว่างรุ่นพี่กับรุ่น
น้อง 

AUN-QA 
หมวด 8 

 

15.2 กลุ่มเป้าหมาย (รายกิจกรรม) 
เป้าหมาย จ านวน 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 120 คน 
นิสิต 100 คน 
บุคลากรสายวิชาการ 20 คน 

 
15.3. กิจกรรม/เนื้อหาท่ี/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนินการ (รายกิจกรรม) 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (บาท) 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

ขั้นวางแผนงาน (P) 
1. วางแผนการด าเนินงาน 

                          



  

กิจกรรม 
งบประมาณ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (บาท) 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

(บาท) ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
2. จัดประชุมมอบหมายการ
ด าเนินงาน 
ขั้นด าเนินการ (D) 
1. ขออนุมัติด าเนินโครงการ 
2. ด าเนินโครงการ 

 
 

20,000 

 
 
  20,000      

 
  

  

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

             

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

             

รวม 20,000 20,000 - - - 
 
16. งบประมาณ  

16.1 แหล่งงบประมาณ 
  เงินรายได้ 20,000 บาท   

กองทุนกิจการนิสิต แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุนการจัดการศึกษา ส านักงานเลขานุการคณะ หมวดเงินอุดหนุน  โครงการ
กิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต โครงการส่งเสริมด้านนันทนาการ โครงการแสดงความยินดีกับบณัฑติคณะมนุษยศาสตร์(Nu-มน-01-045) 

16.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
ล าดับ รายการ จ านวน (บาท) 

1 ค่าวัสดุโครงการ  5,000 
2 ค่าจ้างเหมาจัดซุ้มรับปริญญา 10,000 
3 ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม 5,000 

รวมเป็นจ านวน 20,000 
   *หมายเหตุ   ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
 
17.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ  

ล าดั
บ 

รายการ กิจกรรม  

17.1 วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม เดือนธันวาคม 2563 
17.2 สถานท่ีจัดกิจกรรม มหาวิทยาลยันเรศวร 

 
18. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
     1. ได้แสดงความยินดีกับพี่บัณฑิตและมหาบณัฑิตใหม่  
     2. ได้จัดท าซุ้มเพื่อแสดงความยินดีกับบัณฑิตและมหาบัณฑติ 
     3. เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้อง 
 



  

โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
งานกิจการนสิิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ส านักงานเลขานกุารคณะ คณะมนุษยศาสตร์ 

 
1. ชื่อโครงการ (ระดับ 1)    โครงการกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต 
2. ชื่อโครงการ (ระดับ 2)    โครงการส่งเสริมด้านนันทนาการ 
3. ชื่อโครงการ (ระดับ 3)     โครงการค่ายมนุษยศาสตร์(กล้าดอกแก้ว) 

  โครงการงานประจ า (Routine project) 
      โครงการตามยุทธศาสตร์ (Strategic project) 
4.  รหัสโครงการ     NU-มน-01-046 
5.  Value Chain   

   ต้นน  า     กลางน  า    ปลายน  า       
6.  ความสอดคล้องกับพันธกิจมหาวิทยาลัย  
     การผลิตบัณฑติ     การวิจัย  
    การบริการวิชาการแกส่ังคม  การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
    บริหารจัดการ(หลัก) 
7.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ  
 7.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 พ.ศ.2560-2564  
ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2562-2564)  
   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบณัฑิตใหม้ีคุณภาพฯ 
   กลยุทธ์ที่.....1.4.......แนวทางการขบัเคลื่อนที่.......14.1........ตัวชี วัดที่......1.4.1.1.....(หลัก) 
7.2 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน  
 นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่...1....กลยุทธ์ที่....4.......มาตรการที่...1...  

8. อัตลักษณน์ิสิต  
     มี        

ประเภทอัตลักษณ ์ ตัวชี้วัด 
 คนดี 
เป็นคนดี เป็นพลเมืองที่เข็มแข็ง ยดึมั่นใน
จรรยาบรรณวิชาชีพ มีความกลา้หาญทาง
จริยธรรมและความถูกต้อง 

 มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
 มีจิตสาธารณะ 
 มีทัศนคติเชิงบวก 
 มีความกล้าหาญทางจรยิธรรม และความถูกต้อง 

 คนเก่ง 
มีความรู้ ความเช่ียวชาญตามสาขาวิชาการที่
ถนัด มีทักษะการเรียนรู้ ตลอดชีวติ สามารถน า
ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพ
อย่างสร้างสรรค์ มคีุณลักษณะความเป็น
ผู้ประกอบการที่ทันสมยัและทันตอ่ความ
เปลี่ยนแปลงของสังคม สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่น
ได้อย่างมีความสุข 

 มีทักษะการเรยีนรู้ตลอดชีวิต 
 มีความสามารถในการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพอย่างสร้างสรรค์ 
 เป็นผู้ร่วมสรา้งสรรค์นวัตกรรม 
 มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสาสนเทศได้เป็นอย่างดี 
 มีคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการที่ทันสมัยและทันต่อความเปลีย่นแปลงของสังคม 
 มีความสามารถท างานเป็นทีม 
 มีความสามารถในการแก้ปญัหาส่วนตัว 
 มีความสามารถในการแก้ปญัหาการงาน 

 มีวินัย 
มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน 
และสังคม เสยีสละ อดทน ขยัน หมั่นเพียรและ
มุ่งมั่นสู่ความส าเร็จ 

 มีความรับผิดชอบ เสยีสละ อดทน 
 มีพฤติกรรมทีด่ีในการเรียน ขยันหมั่นเพียรมุ่งมั่นสูค่วามส าเรจ็ 
 มีพฤติกรรมทีด่ีในการใช้ชีวิต 
 ยอมรับและปฏิบตัิตามระเบียบ และข้อบังคับของสังคม 

 ภูมิใจในชาติ 
มีความภมูิใจในศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี และ
ขนบธรรมเนยีมประเพณีไทย ร่วมปลูกฝังความ
รักชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย์ ส่งเสริมให้เกิด

 มีพฤติกรรมอนรุักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี และขนบธรรมเนียมประเพณไีทย 
มีส่วนร่วมในการสืบทอดภูมิปญัญาไทย 
 มีค่านิยมในการแสดงความเปน็ไทย ธ ารงไว้ซึ่งความเป็นไทย 
 ศรัทธา ยึดมั่น และปฏิบตัิตนตามหลักศาสนา 



  

ประเภทอัตลักษณ ์ ตัวชี้วัด 
ค่านิยมร่วมรักษ์ความเป็นไทยใหเ้กิดขึ นอย่าง
ต่อเนื่อง 

 เคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย ์

 

9. คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
      มี  

ด้าน ตัวชี้วัด 
 ด้านคุณธรรม จริยธรรม  มีความซื่อสตัย์สจุริต 

 มีระเบยีบวินัย 
 ตรงต่อเวลา 
 มีความเสยีสละและเห็นต่อประโยชน์ส่วนรวม 
 มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
 เคารพกฎเกณฑ์ ระเบียบขององค์กร/หน่วยงาน 
 มีความอดทนต่อสภาวะแวดลอ้ม 
 มีความขยันหมั่นเพียรในการเรียน 

 ด้านความรู ้  มีความรู้ในหลักวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงกับหน้าที่การงาน 
 มีความเข้าใจขั นตอนและวิธีการในการปฏิบตัิงานในหน้าท่ี 
 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 

 
10. การบูรณาการพันธกิจกับการเรียนการสอน  
      ไม่ม ี    

 



  

11. ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 11.1 ลักษณะการด าเนินงาน    โครงการ     การด าเนินงาน 

11.2 ภายใต้แผนงาน............................................................................................................................................. 
11.3 ลักษณะโครงการ      โครงการที่ใช้งบประมาณ   โครงการทีไ่ม่ใช้งบประมาณ 
11.4 วิธีการด าเนินงาน     ด าเนินการเอง    จัดจ้าง 
11.5 รหัส GFMIS ของโครงการ(ถ้าม)ี................................................................................................................... 

12. ผู้รับผิดชอบ  
12.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ         งานกิจการนิสิตและศิษยเ์ก่าสมัพันธ์ ส านักงานเลขานุการ คณะมนุษยศาสตร์ 
12.2 ผู้รับผิดชอบ    นายธีรนัย    รัตนภมู ิ        โทร  2021 
   ประธานสโมสรนสิิต         โทร  2021      
12.3 ผู้ประสานงาน   นายธีรนัย    รัตนภมู ิ        โทร  2021 
12.4 ผู้รายงานผล  นายธีรนัย    รัตนภมู ิ        โทร  2021 

 13. หลักการและเหตุผล  
  หน่วยกิจกรรมและพัฒนานิสิต ด าเนินการให้ค าปรึกษาแนะน า รวมถึงการก ากับ ดูแลและให้ความช่วยเหลือนิสติในการจดัท า
โครงการ/กิจกรรมนิสิต และจัดท าโครงการ/กิจกรรมพัฒนานิสิต เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์และพัฒน านิสิตให้เป็นบัณฑิตที่           
พึงประสงค์ รวมทั งเผยแพร่ช่ือเสียง ความสามารถ และผลงานกิจกรรมของนิสิตให้ครบถ้วนครอบคลุมด้วยกิจกรรมพัฒนานิสิตครบ           
ทุกด้าน ดังนั น หน่วยกิจกรรมและพัฒนานิสิต จึงได้จัดท าโครงการต่าง ๆ เพื่อด าเนินงานกิจกรรมพัฒนานิสิตให้ เป็นไปตามอัตลักษณ์
มหาวิทยาลัยและเป็นไปตามกรอบมาตรฐาน TQF 
14. วัตถุประสงค ์
    1)  เพื่อให้นิสิตคณะมนุษยศาสตร์ได้มีกิจกรรมร่วมกันในด้านนันทนาการ 
    2)  เพื่อเพ่ิมศักยภาพการท างานของผู้น าแต่ละฝ่ายในการจัดกิจกรรม 
15.  เป้าหมายของโครงการ 
     15.1. เป้าหมายการด าเนินงาน 

ล าดับ กิจกรรม วัตถุประสงค์กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เชิงผลลัพธ์

(Outcome) 

ตัวชี้วัดตาม
เกณฑ์ประกัน

คุณภาพ 
1 ออกค่ายพัฒนาผู้น านิสติ  1) เพื่อให้นิสิตคณะ

มนุษยศาสตรไ์ด้มีกจิกรรม
ร่วมกันในด้านนันทนาการ 
2) เพื่อเพ่ิมศักยภาพการ
ท างานของผู้น าแต่ละฝ่าย
ในการจัดกิจกรรม 

 คุณภาพ 
1. นิสิตได้รับการ
พัฒนาศักยภาพการ
ท างานของผู้น าแต่ละ
ฝ่ายในการจดักิจกรรม 
อยู่ในระดับดี (3.51) 

นิสิตมภีาวะความเป็น
ผู้น า 

AUN-QA 
หมวด 8 

 

15.2 กลุ่มเป้าหมาย (รายกิจกรรม) 
เป้าหมาย จ านวน 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 300 คน 
นิสิต 295 คน 
บุคลากรสายวิชาการ 5 คน 

 
 
 
 
 
 
 



  

15.3. กิจกรรม/เนื้อหาท่ี/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนินการ (รายกิจกรรม) 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (บาท) 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

ขั้นวางแผนงาน (P) 
1. วางแผนการด าเนินงาน 
2. จัดประชุมมอบหมายการ
ด าเนินงาน 

                          

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

 
 

40,000 
        

 
 

40,000  
  

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

             

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

             

รวม 40,000 - - 40,000 - 
 
16. งบประมาณ  

16.1 แหล่งงบประมาณ 
  เงินรายได้ 40,000 บาท   

กองทุนกิจการนิสิต แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุนการจัดการศึกษา ส านักงานเลขานุการคณะ หมวดเงินอุดหนุน  โครงการ
กิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต โครงการส่งเสริมด้านนันทนาการ โครงการค่ายคณะมนุษยศาสตร์ (กล้าดอกแก้ว) (Nu-มน-01-046) 

16.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
ล าดับ รายการ จ านวน (บาท) 
ช่วงที่ 1 จ านวน 15,000 บาท 

1 ค่าอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่ม  10,000 
2 ค่าวัสดุโครงการ 5,000 

ช่วงที่ 2 จ านวน 25,000 บาท 
1 ค่าอาหารและอาหารว่าง  18,000 
2 ค่าวัสดุโครงการ 3,000 
3 ค่าตอบแทนวิทยากร 2,000 
4 ค่าจ้างท าป้ายโครงการ 2,000 

รวมเป็นจ านวน 40,000 
   *หมายเหตุ   ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
 
 
 
 



  

17.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ  
ล าดั
บ 

รายการ กิจกรรม  

17.1 วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม เดือนกรกฎาคม- สิงหาคม 2564 
17.2 สถานท่ีจัดกิจกรรม โถงคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 
18. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ผู้น าแต่ละฝ่ายมีความพร้อมที่จะจัดกิจกรรมค่ายคณะมนุษยศาสตร์  
2. ผู้น าแต่ละฝ่ายเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการค่ายคณะมนุษยศาสตร ์
3. ผู้น าแต่ละฝ่ายมีศักยภาพในการท างานเพิ่มมากขึ น 
4. นิสิตใหม่มีความรักในความเป็นมนุษยศาสตร์  
5. เกิดความสมัพันธ์อันดีระหว่างนิสิตใหม่กับรุ่นพี่ และนสิิตใหมด่้วยกัน 
6. นิสิตใหม่มีความพร้อมที่จะเข้าศึกษาในคณะมนุษยศาสตร ์

 



  

โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
งานกิจการนสิิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ส านักงานเลขานกุารคณะ คณะมนุษยศาสตร์ 

 
1. ชื่อโครงการ (ระดับ 1)    โครงการกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต 
2. ชื่อโครงการ (ระดับ 2)    โครงการส่งเสริมด้านนันทนาการ 
3. ชื่อโครงการ (ระดับ 3)     โครงการประชุมเชียร์ 

  โครงการงานประจ า (Routine project) 
      โครงการตามยุทธศาสตร์ (Strategic project) 
4.  รหัสโครงการ     NU-มน-01-047 
5.  Value Chain   

   ต้นน  า     กลางน  า    ปลายน  า       
6.  ความสอดคล้องกับพันธกิจมหาวิทยาลัย  
     การผลิตบัณฑติ     การวิจัย  
    การบริการวิชาการแกส่ังคม  การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
    บริหารจัดการ(หลัก) 
7.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ  
 7.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 พ.ศ.2560-2564  
ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2562-2564)  
   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบณัฑิตใหม้ีคุณภาพฯ 
   กลยุทธ์ที่.....1.4.......แนวทางการขบัเคลื่อนที่.......14.1........ตัวชี วัดที่......1.4.1.1.....(หลัก) 
7.2 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน  
 นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่...1....กลยุทธ์ที่....4.......มาตรการที่...1...  

8. อัตลักษณน์ิสิต  
     มี        

ประเภทอัตลักษณ ์ ตัวชี้วัด 
 คนดี 
เป็นคนดี เป็นพลเมืองที่เข็มแข็ง ยดึมั่นใน
จรรยาบรรณวิชาชีพ มีความกลา้หาญทาง
จริยธรรมและความถูกต้อง 

 มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
 มีจิตสาธารณะ 
 มีทัศนคติเชิงบวก 
 มีความกล้าหาญทางจรยิธรรม และความถูกต้อง 

 คนเก่ง 
มีความรู้ ความเช่ียวชาญตามสาขาวิชาการที่
ถนัด มีทักษะการเรียนรู้ ตลอดชีวติ สามารถน า
ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพ
อย่างสร้างสรรค์ มคีุณลักษณะความเป็น
ผู้ประกอบการที่ทันสมยัและทันตอ่ความ
เปลี่ยนแปลงของสังคม สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่น
ได้อย่างมีความสุข 

 มีทักษะการเรยีนรู้ตลอดชีวิต 
 มีความสามารถในการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพอย่างสร้างสรรค์ 
 เป็นผู้ร่วมสรา้งสรรค์นวัตกรรม 
 มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสาสนเทศได้เป็นอย่างดี 
 มีคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการที่ทันสมัยและทันต่อความเปลีย่นแปลงของสังคม 
 มีความสามารถท างานเป็นทีม 
 มีความสามารถในการแก้ปญัหาส่วนตัว 
 มีความสามารถในการแก้ปญัหาการงาน 

 มีวินัย 
มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน 
และสังคม เสยีสละ อดทน ขยัน หมั่นเพียรและ
มุ่งมั่นสู่ความส าเร็จ 

 มีความรับผิดชอบ เสยีสละ อดทน 
 มีพฤติกรรมทีด่ีในการเรียน ขยันหมั่นเพียรมุ่งมั่นสูค่วามส าเรจ็ 
 มีพฤติกรรมทีด่ีในการใช้ชีวิต 
 ยอมรับและปฏิบตัิตามระเบียบ และข้อบังคับของสังคม 

 ภูมิใจในชาติ 
มีความภมูิใจในศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี และ
ขนบธรรมเนยีมประเพณีไทย ร่วมปลูกฝังความ
รักชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย์ ส่งเสริมให้เกิด

 มีพฤติกรรมอนรุักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี และขนบธรรมเนียมประเพณไีทย 
มีส่วนร่วมในการสืบทอดภูมิปญัญาไทย 
 มีค่านิยมในการแสดงความเปน็ไทย ธ ารงไว้ซึ่งความเป็นไทย 
 ศรัทธา ยึดมั่น และปฏิบตัิตนตามหลักศาสนา 



  

ประเภทอัตลักษณ ์ ตัวชี้วัด 
ค่านิยมร่วมรักษ์ความเป็นไทยใหเ้กิดขึ นอย่าง
ต่อเนื่อง 

 เคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย ์

 

9. คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
      มี  

ด้าน ตัวชี้วัด 
 ด้านคุณธรรม จริยธรรม  มีความซื่อสตัย์สจุริต 

 มีระเบยีบวินัย 
 ตรงต่อเวลา 
 มีความเสยีสละและเห็นต่อประโยชน์ส่วนรวม 
 มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
 เคารพกฎเกณฑ์ ระเบียบขององค์กร/หน่วยงาน 
 มีความอดทนต่อสภาวะแวดลอ้ม 
 มีความขยันหมั่นเพียรในการเรียน 

 ด้านความรู ้  มีความรู้ในหลักวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงกับหน้าที่การงาน 
 มีความเข้าใจขั นตอนและวิธีการในการปฏิบตัิงานในหน้าท่ี 
 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 

 
10. การบูรณาการพันธกิจกับการเรียนการสอน  
      ไม่ม ี    

 



  

11. ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 11.1 ลักษณะการด าเนินงาน    โครงการ     การด าเนินงาน 

11.2 ภายใต้แผนงาน............................................................................................................................................. 
11.3 ลักษณะโครงการ      โครงการที่ใช้งบประมาณ   โครงการทีไ่ม่ใช้งบประมาณ 
11.4 วิธีการด าเนินงาน     ด าเนินการเอง    จัดจ้าง 
11.5 รหัส GFMIS ของโครงการ(ถ้าม)ี................................................................................................................... 

12. ผู้รับผิดชอบ  
12.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ         งานกิจการนิสิตและศิษยเ์ก่าสมัพันธ์ ส านักงานเลขานุการ คณะมนุษยศาสตร์ 
12.2 ผู้รับผิดชอบ    นายธีรนัย    รัตนภมู ิ        โทร  2021 
   ประธานสโมสรนสิิต         โทร  2021      
12.3 ผู้ประสานงาน   นายธีรนัย    รัตนภมู ิ        โทร  2021 
12.4 ผู้รายงานผล  นายธีรนัย    รัตนภมู ิ        โทร  2021 

 13. หลักการและเหตุผล  
  หน่วยกิจกรรมและพัฒนานิสิต ด าเนินการให้ค าปรึกษาแนะน า รวมถึงการก ากับ ดูแลและให้ความช่วยเหลือนิสติในการจดัท า
โครงการ/กิจกรรมนิสิต และจัดท าโครงการ/กิจกรรมพัฒนานิสิต เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์และพัฒน านิสิตให้เป็นบัณฑิตที่           
พึงประสงค์ รวมทั งเผยแพร่ช่ือเสียง ความสามารถ และผลงานกิจกรรมของนิสิตให้ครบถ้วนครอบคลุมด้วยกิจกรรมพัฒนานิสิตครบ           
ทุกด้าน ดังนั น หน่วยกิจกรรมและพัฒนานิสิต จึงได้จัดท าโครงการต่าง ๆ เพื่อด าเนินงานกิจกรรมพัฒนานิสิตให้ เป็นไปตามอัตลักษณ์
มหาวิทยาลัยและเป็นไปตามกรอบมาตรฐาน TQF 
14. วัตถุประสงค ์
    1)  เพื่อให้นิสิตใหม่ร้องเพลงประจ าคณะและมหาวิทยาลยัได้ 
    2)  เสริมสร้างความเข้าใจในเรือ่งระเบียบ วินัยนสิิต 
15.  เป้าหมายของโครงการ 
     15.1. เป้าหมายการด าเนินงาน 

ล าดับ กิจกรรม วัตถุประสงค์กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เชิงผลลัพธ์

(Outcome) 

ตัวชี้วัดตาม
เกณฑ์ประกัน

คุณภาพ 
1 ประชุมเชียร์  1)  เพื่อให้นิสิตใหม่ร้อง

เพลงประจ าคณะและ
มหาวิทยาลยัได ้
2)  เสริมสร้างความเข้าใจ
ในเรื่องระเบียบ วินัยนิสิต 

 ปริมาณ 
1. นิสิตสามารถร้อง
เพลงประจ าคณะและ
มหาวิทยาลยัได ้
2. นิสิตทราบถึง
ระเบียบ วินัยในการ
ปฏิบัติตน 

สามารถปฏิบัตตินได้
ตามระเบียบ วินัยที่
มหาวิทยาลยัก าหนด 

AUN-QA 
หมวด 8 

 

15.2 กลุ่มเป้าหมาย (รายกิจกรรม) 
เป้าหมาย จ านวน 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 306 คน 
นิสิต 300 คน 
บุคลากรสายวิชาการ 6 คน 

 
 
 
 
 
 



  

 
15.3. กิจกรรม/เนื้อหาท่ี/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนินการ (รายกิจกรรม) 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (บาท) 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

ขั้นวางแผนงาน (P) 
1. วางแผนการด าเนินงาน 
2. จัดประชุมมอบหมายการ
ด าเนินงาน 

                          

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

 
 

45,000 
        

 
 

45,000  
  

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

             

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

             

รวม 45,000 - - 45,000 - 
 
16. งบประมาณ  

16.1 แหล่งงบประมาณ 
  เงินรายได้ 45,000 บาท   

กองทุนกิจการนิสิต แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุนการจัดการศึกษา ส านักงานเลขานุการคณะ หมวดเงินอุดหนุน  โครงการ
กิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต โครงการส่งเสริมด้านนันทนาการ โครงการประชุมเชียร์(Nu-มน-01-047) 

16.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
ล าดับ รายการ จ านวน (บาท) 

1 ค่าจ้างเหมาท าสมุดเชียร์  5,000 
2 ค่าจ้างเหมาท าป้ายห้องเชียร์ 3,000 
3 ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม        6,000 
4 ค่าเวชภัณฑ์ 2,000 
5 ค่าวัสดุโครงการ 4,000 
6. ค่าคัดเลือกดาวเดือนเพื่อส่งให้เข้าร่วมกับกิจกรรมของมหาวิทยาลัย 25,000 

รวมเป็นจ านวน 45,000 
   *หมายเหตุ   ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
 
 
 
 
 



  

17.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ  
ล าดั
บ 

รายการ กิจกรรม  

17.1 วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม เดือนมิถุนายน- สิงหาคม 2564 
17.2 สถานท่ีจัดกิจกรรม อัฒจันทร์สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 
18. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1.  นิสิตใหม่ได้รู้และเข้าใจถึงกฎระเบียบวินัยของคณะและมหาวิทยาลัย 
2.  นิสิตใหม่สามารถร้องเพลงประจ าคณะและมหาวิทยาลัยได้ 
3.  นิสิตใหม่เกิดความภาคภูมิใจในคณะและมหาวิทยาลัยมากขึ น 

 



  

โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
งานกิจการนสิิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ส านักงานเลขานกุารคณะ คณะมนุษยศาสตร์ 

 
1. ชื่อโครงการ (ระดับ 1)    โครงการกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต 
2. ชื่อโครงการ (ระดับ 2)    โครงการส่งเสริมด้านนันทนาการ 
3. ชื่อโครงการ (ระดับ 3)     โครงการส่งเสริมอัตลักษณ์นิสิต สืบรุ่นสุวรรณภิงคารสืบสานมนุษยศาสตร์ 

  โครงการงานประจ า (Routine project) 
      โครงการตามยุทธศาสตร์ (Strategic project) 
4.  รหัสโครงการ     NU-มน-01-048 
5.  Value Chain   

   ต้นน  า     กลางน  า    ปลายน  า       
6.  ความสอดคล้องกับพันธกิจมหาวิทยาลัย  
     การผลิตบัณฑติ     การวิจัย  
    การบริการวิชาการแกส่ังคม  การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
    บริหารจัดการ(หลัก) 
7.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ  
 7.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 พ.ศ.2560-2564  
ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2562-2564)  
   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบณัฑิตใหม้ีคุณภาพฯ 
   กลยุทธ์ที่.....1.4.......แนวทางการขบัเคลื่อนที่.......14.1........ตัวชี วัดที่......1.4.1.1.....(หลัก) 
7.2 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน  
 นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่...1....กลยุทธ์ที่....4.......มาตรการที่...1...  

8. อัตลักษณน์ิสิต  
     มี        

ประเภทอัตลักษณ ์ ตัวชี้วัด 
 คนดี 
เป็นคนดี เป็นพลเมืองที่เข็มแข็ง ยดึมั่นใน
จรรยาบรรณวิชาชีพ มีความกลา้หาญทาง
จริยธรรมและความถูกต้อง 

 มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
 มีจิตสาธารณะ 
 มีทัศนคติเชิงบวก 
 มีความกล้าหาญทางจรยิธรรม และความถูกต้อง 

 คนเก่ง 
มีความรู้ ความเช่ียวชาญตามสาขาวิชาการที่
ถนัด มีทักษะการเรียนรู้ ตลอดชีวติ สามารถน า
ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพ
อย่างสร้างสรรค์ มคีุณลักษณะความเป็น
ผู้ประกอบการที่ทันสมยัและทันตอ่ความ
เปลี่ยนแปลงของสังคม สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่น
ได้อย่างมีความสุข 

 มีทักษะการเรยีนรู้ตลอดชีวิต 
 มีความสามารถในการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพอย่างสร้างสรรค์ 
 เป็นผู้ร่วมสรา้งสรรค์นวัตกรรม 
 มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสาสนเทศได้เป็นอย่างดี 
 มีคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการที่ทันสมัยและทันต่อความเปลีย่นแปลงของสังคม 
 มีความสามารถท างานเป็นทีม 
 มีความสามารถในการแก้ปญัหาส่วนตัว 
 มีความสามารถในการแก้ปญัหาการงาน 

 มีวินัย 
มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน 
และสังคม เสยีสละ อดทน ขยัน หมั่นเพียรและ
มุ่งมั่นสู่ความส าเร็จ 

 มีความรับผิดชอบ เสยีสละ อดทน 
 มีพฤติกรรมทีด่ีในการเรียน ขยันหมั่นเพียรมุ่งมั่นสูค่วามส าเรจ็ 
 มีพฤติกรรมทีด่ีในการใช้ชีวิต 
 ยอมรับและปฏิบตัิตามระเบียบ และข้อบังคับของสังคม 

 ภูมิใจในชาติ 
มีความภมูิใจในศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี และ
ขนบธรรมเนยีมประเพณีไทย ร่วมปลูกฝังความ
รักชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย์ ส่งเสริมให้เกิด

 มีพฤติกรรมอนรุักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี และขนบธรรมเนียมประเพณไีทย 
มีส่วนร่วมในการสืบทอดภูมิปญัญาไทย 
 มีค่านิยมในการแสดงความเปน็ไทย ธ ารงไว้ซึ่งความเป็นไทย 
 ศรัทธา ยึดมั่น และปฏิบตัิตนตามหลักศาสนา 



  

ประเภทอัตลักษณ ์ ตัวชี้วัด 
ค่านิยมร่วมรักษ์ความเป็นไทยใหเ้กิดขึ นอย่าง
ต่อเนื่อง 

 เคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย ์

 

9. คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
      มี  

ด้าน ตัวชี้วัด 
 ด้านคุณธรรม จริยธรรม  มีความซื่อสตัย์สจุริต 

 มีระเบยีบวินัย 
 ตรงต่อเวลา 
 มีความเสยีสละและเห็นต่อประโยชน์ส่วนรวม 
 มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
 เคารพกฎเกณฑ์ ระเบียบขององค์กร/หน่วยงาน 
 มีความอดทนต่อสภาวะแวดลอ้ม 
 มีความขยันหมั่นเพียรในการเรียน 

 ด้านความรู ้  มีความรู้ในหลักวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงกับหน้าที่การงาน 
 มีความเข้าใจขั นตอนและวิธีการในการปฏิบตัิงานในหน้าท่ี 
 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 

 
10. การบูรณาการพันธกิจกับการเรียนการสอน  
      ไม่ม ี    

 



  

11. ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 11.1 ลักษณะการด าเนินงาน    โครงการ     การด าเนินงาน 

11.2 ภายใต้แผนงาน............................................................................................................................................. 
11.3 ลักษณะโครงการ      โครงการที่ใช้งบประมาณ   โครงการทีไ่ม่ใช้งบประมาณ 
11.4 วิธีการด าเนินงาน     ด าเนินการเอง    จัดจ้าง 
11.5 รหัส GFMIS ของโครงการ(ถ้าม)ี................................................................................................................... 

12. ผู้รับผิดชอบ  
12.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ         งานกิจการนิสิตและศิษยเ์ก่าสมัพันธ์ ส านักงานเลขานุการ คณะมนุษยศาสตร์ 
12.2 ผู้รับผิดชอบ    นายธีรนัย    รัตนภมู ิ        โทร  2021 
   ประธานสโมสรนสิิต         โทร  2021      
12.3 ผู้ประสานงาน   นายธีรนัย    รัตนภมู ิ        โทร  2021 
12.4 ผู้รายงานผล  นายธีรนัย    รัตนภมู ิ        โทร  2021 

 13. หลักการและเหตุผล  
  หน่วยกิจกรรมและพัฒนานิสิต ด าเนินการให้ค าปรึกษาแนะน า รวมถึงการก ากับ ดูแลและให้ความช่วยเหลือนิสติในการจดัท า
โครงการ/กิจกรรมนิสิต และจัดท าโครงการ/กิจกรรมพัฒนานิสิต เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์และพัฒน านิสิตให้เป็นบัณฑิตที่           
พึงประสงค์ รวมทั งเผยแพร่ช่ือเสียง ความสามารถ และผลงานกิจกรรมของนิสิตให้ครบถ้วนครอบคลุมด้วยกิจกรรมพัฒนานิสิตครบ           
ทุกด้าน ดังนั น หน่วยกิจกรรมและพัฒนานิสิต จึงได้จัดท าโครงการต่าง ๆ เพื่อด าเนินงานกิจกรรมพัฒนานิสิตให้ เป็นไปตามอัตลักษณ์
มหาวิทยาลัยและเป็นไปตามกรอบมาตรฐาน TQF 
14. วัตถุประสงค ์
    1)  เพื่อมอบเครื่องหมายตราประจ าคณะมนุษยศาสตร์ให้แก่นสิิตชั นปีท่ี 1 ท่ีผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมของสโมสรนสิิต         
15.  เป้าหมายของโครงการ 
     15.1. เป้าหมายการด าเนินงาน 

ล าดับ กิจกรรม วัตถุประสงค์กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เชิงผลลัพธ์

(Outcome) 

ตัวชี้วัดตาม
เกณฑ์ประกัน

คุณภาพ 
1 พิธีมอบเครื่องหมายตรา

ประจ าคณะ 
1) เพื่อมอบเครื่องหมาย
ตราประจ าคณะ
มนุษยศาสตร์ให้แก่นสิิตชั น
ปีท่ี 1 ท่ีผ่านการเข้าร่วม
กิจกรรมของสโมสรนิสติ         

 ปริมาณ 
1. นิสิตชั นปีท่ี 1 ได้รับ
มอบเครื่องหมายตรา
ประจ าคณะ
มนุษยศาสตร ์

มีความภาคภูมิใจท่ี
เป็นนิสิตของคณะ 

AUN-QA 
หมวด 8 

 

15.2 กลุ่มเป้าหมาย (รายกิจกรรม) 
เป้าหมาย จ านวน 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 210 คน 
นิสิต 200 คน 
บุคลากรสายวิชาการ 10 คน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

15.3. กิจกรรม/เนื้อหาท่ี/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนินการ (รายกิจกรรม) 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (บาท) 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

ขั้นวางแผนงาน (P) 
1. วางแผนการด าเนินงาน 
2. จัดประชุมมอบหมาย
การด าเนินงาน 

                          

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

 
 

35,000 
      

35,000 
 

 
 
  

  

ขั้นสรุปและประเมินผล 
(C) 
1. สรุปผลการด าเนิน
โครงการ และจัดท า
รายงานส่งผลประเมินต่อ
คณะฯ 

             

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

             

รวม 35,000 - - 35,000 - 
 
16. งบประมาณ  

16.1 แหล่งงบประมาณ 
  เงินรายได้ 35,000 บาท   

กองทุนกิจการนิสิต แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุนการจัดการศึกษา ส านักงานเลขานุการคณะ หมวดเงินอุดหนุน  โครงการ
กิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต โครงการส่งเสริมด้านนันทนาการ โครงการส่งเสริมอตัลักษณ์นิสติ สืบรุ่นสุวรรณภิงคารสืบสานมนุษยศาสตร์ 
(Nu-มน-01-048) 

16.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
ล าดับ รายการ จ านวน (บาท) 

1 ค่าจ้างเหมาท าสมุดเชียร์  5,000 
2 ค่าจ้างเหมาท าป้ายห้องเชียร์ 3,000 
3 ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม        6,000 
4 ค่าเวชภัณฑ์ 2,000 
5 ค่าวัสดุโครงการ 4,000 
6. ค่าคัดเลือกดาวเดือนเพื่อส่งให้เข้าร่วมกับกิจกรรมของมหาวิทยาลัย 25,000 

รวมเป็นจ านวน 45,000 
   *หมายเหตุ   ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
 
 
 



  

 
17.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ  

ล าดั
บ 

รายการ กิจกรรม  

17.1 วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม เดือนเมษายน 2564 
17.2 สถานท่ีจัดกิจกรรม โถงคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 
18. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
     1.  นิสิตชั นปีท่ี 1 ได้รับมอบสัญลักษณ์ประจ าคณะมนุษยศาสตร์ 
     2.  ได้ประกาศเกียรติคณุความดีงามให้แก่นิสติชั นปีที่ 1 ที่มีความประพฤตเิหมาะสม 
 



  

โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
งานกิจการนสิิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ส านักงานเลขานกุารคณะ คณะมนุษยศาสตร์ 

 
1. ชื่อโครงการ (ระดับ 1)    โครงการกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต 
2. ชื่อโครงการ (ระดับ 2)    โครงการส่งเสริมด้านนันทนาการ 
3. ชื่อโครงการ (ระดับ 3)     โครงการดอกแก้วเกม 

  โครงการงานประจ า (Routine project) 
      โครงการตามยุทธศาสตร์ (Strategic project) 
4.  รหัสโครงการ     NU-มน-01-049 
5.  Value Chain   

   ต้นน  า     กลางน  า    ปลายน  า       
6.  ความสอดคล้องกับพันธกิจมหาวิทยาลัย  
     การผลิตบัณฑติ     การวิจัย  
    การบริการวิชาการแกส่ังคม  การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
    บริหารจัดการ(หลัก) 
7.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ  
 7.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 พ.ศ.2560-2564  
ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2562-2564)  
   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบณัฑิตใหม้ีคุณภาพฯ 
   กลยุทธ์ที่.....1.4.......แนวทางการขบัเคลื่อนที่.......14.1........ตัวชี วัดที่......1.4.1.1.....(หลัก) 
7.2 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน  
 นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่...1....กลยุทธ์ที่....4.......มาตรการที่...1...  

8. อัตลักษณน์ิสิต  
     มี        

ประเภทอัตลักษณ ์ ตัวชี้วัด 
 คนดี 
เป็นคนดี เป็นพลเมืองที่เข็มแข็ง ยดึมั่นใน
จรรยาบรรณวิชาชีพ มีความกลา้หาญทาง
จริยธรรมและความถูกต้อง 

 มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
 มีจิตสาธารณะ 
 มีทัศนคติเชิงบวก 
 มีความกล้าหาญทางจรยิธรรม และความถูกต้อง 

 คนเก่ง 
มีความรู้ ความเช่ียวชาญตามสาขาวิชาการที่
ถนัด มีทักษะการเรียนรู้ ตลอดชีวติ สามารถน า
ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพ
อย่างสร้างสรรค์ มคีุณลักษณะความเป็น
ผู้ประกอบการที่ทันสมยัและทันตอ่ความ
เปลี่ยนแปลงของสังคม สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่น
ได้อย่างมีความสุข 

 มีทักษะการเรยีนรู้ตลอดชีวิต 
 มีความสามารถในการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพอย่างสร้างสรรค์ 
 เป็นผู้ร่วมสรา้งสรรค์นวัตกรรม 
 มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสาสนเทศได้เป็นอย่างดี 
 มีคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการที่ทันสมัยและทันต่อความเปลีย่นแปลงของสังคม 
 มีความสามารถท างานเป็นทีม 
 มีความสามารถในการแก้ปญัหาส่วนตัว 
 มีความสามารถในการแก้ปญัหาการงาน 

 มีวินัย 
มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน 
และสังคม เสยีสละ อดทน ขยัน หมั่นเพียรและ
มุ่งมั่นสู่ความส าเร็จ 

 มีความรับผิดชอบ เสยีสละ อดทน 
 มีพฤติกรรมทีด่ีในการเรียน ขยันหมั่นเพียรมุ่งมั่นสูค่วามส าเรจ็ 
 มีพฤติกรรมทีด่ีในการใช้ชีวิต 
 ยอมรับและปฏิบตัิตามระเบียบ และข้อบังคับของสังคม 

 ภูมิใจในชาติ 
มีความภมูิใจในศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี และ
ขนบธรรมเนยีมประเพณีไทย ร่วมปลูกฝังความ
รักชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย์ ส่งเสริมให้เกิด

 มีพฤติกรรมอนรุักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี และขนบธรรมเนียมประเพณไีทย 
มีส่วนร่วมในการสืบทอดภูมิปญัญาไทย 
 มีค่านิยมในการแสดงความเปน็ไทย ธ ารงไว้ซึ่งความเป็นไทย 
 ศรัทธา ยึดมั่น และปฏิบตัิตนตามหลักศาสนา 



  

ประเภทอัตลักษณ ์ ตัวชี้วัด 
ค่านิยมร่วมรักษ์ความเป็นไทยใหเ้กิดขึ นอย่าง
ต่อเนื่อง 

 เคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย ์

 

9. คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
      มี  

ด้าน ตัวชี้วัด 
 ด้านคุณธรรม จริยธรรม  มีความซื่อสตัย์สจุริต 

 มีระเบยีบวินัย 
 ตรงต่อเวลา 
 มีความเสยีสละและเห็นต่อประโยชน์ส่วนรวม 
 มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
 เคารพกฎเกณฑ์ ระเบียบขององค์กร/หน่วยงาน 
 มีความอดทนต่อสภาวะแวดลอ้ม 
 มีความขยันหมั่นเพียรในการเรียน 

 ด้านความรู ้  มีความรู้ในหลักวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงกับหน้าที่การงาน 
 มีความเข้าใจขั นตอนและวิธีการในการปฏิบตัิงานในหน้าท่ี 
 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 

 
10. การบูรณาการพันธกิจกับการเรียนการสอน  
      ไม่ม ี    

 



  

11. ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 11.1 ลักษณะการด าเนินงาน    โครงการ     การด าเนินงาน 

11.2 ภายใต้แผนงาน............................................................................................................................................. 
11.3 ลักษณะโครงการ      โครงการที่ใช้งบประมาณ   โครงการทีไ่ม่ใช้งบประมาณ 
11.4 วิธีการด าเนินงาน     ด าเนินการเอง    จัดจ้าง 
11.5 รหัส GFMIS ของโครงการ(ถ้าม)ี................................................................................................................... 

12. ผู้รับผิดชอบ  
12.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ         งานกิจการนิสิตและศิษยเ์ก่าสมัพันธ์ ส านักงานเลขานุการ คณะมนุษยศาสตร์ 
12.2 ผู้รับผิดชอบ    นายธีรนัย    รัตนภมู ิ        โทร  2021 
   ประธานสโมสรนสิิต         โทร  2021      
12.3 ผู้ประสานงาน   นายธีรนัย    รัตนภมู ิ        โทร  2021 
12.4 ผู้รายงานผล  นายธีรนัย    รัตนภมู ิ        โทร  2021 

 13. หลักการและเหตุผล  
  หน่วยกิจกรรมและพัฒนานิสิต ด าเนินการให้ค าปรึกษาแนะน า รวมถึงการก ากับ ดูแลและให้ความช่วยเหลือนิสติในการจดัท า
โครงการ/กิจกรรมนิสิต และจัดท าโครงการ/กิจกรรมพัฒนานิสิต เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์และพัฒน านิสิตให้เป็นบัณฑิตที่           
พึงประสงค์ รวมทั งเผยแพร่ช่ือเสียง ความสามารถ และผลงานกิจกรรมของนิสิตให้ครบถ้วนครอบคลุมด้วยกิจกรรมพัฒนานิสิตครบ           
ทุกด้าน ดังนั น หน่วยกิจกรรมและพัฒนานิสิต จึงได้จัดท าโครงการต่าง ๆ เพื่อด าเนินงานกิจกรรมพัฒนานิสิตให้ เป็นไปตามอัตลักษณ์
มหาวิทยาลัยและเป็นไปตามกรอบมาตรฐาน TQF 
14. วัตถุประสงค ์
    1)  เพื่อให้นิสิตคณะมนุษยศาสตร์ได้มีกิจกรรมร่วมกันในด้านกีฬาและส่งเสรมิสุขภาพ        
15.  เป้าหมายของโครงการ 
     15.1. เป้าหมายการด าเนินงาน 

ล าดับ กิจกรรม วัตถุประสงค์กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เชิงผลลัพธ์

(Outcome) 

ตัวชี้วัดตาม
เกณฑ์ประกัน

คุณภาพ 
1 กีฬาส ี 1) เพื่อให้นิสิตคณะ

มนุษยศาสตรไ์ด้มีกจิกรรม
ร่วมกันในด้านกีฬาและ
ส่งเสริมสุขภาพ        

 ปริมาณ 
1. นิสิตได้ท ากิจกรรม
ร่วมกันในด้านกีฬา
และส่งเสรมิสุขภาพ 

มีความรักความ
สามัคคีในหมู่คณะ 

AUN-QA 
หมวด 8 

 

15.2 กลุ่มเป้าหมาย (รายกิจกรรม) 
เป้าหมาย จ านวน 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 295 คน 
นิสิต 290 คน 
บุคลากรสายวิชาการ 5 คน 

 
15.3. กิจกรรม/เนื้อหาท่ี/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนินการ (รายกิจกรรม) 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (บาท) 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

ขั้นวางแผนงาน (P) 
1. วางแผนการด าเนินงาน 
2. จัดประชุมมอบหมาย
การด าเนินงาน 

                          



  

กิจกรรม 
งบประมาณ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (บาท) 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

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

 
 

20,000 
   

20,000 
  

 
 

 
 
  

  

ขั้นสรุปและประเมินผล 
(C) 
1. สรุปผลการด าเนิน
โครงการ และจัดท า
รายงานส่งผลประเมินต่อ
คณะฯ 

             

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

             

รวม 20,000 - 20,000 - - 
 
16. งบประมาณ  

16.1 แหล่งงบประมาณ 
  เงินรายได้ 20,000 บาท   

กองทุนกิจการนิสิต แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุนการจัดการศึกษา ส านักงานเลขานุการคณะ หมวดเงินอุดหนุน  โครงการ
กิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต โครงการส่งเสริมด้านนันทนาการ โครงการดอกแก้วเกม(Nu-มน-01-049) 

16.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
ล าดับ รายการ จ านวน (บาท) 

1 ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่างส าหรับผู้เข้าร่วมโครงการ  16,000 
2 ค่าวัสดุโครงการ 4,000 

รวมเป็นจ านวน 20,000 
    *หมายเหตุ   ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
 

17.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ  
ล าดั
บ 

รายการ กิจกรรม  

17.1 วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม เดือนกุมภาพันธ์ 2564 
17.2 สถานท่ีจัดกิจกรรม อัฒจันทร์สนามกีฬากลาง  มหาวทิยาลัยนเรศวร 

 
18. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1.  ได้เสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ 
2.  นิสิตมีน  าใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้จักการให้อภยั 



  

โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
งานกิจการนสิิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ส านักงานเลขานกุารคณะ คณะมนุษยศาสตร์ 

 
1. ชื่อโครงการ (ระดับ 1)    โครงการกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต 
2. ชื่อโครงการ (ระดับ 2)    โครงการส่งเสริมด้านนันทนาการ 
3. ชื่อโครงการ (ระดับ 3)     โครงการเข้าร่วมโครงการลอยกระทงมหาวิทยาลัยนเรศวร 

  โครงการงานประจ า (Routine project) 
      โครงการตามยุทธศาสตร์ (Strategic project) 
4.  รหัสโครงการ     NU-มน-01-050 
5.  Value Chain   

   ต้นน  า     กลางน  า    ปลายน  า       
6.  ความสอดคล้องกับพันธกิจมหาวิทยาลัย  
     การผลิตบัณฑติ     การวิจัย  
    การบริการวิชาการแกส่ังคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
    บริหารจัดการ(หลัก) 
7.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ  
 7.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 พ.ศ.2560-2564  
ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2562-2564)  
   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบณัฑิตใหม้ีคุณภาพฯ 
   กลยุทธ์ที่.....1.4.......แนวทางการขบัเคลื่อนที่.......14.1........ตัวชี วัดที่......1.4.1.1.....(รอง) 
   ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสรมิการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม เพื่ออนุรักษ์ สืบสานและเชื่อมโยงกับประเพณีของท้องถิ่น 
  กลยุทธ์ที่....4.2........แนวทางการขบัเคลื่อน.....4.2.2.................ตัวชี วัดที่.....4.2.2.1......... .(หลัก) 
7.2 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน  
 นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่...1/4....กลยุทธ์ที่...1.4/4.22.......มาตรการที่...1.4.1/4.2.1...  

8. อัตลักษณน์ิสิต  
     ไม่ม ี       
9. คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
      ไม่ม ี 
10. การบูรณาการพันธกิจกับการเรียนการสอน  
      ไม่ม ี    

 

11. ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 11.1 ลักษณะการด าเนินงาน    โครงการ     การด าเนินงาน 

11.2 ภายใต้แผนงาน............................................................................................................................................. 
11.3 ลักษณะโครงการ      โครงการที่ใช้งบประมาณ   โครงการทีไ่ม่ใช้งบประมาณ 
11.4 วิธีการด าเนินงาน     ด าเนินการเอง     จัดจ้าง 
11.5 รหัส GFMIS ของโครงการ(ถ้าม)ี................................................................................................................... 

12. ผู้รับผิดชอบ  
12.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ         งานกิจการนิสิตและศิษยเ์ก่าสมัพันธ์ ส านักงานเลขานุการ คณะมนุษยศาสตร์ 
12.2 ผู้รับผิดชอบ    นายธีรนัย    รัตนภมู ิ        โทร  2021  
12.3 ผู้ประสานงาน   นายธีรนัย    รัตนภมู ิ        โทร  2021 
12.4 ผู้รายงานผล  นายธีรนัย    รัตนภมู ิ        โทร  2021 

 13. หลักการและเหตุผล  
  สโมสรนิสิตคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร สร้างกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิตให้เป็นนิสิต ที่มีศักยภาพและเป็นบัณฑิตที่
พร้อมไปด้วยทักษะทั งวิชาการและการด าเนินชีวิตผ่านกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ น ทั งทางด้านกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม กิจกรรม



  

นันทนาการ และกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์  ซึ่งในเดือนพฤศจิกายน 2563 นี  ตรงกับประเพณีลอยกระทง ซึ่งเป็นการแสดงออกถึงการ
ส านึกในพระคุณของแม่น  าที่ได้ให้ประโยชน์อเนกอนันต์ต่อมนุษย์ชาตินานัปการไม่ว่าจะเป็นการใช้ดื่ม ใช้กิน ใช้อาบ ใช้ท าการเกษตร
และการน าไปใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ และที่ส าคัญคือใช้ประกอบอาหาร เพื่อเป็นการขอขมาต่อแม่น  าท่ีท าให้แม่น  าล าคลองสกปรก เน่า
เหม็น อีกทั งยังเช่ือว่าเป็นการได้สะเดาะเคราะห์ปล่อยสิ่งที่ไม่ดีออกจากตัว พร้อมกับการได้อธิษฐานขอให้สิ่งที่ดีเกิดขึ นในชีวิต  สิ่ง
เหล่านี เป็นภูมิปัญญาที่บรรพชนได้สืบทอดกันมายาวนาน  นอกจากนี ยังเป็นการแสดงออกทางวัฒนธรรมที่ผูกโยงกับการใช้ชีวิตของ
กลุ่มชนและประเทศชาติมาตั งแต่สมัยอดีตเป็นการสอนการใช้ชีวิตให้เคารพในสิ่งต่างๆ ที่มนุษย์ได้ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม ดังนั น สโมสรนิสิตคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  จึงได้จัดโครงการเข้าร่วมโครงการลอยกระทงมหาวิทยาลัย
นเรศวรขึ น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นิสิตมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟู ประเพณีลอยกระทงให้ด ารงสืบไป และเพื่อ
ส่งเสริมให้นิสิตได้แสดงออกถึงความสามารถในด้านศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของไทย 
14. วัตถุประสงค ์

1)  เพื่อเข้าร่วมโครงการลอยกระทงมหาวิทยาลัยนเรศวร 
2)  เพื่อส่งเสริมให้นิสิตได้แสดงออกถึงความสามารถในด้านศลิปวัฒนธรรมอันดีงามของไทย 

15.  เป้าหมายของโครงการ 
     15.1. เป้าหมายการด าเนินงาน 

ล าดับ กิจกรรม วัตถุประสงค์กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เชิงผลลัพธ์

(Outcome) 

ตัวชี้วัดตาม
เกณฑ์ประกัน

คุณภาพ 
1 เข้าร่วมโครงการลอย

กระทงมหาวิทยาลัย
นเรศวร 

1)  เพื่อเข้าร่วมโครงการ
ลอยกระทงมหาวิทยาลัย
นเรศวร 
2)  เพื่อส่งเสริมให้นิสิตได้
แสดงออกถึงความสามารถ
ในด้านศิลปวัฒนธรรมอันดี
งามของไทย 

 ปริมาณ 
1. นิสิตได้ท ากิจกรรม
ร่วมกันในด้านท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

ได้อนุรักษ์และฟื้นฟู 
ประเพณีลอยกระทง
ให้ด ารงสืบไป 

AUN-QA 
หมวด 8 

 

15.2 กลุ่มเป้าหมาย (รายกิจกรรม) 
เป้าหมาย จ านวน 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 50 คน 
นิสิต 50 คน 

 
15.3. กิจกรรม/เนื้อหาท่ี/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนินการ (รายกิจกรรม) 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (บาท) 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

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 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (บาท) 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

1. สรุปผลการด าเนิน
โครงการ และจัดท ารายงาน
ส่งผลประเมินต่อคณะฯ 
ขั้นปรับปรุงตามผลการ
ประเมิน (A)  
1. น าผลการประเมินมา
พัฒนา แก้ไขปัญหา และ
น าไปปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานในครั งต่อๆไป 

             

รวม 5,000 5,000 - - - 
 
16. งบประมาณ  

16.1 แหล่งงบประมาณ 
  เงินรายได้ 5,000 บาท   

กองทุนกิจการนิสิต แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุนการจัดการศึกษา ส านักงานเลขานุการคณะ หมวดเงินอุดหนุน  โครงการ
กิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต โครงการส่งเสริมด้านนันทนาการ โครงการเข้าร่วมโครงการลอยกระทงมหาวิทยาลัยนเรศวร (Nu-มน-01-050) 

16.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
ล าดับ รายการ จ านวน (บาท) 

1 ค่าอาหารส าหรับผู้เข้าร่วมโครงการ 500 
2 ค่าวัสดุโครงการ 1,000 
3 ค่าจ้างเหมาจัดตกแต่งรถแห่กระทง  1,500 
4 ค่าเช่าชุดไทย 2,000 

รวมเป็นจ านวน 5,000 
     *หมายเหตุ   ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
 

17.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ  
ล าดั
บ 

รายการ กิจกรรม  

17.1 วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม เดือนพฤศจิกายน 2563 
17.2 สถานท่ีจัดกิจกรรม อาคารคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 
18. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1) นิสิตคณะมนุษยศาสตร์ไดเ้ข้ารว่มโครงการลอยกระทงมหาวิทยาลัยนเรศวร 



  

โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
งานกิจการนสิิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ส านักงานเลขานกุารคณะ คณะมนุษยศาสตร์ 

 
1. ชื่อโครงการ (ระดับ 1)    โครงการกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต 
2. ชื่อโครงการ (ระดับ 2)    โครงการส่งเสริมด้านนันทนาการ 
3. ชื่อโครงการ (ระดับ 3)    โครงการเข้าร่วมโครงการไหว้ครูมหาวิทยาลัยและไหว้ครูคณะมนุษยศาสตร์ ปีการศึกษา 2563 

  โครงการงานประจ า (Routine project) 
      โครงการตามยุทธศาสตร์ (Strategic project) 
4.  รหัสโครงการ     NU-มน-01-051 
5.  Value Chain   

   ต้นน  า     กลางน  า    ปลายน  า       
6.  ความสอดคล้องกับพันธกิจมหาวิทยาลัย  
     การผลิตบัณฑติ     การวิจัย  
    การบริการวิชาการแกส่ังคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
    บริหารจัดการ(หลัก) 
7.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ  
 7.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 พ.ศ.2560-2564  
ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2562-2564)  
   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบณัฑิตใหม้ีคุณภาพฯ 
   กลยุทธ์ที่.....1.4.......แนวทางการขบัเคลื่อนที่.......14.1........ตัวชี วัดที่......1.4.1.1.....(รอง) 
   ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสรมิการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม เพื่ออนุรักษ์ สืบสานและเชื่อมโยงกับประเพณีของท้องถิ่น 
  กลยุทธ์ที่....4.2........แนวทางการขบัเคลื่อน.....4.2.2.................ตัวชี วัดที่.....4.2.2.1......... .(หลัก) 
7.2 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน  
 นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่...1/4....กลยุทธ์ที่...1.4/4.22.......มาตรการที่...1.4.1/4.2.1...  

8. อัตลักษณน์ิสิต  
     มี  
   

ประเภทอัตลักษณ ์ ตัวชี้วัด 
 คนดี 
เป็นคนดี เป็นพลเมืองที่เข็มแข็ง ยดึมั่นใน
จรรยาบรรณวิชาชีพ มีความกลา้หาญทาง
จริยธรรมและความถูกต้อง 

 มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
 มีจิตสาธารณะ 
 มีทัศนคติเชิงบวก 
 มีความกล้าหาญทางจรยิธรรม และความถูกต้อง 

 คนเก่ง 
มีความรู้ ความเช่ียวชาญตามสาขาวิชาการที่
ถนัด มีทักษะการเรียนรู้ ตลอดชีวติ สามารถน า
ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพ
อย่างสร้างสรรค์ มคีุณลักษณะความเป็น
ผู้ประกอบการที่ทันสมยัและทันตอ่ความ
เปลี่ยนแปลงของสังคม สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่น
ได้อย่างมีความสุข 

 มีทักษะการเรยีนรูต้ลอดชีวิต 
 มีความสามารถในการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพอย่างสร้างสรรค์ 
 เป็นผู้ร่วมสรา้งสรรค์นวัตกรรม 
 มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสาสนเทศได้เป็นอย่างดี 
 มีคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการที่ทันสมัยและทันต่อความเปลีย่นแปลงของสังคม 
 มีความสามารถท างานเป็นทีม 
 มีความสามารถในการแก้ปญัหาส่วนตัว 
 มีความสามารถในการแก้ปญัหาการงาน 

 มีวินัย 
มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน 
และสังคม เสยีสละ อดทน ขยัน หมั่นเพียรและ
มุ่งมั่นสู่ความส าเร็จ 

 มีความรับผิดชอบ เสยีสละ อดทน 
 มีพฤติกรรมทีด่ีในการเรียน ขยันหมั่นเพียรมุ่งมั่นสูค่วามส าเรจ็ 
 มีพฤติกรรมทีด่ีในการใช้ชีวิต 
 ยอมรับและปฏิบตัิตามระเบียบ และข้อบังคับของสังคม 

 ภูมิใจในชาติ  มีพฤติกรรมอนรุักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี และขนบธรรมเนียมประเพณไีทย 



  

ประเภทอัตลักษณ ์ ตัวชี้วัด 
มีความภมูิใจในศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี และ
ขนบธรรมเนยีมประเพณีไทย ร่วมปลูกฝังความ
รักชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย์ ส่งเสริมให้เกิด
ค่านิยมร่วมรักษ์ความเป็นไทยใหเ้กิดขึ นอย่าง
ต่อเนื่อง 

มีส่วนร่วมในการสืบทอดภูมิปญัญาไทย 
 มีค่านิยมในการแสดงความเปน็ไทย ธ ารงไว้ซึ่งความเป็นไทย 
 ศรัทธา ยึดมั่น และปฏิบตัิตนตามหลักศาสนา 
 เคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย ์

     
9. คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
      มี  

ด้าน ตัวชี้วัด 
 ด้านคุณธรรม จริยธรรม  มีความซื่อสตัย์สจุริต 

 มีระเบยีบวินัย 
 ตรงต่อเวลา 
 มีความเสยีสละและเห็นต่อประโยชน์ส่วนรวม 
 มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
 เคารพกฎเกณฑ์ ระเบียบขององค์กร/หน่วยงาน 
 มีความอดทนต่อสภาวะแวดลอ้ม 
 มีความขยันหมั่นเพียรในการเรียน 

 ด้านความรู ้  มีความรู้ในหลักวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงกับหน้าที่การงาน 
 มีความเข้าใจขั นตอนและวิธีการในการปฏิบตัิงานในหน้าท่ี 
 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 



  

10. การบูรณาการพันธกิจกับการเรียนการสอน  
      ไม่ม ี    

 

11. ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 11.1 ลักษณะการด าเนินงาน    โครงการ     การด าเนินงาน 

11.2 ภายใต้แผนงาน............................................................................................................................................. 
11.3 ลักษณะโครงการ      โครงการที่ใช้งบประมาณ   โครงการทีไ่ม่ใช้งบประมาณ 
11.4 วิธีการด าเนินงาน     ด าเนินการเอง     จัดจ้าง 
11.5 รหัส GFMIS ของโครงการ(ถ้าม)ี................................................................................................................... 

12. ผู้รับผิดชอบ  
12.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ         งานกิจการนิสิตและศิษยเ์ก่าสมัพันธ์ ส านักงานเลขานุการ คณะมนุษยศาสตร์ 
12.2 ผู้รับผิดชอบ    นายธีรนัย    รัตนภมู ิ        โทร  2021 
   สโมสรนสิิตคณะมนุษยศาสตร ์       โทร. 2021  
12.3 ผู้ประสานงาน   นายธีรนัย    รัตนภมู ิ        โทร  2021 
12.4 ผู้รายงานผล  นายธีรนัย    รัตนภมู ิ        โทร  2021 

 13. หลักการและเหตุผล  
  พิธีไหว้ครูเป็นพิธีหนึ่งที่ศิษย์ทั งหลายพึงกระท า และถือว่าเป็นพิธีที่ส าคัญยิ่งของการเริ่มการศึกษา เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่
ศิษย์ในการเรียน การไหว้ครูนั นเป็นการแสดงความเคารพในพระคุณของครูอาจารย์ นับเป็นโอกาสอันดีที่ศิษย์จะได้แสดงความกตัญญู
กตเวทีต่อครูผู้ประสิทธ์ิประสาทวิชาความรู้แขนงต่าง ๆ อีกทั งยังคอยให้ค าแนะน าและอบรมสั่งสอน ให้ศิษย์เป็นคนดีของสังคม  
  ด้วยเหตุนี  คณะมนุษยศาสตร์ จึงได้จัดโครงการเข้าร่วมโครงการไหว้ครูมหาวิทยาลัยนเรศวรและไหว้ครูคณะมนุษยศาสตร์ 
ขึ น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตได้ระลึกถึงพระคุณครูและแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อคณาจารย์ อีกทั งยังเป็นการสืบสานประเพณี
การไหว้ครูให้ด ารงสืบไป 
14. วัตถุประสงค ์

1) เพื่อเข้าร่วมโครงการไหว้ครูมหาวิทยาลัยนเรศวร และไหว้ครูคณะมนุษยศาสตร์   
15.  เป้าหมายของโครงการ 
     15.1. เป้าหมายการด าเนินงาน 

ล าดับ กิจกรรม วัตถุประสงค์กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เชิงผลลัพธ์

(Outcome) 

ตัวชี้วัดตาม
เกณฑ์ประกัน

คุณภาพ 
1 เข้าร่วมโครงการไหว้คร ู 1)  เพื่อเข้าร่วมโครงการ

ไหว้ครมูหาวิทยาลัย
นเรศวร และไหว้ครูคณะ
มนุษยศาสตร์   

 ปริมาณ 
1. นิสิตได้ท ากิจกรรม
ในด้านท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมร่วมกัน 

ได้สบืสานประเพณี
การไหว้ครูให้ด ารง
สืบไป 

AUN-QA 
หมวด 8 

 

15.2 กลุ่มเป้าหมาย (รายกิจกรรม) 
เป้าหมาย จ านวน 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 50 คน 
นิสิต 50 คน 

 
  



  

15.3. กิจกรรม/เนื้อหาท่ี/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนินการ (รายกิจกรรม) 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (บาท) 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

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
ปฏิบัติงานในครั งต่อๆไป 

             

รวม 3,000 3,000 - - - 
 
16. งบประมาณ  

16.1 แหล่งงบประมาณ 
  เงินรายได้ 3,000 บาท   

กองทุนกิจการนิสิต แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุนการจัดการศึกษา ส านักงานเลขานุการคณะ หมวดเงินอุดหนุน  โครงการ
กิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต โครงการส่งเสริมด้านนันทนาการ โครงการเข้าร่วมโครงการไหว้ครูมหาวิทยาลยัและไหว้ครูคณะมนุษยศาสตร์ ปี
การศึกษา 2563 (Nu-มน-01-051) 

16.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
ล าดับ รายการ จ านวน (บาท) 

1 ค่าจ้างเหมาจัดพานไหว้ครูมหาวิทยาลัยฯ 3,000 
รวมเป็นจ านวน 3,000 

 

17.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ  
ล าดั
บ 

รายการ กิจกรรม  

17.1 วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม เดือนพฤศจิกายน 2563 
17.2 สถานท่ีจัดกิจกรรม อาคารคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 
18. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1) นิสิตใหม่ได้ระลึกถึงพระคุณครูอาจารย์ 
2) นิสิตใหม่ได้แสดงออกถึงความเคารพและความกตญัญูกตเวทีต่อครูอาจารย์ 



  

โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
งานกิจการนสิิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ส านักงานเลขานกุารคณะ คณะมนุษยศาสตร์ 

 
1. ชื่อโครงการ (ระดับ 1)    โครงการกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต 
2. ชื่อโครงการ (ระดับ 2)    โครงการส่งเสริมด้านนันทนาการ 
3. ชื่อโครงการ (ระดับ 3)    โครงการเข้าร่วมโครงการไหว้ครูมหาวิทยาลัยและไหว้ครูคณะมนุษยศาสตร์ ปีการศึกษา 2564 

  โครงการงานประจ า (Routine project) 
      โครงการตามยุทธศาสตร์ (Strategic project) 
4.  รหัสโครงการ     NU-มน-01-052 
5.  Value Chain   

   ต้นน  า     กลางน  า    ปลายน  า       
6.  ความสอดคล้องกับพันธกิจมหาวิทยาลัย  
     การผลิตบัณฑติ     การวิจัย  
    การบริการวิชาการแกส่ังคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
    บริหารจัดการ(หลัก) 
7.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ  
 7.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 พ.ศ.2560-2564  
ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2562-2564)  
   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบณัฑิตใหม้ีคุณภาพฯ 
   กลยุทธ์ที่.....1.4.......แนวทางการขบัเคลื่อนที่.......14.1........ตัวชี วัดที่......1.4.1.1.....(รอง) 
   ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสรมิการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม เพื่ออนุรักษ์ สืบสานและเชื่อมโยงกับประเพณีของท้องถิ่น 
  กลยุทธ์ที่....4.2........แนวทางการขบัเคลื่อน.....4.2.2.................ตัวชี วัดที่.....4.2.2.1......... .(หลัก) 
7.2 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน  
 นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่...1/4....กลยุทธ์ที่...1.4/4.22.......มาตรการที่...1.4.1/4.2.1...  

8. อัตลักษณน์ิสิต  
     มี  
   

ประเภทอัตลักษณ ์ ตัวชี้วัด 
 คนดี 
เป็นคนดี เป็นพลเมืองที่เข็มแข็ง ยดึมั่นใน
จรรยาบรรณวิชาชีพ มีความกลา้หาญทาง
จริยธรรมและความถูกต้อง 

 มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
 มีจิตสาธารณะ 
 มีทัศนคติเชิงบวก 
 มีความกล้าหาญทางจรยิธรรม และความถูกต้อง 

 คนเก่ง 
มีความรู้ ความเช่ียวชาญตามสาขาวิชาการที่
ถนัด มีทักษะการเรียนรู้ ตลอดชีวติ สามารถน า
ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพ
อย่างสร้างสรรค์ มคีุณลักษณะความเป็น
ผู้ประกอบการที่ทันสมยัและทันตอ่ความ
เปลี่ยนแปลงของสังคม สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่น
ได้อย่างมีความสุข 

 มีทักษะการเรยีนรูต้ลอดชีวิต 
 มีความสามารถในการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพอย่างสร้างสรรค์ 
 เป็นผู้ร่วมสรา้งสรรค์นวัตกรรม 
 มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสาสนเทศได้เป็นอย่างดี 
 มีคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการที่ทันสมัยและทันต่อความเปลีย่นแปลงของสังคม 
 มีความสามารถท างานเป็นทีม 
 มีความสามารถในการแก้ปญัหาส่วนตัว 
 มีความสามารถในการแก้ปญัหาการงาน 

 มีวินัย 
มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน 
และสังคม เสยีสละ อดทน ขยัน หมั่นเพียรและ
มุ่งมั่นสู่ความส าเร็จ 

 มีความรับผิดชอบ เสยีสละ อดทน 
 มีพฤติกรรมทีด่ีในการเรียน ขยันหมั่นเพียรมุ่งมั่นสูค่วามส าเรจ็ 
 มีพฤติกรรมทีด่ีในการใช้ชีวิต 
 ยอมรับและปฏิบตัิตามระเบียบ และข้อบังคับของสังคม 

 ภูมิใจในชาติ  มีพฤติกรรมอนรุักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี และขนบธรรมเนียมประเพณไีทย 



  

ประเภทอัตลักษณ ์ ตัวชี้วัด 
มีความภมูิใจในศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี และ
ขนบธรรมเนยีมประเพณีไทย ร่วมปลูกฝังความ
รักชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย์ ส่งเสริมให้เกิด
ค่านิยมร่วมรักษ์ความเป็นไทยใหเ้กิดขึ นอย่าง
ต่อเนื่อง 

มีส่วนร่วมในการสืบทอดภูมิปญัญาไทย 
 มีค่านิยมในการแสดงความเปน็ไทย ธ ารงไว้ซึ่งความเป็นไทย 
 ศรัทธา ยึดมั่น และปฏิบตัิตนตามหลักศาสนา 
 เคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย ์

     
9. คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
      มี  

ด้าน ตัวชี้วัด 
 ด้านคุณธรรม จริยธรรม  มีความซื่อสตัย์สจุริต 

 มีระเบยีบวินัย 
 ตรงต่อเวลา 
 มีความเสยีสละและเห็นต่อประโยชน์ส่วนรวม 
 มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
 เคารพกฎเกณฑ์ ระเบียบขององค์กร/หน่วยงาน 
 มีความอดทนต่อสภาวะแวดลอ้ม 
 มีความขยันหมั่นเพียรในการเรียน 

 ด้านความรู ้  มีความรู้ในหลักวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงกับหน้าที่การงาน 
 มีความเข้าใจขั นตอนและวิธีการในการปฏิบตัิงานในหน้าท่ี 
 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 



  

10. การบูรณาการพันธกิจกับการเรียนการสอน  
      ไม่ม ี    

 

11. ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 11.1 ลักษณะการด าเนินงาน    โครงการ     การด าเนินงาน 

11.2 ภายใต้แผนงาน............................................................................................................................................. 
11.3 ลักษณะโครงการ      โครงการที่ใช้งบประมาณ   โครงการทีไ่ม่ใช้งบประมาณ 
11.4 วิธีการด าเนินงาน     ด าเนินการเอง     จัดจ้าง 
11.5 รหัส GFMIS ของโครงการ(ถ้าม)ี................................................................................................................... 

12. ผู้รับผิดชอบ  
12.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ         งานกิจการนิสิตและศิษยเ์ก่าสมัพันธ์ ส านักงานเลขานุการ คณะมนุษยศาสตร์ 
12.2 ผู้รับผิดชอบ    นายธีรนัย    รัตนภมู ิ        โทร  2021 
   สโมสรนสิิตคณะมนุษยศาสตร ์       โทร. 2021  
12.3 ผู้ประสานงาน   นายธีรนัย    รัตนภมู ิ        โทร  2021 
12.4 ผู้รายงานผล  นายธีรนัย    รัตนภมู ิ        โทร  2021 

 13. หลักการและเหตุผล  
  พิธีไหว้ครูเป็นพิธีหนึ่งที่ศิษย์ทั งหลายพึงกระท า และถือว่าเป็นพิธีที่ส าคัญยิ่งของการเริ่มการศึกษา เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่
ศิษย์ในการเรียน การไหว้ครูนั นเป็นการแสดงความเคารพในพระคุณของครูอาจารย์ นับเป็นโอกาสอันดีที่ศิษย์จะได้แสดงความกตัญญู
กตเวทีต่อครูผู้ประสิทธ์ิประสาทวิชาความรู้แขนงต่าง ๆ อีกทั งยังคอยให้ค าแนะน าและอบรมสั่งสอน ให้ศิษย์เป็นคนดีของสังคม  
  ด้วยเหตุนี  คณะมนุษยศาสตร์ จึงได้จัดโครงการเข้าร่วมโครงการไหว้ครูมหาวิทยาลัยนเรศวรและไหว้ครูคณะมนุษยศาสตร์ 
ขึ น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตได้ระลึกถึงพระคุณครูและแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อคณาจารย์ อีกทั งยังเป็นการสืบสานประเพณี
การไหว้ครูให้ด ารงสืบไป 
14. วัตถุประสงค ์

1) เพื่อเข้าร่วมโครงการไหว้ครูมหาวิทยาลัยนเรศวร และไหว้ครูคณะมนุษยศาสตร์   
15.  เป้าหมายของโครงการ 
     15.1. เป้าหมายการด าเนินงาน 

ล าดับ กิจกรรม วัตถุประสงค์กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เชิงผลลัพธ์

(Outcome) 

ตัวชี้วัดตาม
เกณฑ์ประกัน

คุณภาพ 
1 เข้าร่วมโครงการไหว้คร ู 1)  เพื่อเข้าร่วมโครงการ

ไหว้ครมูหาวิทยาลัย
นเรศวร และไหว้ครูคณะ
มนุษยศาสตร์   

 ปริมาณ 
1. นิสิตได้ท ากิจกรรม
ในด้านท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมร่วมกัน 

ได้สบืสานประเพณี
การไหว้ครูให้ด ารง
สืบไป 

AUN-QA 
หมวด 8 

 

15.2 กลุ่มเป้าหมาย (รายกิจกรรม) 
เป้าหมาย จ านวน 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 50 คน 
นิสิต 50 คน 

 
  



  

15.3. กิจกรรม/เนื้อหาท่ี/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนินการ (รายกิจกรรม) 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (บาท) 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

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
ปฏิบัติงานในครั งต่อๆไป 

             

รวม 3,000 3,000 - - - 
 
16. งบประมาณ  

16.1 แหล่งงบประมาณ 
  เงินรายได้ 3,000 บาท   

กองทุนกิจการนิสิต แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุนการจัดการศึกษา ส านักงานเลขานุการคณะ หมวดเงินอุดหนุน  โครงการ
กิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต โครงการส่งเสริมด้านนันทนาการ โครงการเข้าร่วมโครงการไหว้ครูมหาวิทยาลยัและไหว้ครูคณะมนุษยศาสตร์ ปี
การศึกษา 2563 (Nu-มน-01-051) 

16.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
ล าดับ รายการ จ านวน (บาท) 

1 ค่าอาหารส าหรับผู้เข้าร่วมโครงการ 500 
2 ค่าวัสดุโครงการ 1,000 
3 ค่าจ้างเหมาจัดตกแต่งรถแห่กระทง  1,500 
4 ค่าเช่าชุดไทย 2,000 

รวมเป็นจ านวน 5,000 
     *หมายเหตุ   ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
 

17.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ  
ล าดั
บ 

รายการ กิจกรรม  

17.1 วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม เดือนพฤศจิกายน 2563 
17.2 สถานท่ีจัดกิจกรรม อาคารคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 



  
 
18. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1) นิสิตคณะมนุษยศาสตร์ไดเ้ข้ารว่มโครงการลอยกระทงมหาวิทยาลัยนเรศวร 



  

โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
งานกิจการนสิิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ส านักงานเลขานกุารคณะ คณะมนุษยศาสตร์ 

 
1. ชื่อโครงการ (ระดับ 1)    โครงการกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต 
2. ชื่อโครงการ (ระดับ 2)    โครงการส่งเสริมด้านนันทนาการ 
3. ชื่อโครงการ (ระดับ 3)    โครงการถวายราชสักการะพระบรมราชนุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวร ปีการศึกษา 2563 

  โครงการงานประจ า (Routine project) 
      โครงการตามยุทธศาสตร์ (Strategic project) 
4.  รหัสโครงการ     NU-มน-01-053 
5.  Value Chain   

   ต้นน  า     กลางน  า    ปลายน  า       
6.  ความสอดคล้องกับพันธกิจมหาวิทยาลัย  
     การผลิตบัณฑติ     การวิจัย  
    การบริการวิชาการแกส่ังคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
    บริหารจัดการ(หลัก) 
7.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ  
 7.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 พ.ศ.2560-2564  
ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2562-2564)  
   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบณัฑิตใหม้ีคุณภาพฯ 
   กลยุทธ์ที่.....1.4.......แนวทางการขบัเคลื่อนที่.......14.1........ตัวชี วัดที่......1.4.1.1.....(รอง) 
   ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสรมิการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม เพื่ออนุรักษ์ สืบสานและเชื่อมโยงกับประเพณีของท้องถิ่น 
  กลยุทธ์ที่....4.2........แนวทางการขบัเคลื่อน.....4.2.2.................ตัวชี วัดที่.....4.2.2.1......... .(หลัก) 
7.2 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน  
 นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่...1/4....กลยุทธ์ที่...1.4/4.22.......มาตรการที่...1.4.1/4.2.1...  

8. อัตลักษณน์ิสิต  
     มี  
   

ประเภทอัตลักษณ ์ ตัวชี้วัด 
 คนดี 
เป็นคนดี เป็นพลเมืองที่เข็มแข็ง ยดึมั่นใน
จรรยาบรรณวิชาชีพ มีความกลา้หาญทาง
จริยธรรมและความถูกต้อง 

 มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
 มีจิตสาธารณะ 
 มีทัศนคติเชิงบวก 
 มีความกล้าหาญทางจรยิธรรม และความถูกต้อง 

 คนเก่ง 
มีความรู้ ความเช่ียวชาญตามสาขาวิชาการที่
ถนัด มีทักษะการเรียนรู้ ตลอดชีวติ สามารถน า
ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพ
อย่างสร้างสรรค์ มคีุณลักษณะความเป็น
ผู้ประกอบการที่ทันสมยัและทันตอ่ความ
เปลี่ยนแปลงของสังคม สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่น
ได้อย่างมีความสุข 

 มีทักษะการเรยีนรูต้ลอดชีวิต 
 มีความสามารถในการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพอย่างสร้างสรรค์ 
 เป็นผู้ร่วมสรา้งสรรค์นวัตกรรม 
 มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสาสนเทศได้เป็นอย่างดี 
 มีคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการที่ทันสมัยและทันต่อความเปลีย่นแปลงของสังคม 
 มีความสามารถท างานเป็นทีม 
 มีความสามารถในการแก้ปญัหาส่วนตัว 
 มีความสามารถในการแก้ปญัหาการงาน 

 มีวินัย 
มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน 
และสังคม เสยีสละ อดทน ขยัน หมั่นเพียรและ
มุ่งมั่นสู่ความส าเร็จ 

 มีความรับผิดชอบ เสยีสละ อดทน 
 มีพฤติกรรมทีด่ีในการเรียน ขยันหมั่นเพียรมุ่งมั่นสูค่วามส าเรจ็ 
 มีพฤติกรรมทีด่ีในการใช้ชีวิต 
 ยอมรับและปฏิบตัิตามระเบียบ และข้อบังคับของสังคม 

 ภูมิใจในชาติ  มีพฤติกรรมอนรุักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี และขนบธรรมเนียมประเพณไีทย 



  

ประเภทอัตลักษณ ์ ตัวชี้วัด 
มีความภมูิใจในศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี และ
ขนบธรรมเนยีมประเพณีไทย ร่วมปลูกฝังความ
รักชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย์ ส่งเสริมให้เกิด
ค่านิยมร่วมรักษ์ความเป็นไทยใหเ้กิดขึ นอย่าง
ต่อเนื่อง 

มีส่วนร่วมในการสืบทอดภูมิปญัญาไทย 
 มีค่านิยมในการแสดงความเปน็ไทย ธ ารงไว้ซึ่งความเป็นไทย 
 ศรัทธา ยึดมั่น และปฏิบตัิตนตามหลักศาสนา 
 เคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย ์

     
9. คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
      มี  

ด้าน ตัวชี้วัด 
 ด้านคุณธรรม จริยธรรม  มีความซื่อสตัย์สจุริต 

 มีระเบยีบวินัย 
 ตรงต่อเวลา 
 มีความเสยีสละและเห็นต่อประโยชน์ส่วนรวม 
 มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
 เคารพกฎเกณฑ์ ระเบียบขององค์กร/หน่วยงาน 
 มีความอดทนต่อสภาวะแวดลอ้ม 
 มีความขยันหมั่นเพียรในการเรียน 

 ด้านความรู ้  มีความรู้ในหลักวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงกับหน้าที่การงาน 
 มีความเข้าใจขั นตอนและวิธีการในการปฏิบตัิงานในหน้าท่ี 
 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 



  

10. การบูรณาการพันธกิจกับการเรียนการสอน  
      ไม่ม ี    

 

11. ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 11.1 ลักษณะการด าเนินงาน    โครงการ     การด าเนินงาน 

11.2 ภายใต้แผนงาน............................................................................................................................................. 
11.3 ลักษณะโครงการ      โครงการที่ใช้งบประมาณ   โครงการทีไ่ม่ใช้งบประมาณ 
11.4 วิธีการด าเนินงาน     ด าเนินการเอง     จัดจ้าง 
11.5 รหัส GFMIS ของโครงการ(ถ้าม)ี................................................................................................................... 

12. ผู้รับผิดชอบ  
12.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ         งานกิจการนิสิตและศิษยเ์ก่าสมัพันธ์ ส านักงานเลขานุการ คณะมนุษยศาสตร์ 
12.2 ผู้รับผิดชอบ    นายธีรนัย    รัตนภมู ิ        โทร  2021 
   สโมสรนสิิตคณะมนุษยศาสตร ์       โทร. 2021  
12.3 ผู้ประสานงาน   นายธีรนัย    รัตนภมู ิ        โทร  2021 
12.4 ผู้รายงานผล  นายธีรนัย    รัตนภมู ิ        โทร  2021 

 13. หลักการและเหตุผล  
  การเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยนเรศวรนั นนับเป็นความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง เพราะช่ือของมหาวิทยาลัยมาจากพระนามแห่ง
องค์สมเด็จพระมหากษัตราธิราชเจ้าผู้ทรงพระปรีชาสามารถ ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทยเป็นล้นพ้น และพร้อมกันนี 
พระองค์ทรงพระราชสมภพ ณ เมืองพิษณุโลกสองแควแห่งนี เอง 
      เมื่อนิสิตได้เข้ามาศึกษาอยู่  ณ  มหาวิทยาลัยนี เปรียบประหนึ่งเป็นข้าในเบื องพระยุคลบาทแห่งพระองค์ท่าน  สมควรที่จะ
ถวายราชสักการะถวายตัวเป็นข้าในเบื องพระยุคลบาท ทั งได้แสดงสัตย์ปฏิญญาต่อเบื องพระพักตร์  ซึ่งถือเป็นประเพณีปฏิบัติสืบกันมา 
และเหนือสิ่งอื่นใดที่ส าคัญยิ่ง สัญลักษณ์อันทรงเกียรติของคณะมนุษยศาสตร์  คือ “พระสุวรรณภิงคาร” หนึ่งในเครื่องราชูปโภคแห่ง
องค์พระมหากษัตริย์ไทย ทั งยังเป็นเครื่องราชูปโภคที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงใช้หลั่งน  าทักษิโณทกประกาศตนเป็นอิสรภาพ อัน
เป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นคณนาแก่ปวงพสกนิกรชาวไทยตราบเท่าทุกวันนี  
      ด้วยเหตุนี  สโมสรนิสิตคณะมนุษยศาสตร์ ได้ตระหนักถึงความส าคัญดังกล่าว จึงได้จัดโครงการถวายราชสักการะพระบรมรา
ชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชขึ น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตใหม่ถวายราชสักการะแสดงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระ
นเรศวรมหาราช และเพื่อให้นิสิตใหม่มีขวัญก าลังใจในการศึกษาเล่าเรียน พร้อมกันนี เพื่อให้นิสิตมีความภาคภูมิใจในสถาบันข องตน 
ร่วมหล่อหลอมความเป็นน  าหนึ่งใจเดียวกันของนิสิตคณะมนุษยศาสตร์ต่อไป 
14. วัตถุประสงค ์

1) เพื่อให้นิสิตใหม่ถวายราชสักการะแสดงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระนเรศวรมหาราชอันเป็นศูนยร์วมจิตใจของนิสิต
มหาวิทยาลยันเรศวร 
15.  เป้าหมายของโครงการ 
     15.1. เป้าหมายการด าเนินงาน 

ล าดับ กิจกรรม วัตถุประสงค์กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เชิงผลลัพธ์

(Outcome) 

ตัวชี้วัดตาม
เกณฑ์ประกัน

คุณภาพ 
1 ถวายราชสักการะแสดง

ความจงรักภักดีต่อ
สมเด็จพระนเรศวร
มหาราช 

1)  เพื่อให้นิสิตใหม่ถวาย
ราชสักการะแสดงความ
จงรักภักดีต่อสมเด็จพระ
นเรศวรมหาราชอันเป็น
ศูนย์รวมจติใจของนิสิต
มหาวิทยาลยันเรศวร 

 ปริมาณ 
1. นิสิตใหมไ่ด้ถวาย
ราชสักการะแสดง
ความจงรักภักดีต่อ
สมเด็จพระนเรศวร
มหาราช 

นิสิตมีการแสดงออก
ถึงความภูมิใจในชาติ 
เป็นการส่งเสรมิอัต
ลักษณ์ของ
มหาวิทยาลยั 

AUN-QA 
หมวด 8 

 

 
 
 



  

15.2 กลุ่มเป้าหมาย (รายกิจกรรม) 
เป้าหมาย จ านวน 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 320 คน 
นิสิต 300 คน 
บุคลากร  20 คน 

 

     15.3. กิจกรรม/เนื้อหาท่ี/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนินการ (รายกิจกรรม) 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (บาท) 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

ขั้นวางแผนงาน (P) 
1. วางแผนการ
ด าเนินงาน 
2. จัดประชุมมอบหมาย
การด าเนินงาน 

                          

ขั้นด าเนินการ (D) 
1. ขออนุมัติด าเนิน
โครงการ 
2. ด าเนินโครงการ 

 
25,000 

 

 
 
 

25,000   

  

 

 
 
 
 

 

  

ขั้นสรุปและประเมินผล 
(C) 
1. สรุปผลการด าเนิน
โครงการ และจัดท า
รายงานส่งผลประเมินต่อ
คณะฯ 

             

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

             

รวม 25,000 25,000 - - - 
 
16. งบประมาณ  

16.1 แหล่งงบประมาณ 
  เงินรายได้ 20,000 บาท   

กองทุนกิจการนิสิต แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุนการจัดการศึกษา ส านักงานเลขานุการคณะ หมวดเงินอุดหนุน  โครงการ
กิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต โครงการส่งเสริมด้านนันทนาการ โครงการถวายราชสักการะพระบรมราชนุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวร ปี
การศึกษา 2563 (Nu-มน-01-053) 

16.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
ล าดับ รายการ จ านวน (บาท) 

1 ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม 10,000 
2 ค่าจ้างเหมาตกแต่งสถานที่       9,000 



  

ล าดับ รายการ จ านวน (บาท) 
3 ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ 1,500 
4 ค่าวัสดุโครงการ           4,500 

รวมเป็นจ านวน 25,000 
   *หมายเหตุ   ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
 

17.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ  
ล าดั
บ 

รายการ กิจกรรม  

17.1 วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม เดือนพฤศจิกายน 2563 
17.2 สถานท่ีจัดกิจกรรม ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเดจ็พระนเรศวรมหาราช หรือคณะมนษุยศาสตร์ 

 
 
18. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1) นิสิตใหม่ได้ถวายสักการะและแสดงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  
2) นิสิตใหม่มีขวัญและก าลังใจในการศึกษาเล่าเรียน 
3) นิสิตใหม่เกิดความภาคภูมิใจในสถาบัน 

 



  

โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
งานกิจการนสิิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ส านักงานเลขานกุารคณะ คณะมนุษยศาสตร์ 

 
1. ชื่อโครงการ (ระดับ 1)    โครงการกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต 
2. ชื่อโครงการ (ระดับ 2)    โครงการส่งเสริมด้านนันทนาการ 
3. ชื่อโครงการ (ระดับ 3)    โครงการถวายราชสักการะพระบรมราชนุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวร ปีการศึกษา 2564 

  โครงการงานประจ า (Routine project) 
      โครงการตามยุทธศาสตร์ (Strategic project) 
4.  รหัสโครงการ     NU-มน-01-054 
5.  Value Chain   

   ต้นน  า     กลางน  า    ปลายน  า       
6.  ความสอดคล้องกับพันธกิจมหาวิทยาลัย  
     การผลิตบัณฑติ     การวิจัย  
    การบริการวิชาการแกส่ังคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
    บริหารจัดการ(หลัก) 
7.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ  
 7.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 พ.ศ.2560-2564  
ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2562-2564)  
   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบณัฑิตใหม้ีคุณภาพฯ 
   กลยุทธ์ที่.....1.4.......แนวทางการขบัเคลื่อนที่.......14.1........ตัวชี วัดที่......1.4.1.1.....(รอง) 
   ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสรมิการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม เพื่ออนุรักษ์ สืบสานและเชื่อมโยงกับประเพณีของท้องถิ่น 
  กลยุทธ์ที่....4.2........แนวทางการขบัเคลื่อน.....4.2.2.................ตัวชี วัดที่.....4.2.2.1......... .(หลัก) 
7.2 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน  
 นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่...1/4....กลยุทธ์ที่...1.4/4.22.......มาตรการที่...1.4.1/4.2.1...  

8. อัตลักษณน์ิสิต  
     มี   

ประเภทอัตลักษณ ์ ตัวชี้วัด 
 คนดี 
เป็นคนดี เป็นพลเมืองที่เข็มแข็ง ยดึมั่นใน
จรรยาบรรณวิชาชีพ มีความกลา้หาญทาง
จริยธรรมและความถูกต้อง 

 มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
 มีจิตสาธารณะ 
 มีทัศนคติเชิงบวก 
 มีความกล้าหาญทางจรยิธรรม และความถูกต้อง 

 คนเก่ง 
มีความรู้ ความเช่ียวชาญตามสาขาวิชาการที่
ถนัด มีทักษะการเรียนรู้ ตลอดชีวติ สามารถน า
ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพ
อย่างสร้างสรรค์ มคีุณลักษณะความเป็น
ผู้ประกอบการที่ทันสมยัและทันตอ่ความ
เปลี่ยนแปลงของสังคม สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่น
ได้อย่างมีความสุข 

 มีทักษะการเรยีนรูต้ลอดชีวิต 
 มีความสามารถในการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพอย่างสร้างสรรค์ 
 เป็นผู้ร่วมสรา้งสรรค์นวัตกรรม 
 มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสาสนเทศได้เป็นอย่างดี 
 มีคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการที่ทันสมัยและทันต่อความเปลีย่นแปลงของสังคม 
 มีความสามารถท างานเป็นทีม 
 มีความสามารถในการแก้ปญัหาส่วนตัว 
 มีความสามารถในการแก้ปญัหาการงาน 

 มีวินัย 
มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน 
และสังคม เสยีสละ อดทน ขยัน หมั่นเพียรและ
มุ่งมั่นสู่ความส าเร็จ 

 มีความรับผิดชอบ เสยีสละ อดทน 
 มีพฤติกรรมทีด่ีในการเรียน ขยันหมั่นเพียรมุ่งมั่นสูค่วามส าเรจ็ 
 มีพฤติกรรมทีด่ีในการใช้ชีวิต 
 ยอมรับและปฏิบตัิตามระเบียบ และข้อบังคับของสังคม 

 ภูมิใจในชาติ  มีพฤติกรรมอนรุักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี และขนบธรรมเนียมประเพณไีทย 
มีส่วนร่วมในการสืบทอดภูมิปญัญาไทย 



  

ประเภทอัตลักษณ ์ ตัวชี้วัด 
มีความภมูิใจในศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี และ
ขนบธรรมเนยีมประเพณีไทย ร่วมปลูกฝังความ
รักชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย์ ส่งเสริมให้เกิด
ค่านิยมร่วมรักษ์ความเป็นไทยใหเ้กิดขึ นอย่าง
ต่อเนื่อง 

 มีค่านิยมในการแสดงความเปน็ไทย ธ ารงไว้ซึ่งความเป็นไทย 
 ศรัทธา ยึดมั่น และปฏิบตัิตนตามหลักศาสนา 
 เคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย ์

     
9. คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
      มี  

ด้าน ตัวชี้วัด 
 ด้านคุณธรรม จริยธรรม  มีความซื่อสตัย์สจุริต 

 มีระเบยีบวินัย 
 ตรงต่อเวลา 
 มีความเสยีสละและเห็นต่อประโยชน์ส่วนรวม 
 มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
 เคารพกฎเกณฑ์ ระเบียบขององค์กร/หน่วยงาน 
 มีความอดทนต่อสภาวะแวดลอ้ม 
 มีความขยันหมั่นเพียรในการเรียน 

 ด้านความรู ้  มีความรู้ในหลักวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงกับหน้าที่การงาน 
 มีความเข้าใจขั นตอนและวิธีการในการปฏิบตัิงานในหน้าท่ี 
 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 



  

10. การบูรณาการพันธกิจกับการเรียนการสอน  
      ไม่ม ี    

 

11. ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 11.1 ลักษณะการด าเนินงาน    โครงการ     การด าเนินงาน 

11.2 ภายใต้แผนงาน............................................................................................................................................. 
11.3 ลักษณะโครงการ      โครงการที่ใช้งบประมาณ   โครงการทีไ่ม่ใช้งบประมาณ 
11.4 วิธีการด าเนินงาน     ด าเนินการเอง     จัดจ้าง 
11.5 รหัส GFMIS ของโครงการ(ถ้าม)ี................................................................................................................... 

12. ผู้รับผิดชอบ  
12.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ         งานกิจการนิสิตและศิษยเ์ก่าสมัพันธ์ ส านักงานเลขานุการ คณะมนุษยศาสตร์ 
12.2 ผู้รับผิดชอบ    นายธีรนัย    รัตนภมู ิ        โทร  2021 
   สโมสรนสิิตคณะมนุษยศาสตร ์       โทร. 2021  
12.3 ผู้ประสานงาน   นายธีรนัย    รัตนภมู ิ        โทร  2021 
12.4 ผู้รายงานผล  นายธีรนัย    รัตนภมู ิ        โทร  2021 

 13. หลักการและเหตุผล  
  การเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยนเรศวรนั นนับเป็นความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง เพราะช่ือของมหาวิทยาลัยมาจากพระนามแห่ง
องค์สมเด็จพระมหากษัตราธิราชเจ้าผู้ทรงพระปรีชาสามารถ ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทยเป็นล้นพ้น และพร้อมกันนี 
พระองค์ทรงพระราชสมภพ ณ เมืองพิษณุโลกสองแควแห่งนี เอง 
      เมื่อนิสิตได้เข้ามาศึกษาอยู่  ณ  มหาวิทยาลัยนี เปรียบประหนึ่งเป็นข้าในเบื องพระยุคลบาทแห่งพระองค์ท่าน  สมควรที่จะ
ถวายราชสักการะถวายตัวเป็นข้าในเบื องพระยุคลบาท ทั งได้แสดงสัตย์ปฏิญญาต่อเบื องพระพักตร์  ซึ่งถือเป็นประเพณีปฏิบัติสืบกันมา 
และเหนือสิ่งอื่นใดที่ส าคัญยิ่ง สัญลักษณ์อันทรงเกียรติของคณะมนุษยศาสตร์  คือ “พระสุวรรณภิงคาร” หนึ่งในเครื่องราชูปโภคแห่ง
องค์พระมหากษัตริย์ไทย ทั งยังเป็นเครื่องราชูปโภคที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงใช้หลั่งน  าทักษิโณทกประกาศตนเป็นอิสรภาพ อัน
เป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นคณนาแก่ปวงพสกนิกรชาวไทยตราบเท่าทุกวันนี  
      ด้วยเหตุนี  สโมสรนิสิตคณะมนุษยศาสตร์ ได้ตระหนักถึงความส าคัญดังกล่าว จึงได้จัดโครงการถวายราชสักการะพระบรมรา
ชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชขึ น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตใหม่ถวายราชสักการะแสดงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระ
นเรศวรมหาราช และเพื่อให้นิสิตใหม่มีขวัญก าลังใจในการศึกษาเล่าเรียน พร้อมกันนี เพื่อให้นิสิตมีความภาคภูมิใจในสถาบันข องตน 
ร่วมหล่อหลอมความเป็นน  าหนึ่งใจเดียวกันของนิสิตคณะมนุษยศาสตร์ต่อไป 
14. วัตถุประสงค ์

1) เพื่อให้นิสิตใหม่ถวายราชสักการะแสดงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระนเรศวรมหาราชอันเป็นศูนยร์วมจิตใจของนิสิต
มหาวิทยาลยันเรศวร 
15.  เป้าหมายของโครงการ 
     15.1. เป้าหมายการด าเนินงาน 

ล าดับ กิจกรรม วัตถุประสงค์กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เชิงผลลัพธ์

(Outcome) 

ตัวชี้วัดตาม
เกณฑ์ประกัน

คุณภาพ 
1 ถวายราชสักการะแสดง

ความจงรักภักดีต่อ
สมเด็จพระนเรศวร
มหาราช 

1)  เพื่อให้นิสิตใหม่ถวาย
ราชสักการะแสดงความ
จงรักภักดีต่อสมเด็จพระ
นเรศวรมหาราชอันเป็น
ศูนย์รวมจติใจของนิสิต
มหาวิทยาลยันเรศวร 

 ปริมาณ 
1. นิสิตใหมไ่ด้ถวาย
ราชสักการะแสดง
ความจงรักภักดีต่อ
สมเด็จพระนเรศวร
มหาราช 

นิสิตมีการแสดงออก
ถึงความภูมิใจในชาติ 
เป็นการส่งเสรมิอัต
ลักษณ์ของ
มหาวิทยาลยั 

AUN-QA 
หมวด 8 

 

 
 
 



  

15.2 กลุ่มเป้าหมาย (รายกิจกรรม) 
เป้าหมาย จ านวน 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 320 คน 
นิสิต 300 คน 
บุคลากร  20 คน 

 

     15.3. กิจกรรม/เนื้อหาท่ี/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนินการ (รายกิจกรรม) 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (บาท) 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

ขั้นวางแผนงาน (P) 
1. วางแผนการด าเนินงาน 
2. จัดประชุมมอบหมายการ
ด าเนินงาน 

                          

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

 
25,000 

 

 
 
 
   

  

 

 
 
 
 

 

 
 
 

25,000 

 

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

             

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

             

รวม 25,000 - - - 25,000 
 

16. งบประมาณ  
16.1 แหล่งงบประมาณ 
  เงินรายได้ 20,000 บาท   

กองทุนกิจการนิสิต แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุนการจัดการศึกษา ส านักงานเลขานุการคณะ หมวดเงินอุดหนุน  โครงการ
กิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต โครงการส่งเสริมด้านนันทนาการ โครงการถวายราชสักการะพระบรมราชนุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวร ปี
การศึกษา 2564 (Nu-มน-01-054) 

16.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
ล าดับ รายการ จ านวน (บาท) 

1 ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม 10,000 
2 ค่าจ้างเหมาตกแต่งสถานที่       9,000 
3 ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ 1,500 
4 ค่าวัสดุโครงการ           4,500 

รวมเป็นจ านวน 25,000 
   *หมายเหตุ   ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 



  

17.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ  
ล าดั
บ 

รายการ กิจกรรม  

17.1 วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม เดือนสิงหาคม-กันยายน 2564 
17.2 สถานท่ีจัดกิจกรรม ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเดจ็พระนเรศวรมหาราช หรือคณะมนษุยศาสตร์ 

 
18. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1) นิสิตใหม่ได้ถวายสักการะและแสดงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  
2) นิสิตใหม่มีขวัญและก าลังใจในการศึกษาเล่าเรียน 
3) นิสิตใหม่เกิดความภาคภูมิใจในสถาบัน 

 



  

โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
งานกิจการนสิิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ส านักงานเลขานกุารคณะ คณะมนุษยศาสตร์ 

 
1. ชื่อโครงการ (ระดับ 1)    โครงการสนับสนุนด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
2. ชื่อโครงการ (ระดับ 2)    โครงการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
3. ชื่อโครงการ (ระดับ 3)    โครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีไทย  

  โครงการงานประจ า (Routine project) 
      โครงการตามยุทธศาสตร์ (Strategic project) 
4.  รหัสโครงการ     NU-มน-01-055 
5.  Value Chain   

   ต้นน  า     กลางน  า    ปลายน  า       
6.  ความสอดคล้องกับพันธกิจมหาวิทยาลัย  
     การผลติบัณฑติ     การวิจัย  
    การบริการวิชาการแกส่ังคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม (หลัก) 
    บริหารจัดการ(หลัก) 
7.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ  
 7.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 พ.ศ.2560-2564  
ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2562-2564)  
   ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสรมิการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม เพื่ออนุรักษ์ สืบสานและเชื่อมโยงกับประเพณีของท้องถิ่น 
  กลยุทธ์ที่....4.2........แนวทางการขบัเคลื่อน.....4.2.2.................ตัวชี วัดที่.....4.2.2.1......... .(หลัก) 
7.2 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน  
 นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่...1/4....กลยุทธ์ที่...1.4.......มาตรการที่...1.4.1...  

8. อัตลักษณน์ิสิต  
     ไม่ม ี      
9. คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
      ไม่ม ี 
10. การบูรณาการพันธกิจกับการเรียนการสอน  
      ไม่ม ี    

 

11. ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 11.1 ลักษณะการด าเนินงาน    โครงการ     การด าเนินงาน 

11.2 ภายใต้แผนงาน............................................................................................................................................. 
11.3 ลักษณะโครงการ      โครงการที่ใช้งบประมาณ   โครงการทีไ่ม่ใช้งบประมาณ 
11.4 วิธีการด าเนินงาน     ด าเนินการเอง     จัดจ้าง 
11.5 รหัส GFMIS ของโครงการ(ถ้าม)ี................................................................................................................... 

12. ผู้รับผิดชอบ  
12.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ         งานกิจการนิสิตและศิษยเ์ก่าสมัพันธ์ ส านักงานเลขานุการ คณะมนุษยศาสตร์ 
12.2 ผู้รับผิดชอบ    นายธีรนัย    รัตนภมู ิ        โทร  2021 
12.3 ผู้ประสานงาน   นายธีรนัย    รัตนภมู ิ        โทร  2021 
12.4 ผู้รายงานผล  นายธีรนัย    รัตนภมู ิ        โทร  2021 

 13. หลักการและเหตุผล  
  คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มุ่งเน้นให้บุคลากรและนิสิตคณะมนุษยศาสตร์เห็นคุณค่าและมีทัศนคติที่ดีในการ
อนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน สร้างสรรค์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรม รวมทั งเป็นหน่วยงานที่อนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรม โดยน าเอา
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยมาสร้างสรรค์ให้เป็นนวัตกรรมที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์ และน าไปเผยแพร่สู่สาธารณชน 



  

ประเพณีรดน  าด าหัว เป็นประเพณีที่มีความส าคัญ และอยู่คู่กับสังคมไทยมาช้านาน เพราะเป็นประเพณีแสดงถึงความเคารพต่อผู้อาวุโส 
ไม่ว่าจะเป็นบุพการี ปู่ ย่า ตา ยาย ครูบาอาจารย์ หรือบุคคลที่เรานับถือ ด้วยความเคารพ ประเพณีนี ถือเป็นการแสดงถึงวัฒนธรรมที่ดี
งามของสังคมไทยเรา คือความอ่อนน้องถ่อมตน การสร้างความสัมพันธ์อันดี และมีความรักความผูกพันซึ่งกันและกัน 
เนื่องจากการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมเป็นภารกิจหลักของคณะมนุษยศาสตร ์หน่วยท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม จึงเล็งเห็นว่าประเพณีนี มี
ความส าคัญที่จะส่งเสริมให้บุคลากร และคณาจารย์ในคณะฯ มีความรักความผูกพันซึ่งกันและกัน และเป็นการดีที่ผู้น้อยจะได้รับพรจาก
ผู้อาวุโส ให้เกิดก าลังใจในการท างานมากยิ่งขึ น 
14. วัตถุประสงค ์

1) เพื่อให้คณาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน และนิสติคณะมนุษยศาสตร์ ได้มีกจิกรรมการแสดงออกซึง่การอนุรักษ์                                  
สืบสานประเพณีไทย 
15.  เป้าหมายของโครงการ 
     15.1. เป้าหมายการด าเนินงาน 

ล าดับ กิจกรรม วัตถุประสงค์กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เชิงผลลัพธ์

(Outcome) 

ตัวชี้วัดตาม
เกณฑ์ประกัน

คุณภาพ 
1 วันสงกรานต ์ 1)  เพื่อให้คณาจารย์ บุคลากร

สายสนบัสนุน และนิสติคณะ
มนุษยศาสตร์ ได้มีกิจกรรมการ
แสดงออกซึ่งการอนุรักษ์                                  
สืบสานประเพณีไทย 

 ปริมาณ 
1. ร้อยละ 80 ของ
บุคลากรและนักศึกษา
ของคณะมีส่วนร่วม
อนุรักษ ์สืบสาน และ
ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

ได้อนุรักษ์ สืบทอด
วัฒนธรรม จารตี
ประเพณีการปฏิบัติใน
วันสงกรานต์ (ปีใหม่
ไทย) 

AUN-QA 
หมวด 8 

 
15.2 กลุ่มเป้าหมาย (รายกิจกรรม) 

เป้าหมาย จ านวน 
จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 150 คน 
นิสิต 100 คน 
บุคลากร  50 คน 

 

     15.3. กิจกรรม/เนื้อหาท่ี/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนินการ (รายกิจกรรม) 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (บาท) 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

ขั้นวางแผนงาน (P) 
1. วางแผนการด าเนินงาน 
2. จัดประชุมมอบหมายการ
ด าเนินงาน 

                          

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

 
25,000 

  
  

  
25,000 

 
 
 
   

 

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

           

 

 



  

กิจกรรม 
งบประมาณ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (บาท) 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

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

           

 

 

รวม 25,000 - - 25,000 - 
 

16. งบประมาณ  
16.1 แหล่งงบประมาณ 
  เงินรายได้ 25,000 บาท   

กองทุนท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม แผนงานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม งานท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ส านักงาน
เลขานุการคณะ หมวดเงินอุดหนุน  โครงการสนับสนุนด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม โครงการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม โครงการ
อนุรักษ์สืบสานประเพณไีทย (Nu-มน-01-055) 

16.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
ล าดับ รายการ จ านวน (บาท) 

1 ค่าอาหารและอาหารว่างส าหรับผู้เข้าร่วมโครงการ 10,000 
2 ค่าจ้างเหมาจัดดอกไม้พานรองรดน  า    3,500 
3 ค่าจ้างเหมาจัดตกแต่งสถานที่ 3,500 
4 ค่าวัสดุโครงการ 2,500 
5 ค่าชุดสังฆทานถวายพระ 2,500 
6 ค่าปัจจัยถวายพระ 3,000 

รวมเป็นจ านวน 25,000 
   *หมายเหตุ   ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
 
17.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ  

ล าดั
บ 

รายการ กิจกรรม  

17.1 วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม เดือนเมษายน 2564              
17.2 สถานท่ีจัดกิจกรรม อาคารคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 
18. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1) นิสิต คณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน คณะมนุษยศาสตร์ ได้ตระหนักถึงความส าคัญของประเพณีวันสงกรานต์ 
2) เป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรม จารตีประเพณีการปฏิบัติในวันสงกรานต์ 
3) เกิดความสัมพันธ์อันดี ระหว่างนิสิต บุคลากร คณาจารย์ และผู้บริหาร 

 



  

โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
งานกิจการนสิิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ส านักงานเลขานกุารคณะ คณะมนุษยศาสตร์ 

 
1. ชื่อโครงการ (ระดับ 1)    โครงการสนับสนุนด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
2. ชื่อโครงการ (ระดับ 2)    โครงการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
3. ชื่อโครงการ (ระดับ 3)    โครงการ Chilling Day 

  โครงการงานประจ า (Routine project) 
      โครงการตามยุทธศาสตร์ (Strategic project) 
4.  รหัสโครงการ     NU-มน-01-056 
5.  Value Chain   

   ต้นน  า     กลางน  า    ปลายน  า       
6.  ความสอดคล้องกับพันธกิจมหาวิทยาลัย  
     การผลติบัณฑติ     การวิจัย  
    การบริการวิชาการแกส่ังคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม (หลัก) 
    บริหารจัดการ(หลัก) 
7.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ  
 7.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 พ.ศ.2560-2564  
ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2562-2564)  
   ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสรมิการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม เพื่ออนุรักษ์ สืบสานและเชื่อมโยงกับประเพณีของท้องถิ่น 
  กลยุทธ์ที่....4.1........แนวทางการขบัเคลื่อน.....4.1.1.................ตัวชี วัดที่.....4.1.1.2......... .(หลัก) 
7.2 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน  
 นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่...1/4....กลยุทธ์ที่...1.4./4.1......มาตรการที่...1.4.1/4.1.1...  

8. อัตลักษณน์ิสิต  
     มี       

ประเภทอัตลักษณ ์ ตัวชี้วัด 
 คนดี 
เป็นคนดี เป็นพลเมืองที่เข็มแข็ง ยดึมั่นใน
จรรยาบรรณวิชาชีพ มีความกลา้หาญทาง
จริยธรรมและความถูกต้อง 

 มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
 มีจิตสาธารณะ 
 มีทัศนคติเชิงบวก 
 มีความกล้าหาญทางจรยิธรรม และความถูกต้อง 

 คนเก่ง 
มีความรู้ ความเช่ียวชาญตามสาขาวิชาการที่
ถนัด มีทักษะการเรียนรู้ ตลอดชีวติ สามารถน า
ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพ
อย่างสร้างสรรค์ มคีุณลักษณะความเป็น
ผู้ประกอบการที่ทันสมยัและทันตอ่ความ
เปลี่ยนแปลงของสังคม สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่น
ได้อย่างมีความสุข 

 มีทักษะการเรยีนรูต้ลอดชีวิต 
 มีความสามารถในการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพอย่างสร้างสรรค์ 
 เป็นผู้ร่วมสรา้งสรรค์นวัตกรรม 
 มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสาสนเทศได้เป็นอย่างดี 
 มีคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการที่ทันสมัยและทันต่อความเปลีย่นแปลงของสังคม 
 มีความสามารถท างานเป็นทีม 
 มีความสามารถในการแก้ปญัหาส่วนตัว 
 มีความสามารถในการแก้ปญัหาการงาน 

 มีวินัย 
มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน 
และสังคม เสยีสละ อดทน ขยัน หมั่นเพียรและ
มุ่งมั่นสู่ความส าเร็จ 

 มีความรับผิดชอบ เสยีสละ อดทน 
 มีพฤติกรรมทีด่ีในการเรียน ขยันหมั่นเพียรมุ่งมั่นสูค่วามส าเรจ็ 
 มีพฤติกรรมทีด่ีในการใช้ชีวิต 
 ยอมรับและปฏิบตัิตามระเบียบ และข้อบังคับของสังคม 

 ภูมิใจในชาติ 
มีความภมูิใจในศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี และ
ขนบธรรมเนยีมประเพณีไทย ร่วมปลูกฝังความ
รักชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย์ ส่งเสริมให้เกิด

 มีพฤติกรรมอนรุักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี และขนบธรรมเนียมประเพณไีทย 
มีส่วนร่วมในการสืบทอดภูมิปญัญาไทย 
 มีค่านิยมในการแสดงความเปน็ไทย ธ ารงไว้ซึ่งความเป็นไทย 
 ศรัทธา ยึดมั่น และปฏิบตัิตนตามหลักศาสนา 



  

ประเภทอัตลักษณ ์ ตัวชี้วัด 
ค่านิยมร่วมรักษ์ความเป็นไทยใหเ้กิดขึ นอย่าง
ต่อเนื่อง 

 เคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย ์

 
9. คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
      มี  

ด้าน ตัวชี้วัด 
 ด้านคุณธรรม จริยธรรม  มีความซื่อสตัย์สจุริต 

 มีระเบยีบวินัย 
 ตรงต่อเวลา 
 มีความเสยีสละและเห็นต่อประโยชน์ส่วนรวม 
 มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
 เคารพกฎเกณฑ์ ระเบียบขององค์กร/หน่วยงาน 
 มีความอดทนต่อสภาวะแวดลอ้ม 
 มีความขยันหมั่นเพียรในการเรียน 

 ด้านความรู ้  มีความรู้ในหลักวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงกับหน้าที่การงาน 
 มีความเข้าใจขั นตอนและวิธีการในการปฏิบตัิงานในหน้าท่ี 
 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 

 
10. การบูรณาการพันธกิจกับการเรียนการสอน  
      ไม่ม ี    

 



  

11. ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 11.1 ลักษณะการด าเนินงาน    โครงการ     การด าเนินงาน 

11.2 ภายใต้แผนงาน............................................................................................................................................. 
11.3 ลักษณะโครงการ      โครงการที่ใช้งบประมาณ   โครงการทีไ่ม่ใช้งบประมาณ 
11.4 วิธีการด าเนินงาน     ด าเนินการเอง     จัดจ้าง 
11.5 รหัส GFMIS ของโครงการ(ถ้าม)ี................................................................................................................... 

12. ผู้รับผิดชอบ  
12.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ         งานกิจการนิสิตและศิษยเ์ก่าสมัพันธ์ ส านักงานเลขานุการ คณะมนุษยศาสตร์ 
12.2 ผู้รับผิดชอบ    นายธีรนัย    รัตนภมู ิ        โทร  2021 
12.3 ผู้ประสานงาน   นายธีรนัย    รัตนภมู ิ        โทร  2021 
12.4 ผู้รายงานผล  นายธีรนัย    รัตนภมู ิ        โทร  2021 

 13. หลักการและเหตุผล  
  คณะมนุษยศาสตร์ เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ผลิตบัณฑิตให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการในสาขาวิชาภาษาต่างๆ และ
ศิลปวัฒนธรรม ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม จึงได้จัดกิจกรรมในรูปแบบของเวทีหรือลาน
กิจกรรมเสรีเพื่อส่งเสริมให้มีพื นท่ีจัดกิจกรรมบูรณาการร่วมกันระหว่าง วิชาการของสาขาวิชาต่างๆ ศิลปวัฒนธรรมไทยและนานาชาติ 
และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม การด าเนินโครงการยังสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของคณะมนุษยศาสตร์  
14. วัตถุประสงค ์

1) เพื่อส่งเสริมใหม้ีพื นท่ีจัดกิจกรรมบูรณาการร่วมกันระหว่าง วิชาการของสาขาวิชาต่างๆ ศลิปวัฒนธรรมไทยและนานาชาติ และ
ส่งเสริมคณุธรรมจรยิธรรม สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของคณะมนุษยศาสตร์ 
15.  เป้าหมายของโครงการ 
     15.1. เป้าหมายการด าเนินงาน 

ล าดับ กิจกรรม วัตถุประสงค์กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เชิงผลลัพธ์

(Outcome) 

ตัวชี้วัดตาม
เกณฑ์ประกัน

คุณภาพ 
1 กิจกรรมการแสดงบน

เวท ี
1)  เพื่อส่งเสริมให้มีพื นท่ีจดั
กิจกรรมบรูณาการร่วมกัน
ระหว่าง วิชาการของสาขาวิชา
ต่างๆ ศิลปวัฒนธรรมไทยและ
นานาชาติ และส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม สอดคล้อง
กับอัตลักษณ์ของคณะ
มนุษยศาสตร ์

 คุณภาพ 
1. ผู้เข้าร่วมโครงการ
ได้รับประโยชน์จาก
การเข้าร่วมโครงการ 
ในระดับดี (3.51) 
2. นิสิตมีคณุธรรม
จริยธรรม ในระดับดี 
(3.51) 

1.ได้เผยแพร่กิจกรรม
เชิงบูรณาการสูส่ังคม 
2.นิสิตมีคณุธรรม
จริยธรรม รับผิดชอบ
ต่อสังคมมากขึ น 

AUN-QA 
หมวด 8 

 
15.2 กลุ่มเป้าหมาย (รายกิจกรรม) 

เป้าหมาย จ านวน 
จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 270 คน 
นิสิต 200 คน 
บุคลากร 50 คน 
ประชาชน/สังคม 20 คน 

 

 

 

 



  

     15.3. กิจกรรม/เนื้อหาท่ี/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนินการ (รายกิจกรรม) 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (บาท) 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

ขั้นวางแผนงาน (P) 
1. วางแผนการ
ด าเนินงาน 
2. จัดประชุม
มอบหมายการ
ด าเนินงาน 

                          

ขั้นด าเนินการ (D) 
1. ขออนุมัติด าเนิน
โครงการ 
2. ด าเนินโครงการ 

 
30,000 

 

 
 
 

10,000   

 

 
 
 

5,000  

 

 
 
 

5,000   

 
 
 

10,000 
ขั้นสรุปและ
ประเมินผล (C) 
1. สรุปผลการด าเนิน
โครงการ และจัดท า
รายงานส่งผลประเมิน
ต่อคณะฯ 

           

 

 

ขั้นปรับปรุงตามผล
การประเมิน (A)  
1. น าผลการประเมิน
มาพัฒนา แก้ไข
ปัญหา และน าไปปรับ
ใช้ในการปฏิบัติงาน
ในครั งต่อๆไป 

           

 

 

รวม 30,000 10,000 5,000 5,000 10,000 
 

16. งบประมาณ  
16.1 แหล่งงบประมาณ 
  เงินรายได้ 30,000 บาท   

กองทุนท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม แผนงานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม งานท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ส านักงาน
เลขานุการคณะ หมวดเงินอุดหนุน  โครงการสนับสนุนด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม โครงการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม โครงการ
Chilling Day (Nu-มน-01-056) 

16.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
ล าดับ รายการ จ านวน (บาท) 

1 ค่าตอบแทนวิทยากร 10,000 
2 ค่าวัสดุโครงการ 2,500 
3 ค่าจ้างเหมาจัดดอกไม้ 2,500 
4 ค่าจ้างเหมาแต่งหน้าท าผมการแสดง 2,000 
5 ค่าเช่าชุดการแสดง 5,000 
6 ค่าอาหารและอาหารว่าง เครื่องดื่ม 5,000 
7 ค่าจ้างเหมาจัดดอกไม้ 3,000 



  

รวมเป็นจ านวน 30,000 
   *หมายเหตุ   ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
 
17.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ  

ล าดั
บ 

รายการ กิจกรรม  

17.1 วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม เดือนพฤศจิกายน 2563 – กันยายน 2564 
17.2 สถานท่ีจัดกิจกรรม อาคารคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 
18. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1) คณะมนุษยศาสตร์เป็นองค์การที่เผยแพร่องค์ความรู้ทางวิชาการด้านภาษาและศลิปะการแสดงออกสู่ชุมชน 
2) นิสิตแต่ละสาขาวิชาได้รับประสบการณ์และประโยชน์จากการท างานเป็นหมู่คณะ 
3) คณะมนุษยศาสตร์ได้ด าเนินกิจกรรมเพื่อบรูณาการด้านวิชาการ ศิลปวัฒนธรรม คุณธรรมจริยธรรม 
4) คณะมนุษยศาสตร์เป็นหน่วยงานท่ีเผยแพร่และส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

 



  

โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
งานกิจการนสิิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ส านักงานเลขานกุารคณะ คณะมนุษยศาสตร์ 

 
1. ชื่อโครงการ (ระดับ 1)    โครงการสนับสนุนด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
2. ชื่อโครงการ (ระดับ 2)    โครงการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
3. ชื่อโครงการ (ระดับ 3)    โครงการฐานข้อมูลด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

  โครงการงานประจ า (Routine project) 
      โครงการตามยุทธศาสตร์ (Strategic project) 
4.  รหัสโครงการ     NU-มน-01-057 
5.  Value Chain   

   ต้นน  า     กลางน  า    ปลายน  า       
6.  ความสอดคล้องกับพันธกิจมหาวิทยาลัย  
     การผลติบัณฑติ     การวิจัย  
    การบริการวิชาการแกส่ังคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม (หลัก) 
    บริหารจัดการ(หลัก) 
7.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ  
 7.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 พ.ศ.2560-2564  
ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2562-2564)  
   ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสรมิการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม เพื่ออนุรักษ์ สืบสานและเชื่อมโยงกับประเพณีของท้องถิ่น 
  กลยุทธ์ที่....4.1........แนวทางการขบัเคลื่อน.....4.1.1.................ตัวชี วัดที่.....4.1.1.1......... .(หลัก) 
7.2 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน  
 นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่...4....กลยุทธ์ที่...4.1......มาตรการที่...4.1.3...  

8. อัตลักษณน์ิสิต  
     มี       

ประเภทอัตลักษณ์ ตัวชี้วัด 
 คนดี 
เป็นคนดี เป็นพลเมืองที่เข็มแข็ง ยึดมั่นใน
จรรยาบรรณวิชาชีพ มีความกล้าหาญทางจริยธรรม
และความถูกต้อง 

 มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
 มีจิตสาธารณะ 
 มีทัศนคติเชิงบวก 
 มีความกล้าหาญทางจริยธรรม และความถูกต้อง 

 คนเก่ง 
มีความรู้ ความเชี่ยวชาญตามสาขาวิชาการที่ถนัด มี
ทักษะการเรียนรู้ ตลอดชีวิต สามารถน าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพอย่างสร้างสรรค์ 
มีคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการที่ทันสมัยและ
ทันต่อความเปลี่ยนแปลงของสังคม สามารถอยู่
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 

 มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 มีความสามารถในการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพอย่างสร้างสรรค์ 
 เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม 
 มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสาสนเทศได้เป็นอย่างดี 
 มีคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการที่ทันสมัยและทันต่อความเปลี่ยนแปลงของสังคม 
 มีความสามารถท างานเป็นทีม 
 มีความสามารถในการแก้ปัญหาส่วนตัว 
 มีความสามารถในการแก้ปัญหาการงาน 

 มีวินัย 
มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน และ
สังคม เสียสละ อดทน ขยัน หมั่นเพียรและมุ่งมั่นสู่
ความส าเร็จ 

 มีความรับผิดชอบ เสียสละ อดทน 
 มีพฤติกรรมท่ีดีในการเรียน ขยันหมั่นเพียรมุ่งมั่นสู่ความส าเร็จ 
 มีพฤติกรรมท่ีดีในการใช้ชีวิต 
 ยอมรับและปฏิบัติตามระเบียบ และข้อบังคับของสังคม 

 ภูมิใจในชาติ 
มีความภูมิใจในศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี และ
ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ร่วมปลูกฝังความรัก
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ส่งเสริมให้เกิดค่านิยม
ร่วมรักษ์ความเป็นไทยให้เกิดขึ นอย่างต่อเนื่อง 

 มีพฤติกรรมอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย 
มีส่วนร่วมในการสืบทอดภูมิปัญญาไทย 
 มีค่านิยมในการแสดงความเป็นไทย ธ ารงไว้ซ่ึงความเป็นไทย 
 ศรัทธา ยึดม่ัน และปฏิบัติตนตามหลักศาสนา 
 เคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 

 



  

9. คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
      มี  

ด้าน ตัวชี้วัด 
 ด้านคุณธรรม จริยธรรม  มีความซื่อสตัย์สจุริต 

 มีระเบยีบวินัย 
 ตรงต่อเวลา 
 มีความเสยีสละและเห็นต่อประโยชน์ส่วนรวม 
 มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
 เคารพกฎเกณฑ์ ระเบียบขององค์กร/หน่วยงาน 
 มีความอดทนต่อสภาวะแวดลอ้ม 
 มีความขยันหมั่นเพียรในการเรียน 

 ด้านความรู ้  มีความรู้ในหลักวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงกับหน้าที่การงาน 
 มีความเข้าใจขั นตอนและวิธีการในการปฏิบตัิงานในหน้าท่ี 
 มีความรู้ในระดับท่ีสามารถปฏิบัติงานให้บรรลุเปา้หมายอย่างมปีระสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
 มีความสามารถน าความรูม้าประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานอย่างสร้างสรรค ์
 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 

 
10. การบูรณาการพันธกิจกับการเรียนการสอน  
      ไม่ม ี    

 

11. ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 11.1 ลักษณะการด าเนินงาน    โครงการ     การด าเนินงาน 

11.2 ภายใต้แผนงาน............................................................................................................................................. 
11.3 ลักษณะโครงการ      โครงการที่ใช้งบประมาณ   โครงการทีไ่ม่ใช้งบประมาณ 



  

11.4 วิธีการด าเนินงาน     ด าเนินการเอง    จัดจ้าง 
11.5 รหัส GFMIS ของโครงการ(ถ้าม)ี................................................................................................................... 

12. ผู้รับผิดชอบ  
12.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ         งานกิจการนิสิตและศิษยเ์ก่าสมัพันธ์ ส านักงานเลขานุการ คณะมนุษยศาสตร์ 
12.2 ผู้รับผิดชอบ    นายณัฏฐพัชร์  วรกลุวรรธนะ  โทร 2021 
12.3 ผู้ประสานงาน   นายณัฏฐพัชร์  วรกลุวรรธนะ  โทร 2021 
12.4 ผู้รายงานผล  นายณัฏฐพัชร์  วรกลุวรรธนะ  โทร 2021 

 13. หลักการและเหตุผล  
  คณะมนุษยศาสตร์ เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ผลิตบัณฑิตให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการในสาขาวิชาภาษาต่างๆ และ
ศิลปวัฒนธรรม ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม จึงได้จัดเก็บข้อมูลด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้เป็นฐานข้อมูล เพื่อให้คณาจารย์ นิสิต รวมถึงศิษย์เก่า และประชาชนท่ัวไปได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน 
14. วัตถุประสงค ์
     1)  เพื่อเก็บข้อมูลด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมปิัญญาท้องถิ่น ของภาคเหนือตอนล่าง ให้เป็นฐานข้อมูลของคณะ
มนุษยศาสตร ์
     2)  เพื่อเผยแพร่ข้อมูลด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและภมูิปัญญาท้องถิ่น ของภาคเหนือตอนล่าง ท่ีเป็นประโยชน์ 
15.  เป้าหมายของโครงการ 
     15.1. เป้าหมายการด าเนินงาน 

ล าดับ กิจกรรม วัตถุประสงค์กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เชิงผลลัพธ์

(Outcome) 

ตัวชี้วัดตาม
เกณฑ์ประกัน

คุณภาพ 
1 จัดท าฐานข้อมูลด้าน

ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ของ
ภาคเหนือตอนล่าง 

     1)  เพื่อเก็บรวบรวม และ
เผยแพร่ข้อมลูดา้นท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญัญา
ท้องถิ่น ของภาคเหนือ
ตอนล่าง ในลักษณะฐานข้อมูล
ของคณะมนุษยศาสตร ์

 ปริมาณ 
1.มีฐานข้อมูลด้าน
ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ของ
ภาคเหนือตอนล่าง 
 คุณภาพ 
1. ผู้เข้าชมฐานข้อมูล
ได้รับประโยชน์ ใน
ระดับดี (3.51) 

1.ฐานข้อมูลได้สรา้ง
ประโยชน์ให้แกส่ังคม 
2.เป็นศูนย์รวมข้อมลู
ด้านท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ในเขต
ภาคเหนือตอนล่าง 

AUN-QA 
หมวด 8 

 
15.2 กลุ่มเป้าหมาย (รายกิจกรรม) 

เป้าหมาย จ านวน 
จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 100 คน 
นิสิต 85 คน 
บุคลากร 10 คน 
ประชาชน/สังคม 5 คน 

 

 

 

 

 

 



  

     15.3. กิจกรรม/เนื้อหาท่ี/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนินการ (รายกิจกรรม) 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (บาท) 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

ขั้นวางแผนงาน (P) 
1. วางแผนการ
ด าเนินงาน 
2. จัดประชุม
มอบหมายการ
ด าเนินงาน 

                          

ขั้นด าเนินการ (D) 
1. ขออนุมัติด าเนิน
โครงการ 
2. ด าเนินโครงการ 

 
10,000 

 

 
 
 
   

 

 
 
 

10,000  

 

 
 
 
   

 
 
 
 

ขั้นสรุปและ
ประเมินผล (C) 
1. สรุปผลการด าเนิน
โครงการ และจัดท า
รายงานส่งผล
ประเมินต่อคณะฯ 

           

 

 

ขั้นปรับปรุงตามผล
การประเมิน (A)  
1. น าผลการประเมิน
มาพัฒนา แก้ไข
ปัญหา และน าไป
ปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานในครั ง
ต่อๆไป 

           

 

 

รวม 10,000  10,000   
 

16. งบประมาณ  
16.1 แหล่งงบประมาณ 
  เงินรายได้ 10,000 บาท   

กองทุนท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม แผนงานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม งานท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ส านักงาน
เลขานุการคณะ หมวดเงินอุดหนุน  โครงการสนับสนุนด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม โครงการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม โครงการ
ฐานข้อมูลด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและภมูิปัญญาท้องถิ่น (Nu-มน-01-057) 

16.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ 
ล าดับ รายการ จ านวน (บาท) 

1 ค่าตอบแทนวิทยากร 2,000 
2 ค่าวัสดุโครงการ 1,000 
3 ค่าอาหารและอาหารว่าง เครื่องดื่ม 6,000 
7 ค่าเลี ยงรับรอง 1,000 

รวมเป็นจ านวน 10,000 
 *หมายเหตุ   ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 



  

 
17.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ  

ล าดั
บ 

รายการ กิจกรรม  

17.1 วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม เดือนพฤศจิกายน 2563 – กันยายน 2564 
17.2 สถานท่ีจัดกิจกรรม อาคารคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 
18. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1) คณะมนุษยศาสตร์มีฐานข้อมลูด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ในเขตภาคเหนอืตอนล่าง 
     2) คณาจารย์ นสิิต ศิษย์เกา่ และบุคคลทั่วไป ได้รับข้อมลูด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและภมูิปญัญาท้องถิ่น ของภาคเหนือ 
ตอนล่าง ที่เป็นประโยชน์  

3) คณะมนุษยศาสตร์เป็นหน่วยงานท่ีเผยแพร่และส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและภมูิปัญญาท้องถิ่น 
 



  

โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
งานกิจการนสิิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ส านักงานเลขานกุารคณะ คณะมนุษยศาสตร์ 

 
1. ชื่อโครงการ (ระดับ 1)    โครงการสนับสนุนด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
2. ชื่อโครงการ (ระดับ 2)    โครงการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
3. ชื่อโครงการ (ระดับ 3)    โครงการความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรมกับหน่วยงานภายนอก 

  โครงการงานประจ า (Routine project) 
      โครงการตามยุทธศาสตร์ (Strategic project) 
4.  รหัสโครงการ     NU-มน-01-058 
5.  Value Chain   

   ต้นน  า     กลางน  า    ปลายน  า       
6.  ความสอดคล้องกับพันธกิจมหาวิทยาลัย  
     การผลติบัณฑติ     การวิจัย  
    การบริการวิชาการแกส่ังคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม (หลัก) 
    บริหารจัดการ(หลัก) 
7.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ  
 7.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 พ.ศ.2560-2564  
ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2562-2564)  
   ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสรมิการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม เพื่ออนุรักษ์ สืบสานและเชื่อมโยงกับประเพณีของท้องถิ่น 
  กลยุทธ์ที่....4.2........แนวทางการขบัเคลื่อน.....4.2.2.................ตัวชี วดัที่.....4.2.2.1......... .(หลัก) 
7.2 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน  
 นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่...4....กลยุทธ์ที่...4.2......มาตรการที่...4.2.2...  

8. อัตลักษณน์ิสิต  
     มี       

ประเภทอัตลักษณ ์ ตัวชี้วัด 
 คนดี 
เป็นคนดี เป็นพลเมืองที่เข็มแข็ง ยดึมั่นใน
จรรยาบรรณวิชาชีพ มีความกลา้หาญทาง
จริยธรรมและความถูกต้อง 

 มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
 มีจิตสาธารณะ 
 มีทัศนคติเชิงบวก 
 มีความกล้าหาญทางจรยิธรรม และความถูกต้อง 

 คนเก่ง 
มีความรู้ ความเช่ียวชาญตามสาขาวิชาการที่
ถนัด มีทักษะการเรียนรู้ ตลอดชีวติ สามารถน า
ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพ
อย่างสร้างสรรค์ มคีุณลักษณะความเป็น
ผู้ประกอบการที่ทันสมยัและทันตอ่ความ
เปลี่ยนแปลงของสังคม สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่น
ได้อย่างมีความสุข 

 มีทักษะการเรยีนรูต้ลอดชีวิต 
 มีความสามารถในการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพอย่างสร้างสรรค์ 
 เป็นผู้ร่วมสรา้งสรรค์นวัตกรรม 
 มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสาสนเทศได้เป็นอย่างดี 
 มีคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการที่ทันสมัยและทันต่อความเปลีย่นแปลงของสังคม 
 มีความสามารถท างานเป็นทีม 
 มีความสามารถในการแก้ปญัหาส่วนตัว 
 มีความสามารถในการแก้ปญัหาการงาน 

 มีวินัย 
มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน 
และสังคม เสยีสละ อดทน ขยัน หมั่นเพียรและ
มุ่งมั่นสู่ความส าเร็จ 

 มีความรับผิดชอบ เสยีสละ อดทน 
 มีพฤติกรรมทีด่ีในการเรียน ขยันหมั่นเพียรมุ่งมั่นสูค่วามส าเรจ็ 
 มีพฤติกรรมทีด่ีในการใช้ชีวิต 
 ยอมรับและปฏิบตัิตามระเบียบ และข้อบังคับของสังคม 

 ภูมิใจในชาติ 
มีความภมูิใจในศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี และ
ขนบธรรมเนยีมประเพณีไทย ร่วมปลูกฝังความ
รักชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย์ ส่งเสริมให้เกิด

 มีพฤติกรรมอนรุักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี และขนบธรรมเนียมประเพณไีทย 
มีส่วนร่วมในการสืบทอดภูมิปญัญาไทย 
 มีค่านิยมในการแสดงความเปน็ไทย ธ ารงไว้ซึ่งความเป็นไทย 
 ศรัทธา ยึดมั่น และปฏิบตัิตนตามหลักศาสนา 



  

ประเภทอัตลักษณ ์ ตัวชี้วัด 
ค่านิยมร่วมรักษ์ความเป็นไทยใหเ้กิดขึ นอย่าง
ต่อเนื่อง 

 เคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย ์

 
9. คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
      มี  

ด้าน ตัวชี้วัด 
 ด้านคุณธรรม จริยธรรม  มีความซื่อสตัย์สจุริต 

 มีระเบยีบวินัย 
 ตรงต่อเวลา 
 มีความเสยีสละและเห็นต่อประโยชน์ส่วนรวม 
 มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
 เคารพกฎเกณฑ์ ระเบียบขององค์กร/หน่วยงาน 
 มีความอดทนต่อสภาวะแวดลอ้ม 
 มีความขยันหมั่นเพียรในการเรียน 

 ด้านความรู ้  มีความรู้ในหลักวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงกับหน้าที่การงาน 
 มีความเข้าใจขั นตอนและวิธีการในการปฏิบตัิงานในหน้าท่ี 
 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 

 
10. การบูรณาการพันธกิจกับการเรียนการสอน  
      ไม่ม ี    

 



  

11. ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 11.1 ลักษณะการด าเนินงาน    โครงการ     การด าเนินงาน 

11.2 ภายใต้แผนงาน............................................................................................................................................. 
11.3 ลักษณะโครงการ      โครงการที่ใช้งบประมาณ   โครงการทีไ่ม่ใช้งบประมาณ 
11.4 วิธีการด าเนินงาน     ด าเนินการเอง    จัดจ้าง 
11.5 รหัส GFMIS ของโครงการ(ถ้าม)ี................................................................................................................... 

12. ผู้รับผิดชอบ  
12.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ         งานกิจการนิสิตและศิษยเ์ก่าสมัพันธ์ ส านักงานเลขานุการ คณะมนุษยศาสตร์ 
12.2 ผู้รับผิดชอบ    นายธีรนัย  รัตนภูม ิ  โทร. 2021 
12.3 ผู้ประสานงาน   นายธีรนัย  รัตนภูม ิ  โทร. 2021 
12.4 ผู้รายงานผล  นายธีรนัย  รัตนภูม ิ  โทร. 2021 

 13. หลักการและเหตุผล  
  คณะมนุษยศาสตร์ เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ผลิตบัณฑิตให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการในสาขาวิชาภาษาต่างๆ และ
ศิลปวัฒนธรรม ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เพื่ออนุรักษ์ สืบสานและบูรณาการกับวิถีของ
ชุมชนท้องถิ่น และสร้างประโยชน์ ด้วยการสร้างเครือข่ายและความร่วมมือในการ ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ระหว่างคณะฯ 
มหาวิทยาลัยฯ ชุมชนท้องถิ่น จึงได้จัดกิจกรรมในรูปแบบของโครงการความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรมกับหน่วยงานภายนอก               
คณะมนุษยศาสตร์ 
14. วัตถุประสงค ์
     1)  เพื่อส่งเสริมให้เกดิความรว่มมือด้านศลิปวัฒนธรรมระหว่างคณะมนุษยศาสตร์กับหน่วยงานภายนอก  
15.  เป้าหมายของโครงการ 
     15.1. เป้าหมายการด าเนินงาน 

ล าดับ กิจกรรม วัตถุประสงค์กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เชิงผลลัพธ์

(Outcome) 

ตัวชี้วัดตาม
เกณฑ์ประกัน

คุณภาพ 
1 กิจกรรมความร่วมมือ

ด้านศิลปวัฒนธรรม
ระหว่างคณะ
มนุษยศาสตร์กับ
หน่วยงานภายนอก 

1)  เพื่อส่งเสริมให้เกดิความ
ร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรม
ระหว่างคณะมนุษยศาสตร์กับ
หน่วยงานภายนอก 

 ปริมาณ 
1.จ านวนกิจกรรมทีม่ี
ส่วนร่วมกับหน่วยงาน
ภายนอกไม่น้อยกว่า 1 
กิจกรรม/ป ี
 คุณภาพ 
1. ผู้เข้าร่วมโครงการ
ได้รับประโยชน์จาการ
เข้าร่วม ในระดับดี 
(3.51) 

1.คณะฯ มีเครือข่าย 
ความร่วมมือด้าน
ศิลปวัฒนธรรม กับ
หน่วยงานภายนอก
อื่นๆ อย่างต่อเนื่อง 
สามารถปรึกษาหารือ 
มีส่วนร่วม ของคณะฯ 
มหาวิทยาลยัฯ ชุมชน 
ท้องถิ่น 

AUN-QA 
หมวด 8 

 
15.2 กลุ่มเป้าหมาย (รายกิจกรรม) 

เป้าหมาย จ านวน 
จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 200 คน 
นิสิต 50 คน 
บุคลากร 50 คน 
ประชาชน/สังคม 100 คน 

 

 

 



  

     15.3. กิจกรรม/เนื้อหาท่ี/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนินการ (รายกิจกรรม) 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (บาท) 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

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 

           

 

 

ขั้นปรับปรุงตามผลการ
ประเมิน (A)  
1. น าผลการประเมินมาพัฒนา 
แก้ไขปัญหา และน าไปปรับใช้ใน
การปฏิบัติงานในครั งต่อๆไป 

           

 

 

รวม 10,000 - 10,000 - - 
 

16. งบประมาณ  
16.1 แหล่งงบประมาณ 
  เงินรายได้ 10,000 บาท   

กองทุนท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม แผนงานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม งานท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ส านักงาน
เลขานุการคณะ หมวดเงินอุดหนุน  โครงการสนับสนุนด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม โครงการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม โครงการ
ความร่วมมือด้านศลิปวัฒนธรรมกบัหน่วยงานภายนอก (Nu-มน-01-058) 

16.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ 
ล าดับ รายการ จ านวน (บาท) 

1 ค่าอาหารและอาหารว่าง เครื่องดื่ม 5,000 
2 ค่าวัสดุโครงการ 2,000 
3 ค่าจ้างเหมาจัดดอกไม้ 1,000 
4 ค่าจ้างเหมาแต่งหน้าท าผมการแสดง 1,000 
5 ค่าเช่าชุดการแสดง 1,000 

รวมเป็นจ านวน 10,000 
 *หมายเหตุ   ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
 
17.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ  

ล าดั
บ 

รายการ กิจกรรม  

17.1 วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม เดือนพฤศจิกายน 2563 – กันยายน 2564 



  

17.2 สถานท่ีจัดกิจกรรม อาคารคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร หน่วยงานภายนอก 
 
18. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1) คณะมนุษยศาสตร์เป็นองค์การที่เผยแพร่องค์ความรู้ทางวิชาการด้านภาษาและศลิปะการแสดงออกสู่ชุมชน 
2) เกิดความร่วมมือ ด้านศิลปวัฒนธรรม ระหว่างคณะมนุษยศาสตร์กับหน่วยงานภายนอก 
3) คณะฯ มีเครือข่าย สามารถปรกึษาหารือ มีส่วนร่วม ในด้านศลิปวัฒนธรรม 
4) คณะมนุษยศาสตร์เป็นหน่วยงานท่ีเผยแพร่และส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 



  

โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
งานกิจการนสิิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ส านักงานเลขานกุารคณะ คณะมนุษยศาสตร์ 

 
1. ชื่อโครงการ (ระดับ 1)    โครงการสนับสนุนด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
2. ชื่อโครงการ (ระดับ 2)    โครงการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
3. ชื่อโครงการ (ระดับ 3)    โครงการรางวัลเชิดชูเกียรติศิลปินท้องถิ่น 

  โครงการงานประจ า (Routine project) 
      โครงการตามยุทธศาสตร์ (Strategic project) 
4.  รหัสโครงการ     NU-มน-01-059 
5.  Value Chain   

   ต้นน  า     กลางน  า    ปลายน  า       
6.  ความสอดคล้องกับพันธกิจมหาวิทยาลัย  
     การผลติบัณฑติ     การวิจัย  
    การบริการวิชาการแกส่ังคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม (หลัก) 
    บริหารจัดการ(หลัก) 
7.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ  
 7.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 พ.ศ.2560-2564  
ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2562-2564)  
   ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสรมิการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม เพื่ออนุรักษ์ สืบสานและเชื่อมโยงกับประเพณีของท้องถิ่น 
  กลยุทธ์ที่....4.2........แนวทางการขบัเคลื่อน.....4.2.1........ตัวชี วดัที่.....4.2.1.3........ .(หลัก) 
7.2 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน  
 นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่...4....กลยุทธ์ที่...4.1......มาตรการที่...4.1.1...  

8. อัตลักษณน์ิสิต  
     มี       

ประเภทอัตลักษณ์ ตัวชี้วัด 
 คนดี 
เป็นคนดี เป็นพลเมืองที่เข็มแข็ง ยึดมั่นใน
จรรยาบรรณวิชาชีพ มีความกล้าหาญทางจริยธรรม
และความถูกต้อง 

 มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
 มีจิตสาธารณะ 
 มีทัศนคติเชิงบวก 
 มีความกล้าหาญทางจริยธรรม และความถูกต้อง 

 คนเก่ง 
มีความรู้ ความเชี่ยวชาญตามสาขาวิชาการที่ถนัด มี
ทักษะการเรียนรู้ ตลอดชีวิต สามารถน าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพอย่างสร้างสรรค์ 
มีคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการที่ทันสมัยและ
ทันต่อความเปลี่ยนแปลงของสังคม สามารถอยู่
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 

 มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 มีความสามารถในการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพอย่างสร้างสรรค์ 
 เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม 
 มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสาสนเทศได้เป็นอย่างดี 
 มีคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการที่ทันสมัยและทันต่อความเปลี่ยนแปลงของสังคม 
 มีความสามารถท างานเป็นทีม 
 มีความสามารถในการแก้ปัญหาส่วนตัว 
 มีความสามารถในการแก้ปัญหาการงาน 

 มีวินัย 
มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน และ
สังคม เสียสละ อดทน ขยัน หมั่นเพียรและมุ่งมั่นสู่
ความส าเร็จ 

 มีความรับผิดชอบ เสียสละ อดทน 
 มีพฤติกรรมท่ีดีในการเรียน ขยันหมั่นเพียรมุ่งมั่นสู่ความส าเร็จ 
 มีพฤติกรรมท่ีดีในการใช้ชีวิต 
 ยอมรับและปฏิบัติตามระเบียบ และข้อบังคับของสังคม 

 ภูมิใจในชาติ 
มีความภูมิใจในศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี และ
ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ร่วมปลูกฝังความรัก
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ส่งเสริมให้เกิดค่านิยม
ร่วมรักษ์ความเป็นไทยให้เกิดขึ นอย่างต่อเนื่อง 

 มีพฤติกรรมอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย 
มีส่วนร่วมในการสืบทอดภูมิปัญญาไทย 
 มีค่านิยมในการแสดงความเป็นไทย ธ ารงไว้ซ่ึงความเป็นไทย 
 ศรัทธา ยึดม่ัน และปฏิบัติตนตามหลักศาสนา 
 เคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 

 



  

9. คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
      มี  

ด้าน ตัวชี้วัด 
 ด้านคุณธรรม จริยธรรม  มีความซื่อสตัย์สจุริต 

 มีระเบยีบวินัย 
 ตรงต่อเวลา 
 มีความเสยีสละและเห็นต่อประโยชน์ส่วนรวม 
 มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
 เคารพกฎเกณฑ์ ระเบียบขององค์กร/หน่วยงาน 
 มีความอดทนต่อสภาวะแวดลอ้ม 
 มีความขยันหมั่นเพียรในการเรียน 

 ด้านความรู ้  มีความรู้ในหลักวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงกับหน้าที่การงาน 
 มีความเข้าใจขั นตอนและวิธีการในการปฏิบตัิงานในหน้าท่ี 
 มีความรู้ในระดับท่ีสามารถปฏิบัติงานให้บรรลุเปา้หมายอย่างมปีระสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
 มีความสามารถน าความรูม้าประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานอย่างสร้างสรรค ์
 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 

 
10. การบูรณาการพันธกิจกับการเรียนการสอน  
      ไม่ม ี    

 

11. ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 11.1 ลักษณะการด าเนินงาน    โครงการ     การด าเนินงาน 

11.2 ภายใต้แผนงาน............................................................................................................................................. 
11.3 ลักษณะโครงการ      โครงการที่ใช้งบประมาณ   โครงการทีไ่ม่ใช้งบประมาณ 



  

11.4 วิธีการด าเนินงาน     ด าเนินการเอง    จัดจ้าง 
11.5 รหัส GFMIS ของโครงการ(ถ้าม)ี................................................................................................................... 

12. ผู้รับผิดชอบ  
12.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ         งานกิจการนิสิตและศิษยเ์ก่าสมัพันธ์ ส านักงานเลขานุการ คณะมนุษยศาสตร์ 
12.2 ผู้รับผิดชอบ    นายณัฏฐพัชร์  วรกลุวรรธนะ  โทร. 2021 
12.3 ผู้ประสานงาน   นายณัฏฐพัชร์  วรกลุวรรธนะ  โทร. 2021 
12.4 ผู้รายงานผล  นายณัฏฐพัชร์  วรกลุวรรธนะ  โทร. 2021 

 13. หลักการและเหตุผล  
  คณะมนุษยศาสตร์ เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ผลิตบัณฑิตให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการในสาขาวิชาภาษาต่างๆ และ
ศิลปวัฒนธรรม ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เพื่ออนุรักษ์ สืบสานและบูรณาการกับวิถีของ
ชุมชนท้องถิ่น และสร้างประโยชน์ ด้วยการสร้างเครือข่ายและความร่วมมือในการ ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ระหว่างคณะฯ 
มหาวิทยาลัยฯ ชุมชนท้องถิ่น จึงได้จัดกิจกรรมในรูปแบบของประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติรางวัลให้กับศิลปินท้องถิ่น และสอดคล้อง
กับอัตลักษณ์ของคณะมนุษยศาสตร์ คือ “พหุภาษา รู้คุณค่าวัฒนธรรมท้องถิ่น” 
14. วัตถุประสงค์ 
     1)  เพื่อยกย่อง เชิดชูเกียรติ และเผยแพร่ศลิปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
15.  เป้าหมายของโครงการ 
     15.1. เป้าหมายการด าเนินงาน 

ล าดับ กิจกรรม วัตถุประสงค์กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เชิงผลลัพธ์

(Outcome) 

ตัวชี้วัดตาม
เกณฑ์ประกัน

คุณภาพ 
1 รางวัลเชิดชูเกียรติศลิปิน

ท้องถิ่น 
1)  เพื่อยกย่อง เชิดชูเกียรติ 
และเผยแพร่ศลิปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

 ปริมาณ 
1.มีการน าเสนอ
ผลงาน และรางวัลเชิด
ชูเกียรติ ศิลปินท้องถิ่น 
ไม่น้อยกว่า 1 รางวัล 
 คุณภาพ 
1. ผู้เข้าร่วมโครงการ
ได้รับความรู้และ
ประโยชน์จากการเข้า
ร่วมโครงการ ในระดับ
ดี (3.51) 

1.คณะฯ ไดร้่วม
อนุรักษ์ สืบสานและ
บูรณาการกับวิถีของ
ชุมชนท้องถิ่น และ
สร้างประโยชน์แก่
สังคมได ้

AUN-QA 
หมวด 8 

 
15.2 กลุ่มเป้าหมาย (รายกิจกรรม) 

เป้าหมาย จ านวน 
จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 100 คน 
นิสิต 80 คน 
บุคลากร 10 คน 
ประชาชน/สังคม 10 คน 

 

 

 

 

 



  

     15.3. กิจกรรม/เนื้อหาท่ี/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนินการ (รายกิจกรรม) 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (บาท) 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

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 

           

 

 

ขั้นปรับปรุงตามผลการ
ประเมิน (A)  
1. น าผลการประเมินมาพัฒนา 
แก้ไขปัญหา และน าไปปรับใช้ใน
การปฏิบัติงานในครั งต่อๆไป 

           

 

 

รวม 20,000 - 20,000 - - 
 

16. งบประมาณ  
16.1 แหล่งงบประมาณ 
  เงินรายได้ 20,000 บาท   

กองทุนท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม แผนงานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม งานท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ส านักงาน
เลขานุการคณะ หมวดเงินอุดหนุน  โครงการสนับสนุนด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม โครงการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม โครงการ
รางวัลเชิดชูเกียรติศลิปินท้องถิ่น(Nu-มน-01-059) 

16.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ 
ล าดับ รายการ จ านวน (บาท) 

1 ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม   10,000 
2 ค่าจ้างท าโล่เกียรติคุณ  3,000 
3 ค่าจ้างเหมาจัดตกแต่งสถานที่ 3,000 
4 ค่าจ้างท าเกียรติบัตร 1,000 
5 ค่าเลี ยงรับรอง 3,000 

รวมเป็นจ านวน 20,000 
 *หมายเหตุ   ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
 
17.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ  

ล าดั
บ 

รายการ กิจกรรม  

17.1 วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม เดือนพฤศจิกายน 2563 – กันยายน 2564 



  

17.2 สถานท่ีจัดกิจกรรม อาคารคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  
 
18. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1) คณะมนุษยศาสตร์เป็นองค์การที่เผยแพร่องค์ความรู้ทางวิชาการด้านภาษาและศลิปะการแสดงออกสู่ชุมชน 
2) คณะมนุษยศาสตร์เป็นองค์การที่ส่งเสรมิ อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ 

 
1. ชื่อโครงการ (ระดับ 1)     โครงการบริหารพัฒนาบุคลาก 
2. ชื่อโครงการ (ระดับ 2)     โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ 
3. ชื่อโครงการ (ระดับ 3)     โครงการสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร 

  โครงการงานประจ า (Routine project) 
      โครงการตามยุทธศาสตร์ (Strategic project) 
4.  รหัสโครงการ      NU-มน-02-060 
5.  Value Chain   

    ต้นน  า     กลางน  า       ปลายน  า       
6.  ความสอดคล้องกับพันธกิจมหาวิทยาลัย  
    การผลติบัณฑิต        การวิจัย  
    การบริการวิชาการแกส่ังคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
    บริหารจัดการ(หลัก) 
7.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ  
 7.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 พ.ศ.2560-2564  
ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2562-2564)  
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบรหิารจดัการเชิงบูรณาการเพื่อความเข้มแข็งและยั่งยืน 
  กลยุทธ์ที่.......5.2.....แนวทางการขับเคลื่อนที่........5.2.2.......ตัวชี วดัที.่.....5.2.2.1.....(หลัก)  
7.2  แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน  

        นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่5 กลยุทธ์ที ่5.1 มาตรการที ่5.1.1 
8. อัตลักษณน์ิสิต  
      ไม่ม ี         
9. คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
         ไม่มี          
10. การบูรณาการพันธกิจกับการเรียนการสอน (ถ้ามี) 

      ไม่ม ี
11. ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 11.1 ลักษณะการด าเนินงาน    โครงการ     การด าเนินงาน 

11.2 ภายใต้แผนงาน............................................................................................................................................. 
11.3 ลักษณะโครงการ      โครงการที่ใช้งบประมาณ   โครงการทีไ่ม่ใช้งบประมาณ 
11.4 วิธีการด าเนินงาน     ด าเนินการเอง    จัดจ้าง 
11.5 รหัส GFMIS ของโครงการ(ถ้าม)ี................................................................................................................... 

12. ผู้รับผิดชอบ  
  12.1 หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ   ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร ์    

12.2 ผู้รับผิดชอบ    ดร.สุวรรณี ทองรอด  โทร 2078 
12.3 ผู้ประสานงาน  ดร.สุวรรณี ทองรอด  โทร 2078 
  นางสาวอรนุช  ช่ืนจันทร์เกิด โทร 2049 
12.4 ผู้รายงานผล          ดร.สุวรรณี ทองรอด  โทร 2078 

 13. หลักการและเหตุผล  
การพัฒนาความสามารถในการเรยีนรู้ของบุคลากรในองค์การ นับว่าเป็นเงื่อนไขแห่งความส าเร็จขององค์การนั น ๆ และ

เป็นวิธีการที่ท าให้องค์การมีความได้เปรียบในเชิงแข่งขันหรือมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงกว่าองค์การอื่น ๆ ยิ่งกว่านั น การ
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พัฒนาทรัพยากรบุคคลยังมีความส าคัญในเชิงปัจจัยทีเ่ป็นเหตุและผลให้เกิดการพัฒนาหรือเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน    
ยุคแห่งสังคมฐานความรู้ ซึ่งต้องการบริหารจัดการความรู้ การสร้างมูลค่าเพิม่ของบุคลากร การเพิ่มศกัยภาพและใช้คุณค่าที่มีอยู่
ให้เต็มสมรรถนะ น าความรู้ความสามารถเพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อการเติบโตขององค์การ การพัฒนาบุคลากรจึงมคีวามส าคัญ
อย่างยิ่งต่อองค์การทั งในปัจจุบันและอนาคต   
 จากนโยบายของรัฐบาลในการปฏริูปการศึกษาและรณรงค์ให้มีการปรับเปลีย่นรูปแบบการเรียน การสอนที่มุ่ง
ผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้เพื่อพัฒนานิสิตในศตวรรษท่ี 21 ซึ่งการปฏิรูปการศึกษามผีลส่งให้สถาบันอุดมศกึษา ผู้สอนต้องปรับตัวให้
เข้ากับสภาพสังคมและส่งเสรมิผลลัพธ์การเรียนรู้ของผูเ้รียนใหส้อดคล้องตามความต้องการของ ตลาดแรงงานและผู้ใช้บัณฑติ 
ประกอบกับการจดัการเรียนการสอนต้องมุ่งเน้นท่ีการเสริมสร้างให้ผูเ้รียนมีทักษะพื นฐานที่จ าเป็นในการเรยีนรู้และปฏิบตัิ 
คณาจารย์ผูส้อนจึงต้องน าองค์ความรู้ใหม่เขา้สู่กระบวนการเรียนการสอน เป็นการเพิ่มศักยภาพ และน าไปสู่การพัฒนาการเรียนรู้
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและการศึกษาในปัจจุบัน  
 ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลยันเรศวร ในฐานะองค์การแห่งการจดัเรยีนรู้ทางด้านภาษา วรรณคดี 
วรรณกรรม ศิลปะและวัฒนธรรมไทย ตระหนักถึงความส าคญัของการพัฒนาบุคลากรในองค์การให้เปน็บุคลากรทางการศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพ เป็นผู้ที่มคีวามรู้ที่จ าเป็นต่อการประกอบวิชาชีพ เกิดการบูรณาการความรู้ในรายวิชาของหลักสูตรภาษาไทย ทั งใน
ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก อันจะส่งผลต่อการพฒันาคุณภาพด้านการจดัการศึกษาของภาควิชาให้ก้าวทันต่อ
โลกและการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ นตลอดเวลา โดยน ามาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรยีนการสอนภาษาและวรรณคดีไทย  เกดิ
การบูรณาการความรู้ในให้เกดิประโยชน์ในองค์การต่อไปได้อยา่งมปีระสิทธิภาพยิ่งขึ น 
14. วัตถุประสงค ์ 
       1) เพื่อเปดิโอกาสให้บุคลากรไดเ้พิ่มพูนความรู้ หรือประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนางานดา้นการจัดการเรยีนการสอน
ของภาควิชา 

    2) เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดกับผู้เชี่ยวชาญและสามารถน าความรูท้ี่ได้รับมาบูรณาการสู่การจัดการเรียนการสอนและการ
ปฏิบัติงานได้       
15.  เป้าหมายของโครงการ 
     15.1. เป้าหมายการด าเนินงาน  

ล าดับ กิจกรรม วัตถุประสงค์กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เชิงผลลัพธ์

(Outcome) 

ตัวชี้วัดตาม
เกณฑ์ประกัน

คุณภาพ 
1 ศึกษาดูงาน เพื่อให้นิสิตสามารถ

พัฒนาทักษะฟัง พูด 
อ่าน เขียน สอดคล้อง
กับคุณสมบัติทีส่ถาน
ประกอบการต้องการ 

 

 คุณภาพ 
ได้รับความรูห้รือ
ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง
กับการพัฒนางานด้าน
การจัดการเรยีนการ
สอนของภาควิชาเพิ่มขึ น
ร้อยละ 80  

คณาจารย์ที่เข้า
ร่วมโครงการ 
สามารถน าความรู้
ที่ได้รับมาบูรณา
การสู่การจัดการ
เรียนการสอนและ
การปฏิบัติงานได ้

AUN QA 
หมวด 6 

 
     15.2 กลุม่เป้าหมาย (รายกิจกรรม)  

เป้าหมาย จ านวน 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 16 คน 
วิทยากร 2 คน 
คณาจารย์และบุคลากร 18 คน 
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 15.3 กิจกรรม/เนื้อหาท่ี/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนินการ (รายกิจกรรม) 
 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (บาท) 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

ขั้นวางแผนงาน (P) 
1. วางแผนการด าเนินงาน 
2. จัดประชมุมอบหมายการ
ด 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
ปฏิบัติงานในครั งตอ่ๆไป 

             

รวม 20,000 - - 20,000 - 
 

16. งบประมาณ  
      16.1 แหล่งงบประมาณ 
                เงินรายได้ 10,000 บาท    
กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุนการจัดการศึกษา ภาควิชาภาษาไทย หมวดเงินอุดหนุน โครงการ
บริหารพัฒนาบุคลากร โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ โครงการสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร(Nu-มน-02-
060)                                            

16.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
ล าดับ รายการ จ านวน (บาท) 

1 ค่าวิทยากร 12,000 
2 ค่าเช่าพาหนะและน  ามันเชื อเพลิง   8,000 

รวมเป็นจ านวน 20,000 
            *หมายเหตุ   ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
17.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ (รายกิจกรรม)  
ล าดั
บ 

รายการ กิจกรรม 

1. วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม เดือนเมษายน-พฤษภาคม 2564 
2. สถานท่ีจัดกิจกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร  หรือ ภายนอกมหาวิทยาลัยนเรศวร 

18. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
1) ไดเ้พิ่มพูนความรู้ หรือประสบการณ์ที่เกีย่วข้องกับการพัฒนางานด้านการจดัการเรียนการสอนของภาควิชา 
2) ได้แลกเปลี่ยนความคิดกับผู้เชี่ยวชาญและสามารถน าความรู้ที่ไดร้บัมาบูรณาการสู่การจัดการเรียนการสอนและการ

ปฏิบัติงานได้       
3) ได้เรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณร์่วมกัน สร้างความสามัคคแีละการท างานเป็นหมู่คณะ 
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โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ 

 
1. ชื่อโครงการ (ระดับ 1)     โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
2. ชื่อโครงการ (ระดับ 2)     โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
3. ชื่อโครงการ (ระดับ 3)     โครงการ KM การประกันคุณภาพการศึกษาและปัญหาการเรียนการสอนระดับหลักสูตร 

  โครงการงานประจ า (Routine project) 
      โครงการตามยุทธศาสตร์ (Strategic project) 
4.  รหัสโครงการ      NU-มน-02-062 
5.  Value Chain   

    ต้นน  า       กลางน  า      ปลายน  า       
6.  ความสอดคล้องกับพันธกิจมหาวิทยาลัย  
    การผลติบัณฑิต        การวิจัย  
    การบริการวิชาการแกส่ังคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
    บริหารจัดการ(หลัก) 
7.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ  
 7.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 พ.ศ.2560-2564  
ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2562-2564)  
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบรหิารจดัการเชิงบูรณาการเพื่อความเข้มแข็งและยั่งยืน 
  กลยุทธ์ที่.......5.1.....แนวทางการขบัเคลื่อนที่........5.1.1.......ตัวชี วดัที.่.....5.1.1.1.....(หลัก)  
7.2  แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน  

        นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่5 กลยุทธ์ที ่5.1 มาตรการที ่5.1.4 
8. อัตลักษณน์ิสิต  
      ไม่ม ี         
9. คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
         ไม่มี          
10. การบูรณาการพันธกิจกับการเรียนการสอน (ถ้ามี) 

      ไม่ม ี
11. ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 11.1 ลักษณะการด าเนินงาน    โครงการ     การด าเนินงาน 

11.2 ภายใต้แผนงาน............................................................................................................................................. 
11.3 ลักษณะโครงการ      โครงการที่ใช้งบประมาณ   โครงการทีไ่ม่ใช้งบประมาณ 
11.4 วิธีการด าเนินงาน     ด าเนินการเอง    จัดจ้าง 
11.5 รหัส GFMIS ของโครงการ(ถ้าม)ี................................................................................................................... 

12. ผู้รับผิดชอบ  
  12.1 หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ   ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร ์    

12.2 ผู้รับผิดชอบ    ดร.สุวรรณี ทองรอด  โทร 2078 
12.3 ผู้ประสานงาน  ดร.สุวรรณี ทองรอด  โทร 2078 
  นางสาวอรนุช  ช่ืนจันทร์เกิด โทร 2049 
12.4 ผู้รายงานผล          ดร.สุวรรณี ทองรอด  โทร 2078 

 13. หลักการและเหตุผล  
การจัดการความรู้ (KM) เรื่องการประกันคณุภาพการศึกษาและปัญหาการเรียนการสอน การประเมินผู้เรยีนระดับหลักสูตร 
เป็นประเด็นท่ีส าคัญยิ่ง ท่ีจะต้องสร้างความรู้ความเข้าใจ ให้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องทุก ๆ ส่วนในภาควชิา ทั งนี เพราะส านักงาน
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คณะกรรมการการอดุมศึกษา (สกอ.) ได้ปรับระบบการประเมินคณุภาพทางการศึกษามาเป็นระบบการประกันคุณภาพหลักสูตร 
ที่มีภารกิจท่ีจะต้องปฏิบัติ 4 ด้าน คือ การเรียนการสอน การวิจัย การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และท านุบ ารุงศลิปะและ
วัฒนธรรม  
     ทั งนี เพื่อสร้างความเข้าใจในระบบการประกันคณุภาพของหลักสูตร ภาควิชาภาษาไทย ในฐานะหน่วยงานท่ีด าเนินการ
จัดการเรียนการสอนตระหนักในความส าคญัดังกล่าวจึงจดัโครงการนี ขึ น เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับระบบประกันคณุภาพ
หลักสตูร เพื่อให้บุคลากรมคีวามรูค้วามเข้าใจ และร่วมรับผดิชอบปรับกระบวนการเรยีนการสอนให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ของ สกอ. ต่อไป 
14. วัตถุประสงค ์ 
       1) เพื่อแลกเปลี่ยนเรยีนรู้เรือ่งการประกันคณุภาพการศึกษาจากวิทยากร เกี่ยวกับภารกิจ 4 ด้าน กับการเรียนการสอน 
15.  เป้าหมายของโครงการ 
     15.1. เป้าหมายการด าเนินงาน  

ล าดับ กิจกรรม วัตถุประสงค์กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เชิงผลลัพธ์

(Outcome) 

ตัวชี้วัดตาม
เกณฑ์ประกัน

คุณภาพ 
1 แลกเปลีย่นเรยีนรู้เรื่องการ

ประกันคณุภาพการศึกษา 
1) เพื่อแลกเปลี่ยน
เรียนรูเ้รื่องการประกัน
คุณภาพการศึกษาจาก
วิทยากร เกี่ยวกับภารกิจ 
4 ด้าน กับการเรียนการ
สอน 

 คุณภาพ 
- ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความรู้ด้านการประกัน
หลักสตูรเพิม่มากขึ น ใน
ระดับด ี

สามารถน าความรู้
มาประยุกต์ใช้ใน
การจัดการเรยีน
การสอนได ้

AUN QA 
หมวด 11 

 
     15.2 กลุม่เป้าหมาย (รายกิจกรรม)  

เป้าหมาย จ านวน 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 16 คน 
บุคลากรสายวิชาการ 16 คน 

 

     
 15.3 กิจกรรม/เนื้อหาท่ี/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนินการ (รายกิจกรรม) 

 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (บาท) 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

ขั้นวางแผนงาน (P) 
1. วางแผนการด าเนินงาน 
2. จัดประชมุมอบหมายการ
ด 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
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กิจกรรม 
งบประมาณ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (บาท) 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

ปัญหา และน าไปปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานในครั งตอ่ๆไป 

รวม 4,000 - - - 4,000 
 

16. งบประมาณ  
      16.1 แหล่งงบประมาณ 
                เงินรายได้ 4,000 บาท    
กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุนการจัดการศึกษา ภาควิชาภาษาไทย หมวดเงินอุดหนุน โครงการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โครงการ KM การประกันคุณภาพการศึกษาและปัญหาการเรียนการสอน
ระดับหลักสูตร(Nu-มน-02-062)                                            

16.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
ล าดับ รายการ จ านวน (บาท) 

1 ค่าวิทยากร  2,000 
2 ค่าอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่ม 1,500 
3 ค่าเอกสาร 500 

รวมเป็นจ านวน 4,000 
           *หมายเหตุ   ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
17.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ (รายกิจกรรม)  
ล าดั
บ 

รายการ กิจกรรม 

1. วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม เดือนพฤษภาคม -สิงหาคม 2564 
2. สถานท่ีจัดกิจกรรม คณะมนุษยศาสตร์ 

18. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
1) ผู้เข้าร่วมโครงการมคีวามรูค้วามเข้าใจเกี่ยวกับระบบการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสตูร และสามารถปรับใช้ 

กับการเรยีนการสอนได้  
2) ผู้เข้าร่วมโครงการมคีวามรูค้วามเข้าใจเกี่ยวกับหลักสตูร การเรียนการสอน และการประเมินผูเ้รียน และสามารถปรับใช้ 

กับการเรยีนการสอนได ้
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โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ 

 
1. ชื่อโครงการ (ระดับ 1)     โครงการกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต 
2. ชื่อโครงการ (ระดับ 2)     โครงการส่งเสริมด้านวิชาการและทักษะชีวิต 
3. ชื่อโครงการ (ระดับ 3)     โครงการเรียนรู้เรื่องลาว 

  โครงการงานประจ า (Routine project) 
      โครงการตามยุทธศาสตร์ (Strategic project) 
4.  รหัสโครงการ      NU-มน-02-063 
5.  Value Chain   

    ต้นน  า       กลางน  า      ปลายน  า       
6.  ความสอดคล้องกับพันธกิจมหาวิทยาลัย  
    การผลติบัณฑิต (หลัก)      การวิจัย  
    การบริการวิชาการแกส่ังคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
    บริหารจัดการ 
7.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ  
 7.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 พ.ศ.2560-2564  
ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2562-2564)  
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบณัฑิตให้มีคณุภาพฯ 
   กลยุทธ์ที่......1.4.....แนวทางการขบัเคลื่อนที.่...1.4.1.....ตัวชี วัดที่.....1.4.1.3...(หลัก)  
7.2  แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน  

        นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่1 กลยุทธ์ที ่1.4. มาตรการที่ 1.4.1 
8. อัตลักษณน์ิสิต  
      ไม่ม ี         
9. คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
      ไม่ม ี         
10. การบูรณาการพันธกิจกับการเรียนการสอน (ถ้ามี) 

      ไม่ม ี
11. ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 11.1 ลักษณะการด าเนินงาน    โครงการ     การด าเนินงาน 

11.2 ภายใต้แผนงาน............................................................................................................................................. 
11.3 ลักษณะโครงการ      โครงการที่ใช้งบประมาณ   โครงการทีไ่ม่ใช้งบประมาณ 
11.4 วธิีการด าเนินงาน     ด าเนินการเอง    จัดจ้าง 
11.5 รหัส GFMIS ของโครงการ(ถ้าม)ี................................................................................................................... 

12. ผู้รับผิดชอบ  
  12.1 หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ   ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร ์    

12.2 ผู้รับผิดชอบ    ผศ.ดร.ลาวณัย์ สังขพันธานนท์    โทร 2173 
12.3 ผู้ประสานงาน  ผศ.ดร.ลาวณัย์ สังขพันธานนท์    โทร 2173 
  นางสาวอรนุช  ช่ืนจันทร์เกิด  โทร 2049 
12.4 ผู้รายงานผล          ผศ.ดร.ลาวัณย์ สังขพันธานนท์    โทร 2173 

 13. หลักการและเหตุผล  
  ปัจจุบันภาควิชาภาษาไทย มีพันธกิจในการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ใน
ภาควิชาภาษาไทย และได้จัดการเรียนการสอนวิชาโทภาษาลาว ซึ่งได้ผลิตบัณฑิตสู่สงัคมอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี โดยนิสิต
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ทุกคนได้ผ่านกระบวนการเรียนรู้ ภายในห้องเรียนโดยคณาจารย์ผู้เช่ียวชาญในแต่ละด้าน มีผลงานทางด้านวิชาที่ได้รับ
มอบหมายในการเรียน ศึกษาค้นคว้าของแต่ละรายวิชามากมาย  
      ดังนั นภาควิชาภาษาไทยจึงจัดโครงการชนชาติลาวเพื่อให้ความรู้แก่นิสิตทั งระดับปริญญาตรีโทและเอก เพื่อเป็นการ
เปิดโอกาสให้นิสิตของภาควิชาภาษาไทย  ได้องค์ความรู้จากการจัดโครงการนี เป็นการส่งเสริมการศึกษาในแต่ละรายวิชาขยาย
วงกว้างขึ น 
14. วัตถุประสงค ์ 
     1) เพื่อเป็นการเปิดโอกาสใหน้ิสิตในภาควิชาภาษาไทย ได้น าเสนอผลการศึกษาในวงกว้างมากมายขึ น 
     2) เพื่อให้นิสิตในภาควิชาภาษาไทยได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้ทั งภาษาและวรรณกรรมจากนสิิตรุ่นพ่ีและรุ่นน้องทั งใน
ระดับปริญญาตรี  โท และเอก 
    3) เพื่อเป็นการสร้างความสมัพนัธ์อันดีระหว่างคณาจารย์  นิสิตรุน่พ่ี รุ่นน้องทุกระดับและทุกชั นปีท่ีเข้าร่วมกิจกรรม 
15.  เป้าหมายของโครงการ 
     15.1. เป้าหมายการด าเนินงาน  

ล าดับ กิจกรรม วัตถุประสงค์กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เชิงผลลัพธ์

(Outcome) 

ตัวชี้วัดตาม
เกณฑ์ประกัน

คุณภาพ 
1 แลกเปลีย่นเรยีนรู้องค์ความรู้

ทั งภาษาและวรรณกรรม 
1) เพื่อเป็นการเปิด
โอกาสให้นิสติใน
ภาควิชาภาษาไทย ได้
น าเสนอผลการศึกษาใน
วงกว้างมากมายขึ น 

2) เพื่อให้นิสิตใน
ภาควิชาภาษาไทยได้
แลกเปลีย่นเรยีนรู้องค์
ความรู้ทั งภาษาและ
วรรณกรรมจากนิสติรุ่น
พี่และรุ่นน้องทั งในระดับ
ปริญญาตรี  โท และเอก 

3) เพื่อเป็นการสร้าง
ความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างคณาจารย์  นิสิต
รุ่นพี่ รุ่นน้องทุกระดับ
และทุกชั นปีท่ีเข้าร่วม
กิจกรรม 

 คุณภาพ 
- ผู้เข้าร่วมโครงการได้
แลกเปลีย่นเรยีนรู้องค์
ความรู้ทั งภาษาและ
วรรณกรรมจากนิสติรุ่น
พี่และรุ่นน้องเพิ่มมาก
ขึ น ในระดับด ี

สามารถน าความรู้
มาประยุกต์ใช้ใน
การเรยีนได ้

AUN QA 
หมวด 8 

 
     15.2 กลุม่เป้าหมาย (รายกิจกรรม)  

เป้าหมาย จ านวน 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 16 คน 
นิสิตปรญิญาตร ี 80 คน 
นิสิตปรญิญาโท-เอก 20 คน 
อาจารย์/บุคลากร 20 คน 
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15.3 กิจกรรม/เนื้อหาท่ี/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนินการ (รายกิจกรรม) 
 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (บาท) 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

ขั้นวางแผนงาน (P) 
1. วางแผนการด าเนินงาน 
2. จัดประชมุมอบหมายการ
ด 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
ปฏิบัติงานในครั งตอ่ๆไป 

             

รวม 5,000 - 5,000 - - 
 

16. งบประมาณ  
      16.1 แหล่งงบประมาณ 
                เงินรายได้ 5,000 บาท    
กองทุนกิจการนิสิต แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุนการจัดการศึกษา ภาควิชาภาษาไทย หมวดเงินอุดหนุน โครงการ
กิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต โครงการส่งเสริมด้านวิชาการและทักษะชีวิต โครงการเรียนรู้เรื่องลาว(Nu-มน-02-063)                                            

16.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
ล าดับ รายการ จ านวน (บาท) 

1 ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม     5,000 
รวมเป็นจ านวน 5,000 

 
17.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ (รายกิจกรรม)  
ล าดั
บ 

รายการ กิจกรรม 

1. วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม เดือนตุลาคม 2563  -  มกราคม 2564 
2. สถานท่ีจัดกิจกรรม คณะมนุษยศาสตร์ 

18. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
1) นิสิตในภาควิชาภาษาไทย ได้น าเสนอผลการศึกษาในวงกว้างมากมายขึ น 
2) นิสิตในภาควิชาภาษาไทยได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้  องค์ความรู้ทั งภาษาลาวและวรรณกรรมลาวจากนิสติรุ่นพ่ีและรุ่นน้องทั ง

ในระดับปรญิญาตรี โท และเอก 
3) นิสิตในภาควิชามีความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณาจารย์ นิสติรุ่นพ่ี 

  



 

 

 

1 

 

โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ 

 
1. ชื่อโครงการ (ระดับ 1)     โครงการบริการวิชาการแก่สังคม 
2. ชื่อโครงการ (ระดับ 2)     โครงการบริการวิชาการ 
3. ชื่อโครงการ (ระดับ 3)     โครงการบริการวิชาการ "สืบสานภาษาและวรรณคดี" (ปันความรู้สู่น้อง) 

  โครงการงานประจ า (Routine project) 
      โครงการตามยุทธศาสตร์ (Strategic project) 
4.  รหัสโครงการ      NU-มน-02-064 
5.  Value Chain   

    ต้นน  า       กลางน  า      ปลายน  า       
6.  ความสอดคล้องกับพันธกิจมหาวิทยาลัย  
    การผลติบัณฑิต      การวิจัย  
     การบริการวิชาการแก่สังคม (หลัก)   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
    บริหารจัดการ 
7.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ  
 7.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 พ.ศ.2560-2564  
ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2562-2564)  
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสรมิสรา้งศักยภาพการให้บริการวิชาการเพื่อสร้างความเขม้แข็งให้แก่ชุมชน 
  กลยุทธ์ที่......3.1.....แนวทางการขบัเคลื่อนที.่...3.1.1.....ตัวชี วัดที่.....3.1.1.2...(หลัก) 
7.2  แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน  

        นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่3 กลยุทธ์ที ่3.1   มาตรการที่ 3.1.2 
8. อัตลักษณน์ิสิต  
      มี  
  

ประเภทอัตลักษณ ์ ตัวชี้วดั 
 คนด ี
เป็นคนดี เป็นพลเมืองที่เข็มแข็ง ยึดมั่นในจรรยาบรรณ
วิชาชีพ มีความกล้าหาญทางจริยธรรมและความถูกตอ้ง 

 มีจรรยาบรรณในวิชาชพี 
 มีจิตสาธารณะ 
 มีทัศนคติเชิงบวก 
 มีความกลา้หาญทางจริยธรรม และความถูกต้อง 

 คนเก่ง 
มีความรู้ ความเชีย่วชาญตามสาขาวิชาการที่ถนัด มี
ทักษะการเรียนรู้ ตลอดชีวิต สามารถน าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชพีอยา่งสร้างสรรค์ มี
คุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการที่ทนัสมัยและทันต่อ
ความเปลี่ยนแปลงของสังคม สามารถอยู่ร่วมกับผูอ้ื่นได้
อย่างมีความสุข 

 มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 มีความสามารถในการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชพีอยา่งสร้างสรรค์ 
 เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม 
 มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสาสนเทศได้เป็นอย่างดี 
 มีคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการที่ทันสมัยและทันต่อความเปลี่ยนแปลงของสังคม 
 มีความสามารถท างานเป็นทีม 
 มีความสามารถในการแก้ปัญหาส่วนตัว 
 มีความสามารถในการแก้ปัญหาการงาน 

 มีวินัย 
มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม 
เสียสละ อดทน ขยัน หมั่นเพียรและมุ่งมั่นสู่ความส าเร็จ 

 มีความรับผิดชอบ เสียสละ อดทน 
 มีพฤติกรรมที่ดีในการเรียน ขยันหมัน่เพียรมุ่งมั่นสู่ความส าเร็จ 
 มีพฤติกรรมที่ดีในการใช้ชีวิต 
 ยอมรับและปฏิบัติตามระเบียบ และข้อบังคับของสังคม 

 ภูมิใจในชาต ิ
มีความภูมิใจในศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี และ
ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ร่วมปลูกฝงัความรักชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตรยิ์ ส่งเสริมให้เกิดค่านิยมร่วมรักษ์
ความเป็นไทยให้เกิดขึ นอย่างต่อเนื่อง 

 มีพฤติกรรมอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย 
มีส่วนร่วมในการสืบทอดภูมิปัญญาไทย 
 มีค่านิยมในการแสดงความเป็นไทย ธ ารงไว้ซ่ึงความเป็นไทย 
 ศรัทธา ยึดมั่น และปฏิบัติตนตามหลักศาสนา 
 เคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
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9. คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
      มี 

ด้าน ตัวชี้วัด 
 ด้านคุณธรรม จริยธรรม  มีความซื่อสตัย์สจุริต 

 มีระเบยีบวินัย 
 ตรงต่อเวลา  
 มีความเสยีสละและเห็นต่อประโยชน์ส่วนรวม 
 มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
 เคารพกฎเกณฑ์ ระเบียบขององค์กร/หน่วยงาน 
 มีความอดทนต่อสภาวะแวดลอ้ม 
 มีความขยันหมั่นเพียรในการเรียน 

 ด้านความรู ้  มีความรู้ในหลักวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงกับหน้าที่การงาน 
 มีความเข้าใจขั นตอนและวิธีการในการปฏิบตัิงานในหน้าท่ี 
 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 

      
10. การบูรณาการพันธกิจกับการเรียนการสอน (ถ้ามี) 

       ด้านการวิจัย บูรณาการกับงานวิจัย “มองภาพความเป็นนักสืบสตรีผา่นนวนิยายเรื่อง ลายกนิรี ของพงศกร งานวิจัย 
ของ อ.อรจิรา อัจฉริยไพบูลย”์                                                                         
      ด้านการบริการวิชาการ  จ านวนรายวิชา/หลักสตูรที่มีการบรูณาการ  2  วิชา ระบุรายชื่อวิชา รายวิชา 208322 
วรรณกรรมวิจารณ์  และรายวิชา 208113 ศิลปะการเขียน  
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11. ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 11.1 ลักษณะการด าเนินงาน    โครงการ     การด าเนินงาน 

11.2 ภายใต้แผนงาน............................................................................................................................................. 
11.3 ลักษณะโครงการ      โครงการที่ใช้งบประมาณ   โครงการทีไ่ม่ใช้งบประมาณ 
11.4 วิธีการด าเนินงาน     ด าเนินการเอง    จัดจ้าง 
11.5 รหัส GFMIS ของโครงการ(ถ้าม)ี................................................................................................................... 

12. ผู้รับผิดชอบ  
  12.1 หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ   ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร ์    

12.2 ผู้รับผิดชอบ    ดร. อรจริา อัจฉริยไพบูลย ์   โทร 2061 
  ดร.ธัช   มั่นต่อการ        โทร 2160 
  ผศ.พิมพ์นภสั   จินดาวงค ์       โทร 2037 
12.3 ผู้ประสานงาน  ผศ.ดร.ลาวณัย์ สังขพันธานนท์    โทร 2173 
  นางสาวอรนุช  ช่ืนจันทร์เกิด  โทร 2049 
12.4 ผู้รายงานผล          ผศ.ดร.ลาวัณย์ สังขพันธานนท์    โทร 2173 

 13. หลักการและเหตุผล  
  ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มีนโยบายส่งเสริมให้อาจารย์ และนิสิตมีการพัฒนาใน
ด้านวิชาการ ด้านวัฒนธรรม ด้านคุณธรรม และด้านจริยธรรม ตลอดจนสนับสนุนการสร้างเสริมประสบการณ์ทางวิชาการ  โดย
การให้บริการทางวิชาการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านภาษาไทยและวรรณคดีไทยสู่สังคม 
  จากเหตุผลดังกล่าว ภาควิชาภาษาไทยจึงจัดโครงการบริการวิชาการ สืบสานภาษาและวรรณคดีไทย (ปันความรู้           
สู่น้อง) โดยมีเป้าประสงค์ให้นิสิตได้น าองค์ความรู้ที่ได้ศึกษาเล่าเรียนมา ทั งด้านภาษาไทยและวรรณคดีไทยม าใช้ให้เป็น
ประโยชน์แก่สังคมในรูปแบบการจัดกิจกรรมทางวิชาการให้แก่หน่วยงานภายนอก ซึ่งเป็นการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม 
และน าข้อเสนอแนะที่ได้จากผู้เข้าร่วมโครงการมาปรบัปรุงการเรียนการสอน เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพให้สอดคลอ้งกับ  ความ
ต้องการของสังคมต่อไป ทั งนี นอกจากจะช่วยให้นิสิตได้มีโอกาสเปิดโลกทัศน์ สั่งสมประสบการณ์ สร้างองค์ความรู้ใหม่  น า
ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รบัมาพัฒนาการเรียน เพื่อเพ่ิมพูนศักยภาพของนิสิตภาควิชาภาษาไทยแล้วยังได้แลกเปลีย่นความรู้
ทางวิชาการกับหน่วยงานภายนอก ซึ่งจะเป็นการเผยแพร่ช่ือเสียงของคณะมนุษยศาสตร์ รวมทั งมหาวิทยาลัยนเรศวร อีกด้วยใน
เวลาเดียวกัน 
14. วัตถุประสงค ์ 
     1)  เพื่อให้นิสิตได้น าความรู้ทีไ่ด้เรียนมาจัดกิจกรรมทางวิชาการให้เกิดประโยชน์แก่สังคม 
     2)  เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้มีโอกาสท าความรูจ้ัก แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ และองค์ความรู้ใหม ่
     3)  เพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับบุคลากรต่างสถาบัน 
     4)  เพื่อให้ความรู้ทางด้านภาษา บริการวิชาการแกส่ังคม และประชาสมัพันธ์ใน “จดหมายข่าวเพื่อการประชาสมัพันธ์ 
อักษรภาษาสาร”อันจะเป็นการสรา้งช่ือเสียงแก่ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ และมหาวิทยาลยันเรศวร 
     5)  เพื่อน าความรูม้าปรับประยุกต์ใช้กับการเรยีนการสอน 
15.  เป้าหมายของโครงการ 
     15.1. เป้าหมายการด าเนินงาน  

ล าดับ กิจกรรม วัตถุประสงค์กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เชิงผลลัพธ์

(Outcome) 

ตัวชี้วัดตาม
เกณฑ์ประกัน

คุณภาพ 
1 บริการวิชาการแกส่ังคม 1)  เพื่อให้นิสิตได้น า

ความรู้ที่ได้เรยีนมาจดั
กิจกรรมทางวิชาการให้

 คุณภาพ 
- ผู้เข้าร่วมโครงการ
ได้รับความรูจ้ากการ
บริการวิชาการเพิ่มมาก

ผู้เข้าร่วมโครงการ
ความรู้มาปรับ
ประยุกต์ใช้กับการ
เรียนการสอนได ้

AUN QA 
หมวด 8 
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เกิดประโยชน์แก่สังคม 

2)  เพื่อให้ผู้เข้าร่วม
โครงการได้มโีอกาสท า
ความรู้จัก แลกเปลีย่น
ความคิดเห็น 
ประสบการณ์ และองค์
ความรู้ใหม ่

3)  เพื่อสร้างความ
ร่วมมือทางวิชาการกับ
บุคลากรต่างสถาบัน 

4)  เพื่อให้ความรู้
ทางด้านภาษา บริการ
วิชาการแก่สังคม และ
ประชาสมัพันธ์ใน 
“จดหมายข่าวเพื่อการ
ประชาสมัพันธ์ อักษร
ภาษาสาร”อันจะเป็น
การสร้างช่ือเสียงแก่
ภาควิชาภาษาไทย คณะ
มนุษยศาสตร์ และ
มหาวิทยาลยันเรศวร 

5)  เพื่อน าความรู้มา
ปรับประยุกต์ใช้กับการ
เรียนการสอน 

ขึ น ในระดับด ี

 
     15.2 กลุม่เป้าหมาย (รายกิจกรรม)  

เป้าหมาย จ านวน 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 207 คน 
นิสิต 100 คน 
บุคลากรสายวิชาการ 3 คน 
บุคลากรสายสนับสนุน 1 คน 
ประชาชน/สังคม 100 คน 
ศิษย์เก่า 3 คน 
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15.3 กิจกรรม/เนื้อหาท่ี/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนินการ (รายกิจกรรม) 
 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (บาท) 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

ขั้นวางแผนงาน (P) 
1. วางแผนการด าเนินงาน 
2. จัดประชมุมอบหมายการ
ด 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
ปฏิบัติงานในครั งตอ่ๆไป 

             

รวม 25,000 - 25,000 - - 
 

16. งบประมาณ  
      16.1 แหล่งงบประมาณ 
                เงินรายได้ 25,000 บาท    
กองทุนบริการวิชาการ แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม งานบริการวิชาการแก่ชุมชน ภาควิชาภาษาไทย หมวดเงินอุดหนุน โครงการ
บริการวิชาการแก่สังคม โครงการบริการวิชาการ โครงการบริการวิชาการ "สืบสานภาษาและวรรณคดี" (ปันความรู้สู่น้อง) (Nu-มน-
02-064)                                            

16.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
ล าดับ รายการ จ านวน (บาท) 

1 ค่าอาหาร 10,000 
2 ค่าเช่าเหมารถพร้อมน  ามันเชื อเพลิง 7,000 
3 ค่าวัสดุโครงการ 8,000 

รวมเป็นจ านวน 25,000 
*หมายเหตุ   ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 

 

17.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ (รายกิจกรรม)  
ล าดั
บ 

รายการ กิจกรรม 

1. วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม เดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2564 
2. สถานท่ีจัดกิจกรรม สถาบันการศึกษาในเขตภาคเหนือ 

18. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
1)  นิสิตได้น าความรู้ที่ได้เรียนมาจัดกิจกรรมทางวิชาการให้เกิดประโยชน์แก่สังคม 
2)  ผู้เข้าร่วมโครงการได้มโีอกาสท าความรู้จักแลกเปลี่ยนความคิดเหน็ ประสบการณ์ และองค์ความรู้ใหม่ 
3)  มีการสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับบุคลากรต่างสถาบัน 
4)  ได้น าความรู้ ประสบการณ์ และข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมโครงการมาปรับปรุงการเรียนการสอนในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง 
5)  ได้ให้บริการวิชาการแก่สังคม และสร้างช่ือเสียงแก่ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ และมหาวิทยาลัยนเรศวร 

  



 

 

 

1 

 

โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ 

 
1. ชื่อโครงการ (ระดับ 1)     โครงการบริการวิชาการแก่สังคม 
2. ชื่อโครงการ (ระดับ 2)     โครงการบริการวิชาการ 
3. ชื่อโครงการ (ระดับ 3)     โครงการวันภาษาไทย 

  โครงการงานประจ า (Routine project) 
      โครงการตามยุทธศาสตร์ (Strategic project) 
4.  รหัสโครงการ      NU-มน-02-064 
5.  Value Chain   

    ต้นน  า       กลางน  า      ปลายน  า       
6.  ความสอดคล้องกับพันธกิจมหาวิทยาลัย  
    การผลติบัณฑิต      การวิจัย  
     การบริการวิชาการแก่สังคม (หลัก)   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
    บริหารจัดการ 
7.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ  
 7.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 พ.ศ.2560-2564  
ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2562-2564)  
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสรมิสรา้งศักยภาพการให้บริการวิชาการเพื่อสร้างความเขม้แข็งให้แก่ชุมชน 
  กลยุทธ์ที่......3.1.....แนวทางการขบัเคลื่อนที.่...3.1.1.....ตัวชี วัดที่.....3.1.1.2...(หลัก) 
7.2  แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน  

        นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่3 กลยุทธ์ที ่3.1   มาตรการที่ 3.1.2 
8. อัตลักษณน์ิสิต  
      มี  
  

ประเภทอตัลักษณ ์ ตัวชี้วดั 
 คนด ี
เป็นคนดี เป็นพลเมืองที่เข็มแข็ง ยึดมั่นในจรรยาบรรณ
วิชาชีพ มีความกล้าหาญทางจริยธรรมและความถูกตอ้ง 

 มีจรรยาบรรณในวิชาชพี 
 มีจิตสาธารณะ 
 มีทัศนคติเชิงบวก 
 มีความกลา้หาญทางจริยธรรม และความถูกต้อง 

 คนเก่ง 
มีความรู้ ความเชีย่วชาญตามสาขาวิชาการที่ถนัด มี
ทักษะการเรียนรู้ ตลอดชีวิต สามารถน าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชพีอยา่งสร้างสรรค์ มี
คุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการที่ทนัสมัยและทันต่อ
ความเปลี่ยนแปลงของสังคม สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างมีความสุข 

 มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 มีความสามารถในการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชพีอยา่งสร้างสรรค์ 
 เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม 
 มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสาสนเทศได้เป็นอย่างดี 
 มีคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการที่ทันสมัยและทันต่อความเปลี่ยนแปลงของสังคม 
 มีความสามารถท างานเป็นทีม 
 มีความสามารถในการแก้ปัญหาส่วนตัว 
 มีความสามารถในการแก้ปัญหาการงาน 

 มีวินัย 
มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม 
เสียสละ อดทน ขยัน หมั่นเพียรและมุ่งมั่นสู่ความส าเร็จ 

 มีความรับผิดชอบ เสียสละ อดทน 
 มีพฤติกรรมที่ดีในการเรียน ขยันหมัน่เพียรมุ่งมั่นสู่ความส าเร็จ 
 มีพฤติกรรมที่ดีในการใช้ชีวิต 
 ยอมรับและปฏิบัติตามระเบียบ และข้อบังคับของสังคม 

 ภูมิใจในชาต ิ
มีความภูมิใจในศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี และ
ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ร่วมปลูกฝงัความรักชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตรยิ์ ส่งเสริมให้เกิดค่านิยมร่วมรักษ์
ความเป็นไทยให้เกิดขึ นอย่างต่อเนื่อง 

 มีพฤติกรรมอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย 
มีส่วนร่วมในการสืบทอดภูมิปัญญาไทย 
 มีค่านิยมในการแสดงความเป็นไทย ธ ารงไว้ซ่ึงความเป็นไทย 
 ศรัทธา ยึดมั่น และปฏิบัติตนตามหลักศาสนา 
 เคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
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9. คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
      ไม่ม ี     
10. การบูรณาการพันธกิจกับการเรียนการสอน (ถ้ามี) 

       ไม่ม ี
11. ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 11.1 ลักษณะการด าเนินงาน    โครงการ     การด าเนินงาน 

11.2 ภายใต้แผนงาน............................................................................................................................................. 
11.3 ลักษณะโครงการ      โครงการที่ใช้งบประมาณ   โครงการทีไ่ม่ใช้งบประมาณ 
11.4 วิธีการด าเนินงาน     ด าเนินการเอง    จัดจ้าง 
11.5 รหัส GFMIS ของโครงการ(ถ้าม)ี................................................................................................................... 

12. ผู้รับผิดชอบ  
  12.1 หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ   ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร ์    

12.2 ผู้รับผิดชอบ    ผศ.ดร.ภาคภูมิ  สุขเจรญิ   โทร. 2018 
  ผศ.วรารัชต์      มหามนตร ี  โทร. 2038 
  อ.เพ็ญพิชญา   เพ็งศรี  มูฮาเน่น  โทร. 2038 
12.3 ผู้ประสานงาน  ผศ.ดร.ภาคภูมิ  สุขเจรญิ   โทร. 2018 
  นางสาวอรนุช  ช่ืนจันทร์เกิด  โทร 2049 
12.4 ผู้รายงานผล          ผศ.ดร.ภาคภูมิ  สุขเจรญิ   โทร. 2018 

 13. หลักการและเหตุผล  
  ภาษาไทยเป็นภาษาประจ าชาติของคนไทย ทั งเป็นเอกลักษณ์แสดงความเป็นเอกราชมาช้านาน คนไทยใช้ภาษาไทย
เป็นสื่อกลางในการติดต่อสื่อสารในชีวิตประจ าวัน ภาษาไทยเป็นพื นฐานส าคัญในการศึกษาเล่าเรียนวิชาอื่น ๆ ให้ได้ผลดี แต่ใน
ปัจจุบันผลของความเจริญอย่างรวดเร็วในด้านต่าง ๆ ส่งผลกระทบต่อการใช้ภาษาไทยอย่างมากโดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชนในวัย
ศึกษาเล่าเรียน ท าให้ภาษาไทยเสื่อมลงเป็นผลเสียต่อเอกลักษณ์ และคุณค่าภาษาอันเป็นสมบัติของชาติ และสืบเนื่องจาก
รัฐบาลได้ก าหนดให้วันที่  29 กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันภาษาไทยแห่งชาติ ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศ าสตร์ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร ตระหนักถึงความส าคัญของวันดังกล่าว จึงได้จัดกิจกรรมโครงการวันภาษาไทยขึ น เพื่อให้คณาจารย์ นิสิต 
และบุคคลผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ได้ช่วยกันอนุรักษ์และใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องต่อไป นอกจากนี ยังเป็นการบูรณาการกิจกรรม
ดังกล่าวนี ให้สอดคล้องกับการเรียนการสอนในรายวิชาต่าง ๆ อีกด้วย 
14. วัตถุประสงค ์ 

1) เพื่อจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรูเ้ชิงวิชาการวันภาษาไทย     
2) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมคีวามรู้ในด้านภาษาไทยเพิ่มมากขึ น      
3) เพื่อให้อาจารย์ นสิิต และบุคคลภายนอก ได้ร่วมกิจกรรมวันภาษาไทย 
4) เพื่อบูรณาการการจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับการเรยีนการสอน 

15.  เป้าหมายของโครงการ 
     15.1. เป้าหมายการด าเนินงาน  

ล าดับ กิจกรรม วัตถุประสงค์กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เชิงผลลัพธ์

(Outcome) 

ตัวชี้วัดตาม
เกณฑ์ประกัน

คุณภาพ 
1 จัดกิจกรรมเผยแพร่ความรูเ้ชิง

วิชาการวันภาษาไทย 
1) เพือ่จัดกิจกรรม
เผยแพรค่วามรูเ้ชิง
วิชาการวันภาษาไทย 
2) เพื่อให้ผู้เข้าร่วม
โครงการมคีวามรู้ในด้าน
ภาษาไทยเพิ่มมากขึ น

 คุณภาพ 
- ผู้เข้าร่วมโครงการ
ได้รับความรูจ้ากการ
บริการวิชาการเพิ่มมาก
ขึ น ในระดับด ี

ผู้เข้าร่วมโครงการ
ความรู้มาปรับ
ประยุกต์ใช้ได ้

AUN QA 
หมวด 8 
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ล าดับ กิจกรรม วัตถุประสงค์กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เชิงผลลัพธ์

(Outcome) 

ตัวชี้วัดตาม
เกณฑ์ประกัน

คุณภาพ 
  

2 ประกวดทักษะด้าน 
ภาษาไทยของนักเรยีน 
ระดับมัธยมศึกษา 

1) เพื่อให้อาจารย์ นสิิต 
และบุคคลภายนอก ได้
ร่วมกิจกรรมวัน
ภาษาไทย 

 คุณภาพ 
- ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมี
ความรู้ความเข้าใจเรื่อง
ภาษาไทย ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 70 

หลักสตูรส่งเสริม
การบริการ
วิชาการด้าน
ภาษาไทยให้กับ
สถานศึกษาในเขต
ภาคเหนือและเป็น
เวทีในการเปิด
โอกาสทาง
วิชาการมากยิ่งขึ น 

 

3 สรุปผลรายงานการจดักิจกรรม 
ภาควิชาฯ น าไปพิจารณา
บูรณาการในรายวิชาตา่งๆ 

1) เพื่อบูรณาการการจัด
กิจกรรมใหส้อดคล้องกับ
การเรยีนการสอน 

 ปริมาณ 
- มีผลสรุปน าไปบูรณา
การกับการเรียนการ
สอนตั งแต่ 3 รายวิชาขึ น
ไป 

หลักสตูรมี
แนวทางในการบูร
ณาการรายวิชากับ
กิจกรรมเพิ่มมาก
ขึ น เพื่อผลิด
ผู้เรยีนให้สามารถ
ตระหนักถึง
ความส าคญัของ
ภาษาไทยและ
ท างานเป็นหมู่
คณะเป็น 

 

 
     15.2 กลุม่เป้าหมาย (รายกิจกรรม)  

เป้าหมาย จ านวน 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 210 คน 
นิสิต 60 คน 
บุคลากรสายวิชาการ 10 คน 
ประชาชน/สังคม 40 คน 

 
15.3 กิจกรรม/เนื้อหาท่ี/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนินการ (รายกิจกรรม) 

 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (บาท) 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

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

                          

ขั้นด าเนินการ (D) 
1. ขออนุมตัิด าเนินโครงการ 20,000           20,000  
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กิจกรรม 
งบประมาณ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (บาท) 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

2. ด าเนนิโครงการ 

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. สรุปผลการด าเนินโครงการ และ
จัดท ารายงานส่งผลประเมนิตอ่คณะฯ 

             

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

             

รวม 20,000 - - - 20,000 
 

16. งบประมาณ  
      16.1 แหล่งงบประมาณ 
                เงินรายได้ 20,000 บาท    
กองทุนบริการวิชาการ แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม งานบริการวิชาการแก่ชุมชน ภาควิชาภาษาไทย หมวดเงินอุดหนุน โครงการ
บริการวิชาการแก่สังคม โครงการบริการวิชาการ โครงการวันภาษาไทย) (Nu-มน-02-065)                                            

16.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
ล าดับ รายการ จ านวน (บาท) 

1 ค่าเงินรางวัล 10,000 
2 ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม 6,000 
3 ค่าวัสดุอุปกรณ์      1,000 
4 ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน 3,000 
 รวม 20,000 

             *หมายเหตุ   ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
 

17.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ (รายกิจกรรม)  
ล าดั
บ 

รายการ กิจกรรม 

1. วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2564 
2. สถานท่ีจัดกิจกรรม สถาบันการศึกษาในเขตภาคเหนือ 

18. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
     1) ผู้ร่วมโครงการมีจติส านึกตระหนักในคุณค่าเห็นความส าคัญของภาษาไทย 
     2) ผู้ร่วมโครงการได้ความรู้ในด้านภาษาไทย ตามกิจกรรมท่ีจัดขึ น  
     3) มีการบูรณาการ ปรับปรุงการเรยีนการสอนให้สอดคล้องกิจกรรมวันภาษาไทย 
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โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ 

 
1. ชื่อโครงการ (ระดับ 1)     โครงการบริการวิชาการแก่สังคม 
2. ชื่อโครงการ (ระดับ 2)     โครงการบริการวิชาการ 
3. ชื่อโครงการ (ระดับ 3)     โครงการบริการวิชาการ”พัฒนาศักยภาพด้านภาษาไทย” 

  โครงการงานประจ า (Routine project) 
      โครงการตามยุทธศาสตร์ (Strategic project) 
4.  รหัสโครงการ      NU-มน-02-066 
5.  Value Chain   

    ต้นน  า       กลางน  า      ปลายน  า       
6.  ความสอดคล้องกับพันธกิจมหาวิทยาลัย  
    การผลติบัณฑิต      การวิจัย  
     การบริการวิชาการแก่สังคม (หลัก)   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
    บริหารจัดการ 
7.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ  
 7.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 พ.ศ.2560-2564  
ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2562-2564)  
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสรมิสรา้งศักยภาพการให้บริการวิชาการเพื่อสร้างความเขม้แข็งให้แก่ชุมชน 
  กลยุทธ์ที่......3.1.....แนวทางการขบัเคลื่อนที.่...3.1.1.....ตัวชี วัดที่.....3.1.1.2...(หลัก) 
7.2  แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน  

        นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่3 กลยุทธ์ที ่3.1   มาตรการที่ 3.1.2 
8. อัตลักษณน์ิสิต  
      มี   

ประเภทอตัลักษณ ์ ตัวชี้วดั 
 คนด ี
เป็นคนดี เป็นพลเมืองที่เข็มแข็ง ยึดมั่นในจรรยาบรรณ
วิชาชีพ มีความกล้าหาญทางจริยธรรมและความถูกตอ้ง 

 มีจรรยาบรรณในวิชาชพี 
 มีจิตสาธารณะ 
 มีทัศนคติเชิงบวก 
 มีความกลา้หาญทางจริยธรรม และความถูกต้อง 

 คนเก่ง 
มีความรู้ ความเชีย่วชาญตามสาขาวิชาการที่ถนัด มี
ทักษะการเรียนรู้ ตลอดชีวิต สามารถน าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชพีอยา่งสร้างสรรค์ มี
คุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการที่ทนัสมัยและทันต่อ
ความเปลี่ยนแปลงของสังคม สามารถอยู่ร่วมกับผูอ้ื่นได้
อย่างมีความสุข 

 มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 มีความสามารถในการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชพีอยา่งสร้างสรรค์ 
 เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม 
 มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสาสนเทศได้เป็นอย่างด ี
 มีคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการที่ทันสมัยและทันต่อความเปลี่ยนแปลงของสังคม 
 มีความสามารถท างานเป็นทีม 
 มีความสามารถในการแก้ปัญหาส่วนตัว 
 มีความสามารถในการแก้ปัญหาการงาน 

 มีวินัย 
มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม 
เสียสละ อดทน ขยัน หมั่นเพียรและมุ่งมั่นสู่ความส าเร็จ 

 มีความรับผิดชอบ เสียสละ อดทน 
 มีพฤติกรรมที่ดีในการเรียน ขยันหมัน่เพียรมุ่งมั่นสู่ความส าเร็จ 
 มีพฤติกรรมที่ดีในการใช้ชีวิต 
 ยอมรับและปฏิบัติตามระเบียบ และข้อบังคับของสังคม 

 ภูมิใจในชาต ิ
มีความภูมิใจในศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี และ
ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ร่วมปลูกฝงัความรักชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตรยิ์ ส่งเสริมให้เกิดค่านิยมร่วมรักษ์
ความเป็นไทยให้เกิดขึ นอย่างต่อเนื่อง 

 มีพฤติกรรมอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย 
มีส่วนร่วมในการสืบทอดภูมิปัญญาไทย 
 มีค่านิยมในการแสดงความเป็นไทย ธ ารงไว้ซ่ึงความเป็นไทย 
 ศรัทธา ยึดมั่น และปฏิบัติตนตามหลักศาสนา 
 เคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
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9. คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
      ไม่ม ี     
10. การบูรณาการพันธกิจกับการเรียนการสอน (ถ้ามี) 

      ไม่ม ี
11. ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 11.1 ลักษณะการด าเนินงาน    โครงการ     การด าเนินงาน 

11.2 ภายใต้แผนงาน............................................................................................................................................. 
11.3 ลักษณะโครงการ      โครงการที่ใช้งบประมาณ   โครงการทีไ่ม่ใช้งบประมาณ 
11.4 วิธีการด าเนินงาน     ด าเนินการเอง    จัดจ้าง 
11.5 รหัส GFMIS ของโครงการ(ถ้าม)ี................................................................................................................... 

12. ผู้รับผิดชอบ  
  12.1 หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ   ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร ์    

12.2 ผู้รับผิดชอบ    ผศ.ดร.ณรงค์กรรณ รอดทรัพย์    โทร 2037 
  ดร.อรจริา อัจฉริยะไพบูลย ์  โทร 2061 
12.3 ผู้ประสานงาน  ผศ.ดร.ณรงค์กรรณ รอดทรัพย์    โทร 2037 
  นางสาวอรนุช  ช่ืนจันทร์เกิด  โทร 2049 
12.4 ผู้รายงานผล          ผศ.ดร.ณรงค์กรรณ รอดทรัพย์    โทร 2037 

 13. หลักการและเหตุผล  
   สังคมไทยจ าเป็นต้องเร่งผลิตผู้มีความรู้ในวิชาส าคัญๆ ออกมาเป็นจ านวนมาก เช่นนักวิทยาศาสตร์ วิศวกร นัก
สังคมศาสตร์ เป็นต้น อีกวิชาหนึ่งที่มีความส าคัญมากในการพัฒนาสังคมไทย คือ ภาษาไทย ความส าคัญขององค์ความรู้ด้าน
ภาษาไทยท่ีมีต่อสังคมไทย อาจจ าแนกได้เป็น 2 ประการ 
      1. เป็นมรดกทางภูมิปัญญาของชาติไทย 
      2. เป็นเครื่องมือส าคัญที่ใช้เพื่อการเข้าใจมนุษย์และพัฒนามนุษย์ในสังคมไทย 
      การสร้างผู้มีความเป็นเลิศด้านการวิจัยภาษาไทยและวรรณคดีไทยเป็นหนทางส าคัญอย่างหนึ่งในการสืบสานองค์ความรู้
ทางภาษาไทย ในฐานะ “เจ้าของศาสตร์” ด้านภาษาไทย พันธกิจอย่างหนึ่งของภาควิชาภาษาไทยคือการสร้าง ผู้มีความรู้ความ
เชี่ยวชาญด้านการวิจัยภาษาไทยอย่างลกึซึ ง สามารถเป็นหลักทางวิชาการและวิชาชีพสู่สังคมไทยและสังคมโลก โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งสู่ประชาคมอาเซียนที่ก าลังต้องการเครื่องมือในการสื่อสารเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ด้านวัฒนธรรมและเศรษฐกิจ 
      ดังนั นภาควิชาภาษาไทยจึงจัดโครงการเชิญวิทยากรมาให้ความรู้เพื่อประโยชน์เกี่ยวกับการวิจัยด้านภาษาและวรรณกรรม
ไทยแก่ผู้สนใจทั งภายในมหาวิทยาลัย และภายนอก เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ ได้องค์ความรู้จากวิทยากรภายนอกเป็นการ
ส่งเสริมการศึกษาวิจัยขยายวงกว้างขึ น 
14. วัตถุประสงค ์ 

1) เพื่อเปิดโอกาสให้ผูส้นใจการวิจยัเกี่ยวกับภาษาไทย ได้แลกเปลี่ยนผลการศึกษาของตนกับวิทยากรและผูส้นใจอื่นๆ 
2) เพื่อให้นิสิตในภาควิชาภาษาไทยได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรูท้ั งภาษาและวรรณกรรมของตนและวิทยากร 
3) เพื่อเป็นการสร้างความสมัพันธ์อันดีระหว่างคณาจารย์  และผู้สนใจจากภายนอกที่เข้าร่วมกิจกรรม  

15.  เป้าหมายของโครงการ 
     15.1. เป้าหมายการด าเนินงาน  

ล าดับ กิจกรรม วัตถุประสงค์กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เชิงผลลัพธ์

(Outcome) 

ตัวชี้วัดตาม
เกณฑ์ประกัน

คุณภาพ 
1 แลกเปลีย่นเรยีนรู ้ 1) เพื่อเปิดโอกาสให้

ผู้สนใจการวิจัยเกี่ยวกับ
ภาษาไทย ได้
แลกเปลีย่นผลการศึกษา

 คุณภาพ 
- ผู้เข้าร่วมโครงการ
ได้รับความรูเ้กี่ยวกับ
องค์ความรู้ด้าน

มีองค์ความรู้เพื่อ
การวิจัยด้านภาษา
และวรรณกรรม 

AUN QA 
หมวด 8 
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ล าดับ กิจกรรม วัตถุประสงค์กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เชิงผลลัพธ์

(Outcome) 

ตัวชี้วัดตาม
เกณฑ์ประกัน

คุณภาพ 
ของตนกับวิทยากรและ
ผู้สนใจอืน่ๆ 
2) เพื่อให้นิสิตใน
ภาควิชาภาษาไทยได้
แลกเปลีย่นเรยีนรู้องค์
ความรู้ทั งภาษาและ
วรรณกรรมของตนและ
วิทยากร 
3) เพื่อเป็นการสร้าง
ความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างคณาจารย์  และ
ผู้สนใจจากภายนอกท่ี
เข้าร่วมกิจกรรม  

ภาษาไทยเพิ่มมากขึ น 
ในระดับด ี

 
     15.2 กลุม่เป้าหมาย (รายกิจกรรม)  

เป้าหมาย จ านวน 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 170 คน 
นิสิต 120 คน 
บุคลากรสายวิชาการ 50 คน 

 
15.3 กิจกรรม/เนื้อหาที/่แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนินการ (รายกิจกรรม) 

 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (บาท) 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

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

                          

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

40,000      20,000       

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. สรุปผลการด าเนินโครงการ และ
จัดท ารายงานส่งผลประเมนิตอ่คณะฯ 

             

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

             

รวม 40,000 - 20,000 - - 
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16. งบประมาณ  
      16.1 แหล่งงบประมาณ 
                เงินรายได้ 40,000 บาท    
กองทุนบริการวิชาการ แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม งานบริการวิชาการแก่ชุมชน ภาควิชาภาษาไทย หมวดเงินอุดหนุน โครงการ
บริการวิชาการแก่สังคม โครงการบริการวิชาการ โครงการบริการวิชาการ "พัฒนาศักยภาพด้านภาษาไทย" (Nu-มน-02-066)                                            

16.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
 

ล าดับ รายการ จ านวน (บาท) 
1 ค่าตอบแทนวิทยากร 18,000 
2 ค่าเดินทางวิทยากร 12,000 
3 ค่าที่พักวิทยากร  2,000 
4 ค่าเลี ยงรับรองวิทยากร 2,500 
5 ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม     4,500 
6 ค่าถ่ายเอกสาร 500 
7 ค่าล้างอัดภาพ 500 

รวมเป็นจ านวน 40,000 
            *หมายเหตุ   ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 

 

17.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ (รายกิจกรรม)  
ล าดั
บ 

รายการ กิจกรรม 

1. วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม เดือนมกราคม -มีนาคม 2564 
2. สถานท่ีจัดกิจกรรม คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร   

 
18. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
     1) ผู้สนใจได้แลกเปลี่ยนผลการศึกษาในวงกว้างมากขึ น 
     2) นิสิตในภาควิชาภาษาไทยได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้ทั งภาษาและวรรณกรรมของตนและวิทยากร 
     3) คณาจารยม์ีความสัมพันธ์อนัดีระหว่างคณาจารย์  นิสติ และผู้สนใจจากภายนอกที่เข้าร่วมกิจกรรม  
19. แผนการน าไปใช้ประโยชน์  
     1) นิสิตในภาควิชาภาษาไทย ได้ความรู้เพิ่มเติมจากการแลกเปลีย่นเรียนรู้  องค์ความรู้ทั งภาษาและวรรณกรรม 
     2) หลักสูตร/ภาควิชาและคณะสามารถน าผลการประเมินไปปรบัปรุงและพัฒนาการท างานให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ น 
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โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ 

 
1. ชื่อโครงการ (ระดับ 1)     โครงการบริการวิชาการแก่สังคม 
2. ชื่อโครงการ (ระดับ 2)     โครงการบริการวิชาการ 
3. ชื่อโครงการ (ระดับ 3)     โครงการบริการวิชาการพิสูจน์อักษร 

  โครงการงานประจ า (Routine project) 
      โครงการตามยุทธศาสตร์ (Strategic project) 
4.  รหัสโครงการ      NU-มน-02-067 
5.  Value Chain   

    ต้นน  า       กลางน  า      ปลายน  า       
6.  ความสอดคล้องกับพันธกิจมหาวิทยาลัย  
    การผลติบัณฑิต      การวิจัย  
     การบริการวิชาการแก่สังคม (หลัก)   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
    บริหารจัดการ 
7.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ  
 7.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 พ.ศ.2560-2564  
ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2562-2564)  
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสรมิสรา้งศักยภาพการให้บริการวิชาการเพื่อสร้างความเขม้แข็งให้แก่ชุมชน 
  กลยุทธ์ที่......3.1.....แนวทางการขบัเคลื่อนที.่...3.1.1.....ตัวชี วัดที่.....3.1.1.2...(หลัก) 
7.2  แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน  

        นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่3 กลยุทธ์ที ่3.1   มาตรการที่ 3.1.2 
8. อัตลักษณน์ิสิต  
      มี   

ประเภทอตัลักษณ ์ ตัวชี้วดั 
 คนด ี
เป็นคนดี เป็นพลเมืองที่เข็มแข็ง ยึดมั่นในจรรยาบรรณ
วิชาชีพ มีความกล้าหาญทางจริยธรรมและความถูกตอ้ง 

 มีจรรยาบรรณในวิชาชพี 
 มีจิตสาธารณะ 
 มีทัศนคติเชิงบวก 
 มีความกลา้หาญทางจริยธรรม และความถูกต้อง 

 คนเก่ง 
มีความรู้ ความเชีย่วชาญตามสาขาวิชาการที่ถนัด มี
ทักษะการเรียนรู้ ตลอดชีวิต สามารถน าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชพีอยา่งสร้างสรรค์ มี
คุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการที่ทนัสมัยและทันต่อ
ความเปลี่ยนแปลงของสังคม สามารถอยู่ร่วมกับผูอ้ื่นได้
อย่างมีความสุข 

 มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 มีความสามารถในการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชพีอยา่งสร้างสรรค์ 
 เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม 
 มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสารสนเทศได้เป็นอย่างดี 
 มีคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการที่ทันสมัยและทันต่อความเปลี่ยนแปลงของสังคม 
 มีความสามารถท างานเป็นทีม 
 มีความสามารถในการแก้ปัญหาส่วนตัว 
 มีความสามารถในการแก้ปัญหาการงาน  

 มีวินัย 
มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม 
เสียสละ อดทน ขยัน หมั่นเพียรและมุ่งมั่นสู่ความส าเร็จ 

 มีความรับผิดชอบ เสียสละ อดทน 
 มีพฤติกรรมที่ดีในการเรียน ขยันหมัน่เพียรมุ่งมั่นสู่ความส าเร็จ 
 มีพฤติกรรมที่ดีในการใช้ชีวิต 
 ยอมรับและปฏิบัติตามระเบียบ และข้อบังคับของสังคม 

 ภูมิใจในชาต ิ
มีความภูมิใจในศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี และ
ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ร่วมปลูกฝงัความรักชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตรยิ์ ส่งเสริมให้เกิดค่านิยมร่วมรักษ์
ความเป็นไทยให้เกิดขึ นอย่างต่อเนื่อง 

 มีพฤติกรรมอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย 
มีส่วนร่วมในการสืบทอดภูมิปัญญาไทย 
 มีค่านิยมในการแสดงความเป็นไทย ธ ารงไว้ซ่ึงความเป็นไทย 
 ศรัทธา ยึดมั่น และปฏิบัติตนตามหลักศาสนา 
 เคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
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9. คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
      ไม่ม ี     
10. การบูรณาการพันธกิจกับการเรียนการสอน (ถ้ามี) 

      บริการวิชาการ จ านวน 1 รายวิชา รายวิชา 208252 ปัญหาการใช้ภาษาไทย 
11. ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 11.1 ลักษณะการด าเนินงาน    โครงการ     การด าเนินงาน 

11.2 ภายใต้แผนงาน............................................................................................................................................. 
11.3 ลักษณะโครงการ      โครงการที่ใช้งบประมาณ   โครงการทีไ่ม่ใช้งบประมาณ 
11.4 วิธีการด าเนินงาน     ด าเนินการเอง    จัดจ้าง 
11.5 รหัส GFMIS ของโครงการ(ถ้าม)ี................................................................................................................... 

12. ผู้รับผิดชอบ  
  12.1 หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ   ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร ์    

       12.2 ผู้รับผดิชอบ    ผศ.วรารัชต์ มหามนตร ี   โทร. 2018 
  อ.เพ็ญพิชญา เพ็งศรี มฮูาเน่น  โทร. 2018 
12.3 ผู้ประสานงาน  ผศ.วรารัชต์ มหามนตร ี   โทร. 2018 
  นางสาวอรนุช  ช่ืนจันทร์เกิด  โทร 2049 
12.4 ผู้รายงานผล          ผศ.วรารัชต์ มหามนตร ี   โทร. 2018 

13. หลักการและเหตุผล  
   ภาษาไทยเป็นภาษาประจ าชาติของคนไทยและเป็นเอกลักษณ์แสดงความเป็นเอกราชมาช้านาน การใช้ภาษาไทยให้
ถูกต้องตั งแต่ระดับการเขียนค าจึงเป็นจุดเริ่มต้นให้การติดต่อสื่อสารสัมฤทธิ์ผล แต่เนื่องด้วยในปัจจุบันมีการใช้ภาษาไทยท่ีผิดไป
จากภาษามาตรฐานค่อนข้างมาก ทั งนี อาจเนื่องจากผู้เขียนไม่ทราบหลักเกณฑ์ในการสะกดค า ไม่ทราบหลักภาษา ไม่ทราบ
ความหมายของค า รวมถึงมีค าทับศัพท์ภาษาต่างประเทศเกิดขึ นเป็นจ านวนมาก ภาษาไทยที่บกพร่องเหล่านี พบเห็นได้ทั่วไปใน
ชีวิตประจ าวันตามสื่อต่าง ๆ เช่น ป้ายช่ือห้างร้าน ป้ายช่ือสินค้า ป้ายโฆษณา แผ่นปลิว สื่อสังคมออนไลน์ เป็นต้น ซึ่งล้วนเป็น
สื่อสาธารณะที่บุคคลทั่วไปมักเห็นเป็นจ านวนมากและบ่อยครั ง ส่งผลให้จดจ าและน าไปใช้ตามอย่างผิด ๆ ภาควิชาภาษาไทย 
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จึงจัดโครงการนี ขึ นเพื่อให้หน่วยงานภายนอกทั งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมถึง
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย มีโอกาสส่งค าศัพท์ต่าง ๆ ในภาษาไทย มาให้ทางภาควิชาภาษาไทยตรวจสอบแก้ไขก่อนน าไป
เผยแพร่ อันจะช่วยให้แต่ละหน่วยงานได้เผยแพร่ภาษาไทยที่ถูกต้องไปสู่สังคม เป็นการอนุรักษ์ภาษาไทยอันเป็นวัฒนธรรมของ
ชาติให้ด ารงอยู่สืบไป 
14. วัตถุประสงค ์ 
1) เพื่อเผยแพร่ความรู้ในการเขยีนค าในภาษาไทยท่ีถูกต้องให้แก่หนว่ยงานทั งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
2) เพื่อให้นิสิตได้น าความรู้ทีไ่ด้ศึกษาตามหลักสูตรในรายวิชาต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ในการให้บริการทางวิชาการ 
3) เพื่อบูรณาการการจัดโครงการให้สอดคล้องกับการเรยีนการสอนรายวิชา 208252 ปัญหาการใช้ภาษาไทย 
4) เพื่อท านุบ ารุงภาษาไทยอันเป็นวัฒนธรรมของชาติให้ด ารงอยูส่ืบไป 
15.  เป้าหมายของโครงการ 
     15.1. เป้าหมายการด าเนินงาน  

ล าดับ กิจกรรม วัตถุประสงค์กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เชิงผลลัพธ์

(Outcome) 

ตัวชี้วัดตาม
เกณฑ์ประกัน

คุณภาพ 
1 อบรมให้ความรู ้ 2) เพื่อใหค้วามรู้แกน่ิสิต

ได้น าความรู้ที่ได้ศึกษา
ตามหลักสูตรในรายวิชา
ต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ใน

 คุณภาพ 
- นิสิตไดร้ับความรู้
สามารถน ามามา
ประยุกต์ใช้ในการ

- เกิดบูรณาการ
การจัดกิจกรรมให้
สอดคล้องกับการ
เรียนการสอน 

AUN QA 
หมวด 8 
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ล าดับ กิจกรรม วัตถุประสงค์กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เชิงผลลัพธ์

(Outcome) 

ตัวชี้วัดตาม
เกณฑ์ประกัน

คุณภาพ 
การให้บริการทาง
วิชาการ 

ให้บริการทางวิชาการได้
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

2 การพิสูจน์อักษรไทย 1) เพื่อเผยแพร่ความรู้
ในการเขียนค าใน
ภาษาไทยท่ีถูกต้องให้แก่
หน่วยงานทั งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย 
2) เพื่อให้นิสิตได้น า
ความรู้ที่ได้ศึกษาตาม
หลักสตูรในรายวิชาต่าง 
ๆ มาประยุกต์ใช้ในการ
ให้บริการทางวิชาการ 
3) เพื่อบูรณาการการจัด
โครงการใหส้อดคล้อง
กับการเรยีนการสอน
รายวิชา 208252 
ปัญหาการใช้ภาษาไทย 
4) เพื่อท านุบ ารุง
ภาษาไทยอันเป็น
วัฒนธรรมของชาติให้
ด ารงอยู่สืบไป  

 คุณภาพ 
- มีผู้มารับบริการพสิูจน์
อักษรไทย ไม่น้อยกว่า 
100 หน่วยงาน 
- ได้เผยแพร่ภาษาไทยท่ี
ถูกต้องไปสู่สังคม 

- เกิดบูรณาการ
การจัดกิจกรรมให้
สอดคล้องกับการ
เรียนการสอน 

AUN QA 
หมวด 8 

 
     15.2 กลุม่เป้าหมาย (รายกิจกรรม)  

เป้าหมาย จ านวน 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น  
หน่วยงานภายนอกและภายในมหาวิทยาลัย 100 แห่ง 
จ านวนงาน/ค าศัพท์ที่ส่งมาเพื่อให้ตรวจแก้ไข 200 ค า 

 
15.3 กิจกรรม/เนื้อหาท่ี/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนินการ (รายกิจกรรม) 

 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (บาท) 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

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

                          

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

5000  5,000           
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กิจกรรม 
งบประมาณ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (บาท) 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. สรุปผลการด าเนินโครงการ และ
จัดท ารายงานส่งผลประเมนิตอ่คณะฯ 

             

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

             

รวม 5,000 5,000 - - -- 
 

 
16. งบประมาณ  
      16.1 แหล่งงบประมาณ 
                เงินรายได้ 5,000 บาท    
กองทุนบริการวิชาการ แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม งานบริการวิชาการแก่ชุมชน ภาควิชาภาษาไทย หมวดเงินอุดหนุน โครงการ
บริการวิชาการแก่สังคม โครงการบริการวิชาการ โครงการบริการพิสูจน์อักษร(Nu-มน-02-067)                                            

16.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
ล าดับ รายการ จ านวน (บาท) 

1 ค่าตอบแทนวิทยากรในการอบรมผู้ให้บริการ 1,000 
2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม      2,000 
3 ค่าจัดท าเว็บไซต์/ค่าประชาสัมพันธ์ 2,000 

รวมเป็นจ านวน   5,000 * 
             *หมายเหตุ   ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 

 

17.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ (รายกิจกรรม)  
ล าดั
บ 

รายการ กิจกรรม 

1. วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม เดือนพฤศจิกายน 2563 - กันยายน 2564 
2. สถานท่ีจัดกิจกรรม คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร   

 
18. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

1) ผู้ร่วมโครงการมีความรู้ในการเขียนค าในภาษาไทยท่ีถูกต้อง 
2) นิสิตได้น าความรู้ทีไ่ด้ศึกษาตามหลักสูตรในรายวิชาต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ในการให้บริการทางวิชาการ 
3) มีการบรูณาการการจัดโครงการให้สอดคล้องกับการเรียนการสอนรายวิชา 208252 ปัญหาการใช้ภาษาไทย 
4) ผู้เข้าร่วมโครงการเห็นความส าคัญของภาษาไทยและอนุรักษภ์าษาไทยท่ีถูกต้องให้ด ารงอยูส่ืบไป 

 

19. แผนการน าไปใช้ประโยชน์  
     1) เพื่อเปิดโอกาสให้นิสติระดบัปริญญาตรไีด้น าความรู้ทีไ่ด้ศึกษาตามหลักสตูรมาประยุกต์ใช้ 
     2) เพื่อเปน็การสร้างช่ือเสยีงและรายได้ให้แก่คณะและมหาวิทยาลัยในอนาคต 
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โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ 

 
1. ชื่อโครงการ (ระดับ 1)     โครงการสนับสนุนการผลิตบัณฑิต 
2. ชื่อโครงการ (ระดับ 2)     โครงการพัฒนานิสิตด้านวิชาการและทักษะการเรียนรู้ 
3. ชื่อโครงการ (ระดับ 3)     โครงการสัมมนาก่อน-หลังฝึกงานสหกิจศึกษา 

  โครงการงานประจ า (Routine project) 
      โครงการตามยุทธศาสตร์ (Strategic project) 
4.  รหัสโครงการ      NU-มน-02-068 
5.  Value Chain   

    ต้นน  า       กลางน  า      ปลายน  า       
6.  ความสอดคล้องกับพันธกิจมหาวิทยาลัย  
    การผลติบัณฑิต (หลัก)      การวิจัย  
    การบริการวิชาการแกส่ังคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
    บริหารจัดการ 
7.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ  
 7.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 พ.ศ.2560-2564  
ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2562-2564)  
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบณัฑิตให้มีคณุภาพฯ 
   กลยุทธ์ที่......1.4.....แนวทางการขบัเคลื่อนที.่...1.4.1.....ตัวชี วัดที่.....1.4.1.1...(หลัก)  
7.2  แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน  

        นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่1 กลยุทธ์ที ่1.4. มาตรการที ่1.4.1 
8. อัตลักษณน์ิสิต  
      มี   
     

ประเภทอตัลักษณ ์ ตัวชี้วดั 
 คนด ี
เป็นคนดี เป็นพลเมืองที่เข็มแข็ง ยึดมั่นในจรรยาบรรณ
วิชาชีพ มีความกล้าหาญทางจริยธรรมและความถูกตอ้ง 

 มีจรรยาบรรณในวิชาชพี 
 มีจิตสาธารณะ 
 มีทัศนคติเชิงบวก 
 มีความกลา้หาญทางจริยธรรม และความถูกต้อง 

 คนเก่ง 
มีความรู้ ความเชีย่วชาญตามสาขาวิชาการที่ถนัด มี
ทักษะการเรียนรู้ ตลอดชีวิต สามารถน าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชพีอยา่งสร้างสรรค์ มี
คุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการที่ทนัสมัยและทันต่อ
ความเปลี่ยนแปลงของสังคม สามารถอยู่ร่วมกับผูอ้ื่นได้
อย่างมีความสุข 

 มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 มีความสามารถในการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชพีอยา่งสร้างสรรค์ 
 เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม 
 มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสาสนเทศได้เป็นอย่างดี 
 มีคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการที่ทันสมัยและทันต่อความเปลี่ยนแปลงของสังคม 
 มีความสามารถท างานเป็นทีม 
 มีความสามารถในการแก้ปัญหาส่วนตัว 
 มีความสามารถในการแก้ปัญหาการงาน 

 มีวินัย 
มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม 
เสียสละ อดทน ขยัน หมั่นเพียรและมุ่งมั่นสู่ความส าเร็จ 

 มีความรับผิดชอบ เสียสละ อดทน 
 มีพฤติกรรมที่ดีในการเรียน ขยันหมัน่เพียรมุ่งมั่นสู่ความส าเร็จ 
 มีพฤติกรรมที่ดีในการใช้ชีวิต 
 ยอมรับและปฏิบัติตามระเบียบ และข้อบังคับของสังคม 

 ภูมิใจในชาต ิ
มีความภูมิใจในศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี และ
ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ร่วมปลูกฝงัความรักชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตรยิ์ ส่งเสริมให้เกิดค่านิยมร่วมรักษ์
ความเป็นไทยให้เกิดขึ นอย่างต่อเนื่อง 

 มีพฤติกรรมอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย 
มีส่วนร่วมในการสืบทอดภูมิปัญญาไทย 
 มีค่านิยมในการแสดงความเป็นไทย ธ ารงไว้ซ่ึงความเป็นไทย 
 ศรัทธา ยึดมั่น และปฏิบัติตนตามหลักศาสนา 
 เคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
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9. คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
      มี   

ด้าน ตัวชี้วัด 
 ด้านคุณธรรม จริยธรรม  มีความซื่อสตัย์สจุริต 

 มีระเบยีบวินัย 
 ตรงต่อเวลา 
 มีความเสยีสละและเห็นต่อประโยชน์ส่วนรวม 
 มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
 เคารพกฎเกณฑ์ ระเบียบขององค์กร/หน่วยงาน 
 มีความอดทนต่อสภาวะแวดลอ้ม 
 มีความขยันหมั่นเพียรในการเรียน 

 ด้านความรู ้  มีความรู้ในหลักวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงกับหน้าที่การงาน 
 มีความเข้าใจขั นตอนและวิธีการในการปฏิบตัิงานในหน้าท่ี 
 มีความรู้ในระดับท่ีสามารถปฏิบัติงานให้บรรลุเปา้หมายอย่างมปีระสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผล 
 มีความสามารถน าความรูม้าประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานอย่างสร้างสรรค์ 
 เป็นผู้แสวงหาความรู้เพิม่เตมิอย่างต่อเนื่อง 
 มีความเช่ียวชาญในสาขาวิชาชีพ 

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

 ด้านทักษะความสมัพันธ์ 
     ระหวา่งบุคคลและ 
     ความรับผิดชอบ 

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

 ด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 มีทักษะในการวิเคราะห์และจดัการข้อมลูเชิงตัวเลข 
 มีความสามารถในการสื่อสารการใช้ภาษาไทย 
 มีความสามารถในการสื่อสารการใช้ภาษาอังกฤษ 
 มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศในการปฏิบัติงาน 
 

   
10. การบูรณาการพันธกิจกับการเรียนการสอน (ถ้ามี) 

      ไม่ม ี
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11. ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 11.1 ลักษณะการด าเนินงาน    โครงการ     การด าเนินงาน 

11.2 ภายใต้แผนงาน............................................................................................................................................. 
11.3 ลักษณะโครงการ      โครงการที่ใช้งบประมาณ   โครงการทีไ่ม่ใช้งบประมาณ 
11.4 วิธีการด าเนินงาน     ด าเนินการเอง    จัดจ้าง 
11.5 รหัส GFMIS ของโครงการ(ถ้าม)ี................................................................................................................... 

12. ผู้รับผิดชอบ  
  12.1 หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ   ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร ์    

12.2 ผู้รับผิดชอบ    ผศ.ดร.ณรงค์กรรณ รอดทรัพย ์  โทร 2037 
      ดร.สายหยุด บัวทุม   โทร 2038 

12.3 ผู้ประสานงาน  ผศ.ดร.ณรงค์กรรณ รอดทรัพย ์  โทร 2037 
  นางสาวอรนุช  ช่ืนจันทร์เกิด  โทร 2049 
12.4 ผู้รายงานผล          ผศ.ดร.ณรงค์กรรณ รอดทรัพย ์  โทร 2037 

13. หลักการและเหตุผล  
  ตามที่สาขาวิชาภาษาไทย ได้เปิดการเรียนการสอนรายวิชา 208497 สหกิจศึกษา และ 208498 การฝึกอบรมหรือ
ฝึกงานในต่างประเทศ เพื่อเป็นการฝึกประสบการณ์การท างานส าหรับนิสิตชั นปีท่ี 4 นั น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและให้
การด าเนินฝึกงานของนิสิตเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  บรรลุวัตถุประสงค์ของการเรียนการสอนตามรายวิชาดังกล่าว ภาควิชา
ภาษาไทย จึงจัดสัมมนาก่อนและหลังสหกิจศึกษาให้กับนิสิตชั นปีที่ 4 ขึ น และนอกจากนี  ในการสัมมนาหลังสหกิจศึกษายังเปิด
โอกาสให้นิสิตชั นปีท่ี 3 ได้เข้าร่วมโครงการ เพื่อเรียนรู้และเตรียมความพร้อมในการฝึกงานแบบสหกิจศึกษาต่อไป 
14. วัตถุประสงค ์ 
    กิจกรรม ก่อนฝึกสหกิจ 
    1)  เพื่อให้นิสิตชั นปีท่ี 4  ได้รับทราบข้อมูลของหน่วยงานต่าง ๆ และทราบแนวทางการปฏิบัตริวมถึงการกรอกเอกสารต่างๆ  
    2)  เพื่อให้นิสิตชั นปีท่ี 4  ได้พบกับอาจารย์นิเทศก์ประจ าสถานที่ฝึกงาน 
   กิจกรรม หลังฝึกสหกิจ 
    1)  เพื่อให้นิสิตชั นปีท่ี 4  ได้รายงานการฝึกปฏิบัติงาน โครงงาน ถ่ายทอดให้คณาจารย์และรุ่นน้องที่สนใจ 
15.  เป้าหมายของโครงการ 
     15.1. เป้าหมายการด าเนินงาน  

ล าดับ กิจกรรม วัตถุประสงคก์ิจกรรม ตัวชี้วัด 
เชิงผลลัพธ์

(Outcome) 

ตัวชี้วัดตาม
เกณฑ์ประกัน

คุณภาพ 
1 สัมมนาก่อนฝึกสหกจิ 1)  เพื่อให้นิสิตชั นปีที่ 4  

ได้รับทราบข้อมูลของ
หน่วยงานต่าง ๆ และ
ทราบแนวทางการ
ปฏิบัติรวมถึงการกรอก
เอกสารต่างๆ  
2)  เพื่อให้นิสิตชั นปีที่ 4  
ได้พบกับอาจารย์นิเทศก์
ประจ าสถานท่ีฝึกงาน 

 คุณภาพ 
- ผู้เข้าร่วมโครงการได้
รับทราบข้อมลูของ
หน่วยงานและการกรอก
เอกสารต่างๆ ในระดับด ี

ผู้เข้าร่วมโครงการ 
สามารถน าความรู ้
มาใช้ในการเข้า 
ร่วมสหกจิศึกษา 

AUN QA 
หมวด 8 

2 สัมมนาหลังฝึกสหกิจ 1)  เพื่อให้นิสิตชั นปีท่ี 4  
ได้รายงานการฝึก

 คุณภาพ 
- ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้

สามารถน าความรู ้
มาประยุกต์ใช้ใน 

 



 

 

 

4 

 

ล าดับ กิจกรรม วัตถุประสงคก์ิจกรรม ตัวชี้วัด 
เชิงผลลัพธ์

(Outcome) 

ตัวชี้วัดตาม
เกณฑ์ประกัน

คุณภาพ 
ปฏิบัติงาน โครงงาน 
ถ่ายทอดให้คณาจารย์
และรุ่นน้องที่สนใจ 

หลังสหกิจศึกษาร่วมกัน
ระหว่านสิิตและอาจารย ์

การส่งนิสติเข้า 
ร่วมสหกจิในครั ง 
ต่อไป 

 
     15.2 กลุม่เป้าหมาย (รายกิจกรรม)  

เป้าหมาย 
จ านวน 

ก่อนฝึกสหกิจ หลังฝึกสหกจิ 
จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 38 คน 80 คน 
นิสิต 28 คน 70 คน 
บุคลากรสายวิชาการ 20 คน 10 คน 

15.3 กิจกรรม/เนื้อหาท่ี/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนินการ (รายกิจกรรม) 
 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (บาท) 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

ขั้นวางแผนงาน (P) 
1. วางแผนการด าเนินงาน 
2. จัดประชมุมอบหมายการ
ด 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
ปฏิบัติงานในครั งตอ่ๆไป 

             

รวม 20,000 10,000 - 10,000 - 
 

16. งบประมาณ  
      16.1 แหล่งงบประมาณ 
                เงินรายได้ 20,000 บาท    

กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานจัดการศึกษาสาขามนุษยศาสต์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาไทย ภาควิชาภาษาไทย หมวดเงินอุดหนุน โครงการสนับสนุนการผลิตบัณฑิต โครงการพัฒนานิสิตด้านวิชาการและ
ทักษะการเรียนรู้ โครงการสัมมนาก่อน-หลังฝึกงานสหกิจศึกษา(NU-มน-02-068) 
      16.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 

ล าดับ รายการ จ านวน (บาท) 
กิจกรรม ก่อนฝึกสหกิจ 

1 ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม   8,400 
2 ค่าวัสดุ 600 
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ล าดับ รายการ จ านวน (บาท) 
3 ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 1,000 
 รวมเป็นเงินจ านวน 10,000 

กิจกรรม หลังฝึกสหกิจ 
1 ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม   8,400 
2 ค่าวัสดุ 600 
3 ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 1,000 
 รวมเป็นเงินจ านวน  

รวมเป็นทั้งสิ้น 20,000 
      *หมายเหตุ   ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
17.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ (รายกิจกรรม)  
ล าดั
บ 

รายการ ก่อนฝึกสหกิจ หลังฝึกสหกจิ 

1. วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม เดือนกันยายน-ตุลาคม 2563 เดือนมีนาคม-เมษายน 2564 
2. สถานท่ีจัดกิจกรรม คณะมนุษยศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ 

18. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
กิจกรรม ก่อนฝึกสหกจิ 
 1) นิสิตที่จะฝึกงานได้ข้อมูลเกี่ยวกับการวางตน การปฏบิัติตนในการฝึกงานแบบสหกิจศึกษา 
กิจกรรม หลังฝึกสหกิจ 
 1) นิสิตที่เข้ารับการฝึกสหกิจได้น าเสนอข้อมูลในการฝึกสหกิจ และโครงงานให้คณาจารย์และรุ่นน้องที่สนใจ  
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โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ 

 
1. ชื่อโครงการ (ระดับ 1)     โครงการสนับสนุนการผลิตบัณฑิต 
2. ชื่อโครงการ (ระดับ 2)     โครงการพัฒนานิสิตด้านวิชาการและทักษะการเรียนรู้ 
3. ชื่อโครงการ (ระดับ 3)     โครงการน าเสนอวิทยานิพนธ์ของนิสิตปริญญาตรี 

  โครงการงานประจ า (Routine project) 
      โครงการตามยุทธศาสตร์ (Strategic project) 
4.  รหัสโครงการ      NU-มน-02-069 
5.  Value Chain   

    ต้นน  า       กลางน  า      ปลายน  า       
6.  ความสอดคล้องกับพันธกิจมหาวิทยาลัย  
    การผลติบัณฑิต (หลัก)      การวิจัย  
    การบริการวิชาการแกส่ังคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
    บริหารจัดการ 
7.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ  
 7.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 พ.ศ.2560-2564  
ฉบบัปรับปรุง (พ.ศ.2562-2564)  
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบณัฑิตให้มีคณุภาพฯ 
   กลยุทธ์ที่......1.4.....แนวทางการขบัเคลื่อนที.่...1.4.1.....ตัวชี วัดที่.....1.4.1.1...(หลัก)  
7.2  แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน  

        นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่1 กลยุทธ์ที ่1.4. มาตรการที ่1.4.1 
8. อัตลักษณน์ิสิต  
      มี   

ประเภทอตัลักษณ ์ ตัวชี้วดั 
 คนด ี
เป็นคนดี เป็นพลเมืองที่เข็มแข็ง ยึดมั่นในจรรยาบรรณ
วิชาชีพ มีความกล้าหาญทางจริยธรรมและความถูกตอ้ง 

 มีจรรยาบรรณในวิชาชพี 
 มีจิตสาธารณะ 
 มีทัศนคติเชิงบวก 
 มีความกลา้หาญทางจริยธรรม และความถูกต้อง 

 คนเก่ง 
มีความรู้ ความเชีย่วชาญตามสาขาวิชาการที่ถนัด มี
ทักษะการเรียนรู้ ตลอดชีวิต สามารถน าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชพีอยา่งสร้างสรรค์ มี
คุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการที่ทนัสมัยและทันต่อ
ความเปลี่ยนแปลงของสังคม สามารถอยู่ร่วมกับผูอ้ื่นได้
อย่างมีความสุข 

 มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 มีความสามารถในการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชพีอยา่งสร้างสรรค์ 
 เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม 
 มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสาสนเทศได้เป็นอย่างดี 
 มีคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการที่ทันสมัยและทันต่อความเปลี่ยนแปลงของสังคม 
 มีความสามารถท างานเป็นทีม 
 มีความสามารถในการแก้ปัญหาส่วนตัว 
 มีความสามารถในการแก้ปัญหาการงาน 

 มีวินัย 
มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม 
เสียสละ อดทน ขยัน หมั่นเพียรและมุ่งมั่นสู่ความส าเร็จ 

 มีความรับผิดชอบ เสียสละ อดทน 
 มีพฤติกรรมที่ดีในการเรียน ขยันหมัน่เพียรมุ่งมั่นสู่ความส าเร็จ 
 มีพฤติกรรมที่ดีในการใช้ชีวิต 
 ยอมรับและปฏิบัติตามระเบียบ และข้อบังคับของสังคม 

 ภูมิใจในชาต ิ
มีความภูมิใจในศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี และ
ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ร่วมปลูกฝงัความรักชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตรยิ์ ส่งเสริมให้เกิดค่านิยมร่วมรักษ์
ความเป็นไทยให้เกิดขึ นอย่างต่อเนื่อง 

 มีพฤติกรรมอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย 
มีส่วนร่วมในการสืบทอดภูมิปัญญาไทย 
 มีค่านิยมในการแสดงความเป็นไทย ธ ารงไว้ซ่ึงความเป็นไทย 
 ศรัทธา ยึดมั่น และปฏิบัติตนตามหลักศาสนา 
 เคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
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9. คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
      มี   
  

ด้าน ตัวชี้วัด 
 ด้านคุณธรรม จริยธรรม  มีความซื่อสตัย์สจุริต 

 มีระเบยีบวินัย 
 ตรงต่อเวลา 
 มีความเสียสละและเห็นต่อประโยชน์ส่วนรวม 
 มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
 เคารพกฎเกณฑ์ ระเบียบขององค์กร/หน่วยงาน 
 มีความอดทนต่อสภาวะแวดลอ้ม 
 มีความขยันหมั่นเพียรในการเรียน 

 ด้านความรู ้  มีความรู้ในหลักวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงกับหน้าที่การงาน 
 มีความเข้าใจขั นตอนและวิธีการในการปฏิบตัิงานในหน้าท่ี 
 มีความรู้ในระดับท่ีสามารถปฏิบัติงานให้บรรลุเปา้หมายอย่างมปีระสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผล 
 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 

  
10. การบูรณาการพันธกิจกับการเรียนการสอน (ถ้ามี) 

      ไม่ม ี
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11. ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 11.1 ลักษณะการด าเนินงาน    โครงการ     การด าเนินงาน 

11.2 ภายใต้แผนงาน............................................................................................................................................. 
11.3 ลักษณะโครงการ      โครงการที่ใช้งบประมาณ   โครงการทีไ่ม่ใช้งบประมาณ 
11.4 วิธีการด าเนินงาน     ด าเนินการเอง    จัดจ้าง 
11.5 รหัส GFMIS ของโครงการ(ถ้าม)ี................................................................................................................... 

12. ผู้รับผิดชอบ  
  12.1 หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ   หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาภาษาไทย ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์      
  12.2 ผู้รับผดิชอบ           ผศ.ดร.ณรงค์กรรณ รอดทรัพย ์  โทร 2037 

      ดร.สายหยุด บัวทุม   โทร 2038 
12.3 ผู้ประสานงาน  ผศ.ดร.ณรงค์กรรณ รอดทรัพย ์  โทร 2037 
  นางสาวอรนุช  ช่ืนจันทร์เกิด  โทร 2049 
12.4 ผู้รายงานผล          ผศ.ดร.ณรงค์กรรณ รอดทรัพย ์  โทร 2037 

13. หลักการและเหตุผล  
 หลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ก าหนดให้นิสิตชั นปีที่ 4 ลงทะเบียนรายวิชาวิทยานิพนธ์
ระดับปริญญาตรี ในภาคการศึกษาต้น ซึ่งในรายวิชาดังกล่าวนิสิตต้องปฏิบัติการวิจัยในหัวข้อท่ีนิสิตมีความสนใจและเกี่ยวข้อง
กับสาขาวิชาภาษาไทย โดยได้รับความเห็นชอบและอยู่ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี 
 นอกจากนี  เกณฑ์การให้คะแนนรายวิชา วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี ได้ก าหนดให้นิสิตน าเสนอผลงานทางวิชาการนั นด้วย 
ภาควิชาภาษาไทย จึงจัดโครงการน าเสนอวิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับปริญญาตรีขึ น เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ และ
เสนอแนะในผลงานท่ีนิสิตน าเสนอ อันจะเป็นประโยชน์ต่อตัวนิสิตเอง 
14. วัตถุประสงค ์ 
1)  เพื่อให้นิสิตได้น าเสนองานวิจัยในรายวิชาวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี 
15.  เป้าหมายของโครงการ 
     15.1. เป้าหมายการด าเนินงาน  

ล าดับ กิจกรรม วัตถุประสงค์กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เชิงผลลัพธ์

(Outcome) 

ตัวชี้วัดตาม
เกณฑ์ประกัน

คุณภาพ 
1 น าเสนองานวิจัย เพื่อให้นิสิตได้น าเสนอ

งานวิจัยในรายวิชา
วิทยานิพนธ์ระดับ
ปริญญาตร ี

 ปริมาณ 
- คะแนนเฉลี่ยการ 
น าเสนอวิทยานิพนธ์
มากกว่าหรือเท่ากับ 
ร้อยละ 80 

นิสิตสามารถน า 
ข้อเสนอแนะมา 
ปรับใช้ในการ
ท างานวิจัย 

AUN QA 
หมวด 8 

 
     15.2 กลุม่เป้าหมาย (รายกิจกรรม)  

เป้าหมาย จ านวน 
จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 110 คน 
นิสิต 95 คน 
บุคลากรสายวิชาการ 15 คน 
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15.3 กิจกรรม/เนื้อหาท่ี/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนินการ (รายกิจกรรม) 
 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (บาท) 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

ขั้นวางแผนงาน (P) 
1. วางแผนการด าเนินงาน 
2. จัดประชมุมอบหมายการ
ด 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
ปฏิบัติงานในครั งตอ่ๆไป 

             

รวม 15,000 - 15,000 - - 
 

16. งบประมาณ  
      16.1 แหล่งงบประมาณ 
                เงินรายได้ 15,000 บาท    

กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานจัดการศึกษาสาขามนุษยศาสต์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาไทย ภาควิชาภาษาไทย หมวดเงินอุดหนุน โครงการสนับสนุนการผลิตบัณฑิต โครงการพัฒนานิสิตด้านวิชาการและ
ทักษะการเรียนรู้ โครงการน าเสนอวิทยานิพนธ์ของนิสิตปริญญาตรี(NU-มน-02-069) 
      16.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 

ล าดับ รายการ จ านวน (บาท) 
1 ค่าถ่ายเอกสาร  2,000 
2 ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดืม่ 12,000 
3 ค่าวัสดุโครงการ 1,000 

รวมเป็นทั้งสิ้น 15,000 
      *หมายเหตุ   ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
17.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ (รายกิจกรรม)  
ล าดั
บ 

รายการ กิจกรรม 

1. วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม เดือนพฤศจิกายน 2563- เมษายน 2564 
2. สถานท่ีจัดกิจกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร 

18. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
1) นิสิตได้น าเสนองานวิจัยท่ีท าอยูใ่นรายวิชาวิทยานิพนธร์ะดับปริญญาตรี  
2) นิสิตได้น าเสนอถ่ายทอดประสบการณ์และแลกเปลี่ยนความรู้ในด้านการวิจัยภาษาไทยในหัวข้อต่างๆ ให้แก่นิสิตรุ่นน้อง

และผูส้นใจ  
3) คณาจารย์และนสิิตได้พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในด้านการวจิัยภาษาไทยสนใจ  
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โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ 

 
1. ชื่อโครงการ (ระดับ 1)     โครงการสนับสนุนการผลิตบัณฑิต 
2. ชื่อโครงการ (ระดับ 2)     โครงการพัฒนานิสิตด้านวิชาการและทักษะการเรียนรู้ 
3. ชื่อโครงการ (ระดับ 3)     โครงการเตรียมความพร้อมนิสิต 

  โครงการงานประจ า (Routine project) 
      โครงการตามยุทธศาสตร์ (Strategic project) 
4.  รหัสโครงการ      NU-มน-02-070 
5.  Value Chain   

    ต้นน  า       กลางน  า      ปลายน  า       
6.  ความสอดคล้องกับพันธกิจมหาวิทยาลัย  
    การผลติบัณฑิต (หลัก)      การวิจัย  
    การบริการวิชาการแกส่ังคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
    บริหารจัดการ 
7.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ  
 7.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 พ.ศ.2560-2564  
ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2562-2564)  
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบณัฑิตให้มีคณุภาพฯ 
   กลยุทธ์ที่......1.4.....แนวทางการขบัเคลื่อนที.่...1.4.1.....ตัวชี วัดที่.....1.4.1.1...(หลัก)  
7.2  แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน  

        นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่1 กลยุทธ์ที ่1.4. มาตรการที่ 1.4.1 
8. อัตลักษณน์ิสิต  
      มี   

ประเภทอตัลักษณ ์ ตัวชี้วดั 
 คนด ี
เป็นคนดี เป็นพลเมืองที่เข็มแข็ง ยึดมั่นในจรรยาบรรณ
วิชาชีพ มีความกล้าหาญทางจริยธรรมและความถูกตอ้ง 

 มีจรรยาบรรณในวิชาชพี 
 มีจิตสาธารณะ 
 มีทัศนคติเชิงบวก 
 มีความกลา้หาญทางจริยธรรม และความถูกต้อง 

 คนเก่ง 
มีความรู้ ความเชีย่วชาญตามสาขาวิชาการที่ถนัด มี
ทักษะการเรียนรู้ ตลอดชีวิต สามารถน าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชพีอยา่งสร้างสรรค์ มี
คุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการที่ทนัสมัยและทันต่อ
ความเปลี่ยนแปลงของสังคม สามารถอยู่ร่วมกับผูอ้ื่นได้
อย่างมีความสุข 

 มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 มีความสามารถในการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชพีอยา่งสร้างสรรค์ 
 เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม 
 มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสาสนเทศได้เป็นอย่างดี 
 มีคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการที่ทันสมัยและทันต่อความเปลี่ยนแปลงของสังคม 
 มีความสามารถท างานเป็นทีม 
 มีความสามารถในการแก้ปัญหาส่วนตัว 
 มีความสามารถในการแก้ปัญหาการงาน 

 มีวินัย 
มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม 
เสียสละ อดทน ขยัน หมั่นเพียรและมุ่งมั่นสู่ความส าเร็จ 

 มีความรับผิดชอบ เสียสละ อดทน 
 มีพฤติกรรมที่ดีในการเรียน ขยันหมัน่เพียรมุ่งมั่นสู่ความส าเร็จ 
 มีพฤติกรรมที่ดีในการใช้ชีวิต 
 ยอมรับและปฏิบัติตามระเบียบ และข้อบังคับของสังคม 

 ภูมิใจในชาต ิ
มีความภูมิใจในศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี และ
ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ร่วมปลูกฝงัความรักชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตรยิ์ ส่งเสริมให้เกิดค่านิยมร่วมรักษ์
ความเป็นไทยให้เกิดขึ นอย่างต่อเนื่อง 

 มีพฤติกรรมอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย 
มีส่วนร่วมในการสืบทอดภูมิปัญญาไทย 
 มีค่านิยมในการแสดงความเป็นไทย ธ ารงไว้ซ่ึงความเป็นไทย 
 ศรัทธา ยึดมั่น และปฏิบัติตนตามหลักศาสนา 
 เคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
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9. คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
      มี    

ด้าน ตัวชี้วัด 
 ด้านคุณธรรม จริยธรรม  มีความซื่อสตัย์สจุริต 

 มีระเบยีบวินัย 
 ตรงต่อเวลา 
 มีความเสียสละและเห็นต่อประโยชน์ส่วนรวม 
 มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
 เคารพกฎเกณฑ์ ระเบียบขององค์กร/หน่วยงาน 
 มีความอดทนต่อสภาวะแวดลอ้ม 
 มีความขยันหมั่นเพียรในการเรียน 

 ด้านความรู ้  มีความรู้ในหลักวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงกับหน้าที่การงาน 
 มีความเขา้ใจขั นตอนและวิธีการในการปฏิบตัิงานในหน้าท่ี 
 มีความรู้ในระดับท่ีสามารถปฏิบัติงานให้บรรลุเปา้หมายอย่างมปีระสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผล 
 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 

  
10. การบูรณาการพันธกิจกับการเรียนการสอน (ถ้ามี) 

      ไม่ม ี
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11. ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 11.1 ลักษณะการด าเนินงาน    โครงการ     การด าเนินงาน 

11.2 ภายใต้แผนงาน............................................................................................................................................. 
11.3 ลักษณะโครงการ      โครงการที่ใช้งบประมาณ   โครงการทีไ่ม่ใช้งบประมาณ 
11.4 วิธีการด าเนินงาน     ด าเนินการเอง    จัดจ้าง 
11.5 รหัส GFMIS ของโครงการ(ถ้าม)ี................................................................................................................... 

12. ผู้รับผิดชอบ  
  12.1 หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ   หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาภาษาไทย ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์      
  12.2 ผู้รับผดิชอบ           ดร.สวุรรณี ทองรอด  โทร 2087 
                      อาจารย์ที่ปรึกษาชั นปีท่ี 1    โทร 2087 

12.3 ผู้ประสานงาน        ดร.สุวรรณี ทองรอด  โทร 2087 
  นางสาวอรนุช  ช่ืนจันทร์เกิด โทร 2049 
12.4 ผู้รายงานผล          ดร.สุวรรณี ทองรอด  โทร 2087 

13. หลักการและเหตุผล  
 ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ ได้จัดระบบระบบและกลไกการรับนิสิตที่สอดคล้องกับธรรมชาติของหลักสูตรที่
โปร่งใส ชัดเจนและเชื่อถือได้โดยได้มีการจัดประชุมวางแผนระดับคณะเกี่ยวกับการก าหนดแผนรับนิสิตของมหาวิทยาลัย ทั ง
ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา  
 ทั งนี  เมื่อภาควิชาภาษาไทย ได้รับนิสิตทุกระดับมาแล้ว จึงได้ก าหนดแผนการเตรียมความพร้อมให้กับนิสิตก่อนเข้าศึกษา
โดยมีการให้ความรู้เกี่ยวกับระบบการเรียนการสอน ทางด้านภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศ 
ตามคู่มือนิสิตและโครงสร้างหลักสูตร เพื่อยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติจนส าเร็จการศึกษา โดยมีขั นตอนการประเมินผล               
การด าเนินงานด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในการพัฒนาต่อไป 
14. วัตถุประสงค ์ 
    1) เพื่อเตรียมความพร้อมนสิิตสาขาภาษาไทยทุกระดับชั น 
    2) เพื่อสร้างทัศนคติและการเรยีนรู้แก่นิสติภาควิชาภาษาไทย 
15.  เป้าหมายของโครงการ 
     15.1. เป้าหมายการด าเนินงาน  

ล าดับ กิจกรรม วัตถุประสงค์กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เชิงผลลัพธ์

(Outcome) 

ตัวชี้วัดตาม
เกณฑ์ประกัน

คุณภาพ 
1 จัดอบรมให้ความรู้แก่นิสิต 

 
1) เพื่อเตรียมความ
พร้อมนิสิตสาขา
ภาษาไทยทุกระดับชั น 
2) เพื่อสร้างทัศนคติและ
การเรยีนรู้แก่นิสติ
ภาควิชาภาษาไทย 

 คุณภาพ 
 - ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความรู้เกี่ยวกับบทความ
ทางวิชาการที่มาจาก
การท าวิจัยเพิ่มมากขึ น
ในระดับด ี

นิสิตสามารถน า 
ความรู้มาปรับใช้ 
เป็นแนวทางใน 
การปฏิบัตตินจน 
ส าเรจ็การศึกษา 

AUN QA 
หมวด 8 

 
     15.2 กลุม่เป้าหมาย (รายกิจกรรม)  

เป้าหมาย จ านวน 
จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 110 คน 
นิสิต 100 คน 
บุคลากรสายวิชาการ 10 คน 
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15.3 กิจกรรม/เนื้อหาท่ี/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนินการ (รายกิจกรรม) 
 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (บาท) 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

ขั้นวางแผนงาน (P) 
1. วางแผนการด าเนินงาน 
2. จัดประชมุมอบหมายการ
ด 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
ปฏิบัติงานในครั งตอ่ๆไป 

             

รวม 15,000 - - - 15,000 
 

16. งบประมาณ  
      16.1 แหล่งงบประมาณ 
                เงินรายได้ 15,000 บาท    

กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานจัดการศึกษาสาขามนุษยศาสต์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาไทย ภาควิชาภาษาไทย หมวดเงินอุดหนุน โครงการสนับสนุนการผลิตบัณฑิต โครงการพัฒนานิสิตด้านวิชาการและ
ทักษะการเรียนรู้ โครงการเตรียมความพร้อมนิสิต(NU-มน-02-070) 
      16.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 

ล าดับ รายการ จ านวน (บาท) 
1 ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม 13,000 
2 ค่าวัสดุโครงการ 1,000 
3 ค่าถ่ายเอกสาร 1,000 

รวมเป็นทั้งสิ้น 15,000 
      *หมายเหตุ   ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
17.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ (รายกิจกรรม)  
ล าดั
บ 

รายการ กิจกรรม 

1. วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม เดือนพฤษภาคม - เดือนกรกฎาคม 2564 
2. สถานท่ีจัดกิจกรรม คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร 

18. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
     1) นิสิตใหม่สาขาวิชาภาษาไทยทุกระดับ ได้รับข้อมูลความรู้เกีย่วกับการเตรียมความพร้อมในการศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย 
     2) นิสิตนิสิตใหม่สาขาวิชาภาษาไทยทุกระดับ มีทัศนคติท่ีดีต่อภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ และมหาวิทยาลยั
นเรศวร  
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โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ 

 
1. ชื่อโครงการ (ระดับ 1)     โครงการสนับสนุนการผลิตบัณฑิต 
2. ชื่อโครงการ (ระดับ 2)     โครงการพัฒนานิสิตด้านวิชาการและทักษะการเรียนรู้ 
3. ชื่อโครงการ (ระดับ 3)     โครงการเข้าร่วม/แข่งขันทางวิชาการ 

  โครงการงานประจ า (Routine project) 
      โครงการตามยุทธศาสตร์ (Strategic project) 
4.  รหัสโครงการ      NU-มน-02-071 
5.  Value Chain   

    ต้นน  า       กลางน  า      ปลายน  า       
6.  ความสอดคล้องกับพันธกิจมหาวิทยาลัย  
    การผลติบัณฑิต (หลัก)      การวิจัย  
    การบริการวิชาการแกส่ังคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
    บริหารจัดการ 
7.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ  
 7.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 พ.ศ.2560-2564  
ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2562-2564)  
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบณัฑิตให้มีคณุภาพฯ 
   กลยุทธ์ที่......1.4.....แนวทางการขบัเคลื่อนที.่...1.4.1.....ตัวชี วัดที่.....1.4.1.1...(หลัก)  
7.2  แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน  

        นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่1 กลยุทธ์ที ่1.3. มาตรการที่ 1.3.7 
8. อัตลักษณน์ิสิต  
      มี   
ประเภทอัตลักษณ ์ ตัวชี้วัด 

 คนดี 
เป็นคนดี เป็นพลเมืองที่เข็มแข็ง ยดึมั่นใน
จรรยาบรรณวิชาชีพ มีความกลา้หาญทาง
จริยธรรมและความถูกต้อง 

 มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
 มีจิตสาธารณะ 
 มีทัศนคติเชิงบวก 
 มีความกล้าหาญทางจรยิธรรม และความถูกต้อง 

 คนเก่ง 
มีความรู้ ความเช่ียวชาญตามสาขาวิชาการที่
ถนัด มีทักษะการเรียนรู้ ตลอดชีวติ สามารถน า
ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพ
อย่างสร้างสรรค์ มคีุณลักษณะความเป็น
ผู้ประกอบการที่ทันสมยัและทันตอ่ความ
เปลี่ยนแปลงของสังคม สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่น
ได้อย่างมีความสุข 

 มีทักษะการเรยีนรูต้ลอดชีวิต 
 มีความสามารถในการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพอย่างสร้างสรรค์ 
 เป็นผู้ร่วมสรา้งสรรค์นวัตกรรม 
 มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสาสนเทศได้เป็นอย่างดี 
 มีคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการที่ทันสมัยและทันต่อความเปลีย่นแปลงของสังคม 
 มีความสามารถท างานเป็นทีม 
 มีความสามารถในการแก้ปญัหาส่วนตัว 
 มีความสามารถในการแก้ปญัหาการงาน 

 มีวินัย 
มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน 
และสังคม เสยีสละ อดทน ขยัน หมั่นเพียรและ
มุ่งมั่นสู่ความส าเร็จ 

 มีความรับผิดชอบ เสยีสละ อดทน 
 มีพฤติกรรมทีด่ีในการเรียน ขยันหมั่นเพียรมุ่งมั่นสูค่วามส าเรจ็ 
 มีพฤติกรรมทีด่ีในการใช้ชีวิต 
 ยอมรับและปฏิบตัิตามระเบียบ และข้อบังคับของสังคม 

 ภูมิใจในชาติ 
มีความภมูิใจในศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี และ
ขนบธรรมเนยีมประเพณีไทย ร่วมปลูกฝังความ

 มีพฤติกรรมอนรุักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี และขนบธรรมเนียมประเพณไีทย 
มีส่วนร่วมในการสืบทอดภูมิปญัญาไทย 
 มีค่านิยมในการแสดงความเปน็ไทย ธ ารงไว้ซึ่งความเป็นไทย 
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ประเภทอัตลักษณ ์ ตัวชี้วัด 
รักชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย์ ส่งเสริมให้เกิด
ค่านิยมร่วมรักษ์ความเป็นไทยใหเ้กิดขึ นอย่าง
ต่อเนื่อง 

 ศรัทธา ยึดมั่น และปฏิบตัิตนตามหลักศาสนา 
 เคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย ์

 
9. คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
      ไม่ม ี    
10. การบูรณาการพันธกิจกับการเรียนการสอน (ถ้ามี) 

      ไม่ม ี
11. ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 11.1 ลักษณะการด าเนินงาน    โครงการ     การด าเนินงาน 

11.2 ภายใต้แผนงาน............................................................................................................................................. 
11.3 ลักษณะโครงการ      โครงการที่ใช้งบประมาณ   โครงการทีไ่ม่ใช้งบประมาณ 
11.4 วิธีการด าเนินงาน     ด าเนินการเอง    จัดจ้าง 
11.5 รหัส GFMIS ของโครงการ(ถ้าม)ี................................................................................................................... 

12. ผู้รับผิดชอบ  
  12.1 หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ   หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาภาษาไทย ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์      

  12.2 ผู้รับผดิชอบ            รศ.นท.ดร.วัฒนชัย หมั่นยิ่ง โทร 2044 
                  ดร.ภาคภูมิ  สุขเจรญิ  โทร 2039 
12.3 ผู้ประสานงาน           ดร.ภาคภูมิ  สุขเจรญิ  โทร 2039 

  นางสาวอรนุช  ช่ืนจันทร์เกิด โทร 2049 
12.4 ผู้รายงานผล          ดร.ภาคภูมิ  สุขเจริญ  โทร 2039 

13. หลักการและเหตุผล  
 การส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะนิสิตนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาได้มีความตระหนักถึงคุณค่าของวัฒนธรรมด้าน
ภาษาและด้านวรรณศิลป์ ร่วมกันอนุรักษ์และสืบสานเพื่อให้เกิดความรัก ความหวงแหนและเห็นคุณค่าในมรดกของชาตินั นเป็น
สิ่งส าคัญ ซึ่งสอดคล้องกับภารกิจหลักในด้านการผลิตบัณฑิตและด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของสถาบันอุดมศึกษา 
ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นหน่วยงานหนึ่งที่ตระหนักและเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมด้าน
ภาษา ความงดงามไพเราะของวรรณศิลป์ในงานประพันธ์ จึงได้ส่งเสริมให้นิสิตภายในภาควิชาได้เข้าร่วมกิจก รรมส่งเสริม
วิชาการและทักษะชีวิตแก่นิสิต เพื่อแสดงความสามารถของนิสิตในภาควิชาภาษาไทย และเพื่อร่วมสืบสานความงดงามของ
ภาษาไทยให้ปรากฏแก่บุคคลทั่วไปและเพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงาน เป็นการเปิดกว้างด้านความคิดที่จะถ่ายทอดออกมาเป็นงาน
เขียนออกสู่สาธารณชน 
14. วัตถุประสงค์  
    1)  เพื่อน าผลที่ไดร้ับจากการแข่งขันไปเป็นแนวทางในการศึกษา และเตรียมความพร้อมให้กับนสิิตรุ่นต่อไป 
    2)  เพื่อสรา้งเสริมประสบการณ์ในการแข่งขัน และการท างานรว่มกับผู้อื่น และเป็นการสร้างสัมพนัธ์อันดีระหว่างนิสติ
นักศึกษาจากต่างมหาวิทยาลัย 
    3)  เพือ่ให้นิสิตไดม้ีส่วนในการสืบสาน การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมด้านภาษาและวรรณศิลป์ 
15.  เป้าหมายของโครงการ 
     15.1. เป้าหมายการด าเนินงาน  

ล าดับ กิจกรรม วัตถุประสงค์กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เชิงผลลัพธ์

(Outcome) 

ตัวชี้วัดตาม
เกณฑ์ประกัน

คุณภาพ 
1 เข้าร่วมการแข่งขัน 1)  เพื่อน าผลทีไ่ดร้ับ  คุณภาพ นิสิตสามารถน า AUN QA 
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ล าดับ กิจกรรม วัตถุประสงค์กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เชิงผลลัพธ์

(Outcome) 

ตัวชี้วัดตาม
เกณฑ์ประกัน

คุณภาพ 
ทักษะทางวิชาการตามที ่
สถาบันต่างๆ  

จากการแข่งขันไปเป็น
แนวทางในการศึกษา 
และเตรียมความพร้อม
ให้กับนิสิตรุ่นต่อไป 
2)  เพื่อสร้างเสรมิ
ประสบการณ์ในการ
แข่งขัน และการท างาน
ร่วมกับผู้อื่น และเป็น
การสร้างสัมพันธ์อันดี
ระหว่างนิสตินักศึกษา
จากต่างมหาวิทยาลัย 
3)  เพื่อให้นิสิตได้มสี่วน
ในการสืบสาน การ
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
ด้านภาษาและ
วรรณศิลป ์
 

 - ผู้เข้าร่วมโครงการได้
ประสบการณ์ในการ
แข่งขัน และการท างาน
ร่วมกับผู้อื่น และได้
สร้างสมัพันธ์อันดี
ระหว่างกันกับต่าง
มหาวิทยาลยั  ในระดับ
ด ี

สามารถน าผลที่
ได้รับจากการ
แข่งขันไปเป็น
แนวทางใน
การศึกษา และ
เตรียมความพร้อม
ให้กับนิสิตรุ่น
ต่อไป 

หมวด 8 

 
     15.2 กลุม่เป้าหมาย (รายกิจกรรม)  

เป้าหมาย จ านวน 
จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 20 คน 
นิสิต 18 คน 
บุคลากรสายวิชาการ 2 คน 

 
15.3 กิจกรรม/เนื้อหาที/่แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนินการ (รายกิจกรรม) 

 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (บาท) 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

ขั้นวางแผนงาน (P) 
1. วางแผนการด าเนินงาน 
2. จัดประชมุมอบหมายการ
ด 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
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กิจกรรม 
งบประมาณ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (บาท) 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

ปฏิบัติงานในครั งตอ่ๆไป 

รวม 10,000 - - 10,000 - 
 

16. งบประมาณ  
      16.1 แหล่งงบประมาณ 
                เงินรายได้ 10,000 บาท    

กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานจัดการศึกษาสาขามนุษยศาสต์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาไทย ภาควิชาภาษาไทย หมวดเงินอุดหนุน โครงการสนับสนุนการผลิตบัณฑิต โครงการพัฒนานิสิตด้านวิชาการและ
ทักษะการเรียนรู้ โครงการเข้าร่วม/แข่งขันทางวิชาการ(NU-มน-02-071) 
      16.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 

ล าดับ รายการ จ านวน (บาท) 
1 ค่าเช่าเหมารถพร้อมน  ามันเชื อเพลิง 6,000 
2 ค่าเบี ยเลี ยง 2,000 
3 ค่าเช่าที่พัก 2,000 

รวมเป็นทั้งสิ้น 10,000 
      *หมายเหตุ   ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
17.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ (รายกิจกรรม)  
ล าดั
บ 

รายการ กิจกรรม 

1. วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม เดือนมีนาคม – กันยายน 2564 
2. สถานท่ีจัดกิจกรรม หน่วยงาน/สถาบันอื่นที่จดักิจกรรมแข่งขันทักษะทางภาษาไทย 

18. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
     1) นิสิตในภาควิชาภาษาไทย มีประสบการณ์ในการแข่งขันทักษะทางภาษาไทย 
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โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ 

 
1. ชื่อโครงการ (ระดับ 1)     โครงการสนับสนุนการผลิตบัณฑิต 
2. ชื่อโครงการ (ระดับ 2)     โครงการพัฒนานิสิตด้านวิชาการและทักษะการเรียนรู้ 
3. ชื่อโครงการ (ระดับ 3)     โครงการศึกษาดูงาน ณ สถานประกอบการ 

  โครงการงานประจ า (Routine project) 
      โครงการตามยุทธศาสตร์ (Strategic project) 
4.  รหัสโครงการ      NU-มน-02-072 
5.  Value Chain   

    ต้นน  า       กลางน  า      ปลายน  า       
6.  ความสอดคล้องกับพันธกิจมหาวิทยาลัย  
    การผลติบัณฑิต (หลัก)      การวิจัย  
    การบริการวิชาการแกส่ังคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
    บริหารจัดการ 
7.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ  
 7.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 พ.ศ.2560-2564  
ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2562-2564)  
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบณัฑิตให้มีคณุภาพฯ 
   กลยุทธ์ที่......1.4.....แนวทางการขบัเคลื่อนที.่...1.4.1.....ตัวชี วัดที่.....1.4.1.1...(หลัก)  
7.2  แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน  

        นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่1 กลยุทธ์ที ่1.3  มาตรการที่ 1.3.6 
8. อัตลักษณน์ิสิต  
      มี   
ประเภทอัตลักษณ ์ ตัวชี้วัด 

 คนดี 
เป็นคนดี เป็นพลเมืองที่เข็มแข็ง ยดึมั่นใน
จรรยาบรรณวิชาชีพ มีความกลา้หาญทาง
จริยธรรมและความถูกต้อง 

 มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
 มีจิตสาธารณะ 
 มีทัศนคติเชิงบวก 
 มีความกล้าหาญทางจรยิธรรม และความถูกต้อง 

 คนเก่ง 
มีความรู้ ความเช่ียวชาญตามสาขาวิชาการที่
ถนัด มีทักษะการเรียนรู้ ตลอดชีวติ สามารถน า
ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพ
อย่างสร้างสรรค์ มคีุณลักษณะความเป็น
ผู้ประกอบการที่ทันสมยัและทันตอ่ความ
เปลี่ยนแปลงของสังคม สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่น
ได้อย่างมีความสุข 

 มีทักษะการเรยีนรูต้ลอดชีวิต 
 มีความสามารถในการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพอย่างสร้างสรรค์ 
 เป็นผู้ร่วมสรา้งสรรค์นวัตกรรม 
 มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสาสนเทศได้เป็นอย่างดี 
 มีคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการที่ทันสมัยและทันต่อความเปลีย่นแปลงของสังคม 
 มีความสามารถท างานเป็นทีม 
 มีความสามารถในการแก้ปญัหาส่วนตัว 
 มีความสามารถในการแก้ปญัหาการงาน 

 มีวินัย 
มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน 
และสังคม เสยีสละ อดทน ขยัน หมั่นเพียรและ
มุ่งมั่นสู่ความส าเร็จ 

 มีความรับผิดชอบ เสยีสละ อดทน 
 มีพฤติกรรมทีด่ีในการเรียน ขยันหมั่นเพียรมุ่งมั่นสูค่วามส าเรจ็ 
 มีพฤติกรรมทีด่ีในการใช้ชีวิต 
 ยอมรับและปฏิบตัิตามระเบียบ และข้อบังคับของสังคม 

 ภูมิใจในชาติ 
มีความภมูิใจในศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี และ
ขนบธรรมเนยีมประเพณีไทย ร่วมปลูกฝังความ

 มีพฤติกรรมอนรุักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี และขนบธรรมเนียมประเพณไีทย 
มีส่วนร่วมในการสืบทอดภูมิปญัญาไทย 
 มีค่านิยมในการแสดงความเปน็ไทย ธ ารงไว้ซึ่งความเป็นไทย 
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ประเภทอัตลักษณ ์ ตัวชี้วัด 
รักชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย์ ส่งเสริมให้เกิด
ค่านิยมร่วมรักษ์ความเป็นไทยใหเ้กิดขึ นอย่าง
ต่อเนื่อง 

 ศรัทธา ยึดมั่น และปฏิบตัิตนตามหลักศาสนา 
 เคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย ์

 
9. คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
      มี    

ด้าน ตัวชี้วัด 
 ด้านคุณธรรม จริยธรรม  มีความซื่อสตัย์สจุริต 

 มีระเบยีบวินัย 
 ตรงต่อเวลา 
 มีความเสยีสละและเห็นต่อประโยชน์ส่วนรวม 
 มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
 เคารพกฎเกณฑ์ ระเบียบขององค์กร/หน่วยงาน 
 มีความอดทนต่อสภาวะแวดลอ้ม 
 มีความขยันหมั่นเพียรในการเรียน 

 ด้านความรู ้  มีความรู้ในหลักวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงกับหน้าที่การงาน 
 มีความเข้าใจขั นตอนและวิธีการในการปฏิบตัิงานในหน้าท่ี 
 มีความรู้ในระดับท่ีสามารถปฏิบัติงานให้บรรลุเปา้หมายอย่างมปีระสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผล 
 มีความสามารถน าความรูม้าประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานอย่างสร้างสรรค์ 
 เป็นผู้แสวงหาความรู้เพิม่เตมิอย่างต่อเนื่อง 
 มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ 

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

 ด้านทักษะความสมัพันธ์ 
     ระหว่างบุคคลและ 
     ความรับผิดชอบ 

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

 ด้านทักษะการวิเคราะหเ์ชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 มีทักษะในการวิเคราะห์และจดัการข้อมลูเชิงตัวเลข 
 มีความสามารถในการสื่อสารการใช้ภาษาไทย 
 มีความสามารถในการสื่อสารการใช้ภาษาอังกฤษ 
 มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศในการปฏิบัติงาน 
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10. การบูรณาการพันธกิจกับการเรียนการสอน (ถ้ามี) 

      ไม่ม ี
11. ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 11.1 ลักษณะการด าเนินงาน    โครงการ     การด าเนินงาน 

11.2 ภายใต้แผนงาน............................................................................................................................................. 
11.3 ลักษณะโครงการ      โครงการที่ใช้งบประมาณ   โครงการทีไ่ม่ใช้งบประมาณ 
11.4 วิธีการด าเนินงาน     ด าเนินการเอง    จัดจ้าง 
11.5 รหัส GFMIS ของโครงการ(ถ้าม)ี................................................................................................................... 

12. ผู้รับผิดชอบ  
  12.1 หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ   หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาภาษาไทย ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์      

  12.2 ผู้รับผดิชอบ            รศ.นท.ดร.วัฒนชัย หมั่นยิ่ง โทร 2044 
                  ดร.ภาคภูมิ  สุขเจรญิ  โทร 2039 
12.3 ผู้ประสานงาน           ดร.ภาคภูมิ  สุขเจรญิ  โทร 2039 

  นางสาวอรนุช  ช่ืนจันทร์เกิด โทร 2049 
12.4 ผู้รายงานผล          ดร.ภาคภูมิ  สุขเจริญ  โทร 2039 

13. หลักการและเหตุผล  
      การพัฒนาความสามารถในการเรียนรู้ของนิสิตและบุคลากรนั น นับว่าเป็นเงื่อนไขแห่งความส าเร็จขององค์การนั น ๆ และ
เป็นวิธีการที่ท าให้องค์การมีความได้เปรียบในเชิงแข่งขันหรือมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงกว่าองค์การอื่น ๆ ยิ่งกว่านั น 
การพัฒนาทรัพยากรบุคคลยังมีความส าคัญในเชิงปัจจัยที่เป็นเหตุและผลให้เกิดการพัฒนาหรือเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในยุคแห่งสังคมฐานความรู้ ซึ่งต้องการบริหารจัดการความรู้ การสร้างมูลค่าเพิ่มของบุคลากร การเพิ่มศักยภาพและใช้คุณค่าที่มี
อยู่ให้เต็มสมรรถนะ น าความรู้ความสามารถเพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อการเติบโตขององค์การ การพัฒนาบุคลากรจึงมีความส าคัญ
อย่างยิ่งต่อองค์การทั งในปัจจุบันและอนาคต   
 จากนโยบายของรัฐบาลในการปฏิรูปการศึกษาและรณรงค์ให้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียน การสอนที่มุ่งผลสัมฤทธิ์
การเรียนรู้เพื่อพัฒนานิสิตในศตวรรษท่ี 21 ซึ่งการปฏิรูปการศึกษามีผลส่งให้สถาบันอุดมศึกษา ผู้เรียนและผู้สอนต้องปรับตัวให้
เข้ากับสภาพสังคมและส่งเสริมผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนให้สอดคล้องตามความต้องการของ ตลาดแรงงานและผู้ใช้บัณฑิต 
ประกอบกับการจัดการเรียนการสอนต้องมุ่งเน้นที่การเสริมสร้างให้ผู้เรียนมีทักษะพื นฐานที่จ าเป็นในการเรียนรู้และปฏิบัติ 
ผู้สอนจึงต้องน าองค์ความรู้ใหม่เข้าสู่กระบวนการเรียนการสอน เป็นการเพิ่มศักยภาพ และน าไปสู่การพัฒนาการเรียนรู้ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและการศึกษาในปัจจุบัน  
 ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ในฐานะองค์การแห่งการจัดเรียนรู้ทางด้านภาษา วรรณคดี 
วรรณกรรม ศิลปะและวัฒนธรรมไทย ตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนานิสิคและบุคลากรในองค์การให้มีประสิทธิภาพ 
เป็นผู้ที่มีความรู้ที่จ าเป็นต่อการประกอบวิชาชีพ เกิดการบูรณาการความรู้ในรายวิชาของหลักสูตรภาษาไทย ทั งในระดับ
ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก อันจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพด้านการจัดการศึกษาของภาควิชาให้ก้าวทันต่อโลก
และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ นตลอดเวลา โดยน ามาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนภาษาและวรรณคดีไทย  เกิดการ 
บูรณาการความรู้ในให้เกิดประโยชน์ในองค์การต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ น 
14. วัตถุประสงค ์ 
    1) เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตและบุคลากรไดเ้พิ่มพูนความรู้ หรือประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาด้านแนวทางการ
ประกอบอาชีพและงานด้านการจดัการเรียนการสอนของภาควิชา 
    2) เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดกับผู้เชี่ยวชาญและสามารถน าความรูท้ี่ได้รับมาบูรณาการสู่การจัดการเรียนการสอนและการ
ปฏิบัติงานได้       
15.  เป้าหมายของโครงการ 
     15.1. เป้าหมายการด าเนินงาน  
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ล าดับ กิจกรรม วัตถุประสงค์กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เชิงผลลัพธ์

(Outcome) 

ตัวชี้วัดตาม
เกณฑ์ประกัน

คุณภาพ 
1 ศึกษาดูงาน  1) เพื่อเปิดโอกาสให้

นิสิตและบุคลากรได้
เพิ่มพูนความรู้ หรือ
ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง
กับการพัฒนาด้านแนว
ทางการประกอบอาชีพ
และงานด้านการจัดการ
เรียนการสอนของ
ภาควิชา 
2) เพื่อแลกเปลี่ยน
ความคิดกับผู้เชี่ยวชาญ
และสามารถน าความรู้ที่
ได้รับมาบูรณาการสู่การ
จัดการเรียนการสอน
และการปฏิบัติงานได้       

 คุณภาพ 
- ผู้เข้าร่วมโครงการไดร้ับ
ความรู้เกี่ยวกับแนว
ทางการปฏิบัติงานยังสถาน
ประกอบการ 
- ผู้เข้าร่วมโครงการมี
มุมมองในการเลือก
ประกอบอาชีพและ
เชื่อมโยงความรู้ทีไ่ด้จาก
การเรยีนมาใช้ไดด้ ี

- นิสิตสามารถน า
ความรู้และพร้อม
ที่จะเลือกแนวทาง
ในการฝึก
ปฏิบัติงานอัน
น าไปสูส่่วนหน่ึงใน
การประกอบ
อาชีพในอนาคตได ้
- อาจารย์ไดร้ับ
ความรู้หรือ
ประสบการณ์ที่
เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนางานด้าน
การจัดการเรยีน
การสอนของ
ภาควิชา 

AUN QA 
หมวด 8 

 
     15.2 กลุม่เป้าหมาย (รายกิจกรรม)  

เป้าหมาย จ านวน 
จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 72 คน 
นิสิต 60 คน 
บุคลากรสายวิชาการ 12 คน 

 
15.3 กิจกรรม/เนื้อหาท่ี/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนินการ (รายกิจกรรม) 

 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (บาท) 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

ขั้นวางแผนงาน (P) 
1. วางแผนการด าเนินงาน 
2. จัดประชมุมอบหมายการ
ด 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
ปฏิบัติงานในครั งตอ่ๆไป 
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กิจกรรม 
งบประมาณ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (บาท) 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

รวม 40,000 - - 40,000 - 
 

16. งบประมาณ  
      16.1 แหล่งงบประมาณ 
                เงินรายได้ 40,000 บาท    

กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานจัดการศึกษาสาขามนุษยศาสต์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาไทย ภาควิชาภาษาไทย หมวดเงินอุดหนุน โครงการสนับสนุนการผลิตบัณฑิต โครงการพัฒนานิสิตด้านวิชาการและ
ทักษะการเรียนรู้ โครงการศึกษาดูงาน ณ สถานประกอบการ(NU-มน-02-072) 
      16.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 

ล าดับ รายการ จ านวน (บาท) 
1 ค่าของที่ระลึก 1,000 
2 ค่าเช่าพาหนะและน  ามันเชื อเพลิง   14,000 
3 ค่าที่พัก 25,000 

รวมเป็นจ านวน 40,000 
      *หมายเหตุ   ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
17.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ (รายกิจกรรม)  
ล าดั
บ 

รายการ กิจกรรม 

1. วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม เดือนเมษายน-สิงหาคม 2564 
2. สถานท่ีจัดกิจกรรม ภายนอกมหาวิทยาลัยนเรศวร 

18. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
1) ไดเ้พิ่มพูนความรู้ หรือประสบการณ์ที่เกีย่วข้องกับการปฏิบัติงานในสังคมไทย 
2) ได้แลกเปลี่ยนความคิดกับผู้เชี่ยวชาญและสามารถน าความรู้ที่ไดร้บัมาบูรณาการสู่การฝึกปฏิบตัิงานและจัดการเรียนการสอน

สู่การปฏิบัติงานได้       
     3) ได้เรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน สร้างความสามัคคีและการท างานเป็นหมู่คณะ 
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โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ 

 
1. ชื่อโครงการ (ระดับ 1)     โครงการกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต 
2. ชื่อโครงการ (ระดับ 2)     โครงการส่งเสริมด้านวิชาการและทักษะชีวิต 
3. ชื่อโครงการ (ระดับ 3)     โครงการวารสารอักษรภาษาสาร 

  โครงการงานประจ า (Routine project) 
      โครงการตามยุทธศาสตร์ (Strategic project) 
4.  รหัสโครงการ      NU-มน-02-073 
5.  Value Chain   

    ต้นน  า       กลางน  า      ปลายน  า       
6.  ความสอดคล้องกับพันธกิจมหาวิทยาลัย  
    การผลติบัณฑิต (หลัก)      การวิจัย  
    การบริการวิชาการแกส่ังคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
    บริหารจัดการ 
7.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ  
 7.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 พ.ศ.2560-2564  
ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2562-2564)  
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบณัฑิตให้มีคณุภาพฯ 
   กลยุทธ์ที่......1.4.....แนวทางการขบัเคลื่อนที.่...1.4.1.....ตัวชี วัดที่.....1.4.1.1...(หลัก)  
7.2  แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน  

        นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่1 กลยุทธ์ที ่1.4. มาตรการที่ 1.4.1 
8. อัตลักษณน์ิสิต  
      มี   

ประเภทอตัลักษณ ์ ตัวชี้วดั 
 คนด ี
เป็นคนดี เป็นพลเมืองที่เข็มแข็ง ยึดมั่นในจรรยาบรรณ
วิชาชีพ มีความกล้าหาญทางจริยธรรมและความถูกตอ้ง 

 มีจรรยาบรรณในวิชาชพี 
 มีจิตสาธารณะ 
 มีทัศนคติเชิงบวก 
 มีความกลา้หาญทางจริยธรรม และความถูกต้อง 

 คนเก่ง 
มีความรู้ ความเชีย่วชาญตามสาขาวิชาการที่ถนัด มี
ทักษะการเรียนรู้ ตลอดชีวิต สามารถน าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชพีอยา่งสร้างสรรค์ มี
คุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการที่ทนัสมัยและทันต่อ
ความเปลี่ยนแปลงของสังคม สามารถอยู่ร่วมกับผูอ้ื่นได้
อย่างมีความสุข 

 มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 มีความสามารถในการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชพีอยา่งสร้างสรรค์ 
 เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม 
 มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสาสนเทศได้เป็นอย่างดี 
 มีคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการที่ทันสมัยและทันต่อความเปลี่ยนแปลงของสังคม 
 มีความสามารถท างานเป็นทีม 
 มีความสามารถในการแก้ปัญหาส่วนตัว 
 มีความสามารถในการแก้ปัญหาการงาน 

 มีวินัย 
มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม 
เสียสละ อดทน ขยัน หมั่นเพียรและมุ่งมั่นสู่ความส าเร็จ 

 มีความรับผดิชอบ เสียสละ อดทน 
 มีพฤติกรรมที่ดีในการเรียน ขยันหมัน่เพียรมุ่งมั่นสู่ความส าเร็จ 
 มีพฤติกรรมที่ดีในการใช้ชีวิต 
 ยอมรับและปฏิบัติตามระเบียบ และข้อบังคับของสังคม 

 ภูมิใจในชาต ิ
มีความภูมิใจในศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี และ
ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ร่วมปลูกฝงัความรักชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตรยิ์ ส่งเสริมให้เกิดค่านิยมร่วมรักษ์
ความเป็นไทยให้เกิดขึ นอย่างต่อเนื่อง 

 มีพฤติกรรมอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย 
มีส่วนร่วมในการสืบทอดภูมิปัญญาไทย 
 มีค่านิยมในการแสดงความเป็นไทย ธ ารงไว้ซ่ึงความเป็นไทย 
 ศรทัธา ยึดมั่น และปฏิบัติตนตามหลักศาสนา 
 เคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
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9. คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
      ไม่ม ี   
10. การบูรณาการพันธกิจกับการเรียนการสอน (ถ้ามี) 

      ไม่ม ี
11. ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 11.1 ลักษณะการด าเนินงาน    โครงการ     การด าเนินงาน 

11.2 ภายใต้แผนงาน............................................................................................................................................. 
11.3 ลักษณะโครงการ      โครงการที่ใช้งบประมาณ   โครงการที่ไม่ใช้งบประมาณ 
11.4 วิธีการด าเนินงาน     ด าเนินการเอง    จัดจ้าง 
11.5 รหัส GFMIS ของโครงการ(ถ้าม)ี................................................................................................................... 

12. ผู้รับผิดชอบ  
  12.1 หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ   หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาภาษาไทย ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์      
  12.2 ผู้รับผดิชอบ     ผศ.พิมพ์นภัส จินดาวงค ์ โทร 2037 
      ผศ.วรารัชต์ มหามนตรี             โทร. 2038 
                                      ดร.อรจิรา อัจฉริยไพบูลย์           โทร.2061 
12.3 ผู้ประสานงาน       ผศ.พิมพ์นภัส จินดาวงค ์ โทร 2037 

     นางสาวอรนุช  ช่ืนจันทร์เกิด โทร 2049 
12.4 ผู้รายงานผล    ผศ.พิมพ์นภัส จินดาวงค ์ โทร 2037 

13. หลักการและเหตุผล  
      ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นหน่วยงานหนึ่งที่ตระหนักและเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมด้าน
ภาษา ความงดงามไพเราะของวรรณศิลป์ในงานประพันธ์ จึงได้ส่งเสริมให้นิสิตภายในภาควิชาได้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมวิชาการและ
ทักษะชีวิตแก่นิสิต เพื่อแสดงความสามารถของนิสิตในภาควิชาภาษาไทย และเพื่อร่วมสืบสานความงดงามของภาษาไทยให้ปรากฏ
แก่บุคคลทั่วไปและเพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงาน เป็นการเปิดกว้างด้านความคิดที่จะถ่ายทอดออกมาเป็นงานเขียนออกสู่สาธารณชน 
จึงได้เสริมประสบการณ์นิสิตโดยการจัดโครงการจดหมายข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์ "อักษรภาษาสาร" อีกทั งยังเป็นการบูรณาการ
กิจกรรมดังกล่าวนี กับรายวิชาต่าง ๆ ที่เปิดการเรียนการสอนในปีการศึกษานี ด้วย 
14. วัตถุประสงค ์ 
    1) เพื่อเป็นกิจกรรมพัฒนานสิติตามระบบประกันคณุภาพการศกึษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา 
    2) เพื่อให้นิสิตไดฝ้ึกฝนการจดัท าจดหมายข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์ของภาควิชาภาษาไทยออกสูส่าธารณชน 
15.  เป้าหมายของโครงการ 
     15.1. เป้าหมายการด าเนินงาน  

ล าดับ กิจกรรม วัตถุประสงค์กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เชิงผลลัพธ์

(Outcome) 

ตัวชี้วัดตาม
เกณฑ์ประกัน

คุณภาพ 
1 จัดท าจดหมายข่าว 1) เพื่อเป็นกิจกรรม

พัฒนานิสิตตามระบบ
ประกันคณุภาพ
การศึกษาภายใน
สถานศึกษา 
ระดับอุดมศึกษา 
2) เพื่อให้นิสิตไดฝ้ึกฝน
การจัดท าจดหมายข่าว
เพื่อการประชาสัมพันธ์
ของภาควิชาภาษาไทย

 ปริมาณ 
- มีการจัดท าวารสาร
เผยแพรสู่่หน่วยงาน
ภายนอก 1 ฉบับ /ปี
การศึกษา 
 คุณภาพ 
- ได้ใช้ทักษะด้านภาษา
ในการจัดท าวารสารใน
ระดับดี (3.51) 

- ได้เสริม
ประสบการณ์นิสติ
โดยการจัดท า
จดหมายข่าวเพื่อ
การประชาสัมพันธ์ 
"อักษรภาษาสาร" 

AUN QA 
หมวด 8 
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ล าดับ กิจกรรม วัตถุประสงค์กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เชิงผลลัพธ์

(Outcome) 

ตัวชี้วัดตาม
เกณฑ์ประกัน

คุณภาพ 
ออกสู่สาธารณชน 

 
     15.2 กลุม่เป้าหมาย (รายกิจกรรม)  

เป้าหมาย จ านวน 
จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 230 คน 
บุคลากรสายวิชาการ 12 คน 
นิสิตปรญิญาตร ี   150 คน 
นิสิตปรญิญาโท 5 คน 
นิสิตปรญิญาเอก 5 คน 
ประชาชน/สังคม 100 คน 
ศิษย์เก่า 10 คน 

 
15.3 กิจกรรม/เนื้อหาท่ี/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนินการ (รายกิจกรรม) 

 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (บาท) 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

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

                          

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

3,500        3,500     

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. สรุปผลการด าเนินโครงการ และ
จัดท ารายงานส่งผลประเมนิตอ่คณะฯ 

             

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

             

รวม 3,500 - - 3,500 - 
 

16. งบประมาณ  
      16.1 แหล่งงบประมาณ 
                เงินรายได้ 3,500 บาท    
กองทุนกิจการนิสิต แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานจัดการศึกษาสาขามนุษยศาสต์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 
ภาควิชาภาษาไทย หมวดเงินอุดหนุน โครงการกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต โครงการส่งเสริมด้านวิชาการและทักษะชีวิต โครงการวารสารอักษร
ภาษาสาร (NU-มน-02-073) 
      16.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 

ล าดับ รายการ จ านวน (บาท) 
1 ค่าจ้างท าศิลปกรรม/โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2,500 
2 ค่าถ่ายเอกสาร, ค่าปริ นต์สี  1,000 
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รวมเป็นจ านวน 3,500 
     *หมายเหตุ   ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
17.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ (รายกิจกรรม)  
ล าดั
บ 

รายการ กิจกรรม 

1. วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม เดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม 2564 
2. สถานท่ีจัดกิจกรรม อาคารคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

18. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
1) ได้กิจกรรมพัฒนานิสิตตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2553 องค์ประกอบท่ี 3 

กิจกรรมพัฒนานักศึกษา ตัวบ่งชี ที่ 3.1 ระบบและกลไกการให้ค าปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร และตัวบ่งชี  3.2 ระบบและ
กลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา 

2) นิสิตได้ฝึกฝนการจัดท าจดหมายข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์ของภาควิชาภาษาไทยเพื่อสนองตอบการพัฒนาบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ 5 ด้าน คือ คุณธรรม จริยธรรม, ความรู้, ทักษะทางปัญญา, ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ, และ
ทักษะการคิดวเิคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

3) นิสิตไดเ้ผยแพร่ผลงานและข่าวสารของภาควิชาภาษาไทย ทั งของนิสิตและคณาจารย์ออกสู่สาธารณชน  
4) ได้ประชาสมัพันธ์ข่าวสารแก่ศษิย์เก่าภาควิชาภาษาไทย 
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โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ 

 
1. ชื่อโครงการ (ระดับ 1)     โครงการสนับสนุนการผลิตบัณฑิต 
2. ชื่อโครงการ (ระดับ 2)     โครงการพัฒนานิสิตด้านวิชาการและทักษะการเรียนรู้ 
3. ชื่อโครงการ (ระดับ 3)     โครงการพัฒนาหัวข้อวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษาและรายงานความก้าวหน้า 

  โครงการงานประจ า (Routine project) 
      โครงการตามยุทธศาสตร์ (Strategic project) 
4.  รหัสโครงการ      NU-มน-02-074 
5.  Value Chain   

    ต้นน  า       กลางน  า      ปลายน  า       
6.  ความสอดคล้องกับพันธกิจมหาวิทยาลัย  
    การผลติบัณฑิต (หลัก)      การวิจัย  
    การบริการวิชาการแกส่ังคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
    บริหารจัดการ 
7.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ  
 7.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับที่ 12 พ.ศ.2560-2564  
ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2562-2564)  
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบณัฑิตให้มีคณุภาพฯ 
   กลยุทธ์ที่......1.4.....แนวทางการขบัเคลื่อนที.่...1.4.1.....ตัวชี วัดที่.....1.4.1.1...(หลัก)  
7.2  แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน  

        นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่1 กลยุทธ์ที ่1.4. มาตรการที่ 1.4.1 
8. อัตลักษณน์ิสิต  
      มี   

ประเภทอตัลักษณ ์ ตัวชี้วดั 
 คนด ี
เป็นคนดี เป็นพลเมืองที่เข็มแข็ง ยึดมั่นในจรรยาบรรณ
วิชาชีพ มีความกล้าหาญทางจริยธรรมและความถูกตอ้ง 

 มีจรรยาบรรณในวิชาชพี 
 มีจิตสาธารณะ 
 มีทัศนคติเชิงบวก 
 มีความกลา้หาญทางจริยธรรม และความถูกต้อง 

 คนเก่ง 
มีความรู้ ความเชีย่วชาญตามสาขาวิชาการที่ถนัด มี
ทักษะการเรียนรู้ ตลอดชีวิต สามารถน าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชพีอยา่งสร้างสรรค์ มี
คุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการที่ทนัสมัยและทันต่อ
ความเปลี่ยนแปลงของสังคม สามารถอยู่ร่วมกับผูอ้ื่นได้
อย่างมีความสุข 

 มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 มีความสามารถในการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชพีอยา่งสร้างสรรค์ 
 เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม 
 มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสาสนเทศได้เป็นอย่างดี 
 มีคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการที่ทันสมัยและทันต่อความเปลี่ยนแปลงของสังคม 
 มีความสามารถท างานเป็นทีม 
 มีความสามารถในการแก้ปัญหาส่วนตัว 
 มีความสามารถในการแก้ปัญหาการงาน 

 มีวินัย 
มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม 
เสียสละ อดทน ขยัน หมั่นเพียรและมุ่งมั่นสู่ความส าเร็จ 

 มีความรับผิดชอบ เสียสละ อดทน 
 มีพฤติกรรมที่ดีในการเรียน ขยันหมัน่เพียรมุ่งมั่นสู่ความส าเร็จ 
 มีพฤติกรรมที่ดีในการใช้ชีวิต 
 ยอมรับและปฏิบัติตามระเบียบ และข้อบังคับของสังคม 

 ภูมิใจในชาต ิ
มีความภูมิใจในศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี และ
ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ร่วมปลูกฝงัความรักชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตรยิ์ ส่งเสริมให้เกิดค่านิยมร่วมรักษ์
ความเป็นไทยให้เกิดขึ นอย่างต่อเนื่อง 

 มีพฤติกรรมอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย 
มีส่วนร่วมในการสืบทอดภูมิปัญญาไทย 
 มีค่านิยมในการแสดงความเป็นไทย ธ ารงไว้ซ่ึงความเป็นไทย 
 ศรัทธา ยึดมั่น และปฏิบัติตนตามหลักศาสนา 
 เคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
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9. คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
      ไม่ม ี   
10. การบูรณาการพันธกิจกับการเรียนการสอน (ถ้ามี) 

      ไม่ม ี
11. ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 11.1 ลักษณะการด าเนินงาน    โครงการ     การด าเนินงาน 

11.2 ภายใต้แผนงาน............................................................................................................................................. 
11.3 ลักษณะโครงการ      โครงการที่ใช้งบประมาณ   โครงการที่ไม่ใช้งบประมาณ 
11.4 วิธีการด าเนินงาน     ด าเนินการเอง    จัดจ้าง 
11.5 รหัส GFMIS ของโครงการ(ถ้าม)ี................................................................................................................... 

12. ผู้รับผิดชอบ  
  12.1 หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ   หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาภาษาไทย ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์      
  12.2 ผู้รับผดิชอบ           รศ.ดร.กาญจนา วิชญาปกรณ ์  โทร 2078 
             รศ.ดร.ธัญญา สังขพันธานนท์  โทร 2172 
12.3 ผู้ประสานงาน        รศ.ดร.กาญจนา วิชญาปกรณ ์  โทร 2078 
            นางสาวอรนุช  ช่ืนจันทร์เกิด  โทร 2049 

12.4 ผู้รายงานผล     รศ.ดร.กาญจนา วิชญาปกรณ ์  โทร 2078 
13. หลักการและเหตุผล  
    ปัจจุบัน ภาควิชาภาษาไทย มีพันธกิจในการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งได้ผลิตบัณฑิตสู่สังคมอย่างต่อเนื่องเป็น
ประจ าทุกปี  แม้ว่า นิสิตทุกคนได้ผ่านกระบวนการเรียนรู้ภายในห้องเรียน และระบบออนไลน์โดยคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้าน
แล้วก็ตาม แต่การได้รับความรู้ มุมมอง หรือเจตคติจากนักวิชาการภายนอกคณะ ก็นับเป็นสิ่งส าคัญและมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง เพราะ
ส่งผลให้นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาได้มีโลกทัศน์ที่กว้างขวางและลุ่มลึกขึ น อันจะส่งผลต่อการพัฒนาหัวข้อวิทยานิพนธ์ และ/หรือการ
เขียนวิทยานิพนธ์ต่อไป   
    ดังนั น ภาควิชาภาษาไทย จึงจัดโครงการพัฒนาหัวข้อวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นิสิตของภาควิชา
ภาษาไทย ได้ความรู้จากการจัดสอบวิทยานิพนธ์เป็นการส่งเสริมการศึกษาในรายวิชาขยายวงกว้างขึ น ในขณะเดียวกันก็ให้นิสิตที่
ก าลังอยู่ในระหว่างการท าวิทยานิพนธ์ได้น าเสนอความก้าวหน้าเพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ประจ าหลักสูตรได้ให้ข้อวิจารณ์
และเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพของวิทยานิพนธ์ต่อไป 
14. วัตถุประสงค ์ 
    1)  เพื่อให้นิสิตไดร้ายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์และรับข้อแนะน าจากคณาจารย์ประจ าหลักสตูร 
    2)  เพื่อให้นิสิตบัณฑติศึกษาไดแ้นวคิดในการพัฒนาหัวข้อวิทยานพินธ์ และ/หรือวิทยานิพนธ์ 
15.  เป้าหมายของโครงการ 
     15.1. เป้าหมายการด าเนินงาน  

ล าดับ กิจกรรม วัตถุประสงค์กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เชิงผลลัพธ์

(Outcome) 

ตัวชี้วัดตาม
เกณฑ์ประกัน

คุณภาพ 
1 น าเสนอความก้าวหน้าการท า

วิทยานิพนธ ์
1)  เพื่อให้นิสิตได้
รายงานความก้าวหน้า
วิทยานิพนธ์และรับ
ข้อแนะน าจาก
คณาจารย์ประจ า
หลักสตูร 
2)  เพื่อให้นิสิต
บัณฑิตศึกษาได้แนวคดิ

 คุณภาพ 
- ผู้เข้าร่วมไดร้ับความรู้
ที่จะน าไปพัฒนาการ
เรียนตามระดับท่ี ศึกษา
เพิ่มมากขึ น (3.51) 

1. นิสิตสามารถท า
วิทยานิพนธ์ได้อย่าง
มีคุณภาพและ
เป็นไปตามแผนการ
ศึกษา 

AUN QA 
หมวด 8 
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ล าดับ กิจกรรม วัตถุประสงค์กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เชิงผลลัพธ์

(Outcome) 

ตัวชี้วัดตาม
เกณฑ์ประกัน

คุณภาพ 
ในการพัฒนาหัวข้อ
วิทยานิพนธ์ และ/หรือ
วิทยานิพนธ ์

 
     15.2 กลุม่เป้าหมาย (รายกิจกรรม)  

เป้าหมาย จ านวน 
จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 110 คน 
บุคลากรสายวิชาการ 10 คน 
นิสิต/บณัฑติ 70 คน 
ผู้สนใจภายในคณะ 10 คน 
บุคคลภายนอก /ภายนอกคณะ 20 คน 

 
15.3 กิจกรรม/เนื้อหาท่ี/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนินการ (รายกิจกรรม) 

 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (บาท) 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

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

                          

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

35,000          35,000   

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. สรุปผลการด าเนินโครงการ และ
จัดท ารายงานส่งผลประเมนิตอ่คณะฯ 

             

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

             

รวม 35,000 - - - 35,000 
 

16. งบประมาณ  
      16.1 แหล่งงบประมาณ 
                เงินรายได้ 35,000 บาท    
กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานจัดการศึกษาสาขามนุษยศาสต์ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาไทย ภาควิชาภาษาไทย หมวดเงินอุดหนุน โครงการสนับสนุนการผลิตบัณฑิต โครงการพัฒนานิสิตด้านวิชาการและทักษะการเรียนรู้ 
โครงการพัฒนาหัวข้อวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษาและรายงานความก้าวหน้า (NU-มน-02-074) 
      16.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 

ล าดับ รายการ จ านวน (บาท) 
1 ค่าตอบแทนวิทยากร    9,000    
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2 ค่าเลี ยงรับรองวิทยากร   3,000 
3 ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม     16,000 
4 ค่าวัสดุโครงการ   1,700 
5 ค่าถ่ายเอกสาร    1,700 
6 ค่าของที่ระลึก    2,000 
7 ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ    1,600 

รวมเป็นทั้งสิ้น 35,000 
     *หมายเหตุ   ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
17.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ (รายกิจกรรม)  
ล าดั
บ 

รายการ กิจกรรม 

1. วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม เดือน กรกฎาคม 2564 
2. สถานท่ีจัดกิจกรรม อาคารคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

18. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
     1) นิสิตบัณฑติศึกษาได้แนวคดิในพัฒนาหัวข้อวิทยานิพนธ์ และ/หรือวิทยานิพนธ์และรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ ์
     2) นิสิตระดบับัณฑติศึกษาในภาควิชาภาษาไทย ได้ความรูเ้พิ่มเติมจากวิทยากรภายนอก นอกจากการไดค้วามรูจ้ากการเรียนการ
สอนในรายวิชาต่าง ๆ   
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โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ 

 
1. ชื่อโครงการ (ระดับ 1)     โครงการสนับสนุนการผลิตบัณฑิต 
2. ชื่อโครงการ (ระดับ 2)     โครงการพัฒนานิสิตด้านวิชาการและทักษะการเรียนรู้ 
3. ชื่อโครงการ (ระดับ 3)     โครงการบริหารจัดการหลักสูตรระดับปริญญาโท-เอก 

  โครงการงานประจ า (Routine project) 
      โครงการตามยุทธศาสตร์ (Strategic project) 
4.  รหัสโครงการ      NU-มน-02-075 
5.  Value Chain   

    ต้นน  า       กลางน  า      ปลายน  า       
6.  ความสอดคล้องกับพนัธกิจมหาวิทยาลัย  
    การผลติบัณฑิต (หลัก)      การวิจัย  
    การบริการวิชาการแกส่ังคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
    บริหารจัดการ 
7.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ  
 7.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 พ.ศ.2560-2564  
ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2562-2564)  
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบณัฑิตให้มีคณุภาพฯ 
   กลยุทธ์ที่......1.1.....แนวทางการขบัเคลื่อนที.่...1.1.1.....ตัวชี วัดที่.....1.1.1.1...(หลัก)  
7.2  แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน  

        นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่1 กลยุทธ์ที ่1.1  มาตรการที่ 1.1.1 
8. อัตลักษณน์ิสิต  
      ไม่ม ี  
9. คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
      ไม่ม ี   
10. การบูรณาการพันธกิจกับการเรียนการสอน (ถ้ามี) 

      ไม่ม ี
11. ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 11.1 ลักษณะการด าเนินงาน    โครงการ     การด าเนินงาน 

11.2 ภายใต้แผนงาน............................................................................................................................................. 
11.3 ลักษณะโครงการ      โครงการที่ใช้งบประมาณ   โครงการที่ไม่ใช้งบประมาณ 
11.4 วิธีการด าเนินงาน     ด าเนินการเอง    จัดจ้าง 
11.5 รหัส GFMIS ของโครงการ(ถ้าม)ี................................................................................................................... 

12. ผู้รับผิดชอบ  
  12.1 หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ   หลักสตูรศลิปศาสตรมหาบณัฑิตและปรัชญาดุษฏีบันฑิต สาขาวิชาภาษาไทย  
   ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร ์
  12.2 ผู้รับผดิชอบ                ดร.สุวรรณี ทองรอด  โทร 2087 
12.3 ผู้ประสานงาน             ดร.สุวรรณี ทองรอด  โทร 2087 
                 นางสาวอรนุช  ช่ืนจันทร์เกิด  โทร 2049 
12.4 ผู้รายงานผล             ดร.สุวรรณี ทองรอด  โทร 2087 
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13. หลักการและเหตุผล  
      ภาควิชาภาษาไทย มีหน้าที่ในการผลิตนิสิตระดบับัณฑติศึกษา เพื่อตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัย สนองความต้องการของ
สังคมโดยให้บัณฑิตมีคุณลักษณะที่มีความรู้ความสามารถทางด้านภาษาศาสตร์ที่สามารถประยุกต์ใช้ บูรณาการ หรือเช่ือมโยง
ภาษาศาสตร์กับศาสตร์อื่นเพื่อแสวงหาแนวทางหรือนวัตกรรมในการพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจ และประเทศชาติให้เกิดความเสมอ
ภาคและความมั่นคงอย่างยั่งยืน นอกจากนี ยังมุ่งผลิตบุคคลที่มีความรูค้วามเข้าใจความหลากหลายทางแนวคิด ภาษา วัฒนธรรม และ
ชาติพันธ์ุที่เป็นต้นเหตุของอคติและความขัดแย้งในสังคม เพื่อรองรับนโยบายและยุทธศาสตร์ของประเทศชาติ 
       การด าเนินการบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามเป้าประสงค์ของหลักสูตรนั นภาควิชาภาษาไทย จ าเป็นต้องตั งงบประมาณ
เพื่อจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2553    
14. วัตถุประสงค ์ 
    1)  เพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนหลักสตูรระดับบณัฑิตศึกษา 
15.  เป้าหมายของโครงการ 
     15.1. เป้าหมายการด าเนินงาน  

ล าดับ กิจกรรม วัตถุประสงค์กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เชิงผลลัพธ์

(Outcome) 

ตัวชี้วัดตาม
เกณฑ์ประกัน

คุณภาพ 
1 จัดการเรียนการสอนหลักสตูร

ระดับบณัฑติศึกษา 
1)  เพื่อรองรับการ
จัดการเรียนการสอน
หลักสตูรระดับ
บัณฑิตศึกษา 

 ปริมาณ 
- หลักสูตรมีงบประมาณ
ในการจัดกิจกรรมต่างๆ 
เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.
2558 และกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ 

1. หลักสูตรสามารถ
บริหารจดัการ
หลักสตูรได้ตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 

AUN QA 
หมวด 11 

 
     15.2 กลุม่เป้าหมาย (รายกิจกรรม)  

เป้าหมาย จ านวน 
จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 20 คน 
บุคลากรสายวิชาการ 15 คน 
นิสิต/บณัฑติ 5 คน 

 
15.3 กิจกรรม/เนื้อหาท่ี/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนินการ (รายกิจกรรม) 

 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (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 

 
 

105,000 

 
 

8,750 

 
 

8,750 

 
 

8,750 

 
 

8,750 

 
 

8,750 

 
 

8,750 

 
 

8,750 

 
 

8,750 

 
 

8,750 

 
 

8,750 

 
 

8,750 

 
 

8,750 

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. สรุปผลการด าเนินโครงการ และ
จัดท ารายงานส่งผลประเมนิตอ่คณะฯ 
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กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (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
ปฎิบัติงานในครั งตอ่ๆไป 

             

รวม 105,000 26,250 26,250 26,250 26,250 
 

16. งบประมาณ  
      16.1 แหล่งงบประมาณ 
                เงินรายได้ 105,000 บาท    
กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานจัดการศึกษาสาขามนุษยศาสต์ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาไทย ภาควิชาภาษาไทย หมวดเงินอุดหนุน โครงการสนับสนนุการผลิตบัณฑิต โครงการพัฒนานิสิตด้านวิชาการและทักษะการเรียนรู้ 
โครงการบริหารจัดการหลักสูตรระดับปริญญาโท-เอก(NU-มน-02-075) 
      16.2 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 ์
1,000 

4 โครงการปฐมนิเทศนิสติระดับบณัฑิตศึกษา 3,000 
5 ค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษา,การจัดประชุมให้ค าปรึกษาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 7,000 
6 ค่าตอบแทนกรรมการสอบสัมภาษณ์ประมวลความรู้ 16,000 

รวมเป็นทั้งสิ้น 105,000 
     *หมายเหตุ   ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
17.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ (รายกิจกรรม)  
ล าดั
บ 

รายการ กิจกรรม 

1. วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม วันที่ 1 ตุลาคม 2563  -  วันที่ 30 กันยายน 2564 
2. สถานท่ีจัดกิจกรรม อาคารคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

18. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
     1) หลักสูตรสามารถบริหารจดัการและจัดกจิกรรมต่างๆ ของหลักสูตรได้ตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตร พ.ศ.2558 และ 
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา 
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โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ 

 
1. ชื่อโครงการ (ระดับ 1)     โครงการสนับสนุนการผลิตบัณฑิต 
2. ชื่อโครงการ (ระดับ 2)     โครงการพัฒนานิสิตด้านวิชาการและทักษะการเรียนรู้ 
3. ชื่อโครงการ (ระดับ 3)     โครงการภูมิภาคศึกษา 

  โครงการงานประจ า (Routine project) 
      โครงการตามยุทธศาสตร์ (Strategic project) 
4.  รหัสโครงการ      NU-มน-02-076 
5.  Value Chain   

    ต้นน  า       กลางน  า      ปลายน  า       
6.  ความสอดคล้องกับพันธกิจมหาวิทยาลัย  
    การผลติบัณฑิต (หลัก)      การวิจัย  
    การบริการวิชาการแกส่ังคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
    บริหารจัดการ 
7.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ  
 7.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 พ.ศ.2560-2564  
ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2562-2564)  
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบณัฑิตให้มีคณุภาพฯ 
   กลยุทธ์ที่......1.4.....แนวทางการขบัเคลื่อนที.่...1.4.1.....ตัวชี วัดที่.....1.4.1.3...(หลัก)  
7.2  แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน  

        นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่1 กลยุทธ์ที ่1.1  มาตรการที่ 1.1.1 
8. อัตลักษณน์ิสิต  
      มี   

ประเภทอตัลักษณ ์ ตัวชี้วดั 
 คนด ี
เป็นคนดี เป็นพลเมืองที่เข็มแข็ง ยึดมั่นในจรรยาบรรณ
วิชาชีพ มีความกล้าหาญทางจริยธรรมและความถูกตอ้ง 

 มีจรรยาบรรณในวิชาชพี 
 มีจิตสาธารณะ 
 มีทัศนคติเชิงบวก 
 มีความกลา้หาญทางจริยธรรม และความถูกต้อง 

 คนเก่ง 
มีความรู้ ความเชีย่วชาญตามสาขาวิชาการที่ถนัด มี
ทักษะการเรียนรู้ ตลอดชีวิต สามารถน าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชพีอยา่งสร้างสรรค์ มี
คุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการที่ทนัสมัยและทันต่อ
ความเปลี่ยนแปลงของสังคม สามารถอยู่ร่วมกับผูอ้ื่นได้
อย่างมีความสุข 

 มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 มีความสามารถในการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชพีอยา่งสร้างสรรค์ 
 เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม 
 มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสาสนเทศได้เป็นอย่างดี 
 มีคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการที่ทันสมัยและทันต่อความเปลี่ยนแปลงของสังคม 
 มีความสามารถท างานเป็นทีม 
 มีความสามารถในการแก้ปัญหาส่วนตัว 
 มีความสามารถในการแก้ปัญหาการงาน 

 มีวินัย 
มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม 
เสียสละ อดทน ขยัน หมั่นเพียรและมุ่งมั่นสู่ความส าเร็จ 

 มีความรับผดิชอบ เสียสละ อดทน 
 มีพฤติกรรมที่ดีในการเรียน ขยันหมัน่เพียรมุ่งมั่นสู่ความส าเร็จ 
 มีพฤติกรรมที่ดีในการใช้ชีวิต 
 ยอมรับและปฏิบัติตามระเบียบ และข้อบังคับของสังคม 

 ภูมิใจในชาต ิ
มีความภูมิใจในศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี และ
ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ร่วมปลูกฝงัความรักชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตรยิ์ ส่งเสริมให้เกิดค่านิยมร่วมรักษ์
ความเป็นไทยให้เกิดขึ นอย่างต่อเนื่อง 

 มีพฤติกรรมอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย 
 มีส่วนร่วมในการสืบทอดภูมิปัญญาไทย 
มีค่านิยมในการแสดงความเป็นไทย ธ ารงไว้ซ่ึงความเป็นไทย 
 ศรัทธา ยึดมั่น และปฏิบัติตนตามหลักศาสนา 
 เคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
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9. คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
      มี    

ด้าน ตัวชี้วัด 
 ด้านคุณธรรม จริยธรรม  มีความซื่อสตัย์สจุริต 

 มีระเบยีบวินัย 
 ตรงต่อเวลา 
 มีความเสียสละและเห็นต่อประโยชน์ส่วนรวม 
 มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
 เคารพกฎเกณฑ์ ระเบียบขององค์กร/หน่วยงาน 
 มีความอดทนต่อสภาวะแวดลอ้ม 
 มีความขยันหมั่นเพียรในการเรียน 

 ด้านความรู ้  มีความรู้ในหลักวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงกับหน้าที่การงาน 
 มีความเข้าใจขั นตอนและวิธีการในการปฏิบตัิงานในหน้าท่ี 
 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 

 
10. การบูรณาการพันธกิจกับการเรียนการสอน (ถ้ามี) 

      ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม จ านวนรายวิชา/หลักสตูรที่มกีารบูรณาการ ....10..... วิชา ระบรุายชื่อวิชา 
     208501  ระเบียบวิธีวิจยัทางสังคมศาสตร ์
     208511 กระบวนทัศน์การศึกษาค้นคว้าทางภาษาและวรรณกรรมไทย 
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     208521 หลักและปัญหาการใช้ภาษาไทย 
     208531 ทฤษฎีวรรณคด ี
     208502 การศึกษาเฉพาะเรื่องทางภาษาและวรรณกรรมไทย  
     208541 ภาษาและวรรณกรรมท้องถิ่น 
     208596   สัมมนาการวิจัยภาษาและวรรณกรรมไทย 
     208600 ระเบียบวิธีวิจยัทางภาษาและวรรณคด ี
     208601 การศึกษาเฉพาะเรื่อง 
     208602 สัมมนาแนวโน้มการศึกษาภาษาไทย 
11. ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 11.1 ลักษณะการด าเนินงาน    โครงการ     การด าเนินงาน 

11.2 ภายใต้แผนงาน............................................................................................................................................. 
11.3 ลักษณะโครงการ      โครงการที่ใช้งบประมาณ   โครงการที่ไม่ใช้งบประมาณ 
11.4 วิธีการด าเนินงาน     ด าเนินการเอง    จัดจ้าง 
11.5 รหัส GFMIS ของโครงการ(ถ้าม)ี................................................................................................................... 

12. ผู้รับผิดชอบ  
  12.1 หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ   หลักสตูรศลิปศาสตรมหาบณัฑิตและปรัชญาดุษฏีบันฑิต สาขาวิชาภาษาไทย  
   ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร ์

  12.2 ผู้รับผดิชอบ          รศ.ดร.สุภาพร คงศิริรตัน ์  โทร 2060 
                                         รศ.ดร.ธญัญา สังขพันธานนท์  โทร 2087      
                                         ผศ.ดร. ลาวณัย์ สังขพันธานนท์ โทร 2087 
                                         รศ.ดร.กาญจนา วิชญาปกรณ ์ โทร 2087 

  12.3 ผู้ประสานงาน                รศ.ดร.สุภาพร คงศิริรตัน์  โทร 2060 
                 นางสาวอรนุช  ช่ืนจันทร์เกิด  โทร 2049 
  12.4 ผู้รายงานผล             รศ.ดร.สุภาพร คงศิริรตัน์  โทร 2060 

13. หลักการและเหตุผล  
      การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ผู้เรียนนอกจากจะมีความรู้ เข้าใจ ในศาสตร์สาขาวิชาทางภาษาและวรรณกรรมไทยแล้ว สิ่งส าคัญ
คือควรได้มีโอกาสลงพื นที่ สัมผัส ภาษา วัฒนธรรม ทั งของไทยและของประเทศเพื่อนบ้าน เป็นการเปิดโลกทัศน์ของผู้เรียนของ
ผู้เรียนและสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการศึกษา พัฒนาความรู้ด้านภาษา วรรณกรรมและวัฒนธรรม ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ
คณะที่มุ่งการเป็นผู้น าทางมนุษยศาสตร์ในประชาคมอาเซียน 
14. วัตถุประสงค ์ 
    1)  เพื่อให้นิสิตระดับบัณฑติศกึษาได้รับประสบการณ์ตรงเกี่ยวกบัภาษา วัฒนธรรมของภมูิภาคอาเซียน 
15.  เป้าหมายของโครงการ 
     15.1. เป้าหมายการด าเนินงาน  

ล าดับ กิจกรรม วัตถุประสงค์กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เชิงผลลัพธ์

(Outcome) 

ตัวชี้วัดตาม
เกณฑ์ประกัน

คุณภาพ 
1 ทัศนศึกษา 1)  เพื่อให้นิสิตระดับ

บัณฑิตศึกษาไดร้ับ
ประสบการณ์ตรง
เกี่ยวกับภาษา 
วัฒนธรรมของภูมภิาค
อาเซียน 

 คุณภาพ 
- นิสิตไดร้ับความรู้ มี
มุมมองโลกทัศน์กว้างขึ น
ในการพัฒนาความรูด้้าน
ภาษา วรรณกรรมและ
วัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

1. นิสิตมีผลงาน
การศึกษาในรูปแบบ
ของบทความ /หรือ
รายงานการศึกษา
ค้นคว้าเกี่ยวกับ
ภาษาและ
วรรณกรรมไทยกับ

AUN QA 
หมวด 1 
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ล าดับ กิจกรรม วัตถุประสงค์กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เชิงผลลัพธ์

(Outcome) 

ตัวชี้วัดตาม
เกณฑ์ประกัน

คุณภาพ 
ภูมิภาคเซียน 

 
     15.2 กลุม่เป้าหมาย (รายกิจกรรม)  

เป้าหมาย จ านวน 
จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 15 คน 
บุคลากรสายวิชาการ 6 คน 
บุคลากรสายสนับสนุน 1 คน 
นิสิต/บณัฑติ 8 คน 

 
15.3 กิจกรรม/เนื้อหาท่ี/แผนการใช้จ่ายงบประมาณทีจ่ะด าเนินการ (รายกิจกรรม) 

 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (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
ปฎิบัติงานในครั งตอ่ๆไป 

             

รวม 15,000 - - 15,000 - 
 

16. งบประมาณ  
      16.1 แหล่งงบประมาณ 
                เงินรายได้ 15,000 บาท    
กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานจัดการศกึษาสาขามนุษยศาสต์ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาไทย ภาควิชาภาษาไทย หมวดเงินอุดหนุน โครงการสนับสนุนการผลิตบัณฑิต โครงการพัฒนานิสิตด้านวิชาการและทักษะการเรียนรู้ 
โครงการภูมิภาคศึกษา(NU-มน-02-076) 
      16.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 

ล าดับ รายการ จ านวน (บาท) 
1 ค่าเช่าพาหนะและน  ามันเชื อเพลิง (รถตู้)  10,000 
2 ค่าที่พัก 2,000 
3 ค่าเบี ยงเลี ยง  2,500 
4 ค่าของที่ระลึก 500 

รวมทั้งสิ้น 15,000 
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     *หมายเหตุ   ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
17.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ (รายกิจกรรม)  
ล าดั
บ 

รายการ กิจกรรม 

1. วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม เดือนเมษายน -พฤษภาคม 2564 
2. สถานท่ีจัดกิจกรรม ในประเทศ/หรือประเทศเพื่อนบ้าน 

 
18. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
     1) นิสิตระดบับัณฑติศึกษาในภาควิชาภาษาไทย ได้ความรูเ้พิ่มเติมและประสบการณต์รงจากภายนอก นอกจากการได้ความรู้จาก
การเรยีนการสอนในรายวิชาต่าง ๆ   
      2) นิสิตบัณฑิตศึกษาได้แนวคดิในพัฒนางานวิชาการ  และ/หรอืวิทยานิพนธ์ 



 

 

 

1 

 

โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ภาควิชาภาษาศาสตร์ คติชนวิทยา ปรัชญาและศาสนา คณะมนษุยศาสตร์ 

 
1. ชื่อโครงการ (ระดับ 1)     โครงการกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต 
2. ชื่อโครงการ (ระดับ 2)     โครงการส่งเสริมด้านวิชาการและทักษะชีวิต 
3. ชื่อโครงการ (ระดับ 3)     โครงการกิจกรรมเพื่อพัฒนารายวิชาภาษาเวียดนาม 

  โครงการงานประจ า (Routine project) 
      โครงการตามยุทธศาสตร์ (Strategic project) 
4.  รหัสโครงการ      NU-มน-03-077 
5.  Value Chain   

    ต้นน  า       กลางน  า      ปลายน  า       
6.  ความสอดคล้องกับพันธกิจมหาวิทยาลัย  
    การผลติบัณฑิต (หลัก)      การวิจัย  
    การบริการวิชาการแก่สังคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
    บริหารจัดการ 
7.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ  
 7.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับที่ 12 พ.ศ.2560-2564  
ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2562-2564)  
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบณัฑิตให้มีคณุภาพฯ 
   กลยุทธ์ที่......1.4.....แนวทางการขบัเคลื่อนที.่...13.1.....ตัวชี วัดที่.....1.3.1.3 (หลัก)  
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสรมิสรา้งศักยภาพการให้บริการวิชาการเพื่อสร้างความเขม้แข็งให้แก่ชุมชน 
  กลยุทธ์ที่..3.3...แนวทางการขับเคลื่อนที่....3.1.1....ตัวชี วัดที่......3.1.1.1...... 
7.2  แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน  

        นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่1 กลยุทธ์ที ่1.4. มาตรการที่ 1.4.1 
        นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่3 กลยุทธ์ที ่1.4. มาตรการที่ 3.1.1 
8. อัตลักษณน์ิสิต  
      มี   

ประเภทอตัลักษณ ์ ตัวชี้วดั 
 คนด ี
เป็นคนดี เป็นพลเมืองที่เข็มแข็ง ยึดมั่นในจรรยาบรรณ
วิชาชีพ มีความกล้าหาญทางจริยธรรมและความถูกตอ้ง 

 มีจรรยาบรรณในวิชาชพี 
 มีจิตสาธารณะ 
 มีทัศนคติเชิงบวก 
 มีความกลา้หาญทางจริยธรรม และความถูกต้อง 

 คนเก่ง 
มีความรู้ ความเชีย่วชาญตามสาขาวิชาการที่ถนัด มี
ทักษะการเรียนรู้ ตลอดชีวิต สามารถน าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชพีอยา่งสร้างสรรค์ มี
คุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการที่ทนัสมัยและทันต่อ
ความเปลี่ยนแปลงของสังคม สามารถอยู่ร่วมกับผูอ้ื่นได้
อย่างมีความสุข 

 มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 มีความสามารถในการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชพีอยา่งสร้างสรรค์ 
 เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม 
 มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสาสนเทศได้เป็นอย่างดี 
 มีคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการที่ทันสมัยและทันต่อความเปลี่ยนแปลงของสังคม 
 มีความสามารถท างานเป็นทีม 
 มีความสามารถในการแก้ปัญหาส่วนตัว 
 มีความสามารถในการแก้ปัญหาการงาน 

 มีวินัย 
มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม 
เสียสละ อดทน ขยัน หมั่นเพียรและมุ่งมั่นสู่ความส าเร็จ 

 มีความรับผิดชอบ เสียสละ อดทน 
 มีพฤติกรรมที่ดีในการเรียน ขยันหมัน่เพียรมุ่งมั่นสู่ความส าเร็จ 
 มีพฤติกรรมที่ดีในการใช้ชีวิต 
 ยอมรับและปฏิบัติตามระเบียบ และข้อบังคับของสังคม 

 ภูมิใจในชาต ิ
มีความภูมิใจในศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี และ
ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ร่วมปลูกฝงัความรักชาติ 

 มีพฤติกรรมอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย 
มีส่วนร่วมในการสืบทอดภูมิปัญญาไทย 
 มีค่านิยมในการแสดงความเป็นไทย ธ ารงไว้ซ่ึงความเป็นไทย 
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ประเภทอตัลักษณ ์ ตัวชี้วดั 
ศาสนา พระมหากษัตรยิ์ ส่งเสริมให้เกิดค่านิยมร่วมรักษ์
ความเป็นไทยให้เกิดขึ นอย่างต่อเนื่อง 

 ศรัทธา ยึดมั่น และปฏิบัติตนตามหลักศาสนา 
 เคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 

 
9. คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
      ไม่ม ี    
10. การบูรณาการพันธกิจกับการเรียนการสอน (ถ้ามี) 

      ไม่ม ี
11. ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 11.1 ลักษณะการด าเนินงาน    โครงการ     การด าเนินงาน 

11.2 ภายใต้แผนงาน............................................................................................................................................. 
11.3 ลักษณะโครงการ      โครงการที่ใช้งบประมาณ   โครงการทีไ่ม่ใช้งบประมาณ 
11.4 วิธีการด าเนินงาน     ด าเนินการเอง    จัดจ้าง 
11.5 รหัส GFMIS ของโครงการ(ถ้าม)ี................................................................................................................... 

12. ผู้รับผิดชอบ  
  12.1 หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ   ภาควิชาภาษาศาสตร์ คติชนวิทยา ปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์ 

       12.2 ผู้รับผดิชอบ                อาจารย์ธนัฏฐา จันทร์เต็ม  โทร  2149 
12.3 ผู้ประสานงาน              อาจารย์ธนัฏฐา จันทร์เตม็  โทร  2149 
                            นางสาวสิรกิาญจน์  ยอดบุร ี  โทร  2054 
12.4 ผู้รายงานผล                อาจารย์ธนัฏฐา จันทร์เตม็  โทร  2149 

13. หลักการและเหตุผล  
 การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีให้มีคุณภาพนั น นอกจากการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่หลักสูตร
ก าหนดแล้ว หลักสูตรจ าเป็นต้องอาศัยกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ และกิจกรรมในการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
เพื่อพัฒนาให้นิสิตมีความรู้ความสามารถตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามระดับคุณวุฒิ 
 รายวิชาภาษาเวียดนาม ซึ่งมีสถานะเป็นรายวิชาโทและวิชาเลือกเสรีของหลักสูตรปริญญาตรี ตระหนักถึงภาระรับผิดชอบใน
การมีส่วนร่วมในการพัฒนานิสิตจึงได้จัดโครงการเพื่อพัฒนานิสิตให้มีความรู้ ความสามารถ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตาม
ระดับคุณวุฒิปริญญาตรี และเผยแพร่ความรู้ทางด้านภาษาให้สาธารณชนได้มีโอกาสพัฒนาทักษะตนเอง เพื่อเป็นการปรับตัวให้
สามารถด ารงอยู่ได้ในยุคปัจจุบัน 
14. วัตถุประสงค ์ 
    1) เพื่ออบรมให้ความรู้ทางด้านภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม  
    2) เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางด้านภาษาและวัฒนธรรมเวียดนามสูส่าธารณชน 
15.  เป้าหมายของโครงการ 
     15.1. เป้าหมายการด าเนินงาน  

ล าดับ กิจกรรม วัตถุประสงค์กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เชิงผลลัพธ์

(Outcome) 

ตัวชี้วัดตาม
เกณฑ์ประกัน

คุณภาพ 
1 จัดอบรมให้ความรู้แก่นิสิต 

และแข่งขัน/ประกวด 
 

1) เพื่ออบรมให้ความรู้
ทางด้านภาษาและ
วัฒนธรรมเวียดนาม  
2) เพื่อเผยแพร่ความรู้
ทางด้านภาษาและ
วัฒนธรรมเวียดนามสู่

 คุณภาพ 
 - ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความรู้และทักษะทาง
ภาษาเวียดนาม ในระดับ
ด ี

- ผู้เข้าร่วม
โครงการสามารถ
น าความรู้ที่ได้มา
ใช้ประโยชน์ได ้

AUN QA 
หมวด 8 
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ล าดับ กิจกรรม วัตถุประสงค์กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เชิงผลลัพธ์

(Outcome) 

ตัวชี้วัดตาม
เกณฑ์ประกัน

คุณภาพ 
สาธารณชน 

 
     15.2 กลุม่เป้าหมาย (รายกิจกรรม)  

เป้าหมาย จ านวน 
จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 28 คน 
บุคลากรสายวิชาการ 3 คน 
นิสิต 15 คน 
บุคคลภายนอก/ผู้ที่สนใจ 10 คน 

 
15.3 กิจกรรม/เนื้อหาท่ี/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนินการ (รายกิจกรรม) 

 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (บาท) 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

ขั้นวางแผนงาน (P) 
1. วางแผนการด าเนินงาน 
2. จัดประชมุมอบหมายการ
ด 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
ปฏิบัติงานในครั งตอ่ๆไป 

             

รวม 5,000 - 5,000 - - 
 

16. งบประมาณ  
      16.1 แหล่งงบประมาณ 
                เงินรายได้ 5,000 บาท    
กองทุนกิจการนิสิต แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุนการจัดการศึกษา ภาควิชาภาษาศาสตร์ คติชนวิทยา ปรัชญาและ
ศาสนา หมวดเงินอุดหนุน โครงการกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต โครงการส่งเสริมด้านวิชาการและทักษะชีวิต โครงการกิจกรรมเพื่อพัฒนา
รายวิชาภาษาเวียดนาม NU-มน-03-077) 
      16.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 

ล าดับ รายการ จ านวน (บาท) 
1 ค่าอาหารกลางวัน 2,500 
2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม   700 
3 เงินรางวัลการประกวด 

รางวัลที่ 1 
รางวัลที่ 2 

 
800 
600 
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ล าดับ รายการ จ านวน (บาท) 
รางวัลที่ 3 400 

รวมเป็นจ านวน 5,000 
      *หมายเหตุ   ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
17.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ (รายกิจกรรม)  
ล าดั
บ 

รายการ กิจกรรม 

1. วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม เดือนมกราคม 2564 
2. สถานท่ีจัดกิจกรรม คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร 

18. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
    1) นิสิตได้รับการพัฒนาทักษะภาษาเวียดนามและเข้าใจถึงวัฒนธรรมเวยีดนาม 
    2) คณะฯ ได้เผยแพร่ความรู้ทางด้านภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม 
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โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ 

 
1. ชื่อโครงการ (ระดับ 1)     โครงการกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต 
2. ชื่อโครงการ (ระดับ 2)     โครงการส่งเสริมด้านวิชาการและทักษะชีวิต 
3. ชื่อโครงการ (ระดับ 3)     โครงการกิจกรรมเพื่อพัฒนารายวิชาภาษาอินโดนีเซีย 

  โครงการงานประจ า (Routine project) 
      โครงการตามยุทธศาสตร์ (Strategic project) 
4.  รหัสโครงการ      NU-มน-03-078 
5.  Value Chain   

    ต้นน  า       กลางน  า      ปลายน  า       
6.  ความสอดคล้องกับพันธกิจมหาวิทยาลัย  
    การผลติบัณฑิต (หลัก)      การวิจัย  
    การบริการวิชาการแก่สังคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
    บริหารจัดการ 
7.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ  
 7.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 พ.ศ.2560-2564  
ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2562-2564)  
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบณัฑิตให้มีคณุภาพฯ 
   กลยุทธ์ที่......1.4.....แนวทางการขบัเคลื่อนที.่...13.1.....ตัวชี วัดที่.....1.3.1.3 (หลัก)  
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสรมิสรา้งศักยภาพการให้บริการวิชาการเพื่อสร้างความเขม้แข็งให้แก่ชุมชน 
  กลยุทธ์ที่..3.3...แนวทางการขับเคลื่อนที่....3.1.1....ตัวชี วัดที่......3.1.1.1...... 
7.2  แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน  

        นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่1 กลยุทธ์ที ่1.4. มาตรการที่ 1.4.1 
        นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่3 กลยุทธ์ที ่1.4. มาตรการที่ 3.1.1 
8. อัตลักษณน์ิสิต  
      มี   

ประเภทอตัลักษณ ์ ตัวชี้วดั 
 คนด ี
เป็นคนดี เป็นพลเมืองที่เข็มแข็ง ยึดมั่นในจรรยาบรรณ
วิชาชีพ มีความกล้าหาญทางจริยธรรมและความถูกตอ้ง 

 มีจรรยาบรรณในวิชาชพี 
 มีจิตสาธารณะ 
 มีทัศนคติเชิงบวก 
 มีความกลา้หาญทางจริยธรรม และความถูกต้อง 

 คนเก่ง 
มีความรู้ ความเชีย่วชาญตามสาขาวิชาการที่ถนัด มี
ทักษะการเรียนรู้ ตลอดชีวิต สามารถน าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชพีอยา่งสร้างสรรค์ มี
คุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการที่ทนัสมัยและทันต่อ
ความเปลี่ยนแปลงของสังคม สามารถอยู่ร่วมกับผูอ้ื่นได้
อย่างมีความสุข 

 มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 มีความสามารถในการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชพีอยา่งสร้างสรรค์ 
 เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม 
 มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสาสนเทศได้เป็นอย่างดี 
 มีคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการที่ทันสมัยและทันต่อความเปลี่ยนแปลงของสังคม 
 มีความสามารถท างานเป็นทีม 
 มีความสามารถในการแก้ปัญหาส่วนตัว 
 มีความสามารถในการแก้ปัญหาการงาน 

 มีวินัย 
มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม 
เสียสละ อดทน ขยัน หมั่นเพียรและมุ่งมั่นสู่ความส าเร็จ 

 มีความรับผิดชอบ เสียสละ อดทน 
 มีพฤติกรรมที่ดีในการเรียน ขยันหมัน่เพียรมุ่งมั่นสู่ความส าเร็จ 
 มีพฤติกรรมที่ดีในการใช้ชีวิต 
 ยอมรับและปฏิบัติตามระเบียบ และข้อบังคับของสังคม 

 ภูมิใจในชาต ิ
มีความภูมิใจในศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี และ
ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ร่วมปลูกฝงัความรักชาติ 

 มีพฤติกรรมอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย 
มีส่วนร่วมในการสืบทอดภูมิปัญญาไทย 
 มีค่านิยมในการแสดงความเป็นไทย ธ ารงไว้ซ่ึงความเป็นไทย 
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ประเภทอตัลักษณ ์ ตัวชี้วดั 
ศาสนา พระมหากษัตรยิ์ ส่งเสริมให้เกิดค่านิยมร่วมรักษ์
ความเป็นไทยให้เกิดขึ นอย่างต่อเนื่อง 

 ศรัทธา ยึดมั่น และปฏิบัติตนตามหลักศาสนา 
 เคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 

 
9. คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
      มี  
   

ด้าน ตัวชี้วัด 
 ด้านคุณธรรม จริยธรรม  มีความซื่อสตัย์สจุริต 

 มีระเบยีบวินัย 
 ตรงต่อเวลา 
 มีความเสยีสละและเห็นต่อประโยชน์ส่วนรวม 
 มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
 เคารพกฎเกณฑ์ ระเบียบขององค์กร/หน่วยงาน 
 มีความอดทนต่อสภาวะแวดลอ้ม 
 มีความขยันหมั่นเพียรในการเรียน 

 ด้านความรู ้  มีความรู้ในหลักวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงกับหน้าที่การงาน 
 มีความเข้าใจขั นตอนและวิธีการในการปฏิบตัิงานในหน้าท่ี 
 มีความรู้ในระดับท่ีสามารถปฏิบัติงานให้บรรลุเปา้หมายอย่างมปีระสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผล 
 มีความสามารถน าความรูม้าประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานอย่างสร้างสรรค์ 
 เป็นผู้แสวงหาความรูเ้พิ่มเตมิอย่างต่อเนื่อง 
 มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ 

 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 
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10. การบูรณาการพันธกิจกับการเรียนการสอน (ถ้ามี) 

      ด้านการบริการวิชาการ  จ านวนรายวิชา/หลักสตูรที่มีการบรูณาการ 6 วิชา  
1) 229101 ภาษาอินโดนีเซีย 1 (Indonesian I)  
2) 229102 ภาษาอินโดนีเซีย 2 (Indonesian II) 
3) 229201 การฟัง-การพูดภาษาอินโดนีเซีย (Indonesian Listening and Speaking) 
4) 229202 การอ่านภาษาอินโดนีเซยี 1 (Indonesian Reading I) 
5) 229301 การเขียนภาษาอินโดนีเซยี 1 (Indonesian Reading I) 
6) 229302 ภาษา สังคมและวัฒนธรรมอินโดนเีซีย (Language, Society and Culture of Indonesian)  

11. ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 11.1 ลักษณะการด าเนินงาน    โครงการ     การด าเนินงาน 

11.2 ภายใต้แผนงาน............................................................................................................................................. 
11.3 ลักษณะโครงการ      โครงการที่ใช้งบประมาณ   โครงการทีไ่ม่ใช้งบประมาณ 
11.4 วิธีการด าเนินงาน     ด าเนินการเอง    จัดจ้าง 
11.5 รหัส GFMIS ของโครงการ(ถ้าม)ี................................................................................................................... 

12. ผู้รับผิดชอบ  
  12.1 หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ   ภาควิชาภาษาศาสตร์ คติชนวิทยา ปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์ 

       12.2 ผู้รับผดิชอบ                 Mr. Robertus Pujo Leksono  โทร  2149 
       12.3 ผู้ประสานงาน               Mr. Robertus Pujo Leksono  โทร  2149 

                             นางสาวสิริกาญจน์  ยอดบรุ ี  โทร  2054 
        12.4 ผู้รายงานผล                Mr. Robertus Pujo Leksono  โทร  2149 
13. หลักการและเหตุผล  
 การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีให้มีคุณภาพนั น นอกจากการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่หลักสูตร
ก าหนดแล้ว หลักสูตรจ าเป็นต้องอาศัยกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ และกิจกรรมในการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
เพื่อพัฒนาให้นิสิตมีความรู้ความสามารถตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามระดับคุณวุฒิ 
 รายวิชาภาษาอินโดนีเซียซึ่งมีสถานะเป็นรายวิชาโทและวิชาเลือกเสรีของหลักสูตรปริญญาตรี ตระหนักถึงภาระรับผิดชอบ
ในการมีส่วนร่วมในการพัฒนานิสิตจึงไดจ้ัดโครงการเพื่อพัฒนานิสิตให้มคีวามรู ้ความสามารถ และคุณลักษณะที่พึงประสงคต์าม
ระดับคุณวุฒิปริญญาตรี 
14. วัตถุประสงค ์ 
    1) เพื่อพัฒนานิสิตให้มีทักษะการเรยีนรู้ในศตวรรษท่ี 21 และมีความรู้ความสามารถตามคุณลักษณะบัณฑติที่พึงประสงค์
ตามระดับคณุวุฒิปรญิญาตร ี
15.  เป้าหมายของโครงการ 
     15.1. เป้าหมายการด าเนินงาน  

ล าดับ กิจกรรม วัตถุประสงค์กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เชิงผลลัพธ์

(Outcome) 

ตัวชี้วัดตาม
เกณฑ์ประกัน

คุณภาพ 
1 จัดอบรมให้ความรู้แก่นิสิต  

 
1) เพื่อพัฒนานิสิตใหม้ี
ทักษะการเรยีนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 และมี
ความรู้ความสามารถ
ตามคณุลักษณะบณัฑิต
ที่พึงประสงค์ตามระดับ
คุณวุฒิปรญิญาตร ี

 คุณภาพ 
 - ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความรู้และทักษะทาง
ภาษาอินโดนีเซีย ใน
ระดับด ี

- ผู้เข้าร่วม
โครงการสามารถ
น าความรู้ที่ได้มา
ใช้ประโยชน์ได ้

AUN QA 
หมวด 8 
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     15.2 กลุม่เป้าหมาย (รายกิจกรรม)  

เป้าหมาย จ านวน 
จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 8 คน 
บุคลากรสายวิชาการ 1 คน 
นิสิต 7 คน 

 
15.3 กิจกรรม/เนื้อหาท่ี/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนินการ (รายกิจกรรม) 

 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (บาท) 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

ขั้นวางแผนงาน (P) 
1. วางแผนการด าเนินงาน 
2. จัดประชมุมอบหมายการ
ด 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
ปฏิบัติงานในครั งตอ่ๆไป 

             

รวม 5,000 - 5,000 - - 
 

16. งบประมาณ  
      16.1 แหล่งงบประมาณ 
                เงินรายได้ 5,000 บาท    
กองทุนกิจการนิสิต แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุนการจัดการศึกษา ภาควิชาภาษาศาสตร์ คติชนวิทยา ปรัชญาและ
ศาสนา หมวดเงินอุดหนุน โครงการกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต โครงการส่งเสริมด้านวิชาการและทักษะชีวิต โครงการกิจกรรมเพื่อพัฒนา
รายวิชาภาษาอินโดนีเซียNU-มน-03-078) 
      16.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 

ล าดับ รายการ จ านวน (บาท) 
1 ค่าตอบแทนวิทยากร 3,000 
2 ค่าวัสดุอุปกรณ ์ 500 
3 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 1,500 

รวมเป็นจ านวน 5,000 
      *หมายเหตุ   ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
17.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ (รายกิจกรรม)  
ล าดั
บ 

รายการ กิจกรรม 

1. วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม เดือนมีนาคม 2564 
2. สถานท่ีจัดกิจกรรม คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
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18. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

1) นิสิตไดร้ับการพัฒนาทักษะภาษาอินโดนีเซีย 
2) นิสิตไดร้ับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

 



 

 

 

1 

 

โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ 

 
1. ชื่อโครงการ (ระดับ 1)     โครงการกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต 
2. ชื่อโครงการ (ระดับ 2)     โครงการส่งเสริมด้านวิชาการและทักษะชีวิต 
3. ชื่อโครงการ (ระดับ 3)     โครงการกิจกรรมเพื่อพัฒนารายวิชาภาษาฮินดี 

  โครงการงานประจ า (Routine project) 
      โครงการตามยุทธศาสตร์ (Strategic project) 
4.  รหัสโครงการ      NU-มน-03-079 
5.  Value Chain   

    ต้นน  า       กลางน  า      ปลายน  า       
6.  ความสอดคล้องกับพันธกิจมหาวิทยาลัย  
    การผลติบัณฑิต (หลัก)      การวิจัย  
    การบริการวิชาการแก่สังคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
    บริหารจัดการ 
7.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ  
 7.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 พ.ศ.2560-2564  
ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2562-2564)  
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบณัฑิตให้มีคณุภาพฯ 
   กลยุทธ์ที่......1.4.....แนวทางการขบัเคลื่อนที.่...13.1.....ตัวชี วัดที่.....1.3.1.3 (หลัก)  
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสรมิสรา้งศักยภาพการให้บริการวิชาการเพื่อสร้างความเขม้แข็งให้แก่ชุมชน 
  กลยุทธ์ที่..3.3...แนวทางการขับเคลื่อนที่....3.1.1....ตัวชี วัดที่......3.1.1.1...... 
7.2  แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน  

        นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่1 กลยุทธ์ที ่1.4. มาตรการที่ 1.4.1 
        นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่3 กลยุทธ์ที ่1.4. มาตรการที่ 3.1.1 
8. อัตลักษณน์ิสิต  
      มี   

ประเภทอตัลักษณ ์ ตัวชี้วดั 
 คนด ี
เป็นคนดี เป็นพลเมืองที่เข็มแข็ง ยึดมั่นในจรรยาบรรณ
วิชาชีพ มีความกล้าหาญทางจริยธรรมและความถูกตอ้ง 

 มีจรรยาบรรณในวิชาชพี 
 มีจิตสาธารณะ 
 มีทัศนคติเชิงบวก 
 มีความกลา้หาญทางจริยธรรม และความถูกต้อง 

 คนเก่ง 
มีความรู้ ความเชีย่วชาญตามสาขาวิชาการที่ถนัด มี
ทักษะการเรียนรู้ ตลอดชีวิต สามารถน าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชพีอยา่งสร้างสรรค์ มี
คุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการที่ทนัสมัยและทันต่อ
ความเปลี่ยนแปลงของสังคม สามารถอยู่ร่วมกับผูอ้ื่นได้
อย่างมีความสุข 

 มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 มีความสามารถในการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชพีอยา่งสร้างสรรค์ 
 เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม 
 มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสาสนเทศได้เป็นอย่างดี 
 มีคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการที่ทันสมัยและทันต่อความเปลี่ยนแปลงของสังคม 
 มีความสามารถท างานเป็นทีม 
 มีความสามารถในการแก้ปัญหาส่วนตัว 
 มีความสามารถในการแก้ปัญหาการงาน 

 มีวินัย 
มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม 
เสียสละ อดทน ขยัน หมั่นเพียรและมุ่งมั่นสู่ความส าเร็จ 

 มีความรับผิดชอบ เสียสละ อดทน 
 มีพฤติกรรมที่ดีในการเรียน ขยันหมัน่เพียรมุ่งมั่นสู่ความส าเร็จ 
 มีพฤติกรรมที่ดีในการใช้ชีวิต 
 ยอมรับและปฏิบัติตามระเบียบ และข้อบังคับของสังคม 

 ภูมิใจในชาต ิ
มีความภูมิใจในศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี และ
ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ร่วมปลูกฝงัความรักชาติ 

 มีพฤติกรรมอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย 
มีส่วนร่วมในการสืบทอดภูมิปัญญาไทย 
 มีค่านิยมในการแสดงความเป็นไทย ธ ารงไว้ซ่ึงความเป็นไทย 
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ประเภทอตัลักษณ ์ ตัวชี้วดั 
ศาสนา พระมหากษัตรยิ์ ส่งเสริมให้เกิดค่านิยมร่วมรักษ์
ความเป็นไทยให้เกิดขึ นอย่างต่อเนื่อง 

 ศรัทธา ยึดมั่น และปฏิบัติตนตามหลักศาสนา 
 เคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 

 
9. คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
      ไม่ม ี 
10. การบูรณาการพันธกิจกับการเรียนการสอน (ถ้ามี) 

      ไม่ม ี
11. ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 11.1 ลักษณะการด าเนินงาน    โครงการ     การด าเนินงาน 

11.2 ภายใต้แผนงาน............................................................................................................................................. 
11.3 ลักษณะโครงการ      โครงการที่ใช้งบประมาณ   โครงการทีไ่ม่ใช้งบประมาณ 
11.4 วิธีการด าเนินงาน     ด าเนินการเอง    จัดจ้าง 
11.5 รหัส GFMIS ของโครงการ(ถ้าม)ี................................................................................................................... 

12. ผู้รับผิดชอบ  
  12.1 หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ   ภาควิชาภาษาศาสตร์ คติชนวิทยา ปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์ 

       12.2 ผู้รับผดิชอบ                  อาจารย์สิรินทร์ญาดา พรตระกูลเสร ี โทร  2158 
       12.3 ผู้ประสานงาน               อาจารย์สิรินทรญ์าดา พรตระกูลเสรี โทร  2158 
                                  นางสาวสิริกาญจน์  ยอดบุร ี  โทร  2054 
        12.4 ผู้รายงานผล                อาจารย์สิรินทรญ์าดา พรตระกูลเสรี โทร  2158 
13. หลักการและเหตุผล  
 การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีให้มีคุณภาพนั น นอกจากการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่หลักสูตร
ก าหนดแล้ว หลักสูตรจ าเป็นต้องอาศัยกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ และกิจกรรมในการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
เพื่อพัฒนาให้นิสิตมีความรู้ความสามารถตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามระดับคุณวุฒิ 
 รายวิชาภาษาฮินดี ซึ่งมีสถานะเป็นรายวิชาเลือกเสรีและรายวิชาศึกษาทั่วไปของหลักสูตรปริญญาตรี ตระหนักถึงภาระ
รับผิดชอบในการมีส่วนร่วมในการพัฒนานิสิตจึงได้จัดโครงการเพื่อพัฒนานิสิตให้มีความรู้ ความสามารถ และคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ตามระดับคุณวุฒิปริญญาตรี และเผยแพร่ความรู้ทางด้านภาษาให้สาธารณชนได้มีโอกาสพัฒนาทักษะตนเอง เพื่อเป็น
การปรับตัวให้สามารถด ารงอยู่ได้ในยุคปัจจุบัน 
14. วัตถุประสงค ์ 

1. เพื่ออบรมให้ความรู้ทางด้านภาษาฮินดีและวัฒนธรรมอินเดยี  
2. เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางด้านภาษาฮินดีและวัฒนธรรมอินเดยีสูส่าธารณชน 

15.  เป้าหมายของโครงการ 
     15.1. เป้าหมายการด าเนินงาน  

ล าดับ กิจกรรม วัตถุประสงค์กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เชิงผลลัพธ์

(Outcome) 

ตัวชี้วัดตาม
เกณฑ์ประกัน

คุณภาพ 
1 จัดอบรมให้ความรู้แก่นิสิต  

 
1. เพื่ออบรมให้ความรู้
ทางด้านภาษาฮินดีและ
วัฒนธรรมอินเดยี  
2. เพื่อเผยแพร่ความรู้
ทางด้านภาษาฮินดีและ
วัฒนธรรมอินเดยีสู่
สาธารณชน 

 คุณภาพ 
 - ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความรู้และทักษะทาง
ภาษาฮินดีและ
วัฒนธรรมอินเดยี ใน
ระดับด ี

- ผู้เข้าร่วม
โครงการสามารถ
น าความรู้ที่ได้มา
ใช้ประโยชน์ได ้

AUN QA 
หมวด 8 
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     15.2 กลุม่เป้าหมาย (รายกิจกรรม)  

เป้าหมาย จ านวน 
จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 30 คน 
บุคลากรสายวิชาการ 2 คน 
นิสิต 23 คน 
บุคคลภายนอก/ผู้ที่สนใจ 5 คน 

 
15.3 กิจกรรม/เนื้อหาท่ี/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนินการ (รายกิจกรรม) 

 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (บาท) 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

ขั้นวางแผนงาน (P) 
1. วางแผนการด าเนินงาน 
2. จัดประชมุมอบหมายการ
ด 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
ปฏิบัติงานในครั งตอ่ๆไป 

             

รวม 5,000 5,000 - - - 
 

16. งบประมาณ  
      16.1 แหล่งงบประมาณ 
                เงินรายได้ 5,000 บาท    
กองทุนกิจการนิสิต แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุนการจัดการศึกษา ภาควิชาภาษาศาสตร์ คติชนวิทยา ปรัชญาและ
ศาสนา หมวดเงินอุดหนุน โครงการกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต โครงการส่งเสริมด้านวิชาการและทักษะชีวิต โครงการกิจกรรมเพื่อพัฒนา
รายวิชาภาษาฮินดี(NU-มน-03-079) 
      16.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 

ล าดับ รายการ จ านวน (บาท) 
1 ค่าตอบแทนวิทยากร 2,000 
2 ค่าเดินทางวิทยากร 2,000 
3 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 1,000 

รวมเป็นจ านวน 5,000 
      *หมายเหตุ   ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
17.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ (รายกิจกรรม)  
ล าดั
บ 

รายการ กิจกรรม 

1. วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม เดือนตุลาคม 2563 
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2. สถานท่ีจัดกิจกรรม คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
18. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

1) ผู้เข้าร่วมได้รับการพัฒนาทักษะภาษาฮินดีและเข้าใจถึงวัฒนธรรมอินเดีย 
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โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ 

 
1. ชื่อโครงการ (ระดับ 1)     โครงการกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต 
2. ชื่อโครงการ (ระดับ 2)     โครงการส่งเสริมด้านวิชาการและทักษะชีวิต 
3. ชื่อโครงการ (ระดับ 3)     โครงการศึกษาเรียนรู้ปรัชญาและศาสนาผ่านภูมิปัญญา วัฒนธรรมและวิถีปฏิบัติของคนไทย 

  โครงการงานประจ า (Routine project) 
      โครงการตามยุทธศาสตร์ (Strategic project) 
4.  รหัสโครงการ      NU-มน-03-080 
5.  Value Chain   

    ต้นน  า       กลางน  า      ปลายน  า       
6.  ความสอดคล้องกับพันธกิจมหาวิทยาลัย  
     การผลิตบัณฑติ (หลัก)     การวิจัย  
    การบริการวิชาการแกส่ังคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
    บริหารจัดการ 
7.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ  
 7.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 พ.ศ.2560-2564  
ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2562-2564)  
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบณัฑิตให้มีคณุภาพฯ 
   กลยุทธ์ที่......1.4.....แนวทางการขบัเคลื่อนที.่...14.1.....ตัวชี วัดที่.....1.4.1.1 (หลัก)  
7.2 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน  

        นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่1 กลยุทธ์ที ่1.3. มาตรการที่ 1.3.6 
8. อัตลักษณน์ิสิต  
      มี   

ประเภทอตัลักษณ ์ ตัวชี้วดั 
 คนด ี
เป็นคนดี เป็นพลเมืองที่เข็มแข็ง ยึดมั่นในจรรยาบรรณ
วิชาชีพ มีความกล้าหาญทางจริยธรรมและความถูกตอ้ง 

 มีจรรยาบรรณในวิชาชพี 
 มีจิตสาธารณะ 
 มีทัศนคติเชิงบวก 
 มีความกลา้หาญทางจริยธรรม และความถูกต้อง 

 คนเก่ง 
มีความรู้ ความเชีย่วชาญตามสาขาวิชาการที่ถนัด มี
ทักษะการเรียนรู้ ตลอดชีวิต สามารถน าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชพีอยา่งสร้างสรรค์ มี
คุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการที่ทนัสมัยและทันต่อ
ความเปลี่ยนแปลงของสังคม สามารถอยู่ร่วมกับผูอ้ื่นได้
อย่างมีความสุข 

 มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 มีความสามารถในการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชพีอยา่งสร้างสรรค์ 
 เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม 
 มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสาสนเทศได้เป็นอย่างดี 
 มีคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการที่ทันสมัยและทันต่อความเปลี่ยนแปลงของสังคม 
 มีความสามารถท างานเป็นทีม 
 มีความสามารถในการแก้ปัญหาส่วนตัว 
 มีความสามารถในการแก้ปัญหาการงาน 

 มีวินัย 
มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม 
เสียสละ อดทน ขยัน หมั่นเพียรและมุ่งมั่นสู่ความส าเร็จ 

 มีความรับผิดชอบ เสียสละ อดทน 
 มีพฤติกรรมที่ดีในการเรียน ขยันหมัน่เพียรมุ่งมั่นสู่ความส าเร็จ 
 มีพฤติกรรมที่ดีในการใช้ชีวิต 
 ยอมรับและปฏิบัติตามระเบียบ และข้อบังคับของสังคม 

 ภูมิใจในชาต ิ
มีความภูมิใจในศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี และ
ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ร่วมปลูกฝงัความรักชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตรยิ์ ส่งเสริมให้เกิดค่านิยมร่วมรักษ์
ความเป็นไทยให้เกิดขึ นอย่างต่อเนื่อง 

 มีพฤติกรรมอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย 
มีส่วนร่วมในการสืบทอดภูมิปัญญาไทย 
 มีค่านิยมในการแสดงความเป็นไทย ธ ารงไว้ซ่ึงความเป็นไทย 
 ศรัทธา ยึดมั่น และปฏิบัติตนตามหลักศาสนา 
 เคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
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9. คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
      มี  

ด้าน ตัวชี้วัด 
 ด้านคุณธรรม จริยธรรม  มีความซื่อสตัย์สจุริต 

 มีระเบยีบวินัย 
 ตรงต่อเวลา 
 มีความเสยีสละและเห็นต่อประโยชน์ส่วนรวม 
 มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
 เคารพกฎเกณฑ์ ระเบียบขององค์กร/หน่วยงาน 
 มีความอดทนต่อสภาวะแวดลอ้ม 
 มีความขยันหมั่นเพียรในการเรียน 

 ด้านความรู ้  มีความรู้ในหลักวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงกับหน้าที่การงาน 
 มีความเข้าใจขั นตอนและวิธีการในการปฏิบตัิงานในหน้าท่ี 
 มีความรู้ในระดับท่ีสามารถปฏิบัติงานให้บรรลุเปา้หมายอย่างมปีระสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผล 
 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 

 
10. การบูรณาการพันธกิจกับการเรียนการสอน (ถ้ามี) 

  ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม จ านวนรายวิชา/หลักสตูรที่มีการบูรณาการ .....1.... วิชา                                                      
                 ระบุรายช่ือวิชา 784106 จริยศาสตร ์
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11. ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 11.1 ลักษณะการด าเนินงาน    โครงการ     การด าเนินงาน 

11.2 ภายใต้แผนงาน............................................................................................................................................. 
11.3 ลักษณะโครงการ      โครงการที่ใช้งบประมาณ   โครงการทีไ่ม่ใช้งบประมาณ 
11.4 วิธีการด าเนินงาน     ด าเนินการเอง    จัดจ้าง 
11.5 รหัส GFMIS ของโครงการ(ถ้าม)ี................................................................................................................... 

12. ผู้รับผิดชอบ  
  12.1 หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ   ภาควิชาภาษาศาสตร์ คติชนวิทยา ปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์ 

       12.2 ผู้รับผดิชอบ                  ดร.พรหมพิสิฐ   พันธ์จันทร์  โทร 2119 
       12.3 ผู้ประสานงาน                ดร.พรหมพิสิฐ   พันธ์จันทร์  โทร 2119 
                                   นางสาวสิริกาญจน์  ยอดบุร ี  โทร  2054 
        12.4 ผู้รายงานผล                 ดร.พรหมพิสิฐ   พันธ์จันทร์  โทร 2119 
13. หลักการและเหตุผล  
 คณะมนุษยศาสตร์ มีภาระหน้าที่ในการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ โดยมุ่งเน้นในเรื่องของการศึกษา คือ ให้นิสิตมี
คุณภาพทางด้านวิชาการ เป็นผู้มีความรอบรู้ และก้าวทันสภาวการณ์โลก มองการณ์ไกล สามารถวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาให้
ลุล่วงไปด้วยดี รวมทั งให้การส่งเสริมและสนับสนุนนิสิตให้ได้รับประสบการณ์จริงจากการได้เข้าร่วมและท ากิจกรรมนิสิต ซึ่งถือ
ได้ว่าเป็นการพัฒนานิสิตให้มีความเป็นบัณฑิตที่มีความสมบูรณ์แบบ เป็นผู้ที่ถึงพร้อมด้วยความรู้ทางด้านทักษะวิชาการ มี
คุณธรรม จริยธรรม มีวุฒิภาวะทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา และท ากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม อีกทั งยังเป็นการเตรียม
ความพร้อมให้นิสิตเป็นผู้รอบรู้ในด้านการบริหารจัดการ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เป็น
บัณฑิตที่สมบูรณ์พร้อม และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคมต่อไป 

 ภาควิชาภาษาศาสตร์ คติชนวิทยา ปรัชญาและศาสนา ได้ตระหนักถึงความส าคัญและความจ าเป็นในการผลิตบัณฑิต
ให้มีมาตรฐานและมีคุณลักษณะตามนโยบายของคณะฯ จึงได้จัดโครงการกิจกรรมศึกษาเรียนรู้ปรัชญาและศาสนาผ่านภูมิ
ปัญญา วัฒนธรรม และวิถีปฏิบัติของคนไทย เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนิสิตให้มีประสบการณ์ตรงทางด้านปรัชญาและ
ศาสนาผ่านการศึกษาเรียนรู้จากภูมิปัญญา วัฒนธรรมและวิถีปฏิบัติของคนไทย อันถือเป็นการส่งเสริมอนุรักษ์เผยแพร่ศิลปะ
และวัฒนธรรมที่สามารถบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี 
14. วัตถุประสงค ์ 

1) เพือ่ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนานิสิตในรายวิชาโทปรัชญา 
2) เพื่อพัฒนาประสบการณ์และเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ให้แก่นิสิตในรายวิชาโทปรชัญา 
3) เพื่อบูรณาการการผลิตบณัฑติเข้ากับการท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรมและการเรียนการสอน อันถือเป็นการช่วยส่งเสริมให้

นิสิตได้เรียนรู้จากประสบการณ์จรงิ  
15.  เป้าหมายของโครงการ 
     15.1. เป้าหมายการด าเนินงาน  

ล าดับ กิจกรรม วัตถุประสงค์กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เชิงผลลัพธ์

(Outcome) 

ตัวชี้วัดตาม
เกณฑ์ประกัน

คุณภาพ 
1 ศึกษาเรียนรู ้ 1) เพื่อส่งเสริม 

สนับสนุน และพัฒนา
นิสิตในรายวิชาโท
ปรัชญา 
2) เพื่อพัฒนา
ประสบการณ์และ
เสรมิสร้างทักษะการ

 ปริมาณ 
- นิสิตมีความรู้และ
ทักษะทางวิชาการ
ทางด้านปรัชญาและ
ศาสนาผ่าน
ประสบการณ์ตรง 
- มีสื่อวิดีโอคลิป (Video 
clip) ส าหรับการศึกษา

- ผู้เข้าร่วม
โครงการสามารถ
น าความรู้ที่ได้มา
ใช้ประโยชน์ได ้

AUN QA 
หมวด 8 
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ล าดับ กิจกรรม วัตถุประสงค์กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เชิงผลลัพธ์

(Outcome) 

ตัวชี้วัดตาม
เกณฑ์ประกัน

คุณภาพ 
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
ให้แก่นิสิตในรายวิชาโท
ปรัชญา 
3) เพื่อบูรณาการการ
ผลิตบัณฑติเข้ากับการ
ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและการ
เรียนการสอน อันถือ
เป็นการช่วยส่งเสรมิให้
นิสิตได้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริง 

เรียนรู้ทางดา้นปรัชญา
และศาสนาผา่น       
ภูมิปัญญา วัฒนธรรม
ความเชื่อ และวิถีปฏิบตัิ
ของคนไทยออกเผยแพร่
ลงในยูทูป (Youtube) 
ให้แก่นิสิตและคนทั่วไป
ทีส่นใจศึกษาเรียนรู ้
 คุณภาพ 
 - นิสิตไดร้ับองค์ความรู้
ใหม่เกี่ยวกับปรัชญาและ
ศาสนาผ่าน
ประสบการณ์ตรงไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 

 
     15.2 กลุม่เป้าหมาย (รายกิจกรรม)  

เป้าหมาย จ านวน 
จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 15 คน 
บุคลากรสายวิชาการ 1 คน 
นิสิต 14 คน 

 
15.3 กิจกรรม/เนื้อหาท่ี/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนินการ (รายกิจกรรม) 

 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (บาท) 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

ขั้นวางแผนงาน (P) 
1. วางแผนการด าเนินงาน 
2. จัดประชมุมอบหมายการ
ด 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
ปฏิบัติงานในครั งตอ่ๆไป 

             

รวม 5,000 5,000 - - - 
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16. งบประมาณ  
      16.1 แหล่งงบประมาณ 
                เงินรายได้ 5,000 บาท    
กองทุนกิจการนิสิต แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุนการจัดการศึกษา ภาควิชาภาษาศาสตร์ คติชนวิทยา ปรัชญาและ
ศาสนา หมวดเงินอุดหนุน โครงการกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต โครงการส่งเสริมด้านวิชาการและทักษะชีวิต โครงการศึกษาเรียนรู้
ปรัชญาและศาสนาผ่านภูมิปัญญา วัฒนธรรมและวิถีปฏิบัติของคนไทยNU-มน-03-080) 
      16.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 

ล าดับ รายการ จ านวน (บาท) 
1 ค่าน  ามันเชื อเพลิงด้วยรถตู้คณะฯ/มหาวิทยาลัย 3,000 
2 ค่าเบี ยเลี ยงพนักงานขับรถ 720 
3 เงินสมทบพนักงานขับรถ 500 
4 ค่าเบี ยเลี ยงของอาจารย์และนิสิต 780 

รวมเป็นจ านวน 5,000 
     *หมายเหตุ   ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
17.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ (รายกิจกรรม)  
ล าดั
บ 

รายการ กิจกรรม 

1. วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม วันที่ 27-29 ตุลาคม 2563 
2. สถานท่ีจัดกิจกรรม ณ อ าเภอเมือง อ าเภอบ่อเกลือ อ าเภอภูเพียง อ าเภอปัว จังหวัดน่าน 

18. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
1) นิสิตไดร้ับการส่งเสริม สนบัสนนุ และพัฒนาทักษะในรายวิชาจรยิศาสตร ์
2) นิสิตได้น าความรู้ทางทฤษฎีที่เรยีนในรายวิชาโทปรัชญามาประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติจริงในพื นที่ 
3) นิสิตไดร้ับองค์ความรู้ใหม่เกี่ยวกับปรัชญาและศาสนาผ่านการศึกษาเรียนรูจ้ากภูมปิัญญา วัฒนธรรมความเช่ือและ 

วิถีปฏิบัติของคนไทยโดยตรง 
4) นิสิตไดฝ้ึกการน าเสนอเผยแพรอ่งค์ความรู้ใหม่ท่ีตนเองได้รับด้วยสื่อวิดีโอคลิป (Video clip) 
5) ภาควิชาฯ ได้ปฏิบตัิพันธกิจท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมไทย 
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โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ 

 
1. ชื่อโครงการ (ระดับ 1)     โครงการบริการวิชาการแก่สังคม 
2. ชื่อโครงการ (ระดับ 2)     โครงการบริการวิชาการ 
3. ชื่อโครงการ (ระดับ 3)     โครงการบริการวิชาการภาควิชาภาษาศาสตร์ คติชนวิทยา ปรัชญาและศาสนา 

  โครงการงานประจ า (Routine project) 
      โครงการตามยุทธศาสตร์ (Strategic project) 
4.  รหัสโครงการ      NU-มน-03-081 
5.  Value Chain   

    ต้นน  า       กลางน  า      ปลายน  า       
6.  ความสอดคล้องกับพันธกิจมหาวิทยาลัย  
    การผลิตบณัฑิต (หลัก)     การวิจัย  
     การบริการวิชาการแก่สังคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
     บริหารจดัการ 
7.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ  
 7.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 พ.ศ.2560-2564  
ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2562-2564)  
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสรมิสรา้งศักยภาพการให้บริการวิชาการเพื่อสร้างความเขม้แข็งให้แก่ชุมชน 
  กลยุทธ์ที่.......3.1.....แนวทางการขบัเคลื่อน............3.1.1..........ตัวชี วดัที่.....3.1.1.2.... .(หลัก)  
7.2  แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน  

        นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่3 กลยุทธ์ที ่3.1 มาตรการที ่3.1.2 
8. อัตลักษณน์ิสิต  
      มี   

ประเภทอตัลักษณ ์ ตัวชี้วดั 
 คนด ี
เป็นคนดี เป็นพลเมืองที่เข็มแข็ง ยึดมั่นในจรรยาบรรณ
วิชาชีพ มีความกล้าหาญทางจริยธรรมและความถูกตอ้ง 

 มีจรรยาบรรณในวิชาชพี 
 มีจิตสาธารณะ 
 มีทัศนคติเชิงบวก 
 มีความกลา้หาญทางจริยธรรม และความถูกต้อง 

 คนเก่ง 
มีความรู้ ความเชีย่วชาญตามสาขาวิชาการที่ถนัด มี
ทักษะการเรียนรู้ ตลอดชีวิต สามารถน าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชพีอยา่งสร้างสรรค์ มี
คุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการที่ทนัสมัยและทันต่อ
ความเปลี่ยนแปลงของสังคม สามารถอยู่ร่วมกับผูอ้ื่นได้
อย่างมีความสุข 

 มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 มีความสามารถในการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชพีอยา่งสร้างสรรค์ 
 เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม 
 มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสาสนเทศได้เป็นอย่างดี 
 มีคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการที่ทันสมัยและทันต่อความเปลี่ยนแปลงของสังคม 
 มีความสามารถท างานเป็นทีม 
 มีความสามารถในการแก้ปัญหาส่วนตัว 
 มีความสามารถในการแก้ปัญหาการงาน 

 มีวินัย 
มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม 
เสียสละ อดทน ขยัน หมั่นเพียรและมุ่งมั่นสู่ความส าเร็จ 

 มีความรับผิดชอบ เสียสละ อดทน 
 มีพฤติกรรมที่ดีในการเรียน ขยันหมัน่เพียรมุ่งมั่นสู่ความส าเร็จ 
 มีพฤติกรรมที่ดีในการใช้ชีวิต 
 ยอมรับและปฏิบัติตามระเบียบ และข้อบังคับของสังคม 

 ภูมิใจในชาต ิ
มีความภูมิใจในศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี และ
ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ร่วมปลูกฝงัความรักชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตรยิ์ ส่งเสริมให้เกิดค่านิยมร่วมรักษ์
ความเป็นไทยให้เกิดขึ นอย่างต่อเนื่อง 

 มีพฤติกรรมอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย 
มีส่วนร่วมในการสืบทอดภูมิปัญญาไทย 
 มีค่านิยมในการแสดงความเป็นไทย ธ ารงไว้ซ่ึงความเป็นไทย 
 ศรัทธา ยึดมั่น และปฏิบัติตนตามหลักศาสนา 
 เคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
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9. คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
      มี  

ด้าน ตัวชี้วัด 
 ด้านคุณธรรม จริยธรรม  มีความซื่อสตัย์สจุริต 

 มีระเบยีบวินัย 
 ตรงต่อเวลา 
 มีความเสยีสละและเห็นต่อประโยชน์ส่วนรวม 
 มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
 เคารพกฎเกณฑ์ ระเบียบขององค์กร/หน่วยงาน 
 มีความอดทนต่อสภาวะแวดลอ้ม 
 มีความขยันหมั่นเพียรในการเรียน 

 ด้านความรู ้  มีความรู้ในหลักวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงกับหน้าที่การงาน 
 มีความเข้าใจขั นตอนและวิธีการในการปฏิบตัิงานในหน้าท่ี 
 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 

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

 ด้านทักษะการวิเคราะหเ์ชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 มีทักษะในการวิเคราะห์และจดัการข้อมลูเชิงตัวเลข 
 มีความสามารถในการสื่อสารการใช้ภาษาไทย 
 มีความสามารถในการสื่อสารการใช้ภาษาอังกฤษ 
 มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศในการปฏิบัติงาน 

 
10. การบูรณาการพันธกิจกับการเรียนการสอน (ถ้ามี) 

  ไม่ม ี
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11. ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 11.1 ลักษณะการด าเนินงาน    โครงการ     การด าเนินงาน 

11.2 ภายใต้แผนงาน............................................................................................................................................. 
11.3 ลักษณะโครงการ      โครงการที่ใช้งบประมาณ   โครงการทีไ่ม่ใช้งบประมาณ 
11.4 วิธีการด าเนินงาน     ด าเนินการเอง    จัดจ้าง 
11.5 รหัส GFMIS ของโครงการ(ถ้าม)ี................................................................................................................... 

12. ผู้รับผิดชอบ  
  12.1 หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ   ภาควิชาภาษาศาสตร์ คติชนวิทยา ปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์ 

       12.2 ผู้รับผดิชอบ                  ผศ. ดร.ชมนาด อินทจามรรกัษ์  โทร 2112 
       12.3 ผู้ประสานงาน                ผศ. ดร.ชมนาด อินทจามรรกัษ์ โทร 2112 
                                   นางสาวสิริกาญจน์  ยอดบุร ี  โทร  2054 
        12.4 ผู้รายงานผล                 ผศ. ดร.ชมนาด อินทจามรรกัษ์  โทร 2112 
13. หลักการและเหตุผล  
        นโยบายของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้วางนโยบายให้การบริการทางวิชาการแก่สังคมเป็นภารกิจหลัก
อย่างหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา สถาบันอุดมศึกษาต้องสามารถสนองความต้องการและเป็นที่พ่ึงของชุมชน ภาครัฐ ภาคเอกชน 
หน่วยงานวิชาชีพ และสังคมได้อย่างมีคุณภาพตามศักยภาพและความพร้อมของสถาบัน โดยการให้บริการทางวิชาการใน
ปัจจุบันต้องมีความเช่ือมโยงกับการเรียนการสอนและการวิจัย และต้องสามารถบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับการ
เรียนการสอนและการวิจัยได้อย่างเป็นรูปธรรม  
        คณะกรรมการประจ าภาควิชาภาษาศาสตร์ คติชนวิทยา ปรัชญาและศาสนา จึงมีนโยบายให้จัดโครงการบริการวิชาการ
แก่สังคมเพื่อสนองตอบต่อนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในอันที่จะน าความรู้ความสามารถที่คณาจารย์
และนิสิตของภาควิชา ไปบริการวิชาการแก่สังคมเพื่อการพัฒนาหน่วยงานหรือชุมชนภายนอกมหาวิทยาลัย 
14. วัตถุประสงค ์ 
     1) เพื่อสนองตอบความต้องการด้านการเรยีนรู้และ/หรือเสรมิสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
     2) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 แก่นิสิตปรญิญาโทและปริญญาเอกเรยีนรู้จาก
ประสบการณ์จริง  
15.  เป้าหมายของโครงการ 
     15.1. เป้าหมายการด าเนินงาน  

ล าดับ กิจกรรม วัตถุประสงค์กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เชิงผลลัพธ์

(Outcome) 

ตัวชี้วัดตาม
เกณฑ์ประกัน

คุณภาพ 
1 ไปบริการวิชาการแก่สังคม 1) เพื่อสนองตอบความ

ต้องการด้านการเรียนรู้
และ/หรือเสริมสรา้ง
ความเข้มแข็งของชุมชน 
2) เพื่อส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพและ
ทักษะการเรยีนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 แก่นิสิต
ปริญญาโทและปรญิญา
เอกเรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริง 

 ปริมาณ 
- อาจารย์และนสิิต
สามารถน าความรู้ไป
บริการแก่ชุมชนได ้
 คุณภาพ 
 - นิสิตมีความรู้และ
ทักษะการเรยีนรู้เพิ่มขึ น
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
- ผู้รับบริการ/หน่วยงาน
ที่เข้ารับบริการวิชาการ
และวิชาชีพมีความพึง
พอใจต่อประโยชน์จาก
การบริการร้อยละ 70 

- ผู้เข้าร่วม
โครงการสามารถ
น าความรู้ที่ได้มา
ใช้ประโยชน์ได ้

AUN QA 
หมวด 8 
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ล าดับ กิจกรรม วัตถุประสงค์กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เชิงผลลัพธ์

(Outcome) 

ตัวชี้วัดตาม
เกณฑ์ประกัน

คุณภาพ 
ขึ นไป 

 
     15.2 กลุม่เป้าหมาย (รายกิจกรรม)  

เป้าหมาย จ านวน 
จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 16 คน 
บุคลากรสายวิชาการ 1 คน 
นิสิต 6 คน 
บุคลากรจากหน่วยงานที่เข้ารับบรกิาร 10 คน 

 
15.3 กิจกรรม/เนื้อหาท่ี/แผนการใช้จ่ายงบประมาณทีจ่ะด าเนินการ (รายกิจกรรม) 

 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (บาท) 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

ขั้นวางแผนงาน (P) 
1. วางแผนการด าเนินงาน 
2. จัดประชมุมอบหมายการ
ด 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
ปฏิบัติงานในครั งตอ่ๆไป 

             

รวม 5,000 - - 5,000 - 
 

 
16. งบประมาณ  
      16.1 แหล่งงบประมาณ 
                เงินรายได้ 5,000 บาท    
กองทุนบริการวิชาการ แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม งานบริการวิชาการแก่ชุมชน ภาควิชาภาษาศาสตร์ คติชนวิทยา ปรัชญาและ
ศาสนา หมวดเงินอุดหนุน โครงการบริการวิชาการแก่สังคม โครงการบริการวิชาการ โครงการบริการวิชาการภาควิชาภาษาศาสตร์ คติ
ชนวิทยา ปรัชญาและศาสนา  (NU-มน-03-081) 
      16.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 

ล าดับ รายการ จ านวน (บาท) 
1 ค่าน  ามันเชื อเพลิงด้วยรถยนต์ส่วนตัวบุคคลแบบเหมาจ่าย 3,800 
2 ค่าเบี ยเลี ยงของอาจารย์และนิสิต (100 บ. x 6 คน x 2 วัน) 1,200 

รวมเป็นจ านวน 5,000 
    *หมายเหตุ   ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
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17.  วัน เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ (รายกิจกรรม)  
ล าดั
บ 

รายการ กิจกรรม 

1. วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม เดือนเมษายน 2564 
2. สถานท่ีจัดกิจกรรม พื นที่ต่าง ๆ ภายนอกมหาวิทยาลัยนเรศวร 

18. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
1) หน่วยงานท่ีได้รับการบริการวิชาการได้รับประโยชน์ (จดหมายขอบคุณ) 
2) นิสิตไดร้ับความรู้และประสบการณ์ที่เกีย่วข้องกับศาสตร์ของสาขาวิชาภาษาศาสตร์ 
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โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ 

 
1. ชื่อโครงการ (ระดับ 1)     โครงการบริการวิชาการแก่สังคม 
2. ชื่อโครงการ (ระดับ 2)     โครงการบริการวิชาการ 
3. ชื่อโครงการ (ระดับ 3)     โครงการบริการวิชาการภาควิชาภาษาศาสตร์ คติชนวิทยา ปรัชญาและศาสนา 

  โครงการงานประจ า (Routine project) 
      โครงการตามยุทธศาสตร์ (Strategic project) 
4.  รหัสโครงการ      NU-มน-03-081 
5.  Value Chain   

    ต้นน  า       กลางน  า      ปลายน  า       
6.  ความสอดคล้องกับพันธกิจมหาวิทยาลัย  
    การผลิตบณัฑิต (หลัก)     การวิจัย  
     การบริการวิชาการแก่สังคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
     บริหารจดัการ 
7.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ  
 7.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 พ.ศ.2560-2564  
ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2562-2564)  
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสรมิสรา้งศักยภาพการให้บริการวิชาการเพื่อสร้างความเขม้แข็งให้แก่ชุมชน 
  กลยุทธ์ที่.......3.1.....แนวทางการขบัเคลื่อน............3.1.1..........ตัวชี วดัที่.....3.1.1.2.... .(หลัก)  
7.2  แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน  

        นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่3 กลยุทธ์ที ่3.1 มาตรการที ่3.1.2 
8. อัตลักษณน์ิสิต  
      มี   

ประเภทอตัลักษณ ์ ตัวชี้วดั 
 คนด ี
เป็นคนดี เป็นพลเมืองที่เข็มแข็ง ยึดมั่นในจรรยาบรรณ
วิชาชีพ มีความกล้าหาญทางจริยธรรมและความถูกตอ้ง 

 มีจรรยาบรรณในวิชาชพี 
 มีจิตสาธารณะ 
 มีทัศนคติเชิงบวก 
 มีความกลา้หาญทางจริยธรรม และความถูกต้อง 

 คนเก่ง 
มีความรู้ ความเชีย่วชาญตามสาขาวิชาการที่ถนัด มี
ทักษะการเรียนรู้ ตลอดชีวิต สามารถน าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชพีอยา่งสร้างสรรค์ มี
คุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการที่ทนัสมัยและทันต่อ
ความเปลี่ยนแปลงของสังคม สามารถอยู่ร่วมกับผูอ้ื่นได้
อย่างมีความสุข 

 มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 มีความสามารถในการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชพีอยา่งสร้างสรรค์ 
 เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม 
 มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสาสนเทศได้เป็นอย่างดี 
 มีคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการที่ทันสมัยและทันต่อความเปลี่ยนแปลงของสังคม 
 มีความสามารถท างานเป็นทีม 
 มีความสามารถในการแก้ปัญหาส่วนตัว 
 มีความสามารถในการแก้ปัญหาการงาน 

 มีวินัย 
มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม 
เสียสละ อดทน ขยัน หมั่นเพียรและมุ่งมั่นสู่ความส าเร็จ 

 มีความรับผิดชอบ เสียสละ อดทน 
 มีพฤติกรรมที่ดีในการเรียน ขยันหมัน่เพียรมุ่งมั่นสู่ความส าเร็จ 
 มีพฤติกรรมที่ดีในการใช้ชีวิต 
 ยอมรับและปฏิบัติตามระเบียบ และข้อบังคับของสังคม 

 ภูมิใจในชาต ิ
มีความภูมิใจในศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี และ
ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ร่วมปลูกฝงัความรักชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตรยิ์ ส่งเสริมให้เกิดค่านิยมร่วมรักษ์
ความเป็นไทยให้เกิดขึ นอย่างต่อเนื่อง 

 มีพฤติกรรมอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย 
มีส่วนร่วมในการสืบทอดภูมิปัญญาไทย 
 มีค่านิยมในการแสดงความเป็นไทย ธ ารงไว้ซ่ึงความเป็นไทย 
 ศรัทธา ยึดมั่น และปฏิบัติตนตามหลักศาสนา 
 เคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
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9. คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
      มี  

ด้าน ตัวชี้วัด 
 ด้านคุณธรรม จริยธรรม  มีความซื่อสตัย์สจุริต 

 มีระเบยีบวินัย 
 ตรงต่อเวลา 
 มีความเสยีสละและเห็นต่อประโยชน์ส่วนรวม 
 มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
 เคารพกฎเกณฑ์ ระเบียบขององค์กร/หน่วยงาน 
 มีความอดทนต่อสภาวะแวดลอ้ม 
 มีความขยันหมั่นเพียรในการเรียน 

 ด้านความรู ้  มีความรู้ในหลักวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงกับหน้าที่การงาน 
 มีความเข้าใจขั นตอนและวิธีการในการปฏิบตัิงานในหน้าท่ี 
 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 

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

 ด้านทักษะการวิเคราะหเ์ชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 มีทักษะในการวิเคราะห์และจดัการข้อมลูเชิงตัวเลข 
 มีความสามารถในการสื่อสารการใช้ภาษาไทย 
 มีความสามารถในการสื่อสารการใช้ภาษาอังกฤษ 
 มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศในการปฏิบัติงาน 

 
10. การบูรณาการพันธกิจกับการเรียนการสอน (ถ้ามี) 

  ไม่ม ี
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11. ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 11.1 ลักษณะการด าเนินงาน    โครงการ     การด าเนินงาน 

11.2 ภายใต้แผนงาน............................................................................................................................................. 
11.3 ลักษณะโครงการ      โครงการที่ใช้งบประมาณ   โครงการทีไ่ม่ใช้งบประมาณ 
11.4 วิธีการด าเนินงาน     ด าเนินการเอง    จัดจ้าง 
11.5 รหัส GFMIS ของโครงการ(ถ้าม)ี................................................................................................................... 

12. ผู้รับผิดชอบ  
  12.1 หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ   ภาควิชาภาษาศาสตร์ คติชนวิทยา ปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์ 

       12.2 ผู้รับผดิชอบ                  ผศ. ดร.ชมนาด อินทจามรรกัษ์  โทร 2112 
       12.3 ผู้ประสานงาน                ผศ. ดร.ชมนาด อินทจามรรกัษ์ โทร 2112 
                                   นางสาวสิริกาญจน์  ยอดบุร ี  โทร  2054 
        12.4 ผู้รายงานผล                 ผศ. ดร.ชมนาด อินทจามรรกัษ์  โทร 2112 
13. หลักการและเหตุผล  
        นโยบายของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้วางนโยบายให้การบริการทางวิชาการแก่สังคมเป็นภารกิจหลัก
อย่างหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา สถาบันอุดมศึกษาต้องสามารถสนองความต้องการและเป็นที่พ่ึงของชุมชน ภาครัฐ ภาคเอกชน 
หน่วยงานวิชาชีพ และสังคมได้อย่างมีคุณภาพตามศักยภาพและความพร้อมของสถาบัน โดยการให้บริการทางวิชาการใน
ปัจจุบันต้องมีความเช่ือมโยงกับการเรียนการสอนและการวิจัย และต้องสามารถบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับการ
เรียนการสอนและการวิจัยได้อย่างเป็นรูปธรรม  
        คณะกรรมการประจ าภาควิชาภาษาศาสตร์ คติชนวิทยา ปรัชญาและศาสนา จึงมีนโยบายให้จัดโครงการบริการวิชาการ
แก่สังคมเพื่อสนองตอบต่อนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในอันที่จะน าความรู้ความสามารถที่คณาจารย์
และนิสิตของภาควิชา ไปบริการวิชาการแก่สังคมเพื่อการพัฒนาหน่วยงานหรือชุมชนภายนอกมหาวิทยาลัย 
14. วัตถุประสงค ์ 
     1) เพื่อสนองตอบความต้องการด้านการเรยีนรู้และ/หรือเสรมิสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
     2) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 แก่นิสิตปรญิญาโทและปริญญาเอกเรยีนรู้จาก
ประสบการณ์จริง  
15.  เป้าหมายของโครงการ 
     15.1. เป้าหมายการด าเนินงาน  

ล าดับ กิจกรรม วัตถุประสงค์กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เชิงผลลัพธ์

(Outcome) 

ตัวชี้วัดตาม
เกณฑ์ประกัน

คุณภาพ 
1 ไปบริการวิชาการแก่สังคม 1) เพื่อสนองตอบความ

ต้องการด้านการเรียนรู้
และ/หรือเสริมสรา้ง
ความเข้มแข็งของชุมชน 
2) เพื่อส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพและ
ทักษะการเรยีนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 แก่นิสิต
ปริญญาโทและปรญิญา
เอกเรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริง 

 ปริมาณ 
- อาจารย์และนสิิต
สามารถน าความรู้ไป
บริการแก่ชุมชนได ้
 คุณภาพ 
 - นิสิตมีความรู้และ
ทักษะการเรยีนรู้เพิ่มขึ น
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
- ผู้รับบริการ/หน่วยงาน
ที่เข้ารับบริการวิชาการ
และวิชาชีพมีความพึง
พอใจต่อประโยชน์จาก
การบริการร้อยละ 70 

- ผู้เข้าร่วม
โครงการสามารถ
น าความรู้ที่ได้มา
ใช้ประโยชน์ได ้

AUN QA 
หมวด 8 



 

 

 

4 

 

ล าดับ กิจกรรม วัตถุประสงค์กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เชิงผลลัพธ์

(Outcome) 

ตัวชี้วัดตาม
เกณฑ์ประกัน

คุณภาพ 
ขึ นไป 

 
     15.2 กลุม่เป้าหมาย (รายกิจกรรม)  

เป้าหมาย จ านวน 
จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 16 คน 
บุคลากรสายวิชาการ 1 คน 
นิสิต 6 คน 
บุคลากรจากหน่วยงานที่เข้ารับบรกิาร 10 คน 

 
15.3 กิจกรรม/เนื้อหาท่ี/แผนการใช้จ่ายงบประมาณทีจ่ะด าเนินการ (รายกิจกรรม) 

 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (บาท) 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

ขั้นวางแผนงาน (P) 
1. วางแผนการด าเนินงาน 
2. จัดประชมุมอบหมายการ
ด 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
ปฏิบัติงานในครั งตอ่ๆไป 

             

รวม 5,000 - - 5,000 - 
 

 
16. งบประมาณ  
      16.1 แหล่งงบประมาณ 
                เงินรายได้ 5,000 บาท    
กองทุนบริการวิชาการ แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม งานบริการวิชาการแก่ชุมชน ภาควิชาภาษาศาสตร์ คติชนวิทยา ปรัชญาและ
ศาสนา หมวดเงินอุดหนุน โครงการบริการวิชาการแก่สังคม โครงการบริการวิชาการ โครงการบริการวิชาการภาควิชาภาษาศาสตร์ คติ
ชนวิทยา ปรัชญาและศาสนา  (NU-มน-03-081) 
      16.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 

ล าดับ รายการ จ านวน (บาท) 
1 ค่าน  ามันเชื อเพลิงด้วยรถยนต์ส่วนตัวบุคคลแบบเหมาจ่าย 3,800 
2 ค่าเบี ยเลี ยงของอาจารย์และนิสิต (100 บ. x 6 คน x 2 วัน) 1,200 

รวมเป็นจ านวน 5,000 
    *หมายเหตุ   ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
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17.  วัน เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ (รายกิจกรรม)  
ล าดั
บ 

รายการ กิจกรรม 

1. วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม เดือนเมษายน 2564 
2. สถานท่ีจัดกิจกรรม พื นที่ต่าง ๆ ภายนอกมหาวิทยาลัยนเรศวร 

18. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
1) หน่วยงานท่ีได้รับการบริการวิชาการได้รับประโยชน์ (จดหมายขอบคุณ) 
2) นิสิตไดร้ับความรู้และประสบการณ์ที่เกีย่วข้องกับศาสตร์ของสาขาวิชาภาษาศาสตร์ 
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โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ภาควิชาภาษาศาสตร์ คติชนวิทยา ปรัชญาและศาสนา คณะมนษุยศาสตร์ 

 
1. ชื่อโครงการ (ระดับ 1)     โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
2. ชื่อโครงการ (ระดับ 2)     โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
3. ชื่อโครงการ (ระดับ 3)     โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

  โครงการงานประจ า (Routine project) 
      โครงการตามยุทธศาสตร์ (Strategic project) 
4.  รหัสโครงการ      NU-มน-03-082 
5.  Value Chain   

    ต้นน  า       กลางน  า       ปลายน  า       
6.  ความสอดคล้องกับพันธกิจมหาวิทยาลัย  
    การผลติบัณฑิต        การวิจัย  
    การบริการวิชาการแกส่ังคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
    บริหารจัดการ(หลัก) 
7.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ  
 7.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 พ.ศ.2560-2564  
ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2562-2564)  
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบณัฑิตให้มีคณุภาพฯ 
  กลยุทธ์ที่.......1.1.....แนวทางการขบัเคลื่อนที่........1.1.1.......ตัวชี วดัที.่.....1.1.1.1.....(หลัก)  
7.2  แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน  

        นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่5 กลยุทธ์ที ่5.1 มาตรการที ่5.1.4 
8. อัตลักษณน์ิสิต  
      ไม่ม ี         
9. คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
         ไม่มี          
10. การบูรณาการพันธกิจกับการเรียนการสอน (ถ้ามี) 

      ไม่ม ี
11. ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 11.1 ลักษณะการด าเนินงาน    โครงการ     การด าเนินงาน 

11.2 ภายใต้แผนงาน............................................................................................................................................. 
11.3 ลักษณะโครงการ      โครงการที่ใช้งบประมาณ   โครงการทีไ่ม่ใช้งบประมาณ 
11.4 วิธีการด าเนินงาน     ด าเนินการเอง    จัดจ้าง 
11.5 รหัส GFMIS ของโครงการ(ถ้าม)ี................................................................................................................... 

12. ผู้รับผิดชอบ  
  12.1 หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  หลักสตูรศลิปศาสตรมหาบณัฑิต และปรัชญาดุษฎีบณัฑติ สาขาวิชาภาษาศาสตร ์
    ภาควิชาภาษาศาสตร์ คติชนวิทยา ปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร ์  

12.2 ผู้รับผิดชอบ    ผศ. ดร.ชมนาด อินทจามรรักษ์ โทร  2112 
12.3 ผู้ประสานงาน  ผศ. ดร.ชมนาด อินทจามรรักษ์ โทร  2112 
  นางสาววิไลพร  ชอบคุณ  โทร  2079 
12.4 ผู้รายงานผล          ผศ. ดร.ชมนาด อินทจามรรักษ์ โทร  2112 
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13. หลักการและเหตุผล  
การประกันคุณภาพการศึกษาตามเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.

2545 หมายถึง การพัฒนาคุณภาพของการบริหารจัดการและด าเนินกิจกรรมตามภารกิจของสถานศึกษาทุกระดับ เพื่อพัฒนา
คุณภาพของผู้เรียนอย่างต่อเนื่องและสร้างความมั่นใจให้ผู้รับบริการทางการศึกษา สถานศึกษาทุกแห่งจะต้องจัดให้มีระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษา โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง มีการจัดท า
รายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายในเสนอต่อสภาสถาบัน หน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อพิจารณาและเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ระบบการประกันคุณ ภาพ
การศึกษาภายในระดับอุดมศึกษาได้มีการปรับปรุงมาอย่างต่อเนื่อง ตามระบบการพัฒนาของสถาบันการศึกษา ตามความ
เจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี สภาพสังคม เศรษฐกิจ ความรู้ และทักษะในอนาคตที่ตลาดแรงงานต้องการ และพฤติกรรมการ
เรียนรู้ของผู้เรียน 
  ในปี พ.ศ.2557 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ปรับเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยแบ่ง 
3 ระดับ ได้แก่ ระดับหลักสูตร ระดับคณะ/วิทยาลัย และระดับสถาบัน โดยก าหนดให้จัดท ารายงานการประเมินตนเองผ่าน
ระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา (CHE QA Online) เพื่อให้คณะกรรมการตรวจประเมิน
สามารถประเมินฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและอยู่ในมาตรฐานเดียวกัน 
  ต่อมา ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ในคราวประชุมครั งที่ 268 (12/2562) เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2562      
มีมติอนุมัติทิศทางและแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยนเรศวร             
โดยระดับสถาบันและระดับคณะ ก าหนดให้ใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria 
for Performance Excellence : EdPEx)  ส่วนระดับหลักสูตร ก าหนดให้ใช้เกณฑ์ AUN-QA ทั งนี  ตั งแต่ปีการศึกษา 2563 
เป็นต้นไป   
  สาขาวิชาภาษาศาสตร์ ตระหนักถึงความส าคัญและความจ าเป็นในการด าเนินการด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
จึงได้จัดให้มีโครงการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ประจ าปีงบประมาณ 2564 เพื่อเป็นการตรวจสอบและประเมิน
การด าเนินงานของหลักสูตรที่ภาควิชาเปิดการเรียนการสอน ในรอบปีการศึกษา 2563 ด้วยเกณฑ์ AUN-QA ตามแนวทางที่
มหาวิทยาลัยก าหนด อันจะน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอย่างต่อเนื่องและเป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้รับบริการ
ทางการศึกษาอีกทางหนึง่ 
14. วัตถุประสงค ์ 
       1) เพื่อตรวจสอบและประเมนิการด าเนินงานของหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑติ และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคติ
ชนวิทยาที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2563 ตามเกณฑ์ AUN-QA  
15.  เป้าหมายของโครงการ 
     15.1. เป้าหมายการด าเนินงาน  

ล าดับ กิจกรรม วัตถุประสงค์กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เชิงผลลัพธ์

(Outcome) 

ตัวชี้วัดตาม
เกณฑ์ประกัน

คุณภาพ 
1 ประเมินด าเนินงานของ

หลักสตูร 
เพื่อตรวจสอบและ
ประเมินการด าเนินงาน
ของหลักสูตรศิลปศาสต
รมหาบณัฑิต และ
ปรัชญาดุษฎีบณัฑติ 
สาขาวิชาคติชนวิทยาท่ี
เปิดสอนในปีการศึกษา 
2563 ตามเกณฑ์ AUN-

QA  

 คุณภาพ 
หลักสตูรมผีลประเมิน
ผ่านการก ากับมาตรฐาน
และมผีลประเมินตาม
เกณฑ์ AUN-QA อยู่ใน
ระดับ 4 ขึ นไป 

หลักสตูรฯ มีผล
ประเมินผ่านการ
ก ากับมาตรฐาน
และมผีลประเมิน
ตามเกณฑ์ AUN-
QA อยู่ในระดับ 4 
ขึ นไป 

AUN QA 
หมวด 11 
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     15.2 กลุม่เป้าหมาย (รายกิจกรรม)  

เป้าหมาย จ านวน 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 8 คน 
บุคลากรสายวิชาการ 5 คน 
คณะกรรมการประเมิน 3 คน 

 

     
 
 15.3 กิจกรรม/เนื้อหาท่ี/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนินการ (รายกิจกรรม) 

 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (บาท) 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

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

                          

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

6,400          6,400   

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. สรุปผลการด าเนินโครงการ และ
จัดท ารายงานส่งผลประเมนิตอ่คณะฯ 

             

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

             

รวม 6,400 - - - 6,400 
 

16. งบประมาณ  
      16.1 แหล่งงบประมาณ 
                เงินรายได้ 6,400 บาท    
กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานจัดการศึกษาสาขามนุษยศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาศาสตร์ ภาควิชาภาษาศาสตร์ คติชนวิทยา ปรัชญาและศาสนา หมวดเงินอุดหนุน โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร(Nu-มน-03-082)                                            

16.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
ล าดับ รายการ จ านวน (บาท) 

1 ค่าตอบแทนผู้ประเมิน  4,500 
2 ค่าอาหารกลางวัน    1,100 
3 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม   800 

รวมเป็นจ านวน 6,400 
            *หมายเหตุ   ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
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17.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ (รายกิจกรรม)  
ล าดั
บ 

รายการ กิจกรรม 

1. วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม เดือนมิถุนายน-กรกฎาคม  2564 
2. สถานท่ีจัดกิจกรรม คณะมนุษยศาสตร์ 

18. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
1) หลักสูตรมีรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2563 ที่มีความสมบูรณ์และถูกต้อง     
2) หลักสูตร/ภาควิชาและคณะสามารถน าผลการประเมินไปปรับปรงุและพัฒนาการท างานให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ น 

     3) มีผลประเมินเผยแพร่สูส่าธารณชน 
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โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ภาควิชาภาษาศาสตร์ คติชนวิทยา ปรัชญาและศาสนา คณะมนษุยศาสตร์ 

 
1. ชื่อโครงการ (ระดับ 1)    โครงการบริหารจัดการหลักสูตร 
2. ชื่อโครงการ (ระดับ 2)    โครงการบริหารจัดการหลักสูตร 
3. ชื่อโครงการ (ระดับ 3)    โครงการบริหารจัดการหลักสูตรปริญญาโท 

  โครงการงานประจ า (Routine project) 
      โครงการตามยุทธศาสตร์ (Strategic project) 

4.  รหัสโครงการ      NU-มน-03-0083 
5.  Value Chain   

  ต้นน  า  กลางน  า  ปลายน  า       
6.  ความสอดคล้องกับพันธกิจมหาวิทยาลัย  
    การผลติบัณฑิต  (หลัก)    การวิจัย  
    การบริการวิชาการแกส่ังคม  การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
    บริหารจัดการ 
7.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ  
 7.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 พ.ศ.2560-2564  
ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2562-2564)  
   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบณัฑิตใหม้ีคุณภาพฯ 
   กลยุทธ์ที่..1.1....แนวทางการขับเคลื่อนที่...1.1.1...ตัวชี วัดที่..1.1.1.1...(หลัก) 
7.2 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน  
 นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่.....1..กลยุทธ์ที่......1.1.....มาตรการที่....1.1.1.....  

8. อัตลักษณน์ิสิต  
           ไม่มี        
9. คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
           ไม่มี        
10. การบูรณาการพันธกิจกับการเรียนการสอน (ถ้ามี) 

           ไม่มี        
11. ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 11.1 ลักษณะการด าเนินงาน    โครงการ     การด าเนินงาน 

11.2 ภายใต้แผนงาน............................................................................................................................................. 
11.3 ลักษณะโครงการ      โครงการที่ใช้งบประมาณ   โครงการทีไ่ม่ใช้งบประมาณ 
11.4 วิธีการด าเนินงาน     ด าเนินการเอง    จัดจ้าง 
11.5 รหัส GFMIS ของโครงการ(ถ้าม)ี................................................................................................................... 

12. ผู้รับผิดชอบ  
12.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ  หลักสตูรศลิปศาสตรมหาบณัฑิต และปรัชญาดุษฎีบณัฑติ สาขาวิชาภาษาศาสตร ์
    ภาควิชาภาษาศาสตร์ คติชนวิทยา ปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร ์
12.2 ผู้รับผิดชอบ     ประธานหลักสตูรภาษาศาสตร ์ โทร 2112 
12.3 ผู้ประสานงาน   นางสาวสิริกาญจน์  ยอดบรุ ี  โทร 2054 
12.4 ผู้รายงานผล  ประธานหลักสตูรภาษาศาสตร ์ โทร 2112 
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 13. หลักการและเหตุผล  
คณะมนุษยศาสตร์ มหีน้าท่ีในการผลิตนสิิตระดับบัณฑิตศึกษา เพ่ือตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัย สนองความ

ต้องการของสังคมโดยให้บัณฑติมคีุณลักษณะที่มคีวามรู้ความสามารถทางด้านภาษาศาสตร์ที่สามารถประยุกต์ใช้ บูรณาการ หรือ
เชื่อมโยงภาษาศาสตร์กับศาสตร์อืน่เพื่อแสวงหาแนวทางหรือนวัตกรรมในการพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจ และประเทศชาติให้เกดิ
ความเสมอภาคและความมั่นคงอย่างยั่งยืน นอกจากนี ยังมุ่งผลติบุคคลที่มีความรู้ความเข้าใจความหลากหลายทางแนวคิด ภาษา 
วัฒนธรรม และชาติพันธุ์ท่ีเป็นต้นเหตุของอคติและความขัดแย้งในสงัคม เพื่อรองรับนโยบายและยุทธศาสตร์ของประเทศชาติ 

การด าเนินการบรหิารจดัการหลักสูตรใหเ้ป็นไปตามเป้าประสงค์ของหลักสูตรนั น คณะมนุษยศาสตร์ จ าเป็นต้องตั ง
งบประมาณเพื่อจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสตูร พ.ศ. 2558 และกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2553    
14. วัตถุประสงค ์ 
      1. เพื่อรองรับการจัดการเรยีนการสอนหลักสตูรระดับบณัฑิตศกึษา 
 
15.  เป้าหมายของโครงการ 
     15.1. เป้าหมายการด าเนินงาน  

ล าดับ กิจกรรม วัตถุประสงค์กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เชิงผลลัพธ์

(Outcome) 

ตัวชี้วัดตาม
เกณฑ์ประกัน

คุณภาพ 
1 จัดการเรียนการสอนและพัฒนา

หลักสูตรปริญญาโท  
เพื่อรองรับการจัดการเรียน
การสอนหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา 

 ปริมาณ 
หลักสูตรมีงบประมาณใน
การจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร พ.ศ.2558 และ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิ

หลักสูตรสามารถ
บริหารจัดการ
หลักสูตรได้ตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 

EdPEx 
หมวด 7 

 
     15.2 กลุม่เป้าหมาย (รายกิจกรรม)  

เป้าหมาย จ านวน 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 19 คน 
บุคลากรสายวิชาการ 4 คน 
บัณฑิต 15 คน 

 
    15.3 กิจกรรม/เนื้อหาท่ี/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนนิการ (รายกิจกรรม) 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (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 

 
 

115,900 
  

 
 

28,975 

 
 
 

 
 
 

28,975 
  

 
 

28,975 

 
 
 

 
 
 

 
 

28,975 
ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. สรุปผลการด าเนินโครงการ และ
จัดท ารายงานส่งผลประเมนิตอ่คณะฯ 
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กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (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
ปฎิบัติงานในครั งตอ่ๆไป 

             

รวม 115,900 28,975 28,975 28,975 28,975 
 

16. งบประมาณ  
     16.1 แหล่งงบประมาณ 

  เงินรายได้ 115,900 บาท      
กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานจัดการศึกษาสาขามนุษยศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาศาสตร์ ภาควิชาภาษาศาสตร์ คติชนวิทยา ปรัชญาและศาสนา หมวดเงินอุดหนุน โครงการสนับสนุนการผลิตบัณฑิต โครงการบริหาร
จัดการหลักสูตรระดับปริญญาโท-เอก (Nu-มน-03-083)                                            

16.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
ล าดับ รายการ จ านวน (บาท) 

1 ค่าตอบแทนประธานกรรมการพิจารณาโครงร่าง 5,600 
2 ค่าตอบแทนกรรมการพิจารณาโครงร่าง  9,000 
3 ค่าตอบแทนกรรมการสอบวิททยานิพนธ์ 30,000 
4 ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกฯ 12,000 
5 ค่าเดินทาง                    9,500 
6 ค่าตอบแทนที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  43,000 
7 ค่าตอบแทนกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ  6,800 

รวมเป็นจ านวน 115,900 
            *หมายเหตุ   ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 

 

17.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ (รายกิจกรรม)  
ล าดั
บ 

รายการ กิจกรรม 

17.1. วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม วันที่ 1 ตุลาคม 2563  -  วันที่ 30 กันยายน 2564 
17.2 สถานท่ีจัดกิจกรรม คณะมนุษยศาสตร์ 
  

18. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
1.  หลักสูตรสามารถบรหิารจดัการและจัดกิจกรรมต่างๆ ของหลักสตูรได้ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสตูร พ.ศ.2558 และ 

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา 
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โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ภาควิชาภาษาศาสตร์ คติชนวิทยา ปรัชญาและศาสนา คณะมนษุยศาสตร์ 

 
1. ชื่อโครงการ (ระดับ 1)    โครงการบริหารจัดการหลักสูตร 
2. ชื่อโครงการ (ระดับ 2)    โครงการพัฒนานิสิตด้านวิชาการและทักษะการเรียนรู้ 
3. ชื่อโครงการ (ระดับ 3)    โครงการน าเสนอผลงานวิจัยและความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์นิสิต 

  โครงการงานประจ า (Routine project) 
      โครงการตามยุทธศาสตร์ (Strategic project) 

4.  รหัสโครงการ      NU-มน-03-0084 
5.  Value Chain   

  ต้นน  า  กลางน  า  ปลายน  า       
6.  ความสอดคล้องกับพันธกิจมหาวิทยาลัย  
    การผลติบัณฑิต  (หลัก)    การวิจัย  
    การบริการวิชาการแกส่ังคม  การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
    บริหารจัดการ 
7.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ  
 7.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับที่ 12 พ.ศ.2560-2564  
ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2562-2564)  
   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบณัฑิตใหม้ีคุณภาพฯ 
   กลยุทธ์ที่..1.4....แนวทางการขับเคลื่อนที่...1.4.1...ตัวชี วัดที่..1.4.1.1...(หลัก) 
7.2 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน  
 นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่.....1..กลยุทธ์ที่......1.4.....มาตรการที่....1.4.1.....  

8. อัตลักษณน์ิสิต  
           มี     
   

ประเภทอตัลักษณ ์ ตัวชี้วดั 
  คนด ี
เป็นคนดี เป็นพลเมืองที่เข็มแข็ง ยึดมั่นในจรรยาบรรณ
วิชาชีพ มีความกล้าหาญทางจริยธรรมและความถูกตอ้ง 

  มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
 มีจิตสาธารณะ 
  มีทัศนคติเชิงบวก 
  มีความกล้าหาญทางจริยธรรม และความถูกตอ้ง 

  คนเก่ง 
มีความรู้ ความเชีย่วชาญตามสาขาวิชาการที่ถนัด มี
ทักษะการเรียนรู้ ตลอดชีวิต สามารถน าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชพีอยา่งสร้างสรรค์ มี
คุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการที่ทนัสมัยและทันต่อ
ความเปลี่ยนแปลงของสังคม สามารถอยู่ร่วมกับผูอ้ื่นได้
อย่างมีความสุข 

  มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
  มีความสามารถในการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพอยา่งสร้างสรรค์ 
  เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม 
  มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสาสนเทศได้เป็นอย่างดี 
 มีคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการที่ทันสมัยและทันต่อความเปลี่ยนแปลงของสังคม 
 มีความสามารถท างานเป็นทีม 
 มีความสามารถในการแก้ปัญหาส่วนตัว 
  มีความสามารถในการแก้ปัญหาการงาน 

  มีวินัย 
มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม 
เสียสละ อดทน ขยัน หมั่นเพียรและมุ่งมั่นสู่ความส าเร็จ 

  มีความรับผิดชอบ เสียสละ อดทน 
  มีพฤติกรรมที่ดีในการเรียน ขยันหมั่นเพียรมุ่งมั่นสู่ความส าเร็จ 
 มีพฤติกรรมที่ดีในการใช้ชีวิต 
 ยอมรับและปฏิบัติตามระเบียบ และข้อบังคับของสังคม 

  ภูมิใจในชาต ิ
มคีวามภูมิใจในศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี และ
ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ร่วมปลูกฝงัความรักชาติ 

  มีพฤติกรรมอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย 
มีส่วนร่วมในการสืบทอดภูมิปัญญาไทย 
  มีค่านิยมในการแสดงความเป็นไทย ธ ารงไว้ซ่ึงความเป็นไทย 
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ประเภทอตัลักษณ ์ ตัวชี้วดั 
ศาสนา พระมหากษัตรยิ์ ส่งเสริมให้เกิดค่านิยมร่วมรักษ์
ความเป็นไทยให้เกิดขึ นอย่างต่อเนื่อง 

 ศรัทธา ยึดมั่น และปฏิบัติตนตามหลักศาสนา 
 เคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 

  
9. คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
           มี   
    

ด้าน ตัวชี้วัด 
  ด้านคุณธรรม จรยิธรรม   มีความซื่อสัตย์สุจริต 

  มีระเบียบวินัย 
  ตรงต่อเวลา 
  มีความเสยีสละและเห็นต่อประโยชนส์่วนรวม 
  มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
 เคารพกฎเกณฑ์ ระเบียบขององค์กร/หน่วยงาน 
  มีความอดทนต่อสภาวะแวดล้อม 
  มีความขยันหมั่นเพียรในการเรียน 

  ด้านความรู ้   มีความรู้ในหลักวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงกับหน้าที่การงาน 
  มีความเข้าใจขั นตอนและวิธกีารในการปฏิบตัิงานในหน้าท่ี 
  มีความรู้ในระดับที่สามารถปฏิบัติงานให้บรรลุเปา้หมายอย่างมปีระสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผล 
  มีความสามารถน าความรู้มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานอย่างสร้างสรรค ์
  เป็นผู้แสวงหาความรู้เพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง 
  มีความเช่ียวชาญในสาขาวิชาชีพ 

  ด้านทักษะทางปัญญา   มีความสามารถในการรวบรวมข้อมูล แนวคิด และประเมินข้อมลูต่างๆ ได้ 
  มีความสามารถในการวิเคราะห์และแกไ้ขปัญหาในการปฏบิัติงาน 
  กล้าแสดงความคิดเห็นอยา่งเหมาะสม 
  มีความคิดรเิริ่มสรา้งสรรค์สิ่งใหม่ๆ  
  มีการวางแผนและสามารถปฏิบัติงานได้ส าเร็จตามก าหนดเวลา 
  มีความสามารถน าเสนอข้อมลูและแนวคิดเพื่อใช้ในการตัดสินใจ 
  มีความมุ่งมั่นท างานให้ประสบความส าเร็จตามเปา้หมาย 
 มีความสามารถในการแก้ปญัหาส่วนตัว 
  มีทัศนคติเชิงบวกต่องานท่ีท า 

  ด้านทักษะความสมัพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

  มีความสามารถปรับตัวให้เข้ากับเพื่อนร่วมงาน 
  มีความสามารถในการติดต่อสื่อสารระหวา่งบุคคล 
  มีความสามารถในการท างานเป็นทีม 
  มีความรับผดิชอบในงานที่ไดร้ับมอบหมาย 
  มีความสามารถในการแสดงภาวะความเป็นผู้น าในการท างาน 
  ยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ื่น 
  มีความสามารถในการประเมนิการท างานและปรับปรุงงานของตนเอง 
  มีความเข้าใจตนเองและผู้อื่น 

  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  มีทักษะในการวิเคราะห์และจัดการข้อมลูเชิงตัวเลข 
  มีความสามารถในการสื่อสารการใช้ภาษาไทย 
  มีความสามารถในการสื่อสารการใช้ภาษาอังกฤษ 
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ด้าน ตัวชี้วัด 
  มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศในการปฏิบัติงาน 

   
10. การบูรณาการพันธกิจกับการเรียนการสอน (ถ้ามี) 

          ด้านการวิจัย 
11. ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 11.1 ลักษณะการด าเนินงาน    โครงการ     การด าเนินงาน 

11.2 ภายใต้แผนงาน............................................................................................................................................. 
11.3 ลักษณะโครงการ      โครงการที่ใช้งบประมาณ   โครงการทีไ่ม่ใช้งบประมาณ 
11.4 วิธีการด าเนินงาน     ด าเนินการเอง    จัดจ้าง 
11.5 รหัส GFMIS ของโครงการ(ถ้าม)ี................................................................................................................... 

12. ผู้รับผิดชอบ  
12.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ  หลักสตูรศลิปศาสตรมหาบณัฑิต และปรัชญาดุษฎีบณัฑติ สาขาวิชาภาษาศาสตร ์
    ภาควิชาภาษาศาสตร์ คติชนวิทยา ปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร ์
12.2 ผู้รับผิดชอบ     ศ.ดร.อัญชลี วงศ์วัฒนา  โทร 0896607786 
12.3 ผู้ประสานงาน   ศ.ดร.อัญชลี วงศ์วัฒนา  โทร 0896607786 
   นางสาวสิริกาญจน์  ยอดบรุ ี  โทร 2054 
12.4 ผู้รายงานผล  ศ.ดร.อัญชลี วงศ์วัฒนา  โทร 0896607786 

 13. หลักการและเหตุผล  
สาขาวิชาภาษาศาสตร์ มีการจดัการเรยีนการสอนโดยเน้นผูเ้รียนเปน็ส าคัญ ดังนั น ในรายวิชาที่เปิดสอนในทุกหลักสูตรของ

ภาควิชาอาจารยผ์ู้สอนจะส่งเสรมิให้นิสิตมโีอกาสท ารายงาน บทความทางวิชาการ หรืองานวิจัย เพื่อให้นิสิตได้เรียนรู้แบบแสวงหา
ความรู้ได้ด้วยตนเอง (self-study) โดยให้นิสติเลือกหัวข้อท่ีนิสิตสนใจจากกิจกรรมเรียนการสอนดังกลา่ว สามารถน ามาบูรณาการกับ
การส่งเสริมให้นิสิตมีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ และตามคุณลักษณะบัณฑติที่พึง
ประสงค์ของภาควิชาโดยผ่านโครงการน าเสนอผลงานนสิิต เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้นิสิตระดับบณัฑิตศึกษาได้มีประสบการณ์ใน
การน าเสนอผลงานทางวิชาการตอ่ท่ีประชุมทางวิชาการ เพื่อน าประสบการณ์เหล่านี ไปใช้ในการน าเสนอผลงานทางวิชาการระดับชาติ
และนานาชาตติ่อไป 
14. วัตถุประสงค ์ 
    1) เพื่อส่งเสริมให้นิสิตระดับบณัฑิตศึกษาเข้าร่วมกจิกรรมการประชุมวิชาการหรือน าเสนอผลงานทางวิชาการในท่ีประชุม 
    2) เพื่อสนับสนุนและส่งเสรมิให้นิสิตระดับบณัฑติศึกษาได้มีประสบการณ์การน าเสนอผลงานทางวชิาการ 
    3) เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการท าวิทยานิพนธ์ 
15.  เป้าหมายของโครงการ 
     15.1. เป้าหมายการด าเนินงาน  

ล าดับ กิจกรรม วัตถุประสงค์กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เชิงผลลัพธ์

(Outcome) 

ตัวชี้วัดตาม
เกณฑ์ประกัน

คุณภาพ 
1 น าเสนอผลงานทางวิชาการ 1) เพื่อส่งเสริมให้นิสิตระดับ

บัณฑิตศึกษาเข้าร่วม
กิจกรรมการประชุมวิชาการ
หรือน าเสนอผลงานทาง
วิชาการในที่ประชุม 
2) เพื่อสนับสนุนและส่งเสริม
ให้นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาได้
มีประสบการณ์การน าเสนอ
ผลงานทางวิชาการ 

 ปริมาณ 
- นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
เข้าร่วมกิจกรรมการประชุม
วิชาการหรือน าเสนอผลงาน
ทางวิชาการในที่ประชุม ไม่
ต่ ากวา่ร้อยละ 80 จาก
จ านวน 19 คน 
 คุณภาพ 
- นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาได้

- นิสิตสามารถน า
ข้อเสนอแนะมาใช้ใน
การท าวิทยานพินธ ์

EdPEx 
หมวด 8 
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ล าดับ กิจกรรม วัตถุประสงค์กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เชิงผลลัพธ์

(Outcome) 

ตัวชี้วัดตาม
เกณฑ์ประกัน

คุณภาพ 
3) เพื่อติดตามความก้าวหน้า
ของการท าวิทยานพินธ ์

มีประสบการณ์การน าเสนอ
ผลงานทางวิชาการ ไม่ต่ า
กว่าร้อยละ 80 จากจ านวน 
17 เร่ือง 

 
     15.2 กลุม่เป้าหมาย (รายกิจกรรม)  

เป้าหมาย จ านวน 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 24 คน 
นิสิต 19 คน 
บุคลากรสายวิชาการ 4 คน 
บุคลากรสายสนับสนุน 1 คน 

 
     15.3 กิจกรรม/เนื้อหาท่ี/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนินการ (รายกิจกรรม) 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (บาท) 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

ขั นวางแผนงาน (P)...................... 
1. ส ารวจจ านวนนิสิตที่หมด (ที่ท า
วิทยานพินธ์และที่เข้าร่วม) 
2. ด าเนินการเรื่องการจัดหาสถานที่ 
วันและเวลา 
3. ขออนุมัติด าเนินโครงการ 
4. ประชาสัมพันธ์ให้นิสิตและบุคลากร
ที่เกี่ยวขอ้งทราบ (สื่อออนไลน,์ 
หนังสือแจ้ง) 
5. เตรียมการเกี่ยวกับอาหารและของ
ว่าง และแบบประเมินโครงการและใบ
ลงนามเข้าร่วมโครงการ 

 
                    

ขั นด าเนินการ (D).............................. 
ด าเนินการจัดโครงการตามวัน เวลา 
และสถานที่ที่ก าหนดไว ้ทั งสองภาค
การศึกษาภาคการศึกษาละ 1 วัน  

6,000   3,000    3,000        

ขั นสรุปและประเมินผล (C) .............. 
1. จัดท าสรุปแบบประเมินโครงการ 
2. จัดท ารายงานสรุปผลโครงการ 
3. น าส่งสรุปผลฯ ต่อคณะฯ 

             

ขั นปรับปรุงตามผลการประเมิน(A) ... 
1.ประชุมทบทวนผลการจัดโครงการ 
2.น าผลการทบทวนไปปรับปรุงแก้ไข
ในการจัดโครงการครั งต่อไป 

              

รวม 6,000 3,000 3,000   
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16. งบประมาณ  
     16.1 แหล่งงบประมาณ 

  เงินรายได้ 6,000 บาท      
กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานจัดการศึกษาสาขามนุษยศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาศาสตร์ ภาควิชาภาษาศาสตร์ คติชนวิทยา ปรัชญาและศาสนา หมวดเงินอุดหนุน โครงการสนับสนุนการผลิตบัณฑิต โครงการพัฒนา
นิสิตด้านวิชาการและทักษะการเรียนรู้ โครงการน าเสนอผลงานวิจัยและความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์นิสิต (Nu-มน-03-084)                                            

16.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
ล าดับ รายการ จ านวน (บาท) 

1 ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง และเครื่องดื่ม 6,000 
รวมเป็นจ านวน 6,000 

            *หมายเหตุ   ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
 

17.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ (รายกิจกรรม)  
ล าดั
บ 

รายการ กิจกรรม 

17.1. วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม เดือนพฤศจิกายน 2563 และมีนาคม 2564 
17.2 สถานท่ีจัดกิจกรรม คณะมนุษยศาสตร์ 
  

18. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
1) นิสิตไดต้ระหนักและตื่นตัวในการท าวิทยานิพนธ์ 
2) นิสิตมีความก้าวหน้าในการท าวทิยานิพนธ์ในแต่ละภาคการศึกษา 
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โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ภาควิชาภาษาศาสตร์ คติชนวิทยา ปรัชญาและศาสนา คณะมนษุยศาสตร์ 

 
1. ชื่อโครงการ (ระดับ 1)    โครงการบริหารจัดการหลักสูตร 
2. ชื่อโครงการ (ระดับ 2)    โครงการพัฒนานิสิตด้านวิชาการและทักษะการเรียนรู้ 
3. ชื่อโครงการ (ระดับ 3)    โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตด้านการวิจัย 

  โครงการงานประจ า (Routine project) 
      โครงการตามยุทธศาสตร์ (Strategic project) 

4.  รหัสโครงการ      NU-มน-03-085 
5.  Value Chain   

  ต้นน  า  กลางน  า  ปลายน  า       
6.  ความสอดคล้องกับพันธกิจมหาวิทยาลัย  
    การผลติบัณฑิต  (หลัก)    การวิจัย  
    การบริการวิชาการแกส่ังคม  การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
    บริหารจัดการ 
7.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ  
 7.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 พ.ศ.2560-2564  
ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2562-2564)  
   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบณัฑิตใหม้ีคุณภาพฯ 
   กลยุทธ์ที่..1.4....แนวทางการขับเคลื่อนที่...1.4.1...ตัวชี วัดที่..1.4.1.1...(หลัก) 
7.2 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน  
 นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่.....1..กลยุทธ์ที่......1.4.....มาตรการที่....1.4.1.....  

8. อัตลักษณน์ิสิต  
           มี     
   

ประเภทอตัลักษณ ์ ตัวชี้วดั 
 คนด ี
เป็นคนดี เป็นพลเมืองที่เข็มแข็ง ยึดมั่นในจรรยาบรรณ
วิชาชีพ มีความกล้าหาญทางจริยธรรมและความถูกตอ้ง 

 มีจรรยาบรรณในวิชาชพี 
 มีจิตสาธารณะ 
 มีทัศนคติเชิงบวก 
 มีความกลา้หาญทางจริยธรรม และความถูกต้อง 

 คนเก่ง 
มีความรู้ ความเชีย่วชาญตามสาขาวิชาการที่ถนัด มี
ทักษะการเรียนรู้ ตลอดชีวิต สามารถน าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชพีอยา่งสร้างสรรค์ มี
คุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการที่ทนัสมัยและทันต่อ
ความเปลี่ยนแปลงของสังคม สามารถอยู่ร่วมกับผูอ้ื่นได้
อย่างมีความสุข 

 มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 มีความสามารถในการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชพีอยา่งสร้างสรรค์ 
 เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม 
 มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสาสนเทศได้เป็นอย่างดี 
 มีคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการที่ทันสมัยและทันต่อความเปลี่ยนแปลงของสังคม 
 มีความสามารถท างานเป็นทีม 
 มีความสามารถในการแก้ปัญหาส่วนตัว 
 มีความสามารถในการแก้ปัญหาการงาน 

 มีวินัย 
มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม 
เสียสละ อดทน ขยัน หมั่นเพียรและมุ่งมั่นสู่ความส าเร็จ 

 มีความรับผิดชอบ เสียสละ อดทน 
 มีพฤติกรรมที่ดีในการเรียน ขยันหมัน่เพียรมุ่งมั่นสู่ความส าเร็จ 
 มีพฤติกรรมที่ดีในการใช้ชีวิต 
 ยอมรับและปฏิบัติตามระเบียบ และข้อบังคับของสังคม 

 ภูมิใจในชาต ิ
มีความภูมิใจในศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี และ
ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ร่วมปลูกฝงัความรักชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตรยิ์ ส่งเสริมให้เกิดค่านิยมร่วมรักษ์

 มีพฤติกรรมอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย 
มีส่วนร่วมในการสืบทอดภูมิปัญญาไทย 
 มีค่านิยมในการแสดงความเป็นไทย ธ ารงไว้ซ่ึงความเป็นไทย 
 ศรัทธา ยึดมั่น และปฏิบัติตนตามหลักศาสนา 
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ประเภทอตัลักษณ ์ ตัวชี้วดั 
ความเป็นไทยให้เกิดขึ นอย่างต่อเนื่อง  เคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 
9. คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
           มี     

ด้าน ตัวชี้วัด 
 ด้านคุณธรรม จริยธรรม  มีความซื่อสตัย์สจุริต 

 มีระเบยีบวินัย 
 ตรงต่อเวลา 
 มีความเสียสละและเห็นต่อประโยชน์ส่วนรวม 
 มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
 เคารพกฎเกณฑ์ ระเบียบขององค์กร/หน่วยงาน 
 มีความอดทนต่อสภาวะแวดลอ้ม 
 มีความขยันหมั่นเพียรในการเรียน 

 ด้านความรู ้  มีความรู้ในหลักวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงกับหน้าที่การงาน 
 มีความเข้าใจขั นตอนและวิธีการในการปฏิบตัิงานในหน้าท่ี 
 มีความรู้ในระดับท่ีสามารถปฏิบัติงานให้บรรลุเปา้หมายอย่างมปีระสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
 มีความสามารถน าความรูม้าประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานอย่างสร้างสรรค์ 
 เป็นผู้แสวงหาความรูเ้พิ่มเตมิอย่างต่อเนื่อง 
 มีความเช่ียวชาญในสาขาวิชาชีพ 

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

 ด้านทกัษะความสมัพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

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

 ด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 มีทักษะในการวิเคราะห์และจดัการข้อมลูเชิงตัวเลข 
 มีความสามารถในการสื่อสารการใช้ภาษาไทย 
 มีความสามารถในการสื่อสารการใช้ภาษาอังกฤษ 
 มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศในการปฏิบัติงาน 
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10. การบูรณาการพันธกิจกับการเรียนการสอน (ถ้ามี) 

          ด้านการวิจัย 
11. ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 11.1 ลักษณะการด าเนินงาน    โครงการ     การด าเนินงาน 

11.2 ภายใต้แผนงาน............................................................................................................................................. 
11.3 ลักษณะโครงการ      โครงการที่ใช้งบประมาณ   โครงการทีไ่ม่ใช้งบประมาณ 
11.4 วิธีการด าเนินงาน     ด าเนินการเอง    จัดจ้าง 
11.5 รหัส GFMIS ของโครงการ(ถ้าม)ี................................................................................................................... 

12. ผู้รับผิดชอบ  
12.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ  หลักสตูรศลิปศาสตรมหาบณัฑิต และปรัชญาดุษฎีบณัฑติ สาขาวิชาภาษาศาสตร ์
    ภาควิชาภาษาศาสตร์ คติชนวิทยา ปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร ์
12.2 ผู้รับผิดชอบ     ผศ. ดร.ชมนาด อินทจามรรักษ์  โทร  2112 
12.3 ผู้ประสานงาน   นางสาวสิริกาญจน์  ยอดบรุ ี   โทร  2054 
12.4 ผู้รายงานผล  ผศ. ดร.ชมนาด อินทจามรรักษ์  โทร  2112 

 13. หลักการและเหตุผล  
สาขาวิชาภาษาศาสตร์มีการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ในรายวิชาที่เปิดสอนในทุกหลักสตูรของภาควิชาอาจารย์
ผู้สอนจะส่งเสริมให้นิสิตมีโอกาสเขียนรายงาน บทความทางวิชาการ หรือบทความวิจัย เพื่อให้นิสิตได้เรียนรู้แบบแสวงหาความรูไ้ด้
ด้วยตนเอง (self-study) อีกทั งให้นิสิตมีความสามารถในการวิเคราะห์ วิจัย และบรูณาการภาษาศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆ เพื่อน าไป
ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างกว้างขวาง อีกทั งยังส่งเสริมให้นิสติมีคณุลักษณะของบัณฑติที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ
แห่งชาติ และตามคุณลักษณะบณัฑิตที่พึงประสงค์ของภาควิชาโดยผ่านโครงการสร้างเสริมศักยภาพในการวิจัย เพื่อสนับสนุนและ
ส่งเสริมให้นิสติระดับบณัฑิตศึกษาได้มีประสบการณ์ในแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ความคดิ ความเห็น และทัศนะต่างๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการ
วิจัยทางภาษาศาสตร์ที่เป็นปัจจุบนั จากผู้มีความรู้ความสามารถหรอืผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเพื่อน าประสบการณ์เหล่านี ไปใช้ประโยชน์
หรือเป็นแนวทางในการท าวิทยานพินธ์ เขียนบทความทางวิชาการ หรือเขียนบทความวิจยัต่อไป 
14. วัตถุประสงค ์ 
    1) เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการวิจัยทางภาษาศาสตร ์
15.  เป้าหมายของโครงการ 
     15.1. เป้าหมายการด าเนินงาน  

ล าดับ กิจกรรม วัตถุประสงค์กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เชิงผลลัพธ์

(Outcome) 

ตัวชี้วัดตาม
เกณฑ์ประกัน

คุณภาพ 
1 อบรมให้ความรู ้ 1) เพื่อให้ความรู้เกีย่วกบั

การวิจยัทางภาษาศาสตร์ 
 คุณภาพ 
- นิสิตได้รับความรู้เกี่ยวกับ
การวิจยัทางภาษาศาสตร์ไม่
ต่ ากวา่ร้อยละ 80  

- นิสิตน าความรู้ไป
บูรณาการหรือปรับใช้
ในการท าวิทยานิพนธ ์

EdPEx 
หมวด 8 

 
     15.2 กลุม่เป้าหมาย (รายกิจกรรม)  

เป้าหมาย จ านวน 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 15 คน 
นิสิต 11 คน 
บุคลากรสายวิชาการ 4 คน 
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     15.3 กิจกรรม/เนื้อหาท่ี/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนินการ (รายกิจกรรม) 
 
 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (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 
  

 
 
 

 
 
 

 
 

8,000 

 
 
 

  
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. สรุปผลการด าเนินโครงการ และ
จัดท ารายงานส่งผลประเมนิตอ่คณะฯ 

             

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

             

รวม 8,000 - 8,000 - - 
 

16. งบประมาณ  
     16.1 แหล่งงบประมาณ 

  เงินรายได้ 8,000 บาท      
กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานจัดการศึกษาสาขามนุษยศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาศาสตร์ ภาควิชาภาษาศาสตร์ คติชนวิทยา ปรัชญาและศาสนา หมวดเงินอุดหนุน โครงการสนับสนุนการผลิตบัณฑิต โครงการพัฒนา
นิสิตด้านวิชาการและทักษะการเรียนรู้ โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตด้านการวิจัย(Nu-มน-03-085)                                            

16.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
ล าดับ รายการ จ านวน (บาท) 

1 ค่าตอบแทนวิทยากร 3,000 
2 ค่าเดินทาง 3,000 
3 ค่าที่พัก 1,000 
4 ค่าเลี ยงรับรอง 500 
5 ค่าอาหารว่าง 500 

รวมเป็นจ านวน 8,000 
          *หมายเหตุ   ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
17.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ (รายกิจกรรม)  
ล าดั
บ 

รายการ กิจกรรม 

17.1. วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม เดือนกุมภาพันธ์ 2564 
17.2 สถานท่ีจัดกิจกรรม คณะมนุษยศาสตร์ 
  

18. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
1) ภาควิชาได้มีกิจกรรมทีส่่งเสริมให้นิสิตทั งระดับปรญิญาโทและเอกเข้าร่วมกิจกรรมการประชุมวิชาการหรือน าเสนอผลงานทาง

วิชาการในท่ีประชุม 
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2) ภาควิชาได้จัดกิจกรรมท่ีเอื อต่อการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค ์
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โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ภาควิชาภาษาศาสตร์ คติชนวิทยา ปรัชญาและศาสนา คณะมนษุยศาสตร์ 

 
1. ชื่อโครงการ (ระดับ 1)    โครงการบริหารจัดการหลักสูตร 
2. ชื่อโครงการ (ระดับ 2)    โครงการพัฒนานิสิตด้านวิชาการและทักษะการเรียนรู้ 
3. ชื่อโครงการ (ระดับ 3)    โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 

  โครงการงานประจ า (Routine project) 
      โครงการตามยุทธศาสตร์ (Strategic project) 

4.  รหัสโครงการ      NU-มน-03-086 
5.  Value Chain   

  ต้นน  า  กลางน  า  ปลายน  า       
6.  ความสอดคล้องกับพันธกิจมหาวิทยาลัย  
    การผลติบัณฑิต  (หลัก)    การวิจัย  
    การบริการวิชาการแกส่ังคม  การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
    บริหารจัดการ 
7.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ  
 7.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 พ.ศ.2560-2564  
ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2562-2564)  
   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบณัฑิตใหม้ีคุณภาพฯ 
   กลยุทธ์ที่..1.4....แนวทางการขับเคลื่อนที่...1.4.1...ตัวชี วัดที่..1.4.1.1...(หลัก) 
7.2 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน  
 นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่.....1..กลยุทธ์ที่......1.4.....มาตรการที่....1.4.1.....  

8. อัตลักษณน์ิสิต  
           มี      

ประเภทอตัลักษณ ์ ตัวชี้วดั 
☑ คนด ี
เป็นคนดี เป็นพลเมืองที่เข็มแข็ง ยึดมั่นในจรรยาบรรณ
วิชาชีพ มีความกล้าหาญทางจริยธรรมและความถูกตอ้ง 

☑ มีจรรยาบรรณในวิชาชพี 
 มีจิตสาธารณะ 
☑ มีทัศนคติเชิงบวก 
 มีความกลา้หาญทางจริยธรรม และความถูกต้อง 

☑ คนเก่ง 
มีความรู้ ความเชีย่วชาญตามสาขาวิชาการที่ถนัด มี
ทักษะการเรียนรู้ ตลอดชีวิต สามารถน าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชพีอยา่งสร้างสรรค์ มี
คุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการที่ทนัสมัยและทันต่อ
ความเปลี่ยนแปลงของสังคม สามารถอยู่ร่วมกับผูอ้ื่นได้
อย่างมีความสุข 

 มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
☑ มีความสามารถในการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชพีอยา่งสร้างสรรค์ 
 เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม 
☑ มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสาสนเทศได้เป็นอย่างด ี
 มีคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการที่ทันสมัยและทันต่อความเปลี่ยนแปลงของสังคม 
☑ มีความสามารถท างานเป็นทีม 
 มีความสามารถในการแก้ปัญหาส่วนตัว 
 มีความสามารถในการแก้ปัญหาการงาน 

☑ มีวินัย 
มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม 
เสียสละ อดทน ขยัน หมั่นเพียรและมุ่งมั่นสู่ความส าเร็จ 

 มีความรับผิดชอบ เสียสละ อดทน 
☑ มีพฤติกรรมที่ดีในการเรียน ขยันหมั่นเพียรมุ่งมั่นสู่ความส าเร็จ 
 มีพฤติกรรมที่ดีในการใช้ชีวิต 
 ยอมรับและปฏิบัติตามระเบียบ และข้อบังคับของสังคม 

 ภูมิใจในชาต ิ
มีความภูมิใจในศิลปะ วัฒนธรรม ดนตร ีและ
ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ร่วมปลูกฝงัความรักชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตรยิ์ ส่งเสริมให้เกิดค่านิยมร่วมรักษ์
ความเป็นไทยให้เกิดขึ นอย่างต่อเนื่อง 

 มีพฤติกรรมอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย 
มีส่วนร่วมในการสืบทอดภูมิปัญญาไทย 
 มีค่านิยมในการแสดงความเป็นไทย ธ ารงไว้ซ่ึงความเป็นไทย 
 ศรัทธา ยึดมั่น และปฏิบัติตนตามหลักศาสนา 
 เคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
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9. คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
           มี     

ด้าน ตัวชี้วัด 
☑ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ☑ มีความซื่อสัตยส์ุจรติ 

 มีระเบยีบวินัย 
☑ ตรงต่อเวลา 
 มีความเสียสละและเห็นต่อประโยชน์ส่วนรวม 
 มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
 เคารพกฎเกณฑ์ ระเบียบขององค์กร/หน่วยงาน 
 มีความอดทนต่อสภาวะแวดลอ้ม 
☑ มีความขยันหมั่นเพียรในการเรียน 

☑ ด้านความรู ้  มีความรู้ในหลักวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงกับหน้าที่การงาน 
 มีความเข้าใจขั นตอนและวิธีการในการปฏิบตัิงานในหน้าท่ี 
 มีความรู้ในระดับท่ีสามารถปฏิบัติงานให้บรรลุเปา้หมายอย่างมปีระสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผล 
☑ มีความสามารถน าความรู้มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานอย่างสร้างสรรค์ 
 เป็นผู้แสวงหาความรูเ้พิ่มเตมิอย่างต่อเนื่อง 
 มีความเช่ียวชาญในสาขาวิชาชีพ 

☑ ด้านทักษะทางปัญญา ☑ มีความสามารถในการรวบรวมข้อมูล แนวคิด และประเมินข้อมลูต่างๆ ได้ 
 มีความสามารถในการวเิคราะห์และแกไ้ขปัญหาในการปฏิบตัิงาน 
 กล้าแสดงความคิดเห็นอย่างเหมาะสม 
 มีความคิดริเริม่สร้างสรรคส์ิ่งใหม่ๆ  
☑ มีการวางแผนและสามารถปฏิบัติงานได้ส าเร็จตามก าหนดเวลา 
 มีความสามารถน าเสนอข้อมลูและแนวคิดเพื่อใช้ในการตัดสินใจ 
 มีความมุ่งมั่นท างานให้ประสบความส าเร็จตามเปา้หมาย 
 มีความสามารถในการแก้ปญัหาส่วนตัว 
 มีทัศนคติเชิงบวกต่องานท่ีท า 

 ☑ดา้นทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

 มีความสามารถปรับตัวให้เข้ากับเพื่อนร่วมงาน 
☑ มีความสามารถในการติดต่อสื่อสารระหวา่งบุคคล 
 มีความสามารถในการท างานเป็นทีม 
 มีความรับผิดชอบในงานท่ีได้รบัมอบหมาย 
 มีความสามารถในการแสดงภาวะความเป็นผู้น าในการท างาน 
 ยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ื่น 
 มีความสามารถในการประเมนิการท างานและปรับปรุงงานของตนเอง 
 มีความเข้าใจตนเองและผู้อื่น 

 ด้านทักษะการวิเคราะหเ์ชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 มีทักษะในการวิเคราะห์และจดัการข้อมลูเชิงตัวเลข 
 มีความสามารถในการสื่อสารการใช้ภาษาไทย 
 มีความสามารถในการสื่อสารการใช้ภาษาอังกฤษ 
 มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศในการปฏิบัติงาน 

 
10. การบูรณาการพันธกิจกับการเรียนการสอน (ถ้ามี) 

          ด้านการวิจัย 
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11. ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 11.1 ลักษณะการด าเนินงาน    โครงการ     การด าเนินงาน 

11.2 ภายใต้แผนงาน............................................................................................................................................. 
11.3 ลักษณะโครงการ      โครงการที่ใช้งบประมาณ   โครงการทีไ่ม่ใช้งบประมาณ 
11.4 วิธีการด าเนินงาน     ด าเนินการเอง    จัดจ้าง 
11.5 รหัส GFMIS ของโครงการ(ถ้าม)ี................................................................................................................... 

12. ผู้รับผิดชอบ  
12.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ  หลักสตูรศลิปศาสตรมหาบณัฑิต และปรัชญาดุษฎีบณัฑติ สาขาวิชาภาษาศาสตร ์
    ภาควิชาภาษาศาสตร์ คติชนวิทยา ปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร ์
12.2 ผู้รับผิดชอบ     ดร.อรทัย  ชินอัครพงศ ์  โทร  2115 
12.3 ผู้ประสานงาน   ดร.อรทัย  ชินอัครพงศ ์  โทร  2115 
   นางสาวสิริกาญจน์  ยอดบรุ ี  โทร  2054 
12.4 ผู้รายงานผล  ดร.อรทัย  ชินอัครพงศ ์  โทร  2115 

 13. หลักการและเหตุผล  
สาขาวิชาภาษาศาสตร์มีการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ในรายวิชาที่เปิดสอนในทุกหลักสูตรของ

สาขาวิชา อาจารย์ผู้สอนจะส่งเสริมให้นิสิตมีโอกาสเขียนรายงาน บทความทางวิชาการ หรือบทความวิจัย เพื่อให้นิสิตได้เรียนรู้แบบ
แสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง (self-study) อีกทั งให้นิสิตมีความสามารถในการวิเคราะห์ วิจัยและบูรณาการภาษาศาสตร์กับศาสตร์
อื่นๆ เพื่อน าไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างกว้างขวาง อีกทั งยังส่งเสริมให้นิสิตมีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ และตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของภาควิชาโดยผ่านโครงการสร้างเสริมศักยภาพในการวิจัย เพื่อ
สนับสนุนและส่งเสริมให้นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาได้มีประสบการณ์ในแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความคิ ด ความเห็น และทัศนะต่างๆ ทาง
ภาษาศาสตร์ที่เป็นปัจจุบัน จากผู้มีความรู้ความสามารถหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเพื่อน าประสบการณ์เหล่านี ไปใช้ประโยชน์หรือเป็น
แนวทางในการท าวิทยานิพนธ์ เขียนบทความทางวิชาการ  หรือเขียนบทความวิจัยที่มีมุมมองที่หลากหลายมากยิ่งขึ น 
14. วตัถุประสงค ์ 
      1) เพื่อเพ่ิมพูนความรู้ทางภาษาศาสตร์ในหลากหลายแนวทาง/ทฤษฎี โดยเฉพาะทฤษฎีที่เป็นที่นิยมและขาดแคลน 
      2) เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นสิิตมีแนวทางในการท าวิจัยท่ีหลากหลายมากขึ น 
15.  เป้าหมายของโครงการ 
     15.1. เป้าหมายการด าเนินงาน  

ล าดับ กจิกรรม วัตถุประสงค์กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เชิงผลลัพธ์

(Outcome) 

ตัวชี้วัดตาม
เกณฑ์ประกัน

คุณภาพ 
1 อบรมให้ความรู ้ 1) เพื่อเพิ่มพูนความรู้ทาง

ภาษาศาสตร์ในหลากหลาย
แนวทาง/ทฤษฎี โดยเฉพาะ
ทฤษฎีที่เป็นที่นิยมและขาด
แคลน 
2) เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้
นิสิตมีแนวทางในการท าวิจยั
ที่หลากหลายมากขึ น 

 คุณภาพ 
- ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับ
ความรู้เกี่ยวกับความรู้ทาง
ภาษาศาสตร์ ไม่ต่ ากวา่ร้อย
ละ 80  

- นิสิตน าความรู้ไป
บูรณาการหรือปรับใช้
ในการท าวจิัยที่
หลากหลายได้ใน
อนาคต 

EdPEx 
หมวด 8 

 
     15.2 กลุม่เป้าหมาย (รายกิจกรรม)  

เป้าหมาย จ านวน 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 15 คน 
นิสิต 10 คน 
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บุคลากรสายวิชาการ 5 คน 
 
 

     15.3 กิจกรรม/เนื้อหาท่ี/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนินการ (รายกิจกรรม) 
 
 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (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 
 

 
 

8,000 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

  
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

ขัน้สรุปและประเมินผล (C) 
1. สรุปผลการด าเนินโครงการ และ
จัดท ารายงานส่งผลประเมนิตอ่คณะฯ 

             

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

             

รวม 8,000 8,000 - - - 
 

16. งบประมาณ  
     16.1 แหล่งงบประมาณ 

  เงินรายได้ 8,000 บาท      
กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานจัดการศึกษาสาขามนุษยศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาศาสตร์ ภาควิชาภาษาศาสตร์ คติชนวิทยา ปรัชญาและศาสนา หมวดเงินอุดหนุน โครงการสนับสนุนการผลิตบัณฑิต โครงการพัฒนา
นิสิตด้านวิชาการและทักษะการเรียนรู้ โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา(Nu-มน-03-086)                                            

16.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
ล าดับ รายการ จ านวน (บาท) 

1. ค่าตอบแทนวิทยากร 4,000 
2. ค่าเดินทาง 2,000 
3. ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม 2,000 
 รวม 8,000 

         *หมายเหตุ   ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
17.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ (รายกิจกรรม)  
ล าดั
บ 

รายการ กิจกรรม 

17.1. วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม เดือนพฤศจิกายน 2563 
17.2 สถานท่ีจัดกิจกรรม คณะมนุษยศาสตร์ 
  

18. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
1) นิสตมีแนวคิดและมมุมองทางภาษาศาสตร์ที่หลากหลายและเพิ่มมากขึ น จากรายวิชาที่เรยีนไปแล้ว 
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2) นิสิตสามารถน าความรู้ที่ได้จากโครงการไปปรับหรือเสริมในการเรียน และน าไปใช้กับการวิจัยได ้
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โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ภาควิชาภาษาศาสตร์ คติชนวิทยา ปรัชญาและศาสนา คณะมนษุยศาสตร์ 

 
1. ชื่อโครงการ (ระดับ 1)    โครงการบริหารจัดการหลักสูตร 
2. ชื่อโครงการ (ระดับ 2)    โครงการพัฒนานิสิตด้านวิชาการและทักษะการเรียนรู้ 
3. ชื่อโครงการ (ระดับ 3)    โครงการออกค่ายเก็บข้อมูลธ ารงภาษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

  โครงการงานประจ า (Routine project) 
      โครงการตามยุทธศาสตร์ (Strategic project) 

4.  รหัสโครงการ      NU-มน-03-087 
5.  Value Chain   

  ต้นน  า  กลางน  า  ปลายน  า       
6.  ความสอดคล้องกับพันธกิจมหาวิทยาลัย  
    การผลติบัณฑิต  (หลัก)    การวิจัย  
    การบริการวิชาการแกส่ังคม  การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
    บริหารจัดการ 
7.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ  
 7.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 พ.ศ.2560-2564  
ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2562-2564)  
   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบณัฑิตใหม้ีคุณภาพฯ 
   กลยุทธ์ที่..1.4....แนวทางการขับเคลื่อนที่...1.4.1...ตัวชี วัดที่..1.4.1.1...(หลัก) 
7.2 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน  
 นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่.....1..กลยุทธ์ที.่.....1.4.....มาตรการที่....1.4.1.....  

8. อัตลักษณน์ิสิต  
           มี   

ประเภทอตัลักษณ ์ ตัวชี้วดั 
 คนด ี
เป็นคนดี เป็นพลเมืองที่เข็มแข็ง ยึดมั่นในจรรยาบรรณ
วิชาชีพ มีความกล้าหาญทางจริยธรรมและความถูกตอ้ง 

 มีจรรยาบรรณในวิชาชพี 
 มีจิตสาธารณะ 
 มีทัศนคติเชิงบวก 
 มีความกลา้หาญทางจริยธรรม และความถูกต้อง 

 คนเก่ง 
มีความรู้ ความเชีย่วชาญตามสาขาวิชาการที่ถนัด มี
ทักษะการเรียนรู้ ตลอดชีวิต สามารถน าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชพีอยา่งสร้างสรรค์ มี
คุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการที่ทนัสมัยและทันต่อ
ความเปลีย่นแปลงของสังคม สามารถอยู่ร่วมกับผูอ้ื่นได้
อย่างมีความสุข 

 มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 มีความสามารถในการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชพีอยา่งสร้างสรรค์ 
 เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม 
 มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสาสนเทศได้เป็นอย่างดี 
 มีคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการที่ทันสมัยและทันต่อความเปลี่ยนแปลงของสังคม 
 มีความสามารถท างานเป็นทีม 
 มีความสามารถในการแก้ปัญหาส่วนตัว 
 มีความสามารถในการแก้ปัญหาการงาน 

 มีวินัย 
มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม 
เสียสละ อดทน ขยัน หมั่นเพียรและมุ่งมั่นสู่ความส าเร็จ 

 มีความรับผิดชอบ เสียสละ อดทน 
 มีพฤติกรรมที่ดีในการเรียน ขยันหมัน่เพียรมุ่งมั่นสู่ความส าเร็จ 
 มีพฤติกรรมที่ดีในการใช้ชีวิต 
 ยอมรับและปฏิบัติตามระเบียบ และข้อบังคับของสังคม 

 ภูมิใจในชาต ิ
มีความภูมิใจในศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี และ
ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ร่วมปลูกฝงัความรักชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตรยิ์ ส่งเสริมให้เกิดค่านิยมร่วมรักษ์
ความเป็นไทยให้เกิดขึ นอย่างต่อเนื่อง 

 มีพฤติกรรมอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย 
มีส่วนร่วมในการสืบทอดภูมิปัญญาไทย 
 มีค่านิยมในการแสดงความเป็นไทย ธ ารงไว้ซ่ึงความเป็นไทย 
 ศรัทธา ยึดมั่น และปฏิบัติตนตามหลักศาสนา 
 เคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
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9. คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
           มี     

ด้าน ตัวชี้วัด 
☑ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ☑ มีความซื่อสัตยส์ุจรติ 

 มีระเบยีบวินัย 
☑ ตรงต่อเวลา 
 มีความเสียสละและเห็นต่อประโยชน์ส่วนรวม 
 มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
 เคารพกฎเกณฑ์ ระเบียบขององค์กร/หน่วยงาน 
 มีความอดทนต่อสภาวะแวดลอ้ม 
☑ มีความขยันหมั่นเพียรในการเรียน 

☑ ด้านความรู ้  มีความรู้ในหลักวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงกับหน้าที่การงาน 
 มีความเข้าใจขั นตอนและวิธีการในการปฏิบตัิงานในหน้าท่ี 
 มีความรู้ในระดับท่ีสามารถปฏิบัติงานให้บรรลุเปา้หมายอย่างมปีระสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผล 
☑ มีความสามารถน าความรู้มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานอย่างสร้างสรรค์ 
 เป็นผู้แสวงหาความรูเ้พิ่มเตมิอย่างต่อเนื่อง 
 มีความเช่ียวชาญในสาขาวิชาชีพ 

☑ ด้านทักษะทางปัญญา ☑ มีความสามารถในการรวบรวมข้อมูล แนวคิด และประเมินข้อมลูต่างๆ ได้ 
 มีความสามารถในการวเิคราะห์และแกไ้ขปัญหาในการปฏิบตัิงาน 
 กล้าแสดงความคิดเห็นอย่างเหมาะสม 
 มีความคิดริเริม่สร้างสรรคส์ิ่งใหม่ๆ  
☑ มีการวางแผนและสามารถปฏิบัติงานได้ส าเร็จตามก าหนดเวลา 
 มีความสามารถน าเสนอข้อมลูและแนวคิดเพื่อใช้ในการตัดสินใจ 
 มีความมุ่งมั่นท างานให้ประสบความส าเร็จตามเปา้หมาย 
 มีความสามารถในการแก้ปญัหาส่วนตัว 
 มีทัศนคติเชิงบวกต่องานท่ีท า 

 ☑ดา้นทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

 มีความสามารถปรับตัวให้เข้ากับเพื่อนร่วมงาน 
☑ มีความสามารถในการติดต่อสื่อสารระหวา่งบุคคล 
 มีความสามารถในการท างานเป็นทีม 
 มีความรับผิดชอบในงานท่ีได้รบัมอบหมาย 
 มีความสามารถในการแสดงภาวะความเป็นผู้น าในการท างาน 
 ยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ื่น 
 มีความสามารถในการประเมนิการท างานและปรับปรุงงานของตนเอง 
 มีความเข้าใจตนเองและผู้อื่น 

 ด้านทักษะการวิเคราะหเ์ชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 มีทักษะในการวิเคราะห์และจดัการข้อมลูเชิงตัวเลข 
 มีความสามารถในการสื่อสารการใช้ภาษาไทย 
 มีความสามารถในการสื่อสารการใช้ภาษาอังกฤษ 
 มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศในการปฏิบัติงาน 

 
10. การบูรณาการพันธกิจกับการเรียนการสอน (ถ้ามี) 

          ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม จ านวนรายวิชา/หลักสตูรที่มีการบูรณาการ 
- 209611 หัวข้อคัดสรรทางสัทศาสตร์และสัทวิทยา 
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- 209621หัวข้อคัดสรรทางวจีวิภาคและวากยสัมพันธ์ 
- 209631หัวข้อคัดสรรทางอรรถศาสตร์และวัจนปฏิบัติศาสตร ์
- 209643 หัวข้อคัดสรรทางภาษาศาสตรเ์อเชียตะวันออกเฉียงใต ้
- 209652 หัวข้อคัดสรรทางภาษาศาสตรแ์ละคติชนวิทยา 
- 209511 สัทศาสตร์และสัทวิทยา 
- 209521 แนวคิดพื นฐานทางภาษาศาสตร ์
- 209522 วจีวิภาคและวากยสัมพันธ ์
- 209531 อรรถศาสตร ์

11. ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 11.1 ลักษณะการด าเนินงาน    โครงการ     การด าเนินงาน 

11.2 ภายใต้แผนงาน............................................................................................................................................. 
11.3 ลักษณะโครงการ      โครงการที่ใช้งบประมาณ   โครงการทีไ่ม่ใช้งบประมาณ 
11.4 วิธีการด าเนินงาน     ด าเนินการเอง    จัดจ้าง 
11.5 รหัส GFMIS ของโครงการ(ถ้าม)ี................................................................................................................... 

12. ผู้รับผิดชอบ  
12.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ  หลักสตูรศลิปศาสตรมหาบณัฑิต และปรัชญาดุษฎีบณัฑติ สาขาวิชาภาษาศาสตร ์
    ภาควิชาภาษาศาสตร์ คติชนวิทยา ปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร ์
12.2 ผู้รับผิดชอบ     ผศ.แก้วตา สาลโีภชน ์  โทร  2127 
12.3 ผู้ประสานงาน   ผศ.แก้วตา สาลโีภชน ์  โทร  2127 
   นางสาวสิริกาญจน์  ยอดบรุ ี  โทร  2054 
12.4 ผู้รายงานผล  ผศ.แก้วตา สาลโีภชน ์  โทร  2127 

 13. หลักการและเหตุผล  
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 ก าหนดให้หลักสตูรระดับปริญญาโทและปรญิญาเอกเน้นการพัฒนานักวิชาการและ

นักวิชาชีพท่ีมีความสามารถระดับสูงโดยกระบวนการ เพื่อให้สามารถบุกเบิกแสวงหาความรู้ใหมไ่ด้อยา่งมีอิสระ นอกจากนี มาตรฐาน
การอุดมศึกษาได้ก าหนดให้ผู้ทีส่ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโทหลังส าเรจ็การศึกษาต้องมีความรอบรูแ้ละความสามารถในการใช้
เทคนิคการวิจัย เพื่อศึกษาค้นคว้าในระดับสูงเพื่อใช้ในวิชาการหรือการปฏิบัติทางวิชาชีพ ในขณะที่ผู้ทีส่ าเรจ็การศึกษาระดบัปริญญา
เอกต้องมีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในเทคนิคการวิจัยที่สามารถประยกุต์ใช้ในสาขาวิชาที่ศึกษา 
ภาควิชาภาษาศาสตร์ตระหนักถึงความส าคญัในการผลติบัณฑติใหม้ีมาตรฐานและมลีักษณะตามผลการเรยีนรู้ตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ โครงการออกค่ายเก็บข้อมูลธ ารงภาษาและภูมปิัญญาท้องถิ่นเป็นกิจกรรมที่ภาควิชาจัดขึ นเพื่อส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพนิสติให้มีคณุสมบตัิตามเกณฑม์าตรฐานหลักสูตร มาตรฐานการอุดมศึกษา และหลักสตูรของภาควิชา อีกทั งยังเป็น
โครงการที่จดัขึ นตามปณิธานของภาควิชาท่ีต้องการวางรากฐานอันมั่นคง ส่งเสริมและเผยแพร่ความรูแ้ละงานวิจัยดา้นภาษาศาสตร์ 
เพื่อเป็นแหล่งศึกษา ค้นคว้า และถ่ายทอดความรูสู้่สาธารณชนทั งในระดับชาติและนานาชาติ 
14. วัตถุประสงค ์ 

1) เพื่อพัฒนาศักยภาพนิสิตด้านทกัษะการวิจัยแก่นิสิตหลักสตูรปรญิญาโทและปริญญาเอกของภาควชิาภาษาศาสตร์ 
2) เพื่อพัฒนาประสบการณ์วิชาชีพและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 แก่นิสิตหลักสตูรปริญญาโทและปรญิญาเอก 

15.  เป้าหมายของโครงการ 
     15.1. เป้าหมายการด าเนินงาน  

ล าดับ กิจกรรม วัตถุประสงค์กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เชิงผลลัพธ์

(Outcome) 

ตัวชี้วัดตาม
เกณฑ์ประกัน

คุณภาพ 
1 ออกค่ายเก็บข้อมูล 1) เพื่อพัฒนาศักยภาพนิสิต

ด้านทักษะการวจิัยแก่นิสิต
หลักสูตรปริญญาโทและ

 คุณภาพ 
- นิสิตได้พัฒนาทักษะการลง
พื นที่เพื่อเก็บข้อมูลทาง

- นิสิตน าความรู้ที่ได้
ไปประยุกต์ใช้กับการ
ท าวิจยัเพื่อประโยชน์

EdPEx 
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ล าดับ กิจกรรม วัตถุประสงค์กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เชิงผลลัพธ์

(Outcome) 

ตัวชี้วัดตาม
เกณฑ์ประกัน

คุณภาพ 
ปริญญาเอกของภาควิชา
ภาษาศาสตร์ 
2) เพื่อพัฒนาประสบการณ์
วิชาชีพและเสริมสร้างทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
แก่นิสิตหลักสูตรปริญญาโท
และปริญญาเอก 

ภาษาและวัฒนธรรมซ่ึงเป็น
กระบวนการหนึ่งของ
ระเบียบวธิีวิจยัที่เป็นทักษะ
ที่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
ต้องม ีไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 
-  นิสิตได้พัฒนาด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหวา่งบุคคล
และความรับผิดชอบ ไม่ต่ า
กว่าร้อยละ 80 

ในหน้าที่การงานของ
นิสิตต่อไป 
- นิสิตน าความรู้และ
ประสบการณ์ด้าน
ความสัมพันธ์ระหวา่ง
บุคคลและความ
รับผิดชอบไปใช้ใน
การประกอบอาชพี
ต่อไป 

 
     15.2 กลุม่เป้าหมาย (รายกิจกรรม)  

เป้าหมาย จ านวน 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 9  คน 
นิสิต 7  คน 
บุคลากรสายวิชาการ 1 คน 

 
     15.3 กิจกรรม/เนื้อหาท่ี/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนินการ (รายกิจกรรม) 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (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. 

ขัน้วางแผนงาน (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
ปฎิบัติงานในครั งตอ่ๆไป 

             

รวม 20,000 20,000 - 20,000 - 
 

16. งบประมาณ  
     16.1 แหล่งงบประมาณ 

  เงินรายได้ 20,000 บาท      
กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานจัดการศึกษาสาขามนุษยศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาศาสตร์ ภาควิชาภาษาศาสตร์ คติชนวิทยา ปรัชญาและศาสนา หมวดเงินอุดหนุน โครงการสนับสนุนการผลิตบัณฑิต โครงการพัฒนา
นิสิตด้านวิชาการและทักษะการเรียนรู้ โครงการออกค่ายเก็บข้อมูลธ ารงภาษาและภูมิปัญญาท้องถิ่นNu-มน-03-087)                                            

16.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
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ล าดับ รายการ จ านวน (บาท) 
1. ค่าเช่าเหมารถพร้อมน  ามันเชื อเพลงิ 12,000 
2. ค่าที่พักของอาจารย์และนสิิต 4,500 
3. เบี ยเลี ยงของอาจารย์และนิสติ 3,500 
 รวม 20,000 

         *หมายเหตุ   ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
17.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ (รายกิจกรรม)  
ล าดั
บ 

รายการ กิจกรรม 

17.1. วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม เดือนมีนาคม-เมษายน 2564 
17.2 สถานท่ีจัดกิจกรรม พื นที่ในจังหวัดพิษณุโลกหรือจังหวัดใกล้เคียง 
  

18. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
1) นิสิตได้น าความรู้ที่เรียนในรายวิชาต่างๆ ในห้องเรียนมาใช้ในทางปฏิบัติจริงในพื นที่ 
2) นิสิตไดร้ับความรู้ใหม่เกี่ยวกับองค์ความรู้ทางด้านภาษาและวัฒนธรรม 
3) นิสิตไดฝ้ึกภาคปฏิบัตเิกี่ยวกับการท าวิจัย 
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โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ภาควิชาภาษาศาสตร์ คติชนวิทยา ปรัชญาและศาสนา คณะมนษุยศาสตร์ 

 
1. ชื่อโครงการ (ระดับ 1)    โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
2. ชื่อโครงการ (ระดับ 2)    โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
3. ชื่อโครงการ (ระดับ 3)    โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 

  โครงการงานประจ า (Routine project) 
      โครงการตามยุทธศาสตร์ (Strategic project) 

4.  รหัสโครงการ      NU-มน-03-088 
5.  Value Chain   

    ต้นน  า       กลางน  า       ปลายน  า       
6.  ความสอดคล้องกับพันธกิจมหาวิทยาลัย  
    การผลติบัณฑิต        การวิจัย  
    การบริการวิชาการแกส่ังคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
    บริหารจัดการ(หลัก) 
7.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ  
 7.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 พ.ศ.2560-2564  
ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2562-2564)  
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบณัฑิตให้มีคณุภาพฯ 
  กลยุทธ์ที่.......1.1.....แนวทางการขบัเคลื่อนที่........1.1.1.......ตัวชี วดัที.่.....1.1.1.1.....(หลัก)  
7.2  แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน  

        นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่5 กลยุทธ์ที ่5.1 มาตรการที ่5.1.4 
8. อัตลักษณน์ิสิต  
      ไม่ม ี         
9. คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
         ไม่มี          
10. การบูรณาการพันธกิจกับการเรียนการสอน (ถ้ามี) 

      ไม่ม ี
11. ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 11.1 ลักษณะการด าเนินงาน    โครงการ     การด าเนินงาน 

11.2 ภายใต้แผนงาน............................................................................................................................................. 
11.3 ลักษณะโครงการ      โครงการที่ใช้งบประมาณ   โครงการทีไ่ม่ใช้งบประมาณ 
11.4 วิธีการด าเนินงาน     ด าเนินการเอง    จัดจ้าง 
11.5 รหัส GFMIS ของโครงการ(ถ้าม)ี................................................................................................................... 

12. ผู้รับผิดชอบ  
  12.1 หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  หลักสตูรศลิปศาสตรมหาบณัฑิต และปรัชญาดุษฎีบณัฑติ สาขาวิชาคติชนวิทยา 
    ภาควิชาภาษาศาสตร์ คติชนวิทยา ปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์  
  12.2 ผู้รับผดิชอบ    ดร.อรอุษา   สุวรรณประเทศ โทร  2106 

12.3 ผู้ประสานงาน  ดร.อรอุษา   สุวรรณประเทศ โทร  2106 
  นางสาววิไลพร  ชอบคุณ  โทร  2079 
12.4 ผู้รายงานผล          ดร.อรอุษา   สุวรรณประเทศ โทร  2106 
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13. 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 ตามความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี สภาพสังคม 
เศรษฐกิจ ความรู้ และทักษะในอนาคตที่ตลาดแรงงานต้องการ และพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน 
  ในปี พ.ศ.2557 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ปรับเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยแบ่ง 3 
ระดับ ได้แก่ ระดับหลักสูตร ระดับคณะ/วิทยาลัย และระดับสถาบัน โดยก าหนดให้จัดท ารายงานการประเมินตนเองผ่านระบบ
ฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา (CHE QA Online) เพื่อให้คณะกรรมการตรวจประเมินสามารถ
ประเมินฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและอยู่ในมาตรฐานเดียวกัน 
  ต่อมา ท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ในคราวประชุมครั งท่ี 268 (12/2562) เมื่อวันท่ี 15 ธันวาคม 2562 มีมติอนุมัติทิศทาง
และแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยระดับสถาบันและระดับคณะ 
ก าหนดให้ใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence : EdPEx)  
ส่วนระดับหลักสูตร ก าหนดให้ใช้เกณฑ์ AUN-QA ทั งนี  ตั งแต่ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป  
  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคติชนวิทยา ตระหนักถึงความส าคัญและความจ าเป็นในการ
ด าเนินการด้านการประกันคุณภาพการศึกษา จึงได้จัดให้มีโครงการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ประจ าปีงบประมาณ 
2564 เพื่อเป็นการตรวจสอบและประเมินการด าเนินงานของหลักสูตรที่ภาควิชาเปิดการเรียนการสอน ในรอบปีการศึกษา 2563 ด้วย
เกณฑ์ AUN-QA ตามแนวทางที่มหาวิทยาลัยก าหนด อันจะน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอย่างต่อเนื่องและเป็นการสร้างความ
มั่นใจใหแ้ก่ผู้รับบริการทางการศึกษาอีกทางหนึ่ง 
14. วัตถุประสงค ์ 
       1) เพื่อตรวจสอบและประเมนิการด าเนินงานของหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑติ และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคติชน
วิทยาที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2563 ตามเกณฑ์ AUN-QA  
15.  เป้าหมายของโครงการ 
     15.1. เป้าหมายการด าเนินงาน  

ล าดับ กิจกรรม วัตถุประสงค์กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เชิงผลลัพธ์

(Outcome) 

ตัวชี้วัดตาม
เกณฑ์ประกัน

คุณภาพ 
1 ประเมินด าเนินงานของ

หลักสตูร 
เพื่อตรวจสอบและ
ประเมินการด าเนินงาน
ของหลักสูตรศิลปศาสต
รมหาบณัฑิต และ
ปรัชญาดุษฎีบณัฑติ 
สาขาวิชาคติชนวิทยาท่ี
เปิดสอนในปีการศึกษา 
2563 ตามเกณฑ์ AUN-

QA  

 คุณภาพ 
หลักสตูรมผีลประเมิน
ผ่านการก ากับมาตรฐาน
และมผีลประเมินตาม
เกณฑ์ AUN-QA อยู่ใน
ระดับ 4 ขึ นไป 

หลักสตูรฯ มีผล
ประเมินผ่านการ
ก ากับมาตรฐาน
และมผีลประเมิน
ตามเกณฑ์ AUN-
QA อยู่ในระดับ 4 
ขึ นไป 

AUN QA 
หมวด 11 
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     15.2 กลุม่เป้าหมาย (รายกิจกรรม)  

เป้าหมาย จ านวน 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 8 คน 
บุคลากรสายวิชาการ 5 คน 
คณะกรรมการประเมิน 3 คน 

 

     
 
 15.3 กิจกรรม/เนื้อหาท่ี/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนินการ (รายกิจกรรม) 

 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (บาท) 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

ขั้นวางแผนงาน (P) 
1. วางแผนการด าเนินงาน 
2. จัดประชมุมอบหมายการ
ด 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
ปฏิบัติงานในครั งตอ่ๆไป 

             

รวม 6,500 - - - 6,500 
 

16. งบประมาณ  
      16.1 แหล่งงบประมาณ 
                เงินรายได้ 6,400 บาท    
กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานจัดการศึกษาสาขามนุษยศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา   
คติชนวิทยา ภาควิชาภาษาศาสตร์ คติชนวิทยา ปรัชญาและศาสนา หมวดเงินอุดหนุน โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โครงการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร(Nu-มน-03-088)                                            

16.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
ล าดับ รายการ จ านวน (บาท) 

1 ค่าตอบแทนผู้ประเมิน  4,500 
2 ค่าอาหารกลางวัน    1,200 
3 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม   800 

รวมเป็นจ านวน 6,500 
            *หมายเหตุ   ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
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17.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ (รายกิจกรรม)  
ล าดั
บ 

รายการ กิจกรรม 

1. วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม เดือนมิถุนายน-กรกฎาคม  2564 
2. สถานท่ีจัดกิจกรรม คณะมนุษยศาสตร์ 

18. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
1) หลักสูตรมีรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2563 ที่มีความสมบูรณ์และถูกต้อง     
2) หลักสูตร/ภาควิชาและคณะสามารถน าผลการประเมินไปปรับปรงุและพัฒนาการท างานให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ น 

     3) มีผลประเมินเผยแพร่สูส่าธารณชน 
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โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ภาควิชาภาษาศาสตร์ คติชนวิทยา ปรัชญาและศาสนา คณะมนษุยศาสตร์ 

 
1. ชื่อโครงการ (ระดับ 1)    โครงการสนับสนุนการผลิตบัณฑิต 
2. ชื่อโครงการ (ระดับ 2)    โครงการบริหารจัดการหลักสูตรระดับปริญญาโท-เอก 
3. ชื่อโครงการ (ระดับ 3)    โครงการบริหารจัดการหลักสูตรปริญญาโท-เอก 

  โครงการงานประจ า (Routine project) 
      โครงการตามยุทธศาสตร์ (Strategic project) 

4.  รหัสโครงการ      NU-มน-03-0089 
5.  Value Chain   

  ต้นน  า  กลางน  า  ปลายน  า       
6.  ความสอดคล้องกับพันธกิจมหาวิทยาลัย  
    การผลติบัณฑิต  (หลัก)    การวิจัย  
    การบริการวิชาการแกส่ังคม  การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
    บริหารจัดการ 
7.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ  
 7.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 พ.ศ.2560-2564  
ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2562-2564)  
   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบณัฑิตใหม้ีคุณภาพฯ 
   กลยุทธ์ที่..1.1....แนวทางการขับเคลื่อนที่...1.1.1...ตัวชี วัดที่..1.1.1.1...(หลัก) 
7.2 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน  
 นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่.....1..กลยุทธ์ที่......1.1.....มาตรการที่....1.1.1.....  

8. อัตลักษณน์ิสิต  
           ไม่มี        
9. คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
           ไม่มี        
10. การบูรณาการพันธกิจกับการเรียนการสอน (ถ้ามี) 

           ไม่มี        
11. ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 11.1 ลักษณะการด าเนินงาน    โครงการ     การด าเนินงาน 

11.2 ภายใต้แผนงาน............................................................................................................................................. 
11.3 ลักษณะโครงการ      โครงการที่ใช้งบประมาณ   โครงการทีไ่ม่ใช้งบประมาณ 
11.4 วิธีการด าเนินงาน     ด าเนินการเอง    จัดจ้าง 
11.5 รหัส GFMIS ของโครงการ(ถ้าม)ี................................................................................................................... 

12. ผู้รับผิดชอบ  
12.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ  หลักสตูรศลิปศาสตรมหาบณัฑิต และปรัชญาดุษฎีบณัฑติ สาขาวิชาคติชนวิทยา 
    ภาควิชาภาษาศาสตร์ คติชนวิทยา ปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์ 
12.2 ผู้รับผิดชอบ     ดร.อรอุษา   สุวรรณประเทศ  โทร  2106 
12.3 ผู้ประสานงาน   นางสาววรรณพัช ไชยศักดิ์นเรศ โทร  2076 
12.4 ผู้รายงานผล  ดร.อรอุษา   สุวรรณประเทศ  โทร  2106 
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 13. หลักการและเหตุผล  
     ภาควิชาภาษาศาสตร์ คติชนวิทยา ปรัชญา และศาสนา มีหน้าทีใ่นการผลตินิสติระดับบณัฑิตศึกษา เพื่อตอบสนองนโยบายของ
มหาวิทยาลยั สนองความต้องการของสังคมโดยให้บณัฑิตมีคณุลักษณะที่มีความรู้ความสามารถทางดา้นภาษาศาสตร์ทีส่ามารถ
ประยุกต์ใช้ บูรณาการ หรือเชื่อมโยงภาษาศาสตร์กับศาสตร์อื่นเพื่อแสวงหาแนวทางหรือนวัตกรรมในการพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจ 
และประเทศชาติให้เกดิความเสมอภาคและความมั่นคงอย่างยั่งยืน นอกจากนี ยังมุ่งผลติบุคคลทีม่ีความรู้ความเข้าใจความหลากหลาย
ทางแนวคิด ภาษา วัฒนธรรม และชาติพันธุ์ท่ีเป็นต้นเหตุของอคติและความขดัแย้งในสังคม เพื่อรองรบันโยบายและยุทธศาสตร์ของ
ประเทศชาต ิ
     การด าเนินการบรหิารจดัการหลักสตูรให้เป็นไปตามเป้าประสงค์ของหลักสูตรนั นภาควิชาภาษาศาสตรจ์ าเป็นต้องตั งงบประมาณ
เพื่อจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2553    
14. วัตถุประสงค ์ 
      1. เพื่อรองรับการจัดการเรยีนการสอนหลักสตูรระดับบณัฑิตศกึษา 
15.  เป้าหมายของโครงการ 
     15.1. เป้าหมายการด าเนินงาน  

ล าดับ กิจกรรม วัตถุประสงค์กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เชิงผลลัพธ์

(Outcome) 

ตัวชี้วัดตาม
เกณฑ์ประกัน

คุณภาพ 
1 จัดการเรียนการสอนและพัฒนา

หลักสูตรปริญญาโท  
เพื่อรองรับการจัดการเรียน
การสอนหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา 

 ปริมาณ 
หลักสูตรมีงบประมาณใน
การจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร พ.ศ.2558 และ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิ

หลักสูตรสามารถ
บริหารจัดการ
หลักสูตรได้ตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 

EdPEx 
หมวด 7 

 
     15.2 กลุม่เป้าหมาย (รายกิจกรรม)  

เป้าหมาย จ านวน 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 28 คน 
นิสิตระดับบณัฑิตศึกษา 7 คน 
บุคลากรสายวิชาการ 18 คน 
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 3 คน 

 
     15.3 กิจกรรม/เนื้อหาท่ี/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนินการ (รายกิจกรรม) 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (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 

 
 

177,100 
  

 
 

44,275 

 
 
 

 
 
 

44,275 
  

 
 

44,275 

 
 
 

 
 
 

 
 

44,275 
ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. สรุปผลการด าเนินโครงการ และ
จัดท ารายงานส่งผลประเมนิตอ่คณะฯ 
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กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (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
ปฎิบัติงานในครั งตอ่ๆไป 

             

รวม 177,100 44,275 44,275 44,275 44,275 
 

16. งบประมาณ  
     16.1 แหล่งงบประมาณ 

  เงินรายได้ 177,100 บาท      
กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานจัดการศึกษาสาขามนุษยศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา   
คติชนวิทยา ภาควิชาภาษาศาสตร์ คติชนวิทยา ปรัชญาและศาสนา หมวดเงินอุดหนุน โครงการสนับสนุนการผลิตบัณฑิต โครงการบริหาร
จัดการหลักสูตรระดับปริญญาโท-เอก (Nu-มน-03-089)                                            

16.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
ล าดับ รายการ จ านวน (บาท) 

1 ค่าตอบแทนประธานกรรมการ  35,000 
2 ค่าตอบแทนกรรมการพิจารณาโครงร่าง  30,000 
3 ค่าตอบแทนกรรมการสอบ 30,000 
4 ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกฯ 20,000 
5 ค่าเดินทาง                    20,000 
6 ค่าตอบแทนที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  18,000 
7 ค่าตอบแทนกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์     24,100 

รวมเป็นจ านวน 177,100 
            *หมายเหตุ   ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 

 

17.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ (รายกิจกรรม)  
ล าดั
บ 

รายการ กิจกรรม 

17.1. วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม วันที่ 1 ตุลาคม 2563  -  วันที่ 30 กันยายน 2564 
17.2 สถานท่ีจัดกิจกรรม คณะมนุษยศาสตร์ 
  

18. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
1. หลักสูตรสามารถบริหารจัดการและจัดกจิกรรมต่างๆ ของหลักสูตรไดต้ามเกณฑม์าตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558 และ 

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา 
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โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ภาควิชาภาษาศาสตร์ คติชนวิทยา ปรัชญาและศาสนา คณะมนษุยศาสตร์ 

 
1. ชื่อโครงการ (ระดับ 1)    โครงการสนับสนุนการผลิตบัณฑิต 
2. ชื่อโครงการ (ระดับ 2)    โครงการบริหารจัดการหลักสูตรระดับปริญญาโท-เอก 
3. ชื่อโครงการ (ระดับ 3)    โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ 

  โครงการงานประจ า (Routine project) 
      โครงการตามยุทธศาสตร์ (Strategic project) 

4.  รหัสโครงการ      NU-มน-03-090 
5.  Value Chain   

  ต้นน  า  กลางน  า  ปลายน  า       
6.  ความสอดคล้องกับพันธกิจมหาวิทยาลัย  
    การผลติบัณฑิต  (หลัก)    การวิจัย  
    การบริการวิชาการแกส่ังคม  การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
    บริหารจัดการ 
7.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ  
 7.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 พ.ศ.2560-2564  
ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2562-2564)  
   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบณัฑิตใหม้ีคุณภาพฯ 
   กลยุทธ์ที่..1.4....แนวทางการขับเคลื่อนที่...1.4.1...ตัวชี วัดที่..1.4.1.1...(หลัก) 
7.2 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน  
 นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่.....1..กลยุทธ์ที่......1.4.....มาตรการที.่...1.4.1.....  

8. อัตลักษณน์ิสิต  
           มี 
  

ประเภทอตัลักษณ ์ ตัวชี้วดั 
 คนด ี
เป็นคนดี เป็นพลเมืองที่เข็มแข็ง ยึดมั่นในจรรยาบรรณ
วิชาชีพ มีความกล้าหาญทางจริยธรรมและความถูกตอ้ง 

 มีจรรยาบรรณในวิชาชพี 
 มีจิตสาธารณะ 
 มีทัศนคติเชิงบวก 
 มีความกลา้หาญทางจริยธรรม และความถูกต้อง 

 คนเก่ง 
มีความรู้ ความเชีย่วชาญตามสาขาวิชาการที่ถนัด มี
ทักษะการเรียนรู้ ตลอดชีวิต สามารถน าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชพีอยา่งสร้างสรรค์ มี
คุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการที่ทนัสมัยและทันต่อ
ความเปลี่ยนแปลงของสังคม สามารถอยู่ร่วมกับผูอ้ื่นได้
อย่างมีความสุข 

 มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 มีความสามารถในการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชพีอยา่งสร้างสรรค์ 
 เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม 
 มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสาสนเทศได้เป็นอย่างดี 
 มีคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการที่ทันสมัยและทันต่อความเปลี่ยนแปลงของสังคม 
 มีความสามารถท างานเป็นทีม 
 มีความสามารถในการแก้ปัญหาส่วนตัว 
 มีความสามารถในการแก้ปัญหาการงาน 

 มีวินัย 
มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม 
เสียสละ อดทน ขยัน หมั่นเพียรและมุ่งมั่นสู่ความส าเร็จ 

 มีความรับผิดชอบ เสียสละ อดทน 
 มีพฤติกรรมที่ดีในการเรียน ขยันหมัน่เพียรมุ่งมั่นสู่ความส าเร็จ 
 มีพฤติกรรมที่ดีในการใช้ชีวิต 
 ยอมรับและปฏิบัติตามระเบียบ และข้อบังคับของสังคม 

 ภูมิใจในชาต ิ
มีความภูมิใจในศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี และ
ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ร่วมปลูกฝงัความรักชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตรยิ์ ส่งเสริมให้เกิดค่านิยมร่วมรักษ์

 มีพฤติกรรมอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย 
มีส่วนร่วมในการสืบทอดภูมิปัญญาไทย 
 มีค่านิยมในการแสดงความเป็นไทย ธ ารงไว้ซ่ึงความเป็นไทย 
 ศรัทธา ยึดมั่น และปฏิบัติตนตามหลักศาสนา 
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ประเภทอตัลักษณ ์ ตัวชี้วดั 
ความเป็นไทยให้เกิดขึ นอย่างต่อเนื่อง  เคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
       
9. คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
           มี   
   

ด้าน ตัวชี้วัด 
 ด้านคุณธรรม จริยธรรม  มีความซื่อสตัย์สจุริต 

 มีระเบยีบวินัย 
 ตรงต่อเวลา 
 มีความเสยีสละและเห็นต่อประโยชน์ส่วนรวม 
 มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
 เคารพกฎเกณฑ์ ระเบียบขององค์กร/หน่วยงาน 
มีความอดทนต่อสภาวะแวดลอ้ม 
 มีความขยันหมั่นเพียรในการเรียน 

 ด้านความรู ้  มีความรู้ในหลักวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงกับหน้าท่ีการงาน 
 มีความเข้าใจขั นตอนและวิธีการในการปฏิบตัิงานในหน้าท่ี 
 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 
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10. การบูรณาการพันธกิจกับการเรียนการสอน (ถ้ามี) 

           ไม่มี        
11. ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 11.1 ลักษณะการด าเนินงาน    โครงการ     การด าเนินงาน 

11.2 ภายใต้แผนงาน............................................................................................................................................. 
11.3 ลักษณะโครงการ      โครงการที่ใช้งบประมาณ   โครงการทีไ่ม่ใช้งบประมาณ 
11.4 วิธีการด าเนินงาน     ด าเนินการเอง    จัดจ้าง 
11.5 รหัส GFMIS ของโครงการ(ถ้าม)ี................................................................................................................... 

12. ผู้รับผิดชอบ  
12.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ  หลักสตูรศลิปศาสตรมหาบณัฑิต และปรัชญาดุษฎีบณัฑติ สาขาวิชาคติชนวิทยา 
    ภาควิชาภาษาศาสตร์ คติชนวิทยา ปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์ 
12.2 ผู้รับผิดชอบ     ดร.ณัฐพร ไข่มุกข์   โทร  2105 
12.3 ผู้ประสานงาน   นางสาวสิริกาญจน์  ยอดบรุ ี  โทร  2054 
12.4 ผู้รายงานผล  ดร.ณัฐพร ไข่มุกข์   โทร  2105 

 13. หลักการและเหตุผล  
     มาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ของหลักสูตร ศศ.ม. (คติชนวิทยา) และ ปร.ด. (คติชนวิทยา) หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ.2561 ซึ่ง
เป็นไปในแนวทางของการศึกษาท่ีเน้นผลลัพธ์ (Outcome Based Education) นั น มีวัตถุประสงค์ส าคัญที่สัมพันธ์กันคือการมุ่งสร้าง
นักวิจัยด้านคติชนวิทยา โดยในหลกัสูตรระดบัปริญญาโทนั นมุ่งสร้างนักวิจัยทางคติชนวิทยาท่ีสามารถบูรณาการความรู้น าไปสู่การ
ประยุกต์ใช้ โดยสามารถสร้างเครอืข่ายและท างานร่วมกบัชุมชนไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและมีคณุธรรมจริยธรรมอันเหมาะสม  ในขณะ
ที่หลักสูตรปรญิญาเอกมุ่งสร้างนักวิจัยทางคติชนวิทยาท่ีมีศักยภาพสงูสามารถพัฒนาองค์ความรู้อย่างลุม่ลึกและมีภาวะผู้น าในการ
ปฏิบัติงานด้านคติชนวิทยา 
     เพื่อส่งเสริมให้ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวังของหลักสตูร (ELOs) ดังกล่าวบรรลุตามที่ได้ก าหนดไว้ นอกเหนือจากการเรียนในรายวิชา
ต่างๆ ของหลักสตูรแล้ว หลักสตูร ศศ.ม. (คติชนวิทยา) และ ปร.ด. (คติชนวิทยา) ยังให้ความส าคัญกบัการจัดกิจกรรมเสริมหลักสตูร 
เพื่อพัฒนาศักยภาพของนิสิตในด้านวิชาการและการวิจัย อันเป็นมาตรฐานผลการเรยีนรู้ที่หลักสูตรคาดหวัง ทั งนี  การศึกษาส าหรับ
นิสิตนั น การไดร้ับความรู้จากผูส้อนในห้องเรียนเพียงอย่างเดียวอาจไม่ยังไม่เพียงพอ จึงควรเสริมสร้างประสบการณ์ให้นิสิตไดม้ีโอกาส
รับฟังการบรรยาย/เสวนา/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ จากวิทยากรผูเ้ชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ทางด้านวิชาการและการวิจัยซึ่งปฏิบัติงาน
จริงอยู่ในวงการการศึกษาและการส่งเสริมอนุรักษ์และเผยแพร่ศลิปวฒันธรรม อันจะช่วยให้นสิิตได้รับความรู้และประสบการณ์ที่ช่วย
ให้สามารถพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและวิจัยของตนได้ อีกทั งยังเป็นโอกาสในการสร้างเครือข่ายกับนักวิชาการภายนอกสถาบัน
และชุมชนอีกด้วย 
14. วัตถุประสงค์  
    1) เพื่อพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของนิสิตตามผลการเรียนรู้ทีค่าดหวังของหลักสตูร (ELOs) 
    2) เพื่อเป็นโอกาสให้นิสิตและคณาจารย์ได้ท าความรู้จักนักวิชาการต่างสถาบันหรือผูรู้้ในชุมชนอันจะน าไปสู่การสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือต่อกันในอนาคต 
15.  เป้าหมายของโครงการ 
     15.1. เป้าหมายการด าเนินงาน  

ล าดับ กิจกรรม วัตถุประสงค์กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เชิงผลลัพธ์

(Outcome) 

ตัวชี้วัดตาม
เกณฑ์ประกัน

คุณภาพ 
1 อบรมให้ความรู้      1) เพื่อพัฒนาศักยภาพ

ทางวิชาการของนิสิตตามผล
การเรียนรู้ที่คาดหวังของ
หลักสูตร (ELOs) 
    2) เพื่อเป็นโอกาสให้นิสิต
และคณาจารย์ได้ท าความ

 ปริมาณ 
- นิสิตสามารถสังเคราะห์
ความรู้ที่ได้จากการฟัง
บรรยายเผยแพร่ทาง 
เว็บเพจของภาควิชา และ/
หรือจดหมายข่าวสุวรรณ

1. นิสิตมีความรู้ 
และทักษะเป็นไป
ตามผลการเรียนรู้
ที่คาดหวังของ
หลักสตูร 

EdPEx 
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ล าดับ กิจกรรม วัตถุประสงค์กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เชิงผลลัพธ์

(Outcome) 

ตัวชี้วัดตาม
เกณฑ์ประกัน

คุณภาพ 
รู้จักนักวิชาการต่างสถาบัน
หรือผู้รู้ในชุมชนอันจะ
น าไปสู่การสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือต่อกันใน
อนาคต 

ภิงคาร จ านวนไม่น้อยกว่า 1 
ผลงาน 
- มีข้อมูลประวัติวิทยากร 
ความเชี่ยวชาญ และ
ช่องทางติดต่อ เก็บไว้เป็น
ฐานข้อมูลเครือข่ายของ
หลักสูตร 

2. มีเครือข่าย
ความร่วมมือ
ระหว่างหลักสูตร
กับนักวิชาการต่าง
สถาบันหรือผู้รู้ใน
ชุมชน 

 
     15.2 กลุม่เป้าหมาย (รายกิจกรรม)  

เป้าหมาย จ านวน 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 21 คน 
นิสิตระดับบณัฑิตศึกษา 10 คน 
บุคลากรสายวิชาการ 10 คน 
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 1 คน 

 
     15.3 กิจกรรม/เนื้อหาท่ี/แผนการใช้จ่ายงบประมาณทีจ่ะด าเนินการ (รายกิจกรรม) 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (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
ปฎิบัติงานในครั งตอ่ๆไป 

             

รวม 5,000 - - - 5,000 
 

16. งบประมาณ  
     16.1 แหล่งงบประมาณ 

  เงินรายได้ 5,000 บาท      
กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานจัดการศึกษาสาขามนุษยศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา   
คติชนวิทยา ภาควิชาภาษาศาสตร์ คติชนวิทยา ปรัชญาและศาสนา หมวดเงินอุดหนุน โครงการสนับสนุนการผลิตบัณฑิต โครงการบริหาร
จัดการหลักสูตรระดับปริญญาโท-เอก โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ (Nu-มน-03-090)                                            
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16.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
ล าดับ รายการ จ านวน (บาท) 

1 ค่าตอบแทนวิทยากร 2,000 
2 ค่าเดินทาง  1,500 
3 ค่าที่พัก 1,000 
4 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 500 

รวมเป็นจ านวน 5,000 
            *หมายเหตุ   ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 

 

17.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ (รายกิจกรรม)  
ล าดั
บ 

รายการ กิจกรรม 

17.1. วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม เดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2564 
17.2 สถานท่ีจัดกิจกรรม คณะมนุษยศาสตร์ 
  

18. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
1) นิสิตนิสิตมีความรู้ และทักษะทางวิชาการสอดคล้องตามผลการเรยีนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (ELOs) 
2) มีฐานข้อมูลเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหลักสตูรกับนักวิชาการต่างสถาบันหรือผูรู้้ในชุมชน 
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โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนษุยศาสตร์ 

 
1. ชื่อโครงการ (ระดับ 1)     โครงการกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต 
2. ชื่อโครงการ (ระดับ 2)     โครงการส่งเสริมด้านวิชาการและทักษะชีวิต 
3. ชื่อโครงการ (ระดับ 3)     โครงการกิจกรรมเพื่อพัฒนารายวิชาภาษาสเปน 

  โครงการงานประจ า (Routine project) 
      โครงการตามยุทธศาสตร์ (Strategic project) 
4.  รหัสโครงการ      NU-มน-04-091 
5.  Value Chain   

    ต้นน  า       กลางน  า        ปลายน  า       
6.  ความสอดคล้องกับพันธกิจมหาวิทยาลัย  
    การผลติบัณฑิต (หลัก)      การวิจัย  
    การบริการวิชาการแก่สังคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
    บริหารจัดการ 
7.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ  
 7.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 พ.ศ.2560-2564  
ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2562-2564)  
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบณัฑิตให้มีคณุภาพฯ 
   กลยุทธ์ที่......1.4.....แนวทางการขบัเคลื่อนที.่...13.1.....ตัวชี วัดที่.....1.3.1.3 (หลัก)  
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสรมิสรา้งศักยภาพการให้บริการวิชาการเพื่อสร้างความเขม้แข็งให้แก่ชุมชน 
  กลยุทธ์ที่..3.3...แนวทางการขับเคลื่อนที่....3.1.1....ตัวชี วัดที่......3.1.1.1...... 
7.2  แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน  

        นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่1 กลยุทธ์ที ่1.4. มาตรการที่ 1.4.1 
        นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่3 กลยุทธ์ที ่1.4. มาตรการที่ 3.1.1 
8. อัตลักษณน์ิสิต  
      มี   

ประเภทอตัลักษณ ์ ตัวชี้วดั 
 คนด ี
เป็นคนดี เป็นพลเมืองที่เข็มแข็ง ยึดมั่นในจรรยาบรรณ
วิชาชีพ มีความกล้าหาญทางจริยธรรมและความถูกตอ้ง 

 มีจรรยาบรรณในวิชาชพี 
 มีจิตสาธารณะ 
 มีทัศนคติเชิงบวก 
 มีความกลา้หาญทางจริยธรรม และความถูกต้อง 

 คนเก่ง 
มีความรู้ ความเชีย่วชาญตามสาขาวิชาการที่ถนัด มี
ทักษะการเรียนรู้ ตลอดชีวิต สามารถน าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชพีอยา่งสร้างสรรค์ มี
คุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการที่ทนัสมัยและทันต่อ
ความเปลี่ยนแปลงของสังคม สามารถอยู่ร่วมกับผูอ้ื่นได้
อย่างมีความสุข 

 มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 มีความสามารถในการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชพีอยา่งสร้างสรรค์ 
 เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม 
 มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสาสนเทศได้เป็นอย่างดี 
 มีคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการที่ทันสมัยและทันต่อความเปลี่ยนแปลงของสังคม 
 มีความสามารถท างานเป็นทีม 
 มีความสามารถในการแก้ปัญหาส่วนตัว 
 มีความสามารถในการแก้ปัญหาการงาน 

 มีวินัย 
มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม 
เสียสละ อดทน ขยัน หมั่นเพียรและมุ่งมั่นสู่ความส าเร็จ 

 มีความรับผิดชอบ เสียสละ อดทน 
 มีพฤติกรรมที่ดีในการเรียน ขยันหมัน่เพียรมุ่งมั่นสู่ความส าเร็จ 
 มีพฤติกรรมที่ดีในการใช้ชีวิต 
 ยอมรับและปฏิบัติตามระเบียบ และข้อบังคับของสังคม 

 ภูมิใจในชาต ิ
มีความภูมิใจในศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี และ
ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ร่วมปลูกฝงัความรักชาติ 

 มีพฤติกรรมอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย 
มีส่วนร่วมในการสืบทอดภูมิปัญญาไทย 
 มีค่านิยมในการแสดงความเป็นไทย ธ ารงไว้ซ่ึงความเป็นไทย 
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ประเภทอตัลักษณ ์ ตัวชี้วดั 
ศาสนา พระมหากษัตรยิ์ ส่งเสริมให้เกิดค่านิยมร่วมรักษ์
ความเป็นไทยให้เกิดขึ นอย่างต่อเนื่อง 

 ศรัทธา ยึดมั่น และปฏิบัติตนตามหลักศาสนา 
 เคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 

 
9. คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
      มี   
   

ด้าน ตัวชี้วัด 
 ด้านคุณธรรม จริยธรรม  มีความซื่อสตัย์สจุริต 

 มีระเบยีบวินัย 
 ตรงต่อเวลา 
 มีความเสียสละและเห็นต่อประโยชน์ส่วนรวม 
 มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
 เคารพกฎเกณฑ์ ระเบียบขององค์กร/หน่วยงาน 
 มีความอดทนต่อสภาวะแวดลอ้ม 
 มีความขยันหมั่นเพียรในการเรียน 

 ด้านความรู ้  มีความรู้ในหลักวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงกับหน้าที่การงาน 
 มีความเข้าใจขั นตอนและวิธีการในการปฏิบตัิงานในหน้าท่ี 
 มีความรู้ในระดับท่ีสามารถปฏิบัติงานให้บรรลุเปา้หมายอย่างมปีระสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผล 
 มีความสามารถน าความรูม้าประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานอย่างสร้างสรรค์ 
 เป็นผู้แสวงหาความรูเ้พิ่มเตมิอย่างต่อเนื่อง 
 มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ 

 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 
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10. การบูรณาการพันธกิจกับการเรียนการสอน (ถ้ามี) 

      ด้านการบริการวิชาการ  จ านวนรายวิชา/หลักสตูรที่มีการบรูณาการ 1 วิชา ระบุรายชื่อวิชาภาษาสเปนเบื องต้น 1 
11. ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 11.1 ลักษณะการด าเนินงาน    โครงการ     การด าเนินงาน 

11.2 ภายใต้แผนงาน............................................................................................................................................. 
11.3 ลักษณะโครงการ      โครงการที่ใช้งบประมาณ   โครงการทีไ่ม่ใช้งบประมาณ 
11.4 วิธีการด าเนินงาน     ด าเนินการเอง    จัดจ้าง 
11.5 รหัส GFMIS ของโครงการ(ถ้าม)ี................................................................................................................... 

12. ผู้รับผิดชอบ  
12.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ   ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร ์
12.2 ผู้รับผิดชอบ                อาจารย์ ดร.วรัญญา  มอโท  โทร. 2058 
12.3 ผู้ประสานงาน              อาจารย์ ดร.วรญัญา  มอโท  โทร. 2058 
                            นางสาวสิรกิาญจน์  ยอดบุร ี  โทร  2054 
12.4 ผู้รายงานผล                อาจารย์ ดร.วรญัญา  มอโท  โทร. 2058 

13. หลักการและเหตุผล  
 การให้บริการทางวิชาการถือเป็นภารกิจหนึ่งของมหาวิทยาลัยนเรศวร ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์ ตระหนัก
ดีในภารกิจนี  กอปรกับนโยบายของสภามหาวิทยาลัยสนับสนุนให้คณะมนุษยศาสตร์สร้างจุดเด่นด้านภาษาต่างประเทศ เตรียม
ความพร้อมในการก้าวไปสู่ความเป็นนานาชาติ ภาควิชาภาษาตะวันตกมีความพร้อมด้านบุคลากร มีผู้มีความรู้ความสามารถ
พิเศษเป็นอาจารย์ชาวไทยที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ด้านการสอนภาษาสเปนในฐานะภาษาที่สองมาโดยตรง 
นอกจากนี  ผลส ารวจความต้องการในการรับบริการวิชาการ ยังสะท้อนให้เห็นว่าหน่วยงานต่าง ๆ ในเขตภาคเหนือตอนล่างมี
ความต้องการให้จัดบริการวิชาการด้านทักษะความรู้ความสามารถภาษาต่างประเทศ เน้นทักษะการพูด  
 เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชน ทั งภายใน-นอกมหาวิทยาลัยนเรศวร ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์ จึง
จะจัดการอบรมส าหรับนักเรียนระดับมัธยมขึ น  เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมสเปน ซึ่งเป็น
หนึ่งในภาษาทางการ 6 ภาษาขององค์การสหประชาชาติ (อาหรับ, จีน,  อังกฤษ, ฝรั่งเศส, รัสเซีย, สเปน) และเป็นภาษาที่มีผู้
พูดเป็นภาษาแม่มากที่สุดในโลกรองจากภาษาจีนกลาง ปัจจุบัน มีผู้พูดภาษาสเปนเป็นภาษาที่หนึ่งและภาษาที่สองป ระมาณ 
450-500 ล้านคน และมีผู้เรียนภาษาสเปนมากเป็นอันดับที่ 2 ของโลกรองจากภาษาอังกฤษ ผู้เข้ารับการอบรมจะสามารถน า
ความรู้ที่ได้จากการให้บริการวิชาการไปบูรณาการกับการประกอบอาชีพ การเรียน การสอนหรือการท าวิจัยต่อไปในอนาคต อีก
ทั งภาควิชาก็สามารถบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมสู่การเรียนการสอนในห้องเรียนได้ 
14. วัตถุประสงค ์ 

1. เพื่อให้ผู้รับการอบรมมีทักษะการพูดภาษาสเปน ตลอดจนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมสเปน  
2. เพื่อใหภ้าควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์ ด าเนินงานตามพันธกิจด้านบริการทางวิชาการสู่สงัคม และ

ประชาสมัพันธ์คณะฯ ให้เป็นท่ีรู้จกัในฐานะที่พ่ึงทางวิชาการมากขึ น 
3. เพื่อบูรณาการงานวิชาการกับการเรียนการสอนรายวิชาภาษาสเปนเบื องต้น 1 และมีการน าผลการประเมินไปปรับปรุง

งานด้านบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย 
15.  เป้าหมายของโครงการ 
     15.1. เป้าหมายการด าเนินงาน  

ล าดับ กิจกรรม วัตถุประสงค์กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เชิงผลลัพธ์

(Outcome) 

ตัวชี้วัดตาม
เกณฑ์ประกัน

คุณภาพ 
1 จัดอบรมให้ความรู ้

 
1.เพื่อให้ผู้รับการอบรม
มีทักษะการพูดภาษา
สเปน ตลอดจนมคีวามรู้ 

 คุณภาพ 
 - ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความรู้และทักษะทาง
ภาษาและวัฒนธรรม

- ผู้เข้าร่วม
โครงการสามารถ
น าความรู้ที่ได้มา
ใช้ประโยชน์ได ้

AUN QA 
หมวด 8 
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ล าดับ กิจกรรม วัตถุประสงค์กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เชิงผลลัพธ์

(Outcome) 

ตัวชี้วัดตาม
เกณฑ์ประกัน

คุณภาพ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ภาษาและวัฒนธรรม
สเปน  
2.เพื่อให้ภาควิชาภาษา
ตะวนัตก คณะ
มนุษยศาสตร์ 
ด าเนินงานตามพันธกิจ
ด้านบริการทางวิชาการ
สู่สังคม และ
ประชาสมัพันธ์คณะฯ 
ให้เป็นท่ีรู้จักในฐานะที่
พึ่งทางวิชาการมากขึ น 
3.เพื่อบูรณาการงาน
วิชาการกับการเรียนการ
สอนรายวิชาภาษาสเปน
เบื องต้น 1 และมีการน า
ผลการประเมินไป
ปรับปรุงงานด้านบริการ
วิชาการกับการเรียนการ
สอนและการวิจัย 

สเปน ในระดับด ี

 
     15.2 กลุม่เป้าหมาย (รายกิจกรรม)  

เป้าหมาย จ านวน 
จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 26 คน 
บุคลากรสายวิชาการ 1 คน 
นิสิต 5 คน 
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 20 คน 

 
15.3 กิจกรรม/เนื้อหาท่ี/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนินการ (รายกิจกรรม) 

 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (บาท) 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

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

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (บาท) 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

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
ปฏิบัติงานในครั งตอ่ๆไป 

             

รวม 5,000 - - 5,000 - 
 

16. งบประมาณ  
      16.1 แหล่งงบประมาณ 
                เงินรายได้ 5,000 บาท    
กองทุนกิจการนิสิต แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุนการจัดการศึกษา ภาควิชาภาษาตะวันตก หมวดเงินอุดหนุน 
โครงการกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต โครงการส่งเสริมด้านวิชาการและทักษะชีวิต โครงการกิจกรรมเพื่อพัฒนารายวิชาภาษาสเปน NU-
มน-04-091) 
      16.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
ล าดับ รายการ จ านวน (บาท) 

1. ค่าอุปกรณ์สื่อต่าง ๆ เช่น กระดาษสี ฟิวเจอร์บอร์ด ปากกาเคมี เป็นต้น 1,000 
2. ค่าถ่ายเอกสาร 2,000 
3. ค่าเดินทาง 1,000 
4. ค่าอาหารกลางวันส าหรับวิทยากร 1,000 

      *หมายเหตุ   ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
17.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ (รายกิจกรรม)  
ล าดั
บ 

รายการ กิจกรรม 

1. วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม เดือนมิถุนายน 2564 
2. สถานท่ีจัดกิจกรรม โรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพื นที่ใก้ลเคียง 

18. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
1. ผู้รับการอบรมมีทักษะการพูดภาษาสเปนเบื องต้น ตลอดจนมีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมสเปน  
2. ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์ ได้ด าเนินงานตามพันธกิจด้านบริการทางวิชาการสูส่ังคม และได้

ประชาสมัพันธ์คณะฯ ให้เป็นท่ีรู้จกัในฐานะที่พ่ึงทางวิชาการมากขึ น  
3. ภาควิชาฯโดยวิทยากร สามารถบรูณาการงานวิชาการกับการเรียนการสอน และการวิจัย และมีการน าผลการประเมิน

ไปปรับปรุงงานด้านบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและการวิจยั 
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โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนษุยศาสตร์ 

 
1. ชื่อโครงการ (ระดับ 1)     โครงการบริการวิชาการแก่สังคม 
2. ชื่อโครงการ (ระดับ 2)     โครงการบริการวิชาการ 
3. ชื่อโครงการ (ระดับ 3)     โครงการนวัตกรรมผลิตสื่อเพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 

  โครงการงานประจ า (Routine project) 
      โครงการตามยุทธศาสตร์ (Strategic project) 
4.  รหัสโครงการ      NU-มน-04-092 
5.  Value Chain   

    ต้นน  า       กลางน  า        ปลายน  า       
6.  ความสอดคล้องกับพันธกิจมหาวิทยาลัย  
    การผลติบัณฑิต     การวิจัย  
    การบริการวิชาการแก่สังคม(หลัก)              การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
    บริหารจัดการ 
7.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ  
 7.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 พ.ศ.2560-2564  
ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2562-2564)   
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสรมิสรา้งศักยภาพการให้บริการวิชาการเพื่อสร้างความเขม้แข็งให้แก่ชุมชน 
  กลยุทธ์ที่..3.3...แนวทางการขับเคลื่อนที่....3.1.1....ตัวชี วัดที่......3.1.1.2...... 
7.2  แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน  

        นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่3 กลยุทธ์ที ่3.1 มาตรการที ่3.1.2 
8. อัตลักษณน์ิสิต  
      มี   

ประเภทอตัลักษณ ์ ตัวชี้วดั 
 คนด ี
เป็นคนดี เป็นพลเมืองที่เข็มแข็ง ยึดมั่นในจรรยาบรรณ
วิชาชีพ มีความกล้าหาญทางจริยธรรมและความถูกตอ้ง 

 มีจรรยาบรรณในวิชาชพี 
 มีจิตสาธารณะ 
 มีทัศนคติเชิงบวก 
 มีความกลา้หาญทางจริยธรรม และความถูกต้อง 

 คนเก่ง 
มีความรู้ ความเชีย่วชาญตามสาขาวิชาการที่ถนัด มี
ทักษะการเรียนรู้ ตลอดชีวิต สามารถน าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชพีอยา่งสร้างสรรค์ มี
คุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการที่ทนัสมัยและทันต่อ
ความเปลีย่นแปลงของสังคม สามารถอยู่ร่วมกับผูอ้ื่นได้
อย่างมีความสุข 

 มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 มีความสามารถในการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชพีอยา่งสร้างสรรค์ 
 เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม 
 มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสาสนเทศได้เป็นอย่างดี 
 มีคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการที่ทันสมัยและทันต่อความเปลี่ยนแปลงของสังคม 
 มีความสามารถท างานเป็นทีม 
 มีความสามารถในการแก้ปัญหาส่วนตัว 
 มีความสามารถในการแก้ปัญหาการงาน 

 มีวินัย 
มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม 
เสียสละ อดทน ขยัน หมั่นเพียรและมุ่งมั่นสู่ความส าเร็จ 

 มีความรับผิดชอบ เสียสละ อดทน 
 มีพฤติกรรมที่ดีในการเรียน ขยันหมัน่เพียรมุ่งมั่นสู่ความส าเร็จ 
 มีพฤติกรรมที่ดีในการใช้ชีวิต 
 ยอมรับและปฏิบัติตามระเบียบ และข้อบังคับของสังคม 

 ภูมิใจในชาต ิ
มีความภูมิใจในศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี และ
ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ร่วมปลูกฝงัความรักชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตรยิ์ ส่งเสริมให้เกิดค่านิยมร่วมรักษ์
ความเป็นไทยให้เกิดขึ นอย่างต่อเนื่อง 

 มีพฤติกรรมอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย 
มีส่วนร่วมในการสืบทอดภูมิปัญญาไทย 
 มีค่านิยมในการแสดงความเป็นไทย ธ ารงไว้ซ่ึงความเป็นไทย 
 ศรัทธา ยึดมั่น และปฏิบัติตนตามหลักศาสนา 
 เคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
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9. คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
      มี   

ด้าน ตัวชี้วัด 
 ด้านคุณธรรม จริยธรรม  มีความซื่อสตัย์สจุริต 

 มีระเบยีบวินัย 
 ตรงต่อเวลา 
 มีความเสยีสละและเห็นต่อประโยชน์ส่วนรวม 
 มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
 เคารพกฎเกณฑ์ ระเบียบขององค์กร/หน่วยงาน 
 มีความอดทนต่อสภาวะแวดลอ้ม 
 มีความขยันหมั่นเพียรในการเรียน 

 ด้านความรู ้  มีความรู้ในหลักวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงกับหน้าที่การงาน 
 มีความเข้าใจขั นตอนและวิธีการในการปฏิบตัิงานในหน้าท่ี 
 มีความรู้ในระดับท่ีสามารถปฏิบัติงานให้บรรลุเปา้หมายอย่างมปีระสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผล 
 มีความสามารถน าความรูม้าประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานอย่างสร้างสรรค์ 
 เป็นผู้แสวงหาความรู้เพิม่เตมิอย่างต่อเนื่อง 
 มีความเช่ียวชาญในสาขาวิชาชีพ 

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

 ดา้นทักษะความสมัพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

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

 ด้านทักษะการวิเคราะหเ์ชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 มีทักษะในการวิเคราะห์และจดัการข้อมลูเชิงตัวเลข 
 มีความสามารถในการสื่อสารการใช้ภาษาไทย 
 มีความสามารถในการสื่อสารการใช้ภาษาอังกฤษ 
 มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศในการปฏิบัติงาน 

  
10. การบูรณาการพันธกิจกับการเรียนการสอน (ถ้ามี) 

  ด้านการบริการวิชาการ  จ านวนรายวิชา/หลักสตูรที่มีการบูรณาการ 7 วิชา  
รายชื่อวิชา  219102 ภาษาฝรั่งเศส 2 



 

 

 

3 

 

219111 การอ่าน-การเขียนภาษาฝรั่งเศส 1 
219202 ภาษาฝรั่งเศส 4 
219261 สัทศาสตรภ์าษาฝรั่งเศส 
219303 เรียงความภาษาฝรั่งเศส 

   219371 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการท่องเที่ยว 1 
219362 การวิเคราะหค์วามหมายและประโยคภาษาฝรั่งเศส 

  ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม จ านวนรายวิชา/หลักสตูรที่มีการบูรณาการ 1 วิชา  
รายวิชา  219371 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการท่องเที่ยว 1 

11. ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 11.1 ลักษณะการด าเนินงาน    โครงการ     การด าเนินงาน 

11.2 ภายใต้แผนงาน............................................................................................................................................. 
11.3 ลักษณะโครงการ      โครงการที่ใช้งบประมาณ   โครงการทีไ่ม่ใช้งบประมาณ 
11.4 วิธีการด าเนินงาน     ด าเนินการเอง    จัดจ้าง 
11.5 รหัส GFMIS ของโครงการ(ถ้าม)ี................................................................................................................... 

12. ผู้รับผิดชอบ  
12.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ    หลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ภาควิชาภาษาตะวันตก  
    คณะมนุษยศาสตร ์
12.2 ผู้รับผิดชอบ                อาจารย์คณุัญญา บัวพรหมมาตร ์ โทร. 2080 
     คณะกรรมการด าเนินโครงการนวัตกรรมผลิตสื่อเพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
12.3 ผู้ประสานงาน              อาจารย์คณุัญญา บัวพรหมมาตร ์ โทร. 2080 
                            นางสาวสิรกิาญจน์  ยอดบุร ี  โทร  2054 
12.4 ผู้รายงานผล                อาจารย์คณุัญญา บัวพรหมมาตร ์ โทร. 2080 

13. หลักการและเหตุผล  
        ตามที่รัฐบาลได้ก าหนดนโยบายให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเป็นหนึ่งใน
อุตสาหกรรมเป้าหมาย กอปรกับมหาวิทยาลัยนเรศวรได้ก าหนดตัวบ่งชี ผลการด าเนินงานของหลักสูตรให้ครอบคลุมเรื่องของ
นวัตกรรมที่สร้างขึ นโดยนิสิตในระดับปริญญาตรี รายวิชาที่มีการเรียนการสอนในลักษณะบูรณาการศาสตร์ โครงงาน/วิจัย/
วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรีในลักษณะบูรณาการศาสตร์ จ านวนพื นท่ีเป้าหมาย (Target Area) ให้ผู้เรียนได้พัฒนาองค์ความรู้
และสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน อย่างน้อย 1 พื นท่ี นั น 
  ในการนี  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาฝรั่งเศส) จึงเห็นชอบให้ก าหนดโครงการนวัตกรรม
ผลิตสื่อเพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวขึ น เพื่อสนองตอบนโยบายของรัฐบาล รวมทั ง เพื่อให้เป็นไปตามตัวบ่งชี ที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด อีกทั ง เพื่อเป็นการบริการทางวิชาการแก่สังคม อีกด้วย 
  ทั งนี  ในการก าหนดโครงการดังกล่าว จะเป็นการสนองตอบความต้องการของภาคประชาชน เป็นที่พึ่งของชุมชน 
ภาครัฐ ภาคเอกชน หน่วยงานวิชาชีพ และสังคมได้อย่างมีคุณภาพตามศกัยภาพและความพร้อมของหลักสูตร โดยการให้บริการ
วิชาการดังกล่าวจะเชื่อมโยงกับการเรียนการสอนและการวิจัย และบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน
ได้อย่างเป็นรูปธรรม 
14. วัตถุประสงค ์ 

1) เพื่อผลิตนวัตกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวให้แก่พื นท่ีรับบริการ 
2) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการน าความรู้ในรายวิชา ๆ มาประยุกต์ใช้ในการจัดท าข้อมลูด้านการท่องเที่ยวเป็นภาษาฝรั่งเศส 

และการสรา้งสรรค์นวัตกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวให้แก่พื นท่ีรับบรกิาร 
3) เพื่อให้นิสิตในฐานะที่เป็นผูเ้ข้าร่วมโครงการได้พัฒนาองค์ความรูแ้ละทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

15.  เป้าหมายของโครงการ 
     15.1. เป้าหมายการด าเนินงาน  
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ล าดับ กิจกรรม วัตถุประสงค์กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เชิงผลลัพธ์

(Outcome) 

ตัวชี้วัดตาม
เกณฑ์ประกัน

คุณภาพ 
1 ผลิตนวตักรรมส่งเสรมิการ

ท่องเที่ยวให้แก่พื นท่ีรับบริการ 
1) เพื่อผลิตนวัตกรรม
ส่งเสริมการท่องเที่ยว
ให้แก่พื นท่ีรับบริการ 
2) เพื่อให้นิสิตสา
สามารถน าความรู้ใน
รายวิชา ๆ มา
ประยุกต์ใช้ในการจดัท า
ข้อมูลด้านการท่องเที่ยว
เป็นภาษาฝรั่งเศส และ
การสร้างสรรค์
นวัตกรรมส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวให้แก่พื นท่ีรับ
บริการ 
3) เพื่อให้นิสิตได้พัฒนา
องค์ความรู้และทักษะ
การเรยีนรู้ในศตวรรษท่ี 
21 

 ปริมาณ 
- มีนวัตกรรมส่งเสริม
การท่องเที่ยวจ านวน 1 
ชิ น 
 คุณภาพ 
 -รายวิชาในหลักสตูร
ศิลปศาสตรบณัฑติ 
(ภาษาฝรั่งเศส) ได้บูรณา
การการเรียนการสอน
กับการบริการสังคมผ่าน
การผลิตนวัตกรรม
ส่งเสริมการท่องเที่ยว 
-นิสิตในฐานะที่เป็น
ผู้เข้าร่วมโครงการได้
พัฒนาองค์ความรู้ 
ตลอดจนทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ในระดับด ี

พื นที่เป้าหมายมี
ศักยภาพทางการ
ท่องเที่ยวเพิ่มขึ น 

ระดับหลักสตูร 
AUNQA หมวด
ที่ 2 
C. 4  5  8 
 

 
     15.2 กลุม่เป้าหมาย (รายกิจกรรม)  

เป้าหมาย จ านวน 
จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 29 คน 
นิสิต 20 คน 
บุคลากรสายวิชาการ 8 คน 
บุคลากรสายสนับสนุน 1 คน 
องค์กร/ระบบบริหารจัดการ  1 หน่วยงาน 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาฝรั่งเศส) 1 หลักสูตร 

 
15.3 กิจกรรม/เนื้อหาท่ี/แผนการใช้จ่ายงบประมาณทีจ่ะด าเนินการ (รายกิจกรรม) 

 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (บาท) 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

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

                          

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

10,000    10,000         
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กิจกรรม 
งบประมาณ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (บาท) 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. สรุปผลการด าเนินโครงการ และ
จัดท ารายงานส่งผลประเมนิตอ่คณะฯ 

             

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

             

รวม 10,000 - 10,000 - - 
 

16. งบประมาณ  
      16.1 แหล่งงบประมาณ 
                เงินรายได้ 10,000 บาท    
กองทุนบริการวิชาการ แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม  งานบริการวิชาการแก่ชุมชน ภาควิชาภาษาตะวันตก หมวดเงินอุดหนุน 
โครงการบริการวิชาการแก่สังคม โครงการบริการวิชาการ โครงการนวัตกรรมผลิตสื่อเพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว (NU-มน-04-092) 
      16.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 

ล าดับ รายการ จ านวน (บาท) 
1. ค่าตอบแทนวิทยากร 4,000 
2. ค่าอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่ม 2,000 
3. ค่าเช่าพาหนะและน  ามันเชื อเพลิง 1,500 
4. ค่าจ้างพิมพ์เอกสาร พร้อมปริ นสี 1,000 
5. ค่าวัสดุอุปกรณ์ 1,000 
6. ค่าจ้างถ่ายเอกสาร 500 

รวม 10,000 
      *หมายเหตุ   ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
17.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ (รายกิจกรรม)  
ล าดั
บ 

รายการ กิจกรรม 

1. วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม เดือนมกราคม – กันยายน 2564 
2. สถานท่ีจัดกิจกรรม แหล่งท่องเที่ยวในเขตภาคเหนือตอนล่าง 

18. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
1. หลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต (ภาษาฝรั่งเศส) ไดผ้ลตินวัตกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวจ านวน 1 ชิ นให้แก่พื นท่ีเป้าหมาย 
2. รายวิชาในหลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑิต (ภาษาฝรั่งเศส) ได้บูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการสังคมผ่านการ

ผลิตนวตักรรมส่งเสรมิการท่องเทีย่ว 
3. นิสิตในฐานะที่เป็นผู้เข้าร่วมโครงการได้พัฒนาองค์ความรู้ ตลอดจนทักษะการเรยีนรู้ในศตวรรษท่ี 21  
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โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนษุยศาสตร์ 

 
1. ชื่อโครงการ (ระดับ 1)     โครงการบริการวิชาการแก่สังคม 
2. ชื่อโครงการ (ระดับ 2)     โครงการบริการวิชาการ 
3. ชื่อโครงการ (ระดับ 3)     โครงการพัฒนาศักยภาพภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศส 

  โครงการงานประจ า (Routine project) 
      โครงการตามยุทธศาสตร์ (Strategic project) 
4.  รหัสโครงการ      NU-มน-04-093 
5.  Value Chain   

    ต้นน  า       กลางน  า        ปลายน  า       
6.  ความสอดคล้องกับพันธกิจมหาวิทยาลัย  
    การผลติบัณฑิต     การวิจัย  
    การบริการวิชาการแก่สังคม(หลัก)             การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
    บริหารจัดการ 
7.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ  
 7.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 พ.ศ.2560-2564  
ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2562-2564)   
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสรมิสรา้งศักยภาพการให้บริการวิชาการเพื่อสร้างความเขม้แข็งให้แก่ชุมชน 
  กลยุทธ์ที่..3.3...แนวทางการขับเคลื่อนที่....3.1.1....ตัวชี วัดที่......3.1.1.2...... 
7.2  แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน  

        นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่3 กลยุทธ์ที ่3.1 มาตรการที ่3.1.2 
8. อัตลักษณน์ิสิต  
      มี   

ประเภทอตัลักษณ ์ ตัวชี้วดั 
 คนด ี
เป็นคนดี เป็นพลเมืองที่เข็มแข็ง ยึดมั่นในจรรยาบรรณ
วิชาชีพ มีความกล้าหาญทางจริยธรรมและความถูกตอ้ง 

 มีจรรยาบรรณในวิชาชพี 
 มีจิตสาธารณะ 
 มีทัศนคติเชิงบวก 
 มีความกลา้หาญทางจริยธรรม และความถูกต้อง 

 คนเก่ง 
มีความรู้ ความเชีย่วชาญตามสาขาวิชาการที่ถนัด มี
ทักษะการเรียนรู้ ตลอดชีวิต สามารถน าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชพีอยา่งสร้างสรรค์ มี
คุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการที่ทนัสมัยและทันต่อ
ความเปลี่ยนแปลงของสังคม สามารถอยู่ร่วมกับผูอ้ื่นได้
อย่างมีความสุข 

 มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 มีความสามารถในการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชพีอยา่งสร้างสรรค์ 
 เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม 
 มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสาสนเทศได้เป็นอย่างด ี
 มีคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการที่ทันสมัยและทันต่อความเปลี่ยนแปลงของสังคม 
 มีความสามารถท างานเป็นทีม 
 มีความสามารถในการแก้ปัญหาส่วนตัว 
 มีความสามารถในการแก้ปัญหาการงาน 

 มีวินัย 
มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม 
เสียสละ อดทน ขยัน หมั่นเพียรและมุ่งมั่นสู่ความส าเร็จ 

 มีความรับผิดชอบ เสียสละ อดทน 
 มีพฤติกรรมที่ดีในการเรียน ขยันหมัน่เพียรมุ่งมั่นสู่ความส าเร็จ 
 มีพฤติกรรมที่ดีในการใช้ชีวิต 
 ยอมรับและปฏิบัติตามระเบียบ และข้อบังคับของสังคม 

 ภูมิใจในชาต ิ
มีความภูมิใจในศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี และ
ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ร่วมปลูกฝงัความรักชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตรยิ์ ส่งเสริมให้เกิดค่านิยมร่วมรักษ์
ความเป็นไทยให้เกิดขึ นอย่างต่อเนื่อง 

 มีพฤติกรรมอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย 
มีส่วนร่วมในการสืบทอดภูมิปัญญาไทย 
 มีค่านิยมในการแสดงความเป็นไทย ธ ารงไว้ซ่ึงความเป็นไทย 
 ศรัทธา ยึดมั่น และปฏิบัติตนตามหลักศาสนา 
 เคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
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9. คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
      มี   

ด้าน ตัวชี้วัด 
 ด้านคุณธรรม จริยธรรม  มีความซื่อสตัย์สจุริต 

 มีระเบยีบวินัย 
 ตรงต่อเวลา 
 มีความเสยีสละและเห็นต่อประโยชน์ส่วนรวม 
 มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
 เคารพกฎเกณฑ์ ระเบียบขององค์กร/หน่วยงาน 
 มีความอดทนต่อสภาวะแวดลอ้ม 
 มีความขยันหมั่นเพียรในการเรียน 

 ด้านความรู ้  มีความรู้ในหลักวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงกับหน้าที่การงาน 
 มีความเข้าใจขั นตอนและวิธีการในการปฏิบตัิงานในหน้าท่ี 
 มีความรู้ในระดับท่ีสามารถปฏิบัติงานให้บรรลุเปา้หมายอย่างมปีระสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผล 
 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 

  
10. การบูรณาการพันธกิจกับการเรียนการสอน (ถ้ามี) 

  ด้านการบริการวิชาการ  จ านวนรายวิชา/หลักสตูรที่มีการบูรณาการ ... วิชา รายชื่อวิชา.....................................  
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11. ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 11.1 ลักษณะการด าเนินงาน    โครงการ     การด าเนินงาน 

11.2 ภายใต้แผนงาน............................................................................................................................................. 
11.3 ลักษณะโครงการ      โครงการที่ใช้งบประมาณ   โครงการทีไ่ม่ใช้งบประมาณ 
11.4 วิธีการด าเนินงาน     ด าเนินการเอง    จัดจ้าง 
11.5 รหัส GFMIS ของโครงการ(ถ้าม)ี................................................................................................................... 

12. ผู้รับผิดชอบ  
12.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ    หลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ภาควิชาภาษาตะวันตก  
    คณะมนุษยศาสตร ์
12.2 ผู้รับผิดชอบ                อาจารย์นิภารัตน์ อ่ิมศลิป ์  โทร. 2080 
     อาจารยศ์รีสดุา พุ่มชม   โทร. 2068 
12.3 ผู้ประสานงาน              อาจารย์นภิารัตน์ อ่ิมศิลป ์  โทร. 2080 
                            นางสาวสิรกิาญจน์  ยอดบุร ี  โทร  2054 
12.4 ผู้รายงานผล                อาจารย์นภิารัตน์ อ่ิมศิลป ์  โทร. 2080 

13. หลักการและเหตุผล  
        ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ ได้ระบุไว้ว่า การ
บริการทางวิชาการแก่สังคม เป็นส่วนหนึ่งในภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา สถาบันอุดมศึกษาพึงให้บริการทางวิชาการแก่
ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ในรูปแบบต่าง ๆ ตามความถนัด สอดคล้องกับ“วิสัยทัศน์”ของคณะที่ระบุในข้อ Reliable - 
เป็นที่เช่ือถือไว้วางใจและเป็นที่พึ่งพาของสังคมด้านวิชาการ และ“พันธกิจ”ในด้านการบริการวิชาการเพื่อประโยชน์ในการ
พัฒนาสังคม ตลอดจนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันทั งภายในประเทศและต่างประเทศ 
      ในส่วนของหลักสูตรศศ.บ. ภาษาฝรั่งเศส จากการรวบรวมข้อมูลนักเรียนท่ีผ่านการคัดเลือกเข้ามารับการสัมภาษณ์เพื่อ
ศึกษาต่อ ณ สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส มหาวิทยาลัยนเรศวร พบว่า นักเรียนที่ประสงค์จะเข้าศึกษา ณ สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส 
มหาวิทยาลัยนเรศวร ส่วนใหญ่มาจากพื นที่ภาคเหนือตอนล่าง ยังขาดทักษะการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะด้านการฟัง
และการพูด คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์พบว่านิสิตส่วนใหญ่ไม่สามารถตอบค าถามพื นฐานเกี่ยวกับตนเองและครอบครัวเป็น
ภาษาฝรั่งเศสได้ นอกจากนี  เมื่อเข้ามาศึกษาในสถาบันก็มักประสบปัญหาการปรับตัวเมื่อต้องศึกษากับอาจารย์ชาวต่างชาติ 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ได้ตระหนักถึงเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา 
การรับนิสิตใหม่ จึงก าหนดให้มีการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพภาษาฝรั่งเศสให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาขึ น เพื่อเป็นการ
ให้บริการทางด้านวิชาการแก่สังคมและชุมชน พัฒนาศักยภาพภาษาฝรั่งเศสให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาซึ่งส่วนหน่ึงอาจเข้า
มาเป็นนิสิตใหม่ของหลักสูตร สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับชุมชน และประชาสัมพันธ์หลักสูตรตลอดจนประโยชน์
ของการเรียนภาษาฝรั่งเศสให้เป็นท่ีรู้จักมากขึ น อีกทั งเพื่อบูรณาการการเรียนการสอนของหลักสูตรฯกับการบริการวิชาการ 
14. วัตถุประสงค ์ 

1) เพื่อพัฒนาศักยภาพการสื่อสารภาษาฝรั่งเศสให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและสาธารณชนท่ัวไป 
2) เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรฯ ตลอดจนประโยชน์ของการเรียนภาษาฝรั่งเศสให้เป็นท่ีรูจ้ักมากขึ น 
3) เพื่อเป็นกิจกรรมบริการวิชาการสูส่ังคมและกิจกรรมพัฒนานิสติตามระบบประกันคณุภาพการศึกษาภายใน 

ระดับอุดมศึกษา 
15.  เป้าหมายของโครงการ 
     15.1. เป้าหมายการด าเนินงาน  

ล าดับ กิจกรรม วัตถุประสงค์กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เชิงผลลัพธ์

(Outcome) 

ตัวชี้วัดตาม
เกณฑ์ประกัน

คุณภาพ 
1 อบรมหรือติวหรือจัดกจิกรรม

พัฒนาทักษะภาษาฝรั่งเศส
ให้แก่นักเรียนระดับ

1) เพื่อพัฒนาศักยภาพ
การสื่อสารภาษาฝรั่งเศส

 ปริมาณ 
- ได้ประชาสัมพันธ์
หลักสตูรฯ 

ให้บริการวิชาการ
แก่สังคม และ
เผยแพร่

ระดับหลักสตูร 
AUNQA หมวด
ที่ 2 
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ล าดับ กิจกรรม วัตถุประสงค์กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เชิงผลลัพธ์

(Outcome) 

ตัวชี้วัดตาม
เกณฑ์ประกัน

คุณภาพ 
มัธยมศึกษา ให้แก่นักเรียนระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย
และสาธารณชนท่ัวไป 
2) เพื่อประชาสัมพันธ์
หลักสตูรฯ ตลอดจน
ประโยชน์ของการเรียน
ภาษาฝรั่งเศสใหเ้ป็นที่
รู้จักมากขึ น 
3) เพื่อเป็นกิจกรรม
บริการวิชาการสู่สังคม
และกิจกรรมพัฒนานสิิต
ตามระบบประกัน
คุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับอุดมศึกษา 

- บูรณาการการบริการ
วิชาการสู่สังคมและ
กิจกรรมพัฒนานสิิต 
 คุณภาพ 
 - ผู้เข้าร่วมโครงการ
ได้รับความรู้ และพัฒนา
ทักษะด้านภาษาฝรั่งเศส 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 

ประชาสมัพันธ์
หลักสตูรฯ ให้
สังคมได้รับทราบ 

C. 4  5  8 
 

 
     15.2 กลุม่เป้าหมาย (รายกิจกรรม)  

เป้าหมาย กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 
จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 75 คน 75 คน 
บุคลากรสายวิชาการ 5 คน 5 คน 
นิสิตสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส 20 คน 20 คน 
ครูมธัยมศึกษา 5 คน 5 คน 
ครู/นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 45 คน 45 คน 

 
15.3 กิจกรรม/เนื้อหาที/่แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนินการ (รายกิจกรรม) 

 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (บาท) 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

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

                          

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

10,000    5,000     5,000    

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. สรุปผลการด าเนินโครงการ และ
จัดท ารายงานส่งผลประเมนิตอ่คณะฯ 

             

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)  
1. น าผลการประเมนิมาพัฒนา แก้ไข

             



 

 

 

5 

 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (บาท) 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

ปัญหา และน าไปปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานในครั งตอ่ๆไป 

รวม 10,000 - 5,000 5,000 - 
 

16. งบประมาณ  
      16.1 แหล่งงบประมาณ 
                เงินรายได้ 10,000 บาท    
กองทุนบริการวิชาการ แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม  งานบริการวิชาการแก่ชุมชน ภาควิชาภาษาตะวันตก หมวดเงินอุดหนุน 
โครงการบริการวิชาการแก่สังคม โครงการบริการวิชาการ โครงการนวัตกรรมผลิตสื่อเพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว(NU-มน-04-093) 
      16.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 

กิจกรรมที่ 1 
ล าดับ รายการ จ านวน (บาท) 

1 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการ 
 - จนท โสตฯ 1 คน*60 บาท*7 ชม = 420 
 - แม่บ้าน 1 คน *40บาท *8ชม = 320 

740  

2 ค่าอาหารและอาหารว่าง 3,760 
3 ค่าวัสด ุ 500  

รวมเป็นทั้งสิ้น 5,000 
      *หมายเหตุ   ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 

กิจกรรมที่ 2 
ล าดับ รายการ จ านวน (บาท) 

1 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการ 
 - จนท โสตฯ 1 คน*60 บาท*7 ชม = 420 
 - แม่บ้าน 1 คน *40บาท *8ชม = 320 

740  

2 ค่าอาหารและอาหารว่าง 3,760 
3 ค่าวัสด ุ 500  

รวมเป็นทั้งสิ้น 5,000 
      *หมายเหตุ   ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
17.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ (รายกิจกรรม)  

ล าดั
บ 

รายการ กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 

1. วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม เดือนพฤศจิกายน 2563– มีนาคม 2564 เดือนเมษายน-กันยายน 2564 
2. สถานท่ีจัดกิจกรรม ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยนเรศวร ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยนเรศวร 

18. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
1) ผู้เข้าร่วมมีศักยภาพการสื่อสารภาษาฝรั่งเศสเพิ่มขึ น 
2) หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส มหาวิทยาลัยนเรศวร ตลอดจนประโยชน์ของการเรียนภาษา

ฝรั่งเศสได้รับการประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักมากขึ น 
3) หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส มหาวิทยาลัยนเรศวรมีกิจกรรมบริการวิชาการสูส่งัคมและ

กิจกรรมพัฒนานสิิตตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา 
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โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนษุยศาสตร์ 

 
1. ชื่อโครงการ (ระดับ 1)    โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
2. ชื่อโครงการ (ระดับ 2)    โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
3. ชื่อโครงการ (ระดับ 3)    โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 

  โครงการงานประจ า (Routine project) 
      โครงการตามยุทธศาสตร์ (Strategic project) 

4.  รหัสโครงการ      NU-มน-04-094 
5.  Value Chain   

    ต้นน  า       กลางน  า       ปลายน  า       
6.  ความสอดคล้องกับพันธกิจมหาวิทยาลัย  
    การผลติบัณฑิต        การวิจัย  
    การบริการวิชาการแกส่ังคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
    บริหารจัดการ(หลัก) 
7.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ  
 7.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 พ.ศ.2560-2564  
ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2562-2564)  
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบณัฑิตให้มีคณุภาพฯ 
  กลยุทธ์ที่.......1.1.....แนวทางการขบัเคลื่อนที่........1.1.1.......ตัวชี วดัที.่.....1.1.1.1.....(หลัก)  
7.2  แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน  

        นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่5 กลยุทธ์ที ่5.1 มาตรการที ่5.1.4 
8. อัตลักษณน์ิสิต  
      ไม่ม ี         
9. คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
         ไม่มี          
10. การบูรณาการพันธกิจกับการเรียนการสอน (ถ้ามี) 

      ไม่ม ี
11. ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 11.1 ลักษณะการด าเนินงาน    โครงการ     การด าเนินงาน 

11.2 ภายใต้แผนงาน............................................................................................................................................. 
11.3 ลักษณะโครงการ      โครงการที่ใช้งบประมาณ   โครงการทีไ่ม่ใช้งบประมาณ 
11.4 วิธีการด าเนินงาน     ด าเนินการเอง    จัดจ้าง 
11.5 รหัส GFMIS ของโครงการ(ถ้าม)ี................................................................................................................... 

12. ผู้รับผิดชอบ  
  12.1 หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์     
  12.2 ผู้รับผดิชอบ     อาจารย์นิภารัตน์ อิ่มศลิป ์  โทร. 2080 

12.3 ผู้ประสานงาน  อาจารย์นิภารัตน์ อ่ิมศลิป ์  โทร. 2080 
  นางสาววิไลพร  ชอบคุณ  โทร  2079 
12.4 ผู้รายงานผล          อาจารย์นิภารตัน์ อ่ิมศิลป ์  โทร. 2080 

13. หลักการและเหตุผล  
การประกันคุณภาพการศึกษาตามเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 

หมายถึง การพัฒนาคุณภาพของการบริหารจัดการและด าเนินกิจกรรมตามภารกิจของสถานศึกษาทุกระดับ เพื่อพัฒนาคุณภาพของ
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ผู้เรียนอย่างต่อเนื่องและสร้างความมั่นใจให้ผู้รับบริการทางการศึกษา สถานศึกษาทุกแห่งจะต้องจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษา โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง มีการจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็ น
รายงานการประเมินคุณภาพภายในเสนอต่อสภาสถาบัน หน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาและเปิดเผยต่อ
สาธารณชน เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษาได้มี
การปรับปรุงมาอย่างต่อเนื่อง ตามระบบการพัฒนาของสถาบันการศึกษา ตามความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี สภาพสังคม 
เศรษฐกิจ ความรู้ และทักษะในอนาคตที่ตลาดแรงงานต้องการ และพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน 
  ในปี พ.ศ.2557 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ปรับเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยแบ่ง 3 
ระดับ ได้แก่ ระดับหลักสูตร ระดับคณะ/วิทยาลัย และระดับสถาบัน โดยก าหนดให้จัดท ารายงานการประเมินตนเองผ่านระบบ
ฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา (CHE QA Online) เพื่อให้คณะกรรมการตรวจประเมินสามารถ
ประเมินฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและอยู่ในมาตรฐานเดียวกัน 
  ต่อมา ท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ในคราวประชุมครั งท่ี 268 (12/2562) เมื่อวันท่ี 15 ธันวาคม 2562 มีมติอนุมัติทิศทาง
และแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยระดับสถาบันและระดับคณะ 
ก าหนดให้ใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence : EdPEx)  
ส่วนระดับหลักสูตร ก าหนดให้ใช้เกณฑ์ AUN-QA ทั งนี  ตั งแต่ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป  
  หลักสูตรศิลปะศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ตระหนักถึงความส าคัญและความจ าเป็นในการด าเนินการด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา จึงได้จัดให้มีโครงการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ประจ าปีงบประมาณ 2564 เพื่อเป็นการตรวจสอบ
และประเมินการด าเนินงานของหลักสูตรที่ภาควิชาเปิดการเรียนการสอน ในรอบปีการศึกษา 2563 ด้วยเกณฑ์ AUN-QA ตาม
แนวทางที่มหาวิทยาลัยก าหนด อันจะน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอย่างต่อเนื่องและเป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่
ผู้รับบริการทางการศึกษาอีกทางหนึ่ง 
14. วัตถุประสงค ์ 
       1) เพื่อตรวจสอบและประเมนิการด าเนินงานของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ที่เปดิสอนในปีการศึกษา 
2563 ตามเกณฑ์ AUN-QA  
15.  เป้าหมายของโครงการ 
     15.1. เป้าหมายการด าเนินงาน  

ล าดับ กิจกรรม วัตถุประสงค์กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เชิงผลลัพธ์

(Outcome) 

ตัวชี้วัดตาม
เกณฑ์ประกัน

คุณภาพ 
1 ประเมินด าเนินงานของ

หลักสตูร 
เพื่อตรวจสอบและ
ประเมินการด าเนินงาน
ของหลักสูตรศิลปศาสต
รมหาบณัฑิต และ
ปรัชญาดุษฎีบณัฑติ 
สาขาวิชาคติชนวิทยาท่ี
เปิดสอนในปีการศึกษา 
2563 ตามเกณฑ์ AUN-

QA  

 คุณภาพ 
หลักสตูรมผีลประเมิน
ผ่านการก ากับมาตรฐาน
และมผีลประเมินตาม
เกณฑ์ AUN-QA อยู่ใน
ระดับ 4 ขึ นไป 

หลักสตูรฯ มีผล
ประเมินผ่านการ
ก ากับมาตรฐาน
และมผีลประเมิน
ตามเกณฑ์ AUN-
QA อยู่ในระดับ 4 
ขึ นไป 

AUN QA 
หมวด 11 

     15.2 กลุม่เป้าหมาย (รายกิจกรรม)  

เป้าหมาย จ านวน 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 8 คน 
บุคลากรสายวิชาการ 5 คน 
คณะกรรมการประเมิน 3 คน 
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15.3 กจิกรรม/เนื้อหาท่ี/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนินการ (รายกิจกรรม) 
 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (บาท) 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

ขั้นวางแผนงาน (P) 
1. วางแผนการด าเนินงาน 
2. จัดประชมุมอบหมายการ
ด 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
ปฏิบัติงานในครั งตอ่ๆไป 

             

รวม 13,000 - - - 13,000 
 

16. งบประมาณ  
      16.1 แหล่งงบประมาณ 
                เงินรายได้ 13,000 บาท    
กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานจัดการศึกษาสาขามนุษยศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษา
ฝรั่งเศส ภาควิชาภาษาตะวันตก หมวดเงินอุดหนุน โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โครงการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร(Nu-มน-04-094)                                            

16.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
ล าดับ รายการ จ านวน (บาท) 

1 ค่าตอบแทนผู้ประเมิน 6,000 
2 ค่าเดินทาง 4,000 
3 ค่าที่พัก 500 
4 ค่าอาหารกลางวัน    1,000 
5 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม   500 
6 ค่าเลี ยงรับรอง 1,000 

รวมเป็นจ านวน 13,000 
            *หมายเหตุ   ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
17.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ (รายกิจกรรม)  
ล าดั
บ 

รายการ กิจกรรม 

1. วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม เดือนมิถุนายน-กรกฎาคม  2564 
2. สถานท่ีจัดกิจกรรม คณะมนุษยศาสตร์ 

18. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
1) หลักสูตรมีรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2563 ที่มีความสมบูรณ์และถูกต้อง     
2) หลักสูตร/ภาควิชาและคณะสามารถน าผลการประเมินไปปรับปรงุและพัฒนาการท างานให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ น 

     3) มีผลประเมินเผยแพร่สูส่าธารณชน 
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โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนษุยศาสตร์ 

 
1. ชื่อโครงการ (ระดับ 1)    โครงการสนับสนุนการผลิตบัณฑิต 
2. ชื่อโครงการ (ระดับ 2)    โครงการพัฒนานิสิตด้านวิชาการและทักษะการเรียนรู้ 
3. ชื่อโครงการ (ระดับ 3)    โครงการสัมมนาก่อน-หลังสหกิจศึกษา 

  โครงการงานประจ า (Routine project) 
      โครงการตามยุทธศาสตร์ (Strategic project) 

4.  รหัสโครงการ      NU-มน-04-095 
5.  Value Chain   

    ต้นน  า       กลางน  า       ปลายน  า       
6.  ความสอดคล้องกับพันธกิจมหาวทิยาลัย  
    การผลติบัณฑิต        การวิจัย  
    การบริการวิชาการแกส่ังคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
    บริหารจัดการ(หลัก) 
7.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ  
 7.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 พ.ศ.2560-2564  
ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2562-2564)  
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบณัฑิตให้มีคณุภาพฯ 
  กลยุทธ์ที่.......1.1.....แนวทางการขบัเคลื่อนที่........1.4.1.......ตัวชี วดัที.่.....1.4.1.1.....(หลัก)  
7.2  แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน  

        นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่1 กลยุทธ์ที ่1.4  มาตรการที่ 1.4.1 
8. อัตลักษณน์ิสิต  
         มี   
     

ประเภทอตัลักษณ ์ ตัวชี้วดั 
 คนด ี
เป็นคนดี เป็นพลเมืองที่เข็มแข็ง ยึดมั่นในจรรยาบรรณ
วิชาชีพ มีความกล้าหาญทางจริยธรรมและความถูกตอ้ง 

 มีจรรยาบรรณในวิชาชพี 
 มีจิตสาธารณะ 
 มีทัศนคติเชิงบวก 
 มีความกลา้หาญทางจริยธรรม และความถูกต้อง 

 คนเก่ง 
มีความรู้ ความเชีย่วชาญตามสาขาวิชาการที่ถนัด มี
ทักษะการเรียนรู้ ตลอดชีวิต สามารถน าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชพีอยา่งสร้างสรรค์ มี
คุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการที่ทนัสมัยและทันต่อ
ความเปลี่ยนแปลงของสังคม สามารถอยู่ร่วมกับผูอ้ื่นได้
อย่างมีความสุข 

 มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 มีความสามารถในการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชพีอยา่งสร้างสรรค์ 
 เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม 
 มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสาสนเทศได้เป็นอย่างดี 
 มีคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการที่ทันสมัยและทันต่อความเปลี่ยนแปลงของสังคม 
 มีความสามารถท างานเป็นทีม 
 มีความสามารถในการแก้ปัญหาส่วนตัว 
 มีความสามารถในการแก้ปัญหาการงาน 

 มีวินัย 
มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม 
เสียสละ อดทน ขยัน หมั่นเพียรและมุ่งมั่นสู่ความส าเร็จ 

 มีความรับผิดชอบ เสียสละ อดทน 
 มีพฤติกรรมที่ดีในการเรียน ขยันหมัน่เพียรมุ่งมั่นสู่ความส าเร็จ 
 มีพฤติกรรมที่ดีในการใช้ชีวิต 
 ยอมรับและปฏิบัติตามระเบียบ และข้อบังคับของสังคม 

 ภูมิใจในชาต ิ
มีความภูมิใจในศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี และ
ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ร่วมปลูกฝงัความรักชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตรยิ์ ส่งเสริมให้เกิดค่านิยมร่วมรักษ์

 มีพฤติกรรมอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย 
มีส่วนร่วมในการสืบทอดภูมิปัญญาไทย 
 มีค่านิยมในการแสดงความเป็นไทย ธ ารงไว้ซ่ึงความเป็นไทย 
 ศรัทธา ยึดมั่น และปฏิบัติตนตามหลักศาสนา 
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ประเภทอตัลักษณ ์ ตัวชี้วดั 
ความเป็นไทยให้เกิดขึ นอย่างต่อเนื่อง  เคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
    
9. คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
         มี       
  

ด้าน ตัวชี้วัด 
 ด้านคุณธรรม จริยธรรม  มีความซื่อสตัย์สจุริต 

 มีระเบยีบวินัย 
 ตรงต่อเวลา 
 มีความเสยีสละและเห็นต่อประโยชน์ส่วนรวม 
 มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
 เคารพกฎเกณฑ์ ระเบียบขององค์กร/หน่วยงาน 
 มีความอดทนต่อสภาวะแวดลอ้ม 
 มีความขยันหมั่นเพียรในการเรียน 

 ด้านความรู ้  มีความรู้ในหลักวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงกับหน้าที่การงาน 
 มีความเข้าใจขั นตอนและวิธีการในการปฏิบตัิงานในหน้าท่ี 
 มีความรู้ในระดับท่ีสามารถปฏิบัติงานให้บรรลุเปา้หมายอย่างมปีระสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผล 
 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 
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10. การบูรณาการพันธกิจกับการเรียนการสอน (ถ้ามี) 

        ไมม่ ี
11. ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 11.1 ลักษณะการด าเนินงาน    โครงการ     การด าเนินงาน 

11.2 ภายใต้แผนงาน............................................................................................................................................. 
11.3 ลักษณะโครงการ      โครงการที่ใช้งบประมาณ   โครงการทีไ่ม่ใช้งบประมาณ 
11.4 วิธีการด าเนินงาน     ด าเนินการเอง    จัดจ้าง 
11.5 รหัส GFMIS ของโครงการ(ถ้าม)ี................................................................................................................... 

12. ผู้รับผิดชอบ  
  12.1 หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์     
  12.2 ผู้รับผดิชอบ     อาจารย์คณุัญญา บัวพรหมมาตร ์  โทร. 2080 

12.3 ผู้ประสานงาน  อาจารย์คณุัญญา บัวพรหมมาตร์   โทร. 2080 
  นางสาวสิริกาญจน์  ยอดบรุ ี  โทร  2079 
12.4 ผู้รายงานผล          อาจารย์คุณัญญา บัวพรหมมาตร์   โทร. 2080 

13. หลักการและเหตุผล  
      ตามที่ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส คณะมนุษยศาสตร์ ก าหนดให้มีการฝึกปฏิบัติงานในโครงการสห
กิจศึกษาของนิสิตระดับชั นปีที่ 4 ในภาคเรียนที่ 2 นั น การฝึกปฏิบัติงานเสมือนหนึ่งพนักงานจริงส่งเสริมให้นิสิตได้รับความรู้และ
ประสบการณ์ตรงจากองค์กรทั งภาครัฐและเอกชน เป็นโอกาสที่จะได้ประยุกต์ใช้ทฤษฎีกับการปฏิบัติ ได้รับรู้ปัญหาภาวะความ
กดดัน สภาพการแข่งขัน การวางตัวในสังคมการท างาน เพื่อท่ีนิสิตจะสามารถน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาปรับใช้ในการ
ประกอบอาชีพต่อไปในอนาคต หลังจากการฝึกสหกิจ นิสิตจะได้น าเสนอผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาและโครงงาน เพื่อ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ปัญหาและอุปสรรคการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาให้แก่นิสิตชั นปีเดียวกัน และถ่ายทอดประสบการณ์ให้นิสิต
รุ่นน้องได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ฝึกงาน ลักษณะงาน ก่อนจะออกไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในปีต่อไป นอกจากนี  การจัด
โครงการสัมมนาหลังสหกิจศึกษายังเป็นโอกาสให้สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ใน
การปฏิบัติงานของนิสิตชั นปีที่ 4 เพื่อเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงวิชาการต่าง ๆ ของสาขาวิชาให้เข้มแข็งยิ่งขึ น ให้สอดคล้องกับ
ตลาดแรงงานในโอกาสต่อไป 
14. วัตถุประสงค ์ 
    1) เพื่อให้นิสิตชั นปีท่ี 4 สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสได้น าเสนอผลการปฏิบัติงานสหกจิศึกษาในองค์กรตา่ง ๆ 
    2) เพื่อให้นิสิตไดม้ีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์จากการปฏิบตัิงานสหกจิศึกษากับนิสิตรุ่นน้องและคณาจารย์ 
15.  เป้าหมายของโครงการ 
     15.1. เป้าหมายการด าเนินงาน  

ล าดับ กิจกรรม วัตถุประสงค์กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เชิงผลลัพธ์

(Outcome) 

ตัวชี้วัดตาม
เกณฑ์ประกัน

คุณภาพ 
1 น าเสนอผลการปฏิบัติงานสห

กิจศึกษาและโครงงานของนิสิต 
1) เพื่อให้นิสิตชั นปีท่ี 4 
สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสได้
น าเสนอผลการปฏิบัติงาน
สหกิจศึกษาในองค์กรต่าง ๆ 

2) เพื่อให้นิสิตไดม้ีโอกาส
แลกเปลีย่นความคดิเห็นและ
ประสบการณ์จากการ
ปฏิบัติงานสหกจิศึกษากับ
นิสิตรุ่นน้องและคณาจารย ์

 ปริมาณ 
1. นิสิตได้น าเสนอผล
การปฏิบัติงานสหกิจ
ศึกษา 
 คุณภาพ 
1. นิสิตได้รับทราบ
ประสบการณ์ และ
ข้อมูลสถาน
ประกอบการ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 

นิสิตสามารถน า
ความรู้ที่ได้จาก
การฝึกสหกิจมาใช้
ในการปฏิบัติงาน
จริงได ้

ระดับหลักสตูร 
AUNQA หมวด
ที่ 2 
C. 4  5  8 
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     15.2 กลุม่เป้าหมาย (รายกิจกรรม)  

เป้าหมาย จ านวน 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 45 คน 
บุคลากรสายวิชาการ 5 คน 
นิสิต 40 คน 

15.3 กิจกรรม/เนื้อหาท่ี/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนินการ (รายกิจกรรม) 
 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (บาท) 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

ขั้นวางแผนงาน (P) 
1. วางแผนการด าเนินงาน 
2. จัดประชมุมอบหมายการ
ด 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
ปฏิบัติงานในครั งตอ่ๆไป 

             

รวม 5,000 - 5,000 - - 
 

16. งบประมาณ  
      16.1 แหล่งงบประมาณ 
                เงินรายได้ 5,000 บาท    
กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานจัดการศึกษาสาขามนุษยศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษา
ฝรั่งเศส ภาควิชาภาษาตะวันตก หมวดเงินอุดหนุน โครงการสนับสนุนการผลิตบัณฑิต โครงการพัฒนานิสิตด้านวิชาการและทักษะการเรียนรู้ 
โครงการสัมมนาก่อน-หลังสหกิจศึกษา (Nu-มน-04-095)                                            

16.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
ล าดับ รายการ จ านวน (บาท) 

5 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม   5,000 
รวมเป็นจ านวน 5,000 

            *หมายเหตุ   ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
17.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ (รายกิจกรรม)  
ล าดั
บ 

รายการ กิจกรรม 

1. วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม เดือนมีนาคม-เมษายน 2564 
2. สถานท่ีจัดกิจกรรม คณะมนุษยศาสตร์ 

18. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
1) นิสิตได้น าเสนอผลการปฏิบตัิงานสหกิจศึกษาและโครงงาน และได้แลกเปลีย่นความคดิเห็น ปัญหาและอุปสรรคการปฏิบตัิงาน

สหกิจศึกษา 
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2) นิสิตชั นปี 3 ได้รับทราบข้อมลูเกี่ยวกับสถานที่ฝึกงาน ลักษณะงาน เป็นการเตรียมความพร้อมก่อนจะออกไปปฏิบตัิงานสหกิจ
ศึกษาในปีต่อไป 

3) สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคตา่งๆ ในการปฏิบตัิงานของนิสิตชั นปีท่ี 4 เพื่อเป็น
ประโยชน์ในการปรับปรุงวิชาการต่างๆ ของสาขาวิชาให้เข้มแข็งยิ่งขึ น ให้สอดคล้องกับตลาดแรงงานในโอกาสต่อไป 
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โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนษุยศาสตร์ 

 
1. ชื่อโครงการ (ระดับ 1)    โครงการสนับสนุนการผลิตบัณฑิต 
2. ชื่อโครงการ (ระดับ 2)    โครงการพัฒนานิสิตด้านวิชาการและทักษะการเรียนรู้ 
3. ชื่อโครงการ (ระดับ 3)    โครงการน าเสนอวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี 

  โครงการงานประจ า (Routine project) 
      โครงการตามยุทธศาสตร์ (Strategic project) 

4.  รหัสโครงการ      NU-มน-0-096 
5.  Value Chain   

    ต้นน  า       กลางน  า         ปลายน  า       
6.  ความสอดคล้องกับพันธกิจมหาวิทยาลัย  
    การผลติบัณฑิต        การวิจัย  
    การบริการวิชาการแกส่ังคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
    บริหารจัดการ(หลัก) 
7.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ  
 7.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 พ.ศ.2560-2564  
ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2562-2564)  
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบณัฑิตให้มีคณุภาพฯ 
  กลยุทธ์ที่.......1.1.....แนวทางการขบัเคลื่อนที่........1.4.1.......ตัวชี วดัที.่.....1.4.1.1.....(หลัก)  
7.2  แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน  

        นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่1 กลยุทธ์ที ่1.4  มาตรการที่ 1.4.1 
8. อัตลักษณน์ิสิต  
         มี   

ประเภทอตัลักษณ ์ ตัวชี้วดั 
 คนด ี
เป็นคนดี เป็นพลเมืองที่เข็มแข็ง ยึดมั่นในจรรยาบรรณ
วิชาชีพ มีความกล้าหาญทางจริยธรรมและความถูกตอ้ง 

 มีจรรยาบรรณในวิชาชพี 
 มีจิตสาธารณะ 
 มีทัศนคติเชิงบวก 
 มีความกลา้หาญทางจริยธรรม และความถูกต้อง 

 คนเก่ง 
มีความรู้ ความเชีย่วชาญตามสาขาวิชาการที่ถนัด มี
ทักษะการเรียนรู้ ตลอดชีวิต สามารถน าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชพีอยา่งสร้างสรรค์ มี
คุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการที่ทนัสมัยและทันต่อ
ความเปลี่ยนแปลงของสังคม สามารถอยู่ร่วมกับผูอ้ื่นได้
อย่างมีความสุข 

 มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 มีความสามารถในการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชพีอยา่งสร้างสรรค์ 
 เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม 
 มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสาสนเทศได้เป็นอย่างดี 
 มีคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการที่ทันสมัยและทันต่อความเปลี่ยนแปลงของสังคม 
 มีความสามารถท างานเป็นทีม 
 มีความสามารถในการแก้ปัญหาส่วนตัว 
 มีความสามารถในการแก้ปัญหาการงาน 

 มีวินัย 
มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม 
เสียสละ อดทน ขยัน หมั่นเพียรและมุ่งมั่นสู่ความส าเร็จ 

 มีความรับผิดชอบ เสียสละ อดทน 
 มีพฤติกรรมที่ดีในการเรียน ขยันหมัน่เพียรมุ่งมั่นสู่ความส าเร็จ 
 มีพฤติกรรมที่ดีในการใช้ชีวิต 
 ยอมรับและปฏิบัติตามระเบียบ และข้อบังคับของสังคม 

 ภูมิใจในชาต ิ
มีความภูมิใจในศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี และ
ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ร่วมปลูกฝงัความรักชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตรยิ์ ส่งเสริมให้เกิดค่านิยมร่วมรักษ์
ความเป็นไทยให้เกิดขึ นอย่างต่อเนื่อง 

 มีพฤติกรรมอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย 
มีส่วนร่วมในการสืบทอดภูมิปัญญาไทย 
 มีค่านิยมในการแสดงความเป็นไทย ธ ารงไว้ซ่ึงความเป็นไทย 
 ศรัทธา ยึดมั่น และปฏิบัติตนตามหลักศาสนา 
 เคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
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9. คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
         มี       

ด้าน ตัวชี้วัด 
 ด้านคุณธรรม จริยธรรม  มีความซื่อสตัย์สจุริต 

 มีระเบยีบวินัย 
 ตรงต่อเวลา 
 มีความเสยีสละและเห็นต่อประโยชน์ส่วนรวม 
 มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
 เคารพกฎเกณฑ์ ระเบียบขององค์กร/หน่วยงาน 
 มีความอดทนต่อสภาวะแวดลอ้ม 
 มีความขยันหมั่นเพียรในการเรียน 

 ด้านความรู ้  มีความรู้ในหลักวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงกับหน้าท่ีการงาน 
 มีความเข้าใจขั นตอนและวิธีการในการปฏิบตัิงานในหน้าท่ี 
 มีความรู้ในระดับท่ีสามารถปฏิบัติงานให้บรรลุเปา้หมายอย่างมปีระสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผล 
 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 

 
10. การบูรณาการพันธกิจกับการเรียนการสอน (ถ้ามี) 

        ด้านการวิจยั รายวิชาปริญญานิพนธ์ 
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11. ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 11.1 ลักษณะการด าเนินงาน    โครงการ     การด าเนินงาน 

11.2 ภายใต้แผนงาน............................................................................................................................................. 
11.3 ลักษณะโครงการ      โครงการที่ใช้งบประมาณ   โครงการทีไ่ม่ใช้งบประมาณ 
11.4 วิธีการด าเนินงาน     ด าเนินการเอง    จัดจ้าง 
11.5 รหัส GFMIS ของโครงการ(ถ้าม)ี................................................................................................................... 

12. ผู้รับผิดชอบ  
  12.1 หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์     
  12.2 ผู้รับผดิชอบ     อาจารย์คณุัญญา บัวพรหมมาตร ์  โทร. 2080 

12.3 ผู้ประสานงาน  อาจารย์คณุัญญา บัวพรหมมาตร์   โทร. 2080 
  นางสาวสิริกาญจน์  ยอดบรุ ี  โทร  2079 
12.4 ผู้รายงานผล          อาจารย์คุณัญญา บัวพรหมมาตร์   โทร. 2080 

13. หลักการและเหตุผล  
      มหาวิทยาลัยนเรศวรก าหนดเป้าประสงค์ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย (Research based 
University) โดยการจัดตั งองค์กรภายในแต่ละคณะวิชา วิทยาลัย หรือสถาบัน มุ่งสร้างผู้น าทางการวิจัยภายใต้พันธมิตรและ
เครือข่ายกับสถาบันท่ีมีชื่อเสียงทั งในและต่างประเทศ  
 เพื่อก้าวไปสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย มหาวิทยาลัยจึงก าหนดให้หลักสูตรปริญญาตรีทุกหลักสูตรบรรจุรายวิชาระเบียบ
วิจัยและรายวิชาปริญญานิพนธ์ไว้ในแผนการเรียน เพื่อส่งเสริมให้นิสิตได้มีความรู้ มีทักษะในการท าวิจัยขั นพื นฐาน ตลอดจน มี
ทักษะต่าง ๆ ท่ีระบุไว้ในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) ซึ่งเป็นแนวทางในการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร   การ
จัดการเรียนการสอนและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้สามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ได้ก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังให้
บัณฑิตมีอย่างน้อย 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทางปัญญา 4)  ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อ
เปิดโอกาสให้นิสิตได้มีโอกาสเสนองานวิจัยในรายวิชาปริญญานิพนธ์ เพื่อให้คณาจารย์ท าการวิพากษ์ นิสิตจะได้พัฒนาปรับปรุง
งานวิจัยที่ท าอยู่ต่อไป  ตลอดจนนิสิตชั นปีอื่น ๆ ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังได้เพิ่มพูนความรู้ด้านการพัฒนางานศึกษาค้ นคว้าวิจัย  
ภาควิชาภาษาตะวันตก จึงจัดกิจกรรมโครงการน าเสนอวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรีขึ น 
14. วัตถุประสงค ์ 

1)  เพื่อให้นิสิตได้น าเสนองานวิจัยที่ท าในรายวิชาวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี 
2)  เพื่อเป็นเวทีให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูร้่วมกันในด้านการวิจัยระหว่างนิสิตและอาจารย์ ตลอดจนนิสิตชั นปีอ่ืน ๆ  

15.  เป้าหมายของโครงการ 
     15.1. เป้าหมายการด าเนินงาน  

ล าดับ กิจกรรม วัตถุประสงค์กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เชิงผลลัพธ์

(Outcome) 

ตัวชี้วัดตาม
เกณฑ์ประกัน

คุณภาพ 
1 น าเสนองานวิจัย 1)  เพื่อให้นิสิตได้น าเสนอ

งานวิจัยท่ีท าในรายวิชา
วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตร ี

2)  เพื่อเป็นเวทีให้เกิดการ
แลกเปลีย่นเรยีนรูร้่วมกันใน
ด้านการวิจัยระหว่างนสิิต
และอาจารย์ ตลอดจนนสิิต
ชั นปีอ่ืน ๆ 

 ปริมาณ 
1. นิสิตได้น าเสนอ
งานวิจัย 
 คุณภาพ 
1. นิสิตได้รับความรู้ด้าน
การพัฒนางานศึกษา
ค้นคว้าวิจัย  แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นในด้านการ
วิจัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 

นิสิตสามารถน า
ข้อเสนอแนะมา
ปรับใช้ในการ
ท างานวิจัย 

ระดับหลักสตูร 
AUNQA หมวด
ที่ 2 
C. 4  5  8 
 



 

 

 

4 

 

     15.2 กลุม่เป้าหมาย (รายกิจกรรม)  

เป้าหมาย จ านวน 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 45 คน 
บุคลากรสายวิชาการ 5 คน 
นิสิต 40 คน 

15.3 กิจกรรม/เนื้อหาท่ี/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนินการ (รายกิจกรรม) 
 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (บาท) 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

ขั้นวางแผนงาน (P) 
1. วางแผนการด าเนินงาน 
2. จัดประชมุมอบหมายการ
ด 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
ปฏิบัติงานในครั งตอ่ๆไป 

             

รวม 2,500 2,500  - - 
 

16. งบประมาณ  
      16.1 แหล่งงบประมาณ 
                เงินรายได้ 2,500บาท    
กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานจัดการศึกษาสาขามนุษยศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษา
ฝรั่งเศส ภาควิชาภาษาตะวันตก หมวดเงินอุดหนุน โครงการสนับสนุนการผลิตบัณฑิต โครงการพัฒนานิสิตด้านวิชาการและทักษะการเรียนรู้ 
โครงการน าเสนอวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี(Nu-มน-04-096)                                            

16.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
ล าดับ รายการ จ านวน (บาท) 

1 ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดืม่   2,500 
รวมเป็นจ านวน 2,500 

            *หมายเหตุ   ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
17.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ (รายกิจกรรม)  
ล าดั
บ 

รายการ กิจกรรม 

1. วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม เดือนตุลาคม 2563 
2. สถานท่ีจัดกิจกรรม คณะมนุษยศาสตร์ 

18. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
    1) ผู้เข้าร่วมโครงการซึ่งประกอบด้วยนิสิตชั นปีที่ 4 ได้น าเสนองานวิจัยที่ท าในรายวิชาวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี 
    2) สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสมีเวทีแลกเปลีย่นเรยีนรู้ร่วมกันในด้านการวิจัยระหว่างนิสิตและอาจารย์ ตลอดจนนสิิตชั นปีอื่น ๆ 
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คณาจารย์ได้วิพากษ์งานวิจัย นิสิตได้พัฒนาปรับปรุงงานวิจัยท่ีท าอยูต่่อไป    
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โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนษุยศาสตร์ 

 
1. ชื่อโครงการ (ระดับ 1)    โครงการสนับสนุนการผลิตบัณฑิต 
2. ชื่อโครงการ (ระดับ 2)    โครงการพัฒนานิสิตด้านวิชาการและทักษะการเรียนรู้ 
3. ชื่อโครงการ (ระดับ 3)    โครงการอบรมเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษเพื่อการท างาน 

  โครงการงานประจ า (Routine project) 
      โครงการตามยุทธศาสตร์ (Strategic project) 

4.  รหัสโครงการ      NU-มน-04-097 
5.  Value Chain   

    ต้นน  า       กลางน  า         ปลายน  า       
6.  ความสอดคล้องกับพันธกิจมหาวิทยาลัย  
    การผลติบัณฑิต        การวิจัย  
    การบริการวิชาการแกส่ังคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
    บริหารจัดการ(หลัก) 
7.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ  
 7.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 พ.ศ.2560-2564  
ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2562-2564)  
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบณัฑิตให้มีคณุภาพฯ 
  กลยุทธ์ที่.......1.1.....แนวทางการขบัเคลื่อนที่........1.4.1.......ตัวชี วดัที.่.....1.4.1.1.....(หลัก)  
7.2  แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน  

        นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่1 กลยุทธ์ที ่1.4  มาตรการที่ 1.4.1 
8. อัตลักษณน์ิสิต  
         มี   

ประเภทอตัลักษณ ์ ตัวชี้วดั 
 คนด ี
เป็นคนดี เป็นพลเมืองที่เข็มแข็ง ยึดมั่นในจรรยาบรรณ
วิชาชีพ มีความกล้าหาญทางจริยธรรมและความถูกตอ้ง 

 มีจรรยาบรรณในวิชาชพี 
 มีจิตสาธารณะ 
 มีทัศนคติเชิงบวก 
 มีความกลา้หาญทางจริยธรรม และความถูกต้อง 

 คนเก่ง 
มีความรู้ ความเชีย่วชาญตามสาขาวิชาการที่ถนัด มี
ทักษะการเรียนรู้ ตลอดชีวิต สามารถน าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชพีอยา่งสร้างสรรค์ มี
คุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการที่ทนัสมัยและทันต่อ
ความเปลี่ยนแปลงของสังคม สามารถอยู่ร่วมกับผูอ้ื่นได้
อย่างมีความสุข 

 มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 มีความสามารถในการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชพีอยา่งสร้างสรรค์ 
 เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม 
 มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสาสนเทศได้เป็นอย่างดี 
 มีคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการที่ทันสมัยและทันต่อความเปลี่ยนแปลงของสังคม 
 มีความสามารถท างานเป็นทีม 
 มีความสามารถในการแก้ปัญหาส่วนตัว 
 มีความสามารถในการแก้ปัญหาการงาน 

 มีวินัย 
มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม 
เสียสละ อดทน ขยัน หมั่นเพียรและมุ่งมั่นสู่ความส าเร็จ 

 มีความรับผิดชอบ เสียสละ อดทน 
 มีพฤติกรรมที่ดีในการเรียน ขยันหมัน่เพียรมุ่งมั่นสู่ความส าเร็จ 
 มีพฤติกรรมที่ดีในการใช้ชีวิต 
 ยอมรับและปฏิบัติตามระเบียบ และข้อบังคับของสังคม 

 ภูมิใจในชาต ิ
มีความภูมิใจในศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี และ
ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ร่วมปลูกฝงัความรักชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตรยิ์ ส่งเสริมให้เกิดค่านิยมร่วมรักษ์
ความเป็นไทยให้เกิดขึ นอย่างต่อเนื่อง 

 มีพฤติกรรมอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย 
มีส่วนร่วมในการสืบทอดภูมิปัญญาไทย 
 มีค่านิยมในการแสดงความเป็นไทย ธ ารงไว้ซ่ึงความเป็นไทย 
 ศรัทธา ยึดมั่น และปฏิบัติตนตามหลักศาสนา 
 เคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
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9. คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
         มี       

ด้าน ตัวชี้วัด 
 ด้านคุณธรรม จริยธรรม  มีความซื่อสตัย์สจุริต 

 มีระเบยีบวินัย 
 ตรงต่อเวลา 
 มีความเสยีสละและเห็นต่อประโยชน์ส่วนรวม 
 มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
 เคารพกฎเกณฑ์ ระเบียบขององค์กร/หน่วยงาน 
 มีความอดทนต่อสภาวะแวดลอ้ม 
 มีความขยันหมั่นเพียรในการเรียน 

 ด้านความรู ้  มีความรู้ในหลักวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงกับหน้าที่การงาน 
 มีความเข้าใจขั นตอนและวิธีการในการปฏิบตัิงานในหน้าท่ี 
 มีความรู้ในระดับท่ีสามารถปฏิบัติงานให้บรรลุเปา้หมายอย่างมปีระสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผล 
 มีความสามารถน าความรูม้าประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานอย่างสร้างสรรค์ 
 เป็นผู้แสวงหาความรู้เพิม่เตมิอย่างต่อเนื่อง 
 มีความเช่ียวชาญในสาขาวิชาชีพ 

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

 ดา้นทักษะความสมัพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

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

 ด้านทักษะการวิเคราะหเ์ชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 มีทักษะในการวิเคราะห์และจดัการข้อมลูเชิงตัวเลข 
 มีความสามารถในการสื่อสารการใช้ภาษาไทย 
 มีความสามารถในการสื่อสารการใช้ภาษาอังกฤษ 
 มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศในการปฏิบัติงาน 

 
10. การบูรณาการพันธกิจกับการเรียนการสอน (ถ้ามี) 

        ด้านการวิจยั  
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11. ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 11.1 ลักษณะการด าเนินงาน    โครงการ     การด าเนินงาน 

11.2 ภายใต้แผนงาน............................................................................................................................................. 
11.3 ลักษณะโครงการ      โครงการที่ใช้งบประมาณ   โครงการทีไ่ม่ใช้งบประมาณ 
11.4 วิธีการด าเนินงาน     ด าเนินการเอง    จัดจ้าง 
11.5 รหัส GFMIS ของโครงการ(ถ้าม)ี................................................................................................................... 

12. ผู้รับผิดชอบ  
  12.1 หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ  หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์     
  12.2 ผู้รับผดิชอบ     อาจารย์ศรสีุดา พุ่มชม   โทร. 2068 

12.3 ผู้ประสานงาน  อาจารย์ศรีสุดา พุ่มชม   โทร. 2068 
  นางสาวสิริกาญจน์  ยอดบรุ ี โทร  2079 
12.4 ผู้รายงานผล          อาจารย์ศรีสดุา พุ่มชม   โทร. 2068 

13. หลักการและเหตุผล  
      ตามที่มหาวิทยาลัยนเรศวร ก าหนดให้แต่ละหลักสูตรบรรจุรายวิชาสหกิจศึกษา ในทุกหลักสูตร ในภาคเรียนปลาย  ปี
การศึกษาท่ี 4 และหลักสูตรฯตระหนักดีว่าการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในรายวิชาสหกิจศึกษา เป็นหัวใจส าคัญที่เปิดโอกาสให้นิสิต
ได้น าความรู้ความสามารถทั งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติไปใช้ในสถานการณ์จริงตามสถานประกอบการต่าง ๆ และเป็นการส่งเสริม
และพัฒนานิสิตให้มีประสบการณ์จริงในการท างาน มีโอกาสสร้างองค์ความรู้ใหม่ จากผลการประเมินผู้ใช้บัณฑิต ตลอดจนผลการ
ประเมินจากพ่ีเลี ยง/สถานประกอบการ ตลอดจนข้อเสนอแนะที่อาจารย์นิเทศได้รับในคราวออกนิเทศนิสิตตามสถานประกอบการ
ต่าง ๆ และผลการวิจัยเรื่องปัญหาที่นิสิตสหกิจศึกษาของสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ณ ต่างประเทศ สะท้อนให้เห็นว่านิสิตสาขาวิชา
ภาษาฝรั่งเศสยังมีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในบริบทวิชาชีพอ่อนแอ หลักสูตรต้องการพัฒนาศักยภาพของนิสิตและบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสให้มีความพร้อมสูงสุดก่อนออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาและออกสู่ตลาดแรงงาน จึงจัดโครงการนี ขึ น 
14. วัตถุประสงค ์ 

1) เพื่อให้นิสิตมีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ 
2) เพื่อให้นิสิตมีความพร้อมด้านภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพมากขึ นก่อนออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาและก่อนออกสุ่ตลาดแรงงาน15.  

เป้าหมายของโครงการ 
     15.1. เป้าหมายการด าเนินงาน  

ล าดับ กิจกรรม วัตถุประสงค์กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เชิงผลลัพธ์

(Outcome) 

ตัวชี้วัดตาม
เกณฑ์ประกัน

คุณภาพ 
1 อบรมให้ความรู ้ 1) เพื่อให้นิสิตมีทักษะการ

สื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อ
วิชาชีพ 

2) เพื่อให้นิสิตมีความพร้อม
ด้านภาษาอังกฤษเพื่อ
วิชาชีพมากขึ นก่อนออก
ปฏิบัติงานสหกจิศึกษาและ
ก่อนออกสู่ตลาดแรงงาน 

 คุณภาพ 
1. นิสิตมีความรู้และ
ทักษะด้านภาษาอังกฤษ
เพิ่มขึ น ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 

นิสิตสามารถใช้
ความรู้และทักษะ
ด้านภาษาอังกฤษ
ในการปฏิบัติงาน
สหกิจศึกษาและ
ในการท างาน 

ระดับหลักสตูร 
AUNQA หมวด
ที่ 2 
C. 4  5  8 
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    15.2 กลุ่มเป้าหมาย (รายกิจกรรม)  

เป้าหมาย จ านวน 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 42 คน 
บุคลากรสายวิชาการ 2 คน 
นิสิต 40 คน 

15.3 กิจกรรม/เนื้อหาท่ี/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนินการ (รายกิจกรรม) 
 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (บาท) 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

ขั้นวางแผนงาน (P) 
1. วางแผนการด าเนินงาน 
2. จัดประชมุมอบหมายการ
ด 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
ปฏิบัติงานในครั งตอ่ๆไป 

             

รวม 7,500 - 7,500 - - 
 

16. งบประมาณ  
      16.1 แหล่งงบประมาณ 
                เงินรายได้ 7,500บาท    
กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานจัดการศึกษาสาขามนุษยศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษา
ฝรั่งเศส ภาควิชาภาษาตะวันตก หมวดเงินอุดหนุน โครงการสนับสนุนการผลิตบัณฑิต โครงการพัฒนานิสิตด้านวิชาการและทักษะการเรียนรู้ 
โครงการอบรมเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษเพื่อการท างาน(Nu-มน-04-097)                                            

16.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
  

ล าดับ รายการ จ านวน (บาท) 
1 ค่าตอบแทนวิทยากร 5,000 
2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 2,500 

รวมเป็นจ านวน 7,500 
           *หมายเหตุ   ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
17.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ (รายกิจกรรม)  
ล าดั
บ 

รายการ กิจกรรม 

1. วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม เดือนมกราคม-มีนาคม 2564 
2. สถานท่ีจัดกิจกรรม คณะมนุษยศาสตร์ 
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18. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

1) ผู้เข้าร่วมโครงการซึ่งประกอบดว้ยนิสิตชั นปีท่ี 3 มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ  
2) ผู้เข้าร่วมโครงการมคีวามพร้อมด้านภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพมากขึ นก่อนออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา  



 

 

 

1 

 

โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนษุยศาสตร์ 

 
1. ชื่อโครงการ (ระดับ 1)    โครงการสนับสนุนการผลิตบัณฑิต 
2. ชื่อโครงการ (ระดับ 2)    โครงการพัฒนานิสิตด้านวิชาการและทักษะการเรียนรู้ 
3. ชื่อโครงการ (ระดับ 3)    โครงการเตรียมความพร้อมนิสิต 

  โครงการงานประจ า (Routine project) 
      โครงการตามยุทธศาสตร์ (Strategic project) 

4.  รหัสโครงการ      NU-มน-04-098 
5.  Value Chain   

    ต้นน  า       กลางน  า         ปลายน  า       
6.  ความสอดคล้องกับพันธกิจมหาวิทยาลัย  
    การผลติบัณฑิต        การวิจัย  
    การบริการวิชาการแกส่ังคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
    บริหารจัดการ(หลัก) 
7.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ  
 7.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 พ.ศ.2560-2564  
ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2562-2564)  
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบณัฑิตให้มีคณุภาพฯ 
  กลยุทธ์ที่.......1.1.....แนวทางการขบัเคลื่อนที่........1.4.1.......ตัวชี วดัที.่.....1.4.1.1.....(หลัก)  
7.2  แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน  

        นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่1 กลยุทธ์ที ่1.4  มาตรการที่ 1.4.1 
8. อัตลักษณน์ิสิต  
         มี   

ประเภทอตัลักษณ ์ ตัวชี้วดั 
 คนด ี
เป็นคนดี เป็นพลเมืองที่เข็มแข็ง ยึดมั่นในจรรยาบรรณ
วิชาชีพ มีความกล้าหาญทางจริยธรรมและความถูกตอ้ง 

 มีจรรยาบรรณในวิชาชพี 
 มีจิตสาธารณะ 
 มีทัศนคติเชิงบวก 
 มีความกลา้หาญทางจริยธรรม และความถูกตอ้ง 

 คนเก่ง 
มีความรู้ ความเชีย่วชาญตามสาขาวิชาการที่ถนัด มี
ทักษะการเรียนรู้ ตลอดชีวิต สามารถน าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชพีอยา่งสร้างสรรค์ มี
คุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการที่ทนัสมัยและทันต่อ
ความเปลี่ยนแปลงของสังคม สามารถอยู่ร่วมกับผูอ้ื่นได้
อย่างมีความสุข 

 มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 มีความสามารถในการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชพีอยา่งสร้างสรรค์ 
 เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม 
 มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสาสนเทศได้เป็นอย่างดี 
 มีคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการที่ทันสมัยและทันตอ่ความเปลีย่นแปลงของสังคม 
 มีความสามารถท างานเป็นทีม 
 มีความสามารถในการแก้ปัญหาส่วนตัว 
 มีความสามารถในการแก้ปัญหาการงาน 

 มีวินัย 
มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม 
เสียสละ อดทน ขยัน หมั่นเพียรและมุ่งมั่นสู่ความส าเร็จ 

 มีความรับผิดชอบ เสียสละ อดทน 
 มีพฤติกรรมที่ดีในการเรียน ขยันหมั่นเพียรมุ่งมั่นสู่ความส าเร็จ 
 มีพฤติกรรมที่ดีในการใช้ชีวิต 
 ยอมรับและปฏบิัติตามระเบียบ และข้อบังคับของสังคม 

 ภูมิใจในชาต ิ
มีความภูมิใจในศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี และ
ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ร่วมปลูกฝงัความรักชาติ 

 มีพฤติกรรมอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย 
มีส่วนร่วมในการสืบทอดภูมิปัญญาไทย 
 มีค่านิยมในการแสดงความเป็นไทย ธ ารงไว้ึ่ึงความเป็นไทย 
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ประเภทอตัลักษณ ์ ตัวชี้วดั 
ศาสนา พระมหากษัตรยิ์ ส่งเสริมให้เกิดค่านิยมร่วมรักษ์
ความเป็นไทยให้เกิดขึ นอย่างต่อเนื่อง 

 ศรัทธา ยึดมั่น และปฏิบัติตนตามหลักศาสนา 
 เคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 

9. คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
         มี       

ด้าน ตัวชี้วัด 
 ด้านคุณธรรม จริยธรรม  มีความึื่อสตัย์สจุริต 

 มีระเบยีบวินัย 
 ตรงต่อเวลา 
 มีความเสยีสละและเห็นต่อประโยชน์ส่วนรวม 
 มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
 เคารพกฎเกณฑ์ ระเบียบขององค์กร/หน่วยงาน 
 มีความอดทนต่อสภาวะแวดลอ้ม 
 มีความขยันหมั่นเพียรในการเรียน 

 ด้านความรู ้  มีความรู้ในหลักวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงกับหน้าที่การงาน 
 มีความเข้าใจขั นตอนและวิธีการในการปฏิบตัิงานในหน้าท่ี 
 มีความรู้ในระดับท่ีสามารถปฏิบัติงานให้บรรลุเปา้หมายอย่างมปีระสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผล 
 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 
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10. การบูรณาการพันธกิจกับการเรียนการสอน (ถ้ามี) 

        ไมม่ี  
11. ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 11.1 ลักษณะการด าเนินงาน    โครงการ     การด าเนินงาน 

11.2 ภายใต้แผนงาน............................................................................................................................................. 
11.3 ลักษณะโครงการ      โครงการที่ใช้งบประมาณ   โครงการทีไ่ม่ใช้งบประมาณ 
11.4 วิธีการด าเนินงาน     ด าเนินการเอง    จัดจ้าง 
11.5 รหัส GFMIS ของโครงการ(ถ้าม)ี................................................................................................................... 

12. ผู้รับผิดชอบ  
  12.1 หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์     
  12.2 ผู้รับผดิชอบ     นางสาวนิภารตัน์ อ่ิมศิลป์              โทร  2080 
  12.3 ผู้ประสานงาน  นางสาวนิภารตัน์ อ่ิมศิลป์               โทร  2080 

  นางสาวสิริกาญจน์  ยอดบรุ ี โทร  2079 
12.4 ผู้รายงานผล          นางสาวนิภารัตน์ อิ่มศลิป์               โทร  2080 

13. หลักการและเหตุผล  
      ตามที่เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา ตัวบ่งชี ที่ 3.1 การรับนักศึกษา และ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา ระบุให้
หลักสูตรต้องมีการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา เพื่อให้มีความพร้อมที่จะเรียนในหลักสูตร ตลอดจนในช่วงปีแรกของการศึกษา
ต้องมีกลไกในการพัฒนาความรู้พื นฐานหรือการเตรียมความพร้อมทางการเรียนแก่นักศึกษา เพื่อให้มีความสามารถในการเรียนรู้
ระดับอุดมศึกษาได้อย่างมีความสุข 
      เนื่องจากมีนิสิตสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสจ านวนหนึ่งที่ยังไม่มีความพร้อมที่จะเข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษา
ฝรั่งเศส อันเป็นผลมาจากระบบรับตรงที่ไม่มีการสอบรายวิชาภาษาฝรั่งเศสท าให้นักเรียนที่ไม่เคยเรียนภาษาฝรั่งเศสมาก่อน หรือ
นักเรียนในแผนการเรียนภาษาฝรั่งเศสที่มีผลการเรียนในรายวิชาภาษาฝรั่งเศสไม่ดีนัก สามารถเข้าศึกษาต่อได้ ในขณะที่อีกส่วน
หนึ่ง นิสิตที่ผ่านเข้ามาทางระบบรับกลาง (Admission) ถึงแม้จะมีพื นฐานภาษาฝรั่งเศสมา ก็มักจะอยู่ในระดับอ่อนมาก เนื่องจาก
ช่วงระดับคะแนนของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาฝรั่งเศส) มหาวิทยาลัยนเรศวร ไม่สู งมาก ึึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหาในช่วง
ต้นของการศึกษาได้ ภาควิชาภาษาตะวันตกจึงจัดโครงการอบรมเตรยีมความพร้อมก่อนเข้าศกึษาแก่นิสิตใหม่ท่ีไมม่ีพื นความรูภ้าษา
ฝรั่งเศสหรือที่มีพื นความรู้ภาษาฝรั่งเศสแต่ยังไม่ดีพอ เพื่อปรับพื นฐานความรู้ภาษาฝรั่งเศสให้แก่นิสิตดังกล่ าว และเพื่อแนะแนว
ทางการเรียนในระดับมหาวิทยาลัย ตลอดจนแนะน าหลักสูตร ภาควิชา และคณาจารย์สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส 
14. วัตถุประสงค ์ 

1) เพื่อปูพื นฐานความรู้ทางภาษาฝรั่งเศส ทั ง 4 ทักษะ คือ ฟัง พูด อ่าน และเขียน ให้แก่นิสติใหม่               
2) เพื่อแนะน าหลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ (ภาษาฝรั่งเศส) ตลอดจนภาควิชา และคณาจารยส์าขาวิชาภาษาฝรั่งเศส  
3) เพื่อชี แนะแนวทางการเรียนในระดับมหาวิทยาลัย  

15.  เป้าหมายของโครงการ 
     15.1. เป้าหมายการด าเนินงาน  

ล าดับ กิจกรรม วัตถุประสงค์กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เชิงผลลัพธ์

(Outcome) 

ตัวชี้วัดตาม
เกณฑ์ประกัน

คุณภาพ 
1 สอนปรับพื นฐาน 1) เพื่อปูพื นฐานความรู้ทาง

ภาษาฝรั่งเศส ทั ง 4 ทักษะ 
คือ ฟัง พูด อ่าน และเขียน 
ให้แก่นิสิตใหม่           

 คุณภาพ 
1. นิสิตมีความรู้พื น
ฐานความรู้ทางภาษา
ฝรั่งเศสดีขึ นไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

นิสิตสามารถใช้
ความรู้ในด้านการ
เรียนได ้

ระดับหลักสตูร 
AUNQA หมวด
ที่ 2 
C. 4  5  8 
 

2 แนะแนวเกี่ยวกับการศึกษา
หรือการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลยั     

2) เพื่อแนะน าหลักสตูร
ศิลปศาสตรบณัฑติ (ภาษา

 คุณภาพ 
1. นิสิตนิสติมีความรู้

นิสิตสามารถใช้
ความรู้ในด้านการ

ระดับหลักสตูร 
AUNQA หมวด
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ล าดับ กิจกรรม วัตถุประสงค์กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เชิงผลลัพธ์

(Outcome) 

ตัวชี้วัดตาม
เกณฑ์ประกัน

คุณภาพ 
ฝรั่งเศส) ตลอดจนภาควิชา 
และคณาจารย์สาขาวิชาภาษา
ฝรั่งเศส  

3) เพื่อชี แนะแนวทางการ
เรียนในระดับมหาวิทยาลยั 

พื นฐานเกี่ยวกับระเบียบ 
ข้อบังคับต่างๆ รวมถึง
รู้จักหลักสูตร วิธีการ
เรียน การใช้ชีวิตใน
มหาวิทยาลยั ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 

เรียนได ้ ที่ 2 
C. 4  5  8 

    15.2 กลุ่มเป้าหมาย (รายกิจกรรม)  

เป้าหมาย จ านวน 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 41 คน 
บุคลากรสายวิชาการ 1 คน 
นิสิต 40 คน 

15.3 กิจกรรม/เนื้อหาท่ี/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนินการ (รายกิจกรรม) 
 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (บาท) 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

ขั้นวางแผนงาน (P) 
1. วางแผนการด าเนินงาน 
2. จัดประชมุมอบหมายการ
ด 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
ปฏิบัติงานในครั งตอ่ๆไป 

             

รวม 2,000 - - - 2,000 
 

16. งบประมาณ  
      16.1 แหล่งงบประมาณ 
                เงินรายได้ 2,000 บาท    
กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานจัดการศึกษาสาขามนุษยศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษา
ฝรั่งเศส ภาควิชาภาษาตะวันตก หมวดเงินอุดหนุน โครงการสนับสนุนการผลิตบัณฑิต โครงการพัฒนานิสิตด้านวิชาการและทักษะการเรียนรู้ 
โครงการเตรียมความพร้อมนิสิต(Nu-มน-04-098)                                            

16.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
  

ล าดับ รายการ จ านวน (บาท) 
1 ค่าตอบแทนวิทยากร 5,000 
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2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 2,500 
รวมเป็นจ านวน 7,500 

           *หมายเหตุ   ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
17.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ (รายกิจกรรม)  
ล าดั
บ 

รายการ กิจกรรม 

1. วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม เดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2564 
2. สถานท่ีจัดกิจกรรม คณะมนุษยศาสตร์ 

 
 
18. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

1) นิสิตผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการเตรียมพื นฐานความรู้ทางภาษาฝรั่งเศสในเบื องต้น ทั ง 4 ทักษะ คือ ฟัง พูด อ่าน และเขียน 
ก่อนเข้าศึกษาในหลักสตูรศลิปศาสตรบณัฑติ (ภาษาฝรั่งเศส) 

2) นิสิตผู้เข้าร่วมโครงการมคีวามรู ้ความเข้าใจในหลักสูตรทีต่นเรยีนดีขึ น 
3) นิสิตผู้เข้าร่วมโครงการทราบแนวทางการเรียนในระดับมหาวิทยาลัย 
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โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนษุยศาสตร์ 

 
1. ชื่อโครงการ (ระดับ 1)    โครงการสนับสนุนการผลิตบัณฑิต 
2. ชื่อโครงการ (ระดับ 2)    โครงการพัฒนานิสิตด้านวิชาการและทักษะการเรียนรู้ 
3. ชื่อโครงการ (ระดับ 3)    โครงการสอนซ่อมก่อนตก 

  โครงการงานประจ า (Routine project) 
      โครงการตามยุทธศาสตร์ (Strategic project) 

4.  รหัสโครงการ      NU-มน-04-099 
5.  Value Chain   

    ต้นน  า       กลางน  า         ปลายน  า       
6.  ความสอดคล้องกับพันธกิจมหาวิทยาลัย  
    การผลติบัณฑิต        การวิจัย  
    การบริการวิชาการแกส่ังคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
    บริหารจัดการ(หลัก) 
7.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ  
 7.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 พ.ศ.2560-2564  
ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2562-2564)  
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบณัฑิตให้มีคณุภาพฯ 
  กลยุทธ์ที่.......1.1.....แนวทางการขบัเคลื่อนที่........1.4.1.......ตัวชี วดัที.่.....1.4.1.1.....(หลัก)  
7.2  แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน  

        นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่1 กลยุทธ์ที ่1.4  มาตรการที่ 1.4.1 
8. อัตลักษณน์ิสิต  
         มี   

ประเภทอตัลักษณ ์ ตัวชี้วดั 
 คนด ี
เป็นคนดี เป็นพลเมืองที่เข็มแข็ง ยึดมั่นในจรรยาบรรณ
วิชาชีพ มีความกล้าหาญทางจริยธรรมและความถูกตอ้ง 

 มีจรรยาบรรณในวิชาชพี 
 มีจิตสาธารณะ 
 มีทัศนคติเชิงบวก 
 มีความกลา้หาญทางจริยธรรม และความถูกตอ้ง 

 คนเก่ง 
มีความรู้ ความเชีย่วชาญตามสาขาวิชาการที่ถนัด มี
ทักษะการเรียนรู้ ตลอดชีวิต สามารถน าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชพีอยา่งสร้างสรรค์ มี
คุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการที่ทนัสมัยและทันต่อ
ความเปลี่ยนแปลงของสังคม สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างมีความสุข 

 มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 มีความสามารถในการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชพีอยา่งสร้างสรรค์ 
 เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม 
 มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสาสนเทศได้เป็นอย่างดี 
 มีคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการที่ทันสมัยและทันตอ่ความเปลีย่นแปลงของสังคม 
 มีความสามารถท างานเป็นทีม 
 มีความสามารถในการแก้ปัญหาส่วนตัว 
 มีความสามารถในการแก้ปัญหาการงาน 

 มีวินัย 
มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม 
เสียสละ อดทน ขยัน หมั่นเพียรและมุ่งมั่นสู่ความส าเร็จ 

 มีความรับผิดชอบ เสียสละ อดทน 
 มีพฤติกรรมที่ดีในการเรียน ขยันหมั่นเพียรมุ่งมั่นสู่ความส าเร็จ 
 มีพฤติกรรมที่ดีในการใช้ชีวิต 
 ยอมรับและปฏบิัติตามระเบียบ และข้อบังคับของสังคม 

 ภูมิใจในชาต ิ
มีความภูมิใจในศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี และ
ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ร่วมปลูกฝงัความรักชาติ 

 มีพฤติกรรมอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย 
มีส่วนร่วมในการสืบทอดภูมิปัญญาไทย 
 มีค่านิยมในการแสดงความเป็นไทย ธ ารงไว้ซ่ึงความเป็นไทย 
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ประเภทอตัลักษณ ์ ตัวชี้วดั 
ศาสนา พระมหากษัตรยิ์ ส่งเสริมให้เกิดค่านิยมร่วมรักษ์
ความเป็นไทยให้เกิดขึ นอย่างต่อเนื่อง 

 ศรัทธา ยึดมั่น และปฏิบัติตนตามหลักศาสนา 
 เคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 

 
9. คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
         มี       

ด้าน ตัวชี้วัด 
 ด้านคุณธรรม จริยธรรม  มีความซื่อสตัย์สจุริต 

 มีระเบยีบวินัย 
 ตรงต่อเวลา 
 มีความเสยีสละและเห็นต่อประโยชน์ส่วนรวม 
 มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
 เคารพกฎเกณฑ์ ระเบียบขององค์กร/หน่วยงาน 
 มีความอดทนต่อสภาวะแวดลอ้ม 
 มีความขยันหมั่นเพียรในการเรียน 

 ด้านความรู ้  มีความรู้ในหลักวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงกับหน้าที่การงาน 
 มีความเข้าใจขั นตอนและวิธีการในการปฏิบตัิงานในหน้าท่ี 
 มีความรู้ในระดับท่ีสามารถปฏิบัติงานให้บรรลุเปา้หมายอย่างมปีระสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผล 
 มีความสามารถน าความรูม้าประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานอย่างสร้างสรรค์ 
 เป็นผู้แสวงหาความรู้เพิม่เตมิอย่างต่อเนื่อง 
 มีความเช่ียวชาญในสาขาวิชาชีพ 

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

 ด้านทักษะความสมัพันธ์
ระหว่างบคุคลและความ
รับผิดชอบ 

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

 ด้านทักษะการวิเคราะหเ์ชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 มีทักษะในการวิเคราะห์และจดัการข้อมลูเชิงตัวเลข 
 มีความสามารถในการสื่อสารการใช้ภาษาไทย 
 มีความสามารถในการสื่อสารการใช้ภาษาอังกฤษ 
 มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศในการปฏิบัติงาน 
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10. การบูรณาการพันธกิจกับการเรียนการสอน (ถ้ามี) 

        ไมม่ี  
11. ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 11.1 ลักษณะการด าเนินงาน    โครงการ     การด าเนินงาน 

11.2 ภายใต้แผนงาน............................................................................................................................................. 
11.3 ลักษณะโครงการ      โครงการที่ใช้งบประมาณ   โครงการทีไ่ม่ใช้งบประมาณ 
11.4 วธิีการด าเนินงาน     ด าเนินการเอง    จัดจ้าง 
11.5 รหัส GFMIS ของโครงการ(ถ้าม)ี................................................................................................................... 

12. ผู้รับผิดชอบ  
  12.1 หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์     
  12.2 ผู้รับผดิชอบ     อาจารย์ศโรชิน อาจหาญ  โทร. 2045 
  12.3 ผู้ประสานงาน   อาจารย์ศโรชิน อาจหาญ  โทร. 2045 
   นางสาวสิริกาญจน์  ยอดบุร ี โทร  2079 

12.4 ผู้รายงานผล          อาจารย์ศโรชิน อาจหาญ  โทร. 2045 
13. หลักการและเหตุผล  
      ตามที่เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา ตัวบ่งชี ที่ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา ระบุให้หลักสูตรต้องมีกลไกในการ
พัฒนาความรู้พื นฐานหรือการเตรียมความพร้อมทางการเรียนแก่นักศึกษา เพื่อให้มีความสามารถในการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษาได้
อย่างมีความสุข อัตราการลาออกกลางคันน้อย และตามที่ มหาวิทยาลัยนเรศวรมีนโยบายรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
ในคณะต่างๆ ผ่านระบบรับตรง โดยไม่ใช้ภาษาฝรั่งเศสในการสอบคัดเลือกนั น ในแต่ละปีการศึกษา สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสมีนิสิต
ใหม่เข้าเรียนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาฝรั่งเศส) จากระบบรับตรงดังกล่าวโดยไม่มีพื นความรู้ภาษาฝรั่งเศส นอกจากนี  
นิสิตที่ผ่านระบบรับกลาง (Admission) บางคนก็สามารถผ่านเข้ามาเรียนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาฝรั่งเศส) ได้ ถึงแม้จะ
มีพื นฐานภาษาฝรั่งเศสในระดับต่ าหรือไม่มีพื นมาก่อน เนื่องจากช่วงระดับคะแนนของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาฝรั่งเศส) 
ไม่สูงมาก ท าให้นิสิตชั นปีที่ 1 บางคนประสบปัญหาในการเรียนภาษาฝรั่งเศส เพื่อเยียวยาข้อร้องเรียนของนิสิต/ซ่อมเสริม
ฐานความรู้-ความสามารถภาษาฝรั่งเศส ด้านไวยากรณ์ ให้แก่นิสิตที่มีปัญหาในการเรียนภาษาฝรั่งเศส ให้มีความพร้อมในการสอบ
กลางภาคและปลายภาคมากขึ น มีองค์ความรู้ภาษาภาษาฝรั่งเศสเข้มแข็งพอที่จะสามารถศึกษาในหลักสูตรศศ.บ. ภาษาฝรั่งเศส 
หรือวิชาโท สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสได้ 
14. วัตถุประสงค ์ 

1) เพื่อสอน-ซ่อม-เสริม ฐานความรู้ภาษาฝรั่งเศสของนิสิตที่มีปญัหาในการเรียนให้แข็งแรงขึ น  
15.  เป้าหมายของโครงการ 
     15.1. เป้าหมายการด าเนินงาน  

ล าดับ กิจกรรม วัตถุประสงค์กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เชิงผลลัพธ์

(Outcome) 

ตัวชี้วัดตาม
เกณฑ์ประกัน

คุณภาพ 
1 ติวไวยากรณภ์าษาฝรั่งเศส

พื นฐานให้แก่นิสิตสาขาวิชา
ภาษาฝรั่งเศสชั นปีท่ี 1 ท่ีมี
ปัญหาในการเรียนภาษา
ฝรั่งเศส 

1) เพื่อปูพื นฐานความรู้ทาง
ภาษาฝรั่งเศส ทั ง 4 ทักษะ 
คือ ฟัง พูด อ่าน และเขียน 
ให้แก่นิสิตใหม่           

 คุณภาพ 
1. นิสิตมีความรู้พื น
ฐานความรู้ทางภาษา
ฝรั่งเศสดีขึ นไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

นิสิตสามารถใช้
ความรู้ในด้านการ
เรียนได ้

ระดับหลักสตูร 
AUNQA หมวด
ที่ 2 
C. 4  5  8 
 

    15.2 กลุ่มเป้าหมาย (รายกิจกรรม)  

เป้าหมาย จ านวน 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 41 คน 
บุคลากรสายวิชาการ 1 คน 
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นิสิต 40 คน 
15.3 กิจกรรม/เนื้อหาท่ี/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนินการ (รายกิจกรรม) 

 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (บาท) 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

ขั้นวางแผนงาน (P) 
1. วางแผนการด าเนินงาน 
2. จัดประชมุมอบหมายการ
ด 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
ปฏิบัติงานในครั งตอ่ๆไป 

             

รวม 2,000 - - - 2,000 
 

16. งบประมาณ  
      16.1 แหล่งงบประมาณ 
                เงินรายได้ 2,000 บาท    
กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานจัดการศึกษาสาขามนุษยศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษา
ฝรั่งเศส ภาควิชาภาษาตะวันตก หมวดเงินอุดหนุน โครงการสนับสนุนการผลิตบัณฑิต โครงการพัฒนานิสิตด้านวิชาการและทักษะการเรียนรู้ 
โครงการสอนซ่อมก่อนตก(Nu-มน-04-099)                                            

16.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
  

ล าดับ รายการ จ านวน (บาท) 
1 ค่าตอบแทนวิทยากร 5,000 
2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 2,500 

รวมเป็นจ านวน 7,500 
           *หมายเหตุ   ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
17.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ (รายกิจกรรม)  
ล าดั
บ 

รายการ กจิกรรม 

1. วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม เดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2564 
2. สถานท่ีจัดกิจกรรม คณะมนุษยศาสตร์ 

 
 
18. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

1) นิสิตผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการเตรียมพื นฐานความรู้ทางภาษาฝรั่งเศสในเบื องต้น ทั ง 4 ทักษะ คือ ฟัง พูด อ่าน และเขียน 
ก่อนเขา้ศึกษาในหลักสตูรศลิปศาสตรบณัฑติ (ภาษาฝรั่งเศส) 

2) นิสิตผู้เข้าร่วมโครงการมคีวามรู ้ความเข้าใจในหลักสูตรทีต่นเรยีนดีขึ น 
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3) นิสิตผู้เข้าร่วมโครงการทราบแนวทางการเรียนในระดับมหาวิทยาลัย 
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โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนษุยศาสตร์ 

 
1. ชื่อโครงการ (ระดับ 1)    โครงการสนับสนุนการผลิตบัณฑิต 
2. ชื่อโครงการ (ระดับ 2)    โครงการพัฒนานิสิตด้านวิชาการและทักษะการเรียนรู้ 
3. ชื่อโครงการ (ระดับ 3)    โครงการสนับสนุนนิสิตเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการ 

  โครงการงานประจ า (Routine project) 
      โครงการตามยุทธศาสตร์ (Strategic project) 

4.  รหัสโครงการ      NU-มน-04-100 
5.  Value Chain   

    ต้นน  า       กลางน  า         ปลายน  า       
6.  ความสอดคล้องกับพันธกิจมหาวิทยาลัย  
    การผลติบัณฑิต        การวิจัย  
    การบริการวิชาการแกส่ังคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
    บริหารจัดการ(หลัก) 
7.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ  
 7.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 พ.ศ.2560-2564  
ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2562-2564)  
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบณัฑิตให้มีคณุภาพฯ 
  กลยุทธ์ที่.......1.1.....แนวทางการขบัเคลื่อนที่........1.4.1.......ตัวชี วดัที.่.....1.4.1.1.....(หลัก)  
7.2  แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน  

        นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่1 กลยุทธ์ที ่1.4  มาตรการที่ 1.4.1 
8. อัตลักษณน์ิสิต  
         มี   

ประเภทอตัลักษณ ์ ตัวชี้วดั 
 คนด ี
เป็นคนดี เป็นพลเมืองที่เข็มแข็ง ยึดมั่นในจรรยาบรรณ
วิชาชีพ มีความกล้าหาญทางจริยธรรมและความถูกตอ้ง 

 มีจรรยาบรรณในวิชาชพี 
 มีจิตสาธารณะ 
 มีทัศนคติเชิงบวก 
 มีความกลา้หาญทางจริยธรรม และความถูกต้อง 

 คนเก่ง 
มีความรู้ ความเชีย่วชาญตามสาขาวิชาการที่ถนัด มี
ทักษะการเรียนรู้ ตลอดชีวิต สามารถน าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชพีอยา่งสร้างสรรค์ มี
คุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการที่ทนัสมัยและทันต่อ
ความเปลี่ยนแปลงของสังคม สามารถอยู่ร่วมกับผูอ้ื่นได้
อย่างมีความสุข 

 มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 มีความสามารถในการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชพีอยา่งสร้างสรรค์ 
 เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม 
 มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสารสนเทศได้เป็นอย่างดี 
 มีคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการที่ทันสมัยและทันต่อความเปลี่ยนแปลงของสังคม 
 มีความสามารถท างานเป็นทีม 
 มีความสามารถในการแก้ปัญหาส่วนตัว 
 มีความสามารถในการแก้ปัญหาการงาน 

 มีวินัย 
มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม 
เสียสละ อดทน ขยัน หมั่นเพียรและมุ่งมั่นสู่ความส าเร็จ 

 มีความรับผิดชอบ เสียสละ อดทน 
 มีพฤติกรรมที่ดีในการเรียน ขยันหมัน่เพียรมุ่งมั่นสู่ความส าเร็จ 
 มีพฤติกรรมที่ดีในการใช้ชีวิต 
 ยอมรับและปฏิบัติตามระเบียบ และข้อบังคับของสังคม 

 ภูมิใจในชาต ิ
มีความภูมิใจในศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี และ
ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ร่วมปลูกฝงัความรักชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตรยิ์ ส่งเสริมให้เกิดค่านิยมร่วมรักษ์
ความเป็นไทยให้เกิดขึ นอย่างต่อเนื่อง 

 มีพฤติกรรมอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย 
มีส่วนร่วมในการสืบทอดภูมิปัญญาไทย 
 มีค่านิยมในการแสดงความเป็นไทย ธ ารงไว้ซ่ึงความเป็นไทย 
 ศรัทธา ยึดมั่น และปฏิบัติตนตามหลักศาสนา 
 เคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
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9. คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
         มี       

ด้าน ตัวชี้วัด 
 ด้านคุณธรรม จริยธรรม  มีความซื่อสตัย์สจุริต 

 มีระเบยีบวินัย 
 ตรงต่อเวลา 
 มีความเสยีสละและเห็นต่อประโยชน์ส่วนรวม 
 มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
 เคารพกฎเกณฑ์ ระเบียบขององค์กร/หน่วยงาน 
 มีความอดทนต่อสภาวะแวดลอ้ม 
 มีความขยันหมั่นเพียรในการเรียน 

 ด้านความรู ้  มีความรู้ในหลักวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงกับหน้าที่การงาน 
 มีความเข้าใจขั นตอนและวิธีการในการปฏิบตัิงานในหน้าท่ี 
 มีความรู้ในระดับท่ีสามารถปฏิบัติงานให้บรรลุเปา้หมายอย่างมปีระสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผล 
 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 

 
10. การบูรณาการพันธกิจกับการเรียนการสอน (ถ้ามี) 

        ไมม่ี  
11. ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
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 11.1 ลักษณะการด าเนินงาน    โครงการ     การด าเนินงาน 
11.2 ภายใต้แผนงาน............................................................................................................................................. 
11.3 ลักษณะโครงการ      โครงการที่ใช้งบประมาณ   โครงการทีไ่ม่ใช้งบประมาณ 
11.4 วิธีการด าเนินงาน     ด าเนินการเอง    จัดจ้าง 
11.5 รหัส GFMIS ของโครงการ(ถ้าม)ี................................................................................................................... 

12. ผู้รับผิดชอบ  
  12.1 หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์     

12.2 ผู้รับผิดชอบ  อาจารย์นิภารัตน์ อ่ิมศลิป ์และอาจารย์ศรีสุดา พุ่มชม โทร 2080 
12.3 ผู้ประสานงาน  นางสาวสิริกาญจน์ ยอดบรุี    โทร. 2054   
12.4 ผู้รายงานผล  อาจารย์นิภารัตน์ อ่ิมศลิป์ และอาจารย์ศรีสุดา พุ่มชม โทร 2080 

13. 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 นอกจากนี  การเรียนภาษาฝรั่งเศสเป็นวิชาเอก ผู้เรียนจ าเป็นต้องเรียนรู้ภาษาควบคู่กับการเรียนวัฒนธรรม 
เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนมีคุณภาพและสามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่คาดหวังดังที่
ก าหนดไว้ในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ภาควิชาภาษาตะวันตก จึงเห็นสมควรจัดกิจกรรมสนับสนุนนิสิตไปแข่งขันหรือ
เข้าร่วมกิจกรรมวิชาการขึ นเพื่อพัฒนาทักษะภาษาฝรั่งเศสด้านต่าง ๆ รวมทั งส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  การท างานเป็นทีม 
ความสามัคคี และการน าความรู้ทางวิชาการของนิสิตสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสมาประยุกต์ใช้ อันจะเป็นการสร้างแรงจูงใจให้นิสิตใน
การเรียนภาษาฝรั่งเศสต่อไป 
14. วัตถุประสงค ์ 

1) เพื่อส่งเสริมให้นิสิตสร้างช่ือเสยีงให้กับตนเอง หลักสูตร คณะฯ และมหาวิทยาลัย 
2) เพื่อส่งเสริมใหผู้้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพ น าความรู้ ทักษะทางวิชาการของตนมาประยุกต์ใช้ในการแข่งขันทางวิชาการ 
3) เพื่อส่งเสริมใหผู้้เข้าร่วมโครงการตระหนักในศักยภาพของตนเมื่อเทียบเคียงกับผู้เรียนภาษาฝรั่งเศสจากท่ัวประเทศ มีแรงจูงใจ

ว่าจะปรับปรุงและพัฒนาทักษะภาษาฝรั่งเศสของตนให้เข้มแข็งอย่างไร 
4) เพื่อส่งเสริมให้นิสิตเรียนรู้การท างานร่วมกับผู้อื่น 

15.  เป้าหมายของโครงการ 
     15.1. เป้าหมายการด าเนินงาน  

ล าดับ กิจกรรม วัตถุประสงค์กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เชิงผลลัพธ์

(Outcome) 

ตัวชี้วัดตาม
เกณฑ์ประกัน

คุณภาพ 
1 การเข้าร่วมแข่งขันหรือเข้าร่วม

กิจกรรมทางวิชาการ 
1) นิสิต น าความรู้ ทักษะ
ทางวิชาการของตนมา
ประยุกต์ใช้ในการแข่งขัน
ทางวิชาการ 

2) นิสิตตระหนักในศักยภาพ
ของตนเมื่อเทียบเคียงกับ
ผู้เรยีนภาษาฝรั่งเศสจากท่ัว
ประเทศ มีแรงจูงใจว่าจะ
ปรับปรุงและพัฒนาทักษะ
ภาษาฝรั่งเศสของตนให้

 คุณภาพ 
1. นิสิตได้พัฒนา
ศักยภาพ น าความรู้ 
ทักษะทางวิชาการของ
ตนมาประยุกต์ใช้ในการ
แข่งขันทางวิชาการ ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 
2.นิสิต หลักสูตร คณะฯ 
และมหาวิทยาลัยมี
ช่ือเสียง 

นิสิตได้เปดิโลก
ทัศน์ พัฒนาทักษะ
ภาษาฝรั่งเศสด้าน
ต่าง ๆ มีความคดิ
ริเริม่สรา้งสรรค์  
สามารถท างาน
เป็นทีม มีความ
สามัคคี และรูจ้ัก
น าความรู้ทาง
วิชาการด้านภาษา
ฝรั่งเศสมา

ระดับหลักสตูร 
AUNQA หมวด
ที่ 2 
C. 4  5  8 
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ล าดับ กิจกรรม วัตถุประสงค์กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เชิงผลลัพธ์

(Outcome) 

ตัวชี้วัดตาม
เกณฑ์ประกัน

คุณภาพ 
เข้มแข็งอย่างไร 

3) นิสิตเรียนรู้การท างาน
ร่วมกับผู้อื่น 

ประยุกต์ใช้ในชีวิต
ได ้

    15.2 กลุ่มเป้าหมาย (รายกิจกรรม)  

เป้าหมาย จ านวน 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 22 คน 
นิสิต 15 คน 
บุคลากรสายวิชาการ 5 คน 
บุคลากรสายสนับสนุน 2 คน 

15.3 กิจกรรม/เนื้อหาท่ี/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนินการ (รายกิจกรรม) 
 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (บาท) 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

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 าเนินโครงการ และ
จัดท ารายงานส่งผลประเมนิตอ่คณะฯ 

             

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

             

รวม 30,000 30,000 - - - 
 

16. งบประมาณ  
      16.1 แหล่งงบประมาณ 
                เงินรายได้ 30,000 บาท    
กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานจัดการศึกษาสาขามนุษยศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษา
ฝรั่งเศส ภาควิชาภาษาตะวันตก หมวดเงินอุดหนุน โครงการสนับสนุนการผลิตบัณฑิต โครงการพัฒนานิสิตด้านวิชาการและทักษะการเรียนรู้ 
โครงการสนับสนุนนิสิตเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการ(Nu-มน-04-100)                                            

16.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ 
ล าดับ รายการ จ านวน (บาท) 

1 ค่าน  ามันเชื อเพลิง 8,240 
2 ค่าทางด่วน 100 
3 ค่าที่พัก 9,900 
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ล าดับ รายการ จ านวน (บาท) 
4 ค่าเบี ยเลี ยง อาจารย์ (240บาท*2วัน*5คน) 2,400 
5 ค่าเบี ยเลี ยง นิสิต (240บาท*2วัน*15คน) 7,200 
6 ค่าเบี ยเลี ยงพนักงานขับรถ (240 * 2 วัน * 2 คน) 960 
7 ค่าสมทบคนขับรถ (300 * 2 วัน * 2 คน) 1,200 

รวมเป็นทั้งสิ้น 30,000 
     *หมายเหตุ   ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
17.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ (รายกิจกรรม)  
ล าดั
บ 

รายการ กิจกรรม 

1. วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม เดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2563 
2. สถานท่ีจัดกิจกรรม กรุงเทพมหานคร 

 
18. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

1) นิสิตสร้างช่ือเสียงให้กับตนเอง หลักสตูร คณะฯ และมหาวิทยาลยั 
2) ผู้เข้าร่วมโครงการได้พัฒนาศักยภาพ น าความรู้ ทักษะทางวิชาการของตนมาประยุกต์ใช้ในการแขง่ขันทางวิชาการ 
3) ผู้เข้าร่วมโครงการตระหนักในศกัยภาพของตนเมื่อเทียบเคียงกับผูเ้รียนภาษาฝรั่งเศสจากท่ัวประเทศ มีแรงจูงใจในการ   

ปรับปรุงและพัฒนาทักษะภาษาฝรั่งเศสของตนให้เข้มแข็ง 
4) ผู้เข้าร่วมโครงการเรียนรู้การท างานร่วมกับผู้อื่น 
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โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนษุยศาสตร์ 

 
1. ชื่อโครงการ (ระดับ 1)    โครงการสนับสนุนการผลิตบัณฑิต 
2. ชื่อโครงการ (ระดับ 2)    โครงการพัฒนานิสิตด้านวิชาการและทักษะการเรียนรู้ 
3. ชื่อโครงการ (ระดับ 3)    โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ 

  โครงการงานประจ า (Routine project) 
      โครงการตามยุทธศาสตร์ (Strategic project) 

4.  รหัสโครงการ      NU-มน-04-101 
5.  Value Chain   

    ต้นน  า       กลางน  า         ปลายน  า       
6.  ความสอดคล้องกับพันธกิจมหาวิทยาลัย  
    การผลติบัณฑิต        การวิจัย  
    การบริการวิชาการแกส่ังคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
    บริหารจัดการ(หลัก) 
7.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ  
 7.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 พ.ศ.2560-2564  
ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2562-2564)  
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบณัฑิตให้มีคณุภาพฯ 
  กลยุทธ์ที่.......1.1.....แนวทางการขบัเคลื่อนที่........1.4.1.......ตัวชี วดัที.่.....1.4.1.1.....(หลัก)  
7.2  แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน  

        นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่1 กลยุทธ์ที ่1.4  มาตรการที่ 1.4.1 
8. อัตลักษณน์ิสิต  
         มี   

ประเภทอตัลักษณ ์ ตัวชี้วดั 
 คนด ี
เป็นคนดี เป็นพลเมืองที่เข็มแข็ง ยึดมั่นในจรรยาบรรณ
วิชาชีพ มีความกล้าหาญทางจริยธรรมและความถูกตอ้ง 

 มีจรรยาบรรณในวิชาชพี 
 มีจิตสาธารณะ 
 มีทัศนคติเชิงบวก 
 มีความกลา้หาญทางจริยธรรม และความถูกต้อง 

 คนเก่ง 
มีความรู้ ความเชีย่วชาญตามสาขาวิชาการที่ถนัด มี
ทักษะการเรียนรู้ ตลอดชีวิต สามารถน าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชพีอยา่งสร้างสรรค์ มี
คุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการที่ทนัสมัยและทันต่อ
ความเปลี่ยนแปลงของสังคม สามารถอยู่ร่วมกับผูอ้ื่นได้
อย่างมีความสุข 

 มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 มีความสามารถในการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชพีอยา่งสร้างสรรค์ 
 เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม 
 มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสารสนเทศได้เป็นอย่างดี 
 มีคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการที่ทันสมัยและทันต่อความเปลี่ยนแปลงของสังคม 
 มีความสามารถท างานเป็นทีม 
 มีความสามารถในการแก้ปัญหาส่วนตัว 
 มีความสามารถในการแก้ปัญหาการงาน 

 มีวินัย 
มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม 
เสียสละ อดทน ขยัน หมั่นเพียรและมุ่งมั่นสู่ความส าเร็จ 

 มีความรับผิดชอบ เสียสละ อดทน 
 มีพฤติกรรมที่ดีในการเรียน ขยันหมัน่เพียรมุ่งมั่นสู่ความส าเร็จ 
 มีพฤติกรรมที่ดีในการใช้ชีวิต 
 ยอมรับและปฏิบัติตามระเบียบ และข้อบังคับของสังคม 

 ภูมิใจในชาต ิ
มีความภูมิใจในศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี และ
ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ร่วมปลูกฝงัความรักชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตรยิ์ ส่งเสริมให้เกิดค่านิยมร่วมรักษ์
ความเป็นไทยให้เกิดขึ นอย่างต่อเนื่อง 

 มีพฤติกรรมอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย 
มีส่วนร่วมในการสืบทอดภูมิปัญญาไทย 
 มีค่านิยมในการแสดงความเป็นไทย ธ ารงไว้ซ่ึงความเป็นไทย 
 ศรัทธา ยึดมั่น และปฏิบัติตนตามหลักศาสนา 
 เคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
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9. คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
         มี       

ด้าน ตัวชี้วัด 
 ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 

 มีความซื่อสตัย์สจุริต 
 มีระเบยีบวินัย 
 ตรงต่อเวลา 
 มีความเสยีสละและเห็นต่อประโยชน์ส่วนรวม 
 มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
 เคารพกฎเกณฑ์ ระเบียบขององค์กร/หน่วยงาน 
 มีความอดทนต่อสภาวะแวดลอ้ม 
 มีความขยันหมั่นเพียรในการเรียน 

 ด้านความรู ้  มีความรู้ในหลักวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงกับหน้าท่ีการงาน 
 มีความเข้าใจขั นตอนและวิธีการในการปฏิบตัิงานในหน้าท่ี 
 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 

 
10. การบูรณาการพันธกิจกับการเรียนการสอน (ถ้ามี) 

        ไมม่ี  
11. ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 11.1 ลักษณะการด าเนินงาน    โครงการ     การด าเนินงาน 

11.2 ภายใต้แผนงาน............................................................................................................................................. 
11.3 ลักษณะโครงการ      โครงการที่ใช้งบประมาณ   โครงการทีไ่ม่ใช้งบประมาณ 
11.4 วิธีการด าเนินงาน     ด าเนินการเอง    จัดจ้าง 
11.5 รหัส GFMIS ของโครงการ(ถ้าม)ี................................................................................................................... 
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12. ผู้รับผิดชอบ  
  12.1 หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์     

12.2 ผู้รับผิดชอบ  ผศ.ดร. ซอทอง บรรจงสวสัดิ ์  โทร. 2070 
  นางสาวสิริกาญจน์ ยอดบรุี   โทร. 2054   
12.3 ผู้ประสานงาน  ผศ.ดร. ซอทอง บรรจงสวสัดิ ์  โทร. 2070 
12.4 ผู้รายงานผล  ผศ.ดร. ซอทอง บรรจงสวสัดิ ์  โทร. 2070 

13. 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 เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนมีคุณภาพและสามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามคุณลักษณะของผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวังดังที่ก าหนดไว้ในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ตลอดจนเพื่ อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตรศิลป-
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส  ที่มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีคุณสมบัติ ดังนี  
     1. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร รวมถึงภาษาฝรั่งเศสเฉพาะด้าน 
     2. มีความรู้ทางภาษา วรรณคดี และศิลปวัฒนธรรมฝรั่งเศส  
     3. มีความรอบรู้ในวิชาโทที่เรียนอย่างดี 
     4. มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ วิจารณ์ อย่างมีเหตุผลและสร้างสรรค์ 
     5. สามารถใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ได้อย่างดีในการประกอบอาชีพ 
     6. มีทักษะการท างานท่ีดี มีวิสัยทัศน์และจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ   
     7. มีความพร้อมทางด้านคุณธรรม จริยธรรม ตระหนักในคุณค่าแห่งสุนทรียศาสตร์ 
     8. มีความรู้ความสามารถในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ น 
    ภาควิชาภาษาตะวันตกจึงเห็นสมควรจัดโครงการกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมาเป็นวิทยากร
บรรยายให้ความรู้ขึ น เพื่อสร้างโอกาสการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ให้ได้
มาตรฐานสากล ส่งเสริมและสนับสนุนให้นิสิตในภาควิชาได้รับประสบการณ์ตรงจากวิทยากร ได้เปิดโลกทัศน์  อันจะน าไปสู่การ
พัฒนาคุณลักษณะตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง เป็นที่ยอมรับของสากล มีทักษะที่จ าเป็นต่อการประกอบอาชีพในอนาคต และบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ตั งไว้ของหลักสูตร 
14. วัตถุประสงค ์ 
1) เพื่อให้นิสิตไดร้ับความรู้และประสบการณต์รงในการน าภาษาฝรั่งเศสไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆ หรือประสบการณ์ด้านการท างาน
จากผู้ทรงคณุวุฒิในวิชาชีพต่างๆ 
2) เพื่อสร้างแรงจูงใจในการเรียนภาษาฝรั่งเศส และในการพัฒนาทักษะการสื่อสารตลอดจนทักษะอื่นๆ ท่ีนิสิตจะสามารถน าไปใช้ใน
สถานการณ์ต่างๆหรือในการท างานได ้
15.  เป้าหมายของโครงการ 
     15.1. เป้าหมายการด าเนินงาน  

ล าดับ กิจกรรม วัตถุประสงค์กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เชิงผลลัพธ์

(Outcome) 

ตัวชี้วัดตาม
เกณฑ์ประกัน

คุณภาพ 
1 ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเป็น

วิทยากรบรรยายให้ความรู ้
1) เพื่อให้นิสิตไดร้ับความรู้
และประสบการณ์ตรงในการ
น าภาษาฝรั่งเศสไปใช้ใน
สถานการณ์ต่างๆ หรือ
ประสบการณ์ด้านการ

 คุณภาพ 
1. นิสิตได้รับความรู้ 
หรือประสบการณ์จาก
วิทยากร ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 
 

นิสิตสามารถใช้
ความรู้ที่ได้รับกับ
สถานการณ์ต่างๆ 
ได้ในอนาคต 

ระดับหลักสตูร 
AUNQA หมวด
ที่ 2 
C. 4  5  8 
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ล าดับ กิจกรรม วัตถุประสงค์กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เชิงผลลัพธ์

(Outcome) 

ตัวชี้วัดตาม
เกณฑ์ประกัน

คุณภาพ 
ท างานจากผู้ทรงคุณวุฒิใน
วิชาชีพต่างๆ 

2) เพื่อสร้างแรงจูงใจในการ
เรียนภาษาฝรั่งเศส และใน
การพัฒนาทักษะการสื่อสาร
ตลอดจนทักษะอื่นๆ ที่นิสิต
จะสามารถน าไปใช้ใน
สถานการณ์ต่างๆหรือในการ
ท างานได ้

    15.2 กลุ่มเป้าหมาย (รายกิจกรรม)  

เป้าหมาย 
จ านวน 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 
จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 75 คน 90 คน 
บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน 5 คน 5 คน 
นิสิต  70 คน 85 คน 

15.3 กิจกรรม/เนื้อหาท่ี/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนินการ (รายกิจกรรม) 
 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (บาท) 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

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

                          

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

14,000    7,000      7,000   

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. สรุปผลการด าเนินโครงการ และ
จัดท ารายงานส่งผลประเมนิตอ่คณะฯ 

             

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

             

รวม 14,000  7,000 - 7,000 
 

16. งบประมาณ  
      16.1 แหล่งงบประมาณ 
                เงินรายได้ 14,000 บาท    
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กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานจัดการศึกษาสาขามนุษยศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษา
ฝรั่งเศส ภาควิชาภาษาตะวันตก หมวดเงินอุดหนุน โครงการสนับสนุนการผลิตบัณฑิต โครงการพัฒนานิสิตด้านวิชาการและทักษะการเรียนรู้ 
โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ(Nu-มน-04-101)                                            

16.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ 
 กิจกรรมที่ 1 

ล าดับ รายการ จ านวน (บาท) 
1 ค่าเดินทางวิทยากร   2,800 
2 ค่าตอบแทนวิทยากร 2,000 
3 ค่าเลี ยงรับรองวิทยากร 500 
4 ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม (75*20) 1,500 
5 ค่าถ่ายเอกสาร 200 

รวมเป็นจ านวน 7,000 
    *หมายเหตุ   ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
 
กิจกรรมที่ 2 

ล าดับ รายการ จ านวน (บาท) 
1 ค่าเดินทางวิทยากร   2,000 
2 ค่าตอบแทนวิทยากร 2,000 
3 ค่าเลี ยงรับรองวิทยากร 500 
4 ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม (90*20) 2,300 
5 ค่าถ่ายเอกสาร 200 

รวมเป็นจ านวน 7,000 
*หมายเหตุ   ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
17.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ (รายกิจกรรม)  
ล าดั
บ 

รายการ กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 

1. วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม เดือนธันวาคม 2563 – มกราคม 2564 เดือนกรกฎาคม 2564 
2. สถานท่ีจัดกิจกรรม ห้อง Main Conference อาคาร

ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร หรือสถานที่
อื่นในคณะ/มหาวิทยาลัยที่มีความจุ
ใกล้เคียงกัน 

ห้อง Main Conference อาคาร
ศูนย์บริการเทคโนโลยสีารสนเทศและ
การสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร หรือ
สถานท่ีอื่นในคณะ/มหาวิทยาลัยทีม่ี
ความจุใกล้เคยีงกัน 

 
18. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
     1) ผู้เข้าร่วมโครงการได้รบัความรู้และประสบการณต์รงในการน าภาษาฝรั่งเศสไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆ หรือประสบการณด์้าน
การท างานจากผู้ทรงคณุวุฒิในวิชาชีพต่างๆ 
     2) ผู้เข้าร่วมโครงการเกดิแรงจูงใจในการเรียนภาษาฝรั่งเศส และในการพัฒนาทักษะการสื่อสารตลอดจนทักษะอื่นๆ ท่ีนิสติจะ
สามารถน าไปใช้ในสถานการณต์่างๆหรือในการท างานได ้
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โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนษุยศาสตร์ 

 
1. ชื่อโครงการ (ระดับ 1)    โครงการสนับสนุนการผลิตบัณฑิต 
2. ชื่อโครงการ (ระดับ 2)    โครงการพัฒนานิสิตด้านวิชาการและทักษะการเรียนรู้ 
3. ชื่อโครงการ (ระดับ 3)    โครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารผ่านการแสดงละคร 

  โครงการงานประจ า (Routine project) 
      โครงการตามยุทธศาสตร์ (Strategic project) 

4.  รหัสโครงการ      NU-มน-04-102 
5.  Value Chain   

    ต้นน  า       กลางน  า         ปลายน  า       
6.  ความสอดคล้องกับพันธกิจมหาวิทยาลัย  
    การผลติบัณฑิต        การวิจัย  
    การบริการวิชาการแกส่ังคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
    บริหารจัดการ(หลัก) 
7.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ  
 7.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 พ.ศ.2560-2564  
ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2562-2564)  
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบณัฑิตให้มีคณุภาพฯ 
  กลยุทธ์ที่.......1.1.....แนวทางการขบัเคลื่อนที่........1.4.1.......ตัวชี วดัที.่.....1.4.1.1.....(หลัก)  
7.2  แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน  

        นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่1 กลยุทธ์ที ่1.4  มาตรการที่ 1.4.1 
8. อัตลักษณน์ิสิต  
         มี   

ประเภทอตัลักษณ ์ ตัวชี้วดั 
 คนด ี
เป็นคนดี เป็นพลเมืองที่เข็มแข็ง ยึดมั่นในจรรยาบรรณ
วิชาชีพ มีความกล้าหาญทางจริยธรรมและความถูกตอ้ง 

 มีจรรยาบรรณในวิชาชพี 
 มีจิตสาธารณะ 
 มีทัศนคติเชิงบวก 
 มีความกลา้หาญทางจริยธรรม และความถูกต้อง 

 คนเก่ง 
มีความรู้ ความเชีย่วชาญตามสาขาวิชาการที่ถนัด มี
ทักษะการเรียนรู้ ตลอดชีวิต สามารถน าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชพีอยา่งสร้างสรรค์ มี
คุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการที่ทนัสมัยและทันต่อ
ความเปลี่ยนแปลงของสังคม สามารถอยู่ร่วมกับผูอ้ื่นได้
อย่างมีความสุข 

 มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 มีความสามารถในการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชพีอยา่งสร้างสรรค์ 
 เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม 
 มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสารสนเทศได้เป็นอย่างดี 
 มีคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการที่ทันสมัยและทันต่อความเปลี่ยนแปลงของสังคม 
 มีความสามารถท างานเป็นทีม 
 มีความสามารถในการแก้ปัญหาส่วนตัว 
 มีความสามารถในการแก้ปัญหาการงาน 

 มีวินัย 
มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม 
เสียสละ อดทน ขยัน หมั่นเพียรและมุ่งมั่นสู่ความส าเร็จ 

 มีความรับผิดชอบ เสียสละ อดทน 
 มีพฤติกรรมที่ดีในการเรียน ขยันหมัน่เพียรมุ่งมั่นสู่ความส าเร็จ 
 มีพฤติกรรมที่ดีในการใช้ชีวิต 
 ยอมรับและปฏิบัติตามระเบียบ และข้อบังคับของสังคม 

 ภูมิใจในชาต ิ
มีความภูมิใจในศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี และ
ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ร่วมปลูกฝงัความรักชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตรยิ์ ส่งเสริมให้เกิดค่านิยมร่วมรักษ์
ความเป็นไทยให้เกิดขึ นอย่างต่อเนื่อง 

 มีพฤติกรรมอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย 
มีส่วนร่วมในการสืบทอดภูมิปัญญาไทย 
 มีค่านิยมในการแสดงความเป็นไทย ธ ารงไว้ซ่ึงความเป็นไทย 
 ศรัทธา ยึดมั่น และปฏิบัติตนตามหลักศาสนา 
 เคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
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9. คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
         มี       

ด้าน ตัวชี้วัด 
 ด้านคุณธรรม จริยธรรม  มีความซื่อสตัย์สจุริต 

 มีระเบยีบวินัย 
 ตรงต่อเวลา 
 มีความเสยีสละและเห็นต่อประโยชน์ส่วนรวม 
 มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
 เคารพกฎเกณฑ์ ระเบียบขององค์กร/หน่วยงาน 
 มีความอดทนต่อสภาวะแวดลอ้ม 
 มีความขยันหมั่นเพียรในการเรียน 

 ด้านความรู ้  มีความรู้ในหลักวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงกับหน้าที่การงาน 
 มีความเข้าใจขั นตอนและวิธีการในการปฏิบตัิงานในหน้าท่ี 
 มีความรู้ในระดับท่ีสามารถปฏิบัติงานให้บรรลุเปา้หมายอย่างมปีระสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผล 
 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 

 
10. การบูรณาการพันธกิจกับการเรียนการสอน (ถ้ามี) 

        ด้านการวิจยั 
11. ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
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 11.1 ลักษณะการด าเนินงาน    โครงการ     การด าเนินงาน 
11.2 ภายใต้แผนงาน............................................................................................................................................. 
11.3 ลักษณะโครงการ      โครงการที่ใช้งบประมาณ   โครงการทีไ่ม่ใช้งบประมาณ 
11.4 วิธีการด าเนินงาน     ด าเนินการเอง    จัดจ้าง 
11.5 รหัส GFMIS ของโครงการ(ถ้าม)ี................................................................................................................... 

 
12. ผู้รับผิดชอบ  

  12.1 หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ  หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์     
12.2 ผู้รับผิดชอบ  อาจารย์ Mélissa Gondek  
  อาจารย์ศรีสุดา พุ่มชม  โทร 2068 
12.3 ผู้ประสานงาน  อาจารย์ศรีสุดา พุ่มชม  โทร 2068 
  นางสาวสิริกาญจน์ ยอดบรุี  โทร. 2054   
12.4 ผู้รายงานผล  อาจารย์ Mélissa Gondek  
  อาจารย์ศรีสุดา พุ่มชม  โทร 2068 

13. 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 นอกจากนี  การเรียนภาษาฝรั่งเศสเป็นวิชาเอก ผู้เรียนจ าเป็นต้องเรียนรู้ภาษาควบคู่กับการเรียนวัฒนธรรม 
เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนมีคุณภาพและสามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่คาดหวังดังที่
ก าหนดไว้ในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ภาควิชาภาษาตะวันตก จึงเห็นสมควรจัดโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสาร
ผ่านการแสดงละคร ขึ น เพื่อให้นิสิตได้พัฒนาการพูดภาษาฝรั่งเศส การออกเสียง การขึ นเสียงสูงต่ า พัฒนาความรับผิดชอบ 
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การกล้าแสดงออกต่อหน้าสาธารณชน การท างานเป็นทีม โดยผ่านการท่องบทกวีนิพนธ์ การร้องเพลง 
การท าละครสั น 
14. วัตถุประสงค ์ 

1)  เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารของนิสิต 
2) เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค ์การกล้าแสดงออกต่อหน้าสาธารณชน ความรับผิดชอบ และการท างานเป็นทีม 

15.  เป้าหมายของโครงการ 
     15.1. เป้าหมายการด าเนินงาน  

ล าดับ กิจกรรม วัตถุประสงค์กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เชิงผลลัพธ์

(Outcome) 

ตัวชี้วัดตาม
เกณฑ์ประกัน

คุณภาพ 
1 การแสดงละครของนิสิต 1)  เพื่อพัฒนาทักษะการ

สื่อสารของนิสิต 

2) เพื่อส่งเสริมความคิด
สร้างสรรค์ การกล้า
แสดงออกต่อหนา้
สาธารณชน ความ
รับผิดชอบ และการท างาน
เป็นทีม 

 คุณภาพ 
1. นิสิตได้พัฒนา
ทักษะการสื่อสารภาษา
ฝรั่งเศสไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 
2.นิสิตได้ฝึกความคิด
ริเริม่สรา้งสรรค์ การกล้า
แสดงออกต่อหน้า
สาธารณชน ความ
รับผิดชอบ และการ

นิสิตสามารถน า
ความรู้ ทักษะ 
การคิดในเชิง
สร้างสรรคม์า
ผลิตผลงานได้ใน
อนาคต 

ระดับหลักสตูร 
AUNQA หมวด
ที่ 2 
C. 4  5  8 
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ล าดับ กิจกรรม วัตถุประสงค์กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เชิงผลลัพธ์

(Outcome) 

ตัวชี้วัดตาม
เกณฑ์ประกัน

คุณภาพ 
ท างานเป็นทีม 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

    15.2 กลุ่มเป้าหมาย (รายกิจกรรม)  

เป้าหมาย จ านวน 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 17 คน 
นิสิต 15 คน 
บุคลากรสายวิชาการ 2 คน 

15.3 กิจกรรม/เนื้อหาท่ี/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนินการ (รายกิจกรรม) 
 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (บาท) 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

ขั้นวางแผนงาน (P) 
1. วางแผนการด าเนินงาน 
2. จัดประชมุมอบหมายการ
ด 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
ปฏิบัติงานในครั งตอ่ๆไป 

             

รวม 2,000 - 2,000 - - 
 

16. งบประมาณ  
      16.1 แหล่งงบประมาณ 
                เงินรายได้ 2,000 บาท    
กองทุนกิจการนิสิต แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานจัดการศึกษาสาขามนุษยศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษา
ฝรั่งเศส ภาควิชาภาษาตะวันตก หมวดเงินอุดหนุน โครงการกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต โครงการส่งเสริมด้านวิชาการและทักษะชีวิต โครงการ
พัฒนาทักษะการสื่อสารผ่านการแสดงละคร (Nu-มน-04-102)                                            

16.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ 
ล าดับ รายการ จ านวน (บาท) 

1 ค่าวัสดุ  2,000 
2 ค่าเช่าชุดการแสดง 500 
3 ค่าแต่งหน้าท าผม 500 

รวมเป็นทั้งสิ้น 2,000 
*หมายเหตุ   ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
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17.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ (รายกิจกรรม)  
ล าดั
บ 

รายการ กิจกรรม 

1. วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม เดือนตุลาคม 2563 – กุมภาพันธ์ 2564 
2. สถานท่ีจัดกิจกรรม คณะมนุษยศาสตร์ 

 
18. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

1) ผู้เข้าร่วมโครงการมีทักษะการสื่อสารภาษาฝรั่งเศสที่ดีขึ น 
     2) ผู้เข้าร่วมโครงการมคีวามคดิสร้างสรรค์ การกล้าแสดงออก มีความรับผิดชอบ และการท างานเป็นทีม 
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โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนษุยศาสตร์ 

 
1. ชื่อโครงการ (ระดับ 1)    โครงการสนับสนุนการผลิตบัณฑิต 
2. ชื่อโครงการ (ระดับ 2)    โครงการพัฒนานิสิตด้านวิชาการและทักษะการเรียนรู้ 
3. ชื่อโครงการ (ระดับ 3)    โครงการศึกษาดูงาน ณ สถานประกอบการ 

  โครงการงานประจ า (Routine project) 
      โครงการตามยุทธศาสตร์ (Strategic project) 

4.  รหัสโครงการ      NU-มน-04-103 
5.  Value Chain   

    ต้นน  า       กลางน  า         ปลายน  า       
6.  ความสอดคล้องกับพันธกิจมหาวิทยาลัย  
    การผลติบัณฑิต        การวิจัย  
    การบริการวิชาการแกส่ังคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
    บริหารจัดการ(หลัก) 
7.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ  
 7.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 พ.ศ.2560-2564  
ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2562-2564)  
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบณัฑิตให้มีคณุภาพฯ 
  กลยุทธ์ที่.......1.1.....แนวทางการขบัเคลื่อนที่........1.4.1.......ตัวชี วดัที.่.....1.4.1.1.....(หลัก)  
7.2  แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน  

        นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่1 กลยุทธ์ที ่1.3  มาตรการที่ 1.3.6 
8. อัตลักษณน์ิสิต  
         มี   

ประเภทอตัลักษณ ์ ตัวชี้วดั 
 คนด ี
เป็นคนดี เป็นพลเมืองที่เข็มแข็ง ยึดมั่นในจรรยาบรรณ
วิชาชีพ มีความกล้าหาญทางจริยธรรมและความถูกตอ้ง 

 มีจรรยาบรรณในวิชาชพี 
 มีจิตสาธารณะ 
 มีทัศนคติเชิงบวก 
 มีความกลา้หาญทางจริยธรรม และความถูกตอ้ง 

 คนเก่ง 
มีความรู้ ความเชีย่วชาญตามสาขาวิชาการที่ถนัด มี
ทักษะการเรียนรู้ ตลอดชีวิต สามารถน าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชพีอยา่งสร้างสรรค์ มี
คุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการที่ทนัสมัยและทันต่อ
ความเปลี่ยนแปลงของสังคม สามารถอยู่ร่วมกับผูอ้ื่นได้
อย่างมีความสุข 

 มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 มีความสามารถในการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชพีอยา่งสร้างสรรค์ 
 เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม 
 มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสาสนเทศได้เป็นอย่างดี 
 มีคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการที่ทันสมัยและทันตอ่ความเปลีย่นแปลงของสังคม 
 มีความสามารถท างานเป็นทีม 
 มีความสามารถในการแก้ปัญหาส่วนตัว 
 มีความสามารถในการแก้ปัญหาการงาน 

 มีวินัย 
มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม 
เสียสละ อดทน ขยัน หมั่นเพียรและมุ่งมั่นสู่ความส าเร็จ 

 มีความรับผิดชอบ เสียสละ อดทน 
 มีพฤติกรรมที่ดีในการเรียน ขยันหมั่นเพียรมุ่งมั่นสู่ความส าเร็จ 
 มีพฤติกรรมที่ดีในการใช้ชีวิต 
 ยอมรับและปฏบิัติตามระเบียบ และข้อบังคับของสังคม 

 ภูมิใจในชาต ิ
มีความภูมิใจในศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี และ
ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ร่วมปลูกฝงัความรักชาติ 

 มีพฤติกรรมอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย 
มีส่วนร่วมในการสืบทอดภูมิปัญญาไทย 
 มีค่านิยมในการแสดงความเป็นไทย ธ ารงไว้ซ่ึงความเป็นไทย 
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ประเภทอตัลักษณ ์ ตัวชี้วดั 
ศาสนา พระมหากษัตรยิ์ ส่งเสริมให้เกิดค่านิยมร่วมรักษ์
ความเป็นไทยให้เกิดขึ นอย่างต่อเนื่อง 

 ศรัทธา ยึดมั่น และปฏิบัติตนตามหลักศาสนา 
 เคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 

 
9. คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
         มี       

ด้าน ตัวชี้วัด 
 ด้านคุณธรรม จริยธรรม  มีความซื่อสตัย์สจุริต 

 มีระเบยีบวินัย 
 ตรงต่อเวลา 
 มีความเสยีสละและเห็นต่อประโยชน์ส่วนรวม 
 มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
 เคารพกฎเกณฑ์ ระเบียบขององค์กร/หน่วยงาน 
 มีความอดทนต่อสภาวะแวดลอ้ม 
 มีความขยันหมั่นเพียรในการเรียน 

 ด้านความรู ้  มีความรู้ในหลักวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงกับหน้าที่การงาน 
 มีความเข้าใจขั นตอนและวิธีการในการปฏิบตัิงานในหน้าท่ี 
 มีความรู้ในระดับท่ีสามารถปฏิบัติงานให้บรรลุเปา้หมายอย่างมปีระสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผล 
 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 
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10. การบูรณาการพันธกิจกับการเรียนการสอน (ถ้ามี) 

        ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม จ านวนรายวิชา/หลักสตูรทีม่ีการบูรณาการ ..3.. วิชา ระบุรายชื่อวิชา................. 
 219101 ภาษาฝรั่งเศส 2 
219211 การอ่าน-การเขียนภาษาฝรั่งเศส 1 
219201 ภาษาฝรั่งเศส 4 

11. ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 11.1 ลักษณะการด าเนินงาน    โครงการ     การด าเนินงาน 

11.2 ภายใต้แผนงาน............................................................................................................................................. 
11.3 ลักษณะโครงการ      โครงการที่ใช้งบประมาณ   โครงการทีไ่ม่ใช้งบประมาณ 
11.4 วิธีการด าเนินงาน     ด าเนินการเอง    จัดจ้าง 
11.5 รหัส GFMIS ของโครงการ(ถ้าม)ี................................................................................................................... 

 
12. ผู้รับผิดชอบ  

  12.1 หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์     
12.2 ผู้รับผิดชอบ     นางสาวนิภารตัน์ อ่ิมศิลป์                             โทร  2080 
                           นางสาวศรีสดุา พุ่มชม                                โทร  2068 
                           นางสาวคุณญัญา บัวพรหมมาตร์                     โทร  2080 
12.3 ผู้ประสานงาน  นางสาวนิภารตัน์ อ่ิมศิลป์                             โทร  2080 
     นางสาวสิริกาญจน์ ยอดบุรี         โทร. 2054   
12.4 ผู้รายงานผล  นางสาวนิภารตัน์ อ่ิมศิลป์                             โทร  2080 

13. หลักการและเหตุผล  
      ตามที่ ตัวบ่งชี ผลการด าเนินงานของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
นเรศวร ระบุให้มีวิทยากรจากภาคธุรกิจเอกชน/ภาครัฐมาบรรยายพิเศษอย่างน้อย 1 ครั งในรายวิชาเฉพาะ ตลอดจนตามค าอธิบาย
รายวิชาของรายวิชา ภาษาฝรั่งเศสด้านการท่องเที่ยว ก าหนดให้นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาดังกล่าวต้องฝึกปฏิบัติการเป็น
มัคคุเทศก์ในสถานที่จริง มีการศึกษานอกสถานที่ อีกทั ง ตามแผนการศึกษาของหลักสูตรฯ ที่ก าหนดให้นิสิตสามารถออกไป
ฝึกงาน/ปฏิบัติสหกิจศึกษาตามสถานประกอบการต่าง ๆ ได้ทั งของภาครัฐ และภาคเอกชน ในภาคเรียนปลาย ปีการศึกษาที่ 4 นั น 
นิสิตควรมีโอกาสได้ท าความรู้จักกับสถานประกอบการ ลักษณะงานในแผนกต่างๆ  บรรยากาศการท างาน และสิ่งแวดล้อมของ
สถานประกอบการ  
      นอกจากนี  เพื่อให้สอดคล้องกับพันธกิจของคณะมนุษยศาสตร์ที่ระบุให้อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สร้างสรรค์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม
ไทยทั งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ และส่งเสริมการเรียนรู้และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ การศึกษาดูงานด้าน
ศิลปวัฒนธรรมจะท าให้ผู้เรียนได้ตระหนักถึงข้อแตกต่างทางวัฒนธรรมไทยกับวัฒนธรรมฝรั่งเศสได้ดียิ่งขึ น คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ได้ตระหนักถึงข้อก าหนดดังกล่าว จึงเห็นสมควรจัดโครงการทัศนศึกษาด้าน
ศิลปวัฒนธรรมและอาชีพขึ น โดยครั งนี ได้ผนวกกิจกรรมการเข้าร่วมแข่งขันวิชาการในงานของสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสฯ ณ 
กรุงเทพมหานครไว้ด้วย เพื่อสนับสนุนให้นิสิตได้เปิดโลกทัศน์ พัฒนาทักษะภาษาฝรั่งเศสด้านต่าง ๆ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  การ
ท างานเป็นทีม ความสามัคคี และการน าความรู้ทางวิชาการของนิสิตสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสมาประยุกต์ใช้ 
14. วัตถุประสงค ์ 

1) เพี่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ทัศนศึกษา ณ สถานท่ีส าคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมต่างๆ ตลอดจนสถานประกอบการ
ต่างๆ ทั งภาครัฐและภาคเอกชน 

2) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้อาชีพมัคคุเทศก์ ฝึกบรรยายศิลปะและประวัตศิาสตรไ์ทยเป็นภาษาฝรั่งเศส 
3) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ศึกษาหาความรู้และไดร้ับประสบการณ์ตรงเกีย่วกับงานทางด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรมจาก

วิทยากรผู้มีประสบการณ ์
4) เพื่อบูรณาการการเรยีนการสอนรายวิชาในหลักสูตรกับการท านบุ ารุงศิลปวัฒนธรรม การศึกษานอกสถานท่ี ณ สถาน

ประกอบการต่างๆ โดยมีวิทยากรจากภาคธุรกิจเอกชน/ภาครัฐ มามีส่วนร่วม     
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5) เพื่อส่งเสริมใหผู้้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพ น าความรู้ ทักษะทางวิชาการของตนมาประยุกต์ใช้ในการแข่งขันทางวิชาการ 
6) เพื่อส่งเสริมให้นิสิตเรียนรู้การท างานร่วมกับผู้อื่น 

15.  เป้าหมายของโครงการ 
     15.1. เป้าหมายการด าเนินงาน  

ล าดับ กิจกรรม วัตถุประสงค์กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เชิงผลลัพธ์

(Outcome) 

ตัวชี้วัดตาม
เกณฑ์ประกัน

คุณภาพ 
1 ทัศนศึกษาศิลปวัฒนธรรม 1) -นิสิตได้ทัศนศึกษา ณ 

สถานท่ีส าคญัทาง
ประวัติศาสตร์และ
วัฒนธรรมต่างๆ 

2) นิสิตไดเ้รียนรู้อาชีพ
มัคคุเทศก์ ฝึกบรรยายศิลปะ
และประวัติศาสตร์ไทยเป็น
ภาษาฝรั่งเศส 

 คุณภาพ 
1.ผู้เข้าร่วมโครงการได้
ทัศนศึกษา ณ สถานท่ี
ส าคัญทางประวัติศาสตร์
และวัฒนธรรมต่างๆ  ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 
 

นิสิตได้เปดิโลก
ทัศน์ พัฒนาทักษะ
ภาษาฝรั่งเศสด้าน
ต่าง ๆ รู้จักน า
ความรู้ทาง
วิชาการด้านภาษา
ฝรั่งเศสมา
ประยุกต์ใช้ในชีวิต
ได ้

ระดับหลักสตูร 
AUNQA หมวด
ที่ 2 
C. 4  5  8 
 

2 ศึกษาดูงาน 1) นิสิตได้ศึกษาหาความรู้
และได้รับประสบการณ์ตรง
เกี่ยวกับการท างานด้านการ
ท่องเที่ยวหรือการโรงแรม
จากวิทยากรผูม้ี
ประสบการณ์จากภาคธุรกิจ
เอกชน/ภาครัฐ 

 คุณภาพ 
1. ผู้เข้าร่วมโครงการได้
มีโอกาสเยี่ยมเยียน
สถานประกอบการต่างๆ 
ทั งภาครัฐและ
ภาคเอกชน 
2. ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความเข้าใจการท างาน
ในภาคธุรกจิเอกชน/
ภาครัฐไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 
 

นิสิตได้เปดิโลก
ทัศน์ ด้านการ
ท างาน พัฒนา
ทักษะภาษา
ฝรั่งเศสด้านต่าง ๆ 
มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์  
สามารถท างาน
เป็นทีม 

ระดับหลักสตูร 
AUNQA หมวด
ที่ 2 
C. 4  5  8 
 

    

 15.2 กลุ่มเป้าหมาย (รายกิจกรรม)  

เป้าหมาย จ านวน 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 32 คน 
นิสิต 26 คน 
บุคลากรสายวิชาการ 5 คน 
บุคลากรสายสนับสนุน 1 คน 

15.3 กิจกรรม/เนื้อหาท่ี/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนินการ (รายกิจกรรม) 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (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 

                          



 

 

 

5 

 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (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 

 
 

40,000 
 

 
 

40,000 
 

 
 
 

    
 
 
 

 
 
 
 

 

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. สรุปผลการด าเนินโครงการ และ
จัดท ารายงานส่งผลประเมนิตอ่คณะฯ 

             

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

             

รวม 40,000 40,000 - - - 
 

 

16. งบประมาณ  
      16.1 แหล่งงบประมาณ 
                เงินรายได้ 40,000 บาท    
กองทุนกิจการนิสิต แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานจัดการศึกษาสาขามนุษยศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษา
ฝรั่งเศส ภาควิชาภาษาตะวันตก หมวดเงินอุดหนุน โครงการกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต โครงการส่งเสริมด้านวิชาการและทักษะชีวิต โครงการ
ศึกษาดูงาน ณ สถานประกอบการ (Nu-มน-04-103)                                            

16.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ 
ล าดับ รายการ จ านวน (บาท) 

1 ค่าน  ามันเชื อเพลิง 18,040 
2 ค่าทางด่วน 200 
3 ค่าที่พัก 10,000 
4 ค่าเบี ยเลี ยง อาจารย์ (240บาท*2วัน*5คน) 2,400 
5 ค่าเบี ยเลี ยง นิสิต (240บาท*2วัน*26คน) 7,200 
6 ค่าเบี ยเลี ยงพนักงานขับรถ (240 * 2 วัน * 2 คน) 960 
7 ค่าสมทบคนขับรถ (300 * 2 วัน * 2 คน) 1,200 

รวมเป็นทั้งสิ้น 40,000 
*หมายเหตุ   ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
17.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ (รายกิจกรรม)  
ล าดั
บ 

รายการ กิจกรรม 

1. วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม เดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2564 
2. สถานท่ีจัดกิจกรรม กรุงเทพมหานคร 

 
18. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

1) ผู้เข้าร่วมโครงการฯไดร้ับความรู้จากการทัศนศึกษา ณ สถานท่ีส าคัญทางประวตัิศาสตร์และวัฒนธรรมต่างๆ หรือการเยี่ยมชม
สถานประกอบการต่างๆทั งภาครัฐและภาคเอกชนเพิ่มขึ น ในระดับด ี 

2) ผู้เข้าร่วมโครงการมคีวามรู้และประสบการณ์ตรงเกีย่วกับงานทางด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรมจากวิทยากรผูม้ี
ประสบการณ์  



 

 

 

6 

 

3) หลักสูตรมีการบรูณาการการเรยีนการสอนรายวิชาในหลักสูตรกบัการท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรมและการศึกษานอกสถานท่ี ณ 
สถานประกอบการต่างๆ โดยมีวิทยากรจากภาคธุรกิจเอกชน/ภาครฐั มามีส่วนร่วม  

4) นิสิตสร้างช่ือเสียงให้กับตนเอง หลักสตูร คณะฯ และมหาวิทยาลยั 
5) ผู้เข้าร่วมโครงการได้พัฒนาศักยภาพ น าความรู้ ทักษะทางวิชาการของตนมาประยุกต์ใช้ในการแขง่ขันทางวิชาการ 
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โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์ 

 
1. ชื่อโครงการ (ระดับ 1)    โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
2. ชื่อโครงการ (ระดับ 2)    โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
3. ชื่อโครงการ (ระดับ 3)    โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 

  โครงการงานประจ า (Routine project) 
      โครงการตามยุทธศาสตร์ (Strategic project) 

4.  รหัสโครงการ      NU-มน-05-104 
5.  Value Chain   

    ต้นน  า       กลางน  า       ปลายน  า       
6.  ความสอดคล้องกับพันธกิจมหาวิทยาลัย  
    การผลติบัณฑิต        การวิจัย  
    การบริการวิชาการแกส่ังคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
    บริหารจัดการ(หลัก) 
7.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ  
 7.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 พ.ศ.2560-2564  
ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2562-2564)  
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบณัฑิตให้มีคณุภาพฯ 
  กลยุทธ์ที่.......1.1.....แนวทางการขบัเคลื่อนที่........1.1.1.......ตัวชี วดัที.่.....1.1.1.1.....(หลัก)  
7.2  แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน  

        นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่5 กลยุทธ์ที ่5.1 มาตรการที ่5.1.4 
8. อัตลักษณน์ิสิต  
      ไม่ม ี         
9. คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
         ไม่มี          
10. การบูรณาการพันธกิจกับการเรียนการสอน (ถ้ามี) 

      ไม่ม ี
11. ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 11.1 ลักษณะการด าเนินงาน    โครงการ     การด าเนินงาน 

11.2 ภายใต้แผนงาน............................................................................................................................................. 
11.3 ลักษณะโครงการ      โครงการที่ใช้งบประมาณ   โครงการทีไ่ม่ใช้งบประมาณ 
11.4 วิธีการด าเนินงาน     ด าเนินการเอง    จัดจ้าง 
11.5 รหัส GFMIS ของโครงการ(ถ้าม)ี................................................................................................................... 

12. ผู้รับผิดชอบ  
  12.1 หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  หลักสตูรศลิปศาสตบณัฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร ์
  12.2 ผู้รับผดิชอบ     ผศ.ดร.สุดสรวง ยุทธนา  โทร  2049 

12.3 ผู้ประสานงาน  ผศ.ดร.สดุสรวง ยุทธนา  โทร  2049 
  นางสาววิไลพร  ชอบคุณ  โทร  2079 
12.4 ผู้รายงานผล          ผศ.ดร.สุดสรวง ยุทธนา  โทร  2049 

13. หลักการและเหตุผล  
        การประกันคุณภาพการศึกษาตามเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 
หมายถึง การพัฒนาคุณภาพของการบริหารจัดการและด าเนินกิจกรรมตามภารกิจของสถานศึกษาทุกระดับ เพื่อพัฒนาคุณภาพของ
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ผู้เรียนอย่างต่อเนื่องและสร้างความมั่นใจให้ผู้รับบริการทางการศึกษา สถานศึกษาทุกแห่งจะต้องจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษา โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง มีการจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็น
รายงานการประเมินคุณภาพภายในเสนอต่อสภาสถาบัน หน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาและเปิดเผยต่อ
สาธารณชน เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษาได้มี
การปรับปรุงมาอย่างต่อเนื่อง ตามระบบการพัฒนาของสถาบันการศึกษา ตามความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี สภาพสังคม 
เศรษฐกิจ ความรู้ และทักษะในอนาคตที่ตลาดแรงงานต้องการ และพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน 
   ในปี พ.ศ.2557 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ปรับเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยแบ่ง 3 
ระดับ ได้แก่ ระดับหลักสูตร ระดับคณะ/วิทยาลัย และระดับสถาบัน โดยก าหนดให้จัดท ารายงานการประเมินตนเองผ่านระบบ
ฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา (CHE QA Online) เพื่อให้คณะกรรมการตรวจประเมินสามารถ
ประเมินฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและอยู่ในมาตรฐานเดียวกัน 
   ต่อมา ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ในคราวประชุมครั งที่ 268 (12/2562) เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2562 มีมติอนุมัติ
ทิศทางและแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยนเรศวร  โดยระดับสถาบันและ
ระดับคณะ ก าหนดใหใ้ช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence 
: EdPEx)  ส่วนระดับหลักสูตร ก าหนดให้ใช้เกณฑ์ AUN-QA ทั งนี  ตั งแต่ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป   
   หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ตระหนักถึงความส าคัญและความจ าเป็นในการด าเนินการด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษา จึงได้จัดให้มีโครงการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ประจ าปีงบประมาณ 2564 เพื่อเป็นการ
ตรวจสอบและประเมินการด าเนินงานของหลักสูตรที่ภาควิชาเปิดการเรียนการสอน ในรอบปีการศึกษา 2563 ด้วยเกณฑ์ AUN-QA 
ตามแนวทางที่มหาวิทยาลัยก าหนด อันจะน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอย่างต่อเนื่องและเป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่
ผู้รับบริการทางการศึกษาอีกทางหนึ่ง 
14. วัตถุประสงค ์ 
       1) เพื่อตรวจสอบและประเมนิการด าเนินงานของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษ ที่เปิดสอนในปีการศึกษา 
2563 ตามเกณฑ์ AUN-QA  
15.  เป้าหมายของโครงการ 
     15.1. เป้าหมายการด าเนินงาน  

ล าดับ กิจกรรม วัตถุประสงค์กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เชิงผลลัพธ์

(Outcome) 

ตัวชี้วัดตาม
เกณฑ์ประกัน

คุณภาพ 
1 ประเมินด าเนินงานของ

หลักสตูร 
เพื่อตรวจสอบและ
ประเมินการด าเนินงาน
ของหลักสูตรศิลปศาสต
รมหาบณัฑิต และ
ปรัชญาดุษฎีบณัฑติ 
สาขาวิชาคติชนวิทยาท่ี
เปิดสอนในปีการศึกษา 
2563 ตามเกณฑ์ AUN-

QA  

 คุณภาพ 
หลักสตูรมผีลประเมิน
ผ่านการก ากับมาตรฐาน
และมผีลประเมินตาม
เกณฑ์ AUN-QA อยู่ใน
ระดับ 4 ขึ นไป 

หลักสตูรฯ มีผล
ประเมินผ่านการ
ก ากับมาตรฐาน
และมผีลประเมิน
ตามเกณฑ์ AUN-
QA อยู่ในระดับ 4 
ขึ นไป 

AUN QA 
หมวด 11 

     15.2 กลุม่เป้าหมาย (รายกิจกรรม)  

เป้าหมาย จ านวน 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 7 คน 
บุคลากรสายวิชาการ 4 คน 
คณะกรรมการประเมิน 3 คน 
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15.3 กิจกรรม/เนื้อหาท่ี/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนินการ (รายกิจกรรม) 
 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (บาท) 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

ขั้นวางแผนงาน (P) 
1. วางแผนการด าเนินงาน 
2. จัดประชมุมอบหมายการ
ด 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
ปฏิบัติงานในครั งตอ่ๆไป 

             

รวม 12,000 - - - 12,000 
 

16. งบประมาณ  
      16.1 แหล่งงบประมาณ 
                เงินรายได้ 12,000 บาท    
กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุนการจัดการศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ภาควิชาภาษาอังกฤษ หมวดเงินอุดหนุน โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โครงการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร(Nu-มน-05-104)                                            

16.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
ล าดับ รายการ จ านวน (บาท) 

1 ค่าตอบแทนผู้ประเมิน  8,500 
2 ค่าอาหารกลางวัน    2,500 
3 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม   1,000 

รวมเป็นจ านวน 12,000 
           *หมายเหตุ   ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
17.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ (รายกิจกรรม)  
ล าดั
บ 

รายการ กิจกรรม 

1. วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม เดือนมิถุนายน-กรกฎาคม  2564 
2. สถานท่ีจัดกิจกรรม คณะมนุษยศาสตร์ 

18. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
1) หลักสูตรมีรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2563 ที่มีความสมบูรณ์และถูกต้อง     
2) หลักสูตร/ภาควิชาและคณะสามารถน าผลการประเมินไปปรับปรงุและพัฒนาการท างานให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ น 
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โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์ 

 
1. ชื่อโครงการ (ระดับ 1)    โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
2. ชื่อโครงการ (ระดับ 2)    โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
3. ชื่อโครงการ (ระดับ 3)    โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 

  โครงการงานประจ า (Routine project) 
      โครงการตามยุทธศาสตร์ (Strategic project) 

4.  รหัสโครงการ      NU-มน-05-105 
5.  Value Chain   

    ต้นน  า       กลางน  า       ปลายน  า       
6.  ความสอดคล้องกับพันธกิจมหาวิทยาลัย  
    การผลติบัณฑิต        การวิจัย  
    การบริการวิชาการแกส่ังคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
    บริหารจัดการ(หลัก) 
7.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ  
 7.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 พ.ศ.2560-2564  
ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2562-2564)  
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบณัฑิตให้มีคณุภาพฯ 
  กลยุทธ์ที่.......1.1.....แนวทางการขบัเคลื่อนที่........1.1.1.......ตัวชี วดัที.่.....1.1.1.1.....(หลัก)  
7.2  แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน  

        นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่5 กลยุทธ์ที ่5.1 มาตรการที ่5.1.4 
8. อัตลักษณน์ิสิต  
      ไม่ม ี         
9. คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
         ไม่มี          
10. การบูรณาการพันธกิจกับการเรียนการสอน (ถ้ามี) 

      ไม่ม ี
11. ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 11.1 ลักษณะการด าเนินงาน    โครงการ     การด าเนินงาน 

11.2 ภายใต้แผนงาน............................................................................................................................................. 
11.3 ลักษณะโครงการ      โครงการที่ใช้งบประมาณ   โครงการทีไ่ม่ใช้งบประมาณ 
11.4 วิธีการด าเนินงาน     ด าเนินการเอง    จัดจ้าง 
11.5 รหัส GFMIS ของโครงการ(ถ้าม)ี................................................................................................................... 

12. ผู้รับผิดชอบ  
  12.1 หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  หลักสตูรศลิปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาควิชาภาษาอังกฤษ  
   คณะมนุษยศาสตร ์
  12.2 ผู้รับผดิชอบ     ผศ.ดร.สุดสรวง ยุทธนา  โทร  2049 

12.3 ผู้ประสานงาน  ผศ.ดร.สดุสรวง ยุทธนา  โทร  2049 
  นางสาววิไลพร  ชอบคุณ  โทร  2079 
12.4 ผู้รายงานผล          ผศ.ดร.สุดสรวง ยุทธนา  โทร  2049 
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13. 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 ตามความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี สภาพสังคม 
เศรษฐกิจ ความรู้ และทักษะในอนาคตที่ตลาดแรงงานต้องการ และพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน 
   ในปี พ.ศ.2557 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ปรับเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยแบ่ง 3 
ระดับ ได้แก่ ระดับหลักสูตร ระดับคณะ/วิทยาลัย และระดับสถาบัน โดยก าหนดให้จัดท ารายงานการประเมินตนเองผ่านระบบ
ฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา (CHE QA Online) เพื่อให้คณะกรรมการตรวจประเมินสามารถ
ประเมินฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและอยู่ในมาตรฐานเดียวกัน 
   ต่อมา ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ในคราวประชุมครั งที่ 268 (12/2562) เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2562 มีมติอนุมัติ
ทิศทางและแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยนเรศวร  โดยระดับสถาบันและ
ระดับคณะ ก าหนดใหใ้ช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence 
: EdPEx)  ส่วนระดับหลักสูตร ก าหนดให้ใช้เกณฑ์ AUN-QA ทั งนี  ตั งแต่ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป   
   ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ตระหนักถึงความส าคัญและความจ าเป็นในการด าเนินการด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา จึงได้จัดให้มีโครงการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ประจ าปีงบประมาณ 2564 เพื่อเป็นการตรวจสอบ
และประเมินการด าเนินงานของหลักสูตรที่ภาควิชาเปิดการเรียนการสอน ในรอบปีการศึกษา 2563 ด้วยเกณฑ์ AUN-QA ตาม
แนวทางที่มหาวิทยาลัยก าหนด อันจะน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอย่างต่อเนื่องและเป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่
ผู้รับบริการทางการศึกษาอีกทางหนึ่ง 
14. วัตถุประสงค ์ 
       1) เพื่อตรวจสอบและประเมนิการด าเนินงานของหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ที่เปิดสอนในปี
การศึกษา 2563 ตามเกณฑ์ AUN-QA  
15.  เป้าหมายของโครงการ 
     15.1. เป้าหมายการด าเนินงาน  

ล าดับ กิจกรรม วัตถุประสงค์กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เชิงผลลัพธ์

(Outcome) 

ตัวชี้วัดตาม
เกณฑ์ประกัน

คุณภาพ 
1 ประเมินด าเนินงานของ

หลักสตูร 
เพื่อตรวจสอบและ
ประเมินการด าเนินงาน
ของหลักสูตรศิลปศาสต
รมหาบณัฑิต และ
ปรัชญาดุษฎีบณัฑติ 
สาขาวิชาคติชนวิทยาท่ี
เปิดสอนในปีการศึกษา 
2563 ตามเกณฑ์ AUN-

QA  

 คุณภาพ 
หลักสตูรมผีลประเมิน
ผ่านการก ากับมาตรฐาน
และมผีลประเมินตาม
เกณฑ์ AUN-QA อยู่ใน
ระดับ 4 ขึ นไป 

หลักสตูรฯ มีผล
ประเมินผ่านการ
ก ากับมาตรฐาน
และมผีลประเมิน
ตามเกณฑ์ AUN-
QA อยู่ในระดับ 4 
ขึ นไป 

AUN QA 
หมวด 11 
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   15.2 กลุ่มเป้าหมาย (รายกิจกรรม)  

เป้าหมาย จ านวน 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 7 คน 
บุคลากรสายวิชาการ 4 คน 
คณะกรรมการประเมิน 3 คน 

15.3 กิจกรรม/เนื้อหาท่ี/แผนการใช้จ่ายงบประมาณทีจ่ะด าเนินการ (รายกิจกรรม) 
 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (บาท) 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

ขั้นวางแผนงาน (P) 
1. วางแผนการด าเนินงาน 
2. จัดประชมุมอบหมายการ
ด 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
ปฏิบัติงานในครั งตอ่ๆไป 

             

รวม 12,000 - - - 12,000 
 

16. งบประมาณ  
      16.1 แหล่งงบประมาณ 
                เงินรายได้ 12,000 บาท    
กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุนการจัดการศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษภาควิชาภาษาอังกฤษ หมวดเงินอุดหนุน โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โครงการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร(Nu-มน-05-104)                                            

16.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
ล าดับ รายการ จ านวน (บาท) 

1 ค่าตอบแทนผู้ประเมิน  8,500 
2 ค่าอาหารกลางวัน    2,500 
3 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม   1,000 

รวมเป็นจ านวน 12,000 
           *หมายเหตุ   ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
17.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ (รายกิจกรรม)  
ล าดั
บ 

รายการ กิจกรรม 

1. วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม เดือนมิถุนายน-กรกฎาคม  2564 
2. สถานท่ีจัดกิจกรรม คณะมนุษยศาสตร์ 
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18. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

1) หลักสูตรมีรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2563 ที่มีความสมบูรณ์และถูกต้อง     
2) หลักสูตร/ภาควิชาและคณะสามารถน าผลการประเมินไปปรับปรงุและพัฒนาการท างานให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ น 
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โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์ 

 
1. ชื่อโครงการ (ระดับ 1)    โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
2. ชื่อโครงการ (ระดับ 2)    โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
3. ชื่อโครงการ (ระดับ 3)    โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 

  โครงการงานประจ า (Routine project) 
      โครงการตามยุทธศาสตร์ (Strategic project) 

4.  รหัสโครงการ      NU-มน-05-105 
5.  Value Chain   

    ต้นน  า       กลางน  า       ปลายน  า       
6.  ความสอดคล้องกับพันธกิจมหาวิทยาลัย  
    การผลติบัณฑิต        การวิจัย  
    การบริการวิชาการแกส่ังคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
    บริหารจัดการ(หลัก) 
7.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ  
 7.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 พ.ศ.2560-2564  
ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2562-2564)  
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบณัฑิตให้มีคณุภาพฯ 
  กลยุทธ์ที่.......1.1.....แนวทางการขบัเคลื่อนที่........1.1.1.......ตัวชี วดัที.่.....1.1.1.1.....(หลัก)  
7.2  แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน  

        นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่5 กลยุทธ์ที ่5.1 มาตรการที ่5.1.4 
8. อัตลักษณน์ิสิต  
      ไม่ม ี         
9. คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
         ไม่มี          
10. การบูรณาการพันธกิจกับการเรียนการสอน (ถ้ามี) 

      ไม่ม ี
11. ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 11.1 ลักษณะการด าเนินงาน    โครงการ     การด าเนินงาน 

11.2 ภายใต้แผนงาน............................................................................................................................................. 
11.3 ลักษณะโครงการ      โครงการที่ใช้งบประมาณ   โครงการทีไ่ม่ใช้งบประมาณ 
11.4 วิธีการด าเนินงาน     ด าเนินการเอง    จัดจ้าง 
11.5 รหัส GFMIS ของโครงการ(ถ้าม)ี................................................................................................................... 

12. ผู้รับผิดชอบ  
  12.1 หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  หลักสตูรศลิปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาควิชาภาษาอังกฤษ  
   คณะมนุษยศาสตร ์
  12.2 ผู้รับผดิชอบ     ผศ.ดร.สุดสรวง ยุทธนา  โทร  2049 

12.3 ผู้ประสานงาน  ผศ.ดร.สดุสรวง ยุทธนา  โทร  2049 
  นางสาววิไลพร  ชอบคุณ  โทร  2079 
12.4 ผู้รายงานผล          ผศ.ดร.สุดสรวง ยุทธนา  โทร  2049 
 
 



 

 

 

2 

 

13. 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 ตามความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี สภาพสังคม 
เศรษฐกิจ ความรู้ และทักษะในอนาคตที่ตลาดแรงงานต้องการ และพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน 
   ในปี พ.ศ.2557 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ปรับเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยแบ่ง 3 
ระดับ ได้แก่ ระดับหลักสูตร ระดับคณะ/วิทยาลัย และระดับสถาบัน โดยก าหนดให้จัดท ารายงานการประเมินตนเองผ่านระบบ
ฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา (CHE QA Online) เพื่อให้คณะกรรมการตรวจประเมินสามารถ
ประเมินฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและอยู่ในมาตรฐานเดียวกัน 
   ต่อมา ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ในคราวประชุมครั งที่ 268 (12/2562) เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2562 มีมติอนุมัติ
ทิศทางและแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยนเรศวร  โดยระดับสถาบันและ
ระดับคณะ ก าหนดใหใ้ช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence 
: EdPEx)  ส่วนระดับหลักสูตร ก าหนดให้ใช้เกณฑ์ AUN-QA ทั งนี  ตั งแต่ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป   
   ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ตระหนักถึงความส าคัญและความจ าเป็นในการด าเนินการด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา จึงได้จัดให้มีโครงการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ประจ าปีงบประมาณ 2564 เพื่อเป็นการตรวจสอบ
และประเมินการด าเนินงานของหลักสูตรที่ภาควิชาเปิดการเรียนการสอน ในรอบปีการศึกษา 2563 ด้วยเกณฑ์ AUN-QA ตาม
แนวทางที่มหาวิทยาลัยก าหนด อันจะน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอย่างต่อเนื่องและเป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่
ผู้รับบริการทางการศึกษาอีกทางหนึ่ง 
14. วัตถุประสงค ์ 
       1) เพื่อตรวจสอบและประเมนิการด าเนินงานของหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ที่เปิดสอนในปี
การศึกษา 2563 ตามเกณฑ์ AUN-QA  
15.  เป้าหมายของโครงการ 
     15.1. เป้าหมายการด าเนินงาน  

ล าดับ กิจกรรม วัตถุประสงค์กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เชิงผลลัพธ์

(Outcome) 

ตัวชี้วัดตาม
เกณฑ์ประกัน

คุณภาพ 
1 ประเมินด าเนินงานของ

หลักสตูร 
เพื่อตรวจสอบและ
ประเมินการด าเนินงาน
ของหลักสูตรศิลปศาสต
รมหาบณัฑิต และ
ปรัชญาดุษฎีบณัฑติ 
สาขาวิชาคติชนวิทยาท่ี
เปิดสอนในปีการศึกษา 
2563 ตามเกณฑ์ AUN-

QA  

 คุณภาพ 
หลักสตูรมผีลประเมิน
ผ่านการก ากับมาตรฐาน
และมผีลประเมินตาม
เกณฑ์ AUN-QA อยู่ใน
ระดับ 4 ขึ นไป 

หลักสตูรฯ มีผล
ประเมินผ่านการ
ก ากับมาตรฐาน
และมผีลประเมิน
ตามเกณฑ์ AUN-
QA อยู่ในระดับ 4 
ขึ นไป 

AUN QA 
หมวด 11 

   

 



 

 

 

3 

 

   15.2 กลุ่มเป้าหมาย (รายกิจกรรม)  

เป้าหมาย จ านวน 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 7 คน 
บุคลากรสายวิชาการ 4 คน 
คณะกรรมการประเมิน 3 คน 

15.3 กิจกรรม/เนื้อหาท่ี/แผนการใช้จ่ายงบประมาณทีจ่ะด าเนินการ (รายกิจกรรม) 
 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (บาท) 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

ขั้นวางแผนงาน (P) 
1. วางแผนการด าเนินงาน 
2. จัดประชมุมอบหมายการ
ด 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
ปฏิบัติงานในครั งตอ่ๆไป 

             

รวม 12,000 - - - 12,000 
 

16. งบประมาณ  
      16.1 แหล่งงบประมาณ 
                เงินรายได้ 12,000 บาท    
กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุนการจัดการศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษภาควิชาภาษาอังกฤษ หมวดเงินอุดหนุน โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โครงการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร(Nu-มน-05-104)                                            

16.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
ล าดับ รายการ จ านวน (บาท) 

1 ค่าตอบแทนผู้ประเมิน  8,500 
2 ค่าอาหารกลางวัน    2,500 
3 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม   1,000 

รวมเป็นจ านวน 12,000 
           *หมายเหตุ   ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
17.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ (รายกิจกรรม)  
ล าดั
บ 

รายการ กิจกรรม 

1. วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม เดือนมิถุนายน-กรกฎาคม  2564 
2. สถานท่ีจัดกิจกรรม คณะมนุษยศาสตร์ 
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18. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

1) หลักสูตรมีรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2563 ที่มีความสมบูรณ์และถูกต้อง     
2) หลักสูตร/ภาควิชาและคณะสามารถน าผลการประเมินไปปรับปรงุและพัฒนาการท างานให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ น 
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โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์ 

 
1. ชื่อโครงการ (ระดับ 1)    โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
2. ชื่อโครงการ (ระดับ 2)    โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
3. ชื่อโครงการ (ระดับ 3)    โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับ AUN-QA แก่อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

  โครงการงานประจ า (Routine project) 
      โครงการตามยุทธศาสตร์ (Strategic project) 

4.  รหัสโครงการ      NU-มน-05-106 
5.  Value Chain   

    ต้นน  า       กลางน  า      ปลายน  า       
6.  ความสอดคล้องกับพันธกิจมหาวทิยาลัย  
    การผลติบัณฑิต        การวิจัย  
    การบริการวิชาการแกส่ังคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
    บริหารจัดการ(หลัก) 
7.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ  
 7.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 พ.ศ.2560-2564  
ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2562-2564)  
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบรหิารจดัการเชิงบูรณาการเพื่อความเข้มแข็งและยั่งยืน 
  กลยุทธ์ที่.....5.1......แนวทางการขบัเคลื่อน.....5.1.1......ตัวชี วัดที่....5.1.1.1...(หลัก)  
7.2  แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน  

        นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่5 กลยุทธ์ที ่5.1 มาตรการที ่5.1.4 
8. อัตลักษณน์ิสิต  
      ไม่ม ี         
9. คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
         ไม่มี          
10. การบูรณาการพันธกิจกับการเรียนการสอน (ถ้ามี) 

      ไม่ม ี
11. ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 11.1 ลักษณะการด าเนินงาน    โครงการ     การด าเนินงาน 

11.2 ภายใต้แผนงาน............................................................................................................................................. 
11.3 ลักษณะโครงการ      โครงการที่ใช้งบประมาณ   โครงการทีไ่ม่ใช้งบประมาณ 
11.4 วิธีการด าเนินงาน     ด าเนินการเอง    จัดจ้าง 
11.5 รหัส GFMIS ของโครงการ(ถ้าม)ี................................................................................................................... 

12. ผู้รับผิดชอบ  
  12.1 หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร ์
  12.2 ผู้รับผดิชอบ     ผศ.ดร.สุดสรวง ยุทธนา  โทร  2049 

12.3 ผู้ประสานงาน  ผศ.ดร.สดุสรวง ยุทธนา  โทร  2049 
  นางสาวจิรัชยา  เปรญิกุล  โทร  2048 
12.4 ผู้รายงานผล          ผศ.ดร.สุดสรวง ยุทธนา  โทร  2049 
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13. หลักการและเหตุผล  
        ปัจจุบันการบริหารหลักสูตรให้มีคุณภาพเป็นเรื่องที่มีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง โยยระบบการประกันคุณภาพนั นมี
คุณลักษณะและแนวทางการประเมินท่ีแตกต่างกัน โดยมหาวิทยาลัยนเรศวรนั นส่งเสริมให้การประกันหลักสูตรในรูปแบบของ AUN-
QA เพื่อให้มีมาตรฐานสากล จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่อาจารย์ประจ าหลักสูตรจะต้องเข้าใจการบริหารหลักสูตรให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
ของ AUN-QA  
14. วัตถุประสงค ์ 
      1) เพื่อส่งเสริมให้อาจารย์มีความเข้าใจในเกณฑ์การประเมิน AUN-QA 
      2) เพื่อให้อาจารยไ์ด้แลกเปลีย่นความรู้ในการบริหารหลักสูตร 
15.  เป้าหมายของโครงการ 
     15.1. เป้าหมายการด าเนินงาน  

ล าดับ กิจกรรม วัตถุประสงค์กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เชิงผลลัพธ์

(Outcome) 

ตัวชี้วัดตาม
เกณฑ์ประกัน

คุณภาพ 
1 อบรม แลกเปลี่ยนความรู ้ 1) เพื่อส่งเสริมให้

อาจารย์มีความเข้าใจใน
เกณฑ์การประเมิน 
AUN-QA 
2) เพื่อให้อาจารยไ์ด้
แลกเปลีย่นความรู้ใน
การบริหารหลักสูตร 
 

 คุณภาพ 
อาจารย์มีความเข้าใจใน
เกณฑ์การประเมิน 
AUN-QA ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

หลักสตูรเป็นไป
ตามมาตรฐาน 
AUN-QA 

AUN QA 
หมวด 11 

    15.2 กลุ่มเป้าหมาย (รายกิจกรรม)  

เป้าหมาย จ านวน 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 10 คน 
บุคลากรสายวิชาการ 10 คน 

 
  15.3 กิจกรรม/เนื้อหาท่ี/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนินการ (รายกิจกรรม) 

 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (บาท) 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

ขั้นวางแผนงาน (P) 
1. วางแผนการด าเนินงาน 
2. จัดประชมุมอบหมายการ
ด 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
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กิจกรรม 
งบประมาณ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (บาท) 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

ปัญหา และน าไปปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานในครั งตอ่ๆไป 

รวม 10,000 - - 10,000 - 
 

16. งบประมาณ  
      16.1 แหล่งงบประมาณ 
                เงินรายได้ 10,000 บาท    
กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุนการจัดการศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ภาควิชาภาษาอังกฤษ หมวดเงินอุดหนุน โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับ 
AUN-QA แก่อาจารย์ประจ าหลักสูตร(Nu-มน-05-106)                                            

16.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
ล าดับ รายการ จ านวน (บาท) 

1 ค่าวิทยากร 6,000 
2. ค่าอาหารและเครื่องดื่ม 35000 
3 ค่าถ่ายเอกสาร 500 

รวมเป็นทั้งสิ้น 10,000 
          *หมายเหตุ   ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
17.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ (รายกิจกรรม)  
ล าดั
บ 

รายการ กิจกรรม 

1. วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม เดือนเมษายน-พฤษภาคม 2564 
2. สถานท่ีจัดกิจกรรม คณะมนุษยศาสตร์ 

 
18. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

1) อาจารย์มีความเข้าใจในเกณฑก์ารประเมิน AUN-QA 
2) อาจารย์ได้แลกเปลี่ยนความรู้ในการบริหารหลักสูตร  
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โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์ 

 
1. ชื่อโครงการ (ระดับ 1)    โครงการบริการวิชาการแก่สังคม 
2. ชื่อโครงการ (ระดับ 2)    โครงการบริการวิชาการ 
3. ชื่อโครงการ (ระดับ 3)    โครงการบริการวิชาการอบรมครูประถม/มัธยมในเขตภาคเหนือตอนล่าง 

  โครงการงานประจ า (Routine project) 
      โครงการตามยุทธศาสตร์ (Strategic project) 

4.  รหัสโครงการ      NU-มน-05-107 
5.  Value Chain   

    ต้นน  า       กลางน  า       ปลายน  า       
6.  ความสอดคล้องกับพันธกิจมหาวิทยาลัย  
    การผลติบัณฑิต        การวิจัย  
     การบริการวิชาการแก่สังคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
    บริหารจัดการ(หลัก) 
7.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ  
 7.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 พ.ศ.2560-2564  
ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2562-2564)  
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสรมิสรา้งศักยภาพการให้บริการวิชาการเพื่อสร้างความเขม้แข็งให้แก่ชุมชน 
  กลยุทธ์ที่..3.3...แนวทางการขับเคลื่อนที่....3.1.1....ตัวชี วัดที่......3.1.1.2...... 
7.2  แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน  

        นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่3 กลยุทธ์ที ่3.1 มาตรการที ่3.1.2 
8. อัตลักษณน์ิสิต  
      ไม่ม ี         
9. คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
      ไม่ม ี         
10. การบูรณาการพันธกิจกับการเรียนการสอน (ถ้ามี) 

       ด้านการบริการวิชาการ  จ านวนรายวิชา/หลักสตูรที่มีการบรูณาการ 2 วิชา คือ Essay Writing และ Persuasive and 
Argumentative Writing 
11. ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 11.1 ลักษณะการด าเนินงาน    โครงการ     การด าเนินงาน 

11.2 ภายใต้แผนงาน............................................................................................................................................. 
11.3 ลักษณะโครงการ      โครงการที่ใช้งบประมาณ   โครงการทีไ่ม่ใช้งบประมาณ 
11.4 วิธีการด าเนินงาน     ด าเนินการเอง    จัดจ้าง 
11.5 รหัส GFMIS ของโครงการ(ถ้าม)ี................................................................................................................... 

12. ผู้รับผิดชอบ  
  12.1 หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร ์
  12.2 ผู้รับผดิชอบ     ผศ. ดร. จันทิมา ซิมปส์ัน    โทร 2026 

12.3 ผู้ประสานงาน  ผศ. ดร. จันทิมา ซิมปส์ัน    โทร 2026 
  นางสาวจิรัชยา  เปรญิกุล  โทร 2048 
12.4 ผู้รายงานผล          ผศ. ดร. จันทิมา ซิมป์สัน    โทร 2026 
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13. หลักการและเหตุผล  
        การเรียนการสอนภาษาอังกฤษในปัจจุบัน เน้นความสามารถในการสื่อสารเป็นเรื่องส าคัญ โดยเพพาะอย่างยิ่งการ
เตรียมพร้อมด้านการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในทุกทักษะ เพื่อให้สามารถสานความสัมพันธ์กับประเทศอื่น ๆ ครูผู้สอน
ภาษาอังกฤษจึงควรมีความรู้ความสามารถทางด้านการฟัง พูด อ่าน และ เขียน ในระดับดี ที่จะสามารถสื่อสารกับผู้พูดผู้ใช้
ภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังสามารถที่จะเป็นต้นแบบในการใช้ภาษาอังกฤษในด้านต่าง ๆ ที่ถูกต้องและเหมาะสม
ให้กับผู้เรียน ตลอดจนสามารถปรับแก้พร้อมชี แนะแนวทางในการใช้ภาษาอังกฤษของผู้เรียนได้อย่างมีหลักเกณฑ์ ดังนั นโครงการนี จะ
พัฒนาขีดความสามารถครูผู้สอนภาษาอังกฤษในเขตภาคเหนือตอนล่างและเปิดโอกาสให้ใช้ศักยภาพของตนได้อย่างเต็มที่และ
เหมาะสม 
14. วัตถุประสงค ์ 
      1) เพื่อช่วยพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของครูและอาจารย์ในระดับประถมและมัธยมศึกษา 
15.  เป้าหมายของโครงการ 
     15.1. เป้าหมายการด าเนินงาน  

ล าดับ กิจกรรม วัตถุประสงค์กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เชิงผลลัพธ์

(Outcome) 

ตัวชี้วัดตาม
เกณฑ์ประกัน

คุณภาพ 
1 อบรมให้ความรู ้ 1) เพื่อช่วยพัฒนาทักษะ

ภาษาอังกฤษของครูและ
อาจารย์ในระดับประถม
และมัธยมศึกษา 

 คุณภาพ 
- ครูและอาจารย์ใน
ระดับประถมและ
มัธยมศึกษามีทักษะ
ภาษาอังกฤษเพิ่มขึ น ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 

- ครูและอาจารย์
ในระดับประถม
และมัธยมศึกษา
สามารถที่จะเป็น
ต้นแบบในการใช้
ภาษาอังกฤษใน
ด้านต่าง ๆ ท่ี
ถูกต้องและ
เหมาะสม 
- ครูและอาจารย์
ในระดับประถม
และมัธยมศึกษาได้
น าความรู้ที่ได้รับ
จากการอบรมไป
ประยุกต์ใช้ใน
ห้องเรียนรายวิชา
ภาษาอังกฤษของ
ตนเองต่อไป 

AUN QA 
หมวด 11 

     

15.2 กลุ่มเป้าหมาย (รายกิจกรรม)  

เป้าหมาย จ านวน 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 20 คน 
อื่นๆ ครูประถมและมัธยมศึกษาในเขตภาคเหนือตอนลา่ง 20 คน 
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  15.3 กิจกรรม/เนื้อหาท่ี/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนินการ (รายกิจกรรม) 
 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (บาท) 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

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

                          

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

15,000       10,000 5,000     

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. สรุปผลการด าเนินโครงการ และ
จัดท ารายงานส่งผลประเมนิตอ่คณะฯ 

             

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

             

รวม 15,000 - - 15,000 - 
 

16. งบประมาณ  
      16.1 แหล่งงบประมาณ 
                เงินรายได้ 15,000 บาท    
กองทุนบริการวิชาการ แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม งานบริการวิชาการแก่ชุมชน ภาควิชาภาษาอังกฤษ หมวดเงินอุดหนุน โครงการ
โครงการบริการวิชาการแก่สังคม โครงการบริการวิชาการ โครงการบริการวิชาการอบรมครูประถม/มัธยมในเขตภาคเหนือตอนล่าง (Nu-มน-
05-107)                                            

16.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
ล าดับ รายการ จ านวน (บาท) 

1 ค่าอาหารและเครื่องดื่ม      12,000 
2 ค่าวัสดุ           600 
3 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชาการ         1,000 
4 ค่าที่พัก         1,400 
 รวม 15,000 

          *หมายเหตุ   ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
17.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ (รายกิจกรรม)  
ล าดั
บ 

รายการ กิจกรรม 

1. วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม เดือนเมษายน-พฤษภาคม 2564 
2. สถานท่ีจัดกิจกรรม คณะมนุษยศาสตร์ 

 
18. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
     1. ครูและอาจารย์ในระดับประถมและมัธยมศึกษาได้พัฒนาพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 
19. แผนการน าไปใช้ประโยชน์ 
     1. ครูและอาจารย์ในระดับประถมและมัธยมศึกษาได้น าความรูท้ี่ได้รับจากการอบรมไปประยุกต์ใช้ในห้องเรียนรายวิชา
ภาษาอังกฤษของตนเองต่อไป 
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โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์ 

 
1. ชื่อโครงการ (ระดับ 1)    โครงการบริการวิชาการแก่สังคม 
2. ชื่อโครงการ (ระดับ 2)    โครงการบริการวิชาการ 
3. ชื่อโครงการ (ระดับ 3)    โครงการ English Camp 

  โครงการงานประจ า (Routine project) 
      โครงการตามยุทธศาสตร์ (Strategic project) 

4.  รหัสโครงการ      NU-มน-05-108 
5.  Value Chain   

    ต้นน  า       กลางน  า       ปลายน  า       
6.  ความสอดคล้องกับพันธกิจมหาวิทยาลัย  
    การผลติบัณฑิต        การวจิัย  
     การบริการวิชาการแก่สังคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
    บริหารจัดการ(หลัก) 
7.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ  
 7.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 พ.ศ.2560-2564  
ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2562-2564)  
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสรมิสรา้งศักยภาพการให้บริการวิชาการเพื่อสร้างความเขม้แข็งให้แก่ชุมชน 
  กลยุทธ์ที่..3.3...แนวทางการขับเคลื่อนที่....3.1.1....ตัวชี วัดที่......3.1.1.2...... 
7.2  แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน  

        นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่3 กลยุทธ์ที ่3.1 มาตรการที ่3.1.2 
8. อัตลักษณน์ิสิต  
      มี  
  

ประเภทอตัลักษณ ์ ตัวชี้วดั 
 คนด ี
เป็นคนดี เป็นพลเมืองที่เข็มแข็ง ยึดมั่นในจรรยาบรรณ
วิชาชีพ มีความกล้าหาญทางจริยธรรมและความถูกตอ้ง 

 มีจรรยาบรรณในวิชาชพี 
 มีจิตสาธารณะ 
 มีทัศนคติเชิงบวก 
 มีความกลา้หาญทางจริยธรรม และความถูกต้อง 

 คนเก่ง 
มีความรู้ ความเชีย่วชาญตามสาขาวิชาการที่ถนัด มี
ทักษะการเรียนรู้ ตลอดชีวิต สามารถน าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชพีอยา่งสร้างสรรค์ มี
คุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการที่ทนัสมัยและทันต่อ
ความเปลี่ยนแปลงของสังคม สามารถอยู่ร่วมกับผูอ้ื่นได้
อย่างมีความสุข 

 มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 มีความสามารถในการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชพีอยา่งสร้างสรรค์ 
 เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม 
 มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสาสนเทศได้เป็นอย่างดี 
 มีคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการที่ทันสมัยและทันต่อความเปลี่ยนแปลงของสังคม 
 มีความสามารถท างานเป็นทีม 
 มีความสามารถในการแก้ปัญหาส่วนตัว 
 มีความสามารถในการแก้ปัญหาการงาน 

 มีวินัย 
มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม 
เสียสละ อดทน ขยัน หมั่นเพียรและมุ่งมั่นสู่ความส าเร็จ 

 มีความรับผิดชอบ เสียสละ อดทน 
 มีพฤติกรรมที่ดีในการเรียน ขยันหมัน่เพียรมุ่งมั่นสู่ความส าเร็จ 
 มีพฤติกรรมที่ดีในการใช้ชีวิต 
 ยอมรับและปฏิบัติตามระเบียบ และข้อบังคับของสังคม 

 ภูมิใจในชาต ิ
มีความภูมิใจในศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี และ
ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ร่วมปลูกฝงัความรักชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตรยิ์ ส่งเสริมให้เกิดค่านิยมร่วมรักษ์

 มีพฤติกรรมอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย 
มีส่วนร่วมในการสืบทอดภูมิปัญญาไทย 
 มีค่านิยมในการแสดงความเป็นไทย ธ ารงไว้ซ่ึงความเป็นไทย 
 ศรัทธา ยึดมั่น และปฏิบัติตนตามหลักศาสนา 
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ประเภทอตัลักษณ ์ ตัวชี้วดั 
ความเป็นไทยให้เกิดขึ นอย่างต่อเนื่อง  เคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 

        
9. คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
      มี       

ด้าน ตัวชี้วัด 
 ด้านคุณธรรม จริยธรรม  มีความซื่อสตัย์สจุริต 

 มีระเบยีบวินัย 
 ตรงต่อเวลา 
 มีความเสยีสละและเห็นต่อประโยชน์ส่วนรวม 
 มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
 เคารพกฎเกณฑ์ ระเบียบขององค์กร/หน่วยงาน 
 มีความอดทนต่อสภาวะแวดลอ้ม 
 มีความขยันหมั่นเพียรในการเรียน 

 ด้านความรู ้  มีความรู้ในหลักวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงกับหน้าที่การงาน 
 มีความเข้าใจขั นตอนและวิธีการในการปฏิบตัิงานในหน้าท่ี 
 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
ระหว่างบคุคลและความ
รับผิดชอบ 

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

 ด้านทักษะการวิเคราะหเ์ชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 มีทักษะในการวิเคราะห์และจดัการข้อมลูเชิงตัวเลข 
 มีความสามารถในการสื่อสารการใช้ภาษาไทย 
 มีความสามารถในการสื่อสารการใช้ภาษาอังกฤษ 
 มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศในการปฏิบัติงาน 
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10. การบูรณาการพันธกิจกับการเรียนการสอน (ถ้ามี) 

       ไม่ม ี
11. ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 11.1 ลักษณะการด าเนินงาน    โครงการ     การด าเนินงาน 

11.2 ภายใต้แผนงาน............................................................................................................................................. 
11.3 ลักษณะโครงการ      โครงการที่ใช้งบประมาณ   โครงการทีไ่ม่ใช้งบประมาณ 
11.4 วธิีการด าเนินงาน     ด าเนินการเอง    จัดจ้าง 
11.5 รหัส GFMIS ของโครงการ(ถ้าม)ี................................................................................................................... 

12. ผู้รับผิดชอบ  
  12.1 หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร ์
  12.2 ผู้รับผดิชอบ     ผศ.ดร.ทศพล สรุนัคครินทร ์ โทร 2024 

12.3 ผู้ประสานงาน  ผศ.ดร.ทศพล สรุนัคครินทร ์ โทร 2024 
  นางสาวจิรัชยา  เปรญิกุล  โทร 2048 
12.4 ผู้รายงานผล          ผศ.ดร.ทศพล สุรนัคครินทร ์ โทร 2024 

13. หลักการและเหตุผล  
        การบริการทางวิชาการแก่สังคมเป็นหนึ่งในภารกิจหลักของภาควิชาภาษาอังกฤษ ซึ่งได้ให้บริการในรูปแบบต่าง ๆ ตาม
ความถนัดและความเช่ียวชาญ ในปีนี ภาควิชาภาษาอังกฤษ ประสงค์จะให้นิสิตเอกภาษาอังกฤษ จัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
ภาษาอังกฤษกับชุมชน โดยมีนิสิตและอาจารย์จัดกิจกรรม English Camp และท ากิจกรรมร่วมกับนักเรียนในพื นที่ เพื่อเป็นการ
เพิ่มพูนทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของนิสิต ท าให้นิสิตเห็นความส าคัญต่อการมีจิตแห่งการให้บริการ เป็นการน าความรู้ด้านทักษะ
ภาษาอังกฤษในชั นเรียนมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับชุมชนและท้องถิ่น 
14. วัตถุประสงค์  
       1) เพื่อเผยแพร่ความรูด้้านทักษะภาษาอังกฤษและบริการวิชาการให้แก่ชุมชนและท้องถิ่น 
     2) เพื่อน าความรู้ทีไ่ด้จากการเรียนการสอนไปปรับและประยุกตใ์ช้ให้เกิดประโยชน์กับชุมชมและทอ้งถิ่น และสามารถน าผลการ
ประเมินการจดักิจกรรมไปปรับปรงุงานด้านบริการวิชาการกับการเรยีนการสอน  
15.  เป้าหมายของโครงการ 
     15.1. เป้าหมายการด าเนินงาน  

ล าดับ กิจกรรม วัตถุประสงค์กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เชิงผลลัพธ์

(Outcome) 

ตัวชี้วัดตาม
เกณฑ์ประกัน

คุณภาพ 
1 บริการวิชาการสู่ชุมชน การฝึก

ทักษะภาษาอังกฤษผ่าน
กิจกรรมฐาน เกม และเพลง 

1) เพื่อเผยแพร่ความรู้
ด้านทักษะภาษาอังกฤษ
และบริการวิชาการ
ให้แก่ชุมชนและท้องถิ่น 

 คุณภาพ 
- ผู้เข้าร่วมโครงการ
ได้รับความรูเ้พิ่มขึ น ไม่
น้อยกว่า 3.51 

1. นิสิตตระหนัก
ถึงบทบาทส าคัญ
ของการบริการ
วิชาการสู่สังคม
และชุมชม 
2. โรงเรียนที่เข้า
ร่วมโครงการ
บริการวิชาการ
สามารถน า
รูปแบบการสอน
และกิจกรรมการ
สอนทักษะ
ภาษาอังกฤษไป
ปรับและประยุกต์
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ล าดับ กิจกรรม วัตถุประสงค์กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เชิงผลลัพธ์

(Outcome) 

ตัวชี้วัดตาม
เกณฑ์ประกัน

คุณภาพ 
ให้เหมาะสมกับ
การเรยีนทักษะ
ภาษาอังกฤษได้
ต่อไปประยุกต์ใช้
ในห้องเรียน
รายวิชา
ภาษาอังกฤษของ
ตนเองต่อไป 

     

15.2 กลุ่มเป้าหมาย (รายกิจกรรม)  

เป้าหมาย จ านวน 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 85 คน 
นิสิต 30 คน 
บุคลากรสายวิชาการ 5 คน 
ประชาชน/สังคม 50 คน 

 
  15.3 กิจกรรม/เนื้อหาท่ี/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนินการ (รายกิจกรรม) 

 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (บาท) 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

ขั้นวางแผนงาน (P) 
1. วางแผนการด าเนินงาน 
2. จัดประชมุมอบหมายการ
ด 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
ปฏิบัติงานในครั งตอ่ๆไป 

             

รวม 20,000 - 20,000 - - 
 

16. งบประมาณ  
      16.1 แหล่งงบประมาณ 
                เงินรายได้ 20,000 บาท    
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กองทุนบริการวิชาการ แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม งานบริการวิชาการแก่ชุมชน ภาควิชาภาษาอังกฤษ หมวดเงินอุดหนุน โครงการ
โครงการบริการวิชาการแก่สังคม โครงการบริการวิชาการ โครงการ English Camp (Nu-มน-05-108)                                            

16.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
ล าดับ รายการ จ านวน (บาท) 

1 ค่าเช่าเหมารถพร้อมน  ามันเชื อเพลิง 9,500 
2 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  500 
3 ค่าอาหาร 6,000 
4 ค่าอาหารว่าง                        2,500 
5 ค่าวัสดุโครงการ                          1,000 
6 ค่าถ่ายเอกสาร 500 

รวมเป็นจ านวน 20,000 
       *หมายเหตุ   ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
17.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ (รายกิจกรรม)  
ล าดั
บ 

รายการ กิจกรรม 

1. วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม เดือนกุมภาพันธ์ 2564 
2. สถานท่ีจัดกิจกรรม โรงเรียนประถมศึกษาใน จ.พิษณุโลก 

 
18. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

1) นิสิตตระหนักถึงบทบาทส าคัญของการบริการวิชาการสู่สังคมและชุมชม 
2) ภาควิชาฯ สามารถบูรณาการการบริการวิชาการสูส่ังคมและชุมชมกับการเรียนการสอน 

19. แผนการน าไปใช้ประโยชน์ 
1) หน่วยงานราชการหรือโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการบริการวิชาการสามารถน าสื่อการสอนทักษะภาษาอังกฤษท่ีนิสิตท าขึ นใน

โครงการไปใช้ในพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษผู้เรียนได้ต่อไป 
2) หน่วยงานราชการโรงเรียนท่ีเขา้ร่วมโครงการบริการวิชาการสามารถน ารูปแบบการสอนและกิจกรรมการสอนทักษะ

ภาษาอังกฤษไปปรับและประยุกตใ์ห้เหมาะสมกับการเรยีนทักษะภาษาอังกฤษได้ต่อไป  
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โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์ 

 
1. ชื่อโครงการ (ระดับ 1)    โครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน 
2. ชื่อโครงการ (ระดับ 2)    โครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน 
3. ชื่อโครงการ (ระดับ 3)    โครงการอบรมการวัดและประเมินผลตามแนวทาง Outcome-based learning 

  โครงการงานประจ า (Routine project) 
      โครงการตามยุทธศาสตร์ (Strategic project) 

4.  รหัสโครงการ      NU-มน-05-109 
5.  Value Chain   

    ต้นน  า       กลางน  า       ปลายน  า       
6.  ความสอดคล้องกับพันธกิจมหาวิทยาลัย  
    การผลติบัณฑิต        การวิจัย  
    การบริการวิชาการแกส่ังคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
    บริหารจัดการ(หลัก) 
7.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ  
 7.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 พ.ศ.2560-2564  
ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2562-2564)  
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบณัฑิตให้มีคณุภาพฯ 
   กลยุทธ์ที่...1.2.........แนวทางการขบัเคลื่อนที่.....1.2.2..........ตัวชี วดัที.่....1.2.2.1......(หลัก) 
7.2 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน  

        นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่1 กลยุทธ์ที ่1.3 มาตรการที ่1.3.1 
8. อัตลักษณน์ิสิต  
      ไม่ม ี   
9. คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
      ไม่ม ี        
10. การบูรณาการพันธกิจกับการเรียนการสอน (ถ้ามี) 

       ไม่ม ี
11. ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 11.1 ลักษณะการด าเนินงาน    โครงการ     การด าเนินงาน 

11.2 ภายใต้แผนงาน............................................................................................................................................. 
11.3 ลักษณะโครงการ      โครงการที่ใช้งบประมาณ   โครงการทีไ่ม่ใช้งบประมาณ 
11.4 วิธีการด าเนินงาน     ด าเนินการเอง    จัดจ้าง 
11.5 รหัส GFMIS ของโครงการ(ถ้าม)ี................................................................................................................... 

12. ผู้รับผิดชอบ  
  12.1 หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร ์
  12.2 ผู้รับผดิชอบ     ผศ.ดร. สุดสรวง  ยุทธนา  โทร 2047 

12.3 ผู้ประสานงาน  ผศ.ดร. สุดสรวง  ยุทธนา  โทร 2047 
  นางสาวจิรัชยา  เปรญิกุล  โทร 2048 
12.4 ผู้รายงานผล          ผศ.ดร. สุดสรวง  ยุทธนา  โทร 2047 

13. หลักการและเหตุผล  
        ปัจจุบันการเรียนการสอนนั นเน้นการประเมินผลลัพธ์เป็นส าคัญ (Outcome-based learning) ซึ่งถือเป็นการเรียนการสอน
แบบใหม่ และการประเมินการเรียนการสอนในรูปแบบดังกล่าวก็ยังเป็นเรื่องใหม่ส าหรับอาจารย์ผู้สอน ดังนั น มี ความจ าเป็นที่
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ภาควิชาจะต้องให้ความรู้และท าความเข้าใจในเรื่องดังกล่าวให้แก่อาจารย์ประจ าภาควิชาเพื่อให้จัดการประเมินผลให้เป็นไปตาม
แนวคิดดังกล่าว 
14. วัตถุประสงค ์ 
       1) เพื่อส่งเสรมิให้อาจารย์มีความเข้าใจในการประเมินผลลัพธ์เป็นส าคัญ 
      2) เพื่อให้อาจารยไ์ด้แลกเปลีย่นความรู้ในการประเมินผลผู้เรยีน 
15.  เป้าหมายของโครงการ 
     15.1. เป้าหมายการด าเนินงาน  

ล าดับ กิจกรรม วัตถุประสงค์กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เชิงผลลัพธ์

(Outcome) 

ตัวชี้วัดตาม
เกณฑ์ประกัน

คุณภาพ 
1 อบรมให้ความรู้และท าความ

เข้าใจ 
1) เพื่อส่งเสริมให้
อาจารย์มีความเข้าใจใน
การประเมินผลลัพธ์เป็น
ส าคัญ 
2) เพื่อให้อาจารยไ์ด้
แลกเปลีย่นความรู้ใน
การประเมินผลผู้เรยีน 

 คุณภาพ 
- อาจารย์มีความเข้าใจ
ในการประเมินผลลัพธ์
เป็นส าคญั ไม่น้อยกว่า 
3.51 

1. หลักสูตรเป็นไป
ตามมาตรฐาน 
AUN-QA 

AUN QA 
หมวด 5 

     

15.2 กลุ่มเป้าหมาย (รายกิจกรรม)  

เป้าหมาย จ านวน 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 35 คน 
บุคลากรสายวิชาการ 35 คน 

 
  15.3 กิจกรรม/เนื้อหาท่ี/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนินการ (รายกิจกรรม) 

 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (บาท) 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

ขั้นวางแผนงาน (P) 
1. วางแผนการด าเนินงาน 
2. จัดประชมุมอบหมายการ
ด 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
ปฏิบัติงานในครั งตอ่ๆไป 

             

รวม 15,000 - - 15,000 - 
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16. งบประมาณ  
      16.1 แหล่งงบประมาณ 
                เงินรายได้ 15,000 บาท    
กองทุนเพื่อการศึกษา  แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา  งานจัดการศึกษาสาขามนุษยศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ ภาควิชาภาษาอังกฤษ หมวดเงินอุดหนุน โครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน โครงการพัฒนากระบวนการจัดการ
เรียนการสอน โครงการอบรมการวัดและประเมินผลตามแนวทาง Outcome-based learning (Nu-มน-05-109)                                            

16.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
ล าดับ รายการ จ านวน (บาท) 

1 ค่าวิทยากร 9,000 
2. ค่าอาหารและเครื่องดื่ม 5,500 
3 ค่าถ่ายเอกสาร 500 

รวมเป็นทั้งสิ้น 15,000 
       *หมายเหตุ   ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
17.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ (รายกิจกรรม)  
ล าดั
บ 

รายการ กิจกรรม 

1. วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม เดือนเมษายน-พฤษภาคม 2564 
2. สถานท่ีจัดกิจกรรม คณะมนุษยศาสตร์ 

 
18. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

1) อาจารย์มีความเข้าใจในการประเมินผลลัพธ์เป็นส าคัญ 
2) อาจารย์ได้แลกเปลี่ยนความรู้ในการบริหารหลักสูตร  
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โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์ 

 
1. ชื่อโครงการ (ระดับ 1)    โครงการสนับสนุนการผลิตบัณฑิต 
2. ชื่อโครงการ (ระดับ 2)    โครงการพัฒนานิสิตด้านวิชาการและทักษะการเรียนรู้ 
3. ชื่อโครงการ (ระดับ 3)    โครงการ.เตรียมความพร้อมทางวิชาชีพ (การแปล) 

  โครงการงานประจ า (Routine project) 
      โครงการตามยุทธศาสตร์ (Strategic project) 

4.  รหัสโครงการ      NU-มน-05-110 
5.  Value Chain   

    ต้นน  า       กลางน  า       ปลายน  า       
6.  ความสอดคล้องกับพันธกิจมหาวิทยาลัย  
    การผลติบัณฑิต        การวิจัย  
    การบริการวิชาการแกส่ังคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
    บริหารจัดการ(หลัก) 
7.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ  
 7.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 พ.ศ.2560-2564  
ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2562-2564)  
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบณัฑิตให้มีคณุภาพฯ 
   กลยุทธ์ที่...1.4.........แนวทางการขบัเคลื่อนที่.....1.4.1..........ตัวชี วดัที.่....1.4.1.1......(หลัก) 
7.2 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน  

        นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่1 กลยุทธ์ที ่1.4 มาตรการที ่1.4.1 
8. อัตลักษณน์ิสิต  
      มี  

ประเภทอตัลักษณ ์ ตัวชี้วดั 
 คนด ี
เป็นคนดี เป็นพลเมืองที่เข็มแข็ง ยึดมั่นในจรรยาบรรณ
วิชาชีพ มีความกล้าหาญทางจริยธรรมและความถูกตอ้ง 

 มีจรรยาบรรณในวิชาชพี 
 มีจิตสาธารณะ 
 มีทัศนคติเชิงบวก 
 มีความกลา้หาญทางจริยธรรม และความถูกต้อง 

 คนเก่ง 
มีความรู้ ความเชีย่วชาญตามสาขาวิชาการที่ถนัด มี
ทักษะการเรียนรู้ ตลอดชีวิต สามารถน าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชพีอยา่งสร้างสรรค์ มี
คุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการที่ทนัสมัยและทันต่อ
ความเปลี่ยนแปลงของสังคม สามารถอยู่ร่วมกับผูอ้ื่นได้
อย่างมีความสุข 

 มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 มีความสามารถในการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชพีอยา่งสร้างสรรค์ 
 เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม 
 มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสารสนเทศได้เป็นอย่างดี 
 มีคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการที่ทันสมัยและทันตอ่ความเปลีย่นแปลงของสังคม 
 มีความสามารถท างานเป็นทีม 
 มีความสามารถในการแก้ปัญหาส่วนตัว 
 มีความสามารถในการแก้ปัญหาการงาน 

 มีวินัย 
มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม 
เสียสละ อดทน ขยัน หมั่นเพียรและมุ่งมั่นสู่ความส าเร็จ 

 มีความรับผิดชอบ เสียสละ อดทน 
 มีพฤติกรรมที่ดีในการเรียน ขยันหมั่นเพียรมุ่งมั่นสู่ความส าเร็จ 
 มีพฤติกรรมที่ดีในการใช้ชีวิต 
 ยอมรับและปฏิบัติตามระเบียบ และข้อบังคับของสังคม 

 ภูมิใจในชาต ิ
มีความภูมิใจในศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี และ
ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ร่วมปลูกฝงัความรักชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตรยิ์ ส่งเสริมให้เกิดค่านิยมร่วมรักษ์
ความเป็นไทยให้เกิดขึ นอย่างต่อเนื่อง 

 มีพฤติกรรมอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย 
มีส่วนร่วมในการสืบทอดภูมิปัญญาไทย 
 มีค่านิยมในการแสดงความเป็นไทย ธ ารงไว้ซ่ึงความเป็นไทย 
 ศรัทธา ยึดมั่น และปฏิบัติตนตามหลักศาสนา 
 เคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
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9. คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
      มี  
      

ด้าน ตัวชี้วัด 
 ด้านคุณธรรม จริยธรรม  มีความซื่อสตัย์สจุริต 

 มีระเบยีบวินัย 
 ตรงต่อเวลา 
 มีความเสียสละและเห็นต่อประโยชน์ส่วนรวม 
 มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
 เคารพกฎเกณฑ์ ระเบียบขององค์กร/หน่วยงาน 
 มีความอดทนต่อสภาวะแวดลอ้ม 
 มีความขยันหมั่นเพียรในการเรียน 

 ด้านความรู ้  มีความรู้ในหลักวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงกับหน้าที่การงาน 
 มีความเข้าใจขั นตอนและวิธีการในการปฏิบตัิงานในหน้าท่ี 
 มีความรู้ในระดับทีส่ามารถปฏบิัติงานให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผล 
 มีความสามารถน าความรู้มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานอย่างสร้างสรรค์ 
 เป็นผู้แสวงหาความรูเ้พิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง 
 มีความเช่ียวชาญในสาขาวิชาชีพ 

 ด้านทักษะทางปัญญา  มีความสามารถในการรวบรวมข้อมูล แนวคิด และประเมินข้อมลูต่างๆ ได้ 
 มีความสามารถในการวิเคราะห์และแกไ้ขปัญหาในการปฏิบตัิงาน 
 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 
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10. การบูรณาการพันธกิจกับการเรียนการสอน (ถ้ามี) 

       ด้านการบริการวิชาการ  จ านวนรายวิชา/หลักสตูรที่มีการบรูณาการ 1 วิชา ระบุรายชื่อวิชา  วรรณกรรมร้อยแก้ว
ภาษาอังกฤษเบื องต้น 
11. ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 11.1 ลักษณะการด าเนินงาน    โครงการ     การด าเนินงาน 

11.2 ภายใต้แผนงาน............................................................................................................................................. 
11.3 ลักษณะโครงการ      โครงการที่ใช้งบประมาณ   โครงการทีไ่ม่ใช้งบประมาณ 
11.4 วิธีการด าเนินงาน     ด าเนินการเอง    จัดจ้าง 
11.5 รหัส GFMIS ของโครงการ(ถ้าม)ี................................................................................................................... 

12. ผู้รับผิดชอบ  
  12.1 หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร ์
  12.2 ผู้รับผดิชอบ     ดร.วศินรัฐ นวลศิร ิ  โทร 2013 
   ดร.พรวีร์ ทันนิเทศ   โทร 2025  
   อาจารย์กนกพร นุชนานนท์เทพ โทร 2082 

12.3 ผู้ประสานงาน  ดร.วศินรัฐ นวลศิร ิ  โทร 2013 
  นางสาวจิรัชยา  เปรญิกุล  โทร 2048 
12.4 ผู้รายงานผล          ดร.วศินรัฐ นวลศิร ิ  โทร 2013 

13. หลักการและเหตุผล  
        นิสิตสาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษเรียนรายวิชาในหลักสูตรภาษาอังกฤษอันประกอบไปด้วย กลุ่มวิชาเพื่อพัฒนาทักษะการใช้
ภาษาด้านต่างๆ รายวิชามีทั ง ภาษาศาสตร์ ไวยากรณ์ ความรู้ด้านสังคมวัฒนธรรม วรรณกรรมและการแปล เพื่อเป็นเครื่องมือให้กับ
นิสิตในการประกอบอาชีพในอนาคต นอกจากนี  นิสิตสาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษยังมีการรับงานแปลเพื่อหารายได้พิเศษในช่วงที่นิสิต
ก าลังศึกษาอยู่ และการแปลสามารถเป็นวิชาชีพท่ีนิสิตสามารถศึกษาต่อยอดได้ภายหลังส าเร็จการศึกษาปริญญาตรี โครงการเตรียม
ความพร้อมทางวิชาชีพ (การแปล) เป็นโครงการที่มีการเชิญวิทยากรนักแปลผู้มีผลงานการแปลภาษาอังกฤษ-ไทยทั งด้านวรรณกรรม
และด้านอื่น ๆ อย่างหลากหลาย เพื่อเป็นแนวทางให้นิสิตได้เรียนรู้จากผู้มีประสบการณ์ตรงจากวิชาชีพดังกล่าว นิสิตจะได้รับความรู้
ด้านการพัฒนาทักษะการแปล การตระหนักถึงความส าคัญของการเรียนวิชาวรรณกรรมที่เป็นพื นฐานสู่การแปลที่มีประสิทธิภาพ และ
ช่องทางสู่วิชาชีพนักแปลในอนาคต 
14. วัตถุประสงค ์ 
     1) เพื่อให้ความรู้ทางวิชาชีพแก่นิสิตด้านการแปล  
     2) เพื่อพัฒนาทักษะนิสิตทางวิชาชีพด้านการแปล 
15.  เป้าหมายของโครงการ 
     15.1. เป้าหมายการด าเนินงาน  

ล าดับ กิจกรรม วัตถุประสงค์กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เชิงผลลัพธ์

(Outcome) 

ตัวชี้วัดตาม
เกณฑ์ประกัน

คุณภาพ 
1 อบรมเกี่ยวกับสายงานด้าน

วิชาชีพการแปล 
1) เพื่อเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับแนว
ทางการประกอบอาชีพ
การแปล 

 คุณภาพ 
- นิสิตผู้เข้าร่วมกิจกรรม
มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับแนวทาง
ประกอบอาชีพการแปล
ในระดับมาก 

-นิสิตสามารถน า
ความรู้ที่ได้จาก
กิจกรรมมา
ประกอบอาชีพ
การแปลได้ใน
อนาคต 

AUN QA 
หมวด 8 
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15.2 กลุ่มเป้าหมาย (รายกิจกรรม)  

เป้าหมาย จ านวน 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 83 คน 
นิสิต 80 คน 
บุคลากรสายวิชาการ 3 คน 

 
  15.3 กิจกรรม/เนื้อหาท่ี/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนินการ (รายกิจกรรม) 

 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (บาท) 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

ขั้นวางแผนงาน (P) 
1. วางแผนการด าเนินงาน 
2. จัดประชมุมอบหมายการ
ด 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
ปฏิบัติงานในครั งตอ่ๆไป 

             

รวม 5,000 - 5,000 - - 
 

16. งบประมาณ  
      16.1 แหล่งงบประมาณ 
                เงินรายได้ 5,000 บาท    
กองทุนเพื่อการศึกษา  แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา  งานจัดการศึกษาสาขามนุษยศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ ภาควิชาภาษาอังกฤษ หมวดเงินอุดหนุน  โครงการสนับสนุนการผลิตบัณฑิต โครงการพัฒนานิสิตด้านวิชาการและทักษะการ
เรียนรู้ โครงการเตรียมความพร้อมทางวิชาชีพ (การแปล) (Nu-มน-05-110)                                            

16.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
ล าดับ รายการ จ านวน (บาท) 

1. ค่าตอบแทนวิทยากร        3,000 
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม        2,000 

รวมเป็นทั้งสิ้น 5,000 
       *หมายเหตุ   ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
17.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ (รายกิจกรรม)  
ล าดั
บ 

รายการ กิจกรรม 

1. วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม เดือนมกราคม-กุมภาพันธ ์2564 
2. สถานท่ีจัดกิจกรรม คณะมนุษยศาสตร์ 
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18. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
1) นิสิตไดร้ับความรู้ด้านวิชาชีพการแปล 
2) นิสิตได้พัฒนาทักษะทางวิชาชีพด้านการแปล 
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โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์ 

 
1. ชื่อโครงการ (ระดับ 1)    โครงการสนับสนุนการผลิตบัณฑิต 
2. ชื่อโครงการ (ระดับ 2)    โครงการพัฒนานิสิตด้านวิชาการและทักษะการเรียนรู้ 
3. ชื่อโครงการ (ระดับ 3)    โครงการศึกษาดูงาน ณ สถานประกอบการ 

  โครงการงานประจ า (Routine project) 
      โครงการตามยุทธศาสตร์ (Strategic project) 

4.  รหัสโครงการ      NU-มน-05-111 
5.  Value Chain   

    ต้นน  า       กลางน  า       ปลายน  า       
6.  ความสอดคล้องกับพันธกิจมหาวทิยาลัย  
    การผลติบัณฑิต        การวิจัย  
    การบริการวิชาการแกส่ังคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
    บริหารจัดการ(หลัก) 
7.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ  
 7.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 พ.ศ.2560-2564  
ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2562-2564)  
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบณัฑิตให้มีคณุภาพฯ 
   กลยุทธ์ที่...1.4.........แนวทางการขบัเคลื่อนที่.....1.4.1..........ตัวชี วดัที.่....1.4.1.1......(หลัก) 
7.2 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน  

        นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่1 กลยุทธ์ที ่1.3 มาตรการที ่1.3.6 
8. อัตลักษณน์ิสิต  
      มี  

ประเภทอตัลักษณ ์ ตัวชี้วดั 
 คนด ี
เป็นคนดี เป็นพลเมืองที่เข็มแข็ง ยึดมั่นในจรรยาบรรณ
วิชาชีพ มีความกล้าหาญทางจริยธรรมและความถูกตอ้ง 

 มีจรรยาบรรณในวิชาชพี 
 มีจิตสาธารณะ 
 มีทัศนคติเชิงบวก 
 มีความกลา้หาญทางจริยธรรม และความถูกต้อง 

 คนเก่ง 
มีความรู้ ความเชีย่วชาญตามสาขาวิชาการที่ถนัด มี
ทักษะการเรียนรู้ ตลอดชีวิต สามารถน าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชพีอยา่งสร้างสรรค์ มี
คุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการที่ทนัสมัยและทันต่อ
ความเปลี่ยนแปลงของสังคม สามารถอยู่ร่วมกับผูอ้ื่นได้
อย่างมีความสุข 

 มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 มีความสามารถในการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชพีอยา่งสร้างสรรค์ 
 เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม 
 มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสาสนเทศได้เป็นอย่างดี 
 มีคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการที่ทันสมัยและทันต่อความเปลี่ยนแปลงของสังคม 
 มีความสามารถท างานเป็นทีม 
 มีความสามารถในการแก้ปัญหาส่วนตัว 
 มีความสามารถในการแก้ปัญหาการงาน 

 มีวินัย 
มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม 
เสียสละ อดทน ขยัน หมั่นเพียรและมุ่งมั่นสู่ความส าเร็จ 

 มีความรับผิดชอบ เสียสละ อดทน 
 มีพฤติกรรมที่ดีในการเรียน ขยันหมัน่เพียรมุ่งมั่นสู่ความส าเร็จ 
 มีพฤติกรรมที่ดีในการใช้ชีวิต 
 ยอมรับและปฏิบัติตามระเบียบ และข้อบังคับของสังคม 

 ภูมิใจในชาต ิ
มีความภูมิใจในศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี และ
ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ร่วมปลูกฝงัความรักชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตรยิ์ ส่งเสริมให้เกิดค่านิยมร่วมรักษ์
ความเป็นไทยให้เกิดขึ นอย่างต่อเนื่อง 

 มีพฤติกรรมอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี และขนบธรรมเนียมประเพณีไทยมีส่วนร่วม
ในการสืบทอดภูมิปัญญาไทย 
 มีค่านิยมในการแสดงความเป็นไทย ธ ารงไว้ึ่ึงความเป็นไทย 
 ศรัทธา ยึดมั่น และปฏิบัติตนตามหลักศาสนา 
 เคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
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9. คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
      มี  

ด้าน ตัวชี้วัด 
 ด้านคุณธรรม จรยิธรรม  มีความึื่อสตัย์สุจริต 

  มีระเบียบวินัย 
   ตรงต่อเวลา 
   มีความเสียสละและเห็นต่อประโยชนส์่วนรวม 
   มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
  เคารพกฎเกณฑ์ ระเบียบขององค์กร/หน่วยงาน 
 มีความอดทนต่อสภาวะแวดลอ้ม 
 มีความขยันหมั่นเพียรในการเรียน 

 ด้านความรู ้    มีความรู้ในหลักวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงกับหน้าท่ีการงาน 
   มีความเข้าใจขั นตอนและวิธีการในการปฏิบตัิงานในหน้าท่ี 
 มีความรู้ในระดับท่ีสามารถปฏบิัติงานให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
  มีความสามารถน าความรู้มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานอย่างสร้างสรรค์ 
   เป็นผู้แสวงหาความรู้เพิ่มเตมิอย่างต่อเนื่อง 
 มีความเช่ียวชาญในสาขาวิชาชีพ 

 ด้านทักษะทางปัญญา    มีความสามารถในการรวบรวมข้อมูล แนวคิด และประเมินข้อมูลต่างๆ ได้ 
   มีความสามารถในการวิเคราะห์และแกไ้ขปัญหาในการปฏบิัติงาน 
 กล้าแสดงความคิดเห็นอย่างเหมาะสม 
  มีความคิดรเิริ่มสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ  
 มีการวางแผนและสามารถปฏบิัติงานไดส้ าเร็จตามก าหนดเวลา 
  มีความสามารถน าเสนอข้อมลูและแนวคิดเพื่อใช้ในการตัดสินใจ 
   มีความมุ่งมั่นท างานให้ประสบความส าเร็จตามเปา้หมาย 
 มีความสามารถในการแก้ปญัหาส่วนตัว 
 มีทัศนคติเชิงบวกต่องานท่ีท า 

 ด้านทักษะความสมัพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

 มีความสามารถปรับตัวให้เข้ากับเพื่อนร่วมงาน 
  มีความสามารถในการตดิต่อสื่อสารระหวา่งบุคคล 
 มีความสามารถในการท างานเป็นทีม 
   มีความรับผดิชอบในงานท่ีได้รับมอบหมาย 
 มีความสามารถในการแสดงภาวะความเป็นผู้น าในการท างาน 
   ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
 มีความสามารถในการประเมินการท างานและปรับปรุงงานของตนเอง 
 มีความเข้าใจตนเองและผู้อื่น 

       
10. การบูรณาการพันธกิจกับการเรียนการสอน (ถ้ามี) 

       ด้านการบริการวิชาการ  จ านวนรายวิชา/หลักสตูรที่มีการบรูณาการ 3 วิชา ระบุรายชื่อวิชา English-Thai Translation, 
English for Tourism, English for Hotel Business     
11. ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 11.1 ลักษณะการด าเนินงาน    โครงการ     การด าเนินงาน 

11.2 ภายใต้แผนงาน............................................................................................................................................. 
11.3 ลักษณะโครงการ      โครงการที่ใช้งบประมาณ   โครงการทีไ่ม่ใช้งบประมาณ 
11.4 วิธีการด าเนินงาน     ด าเนินการเอง    จัดจ้าง 
11.5 รหัส GFMIS ของโครงการ(ถ้าม)ี................................................................................................................... 
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12. ผู้รับผิดชอบ  
  12.1 หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร ์
  12.2 ผู้รับผดิชอบ     ผศ. ดร. จันทิมา ึิมปส์ัน    โทร 2026 
  12.3 ผู้ประสานงาน   ผศ. ดร. จันทิมา ึิมปส์ัน    โทร 2026   

  นางสาวจิรัชยา  เปรญิกุล  โทร 2048 
12.4 ผู้รายงานผล            ผศ. ดร. จันทิมา ึมิป์สัน    โทร 2026 

13. หลักการและเหตุผล  
        การศึกษาดูงานนอกสถานที่โดยเฉพาะสถานที่ที่ ใชภาษาอังกฤษในการท างานมีความส าคัญมากตอนิสิตภาควิชา
ภาษาอังกฤษ เพราะนิสิตจะไดเรียนรูประสบการณ สรางองคความรูจากสถานประกอบการต่าง ๆ และเปดวิสัยทัศนของนิสิตเองให 
กวางไกลและกระตุ้นตนเองใหเกิดความกระตือรือรนในการเรียนภาษาอังกฤษใหมากยิ่งขึ น อีกทั งยังเป็นการเปิดโอกาสให้นิสิตได้
เตรียมความพร้อมส าหรับการฝึกงาน และการประกอบอาชีพเมื่อส าเร็จการศึกษาต่อไป 
14. วัตถุประสงค ์ 
     1) เพื่อให้นิสิตไดเ้ข้าใจเกี่ยวกบัระบบการท างาน ณ สถานประกอบการที่ใชภาษาอังกฤษในท่ีท างาน 
     2) เพื่อให้นิสิตไดเ้ตรยีมความพร้อมส าหรับการเลือกสถานท่ีสหกิจศึกษา และสถานท่ีท างานหลังส าเรจ็การศึกษา    
15.  เป้าหมายของโครงการ 
     15.1. เป้าหมายการด าเนินงาน  

ล าดับ กิจกรรม วัตถุประสงค์กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เชิงผลลัพธ์

(Outcome) 

ตัวชี้วัดตาม
เกณฑ์ประกัน

คุณภาพ 
1 ศึกษาดูงาน 1) เพื่อให้นิสิตไดเ้ข้าใจ

เกี่ยวกับระบบการ
ท างาน ณ สถาน
ประกอบการที่ใช
ภาษาอังกฤษในท่ีท างาน 
2) เพื่อให้นิสิตไดเ้ตรยีม
ความพร้อมส าหรับการ
เลือกสถานท่ีสหกิจ
ศึกษา และสถานท่ี
ท างานหลังส าเร็จ
การศึกษา    

 คุณภาพ 
- นิสิตมีความเข้าใจ
ระบบการท างาน ณ 
สถานประกอบการที่ใช้ 
ภาษาอังกฤษ ในที่
ท างานเพิ่มขึ น ในระดับ
มาก 

-นิสิตได้เตรียม
ความพร้อม
ส าหรับการเลือก
สถานท่ีสหกิจ
ศึกษา และสถานท่ี
ท างานหลังส าเร็จ
การศึกษา   

AUN QA 
หมวด 8 

   15.2 กลุ่มเป้าหมาย (รายกิจกรรม)  

เป้าหมาย จ านวน 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 72 คน 
นิสิต 70 คน 
บุคลากรสายวิชาการ 2 คน 
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  15.3 กิจกรรม/เนื้อหาที/่แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนินการ (รายกิจกรรม) 
 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (บาท) 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

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

                          

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

90,000    90,000         

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. สรุปผลการด าเนินโครงการ และ
จัดท ารายงานส่งผลประเมนิตอ่คณะฯ 

             

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

             

รวม 90,000 - 90,000 - - 
 

16. งบประมาณ  
      16.1 แหล่งงบประมาณ 
                เงินรายได้ 90,000 บาท    
กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา  งานจัดการศึกษาสาขามนุษยศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ ภาควิชาภาษาอังกฤษ หมวดเงินอุดหนุน  โครงการสนับสนุนการผลิตบัณฑิต โครงการพัฒนานิสิตด้านวิชาการและทักษะการ
เรียนรู้ โครงการศึกษาดูงาน ณ สถานประกอบการ (Nu-มน-05-111)                                            

16.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
ล าดั
บ 

รายการ จ านวน (บาท) 

1 ค่าน  ามันเชื อเพลิง           16,000 
2 ค่าทางด่วน             1,000 
3 ค่าเบี ยเลี ยง  2,700 
4 เงินสมทบพนักงานขับรถ  1,300 
5 ค่าที่พัก  64,000 
6 ค่าของที่ระลึก 1,000 
8 ค่าตอบแทนวิทยากรบรรยาย 4,000 

รวมทั้งสิ้น 90,000 
     *หมายเหตุ   ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
17.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ (รายกิจกรรม)  
ล าดั
บ 

รายการ กิจกรรม 

1. วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม เดือนมกราคม 2564 
2. สถานท่ีจัดกิจกรรม ณ สถานประกอบการ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ 

กรุงเทพมหานคร 
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18. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
1) นิสิตเข้าใจระบบการท างาน ณ สถานประกอบการที่ใชภาษาอังกฤษในท่ีท างาน 
2) นิสิตได้เตรียมความพร้อมส าหรับการเลือกสถานท่ีสหกิจศึกษา และสถานทีท่ างานหลังส าเร็จการศึกษา   
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โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์ 

 
1. ชื่อโครงการ (ระดับ 1)    โครงการสนับสนุนการผลิตบัณฑิต 
2. ชื่อโครงการ (ระดับ 2)    โครงการพัฒนานิสิตด้านวิชาการและทักษะการเรียนรู้ 
3. ชื่อโครงการ (ระดับ 3)    โครงการส่งเสริมศักยภาพนิสิตส าหรับการแข่งขันและประกวดทางด้านภาษาอังกฤษ 

  โครงการงานประจ า (Routine project) 
      โครงการตามยุทธศาสตร์ (Strategic project) 

4.  รหัสโครงการ      NU-มน-05-112 
5.  Value Chain   

    ต้นน  า       กลางน  า       ปลายน  า       
6.  ความสอดคล้องกับพันธกิจมหาวิทยาลัย  
    การผลติบัณฑิต        การวิจัย  
    การบริการวิชาการแกส่ังคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
    บริหารจัดการ(หลัก) 
7.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ  
 7.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 พ.ศ.2560-2564  
ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2562-2564)  
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบณัฑิตให้มีคณุภาพฯ 
   กลยุทธ์ที่...1.4.........แนวทางการขบัเคลื่อนที่.....1.4.1..........ตัวชี วดัที.่....1.4.1.1......(หลัก) 
7.2 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน  

        นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่1 กลยุทธ์ที ่1.3 มาตรการที ่1.3.6 
8. อัตลักษณน์ิสิต  
      มี  

ประเภทอตัลักษณ ์ ตัวชี้วดั 
 คนด ี
เป็นคนดี เป็นพลเมืองที่เข็มแข็ง ยึดมั่นในจรรยาบรรณ
วิชาชีพ มีความกล้าหาญทางจริยธรรมและความถูกตอ้ง 

 มีจรรยาบรรณในวิชาชพี 
 มีจิตสาธารณะ 
 มีทัศนคติเชิงบวก 
 มีความกลา้หาญทางจริยธรรม และความถูกต้อง 

 คนเก่ง 
มีความรู้ ความเชีย่วชาญตามสาขาวิชาการที่ถนัด มี
ทักษะการเรียนรู้ ตลอดชีวิต สามารถน าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชพีอยา่งสร้างสรรค์ มี
คุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการที่ทนัสมัยและทันต่อ
ความเปลี่ยนแปลงของสังคม สามารถอยู่ร่วมกับผูอ้ื่นได้
อย่างมีความสุข 

 มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 มีความสามารถในการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชพีอยา่งสร้างสรรค์ 
 เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม 
 มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสาสนเทศได้เป็นอย่างดี 
 มีคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการที่ทันสมัยและทันต่อความเปลี่ยนแปลงของสังคม 
 มีความสามารถท างานเป็นทีม 
 มีความสามารถในการแก้ปัญหาส่วนตัว 
 มีความสามารถในการแก้ปัญหาการงาน 

 มีวินัย 
มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม 
เสียสละ อดทน ขยัน หมั่นเพียรและมุ่งมั่นสู่ความส าเร็จ 

 มีความรับผิดชอบ เสียสละ อดทน 
 มีพฤติกรรมที่ดีในการเรียน ขยันหมัน่เพียรมุ่งมั่นสู่ความส าเร็จ 
 มีพฤติกรรมที่ดีในการใช้ชีวิต 
 ยอมรับและปฏิบัติตามระเบียบ และข้อบังคับของสังคม 

 ภูมิใจในชาต ิ
มีความภูมิใจในศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี และ
ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ร่วมปลูกฝงัความรักชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตรยิ์ ส่งเสริมให้เกิดค่านิยมร่วมรักษ์
ความเป็นไทยให้เกิดขึ นอย่างต่อเนื่อง 

 มีพฤติกรรมอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย 
มีส่วนร่วมในการสืบทอดภูมิปัญญาไทย 
 มีค่านิยมในการแสดงความเป็นไทย ธ ารงไว้ซ่ึงความเป็นไทย 
 ศรัทธา ยึดมั่น และปฏิบัติตนตามหลักศาสนา 
 เคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
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9. คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
      มี  
   

ด้าน ตัวชี้วัด 
 ด้านคุณธรรม จรยิธรรม  มีความซื่อสัตย์สุจริต 

 มีระเบียบวินัย 
 ตรงต่อเวลา 
 มีความเสียสละและเห็นต่อประโยชน์ส่วนรวม 
 มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
 เคารพกฎเกณฑ์ ระเบียบขององค์กร/หน่วยงาน 
 มีความอดทนต่อสภาวะแวดลอ้ม 
 มีความขยันหมั่นเพียรในการเรียน 

 ด้านความรู ้  มีความรู้ในหลักวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงกับหน้าที่การงาน 
 มีความเข้าใจขั นตอนและวิธีการในการปฏิบตัิงานในหน้าท่ี 
 มีความรู้ในระดับที่สามารถปฏบิัติงานให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผล 
 มีความสามารถน าความรู้มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานอย่างสร้างสรรค์ 
 เป็นผู้แสวงหาความรู้เพิ่มเตมิอย่างต่อเนื่อง 
 มีความเช่ียวชาญในสาขาวิชาชีพ 

 ด้านทักษะทางปัญญา  มีความสามารถในการรวบรวมข้อมูล แนวคิด และประเมินข้อมลูต่างๆ ได้ 
 มีความสามารถในการวิเคราะห์และแกไ้ขปัญหาในการปฏิบตัิงาน 
 กล้าแสดงความคิดเห็นอย่างเหมาะสม 
 มีความคิดรเิริม่สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ  
 มีการวางแผนและสามารถปฏบิัติงานไดส้ าเร็จตามก าหนดเวลา 
 มีความสามารถน าเสนอข้อมูลและแนวคิดเพื่อใช้ในการตัดสินใจ 
 มีความมุ่งมั่นท างานให้ประสบความส าเร็จตามเป้าหมาย 
 มีความสามารถในการแก้ปญัหาส่วนตัว 
 มีทัศนคติเชิงบวกต่องานที่ท า 

 ด้านทักษะความสมัพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

 มีความสามารถปรบัตัวให้เข้ากับเพื่อนร่วมงาน 
 มีความสามารถในการติดต่อสือ่สารระหว่างบุคคล 
 มีความสามารถในการท างานเป็นทีม 
 มีความรับผิดชอบในงานท่ีได้รบัมอบหมาย 
 มีความสามารถในการแสดงภาวะความเป็นผู้น าในการท างาน 
 ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
 มีความสามารถในการประเมินการท างานและปรับปรุงงานของตนเอง 
 มีความเข้าใจตนเองและผู้อื่น 

 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 มีทักษะในการวิเคราะห์และจดัการข้อมลูเชิงตัวเลข 
 มีความสามารถในการสื่อสารการใช้ภาษาไทย 
 มีความสามารถในการสื่อสารการใช้ภาษาอังกฤษ 
 มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศในการปฏิบัติงาน 

     
10. การบูรณาการพันธกิจกับการเรียนการสอน (ถ้ามี) 

       ไม่ม ี
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11. ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 11.1 ลักษณะการด าเนินงาน    โครงการ     การด าเนินงาน 

11.2 ภายใต้แผนงาน............................................................................................................................................. 
11.3 ลักษณะโครงการ      โครงการที่ใช้งบประมาณ   โครงการทีไ่ม่ใช้งบประมาณ 
11.4 วิธีการด าเนินงาน     ด าเนินการเอง    จัดจ้าง 
11.5 รหัส GFMIS ของโครงการ(ถ้าม)ี................................................................................................................... 

12. ผู้รับผิดชอบ  
  12.1 หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร ์
  12.2 ผู้รับผดิชอบ     ผศ.ดร.สุดสรวง ยุทธนา  โทร 2047 
  12.3 ผู้ประสานงาน   ผศ.ดร.สุดสรวง ยุทธนา  โทร 2047 

  นางสาวจิรัชยา  เปรญิกุล  โทร 2048 
12.4 ผู้รายงานผล            ผศ.ดร.สุดสรวง ยุทธนา  โทร 2047 

13. หลักการและเหตุผล  
        การพัฒนานิสิตสู่ความเป็นเลิศ คงจะอาศัยแต่เพียงการเรียนการสอนในห้องเรียนเท่านั นคงไม่ได้ หากแต่ต้องอาศัย
ประสบการณ์นอกห้องเรียนด้วย การร่วมแข่งขันภาษาอังกฤษนอกมหาวิทยาลัย เรียกได้ว่าเป็นช่องทางหนึ่งในการได้มาซึ่ง
ประสบการณ์อันล  าค่า ไม่เพียงแต่นิสิตจะได้ทดสอบความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษของตนเอง แต่ยังได้รู้จักตนเองมากขึ น 
โดยเฉพาะในเรื่องความมีปฏิภาณไหวพริบ ความมั่นใจในตนเอง และความสามารถในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และถ้าหากนิสิตได้
รางวัล ก็จะช่วยสร้างความภาคภูมิใจแก่ตัวนิสิต แก่ครอบครัวของนิสิต และแก่สถาบัน อีกทั งการไปเข้าร่วมแข่งขันทางวิชาการในแต่
ละครั งจะมีคณาจารย์ของภาควิชาพานิสิตไปแข่งขัน คณาจารย์สามารถท าการวิจัยเกี่ยวกับการแข่งขันทางวิชาการในอนาคตได้อีก
ด้วย 
14. วัตถุประสงค ์ 
     1) เพื่อเป็นการทดสอบความรูภ้าษาอังกฤษกับสถาบันอ่ืน 
     2) เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจ ปฏิภาณไหวพริบ การตดัสินใจ และการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า 
     3) เพื่อเปิดโลกทัศน์ของนิสิตให้กว้างไกล 
     4) เพื่อสรา้งโอกาสในการได้แลกเปลีย่นความรู้และทัศนคติระหว่างสถาบันการศึกษา 
15.  เป้าหมายของโครงการ 
     15.1. เป้าหมายการด าเนินงาน  

ล าดับ กิจกรรม วัตถุประสงค์กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เชิงผลลัพธ์

(Outcome) 

ตัวชี้วัดตาม
เกณฑ์ประกัน

คุณภาพ 
1 แข่งขันทางวิชาการ 1) เพื่อเป็นการทดสอบ

ความรู้ภาษาอังกฤษกับ
สถาบันอื่น 
2) เพื่อเสริมสร้างความ
มั่นใจ ปฏิภาณไหวพริบ 
การตัดสินใจ และการ
แก้ปัญหาเฉพาะหน้า 
3) เพื่อเปิดโลกทัศน์ของ
นิสิตให้กว้างไกล 
4) เพื่อสรา้งโอกาสใน
การได้แลกเปลี่ยน
ความรู้และทัศนคติ

 คุณภาพ 
- - นิสิตมคีวามมั่นใจ 
ปฏิภาณไหวพริบ การ
ตัดสินใจ และการ
แก้ปัญหาเฉพาะหน้า ใน
ระดับมาก 
- นิสิตมีโอกาสในการได้
แลกเปลีย่นความรู้และ
ทัศนคติระหวา่ง
สถาบันการศึกษา ใน
ระดับมาก 

-นิสิตได้รับการ
ทดสอบความรู้
ภาษาอังกฤษกับ
สถาบันอื่น รู้
ข้อจ ากัดของ
ตัวเองและ
แนวทางในการ
พัฒนาในอนาคต 

AUN QA 
หมวด 8 
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ล าดับ กิจกรรม วัตถุประสงค์กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เชิงผลลัพธ์

(Outcome) 

ตัวชี้วัดตาม
เกณฑ์ประกัน

คุณภาพ 
ระหว่าง
สถาบันการศึกษา 

   15.2 กลุ่มเป้าหมาย (รายกิจกรรม)  

เป้าหมาย จ านวน 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 7 คน 
นิสิต 5 คน 
บุคลากรสายวิชาการ 2 คน 

 
  15.3 กิจกรรม/เนื้อหาท่ี/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนินการ (รายกิจกรรม) 

 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (บาท) 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

ขั้นวางแผนงาน (P) 
1. วางแผนการด าเนินงาน 
2. จัดประชมุมอบหมายการ
ด 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
ปฏิบัติงานในครั งตอ่ๆไป 

             

รวม 10,000 - 10,000 - - 
 

16. งบประมาณ  
      16.1 แหล่งงบประมาณ 
                เงินรายได้ 10,000 บาท    
กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา  งานจัดการศึกษาสาขามนุษยศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ ภาควิชาภาษาอังกฤษ หมวดเงินอุดหนุน  โครงการสนับสนุนการผลิตบัณฑิต โครงการพัฒนานิสิตด้านวิชาการและทักษะการ
เรียนรู้ โครงการส่งเสริมศักยภาพนสิิตส าหรับการแข่งขันและประกวดทางด้านภาษาอังกฤษ(Nu-มน-05-112)                                            

16.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
ล าดับ รายการ จ านวน (บาท) 

1 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการ 1,000 
2 ค่ายานพาหนะ 5,000 
3 ค่าเบี ยเลี ยงอาจารย์ 1,000 
4 ค่าที่พักอาจารย์ 1,000 
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ล าดับ รายการ จ านวน (บาท) 
5 ค่าที่พักนิสิต 1,000 
6 ค่าเบี ยเลี ยงนิสิต 1,000 
 รวมเป็นเงิน 10,000 

    *หมายเหตุ   ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
17.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ (รายกิจกรรม)  
ล าดั
บ 

รายการ กจิกรรม 

1. วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม เดือนกุมภาพันธ์-สิงหาคม 2564 
2. สถานท่ีจัดกิจกรรม ภายนอกมหาวิทยาลัยนเรศวร 

 
18. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

1) นิสิตไดร้ับการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษกับสถาบันอื่น รู้ข้อจ ากัดของตัวเองและแนวทางในการพัฒนาในอนาคต 
2) นิสติมีความมั่นใจ ปฏิภาณไหวพริบ การตัดสินใจ และการแก้ปญัหาเฉพาะหน้า 
3) นิสิตไดม้ีโอกาสเปิดโลกทัศน์ใหก้ว้างไกล 
4) นิสิตมีโอกาสในการได้แลกเปลีย่นความรู้และทัศนคติระหว่างสถาบันการศึกษา  
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โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์ 

 
1. ชื่อโครงการ (ระดับ 1)    โครงการสนับสนุนการผลิตบัณฑิต 
2. ชื่อโครงการ (ระดับ 2)    โครงการพัฒนานิสิตด้านวิชาการและทักษะการเรียนรู้ 
3. ชื่อโครงการ (ระดับ 3)    โครงการสัมมนาหลังสหกิจศึกษา 

  โครงการงานประจ า (Routine project) 
      โครงการตามยุทธศาสตร์ (Strategic project) 

4.  รหัสโครงการ      NU-มน-05-113 
5.  Value Chain   

    ต้นน  า       กลางน  า       ปลายน  า       
6.  ความสอดคล้องกับพันธกิจมหาวิทยาลัย  
    การผลติบัณฑิต        การวิจัย  
    การบริการวิชาการแกส่ังคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
    บริหารจัดการ(หลัก) 
7.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ  
 7.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 พ.ศ.2560-2564  
ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2562-2564)  
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบณัฑิตให้มีคณุภาพฯ 
   กลยุทธ์ที่...1.4.........แนวทางการขบัเคลื่อนที่.....1.4.1..........ตัวชี วดัที.่....1.4.1.1......(หลัก) 
7.2 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน  

        นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่1 กลยุทธ์ที ่1.4 มาตรการที ่1.4.1 
8. อัตลักษณน์ิสิต  
      มี  

ประเภทอตัลักษณ ์ ตัวชี้วดั 
 คนด ี
เป็นคนดี เป็นพลเมืองที่เข็มแข็ง ยึดมั่นในจรรยาบรรณ
วิชาชีพ มีความกล้าหาญทางจริยธรรมและความถูกตอ้ง 

 มีจรรยาบรรณในวิชาชพี 
 มีจิตสาธารณะ 
 มีทัศนคติเชิงบวก 
 มีความกลา้หาญทางจริยธรรม และความถูกต้อง 

 คนเก่ง 
มีความรู้ ความเชีย่วชาญตามสาขาวิชาการที่ถนัด มี
ทักษะการเรียนรู้ ตลอดชีวิต สามารถน าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชพีอยา่งสร้างสรรค์ มี
คุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการที่ทนัสมัยและทันต่อ
ความเปลี่ยนแปลงของสังคม สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างมีความสุข 

 มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 มีความสามารถในการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชพีอยา่งสร้างสรรค์ 
 เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม 
 มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสาสนเทศได้เป็นอย่างดี 
 มีคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการที่ทันสมัยและทันต่อความเปลี่ยนแปลงของสังคม 
 มีความสามารถท างานเป็นทีม 
 มีความสามารถในการแก้ปัญหาส่วนตัว 
 มีความสามารถในการแก้ปัญหาการงาน 

 มีวินัย 
มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม 
เสียสละ อดทน ขยัน หมั่นเพียรและมุ่งมั่นสู่ความส าเร็จ 

 มีความรับผิดชอบ เสียสละ อดทน 
 มีพฤติกรรมที่ดีในการเรียน ขยันหมัน่เพียรมุ่งมั่นสู่ความส าเร็จ 
 มีพฤติกรรมที่ดีในการใช้ชีวิต 
 ยอมรับและปฏิบัติตามระเบียบ และข้อบังคับของสังคม 

 ภูมิใจในชาต ิ
มีความภูมิใจในศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี และ
ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ร่วมปลูกฝงัความรักชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตรยิ์ ส่งเสริมให้เกิดค่านิยมร่วมรักษ์
ความเป็นไทยให้เกิดขึ นอย่างต่อเนื่อง 

 มีพฤติกรรมอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย 
มีส่วนร่วมในการสืบทอดภูมิปัญญาไทย 
 มีค่านิยมในการแสดงความเป็นไทย ธ ารงไว้ซ่ึงความเป็นไทย 
 ศรัทธา ยึดมั่น และปฏิบัติตนตามหลักศาสนา 
 เคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
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9. คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
      มี  
   

ด้าน ตัวชี้วัด 
 ด้านคุณธรรม จริยธรรม  มีความซื่อสตัย์สจุริต 

 มีระเบยีบวินัย 
 ตรงต่อเวลา 
 มีความเสียสละและเห็นต่อประโยชน์ส่วนรวม 
 มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
 เคารพกฎเกณฑ์ ระเบียบขององค์กร/หน่วยงาน 
 มีความอดทนต่อสภาวะแวดลอ้ม 
 มีความขยันหมั่นเพียรในการเรียน 

 ด้านความรู ้  มีความรู้ในหลักวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงกับหน้าที่การงาน 
 มีความเข้าใจขั นตอนและวิธีการในการปฏิบตัิงานในหน้าท่ี 
 มีความรู้ในระดับท่ีสามารถปฏิบัติงานให้บรรลุเปา้หมายอย่างมปีระสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผล 
 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 

  
10. การบูรณาการพันธกิจกับการเรียนการสอน (ถ้ามี) 

       ไม่ม ี
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11. ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 11.1 ลักษณะการด าเนินงาน    โครงการ     การด าเนินงาน 

11.2 ภายใต้แผนงาน............................................................................................................................................. 
11.3 ลักษณะโครงการ      โครงการที่ใช้งบประมาณ   โครงการทีไ่ม่ใช้งบประมาณ 
11.4 วธิีการด าเนินงาน     ด าเนินการเอง    จัดจ้าง 
11.5 รหัส GFMIS ของโครงการ(ถ้าม)ี................................................................................................................... 

12. ผู้รับผิดชอบ  
  12.1 หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร ์
  12.2 ผู้รับผดิชอบ     ผศ.ดร.ทศพล สรุนัคครินทร ์ โทร 2024 
  12.3 ผู้ประสานงาน   ผศ.ดร.ทศพล สรุนัคครินทร ์ โทร 2024 

  นางสาวจิรัชยา  เปรญิกุล  โทร 2048 
12.4 ผู้รายงานผล            ผศ.ดร.ทศพล สรุนัคครินทร ์ โทร 2024 

13. หลักการและเหตุผล  
  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์ก าหนดให้นิสิตชั นปีที่ 4 ลงทะเบียนรายวิชา 205497  
สหกิจศึกษา หรือรายวิชา 205498 การฝึกอบรมหรือฝึกงานในต่างประเทศ ในภาคการศึกษาปลาย และปฏิบัติสหกิจศึกษามี
ระยะเวลาไม่ต่ ากว่า 4 เดือน หรือเข้ารับการฝึกอบรมหรือฝึกงานในต่างประเทศมีระยะเวลาไม่ต่ ากว่า 3 เดือน ในสถานประกอบการ 
หรือองค์กรผู้ใช้บัณฑิตที่ท าความร่วมมือกับสถานศึกษาทั งในและต่างประเทศ ให้มีความช านาญในการใช้ภาษาอังกฤษอย่างเป็นระบบ 
ก่อนส าเร็จการศึกษา 
     การปฏิบัติสหกิจศึกษา หรือ การฝึกอบรมหรือฝึกงานดังกล่าวจะท าให้นิสิตได้รับประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติหน้าที่ในองค์กร
ผู้ใช้บัณฑิต เป็นโอกาสที่จะได้ประยุกต์ใช้ทฤษฎีกับการปฏิบัติ ได้รับรู้ปัญหาภาวะความกดดัน สภาพการแข่งขัน การวางตัวในสังคม
การท างาน เพื่อให้นิสิตมีความพร้อมท่ีจะเข้าสู่ตลาดแรงงานในอนาคต นอกจากนี  เกณฑ์การให้คะแนนรายวิชา 205497 สหกิจศึกษา 
และรายวิชา 205498 การฝึกอบรมหรือฝึกงานในต่างประเทศ ได้ก าหนดให้นิสิตรายงานผลหลังจากการปฏิบัติสหกิจศึกษา หรือการ
ฝึกงานเสร็จสิ นลง ภาควิชาภาษาอังกฤษจึงได้จัดโครงการสัมมนา หลังสหกิจศึกษาและฝึกงานขึ น เพื่อให้นิสิตได้ รายงานผลการ
ปฏิบัติงานดังกล่าว ซึ่งคณาจารย์และภาควิชาสามารถใช้ข้อมูลดังกล่าวในการแนะน านิสิตรุ่นต่อๆ ไปได้ 
14. วัตถุประสงค ์ 

1) เพื่อให้นิสิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษได้รายงานผลหลังจากการปฏิบตัิสหกิจศึกษา หรือการฝึกงานเสรจ็สิ นลง 
2) เพื่อให้นิสิตไดร้ับทราบข้อมลูเกีย่วกับสถานท่ีปฏิบตัิสหกิจศึกษาและฝึกงาน และได้รับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการท างานใน

สถานประกอบการจากทั งจากคณาจารย์และรุ่นพ่ี 
3) เพื่อให้นิสิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ได้รับฟังค าแนะน าเกี่ยวกับการใช้ชีวิตท างานจากคณาจารย์ในภาควิชา 

15.  เป้าหมายของโครงการ 
     15.1. เป้าหมายการด าเนินงาน  

ล าดับ กิจกรรม วัตถุประสงค์กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เชิงผลลัพธ์

(Outcome) 

ตัวชี้วัดตาม
เกณฑ์ประกัน

คุณภาพ 
1 สัมมนาหลังฝึกงาน 1) เพื่อให้นิสิตสาขาวิชา

ภาษาอังกฤษได้รายงาน
ผลหลังจากการปฏิบัติ
สหกิจศึกษา หรือการ
ฝึกงานเสร็จสิ นลง 
2) เพื่อให้นิสิตได้
รับทราบข้อมลูเกี่ยวกับ
สถานท่ีปฏิบัตสิหกิจ

 คุณภาพ 
- นิสิตไดร้ับทราบ
ค าแนะน าเกี่ยวกับการ
ใช้ชีวิตท างานจาก
คณาจารย์ อยู่ในระดับดี 
(3.51) 
- นิสิตคาดว่าจะสามารถ
น าความรู้ที่ได้รับมาใช้
ประโยชนไ์ด้ อยู่ในระดับ
ดี (3.51) 

-คาดว่านิสิตจะ
สามารถน าความรู้
ที่ได้รับมาใช้
ประโยชนไ์ด้ ใน
อนาคต 
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ล าดับ กิจกรรม วัตถุประสงค์กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เชิงผลลัพธ์

(Outcome) 

ตัวชี้วัดตาม
เกณฑ์ประกัน

คุณภาพ 
ศึกษาและฝึกงาน และ
ได้รับฟังความคิดเห็น
เกี่ยวกับการท างานใน
สถานประกอบการจาก
ทั งจากคณาจารย์และรุ่น
พี ่
3) เพื่อให้นิสิตสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ ได้รับฟัง
ค าแนะน าเกี่ยวกับการ
ใช้ชีวิตท างานจาก
คณาจารย์ในภาควิชา 

   15.2 กลุ่มเป้าหมาย (รายกิจกรรม)  

เป้าหมาย จ านวน 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 126 คน 
นิสิต 90 คน 
บุคลากรสายวิชาการ 35 คน 
บุคลากรสายสนับสนุน 1 คน 

 
  15.3 กิจกรรม/เนื้อหาท่ี/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนินการ (รายกิจกรรม) 

 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (บาท) 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

(บาท) ต.ค. พ.ย ธ.ค. 
ม.
ค 

ก.
พ 

มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ขั้นวางแผนงาน (P) 
1. วางแผนการด าเนินงาน 
2. จัดประชมุมอบหมายการ
ด 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
ปฏิบัติงานในครั งตอ่ๆไป 

             

รวม 0 - 0 - - 
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16. งบประมาณ  
      - ไม่ใช้งบประมาณ - 
         

17.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ (รายกิจกรรม)  
ล าดั
บ 

รายการ กิจกรรม 

1. วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม เดือนมีนาคม 2564 
2. สถานท่ีจัดกิจกรรม คณะมนุษยศาสตร ์

 
18. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

1) นิสิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ชั นปีท่ี 4 ได้น าเสนอผลการปฏิบตัิสหกิจศึกษาและฝึกงาน 
2) คณาจารยไ์ดร้ับทราบข้อมลูเกีย่วกับสถานท่ีปฏิบตัิสหกิจศึกษาและฝึกงาน ซึ่งสามารถใช้เป็นข้อมลูแนะน า 

นิสิตรุ่นต่อไปได ้  
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โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์ 

 
1. ชื่อโครงการ (ระดับ 1)    โครงการสนับสนุนการผลิตบัณฑิต 
2. ชื่อโครงการ (ระดับ 2)    โครงการพัฒนานิสิตด้านวิชาการและทักษะการเรียนรู้ 
3. ชื่อโครงการ (ระดับ 3)    โครงการ English Monologue Contest III 

  โครงการงานประจ า (Routine project) 
      โครงการตามยุทธศาสตร์ (Strategic project) 

4.  รหัสโครงการ      NU-มน-05-114 
5.  Value Chain   

    ต้นน  า       กลางน  า       ปลายน  า       
6.  ความสอดคล้องกับพันธกิจมหาวิทยาลัย  
    การผลติบัณฑิต        การวิจัย  
    การบริการวิชาการแกส่ังคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
    บริหารจัดการ(หลัก) 
7.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ  
 7.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 พ.ศ.2560-2564  
ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2562-2564)  
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบณัฑิตให้มีคณุภาพฯ 
   กลยุทธ์ที่...1.4.........แนวทางการขบัเคลื่อนที่.....1.4.1..........ตัวชี วดัที.่....1.4.1.1......(หลัก) 
7.2 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน  

        นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่1 กลยุทธ์ที ่1.4 มาตรการที ่1.4.1 
8. อัตลักษณน์ิสิต  
      มี  
ประเภทอัตลักษณ ์ ตัวชี้วัด 

 คนดี 
เป็นคนดี เป็นพลเมืองที่เข็มแข็ง ยดึมั่นใน
จรรยาบรรณวิชาชีพ มีความกลา้หาญทาง
จริยธรรมและความถูกต้อง 

 มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
 มีจิตสาธารณะ 
 มีทัศนคติเชิงบวก 
 มีความกล้าหาญทางจรยิธรรม และความถูกต้อง 

 คนเก่ง 
มีความรู้ ความเช่ียวชาญตามสาขาวิชาการที่
ถนัด มีทักษะการเรียนรู้ ตลอดชีวติ สามารถน า
ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพ
อย่างสร้างสรรค์ มคีุณลักษณะความเป็น
ผู้ประกอบการที่ทันสมยัและทันตอ่ความ
เปลี่ยนแปลงของสังคม สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่น
ได้อย่างมีความสุข 

 มีทักษะการเรยีนรูต้ลอดชีวิต 
 มีความสามารถในการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพอย่างสร้างสรรค์ 
 เป็นผู้ร่วมสรา้งสรรค์นวัตกรรม 
 มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสารสนเทศได้เป็นอย่างด ี
 มีคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการที่ทันสมัยและทันต่อความเปลีย่นแปลงของสังคม 
 มีความสามารถท างานเป็นทีม 
 มีความสามารถในการแก้ปญัหาส่วนตัว 
 มีความสามารถในการแก้ปญัหาการงาน 

 มีวินัย 
มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน 
และสังคม เสยีสละ อดทน ขยัน หมั่นเพียรและ
มุ่งมั่นสู่ความส าเร็จ 

 มีความรับผิดชอบ เสยีสละ อดทน 
 มีพฤติกรรมทีด่ีในการเรียน ขยันหมั่นเพียรมุ่งมั่นสูค่วามส าเรจ็ 
 มีพฤติกรรมทีด่ีในการใช้ชีวิต 
 ยอมรับและปฏิบตัิตามระเบียบ และข้อบังคับของสังคม 

 ภูมิใจในชาติ 
มีความภมูิใจในศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี และ

 มีพฤติกรรมอนรุักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี และขนบธรรมเนียมประเพณไีทย 
 มีส่วนร่วมในการสืบทอดภูมิปญัญาไทย 
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ประเภทอัตลักษณ ์ ตัวชี้วัด 
ขนบธรรมเนยีมประเพณีไทย ร่วมปลูกฝังความ
รักชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย์ ส่งเสริมให้เกิด
ค่านิยมร่วมรักษ์ความเป็นไทยใหเ้กิดขึ นอย่าง
ต่อเนื่อง 

 มีค่านิยมในการแสดงความเปน็ไทย ธ ารงไว้ซึ่งความเป็นไทย 
 ศรัทธา ยึดมั่น และปฏิบตัิตนตามหลักศาสนา 
 เคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย ์

 
9. คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
      มี   

ด้าน ตัวชี้วัด 
 ด้านคุณธรรม จริยธรรม  มีความซื่อสตัย์สจุริต 

 มีระเบยีบวินัย 
 ตรงต่อเวลา 
 มีความเสยีสละและเห็นต่อประโยชน์ส่วนรวม 
 มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
 เคารพกฎเกณฑ์ ระเบียบขององค์กร/หน่วยงาน 
 มีความอดทนต่อสภาวะแวดลอ้ม 
 มีความขยันหมั่นเพียรในการเรียน 

 ด้านความรู ้  มีความรู้ในหลักวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงกับหน้าท่ีการงาน 
 มีความเข้าใจขั นตอนและวิธีการในการปฏิบตัิงานในหน้าท่ี 
 มีความรู้ในระดับท่ีสามารถปฏิบัติงานให้บรรลุเปา้หมายอย่างมปีระสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
 มีความสามารถน าความรูม้าประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานอย่างสร้างสรรค์ 
 เป็นผู้แสวงหาความรู้เพิม่เตมิอย่างต่อเนื่อง 
 มีความเช่ียวชาญในสาขาวิชาชีพ 

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

 ด้านทักษะความสมัพันธ์ระหวา่ง
บุคคลและความรับผดิชอบ 

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

 ด้านทักษะการวิเคราะหเ์ชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 มีทักษะในการวิเคราะห์และจดัการข้อมลูเชิงตัวเลข 
 มีความสามารถในการสื่อสารการใช้ภาษาไทย 
 มีความสามารถในการสื่อสารการใช้ภาษาอังกฤษ 
 มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศในการปฏิบัติงาน 
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10. การบูรณาการพันธกิจกับการเรียนการสอน (ถ้ามี) 

       ไม่ม ี 
11. ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 11.1 ลักษณะการด าเนินงาน    โครงการ     การด าเนินงาน 

11.2 ภายใต้แผนงาน............................................................................................................................................. 
11.3 ลักษณะโครงการ      โครงการที่ใช้งบประมาณ   โครงการทีไ่ม่ใช้งบประมาณ 
11.4 วิธีการด าเนินงาน     ด าเนินการเอง    จัดจ้าง 
11.5 รหัส GFMIS ของโครงการ(ถ้าม)ี................................................................................................................... 

12. ผู้รับผิดชอบ  
  12.1 หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร ์
  12.2 ผู้รับผดิชอบ     ประธานชมรมภาษาอังกฤษ ประจ าปีการศึกษา 2563  โทร 20.. 
  12.3 ผู้ประสานงาน   ประธานชมรมภาษาอังกฤษ ประจ าปีการศึกษา 2563  โทร 20.. 
   นางสาวจิรัชยา  เปรญิกุล     โทร 2048 
  12.4 ผู้รายงานผล            ประธานชมรมภาษาอังกฤษ ประจ าปกีารศึกษา 2563  โทร 20.. 

13. หลักการและเหตุผล  
  ด้วยชมรม The English Station Club เห็นว่าภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่มีบทบาทส าคัญในการด าเนินชีวิตในยุคปัจจุบัน ในด้าน
การเรียน การสื่อสาร การประกอบอาชีพ รวมถึงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม  ดั งนั น ทางชมรมจึงจัดโครงการ English Monologue 
Contest (การแข่งขันการพูดเดี่ยวภาษาอังกฤษ) เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้และการตระหนักถึงความส าคัญของ
ภาษาอังกฤษให้แก่นิสิต และเพื่อเป็นเวทีในการแสดงออกทางความคิด อารมณ์ ความรู้สึกด้วยการพูดภาษาอังกฤษต่อหน้าชุมชน 
14. วัตถุประสงค ์ 
     1) เพื่อส่งเสริมทักษะการพูดภาษาอังกฤษต่อหน้าชุมชนให้แก่นิสิต 
     2) เพื่อเป็นเวทีในการแสดงออกทางความคิด อารมณ์ ความรูส้กึ 
15.  เป้าหมายของโครงการ 
     15.1. เป้าหมายการด าเนินงาน  

ล าดับ กิจกรรม วัตถุประสงค์กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เชิงผลลัพธ์

(Outcome) 

ตัวชี้วัดตาม
เกณฑ์ประกัน

คุณภาพ 
1 จัดการแข่งขัน 1. เพื่อส่งเสรมิทักษะ

การพูดภาษาอังกฤษต่อ
หน้าชุมชนให้แก่นิสิต 
2. เพื่อเป็นเวทีในการ
แสดงออกทางความคิด 
อารมณ์ ความรูส้ึก 

 คุณภาพ 
- ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมี
ความเห็นว่ากิจกรรมนี 
ช่วยส่งเสรมิทักษะการ
พูดภาษาอังกฤษต่อหน้า
ชุมชนได้ และเป็นเวทีใน
การแสดงออกทาง
ความคิด อารมณ์ 
ความรูส้ึกไดด้ี ไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 80 

-กิจกรรม  
English 
Monologue 
Contest  
อยู่ในความสนใจ
ของนิสิตใน
มหาวิทยาลยั 
อย่างต่อเนื่อง 

AUN QA 
หมวด 8 

   15.2 กลุ่มเป้าหมาย (รายกิจกรรม)  

เป้าหมาย จ านวน 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 35 คน 
นิสิต 30 คน 
บุคลากรสายวิชาการ 5 คน 
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  15.3 กิจกรรม/เนื้อหาท่ี/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนินการ (รายกิจกรรม) 
 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (บาท) 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

ขั้นวางแผนงาน (P) 
1. วางแผนการด าเนินงาน 
2. จัดประชมุมอบหมายการ
ด 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
ปฏิบัติงานในครั งตอ่ๆไป 

             

รวม 4,500 - 4,500 - - 
 

16. งบประมาณ  
      16.1 แหล่งงบประมาณ 
                เงินรายได้ 4,500 บาท    
กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา  งานจัดการศึกษาสาขามนุษยศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ ภาควิชาภาษาอังกฤษ หมวดเงินอุดหนุน  โครงการสนับสนุนการผลิตบัณฑิต โครงการพัฒนานิสิตด้านวิชาการและทักษะการ
เรียนรู้ โครงการ English Monologue Contest III (Nu-มน-05-114)                                            

16.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
ล าดับ รายการ จ านวน (บาท) 

1 เงินรางวัล 2,200 
2 ค่าอาหารว่าง 1,800 
3 ค่าวัสดุ 400 
4 ค่าถ่ายเอกสาร 100 
 รวม 4,500 

    *หมายเหตุ   ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
17.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ (รายกิจกรรม)  
ล าดั
บ 

รายการ กิจกรรม 

1. วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม เดือนกุมภาพันธ์ 2564 
2. สถานท่ีจัดกิจกรรม คณะมนุษยศาสตร ์

18. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
     1) ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความมัน่ใจในการแสดงออกทางความคิด อารมณ์ ความรู้สึกผ่านทางทักษะการพูดภาษาอังกฤษมากขึ น 
     2) ชมรมได้เรียนรูร้ะบบการท างานเป็นทีมภายใตร้ะบบการบรหิารจัดการตามระเบียบราชการ 
     3) นิสิตและอาจารยม์ีมิตรสมัพันธ์มากขึ น 
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โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์ 

 
1. ชื่อโครงการ (ระดับ 1)    โครงการสนับสนุนการผลิตบัณฑิต 
2. ชื่อโครงการ (ระดับ 2)    โครงการพัฒนานิสิตด้านวิชาการและทักษะการเรียนรู้ 
3. ชื่อโครงการ (ระดับ 3)    โครงการ English Chit-Chatting 

  โครงการงานประจ า (Routine project) 
      โครงการตามยุทธศาสตร์ (Strategic project) 

4.  รหัสโครงการ      NU-มน-05-115 
5.  Value Chain   

    ต้นน  า       กลางน  า       ปลายน  า       
6.  ความสอดคล้องกับพันธกิจมหาวิทยาลัย  
    การผลติบัณฑิต        การวิจัย  
    การบริการวิชาการแกส่ังคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
    บริหารจัดการ(หลัก) 
7.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ  
 7.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 พ.ศ.2560-2564  
ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2562-2564)  
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบณัฑิตให้มีคณุภาพฯ 
   กลยุทธ์ที่...1.4.........แนวทางการขบัเคลื่อนที่.....1.4.1..........ตัวชี วดัที.่....1.4.1.1......(หลัก) 
7.2 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน  

        นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่1 กลยุทธ์ที ่1.3 มาตรการที ่1.3.6 
8. อัตลักษณน์ิสิต  
      มี  

ประเภทอัตลักษณ ์ ตัวชี้วัด 
 คนดี 
เป็นคนดี เป็นพลเมืองที่เข็มแข็ง ยดึมั่นในจรรยาบรรณ
วิชาชีพ มีความกล้าหาญทางจริยธรรมและความถูกต้อง 

 มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
 มีจิตสาธารณะ 
 มีทัศนคติเชิงบวก 
 มีความกล้าหาญทางจรยิธรรม และความถูกต้อง 

 คนเก่ง 
มีความรู้ ความเช่ียวชาญตามสาขาวิชาการที่ถนัด มีทักษะ
การเรยีนรู้ ตลอดชีวิต สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน
การประกอบวิชาชีพอย่างสรา้งสรรค์ มีคณุลักษณะความ
เป็นผู้ประกอบการที่ทันสมัยและทนัต่อความเปลี่ยนแปลง
ของสังคม สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 

 มีทักษะการเรยีนรูต้ลอดชีวิต 
 มีความสามารถในการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพ
อย่างสร้างสรรค ์
 เป็นผู้ร่วมสรา้งสรรค์นวัตกรรม 
 มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสา
สนเทศได้เป็นอย่างด ี
 มีคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการที่ทันสมัยและทันต่อความ
เปลี่ยนแปลงของสังคม 
 มีความสามารถท างานเป็นทีม 
 มีความสามารถในการแก้ปญัหาส่วนตัว 
 มีความสามารถในการแก้ปญัหาการงาน 

 มีวินัย 
มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม 
เสียสละ อดทน ขยัน หมั่นเพียรและมุ่งมั่นสู่ความส าเร็จ 

 มีความรับผิดชอบ เสยีสละ อดทน 
 มีพฤติกรรมทีด่ีในการเรียน ขยันหมั่นเพียรมุ่งมั่นสูค่วามส าเรจ็ 
 มีพฤติกรรมทีด่ีในการใช้ชีวิต 
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ประเภทอัตลักษณ ์ ตัวชี้วัด 
 ยอมรับและปฏิบตัิตามระเบียบ และข้อบังคับของสังคม 

 ภูมิใจในชาติ 
มีความภมูิใจในศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี และ
ขนบธรรมเนยีมประเพณีไทย ร่วมปลูกฝังความรักชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ ส่งเสรมิให้เกิดค่านิยมร่วมรักษ์
ความเป็นไทยให้เกิดขึ นอย่างต่อเนือ่ง 

 มีพฤติกรรมอนรุักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี และขนบธรรมเนียม
ประเพณีไทย 
มีส่วนร่วมในการสืบทอดภูมิปญัญาไทย 
 มีค่านิยมในการแสดงความเปน็ไทย ธ ารงไว้ซึ่งความเป็นไทย 
 ศรัทธา ยึดมั่น และปฏิบตัิตนตามหลักศาสนา 
 เคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย ์

9. คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
      มี  
   

ด้าน ตัวชี้วัด 
 ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 

 มีความซื่อสตัย์สจุริต 
 มีระเบยีบวินัย 
 ตรงต่อเวลา 
 มีความเสยีสละและเห็นต่อประโยชน์ส่วนรวม 
 มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
 เคารพกฎเกณฑ์ ระเบียบขององค์กร/หน่วยงาน 
 มีความอดทนต่อสภาวะแวดลอ้ม 
 มีความขยันหมั่นเพียรในการเรียน 

 ด้านความรู ้  มีความรู้ในหลักวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงกับหน้าที่การงาน 
 มีความเข้าใจขั นตอนและวิธีการในการปฏิบตัิงานในหน้าท่ี 
 มีความรู้ในระดับท่ีสามารถปฏิบัติงานให้บรรลุเปา้หมายอย่างมปีระสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผล 
 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 
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ด้าน ตัวชี้วัด 
 ด้านทักษะการ
วิเคราะหเ์ชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 มีทักษะในการวิเคราะห์และจดัการข้อมลูเชิงตัวเลข 
 มีความสามารถในการสื่อสารการใช้ภาษาไทย 
 มีความสามารถในการสื่อสารการใช้ภาษาอังกฤษ 
 มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศในการปฏิบัติงาน 

  
10. การบูรณาการพันธกิจกับการเรียนการสอน (ถ้ามี) 

       ไม่ม ี 
11. ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 11.1 ลักษณะการด าเนินงาน    โครงการ     การด าเนินงาน 

11.2 ภายใต้แผนงาน............................................................................................................................................. 
11.3 ลักษณะโครงการ      โครงการที่ใช้งบประมาณ   โครงการทีไ่ม่ใช้งบประมาณ 
11.4 วิธีการด าเนินงาน     ด าเนินการเอง    จัดจ้าง 
11.5 รหัส GFMIS ของโครงการ(ถ้าม)ี................................................................................................................... 

12. ผู้รับผิดชอบ  
  12.1 หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร ์
  12.2 ผู้รับผดิชอบ     ประธานชมรมภาษาอังกฤษ ประจ าปีการศึกษา 2563  โทร 20.. 
  12.3 ผู้ประสานงาน   ประธานชมรมภาษาอังกฤษ ประจ าปีการศึกษา 2563  โทร 20.. 
   นางสาวจิรัชยา  เปรญิกุล  โทร 2048 
12.4 ผู้รายงานผล            ประธานชมรมภาษาอังกฤษ ประจ าปีการศึกษา 2563  โทร 20.. 

13. หลักการและเหตุผล  
        ด้วยชมรม The English Station Club เห็นว่าภาษาอังกฤษเป็นภาษาท่ีมีบทบาทส าคัญในการด าเนินชีวิตในยุคปัจจุบัน ใน
ด้านการเรียน การสื่อสาร การประกอบอาชีพ รวมถึงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม  ดั งนั น ทางชมรมจึงจัดโครงการ  English Chit-
Chatting (การสนทนาภาษาอังกฤษ) เพื่อสร้างช่องทางในการฝึกทักษะการสนทนาภาษาอังกฤษอีกหนึ่งช่องทางนอกชั นเรียน ให้แก่
นิสิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษ และผู้สนใจทั่วไป 
14. วัตถุประสงค ์ 
      1) เพื่อส่งเสริมทักษะการสนทนาภาษาอังกฤษให้แก่นิสิต 
      2) เพื่อสร้างมติรภาพระหว่างนิสิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษ อาจารย์ และสมาชิกชมรม15.  เป้าหมายของโครงการ 
     15.1. เป้าหมายการด าเนินงาน  

ล าดับ กิจกรรม วัตถุประสงค์กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เชิงผลลัพธ์

(Outcome) 

ตัวชี้วัดตาม
เกณฑ์ประกัน

คุณภาพ 
1 จัดการแข่งขัน 1. เพื่อส่งเสรมิทักษะ

การสนทนา
ภาษาอังกฤษให้แก่นิสิต 
2. เพื่อสร้างมิตรภาพ
ระหว่างนิสติสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ อาจารย์ 
และสมาชิกชมรม 

 คุณภาพ 
- ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมี
ความเห็นว่ากิจกรรมนี 
ช่วยส่งเสรมิทักษะการ
สนทนาภาษาอังกฤษได้ 
และเป็นโอกาสในการ
สร้างมติรภาพระหว่าง
นิสิตสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ อาจารย์ 
และสมาชิกชมรม ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 

-กิจกรรม  
ของชมรม 
อยู่ในความสนใจ
ของนิสิตใน
มหาวิทยาลยั 
อย่างต่อเนื่อง 

AUN QA 
หมวด 8 
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   15.2 กลุ่มเป้าหมาย (รายกิจกรรม)  

เป้าหมาย จ านวน 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 16 คน 
นิสิต 15 คน 
บุคลากรสายวิชาการ 1 คน 

 
  15.3 กิจกรรม/เนื้อหาท่ี/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนินการ (รายกิจกรรม) 

 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (บาท) 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

ขั้นวางแผนงาน (P) 
1. วางแผนการด าเนินงาน 
2. จัดประชมุมอบหมายการ
ด 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
ปฏิบัติงานในครั งตอ่ๆไป 

             

รวม 500 500  - - 
 

16. งบประมาณ  
      16.1 แหล่งงบประมาณ 
                เงินรายได้ 500 บาท    
กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา  งานจัดการศึกษาสาขามนุษยศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ ภาควิชาภาษาอังกฤษ หมวดเงินอุดหนุน  โครงการสนับสนุนการผลิตบัณฑิต โครงการพัฒนานิสิตด้านวิชาการและทักษะการ
เรียนรู้ โครงการ English Chit-Chatting (Nu-มน-05-115)                                            

16.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
ล าดับ รายการ จ านวน (บาท) 

1 ค่าอาหารว่าง และเครื่องดืม่ 500 
 รวมเป็นเงิน 500 

    *หมายเหตุ   ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
17.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ (รายกิจกรรม)  
ล าดั
บ 

รายการ กิจกรรม 

1. วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม เดือนธันวาคม 2563 
2. สถานท่ีจัดกิจกรรม คณะมนุษยศาสตร ์

 
18. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
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1) ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความมั่นใจในการแสดงออกทางความคิด อารมณ์ ความรูส้ึกผ่านทางทักษะการพูดภาษาอังกฤษมากขึ น 
  2) ชมรมได้เรยีนรูร้ะบบการท างานเป็นทีมภายใต้ระบบการบริหารจัดการตามระเบียบราชการ 
  3) นิสิตและอาจารย์มีมติรสัมพันธ์มากขึ น  
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โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์ 

 
1. ชื่อโครงการ (ระดับ 1)    โครงการกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต 
2. ชื่อโครงการ (ระดับ 2)    โครงการส่งเสริมด้านวิชาการและทักษะชีวิต 
3. ชื่อโครงการ (ระดับ 3)    โครงการ No Friend Left Behind 

  โครงการงานประจ า (Routine project) 
      โครงการตามยุทธศาสตร์ (Strategic project) 

4.  รหัสโครงการ      NU-มน-05-116 
5.  Value Chain   

    ต้นน  า       กลางน  า       ปลายน  า       
6.  ความสอดคล้องกับพันธกิจมหาวิทยาลัย  
    การผลติบัณฑิต        การวิจัย  
    การบริการวิชาการแกส่ังคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
    บริหารจัดการ(หลัก) 
7.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ  
 7.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 พ.ศ.2560-2564  
ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2562-2564)  
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบณัฑิตให้มีคณุภาพฯ 
   กลยุทธ์ที่...1.4.........แนวทางการขบัเคลื่อนที่.....1.4.1..........ตัวชี วดัที.่....1.4.1.1......(หลัก) 
7.2 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน  

        นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่1 กลยุทธ์ที ่1.4 มาตรการที ่1.4.1 
8. อัตลักษณน์ิสิต  
      มี  

ประเภทอตัลักษณ ์ ตัวชี้วดั 
 คนด ี
เป็นคนดี เป็นพลเมืองที่เข็มแข็ง ยึดมั่นในจรรยาบรรณ
วิชาชีพ มีความกล้าหาญทางจริยธรรมและความถูกตอ้ง 

 มีจรรยาบรรณในวิชาชพี 
 มีจิตสาธารณะ 
 มีทัศนคติเชิงบวก 
 มีความกลา้หาญทางจริยธรรม และความถูกต้อง 

 คนเก่ง 
มีความรู้ ความเชีย่วชาญตามสาขาวิชาการที่ถนัด มี
ทักษะการเรียนรู้ ตลอดชีวิต สามารถน าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชพีอยา่งสร้างสรรค์ มี
คุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการที่ทนัสมัยและทันต่อ
ความเปลี่ยนแปลงของสังคม สามารถอยู่ร่วมกับผูอ้ื่นได้
อย่างมีความสุข 

 มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 มีความสามารถในการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชพีอยา่งสร้างสรรค์ 
 เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม 
 มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสาสนเทศได้เป็นอย่างดี 
 มีคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการที่ทันสมัยและทันต่อความเปลี่ยนแปลงของสังคม 
 มีความสามารถท างานเป็นทีม 
 มีความสามารถในการแก้ปัญหาส่วนตัว 
 มีความสามารถในการแก้ปัญหาการงาน 

 มีวินัย 
มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม 
เสียสละ อดทน ขยัน หมั่นเพียรและมุ่งมั่นสู่ความส าเร็จ 

 มีความรับผิดชอบ เสียสละ อดทน 
 มีพฤติกรรมที่ดีในการเรียน ขยันหมัน่เพียรมุ่งมั่นสู่ความส าเร็จ 
 มีพฤติกรรมที่ดีในการใช้ชีวิต 
 ยอมรับและปฏิบัติตามระเบียบ และข้อบังคับของสังคม 

 ภูมิใจในชาต ิ
มีความภูมิใจในศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี และ
ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ร่วมปลูกฝงัความรักชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตรยิ์ ส่งเสริมให้เกิดค่านิยมร่วมรักษ์
ความเป็นไทยให้เกิดขึ นอย่างต่อเนื่อง 

 มีพฤติกรรมอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย 
มีส่วนร่วมในการสืบทอดภูมิปัญญาไทย 
 มีค่านิยมในการแสดงความเป็นไทย ธ ารงไว้ซ่ึงความเป็นไทย 
 ศรัทธา ยึดมั่น และปฏิบัติตนตามหลักศาสนา 
 เคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
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9. คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
      มี   

ด้าน ตัวชี้วัด 
 ด้านคุณธรรม จรยิธรรม  มีความซื่อสตัย์สจุริต 

 มีระเบียบวินัย 
 ตรงต่อเวลา 
 มีความเสยีสละและเห็นต่อประโยชน์ส่วนรวม 
 มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
 เคารพกฎเกณฑ์ ระเบียบขององค์กร/หน่วยงาน 
 มีความอดทนต่อสภาวะแวดลอ้ม 
 มีความขยันหมั่นเพียรในการเรียน 

 ด้านความรู ้  มีความรู้ในหลักวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงกับหน้าที่การงาน 
 มีความเข้าใจขั นตอนและวิธีการในการปฏิบตัิงานในหน้าท่ี 
 มีความรู้ในระดับท่ีสามารถปฏิบัติงานให้บรรลุเปา้หมายอย่างมปีระสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผล 
 มีความสามารถน าความรู้มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานอย่างสร้างสรรค์ 
 เป็นผู้แสวงหาความรู้เพิ่มเตมิอย่างต่อเนื่อง 
 มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ 

 ด้านทักษะทางปัญญา  มีความสามารถในการรวบรวมข้อมูล แนวคิด และประเมินข้อมลูต่างๆ ได้ 
 มีความสามารถในการวิเคราะห์และแกไ้ขปัญหาในการปฏิบตัิงาน 
 กล้าแสดงความคิดเห็นอย่างเหมาะสม 
 มีความคิดรเิริม่สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ  
 มีการวางแผนและสามารถปฏบิัติงานไดส้ าเร็จตามก าหนดเวลา 
 มีความสามารถน าเสนอข้อมูลและแนวคิดเพื่อใช้ในการตัดสินใจ 
 มีความมุ่งมั่นท างานให้ประสบความส าเร็จตามเป้าหมาย 
 มีความสามารถในการแก้ปญัหาส่วนตัว 
 มีทัศนคติเชิงบวกต่องานท่ีท า 

 ด้านทักษะความสมัพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

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

 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 มีทักษะในการวิเคราะห์และจดัการข้อมลูเชิงตัวเลข 
 มีความสามารถในการสื่อสารการใช้ภาษาไทย 
 มีความสามารถในการสื่อสารการใช้ภาษาอังกฤษ 
 มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศในการปฏิบัติงาน 

 
10. การบูรณาการพันธกิจกับการเรียนการสอน (ถ้ามี) 

       ไม่ม ี 
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11. ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 11.1 ลักษณะการด าเนินงาน    โครงการ     การด าเนินงาน 

11.2 ภายใต้แผนงาน............................................................................................................................................. 
11.3 ลักษณะโครงการ      โครงการที่ใช้งบประมาณ   โครงการทีไ่ม่ใช้งบประมาณ 
11.4 วิธีการด าเนินงาน     ด าเนินการเอง    จัดจ้าง 
11.5 รหัส GFMIS ของโครงการ(ถ้าม)ี................................................................................................................... 

12. ผู้รับผิดชอบ  
  12.1 หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร ์
  12.2 ผู้รับผดิชอบ     ผศ.ดร. สุดสรวง  ยุทธนา  โทร 2047 
  12.3 ผู้ประสานงาน   ผศ.ดร. สุดสรวง  ยุทธนา  โทร 2047 
   นางสาวจิรัชยา  เปรญิกุล  โทร 2048 
  12.4 ผู้รายงานผล          ผศ.ดร. สุดสรวง  ยุทธนา  โทร 2047 

13. หลักการและเหตุผล  
  การศึกษาในระดับอุดมศึกษาชั นปีท่ี 1 นิสิตต้องท าการปรับตัวเชิงวิชาการหลายประการ เช่น ต้องศึกษารายวิชาใหม่ ๆ ที่มีความ
ลุ่มลึกและซับซ้อนมากขึ นตามมาตรฐานการศึกษาอุดมศึกษา ต้องปรับตัวให้พร้อมรับแนวการสอนท่ีให้ผู้เรียนใช้การคิดวิเคราะห์เป็น
ส าคัญ และต้องแข่งขันกับเพื่อนร่วมชั นเรียนที่อาจมีพื นฐานที่สูงกว่าตน ดังนั น เพื่อเป็นการสร้างความพร้อมในการเรียนวิชาบังคับเอก
ภาษาอังกฤษ เพื่อลดความกังวลของนิสิตในเรื่องการปรับตัวเชิงวิชาการในบริบทใหม่ ๆ และเพื่อสร้างความมั่นใจในการเรียนและการ
สอบ ภาควิชาจึงได้จัดโครงการนี  พร้อมกันนี  ภาควิชายังเล็งเห็นข้อดีในการบูรณาการการสอนระหว่างอาจารย์และนิสิตในการเป็นผู้
ถ่ายทอดองค์ความรู้ เพราะนอกจากนิสิตชั นปีที่ 1 จะมีความพร้อมเชิงวิชาการมากขึ นแล้ว ยังจะมีโอกาสได้สร้างมิตรสัมพันธ์กับ
อาจารย์ผู้สอนประจ าวิชาและนิสิตรุ่นพี่ท่ีท าหน้าที่ Tutors ได้ดียิ่งขึ น 
14. วัตถุประสงค ์ 
    1)  เพื่อปรับพื นฐานความรู้ภาษาอังกฤษในรายวิชาบังคับเอกให้มีระดบัท่ีสูงขึ น 
    2)  เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่นิสิตชั นปีท่ี 1 ในการสอบวิชาบังคับเอก 
15.  เป้าหมายของโครงการ 
     15.1. เป้าหมายการด าเนินงาน  

ล าดับ กิจกรรม วัตถุประสงค์กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เชิงผลลัพธ์

(Outcome) 

ตัวชี้วัดตาม
เกณฑ์ประกัน

คุณภาพ 
1 Tutors 1)  เพื่อปรับพื น

ฐานความรู้ภาษาอังกฤษ
ในรายวิชาบังคับเอกให้มี
ระดับทีสู่งขึ น 
2)  เพื่อเตรยีมความ
พร้อมให้แก่นิสิตชั นปีที่ 
1 ในการสอบวิชาบังคับ
เอก 

 คุณภาพ 
- นิสิตผู้เข้าร่วมโครงการ
มีพื นฐานความรู้
ภาษาอังกฤษในรายวิชา
บังคับเอกในระดับที่
สูงขึ น ในระดับด ี

-นิสิตสามารถน า
ความรู้มาปรับใช้
กับการเรยีนได ้

AUN QA 
หมวด 8 

   15.2 กลุ่มเป้าหมาย (รายกิจกรรม)  

เป้าหมาย จ านวน 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 34 คน 
นิสิต 30 คน 
บุคลากรสายวิชาการ 4 คน 
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  15.3 กิจกรรม/เนื้อหาท่ี/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนินการ (รายกิจกรรม) 
 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (บาท) 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

ขั้นวางแผนงาน (P) 
1. วางแผนการด าเนินงาน 
2. จัดประชมุมอบหมายการ
ด 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
ปฏิบัติงานในครั งตอ่ๆไป 

             

รวม 10,000 - 10,000 - - 
 

16. งบประมาณ  
      16.1 แหล่งงบประมาณ 
                เงินรายได้ 10,000 บาท    
กองทุนกิจการนิสิต แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานจัดการศึกษาสาขามนุษยศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ ภาควิชาภาษาอังกฤษ หมวดเงินอุดหนุน  โครงการกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต โครงการส่งเสริมด้านวิชาการและทักษะชีวิต 
โครงการ No Friend Left Behind (Nu-มน-05-116)                                            

16.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
ล าดับ รายการ จ านวน (บาท) 

1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  5,500 
2 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการ  2,000 
3 ค่าตอบแทนนิสิตช่วยงาน 2,000 
4 ค่าถ่ายเอกสาร 500 

รวมเป็นทั้งสิ้น 10,000 
   *หมายเหตุ   ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
17.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ (รายกิจกรรม)  
ล าดั
บ 

รายการ กิจกรรม 

1. วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม เดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม 2564 
2. สถานท่ีจัดกิจกรรม คณะมนุษยศาสตร ์

 
18. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

1) นิสิตมีพื นฐานความรู้ภาษาอังกฤษในรายวิชาบังคับเอกในระดับทีสู่งขึ น 
2) นิสิตชั นปีท่ี 1 มีความพร้อมในการสอบวิชาบังคับเอกมากขึ น 
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โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์ 

 
1. ชื่อโครงการ (ระดับ 1)    โครงการกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต 
2. ชื่อโครงการ (ระดับ 2)    โครงการส่งเสริมด้านวิชาการและทักษะชีวิต 
3. ชื่อโครงการ (ระดับ 3)    โครงการ Help Me Help You ดูแลสุขภาพจิต 

  โครงการงานประจ า (Routine project) 
      โครงการตามยุทธศาสตร์ (Strategic project) 

4.  รหัสโครงการ      NU-มน-05-117 
5.  Value Chain   

    ต้นน  า       กลางน  า       ปลายน  า       
6.  ความสอดคล้องกับพันธกิจมหาวิทยาลัย  
    การผลติบัณฑิต        การวิจัย  
    การบริการวิชาการแกส่ังคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
    บริหารจัดการ(หลัก) 
7.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ  
 7.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 พ.ศ.2560-2564  
ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2562-2564)  
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบณัฑิตให้มีคณุภาพฯ 
   กลยุทธ์ที่...1.4.........แนวทางการขบัเคลื่อนที่.....1.4.1..........ตัวชี วดัที.่....1.4.1.1......(หลัก) 
7.2 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน  

        นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่1 กลยุทธ์ที ่1.4 มาตรการที ่1.4.1 
8. อัตลักษณน์ิสิต  
      มี  

ประเภทอตัลักษณ ์ ตัวชี้วดั 
 คนด ี
เป็นคนดี เป็นพลเมืองที่เข็มแข็ง ยึดมั่นในจรรยาบรรณ
วิชาชีพ มีความกล้าหาญทางจริยธรรมและความถูกตอ้ง 

 มีจรรยาบรรณในวิชาชพี 
 มีจิตสาธารณะ 
 มีทัศนคติเชิงบวก 
 มีความกลา้หาญทางจริยธรรม และความถูกต้อง 

 คนเก่ง 
มีความรู้ ความเชีย่วชาญตามสาขาวิชาการที่ถนัด มี
ทักษะการเรียนรู้ ตลอดชีวิต สามารถน าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชพีอยา่งสร้างสรรค์ มี
คุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการที่ทนัสมัยและทันต่อ
ความเปลี่ยนแปลงของสังคม สามารถอยู่ร่วมกับผูอ้ื่นได้
อย่างมีความสุข 

 มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 มีความสามารถในการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชพีอยา่งสร้างสรรค์ 
 เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม 
 มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสารสนเทศได้เป็นอย่างดี 
 มีคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการที่ทันสมัยและทันต่อความเปลี่ยนแปลงของสังคม 
 มีความสามารถท างานเป็นทีม 
 มีความสามารถในการแก้ปัญหาสว่นตัว 
 มีความสามารถในการแก้ปัญหาการงาน 

 มีวินยั 
มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม 
เสียสละ อดทน ขยัน หมั่นเพียรและมุ่งมั่นสู่ความส าเร็จ 

 มีความรับผิดชอบ เสียสละ อดทน 
 มีพฤตกิรรมที่ดีในการเรียน ขยันหมัน่เพียรมุ่งมั่นสู่ความส าเร็จ 
 มีพฤตกิรรมที่ดีในการใช้ชีวิต 
 ยอมรับและปฏิบัติตามระเบียบ และข้อบังคับของสังคม 

 ภูมิใจในชาต ิ
มีความภูมิใจในศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี และ
ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ร่วมปลูกฝงัความรักชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตรยิ์ ส่งเสริมให้เกิดค่านิยมร่วมรักษ์
ความเป็นไทยให้เกิดขึ นอย่างต่อเนื่อง 

 มีพฤติกรรมอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย 
มีส่วนร่วมในการสืบทอดภูมิปัญญาไทย 
 มีค่านิยมในการแสดงความเป็นไทย ธ ารงไว้ึ่ึงความเป็นไทย 
 ศรัทธา ยึดมั่น และปฏิบัติตนตามหลักศาสนา 
 เคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
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9. คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
      มี   

ด้าน ตัวชี้วัด 
 ด้านคุณธรรม จริยธรรม  มีความึื่อสตัย์สจุริต 

 มีระเบยีบวินัย 
 ตรงต่อเวลา 
 มีความเสียสละและเห็นต่อประโยชน์ส่วนรวม 
 มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
 เคารพกฎเกณฑ์ ระเบียบขององค์กร/หน่วยงาน 
 มีความอดทนต่อสภาวะแวดลอ้ม 
 มีความขยันหมั่นเพียรในการเรียน 

 ด้านความรู ้  มีความรู้ในหลักวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงกับหน้าที่การงาน 
 มีความเข้าใจขั นตอนและวิธีการในการปฏิบตัิงานในหน้าท่ี 
 มีความรู้ในระดับท่ีสามารถปฏิบัติงานให้บรรลุเปา้หมายอย่างมปีระสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผล 
 มีความสามารถน าความรูม้าประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานอย่างสร้างสรรค์ 
 เป็นผู้แสวงหาความรูเ้พิ่มเตมิอย่างต่อเนื่อง 
 มีความเช่ียวชาญในสาขาวิชาชีพ 

 ด้านทักษะทางปัญญา  มีความสามารถในการรวบรวมข้อมูล แนวคิด และประเมินข้อมลูต่างๆ ได้ 
 มีความสามารถในการวเิคราะห์และแกไ้ขปัญหาในการปฏิบตัิงาน 
 กล้าแสดงความคิดเห็นอย่างเหมาะสม 
 มีความคิดริเริม่สร้างสรรคส์ิ่งใหม่ๆ  
 มีการวางแผนและสามารถปฏบิัติงานไดส้ าเร็จตามก าหนดเวลา 
 มีความสามารถน าเสนอข้อมลูและแนวคิดเพื่อใช้ในการตัดสินใจ 
 มีความมุ่งมั่นท างานให้ประสบความส าเร็จตามเปา้หมาย 
 มีความสามารถในการแก้ปัญหาส่วนตัว 
 มีทัศนคติเชิงบวกต่องานท่ีท า 

 ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบคุคลและความ
รับผิดชอบ 

 มีความสามารถปรับตัวใหเ้ข้ากับเพื่อนร่วมงาน 
  มีความสามารถในการติดต่อสื่อสารระหวา่งบุคคล 
 มีความสามารถในการท างานเป็นทีม 
 มีความรับผิดชอบในงานท่ีได้รบัมอบหมาย 
 มีความสามารถในการแสดงภาวะความเป็นผู้น าในการท างาน 
 ยอมรับฟังความคดิเห็นของผู้อืน่ 
 มีความสามารถในการประเมนิการท างานและปรับปรุงงานของตนเอง 
 มีความเข้าใจตนเองและผู้อื่น 

 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 มีทักษะในการวิเคราะห์และจดัการข้อมลูเชิงตัวเลข 
 มีความสามารถในการสื่อสารการใช้ภาษาไทย 
 มีความสามารถในการสื่อสารการใช้ภาษาอังกฤษ 
 มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศในการปฏิบัติงาน 

 
10. การบูรณาการพันธกิจกับการเรียนการสอน (ถ้ามี) 

       ไม่ม ี 
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11. ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 11.1 ลักษณะการด าเนินงาน    โครงการ     การด าเนินงาน 

11.2 ภายใต้แผนงาน............................................................................................................................................. 
11.3 ลักษณะโครงการ      โครงการที่ใช้งบประมาณ   โครงการทีไ่ม่ใช้งบประมาณ 
11.4 วธิีการด าเนินงาน     ด าเนินการเอง    จัดจ้าง 
11.5 รหัส GFMIS ของโครงการ(ถ้าม)ี................................................................................................................... 

12. ผู้รับผิดชอบ  
  12.1 หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร ์
  12.2 ผู้รับผดิชอบ     ดร.วศินรัฐ    นวลศิร ิ  โทร 2031 
   ดร.ฐิติชญาน์ ศรแก้ว  โทร 2031 
  12.3 ผู้ประสานงาน   ดร.วศินรัฐ    นวลศิร ิ  โทร 2031 
   นางสาวจิรัชยา  เปรญิกุล  โทร 2048 
  12.4 ผู้รายงานผล          ดร.วศินรัฐ     นวลศิร ิ  โทร 2031 

13. หลักการและเหตุผล  
  นิสิตสาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ จากการเรียนในระดับมัธยมศึกษาที่ส่วนใหญ่อาศัยอยู่กับผู้ปกครอง เมื่อเข้าเรียนในระดับ
มหาวิทยาลัยต้องมีการปรับตัวหลายด้านทั งการเรียน การอยู่หอพัก การเข้าสังคมกับเพื่อน การท างานเป็นกลุ่ม การแบ่งเวลา การ
สอบ การท ากิจกรรม การเรียนในมหาวิทยาลัยท าให้นิสิตต้องปรับตัวอย่างมากเพื่อให้เรียนได้อย่างราบรื่น อย่างไรก็ตาม นิสิตจ านวน
มากต้องเผชิญกับปัญหาความเครียด ความกดดัน และสภาวะอาการของโรคึึมเศร้า นอกจากนี  สาเหตุที่นิสิตมีความเครียดยังรวมไป
ถึงปัญหาครอบครัว อันเนื่องมาจากสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบมาจากสถานการณ์โรคระบาด 
       โครงการ Help Me Help You ดูแลสุขภาพจิต เป็นโครงการที่มีการเชิญวิทยากรอาจารย์ชาวต่างประเทศผู้มีความรู้ด้านการให้
ค าปรึกษาแก่นิสิตเพื่อเรียนรู้วิธีการผ่อนคลายความเครียด และเป็นแนวทางให้นิสิตสามารถจัดการกับปัญหาชีวิต รวมทั งชี ช่องทาง
ให้กับนิสิตบางรายึึ่งอาจจ าเป็นต้องพบแพทย์เพื่อรับการรักษาด้านจิตเวชต่อไป ทั งนี  โครงการไม่ได้รับมือกับนิสิตที่เป็นโรคึึมเศร้ า
โดยตรง แต่เป็นช่องทางให้นิสิตได้มีโอกาสพูดคุยกับอาจารย์ชาวต่างประเทศเรื่องการสร้างเสริมสุขภาพจิตที่ดี ควบคู่ไปกับการฝึก
ทักษะภาษาอังกฤษ โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อหลักในการจัดกิจกรรมและการให้ค าปรึกษา 
14. วัตถุประสงค ์ 
     1) เพื่อให้ความรูด้้านการดูแลสุขภาพจิตของนิสติ 
     2) เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนิสิต 
15.  เป้าหมายของโครงการ 
     15.1. เป้าหมายการด าเนินงาน  

ล าดับ กิจกรรม วัตถุประสงค์กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เชิงผลลัพธ์

(Outcome) 

ตัวชี้วัดตาม
เกณฑ์ประกัน

คุณภาพ 
1 การให้ค าปรึกษา 1) เพื่อให้ความรูด้้านการ

ดูแลสุขภาพจิตของนิสติ 
2) เพื่อพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษของนิสิต 

 คุณภาพ 
- นิสิตผู้เข้าร่วมโครงการ
มคีวามรูด้้านการดูแล
สุขภาพจิตของนิสติใน
ระดับด ี

- นิสิตสามารถน า
ความรู้มาปรับใช้
กับการเรยีนและ
ชีวิตประจ าวันได ้

AUN QA 
หมวด 8 

   15.2 กลุ่มเป้าหมาย (รายกิจกรรม)  

เป้าหมาย จ านวน 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 83 คน 
นิสิต 80 คน 
บุคลากรสายวิชาการ 3 คน 
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  15.3 กิจกรรม/เนื้อหาท่ี/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนินการ (รายกิจกรรม) 
 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (บาท) 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

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

                          

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

5,400     5,400        

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. สรุปผลการด าเนินโครงการ และ
จัดท ารายงานส่งผลประเมนิตอ่คณะฯ 

             

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

             

รวม 5,400 - 5,400 - - 
 

16. งบประมาณ  
      16.1 แหล่งงบประมาณ 
                เงินรายได้ 5,400 บาท    
กองทุนกิจการนิสิต แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานจัดการศึกษาสาขามนุษยศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ ภาควิชาภาษาอังกฤษ หมวดเงินอุดหนุน  โครงการกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต โครงการส่งเสริมด้านวิชาการและทักษะชีวิต 
โครงการ Help Me Help You ดแูลสุขภาพจิต(Nu-มน-05-117)                                            

16.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
ล าดับ รายการ จ านวน (บาท) 

1. ค่าตอบแทนวิทยากร 2,400 
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 2,000 
3. ค่าวัสดุส านักงาน (กระดาษสี สมุด ปากกา ฯลฯ) 1,000 

รวมเปน็ทั้งสิ้น 5,400 
   *หมายเหตุ   ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
17.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ (รายกิจกรรม)  
ล าดั
บ 

รายการ กิจกรรม 

1. วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม เดือนพฤศจิกายน-กุมภาพันธ์ 2564 
2. สถานท่ีจัดกิจกรรม คณะมนุษยศาสตร ์

 
18. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

1) นิสิตไดร้ับความรู้ด้านการดูแลสุขภาพจิต 
2) นิสิตได้พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 
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โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ 

 
1. ชื่อโครงการ (ระดับ 1)    โครงการสนับสนุนการผลิตบัณฑิต 
2. ชื่อโครงการ (ระดับ 2)    โครงการพัฒนานิสิตด้านวิชาการและทักษะการเรียนรู้ 
3. ชื่อโครงการ (ระดับ 3)    โครงการเตรียมความพร้อมการเขียนวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี 

  โครงการงานประจ า (Routine project) 
      โครงการตามยุทธศาสตร์ (Strategic project) 

4.  รหัสโครงการ      NU-มน-06-118 
5.  Value Chain   

    ต้นน  า       กลางน  า       ปลายน  า       
6.  ความสอดคล้องกับพันธกิจมหาวิทยาลัย  
    การผลติบัณฑิต        การวิจัย  
    การบริการวิชาการแกส่ังคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
    บริหารจัดการ(หลัก) 
7.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ  
 7.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 พ.ศ.2560-2564  
ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2562-2564)  
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบณัฑิตให้มีคณุภาพฯ 
   กลยุทธ์ที่...1.4.........แนวทางการขบัเคลื่อนที่.....1.4.1..........ตัวชี วดัที.่....1.4.1.1......(หลัก) 
7.2 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน  

        นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่1 กลยุทธ์ที ่1.4 มาตรการที ่1.4.1 
8. อัตลักษณน์ิสิต  
      มี  

ประเภทอตัลักษณ ์ ตัวชี้วดั 
  คนด ี
เป็นคนดี เป็นพลเมืองที่เข็มแข็ง ยึดมั่นในจรรยาบรรณ
วิชาชีพ มีความกล้าหาญทางจริยธรรมและความถูกตอ้ง 

 มีจรรยาบรรณในวิชาชพี 
 มีจิตสาธารณะ 
  มีทัศนคตเิชิงบวก 
 มีความกลา้หาญทางจริยธรรม และความถูกต้อง 

  คนเก่ง 
มีความรู้ ความเชีย่วชาญตามสาขาวิชาการที่ถนัด มี
ทักษะการเรียนรู้ ตลอดชีวิต สามารถน าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชพีอยา่งสร้างสรรค์ มี
คุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการที่ทนัสมัยและทันต่อ
ความเปลี่ยนแปลงของสังคม สามารถอยู่ร่วมกับผูอ้ื่นได้
อย่างมีความสุข 

  มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
  มีความสามารถในการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพอยา่งสร้างสรรค์ 
 เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม 
 มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสาสนเทศได้เป็นอย่างดี 
 มีคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการที่ทันสมัยและทันต่อความเปลี่ยนแปลงของสังคม 
  มีความสามารถท างานเป็นทีม 
  มีความสามารถในการแกป้ัญหาสว่นตัว 
  มีความสามารถในการแก้ปัญหาการงาน 

  มีวินัย 
มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม 
เสียสละ อดทน ขยัน หมั่นเพียรและมุ่งมั่นสู่ความส าเร็จ 

  มีความรับผิดชอบ เสียสละ อดทน 
  มีพฤติกรรมที่ดีในการเรียน ขยันหมั่นเพียรมุ่งมั่นสู่ความส าเร็จ 
   มีพฤติกรรมที่ดีในการใช้ชีวิต 
  ยอมรับและปฏิบัติตามระเบียบ และข้อบังคับของสังคม 

  ภูมิใจในชาต ิ
มีความภูมิใจในศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี และ
ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ร่วมปลูกฝงัความรักชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตรยิ์ ส่งเสริมให้เกิดค่านิยมร่วมรักษ์
ความเป็นไทยให้เกิดขึ นอย่างต่อเนื่อง 

 มีพฤติกรรมอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย 
มีส่วนร่วมในการสืบทอดภูมิปัญญาไทย 
  มีค่านิยมในการแสดงความเป็นไทย ธ ารงไว้ซ่ึงความเป็นไทย 
 ศรัทธา ยึดมั่น และปฏิบัติตนตามหลักศาสนา 
 เคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
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9. คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
      มี  

ด้าน ตัวชี้วัด 
  ด้านคุณธรรม จรยิธรรม  มีความซื่อสตัย์สจุริต 

  มีระเบียบวินัย 
  ตรงต่อเวลา 
 มีความเสียสละและเห็นต่อประโยชน์ส่วนรวม 
 มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
 เคารพกฎเกณฑ์ ระเบียบขององค์กร/หน่วยงาน 
 มีความอดทนต่อสภาวะแวดลอ้ม 
 มีความขยันหมั่นเพียรในการเรียน 

  ด้านความรู ้  มีความรู้ในหลักวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงกับหน้าที่การงาน 
 มีความเข้าใจขั นตอนและวิธีการในการปฏิบตัิงานในหน้าท่ี 
  มีความรู้ในระดับที่สามารถปฏิบัติงานให้บรรลุเปา้หมายอย่างมปีระสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผล 
 มีความสามารถน าความรูม้าประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานอย่างสร้างสรรค ์
  เป็นผู้แสวงหาความรู้เพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง 
 มีความเช่ียวชาญในสาขาวิชาชีพ 

  ด้านทักษะทางปัญญา   มีความสามารถในการรวบรวมข้อมูล แนวคิด และประเมินข้อมลูต่างๆ ได้ 
  มีความสามารถในการวิเคราะห์และแกไ้ขปัญหาในการปฏบิัติงาน 
  กล้าแสดงความคิดเห็นอยา่งเหมาะสม 
 มีความคิดริเริม่สร้างสรรคส์ิ่งใหม่ๆ  
  มีการวางแผนและสามารถปฏิบัติงานได้ส าเร็จตามก าหนดเวลา 
 มีความสามารถน าเสนอข้อมลูและแนวคิดเพื่อใช้ในการตัดสินใจ 
  มีความมุ่งมั่นท างานให้ประสบความส าเร็จตามเปา้หมาย 
 มีความสามารถในการแก้ปญัหาส่วนตัว 
 มีทัศนคติเชิงบวกต่องานท่ีท า 

  ด้านทักษะความสมัพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

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

  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 มีทักษะในการวิเคราะห์และจดัการข้อมลูเชิงตัวเลข 
  มีความสามารถในการสื่อสารการใช้ภาษาไทย 
 มีความสามารถในการสื่อสารการใช้ภาษาอังกฤษ 
 มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศในการปฏิบัติงาน 

  
10. การบูรณาการพันธกิจกับการเรียนการสอน (ถ้ามี) 

       ไม่ม ี
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11. ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 11.1 ลักษณะการด าเนินงาน    โครงการ     การด าเนินงาน 

11.2 ภายใต้แผนงาน............................................................................................................................................. 
11.3 ลักษณะโครงการ      โครงการที่ใช้งบประมาณ   โครงการทีไ่ม่ใช้งบประมาณ 
11.4 วิธีการด าเนินงาน     ด าเนินการเอง    จัดจ้าง 
11.5 รหัส GFMIS ของโครงการ(ถ้าม)ี................................................................................................................... 

12. ผู้รับผิดชอบ  
  12.1 หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนษุยศาสตร ์

       12.2 ผู้รับผดิชอบ      อาจารย์ศิวัสว์   สรุกิจบวร                  โทร 2285 
                           ผศ.ดร.อัจฉรา อึ งตระกลู                    โทร 2155 
                           ดร.อมรรัตน์ เนตรธัญญกรวงศ์              โทร 2182 
                           อาจารย์สุนนัทา เทศสุข                      โทร 2151 

       12.3 ผู้ประสานงาน    นางสิรินภา โอภาสพงศ์พิพัฒน์   โทร 2286 
                                   นางสาวศิวพร สุขสวัสดิ์                      โทร 2287 
       12.4 ผู้รายงานผล      ดร.วศินรัฐ นวลศิร ิ       โทร 2013 
13. หลักการและเหตุผล  
  คณะมนุษยศาสตร์ มีภาระหน้าที่ในการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ โดยมุ่งเน้นในเรื่องของการศึกษาคือ ให้นิสิตมีคุณภาพทางด้าน
วิชาการ เป็นผู้มีความรอบรู้ และก้าวทันสภาวการณ์โลก   มองการณ์ไกล สามารถวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาให้ลุล่วงไปด้วยดี รวมทั ง
ให้การส่งเสริมและสนับสนุนนิสิตให้ได้รับประสบการณ์จริงจากการได้เข้าร่วมและท ากิจกรรม ซึ่งถือได้ว่าเป็นการพัฒนานิสิตให้มี
ความเป็นบัณฑิตที่มีความสมบูรณ์แบบ เป็นผู้ที่ถึงพร้อมด้วยความรู้ทางด้านทักษะวิชาการ มีคุณธรรม จริยธรรม มีวุฒิภาวะทาง
ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา และท ากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ ต่อสังคม อีกทั งยังเป็นการเตรียมความพร้อมให้นิสิตเป็นผู้รอบรู้ในด้านการ
บริหารจัดการ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์พร้อม และเป็นสมาชิกที่ดีของ
สังคมต่อไป 
     ดังนั น ภาควิชาภาษาตะวันออกจึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมด้านวิชาการและทักษะชีวิต โครงการเตรียมความพร้อมการเขียน
วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี  เพื่อให้นิสิตชั นปีที่ 3 หรือนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี 1(หลักสูตรพม่า
ศึกษา หลักสูตรภาษาเกาหลี หลักสูตรภาษาญี่ปุ่น) และระเบียบวิธีวิจัย(หลักสูตรภาษาจีน) ภาควิชาภาษาตะวันออกได้เตรียมพร้อม
ทางด้านวิชาการและทักษะชีวิต โดยได้จัดกิจกรรมเพื่อให้ความรู้และฝึกฝนนิสิตในเรื่องของการเขียนวิทยานิพนธ์ในเบื องต้น อันได้แก่ 
การก าหนดโครงสร้างของรูปเล่มวิทยานิพนธ์ การเขียนบทน าและบทคัดย่อ การจัดท าบรรณานุกรม ระบบการเขียนอ้างอิง การจัดท า
ข้อมูลเชิงคุณภาพและปริมาณ รวมทั งได้มีการจัดอบรมเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับภาพรวมของการท าวิจัย อาทิ ความหมายของงานวิจัย 
การแสวงหาความรู้ผ่านการท างานวิจัย โดยเชิญวิทยากรผู้มีความรู้และประสบการณ์ในการท าวิจัยมาอบรมและจัดกิจกรรมเพื่อฝึกฝน
ให้นิสิตมีความพร้อมในการเขียนวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี อันเป็นเง่ือนไขส าคัญของการจบการศึกษาระดับปริญญาตรีจาก
หลักสูตรของคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
14. วัตถุประสงค ์ 
     1) เพื่อให้ความรู้พื นฐานด้านการท าวิจัยและการเขียนวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรีแก่นสิิตชั นปีที ่3 
15.  เป้าหมายของโครงการ 
     15.1. เป้าหมายการด าเนินงาน  

ล าดับ กิจกรรม วัตถุประสงค์กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เชิงผลลัพธ์

(Outcome) 

ตัวชี้วัดตาม
เกณฑ์ประกัน

คุณภาพ 
1 อบรมให้ความรู ้ 1) เพื่อให้ความรู้พื นฐาน

ด้านการท าวิจัยและการ
เขียนวิทยานิพนธ์ระดบั

 คุณภาพ 
- นิสิตไดร้ับความรู้
พื นฐานด้านการท าวิจัย
และการเขียน

- นิสิตมีความ
เข้าใจ และ
สามารถน าความรู้
มาใช้ในการท า

AUN QA 
หมวด 8 
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ล าดับ กิจกรรม วัตถุประสงค์กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เชิงผลลัพธ์

(Outcome) 

ตัวชี้วัดตาม
เกณฑ์ประกัน

คุณภาพ 
ปริญญาตรีแก่นิสิตชั นปี
ที่ 3 

วิทยานิพนธ ์ในระดับ
มาก 

วิจัยและเขียน
วิทยานิพนธ์ได ้

     

15.2 กลุ่มเป้าหมาย (รายกิจกรรม)  

เป้าหมาย จ านวน 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 156 คน 
นิสิต 150 คน 
บุคลากรสายวิชาการ 4 คน 
บุคลากรสายสนับสนุน 2 คน 

 
  15.3 กิจกรรม/เนื้อหาที/่แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนินการ (รายกิจกรรม) 

 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (บาท) 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

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

                          

ขั้นด าเนินการ (D) 
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
ปฏิบัติงานในครั งตอ่ๆไป 

             

รวม 50,000 50,000 - - - 
 

16. งบประมาณ  
      16.1 แหล่งงบประมาณ 
                เงินรายได้ 50,000 บาท    
กองทุนเพื่อการศึกษา  แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา  งานสนับสนุนการจัดการศึกษา ภาควิชาภาษาตะวันออก หมวดเงินอุดหนุน  
โครงการสนับสนุนการผลิตบัณฑิต โครงการพัฒนานิสิตด้านวิชาการและทักษะการเรียนรู้ โครงการเตรียมความพร้อมการเขียน
วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตร ี(Nu-มน-06-118)                                            

16.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
ล าดับ รายการ จ านวน (บาท) 

1 ค่าตอบแทนวิทยากร 18,000 
2 ค่าอาหารกลางวันและค่าอาหารว่าง 25,000 
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ล าดับ รายการ จ านวน (บาท) 
3 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ     2,000 
4 ค่าเช่าห้อง 5,000 

รวมเป็นจ านวน 50,000 
               *หมายเหตุ   ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
17.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ (รายกิจกรรม)  
ล าดั
บ 

รายการ กิจกรรม 

1. วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม เดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2563 
2. สถานท่ีจัดกิจกรรม คณะมนุษยศาสตร์ 

 
18. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

1) นิสิตมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการท าวิจัยในระดบัปริญญาตร ี 
2) นิสิตมีความพร้อมในการเขียนวทิยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี  
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โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ 

 
1. ชื่อโครงการ (ระดับ 1)    โครงการส่งเสริมพัฒนาการวิจัย/นวัตกรรม 
2. ชื่อโครงการ (ระดับ 2)    โครงการส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย 
3. ชื่อโครงการ (ระดับ 3)    โครงการส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมด้านภาษาจีน 

  โครงการงานประจ า (Routine project) 
      โครงการตามยุทธศาสตร์ (Strategic project) 

4.  รหัสโครงการ      NU-มน-06-119 
5.  Value Chain   

    ต้นน  า       กลางน  า       ปลายน  า       
6.  ความสอดคล้องกับพันธกิจมหาวิทยาลัย  
    การผลติบัณฑิต         การวิจัย(หลัก)  
    การบริการวิชาการแกส่ังคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
    บริหารจัดการ 
7.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ  
 7.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 พ.ศ.2560-2564  
ฉบบัปรับปรุง (พ.ศ.2562-2564)  
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพิ่มขดีความสามารถการวิจยั เพื่อสร้างนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ 
  กลยุทธ์ที่...2.1....แนวทางการขับเคลื่อนที่.....2.1.2..........ตัวชี วดัที่..2.1.2.1....(หลัก) 
7.2 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน  

        นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่2 กลยุทธ์ที ่2.1 มาตรการที ่2.1.2 
8. อัตลักษณน์ิสิต  
      มี  

ประเภทอตัลักษณ ์ ตัวชี้วดั 
 คนด ี
เป็นคนดี เป็นพลเมืองที่เข็มแข็ง ยึดมั่นในจรรยาบรรณ
วิชาชีพ มีความกล้าหาญทางจริยธรรมและความถูกตอ้ง 

 มีจรรยาบรรณในวิชาชพี 
 มีจิตสาธารณะ 
 มีทัศนคติเชิงบวก 
 มีความกลา้หาญทางจริยธรรม และความถูกต้อง 

 คนเก่ง 
มีความรู้ ความเชีย่วชาญตามสาขาวิชาการที่ถนัด มี
ทักษะการเรียนรู้ ตลอดชีวิต สามารถน าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชพีอยา่งสร้างสรรค์ มี
คุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการที่ทนัสมัยและทันต่อ
ความเปลี่ยนแปลงของสังคม สามารถอยู่ร่วมกับผูอ้ื่นได้
อย่างมีความสุข 

 มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 มีความสามารถในการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชพีอยา่งสร้างสรรค์ 
 เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม 
 มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสาสนเทศได้เป็นอย่างดี 
 มีคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการที่ทันสมัยและทันตอ่ความเปลีย่นแปลงของสังคม 
 มีความสามารถท างานเป็นทีม 
 มีความสามารถในการแก้ปัญหาส่วนตัว 
 มีความสามารถในการแก้ปัญหาการงาน 

 มีวินัย 
มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม 
เสียสละ อดทน ขยัน หมั่นเพียรและมุ่งมั่นสู่ความส าเร็จ 

 มีความรับผิดชอบ เสียสละ อดทน 
 มีพฤติกรรมที่ดีในการเรียน ขยันหมั่นเพียรมุ่งมั่นสู่ความส าเร็จ 
 มีพฤติกรรมที่ดีในการใช้ชีวิต 
 ยอมรับและปฏบิัติตามระเบียบ และข้อบังคับของสังคม 

 ภูมิใจในชาต ิ
มีความภูมิใจในศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี และ
ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ร่วมปลูกฝงัความรักชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตรยิ์ ส่งเสริมให้เกิดค่านิยมร่วมรักษ์

 มีพฤติกรรมอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย 
มีส่วนร่วมในการสืบทอดภูมิปัญญาไทย 
 มีค่านิยมในการแสดงความเป็นไทย ธ ารงไว้ซ่ึงความเป็นไทย 
 ศรัทธา ยึดมั่น และปฏิบัติตนตามหลักศาสนา 
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ประเภทอตัลักษณ ์ ตัวชี้วดั 
ความเป็นไทยให้เกิดขึ นอย่างต่อเนื่อง  เคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 
9. คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
      มี  

ด้าน ตัวชี้วัด 
 ด้านคุณธรรม จริยธรรม  มีความซื่อสตัย์สจุริต 

 มีระเบยีบวินัย 
 ตรงต่อเวลา 
 มีความเสยีสละและเห็นต่อประโยชน์ส่วนรวม 
 มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
 เคารพกฎเกณฑ์ ระเบียบขององค์กร/หน่วยงาน 
 มีความอดทนต่อสภาวะแวดลอ้ม 
 มีความขยันหมั่นเพียรในการเรียน 

 ด้านความรู ้  มีความรู้ในหลักวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงกับหน้าที่การงาน 
 มีความเข้าใจขั นตอนและวิธีการในการปฏิบตัิงานในหน้าท่ี 
 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 

 

10. การบูรณาการพันธกิจกับการเรียนการสอน (ถ้ามี) 

       ไม่ม ี
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11. ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 11.1 ลักษณะการด าเนินงาน    โครงการ     การด าเนินงาน 

11.2 ภายใต้แผนงาน............................................................................................................................................. 
11.3 ลักษณะโครงการ      โครงการที่ใช้งบประมาณ   โครงการทีไ่ม่ใช้งบประมาณ 
11.4 วิธีการด าเนินงาน     ด าเนินการเอง    จัดจ้าง 
11.5 รหัส GFMIS ของโครงการ(ถ้าม)ี................................................................................................................... 

12. ผู้รับผิดชอบ  
  12.1 หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ  สาขาวิชาภาษาจีน ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร ์

       12.2 ผู้รับผดิชอบ ดร.อมรรัตน์ เนตรธญัญกรวงศ์              โทร 2182 
       12.3 ผู้ประสานงาน  ดร.อมรรัตน์ เนตรธญัญกรวงศ์              โทร 2182 
  นางสาวศิวพร สุขสวัสดิ์                      โทร 2287 
       12.4 ผู้รายงานผล       ดร.อมรรัตน์ เนตรธญัญกรวงศ์              โทร 2182 
13. หลักการและเหตุผล  
  ในปัจจุบันเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทุกองค์กรเริ่มมุ่งเน้นให้ความส าคัญกับ
นวัตกรรม เพื่อใช้เป็นกลยุทธ์สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันและเพิ่มโอกาสในการตลาด ด้วยเหตุนี ทางหลักสูตรภาษาจีนจึงมีการ
ส่งเสริมนวัตกรรมทางภาษาจีน เพื่อท าให้เกิดการพัฒนาและปรับเปลี่ยนภาษาจีนในมิติใหม่ให้แก่นิสิต โดยนิสิตสามารถน าความรู้ด้าน
ภาษาจีนมาก าหนดรูปแบบนวัตกรรมในเชิงการตลาด เชิงพาณิชย์ บริการและการศึกษาได้ อันจะน าไปสู่การพัฒนาศักยภาพของนิสิต
ในหลักสูตรภาษาจีน 
14. วัตถุประสงค ์ 
     1) เพื่อให้นิสิตเกิดการพัฒนาแนวคิดด้านนวัตกรรมทางภาษาจนี 

2) เพื่อให้นิสิตไดฝ้ึกทักษะก าหนดรูปแบบนวัตกรรมในเชิงการตลาด เชิงพาณิชย์ บริการและการศึกษาได้ 
3) เพื่อให้นิสิตฝึกทักษะการคิดสรา้งสรรคโ์ดยออกมาในรูปแบบนวัตกรรมทางภาษาจีน 

15.  เป้าหมายของโครงการ 
     15.1. เป้าหมายการด าเนินงาน  

ล าดับ กิจกรรม วัตถุประสงค์กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เชิงผลลัพธ์

(Outcome) 

ตัวชี้วัดตาม
เกณฑ์ประกัน

คุณภาพ 
1 อบรมให้ความรู ้ 1) เพื่อให้นสิิตเกิดการ

พัฒนาแนวคิดด้าน
นวัตกรรมทางภาษาจีน 
2) เพื่อให้นิสิตไดฝ้ึก
ทักษะก าหนดรูปแบบ
นวัตกรรมในเชิง
การตลาด เชิงพาณิชย์ 
บริการและการศึกษาได ้
3) เพื่อให้นิสิตฝึกทักษะ
การคิดสร้างสรรคโ์ดย
ออกมาในรูปแบบ
นวัตกรรมทางภาษาจีน 

 คุณภาพ 
- นิสิตได้พัฒนาแนวคดิ
ทางด้านนวัตกรรม
ภาษาจีนมากขึ น ใน
ระดับด ี
- นิสิตไดร้ับความรู้และ
ได้ฝึกทักษะมาก าหนด
รูปแบบนวัตกรรมได้ ใน
ระดับมาก 

- นิสิตสามารถ
แข่งขันและเพิ่ม
โอกาสใน
การตลาดได ้

AUN QA 
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15.2 กลุ่มเป้าหมาย (รายกิจกรรม)  

เป้าหมาย จ านวน 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 69 คน 
นิสิต 60 คน 
บุคลากรสายวิชาการ 8 คน 
บุคลากรสายสนับสนุน 1 คน 

 
  15.3 กิจกรรม/เนื้อหาท่ี/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนินการ (รายกิจกรรม) 

 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (บาท) 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

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

                          

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

8,000      8,000       

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. สรุปผลการด าเนินโครงการ และ
จัดท ารายงานส่งผลประเมนิตอ่คณะฯ 

             

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

             

รวม 8,000 - 8,000 - - 
 

16. งบประมาณ  
      16.1 แหล่งงบประมาณ 
                เงินรายได้ 8,000 บาท    
กองทุนวิจัย แผนงานวิจัย งานวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี ภาควิชาภาษาตะวันออก หมวดเงินอุดหนุน โครงการส่งเสริมพัฒนาการ
วิจัย/นวัตกรรม โครงการส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย โครงการส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมด้านภาษาจีน(Nu-มน-06-119)                                            

16.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
ล าดับ รายการ จ านวน (บาท) 

1 ค่าตอบแทนวิทยากร 3,000 
2 ค่าอาหารกลางวันและค่าอาหารว่าง 2,000 
3 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ     1,000 
4 คา่เช่าห้อง 2,000 

รวมเป็นจ านวน 8,000 
               *หมายเหตุ   ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
17.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ (รายกิจกรรม)  
ล าดั
บ 

รายการ กิจกรรม 

1. วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม เดือนมีนาคม 2564 
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2. สถานท่ีจัดกิจกรรม คณะมนุษยศาสตร์ 
18. ผลที่คาดวา่จะได้รับ  

1) ผู้เข้าร่วมโครงการได้พัฒนาทักษะก าหนดรูปแบบนวัตกรรมทางภาษาจีนในเชิงการตลาด เชิงพาณิชย์ บริการและการศึกษาได ้
2) ผู้เข้าร่วมโครงการได้รบัความรู้ และประโยชน์จากการโครงการ เพื่อพัฒนาตนเอง นอกเหนือจากในหลักสตูร 
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โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ 

 
1. ชื่อโครงการ (ระดับ 1)    โครงการส่งเสริมพัฒนาการวิจัย/นวัตกรรม 
2. ชื่อโครงการ (ระดับ 2)    โครงการส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย 
3. ชื่อโครงการ (ระดับ 3)    โครงการส่งเสริมพัฒนาการวิจัยภาษาและวัฒนธรรมจีน 

  โครงการงานประจ า (Routine project) 
      โครงการตามยุทธศาสตร์ (Strategic project) 

4.  รหัสโครงการ      NU-มน-06-120 
5.  Value Chain   

    ต้นน  า       กลางน  า       ปลายน  า       
6.  ความสอดคล้องกับพันธกิจมหาวิทยาลัย  
    การผลติบัณฑิต         การวิจัย(หลัก)  
    การบริการวิชาการแกส่ังคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
    บริหารจัดการ 
7.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ  
 7.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 พ.ศ.2560-2564  
ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2562-2564)  
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพิ่มขดีความสามารถการวิจยั เพื่อสร้างนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ 
  กลยุทธ์ที่...2.1....แนวทางการขับเคลื่อนที่.....2.1.2..........ตัวชี วดัที่..2.1.2.1....(หลัก) 
7.2 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน  

        นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่2 กลยุทธ์ที ่2.1 มาตรการที ่2.1.2 
8. อัตลักษณน์ิสิต  
      มี  

ประเภทอตัลักษณ ์ ตัวชี้วดั 
 คนด ี
เป็นคนดี เป็นพลเมืองที่เข็มแข็ง ยึดมั่นในจรรยาบรรณ
วิชาชีพ มีความกล้าหาญทางจริยธรรมและความถูกตอ้ง 

 มีจรรยาบรรณในวิชาชพี 
 มีจิตสาธารณะ 
 มีทัศนคติเชิงบวก 
 มีความกลา้หาญทางจริยธรรม และความถูกต้อง 

คนเก่ง 
มีความรู้ ความเชีย่วชาญตามสาขาวิชาการที่ถนัด มี
ทักษะการเรียนรู้ ตลอดชีวิต สามารถน าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชพีอยา่งสร้างสรรค์ มี
คุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการที่ทนัสมัยและทันต่อ
ความเปลี่ยนแปลงของสังคม สามารถอยู่ร่วมกับผูอ้ื่นได้
อย่างมีความสุข 

 มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 มีความสามารถในการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชพีอยา่งสร้างสรรค์ 
 เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม 
 มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสาสนเทศได้เป็นอย่างดี 
 มีคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการที่ทันสมัยและทันต่อความเปลี่ยนแปลงของสังคม 
 มีความสามารถท างานเป็นทีม 
 มีความสามารถในการแก้ปัญหาส่วนตัว 
 มีความสามารถในการแก้ปัญหาการงาน 

 มีวินัย 
มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม 
เสียสละ อดทน ขยัน หมั่นเพียรและมุ่งมั่นสู่ความส าเร็จ 

 มีความรับผิดชอบ เสียสละ อดทน 
 มีพฤติกรรมที่ดีในการเรียน ขยันหมัน่เพียรมุ่งมั่นสู่ความส าเร็จ 
 มีพฤติกรรมที่ดีในการใช้ชีวิต 
 ยอมรับและปฏิบัติตามระเบียบ และข้อบังคับของสังคม 

 ภูมิใจในชาต ิ
มีความภูมิใจในศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี และ
ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ร่วมปลูกฝงัความรักชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตรยิ์ ส่งเสริมให้เกิดค่านิยมร่วมรักษ์
ความเป็นไทยให้เกิดขึ นอย่างต่อเนื่อง 

 มีพฤติกรรมอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย 
มีส่วนร่วมในการสืบทอดภูมิปัญญาไทย 
 มีค่านิยมในการแสดงความเป็นไทย ธ ารงไว้ซ่ึงความเป็นไทย 
 ศรัทธา ยึดมั่น และปฏิบัติตนตามหลักศาสนา 
 เคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
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9. คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
      มี  

ด้าน ตัวชี้วัด 
 ด้านคุณธรรม จริยธรรม  มีความซื่อสตัย์สจุริต 

 มีระเบยีบวินัย 
 ตรงต่อเวลา 
 มีความเสียสละและเห็นต่อประโยชน์ส่วนรวม 
 มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
 เคารพกฎเกณฑ์ ระเบียบขององค์กร/หน่วยงาน 
 มีความอดทนต่อสภาวะแวดลอ้ม 
 มีความขยันหมั่นเพียรในการเรียน 

 ด้านความรู ้  มีความรู้ในหลักวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงกับหน้าที่การงาน 
 มีความเข้าใจขั นตอนและวิธีการในการปฏิบตัิงานในหน้าท่ี 
 มีความรู้ในระดับท่ีสามารถปฏิบัติงานให้บรรลุเปา้หมายอย่างมปีระสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผล 
 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 

 

10. การบูรณาการพันธกิจกับการเรียนการสอน (ถ้ามี) 

       ด้านการวิจัย มีการบูรณาการ ...1.. วิชา ระบุรายชื่อวิชา ระเบียบวิธีวิจัย 
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11. ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 11.1 ลักษณะการด าเนินงาน    โครงการ     การด าเนินงาน 

11.2 ภายใต้แผนงาน............................................................................................................................................. 
11.3 ลักษณะโครงการ      โครงการที่ใช้งบประมาณ   โครงการทีไ่ม่ใช้งบประมาณ 
11.4 วิธีการด าเนินงาน     ด าเนินการเอง    จัดจ้าง 
11.5 รหัส GFMIS ของโครงการ(ถ้าม)ี................................................................................................................... 

12. ผู้รับผิดชอบ  
  12.1 หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  สาขาวิชาภาษาจีน ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร ์

       12.2 ผู้รับผดิชอบ ดร.จริานุวัฒน์ สวัสดิ์พิชญสกุล           โทร 2179 
       12.3 ผู้ประสานงาน  ดร.จริานุวัฒน ์ สวัสดิ์พิชญสกุล           โทร 2179 
  นางสาวศิวพร สุขสวัสดิ์                      โทร 2287 
       12.4 ผู้รายงานผล       ดร.จริานุวัฒน์ สวัสดิ์พิชญสกุล           โทร 2179 
13. หลักการและเหตุผล  
  ในปัจจุบันหลักสูตรสาขาวิชาภาษาจีนได้เปิดสอนรายวิชาระเบียบวิธีวิจัยและวิชาวิทยานิพนธ์ส าหรับปริญญาตรี โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อยกระดับนิสิตในระดับปริญญาตรีให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการวิจัยมากขึ น 
 ดังนั นเพื่อเป็นการผลิตบัณฑิตให้มีความเข้มแข็งทางด้านวิชาการและการวิจัย สาขาวิชาภาษาจีนจึงได้จัดกิจกรรมอบรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การวิจัยด้านจีนศึกษาขึ นมาเพื่อเสริมทักษะด้านการวิจัยของนิสิตสาขาภาษาจีนให้เพิ่มมากขึ นและมีความ
หลากหลายศาสตร์ด้านจีนวิทยาไม่ว่าจะเป็นการวิจัยด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ภาษา และอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับประเทศจีน 
14. วัตถุประสงค ์ 
     1) เพื่อเตรียมความพร้อมในการผลิตบณัฑิตใหม้ีความเช่ียวชาญและมีพื นฐานด้านการวิจยัด้านจีนศึกษา 
     2) เพื่อให้นิสิตน าความรู้ทีไ่ดไ้ปต่อยอดในการเลือกหัวข้อวิทยานิพนธ์และเขียนโครงร่างวิทยานิพนธ์ในรายวิชาระเบยีบวิธีวิจัย  
15.  เป้าหมายของโครงการ 
     15.1. เป้าหมายการด าเนินงาน  

ล าดับ กิจกรรม วัตถุประสงค์กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เชิงผลลัพธ์

(Outcome) 

ตัวชี้วัดตาม
เกณฑ์ประกัน

คุณภาพ 
1 อบรมให้ความรู ้ 1) เพื่อเตรียมความ

พร้อมในการผลิตบณัฑติ
ให้มีความเชี่ยวชาญและ
มีพื นฐานด้านการวิจยั
ด้านจีนศึกษา 
2) เพื่อให้นิสิตน าความรู้
ที่ได้ไปต่อยอดในการ
เลือกหัวข้อวิทยานิพนธ์
และเขียนโครงรา่ง
วิทยานิพนธ์ในรายวิชา
ระเบียบวิธีวิจยั 

 คุณภาพ 
- นิสิตมีความรู้ด้านการ
วิจัยในด้านจีนศึกษามาก
ขึ น ไม่ว่าจะเป็นการวิจัย
ด้านภาษา สังคม 
วัฒนธรรม เศรษฐกิจ
และการเมืองของจีน ใน
ระดับด ี
 

- นิสิตสามารถน า
ความรู้ที่ได้จาก
รายวิชานี ไปต่อ
ยอดในรายวิชา
การวิจัยและ
สามารถไปต่อยอด
ในการเรียนต่อใน
ระดับปริญญาโท
ต่อไป และเป็น
การฝึกให้นสิิตคิด
อย่างเป็นระบบ
ระเบียบ 

AUN QA 
หมวด 8 

15.2 กลุ่มเป้าหมาย (รายกิจกรรม)  

เป้าหมาย จ านวน 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 100 คน 
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เป้าหมาย จ านวน 

นิสิต 100 คน 
 
  15.3 กิจกรรม/เนื้อหาท่ี/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนินการ (รายกิจกรรม) 

 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (บาท) 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

ขั้นวางแผนงาน (P) 
1. วางแผนการด าเนินงาน 
2. จัดประชมุมอบหมายการ
ด 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
ปฏิบัติงานในครั งตอ่ๆไป 

             

รวม 25,000 - 25,000 - - 
 

16. งบประมาณ  
      16.1 แหล่งงบประมาณ 
                เงินรายได้ 25,000 บาท    
กองทุนวิจัย แผนงานวิจัย งานวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี ภาควิชาภาษาตะวันออก หมวดเงินอุดหนุน โครงการส่งเสริมพัฒนาการ
วิจัย/นวัตกรรม โครงการส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย โครงการส่งเสริมพฒันาการวิจัยภาษาและวัฒนธรรมจีน(Nu-มน-06-120)                                            

16.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
ล าดับ รายการ จ านวน (บาท) 

1 ค่าตอบแทนวิทยากร 3 ท่าน 15,000 
2 ค่าเดินทาง 7,000 
3 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 3,000 

รวมเป็นจ านวน 25,000 
               *หมายเหตุ   ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
17.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ (รายกิจกรรม)  
ล าดั
บ 

รายการ กิจกรรม 

1. วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม เดือนตุลาคม 2563 -กันยายน 2564 
2. สถานท่ีจัดกิจกรรม คณะมนุษยศาสตร์ 

18. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
1) นิสิตสาขาวิชาภาษาจีนมีความรู้ด้านการวจิัยจีนศึกษามากขึ น 
2) นิดสิตสามารถน าความรู้ทีไ่ดไ้ปต่อยอดและเป็นพื นฐานในการเรียนในระดับที่สูงขึ น 
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โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ 

 
1. ชื่อโครงการ (ระดับ 1)    โครงการบริการวิชาการแก่สังคม 
2. ชื่อโครงการ (ระดับ 2)    โครงการบริการวิชาการ 
3. ชื่อโครงการ (ระดับ 3)    โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนภาษาญี่ปุ่น 

  โครงการงานประจ า (Routine project) 
      โครงการตามยุทธศาสตร์ (Strategic project) 

4.  รหัสโครงการ      NU-มน-06-121 
5.  Value Chain   

    ต้นน  า       กลางน  า       ปลายน  า       
6.  ความสอดคล้องกับพันธกิจมหาวิทยาลัย  
    การผลติบัณฑิต        การวิจัย(หลัก)  
    การบริการวิชาการแก่สังคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
    บริหารจัดการ 
7.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ  
 7.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 พ.ศ.2560-2564  
ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2562-2564)  
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสรมิสรา้งศักยภาพการให้บริการวิชาการเพื่อสร้างความเขม้แข็งให้แก่ชุมชน 
  กลยุทธ์ที่....3.1.....แนวทางการขับเคลื่อนที่......3.1.1......ตัวชี วัดที่....3.1.1.1..... (หลัก)  
7.2 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน  

        นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่3 กลยุทธ์ที ่3.1 มาตรการที ่3.1.2 
8. อัตลักษณน์ิสิต  
      ไม่ม ี 
9. คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
      ไม่ม ี 
10. การบูรณาการพันธกิจกับการเรียนการสอน (ถ้ามี) 

       ด้านการบริการวิชาการ จ านวนหน่วยงานหรือชุมชนที่น าผลการด าเนินงานไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 4 หน่วยงานหรือชุมชน 
ระบุช่ือหน่วยงานหรือชุมชน  1. โรงเรียนเฉลิมขวญัสตรี  2. โรงเรยีนพิษณุโลกพิทยาคม  3. โรงเรยีนพุทธชินราช  4. มหาวิทยาลัย
ราชภัฎพิบูลสงคราม 
11. ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 11.1 ลักษณะการด าเนินงาน    โครงการ     การด าเนินงาน 

11.2 ภายใต้แผนงาน............................................................................................................................................. 
11.3 ลักษณะโครงการ      โครงการที่ใช้งบประมาณ   โครงการทีไ่ม่ใช้งบประมาณ 
11.4 วิธีการด าเนินงาน     ด าเนินการเอง    จัดจ้าง 
11.5 รหัส GFMIS ของโครงการ(ถ้าม)ี................................................................................................................... 

12. ผู้รับผิดชอบ  
  12.1 หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  สาขาวิชาภาษาญีปุ่่น ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร ์
       12.2 ผู้รับผดิชอบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภา มะสึนาริ โทร. 2278 
  Ms.Kaori Motimoto   โทร. 2278 

       12.3 ผู้ประสานงาน  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภา มะสึนาริ โทร. 2278 
  นางสิรินภา โอภาสพงศ์พิพัฒน์   โทร. 2286 
       12.4 ผู้รายงานผล       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภา มะสึนาริ โทร. 2278 
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13. หลักการและเหตุผล  
  ในปัจจุบันหลายสถาบันเริ่มมีการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นมากขึ น ซึ่งไม่เฉพาะในระดับมหาวิทยาลัยเท่านั น ระดับมัธยมก็ได้ให้
ความส าคัญและเริ่มมีการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น เพิ่มมากขึ นทุกปี ซึ่งก็รวมทั งจังหวัดในเขตภาคเหนือตอนล่าง ก็เช่นเดียวกัน เช่น 
จังหวัดพิษณุโลก  จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ฯลฯ  ซึ่งทั งนี ก็เนื่องมาจากการศึกษาภาษาญี่ปุ่นได้รับความ
สนใจจากนิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไปอย่างต่อเนื่อง  ดังนั นเพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการของผู้สนใจ ท าให้การเรียนการ
สอนได้ขยายวงกว้างไปสู่ระดับมัธยมศึกษา ซึ่งในอนาคตอันใกล้ก็มีความเป็นไปได้สูงที่จะขยายไปสู่ระดับประถมศึกษา  
    ด้วยเหตุนี  การพัฒนาความรู้ของครูหรืออาจารย์ผู้สอนก็ย่อมเป็นสิ่งที่ส าคัญ  ในปัจจุบันมีหลายองค์กรที่ได้เล็งเห็นความส าคัญของ
การพัฒนาความรู้ของผู้สอนภาษาญี่ปุ่น โดยการจัดอบรมหรือสัมมนาในเรื่องต่างๆเกี่ยวกับการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น แต่หน่วยงาน
เหล่านี ส่วนใหญ่ก็ยังคงอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร หรือเขตปริมณฑล    ผู้ที่สนใจเข้าร่วมต่างจังหวัดก็จ าต้องเสียค่าใช้จ่ายเพื่อเข้าร่วม
กิจกรรมเป็นจ านวนมาก อันเนื่องมาจาก ค่าที่พักและค่าเดินทางนั่นเอง  ด้วยเหตุนี  สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ภาควิชาภาษาตะวันออก 
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จึงเล็งเห็นว่า ควรจะมีการจัดการสัมมนา หรืออบรมความรู้เกี่ยวกับการเรียนการสอน
ภาษาญี่ปุ่น ในเขตภาคเหนือตอนล่าง  ทั งนี เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างครู อาจารย์ นิสิต และบุคคลทั่วไป ที่สนใจด้านการ
เรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น และเพื่อให้สอดคล้องกับสถานะเศรษฐกิจในปัจจุบันของประเทศไทย 
14. วัตถุประสงค ์ 
   1) เรียนรูเ้ทคนิคการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นที่ก าลังอยู่ในความสนใจ 
   2) ทดลองฝึกปฏิบตัิการใช้เทคนิคการเรยีนการสอนในห้องเรียนจากกลุ่มนสิิตตัวอยา่ง 
15.  เป้าหมายของโครงการ 
     15.1. เป้าหมายการด าเนินงาน  

ล าดับ กิจกรรม วัตถุประสงค์กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เชิงผลลัพธ์

(Outcome) 

ตัวชี้วัดตาม
เกณฑ์ประกัน

คุณภาพ 
1 อบรมให้ความรู ้ 1) เพื่อเตรียมความ

พร้อมในการผลิตบณัฑติ
ให้มีความเชี่ยวชาญและ
มีพื นฐานด้านการวิจยั
ด้านจีนศึกษา 
2) เพื่อให้นิสิตน าความรู้
ที่ได้ไปต่อยอดในการ
เลือกหัวข้อวิทยานิพนธ์
และเขียนโครงรา่ง
วิทยานิพนธ์ในรายวิชา
ระเบียบวิธีวิจยั 

 ปริมาณ 
- มีการแลกเปลี่ยน
ความรู้ระหว่างครู 
อาจารย์ นิสติ และ
บุคคลทั่วไป 
 คุณภาพ 
- ผู้สอนภาษาญี่ปุ่น ได้
พัฒนาความรู้ด้าน
ภาษาญี่ปุ่นเพิม่ขึ น ใน
ระดับด ี
 
 

- ผู้สอน
ภาษาญี่ปุ่น
สามารถน าเทคนิค
ที่ได้มาพัฒนาการ
เรียนการสอน
ภาษาญี่ปุ่นใน
ระดับประถมและ
มัธยมได ้
- เผยแพร่กลยุทธ์
การสอนในกลุม่
ครูผูส้อน
ภาษาญี่ปุ่นในเขต
ภาคเหนือตอนล่าง 

AUN QA 
หมวด 8 

15.2 กลุ่มเป้าหมาย (รายกิจกรรม)  

เป้าหมาย จ านวน 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 20 คน 
บุคลากรสายวิชาการ/เจา้หน้าท่ี 5 คน 
ประชาชน/สังคม 10 คน 
ศิษย์เก่า 5 คน 
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  15.3 กิจกรรม/เนื้อหาท่ี/แผนการใช้จ่ายงบประมาณทีจ่ะด าเนินการ (รายกิจกรรม) 
 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (บาท) 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

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

                          

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

35,000     35,000        

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. สรุปผลการด าเนินโครงการ และ
จัดท ารายงานส่งผลประเมนิตอ่คณะฯ 

             

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

             

รวม 35,000 - 35,000 - - 
 

16. งบประมาณ  
      16.1 แหล่งงบประมาณ 
                เงินรายได้ 35,000 บาท    
กองทุนบริการวิชาการ แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม งานบริการวิชาการแก่ชุมชน ภาควิชาภาษาตะวันออก หมวดเงินอุดหนุน โครงการ
บริการวิชาการแก่สังคม โครงการบริการวิชาการ โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพครผูู้สอนภาษาญี่ปุ่น(Nu-มน-06-121)                                            

16.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
ล าดับ รายการ จ านวน (บาท) 

1 ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม 19,440 
2 ค่าตอบแทนวิทยากร 3,000 
3 ค่าเลี ยงรับรอง 5,000 
4 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 3,160 
5 ค่าที่พักวิทยากร 3,000 
5 ค่าจ้างท าไวนิล 1,400 

รวมเป็นจ านวน 35,00 
              *หมายเหตุ   ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
17.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ (รายกิจกรรม)  
ล าดั
บ 

รายการ กิจกรรม 

1. วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม เดือนกุมภาพันธ์  2564    
2. สถานท่ีจัดกิจกรรม ห้อง HU 2306 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

18. ผลที่คาดวา่จะได้รับ  
1) เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมลูระหวา่งสถาบันที่สอนภาษาญี่ปุ่นในเขตจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 
 

19. แผนการน าไปใช้ประโยชน์  
1. เผยแพร่กลยุทธ์การสอนในกลุ่มครูผู้สอนภาษาญี่ปุ่นในเขตภาคเหนือตอนล่าง 
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โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ 

 
1. ชื่อโครงการ (ระดับ 1)    โครงการบริการวิชาการแก่สังคม 
2. ชื่อโครงการ (ระดับ 2)    โครงการบริการวิชาการ 
3. ชื่อโครงการ (ระดับ 3)    โครงการภาษาญี่ปุ่นสู่ท้องถิ่น 

  โครงการงานประจ า (Routine project) 
      โครงการตามยุทธศาสตร์ (Strategic project) 

4.  รหัสโครงการ      NU-มน-06-122 
5.  Value Chain   

    ต้นน  า       กลางน  า       ปลายน  า       
6.  ความสอดคล้องกับพันธกิจมหาวิทยาลัย  
    การผลติบัณฑิต        การวิจัย(หลัก)  
    การบริการวิชาการแก่สังคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
    บริหารจัดการ 
7.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ  
 7.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 พ.ศ.2560-2564  
ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2562-2564)  
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสรมิสรา้งศักยภาพการให้บริการวิชาการเพื่อสร้างความเขม้แข็งให้แก่ชุมชน 
  กลยุทธ์ที่....3.1.....แนวทางการขับเคลื่อนที่......3.1.1......ตัวชี วัดที่....3.1.1.1..... (หลัก)  
7.2 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน  

        นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่3 กลยุทธ์ที ่3.1 มาตรการที ่3.1.2 
8. อัตลักษณน์ิสิต  
      ไม่ม ี 
9. คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
      ไม่ม ี 
10. การบูรณาการพันธกิจกับการเรียนการสอน (ถ้ามี) 

       ด้านการบริการวิชาการ จ านวนหน่วยงานหรือชุมชนที่น าผลการด าเนินงานไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 1 ชุมชน คือ ชุมชนเผ่า 
มลาบรี (เผ่าตองเหลือง) จังหวัด แพร่ 
11. ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 11.1 ลักษณะการด าเนินงาน    โครงการ     การด าเนินงาน 

11.2 ภายใต้แผนงาน............................................................................................................................................. 
11.3 ลักษณะโครงการ      โครงการที่ใช้งบประมาณ   โครงการทีไ่ม่ใช้งบประมาณ 
11.4 วิธีการด าเนินงาน     ด าเนินการเอง    จัดจ้าง 
11.5 รหัส GFMIS ของโครงการ(ถ้าม)ี................................................................................................................... 

12. ผู้รับผิดชอบ  
  12.1 หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  สาขาวิชาภาษาญีปุ่่น ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร ์
       12.2 ผู้รับผดิชอบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภา มะสึนาร ิ โทร. 2278 
  Mr.Masashi Okumura   โทร. 2278 

       12.3 ผู้ประสานงาน  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภา มะสึนาริ โทร. 2278 
  นางสิรินภา โอภาสพงศ์พิพัฒน์   โทร. 2286 
       12.4 ผู้รายงานผล       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภา มะสึนาริ โทร. 2278 
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13. หลักการและเหตุผล  
  เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของนิสิตที่ศึกษาอยู่ในชั นปีที่ 4 เอกภาษาญี่ปุ่น ด้านการแปลและการสื่อสารเพื่ออาชีพ สาขาจึงได้
จัดท าโครงการภาษาญี่ปุ่นสู่ท้องถิ่น เพื่อให้นิสิตได้ใช้ความรู้และความสามารถที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน โดยการสอน
ภาษาญี่ปุ่นท่ีเกี่ยวข้องกับอาชีพของกลุ่มเป้าหมาย  และแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกลุ่มเป้าหมายกับนิสิตเอง และจัดท าเป็นเอกสาร
เผยแพร่ออนไลน์ 
14. วัตถุประสงค ์ 
   1) สอนภาษาญี่ปุ่นท่ีเกีย่วข้องกับอาชีพของกลุ่มเป้าหมาย 
   2) แลกเปลี่ยนความรูร้ะหว่างกลุ่มเป้าหมายกับนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร เอกภาษาญี่ปุ่น 
15.  เป้าหมายของโครงการ 
     15.1. เป้าหมายการด าเนินงาน  

ล าดับ กิจกรรม วัตถุประสงค์กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เชิงผลลัพธ์

(Outcome) 

ตัวชี้วัดตาม
เกณฑ์ประกัน

คุณภาพ 
1 บริการวิชาการสู่ท้องถิน่ 1) สอนภาษาญี่ปุ่นที่

เกี่ยวข้องกับอาชีพของ
กลุ่มเป้าหมาย 
2) แลกเปลี่ยนความรู้
ระหว่างกลุม่เป้าหมาย
กับนิสิตมหาวิทยาลยั
นเรศวร เอกภาษาญี่ปุ่น 

 คุณภาพ 
- ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความรู้ ทักษะ และ
เทคนิคการเรียนการ
สอนภาษาญี่ปุ่นเพิ่มขึ น
ในระดับด ี
 
 

1.มีผลงานตา่งๆ 
เผยแพร่ในรูปแบบ
ออนไลน์  
2.ผู้เข้าร่วม
โครงการได้
แลกเปลีย่นเรยีนรู้
ด้านการเรียนการ
สอนภาษาญี่ปุ่น 

AUN QA 
หมวด 8 

15.2 กลุ่มเป้าหมาย (รายกิจกรรม)  

เป้าหมาย จ านวน 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 40 คน 
นิสิต 20 คน 
บุคลากรสายวิชาการ/เจา้หน้าท่ี 4 คน 
ประชาชน/สังคม 16 คน 

 
 
  15.3 กิจกรรม/เนื้อหาท่ี/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนินการ (รายกิจกรรม) 

 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (บาท) 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

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

                          

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

35,000 35,000            

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. สรุปผลการด าเนินโครงการ และ
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กิจกรรม 
งบประมาณ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (บาท) 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

จัดท ารายงานส่งผลประเมนิตอ่คณะฯ 

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

             

รวม 35,000 35,000 - - - 
 

16. งบประมาณ  
      16.1 แหล่งงบประมาณ 
                เงินรายได้ 35,000 บาท    
กองทุนบริการวิชาการ แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม งานบริการวิชาการแก่ชุมชน ภาควิชาภาษาตะวันออก หมวดเงินอุดหนุน โครงการ
บริการวิชาการแก่สังคม โครงการบริการวิชาการ โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพครผูู้สอนภาษาญี่ปุ่น(Nu-มน-06-121)                                            

16.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ)        
ล าดับ รายการ จ านวน (บาท) 

1 ค่าเช่าเหมารถพร้อมน  ามันเชื อเพลิง 3,500 
2 ค่าที่พัก  6,000 
3 ค่าอาหาร 10,000 
4 ค่าเดินทาง 15,500 

รวมเป็นจ านวน 35,000 
   *หมายเหตุ   ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
17.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ (รายกิจกรรม)  
ล าดั
บ 

รายการ กิจกรรม 

1. วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม เดือนตุลาคม 2563 
2. สถานท่ีจัดกิจกรรม จังหวัดแพร ่

18. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
1) นิสิตผลตินวัตกรรมด้านการแปลเผยแพร่ทางออนไลน ์
2) นิสิตไดต้ระหนักถึงปัญหาการสอน การสื่อสาร และการแปล 
3) นิสิตเข้าใจถึงการอยู่ร่วมกันในสังคม  
 

19. แผนการน าไปใช้ประโยชน์  
1. เผยแพร่เอกสารที่ได้จากโครงการบนออนไลน์ 
  



 

 

 

1 

 

โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ 

 
1. ชื่อโครงการ (ระดับ 1)    โครงการบริการวิชาการแก่สังคม 
2. ชื่อโครงการ (ระดับ 2)    โครงการบริการวิชาการ 
3. ชื่อโครงการ (ระดับ 3)    โครงการศัพท์ส านวนพมา่จากค าสอนทางพุทธศาสนาส าหรับพจนานุกรมออนไลน์ 

  โครงการงานประจ า (Routine project) 
      โครงการตามยุทธศาสตร์ (Strategic project) 

4.  รหัสโครงการ      NU-มน-06-123 
5.  Value Chain   

    ต้นน  า       กลางน  า       ปลายน  า       
6.  ความสอดคล้องกับพันธกิจมหาวิทยาลัย  
    การผลติบัณฑิต        การวิจัย(หลัก)  
    การบริการวิชาการแก่สังคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
    บริหารจัดการ 
7.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ  
 7.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 พ.ศ.2560-2564  
ฉบบัปรับปรุง (พ.ศ.2562-2564)  
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสรมิสรา้งศักยภาพการให้บริการวิชาการเพื่อสร้างความเขม้แข็งให้แก่ชุมชน 
  กลยุทธ์ที่....3.1.....แนวทางการขับเคลื่อนที่......3.1.1......ตัวชี วัดที่....3.1.1.1..... (หลัก)  
7.2 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน  

        นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่3 กลยุทธ์ที ่3.1 มาตรการที ่3.1.2 
8. อัตลักษณน์ิสิต  
      ไม่ม ี 
9. คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
      ไม่ม ี 
10. การบูรณาการพันธกิจกับการเรียนการสอน (ถ้ามี) 

       ไม่ม ี
11. ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 11.1 ลักษณะการด าเนินงาน    โครงการ     การด าเนินงาน 

11.2 ภายใต้แผนงาน............................................................................................................................................. 
11.3 ลักษณะโครงการ      โครงการที่ใช้งบประมาณ   โครงการทีไ่ม่ใช้งบประมาณ 
11.4 วิธีการด าเนินงาน     ด าเนินการเอง    จัดจ้าง 
11.5 รหัส GFMIS ของโครงการ(ถ้าม)ี................................................................................................................... 

12. ผู้รับผิดชอบ  
  12.1 หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  สาขาวิชาภาษาพม่า ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร ์
  12.2 ผู้รับผดิชอบ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรนุช   นิยมธรรม  โทร 2156 

       12.3 ผู้ประสานงาน  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรนุช   นิยมธรรม  โทร 2156 
  นางสาวศิวพร   สุขสวสัดิ ์     โทร 2287 
       12.4 ผู้รายงานผล       ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรนุช   นิยมธรรม  โทร 2156 
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13. หลักการและเหตุผล  
  จากการที่หน่วยพัฒนาการเรียนรู้ภาษาเมียนมา(สถานฯ เดิม)ได้พัฒนาพจนานุกรมออนไลน์ภาษาพม่า-ไทยเพื่อการเรียนการสอน
ภาษาพม่าและเผยแพร่บริการสังคมในระบบ iOS และ Android มาโดยต่อเนื่อง จนมีผู้ใช้บริการโหลดไปใช้กันอย่างแพร่หลาย และ
เนื่องจากได้พบว่าสังคมพม่าพึ่งหลักค าสอนของพระอริยบุคคลที่มีช่ือเสียงกันอยู่เนืองๆ โดยมีการน ามาเผยแพร่ทางสื่อออนไลน์กัน
อย่างกว้างขวาง โดยเฉาะผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ facebook ดังนั น การเพิ่มรูปแบบศัพท์ส านวนด้านศาสนาและค าสอนที่มี
สาระประโยชน์ต่อชีวิตและความเข้าใจวัฒนธรรม ย่อมช่วยให้ผู้เรียนภาษาพม่าได้เรียนรู้วิถีชีวิตสังคมพม่าได้อย่างลึกซึ งยิ่งขึ น และ
สอดคล้องกับมาตรฐานการอุดมศึกษาในด้านการการบริการวิชาการเพื่อสังคม 
14. วัตถุประสงค์  
   1) รวบรวมศัพท์ส านวนภาษาพม่าเกี่ยวกับหลักค าสอนในพุทธศาสนาท่ีปรากฏในเครือข่ายสังคมออนไลน์จากค าสอนจ านวน 200  
กระแสความ 
   2) เผยแพร่ผ่านพจนานุกรมออนไลน์ภาษาพม่า-ไทย 
15.  เป้าหมายของโครงการ 
     15.1. เป้าหมายการด าเนินงาน  

ล าดับ กิจกรรม วัตถุประสงค์กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เชิงผลลัพธ์

(Outcome) 

ตัวชี้วัดตาม
เกณฑ์ประกัน

คุณภาพ 
1 รวบรวมค าศัพท์ 1) รวบรวมศัพท์ส านวน

ภาษาพม่าเกี่ยวกับหลัก
ค าสอนในพุทธศาสนาที่
ปรากฏในเครือข่าย
สังคมออนไลนจ์ากค า
สอนจ านวน 200  
กระแสความ 
2) เผยแพร่ผ่าน
พจนานุกรมออนไลน์
ภาษาพม่า-ไทย 

 ปริมาณ 
- มีฐานข้อมูลวงศัพท์ค า
สอนทาง
พระพุทธศาสนา 
 

1.มีฐานข้อมูลวง
ศัพท์ค าสอนทาง
พระพุทธศาสนา
แบบออนไลน ์
2.ผู้เรียนภาษา
พม่าสามารถ
ประยุกต์ใช้วงศ์
ศัพท์ส านวนด้าน
ศาสนาและค า
สอนที่เอื อให้ได้
เรียนรู้วิถีชีวิต
สังคมพม่าได้อย่าง
ลึกซึ งยิ่งขึ น 

AUN QA 
หมวด 8 

15.2 กลุ่มเป้าหมาย (รายกิจกรรม)  

เป้าหมาย จ านวน 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 100 คน 
ผู้รับบริการทางออนไลน ์ 100 คน 

 
 
  15.3 กิจกรรม/เนื้อหาท่ี/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนินการ (รายกิจกรรม) 

 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (บาท) 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

ขั้นวางแผนงาน (P) 
1. วางแผนการด าเนินงาน                           
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กิจกรรม 
งบประมาณ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (บาท) 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

2. จัดประชมุมอบหมายการ
ด 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
ปฏิบัติงานในครั งตอ่ๆไป 

             

รวม 0 - - - - 
 

16. งบประมาณ  
      - ไม่ใช้งบประมาณ – 
 
17.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ (รายกิจกรรม)  
ล าดั
บ 

รายการ กิจกรรม 

1. วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม เดือนตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 
2. สถานท่ีจัดกิจกรรม จังหวัดแพร ่

 
18. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

1) ได้ศัพทส์ านวนภาษาพมา่เกี่ยวกับหลักค าสอนในพุทธศาสนาเพื่อเผยแพรผ่่านพจนานุกรมออนไลนภ์าษาพม่า-ไทย 

 
19. แผนการน าไปใช้ประโยชน์  

1. วงศ์ศัพท์ส านวนด้านศาสนาและค าสอนที่มีสารประโยชน์ต่อชีวิตและความเข้าใจวัฒนธรรมที่เอื อให้ผู้เรียนภาษาพม่าได้เรียนรู้ 
วิถีชีวิตสังคมพม่าได้อย่างลึกซึ งยิ่งขึ น 
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โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ 

 
1. ชื่อโครงการ (ระดับ 1)    โครงการบริการวิชาการแก่สังคม 
2. ชื่อโครงการ (ระดับ 2)    โครงการบริการวิชาการ 
3. ชื่อโครงการ (ระดับ 3)    โครงการค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีนสัญจร 

  โครงการงานประจ า (Routine project) 
      โครงการตามยุทธศาสตร์ (Strategic project) 

4.  รหัสโครงการ      NU-มน-06-124 
5.  Value Chain   

    ต้นน  า       กลางน  า       ปลายน  า       
6.  ความสอดคล้องกับพันธกิจมหาวิทยาลัย  
    การผลติบัณฑิต        การวิจัย(หลัก)  
    การบริการวิชาการแก่สังคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
    บริหารจัดการ 
7.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ  
 7.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 พ.ศ.2560-2564  
ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2562-2564)  
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสรมิสรา้งศักยภาพการให้บริการวิชาการเพื่อสร้างความเขม้แข็งให้แก่ชุมชน 
  กลยุทธ์ที่....3.1.....แนวทางการขับเคลื่อนที่......3.1.1......ตัวชี วัดที่....3.1.1.2..... (หลัก)  
7.2 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน  

        นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่3 กลยุทธ์ที ่3.1 มาตรการที ่3.1.2 
8. อัตลักษณน์ิสิต  
      มี  

ประเภทอตัลักษณ ์ ตัวชี้วดั 
 คนด ี
เป็นคนดี เป็นพลเมืองที่เข็มแข็ง ยึดมั่นในจรรยาบรรณ
วิชาชีพ มีความกล้าหาญทางจริยธรรมและความถูกตอ้ง 

 มีจรรยาบรรณในวิชาชพี 
 มีจิตสาธารณะ 
 มีทัศนคติเชิงบวก 
 มีความกลา้หาญทางจริยธรรม และความถูกต้อง 

 คนเก่ง 
มีความรู้ ความเชีย่วชาญตามสาขาวิชาการที่ถนัด มี
ทักษะการเรียนรู้ ตลอดชีวิต สามารถน าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชพีอยา่งสร้างสรรค์ มี
คุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการที่ทนัสมัยและทันต่อ
ความเปลี่ยนแปลงของสังคม สามารถอยู่ร่วมกับผูอ้ื่นได้
อย่างมีความสุข 

 มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 มีความสามารถในการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชพีอยา่งสร้างสรรค์ 
เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม 
 มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสาสนเทศได้เป็นอย่างดี 
 มีคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการที่ทันสมัยและทันตอ่ความเปลีย่นแปลงของสังคม 
 มีความสามารถท างานเป็นทีม 
 มีความสามารถในการแก้ปัญหาส่วนตัว 
 มีความสามารถในการแก้ปัญหาการงาน 

 มีวินัย 
มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม 
เสียสละ อดทน ขยัน หมั่นเพียรและมุ่งมั่นสู่ความส าเร็จ 

 มีความรับผิดชอบ เสียสละ อดทน 
 มีพฤติกรรมที่ดีในการเรียน ขยันหมั่นเพียรมุ่งมั่นสู่ความส าเร็จ 
 มีพฤติกรรมที่ดีในการใช้ชีวิต 
 ยอมรับและปฏบิัติตามระเบียบ และข้อบังคับของสังคม 

 ภูมิใจในชาต ิ
มีความภูมิใจในศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี และ
ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ร่วมปลูกฝงัความรักชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตรยิ์ ส่งเสริมให้เกิดค่านิยมร่วมรักษ์

 มีพฤติกรรมอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย 
มีส่วนร่วมในการสืบทอดภูมิปัญญาไทย 
 มีค่านิยมในการแสดงความเป็นไทย ธ ารงไว้ซ่ึงความเป็นไทย 
 ศรัทธา ยึดมั่น และปฏิบัติตนตามหลักศาสนา 
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ประเภทอตัลักษณ ์ ตัวชี้วดั 
ความเป็นไทยให้เกิดขึ นอย่างต่อเนื่อง  เคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 

 
9. คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
      มี  

ด้าน ตัวชี้วัด 
 ด้านคุณธรรม จริยธรรม  มีความซื่อสตัย์สจุริต 

 มีระเบยีบวินัย 
 ตรงต่อเวลา 
 มีความเสยีสละและเห็นต่อประโยชน์ส่วนรวม 
 มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
 เคารพกฎเกณฑ์ ระเบียบขององค์กร/หน่วยงาน 
 มีความอดทนต่อสภาวะแวดลอ้ม 
 มีความขยันหมั่นเพียรในการเรียน 

 ด้านความรู ้  มีความรู้ในหลักวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงกับหน้าที่การงาน 
 มีความเข้าใจขั นตอนและวิธีการในการปฏิบตัิงานในหน้าท่ี 
 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 

 
10. การบูรณาการพันธกิจกับการเรียนการสอน (ถ้ามี) 

       ไม่ม ี
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11. ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 11.1 ลักษณะการด าเนินงาน    โครงการ     การด าเนินงาน 

11.2 ภายใต้แผนงาน............................................................................................................................................. 
11.3 ลักษณะโครงการ      โครงการที่ใช้งบประมาณ   โครงการทีไ่ม่ใช้งบประมาณ 
11.4 วิธีการด าเนินงาน     ด าเนินการเอง    จัดจ้าง 
11.5 รหัส GFMIS ของโครงการ(ถ้าม)ี................................................................................................................... 

12. ผู้รับผิดชอบ  
  12.1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ  สาขาวิชาภาษาจีน ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร ์
  12.2 ผู้รับผดิชอบ  ผศ.ดร.ภูริวรรณ วรานสุาสน ์   โทร 2178 

       12.3 ผู้ประสานงาน  ผศ.ดร.ภรูิวรรณ วรานสุาสน ์   โทร 2178 
  นางสาวศิวพร   สุขสวสัดิ ์     โทร 2287 
       12.4 ผู้รายงานผล       ผศ.ดร.ภรูิวรรณ วรานสุาสน ์   โทร 2178 
13. หลักการและเหตุผล  
  ปัจจุบัน ภาษาจีนกลายเป็นหนึ่งในภาษาส าคัญของโลก มีผู้ให้ความสนใจในการเรียนภาษาจีนเพิ่มมากขึ น ในระดับมหาวิทยาลัย
เองก็มีการจัดการเรียนการสอนด้านภาษาจีนมากขึ น อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสังคมไทยยังมีส่วนของชุมชนอันห่างไกล และการเข้าถึง
ภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะภาษาจีนเป็นไปด้วยความยากล าบาก ทางหลักสูตรจึงเล็งเห็นความส าคัญในการบริการสังคม โดยการใช้
ความรู้ความสามารถของอาจารย์และนิสิตด้านภาษาและวัฒนธรรมจีนในการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรม
จีนให้แก่สังคม อีกทั งยังเป็นการฝึกฝนนิสิตให้มีความเสียสละต่อส่วนรวม การท างานร่วมกัน และการใช้ความรู้ความสามารถด้าน
ภาษาจีนในการพัฒนาสังคมต่อไป 
14. วัตถุประสงค ์ 
   1) เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจด้านภาษาและวัฒนธรรมจีนสู่สงัคม 
   2) เพื่อพัฒนาศักยภาพนิสิต 
15.  เป้าหมายของโครงการ 
     15.1. เป้าหมายการด าเนินงาน  

ล าดับ กิจกรรม วัตถุประสงค์กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เชิงผลลัพธ์

(Outcome) 

ตัวชี้วัดตาม
เกณฑ์ประกัน

คุณภาพ 
1 ออกค่ายภาษาจีน 1) เพื่อเผยแพร่ความรู้

ความเข้าใจด้านภาษา
และวัฒนธรรมจีนสู่
สังคม 
2) เพื่อพัฒนาศักยภาพ
นิสิต 

 คุณภาพ 
- -นิสิตสามารถประยุกต์
ความรู้ด้านภาษาจีนเพื่อ
ถ่ายทอดให้แก่บุคคล
ทั่วไปได ้ในระดับด ี
-นักเรียนท่ีเข้าร่วมได้รับ
ความรู้ด้านภาษาและ
วัฒนธรรมจีน ในระดับด ี
 

1.สังคมได้รับการ
บริการวิชาการที่
เกิดประโยชน์ต่อ
สังคม 

AUN QA 
หมวด 8 

15.2 กลุ่มเป้าหมาย (รายกิจกรรม)  

เป้าหมาย จ านวน 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 60 คน 
นิสิต 18 
บุคลากรสายวิชาการ 2 
ประชาชน/สังคม 40 
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  15.3 กิจกรรม/เนื้อหาท่ี/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนินการ (รายกิจกรรม) 
 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (บาท) 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

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

                          

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

20,900      20,900       

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. สรุปผลการด าเนินโครงการ และ
จัดท ารายงานส่งผลประเมนิตอ่คณะฯ 

             

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

             

รวม 20,900 - 20,900 - - 
 

16. งบประมาณ  
      16.1 แหล่งงบประมาณ 
                เงินรายได้ 20,900 บาท    
กองทุนบริการวิชาการ แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม งานบริการวิชาการแก่ชุมชน ภาควิชาภาษาตะวันออก หมวดเงินอุดหนุน โครงการ
บริการวิชาการแก่สังคม โครงการบริการวิชาการ โครงการค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีนสัญจร(Nu-มน-06-124)                                            

16.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ)        
ล าดับ รายการ จ านวน (บาท) 

1. ค่ายานพาหนะ+น  ามันเชื อเพลิง 12,000 
2. ค่าอาหาร 6,000 
3. ค่าวัสดุอุปกรณ์โครงการ 2,900 
 รวม  20,900 

   *หมายเหตุ   ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
17.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ (รายกิจกรรม)  
ล าดั
บ 

รายการ กิจกรรม 

1. วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม เดือนมีนาคม 2564 
2. สถานท่ีจัดกิจกรรม โรงเรียนร่มเกล้า อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ ์

 
18. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

1) ชุมชนเข้าถึงและเข้าใจเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมจีน 
2) นิสิตฝึกความเป็นผู้น า การท างานร่วมกัน และมีจิตส านึกดา้นการเสียสละเพื่อส่วนรวมและประเทศชาติ 

 
19. แผนการน าไปใช้ประโยชน์  

1). สามารถถ่ายทอดวัฒนธรรมจนีสู่สังคม 
2) นิสิตไดฝ้ึกฝนการท างานร่วมกนัและการใช้ทักษะภาษาจีนด้านตา่งๆ 
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โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ 

 
1. ชื่อโครงการ (ระดับ 1)    โครงการสนับสนุนด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
2. ชื่อโครงการ (ระดับ 2)    โครงการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
3. ชื่อโครงการ (ระดับ 3)    โครงการค่ายล่ามภาษาญี่ปุ่นเพื่อการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ 

  โครงการงานประจ า (Routine project) 
      โครงการตามยุทธศาสตร์ (Strategic project) 

4.  รหัสโครงการ      NU-มน-06-125 
5.  Value Chain   

    ต้นน  า       กลางน  า       ปลายน  า       
6.  ความสอดคล้องกับพันธกิจมหาวิทยาลัย  
    การผลติบัณฑิต        การวิจัย  
    การบริการวิชาการแก่สังคม    การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม(หลัก)  
    บริหารจัดการ 
7.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ  
 7.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับที่ 12 พ.ศ.2560-2564  
ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2562-2564)  
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสรมิการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม เพื่ออนุรักษ์ สืบสานและเชื่อมโยงกับประเพณีของท้องถิ่น 
   กลยุทธ์ที่......4.1.....แนวทางการขับเคลื่อนที.่...4.1.1.....ตัวชี วัดที่.....4.1.1.2...(หลัก)  
7.2 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน  

        นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่4 กลยุทธ์ที ่4.1 มาตรการที ่4.1.4 
8. อัตลักษณน์ิสิต  
      มี  

ประเภทอตัลักษณ ์ ตัวชี้วดั 
 คนด ี
เป็นคนดี เป็นพลเมืองที่เข็มแข็ง ยึดมั่นในจรรยาบรรณ
วิชาชีพ มีความกล้าหาญทางจริยธรรมและความถูกตอ้ง 

 มีจรรยาบรรณในวิชาชพี 
 มีจิตสาธารณะ 
 มีทัศนคติเชิงบวก 
 มีความกลา้หาญทางจริยธรรม และความถูกต้อง 

 คนเก่ง 
มีความรู้ ความเชีย่วชาญตามสาขาวิชาการที่ถนัด มี
ทักษะการเรียนรู้ ตลอดชีวิต สามารถน าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชพีอยา่งสร้างสรรค์ มี
คุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการที่ทนัสมัยและทันต่อ
ความเปลี่ยนแปลงของสังคม สามารถอยู่ร่วมกับผูอ้ื่นได้
อย่างมีความสุข 

 มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 มีความสามารถในการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชพีอยา่งสร้างสรรค์ 
 เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม 
 มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสาสนเทศได้เป็นอย่างดี 
 มีคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการที่ทันสมัยและทันต่อความเปลี่ยนแปลงของสังคม 
 มีความสามารถท างานเป็นทีม 
 มีความสามารถในการแก้ปัญหาส่วนตัว 
 มีความสามารถในการแก้ปัญหาการงาน 

 มีวินัย 
มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม 
เสียสละ อดทน ขยัน หมั่นเพียรและมุ่งมั่นสู่ความส าเร็จ 

 มีความรับผิดชอบ เสียสละ อดทน 
 มีพฤติกรรมที่ดีในการเรียน ขยันหมัน่เพียรมุ่งมั่นสู่ความส าเร็จ 
 มีพฤติกรรมที่ดีในการใช้ชีวิต 
 ยอมรับและปฏิบัติตามระเบียบ และข้อบังคับของสังคม 

 ภูมิใจในชาต ิ
มีความภูมิใจในศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี และ
ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ร่วมปลูกฝงัความรักชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตรยิ์ ส่งเสริมให้เกิดค่านิยมร่วมรักษ์
ความเป็นไทยให้เกิดขึ นอย่างต่อเนื่อง 

 มีพฤติกรรมอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย 
มีส่วนร่วมในการสืบทอดภูมิปัญญาไทย 
 มีค่านิยมในการแสดงความเป็นไทย ธ ารงไว้ซ่ึงความเป็นไทย 
 ศรัทธา ยึดมั่น และปฏิบัติตนตามหลักศาสนา 
 เคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 



 

 

 

2 

 

9. คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
      มี  

ด้าน ตัวชี้วัด 
 ด้านคุณธรรม จริยธรรม  มีความซื่อสตัย์สจุริต 

 มีระเบยีบวินัย 
 ตรงต่อเวลา 
 มีความเสยีสละและเห็นต่อประโยชน์ส่วนรวม 
 มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
 เคารพกฎเกณฑ์ ระเบียบขององค์กร/หน่วยงาน 
 มีความอดทนต่อสภาวะแวดลอ้ม 
 มีความขยันหมั่นเพียรในการเรียน 

 ด้านความรู ้  มีความรู้ในหลักวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงกับหน้าที่การงาน 
 มีความเข้าใจขั นตอนและวิธีการในการปฏิบตัิงานในหน้าท่ี 
 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 

  
10. การบูรณาการพันธกิจกับการเรียนการสอน (ถ้ามี) 

       ไม่ม ี
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11. ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 11.1 ลักษณะการด าเนินงาน    โครงการ     การด าเนินงาน 

11.2 ภายใต้แผนงาน............................................................................................................................................. 
11.3 ลักษณะโครงการ      โครงการที่ใช้งบประมาณ   โครงการทีไ่ม่ใช้งบประมาณ 
11.4 วิธีการด าเนินงาน     ด าเนินการเอง    จัดจ้าง 
11.5 รหัส GFMIS ของโครงการ(ถ้าม)ี................................................................................................................... 

12. ผู้รับผิดชอบ  
  12.1 หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  สาขาวิชาภาษาญีปุ่่น ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร ์

       12.2 ผู้รับผดิชอบ       Miss Mihoko Yamamoto โทร.2155 
                            ผศ.ดร.อัจฉรา อึ งตระกูล               โทร 2155 

       12.3 ผู้ประสานงาน    Miss Mihoko Yamamoto โทร.2155 
  นางสิรินภา โอภาสพงศ์พิพัฒน์  โทร 2286 
       12.4 ผู้รายงานผล       Miss Mihoko Yamamoto โทร.2155 
13. หลักการและเหตุผล  
  หลักสูตรภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้วางเป้าหมายของอาชีพ ให้นิสิตสามารถท าอาชีพมัคคุเทศก์ได้ เนื่องจากอาชีพ
ดังกล่าวเป็นอีกอาชีพหนึ่งที่รายได้ดีถึงดีมาก ดังนั นเพื่อให้นิสิตสามารถพัฒนาตนเองในการประกอบอาชีพได้อย่างมีความมั่นใจ จึงได้
จัดท าโครงการนี เพื่อพัฒนานิสิตให้ไปสู่เป้าหมายของหลักสูตร โดยในหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นฉบับปรับปรุงปี พ.ศ.2561 ได้เปิดวิชาเอก
เลือกให้นิสิตลงเรียนได้แก่ รายวิชา 207422  ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการท่องเที่ยว ทั งนี  เมื่อผู้เรียนได้ลงเรียนในรายวิชาดังกล่าวแล้วจะได้น า
ความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้จริงในโครงการนี  โดยนิสิตจะได้ออกไปทดลองปฏิบัติงานของมัคคุเทศก์ มีโอกาสการอธิบายถึงสถานที่
ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ของไทยให้กับนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่น เข้าใจถึงปัญหาที่อาจพบได้เมื่อประกอบอาชีพ และฝึกฝนทักษะใน
การแก้ไขปัญหา เมื่อต้องประกอบอาชีพการล่ามหรือมัคคุเทศก์เกี่ยวกับสถานท่ีท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ของไทย เพื่อเป็นการสั่งสม
ประสบการณ์ในการล่ามและงานมัคคุเทศก์ต่อไป 
14. วัตถุประสงค ์ 

1. เพื่อให้นิสิตได้น าความรู้ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการท่องเที่ยวไปใช้จริงในการแนะน าสถานท่ีท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ที่มีเสน่ห์ของ
ไทยจากมมุมองด้านต่างๆ 

2. เพื่อให้นิสิตสามารถเลือกใช้ภาษาญี่ปุ่นท่ีเหมาะสมในการแนะน าสถานท่ีท่องเที่ยวได ้
3. เพื่อเพิ่มโอกาสให้นิสติได้ใช้ภาษาญี่ปุ่นท่ีเรียนจากห้องเรียนในสถานการณ์จริง 
4. เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้การแกไ้ขปัญหาเมื่อต้องเผชิญสถานการณจ์ริง 

15.  เป้าหมายของโครงการ 
     15.1. เป้าหมายการด าเนินงาน  

ล าดับ กิจกรรม วัตถุประสงค์กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เชิงผลลัพธ์

(Outcome) 

ตัวชี้วัดตาม
เกณฑ์ประกัน

คุณภาพ 
1 จัดกิจกรรมใหน้ิสติออกไป

ฝึกฝนและทดลองปฏิบัติงาน
ของมัคคุเทศก์     
ฝึกอธิบายถึงสถานท่ีท่องเที่ยว
เชิงประวัติศาสตร์ของไทย
ให้กับนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่น  

 

1. เพื่อให้นิสิตได้น า
ความรู้ภาษาญี่ปุ่นเพื่อ
การท่องเที่ยวไปใช้จริง
ในการแนะน าสถานท่ี
ท่องเที่ยวเชิง
ประวัติศาสตร์ของไทย 
2.เพื่อให้นิสิตสามารถ
เลือกใช้ภาษาญี่ปุ่นท่ี
เหมาะสมในการแนะน า

 คุณภาพ 
- ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความรู้และได้รับ
ประโยชน์จากการจัด
กิจกรรมอยู่ในระดับด ี
- มีผลงานการเป็น
มัคคุเทศก์ของนิสิต
บันทึกไว้ในรูปแบบคลิป
วีดีโอ 

1.มีผลงานการเป็น
มัคคุเทศก์ของ
นิสิตบันทึกไว้ใน
รูปแบบคลิปวดีีโอ 
2.นิสิตสามารถน า
ความรู้ภาษาญี่ปุ่น
เพื่อการท่องเที่ยว
ไปใช้จริงในการ
แนะน าสถานท่ี
ท่องเที่ยวเชิง

AUN QA 
หมวด 8 
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ล าดับ กิจกรรม วัตถุประสงค์กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เชิงผลลัพธ์

(Outcome) 

ตัวชี้วัดตาม
เกณฑ์ประกัน

คุณภาพ 
สถานท่ีท่องเที่ยวได ้
3.เพื่อเพ่ิมโอกาสให้นิสิต
ได้ใช้ภาษาญี่ปุ่นท่ีเรียน
จากห้องเรียนใน
สถานการณ์จริง 
4.เพื่อให้ผู้เรียนไดเ้รียนรู้
การแก้ไขปัญหาเมื่อต้อง
เผชิญสถานการณ์จริง 

ประวัติศาสตร์ของ
ไทย 
 

     

15.2 กลุ่มเป้าหมาย (รายกิจกรรม)  

เป้าหมาย จ านวน 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 32 คน 
นิสิต 30 คน 
บุคลากรสายวิชาการ 2 คน 

 
  15.3 กิจกรรม/เนื้อหาท่ี/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนินการ (รายกิจกรรม) 

 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (บาท) 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

ขั้นวางแผนงาน (P) 
1. วางแผนการด าเนินงาน 
2. จัดประชมุมอบหมายการ
ด 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
ปฏิบัติงานในครั งตอ่ๆไป 

             

รวม 15,000 - - - 15,000 
 

16. งบประมาณ  
      16.1 แหล่งงบประมาณ 
                เงินรายได้ 15,000 บาท    
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กองทุนท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม แผนงานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม งานท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ภาควิชาภาษา
ตะวันออก หมวดเงินอุดหนุน โครงการสนับสนุนด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม โครงการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม โครงการ)    
โครงการค่ายล่ามภาษาญี่ปุ่นเพื่อการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์(Nu-มน-06-125)                                            

16.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
ล าดับ รายการ จ านวน (บาท) 

1 ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม 5,000 
2 ค่าเช่ายานพาหนะและค่าน  ามันเชื อเพลิง 9,000 
3 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการ 1,000 

รวมเป็นจ านวน 15,000 
               *หมายเหตุ   ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
17.  วนั  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ (รายกิจกรรม)  
ล าดั
บ 

รายการ กิจกรรม 

1. วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม เดือนสิงหาคม 2564 
2. สถานท่ีจัดกิจกรรม อุทยานประวิติศาสตร์สุโขทัย 

 
18. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

1. นิสิตสามารถเลือกใช้ภาษาญี่ปุน่ท่ีเหมาะสมในการแนะน าสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ในฐานะมัคคุเทศก์ได ้
2. นิสิตมีโอกาสใช้ภาษาญี่ปุ่นท่ีเรยีนจากห้องเรียนในสถานการณ์จรงิ 
3. นิสิตได้เรียนรู้การแกไ้ขปัญหาเมื่อต้องเผชิญสถานการณ์จริง 
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โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ 

 
1. ชื่อโครงการ (ระดับ 1)    โครงการสนับสนุนด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
2. ชื่อโครงการ (ระดับ 2)    โครงการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
3. ชื่อโครงการ (ระดับ 3)    โครงการแปลเพื่อการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

  โครงการงานประจ า (Routine project) 
      โครงการตามยุทธศาสตร์ (Strategic project) 

4.  รหัสโครงการ      NU-มน-06-126 
5.  Value Chain   

    ต้นน  า       กลางน  า       ปลายน  า       
6.  ความสอดคล้องกับพันธกิจมหาวิทยาลัย  
    การผลติบัณฑิต        การวิจัย  
    การบริการวิชาการแก่สังคม    การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม(หลัก)  
    บริหารจัดการ 
7.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ  
 7.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 พ.ศ.2560-2564  
ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2562-2564)  
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสรมิการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม เพื่ออนุรักษ์ สืบสานและเชื่อมโยงกับประเพณีของท้องถิ่น 
   กลยุทธ์ที่......4.1.....แนวทางการขับเคลื่อนที.่...4.1.1.....ตัวชี วัดที่.....4.1.1.2...(หลัก)  
7.2 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน  

        นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่4 กลยุทธ์ที ่4.1 มาตรการที ่4.1.4 
8. อัตลักษณน์ิสิต  
      มี  

ประเภทอตัลักษณ ์ ตัวชี้วดั 
 คนด ี
เป็นคนดี เป็นพลเมืองที่เข็มแข็ง ยึดมั่นในจรรยาบรรณ
วิชาชีพ มีความกล้าหาญทางจริยธรรมและความถูกตอ้ง 

 มีจรรยาบรรณในวิชาชพี 
 มีจิตสาธารณะ 
 มีทัศนคติเชิงบวก 
 มีความกลา้หาญทางจริยธรรม และความถูกต้อง 

 คนเก่ง 
มีความรู้ ความเชีย่วชาญตามสาขาวิชาการที่ถนัด มี
ทักษะการเรียนรู้ ตลอดชีวิต สามารถน าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชพีอยา่งสร้างสรรค์ มี
คุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการที่ทนัสมัยและทันต่อ
ความเปลี่ยนแปลงของสังคม สามารถอยู่ร่วมกับผูอ้ื่นได้
อย่างมีความสุข 

 มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 มีความสามารถในการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชพีอยา่งสร้างสรรค์ 
 เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม 
 มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสาสนเทศได้เป็นอย่างดี 
 มีคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการที่ทันสมัยและทันต่อความเปลี่ยนแปลงของสังคม 
 มีความสามารถท างานเป็นทีม 
 มีความสามารถในการแก้ปัญหาส่วนตัว 
 มีความสามารถในการแก้ปัญหาการงาน 

 มีวินัย 
มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม 
เสียสละ อดทน ขยัน หมั่นเพียรและมุ่งมั่นสู่ความส าเร็จ 

 มีความรับผิดชอบ เสียสละ อดทน 
 มีพฤติกรรมที่ดีในการเรียน ขยันหมัน่เพียรมุ่งมั่นสู่ความส าเร็จ 
 มีพฤติกรรมที่ดีในการใช้ชีวิต 
 ยอมรับและปฏิบัติตามระเบียบ และข้อบังคับของสังคม 

 ภูมิใจในชาต ิ
มีความภูมิใจในศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี และ
ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ร่วมปลูกฝงัความรักชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตรยิ์ ส่งเสริมให้เกิดค่านิยมร่วมรักษ์
ความเป็นไทยให้เกิดขึ นอย่างต่อเนื่อง 

 มีพฤติกรรมอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย 
มีส่วนร่วมในการสืบทอดภูมิปัญญาไทย 
 มีค่านิยมในการแสดงความเป็นไทย ธ ารงไว้ซ่ึงความเป็นไทย 
 ศรัทธา ยึดมั่น และปฏิบัติตนตามหลักศาสนา 
 เคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
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9. คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
      มี  

ด้าน ตัวชี้วัด 
 ด้านคุณธรรม จริยธรรม  มีความซื่อสตัย์สจุริต 

 มีระเบยีบวินัย 
 ตรงต่อเวลา 
 มีความเสยีสละและเห็นต่อประโยชน์ส่วนรวม 
 มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
 เคารพกฎเกณฑ์ ระเบียบขององค์กร/หน่วยงาน 
 มีความอดทนต่อสภาวะแวดลอ้ม 
 มีความขยันหมั่นเพียรในการเรียน 

 ด้านความรู ้  มีความรู้ในหลักวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงกับหน้าที่การงาน 
 มีความเข้าใจขั นตอนและวิธีการในการปฏิบตัิงานในหน้าท่ี 
 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 

  
10. การบูรณาการพันธกิจกับการเรียนการสอน (ถ้ามี) 

       ไม่ม ี
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11. ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 11.1 ลักษณะการด าเนินงาน    โครงการ     การด าเนินงาน 

11.2 ภายใต้แผนงาน............................................................................................................................................. 
11.3 ลักษณะโครงการ      โครงการที่ใช้งบประมาณ   โครงการทีไ่ม่ใช้งบประมาณ 
11.4 วิธีการด าเนินงาน     ด าเนินการเอง    จัดจ้าง 
11.5 รหัส GFMIS ของโครงการ(ถ้าม)ี................................................................................................................... 

12. ผู้รับผิดชอบ  
  12.1 หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  สาขาวิชาภาษาญีปุ่่น ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร ์

       12.2 ผู้รับผดิชอบ       ผศ.ดร.อัจฉรา อึ งตระกูล               โทร 2155 
       12.3 ผู้ประสานงาน    ผศ.ดร.อัจฉรา อึ งตระกูล               โทร 2155 
  นางสิรินภา โอภาสพงศ์พิพัฒน์  โทร 2286 
       12.4 ผู้รายงานผล       ผศ.ดร.อัจฉรา อึ งตระกูล               โทร 2155 
13. หลักการและเหตุผล  
  หลักสูตรภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้วางเป้าหมายของอาชีพ ให้นิสิตสามารถท าอาชีพแปลได้ เนื่องจากอาชีพนักแปล  
เป็นอีกอาชีพหนึ่งที่รายได้ดีถึงดีมาก รายได้ของของอาชีพนักแปลนั นจะขึ นอยู่กับภาษาและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ดังนั นเพื่อให้
นิสิตสามารถพัฒนาตนเองในการประกอบอาชีพแปลได้อย่างมีความมั่นใจ จึงได้จัดท าโครงการนี เพื่อพัฒนานิสิตให้ไปสู่เป้าหมายของ
หลักสูตร โดยในหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นฉบับปรับปรุงปี พ .ศ.2561 ได้ก าหนดวิชาเอกให้นิสิตลงเรียนเกี่ยวกับการแปลได้แก่ รายวิชา 
207303 การแปลและการล่ามภาษาญี่ปุ่นเบื องต้น ทั งนี  เมื่อผู้เรียนได้ลงเรียนในรายวิชาดังกล่าวแล้วจะได้น าความรู้ที่ได้รับมา
ประยุกต์ใช้ในโครงการ โดยนิสิตจะได้เรียนรู้การแปลงานจริง  เข้าใจถึงปัญหา และเรียนรู้ถึงการแปลเอกสารเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม
ซึ่งตัวภาษามีความแตกต่างกับวัฒนธรรมปลายทางของของเจ้าของภาษาที่ผู้ เรียนต้องแปล (ภาษาญี่ปุ่น) เพื่อเป็นการสั่งสม
ประสบการณ์ในการแปลต่อไป 
   โดยการด าเนินโครงการจัดท าโดยเริ่มจาก ส ารวจเอกสารที่เกี่ยวข้องกับศิลปวัฒนธรรม จัดกลุ่มความร่วมมือการแปล  จัด
Discussion ร่วมกัน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และร่วมวิจารณ์ ทั งนี หลังจากที่ด าเนินการแปลงานเสร็จสิ นแล้วจะได้ท าการเผยแพร่
งานแปลเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมดังกล่าวออกสู่สังคมต่อไป  
14. วัตถุประสงค ์ 
1. เพื่อให้นิสิตได้น าความรู้ด้านการแปลภาษาญี่ปุ่นไปใช้จริง 
2. เพื่อเป็นการเผยแพร่ศลิปวัฒนธรรมไทยออกสู่สังคม 
15.  เป้าหมายของโครงการ 
     15.1. เป้าหมายการด าเนินงาน  

ล าดับ กิจกรรม วัตถุประสงค์กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เชิงผลลัพธ์

(Outcome) 

ตัวชี้วดัตาม
เกณฑ์ประกัน

คุณภาพ 
1 ส ารวจเอกสารทีเ่กี่ยวข้องกับ

ศิลปวัฒนธรรม และจัดกลุม่ให้
นิสิตร่วมมือกันแปลเป็น
ภาษาญี่ปุ่น  จัด Discussion 
ร่วมกัน แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและร่วมวิจารณ์ และ
หลังจากท่ีด าเนินการแปลงาน
เสร็จสิ นแล้วจะได้ท าการ
เผยแพร่งานแปลเกี่ยวกับ
ศิลปวัฒนธรรมดังกล่าวออกสู่
สังคมต่อไป  

1. เพื่อให้นิสิตได้น า
ความรู้ด้านการ
แปลภาษาญี่ปุ่นไปใช้
จริง 
2. เพื่อเป็นการเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมไทยออก
สู่สังคม 
 
 

 คุณภาพ  
- ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความรู้และได้รับ
ประโยชน์จากการจัด
กิจกรรมอยู่ในระดับด ี
- มีผลงานแปลฉบับ
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อเป็นการ
เผยแพรศ่ิลปวัฒนธรรม
ไทยออกสู่สังคม 

มีผลงานแปลฉบับ
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อ
เป็นการเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรม
ไทยออกสู่สังคม 
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15.2 กลุ่มเป้าหมาย (รายกิจกรรม)  

เป้าหมาย จ านวน 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 42 คน 
นิสิต 40 คน 
บุคลากรสายวิชาการ 2 คน 

 
  15.3 กิจกรรม/เนื้อหาท่ี/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนินการ (รายกิจกรรม) 

 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (บาท) 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

ขั้นวางแผนงาน (P) 
1. วางแผนการด าเนินงาน 
2. จัดประชมุมอบหมายการ
ด 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
ปฏิบัติงานในครั งตอ่ๆไป 

             

รวม 10,000 - 10,000 - - 
 

16. งบประมาณ  
      16.1 แหล่งงบประมาณ 
                เงินรายได้ 10,000 บาท    
กองทุนท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม แผนงานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม งานท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ภาควิชาภาษา
ตะวันออก หมวดเงินอุดหนุน โครงการสนับสนุนด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม โครงการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม โครงการ)    
โครงการแปลเพื่อการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม (Nu-มน-06-126)                                            

16.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
  

ล าดับ รายการ จ านวน (บาท) 
1 ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม 7,000 
2 ค่าวัสดุอุปกรณ์โครงการ 3,000 

รวมเป็นจ านวน 10,000 
              *หมายเหตุ   ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
17.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ (รายกิจกรรม)  
ล าดั
บ 

รายการ กิจกรรม 

1. วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม เดือนธันวาคม 2563-กุมภาพันธ์ 2564 
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2. สถานท่ีจัดกิจกรรม คณะมนุษยศาสตร์ 
18. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

1. นิสิตได้ตระหนักถึงวัตถุประสงค์ของการแปล และน าความรู้ที่ไดเ้รียนจากห้องเรยีนมาใช้ในการแปลจริง 
2. นิสิตได้แนวทางในการพัฒนาความรู้ของตนเองเพื่อไปใช้ปฏิบัตจิริง 
3. มีผลงานแปลฉบับภาษาญี่ปุ่นเพื่อเป็นการเผยแพร่ศลิปวัฒนธรรมไทยออกสูส่ังคม  
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โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ 

 
1. ชื่อโครงการ (ระดับ 1)    โครงการสนับสนุนด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
2. ชื่อโครงการ (ระดับ 2)    โครงการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
3. ชื่อโครงการ (ระดับ 3)    โครงการเตรียมความพร้อมส าหรับนิสิตแลกเปลี่ยน 

  โครงการงานประจ า (Routine project) 
      โครงการตามยุทธศาสตร์ (Strategic project) 

4.  รหัสโครงการ      NU-มน-06-127 
5.  Value Chain   

    ต้นน  า       กลางน  า       ปลายน  า       
6.  ความสอดคล้องกับพันธกิจมหาวิทยาลัย  
    การผลติบัณฑิต        การวิจัย  
    การบริการวิชาการแก่สังคม    การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม(หลัก)  
    บริหารจัดการ 
7.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ  
 7.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 พ.ศ.2560-2564  
ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2562-2564)  
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสรมิการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม เพื่ออนุรักษ์ สืบสานและเชื่อมโยงกับประเพณีของท้องถิ่น 
   กลยุทธ์ที่......4.1.....แนวทางการขับเคลื่อนที.่...4.1.1.....ตัวชี วัดที่.....4.1.1.2...(หลัก)  
7.2 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน  

        นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่4 กลยุทธ์ที ่4.1 มาตรการที ่4.1.4 
8. อัตลักษณน์ิสิต  
      มี  

ประเภทอตัลักษณ ์ ตัวชี้วดั 

√   คนดี 
เป็นคนดี เป็นพลเมืองที่เข็มแข็ง ยึดมั่นในจรรยาบรรณ
วิชาชีพ มีความกล้าหาญทางจริยธรรมและความถูกตอ้ง 

 มีจรรยาบรรณในวิชาชพี 
 มีจิตสาธารณะ 
 มีทัศนคติเชิงบวก 
 มีความกลา้หาญทางจริยธรรม และความถูกต้อง 

√   คนเก่ง 
มีความรู้ ความเชีย่วชาญตามสาขาวิชาการที่ถนัด มี
ทักษะการเรียนรู้ ตลอดชีวิต สามารถน าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชพีอยา่งสร้างสรรค์ มี
คุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการที่ทนัสมัยและทันต่อ
ความเปลี่ยนแปลงของสังคม สามารถอยู่ร่วมกับผูอ้ื่นได้
อย่างมีความสุข 

 มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

√   มีความสามารถในการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชพีอยา่งสร้างสรรค์ 
 เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม 
 มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสาสนเทศได้เป็นอย่างดี 
 มีคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการที่ทันสมัยและทันต่อความเปลี่ยนแปลงของสังคม 
 มีความสามารถท างานเป็นทีม 

√   มีความสามารถในการแก้ปัญหาสว่นตัว 
 มีความสามารถในการแก้ปัญหาการงาน 

√   มีวินัย 
มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม 
เสียสละ อดทน ขยัน หมั่นเพียรและมุ่งมั่นสู่ความส าเร็จ 

 มีความรับผิดชอบ เสียสละ อดทน 

√   มีพฤติกรรมที่ดีในการเรียน ขยันหมั่นเพียรมุ่งมั่นสู่ความส าเร็จ 
 มีพฤติกรรมที่ดีในการใช้ชีวิต 
 ยอมรับและปฏิบัติตามระเบียบ และข้อบังคับของสังคม 

√  ภูมิใจในชาต ิ
มีความภูมิใจในศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี และ
ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ร่วมปลูกฝงัความรักชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตรยิ์ ส่งเสริมให้เกิดค่านิยมร่วมรักษ์

√  มีพฤติกรรมอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย 
มีส่วนร่วมในการสืบทอดภูมิปัญญาไทย 
 มีค่านิยมในการแสดงความเป็นไทย ธ ารงไว้ซ่ึงความเป็นไทย 
 ศรัทธา ยึดมั่น และปฏิบัติตนตามหลักศาสนา 
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ประเภทอตัลักษณ ์ ตัวชี้วดั 
ความเป็นไทยให้เกิดขึ นอย่างต่อเนื่อง  เคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 
9. คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
      มี  

ด้าน ตัวชี้วัด 
√   ด้านคุณธรรม จริยธรรม  มีความซื่อสตัย์สจุริต 

√   มีระเบยีบวินัย 
√   ตรงต่อเวลา 
 มีความเสียสละและเห็นต่อประโยชน์ส่วนรวม 
 มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
 เคารพกฎเกณฑ์ ระเบียบขององค์กร/หน่วยงาน 
 มีความอดทนต่อสภาวะแวดลอ้ม 
√   มีความขยันหมั่นเพียรในการเรียน 

√   ด้านความรู ้  มีความรู้ในหลักวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงกับหน้าที่การงาน 
 มีความเข้าใจขั นตอนและวิธีการในการปฏิบตัิงานในหน้าท่ี 
√   มีความรู้ในระดับท่ีสามารถปฏิบัติงานให้บรรลุเปา้หมายอย่างมปีระสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผล 
 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 
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10. การบูรณาการพันธกิจกับการเรียนการสอน (ถ้ามี) 

       ไม่ม ี
11. ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 11.1 ลักษณะการด าเนินงาน    โครงการ     การด าเนินงาน 

11.2 ภายใต้แผนงาน............................................................................................................................................. 
11.3 ลักษณะโครงการ      โครงการที่ใช้งบประมาณ   โครงการทีไ่ม่ใช้งบประมาณ 
11.4 วิธีการด าเนินงาน     ด าเนินการเอง    จัดจ้าง 
11.5 รหัส GFMIS ของโครงการ(ถ้าม)ี................................................................................................................... 

12. ผู้รับผิดชอบ  
  12.1 หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  สาขาวิชาภาษาญีปุ่่น ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร ์
  12.2 ผู้รับผดิชอบ               ดร.ศิรินุช คูเจริญไพบูลย์           โทร  2278 
                                      Miss Yamamoto Mihoko       โทร  2152 
  12.3 ผู้ประสานงาน     นางสิรินภา โอภาสพงศ์พิพัฒน์  โทร  2086         
  12.4 ผู้รายงานผล     ดร.ศิรินุช คูเจรญิไพบูลย์           โทร  2278 

13. หลักการและเหตุผล  
  คณะมนุษยศาสตร์ มีภาระหน้าท่ีในการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ โดยมุ่งเน้นในเรื่องของการศึกษา คือ ให้นิสิตมีคุณภาพทางด้าน
วิชาการ เป็นผู้มีความรอบรู้ และก้าวทันสภาวการณ์โลก มองการณ์ไกล สามารถวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาให้ลุล่วงไปด้วยดี รวมทั ง
ให้การส่งเสริมและสนับสนุนนิสิตให้ได้รับประสบการณ์จริงจากการได้เข้าร่วมและท ากิจกรรมนิสิต ซึ่งถือได้ว่าเป็นการพัฒนานิสิตให้มี
ความเป็นบัณฑิตที่มีความสมบูรณ์แบบ เป็นผู้ที่ถึงพร้อมด้วยความรู้ทางด้านทักษะวิชาการ มีคุณธรรม จริยธรรม มีวุฒิภาวะทาง
ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา และท ากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม อีกทั งยังเป็นการเตรียมความพร้อมให้นิสิตเป็นผู้รอบรู้ในด้านการ
บริหารจัดการ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์พร้อม และเป็นสมาชิกที่ดีของ
สังคมต่อไป อย่างไรก็ตามคณะมนุษยศาสตร์และสาขาภาษาญี่ปุ่นยังได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของการเตรียมความพร้อมในด้าน
ภาษาไทยที่จ าเป็นในการใช้ชีวิตในรั วมหาวิทยาลัยของนิสิตต่างชาติที่จะมาแลกเปลี่ยนที่คณะมนุษยศาสตร์ และยังตระหนักถึง
ความส าคัญในการช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมของไทยแก่นิสิตต่างชาติ เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมไทยอันดีและเพื่อการ
เผยแผ่วัฒนธรรมไทยต่อไป หลักสูตรจึงได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมดังกล่าวนี ขึ นเพื่อพัฒนาและช่วยเหลือนิสิตชาวต่างชาติให้
สามารถใช้ชีวิตในรั วมหาวิทยาลัยได้อย่างราบรื่นและมีความรู้เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมของไทย  
14. วัตถุประสงค ์ 

1)  เพื่อเตรียมความพร้อมด้านภาษาไทยที่จ าเป็นในการใช้ชีวิตในรั วมหาวิทยาลยัให้แก่นิสิตต่างชาติทีจ่ะมาแลกเปลีย่น 
2)  ส่งเสริมการเรยีนรู้ศลิปวัฒนธรรมของไทยแก่นสิิตต่างชาติ เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมไทยอันดแีละเพื่อการเผยแผ่

วัฒนธรรมไทยต่อไป 
15.  เป้าหมายของโครงการ 
     15.1. เป้าหมายการด าเนินงาน  

ล าดับ กิจกรรม วัตถุประสงค์กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เชิงผลลัพธ์

(Outcome) 

ตัวชี้วัดตาม
เกณฑ์ประกัน

คุณภาพ 
1 จัดกิจกรรมเพื่อเตรียมความ

พร้อมด้านภาษาไทยที่จ าเป็น
ในการใช้ชีวิตในรั ว
มหาวิทยาลยัแก่นิสิตต่างชาติ 
รวมถึงให้ความรูด้้าน
ศิลปวัฒนธรรมไทยเพื่อเป็น
การเผยแพร่วัฒนธรรมไทย  
 

1. เพื่อเตรียมความ
พร้อมด้านภาษาไทยที่
จ าเป็นในการใช้ชีวิตใน
รั วมหาวิทยาลัยให้แก่
นิสิตต่างชาติที่มา
แลกเปลีย่น 
2. ส่งเสรมิการเรียนรู้
ศิลปวัฒนธรรมของไทย

 คุณภาพ  
1.ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความรู้ภาษาไทยมากขึ น
กว่าก่อนเข้าร่วม
โครงการ 
2.ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความสามารถดา้น
ศิลปวัฒนธรรมไทยเพิ่ม

1. นิสิตต่างชาติ
สามารถน า
ภาษาไทยท่ีได้
เรียนไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได ้
2. นิสิตต่างชาติมี
ประสบการณ์ใน
การศึกษา

AUN QA 
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ล าดับ กิจกรรม วัตถุประสงค์กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เชิงผลลัพธ์

(Outcome) 

ตัวชี้วัดตาม
เกณฑ์ประกัน

คุณภาพ 
 แก่นิสิตต่างชาติ เพื่อ

เป็นการสบืสาน
วัฒนธรรมไทยอันดีและ
เพื่อการเผยแผ่
วัฒนธรรมไทยต่อไป 
 

มากขึ นกว่าก่อนการเข้า ศิลปวัฒนธรรม
ของไทย 

     

15.2 กลุ่มเป้าหมาย (รายกิจกรรม)  

เป้าหมาย จ านวน 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 6 คน 
นิสิต 4 คน 
บุคลากรสายวิชาการ 2 คน 

 
  15.3 กิจกรรม/เนื้อหาท่ี/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนินการ (รายกิจกรรม) 

 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (บาท) 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

ขั้นวางแผนงาน (P) 
1. วางแผนการด าเนินงาน 
2. จัดประชมุมอบหมายการ
ด 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
ปฏิบัติงานในครั งตอ่ๆไป 

             

รวม 10,000 - - 10,000 - 
 

16. งบประมาณ  
      16.1 แหล่งงบประมาณ 
                เงินรายได้ 10,000 บาท    
กองทุนท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม แผนงานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม งานท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ภาควิชาภาษา
ตะวันออก หมวดเงินอุดหนุน โครงการสนับสนุนด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม โครงการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม โครงการ)    
โครงการเตรียมความพร้อมส าหรับนิสิตแลกเปลี่ยน (Nu-มน-06-127)                                            

16.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
ล าดับ รายการ จ านวน (บาท) 
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ล าดับ รายการ จ านวน (บาท) 
1 ค่าตอบแทนวิทยากร 9,000 
2 ค่าอาหารกลางวัน 500 
3 ค่าอาหารว่าง 500 

รวมเป็นจ านวน 10,000 
               *หมายเหตุ   ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
17.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ (รายกิจกรรม)  
ล าดั
บ 

รายการ กิจกรรม 

1. วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม เดือนพฤษภาคม 2564 
2. สถานท่ีจัดกิจกรรม คณะมนุษยศาสตร์ 

 
18. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

1) ผู้เข้าร่วมโครงการมคีวามรูภ้าษาไทยมากขึ นกว่าก่อนเข้าร่วมโครงการและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได ้
2) ผู้เข้าร่วมโครงการมคีวามสามารถด้านศลิปวัฒนธรรมไทยเพิม่ขึ นกว่าก่อนเข้าร่วมโครงการ 
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โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ 

 
1. ชื่อโครงการ (ระดับ 1)    โครงการสนับสนุนด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
2. ชื่อโครงการ (ระดับ 2)    โครงการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
3. ชื่อโครงการ (ระดับ 3)    โครงการเรียนรู้สังคมและวัฒนธรรมเกาหลี 

  โครงการงานประจ า (Routine project) 
      โครงการตามยุทธศาสตร์ (Strategic project) 

4.  รหัสโครงการ      NU-มน-06-128 
5.  Value Chain   

    ต้นน  า       กลางน  า       ปลายน  า       
6.  ความสอดคล้องกับพันธกิจมหาวิทยาลัย  
    การผลติบัณฑิต        การวิจัย  
   การบริการวิชาการแกส่ังคม    การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม(หลัก)  
    บริหารจัดการ 
7.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ  
 7.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 พ.ศ.2560-2564  
ฉบบัปรับปรุง (พ.ศ.2562-2564)  
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสรมิการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม เพื่ออนุรักษ์ สืบสานและเชื่อมโยงกับประเพณีของท้องถิ่น 
   กลยุทธ์ที่......4.1.....แนวทางการขับเคลื่อนที.่...4.1.1.....ตัวชี วัดที่.....4.1.1.2...(หลัก)  
7.2 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน  

        นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่4 กลยุทธ์ที ่4.1 มาตรการที ่4.1.4 
8. อัตลักษณน์ิสิต  
      มี  

ประเภทอตัลักษณ ์ ตัวชี้วดั 
  คนด ี
เป็นคนดี เป็นพลเมืองที่เข็มแข็ง ยึดมั่นในจรรยาบรรณ
วิชาชีพ มีความกล้าหาญทางจริยธรรมและความถูกตอ้ง 

 มีจรรยาบรรณในวิชาชพี 
 มีจิตสาธารณะ 
 มีทัศนคติเชิงบวก 
 มีความกลา้หาญทางจริยธรรม และความถูกต้อง 

  คนเก่ง 
มีความรู้ ความเชีย่วชาญตามสาขาวิชาการที่ถนัด มี
ทักษะการเรียนรู้ ตลอดชีวิต สามารถน าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชพีอยา่งสร้างสรรค์ มี
คุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการที่ทนัสมัยและทันต่อ
ความเปลี่ยนแปลงของสังคม สามารถอยู่ร่วมกับผูอ้ื่นได้
อย่างมีความสุข 

  มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
  มีความสามารถในการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพอยา่งสร้างสรรค์ 
 เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม 
มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสาสนเทศได้เป็นอย่างดี 
 มีคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการที่ทันสมัยและทันต่อความเปลี่ยนแปลงของสังคม 
  มีความสามารถท างานเป็นทีม 
  มีความสามารถในการแก้ปัญหาส่วนตัว 
  มีความสามารถในการแก้ปัญหาการงาน 

  มีวินัย 
มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม 
เสียสละ อดทน ขยัน หมั่นเพียรและมุ่งมั่นสู่ความส าเร็จ 

  มีความรับผิดชอบ เสียสละ อดทน 
  มีพฤติกรรมที่ดีในการเรียน ขยันหมั่นเพียรมุ่งมั่นสู่ความส าเร็จ 
 มีพฤติกรรมที่ดีในการใช้ชีวิต 
  ยอมรับและปฏิบัติตามระเบียบ และข้อบังคับของสังคม 

  ภูมิใจในชาต ิ
มีความภูมิใจในศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี และ
ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ร่วมปลูกฝงัความรักชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตรยิ์ ส่งเสริมให้เกิดค่านิยมร่วมรักษ์
ความเป็นไทยให้เกิดขึ นอย่างต่อเนื่อง 

 มีพฤติกรรมอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย 
มีส่วนร่วมในการสืบทอดภูมิปัญญาไทย 
  มีค่านิยมในการแสดงความเป็นไทย ธ ารงไว้ซ่ึงความเป็นไทย 
 ศรัทธา ยึดมั่น และปฏิบัติตนตามหลักศาสนา 
 เคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
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9. คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
      มี  

ด้าน ตัวชี้วัด 
 ด้านคุณธรรม จริยธรรม  มีความซื่อสตัย์สจุริต 

 มีระเบยีบวินัย 
 ตรงต่อเวลา 
 มีความเสยีสละและเห็นต่อประโยชน์ส่วนรวม 
 มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
 เคารพกฎเกณฑ์ ระเบียบขององค์กร/หน่วยงาน 
 มีความอดทนต่อสภาวะแวดลอ้ม 
 มีความขยันหมั่นเพียรในการเรียน 

 ด้านความรู ้  มีความรู้ในหลักวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงกับหน้าที่การงาน 
 มีความเข้าใจขั นตอนและวิธีการในการปฏิบตัิงานในหน้าท่ี 
 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 

10. การบูรณาการพันธกิจกับการเรียนการสอน (ถ้ามี) 

       ด้านการบริการวิชาการ  จ านวนรายวิชา/หลักสตูรที่มีการบรูณาการการศึกษา  
วิชา 221151 Korean Society and Culture สังคมและวัฒนธรรมเกาหล ี
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11. ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 11.1 ลักษณะการด าเนินงาน    โครงการ     การด าเนินงาน 

11.2 ภายใต้แผนงาน............................................................................................................................................. 
11.3 ลักษณะโครงการ      โครงการที่ใช้งบประมาณ   โครงการทีไ่ม่ใช้งบประมาณ 
11.4 วิธีการด าเนินงาน     ด าเนินการเอง    จัดจ้าง 
11.5 รหัส GFMIS ของโครงการ(ถ้าม)ี................................................................................................................... 

12. ผู้รับผิดชอบ  
  12.1 หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  สาขาวิชาภาษาเกาหลี ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร ์
  12.2 ผู้รับผดิชอบ          อาจารย์พุธิตา  สิงหเดช    โทร. 2190 
  12.3 ผู้ประสานงาน    นางสิรินภา  โอภาสพงศ์พิพัฒน์   โทร. 2286        
  12.4 ผู้รายงานผล        อาจารย์พุธิตา  สิงหเดช    โทร. 2190 

13. หลักการและเหตุผล  
  ภาควิชาภาษาตะวันออก มีพันธกิจส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21และพัฒนานิสิตทั งทางด้านภาษาและทักษะชีวิต โดย
ให้นิสิตได้เรียนรู้และปฏิบัติการจริง ซึ่งในปัจจุบันกระแสความนิยมในภาษาเกาหลีและวัฒนธรรมเกาหลีได้รับความนิยมอย่างสูงใน
ประเทศไทย เห็นได้ชัดจากปริมาณการรับวัฒนธรรมของเกาหลีเข้ามาในประเทศไทยที่เพิ่มขึ นอย่างมาก ขณะเดียวกันการรับ
วัฒนธรรมเหล่านั นของสังคมไทยยังขาดความรู้และความเข้าใจด้านวัฒนธรรมเกาหลีศึกษาที่ถูกต้อง จึงจัดกิจกรรมเพื่อเพิ่มความรู้
ความเข้าใจด้านสังคมและวัฒนธรรมเกาหลี โดยโครงการนี จัดขึ นเพื่อให้นิสิตที่เรียนรายวิชาวิชา 221151 Korean Society and 
Culture สังคมและวัฒนธรรมเกาหลี ได้มีโอกาสเรียนรู้และส่งเสริมความเข้าใจด้านภาษา ศิลปะ และวัฒนธรรมเกาหลีที่สถานทูต
สาธารณรัฐเกาหลีประจ าประเทศไทยและศูนย์วัฒนธรรมเกาหลีประจ าประเทศไทยเพื่อให้นิสิตมีความเข้าใจในภาษา สังคม และ
วัฒนธรรมเกาหลีได้ดียิ่งขึ น และสามารถต่อยอดน าไปเผยแพร่แก่ผู้ที่มีความสนใจในด้านวัฒนธรรมทั งของไทยและเกาหลี ณ โรงเรียน
ขนาดกลางในจังหวัดพิษณุโลก ต่อไป 
14. วัตถุประสงค ์ 
    1) เพื่อเพ่ิมความรู้ ความเข้าใจด้านภาษา สังคม และวัฒนธรรมเกาหลีให้แก่นิสติและผูส้นใจน าความรู้ทางวัฒนธรรมที่ไดร้ับไปใช้
ใหเ้กิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม 
    2) เพื่อเผยแพร่ภาษา สังคม และวัฒนธรรมเกาหลีและของไทยให้แก่ผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม 
15.  เป้าหมายของโครงการ 
     15.1. เป้าหมายการด าเนินงาน  

ล าดับ กิจกรรม วัตถุประสงค์กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เชิงผลลัพธ์

(Outcome) 

ตัวชี้วัดตาม
เกณฑ์ประกัน

คุณภาพ 
1 ศึกษาด้านภาษา ศลิปะ และ

วัฒนธรรมเกาหลีที่สถานทูต
สาธารณรัฐเกาหลีประจ า
ประเทศไทยและศูนย์
วัฒนธรรมเกาหลีประจ า
ประเทศไทย 
 

1) เพื่อให้นิสิตทีร่่วม 
กิจกรรมไดเ้รียนรู้สังคม 
และวัฒนธรรมเกาหล ี
ผ่านกิจกรรมไปสถานทูต 
สาธารณรัฐเกา หลี
ประจ าประเทศไทยและ
ศูนย์วัฒนธรรมเกาหลี
ประจ าประเทศไทย 
2) เพื่อให้นิสิตเข้าร่วม 
กิจกรรมเข้าใจภาษาและ 
วัฒนธรรมเกาหลไีด้ด ี
ยิ่งขึ น 
 

 คุณภาพ  
1.นิสิตที่เข้าร่วม
โครงการมคีวามรู้ ความ
เข้าใจสังคมและ
วัฒนธรรมเกาหลีเพิม่ขึ น 
อยู่ในระดับด ี

1. นิสิตมคีวามรู้
และความเข้าใจ
ด้านวัฒนธรรม
เกาหลีศึกษาที่
ถูกต้อง 

AUN QA 
หมวด 8 
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ล าดับ กิจกรรม วัตถุประสงค์กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เชิงผลลัพธ์

(Outcome) 

ตัวชี้วัดตาม
เกณฑ์ประกัน

คุณภาพ 
2 เผยแพรภ่าษา สังคม และ

วัฒนธรรมเกาหลีและของไทย 
1) เพื่อให้นิสิตที่ร่วม 
กิจกรรมไดเ้ผยแพร่
ความรู้ สังคมและ 
วัฒนธรรมเกาหลีให้แก ่
บุคคลภายนอกที่สนใจ 
2) เพื่อให้ผู้เข้าร่วม 
โครงการได้รบัความรู ้
ผ่านการเผยแพร่ความรู้
สังคมและวัฒนธรรม 
เกาหลีใต้จากนิสิต 

 คุณภาพ  
- นิสิตและผูส้นใจได้น า
ความรู้ทางวิชาการที่ได้
ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อ
สังคม อยู่ในระดับด ี
- นิสิตและผูส้นใจมี
ความพึงพอใจในการจัด
โครงการในภาพรวม อยู่
ในระดับด ี
- ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมี
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
สังคม วัฒนธรรมเกาหลี
และภาษาเกาหลีใน
ชีวิตประจ าวันมากขึ น 

อาจารยส์าขาวิชา
ภาษาเกาหลีได้น า
องค์ความรู้ด้าน 
ภาษาเกาหลี
เผยแพรสู่่สังคม 
ผ่านการสอน
ภาษาให้แก่ 
ผู้สนใจโดยการ
บริการวิชาการ 

 

     

15.2 กลุ่มเป้าหมาย (รายกิจกรรม)  

เป้าหมาย กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 47 คน 67 คน 
นิสิต 43 คน 43 คน 
บุคลากรสายวิชาการ 3 คน 3 คน 
บุคลากรสายสนับสนุน 1 คน 1 คน 
ประชาชน/สังคม.......  20 คน 

 
  15.3 กิจกรรม/เนื้อหาท่ี/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนินการ (รายกิจกรรม) 

 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (บาท) 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

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

                          

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

10,000    5,000      5,000   

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. สรุปผลการด าเนินโครงการ และ
จัดท ารายงานส่งผลประเมนิตอ่คณะฯ 

             

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

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (บาท) 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

ปฏิบัติงานในครั งตอ่ๆไป 

รวม 10,000 - 5,000 - 5,000 
 

16. งบประมาณ  
      16.1 แหล่งงบประมาณ 
                เงินรายได้ 10,000 บาท    
กองทุนท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม แผนงานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม งานท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ภาควิชาภาษา
ตะวันออก หมวดเงินอุดหนุน โครงการสนับสนุนด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม โครงการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม โครงการ)    
โครงการเรียนรู้สังคมและวัฒนธรรมเกาหลี(Nu-มน-06-128)                                            

16.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ)    
ล าดับ รายการ จ านวน (บาท) 

1 ค่าวัสดุอุปกรณ์จัดบอร์ด+ค่าจัดสถานที่ 3,000 
2 ค่าวัตถุดิบในการประกอบอาหาร 2,000 
3 ค่ายานพาหนะ 5,000 

รวมเป็นทั้งสิ้น 10,000 
      *หมายเหตุ   ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
17.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ (รายกิจกรรม)  
ล าดั
บ 

รายการ กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 

1. วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม เดือนมกราคม 2564 เดือนกรกฎาคม 2564 
2. สถานท่ีจัดกิจกรรม สถานทูตสาธารณรัฐเกาหลี

ประจ าประเทศไทยและศูนย์
วัฒนธรรมเกาหลีประจ า
ประเทศไทย 

โรงเรียนขนาดกลาง ในจังหวัด
พิษณุโลก 

 
18. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

1) นิสิตไดร้ับความรู้จากกิจกรรมตา่งๆ และประโยชน์จากการเรียนรูว้ัฒนธรรมเกาหลผี่านกิจกรรมการไปเยือนสถานทูตและศูนย์
วัฒนธรรมเกาหลี และผู้ที่เขา้ร่วมกิจกรรมสามารถรับความรูเ้กี่ยวกบัวัฒนธรรมทั งไทยและเกาหลไีปปรับใช้ได้ในชีวิตประจ าวันและ
บูรณาการความรู้เผยแพรต่่อให้บุคคลภายนอกได้  

2) ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความเข้าใจเกี่ยวกับสังคม วัฒนธรรมเกาหลีและภาษาเกาหลีในชีวิตประจ าวันมากขึ น 
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โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ 

 
1. ชื่อโครงการ (ระดับ 1)    โครงการสนับสนุนด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
2. ชื่อโครงการ (ระดับ 2)    โครงการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
3. ชื่อโครงการ (ระดับ 3)    โครงการประกวดคลิปวิดีโอเผยแพร่วัฒนธรรมไทยผ่านภาษาจีน 

  โครงการงานประจ า (Routine project) 
      โครงการตามยุทธศาสตร์ (Strategic project) 

4.  รหัสโครงการ      NU-มน-06-129 
5.  Value Chain   

    ต้นน  า       กลางน  า       ปลายน  า       
6.  ความสอดคล้องกับพันธกิจมหาวิทยาลัย  
    การผลติบัณฑิต        การวิจัย  
   การบริการวิชาการแกส่ังคม    การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม(หลัก)  
    บริหารจัดการ 
7.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ  
 7.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 พ.ศ.2560-2564  
ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2562-2564)  
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสรมิการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม เพื่ออนุรักษ์ สืบสานและเชื่อมโยงกับประเพณีของท้องถิ่น 
   กลยุทธ์ที่......4.1.....แนวทางการขับเคลื่อนที.่...4.1.1.....ตัวชี วัดที่.....4.1.1.2...(หลัก)  
7.2 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน  

        นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่4 กลยุทธ์ที ่4.1 มาตรการที ่4.12 
8. อัตลักษณน์ิสิต  
      มี  

ประเภทอตัลักษณ ์ ตัวชี้วดั 
 คนด ี
เป็นคนดี เป็นพลเมืองที่เข็มแข็ง ยึดมั่นในจรรยาบรรณ
วิชาชีพ มีความกล้าหาญทางจริยธรรมและความถูกต้อง 

 มีจรรยาบรรณในวิชาชพี 
 มีจิตสาธารณะ 
 มีทัศนคติเชิงบวก 
 มีความกลา้หาญทางจริยธรรม และความถูกต้อง 

 คนเก่ง 
มีความรู้ ความเชีย่วชาญตามสาขาวิชาการที่ถนัด มี
ทักษะการเรียนรู้ ตลอดชีวิต สามารถน าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชพีอยา่งสร้างสรรค์ มี
คุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการที่ทนัสมัยและทันต่อ
ความเปลี่ยนแปลงของสังคม สามารถอยู่ร่วมกับผูอ้ื่นได้
อย่างมีความสุข 

 มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 มีความสามารถในการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชพีอยา่งสร้างสรรค์ 
 เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม 
 มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสาสนเทศได้เป็นอย่างดี 
 มีคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการที่ทันสมัยและทันต่อความเปลี่ยนแปลงของสังคม 
 มีความสามารถท างานเป็นทีม 
 มีความสามารถในการแก้ปัญหาส่วนตัว 
 มีความสามารถในการแก้ปัญหาการงาน 

 มีวินัย 
มีความรบัผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม 
เสียสละ อดทน ขยัน หมั่นเพียรและมุ่งมั่นสู่ความส าเร็จ 

 มีความรับผิดชอบ เสียสละ อดทน 
 มีพฤติกรรมที่ดีในการเรียน ขยันหมัน่เพียรมุ่งมั่นสู่ความส าเร็จ 
 มีพฤติกรรมที่ดีในการใช้ชีวิต 
 ยอมรับและปฏิบัติตามระเบียบ และข้อบังคับของสังคม 

 ภูมิใจในชาต ิ
มีความภูมิใจในศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี และ
ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ร่วมปลูกฝงัความรักชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตรยิ์ ส่งเสริมให้เกิดค่านิยมร่วมรักษ์
ความเป็นไทยให้เกิดขึ นอย่างต่อเนื่อง 

 มีพฤติกรรมอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย 
มีส่วนร่วมในการสืบทอดภูมิปัญญาไทย 
 มีค่านิยมในการแสดงความเป็นไทย ธ ารงไว้ซ่ึงความเป็นไทย 
 ศรัทธา ยึดมั่น และปฏิบัติตนตามหลักศาสนา 
 เคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
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9. คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
      มี  

ด้าน ตัวชี้วัด 
  ด้านคุณธรรม จรยิธรรม  มีความซื่อสตัย์สจุริต 

  มีระเบียบวินัย 
  ตรงต่อเวลา 
  มีความเสยีสละและเห็นต่อประโยชนส์่วนรวม 
  มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
  เคารพกฎเกณฑ์ ระเบียบขององค์กร/หน่วยงาน 
  มีความอดทนต่อสภาวะแวดลอ้ม 
  มีความขยันหมั่นเพยีรในการเรียน 

  ด้านความรู ้  มีความรู้ในหลักวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงกับหน้าที่การงาน 
  มีความเข้าใจขั นตอนและวิธีการในการปฏิบตัิงานในหน้าท่ี 
 มีความรู้ในระดับท่ีสามารถปฏิบัติงานให้บรรลุเปา้หมายอย่างมปีระสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผล 
  มีความสามารถน าความรู้มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานอย่างสร้างสรรค ์
 เป็นผู้แสวงหาความรูเ้พิ่มเตมิอย่างต่อเนื่อง 
 มีความเช่ียวชาญในสาขาวิชาชีพ 

  ด้านทักษะทางปัญญา  มีความสามารถในการรวบรวมข้อมูล แนวคิด และประเมินข้อมลูต่างๆ ได้ 
 มีความสามารถในการวเิคราะห์และแกไ้ขปัญหาในการปฏิบตัิงาน 
  กล้าแสดงความคดิเห็นอย่างเหมาะสม 
  มีความคิดรเิริ่มสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ  
 มีการวางแผนและสามารถปฏบิัติงานไดส้ าเร็จตามก าหนดเวลา 
 มีความสามารถน าเสนอข้อมลูและแนวคิดเพื่อใช้ในการตัดสินใจ 
  มีความมุ่งมั่นท างานให้ประสบความส าเร็จตามเปา้หมาย 
 มีความสามารถในการแก้ปญัหาส่วนตัว 
 มีทัศนคติเชิงบวกต่องานท่ีท า 

  ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

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

 ด้านทักษะการวิเคราะหเ์ชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 มีทักษะในการวิเคราะห์และจดัการข้อมลูเชิงตัวเลข 
 มีความสามารถในการสื่อสารการใช้ภาษาไทย 
 มีความสามารถในการสื่อสารการใช้ภาษาอังกฤษ 
 มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศในการปฏิบัติงาน 

10. การบูรณาการพันธกิจกับการเรียนการสอน (ถ้ามี) 

       ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม จ านวนรายวิชา/หลักสตูรที่มกีารบูรณาการ 1  วิชา ระบุรายชื่อวิชา 206311 Chinese 
Translation I 
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11. ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 11.1 ลักษณะการด าเนินงาน    โครงการ     การด าเนินงาน 

11.2 ภายใต้แผนงาน............................................................................................................................................. 
11.3 ลักษณะโครงการ      โครงการที่ใช้งบประมาณ   โครงการทีไ่ม่ใช้งบประมาณ 
11.4 วิธีการด าเนินงาน     ด าเนินการเอง    จัดจ้าง 
11.5 รหัส GFMIS ของโครงการ(ถ้าม)ี................................................................................................................... 

12. ผู้รับผิดชอบ  
  12.1 หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  สาขาวิชาภาษาจีน ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร ์
  12.2 ผู้รับผดิชอบ          ดร.ชนัญญา  พวงทอง   โทร. 2183 
  12.3 ผู้ประสานงาน    นางสาวศิวพร สุขสวัสดิ ์   โทร. 2287        
  12.4 ผู้รายงานผล        ดร.ชนัญญา  พวงทอง   โทร. 2183 

13. หลักการและเหตุผล  
  ในประเทศไทยของเรานั น  นับว่ามีสิ่งที่สะท้อนถึงความเป็นไทยและวัฒนธรรมไทยอยู่อย่างหลากหลาย ซึ่งก็แตกต่างกันไป
ตามแต่ละท้องถิ่น  เช่นเดียวกับจังหวัดพิษณุโลกของเรา ก็มีหลายสิ่งหลายอย่างที่แสดงถึงความเป็นถิ่นพิษณุโลก เช่น สถานที่
ท่องเที่ยว อาหารการกิน เป็นต้น อันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะที่ที่โดดเด่นไม่ต่างจากท้องถิ่นอื่นๆ สาขาวิชาภาษาจีน ภาควิชาภาษา
ตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ ได้เล็งเห็นความส าคัญในข้อนี  จึงมีความคิดที่จะจัดโครงการประกวดคลิปวีดิโอเผยแพร่เอกลักษณ์
วัฒนธรรมไทยผ่านการใช้ภาษาจีนของนิสิตสาขาวิชาภาษาจีน ในหัวข้อ “ท้องถิ่นของเรา (我们的家乡)” ทั งนี ไม่เพียงแต่เป็นการ
ส่งเสริมให้นิสิตมีส่วนร่วมในการเผยแพร่เอกลักษณ์ความเป็นไทยที่ดีงามประจ าท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไปแล้ว อีกทั งยังส่งเสริมพัฒนา
ทักษะด้านการค้นคว้าและทักษะการแปลข้อมูลจากภาษาไทยเป็นภาษาจีน และการน าเสนอด้วยคลิปวีดิโอนั นก็เป็นอีกทางหนึ่งใน
การส่งเสริมให้นิสิตได้ฝึกฝนการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีอีกด้วย 
14. วัตถุประสงค ์ 
    1) เพื่อให้นิสิตมีส่วนร่วมในการเผยแพร่เอกลักษณ์ความเป็นไทยที่ดีงามประจ าท้องถิ่น 
    2) เพื่อส่งเสริมกระตุ้นให้นิสิตได้พัฒนาทักษะการแปลภาษาจีนและการใช้ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 
15.  เป้าหมายของโครงการ 
     15.1. เป้าหมายการด าเนินงาน  

ล าดับ กิจกรรม วัตถุประสงค์กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เชิงผลลัพธ์

(Outcome) 

ตัวชี้วัดตาม
เกณฑ์ประกัน

คุณภาพ 
1 ประกวดคลิปวีดโิอเผยแพร่

เอกลักษณ์วัฒนธรรมไทยผ่าน
การใช้ภาษาจีน 

1) เพื่อให้นิสิตมีส่วนร่วม
ในการเผยแพร่
เอกลักษณ์ความเป็นไทย
ที่ดีงามประจ าท้องถิ่น 
2) เพื่อส่งเสริมกระตุ้น
ให้นิสิตได้พัฒนาทักษะ
การแปลภาษาจีนและ
การใช้ภาษาจีนเพื่อการ
สื่อสาร 

 คุณภาพ  
1.นิสิตที่เข้าร่วม
โครงการมีการพัฒนา
ทักษะการแปลภาษาจีน
และการใช้ภาษาจีนเพื่อ
การสื่อสารเพิม่ขึ น     
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
2  นิสิตมีความรู้เกี่ยวกับ
ท้องถิ่นของเราเพิ่มขึ น 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

1. นิสิตสามารถ
ถ่ายทอด
เอกลักษณ์ความ
เป็นไทยผ่าน
เรื่องราวของ
ท้องถิ่นของเรา
ออกมาเป็น
ภาษาจีนได ้

AUN QA 
หมวด 8 

     

15.2 กลุ่มเป้าหมาย (รายกิจกรรม)  

เป้าหมาย จ านวน 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 114 คน 
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นิสิต 105 คน 
บุคลากรสายวิชาการ 8 คน 
บุคลากรสายสนับสนุน 1 คน 

 
  15.3 กิจกรรม/เนื้อหาท่ี/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนินการ (รายกิจกรรม) 

 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (บาท) 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

ขั้นวางแผนงาน (P) 
1. วางแผนการด าเนินงาน 
2. จัดประชมุมอบหมายการ
ด 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
ปฏิบัติงานในครั งตอ่ๆไป 

             

รวม 25,000 - - - 25,000 
 

16. งบประมาณ  
      16.1 แหล่งงบประมาณ 
                เงินรายได้ 25,000 บาท    
กองทุนท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม แผนงานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม งานท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ภาควิชาภาษา
ตะวันออก หมวดเงินอุดหนุน โครงการสนับสนุนด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม โครงการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม โครงการ
ประกวดคลิปวิดีโอเผยแพร่วัฒนธรรมไทยผ่านภาษาจีน(Nu-มน-06-129)                                            

16.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ)    
ล าดับ รายการ จ านวน (บาท) 

1 ค่าเงินรางวัลส าหรับนิสิตกลุ่มที่ชนะการประกวด 25,000 
รวมเป็นทั้งสิ้น 25,000 

 
17.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ (รายกิจกรรม)  
ล าดั
บ 

รายการ กิจกรรม 

1. วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม เดือนสิงหาคม 2564 
2. สถานท่ีจัดกิจกรรม อาคารคณะมนุษยศาสตร์ 

 
18. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

1) นิสิตมีความตระหนักและมีส่วนร่วมในการเผยแพรเ่อกลักษณ์ความเป็นไทยทีด่ีงามประจ าท้องถิ่น 
2) นิสิตได้พัฒนาทักษะการแปลภาษาจีนและการใช้ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 
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โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ 

 
1. ชื่อโครงการ (ระดับ 1)    โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
2. ชื่อโครงการ (ระดับ 2)    โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
3. ชื่อโครงการ (ระดับ 3)    โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 

  โครงการงานประจ า (Routine project) 
      โครงการตามยุทธศาสตร์ (Strategic project) 

4.  รหัสโครงการ      NU-มน-06-130 
5.  Value Chain   

    ต้นน  า       กลางน  า       ปลายน  า       
6.  ความสอดคล้องกับพันธกิจมหาวิทยาลัย  
    การผลติบัณฑิต        การวิจัย  
    การบริการวิชาการแกส่ังคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
    บริหารจัดการ(หลัก) 
7.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ  
 7.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 พ.ศ.2560-2564  
ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2562-2564)  
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบณัฑิตให้มีคณุภาพฯ 
  กลยุทธ์ที่.......1.1.....แนวทางการขบัเคลื่อนที่........1.1.1.......ตัวชี วดัที.่.....1.1.1.1.....(หลัก)  
7.2  แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน  

        นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่5 กลยุทธ์ที ่5.1 มาตรการที ่5.1.4 
8. อัตลักษณน์ิสิต  
      ไม่ม ี         
9. คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
         ไม่มี          
10. การบูรณาการพันธกิจกับการเรียนการสอน (ถ้ามี) 

      ไม่ม ี
11. ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 11.1 ลักษณะการด าเนินงาน    โครงการ     การด าเนินงาน 

11.2 ภายใต้แผนงาน............................................................................................................................................. 
11.3 ลักษณะโครงการ      โครงการที่ใช้งบประมาณ   โครงการทีไ่ม่ใช้งบประมาณ 
11.4 วิธีการด าเนินงาน     ด าเนินการเอง    จัดจ้าง 
11.5 รหัส GFMIS ของโครงการ(ถ้าม)ี................................................................................................................... 

12. ผู้รับผิดชอบ  
  12.1 หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  สาขาวิชาภาษาญีปุ่่น ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์     
  12.2 ผู้รับผดิชอบ     นางสาวอัจฉรา อึ งตระกลู  โทร  2155 
12.3 ผู้ประสานงาน  นางสาวอัจฉรา อึ งตระกูล  โทร  2155 

  นางสาววิไลพร  ชอบคุณ  โทร  2079 
12.4 ผู้รายงานผล          นางสาวอัจฉรา อึ งตระกลู  โทร  2155 

13. หลักการและเหตุผล  
การประกันคุณภาพการศึกษาตามเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 

หมายถึง การพัฒนาคุณภาพของการบริหารจัดการและด าเนินกิจกรรมตามภารกิจของสถานศึกษาทุกระดับ เพื่อพัฒนาคุณภาพของ



 

 

 

2 

 

ผู้เรียนอย่างต่อเนื่องและสร้างความมั่นใจให้ผู้รับบริการทางการศึกษา สถานศึกษาทุกแห่งจะต้องจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษา โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง มีการจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็น
รายงานการประเมินคุณภาพภายในเสนอต่อสภาสถาบัน หน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาและเปิดเผยต่อ
สาธารณชน เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษาได้มี
การปรับปรุงมาอย่างต่อเนื่อง ตามระบบการพัฒนาของสถาบันการศึกษา ตามความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี สภาพสังคม 
เศรษฐกิจ ความรู้ และทักษะในอนาคตที่ตลาดแรงงานต้องการ และพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน 
  ในปี พ.ศ.2557 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ปรับเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยแบ่ง 3 
ระดับ ได้แก่ ระดับหลักสูตร ระดับคณะ/วิทยาลัย และระดับสถาบัน โดยก าหนดให้จัดท ารายงานการประเมินตนเองผ่านระบบ
ฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา (CHE QA Online) เพื่อให้คณะกรรมการตรวจประเมินสามารถ
ประเมินฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและอยู่ในมาตรฐานเดียวกัน 
  ต่อมา ท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ในคราวประชุมครั งท่ี 268 (12/2562) เมื่อวันท่ี 15 ธันวาคม 2562 มีมติอนุมัติทิศทาง
และแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยระดับสถาบันและระดับคณะ 
ก าหนดให้ใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence : EdPEx)  
ส่วนระดับหลักสูตร ก าหนดให้ใช้เกณฑ์ AUN-QA ทั งนี  ตั งแต่ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป  
  หลักสูตรศิลปะศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ตระหนักถึงความส าคัญและความจ าเป็นในการด าเนินการด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา จึงได้จัดให้มีโครงการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ประจ าปีงบประมาณ 2564 เพื่อเป็นการตรวจสอบ
และประเมินการด าเนินงานของหลักสูตรที่ภาควิชาเปิดการเรียนการสอน ในรอบปีการศึกษา 2563 ด้วยเกณฑ์ AUN-QA ตาม
แนวทางที่มหาวิทยาลัยก าหนด อันจะน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพของผู้ เรียนอย่างต่อเนื่องและเป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่
ผู้รับบริการทางการศึกษาอีกทางหนึ่ง 
14. วัตถุประสงค ์ 
       1) เพื่อตรวจสอบและประเมนิการด าเนินงานของหลักสูตร หลกัสูตรศลิปะศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ที่เปิดสอนในปี
การศึกษา 2563 ตามเกณฑ์ AUN-QA  
15.  เป้าหมายของโครงการ 
     15.1. เป้าหมายการด าเนินงาน  

ล าดับ กิจกรรม วัตถุประสงค์กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เชิงผลลัพธ์

(Outcome) 

ตัวชี้วัดตาม
เกณฑ์ประกัน

คุณภาพ 
1 ประเมินด าเนินงานของ

หลักสตูร 
เพื่อตรวจสอบและ
ประเมินการด าเนินงาน
ของหลักสูตรศิลปศาสต
รมหาบณัฑิต และ
ปรัชญาดุษฎีบณัฑติ 
สาขาวิชาคติชนวิทยาท่ี
เปิดสอนในปีการศึกษา 
2563 ตามเกณฑ์ AUN-

QA  

 คุณภาพ 
หลักสตูรมผีลประเมิน
ผ่านการก ากับมาตรฐาน
และมผีลประเมินตาม
เกณฑ์ AUN-QA อยู่ใน
ระดับ 4 ขึ นไป 

หลักสตูรฯ มีผล
ประเมินผ่านการ
ก ากับมาตรฐาน
และมผีลประเมิน
ตามเกณฑ์ AUN-
QA อยู่ในระดับ 4 
ขึ นไป 

AUN QA 
หมวด 11 

     15.2 กลุม่เป้าหมาย (รายกิจกรรม)  

เป้าหมาย จ านวน 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 12 คน 
บุคลากรสายวิชาการ 5 คน 
คณะกรรมการประเมิน 3 คน 
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15.3 กิจกรรม/เนื้อหาท่ี/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนินการ (รายกิจกรรม) 
 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (บาท) 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

ขั้นวางแผนงาน (P) 
1. วางแผนการด าเนินงาน 
2. จัดประชมุมอบหมายการ
ด 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
ปฏิบัติงานในครั งตอ่ๆไป 

             

รวม 21,000 - - - 21,000 
 

16. งบประมาณ  
      16.1 แหล่งงบประมาณ 
                เงินรายได้ 21,000 บาท    
กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานจัดการศึกษาสาขามนุษยศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาญี่ปุ่น ภาควิชาภาษาตะวันออก หมวดเงินอุดหนุน โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โครงการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร(Nu-มน-06-130)                                            

16.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ)     
ล าดับ รายการ จ านวน (บาท) 

1 ค่าตอบแทนผู้ประเมิน 19,000 
2 ค่าอาหารกลางวัน    1,200 
3 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม   800 

รวมเป็นจ านวน 21,000 
    *หมายเหตุ   ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
17.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ (รายกิจกรรม)  
ล าดั
บ 

รายการ กิจกรรม 

1. วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม เดือนมิถุนายน-กรกฎาคม  2564 
2. สถานท่ีจัดกิจกรรม คณะมนุษยศาสตร์ 

18. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
1) หลักสูตรมีรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2563 ที่มีความสมบูรณ์และถูกต้อง     
2) หลักสูตร/ภาควิชาและคณะสามารถน าผลการประเมินไปปรับปรงุและพัฒนาการท างานให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ น 

     3) มีผลประเมินเผยแพร่สูส่าธารณชน 
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โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ 

 
1. ชื่อโครงการ (ระดับ 1)    โครงการสนับสนุนการผลิตบัณฑิต 
2. ชื่อโครงการ (ระดับ 2)    โครงการพัฒนานิสิตด้านวิชาการและทักษะการเรียนรู้ 
3. ชื่อโครงการ (ระดับ 3)    โครงการคันจิสนุกดี 

  โครงการงานประจ า (Routine project) 
      โครงการตามยุทธศาสตร์ (Strategic project) 

4.  รหัสโครงการ      NU-มน-06-131 
5.  Value Chain   

    ต้นน  า       กลางน  า       ปลายน  า       
6.  ความสอดคล้องกับพันธกิจมหาวิทยาลัย  
    การผลติบัณฑิต        การวิจัย(หลัก)  
    การบริการวิชาการแกส่ังคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
    บริหารจัดการ 
7.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ  
 7.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 พ.ศ.2560-2564  
ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2562-2564)  
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบณัฑิตให้มีคณุภาพฯ 
   กลยุทธ์ที่......1.4.....แนวทางการขบัเคลื่อนที่........1.4.1.......ตัวชี วัดที.่.....1.4.1.1.....(หลัก)  
7.2 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน  

        นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตร์ที่....1...กลยุทธ์ที่......4.....มาตรการที่....1..... 
8. อัตลักษณน์ิสิต  
      ไม่ม ี 
9. คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
      ไม่ม ี 
10. การบูรณาการพันธกิจกับการเรียนการสอน (ถ้ามี) 

       ไม่ม ี
11. ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 11.1 ลักษณะการด าเนินงาน    โครงการ     การด าเนินงาน 

11.2 ภายใต้แผนงาน............................................................................................................................................. 
11.3 ลักษณะโครงการ      โครงการที่ใช้งบประมาณ   โครงการทีไ่ม่ใช้งบประมาณ 
11.4 วิธีการด าเนินงาน     ด าเนินการเอง    จัดจ้าง 
11.5 รหัส GFMIS ของโครงการ(ถ้าม)ี................................................................................................................... 

12. ผู้รับผิดชอบ  
  12.1 หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  สาขาวิชาภาษาญีปุ่่น ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร ์

       12.2 ผู้รับผดิชอบ     Mr. Jun Matsubara  โทร 2155 
       Mr.Hiroaki Miyazaki  โทร 2278 

        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภา มะสึนาริ โทร 2278   
  12.3 ผู้ประสานงาน   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภา มะสึนาร ิ โทร. 2278 

   นางสิรินภา โอภาสพงศ์พิพัฒน์  โทร. 2286 
       12.4 ผู้รายงานผล        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภา มะสึนาริ โทร. 2278 
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13. หลักการและเหตุผล  
  โครงการคันจิสนุกดี จัดท าขึ นมาเพื่อพัฒนานิสิต ให้สามารถอ่านเขียนภาษาญี่ปุ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ น เพราะจากผล
การประเมินหลักสูตรท าให้ทราบว่า นิสิตท้อต่อการเขียนอ่านตัวอักษรคันจิมากที่สุด นั่นอาจเป็นเพราะประเทศไทยมีอักษรเป็นของ
ตนเองและเป็นชาติที่ไม่ได้ใช้ตัวอักษรคันจิที่ยืมมาจากจีนในชีวิตประจ าวันเช่นเดียวกับภาษาญี่ปุ่นหรือภาษาเกาหลี แต่อย่างใด แต่
อย่างไรก็ตาม ผู้เรียนภาษาญี่ปุ่น ก็ไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงการเรียนรู้ตัวอักษรคันจิได้ เพราะการจะศึกษาภาษาญี่ปุ่นให้ได้ผลดีก็
จ าเป็นต้องศึกษาตัวอักษรทั ง 3 ชนิด ได้แก่ ฮิรางานะ คาตาคานะ และคันจิ 
 ด้วยเหตุผลดังกล่าวนี หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นจึงได้จัดท าแผนพัฒนานิสิตของหลักสูตรโดยบรรจุ โครงการคันจิสนุกดี เพื่อพัฒนา
ศักยภาพภาษาญี่ปุ่นของนิสิต และเพื่อเสริมการตระหนักรู้ต่อความส าคัญของคันจิ กระตุ้นการอ่านภาษาญี่ปุ่นของนิสิตให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ น  และพัฒนาต่อยอดในการเรียนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
14. วัตถุประสงค ์ 
    1) เพื่อศึกษาระบบตัวอักษรในภาษาญี่ปุ่น 
    2) ฝึกเขียนอ่านคันจิให้อย่างมคีวามสุขและสนุก 
15.  เป้าหมายของโครงการ 
     15.1. เป้าหมายการด าเนินงาน  

ล าดับ กิจกรรม วัตถุประสงค์กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เชิงผลลัพธ์

(Outcome) 

ตัวชี้วัดตาม
เกณฑ์ประกัน

คุณภาพ 
1 อบรมฝึกปฏิบัต ิ 1.เพื่อศึกษาระบบ

ตัวอักษรในภาษาญี่ปุ่น 
2.ฝึกเขียนอ่านคันจิให้
อย่างมีความสุขและสนุก 

 คุณภาพ 
- ผู้เข้าร่วมโครงการ
สามารถอ่านและเขียน
คันจิไดไ้ม่น้อยกว่า ร้อย
ละ 80 ของตัวอักษรที่
เรียน 
 
 

1นิสิตสามารถน า
ความรู้มาปรับใช้
กับการเรยีนได ้

AUN QA 
หมวด 8 

15.2 กลุ่มเป้าหมาย (รายกิจกรรม)  

เป้าหมาย จ านวน 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 30 คน 
นิสิต 30 คน 

 
 
  15.3 กิจกรรม/เนื้อหาท่ี/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนินการ (รายกิจกรรม) 

 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (บาท) 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

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

                          

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

8,000   4,000       4,000   
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กิจกรรม 
งบประมาณ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (บาท) 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. สรุปผลการด าเนินโครงการ และ
จัดท ารายงานส่งผลประเมนิตอ่คณะฯ 

             

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

             

รวม 8,000 4,000 - - 4,000 
 

16. งบประมาณ  
      16.1 แหล่งงบประมาณ 
                เงินรายได้ 8,000 บาท    
กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานจัดการศึกษาสาขามนุษยศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาญี่ปุ่น ภาควิชาภาษาตะวันออก หมวดเงินอุดหนุน โครงการสนับสนุนการผลิตบัณฑิต โครงการพัฒนานิสิตด้านวิชาการและทักษะการ
เรียนรู้ โครงการคันจิสนุกดี (Nu-มน-06-131)                                            

16.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ)        
คร้ังที่ 1 
ล าดับ รายการ จ านวน (บาท) 

1 ค่าถ่ายเอกสาร 2,000 
2 อาหารว่าง 2,000 

รวมเป็นจ านวน 4,000 
 

คร้ังที่ 2 
ล าดับ รายการ จ านวน (บาท) 

1 ค่าถ่ายเอกสาร 2,000 
2 อาหารว่าง 2,000 

รวมเป็นจ านวน 4,000 
   *หมายเหตุ   ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
17.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ (รายกิจกรรม)  
ล าดั
บ 

รายการ กิจกรรม 

1. วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม เดือนมกราคม /กรกฎาคม 2564 
2. สถานท่ีจัดกิจกรรม ห้อง Main Conference อาคารกองบริการเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร 
18. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

1) นิสิตได้ศึกษาระบบตัวอักษรในภาษาญี่ปุ่น 
     2) นิสิตไดฝ้ึกเขียนอ่านคันจิให้อย่างมีความสุขและสนุก 
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โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ 

 
1. ชื่อโครงการ (ระดับ 1)    โครงการสนับสนุนการผลิตบัณฑิต 
2. ชื่อโครงการ (ระดับ 2)    โครงการพัฒนานิสิตด้านวิชาการและทักษะการเรียนรู้ 
3. ชื่อโครงการ (ระดับ 3)    โครงการ Japanese Salon 

  โครงการงานประจ า (Routine project) 
      โครงการตามยุทธศาสตร์ (Strategic project) 

4.  รหัสโครงการ      NU-มน-06-132 
5.  Value Chain   

    ต้นน  า       กลางน  า       ปลายน  า       
6.  ความสอดคล้องกับพันธกิจมหาวิทยาลัย  
    การผลติบัณฑิต        การวิจัย(หลัก)  
    การบริการวิชาการแกส่ังคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
    บริหารจัดการ 
7.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ  
 7.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 พ.ศ.2560-2564  
ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2562-2564)  
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบณัฑิตให้มีคณุภาพฯ 
   กลยุทธ์ที่......1.4.....แนวทางการขบัเคลื่อนที่........1.4.1.......ตัวชี วัดที.่.....1.4.1.1.....(หลัก)  
7.2 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน  

        นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตร์ที่....1...กลยุทธ์ที่......4.....มาตรการที่....1..... 
8. อัตลักษณน์ิสิต  
      มี  

ประเภทอตัลักษณ ์ ตัวชี้วดั 
 คนด ี
เป็นคนดี เป็นพลเมืองที่เข็มแข็ง ยึดมั่นในจรรยาบรรณ
วิชาชีพ มีความกล้าหาญทางจริยธรรมและความถูกตอ้ง 

 มีจรรยาบรรณในวิชาชพี 
 มีจิตสาธารณะ 
 มีทัศนคติเชิงบวก 
 มีความกลา้หาญทางจริยธรรม และความถูกต้อง 

 คนเก่ง 
มีความรู้ ความเชีย่วชาญตามสาขาวิชาการที่ถนัด มี
ทักษะการเรียนรู้ ตลอดชีวิต สามารถน าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชพีอยา่งสร้างสรรค์ มี
คุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการที่ทนัสมัยและทันต่อ
ความเปลี่ยนแปลงของสังคม สามารถอยู่ร่วมกับผูอ้ื่นได้
อย่างมีความสุข 

 มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 มีความสามารถในการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชพีอยา่งสร้างสรรค์ 
 เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม 
 มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสาสนเทศได้เป็นอย่างดี 
 มีคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการที่ทันสมัยและทันต่อความเปลี่ยนแปลงของสังคม 
 มีความสามารถท างานเป็นทีม 
 มีความสามารถในการแก้ปัญหาส่วนตัว 
 มีความสามารถในการแก้ปัญหาการงาน 

 มีวินัย 
มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม 
เสียสละ อดทน ขยัน หมั่นเพียรและมุ่งมั่นสู่ความส าเร็จ 

 มีความรับผิดชอบ เสียสละ อดทน 
 มีพฤติกรรมที่ดีในการเรียน ขยันหมัน่เพียรมุ่งมั่นสู่ความส าเร็จ 
 มีพฤติกรรมที่ดีในการใช้ชีวิต 
 ยอมรับและปฏิบัติตามระเบียบ และข้อบังคับของสังคม 

 ภูมิใจในชาต ิ
มีความภูมิใจในศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี และ
ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ร่วมปลูกฝงัความรักชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตรยิ์ ส่งเสริมให้เกิดค่านิยมร่วมรักษ์
ความเป็นไทยให้เกิดขึ นอย่างต่อเนื่อง 

 มีพฤติกรรมอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย 
มีส่วนร่วมในการสืบทอดภูมิปัญญาไทย 
 มีค่านิยมในการแสดงความเป็นไทย ธ ารงไว้ซ่ึงความเป็นไทย 
 ศรัทธา ยึดมั่น และปฏิบัติตนตามหลักศาสนา 
 เคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
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9. คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
      มี  

ด้าน ตัวชี้วัด 
 ด้านคุณธรรม จริยธรรม  มีความซื่อสตัย์สจุริต 

 มีระเบยีบวินัย 
 ตรงต่อเวลา 
 มีความเสียสละและเห็นต่อประโยชน์ส่วนรวม 
 มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
 เคารพกฎเกณฑ์ ระเบียบขององค์กร/หน่วยงาน 
 มีความอดทนต่อสภาวะแวดลอ้ม 
 มีความขยันหมั่นเพียรในการเรียน 

 ด้านความรู ้  มีความรู้ในหลักวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงกับหน้าที่การงาน 
 มีความเข้าใจขั นตอนและวิธีการในการปฏิบตัิงานในหน้าท่ี 
 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 และการ
ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

 มีทักษะในการวิเคราะห์และจดัการข้อมลูเชิงตัวเลข 
 มีความสามารถในการสื่อสารการใช้ภาษาไทย 
 มีความสามารถในการสื่อสารการใช้ภาษาอังกฤษ 
 มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศในการปฏิบัติงาน 

 
10. การบูรณาการพันธกิจกับการเรียนการสอน (ถ้ามี) 

       ไม่ม ี
11. ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 11.1 ลักษณะการด าเนินงาน    โครงการ     การด าเนินงาน 

11.2 ภายใต้แผนงาน............................................................................................................................................. 
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11.3 ลักษณะโครงการ      โครงการที่ใช้งบประมาณ   โครงการทีไ่ม่ใช้งบประมาณ 
11.4 วิธีการด าเนินงาน     ด าเนินการเอง    จัดจ้าง 
11.5 รหัส GFMIS ของโครงการ(ถ้าม)ี................................................................................................................... 

12. ผู้รับผิดชอบ  
  12.1 หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  สาขาวิชาภาษาญีปุ่่น ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร ์

       12.2 ผู้รับผดิชอบ     Ms.Kaori  Moirimoto  โทร 2152 
       นางสุวพรรณ ครุฑเมือง  โทร 2159   
       12.3 ผู้ประสานงาน   นางสุวพรรณ ครุฑเมือง  โทร 2159   
   นางสิรินภา โอภาสพงศ์พิพัฒน์  โทร. 2286 
       12.4 ผู้รายงานผล        นางสุวพรรณ ครุฑเมือง  โทร 2159   
 
13. หลักการและเหตุผล  
  คณะมนุษยศาสตร์ มีภาระหน้าท่ีในการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ โดยมุ่งเน้นในเรื่องของการศึกษา คือ ให้นิสิตมีคุณภาพทางด้าน
วิชาการ เป็นผู้มีความรอบรู้ และก้าวทันสภาวการณ์โลก มองการณ์ไกล สามารถวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาให้ลุล่วงไปด้วยดี รวมทั ง
ให้การส่งเสริมและสนับสนุนนิสติให้ได้รบัประสบการณ์จริงจากการไดเ้ข้าร่วมและ ท ากิจกรรมนิสิต ซึ่งถือได้ว่าเป็นการพัฒนานิสิตให้มี
ความเป็นบัณฑิตที่มีความสมบูรณ์แบบ เป็นผู้ที่ถึงพร้อมด้วยความรู้ทางด้านทักษะวิชาการ มีคุณธรรม จริยธรรม มีวุฒิภาวะทาง
ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา และท ากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ ต่อสังคม อีกทั งยังเป็นการเตรียมความพร้อมให้นิสิตเป็นผู้รอบรู้ในด้านการ
บริหารจัดการ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์พร้อม และเป็นสมาชิกที่ดีของ
สังคมต่อไป 
14. วัตถุประสงค ์ 
    1) เพื่อเพ่ิมโอกาสให้นิสติได้มีเวลานอกห้องเรียนไดฝ้ึกฝนทักษะการสนทนาภาษาญี่ปุ่น   
15.  เป้าหมายของโครงการ 
     15.1. เป้าหมายการด าเนินงาน  

ล าดับ กิจกรรม วัตถุประสงค์กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เชิงผลลัพธ์

(Outcome) 

ตัวชี้วัดตาม
เกณฑ์ประกัน

คุณภาพ 
1 จัดกิจกรรมให้นิสติได้สนทนา

กับอาจารย์ชาวญี่ปุ่น
นอกเหนือจากการเรียนใน
ห้องเรียน 

1.เพื่อเพ่ิมโอกาสให้นิสิต
ได้มเีวลานอกห้องเรยีน
เพื่อฝึกฝนทักษะการ
สนทนาภาษาญี่ปุ่นกับ
เจ้าของภาษา 

 คุณภาพ 
- นิสิตไดฝ้ึกฝนทักษะ
ทางภาษาญี่ปุ่นเพื่อวัด
ขีดความสามารถเพิ่มขึ น 
อยู่ในระดับดี (3.51) 
 
 

1.นิสิตสามารถน า
ความรู้ที่เรียนมา 
มาใช้ในการเพิ่ม
ทักษะการสนทนา
ได ้

AUN QA 
หมวด 8 

15.2 กลุ่มเป้าหมาย (รายกิจกรรม)  

เป้าหมาย กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 32 คน 32 คน 
นิสิต 30 คน 30 คน 
บุคลากรสายวิชาการ 2 คน 2 คน 
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  15.3 กิจกรรม/เนื้อหาท่ี/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนินการ (รายกิจกรรม) 
 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (บาท) 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

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

                          

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

7,000  3,500       3,500    

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. สรุปผลการด าเนินโครงการ และ
จัดท ารายงานส่งผลประเมนิตอ่คณะฯ 

             

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

             

รวม 7,000 3,500 - 3,500 - 
 

16. งบประมาณ  
      16.1 แหล่งงบประมาณ 
                เงินรายได้ 7,000 บาท    
กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานจัดการศึกษาสาขามนุษยศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาญี่ปุ่น ภาควิชาภาษาตะวันออก หมวดเงินอุดหนุน โครงการสนับสนุนการผลิตบัณฑิต โครงการพัฒนานิสิตด้านวิชาการและทักษะการ
เรียนรู้ โครงการ Japanese Salon  (Nu-มน-06-132)                                            

16.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ)        
คร้ังที่ 1 
ล าดับ รายการ จ านวน (บาท) 

1 ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม 3,500 
รวมเป็นจ านวน 3,500 

 

คร้ังที่ 2 
ล าดับ รายการ จ านวน (บาท) 

2 ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม 3,500 
รวมเป็นจ านวน 3,500 

17.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ (รายกิจกรรม)  
ล าดั
บ 

รายการ กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 

1. วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม พฤศจกิายน 2563-มีนาคม 2564 มิถุนายน –สิงหาคม2564 
2. สถานท่ีจัดกิจกรรม คณะมนุษยศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ 

18. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
1) นิสิตมีความมั่นใจในการสนทนาเป็นภาษาญี่ปุ่นเพิ่มขึ น 
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โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ 

 
1. ชื่อโครงการ (ระดับ 1)    โครงการสนับสนุนการผลิตบัณฑิต 
2. ชื่อโครงการ (ระดับ 2)    โครงการพัฒนานิสิตด้านวิชาการและทักษะการเรียนรู้ 
3. ชื่อโครงการ (ระดับ 3)    โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ 

  โครงการงานประจ า (Routine project) 
      โครงการตามยุทธศาสตร์ (Strategic project) 

4.  รหัสโครงการ      NU-มน-06-133 
5.  Value Chain   

    ต้นน  า       กลางน  า       ปลายน  า       
6.  ความสอดคล้องกับพันธกิจมหาวิทยาลัย  
    การผลติบัณฑิต        การวิจัย(หลัก)  
    การบริการวิชาการแกส่ังคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
    บริหารจัดการ 
7.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ  
 7.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 พ.ศ.2560-2564  
ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2562-2564)  
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบณัฑิตให้มีคณุภาพฯ 
   กลยุทธ์ที่......1.4.....แนวทางการขบัเคลื่อนที่........1.4.1.......ตัวชี วัดที.่.....1.4.1.1.....(หลัก)  
7.2 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน  

        นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตร์ที่....1...กลยุทธ์ที่......4.....มาตรการที่....1..... 
8. อัตลักษณน์ิสิต  
      มี  

ประเภทอตัลักษณ ์ ตัวชี้วดั 
 คนด ี
เป็นคนดี เป็นพลเมืองที่เข็มแข็ง ยึดมั่นในจรรยาบรรณ
วิชาชีพ มีความกล้าหาญทางจริยธรรมและความถูกตอ้ง 

 มีจรรยาบรรณในวิชาชพี 
 มีจิตสาธารณะ 
 มีทัศนคติเชิงบวก 
 มีความกลา้หาญทางจริยธรรม และความถูกต้อง 

√   คนเก่ง 
มีความรู้ ความเชีย่วชาญตามสาขาวิชาการที่ถนัด มี
ทักษะการเรียนรู้ ตลอดชีวิต สามารถน าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชพีอยา่งสร้างสรรค์ มี
คุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการที่ทนัสมัยและทันต่อ
ความเปลี่ยนแปลงของสังคม สามารถอยู่ร่วมกับผูอ้ื่นได้
อย่างมีความสุข 

 มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

√   มีความสามารถในการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชพีอยา่งสร้างสรรค์ 
 เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม 
 มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสาสนเทศได้เป็นอย่างด ี
 มีคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการที่ทันสมัยและทันต่อความเปลี่ยนแปลงของสังคม 
 มีความสามารถท างานเป็นทีม 
 มีความสามารถในการแก้ปัญหาส่วนตัว 
 มีความสามารถในการแก้ปัญหาการงาน 

 มีวินัย 
มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม 
เสียสละ อดทน ขยัน หมั่นเพียรและมุ่งมั่นสู่ความส าเร็จ 

 มีความรับผิดชอบ เสียสละ อดทน 
 มีพฤติกรรมที่ดีในการเรียน ขยันหมัน่เพียรมุ่งมั่นสู่ความส าเร็จ 
 มีพฤติกรรมที่ดีในการใช้ชีวิต 
 ยอมรับและปฏิบัติตามระเบียบ และข้อบังคับของสังคม 

 ภูมิใจในชาต ิ
มีความภูมิใจในศิลปะ วัฒนธรรม ดนตร ีและ
ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ร่วมปลูกฝงัความรักชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตรยิ์ ส่งเสริมให้เกิดค่านิยมร่วมรักษ์
ความเป็นไทยให้เกิดขึ นอย่างต่อเนื่อง 

 มีพฤติกรรมอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย 
มีส่วนร่วมในการสืบทอดภูมิปัญญาไทย 
 มีค่านิยมในการแสดงความเป็นไทย ธ ารงไว้ซ่ึงความเป็นไทย 
 ศรัทธา ยึดมั่น และปฏิบัติตนตามหลักศาสนา 
 เคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
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9. คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
      มี  

ด้าน ตัวชี้วัด 
√   ด้านคุณธรรม จริยธรรม  มีความซื่อสตัย์สจุริต 

√   มีระเบยีบวินัย 
√   ตรงต่อเวลา 
 มีความเสียสละและเห็นต่อประโยชน์ส่วนรวม 
 มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
 เคารพกฎเกณฑ์ ระเบียบขององค์กร/หน่วยงาน 
 มีความอดทนต่อสภาวะแวดลอ้ม 
 มีความขยันหมั่นเพียรในการเรียน 

√   ด้านความรู ้  มีความรู้ในหลักวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงกับหน้าที่การงาน 
 มีความเข้าใจขั นตอนและวิธีการในการปฏิบตัิงานในหน้าท่ี 
√   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 

 
10. การบูรณาการพันธกิจกับการเรียนการสอน (ถ้ามี) 

       ไม่ม ี
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11. ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 11.1 ลักษณะการด าเนินงาน    โครงการ     การด าเนินงาน 

11.2 ภายใต้แผนงาน............................................................................................................................................. 
11.3 ลักษณะโครงการ      โครงการที่ใช้งบประมาณ   โครงการทีไ่ม่ใช้งบประมาณ 
11.4 วิธีการด าเนินงาน     ด าเนินการเอง    จัดจ้าง 
11.5 รหัส GFMIS ของโครงการ(ถ้าม)ี................................................................................................................... 

12. ผู้รับผิดชอบ  
  12.1 หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ  สาขาวิชาภาษาญีปุ่่น ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร ์
12.2 ผู้รับผิดชอบ                 Mr. Jun Matsubara   โทร 2155 
      ดร. ศิรินุช คูเจริญไพบูลย ์  โทร 2278 

     12.3 ผู้ประสานงาน     นางสิรินภา โอภาสพงศ์พิพัฒน์  โทร 2086         
12.4 ผู้รายงานผล     ดร. ศิรินุช คูเจริญไพบูลย ์  โทร 2278 

13. หลักการและเหตุผล  
      สาขาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์ มีภาระหน้าที่ในการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ โดยมุ่งเน้นให้นิสิตมีคุณภาพทางด้าน
วิชาการ เป็นผู้มีความรอบรู้ และก้าวทันสภาวการณ์โลก มองการณ์ไกล สามารถวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาให้ลุล่วงไปด้วยดี รวมทั ง
ให้การส่งเสริมและสนับสนุนนิสิตให้ได้รับประสบการณ์จริงจากการได้เข้าร่วมและท ากิจกรรมนิสิต ซึ่งถือได้ว่าเป็นการพัฒนานิสิตให้มี
ความเป็นบัณฑิตที่มีความสมบูรณ์แบบ เป็นผู้ที่ถึงพร้อมด้วยความรู้ทางด้านทักษะวิชาการ มี คุณธรรม จริยธรรม มีวุฒิภาวะทาง
ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา และท ากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ ต่อสังคม อีกทั งยังเป็นการเตรียมความพร้อมให้นิสิตเป็นผู้รอบรู้ในด้านการ
บริหารจัดการ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์พร้อม และเป็ นสมาชิกที่ดีของ
สังคมต่อไป  ดังนั น หลักสูตรภาษาญี่ปุ่น จึงได้จัดท าโครงการต่าง ๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนานิสิตทุก
ระดับ 
14. วัตถุประสงค ์ 
     1) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการน าทักษะ/ความรู้ใหม่มาพัฒนาการเรียนของตนไดเ้พิ่มขึ น 
     2) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการน าทักษะ/ความรู้ที่ไดม้าพัฒนาตนเองเพื่อพัฒนาตนในขั นท่ีสูงขึ นไปและเพื่อเตรียมพร้อมในการ
ท างาน 
15.  เป้าหมายของโครงการ 
     15.1. เป้าหมายการด าเนินงาน  

ล าดับ กิจกรรม วัตถุประสงค์กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เชิงผลลัพธ์

(Outcome) 

ตัวชี้วัดตาม
เกณฑ์ประกัน

คุณภาพ 
1 เชิญวิทยากรมาบรรยายให้

ความรู ้
1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วม
โครงการน าทักษะ/
ความรู้ใหมม่าพัฒนาการ
เรียนของตนได้เพิ่มขึ น 
2) เพื่อให้ผู้เข้าร่วม
โครงการน าทักษะ/
ความรู้ที่ได้มาพัฒนา
ตนเองเพื่อพัฒนาตนใน
ขั นที่สูงขึ นไปและเพื่อ
เตรียมพร้อมในการ
ท างาน 

 คุณภาพ 
1.ผู้เข้าร่วมโครงการ
ได้รับความรูเ้กี่ยวกับ
แนวคิด/แนวทางการ
เรียนมาพัฒนาตนเพิ่ม
ขึ นอยู่ในระดับด ี
 

1.ผู้เข้าร่วม
โครงการได้น า
ทักษะมาพัฒนา
ศักยภาพในการ
เรียนและการใช้
ชีวิตของตนได้
เพิ่มขึ น 

AUN QA 
หมวด 8 
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15.2 กลุ่มเป้าหมาย (รายกิจกรรม)  

เป้าหมาย กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 220 คน 220 คน 
นิสิต 207 คน 207 คน 
บุคลากรสายวิชาการ 9 คน 9 คน 
บุคลากรสายสนับสนุน 1 คน 1 คน 
ประชาชน/สังคม....... 3 คน 3 คน 

 
 
  15.3 กิจกรรม/เนื้อหาท่ี/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนินการ (รายกิจกรรม) 

 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (บาท) 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

ขั้นวางแผนงาน (P) 
1. วางแผนการด าเนินงาน 
2. จัดประชมุมอบหมายการ
ด 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)  
1. น าผลการประเมนิมาพัฒนา แก้ไข
ปัญหา และน าไปปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานในครั งตอ่ๆไป 

             

รวม 30,000 15,000 - - 15,000 
 

16. งบประมาณ  
      16.1 แหล่งงบประมาณ 
                เงินรายได้ 7,000 บาท    
กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานจัดการศึกษาสาขามนุษยศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาญี่ปุ่น ภาควิชาภาษาตะวันออก หมวดเงินอุดหนุน โครงการสนับสนุนการผลิตบัณฑิต โครงการพัฒนานิสิตด้านวิชาการและทักษะการ
เรียนรู้ โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ(Nu-มน-06-133)                                            

16.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ)        
ล าดับ รายการ จ านวน (บาท) 
คร้ังที่ 1 

1 ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม 7,500 
2 ค่าตอบแทนวิทยากร 3,000 
3 ค่าถ่ายเอกสาร 500 
4 ค่าเดินทาง 2,500 
5 ค่าวัสดุใช้สอย 500 
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6 ค่าสถานที่และเจ้าหน้าที่ 1,000 
รวมเป็นเงิน 15,000 

คร้ังที่ 2 
1 ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม 7,500 
2 ค่าตอบแทนวิทยากร 3,000 
3 ค่าถ่ายเอกสาร 500 
4 ค่าเดินทาง 2,500 
5 ค่าวัสดุใช้สอย 500 
6 ค่าสถานที่และเจ้าหน้าที่ 1,000 

รวมเป็นเงิน 15,000 
รวมเป็นจ านวน 30,000 

*หมายเหตุ   ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
17.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ (รายกิจกรรม)  
ล าดั
บ 

รายการ กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 

1. วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม เดือนธันวาคม 2563 เดือนสิงหาคม 2564 
2. สถานท่ีจัดกิจกรรม ห้องคณะมนุษยศาสตร์ ห้องคณะมนุษยศาสตร์ 

18. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
1) ผู้เข้าร่วมโครงการได้รบัความรูแ้ละแนวคิดใหม่ๆ เพื่อน าไปใช้ในการพัฒนาตนเองทั งด้านการเรียนและการเตรียมพร้อม 
ในการท างาน 
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โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ 

 
1. ชื่อโครงการ (ระดับ 1)    โครงการสนับสนุนการผลิตบัณฑิต 
2. ชื่อโครงการ (ระดับ 2)    โครงการพัฒนานิสิตด้านวิชาการและทักษะการเรียนรู้ 
3. ชื่อโครงการ (ระดับ 3)    โครงการเข้าร่วม/แข่งขันทางวิชาการ 

  โครงการงานประจ า (Routine project) 
      โครงการตามยุทธศาสตร์ (Strategic project) 

4.  รหัสโครงการ      NU-มน-06-134 
5.  Value Chain   

    ต้นน  า       กลางน  า       ปลายน  า       
6.  ความสอดคล้องกับพันธกิจมหาวิทยาลัย  
    การผลติบัณฑิต        การวิจัย(หลัก)  
    การบริการวิชาการแกส่ังคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
    บริหารจัดการ 
7.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ  
 7.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 พ.ศ.2560-2564  
ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2562-2564)  
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบณัฑิตให้มีคณุภาพฯ 
   กลยุทธ์ที่......1.1.....แนวทางการขับเคลื่อนที่........1.1.1.......ตัวชี วัดที.่.....1.1.1.3.....(หลัก)  
7.2 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน  

        นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตร์ที่....1...กลยุทธ์ท่ี......3.....มาตรการที่....7..... 
8. อัตลักษณน์ิสิต  
      มี  

ประเภทอตัลักษณ ์ ตัวชี้วดั 
 คนด ี
เป็นคนดี เป็นพลเมืองที่เข็มแข็ง ยึดมั่นในจรรยาบรรณ
วิชาชีพ มีความกล้าหาญทางจริยธรรมและความถูกตอ้ง 

 มีจรรยาบรรณในวิชาชพี 
 มีจิตสาธารณะ 
 มีทัศนคติเชิงบวก 
 มีความกลา้หาญทางจริยธรรม และความถูกต้อง 

 คนเก่ง 
มีความรู้ ความเชีย่วชาญตามสาขาวิชาการที่ถนัด มี
ทักษะการเรียนรู้ ตลอดชีวิต สามารถน าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชพีอยา่งสร้างสรรค์ มี
คุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการที่ทนัสมัยและทันต่อ
ความเปลี่ยนแปลงของสังคม สามารถอยู่ร่วมกับผูอ้ื่นได้
อย่างมีความสุข 

 มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 มีความสามารถในการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชพีอยา่งสร้างสรรค์ 
 เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม 
 มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสาสนเทศได้เป็นอย่างด ี
 มีคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการที่ทันสมัยและทันต่อความเปลี่ยนแปลงของสังคม 
 มีความสามารถท างานเป็นทีม 
 มีความสามารถในการแก้ปัญหาส่วนตัว 
 มีความสามารถในการแก้ปัญหาการงาน 

 มีวินัย 
มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม 
เสียสละ อดทน ขยัน หมั่นเพียรและมุ่งมั่นสู่ความส าเร็จ 

 มีความรับผิดชอบ เสียสละ อดทน 
 มีพฤติกรรมที่ดีในการเรียน ขยันหมัน่เพียรมุ่งมั่นสู่ความส าเร็จ 
 มีพฤติกรรมที่ดีในการใช้ชีวิต 
 ยอมรับและปฏิบัติตามระเบียบ และข้อบังคับของสังคม 

 ภูมิใจในชาต ิ
มีความภูมิใจในศิลปะ วัฒนธรรม ดนตร ีและ
ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ร่วมปลูกฝงัความรักชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตรยิ์ ส่งเสริมให้เกิดค่านิยมร่วมรักษ์
ความเป็นไทยให้เกิดขึ นอย่างต่อเนื่อง 

 มีพฤติกรรมอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย 
มีส่วนร่วมในการสืบทอดภูมิปัญญาไทย 
 มีค่านิยมในการแสดงความเป็นไทย ธ ารงไว้ซ่ึงความเป็นไทย 
 ศรัทธา ยึดมั่น และปฏิบัติตนตามหลักศาสนา 
 เคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
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9. คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
      มี  

ด้าน ตัวชี้วัด 
 ด้านคุณธรรม จริยธรรม  มีความซื่อสตัย์สจุริต 

 มีระเบยีบวินัย 
 ตรงต่อเวลา 
 มีความเสียสละและเห็นต่อประโยชน์ส่วนรวม 
 มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
 เคารพกฎเกณฑ์ ระเบียบขององค์กร/หน่วยงาน 
 มีความอดทนต่อสภาวะแวดลอ้ม 
 มีความขยันหมั่นเพียรในการเรียน 

 ด้านความรู ้  มีความรู้ในหลักวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงกับหน้าที่การงาน 
 มีความเข้าใจขั นตอนและวิธีการในการปฏิบตัิงานในหน้าท่ี 
 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 

 
10. การบูรณาการพันธกิจกับการเรียนการสอน (ถ้ามี) 

       ไม่ม ี
 
11. ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
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 11.1 ลักษณะการด าเนินงาน    โครงการ     การด าเนินงาน 
11.2 ภายใต้แผนงาน............................................................................................................................................. 
11.3 ลักษณะโครงการ      โครงการที่ใช้งบประมาณ   โครงการทีไ่ม่ใช้งบประมาณ 
11.4 วิธีการด าเนินงาน     ด าเนินการเอง    จัดจ้าง 
11.5 รหัส GFMIS ของโครงการ(ถ้าม)ี................................................................................................................... 

12. ผู้รับผิดชอบ  
  12.1 หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  สาขาวิชาภาษาญีปุ่่น ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร ์
12.2 ผู้รับผิดชอบ                 นางสุวพรรณ ครุฑเมือง   โทร 2159   
      Mr.Masashi Okumura   โทร 2278 

     12.3 ผู้ประสานงาน     นางสิรินภา โอภาสพงศ์พิพัฒน์  โทร 2086         
12.4 ผู้รายงานผล     นางสุวพรรณ ครุฑเมือง   โทร 2159   

13. หลักการและเหตุผล  
      คณะมนุษยศาสตร์ มีภาระหน้าที่ในการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ โดยมุ่งเน้นในเรื่องของการศึกษา คือ ให้นิสิตมีคุณภาพ
ทางด้านวิชาการ เป็นผู้มีความรอบรู้ และก้าวทันสภาวการณ์โลก มองการณ์ไกล สามารถวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาให้ลุล่วงไปด้วยดี 
รวมทั งให้การส่งเสริมและสนับสนุนนิสิตให้ได้รับประสบการณ์จริงจากการได้เข้าร่วมและ ท ากิจกรรมนิสิต ซึ่งถือได้ว่าเป็นการพัฒนา
นิสิตให้มีความเป็นบัณฑิตที่มีความสมบูรณ์แบบ เป็นผู้ที่ถึงพร้อมด้วยความรู้ทางด้านทักษะวิชาการ มีคุณธรรม จริยธรรม มีวุฒิภาวะ
ทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา และท ากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ ต่อสังคม อีกทั งยังเป็นการเตรียมความพร้อมให้นิสิตเป็นผู้รอบรู้ในด้าน
การบริหารจัดการ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์พร้อม และเป็นสมาชิกที่ดี
ของสังคมต่อไป 
     ดังนั น หลักสูตรภาษาญี่ปุ่น จึงได้จัดท าโครงการต่าง ๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนานิสิตทุกระดับ 
14. วัตถุประสงค ์ 
     1) เพื่อให้นิสิตไดฝ้ึกฝนทักษะทางภาษา และเข้าร่วมการแข่งขันเพื่อวัดขีดความสามารถของตนเอง 
15.  เป้าหมายของโครงการ 
     15.1. เป้าหมายการด าเนินงาน  

ล าดับ กิจกรรม วัตถุประสงค์กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เชิงผลลัพธ์

(Outcome) 

ตัวชี้วัดตาม
เกณฑ์ประกัน

คุณภาพ 
1 น านิสิตเข้าร่วมแข่งขัน 1. เพื่อให้นิสิตไดฝ้ึกฝน

ทักษะทางภาษา และ
เข้าร่วมการแข่งขันเพื่อ
วัดขีดความสามารถของ
ตนเอง 

 คุณภาพ 
1.นิสิตสามารถน า
ความรู้ที่เรียนมา มา
ประยุกต์ใช้ในการ
แข่งขันทางวิชาการเพื่อ
เพิ่มขีดความสามารถ
ของตนเอง ในระดับด ี
 

1.นิสิตเข้าร่วมการ
แข่งขันกิจกรรม
และประสบ
ความส าเร็จตาม
เป้าหมายที่นสิิตได้
ตั งไว้ และสร้าง
ช่ือเสียงแก่
มหาวิทยาลยั 

AUN QA 
หมวด 8 

15.2 กลุ่มเปา้หมาย (รายกิจกรรม)  

เป้าหมาย กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 20 คน 5 คน 
นิสิต 15 คน 4 คน 
บุคลากรสายวิชาการ 5 คน 1 คน 
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  15.3 กิจกรรม/เนื้อหาท่ี/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนินการ (รายกิจกรรม) 

 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (บาท) 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

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

                          

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

50,000     45,000      5,000  

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. สรุปผลการด าเนินโครงการ และ
จัดท ารายงานส่งผลประเมนิตอ่คณะฯ 

             

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

             

รวม 50,000 - 45,000 - 5,000 
 

16. งบประมาณ  
      16.1 แหล่งงบประมาณ 
                เงินรายได้ 50,000 บาท    
กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานจัดการศึกษาสาขามนุษยศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาญี่ปุ่น ภาควิชาภาษาตะวันออก หมวดเงินอุดหนุน โครงการสนับสนุนการผลิตบัณฑิต โครงการพัฒนานิสิตด้านวิชาการและทักษะการ
เรียนรู้ โครงการเข้าร่วม/แข่งขันทางวิชาการ(Nu-มน-06-134)                                            

16.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ)        
ล าดับ รายการ จ านวน (บาท) 
คร้ังที่ 1 

1 ค่าจ้างเช่าเหมารถพร้อมน  ามันเชื อเพลิง 20,000 
2 ค่าเบี ยเลี ยง     13,000 
3 ค่าที่พัก 12,000 

รวมเป็นเงิน 45,000 
คร้ังที่ 2 

1 ค่าเดินทาง 2,000 
2 ค่าเบี ยเลี ยง     1,500 
3 ค่าทีพ่ัก 1,500 

รวมเป็นเงิน 5,000 
รวมเป็นจ านวน 50,000 

*หมายเหตุ   ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
17.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ (รายกิจกรรม)  
ล าดั
บ 

รายการ กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 

1. วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม เดือนกุมภาพันธ ์2564 เดือนสิงหาคม 2564 
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2. สถานท่ีจัดกิจกรรม จังหวัดเชียงใหม่   กรุงเทพมหานคร 
18. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

1) นิสิตมีความคดิที่จะสร้างสรรค์งานในด้านต่าง ๆ ทั งในมหาวิทยาลยัและภายนอกสถาบัน 



 

 

 

1 

 

โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ 

 
1. ชื่อโครงการ (ระดับ 1)    โครงการสนับสนุนการผลิตบัณฑิต 
2. ชื่อโครงการ (ระดับ 2)    โครงการพัฒนานิสิตด้านวิชาการและทักษะการเรียนรู้ 
3. ชื่อโครงการ (ระดับ 3)    โครงการเตรียมความพร้อมสอบวัดระดับ N2 

  โครงการงานประจ า (Routine project) 
      โครงการตามยุทธศาสตร์ (Strategic project) 

4.  รหัสโครงการ      NU-มน-06-135 
5.  Value Chain   

    ต้นน  า       กลางน  า       ปลายน  า       
6.  ความสอดคล้องกับพันธกิจมหาวิทยาลัย  
    การผลติบัณฑิต        การวิจัย(หลัก)  
    การบริการวิชาการแกส่ังคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
    บริหารจัดการ 
7.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ  
 7.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 พ.ศ.2560-2564  
ฉบบัปรับปรุง (พ.ศ.2562-2564)  
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบณัฑิตให้มีคณุภาพฯ 
   กลยุทธ์ที่......1.4.....แนวทางการขบัเคลื่อนที่........1.4.1.......ตัวชี วัดที.่.....1.4.1.1.....(หลัก)  
7.2 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน  

        นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตร์ที่....1...กลยุทธ์ที่......4.....มาตรการที่....1..... 
8. อัตลักษณน์ิสิต  
      มี  

ประเภทอตัลักษณ ์ ตัวชี้วดั 
 คนด ี
เป็นคนดี เป็นพลเมืองที่เข็มแข็ง ยึดมั่นในจรรยาบรรณ
วิชาชีพ มีความกล้าหาญทางจริยธรรมและความถูกตอ้ง 

 มีจรรยาบรรณในวิชาชพี 
 มีจิตสาธารณะ 
 มีทัศนคติเชิงบวก 
 มีความกลา้หาญทางจริยธรรม และความถูกต้อง 

√ คนเก่ง 
มีความรู้ ความเชีย่วชาญตามสาขาวิชาการที่ถนัด มี
ทักษะการเรียนรู้ ตลอดชีวิต สามารถน าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชพีอยา่งสร้างสรรค์ มี
คุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการที่ทนัสมัยและทันต่อ
ความเปลี่ยนแปลงของสังคม สามารถอยู่ร่วมกับผูอ้ื่นได้
อย่างมีความสุข 

 มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

√ มีความสามารถในการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพอยา่งสร้างสรรค์ 
 เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม 
 มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสาสนเทศได้เป็นอย่างดี 
 มีคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการที่ทันสมัยและทันต่อความเปลี่ยนแปลงของสังคม 
 มีความสามารถท างานเป็นทีม 
 มีความสามารถในการแก้ปัญหาส่วนตัว 

√ มีความสามารถในการแก้ปัญหาการงาน 

√ มีวินัย 
มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม 
เสียสละ อดทน ขยัน หมั่นเพียรและมุ่งมั่นสู่ความส าเร็จ 

 มีความรับผิดชอบ เสียสละ อดทน 

√ มีพฤติกรรมที่ดีในการเรียน ขยันหมัน่เพียรมุ่งมั่นสู่ความส าเร็จ 
 มีพฤติกรรมที่ดีในการใช้ชีวิต 
 ยอมรับและปฏิบัติตามระเบียบ และข้อบังคับของสังคม 

 ภูมิใจในชาต ิ
มีความภูมิใจในศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี และ
ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ร่วมปลูกฝงัความรักชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตรยิ์ ส่งเสริมให้เกิดค่านิยมร่วมรักษ์
ความเป็นไทยให้เกิดขึ นอย่างต่อเนื่อง 

 มีพฤติกรรมอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย 
มีส่วนร่วมในการสืบทอดภูมิปัญญาไทย 
 มีค่านิยมในการแสดงความเป็นไทย ธ ารงไว้ซ่ึงความเป็นไทย 
 ศรัทธา ยึดมั่น และปฏิบัติตนตามหลักศาสนา 
 เคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
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9. คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
      มี  

ด้าน ตัวชี้วัด 
√ ด้านคุณธรรม จริยธรรม  มีความซื่อสตัย์สจุริต 

√ มีระเบียบวินัย 
√ ตรงต่อเวลา 
 มีความเสียสละและเห็นต่อประโยชน์ส่วนรวม 
 มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
 เคารพกฎเกณฑ์ ระเบียบขององค์กร/หน่วยงาน 
 มีความอดทนต่อสภาวะแวดลอ้ม 
√ มีความขยันหมั่นเพียรในการเรยีน 

√ ด้านความรู ้  มีความรู้ในหลักวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงกับหน้าที่การงาน 
 มีความเข้าใจขั นตอนและวิธีการในการปฏิบตัิงานในหน้าท่ี 
√ มีความรู้ในระดับทีส่ามารถปฏบิัติงานให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผล 
√ มีความสามารถน าความรู้มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบตัิงานอย่างสรา้งสรรค์ 
 เป็นผู้แสวงหาความรูเ้พิ่มเตมิอย่างต่อเนื่อง 
 มีความเช่ียวชาญในสาขาวิชาชีพ 

√ ด้านทักษะทางปัญญา √ มีความสามารถในการรวบรวมข้อมูล แนวคิด และประเมินข้อมลูต่างๆ ได้ 
√ มีความสามารถในการวิเคราะหแ์ละแก้ไขปญัหาในการปฏิบัติงาน 
 √ กล้าแสดงความคิดเห็นอย่างเหมาะสม 
 มีความคิดริเริม่สร้างสรรคส์ิ่งใหม่ๆ  
 มีการวางแผนและสามารถปฏบิัติงานไดส้ าเร็จตามก าหนดเวลา 
 มีความสามารถน าเสนอข้อมลูและแนวคิดเพื่อใช้ในการตัดสินใจ 
 มีความมุ่งมั่นท างานให้ประสบความส าเร็จตามเปา้หมาย 
 มีความสามารถในการแก้ปญัหาส่วนตัว 
 มีทัศนคติเชิงบวกต่องานท่ีท า 

√ ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

 มีความสามารถปรับตัวให้เข้ากับเพื่อนร่วมงาน 
√ มีความสามารถในการตดิต่อสื่อสารระหว่างบุคคล 
 มีความสามารถในการท างานเป็นทีม 
 มีความรับผิดชอบในงานท่ีได้รบัมอบหมาย 
 มีความสามารถในการแสดงภาวะความเป็นผู้น าในการท างาน 
 ยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ื่น 
 มีความสามารถในการประเมนิการท างานและปรับปรุงงานของตนเอง 
√ มีความเข้าใจตนเองและผู้อื่น 

 ด้านทักษะการวิเคราะหเ์ชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 มีทักษะในการวิเคราะห์และจดัการข้อมลูเชิงตัวเลข 
 มีความสามารถในการสื่อสารการใช้ภาษาไทย 
 มีความสามารถในการสื่อสารการใช้ภาษาอังกฤษ 
 มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศในการปฏิบัติงาน 

 
10. การบูรณาการพันธกิจกับการเรียนการสอน (ถ้ามี) 

       ไม่ม ี
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11. ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 11.1 ลักษณะการด าเนินงาน    โครงการ     การด าเนินงาน 

11.2 ภายใต้แผนงาน............................................................................................................................................. 
11.3 ลักษณะโครงการ      โครงการที่ใช้งบประมาณ   โครงการทีไ่ม่ใช้งบประมาณ 
11.4 วิธีการด าเนินงาน     ด าเนินการเอง    จัดจ้าง 
11.5 รหัส GFMIS ของโครงการ(ถ้าม)ี................................................................................................................... 

12. ผู้รับผิดชอบ  
     12.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ  สาขาวิชาภาษาญีปุ่่น ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร ์

12.2 ผู้รับผิดชอบ                 Miss Yamamoto Mihoko       โทร  2152 
                                      ดร.ศิรินุช คูเจริญไพบูลย์           โทร  2278 

     12.3 ผู้ประสานงาน     นางสิรินภา โอภาสพงศ์พิพัฒน์  โทร 2086         
12.4 ผู้รายงานผล     ดร.ศิรินุช คูเจรญิไพบูลย์           โทร  2278 

13. หลักการและเหตุผล  
     คณะมนุษยศาสตร์ มีภาระหน้าที่ในการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ โดยมุ่งเน้นในเรื่องของการศึกษา คือ ให้นิสิตมีคุณภาพ
ทางด้านวิชาการ เป็นผู้มีความรอบรู้และก้าวทันสภาวการณ์โลก มองการณ์ไกล สามารถวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาให้ลุล่วงไปด้วยดี 
รวมทั งให้การส่งเสริมและสนับสนุนนิสิตให้ได้รับประสบการณ์จริงจากการได้เข้าร่วมและท ากิจกรรมนิสิต ซึ่งถือได้ว่าเป็นการพัฒนา
นิสิตให้มีความเป็นบัณฑิตที่มีความสมบูรณ์แบบ เป็นผู้ที่ถึงพร้อมด้วยความรู้ทางด้านทักษะวิชาการ มีคุณธรรม จริยธรรม มีวุฒิภาวะ
ทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา และท ากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม การสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น (JLPT) ถูกจัดขึ นเป็นประจ าทุกปี
ทั่วโลกและได้รับการยอมรับว่าเป็นการสอบที่สามารถวัดความรู้ความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นของผู้เรียนได้อย่างแท้จริง ด้วยเหตุนี  
สถาบันการศึกษาที่เปิดสอนภาษาญี่ปุ่นทั งในและนอกประเทศญี่ปุ่นจึงได้ก าหนดเกณฑ์ในการคัดเลือกนิสิตเพื่อรับทุนการศึกษาหรือ
เข้าศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาของตนโดยใช้การสอบวัดระดบั นอกจากนี สถานประกอบการ ยังได้ถือเกณฑ์การสอบวัดระดับในการ
รับบุคคลเข้าท างานในองค์กรของตนอีกด้วย  สาขาภาษาญี่ปุ่นจึงเล็งเห็นความส าคัญในการสนับสนุนให้นิสิตเข้าสอบวัดระดับในระดับ
ต่างๆ ซึ่งโครงการเตรียมความพร้อมในการสอบวัดระดับนี จะท าให้ผู้เรียนทราบแนวทางในการสอบวัดระดับก่อนสอบจริง และรู้
ขอบเขตของเนื อหาที่ออกสอบในแต่ละระดับ อีกทั งยังให้นิสิตได้มีโอกาสประเมินขีดความสามารถของตนเองก่อนเข้าสอบจริงอีกด้วย
14. วัตถุประสงค ์ 

1. เพื่อให้นิสิตทราบแนวทางในการท าข้อสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น 
2. เพื่อให้นิสิตไดป้ระเมินขีดความสามารถของตนเองก่อนการสอบวดัระดับจริง 

15.  เป้าหมายของโครงการ 
     15.1. เป้าหมายการด าเนินงาน  

ล าดับ กิจกรรม วัตถุประสงค์กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เชิงผลลัพธ์

(Outcome) 

ตัวชี้วัดตาม
เกณฑ์ประกัน

คุณภาพ 
1 จัดติวเนื อหาการสอบวดัระดับ

ภาษาญี่ปุ่น ระดับ N2 
 

1.เพื่อให้นิสิตทราบ
แนวทางในการท า
ข้อสอบวัดระดับ
ภาษาญี่ปุ่น 
2.เพื่อให้นิสิตได้ประเมิน
ขีดความสามารถของ
ตนเองก่อนการสอบวัด
ระดับจริง 
 

 คุณภาพ 
1. ผู้เข้าร่วมโครงการ
ทราบแนวทางในการท า
ข้อสอบและมโีอกาส
ประเมินขีด
ความสามารถของตนเอง
ก่อนการสอบวัดระดับ
จริง 
2.ผู้เข้าร่วมโครงการไม่
น้อยกว่า ร้อยละ 60 มี

1. นิสิตทราบ
แนวทางในการท า
ข้อสอบวัดระดับ
ภาษาญี่ปุ่นและรู้
ระดับขดี
ความสามารถของ
ตัวเองก่อนการ
สอบจริง และ
น าไปประยุกต์ใช้
ให้เป็นประโยชน์ 

AUN QA 
หมวด 8 
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ล าดับ กิจกรรม วัตถุประสงค์กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เชิงผลลัพธ์

(Outcome) 

ตัวชี้วัดตาม
เกณฑ์ประกัน

คุณภาพ 
ผลคะแนน post test 
สูงขึ นกว่า pre test  

2.นิสิตสามารถท า
ข้อสอบวัดระดับ
ได้ผลลัพธ์ดีขึ น
จากก่อนเข้าร่วม
โครงการ 

15.2 กลุ่มเป้าหมาย (รายกิจกรรม)  

เป้าหมาย จ านวน 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 12 คน 
นิสิต 10 คน 
บุคลากรสายวิชาการ 2 คน 

 
  15.3 กิจกรรม/เนื้อหาท่ี/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนินการ (รายกิจกรรม) 

 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (บาท) 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

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 าเนินโครงการ และ
จัดท ารายงานส่งผลประเมนิตอ่คณะฯ 

             

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

             

รวม 3,000 -  3,000  
 

16. งบประมาณ  
      16.1 แหล่งงบประมาณ 
                เงินรายได้ 3,000 บาท    
กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานจัดการศึกษาสาขามนุษยศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาญี่ปุ่น ภาควิชาภาษาตะวันออก หมวดเงินอุดหนุน โครงการสนับสนนุการผลิตบัณฑิต โครงการพัฒนานิสิตด้านวิชาการและทักษะการ
เรียนรู้ โครงการเตรียมความพร้อมสอบวัดระดับ N2 (Nu-มน-06-135)                                            

16.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ)        
ล าดับ รายการ จ านวน (บาท) 

1. ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม 1,500 
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ล าดับ รายการ จ านวน (บาท) 
2. ค่าถ่ายเอกสาร 500 
3. ค่าตอบแทนผู้ปฎิบัติงานนอกเวลา 1,000 

*หมายเหตุ   ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
17.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ (รายกิจกรรม)  
ล าดั
บ 

รายการ กิจกรรม 

1. วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม เดือนมิถุนายน 2564 
2. สถานท่ีจัดกิจกรรม คณะมนุษยศาสตร์ 

18. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
1) นิสิตที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้และเข้าใจแนวทางของข้อสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นมากขึ น 
2) นิสิตสามารถประเมินขดีความสามารถของตนเองก่อนการสอบวดัระดับจริงได้ 
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โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ 

 
1. ชื่อโครงการ (ระดับ 1)    โครงการสนับสนุนการผลิตบัณฑิต 
2. ชื่อโครงการ (ระดับ 2)    โครงการพัฒนานิสิตด้านวิชาการและทักษะการเรียนรู้ 
3. ชื่อโครงการ (ระดับ 3)    โครงการตะลุยภาษาญี่ปุ่นช้ันกลาง (N3) 

  โครงการงานประจ า (Routine project) 
      โครงการตามยุทธศาสตร์ (Strategic project) 

4.  รหัสโครงการ      NU-มน-06-136 
5.  Value Chain   

    ต้นน้ า       กลางน้ า       ปลายน้ า       
6.  ความสอดคล้องกับพันธกิจมหาวิทยาลัย  
    การผลติบัณฑิต        การวิจัย(หลัก)  
    การบริการวิชาการแกส่ังคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
    บริหารจัดการ 
7.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ  
 7.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 พ.ศ.2560-2564  
ฉบบัปรับปรุง (พ.ศ.2562-2564)  
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบณัฑิตให้มีคณุภาพฯ 
   กลยุทธ์ที่......1.4.....แนวทางการขบัเคลื่อนที่........1.4.1.......ตัวช้ีวัดที.่.....1.4.1.1.....(หลัก)  
7.2 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน  

        นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตร์ที่....1...กลยุทธ์ที่......4.....มาตรการที่....1..... 
8. อัตลักษณน์ิสิต  
      มี  

ประเภทอตัลักษณ ์ ตัวชี้วดั 
 คนด ี
เป็นคนดี เป็นพลเมืองที่เข็มแข็ง ยึดมั่นในจรรยาบรรณ
วิชาชีพ มีความกล้าหาญทางจริยธรรมและความถูกตอ้ง 

 มีจรรยาบรรณในวิชาชพี 
 มีจิตสาธารณะ 
 มีทัศนคติเชิงบวก 
 มีความกลา้หาญทางจริยธรรม และความถูกต้อง 

 คนเก่ง 
มีความรู้ ความเชีย่วชาญตามสาขาวิชาการที่ถนัด มี
ทักษะการเรียนรู้ ตลอดชีวิต สามารถน าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชพีอยา่งสร้างสรรค์ มี
คุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการที่ทนัสมัยและทันต่อ
ความเปลี่ยนแปลงของสังคม สามารถอยู่ร่วมกับผูอ้ื่นได้
อย่างมีความสุข 

 มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 มีความสามารถในการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชพีอยา่งสร้างสรรค์ 
 เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม 
 มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสาสนเทศได้เป็นอย่างดี 
 มีคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการที่ทันสมัยและทันต่อความเปลี่ยนแปลงของสังคม 
 มีความสามารถท างานเป็นทีม 
 มีความสามารถในการแก้ปัญหาส่วนตัว 
 มีความสามารถในการแก้ปัญหาการงาน 

 มีวินัย 
มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม 
เสียสละ อดทน ขยัน หมั่นเพียรและมุ่งมั่นสู่ความส าเร็จ 

 มีความรับผิดชอบ เสียสละ อดทน 
 มีพฤติกรรมที่ดีในการเรียน ขยันหมัน่เพียรมุ่งมั่นสู่ความส าเร็จ 
 มีพฤติกรรมที่ดีในการใช้ชีวิต 
 ยอมรับและปฏิบัติตามระเบียบ และข้อบังคับของสังคม 

 ภูมิใจในชาต ิ
มีความภูมิใจในศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี และ
ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ร่วมปลูกฝงัความรักชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตรยิ์ ส่งเสริมให้เกิดค่านิยมร่วมรักษ์
ความเป็นไทยให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

 มีพฤติกรรมอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย 
มีส่วนร่วมในการสืบทอดภูมิปัญญาไทย 
 มีค่านิยมในการแสดงความเป็นไทย ธ ารงไว้ซ่ึงความเป็นไทย 
 ศรัทธา ยึดมั่น และปฏิบัติตนตามหลักศาสนา 
 เคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
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9. คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
      มี  

ด้าน ตัวชี้วัด 
 ด้านคุณธรรม จริยธรรม  มีความซื่อสตัย์สจุริต 

 มีระเบยีบวินัย 
 ตรงต่อเวลา 
 มีความเสียสละและเห็นต่อประโยชน์ส่วนรวม 
 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 

 
10. การบูรณาการพันธกิจกับการเรียนการสอน (ถ้ามี) 

       ไม่ม ี
 
11. ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
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 11.1 ลักษณะการด าเนินงาน    โครงการ     การด าเนินงาน 
11.2 ภายใต้แผนงาน............................................................................................................................................. 
11.3 ลักษณะโครงการ      โครงการที่ใช้งบประมาณ   โครงการทีไ่ม่ใช้งบประมาณ 
11.4 วิธีการด าเนินงาน     ด าเนินการเอง    จัดจ้าง 
11.5 รหัส GFMIS ของโครงการ(ถ้าม)ี................................................................................................................... 

12. ผู้รับผิดชอบ  
     12.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ  สาขาวิชาภาษาญีปุ่่น ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร ์

12.2 ผู้รับผิดชอบ                 Mr.Masashi Okumura   โทร 2278 
                                      นางสุวพรรณ ครุฑเมือง   โทร 2159   
12.3 ผู้ประสานงาน     นางสิรินภา โอภาสพงศ์พิพัฒน์  โทร 2086         
12.4 ผู้รายงานผล     นางสุวพรรณ ครุฑเมือง   โทร 2159   

13. หลักการและเหตุผล  
     คณะมนุษยศาสตร์ มีภาระหน้าที่ในการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ โดยมุ่งเน้นในเรื่องของการศึกษา คือ ให้นิสิตมีคุณภาพ
ทางด้านวิชาการ เป็นผู้มีความรอบรู้ และก้าวทันสภาวการณ์โลก มองการณ์ไกล สามารถวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาให้ลุล่วงไปด้วยดี 
รวมทั้งให้การส่งเสริมและสนับสนุนนิสิตให้ได้รับประสบการณ์จริงจากการได้เข้าร่วมและ ท ากิจกรรมนิสิต ซึ่งถือได้ว่าเป็นการพัฒนา
นิสิตให้มีความเป็นบัณฑิตที่มีความสมบูรณ์แบบ เป็นผู้ที่ถึงพร้อมด้วยความรู้ทางด้านทักษะวิชาการ มีคุณธรรม จริยธรรม มีวุฒิภาวะ
ทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา และท ากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ ต่อสังคม อีกทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมให้นิสิตเป็นผู้รอบรู้ในด้าน
การบริหารจัดการ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเป็นบัณฑิตที่สมบู รณ์พร้อม และเป็นสมาชิกที่ดี
ของสังคมต่อไป ดังนั้น  ภาควิชาฯ จึงได้จัดท าโครงการต่าง ๆ  อันจะเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนานิสิตทุก
ระดับ 
14. วัตถุประสงค ์ 

1. เพื่อให้นิสิตเรยีนรู้ภาษาญี่ปุ่นช้ันกลาง และเพิม่ศักยภาพด้านภาษาญี่ปุ่น 
15.  เป้าหมายของโครงการ 
     15.1. เป้าหมายการด าเนินงาน  

ล าดับ กิจกรรม วัตถุประสงค์กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เชิงผลลัพธ์

(Outcome) 

ตัวชี้วัดตาม
เกณฑ์ประกัน

คุณภาพ 
1 ติวเนื้อหาการสอบวัดระดับ

ภาษาญี่ปุ่น ระดับ N3  
1.เพื่อให้นิสิตเรยีนรู้
ภาษาญี่ปุ่นช้ันกลาง 
และเพิ่มศักยภาพด้าน
ภาษาญี่ปุ่น 

 คุณภาพ 
1. นิสิตได้ฝึกฝนทักษะ
ทางภาษาญี่ปุ่นเพื่อวัด
ขีดความสามารถเพิ่มขึ้น 
อยู่ในระดับดี (3.51) 

1. นิสิตสามารถน า
ความรู้มาใช้ในการ
วัดขีด
ความสามารถของ
ตน 
2. นิสิตเข้าใจ
ภาษาญี่ปุ่นช้ัน
กลางและทราบ
แนวทางของ
ข้อสอบวัดระดับ
ภาษาญี่ปุ่นระดับ 
N3 

AUN QA 
หมวด 8 
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15.2 กลุ่มเป้าหมาย (รายกิจกรรม)  

เป้าหมาย กิจรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 37 คน 37 คน 
นิสิต 35 คน 35 คน 
บุคลากรสายวิชาการ 2 คน 2 คน 

 
  15.3 กิจกรรม/เนื้อหาท่ี/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนินการ (รายกิจกรรม) 

 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (บาท) 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

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

                          

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

18,000  9,000       9,000    

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. สรุปผลการด าเนินโครงการ และ
จัดท ารายงานส่งผลประเมนิตอ่คณะฯ 

             

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

             

รวม 18,000 9,000  9,000  
 

16. งบประมาณ  
      16.1 แหล่งงบประมาณ 
                เงินรายได้ 18,000 บาท    
กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานจัดการศึกษาสาขามนุษยศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาญี่ปุ่น ภาควิชาภาษาตะวันออก หมวดเงินอุดหนุน โครงการสนับสนุนการผลิตบัณฑิต โครงการพัฒนานิสิตด้านวิชาการและทักษะการ
เรียนรู้ โครงการตะลุยภาษาญี่ปุ่นช้ันกลาง (N3) (Nu-มน-06-136)                                            

16.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ)        
ล าดับ รายการ จ านวน (บาท) 
คร้ังที่ 1 

1 ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม 6,600 
2 ค่าถ่ายเอกสาร 1,200 
3 ค่าสถานที่และเจ้าหน้าที่ 1,200 

รวมเป็นเงิน 9,000 
คร้ังที่ 2 

1 ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม 6,600 
2 ค่าถ่ายเอกสาร 1,200 
3 ค่าสถานที่และเจ้าหน้าที่ 1,200 
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รวมเป็นเงิน 9,000 
รวมเป็นจ านวน 18,000 

*หมายเหตุ   ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
17.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ (รายกิจกรรม)  
ล าดั
บ 

รายการ กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 

1. วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม เดือนพฤศจิกายน 2563 เดือนมิถุนายน 2564 
2. สถานท่ีจัดกิจกรรม ห้องคณะมนุษยศาสตร์ ห้องคณะมนุษยศาสตร์ 

18. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
1) เข้าใจภาษาญี่ปุ่นช้ันกลาง ทราบแนวทางของข้อสอบวัดระดับ 
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โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ 

 
1. ชื่อโครงการ (ระดับ 1)    โครงการสนับสนุนการผลิตบัณฑิต 
2. ชื่อโครงการ (ระดับ 2)    โครงการพัฒนานิสิตด้านวิชาการและทักษะการเรียนรู้ 
3. ชื่อโครงการ (ระดับ 3)    โครงการเตรียมความพร้อมสอบวัดระดับ N4 

  โครงการงานประจ า (Routine project) 
      โครงการตามยุทธศาสตร์ (Strategic project) 

4.  รหัสโครงการ      NU-มน-06-137 
5.  Value Chain   

    ต้นน  า       กลางน  า       ปลายน  า       
6.  ความสอดคล้องกับพันธกิจมหาวิทยาลัย  
    การผลติบัณฑิต        การวิจัย(หลัก)  
    การบริการวิชาการแกส่ังคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
    บริหารจัดการ 
7.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ  
 7.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 พ.ศ.2560-2564  
ฉบบัปรับปรุง (พ.ศ.2562-2564)  
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบณัฑิตให้มีคณุภาพฯ 
   กลยุทธ์ที่......1.4.....แนวทางการขบัเคลื่อนที่........1.4.1.......ตัวชี วัดที.่.....1.4.1.1.....(หลัก)  
7.2 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน  

        นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตร์ที่....1...กลยุทธ์ที่......4.....มาตรการที่....1..... 
8. อัตลักษณน์ิสิต  
      มี  

ประเภทอตัลักษณ ์ ตัวชี้วดั 
 คนด ี
เป็นคนดี เป็นพลเมืองที่เข็มแข็ง ยึดมั่นในจรรยาบรรณ
วิชาชีพ มีความกล้าหาญทางจริยธรรมและความถูกตอ้ง 

 มีจรรยาบรรณในวิชาชพี 
 มีจิตสาธารณะ 
 มีทัศนคติเชิงบวก 
 มีความกลา้หาญทางจริยธรรม และความถูกต้อง 

 คนเก่ง 
มีความรู้ ความเชีย่วชาญตามสาขาวิชาการที่ถนัด มี
ทักษะการเรียนรู้ ตลอดชีวิต สามารถน าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชพีอยา่งสร้างสรรค์ มี
คุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการที่ทนัสมัยและทันต่อ
ความเปลี่ยนแปลงของสังคม สามารถอยู่ร่วมกับผูอ้ื่นได้
อย่างมีความสุข 

 มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 มีความสามารถในการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชพีอยา่งสร้างสรรค์ 
 เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม 
 มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสาสนเทศได้เป็นอย่างดี 
 มีคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการที่ทันสมัยและทันต่อความเปลี่ยนแปลงของสังคม 
 มีความสามารถท างานเป็นทีม 
 มีความสามารถในการแก้ปัญหาส่วนตัว 
 มีความสามารถในการแก้ปัญหาการงาน 

 มีวินัย 
มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม 
เสียสละ อดทน ขยัน หมั่นเพียรและมุ่งมั่นสู่ความส าเร็จ 

 มีความรับผิดชอบ เสียสละ อดทน 
 มีพฤติกรรมที่ดีในการเรียน ขยันหมัน่เพียรมุ่งมั่นสู่ความส าเร็จ 
 มีพฤติกรรมที่ดีในการใช้ชีวิต 
 ยอมรับและปฏิบัติตามระเบียบ และข้อบังคับของสังคม 

 ภูมิใจในชาต ิ
มีความภูมิใจในศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี และ
ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ร่วมปลูกฝงัความรักชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตรยิ์ ส่งเสริมให้เกิดค่านิยมร่วมรักษ์
ความเป็นไทยให้เกิดขึ นอย่างต่อเนื่อง 

 มีพฤติกรรมอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย 
มีส่วนร่วมในการสืบทอดภูมิปัญญาไทย 
 มีค่านิยมในการแสดงความเป็นไทย ธ ารงไว้ซ่ึงความเป็นไทย 
 ศรัทธา ยึดมั่น และปฏิบัติตนตามหลักศาสนา 
 เคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
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9. คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
      มี  

ด้าน ตัวชี้วัด 
 ด้านคุณธรรม จริยธรรม  มีความซื่อสตัย์สจุริต 

 มีระเบยีบวินัย 
 ตรงต่อเวลา 
 มีความเสียสละและเห็นต่อประโยชน์ส่วนรวม 
 มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
 เคารพกฎเกณฑ์ ระเบียบขององค์กร/หน่วยงาน 
 มีความอดทนต่อสภาวะแวดลอ้ม 
 มีความขยันหมั่นเพียรในการเรียน 

 ด้านความรู ้  มีความรู้ในหลักวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงกับหน้าที่การงาน 
 มีความเข้าใจขั นตอนและวิธีการในการปฏิบตัิงานในหน้าท่ี 
 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 

 
10. การบูรณาการพันธกิจกับการเรียนการสอน (ถ้ามี) 

       ไม่ม ี
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11. ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 11.1 ลักษณะการด าเนินงาน    โครงการ     การด าเนินงาน 

11.2 ภายใต้แผนงาน............................................................................................................................................. 
11.3 ลักษณะโครงการ      โครงการที่ใช้งบประมาณ   โครงการทีไ่ม่ใช้งบประมาณ 
11.4 วิธีการด าเนินงาน     ด าเนินการเอง    จัดจ้าง 
11.5 รหัส GFMIS ของโครงการ(ถ้าม)ี................................................................................................................... 

12. ผู้รับผิดชอบ  
     12.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ  สาขาวิชาภาษาญีปุ่่น ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร ์

12.2 ผู้รับผิดชอบ                 Miss Kaori Morimoto   โทร 2155 
      Mr. Hiroaki Miyazaki   โทร 2155 
      นางสาวอัจฉรา อึ งตระกูล  โทร 2155 
12.3 ผู้ประสานงาน     นางสิรินภา โอภาสพงศ์พิพัฒน์  โทร 2086         
12.4 ผู้รายงานผล     นางสาวอัจฉรา อึ งตระกูล  โทร 2155 

13. หลักการและเหตุผล  
คณะมนุษยศาสตร์ มีภาระหน้าที่ในการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ โดยมุ่งเน้นในเรื่องของการศึกษา คือ ให้นิสิตมีคุณภาพทางด้าน

วิชาการ เป็นผู้มีความรอบรู้ และก้าวทันสภาวการณ์โลก มองการณ์ไกล สามารถวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาให้ลุล่วงไปด้วยดี รวมทั ง
ให้การส่งเสริมและสนับสนุนนิสิตให้ได้รับประสบการณ์จริงจากการได้เข้าร่วมและท ากิจกรรมนิสิต ซึ่งถือได้ว่าเป็นการพัฒนานิสิตให้มี
ความเป็นบัณฑิตที่มีความสมบูรณ์แบบ  

การสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นนั น ถูกจัดขึ นเป็นประจ าทุกปีทั่วโลก และได้รับการยอมรับมาตรฐานว่าเป็นการสอบที่สามารถวัด
ความรู้ความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นของผู้เรียนได้อย่างแท้จริง ด้วยเหตุนี  สถาบันการศึกษาที่เปิดสอนภาษาญี่ปุ่นทั งในและนอก
ประเทศญี่ปุ่นจึงได้ก าหนดเกณฑ์ในการคัดเลือกนิสิตเพื่อรับทุนการศึกษาหรือเข้าศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาของตนโดยใช้การสอบ
วัดระดับ นอกจากนี สถานประกอบการต่างๆ ยังได้ถือเกณฑ์การสอบวัดระดับในการรับบุคคลเข้าท างานในองค์กรของตนอีกด้วย 

สาขาภาษาญี่ปุ่นจึงเล็งเห็นความส าคัญในการสนับสนุนให้นิสิตเข้าสอบวัดระดับในระดับต่างๆ ซึ่งโครงการเตรียมความพร้อมใน
การสอบวัดระดับนี จะท าให้ผู้เรียนทราบแนวทางในการสอบวัดระดับก่อนสอบจริง ทราบขอบเขตของเนื อหาท่ีออกสอบในแต่ละระดับ 
อีกทั งยังให้นิสิตได้มีโอกาสประเมินขีดความสามารถของตนเองก่อนเข้าสอบจริงอีกด้วย 
14. วัตถุประสงค ์ 

1. เพื่อให้นิสิตทราบแนวทางในการท าข้อสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น 
2. เพื่อให้นิสิตไดป้ระเมินขีดความสามารถของตนเองก่อนการสอบวดัระดับจริง 

15.  เป้าหมายของโครงการ 
     15.1. เป้าหมายการด าเนินงาน  

ล าดับ กิจกรรม วัตถุประสงค์กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เชิงผลลัพธ์

(Outcome) 

ตัวชี้วัดตาม
เกณฑ์ประกัน

คุณภาพ 
1 ติวเนื อหาการสอบวัดระดับ

ภาษาญี่ปุ่น ระดับ N4 
1. เพื่อให้นิสิตทราบ
แนวทางในการท า
ข้อสอบวัดระดับ
ภาษาญี่ปุ่น ระดับ N4 
2. เพื่อให้นิสิตได้
ประเมินขีด
ความสามารถของตนเอง
ก่อนการสอบวัดระดับ
จริง 

 คุณภาพ 
1. ผู้เข้าร่วมโครงการ
ทราบแนวทางในการท า
ข้อสอบและมโีอกาส
ประเมินขีด
ความสามารถของตนเอง
ก่อนการสอบวัดระดับ
จริง 
2.ผู้เข้าร่วมโครงการไม่
น้อยกว่า ร้อยละ 60 มี

1. นิสิตทราบ
แนวทางในการท า
ข้อสอบวัดระดับ
ภาษาญี่ปุ่นและรู้
ระดับขดี
ความสามารถของ
ตัวเองก่อนการ
สอบจริง และ
น าไปประยุกต์ใช้
ให้เป็นประโยชน์ 

AUN QA 
หมวด 8 
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ล าดับ กิจกรรม วัตถุประสงค์กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เชิงผลลัพธ์

(Outcome) 

ตัวชี้วัดตาม
เกณฑ์ประกัน

คุณภาพ 
ผลคะแนน post test 
สูงขึ นกว่า pre test 

15.2 กลุ่มเป้าหมาย (รายกิจกรรม)  

เป้าหมาย กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 75 คน 75 คน 
นิสิต 70 คน 70 คน 
บุคลากรสายวิชาการ 3 คน 3 คน 
บุคคลากรสายสนับสนุน  2 คน 2 คน 

 
  15.3 กิจกรรม/เนื้อหาท่ี/แผนการใช้จ่ายงบประมาณทีจ่ะด าเนินการ (รายกิจกรรม) 

 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (บาท) 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

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

                          

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

31,000  15,500       15,500    

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. สรุปผลการด าเนินโครงการ และ
จัดท ารายงานส่งผลประเมนิตอ่คณะฯ 

             

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

             

รวม 31,000 15,500  15,500  
 

16. งบประมาณ  
      16.1 แหล่งงบประมาณ 
                เงินรายได้ 31,000 บาท    
กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานจัดการศึกษาสาขามนุษยศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาญี่ปุ่น ภาควิชาภาษาตะวันออก หมวดเงินอุดหนุน โครงการสนับสนุนการผลิตบัณฑิต โครงการพัฒนานิสิตด้านวิชาการและทักษะการ
เรียนรู้ โครงการเตรียมความพร้อมสอบวัดระดับ N4 (Nu-มน-06-137)                                            

16.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ)   
คร้ังท่ี 1      
ล าดับ รายการ จ านวนเงิน 

1 ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม 6,750    บาท 
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2 ค่าถ่ายเอกสาร 7,250 บาท 
3 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 1,500    บาท 

รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 15,500    บาท 
                   *หมายเหตุ   ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 

คร้ังท่ี 2      
ล าดับ รายการ จ านวนเงิน 

1 ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม 6,750    บาท 
2 ค่าถ่ายเอกสาร 7,250 บาท 
3 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 1,500    บาท 

รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 15,500    บาท 
                  *หมายเหตุ   ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
17.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ (รายกิจกรรม)  
ล าดั
บ 

รายการ กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 

1. วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม เดือนพฤศจิกายน 2563 (3วัน) เดือนมิถุนายน 2564 (3วัน) 
2. สถานท่ีจัดกิจกรรม คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

18. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
1. นิสิตทราบแนวทางในการท าขอ้สอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น 
2. นิสิตสามารถประเมินขีดความสามารถของตนเองก่อนการสอบวดัระดับจริงได้ 
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โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ 

 
1. ชื่อโครงการ (ระดับ 1)    โครงการสนับสนุนการผลิตบัณฑิต 
2. ชื่อโครงการ (ระดับ 2)    โครงการพัฒนานิสิตด้านวิชาการและทักษะการเรียนรู้ 
3. ชื่อโครงการ (ระดับ 3)    โครงการเตรียมความพร้อมนิสิต 

  โครงการงานประจ า (Routine project) 
      โครงการตามยุทธศาสตร์ (Strategic project) 

4.  รหัสโครงการ      NU-มน-06-138 
5.  Value Chain   

    ต้นน  า       กลางน  า       ปลายน  า       
6.  ความสอดคล้องกับพันธกิจมหาวิทยาลัย  
    การผลติบัณฑิต        การวิจัย(หลัก)  
    การบริการวิชาการแกส่ังคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
    บริหารจัดการ 
7.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ  
 7.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 พ.ศ.2560-2564  
ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2562-2564)  
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบณัฑิตให้มีคณุภาพฯ 
   กลยุทธ์ที่......1.4.....แนวทางการขบัเคลื่อนที่........1.4.1.......ตัวชี วัดที.่.....1.4.1.1.....(หลัก)  
7.2 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน  

        นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตร์ที่....1...กลยุทธ์ที่......4.....มาตรการที่....1..... 
8. อัตลักษณน์ิสิต  
      มี  

ประเภทอตัลักษณ ์ ตัวชี้วดั 

√   คนดี 
เป็นคนดี เป็นพลเมืองที่เข็มแข็ง ยึดมั่นในจรรยาบรรณ
วิชาชีพ มีความกล้าหาญทางจริยธรรมและความถูกตอ้ง 

 มีจรรยาบรรณในวิชาชพี 
 มีจิตสาธารณะ 
 มีทัศนคติเชิงบวก 
 มีความกลา้หาญทางจริยธรรม และความถูกต้อง 

√   คนเก่ง 
มีความรู้ ความเชีย่วชาญตามสาขาวิชาการที่ถนัด มี
ทักษะการเรียนรู้ ตลอดชีวิต สามารถน าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชพีอยา่งสร้างสรรค์ มี
คุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการที่ทนัสมัยและทันต่อ
ความเปลี่ยนแปลงของสังคม สามารถอยู่ร่วมกับผูอ้ื่นได้
อย่างมีความสุข 

 มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

√   มีความสามารถในการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชพีอยา่งสร้างสรรค์ 
 เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม 
 มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสาสนเทศได้เป็นอย่างด ี
 มีคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการที่ทันสมัยและทันต่อความเปลี่ยนแปลงของสังคม 
 มีความสามารถท างานเป็นทีม 

√   มีความสามารถในการแก้ปัญหาสว่นตัว 
 มีความสามารถในการแก้ปัญหาการงาน 

√   มีวินัย 
มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม 
เสียสละ อดทน ขยัน หมั่นเพียรและมุ่งมั่นสู่ความส าเร็จ 

 มีความรับผิดชอบ เสียสละ อดทน 

√   มีพฤติกรรมที่ดีในการเรียน ขยันหมั่นเพียรมุ่งมั่นสู่ความส าเร็จ 
 มีพฤติกรรมที่ดีในการใช้ชีวิต 
 ยอมรับและปฏิบัติตามระเบียบ และข้อบังคับของสังคม 

 ภูมิใจในชาต ิ
มีความภูมิใจในศิลปะ วัฒนธรรม ดนตร ีและ
ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ร่วมปลูกฝงัความรักชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตรยิ์ ส่งเสริมให้เกิดค่านิยมร่วมรักษ์
ความเป็นไทยให้เกิดขึ นอย่างต่อเนื่อง 

 มีพฤติกรรมอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย 
มีส่วนร่วมในการสืบทอดภูมิปัญญาไทย 
 มีค่านิยมในการแสดงความเป็นไทย ธ ารงไว้ซ่ึงความเป็นไทย 
 ศรัทธา ยึดมั่น และปฏิบัติตนตามหลักศาสนา 
 เคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
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9. คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
      มี  

ด้าน ตัวชี้วัด 
√   ด้านคุณธรรม จริยธรรม  มีความซื่อสตัย์สจุริต 

√   มีระเบยีบวินัย 
√   ตรงต่อเวลา 
 มีความเสียสละและเห็นต่อประโยชน์ส่วนรวม 
 มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
 เคารพกฎเกณฑ์ ระเบียบขององค์กร/หน่วยงาน 
 มีความอดทนต่อสภาวะแวดลอ้ม 
√   มีความขยันหมั่นเพียรในการเรียน 

√   ด้านความรู ้  มีความรู้ในหลักวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงกับหน้าที่การงาน 
 มีความเข้าใจขั นตอนและวิธีการในการปฏิบตัิงานในหน้าท่ี 
√   มีความรู้ในระดับท่ีสามารถปฏิบัติงานให้บรรลุเปา้หมายอย่างมปีระสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผล 
 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 

 
10. การบูรณาการพันธกิจกับการเรียนการสอน (ถ้ามี) 

       ไม่ม ี
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11. ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 11.1 ลักษณะการด าเนินงาน    โครงการ     การด าเนินงาน 

11.2 ภายใต้แผนงาน............................................................................................................................................. 
11.3 ลักษณะโครงการ      โครงการที่ใช้งบประมาณ   โครงการทีไ่ม่ใช้งบประมาณ 
11.4 วิธีการด าเนินงาน     ด าเนินการเอง    จัดจ้าง 
11.5 รหัส GFMIS ของโครงการ(ถ้าม)ี................................................................................................................... 

12. ผู้รับผิดชอบ  
     12.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ  สาขาวิชาภาษาญีปุ่่น ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร ์

12.2 ผู้รับผิดชอบ                 ดร.ศิรินุช คูเจริญไพบูลย์           โทร  2278 
      Miss Yamamoto Mihoko       โทร  2152 
      Mr. Jun Matsubara                           โทร  2155 
12.3 ผู้ประสานงาน     นางสิรินภา โอภาสพงศ์พิพัฒน์  โทร 2086         
12.4 ผู้รายงานผล     ดร.ศิรินุช คูเจรญิไพบูลย์           โทร  2278 

13. หลักการและเหตุผล  
คณะมนุษยศาสตร์ มีภาระหน้าที่ในการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ โดยมุ่งเน้นในเรื่ องของการศึกษา คือ ให้นิสิตมีคุณภาพทางด้าน
วิชาการ เป็นผู้มีความรอบรู้ และก้าวทันสภาวการณ์โลก มองการณ์ไกล สามารถวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาให้ลุล่วงไปด้วยดี รวมทั ง
ให้การส่งเสริมและสนับสนุนนิสิตให้ได้รับประสบการณ์จริงจากการได้เข้าร่วมและท ากิจกรรมนิสิต ซึ่งถือได้ว่าเป็นการพัฒนานิสิตให้มี
ความเป็นบัณฑิตที่มีความสมบูรณ์แบบ เป็นผู้ที่ถึงพร้อมด้วยความรู้ทางด้านทักษะวิชาการ มีคุณธรรม จริยธรรม มีวุฒิภาวะทาง
ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา และท ากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ ต่อสังคม อีกทั งยังเป็นการเตรียมความพร้อมให้นิสิตเป็นผู้รอบรู้ในด้านการ
บริหารจัดการ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์พร้อม และเป็นสมาชิกที่ดีของ
สังคมต่อไป 
    จากท่ีกล่าวมาข้างต้น หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นได้เล็งเห็นความส าคัญของการเตรียมความพร้อมส าหรับนิสิตทั งในเรื่องวิชาการและการ
ใช้ชีวิต โดยโครงการโครงการเตรียมความพร้อมส าหรับนิสิตชั นปี 1 (รหัส 64) หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นนี  จัดด าเนินการเพื่อวางพื นฐาน
ภาษาญี่ปุ่นเบื องต้นในทักษะด้านการออกเสียง การเขียนตัวอักษร และการทักทายในภาษาญี่ปุ่นให้แก่นิสิตชั นปีที่ 1 ที่ก าลังจะเข้า
ศึกษาในหลักสูตรภาษาญี่ปุ่น แนะน าการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่นพ่ีรุ่นน้องภายในหลักสูตร 
14. วัตถุประสงค ์ 

1) เพื่อวางพื นฐานภาษาญี่ปุ่นเบื องต้นในทักษะด้านการออกเสยีง การเขียนตัวอักษร และการทักทายในภาษาญี่ปุ่นให้แก่นิสติชั น
ปีท่ี 1 ท่ีก าลังจะเข้าศึกษาในหลักสูตรภาษาญี่ปุ่น  

2) เพื่อให้นิสิตไดร้ับฟังค าแนะน าในการใช้ชีวิตในรั วมหาวิทยาลยัจากรุ่นพี่  
3)  เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดรีะหว่างรุ่นพี่รุ่นน้องภายในหลักสูตร 

15.  เป้าหมายของโครงการ 
     15.1. เป้าหมายการด าเนินงาน  

ล าดับ กิจกรรม วัตถุประสงค์กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เชิงผลลัพธ์

(Outcome) 

ตัวชี้วัดตาม
เกณฑ์ประกัน

คุณภาพ 
1 จัดกิจกรรมเพื่อให้ความรู้

พื นฐานภาษาญี่ปุ่น เช่น ทักษะ
ด้านการออกเสียง การเขียน
ตัวอักษรให้แก่นิสิตชั นปีท่ี 1 ท่ี
ก าลังจะเข้าศึกษาในหลักสตูร
ภาษาญี่ปุ่น รวมถึงแนะน าการ

1.เพื่อให้ความรู้พื นฐาน
ด้านภาษาญี่ปุ่นแก่นิสิต
ชั นปีท่ี 1 ท่ีก าลังจะเข้า
ศึกษาในหลักสตูร  
2 เพื่อให้นิสิตไดร้ับฟัง
ค าแนะน าในการใช้ชีวิต

 คุณภาพ 
1. นิสิตทีเ่ข้าร่วมได้
ฝึกฝนทักษะทางภาษา
เพิ่มมากขึ น โดย
ผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 60 มีผลคะแนน 

1. นิสิตมี
คุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึง
ประสงค ์
2. นิสิตมี
ความสัมพันธ์อันดี

AUN QA 
หมวด 8 
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ล าดับ กิจกรรม วัตถุประสงค์กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เชิงผลลัพธ์

(Outcome) 

ตัวชี้วัดตาม
เกณฑ์ประกัน

คุณภาพ 
ใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย ในรั วมหาวิทยาลยัจาก

รุ่นพี่  
3. เพื่อสร้าง
ความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง
ภายในหลักสูตร 

post test สูงขึ นกว่า 
pre-test 

ระหว่างรุ่นพี่รุ่น
น้องภายใน
หลักสตูร 
3. นิสิตมีความรู้
ภาษาญี่ปุ่น
เบื องต้นเพิ่มขึ น
มากว่าก่อนเข้า
ร่วมโครงการ 

15.2 กลุ่มเป้าหมาย (รายกิจกรรม)  

เป้าหมาย จ านวน 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 94 คน 
นิสิต 90 คน 
บุคลากรสายวิชาการ 3 คน 
บุคคลากรสายสนับสนุน  1 คน 

 
  15.3 กิจกรรม/เนื้อหาท่ี/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนินการ (รายกิจกรรม) 

 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (บาท) 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

ขั้นวางแผนงาน (P) 
1. วางแผนการด าเนินงาน 
2. จัดประชมุมอบหมายการ
ด 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
ปฏิบัติงานในครั งตอ่ๆไป 

             

รวม 20,000 -  20,000  
 

16. งบประมาณ  
      16.1 แหล่งงบประมาณ 
                เงินรายได้ 20,000 บาท    
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กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานจัดการศึกษาสาขามนุษยศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาญี่ปุ่น ภาควิชาภาษาตะวันออก หมวดเงินอุดหนุน โครงการสนับสนุนการผลิตบัณฑิต โครงการพัฒนานิสิตด้านวิชาการและทักษะการ
เรียนรู้ โครงการเตรียมความพร้อมนิสิต(Nu-มน-06-138)                                            

16.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ)            
ล าดับ รายการ จ านวน (บาท) 

1 ค่าวัสดุโครงการ 2,000 
2 ค่าอาหารกลางวัน    10,000 
3 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม   6,500 
4 ค่าตอบแทนปฏิบัติงานล่วงเวลา                1,500 
 รวมเป็นจ านวน 20,000 

     *หมายเหตุ   ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
17.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ (รายกิจกรรม)  
ล าดั
บ 

รายการ กิจกรรม 

1. วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม เดือนมิถุนายน 2564 
2. สถานท่ีจัดกิจกรรม คณะมนุษยศาสตร์ 

18. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
1) นิสิตสามารถออกเสียงและเขียนตัวอักษรฮิรากานะได้ สามารถพูดทักทาย รวมถึงน าความรู้ที่ได้ไปใช้เป็นพื นฐานใน 

การเรียนต่อไป 
2) นิสิตสามารถปรับตัวใช้ชีวิตในรั วมหาวิทยาลัยได้อย่างราบรื่น  
3) เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่นพ่ีรุ่นน้องภายในหลักสูตร 
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โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ 

 
1. ชื่อโครงการ (ระดับ 1)    โครงการสนับสนุนการผลิตบัณฑิต 
2. ชื่อโครงการ (ระดับ 2)    โครงการพัฒนานิสิตด้านวิชาการและทักษะการเรียนรู้ 
3. ชื่อโครงการ (ระดับ 3)    โครงการศึกษาดูงาน ณ สถานประกอบการ 

  โครงการงานประจ า (Routine project) 
      โครงการตามยุทธศาสตร์ (Strategic project) 

4.  รหัสโครงการ      NU-มน-06-139 
5.  Value Chain   

    ต้นน  า       กลางน  า       ปลายน  า       
6.  ความสอดคล้องกับพันธกิจมหาวิทยาลัย  
    การผลติบัณฑิต        การวิจัย(หลัก)  
    การบริการวิชาการแกส่ังคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
    บริหารจัดการ 
7.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ  
 7.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 พ.ศ.2560-2564  
ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2562-2564)  
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบณัฑิตให้มีคณุภาพฯ 
   กลยุทธ์ที่......1.4.....แนวทางการขบัเคลื่อนที่........1.4.1.......ตัวชี วัดที.่.....1.4.1.1.....(หลัก)  
7.2 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน  

        นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตร์ที่....1...กลยุทธ์ท่ี......4.....มาตรการที่....1..... 
8. อัตลักษณน์ิสิต  
      มี  

ประเภทอตัลักษณ ์ ตัวชี้วดั 

√   คนดี 
เป็นคนดี เป็นพลเมืองที่เข็มแข็ง ยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ มี
ความกล้าหาญทางจรยิธรรมและความถกูต้อง 

 มีจรรยาบรรณในวิชาชพี 
 มีจิตสาธารณะ 
 มีทัศนคติเชิงบวก 
 มีความกลา้หาญทางจริยธรรม และความถูกต้อง 

√   คนเก่ง 
มีความรู้ ความเชีย่วชาญตามสาขาวิชาการที่ถนัด มีทักษะการเรียนรู้ 
ตลอดชีวิต สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพ
อย่างสร้างสรรค์ มีคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการที่ทันสมัย
และทันต่อความเปลีย่นแปลงของสังคม สามารถอยู่รว่มกับผูอ้ื่นได้
อย่างมีความสุข 

 มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

√   มีความสามารถในการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชพี
อย่างสร้างสรรค์ 
 เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม 
 มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสา
สนเทศได้เป็นอย่างดี 
 มีคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการที่ทันสมัยและทันต่อความ
เปลี่ยนแปลงของสังคม 
 มีความสามารถท างานเป็นทีม 

√   มีความสามารถในการแก้ปัญหาสว่นตัว 
 มีความสามารถในการแก้ปัญหาการงาน 

√   มีวินัย 
มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม เสียสละ 
อดทน ขยัน หมั่นเพียรและมุ่งมั่นสู่ความส าเร็จ 

 มีความรับผิดชอบ เสียสละ อดทน 

√   มีพฤติกรรมที่ดีในการเรียน ขยันหมั่นเพียรมุ่งมั่นสู่ความส าเร็จ 
 มีพฤติกรรมที่ดีในการใช้ชีวิต 
 ยอมรับและปฏิบัติตามระเบียบ และข้อบังคับของสังคม 

 ภูมิใจในชาต ิ
มีความภูมิใจในศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี และขนบธรรมเนียม

 มีพฤติกรรมอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี และขนบธรรมเนียม
ประเพณีไทย 
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ประเภทอตัลักษณ ์ ตัวชี้วดั 
ประเพณีไทย ร่วมปลูกฝังความรกัชาติ ศาสนา พระมหากษัตรยิ์ 
ส่งเสริมให้เกิดค่านิยมร่วมรักษ์ความเป็นไทยให้เกิดขึ นอยา่งต่อเนื่อง 

มีส่วนร่วมในการสืบทอดภูมิปัญญาไทย 
 มีค่านิยมในการแสดงความเป็นไทย ธ ารงไว้ซ่ึงความเป็นไทย 
 ศรัทธา ยึดมั่น และปฏิบัติตนตามหลักศาสนา 
 เคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 

9. คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
      มี  

ด้าน ตัวชี้วัด 
 ด้านคุณธรรม จริยธรรม  มีความซื่อสตัย์สจุริต 

 มีระเบยีบวินัย 
 ตรงต่อเวลา 
 มีความเสียสละและเห็นต่อประโยชน์ส่วนรวม 
 มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
 เคารพกฎเกณฑ์ ระเบียบขององค์กร/หน่วยงาน 
 มีความอดทนต่อสภาวะแวดลอ้ม 
 มีความขยันหมั่นเพียรในการเรียน 

 ด้านความรู ้  มีความรู้ในหลักวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงกับหน้าที่การงาน 
 มีความเข้าใจขั นตอนและวิธีการในการปฏิบตัิงานในหน้าท่ี 
 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 
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10. การบูรณาการพันธกิจกับการเรียนการสอน (ถ้ามี) 

       ไม่ม ี
11. ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 11.1 ลักษณะการด าเนินงาน    โครงการ     การด าเนินงาน 

11.2 ภายใต้แผนงาน............................................................................................................................................. 
11.3 ลักษณะโครงการ      โครงการที่ใช้งบประมาณ   โครงการทีไ่ม่ใช้งบประมาณ 
11.4 วิธีการด าเนินงาน     ด าเนินการเอง    จัดจ้าง 
11.5 รหัส GFMIS ของโครงการ(ถ้าม)ี................................................................................................................... 

12. ผู้รับผิดชอบ  
     12.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ  สาขาวิชาภาษาญีปุ่่น ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร ์

12.2 ผู้รับผิดชอบ                 นางสุวพรรณ ครุฑเมือง   โทร 2159   
      Ms.Kaori  Moirimoto   โทร 2152 
12.3 ผู้ประสานงาน     นางสิรินภา โอภาสพงศ์พิพัฒน์  โทร 2086         
12.4 ผู้รายงานผล     นางสุวพรรณ ครุฑเมือง   โทร 2159   

13. หลักการและเหตุผล  
      “การศึกษาดูงาน” เป็นการศึกษานอกสถานที่เพื่อเรียนรู้และแสวงหาประสบการณ์ใหม่ ๆ นอกจากการเรียนรู้ในห้องเรียน โดย
คาดหวังว่านิสิตจะน าประสบการณ์จากการดูงานในสถานประกอบการดังกล่าวมาใช้ในหน่วยงานท่ีตนเองจะต้องไปฝึกงานและในโลก
ของการท างานจริง 
14. วัตถุประสงค ์ 

1) เพื่อศึกษาระบบการท างานของโรงงานญี่ปุ่น 
2) เพื่อให้ผู้เรียนได้เห็นการท างานจริงในโรงงานญี่ปุ่น 

15.  เป้าหมายของโครงการ 
     15.1. เป้าหมายการด าเนินงาน  

ล าดับ กิจกรรม วัตถุประสงค์กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เชิงผลลัพธ์

(Outcome) 

ตัวชี้วัดตาม
เกณฑ์ประกัน

คุณภาพ 
1 ศึกษาดูงาน 1) เพื่อศึกษาระบบการ

ท างานของโรงงานญี่ปุ่น 
2) เพื่อให้ผู้เรียนได้เห็น
การท างานจริงใน
โรงงานญี่ปุ่น 

 ปริมาณ 
1. นิสิตที่เข้าร่วมได้
ศึกษาระบบการท างาน
ของโรงงานญี่ปุ่น 
 คุณภาพ 
1. นิสิตที่เขา้ร่วมได้
ความรู้และได้รับ
ประสบการณ์ใหม่ ๆ 
นอกจากการเรยีนรู้ใน
ห้องเรียน ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

1.นิสิตสามารถน า
ประสบการณ์จาก
การดูงานในสถาน
ประกอบการ
ดังกล่าวมาใช้ใน
หน่วยงานท่ีตนเอง
จะต้องไปฝึกงาน
และในโลกของ
การท างานจริง 

AUN QA 
หมวด 8 
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15.2 กลุ่มเป้าหมาย (รายกิจกรรม)  

เป้าหมาย จ านวน 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 80 คน 
บุคลากรสายวิชาการ 9 คน 
นิสิต 89 คน 

 
  15.3 กิจกรรม/เนื้อหาท่ี/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนินการ (รายกิจกรรม) 

 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (บาท) 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

ขั้นวางแผนงาน (P) 
1. วางแผนการด าเนินงาน 
2. จัดประชมุมอบหมายการ
ด 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
ปฏิบัติงานในครั งตอ่ๆไป 

             

รวม 25,000 - 25,000 - - 
 

16. งบประมาณ  
      16.1 แหล่งงบประมาณ 
                เงินรายได้ 25,000 บาท    
กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานจัดการศึกษาสาขามนุษยศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาญี่ปุ่น ภาควิชาภาษาตะวันออก หมวดเงินอุดหนุน โครงการสนับสนุนการผลิตบัณฑิต โครงการพัฒนานิสิตด้านวิชาการและทักษะการ
เรียนรู้ โครงการศึกษาดูงาน ณ สถานประกอบการ(Nu-มน-06-139)                                            

16.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ)            
ล าดับ รายการ จ านวน (บาท) 

1 ค่าจ้างเช่าเหมารถ 10,000 
2 ค่าน  ามันเชื อเพลิง 9,000 
3 ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม 5,500 
4 ค่าวัสดุโครงการ 500 

รวมเป็นจ านวน 20,000 
    *หมายเหตุ   ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
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17.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ (รายกิจกรรม)  
ล าดั
บ 

รายการ กิจกรรม 

1. วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม เดือนกุมภาพันธ์ 2564 
2. สถานท่ีจัดกิจกรรม บริษัทญี่ปุ่นท่ีอยู่ใกล้เคยีง 

18. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
1) ผู้เข้าร่วมโครงการได้ความรู้เกี่ยวกับระบบการท างานของโรงงานญี่ปุ่น 
2) ผู้เข้าร่วมโครงการได้เห็นการท างานจริงในโรงงานญี่ปุ่น 
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โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ 

 
1. ชื่อโครงการ (ระดับ 1)    โครงการสนับสนุนการผลิตบัณฑิต 
2. ชื่อโครงการ (ระดับ 2)    โครงการพัฒนานิสิตด้านวิชาการและทักษะการเรียนรู้ 
3. ชื่อโครงการ (ระดับ 3)    โครงการน าเสนอวิทยานิพนธ ์

  โครงการงานประจ า (Routine project) 
      โครงการตามยุทธศาสตร์ (Strategic project) 

4.  รหัสโครงการ      NU-มน-06-140 
5.  Value Chain   

    ต้นน  า       กลางน  า       ปลายน  า       
6.  ความสอดคล้องกับพันธกิจมหาวิทยาลัย  
    การผลติบัณฑิต        การวิจัย(หลัก)  
    การบริการวิชาการแกส่ังคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
    บริหารจัดการ 
7.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ  
 7.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 พ.ศ.2560-2564  
ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2562-2564)  
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบณัฑิตให้มีคณุภาพฯ 
   กลยุทธ์ที่......1.4.....แนวทางการขบัเคลื่อนที่........1.4.1.......ตัวชี วัดที.่.....1.4.1.1.....(หลัก)  
7.2 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน  

        นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตร์ที่....1...กลยุทธ์ที่......4.....มาตรการที่....1..... 
8. อัตลักษณน์ิสิต  
      มี  

ประเภทอตัลักษณ ์ ตัวชี้วดั 
 คนด ี
เป็นคนดี เป็นพลเมืองที่เข็มแข็ง ยึดมั่นในจรรยาบรรณ
วิชาชีพ มีความกล้าหาญทางจริยธรรมและความถูกตอ้ง 

 มีจรรยาบรรณในวิชาชพี 
 มีจิตสาธารณะ 
 มีทัศนคติเชิงบวก 
 มีความกลา้หาญทางจริยธรรม และความถูกต้อง 

 คนเก่ง 
มีความรู้ ความเชีย่วชาญตามสาขาวิชาการที่ถนัด มี
ทักษะการเรียนรู้ ตลอดชีวิต สามารถน าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชพีอยา่งสร้างสรรค์ มี
คุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการที่ทนัสมัยและทันต่อ
ความเปลี่ยนแปลงของสังคม สามารถอยู่ร่วมกับผูอ้ื่นได้
อย่างมีความสุข 

 มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 มีความสามารถในการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชพีอยา่งสร้างสรรค์ 
 เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม 
 มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสาสนเทศได้เป็นอย่างดี 
 มีคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการที่ทันสมัยและทันต่อความเปลี่ยนแปลงของสังคม 
 มีความสามารถท างานเป็นทีม 
 มีความสามารถในการแก้ปัญหาส่วนตัว 
 มีความสามารถในการแก้ปัญหาการงาน 

 มีวินัย 
มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม 
เสียสละ อดทน ขยัน หมั่นเพียรและมุ่งมั่นสู่ความส าเร็จ 

 มีความรับผิดชอบ เสียสละ อดทน 
 มีพฤติกรรมที่ดีในการเรียน ขยันหมัน่เพียรมุ่งมั่นสู่ความส าเร็จ 
 มีพฤติกรรมที่ดีในการใช้ชีวิต 
 ยอมรับและปฏิบัติตามระเบียบ และข้อบังคับของสังคม 

 ภูมิใจในชาต ิ
มีความภูมิใจในศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี และ
ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ร่วมปลูกฝงัความรักชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตรยิ์ ส่งเสริมให้เกิดค่านิยมร่วมรักษ์
ความเป็นไทยให้เกิดขึ นอย่างต่อเนื่อง 

 มีพฤติกรรมอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย 
มีส่วนร่วมในการสืบทอดภูมิปัญญาไทย 
 มีค่านิยมในการแสดงความเป็นไทย ธ ารงไว้ซ่ึงความเป็นไทย 
 ศรัทธา ยึดมั่น และปฏิบัติตนตามหลักศาสนา 
 เคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
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9. คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
      มี  

ด้าน ตัวชี้วัด 
 ด้านคุณธรรม จริยธรรม  มีความซื่อสตัย์สจุริต 

 มีระเบยีบวินัย 
 ตรงต่อเวลา 
 มีความเสียสละและเห็นต่อประโยชน์ส่วนรวม 
 มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
 เคารพกฎเกณฑ์ ระเบียบขององค์กร/หน่วยงาน 
 มีความอดทนต่อสภาวะแวดลอ้ม 
 มีความขยันหมั่นเพียรในการเรียน 

 ด้านความรู ้  มีความรู้ในหลักวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงกับหน้าท่ีการงาน 
 มีความเข้าใจขั นตอนและวิธีการในการปฏิบตัิงานในหน้าท่ี 
 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 

 
10. การบูรณาการพันธกิจกับการเรียนการสอน (ถ้ามี) 

       ไม่ม ี
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11. ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 11.1 ลักษณะการด าเนินงาน    โครงการ     การด าเนินงาน 

11.2 ภายใต้แผนงาน............................................................................................................................................. 
11.3 ลักษณะโครงการ      โครงการที่ใช้งบประมาณ   โครงการทีไ่ม่ใช้งบประมาณ 
11.4 วิธีการด าเนินงาน     ด าเนินการเอง    จัดจ้าง 
11.5 รหัส GFMIS ของโครงการ(ถ้าม)ี................................................................................................................... 

12. ผู้รับผิดชอบ  
     12.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ  สาขาวิชาภาษาญีปุ่่น ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร ์

12.2 ผู้รับผิดชอบ                 Mr. Jun Matsubara    โทร 2155 
      Ms. Kaori Morimoto   โทร 2152 
12.3 ผู้ประสานงาน     นางสิรินภา โอภาสพงศ์พิพัฒน์  โทร 2086         
12.4 ผู้รายงานผล     Mr. Jun Matsubara    โทร 2155 

13. หลักการและเหตุผล  
      หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นด าเนินกิจกรรมตามพันธกิจของคณะมนุษยศาสตร์ และ มหาวิทยาลัยนเรศวร อันได้แก่การผลิตบัณฑิต 
ผลิตผลงานวิจัย และการบริการวิชาการ ทั งนี  หลักสูตรได้มีแนวทางการพัฒนาคุณภาพของนิสิต โดยกระตุ้นให้นิสิตรู้จักค้นคว้าด้วย
ตนเอง รวมทั งศึกษาค้นคว้าหาองค์ความรู้ใหม่ด้านมนุษยศาสตร์เพื่อประโยชน์ทางวิชาการ ซึ่งหมายรวมถึง 
การด าเนินการเขียนวิทยานิพนธ์และการน าเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ของตนเองในระดับปริญญาตรีด้วย  ทั งนี  การจัดโครงการ
น าเสนอผลงานวิทยานิพนธ์จะท าให้นิสิตได้มีโอกาสเสนอผลงานวิจัย เปิดโอกาสให้นิสิตได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นอันจะก่อให้เกิด
ประโยชน์ในทางวิชาการ ตลอดจนน าผลการวิจัยไปพัฒนาความรูด้้านญี่ปุ่นศึกษา และเสริมสร้างศักยภาพในการวิจัย ตลอดจนการฝึก
น าเสนองานด้านวิชาการ อีกทั งเป็นการกระตุ้นให้นิสิตได้ท างานอย่างเป็นระบบให้เสร็จทันตามแผนที่วางได้ไว้  
 ด้วยเหตุผลดังกล่าว หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นจึงจัดโครงการน าเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเพื่อ
ประโยชน์ทั งต่อตัวนิสิต รวมถึงคณาจารย์ในหลักสูตร ให้ตระหนักถึงความส าคัญของการน าเสนอผลงานวิจัย และการตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงานวิจัยต่อไปในอนาคต 
14. วัตถุประสงค ์ 

1)  เพื่อเป็นการกระตุ้นให้นักศึกษาสนใจท างานในกระบวนการวจิัยเพื่อให้งานส าเร็จ เป็นไปตามแผนที่วางไว้ 
2)  เพื่อให้นักศึกษาสามารถน าเสนอผลงานทางวิชาการที่ไดด้ าเนินการ 
3)  เพื่อให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการซึ่งกันและกัน 

15.  เป้าหมายของโครงการ 
     15.1. เป้าหมายการด าเนินงาน  

ล าดับ กิจกรรม วัตถุประสงค์กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เชิงผลลัพธ์

(Outcome) 

ตัวชี้วัดตาม
เกณฑ์ประกัน

คุณภาพ 
1 จัดโครงการน าเสนอผลงานการ

ค้นคว้าวิทยานิพนธข์องนิสิตชั น
ปี 4  
 
 
 

1.เพื่อให้นิสิตชั นปีท่ี 4 
ได้น าเสนอผลการศึกษา
ค้นคว้าวิทยานิพนธ์ใน
หัวข้อท่ีสนใจแก่นิสิตรุ่น
น้องและอาจารย ์
2. เพื่อเป็นการกระตุ้น
ให้นักศึกษาสนใจท างาน
ในกระบวนการวิจัย
เพื่อให้งานส าเร็จ เป็นไป
ตามแผนที่วางไว้ 
3. เพื่อให้นักศึกษาได้

 คุณภาพ  
1.ผู้เข้าร่วมไดร้ับความรู้
เกี่ยวกับแนวทาง 
กระบวนการในการท า
การวิจัย อยู่ในระดับ
มาก 
 
 

1. นิสิตสามารถน า
ความรู้ 
ประสบการณ์ 
ข้อคิดเห็นท่ีได้รับ
จากการน าเสนอ
ไปปรับปรุงต่อ
ยอดส าหรับ
การศึกษาหา
ความรู้ด้วยตนเอง 
รวมถึงการ
น าเสนอผลงาน

AUN QA 
หมวด 8 



 

 

 

4 

 

ล าดับ กิจกรรม วัตถุประสงค์กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เชิงผลลัพธ์

(Outcome) 

ตัวชี้วัดตาม
เกณฑ์ประกัน

คุณภาพ 
แลกเปลีย่นความรู้ทาง
วิชาการซึ่งกันและกัน 

ของตนเองใน
โอกาสต่อไป 

 

15.2 กลุ่มเป้าหมาย (รายกิจกรรม)  

เป้าหมาย จ านวน 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 214 คน 
บุคลากรสายวิชาการ 9 คน 
นิสิต 205 คน 

 
  15.3 กิจกรรม/เนื้อหาท่ี/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนินการ (รายกิจกรรม) 

 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (บาท) 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

ขั้นวางแผนงาน (P) 
1. วางแผนการด าเนินงาน 
2. จัดประชมุมอบหมายการ
ด 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
ปฏิบัติงานในครั งตอ่ๆไป 

             

รวม 20,000 - - - 20,000 
 

16. งบประมาณ  
      16.1 แหล่งงบประมาณ 
                เงินรายได้ 20,000 บาท    
กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานจัดการศึกษาสาขามนุษยศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาญี่ปุ่น ภาควิชาภาษาตะวันออก หมวดเงินอุดหนุน โครงการสนับสนุนการผลิตบัณฑิต โครงการพัฒนานิสิตด้านวิชาการและทักษะการ
เรียนรู้ โครงการน าเสนอวิทยานิพนธ์(Nu-มน-06-140)                                            

16.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ)            
ล าดับ รายการ จ านวน (บาท) 

1 ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม 20,000 
รวมเป็นจ านวน 20,000 

    *หมายเหตุ   ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
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17.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ (รายกิจกรรม)  
ล าดั
บ 

รายการ กิจกรรม 

1. วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม เดือนกันยายน 2564 
2. สถานท่ีจัดกิจกรรม คณะมนุษยศาสตร ์

18. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
1) นิสิตที่ได้ฝึกการน าเสนอผลงานทางวิชาการต่อท่ีสาธารณะ 
2) นิสิตที่ไม่ได้เป็นผูน้ าเสนอผลงานไดร้ับความรู้และสามารถน าเนื อหาท่ีไดฟ้ังไปต่อยอดผลติผลงานเชิงวิชาการของตนเองต่อไปได้ 
3) กระตุ้นให้นิสิตและอาจารย์ผลิตผลงานเชิงวิชาการต่อไป 
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โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ 

 
1. ชื่อโครงการ (ระดับ 1)    โครงการกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต 
2. ชื่อโครงการ (ระดับ 2)    โครงการส่งเสริมด้านวิชาการและทักษะชีวิต 
3. ชื่อโครงการ (ระดับ 3)    โครงการสัมมนานิสิตหลังฝึกงาน 

  โครงการงานประจ า (Routine project) 
      โครงการตามยุทธศาสตร์ (Strategic project) 

4.  รหัสโครงการ      NU-มน-06-141 
5.  Value Chain   

    ต้นน  า       กลางน  า       ปลายน  า       
6.  ความสอดคล้องกับพันธกิจมหาวิทยาลัย  
    การผลติบัณฑิต        การวิจัย(หลัก)  
    การบริการวิชาการแกส่ังคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
    บริหารจัดการ 
7.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ  
 7.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 พ.ศ.2560-2564  
ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2562-2564)  
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบณัฑิตให้มีคณุภาพฯ 
   กลยุทธ์ที่......1.4.....แนวทางการขบัเคลื่อนที่........1.4.1.......ตัวชี วัดที.่.....1.4.1.1.....(หลัก)  
7.2 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน  

        นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตร์ที่....1...กลยุทธ์ที่......4.....มาตรการที่....1..... 
8. อัตลักษณน์ิสิต  
      มี  

ประเภทอตัลักษณ ์ ตัวชี้วดั 

√ คนด ี
เป็นคนดี เป็นพลเมืองที่เข็มแข็ง ยึดมั่นในจรรยาบรรณ
วิชาชีพ มีความกล้าหาญทางจริยธรรมและความถูกตอ้ง 

 มีจรรยาบรรณในวิชาชพี 
 มีจิตสาธารณะ 
 มีทัศนคติเชิงบวก 
 มีความกลา้หาญทางจริยธรรม และความถูกต้อง 

√ คนเก่ง 
มีความรู้ ความเชีย่วชาญตามสาขาวิชาการที่ถนัด มี
ทักษะการเรียนรู้ ตลอดชีวิต สามารถน าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชพีอยา่งสร้างสรรค์ มี
คุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการที่ทนัสมัยและทันต่อ
ความเปลี่ยนแปลงของสังคม สามารถอยู่ร่วมกับผูอ้ื่นได้
อย่างมีความสุข 

 มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 มีความสามารถในการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชพีอยา่งสร้างสรรค์ 
 เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม 
 มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสาสนเทศได้เป็นอย่างดี 
 มีคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการที่ทันสมัยและทันต่อความเปลี่ยนแปลงของสังคม 
 มีความสามารถท างานเป็นทีม 
 มีความสามารถในการแก้ปัญหาส่วนตัว 
 มีความสามารถในการแก้ปัญหาการงาน 

√ มีวินยั 
มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม 
เสียสละ อดทน ขยัน หมั่นเพียรและมุ่งมั่นสู่ความส าเร็จ 

 มีความรับผิดชอบ เสียสละ อดทน 
 มีพฤติกรรมที่ดีในการเรียน ขยันหมัน่เพียรมุ่งมั่นสู่ความส าเร็จ 
 มีพฤติกรรมที่ดีในการใช้ชีวิต 
 ยอมรับและปฏิบัติตามระเบียบ และข้อบังคับของสังคม 

√ ภูมิใจในชาติ 
มีความภูมิใจในศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี และ
ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ร่วมปลูกฝงัความรักชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตรยิ์ ส่งเสริมให้เกิดค่านิยมร่วมรักษ์
ความเป็นไทยให้เกิดขึ นอย่างต่อเนื่อง 

 มีพฤติกรรมอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย 
มีส่วนร่วมในการสืบทอดภูมิปัญญาไทย 
 มีค่านิยมในการแสดงความเป็นไทย ธ ารงไว้ซ่ึงความเป็นไทย 
 ศรัทธา ยึดมั่น และปฏิบัติตนตามหลักศาสนา 
 เคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
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9. คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
      มี  

ด้าน ตัวชี้วัด 
√  ด้านคุณธรรม จริยธรรม √ มีความซื่อสัตยส์ุจรติ 

√ มีระเบียบวินัย 
 ตรงต่อเวลา 
√ มีความเสียสละและเห็นต่อประโยชน์ส่วนรวม 
 มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
 เคารพกฎเกณฑ์ ระเบียบขององค์กร/หน่วยงาน 
√ มีความอดทนต่อสภาวะแวดล้อม 
 มีความขยันหมั่นเพียรในการเรียน 

√ ด้านความรู ้ √ มีความรู้ในหลักวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงกับหน้าที่การงาน 
√ มีความเข้าใจขั นตอนและวิธีการในการปฏิบตัิงานในหน้าท่ี 
√ มีความรู้ในระดับทีส่ามารถปฏบิัติงานให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผล 
√ มีความสามารถน าความรู้มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบตัิงานอย่างสรา้งสรรค์ 
√ เป็นผู้แสวงหาความรู้เพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง 
 มีความเช่ียวชาญในสาขาวิชาชีพ 

√ ด้านทักษะทางปัญญา √ มีความสามารถในการรวบรวมข้อมูล แนวคิด และประเมินข้อมลูต่างๆ ได้ 
√ มีความสามารถในการวิเคราะหแ์ละแก้ไขปญัหาในการปฏิบัติงาน 
√ กล้าแสดงความคดิเห็นอย่างเหมาะสม 
√ มีความคดิริเริ่มสร้างสรรคส์ิ่งใหม่ๆ  
√ มีการวางแผนและสามารถปฏิบตัิงานไดส้ าเร็จตามก าหนดเวลา 
 มีความสามารถน าเสนอข้อมลูและแนวคิดเพื่อใช้ในการตัดสินใจ 
√ มีความมุ่งมั่นท างานให้ประสบความส าเร็จตามเป้าหมาย 
√ มีความสามารถในการแก้ปัญหาส่วนตัว 
√ มีทัศนคติเชิงบวกต่องานท่ีท า 

 √ ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

 มีความสามารถปรับตัวให้เข้ากับเพื่อนร่วมงาน 
 มีความสามารถในการติดต่อสือ่สารระหว่างบุคคล 
√ มีความสามารถในการท างานเปน็ทีม 
√ มีความรบัผิดชอบในงานท่ีไดร้ับมอบหมาย 
 มีความสามารถในการแสดงภาวะความเป็นผู้น าในการท างาน 
 ยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ื่น 
 มีความสามารถในการประเมนิการท างานและปรับปรุงงานของตนเอง 
 มีความเข้าใจตนเองและผู้อื่น 

√ ด้านทักษะการวเิคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

√ มีทักษะในการวิเคราะห์และจดัการข้อมูลเชิงตัวเลข 
√ มีความสามารถในการสื่อสารการใช้ภาษาไทย 
 มีความสามารถในการสื่อสารการใช้ภาษาอังกฤษ 
√ มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน 

10. การบูรณาการพันธกิจกับการเรียนการสอน (ถ้ามี) 

       ไม่ม ี
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11. ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 11.1 ลักษณะการด าเนินงาน    โครงการ     การด าเนินงาน 

11.2 ภายใต้แผนงาน............................................................................................................................................. 
11.3 ลักษณะโครงการ      โครงการที่ใช้งบประมาณ   โครงการทีไ่ม่ใช้งบประมาณ 
11.4 วธิีการด าเนินงาน     ด าเนินการเอง    จัดจ้าง 
11.5 รหัส GFMIS ของโครงการ(ถ้าม)ี................................................................................................................... 

12. ผู้รับผิดชอบ  
     12.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ  สาขาวิชาภาษาญีปุ่่น ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร ์

12.2 ผู้รับผิดชอบ                 ดร.ศิรินุช คูเจริญไพบูลย์           โทร  2278 
      Miss Yamamoto Mihoko       โทร  2152 
12.3 ผู้ประสานงาน     นางสิรินภา โอภาสพงศ์พิพัฒน์  โทร 2086         
12.4 ผู้รายงานผล     ดร.ศิรินุช คูเจรญิไพบูลย์           โทร  2278 

13. หลักการและเหตุผล  
      คณะมนุษยศาสตร์ มีภาระหน้าที่ในการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ โดยมุ่งเน้นในเรื่องของการศึกษา คือ ให้นิสิตมีคุณภาพทางด้าน
วิชาการ เป็นผู้มีความรอบรู้ และก้าวทันสภาวการณ์โลก มองการณ์ไกล สามารถวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาให้ลุล่วงไปด้วยดี รวมทั ง
ให้การส่งเสริมและสนับสนุนนิสติให้ได้รบัประสบการณ์จริงจากการไดเ้ข้าร่วมและ ท ากิจกรรมนิสิต ซึ่งถือได้ว่าเป็นการพัฒนานิสิตให้มี
ความเป็นบัณฑิตที่มีความสมบูรณ์แบบ เป็นผู้ที่ถึงพร้อมด้วยความรู้ทางด้านทักษะวิชาการ มี คุณธรรม จริยธรรม มีวุฒิภาวะทาง
ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา และท ากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ ต่อสังคม อีกทั งยังเป็นการเตรียมความพร้อมให้นิสิตเป็นผู้รอบรู้ในด้านการ
บริหารจัดการ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์พร้อม และเป็ นสมาชิกที่ดีของ
สังคมต่อไป ดังนั น  ภาควิชาฯ จึงได้จัดท าโครงการต่าง ๆ  อันจะเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนานิสิตทุกระดับ 
14. วัตถุประสงค ์ 
  1)  นิสิตชั นปีที่ 4 ถ่ายทอดประสบการณ์การฝึกสหกิจศึกษาแก่นิสิตรุ่นน้อง 
  2)  นิสิตชั นปีที่ 2-3 ได้รับความรู้ในด้านการเตรยีมความพร้อมก่อนการฝึกงาน  
15.  เป้าหมายของโครงการ 
     15.1. เป้าหมายการด าเนินงาน  

ล าดับ กิจกรรม วัตถุประสงค์กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เชิงผลลัพธ์

(Outcome) 

ตัวชี้วัดตาม
เกณฑ์ประกัน

คุณภาพ 
1 น าเสนอผลการฝึกปฏบิัติสหกิจ

ศึกษา  
 
 

1. เพื่อให้นิสิตชั นปีท่ี 4 
ได้น าเสนอผลการฝึก 
ปฏิบัติสหกิจศึกษาและ
ถ่ายทอดประสบการณ์
การฝึกสหกิจศึกษาแก่
นิสิตรุ่นน้อง 
2. เพื่อให้นิสิตชั นปี 2-3  
ของสาขาวิชาได้ทราบถึง
ประสบการณ์การฝึก
ปฏิบัติสหกิจศึกษาและ
แนวทางในการเตรียม
ฝึกปฏิบัต ิ

 คุณภาพ  
1.ผู้เข้าร่วมไดร้ับความรู้
เกี่ยวกับแนวทางการ
ปฏิบัติตนในการฝึก
ปฎิบัติสหกิจศึกษาอยู่ใน
ระดับมาก 
 
 

1. นิสิตสามารถ
ถ่ายทอด
ประสบการณ์ที่
ได้รับจากการฝึก
ปฎิบัติสหกิจแก่รุ่น
น้อง 
2.รุ่นน้องสามารถ
น าความรู้เรื่อง
แนวทางการฝึก
ปฏิบัติสหกิจไป
ประยุกต์ใช้ในการ
ฝึกสหกิจของ
ตัวเองในอนาคต
ได ้

AUN QA 
หมวด 8 
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15.2 กลุ่มเป้าหมาย (รายกิจกรรม)  
เป้าหมาย จ านวน 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 140 คน 
นิสิต 130 คน 
บุคลากรสายวิชาการ 9 คน 
บุคลากรสายสนับสนุน 1 คน 

 
  15.3 กิจกรรม/เนื้อหาท่ี/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนินการ (รายกิจกรรม) 

 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (บาท) 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

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

                          

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

15,000      20,000       

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. สรุปผลการด าเนินโครงการ และ
จัดท ารายงานส่งผลประเมนิตอ่คณะฯ 

             

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

             

รวม 15,000 - 20,000 - - 
 

16. งบประมาณ  
      16.1 แหล่งงบประมาณ 
                เงินรายได้ 15,000 บาท    
กองทุนกิจการนิสิต แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานจัดการศึกษาสาขามนุษยศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 
ภาควิชาภาษาตะวันออก หมวดเงินอุดหนุน โครงการกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต โครงการส่งเสริมด้านวิชาการและทักษะชีวิต โครงการสัมมนา
นิสิตหลังฝึกงาน Nu-มน-06-141)                                            

16.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ)            
ล าดับ รายการ จ านวน (บาท) 

1 ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม    13,500 
2 ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานล่วงเวลา 1,500 
 รวม 15,000 

 *หมายเหตุ   ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
17.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ (รายกิจกรรม)  
ล าดั
บ 

รายการ กิจกรรม 

1. วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม เดือนมีนาคม 2564 
2. สถานท่ีจัดกิจกรรม คณะมนุษยศาสตร ์
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18. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

1) นิสิตที่ผ่านการฝึกงานได้ฝึกการน าเสนองานต่อท่ีสาธารณะ 
2) นิสิตที่ยังไม่ผ่านการฝึกงานได้รู้จักสถานปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เรียน ได้รับความรู้และประสบการณ์การฝึกงาน

จากนิสิตที่ผ่านการฝึกงานแล้ว  
3) อาจารย์ในสาขาวิชาและผู้สนใจได้ทราบถึงประสบการณ์ ปัญหาที่พบในระหว่างการฝึกงานของนิสิต  
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โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ 

 
1. ชื่อโครงการ (ระดับ 1)    โครงการกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต 
2. ชื่อโครงการ (ระดับ 2)    โครงการส่งเสริมด้านวิชาการและทักษะชีวิต 
3. ชื่อโครงการ (ระดับ 3)    โครงการสัมมนานิสิตหลังฝึกงาน 

  โครงการงานประจ า (Routine project) 
      โครงการตามยุทธศาสตร์ (Strategic project) 

4.  รหัสโครงการ      NU-มน-06-141 
5.  Value Chain   

    ต้นน  า       กลางน  า       ปลายน  า       
6.  ความสอดคล้องกับพันธกิจมหาวิทยาลัย  
    การผลติบัณฑิต        การวิจัย(หลัก)  
    การบริการวิชาการแกส่ังคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
    บริหารจัดการ 
7.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ  
 7.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 พ.ศ.2560-2564  
ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2562-2564)  
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบณัฑิตให้มีคณุภาพฯ 
   กลยุทธ์ที่......1.4.....แนวทางการขบัเคลื่อนที่........1.4.1.......ตัวชี วัดที.่.....1.4.1.1.....(หลัก)  
7.2 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน  

        นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตร์ที่....1...กลยุทธ์ที่......4.....มาตรการที่....1..... 
8. อัตลักษณน์ิสิต  
      มี  

ประเภทอตัลักษณ ์ ตัวชี้วดั 

√ คนด ี
เป็นคนดี เป็นพลเมืองที่เข็มแข็ง ยึดมั่นในจรรยาบรรณ
วิชาชีพ มีความกล้าหาญทางจริยธรรมและความถูกตอ้ง 

 มีจรรยาบรรณในวิชาชพี 
 มีจิตสาธารณะ 
 มีทัศนคติเชิงบวก 
 มีความกลา้หาญทางจริยธรรม และความถูกต้อง 

√ คนเก่ง 
มีความรู้ ความเชีย่วชาญตามสาขาวิชาการที่ถนัด มี
ทักษะการเรียนรู้ ตลอดชีวิต สามารถน าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชพีอยา่งสร้างสรรค์ มี
คุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการที่ทนัสมัยและทันต่อ
ความเปลี่ยนแปลงของสังคม สามารถอยู่ร่วมกับผูอ้ื่นได้
อย่างมีความสุข 

 มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 มีความสามารถในการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชพีอยา่งสร้างสรรค์ 
 เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม 
 มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสาสนเทศได้เป็นอย่างดี 
 มีคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการที่ทันสมัยและทันต่อความเปลี่ยนแปลงของสังคม 
 มีความสามารถท างานเป็นทีม 
 มีความสามารถในการแก้ปัญหาส่วนตัว 
 มีความสามารถในการแก้ปัญหาการงาน 

√ มีวินยั 
มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม 
เสียสละ อดทน ขยัน หมั่นเพียรและมุ่งมั่นสู่ความส าเร็จ 

 มีความรับผิดชอบ เสียสละ อดทน 
 มีพฤติกรรมที่ดีในการเรียน ขยันหมัน่เพียรมุ่งมั่นสู่ความส าเร็จ 
 มีพฤติกรรมที่ดีในการใช้ชีวิต 
 ยอมรับและปฏิบัติตามระเบียบ และข้อบังคับของสังคม 

√ ภูมิใจในชาติ 
มีความภูมิใจในศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี และ
ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ร่วมปลูกฝงัความรักชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตรยิ์ ส่งเสริมให้เกิดค่านิยมร่วมรักษ์
ความเป็นไทยให้เกิดขึ นอย่างต่อเนื่อง 

 มีพฤติกรรมอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย 
มีส่วนร่วมในการสืบทอดภูมิปัญญาไทย 
 มีค่านิยมในการแสดงความเป็นไทย ธ ารงไว้ซ่ึงความเป็นไทย 
 ศรัทธา ยึดมั่น และปฏิบัติตนตามหลักศาสนา 
 เคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
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9. คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
      มี  

ด้าน ตัวชี้วัด 
√  ด้านคุณธรรม จริยธรรม √ มีความซื่อสัตยส์ุจรติ 

√ มีระเบียบวินัย 
 ตรงต่อเวลา 
√ มีความเสียสละและเห็นต่อประโยชน์ส่วนรวม 
 มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
 เคารพกฎเกณฑ์ ระเบียบขององค์กร/หน่วยงาน 
√ มีความอดทนต่อสภาวะแวดล้อม 
 มีความขยันหมั่นเพียรในการเรียน 

√ ด้านความรู ้ √ มีความรู้ในหลักวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงกับหน้าที่การงาน 
√ มีความเข้าใจขั นตอนและวิธีการในการปฏิบตัิงานในหน้าท่ี 
√ มีความรู้ในระดับทีส่ามารถปฏบิัติงานให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผล 
√ มีความสามารถน าความรู้มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบตัิงานอย่างสรา้งสรรค์ 
√ เป็นผู้แสวงหาความรู้เพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง 
 มีความเช่ียวชาญในสาขาวิชาชีพ 

√ ด้านทักษะทางปัญญา √ มีความสามารถในการรวบรวมข้อมูล แนวคิด และประเมินข้อมลูต่างๆ ได้ 
√ มีความสามารถในการวิเคราะหแ์ละแก้ไขปญัหาในการปฏิบัติงาน 
√ กล้าแสดงความคดิเห็นอย่างเหมาะสม 
√ มีความคดิริเริ่มสร้างสรรคส์ิ่งใหม่ๆ  
√ มีการวางแผนและสามารถปฏิบตัิงานไดส้ าเร็จตามก าหนดเวลา 
 มีความสามารถน าเสนอข้อมลูและแนวคิดเพื่อใช้ในการตัดสินใจ 
√ มีความมุ่งมั่นท างานให้ประสบความส าเร็จตามเป้าหมาย 
√ มีความสามารถในการแก้ปัญหาส่วนตัว 
√ มีทัศนคติเชิงบวกต่องานท่ีท า 

 √ ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

 มีความสามารถปรับตัวให้เข้ากับเพื่อนร่วมงาน 
 มีความสามารถในการติดต่อสือ่สารระหว่างบุคคล 
√ มีความสามารถในการท างานเปน็ทีม 
√ มีความรบัผิดชอบในงานท่ีไดร้ับมอบหมาย 
 มีความสามารถในการแสดงภาวะความเป็นผู้น าในการท างาน 
 ยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ื่น 
 มีความสามารถในการประเมนิการท างานและปรับปรุงงานของตนเอง 
 มีความเข้าใจตนเองและผู้อื่น 

√ ด้านทักษะการวเิคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

√ มีทักษะในการวิเคราะห์และจดัการข้อมูลเชิงตัวเลข 
√ มีความสามารถในการสื่อสารการใช้ภาษาไทย 
 มีความสามารถในการสื่อสารการใช้ภาษาอังกฤษ 
√ มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน 

10. การบูรณาการพันธกิจกับการเรียนการสอน (ถ้ามี) 

       ไม่ม ี
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11. ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 11.1 ลักษณะการด าเนินงาน    โครงการ     การด าเนินงาน 

11.2 ภายใต้แผนงาน............................................................................................................................................. 
11.3 ลักษณะโครงการ      โครงการที่ใช้งบประมาณ   โครงการทีไ่ม่ใช้งบประมาณ 
11.4 วธิีการด าเนินงาน     ด าเนินการเอง    จัดจ้าง 
11.5 รหัส GFMIS ของโครงการ(ถ้าม)ี................................................................................................................... 

12. ผู้รับผิดชอบ  
     12.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ  สาขาวิชาภาษาญีปุ่่น ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร ์

12.2 ผู้รับผิดชอบ                 ดร.ศิรินุช คูเจริญไพบูลย์           โทร  2278 
      Miss Yamamoto Mihoko       โทร  2152 
12.3 ผู้ประสานงาน     นางสิรินภา โอภาสพงศ์พิพัฒน์  โทร 2086         
12.4 ผู้รายงานผล     ดร.ศิรินุช คูเจรญิไพบูลย์           โทร  2278 

13. หลักการและเหตุผล  
      คณะมนุษยศาสตร์ มีภาระหน้าที่ในการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ โดยมุ่งเน้นในเรื่องของการศึกษา คือ ให้นิสิตมีคุณภาพทางด้าน
วิชาการ เป็นผู้มีความรอบรู้ และก้าวทันสภาวการณ์โลก มองการณ์ไกล สามารถวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาให้ลุล่วงไปด้วยดี รวมทั ง
ให้การส่งเสริมและสนับสนุนนิสติให้ได้รบัประสบการณ์จริงจากการไดเ้ข้าร่วมและ ท ากิจกรรมนิสิต ซึ่งถือได้ว่าเป็นการพัฒนานิสิตให้มี
ความเป็นบัณฑิตที่มีความสมบูรณ์แบบ เป็นผู้ที่ถึงพร้อมด้วยความรู้ทางด้านทักษะวิชาการ มี คุณธรรม จริยธรรม มีวุฒิภาวะทาง
ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา และท ากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ ต่อสังคม อีกทั งยังเป็นการเตรียมความพร้อมให้นิสิตเป็นผู้รอบรู้ในด้านการ
บริหารจัดการ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์พร้อม และเป็ นสมาชิกที่ดีของ
สังคมต่อไป ดังนั น  ภาควิชาฯ จึงได้จัดท าโครงการต่าง ๆ  อันจะเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนานิสิตทุกระดับ 
14. วัตถุประสงค ์ 
  1)  นิสิตชั นปีที่ 4 ถ่ายทอดประสบการณ์การฝึกสหกิจศึกษาแก่นิสิตรุ่นน้อง 
  2)  นิสิตชั นปีที่ 2-3 ได้รับความรู้ในด้านการเตรยีมความพร้อมก่อนการฝึกงาน  
15.  เป้าหมายของโครงการ 
     15.1. เป้าหมายการด าเนินงาน  

ล าดับ กิจกรรม วัตถุประสงค์กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เชิงผลลัพธ์

(Outcome) 

ตัวชี้วัดตาม
เกณฑ์ประกัน

คุณภาพ 
1 น าเสนอผลการฝึกปฏบิัติสหกิจ

ศึกษา  
 
 

1. เพื่อให้นิสิตชั นปีท่ี 4 
ได้น าเสนอผลการฝึก 
ปฏิบัติสหกิจศึกษาและ
ถ่ายทอดประสบการณ์
การฝึกสหกิจศึกษาแก่
นิสิตรุ่นน้อง 
2. เพื่อให้นิสิตชั นปี 2-3  
ของสาขาวิชาได้ทราบถึง
ประสบการณ์การฝึก
ปฏิบัติสหกิจศึกษาและ
แนวทางในการเตรียม
ฝึกปฏิบัต ิ

 คุณภาพ  
1.ผู้เข้าร่วมไดร้ับความรู้
เกี่ยวกับแนวทางการ
ปฏิบัติตนในการฝึก
ปฎิบัติสหกิจศึกษาอยู่ใน
ระดับมาก 
 
 

1. นิสิตสามารถ
ถ่ายทอด
ประสบการณ์ที่
ได้รับจากการฝึก
ปฎิบัติสหกิจแก่รุ่น
น้อง 
2.รุ่นน้องสามารถ
น าความรู้เรื่อง
แนวทางการฝึก
ปฏิบัติสหกิจไป
ประยุกต์ใช้ในการ
ฝึกสหกิจของ
ตัวเองในอนาคต
ได ้

AUN QA 
หมวด 8 
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15.2 กลุ่มเป้าหมาย (รายกิจกรรม)  
เป้าหมาย จ านวน 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 140 คน 
นิสิต 130 คน 
บุคลากรสายวิชาการ 9 คน 
บุคลากรสายสนับสนุน 1 คน 

 
  15.3 กิจกรรม/เนื้อหาท่ี/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนินการ (รายกิจกรรม) 

 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (บาท) 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

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

                          

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

15,000      20,000       

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. สรุปผลการด าเนินโครงการ และ
จัดท ารายงานส่งผลประเมนิตอ่คณะฯ 

             

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

             

รวม 15,000 - 20,000 - - 
 

16. งบประมาณ  
      16.1 แหล่งงบประมาณ 
                เงินรายได้ 15,000 บาท    
กองทุนกิจการนิสิต แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานจัดการศึกษาสาขามนุษยศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 
ภาควิชาภาษาตะวันออก หมวดเงินอุดหนุน โครงการกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต โครงการส่งเสริมด้านวิชาการและทักษะชีวิต โครงการสัมมนา
นิสิตหลังฝึกงาน Nu-มน-06-141)                                            

16.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ)            
ล าดับ รายการ จ านวน (บาท) 

1 ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม    13,500 
2 ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานล่วงเวลา 1,500 
 รวม 15,000 

 *หมายเหตุ   ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
17.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ (รายกิจกรรม)  
ล าดั
บ 

รายการ กิจกรรม 

1. วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม เดือนมีนาคม 2564 
2. สถานท่ีจัดกิจกรรม คณะมนุษยศาสตร ์
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18. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

1) นิสิตที่ผ่านการฝึกงานได้ฝึกการน าเสนองานต่อท่ีสาธารณะ 
2) นิสิตที่ยังไม่ผ่านการฝึกงานได้รู้จักสถานปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เรียน ได้รับความรู้และประสบการณ์การฝึกงาน

จากนิสิตที่ผ่านการฝึกงานแล้ว  
3) อาจารย์ในสาขาวิชาและผู้สนใจได้ทราบถึงประสบการณ์ ปัญหาที่พบในระหว่างการฝึกงานของนิสิต  
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โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ 

 
1. ชื่อโครงการ (ระดับ 1)    โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
2. ชื่อโครงการ (ระดับ 2)    โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
3. ชื่อโครงการ (ระดับ 3)    โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 

  โครงการงานประจ า (Routine project) 
      โครงการตามยุทธศาสตร์ (Strategic project) 

4.  รหัสโครงการ      NU-มน-06-142 
5.  Value Chain   

    ต้นน  า       กลางน  า       ปลายน  า       
6.  ความสอดคล้องกับพันธกิจมหาวิทยาลัย  
    การผลติบัณฑิต        การวิจัย  
    การบริการวิชาการแกส่ังคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
    บริหารจัดการ(หลัก) 
7.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ  
 7.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 พ.ศ.2560-2564  
ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2562-2564)  
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบณัฑิตให้มีคณุภาพฯ 
  กลยุทธ์ที่.......1.1.....แนวทางการขบัเคลื่อนที่........1.1.1.......ตัวชี วดัที.่.....1.1.1.1.....(หลัก)  
7.2  แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน  

        นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่5 กลยุทธ์ที ่5.1 มาตรการที ่5.1.4 
8. อัตลักษณน์ิสิต  
      ไม่ม ี         
9. คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
         ไม่มี          
10. การบูรณาการพันธกิจกับการเรียนการสอน (ถ้ามี) 

      ไม่ม ี
11. ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 11.1 ลักษณะการด าเนินงาน    โครงการ     การด าเนินงาน 

11.2 ภายใต้แผนงาน............................................................................................................................................. 
11.3 ลักษณะโครงการ      โครงการที่ใช้งบประมาณ   โครงการทีไ่ม่ใช้งบประมาณ 
11.4 วิธีการด าเนินงาน     ด าเนินการเอง    จัดจ้าง 
11.5 รหัส GFMIS ของโครงการ(ถ้าม)ี................................................................................................................... 

12. ผู้รับผิดชอบ  
  12.1 หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  สาขาวิชาภาษาพม่า ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์     

       12.2 ผู้รับผดิชอบ    อาจารยส์ุนันทา  เทศสุข   โทร  2151 
       12.3 ผู้ประสานงาน  อาจารยส์ุนันทา  เทศสุข   โทร  2151 

  นางสาววิไลพร  ชอบคุณ  โทร  2079 
       12.4 ผู้รายงานผล          อาจารยส์ุนันทา  เทศสุข   โทร  2151 
13. หลักการและเหตุผล  

การประกันคุณภาพการศึกษาตามเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 
หมายถึง การพัฒนาคุณภาพของการบริหารจัดการและด าเนินกิจกรรมตามภารกิจของสถานศึกษาทุกระดับ เพื่อพัฒนาคุณภาพของ
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ผู้เรียนอย่างต่อเนื่องและสร้างความมั่นใจให้ผู้รับบริการทางการศึกษา สถานศึกษาทุกแห่งจะต้องจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษา โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง มีการจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็น
รายงานการประเมินคุณภาพภายในเสนอต่อสภาสถาบัน หน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาและเปิดเผยต่อ
สาธารณชน เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษาได้มี
การปรับปรุงมาอย่างต่อเนื่อง ตามระบบการพัฒนาของสถาบันการศึกษา ตามความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี สภาพสังคม 
เศรษฐกิจ ความรู้ และทักษะในอนาคตที่ตลาดแรงงานต้องการ และพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน 
  ในปี พ.ศ.2557 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ปรับเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยแบ่ง 3 
ระดับ ได้แก่ ระดับหลักสูตร ระดับคณะ/วิทยาลัย และระดับสถาบัน โดยก าหนดให้จัดท ารายงานการประเมินตนเองผ่านระบบ
ฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา (CHE QA Online) เพื่อให้คณะกรรมการตรวจประเมินสามารถ
ประเมินฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและอยู่ในมาตรฐานเดียวกัน 
  ต่อมา ท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ในคราวประชุมครั งท่ี 268 (12/2562) เมื่อวันท่ี 15 ธันวาคม 2562 มีมติอนุมัติทิศทาง
และแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยระดับสถาบันและระดับคณะ 
ก าหนดให้ใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence : EdPEx)  
ส่วนระดับหลักสูตร ก าหนดให้ใช้เกณฑ์ AUN-QA ทั งนี  ตั งแต่ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป  
  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพม่าศึกษา ตระหนักถึงความส าคัญและความจ าเป็นในการด าเนินการด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา จึงได้จัดให้มีโครงการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ประจ าปีงบประมาณ 2564 เพื่อเป็นการตรวจสอบ
และประเมินการด าเนินงานของหลักสูตรที่ภาควิชาเปิดการเรียนการสอน ในรอบปีการศึกษา 2563 ด้วยเกณฑ์ AUN-QA ตาม
แนวทางที่มหาวิทยาลัยก าหนด อันจะน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอย่างต่อเนื่องและเป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่
ผู้รับบริการทางการศึกษาอีกทางหนึ่ง 
14. วัตถุประสงค ์ 
       1) เพื่อตรวจสอบและประเมนิการด าเนินงานของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ร สาขาวิชาพม่าศึกษา ที่เปิดสอนในปีการศึกษา 
2563 ตามเกณฑ์ AUN-QA  
15.  เป้าหมายของโครงการ 
     15.1. เป้าหมายการด าเนินงาน  

ล าดับ กิจกรรม วัตถุประสงค์กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เชิงผลลัพธ์

(Outcome) 

ตัวชี้วัดตาม
เกณฑ์ประกัน

คุณภาพ 
1 ประเมินด าเนินงานของ

หลักสตูร 
เพื่อตรวจสอบและ
ประเมินการด าเนินงาน
ของหลักสูตรศิลปศาสต
รมหาบณัฑิต และ
ปรัชญาดุษฎีบณัฑติ 
สาขาวิชาคติชนวิทยาท่ี
เปิดสอนในปีการศึกษา 
2563 ตามเกณฑ์ AUN-

QA  

 คุณภาพ 
หลักสตูรมผีลประเมิน
ผ่านการก ากับมาตรฐาน
และมผีลประเมินตาม
เกณฑ์ AUN-QA อยู่ใน
ระดับ 4 ขึ นไป 

หลักสตูรฯ มีผล
ประเมินผ่านการ
ก ากับมาตรฐาน
และมผีลประเมิน
ตามเกณฑ์ AUN-
QA อยู่ในระดับ 4 
ขึ นไป 

AUN QA 
หมวด 11 

     15.2 กลุม่เป้าหมาย (รายกิจกรรม)  

เป้าหมาย จ านวน 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 12 คน 
บุคลากรสายวิชาการ 5 คน 
คณะกรรมการประเมิน 3 คน 
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15.3 กิจกรรม/เนื้อหาท่ี/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนินการ (รายกิจกรรม) 
 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (บาท) 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

ขั้นวางแผนงาน (P) 
1. วางแผนการด าเนินงาน 
2. จัดประชมุมอบหมายการ
ด 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
ปฏิบัติงานในครั งตอ่ๆไป 

             

รวม 15,000 - - - 15,000 
 

16. งบประมาณ  
      16.1 แหล่งงบประมาณ 
                เงินรายได้ 15,000 บาท    
กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอดุมศึกษา งานจัดการศึกษาสาขามนุษยศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพม่า
ศึกษา ภาควิชาภาษาตะวันออก หมวดเงินอุดหนุน โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โครงการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร(Nu-มน-06-142)                                            

16.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ)     
ล าดับ รายการ จ านวน (บาท) 

1 ค่าตอบแทนผู้ประเมิน  6,000 
2 ค่าเดินทาง 4,200 
3 ค่าที่พัก 1,800 
4 ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม   3,000 

รวมเป็นจ านวน 15,000 
    *หมายเหตุ   ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
17.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ (รายกิจกรรม)  
ล าดั
บ 

รายการ กิจกรรม 

1. วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม เดือนมิถุนายน-กรกฎาคม  2564 
2. สถานท่ีจัดกิจกรรม คณะมนุษยศาสตร์ 

18. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
1) หลักสูตรมีรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2563 ที่มีความสมบูรณ์และถูกต้อง     
2) หลักสูตร/ภาควิชาและคณะสามารถน าผลการประเมินไปปรับปรงุและพัฒนาการท างานให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ น 

     3) มีผลประเมินเผยแพร่สูส่าธารณชน 
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โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ 

 
1. ชื่อโครงการ (ระดับ 1)    โครงการกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต 
2. ชื่อโครงการ (ระดับ 2)    โครงการส่งเสริมด้านวิชาการและทักษะชีวิต 
3. ชื่อโครงการ (ระดับ 3)    โครงการพัฒนาทักษะภาษาพม่า (การล่ามและการแปล) 

  โครงการงานประจ า (Routine project) 
      โครงการตามยุทธศาสตร์ (Strategic project) 

4.  รหัสโครงการ      NU-มน-06-143 
5.  Value Chain   

    ต้นน  า       กลางน  า       ปลายน  า       
6.  ความสอดคล้องกับพันธกิจมหาวิทยาลัย  
    การผลติบัณฑิต        การวิจัย(หลัก)  
    การบริการวิชาการแกส่ังคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
    บริหารจัดการ 
7.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ  
 7.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 พ.ศ.2560-2564  
ฉบบัปรับปรุง (พ.ศ.2562-2564)  
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบณัฑิตให้มีคณุภาพฯ 
   กลยุทธ์ที่......1.4.....แนวทางการขบัเคลื่อนที่........1.4.1.......ตัวชี วัดที.่.....1.4.1.1.....(หลัก)  
7.2 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน  

        นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตร์ที่....1...กลยุทธ์ที่......4.....มาตรการที่....1..... 
8. อัตลักษณน์ิสิต  
      มี  

ประเภทอตัลักษณ ์ ตัวชี้วดั 
 คนด ี
เป็นคนดี เป็นพลเมืองที่เข็มแข็ง ยึดมั่นในจรรยาบรรณ
วิชาชีพ มีความกล้าหาญทางจริยธรรมและความถูกตอ้ง 

 มีจรรยาบรรณในวิชาชพี 
 มีจิตสาธารณะ 
 มีทัศนคติเชิงบวก 
 มีความกลา้หาญทางจริยธรรม และความถูกต้อง 

คนเก่ง 
มีความรู้ ความเชีย่วชาญตามสาขาวิชาการที่ถนัด มี
ทักษะการเรียนรู้ ตลอดชีวิต สามารถน าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชพีอยา่งสร้างสรรค์ มี
คุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการที่ทนัสมัยและทันต่อ
ความเปลี่ยนแปลงของสังคม สามารถอยู่ร่วมกับผูอ้ื่นได้
อย่างมีความสุข 

 มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 มีความสามารถในการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชพีอยา่งสร้างสรรค์ 
 เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม 
 มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสาสนเทศได้เป็นอย่างดี 
 มีคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการที่ทันสมัยและทันต่อความเปลี่ยนแปลงของสังคม 
มีความสามารถท างานเป็นทีม 
 มีความสามารถในการแก้ปัญหาส่วนตัว  
 มีความสามารถในการแก้ปัญหาการงาน  

 มีวินัย 
มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม 
เสียสละ อดทน ขยัน หมั่นเพียรและมุ่งมั่นสู่ความส าเร็จ 

 มีความรับผิดชอบ เสียสละ อดทน 
 มีพฤติกรรมที่ดีในการเรียน ขยันหมัน่เพียรมุ่งมั่นสู่ความส าเร็จ 
 มีพฤติกรรมที่ดีในการใช้ชีวิต 
 ยอมรับและปฏิบัติตามระเบียบ และข้อบังคับของสังคม 

 ภูมิใจในชาต ิ
มีความภูมิใจในศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี และ
ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ร่วมปลูกฝงัความรักชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตรยิ์ ส่งเสริมให้เกิดค่านิยมร่วมรักษ์
ความเป็นไทยให้เกิดขึ นอย่างต่อเนื่อง 

 มีพฤติกรรมอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย 
มีส่วนร่วมในการสืบทอดภูมิปัญญาไทย 
 มีค่านิยมในการแสดงความเป็นไทย ธ ารงไว้ซ่ึงความเป็นไทย 
 ศรัทธา ยึดมั่น และปฏิบัติตนตามหลักศาสนา 
 เคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
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9. คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
      มี  

ด้าน ตัวชี้วัด 
☑ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ☑ มีความซื่อสัตยส์ุจริต 

☑ มีระเบียบวินัย 
☑ ตรงต่อเวลา 
☑ มีความเสียสละและเห็นต่อประโยชน์ส่วนรวม 
☑ มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
☑ เคารพกฎเกณฑ์ ระเบียบขององค์กร/หน่วยงาน 
☑ มีความอดทนต่อสภาวะแวดลอ้ม 
☑ มีความขยันหมั่นเพียรในการเรียน 

☑ ด้านความรู ้  มีความรู้ในหลักวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงกับหน้าที่การงาน 
 มีความเข้าใจขั นตอนและวิธีการในการปฏิบตัิงานในหน้าท่ี 
 มีความรู้ในระดับท่ีสามารถปฏิบัติงานให้บรรลุเปา้หมายอย่างมปีระสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผล 
 มีความสามารถน าความรูม้าประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานอย่างสร้างสรรค์ 
 เป็นผู้แสวงหาความรู้เพิม่เตมิอย่างต่อเนื่อง 
 มีความเช่ียวชาญในสาขาวิชาชีพ 

☑ ด้านทักษะทางปัญญา ☑ มีความสามารถในการรวบรวมข้อมูล แนวคิด และประเมินข้อมลูต่างๆ ได้ 
☑ มีความสามารถในการวิเคราะห์และแกไ้ขปัญหาในการปฏิบตัิงาน 
 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 

 มีทักษะในการวิเคราะห์และจดัการข้อมลูเชิงตัวเลข 
☑ มีความสามารถในการสื่อสารการใช้ภาษาไทย 
 มีความสามารถในการสื่อสารการใช้ภาษาอังกฤษ 
 มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศในการปฏิบัติงาน 

 
10. การบูรณาการพันธกิจกับการเรียนการสอน (ถ้ามี) 

       ไม่ม ี
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11. ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 11.1 ลักษณะการด าเนินงาน    โครงการ     การด าเนินงาน 

11.2 ภายใต้แผนงาน............................................................................................................................................. 
11.3 ลักษณะโครงการ      โครงการที่ใช้งบประมาณ   โครงการทีไ่ม่ใช้งบประมาณ 
11.4 วิธีการด าเนินงาน     ด าเนินการเอง    จัดจ้าง 
11.5 รหัส GFMIS ของโครงการ(ถ้าม)ี................................................................................................................... 

12. ผู้รับผิดชอบ  
     12.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ  สาขาวิชาภาษาพม่า ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร ์

12.2 ผู้รับผิดชอบ                 อาจารยส์ุนันทา    เทศสุข  โทร 2151 
      คณาจารยส์าขาวิชาภาษาพม่า 
12.3 ผู้ประสานงาน     นางสาวศิวพร   สุขสวัสดิ ์  โทร 2287         
12.4 ผู้รายงานผล     อาจารย์สุนันทา    เทศสุข  โทร 2151 

13. หลักการและเหตุผล  
      ตามแผนกลยุทธ์คณะมนุษยศาสตร์ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพและสอดคล้องกับความต้องการของ
ประเทศและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ประกอบกับหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพม่าศึกษา มีวัตถุประสงค์ในการ
ผลิตบัณฑิตให้สามารถน าความรู้ด้านภาษาพม่าไปประยุกต์ใช้กับงานอาชีพที่เกี่ยวข้อง อาทิ ล่าม หรือนักแปล ตามหน่วยงานและ
สถานประกอบการต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับสายงาน  
     ดังนั น สาขาวิชาภาษาพม่า จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาภาษาพม่า(ล่ามและการแปล) เพื่อพัฒนานิสิตให้มีศักยภาพสอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบัน 
14. วัตถุประสงค ์ 

  1)  เพื่อพัฒนาทักษะภาษาพม่าด้านล่ามและการแปล 
  2)  เพื่อเสริมสรา้งให้นิสิตมคีวามมั่นใจในการท างานล่ามและการแปล 

15.  เป้าหมายของโครงการ 
     15.1. เป้าหมายการด าเนินงาน  

ล าดับ กิจกรรม วัตถุประสงค์กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เชิงผลลัพธ์

(Outcome) 

ตัวชี้วัดตาม
เกณฑ์ประกัน

คุณภาพ 
1 อบรมพัฒนาทักษะนิสติ 

 
 

1)  เพื่อพัฒนาทักษะ
ภาษาพม่าด้านล่ามและ
การแปล 
2)  เพื่อเสริมสร้างให้
นิสิตมีความมั่นใจในการ
ท างานล่ามและการแปล 

 คุณภาพ  
- นิสิตมีทักษะความรู้
ด้านล่ามและการแปล
เพิ่มมากขึ น ในระดับดี 
(3.5)  
- นิสิตมีความมั่นในใจ
การท างานล่ามและการ
แปล มากยิ่งขึ น ใน
ระดับดี (3.5) 

1. นิสิตสามารถน า
ความรู้ไป
ประยุกต์ใช้กับการ
เรียนและการ
ท างานในอนาคต
ได ้

AUN QA 
หมวด 8 

 

15.2 กลุ่มเป้าหมาย (รายกิจกรรม)  
เป้าหมาย จ านวน 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 35 คน 
นิสิต 30 คน 
บุคลากรสายวิชาการ 4 คน 
บุคลากรสายสนับสนุน 1 คน 
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  15.3 กิจกรรม/เนื้อหาท่ี/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนินการ (รายกิจกรรม) 
 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (บาท) 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

ขั้นวางแผนงาน (P) 
1. วางแผนการด าเนินงาน 
2. จัดประชมุมอบหมายการ
ด 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
ปฏิบัติงานในครั งตอ่ๆไป 

             

รวม 17,000 - 17,000 - - 
 

16. งบประมาณ  
      16.1 แหล่งงบประมาณ 
                เงินรายได้ 17,000 บาท    
กองทุนกิจการนิสิต แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานจัดการศึกษาสาขามนุษยศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพม่าศึกษา 
ภาควิชาภาษาตะวันออก หมวดเงินอุดหนุน โครงการกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต โครงการส่งเสริมด้านวิชาการและทักษะชีวิต โครงการพัฒนา
ทักษะภาษาพม่า (การล่ามและการแปล)(Nu-มน-06-143)                                            

16.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ)            
ล าดับ รายการ จ านวน (บาท) 

1 ค่าตอบแทนวิทยากร 6,000 
2 ค่าเดินทางวิทยากร 5,000 
3 ค่าที่พักวิทยากร 2,000 
4 ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม 4,000 

รวมเป็นจ านวน 17,000 
 *หมายเหตุ   ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
17.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ (รายกิจกรรม)  
ล าดั
บ 

รายการ กิจกรรม 

1. วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม เดือนมกราคม 2564 
2. สถานท่ีจัดกิจกรรม ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 
 
18. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
     1) นิสิตไดร้ับการพัฒนาทักษะด้านการล่ามและการแปล 
     2) นิสิตมีความมั่นใจในการท างานล่ามและการแปลมากยิ่งขึ น 

 



 

 

 

1 

 

โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ 

 
1. ชื่อโครงการ (ระดับ 1)    โครงการกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต 
2. ชื่อโครงการ (ระดับ 2)    โครงการส่งเสริมด้านวิชาการและทักษะชีวิต 
3. ชื่อโครงการ (ระดับ 3)    โครงการพัฒนาการน าเสนองาน 

  โครงการงานประจ า (Routine project) 
      โครงการตามยุทธศาสตร์ (Strategic project) 

4.  รหัสโครงการ      NU-มน-06-144 
5.  Value Chain   

    ต้นน  า       กลางน  า       ปลายน  า       
6.  ความสอดคล้องกับพันธกิจมหาวิทยาลัย  
    การผลติบัณฑิต        การวิจัย(หลัก)  
    การบริการวิชาการแกส่ังคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
    บริหารจัดการ 
7.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ  
 7.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 พ.ศ.2560-2564  
ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2562-2564)  
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบณัฑิตให้มีคณุภาพฯ 
   กลยุทธ์ที่......1.4.....แนวทางการขบัเคลื่อนที่........1.4.1.......ตัวชี วัดที.่.....1.4.1.1.....(หลัก)  
7.2 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน  

        นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตร์ที่....1...กลยุทธ์ที่......4.....มาตรการที่....1..... 
8. อัตลักษณน์ิสิต  
      มี  

ประเภทอตัลักษณ ์ ตัวชี้วดั 
 คนด ี
เป็นคนดี เป็นพลเมืองที่เข็มแข็ง ยึดมั่นในจรรยาบรรณ
วิชาชีพ มีความกล้าหาญทางจริยธรรมและความถูกตอ้ง 

 มีจรรยาบรรณในวิชาชพี 
 มีจิตสาธารณะ 
 มีทัศนคติเชิงบวก 
 มีความกลา้หาญทางจริยธรรม และความถูกต้อง 

คนเก่ง 
มีความรู้ ความเชีย่วชาญตามสาขาวิชาการที่ถนัด มี
ทักษะการเรียนรู้ ตลอดชีวิต สามารถน าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชพีอยา่งสร้างสรรค์ มี
คุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการที่ทนัสมัยและทันต่อ
ความเปลี่ยนแปลงของสังคม สามารถอยู่ร่วมกับผูอ้ื่นได้
อย่างมีความสุข 

 มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 มีความสามารถในการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชพีอยา่งสร้างสรรค์ 
 เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม 
 มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสาสนเทศได้เป็นอย่างดี 
 มีคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการที่ทันสมัยและทันต่อความเปลี่ยนแปลงของสังคม 
มีความสามารถท างานเป็นทีม 
 มีความสามารถในการแก้ปัญหาส่วนตัว  
 มีความสามารถในการแก้ปัญหาการงาน  

 มีวินัย 
มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม 
เสียสละ อดทน ขยัน หมั่นเพียรและมุ่งมั่นสู่ความส าเร็จ 

 มีความรับผิดชอบ เสียสละ อดทน 
 มีพฤติกรรมที่ดีในการเรียน ขยันหมัน่เพียรมุ่งมั่นสู่ความส าเร็จ 
 มีพฤติกรรมที่ดีในการใช้ชีวิต 
 ยอมรับและปฏิบัติตามระเบียบ และข้อบังคับของสังคม 

 ภูมิใจในชาต ิ
มีความภูมิใจในศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี และ
ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ร่วมปลูกฝงัความรักชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตรยิ์ ส่งเสริมให้เกิดค่านิยมร่วมรักษ์
ความเป็นไทยให้เกิดขึ นอย่างต่อเนื่อง 

 มีพฤติกรรมอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย 
มีส่วนร่วมในการสืบทอดภูมิปัญญาไทย 
 มีค่านิยมในการแสดงความเป็นไทย ธ ารงไว้ซ่ึงความเป็นไทย 
 ศรัทธา ยึดมั่น และปฏิบัติตนตามหลักศาสนา 
 เคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
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9. คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
      มี  

ด้าน ตัวชี้วัด 
☑ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ☑ มีความซื่อสัตยส์ุจริต 

☑ มีระเบียบวินัย 
☑ ตรงต่อเวลา 
☑ มีความเสียสละและเห็นต่อประโยชน์ส่วนรวม 
☑ มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
☑ เคารพกฎเกณฑ์ ระเบียบขององค์กร/หน่วยงาน 
☑ มีความอดทนต่อสภาวะแวดลอ้ม 
☑ มีความขยันหมั่นเพียรในการเรียน 

☑ ด้านความรู ้  มีความรู้ในหลักวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงกับหน้าที่การงาน 
 มีความเข้าใจขั นตอนและวิธีการในการปฏิบตัิงานในหน้าท่ี 
 มีความรู้ในระดับท่ีสามารถปฏิบัติงานให้บรรลุเปา้หมายอย่างมปีระสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผล  
 มีความสามารถน าความรูม้าประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานอย่างสร้างสรรค์ 
 เป็นผู้แสวงหาความรู้เพิม่เตมิอย่างต่อเนื่อง 
 มีความเช่ียวชาญในสาขาวิชาชีพ 

☑ ด้านทักษะทางปัญญา ☑ มีความสามารถในการรวบรวมข้อมูล แนวคิด และประเมินข้อมลูต่างๆ ได้ 
☑ มีความสามารถในการวิเคราะห์และแกไ้ขปัญหาในการปฏิบตัิงาน 
 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 

 มีทักษะในการวิเคราะห์และจดัการข้อมลูเชิงตัวเลข 
☑ มีความสามารถในการสื่อสารการใช้ภาษาไทย 
 มีความสามารถในการสื่อสารการใช้ภาษาอังกฤษ 
 มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศในการปฏิบัติงาน 

 
10. การบูรณาการพันธกิจกับการเรียนการสอน (ถ้ามี) 

       ไม่ม ี
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11. ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 11.1 ลักษณะการด าเนินงาน    โครงการ     การด าเนินงาน 

11.2 ภายใต้แผนงาน............................................................................................................................................. 
11.3 ลักษณะโครงการ      โครงการที่ใช้งบประมาณ   โครงการทีไ่ม่ใช้งบประมาณ 
11.4 วิธีการด าเนินงาน     ด าเนินการเอง    จัดจ้าง 
11.5 รหัส GFMIS ของโครงการ(ถ้าม)ี................................................................................................................... 

12. ผู้รับผิดชอบ  
     12.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ  สาขาวิชาภาษาพม่า ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร ์

12.2 ผู้รับผิดชอบ                 อาจารยส์ุนันทา    เทศสุข  โทร 2151 
      คณาจารยส์าขาวิชาภาษาพม่า 
12.3 ผู้ประสานงาน     นางสาวศิวพร   สุขสวัสดิ ์  โทร 2287         
12.4 ผู้รายงานผล     อาจารย์สุนันทา    เทศสุข  โทร 2151 

13. หลักการและเหตุผล  
      ตามแผนกลยุทธ์คณะมนุษยศาสตร์ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพและสอดคล้องกับความต้องการของ
ประเทศและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน กลยุทธ์ท่ี 4 ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ (มคอ.) และส่งเสริมอัตลักษณ์ของนิสิตคณะมนุษยศาสตร์ให้มีทักษะในการคิดเชิงวิพากษ์และเชิงสร้างสรรค์ สามารถผลิตผล
งานวิชาการและผลงานเชิงสร้างสรรค์ได้ตามศักยภาพ โดยมีแนวทางในการสนับสนุนให้ด าเนินโครงการส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิต
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (มคอ.)  
       ดังนั น สาขาวิชาภาษาพม่า จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาการน าเสนองาน เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีและ
คอมพิวเตอร์ให้แก่นิสิตซึ่งเป็นสิ่งส าคัญอันจะเปน็รากฐานในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพให้นิสิตน าสามารถน าความรู้ไปประยุกตใ์ช้ใน
ชีวิตประจ าวัน การเรียนการสอน รวมไปถึงการท างานในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
14. วัตถุประสงค ์ 

  1)  เพื่อให้นิสิตเรยีนรู้ทักษะในการน าเสนออย่างเป็นขั นตอนและสร้างความเชื่อมั่นในการน าเสนองาน    
15.  เป้าหมายของโครงการ 
     15.1. เป้าหมายการด าเนินงาน  

ล าดับ กิจกรรม วัตถุประสงค์กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เชิงผลลัพธ์

(Outcome) 

ตัวชี้วัดตาม
เกณฑ์ประกัน

คุณภาพ 
1 อบรมพัฒนาทักษะนิสติ 

 
 

1)  เพื่อให้นิสิตเรียนรู้
ทักษะในการน าเสนอ
อย่างเป็นขั นตอนและ
สร้างความเชื่อมั่นในการ
น าเสนองาน    

 คุณภาพ  
- นิสิตมีความรู้ความ
เข้าใจในการผลิตสื่อ
นวัตกรรมเพื่อการ
น าเสนองานมากขึ นใน
ระดับดี (3.51) 

1. นิสิตน าสามารถ
น าความรูไ้ป
ประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 
การเรยีนการสอน 
รวมไปถึงการ
ท างานในอนาคต
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ   

AUN QA 
หมวด 8 

 

15.2 กลุ่มเป้าหมาย (รายกิจกรรม)  
เป้าหมาย จ านวน 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 35 คน 
นิสิต 30 คน 
บุคลากรสายวิชาการ 4 คน 
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เป้าหมาย จ านวน 
บุคลากรสายสนับสนุน 1 คน 

  15.3 กิจกรรม/เนื้อหาท่ี/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนินการ (รายกิจกรรม) 
 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (บาท) 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

ขั้นวางแผนงาน (P) 
1. วางแผนการด าเนินงาน 
2. จัดประชมุมอบหมายการ
ด 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
ปฏิบัติงานในครั งตอ่ๆไป 

             

รวม 10,000 - 10,000 - - 
 

16. งบประมาณ  
      16.1 แหล่งงบประมาณ 
                เงินรายได้ 10,000 บาท    
กองทุนกิจการนิสิต แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานจัดการศึกษาสาขามนุษยศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพม่าศึกษา 
ภาควิชาภาษาตะวันออก หมวดเงินอุดหนุน โครงการกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต โครงการส่งเสริมด้านวิชาการและทักษะชีวิต โครงการ
พัฒนาการน าเสนองาน(Nu-มน-06-144)                                            

16.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ)            
ล าดับ รายการ จ านวน (บาท) 

1 ค่าตอบแทนวิทยากร 6,000 
2 ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม 3,200 
3 ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 800 

รวมเป็นจ านวน 10,000 
 *หมายเหตุ   ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
17.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ (รายกิจกรรม)  
ล าดั
บ 

รายการ กิจกรรม 

1. วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม เดือนกุมภาพันธ์ 2564 
2. สถานท่ีจัดกิจกรรม ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 
18. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

1) นิสิตมีความเขา้ใจรูปแบบและขั นตอนในการน าเสนองานในรูปสือ่นวัตกรรมอยา่งมืออาชีพ 
     2) นิสิตมีความมั่นใจในการน าเสนองาน 
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โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ 

 
1. ชื่อโครงการ (ระดับ 1)    โครงการกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต 
2. ชื่อโครงการ (ระดับ 2)    โครงการส่งเสริมด้านวิชาการและทักษะชีวิต 
3. ชื่อโครงการ (ระดับ 3)    โครงการสัมมนาหลังฝึกสหกิจศึกษา/ฝึกงานต่างประเทศ 

  โครงการงานประจ า (Routine project) 
      โครงการตามยุทธศาสตร์ (Strategic project) 

4.  รหัสโครงการ      NU-มน-06-145 
5.  Value Chain   

    ต้นน  า       กลางน  า       ปลายน  า       
6.  ความสอดคล้องกับพันธกิจมหาวิทยาลัย  
    การผลติบัณฑิต        การวิจัย(หลัก)  
    การบริการวิชาการแกส่ังคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
    บริหารจัดการ 
7.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ  
 7.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 พ.ศ.2560-2564  
ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2562-2564)  
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบณัฑิตให้มีคณุภาพฯ 
   กลยุทธ์ที่......1.4.....แนวทางการขบัเคลื่อนที่........1.4.1.......ตัวชี วัดที.่.....1.4.1.1.....(หลัก)  
7.2 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน  

        นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตร์ที่....1...กลยุทธ์ที่......4.....มาตรการที่....1..... 
8. อัตลักษณน์ิสิต  
      มี  

ประเภทอตัลักษณ ์ ตัวชี้วดั 
 คนด ี
เป็นคนดี เป็นพลเมืองที่เข็มแข็ง ยึดมั่นในจรรยาบรรณ
วิชาชีพ มีความกล้าหาญทางจริยธรรมและความถูกตอ้ง 

 มีจรรยาบรรณในวิชาชพี 
 มีจิตสาธารณะ 
 มีทัศนคติเชิงบวก 
 มีความกลา้หาญทางจริยธรรม และความถูกต้อง 

คนเก่ง 
มีความรู้ ความเชีย่วชาญตามสาขาวิชาการที่ถนัด มี
ทักษะการเรียนรู้ ตลอดชีวิต สามารถน าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชพีอยา่งสร้างสรรค์ มี
คุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการที่ทนัสมัยและทันต่อ
ความเปลี่ยนแปลงของสังคม สามารถอยู่ร่วมกับผูอ้ื่นได้
อย่างมีความสุข 

 มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 มีความสามารถในการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชพีอยา่งสร้างสรรค์ 
 เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม 
 มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสาสนเทศได้เป็นอย่างดี 
 มีคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการที่ทันสมัยและทันต่อความเปลี่ยนแปลงของสังคม 
 มีความสามารถท างานเป็นทีม 
 มีความสามารถในการแก้ปัญหาส่วนตัว 
 มีความสามารถในการแก้ปัญหาการงาน 

 มีวินัย 
มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม 
เสียสละ อดทน ขยัน หมั่นเพียรและมุ่งมั่นสู่ความส าเร็จ 

 มีความรับผิดชอบ เสียสละ อดทน 
 มีพฤติกรรมที่ดีในการเรียน ขยันหมัน่เพียรมุ่งมั่นสู่ความส าเร็จ 
 มีพฤติกรรมที่ดีในการใช้ชีวิต 
 ยอมรับและปฏิบัติตามระเบียบ และข้อบังคับของสังคม 

 ภูมิใจในชาต ิ
มีความภูมิใจในศิลปะ วัฒนธรรม ดนตร ีและ
ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ร่วมปลูกฝงัความรักชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตรยิ์ ส่งเสริมให้เกิดค่านิยมร่วมรักษ์
ความเป็นไทยให้เกิดขึ นอย่างต่อเนื่อง 

 มีพฤติกรรมอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย 
มีส่วนร่วมในการสืบทอดภูมิปัญญาไทย 
 มีค่านิยมในการแสดงความเป็นไทย ธ ารงไว้ซ่ึงความเป็นไทย 
 ศรัทธา ยึดมั่น และปฏิบัติตนตามหลักศาสนา 
 เคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
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9. คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
      มี  

ด้าน ตัวชี้วัด 
☑ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ☑ มีความซื่อสัตยส์ุจริต 

☑ มีระเบียบวินัย 
☑ ตรงต่อเวลา 
☑ มีความเสียสละและเห็นต่อประโยชน์ส่วนรวม 
☑ มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
☑ เคารพกฎเกณฑ์ ระเบียบขององค์กร/หน่วยงาน 
☑ มีความอดทนต่อสภาวะแวดลอ้ม 
☑ มีความขยันหมั่นเพียรในการเรียน 

☑ ด้านความรู ้  มีความรู้ในหลักวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงกับหน้าที่การงาน 
 มีความเข้าใจขั นตอนและวิธีการในการปฏิบตัิงานในหน้าท่ี 
 มีความรู้ในระดับท่ีสามารถปฏิบัติงานให้บรรลุเปา้หมายอย่างมปีระสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผล 
 มีความสามารถน าความรูม้าประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานอย่างสร้างสรรค์ 
 เป็นผู้แสวงหาความรู้เพิม่เตมิอย่างต่อเนื่อง 
 มีความเช่ียวชาญในสาขาวิชาชีพ 

☑ ด้านทักษะทางปัญญา ☑มีความสามารถในการรวบรวมข้อมูล แนวคิด และประเมินข้อมลูต่างๆ ได้ 
☑ มีความสามารถในการวิเคราะห์และแกไ้ขปัญหาในการปฏิบตัิงาน 
☑ 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 
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10. การบูรณาการพันธกิจกับการเรียนการสอน (ถ้ามี) 

       ไม่ม ี
11. ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 11.1 ลักษณะการด าเนินงาน    โครงการ     การด าเนินงาน 

11.2 ภายใต้แผนงาน............................................................................................................................................. 
11.3 ลักษณะโครงการ      โครงการที่ใช้งบประมาณ   โครงการทีไ่ม่ใช้งบประมาณ 
11.4 วิธีการด าเนินงาน     ด าเนินการเอง    จัดจ้าง 
11.5 รหัส GFMIS ของโครงการ(ถ้าม)ี................................................................................................................... 

12. ผู้รับผิดชอบ  
     12.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ  สาขาวิชาภาษาพม่า ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร ์

12.2 ผู้รับผิดชอบ                 อาจารย์กฤษณะ  โชติสุทธ์ิ     โทร 2181 
      คณาจารยส์าขาวิชาภาษาพม่า 
12.3 ผู้ประสานงาน     นางสาวศิวพร   สุขสวัสดิ ์  โทร 2287         
12.4 ผู้รายงานผล     อาจารย์กฤษณะ  โชติสุทธ์ิ     โทร 2181 

13. หลักการและเหตุผล  
      รายวิชาสหกิจศึกษา ถือเป็นรายวิชาบังคับของหลักสูตรพม่าศึกษา  นิสิตชั นปีที่ 4 ท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชาสหกิจศึกษาจะต้อง
ออกฝึกปฏิบัติสหกิจศึกษาเป็นระยะเวลา 16 สัปดาห์ หลังจากนิสิตฝึกปฏิบัติสหกิจเสร็จสิ น นิสิตจะต้องกลับมาน าเสนอผลการฝึก
ปฏิบัติสหกิจท่ีคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร สาขาวิชาพม่าศึกษาเล็งเห็นว่า การน าเสนอผลการฝึกปฏิบัติสหกิจดังกล่าวนั น 
นอกจากเป็นการน าเสนอผลการปฏิบัติสหกิจศึกษาแล้ว ยังเป็นแนวทางในการเตรียมฝึกปฏิบัติสหกิจและ เป็นการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์การฝึกปฏิบัติสหกิจศึกษาระหว่างนิสิตในสาขาวิชา รวมทั งยังเปิดโอกาสให้หน่วยงานภายนอกประชาสัมพันธ์การท างาน
และการรับสมัครงานนิสิตในสาขาวิชาได้อีกด้วย  ดังนั น สาขาวิชาภาษาพม่า จึงได้จัดท าโครงการสัมมนาหลังฝึกสหกิจศึกษา/ฝึกงาน
ต่างประเทศขึ น 
14. วัตถุประสงค ์ 

   1) เพื่อให้นิสิตชั นปีท่ี 4 ได้น าเสนอผลการฝึกปฏบิัติสหกิจศึกษา 
   2) เพื่อให้นิสิตชั นปี 1-3 ของสาขาวิชาได้ทราบถึงประสบการณ์การฝึกปฏิบตัิสหกิจศึกษาและแนวทางในการเตรียมฝึกปฏิบัติ 
   3) เพื่อเปิดโอกาสให้หน่วยงานภายนอกประชาสัมพันธ์การท างานและการรับสมัครงานให้นสิิตในสาขาวิชา 

15.  เป้าหมายของโครงการ 
     15.1. เป้าหมายการด าเนินงาน  

ล าดับ กิจกรรม วัตถุประสงค์กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เชิงผลลัพธ์

(Outcome) 

ตัวชี้วัดตาม
เกณฑ์ประกัน

คุณภาพ 
1 สัมมนาหลังสหกจิศึกษา 

 
 

1) เพื่อให้นิสิตชั นปีท่ี 4 
ได้น าเสนอผลการฝึก
ปฏิบัติสหกิจศึกษา 
2) เพื่อให้นิสิตชั นปี 1-3 
ของสาขาวิชาได้ทราบถึง
ประสบการณ์การฝึก
ปฏิบัติสหกิจศึกษาและ
แนวทางในการเตรียม
ฝึกปฏิบัต ิ
3) เพื่อเปิดโอกาสให้
หน่วยงานภายนอก
ประชาสมัพันธ์การ

 คุณภาพ  
- นิสิตไดร้ับความรู้เรื่อง
แนวทางการฝึกปฏิบตั ิ
  สหกิจเพิ่มมากขึ นใน
ระดับดี (3.51) 

1. เป็นแนวทางใน
การเตรียมฝึก
ปฏิบัติสหกิจและ
เป็นการ
แลกเปลีย่น
ประสบการณ์การ
ฝึกปฏิบัตสิหกิจ
ศึกษาของนิสิตรุ่น
ต่อไป 

AUN QA 
หมวด 8 
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ล าดับ กิจกรรม วัตถุประสงค์กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เชิงผลลัพธ์

(Outcome) 

ตัวชี้วัดตาม
เกณฑ์ประกัน

คุณภาพ 
ท างานและการรับสมัคร
งานให้นิสิตในสาขาวิชา 

 

15.2 กลุ่มเป้าหมาย (รายกิจกรรม)  
เป้าหมาย จ านวน 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 88 คน 
นิสิต 80 คน 
บุคลากรสายวิชาการ 7 คน 
บุคลากรสายสนับสนุน 1 คน 

  15.3 กิจกรรม/เนื้อหาท่ี/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนินการ (รายกิจกรรม) 
 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (บาท) 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

ขั้นวางแผนงาน (P) 
1. วางแผนการด าเนินงาน 
2. จัดประชมุมอบหมายการ
ด 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
ปฏิบัติงานในครั งตอ่ๆไป 

             

รวม 6,000 - 6,000 - - 
 

16. งบประมาณ  
      16.1 แหล่งงบประมาณ 
                เงินรายได้ 6,000 บาท    
กองทุนกิจการนิสิต แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานจัดการศึกษาสาขามนุษยศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพม่าศึกษา 
ภาควิชาภาษาตะวันออก หมวดเงินอุดหนุน โครงการกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต โครงการส่งเสริมด้านวิชาการและทักษะชีวิต โครงการสัมมนา
หลังฝึกสหกิจศึกษา/ฝึกงานต่างประเทศ (Nu-มน-06-145)                                            

16.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ)            
ล าดับ รายการ จ านวน (บาท) 

1 ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม 6,000 
รวมเป็นจ านวน 6,000 

 *หมายเหตุ   ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
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17.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ (รายกิจกรรม)  
ล าดั
บ 

รายการ กิจกรรม 

1. วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม เดือนมีนาคม 2564 
2. สถานท่ีจัดกิจกรรม ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 
18. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
     1) นิสิตได้น าเสนอผลการฝึกปฏิบัติสหกิจศึกษา 
     2) นิสิตรุ่นน้องไดร้ับทราบขั นตอนและรายละเอียดของการฝึกปฏิบัติสหกิจศึกษา   
     3) นิสิตไดร้ับทราบข่าวการรับสมัครงานและไดส้ัมภาษณ์งาน 
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โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ 

 
1. ชื่อโครงการ (ระดับ 1)    โครงการกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต 
2. ชื่อโครงการ (ระดับ 2)    โครงการส่งเสริมด้านวิชาการและทักษะชีวิต 
3. ชื่อโครงการ (ระดับ 3)    โครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างนิสิตไทย - เมียนมา 

  โครงการงานประจ า (Routine project) 
      โครงการตามยุทธศาสตร์ (Strategic project) 

4.  รหัสโครงการ      NU-มน-06-146 
5.  Value Chain   

    ต้นน  า       กลางน  า       ปลายน  า       
6.  ความสอดคล้องกับพันธกิจมหาวิทยาลัย  
    การผลติบัณฑิต        การวิจัย(หลัก)  
    การบริการวิชาการแกส่ังคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
    บริหารจัดการ 
7.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ  
 7.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 พ.ศ.2560-2564  
ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2562-2564)  
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบณัฑิตให้มีคณุภาพฯ 
   กลยุทธ์ที่......1.4.....แนวทางการขบัเคลื่อนที่........1.4.1.......ตัวชี วัดที.่.....1.4.1.1.....(หลัก)  
7.2 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน  

        นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตร์ที่....1...กลยุทธ์ที่.....3.....มาตรการที่....6..... 
8. อัตลักษณน์ิสิต  
      มี  

ประเภทอตัลักษณ ์ ตัวชี้วดั 
 คนด ี
เป็นคนดี เป็นพลเมืองที่เข็มแข็ง ยึดมั่นในจรรยาบรรณ
วิชาชีพ มีความกล้าหาญทางจริยธรรมและความถูกตอ้ง 

 มีจรรยาบรรณในวิชาชพี 
 มีจิตสาธารณะ 
 มีทัศนคติเชิงบวก 
 มีความกลา้หาญทางจริยธรรม และความถูกต้อง 

คนเก่ง 
มีความรู้ ความเชีย่วชาญตามสาขาวิชาการที่ถนัด มี
ทักษะการเรียนรู้ ตลอดชีวิต สามารถน าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชพีอยา่งสร้างสรรค์ มี
คุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการที่ทนัสมัยและทันต่อ
ความเปลีย่นแปลงของสังคม สามารถอยู่ร่วมกับผูอ้ื่นได้
อย่างมีความสุข 

 มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 มีความสามารถในการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชพีอยา่งสร้างสรรค์ 
 เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม 
 มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสาสนเทศได้เป็นอย่างดี 
 มีคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการที่ทันสมัยและทันต่อความเปลี่ยนแปลงของสังคม 
 มีความสามารถท างานเป็นทีม 
 มีความสามารถในการแก้ปัญหาส่วนตัว 
 มีความสามารถในการแก้ปัญหาการงาน  

 มีวินัย 
มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม 
เสียสละ อดทน ขยัน หมั่นเพียรและมุ่งมั่นสู่ความส าเร็จ 

 มีความรับผิดชอบ เสียสละ อดทน 
 มีพฤติกรรมที่ดีในการเรียน ขยันหมัน่เพียรมุ่งมั่นสู่ความส าเร็จ  
 มีพฤติกรรมที่ดีในการใช้ชีวิต 
 ยอมรับและปฏิบัติตามระเบียบ และข้อบังคับของสังคม  

 ภูมิใจในชาต ิ
มีความภูมิใจในศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี และ
ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ร่วมปลูกฝงัความรักชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตรยิ์ ส่งเสริมให้เกิดค่านิยมร่วมรักษ์
ความเป็นไทยให้เกิดขึ นอย่างต่อเนื่อง 

 มีพฤติกรรมอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย 
มีส่วนร่วมในการสืบทอดภูมิปัญญาไทย  
 มีค่านิยมในการแสดงความเป็นไทย ธ ารงไว้ซ่ึงความเป็นไทย 
 ศรัทธา ยึดมั่น และปฏิบัติตนตามหลักศาสนา 
 เคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  
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9. คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
      มี  

ด้าน ตัวชี้วัด 
☑ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ☑ มีความซื่อสัตยส์ุจริต 

☑ มีระเบียบวินัย 
☑ ตรงต่อเวลา 
☑ มีความเสียสละและเห็นต่อประโยชน์ส่วนรวม 
☑ มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
☑ เคารพกฎเกณฑ์ ระเบียบขององค์กร/หน่วยงาน 
☑ มีความอดทนต่อสภาวะแวดลอ้ม 
☑ มีความขยันหมั่นเพียรในการเรียน 

☑ ด้านความรู ้  มีความรู้ในหลักวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงกับหน้าที่การงาน 
 มีความเข้าใจขั นตอนและวิธีการในการปฏิบตัิงานในหน้าท่ี 
 มีความรู้ในระดับท่ีสามารถปฏิบัติงานให้บรรลุเปา้หมายอย่างมปีระสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผล 
 มีความสามารถน าความรูม้าประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานอย่างสร้างสรรค์ 
 เป็นผู้แสวงหาความรู้เพิม่เตมิอย่างต่อเนื่อง 
 มีความเช่ียวชาญในสาขาวิชาชีพ 

☑ ด้านทักษะทางปัญญา ☑มีความสามารถในการรวบรวมข้อมูล แนวคิด และประเมินข้อมลูต่างๆ ได้ 
☑ มีความสามารถในการวิเคราะห์และแกไ้ขปัญหาในการปฏิบตัิงาน 
☑ 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 
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10. การบูรณาการพันธกิจกับการเรียนการสอน (ถ้ามี) 

       ไม่ม ี
11. ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 11.1 ลักษณะการด าเนินงาน    โครงการ     การด าเนินงาน 

11.2 ภายใต้แผนงาน............................................................................................................................................. 
11.3 ลักษณะโครงการ      โครงการที่ใช้งบประมาณ   โครงการทีไ่ม่ใช้งบประมาณ 
11.4 วิธีการด าเนินงาน     ด าเนินการเอง    จัดจ้าง 
11.5 รหัส GFMIS ของโครงการ(ถ้าม)ี................................................................................................................... 

12. ผู้รับผิดชอบ  
     12.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ  สาขาวิชาภาษาพม่า ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร ์
12.2 ผู้รับผิดชอบ                      อาจารย์วิจติร  ครเิสถียร     โทร 2248 
      คณาจารยส์าขาวิชาภาษาพม่า 

12.3 ผู้ประสานงาน     นางสาวศิวพร   สุขสวัสดิ ์  โทร 2287       
  

12.4 ผู้รายงานผล     อาจารย์วิจิตร  ครเิสถียร     โทร 2248 
13. หลักการและเหตุผล  
      ตามแผนกลยุทธ์คณะมนุษยศาสตร์ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพและสอดคล้องกับความต้องการของ
ประเทศและเพิ่มขีดความสามรถในการแข่งขัน กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพของนิสิตในด้ าน ภาษาต่างประเทศ ทักษะในการ 
บริหารจัดการ และความสามารถในการแข่งขันในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้จัดกิจกรรม
ศึกษาดูงานของนิสิตทั งในและต่างประเทศเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามความต้องการของแต่ละสาขาวิชา  อีกทั งสืบเนื่องจาก
มหาวิทยาลัยนเรศวรมี MOU กับมหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศย่างกุ้ง(YUFL) ในการพัฒนาการเรียนการสอนแบบแลกเปลี่ยน
ภาษามาอย่างต่อเนื่อง ดังนั น สาขาวิชาภาษาพม่า จึงได้จัดท าโครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างนิสิตไทย – เมียนมา เพื่อ
เปิดโลกทัศน์และสร้างแรงบันดาลใจให้นิสิตได้มีโอกาสเรียนรู้ทักษะการใช้ภาษากับเจ้าของภาษาที่แท้จริงและเพิ่มประสบการณ์
การใช้ชีวิตในต่างประเทศ รวมไปถึงได้เห็นแนวทางในการน ามาใช้สู่อาชีพในประชาคมอาเซียนต่อไป 
14. วัตถุประสงค ์ 
    1) เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นิสติได้พัฒนาและฝึกฝนทักษะทางดา้นภาษาผ่านการด าเนินชีวิตในสถานการณ์จริง 
    2) เพื่อให้นิสิตได้พัฒนาศักยภาพและเสรมิสรา้งความมั่นใจในการใช้ภาษาผ่านกิจกรรมแลกเปลี่ยนภาษาในบริบทจริง 
    3) เพื่อให้นิสิตไดต้่อยอดความรู้รายวิชาเอกนอกชั นเรยีน 
    4) เพื่อกระชับความสัมพันธ์และขยายเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันผ่านการจดักิจกรรมการแลกเปลี่ยน 
ภาษา 
15.  เป้าหมายของโครงการ 
     15.1. เป้าหมายการด าเนินงาน  

ล าดับ กิจกรรม วัตถุประสงค์กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เชิงผลลัพธ์

(Outcome) 

ตัวชี้วัดตาม
เกณฑ์ประกัน

คุณภาพ 
1 แลกเปลีย่นภาษา/ศึกษาดูงาน 

 
1) เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
ให้นิสิตได้พัฒนาและ
ฝึกฝนทักษะทางด้าน
ภาษาผ่านการด าเนิน
ชีวิตในสถานการณจ์ริง 
2) เพื่อให้นิสิตได้พัฒนา
ศักยภาพและเสริมสร้าง
ความมั่นใจในการใช้

 คุณภาพ  
- นิสิตได้พัฒนาและ
ฝึกฝนทักษะทางด้าน
ภาษา เรียนรู้วัฒนธรรม
ผ่านการด าเนินชีวิตใน 
  สถานการณจ์ริง ใน
ระดับดี (3.51) 

1. นิสิตสามารถ
ผลิตชิ นงาน
สร้างสรรคจ์าก
การเข้า 
  ร่วมโครงการ
แลกเปลีย่น 
จ านวนอย่างน้อย 
1  

AUN QA 
หมวด 8 



 

 

 

4 

 

ล าดับ กิจกรรม วัตถุประสงค์กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เชิงผลลัพธ์

(Outcome) 

ตัวชี้วัดตาม
เกณฑ์ประกัน

คุณภาพ 
ภาษาผ่านกิจกรรม
แลกเปลีย่นภาษาใน
บริบทจริง 
3) เพื่อให้นิสิตไดต้่อยอด
ความรู้รายวิชาเอกนอก
ชั นเรียน 
4) เพื่อกระชับ
ความสัมพันธ์และขยาย
เครือข่ายความร่วมมือ
ทางวิชาการระหว่าง
สถาบันผ่านการจัด
กิจกรรมการแลกเปลีย่น 
ภาษา 

  ผลงาน 

 

15.2 กลุ่มเป้าหมาย (รายกิจกรรม)  
เป้าหมาย จ านวน 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 88 คน 
นิสิต 80 คน 
บุคลากรสายวิชาการ 7 คน 
บุคลากรสายสนับสนุน 1 คน 

  15.3 กิจกรรม/เนื้อหาท่ี/แผนการใช้จ่ายงบประมาณทีจ่ะด าเนินการ (รายกิจกรรม) 
 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (บาท) 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

ขั้นวางแผนงาน (P) 
1. วางแผนการด าเนินงาน 
2. จัดประชมุมอบหมายการ
ด 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
ปฏิบัติงานในครั งตอ่ๆไป 

             

รวม 100,000 - - 100,000 - 
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16. งบประมาณ  
      16.1 แหล่งงบประมาณ 
                เงินรายได้ 100,000 บาท    
กองทุนกิจการนิสิต แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานจัดการศึกษาสาขามนุษยศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพม่า
ศึกษา ภาควิชาภาษาตะวันออก หมวดเงินอุดหนุน โครงการกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต โครงการส่งเสริมด้านวิชาการและทักษะชีวิต 
โครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างนิสิตไทย – เมียนมา (Nu-มน-06-146)                                            

16.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ)            
ล าดับ รายการ จ านวน (บาท) 

1 ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินระหว่างประเทศ (ชั นประหยัด ไป-กลับ) 60,000 
2 ค่าที่พักในต่างประเทศ 22,500 
3 ค่าเบี ยเลี ยงในต่างประเทศ ส าหรับอาจารย์ 7,500 
4 ค่าเช่าเหมารถพร้อมน  ามันเชื อเพลิง (ในประเทศไป-กลับ) 10,000 

รวมเป็นจ านวน 100,000 
       หมายเหตุ   ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
 
17.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ (รายกิจกรรม)  
ล าดั
บ 

รายการ กิจกรรม 

1. วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม เดือนมิถนุายน 2564 
2. สถานท่ีจัดกิจกรรม ณ ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา 

 
18. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
     1) นิสิตได้พัฒนาและฝึกฝนทกัษะทางด้านภาษา เรียนรู้วัฒนธรรม ผ่านการด าเนินชีวิตในสถานการณ์จริง 
     2) นิสิตมีความมั่นใจในการใช้ภาษาพม่าในบริบทจริงมากยิ่งขึ น 
     3) นิสิตไดต้่อยอดความรู้นอกชั นเรียน 
     4) เกิดการกระชับความสัมพนัธ์และขยายความร่วมมือทางวิชาการระหวา่งสถาบัน 



 

 

 

1 

 

โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ 

 
1. ชื่อโครงการ (ระดับ 1)    โครงการกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต 
2. ชื่อโครงการ (ระดับ 2)    โครงการส่งเสริมด้านวิชาการและทักษะชีวิต 
3. ชื่อโครงการ (ระดับ 3)    โครงการเตรียมความพร้อมนิสิต 

  โครงการงานประจ า (Routine project) 
      โครงการตามยุทธศาสตร์ (Strategic project) 

4.  รหัสโครงการ      NU-มน-06-147 
5.  Value Chain   

    ต้นน  า       กลางน  า       ปลายน  า       
6.  ความสอดคล้องกับพันธกิจมหาวิทยาลัย  
    การผลติบัณฑิต        การวิจัย(หลัก)  
    การบริการวิชาการแกส่ังคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
    บริหารจัดการ 
7.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ  
 7.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 พ.ศ.2560-2564  
ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2562-2564)  
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบณัฑิตให้มีคณุภาพฯ 
   กลยุทธ์ที่......1.4.....แนวทางการขบัเคลื่อนที่........1.4.1.......ตัวชี วัดที.่.....1.4.1.1.....(หลัก)  
7.2 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน  

        นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตร์ที่....1...กลยุทธ์ที่.....4.....มาตรการที่....1..... 
8. อัตลักษณน์ิสิต  
      มี  

ประเภทอตัลักษณ ์ ตัวชี้วดั 
 คนด ี
เป็นคนดี เป็นพลเมืองที่เข็มแข็ง ยึดมั่นในจรรยาบรรณ
วิชาชีพ มีความกล้าหาญทางจริยธรรมและความถูกตอ้ง 

 มีจรรยาบรรณในวิชาชพี 
 มีจิตสาธารณะ 
 มีทัศนคติเชิงบวก 
 มีความกลา้หาญทางจริยธรรม และความถูกต้อง 

คนเก่ง 
มีความรู้ ความเชีย่วชาญตามสาขาวิชาการที่ถนัด มี
ทักษะการเรียนรู้ ตลอดชีวิต สามารถน าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชพีอยา่งสร้างสรรค์ มี
คุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการที่ทนัสมัยและทันต่อ
ความเปลี่ยนแปลงของสังคม สามารถอยู่ร่วมกับผูอ้ื่นได้
อย่างมีความสุข 

 มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 มีความสามารถในการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชพีอยา่งสร้างสรรค์ 
 เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม 
 มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสาสนเทศได้เป็นอย่างดี 
 มีคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการที่ทันสมัยและทันต่อความเปลี่ยนแปลงของสังคม 
 มีความสามารถท างานเป็นทีม 
 มีความสามารถในการแก้ปัญหาส่วนตัว 
 มีความสามารถในการแก้ปัญหาการงาน 

 มีวินัย 
มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม 
เสียสละ อดทน ขยัน หมั่นเพียรและมุ่งมั่นสู่ความส าเร็จ 

 มีความรับผิดชอบ เสียสละ อดทน 
 มีพฤติกรรมที่ดีในการเรียน ขยันหมัน่เพียรมุ่งมั่นสู่ความส าเร็จ 
 มีพฤติกรรมที่ดีในการใช้ชีวิต 
 ยอมรับและปฏิบัติตามระเบียบ และข้อบังคับของสังคม 

 ภูมิใจในชาต ิ
มีความภูมิใจในศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี และ
ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ร่วมปลูกฝงัความรักชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตรยิ์ ส่งเสริมให้เกิดค่านิยมร่วมรักษ์
ความเป็นไทยให้เกิดขึ นอย่างต่อเนื่อง 

 มีพฤติกรรมอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย 
มีส่วนร่วมในการสืบทอดภูมิปัญญาไทย 
 มีค่านิยมในการแสดงความเป็นไทย ธ ารงไว้ซ่ึงความเป็นไทย 
 ศรัทธา ยึดมั่น และปฏิบัติตนตามหลักศาสนา 
 เคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
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9. คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
      มี  

ด้าน ตัวชี้วัด 
☑ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ☑ มีความซ่ือสัตย์สุจริต 

☑ มีระเบียบวินยั 
☑ ตรงต่อเวลา 
☑ มีความเสียสละและเห็นต่อประโยชน์ส่วนรวม 
☑ มีจรรยาบรรณในวิชาชพี 
☑ เคารพกฎเกณฑ์ ระเบยีบขององค์กร/หน่วยงาน 
☑ มีความอดทนต่อสภาวะแวดล้อม 
☑ มีความขยันหมั่นเพียรในการเรียน 

☑ ด้านความรู ้  มีความรู้ในหลักวิชาชีพที่เกีย่วข้องโดยตรงกับหน้าที่การงาน 
 มีความเข้าใจขั นตอนและวิธกีารในการปฏิบัติงานในหนา้ที่ 
 มีความรู้ในระดับที่สามารถปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายอยา่งมีประสิทธภิาพและมีประสิทธิผล 
 มีความสามารถน าความรู้มาประยกุต์ใช้ในการปฏิบัติงานอย่างสร้างสรรค์ 
 เป็นผู้แสวงหาความรู้เพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง 
 มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ 

☑ ด้านทักษะทางปัญญา ☑มีความสามารถในการรวบรวมข้อมูล แนวคิด และประเมินข้อมูลต่างๆ ได้ 
 มีความสามารถในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน 
☑ กล้าแสดงความคิดเห็นอย่างเหมาะสม 
☑ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ  
☑ มีการวางแผนและสามารถปฏบิัติงานได้ส าเร็จตามก าหนดเวลา 
 มีความสามารถน าเสนอข้อมูลและแนวคิดเพื่อใช้ในการตัดสินใจ 
☑ มีความมุ่งมั่นท างานให้ประสบความส าเร็จตามเป้าหมาย 
 มีความสามารถในการแก้ปัญหาส่วนตัว 
☑ มีทัศนคติเชิงบวกต่องานที่ท า 

☑ ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

 มีความสามารถปรับตัวให้เข้ากับเพือ่นร่วมงาน 
 มีความสามารถในการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคล 
 มีความสามารถในการท างานเป็นทมี 
 มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย 
 มีความสามารถในการแสดงภาวะความเป็นผู้น าในการท างาน 
 ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
 มีความสามารถในการประเมินการท างานและปรับปรุงงานของตนเอง 
 มีความเข้าใจตนเองและผู้อื่น 

☑ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 มีทักษะในการวิเคราะหแ์ละจัดการข้อมูลเชิงตัวเลข 
☑ มีความสามารถในการสื่อสารการใชภ้าษาไทย 
 มีความสามารถในการสื่อสารการใชภ้าษาอังกฤษ 
 มีความสามารถในการใช้คอมพวิเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏบิัติงาน 

 
10. การบูรณาการพันธกิจกับการเรียนการสอน (ถ้ามี) 

       ไม่ม ี
11. ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 11.1 ลักษณะการด าเนินงาน    โครงการ     การด าเนินงาน 

11.2 ภายใต้แผนงาน............................................................................................................................................. 
11.3 ลักษณะโครงการ      โครงการที่ใช้งบประมาณ   โครงการทีไ่ม่ใช้งบประมาณ 
11.4 วธิีการด าเนินงาน     ด าเนินการเอง    จัดจ้าง 
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11.5 รหัส GFMIS ของโครงการ(ถ้าม)ี................................................................................................................... 
12. ผู้รับผิดชอบ  
     12.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ  สาขาวิชาภาษาพม่า ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร ์
12.2 ผู้รับผิดชอบ                      อาจารย์วิจติร  ครเิสถียร     โทร 2248 
      คณาจารยส์าขาวิชาภาษาพม่า 

12.3 ผู้ประสานงาน     นางสาวศิวพร   สุขสวัสดิ ์  โทร 2287        
12.4 ผู้รายงานผล     อาจารย์วิจิตร  ครเิสถียร     โทร 2248 

13. หลักการและเหตุผล  
      คณะมนุษยศาสตร์ มีภาระหน้าที่ในการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพโดยมุ่งเน้นในเรื่องของการศึกษาคือ ให้นิสิตมีคุณภาพ
ทางด้านวิชาการ เป็นผู้มีความรอบรู้ และก้าวทันสภาวการณ์โลก มองการณ์ไกล สามารถวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาให้ลุล่วงไ ป
ด้วยดี รวมทั งให้การส่งเสริมและสนับสนุนนิสิตให้ได้รับประสบการณ์จริงจากการได้เข้าร่วมและ ท ากิจกรรมนิสิต ซึ่งถือได้ว่าเป็น
การพัฒนานิสิตให้มีความเป็นบัณฑิตที่มีความสมบูรณ์แบบ เป็นผู้ที่ถึงพร้อมด้วยความรู้ทางด้านทักษะวิชาการ มีคุณธรรม 
จริยธรรม มีวุฒิภาวะทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา และท ากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ ต่อสังคม อีกทั งยังเป็นการเตรียมความพร้อม
ให้นิสิตเป็นผู้รอบรู้ในด้านการบริหารจัดการ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เป็นบัณฑิตที่
สมบูรณ์พร้อม และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคมต่อไป 
     ดังนั น  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพม่าศึกษา จึงได้จัดท าโครงการเตรียมความพร้อมส าหรับนิสิตชั นปีท่ี 1 อันจะ
เป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ภาษาพม่าในขั นสูงต่อไป 
14. วัตถุประสงค ์ 
    1) เพื่อให้ความรู้พื นฐานด้านภาษาพม่าแก่นิสิตชั นปีท่ี 1 (ที่ก าลังจะเข้าศึกษา) 
15.  เป้าหมายของโครงการ 
     15.1. เป้าหมายการด าเนินงาน  

ล าดับ กิจกรรม วัตถุประสงค์กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เชิงผลลัพธ์

(Outcome) 

ตัวชี้วัดตาม
เกณฑ์ประกัน

คุณภาพ 
1 อบรมให้ความรู้นิสิต 

 
1) เพื่อให้ความรู้พื นฐาน
ด้านภาษาพม่าแก่นสิิต
ชั นปีท่ี 1 (ที่ก าลังจะเข้า
ศกึษา) 

 คุณภาพ  
- นิสิตได้พัฒนาและ
ฝึกฝนทักษะความรู้
พื นฐานด้านภาษาพม่า
ในระดับดี (3.51) 

1.  นิสิตสามารถน า
ความรู้มาปรับใช้ใน
การใช้ชีวิตใน
มหาวิทยาลยัได ้
2. นิสิตสามารถน า
ความรู้ไปประยุกต์ใช้
กับการเรยีนได ้

AUN QA 
หมวด 8 

 

15.2 กลุ่มเป้าหมาย (รายกิจกรรม)  
เป้าหมาย จ านวน 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 53 คน 
นิสิต 50 คน 
บุคลากรสายวิชาการ 3 คน 
บุคลากรสายสนับสนุน 1 คน 
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15.3 กิจกรรม/เนื้อหาท่ี/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนินการ (รายกิจกรรม) 
 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (บาท) 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

ขั้นวางแผนงาน (P) 
1. วางแผนการด าเนินงาน 
2. จัดประชมุมอบหมายการ
ด 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
ปฏิบัติงานในครั งตอ่ๆไป 

             

รวม 5,000 - - 5,000 - 
 

 
16. งบประมาณ  
      16.1 แหล่งงบประมาณ 
                เงินรายได้ 5,000 บาท    
กองทุนกิจการนิสิต แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานจัดการศึกษาสาขามนุษยศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพม่า
ศึกษา ภาควิชาภาษาตะวันออก หมวดเงินอุดหนุน โครงการกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต โครงการส่งเสริมด้านวิชาการและทักษะชีวิต 
โครงการเตรียมความพร้อมนิสิต(Nu-มน-06-147)                                            

16.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ)             
ล าดับ รายการ จ านวน (บาท) 

1 ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม 4,200 
2 ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ   800 

รวมเป็นจ านวน 5,000 
    หมายเหตุ   ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
 
17.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ (รายกิจกรรม)  
ล าดั
บ 

รายการ กิจกรรม 

1. วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม เดือนมิถุนายน 2564 
2. สถานท่ีจัดกิจกรรม ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 
18. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
    1) นิสิตมีความเข้าใจภาษาพมา่ขั นพื นฐาน อาทิ การผสมค า การใช้ประโยคง่ายๆ 
    2) นิสิตมีความเข้าใจในเส้นทางอาชีพของหลักสูตรพม่าศึกษาและมีแรงจูงใจในการเรียนมากขึ น 
    3) นิสิตใหม่สามารถปรับตัวในการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยได้ 
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โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ 

 
1. ชื่อโครงการ (ระดับ 1)    โครงการกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต 
2. ชื่อโครงการ (ระดับ 2)    โครงการส่งเสริมด้านวิชาการและทักษะชีวิต 
3. ชื่อโครงการ (ระดับ 3)    โครงการศึกษาดูงาน ณ สถานประกอบการ 

  โครงการงานประจ า (Routine project) 
      โครงการตามยุทธศาสตร์ (Strategic project) 

4.  รหัสโครงการ      NU-มน-06-148 
5.  Value Chain   

    ต้นน  า       กลางน  า       ปลายน  า       
6.  ความสอดคล้องกับพันธกิจมหาวิทยาลัย  
    การผลติบัณฑิต        การวิจัย(หลัก)  
    การบริการวิชาการแกส่ังคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
    บริหารจัดการ 
7.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ  
 7.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 พ.ศ.2560-2564  
ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2562-2564)  
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบณัฑิตให้มีคณุภาพฯ 
   กลยุทธ์ที่......1.4.....แนวทางการขบัเคลื่อนที่........1.4.1.......ตัวชี วัดที.่.....1.4.1.1.....(หลัก)  
7.2 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน  

        นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตร์ที่....1...กลยุทธ์ที่.....3.....มาตรการที่....6..... 
8. อัตลักษณน์ิสิต  
      มี  

ประเภทอตัลักษณ ์ ตัวชี้วดั 
 คนด ี
เป็นคนดี เป็นพลเมืองที่เข็มแข็ง ยึดมั่นในจรรยาบรรณ
วิชาชีพ มีความกล้าหาญทางจริยธรรมและความถูกตอ้ง 

 มีจรรยาบรรณในวิชาชพี 
 มีจิตสาธารณะ 
 มีทัศนคติเชิงบวก 
 มีความกลา้หาญทางจริยธรรม และความถูกต้อง 

คนเก่ง 
มีความรู้ ความเชีย่วชาญตามสาขาวิชาการที่ถนัด มี
ทักษะการเรียนรู้ ตลอดชีวิต สามารถน าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชพีอยา่งสร้างสรรค์ มี
คุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการที่ทนัสมัยและทันต่อ
ความเปลี่ยนแปลงของสังคม สามารถอยู่ร่วมกับผูอ้ื่นได้
อย่างมีความสุข 

 มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 มีความสามารถในการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชพีอยา่งสร้างสรรค์ 
 เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม 
 มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสาสนเทศได้เป็นอย่างดี 
 มีคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการที่ทันสมัยและทันต่อความเปลี่ยนแปลงของสังคม 
มีความสามารถท างานเป็นทีม 
 มีความสามารถในการแก้ปัญหาส่วนตัว  
 มีความสามารถในการแก้ปัญหาการงาน  

 มีวินัย 
มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม 
เสียสละ อดทน ขยัน หมั่นเพียรและมุ่งมั่นสู่ความส าเร็จ 

 มีความรับผิดชอบ เสียสละ อดทน 
 มีพฤติกรรมที่ดีในการเรียน ขยันหมัน่เพียรมุ่งมั่นสู่ความส าเร็จ 
 มีพฤติกรรมที่ดีในการใช้ชีวิต 
 ยอมรับและปฏิบัติตามระเบียบ และข้อบังคับของสังคม 

 ภูมิใจในชาต ิ
มีความภูมิใจในศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี และ
ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ร่วมปลูกฝงัความรักชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตรยิ์ ส่งเสริมให้เกิดค่านิยมร่วมรักษ์
ความเป็นไทยให้เกิดขึ นอย่างต่อเนื่อง 

 มีพฤติกรรมอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย 
มีส่วนร่วมในการสืบทอดภูมิปัญญาไทย 
 มีค่านิยมในการแสดงความเป็นไทย ธ ารงไว้ซ่ึงความเป็นไทย 
 ศรัทธา ยึดมั่น และปฏิบัติตนตามหลักศาสนา 
 เคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
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9. คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
      มี  

ด้าน ตัวชี้วัด 
☑ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ☑ มีความซื่อสัตยส์ุจริต 

☑ มีระเบียบวินัย 
☑ ตรงต่อเวลา 
☑ มีความเสียสละและเห็นต่อประโยชน์ส่วนรวม 
☑ มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
☑ เคารพกฎเกณฑ์ ระเบียบขององค์กร/หน่วยงาน 
☑ มีความอดทนต่อสภาวะแวดลอ้ม 
☑ มีความขยันหมั่นเพียรในการเรียน 

☑ ด้านความรู ้  มีความรู้ในหลักวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงกับหน้าท่ีการงาน 
 มีความเข้าใจขั นตอนและวิธีการในการปฏิบตัิงานในหน้าท่ี 
 มีความรู้ในระดับท่ีสามารถปฏิบัติงานให้บรรลุเปา้หมายอย่างมปีระสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผล  
 มีความสามารถน าความรูม้าประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานอย่างสร้างสรรค์ 
 เป็นผู้แสวงหาความรู้เพิม่เตมิอย่างต่อเนื่อง 
 มีความเช่ียวชาญในสาขาวิชาชีพ 

☑ ด้านทักษะทางปัญญา ☑ มีความสามารถในการรวบรวมข้อมูล แนวคิด และประเมินข้อมลูต่างๆ ได้ 
☑ มีความสามารถในการวิเคราะห์และแกไ้ขปัญหาในการปฏิบตัิงาน 
 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 

 มีทักษะในการวิเคราะห์และจดัการข้อมลูเชิงตัวเลข 
☑ มีความสามารถในการสื่อสารการใช้ภาษาไทย 
 มีความสามารถในการสื่อสารการใช้ภาษาอังกฤษ 
 มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศในการปฏิบัติงาน 

 
10. การบูรณาการพันธกิจกับการเรียนการสอน (ถ้ามี) 

      ด้านการบริการวิชาการ  จ านวนรายวิชา/หลักสตูรที่มีการบรูณาการ  4 วิชา  
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                ระบุรายช่ือวิชา  1. รายวิชาภาษาพม่าเพื่องานอุตสาหกรรม 
                                    2. รายวิชาภาษาพม่าเพื่องานการแพทย์และสาธารณสุข    
                                    3. รายวิชาการแปลภาษาพมา่ 
                                    4. รายวิชาการเขยีนภาษาพม่า 2  
 
11. ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 11.1 ลักษณะการด าเนินงาน    โครงการ     การด าเนินงาน 

11.2 ภายใต้แผนงาน............................................................................................................................................. 
11.3 ลักษณะโครงการ      โครงการที่ใช้งบประมาณ   โครงการทีไ่ม่ใช้งบประมาณ 
11.4 วิธีการด าเนินงาน     ด าเนินการเอง    จัดจ้าง 
11.5 รหัส GFMIS ของโครงการ(ถ้าม)ี................................................................................................................... 

12. ผู้รับผิดชอบ  
     12.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ  สาขาวิชาภาษาพม่า ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร ์
     12.2 ผู้รับผิดชอบ                      อาจารยส์ุนันทา  เทศสุข   โทร 2151 
      คณาจารยส์าขาวิชาภาษาพม่า 

12.3 ผู้ประสานงาน     นางสาวศิวพร   สุขสวัสดิ ์  โทร 2287        
12.4 ผู้รายงานผล     อาจารย์สุนันทา  เทศสุข   โทร 2151 

13. หลักการและเหตุผล  
      ตามแผนกลยุทธ์คณะมนุษยศาสตร์ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพและสอดคล้องกับความต้องการของ
ประเทศและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพของนิสิตในด้านภาษาต่างประเทศ ทักษะในการ
บริหารจัดการและความสามารถในการแข่งขันในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก โดยมีแนวทางในการส่งเสริมและสนับสนุน
ให้จัดกิจกรรมศึกษาดูงานของนิสิตทั งในและต่างประเทศเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามความต้องการของแต่ละสาขาวิชา  ดังนั น การ
ส่งเสริมให้นิสิตในสาขาวิชาภาษาพม่าได้มีโอกาสในการเรียนรู้ภาษา เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมพม่าบนพื นที่จริง รวมไปถึง
การส่งเสริมให้นิสิตได้มีโอกาสในการพัฒนาศักยภาพด้านการล่ามและการแปลในสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับสายงานผ่าน
การใช้ภาษากับเจ้าของภาษา จึงเป็นการเปิดโลกทัศน์และสร้างแรงบันดาลใจให้แก่นิสิตในการน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับ
จากการดูงานมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองและการท างานอย่างมีประสิทธิภาพในอนาคตได้   
       สาขาวิชาภาษาพม่า จึงได้จัดท าโครงการศึกษาดูงาน ณ สถานประกอบการ เพื่อพัฒนาทักษะด้านการล่ามและการแปลใน
สถานประกอบการและเป็นการบูรณาการความรู้จากชั นเรียนให้เกิดการบริการวิชาการแก่บุคคลภายนอกผ่านกิจกรรมการดูงาน
ของนิสิตด้วย 
14. วัตถุประสงค ์ 

1) เพื่อให้นิสิตได้พัฒนาทักษะภาษาพม่าด้านลา่มและการแปลบนพื นท่ีการท างานจริงท่ีเกี่ยวข้องกับสายงาน 
2) เพื่อให้นิสิตน าความรู้และประสบการณ์ทีไ่ด้รับมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการเรียนและการท างานในอนาคต 
3) เพื่อบูรณาการความรู้จากชั นเรยีนให้เกิดการบริการวิชาการแก่หน่วยงานภายนอก 

15.  เป้าหมายของโครงการ 
     15.1. เป้าหมายการด าเนินงาน  

ล าดับ กิจกรรม วัตถุประสงค์กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เชิงผลลัพธ์

(Outcome) 

ตัวชี้วัดตาม
เกณฑ์ประกัน

คุณภาพ 
1 อบรมให้ความรู้นิสิต 

 
1) เพื่อให้นิสิตได้พัฒนา
ทักษะภาษาพม่าด้าน
ล่ามและการแปลบน
พื นที่การท างานจริงท่ี
เกี่ยวข้องกับสายงาน 

 คุณภาพ  
- นิสิตไดร้ับการพัฒนา
ทักษะภาษาพม่าด้าน
ล่ามและการแปล ใน
ระดับดี (3.51) 

1. นิสิตสามารถน า
ความรู้ไปประยุกต์ใช้
กับการเรยีน การ
ฝึกงาน และการ
ท างานในอนาคตได ้

AUN QA 
หมวด 8 
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ล าดับ กิจกรรม วัตถุประสงค์กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เชิงผลลัพธ์

(Outcome) 

ตัวชี้วัดตาม
เกณฑ์ประกัน

คุณภาพ 
2) เพื่อให้นิสิตน าความรู้
และประสบการณ์ที่
ได้รับมาประยุกต์ใช้ใน
การพัฒนาการเรียนและ
การท างานในอนาคต 
3) เพื่อบูรณาการความรู้
จากชั นเรียนให้เกดิการ
บริการวิชาการแก่
หน่วยงานภายนอก 

2. นิสิตได้รับความรู้
จากการบูรณาการการ
เรียนการสอนกับ
โครงการ 

15.2 กลุ่มเป้าหมาย (รายกิจกรรม)  
เป้าหมาย กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 38 คน 45 คน 
นิสิต 33 คน 40 คน 
บุคลากรสายวิชาการ 5 คน 5 คน 

 
15.3 กิจกรรม/เนื้อหาท่ี/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนินการ (รายกิจกรรม) 

 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (บาท) 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

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

                          

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

60,000    28,000 32,000        

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. สรุปผลการด าเนินโครงการ และ
จัดท ารายงานส่งผลประเมนิตอ่คณะฯ 

             

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

             

รวม 60,000 - 60,000 - - 
 

 
16. งบประมาณ  
      16.1 แหล่งงบประมาณ 
                เงินรายได้ 60,000 บาท    
กองทุนกิจการนิสิต แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานจัดการศึกษาสาขามนุษยศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพม่า
ศึกษา ภาควิชาภาษาตะวันออก หมวดเงินอุดหนุน โครงการกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต โครงการส่งเสริมด้านวิชาการและทักษะชีวิต 
โครงการศึกษาดูงาน ณ สถานประกอบการ(Nu-มน-06-148)                                            
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16.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ)             
 คร้ังที่ 1  

ล าดับ รายการ จ านวน (บาท) 
1. ค่าที่พักส าหรับนิสิต 14,000 
2. ค่าเช่าเหมารถพร้อมน  ามันเชื อเพลิง 14,000 

 รวมเป็นเงิน 28,000 
 *หมายเหตุ   ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
      คร้ังที่ 2  

ล าดั
บ 

รายการ จ านวน (บาท) 

1. ค่าที่พักส าหรับนิสิต 18,000 
2. ค่าเช่าเหมารถพร้อมน  ามันเชื อเพลิง 14,000 

 รวมเป็นเงิน 32,000 
 *หมายเหตุ   ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
 
17.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ (รายกิจกรรม)  
ล าดั
บ 

รายการ กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 

1. วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม เดือนมกราคม 64 เดือนกุมภาพันธ์ 64 
2. สถานท่ีจัดกิจกรรม อ าเภอแม่สอด  จังหวัดตาก จังหวัดสมุทรสาคร 

 
18. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

1) นิสิตไดร้ับการพัฒนาทักษะภาษาพม่าด้านลา่มและการแปลบนพื นท่ีการท างานจริงท่ีเกี่ยวข้องกับสายงาน 
2) นิสิตสามารถน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการเรียนและการท างานในอนาคตได้ 

     3) สถานประกอบการได้ใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการของนิสิต 
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โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ 

 
1. ชื่อโครงการ (ระดับ 1)    โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
2. ชื่อโครงการ (ระดับ 2)    โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
3. ชื่อโครงการ (ระดับ 3)    โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 

  โครงการงานประจ า (Routine project) 
      โครงการตามยุทธศาสตร์ (Strategic project) 

4.  รหัสโครงการ      NU-มน-06-149 
5.  Value Chain   

    ต้นน  า       กลางน  า       ปลายน  า       
6.  ความสอดคล้องกับพันธกิจมหาวิทยาลัย  
    การผลติบัณฑิต        การวิจัย  
    การบริการวิชาการแกส่ังคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
    บริหารจัดการ(หลัก) 
7.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ  
 7.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 พ.ศ.2560-2564  
ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2562-2564)  
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบณัฑิตให้มีคณุภาพฯ 
  กลยุทธ์ที่.......1.1.....แนวทางการขบัเคลื่อนที่........1.1.1.......ตัวชี วดัที.่.....1.1.1.1.....(หลัก)  
7.2  แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน  

        นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่5 กลยุทธ์ที ่5.1 มาตรการที ่5.1.4 
8. อัตลักษณน์ิสิต  
      ไม่ม ี         
9. คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
         ไม่มี          
10. การบูรณาการพันธกิจกับการเรียนการสอน (ถ้ามี) 

      ไม่ม ี
11. ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 11.1 ลักษณะการด าเนินงาน    โครงการ     การด าเนินงาน 

11.2 ภายใต้แผนงาน............................................................................................................................................. 
11.3 ลักษณะโครงการ      โครงการที่ใช้งบประมาณ   โครงการทีไ่ม่ใช้งบประมาณ 
11.4 วิธีการด าเนินงาน     ด าเนินการเอง    จัดจ้าง 
11.5 รหัส GFMIS ของโครงการ(ถ้าม)ี................................................................................................................... 

12. ผู้รับผิดชอบ  
  12.1 หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  สาขาวิชาภาษาเกาหลี ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์     

       12.2 ผู้รับผดิชอบ    อาจารย์ศิวสัว์  สุรกิจบวร   โทร 2285 
       12.3 ผู้ประสานงาน  อาจารย์ศิวสัว์  สุรกิจบวร   โทร 2285 

  นางสาววิไลพร  ชอบคุณ  โทร 2079 
       12.4 ผู้รายงานผล          อาจารย์ศิวสัว์  สุรกิจบวร   โทร 2285 
13. หลักการและเหตุผล  

การประกันคุณภาพการศึกษาตามเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 
หมายถึง การพัฒนาคุณภาพของการบริหารจัดการและด าเนินกิจกรรมตามภารกิจของสถานศึกษาทุกระดับ เพื่อพัฒนาคุณภาพของ
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ผู้เรียนอย่างต่อเนื่องและสร้างความมั่นใจให้ผู้รับบริการทางการศึกษา สถานศึกษาทุกแห่งจะต้องจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษา โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง มีการจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็น
รายงานการประเมินคุณภาพภายในเสนอต่อสภาสถาบัน หน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาและเปิดเผยต่อ
สาธารณชน เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษาได้มี
การปรับปรุงมาอย่างต่อเนื่อง ตามระบบการพัฒนาของสถาบันการศึกษา ตามความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี สภาพสังคม 
เศรษฐกิจ ความรู้ และทักษะในอนาคตที่ตลาดแรงงานต้องการ และพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน 
  ในปี พ.ศ.2557 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ปรับเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยแบ่ง 3 
ระดับ ได้แก่ ระดับหลักสูตร ระดับคณะ/วิทยาลัย และระดับสถาบัน โดยก าหนดให้จัดท ารายงานการประเมินตนเองผ่านระบบ
ฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา (CHE QA Online) เพื่อให้คณะกรรมการตรวจประเมินสามารถ
ประเมินฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและอยู่ในมาตรฐานเดียวกัน 
  ต่อมา ท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ในคราวประชุมครั งท่ี 268 (12/2562) เมื่อวันท่ี 15 ธันวาคม 2562 มีมติอนุมัติทิศทาง
และแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยระดับสถาบันและระดับคณะ 
ก าหนดให้ใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence : EdPEx)  
ส่วนระดับหลักสูตร ก าหนดให้ใช้เกณฑ์ AUN-QA ทั งนี  ตั งแต่ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป  
  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเกาหลี ตระหนักถึงความส าคัญและความจ าเป็นในการด าเนินการด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา จึงได้จัดให้มีโครงการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ประจ าปีงบประมาณ 2564 เพื่อเป็นการตรวจสอบ
และประเมินการด าเนินงานของหลักสูตรที่ภาควิชาเปิดการเรียนการสอน ในรอบปีการศึกษา 2563 ด้วยเกณฑ์ AUN-QA ตาม
แนวทางที่มหาวิทยาลัยก าหนด อันจะน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอย่างต่อเนื่องและเป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่
ผู้รับบริการทางการศึกษาอีกทางหนึ่ง 
14. วัตถุประสงค ์ 
       1) เพื่อตรวจสอบและประเมนิการด าเนินงานของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ร สาขาวิชาพม่าศึกษา ที่เปิดสอนในปีการศึกษา 
2563 ตามเกณฑ์ AUN-QA  
15.  เป้าหมายของโครงการ 
     15.1. เป้าหมายการด าเนินงาน  

ล าดับ กิจกรรม วัตถุประสงค์กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เชิงผลลัพธ์

(Outcome) 

ตัวชี้วัดตาม
เกณฑ์ประกัน

คุณภาพ 
1 ประเมินด าเนินงานของ

หลักสตูร 
เพื่อตรวจสอบและ
ประเมินการด าเนินงาน
ของหลักสูตรศิลปศาสต
รมหาบณัฑิต และ
ปรัชญาดุษฎีบณัฑติ 
สาขาวิชาคติชนวิทยาท่ี
เปิดสอนในปีการศึกษา 
2563 ตามเกณฑ์ AUN-

QA  

 คุณภาพ 
หลักสตูรมผีลประเมิน
ผ่านการก ากับมาตรฐาน
และมผีลประเมินตาม
เกณฑ์ AUN-QA อยู่ใน
ระดับ 4 ขึ นไป 

หลักสตูรฯ มีผล
ประเมินผ่านการ
ก ากับมาตรฐาน
และมผีลประเมิน
ตามเกณฑ์ AUN-
QA อยู่ในระดับ 4 
ขึ นไป 

AUN QA 
หมวด 11 

     15.2 กลุม่เป้าหมาย (รายกิจกรรม)  

เป้าหมาย จ านวน 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 12 คน 
บุคลากรสายวิชาการ 5 คน 
คณะกรรมการประเมิน 3 คน 



 

 

 

3 

 

15.3 กิจกรรม/เนื้อหาท่ี/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนินการ (รายกิจกรรม) 
 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (บาท) 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

ขั้นวางแผนงาน (P) 
1. วางแผนการด าเนินงาน 
2. จัดประชมุมอบหมายการ
ด 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
ปฏิบัติงานในครั งตอ่ๆไป 

             

รวม 21,000 - - - 21,000 
 

16. งบประมาณ  
      16.1 แหล่งงบประมาณ 
                เงินรายได้ 21,000 บาท    
กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานจัดการศึกษาสาขามนุษยศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกาหลี
ภาควิชาภาษาตะวันออก หมวดเงินอุดหนุน โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โครงการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร(Nu-มน-06-142)                                            

16.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ)     
ล าดับ รายการ จ านวน (บาท) 

1 ค่าตอบแทนผู้ประเมิน  6,000 
2 ค่าเดินทาง 9,000 
3 ค่าที่พัก 2,000 
4 ค่าอาหารกลางวัน  2,000 
5 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม   2,000 

รวมเป็นจ านวน 21,000 
   *หมายเหตุ   ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
17.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ (รายกิจกรรม)  
ล าดั
บ 

รายการ กิจกรรม 

1. วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม เดือนมิถุนายน-กรกฎาคม  2564 
2. สถานท่ีจัดกิจกรรม คณะมนุษยศาสตร์ 

18. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
1) หลักสูตรมีรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2563 ที่มีความสมบูรณ์และถูกต้อง     
2) หลักสูตร/ภาควิชาและคณะสามารถน าผลการประเมินไปปรับปรงุและพัฒนาการท างานให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ น 

     3) มีผลประเมินเผยแพร่สูส่าธารณชน 
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โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ 

 
1. ชื่อโครงการ (ระดับ 1)    โครงการกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต 
2. ชื่อโครงการ (ระดับ 2)    โครงการส่งเสริมด้านวิชาการและทักษะชีวิต 
3. ชื่อโครงการ (ระดับ 3)    โครงการเตรียมความพร้อมนิสิต 

  โครงการงานประจ า (Routine project) 
      โครงการตามยุทธศาสตร์ (Strategic project) 

4.  รหัสโครงการ      NU-มน-06-150 
5.  Value Chain   

    ต้นน  า       กลางน  า       ปลายน  า       
6.  ความสอดคล้องกับพันธกิจมหาวิทยาลัย  
    การผลติบัณฑิต        การวิจัย(หลัก)  
    การบริการวิชาการแกส่ังคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
    บริหารจัดการ 
7.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ  
 7.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 พ.ศ.2560-2564  
ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2562-2564)  
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบณัฑิตให้มีคณุภาพฯ 
   กลยุทธ์ที่......1.4.....แนวทางการขบัเคลื่อนที่........1.4.1.......ตัวชี วัดที.่.....1.4.1.1.....(หลัก)  
7.2 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน  

        นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตร์ที่....1...กลยุทธ์ที่.....4.....มาตรการที่....1..... 
8. อัตลักษณน์ิสิต  
      มี  

ประเภทอตัลักษณ ์ ตัวชี้วดั 
  คนด ี
เป็นคนดี เป็นพลเมืองที่เข็มแข็ง ยึดมั่นในจรรยาบรรณ
วิชาชีพ มีความกล้าหาญทางจริยธรรมและความถูกตอ้ง 

 มีจรรยาบรรณในวิชาชพี 
 มีจิตสาธารณะ 
  มีทัศนคติเชิงบวก 
 มีความกลา้หาญทางจริยธรรม และความถูกต้อง 

  คนเก่ง 
มีความรู้ ความเชีย่วชาญตามสาขาวิชาการที่ถนัด มี
ทักษะการเรียนรู้ ตลอดชีวิต สามารถน าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชพีอยา่งสร้างสรรค์ มี
คุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการที่ทนัสมัยและทันต่อ
ความเปลี่ยนแปลงของสังคม สามารถอยู่ร่วมกับผูอ้ื่นได้
อย่างมีความสุข 

  มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
  มีความสามารถในการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพอยา่งสร้างสรรค์ 
 เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม 
 มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสาสนเทศได้เป็นอย่างดี 
 มีคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการที่ทันสมัยและทันต่อความเปลี่ยนแปลงของสังคม 
  มีความสามารถท างานเป็นทีม 
  มีความสามารถในการแก้ปัญหาส่วนตัว 
  มีความสามารถในการแก้ปัญหาการงาน 

  มีวินัย 
มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม 
เสียสละ อดทน ขยัน หมั่นเพียรและมุ่งมั่นสู่ความส าเร็จ 

  มีความรับผิดชอบ เสียสละ อดทน 
  มีพฤติกรรมที่ดีในการเรียน ขยันหมั่นเพียรมุ่งมั่นสู่ความส าเร็จ 
 มีพฤติกรรมที่ดีในการใช้ชีวิต 
  ยอมรับและปฏิบัติตามระเบียบ และข้อบังคับของสังคม 

  ภูมิใจในชาต ิ
มีความภูมิใจในศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี และ
ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ร่วมปลูกฝงัความรักชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตรยิ์ ส่งเสริมให้เกิดค่านิยมร่วมรักษ์
ความเป็นไทยให้เกิดขึ นอย่างต่อเนื่อง 

 มีพฤติกรรมอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย 
มีส่วนร่วมในการสืบทอดภูมิปัญญาไทย 
  มีค่านิยมในการแสดงความเป็นไทย ธ ารงไว้ซ่ึงความเป็นไทย 
 ศรัทธา ยึดมั่น และปฏิบัติตนตามหลักศาสนา 
 เคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
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9. คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
      มี  

ด้าน ตัวชี้วัด 
  ด้านคุณธรรม จรยิธรรม  มีความซื่อสตัย์สจุริต 

  มีระเบียบวินัย 
  ตรงต่อเวลา 
 มีความเสียสละและเห็นต่อประโยชน์ส่วนรวม 
 มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
 เคารพกฎเกณฑ์ ระเบียบขององค์กร/หน่วยงาน 
 มีความอดทนต่อสภาวะแวดลอ้ม 
 มีความขยันหมั่นเพียรในการเรียน 

  ด้านความรู ้  มีความรู้ในหลักวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงกับหน้าที่การงาน 
 มีความเข้าใจขั นตอนและวิธีการในการปฏิบตัิงานในหน้าท่ี 
  มีความรู้ในระดับที่สามารถปฏิบัติงานให้บรรลุเปา้หมายอย่างมปีระสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผล 
 มีความสามารถน าความรูม้าประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานอย่างสร้างสรรค์ 
  เป็นผู้แสวงหาความรู้เพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง 
 มีความเช่ียวชาญในสาขาวิชาชีพ 

  ด้านทักษะทางปัญญา   มีความสามารถในการรวบรวมข้อมูล แนวคิด และประเมินข้อมลูต่างๆ ได้ 
  มีความสามารถในการวิเคราะห์และแกไ้ขปัญหาในการปฏบิัติงาน 
  กล้าแสดงความคิดเห็นอยา่งเหมาะสม 
 มีความคิดริเริม่สร้างสรรคส์ิ่งใหม่ๆ  
  มีการวางแผนและสามารถปฏิบัติงานได้ส าเร็จตามก าหนดเวลา 
 มีความสามารถน าเสนอข้อมลูและแนวคิดเพื่อใช้ในการตัดสินใจ 
  มีความมุ่งมั่นท างานให้ประสบความส าเร็จตามเปา้หมาย 
 มีความสามารถในการแก้ปญัหาส่วนตัว 
 มีทัศนคติเชิงบวกต่องานท่ีท า 

  ด้านทักษะความสมัพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

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

  ด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

 มีทักษะในการวิเคราะห์และจดัการข้อมลูเชิงตัวเลข 
  มีความสามารถในการสื่อสารการใช้ภาษาไทย 
 มีความสามารถในการสื่อสารการใช้ภาษาอังกฤษ 
 มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศในการปฏิบัติงาน 

 
10. การบูรณาการพันธกิจกับการเรียนการสอน (ถ้ามี) 

       ไม่ม ี
11. ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 11.1 ลักษณะการด าเนินงาน    โครงการ     การด าเนินงาน 
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11.2 ภายใต้แผนงาน............................................................................................................................................. 
11.3 ลักษณะโครงการ      โครงการที่ใช้งบประมาณ   โครงการทีไ่ม่ใช้งบประมาณ 
11.4 วิธีการด าเนินงาน     ด าเนินการเอง    จัดจ้าง 
11.5 รหัส GFMIS ของโครงการ(ถ้าม)ี................................................................................................................... 

12. ผู้รับผิดชอบ  
     12.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ  สาขาวิชาภาษาเกาหลี ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร ์
     12.2 ผู้รับผิดชอบ                 อาจารยศ์ิวัสว์   สุรกิจบวร  โทร 2285 

12.3 ผู้ประสานงาน     นางสิรินภา โอภาสพงศ์พิพัฒน์              โทร 2286      
12.4 ผู้รายงานผล     อาจารย์ศิวัสว์   สุรกิจบวร  โทร 2285 

13. หลักการและเหตุผล  
      คณะมนุษยศาสตร์ มีภาระหน้าที่ในการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ โดยมุ่งเน้นในเรื่องของการศึกษาคือ ให้นิสิตมีคุณภาพ
ทางด้านวิชาการ เป็นผู้มีความรอบรู้ และก้าวทันสภาวการณ์โลก   มองการณ์ไกล สามารถวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาให้ลุล่วงไป
ด้วยดี รวมทั งให้การส่งเสริมและสนับสนุนนิสิตให้ได้รับประสบการณ์จริงจากการได้เข้าร่วมและท ากิจกรรม ซึ่งถือได้ว่าเป็นการ
พัฒนานิสิตให้มีความเป็นบัณฑิตที่มีความสมบูรณ์แบบ เป็นผู้ที่ถึงพร้อมด้วยความรู้ทางด้านทักษะวิชาการ มีคุณธรรม จริยธรรม 
มีวุฒิภาวะทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา และท ากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ ต่อสังคม อีกทั งยังเป็นการเตรียมความพร้อมให้นิสิตเป็น
ผู้รอบรู้ในด้านการบริหารจัดการ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์พร้อม 
และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมต่อไป 
     ดังนั น  หลักสูตรภาษาเกาหลี จึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมด้านวิชาการและทักษะชีวิต กิจกรรมเตรียมความพร้อมส าหรับนิสิต           
ชั นปีที่ 1  เพื่อให้นิสิตชั นปีที่ 1 สาขาวิชาภาษาเกาหลีได้เตรียมพร้อมทางด้านวิชาการและทักษะชีวิต โดยได้จัดกิจกรรมเพื่อ ให้
ความรู้และฝึกฝนนิสิตในเรื่องของทักษะภาษาเกาหลีเบื องต้น อันได้แก่ การอ่านและการเขียนอักษรเกาหลี ค าศัพท์และประโยค
พื นฐาน รวมทั งได้มีการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้อง โดยให้รุ่นพี่นั นเป็นผู้ด าเนินกิจกรรมต่างๆ 
ทั งส่งต่อความรู้ทางวิชาการและให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการใช้ชีวิตและการเรียนในมหาวิทยาลัยนเรศวร อันจะเป็นประโยชน์ต่อการ
ส่งเสริม  สนับสนุน และพัฒนานิสิตต่อไป  
14. วัตถุประสงค ์ 
    1) เพื่อให้ความรู้พื นฐานด้านภาษาเกาหลีแก่นิสิตชั นปีที่ 1 สาขาวิชาภาษาเกาหลี  ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะ
มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจ าปีการศึกษา 2564 
    2) เพื่อให้นิสิตไดร้ับการส่งต่อความรู้และประสบการณจ์ากรุ่นพีใ่นเรื่องของการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย รวมทั งการเรียนใน
สาขาวิชาภาษาเกาหล ี
15.  เป้าหมายของโครงการ 
     15.1. เป้าหมายการด าเนินงาน  

ล าดับ กิจกรรม วัตถุประสงค์กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เชิงผลลัพธ์

(Outcome) 

ตัวชี้วัดตาม
เกณฑ์ประกัน

คุณภาพ 
1 อบรมให้ความรู้นิสิต 

 
1) เพื่อให้ความรู้พื นฐาน
ด้านภาษาเกาหลีแก่นิสิต
ชั นปีท่ี 1 สาขาวิชา
ภาษาเกาหลี  ภาควิชา
ภาษาตะวันออก คณะ
มนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลยันเรศวร 
ประจ าปีการศึกษา 
2564 
2) เพื่อให้นิสิตไดร้ับการ

 คุณภาพ  
- นิสิตที่เข้าร่วมมีทักษะ
ทางภาษาเกาหลดีีขึ นไม่
น้อยกว่า ร้อยละ 80 
- นิสิตไดร้ับการส่งต่อ
ความรู้และ
ประสบการณ์จากรุ่นพี่
ในเรื่องของการใช้ชีวิต
ในมหาวิทยาลัย ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 

1.  นิสิตสามารถน า
ความรู้มาปรับใช้ใน
การใช้ชีวิตใน
มหาวิทยาลยัได ้
2. นิสิตสามารถน า
ความรู้ไปประยุกต์ใช้
กับการเรยีนได ้

AUN QA 
หมวด 8 



 

 

 

4 

 

ล าดับ กิจกรรม วัตถุประสงค์กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เชิงผลลัพธ์

(Outcome) 

ตัวชี้วัดตาม
เกณฑ์ประกัน

คุณภาพ 
ส่งต่อความรู้และ
ประสบการณ์จากรุ่นพี่
ในเรื่องของการใช้ชีวิต
ในมหาวิทยาลัย รวมทั ง
การเรยีนในสาขาวิชา
ภาษาเกาหล ี

 

15.2 กลุ่มเป้าหมาย (รายกิจกรรม)  
เป้าหมาย จ านวน 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 82 คน 
นิสิต 80 คน 
บุคลากรสายวิชาการ 1 คน 
บุคลากรสายสนับสนุน 1 คน 

 
15.3 กิจกรรม/เนื้อหาท่ี/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนินการ (รายกิจกรรม) 

 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (บาท) 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

ขั้นวางแผนงาน (P) 
1. วางแผนการด าเนินงาน 
2. จัดประชมุมอบหมายการ
ด 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
ปฏิบัติงานในครั งตอ่ๆไป 

             

รวม 2,000 - - 2,000 - 
 

 
16. งบประมาณ  
      16.1 แหล่งงบประมาณ 
                เงินรายได้ 2,000 บาท    
กองทุนกิจการนิสิต แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานจัดการศึกษาสาขามนุษยศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษา
เกาหลี ภาควิชาภาษาตะวันออก หมวดเงินอุดหนุน โครงการกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต โครงการส่งเสริมด้านวิชาการและทักษะชีวิต 
โครงการเตรียมความพร้อมนิสิต(Nu-มน-06-150)      
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16.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ)             
ล าดับ รายการ จ านวน (บาท) 

1 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ        1,000 
2 ค่าอาหารกลางวันและค่าอาหารว่าง 1,000 

รวมเป็นจ านวน 2,000 
    หมายเหตุ   ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
 
17.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ (รายกิจกรรม)  
ล าดั
บ 

รายการ กิจกรรม 

1. วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม เดือนมิถุนายน 2564 
2. สถานท่ีจัดกิจกรรม ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 
18. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
    1) นิสิตมีความรู้ความเข้าใจในภาษาเกาหลีขั นพื นฐานเพิ่มมากขึ น  
    2) นิสิตมีความพร้อมในการเขา้เรียนในสาขาวิชาภาษาเกาหลี  
    3)  เกิดความสัมพันธ์อันดรีะหว่างรุ่นพี่รุ่นน้องภายในหลักสูตร 
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โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ 

 
1. ชื่อโครงการ (ระดับ 1)    โครงการกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต 
2. ชื่อโครงการ (ระดับ 2)    โครงการส่งเสริมด้านวิชาการและทักษะชีวิต 
3. ชื่อโครงการ (ระดับ 3)    โครงการเข้าร่วม/แข่งขันทางวิชาการ 

  โครงการงานประจ า (Routine project) 
      โครงการตามยุทธศาสตร์ (Strategic project) 

4.  รหัสโครงการ      NU-มน-06-151 
5.  Value Chain   

    ต้นน  า       กลางน  า       ปลายน  า       
6.  ความสอดคล้องกับพันธกิจมหาวิทยาลัย  
    การผลติบัณฑิต        การวิจัย(หลัก)  
    การบริการวิชาการแกส่ังคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
    บริหารจัดการ 
7.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ  
 7.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 พ.ศ.2560-2564  
ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2562-2564)  
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบณัฑิตให้มีคณุภาพฯ 
   กลยุทธ์ที่......1.1.....แนวทางการขบัเคลื่อนที่........1.1.1.......ตัวชี วัดที.่.....1.1.1.3.....(หลัก)  
7.2 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน  

        นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตร์ที่....1...กลยุทธ์ที่.....3.....มาตรการที่....7..... 
8. อัตลักษณน์ิสิต  
      มี  

ประเภทอตัลักษณ ์ ตัวชี้วดั 
 คนด ี
เป็นคนดี เป็นพลเมืองที่เข็มแข็ง ยึดมั่นในจรรยาบรรณ
วิชาชีพ มีความกล้าหาญทางจริยธรรมและความถูกตอ้ง 

 มีจรรยาบรรณในวิชาชพี 
 มีจิตสาธารณะ 
 มีทัศนคติเชิงบวก 
 มีความกลา้หาญทางจริยธรรม และความถูกต้อง 

 คนเก่ง 
มีความรู้ ความเชีย่วชาญตามสาขาวิชาการที่ถนัด มี
ทักษะการเรียนรู้ ตลอดชีวิต สามารถน าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชพีอยา่งสร้างสรรค์ มี
คุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการที่ทนัสมัยและทันต่อ
ความเปลี่ยนแปลงของสังคม สามารถอยู่ร่วมกับผูอ้ื่นได้
อย่างมีความสุข 

 มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 มีความสามารถในการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชพีอยา่งสร้างสรรค์ 
 เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม 
 มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสาสนเทศได้เป็นอย่างดี 
 มีคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการที่ทันสมัยและทันต่อความเปลี่ยนแปลงของสังคม 
 มีความสามารถท างานเป็นทีม 
 มีความสามารถในการแก้ปัญหาส่วนตัว 
 มีความสามารถในการแก้ปัญหาการงาน 

 มีวินัย 
มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม 
เสียสละ อดทน ขยัน หมั่นเพียรและมุ่งมั่นสู่ความส าเร็จ 

 มีความรับผิดชอบ เสียสละ อดทน 
 มีพฤติกรรมที่ดีในการเรียน ขยันหมัน่เพียรมุ่งมั่นสู่ความส าเร็จ 
 มีพฤติกรรมที่ดีในการใช้ชีวิต 
 ยอมรับและปฏิบัติตามระเบียบ และข้อบังคับของสังคม 

 ภูมิใจในชาต ิ
มีความภูมิใจในศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี และ
ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ร่วมปลูกฝงัความรักชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตรยิ์ ส่งเสริมให้เกิดค่านิยมร่วมรักษ์
ความเป็นไทยให้เกิดขึ นอย่างต่อเนื่อง 

 มีพฤติกรรมอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย 
มีส่วนร่วมในการสืบทอดภูมิปัญญาไทย 
 มีค่านิยมในการแสดงความเป็นไทย ธ ารงไว้ซ่ึงความเป็นไทย 
 ศรัทธา ยึดมั่น และปฏิบัติตนตามหลักศาสนา 
 เคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
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9. คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
      มี  

ด้าน ตัวชี้วัด 
 ด้านคุณธรรม จรยิธรรม  มีความซื่อสัตย์สุจริต 

 มีระเบียบวินัย 
 ตรงต่อเวลา 
 มีความเสยีสละและเห็นต่อประโยชน์ส่วนรวม 
 มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
 เคารพกฎเกณฑ์ ระเบียบขององค์กร/หน่วยงาน 
 มีความอดทนต่อสภาวะแวดลอ้ม 
 มีความขยันหมั่นเพยีรในการเรียน 

 ด้านความรู ้  มีความรู้ในหลักวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงกับหน้าท่ีการงาน 
 มีความเข้าใจขั นตอนและวิธีการในการปฏิบตัิงานในหน้าท่ี 
 มีความรู้ในระดับที่สามารถปฏบิัติงานให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผล 
 มีความสามารถน าความรู้มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานอย่างสร้างสรรค์ 
 เป็นผู้แสวงหาความรู้เพิ่มเตมิอย่างต่อเนื่อง 
 มีความเช่ียวชาญในสาขาวิชาชีพ 

 ด้านทักษะทางปัญญา  มีความสามารถในการรวบรวมข้อมูล แนวคิด และประเมินข้อมลูต่างๆ ได้ 
 มีความสามารถในการวเิคราะห์และแกไ้ขปัญหาในการปฏิบตัิงาน 
 กล้าแสดงความคิดเห็นอย่างเหมาะสม 
 มีความคิดริเริม่สร้างสรรคส์ิ่งใหม่ๆ  
 มีการวางแผนและสามารถปฏบิัติงานไดส้ าเร็จตามก าหนดเวลา 
 มีความสามารถน าเสนอข้อมลูและแนวคิดเพื่อใช้ในการตัดสินใจ 
 มีความมุ่งมั่นท างานให้ประสบความส าเร็จตามเป้าหมาย 
 มีความสามารถในการแก้ปญัหาส่วนตัว 
 มีทัศนคติเชิงบวกต่องานท่ีท า 

 ด้านทักษะความสมัพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

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

 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 มีทักษะในการวิเคราะห์และจดัการข้อมลูเชิงตัวเลข 
 มีความสามารถในการสื่อสารการใช้ภาษาไทย 
 มีความสามารถในการสื่อสารการใช้ภาษาอังกฤษ 
 มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศในการปฏิบัติงาน 

 
10. การบูรณาการพันธกิจกับการเรียนการสอน (ถ้ามี) 

       ไม่ม ี
11. ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 11.1 ลักษณะการด าเนินงาน    โครงการ     การด าเนินงาน 
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11.2 ภายใต้แผนงาน............................................................................................................................................. 
11.3 ลักษณะโครงการ      โครงการที่ใช้งบประมาณ   โครงการทีไ่ม่ใช้งบประมาณ 
11.4 วิธีการด าเนินงาน     ด าเนินการเอง    จัดจ้าง 
11.5 รหัส GFMIS ของโครงการ(ถ้าม)ี................................................................................................................... 

12. ผู้รับผิดชอบ  
     12.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ  สาขาวิชาภาษาเกาหลี ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร ์
     12.2 ผู้รับผิดชอบ                 อาจารย์ธนัชพร ปริกัมศลี  โทร 2193 

12.3 ผู้ประสานงาน     นางสิรินภา โอภาสพงศ์พิพัฒน์              โทร 2286      
12.4 ผู้รายงานผล     อาจารย์ธนัชพร ปริกัมศีล  โทร 2193 

13. หลักการและเหตุผล  
      การพัฒนาการศึกษานั นจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการและมี
ศักยภาพในทุกด้าน และเป็นการเพิ่มพูนทักษะในการด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข ดังนั นการเรียนการสอนในหลักสูตร
ภาษาเกาหลีนั น นอกจากนิสิตจะได้เรียนรู้ภาษาเกาหลีแล้วหลักสูตรฯ ยังเปิดโอกาสให้นิสิตได้ท ากิจกรรมเพื่อเป็นการเสริมสร้าง
ความรู้ด้านภาษาเกาหลี ทั งจากภายในและภายนอกสถาบัน จากนอกสถาบันนั นก็จะเป็นในเรื่องของการเข้าร่วมท ากิจกรรมกับ
สถาบันอื่น ๆ ทั งในภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นในกลุ่มของมหาวิทยาลยัต่าง ๆ ในประเทศท่ีเปิดสอนหลักสูตร
ภาษาเกาหลี เพราะทุกสถาบันก็ต้องการให้นิสิตได้มีประสบการณ์การใช้ภาษาเกาหลีในรูปแบบต่าง ๆ ทั งกิจกรรมที่ท าร่วมกัน 
การแข่งขันต่าง ๆ เพื่อให้นิสิตได้ใช้ความรู้ที่เรียนมาและแสดงความสามารถอย่างเต็มที ่
14. วัตถุประสงค ์ 
     1) เพื่อให้นิสิตไดม้ีประสบการณ์ทดสอบความรูภ้าษาเกาหลีกับสถาบันอื่น 

2) เพื่อสรา้งเครือข่ายความร่วมมอืด้านวิชาการภาษาเกาหลีกับมหาวิทยาลัยต่างๆ ในประเทศไทย 
3) เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจ ปฏภิาณไหวพริบ การตัดสินใจ และการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า 
4) เพื่อเปิดโลกทัศน์ของนิสิตให้กวา้งไกล 

15.  เป้าหมายของโครงการ 
     15.1. เป้าหมายการด าเนินงาน  

ล าดับ กิจกรรม วัตถุประสงค์กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เชิงผลลัพธ์

(Outcome) 

ตัวชี้วัดตาม
เกณฑ์ประกัน

คุณภาพ 
1 แข่งขันทางวิชาการ 

 
1) เพื่อให้นิสิตไดม้ี
ประสบการณ์ทดสอบ
ความรู้ภาษาเกาหลีกับ
สถาบันอื่น 
2) เพื่อสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือด้าน
วิชาการภาษาเกาหลีกับ
มหาวิทยาลยัต่างๆ ใน
ประเทศไทย 
3) เพื่อเสริมสร้างความ
มั่นใจ ปฏิภาณไหวพริบ 
การตัดสินใจ และการ
แก้ปัญหาเฉพาะหน้า 
4) เพื่อเปิดโลกทัศน์ของ
นิสิตให้กว้างไกล 

 ปริมาณ 
- นิสิตไดม้ีประสบการณ์
ทดสอบความรู้ภาษา
เกาหลีกับสถาบันอื่น ๆ 
อย่างน้อยปีละ 1 ครั ง 
- มีเครือข่ายความ
ร่วมมือด้านวิชาการ
ภาษาเกาหลีกับ
มหาวิทยาลยั ต่าง ๆ 
 คุณภาพ  
- นิสิตไดเ้สริมสร้าง
ความมั่นใจ ปฏิภาณไหว
พริบ การตัดสินใจ การ
แก้ปัญหาเฉพาะหน้า 
และได้เปดิโลกทัศนจ์าก
การเข้าร่วมกิจกรรม อยู่

1.  นิสิตสามารถน า
ความรู้ไปประยุกต์ใช้
กับการเรยีนได ้

AUN QA 
หมวด 8 
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ล าดับ กิจกรรม วัตถุประสงค์กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เชิงผลลัพธ์

(Outcome) 

ตัวชี้วัดตาม
เกณฑ์ประกัน

คุณภาพ 
ในระดับด ี
- นิสิตมีความพึงพอใจใน
การเข้าร่วมโครงการ อยู่
ในระดับด ี

 

15.2 กลุ่มเป้าหมาย (รายกิจกรรม)  
เป้าหมาย กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 10 คน 10 คน 
นิสิต 6 คน 6 คน 
บุคลากรสายวิชาการ 4 คน 4 คน 

 
15.3 กิจกรรม/เนื้อหาท่ี/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนินการ (รายกิจกรรม) 

 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (บาท) 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

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

                          

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

50,000    25,000       25,000  

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. สรุปผลการด าเนินโครงการ และ
จัดท ารายงานส่งผลประเมนิตอ่คณะฯ 

             

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

             

รวม 50,000 - 25,000 - 25,000 
 

 
16. งบประมาณ  
      16.1 แหล่งงบประมาณ 
                เงินรายได้ 50,000 บาท    
กองทุนกิจการนิสิต แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานจัดการศึกษาสาขามนุษยศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษา
เกาหลี ภาควิชาภาษาตะวันออก หมวดเงินอุดหนุน โครงการกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต โครงการส่งเสริมด้านวิชาการและทักษะชีวิต 
โครงการเข้าร่วม/แข่งขันทางวิชาการ(Nu-มน-06-151)                                           

16.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ)             
ล าดับ รายการ จ านวน (บาท) 

1 ค่าเช่าเหมารถพร้อมน  ามันเชื อเพลงิ 30,000 
2 ค่าเบี ยเลี ยงอาจารย์และนิสิต 5,000 
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ล าดับ รายการ จ านวน (บาท) 
3 ค่าที่พักอาจารย์และนิสิต 15,000 

รวมเป็นจ านวน 50,000 
    หมายเหตุ   ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
 
17.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ (รายกิจกรรม)  
ล าดั
บ 

รายการ กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 

1. วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม เดือนมกราคม 2564 เดือนสิงหาคม 2564 
2. สถานท่ีจัดกิจกรรม คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
จ.ชลบุรี 

 
18. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

1) ผู้เข้าร่วมได้พัฒนาทักษะที่ตัวเองได้เรียนรู้มาใช้ในการด าเนินกิจกรรม 
2) นิสิตไดร้ับความรู้ และประโยชน์จากการโครงการ เพื่อพัฒนาตนเอง นอกเหนือจากในหลักสูตร 
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โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ 

 
1. ชื่อโครงการ (ระดับ 1)    โครงการกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต 
2. ชื่อโครงการ (ระดับ 2)    โครงการส่งเสริมด้านวิชาการและทักษะชีวิต 
3. ชื่อโครงการ (ระดับ 3)    โครงการสอบวัดระดับภาษาเกาหลี (TOPIK) 

  โครงการงานประจ า (Routine project) 
      โครงการตามยุทธศาสตร์ (Strategic project) 

4.  รหัสโครงการ      NU-มน-06-152 
5.  Value Chain   

    ต้นน  า       กลางน  า       ปลายน  า       
6.  ความสอดคล้องกับพันธกิจมหาวิทยาลัย  
    การผลติบัณฑิต        การวิจัย(หลัก)  
    การบริการวิชาการแกส่ังคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
    บริหารจัดการ 
7.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ  
 7.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 พ.ศ.2560-2564  
ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2562-2564)  
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบณัฑิตให้มีคณุภาพฯ 
   กลยุทธ์ที่......1.4.....แนวทางการขับเคลื่อนที่........1.4.1.......ตัวชี วัดที.่.....1.4.1.1.....(หลัก)  
7.2 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน  

        นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตร์ที่....1...กลยุทธ์ที่.....4.....มาตรการที่....1..... 
8. อัตลักษณน์ิสิต  
      มี  

ประเภทอตัลักษณ ์ ตัวชี้วดั 
 คนด ี
เป็นคนดี เป็นพลเมืองที่เข็มแข็ง ยึดมั่นในจรรยาบรรณ
วิชาชีพ มีความกล้าหาญทางจริยธรรมและความถูกตอ้ง 

 มีจรรยาบรรณในวิชาชพี 
 มีจิตสาธารณะ 
 มีทัศนคติเชิงบวก 
 มีความกลา้หาญทางจริยธรรม และความถูกตอ้ง 

 คนเก่ง 
มีความรู้ ความเชีย่วชาญตามสาขาวิชาการที่ถนัด มี
ทักษะการเรียนรู้ ตลอดชีวิต สามารถน าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชพีอยา่งสร้างสรรค์ มี
คุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการที่ทนัสมัยและทันต่อ
ความเปลี่ยนแปลงของสังคม สามารถอยู่ร่วมกับผูอ้ื่นได้
อย่างมีความสุข 

 มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 มีความสามารถในการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชพีอยา่งสร้างสรรค์ 
 เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม 
 มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสาสนเทศได้เป็นอย่างดี 
 มีคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการที่ทันสมัยและทันตอ่ความเปลีย่นแปลงของสังคม 
 มีความสามารถท างานเป็นทีม 
 มีความสามารถในการแก้ปัญหาส่วนตัว 
 มีความสามารถในการแก้ปัญหาการงาน 

 มีวินัย 
มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม 
เสียสละ อดทน ขยัน หมั่นเพียรและมุ่งมั่นสู่ความส าเร็จ 

 มีความรับผิดชอบ เสียสละ อดทน 
 มีพฤติกรรมที่ดีในการเรียน ขยันหมั่นเพียรมุ่งมั่นสู่ความส าเร็จ 
 มีพฤติกรรมที่ดีในการใช้ชีวิต 
 ยอมรับและปฏบิัติตามระเบียบ และข้อบังคับของสังคม 

 ภูมิใจในชาต ิ
มีความภูมิใจในศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี และ
ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ร่วมปลูกฝงัความรักชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตรยิ์ ส่งเสริมให้เกิดค่านิยมร่วมรักษ์

 มีพฤติกรรมอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย 
มีส่วนร่วมในการสืบทอดภูมิปัญญาไทย 
 มีค่านิยมในการแสดงความเป็นไทย ธ ารงไว้ซ่ึงความเป็นไทย 
 ศรัทธา ยึดมั่น และปฏิบัติตนตามหลักศาสนา 
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ประเภทอตัลักษณ ์ ตัวชี้วดั 
ความเป็นไทยให้เกิดขึ นอย่างต่อเนื่อง  เคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 
9. คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
      มี  

ด้าน ตัวชี้วัด 
 ด้านคุณธรรม จริยธรรม  มีความซื่อสตัย์สจุริต 

 มีระเบยีบวินัย 
 ตรงต่อเวลา 
 มีความเสียสละและเห็นต่อประโยชน์ส่วนรวม 
 มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
 เคารพกฎเกณฑ์ ระเบียบขององค์กร/หน่วยงาน 
 มีความอดทนต่อสภาวะแวดลอ้ม 
 มีความขยันหมั่นเพียรในการเรียน 

 ด้านความรู ้  มีความรู้ในหลักวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงกับหน้าที่การงาน 
 มีความเข้าใจขั นตอนและวิธีการในการปฏิบตัิงานในหน้าท่ี 
 มีความรู้ในระดับท่ีสามารถปฏิบัติงานให้บรรลุเปา้หมายอย่างมปีระสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผล 
 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 
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10. การบูรณาการพันธกิจกับการเรียนการสอน (ถ้ามี) 

      ด้านการบริการวิชาการ  จ านวนรายวิชา/หลักสตูรที่มีการบรูณาการ 24 วิชา ดังนี    
          ภาษาเกาหลี 1-5, การสนทนาภาษาเกาหลี 1-4, การอ่านและการเขียนภาษาเกาหลี 1-2, ภาษาศาสตร์ภาษาเกาหล ี
การแปลภาษาเกาหลี 1-2, การล่ามภาษาเกาหลี, สังคมและวัฒนธรรมเกาหลี, ภาษาเกาหลีระดับต้น 1-2, การฟังและ การพูด
ภาษาเกาหลี 1-2, ภาษาเกาหลรีะดับกลาง 1-2, ไวยากรณ์เกาหลีเปรียบเทียบ, การแปลวรรณกรรมและสื่อบันเทิงเกาหล ี
11. ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 11.1 ลักษณะการด าเนินงาน    โครงการ     การด าเนินงาน 

11.2 ภายใต้แผนงาน............................................................................................................................................. 
11.3 ลักษณะโครงการ      โครงการที่ใช้งบประมาณ   โครงการทีไ่ม่ใช้งบประมาณ 
11.4 วิธีการด าเนินงาน     ด าเนินการเอง    จัดจ้าง 
11.5 รหัส GFMIS ของโครงการ(ถ้าม)ี................................................................................................................... 

12. ผู้รับผิดชอบ  
     12.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ  สาขาวิชาภาษาเกาหลี ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร ์
     12.2 ผู้รับผิดชอบ                 ดร.จฑุามาศ บญุชู   โทร 2192 

12.3 ผู้ประสานงาน     นางสิรินภา โอภาสพงศ์พิพัฒน์              โทร 2286      
12.4 ผู้รายงานผล     ดร.จุฑามาศ บญุชู   โทร 2192 

13. หลักการและเหตุผล  
      หลักสูตรภาษาเกาหลมีีการจดัการเรียนการสอนด้านภาษาและวัฒนธรรมเกาหล ีมีนโยบายในการสนับสนุนความเป็นเลิศทาง
วิชาการ ส่งเสริมการเรียนรู้ เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ และสร้างความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันทั งในและ
ต่างประเทศ ตามพันธกิจที่ส าคัญของคณะมนุษยศาสตร ์ในการนี  หลักสูตรภาษาเกาหล ีจึงเล็งเห็นว่าการร่วมเป็นหนึ่งในศูนย์สอบ
วัดระดับภาษาเกาหลีของประเทศไทย จะเป็นการช่วยส่งเสริมการศึกษาด้านภาษาเกาหลีในประเทศไทยได้อีกช่องทางหนึ่ง และ
เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกในการเดินทางไปสอบวัดระดับภาษาเกาหลีให้แก่คนในภูมิภาคภาคเหนือตอนล่าง หรือภูมิภาค
ใกล้เคียงอีกด้วย 
14. วัตถุประสงค ์ 
     1) เพื่อให้บริการในการสอบวดัระดับภาษาเกาหล ี
15.  เป้าหมายของโครงการ 
     15.1. เป้าหมายการด าเนินงาน  

ล าดับ กิจกรรม วัตถุประสงค์กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เชิงผลลัพธ์

(Outcome) 

ตัวชี้วัดตาม
เกณฑ์ประกัน

คุณภาพ 
1 ให้บริการในการสอบวัด

ระดับภาษาเกาหล ี
1) เพื่อให้บริการในการ
สอบวัดระดับภาษา
เกาหล ี

 ปริมาณ 
- มีการสอบวัดระดับ
ภาษาเกาหล ี

1.  เป็นหนึ่งในศูนย์
สอบวัดระดับภาษา
เกาหลีของประเทศ
ไทย 

AUN QA 
หมวด 8 

 

15.2 กลุ่มเป้าหมาย (รายกิจกรรม)  
เป้าหมาย กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 120 คน 120 คน 
นิสิต 96 คน 96 คน 
บุคลากรสายวิชาการ 8 คน 8 คน 
บุคลากรสายสนับสนุน 1 คน 1 คน 
บุคคลทั่วไป  10 คน 10 คน 
ศิษย์เก่าหลักสูตรภาษาเกาหลี  5 คน 5 คน 
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15.3 กิจกรรม/เนื้อหาท่ี/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนินการ (รายกิจกรรม) 
 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (บาท) 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

ขั้นวางแผนงาน (P) 
1. วางแผนการด าเนินงาน 
2. จัดประชมุมอบหมายการ
ด 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
ปฏิบัติงานในครั งตอ่ๆไป 

             

รวม 0 0 - - 0 
 

 
16. งบประมาณ  
      -ไม่ใช้งบประมาณ - 
 
17.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ (รายกิจกรรม)  
ล าดั
บ 

รายการ กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 

1. วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม เดือนพฤศจิกายน 2563 
 เวลา 08.30 – 17.00 น. 

เดือนกรกฎาคม 2564 
 เวลา 08.30 – 17.00 น. 

2. สถานท่ีจัดกิจกรรม ห้อง QS2107 QS2108 
QS2109 และ QS2111  

ห้อง QS2107 QS2108 
QS2109 และ QS2111  

 
18. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

1) มีเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐเกาหลีมากยิ่งขึ น  
2) ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถน าผลสอบไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไปได้ในอนาคต  
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โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ 

 
1. ชื่อโครงการ (ระดับ 1)    โครงการกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต 
2. ชื่อโครงการ (ระดับ 2)    โครงการส่งเสริมด้านวิชาการและทักษะชีวิต 
3. ชื่อโครงการ (ระดับ 3)    โครงการศึกษาดูงาน ณ สถานประกอบการ 

  โครงการงานประจ า (Routine project) 
      โครงการตามยุทธศาสตร์ (Strategic project) 

4.  รหัสโครงการ      NU-มน-06-153 
5.  Value Chain   

    ต้นน  า       กลางน  า       ปลายน  า       
6.  ความสอดคล้องกับพันธกิจมหาวิทยาลัย  
    การผลติบัณฑิต        การวิจัย(หลัก)  
    การบริการวิชาการแกส่ังคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
    บริหารจัดการ 
7.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ  
 7.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 พ.ศ.2560-2564  
ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2562-2564)  
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบณัฑิตให้มีคณุภาพฯ 
   กลยุทธ์ที่......1.4.....แนวทางการขับเคลื่อนที่........1.4.1.......ตัวชี วัดที.่.....1.4.1.1.....(หลัก)  
7.2 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน  

        นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตร์ที่....1...กลยุทธ์ที่.....3.....มาตรการที่....6..... 
8. อัตลักษณน์ิสิต  
      มี  

ประเภทอตัลักษณ ์ ตัวชี้วดั 
 คนด ี
เป็นคนดี เป็นพลเมืองที่เข็มแข็ง ยึดมั่นในจรรยาบรรณ
วิชาชีพ มีความกล้าหาญทางจริยธรรมและความถูกตอ้ง 

 มีจรรยาบรรณในวิชาชพี 
 มีจิตสาธารณะ 
 มีทัศนคติเชิงบวก 
 มีความกลา้หาญทางจริยธรรม และความถูกตอ้ง 

 คนเก่ง 
มีความรู้ ความเชีย่วชาญตามสาขาวิชาการที่ถนัด มี
ทักษะการเรียนรู้ ตลอดชีวิต สามารถน าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชพีอยา่งสร้างสรรค์ มี
คุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการที่ทนัสมัยและทันต่อ
ความเปลี่ยนแปลงของสังคม สามารถอยู่ร่วมกับผูอ้ื่นได้
อย่างมีความสุข 

 มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 มีความสามารถในการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชพีอยา่งสร้างสรรค์ 
 เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม 
 มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสาสนเทศได้เป็นอย่างดี 
 มีคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการที่ทันสมัยและทันตอ่ความเปลีย่นแปลงของสังคม 
 มีความสามารถท างานเป็นทีม 
 มีความสามารถในการแก้ปัญหาส่วนตัว 
 มีความสามารถในการแก้ปัญหาการงาน 

 มีวินัย 
มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม 
เสียสละ อดทน ขยัน หมั่นเพียรและมุ่งมั่นสู่ความส าเร็จ 

 มีความรับผิดชอบ เสียสละ อดทน 
 มีพฤติกรรมที่ดีในการเรียน ขยันหมั่นเพียรมุ่งมั่นสู่ความส าเร็จ 
 มีพฤติกรรมที่ดีในการใช้ชีวิต 
 ยอมรับและปฏบิัติตามระเบียบ และข้อบังคับของสังคม 

 ภูมิใจในชาต ิ
มีความภูมิใจในศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี และ
ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ร่วมปลูกฝงัความรักชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตรยิ์ ส่งเสริมให้เกิดค่านิยมร่วมรักษ์

 มีพฤติกรรมอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย 
มีส่วนร่วมในการสืบทอดภูมิปัญญาไทย 
 มีค่านิยมในการแสดงความเป็นไทย ธ ารงไว้ซ่ึงความเป็นไทย 
 ศรัทธา ยึดมั่น และปฏิบัติตนตามหลักศาสนา 
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ประเภทอตัลักษณ ์ ตัวชี้วดั 
ความเป็นไทยให้เกิดขึ นอย่างต่อเนื่อง  เคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 
9. คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
      มี  

ด้าน ตัวชี้วัด 
 ด้านคุณธรรม จริยธรรม  มีความซื่อสตัย์สจุริต 

 มีระเบยีบวินัย 
 ตรงต่อเวลา 
 มีความเสยีสละและเห็นต่อประโยชน์ส่วนรวม 
 มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
 เคารพกฎเกณฑ์ ระเบียบขององค์กร/หน่วยงาน 
 มีความอดทนต่อสภาวะแวดลอ้ม 
 มีความขยันหมั่นเพียรในการเรียน 

 ด้านความรู ้  มีความรู้ในหลักวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงกับหน้าท่ีการงาน 
 มีความเข้าใจขั นตอนและวิธีการในการปฏิบตัิงานในหน้าท่ี 
 มีความรู้ในระดับท่ีสามารถปฏิบัติงานให้บรรลุเปา้หมายอย่างมปีระสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผล 
 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 
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10. การบูรณาการพันธกิจกับการเรียนการสอน (ถ้ามี) 

      ด้านการบริการวิชาการ  จ านวนรายวิชา/หลักสตูรที่มีการบรูณาการ 2 วิชา ดังนี    
                 ภาษาเกาหลีส าหรับธุรกิจและงานเลขานุการ, สหกิจศกึษา 
11. ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 11.1 ลักษณะการด าเนินงาน    โครงการ     การด าเนินงาน 

11.2 ภายใต้แผนงาน............................................................................................................................................. 
11.3 ลักษณะโครงการ      โครงการที่ใช้งบประมาณ   โครงการทีไ่ม่ใช้งบประมาณ 
11.4 วิธีการด าเนินงาน     ด าเนินการเอง    จัดจ้าง 
11.5 รหัส GFMIS ของโครงการ(ถ้าม)ี................................................................................................................... 

12. ผู้รับผิดชอบ  
     12.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ  สาขาวิชาภาษาเกาหลี ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร ์
     12.2 ผู้รับผิดชอบ                 ดร.จฑุามาศ บญุชู   โทร 2192 

12.3 ผู้ประสานงาน     นางสิรินภา โอภาสพงศ์พิพัฒน์              โทร 2286      
12.4 ผู้รายงานผล     ดร.จุฑามาศ บญุชู   โทร 2192 

13. หลักการและเหตุผล  
      สภาวะทางเศรษฐกิจปัจจุบันมีผลต่อแนวโน้มการจ้างงานในภาคธุรกิจอย่างมาก ในสภาวะที่อัตราการแข่งขันในทุกๆเรื่ อง
ค่อนข้างสูง ผู้ที่มีโอกาส มีความรู้ หรือมีปัจจัยต่างๆมากกว่าผู้อื่นย่อมได้เปรียบ การศึกษาดูงานในสถานประกอบการนั น จะเป็น
อีกแนวทางหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริมและพัฒนาให้นิสิตได้รับประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติม เป็นการเปิดโลกทัศน์ และยังเป็น
การสร้างเสริมประสบการณ์ ให้นิสิตได้น าความรู้ที่ได้จากการศึกษาดูงานมาบูรณาการกับองค์ความรู้ในชั นเรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์ในการประกอบอาชีพต่อไป และถือเป็นการแนะน าสถาบันให้เป็นที่รู้จักอีกด้วย 
14. วัตถุประสงค ์ 
     1) เพื่อให้นิสิตไดร้ับความรู้ในการประกอบอาชีพเพิ่มเติม นอกเหนือจากการเรียนรู้ในชั นเรยีน 

2) เพื่อสรา้งความคุ้นเคยในการปฏิบัติงานจริงก่อนการเข้ารับการฝกึงานในชั นปีท่ี 4 
3) เพื่อให้นิสิตไดเ้รียนรู้ระบบ และขั นตอนการท างานในสถานประกอบการ/บริษัท และสามารถน ามาปรับใช้ในการท างานใน

อนาคตได ้
15.  เป้าหมายของโครงการ 
     15.1. เป้าหมายการด าเนินงาน  

ล าดับ กิจกรรม วัตถุประสงค์กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เชิงผลลัพธ์

(Outcome) 

ตัวชี้วัดตาม
เกณฑ์ประกัน

คุณภาพ 
1 ศึกษาดูงาน 

 
1) เพื่อให้นิสิตไดร้ับ
ความรู้ในการประกอบ
อาชีพเพิ่มเติม 
นอกเหนือจากการ
เรียนรู้ในชั นเรียน 
2) เพื่อสร้าง
ความคุ้นเคยในการ
ปฏิบัติงานจริงก่อนการ
เข้ารับการฝึกงานในชั น
ปีท่ี 4 
3) เพื่อให้นิสิตไดเ้รียนรู้
ระบบ และขั นตอนการ
ท างานในสถาน

 คุณภาพ  
- นิสิตที่เข้าร่วมโครงการ
มีความรู้ทางด้านทักษะ
เกี่ยวกับประกอบอาชีพ
เพิ่มมากขึ น ไมต่่ ากว่า
ร้อยละ 80 
- นิสิตที่เข้าร่วมโครงการ
มีความพึงพอใจโดยรวม 
ไม่ต่ ากว่า ร้อยละ 80 
- นิสิตไดร้ับประโยชน์
จากการเข้าร่วมโครงการ
อยู่ในระดับด ี

1.  นิสิตสามารถน า
ความรู้ไปประยุกต์ใช้
กับการเรยีน และการ
ประกอบอาชีพใน
อนาคตได ้

AUN QA 
หมวด 8 
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ล าดับ กิจกรรม วัตถุประสงค์กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เชิงผลลัพธ์

(Outcome) 

ตัวชี้วัดตาม
เกณฑ์ประกัน

คุณภาพ 
ประกอบการ/บริษัท 
และสามารถน ามาปรบั
ใช้ในการท างานใน
อนาคตได ้

 

15.2 กลุ่มเป้าหมาย (รายกิจกรรม)  
เป้าหมาย กิจกรรม 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 28 คน 
นิสิต 25 คน 
บุคลากรสายวิชาการ 3 คน 

 
15.3 กิจกรรม/เนื้อหาท่ี/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนินการ (รายกิจกรรม) 

 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (บาท) 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

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

                          

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

30,000 
30,0
00 

           

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. สรุปผลการด าเนินโครงการ และ
จัดท ารายงานส่งผลประเมนิตอ่คณะฯ 

             

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

             

รวม 30,000 30,000 - - - 
 

 
16. งบประมาณ  
      16.1 แหล่งงบประมาณ 
                เงินรายได้ 30,000 บาท    
กองทุนกิจการนิสิต แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานจัดการศึกษาสาขามนุษยศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษา
เกาหลี ภาควิชาภาษาตะวันออก หมวดเงินอุดหนุน โครงการกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต โครงการส่งเสริมด้านวิชาการและทักษะชีวิต 
โครงการศึกษาดูงาน ณ สถานประกอบการ(Nu-มน-06-153)                                           

16.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ)             
ล าดับ รายการ จ านวน (บาท) 

1 ค่าเช่าเหมารถพร้อมน  ามันเชื อเพลงิ                   25,360 
2 ค่าที่พัก 3,200 
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ล าดับ รายการ จ านวน (บาท) 
3 ค่าเบี ยเลี ยงอาจารย์ 1,440 

รวมเป็นจ านวน 30,000 
    หมายเหตุ   ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
 
17.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ (รายกิจกรรม)  
ล าดั
บ 

รายการ กิจกรรม 

1. วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม ระหว่างวันท่ี 27-28 ตุลาคม 2563 
2. สถานท่ีจัดกิจกรรม บริษัท ไทยเอเทค โซลูช่ัน จ ากัด และ บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนคิส ์

อ าเภอศรรีาชา จังหวัดชลบุร ี
 
18. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
     1) นิสิตมีความรู้ และความเขา้ใจเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ และสามารถน าความรู้ทีไ่ดร้ับมาประยุกต์ใช้ในการเรยีน และ
การ   ท างานต่อไปในอนาคตได้   
     2) หลักสูตรภาษาเกาหลี คณะมนุษยศาสตรส์รา้งความสมัพันธ์อันดีกับสถานประกอบการตา่งๆ  
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โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ 

 
1. ชื่อโครงการ (ระดับ 1)    โครงการกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต 
2. ชื่อโครงการ (ระดับ 2)    โครงการส่งเสริมด้านวิชาการและทักษะชีวิต 
3. ชื่อโครงการ (ระดับ 3)    โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ 

                                                                                 โครงการงานประจ า (Routine project) 
      โครงการตามยุทธศาสตร์ (Strategic project) 

4.  รหัสโครงการ      NU-มน-06-154 
5.  Value Chain   

    ต้นน  า       กลางน  า       ปลายน  า       
6.  ความสอดคล้องกับพันธกิจมหาวิทยาลัย  
    การผลติบัณฑิต        การวิจัย(หลัก)  
    การบริการวิชาการแกส่ังคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
    บริหารจัดการ 
7.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ  
 7.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 พ.ศ.2560-2564  
ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2562-2564)  
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบณัฑิตให้มีคณุภาพฯ 
   กลยุทธ์ที่......1.4.....แนวทางการขับเคลื่อนที่........1.4.1.......ตัวชี วัดที.่.....1.4.1.1.....(หลัก)  
7.2 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน  

        นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตร์ที่....1...กลยุทธ์ที่.....3.....มาตรการที่....6..... 
8. อัตลักษณน์ิสิต  
      มี  

ประเภทอตัลักษณ ์ ตัวชี้วดั 
 คนด ี
เป็นคนดี เป็นพลเมืองที่เข็มแข็ง ยึดมั่นในจรรยาบรรณ
วิชาชีพ มีความกล้าหาญทางจริยธรรมและความถูกตอ้ง 

 มีจรรยาบรรณในวิชาชพี 
 มีจิตสาธารณะ 
 มีทัศนคติเชิงบวก 
 มีความกลา้หาญทางจริยธรรม และความถูกต้อง 

 คนเก่ง 
มีความรู้ ความเชีย่วชาญตามสาขาวิชาการที่ถนัด มี
ทักษะการเรียนรู้ ตลอดชีวิต สามารถน าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชพีอยา่งสร้างสรรค์ มี
คุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการที่ทนัสมัยและทันต่อ
ความเปลี่ยนแปลงของสังคม สามารถอยู่ร่วมกับผูอ้ื่นได้
อย่างมีความสุข 

 มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 มีความสามารถในการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชพีอยา่งสร้างสรรค์ 
 เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม 
 มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสาสนเทศได้เป็นอย่างดี 
 มีคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการที่ทันสมัยและทันต่อความเปลี่ยนแปลงของสังคม 
 มีความสามารถท างานเป็นทีม 
 มีความสามารถในการแก้ปัญหาส่วนตัว 
 มีความสามารถในการแก้ปัญหาการงาน 

 มีวินัย 
มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม 
เสียสละ อดทน ขยัน หมั่นเพียรและมุ่งมั่นสู่ความส าเร็จ 

 มีความรับผิดชอบ เสียสละ อดทน 
 มีพฤติกรรมที่ดีในการเรียน ขยันหมั่นเพียรมุ่งมั่นสู่ความส าเร็จ 
 มีพฤติกรรมที่ดีในการใช้ชีวิต 
 ยอมรับและปฏิบัติตามระเบียบ และข้อบังคับของสังคม 

 ภูมิใจในชาต ิ
มีความภูมิใจในศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี และ
ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ร่วมปลูกฝงัความรักชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตรยิ์ ส่งเสริมให้เกิดค่านิยมร่วมรักษ์
ความเป็นไทยให้เกิดขึ นอย่างต่อเนื่อง 

 มีพฤติกรรมอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย 
มีส่วนร่วมในการสืบทอดภูมิปัญญาไทย 
 มีค่านิยมในการแสดงความเป็นไทย ธ ารงไว้ซ่ึงความเป็นไทย 
 ศรัทธา ยึดมั่น และปฏิบัติตนตามหลักศาสนา 
 เคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
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9. คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
      ไม่ม ี 
10. การบูรณาการพันธกิจกับการเรียนการสอน (ถ้ามี) 

      ด้านการบริการวิชาการ  จ านวนรายวิชา/หลักสตูรที่มีการบรูณาการ 2 วิชา ดังนี    
                 ภาษาเกาหลีส าหรับธุรกิจและงานเลขานุการ, สหกิจศกึษา 
11. ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 11.1 ลักษณะการด าเนินงาน    โครงการ     การด าเนินงาน 

11.2 ภายใต้แผนงาน............................................................................................................................................. 
11.3 ลักษณะโครงการ      โครงการที่ใช้งบประมาณ   โครงการทีไ่ม่ใช้งบประมาณ 
11.4 วิธีการด าเนินงาน     ด าเนินการเอง    จัดจ้าง 
11.5 รหัส GFMIS ของโครงการ(ถ้าม)ี................................................................................................................... 

12. ผู้รับผิดชอบ  
     12.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ  สาขาวิชาภาษาเกาหลี ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร ์
     12.2 ผู้รับผิดชอบ                 อาจารยศ์ิวัสว์ สรุกิจบวร                       โทร 2285 

12.3 ผู้ประสานงาน     นางสิรินภา โอภาสพงศ์พิพัฒน์              โทร 2286      
12.4 ผู้รายงานผล     อาจารย์ศิวัสว์ สุรกจิบวร                        โทร 2285 

13. หลักการและเหตุผล  
      ปัจจุบัน กระแสนิยมเกาหลี (Korean Wave) แพร่หลายเป็นที่รู้จักมากขึ นในทุกภูมิภาคทั่วโลก รวมถึง ภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ พร้อมกับการหลั่งไหลเข้ามาของความบันเทิงต่างๆ อาทิเช่น สื่อเพลง สื่อภาพยนตร์ รวมทั งเทคโนโลยีทันสมัย 
ส่งผลให้มีผู้คนมากมายสนใจ และอยากที่จะเรียนรู้ในประเทศนี มากยิ่งขึ น จากเหตุผลดังกล่าวเป็นเหมือนแรงกระตุ้นให้ผู้ สนใจ
เรียนภาษาเกาหลี เป็นภาษาต่างประเทศที่สองมากขึ นกว่าในอดีต ปัจจุบันหลักสูตรภาษาเกาหลียังคงมีการเปิดสอนวิชาภาษา
เกาหลีตั งแต่ระดับพื นฐาน ซึ่งผู้เรียนสามารถพัฒนาให้กลายเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญได้ด้วยความตั งใจจริง ผู้ส าเร็จการศึกษาส่วน
ใหญ่จะประสบความส าเร็จในอาชีพ ทั งในภาครัฐ เอกชน เป็นครูสอนภาษาเกาหลีในระดับมัธยมศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย เข้า
ท างานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับประเทศเกาหลี โดยเป็นสื่อกลางในการสื่อสารเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ ความเข้าใจระหว่าง 2 
ประเทศ ช่วยในการขยายตัวของธุรกิจการลงทุนระหว่างประเทศอีกทางหนึ่ง” กิจกรรมบรรยายพิเศษนี จะเป็นการสร้างแรง
บันดาลใจให้กับผู้เข้าร่วมฟังบรรยายเพื่อวางแผนการเรียนภาษาเกาหลี การสร้างองค์ความรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี และ
การพัฒนาตัวเองส าหรับเส้นทางอาชีพในอนาคต เป็นต้น 
14. วัตถุประสงค ์ 
      1) เพื่อให้นิสิตได้ทราบข้อมูลข่าวสารเกีย่วกับเกาหลี ณ ปัจจุบนั และเส้นทางการศึกษาสู่อาชีพในอนาคต 
      2) เพื่อเพ่ิมโอกาสให้นิสิตไดพ้บปะกับวิทยากรที่มีความเช่ียวชาญทางด้านภาษาเกาหล ี
15.  เป้าหมายของโครงการ 
     15.1. เป้าหมายการด าเนินงาน  

ล าดับ กิจกรรม วัตถุประสงค์กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เชิงผลลัพธ์

(Outcome) 

ตัวชี้วัดตาม
เกณฑ์ประกัน

คุณภาพ 
1 อบรมให้ความรู ้

 
1) เพื่อให้นิสิตได้ทราบ
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
เกาหลี ณ ปัจจุบัน และ
เส้นทางการศึกษาสู่
อาชีพในอนาคต 
2) เพื่อเพ่ิมโอกาสให้
นิสิตได้พบปะกับ

 คุณภาพ  
- นิสิตที่เข้าร่วมโครงการ
มีความรูเ้พิ่มมากขึ น
หลังจากการบรรยาย ไม่
ต่ ากว่า ร้อยละ 80 

1.  นิสิตสามารถน า
ความรู้ไปประยุกต์ใช้
กับการเรยีน และการ
ประกอบอาชีพใน
อนาคตได ้

AUN QA 
หมวด 8 
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ล าดับ กิจกรรม วัตถุประสงค์กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เชิงผลลัพธ์

(Outcome) 

ตัวชี้วัดตาม
เกณฑ์ประกัน

คุณภาพ 
วิทยากรที่มีความ
เชี่ยวชาญทางด้านภาษา
เกาหล ี

 

15.2 กลุ่มเป้าหมาย (รายกิจกรรม)  
เป้าหมาย กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 108 คน 108 คน 108 คน 
นิสิต 100 คน 100 คน 100 คน 
บุคลากรสายวิชาการ 8 คน 8 คน 8 คน 

 
15.3 กิจกรรม/เนื้อหาท่ี/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนินการ (รายกิจกรรม) 

 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (บาท) 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

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

                          

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

40,000 10,000  15,000       15,000   

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. สรุปผลการด าเนินโครงการ และ
จัดท ารายงานส่งผลประเมนิตอ่คณะฯ 

             

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

             

รวม 40,000 25,000 - - 15,000 
 

 
16. งบประมาณ  
      16.1 แหล่งงบประมาณ 
                เงินรายได้ 40,000 บาท    
กองทุนกิจการนิสิต แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานจัดการศึกษาสาขามนุษยศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษา
เกาหลี ภาควิชาภาษาตะวันออก หมวดเงินอุดหนุน โครงการกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต โครงการส่งเสริมด้านวิชาการและทักษะชีวิต 
โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ(Nu-มน-06-154)                                           

16.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ)             
ล าดับ รายการ จ านวน (บาท) 
คร้ังที่ 1 

1 ค่าตอบแทนวิทยากร 3,000 
2 ค่าเดินทางวิทยากร 3,100 
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ล าดับ รายการ จ านวน (บาท) 
3 ค่าที่พักวิทยากร 1,400 
4 ค่าเลี ยงรับรอง 2,250 
5 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ     250 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  10,000 
คร้ังที่ 2 

1 ค่าตอบแทนวิทยากร 4,500 
2 ค่าเดินทางวิทยากร 6,000 
3 ค่าที่พักวิทยากร 1,500 
4 ค่าเลี ยงรับรอง 2,500 
5 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ     500 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 15,000 
คร้ังที่ 3 

1 ค่าตอบแทนวิทยากร 4,500 
2 ค่าเดินทางวิทยากร 6,000 
3 ค่าที่พักวิทยากร 1,500 
4 ค่าเลี ยงรับรอง 2,500 
5 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ     500 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 15,000 
รวมเป็นจ านวน 40,000 

    หมายเหตุ   ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
 
17.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ (รายกิจกรรม)  
ล าดั
บ 

รายการ กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 

1. วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม เดือนตุลาคม 2563  เดือนธันวาคม 2563 เดือนกรกฏาคม 2564 
2. สถานท่ีจัดกิจกรรม คณะมนุษยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
คณะมนุษยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
คณะมนุษยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 
18. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
1) นิสิตไดร้ับความรู้ และประโยชน์จากการฟังบรรยายจะไดร้ับแรงบันดาลใจในการมุ่งมั่นท่ีจะพัฒนาตนเอง 

2) นิสิตไดร้ับการถ่ายทอดประสบการณ์จากผู้มีประสบการณ์และสามารถน าความรู้เหล่านี ไปวางแผนในการเรยีนและการ
ออกไปแสวงหาอาชีพในอนาคต 
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โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ 

 
1. ชื่อโครงการ (ระดับ 1)    โครงการกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต 
2. ชื่อโครงการ (ระดับ 2)    โครงการส่งเสริมด้านวิชาการและทักษะชีวิต 
3. ชื่อโครงการ (ระดับ 3)    โครงการอบรมเตรียมความพร้อมสอบวัดระดับภาษาเกาหลี 
                                                                                 โครงการงานประจ า (Routine project) 
      โครงการตามยุทธศาสตร์ (Strategic project) 

4.  รหัสโครงการ      NU-มน-06-155 
5.  Value Chain   

    ต้นน  า       กลางน  า       ปลายน  า       
6.  ความสอดคล้องกับพันธกิจมหาวิทยาลัย  
    การผลติบัณฑิต        การวิจัย(หลัก)  
    การบริการวิชาการแกส่ังคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
    บริหารจัดการ 
7.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ  
 7.1 ยทุธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 พ.ศ.2560-2564  
ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2562-2564)  
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบณัฑิตให้มีคณุภาพฯ 
   กลยุทธ์ที่......1.4.....แนวทางการขับเคลื่อนที่........1.4.1.......ตัวชี วัดที.่.....1.4.1.1.....(หลัก)  
7.2 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน  

        นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตร์ที่....1...กลยุทธ์ที่.....3.....มาตรการที่....6..... 
8. อัตลักษณน์ิสิต  
      มี  

ประเภทอตัลักษณ ์ ตัวชี้วดั 
  คนด ี
เป็นคนดี เป็นพลเมืองที่เข็มแข็ง ยึดมั่นในจรรยาบรรณ
วิชาชีพ มีความกล้าหาญทางจริยธรรมและความถูกตอ้ง 

 มีจรรยาบรรณในวิชาชพี 
 มีจิตสาธารณะ 
  มีทัศนคติเชิงบวก 
 มีความกลา้หาญทางจริยธรรม และความถูกต้อง 

  คนเก่ง 
มีความรู้ ความเชีย่วชาญตามสาขาวิชาการที่ถนัด มี
ทักษะการเรียนรู้ ตลอดชีวิต สามารถน าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชพีอยา่งสร้างสรรค์ มี
คุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการที่ทนัสมัยและทันต่อ
ความเปลี่ยนแปลงของสังคม สามารถอยู่ร่วมกับผูอ้ื่นได้
อย่างมีความสุข 

  มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
  มีความสามารถในการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพอยา่งสร้างสรรค์ 
 เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม 
 มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสาสนเทศได้เป็นอย่างดี 
 มีคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการที่ทันสมัยและทันตอ่ความเปลีย่นแปลงของสังคม 
  มีความสามารถท างานเป็นทีม 
  มีความสามารถในการแก้ปัญหาส่วนตัว 
  มีความสามารถในการแก้ปัญหาการงาน 

  มีวินัย 
มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม 
เสียสละ อดทน ขยัน หมั่นเพียรและมุ่งมั่นสู่ความส าเร็จ 

  มีความรับผิดชอบ เสียสละ อดทน 
  มีพฤติกรรมที่ดีในการเรียน ขยันหมั่นเพียรมุ่งมั่นสู่ความส าเร็จ 
 มีพฤติกรรมที่ดีในการใช้ชีวิต 
  ยอมรับและปฏิบัติตามระเบียบ และข้อบังคับของสังคม 

  ภูมิใจในชาต ิ
มีความภูมิใจในศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี และ
ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ร่วมปลูกฝงัความรักชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตรยิ์ ส่งเสริมให้เกิดค่านิยมร่วมรักษ์
ความเป็นไทยให้เกิดขึ นอย่างต่อเนื่อง 

 มีพฤติกรรมอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย 
มีส่วนร่วมในการสืบทอดภูมิปัญญาไทย 
  มีค่านิยมในการแสดงความเป็นไทย ธ ารงไว้ซ่ึงความเป็นไทย 
 ศรัทธา ยึดมั่น และปฏิบัติตนตามหลักศาสนา 
 เคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
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9. คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
      มี  

ด้าน ตัวชี้วัด 
 ด้านคุณธรรม จริยธรรม  มีความซื่อสตัย์สจุริต 

 มีระเบยีบวินัย 
 ตรงต่อเวลา 
 มีความเสยีสละและเห็นต่อประโยชน์ส่วนรวม 
 มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
 เคารพกฎเกณฑ์ ระเบียบขององค์กร/หน่วยงาน 
 มีความอดทนต่อสภาวะแวดลอ้ม 
 มีความขยันหมั่นเพียรในการเรียน 

 ด้านความรู ้  มีความรู้ในหลักวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงกับหน้าที่การงาน 
 มีความเข้าใจขั นตอนและวิธีการในการปฏิบตัิงานในหน้าท่ี 
 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 

 
10. การบูรณาการพันธกิจกับการเรียนการสอน (ถ้ามี) 

      ด้านการบริการวิชาการ  จ านวนรายวิชา/หลักสตูรที่มีการบรูณาการ ....10... วิชา ระบุรายชื่อวิชา ภาษาเกาหลี 1-6, การ
อ่านภาษาเกาหลี 1-2, การเขียนภาษาเกาหลี 1-2 
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11. ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 11.1 ลักษณะการด าเนินงาน    โครงการ     การด าเนินงาน 

11.2 ภายใต้แผนงาน............................................................................................................................................. 
11.3 ลักษณะโครงการ      โครงการที่ใช้งบประมาณ   โครงการทีไ่ม่ใช้งบประมาณ 
11.4 วธิีการด าเนินงาน     ด าเนินการเอง    จัดจ้าง 
11.5 รหัส GFMIS ของโครงการ(ถ้าม)ี................................................................................................................... 

12. ผู้รับผิดชอบ  
     12.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ  สาขาวิชาภาษาเกาหลี ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร ์
     12.2 ผู้รับผิดชอบ                 อาจารย์พุธติา  สิงหเดช   โทร. 2190 
     12.3 ผู้ประสานงาน     นางสิรินภา โอภาสพงศ์พิพัฒน์              โทร 2286      

12.4 ผู้รายงานผล     อาจารย์พุธิตา  สิงหเดช   โทร. 2190 
13. หลักการและเหตุผล  
      คณะมนุษยศาสตร์ มีภาระหน้าที่ในการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ โดยมุ่งเน้นในเรื่องของการศึกษา คือ ให้นิสิตมีคุณภาพ
ทางด้านวิชาการ เป็นผู้มีความรอบรู้ และก้าวทันสภาวการณ์โลก มองการณ์ไกล สามารถวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาให้ลุล่วงไป
ด้วยดี รวมทั งให้การส่งเสริมและสนับสนุนนิสิตให้ได้รับประสบการณ์จริงจากการได้เข้าร่วมและ ท ากิจกรรมนิสิต ซึ่งถือได้ว่าเป็น
การพัฒนานิสิตให้มีความเป็นบัณฑิตที่มีความสมบูรณ์แบบ เป็นผู้ที่ถึงพร้อมด้วยความรู้ทางด้านทักษะวิชาการ มีคุณธรรม 
จริยธรรม มีวุฒิภาวะทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา และท ากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ ต่อสังคม อีกทั งยังเป็นการเตรียมความพร้อม
ให้นิสิตเป็นผู้รอบรู้ในด้านการบริหารจัดการ ทั งการจัดการงานท่ีได้รับมอบหมายและเวลา และมีความคิดสร้างสรรค์ มีการพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่องเป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์พร้อม และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมต่อไป อีกทั งทางสาขาวิชาเกาหลีได้ก าหนดว่านิสิต
ในสาขาวิชาภาษาเกาหลี ต้องสอบวัดระดับภาษาเกาหลีผ่านอย่างน้อยระดับ 4 การจัดโครงการนี จึงสามารถช่วยกระตุ้น ส่งเสริม 
และพัฒนาให้นิสิตจบไปอย่างมีคุณภาพต่อสังคม 
 ดังนั น  ภาควิชาฯ จึงได้จัดท าโครงการอันจะเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนานิสิตในทุกระดับรวมถึงผู้ที่มี
ความสนใจในการสอบวัดระดับภาษาเกาหลี 
14. วัตถุประสงค ์ 

   1) เพื่อเตรียมความพร้อมให้นสิติสาขาวิชาภาษาเกาหลีที่จะสอบวดัระดับภาษาเกาหลี  
   2) เพื่อให้นิสิตได้มีประสบการณ์ทดสอบความรูภ้าษาเกาหลี 

15.  เป้าหมายของโครงการ 
     15.1. เป้าหมายการด าเนินงาน  

ล าดับ กิจกรรม วัตถุประสงค์กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เชิงผลลัพธ์

(Outcome) 

ตัวชี้วัดตาม
เกณฑ์ประกัน

คุณภาพ 
1 อบรมให้ความรู ้ 1) เพื่อเตรียมความ

พร้อมให้นิสิตสาขาวิชา
ภาษาเกาหลีที่จะสอบวัด
ระดับภาษาเกาหลี  
2) เพื่อให้นิสิตไดม้ี
ประสบการณ์ทดสอบ
ความรู้ภาษาเกาหล ี

 คุณภาพ  
- นิสิตมีความรู้ความ
เข้าใจภาษาเกาหลีมาก
ขึ น ในระดับด ี

1.  นิสิตสามารถน า
ความรู้ไปประยุกต์ใช้
กับการสอบให้ได้
คะแนนผ่านได ้

AUN QA 
หมวด 8 

 

 

15.2 กลุ่มเป้าหมาย (รายกิจกรรม)  
เป้าหมาย กิจกรรม 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 108 คน 
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เป้าหมาย กิจกรรม 
นิสิต 109 คน 
บุคลากรสายวิชาการ 8 คน 
บุคลากรสายสนับสนุน 1 คน 

 
15.3 กิจกรรม/เนื้อหาท่ี/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนินการ (รายกิจกรรม) 

 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (บาท) 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

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

                          

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

30,300          30,300   

ขั้นสรปุและประเมินผล (C) 
1. สรุปผลการด าเนินโครงการ และ
จัดท ารายงานส่งผลประเมนิตอ่คณะฯ 

             

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

             

รวม 30,300 - - - 30,300 
 

 

16. งบประมาณ  
      16.1 แหล่งงบประมาณ 
                เงินรายได้ 30,300 บาท    
กองทุนกิจการนิสิต แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานจัดการศึกษาสาขามนุษยศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษา
เกาหลี ภาควิชาภาษาตะวันออก หมวดเงินอุดหนุน โครงการกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต โครงการส่งเสริมด้านวิชาการและทักษะชีวิต 
โครงการอบรมเตรียมความพร้อมสอบวัดระดับภาษาเกาหลี(Nu-มน-06-155)                                           

16.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ)             
ล าดับ รายการ จ านวน (บาท) 

1 ค่าอาหารกลางวันและของว่างผู้เขา้ร่วมอบรม 28,000 
2 ค่าถ่ายเอกสาร 2,300 

รวมเป็นจ านวน 30.300 
    หมายเหตุ   ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
17.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ (รายกิจกรรม)  
ล าดั
บ 

รายการ กิจกรรม 

1. วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม เดือนกรกฎาคม 2564 
2. สถานที่จัดกิจกรรม คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

18. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
     1) นิสิตไดร้ับในการฝึกท าข้อสอบในการประเมินความสามารถทางภาษาเกาหลีของตัวเอง 
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     2) นิสิตไดเ้พิ่มพูนความรู้และทักษะความสามารถทางภาษาเกาหลีในการพัฒนาตนเอง 
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โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ 

 
1. ชื่อโครงการ (ระดับ 1)    โครงการกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต 
2. ชื่อโครงการ (ระดับ 2)    โครงการส่งเสริมด้านวิชาการและทักษะชีวิต 
3. ชื่อโครงการ (ระดับ 3)    โครงการฝึกทักษะการประกวดละครเวทีภาษาเกาหลี 
                                                                                 โครงการงานประจ า (Routine project) 
      โครงการตามยุทธศาสตร์ (Strategic project) 

4.  รหัสโครงการ      NU-มน-06-156 
5.  Value Chain   

    ต้นน  า       กลางน  า       ปลายน  า       
6.  ความสอดคล้องกับพันธกิจมหาวิทยาลัย  
    การผลติบัณฑิต        การวิจัย(หลัก)  
    การบริการวิชาการแกส่ังคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
    บริหารจัดการ 
7.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ  
 7.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 พ.ศ.2560-2564  
ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2562-2564)  
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบณัฑิตให้มีคณุภาพฯ 
   กลยุทธ์ที่......1.4.....แนวทางการขับเคลื่อนที่........1.4.1.......ตัวชี วัดที.่.....1.4.1.1.....(หลัก)  
7.2 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน  

        นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตร์ที่....1...กลยุทธ์ที่.....3.....มาตรการที่....6..... 
8. อัตลักษณน์ิสิต  
      มี  

ประเภทอตัลักษณ ์ ตัวชี้วดั 
  คนด ี
เป็นคนดี เป็นพลเมืองที่เข็มแข็ง ยึดมั่นในจรรยาบรรณ
วิชาชีพ มีความกล้าหาญทางจริยธรรมและความถูกตอ้ง 

 มีจรรยาบรรณในวิชาชพี 
 มีจิตสาธารณะ 
  มีทัศนคติเชิงบวก 
 มีความกลา้หาญทางจริยธรรม และความถูกต้อง 

  คนเก่ง 
มีความรู้ ความเชีย่วชาญตามสาขาวิชาการที่ถนัด มี
ทักษะการเรียนรู้ ตลอดชีวิต สามารถน าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชพีอยา่งสร้างสรรค์ มี
คุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการที่ทนัสมัยและทันต่อ
ความเปลี่ยนแปลงของสังคม สามารถอยู่ร่วมกับผูอ้ื่นได้
อย่างมีความสุข 

  มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
  มีความสามารถในการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพอยา่งสร้างสรรค์ 
 เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม 
 มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสาสนเทศได้เป็นอย่างดี 
 มีคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการที่ทันสมัยและทันต่อความเปลี่ยนแปลงของสังคม 
  มีความสามารถท างานเป็นทีม 
  มีความสามารถในการแกป้ัญหาสว่นตัว 
  มีความสามารถในการแก้ปัญหาการงาน 

  มีวินัย 
มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม 
เสียสละ อดทน ขยัน หมั่นเพียรและมุ่งมั่นสู่ความส าเร็จ 

  มีความรับผิดชอบ เสียสละ อดทน 
  มีพฤติกรรมที่ดีในการเรียน ขยันหมั่นเพียรมุ่งมั่นสู่ความส าเร็จ 
  มีพฤติกรรมที่ดีในการใช้ชีวิต 
  ยอมรับและปฏิบัติตามระเบียบ และข้อบังคับของสังคม 

  ภูมิใจในชาต ิ
มีความภูมิใจในศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี และ
ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ร่วมปลูกฝงัความรักชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตรยิ์ ส่งเสริมให้เกิดค่านิยมร่วมรักษ์
ความเป็นไทยให้เกิดขึ นอย่างต่อเนื่อง 

 มีพฤติกรรมอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย 
มีส่วนร่วมในการสืบทอดภูมิปัญญาไทย 
  มีค่านิยมในการแสดงความเป็นไทย ธ ารงไว้ซ่ึงความเป็นไทย 
 ศรัทธา ยึดมั่น และปฏิบัติตนตามหลักศาสนา 
 เคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
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9. คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
      มี  

ด้าน ตัวชี้วัด 
  ด้านคุณธรรม จรยิธรรม  มีความซื่อสตัย์สจุริต 

  มีระเบียบวินัย 
  ตรงต่อเวลา 
 มีความเสยีสละและเห็นต่อประโยชน์ส่วนรวม 
 มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
 เคารพกฎเกณฑ์ ระเบียบขององค์กร/หน่วยงาน 
 มีความอดทนต่อสภาวะแวดลอ้ม 
 มีความขยันหมั่นเพียรในการเรียน 

  ด้านความรู ้  มีความรู้ในหลักวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงกับหน้าที่การงาน 
 มีความเข้าใจขั นตอนและวิธีการในการปฏิบตัิงานในหน้าท่ี 
  มีความรู้ในระดับที่สามารถปฏิบัติงานให้บรรลุเปา้หมายอย่างมปีระสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผล 
 มีความสามารถน าความรูม้าประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานอย่างสร้างสรรค์ 
  เป็นผู้แสวงหาความรู้เพิ่มเตมิอย่างต่อเนื่อง 
 มีความเช่ียวชาญในสาขาวิชาชีพ 

  ด้านทักษะทางปัญญา   มีความสามารถในการรวบรวมข้อมูล แนวคิด และประเมินข้อมลูต่างๆ ได้ 
  มีความสามารถในการวิเคราะห์และแกไ้ขปัญหาในการปฏบิัติงาน 
  กล้าแสดงความคิดเห็นอยา่งเหมาะสม 
 มีความคิดริเริม่สร้างสรรคส์ิ่งใหม่ๆ  
  มีการวางแผนและสามารถปฏิบัติงานได้ส าเร็จตามก าหนดเวลา 
 มีความสามารถน าเสนอข้อมลูและแนวคิดเพื่อใช้ในการตัดสินใจ 
  มีความมุ่งมั่นท างานให้ประสบความส าเร็จตามเปา้หมาย 
 มีความสามารถในการแก้ปญัหาส่วนตัว 
 มีทัศนคติเชิงบวกต่องานท่ีท า 

  ด้านทักษะความสมัพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

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

  ด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

 มีทักษะในการวิเคราะห์และจดัการข้อมลูเชิงตัวเลข 
  มีความสามารถในการสื่อสารการใช้ภาษาไทย 
 มีความสามารถในการสื่อสารการใช้ภาษาอังกฤษ 
 มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศในการปฏิบัติงาน 

 
10. การบูรณาการพันธกิจกับการเรียนการสอน (ถ้ามี) 

      ไม่ม ี
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11. ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 11.1 ลักษณะการด าเนินงาน    โครงการ     การด าเนินงาน 

11.2 ภายใต้แผนงาน............................................................................................................................................. 
11.3 ลักษณะโครงการ      โครงการที่ใช้งบประมาณ   โครงการทีไ่ม่ใช้งบประมาณ 
11.4 วิธีการด าเนินงาน     ด าเนินการเอง    จัดจ้าง 
11.5 รหัส GFMIS ของโครงการ(ถ้าม)ี................................................................................................................... 

12. ผู้รับผิดชอบ  
     12.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ  สาขาวิชาภาษาเกาหลี ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร ์
     12.2 ผู้รับผิดชอบ                 อาจารย์ธนัชพร ปริกัมศลี  โทร 2193 
     12.3 ผู้ประสานงาน     นางสิรินภา โอภาสพงศ์พิพัฒน์              โทร 2286      

12.4 ผู้รายงานผล     อาจารย์ธนัชพร ปริกัมศีล  โทร 2193 
13. หลักการและเหตุผล  
      การศึกษาภาษาเกาหลีนั นนอกจากศึกษาผ่านการเรียนการสอนที่เน้นด้านภาษาและไวยากรณ์แล้ว การศึกษาภาษาและ
วัฒนธรรมผ่านสื่ออื่นๆ เช่น ภาพยนตร์ ละครโทรทัศน์ ละครเวที บทเพลงก็มีความจ าเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากว่าสื่อเหล่านี ถูก
ประกอบสร้างและร้อยเรียงด้วยทัศนคติ ความเช่ือ โลกทัศน์ ฯลฯ ของผู้สร้างสรรค์ผลงานชาวเกาหลี การน าสื่อดังกล่าวมา
ปรับแต่งให้เป็นบทละคร โดยสื่อสารผ่านการแสดง การพูดภาษาเกาหลี ท าให้ผู้ที่ก าลังศึกษาภาษาเกาหลีสามารถพัฒนาทักษะ
ด้านภาษาได้มากขึ น เพราะการจะสื่อสารความหมายและอารมณ์ความรู้สึกออกมาทางบทพูดและท่าทางในการแสดง ผู้แสดง
จ าเป็นต้องเข้าใจและตีความความหมายของภาษาและเรื่องราวจากบทละครให้ได้มากท่ีสุด อีกทั งการแสดงละครเวทีโดยใช้ภาษา
เกาหลีเป็นภาษาหลักในการสนทนา จะช่วยเพิ่มพูนทักษะทั ง 4 ประการ อันได้แก่ การพูด การฟัง การอ่าน และการเขียน ซึ่งใน
กระบวนการของการแสดงจ าเป็นต้องใช้ทักษะการสนทนาภาษาเกาหลีระดับสูง และในกระบวนการการเขียนบทละครจ าเป็นต้อง
ใช้ทักษะในการอ่านตีความและการเขียนบทโดยใช้ภาษาที่เหมาะสมกับสถานการณ์ นอกจากนี การจัดการแสดงละครเวทีภาษา
เกาหลี ยังสามารถพัฒนาการท างานร่วมกัน การแบ่งงาน และการรับผิดชอบหน้าท่ีของนิสิตในสาขาวิชาได้ ก่อให้เกิดการเรียนรู้ใน
หลากหลายด้านทั งผู้ที่รับหน้าที่แสดงและผู้ที่รับหน้าที่สนับสนุนอยู่เบื องหลัง ดังนั นจึงต้องมีการฝึกฝนทักษะภาษาเกาหลีเพื่อให้
เกิดความช านาญในการใช้และสื่อสารภาษาเกาหลีได้อย่างสมบูรณ์ รวมทั งยังเป็นการคัดเลือกนิสิตเข้าร่วมแข่งขันประกวดละคร
เวทีภาษาเกาหลีระดับประเทศอย่างโครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์และบทบาทสมมุติเชิงวัฒนธรรมเกาหลี ซึ่งเป็นกิจกรรมพัฒนา
นิสิตที่สามารถต่อยอดสู่การบริการวิชาการต่อไปได้ในอนาคตได้ 
14. วัตถุประสงค ์ 
    1) เพื่อให้นิสิตที่ร่วมกิจกรรมได้ฝึกทักษะภาษาเกาหลีผ่านละครเวทีภาษาเกาหล ี
    2) เพื่อให้นิสิตเข้าร่วมกจิกรรมเข้าใจภาษาและวัฒนธรรมเกาหลีได้ดียิ่งขึ น 
15.  เป้าหมายของโครงการ 
     15.1. เป้าหมายการด าเนินงาน  

ล าดับ กิจกรรม วัตถุประสงค์กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เชิงผลลัพธ์

(Outcome) 

ตัวชี้วัดตาม
เกณฑ์ประกัน

คุณภาพ 
1 ละครเวท ี 1) เพื่อให้นิสิตที่ร่วม

กิจกรรมไดฝ้ึกทักษะ
ภาษาเกาหลีผ่านละคร
เวทีภาษาเกาหล ี
2) เพื่อให้นิสิตเข้าร่วม
กิจกรรมเข้าใจภาษาและ
วัฒนธรรมเกาหลไีด้ดี
ยิ่งขึ น 

 คุณภาพ  
- นิสิตมีความรู้ และ
ทักษะด้านภาษาเกาหลี
ดีขึ น ในระดับด ี

1.  นิสิตสามารถน า
ความรู้ไปประยุกต์ใช้
กับการเรยีนได ้

AUN QA 
หมวด 8 
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15.2 กลุ่มเป้าหมาย (รายกิจกรรม)  
เป้าหมาย กิจกรรม 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 65 คน 
นิสิต 60 คน 
บุคลากรสายวิชาการ 4 คน 
บุคลากรสายสนับสนุน 1 คน 

 
15.3 กิจกรรม/เนื้อหาท่ี/แผนการใช้จ่ายงบประมาณทีจ่ะด าเนินการ (รายกิจกรรม) 

 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (บาท) 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

ขั้นวางแผนงาน (P) 
1. วางแผนการด าเนินงาน 
2. จัดประชมุมอบหมายการ
ด 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
ปฏิบัติงานในครั งตอ่ๆไป 

             

รวม 10,000 - 10,000 -  
 

 

16. งบประมาณ  
      16.1 แหล่งงบประมาณ 
                เงินรายได้ 10,000 บาท    
กองทุนกิจการนิสิต แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานจัดการศึกษาสาขามนุษยศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษา
เกาหลี ภาควิชาภาษาตะวันออก หมวดเงินอุดหนุน โครงการกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต โครงการส่งเสริมด้านวิชาการและทักษะชีวิต 
โครงการฝึกทักษะการประกวดละครเวทีภาษาเกาหลี(Nu-มน-06-156)                                           

16.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ)             
ล าดับ รายการ จ านวน (บาท) 

1  ค่าวัสดุโครงการ 7,000 
2  ค่าอาหาร 3,000 

รวมเป็นจ านวน 10,000 
    หมายเหตุ   ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
17.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ (รายกิจกรรม)  
ล าดั
บ 

รายการ กิจกรรม 

1. วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม เดือนมกราคม 2564 
2. สถานท่ีจัดกิจกรรม คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
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18. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

1) นิสิตทราบถึงสังคม แนวคิด และวฒันธรรมเกาหลผี่านการแสดงละคร 
2)  นิสิตรู้จักการท างานเป็นทีม และมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม 
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โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ 

 
1. ชื่อโครงการ (ระดับ 1)    โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
2. ชื่อโครงการ (ระดับ 2)    โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
3. ชื่อโครงการ (ระดับ 3)    โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 

  โครงการงานประจ า (Routine project) 
      โครงการตามยุทธศาสตร์ (Strategic project) 

4.  รหัสโครงการ      NU-มน-06-157 
5.  Value Chain   

    ต้นน  า       กลางน  า       ปลายน  า       
6.  ความสอดคล้องกับพันธกิจมหาวิทยาลัย  
    การผลติบัณฑิต        การวิจัย  
    การบริการวิชาการแกส่ังคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
    บริหารจัดการ(หลัก) 
7.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ  
 7.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 พ.ศ.2560-2564  
ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2562-2564)  
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบณัฑิตให้มีคณุภาพฯ 
  กลยุทธ์ที่.......1.1.....แนวทางการขบัเคลื่อนที่........1.1.1.......ตัวชี วดัที.่.....1.1.1.1.....(หลัก)  
7.2  แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน  

        นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่5 กลยุทธ์ที ่5.1 มาตรการที ่5.1.4 
8. อัตลักษณน์ิสิต  
      ไม่ม ี         
9. คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
         ไม่มี          
10. การบูรณาการพันธกิจกับการเรียนการสอน (ถ้ามี) 

      ไม่ม ี
11. ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 11.1 ลักษณะการด าเนินงาน    โครงการ     การด าเนินงาน 

11.2 ภายใต้แผนงาน............................................................................................................................................. 
11.3 ลักษณะโครงการ      โครงการที่ใช้งบประมาณ   โครงการทีไ่ม่ใช้งบประมาณ 
11.4 วิธีการด าเนินงาน     ด าเนินการเอง    จัดจ้าง 
11.5 รหัส GFMIS ของโครงการ(ถ้าม)ี................................................................................................................... 

12. ผู้รับผิดชอบ  
  12.1 หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  สาขาวิชาภาษาจีนภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์     

       12.2 ผู้รับผดิชอบ    ผศ.ดร.ชวนพิศ  เทียมทัน   โทร 2180 
       12.3 ผู้ประสานงาน  ผศ.ดร.ชวนพิศ  เทียมทัน   โทร 2180 

  นางสาววิไลพร  ชอบคุณ  โทร 2079 
       12.4 ผู้รายงานผล          ผศ.ดร.ชวนพิศ  เทียมทัน   โทร 2180 
13. หลักการและเหตุผล  

การประกันคุณภาพการศึกษาตามเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 
หมายถึง การพัฒนาคุณภาพของการบริหารจัดการและด าเนินกิจกรรมตามภารกิจของสถานศึกษาทุกระดับ เพื่อพัฒนาคุณภาพของ
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ผู้เรียนอย่างต่อเนื่องและสร้างความมั่นใจให้ผู้รับบริการทางการศึกษา สถานศึกษาทุกแห่งจะต้องจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษา โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง มีการจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็น
รายงานการประเมินคุณภาพภายในเสนอต่อสภาสถาบัน หน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาและเปิดเผยต่อ
สาธารณชน เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษาได้มี
การปรับปรุงมาอย่างต่อเนื่อง ตามระบบการพัฒนาของสถาบันการศึกษา ตามความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี สภาพสังคม 
เศรษฐกิจ ความรู้ และทักษะในอนาคตที่ตลาดแรงงานต้องการ และพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน 
  ในปี พ.ศ.2557 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ปรับเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยแบ่ง 3 
ระดับ ได้แก่ ระดับหลักสูตร ระดับคณะ/วิทยาลัย และระดับสถาบัน โดยก าหนดให้จัดท ารายงานการประเมินตนเองผ่านระบบ
ฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา (CHE QA Online) เพื่อให้คณะกรรมการตรวจประเมินสามารถ
ประเมินฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและอยู่ในมาตรฐานเดียวกัน 
  ต่อมา ท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ในคราวประชุมครั งท่ี 268 (12/2562) เมื่อวันท่ี 15 ธันวาคม 2562 มีมติอนุมัติทิศทาง
และแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยระดับสถาบันและระดับคณะ 
ก าหนดให้ใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence : EdPEx)  
ส่วนระดับหลักสูตร ก าหนดให้ใช้เกณฑ์ AUN-QA ทั งนี  ตั งแต่ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป  
  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเกาหลี ตระหนักถึงความส าคัญและความจ าเป็นในการด าเนินการด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา จึงได้จัดให้มีโครงการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ประจ าปีงบประมาณ 2564 เพื่อเป็นการตรวจสอบ
และประเมินการด าเนินงานของหลักสูตรที่ภาควิชาเปิดการเรียนการสอน ในรอบปีการศึกษา 2563 ด้วยเกณฑ์ AUN-QA ตาม
แนวทางที่มหาวิทยาลัยก าหนด อันจะน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอย่างต่อเนื่องและเป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่
ผู้รับบริการทางการศึกษาอีกทางหนึ่ง 
14. วัตถุประสงค ์ 
       1) เพื่อตรวจสอบและประเมนิการด าเนินงานของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ร สาขาวิชาพม่าศึกษา ที่เปิดสอนในปีการศึกษา 
2563 ตามเกณฑ์ AUN-QA  
15.  เป้าหมายของโครงการ 
     15.1. เป้าหมายการด าเนินงาน  

ล าดับ กิจกรรม วัตถุประสงค์กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เชิงผลลัพธ์

(Outcome) 

ตัวชี้วัดตาม
เกณฑ์ประกัน

คุณภาพ 
1 ประเมินด าเนินงานของ

หลักสตูร 
เพื่อตรวจสอบและ
ประเมินการด าเนินงาน
ของหลักสูตรศิลปศาสต
รมหาบณัฑิต และ
ปรัชญาดุษฎีบณัฑติ 
สาขาวิชาคติชนวิทยาท่ี
เปิดสอนในปีการศึกษา 
2563 ตามเกณฑ์ AUN-

QA  

 คุณภาพ 
หลักสตูรมผีลประเมิน
ผ่านการก ากับมาตรฐาน
และมผีลประเมินตาม
เกณฑ์ AUN-QA อยู่ใน
ระดับ 4 ขึ นไป 

หลักสตูรฯ มีผล
ประเมินผ่านการ
ก ากับมาตรฐาน
และมผีลประเมิน
ตามเกณฑ์ AUN-
QA อยู่ในระดับ 4 
ขึ นไป 

AUN QA 
หมวด 11 

     15.2 กลุม่เป้าหมาย (รายกิจกรรม)  

เป้าหมาย จ านวน 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 12 คน 
บุคลากรสายวิชาการ 5 คน 
คณะกรรมการประเมิน 3 คน 
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15.3 กิจกรรม/เนื้อหาท่ี/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนินการ (รายกิจกรรม) 
 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (บาท) 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

ขั้นวางแผนงาน (P) 
1. วางแผนการด าเนินงาน 
2. จัดประชมุมอบหมายการ
ด 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
ปฏิบัติงานในครั งตอ่ๆไป 

             

รวม 15,000 - - - 15,000 
 

16. งบประมาณ  
      16.1 แหล่งงบประมาณ 
                เงินรายได้ 15,000 บาท    
กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานจัดการศึกษาสาขามนุษยศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน 
ภาควิชาภาษาตะวันออก หมวดเงินอุดหนุน โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โครงการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร(Nu-มน-06-157)                                            

16.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ)     
ล าดับ รายการ จ านวน (บาท) 

1. ค่าตอบแทนวิทยากร 2 คน 12,000     
2. ค่าอาหารกลางวัน                     1,500      
3. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม        1,500    
 รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น          15,000 

  *หมายเหตุ   ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
17.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ (รายกิจกรรม)  
ล าดั
บ 

รายการ กิจกรรม 

1. วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม เดือนมิถุนายน-กรกฎาคม  2564 
2. สถานท่ีจัดกิจกรรม คณะมนุษยศาสตร์ 

18. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
1) หลักสูตรมีรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2563 ที่มีความสมบูรณ์และถูกต้อง     
2) หลักสูตร/ภาควิชาและคณะสามารถน าผลการประเมินไปปรับปรงุและพัฒนาการท างานให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ น 

     3) มีผลประเมินเผยแพร่สูส่าธารณชน 
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โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ 

 
1. ชื่อโครงการ (ระดับ 1)    โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
2. ชื่อโครงการ (ระดับ 2)    โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
3. ชื่อโครงการ (ระดับ 3)    โครงการอบรมประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

  โครงการงานประจ า (Routine project) 
      โครงการตามยุทธศาสตร์ (Strategic project) 

4.  รหัสโครงการ      NU-มน-06-158 
5.  Value Chain   

    ต้นน  า       กลางน  า       ปลายน  า       
6.  ความสอดคล้องกับพันธกิจมหาวิทยาลัย  
    การผลติบัณฑิต        การวิจัย  
    การบริการวิชาการแกส่ังคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
    บริหารจัดการ(หลัก) 
7.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ  
 7.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 พ.ศ.2560-2564  
ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2562-2564)  
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบณัฑิตให้มีคณุภาพฯ 
  กลยุทธ์ที่.......1.1.....แนวทางการขบัเคลื่อนที่........1.1.1.......ตัวชี วดัที.่.....1.1.1.1.....(หลัก)  
7.2  แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน  

        นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่5 กลยุทธ์ที ่5.1 มาตรการที ่5.1.4 
8. อัตลักษณน์ิสิต  
      ไม่ม ี         
9. คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
         ไม่มี          
10. การบูรณาการพันธกิจกับการเรียนการสอน (ถ้ามี) 

      ไม่ม ี
11. ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 11.1 ลักษณะการด าเนินงาน    โครงการ     การด าเนินงาน 

11.2 ภายใต้แผนงาน............................................................................................................................................. 
11.3 ลักษณะโครงการ      โครงการที่ใช้งบประมาณ   โครงการทีไ่ม่ใช้งบประมาณ 
11.4 วิธีการด าเนินงาน     ด าเนินการเอง    จัดจ้าง 
11.5 รหัส GFMIS ของโครงการ(ถ้าม)ี................................................................................................................... 

12. ผู้รับผิดชอบ  
  12.1 หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  สาขาวิชาภาษาจีน ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์     

       12.2 ผู้รับผดิชอบ    ผศ.ดร.ชวนพิศ  เทียมทัน   โทร 2180 
       12.3 ผู้ประสานงาน  ผศ.ดร.ชวนพิศ  เทียมทัน   โทร 2180 

  นางสาววิไลพร  ชอบคุณ  โทร 2079 
       12.4 ผู้รายงานผล          ผศ.ดร.ชวนพิศ  เทียมทัน   โทร 2180 
13. หลักการและเหตุผล  
ในปัจจุบันการจัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาถูกก าหนดเกณฑ์และระบบการประเมินคุณภาพ เพื่อให้เกิดการพัฒนา
คุณภาพการเรียนการสอนให้เกิดผลสัมฤทธ์ิแก่ผู้เรียน และการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ตรวจสอบได้ ได้ผลลัพธ์ท่ีชัดเจนและเพื่อให้
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เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการประกันคุณภาพ AUN-QA ซึ่งเป็นเกณฑ์ใหม่และก าลังจะ
ประกาศใช้ในอนาคต  

ดังนั น ในปีงบประมาณ 2564 หลักสูตรภาษาจีนจึงได้จัดให้มีการอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับหลักสูตรนี ขึ นเพื่อเสริมความเข้าใจให้กับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าในหลักสูตร 
14. วัตถุประสงค ์ 
       1. เพื่อเตรียมความพร้อมใหอ้าจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสตูรมีความรูค้วามเข้าใจด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศกึษา 2564 (AUN QA)  

       2. เพื่อให้อาจารย์สามารถจดักิจกรรมหรือโครงการในหลักสตูรตามเกณฑค์ุณภาพการศึกษา 
15.  เป้าหมายของโครงการ 
     15.1. เป้าหมายการด าเนินงาน  

ล าดับ กิจกรรม วัตถุประสงค์กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เชิงผลลัพธ์

(Outcome) 

ตัวชี้วัดตาม
เกณฑ์ประกัน

คุณภาพ 
1 อบรมให้ความรู ้ 1. เพื่อเตรียมความ

พร้อมให้อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
และอาจารย์ประจ า
หลักสตูรมคีวามรู้ความ
เข้าใจด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 
2564 (AUN QA)  

2. เพื่อให้อาจารย์
สามารถจัดกิจกรรมหรือ
โครงการในหลักสตูร
ตามเกณฑ์คณุภาพ
การศึกษา 

 คุณภาพ 
อาจารย์มีความรู้ ความ
เข้าใจ หลักเกณฑ์ การ
ประกันคณุภาพ AUN-
QA เพิ่มขึ น 

หลักสตูรฯ มีผล
ประเมินผ่านการ
ก ากับมาตรฐาน
และมผีลประเมิน
ตามเกณฑ์ AUN-
QA อยู่ในระดับ 4 
ขึ นไป 

AUN QA 
หมวด 11 

     15.2 กลุม่เป้าหมาย (รายกิจกรรม)  

เป้าหมาย จ านวน 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 8 คน 
บุคลากรสายวิชาการ 7 คน 
คณะกรรมการประเมิน 1 คน 

15.3 กิจกรรม/เนื้อหาท่ี/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนินการ (รายกิจกรรม) 
 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (บาท) 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

ขั้นวางแผนงาน (P) 
1. วางแผนการด าเนินงาน                           
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กิจกรรม 
งบประมาณ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (บาท) 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

2. จัดประชมุมอบหมายการ
ด 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
ปฏิบัติงานในครั งตอ่ๆไป 

             

รวม 15,000 - - 15,000 - 
 

16. งบประมาณ  
      16.1 แหล่งงบประมาณ 
                เงินรายได้ 15,000 บาท    
กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานจัดการศึกษาสาขามนุษยศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน 
ภาควิชาภาษาตะวันออก หมวดเงินอุดหนุน โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โครงการอบรมประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร(Nu-มน-06-158)                                            

16.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ)     
ล าดับ รายการ จ านวน (บาท) 

1. ค่าตอบแทนวิทยากร 2 คน 12,000     
2. ค่าอาหารกลางวัน                     1,500      
3. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม        1,500    
 รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 15,000 

  *หมายเหตุ   ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
17.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ (รายกิจกรรม)  
ล าดั
บ 

รายการ กิจกรรม 

1. วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม เดือนเมษายน  2564 
2. สถานท่ีจัดกิจกรรม คณะมนุษยศาสตร์ 

18. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
    1.  อาจารย์มีความรู้ความเข้าใจด้านการประกันคุณภาพการศึกษา(แบบใหม่)เพิ่มมากขึ น 
    2.  อาจารย์สามารถจัดกิจกรรมหรือโครงการตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา  
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โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ 

 
1. ชื่อโครงการ (ระดับ 1)    โครงการกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต 
2. ชื่อโครงการ (ระดับ 2)    โครงการส่งเสริมด้านวิชาการและทักษะชีวิต 
3. ชื่อโครงการ (ระดับ 3)    โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการภาษาจีนเพื่อธุรกิจออนไลน์ 

  โครงการงานประจ า (Routine project) 
      โครงการตามยุทธศาสตร์ (Strategic project) 

4.  รหัสโครงการ      NU-มน-06-159 
5.  Value Chain   

    ต้นน  า       กลางน  า       ปลายน  า       
6.  ความสอดคล้องกับพันธกิจมหาวิทยาลัย  
    การผลติบัณฑิต(หลัก)      การวิจัย(หลัก)  
    การบริการวิชาการแก่สังคม(รอง)   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
    บริหารจัดการ 
7.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ  
 7.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 พ.ศ.2560-2564  
ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2562-2564)  
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบณัฑิตให้มีคณุภาพฯ 
   กลยุทธ์ที่......1.4.....แนวทางการขบัเคลื่อนที่........1.4.1.......ตัวชี วัดที.่.....1.4.1.1.....(หลัก)  
7.2 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน  

        นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตร์ที่....1...กลยุทธ์ที่.....4.....มาตรการที่....1..... 
8. อัตลักษณน์ิสิต  
      มี  

ประเภทอตัลักษณ ์ ตัวชี้วดั 
 คนด ี
เป็นคนดี เป็นพลเมืองที่เข็มแข็ง ยึดมั่นในจรรยาบรรณ
วิชาชีพ มีความกล้าหาญทางจริยธรรมและความถูกตอ้ง 

 มีจรรยาบรรณในวิชาชพี 
 มีจิตสาธารณะ 
 มีทัศนคติเชิงบวก 
 มีความกลา้หาญทางจริยธรรม และความถูกต้อง 

 คนเก่ง 
มีความรู้ ความเชีย่วชาญตามสาขาวิชาการที่ถนัด มี
ทักษะการเรียนรู้ ตลอดชีวิต สามารถน าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชพีอยา่งสร้างสรรค์ มี
คุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการที่ทนัสมัยและทันต่อ
ความเปลี่ยนแปลงของสังคม สามารถอยู่ร่วมกับผูอ้ื่นได้
อย่างมีความสุข 

 มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 มีความสามารถในการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชพีอยา่งสร้างสรรค์ 
 เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม 
 มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสาสนเทศได้เป็นอย่างดี 
 มีคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการที่ทันสมัยและทันต่อความเปลี่ยนแปลงของสังคม 
 มีความสามารถท างานเป็นทีม 
 มีความสามารถในการแก้ปัญหาส่วนตัว 
 มีความสามารถในการแก้ปัญหาการงาน 

 มีวินัย 
มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม 
เสียสละ อดทน ขยัน หมั่นเพียรและมุ่งมั่นสู่ความส าเร็จ 

 มีความรับผิดชอบ เสียสละ อดทน 
 มีพฤติกรรมที่ดีในการเรียน ขยันหมัน่เพียรมุ่งมั่นสู่ความส าเร็จ 
 มีพฤติกรรมที่ดีในการใช้ชีวิต 
 ยอมรับและปฏิบัติตามระเบียบ และข้อบังคับของสังคม 

 ภูมิใจในชาต ิ
มีความภูมิใจในศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี และ
ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ร่วมปลูกฝงัความรักชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตรยิ์ ส่งเสริมให้เกิดค่านิยมร่วมรักษ์
ความเป็นไทยให้เกิดขึ นอย่างต่อเนื่อง 

 มีพฤติกรรมอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย 
มีส่วนร่วมในการสืบทอดภูมิปัญญาไทย 
 มีค่านิยมในการแสดงความเป็นไทย ธ ารงไว้ซ่ึงความเป็นไทย 
 ศรัทธา ยึดมั่น และปฏิบัติตนตามหลักศาสนา 
 เคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 



 

 

 

2 

 

9. คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
      มี  

ด้าน ตัวชี้วัด 
 ด้านคุณธรรม จริยธรรม  มีความซื่อสตัย์สจุริต 

 มีระเบยีบวินัย 
 ตรงต่อเวลา 
 มีความเสียสละและเห็นต่อประโยชน์ส่วนรวม 
 มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
 เคารพกฎเกณฑ์ ระเบียบขององค์กร/หน่วยงาน 
 มีความอดทนต่อสภาวะแวดลอ้ม 
 มีความขยันหมั่นเพียรในการเรียน 

 ด้านความรู ้  มีความรู้ในหลักวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงกับหน้าที่การงาน 
 มีความเข้าใจขั นตอนและวิธีการในการปฏิบตัิงานในหน้าท่ี 
 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 

 
10. การบูรณาการพันธกิจกับการเรียนการสอน (ถ้ามี) 

       ด้านการบริการวิชาการ  จ านวนรายวิชา/หลักสตูรที่มีการบูรณาการ ...1.. วิชา ระบุรายชื่อวิชา ภาษาจีนเพื่อธุรกิจ
ออนไลน ์
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11. ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 11.1 ลักษณะการด าเนินงาน    โครงการ     การด าเนินงาน 

11.2 ภายใต้แผนงาน............................................................................................................................................. 
11.3 ลักษณะโครงการ      โครงการที่ใช้งบประมาณ   โครงการทีไ่ม่ใช้งบประมาณ 
11.4 วิธีการด าเนินงาน     ด าเนินการเอง    จัดจ้าง 
11.5 รหัส GFMIS ของโครงการ(ถ้าม)ี................................................................................................................... 

12. ผู้รับผิดชอบ  
     12.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ  สาขาวิชาภาษาจีน ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร ์
     12.2 ผู้รับผิดชอบ                 ดร.จริานุวัฒน์  สวัสดิ์พิชญสกลุ  โทร 0968789381 

12.3 ผู้ประสานงาน     นางสาวศิวพร  สุขสวัสดิ์              โทร 2287      
12.4 ผู้รายงานผล     ดร.จิรานุวัฒน์  สวัสดิ์พิชญสกลุ  โทร 0968789381 

13. หลักการและเหตุผล  
      ในปัจจุบันประเทศจีนมีการพัฒนาประเทศด้านเศรษฐกิจไปอย่างรวดเร็วและมีการยกระดับการค้าขายในยุคใหม่จาก
ออฟไลน์สู่ออนไลน์มากขึ น ซึ่งปัจจุบันธุรกิจการค้าออนไลน์รายใหญ่ในประเทศไทยล้วนแล้วแต่เป็นกลุ่มทุนจีนแทบทั งสิ นไม่ว่าจะ
เป็น ลาซาดา JD.COM และอื่น ๆ กอปรกับสถานการณ์โควิดท าให้ผู้คนหันมานิยมซื อสินค้าผ่านระบบออนไลน์มากขึ น  
 ดังนั นเพื่อเป็นการผลิตบัณฑิตให้มีความเข้มแข็งทางด้านวิชาการและการประกอบอาชีพหลังจากจบการศึกษาแล้ว สาขาวิชา
ภาษาจีนจึงได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการภาษาจีนเพื่อธุรกิจออนไลน์ให้กับนิสิตและบุคคลทั่วไปที่สนใจไม่ว่าจะเป็นร้านค้ า
หรือผู้ประกอบการภายนอกที่สนใจสามารถเข้ามาลงทะเบียนรับฟังได้ซึ่งนับเป็นการเสริมสร้างชุมชนหรือเศรษฐกิจชุมชนให้มี
ความเข้มแข็งขึ นตามยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนของมหาวิทยาลัยนเรศวร 
14. วัตถุประสงค ์ 

1) เพื่อเตรียมความพร้อมในการผลิตบณัฑิตใหม้ีความเช่ียวชาญในการประชอบอาชีพ 
2) เพื่อส่งเสริมความรู้ให้กับชุมชนหรือบุคคลทีส่นใจในเรื่องการพัฒนาธุรกิจออนไลน์  

15.  เป้าหมายของโครงการ 
     15.1. เป้าหมายการด าเนินงาน  

ล าดับ กิจกรรม วัตถุประสงค์กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เชิงผลลัพธ์

(Outcome) 

ตัวชี้วัดตาม
เกณฑ์ประกัน

คุณภาพ 
1 อบรมให้ความรู้นิสิต 

 
1) เพื่อเตรียมความ
พร้อมในการผลิตบณัฑติ
ให้มีความเชี่ยวชาญใน
การประชอบอาชีพ 
2) เพื่อส่งเสริมความรู้
ให้กับชุมชนหรือบุคคลที่
สนใจในเรื่องการพัฒนา
ธุรกิจออนไลน ์

 คุณภาพ  
- ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความรู้ และมีทักษะเรื่อง
การพัฒนาธุรกิจ
ออนไลน์ มากขึ น ไม่
น้อยกว่า ร้อยละ 80 
 

1.  ผู้เข้าร่วมสามารถ
น าความรู้มาใช้ในการ
พัฒนาธุรกิจออนไลน์
ได ้

AUN QA 
หมวด 8 

 

15.2 กลุ่มเป้าหมาย (รายกิจกรรม)  
เป้าหมาย กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 100 คน 100 คน 
นิสิต 90 คน 90 คน 
ประชาชน/สังคม 10 คน 10 คน 
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15.3 กิจกรรม/เนื้อหาท่ี/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนินการ (รายกิจกรรม) 
 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (บาท) 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

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

                          

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

35,000   17,500       17,500   

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. สรุปผลการด าเนินโครงการ และ
จัดท ารายงานส่งผลประเมนิตอ่คณะฯ 

             

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

             

รวม 35,000 17,500 - - 17,500 
 

 
16. งบประมาณ  
      16.1 แหล่งงบประมาณ 
                เงินรายได้ 35,000 บาท    
กองทุนกิจการนิสิต แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานจัดการศึกษาสาขามนุษยศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาจีน ภาควิชาภาษาตะวันออก หมวดเงินอุดหนุน โครงการกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต โครงการส่งเสริมด้านวิชาการและทักษะชีวิต 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการภาษาจีนเพื่อธุรกิจออนไลน(์Nu-มน-06-159)                                  

16.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ)             
ล าดับ รายการ จ านวน (บาท) 

1 ค่าตอบแทนวิทยากร 4 ท่าน 24,000 
2 ค่าเดินทาง 8,000 
3 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 3,000 

รวมเป็นจ านวน 35,000 
    หมายเหตุ   ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
 
17.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ (รายกิจกรรม)  
ล าดั
บ 

รายการ กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 

1. วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม เดือนธันวาคม 2563 เดือนกรกฎาคม 2564 
2. สถานท่ีจัดกิจกรรม คณะมนุษยศาสตร ์ คณะมนุษยศาสตร ์

 
18. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
    1) นิสิตสาขาวิชาภาษาจีนมีความรู้ด้านธรุกิจออนไลน์มากขึ น 
    2) ผู้คนในชุมชนหรือผู้ที่สนใจมีความรูด้้านธุรกิจออนไลน์มากขึ น 
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โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ 

 
1. ชื่อโครงการ (ระดับ 1)    โครงการกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต 
2. ชื่อโครงการ (ระดับ 2)    โครงการส่งเสริมด้านวิชาการและทักษะชีวิต 
3. ชื่อโครงการ (ระดับ 3)    โครงการเตรียมความพร้อมนิสิต 

  โครงการงานประจ า (Routine project) 
      โครงการตามยุทธศาสตร์ (Strategic project) 

4.  รหัสโครงการ      NU-มน-06-160 
5.  Value Chain   

    ต้นน  า       กลางน  า       ปลายน  า       
6.  ความสอดคล้องกับพันธกิจมหาวิทยาลัย  
    การผลติบัณฑิต(หลัก)      การวิจัย(หลัก)  
    การบริการวิชาการแกส่ังคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
    บริหารจัดการ 
7.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ  
 7.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 พ.ศ.2560-2564  
ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2562-2564)  
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบณัฑิตให้มีคณุภาพฯ 
   กลยุทธ์ที่......1.4.....แนวทางการขบัเคลื่อนที่........1.4.1.......ตัวชี วัดที.่.....1.4.1.1.....(หลัก)  
7.2 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน  

        นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตร์ที่....1...กลยุทธ์ที่.....4.....มาตรการที่....1..... 
8. อัตลักษณน์ิสิต  
      มี  

ประเภทอตัลักษณ ์ ตัวชี้วดั 
 คนด ี
เป็นคนดี เป็นพลเมืองที่เข็มแข็ง ยึดมั่นในจรรยาบรรณ
วิชาชีพ มีความกล้าหาญทางจริยธรรมและความถูกตอ้ง 

 มีจรรยาบรรณในวิชาชพี 
 มีจิตสาธารณะ 
 มีทัศนคติเชิงบวก 
 มีความกลา้หาญทางจริยธรรม และความถูกต้อง 

 คนเก่ง 
มีความรู้ ความเชีย่วชาญตามสาขาวิชาการที่ถนัด มี
ทักษะการเรียนรู้ ตลอดชีวิต สามารถน าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชพีอยา่งสร้างสรรค์ มี
คุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการที่ทนัสมัยและทันต่อ
ความเปลี่ยนแปลงของสังคม สามารถอยู่ร่วมกับผูอ้ื่นได้
อย่างมีความสุข 

 มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 มีความสามารถในการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชพีอยา่งสร้างสรรค์ 
 เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม 
 มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสาสนเทศได้เป็นอย่างดี 
 มีคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการที่ทันสมัยและทันต่อความเปลี่ยนแปลงของสังคม 
 มีความสามารถท างานเป็นทีม 
 มีความสามารถในการแก้ปัญหาส่วนตัว 
 มีความสามารถในการแก้ปัญหาการงาน 

 มีวินัย 
มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม 
เสียสละ อดทน ขยัน หมั่นเพียรและมุ่งมั่นสู่ความส าเร็จ 

 มีความรับผิดชอบ เสียสละ อดทน 
 มีพฤติกรรมที่ดีในการเรียน ขยันหมัน่เพียรมุ่งมั่นสู่ความส าเร็จ 
 มีพฤติกรรมที่ดีในการใช้ชีวิต 
 ยอมรับและปฏิบัติตามระเบียบ และข้อบังคับของสังคม 

 ภูมิใจในชาต ิ
มีความภูมิใจในศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี และ
ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ร่วมปลูกฝงัความรักชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตรยิ์ ส่งเสริมให้เกิดค่านิยมร่วมรักษ์
ความเป็นไทยให้เกิดขึ นอย่างต่อเนื่อง 

 มีพฤติกรรมอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย 
มีส่วนร่วมในการสืบทอดภูมิปัญญาไทย 
 มีค่านิยมในการแสดงความเป็นไทย ธ ารงไว้ซ่ึงความเป็นไทย 
 ศรัทธา ยึดมั่น และปฏิบัติตนตามหลักศาสนา 
 เคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
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9. คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
      มี  

ด้าน ตัวชี้วัด 
 ด้านคุณธรรม จริยธรรม  มีความซื่อสตัย์สจุริต 

 มีระเบยีบวินัย 
 ตรงต่อเวลา 
 มีความเสียสละและเห็นต่อประโยชน์ส่วนรวม 
 มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
 เคารพกฎเกณฑ์ ระเบียบขององค์กร/หน่วยงาน 
 มีความอดทนต่อสภาวะแวดลอ้ม 
 มีความขยันหมั่นเพียรในการเรียน 

 ด้านความรู ้  มีความรู้ในหลักวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงกับหน้าท่ีการงาน 
 มีความเข้าใจขั นตอนและวิธีการในการปฏิบตัิงานในหน้าท่ี 
 มีความรู้ในระดับท่ีสามารถปฏิบัติงานให้บรรลุเปา้หมายอย่างมปีระสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผล 
 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 การสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

 มีทักษะในการวิเคราะห์และจดัการข้อมลูเชิงตัวเลข 
 มีความสามารถในการสื่อสารการใช้ภาษาไทย 
 มีความสามารถในการสื่อสารการใช้ภาษาอังกฤษ 
 มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศในการปฏิบัติงาน 

 
10. การบูรณาการพันธกิจกับการเรียนการสอน (ถ้ามี) 

       ไม่ม ี
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11. ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 11.1 ลักษณะการด าเนินงาน    โครงการ     การด าเนินงาน 

11.2 ภายใต้แผนงาน............................................................................................................................................. 
11.3 ลักษณะโครงการ      โครงการที่ใช้งบประมาณ   โครงการทีไ่ม่ใช้งบประมาณ 
11.4 วิธีการด าเนินงาน     ด าเนินการเอง    จัดจ้าง 
11.5 รหัส GFMIS ของโครงการ(ถ้าม)ี................................................................................................................... 

12. ผู้รับผิดชอบ  
     12.1 หนว่ยงานท่ีรับผดิชอบ  สาขาวิชาภาษาจีน ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร ์

12.2 ผู้รับผิดชอบ                 ผศ.จุไรรัตน์  โสภา   โทร 2157 
                                      Mr.Tan Zhengrong                           โทร 2176 
12.3 ผู้ประสานงาน     นางสาวศิวพร  สุขสวัสดิ์              โทร 2287      
12.4 ผู้รายงานผล     ผศ.จุไรรัตน์  โสภา   โทร 2157 

13. หลักการและเหตุผล  
      ปัจจุบันวิชาภาษาจีนเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานเป็นอย่างมาก ท าให้วิชาเอกภาษาจีน  ของคณะมนุษยศาสตร์ได้รับ
สนใจจากผู้เรียนมากขึ น จ านวนนิสิตที่สมัครเรียนวิชาเอกภาษาจีนบางคนเป็นนักเรียนมัธยมที่มีพื นฐานสายวิทยาศาสตร์ บางคน
เป็นนักเรียนที่มีพื นฐานสายศิลป์ศาสตร์  บางคนเคยเรียนภาษาจีนมาก่อน บางคนก็ไม่เคยเรียนภาษาจีนมาก่อน   เป็นเหตุให้พื น
ฐานความรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรมจีนของนิสิตก่อนเข้าศึกษาวิชาเอกภาษาจีนแตกต่างกัน   
      ดังนั น  หลักสูตรภาษาจีน จึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมด้านวิชาการและทักษะชีวิต กิจกรรมเตรียมความพร้อมส าหรับนิสติชั น
ปีท่ี 1  
14. วัตถุประสงค ์ 
      1. เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่นิสิตด้านการเรียนภาษาและวัฒนธรรมจีน 
      2. เพือ่สรา้งแรงจูงใจ และกระตุ้นให้นิสติมีความสนใจในการเรยีนภาษาและวัฒนธรรมจีน 
15.  เป้าหมายของโครงการ 
     15.1. เป้าหมายการด าเนินงาน  

ล าดับ กิจกรรม วัตถุประสงค์กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เชิงผลลัพธ์

(Outcome) 

ตัวชี้วัดตาม
เกณฑ์ประกัน

คุณภาพ 
1 อบรมให้ความรู้นิสิต 

 
1. เพือ่เป็นการเตรียม
ความพร้อมให้แก่นิสติ
ด้านการเรียนภาษาและ
วัฒนธรรมจีน 
2. เพื่อสร้างแรงจูงใจ 
และกระตุ้นให้นสิิตมี
ความสนใจในการเรียน
ภาษาและวัฒนธรรมจีน 

 คุณภาพ  
- ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความรู้และทักษะทาง
ภาษาเพิ่มขึ น ไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 80 
 

1.  ผู้เข้าร่วมสามารถ
น าความรู้มาใช้ในการ
พัฒนาตนเองใน
อนาคตได ้

AUN QA 
หมวด 8 

 

15.2 กลุ่มเป้าหมาย (รายกิจกรรม)  
เป้าหมาย จ านวน 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 110 คน 
นิสิต 104 คน 
บุคลากรสายวิชาการ 6 คน 
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15.3 กิจกรรม/เนื้อหาท่ี/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนินการ (รายกิจกรรม) 
 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (บาท) 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

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

                          

ขัน้ด 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
ปฏิบัติงานในครั งตอ่ๆไป 

             

รวม 6,000 - - - 6,000 
 

 
16. งบประมาณ  
      16.1 แหล่งงบประมาณ 
                เงินรายได้ 6,000 บาท    
กองทุนกิจการนิสิต แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานจัดการศึกษาสาขามนุษยศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาจีน ภาควิชาภาษาตะวันออก หมวดเงินอุดหนุน โครงการกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต โครงการส่งเสริมด้านวิชาการและทักษะชีวิต 
โครงการเตรียมความพร้อมนิสิต(Nu-มน-06-160)                                  

16.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ)             
ล าดับ รายการ จ านวน (บาท) 

1 ค่าอาหารว่าง 4,000 
2 ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร 2,000 

รวมเป็นจ านวน 6,000 
    หมายเหตุ   ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
 
17.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ (รายกิจกรรม)  
ล าดั
บ 

รายการ กิจกรรม 

1. วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม เดือนกรกฎาคม 2564 
2. สถานท่ีจัดกิจกรรม คณะมนุษยศาสตร ์

 
18. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
    1) จากการประเมินในปีท่ีผ่านมาสาขาภาษาจีนได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมดา้นคอมพิวเตอร์  นิสิตมีข้อเสนอแนะให้ทาง
สาขาวิชาไดจ้ัดโครงการเตรียมความพร้อมด้านภาษาจีนบ้าง   
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โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ 

 
1. ชื่อโครงการ (ระดับ 1)    โครงการกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต 
2. ชื่อโครงการ (ระดับ 2)    โครงการส่งเสริมด้านวิชาการและทักษะชีวิต 
3. ชื่อโครงการ (ระดับ 3)    โครงการเข้าร่วม/แข่งขันทางวิชาการ 

  โครงการงานประจ า (Routine project) 
      โครงการตามยุทธศาสตร์ (Strategic project) 

4.  รหัสโครงการ      NU-มน-06-161 
5.  Value Chain   

    ต้นน  า       กลางน  า       ปลายน  า       
6.  ความสอดคล้องกับพันธกิจมหาวิทยาลัย  
    การผลติบัณฑิต(หลัก)      การวิจัย(หลัก)  
    การบริการวิชาการแกส่ังคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
    บริหารจัดการ 
7.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ  
 7.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 พ.ศ.2560-2564  
ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2562-2564)  
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบณัฑิตให้มีคณุภาพฯ 
   กลยุทธ์ที่......1.4.....แนวทางการขบัเคลื่อนที่........1.4.1.......ตัวชี วัดที.่.....1.4.1.1.....(หลัก)  
7.2 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน  

        นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตร์ที่....1...กลยุทธ์ที่.....3.....มาตรการที่....7..... 
8. อัตลักษณน์ิสิต  
      มี  

ประเภทอตัลักษณ ์ ตัวชี้วดั 
 คนด ี
เป็นคนดี เป็นพลเมืองที่เข็มแข็ง ยึดมั่นในจรรยาบรรณ
วิชาชีพ มีความกล้าหาญทางจริยธรรมและความถูกตอ้ง 

 มีจรรยาบรรณในวิชาชพี 
 มีจิตสาธารณะ 
 มีทัศนคติเชิงบวก 
 มีความกลา้หาญทางจริยธรรม และความถูกต้อง 

 คนเก่ง 
มีความรู้ ความเชีย่วชาญตามสาขาวิชาการที่ถนัด มี
ทักษะการเรียนรู้ ตลอดชีวิต สามารถน าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชพีอยา่งสร้างสรรค์ มี
คุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการที่ทนัสมัยและทันต่อ
ความเปลี่ยนแปลงของสังคม สามารถอยู่ร่วมกับผูอ้ื่นได้
อย่างมีความสุข 

 มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 มีความสามารถในการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชพีอยา่งสร้างสรรค์ 
 เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม 
 มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสาสนเทศได้เป็นอย่างดี 
 มีคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการที่ทันสมัยและทันต่อความเปลี่ยนแปลงของสังคม 
 มีความสามารถท างานเป็นทีม 
 มีความสามารถในการแก้ปัญหาส่วนตัว 
 มีความสามารถในการแก้ปัญหาการงาน 

 มีวินัย 
มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม 
เสียสละ อดทน ขยัน หมั่นเพียรและมุ่งมั่นสู่ความส าเร็จ 

 มีความรับผิดชอบ เสียสละ อดทน 
 มีพฤติกรรมที่ดีในการเรียน ขยันหมั่นเพียรมุ่งมั่นสู่ความส าเร็จ 
 มีพฤติกรรมที่ดีในการใช้ชีวิต 
 ยอมรับและปฏบิัติตามระเบียบ และข้อบังคับของสังคม 

 ภูมิใจในชาต ิ
มีความภูมิใจในศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี และ
ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ร่วมปลูกฝงัความรักชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตรยิ์ ส่งเสริมให้เกิดค่านิยมร่วมรักษ์
ความเป็นไทยให้เกิดขึ นอย่างต่อเนื่อง 

 มีพฤติกรรมอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย 
มีส่วนร่วมในการสืบทอดภูมิปัญญาไทย 
 มีค่านิยมในการแสดงความเป็นไทย ธ ารงไว้ซ่ึงความเป็นไทย 
 ศรัทธา ยึดมั่น และปฏิบัติตนตามหลักศาสนา 
 เคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
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9. คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
      มี  

ด้าน ตัวชี้วัด 
 ด้านคุณธรรม จริยธรรม  มีความซื่อสตัย์สจุริต 

 มีระเบยีบวินัย 
 ตรงต่อเวลา 
 มีความเสยีสละและเห็นต่อประโยชน์ส่วนรวม 
 มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
 เคารพกฎเกณฑ์ ระเบียบขององค์กร/หน่วยงาน 
 มีความอดทนต่อสภาวะแวดลอ้ม 
 มีความขยันหมั่นเพียรในการเรียน 

 ด้านความรู ้  มีความรู้ในหลักวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงกับหน้าที่การงาน 
 มีความเข้าใจขั นตอนและวิธีการในการปฏิบตัิงานในหน้าท่ี 
 มีความรู้ในระดับท่ีสามารถปฏิบัติงานให้บรรลุเปา้หมายอย่างมปีระสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผล 
 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 

 
10. การบูรณาการพันธกิจกับการเรียนการสอน (ถ้ามี) 

       ไม่ม ี
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11. ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 11.1 ลักษณะการด าเนินงาน    โครงการ     การด าเนินงาน 

11.2 ภายใต้แผนงาน............................................................................................................................................. 
11.3 ลักษณะโครงการ      โครงการที่ใช้งบประมาณ   โครงการทีไ่ม่ใช้งบประมาณ 
11.4 วิธีการด าเนินงาน     ด าเนินการเอง    จัดจ้าง 
11.5 รหัส GFMIS ของโครงการ(ถ้าม)ี................................................................................................................... 

12. ผู้รับผิดชอบ  
     12.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ  สาขาวิชาภาษาจีน ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร ์

12.2 ผู้รับผิดชอบ                 Mr. Yang  Bo   โทร 2186 
                                      Mr.Tan Zhengrong                           โทร 2176 
12.3 ผู้ประสานงาน     นางสาวศิวพร  สุขสวัสดิ์              โทร 2287      
12.4 ผู้รายงานผล                 Mr. Yang  Bo   โทร 2186 
                                      Mr.Tan Zhengrong                           โทร 2176 
13. หลักการและเหตุผล  

      การพัฒนาการศึกษานั นจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการและมี
ศักยภาพในทุกด้าน และเป็นการเพิ่มพูนทักษะในการด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข การเรียนการสอนในหลักสูตรภาษาจีน
นั น นอกจากนิสิตจะได้เรียนรู้ภาษาจีนและวัฒนธรรมจีนแล้ว ทางหลักสูตรฯ ยังเปิดโอกาสให้นิสิตได้ท ากิจกร รมเพื่อเป็นการ
เสริมสร้างความรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรมจีน จากภายในและภายนอกสถาบันซึ่งมีทั งในภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อให้นิสิตได้ใช้
ความรู้ที่เรียนมาและแสดงความสามารถอย่างเต็มที่ในการแข่งขันทักษะภาษาจีนด้านต่างๆ เป็นการเปิดประสบการณ์และเรียนรู้
สังคมด้านภาษาจีนจากสังคมภายนอก อันจะน าไปสู่การพัฒนาศักยภาพของนิสิตในหลักสูตรฯ 
14. วัตถุประสงค ์ 

1) เพื่อให้นิสิตไดม้ีประสบการณ์ทดสอบความรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรมจีนกับสถาบันอื่น ๆ  
2) เพื่อสรา้งเครือข่ายความร่วมมอืด้านวิชาการภาษาจีนกับมหาวิทยาลัยต่างๆ ในประเทศไทย 
3) เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจ ปฏภิาณไหวพริบ การตัดสินใจ และการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า 
4) เพื่อเปิดโลกทัศน์ของนิสิตให้กวา้งไกล 

15.  เป้าหมายของโครงการ 
     15.1. เป้าหมายการด าเนินงาน  

ล าดับ กิจกรรม วัตถุประสงค์กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เชิงผลลัพธ์

(Outcome) 

ตัวชี้วัดตาม
เกณฑ์ประกัน

คุณภาพ 
1 แข่งขันทางวิชาการ 

 
1) เพื่อให้นิสิตไดม้ี
ประสบการณ์ทดสอบ
ความรู้ด้านภาษาและ
วัฒนธรรมจีนกับสถาบัน
อื่น ๆ  
2) เพื่อสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือด้าน
วิชาการภาษาจีนกับ
มหาวิทยาลยัต่างๆ ใน
ประเทศไทย 
3) เพื่อเสริมสร้างความ
มั่นใจ ปฏิภาณไหวพริบ 
การตัดสินใจ และการ
แก้ปัญหาเฉพาะหน้า 

 ปริมาณ 
1.นิสิตได้มีประสบการณ์
ทดสอบความรู้ภาษาจีน
กับสถาบันอ่ืน ๆ อย่าง
น้อยปีละ 1 ครั ง 
 คุณภาพ  
- นิสิตไดเ้สริมสร้าง
ความมั่นใจ ปฏิภาณไหว
พริบ การตัดสินใจ การ
แก้ปัญหาเฉพาะหน้า 
และได้เปดิโลกทัศนจ์าก
การเข้าร่วมกิจกรรม อยู่
ในระดับด ี

1.  ผู้เข้าร่วมสามารถ
น าความรู้มาใช้ในการ
พัฒนาตนเองใน
อนาคตได ้

AUN QA 
หมวด 8 
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ล าดับ กิจกรรม วัตถุประสงค์กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เชิงผลลัพธ์

(Outcome) 

ตัวชี้วัดตาม
เกณฑ์ประกัน

คุณภาพ 
4) เพื่อเปิดโลกทัศน์ของ
นิสิตให้กว้างไกล 

 

15.2 กลุ่มเป้าหมาย (รายกิจกรรม)  
เป้าหมาย กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 11 คน 11 คน 
นิสิต 3 คน 3 คน 
บุคลากรสายวิชาการ 8 คน 8 คน 
 
15.3 กิจกรรม/เนื้อหาท่ี/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนินการ (รายกิจกรรม) 

 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (บาท) 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

ขั้นวางแผนงาน (P) 
1. วางแผนการด าเนินงาน 
2. จัดประชมุมอบหมายการ
ด 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)  
1. น าผลการประเมนิมาพัฒนา แก้ไข
ปัญหา และน าไปปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานในครั งตอ่ๆไป 

             

รวม 30,000 15,000 - 15,000  
 
 

16. งบประมาณ  
      16.1 แหล่งงบประมาณ 
                เงินรายได้ 30,000 บาท    
กองทุนกิจการนิสิต แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานจัดการศึกษาสาขามนุษยศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาจีน ภาควิชาภาษาตะวันออก หมวดเงินอุดหนุน โครงการกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต โครงการส่งเสริมด้านวิชาการและทักษะชีวิต 
โครงการเข้าร่วม/แข่งขันทางวิชาการ(Nu-มน-06-161)                                  

16.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ)             
ล าดับ รายการ จ านวน (บาท) 

1 ค่าเช่าเหมารถพร้อมน  ามันเชื อเพลิง ครั งที่1+ครั งที่2 (9,000+9,000) 18,000 
2 ค่าเบี ยเลี ยงอาจารย์และนิสิต ครั งที่1+ครั งที่2 (1,900+1,900) 3,800 
3 ค่าที่พักอาจารย์และนิสิต ครั งที่1+ครั งที่2 (4,100+4,100) 8,200 

รวมเป็นจ านวน 30,000 
    หมายเหตุ   ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
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17.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ (รายกิจกรรม)  
ล าดั
บ 

รายการ กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 

1. วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม เดือนพฤศจิกายน 2563 เดือนมิถุนายน 2564 
2. สถานท่ีจัดกิจกรรม จังหวัดกรุงเทพมหานคร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

 
18. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
    1) ผู้เข้าร่วมได้พัฒนาทักษะที่ตวัเองได้เรยีนรู้มาใช้ในการด าเนินกจิกรรม 
    2) นิสิตไดร้ับความรู้ และประโยชน์จากการโครงการ เพื่อพัฒนาตนเอง นอกเหนือจากในหลักสตูร 
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โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ 

 
1. ชื่อโครงการ (ระดับ 1)    โครงการกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต 
2. ชื่อโครงการ (ระดับ 2)    โครงการส่งเสริมด้านวิชาการและทักษะชีวิต 
3. ชื่อโครงการ (ระดับ 3)    โครงการศึกษาดูงาน ณ สถานประกอบการ 

  โครงการงานประจ า (Routine project) 
      โครงการตามยุทธศาสตร์ (Strategic project) 

4.  รหัสโครงการ      NU-มน-06-162 
5.  Value Chain   

    ต้นน  า       กลางน  า       ปลายน  า       
6.  ความสอดคล้องกับพันธกิจมหาวิทยาลัย  
    การผลติบัณฑิต(หลัก)      การวิจัย(หลัก)  
    การบริการวิชาการแกส่ังคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
    บริหารจัดการ 
7.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ  
 7.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 พ.ศ.2560-2564  
ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2562-2564)  
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบณัฑิตให้มีคณุภาพฯ 
   กลยุทธ์ที่......1.4.....แนวทางการขบัเคลื่อนที่........1.4.1.......ตัวชี วัดที.่.....1.4.1.1.....(หลัก)  
7.2 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน  

        นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตร์ที่....1...กลยุทธ์ที่.....3.....มาตรการที่....6..... 
8. อัตลักษณน์ิสิต  
      มี  

ประเภทอตัลักษณ ์ ตัวชี้วดั 
 คนด ี
เป็นคนดี เป็นพลเมืองที่เข็มแข็ง ยึดมั่นในจรรยาบรรณ
วิชาชีพ มีความกล้าหาญทางจริยธรรมและความถูกตอ้ง 

 มีจรรยาบรรณในวิชาชพี 
 มีจิตสาธารณะ 
 มีทัศนคติเชิงบวก 
 มีความกลา้หาญทางจริยธรรม และความถูกต้อง 

คนเก่ง 
มีความรู้ ความเชีย่วชาญตามสาขาวิชาการที่ถนัด มี
ทักษะการเรียนรู้ ตลอดชีวิต สามารถน าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชพีอยา่งสร้างสรรค์ มี
คุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการที่ทนัสมัยและทันต่อ
ความเปลี่ยนแปลงของสังคม สามารถอยู่ร่วมกับผูอ้ื่นได้
อย่างมีความสุข 

 มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 มีความสามารถในการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชพีอยา่งสร้างสรรค์ 
 เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม 
 มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสาสนเทศได้เป็นอย่างดี 
 มีคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการที่ทันสมัยและทันต่อความเปลี่ยนแปลงของสังคม 
มีความสามารถท างานเป็นทีม 
 มีความสามารถในการแก้ปัญหาส่วนตัว  
 มีความสามารถในการแก้ปัญหาการงาน  

 มีวินัย 
มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม 
เสียสละ อดทน ขยัน หมั่นเพียรและมุ่งมั่นสู่ความส าเร็จ 

 มีความรับผิดชอบ เสียสละ อดทน 
 มีพฤติกรรมที่ดีในการเรียน ขยันหมัน่เพียรมุ่งมั่นสู่ความส าเร็จ 
 มีพฤติกรรมที่ดีในการใช้ชีวิต 
 ยอมรับและปฏิบัติตามระเบียบ และข้อบังคับของสังคม 

 ภูมิใจในชาต ิ
มีความภูมิใจในศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี และ
ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ร่วมปลูกฝงัความรักชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตรยิ์ ส่งเสริมให้เกิดค่านิยมร่วมรักษ์
ความเป็นไทยให้เกิดขึ นอย่างต่อเนื่อง 

 มีพฤติกรรมอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย 
มีส่วนร่วมในการสืบทอดภูมิปัญญาไทย 
 มีค่านิยมในการแสดงความเป็นไทย ธ ารงไว้ซ่ึงความเป็นไทย 
 ศรัทธา ยึดมั่น และปฏิบัติตนตามหลักศาสนา 
 เคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
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9. คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
      มี  

ด้าน ตัวชี้วัด 
☑ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ☑ มีความซื่อสัตยส์ุจริต 

☑ มีระเบียบวินัย 
☑ ตรงต่อเวลา 
☑ มีความเสียสละและเห็นต่อประโยชน์ส่วนรวม 
☑ มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
☑ เคารพกฎเกณฑ์ ระเบียบขององค์กร/หน่วยงาน 
☑ มีความอดทนต่อสภาวะแวดลอ้ม 
☑ มีความขยันหมั่นเพียรในการเรียน 

☑ ด้านความรู ้  มีความรู้ในหลักวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงกับหน้าที่การงาน 
 มีความเข้าใจขั นตอนและวิธีการในการปฏิบตัิงานในหน้าท่ี 
 มีความรู้ในระดับท่ีสามารถปฏิบัติงานให้บรรลุเปา้หมายอย่างมปีระสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผล  
 มีความสามารถน าความรูม้าประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานอย่างสร้างสรรค์ 
 เป็นผู้แสวงหาความรู้เพิม่เตมิอย่างต่อเนื่อง 
 มีความเช่ียวชาญในสาขาวิชาชีพ 

☑ ด้านทักษะทางปัญญา ☑ มีความสามารถในการรวบรวมข้อมูล แนวคิด และประเมินข้อมลูต่างๆ ได้ 
☑ มีความสามารถในการวิเคราะห์และแกไ้ขปัญหาในการปฏิบตัิงาน 
 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 

 มีทักษะในการวิเคราะห์และจดัการข้อมลูเชิงตัวเลข 
☑ มีความสามารถในการสื่อสารการใช้ภาษาไทย 
 มีความสามารถในการสื่อสารการใช้ภาษาอังกฤษ 
 มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศในการปฏิบัติงาน 

 
10. การบูรณาการพันธกิจกับการเรียนการสอน (ถ้ามี) 

       ไม่ม ี
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11. ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 11.1 ลักษณะการด าเนินงาน    โครงการ     การด าเนินงาน 

11.2 ภายใต้แผนงาน............................................................................................................................................. 
11.3 ลักษณะโครงการ      โครงการที่ใช้งบประมาณ   โครงการทีไ่ม่ใช้งบประมาณ 
11.4 วิธีการด าเนินงาน     ด าเนินการเอง    จัดจ้าง 
11.5 รหัส GFMIS ของโครงการ(ถ้าม)ี................................................................................................................... 

12. ผู้รับผิดชอบ  
     12.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ  สาขาวิชาภาษาจีน ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร ์

12.2 ผู้รับผิดชอบ                 ดร.อมรรัตน์ เนตรธัญญกรวงศ ์   โทร 2182 
                                      คณาจารย์สาขาวิชาภาษาจีน   
12.3 ผู้ประสานงาน              นางสาวศิวพร  สุขสวสัดิ์              โทร 2287      
12.4 ผู้รายงานผล                 ดร.อมรรัตน์ เนตรธัญญกรวงศ ์   โทร 2182 

13. หลักการและเหตุผล  
      ตามแผนกลยุทธ์คณะมนุษยศาสตร์ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพและสอดคล้องกับความต้องการของ
ประเทศและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพของนิสิตในด้านภาษาต่างประเทศ ทักษะในการ
บริหารจัดการและความสามารถในการแข่งขันในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก โดยมีแนวทางในการส่งเสริมและสนับสนุน
ให้จัดกิจกรรมศึกษาดูงานของนิสิตทั งในและต่างประเทศเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามความต้องการของแต่ละสาขาวิชา  ดังนั น การ
ส่งเสริมให้นิสิตในสาขาวิชาภาษาจีนได้มีโอกาสในการเรียนรู้ภาษา เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมจีนในออฟฟิตบนพื นที่จริง รวม
ไปถึงการส่งเสริมให้นิสิตได้มีโอกาสในการพัฒนาศักยภาพด้านการล่ามและการแปลในสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับสายงาน
ผ่านการใช้ภาษากับเจ้าของภาษา จึงเป็นการเปิดโลกทัศน์และสร้างแรงบันดาลใจให้แก่นิสิตในการน าความรู้และประสบการณ์ที่
ได้รับจากการดูงานมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองและการท างานอย่างมีประสิทธิภาพในอนาคตได้   
14. วัตถุประสงค ์ 

1) เพื่อให้นิสิตได้พัฒนาทักษะภาษาจีนด้านล่ามและการแปลบนพื นท่ีการท างานจริงท่ีเกี่ยวข้องกับสายงาน 
2) เพื่อให้นิสิตน าความรู้และประสบการณ์ทีไ่ด้รับมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการเรียนและการท างานในอนาคต 

15.  เป้าหมายของโครงการ 
     15.1. เป้าหมายการด าเนินงาน  

ล าดับ กิจกรรม วัตถุประสงค์กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เชิงผลลัพธ์

(Outcome) 

ตัวชี้วัดตาม
เกณฑ์ประกัน

คุณภาพ 
1 ศึกษาดูงาน 

 
1) เพื่อให้นิสิตได้พัฒนา
ทักษะภาษาจีนด้านล่าม
และการแปลบนพื นท่ี
การท างานจริงท่ี
เกี่ยวข้องกับสายงาน 
2) เพื่อให้นิสิตน าความรู้
และประสบการณ์ที่
ได้รับมาประยุกต์ใช้ใน
การพัฒนาการเรียนและ
การท างานในอนาคต 

 คุณภาพ  
- ผู้เข้าร่วมโครงการ
ได้รับการพัฒนาทักษะ
ภาษาจีนด้านล่ามและ
การแปล ในระดับดี 
(3.51) 

1.  ผู้เข้าร่วมสามารถ
น าความรู้มาใช้ในการ
พัฒนาตนเองใน
อนาคตได ้

AUN QA 
หมวด 8 
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15.2 กลุ่มเป้าหมาย (รายกิจกรรม)  
เป้าหมาย จ านวน 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 48 คน 
นิสิต 40 คน 
บุคลากรสายวิชาการ 8 คน 
 
15.3 กิจกรรม/เนื้อหาท่ี/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนินการ (รายกิจกรรม) 

 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (บาท) 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

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

                          

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

86,000 86,000            

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. สรุปผลการด าเนินโครงการ และ
จัดท ารายงานส่งผลประเมนิตอ่คณะฯ 

             

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

             

รวม 86,000 86,000    
 
 

16. งบประมาณ  
      16.1 แหล่งงบประมาณ 
                เงินรายได้ 86,000 บาท    
กองทุนกิจการนิสิต แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานจัดการศึกษาสาขามนุษยศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาจีน ภาควิชาภาษาตะวันออก หมวดเงินอุดหนุน โครงการกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต โครงการส่งเสริมด้านวิชาการและทักษะชีวิต 
โครงการศึกษาดูงาน ณ สถานประกอบการ(Nu-มน-06-162)                                  

16.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ)             
ล าดับ รายการ จ านวน (บาท) 

1. ค่าเช่าเหมารถพร้อมน  ามันเชื อเพลิง 20,000 
2. ค่าที่พักส าหรับนิสิต 30,000 
3. ค่าทีพ่ักส าหรับอาจารย์ 13,000 
4. ค่าเบี ยเลี ยง 17,000 
5. ค่าวิทยากร 6,000 

 รวมเป็นเงิน 86,000 
    หมายเหตุ   ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
17.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ (รายกิจกรรม)  

ล าดั
บ 

รายการ กิจกรรม 

1. วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม เดือนตุลาคม 2563 
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2. สถานที่จัดกิจกรรม บริษัท ดิงเฮง นิว แมททีเรียลส์ จ ากัด อ าเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 
18. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

1) นิสิตไดร้ับการพัฒนาทักษะภาษาจีนด้านล่ามและการแปลบนพื นท่ีการท างานจริงท่ีเกี่ยวข้องกับสายงาน 
2) นิสิตสามารถน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการเรียนและการท างานในอนาคตได้ 
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โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ภาควิชาศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์ 

 
1. ชื่อโครงการ (ระดับ 1)     โครงการบริหารจัดการหลักสูตร 
2. ชื่อโครงการ (ระดับ 2)     โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร 
3. ชื่อโครงการ (ระดับ 3)     โครงการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขานาฏศิลป์ไทย 

  โครงการงานประจ า (Routine project) 
      โครงการตามยุทธศาสตร์ (Strategic project) 
4.  รหัสโครงการ      NU-มน-07-163 
5.  Value Chain   

 ต้นน  า        กลางน  า          ปลายน  า       
6.  ความสอดคล้องกับพันธกิจมหาวิทยาลัย  
    การผลติบัณฑิต        การวิจัย  
    การบริการวิชาการแกส่ังคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
    บริหารจัดการ(หลัก) 
7.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ  
 7.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 พ.ศ.2560-2564  
ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2562-2564)  
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบณัฑิตให้มีคณุภาพฯ 
  กลยุทธ์ที่.......1.1.....แนวทางการขับเคลื่อนที่........1.1.4.......ตัวชี วดัที.่.....1.1.4.1.....(หลัก)  
7.2  แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน  

        นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่1 กลยุทธ์ที ่1.2 มาตรการที ่1.2.2 
8. อัตลักษณน์ิสิต  
      ไม่ม ี         
9. คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
      ไม่ม ี         
10. การบูรณาการพันธกิจกับการเรียนการสอน (ถ้ามี) 

      ไม่ม ี
11. ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 11.1 ลักษณะการด าเนินงาน    โครงการ     การด าเนินงาน 

11.2 ภายใต้แผนงาน............................................................................................................................................. 
11.3 ลักษณะโครงการ      โครงการที่ใช้งบประมาณ   โครงการทีไ่ม่ใช้งบประมาณ 
11.4 วิธีการด าเนินงาน     ด าเนินการเอง    จัดจ้าง 
11.5 รหัส GFMIS ของโครงการ(ถ้าม)ี................................................................................................................... 

12. ผู้รับผิดชอบ  
  12.1 หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ   ภาควิชาภาควิชาศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร ์    

12.2 ผู้รับผิดชอบ    อาจารย์รัชดาพร  สุคโต  โทร 2212 
12.3 ผู้ประสานงาน  นางรัตนาภรณ์  กุลจันทร ์  โทร 2168 
12.4 ผู้รายงานผล          อาจารย์รัชดาพร  สุคโต  โทร 2212 

13. หลักการและเหตุผล  
การประกันคณุภาพการศึกษาตามเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญตัิการศึกษาแห่งชาติ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.

2545 หมายถึง การพัฒนาคุณภาพของการบริหารจดัการและด าเนนิกิจกรรมตามภารกิจของสถานศกึษาทุกระดับ เพื่อพัฒนา
คุณภาพของผู้เรียนอย่างต่อเนื่องและสร้างความมั่นใจให้ผู้รับบริการทางการศึกษา สถานศึกษาทุกแห่งจะต้องจัดให้มรีะบบการ
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ประกันคณุภาพการศึกษา โดยถือเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการบรหิารการศึกษาท่ีต้องด าเนินการอยา่งต่อเนื่อง มีการจัดท า
รายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคณุภาพภายในเสนอต่อสภาสถาบัน หน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อพิจารณาและเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคณุภาพและมาตรฐานการศึกษา ระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับอดุมศึกษาได้มีการปรับปรุงมาอย่างต่อเนื่อง ตามระบบการพัฒนาของสถาบันการศึกษา ตามความ
เจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี สภาพสังคม เศรษฐกิจ ความรู้ และทักษะในอนาคตที่ตลาดแรงงานต้องการ และพฤติกรรมการ
เรียนรู้ของผูเ้รียน 
 และในปี พ.ศ.2557 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ปรบัเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดย
แบ่ง 3 ระดับ ได้แก่ ระดับหลักสตูร ระดับคณะ/วิทยาลัย และระดับสถาบัน และในการประเมินระดับสถาบันมี รวมถึงการ
จัดท ารายงานการประเมินตนเอง เพื่อให้คณะกรรมการตรวจประเมนิสามารถประเมินฯ ผ่านระบบฐานข้อมูลด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา (CHE QA Online) ได้อยา่งมีประสิทธิภาพและอยู่ในมาตรฐานเดยีวกัน”   
 ภาควิชาศิลปะการแสดง คณะมนษุยศาสตร์ ตระหนักถึงความส าคญัและความจ าเป็นในการประกันคุณภาพการศึกษา 
และการพัฒนาหลักสูตรใหม้ีความเข้มแข็ง และตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย (Stakeholder) จึงได้จัดให้มี
โครงการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาหลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชานาฏศิลปไ์ทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 ขึ น เพื่อ
เป็นการตรวจสอบและประเมินการด าเนินงานของหลักสูตรที่คณะฯ เปิดการเรียนการสอน ในรอบปีการศึกษา 2561 – 2562 
โดยน ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา (มคอ.5) รายผลการฝกึประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.6) รายงานผลการ
ด าเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) มาทบทวนเพ่ือการพัฒนาหลักสูตรและเพื่อการพัฒนาระบบและกลไกเพื่อน าไปสู่ Outcome 
– based education ของรายวิชาและหลักสตูรต่อไป 
14. วัตถุประสงค ์ 
       1) เพื่อตรวจสอบและประเมนิการด าเนินงาน และเพื่อพัฒนาการการเรียนการสอน ตลอดจนการพัฒนาระบบและกลไก
ของคุณภาพการศึกษาของหลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชานาฏศิลปไ์ทย ภาควิชาศลิปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์ 
เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรและยกระดับหลักสูตรให้เป็นไปตามความต้องการของผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย 
(Stakeholder) ของหลักสูตรต่อไป 
15.  เป้าหมายของโครงการ 
     15.1. เป้าหมายการด าเนินงาน  

ล าดับ กิจกรรม วัตถุประสงค์กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เชิงผลลัพธ์

(Outcome) 

ตัวชี้วดัตาม
เกณฑ์ประกัน

คุณภาพ 
1 ตรวจสอบและประเมินการ

ด าเนินงาน 
1) เพื่อตรวจสอบและ
ประเมินการด าเนินงาน 
และเพื่อพัฒนาการการ
เรียนการสอน ตลอดจน
การพัฒนาระบบและ
กลไกของคุณภาพ
การศึกษาของหลักสตูร
ศิลปศาสตรบณัฑติ 
สาขาวิชานาฏศลิป์ไทย 
ภาควิชาศิลปะการแสดง 
คณะมนุษยศาสตร์ 
เพื่อใหส้อดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของ
หลักสตูรและยกระดับ

 คุณภาพ 
- ภาควิชาฯ มีรายงาน
ผลการบริการจัดการ
ของหลักสูตร ตามเกณฑ์
การประกันคณุภาพ
การศึกษา และความ
ต้องการของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสยี (Stakeholder) 

ภาควิชาฯ มีผล
ประเมินผ่านตาม
เกณฑ์การประกัน
คุณภาพการศึกษา
ที่ดีขึ นกว่าปีท่ีผ่าน
มา และ 
Outcome – 
based 
education ของ
หลักสตูร
ตอบสนองความ
ต้องการของผู้มี
ส่วนไดส้่วนเสีย 
(Stakeholder) 

AUN QA 
หมวด 2 
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ล าดับ กิจกรรม วัตถุประสงค์กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เชิงผลลัพธ์

(Outcome) 

ตัวชี้วดัตาม
เกณฑ์ประกัน

คุณภาพ 
หลักสตูรให้เป็นไปตาม
ความต้องการของผู้มี
ส่วนไดส้่วนเสีย 
(Stakeholder) ของ
หลักสตูรต่อไป 

 
     15.2 กลุม่เป้าหมาย (รายกิจกรรม)  

เป้าหมาย จ านวน 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 10 คน 
บุคลากรสายวิชาการ 7 คน 
บุคลากรสายสนับสนุน 1 คน 
คณะกรรมการวิพากษ์ 2 คน 

 

     
 15.3 กิจกรรม/เนื้อหาท่ี/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนินการ (รายกิจกรรม) 

 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (บาท) 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

ขั้นวางแผนงาน (P) 
1. วางแผนการด าเนินงาน 
2. จัดประชมุมอบหมายการ
ด 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
ปฏิบัติงานในครั งตอ่ๆไป 

             

รวม 25,000 - - 25,000 - 
 

16. งบประมาณ  
      16.1 แหล่งงบประมาณ 
                เงินรายได้ 25,000 บาท    
กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานจัดการศึกษาสาขามนุษยศาสตร์ ภาควิชาศิลปะการแสดง หมวดเงิน
อุดหนุน โครงการบริหารจัดการหลักสูตร โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร โครงการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาหลักสูตรศิลป-
ศาสตรบัณฑิต สาขานาฏศลิป์ไทย (Nu-มน-07-163)                                            

16.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
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ล าดับ รายการ จ านวน (บาท) 
1 ค่าตอบแทนคณะกรรมการวิพากษ์ 8,000 
2 ค่าเดินทาง 8,000 
3 ค่าที่พัก 5,000 
4 ค่าอาหารกลางวัน    5,000 
5 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม   3,000 
6 ค่าถ่ายเอกสาร 1,000 

รวมเป็นจ านวน 25,000 
          *หมายเหตุ   ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
17.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ (รายกิจกรรม)  
ล าดั
บ 

รายการ กิจกรรม 

1. วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม เดือนพฤษภาคม 2564  
2. สถานท่ีจัดกิจกรรม ณ โรงแรมในจังหวัดสุโขทัย 

18. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
1) วิชาฯ มีรายงานผลการบริการจัดการของภาควิชาฯ ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา และความต้องการของผู้มี

ส่วนไดส้่วนเสีย (Stakeholder) 
2) ภาควิชาฯ มีผลประเมินผา่นตามเกณฑ์การประกันคณุภาพการศกึษาที่ดีขึ นกว่าปีท่ีผ่านมา และ Outcome – based 

education ของหลักสูตรตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย (Stakeholder)  
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โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ภาควิชาศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์ 

 
1. ชื่อโครงการ (ระดับ 1)     โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
2. ชื่อโครงการ (ระดับ 2)     โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
3. ชื่อโครงการ (ระดับ 3)     โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

  โครงการงานประจ า (Routine project) 
      โครงการตามยุทธศาสตร์ (Strategic project) 
4.  รหัสโครงการ      NU-มน-07-164 
5.  Value Chain   

    ต้นน  า       กลางน  า       ปลายน  า       
6.  ความสอดคล้องกับพันธกิจมหาวิทยาลัย  
    การผลติบัณฑิต        การวิจัย  
    การบริการวิชาการแกส่ังคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
    บริหารจัดการ(หลัก) 
7.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ  
 7.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 พ.ศ.2560-2564  
ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2562-2564)  
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบณัฑิตให้มีคณุภาพฯ 
  กลยุทธ์ที่.......1.1.....แนวทางการขบัเคลื่อนที่........1.1.1.......ตัวชี วดัที.่.....1.1.1.1.....(หลัก)  
7.2  แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน  

        นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่5 กลยุทธ์ที ่5.1 มาตรการที ่5.1.4 
8. อัตลักษณน์ิสิต  
      ไม่ม ี         
9. คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
         ไม่มี          
10. การบูรณาการพันธกิจกับการเรียนการสอน (ถ้ามี) 

      ไม่ม ี
11. ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 11.1 ลักษณะการด าเนินงาน    โครงการ     การด าเนินงาน 

11.2 ภายใต้แผนงาน............................................................................................................................................. 
11.3 ลักษณะโครงการ      โครงการที่ใช้งบประมาณ   โครงการที่ไม่ใช้งบประมาณ 
11.4 วิธีการด าเนินงาน     ด าเนินการเอง    จัดจ้าง 
11.5 รหัส GFMIS ของโครงการ(ถ้าม)ี................................................................................................................... 

12. ผู้รับผิดชอบ  
  12.1 หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ   ภาควิชาศิลปะการแสดง  คณะมนษุยศาสตร ์    
  12.2 ผู้รับผดิชอบ     อาจารย์รัชดาพร  สุคโต  โทร 2212 
  12.3 ผู้ประสานงาน     นางสาววิไลพร  ชอบคุณ โทร 2079 
      นางรัตนาภรณ์  กลุจันทร ์ โทร 2168          
  12.4 ผู้รายงานผล     อาจารย์รัชดาพร  สุคโต  โทร 2212 

 13. หลักการและเหตุผล  
การประกันคุณภาพการศึกษาตามเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.

2545 หมายถึง การพัฒนาคุณภาพของการบริหารจัดการและด าเนินกิจกรรมตามภารกิจของสถานศึกษาทุกระดับ เพื่อพัฒนา
คุณภาพของผู้เรียนอย่างต่อเนื่องและสร้างความมั่นใจให้ผู้รับบริการทางการศึกษา สถานศึกษาทุกแห่งจะต้องจัดให้มีระบบการ
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ประกันคุณภาพการศึกษา โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง มีการจัดท า
รายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายในเสนอต่อสภาสถาบัน หน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อพิจารณาและเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับอุดมศึกษาได้มีการปรับปรุงมาอย่างต่อเนื่อง ตามระบบการพัฒนาของสถาบันการศึกษา ตามความ
เจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี สภาพสังคม เศรษฐกิจ ความรู้ และทักษะในอนาคตที่ตลาดแรงงานต้องการ และพฤติกรรมการ
เรียนรู้ของผู้เรียน 
  ในปี พ.ศ.2557 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ปรับเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยแบ่ง 
3 ระดับ ได้แก่ ระดับหลักสูตร ระดับคณะ/วิทยาลัย และระดับสถาบัน โดยก าหนดให้จัดท ารายงานการประเมินตนเองผ่าน
ระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา (CHE QA Online) เพื่อให้คณะกรรมการตรวจประเมิน
สามารถประเมินฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและอยู่ในมาตรฐานเดียวกัน 
  ต่อมา ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ในคราวประชุมครั งที่ 268 (12/2562) เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2562      
มีมติอนุมัติทิศทางและแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยนเรศวร             
โดยระดับสถาบันและระดับคณะ ก าหนดให้ใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria 
for Performance Excellence : EdPEx)  ส่วนระดับหลักสูตร ก าหนดให้ใช้เกณฑ์ AUN-QA ทั งนี  ตั งแต่ปีการศึกษา 2563 
เป็นต้นไป   
  ภาควิชาศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์ ตระหนักถึงความส าคัญและความจ าเป็นในการด าเนินการด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษา จึงได้จัดให้มีโครงการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ประจ าปีงบประมาณ 2564 เพื่อเป็น
การตรวจสอบและประเมินการด าเนินงานของหลักสูตรที่ภาควิชาเปิดการเรียนการสอน ในรอบปีการศึกษา 2563 ด้วยเกณฑ์ 
AUN-QA ตามแนวทางที่มหาวิทยาลัยก าหนด อันจะน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอย่างต่อเนื่องและเป็นการสร้างความ
มั่นใจให้แก่ผู้รับบริการทางการศึกษาอีกทางหนึ่ง 
14. วัตถุประสงค ์ 
       1) เพื่อตรวจสอบและประเมนิการด าเนินงานของหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑติ และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคติ
ชนวิทยาที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2563 ตามเกณฑ์ AUN-QA  
15.  เป้าหมายของโครงการ 
     15.1. เป้าหมายการด าเนินงาน  

ล าดับ กิจกรรม วัตถุประสงค์กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เชิงผลลัพธ์

(Outcome) 

ตัวชี้วัดตาม
เกณฑ์ประกัน

คุณภาพ 
1 ประเมินด าเนินงานของ

หลักสตูร 
เพื่อตรวจสอบและ
ประเมินการด าเนินงาน
ของหลักสูตรศิลปศาสต
รมหาบณัฑิต และ
ปรัชญาดุษฎีบณัฑติ 
สาขาวิชาคติชนวิทยาท่ี
เปิดสอนในปีการศึกษา 
2563 ตามเกณฑ์ AUN-

QA  

 คุณภาพ 
หลักสตูรมผีลประเมิน
ผ่านการก ากับมาตรฐาน
และมผีลประเมินตาม
เกณฑ์ AUN-QA อยู่ใน
ระดับ 4 ขึ นไป 

หลักสตูรฯ มีผล
ประเมินผ่านการ
ก ากับมาตรฐาน
และมผีลประเมิน
ตามเกณฑ์ AUN-
QA อยู่ในระดับ 4 
ขึ นไป 

AUN QA 
หมวด 11 
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     15.2 กลุม่เป้าหมาย (รายกิจกรรม)  

เป้าหมาย จ านวน 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 8 คน 
บุคลากรสายวิชาการ 5 คน 
คณะกรรมการประเมิน 3 คน 

 

     
 15.3 กิจกรรม/เนื้อหาท่ี/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนินการ (รายกิจกรรม) 

 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (บาท) 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

ขั้นวางแผนงาน (P) 
1. วางแผนการด าเนินงาน 
2. จัดประชมุมอบหมายการ
ด 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
ปฏิบัติงานในครั งตอ่ๆไป 

             

รวม 25,000 - - - 25,000 
 

16. งบประมาณ  
      16.1 แหล่งงบประมาณ 
                เงินรายได้ 25,000 บาท    
กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานจัดการศึกษาสาขามนุษยศาสตร์ ภาควิชาศิลปะการแสดง หมวดเงิน
อุดหนุน โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตร(Nu-มน-07-164)                                            

16.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
ล าดับ รายการ จ านวน (บาท) 

1 ค่าตอบแทนผู้ประเมิน 10,000 
2 ค่าเดินทาง 8,000 
3 ค่าที่พัก 2,000 
4 ค่าอาหารกลางวัน    2,000 
5 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม   1,500 
6 ค่าถ่ายเอกสาร 1,500 

รวมเป็นจ านวน 25,000 
          *หมายเหตุ   ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
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17.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ (รายกิจกรรม)  
ล าดั
บ 

รายการ กิจกรรม 

1. วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม เดือนมิถุนายน-กรกฎาคม  2564 
2. สถานท่ีจัดกิจกรรม คณะมนุษยศาสตร์ 

18. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
1) หลักสูตรมีรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2563 ที่มีความสมบูรณ์และถูกต้อง     
2) หลักสูตร/ภาควิชาและคณะสามารถน าผลการประเมินไปปรับปรงุและพัฒนาการท างานให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ น 

     3) มีผลประเมินเผยแพร่สูส่าธารณชน 
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โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ภาควิชาศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์ 

 
1. ชื่อโครงการ (ระดับ 1)     โครงการบริการวิชาการแก่สังคม 
2. ชื่อโครงการ (ระดับ 2)     โครงการบริการวิชาการ 
3. ชื่อโครงการ (ระดับ 3)     โครงการบริการวิชาการและเผยแพร่ศิลปะการแสดงไทยในต่างประเทศ 

  โครงการงานประจ า (Routine project) 
      โครงการตามยุทธศาสตร์ (Strategic project) 
4.  รหัสโครงการ      NU-มน-07-165 
5.  Value Chain   

    ต้นน  า       กลางน  า       ปลายน  า       
6.  ความสอดคล้องกับพันธกิจมหาวิทยาลัย  
    การผลติบัณฑิต        การวิจัย  
    การบริการวิชาการแก่สังคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
    บริหารจัดการ(หลัก) 
7.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ  
 7.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 พ.ศ.2560-2564  
ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2562-2564)  
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสรมิสรา้งศักยภาพการให้บริการวิชาการเพื่อสร้างความเขม้แข็งให้แก่ชุมชน 
  กลยุทธ์ที่.......3.1.....แนวทางการขบัเคลื่อน..........3.1.1..........ตัวชี วัดที่.....3.1.1.1.... .(หลัก)  

      7.2 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน  
        นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่3กลยุทธ์ที ่1 มาตรการที ่2 
8. อัตลักษณน์ิสิต  
      มี   

ประเภทอตัลักษณ ์ ตัวชี้วดั 
 คนด ี
เป็นคนดี เป็นพลเมืองที่เข็มแข็ง ยึดมั่นใน
จรรยาบรรณวิชาชีพ มีความกล้าหาญทางจริยธรรม
และความถกูต้อง 

 มีจรรยาบรรณในวิชาชพี 
 มีจิตสาธารณะ 
 มีทัศนคติเชิงบวก 
 มีความกลา้หาญทางจริยธรรม และความถูกต้อง 

 คนเก่ง 
มีความรู้ ความเชีย่วชาญตามสาขาวิชาการที่ถนัด มี
ทักษะการเรียนรู้ ตลอดชีวิต สามารถน าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชพีอยา่งสร้างสรรค์ 
มีคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการทีท่ันสมัยและ
ทันต่อความเปลี่ยนแปลงของสังคม สามารถอยู่
ร่วมกับผู้อื่นได้อยา่งมีความสุข 

 มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 มีความสามารถในการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชพีอยา่งสร้างสรรค์ 
 เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม 
 มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสาสนเทศได้เป็นอย่างดี 
 มีคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการที่ทันสมัยและทันต่อความเปลี่ยนแปลงของสังคม 
 มีความสามารถท างานเป็นทีม 
 มีความสามารถในการแก้ปัญหาส่วนตัว 
 มีความสามารถในการแก้ปัญหาการงาน 

 มีวินัย 
มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน และ
สังคม เสียสละ อดทน ขยัน หมั่นเพยีรและมุ่งมั่นสู่
ความส าเร็จ 

 มีความรับผิดชอบ เสียสละ อดทน 
 มีพฤติกรรมที่ดีในการเรียน ขยันหมัน่เพียรมุ่งมั่นสู่ความส าเร็จ 
 มีพฤติกรรมที่ดีในการใช้ชีวิต 
 ยอมรับและปฏิบัติตามระเบียบ และข้อบังคับของสังคม 

 ภูมิใจในชาต ิ
มีความภูมิใจในศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี และ
ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ร่วมปลูกฝงัความรัก
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ์ส่งเสริมให้เกิดค่านิยม
ร่วมรักษ์ความเป็นไทยให้เกิดขึ นอยา่งต่อเนื่อง 

 มีพฤติกรรมอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย 
มีส่วนร่วมในการสืบทอดภูมิปัญญาไทย 
 มีค่านิยมในการแสดงความเป็นไทย ธ ารงไว้ซ่ึงความเป็นไทย 
 ศรัทธา ยึดมั่น และปฏิบัติตนตามหลักศาสนา 
 เคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
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9. คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
         ไม่มี          
10. การบูรณาการพันธกิจกับการเรียนการสอน (ถ้ามี) 

       จ านวนรายวิชา/หลักสูตรที่มีการบรูณาการ 1 วิชา ได้แก ่ทักษะทางด้านนาฏศิลป์ไทย ตัวพระ-นาง 1-7 
11. ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 11.1 ลักษณะการด าเนินงาน    โครงการ     การด าเนินงาน 

11.2 ภายใต้แผนงาน............................................................................................................................................. 
11.3 ลักษณะโครงการ      โครงการที่ใช้งบประมาณ   โครงการทีไ่ม่ใช้งบประมาณ 
11.4 วิธีการด าเนินงาน     ด าเนินการเอง    จัดจ้าง 
11.5 รหัส GFMIS ของโครงการ(ถ้าม)ี................................................................................................................... 

12. ผู้รับผิดชอบ  
  12.1 หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ   ภาควิชาศิลปะการแสดง  คณะมนษุยศาสตร ์    
  12.2 ผู้รับผดิชอบ     อาจารย์รัชดาพร  สุคโต  โทร 2212 
  12.3 ผู้ประสานงาน     นางรัตนาภรณ์  กลุจันทร ์ โทร 2168          
  12.4 ผู้รายงานผล     อาจารย์รัชดาพร  สุคโต  โทร 2212 

 13. หลักการและเหตุผล  
พันธกิจหนึ่งของภาควิชาศิลปะการแสดง คือ การให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคมด้านวิชาการ การเผยแพร่

ความรู้  เป็นที่ปรึกษา และบริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมแกส่ังคม ทั งในระดับชุมชน ระดับประเทศและต่างประเทศ  โดย
มีแนวทางในการด าเนินงานใน เชิงบูรณาการด้านการเรยีนการสอน  และการวิจัยกับการบริการวิชาการ ซึ่งภาควิชาฯ มีการ
ด าเนินงานให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมมาอย่างต่อเนื่อง   
 ในยุคปัจจุบัน เป็นยุคที่สังคมทุกระดับมีการแข่งขันสูง ทุกวิชาชีพต่างพัฒนาเพื่อให้ก้าวทันภาวะสังคม เศรษฐกิจที่
เจริญไปอย่างรวดเร็ว มนุษย์ทุกชนชาติสามารถเช่ือมโยงข่าวสาร ความคิด ธุรกิจการค้า การศึกษา การแพทย์ ศิลปวัฒนธรรม 
ฯลฯ กันได้อย่างสะดวกทั่วโลก  โดยเฉพาะการเช่ือมสัมพันธ์และการแลกเปลี่ยนทางด้านศิลปวัฒนธรรม ที่มีแนวโน้มจะ
กลมกลืนกันไปทั่วทุกมุมโลก ส่งผลให้เกิดการเลียนแบบ ลอกแบบ การประยุกต์และการผสมผสานการแสดงกันอย่าง
หลากหลายการด าเนินงานด้านการบริการวิชาการ  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเช่ือมสัมพันธ์ทางศิลปวัฒนธรรมอย่างกว้างขวาง
ในระดับนานาชาติ  จึงมีความจ าเป็นต่อการศึกษาด้านศิลปะการแสดง ด้วยการสร้างเครือข่ายการบริการวิชาการการท างาน
ร่วมกันระหว่างหน่วยงานด้านวัฒนธรรมด้านการศึกษา ระดับนานาชาติ เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชน การเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรม และการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนในต่างประเทศ  
 การจัดโครงการบริการวิชาการและเผยแพร่ศิลปะการแสดงไทยในต่างประเทศ  เพื่อให้บริการความรู้ ด้าน
ศิลปวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ ด้วยการเช่ือมโยงการให้บริการวิชาการเข้ากับการจัดการเรียนการสอน การท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม การพัฒนานิสิต และการท าวิจัย อันเป็นส่วนหนึ่งที่ท าให้เกิดเครือข่ายการท างานร่วมกับหน่วยงานในระดับ
นานาชาติ ชุมชนและสังคมในต่างประเทศได้รับความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมไทย เกิดการเรียนรู้ร่วมกันในด้านวิชาการ และท าให้
ภาควิชาฯ มีส่วนร่วมในกิจกรรมของสังคม เป็นที่รู้จักและยอมรับในต่างประเทศเพิ่มมากขึ น 
14. วัตถุประสงค ์ 

1) เพื่อให้บริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมไทยแก่ชุมชน เครือข่าย และสังคม ตามพันธกิจขององค์กร และตอบสนอง
ความต้องการของชุมชนในต่างประเทศ 

2) เพื่อให้ผู้รับบริการและประชาชนในต่างประเทศ มคีวามรูด้้านศลิปวฒันธรรมไทย 

3) เพื่อบูรณาการการให้บริการวิชาการเข้ากับการเรียนการสอน การวจิัย ของภาควิชาฯ 

4) เพื่อเผยแพรศ่ิลปะและวัฒนธรรมไทยให้เป็นที่รู้จักในต่างประเทศ 
 
 
 

15.  เป้าหมายของโครงการ 
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     15.1. เป้าหมายการด าเนินงาน  

ล าดับ กิจกรรม วัตถุประสงค์กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เชิงผลลัพธ์

(Outcome) 

ตัวชี้วัดตาม
เกณฑ์ประกัน

คุณภาพ 
1 บริการวิชาการ 1) เพื่อให้บริการวิชาการ

ด้านศิลปวัฒนธรรมไทย
แก่ชุมชน เครือข่าย และ
สังคม ตามพันธกิจของ
องค์กร และตอบสนอง
ความต้องการของชุมชน
ในต่างประเทศ 

2) เพื่อให้ผู้รับบริการ
และประชาชนใน
ต่างประเทศ มคีวามรู้
ด้านศิลปวัฒนธรรมไทย 

3) เพื่อบูรณาการการ
ให้บริการวิชาการเข้ากับ
การเรยีนการสอน การ
วิจัย ของภาควิชาฯ 

4) เพื่อเผยแพรศ่ิลปะ
และวัฒนธรรมไทยให้
เป็นทีรู่้จักใน
ต่างประเทศ 

 ปริมาณ 
1. ได้เครือข่ายความ
ร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่างประเทศ 
2. อาจารย์และนิสิตได้
เผยแพรศ่ิลปะและ
วัฒนธรรมไทยใน
ต่างประเทศ 
 คุณภาพ 
1.อาจารย์และนิสติได้รับ
ประสบการณ์ตรงด้าน
การสอนและการแสดง
ในต่างประเทศ อยู่ใน
ระดับด ี
2.อาจารย์และนิสติได้
พัฒนาความรู้ทาง
วิชาการจากการสัมมนา
วิชาการในต่างประเทศ
อยู่ในระดับด ี

เชื่อมโยงการ
ให้บริการวิชาการ
เข้ากับการจัดการ
เรียนการสอน การ
ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
การพัฒนานิสิต 
และการท าวิจยั 

AUN QA 
หมวด 8 

 
     15.2 กลุม่เป้าหมาย (รายกิจกรรม)  

เป้าหมาย จ านวน 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 15 คน 
บุคลากรสายวิชาการ 5 คน 
นิสิตสาขาวิชานาฏศลิป์ไทย 10 คน 

 

     
 15.3 กิจกรรม/เนื้อหาท่ี/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนินการ (รายกิจกรรม) 

 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (บาท) 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

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

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (บาท) 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

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

18,800        18,800     

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. สรุปผลการด าเนินโครงการ และ
จัดท ารายงานส่งผลประเมนิตอ่คณะฯ 

             

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

             

รวม 18,800 - - 18,800 - 
 

16. งบประมาณ  
      16.1 แหล่งงบประมาณ 
                เงินรายได้ 18,800 บาท    
กองทุนบริการวิชาการ แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม งานบริการวิชาการแก่ชุมชน ภาควิชาศิลปะการแสดง หมวดเงินอุดหนุน 
โครงการบริการวิชาการแก่สังคม โครงการบริการวิชาการ โครงการบริการวิชาการและเผยแพร่ศิลปะการแสดงไทยในต่างประเทศ 
(Nu-มน-07-165)                                            

16.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
ล าดับ รายการ จ านวน (บาท) 

1 ค่าเบี ยเลี ยง 4,800 

2 ค่าที่พัก 4,000 

3 ค่าตั๋วเครื่องบินตา่งประเทศ (ไป-กลับ)  10,000 

รวมเป็นเงิน 18,800 
          *หมายเหตุ   ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
 
17.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ (รายกิจกรรม)  
ล าดั
บ 

รายการ กิจกรรม 

1. วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม เดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2564 
2. สถานท่ีจัดกิจกรรม ณ ต่างประเทศ 

18. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
1) อาจารย์และนิสติได้รับประสบการณ์การด าเนินกิจกรรมการบริการวชิาการ ณ ต่างประเทศ  
2) ภาควิชาศิลปะการแสดง ได้ให้บรกิารความรูด้้านศลิปวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ ด้วยการเชื่อมโยงการให้บริการ

วิชาการเข้ากับการจดัการเรียนการสอน การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม การพัฒนานิสิต และการท าวิจัย   
3) เกิดเครือข่ายการท างาน และการเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมกันกับหน่วยงานในต่างประเทศระดับนานาชาติ                             

ภาควิชาศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์ เป็นท่ีรู้จักและยอมรับในต่างประเทศ เพิ่มมากขึ น 
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โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ภาควิชาศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์ 

 
1. ชื่อโครงการ (ระดับ 1)     โครงการบริการวิชาการแก่สังคม 
2. ชื่อโครงการ (ระดับ 2)     โครงการบริการวิชาการ 
3. ชื่อโครงการ (ระดับ 3)     โครงการบริการวิชาการและเผยแพร่ความรู้จากงานวิจัย 

  โครงการงานประจ า (Routine project) 
      โครงการตามยุทธศาสตร์ (Strategic project) 
4.  รหัสโครงการ      NU-มน-07-166 
5.  Value Chain   

    ต้นน  า       กลางน  า       ปลายน  า       
6.  ความสอดคล้องกับพันธกิจมหาวิทยาลัย  
    การผลติบัณฑิต        การวิจัย  
    การบริการวิชาการแก่สังคม(หลัก)   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
    บริหารจัดการ 
7.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ  
 7.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 พ.ศ.2560-2564  
ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2562-2564)  
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสรมิสรา้งศักยภาพการให้บริการวิชาการเพื่อสร้างความเขม้แข็งให้แก่ชุมชน 
  กลยุทธ์ที่.......3.1.....แนวทางการขบัเคลื่อน..........3.1.1..........ตัวชี วัดที่.....3.1.1.1.... .(หลัก)  

      7.2 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน  
        นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่3กลยุทธ์ที ่1 มาตรการที ่2 
8. อัตลักษณน์ิสิต  
      ไม่ม ี    
9. คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
      ไม่ม ี         
10. การบูรณาการพันธกิจกับการเรียนการสอน (ถ้ามี) 

      บริการวิชาการ จ านวนรายวิชา/หลักสูตรที่มีการบรูณาการ 2 วิชา ได้แก ่ 
- ออกแบบทางนาฏศิลป์ 1-2 
- การวิจัยทางนาฏศลิป์ 1-2 

 
11. ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 11.1 ลักษณะการด าเนินงาน    โครงการ     การด าเนินงาน 

11.2 ภายใต้แผนงาน............................................................................................................................................. 
11.3 ลักษณะโครงการ      โครงการที่ใช้งบประมาณ   โครงการทีไ่ม่ใช้งบประมาณ 
11.4 วิธีการด าเนินงาน     ด าเนินการเอง    จัดจ้าง 
11.5 รหัส GFMIS ของโครงการ(ถ้าม)ี................................................................................................................... 

12. ผู้รับผิดชอบ  
  12.1 หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ   ภาควิชาศิลปะการแสดง  คณะมนษุยศาสตร ์    
  12.2 ผู้รับผดิชอบ     ดร.จิตติมา นาคีเภท  โทร. 2201 
  12.3 ผู้ประสานงาน     นางรัตนาภรณ์  กลุจันทร ์ โทร 2168          
  12.4 ผู้รายงานผล     ดร.จิตติมา นาคีเภท  โทร. 2201 
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 13. หลักการและเหตุผล  
      มังคละ ถือเป็นวงดนตรีประจ าถิ่นของชาวจังหวัดพิษณุโลก สุโขทัย อุตรดิตถ์ มาตั งแต่สมัยโบราณ ปัจจุบันมังคละยังคง
ได้รับการสืบสานอยู่กลุ่มชาวบ้านหรือกระทั่งตามสถานศึกษาในจังหวัดพิษณุโลก วงดนตรีมังคละสามารถน ามาใช้ได้ในทุกๆ
โอกาส ทั งบรรเลงอย่างเดียวหรือมีการแสดงประกอบท่าทางร่วมด้วย  
   สาขาวิชานาฏศิลป์ ภาควิชาศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ก็ได้เล็งเห็นถึงการอนุรักษ์และสืบทอด
การแสดงประกอบวงดนตรีมังคละ จึงได้ประดิษฐ์การแสดงออกมาหลากหลายรูปแบบ ด้วยเห็นถึงความส าคัญและต้องการที่จะ
สืบสานการแสดงประกอบวงดนตรีมังคละไว้ให้คงอยู่กับท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก 
   ดังนั นในครั งนี สาขาวิชาฯ จึงต้องการน าผลงานการประดิษฐ์ซึ่งมาจากการวิจัยของอาจารย์ ชุด มังคละพิษณุโลก ไปเผยแพร่สู่
สถานศึกษาในท้องถิ่นของจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งถือเป็นการบริการวิชาการที่เป็นพันธกิจส าคัญของสาขาวิชาฯ และมหาวิทยาลัย
ตอ่ท้องถิ่น เพื่ออนุรักษ์และพัฒนาการแสดงพื นบ้านมังคละของ จ.พิษณุโลก ต่อไป 
14. วัตถุประสงค ์ 

1) เพื่อเผยแพร่งานวิจยัสร้างสรรค์แนวอนุรักษ์สู่ท้องถิ่น 

2) เพื่ออนุรักษ์และพัฒนาการแสดงพื นบ้านมังคละของ จ.พิษณโุลก 
15.  เป้าหมายของโครงการ 
     15.1. เป้าหมายการด าเนินงาน  

ล าดับ กิจกรรม วัตถุประสงค์กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เชิงผลลัพธ์

(Outcome) 

ตัวชี้วัดตาม
เกณฑ์ประกัน

คุณภาพ 
1 เผยแพรค่วามรู ้ 1) เพื่อเผยแพร่งานวิจยั

สร้างสรรค์แนวอนุรักษ์สู่
ท้องถิ่น 

2) เพื่ออนุรักษ์และ
พัฒนาการแสดงพื นบ้าน
มังคละของ จ.พิษณุโลก 

 คุณภาพ 
1.ผู้เข้าร่วมโครงการ
สามารถแสดงมังคละ
พิษณุโลกได้ในภาพรวม
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

เพื่ออนุรักษ์และ
พัฒนาการแสดง
พื นบ้านมังคละ
ของ จ.พิษณุโลก 

AUN QA 
หมวด 8 

 
     15.2 กลุม่เป้าหมาย (รายกิจกรรม)  

เป้าหมาย จ านวน 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 43 คน 
คร ู 5 คน 
นักเรียนในสถานศึกษา 30 คน 
บุคลากรสายวิชาการ 3 คน 
นิสิตสาขาวิชานาฏศลิป์ไทย 5 คน 

 

     
 15.3 กิจกรรม/เนื้อหาท่ี/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนินการ (รายกิจกรรม) 

 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (บาท) 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

ขั้นวางแผนงาน (P) 
1. วางแผนการด าเนินงาน 
2. จัดประชมุมอบหมายการ
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กิจกรรม 
งบประมาณ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (บาท) 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

ด 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
ปฏิบัติงานในครั งตอ่ๆไป 

             

รวม 0 - - 0 - 
 

16. งบประมาณ  
      - ไม่ใช้งบประมาณ - 
 
17.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ (รายกิจกรรม)  
ล าดั
บ 

รายการ กิจกรรม 

1. วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2564 
2. สถานท่ีจัดกิจกรรม ณ สถานศึกษาในจังหวัดพิษณุโลก จ านวน 2 โรงเรียน 

 
18. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
   1. ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้จากการวิจัยสร้างสรรค์ ชุด มังคละพิษณโุลก 
   2. ผู้ร่วมโครงการสามารถแสดงมังคละพิษณโุลกได้ 
19. แผนการน าไปใช้ประโยชน์ 

1. ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการเรียนได้ 
2. เป็นการเผยแพร่ความรู้สูส่ังคม 
3. บูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ 
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โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ภาควิชาศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์ 

 
1. ชื่อโครงการ (ระดับ 1)     โครงการสนับสนุนด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
2. ชื่อโครงการ (ระดับ 2)     โครงการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
3. ชื่อโครงการ (ระดับ 3)     โครงการแสดงร าเดี่ยวมาตรฐานทางด้านนาฏศิลป์ไทย 

  โครงการงานประจ า (Routine project) 
      โครงการตามยุทธศาสตร์ (Strategic project) 
4.  รหัสโครงการ      NU-มน-07-167 
5.  Value Chain   

    ต้นน  า       กลางน  า       ปลายน  า       
6.  ความสอดคล้องกับพันธกิจมหาวิทยาลัย  
    การผลติบัณฑิต        การวิจัย  
    การบริการวิชาการแกส่ังคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม(หลัก)  
    บริหารจัดการ  
7.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ  
 7.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 พ.ศ.2560-2564  
ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2562-2564)  
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสรมิการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม เพื่ออนุรักษ์ สืบสานและเชื่อมโยงกับประเพณีของท้องถิ่น 
  กลยุทธ์ที่.......4.2.....แนวทางการขบัเคลื่อน............4.2.2..........ตัวชี วัดที่.....4.2.2.1.... .(หลัก))  

      7.2 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน  
        นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่4 กลยุทธ์ที ่1 มาตรการที ่4 
8. อัตลักษณน์ิสิต  
      มี   

ประเภทอตัลักษณ ์ ตัวชี้วดั 
 คนด ี
เป็นคนดี เป็นพลเมืองที่เข็มแข็ง ยึดมั่นใน
จรรยาบรรณวิชาชีพ มีความกล้าหาญทางจริยธรรม
และความถกูต้อง 

 มีจรรยาบรรณในวิชาชพี 
 มีจิตสาธารณะ 
 มีทัศนคติเชิงบวก 
 มีความกลา้หาญทางจริยธรรม และความถูกต้อง 

 คนเก่ง 
มีความรู้ ความเชีย่วชาญตามสาขาวิชาการที่ถนัด มี
ทักษะการเรียนรู้ ตลอดชีวิต สามารถน าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชพีอยา่งสร้างสรรค์ 
มีคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการทีท่ันสมัยและ
ทันต่อความเปลี่ยนแปลงของสังคม สามารถอยู่
ร่วมกับผู้อื่นได้อยา่งมีความสุข 

 มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 มีความสามารถในการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชพีอยา่งสร้างสรรค์ 
 เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม 
 มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสาสนเทศได้เป็นอย่างดี 
 มีคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการที่ทันสมัยและทันต่อความเปลี่ยนแปลงของสังคม 
 มีความสามารถท างานเป็นทีม 
 มีความสามารถในการแก้ปัญหาส่วนตัว 
 มีความสามารถในการแก้ปัญหาการงาน 

 มีวินัย 
มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน และ
สังคม เสียสละ อดทน ขยัน หมั่นเพยีรและมุ่งมั่นสู่
ความส าเร็จ 

 มีความรับผิดชอบ เสียสละ อดทน 
 มีพฤติกรรมที่ดีในการเรียน ขยันหมัน่เพียรมุ่งมั่นสู่ความส าเร็จ 
 มีพฤติกรรมที่ดีในการใช้ชีวิต 
 ยอมรับและปฏิบัติตามระเบียบ และข้อบังคับของสังคม 

 ภูมิใจในชาต ิ
มีความภูมิใจในศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี และ
ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ร่วมปลูกฝงัความรัก
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ์ส่งเสริมให้เกิดค่านิยม
ร่วมรักษ์ความเป็นไทยให้เกิดขึ นอยา่งต่อเนื่อง 

 มีพฤติกรรมอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย 
มีส่วนร่วมในการสืบทอดภูมิปัญญาไทย 
 มีค่านิยมในการแสดงความเป็นไทย ธ ารงไว้ซ่ึงความเป็นไทย 
 ศรัทธา ยึดมั่น และปฏิบัติตนตามหลักศาสนา 
 เคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
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9. คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
         มี    

ด้าน ตัวชี้วดั 
 ด้านคุณธรรม จริยธรรม  มีความซ่ือสัตย์สุจริต 

 มีระเบียบวินยั 
 ตรงต่อเวลา 
 มีความเสียสละและเห็นต่อประโยชน์ส่วนรวม 
 มีจรรยาบรรณในวิชาชพี 
 เคารพกฎเกณฑ์ ระเบยีบขององค์กร/หน่วยงาน 
 มีความอดทนต่อสภาวะแวดล้อม 
 มีความขยันหมั่นเพียรในการเรียน 

 ด้านความรู ้  มีความรู้ในหลักวิชาชีพที่เกีย่วข้องโดยตรงกับหน้าที่การงาน 
 มีความเข้าใจขั นตอนและวิธกีารในการปฏิบัติงานในหนา้ที่ 
 มีความรู้ในระดับที่สามารถปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายอยา่งมีประสิทธภิาพและมีประสิทธิผล 
 มีความสามารถน าความรู้มาประยกุต์ใช้ในการปฏิบัติงานอย่างสร้างสรรค์ 
 เป็นผู้แสวงหาความรู้เพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง 
 มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ 

 ด้านทักษะทางปัญญา  มีความสามารถในการรวบรวมข้อมลู แนวคิด และประเมินข้อมูลต่างๆ ได้ 
 มีความสามารถในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน 
 กล้าแสดงความคิดเห็นอย่างเหมาะสม 
 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ  
 มีการวางแผนและสามารถปฏบิัติงานได้ส าเร็จตามก าหนดเวลา 
 มีความสามารถน าเสนอข้อมูลและแนวคิดเพื่อใช้ในการตัดสินใจ 
 มีความมุ่งมั่นท างานให้ประสบความส าเร็จตามเป้าหมาย 
 มีความสามารถในการแก้ปัญหาส่วนตัว 
 มีทัศนคติเชิงบวกต่องานที่ท า 

 ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

 มีความสามารถปรับตัวให้เข้ากับเพือ่นร่วมงาน 
 มีความสามารถในการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคล 
 มีความสามารถในการท างานเป็นทมี 
 มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย 
 มีความสามารถในการแสดงภาวะความเป็นผู้น าในการท างาน 
 ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
 มีความสามารถในการประเมินการท างานและปรับปรุงงานของตนเอง 
 มีความเข้าใจตนเองและผู้อื่น 

 ด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 มีทักษะในการวิเคราะหแ์ละจัดการข้อมูลเชิงตัวเลข 
 มีความสามารถในการสื่อสารการใชภ้าษาไทย 
 มีความสามารถในการสื่อสารการใชภ้าษาอังกฤษ 
 มีความสามารถในการใช้คอมพวิเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏบิัติงาน 

 ด้านทักษะพิสัย  มีความสามารถในทักษะนาฏศิลป์ไทยและนาฏศิลป์นานาชาต ิ
 มีความสามารถในการประยุกต์ใช้องค์ความรู้นาฏศิลป์ต่างๆ และการบริหารจัดการแสดงนาฏศิลป์ 
 มีความสามารถพัฒนาทักษะปฏิบัต ิการสร้างสรรค์และน าเสนอผลงานนาฏศิลป์  

    
10. การบูรณาการพันธกิจกับการเรียนการสอน (ถ้ามี) 

      ด้านการบริการวิชาการ  จ านวนรายวิชา/หลักสตูรที่มีการบรูณาการ 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 
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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 

11. ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 11.1 ลักษณะการด าเนินงาน    โครงการ     การด าเนินงาน 

11.2 ภายใต้แผนงาน............................................................................................................................................. 
11.3 ลักษณะโครงการ      โครงการที่ใช้งบประมาณ   โครงการที่ไม่ใช้งบประมาณ 
11.4 วิธีการด าเนินงาน     ด าเนินการเอง    จัดจ้าง 
11.5 รหัส GFMIS ของโครงการ(ถ้าม)ี................................................................................................................... 

12. ผู้รับผิดชอบ  
  12.1 หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ   ภาควิชาศิลปะการแสดง  คณะมนษุยศาสตร ์    
  12.2 ผู้รับผดิชอบ     อาจารย์วรวิทย์  ทองเนื ออ่อน  โทร. 2206 
  12.3 ผู้ประสานงาน     นางรัตนาภรณ์  กลุจันทร ์  โทร 2168         
  12.4 ผู้รายงานผล     อาจารย์วรวิทย์  ทองเนื ออ่อน  โทร. 2206 

 13. หลักการและเหตุผล  
ศิลปวัฒนธรรมแสดงให้เห็นถึงความเป็นอารยประเทศ ประเทศชาติที่มีความเจริญรุ่งเรืองนั นจะต้องมีศิลปวัฒนธรรม

อันเป็นเอกลักษณ์ประจ าชาติของตน ชาติไทยก็เป็นชาติหนึ่งที่มีความเจริญทางด้านศิลปวัฒนธรรมสืบต่อกันมายาวนาน 
โดยเฉพาะศิลปวัฒนธรรมทางด้านนาฏศิลป์ไทย ซึ่งมีเอกลักษณ์ส าคัญเฉพาะตัว นับเป็นมรดกอันส าคัญที่ควรจะพัฒนาและท านุ
บ ารุงควบคู่กันไป ในปัจจุบันได้มีพัฒนาการทางด้านนาฏศิลป์ไทยขึ นเป็นจ านวนมาก แต่ลืมค านึงถึงความถูกต้องและเหมาะสม
ท าให้เกิดความคลาดเคลื่อนทางวัฒนธรรมขึ น  

ด้วยเหตุนี  สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย ภาควิชาศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งถือเป็น
หน่วยงานที่มีหน้าที่ ในการท านุบ ารุงรักษาศิลปะและวัฒนธรรมไทย จึงได้จัดโครงการสนับสนุนด้านการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมขึ น โดยน าเสนอการแสดงนาฏศิลป์ไทยที่เกิดขึ นจาก นิสิตสาขาวิชานาฏศิลป์ไทย โดยมีคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ
เป็นผู้ให้ค าปรึกษาถึงหลักและวิธีการตา่ง ๆ ที่ถูกต้อง รวมถึงแบบแผนของการแสดงนาฏศิลป์ไทย ทั งนี เพื่อเป็นการแสดงออกซึ่ง
ความสามารถของเยาวชน และเพื่อให้นิสิตมีประสบการณ์ในการท างานเป็นหมู่คณะ ทั งยังเป็นการเตรียมความพร้อมแก่นิสิตที่
ก าลังจะส าเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพของสังคม ท้ายที่สุด มหาวิทยาลัยนเรศวร จะได้เป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีส่วนร่วม
ในการอนุรักษ์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์ต่อไปในอนาคต 
14. วัตถุประสงค ์ 

1) เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตสาขานาฏศลิป์ไทยได้แสดงความสามารถในการร าเดี่ยวมาตรฐานและเผยแพร่ผลงานสู่
สาธารณชน 

2) เพื่อน าความรู้ ความสามารถทางดา้นนาฏศิลปจ์ากการศึกษาตลอดระยะเวลา 4 ปี มาใช้ตามหลักการและแบบแผนท่ี
ถูกต้องเหมาะสม 
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15.  เป้าหมายของโครงการ 
     15.1. เป้าหมายการด าเนินงาน  

ล าดับ กิจกรรม วัตถุประสงค์กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เชิงผลลัพธ์

(Outcome) 

ตัวชี้วัดตาม
เกณฑ์ประกัน

คุณภาพ 
1 แสดงความสามารถในการร า

เดี่ยวมาตรฐาน 
1) เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิต
สาขานาฏศลิปไ์ทยได้
แสดงความสามารถใน
การร าเดี่ยวมาตรฐาน
และเผยแพรผ่ลงานสู่
สาธารณชน 

2) เพื่อน าความรู้ 
ความสามารถทางด้าน
นาฏศิลป์จากการศึกษา
ตลอดระยะเวลา 4 ปี 
มาใช้ตามหลักการและ
แบบแผนท่ีถูกต้อง
เหมาะสม 

 ปริมาณ 
1. นิสิตได้แสดง
ความสามารถในการร า
เดี่ยวมาตรฐานและ
เผยแพรผ่ลงานสู่
สาธารณชน 
2. อาจารย์และนิสิตได้
เผยแพรศ่ิลปะและ
วัฒนธรรมไทยใน
ต่างประเทศ 
 คุณภาพ 
1.ผลประเมินการแสดง
ร าเดีย่วมาตรฐานผ่าน
เกณฑไ์ม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 

เชื่อมโยงการ
ให้บริการวิชาการ
เข้ากับการจัดการ
เรียนการสอน การ
ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
การพัฒนานิสิต 
และการท าวิจยั 

AUN QA 
หมวด 8 

 
     15.2 กลุม่เป้าหมาย (รายกิจกรรม)  

เป้าหมาย จ านวน 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 105 คน 
บุคลากรสายวิชาการ 7 คน 
บุคลากรสายสนับสนุน 1 คน 
นิสิต 77 คน 
บุคคลภายนอก 20 คน 

 

     
 15.3 กิจกรรม/เนื้อหาท่ี/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนินการ (รายกิจกรรม) 

 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (บาท) 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

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

                          

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

10,000           10,000  

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. สรุปผลการด าเนินโครงการ และ
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กิจกรรม 
งบประมาณ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (บาท) 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

จัดท ารายงานส่งผลประเมนิตอ่คณะฯ 

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

             

รวม 10,000 - - - 10,000 
 

16. งบประมาณ  
      16.1 แหล่งงบประมาณ 
                เงินรายได้ 10,000 บาท    
กองทุนท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม แผนงานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม  งานท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ภาควิชา
ศิลปะการแสดง หมวดเงินอุดหนุน โครงการสนับสนุนด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม โครงการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
โครงการแสดงร าเดี่ยวมาตรฐานทางด้านนาฏศิลป์ไทย (Nu-มน-07-167)                                            

16.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
ล าดับ รายการ จ านวน (บาท) 

1 ค่าเดินทางกรรมการ      7,000 
2 ค่าที่พักกรรมการ         1,000 
3 ค่าตอบแทนกรรมการ                2,000 

รวมเป็นเงิน 10,000 
        *หมายเหตุ   ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
 
17.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ (รายกิจกรรม)  
ล าดั
บ 

รายการ กิจกรรม 

1. วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม เดือนสิงหาคม-กันยายน 2564 
2. สถานท่ีจัดกิจกรรม โรงละครเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

18. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
1) นิสิตมีความรู้ความสามารถทางด้านนาฏศิลปไ์ทยอยู่ในเกณฑ์ดี และพร้อมท่ีจะได้รับการถ่ายทอดท่าร า ในวิชาปฏิบัติ

นาฏศิลปไ์ทยเป็นอยา่งดี และยังสง่ผลให้ผูเ้รียนไดฝ้ึกปฏิบตัิท่าร าครบตามหลักสตูรทุกกระบวนร า 
2) นิสิตมีความรู้ความสามารถทางด้านนาฏศิลปไ์ทย เป็นที่ยอมรับของสังคม 
3) นิสิตสามารถน าความรู้ทีไ่ดเ้รียนมาตลอดหลักสูตรมาแสดงให้ถูกต้องตามหลักและแบบแผนของการแสดงนาฏศลิป์ไทย 
4) นิสิตได้ประสบการณ์ในการน าเสนอการจัดการแสดงทางด้านนาฏศลิป์ไทย 
5) นิสิตมีความกล้าแสดงออกและรู้จกัยอมรับค าติชมจากการน าเสนผิลงาน 
6) นิสิตได้รับประสบการณ์จากการท างานเป็นหมู่คณะเพื่อเตรียมความพร้อมท่ีจะเป็นบณัฑิตทีม่ีคุณภาพแก่สังคม 
7) นิสิตมโีอกาสเผยแพรผ่ลงานของตนเองสู่สาธารณชนอันจะเกิดประโยชน์แก่วงการศึกษาต่อไป 
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โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ภาควิชาศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์ 

 
1. ชื่อโครงการ (ระดับ 1)     โครงการสนับสนุนด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
2. ชื่อโครงการ (ระดับ 2)     โครงการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
3. ชื่อโครงการ (ระดับ 3)     โครงการไหว้ครูและครอบครูนาฏศิลป์ไทย 

  โครงการงานประจ า (Routine project) 
      โครงการตามยุทธศาสตร์ (Strategic project) 
4.  รหัสโครงการ      NU-มน-07-168 
5.  Value Chain   

    ต้นน  า       กลางน  า       ปลายน  า       
6.  ความสอดคล้องกับพันธกิจมหาวิทยาลัย  
    การผลิตบณัฑติ        การวิจัย  
    การบริการวิชาการแกส่ังคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม(หลัก)  
    บริหารจัดการ  
7.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ  
 7.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 พ.ศ.2560-2564  
ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2562-2564)  
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสรมิการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม เพื่ออนุรักษ์ สืบสานและเชื่อมโยงกับประเพณีของท้องถิ่น 
  กลยุทธ์ที่.......4.2.....แนวทางการขบัเคลื่อน............4.2.2..........ตัวชี วัดที่.....4.2.2.1.... .(หลัก))  

      7.2 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน  
        นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่4 กลยุทธ์ที ่1 มาตรการที ่4 
8. อัตลักษณน์ิสิต  
      มี   

ประเภทอตัลักษณ ์ ตัวชี้วดั 
 คนด ี
เป็นคนดี เป็นพลเมืองที่เข็มแข็ง ยึดมั่นใน
จรรยาบรรณวิชาชีพ มีความกล้าหาญทางจริยธรรม
และความถกูต้อง 

 มีจรรยาบรรณในวิชาชพี 
 มีจิตสาธารณะ 
 มีทัศนคติเชิงบวก 
 มีความกลา้หาญทางจริยธรรม และความถูกต้อง 

 คนเก่ง 
มีความรู้ ความเชีย่วชาญตามสาขาวิชาการที่ถนัด มี
ทักษะการเรียนรู้ ตลอดชีวิต สามารถน าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชพีอยา่งสร้างสรรค์ 
มีคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการทีท่ันสมัยและ
ทันต่อความเปลี่ยนแปลงของสังคม สามารถอยู่
ร่วมกับผู้อื่นได้อยา่งมีความสุข 

 มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 มีความสามารถในการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชพีอยา่งสร้างสรรค์ 
 เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม 
 มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสาสนเทศได้เป็นอย่างดี 
 มีคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการที่ทันสมัยและทันต่อความเปลี่ยนแปลงของสังคม 
 มีความสามารถท างานเป็นทีม 
 มีความสามารถในการแก้ปัญหาส่วนตัว 
 มีความสามารถในการแก้ปัญหาการงาน 

 มีวินัย 
มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน และ
สังคม เสียสละ อดทน ขยัน หมั่นเพยีรและมุ่งมั่นสู่
ความส าเร็จ 

 มีความรับผิดชอบ เสียสละ อดทน 
 มีพฤติกรรมที่ดีในการเรียน ขยันหมัน่เพียรมุ่งมั่นสู่ความส าเร็จ 
 มีพฤติกรรมที่ดีในการใช้ชีวิต 
 ยอมรับและปฏิบัติตามระเบียบ และข้อบังคับของสังคม 

 ภูมิใจในชาต ิ
มีความภูมิใจในศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี และ
ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ร่วมปลูกฝงัความรัก
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ์ส่งเสริมให้เกิดค่านิยม
ร่วมรักษ์ความเป็นไทยให้เกิดขึ นอยา่งต่อเนื่อง 

 มีพฤติกรรมอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย 
     มีส่วนรว่มในการสืบทอดภูมิปัญญาไทย 
 มีค่านิยมในการแสดงความเป็นไทย ธ ารงไว้ซ่ึงความเป็นไทย 
 ศรัทธา ยึดมั่น และปฏิบัติตนตามหลักศาสนา 
 เคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
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9. คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
         มี   
   

ด้าน ตัวชี้วดั 
 ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 

 มีความซ่ือสัตย์สุจริต 
 มีระเบียบวินยั 
 ตรงต่อเวลา 
 มีความเสียสละและเห็นต่อประโยชน์ส่วนรวม 
 มีจรรยาบรรณในวิชาชพี 
 เคารพกฎเกณฑ์ ระเบยีบขององค์กร/หน่วยงาน 
 มีความอดทนต่อสภาวะแวดล้อม 
 มีความขยันหมั่นเพียรในการเรียน 

 ด้านความรู ้  มีความรู้ในหลักวิชาชีพที่เกีย่วข้องโดยตรงกับหน้าที่การงาน 
 มีความเข้าใจขั นตอนและวิธกีารในการปฏิบัติงานในหนา้ที่ 
 มีความรู้ในระดับที่สามารถปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายอยา่งมีประสิทธภิาพและมีประสิทธิผล 
 มีความสามารถน าความรู้มาประยกุต์ใช้ในการปฏิบัติงานอย่างสร้างสรรค์ 
 เป็นผู้แสวงหาความรู้เพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง 
 มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ 

 ด้านทักษะทาง
ปัญญา 

 มีความสามารถในการรวบรวมข้อมลู แนวคิด และประเมินข้อมูลต่างๆ ได้ 
 มีความสามารถในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน 
 กล้าแสดงความคิดเห็นอย่างเหมาะสม 
 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ  
 มีการวางแผนและสามารถปฏบิัติงานได้ส าเร็จตามก าหนดเวลา 
 มีความสามารถน าเสนอข้อมูลและแนวคิดเพื่อใช้ในการตัดสินใจ 
 มีความมุ่งมั่นท างานให้ประสบความส าเร็จตามเป้าหมาย 
 มีความสามารถในการแก้ปัญหาส่วนตัว 
 มีทัศนคติเชิงบวกต่องานที่ท า 

 ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหวา่ง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

 มีความสามารถปรับตัวให้เข้ากับเพือ่นร่วมงาน 
 มีความสามารถในการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคล 
 มีความสามารถในการท างานเป็นทมี 
 มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย 
 มีความสามารถในการแสดงภาวะความเป็นผู้น าในการท างาน 
 ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
 มีความสามารถในการประเมินการท างานและปรับปรุงงานของตนเอง 
 มีความเข้าใจตนเองและผู้อื่น 

 ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 มีทักษะในการวิเคราะหแ์ละจัดการข้อมูลเชิงตัวเลข 
 มีความสามารถในการสื่อสารการใชภ้าษาไทย 
 มีความสามารถในการสื่อสารการใชภ้าษาอังกฤษ 
 มีความสามารถในการใช้คอมพวิเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏบิัติงาน 

 ด้านทักษะพิสัย  มีความสามารถในทักษะนาฏศิลป์ไทยและนาฏศิลป์นานาชาต ิ
 มีความสามารถในการประยุกต์ใช้องค์ความรู้นาฏศิลป์ต่างๆ และการบริหารจัดการแสดงนาฏศิลป์ 
 มีความสามารถพัฒนาทักษะปฏิบัต ิการสร้างสรรค์และน าเสนอผลงานนาฏศิลป์  

      
10. การบูรณาการพันธกิจกับการเรียนการสอน (ถ้ามี) 

        ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม จ านวนรายวิชา/หลักสตูรทีม่ีการบูรณาการ 17 วิชา ระบุรายช่ือวิชา 
1.   ทักษะนาฏศิลป์ไทย ตัวพระ 1   2.   ทักษะนาฏศิลป์ไทย ตัวนาง 1 
3.   ทักษะนาฏศิลป์ไทย ตัวพระ 2   4.   ทักษะนาฏศิลป์ไทย ตัวนาง 2 
5.   ทักษะนาฏศิลป์ไทย ตัวพระ 3   6.   ทักษะนาฏศิลป์ไทย ตัวนาง 3 
7.   ทักษะนาฏศิลป์ไทย ตัวพระ 4   8.   ทักษะนาฏศิลป์ไทย ตัวนาง 4 
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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 

11. ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 11.1 ลักษณะการด าเนินงาน    โครงการ     การด าเนินงาน 

11.2 ภายใต้แผนงาน............................................................................................................................................. 
11.3 ลักษณะโครงการ      โครงการที่ใช้งบประมาณ   โครงการทีไ่ม่ใช้งบประมาณ 
11.4 วิธีการด าเนินงาน     ด าเนินการเอง    จัดจ้าง 
11.5 รหัส GFMIS ของโครงการ(ถ้าม)ี................................................................................................................... 

12. ผู้รับผิดชอบ  
  12.1 หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ   ภาควิชาศิลปะการแสดง  คณะมนษุยศาสตร ์    
  12.2 ผู้รับผดิชอบ     ดร.ภูริตา   เรืองจิรยศ  โทร. 2199 
  12.3 ผู้ประสานงาน     นางรัตนาภรณ์  กลุจันทร ์ โทร 2168          
  12.4 ผู้รายงานผล     ดร.ภูริตา   เรืองจิรยศ  โทร. 2199 

13. หลักการและเหตุผล  
      วัฒนธรรมไทยแต่โบราณ การอ่อนน้อมถ่อมตน ความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ ถือเป็นเรื่องส าคัญในสังคม การศึกษาใน
แขนงต่างๆ ศิษย์ผู้เรียนจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้ความเคารพนับถือกราบไหว้บูชาครู ปฏิบัติแก่ท่านเปรียบเสมือนบุพการี 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการศึกษาในศิลปะแขนงต่าง ๆ ของคนไทย  จึงต้องมีการกราบไหว้ เซ่นสรวงบูชาเหล่าเทพยดาทางศิลปะ 
เช่น พระพิฆเนศวร์ พระอิศวร พระพิราพ  พระภรตฤๅษี เป็นต้น นอกจากนี  ยังรวมถึงครูบาอาจารย์ที่ล่วงลับไปแล้ว การ
ประกอบพิธีกรรมเช่นนี  เป็นการสั่งสมทางวัฒนธรรมไทยที่มีมาช้านาน โดยได้รับอิทธิพลความเช่ือมาจากอินเดีย และได้มีการ
ปรับปรุงให้เข้ากับวิถีชีวิตของคนไทย และถือปฏิบัติสืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน 
   นาฏศิลป์ไทย เป็นศิลปะประจ าชาติอีกแขนงหนึ่งซึ่งมีความส าคัญ และบ่งบอกถึงเอกลักษณ์ของความเป็นชาติไทย ได้มี
การสร้างสรรค์ และสั่งสมมาเป็นเวลาหลายร้อยปี การจัดพิธีไหว้ครูและครอบครูทางนาฏศิลป์ไทย  เป็นพิธีไหว้ครูเฉพาะทาง   
ที่ศิลปินทางนาฏศิลป์ไทยจัดท าขึ นเป็นประจ าทุกปี เพื่อเป็นการบวงสรวงเทพเจ้าทางนาฏศิลป์ไทย  อีกทั งครูบาอาจารย์และ
ศิลปินทางนาฏศิลป์ไทย ที่ได้บรรจงสร้างสรรค์ และประดิษฐ์คิดค้นผลงานทางด้านนาฏศิลป์ไทยให้เป็นมรดกตกทอดแก่อนุชน
รุ่นหลังสืบไป อีกทั งยังเป็นการแสดงมุทิตาจิต และกตัญญูกตเวทิตาต่อครูบาอาจารย์ทางด้านนาฏศิลป์ไทย 
 ปัจจุบัน ภาควิชาศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์ ได้เปิดสอนวิชาเอกสาขานาฏศิลป์ไทยขึ นตั งแต่ภาคการศึกษาต้น      
ปีการศึกษา 2543 และได้รับนิสิตเข้าเรยีนอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด ในทางการเรียนการสอนนาฏศิลป์ไทย มีความจ าเป็นอย่าง
ยิ่งที่จะจัดให้มีการค านับครูและไหว้ครูก่อนการเรียนและการฝึกปฏิบัติอย่างจริงจัง การเรียนการสอนนาฏศิลป์ในบางเพลงซึ่ง
จัดเป็นเพลงสูง เพลงศักดิ์สิทธิ์ ผู้เรียนจ าต้องผ่านพิธีครอบครูและพิธีรับมอบเสียก่อน จึงจะสามารถต่อท่าร าเพลงนั นได้ และถือ
ว่าเรียนจบหลักสูตรโดยสมบูรณ์ สามารถออกไปประกอบอาชีพได้อย่างเต็มความภาคภูมิ  อีกทั งยังท าให้ผู้ที่เรียนรู้นาฏศิลป์ไทย
ได้เล็งเห็นคุณค่าและแก่นแท้ของการเรียนรู้นาฏศิลป์ไทยอีกด้วย 
     ดังนั น ภาควิชาศิลปะการแสดง จึงมีความประสงค์จะจดัพิธีไหวค้รูพิธีครอบครูและรับมอบทางนาฏศิลปไ์ทย เพื่อให้นิสิตได้
สักการบูชา เพื่อเป็นขวัญก าลังใจและแรงบันดาลใจแก่นสิิตที่ผา่นพิธีไหว้ครูพิธีครอบครูและพิธีรับมอบทางนาฏศิลปไ์ทย เพื่อ
ส าเรจ็การศึกษาและประกอบอาชีพเป็นศิลปินบณัฑิตอยา่งเต็มภาคภูมิ ซึ่งสาขาวิชานาฏศิลปไ์ทยได้จดัพิธีไหว้ครูและครอบครู
นาฏศิลปไ์ทยอย่างต่อเนื่องตั งแตเ่ริ่มเปดิหลักสูตรนาฏศลิป์ไทย เพราะถือเป็นความส าคัญยิ่งท่ีจะต้องให้นิสิตเข้าร่วมพิธีไหว้ครู
และครอบครู แม้ว่าจะเป็นพิธีเฉพาะทางสายวิชาชีพ แต่ก็ถือได้ว่าเปน็ส่วนหนึ่งของคติความเช่ือและวัฒนธรรมไทย ในการ
ด าเนินโครงการที่ผ่านมาในทุกปี ทางสาขาวิชานาฏศิลปไ์ทยได้เชิญครูผู้ประกอบพิธีจากกรมศิลปากรซึ่งมีต าแหน่งเป็นที่นับถือ
และยอมรับของคนในวงการนาฏศลิป์ไทยทั งประเทศ ผูเ้ข้าร่วมพิธีนอกจากจะเป็นคณาจารย์และนิสติมหาวิทยาลยันเรศวรแล้ว 
ยังมีสถาบันการศึกษาอื่นๆ ในเขตภาคเหนือตอนล่างพานักเรยีนนักศึกษานาฏศิลปไ์ทยมาเข้าร่วมเป็นจ านวนมากทุกปี เพราะใน
พื นที่เขตภาคเหนือตอนล่างนี  สถาบันการศึกษาที่จัดพิธีไหว้ครูและครอบครูนาฏศิลปไ์ทยอย่างเตม็รูปแบบนั นมี่เพียงสองที่
เท่านั น คือ มหาวิทยาลัยนเรศวร และวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย จึงนับได้ว่าการด าเนินงานของสาขาวิชานาฏศิลปไ์ทยนอกจาก
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จะจัดขึ นเพื่อนสิิตภายในมหาวิทยาลัยแล้ว ยังด าเนินการบริการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมในส่วนของปัจจัยพื นฐานในวงการ
นาฏศิลปไ์ทย ที่หน่วยงานทางนาฏศิลปไ์ทยในส่วนภมูิภาคยังขาดแคลนอีกด้วย 
14. วัตถุประสงค ์ 

1) เพื่อให้มหาวิทยาลยันเรศวรสามารถจัดพิธีไหว้ครู ครอบครู และรับมอบทางนาฏศิลปไ์ทยได้อย่างเตม็รูปแบบ 
2) เพื่อเป็นท่ีเคารพสักการะและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจติใจของนิสิต 
3) เพื่อเป็นการด าเนินการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4) เพื่อให้นิสิตได้ผ่านพิธรีับมอบทางนาฏศิลปไ์ทย เมื่อส าเร็จการศึกษาและประกอบอาชีพเป็นศิลปินบณัฑิตอย่างเตม็

ภาคภูม ิ
5) เพื่อเป็นการบริการด้านศิลปวัฒนธรรมแกส่ถาบันการศึกษาในเขตภาคเหนือตอนลา่ง ในฐานะที่เป็นมหาวิทยาลัยที่มี

ความพร้อมในการด าเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรมอย่างเข้มแข็ง 
15.  เป้าหมายของโครงการ 
     15.1. เป้าหมายการด าเนินงาน  

ล าดับ กิจกรรม วัตถุประสงค์กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เชิงผลลัพธ์

(Outcome) 

ตัวชี้วัดตาม
เกณฑ์ประกัน

คุณภาพ 
1 จัดพิธีไหว้ครู ครอบคร ู 1) เพื่อให้มหาวิทยาลยั

นเรศวรสามารถจัดพิธี
ไหว้ครู ครอบครู และรับ
มอบทางนาฏศิลปไ์ทยได้
อย่างเต็มรูปแบบ 

2) เพื่อเป็นท่ีเคารพ
สักการะและเป็นที่ยึด
เหนี่ยวจิตใจของนิสติ 

3) เพื่อเป็นการ
ด าเนินการเรียนการสอน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4) เพื่อให้นิสิตได้ผ่านพิธี
รับมอบทางนาฏศลิป์
ไทย เมื่อส าเรจ็
การศึกษาและประกอบ
อาชีพเป็นศิลปินบัณฑิต
อย่างเต็มภาคภูม ิ

5) เพื่อเป็นการบริการ
ด้านศิลปวัฒนธรรมแก่
สถาบันการศึกษาในเขต
ภาคเหนือตอนล่าง ใน
ฐานะที่เป็นมหาวิทยาลัย
ที่มีความพร้อมในการ
ด าเนินงานด้าน
ศิลปวัฒนธรรมอย่าง

 ปริมาณ 
1. ได้จัดพิธีไหว้ครู 
ครอบครู และรับมอบ
ทางนาฏศิลป์ไทยได้
อย่างเต็มรูปแบบ 
 

รักษาวัฒนธรรม 
รับการถ่ายทอด
ท่าร าถูกต้องตาม
จารีตประเพณ ี

AUN QA 
หมวด 8 
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ล าดับ กิจกรรม วัตถุประสงค์กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เชิงผลลัพธ์

(Outcome) 

ตัวชี้วัดตาม
เกณฑ์ประกัน

คุณภาพ 
เข้มแข็ง 

 
     15.2 กลุม่เป้าหมาย (รายกิจกรรม)  

เป้าหมาย จ านวน 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 114 คน 
บุคลากรสายวิชาการ 6 คน 
บุคลากรสายสนับสนุน 1 คน 
นิสิตสาขาวิชานาฏศลิป์ไทย 87 คน 
ศิษย์เก่าสาขาวิชานาฏศิลปไ์ทย 20 คน 

 

     
 15.3 กิจกรรม/เนื้อหาท่ี/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนินการ (รายกิจกรรม) 

 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (บาท) 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

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

                          

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

35,000          35,000   

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. สรุปผลการด าเนินโครงการ และ
จัดท ารายงานส่งผลประเมนิตอ่คณะฯ 

             

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

             

รวม 35,000 - - - 35,000 
 

16. งบประมาณ  
      16.1 แหล่งงบประมาณ 
                เงินรายได้ 35,000 บาท    
กองทุนท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม แผนงานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม  งานท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ภาควิชา
ศิลปะการแสดง หมวดเงินอุดหนุน โครงการสนับสนุนด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม โครงการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
โครงการไหว้ครูและครอบครูนาฏศิลป์ไทย(Nu-มน-07-168)                                            

16.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
ล าดับ รายการ จ านวน (บาท) 

1 ค่าประกอบพิธีทางศาสนาพุทธ 10,000 
2 ค่าประกอบพิธีทางศาสนาพราหมณ ์ 8,000 
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ล าดับ รายการ จ านวน (บาท) 
3 ค่าอาหารกลางวัน  4,000 
4 ค่าที่พักผู้ประกอบพิธี  1,500 
5 ค่าเดินทางผู้ประกอบพิธี  2,000 
6 ค่าจ้างเหมาวงป่ีพาทย์บรรเลงประกอบในพิธี 3,000 
7 ค่าจ้างเหมาตกแต่งสถานท่ี 1,000 
8 ค่าจ้างเหมาท าบายศร ี 1,500 
9 ค่าจ้างเหมาท าพวงมาลัยดอกไมส้ด 1,000 
10 เครื่องสังเวย (คาว, หวาน, ผลไม้) 1,500 
11 ค่าวัสด ุ 1,000 
12 ค่าถ่ายเอกสาร 500 

รวมเป็นเงิน 35,000 
        *หมายเหตุ   ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
 
17.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ (รายกิจกรรม)  
ล าดั
บ 

รายการ กิจกรรม 

1. วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม เดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2564 
2. สถานท่ีจัดกิจกรรม โรงละครเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

18. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
1) นิสิตสาขาวิชานาฏศิลป์ไทยได้ร่วมจัดพิธีไหว้ครู ผ่านพิธีการครอบครูและพิธีการรับมอบทางนาฏศิลป์ไทยได้อย่างเต็ม

รูปแบบ 
2) นิสิตได้ผ่านกระบวนการเรียนรู้ทางด้านนาฏศิลป์ไทยอย่างมีประสิทธิภาพและเต็มภาคภูมิ 
3) นิสิตสาขาวิชานาฏศิลป์ไทย และนิสิตสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวเนื่องรู้สึกซาบซึ ง  และแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครู บา

อาจารย์ 
4) เสริมสร้างความรักและสามัคคีแก่ศิลปินในสาขาวิชานาฏศิลป์มหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นหน่วยงานที่มีความเข้มแข็งทาง 

ด้านศิลปวัฒนธรรมและสามารถให้บริการด้านความจ าเป็นพื นฐานทางศิลปวัฒนธรรมแก่สถาบันการศึกษาอื่น ๆ ในเขต
ภาคเหนือตอนล่าง  
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โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ภาควิชาศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์ 

 
1. ชื่อโครงการ (ระดับ 1)     โครงการสนับสนุนด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
2. ชื่อโครงการ (ระดับ 2)     โครงการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
3. ชื่อโครงการ (ระดับ 3)     โครงการสร้างงานทางด้านนาฏยประดิษฐ์ 

  โครงการงานประจ า (Routine project) 
      โครงการตามยุทธศาสตร์ (Strategic project) 
4.  รหัสโครงการ      NU-มน-07-169 
5.  Value Chain   

    ต้นน  า       กลางน  า       ปลายน  า       
6.  ความสอดคล้องกับพันธกิจมหาวิทยาลัย  
    การผลิตบณัฑติ        การวิจัย  
    การบริการวิชาการแกส่ังคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม(หลัก)  
    บริหารจัดการ  
7.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ  
 7.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 พ.ศ.2560-2564  
ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2562-2564)  
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสรมิการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม เพื่ออนุรักษ์ สืบสานและเชื่อมโยงกับประเพณีของท้องถิ่น 
  กลยุทธ์ที่.......4.1.....แนวทางการขบัเคลื่อน............4.1.1...........ตัวชี วัดที่.....4.1.1.2.... .(หลัก))  

      7.2 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน  
        นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่4 กลยุทธ์ที ่1 มาตรการที ่1 
8. อัตลักษณน์ิสิต  
      มี   

ประเภทอตัลักษณ ์ ตัวชี้วดั 
 คนด ี
เป็นคนดี เป็นพลเมืองที่เข็มแข็ง ยึดมั่นใน
จรรยาบรรณวิชาชีพ มีความกล้าหาญทางจริยธรรม
และความถกูต้อง 

 มีจรรยาบรรณในวิชาชพี 
 มีจิตสาธารณะ 
 มีทัศนคติเชิงบวก 
 มีความกลา้หาญทางจริยธรรม และความถูกต้อง 

 คนเก่ง 
มีความรู้ ความเชีย่วชาญตามสาขาวิชาการที่ถนัด มี
ทักษะการเรียนรู้ ตลอดชีวิต สามารถน าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชพีอยา่งสร้างสรรค์ 
มีคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการทีท่ันสมัยและ
ทันต่อความเปลี่ยนแปลงของสังคม สามารถอยู่
ร่วมกับผู้อื่นได้อยา่งมีความสุข 

 มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 มีความสามารถในการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชพีอยา่งสร้างสรรค์ 
 เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม 
 มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสาสนเทศได้เป็นอย่างดี 
 มีคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการที่ทันสมัยและทันต่อความเปลี่ยนแปลงของสังคม 
 มีความสามารถท างานเป็นทีม 
 มีความสามารถในการแก้ปัญหาส่วนตัว 
 มีความสามารถในการแก้ปัญหาการงาน 

 มีวินัย 
มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน และ
สังคม เสียสละ อดทน ขยัน หมั่นเพยีรและมุ่งมั่นสู่
ความส าเร็จ 

 มีความรับผิดชอบ เสียสละ อดทน 
 มีพฤติกรรมที่ดีในการเรียน ขยันหมัน่เพียรมุ่งมั่นสู่ความส าเร็จ 
 มีพฤติกรรมที่ดีในการใช้ชีวิต 
 ยอมรับและปฏิบัติตามระเบียบ และข้อบังคับของสังคม 

 ภูมิใจในชาต ิ
มีความภูมิใจในศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี และ
ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ร่วมปลูกฝงัความรัก
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ์ส่งเสริมให้เกิดค่านิยม
ร่วมรักษ์ความเป็นไทยให้เกิดขึ นอยา่งต่อเนื่อง 

 มีพฤติกรรมอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย 
มีส่วนร่วมในการสืบทอดภูมิปัญญาไทย 
 มีค่านิยมในการแสดงความเป็นไทย ธ ารงไว้ซ่ึงความเป็นไทย 
 ศรัทธา ยึดมั่น และปฏิบัติตนตามหลักศาสนา 
 เคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
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9. คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
         มี   

ด้าน ตัวชี้วดั 
 ด้านคุณธรรม จริยธรรม  มีความซ่ือสัตย์สุจริต 

 มีระเบียบวินยั 
 ตรงต่อเวลา 
 มีความเสียสละและเห็นต่อประโยชน์ส่วนรวม 
 มีจรรยาบรรณในวิชาชพี 
 เคารพกฎเกณฑ์ ระเบยีบขององค์กร/หน่วยงาน 
 มีความอดทนต่อสภาวะแวดล้อม 
 มีความขยันหมั่นเพียรในการเรียน 

 ด้านความรู ้  มีความรู้ในหลักวิชาชีพที่เกีย่วข้องโดยตรงกับหน้าที่การงาน 
 มีความเข้าใจขั นตอนและวิธกีารในการปฏิบัติงานในหนา้ที่ 
 มีความรู้ในระดับที่สามารถปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายอยา่งมีประสิทธภิาพและมีประสิทธิผล 
 มีความสามารถน าความรู้มาประยกุต์ใช้ในการปฏิบัติงานอย่างสร้างสรรค์ 
 เป็นผู้แสวงหาความรู้เพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง 
 มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ 

 ด้านทักษะทางปัญญา  มีความสามารถในการรวบรวมข้อมลู แนวคิด และประเมินข้อมูลต่างๆ ได้ 
 มีความสามารถในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน 
 กล้าแสดงความคิดเห็นอย่างเหมาะสม 
 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ  
 มีการวางแผนและสามารถปฏบิัติงานได้ส าเร็จตามก าหนดเวลา 
 มีความสามารถน าเสนอข้อมูลและแนวคิดเพื่อใช้ในการตัดสินใจ 
 มีความมุ่งมั่นท างานให้ประสบความส าเร็จตามเป้าหมาย 
 มีความสามารถในการแก้ปัญหาส่วนตัว 
 มีทัศนคติเชิงบวกต่องานที่ท า 

 ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหวา่งบุคคล
และความรับผิดชอบ 

 มีความสามารถปรับตัวให้เข้ากับเพือ่นร่วมงาน 
 มีความสามารถในการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคล 
 มีความสามารถในการท างานเป็นทมี 
 มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย 
 มีความสามารถในการแสดงภาวะความเป็นผู้น าในการท างาน 
 ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
 มีความสามารถในการประเมินการท างานและปรับปรุงงานของตนเอง 
 มีความเข้าใจตนเองและผู้อื่น 

 ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 มีทักษะในการวิเคราะหแ์ละจัดการข้อมูลเชิงตัวเลข 
 มีความสามารถในการสื่อสารการใชภ้าษาไทย 
 มีความสามารถในการสื่อสารการใชภ้าษาอังกฤษ 
 มีความสามารถในการใช้คอมพวิเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏบิัติงาน 

 ด้านทักษะพิสัย  มีความสามารถในทักษะนาฏศิลป์ไทยและนาฏศิลป์นานาชาต ิ
 มีความสามารถในการประยุกต์ใช้องค์ความรู้นาฏศิลป์ต่างๆ และการบริหารจัดการแสดงนาฏศิลป์ 
 มีความสามารถพัฒนาทักษะปฏิบัต ิการสร้างสรรค์และน าเสนอผลงานนาฏศิลป์  

  
10. การบูรณาการพันธกิจกับการเรียนการสอน (ถ้ามี) 

      ด้านการบริการวิชาการ  จ านวนรายวิชา/หลักสตูรที่มีการบรูณาการ 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 
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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 

11. ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 11.1 ลักษณะการด าเนินงาน    โครงการ     การด าเนินงาน 

11.2 ภายใต้แผนงาน............................................................................................................................................. 
11.3 ลักษณะโครงการ      โครงการที่ใช้งบประมาณ   โครงการทีไ่ม่ใช้งบประมาณ 
11.4 วิธีการด าเนินงาน     ด าเนินการเอง    จัดจ้าง 
11.5 รหัส GFMIS ของโครงการ(ถ้าม)ี................................................................................................................... 

12. ผู้รับผิดชอบ  
  12.1 หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ   ภาควิชาศิลปะการแสดง  คณะมนษุยศาสตร ์    
  12.2 ผู้รับผดิชอบ     ดร.รุ่งนภา  ฉิมพุฒ   โทร. 2206 
  12.3 ผู้ประสานงาน     นางรัตนาภรณ์  กลุจันทร ์  โทร 2168          
  12.4 ผู้รายงานผล     ดร.รุ่งนภา  ฉิมพุฒ   โทร. 2206 

13. หลักการและเหตุผล  
      ศิลปวัฒนธรรมแสดงให้เห็นถึงความเป็นอารยประเทศ ประเทศชาติที่มีความเจริญรุ่งเรืองนั นจะต้องมีศิลปวัฒนธรรม

อันเป็นเอกลักษณ์ประจ าชาติของตน ชาติไทยก็เป็นชาติหนึ่งที่มีความเจริญทางด้านศิลปวัฒนธรรมสืบต่อกันมายาวนาน 
โดยเฉพาะศิลปวัฒนธรรมทางด้านนาฏศิลป์ไทย ซึ่งมีเอกลักษณ์ส าคัญเฉพาะตัว นับเป็นมรดกอันส าคัญที่ควรจะพัฒนาและท านุ
บ ารุงควบคู่กันไป ในปัจจุบันได้มีพัฒนาการทางด้านนาฏศิลป์ไทยขึ นเป็นจ านวนมาก แต่ลืมค านึงถึงความถูกต้องและเหมาะสม
ท าให้เกิดความคลาดเคลื่อนทางวัฒนธรรมขึ น  

ด้วยเหตุนี  สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย ภาควิชาศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งถือเป็นหน่วยงานที่
มีหน้าที่ในการท านุบ ารุงรักษาศิลปะและวัฒนธรรมไทย จึงได้จัดโครงการสนับสนุนด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมขึ น  โดย
น าเสนอการแสดงนาฏศิลป์ไทยที่เกิดขึ นจาก นิสิตสาขาวิชานาฏศิลป์ไทย โดยมีคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้ให้ค าปรึกษาถึง
หลักและวิธีการต่างๆ ท่ีถูกต้อง รวมถึงแบบแผนของการแสดงนาฏศิลป์ไทย ทั งนี เพื่อเป็นการแสดงออกซึ่งความสามารถของ
เยาวชน และเพื่อให้นิสิตมีประสบการณ์ในการท างานเป็นหมู่คณะ ทั งยังเป็นการเตรียมความพร้อมแก่นิสิตที่ก าลังจะส าเร็จ
การศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพของสังคม ท้ายที่สุด มหาวิทยาลัยนเรศวร จะได้เป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์ต่อไปในอนาคต 
14. วัตถุประสงค ์ 

1) เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตสาขานาฏศิลป์ไทยได้แสดงความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานด้านนาฏยประดิษฐ์และ
เผยแพร่ผลงานสู่สาธารณชน 

2) เพื่อน าความรู้ ความสามารถทางด้านนาฏศิลป์จากการศึกษาตลอดระยะเวลา 4 ปี มาใช้ตามหลักการและแบบแผนที่
ถูกต้องเหมาะสม 

15.  เป้าหมายของโครงการ 
     15.1. เป้าหมายการด าเนินงาน  
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ล าดับ กิจกรรม วัตถุประสงค์กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เชิงผลลัพธ์

(Outcome) 

ตัวชี้วัดตาม
เกณฑ์ประกัน

คุณภาพ 
1 น าเสนอการแสดง 1) เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิต

สาขานาฏศลิปไ์ทยได้
แสดงความสามารถใน
การสร้างสรรค์ผลงาน
ด้านนาฏยประดิษฐ์และ
เผยแพรผ่ลงานสู่
สาธารณชน 

2) เพื่อน าความรู้ 
ความสามารถทางด้าน
นาฏศิลป์จากการศึกษา
ตลอดระยะเวลา 4 ปี 
มาใช้ตามหลักการและ
แบบแผนท่ีถูกต้อง
เหมาะสม 

 ปริมาณ 
1. ผลประเมินงานนาฏย
ประดิษฐผ์่านเกณฑ์ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 
 

อนุรักษ์และพัฒนา
ศิลปวัฒนธรรม
ด้านนาฏศลิป์
ต่อไปในอนาคต 

AUN QA 
หมวด 8 

 
     15.2 กลุม่เป้าหมาย (รายกิจกรรม)  

เป้าหมาย จ านวน 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 114 คน 
บุคลากรสายวิชาการ 6 คน 
บุคลากรสายสนับสนุน 1 คน 
นิสิตสาขาวิชานาฏศลิป์ไทย 87 คน 
ศิษย์เก่าสาขาวิชานาฏศิลปไ์ทย 20 คน 

 

     
 15.3 กิจกรรม/เนื้อหาท่ี/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนินการ (รายกิจกรรม) 

 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (บาท) 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

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

                          

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

5,000  5,000           

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. สรุปผลการด าเนินโครงการ และ
จัดท ารายงานส่งผลประเมนิตอ่คณะฯ 
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กิจกรรม 
งบประมาณ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (บาท) 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

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

             

รวม 5,000 5,000 - - - 
 

16. งบประมาณ  
      16.1 แหล่งงบประมาณ 
                เงินรายได้ 5,000 บาท    
กองทุนท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม แผนงานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม  งานท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ภาควิชา
ศิลปะการแสดง หมวดเงินอุดหนุน โครงการสนับสนุนด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม โครงการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
โครงการสร้างงานทางด้านนาฏยประดิษฐ์(Nu-มน-07-169)                                            

16.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
ล าดับ รายการ จ านวน (บาท) 

1 ค่าเดินทางกรรมการ      4,000 
2 ค่าที่พักกรรมการ         1,000 

รวมเป็นเงิน 5,000 
        *หมายเหตุ   ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
 
17.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ (รายกิจกรรม)  
ล าดั
บ 

รายการ กิจกรรม 

1. วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม เดือนพฤศจิกายน 2563 
2. สถานท่ีจัดกิจกรรม โรงละครเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

18. 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. 2564 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ภาควิชาศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์ 

 
1. ชื่อโครงการ (ระดับ 1)     โครงการกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต 
2. ชื่อโครงการ (ระดับ 2)     โครงการส่งเสริมด้านวิชาการและทักษะชีวิต 
3. ชื่อโครงการ (ระดับ 3)     โครงการศึกษาดูงาน ณ สถานประกอบการ 

  โครงการงานประจ า (Routine project) 
      โครงการตามยุทธศาสตร์ (Strategic project) 
4.  รหัสโครงการ      NU-มน-07-170 
5.  Value Chain   

    ต้นน  า       กลางน  า       ปลายน  า       
6.  ความสอดคล้องกับพันธกิจมหาวิทยาลัย  
     การผลิตบณัฑิต (หลัก)     การวิจัย  
    การบริการวิชาการแกส่ังคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
    บริหารจัดการ  
7.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ  
 7.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 พ.ศ.2560-2564  
ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2562-2564)  
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบณัฑิตให้มีคณุภาพฯ 
   กลยุทธ์ที่......1.4.....แนวทางการขบัเคลื่อนที่....1.4.1.....ตัวชี วัดที่.....1.4.1.1...(หลัก)  
7.2 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน  

        นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่1 กลยุทธ์ที ่3 มาตรการที ่6 
8. อัตลักษณน์ิสิต  
     ไม่ม ี    
9. คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
      ไม่ม ี   
10. การบูรณาการพันธกิจกับการเรียนการสอน (ถ้ามี) 

      ไม่ม ี
11. ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 11.1 ลักษณะการด าเนินงาน    โครงการ     การด าเนินงาน 

11.2 ภายใต้แผนงาน............................................................................................................................................. 
11.3 ลักษณะโครงการ      โครงการที่ใช้งบประมาณ   โครงการทีไ่ม่ใช้งบประมาณ 
11.4 วธิีการด าเนินงาน     ด าเนินการเอง    จัดจ้าง 
11.5 รหัส GFMIS ของโครงการ(ถ้าม)ี................................................................................................................... 

12. ผู้รับผิดชอบ  
  12.1 หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ   ภาควิชาศิลปะการแสดง  คณะมนษุยศาสตร ์    
  12.2 ผู้รับผดิชอบ     ดร.ภูริตา  เรืองจิรยศ  โทร. 2209 
  12.3 ผู้ประสานงาน     นางรัตนาภรณ์  กลุจันทร ์  โทร 2168          
  12.4 ผู้รายงานผล     ดร.ภูริตา  เรืองจิรยศ  โทร. 2209 

13. หลักการและเหตุผล  
      ศิลปวัฒนธรรมแสดงให้เห็นถึงความเป็นอารยประเทศ ประเทศชาติที่มีความเจริญรุ่งเรืองนั นจะต้องมีศิลปวัฒนธรรม

อันเป็นเอกลักษณ์ประจ าชาติของตน ชาติไทยก็เป็นชาติหนึ่งที่มีความเจริญรุ่งเรืองและร่ ารวยศิลปวัฒนธรรมมายาวนานตั งแต่
อดีตกาลนับถึงปัจจุบัน โดยเฉพาะศิลปวัฒนธรรมทางด้านนาฏศิลป์ ซึ่งมีคุณลักษณะพิเศษท่ีประกอบขึ นจากศิลปะ หลายแขนง
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หลอมรวมกันและมีเอกลักษณ์ส าคัญเฉพาะตัวอันเป็นมรดกส าคัญยิ่งของชาติ ซึ่งต้องมีการอนุรักษ์และพัฒนาควบคู่กัน เพื่อให้
คงอยู่คู่ชาติสืบไป 

 สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย ภาควิชาศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้มีการจัดการเรียนการ
สอนในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย ตั งแต่ พ.ศ. 2543 เป็นต้นมา และได้มีวัตถุประสงค์ในการผลิต
บัณฑิต เพื่อให้เป็นผู้มีความรู้ ความช านาญด้านทักษะนาฏศิลป์ไทยขั นสูง สามารถเขียนบท ออกแบบ และสร้างงานทางด้าน
นาฏศิลป์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และพัฒนาศักยภาพนิสิต ให้สามารถประมวลองค์ความรู้ ส าหรับการวิเคราะห์การวิจัย และ
การวิจารณ์งานทางด้านนาฏศิลป์ พร้อมทั งสามารถบูรณาการองค์ความรู้กับศาสตร์แขนงอื่นอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อน าไปใช้
เป็นบริบทในการประกอบอาชีพ รวมถึงส่งเสริมให้เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม น าทักษะทางด้านนาฏศิลป์ไทยไปใช้ในการ
อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจ ชุมชน สังคมและประเทศชาติต่อไป  

 การศึกษาดูงานทางด้านศิลปะการแสดง ทั งที่เป็นแบบดั งเดิมและแบบร่วมสมัย จะเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จ ะช่วย
ส่งเสริมและพัฒนาการการเรียนการสอน ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร และยังเป็นการสร้างเสริมประสบการณ์ ให้
อาจารย์ได้น าความรู้ที่ได้จากการศึกษาดูงานมาบูรณาการกับองค์ความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อการประกอบอาชีพต่อไป 
14. วัตถุประสงค ์ 

     1) เพื่อส่งเสริมให้อาจารย์และนิสิต ได้ไปศึกษาดูงานทางด้านศิลปะการแสดง 
 2) เพื่อเพ่ิมพูนความรู้ทางด้านศลิปะการแสดงแก่อาจารย์และนสิิต 
 3) เพื่อให้อาจารย์และนสิิตได้น าความรู้และประสบการณม์าประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน และการจัดกิจกรรมทางด้าน 
ศิลปะการแสดง 

15.  เป้าหมายของโครงการ 
     15.1. เป้าหมายการด าเนินงาน  

ล าดับ กิจกรรม วัตถุประสงค์กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เชิงผลลัพธ์

(Outcome) 

ตัวชี้วัดตาม
เกณฑ์ประกัน

คุณภาพ 
1 ศึกษาดูงาน 1) เพื่อส่งเสริมให้

อาจารย์และนิสติ ได้ไป
ศึกษาดูงานทางด้าน
ศิลปะการแสดง 

2) เพื่อเพ่ิมพูนความรู้
ทางด้านศิลปะการแสดง
แก่อาจารย์และนิสติ 

3) เพื่อให้อาจารย์และ
นิสิตได้น าความรู้และ
ประสบการณ์มา
ประยุกต์ใช้ในการเรียน
การสอน และการจดั
กิจกรรมทางด้าน 

ศิลปะการแสดง 

 ปริมาณ 
1. มีเครือข่ายความ
ร่วมมือกับสถาบัน/
องค์กร 
 คุณภาพ 
1. อาจารย์และนิสิตได้
น าความรู้และ
ประสบการณ์มา
ประยุกต์ใช้ในการเรียน
การสอน และการจดั
กิจกรรมทางด้าน 
ศิลปะการแสดง ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 
 

- สามารถน า
ความรู้และ
ประสบการณ์มา
ประยุกต์ใช้ในการ
เรียนการสอน 
และการจัด
กิจกรรมต่าง ๆใน
อนาคต 

AUN QA 
หมวด 8 

 
     15.2 กลุม่เป้าหมาย (รายกิจกรรม)  

เป้าหมาย จ านวน 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 20 คน 
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เป้าหมาย จ านวน 

บุคลากรสายวิชาการ 5 คน 
บุคลากรสายสนับสนุน 1 คน 
นิสิตสาขาวิชานาฏศลิป์ไทย 14 คน 
บุคลากรสายวิชาการ 5 คน 

 

     
 15.3 กิจกรรม/เนื้อหาท่ี/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนินการ (รายกิจกรรม) 

 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (บาท) 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

ขั้นวางแผนงาน (P) 
1. วางแผนการด าเนินงาน 
2. จัดประชมุมอบหมายการ
ด 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
ปฏิบัติงานในครั งตอ่ๆไป 

             

รวม 25,000 - 25,000 - - 
 

16. งบประมาณ  
      16.1 แหล่งงบประมาณ 
                เงินรายได้ 25,000 บาท    
กองทุนกิจการนิสิต แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา  งานจัดการศึกษาสาขามนุษยศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
นาฏศิลป์ไทย ภาควิชาศิลปะการแสดง หมวดเงินอุดหนุน โครงการกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต โครงการส่งเสริมด้านวิชาการและทักษะ
ชีวิต  โครงการศึกษาดูงาน ณ สถานประกอบกา (Nu-มน-07-170)                                            

16.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
ล าดับ รายการ จ านวน (บาท) 

1 ค่าน  ามันเชื อเพลิง (รถบสัมหาวิทยาลัย)  10,000 บาท 
2 ค่าน  ามันเชื อเพลิง (รถตู้คณะฯ)   5,000 บาท 
3 ค่าที่พัก        4,000  บาท 
4 ค่าเบี ยเลี ยง     3,000  บาท 
5 เงินสมทบพนักงานขับรถ  2,000  บาท 
6 ค่าทางด่วน      1,000  บาท 

รวมเปน็จ านวน 25,000 
       *หมายเหตุ   ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
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17.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ (รายกิจกรรม)  
ล าดั
บ 

รายการ กิจกรรม 

1. วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม เดือนกุมภาพันธ-์มีนาคม 2564 
2. สถานท่ีจัดกิจกรรม กรุงเทพมหานคร หรือจังหวัดอื่นๆ 

18. ผลที่คาดวา่จะได้รับ  
1) อาจารย์และนิสติได้มีโอกาสไปศึกษาดูงานทางด้านศิลปะการแสดง 
2) อาจารย์และนิสติได้ฝึกทักษะและเพิ่มพูนความรู้ทางด้านศลิปะการแสดง 

   3) อาจารย์และนิสติได้น าความรู้และประสบการณ์มาประยุกต์ใช้ในการเรยีนการสอน และการจัดกจิกรรมต่าง ๆ ทางด้าน
ศิลปะการแสดง  
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โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ภาควิชาศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์ 

 
1. ชื่อโครงการ (ระดับ 1)     โครงการกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต 
2. ชื่อโครงการ (ระดับ 2)     โครงการส่งเสริมด้านวิชาการและทักษะชีวิต 
3. ชื่อโครงการ (ระดับ 3)     โครงการสัมมนานิสิตก่อนสหกิจศึกษา การฝึกอบรมหรือการฝึกงานในต่างประเทศ 

  โครงการงานประจ า (Routine project) 
      โครงการตามยุทธศาสตร์ (Strategic project) 
4.  รหัสโครงการ      NU-มน-07-170 
5.  Value Chain   

    ต้นน  า       กลางน  า       ปลายน  า       
6.  ความสอดคล้องกับพันธกิจมหาวิทยาลัย  
     การผลิตบณัฑิต (หลัก)     การวิจัย  
    การบริการวิชาการแกส่ังคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
    บริหารจัดการ  
7.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ  
 7.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 พ.ศ.2560-2564  
ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2562-2564)  
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบณัฑิตให้มีคณุภาพฯ 
   กลยุทธ์ที่......1.4.....แนวทางการขบัเคลื่อนที่....1.4.1.....ตัวชี วัดที่.....1.4.1.1...(หลัก)  
7.2 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน  

        นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่1 กลยุทธ์ที ่3 มาตรการที ่6 
8. อัตลักษณน์ิสิต  
     มี   

ประเภทอตัลักษณ ์ ตัวชี้วดั 
 คนด ี
เป็นคนดี เป็นพลเมืองที่เข็มแข็ง ยึดมั่นใน
จรรยาบรรณวิชาชีพ มีความกล้าหาญทาง
จริยธรรมและความถูกตอ้ง 

 มีจรรยาบรรณในวิชาชพี 
 มีจิตสาธารณะ 
 มีทัศนคติเชิงบวก 
 มีความกลา้หาญทางจริยธรรม และความถูกต้อง 

 คนเก่ง 
มีความรู้ ความเชีย่วชาญตามสาขาวิชาการที่
ถนัด มีทักษะการเรียนรู้ ตลอดชวีิต สามารถ
น าความรู้ไปประยกุต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพ
อย่างสร้างสรรค์ มีคุณลักษณะความเป็น
ผู้ประกอบการที่ทันสมัยและทันต่อความ
เปลี่ยนแปลงของสังคม สามารถอยู่รว่มกับผู้อื่น
ได้อย่างมีความสุข 

 มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 มีความสามารถในการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชพีอยา่งสร้างสรรค์ 
 เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม 
 มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสาสนเทศได้เป็นอย่างด ี
 มีคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการที่ทันสมัยและทันต่อความเปลี่ยนแปลงของสังคม 
 มีความสามารถท างานเป็นทีม 
 มีความสามารถในการแก้ปัญหาส่วนตัว 
 มีความสามารถในการแก้ปัญหาการงาน 

 มีวินัย 
มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน 
และสังคม เสียสละ อดทน ขยัน หมั่นเพยีร
และมุ่งมั่นสู่ความส าเร็จ 

 มีความรับผิดชอบ เสียสละ อดทน 
 มีพฤติกรรมที่ดีในการเรียน ขยันหมัน่เพียรมุ่งมั่นสู่ความส าเร็จ 
 มีพฤติกรรมที่ดีในการใช้ชีวิต 
 ยอมรับและปฏิบัติตามระเบียบ และข้อบังคับของสังคม 

 ภูมิใจในชาต ิ
มีความภูมิใจในศิลปะ วัฒนธรรม ดนตร ีและ
ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ร่วมปลูกฝงัความ
รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตรยิ์ ส่งเสริมให้
เกิดค่านิยมร่วมรักษ์ความเป็นไทยให้เกดิขึ น
อย่างต่อเนื่อง 

 มีพฤติกรรมอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย 
     มีส่วนรว่มในการสืบทอดภูมิปัญญาไทย 
 มีค่านิยมในการแสดงความเป็นไทย ธ ารงไว้ซ่ึงความเป็นไทย 
 ศรัทธา ยึดมั่น และปฏิบัติตนตามหลักศาสนา 
 เคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
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9. คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
      มี   

ด้าน ตัวชี้วดั 
 ด้านคุณธรรม จริยธรรม  มีความซ่ือสัตย์สุจริต 

 มีระเบียบวินยั 
 ตรงต่อเวลา 
 มีความเสียสละและเห็นต่อประโยชน์ส่วนรวม 
 มีจรรยาบรรณในวิชาชพี 
 เคารพกฎเกณฑ์ ระเบยีบขององค์กร/หน่วยงาน 
 มีความอดทนต่อสภาวะแวดล้อม 
 มีความขยันหมั่นเพียรในการเรียน 

 ด้านความรู ้  มีความรู้ในหลักวิชาชีพที่เกีย่วข้องโดยตรงกับหน้าที่การงาน 
 มีความเข้าใจขั นตอนและวิธกีารในการปฏิบัติงานในหนา้ที่ 
 มีความรู้ในระดับที่สามารถปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายอยา่งมีประสิทธภิาพและมีประสิทธิผล 
 มีความสามารถน าความรู้มาประยกุต์ใช้ในการปฏิบัติงานอย่างสร้างสรรค์ 
 เป็นผู้แสวงหาความรู้เพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง 
 มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ 

 ด้านทักษะทางปัญญา  มีความสามารถในการรวบรวมข้อมลู แนวคิด และประเมินข้อมูลต่างๆ ได้ 
 มีความสามารถในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน 
 กล้าแสดงความคิดเห็นอย่างเหมาะสม 
 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ  
 มีการวางแผนและสามารถปฏบิัติงานได้ส าเร็จตามก าหนดเวลา 
 มีความสามารถน าเสนอข้อมูลและแนวคิดเพื่อใช้ในการตัดสินใจ 
 มีความมุ่งมั่นท างานให้ประสบความส าเร็จตามเป้าหมาย 
 มีความสามารถในการแก้ปัญหาส่วนตัว 
 มีทัศนคติเชิงบวกต่องานที่ท า 

 ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

 มีความสามารถปรับตัวให้เข้ากับเพือ่นร่วมงาน 
 มีความสามารถในการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคล 
 มีความสามารถในการท างานเป็นทมี 
 มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย 
 มีความสามารถในการแสดงภาวะความเป็นผู้น าในการท างาน 
 ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
 มีความสามารถในการประเมินการท างานและปรับปรุงงานของตนเอง 
 มีความเข้าใจตนเองและผู้อื่น 

 ด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 มีทักษะในการวิเคราะหแ์ละจัดการข้อมูลเชิงตัวเลข 
 มีความสามารถในการสื่อสารการใชภ้าษาไทย 
 มีความสามารถในการสื่อสารการใชภ้าษาอังกฤษ 
 มีความสามารถในการใช้คอมพวิเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏบิัติงาน 

  
10. การบูรณาการพันธกิจกับการเรียนการสอน (ถ้ามี) 

      ด้านการบริการวิชาการ  จ านวนรายวิชา/หลักสตูรที่มีการบรูณาการ 2 วิชา ระบุรายชื่อวิชา 
1) 202497  สหกิจศึกษา  
2) 202498 การฝึกอบรมหรือการฝึกงานในต่างประเทศ  

11. ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 11.1 ลักษณะการด าเนินงาน    โครงการ     การด าเนินงาน 

11.2 ภายใต้แผนงาน............................................................................................................................................. 
11.3 ลักษณะโครงการ      โครงการที่ใช้งบประมาณ   โครงการทีไ่ม่ใช้งบประมาณ 
11.4 วิธีการด าเนินงาน     ด าเนินการเอง    จัดจ้าง 
11.5 รหัส GFMIS ของโครงการ(ถ้าม)ี................................................................................................................... 
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12. ผู้รับผิดชอบ  
  12.1 หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ   ภาควิชาศิลปะการแสดง  คณะมนษุยศาสตร ์    
  12.2 ผู้รับผดิชอบ     นางสาวรัชดาพร  สุคโต  โทร. 2022 
  12.3 ผู้ประสานงาน     นางรัตนาภรณ์  กลุจันทร ์  โทร 2168          
  12.4 ผู้รายงานผล     นางสาวรัชดาพร  สุคโต  โทร. 2022 

13. หลักการและเหตุผล  
      ตามหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (นาฏศิลป์ไทย) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 ภาควิชาศิลปะการแสดง คณะ

มนุษยศาสตร์ ก าหนดให้นิสิตชั นปีที่ 4 ลงทะเบียนรายวิชา 202497 สหกิจศึกษา (Co-operative Education) หรือ 202498 
การฝึกอบรมหรือฝึกงาน                        ในต่างประเทศ ( International Academic or Professional Training) ในภาค
การศึกษาปลาย เป็นระยะเวลา 4 เดือน ในหน่วยงานต่างๆ ที่นิสิตเป็นผู้เลือกและได้รับอนุมัติจากคณะมนุษยศาสตร์ ซึ่ง
หน่วยงานเหล่านี อาจเป็นของภาครัฐ เอกชน หรือรัฐวิสาหกิจก็ได้ ทั งนี  นิสิตได้รับประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติหน้าที่ใน
องค์กรที่ตนเลือก เป็นโอกาสที่จะได้ประยุกต์ใช้ทฤษฎีกับการปฏิบัติ ได้รับรู้ปัญหาภาวะความกดดัน สภาพการแข่งขัน การ
วางตัวในสังคมการท างาน เพื่อให้นิสิตมีความพร้อมที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงานในอนาคต 

 นอกจากนี  เกณฑ์การให้คะแนนได้ก าหนดให้นิสิตน าเสนอผลงานสหกิจศึกษา หรือการน าเสนอการฝึกอบรมหรือ
ฝึกงานในต่างประเทศเสร็จสิ นลง ทางสาขาวิชานาฏศิลป์ไทย จึงได้จัดโครงการฯ เพื่อวัตถุประสงค์นี และเพื่อเปิดโอกาสให้นิสิต
ชั นปี 4 ได้ถ่ายทอดประสบการณไ์ปยังนิสิตรุ่นน้อง นิสิตชั นปีที่ 3 เพื่อให้นิสิตมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ปัญหาและอุปสรรค
การฝึกงาน พร้อมทั งรับฟังข้อเสนอแนะ      และข้อคิดจากคณาจารย์ในสาขาวิชา อันจะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิตหลัง
ส าเร็จการศึกษา 
14. วัตถุประสงค ์ 

     1) เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมใหก้ับนิสิตก่อนออกฝึกปฏิบตัิสหกิจศกึษา 
     2) เพื่อให้นิสิตได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับสถานท่ีฝึกปฏิบตัิสหกิจศึกษา  
     3) เพื่อใหน้ิสิตสาขาวิชานาฏศลิป์ไทย ได้รับฟังค าแนะน าเกี่ยวกับการใช้ชีวิตท างานจากคณาจารย์ในสาขา 
15.  เป้าหมายของโครงการ 

     15.1. เป้าหมายการด าเนินงาน  

ล าดับ กิจกรรม วัตถุประสงค์กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เชิงผลลัพธ์

(Outcome) 

ตัวชี้วัดตาม
เกณฑ์ประกัน

คุณภาพ 
1 สัมมนาก่อนออกฝึกปฏิบัตสิห

กิจศึกษา 
1) เพื่อเป็นการเตรียม
ความพร้อมให้กับนิสติ
ก่อนออกฝึกปฏิบัติสห
กิจศึกษา 

 2) เพื่อให้นิสิตได้
รับทราบข้อมลูเกี่ยวกับ
สถานท่ีฝึกปฏิบตัิสหกิจ
ศึกษา  
3) เพื่อให้นิสิตสาขาวิชา
นาฏศิลปไ์ทย ได้รับฟัง
ค าแนะน าเกี่ยวกับการ
ใช้ชีวิตท างานจาก
คณาจารย์ในสาขา 

 คุณภาพ 
1. นิสิตมีความรู้เกี่ยวกับ
การฝึกงานแบบสหกิจ
ศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 
 

- นิสิตสามารถ
ฝึกงานแบบสหกิจ
ศึกษา ได้ส าเร็จ 

AUN QA 
หมวด 8 
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     15.2 กลุม่เป้าหมาย (รายกิจกรรม)  

เป้าหมาย จ านวน 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 24 คน 
นิสิตสาขาวิชานาฏศลิป์ไทย 17 คน 
บุคลากรสายวิชาการ 6 คน 
บุคลากรสายสนับสนุน 1 คน 

 

     
 15.3 กิจกรรม/เนื้อหาท่ี/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนินการ (รายกิจกรรม) 

 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (บาท) 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

ขั้นวางแผนงาน (P) 
1. วางแผนการด าเนินงาน 
2. จัดประชมุมอบหมายการ
ด 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
ปฏิบัติงานในครั งตอ่ๆไป 

             

รวม 0 - - - - 
 

16. งบประมาณ  
- ไม่ใช้งบประมาณ - 
 
17.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ (รายกิจกรรม)  
ล าดั
บ 

รายการ กิจกรรม 

1. วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม เดือนตุลาคม 2564   
2. สถานท่ีจัดกิจกรรม คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลยันเรศวร 

18. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
1) นิสิตได้รับข้อมลูเกี่ยวกับการฝึกงานจากอาจารย์ที่ปรึกษา และได้พบปะพุดคุยกับอาจารย์นิเทศเพื่อเตรยีมความพร้อม

ส าหรับการออกปฏิบัติงานตามสถานประกอบการต่างๆ 
2) นิสิตสาขาวิชานาฏศลิป์ไทย ได้รับฟังค าแนะน าเกี่ยวกับการใช้ชีวิตท างานจากคณาจารย์ในสาขา 
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โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ภาควิชาศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์ 

 
1. ชื่อโครงการ (ระดับ 1)     โครงการกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต 
2. ชื่อโครงการ (ระดับ 2)     โครงการส่งเสริมด้านวิชาการและทักษะชีวิต 
3. ชื่อโครงการ (ระดับ 3)     โครงการสัมมนานิสิตหลังสหกิจศึกษา การฝึกอบรมหรือการฝึกงานในต่างประเทศ 

  โครงการงานประจ า (Routine project) 
      โครงการตามยุทธศาสตร์ (Strategic project) 
4.  รหัสโครงการ      NU-มน-07-172 
5.  Value Chain   

    ต้นน  า       กลางน  า       ปลายน  า       
6.  ความสอดคล้องกับพันธกิจมหาวิทยาลัย  
     การผลิตบณัฑิต (หลัก)     การวิจัย  
    การบริการวิชาการแกส่ังคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
    บริหารจัดการ  
7.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ  
 7.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 พ.ศ.2560-2564  
ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2562-2564)  
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบณัฑิตให้มีคณุภาพฯ 
   กลยุทธ์ที่......1.4.....แนวทางการขบัเคลื่อนที่....1.4.1.....ตัวชี วัดที่.....1.4.1.1...(หลัก)  
7.2 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน  

        นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่1 กลยุทธ์ที ่3 มาตรการที ่6 
8. อัตลักษณน์ิสิต  
     มี   

ประเภทอตัลักษณ ์ ตัวชี้วดั 
 คนด ี
เป็นคนดี เป็นพลเมืองที่เข็มแข็ง ยึดมั่นใน
จรรยาบรรณวิชาชีพ มีความกล้าหาญทาง
จริยธรรมและความถูกตอ้ง 

 มีจรรยาบรรณในวิชาชพี 
 มีจิตสาธารณะ 
 มีทัศนคติเชิงบวก 
 มีความกลา้หาญทางจริยธรรม และความถูกต้อง 

 คนเก่ง 
มีความรู้ ความเชีย่วชาญตามสาขาวิชาการที่
ถนัด มีทักษะการเรียนรู้ ตลอดชวีิต สามารถ
น าความรู้ไปประยกุต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพ
อย่างสร้างสรรค์ มีคุณลักษณะความเป็น
ผู้ประกอบการที่ทันสมัยและทันต่อความ
เปลี่ยนแปลงของสังคม สามารถอยู่รว่มกับผู้อื่น
ได้อย่างมีความสุข 

 มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 มีความสามารถในการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชพีอยา่งสร้างสรรค์ 
 เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม 
 มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสาสนเทศได้เป็นอย่างด ี
 มีคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการที่ทันสมัยและทันต่อความเปลี่ยนแปลงของสังคม 
 มีความสามารถท างานเป็นทีม 
 มีความสามารถในการแก้ปัญหาส่วนตัว 
 มีความสามารถในการแก้ปัญหาการงาน 

 มีวินัย 
มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน 
และสังคม เสียสละ อดทน ขยัน หมั่นเพยีร
และมุ่งมั่นสู่ความส าเร็จ 

 มีความรับผิดชอบ เสียสละ อดทน 
 มีพฤติกรรมที่ดีในการเรียน ขยันหมัน่เพียรมุ่งมั่นสู่ความส าเร็จ 
 มีพฤติกรรมที่ดีในการใช้ชีวิต 
 ยอมรับและปฏิบัติตามระเบียบ และข้อบังคับของสังคม 

 ภูมิใจในชาต ิ
มีความภูมิใจในศิลปะ วัฒนธรรม ดนตร ีและ
ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ร่วมปลูกฝงัความ
รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตรยิ์ ส่งเสริมให้
เกิดค่านิยมร่วมรักษ์ความเป็นไทยให้เกดิขึ น
อย่างต่อเนื่อง 

 มีพฤติกรรมอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย 
มีส่วนร่วมในการสืบทอดภูมิปัญญาไทย 
 มีค่านิยมในการแสดงความเป็นไทย ธ ารงไว้ซ่ึงความเป็นไทย 
 ศรัทธา ยึดมั่น และปฏิบัติตนตามหลักศาสนา 
 เคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
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9. คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
      มี  

ด้าน ตัวชี้วดั 
 ด้านคุณธรรม จริยธรรม  มีความซ่ือสัตย์สุจริต 

 มีระเบียบวินยั 
 ตรงต่อเวลา 
 มีความเสียสละและเห็นต่อประโยชน์ส่วนรวม 
 มีจรรยาบรรณในวิชาชพี 
 เคารพกฎเกณฑ์ ระเบยีบขององค์กร/หน่วยงาน 
 มีความอดทนต่อสภาวะแวดล้อม 
 มีความขยันหมั่นเพียรในการเรียน 

 ด้านความรู ้  มีความรู้ในหลักวิชาชีพที่เกีย่วข้องโดยตรงกับหน้าที่การงาน 
 มีความเข้าใจขั นตอนและวิธกีารในการปฏิบัติงานในหนา้ที่ 
 มีความรู้ในระดับที่สามารถปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายอยา่งมีประสิทธภิาพและมีประสิทธิผล 
 มีความสามารถน าความรู้มาประยกุต์ใช้ในการปฏิบัติงานอย่างสร้างสรรค์ 
 เป็นผู้แสวงหาความรู้เพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง 
 มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ 

 ด้านทักษะทางปัญญา  มีความสามารถในการรวบรวมข้อมลู แนวคิด และประเมินข้อมูลต่างๆ ได้ 
 มีความสามารถในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน 
 กล้าแสดงความคิดเห็นอย่างเหมาะสม 
 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ  
 มีการวางแผนและสามารถปฏบิัติงานได้ส าเร็จตามก าหนดเวลา 
 มีความสามารถน าเสนอข้อมูลและแนวคิดเพื่อใช้ในการตัดสินใจ 
 มีความมุ่งมั่นท างานให้ประสบความส าเร็จตามเป้าหมาย 
 มีความสามารถในการแก้ปัญหาส่วนตัว 
 มีทัศนคติเชิงบวกต่องานที่ท า 

 ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

 มีความสามารถปรับตัวให้เข้ากับเพือ่นร่วมงาน 
 มีความสามารถในการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคล 
 มีความสามารถในการท างานเป็นทมี 
 มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย 
 มีความสามารถในการแสดงภาวะความเป็นผู้น าในการท างาน 
 ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
 มีความสามารถในการประเมินการท างานและปรับปรุงงานของตนเอง 
 มีความเข้าใจตนเองและผู้อื่น 

 ด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 มีทักษะในการวิเคราะหแ์ละจัดการข้อมูลเชิงตัวเลข 
 มีความสามารถในการสื่อสารการใชภ้าษาไทย 
 มีความสามารถในการสื่อสารการใชภ้าษาอังกฤษ 
 มีความสามารถในการใช้คอมพวิเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏบิัติงาน 

  
10. การบูรณาการพันธกิจกับการเรียนการสอน (ถ้ามี) 

      ด้านการบริการวิชาการ  จ านวนรายวิชา/หลักสตูรที่มีการบรูณาการ 2 วิชา ระบุรายชื่อวิชา 
1. 202497  สหกิจศึกษา  
2. 202498 การฝึกอบรมหรือการฝึกงานในต่างประเทศ  

 
11. ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 11.1 ลักษณะการด าเนินงาน    โครงการ     การด าเนินงาน 

11.2 ภายใต้แผนงาน............................................................................................................................................. 
11.3 ลักษณะโครงการ      โครงการที่ใช้งบประมาณ   โครงการทีไ่ม่ใช้งบประมาณ 
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11.4 วิธีการด าเนินงาน     ด าเนินการเอง    จัดจ้าง 
11.5 รหัส GFMIS ของโครงการ(ถ้าม)ี................................................................................................................... 

12. ผู้รับผิดชอบ  
  12.1 หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ   ภาควิชาศิลปะการแสดง  คณะมนษุยศาสตร ์    
  12.2 ผู้รับผดิชอบ     อาจารย์รัชดาพร สคุโต  โทร. 2201 
  12.3 ผู้ประสานงาน     นางรัตนาภรณ์  กลุจันทร ์ โทร 2168          
  12.4 ผู้รายงานผล     อาจารย์รัชดาพร สคุโต  โทร. 2201 
 

13. หลักการและเหตุผล  
      ตามหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (นาฏศิลป์ไทย) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 ภาควิชาศิลปะการแสดง คณะ
มนุษยศาสตร์ ก าหนดให้นิสิต ชั นปีที่ 4 ลงทะเบียนรายวิชา 202497 สหกิจศึกษา (Co-operative Education) หรือ 202498 
การฝึกอบรมหรือฝึกงานในต่างประเทศ (International Academic or Professional Training) ในภาคการศึกษาปลาย เป็น
ระยะเวลา 4 เดือน ในหน่วยงานต่างๆ ที่นิสิตเป็นผู้เลือกและได้รับอนุมัติจากคณะมนุษยศาสตร์ ซึ่งหน่วยงานเหล่านี อาจเป็น
ของภาครัฐ เอกชน หรือรัฐวิสาหกิจก็ได้ ทั งนี  นิสิตได้รับประสบการณต์รงจากการปฏบิัติหน้าที่ในองค์กรที่ตนเลือก เป็นโอกาสที่
จะได้ประยุกต์ใช้ทฤษฎีกับการปฏิบัติ ได้รับรู้ปัญหาภาวะความกดดัน สภาพการแข่งขัน การวางตัวในสังคมการท างาน เพื่อให้
นิสิตมีความพร้อมที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงานในอนาคต 
   นอกจากนี  เกณฑ์การให้คะแนนได้ก าหนดให้นิสิตน าเสนอผลงานสหกิจศึกษา หรือการน าเสนอการฝึกอบรมหรือฝึกงานใน
ต่างประเทศเสร็จสิ นลง ภาควิชาศิลปะการแสดง จึงได้จัดโครงการฯ เพื่อวัตถุประสงค์นี และเพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตชั นปี 4 ได้
ถ่ายทอดประสบการณ์ไปยังนิสิตรุ่นน้องปี 3 เพื่อให้นิสิตมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นปัญหาและอุปสรรคการฝึกงาน พร้อมทั ง
รับฟังข้อเสนอแนะและข้อคิดจากคณาจารย์ในสาขาวิชา อันจะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิตหลังส าเร็จการศึกษา 
14. วัตถุประสงค ์ 

1) เพื่อให้นิสิตสาขาวิชานาฏศิลป์ไทย ได้น าเสนอผลการปฏิบัติสหกิจศึกษา 
2) เพื่อให้นิสิตมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นปัญหาและอุปสรรคการปฏิบัติสหกิจศึกษา 
3) เพื่อให้นิสิตรุ่นน้องได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับสถานท่ีปฏิบัติสหกิจศึกษา และได้รับฟังประสบการณ์จากรุ่นพี่ 

15.  เป้าหมายของโครงการ 
     15.1. เป้าหมายการด าเนินงาน  

ล าดับ กิจกรรม วัตถุประสงค์กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เชิงผลลัพธ์

(Outcome) 

ตัวชี้วัดตาม
เกณฑ์ประกัน

คุณภาพ 
1 สัมมนาหลังปฏิบตัิสหกจิ

ศึกษา 
1) เพื่อให้นิสิตสาขาวิชา
นาฏศิลปไ์ทย ได้น าเสนอผล
การปฏิบัตสิหกิจศึกษา 

2) เพื่อให้นิสิตมีการ
แลกเปลีย่นความคดิเห็น
ปัญหาและอุปสรรคการ
ปฏิบัติสหกิจศึกษา 

3) เพื่อให้นิสิตรุ่นน้องได้รับ
ทราบข้อมูลเกีย่วกับสถานท่ี
ปฏิบัติสหกิจศึกษา และ
ได้รับฟังประสบการณ์จาก
รุ่นพี ่

 ปริมาณ 
1. นิสิตชั นปีท่ี 4 ได้
น าเสนอการฝึก
ปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 
 คุณภาพ 
1. นิสิตได้รับทราบ
ข้อมูลเกี่ยวกับสถานท่ี
ฝึกงาน และได้รับฟัง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การท างาน ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 
 

- สามารถน า
ความรู้และ
ประสบการณ์มา
ประยุกต์ใช้ในการ
เรียน และการ
เลือกสถานท่ี
ฝึกงานในอนาคต
ได้ ๆในอนาคต 

AUN QA 
หมวด 8 
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     15.2 กลุม่เป้าหมาย (รายกิจกรรม)  

เป้าหมาย จ านวน 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 94 คน 
บุคลากรสายวิชาการ 6 คน 
นิสิตชั นปี 4 17 คน 
นิสิตชั นปี 3 23 คน 
นิสิตชั นปี 2 18 คน 
นิสิตชั นปี 1 29 คน 

 

     
 15.3 กิจกรรม/เนื้อหาท่ี/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนินการ (รายกิจกรรม) 

 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (บาท) 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

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 าเนินโครงการ และ
จัดท ารายงานส่งผลประเมนิตอ่คณะฯ 

             

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

             

รวม 3,000 - 3,000 - - 
 

16. งบประมาณ  
      16.1 แหล่งงบประมาณ 
                เงินรายได้ 3,000 บาท    
กองทุนกิจการนิสิต แผนงานจัดการศึกษาอดุมศึกษา  งานจัดการศึกษาสาขามนุษยศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
นาฏศิลป์ไทย ภาควิชาศิลปะการแสดง หมวดเงินอุดหนุน โครงการกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต โครงการส่งเสริมด้านวิชาการและทักษะ
ชีวิต  โครงการสัมมนานิสิตหลังสหกิจศึกษา การฝึกอบรมหรือการฝึกงานในต่างประเทศ (Nu-มน-07-172)                                            

16.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
ล าดับ รายการ จ านวน (บาท) 

1 ค่าอาหารกลางวัน 1,500 
2 ค่าอาหารว่าง 1,000 
3 ค่าถ่ายเอกสาร 500 

รวมเป็นเงิน 3,000 
     *หมายเหตุ   ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
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17.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ (รายกิจกรรม)  
ล าดั
บ 

รายการ กิจกรรม 

1. วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม เดือนมีนาคม 2564 
2. สถานท่ีจัดกิจกรรม ห้องประชุมคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

18. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
1) นิสิตสาขาวิชานาฏศลิป์ไทย ชั นปทีี่ 4 ได้น าเสนอผลการฝึกงาน 
2) นิสิตรุ่นน้องได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับสถานท่ีฝึกงาน และไดร้ับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการท างานของรุ่นพี่ 
3) นิสิตได้แลกเปลีย่นความคดิเห็น ปญัหาและอุปสรรคการฝึกงาน 
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โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ภาควิชาศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์ 

 
1. ชื่อโครงการ (ระดับ 1)     โครงการกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต 
2. ชื่อโครงการ (ระดับ 2)     โครงการส่งเสริมด้านวิชาการและทักษะชีวิต 
3. ชื่อโครงการ (ระดับ 3)     โครงการถ่ายทอดความรู้จากศิษย์เก่า/ผู้ประกอบการ(แนะแนวอาชีพ) 

  โครงการงานประจ า (Routine project) 
      โครงการตามยุทธศาสตร์ (Strategic project) 
4.  รหัสโครงการ      NU-มน-07-173 
5.  Value Chain   

    ต้นน  า       กลางน  า       ปลายน  า       
6.  ความสอดคล้องกับพันธกิจมหาวิทยาลัย  
     การผลิตบณัฑิต (หลัก)     การวิจัย  
    การบริการวิชาการแกส่ังคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
    บริหารจัดการ  
7.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ  
 7.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 พ.ศ.2560-2564  
ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2562-2564)  
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบณัฑิตให้มีคณุภาพฯ 
   กลยุทธ์ที่......1.4.....แนวทางการขบัเคลื่อนที่....1.4.1.....ตัวชี วัดที่.....1.4.1.1...(หลัก)  
7.2 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน  

        นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่1 กลยุทธ์ที ่4 มาตรการที ่1 
8. อัตลักษณน์ิสิต  
     มี   
  

ประเภทอตัลักษณ ์ ตัวชี้วดั 
 คนด ี
เป็นคนดี เป็นพลเมืองที่เข็มแข็ง ยึดมั่นใน
จรรยาบรรณวิชาชีพ มีความกล้าหาญทางจริยธรรม
และความถกูต้อง 

 มีจรรยาบรรณในวิชาชพี 
 มีจิตสาธารณะ 
 มีทัศนคติเชิงบวก 
 มีความกลา้หาญทางจริยธรรม และความถูกต้อง 

 คนเก่ง 
มีความรู้ ความเชีย่วชาญตามสาขาวิชาการที่ถนัด มี
ทักษะการเรียนรู้ ตลอดชีวิต สามารถน าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชพีอยา่งสร้างสรรค์ 
มีคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการทีท่ันสมัยและ
ทันต่อความเปลี่ยนแปลงของสังคม สามารถอยู่
ร่วมกับผู้อื่นได้อยา่งมีความสุข 

 มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 มีความสามารถในการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชพีอยา่งสร้างสรรค์ 
 เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม 
 มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสาสนเทศได้เป็นอย่างดี 
 มีคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการที่ทันสมัยและทันต่อความเปลี่ยนแปลงของสังคม 
 มีความสามารถท างานเป็นทีม 
 มีความสามารถในการแก้ปัญหาส่วนตัว 
 มีความสามารถในการแก้ปัญหาการงาน 

 มีวินัย 
มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน และ
สังคม เสียสละ อดทน ขยัน หมั่นเพยีรและมุ่งมั่นสู่
ความส าเร็จ 

 มีความรับผิดชอบ เสียสละ อดทน 
 มีพฤติกรรมที่ดีในการเรียน ขยันหมัน่เพียรมุ่งมั่นสู่ความส าเร็จ 
 มีพฤติกรรมที่ดีในการใช้ชีวิต 
 ยอมรับและปฏิบัติตามระเบียบ และข้อบังคับของสังคม 

 ภูมิใจในชาต ิ
มีความภูมิใจในศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี และ
ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ร่วมปลูกฝงัความรัก
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ์ส่งเสริมให้เกิดค่านิยม
ร่วมรักษ์ความเป็นไทยให้เกิดขึ นอยา่งต่อเนื่อง 

 มีพฤติกรรมอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย 
     มีส่วนรว่มในการสืบทอดภูมิปัญญาไทย 
 มีค่านิยมในการแสดงความเป็นไทย ธ ารงไว้ซ่ึงความเป็นไทย 
 ศรัทธา ยึดมั่น และปฏิบัติตนตามหลักศาสนา 
 เคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
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9. คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
      มี  

ด้าน ตัวชี้วดั 
 ด้านคุณธรรม จริยธรรม  มีความซ่ือสัตย์สุจริต 

 มีระเบียบวินยั 
 ตรงต่อเวลา 
 มีความเสียสละและเห็นต่อประโยชน์ส่วนรวม 
 มีจรรยาบรรณในวิชาชพี 
 เคารพกฎเกณฑ์ ระเบยีบขององค์กร/หน่วยงาน 
 มีความอดทนต่อสภาวะแวดล้อม 
 มีความขยันหมั่นเพียรในการเรียน 

 ด้านความรู ้  มีความรู้ในหลักวิชาชีพที่เกีย่วข้องโดยตรงกับหน้าที่การงาน 
 มีความเข้าใจขั นตอนและวิธกีารในการปฏิบัติงานในหนา้ที่ 
 มีความรู้ในระดับที่สามารถปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายอยา่งมีประสิทธภิาพและมีประสิทธิผล 
 มีความสามารถน าความรู้มาประยกุต์ใช้ในการปฏิบัติงานอย่างสร้างสรรค์ 
 เป็นผู้แสวงหาความรู้เพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง 
 มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ 

 ด้านทักษะทางปัญญา  มีความสามารถในการรวบรวมข้อมลู แนวคิด และประเมินข้อมูลต่างๆ ได้ 
 มีความสามารถในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน 
 กล้าแสดงความคิดเห็นอย่างเหมาะสม 
 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ  
 มีการวางแผนและสามารถปฏบิัติงานได้ส าเร็จตามก าหนดเวลา 
 มีความสามารถน าเสนอข้อมูลและแนวคิดเพื่อใช้ในการตัดสินใจ 
 มีความมุ่งมั่นท างานให้ประสบความส าเร็จตามเป้าหมาย 
 มีความสามารถในการแก้ปัญหาส่วนตัว 
 มีทัศนคติเชิงบวกต่องานที่ท า 

 ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

 มีความสามารถปรับตัวให้เข้ากับเพือ่นร่วมงาน 
 มีความสามารถในการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคล 
 มีความสามารถในการท างานเป็นทมี 
 มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย 
 มีความสามารถในการแสดงภาวะความเป็นผู้น าในการท างาน 
 ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
 มีความสามารถในการประเมินการท างานและปรับปรุงงานของตนเอง 
 มีความเข้าใจตนเองและผู้อื่น 

 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 มีทักษะในการวิเคราะหแ์ละจัดการข้อมูลเชิงตัวเลข 
 มีความสามารถในการสื่อสารการใชภ้าษาไทย 
 มีความสามารถในการสื่อสารการใชภ้าษาอังกฤษ 
 มีความสามารถในการใช้คอมพวิเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏบิัติงาน 

  
10. การบูรณาการพันธกิจกับการเรียนการสอน (ถ้ามี) 

      ไม่ม ี
11. ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 11.1 ลักษณะการด าเนินงาน    โครงการ     การด าเนินงาน 

11.2 ภายใต้แผนงาน............................................................................................................................................. 
11.3 ลักษณะโครงการ      โครงการที่ใช้งบประมาณ   โครงการทีไ่ม่ใช้งบประมาณ 
11.4 วิธีการด าเนินงาน     ด าเนินการเอง    จัดจ้าง 
11.5 รหัส GFMIS ของโครงการ(ถ้าม)ี................................................................................................................... 

12. ผู้รับผิดชอบ  
  12.1 หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ   ภาควิชาศิลปะการแสดง  คณะมนษุยศาสตร ์    
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  12.2 ผู้รับผดิชอบ     อาจารย์รัชดาพร สคุโต  โทร. 2201 
  12.3 ผู้ประสานงาน     นางรัตนาภรณ์  กลุจันทร ์ โทร 2168          
  12.4 ผู้รายงานผล     อาจารย์รัชดาพร สคุโต  โทร. 2201 
 

13. หลักการและเหตุผล  
          คณะมนุษยศาสตร์ มีภาระหน้าที่ในการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพโดยมุ่งเน้นในเรื่องของการศึกษา คือ ให้นิสิตมีคุณภาพ
ทางด้านวิชาการ เป็นผู้มีความรอบรู้ และก้าวทันสภาวการณ์โลก มองการณ์ไกล สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาให้ลุล่วงไป
ด้วยดี รวมทั งให้การส่งเสริมสนับสนุนนิสิตให้ได้รับประสบการณ์จริงจากการได้เข้าร่วมและท ากิจกรรมนิสิต ซึ่งถือได้ว่าเป็นการ
พัฒนานิสิตให้มีความเป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์แบบ เป็นผู้ที่ถึงพร้อมด้วยความรู้ทางด้านทักษะทางวิชาการ มีคุณธรรม จริยธรรม มี
วุฒิภาวะทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา และท ากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม อีกทั งยังเป็นการเตรียมความพร้อมให้นิสิตเป็น
ผู้รอบรู้ในด้านการบริหารจัดการ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์พร้อม 
และเป็นสมาชิกที่ดีต่อสังคมต่อไป ดังนั น ภาควิชาฯ จึงได้จัดท าโครงการต่างๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริม สนับสนุน 
และพัฒนานิสิตทุกระดับ 
14. วัตถุประสงค ์ 
     1. เพื่อให้นิสิตที่ก าลังจะจบการศึกษาและนสิิตปจัจุบัน ได้รับทราบข้อมูลและเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพและศึกษา
ต่อจากศิษย์เก่าสาขาวิชานาฏศลิปไ์ทย ที่ประสบความส าเร็จในหน้าที่การงาน 
15.  เป้าหมายของโครงการ 
     15.1. เป้าหมายการด าเนินงาน  

ล าดับ กิจกรรม วัตถุประสงค์กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เชิงผลลัพธ์

(Outcome) 

ตัวชี้วัดตาม
เกณฑ์ประกัน

คุณภาพ 
1 อบรมให้ความรู ้ 1) เพื่อให้นิสิตที่ก าลังจะจบ

การศึกษาและนิสติปัจจุบัน 
ได้รับทราบข้อมูลและเป็น
แนวทางในการประกอบ
อาชีพและศึกษาต่อจากศิษย์
เก่าสาขาวิชานาฏศิลปไ์ทย 
ที่ประสบความส าเร็จใน
หน้าท่ีการงาน 

 คุณภาพ 
1. นิสิตได้รับทราบ
ข้อมูลและเป็นแนวทาง
ในการประกอบอาชีพ
และศึกษาต่อ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 
 

- สามารถน า
ความรู้และ
ประสบการณ์มา
ประยุกต์ใช้ในการ
เรียน และการ
เลือกสถานท่ี
ท างานหรือเรียน
ต่อได ้

AUN QA 
หมวด 8 

 
     15.2 กลุม่เป้าหมาย (รายกิจกรรม)  

เป้าหมาย จ านวน 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 93 คน 
บุคลากรสายวิชาการ 6 คน 
นิสิตชั นปีท่ี 1   29 คน 
นิสิตชั นปีท่ี 2  18 คน 
นิสิตชั นปีท่ี 3  23 คน 
นิสิตชั นปีท่ี 4 17 คน 
บุคลากรสายสนับสนุน 1 คน 

 

     



 

 

 

4 

 

 15.3 กิจกรรม/เนื้อหาท่ี/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนินการ (รายกิจกรรม) 
 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (บาท) 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

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 าเนินโครงการ และ
จัดท ารายงานส่งผลประเมนิตอ่คณะฯ 

             

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

             

รวม 3,000 - 3,000 - - 
 

16. งบประมาณ  
      16.1 แหล่งงบประมาณ 
                เงินรายได้ 3,000 บาท    
กองทุนกิจการนิสิต แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา  งานจัดการศึกษาสาขามนุษยศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
นาฏศิลป์ไทย ภาควิชาศิลปะการแสดง หมวดเงินอุดหนุน โครงการกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต โครงการส่งเสริมด้านวิชาการและทักษะ
ชีวิต  โครงการถ่ายทอดความรู้จากศิษย์เก่า/ผู้ประกอบการ (Nu-มน-07-173)                                            

16.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
ล าดับ รายการ จ านวน (บาท) 

1 ค่าอาหารกลางวัน 1,500 
2 ค่าอาหารว่าง 1,000 
3 ค่าถ่ายเอกสาร 500 

รวมเป็นเงิน 3,000 
    *หมายเหตุ   ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
 
17.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ (รายกิจกรรม)  
ล าดั
บ 

รายการ กิจกรรม 

1. วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม เดือนมีนาคม 2564 
2. สถานท่ีจัดกิจกรรม ห้องประชุมคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

18. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
1) บัณฑิตของสาขาวิชานาฏศิลปไ์ทยที่ได้ส าเร็จการศึกษาแล้ว ได้น าเสนอและแนะแนวทางในการประกอบอาชีพและ

การศึกษาต่อให้กับนิสติที่ก าลังจะจบการศึกษาและนิสติปัจจุบัน 
2) นิสิตที่ก าลังจะจบการศึกษาและนสิิตปัจจุบัน ไดร้ับทราบข้อมลูในการประกอบอาชีพและการศึกษาตอ่เพื่อเป็นแนวทาง

ในการประกอบอาชีพและการศึกษาต่อต่อไป 
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โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ภาควิชาศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์ 

 
1. ชื่อโครงการ (ระดับ 1)     โครงการกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต 
2. ชื่อโครงการ (ระดับ 2)     โครงการส่งเสริมด้านวิชาการและทักษะชีวิต 
3. ชื่อโครงการ (ระดับ 3)     โครงการปรับพื้นฐานทางด้านนาฏศิลป์ไทย 

  โครงการงานประจ า (Routine project) 
      โครงการตามยุทธศาสตร์ (Strategic project) 
4.  รหัสโครงการ      NU-มน-07-174 
5.  Value Chain   

    ต้นน้ า       กลางน้ า        ปลายน้ า       
6.  ความสอดคล้องกับพันธกิจมหาวิทยาลัย  
     การผลิตบณัฑิต (หลัก)     การวิจัย  
    การบริการวิชาการแกส่ังคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
    บริหารจัดการ  
7.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ  
 7.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 พ.ศ.2560-2564  
ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2562-2564)  
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบณัฑิตให้มีคณุภาพฯ 
   กลยุทธ์ที่......1.4.....แนวทางการขบัเคลื่อนที่....1.4.1.....ตัวช้ีวัดที่.....1.4.1.1...(หลัก)  
7.2 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน  

        นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่1 กลยุทธ์ที ่4 มาตรการที ่1 
8. อัตลักษณน์ิสิต  
     มี   

ประเภทอตัลักษณ ์ ตัวชี้วดั 
 คนด ี
เป็นคนดี เป็นพลเมืองที่เข็มแข็ง ยึดมั่นใน
จรรยาบรรณวิชาชีพ มีความกล้าหาญทาง
จริยธรรมและความถูกตอ้ง 

 มีจรรยาบรรณในวิชาชพี 
 มีจิตสาธารณะ 
 มีทัศนคติเชิงบวก 
 มีความกลา้หาญทางจริยธรรม และความถูกต้อง 

 คนเก่ง 
มีความรู้ ความเชีย่วชาญตามสาขาวิชาการที่
ถนัด มีทักษะการเรียนรู้ ตลอดชวีิต สามารถ
น าความรู้ไปประยกุต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพ
อย่างสร้างสรรค์ มีคุณลักษณะความเป็น
ผู้ประกอบการที่ทันสมัยและทันต่อความ
เปลี่ยนแปลงของสังคม สามารถอยู่รว่มกับผู้อื่น
ได้อย่างมีความสุข 

 มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 มีความสามารถในการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชพีอยา่งสร้างสรรค์ 
 เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม 
 มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสาสนเทศได้เป็นอย่างดี 
 มีคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการที่ทันสมัยและทันต่อความเปลี่ยนแปลงของสังคม 
 มีความสามารถท างานเป็นทีม 
 มีความสามารถในการแก้ปัญหาส่วนตัว 
 มีความสามารถในการแก้ปัญหาการงาน 

 มีวินัย 
มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน 
และสังคม เสียสละ อดทน ขยัน หมั่นเพยีร
และมุ่งมั่นสู่ความส าเร็จ 

 มีความรับผิดชอบ เสียสละ อดทน 
 มีพฤติกรรมที่ดีในการเรียน ขยันหมัน่เพียรมุ่งมั่นสู่ความส าเร็จ 
 มีพฤติกรรมที่ดีในการใช้ชีวิต 
 ยอมรับและปฏิบัติตามระเบียบ และข้อบังคับของสังคม 

 ภูมิใจในชาต ิ
มีความภูมิใจในศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี และ
ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ร่วมปลูกฝงัความ
รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตรยิ์ ส่งเสริมให้
เกิดค่านิยมร่วมรักษ์ความเป็นไทยให้เกดิขึ้น
อย่างต่อเนื่อง 

 มีพฤติกรรมอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย 
มีส่วนร่วมในการสืบทอดภูมิปัญญาไทย 
 มีค่านิยมในการแสดงความเป็นไทย ธ ารงไว้ซ่ึงความเป็นไทย 
 ศรัทธา ยึดมั่น และปฏิบัติตนตามหลักศาสนา 
 เคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
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9. คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
      มี  

ด้าน ตัวชี้วดั 
 ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 

 มีความซ่ือสัตย์สุจริต 
 มีระเบียบวินยั 
 ตรงต่อเวลา 
 มีความเสียสละและเห็นต่อประโยชน์ส่วนรวม 
 มีจรรยาบรรณในวิชาชพี 
 เคารพกฎเกณฑ์ ระเบยีบขององค์กร/หน่วยงาน 
 มีความอดทนต่อสภาวะแวดล้อม 
 มีความขยันหมั่นเพียรในการเรียน 

 ด้านความรู ้  มีความรู้ในหลักวิชาชีพที่เกีย่วข้องโดยตรงกับหน้าที่การงาน 
 มีความเข้าใจขั้นตอนและวิธกีารในการปฏิบัติงานในหนา้ที่ 
 มีความรู้ในระดับที่สามารถปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายอยา่งมีประสิทธภิาพและมีประสิทธิผล 
 มีความสามารถน าความรู้มาประยกุต์ใช้ในการปฏิบัติงานอย่างสร้างสรรค์ 
 เป็นผู้แสวงหาความรู้เพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง 
 มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ 

 ด้านทักษะทาง
ปัญญา 

 มีความสามารถในการรวบรวมข้อมลู แนวคิด และประเมินข้อมูลต่างๆ ได้ 
 มีความสามารถในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน 
 กล้าแสดงความคิดเห็นอย่างเหมาะสม 
 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ  
 มีการวางแผนและสามารถปฏบิัติงานได้ส าเร็จตามก าหนดเวลา 
 มีความสามารถน าเสนอข้อมูลและแนวคิดเพื่อใช้ในการตัดสินใจ 
 มีความมุ่งมั่นท างานให้ประสบความส าเร็จตามเป้าหมาย 
 มีความสามารถในการแก้ปัญหาส่วนตัว 
 มีทัศนคติเชิงบวกต่องานที่ท า 

 ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหวา่ง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

 มีความสามารถปรับตัวให้เข้ากับเพือ่นร่วมงาน 
 มีความสามารถในการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคล 
 มีความสามารถในการท างานเป็นทมี 
 มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย 
 มีความสามารถในการแสดงภาวะความเป็นผู้น าในการท างาน 
 ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
 มีความสามารถในการประเมินการท างานและปรับปรุงงานของตนเอง 
 มีความเข้าใจตนเองและผู้อื่น 

 ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 มีทักษะในการวิเคราะหแ์ละจัดการข้อมูลเชิงตัวเลข 
 มีความสามารถในการสื่อสารการใชภ้าษาไทย 
 มีความสามารถในการสื่อสารการใชภ้าษาอังกฤษ 
 มีความสามารถในการใช้คอมพวิเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏบิัติงาน 

 ด้านทักษะพิสัย  มีความสามารถในทักษะนาฏศิลป์ไทยและนาฏศิลป์นานาชาติ 
 มีความสามารถในการประยุกต์ใช้องค์ความรู้นาฏศิลป์ต่างๆ และการบริหารจัดการแสดงนาฏศิลป ์
 มีความสามารถพัฒนาทักษะปฏิบัต ิการสร้างสรรค์และน าเสนอผลงานนาฏศิลป์ 

  
10. การบูรณาการพันธกิจกับการเรียนการสอน (ถ้ามี) 

      ด้านการบริการวิชาการ  จ านวนรายวิชา/หลักสตูรที่มีการบรูณาการ 2 วิชา ระบุรายชื่อวิชา 
1. 202111  ทักษะนาฏศิลป์ไทยตัวพระ 1 
2. 202112  ทักษะนาฏศิลป์ไทยตัวนาง 1 
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11. ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 11.1 ลักษณะการด าเนินงาน    โครงการ     การด าเนินงาน 

11.2 ภายใต้แผนงาน............................................................................................................................................. 
11.3 ลักษณะโครงการ      โครงการที่ใช้งบประมาณ   โครงการทีไ่ม่ใช้งบประมาณ 
11.4 วิธีการด าเนินงาน     ด าเนินการเอง    จัดจ้าง 
11.5 รหัส GFMIS ของโครงการ(ถ้าม)ี................................................................................................................... 

12. ผู้รับผิดชอบ  
  12.1 หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ   ภาควิชาศิลปะการแสดง  คณะมนษุยศาสตร ์    
  12.2 ผู้รับผดิชอบ     ดร.ภูริตา  เรืองจิรยศ  โทร. 2206 
  12.3 ผู้ประสานงาน     นางรัตนาภรณ์  กลุจันทร ์ โทร 2168          
  12.4 ผู้รายงานผล     ดร.ภูริตา  เรืองจิรยศ  โทร. 2206 

13. หลักการและเหตุผล  
          คณะมนุษยศาสตร์ มีภาระหน้าที่ในการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพโดยมุ่งเน้นในเรื่องของการศึกษา คือ ให้นิสิตมีคุณภาพ
ทางด้านวิชาการ เป็นผู้มีความรอบรู้ และก้าวทันสภาวการณ์โลก มองการณ์ไกล สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาให้ลุล่วงไป
ด้วยดี รวมทั้งให้การส่งเสริมสนับสนุนนิสิตให้ได้รับประสบการณ์จริงจากการได้เข้าร่วมและท ากิจกรรมนิสิต ซึ่งถือได้ว่าเป็นการ
พัฒนานิสิตให้มีความเป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์แบบ เป็นผู้ที่ถึงพร้อมด้วยความรู้ทางด้านทักษะทางวิชาการ มีคุณธรรม จริยธรรม มี
วุฒิภาวะทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา และท ากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม  อีกทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมให้นิสิตเป็น
ผู้รอบรู้ในด้านการบริหารจัดการ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์พร้อม 
และเป็นสมาชิกที่ดีต่อสังคมต่อไป  
 ดังนั้น ภาควิชาฯ จึงได้จัดท าโครงการต่างๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนานิสิตทุกระดับ 
เพื่อให้ผู้เรียนมีความพร้อมทางด้านทักษะนาฏศิลป์ไทย ก่อนที่จะไปเรียนในช้ันเรียนและปรับพื้นฐานให้กับนิสิตที่จะเข้าศึกษา
ต่อในภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา 2564 เนื่องจากนิสิตที่เข้ามาใหม่ยังขาดความรู้ทางด้านการปฏิบัติและทฤษฏีพื้นฐานที่ถูกต้อง
ไปในทางเดียวกัน 
14. วัตถุประสงค ์ 

1) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นิสิตได้ปรับพ้ืนฐานความรู้ด้านนาฏศิลป์ไทย และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
2) เพื่อให้นิสิตมีความพร้อมทางด้านทักษะนาฏศิลป์ไทย ก่อนท่ีจะเข้าเรียนในรายวิชาทักษะนาฏศิลป์ไทยตัวพระ 1 ตัวนาง 1 
3) เพื่อปรับท่าร าของนิสิตให้ได้มาตรฐานและสามารถปฏิบัติท่าร ารวมถึงทฤษฎีพื้นฐานท่ีถูกต้องไปในทางเดียวกัน 

15.  เป้าหมายของโครงการ 
     15.1. เป้าหมายการด าเนินงาน  

ล าดับ กิจกรรม วัตถุประสงค์กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เชิงผลลัพธ์

(Outcome) 

ตัวชี้วัดตาม
เกณฑ์ประกัน

คุณภาพ 
1 อบรมให้ความรู ้ 1) เพื่อส่งเสริมและ

สนับสนุนให้นสิิตได้ปรับพ้ืน
ฐานความรู้ดา้นนาฏศลิป์
ไทย และพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 

2) เพื่อให้นิสิตมีความพร้อม
ทางด้านทักษะนาฏศิลป์ไทย 
ก่อนท่ีจะเข้าเรยีนในรายวิชา
ทักษะนาฏศิลปไ์ทยตัวพระ 
1 ตัวนาง 1 

 คุณภาพ 
1. นิสิตได้ปรับพ้ืน
ฐานความรู้ดา้น
นาฏศิลปไ์ทย และ
พัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 
 

- นิสิตพร้อม
สามารถน าทักษะ
นาฏศิลปไ์ทย มา
ปฏิบัติในช้ันเรียน
ในรายวิชาทักษะ
นาฏศิลปไ์ทยตัว
พระ 1 ตัวนาง 1 
ได ้

AUN QA 
หมวด 8 
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ล าดับ กิจกรรม วัตถุประสงค์กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เชิงผลลัพธ์

(Outcome) 

ตัวชี้วัดตาม
เกณฑ์ประกัน

คุณภาพ 
3) เพื่อปรับท่าร าของนิสิตให้
ได้มาตรฐานและสามารถ
ปฏิบัติท่าร ารวมถึงทฤษฎี
พื้นฐานท่ีถูกต้องไปในทาง
เดียวกัน 

 
     15.2 กลุม่เป้าหมาย (รายกิจกรรม)  

เป้าหมาย จ านวน 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 35 คน 
บุคลากรสายวิชาการ 5 คน 
นิสิตสาขาวิชานาฏศลิป์ไทย ช้ันปทีี่ 1   30 คน 

 

     
 15.3 กิจกรรม/เนื้อหาท่ี/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนินการ (รายกิจกรรม) 

 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (บาท) 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

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 าเนินโครงการ และ
จัดท ารายงานส่งผลประเมนิตอ่คณะฯ 

             

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

             

รวม 3,000 - - 3,000 - 
 

16. งบประมาณ  
      16.1 แหล่งงบประมาณ 
                เงินรายได้ 3,000 บาท    
กองทุนกิจการนิสิต แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา  งานจัดการศึกษาสาขามนุษยศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
นาฏศิลป์ไทย ภาควิชาศิลปะการแสดง หมวดเงินอุดหนุน โครงการกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต โครงการส่งเสริมด้านวิชาการและทักษะ
ชีวิต  โครงการปรับพื้นฐานทางด้านนาฏศิลป์ไทย(Nu-มน-07-174)                                            

16.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
    



 

 

 

5 

 

ล าดับ รายการ จ านวน (บาท) 
1 ค่าอาหารกลางวัน 2,500 
2 ค่าถ่ายเอกสาร 500 

รวมเป็นเงิน 3,000 
 *หมายเหตุ   ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
 
17.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ (รายกิจกรรม)  
ล าดั
บ 

รายการ กิจกรรม 

1. วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม เดือนมิถุนายน 2564 
2. สถานท่ีจัดกิจกรรม อาคารศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

และอาคารกิจกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร 
18. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

1) นิสิตสาขาวิชานาฏศลิป์ไทย ช้ันปทีี่ 1 ได้ปรับพื้นฐานความรู้ด้านนาฏศิลปไ์ทย และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
2) นิสิตสาขาวิชานาฏศลิป์ไทย ช้ันปทีี่ 1 มีความพร้อมทางด้านทักษะนาฏศิลปไ์ทย ก่อนท่ีจะเข้าเรียนในรายวิชาทักษะ

นาฏศิลปไ์ทยตัวพระ 1 ตัวนาง 1 
3) นิสิตสาขาวิชานาฏศลิปไ์ทย ช้ันปีท่ี 1 ได้ปรับท่าร าของนิสติให้ได้มาตรฐานและสามารถปฏิบัติท่าร ารวมถึงทฤษฎีพื้นฐาน

ที่ถูกต้องไปในทางเดียวกัน 
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โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ภาควิชาศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์ 

 
1. ชื่อโครงการ (ระดับ 1)     โครงการกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต 
2. ชื่อโครงการ (ระดับ 2)     โครงการส่งเสริมด้านวิชาการและทักษะชีวิต 
3. ชื่อโครงการ (ระดับ 3)     โครงการเผยแพร่งานวิจัยสร้างสรรค์ของอาจารย์และนิสิตสาขาวิชานาฏศิลป์ไทย 

  โครงการงานประจ า (Routine project) 
      โครงการตามยุทธศาสตร์ (Strategic project) 
4.  รหัสโครงการ      NU-มน-07-175 
5.  Value Chain   

    ต้นน  า       กลางน  า        ปลายน  า       
6.  ความสอดคล้องกับพันธกิจมหาวิทยาลัย  
     การผลิตบณัฑิต (หลัก)     การวิจัย  
    การบริการวิชาการแกส่ังคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
    บริหารจัดการ  
7.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ  
 7.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 พ.ศ.2560-2564  
ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2562-2564)  
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบณัฑิตให้มีคณุภาพฯ 
   กลยุทธ์ที่......1.4.....แนวทางการขบัเคลื่อนที่....1.4.1.....ตัวชี วัดที่.....1.4.1.1...(หลัก)  
7.2 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน  

        นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่1 กลยุทธ์ที ่4 มาตรการที ่1 
8. อัตลักษณน์ิสิต  
     ไม่ม ี   
9. คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
      ไม่ม ี  
10. การบูรณาการพันธกิจกับการเรียนการสอน (ถ้ามี) 

      ไม่ม ี
11. ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 11.1 ลักษณะการด าเนินงาน    โครงการ     การด าเนินงาน 

11.2 ภายใต้แผนงาน............................................................................................................................................. 
11.3 ลักษณะโครงการ      โครงการที่ใช้งบประมาณ   โครงการทีไ่ม่ใช้งบประมาณ 
11.4 วิธีการด าเนินงาน     ด าเนินการเอง    จัดจ้าง 
11.5 รหัส GFMIS ของโครงการ(ถ้าม)ี................................................................................................................... 

12. ผู้รับผิดชอบ  
  12.1 หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ   ภาควิชาศิลปะการแสดง  คณะมนษุยศาสตร ์    
  12.2 ผู้รับผดิชอบ     หัวหน้าภาควิชาศิลปะการแสดง โทร. 2206 
  12.3 ผู้ประสานงาน     นางรัตนาภรณ์  กลุจันทร ์ โทร 2168          
  12.4 ผู้รายงานผล     หัวหน้าภาควิชาศิลปะการแสดง โทร. 2206 

13. หลักการและเหตุผล  
          สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย ภาควิชาศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้มีการจัดการเรียนการสอน
ในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย ตั งแต่ พ.ศ. 2543 เป็นต้นมา สาขาวิชาฯ ได้ส่งเสริมให้อาจารย์และนิสิต
พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทางนาฏศิลป์ที่เป็นประโยชน์ต่อพัฒนา การอนุรักษ์ การใช้ประโยชน์ และการเผยแพร่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและยั่งยืน    
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     นอกจากนี  สาขาวิชาฯ ยังได้ปลูกฝังและสนับสนุนอาจารย์และนิสิตให้ตระหนักถึงความส าคัญต่อการวิจัยสร้างสรรค์ทาง
นาฏศิลป์      ที่เป็นการบูรณาการศาสตร์ที่เกี่ยวข้องเข้าสู่งานวิจัยสร้างสรรค์ เพื่อให้ได้งานวิจัยสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ  มี
สัมฤทธิ์ผลสมบูรณ์เป็นรูปธรรม  ตามกระบวนการทางการสร้างสรรค์ อันเป็นผลมาจากบริบททางด้านสังคมวัฒนธรรม 
เศรษฐกิจ และการเมืองการปกครอง เพื่อเป็นภาพสะท้อน และกระตุ้นเตือน  สื่อสารกับสังคมและองค์กรได้อย่างเหมาะสม 
ตลอดจนการเผยแพร่งานวิจัยสร้างสรรค์ทางนาฏศิลป์  ออกสู่สังคม เพื่อแสดงทิศทางและคุณประโยชน์ รวมทั งเป็นเครื่องบ่งชี 
ถึงศักยภาพของการสร้างสรรค์ทางนาฏศิลป์ของอาจารย์และนิสิตที่มีต่อสังคมในระดับท้องถิ่นและประเทศชาติตามล าดับ 
การเผยแพร่งานวิจัยสร้างสรรค์ของอาจารย์และนิสิตสาขาวิชานาฏศิลป์ไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นอีก
แนวทางหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพอาจารย์และนิสิต ทั งยังเป็นการสร้างเสริมประสบการณ์ให้กับอาจารย์และ
นิสิตในด้านการน าเสนอผลงานวิจัยสร้างสรรค์ต่อไป 
14. วัตถุประสงค ์ 

1) เพื่อส่งเสริมให้อาจารย์และนิสิต ได้เผยแพร่ผลงานวิจัยสร้างสรรค์แก่สาธารณชน 
2) เพื่อเพ่ิมพูนความรู้ทางด้านการน าเสนอผลงานวิจัยสร้างสรรค์ของอาจารย์และนิสิต  

15.  เป้าหมายของโครงการ 
     15.1. เป้าหมายการด าเนินงาน  

ล าดับ กิจกรรม วัตถุประสงคก์ิจกรรม ตัวชี้วัด 
เชิงผลลัพธ์

(Outcome) 

ตัวชี้วัดตาม
เกณฑ์ประกัน

คุณภาพ 
1 เผยแพรผ่ลงาน/น าเสนอ

ผลงาน 
1) เพื่อส่งเสริมให้อาจารย์
และนิสติ ได้เผยแพร่
ผลงานวิจัยสร้างสรรค์แก่
สาธารณชน 

2) เพื่อเพ่ิมพูนความรู้
ทางด้านการน าเสนอ
ผลงานวิจัยสร้างสรรค์ของ
อาจารย์และนิสติ 

 คุณภาพ 
1. นิสิตได้รับความรู้ด้าน
การน าเสนอผลงานเพิ่ม
ขึ นอยู่ในระดับดี  

- ได้เครือข่าย
ความร่วมมือ
ระหว่าง
สถาบันการศึกษา 
- บูรณาการการ
บริการวิชาการสู่
สังคม 

AUN QA 
หมวด 8 

 
     15.2 กลุม่เป้าหมาย (รายกิจกรรม)  

เป้าหมาย จ านวน 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 22 คน 
บุคลากรสายวิชาการ 2 คน 
นิสิตสาขาวิชานาฏศลิป์ไทย 20 คน 

 

     
 15.3 กิจกรรม/เนื้อหาท่ี/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนินการ (รายกิจกรรม) 

 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (บาท) 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

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

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (บาท) 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

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
ปฏิบัติงานในครั งตอ่ๆไป 

             

รวม 15,000 - - 15,000 - 
 

16. งบประมาณ  
      16.1 แหล่งงบประมาณ 
                เงินรายได้ 15,000 บาท    
กองทุนกิจการนิสิต แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา  งานจัดการศึกษาสาขามนุษยศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
นาฏศิลป์ไทย ภาควิชาศิลปะการแสดง หมวดเงินอุดหนุน โครงการกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต โครงการส่งเสริมด้านวิชาการและทักษะ
ชีวิต  โครงการเผยแพร่งานวิจัยสร้างสรรค์ของอาจารย์และนิสิตสาขาวิชานาฏศิลป์ไทย(Nu-มน-07-175)                                            

16.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
ล าดับ รายการ จ านวน (บาท) 

1 ค่าจ้างเหมารถตู้ พร้อมน  ามันเชื อเพลิง (ไป-กลับ)  10,000 

2 ค่าที่พัก 5,000 

รวมเป็นเงิน 15,000 
*หมายเหตุ   ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
 
17.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ (รายกิจกรรม)  
ล าดั
บ 

รายการ กิจกรรม 

1. วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม เดือนมกราคม-มีนาคม 2564 
2. สถานที่จัดกิจกรรม กรุงเทพมหานคร หรือจังหวัดอื่นๆ 

18. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
1) อาจารย์และนิสติมีโอกาสไปน าเสนองานวิจัยสร้างสรรค์แกส่าธารณชน 
2) อาจารย์และนิสติได้ฝึกทักษะและเพิ่มพูนความรู้ทางด้านการน าเสนองานวิจัยสร้างสรรค ์
3) อาจารย์และนิสติได้ภาคภูมิใจในงานวิจัยสรรค์ของตนเอง 
4) กระตุ้นให้อาจารย์และนิสติ ผลิตงานวิจัยสรา้งสรรค์ที่มีคณุภาพ 
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โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ภาควิชาศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์ 

 
1. ชื่อโครงการ (ระดับ 1)     โครงการกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต 
2. ชื่อโครงการ (ระดับ 2)     โครงการส่งเสริมด้านวิชาการและทักษะชีวิต 
3. ชื่อโครงการ (ระดับ 3)     โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ(เชิญวิทยากรมาบรรยาย) 

  โครงการงานประจ า (Routine project) 
      โครงการตามยุทธศาสตร์ (Strategic project) 
4.  รหัสโครงการ      NU-มน-07-176 
5.  Value Chain   

    ต้นน  า       กลางน  า        ปลายน  า       
6.  ความสอดคล้องกับพันธกิจมหาวิทยาลัย  
     การผลิตบณัฑิต (หลัก)     การวิจัย  
    การบริการวิชาการแกส่ังคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
    บริหารจัดการ  
7.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ  
 7.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 พ.ศ.2560-2564  
ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2562-2564)  
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบณัฑิตให้มีคณุภาพฯ 
   กลยุทธ์ที่......1.4.....แนวทางการขบัเคลื่อนที่....1.4.1.....ตัวชี วัดที่.....1.4.1.1...(หลัก)  
7.2 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน  

        นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่1 กลยุทธ์ท่ี 4 มาตรการที ่1 
8. อัตลักษณน์ิสิต  
     มี    

ประเภทอตัลักษณ ์ ตัวชี้วดั 
 คนด ี
เป็นคนดี เป็นพลเมืองที่เข็มแข็ง ยึดมั่นใน
จรรยาบรรณวิชาชีพ มีความกล้าหาญทางจริยธรรม
และความถกูต้อง 

 มีจรรยาบรรณในวิชาชพี 
 มีจิตสาธารณะ 
 มีทัศนคติเชิงบวก 
 มีความกลา้หาญทางจริยธรรม และความถูกต้อง 

 คนเก่ง 
มีความรู้ ความเชีย่วชาญตามสาขาวิชาการที่ถนัด มี
ทักษะการเรียนรู้ ตลอดชีวิต สามารถน าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชพีอยา่งสร้างสรรค์ 
มีคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการทีท่ันสมัยและ
ทันต่อความเปลี่ยนแปลงของสังคม สามารถอยู่
ร่วมกับผู้อื่นได้อยา่งมีความสุข 

 มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 มีความสามารถในการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชพีอยา่งสร้างสรรค์ 
 เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม 
 มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสาสนเทศได้เป็นอย่างดี 
 มีคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการที่ทันสมัยและทันต่อความเปลี่ยนแปลงของสังคม 
 มีความสามารถท างานเป็นทีม 
 มีความสามารถในการแก้ปัญหาส่วนตัว 
 มีความสามารถในการแก้ปัญหาการงาน 

 มีวินัย 
มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน และ
สังคม เสียสละ อดทน ขยัน หมั่นเพยีรและมุ่งมั่นสู่
ความส าเร็จ 

 มีความรับผิดชอบ เสียสละ อดทน 
 มีพฤติกรรมที่ดีในการเรียน ขยันหมัน่เพียรมุ่งมั่นสู่ความส าเร็จ 
 มีพฤติกรรมที่ดีในการใช้ชีวิต 
 ยอมรับและปฏิบัติตามระเบียบ และข้อบังคับของสังคม 

 ภูมิใจในชาต ิ
มีความภูมิใจในศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี และ
ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ร่วมปลูกฝงัความรัก
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ์ส่งเสริมให้เกิดค่านิยม
ร่วมรักษ์ความเป็นไทยให้เกิดขึ นอยา่งต่อเนื่อง 

 มีพฤติกรรมอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย 
มีส่วนร่วมในการสืบทอดภูมิปัญญาไทย 
 มีค่านิยมในการแสดงความเป็นไทย ธ ารงไว้ซ่ึงความเป็นไทย 
 ศรัทธา ยึดมั่น และปฏิบัติตนตามหลักศาสนา 
 เคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
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9. คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
      มี   

ด้าน ตัวชี้วดั 
 ด้านคุณธรรม จริยธรรม  มีความซ่ือสัตย์สุจริต 

 มีระเบียบวินยั 
 ตรงต่อเวลา 
 มีความเสียสละและเห็นต่อประโยชน์ส่วนรวม 
 มีจรรยาบรรณในวิชาชพี 
 เคารพกฎเกณฑ์ ระเบยีบขององค์กร/หน่วยงาน 
 มีความอดทนต่อสภาวะแวดล้อม 
 มีความขยันหมั่นเพียรในการเรียน 

 ด้านความรู ้  มีความรู้ในหลักวิชาชีพที่เกีย่วข้องโดยตรงกับหน้าที่การงาน 
 มีความเข้าใจขั นตอนและวิธกีารในการปฏิบัติงานในหนา้ที่ 
 มีความรู้ในระดับที่สามารถปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายอยา่งมีประสิทธภิาพและมีประสิทธิผล 
 มีความสามารถน าความรู้มาประยกุต์ใช้ในการปฏิบัติงานอย่างสร้างสรรค์ 
 เป็นผู้แสวงหาความรู้เพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง 
 มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ 

 ด้านทักษะทางปัญญา  มีความสามารถในการรวบรวมข้อมลู แนวคิด และประเมินข้อมูลต่างๆ ได้ 
 มีความสามารถในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน 
 กล้าแสดงความคิดเห็นอย่างเหมาะสม 
 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ  
 มีการวางแผนและสามารถปฏบิัติงานได้ส าเร็จตามก าหนดเวลา 
 มีความสามารถน าเสนอข้อมูลและแนวคิดเพื่อใช้ในการตัดสินใจ 
 มีความมุ่งมั่นท างานให้ประสบความส าเร็จตามเป้าหมาย 
 มีความสามารถในการแก้ปัญหาส่วนตัว 
 มีทัศนคติเชิงบวกต่องานที่ท า 

 ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

 มีความสามารถปรับตัวให้เข้ากับเพือ่นร่วมงาน 
 มีความสามารถในการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคล 
 มีความสามารถในการท างานเป็นทมี 
 มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย 
 มีความสามารถในการแสดงภาวะความเป็นผู้น าในการท างาน 
 ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
 มีความสามารถในการประเมินการท างานและปรับปรุงงานของตนเอง 
 มีความเข้าใจตนเองและผู้อื่น 

 ด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 มีทักษะในการวิเคราะหแ์ละจัดการข้อมูลเชิงตัวเลข 
 มีความสามารถในการสื่อสารการใชภ้าษาไทย 
 มีความสามารถในการสื่อสารการใชภ้าษาอังกฤษ 
 มีความสามารถในการใช้คอมพวิเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏบิัติงาน 

 ด้านทักษะพิสัย  มีความสามารถในทักษะนาฏศิลป์ไทยและนาฏศิลป์นานาชาติ 
 มีความสามารถในการประยุกต์ใช้องค์ความรู้นาฏศิลป์ต่างๆ และการบริหารจัดการแสดงนาฏศิลป ์
 มีความสามารถพัฒนาทักษะปฏิบัต ิการสร้างสรรค์และน าเสนอผลงานนาฏศิลป์ 

 
10. การบูรณาการพันธกิจกับการเรียนการสอน (ถ้ามี) 

      ไม่ม ี
11. ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 11.1 ลักษณะการด าเนินงาน    โครงการ     การด าเนินงาน 

11.2 ภายใต้แผนงาน............................................................................................................................................. 
11.3 ลักษณะโครงการ      โครงการที่ใช้งบประมาณ   โครงการทีไ่ม่ใช้งบประมาณ 
11.4 วิธีการด าเนินงาน     ด าเนินการเอง    จัดจ้าง 
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11.5 รหัส GFMIS ของโครงการ(ถ้าม)ี................................................................................................................... 
12. ผู้รับผิดชอบ  

  12.1 หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ   ภาควิชาศิลปะการแสดง  คณะมนษุยศาสตร ์    
  12.2 ผู้รับผดิชอบ     หัวหน้าภาควิชาศิลปะการแสดง โทร. 2206 
  12.3 ผู้ประสานงาน     นางรัตนาภรณ์  กลุจันทร ์ โทร 2168          
  12.4 ผู้รายงานผล     หัวหน้าภาควิชาศิลปะการแสดง โทร. 2206 

13. หลักการและเหตุผล  
          เนื่องจาก ภาควิชาศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์ มีพันธกิจในการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (นาฏศิลป์ไทย) และได้มีการผลิตบัณฑิตสู่สังคมอย่างต่อเนื่องมาตั งแต่ปี พ.ศ.2546 จนถึงปัจจุบัน 
ซึ่งในระหว่างที่นิสิตได้ศึกษาในหลักสูตรนี  นิสิตทุกคนจะได้ผ่านกระบวนการเรียนรู้ภายในห้องเรียนและนอกห้องเรียนจาก
คณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้านท่ีเกี่ยวข้อง อีกทั งนิสิตยังต้องมีผลงานทางวิชาการและการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองในของแต่
ละรายวิชาในหลักสูตรนี ด้วย 
ดังนั น ภาควิชาศิลปะการแสดง จึงได้จัดโครงการเชิญวิทยากรมาให้ความรู้แก่นิสิตในระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปะศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นิสิตได้รับองค์ความรู้เพิ่มเติม และเป็นการเปิดมุมมอง เปิดโลกทัศน์
ใหม่ๆ ให้กว้างมากยิ่งขึ น ทั งยังเป็นการพัฒนาและส่งเสริมการศึกษาแต่ละรายวิชาในหลักสูตรนี อีกด้วย คณะมนุษยศาสตร์จึงได้
มอบหมายให้สาขาต่างๆ เชิญวิทยากรจากภาคเอกชนมาบรรยาย ในรายวิชาเฉพาะ เพื่อสนองนโยบายของมหาวิทยาลัยในการ
ปฏิบัติตามแนวหลักสูตร TQF ในการประชุมเรื่องแผนการปฏิบัติตาม TQF ของมหาวิทยาลัยนเรศวร ภาควิชาศิลปะการแสดง 
จึงขอด าเนินโครงการเชิญวิทยากรมาบรรยาย   เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนนาฏศิลป์ไทย  
14. วัตถุประสงค ์ 
     1. เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นสิิตได้รับองค์ความรู้เพิ่มเตมิจากวทิยากรภายนอก นอกจากการที่ไดร้ับความรู้ในรายวิชาต่างๆ 
ในชั นเรียน 
     2. เพื่อให้นิสิตไดม้ีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และองค์ความรู้ในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับหลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑิต(นาฏศลิป์
ไทย)  กับวิทยากรภายนอก 
15.  เป้าหมายของโครงการ 
     15.1. เป้าหมายการด าเนินงาน  

ล าดับ กิจกรรม วัตถุประสงค์กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เชิงผลลัพธ์

(Outcome) 

ตัวชี้วัดตาม
เกณฑ์ประกัน

คุณภาพ 
1 อบรมให้ความรู ้ 1. เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้

นิสิตได้รับองค์ความรู้
เพิ่มเตมิจากวิทยากร
ภายนอก นอกจากการที่
ได้รับความรู้ในรายวิชาต่างๆ 
ในชั นเรียน 

2. เพื่อให้นิสิตไดม้ีการ
แลกเปลีย่นเรยีนรู้และองค์
ความรู้ในด้านต่างๆ ท่ี
เกี่ยวข้องกับหลักสตูร
ศิลปศาสตรบณัฑติ
(นาฏศิลปไ์ทย)  กับวิทยากร
ภายนอก 

 คุณภาพ 
1. นิสิตได้รับความรู้
เพิ่มขึ น อยู่ในระดับดี  

- นิสิตสามารถใช้
ความรู้ที่ได้รับกับ
การเรยีนได ้

AUN QA 
หมวด 8 
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     15.2 กลุม่เป้าหมาย (รายกิจกรรม)  

เป้าหมาย จ านวน 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 93 คน 
บุคลากรสายวิชาการ 6 คน 
นิสิตชั นปีท่ี 1 29 คน 
นิสิตชั นปีท่ี 2 18 คน 
นิสิตชั นปีท่ี 3 23 คน 
นิสิตชั นปีท่ี 4 17 คน 

 

     
 15.3 กิจกรรม/เนื้อหาท่ี/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนินการ (รายกิจกรรม) 

 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (บาท) 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ขั้นวางแผนงาน (P) 
1. วางแผนการด าเนินงาน 
2. จัดประชมุมอบหมายการ
ด 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
ปฏิบัติงานในครั งตอ่ๆไป 

             

รวม 20,000 10,000 10,000 - - 
 

16. งบประมาณ  
      16.1 แหล่งงบประมาณ 
                เงินรายได้ 20,000 บาท    
กองทุนกิจการนิสิต แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา  งานจัดการศึกษาสาขามนุษยศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
นาฏศิลป์ไทย ภาควิชาศิลปะการแสดง หมวดเงินอุดหนุน โครงการกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต โครงการส่งเสริมด้านวิชาการและทักษะ
ชีวิต  โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ(Nu-มน-07-176)                                            

16.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
ล าดับ รายการ จ านวน (บาท) 

1 ค่าตอบแทนวิทยากร   10,000 
2 ค่าเดินทางวิทยากร 5,000 
3 ค่าที่พักวิทยากร 5,000 

รวมเป็นเงิน 20,000 
*หมายเหตุ   ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
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17.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ (รายกิจกรรม)  
ล าดั
บ 

รายการ กิจกรรม 

1. วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม ครั งท่ี 1 เดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2563 
ครั งที่ 2 เดือนมกราคม-มีนาคม 2564 

2. สถานท่ีจัดกิจกรรม ห้องเรียน คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
18. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

1) นิสิตได้รับองค์ความรู้เพิ่มเตมิจากวิทยากรภายนอก นอกจากการที่ได้รับความรู้ในรายวิชาตา่งๆ ในชั นเรียน 
2) นิสิตได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และองค์ความรู้ในด้านต่างๆ ท่ีเกี่ยวขอ้งกับหลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต (นาฏศิลป์ไทย)                        

กับวิทยากรภายนอก 
3) นิสิตได้มสี่วนร่วมในการพัฒนาและและส่งเสริมการศึกษาแตล่ะรายวิชาในหลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑติ (นาฏศิลปไ์ทย) 
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โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ภาควิชาศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์ 

 
1. ชื่อโครงการ (ระดับ 1)     โครงการกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต 
2. ชื่อโครงการ (ระดับ 2)     โครงการส่งเสริมด้านวิชาการและทักษะชีวิต 
3. ชื่อโครงการ (ระดับ 3)     โครงการส่งเสริมการวิจัยสร้างสรรค์และนวัตกรรมทางด้านศิลปะการแสดง 

  โครงการงานประจ า (Routine project) 
      โครงการตามยุทธศาสตร์ (Strategic project) 
4.  รหัสโครงการ      NU-มน-07-177 
5.  Value Chain   

    ต้นน  า       กลางน  า        ปลายน  า       
6.  ความสอดคล้องกับพันธกิจมหาวิทยาลัย  
     การผลิตบณัฑิต (หลัก)     การวิจัย  
    การบริการวิชาการแกส่ังคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
    บริหารจัดการ  
7.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ  
 7.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 พ.ศ.2560-2564  
ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2562-2564)  
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบณัฑิตให้มีคณุภาพฯ 
   กลยุทธ์ที่......1.4.....แนวทางการขบัเคลื่อนที่....1.4.1.....ตัวชี วัดที่.....1.4.1.1...(หลัก)  
7.2 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน  

        นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่1 กลยุทธ์ที ่4 มาตรการที ่1 
8. อัตลักษณน์ิสิต  
     ไม่ม ี   
9. คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
      ไม่ม ี  
10. การบูรณาการพันธกิจกับการเรียนการสอน (ถ้ามี) 

 ไม่ม ี
11. ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 11.1 ลักษณะการด าเนินงาน    โครงการ     การด าเนินงาน 

11.2 ภายใต้แผนงาน............................................................................................................................................. 
11.3 ลักษณะโครงการ      โครงการที่ใช้งบประมาณ   โครงการทีไ่ม่ใช้งบประมาณ 
11.4 วิธีการด าเนินงาน     ด าเนินการเอง    จัดจ้าง 
11.5 รหัส GFMIS ของโครงการ(ถ้าม)ี................................................................................................................... 

12. ผู้รับผิดชอบ  
  12.1 หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ   ภาควิชาศิลปะการแสดง  คณะมนษุยศาสตร ์    
  12.2 ผู้รับผดิชอบ     อาจารย์ณัฐวัฒน์  สิทธิ  โทร 2209 
  12.3 ผู้ประสานงาน     นางรัตนาภรณ์  กลุจันทร ์ โทร 2168          
  12.4 ผู้รายงานผล     อาจารย์ณัฐวัฒน์  สิทธิ  โทร 2209 

13. หลักการและเหตุผล  
          สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย ภาควิชาศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้มีการจัดการเรียนการสอน
ในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย ตั งแต่ พ.ศ. 2543 เป็นต้นมา และได้มีวัตถุประสงค์ในการผลิตบัณฑิต 
เพื่อให้เป็นผู้มีความรู้ ความช านาญด้านทักษะนาฏศิลป์ไทยขั นสงู สามารถเขียนบท ออกแบบ และสร้างงานทางด้านนาฏศิลปไ์ด้
อย่างมีประสิทธิภาพ และพัฒนาศักยภาพนิสิต ให้สามารถประมวลองค์ความรู้ ส าหรับการวิเคราะห์การวิจัย และการวิจารณ์
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งานทางด้านนาฏศิลป์ พร้อมทั งสามารถบูรณาการองค์ความรู้กับศาสตร์แขนงอื่นอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อน าไปใช้เป็นบริบทใน
การประกอบอาชีพ รวมถึงส่งเสริมให้เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม น าทักษะทางด้านนาฏศิลป์ไทยไปใช้ในการอนุรักษ์ ส่งเสริม
และพัฒนาเศรษฐกิจ ชุมชน สังคมและประเทศชาติต่อไป  
 โครงการดังกล่าว ได้มุ่งเน้นให้นิสิตได้น าความรู้ที่ได้แล้วน าความรู้จากการเข้าร่วมโครงการมาบูรณาการกับการเรียน
การสอนในรายวิชา ออกแบบนาฏศิลป์ไทย 2 และรายวิชานาฏศิลป์ร่วมสมัย เพื่อให้เกิดชิ นงานการแสดงในเชิงประจักษ์ เพื่อให้
นิสิตได้ศึกษาเรียนรู้และทดลองปฏิบัติกับสถานท่ีจริงอันเป็นการฝึกประสบการณ์ที่เกิดขึ นนอกเหนือจากในชั นเรียน 
14. วัตถุประสงค ์ 

1) เพื่อส่งเสริมให้นิสิตได้มีโอกาสเรียนรู้การสร้างสรรค์และนวัตกรรมทางด้านการแสดง 
2) เพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางด้านนาฏศิลป์ร่วมสมัย และการออกแบบนาฏศิลป์ ตลอดจนการสร้างสรรค์งานด้าน

ศิลปะการแสดง 
3) เพื่อให้นิสิตได้น าความรู้และประสบการณ์มาประยุกต์ใช้ในการเรียนและการจัดกิจกรรมทางด้านศิลปะการแสดง 

15.  เป้าหมายของโครงการ 
     15.1. เป้าหมายการด าเนินงาน  

ล าดับ กิจกรรม วัตถุประสงค์กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เชิงผลลัพธ์

(Outcome) 

ตัวชี้วัดตาม
เกณฑ์ประกัน

คุณภาพ 
1 อบรมให้ความรู ้ 1) เพื่อส่งเสริมให้นิสิตได้มี

โอกาสเรียนรู้การสร้างสรรค์
และนวัตกรรมทางด้านการ
แสดง 
2) เพื่ อ เพิ่ ม พู น ค ว าม รู้
ทางด้านนาฏศิลป์ร่วมสมัย 
และการออกแบบนาฏศิลป์ 
ตลอดจนการสร้างสรรค์งาน
ด้านศิลปะการแสดง 
3) เพื่อให้นิสิตได้น าความรู้
แ ล ะ ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ ม า
ประยุกต์ใช้ในการเรียนและ
การจัดกิ จกรรมทางด้ าน
ศิลปะการแสดง 
 

 คุณภาพ 
1. นิสิตสามารถน า
ความรู้มาใช้กับการเรียน
ได้ อยู่ในระดับดี  
2. นิสิตได้ฝึกทักษะและ
เพิ่มพูนความรู้ทางด้าน
นาฏศิลปร์่วมสมัย และ
การออกแบบนาฏศลิป ์
อยู่ในระดับด ี

- นิสิตสามารถใช้
ความรู้ที่ได้รับกับ
การเรยีนได ้

AUN QA 
หมวด 8 

 
     15.2 กลุม่เป้าหมาย (รายกิจกรรม)  

เป้าหมาย จ านวน 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 75 คน 
บุคลากรสายวิชาการ 5 คน 
นิสิตสาขาวิชานาฏศลิป์ไทย ชั นปทีี่ 1 29 คน 
นิสิตสาขาวิชานาฏศลิป์ไทย ชั นปทีี่ 2 18 คน 
นิสิตสาขาวิชานาฏศลิป์ไทย ชั นปทีี่ 3 23 คน 
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 15.3 กิจกรรม/เนื้อหาท่ี/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนินการ (รายกิจกรรม) 
 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (บาท) 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ขั้นวางแผนงาน (P) 
1. วางแผนการด าเนินงาน 
2. จัดประชมุมอบหมายการ
ด 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
ปฏิบัติงานในครั งตอ่ๆไป 

             

รวม 15,000 - 15,000 - - 
 

16. งบประมาณ  
      16.1 แหล่งงบประมาณ 
                เงินรายได้ 15,000 บาท    
กองทุนกิจการนิสิต แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา  งานจดัการศึกษาสาขามนุษยศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
นาฏศิลป์ไทย ภาควิชาศิลปะการแสดง หมวดเงินอุดหนุน โครงการกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต โครงการส่งเสริมด้านวิชาการและทักษะ
ชีวิต  โครงการส่งเสริมการวิจัยสร้างสรรค์และนวัตกรรมทางด้านศิลปะการแสดง(Nu-มน-07-177)                                            

16.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
ล าดับ รายการ จ านวน (บาท) 

1. ค่าที่พักอาจารย์ 3,000 
2. ค่าที่พักนิสิต 8,000 
3. ค่าอาหารกลางวัน 4,000 

รวมเป็นเงิน 15,000 
*หมายเหตุ   ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
 
17.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ (รายกิจกรรม)  
ล าดั
บ 

รายการ กิจกรรม 

1. วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม เดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม 2564 
2. สถานท่ีจัดกิจกรรม ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร หรือจังหวัดใกล้เคียง 

18. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
1) อาจารย์และนิสติได้ฝึกทักษะและเพิ่มพูนความรู้ทางด้านนาฏศิลปร์่วมสมัย และการออกแบบนาฏศลิป ์ 
2) อาจารย์และนิสติได้น าความรู้และประสบการณ์มาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน และการจดักิจกรรมต่าง ๆ 

ทางด้านศิลปะการแสดง 
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3) อาจารย์และนิสติสามารถน าประสบการณ์ทีไ่ด้รับจากการอบรมเชิงปฏิบัติการมาเป็นส่วนหน่ึงในการบูรณาการความรู้
เพื่อสร้างนวัตกรรมในการประกอบสร้างงานศิลปะการแสดง 
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โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ภาควิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์ 

 
1. ชื่อโครงการ (ระดับ 1)     โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
2. ชื่อโครงการ (ระดับ 2)     โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
3. ชื่อโครงการ (ระดับ 3)     โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรสาขาดุริยางคศาสตร์ไทย 

  โครงการงานประจ า (Routine project) 
      โครงการตามยุทธศาสตร์ (Strategic project) 
4.  รหัสโครงการ      NU-มน-08-178 
5.  Value Chain   

    ต้นน  า       กลางน  า       ปลายน  า       
6.  ความสอดคล้องกับพันธกิจมหาวิทยาลัย  
    การผลติบัณฑิต        การวิจัย  
    การบริการวิชาการแกส่ังคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
    บริหารจัดการ(หลัก) 
7.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ  
 7.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 พ.ศ.2560-2564  
ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2562-2564)  
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบณัฑิตให้มีคณุภาพฯ 
  กลยุทธ์ที่.......1.1.....แนวทางการขบัเคลื่อนที่........1.1.1.......ตัวชี วดัที.่.....1.1.1.1.....(หลัก)  
7.2  แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน  

        นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่5 กลยุทธ์ที ่5.1 มาตรการที ่5.1.4 
8. อัตลักษณน์ิสิต  
      ไม่ม ี         
9. คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
         ไม่มี          
10. การบูรณาการพันธกิจกับการเรียนการสอน (ถ้ามี) 

      ไม่ม ี
11. ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 11.1 ลักษณะการด าเนินงาน    โครงการ     การด าเนินงาน 

11.2 ภายใต้แผนงาน............................................................................................................................................. 
11.3 ลักษณะโครงการ      โครงการที่ใช้งบประมาณ   โครงการทีไ่ม่ใช้งบประมาณ 
11.4 วิธีการด าเนินงาน     ด าเนินการเอง    จัดจ้าง 
11.5 รหัส GFMIS ของโครงการ(ถ้าม)ี................................................................................................................... 

12. ผู้รับผิดชอบ  
  12.1 หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ   สาขาวิชาดุริยางคศาสตรไทย ภาควิชาดนตรี  คณะมนุษยศาสตร ์   
  12.2 ผู้รับผดิชอบ     ประธานหลักสตูร  โทร 21… 
  12.3 ผู้ประสานงาน     นางสาววิไลพร  ชอบคุณ โทร 2079         
  12.4 ผู้รายงานผล     ประธานหลักสตูร  โทร 21… 

13. หลักการและเหตุผล  
การประกันคุณภาพการศึกษาตามเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.

2545 หมายถึง การพัฒนาคุณภาพของการบริหารจัดการและด าเนินกิจกรรมตามภารกิจของสถานศึกษาทุกระดับ เพื่อพัฒนา
คุณภาพของผู้เรียนอย่างต่อเนื่องและสร้างความมั่นใจให้ผู้รับบริการทางการศึกษา สถานศึกษาทุกแห่งจะต้องจัดให้มีระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษา โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง มีการจัดท า
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รายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายในเสนอต่อสภาสถาบัน หน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อพิจารณาและเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับอุดมศึกษาได้มีการปรับปรุงมาอย่างต่อเนื่อง ตามระบบการพัฒนาของสถาบันการศึกษา ตามความ
เจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี สภาพสังคม เศรษฐกิจ ความรู้ และทักษะในอนาคตที่ตลาดแรงงานต้องการ และพฤติกรรมการ
เรียนรู้ของผู้เรียน 
  ในปี พ.ศ.2557 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ปรับเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยแบ่ง 
3 ระดับ ได้แก่ ระดับหลักสูตร ระดับคณะ/วิทยาลัย และระดับสถาบัน โดยก าหนดให้จัดท ารายงานการประเมินตนเองผ่าน
ระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา (CHE QA Online) เพื่อให้คณะกรรมการตรวจประเมิน
สามารถประเมินฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและอยู่ในมาตรฐานเดียวกัน 
  ต่อมา ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ในคราวประชุมครั งที่ 268 (12/2562) เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2562      
มีมติอนุมัติทิศทางและแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยนเรศวร             
โดยระดับสถาบันและระดับคณะ ก าหนดให้ใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria 
for Performance Excellence : EdPEx)  ส่วนระดับหลักสูตร ก าหนดให้ใช้เกณฑ์ AUN-QA ทั งนี  ตั งแต่ปีการศึกษา 2563 
เป็นต้นไป   
  สาขาวิชาดุริยางคศาสตรไทย ภาควิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์ ตระหนักถึงความส าคัญและความจ าเป็นในการ
ด าเนินการด้านการประกันคุณภาพการศึกษา จึงได้จัดให้มีโครงการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ประจ าปี
งบประมาณ 2564 เพื่อเป็นการตรวจสอบและประเมินการด าเนินงานของหลักสูตรที่ภาควิชาเปิดการเรียนการสอน ในรอบปี
การศึกษา 2563 ด้วยเกณฑ์ AUN-QA ตามแนวทางที่มหาวิทยาลัยก าหนด อันจะน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอย่าง
ต่อเนื่องและเป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้รับบริการทางการศึกษาอีกทางหนึ่ง 
14. วัตถุประสงค ์ 
       1) เพื่อตรวจสอบและประเมนิการด าเนินงานของหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑติ และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคติ
ชนวิทยาที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2563 ตามเกณฑ์ AUN-QA  
15.  เป้าหมายของโครงการ 
     15.1. เป้าหมายการด าเนินงาน  

ล าดับ กิจกรรม วัตถุประสงค์กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เชิงผลลัพธ์

(Outcome) 

ตัวชี้วัดตาม
เกณฑ์ประกัน

คุณภาพ 
1 ประเมินด าเนินงานของ

หลักสตูร 
เพื่อตรวจสอบและ
ประเมินการด าเนินงาน
ของหลักสูตรศิลปศาสต
รมหาบณัฑิต และ
ปรัชญาดุษฎีบณัฑติ 
สาขาวิชาคติชนวิทยาท่ี
เปิดสอนในปีการศึกษา 
2563 ตามเกณฑ์ AUN-

QA  

 คุณภาพ 
หลักสตูรมผีลประเมิน
ผ่านการก ากับมาตรฐาน
และมผีลประเมินตาม
เกณฑ์ AUN-QA อยู่ใน
ระดับ 4 ขึ นไป 

หลักสตูรฯ มีผล
ประเมินผ่านการ
ก ากับมาตรฐาน
และมผีลประเมิน
ตามเกณฑ์ AUN-
QA อยู่ในระดับ 4 
ขึ นไป 

AUN QA 
หมวด 11 
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     15.2 กลุม่เป้าหมาย (รายกิจกรรม)  

เป้าหมาย จ านวน 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 8 คน 
บุคลากรสายวิชาการ 5 คน 
คณะกรรมการประเมิน 3 คน 

 

     
 15.3 กิจกรรม/เนื้อหาท่ี/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนินการ (รายกิจกรรม) 

 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (บาท) 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

ขั้นวางแผนงาน (P) 
1. วางแผนการด าเนินงาน 
2. จัดประชมุมอบหมายการ
ด 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
ปฏิบัติงานในครั งตอ่ๆไป 

             

รวม 7,500 - - - 7,500 
 

16. งบประมาณ  
      16.1 แหล่งงบประมาณ 
                เงินรายได้ 7,500 บาท    
กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุนการจัดการศึกษา ภาควิชาดนตรี หมวดเงินอุดหนุน โครงการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร  
สาขาดุริยางคศาสตร์ไทย (Nu-มน-08-178)                                            

16.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
ล าดับ รายการ จ านวน (บาท) 

1 ค่าตอบแทนผู้ประเมิน 3,000 
2 ค่าเดินทาง 1,000 
3 ค่าที่พัก 1,000 
4 ค่าอาหารกลางวัน    1,000 
5 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม   500 
6 ค่าเลี ยงรับรอง 1,000 

รวมเป็นจ านวน 7,500 
      *หมายเหตุ   ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
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17.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ (รายกิจกรรม)  
ล าดั
บ 

รายการ กิจกรรม 

1. วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม เดือนมิถุนายน-กรกฎาคม  2564 
2. สถานท่ีจัดกิจกรรม คณะมนุษยศาสตร์ 

18. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
1) หลักสูตรมีรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2563 ที่มีความสมบูรณ์และถูกต้อง     
2) หลักสูตร/ภาควิชาและคณะสามารถน าผลการประเมินไปปรับปรงุและพัฒนาการท างานให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ น 

     3) มีผลประเมินเผยแพร่สูส่าธารณชน 
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โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ภาควิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์ 

 
1. ชื่อโครงการ (ระดับ 1)     โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
2. ชื่อโครงการ (ระดับ 2)     โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
3. ชื่อโครงการ (ระดับ 3)     โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรสาขาดุริยางคศาสตร์สากล 

  โครงการงานประจ า (Routine project) 
      โครงการตามยุทธศาสตร์ (Strategic project) 
4.  รหัสโครงการ      NU-มน-08-179 
5.  Value Chain   

    ต้นน  า       กลางน  า       ปลายน  า       
6.  ความสอดคล้องกับพนัธกิจมหาวิทยาลัย  
    การผลติบัณฑิต        การวิจัย  
    การบริการวิชาการแกส่ังคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
    บริหารจัดการ(หลัก) 
7.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ  
 7.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 พ.ศ.2560-2564  
ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2562-2564)  
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบณัฑิตให้มีคณุภาพฯ 
  กลยุทธ์ที่.......1.1.....แนวทางการขบัเคลื่อนที่........1.1.1.......ตัวชี วดัที.่.....1.1.1.1.....(หลัก)  
7.2  แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน  

        นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่5 กลยุทธ์ท่ี 5.1 มาตรการที ่5.1.4 
8. อัตลักษณน์ิสิต  
      ไม่ม ี         
9. คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
         ไม่มี          
10. การบูรณาการพันธกิจกับการเรียนการสอน (ถ้ามี) 

      ไม่ม ี
11. ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 11.1 ลักษณะการด าเนินงาน    โครงการ     การด าเนินงาน 

11.2 ภายใต้แผนงาน............................................................................................................................................. 
11.3 ลักษณะโครงการ      โครงการที่ใช้งบประมาณ   โครงการทีไ่ม่ใช้งบประมาณ 
11.4 วิธีการด าเนินงาน     ด าเนินการเอง    จัดจ้าง 
11.5 รหัส GFMIS ของโครงการ(ถ้าม)ี................................................................................................................... 

12. ผู้รับผิดชอบ  
  12.1 หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ   สาขาวิชาดุริยางคศาสตรสากล ภาควิชาดนตรี  คณะมนุษยศาสตร ์   
  12.2 ผู้รับผดิชอบ     ประธานหลักสตูร  โทร 21… 
  12.3 ผู้ประสานงาน     นางสาววิไลพร  ชอบคุณ โทร 2079         
  12.4 ผู้รายงานผล     ประธานหลักสตูร  โทร 21… 

13. หลักการและเหตุผล  
การประกันคุณภาพการศึกษาตามเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.

2545 หมายถึง การพัฒนาคุณภาพของการบริหารจัดการและด าเนินกิจกรรมตามภารกิจของสถานศึกษาทุกระดับ เพื่อพัฒนา
คุณภาพของผู้เรียนอย่างต่อเนื่องและสร้างความมั่นใจให้ผู้รับบริการทางการศึกษา สถานศึกษาทุกแห่งจะต้องจัดให้มีระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษา โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง มีการจัดท า
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รายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายในเสนอต่อสภาสถาบัน หน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อพิจารณาและเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับอุดมศึกษาได้มีการปรับปรุงมาอย่างต่อเนื่อง ตามระบบการพัฒนาของสถาบันการศึกษา ตามความ
เจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี สภาพสังคม เศรษฐกิจ ความรู้ และทักษะในอนาคตที่ตลาดแรงงานต้องการ และพฤติกรรมการ
เรียนรู้ของผู้เรียน 
  ในปี พ.ศ.2557 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ปรับเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยแบ่ง 
3 ระดับ ได้แก่ ระดับหลักสูตร ระดับคณะ/วิทยาลัย และระดับสถาบัน โดยก าหนดให้จั ดท ารายงานการประเมินตนเองผ่าน
ระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา (CHE QA Online) เพื่อให้คณะกรรมการตรวจประเมิน
สามารถประเมินฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและอยู่ในมาตรฐานเดียวกัน 
  ต่อมา ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ในคราวประชุมครั งที่ 268 (12/2562) เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2562      
มีมติอนุมัติทิศทางและแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยนเรศวร             
โดยระดับสถาบันและระดับคณะ ก าหนดให้ใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria 
for Performance Excellence : EdPEx)  ส่วนระดับหลักสูตร ก าหนดให้ใช้เกณฑ์ AUN-QA ทั งนี  ตั งแต่ปีการศึกษา 2563 
เป็นต้นไป   
  สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล ภาควิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์ ตระหนักถึงความส าคัญและความจ าเป็นในการ
ด าเนินการด้านการประกันคุณภาพการศึกษา จึงได้จัดให้มีโครงการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ประจ าปี
งบประมาณ 2564 เพื่อเป็นการตรวจสอบและประเมินการด าเนินงานของหลักสูตรที่ภาควิชาเปิดการเรียนการสอน ในรอบปี
การศึกษา 2563 ด้วยเกณฑ์ AUN-QA ตามแนวทางที่มหาวิทยาลัยก าหนด อันจะน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอย่าง
ต่อเนื่องและเป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้รับบริการทางการศึกษาอีกทางหนึ่ง 
14. วัตถุประสงค ์ 
       1) เพื่อตรวจสอบและประเมนิการด าเนินงานของหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑติ และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคติ
ชนวิทยาที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2563 ตามเกณฑ์ AUN-QA  
15.  เป้าหมายของโครงการ 
     15.1. เป้าหมายการด าเนินงาน  

ล าดับ กิจกรรม วัตถุประสงค์กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เชิงผลลัพธ์

(Outcome) 

ตัวชี้วัดตาม
เกณฑ์ประกัน

คุณภาพ 
1 ประเมินด าเนินงานของ

หลักสตูร 
เพื่อตรวจสอบและ
ประเมินการด าเนินงาน
ของหลักสูตรศิลปศาสต
รมหาบณัฑิต และ
ปรัชญาดุษฎีบณัฑติ 
สาขาวิชาคติชนวิทยาท่ี
เปิดสอนในปีการศึกษา 
2563 ตามเกณฑ์ AUN-

QA  

 คุณภาพ 
หลักสตูรมผีลประเมิน
ผ่านการก ากับมาตรฐาน
และมผีลประเมินตาม
เกณฑ์ AUN-QA อยู่ใน
ระดับ 4 ขึ นไป 

หลักสตูรฯ มีผล
ประเมินผ่านการ
ก ากับมาตรฐาน
และมผีลประเมิน
ตามเกณฑ์ AUN-
QA อยู่ในระดับ 4 
ขึ นไป 

AUN QA 
หมวด 11 
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     15.2 กลุม่เป้าหมาย (รายกิจกรรม)  

เป้าหมาย จ านวน 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 8 คน 
บุคลากรสายวิชาการ 5 คน 
คณะกรรมการประเมิน 3 คน 

 

     
 15.3 กิจกรรม/เนื้อหาท่ี/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนินการ (รายกิจกรรม) 

 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (บาท) 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

ขั้นวางแผนงาน (P) 
1. วางแผนการด าเนินงาน 
2. จัดประชมุมอบหมายการ
ด 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
ปฏิบัติงานในครั งตอ่ๆไป 

             

รวม 7,500 - - - 7,500 
 

16. งบประมาณ  
      16.1 แหล่งงบประมาณ 
                เงินรายได้ 7,500 บาท    
กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุนการจัดการศึกษา ภาควิชาดนตรี หมวดเงินอุดหนุน โครงการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร  
สาขาดุริยางคศาสตร์สากล (Nu-มน-08-179)                                            

16.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
ล าดับ รายการ จ านวน (บาท) 

1 ค่าตอบแทนผู้ประเมิน 3,000 
2 ค่าเดินทาง 1,000 
3 ค่าที่พัก 1,000 
4 ค่าอาหารกลางวัน    1,000 
5 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม   500 
6 ค่าเลี ยงรับรอง 1,000 

รวมเป็นจ านวน 7,500 
      *หมายเหตุ   ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
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17.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ (รายกิจกรรม)  
ล าดั
บ 

รายการ กิจกรรม 

1. วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม เดือนมิถุนายน-กรกฎาคม  2564 
2. สถานท่ีจัดกิจกรรม คณะมนุษยศาสตร์ 

18. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
1) หลักสูตรมีรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2563 ที่มีความสมบูรณ์และถูกต้อง     
2) หลักสูตร/ภาควิชาและคณะสามารถน าผลการประเมินไปปรับปรงุและพัฒนาการท างานให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ น 

     3) มีผลประเมินเผยแพร่สูส่าธารณชน 
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โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ภาควิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์ 

 
1. ชื่อโครงการ (ระดับ 1)     โครงการบริการวิชาการแก่สังคม 
2. ชื่อโครงการ (ระดับ 2)     โครงการบริการวิชาการ 
3. ชื่อโครงการ (ระดับ 3)     โครงการบริการวิชาการทางด้านดนตรี 

  โครงการงานประจ า (Routine project) 
      โครงการตามยุทธศาสตร์ (Strategic project) 
4.  รหัสโครงการ      NU-มน-08-180 
5.  Value Chain   

    ต้นน  า       กลางน  า       ปลายน  า       
6.  ความสอดคล้องกับพันธกิจมหาวิทยาลัย  
    การผลติบัณฑิต        การวิจัย  
    การบริการวิชาการแก่สังคม(หลัก)   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
    บริหารจัดการ 
7.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ  
      7.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 พ.ศ.2560-2564  
ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2562-2564)  
          ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างศักยภาพการให้บริการวชิาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน 

  กลยุทธ์ที่.......3.1.....แนวทางการขบัเคลื่อน..........3.1.1..........ตัวชี วัดที่.....3.1.1.1.... .(หลัก)  
      7.2 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน  
        นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่3 กลยุทธ์ที ่1 มาตรการที ่2 
8. อัตลักษณน์ิสิต  
      ไม่ม ี         
9. คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
         ไม่มี          
10. การบูรณาการพันธกิจกับการเรียนการสอน (ถ้ามี) 

      บริการวิชาการ จ านวนรายวิชา/หลักสูตรที่มีการบรูณาการ Western Instrumental Skills and 
Ensemble II, III, IV, V และ VI รายวิชา Basic Skill I และ II รวมถึงรายวิชา Theory of Western Music I และ II 
และรายวิชา Musical Arrangement 

11. ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 11.1 ลักษณะการด าเนินงาน    โครงการ     การด าเนินงาน 

11.2 ภายใต้แผนงาน............................................................................................................................................. 
11.3 ลักษณะโครงการ      โครงการที่ใช้งบประมาณ   โครงการทีไ่ม่ใช้งบประมาณ 
11.4 วิธีการด าเนินงาน     ด าเนินการเอง    จัดจ้าง 
11.5 รหัส GFMIS ของโครงการ(ถ้าม)ี................................................................................................................... 

12. ผู้รับผิดชอบ  
  12.1 หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ   ภาควิชาดนตรี  คณะมนุษยศาสตร์   
  12.2 ผู้รับผิดชอบ     อาจารย์ว่าที่ร้อยตรีโสภณ  ลาวรรณ์  โทร. 2143 
      อาจารย์ธีรวัฒน์ วีระวิทยานันต์   โทร. 2131 
  12.3 ผู้ประสานงาน     นางพิมพ์พร  สีสังข ์    โทร. 2125      
  12.4 ผู้รายงานผล     อาจารย์ว่าทีร่้อยตรโีสภณ  ลาวรรณ ์  โทร. 2143 
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13. หลักการและเหตุผล  
     ภาควิชาดนตรี  ได้มีแนวทางในการเพิ่มศักยภาพความสามารถทางด้านการแสดงดนตรีให้กับนิสติในสาขาวิชา กล่าวคือ 
นิสิตสามารถแสดงดนตรีให้กับนักเรียนและบุคคลทั่วไปได้เห็นถึงศักยภาพและความสามารถของนิสิต อีกทั งยังส่งเสริมให้นิสิตมี
จิตอาสาในการช่วยเหลือสังคมโดยการมอบเสียงเพลงและความรู้ทางด้านดนตรีไทยและดนตรตีะวันตกให้กับสังคมผ่านโครงการ
บริการวิชาการ  
    โดยภาควิชาดนตรี จะใช้ดนตรเีป็นสื่อกลางให้กับนักเรียนและบุคคลทั่วไปท่ีจะไดร้ับฟังดนตรีในหลากหลายรูปแบบ เช่น 
ดนตรีคลาสสิก ดนตรีป๊อบสมัยนิยม ดนตรไีทย รวมถึงการบรรเลงรวมวงในรูปแบบต่าง ๆ และทางสาขาวิชายังได้ท าการ
สอดแทรกกิจกรรม แนะแนวและให้ความรู้ทางด้านดนตรี ทั งทางด้านทักษะการปฏิบัตแิละทฤษฎี รวมถึงการให้ค าแนะน าใน
การศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลยัแก่นักเรียนและบุคคลทั่วไปท่ีสนใจเข้าฟังอีกด้วย 
14. วัตถุประสงค ์ 
    1) เพื่อให้นิสิตได้แสดงความสามารถทางด้านดนตรีอย่างสร้างสรรค์ 
    2) เพื่อเป็นการแนะแนวด้านดนตรีและการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย 
    3) เพื่อประชาสัมพันธ์ภาควิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
15.  เป้าหมายของโครงการ 
     15.1. เป้าหมายการด าเนินงาน  

ล าดับ กิจกรรม วัตถุประสงค์กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เชิงผลลัพธ์

(Outcome) 

ตัวชี้วัดตาม
เกณฑ์ประกัน

คุณภาพ 
1 แสดงความสามารถทางด้าน

ดนตร ี
1) เพื่อให้นิสิตได้แสดง
ความสามารถทางด้าน
ดนตรีอย่างสร้างสรรค ์

2) เพื่อเป็นการแนะแนว
ด้านดนตรีและ
การศึกษาต่อในระดับ
มหาวิทยาลยั 

3) เพื่อประชาสัมพันธ์
ภาควิชาดนตรี คณะ
มนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลยันเรศวร 

 ปริมาณ 
1. ได้ประชาสัมพันธ์
ภาควิชาดนตรี คณะ
มนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลยันเรศวร 
 คุณภาพ 
- ผู้เข้าร่วมโครงการ
ได้รับ ความรู้ทางด้าน
ดนตรี ทั งทางด้านทักษะ
การปฏิบัติและทฤษฎ ี
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

- ผู้เข้าร่วม
โครงการได้รบั
ความรูส้ามารถ
น ามาใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได ้

AUN QA 
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     15.2 กลุม่เป้าหมาย (รายกิจกรรม)  

เป้าหมาย จ านวน 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 60 คน 
นิสิต 23 คน 
บุคลากรสายวิชาการ 6 คน 
บุคลากรสายสนับสนุน 1 คน 
นักเรียน บุคคลทั่วไป 30 คน 
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 15.3 กิจกรรม/เนื้อหาท่ี/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนินการ (รายกิจกรรม) 
 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (บาท) 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

ขั้นวางแผนงาน (P) 
1. วางแผนการด าเนินงาน 
2. จัดประชมุมอบหมายการ
ด 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
ปฏิบัติงานในครั งตอ่ๆไป 

             

รวม 6,000 - 6,000 - - 
 

16. งบประมาณ  
      16.1 แหล่งงบประมาณ 
                เงินรายได้ 6,000 บาท    
กองทุนบริการวิชาการ  แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม งานบริการวิชาการแก่ชุมชน ภาควิชาดนตรี หมวดเงินอุดหนุน โครงการ
บริการวิชาการแก่สังคม   โครงการบริการวิชาการ โครงการบริการวิชาการทางด้านดนตรี (Nu-มน-08-180)                                            

16.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
ล าดับ รายการ จ านวน (บาท) 

1 ค่าอาหารว่าง   อาหารกลางวันและเครื่องดื่ม 6,000 
 รวม 6,000 

 
17.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ (รายกิจกรรม)  
ล าดั
บ 

รายการ กิจกรรม 

1. วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม เดือนมกราคม 2564 
2. สถานท่ีจัดกิจกรรม โรงเรียน หรือสถานศึกษาในเขตภาคเหนือตอนล่าง 

18. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
     1. นิสิตมีความพร้อมก่อนเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา  

2. เป็นนิสิตที่มลีักษณะอันพึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย  
3. นิสิตมีคณุภาพเป็นที่หน้าพอใจขององค์กร สถานประกอบการ หรือสถานศึกษา 
4. นิสิตได้น าความรู้ ประสบการณ ์รวมไปถึงปัญหาอุปสรรคมาน าเสนอรายงานผล 
5. เป็นแนวทางให้นิสิตรุ่นต่อไปไดพ้ิจารณาถึงประโยชน์สูงสุดในการเลือกสถานประกอบการ 

19. แผนการน าไปใช้ประโยชน์  
    1) ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการเรยีนได้ 
    2) เป็นการเผยแพร่ความรู้สูส่ังคม 
    3) บูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ 
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โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ภาควิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์ 

 
1. ชื่อโครงการ (ระดับ 1)     โครงการบริการวิชาการแก่สังคม 
2. ชื่อโครงการ (ระดับ 2)     โครงการบริการวิชาการ 
3. ชื่อโครงการ (ระดับ 3)     โครงการพัฒนาความรู้ด้านดนตรี ส าหรับบุคคลทั่วไป 

  โครงการงานประจ า (Routine project) 
      โครงการตามยุทธศาสตร์ (Strategic project) 
4.  รหัสโครงการ      NU-มน-08-181 
5.  Value Chain   

    ต้นน  า       กลางน  า       ปลายน  า       
6.  ความสอดคล้องกับพันธกิจมหาวิทยาลัย  
    การผลติบัณฑิต        การวิจัย  
    การบริการวิชาการแก่สังคม(หลัก)   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
    บริหารจัดการ 
7.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ  
 7.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 พ.ศ.2560-2564  
ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2562-2564)  
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสรมิสรา้งศักยภาพการให้บริการวิชาการเพื่อสร้างความเขม้แข็งให้แก่ชุมชน 
  กลยุทธ์ที่.......3.1.....แนวทางการขบัเคลื่อน..........3.1.1..........ตัวชี วัดที่.....3.1.1.1.... .(หลัก)  

      7.2 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน  
        นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่3 กลยุทธ์ที ่1 มาตรการที ่2 
8. อัตลักษณน์ิสิต  
      มี       
  

ประเภทอตัลักษณ ์ ตัวชี้วดั 
 คนด ี
เป็นคนดี เป็นพลเมืองที่เข็มแข็ง ยึดมั่นในจรรยาบรรณ
วิชาชีพ มีความกล้าหาญทางจริยธรรมและความถูกตอ้ง 

 มีจรรยาบรรณในวิชาชพี 
 มีจิตสาธารณะ 
 มีทัศนคติเชิงบวก 
 มีความกลา้หาญทางจริยธรรม และความถูกต้อง 

 คนเก่ง 
มีความรู้ ความเชีย่วชาญตามสาขาวิชาการที่ถนัด มี
ทักษะการเรียนรู้ ตลอดชีวิต สามารถน าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชพีอยา่งสร้างสรรค์ มี
คุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการที่ทนัสมัยและทันต่อ
ความเปลี่ยนแปลงของสังคม สามารถอยู่ร่วมกับผูอ้ื่นได้
อย่างมีความสุข 

 มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 มีความสามารถในการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชพีอยา่งสร้างสรรค์ 
 เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม 
 มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสาสนเทศได้เป็นอย่างดี 
 มีคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการที่ทันสมัยและทันต่อความเปลี่ยนแปลงของสังคม 
 มีความสามารถท างานเป็นทีม 
 มีความสามารถในการแก้ปัญหาส่วนตัว 
 มีความสามารถในการแก้ปัญหาการงาน 

 มีวินัย 
มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม 
เสียสละ อดทน ขยัน หมั่นเพียรและมุ่งมั่นสู่ความส าเร็จ 

 มีความรับผิดชอบ เสียสละ อดทน 
 มีพฤติกรรมที่ดีในการเรียน ขยันหมัน่เพียรมุ่งมั่นสู่ความส าเร็จ 
 มีพฤติกรรมที่ดีในการใช้ชีวิต 
 ยอมรับและปฏิบัติตามระเบียบ และข้อบังคับของสังคม 

 ภูมิใจในชาต ิ
มีความภูมิใจในศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี และ
ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ร่วมปลูกฝงัความรักชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตรยิ์ ส่งเสริมให้เกิดค่านิยมร่วมรักษ์
ความเป็นไทยให้เกิดขึ นอย่างต่อเนื่อง 

 มีพฤติกรรมอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย 
มีส่วนร่วมในการสืบทอดภูมิปัญญาไทย 
 มีค่านิยมในการแสดงความเป็นไทย ธ ารงไว้ซ่ึงความเป็นไทย 
 ศรัทธา ยึดมั่น และปฏิบัติตนตามหลักศาสนา 
 เคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 



 

 

 

2 

 

9. คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
         มี     
     

ด้าน ตัวชี้วัด 
 ด้านคุณธรรม จรยิธรรม  มีความซื่อสัตย์สุจริต 

 มีระเบียบวินัย 
 ตรงต่อเวลา 
 มีความเสียสละและเห็นต่อประโยชน์ส่วนรวม 
 มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
 เคารพกฎเกณฑ์ ระเบียบขององค์กร/หน่วยงาน 
 มีความอดทนต่อสภาวะแวดลอ้ม 
 มีความขยันหมั่นเพียรในการเรียน 

 ด้านความรู ้  มีความรู้ในหลักวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงกับหน้าที่การงาน 
 มีความเข้าใจขั นตอนและวิธีการในการปฏิบตัิงานในหน้าท่ี 
 มีความรู้ในระดับที่สามารถปฏบิัติงานให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผล 
 มีความสามารถน าความรู้มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานอย่างสร้างสรรค ์
 เป็นผู้แสวงหาความรู้เพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง 
 มีความเช่ียวชาญในสาขาวิชาชีพ 

 ด้านทักษะทางปัญญา  มีความสามารถในการรวบรวมข้อมูล แนวคิด และประเมินข้อมลูต่างๆ ได้ 
 มีความสามารถในการวิเคราะห์และแกไ้ขปัญหาในการปฏิบตัิงาน 
 กล้าแสดงความคิดเห็นอย่างเหมาะสม 
 มีความคิดรเิริ่มสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ  
 มีการวางแผนและสามารถปฏบิัติงานไดส้ าเร็จตามก าหนดเวลา 
 มีความสามารถน าเสนอข้อมลูและแนวคิดเพื่อใช้ในการตัดสินใจ 
 มีความมุ่งมั่นท างานให้ประสบความส าเร็จตามเป้าหมาย 
 มีความสามารถในการแก้ปญัหาส่วนตัว 
 มีทัศนคติเชิงบวกต่องานท่ีท า 

 ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

 มีความสามารถปรับตัวให้เข้ากับเพื่อนร่วมงาน 
 มีความสามารถในการตดิต่อสือ่สารระหว่างบุคคล 
 มีความสามารถในการท างานเป็นทีม 
 มีความรับผดิชอบในงานท่ีได้รบัมอบหมาย 
 มีความสามารถในการแสดงภาวะความเป็นผู้น าในการท างาน 
 ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อืน่ 
 มีความสามารถในการประเมินการท างานและปรับปรุงงานของตนเอง 
 มีความเข้าใจตนเองและผู้อื่น 

 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 มีทักษะในการวิเคราะห์และจดัการข้อมลูเชิงตัวเลข 
 มีความสามารถในการสื่อสารการใช้ภาษาไทย 
 มีความสามารถในการสื่อสารการใช้ภาษาอังกฤษ 
 มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศในการปฏิบัติงาน 

  
10. การบูรณาการพันธกิจกับการเรียนการสอน  
      ด้านการบริการวิชาการ  จ านวนรายวิชา/หลักสตูรที่มีการบรูณาการ 2 วิชา รายชื่อวิชา การบันทึกเสียงโฮมสตูดโิอและ
รายวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรด์นตร ี
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11. ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 11.1 ลักษณะการด าเนินงาน    โครงการ     การด าเนินงาน 

11.2 ภายใต้แผนงาน............................................................................................................................................. 
11.3 ลักษณะโครงการ      โครงการที่ใช้งบประมาณ   โครงการทีไ่ม่ใช้งบประมาณ 
11.4 วิธีการด าเนินงาน     ด าเนินการเอง    จัดจ้าง 
11.5 รหัส GFMIS ของโครงการ(ถ้าม)ี................................................................................................................... 

12. ผู้รับผิดชอบ  
  12.1 หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ   ภาควิชาดนตรี  คณะมนุษยศาสตร์   
  12.2 ผู้รับผิดชอบ     ผศ.ดร. ธรรศ อัมโร  โทร. 2143 
      ผศ. เดชา ศรีคงเมือง  โทร. 2143 
  12.3 ผู้ประสานงาน     นางพิมพ์พร  สีสังข ์  โทร. 2125      
  12.4 ผู้รายงานผล     ผศ.ดร. ธรรศ อัมโร  โทร. 2143 

13. หลักการและเหตุผล  
     แผนพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาภายใต้กรอบแนวคดิของการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจัยและนวัตกรรม ให้
ความส าคญัและส่งเสรมิการพัฒนาคนให้มีมาตรฐานสูค่วามเป็นสากลมากขึ น แต่กระนั นองค์ความรูด้้านดนตรีในประเทศไทยก็
ยังมีข้อจ ากัดทั งให้เชิงกว้างและในเชิงลึก การบันทึกเสียงและงานสรา้งสรรค์ กล่าวได้ว่า อยู่ในความสนใจของนักดนตรีและ
กระแสสังคมในอันดับต้น ๆ ภาควชิาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์ตระหนักถึงประเด็นนั นควรส่งเสริมให้นิสิตและผู้ทีส่นใจภายนอก
ได้มโีอกาสเข้าร่วมอบรมกับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ดังนั น จึงมีความประสงค์จดัโครงการอบรมเชิงวิชาการเรื่อง “หลักการห้อง
บันทึกเสียงและการท ามาสเตอร์ริง่ขั นสูง” เพื่อรองรับกระแสความต้องการองค์ความรู้ของบุคลากรทางดนตรีในเขตพื นท่ีเขต
ภาคเหนือและภาคเหนือตอนล่าง ภาควิชาดนตรีหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้สนใจเข้าร่วมจะได้รับประโยชน์และน าหลักการและข้อ
ปฏิบัติในการที่จะพัฒนาตนเองสู่ความเป็นเลิศ และเป็นก าลังส าคัญต่อการขับเคลื่อนวิชาการดนตรีในเขตภาคเหนือและ
ภาคเหนือตอนล่างต่อไปในอนาคต 
14. วัตถุประสงค ์ 
    1) เพื่อบริการวิชาการอบรมหลักการห้องบันทึกเสยีงและการท ามาสเตอร์ริ่งขั นสูง 
15.  เป้าหมายของโครงการ 
     15.1. เป้าหมายการด าเนินงาน  

ล าดับ กิจกรรม วัตถุประสงค์กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เชิงผลลัพธ์

(Outcome) 

ตัวชี้วัดตาม
เกณฑ์ประกัน

คุณภาพ 
1 อบรมให้ความรู ้ 1) เพื่อบริการวิชาการ

อบรมหลักการห้อง
บันทึกเสียงและการท า
มาสเตอร์ริ่งขั นสูง 

 คุณภาพ 
- ผู้เข้าร่วมโครงการ
ได้รับ ความรู ้ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 

- ผู้เข้าร่วมอบรม
สามารถน า
หลักการห้อง
บันทึกเสียงและ
การท ามาสเตอรร์ิ่ง
ขั นสูงไปปรับใช้ใน
กระบวนการ
ท างานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

AUN QA 
หมวด 11 

 
     15.2 กลุม่เป้าหมาย (รายกิจกรรม)  

เป้าหมาย จ านวน 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 40 คน 
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เป้าหมาย จ านวน 

นิสิต 35 คน 
บุคลากรสายวิชาการ 5 คน 
นักเรียน บุคคลทั่วไป 10 คน 

 

     
15.3 กิจกรรม/เนื้อหาท่ี/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนินการ (รายกิจกรรม) 

 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (บาท) 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

ขั้นวางแผนงาน (P) 
1. วางแผนการด าเนินงาน 
2. จัดประชมุมอบหมายการ
ด 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
ปฏิบัติงานในครั งตอ่ๆไป 

             

รวม 10,000 - - 10,000 - 
 

16. งบประมาณ  
      16.1 แหล่งงบประมาณ 
                เงินรายได้ 10,000 บาท    
กองทุนบริการวิชาการ  แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม งานบริการวิชาการแก่ชุมชน ภาควิชาดนตรี หมวดเงินอุดหนุน โครงการ
บริการวิชาการแก่สังคม   โครงการบริการวิชาการ โครงการพัฒนาความรู้ด้านดนตรี ส าหรับบุคคลทั่วไป(Nu-มน-08-181)                                            

16.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
ล าดับ รายการ จ านวน (บาท) 

1. ค่าที่พักวิทยากร 1,500 
2. ค่าเดินทางวิทยากร 2,000 
3. ค่าเลี ยงรับรองวิทยากร 1,500 
4. ค่าวิทยากร 4,000 
5. ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง และเครื่องดื่ม 1,000 
 รวมทัง้สิ้น 10,000 

*หมายเหตุ   ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
 
17.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ (รายกิจกรรม)  
ล าดั
บ 

รายการ กิจกรรม 
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ล าดั
บ 

รายการ กิจกรรม 

1. วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม วันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2563 เวลา 13.00-16.30 น. 
2. สถานท่ีจัดกิจกรรม ห้อง HU4103  อาคาร 4 คณะมนุษยศาสตร ์

18. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
     1. ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรูเ้รื่องหลักการห้องบันทึกเสยีงและการท ามาสเตอร์ริ่งขั นสูง 
19. แผนการน าไปใช้ประโยชน์  
    1) ) ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถน าหลักการห้องบันทึกเสียงและการท ามาสเตอร์ริ่งขั นสูงไปปรับใช้ในกระบวนการท างานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 



 

 

 

1 

 

โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ภาควิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์ 

 
1. ชื่อโครงการ (ระดับ 1)     โครงการบริการวิชาการแก่สังคม 
2. ชื่อโครงการ (ระดับ 2)     โครงการบริการวิชาการ 
3. ชื่อโครงการ (ระดับ 3)     โครงการดนตรีเพื่อผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร 

  โครงการงานประจ า (Routine project) 
      โครงการตามยุทธศาสตร์ (Strategic project) 
4.  รหัสโครงการ      NU-มน-08-182 
5.  Value Chain   

    ต้นน  า       กลางน  า       ปลายน  า       
6.  ความสอดคล้องกับพันธกิจมหาวิทยาลัย  
    การผลติบัณฑิต        การวิจัย  
    การบริการวิชาการแก่สังคม(หลัก)   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
    บริหารจัดการ 
7.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ  
 7.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 พ.ศ.2560-2564  
ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2562-2564)  
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสรมิสรา้งศักยภาพการให้บริการวิชาการเพื่อสร้างความเขม้แข็งให้แก่ชุมชน 
  กลยุทธ์ที่.......3.1.....แนวทางการขบัเคลื่อน..........3.1.1..........ตัวชี วัดที่.....3.1.1.1.... .(หลัก)  

      7.2 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน  
        นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่3 กลยุทธ์ที ่1 มาตรการที ่2 
8. อัตลักษณน์ิสิต  
      มี       

ประเภทอตัลักษณ ์ ตัวชี้วดั 
 คนด ี
เป็นคนดี เป็นพลเมืองที่เข็มแข็ง ยึดมั่นในจรรยาบรรณ
วิชาชีพ มีความกล้าหาญทางจริยธรรมและความถูกตอ้ง 

 มีจรรยาบรรณในวิชาชพี 
 มีจิตสาธารณะ 
 มีทัศนคติเชิงบวก 
 มีความกลา้หาญทางจริยธรรม และความถูกต้อง 

 คนเก่ง 
มีความรู้ ความเชีย่วชาญตามสาขาวิชาการที่ถนัด มี
ทักษะการเรียนรู้ ตลอดชีวิต สามารถน าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชพีอยา่งสร้างสรรค์ มี
คุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการที่ทนัสมัยและทันต่อ
ความเปลี่ยนแปลงของสังคม สามารถอยู่ร่วมกับผูอ้ื่นได้
อย่างมีความสุข 

 มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 มีความสามารถในการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชพีอยา่งสร้างสรรค์ 
 เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม 
 มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสาสนเทศได้เป็นอย่างดี 
 มีคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการที่ทันสมัยและทันตอ่ความเปลีย่นแปลงของสังคม 
 มีความสามารถท างานเป็นทีม 
 มีความสามารถในการแก้ปัญหาส่วนตัว 
 มีความสามารถในการแก้ปัญหาการงาน 

 มีวินัย 
มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม 
เสียสละ อดทน ขยัน หมั่นเพียรและมุ่งมั่นสู่ความส าเร็จ 

 มีความรับผิดชอบ เสียสละ อดทน 
 มีพฤติกรรมที่ดีในการเรียน ขยันหมัน่เพียรมุ่งมั่นสู่ความส าเร็จ 
 มีพฤติกรรมที่ดีในการใช้ชีวิต 
 ยอมรับและปฏบิัติตามระเบียบ และข้อบังคับของสังคม 

 ภูมิใจในชาต ิ
มีความภูมิใจในศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี และ
ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ร่วมปลูกฝงัความรักชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตรยิ์ ส่งเสริมให้เกิดค่านิยมร่วมรักษ์
ความเป็นไทยให้เกิดขึ นอย่างต่อเนื่อง 

 มีพฤติกรรมอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย 
มีส่วนร่วมในการสืบทอดภูมิปัญญาไทย 
 มีค่านิยมในการแสดงความเป็นไทย ธ ารงไว้ซ่ึงความเป็นไทย 
 ศรัทธา ยึดมั่น และปฏิบัติตนตามหลักศาสนา 
 เคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
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9. คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
         มี     

ด้าน ตัวชี้วัด 
 ด้านคุณธรรม จริยธรรม  มีความซื่อสตัย์สจุริต 

 มีระเบยีบวินัย 
 ตรงต่อเวลา 
 มีความเสยีสละและเห็นต่อประโยชน์ส่วนรวม 
 มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
 เคารพกฎเกณฑ์ ระเบียบขององค์กร/หน่วยงาน 
 มีความอดทนต่อสภาวะแวดลอ้ม 
 มีความขยันหมั่นเพียรในการเรียน 

 ด้านความรู ้  มีความรู้ในหลักวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงกับหน้าที่การงาน 
 มีความเข้าใจขั นตอนและวิธีการในการปฏิบตัิงานในหน้าท่ี 
 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 

 มีทักษะในการวเิคราะห์และจดัการข้อมลูเชิงตัวเลข 
 มีความสามารถในการสื่อสารการใช้ภาษาไทย 
 มีความสามารถในการสื่อสารการใช้ภาษาอังกฤษ 
 มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศในการปฏิบัติงาน 

  
10. การบูรณาการพันธกิจกับการเรียนการสอน  
      ด้านการบริการวิชาการ  จ านวนรายวิชา/หลักสตูรที่มีการบรูณาการ  

บูรณาการกับวิชาในหลักสูตรดุริยางคศาสตร์ตะวันตก จ านวน 2 รายวิชา 
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1) วิชา 234213 Individual Western Music Skills and Ensemble 3 
2) วิชา 234315 Individual Western Music Skills and Ensemble 5 

บูรณาการกับวิชาในหลักสูตรดุริยางคศาสตร์ไทย จ านวน 3 รายวิชา 
   1) วิชา 201361 ทักษะดนตรีไทย(ปี่พาทย์) 5 
   2) วิชา 201341 ทักษะดนตรีไทย(เครื่องสาย) 5 
   3) วิชา 201321 ทักษะดนตรีไทย(ขับร้อง) 5  
 

11. ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 11.1 ลักษณะการด าเนินงาน    โครงการ     การด าเนินงาน 

11.2 ภายใต้แผนงาน............................................................................................................................................. 
11.3 ลักษณะโครงการ      โครงการที่ใช้งบประมาณ   โครงการทีไ่ม่ใช้งบประมาณ 
11.4 วิธีการด าเนินงาน     ด าเนินการเอง    จัดจ้าง 
11.5 รหัส GFMIS ของโครงการ(ถ้าม)ี................................................................................................................... 

12. ผู้รับผิดชอบ  
  12.1 หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ   ภาควิชาดนตรี  คณะมนุษยศาสตร์   
  12.2 ผู้รับผิดชอบ     อาจารย์วรชาติ กิจเรณู   โทร  2144 
      ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุตรี สุขปาน  โทร  2133 
  12.3 ผู้ประสานงาน     นางพิมพ์พร  สีสังข ์   โทร. 2125      
  12.4 ผู้รายงานผล     อาจารย์วรชาติ กิจเรณู   โทร  2144 

13. หลักการและเหตุผล  
     ภาควิชาดนตรี สาขาวิชาดรุิยางคศาสตร์ตะวันตก และสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ไทย ได้ท าการเรยีนการสอนทางด้านทักษะ
ปฏิบัติเพื่อผลิตนสิิตใหม้ีความสามารถทางด้านดนตรีเป็นท่ียอมรับแก่บุคคลทั่วไป และจัดกจิกรรมเพื่อส่งเสริมให้นิสติได้น า
ความรู้ที่ได้จากการศึกษาไปแสดงดนตรเีพื่อบริการวิชาการแก่ชุมชนได้ โดยเฉพาะโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งบุคลากร
ทางการแพทย์ ผู้ป่วยและผู้มาใช้บริการโรงพยาบาลต้องเผชิญกับความเครยีดในการรักษาโรคต่าง ๆ ความกดดันในการท างาน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานการณ์ปัจจุบันท่ีมีการแพรร่ะบาดของเชื อโรคโควิด 19 ส่งผลใหต้้องระมดัระวังในการท างานและการใช้
บริการจากโรงพยาบาลมากยิ่งขึ น เพื่อเป็นการบ าบดั ลดความตึงเครยีดและให้ก าลังใจแก่ผู้ที่อยู่ในโรงพยาบาลมหาวิทยาลยั
นเรศวร ภาควิชาดนตรี จึงได้จดัโครงการดนตรีเพื่อผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อเป็น
การบริการวิชาการให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ ผู้ป่วยและผู้มาใช้บริการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ผ่านทางบทเพลงที่
บรรเลงโดยนสิิตสาขาวิชาดรุิยางคศาสตร์ตะวันตกและดุรยิางคศาสตร์ไทย  
14. วัตถุประสงค ์ 
    1) เพื่อบริการวิชาการด้านดนตรีแก่บุคลากรทางการแพทย์ ผู้ป่วยและผู้มาใช้บริการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร 
    2) เพื่อส่งเสริมให้นิสิตได้น าความรู้ด้านดนตรีไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 
15.  เป้าหมายของโครงการ 
     15.1. เป้าหมายการด าเนินงาน  

ล าดับ กิจกรรม วัตถุประสงค์กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เชิงผลลัพธ์

(Outcome) 

ตัวชี้วัดตาม
เกณฑ์ประกัน

คุณภาพ 
1 แสดงดนตร ี 1) เพื่อบริการวิชาการ

ด้านดนตรีแก่บุคลากร
ทางการแพทย์ ผู้ป่วย
และผูม้าใช้บริการ
โรงพยาบาล
มหาวิทยาลยันเรศวร 

 คุณภาพ 
- ได้น าความรู้ด้านดนตรี
ไปใช้ให้เกดิประโยชน์ต่อ
สังคม 

- ผู้เข้าร่วม
โครงการเกดิความ
บันเทิง ผ่อนคลาย 

AUN QA 
หมวด 8 
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ล าดับ กิจกรรม วัตถุประสงค์กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เชิงผลลัพธ์

(Outcome) 

ตัวชี้วัดตาม
เกณฑ์ประกัน

คุณภาพ 
2) เพื่อส่งเสริมให้นิสิตได้
น าความรู้ดา้นดนตรีไป
ใช้ให้เกิดประโยชนต์่อ
สังคม 

 
     15.2 กลุม่เป้าหมาย (รายกิจกรรม)  

เป้าหมาย จ านวน 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 100 คน 
นิสิต 20 คน 
บุคลากรสายวิชาการ 5 คน 
นักเรียน บุคคลทั่วไป 75 คน 

 

     
15.3 กิจกรรม/เนื้อหาท่ี/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนินการ (รายกิจกรรม) 

 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (บาท) 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

ขั้นวางแผนงาน (P) 
1. วางแผนการด าเนินงาน 
2. จัดประชมุมอบหมายการ
ด 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
ปฏิบัติงานในครั งตอ่ๆไป 

             

รวม 2,000 - 2,000 - - 
 

16. งบประมาณ  
      16.1 แหล่งงบประมาณ 
                เงินรายได้ 2,000 บาท    
กองทุนบริการวิชาการ  แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม งานบริการวิชาการแก่ชุมชน ภาควิชาดนตรี หมวดเงินอุดหนุน โครงการ
บริการวิชาการแก่สังคม   โครงการบริการวิชาการ โครงการดนตรีเพื่อผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย
นเรศวร (Nu-มน-08-182)                                            

16.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
ล าดับ รายการ จ านวน (บาท) 
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ล าดับ รายการ จ านวน (บาท) 
1 ค่าอาหารกลาง อาหารว่าง และเครื่องดื่ม 2,000 
 รวม 2,000 

*หมายเหตุ   ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
17.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ (รายกิจกรรม)  
ล าดั
บ 

รายการ กิจกรรม 

1. วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม เดือนธันวาคม 2563-เมษายน 2564 
2. สถานท่ีจัดกิจกรรม คณะมนุษยศาสตร ์และโรงพยาบาล ม.นเรศวร 

18. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
1) ผู้ใช้บริการโรงพยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ มีความผ่อนคลายและพึงพอใจท่ีไดร้ับการบริการวชิาการ 
2) นิสิตภาควิชาดนตรีมเีวทีให้แสดงออกและได้น าความรู้ไปใช้ให้เกดิประโยชน์ต่อสังคม 

19. แผนการน าไปใช้ประโยชน์  
1) น าผลการด าเนินโครงการไปวางแผนการจัดโครงการบริการวิชาการด้านดนตรเีพื่อบุคลากรทางการแพทย์และผู้ใช้บริการ

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรได้ในครั งต่อไป 
2) นิสิตภาควิชาดนตรีสามารถน าประสบการณ์ที่ไดร้ับไปต่อยอดทางการศึกษาได้ 
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โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ภาควิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์ 

 
1. ชื่อโครงการ (ระดับ 1)     โครงการบริการวิชาการแก่สังคม 
2. ชื่อโครงการ (ระดับ 2)     โครงการบริการวิชาการ 
3. ชื่อโครงการ (ระดับ 3)     โครงการดนตรีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 

  โครงการงานประจ า (Routine project) 
      โครงการตามยุทธศาสตร์ (Strategic project) 
4.  รหัสโครงการ      NU-มน-08-183 
5.  Value Chain   

    ต้นน  า       กลางน  า       ปลายน  า       
6.  ความสอดคล้องกับพันธกิจมหาวิทยาลัย  
    การผลติบัณฑิต        การวิจัย  
    การบริการวิชาการแก่สังคม(หลัก)   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
    บริหารจัดการ 
7.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ  
 7.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 พ.ศ.2560-2564  
ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2562-2564)  
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสรมิสรา้งศักยภาพการให้บริการวิชาการเพื่อสร้างความเขม้แข็งให้แก่ชุมชน 
  กลยุทธ์ที่.......3.1.....แนวทางการขบัเคลื่อน..........3.1.1..........ตัวชี วัดที่.....3.1.1.1.... .(หลัก)  

      7.2 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน  
        นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่3 กลยุทธ์ที ่1 มาตรการที ่2 
8. อัตลักษณน์ิสิต  
      มี       
  

ประเภทอตัลักษณ ์ ตัวชี้วดั 
 คนด ี
เป็นคนดี เป็นพลเมืองที่เข็มแข็ง ยึดมั่นในจรรยาบรรณ
วิชาชีพ มีความกล้าหาญทางจริยธรรมและความถูกตอ้ง 

 มีจรรยาบรรณในวิชาชพี 
 มีจิตสาธารณะ 
 มีทัศนคติเชิงบวก 
 มีความกลา้หาญทางจริยธรรม และความถูกต้อง 

 คนเก่ง 
มีความรู้ ความเชีย่วชาญตามสาขาวิชาการที่ถนัด มี
ทักษะการเรียนรู้ ตลอดชีวิต สามารถน าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชพีอยา่งสร้างสรรค์ มี
คุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการที่ทนัสมัยและทันต่อ
ความเปลี่ยนแปลงของสังคม สามารถอยู่ร่วมกับผูอ้ื่นได้
อย่างมีความสุข 

 มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 มีความสามารถในการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชพีอยา่งสร้างสรรค์ 
 เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม 
 มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสาสนเทศได้เป็นอย่างดี 
 มีคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการที่ทันสมัยและทันต่อความเปลี่ยนแปลงของสังคม 
 มีความสามารถท างานเป็นทีม 
 มีความสามารถในการแก้ปัญหาส่วนตัว 
 มีความสามารถในการแก้ปัญหาการงาน 

 มีวินัย 
มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม 
เสียสละ อดทน ขยัน หมั่นเพียรและมุ่งมั่นสู่ความส าเร็จ 

 มีความรับผิดชอบ เสียสละ อดทน 
 มีพฤติกรรมที่ดีในการเรียน ขยันหมัน่เพียรมุ่งมั่นสู่ความส าเร็จ 
 มีพฤติกรรมที่ดีในการใช้ชีวิต 
 ยอมรับและปฏิบัติตามระเบียบ และข้อบังคับของสังคม 

 ภูมิใจในชาต ิ
มีความภูมิใจในศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี และ
ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ร่วมปลูกฝงัความรักชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตรยิ์ ส่งเสริมให้เกิดค่านิยมร่วมรักษ์
ความเป็นไทยให้เกิดขึ นอย่างต่อเนื่อง 

 มีพฤติกรรมอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย 
มีส่วนร่วมในการสืบทอดภูมิปัญญาไทย 
 มีค่านิยมในการแสดงความเป็นไทย ธ ารงไว้ซ่ึงความเป็นไทย 
 ศรัทธา ยึดมั่น และปฏิบัติตนตามหลักศาสนา 
 เคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
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9. คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
         มี     

ด้าน ตัวชี้วัด 
 ด้านคุณธรรม จรยิธรรม  มีความซื่อสัตย์สุจริต 

 มีระเบยีบวินัย 
 ตรงต่อเวลา 
 มีความเสยีสละและเห็นต่อประโยชน์ส่วนรวม 
 มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
 เคารพกฎเกณฑ์ ระเบียบขององค์กร/หน่วยงาน 
 มีความอดทนต่อสภาวะแวดลอ้ม 
 มีความขยันหมั่นเพียรในการเรียน 

 ด้านความรู ้  มีความรู้ในหลักวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงกับหน้าที่การงาน 
 มีความเข้าใจขั นตอนและวิธีการในการปฏิบตัิงานในหน้าท่ี 
 มีความรู้ในระดับท่ีสามารถปฏิบัติงานให้บรรลุเปา้หมายอย่างมปีระสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผล 
 มีความสามารถน าความรู้มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานอย่างสร้างสรรค์ 
 เป็นผู้แสวงหาความรูเ้พิ่มเตมิอย่างต่อเนื่อง 
 มีความเช่ียวชาญในสาขาวิชาชีพ 

 ด้านทักษะทางปัญญา  มีความสามารถในการรวบรวมข้อมูล แนวคิด และประเมินข้อมลูต่างๆ ได้ 
 มีความสามารถในการวเิคราะห์และแกไ้ขปัญหาในการปฏิบตัิงาน 
 กล้าแสดงความคิดเห็นอย่างเหมาะสม 
 มีความคิดริเริม่สร้างสรรคส์ิ่งใหม่ๆ  
 มีการวางแผนและสามารถปฏบิัติงานไดส้ าเร็จตามก าหนดเวลา 
 มีความสามารถน าเสนอข้อมลูและแนวคิดเพื่อใช้ในการตัดสินใจ 
 มีความมุ่งมั่นท างานให้ประสบความส าเร็จตามเป้าหมาย 
 มีความสามารถในการแก้ปญัหาส่วนตัว 
 มีทัศนคติเชิงบวกต่องานท่ีท า 

 ด้านทักษะความสมัพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

 มีความสามารถปรบัตัวให้เข้ากับเพื่อนร่วมงาน 
 มีความสามารถในการติดต่อสือ่สารระหว่างบุคคล 
 มีความสามารถในการท างานเป็นทีม 
 มีความรับผิดชอบในงานท่ีได้รบัมอบหมาย 
 มีความสามารถในการแสดงภาวะความเป็นผู้น าในการท างาน 
 ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
 มีความสามารถในการประเมินการท างานและปรับปรุงงานของตนเอง 
 มีความเข้าใจตนเองและผู้อื่น 

 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 มีทักษะในการวิเคราะห์และจดัการข้อมลูเชิงตัวเลข 
 มีความสามารถในการสื่อสารการใช้ภาษาไทย 
 มีความสามารถในการสื่อสารการใช้ภาษาอังกฤษ 
 มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศในการปฏิบัติงาน 

  
10. การบูรณาการพันธกิจกับการเรียนการสอน  
      ไม่ม ี
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11. ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 11.1 ลักษณะการด าเนินงาน    โครงการ     การด าเนินงาน 

11.2 ภายใต้แผนงาน............................................................................................................................................. 
11.3 ลักษณะโครงการ      โครงการที่ใช้งบประมาณ   โครงการทีไ่ม่ใช้งบประมาณ 
11.4 วิธีการด าเนินงาน     ด าเนินการเอง    จัดจ้าง 
11.5 รหัส GFMIS ของโครงการ(ถ้าม)ี................................................................................................................... 

12. ผู้รับผิดชอบ  
  12.1 หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ   ภาควิชาดนตรี  คณะมนุษยศาสตร์   
  12.2 ผู้รับผิดชอบ     ผศ.ดร.ณัฏฐนิช นักปี่   โทร  2137 
      ดร.วิชญ์ บุญรอด   โทร  2121 
  12.3 ผู้ประสานงาน     นางพิมพ์พร  สีสังข ์   โทร. 2125      
  12.4 ผู้รายงานผล     ผศ.ดร.ณัฏฐนิช นักปี่   โทร  2137 
      ดร.วิชญ์ บุญรอด   โทร  2121 

13. หลักการและเหตุผล  
     ด้วย ภาควิชาดนตรี ได้มีแนวทางในการบริการวิชาการให้แกส่ังคมโดยใช้ดนตรีเป็นสื่อ ซึ่งไดต้รงกบัจุดประสงค์ในการสร้าง
บัณฑิตที่ว่า นสิิตจะต้องเป็นผู้ที่มคีวามเสียสละและเห็นต่อประโยชนส์่วนรวม มีการใช้ความรู้ ความสามารถ และทักษะจากการ
เรียนที่ได้ น าไปพัฒนาสร้างสรรคผ์ลงานเพื่อตอบแทนสังคม รวมถึงเป็นการพัฒนาคณุภาพชีวิตของมนุษย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
กลุ่มของ ผู้สูงอายุ ซึ่งได้มีงานวิจัยที่สนับสนุนว่า การทีผู่้สูงอายเุข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชนและสังคม เป็นการ
เปิดโอกาสให้ผูสู้งอายุไดม้ีการติดตอ่สื่อสาร และพบปะสังสรรค์กับบคุคลอื่นในสังคม นอกจากเป็นการส่งเสริมให้ผูสู้งอายุใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์แล้ว ยังท าให้ผู้สูงอายุมสีุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี โดยมโีอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางสังคม ด้วย
การร่วมท ากิจกรรมกบับุคลอื่น ๆ อีกทั งช่วยส่งเสริมใหผู้้สูงอายไุด้มโีอกาสถ่ายทอดศักยภาพที่มีอยู่ของตนเอง รวมทั งการได้
แลกเปลีย่นประสบการณ์ ความรู้ ภูมิปัญญาและทักษะร่วมกับบุคคลอื่นด้วย (Gold, Eickholt, Assmus , et al, 2020)  

ดังนั นทางภาควิชาดนตรี จึงได้เสนอโครงการดนตรเีพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ณ ศูนย์พัฒนาผู้สูงอายุ เทศบาล
เมืองอรัญญิก อ.เมือง จังหวัดพิษณุโลก เพื่อเป็นการบริการวิชาการทางด้านดนตรีแกส่ังคม โดยการใช้วงดนตรีคอมโบ้แนวเพลง
ไทยลูกกรุงในการสรา้งความเพลิดเพลินให้แก่กลุ่มผูสู้งอายุ ซึ่งจะท าให้ผู้สูงอายุรูส้ึกมีความสุขเมื่อได้ฟังเสียง และจังหวะดนตรี
จะช่วยกระตุ้นการเต้นของหัวใจ การไหลเวียนโลหติ และการท างานของสมอง เมื่อเกิดความรู้สึกท่ีดี โดยมีงานวิจัยของ 
Komenthai (2003) ที่สนับสนุนว่า บทเพลงลูกกรุงหรือบทเพลงไทยเดิมยังช่วยลดความเครยีด ความวิตกกังวล และช่วยให้เพิ่ม
ประสิทธิภาพในการนอนหลับได้ และยิ่งไปกว่านั นผูสู้งอายุจะได้เกดิปฏิสมัพันธ์ร่วมกับผู้อื่นและยังเปน็การเสริมสร้างพัฒนาการ
ทางด้านสุขภาพได้ ซึ่งสอดคล้องกบัท่ี องค์การอนามัยโลก (2015) ได้สนับสนุนว่า ผู้สูงอายคุวรที่จะไดท้ ากิจกรรมที่พัฒนา
ศักยภาพทางสมอง เสริมสร้างกล้ามเนื อ หรือลดภาวะความเสี่ยงต่อโรคซึมเศร้า อย่างน้อย 150 นาทีต่ออาทิตย์ แต่สามารถเพิ่ม
ความสามารถไปจนถึง 300 นาทีต่ออาทิตย์ได้ ก็จะยิ่งช่วยให้สุขภาพกายและจติใจดียิ่งขึ น นอกจากนี  นิสิตยังได้รับ
ประสบการณ์ในการแสดงดนตรีตอ่หน้าสาธารณชนและการเรียนรู้ใหม่ ๆ ในการออกพื นท่ีเพื่อบริการวิชาการแก่สังคมอีกด้วย 
14. วัตถุประสงค ์ 
    1) เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาคณุภาพชีวิตของกลุ่มผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองอรญัญิก อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ในด้านสุข
ภาวะและการสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น  
    2) เพื่อให้นิสิตภาควิชาดนตรไีด้เรียนรู้เกี่ยวกับประสบการณ์ ในการลงพื นที่ให้การบริการวิชาการในด้านดนตรีจาก
สถานการณ์จริง 
15.  เป้าหมายของโครงการ 
     15.1. เป้าหมายการด าเนินงาน  

ล าดับ กิจกรรม วัตถุประสงค์กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เชิงผลลัพธ์

(Outcome) 

ตัวชี้วัดตาม
เกณฑ์ประกัน

คุณภาพ 
1 บริการวิชาการในดา้นดนตร ี 1) เพื่อเสริมสร้างและ  คุณภาพ 

- ผู้สูงอายุได้ท ากิจกรรม
- ผู้เข้าร่วม
โครงการมี

AUN QA 
หมวด 8 
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ล าดับ กิจกรรม วัตถุประสงค์กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เชิงผลลัพธ์

(Outcome) 

ตัวชี้วัดตาม
เกณฑ์ประกัน

คุณภาพ 
พัฒนาคุณภาพชีวิตของ
กลุ่มผูสู้งอายุ เทศบาล
เมืองอรัญญิก อ าเภอ
เมือง จังหวัดพิษณุโลก 
ในด้านสุขภาวะและการ
สร้างปฏสิัมพันธ์กับผู้อื่น  
2) เพือ่ให้นิสิตภาควิชา
ดนตรไีด้เรียนรู้เกี่ยวกับ
ประสบการณ์ ในการลง
พื นที่ให้การบริการ
วิชาการในด้านดนตรี
จากสถานการณ์จริง 

ที่พัฒนาศักยภาพทาง
สมอง เสริมสร้าง
กล้ามเนื อ หรือลดภาวะ
ความเสีย่งต่อโรค
ซึมเศรา้ 
- นิสิตไดร้ับ
ประสบการณ์ในการ
แสดงดนตรีต่อหน้า
สาธารณชนและการ
เรียนรู้ใหม่ ๆ ในการ
ออกพื น ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 

ความสุขและ
สามารถน า
กิจกรรมใน
โครงการไปเป็น
แนวทาง
ประยุกต์ใช้ในการ
ด ารงชีวิต
ประจ าวันได ้

 
     15.2 กลุม่เป้าหมาย (รายกิจกรรม)  

เป้าหมาย จ านวน 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 40 คน 
นิสิต 10 คน 
ผู้สูงอาย/ุประชาชน 35 คน 

 

     
15.3 กิจกรรม/เนื้อหาท่ี/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนินการ (รายกิจกรรม) 

 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (บาท) 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

ขั้นวางแผนงาน (P) 
1. วางแผนการด าเนินงาน 
2. จัดประชมุมอบหมายการ
ด 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
ปฏิบัติงานในครั งตอ่ๆไป 

             

รวม 5,000 - 5,000 - - 
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16. งบประมาณ  
      16.1 แหล่งงบประมาณ 
                เงินรายได้ 5,000 บาท    
กองทุนบริการวิชาการ  แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม งานบริการวิชาการแก่ชุมชน ภาควิชาดนตรี หมวดเงินอุดหนุน โครงการ
บริการวิชาการแก่สังคม   โครงการดนตรีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ (Nu-มน-08-183)                                            

16.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
ล าดับ รายการ จ านวน (บาท) 
1 ค่าอาหารกลาง อาหารว่าง และเครื่องดื่ม 5,000 
 รวม 5,000 

*หมายเหตุ   ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
17.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ (รายกิจกรรม)  
ล าดั
บ 

รายการ กิจกรรม 

1. วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม เดือนมกราคม 2564 
2. สถานท่ีจัดกิจกรรม เทศบาลเมืองอรัญญิก 

18. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
1) กลุ่มผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองอรญัญิก อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก มีสุขภาวะและปฏิสมัพันธ์กับผู้อืน่ในเชิงบวก รวมถึงมี

คุณภาพชีวิตดีขึ น หลังจากการไดเ้ข้าร่วมกิจกรรมดนตรเีพื่อสูงอายุ 
2) นิสิตภาควิชาดนตรีได้รับประสบการณ์การลงพื นที่ให้การบริการวิชาการในด้านดนตรีจากสถานการณ์จริง เพ่ือสะสมเป็น

ความรู้และประสบการณไ์ด้การตอ่ยอดการเรียนรู้ในชีวิตประจ าวันหรือการน าไปใช้ในการศึกษาวิจัยได้ต่อไป 
19. แผนการน าไปใช้ประโยชน์  

1) การจัดตั งโครงการดนตรีเพื่อพฒันาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เป็นโครงการบริการวิชาการอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตให้แก่กลุ่มผูสู้งอายุและผู้ที่เกีย่วข้องต่อไป 

2) นิสิตภาควิชาดนตรีสามารถน าไปต่อยอดในการศึกษา เพื่อพัฒนาเป็นรูปแบบกิจกรรมหรือการวิจัยในอนาคตได ้
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โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ภาควิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์ 

 
1. ชื่อโครงการ (ระดับ 1)     โครงการสนับสนุนด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
2. ชื่อโครงการ (ระดับ 2)     โครงการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
3. ชื่อโครงการ (ระดับ 3)     โครงการไหว้ครูและครอบครูดนตรี 

  โครงการงานประจ า (Routine project) 
      โครงการตามยุทธศาสตร์ (Strategic project) 
4.  รหัสโครงการ      NU-มน-08-184 
5.  Value Chain   

    ต้นน  า       กลางน  า       ปลายน  า       
6.  ความสอดคล้องกับพันธกิจมหาวิทยาลัย  
    การผลิตบณัฑติ        การวิจัย  
    การบริการวิชาการแกส่ังคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม(หลัก)  
    บริหารจัดการ  
7.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ  
 7.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 พ.ศ.2560-2564  
ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2562-2564)  
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสรมิการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม เพื่ออนุรักษ์ สืบสานและเชื่อมโยงกับประเพณีของท้องถิ่น 
  กลยุทธ์ที่.......4.2.....แนวทางการขบัเคลื่อน............4.2.2..........ตัวชี วัดที่.....4.2.2.1.... .(หลัก))  

      7.2 แผนพฒันาฯ ของคณะ/หน่วยงาน  
        นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่4 กลยุทธ์ที ่1 มาตรการที ่4 
8. อัตลักษณน์ิสิต  
      มี   

ประเภทอตัลักษณ ์ ตัวชี้วดั 
 คนด ี
เป็นคนดี เป็นพลเมืองที่เข็มแข็ง ยึดมั่นใน
จรรยาบรรณวิชาชีพ มีความกล้าหาญทางจริยธรรม
และความถกูต้อง 

 มีจรรยาบรรณในวิชาชพี 
 มีจิตสาธารณะ 
 มีทัศนคติเชิงบวก 
 มีความกลา้หาญทางจริยธรรม และความถูกต้อง 

 คนเก่ง 
มีความรู้ ความเชีย่วชาญตามสาขาวิชาการที่ถนัด มี
ทักษะการเรียนรู้ ตลอดชีวิต สามารถน าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชพีอยา่งสร้างสรรค์ 
มีคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการทีท่ันสมัยและ
ทันต่อความเปลี่ยนแปลงของสังคม สามารถอยู่
ร่วมกับผู้อื่นได้อยา่งมีความสุข 

 มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 มีความสามารถในการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชพีอยา่งสร้างสรรค์ 
 เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม 
 มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสาสนเทศได้เป็นอย่างดี 
 มีคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการที่ทันสมัยและทันต่อความเปลี่ยนแปลงของสังคม 
 มีความสามารถท างานเป็นทีม 
 มีความสามารถในการแก้ปัญหาส่วนตัว 
 มีความสามารถในการแก้ปัญหาการงาน 

 มีวินัย 
มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน และ
สังคม เสียสละ อดทน ขยัน หมั่นเพยีรและมุ่งมั่นสู่
ความส าเร็จ 

 มีความรับผิดชอบ เสียสละ อดทน 
 มีพฤติกรรมที่ดีในการเรียน ขยันหมัน่เพียรมุ่งมั่นสู่ความส าเร็จ 
 มีพฤติกรรมที่ดีในการใช้ชีวิต 
 ยอมรับและปฏิบัติตามระเบียบ และข้อบังคับของสังคม 

 ภูมิใจในชาต ิ
มีความภูมิใจในศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี และ
ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ร่วมปลูกฝงัความรัก
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ์ส่งเสริมให้เกิดค่านิยม
ร่วมรักษ์ความเป็นไทยให้เกิดขึ นอยา่งต่อเนื่อง 

 มีพฤติกรรมอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย 
     มีส่วนรว่มในการสืบทอดภูมิปัญญาไทย 
 มีค่านิยมในการแสดงความเป็นไทย ธ ารงไว้ซ่ึงความเป็นไทย 
 ศรัทธา ยึดมั่น และปฏิบัติตนตามหลักศาสนา 
 เคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
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9. คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
         มี   
   

ด้าน ตัวชี้วดั 
 ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 

 มีความซ่ือสัตย์สุจริต 
 มีระเบียบวินยั 
 ตรงต่อเวลา 
 มีความเสียสละและเห็นต่อประโยชน์ส่วนรวม 
 มีจรรยาบรรณในวิชาชพี 
 เคารพกฎเกณฑ์ ระเบยีบขององค์กร/หน่วยงาน 
 มีความอดทนต่อสภาวะแวดล้อม 
 มีความขยันหมั่นเพียรในการเรียน 

 ด้านความรู ้  มีความรู้ในหลักวิชาชีพที่เกีย่วข้องโดยตรงกับหน้าที่การงาน 
 มีความเข้าใจขั นตอนและวิธกีารในการปฏิบัติงานในหนา้ที่ 
 มีความรู้ในระดับที่สามารถปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายอยา่งมีประสิทธภิาพและมีประสิทธิผล 
 มีความสามารถน าความรู้มาประยกุต์ใช้ในการปฏิบัติงานอย่างสร้างสรรค์ 
 เป็นผู้แสวงหาความรู้เพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง 
 มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ 

 ด้านทักษะทาง
ปัญญา 

 มีความสามารถในการรวบรวมข้อมลู แนวคิด และประเมินข้อมูลต่างๆ ได้ 
 มีความสามารถในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน 
 กล้าแสดงความคิดเห็นอย่างเหมาะสม 
 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ  
 มีการวางแผนและสามารถปฏบิัติงานได้ส าเร็จตามก าหนดเวลา 
 มีความสามารถน าเสนอข้อมูลและแนวคิดเพื่อใช้ในการตัดสินใจ 
 มีความมุ่งมั่นท างานให้ประสบความส าเร็จตามเป้าหมาย 
 มีความสามารถในการแก้ปัญหาส่วนตัว 
 มีทัศนคติเชิงบวกต่องานที่ท า 

 ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหวา่ง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

 มีความสามารถปรับตัวให้เข้ากับเพือ่นร่วมงาน 
 มีความสามารถในการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคล 
 มีความสามารถในการท างานเป็นทมี 
 มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย 
 มีความสามารถในการแสดงภาวะความเป็นผู้น าในการท างาน 
 ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
 มีความสามารถในการประเมินการท างานและปรับปรุงงานของตนเอง 
 มีความเข้าใจตนเองและผู้อื่น 

 ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 มีทักษะในการวิเคราะหแ์ละจัดการข้อมูลเชิงตัวเลข 
 มีความสามารถในการสื่อสารการใชภ้าษาไทย 
 มีความสามารถในการสื่อสารการใชภ้าษาอังกฤษ 
 มีความสามารถในการใช้คอมพวิเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏบิัติงาน 

 ด้านทักษะพิสัย  มีความสามารถในทักษะนาฏศิลป์ไทยและนาฏศิลป์นานาชาต ิ
 มีความสามารถในการประยุกต์ใช้องค์ความรู้นาฏศิลป์ต่างๆ และการบริหารจัดการแสดงนาฏศิลป์ 
 มีความสามารถพัฒนาทักษะปฏิบัต ิการสร้างสรรค์และน าเสนอผลงานนาฏศิลป์  

      
10. การบูรณาการพันธกิจกับการเรียนการสอน (ถ้ามี) 

        ไม่ม ี
11. ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 11.1 ลักษณะการด าเนินงาน    โครงการ     การด าเนินงาน 

11.2 ภายใต้แผนงาน............................................................................................................................................. 
11.3 ลักษณะโครงการ      โครงการที่ใช้งบประมาณ   โครงการทีไ่ม่ใช้งบประมาณ 
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11.4 วิธีการด าเนินงาน     ด าเนินการเอง    จัดจ้าง 
11.5 รหัส GFMIS ของโครงการ(ถ้าม)ี................................................................................................................... 

12. ผู้รับผิดชอบ  
         12.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ ภาควิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร ์
         12.2 ผู้รับผิดชอบ      ผศ.ว่าท่ี ร.ต.ดร. โสภณ ลาวรรณ์   โทร. 2143 

                  อ.ภูมินทร์  ภูมิรตัน ์   โทร 2135 
        12.3 ผู้ประสานงาน    นางพิมพ์พร  สีสังข ์      โทร.  2125 
        12.4 ผู้รายงานผล      ผศ.ว่าท่ี ร.ต.ดร. โสภณ ลาวรรณ์   โทร. 2143 

                  อ.ภูมินทร์  ภูมิรตัน ์   โทร 2135 
13. หลักการและเหตุผล  
      ศิลปวัฒนธรรมไทย ถือเป็นสิ่งแสดงออกซึ่งภูมิปัญญาและเกียรติยศของชาติไทยได้เป็นอย่างดี  จากการสร้างสรรค์ และสั่ง
สมมรดกทางภูมิปัญญานี มาเป็นระยะเวลาอันยาวนาน จึงก่อให้เกิดศิลปวัฒนธรรมไทยมีความหลากหลายมากขึ น จะเห็นได้ว่า
ความรุ่งเรืองทั งทางด้านสถาปัตยกรรม จิตรกรรม นาฏศิลป์ และดนตรี  บ่งบอกถึงสุนทรียภาพทางด้านศิลปะที่ไม่มีชนชาติใด
เสมอเหมือน ดนตรีไทยเป็นศิลปวัฒนธรรมไทยท่ีมีความเจริญสืบทอดมาตั งแต่อดีต จนถึงปัจจุบัน และมีวิวัฒนาการที่พัฒนามา
อย่างต่อเนื่อง และขึ นสู่ความเป็นศิลปะชั นสูง นับตั งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน ด้วยความเป็นเอกลักษณ์
เฉพาะตัวของดนตรีไทยดังท่ีกล่าวมาแลว้ข้างต้นนั น กล่าวได้ว่าเป็นจุดหนึ่งที่ช่วยในการส่งเสรมิดนตรีไทย นั นเป็นเอกลักษณ์ของ
ชาติไทยมาช้านาน บ่งบอกถึงความเจริญรุ่งเรืองของชาติบ้านเมือง และการเป็นอยู่แบบวิถีไทย 
ด้วยเหตุที่ภาควิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์ ได้เปิดท าการเรียนการสอนในศาสตร์ทางด้านดนตรีขึ น ทั งมหาวิทยาลัยนเรศวรก็
ได้มีการจัดตั งชมรมดนตรีไทยขึ น ซึ่งเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงการส่งเสริม สนับสนุนให้นิสิตภายในมหาวิทยาลัยได้อนุรักษ์
วัฒนธรรมไทย และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  ดังนั นพิธีไหว้ครูและครอบครูจึงเป็นพิธีท่ีมีความส าคัญต่อศิลปินทางด้านดนตรี
เป็นอย่างยิ่ง นอกจากนี ยังเป็นการสร้างขวัญและก าลังใจให้กับผู้เรียนอีกด้วย 
 ทางภาควิชาดนตรี จึงใคร่ขอจัดท าโครงการไหว้ครูและครอบครูดนตรี ครั งท่ี ๒๐ ขึ น เพื่อเป็นการแสดงความเคารพต่อบรม
ครูทางด้านดนตรี และเผยแพร่ผลงานด้านดนตรีไทยของนิสิตและผู้ที่สนใจ อีกทั งยังเปิดโอกาสให้นิสิตและผู้ที่สนใจได้แสดง
ความกตัญญูกตเวที แสดงความสามารถ แลกเปลี่ยนความรู้ เปิดโลกทัศน์ทางด้านดนตรีไทย และเปิดโอกาสให้นิสิตหรือผู้ที่
สนใจรับชมและรับฟังการแสดงดนตรีไทยในลักษณะต่างๆ ทั งยังเป็นการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของชาติในสาขาดนตรีไทย
ให้คงอยู่ต่อไป 
14. วัตถุประสงค ์ 
     1) เพื่อเป็นการจดัพิธีไหว้ครูทางด้านดนตรี และเป็นการแสดงความเคารพต่อบรมครูทางด้านดนตรี 
     2) เพื่อให้นิสิตที่เรียนภาควิชาดนตรี และนิสติที่เรยีนดนตรีไทยในชมรมของคณะต่างๆได้เข้าร่วมและแสดงออกถึงความรู้
ความสามารถทางดนตร ี
15.  เป้าหมายของโครงการ 
     15.1. เป้าหมายการด าเนินงาน  

ล าดับ กิจกรรม วัตถุประสงค์กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เชิงผลลัพธ์

(Outcome) 

ตัวชี้วัดตาม
เกณฑ์ประกัน

คุณภาพ 
1 จัดพิธีไหว้ครู ครอบคร ู 1) เพื่อเป็นการจัดพิธี

ไหว้ครูทางด้านดนตรี 
และเป็นการแสดงความ
เคารพต่อบรมครู
ทางด้านดนตร ี

2) เพือ่ให้นิสิตที่เรียน
ภาควิชาดนตรี และนสิิต

 ปริมาณ 
1. ได้จัดพิธีไหว้ครู 
ครอบครู และรับมอบ
ทางนาฏศิลป์ไทยได้
อย่างเต็มรูปแบบ 
 

รักษาวัฒนธรรม 
รับการถ่ายทอด
ท่าร าถูกต้องตาม
จารีตประเพณ ี

AUN QA 
หมวด 8 
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ล าดับ กิจกรรม วัตถุประสงค์กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เชิงผลลัพธ์

(Outcome) 

ตัวชี้วัดตาม
เกณฑ์ประกัน

คุณภาพ 
ที่เรียนดนตรไีทยใน
ชมรมของคณะต่างๆได้
เข้าร่วมและแสดงออก
ถึงความรู ้

 
     15.2 กลุม่เป้าหมาย (รายกิจกรรม)  

เป้าหมาย จ านวน 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 100 คน 
นิสิต 40 คน 
บุคลากรสายวิชาการ 8 คน 
บุคลากรสายสนับสนุน 2 คน 
ประชาชน/สังคม....... 40 คน 
ศิษย์เก่า......... 10 คน 

 

     
 15.3 กิจกรรม/เนื้อหาท่ี/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนินการ (รายกิจกรรม) 

 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (บาท) 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

ขั้นวางแผนงาน (P) 
1. วางแผนการด าเนินงาน 
2. จัดประชมุมอบหมายการ
ด 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
ปฏิบัติงานในครั งตอ่ๆไป 

             

รวม 20,000 - - - 20,000 
 

16. งบประมาณ  
      16.1 แหล่งงบประมาณ 
                เงินรายได้ 20,000 บาท    
กองทุนท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม แผนงานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม  งานท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ภาควิชา
ดนตรี หมวดเงินอุดหนุน โครงการสนับสนุนด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม โครงการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม โครงการไหว้
ครูและครอบครูดนตรี (Nu-มน-08-184)                                            
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16.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
ล าดับ รายการ จ านวน (บาท) 

1 ค่าอาหารส าหรับผู้เข้าร่วมโครงการ 4,000 
2 ค่าประกอบพิธีทางศาสนาพุทธ 7,000 
3 ค่าประกอบพิธีทางศาสนาพราหมณ์ 7,000 
4 ค่าตอบแทนวงปี่พาทย์บรรเลงประกอบพิธี 2,000 

 รวม 20,000 
   *หมายเหตุ   ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
17.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ (รายกิจกรรม)  
ล าดั
บ 

รายการ กิจกรรม 

1. วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม เดือนกรกฎาคม  2564 
2. สถานท่ีจัดกิจกรรม คณะมนุษยศาสตร์ 

 
18. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
    1) สามารถจดัพิธีไหว้ครูทางด้านดนตรีอันเป็นการแสดงความเคารพต่อบรมครูทางด้านดนตรีซึ่งเปน็ศิลปศาสตร์ชั นสูงแขนง
หนึ่งของชาติไทย 
    2) นิสิตที่เรียนภาควิชาดนตรีได้มีเวทีให้แสดงออกถึงความรู้ความสามารถทางด้านดนตร ี
    3) นักเรียน นักศึกษา ครู-อาจารย์ ตลอดจนบุคคลภายนอกที่สนใจได้เข้าร่วมพิธีไหว้ครูและมีเวทีให้แสดงออกถึง
ความสามารถทางด้านดนตรรี่วมกนั อีกทั งยังเป็นการแลกเปลีย่นความรู้ทางด้านดนตร ี
    4) เป็นการเปิดโลกทัศน์และใหค้วามรู้ทางด้านดนตรีให้กับนักเรียน นิสิตและบุคคลภายนอกท่ีมีความสนใจอีกทั งไดส้ร้าง
เครือข่ายทางด้านดนตรีในเขตจังหวัดพิษณุโลก 
    5) สามารถอนุรักษ์และสืบสานพิธีไหว้ครูดนตรไีทยตลอดจนการบรรเลงดนตรีอันเป็นสมบัติของชาติไทยให้คงอยู่สืบไป 
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โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ภาควิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์ 

 

1. ชื่อโครงการ (ระดับ 1)    โครงการสนับสนุนด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
2. ชื่อโครงการ (ระดับ 2)    โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
3. ชื่อโครงการ (ระดับ 3)    โครงการดุริยางคศาสตร์คอนเสิร์ต 

  โครงการงานประจ า (Routine project) 
      โครงการตามยุทธศาสตร์ (Strategic project) 

4.  รหัสโครงการ      NU-มน-08-185 
5.  Value Chain   

    ต้นน  า       กลางน  า       ปลายน  า       
6.  ความสอดคล้องกับพันธกิจมหาวิทยาลัย  
     การผลติบัณฑติ        การวิจัย(หลัก)  
    การบริการวิชาการแกส่ังคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
    บริหารจัดการ 
7.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ  
 7.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 พ.ศ.2560-2564  
ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2562-2564)  
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสรมิการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม เพื่ออนุรักษ์ สืบสานและเชื่อมโยงกับประเพณีของท้องถิ่น 
  กลยุทธ์ที่...4.2...แนวทางการขับเคลื่อน ร่วมจดักิจกรรมสาธิตและน าเสนอศลิปวัฒนธรรม ภูมิปญัญาท้องถิ่นใน
ด้านต่าง ๆ โดยร่วมกับชุมชน ท้องถิ่น และหน่วยงานภายนอก ตัวชี วัดที่ 4.2.1  
7.2 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน  

        นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตร์ที่....4...กลยุทธ์ที่......1.....มาตรการที่....4... 
8. อัตลักษณน์ิสิต  
      มี  

ประเภทอตัลักษณ ์ ตัวชี้วดั 
 คนด ี
เป็นคนดี เป็นพลเมืองที่เข็มแข็ง ยึดมั่นในจรรยาบรรณ
วิชาชีพ มีความกล้าหาญทางจริยธรรมและความถูกตอ้ง 

 มีจรรยาบรรณในวิชาชพี 
 มีจิตสาธารณะ 
 มีทัศนคติเชิงบวก 
 มีความกลา้หาญทางจริยธรรม และความถูกต้อง 

 คนเก่ง 
มีความรู้ ความเชีย่วชาญตามสาขาวิชาการที่ถนัด มี
ทักษะการเรียนรู้ ตลอดชีวิต สามารถน าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชพีอยา่งสร้างสรรค์ มี
คุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการที่ทนัสมัยและทันต่อ
ความเปลี่ยนแปลงของสังคม สามารถอยู่ร่วมกับผูอ้ื่นได้
อย่างมีความสุข 

 มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 มีความสามารถในการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพอยา่งสร้างสรรค์ 
 เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม 
 มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสาสนเทศได้เป็นอย่างดี 
 มีคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการที่ทันสมัยและทันต่อความเปลี่ยนแปลงของสังคม 
 มีความสามารถท างานเป็นทีม 
 มีความสามารถในการแก้ปัญหาส่วนตัว 
 มีความสามารถในการแก้ปัญหาการงาน 

 มีวินัย 
มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม 
เสียสละ อดทน ขยัน หมั่นเพียรและมุ่งมั่นสู่ความส าเร็จ 

 มีความรับผิดชอบ เสียสละ อดทน 
 มีพฤติกรรมที่ดีในการเรียน ขยันหมัน่เพียรมุ่งมั่นสู่ความส าเร็จ 
 มีพฤติกรรมที่ดีในการใช้ชีวิต 
 ยอมรับและปฏบิัติตามระเบียบ และข้อบังคับของสังคม 

 ภูมิใจในชาต ิ
มีความภูมิใจในศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี และ
ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ร่วมปลูกฝงัความรักชาติ 

 มีพฤติกรรมอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย 
มีส่วนร่วมในการสืบทอดภูมิปัญญาไทย 
 มีค่านิยมในการแสดงความเป็นไทย ธ ารงไว้ซ่ึงความเป็นไทย 
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ประเภทอตัลักษณ ์ ตัวชี้วดั 
ศาสนา พระมหากษัตรยิ์ ส่งเสริมให้เกิดค่านิยมร่วมรักษ์
ความเป็นไทยให้เกิดขึ นอย่างต่อเนื่อง 

 ศรัทธา ยึดมั่น และปฏิบัติตนตามหลักศาสนา 
 เคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 

 
9. คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
      มี  

ด้าน ตัวชี้วัด 
 ด้านคุณธรรม จริยธรรม  มีความซื่อสตัย์สจุริต 

 มีระเบยีบวินัย 
 ตรงต่อเวลา 
 มีความเสยีสละและเห็นต่อประโยชน์ส่วนรวม 
 มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
 เคารพกฎเกณฑ์ ระเบียบขององค์กร/หน่วยงาน 
 มีความอดทนต่อสภาวะแวดลอ้ม 
 มีความขยันหมั่นเพียรในการเรียน 

 ด้านความรู ้  มีความรู้ในหลักวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงกับหน้าที่การงาน 
 มีความเข้าใจขั นตอนและวิธีการในการปฏิบตัิงานในหน้าท่ี 
 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 

 ด้านทักษะการวิเคราะหเ์ชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 มีทักษะในการวิเคราะห์และจดัการข้อมลูเชิงตัวเลข 
 มีความสามารถในการสื่อสารการใช้ภาษาไทย 
 มีความสามารถในการสื่อสารการใช้ภาษาอังกฤษ 
 มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศในการปฏิบัติงาน 
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10. การบูรณาการพันธกิจกับการเรียนการสอน (ถ้ามี) 

       ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม จ านวนรายวิชา/หลักสตูรทีม่ีการบูรณาการ 31 วิชา  
  ระบุรายชื่อวิชา 

 234111  ทักษะและปฏิบตัิการบรรเลงรวมวงดนตรีตะวันตก 1 
 234112  ทักษะและปฏิบตัิการบรรเลงรวมวงดนตรีตะวันตก 2 
 234213  ทักษะและปฏิบตัิการบรรเลงรวมวงดนตรีตะวันตก 3 
 234214  ทักษะและปฏิบตัิการบรรเลงรวมวงดนตรีตะวันตก 4 
 234315  ทักษะและปฏิบตัิการบรรเลงรวมวงดนตรีตะวันตก 5 
 234316  ทักษะและปฏิบตัิการบรรเลงรวมวงดนตรีตะวันตก 6 
 201141   ทักษะดนตรไีทย(เครื่องสาย)1 
 201142   ทักษะดนตรไีทย (เครื่องสาย) 2 
 201241   ทักษะดนตรไีทย (เครื่องสาย) 3 
 201242   ทักษะดนตรไีทย (เครื่องสาย) 4 
 201341   ทักษะดนตรไีทย (เครื่องสาย) 5 

 201342   ทักษะดนตรีไทย (เครื่องสาย) 6 
 201161   ทักษะดนตรีไทย (ปี่พาทย์) 1 
 201162   ทักษะดนตรีไทย (ปี่พาทย)์ 2 
 201261   ทักษะดนตรีไทย (ปี่พาทย์) 3 
 201262   ทักษะดนตรีไทย (ปี่พาทย์) 4 
 201361   ทักษะดนตรีไทย (ปี่พาทย์) 5 
 201362   ทักษะดนตรีไทย (ปี่พาทย์) 6 
 201131   การบรรเลงรวมวงดนตรีไทย 1 
 201132   การบรรเลงรวมวงดนตรีไทย 2 
 201231   การบรรเลงรวมวงดนตรีไทย 3 
 201232   การบรรเลงรวมวงดนตรีไทย 4 
 201331   การบรรเลงรวมวงดนตรีไทย 5 
 201332   การบรรเลงรวมวงดนตรีไทย 6 
 201281   การสอดท านองดนตรีไทย 
 201257   การปรับวงดนตรีไทย 
 201234   ขับร้องเพลงไทย   
 201253   การซ่อมบ ารุงเครื่องดนตรีไทย 1 
 201133   พื นฐานเครื่องหนัง 
 201314   การประพันธ์เพลงไทย 
 201382   สุนทรียศาสตร์ของดนตร ี

 
11. ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 11.1 ลักษณะการด าเนินงาน    โครงการ     การด าเนินงาน 

11.2 ภายใต้แผนงาน............................................................................................................................................. 
11.3 ลักษณะโครงการ      โครงการที่ใช้งบประมาณ   โครงการทีไ่ม่ใช้งบประมาณ 
11.4 วิธีการด าเนินงาน     ด าเนินการเอง    จัดจ้าง 
11.5 รหัส GFMIS ของโครงการ(ถ้าม)ี................................................................................................................... 

 



 

 

 

4 

 

12. ผู้รับผิดชอบ  
     12.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ  ภาควิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร ์

12.2 ผู้รับผิดชอบ                 อาจารย์วราภรณ์ ยูงหน ู  โทร  2099 
      ผศ.พรชัย ผลนิโครธ       โทร  2132 
12.3 ผู้ประสานงาน     นางพิมพ์พร สีสังข ์   โทร  2125         
12.4 ผู้รายงานผล     อาจารย์วราภรณ์ ยูงหน ู  โทร  2099 

13. หลักการและเหตุผล  
 ภาควิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มุ่งเน้นที่จะเป็นศูนย์กลางในการสืบสาน และถ่ายทอดศิ ลปวัฒนธรรม
ทางด้านดนตรี ทั ง ดนตรีไทย ดนตรีสากล และดนตรีการแสดงพื นถิ่นในอยู่ในภูมิภาคภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบน อีกทั งยัง
สามารถน าเสนอดนตรีต่าง ๆ ในรูปแบบของการบูรณาการศาสตร์ทางดนตรีให้มีความน่าสนใจ เพื่อสืบสานให้ทั งดนตรีไทยซึ่งถือได้ว่า
เป็นศิลปวัฒนธรรมประจ าชาติ ให้แพร่หลายเป็นที่นิยมมากขึ น รวมถึงดนตรีพื นถิ่นที่มีอยู่ในภูมิภาคภาคเหนือตอนล่างภาคกลาง
ตอนบน เช่น ดนตรีในลิเก เพลงฉ่อยในแถบจังหวัดพิษณุโลก เพลงพื นถิ่นต่าง ๆ ในภูมิภาคภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบน ฯลฯ 
น ามาประยุต์กับดนตรีสากลในการน าเสนอบทเพลงดังกล่าว เพื่อให้มีความน่าสนใจ ทันสมัย ตอบรับการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมที่
หลากหลายในศตวรรษที่ 21 โดยจะมีครูเพลง ศิลปินต่าง ๆ ทั งไทย สากล และพื นถิ่น มาร่วมแสดงกับบุคลากร นิสิตจากภาควิชา
ดนตรี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ศิลปินทั่วไป รวมไปถึงนักเรียนในเขตภูมิภาคภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบน ท่ีมี
ความสามารถและความสนใจ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการสืบสานศิลปวัฒนธรรมดังกล่าว ในลักษณะของเครือข่ายทางศิลปวัฒนธรรม
ทางด้านดนตรีในภูมิภาคภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบน  โดยใช้ความรู้ความสามารถของคณาจารย์ และนิสิตของภาควิชาดนตรี 
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ในการเรียบเรียงบทเพลงและจัดการแสดง 
14. วัตถุประสงค ์ 
     1) เพื่อสืบสานและถ่ายทอดศลิปวัฒนธรรมทางด้านดนตรี ทั ง ดนตรีไทย ดนตรสีากล และดนตรีการแสดงพื นถ่ินในอยู่ในภูมิภาค
ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนให้แพร่หลายเป็นที่นิยมมากขึ น  
     2) เพื่อสรา้งเครือข่ายทางศลิปวัฒนธรรมทางด้านดนตรีในภูมิภาคภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบน 
15.  เป้าหมายของโครงการ 
     15.1. เป้าหมายการด าเนินงาน  

ล าดับ กิจกรรม วัตถุประสงค์กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เชิงผลลัพธ์

(Outcome) 

ตัวชี้วัดตาม
เกณฑ์ประกัน

คุณภาพ 
1 แสดงคอนเสริ์ต 1) เพื่อสืบสานและ

ถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรม
ทางด้านดนตรี ทั ง 
ดนตรไีทย ดนตรีสากล 
และดนตรีการแสดงพื น
ถิ่นในอยู่ในภูมิภาค
ภาคเหนือตอนล่างภาค
กลางตอนบนให้
แพร่หลายเป็นที่นิยม
มากขึ น  
2) เพื่อสร้างเครือข่าย
ทางศิลปวัฒนธรรม
ทางด้านดนตรีในภูมิภาค
ภาคเหนือตอนล่างภาค
กลางตอนบน 

  ปริมาณ 
จ านวนเครือข่ายทาง
ศิลปวัฒนธรรมทางด้าน
ดนตรีในภมูิภาค
ภาคเหนือตอนล่างภาค
กลางตอนบน ไมต่่ ากว่า 
2 เครือข่าย 
 คุณภาพ 
1. นิสิตที่เข้าร่วมได้
ฝึกฝนทักษะเรียบเรียง
บทเพลงและจดัการ
แสดงได้ ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 

1.มีเครือข่าย ไม่ต่ า
กว่า 2 เครือข่าย 
2.นิสิตสามารถน า
ความรู้มา
ประยุกต์ใช้ในด้าน
การเรยีนได้ใน
อนาคต 

AUN QA 
หมวด 4 
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15.2 กลุ่มเป้าหมาย (รายกิจกรรม)  

เป้าหมาย จ านวน 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 80 คน 
นิสิต 25 คน 
บุคลากรสายวิชาการ 15 คน 
บุคลากรสายสนับสนุน 1 คน 
ประชาชน/สังคม 35 คน 
ศิษย์เก่า 4 คน 
หลักสตูร 2 หลักสูตร 

 
  15.3 กิจกรรม/เนื้อหาท่ี/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนินการ (รายกิจกรรม) 

 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (บาท) 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

ขั้นวางแผนงาน (P) 
1. วางแผนการด าเนินงาน 
2. จัดประชมุมอบหมายการ
ด 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
ปฏิบัติงานในครั งตอ่ๆไป 

             

รวม 5,000 - 5,000 - - 
 

16. งบประมาณ  
      16.1 แหล่งงบประมาณ 
                เงินรายได้ 5,000 บาท    
กองทุนท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม แผนงานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม งานท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ภาควิชาดนตรี 
หมวดเงินอุดหนุน โครงการสนับสนุนด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม โครงการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  โครงการดุริยางคศาสตร์
คอนเสิรต์ (Nu-มน-08-185)                                            

16.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ)            
ล าดับ รายการ จ านวน (บาท) 

1. ค่าอาหารและอาหารว่าง 1,600 
2. ค่าวัสดุอุปกรณ์   400 
3. ค่าเช่าเหมาเครื่องเสียง 3,000 

 รวม 5,000 
     *หมายเหตุ   ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 



 

 

 

6 

 

17.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ (รายกิจกรรม)  
ล าดั
บ 

รายการ กิจกรรม 

1. วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม  เดือนมกราคม 2564 
2. สถานท่ีจัดกิจกรรม คณะมนุษยศาสตร์ 

 
18. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
     1) ภาควิชาดนตรสีามารถศูนย์กลางในการสืบสานและถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรมทางด้านดนตรี ทั ง ดนตรไีทย ดนตรีสากล และ
ดนตรีการแสดงพื นถ่ินในอยู่ในภูมิภาคภาคเหนือตอนลา่งภาคกลางตอนบนได้ในอนาคต  
     2) ได้เผยแพร่ดนตรีไทย และดนตรีการแสดงพื นถ่ินในอยู่ในภูมิภาคภาคเหนือตอนลา่งภาคกลางตอนบนหลายเป็นที่นิยมและรู้จัก
มากขึ น  
     3) เกิดเครือข่ายทางศิลปวัฒนธรรมทางด้านดนตรีในภูมิภาคภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบน 
 
19. แผนการน าไปใช้ประโยชน์ 

  1) น าผลที่เกิดขึ นไปพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรดรุิยางคศาสตรบ์ัณฑิต 
  2) เป็นแนวทางในการบริหารจัดการภาควิชาให้เป็นศูนย์กลางในการสืบสาน และถ่ายทอดศลิปวัฒนธรรมทางด้านดนตรี       

ทั ง ดนตรีไทย ดนตรสีากล และดนตรีการแสดงพื นถ่ินในอยู่ในภูมิภาคภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบน 
  3) สามารถน าเสนองานวิจัยเชิงสร้างสรรค์ทั งของบุคลากร และนสิิตในภูมภิาคภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบน 
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โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ภาควิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์ 

 

1. ชื่อโครงการ (ระดับ 1)    โครงการกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต 
2. ชื่อโครงการ (ระดับ 2)    โครงการส่งเสริมด้านวิชาการและทักษะชีวิต 
3. ชื่อโครงการ (ระดับ 3)    โครงการถ่ายทอดความรู้จากศิษย์เก่า/ผู้ประกอบการ 

  โครงการงานประจ า (Routine project) 
      โครงการตามยุทธศาสตร์ (Strategic project) 

4.  รหัสโครงการ      NU-มน-08-186 
5.  Value Chain   

    ต้นน  า       กลางน  า       ปลายน  า       
6.  ความสอดคล้องกับพันธกิจมหาวทิยาลัย  
     การผลิตบณัฑติ        การวิจัย(หลัก)  
    การบริการวิชาการแกส่ังคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
    บริหารจัดการ 
7.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ  
 7.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 พ.ศ.2560-2564  
ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2562-2564)  
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบณัฑิตให้มีคณุภาพฯ 
   กลยุทธ์ที่......1.4......แนวทางการขับเคลื่อนที่.....1.4.1..........ตัวชี วดัที.่...1.4.1.1.......(หลัก) 
7.2 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน  

        นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตร์ที่....4...กลยุทธ์ท่ี......1.....มาตรการที่....4... 
8. อัตลักษณน์ิสิต 

ประเภทอตัลักษณ ์ ตัวชี้วดั 
 คนด ี
เป็นคนดี เป็นพลเมืองที่เข็มแข็ง ยึดมั่นในจรรยาบรรณ
วิชาชีพ มีความกล้าหาญทางจริยธรรมและความถูกตอ้ง 

 มีจรรยาบรรณในวิชาชพี 
 มีจิตสาธารณะ 
 มีทัศนคติเชิงบวก 
 มีความกลา้หาญทางจริยธรรม และความถูกต้อง 

 คนเก่ง 
มีความรู้ ความเชีย่วชาญตามสาขาวิชาการที่ถนัด มี
ทักษะการเรียนรู้ ตลอดชีวิต สามารถน าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชพีอยา่งสร้างสรรค์ มี
คุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการที่ทนัสมัยและทันต่อ
ความเปลี่ยนแปลงของสังคม สามารถอยู่ร่วมกับผูอ้ื่นได้
อย่างมีความสุข 

 มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 มีความสามารถในการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชพีอยา่งสร้างสรรค์ 
 เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม 
 มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสาสนเทศได้เป็นอย่างดี 
 มีคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการที่ทันสมัยและทันต่อความเปลี่ยนแปลงของสังคม 
 มีความสามารถท างานเป็นทีม 
 มีความสามารถในการแก้ปัญหาส่วนตัว 
 มีความสามารถในการแก้ปัญหาการงาน 

มีวินัย 
มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม 
เสียสละ อดทน ขยัน หมั่นเพียรและมุ่งมั่นสู่ความส าเร็จ 

 มีความรับผิดชอบ เสียสละ อดทน 
 มีพฤติกรรมที่ดีในการเรียน ขยันหมัน่เพียรมุ่งมั่นสู่ความส าเร็จ 
 มีพฤติกรรมที่ดีในการใช้ชีวิต 
 ยอมรับและปฏบิัติตามระเบียบ และข้อบังคับของสังคม 

 ภูมิใจในชาต ิ
มีความภูมิใจในศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี และ
ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ร่วมปลูกฝงัความรักชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตรยิ์ ส่งเสริมให้เกิดค่านิยมร่วมรักษ์
ความเป็นไทยให้เกิดขึ นอย่างต่อเนื่อง 

 มีพฤติกรรมอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย 
มีส่วนร่วมในการสืบทอดภูมิปัญญาไทย 
 มีค่านิยมในการแสดงความเป็นไทย ธ ารงไว้ซ่ึงความเป็นไทย 
 ศรัทธา ยึดมั่น และปฏิบัติตนตามหลักศาสนา 
 เคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 

     มี  
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9. คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
      มี  

ด้าน ตัวชี้วัด 
ด้านคุณธรรม จริยธรรม  มีความซื่อสตัยส์ุจรติ 

 มีระเบยีบวินัย 
 ตรงต่อเวลา 
 มีความเสียสละและเห็นต่อประโยชนส์่วนรวม 
 มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
 เคารพกฎเกณฑ์ ระเบยีบขององค์กร/หน่วยงาน 
 มีความอดทนต่อสภาวะแวดล้อม 
 มีความขยันหมั่นเพียรในการเรียน 

 ด้านความรู ้  มีความรู้ในหลักวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงกับหน้าท่ีการงาน 
 มีความเข้าใจขั นตอนและวิธีการในการปฏิบตัิงานในหน้าท่ี 
 มีความรู้ในระดับท่ีสามารถปฏิบัติงานให้บรรลุเปา้หมายอย่างมปีระสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
 มีความสามารถน าความรูม้าประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานอย่างสร้างสรรค์ 
 เป็นผู้แสวงหาความรูเ้พิ่มเตมิอย่างต่อเนื่อง 
 มีความเช่ียวชาญในสาขาวิชาชีพ 

 ด้านทักษะทางปัญญา  มีความสามารถในการรวบรวมข้อมูล แนวคิด และประเมินข้อมลูต่างๆ ได้ 
 มีความสามารถในการวิเคราะห์และแกไ้ขปัญหาในการปฏบิัติงาน 
 กล้าแสดงความคิดเห็นอย่างเหมาะสม 
 มีความคิดริเริม่สร้างสรรคส์ิ่งใหม่ๆ  
 มีการวางแผนและสามารถปฏิบัติงานได้ส าเร็จตามก าหนดเวลา 
 มีความสามารถน าเสนอข้อมลูและแนวคิดเพื่อใช้ในการตัดสินใจ 
 มีความมุ่งมั่นท างานให้ประสบความส าเร็จตามเปา้หมาย 
 มีความสามารถในการแก้ปญัหาส่วนตัว 
 มีทัศนคติเชิงบวกต่องานท่ีท า 

 ด้านทักษะความสัมพนัธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

 มีความสามารถปรับตัวให้เข้ากับเพื่อนร่วมงาน 
 มีความสามารถในการติดต่อสื่อสารระหวา่งบุคคล 
 มีความสามารถในการท างานเป็นทีม 
 มีความรับผิดชอบในงานท่ีไดร้ับมอบหมาย 
 มีความสามารถในการแสดงภาวะความเป็นผู้น าในการท างาน 
 ยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ื่น 
 มีความสามารถในการประเมนิการท างานและปรับปรุงงานของตนเอง 
 มีความเข้าใจตนเองและผู้อื่น 

 ด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

 มีทักษะในการวิเคราะห์และจดัการข้อมลูเชิงตัวเลข 
 มีความสามารถในการสื่อสารการใช้ภาษาไทย 
 มีความสามารถในการสื่อสารการใช้ภาษาอังกฤษ 
 มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศในการปฏิบัติงาน 

 
10. การบูรณาการพันธกิจกับการเรียนการสอน 

       ไม่ม ี
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11. ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 11.1 ลักษณะการด าเนินงาน    โครงการ     การด าเนินงาน 

11.2 ภายใต้แผนงาน............................................................................................................................................. 
11.3 ลักษณะโครงการ      โครงการที่ใช้งบประมาณ   โครงการทีไ่ม่ใช้งบประมาณ 
11.4 วิธีการด าเนินงาน     ด าเนินการเอง    จัดจ้าง 
11.5 รหัส GFMIS ของโครงการ(ถ้าม)ี................................................................................................................... 

 
12. ผู้รับผิดชอบ  

12.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ  ภาควิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร ์
12.2 ผู้รับผิดชอบ ผศ.ดร.ศศณิัฐ พงษ์นิล โทร 2101 
  ดร.วราภรณ์ เชิดช ู โทร 2141 
12.3 ผู้ประสานงาน  นางพิมพ์พร สีสังข ์ โทร 2125 
12.4 ผู้รายงาน ผศ.ดร.ศศณิัฐ พงษ์นิล โทร 2101 
  ดร.วราภรณ์ เชิดช ู โทร 2141 

13. หลักการและเหตุผล  
 การจัดการเรียนการสอนตั งแต่ระดับปริญญาตรีจนถึงระดับบัณฑิตศึกษาในสาขาวิชาดนตรี ปัจจุบันมีความหลากหลายด้วยตัว
สาขาวิชาเอง ซึ่งท าให้ประกอบอาชีพได้หลากหลายเพิ่มขึ นเช่นกัน  ดังนั นก่อนที่นิสิตจบการศึกษาจากภาควิชาดนตรีไปนั น ภาควิชา
ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของการให้ความรู้ด้านอาชีพ ตลอดจนการศึกษาต่อ เพื่อให้นิสิตใช้เป็นทางเลือกเพื่อช่วยตัดสินใจหลังจาก
เรียนจบ 
14. วัตถุประสงค ์ 
     1) เพื่อให้นิสิตได้วางแนวทางการด าเนินชีวิต การท างานและการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ น 
     2) เพื่อช่วยตัดสินใจให้กับตัวเองในอนาคต 
15.  เป้าหมายของโครงการ 
     15.1. เป้าหมายการด าเนินงาน  

ล าดับ กิจกรรม วัตถุประสงค์กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เชิงผลลัพธ์

(Outcome) 

ตัวชี้วัดตาม
เกณฑ์ประกัน

คุณภาพ 
1 อบรมให้ความรู ้ 1) เพื่อให้นิสิตได้วาง

แนวทางการด าเนินชีวิต 
การท างานและ
การศึกษาต่อในระดับที่
สูงขึ น 
2) เพื่อช่วยตัดสินใจ
ให้กับตัวเองในอนาคต 

 คุณภาพ 
1. นิสิตได้รับการชี แนะ
แนวทางเกี่ยวกับการ
การประกอบอาชีพและ
ศึกษาต่อ ร้อยละ 80 

1.นิสิตสามารถน า
ความรู้ด้านอาชีพ 
และการศึกษาต่อมา
เป็นข้อมูลในการ
ตัดสินใจได้ใน
อนาคต 

AUN QA 
หมวด 4 

 

15.2 กลุ่มเป้าหมาย (รายกิจกรรม)  

เป้าหมาย จ านวน 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 60 คน 
นิสิต 40 คน 
บุคลากรสายวิชาการ 10 คน 
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  15.3 กิจกรรม/เนื้อหาท่ี/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนินการ (รายกิจกรรม) 
 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (บาท) 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

ขั้นวางแผนงาน (P) 
1. วางแผนการด าเนินงาน 
2. จัดประชมุมอบหมายการ
ด 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
ปฏิบัติงานในครั งตอ่ๆไป 

             

รวม 4,000 - - 4,000 - 
 

16. งบประมาณ  
      16.1 แหล่งงบประมาณ 
                เงินรายได้ 4,000 บาท    
กองทุนกิจการนิสิต แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุนการจัดการศึกษา ภาควิชาดนตรี หมวดเงินอุดหนุน โครงการกิจกรรมเพื่อ
พัฒนานิสิต โครงการส่งเสริมด้านวิชาการและทักษะชีวิต โครงการถ่ายทอดความรู้จากศิษย์เก่า/ผู้ประกอบการ(Nu-มน-08-186)                                            

16.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ)            
ล าดับ รายการ จ านวน (บาท) 

1 ค่าอาหารว่าง  อาหารกลางวันและเครื่องดื่ม 4,000 
รวมเป็นเงิน 4,000 

     *หมายเหตุ   ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
17.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ (รายกิจกรรม)  
ล าดั
บ 

รายการ กิจกรรม 

1. วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม เดือนเมษายน 2564 
2. สถานท่ีจัดกิจกรรม คณะมนุษยศาสตร์ 

 
18. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
     1) นิสิตได้แนวทางในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพท่ีสอดคล้องกับความต้องการของตน   
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โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ภาควิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์ 

 

1. ชื่อโครงการ (ระดับ 1)    โครงการสนับสนุนการผลิตบัณฑิต 
2. ชื่อโครงการ (ระดับ 2)    โครงการพัฒนานิสิตด้านวิชาการและทักษะการเรียนรู้ 
3. ชื่อโครงการ (ระดับ 3)    โครงการสัมมนาก่อน-หลังสหกิจ 

  โครงการงานประจ า (Routine project) 
      โครงการตามยุทธศาสตร์ (Strategic project) 

4.  รหัสโครงการ      NU-มน-08-187 
5.  Value Chain   

    ต้นน  า       กลางน  า       ปลายน  า       
6.  ความสอดคล้องกับพันธกิจมหาวิทยาลัย  
     การผลิตบณัฑติ        การวิจัย(หลัก)  
    การบริการวิชาการแกส่ังคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
    บริหารจัดการ 
7.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ  
 7.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 พ.ศ.2560-2564  
ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2562-2564)  
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบณัฑิตให้มีคณุภาพฯ 
   กลยุทธ์ที่......1.4......แนวทางการขับเคลื่อนที่.....1.4.1..........ตัวชี วดัที.่...1.4.1.1.......(หลัก) 
7.2 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน  

        นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตร์ที่....1...กลยุทธ์ที่......4.....มาตรการที่....1... 
8. อัตลักษณน์ิสิต 
     มี  

ประเภทอตัลักษณ ์ ตัวชี้วดั 
 คนด ี
เป็นคนดี เป็นพลเมืองที่เข็มแข็ง ยึดมั่นในจรรยาบรรณ
วิชาชีพ มีความกล้าหาญทางจริยธรรมและความถูกตอ้ง 

 มีจรรยาบรรณในวิชาชพี 
 มีจิตสาธารณะ 
 มีทัศนคติเชิงบวก 
 มีความกลา้หาญทางจริยธรรม และความถูกต้อง 

 คนเก่ง 
มีความรู้ ความเชีย่วชาญตามสาขาวิชาการที่ถนัด มี
ทักษะการเรียนรู้ ตลอดชีวิต สามารถน าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชพีอยา่งสร้างสรรค์ มี
คุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการที่ทนัสมัยและทันต่อ
ความเปลี่ยนแปลงของสังคม สามารถอยู่ร่วมกับผูอ้ื่นได้
อย่างมีความสุข 

 มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 มีความสามารถในการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชพีอยา่งสร้างสรรค์ 
 เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม 
 มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสาสนเทศได้เป็นอย่างดี 
 มีคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการที่ทันสมัยและทันต่อความเปลี่ยนแปลงของสังคม 
 มีความสามารถท างานเป็นทีม 
 มีความสามารถในการแก้ปัญหาส่วนตัว 
 มีความสามารถในการแก้ปัญหาการงาน 

 มีวินัย 
มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม 
เสียสละ อดทน ขยัน หมั่นเพียรและมุ่งมั่นสู่ความส าเร็จ 

 มีความรับผิดชอบ เสียสละ อดทน 
 มีพฤติกรรมที่ดีในการเรียน ขยันหมัน่เพียรมุ่งมั่นสู่ความส าเร็จ 
 มีพฤติกรรมที่ดีในการใช้ชีวิต 
 ยอมรับและปฏิบัติตามระเบียบ และข้อบังคับของสังคม 

 ภูมิใจในชาต ิ
มีความภูมิใจในศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี และ
ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ร่วมปลูกฝงัความรักชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตรยิ์ ส่งเสริมให้เกิดค่านิยมร่วมรักษ์
ความเป็นไทยให้เกิดขึ นอย่างต่อเนื่อง 

 มีพฤติกรรมอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย 
มีส่วนร่วมในการสืบทอดภูมิปัญญาไทย 
 มีค่านิยมในการแสดงความเป็นไทย ธ ารงไว้ซ่ึงความเป็นไทย 
 ศรัทธา ยึดมั่น และปฏิบัติตนตามหลักศาสนา 
 เคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
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9. คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
      มี  

ด้าน ตัวชี้วัด 
 ด้านคุณธรรม จริยธรรม   มีความซื่อสัตย์สุจริต 

  มีระเบียบวินยั 
  ตรงต่อเวลา 
  มีความเสยีสละและเห็นต่อประโยชนส์่วนรวม 
  มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
  เคารพกฎเกณฑ์ ระเบียบขององค์กร/หน่วยงาน 
  มีความอดทนต่อสภาวะแวดล้อม 
  มีความขยันหมั่นเพยีรในการเรียน 

 ด้านความรู ้   มีความรู้ในหลักวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงกับหน้าที่การงาน 
  มีความเข้าใจขั นตอนและวิธกีารในการปฏิบตัิงานในหน้าท่ี 
  มีความรู้ในระดับที่สามารถปฏิบัติงานให้บรรลุเปา้หมายอย่างมปีระสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
  มีความสามารถน าความรู้มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานอย่างสร้างสรรค์ 
  เป็นผู้แสวงหาความรู้เพิ่มเตมิอย่างต่อเนื่อง 
  มีความเช่ียวชาญในสาขาวิชาชีพ 

 ด้านทักษะทางปัญญา   มีความสามารถในการรวบรวมข้อมูล แนวคิด และประเมินข้อมลูต่างๆ ได้ 
  มีความสามารถในการวิเคราะห์และแกไ้ขปัญหาในการปฏบิัติงาน 
  กล้าแสดงความคิดเห็นอย่างเหมาะสม 
  มีความคิดรเิริม่สรา้งสรรค์สิ่งใหม่ๆ  
  มีการวางแผนและสามารถปฏิบัติงานได้ส าเร็จตามก าหนดเวลา 
  มีความสามารถน าเสนอข้อมลูและแนวคิดเพื่อใช้ในการตัดสินใจ 
  มีความมุ่งมั่นท างานให้ประสบความส าเร็จตามเปา้หมาย 
  มีความสามารถในการแก้ปญัหาส่วนตัว 
  มีทัศนคติเชิงบวกต่องานท่ีท า 

 ดา้นทักษะความสมัพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

  มีความสามารถปรับตัวให้เข้ากับเพื่อนร่วมงาน 
  มีความสามารถในการติดต่อสื่อสารระหวา่งบุคคล 
  มีความสามารถในการท างานเป็นทีม 
  มีความรับผดิชอบในงานท่ีไดร้ับมอบหมาย 
  มีความสามารถในการแสดงภาวะความเป็นผู้น าในการท างาน 
  ยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ื่น 
  มีความสามารถในการประเมนิการท างานและปรับปรุงงานของตนเอง 
  มีความเข้าใจตนเองและผู้อื่น 

 ด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

  มีทักษะในการวิเคราะห์และจัดการข้อมลูเชิงตัวเลข 
  มีความสามารถในการสื่อสารการใช้ภาษาไทย 
  มีความสามารถในการสื่อสารการใช้ภาษาอังกฤษ 
  มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศในการปฏิบัติงาน 

 
10. การบูรณาการพันธกิจกับการเรียนการสอน 

       ไม่ม ี
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11. ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 11.1 ลักษณะการด าเนินงาน    โครงการ     การด าเนินงาน 

11.2 ภายใต้แผนงาน............................................................................................................................................. 
11.3 ลักษณะโครงการ      โครงการที่ใช้งบประมาณ   โครงการทีไ่ม่ใช้งบประมาณ 
11.4 วิธีการด าเนินงาน     ด าเนินการเอง    จัดจ้าง 
11.5 รหัส GFMIS ของโครงการ(ถ้าม)ี................................................................................................................... 

 
12. ผู้รับผิดชอบ  

12.1 หน่วยงานที่รับผดิชอบ   ภาควิชาดนตรี  คณะมนุษยศาสตร์ 
12.2 ผู้รับผิดชอบ     1) อาจารย์ภูมินทร์ ภูมิรตัน ์   โทร  2135 
   2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุตรี สุขปาน  โทร  2133 
12.3 ผู้ประสานงาน   นางพิมพ์พร  สีสังข ์   โทร  2125 
12.4 ผู้รายงานผล   1) อาจารย์ภูมินทร์ ภูมิรตัน ์   โทร  2135 
   2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุตรี สุขปาน  โทร  2133 

13. หลักการและเหตุผล  
 ภาควิชาดนตรี เป็นภาควิชาที่มุ่งเน้นการสอนศาสตร์ทางด้านดนตรีทั งภาคทฤษฎีและภาคปฏบิัติ และในภาคการศึกษาสุดท้ายเป็น
การให้นิสิตได้ลงทะเบียนในรายวิชาสหกิจศึกษา ซึ่งเป็นการฝึกงานเสมือนพนักงานของหน่วยงานนั นจริง โดยมีระยะเวลาสหกิจศึกษา
รวม 4 เดือน เพื่อให้นิสิตได้รับประสบการณ์จากการท างานจริง สามารถเรียนรู้และด าเนินชีวิตในสังคมอย่างเต็มภาคภูมิ โดยเป็น
โอกาสดีที่นิสิตในภาควิชาจะได้มีโอกาสในการฝึกงานในหน่วยงานต่างๆ ที่ตรงตามสาขาวิชาเพื่อสามารถน าไปเป็นพื นฐานในการ
ท างานต่อไปในอนาคตได้ 
  ดังนั น ภาควิชาดนตรี จึงได้จัดโครงการการสัมมนาก่อน-หลังสหกิจศึกษาเพื่อให้นิสิตในภาควิชา ได้เตรียมความพร้อมก่อน
เข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา และเมื่อผ่านพ้นสหกิจศึกษาแล้ว จะได้น าประสบการณ์และความรู้ที่ได้มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 
ความรู้ และความคิดเห็นต่างๆจากการเข้าโครงการสหกิจศึกษาในสถาบัน สถานประกอบการณ์ หรือองค์ต่างๆ  รวมถึงปัญหาและ
อุปสรรคน าเสนอรายงานผลภายหลังจากท่ีด าเนินการฝึกงานเสร็จสิ นแล้ว    
 
14. วัตถุประสงค ์ 
     1) เพื่อให้นิสิตเตรียมความพร้อมก่อนเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา เป็นนิสิตที่มีลักษณะอันพึงประสงค์และมีคุณภาพเป็นที่หน้า
พอใจขององค์กร สถานประกอบการ หรือสถานศึกษา 
     2) เพื่อให้นิสิตได้น าความรู้ ประสบการณ์ รวมไปถึงปัญหาอุปสรรคมาน าเสนอรายงานผลและเป็นแนวทางให้นิสิตรุ่นต่อไปได้
พิจารณาถึงประโยชน์สูงสุด 
15.  เป้าหมายของโครงการ 
     15.1. เป้าหมายการด าเนินงาน  

ล าดับ กิจกรรม วัตถุประสงค์กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เชิงผลลัพธ์

(Outcome) 

ตัวชี้วัดตาม
เกณฑ์ประกัน

คุณภาพ 
1 สัมมนาก่อน-หลังสหกิจศึกษา 1) เพื่อให้นิสิตเตรยีม

ความพร้อมก่อนเข้าร่วม
โครงการสหกิจศึกษา 
เป็นนิสิตทีม่ลีักษณะอัน
พึงประสงค์และมี
คุณภาพเป็นที่หน้าพอใจ
ขององค์กร สถาน
ประกอบการ หรือ

 คุณภาพ 
1. นิสิตนิสติมีความรู้ 
ความพร้อมในการเข้า
ร่วมสหกจิศึกษา ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 

1.นิสิตสามารถน า
ความรู้มาใช้ใน
ประโยชนไ์ด้ใน
อนาคต 

AUN QA 
หมวด 8 
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ล าดับ กิจกรรม วัตถุประสงค์กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เชิงผลลัพธ์

(Outcome) 

ตัวชี้วัดตาม
เกณฑ์ประกัน

คุณภาพ 
สถานศึกษา 
     2) เพื่อให้นิสิตได้น า
ความรู้ ประสบการณ์ 
รวมไปถึงปัญหา
อุปสรรคมาน าเสนอ
รายงานผลและเป็น
แนวทางให้นิสิตรุ่นต่อไป
ได้พิจารณาถึงประโยชน์
สูงสุด 

 

15.2 กลุ่มเป้าหมาย (รายกิจกรรม)  

เป้าหมาย จ านวน 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 40 คน 
นิสิต 30 คน 
บุคลากรสายวิชาการ 9 คน 
บุคลากรสายสนับสนุน 1 คน 

   
15.3 กิจกรรม/เนื้อหาท่ี/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนินการ (รายกิจกรรม) 

 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (บาท) 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

ขั้นวางแผนงาน (P) 
1. วางแผนการด าเนินงาน 
2. จัดประชมุมอบหมายการ
ด 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
ปฏิบัติงานในครั งตอ่ๆไป 

             

รวม 0 0 - 0 - 
 

16. งบประมาณ  
      -ไม่ใช่งบประมาณ -     *หมายเหตุ   ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
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17.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ (รายกิจกรรม)  
ล าดั
บ 

รายการ กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 

1. วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม เดือนพฤศจิกายน 2563 เดือนเมษายน 2564 
2. สถานท่ีจัดกิจกรรม คณะมนุษยศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ 

 
18. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

1) นิสิตมีความพร้อมก่อนเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา  
2) เป็นนิสิตที่มีลักษณะอันพึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย  
3) นิสิตมีคุณภาพเป็นท่ีหน้าพอใจขององค์กร สถานประกอบการ หรือสถานศึกษา 
4) นิสิตได้น าความรู้ ประสบการณ์ รวมไปถึงปัญหาอุปสรรคมาน าเสนอรายงานผล 
5) เป็นแนวทางให้นิสิตรุ่นต่อไปไดพ้ิจารณาถึงประโยชน์สูงสุดในการเลือกสถานประกอบการ 
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โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ภาควิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์ 

 

1. ชื่อโครงการ (ระดับ 1)    โครงการสนับสนุนการผลิตบัณฑิต 
2. ชื่อโครงการ (ระดับ 2)    โครงการพัฒนานิสิตด้านวิชาการและทักษะการเรียนรู้ 
3. ชื่อโครงการ (ระดับ 3)    โครงการศึกษาดูงาน ณ สถานประกอบการ 

  โครงการงานประจ า (Routine project) 
      โครงการตามยุทธศาสตร์ (Strategic project) 

4.  รหัสโครงการ      NU-มน-08-188 
5.  Value Chain   

    ต้นน  า       กลางน  า       ปลายน  า       
6.  ความสอดคล้องกับพันธกิจมหาวิทยาลัย  
     การผลิตบัณฑติ        การวิจัย(หลัก)  
    การบริการวิชาการแกส่ังคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
    บริหารจัดการ 
7.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ  
 7.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 พ.ศ.2560-2564  
ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2562-2564)  
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบณัฑิตให้มีคณุภาพฯ 
   กลยุทธ์ที่....1.4...แนวทางการขับเคลื่อนที่....1.4.1...ตัวชี วัดที่...1.4.1.1..(หลัก) 
7.2 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน  

        นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตร์ที่....1...กลยุทธ์ที่......3.....มาตรการที่....6... 
8. อัตลักษณน์ิสิต  
      มี  

ประเภทอตัลักษณ ์ ตัวชี้วดั 
 คนด ี
เป็นคนดี เป็นพลเมืองที่เข็มแข็ง ยึดมั่นในจรรยาบรรณ
วิชาชีพ มีความกล้าหาญทางจริยธรรมและความถูกตอ้ง 

 มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
 มีจิตสาธารณะ 
 มีทัศนคติเชิงบวก 
 มีความกล้าหาญทางจรยิธรรม และความถูกต้อง 

 คนเก่ง 
มีความรู้ ความเชีย่วชาญตามสาขาวิชาการที่ถนัด มี
ทักษะการเรียนรู้ ตลอดชีวิต สามารถน าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชพีอยา่งสร้างสรรค์ มี
คุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการที่ทนัสมัยและทันต่อ
ความเปลี่ยนแปลงของสังคม สามารถอยู่ร่วมกับผูอ้ื่นได้
อย่างมีความสุข 

 มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 มีความสามารถในการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชพีอยา่งสร้างสรรค์ 
 เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม 
 มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสาสนเทศได้เป็นอย่างดี 
 มีคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการที่ทันสมัยและทันต่อความเปลี่ยนแปลงของสังคม 
 มีความสามารถท างานเป็นทีม 
 มีความสามารถในการแกป้ัญหาสว่นตัว 
 มีความสามารถในการแกป้ัญหาการงาน 

 มีวินัย 
มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม 
เสียสละ อดทน ขยัน หมั่นเพียรและมุ่งมั่นสู่ความส าเร็จ 

 มีความรับผิดชอบ เสียสละ อดทน 
 มีพฤติกรรมที่ดีในการเรียน ขยันหมัน่เพียรมุ่งมั่นสู่ความส าเร็จ 
 มีพฤติกรรมที่ดีในการใช้ชีวิต 
 ยอมรับและปฏิบัติตามระเบยีบ และข้อบังคับของสังคม 

 ภูมิใจในชาต ิ
มีความภูมิใจในศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี และ
ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ร่วมปลูกฝงัความรักชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตรยิ์ ส่งเสริมให้เกิดค่านิยมร่วมรักษ์

 มีพฤติกรรมอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย 
มีส่วนร่วมในการสืบทอดภูมิปัญญาไทย 
 มีค่านิยมในการแสดงความเป็นไทย ธ ารงไว้ซ่ึงความเป็นไทย 
 ศรัทธา ยึดมั่น และปฏิบัติตนตามหลักศาสนา 
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ประเภทอตัลักษณ ์ ตัวชี้วดั 
ความเป็นไทยให้เกิดขึ นอย่างต่อเนื่อง  เคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 
9. คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
      มี  

ด้าน ตัวชี้วัด 
 ด้านคุณธรรม จริยธรรม  มีความซื่อสัตยส์ุจริต 

 มีระเบียบวินัย 
 ตรงต่อเวลา 
 มีความเสียสละและเห็นต่อประโยชน์ส่วนรวม 
 มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
 เคารพกฎเกณฑ์ ระเบียบขององค์กร/หน่วยงาน 
 มีความอดทนต่อสภาวะแวดลอ้ม 
 มีความขยันหมั่นเพียรในการเรียน 

 ด้านความรู ้  มีความรู้ในหลักวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงกับหน้าที่การงาน 
 มีความเข้าใจขั นตอนและวิธีการในการปฏิบตัิงานในหน้าท่ี 
 มีความรู้ในระดับที่สามารถปฏบิัติงานให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผล 
 มีความสามารถน าความรู้มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานอย่างสร้างสรรค์ 
 เป็นผู้แสวงหาความรู้เพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง 
 มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ 

 ด้านทักษะทางปัญญา  มีความสามารถในการรวบรวมข้อมูล แนวคิด และประเมินข้อมลูต่างๆ ได้ 
 มีความสามารถในการวิเคราะห์และแกไ้ขปัญหาในการปฏิบตัิงาน 
 กล้าแสดงความคดิเห็นอย่างเหมาะสม 
 มีความคิดรเิริ่มสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ  
 มีการวางแผนและสามารถปฏบิัติงานไดส้ าเร็จตามก าหนดเวลา 
 มีความสามารถน าเสนอข้อมูลและแนวคิดเพื่อใช้ในการตัดสินใจ 
 มีความมุ่งมั่นท างานให้ประสบความส าเร็จตามเปา้หมาย 
 มีความสามารถในการแก้ปญัหาส่วนตัว 
 มีทัศนคติเชิงบวกต่องานท่ีท า 

 ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

 มีความสามารถปรับตัวให้เข้ากับเพื่อนร่วมงาน 
 มีความสามารถในการตดิต่อสือ่สารระหว่างบุคคล 
 มีความสามารถในการท างานเป็นทีม 
 มีความรับผดิชอบในงานท่ีได้รบัมอบหมาย 
 มีความสามารถในการแสดงภาวะความเป็นผู้น าในการท างาน 
 ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อืน่ 
 มีความสามารถในการประเมินการท างานและปรับปรุงงานของตนเอง 
 มีความเข้าใจตนเองและผู้อื่น 

 ด้านทักษะการวิเคราะหเ์ชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 มีทักษะในการวิเคราะห์และจดัการข้อมลูเชิงตัวเลข 
 มีความสามารถในการสื่อสารการใช้ภาษาไทย 
 มีความสามารถในการสื่อสารการใช้ภาษาอังกฤษ 
 มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศในการปฏิบัติงาน 
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10. การบูรณาการพันธกิจกับการเรียนการสอน (ถ้ามี) 

       ด้านการบริการวิชาการ  จ านวนรายวิชา/หลักสตูรที่มีการบูรณาการ ......... วิชา ระบุรายชื่อวิชา.........................  
  สาขาวิชาดุริยางคศาสตรไ์ทย จ านวน 8 รายวิชา  

- 201112 ประวัติดนตรไีทย 
- 201131 พื นฐานเครื่องหนัง 
- 201233 ดนตรีและเพลงในวัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง 
- 201253 ดนตรีกับการแสดงของไทย 
- 201256 การซ่อมบ ารุงเครื่องดนตรีไทย 
- 201312 สุนทรียศาสตร์ของดนตร ี
- 201313 ระเบียบวิธีวิจัยดนตรีเบื องต้น 
- 201331 งานภาคสนามดนตร ี

สาขาวิชาดุริยางคศาสตรส์ากล จ านวน 9 รายวิชา 
- 234141 ประวัติศาสตร์และพัฒนาการดนตร ี
- 234315 ทักษะการบรรเลงเดี่ยวและรวมวงดนตรสีากล 5 
- 234316 ทักษะและปฏิบัติการบรรเลงรวมวงดนตรีตะวันตก 6 
- 234323 ริธึมเซคชัน 
- 234329 การอ านวยเพลง 
- 234417 ทักษะและปฏิบัติการบรรเลงรวมวงดนตรีตะวันตก 7 
- 234419 การบรรเลงรวมวงดนตรีสากลวงใหญ ่
- 234481 สัมมนาการดนตร ี  
- 234482 พื นฐานการวิจัยทางดนตร ี

 
11. ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 11.1 ลักษณะการด าเนินงาน    โครงการ     การด าเนินงาน 

11.2 ภายใต้แผนงาน............................................................................................................................................. 
11.3 ลักษณะโครงการ      โครงการที่ใช้งบประมาณ   โครงการทีไ่ม่ใช้งบประมาณ 
11.4 วิธีการด าเนินงาน     ด าเนินการเอง    จัดจ้าง 
11.5 รหัส GFMIS ของโครงการ(ถ้าม)ี................................................................................................................... 

 
12. ผู้รับผิดชอบ  
     12.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ  ภาควิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร ์
     12.2 ผู้รับผิดชอบ  1. ดร.พิริยาภรณ์ เลขธรากร  โทร. 2130 

    2. อาจารย์ประชากร ศรสีาคร  โทร. 2136 
      12.3 ผู้ประสานงาน   นางพิมพ์พร    สีสังข ์  โทร. 2125 
      12.4 ผู้รายงานผล  ดร.พิริยาภรณ์ เลขธรากร  โทร. 2130 
13. หลักการและเหตุผล  
      กระบวนการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2545 ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์ผู้สอน และผู้เรียน ตลอดจนการบูรณาการการเรียนการสอนกับ
การบริการวิชาการ วิจัย และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อเสริมสร้างการศึกษาหาความรู้และประสบการณ์อย่างรอบด้าน ตลอดจน
การพัฒนาความสามารถผู้สอนให้การสอนเป็นอย่างดี    
 สิ่งหนึ่งที่สามารถผลักดันให้นิสิตและผู้สอนมีความรู้ความสามารถที่รอบด้าน เพื่อการพัฒนานิสิตและอ าจารย์ผู้สอนตาม
พระราชบัญญัติการศึกษา คือ การศึกษาดูงานในสถานศึกษาหรือหน่วยงานด้านทางดนตรี หลักสูตรดุริยางคศาสตร์สา กลจึงจัด
โครงการศึกษาดูงานส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรีขึ น โดยมุ่งหวังให้โครงการนี  เป็นการเปิดโลกทัศน์ของนิสิตและอาจารย์ ตลอดจน
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เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาพัฒนานิสิต อาจารย์ และการ
พัฒนาหลักสูตรต่อไป 
14. วัตถุประสงค ์ 

1.  เพื่อพัฒนาศักยภาพทางด้านดนตรีแก่นิสติและอาจารย์ ตามกระบวนการจัดการเรยีนรู้  
2.  เพื่อเปิดโลกทัศน์ของนิสิตและอาจารย ์

15.  เป้าหมายของโครงการ 
     15.1. เป้าหมายการด าเนินงาน  

ล าดับ กิจกรรม วัตถุประสงค์กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เชิงผลลัพธ์

(Outcome) 

ตัวชี้วัดตาม
เกณฑ์ประกัน

คุณภาพ 
1 ศึกษา/ดูงาน 1.  เพื่อพัฒนาศักยภาพ

ทางด้านดนตรีแก่นิสิต
และอาจารย์ ตาม
กระบวนการจดัการ
เรียนรู้  
2.  เพื่อเปิดโลกทัศน์
ของนิสิตและอาจารย ์
 

 คุณภาพ 
1. ผู้เข้าร่วมโครงการได้
เปิดโลกทัศน์ทางดนตรี
และพัฒนาศักยภาพตาม
กระบ วนการจั ด ก าร
เรียนรู้มากขึ น ไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 80 
2. ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความพึงพอใจกับ
กิจกรรมการดูงาน ไม่ต่ า
กว่าร้อยละ 80 

1.นิสิตสามารถน า
ความรู้มา
ประยุกต์ใช้ในด้าน
การเรยีนได้ใน
อนาคต 

AUN QA 
หมวด 8 

 

15.2 กลุ่มเป้าหมาย (รายกิจกรรม)  

เป้าหมาย จ านวน 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 40 คน 
นิสิต 30 คน 
บุคลากรสายวิชาการ 15 คน 
บุคลากรสายสนับสนุน 1 คน 

 
  15.3 กิจกรรม/เนื้อหาท่ี/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนินการ (รายกิจกรรม) 

 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (บาท) 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

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

                          

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

20,000    20,000         



 

 

 

5 

 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (บาท) 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. สรุปผลการด าเนินโครงการ และ
จัดท ารายงานส่งผลประเมนิตอ่คณะฯ 

             

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

             

รวม 20,000 - 20,000 - - 
 

16. งบประมาณ  
      16.1 แหล่งงบประมาณ 
                เงินรายได้ 20,000 บาท    
กองทุนเพื่อการศึกษา  แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา  งานสนับสนุนการจัดการศึกษา  ภาควิชาดนตรี หมวดเงินอุดหนุน โครงการ
สนับสนุนการผลิตบัณฑิต โครงการพัฒนานิสิตด้านวิชาการและทักษะการเรียนรู้ โครงการศึกษาดูงาน ณ สถานประกอบการ (Nu-มน-08-
188)                                            

16.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ)          
ล าดับ รายการ จ านวน (บาท) 

1. ค่าน  ามันเชื อเพลิง 17,960 
2. ค่าเบี ยเลี ยงและเงินสมทบคนขับรถ 2,040 

รวม 20,000 
    *หมายเหตุ   ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
17.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ (รายกิจกรรม)  
ล าดั
บ 

รายการ กิจกรรม 

1. วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม เดือนมกราคม 2564 
2. สถานท่ีจัดกิจกรรม คณะมนุษยศาสตร์ 

 
18. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

1.  นิสิตได้ศึกษาดูงานในสถานศึกษาอ่ืน 
2.  นิสิตไดร้ับความรู้ใหม่ในการเขา้ศึกษาดูงาน 
3.  นิสิตไดเ้ปิดโลกทัศน์ในศาสตรค์วามรู้ที่ศึกษาอยู่มากขึ น 
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โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ภาควิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์ 

 

1. ชื่อโครงการ (ระดับ 1)    โครงการสนับสนุนการผลิตบัณฑิต 
2. ชื่อโครงการ (ระดับ 2)    โครงการพัฒนานิสิตด้านวิชาการและทักษะการเรียนรู้ 
3. ชื่อโครงการ (ระดับ 3)    โครงการปรับพื้นฐานทางด้านดนตรี 

  โครงการงานประจ า (Routine project) 
      โครงการตามยุทธศาสตร์ (Strategic project) 

4.  รหัสโครงการ      NU-มน-08-189 
5.  Value Chain   

    ต้นน้ า       กลางน้ า       ปลายน้ า       
6.  ความสอดคล้องกับพันธกิจมหาวิทยาลัย  
     การผลิตบณัฑติ        การวิจัย(หลัก)  
    การบริการวิชาการแกส่ังคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
    บริหารจัดการ 
7.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ  
 7.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 พ.ศ.2560-2564  
ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2562-2564)  
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบณัฑิตให้มีคณุภาพฯ 
   กลยุทธ์ที่......1.4......แนวทางการขับเคลื่อนที่.....1.4.1..........ตัวช้ีวดัที.่...1.4.1.1.......(หลัก) 
7.2 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน  

        นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตร์ที่....1...กลยุทธ์ที่......4.....มาตรการที่....1... 
8. อัตลักษณน์ิสิต 
     มี  

ประเภทอตัลักษณ ์ ตัวชี้วดั 
 คนด ี
เป็นคนดี เป็นพลเมืองที่เข็มแข็ง ยึดมั่นในจรรยาบรรณ
วิชาชีพ มีความกล้าหาญทางจริยธรรมและความถูกตอ้ง 

 มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
 มีจิตสาธารณะ 
 มีทัศนคติเชิงบวก 
 มีความกล้าหาญทางจรยิธรรม และความถูกต้อง 

 คนเก่ง 
มีความรู้ ความเชีย่วชาญตามสาขาวิชาการที่ถนัด มี
ทักษะการเรียนรู้ ตลอดชีวิต สามารถน าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชพีอยา่งสร้างสรรค์ มี
คุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการที่ทนัสมัยและทันต่อ
ความเปลี่ยนแปลงของสังคม สามารถอยู่ร่วมกับผูอ้ื่นได้
อย่างมีความสุข 

 มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 มีความสามารถในการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชพีอยา่งสร้างสรรค์ 
 เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม 
 มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสาสนเทศได้เป็นอย่างดี 
 มีคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการที่ทันสมัยและทันต่อความเปลี่ยนแปลงของสังคม 
 มีความสามารถท างานเป็นทีม 
 มีความสามารถในการแกป้ัญหาสว่นตัว 
 มีความสามารถในการแกป้ัญหาการงาน 

 มีวินัย 
มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม 
เสียสละ อดทน ขยัน หมั่นเพียรและมุ่งมั่นสู่ความส าเร็จ 

 มีความรับผิดชอบ เสียสละ อดทน 
 มีพฤติกรรมที่ดีในการเรียน ขยันหมัน่เพียรมุ่งมั่นสู่ความส าเร็จ 
 มีพฤติกรรมที่ดีในการใช้ชีวิต 
 ยอมรับและปฏิบัติตามระเบยีบ และข้อบังคับของสังคม 

 ภูมิใจในชาต ิ
มีความภูมิใจในศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี และ
ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ร่วมปลูกฝงัความรักชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตรยิ์ ส่งเสริมให้เกิดค่านิยมร่วมรักษ์

 มีพฤติกรรมอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย 
มีส่วนร่วมในการสืบทอดภูมิปัญญาไทย 
 มีค่านิยมในการแสดงความเป็นไทย ธ ารงไว้ซ่ึงความเป็นไทย 
 ศรัทธา ยึดมั่น และปฏิบัติตนตามหลักศาสนา 
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ประเภทอตัลักษณ ์ ตัวชี้วดั 
ความเป็นไทยให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง  เคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
9. คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
      มี  

ด้าน ตัวชี้วัด 
 ด้านคุณธรรม จริยธรรม  มีความซื่อสัตยส์ุจริต 

 มีระเบียบวินัย 
 ตรงต่อเวลา 
 มีความเสียสละและเห็นต่อประโยชน์ส่วนรวม 
 มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
 เคารพกฎเกณฑ์ ระเบียบขององค์กร/หน่วยงาน 
 มีความอดทนต่อสภาวะแวดลอ้ม 
 มีความขยันหมั่นเพียรในการเรียน 

 ด้านความรู ้  มีความรู้ในหลักวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงกับหน้าที่การงาน 
 มีความเข้าใจขั้นตอนและวิธีการในการปฏิบตัิงานในหน้าท่ี 
 มีความรู้ในระดับที่สามารถปฏบิัติงานให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผล 
 มีความสามารถน าความรู้มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานอย่างสร้างสรรค์ 
 เป็นผู้แสวงหาความรู้เพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง 
 มีความเช่ียวชาญในสาขาวิชาชีพ 

 ด้านทักษะทางปัญญา  มีความสามารถในการรวบรวมข้อมูล แนวคิด และประเมินข้อมลูต่างๆ ได้ 
 มีความสามารถในการวิเคราะห์และแกไ้ขปัญหาในการปฏิบตัิงาน 
 กล้าแสดงความคดิเห็นอย่างเหมาะสม 
 มีความคิดรเิริ่มสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ  
 มีการวางแผนและสามารถปฏบิัติงานไดส้ าเร็จตามก าหนดเวลา 
 มีความสามารถน าเสนอข้อมูลและแนวคิดเพื่อใช้ในการตัดสินใจ 
 มีความมุ่งมั่นท างานให้ประสบความส าเร็จตามเป้าหมาย 
 มีความสามารถในการแก้ปญัหาส่วนตัว 
 มีทัศนคติเชิงบวกต่องานท่ีท า 

 ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหวา่งบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

 มีความสามารถปรับตัวให้เข้ากับเพื่อนร่วมงาน 
 มีความสามารถในการตดิต่อสือ่สารระหว่างบุคคล 
 มีความสามารถในการท างานเป็นทีม 
 มีความรับผดิชอบในงานท่ีได้รบัมอบหมาย 
 มีความสามารถในการแสดงภาวะความเป็นผู้น าในการท างาน 
 ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อืน่ 
 มีความสามารถในการประเมินการท างานและปรับปรุงงานของตนเอง 
 มีความเข้าใจตนเองและผู้อื่น 

 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 มีทักษะในการวิเคราะห์และจดัการข้อมลูเชิงตัวเลข 
 มีความสามารถในการสื่อสารการใช้ภาษาไทย 
 มีความสามารถในการสื่อสารการใช้ภาษาอังกฤษ 
 มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศในการปฏิบัติงาน 

 
10. การบูรณาการพันธกิจกับการเรียนการสอน 

       ด้านการบริการวิชาการ  จ านวนรายวิชา/หลักสตูรที่มีการบูรณาการ ......... วิชา ระบุรายชื่อวิชา.........................  
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  สาขาวิชาดุริยางคศาสตรไ์ทย จ านวน 5 รายวิชา  
- 201106 พื้นฐานดนตรีไทย 1 
- 201111 พัฒนาการบันทึกโน้ตดนตรีไทย 
- 201112 ประวัติดนตรไีทย 
- 201131 พื้นฐานเครื่องหนัง 
- รายวิชาทักษะดนตรไีทยทุกประเภทดนตรี  

  สาขาวิชาดุริยางคศาสตรส์ากล จ านวน 5 รายวิชา 
- 234111 ทักษะและปฏิบัติการบรรเลงรวมวงดนตรีตะวันตก 1 
- 234121 การอ่านโน้ตและการฝกึโสตประสาท 1 
- 234122 การอ่านโน้ตและการฝกึโสตประสาท 2 
- 234131 ทฤษฎีดนตรีตะวันตก 1 

 
11. ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 11.1 ลักษณะการด าเนินงาน    โครงการ     การด าเนินงาน 

11.2 ภายใต้แผนงาน............................................................................................................................................. 
11.3 ลักษณะโครงการ      โครงการที่ใช้งบประมาณ   โครงการทีไ่ม่ใช้งบประมาณ 
11.4 วิธีการด าเนินงาน     ด าเนินการเอง    จัดจ้าง 
11.5 รหัส GFMIS ของโครงการ(ถ้าม)ี................................................................................................................... 

 
12. ผู้รับผิดชอบ  

12.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ   ภาควิชาดนตรี  คณะมนุษยศาสตร์ 
12.2 ผู้รับผิดชอบ 1. ดร.พิริยาภรณ์ เลขธรากร  โทร. 2130 
   2. อาจารย์ประชากร ศรสีาคร  โทร. 2136 
12.3 ผู้ประสานงาน นางพิมพ์พร    สีสังข ์  โทร. 2125 
12.4 ผู้รายงานผล  ดร.พิริยาภรณ์ เลขธรากร  โทร. 2130 

13. หลักการและเหตุผล  
 ด้วย หลักสูตรดุริยางคศาสตร์บัณฑิต ภาควิชาดนตรี เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพื่อสร้าง
บุคลากรด้านดนตรีที่มีความรู้ความสามารถเพื่อรับใช้สังคม ในการรับนิสิตเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษาน้ัน สาขาวิชาฯ พบว่านักเรียน
ที่เข้ามาศึกษาในระดับช้ันปีที่ 1 ยังมีพื้นฐานไม่เพียงพอ รวมถึงมีความรู้อย่างหลากหลายรูปแบบ เนื่องจากการเรียนในระดับ
มัธยมศึกษาเป็นลักษณะการจัดการเรียนการสอนแบบกลุ่มสาระวิชา นักเรียนได้รับความรู้หลากหลาย ทั้งรายวิชาศิลปะ รายวิชา
ดนตรี และรายวิชานาฏศิลป์ จึงส่งผลให้นักเรียนมีความรู้เฉพาะทางทฤษฎีดนตรีและการปฏิบัติดนตรียังไม่ลุ่มลึกเท่าท่ีควร  
 ดังนั้น เพื่อให้นิสิตที่จะเข้าศึกษาในหลักสูตรดุริยางคศาสตร์บัณฑิต ภาควิชาดนตรี ช้ันปีที่ 1 ได้มีความรู้ทางด้านทฤษฎีดนตรีขั้น
พื้นฐานและการปฏิบัติที่ถูกต้องเป็นไปในทางเดียวกัน หลักสูตรดุริยางคศาสตร์บัณฑิตจึงจัดท าโครงการปรับพื้นฐานทางด้านดนตรี 
เพื่อช่วยปรับปรุง และสร้างองค์ความรู้ให้นิสิตมีความพร้อมและสามารถเรียนรู้เนื้อหาในหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุ
เป้าหมายในการเรียนการสอน 
14. วัตถุประสงค ์ 
     1) เพื่อให้นิสิตมีความพร้อมในการเรียนทฤษฎีดนตรีขั้นพื้นฐานและการปฏิบัติทักษะทางดนตรี 
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15.  เป้าหมายของโครงการ 
     15.1. เป้าหมายการด าเนินงาน  

ล าดับ กิจกรรม วัตถุประสงค์กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เชิงผลลัพธ์

(Outcome) 

ตัวชี้วัดตาม
เกณฑ์ประกัน

คุณภาพ 
1 อบรมให้ความรู ้ 1) เพื่อให้นิสิตมีความ

พร้อมในการเรยีนทฤษฎี
ดนตรีขั้นพื้นฐานและ
การปฏิบัติทักษะทาง
ดนตร ี

 คุณภาพ 
1. นิสิตมีความรู้ ความ
เข้าใจ และมีความพร้อม
ในการเรียนรายวิชา
ทฤษฎีดนตรีขั้นพื้นฐาน
และการปฏิบัติทักษะ
ทางดนตรีแตล่ะประเภท
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

1.นิสิตสามารถน า
ความรู้มาใช้ใน
ประโยชนไ์ด้ใน
อนาคต 

AUN QA 
หมวด 8 

 

15.2 กลุ่มเป้าหมาย (รายกิจกรรม)  

เป้าหมาย จ านวน 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น  46 คน 
นิสิต 30 คน 
บุคลากรสายวิชาการ 15 คน 
บุคลากรสายสนับสนุน 1 คน 

   
15.3 กิจกรรม/เนื้อหาท่ี/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนินการ (รายกิจกรรม) 

 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (บาท) 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

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

                          

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

3,500         3,500    

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. สรุปผลการด าเนินโครงการ และ
จัดท ารายงานส่งผลประเมนิตอ่คณะฯ 

             

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

             

รวม 3,500 - - 3,500 - 
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16. งบประมาณ  
      16.1 แหล่งงบประมาณ 
                เงินรายได้ 3,500 บาท    
กองทุนเพื่อการศึกษา  แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา  งานสนับสนุนการจัดการศึกษา  ภาควิชาดนตรี หมวดเงินอุดหนุน โครงการ
สนับสนุนการผลิตบัณฑิต โครงการพัฒนานิสิตด้านวิชาการและทักษะการเรียนรู้ โครงการปรับพื้นฐานทางด้านดนตรี(Nu-มน-08-189)                                            

16.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ)          
ล าดับ รายการ จ านวน (บาท) 

1. อาหารกลางวันและอาหารว่าง 3,500 
 รวมเป็นเงิน 3,500 

*หมายเหตุ   ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
17.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ (รายกิจกรรม)  
ล าดั
บ 

รายการ กิจกรรม 

1. วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564 
2. สถานท่ีจัดกิจกรรม อาคารเรียนคณะมนุษยศาสตร์ ตึก 3 

    - ห้อง HU3110 HU3111 และ HU3114  
    - ห้อง HU3201 HU3202 และ HU3204 

 
18. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

1) นิสิตมีความพร้อมทางด้านการเรียนทฤษฎีดนตรีขั้นพื้นฐานและการปฏิบัติทักษะทางดนตรี  
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โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ภาควิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์ 

 

1. ชื่อโครงการ (ระดับ 1)    โครงการสนับสนุนการผลิตบัณฑิต 
2. ชื่อโครงการ (ระดับ 2)    โครงการพัฒนานิสิตด้านวิชาการและทักษะการเรียนรู้ 
3. ชื่อโครงการ (ระดับ 3)    โครงการเพิ่มพูนทักษะทางดนตรีส าหรับนิสิตภาควิชาดนตรี 

  โครงการงานประจ า (Routine project) 
      โครงการตามยุทธศาสตร์ (Strategic project) 

4.  รหัสโครงการ      NU-มน-08-190 
5.  Value Chain   

    ต้นน  า       กลางน  า       ปลายน  า       
6.  ความสอดคล้องกับพันธกิจมหาวิทยาลัย  
     การผลิตบณัฑติ        การวิจัย(หลัก)  
    การบริการวิชาการแกส่ังคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
    บริหารจัดการ 
7.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ  
 7.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 พ.ศ.2560-2564  
ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2562-2564)  
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบณัฑิตให้มีคณุภาพฯ 
   กลยุทธ์ที่......1.4......แนวทางการขับเคลื่อนที่.....1.4.1..........ตัวชี วดัที.่...1.4.1.1.......(หลัก) 
7.2 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน  

        นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตร์ที่....1...กลยุทธ์ที่......4.....มาตรการที่....1... 
8. อัตลักษณน์ิสิต 
     มี  

ประเภทอตัลักษณ ์ ตัวชี้วดั 
  คนด ี
เป็นคนดี เป็นพลเมืองที่เข็มแข็ง ยึดมั่นในจรรยาบรรณ
วิชาชีพ มีความกล้าหาญทางจริยธรรมและความถูกตอ้ง 

  มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
 มีจิตสาธารณะ 
 มีทัศนคติเชิงบวก 
 มีความกลา้หาญทางจริยธรรม และความถูกต้อง 

  คนเก่ง 
มีความรู้ ความเชีย่วชาญตามสาขาวิชาการที่ถนัด มี
ทักษะการเรียนรู้ ตลอดชีวิต สามารถน าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชพีอยา่งสร้างสรรค์ มี
คุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการที่ทนัสมัยและทันต่อ
ความเปลีย่นแปลงของสังคม สามารถอยู่ร่วมกับผูอ้ื่นได้
อย่างมีความสุข 

 มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
  มีความสามารถในการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพอยา่งสร้างสรรค์ 
 เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม 
 มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสาสนเทศได้เป็นอย่างดี 
 มีคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการที่ทันสมัยและทันต่อความเปลี่ยนแปลงของสังคม 
 มีความสามารถท างานเป็นทีม 
 มีความสามารถในการแก้ปัญหาส่วนตัว 
 มีความสามารถในการแก้ปัญหาการงาน 

 มีวินัย 
มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม 
เสียสละ อดทน ขยัน หมั่นเพียรและมุ่งมั่นสู่ความส าเร็จ 

  มีความรับผิดชอบ เสียสละ อดทน 
 มีพฤติกรรมที่ดีในการเรียน ขยันหมัน่เพียรมุ่งมั่นสู่ความส าเร็จ 
 มีพฤติกรรมที่ดีในการใช้ชีวิต 
 ยอมรับและปฏิบัติตามระเบียบ และข้อบังคับของสังคม 

 ภูมิใจในชาต ิ
มีความภูมิใจในศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี และ
ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ร่วมปลูกฝงัความรักชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตรยิ์ ส่งเสริมให้เกิดค่านิยมร่วมรักษ์
ความเป็นไทยให้เกิดขึ นอย่างต่อเนื่อง 

 มีพฤติกรรมอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย 
มีส่วนร่วมในการสืบทอดภูมิปัญญาไทย 
 มีค่านิยมในการแสดงความเป็นไทย ธ ารงไว้ซ่ึงความเป็นไทย 
 ศรัทธา ยึดมั่น และปฏิบัติตนตามหลักศาสนา 
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ประเภทอตัลักษณ ์ ตัวชี้วดั 
 เคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 

 
9. คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
      มี  

ด้าน ตัวชี้วัด 
 ด้านคุณธรรม จริยธรรม  มีความซื่อสตัย์สจุริต 

 มีระเบยีบวินัย 
 ตรงต่อเวลา 
 มีความเสียสละและเห็นต่อประโยชน์ส่วนรวม 
 มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
 เคารพกฎเกณฑ์ ระเบียบขององค์กร/หน่วยงาน 
 มีความอดทนต่อสภาวะแวดลอ้ม 
 มีความขยันหมั่นเพียรในการเรียน 

 ด้านความรู ้  มีความรู้ในหลักวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงกับหน้าที่การงาน 
 มีความเข้าใจขั นตอนและวิธีการในการปฏิบตัิงานในหน้าท่ี 
 มีความรู้ในระดับท่ีสามารถปฏิบัติงานให้บรรลุเปา้หมายอย่างมปีระสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผล 
 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 
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10. การบูรณาการพันธกิจกับการเรียนการสอน 

       ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม จ านวนรายวิชา/หลักสตูรทีม่ีการบูรณาการ ......... วิชา ระบุรายชื่อวิชา................. 
การบรรเลงรวมวงดนตรไีทย 1-6  
ทักษะการบรรเลงเดี่ยวและรวมวงดนตรสีากล 1-7 

11. ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 11.1 ลักษณะการด าเนินงาน    โครงการ     การด าเนินงาน 

11.2 ภายใต้แผนงาน............................................................................................................................................. 
11.3 ลักษณะโครงการ      โครงการที่ใช้งบประมาณ   โครงการทีไ่ม่ใช้งบประมาณ 
11.4 วิธีการด าเนินงาน     ด าเนินการเอง    จัดจ้าง 
11.5 รหัส GFMIS ของโครงการ(ถ้าม)ี................................................................................................................... 

 
12. ผู้รับผิดชอบ  

12.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ   ภาควิชาดนตรี  คณะมนุษยศาสตร์ 
12.2 ผู้รับผิดชอบ 1. อาจารย์ประชากร ศรสีาคร  โทร. 2136 
   2. อาจารย์วรชาติ กิจเรณู       โทร. 2144 
12.3 ผู้ประสานงาน นางพิมพ์พร    สีสังข ์  โทร. 2125 
12.4 ผู้รายงานผล  อาจารย์ประชากร ศรสีาคร  โทร. 2136 

13. หลักการและเหตุผล  
 ภาควิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นหน่วยงานการศึกษาที่มุ่งพัฒนาบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถทาง
ดนตรีไทยและสากล โดยเฉพาะการปฏิบัติการบรรเลงทั งรูปแบบเดี่ยวและวง มีคุณสมบัติใฝ่รู้ หมั่นฝึกฝนและพัฒนาตนเองอยู่เสมอ 
เพื่อให้เป็นบัณฑิตที่มีทักษะทางดนตรีที่ดี มีความรู้รอบด้านเพื่อน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในหน้าที่การงานได้ในอนาคต ดังนั น สาขา
วิชาฯ จึงผลักดันให้นิสิตมีโอกาสได้เพิ่มพูนทักษะทางดนตรีนอกเหนือเวลาเรียน ผ่านโครงการเพิ่มพูนทักษะดุริยางคศาสตร์ไทยและ
สากล 
14. วัตถุประสงค ์ 
    1. เพื่อให้นิสิตได้เพิ่มพูนทักษะปฏิบัติดนตรไีทยและสากลในเครือ่งมือเอกและเครื่องมืออ่ืนๆ ตามความสนใจ นอกเวลาเรยีน 
    2. เพื่อให้นิสิตได้น าความรู้จากการเข้าร่วมโครงการมาใช้ในการเรียนหรือการแสดงดนตรีในโอกาสต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม 
ถูกต้องตามขนบปฏิบตัิในศาสตร์ของตน 
15.  เป้าหมายของโครงการ 
     15.1. เป้าหมายการด าเนินงาน  

ล าดับ กิจกรรม วัตถุประสงค์กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เชิงผลลัพธ์

(Outcome) 

ตัวชี้วัดตาม
เกณฑ์ประกัน

คุณภาพ 
1 อบรมให้ความรู ้ 1. เพื่อให้นิสิตไดเ้พิ่มพูน

ทักษะปฏิบัติดนตรไีทย
และสากลในเครื่องมือ
เอกและเครื่องมืออื่นๆ 
ตามความสนใจ นอก
เวลาเรียน 
2. เพื่อให้นิสิตได้น า
ความรู้จากการเข้าร่วม
โครงการมาใช้ในการ
เรียนหรือการแสดง
ดนตรีในโอกาสต่าง ๆ 

 คุณภาพ 
1. นิสิตมีความรู้ ความ
เข้าใจ และมีความพร้อม
ในการเรียนรายวิชา
ทฤษฎีดนตรีขั นพื นฐาน
และการปฏิบัติทักษะ
ทางดนตรีแตล่ะประเภท
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

1.นิสิตสามารถ
น าไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ในหน้าท่ี
การงานได้ในอนาคต 

AUN QA 
หมวด 8 



 

 

 

4 

 

ล าดับ กิจกรรม วัตถุประสงค์กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เชิงผลลัพธ์

(Outcome) 

ตัวชี้วัดตาม
เกณฑ์ประกัน

คุณภาพ 
ได้อย่างเหมาะสม 
ถูกต้องตามขนบปฏิบตัิ
ในศาสตร์ของตน 

 

15.2 กลุ่มเป้าหมาย (รายกิจกรรม)  

เป้าหมาย จ านวน 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 32 คน 
นิสิต 30 คน 
บุคลากรสายวิชาการ 2 คน 

   
15.3 กิจกรรม/เนื้อหาท่ี/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนินการ (รายกิจกรรม) 

 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (บาท) 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

ขั้นวางแผนงาน (P) 
1. วางแผนการด าเนินงาน 
2. จัดประชมุมอบหมายการ
ด 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
ปฏิบัติงานในครั งตอ่ๆไป 

             

รวม 0 - 0 - - 
 

 
16. งบประมาณ  
      - ไม่ใช้งบประมาณ - 
17.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ (รายกิจกรรม)  
ล าดั
บ 

รายการ กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 

1. วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม เดือนตุลาคม -ธันวาคม 2563 เดือนมกราคม-ก.พ.2564 
2. สถานท่ีจัดกิจกรรม ห้องดนตรีไทย 3204 

ห้องดนตรีสากล 3111 
ห้องดนตรีไทย 3204 
ห้องดนตรีสากล 3111 
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18. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

1. นิสิตได้เพิ่มพูนทักษะปฏิบตัิดนตรีไทยและสากลในเครื่องมือตนเองและเครื่องมืออ่ืน ๆ ตามความสนใจ 
2. นิสิตสามารถปฏิบัติทักษะดนตรีไทยและสากลได้ถูกต้องและน าไปใช้ในโอกาสต่าง ๆ ไดเ้หมาะสม 
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โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ภาควิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์ 

 

1. ชื่อโครงการ (ระดับ 1)    โครงการสนับสนุนการผลิตบัณฑิต 
2. ชื่อโครงการ (ระดับ 2)    โครงการพัฒนานิสิตด้านวิชาการและทักษะการเรียนรู้ 
3. ชื่อโครงการ (ระดับ 3)    โครงการน าเสนอผลงานทางวิชาการดนตรี 

  โครงการงานประจ า (Routine project) 
      โครงการตามยุทธศาสตร์ (Strategic project) 

4.  รหัสโครงการ      NU-มน-08-191 
5.  Value Chain   

    ต้นน  า       กลางน  า       ปลายน  า       
6.  ความสอดคล้องกับพันธกิจมหาวิทยาลัย  
     การผลิตบณัฑติ        การวิจัย(หลัก)  
    การบริการวิชาการแกส่ังคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
    บริหารจัดการ 
7.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ  
 7.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 พ.ศ.2560-2564  
ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2562-2564)  
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบณัฑิตให้มีคณุภาพฯ 
   กลยุทธ์ที่......1.4......แนวทางการขับเคลื่อนที่.....1.4.1..........ตัวชี วดัที.่...1.4.1.1.......(หลัก) 
7.2 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน  

        นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตร์ที่....1...กลยุทธ์ที่......4.....มาตรการที่....1... 
8. อัตลักษณน์ิสิต 
     มี  

ประเภทอตัลักษณ ์ ตัวชี้วดั 
 คนด ี
เป็นคนดี เป็นพลเมืองที่เข็มแข็ง ยึดมั่นในจรรยาบรรณ
วิชาชีพ มีความกล้าหาญทางจริยธรรมและความถูกตอ้ง 

 มีจรรยาบรรณในวิชาชพี 
 มีจิตสาธารณะ 
 มีทัศนคติเชิงบวก 
 มีความกลา้หาญทางจริยธรรม และความถูกต้อง 

 คนเก่ง 
มีความรู้ ความเชีย่วชาญตามสาขาวิชาการที่ถนัด มี
ทักษะการเรียนรู้ ตลอดชีวิต สามารถน าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชพีอยา่งสร้างสรรค์ มี
คุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการที่ทนัสมัยและทันต่อ
ความเปลี่ยนแปลงของสังคม สามารถอยู่ร่วมกับผูอ้ื่นได้
อย่างมีความสุข 

 มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 มีความสามารถในการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชพีอยา่งสร้างสรรค์ 
 เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม 
 มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสาสนเทศได้เป็นอย่างดี 
 มีคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการที่ทันสมัยและทันต่อความเปลี่ยนแปลงของสังคม 
 มีความสามารถท างานเป็นทีม 
 มีความสามารถในการแก้ปัญหาส่วนตัว 
 มีความสามารถในการแก้ปัญหาการงาน 

มีวินัย 
มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม 
เสียสละ อดทน ขยัน หมั่นเพียรและมุ่งมั่นสู่ความส าเร็จ 

 มีความรับผิดชอบ เสียสละ อดทน 
 มีพฤติกรรมที่ดีในการเรียน ขยันหมัน่เพียรมุ่งมั่นสู่ความส าเร็จ 
 มีพฤติกรรมที่ดีในการใช้ชีวิต 
 ยอมรับและปฏบิัติตามระเบียบ และข้อบังคับของสังคม 

 ภูมิใจในชาต ิ
มีความภูมิใจในศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี และ
ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ร่วมปลูกฝงัความรักชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตรยิ์ ส่งเสริมให้เกิดค่านิยมร่วมรักษ์

 มีพฤติกรรมอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย 
มีส่วนร่วมในการสืบทอดภูมิปัญญาไทย 
 มีค่านิยมในการแสดงความเป็นไทย ธ ารงไว้ซ่ึงความเป็นไทย 
 ศรัทธา ยึดมั่น และปฏิบัติตนตามหลักศาสนา 
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ประเภทอตัลักษณ ์ ตัวชี้วดั 
ความเป็นไทยให้เกิดขึ นอย่างต่อเนื่อง  เคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 
9. คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
      มี  

ด้าน ตัวชี้วดั 
ด้านคุณธรรม จริยธรรม  มีความซ่ือสัตย์สุจริต 

 มีระเบียบวินัย 
 ตรงต่อเวลา 
 มีความเสียสละและเห็นต่อประโยชน์ส่วนรวม 
 มีจรรยาบรรณในวิชาชพี 
 เคารพกฎเกณฑ์ ระเบยีบขององค์กร/หน่วยงาน 
 มีความอดทนต่อสภาวะแวดล้อม 
 มีความขยันหมั่นเพยีรในการเรียน 

 ด้านความรู ้  มีความรู้ในหลักวิชาชีพที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับหน้าทีก่ารงาน 
 มีความเข้าใจขั นตอนและวิธกีารในการปฏิบัติงานในหนา้ที่ 
 มีความรู้ในระดับที่สามารถปฏิบัตงิานให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
 มีความสามารถน าความรู้มาประยกุต์ใช้ในการปฏิบัติงานอย่างสร้างสรรค์ 
 เป็นผู้แสวงหาความรู้เพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง 
 มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ 

 ด้านทักษะทางปัญญา  มีความสามารถในการรวบรวมข้อมูล แนวคิด และประเมินข้อมูลต่างๆ ได้ 
 มีความสามารถในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน 
 กล้าแสดงความคิดเห็นอย่างเหมาะสม 
 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ  
 มีการวางแผนและสามารถปฏิบัติงานได้ส าเร็จตามก าหนดเวลา 
  มีความสามารถน าเสนอข้อมูลและแนวคิดเพื่อใช้ในการตัดสินใจ 
  มีความมุ่งมั่นท างานให้ประสบความส าเร็จตามเป้าหมาย 
 มีความสามารถในการแก้ปัญหาส่วนตัว 
 มีทัศนคติเชิงบวกต่องานที่ท า 

 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

 มีความสามารถปรับตัวให้เขา้กับเพื่อนร่วมงาน 
 มีความสามารถในการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคล 
 มีความสามารถในการท างานเป็นทมี 
 มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย 
 มีความสามารถในการแสดงภาวะความเป็นผู้น าในการท างาน 
 ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
 มีความสามารถในการประเมินการท างานและปรับปรุงงานของตนเอง 
 มีความเข้าใจตนเองและผูอ้ื่น 

 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  มีทักษะในการวิเคราะห์และจัดการข้อมูลเชิงตัวเลข 
 มีความสามารถในการสื่อสารการใช้ภาษาไทย 
  มีความสามารถในการสื่อสารการใช้ภาษาอังกฤษ 
  มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน 
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10. การบูรณาการพันธกิจกับการเรียนการสอน 

       ด้านการวิจัย 
11. ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 11.1 ลักษณะการด าเนินงาน    โครงการ     การด าเนินงาน 

11.2 ภายใต้แผนงาน............................................................................................................................................. 
11.3 ลักษณะโครงการ      โครงการที่ใช้งบประมาณ   โครงการทีไ่ม่ใช้งบประมาณ 
11.4 วิธีการด าเนินงาน     ด าเนินการเอง    จัดจ้าง 
11.5 รหัส GFMIS ของโครงการ(ถ้าม)ี................................................................................................................... 

 
12. ผู้รับผิดชอบ  

12.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ   ภาควิชาดนตรี  คณะมนุษยศาสตร์ 
12.2 ผู้รับผิดชอบ  ผศ.ดร.ธรรศ อัมโร โทร 2141 

   ดร.วราภรณ์ เชิดช ู โทร 2141 
12.3 ผู้ประสานงาน  นางพิมพ์พร สีสังข ์ โทร 2125 
12.4 ผู้รายงาน  ผศ.ดร.ธรรศ อัมโร โทร 2141 

    ดร.วราภรณ์ เชิดช ู โทร 2141 
13. หลักการและเหตุผล  
 การพัฒนาศักยภาพนิสิตระดับปริญญาตรีถือเป็นด้านส าคัญในการเตรียมความพร้อมให้กับนิสิตก่อนที่จะส าเร็จไปปฏิบัติงานใน
อนาคต ดังนั น หนึ่งในด้านที่ส าคัญคือ การเตรียมความพร้อมทางด้านวิชาการ เพื่อการพัฒนาผลงานทางวิชาการกับการน าเสนอ
ผลงานทางวิชาการส าหรับนิสิต โดยเป็นการส่งเสริมให้นิสิตได้มีประสบการณ์การน าเสนอผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการหรือ
โครงงานที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าของตนเอง ทั งในรูปแบบการบรรยาย การน าเสนอรูปแบบโปสเตอร์ และผลงานบทความทาง
วิชาการเพื่อการตีพิมพ์ในวารสารต่าง ๆ พร้อมทั งการน าเสนอในรูปแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อให้เป็นไปตามผลลัพธ์การ
เรียนรู้ของหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต ท่ีจะส าเร็จไปเป็นบัณฑิตที่มีศักยภาพทักษะการท างานเชิงวิชาการหรือการเตรียมความ
พร้อมสู่การศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ น 
14. วัตถุประสงค ์ 
    1. เพื่อพัฒนาศักยภาพนิสิตในการน าเสนอผลงานทางวิชาการในรูปแบบการบรรยาย โปสเตอร์และผลงานตีพิมพ์ในวารสารตา่ง ๆ 
15.  เป้าหมายของโครงการ 
     15.1. เป้าหมายการด าเนินงาน  

ล าดับ กิจกรรม วัตถุประสงค์กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เชิงผลลัพธ์

(Outcome) 

ตัวชี้วัดตาม
เกณฑ์ประกัน

คุณภาพ 
1 น าเสนอผลงาน 1. เพื่อพัฒนาศักยภาพ

นิสิตในการน าเสนอ
ผลงานทางวิชาการใน
รูปแบบการบรรยาย 
โปสเตอร์และผลงาน
ตีพิมพ์ในวารสารต่าง ๆ 

 คุณภาพ 
1. นิสิตมีผลงานทาง
วิชาการเพื่อน าเสนอใน
รูปแบบการประชุม
วิชาการหรือการตีพิมพ์
เผยแพรผ่ลงาน ร้อยละ 
80 

1.นิสิตสามารถ
น าไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ในหน้าท่ี
การงานได้ในอนาคต 

AUN QA 
หมวด 8 
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15.2 กลุ่มเป้าหมาย (รายกิจกรรม)  

เป้าหมาย จ านวน 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 4 คน 
นิสิต 2 คน 
บุคลากรสายวิชาการ 2 คน 

   
15.3 กิจกรรม/เนื้อหาท่ี/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนินการ (รายกิจกรรม) 

 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (บาท) 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

ขั้นวางแผนงาน (P) 
1. วางแผนการด าเนินงาน 
2. จัดประชมุมอบหมายการ
ด 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
ปฏิบัติงานในครั งตอ่ๆไป 

             

รวม 4,000 - 4,000 - - 
 

 
16. งบประมาณ  
     16.1 แหล่งงบประมาณ 
                เงินรายได้ 4,000 บาท    
กองทุนเพื่อการศึกษา  แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา  งานสนับสนุนการจัดการศึกษา  ภาควิชาดนตรี หมวดเงินอุดหนุน โครงการ
สนับสนุนการผลิตบัณฑิต โครงการพัฒนานสิิตด้านวิชาการและทักษะการเรียนรู้ โครงการปรับพื นฐานทางด้านดนตรี(Nu-มน-08-189)                                            

16.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ)          
ล าดับ รายการ จ านวน (บาท) 

1. ค่าลงทะเบียนน าเสนองานหรือค่าลงทะเบียนเพื่อตีพิมพ์บทความ 4,000 
 รวมเป็นเงิน 4,000 

*หมายเหตุ   ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
17.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ (รายกิจกรรม)  
ล าดั
บ 

รายการ กิจกรรม 

1. วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม เดือนมกราคมถึงมีนาคม 2564 
2. สถานท่ีจัดกิจกรรม ห้องดนตรีไทย 3204 

ห้องดนตรีสากล 3111 
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18. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

1. นิสิตได้พัฒนาศักยภาพนสิิตในการน าเสนอผลงานทางวิชาการในรูปแบบการบรรยาย โปสเตอร์และผลงานตีพิมพ์ในวารสาร
ต่าง ๆ 



 

 

 

1 

 

โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
หน่วยงาน ภาควิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์ 

 

1. ชื่อโครงการ (ระดับ 1)    โครงการกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต 

2. ชื่อโครงการ (ระดับ 2)    โครงการพัฒนานิสิตด้านวิชาการและทักษะการเรียนรู้ 

3. ชื่อโครงการ (ระดับ 3)    โครงการ The Last Project Concert  
  โครงการงานประจ า (Routine project) 

      โครงการตามยุทธศาสตร์ (Strategic project) 

4.  รหัสโครงการ     NU-มน-08-.....  
5.  Value Chain   

  ต้นน  า  กลางน  า  ปลายน  า       
6.  ความสอดคล้องกับพันธกิจมหาวิทยาลัย  
    การผลติบัณฑิต  .........หลัก..........รอง   การวิจัย .........หลัก..........รอง  
    การบริการวิชาการแก่สังคม.........หลัก..........รอง  การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม .........หลัก..........รอง  
    บริหารจัดการ.........หลัก..........รอง 
7.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ  
 7.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 พ.ศ.2560-2564  
ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2562-2564)  
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบณัฑิตให้มีคณุภาพฯ 
   กลยุทธ์ที่......1.4.....แนวทางการขบัเคลื่อนที่....1.4.1.....ตัวชี วัดที่.....1.4.1.3...(หลัก)  
7.2 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน  

   นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่....1...กลยุทธ์ที่......4.....มาตรการที่....1..... 
8. อัตลักษณน์ิสิต  

            มี 
ประเภทอตัลักษณ ์ ตัวชี้วดั 

 คนด ี
เป็นคนดี เป็นพลเมืองที่เข็มแข็ง ยึดมั่นในจรรยาบรรณ
วิชาชีพ มีความกล้าหาญทางจริยธรรมและความถูกตอ้ง 

 มีจรรยาบรรณในวิชาชพี 
 มีจิตสาธารณะ 
 มีทัศนคติเชิงบวก 
 มีความกลา้หาญทางจริยธรรม และความถูกต้อง 

 คนเก่ง 
มีความรู้ ความเชีย่วชาญตามสาขาวิชาการที่ถนัด มี
ทักษะการเรียนรู้ ตลอดชีวิต สามารถน าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชพีอยา่งสร้างสรรค์ มี
คุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการที่ทนัสมัยและทันต่อ
ความเปลี่ยนแปลงของสังคม สามารถอยู่ร่วมกับผูอ้ื่นได้
อย่างมีความสุข 

 มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 มีความสามารถในการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชพีอยา่งสร้างสรรค์ 
 เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม 
 มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสาสนเทศได้เป็นอย่างดี 
 มีคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการที่ทันสมัยและทันต่อความเปลี่ยนแปลงของสังคม 
 มีความสามารถท างานเป็นทีม 
 มีความสามารถในการแก้ปัญหาส่วนตัว 
 มีความสามารถในการแก้ปัญหาการงาน 

 มีวินัย 
มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม 
เสียสละ อดทน ขยัน หมั่นเพียรและมุ่งมั่นสู่ความส าเร็จ 

 มีความรับผิดชอบ เสียสละ อดทน 
 มีพฤติกรรมที่ดีในการเรียน ขยันหมัน่เพียรมุ่งมั่นสู่ความส าเร็จ 
 มีพฤติกรรมที่ดีในการใช้ชีวิต 
 ยอมรับและปฏิบัติตามระเบียบ และข้อบังคับของสังคม 

 ภูมิใจในชาต ิ
มีความภูมิใจในศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี และ
ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ร่วมปลูกฝงัความรักชาติ 

 มีพฤติกรรมอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย 
มีส่วนร่วมในการสืบทอดภูมิปัญญาไทย 
 มีค่านิยมในการแสดงความเป็นไทย ธ ารงไว้ซ่ึงความเป็นไทย 
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ประเภทอตัลักษณ ์ ตัวชี้วดั 
ศาสนา พระมหากษัตรยิ์ ส่งเสริมให้เกิดค่านิยมร่วมรักษ์
ความเป็นไทยให้เกิดขึ นอย่างต่อเนื่อง 

 ศรัทธา ยึดมั่น และปฏิบัติตนตามหลักศาสนา 
 เคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 

 

9. คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
        ไมม่ ี     
10. การบูรณาการพันธกิจกับการเรียนการสอน (ถ้ามี) 

    ด้านบริการวิชาการ ประกอบด้วยรายวิชา  
1. ทักษะการบรรเลงเดีย่วและรวมวงดนตรสีากล 1-3  
2. ทักษะและปฏิบตัิการบรรเลงรวมวงดนตรตีะวันตก 4-7  
3. การประพันธ์เพลง 
4. การเรียบเรียงดนตร ี
5. การอ านวยเพลง 

 
11. ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 11.1 ลักษณะการด าเนินงาน   โครงการ     การด าเนินงาน 

11.2 ภายใต้แผนงาน............................................................................................................................................... 
11.3 ลักษณะโครงการ   โครงการที่ใช้งบประมาณ   โครงการที่ไม่ใช้งบประมาณ 
11.4 วิธีการด าเนินงาน   ด าเนินการเอง      จัดจ้าง 
11.5 รหัส GFMIS ของโครงการ(ถ้าม)ี................................................................................................................... 

12. ผู้รับผิดชอบ  
12.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ  หลกัสูตรดุริยางคศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล ภาควิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์ 
12.2 ผู้รับผิดชอบ    อาจารย์วรชาติ  กิจเรณ ู  โทร. 2099 
  อาจารย์พิริยาภรณ์  เลขธรากร โทร. 2130 
12.3 ผู้ประสานงาน  นางพิมพ์พร  สีสังข ์  โทร. 2125 
12.4 ผู้รายงานผล อาจารย์วรชาติ  กิจเรณ ู  โทร. 2099 
  อาจารย์พิริยาภรณ์  เลขธรากร โทร. 2130 

 
 13. หลักการและเหตุผล  

 ดนตรีเป็นทั งศาสตร์และศิลป์ท่ีสามารถพัฒนามนุษย์ทั งด้านจิตใจและร่างกาย ตลอดจนความนึกคิดต่าง ๆ ในเชิงสร้างสรรค์ดนตรี
มีส่วนส าคัญที่ท าให้ผู้ชมและผู้ฟังได้รับความสุขและความรู้ควบคู่กันไปได้โดยไม่มีข้อแม้ การจัดการแสดงดนตรีที่สามารถน ามา
ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้รับชมนั น สามารถท าให้ผู้ฟังได้รับความรู้และเปิดมุมมองใหม่ได้ โดยการจัดการแสดงดนตรีและแทรกเนื อหา
รวมถึงประเด็นท่ีจะสามารถให้ผู้ชมเข้าใจตามไปด้วยขณะชมการแสดงดนตรี 
 สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล ภาควิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์ ได้เล็งเห็นความส าคัญของการบูรณาการการเรียนการสอน ทั ง
ในรายวิชาด้านการปฏิบัติและทฤษฎี โดยมุ่งเน้นให้ผู้ชมได้รับความรู้ และเป็นการฝึกนิสิตของภาควิชาดนตรีให้สามารถเผยแพร่ความ
เป็นตัวตนที่ท าดนตรีมาสู่ผู้ชม 
14. วัตถุประสงค ์ 
    1) เพื่อจัดการแสดงดนตรีเชิง Edutainment 
    2) เพื่อเผยแพร่ความรู้ ความเป็นตัวตนในการท าดนตรมีาสูผู่้ชม 
    3) เพื่อฝึกการท างานของนิสิตสาขาวิชาดุริยางคศาสตรส์ากล 
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15.  เป้าหมายของโครงการ 
      15.1. เป้าหมายการด าเนินงาน  

ล าดับ กิจกรรม วัตถุประสงค์กิจกรรม ตัวชี้วดั เชิงผลลัพธ์(Outcome) 
ตัวชี้วดัตามเกณฑ์
ประกันคุณภาพ 

1 The Last Project Concert 1) เพื่อจัดการแสดงดนตรี
เชิง Edutainment 
2) เพื่อเผยแพร่ความรู้ 
ความเป็นตัวตนในการท า
ดนตรีมาสู่ผู้ชม 
3) เพื่อฝึกการท างานของ
นิสิตสาขาวิชาดุริยางค
ศาสตร์สากล 
 

 ปริมาณ 
1. มีการจัดการแสดงดนตรี
เชิง Edutainment 
 คุณภาพ 
1. ผู้ฟังได้รับความรู้
และเปิดมุมมองใหม่ 
อย่างน้อยร้อยละ 80 
2. นิสิตไดฝ้ึกการท างาน
เกี่ยวกบัดนตรีและการ
แสดงผลงาน อย่างน้อยรอ้ย
ละ 80 

นิสิตมีพัฒนาการเกี่ยวกบั
ด้านดนตรีดีขึ น สามารถ
สื่อสารภาษาดนตรีสู่สังคม
ได ้ 
 

EdPEx หมวดที ่8 

 

 15.2 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 

 

         15.3 กิจกรรม/เนื้อหาท่ี/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนินการ (รายกิจกรรม) 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (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 ารายงานส่งผลประเมินต่อ
คณะฯ 

             

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน
(A)  
1. น าผลการประเมินมาพัฒนา 
แก้ไขปัญหา และน าไปปรับใช้ใน
การปฎิบัติงานในครั งต่อๆไป 

             

รวม 0 0    
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16. งบประมาณ  
     - ไม่ใช้งบประมาณ - 

 

17.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ (รายกิจกรรม)  
ล าดับ รายการ กิจกรรมที่ 1   
17.1 วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม วันท่ี 1 ตุลาคม 2563 
17.2 สถานท่ีจัดกิจกรรม โรงละครเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินินาถ 

   
18. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
    1) ได้ถ่ายทอดความรู้เรื่องการประพันธ์เพลงและการเรียบเรยีงเสียงประสาน 
    2) ได้จัดการแสดงดนตรโีดยผ่านกระบวนการคดิอย่างสร้างสรรค์ 
  
 

 



 

 

บทที่ 4 
 

การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการ 
 
 การติดตามและประเมินผลแผนงาน/แผนปฏิบัติการเป็นกิจกรรมส าคัญที่มุ่งรวบรวม  และวิเคราะห์ข้อมูลทั้งในเชิงปริมาณ
และคุณภาพของแผนพัฒนาการศึกษาคณะมนุษยศาสตร์  และเสนอให้ผู ้บริหารของคณะอย่างต่อเนื ่องเป็นระยะๆ  เพื ่อ
ตรวจสอบและประเมินประสิทธิผลของแผนงาน/แผนปฏิบัติการตามเป้าหมายและดัชนีช้ีวัดที่ก าหนดจึงได้ก าหนดระบบและกลไก
ในการติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการประจ าปี 2564 ขึ้น เพื่อให้สามารถน าผลของการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาแผนงาน
ในปีต่อไปให้มีประสิทธิผลเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ อาจจะต้องมีการปรับปรุงวิธีการด าเนินงานหรือปรับเปลี่ยนเป้าหมายของ
กิจกรรมต่างๆ ให้เหมาะสมกับทรัพยากรหรือสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปในระหว่างปีงบประมาณ  ซึ่งการติดตามและ
ประเมินผลแผนปฏิบัติการมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 
 1. เพื่อรวบรวมผลการปฏิบัติงานตามแผนที่ก าหนดไว้โดยประเมินผลจากเง่ือนไขเวลาที่ควรปฏิบัติและสัมฤทธิ์ผลตาม
เป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพของโครงการ/กิจกรรมต่างๆ 
 2. เพื่อต้องการทราบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานตามโครงการต่างๆ ซึ่งจะน าไปสู่การปรับแผนปฏิบัติการใน
ช่วงเวลาที่เหมาะสม 
 3. เพื่อต้องการทราบสัมฤทธิ์ผลโดยรวมของแผนปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ ที่จะน าไปใช้ประโยชน์ในการจัดท า
แผนปฏิบัติการในระยะต่อไป 
 4. เพื่อต้องการทราบขอบเขตการใช้ประโยชน์จากแผนปฏิบัติการ ในด้านการบริหารและการพัฒนาประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของคณะมนุษยศาสตร์ 
 

4.1 สาระส าคัญของการติดตามและประเมินผล 
 การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะมนุษยศาสตร์ แบ่งสาระส าคัญของการติดตามและประเมินผลเป็น 5 
ส่วน ดังนี ้
 1.  การติดตามเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณ 
 2.  การติดตามการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
 3.  การประเมินผลสัมฤทธ์ิของโครงการตามตัวช้ีวัดความส าเร็จที่ตั้งไว้ 
 4.  การประเมินประโยชน์ของแผนปฏิบัติการ 
 5.  กระบวนการจัดท าแผนงาน/แผนปฏิบัติการในปีถัดไป 

ข้อมูลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลดังกล่าว  จ าเป็นต้องมีการตรวจสอบและพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ
เพื่อให้เกิดประโยชน์  มีประสิทธิภาพ  และพึงพอใจของบุคลากรเพื่อสร้างสรรค์ความร่วมมือของบุคลากรทุกฝ่ายจนเกิดความเช่ือมั่น
ในระบบและสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้เต็มที่  

 
4.2 ระบบและกลไกในการติดตามและประเมินผล 

 ระบบและกลไกส าคัญที่ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนงาน/แผนปฏิบัติการไปใช้ในการก ากับ ปรับปรุง และ
พัฒนาการปฏิบัติงานของหน่วยงานย่อยภายในคณะฯ ตามภารกิจหลักทั้ง 5 ด้าน คือ ด้านการเรียนการสอน ด้านการวิจัย ด้าน
การบริการวิชาการแก่สังคม ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และด้านการบริหารจัดการ นั้น ประกอบด้วยคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินแผนปฏิบัติการ ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ประจ างานนโยบายและแผนเป็นเลขานุการ โดยน าผลการติดตามและการประเมิน
แผนงาน/แผนปฏิบัติการให้คณะกรรมการประจ าคณะฯ พิจารณาก าหนดมาตรการในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่อาจ
เกิดขึ้นในการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ  
                   



 

 

 ในส่วนของระดับปฏิบัติการมีการติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการของหน่วยงานย่อยภายในคณะฯ คือ ส านักงาน
เลขานุการคณะฯ ภาควิชาต่าง ๆ  ทุก ๆ  3 เดือน 
 ระบบและกลไกที่ส าคัญอีกประการหนึ่งของการติดตามและประเมินแผนงาน/แผนปฏิบัติการ คือ การเสนอแนะ
แนวทางในการจัดท าแผนงาน/แผนปฏิบัติการในปีถัดไป และให้ด าเนินการจัดท าแผนงาน/แผนปฏิบัติการของปีถัดไปทุก
หน่วยงานย่อยในคณะฯ โดยต้องครอบคลุมทุกภารกิจหลัก    
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แผนภูมิที่ 1 
  กลไกการติดตามและประเมินผลแผนงาน/แผนปฏิบัติการ 

 

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ 

คณะกรรมการตดิตามประเมินผลแผนปฏิบตัิการ คณะกรรมการประจ าคณะ 

สนง.เลขานุการคณะ 

ภาควิชาภาษาไทย ภาควิชาภาษาตะวันออก 

ภาควิชาภาษาศาสตร์ คตชินวิทยาฯ 

ภาควิชาภาษาตะวันตก 

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 ที่
เปลี่ยนแปลงไป  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/หรือเปลี่ยนแปลงแผนปฏิบัติการทั้งสองกรณีนี้ 
สามารถด าเนินการได้โดยให้หน่วยงานต่าง ๆ ด าเนินการเสนอการเปลี่ยนแปลงเสนอคณะฯ เพื่อพิจารณา 

3) การขออนุมัติบรรจุโครงการใหม่ในแผนปฏิบัติการประจ าปีเพิ่มเติม  ให้หน่วยงานท่ีประสงค์จะเพิ่มโครงการใหม่ใน
แผนปฏิบัติการประจ าปีของหน่วยงานนั้น ๆ สามารถด าเนินการได้โดยให้หน่วยงานด าเนินการจัดท าข้อมูลรายละเอียดตาม
แบบฟอร์มการเสนอแผนปฏิบัติการประจ าปีที่มหาวิทยาลัยก าหนด และเสนอผ่านคณะฯ (งานนโยบายและแผน) เพื่อคณะฯ            
จักได้ด าเนินการเสนอมหาวิทยาลัยต่อไป 
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ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ  คณะมนุษยศาสตร์ งานนโยบายและแผน หน่วยแผนงานและงบประมาณ โทร. ๒๐๑๑ 
ที ่   อว ๐๖๐๓.๐๓.๐๑(๓)/๑๓๘   วันที ่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
เรื่อง ขอแจ้งแนวปฏิบัติการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

เรียน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ 
 

  ตามที่  คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการด าเนินโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ 
ของคณะฯ ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และเพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่คณะฯ               
ไดต้ั้งไว้ นั้น 

  
เพ่ือให้การด าเนินงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

งานนโยบายและแผน จึงขอแจ้งแนวปฏิบัติการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือเผยแพร่ให้ทุกหน่วยงาน และบุคลากรภายในคณะมนุษยศาสตร์  ได้ถือปฏิบัติ และลด
ปัญหาในการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

 

 
  (ดร.อรอุษา  สุวรรณประเทศ) 

  รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ 
 

เรียน  คณบดีคณะมนุษยศาสตร ์
- เพื่อโปรดทราบ 
- ด้วย งานนโยบายและแผน ขอส่งแนวปฏิบัติการด าเนนิโครงการ

ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
- เห็นควรน าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเพือ่ทราบ 

 
 
     ๓๑ ส.ค. ๖๓ 



แนวปฏบิัติการโอนเงิน การเปลี่ยนแปลงรายจ่ายของหน่วยงาน
ภายในคณะมนุษยศาสตร ์

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
(1 ตุลาคม 2563-30 กันยายน 2564)  

 (งบประมาณแผ่นดิน และเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน ประเภทเงินรายได้) 

 
 คณะมนุษยศาสตร์ได้น าระบบงบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน โดยเกณฑ์พึงรับพึงจ่าย 
ลักษณะ 3 มิติ (ระบบใหม่) มาใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 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
โครงการเพิ่มเติมโดยใช้งบประมาณ (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 2564) ไม่ให้ด าเนินการในช่วงไตรมาสที่ 1 (1 ตุลาคม -31 ธันวาคม 2563) 
เนื่องจากเป็นช่วงเริ่มงบประมาณ และ ช่วงไตรมาสที่ 4 (1 กรกฎาคม- 30 กันยายน 2564) 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/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจ าป ี
  

ล าดับ รายการปฏิบัติ ระยะเวลา ผู้ด าเนินการ 
1 จัดท าหนังสือขออนุมัติด าเนินโครงการ จัดส่งมายังคณะ  

(พร้อมแนบรายละเอียดโครงการที่มีรายละเอียดตรงกับท่ีระบุไว้ใน
แผนปฏิบัติการประจ าปี และก าหนดการด าเนินโครงการ/กจิกรรม โดย
โครงการต่าง ๆ จะต้องมีการก าหนด KPIs ตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการที่ตั้งไว้) 

ก่อนวันด าเนินโครงการอย่างน้อย  
2-3 สัปดาห์ * 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ
ส่งเอกสารที ่

หน่วยสารบรรณ 

2 ลงรับเอกสารและจัดส่งมายังหน่วยแผนงานและงบประมาณ  
งานนโยบายและแผน 

ภายใน 1 วัน หน่วยสารบรรณ 

3 ตรวจสอบเอกสาร  กรณีเอกสารไม่มีการแกไ้ขภายใน 1 วัน  
กรณีเอกสารมีการแกไ้ข 
ภายใน 1 สัปดาห ์

หน่วยแผนงานและ 
งบประมาณ 

4 เสนอเรื่องไปยังงานการเงินและพสัดุ (ท่ีหน่วยการเงินและบญัชี) ภายใน 1-2 วัน  
 

หน่วยแผนงานและ 
งบประมาณ 

5 ตรวจสอบรายการงบประมาณเพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่าย
ทางราชการ 
1. หากไม่มีการแก้ไขจะด าเนินการน าเสนอเรื่องผ่านรองคณบดฝี่าย
บริหาร และเสนอคณบดีเพื่อพิจารณาสั่งการ 
2. หากมีการแก้ไขเอกสาร จะตดิต่อผู้รับผิดชอบโครงการเพื่อรับต้นฉบับ
คืนแก้ไข 

ภายใน 1-3 วัน 
(หากไม่มีการแก้ไข) 

หน่วยการเงิน 
และบัญช ี

6 รับต้นฉบบัเอกสารทีไ่ด้รับอนมุัติแล้วจากทางคณะฯ คืนท่ี งานการเงิน
และพัสด ุ

ก่อนวันด าเนินโครงการอย่างน้อย  
10 วัน 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 

7 จัดท าเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินโครงการ 
(การยืมเงิน/จัดซื้อจดัจ้าง/เชญิวิทยากร/ประชาสมัพันธ์/น านสิิตออก
นอกสถานท่ี/ปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการ/ติดต่อสถานท่ีจัดโครงการ/
เช่ารถ และเอกสารอื่น ๆ) 

ก่อนวันด าเนินโครงการอย่างน้อย  
7 วัน  
 

8 ด าเนินโครงการ ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
9 ส่งเอกสารเบิกจ่ายงบประมาณ พร้อมจัดท าเอกสารสรุปการใช้จ่าย

งบประมาณ 
ส่งเอกสารเบิกจ่ายภายใน 7 วันหลัง
ด าเนินการ 
ถ้ามีการ จัดซ้ือจัดจ้าง ต้องส่งเอกสาร
ภายใน 3 วัน หลังด าเนินการในช่วง
สัปดาห์ที่ 1-3 แต่ถ้าจัดสัปดาห์
สุดท้ายของเดือนต้องน าส่งเอกสาร
เบิกจ่ายทันท ี* 

ผู้รับผิดชอบโครงการ
ส่งเอกสารที ่

งานการเงินและพสัด ุ

10 จัดท าสรุปผลการด าเนินโครงการเสนอคณะ ภายใน 15 วันหลังด าเนินโครงการ หาก
ล่วงเลยในระยะเวลาที่ก าหนด โปรด
ชี้แจงเหตุผล 

ผู้รับผิดชอบโครงการ
ส่งเอกสารที ่

หน่วยสารบรรณ 
หมายเหตุ * กรณีโอนหมวดเงิน ต้องด าเนินการขออนุมตัิโอนเงินและเปลี่ยนแปลงก่อนวันด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ อย่างน้อย 2 เดือน 
             ** กรณีจัดซ้ือจัดจ้าง ในสัปดาหส์ุดท้ายของเดือนต้องน าส่งเอกสารเบิกจ่าย(ใบเสรจ็รับเงินหรือใบส าคญัรับเงิน) ทันท ีหลังจากได้รบั
เอกสารแล้ว เนื่องจากระบบบัญชี 3 มิติจะตดังวดการตรวจรับทุกสิ้นเดือน ท าให้ไมส่ามารถส่งเอกสารย้อนหลังให้ได้  



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 มหาวิทยาลยันเรศวรดว้ย 
 

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 วันหลัง

ด าเนินโครงการ หากล่วงเลยในระยะเวลาที่ก าหนด โปรดชี้แจงเหตุผล 
 



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 2563 ถึง เดือนสิงหาคม 2564 
2. ปรับเปลี่ยนรายละเอียดโครงการในส่วนของงบประมาณ   

กรณีไม่เพิ่มงบประมาณท่ีมีอยู่เดิม ปรับเปลี่ยนเฉพาะรายการเบิกจา่ยงบประมาณท่ีตั้งไว้ สามารถด าเนินการ
ได้ต้ังแต่เดือนตุลาคม 2563 ถึง เดือนสิงหาคม 2564 

กรณีเพิ่มงบประมาณจากท่ีมีอยู่เดิม (โดยการโอนงบประมาณเพิ่ม) ปรับเพิ่มงบประมาณในรายการเบิกจ่าย
งบประมาณที่ตั้งไว้ สามารถด าเนินการได้ต้ังแต่เดือนมกราคม ถึง เดือนมิถุนายน 2564 

3. ปรับเปลี่ยนรายละเอียดโครงการในส่วนของหลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค์ของโครงการ ต้องขอ
อนุมัติยกเลิกโครงการ แล้วจัดท าเป็นโครงการใหม่ กรณี ไม่ใช้งบประมาณ สามารถด าเนินการได้ในช่วงไตรมาสที่ 2-3 
(เดือนมกราคม ถึง เดือนสิงหาคม 2564) กรณี ใช้งบประมาณ มีการโอนเงิน  สามารถด าเนินการได้ในช่วงไตรมาสที่ 2-
3 (เดือนมกราคม ถึง เดือนมิถุนายน 2564) 
            กรณีขอบรรจุโครงการเพ่ิมเติมในแผนปฏิบัติการ :  

1. บรรจุโครงการเพิ่มเติมแบบไม่ใช้งบประมาณ สามารถด าเนินการบรรจุโครงการในแผนปฏิบัติการได้
ต้ังแต่เดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือนสิงหาคม 2564 

2. บรรจุโครงการเพิ่มเตมิแบบใช้งบประมาณ (โดยการโอนงบประมาณ) สามารถด าเนินการบรรจุโครงการ
ในแผนปฏิบัติการได้ในช่วงไตรมาสที่ 2-3 (เดือนมกราคม  ถึงเดือนมิถนุายน 2564) 

    กรณีการขอยกเลิกโครงการ : 
1. การด าเนินโครงการ/กิจกรรมที่บรรจุในแผนปฏิบตัิการ ให้หน่วยงานด าเนินงานตามขั้นตอนได้ตามปกติ 

แต่หากมีความประสงค์จะขอยกเลกิโครงการ/กิจกรรม ให้ด าเนินการได้ กรณี ไม่ใช้งบประมาณ ต้ังแต่เดือนมกราคม ถึง
เดือนสิงหาคม 2564 กรณี ใช้งบประมาณ ต้ังแต่เดือนมกราคม ถงึ เดือนมิถุนายน 2564 (หากมีการโอนย้ายงบประมาณ
เพื่อไปด าเนินกิจกรรมอื่นๆ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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  กรณีเอกสารไม่มีการแกไ้ข 
ภายใน 1 วัน  
กรณีเอกสารมีการแกไ้ข 
ภายใน 1-3 วัน 

หน่วยแผนงานและ 
งบประมาณ 

4 เสนอเรื่องไปยังผู้บริหาร ภายใน 1 วัน  
(กรณีเอกสารไม่มีการแก้ไข) 

หน่วยแผนงานและ 
งบประมาณ 

5 พิจารณา ภายใน 1 วัน คณบด ี
6 จัดส่งสรุปผลการด าเนินโครงการ 

กรณีที่ 1 โครงการ/กิจกรรม ภายใต้ส านักงานเลขานุการคณะ
น าเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 
กรณีที ่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 



แนวทางการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 
การด าเนินงาน ระยะเวลาในการด าเนนิการ 

 การโอนหมวดเงิน                                มกราคม-มิถุนายน 2564 
 การบรรจุโครงการเพิ่มเติม กรณี ใช้งบประมาณ       มกราคม-มิถุนายน 2564 
 กรณี ไม่ใช้งบประมาณ    มกราคม-สิงหาคม 2564 
 การยกเลิกโครงการ กรณี โอนเงิน               มกราคม-มิถุนายน 2564 
 กรณี ไมโ่อนเงิน            มกราคม-สิงหาคม 2564 



บทสรุปส าหรับผู้บริหารโครงการ (ไม่เกิน 2 หน้า) 

(สิ่งที่ควรมีในบทสรุปผู้บริหาร คือ วัตถุประสงค์ในการจัดโครงการ วิธีการด าเนินงานบรรยายสั้น ๆ 
ข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมโครงการ การด าเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) ของโครงการ ปัญหาและอุปสรรคที่
พบ แนวทางในการแก้ไขปรับปรุงในการด าเนินงานในครั้งต่อไป (ในมุมมองของผู้รับผิดชอบโครงการ)) 

 

(ย่อหน้าแรก) ให้เขียนสรุปชื่อโครงการ….วัตถุประสงค์โครงการ…เป้าหมายโครงการ….หน่วยงานหรือ
ผู้รับผิดชอบ…. (ดูจากโครงการ) 

 

(ย่อหน้าที่สอง) ให้เขียนสรุปว่าได้ด าเนินการโครงการนี้ ที่ไหน / เมื่อไหร่ / มีข้ันตอนด าเนินการที่ส าคัญ
อย่างไร / ได้ผลทั้งด้านปริมาณเท่าไหร่ และหรือมีคุณภาพของผลการด าเนินการอย่างไร ผลการด าเนินการ

โครงการสรุปได้ดังนี้ … 

 

(ย่อหน้าสุดท้าย) สรุปผลการประเมินตามวัตถุของการประเมินโครงการว่าบรรลุหรือไม่อย่างไร 
(ประสิทธิผลของโครงการ) รวมทั้งความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยสรุปเป็นภาพรวมและบอกเพียง

ค่าเฉลี่ยหรือร้อยละ และเขียนปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการด าเนินงานโครงการต่อไป 

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สรุปผลการด าเนินงาน 

โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

คณะมนุษยศาสตร์  หน่วยงาน …………………………………………………… 

 
1.ชื่อโครงการ : ................................กิจกรรม (กรณมีีกิจกรรมย่อย)..................................รหัส...................... 
 ◻  โครงการงานประจ า (Routine project) ◻  โครงการตามยุทธศาสตร ์(Strategic project) 
2.ความสอดคล้องกับพันธกิจ : ……………………………………………       หลัก       รอง      
3.ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์คณะ : ……………………………………………  
4.อัตลักษณน์ิสิต : …………(ถ้ามี)……………..       
5.คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ : …………(ถ้ามี)……………..       
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 (ใส่ในกรณีที่เป็นโครงการบริการวิชาการ) 
1. ..........................................................................................................................................................................................  
2. .......................................................................................................................................................................................... 

11.การบูรณาการพันธกิจกับการเรียนการสอน  
(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. ผลส าเร็จตามเป้าหมายการด าเนินงาน 
 

ล าดับ กิจกรรม วัตถุประสงค์กิจกรรม 
ตัวชี้วดั 

(Output) 
ผลการด าเนินงาน 
บรรล ุ ไม่บรรล ุ

1    ปริมาณ............. 
 คุณภาพ............ 

  

2    ปริมาณ.............. 
 คุณภาพ............. 

  

3    ปริมาณ............. 
 คุณภาพ............ 

  

 
 
17.วัน/เวลา/สถานที่ จัดกิจกรรม : ……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 



18.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 

 
 
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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


