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บทที่  1 
บทน า 

 
 บัณฑิตวิทยาลัย มีการบรรจุโครงการในแผนปฏิบตัิการประจ าปี 2561 โดยไดจ้ัดกลุ่มโครงการตามงบประมาณ ดังนี ้
 1. โครงการบริหารจัดการองค์กร 
 2. โครงการพฒันากระบวนการจดัการเรียนการสอน 
 3. โครงการสนับสนุนการผลิตบณัฑติ 
 4. โครงการบริหารพัฒนาบคุลากร 
 5. โครงการพัฒนาคณุภาพองค์กร 
 6. โครงการสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ 
 7. โครงการพัฒนาคณุภาพการศึกษา 
 8. โครงการกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต 
 9. โครงการส่งเสริมพัฒนาการวจิัย/นวัตกรรม 
 โดยในปงีบประมาณ พ.ศ.2561 บัณฑิตวิทยาลัยไดร้ับงบประมาณเพ่ือจัดโครงการทั้งสิ้น  18  โครงการ 
 
1.1 ประวัติความเป็นมาของบัณฑิตวิทยาลัย 
 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับการก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2520 ขณะนั้นยังเป็นบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย  
ศรีนครินทรวิโรฒ พิษณุโลก ต่อมาในปี พ.ศ. 2532 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
พระราชทานนามให้แก่มหาวิทยาลัยว่า “มหาวิทยาลัยนเรศวร” และได้ตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร ประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2533 บัณฑิตวิทยาลัย จึงเป็นหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยที่เทียบเท่าระดับ
คณะ ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา 
 ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยนเรศวร มีการจัดการศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกเป็นระบบทวิภาค  แบ่งเป็น 2 รูปแบบ 
คือ การศึกษาภาคปกติ และการศึกษาภาคพิเศษ ซึ่งบัณฑิตวิทยาลัยมีภารกิจหลักในการควบคุม คุณภาพ ก ากับมาตรฐาน 
สนับสนุน ส่งเสริมและประสานงานจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ทุกหลักสูตร และ สาขาวิชา  
 
1.2 ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ 

ปรัชญาบัณฑิตวิทยาลัย          
          นิสิตบัณฑิตศึกษามีความเป็นเลิศทางวิชาการ เป็นไทจากอวิชชาด้วยความร่วมมือด าเนินงานอย่างใกล้ชิด  
และเป็นมิตรกับคณะ/สาขาวิชา 
 
วิสัยทัศน์บัณฑิตวิทยาลัย 
          มุ่งบริหารจัดการบัณฑิตศึกษาสู่ความเป็นเลิศในระดับนานาชาติโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
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พันธกิจบัณฑิตวิทยาลัย 
1. พัฒนาคุณภาพและรักษามาตรฐานการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
2. ส่งเสริมความร่วมมือทางด้านการศึกษาและการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษากับสถาบันทั้งในและต่างประเทศ 
3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการของบัณฑิตวิทยาลัยเพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการจัดการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย 
 
เป้าประสงค์บัณฑิตวิทยาลัย 

1. นิสิตระดับบัณฑิตศึกษามีคุณภาพระดับนานาชาติ มีความสามารถด้านภาษา ทักษะการน าเสนอ ทักษะ
การวิจัย และสามารถใช้ความรู้ในการประยุกต์ใช้ในการสร้างนวัตกรรม เป็นประโยชน์ต่อชุมชน/ท้องถิ่น/
ชาติ/ภูมิภาคและโลก 

2. การจัดการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามีระบบและนโยบายเชิงรุก ประกอบกับการใช้เทคโนโลยี สามารถ
ท าให้เกิดการบริการทางการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ  

3. การท างานเป็นแบบบูรณาการ ประสานและสามัคคี จากทุกภาคส่วนของมหาวิทยาลัย 
 
1.3 ปฏิญญาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 ข้อที่  1 มีการพัฒนาอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์อย่างเป็นระบบ ต่อเนื่อง และได้ผล 
 ข้อที่  2 มีการจัดการควบคมุคุณภาพบัณฑติทางด้านวิชาการและภาษาต่างประเทศ 
 ข้อที่  3 มีระบบตรวจสอบจรรยาบรรณของผู้เรียน การลอกเลียนวิทยานิพนธ์ และผลงานวิจัยท่ีมีการบริหารจดัการที่มี

ประสิทธิภาพ 
 ข้อที่  4 มีการก าหนดนโยบาย กฎเกณฑ์ ระเบียบที่ส่งเสรมิ 

ก. การพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและการพัฒนาของประเทศ มีความ
หลากหลาย มีหลักสตูรในศาสตร์เฉพาะส าหรับคณะ และหลักสูตรสหวิทยาการ/บรูณาการส าหรับวิทยาลัย 

ข. ให้นิสิตส าเร็จการศึกษาตามก าหนดเวลาอยา่งมีคุณภาพ 
ค. ให้นิสิตผลิตผลงานวิจยัให้มีความโดดเด่น โดยสามารถตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติ และนานาชาติที่มี 

Impact factor สูง 
ง. หลักสตูรระดับปริญญาโท เพื่อเนน้การสร้างความเข้มแข็งในการแขง่ขันให้กับหน่วยงานในภาครัฐและเอกชน 

หรือนักบริหารระดับกลาง 
จ. หลักสตูรระดับปริญญาเอก ให้เปน็นักวิจัยและอาจารย์ในระดับอุดมศึกษา 
ฉ. การบริหารจัดการที่เหมาะสมกับภาระงานและค่าตอบแทนของคณาจารย ์
ช. ส่งเสริมการวิจยัที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่น 
ซ. ส่งเสริมการแสวงหางบประมาณจากภายนอก เพื่อสนับสนุนการท าวิจัยของบัณฑิต 
ฌ. ส่งเสริมการพัฒนาการตลาดเชิงรุก ซึ่งสามารถแข่งขันในตลาดการศึกษาที่แท้จริง 
ญ. ส่งเสริมระบบตรวจสอบจรรยาบรรณของคณาจารยร์ะดับบัณฑิตศึกษา 
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ฎ. ส่งเสริมการตรวจสอบความซ้ าซ้อนของวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ของนิสิตระดับบณัฑิตศึกษา 
ฏ. มีการให้ค าปรึกษาด้านการพัฒนาหลักสตูรให้กับคณะ/ภาควิชา/โครงการ 
ฐ. ประชาสมัพันธ์หลักสูตรและผลงานวิจัยร่วมกับคณะ/วิทยาลยั 
ฑ. สนับสนุนทุน/รางวัล ให้นิสติในการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรือตีพิมพผ์ลงานวิทยานิพนธ์ 
ฒ. แสวงหาเวทีวิชาการเพื่อการเผยแพร่ผลงานวิจยัของนิสิตระดับบณัฑิตศึกษา 
ณ. มีการตดิตาม/ผลักดันการพัฒนาทกัษะด้านภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ โดยการประสานงานกับ

หน่วยงานด้านภาษา ท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลยั 
 
1.4 นโยบายคุณภาพที่เกี่ยวกับผลผลิต 
 1. นโยบายงานบรหิารจดัการ 
  1) มุ่งเน้นการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน 
  2) มุ่งน าการบริหารความเสีย่งมาเป็นส่วนหน่ึงของการบริหารงาน 
  3) มีการก าหนดบทบาท หน้าที่ ความรับผดิชอบ และขอบข่ายงานของบุคลากรแตล่ะต าแหน่งหน้าที่ชัดเจน รวมทั้งมี
การวิเคราะห์ภาระงานของบุคลากรภายในบัณฑิตวิทยาลัย 
  4) มุ่งให้มีระบบการตดิตามและประเมินผลบคุลากร 
  5) มุ่งให้มีการพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากร 
  6) มุ่งให้มีการจัดท าระบบข้อมลูและสารสนเทศ 
  7) มุ่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานท่ีเอื้อตอ่การปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ 
  8) ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการบริหารและปฏิบตัิงาน 
  9) มุ่งพัฒนาการบริการและประสานงานให้เป็นเลิศ 
 2. นโยบายงานการเงินและงบประมาณ 
  1) มุ่งเน้นการบรหิารการเงินและงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ 
  2) มุ่งให้มีการตรวจสอบระบบการเงินและงบประมาณ 
 3. นโยบายงานจัดการศึกษา 
  1) มุ่งสนับสนุนส่งเสริมให้มีการพัฒนาหลักสตูรและเปดิหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาใหม่ที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของสังคมและประเทศชาติ และนานาชาติ 
  2) มุ่งส่งเสริมการผลิตบณัฑิตให้มคีุณภาพเชิงวิชาการ และมีคณุธรรมจริยธรรม 
  3) มุ่งให้มีการพัฒนาและประกันคุณภาพของหลักสูตร 
 4. นโยบายงานวิจัย 
  1) มุ่งเน้นส่งเสริมให้มีการท าวิจัยของคณาจารย์บณัฑิตศึกษาและนสิิตบณัฑิตศึกษา 
  2) มุ่งสนับสนุนให้นสิิตน าเสนอผลงานวิจัยไปตีพิมพ์และน าเสนอในการประชุมวิชาการ 
  3) มุ่งสนับสนุนให้นสิิตท าวิจัยที่เกีย่วข้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  4) มุ่งเน้นให้บุคลากรในหน่วยงานจัดท าวิจัยสถาบันเพื่อพัฒนางาน 
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 5. นโยบายงานบริการวิชาการแกส่ังคม 
  1) มุ่งให้มีการจัดกจิกรรมวิชาการส าหรับคณาจารย์ระดับบณัฑิตศึกษาและนิสติระดับบณัฑิตศึกษา 
  2) มุ่งให้มีการจัดกจิกรรมการถ่ายทอดความรู้ทางดา้นวิชาการแก่สังคม 
 6. นโยบายงานกิจการนิสิตบัณฑติศึกษา 
  มุ่งสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิตทั้งด้านวิชาการ คณุธรรม/จรยิธรรม บุคลิกภาพ การส่งเสริมสุขภาพ และ
กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ 
 7. นโยบายงานท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม 
  มุ่งเน้นส่งเสริมและเผยแพร่วัฒนธรรมประเพณีไทยแก่บุคลากรของบัณฑิตวิทยาลัย 
 8. นโยบายการประกันคุณภาพการศกึษา 
  1) มุ่งให้มีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
  2) มุ่งให้มีการน าผลกาประกันคณุภาพมาปรับปรุงและพัฒนาให้มีประสทิธิภาพ 
  3) มุ่งการจัดการความรู้ในองค์กร 
 9. นโยบายการพัฒนาคณาจารย์บณัฑิตศึกษา 
  มุ่งให้มีการจัดกจิกรรมวิชาการส าหรับคณาจารย์บัณฑิตศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 
 

1.5 โครงสร้างการบริหารงาน และโครงสร้างองค์กร 
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1.6 โครงสร้างองค์กรบัณฑิตวิทยาลัย 
 บัณฑิตวิทยาลัย มีโครงสร้างองค์กรประกอบด้วย 5 งาน ได้แก่ งานอ านวยการ  งานวิชาการ  งานแผนและสารสนเทศ 
งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ และส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร ดังปรากฏในภาพ 

 
 

1.7 คณะผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย 
 บัณฑิตวิทยาลัย มรีายชื่อผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย  คณะกรรมการบริหารบณัฑิตวิทยาลัย และบุคลากร ดังนี้ 
 ผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย 
 1. รองศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล  มุณสีว่าง  คณบดีบณัฑติวิทยาลัย 
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศ์พันธ์  กิจสนาโยธิน รองคณบดฝี่ายนโยบายและแผน 
 3. ดร.สดุากาญจน์  ปัทมดิลก                             รองคณบดฝี่ายวิรัชกิจและนสิิตสัมพันธ์ 
 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวิไลซ์ วนรัตน์วิจิตร รองคณบดฝี่ายวิชาการ 
 6. นางสาวพัชรี  ท้วมใจดี หัวหน้าส านักงานเลขานุการบณัฑติวิทยาลัย 
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 คณะกรรมการบริหารบัณฑิตวิทยาลัย 
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล  มุณสีว่าง ประธานกรรมการ 
คณบดีบณัฑติวิทยาลัย 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศ์พันธ์  กิจสนาโยธิน กรรมการ 
รองคณบดฝี่ายนโยบายและแผน 

3. ดร.สดุากาญจน์  ปัทมดิลก                                               กรรมการ 
รองคณบดฝี่ายวิรัชกิจและนสิิตสัมพันธ์ 

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวิไลซ์  วนรัตน์วิจิตร กรรมการ 
รองคณบดฝี่ายวิชาการ 

5. นางศุทธภา  นันทพฤกษา กรรมการ 
รักษาการในต าแหน่งหวัหนา้งานอ านวยการ 

6. นางสาวสินีนาฏ  พุ่มสอาด กรรมการ 
รักษาการในต าแหน่งหัวหนา้งานวิชาการ 

7. นางสาวอรอุษา  บ ารุงไทย กรรมการ 
หัวหน้างานแผนและสารสนเทศ 

8. นางสาวตรรีัส  ดเิรกพิทักษ์ กรรมการ 
รักษาการในต าแหน่งหัวหนา้งานวิจัยและวเิทศสัมพันธ์   

9. นางสาวนวิพรรณ  ตันติพลาผล กรรมการ 
รักษาการในต าแหน่งหัวหนา้ส านกัพิมพ์มหาวิทยาลยันเรศวร     

10. นางสาวพัชรี  ท้วมใจดี กรรมการและเลขานุการ 
หัวหน้าส านักงานเลขานุการบณัฑติวิทยาลัย 

 

รายชื่อบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย จ าแนกตามงาน ดังนี ้
 งานอ านวยการ 
 1. นางศุทธภา นันทพฤกษา  นักวิชาการเงินและบญัชี ช านาญการพิเศษ 
       รักษาการในต าแหน่งหัวหนา้งานอ านวยการ 
 2. นางธิติมา สุบิน   เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ช านาญการ 
 3. นางสาวอัจฉรา อ่อนเส็ง   พนักงานธุรการ 
 4. นางอนงค ์ มีอาชา   นักวิชาการเงินและบญัชี  ปฏิบัติการ 
 5. นางสาวณิชาภา ฟักทอง   เจ้าหน้าท่ีบริหารงานทั่วไป 
 6. นายธนกฤษณ ์ ตาลช่วย   พนักงานขับรถ 
 7. นายสาคร บุญสืบ   พนักงานขับรถ 
 8. นายขาว รีส้มซ่า   คนสวน 
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 งานวิชาการ 
 1. นางสาวสินีนาฏ  พุ่มสอาด  นักวิชาการศึกษา ช านาญการพิเศษ 
       รักษาการในต าแหน่งหัวหนา้งานวิชาการ 
 2. นางสาวปุณยนุช  ภัทรมล  นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ 
 3. นางกนกกานต ์  ยาห้องกาศ นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ 
 4. นางอัจจิมา  มวลประสิทธ์ิพร นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ 
 5. นางสาวธราภรณ ์  ธีรภาพวิเศษพงษ ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์  ปฏิบตัิการ 
 6. นางสาวลัดดาวรรณ ดีแล้ว  นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ 
 7. นายพัฒน์ศักดิ ์  กระต่ายน้อย นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ 
 
 งานแผนและสารสนเทศ 
 1. นางสาวอรอุษา บ ารุงไทย   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการ 
       หัวหน้างานแผนและสารสนเทศ 
 2. นางสาวสายพณิ เม่นเกิด   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการ 
 3. นางพรทิพย์ เมน่สิน   นักวิชาการคอมพิวเตอร์  ปฏิบตัิการ 
 4. นางมลฑา โพธิ์เงิน   เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป  ปฏิบตัิการ 
 5. นายสุทธิพจน์ ดวงสาโรจน ์  นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ช านาญการ 
 6. นายคมกฤช ยาสมุทร   นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ช านาญการ 
 
 งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ ์
 1. นางสาวตรรีัส ดิเรกพิทักษ์  นักวิชาการศึกษา ช านาญการ 
       รักษาการในต าแหน่งหัวหนา้งานวิจัยและวเิทศสัมพันธ์ 
 2. นางสาวกัลยกร เทียมแก้ว   นักวิชาการศึกษา  ช านาญการ 
 3. นางสาวญารัชณ ี หม่องนันท์  นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ 
 4. นางสาวปาริชาต ิ พุ่มชม   เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป  ช านาญการ 
 5. นายเกียรติธ ารง ตระกลูจันทร ์  นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ 
 
 ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 1. นางสาวนวิพรรณ ตันติพลาผล  นักวิชาการศึกษา ช านาญการ 
       รักษาการในต าแหน่งหัวหนา้ส านกัพิมพ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 2. นางพิมพาภรณ ์ ดวงสาโรจน์  เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป  ช านาญการ 
 3. นางสาวภัคคณี ี เทิดสิทธิกุล  บรรณารักษ์  ปฏิบตัิการ 
 4. นางจันทรรัตน ์ สุขแสงนิล  เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป  ปฏิบตัิการ 
 5. นายสรญา แสงเย็นพันธ ์  นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ 
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ผู้ประสานงานการจัดท าแผนปฏบิัติการประจ าปี 
 นางสาวสายพณิ  เม่นเกดิ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  เบอร์โทรศัพท์ 05596-8838 e-mail: saipinm@nu.ac.th 
 
สถานที่ติดต่อ เบอร์โทรศัพท์ และเว็บไซด์ 
 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลยันเรศวร ต าบลท่าโพธิ์ อ าเภอเมืองฯ จงัหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 0-5596-8838 
โทรสาร 0-5596-8826 website: www.grad.nu.ac.th 
 
หลักการในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 
 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของบัณฑิตวิทยาลัย มีหลักการส าคัญดังต่อไปนี ้
 1. แผนปฏิบัติการจะต้องตอบสนองและสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวง 
มหาวิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย รวมทั้งนโยบายการบริหารงานของผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย 
 2. แผนปฏิบัติการเป็นเครื่องมือในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน ทั้งในลักษณะงานประจ าที่ต้องมีการประสานงาน
กับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกเป็นการปฏิบัติการเชิงรุก 
 3. แผนปฏิบัติการเป็นการก าหนดกิจกรรมของโครงการต่าง ๆ และเป็นข้อมูลพื้นฐานในการขออนุมัติจัดท างบประมาณใน
ปีต่อไป 
 4. แผนปฏิบัติการต้องตอบสนองการบริหารงานและงบประมาณ โดยก าหนดกลไกในการประเมินผลการใช้งบประมาณ
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 5. แผนปฏิบัติการมีลักษณะยืดหยุ่น สามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป 
 
วัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการประจ าปี 
 1. เพื่อเป็นคู่มือของบุคลากรในการปฏิบัติงานและเป็นเครื่องมือของผู้บริหารในการบริหารและติดตามการปฏิบัติงานตาม
นโยบาย 
 2. เพื่อเป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลแผนการใช้งบประมาณที่ได้ รับจัดสรร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 3. เพื่อเป็นกลไกในการเพิ่มประสิทธิภาพปฏิบัติงานของบุคลากร 
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บทที่  2 
แผนปฏิบัติการประจ าปี 2561 

 
 
 
 
 
 
 



12 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



13 
 

 
 
 
 
 
 
 

งานอ านวยการ 
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ที ่ รหัสโครงการ ชื่อโครงการ จ านวนเงิน ระยะเวลา
ด าเนินโครงการ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 

1 
 

040101083258 โครงการสอบประมวล
ความรู้นิสติปรญิญาโท 
แผน ข 

133,700 ต.ค.60-ก.ย.61 นางศุทธภา  นันทพฤกษา 
นางสาวปุณยนุช  ภัทรมล 

2 040101085123 โครงการปฐมนิเทศนิสติ
ระดับบณัฑติศึกษา 

70,000 ธ.ค.60-ส.ค.61 
 

รองคณบดฝี่ายนโยบายและแผน 
นางสาวอัจฉรา อ่อนเส็ง 

3 040101085286 โครงการส่งเสริมกิจกรรม
สโมสรนสิิตบณัฑิตศึกษา 

30,000 ม.ค.-ก.ย.61 รองคณบดฝี่ายวิรัชกิจและ 
นิสิตสมัพันธ์ 

นางธิติมา  สุบิน 
4 040101091295 โครงการพัฒนาความ

ร่วมมือบัณฑิตศึกษาใน
ภูมิภาคอาเซียน 

100,000 ม.ค.-ส.ค.61 รองคณบดฝี่ายนโยบายและแผน 

รวมงบประมาณ 323,700   
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(โครงการเด่ียว) 
แบบฟอร์มขอเสนอโครงการ  

โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
หน่วยงาน..บัณฑิตวิทยาลัย.... 

 
รหัสโครงการ  040101083258 แผนงาน  จัดการศึกษาอุดมศึกษา  งาน สนับสนุนการจัดการศึกษา  กองทุน ทั่วไป  
หน่วยงาน (คณะ/ภาควิชา)  ส านักงานเลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย หมวด เงินอุดหนุน – เงินอุดหนุนทั่วไป  

โครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน- 
(โครงการสอบประมวลความรู้นสิติปริญญาโท  แผน ข) 

 
1. รหัสโครงการ  NU-บว-01-01-001  ชื่อโครงการ   สอบประมวลความรู้นิสิตปริญญาโท แผน ข 
 
2.  ความสอดคล้องกับพันธกิจ (กรณีที่มีมากกว่า 1 พันธกิจ ให้ก าหนดพันธกิจหลัก/รอง) 
    การผลิตบัณฑิต..........หลกั.........รอง   การวิจัย ..........หลัก.........รอง 
    การบริการวิชาการแกส่ังคม ..........หลัก.........รอง  การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ..........หลัก.........รอง 
    บริหารจัดการ..........หลัก.........รอง 
 
3.  ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ (กรณีที่มีมากกว่า 1 พันธกิจ ให้ก าหนดพันธกิจหลัก/รอง) 

3.1  ประเด็นยุทธศาสตรม์หาวิทยาลัย  
   นโยบายที่ 1 จัดการศกึษาอย่างมคีุณภาพ  

   แผนกลยุทธ์ดา้นการผลิตบัณฑติ  กลยุทธ์ท่ี......2..... หลัก.........รอง........... 

   นโยบายที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุน การวิจัยของมหาวทิยาลัย   
   แผนกลยุทธ์ดา้นการวจิัย กลยุทธ์ท่ี............หลัก.........รอง........... 

   นโยบายที่ 3 ส่งเสริมการให้บริการทางวิชาการแกส่ังคมให้กวา้งขวางและทั่วถึง  
     แผนกลยุทธ์ดา้นการบริการวิชาการ กลยุทธ์ท่ี............หลัก.........รอง........... 

     แผนกลยุทธ์ดา้นการบริการสุขภาพ กลยุทธ์ท่ี ............หลัก.........รอง........... 

   นโยบายที่ 4 ส่งเสริมการด าเนนิงานดา้นท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ให้กวา้งขวาง แพร่หลาย และยั่งยืน   

     แผนกลยุทธ์ดา้นท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม กลยุทธ์ท่ี...........หลัก.........รอง........... 

   นโยบายที่ 5 ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและปรับปรุงระบบการบริหารจดัการมหาวิทยาลัย ให้มีประสิทธิภาพ 
     แผนกลยุทธ์ดา้นบริหารจัดการ กลยุทธ์ท่ี............หลัก.........รอง........... 

  นโยบายที่ 6 เร่งรัดด าเนินการด้านการบริหารสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัยให้เหมาะสมกับสถานการณ์ เพื่อสร้างขีด 
   ความสามารถในการแข่งขันในระดับประเทศและนานาชาต ิ

     แผนกลยุทธ์ดา้นการจัดการทรัพย์สิน กลยุทธ์ท่ี............หลัก.........รอง........... 
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 3.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะ/หน่วยงาน (ถ้ามี) 
 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนากระบวนการบริหารจดัการที่มีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มปริมาณและคุณภาพบัณฑิตศึกษา 

มาตรการที่      6         . 
 กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสรมิ สนับสนุน การวิจัยบัณฑิตศึกษา เพ่ือประเทศไทย 4.0 

มาตรการที่               . 
 กลยุทธ์ที่ 3 สร้างระบบบริหารจัดการผลลัพธ์เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อมหาวิทยาลยัและประเทศ 

มาตรการที่               . 
 

 กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบการท างานร่วมกันแบบบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ 
มาตรการที่               . 

 กลยุทธ์ที ่5 พัฒนาคุณภาพบัณฑติศึกษาให้มีผลสมัฤทธ์ิในระดับสากลเพื่อมุ่งสู่ World Class University ตาม
เกณฑ์ QS, UI, Webometrics, URAP และ Time Higher Education 
มาตรการที ่              . 
 

 3.3  สอดคล้องกับปฏิญญาของบัณฑิตวิทยาลัย 
 มีการพัฒนาอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์อย่างเป็นระบบ ต่อเนื่อง และได้ผล 
 มีการจัดการควบคมุคุณภาพบัณฑติทางด้านวิชาการและภาษาต่างประเทศ 
 มีระบบตรวจสอบจรรยาบรรณของผู้เรียน การลอกเลียนวิทยานิพนธ์ และผลงานวิจัยมีการบริหารจดัการ 

ที่ดีมีประสิทธิภาพ 
 มีการก าหนดนโยบาย กฎเกณฑ์ ระเบียบที่ส่งเสรมิ ข้อ (ก-ณ) 

 
3.4  อัตลักษณ์นิสิต 5 ก** (บังคับกรอก ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 กรณีทีส่อดคล้องกับอัตลักษณ์บณัฑติ) 

  มี     ไม่ม ี
ประเภทอัตลักษณ ์ ตัวชี้วัด 

    เก่งงาน      ความสามารถในการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพอย่างสร้างสรรค์ 
     มีความรับผิดชอบ กล้าหาญ เสียสละ อดทน ขยันหมั่นเพียร มุ่งมั่นสู่ความส าเร็จ 
     มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสารสนเทศได้เป็นอย่างดี 
     มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

    เก่งคน      มีมนุษยสัมพันธ์ทั้งการพูด และการวางตัว 
     มีจิตสาธารณะ 
     มีความสามารถท างานท่ีเป็นทมี 
     มีความเข้าใจตนเองและผู้อื่น 

    เก่งคิด      มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค ์
     ใฝ่เรียนรู ้
     ทัศนคติเชิงบวก 
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ประเภทอัตลักษณ ์ ตัวชี้วัด 
     ผลงานนวัตกรรม 

    เก่งครองชีวิต      มีพฤติกรรมที่ดีในการเรียน 
     มีพฤติกรรมที่ดีในการใช้ชีวิต (ปลอดอบายมุข) 

    เก่งพิชิตปัญหา      มีความสามารถในการแก้ปัญหาส่วนตัว 
     มีความสามารถในการแก้ปัญหาการงาน 

 
3.5 บริการวิชาการ (กรณโีครงการที่ด าเนินงานตามพันธกิจท่ี 3 ด้านบริการวิชาการ) ** 

              มี     ไม่ม ี
3.5.1 เป้าหมายตัวช้ีวดั 

เป้าหมายตัวบง่ชี ้ เชิงปรมิาณ เชิงคุณภาพ เชิงเวลา เชิงต้นทุน 
   ผลลัพธ ์ ร้อยละผู้เข้ารับบริการที่มีความรู้

เพิ่มขึ้นจากการับบริการ
................ 

ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ/
หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการวิชาการ
และวิชาชพีต่อประโยชน์จากการ
บริการ................. 

- - 

   ผลผลิต จ านวนกิจกรรมบริการวิชาการ
แก่สังคม............ กิจกรรม 

ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ในกระบวนการให้บริการ 

ร้อยละของงาน
บริการวิชาการที่
แล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาทีก่ าหนด
......... 

ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายของ
การบริการวิชาการ 
ตามงบประมาณที่
ได้รบัจัดสรร......บาท 

 จ านวนการให้รับบริการรวมทุก
ครั้ง (กรณีของ รพ.)/จ านวน
ให้บริการชันสูตรพลิกศพ
.............ครั้ง 

 

 
3.5.2 การบูรณาการโครงการบริการวิชาการแก่สังคม เข้ากับการเรยีนการสอนและการวิจัย (โปรดใสเ่ครื่องหมาย  ใน
ตัวช้ีวัดและเป้าหมายภายใต้โครงการ ตอบได้มากกว่า 1) 

 จ านวนนิสิตทีล่งฝึกงาน ............... คน 

 จ านวนรายวิชา/หลักสตูรที่มีการบรูณาการ ......... วิชา ระบุรายชื่อวชิา .......................... 

 จ านวนหนังสือ/ต าราที่ได้จากการด าเนินกิจกรรม ......... เลม่ ระบุช่ือหนังสือ/ต ารา ....................... 

 จ านวนหัวข้อวิทยานิพนธ์ท่ีได้จากการด าเนินโครงการ ..............หัวขอ้ ระบุหัวข้อวิทยานิพนธ์ ......... 

 โครงการที่ด าเนินการครั้งนี้เป็นโครงการบริการวิชาการที่ด าเนินการต่อเนื่องจากปี พ.ศ. .................. 

ระบุรายละเอียดกิจกรรมต่อเนื่องที่เกิดขึ้น ...................................... 

 ร้อยละความพึงพอใจจากผลกระทบและความคุม้ค่า ของการด าเนนิโครงการ .................................... 

 จ านวนโครงการวิจยัที่น าไปถ่ายทอด ........... โครงการ ระบุชื่อโครงการวิจัย ..................................... 

 ร้อยละของปัญหาในชุมชนที่ลดลง ........................ 

 ร้อยละของประชาชนท่ีน าความรูไ้ปใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปญัหา ....................... 
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 จ านวนกิจกรรมเชิงสาธารณะทีเ่กิดขึ้น .................. กิจกรรม ระบุชื่อกิจกรรม ................................... 

 รายได้ของชุมชนหรือสิ่งประดิษฐท์ี่เกิดจากการบริการวิชาการ ............... บาท / ช้ินงาน ระบุช่ือสิ่งประดิษฐ์ 

........... 

 โครงการมผีลกระทบในระดับประเทศในด้านใด (เช่นด้านสิ่งแวดล้อม,ด้านสุขภาพ,ด้านพลังงาน ฯลฯ) ............. 

 จ านวนหน่วยงานหรือชุมชนที่น าผลการด าเนินงานไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ........... หน่วยงานหรือชุมชน            

ระบุช่ือหน่วยงานหรือชุมชน ........................................ 

3.5.3 การประเมินผลส าเร็จและการบูรณาการทางบริการวิชาการ (โปรดใส่เครื่องหมาย  ภายใต้การประเมินความส าเร็จ 
        และการบูรณาการบริการวชิาการ) 

        ด้านการเรียนการสอน 

 ระดับความคิดเห็นของนิสิตที่มตี่อการบูรณาการด้านการเรียนการสอน ..................................... 

 อื่นๆ .................................................................... 

ด้านการวิจัย 

 จ านวนโจทย์วิจัย ท่ีได้จากการด าเนินโครงการบริการวิชาการ ท่ียื่นเสนอขอรับงบประมาณ .................... โจทย์

วิจัย 

ระบุช่ือโจทย์วิจัย ........................................................................ 

 

3.5.4 การติดตามผลการประเมินผลส าเร็จและการบรูณาการทางบริการวิชาการ 

 น าเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการบรหิารของคณะ เพื่อวางแผนปรับปรงุการบูรณาการดา้นใด 

   ด้านผลติบณัฑิต   

      ด้านการวิจัย   

      ด้านการบริการวิชาการแกส่ังคม   

     ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  

 อื่นๆ ..................................................................... 

3.5.5 การน าผลประเมินไปพัฒนาและปรับปรุงการบรูณาการทางบริการวิชาการ 
 ด้านการเรียนการสอน 

 จ านวนรายวิชา/หลักสตูรทีไ่ด้รบัการปรับปรุง ............ วิชา ระบรุายวิชา ................................ (ท่ีเกิดการน าผล

การบูรณาการไปปรับปรุง) 

 จ านวนรายวิชาที่เปิดใหม่ ................... วิชา ระบุรายวิชา ................................. 
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4.  ผู้รับผิดชอบ  
  4.1 หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ งานอ านวยการ  และงานวิชาการ บณัฑติวิทยาลัย 

  4.2 ผู้รับผิดชอบ       นางศุทธภา   นันทพฤกษา และ นางสาวสินีนาฏ   พุ่มสอาด   โทร..8823-24 , 8827.. 

 4.3 ผู้ประสานงาน    นางศุทธภา  นันทพฤกษา  และ นางสาวปุณยนุช  ภัทรมล........  โทร..8823-24 , 8829.. 

 4.4 ผู้รายงานผล........นางศุทธภา  นันทพฤกษา  และ นางสาวปุณยนุช  ภัทรมล.   โทร..8823-24 , 8829.. 

 

 5. หลักการและเหตุผล 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นหน่วยงานท่ีมีภารกิจหลักในการก ากับมาตรฐานและคุณภาพการจัดการศึกษา

ในระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งในการจัดการเรียนการสอนส าหรับนิสิตปริญญาโท แผน ข แบบ 1 และแบบ 3 ภาคการศึกษา ตามเกณฑ์
มาตรฐานของ สกอ. ว่าด้วยหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548 ก าหนดในหลักสูตรผู้ส าเร็จการศึกษาจะต้องได้รับคะแนนเฉลี่ย   
ไม่ต่ ากว่า 3.00  จาก 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า และสอบผ่านการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) 
ด้วยข้อเขียนและ/หรือปากเปล่าในสาขาวิชานั้น  และข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ว่าด้วย การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
2554 ได้ก าหนดการวัดและประเมินผลการสอบประมวลความรู้ เป็นส่วนหนึ่งการส าเร็จการศึกษา ในระดับปริญญาโท แผน ข 
แบบ 1 และแบบ 3 ภาคการศึกษาอีกด้วย เพื่อให้กระบวนการในการจัดสอบและด าเนินการในการสอบประมวลความรู้เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  บัณฑิตวิทยาลัยจึงเห็นสมควรจัดโครงการสอบประมวลความรู้ ส าหรับนิสิตปริญญาโท  แผน ข 
 

6. วัตถุประสงค ์
ล าดับ   วัตถุประสงค์ 

1 เพื่อให้นิสิตปริญญาโท แผน  ข  ได้สอบประมวลความรู้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดของ สกอ. และเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
 
7.  เป้าหมายของโครงการ 
     7.1. เป้าหมายการด าเนินงาน 

เป้าหมาย จ านวน หน่วยนับ 
จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 434 คน 
นิสิต  (สอบในปีการศึกษา 2560  และปีการศึกษา 2561) 434 คน 
 

7.2. กิจกรรม/เนื้อหาท่ีจะด าเนินการ 
7.2.1 งานอ านวยการ จัดท าขออนุมัติโครงการสอบประมวลความรู้ฯ 
7.2.2 งานวิชาการ ด าเนินการตามกระบวนการสอบประมวลความรู้ฯ 
7.2.3 งานอ านวยการ ด าเนินการเบิกจ่ายเกี่ยวกับการสอบประมวลความรูฯ้ 
7.2.4 งานวิชาการ  ด าเนินการประกาศผลการสอบประมวลความรู้ฯ 
7.2.5 งานอ านวยการ  สรุปแบบติดตามโครงการสอบประมวลความรูฯ้ 
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8. งบประมาณด าเนินการ  
  รายได้........133,700.-.........บาท   
  แผ่นดิน....................................บาท   
  หน่วยงานภายนอก...................................บาท   
   รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 

ล าดับ รายการ จ านวน (บาท) 
1 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมพิจารณาคัดเลือกข้อสอบ ตัดสินผลการสอบส าหรับการสอบประมวล

ความรู้ฯ 
30,000 

2 ค่าตอบแทนการจดัท าประกาศรายชื่อ การจัดท าข้อสอบ แยกข้อสอบฯ และประมวลผลการสอบ
ประมวลความรู้ฯ 

25,700 

3 ค่าคุมสอบ  ค่าด าเนินงาน  และนกัการภารโรง  ส าหรับการสอบประมวลความรู้ฯ 55,000 
4 ค่าออกและตรวจข้อสอบประมวลความรู้  ส าหรับการสอบฯ 23,000 
 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 133,700 

หมายเหตุ:  ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ 
9. ขั้นตอนและแผนการด าเนินงาน   (PDCA)  
 

กิจกรรม 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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

ขั้นวางแผนงาน (P) 
1. จัดท าขออนุมัติโครงการสอบ

ประมวลความรู ้

            

ขั้นด าเนินการ (D) 
1. งานวิชาการ  ด าเนินการตาม

กระบวนการสอบประมวลความรู ้
2. งานอ านวยการ  ด าเนินการ

เบิกจ่ายเกี่ยวกับการสอบประมวล
ความรู ้

3. ด าเนินการสอบประมวลความรู ้
4. ประกาศผลการสอบประมวล

ความรู ้

            

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1.  สรุปผลโครงการสอบประมวล

ความรู ้
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กิจกรรม 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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 าผลไปพิจารณาในการจดั 

โครงการปตี่อไป 

            

 
10.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 

1) วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม  ระหว่างเดือน ตลุาคม 2560 – กันยายน 2561   
2) สถานท่ีจัดกิจกรรม ณ สนามสอบมหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณโุลก   

 
11. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPI) 

ประเภท ตัวชี้วัดความส าเร็จ (KPI) วิธีประเมิน เคร่ืองมือ 
 ปริมาณ 
 คุณภาพ 
 เวลา 
 ต้นทุน 

จ านวนนิสิตระดับปริญญาโท  แผน ข สมัครสอบประมวล 
ความรู้ ในรอบปีงบประมาณรายได้  2561 

 

รวบรวมจากใบสมัคร
สอบประมวลความรู ้

แฟ้มลงนามผูเ้ข้าสอบ 

 ปริมาณ 
  คุณภาพ 
 เวลา 
 ต้นทุน 

1. นิสิตระดับปรญิญาโทแผน ข  สอบผ่านการสอบประมวล
ความรู้ตามมาตรฐานเดียวกัน 

2. ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการ
ด าเนินการสอบประมวลความรู ้

รวบรวมข้อมลูจาก
แฟ้มรายงานผลการ
สอบผ่าน/ไมผ่่านการ
สอบประมวลความรู ้

แฟ้มรายงานผลการ
สอบประมวลความรู ้

 ปริมาณ 
 คุณภาพ 
  เวลา 
 ต้นทุน 

จัดโครงการภายนะระยะเวลาที่ก าหนด รวบรวมข้อมลูจาก
ระบบตดิตาม

ประเมินผลโครงการฯ 

ระบบประเมินผล
โครงการในส่วนของ

การขออนุมัติ
โครงการฯ 

 ปริมาณ 
 คุณภาพ 
 เวลา 
 ต้นทุน 

ใช้งบประมาณในการด าเนินโครงการไมต่่ ากว่าร้อยละ 90 ของ
งบประมาณที่ไดร้ับอนุมตั ิ

รวบรวมจากระบบ
ติดตามประเมินผล

โครงการฯ 

ระบบประเมินผล
โครงการในส่วนของ

การใช้จ่ายงบประมาณ
ในโครงการฯ 
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12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ล าดับ ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1 นิสิตปรญิญาโท แผน  ข  ไดส้อบประมวลความรู้เป็นไปตามเกณฑท์ี่ก าหนดของ สกอ. และเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
 
13. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 

 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.................  สมศ.   ตัวช้ีวัดที่.................   
 สกอ.    ตัวช้ีวัดที่.................  สงป.   ตัวช้ีวัดที่................. 
 

14. การติดตามและประเมินผลโครงการ  (โปรดระบุให้ชัดเจน)  
       

ล าดับ การติดตามและประเมินผลโครงการ 
1 สรุปข้อมลูเกี่ยวกับผลจ านวนผูส้มคัรสอบ  งบประมาณที่ใช้และสถิตกิารสอบของนิสิตแต่ละครั้ง/ สาขาวิชา 

2 รายงานผลโครงการสอบประมวลความรู ้
 
 
 
 

…………………………………………………….ผู้รับผิดชอบโครงการ 
         (นางศุทธภา   นันทพฤกษา) 
            หัวหน้างานอ านวยการ 
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(โครงการเด่ียว) 
แบบฟอร์มขอเสนอโครงการ  

โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
หน่วยงาน บัณฑิตวิทยาลัย 

รหัสโครงการ 040101085123   แผนงาน จัดการศึกษาอุดมศึกษา   งาน สนับสนุนการจัดการศึกษา   กองทุน  กิจการนิสิต    
หน่วยงาน (คณะ/ภาควิชา  ส านักงานเลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย   หมวด  เงินอุดหนุน-เงินอุดหนุนทั่วไป 

โครงการกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต  
(โครงการปฐมนเิทศนิสติระดับบณัฑิตศึกษา) 

  
1. รหัสโครงการ NU-บว -02-01-002        ชื่อโครงการ  ปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 
 

2.  ความสอดคล้องกับพันธกิจ (กรณีที่มีมากกว่า 1 พันธกิจ ใหก้ าหนดพันธกิจหลัก/รอง) 
    การผลติบัณฑิต.........หลัก.........รอง   การวิจัย ..........หลัก.........รอง 
    การบริการวิชาการแกส่ังคม ..........หลัก.........รอง  การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ..........หลัก.........รอง 
    บริหารจัดการ..........หลัก.........รอง 
 

3.  ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ (กรณีที่มีมากกว่า 1 พันธกิจ ให้ก าหนดพันธกิจหลัก/รอง) 
3.1  ประเด็นยุทธศาสตรม์หาวิทยาลัย  
   นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาอย่างมคีุณภาพ 
             แผนกลยุทธ์ด้านการผลิตบัณฑิต  กลยุทธ์ที่......2..... .....รอง......        
  นโยบายที่ 2 ส่งเสรมิ สนับสนุน การวิจัยของมหาวิทยาลยั 
             แผนกลยุทธ์ด้านการวิจัย  กลยุทธ์ที่......หลัก.........รอง.....        

    นโยบายที่ 3 ส่งเสรมิการใหบ้ริการทางวิชาการแก่สังคมให้กว้างขวางและทั่วถึง 
             แผนกลยุทธ์ด้านการบริการวิชาการ  กลยุทธ์ที่......หลัก.........รอง.....        
             แผนกลยุทธ์ด้านการบริการสุขภาพ  กลยุทธ์ที่......หลัก.........รอง.....        

    นโยบายที่ 4 ส่งเสรมิการด าเนินงานด้านท านุบ ารุงศลิปะและวฒันธรรม ให้กว้างขวาง แพร่หลาน และยั่งยืน 
             แผนกลยุทธ์ด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  กลยุทธ์ที.่.....หลัก.........รอง.....       

    นโยบายที่ 5 ปรังปรุงโครงสร้างองค์กรและปรับปรุงระบบการบริหารจดัการมหาวิทยาลัย ให้มีประสิทธิภาพ 
             แผนกลยุทธ์ด้านบริหารจดัการ  กลยุทธ์ที่......หลัก.........รอง.....        

    นโยบายที่ 6 เร่งรัดด าเนินการด้านการบริหารสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัยให้เหมาะสมกับสถานการณ์  
         เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับประเทศและนานาชาติ 

             แผนกลยุทธ์ด้านการจัดการทรัพย์สิน กลยุทธ์ที่......หลัก.........รอง.....        
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 3.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะ/หน่วยงาน (ถ้ามี) 
   กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มปริมาณและคณุภาพบณัฑิตศึกษา 

มาตรการที่               . 
 กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสรมิ สนับสนุน การวิจัยบัณฑิตศึกษา เพ่ือประเทศไทย 4.0 

มาตรการที่               . 
 กลยุทธ์ที่ 3 สร้างระบบบริหารจัดการผลลัพธ์เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อมหาวิทยาลยัและประเทศ 

มาตรการที่               . 
    กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบการท างานร่วมกันแบบบูรณาการอยา่งมีประสิทธิภาพ 

มาตรการที่     2          . 
 กลยุทธ์ที ่5 พัฒนาคุณภาพบัณฑติศึกษาให้มีผลสมัฤทธ์ิในระดับสากลเพื่อมุ่งสู่ World Class University ตาม

เกณฑ์ QS, UI, Webometrics, URAP และ Time Higher Education 
มาตรการที ่              . 

3.3  สอดคล้องกับปฏญิญาของบัณฑิตวิทยาลัย 
 มีการพัฒนาอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์อย่างเป็นระบบ ต่อเนื่อง และได้ผล 
 มีการจัดการควบคมุคุณภาพบัณฑติทางด้านวิชาการและภาษาต่างประเทศ 
 มีระบบตรวจสอบจรรยาบรรณของผู้เรียน การลอกเลียนวิทยานิพนธ์ และผลงานวิจัยมีการบริหารจดัการ 

ที่ดีมีประสิทธิภาพ 

 มีการก าหนดนโยบาย กฎเกณฑ์ ระเบียบที่ส่งเสรมิ ข้อ (ก-ณ) 
3.4 อัตลักษณ์นสิิต 5 ก** (บังคับกรอก ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 กรณีทีส่อดคล้องกับอัตลักษณ์บัณฑติ) 
  มี     ไม่ม ี

ประเภทอตัลักษณ ์ ตัวชี้วดั 
    เก่งงาน      ความสามารถในการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพอยา่งสร้างสรรค์ 

     มีความรับผิดชอบ กล้าหาญ เสียสละ อดทน ขยันหมั่นเพียร มุ่งมั่นสู่ความส าเร็จ 
     มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสารสนเทศได้เป็นอย่างดี 
     มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

    เก่งคน      มีมนุษยสัมพันธ์ทั้งการพูด และการวางตัว 
     มีจิตสาธารณะ 
     มีความสามารถท างานที่เป็นทีม 
     มีความเข้าใจตนเองและผู้อื่น 

    เก่งคิด      มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
     ใฝ่เรียนรู ้
     ทัศนคติเชิงบวก 
     ผลงานนวัตกรรม 

    เก่งครองชีวิต   มีพฤตกิรรมที่ดีในการเรียน 
     มีพฤตกิรรมที่ดีในการใช้ชีวิต (ปลอดอบายมุข) 

    เก่งพิชิตปัญหา      มีความสามารถในการแกป้ัญหาสว่นตัว 
     มีความสามารถในการแกป้ัญหาการงาน 
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3.5 บริการวิชาการ (กรณีโครงการที่ด าเนินงานตามพันธกิจที่ 3 ด้านบรกิารวิชาการ) ** 
              มี     ไม่ม ี

3.5.1 เป้าหมายตัวช้ีวัด 
เป้าหมายตัวบง่ชี ้ เชิงปรมิาณ เชิงคุณภาพ เชิงเวลา เชิงต้นทุน 
   ผลลัพธ ์ ร้อยละผู้เข้ารับบริการที่มีความรู้

เพิ่มขึ้นจากการรับบริการ
................ 

ความพึงพอใจของผู้รับบริการ/
หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการวิชาการ
และวิชาชพีต่อประโยชน์จากการ
บริการอยู่ในระดับดีมาก 

- - 

   ผลผลิต จ านวนกิจกรรมบริการวิชาการ
แก่สังคม............ กิจกรรม 

ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ในกระบวนการให้บริการอยู่ในระดับ
มาก 

ร้อยละของงาน
บริการวิชาการที่
แล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาทีก่ าหนด
......... 

ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายของ
การบริการวิชาการ 
ตามงบประมาณที่
ได้รับจัดสรร......บาท  จ านวนการให้รับบริการรวมทุก

ครั้ง (กรณีของ รพ.)/จ านวน
ให้บริการชันสูตรพลิกศพ
.............ครั้ง 

 

 จ านวนผู้เข้ารับบริการ/ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม..............คน 

 

 

3.5.2 การบูรณาการโครงการบริการวิชาการแก่สังคม เข้ากับการเรยีนการสอนและการวิจัย (โปรดใสเ่ครื่องหมาย  ใน
ตัวช้ีวัด     
        และเป้าหมายภายใต้โครงการ ตอบได้มากกว่า 1) 

 จ านวนนิสิตทีล่งฝึกงาน ............... คน 

 จ านวนรายวิชา/หลักสตูรที่มีการบรูณาการ ......... วิชา ระบุรายชื่อวชิา .......................... 

 จ านวนหนังสือ/ต าราที่ได้จากการด าเนินกิจกรรม ......... เลม่ ระบุช่ือหนังสือ/ต ารา ....................... 

 จ านวนหัวข้อวิทยานิพนธ์ท่ีได้จากการด าเนินโครงการ ..............หัวขอ้ ระบุหัวข้อวิทยานิพนธ์ ......... 

 โครงการที่ด าเนินการครั้งนี้เป็นโครงการบริการวิชาการที่ด าเนินการต่อเนื่องจากปี พ.ศ. .................. 

ระบุรายละเอียดกิจกรรมต่อเนื่องที่เกิดขึ้น ...................................... 

 ร้อยละความพึงพอใจจากผลกระทบและความคุม้ค่า ของการด าเนนิโครงการ .................................... 

 จ านวนโครงการวิจยัที่น าไปถ่ายทอด ........... โครงการ ระบุชื่อโครงการวิจัย ..................................... 

 ร้อยละของปัญหาในชุมชนที่ลดลง ........................ 

 ร้อยละของประชาชนท่ีน าความรูไ้ปใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปญัหา ....................... 

 จ านวนกิจกรรมเชิงสาธารณะทีเ่กิดขึ้น .................. กิจกรรม ระบุชื่อกิจกรรม ................................... 

 รายได้ของชุมชนหรือสิ่งประดิษฐท์ี่เกิดจากการบริการวิชาการ ........... บาท / ช้ินงาน ระบุช่ือสิ่งประดิษฐ์ ............ 

 โครงการมผีลกระทบในระดับประเทศในด้านใด (เช่นด้านสิ่งแวดล้อม,ด้านสุขภาพ,ด้านพลังงาน ฯลฯ) ............. 
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 จ านวนหน่วยงานหรือชุมชนที่น าผลการด าเนินงานไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ........... หน่วยงานหรือชุมชน              

ระบุช่ือหน่วยงานหรือชุมชน ........................................ 
 

3.5.3 การประเมินผลส าเร็จและการบูรณาการทางบริการวิชาการ (โปรดใส่เครื่องหมาย  ภายใต้การประเมินความส าเร็จ 
        และการบูรณาการบริการวชิาการ) 

 ด้านการเรียนการสอน 

 ระดับความคิดเห็นของนิสิตที่มตี่อการบูรณาการด้านการเรียนการสอน ..................................... 

 อื่นๆ .................................................................... 

ด้านการวิจัย 

 จ านวนโจทย์วิจัย ท่ีได้จากการด าเนินโครงการบริการวิชาการ ท่ียื่นเสนอขอรับงบประมาณ .................... โจทย์

วิจัย 

ระบุช่ือโจทย์วิจัย ........................................................................ 
 

3.5.4 การติดตามผลการประเมินผลส าเร็จและการบรูณาการทางบริการวิชาการ 

 น าเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการบรหิารของคณะ เพื่อวางแผนปรับปรงุการบูรณาการดา้นใด 

 ด้านผลิตบณัฑติ   

 ด้านการวิจยั   

 ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม   

 ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  

 อื่นๆ ..................................................................... 
 

3.5.5 การน าผลประเมินไปพัฒนาและปรับปรุงการบรูณาการทางบริการวิชาการ 
 ด้านการเรียนการสอน 

 จ านวนรายวิชา/หลักสตูรทีไ่ด้รบัการปรับปรุง ............ วิชา ระบรุายวิชา ................................ (ท่ีเกิดการน าผล

การ บูรณาการไปปรับปรุง) 

 จ านวนรายวิชาที่เปิดใหม่ ................... วิชา ระบุรายวิชา ................................. 
 

4.  ผู้รับผิดชอบ  
  4.1 หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  งานอ านวยการ           

  4.2 ผู้รับผิดชอบ          รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน                      โทร......8815............... 

 4.3 ผู้ประสานงาน  นางสาวอัจฉรา   ออ่นเส็ง    โทร.....8822............... 

 4.4 ผู้รายงานผล..............นางสาวอัจฉรา   อ่อนเส็ง........................................โทร.....8822.............. 
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 5. หลักการและเหตุผล 
 มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้เปิดหลักสูตรการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา ประกอบด้วยระดับปริญญาโท แผน ก  
ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อมุ่งให้ผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการ การเรียนการสอนจะมุ่งเน้น  การแสวงหาองค์ความรู้ใหม่ 
ด้วยการศึกษาวิจัย หรือการท าวิทยานิพนธ์ แผน ข เป็นการจัดการศึกษาที่มุ่งให้ผู้เรียนได้เพิ่มองค์ความรู้ให้ทันกับความก้าวหน้า  
ทางวิทยาการสาขาต่าง ๆ สามารถน าองค์ความรู้เหล่านั้นไป พัฒนาตน พัฒนางานต่อไปได้ ส่วนในระดับปริญญาเอกมี 2 แบบ คือ 
แบบ 1 ซึ่งเป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยที่ก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ และแบบ 2 ซึ่งเป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัย เพื่อให้เกิด
ความก้าวหน้าทางวิชาการ และศึกษารายวิชาเพิ่มเติม รวมทั้งได้เปิดหลักสูตรการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา แผน ก และ 
แผน ข แบบ 1 ภาคการศึกษา (ครู อาจารย์ประจ าการ) เพื่อตอบสนองความต้องการและความพร้อมของผู้สนใจเข้าศึกษาได้เข้าใจ
วัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษา หลักสูตร กระบวนการเรียนการสอนตลอดจนกระบวนการสนับสนุนการเรียนการสอน 
ที่มหาวิทยาลัยจัดให้ ซึ่งช่วยให้ผู้เรียนบรรลุจุดมุ่งหมายทางการศึกษาได้ดียิ่งขึ้น บัณฑิตวิทยาลัย จึงได้จัดท า โครงการปฐมนิเทศ 
นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561 ส าหรับนิสิตใหม่ขึ้น เพื่อสนับสนุนให้นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ได้เริ่มต้นชีวิตการ
เรียนที่ดี ด้วยการได้รับความเข้าใจในหลักสูตร ระบบการเรียนการสอน และการใช้ชีวิตในการเรียน ตลอดถึงมีความอบอุ่นใจจาก
การมีสัมพันธภาพกับเพื่อนนิสิต และบุคลากรของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นการช่วยเหลือให้นิสิต ระดับบัณฑิตศึกษาได้เรียนอย่างมี
ความสุขและสามารถปรับตัวเข้ากับการเรียนได้เป็นอย่างดี 
6. วัตถุประสงค ์
ล าดับ   วัตถุประสงค์ 

1 เพื่อให้นิสิตใหมไ่ดร้ับการปฐมนเิทศ และพบปะผู้บริหารมหาวิทยาลยั รับทราบแนวทางการประพฤติตนท่ีดี 
ในฐานะนิสิตระดับบณัฑติศึกษา 

2 เพื่อให้นิสิตใหมไ่ดร้ับความรู้เกี่ยวกับหลักสตูร ระบบการเรียนการสอน การให้บริการของส านักหอสมดุ  
กองบริการการศึกษา และบณัฑิตวิทยาลัย 

3 เพื่อให้นิสิตใหม่มคีวามรูเ้รื่องกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศต่างๆ ของมหาวิทยาลัย  
7.  เป้าหมายของโครงการ 
    7.1  เป้าหมายการด าเนินงาน 
          1. กิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ประจ าปีการศึกษา 2560 

เป้าหมาย จ านวน หน่วยนับ 
จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 50 คน 
นิสิต 40 คน 
บุคลากรสายวิชาการ 5 คน 
บุคลากรสายสนับสนุน 5 คน 
ประชาชน/สังคม.......  คน 
ศิษย์เก่า.........  คน 
องค์กร/ระบบบริหารจัดการ...........  ระบุหน่วยนับ... 
หลักสตูร...........  ระบุหน่วยนับ... 
อื่นๆ.....................................  ระบุหน่วยนับ... 
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         2. กิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (ครู อาจารย์ประจ าการ) ประจ าปีการศึกษา 2561 
เป้าหมาย จ านวน หน่วยนับ 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 50 คน 
นิสิต 40 คน 
บุคลากรสายวิชาการ 5 คน 
บุคลากรสายสนับสนุน 5 คน 
ประชาชน/สังคม.......  คน 
ศิษย์เก่า.........  คน 
องค์กร/ระบบบริหารจัดการ...........  ระบุหน่วยนับ... 
หลักสตูร...........  ระบุหน่วยนับ... 
อื่นๆ.....................................  ระบุหน่วยนับ... 

 
          3. กิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561 

เป้าหมาย จ านวน หน่วยนับ 
จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 580 คน 
นิสิต 500 คน 
บุคลากรสายวิชาการ 50 คน 
บุคลากรสายสนับสนุน 30 คน 
ประชาชน/สังคม.......  คน 
ศิษย์เก่า.........  คน 
องค์กร/ระบบบริหารจัดการ...........  ระบุหน่วยนับ... 
หลักสตูร...........  ระบุหน่วยนับ... 
อื่นๆ.....................................  ระบุหน่วยนับ... 

 
7.2 กิจกรรม/เนื้อหาท่ีจะด าเนินการ 

1)  ประชุมคณะกรรมการและเจ้าหน้าท่ีฝ่ายตา่งๆ 
2)  รับฟังการปฐมนิเทศจากผู้บริหารมหาวิทยาลัย 
3)  รับฟังการแนะน าหน่วยงานและบริการต่างๆ จาก ส านักหอสมดุ กองบริการการศึกษา และบณัฑิตวิทยาลัย 
4)  รับฟังการบรรยายเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย และแนวปฏิบัต ิ
     ที่เกี่ยวข้องกับนิสิตระดับบณัฑิตศึกษา 

8. งบประมาณด าเนินการ  
     รายได้.......70,000.......................บาท   
      แผ่นดิน..........................................บาท   
      หน่วยงานภายนอก.......................บาท   
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               รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
ล าดับ รายการ จ านวน (บาท) 

1 กิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ประจ าปีการศึกษา 2560 
1.1 ค่าใช้จ่ายวันจัดกิจกรรมฯ 
     - ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานฯ 
     - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
     - ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และค่าจ้างถ่ายเอกสารประกอบกิจกรรมฯ 

 
 

1,550.- 
2,100.- 
1,350.- 

2 กิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (ครู อาจารย์ประจ าการ) ประจ าปีการศึกษา 2561 
2.1 ค่าใช้จ่ายวันจัดกิจกรรมฯ 
     - ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานฯ 
     - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
     - ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และค่าจ้างถ่ายเอกสารประกอบกิจกรรมฯ  

 
 

1,550.- 
2,100.- 
1,350.- 

3 
 

กิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561 
3.1 ค่าใช้จ่ายก่อนวันจัดกิจกรรมฯ 
     - ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานฯ 
 

 
 

    8,500.- 

 3.2 ค่าใช้จ่ายวันจัดกิจกรรมฯ 
     - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
     - ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานฯ 
     - ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และค่าจ้างถ่ายเอกสารประกอบกิจกรรมฯ 
 

 
19,000.- 

    13,500.- 
    19,000.-  

 รวมค่าใช้จ่าย    70,000.- 
หมายเหตุ :  ขอถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ 
 
9. ขั้นตอนและแผนการด าเนินงาน   (PDCA)  

กิจกรรม 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ.  มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ขั้นวางแผนงาน (P) 
1. ขออนุมัติโครงการฯ 
    1.1 กิจกรรมปฐมนิเทศนิสิต
ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 2 
ประจ าปกีารศึกษา 2560 
    1.2 กิจกรรมปฐมนิเทศนิสิต
ระดับบัณฑิตศึกษา (ครู อาจารย์
ประจ าการ) 
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กิจกรรม 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ.  มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

    1.3 กิจกรรมปฐมนิเทศนิสิต
ระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2561 
2. ติดต่อประสานงาน    
   2.1 กจิกรรมปฐมนิเทศนิสิต
ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 2 
ประจ าปกีารศึกษา 2560 
   2.2กิจกรรมปฐมนเิทศนิสิต
ระดับบัณฑิตศึกษา (ครู อาจารย์
ประจ าการ) 
   2.3 กจิกรรมปฐมนิเทศนิสิต
ระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2561 

 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นด าเนินการ (D) 
1. ประชาสัมพันธโ์ครงการฯ 
    1.1 กิจกรรมปฐมนิเทศนิสิต
ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 2 
ประจ าปกีารศึกษา 2560 
    1.2 กิจกรรมปฐมนิเทศนิสิต
ระดับบัณฑิตศึกษา (ครู อาจารย์
ประจ าการ) 
    1.3 กิจกรรมปฐมนิเทศนิสิต
ระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2561 
2. ด าเนินโครงการฯ 
    2.1 กิจกรรมปฐมนิเทศนิสิต
ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 2 
ประจ าปกีารศึกษา 2560 
    2.2 กิจกรรมปฐมนิเทศนิสิต
ระดับบัณฑิตศึกษา (ครู อาจารย์
ประจ าการ) 
    2.3 กิจกรรมปฐมนิเทศนิสิต
ระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2561 
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กิจกรรม 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
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. ประเมินผลการด าเนิน
โครงการฯ 
    1.1 กิจกรรมปฐมนิเทศนิสิต
ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 2 
ประจ าปกีารศึกษา 2560 
    1.2 กิจกรรมปฐมนิเทศนิสิต
ระดับบัณฑิตศึกษา (ครู อาจารย์
ประจ าการ) 
    1.3 กิจกรรมปฐมนิเทศนิสิต
ระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2561 
2. จัดท ารายงานสรุปต่ออธกิารบดี
และคณะที่เกี่ยวขอ้ง 
    2.1 กิจกรรมปฐมนิเทศนิสิต
ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 2 
ประจ าปกีารศึกษา 2560 
    2.2 กิจกรรมปฐมนิเทศนิสิต
ระดับบัณฑิตศึกษา (ครู อาจารย์
ประจ าการ) 
    2.3 กิจกรรมปฐมนิเทศนิสิต
ระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2561 
3. ท าหนังสือขอบคุณหน่วยงาน 
ที่ให้การสนับสนุน 
   3.1 กจิกรรมปฐมนิเทศนิสิต
ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 2 
ประจ าปกีารศึกษา 2560 
   3.2 กจิกรรมปฐมนิเทศนิสิต
ระดับบัณฑิตศึกษา (ครู อาจารย์
ประจ าการ) 
   3.3 กจิกรรมปฐมนิเทศนิสิต
ระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2561 

            

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A) 
    น าผลการประเมินมาพิจารณา
แนวทางพัฒนาต่อไป 
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กิจกรรม 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ.  มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

    - กิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 2 
ประจ าปกีารศึกษา 2560 
    - กิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา (ครู อาจารย์
ประจ าการ) 
    - กิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา ประจ าปกีารศึกษา 
2561 

 
10.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 

1) วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม ระหว่างเดือน ธันวาคม 2560 – สิงหาคม  2561  
2) สถานท่ีจัดกิจกรรม มหาวิทยาลยันเรศวร     
  

11. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPI) 
ประเภท ตัวชี้วัดความส าเร็จ (KPI) วิธีประเมิน เคร่ืองมือ 
 ปริมาณ 
 คุณภาพ 
 เวลา 
 ต้นทุน 

ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของกลุ่มเป้าหมาย 
 

รวมรวมจากผูล้งนาม
เข้าร่วมโครงการฯ 
 
 

สรุปจ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการฯ  

 ปริมาณ 
  คุณภาพ 
 เวลา 
 ต้นทุน 

ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความพึงพอใจประโยชน์ที่ได้รับ 
จากการเข้าร่วมโครงการฯ ไม่ต่ ากว่าระดับมาก 

แบบประเมินผล
โครงการฯ 

รายงานการ
ประเมินผลโครงการฯ 

 ปริมาณ 
 คุณภาพ 
  เวลา 
 ต้นทุน 

จัดโครงการฯ ภายในระยะเวลาทีก่ าหนด แบบประเมินผล
โครงการฯ 

รายงานการ
ประเมินผลโครงการฯ 

 ปริมาณ 
 คุณภาพ 
 เวลา 
 ต้นทุน 

ใช้งบประมาณในการด าเนินโครงการฯ ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80  
ของงบประมาณทีไ่ด้รับอนมุัต ิ

จากหลักฐานการเบิก
จ่ายเงินในโครงการฯ 

รายงานการเบิกจ่าย 
ในโครงการฯ 
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12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ล าดับ ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1 นิสิตใหมไ่ดร้ับทราบนโยบายของมหาวิทยาลัย และน าไปปฏิบตัิตนได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสม 
2 นิสิตใหม่ทราบถึงบริการต่าง ๆ ของส านักหอสมุด กองบริการการศกึษา และบัณฑิตวิทยาลัย 
3 นิสิตใหมไ่ดร้ับความรู้เกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศตา่ง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

 

13. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.................   สมศ.   ตัวช้ีวัดที่.................   
 สกอ.    ตัวช้ีวัดที่.......3.2.....   สงป.   ตัวช้ีวัดที่................. 
 มน. (non-teaching Unit) ตวัช้ีวัดที ่5.3  สงป.   ตัวช้ีวัดที่................. 
 

14. การติดตามและประเมินผลโครงการ  (โปรดระบุให้ชัดเจน)  
       

ล าดับ การติดตามและประเมินผลโครงการ 
1 จัดท าสรุปรายงานผลการประเมินโครงการฯ 
2 จัดท าสรุปรายงานผลการด าเนินงานโครงการฯ 
3 จัดท าแบบติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการฯ 

 
 

.......................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศ์พันธ์  กิจสนาโยธิน) 

                   รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน 
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(โครงการเด่ียว) 

แบบฟอร์มขอเสนอโครงการ  
โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยนเรศวร 

หน่วยงาน..บัณฑิตวิทยาลัย.... 
 

รหัสโครงการ  040101085286 แผนงาน  จัดการศึกษาอุดมศึกษา  งาน สนับสนุนการจัดการศึกษา  กองทุน กิจการนิสิต 
หน่วยงาน (คณะ/ภาควิชา)  ส านักงานเลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย หมวด เงินอุดหนุน – เงินอุดหนุนทั่วไป   

  โครงการกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต  
  (โครงการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรนิสิตบณัฑติศึกษา) 
 

1. รหัสโครงการ NU-บว -02-01-003 ชื่อโครงการ   ส่งเสริมกิจกรรมสโมสรนสิิตบณัฑติศึกษา 
 
2.  ความสอดคล้องกับพันธกิจ (กรณีที่มีมากกว่า 1 พันธกิจ ให้ก าหนดพันธกิจหลัก/รอง) 
    การผลิตบัณฑิต..........หลกั.........รอง   การวิจัย ..........หลัก.........รอง 
    การบริการวิชาการแกส่ังคม ..........หลัก.........รอง  การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ..........หลัก.........รอง 
    บริหารจัดการ..........หลัก.........รอง 
 
3.  ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ (กรณีที่มีมากกว่า 1 พันธกิจ ให้ก าหนดพันธกิจหลัก/รอง) 

3.1  ประเด็นยุทธศาสตรม์หาวิทยาลัย  
   นโยบายที่ 1 จัดการศกึษาอย่างมคีุณภาพ  

   แผนกลยุทธ์ดา้นการผลิตบัณฑติ  กลยุทธ์ท่ี......2..... หลัก.........รอง........... 

   นโยบายที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุน การวิจัยของมหาวทิยาลัย   
   แผนกลยุทธ์ดา้นการวจิัย กลยุทธ์ท่ี............หลัก.........รอง........... 

   นโยบายที่ 3 ส่งเสริมการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมให้กวา้งขวางและทั่วถึง  
     แผนกลยุทธ์ดา้นการบริการวิชาการ กลยุทธ์ท่ี............หลัก.........รอง........... 

     แผนกลยุทธ์ดา้นการบริการสุขภาพ กลยุทธ์ท่ี ............หลัก.........รอง........... 

   นโยบายที่ 4 ส่งเสริมการด าเนนิงานดา้นท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ให้กวา้งขวาง แพร่หลาย และยั่งยืน   

     แผนกลยุทธ์ดา้นท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม กลยุทธ์ท่ี...........หลัก.........รอง........... 

   นโยบายที่ 5 ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและปรับปรุงระบบการบริหารจดัการมหาวิทยาลัย ให้มีประสิทธิภาพ 
     แผนกลยุทธ์ดา้นบริหารจัดการ กลยุทธ์ท่ี............หลัก.........รอง........... 

  นโยบายที่ 6 เร่งรัดด าเนินการด้านการบริหารสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัยให้เหมาะสมกับสถานการณ์ เพื่อสร้างขีด 
   ความสามารถในการแข่งขันในระดับประเทศและนานาชาต ิ

     แผนกลยุทธ์ดา้นการจัดการทรัพย์สนิ กลยุทธ์ท่ี............หลัก.........รอง........... 
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 3.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะ/หน่วยงาน (ถ้ามี) 
   กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มปริมาณและคณุภาพบณัฑิตศึกษา 

มาตรการที่               . 
 กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสรมิ สนับสนุน การวิจัยบัณฑิตศึกษา เพ่ือประเทศไทย 4.0 

มาตรการที่               . 
 กลยุทธ์ที่ 3 สร้างระบบบริหารจัดการผลลัพธ์เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อมหาวิทยาลยัและประเทศ 

มาตรการที่               . 
 

    กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบการท างานร่วมกันแบบบูรณาการอยา่งมีประสิทธิภาพ 
มาตรการที่              . 

 กลยุทธ์ที ่5 พัฒนาคุณภาพบัณฑติศึกษาให้มีผลสมัฤทธ์ิในระดับสากลเพื่อมุ่งสู่ World Class University ตาม
เกณฑ์ QS, UI, Webometrics, URAP และ Time Higher Education 
มาตรการที ่              . 

 3.3  สอดคล้องกับปฏิญญาของบัณฑิตวิทยาลัย 
 มีการพัฒนาอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์อย่างเป็นระบบ ต่อเนื่อง และได้ผล 
  มีการจัดการควบคุมคณุภาพบัณฑิตทางด้านวิชาการและภาษาต่างประเทศ 
 มีระบบตรวจสอบจรรยาบรรณของผู้เรียน การลอกเลียนวิทยานิพนธ์ และผลงานวิจัยมีการบริหารจดัการ 

ที่ดีมีประสิทธิภาพ 
 มีการก าหนดนโยบาย กฎเกณฑ์ ระเบียบที่ส่งเสรมิ ข้อ (ก-ณ) 

 
3.4  อัตลักษณ์นิสิต 5 ก** (บังคับกรอก ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 กรณีทีส่อดคล้องกับอัตลักษณ์บณัฑติ) 

  มี     ไม่ม ี
ประเภทอัตลักษณ ์ ตัวชี้วัด 

    เก่งงาน      ความสามารถในการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพอย่างสร้างสรรค์ 
     มีความรับผิดชอบ กล้าหาญ เสียสละ อดทน ขยันหมั่นเพียร มุ่งมั่นสู่ความส าเร็จ 
     มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสารสนเทศได้เป็นอย่างดี 
     มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
 

    เก่งคน      มีมนุษยสัมพันธ์ทั้งการพูด และการวางตัว 
     มีจิตสาธารณะ 
     มีความสามารถท างานท่ีเป็นทมี 
     มีความเข้าใจตนเองและผู้อื่น 
 

    เก่งคิด      มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค ์
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ประเภทอัตลักษณ ์ ตัวชี้วัด 
     ใฝ่เรียนรู ้
     ทัศนคติเชิงบวก 
     ผลงานนวัตกรรม 

    เก่งครองชีวิต      มีพฤติกรรมที่ดีในการเรียน 
     มีพฤติกรรมที่ดีในการใช้ชีวิต (ปลอดอบายมุข)  

    เก่งพิชิตปัญหา      มีความสามารถในการแก้ปัญหาส่วนตัว 
     มีความสามารถในการแก้ปัญหาการงาน 

 
3.5 บริการวิชาการ (กรณโีครงการที่ด าเนินงานตามพันธกิจท่ี 3 ด้านบริการวิชาการ) ** 

              มี     ไม่ม ี
 
3.5.1 เป้าหมายตัวช้ีวัด 

เป้าหมายตัวบง่ชี ้ เชิงปรมิาณ เชิงคุณภาพ เชิงเวลา เชิงต้นทุน 
   ผลลัพธ ์ ร้อยละผู้เข้ารับบริการที่มีความรู้

เพิ่มขึ้นจากการับบริการ
................ 

ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ/
หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการวิชาการ
และวิชาชพีต่อประโยชน์จากการ
บริการ................. 

- - 

   ผลผลิต จ านวนกิจกรรมบริการวิชาการ
แก่สังคม............ กิจกรรม 

ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ในกระบวนการให้บริการ 

ร้อยละของงาน
บริการวิชาการที่
แล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาทีก่ าหนด
......... 

ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายของ
การบริการวิชาการ 
ตามงบประมาณที่
ได้รับจัดสรร......บาท 

 จ านวนการให้รับบริการรวมทุก
ครั้ง (กรณีของ รพ.)/จ านวน
ให้บริการชันสูตรพลิกศพ
.............ครั้ง 

 

 จ านวนผู้เข้ารับบริการ/ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม..............คน 

 

 
3.5.2 การบูรณาการโครงการบริการวิชาการแก่สังคม เข้ากับการเรยีนการสอนและการวิจัย (โปรดใสเ่ครื่องหมาย  ใน
ตัวช้ีวัดและเป้าหมายภายใต้โครงการ ตอบได้มากกว่า 1) 

 จ านวนนิสิตทีล่งฝึกงาน ............... คน 

 จ านวนรายวิชา/หลักสตูรที่มีการบรูณาการ ......... วิชา ระบุรายชื่อวชิา .......................... 

 จ านวนหนังสือ/ต าราที่ได้จากการด าเนินกิจกรรม ......... เลม่ ระบุช่ือหนังสือ/ต ารา ....................... 

 จ านวนหัวข้อวิทยานิพนธ์ท่ีได้จากการด าเนินโครงการ ..............หัวขอ้ ระบุหัวข้อวิทยานิพนธ์ ......... 

 โครงการที่ด าเนินการครั้งนี้เป็นโครงการบริการวิชาการที่ด าเนินการต่อเนื่องจากปี พ.ศ. .................. 
ระบุรายละเอียดกิจกรรมต่อเนื่องที่เกิดขึ้น ...................................... 

 ร้อยละความพึงพอใจจากผลกระทบและความคุม้ค่า ของการด าเนนิโครงการ .................................... 
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 จ านวนโครงการวิจยัที่น าไปถ่ายทอด ........... โครงการ ระบุชื่อโครงการวิจัย ..................................... 

 ร้อยละของปัญหาในชุมชนที่ลดลง ........................ 

 ร้อยละของประชาชนท่ีน าความรูไ้ปใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปญัหา ....................... 

 จ านวนกิจกรรมเชิงสาธารณะทีเ่กิดขึ้น .................. กิจกรรม ระบุชื่อกิจกรรม ................................... 

 รายได้ของชุมชนหรือสิ่งประดิษฐท์ี่เกิดจากการบริการวิชาการ ............... บาท / ช้ินงาน ระบุช่ือสิ่งประดิษฐ์ 
........... 

 โครงการมผีลกระทบในระดับประเทศในด้านใด (เช่นด้านสิ่งแวดล้อม,ด้านสุขภาพ,ด้านพลังงาน ฯลฯ) ............. 

 จ านวนหน่วยงานหรือชุมชนที่น าผลการด าเนินงานไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ........... หน่วยงานหรือชุมชน            
ระบุช่ือหน่วยงานหรือชุมชน ........................................ 

3.5.3 การประเมินผลส าเร็จและการบูรณาการทางบริการวิชาการ (โปรดใส่เครื่องหมาย  ภายใต้การประเมินความส าเร็จ 
        และการบูรณาการบริการวชิาการ) 

        ด้านการเรียนการสอน 

 ระดับความคิดเห็นของนิสิตที่มตี่อการบูรณาการด้านการเรียนการสอน ..................................... 

 อื่นๆ .................................................................... 
ด้านการวิจัย 

 จ านวนโจทย์วิจัย ท่ีได้จากการด าเนินโครงการบริการวิชาการ ท่ียื่นเสนอขอรับงบประมาณ .................... โจทย์
วิจัย 
ระบุช่ือโจทย์วิจัย ........................................................................ 

3.5.4 การติดตามผลการประเมินผลส าเร็จและการบรูณาการทางบริการวิชาการ 

 น าเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการบรหิารของคณะ เพื่อวางแผนปรับปรงุการบูรณาการดา้นใด 
   ด้านผลติบณัฑิต   

      ด้านการวิจัย   
      ด้านการบริการวิชาการแกส่ังคม   
     ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  

 อื่นๆ ..................................................................... 

3.5.5 การน าผลประเมินไปพัฒนาและปรับปรุงการบรูณาการทางบริการวิชาการ 
 ด้านการเรียนการสอน 

 จ านวนรายวิชา/หลักสตูรทีไ่ด้รบัการปรับปรุง ............ วิชา ระบรุายวิชา ................................ (ท่ีเกิดการน าผล
การบูรณาการไปปรับปรุง) 

 จ านวนรายวิชาที่เปิดใหม่ ................... วิชา ระบุรายวิชา ................................. 
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4.  ผู้รับผิดชอบ  
 4.1 หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  งานอ านวยการ           

  4.2 ผู้รับผิดชอบ          รองคณบดีฝ่ายวริัชกิจและนสิิตสัมพันธ์        .               
                        และคณะกรรมการสโมสรนสิิตบณัฑิตศึกษา        โทร......8858......... 

 4.3 ผู้ประสานงาน  นางธิติมา  สุบิน และนางศุทธภา  นันทพฤกษา    โทร.....8820 และ 8823......... 
 4.4 ผู้รายงานผล.............นางธิติมา  สุบิน.......................................................โทร......8820......... 

 5. หลักการและเหตุผล 
ตามที่มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้มอบหมายให้บัณฑิตวิทยาลัย มีหน้าที่ก ากับดูแลการจัดตั้ง และการบริหารงานสโมสรนิสิต

บัณฑิตศึกษา โดยมุ่งเน้นการส่งเสริม และสนับสนุนการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนิสิตไทยและนิสิตต่างชาติ 
ส าหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา นั้น เพื่อให้การบริหารงานและการด าเนินงานของคณะกรรมการสโมสรนิสิตบัณฑิตศึกษา เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพสูงสุด บัณฑิตวิทยาลัย จึงได้เสนอโครงการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรนิสิตบัณฑิตศึกษานี้ขึ้น 
เพื่อใช้ในการบริหารงานของสโมสรนิสิตบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561 ต่อไป 
 
6. วัตถุประสงค ์

ล าดับ   วัตถุประสงค์ 
1 เพื่อจัดประชุมวางแผนการด าเนินงาน รายงานผล และตดิตามผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมดา้นต่างๆ  

ของสโมสรนิสติบัณฑติศึกษา ใหเ้ป็นไปด้วยความเรยีบร้อยและประสิทธิภาพ 
2 เพื่อจัดกิจกรรมแลกเปลีย่นเรยีนรูว้ัฒนธรรมระหว่างชาติของนิสิตระดับบัณฑติศึกษา 
3 เพื่อจัดกิจกรรมของนิสิตแต่ละกลุม่ จ านวน 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

กลุ่มวิทยาศาสตร์และสุขภาพ และกลุ่มสังคมศาสตร ์
4 เพื่อเผยแพรส่โมสรนิสติบัณฑติศึกษาให้เป็นที่รู้จักแก่สาธารณชนท่ัวไป 
 
7.  เป้าหมายของโครงการ 
     7.1. เป้าหมายการด าเนินงาน 

 1. การจัดประชุมคณะกรรมการสโมสรนิสิตบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561 
เป้าหมาย จ านวน หน่วยนับ 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 30 คน 
นิสิตระดับบณัฑิตศึกษา  
(คณะกรรมการสโมสรฯ) 

20 คน 

ผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย 10 คน 
บุคลากรสายสนับสนุน  คน 
ประชาชน/สังคม.......  คน 
ศิษย์เก่า.........  คน 
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เป้าหมาย จ านวน หน่วยนับ 
องค์กร/ระบบบริหารจัดการ...........  ระบุหน่วยนับ... 
หลักสตูร...........  ระบุหน่วยนับ... 
อื่นๆ.....................................  ระบุหน่วยนับ... 

 

 
2. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมระหว่างชาติ  

เป้าหมาย จ านวน หน่วยนับ 
จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 110 คน 
นิสิตระดับบณัฑิตศึกษา  
(นิสิตไทยและนสิิตต่างชาติ) 

80 คน 

ผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัยและผูบ้รหิารระดับบณัฑิตศึกษา 30 คน 
บุคลากรสายสนับสนุน - คน 
ประชาชน/สังคม.......  คน 
ศิษย์เก่า.........  คน 
องค์กร/ระบบบริหารจัดการ...........  ระบุหน่วยนับ... 
หลักสตูร...........  ระบุหน่วยนับ... 
อื่นๆ.....................................  ระบุหน่วยนับ... 

 
3. กิจกรรม ของนิสิตแต่ละกลุม่ จ านวน 3 กลุ่ม 

เป้าหมาย จ านวน หน่วยนับ 
จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 140 คน 
นิสิตระดับบณัฑิตศึกษา (นิสิตไทยและนิสติต่างชาติ) 90 คน 
ผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัยและผูบ้รหิารระดับบณัฑิตศึกษา 30 คน 
บุคลากรสายสนับสนุน 20 คน 
ประชาชน/สังคม.......  คน 
ศิษย์เก่า.........  คน 
องค์กร/ระบบบริหารจัดการ...........  ระบุหน่วยนับ... 
หลักสตูร...........  ระบุหน่วยนับ... 
อื่นๆ.....................................  ระบุหน่วยนับ... 

 
4. กิจกรรมเพ่ือสาธารณะประโยชน์/จิตสาธารณะ 

เป้าหมาย จ านวน หน่วยนับ 
จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 100 คน 
นิสิตระดับบณัฑิตศึกษา (นิสิตไทยและนิสติต่างชาติ) 20 คน 
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เป้าหมาย จ านวน หน่วยนับ 
ผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัยและผูบ้รหิารระดับบณัฑิตศึกษา - คน 
บุคลากรสายสนับสนุน - คน 
ประชาชน/สังคม....... 80 คน 
ศิษย์เก่า.........  คน 
องค์กร/ระบบบริหารจัดการ...........  ระบุหน่วยนับ... 
หลักสตูร...........  ระบุหน่วยนับ... 
อื่นๆ.....................................  ระบุหน่วยนับ... 

 
7.2. กิจกรรม/เนื้อหาท่ีจะด าเนินการ 

1) ด าเนินการจัดประชุมคณะกรรมการสโมสรนิสติบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนละ 1 – 2 ครั้ง เพื่อวางแผนการด าเนินงาน 

รายงานผล และติดตามผลการด าเนินงาน 

2) ด าเนินการกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรยีนรู้วัฒนธรรมระหว่างชาติของนิสิตระดับบณัฑิตศึกษา 

3) ด าเนินการกิจกรรมของนิสิตแตล่ะกลุ่ม จ านวน 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

กลุ่มวิทยาศาสตร์และสุขภาพ และกลุ่มสังคมศาสตร ์

4) ด าเนินการกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน/์จิตสาธารณะ 

5) ด าเนินการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ของสโมสรนสิิตบณัฑติศึกษา 

8.   งบประมาณด าเนินการ  
  รายได้........30,000.-.........บาท   
  แผ่นดิน....................................บาท   
  หน่วยงานภายนอก...................................บาท   
 

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

1 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการสโมสรนิสิตบัณฑิตศึกษา 4,000.- 
2 ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมของนิสิตแต่ละกลุม่ (จ านวน 3 กลุ่มๆ ละ 5,000 บาท) 15,000.- 
3 ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมระหว่างชาติของนิสิตระดับบณัฑิตศึกษา 8,000.- 
4 ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์/จิตสาธารณะ 3,000.- 
 รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 30,000.- 

 

หมายเหตุ:  ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ 
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9. ขั้นตอนและแผนการด าเนินงาน   (PDCA)  

กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ.  มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ขั้นวางแผนงาน (P) 
1. จัดท าโครงการและก าหนดการ
ขออนุมัติโครงการ 
2. จัดท าค าสั่งแต่งต้ัง
คณะกรรมการด าเนินการ
โครงการฯ 

            

ขั้นด าเนินการ (D) 
1.   ติดต่อประสานงานกับ

หน่วยงานที่เกีย่วข้องเพื่อ
ด าเนินงาน 

2.  ประชุมชี้แจงคณะกรรมการ            
ด าเนินการโครงการฯ เพื่อ
วางแผนปฏบิัติงานและ
มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ 

3.  ด าเนินการจัดโครงการ 

            

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
     สรุปผลและประเมินผลการ
ด าเนนิงาน 

            

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A) 

น าผลมาประเมินจากการเขา้ร่วม
โครงการมาปรับปรุงฯ ในคร้ังต่อไป 

            

 
10.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 

1) วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม มกราคม - กันยายน 2561   
2) สถานท่ีจัดกิจกรรม ภายในและภายนอก มหาวิทยาลยันเรศวร    

 
11. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPI) 

ประเภท ตัวชี้วัดความส าเร็จ (KPI) วิธีประเมิน เคร่ืองมือ 
 ปริมาณ 
 คุณภาพ 
 เวลา 
 ต้นทุน 

ร้อยละ 60 ของผู้เข้าร่วมโครงการฯ ของกลุ่มเป้าหมาย 
 

รวมรวมจากผูล้งนาม
เข้าร่วมประชุม และ
เข้าร่วมกิจกรรมฯ 
 
 

สรุปจ านวนผู้เข้าร่วม
ประชุม และเข้าร่วม
กิจกรรมฯ  
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ประเภท ตัวชี้วัดความส าเร็จ (KPI) วิธีประเมิน เคร่ืองมือ 
 

 ปริมาณ 
  คุณภาพ 
 เวลา 
 ต้นทุน 

ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้สร้างเครือข่ายและได้แลกเปลี่ยน
เรียนรู้วัฒนธรรมระหว่างชาต ิ

แบบประเมินผล
โครงการฯ 

รายงานการ
ประเมินผลโครงการฯ 

 ปริมาณ 
 คุณภาพ 
  เวลา 
 ต้นทุน 

จัดโครงการภายในระยะเวลาที่ก าหนด แบบประเมินผล
โครงการฯ 

รายงานการ
ประเมินผลโครงการฯ 

 ปริมาณ 
 คุณภาพ 
 เวลา 
 ต้นทุน 

ใช้งบประมาณในการด าเนินโครงการไมต่่ ากว่าร้อยละ 70  
ของงบประมาณทีไ่ด้รับอนมุัต ิ

จากหลักฐานการเบิก
จ่ายเงินในโครงการฯ 

รายงานการเบิกจ่าย 
ในโครงการฯ 

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ล าดับ ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1 การประชุมวางแผนด าเนินงาน รายงานผล และตดิตามผลการด าเนนิงานโครงการ ของสโมสรนสิิตบณัฑิตศึกษาเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อยและประสิทธิภาพ 

2 นิสิตระดับบณัฑิตศึกษา และผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้แลกเปลีย่นเรยีนรูว้ัฒนธรรมระหว่างชาต ิ
3 นิสิตแตล่ะกลุ่ม จ านวน 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มวิทยาศาสตร์และสุขภาพ และกลุม่

สังคมศาสตร์ ได้จดักิจกรรมที่ตรงตามความต้องการ 
4 นิสิต บุคลากร และบุคคลทั่วไปไดรู้้จักสโมสรนิสติบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร 

13. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.................    สมศ.   ตัวช้ีวัดที่.................   
 สกอ.    ตัวช้ีวัดที่.......3.2............    สงป.   ตัวช้ีวัดที่.................  
 มน. (non teaching unit)  ตัวช้ีวัดที่.....5.3............  สงป.   ตัวช้ีวัดที่.................  

 
14. การติดตามและประเมินผลโครงการ  (โปรดระบุให้ชัดเจน)  
       

ล าดับ การติดตามและประเมินผลโครงการ 
1 จัดท าแบบติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการฯ 
2 สรุปรายงานผลการด าเนินงานและผลการประเมินโครงการฯ 

 
………………………………………………….ผู้รับผิดชอบโครงการ 
         (ดร.สุดากาญจน์  ปัทมดิลก) 
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  รองคณบดีฝ่ายวิรัชกิจและนิสติสมัพันธ์ 
                                                               (โครงการเด่ียว) 

แบบฟอร์มขอเสนอโครงการ  
โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยนเรศวร 

หน่วยงาน..บัณฑิตวิทยาลัย.... 
 

รหัสโครงการ  040101091295040101083258 แผนงาน  จัดการศึกษาอุดมศึกษา  งาน สนับสนุนการจัดการศึกษา  กองทุน ทั่วไป  
หน่วยงาน (คณะ/ภาควิชา)  ส านักงานเลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย หมวด เงินอุดหนุน – เงินอุดหนุนทั่วไป  

โครงการบริหารพัฒนาบุคลากร - 
(โครงการพัฒนาความร่วมมือบัณฑิตศึกษาในภูมภิาคอาเซยีน) 

 
1. รหัสโครงการ  NU-บว-01-01-004  ชื่อโครงการ   พัฒนาความร่วมมือบัณฑิตศึกษาในภมูิภาคอาเซียน 
 
2.  ความสอดคล้องกับพันธกิจ (กรณีที่มีมากกว่า 1 พันธกิจ ให้ก าหนดพันธกิจหลัก/รอง) 
    การผลิตบัณฑิต..........หลกั.........รอง   การวิจัย ..........หลัก.........รอง 
    การบริการวิชาการแกส่ังคม ..........หลัก.........รอง  การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ..........หลัก.........รอง 
    บริหารจัดการ... .......หลัก.........รอง 
 
3.  ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ (กรณีที่มีมากกว่า 1 พันธกิจ ให้ก าหนดพันธกิจหลัก/รอง) 

3.1  ประเด็นยุทธศาสตรม์หาวิทยาลัย  
   นโยบายที่ 1 จัดการศกึษาอย่างมคีุณภาพ  

   แผนกลยุทธ์ดา้นการผลิตบัณฑติ  กลยุทธ์ท่ี......2..... หลัก.........รอง........... 

   นโยบายที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุน การวิจัยของมหาวทิยาลัย   
   แผนกลยุทธ์ดา้นการวจิัย กลยุทธ์ท่ี............หลัก.........รอง........... 

   นโยบายที่ 3 ส่งเสริมการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมให้กวา้งขวางและทั่วถึง  
     แผนกลยุทธ์ดา้นการบริการวิชาการ กลยุทธ์ท่ี............หลัก.........รอง........... 

     แผนกลยุทธ์ดา้นการบริการสุขภาพ กลยุทธ์ท่ี ............หลัก.........รอง........... 

   นโยบายที่ 4 ส่งเสริมการด าเนนิงานดา้นท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ให้กวา้งขวาง แพร่หลาย และยั่งยืน   

     แผนกลยุทธ์ดา้นท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม กลยุทธ์ท่ี...........หลัก.........รอง........... 

   นโยบายที่ 5 ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและปรับปรุงระบบการบริหารจดัการมหาวิทยาลัย ให้มีประสิทธิภาพ 
     แผนกลยุทธ์ดา้นบริหารจัดการ กลยุทธ์ท่ี............หลัก.........รอง........... 

  นโยบายที่ 6 เร่งรัดด าเนินการด้านการบริหารสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัยให้เหมาะสมกับสถานการณ์ เพื่อสร้างขีด 
   ความสามารถในการแข่งขันในระดับประเทศและนานาชาต ิ

     แผนกลยทุธ์ดา้นการจัดการทรัพย์สนิ กลยุทธ์ท่ี............หลัก.........รอง........... 
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3.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะ/หนว่ยงาน (ถ้ามี) 

  กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มปริมาณและคุณภาพบัณฑติศึกษา 

มาตรการที่                . 
  กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุน การวิจัยบณัฑิตศึกษา เพ่ือประเทศไทย 4.0 

มาตรการที่               . 
 กลยุทธ์ที่ 3 สร้างระบบบริหารจัดการผลลัพธ์เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อมหาวิทยาลยัและประเทศ 

มาตรการที่               . 
 กลยุทธ์ท่ี 4 พัฒนาระบบการท างานร่วมกันแบบบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ 

มาตรการที่               . 
 กลยุทธ์ที ่5 พัฒนาคุณภาพบัณฑติศึกษาให้มีผลสมัฤทธ์ิในระดับสากลเพื่อมุ่งสู่ World Class University ตาม

เกณฑ์ QS, UI, Webometrics, URAP และ Time Higher Education 
มาตรการที ่              . 

 3.3  สอดคล้องกับปฏิญญาของบัณฑิตวิทยาลัย 
 มีการพัฒนาอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์อย่างเป็นระบบ ต่อเนื่อง และได้ผล 
 มีการจัดการควบคมุคุณภาพบัณฑติทางด้านวิชาการและภาษาต่างประเทศ 
 มีระบบตรวจสอบจรรยาบรรณของผู้เรียน การลอกเลียนวิทยานิพนธ์ และผลงานวิจัยมีการบริหารจดัการ 

ที่ดีมีประสิทธิภาพ 
 มีการก าหนดนโยบาย กฎเกณฑ์ ระเบียบที่ส่งเสรมิ ข้อ (ก-ณ) 

 
3.4  อัตลักษณ์นิสิต 5 ก** (บังคับกรอก ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 กรณีทีส่อดคล้องกับอัตลักษณ์บณัฑติ) 

  มี     ไม่ม ี
ประเภทอัตลักษณ ์ ตัวชี้วัด 

    เก่งงาน      ความสามารถในการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพอย่างสร้างสรรค ์
     มีความรับผิดชอบ กล้าหาญ เสียสละ อดทน ขยันหมั่นเพียร มุ่งมั่นสู่ความส าเร็จ 
     มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสารสนเทศได้เป็นอย่างดี 
     มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

    เก่งคน      มีมนุษยสัมพันธ์ทั้งการพูด และการวางตัว 
     มีจิตสาธารณะ 
     มีความสามารถท างานท่ีเป็นทมี 
     มีความเข้าใจตนเองและผู้อื่น 

    เก่งคิด      มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค ์
     ใฝ่เรียนรู ้
     ทัศนคติเชิงบวก 
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     ผลงานนวัตกรรม 
    เก่งครองชีวิต      มีพฤติกรรมที่ดีในการเรียน 

     มีพฤติกรรมที่ดีในการใช้ชีวิต (ปลอดอบายมุข) 
    เก่งพิชิตปัญหา      มีความสามารถในการแก้ปัญหาส่วนตัว 

     มีความสามารถในการแก้ปัญหาการงาน 
 

3.5 บริการวิชาการ (กรณโีครงการที่ด าเนินงานตามพันธกิจท่ี 3 ด้านบริการวิชาการ) ** 
              มี     ไม่ม ี

 
3.5.1 เป้าหมายตัวช้ีวัด 

เป้าหมายตัวบง่ชี ้ เชิงปรมิาณ เชิงคุณภาพ เชิงเวลา เชิงต้นทุน 
   ผลลัพธ ์ ร้อยละผู้เข้ารับบริการที่มีความรู้

เพิ่มขึ้นจากการับบริการ
................ 

ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ/
หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการวิชาการ
และวิชาชพีต่อประโยชน์จากการ
บริการ................. 

- - 

   ผลผลิต จ านวนกิจกรรมบริการวิชาการ
แก่สังคม............ กิจกรรม 

ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ในกระบวนการให้บริการ 

ร้อยละของงาน
บริการวิชาการที่
แล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาทีก่ าหนด
......... 

ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายของ
การบริการวิชาการ 
ตามงบประมาณที่
ได้รับจัดสรร......บาท 

 จ านวนการให้รับบริการรวมทุก
ครั้ง (กรณีของ รพ.)/จ านวน
ให้บริการชันสูตรพลิกศพ
.............ครั้ง 

 

 จ านวนผู้เข้ารับบริการ/ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม..............คน 

 

 
3.5.2 การบูรณาการโครงการบริการวิชาการแก่สังคม เข้ากับการเรียนการสอนและการวิจัย (โปรดใสเ่ครื่องหมาย  ใน
ตัวช้ีวัดและเป้าหมายภายใต้โครงการ ตอบได้มากกว่า 1) 

 จ านวนนิสิตทีล่งฝึกงาน ............... คน 

 จ านวนรายวิชา/หลักสตูรที่มีการบรูณาการ ......... วิชา ระบุรายชื่อวชิา .......................... 

 จ านวนหนังสือ/ต าราที่ได้จากการด าเนินกิจกรรม ......... เลม่ ระบุช่ือหนังสือ/ต ารา ....................... 

 จ านวนหัวข้อวิทยานิพนธ์ท่ีได้จากการด าเนินโครงการ ..............หัวขอ้ ระบุหัวข้อวิทยานิพนธ์ ......... 

 โครงการที่ด าเนินการครั้งนี้เป็นโครงการบริการวิชาการที่ด าเนินการต่อเนื่องจากปี พ.ศ. .................. 

ระบุรายละเอียดกิจกรรมต่อเนื่องที่เกิดขึ้น ...................................... 

 ร้อยละความพึงพอใจจากผลกระทบและความคุม้ค่า ของการด าเนนิโครงการ .................................... 

 จ านวนโครงการวิจยัที่น าไปถ่ายทอด ........... โครงการ ระบุชื่อโครงการวิจัย ..................................... 
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 ร้อยละของปัญหาในชุมชนที่ลดลง ........................ 

 ร้อยละของประชาชนท่ีน าความรูไ้ปใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปญัหา ....................... 

 จ านวนกิจกรรมเชิงสาธารณะทีเ่กิดขึ้น .................. กิจกรรม ระบุชื่อกิจกรรม ................................... 

 รายได้ของชุมชนหรือสิ่งประดิษฐท์ี่เกิดจากการบริการวิชาการ ............... บาท / ช้ินงาน ระบุช่ือสิ่งประดิษฐ์ 

........... 

 โครงการมผีลกระทบในระดับประเทศในด้านใด (เช่นด้านสิ่งแวดล้อม,ด้านสุขภาพ,ด้านพลังงาน ฯลฯ) ............. 

 จ านวนหน่วยงานหรือชุมชนที่น าผลการด าเนินงานไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ........... หน่วยงานหรือชุมชน            

ระบุช่ือหน่วยงานหรือชุมชน ........................................ 

3.5.3 การประเมินผลส าเร็จและการบูรณาการทางบริการวิชาการ (โปรดใส่เครื่องหมาย  ภายใต้การประเมินความส าเร็จ 
        และการบูรณาการบริการวชิาการ) 

        ด้านการเรียนการสอน 

 ระดับความคิดเห็นของนิสิตที่มตี่อการบูรณาการด้านการเรียนการสอน ..................................... 

 อื่นๆ .................................................................... 

 

ด้านการวิจัย 

 จ านวนโจทย์วิจัย ท่ีได้จากการด าเนินโครงการบริการวิชาการ ท่ียื่นเสนอขอรับงบประมาณ ............ โจทย์วิจัย 

ระบุช่ือโจทย์วิจัย ........................................................................ 

3.5.4 การติดตามผลการประเมินผลส าเร็จและการบรูณาการทางบริการวิชาการ 

 น าเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการบรหิารของคณะ เพื่อวางแผนปรับปรงุการบูรณาการดา้นใด 

   ด้านผลติบณัฑิต   

      ด้านการวิจัย   

      ด้านการบริการวิชาการแกส่ังคม   

     ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  

 อื่นๆ ..................................................................... 

3.5.5 การน าผลประเมินไปพัฒนาและปรับปรุงการบรูณาการทางบริการวิชาการ 
 ด้านการเรียนการสอน 

 จ านวนรายวิชา/หลักสตูรทีไ่ด้รบัการปรับปรุง ............ วิชา ระบรุายวิชา ................................ (ท่ีเกิดการน าผล

การบูรณาการไปปรับปรุง) 
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 จ านวนรายวิชาที่เปิดใหม่ ................... วิชา ระบุรายวิชา ................................. 

4.  ผู้รับผิดชอบ  
  4.1 หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ     งานอ านวยการ  บัณฑติวิทยาลัย                         . 

  4.2 ผู้รับผิดชอบ       รองคณบดฝี่ายนโยบายและแผน                 โทร........8815............... 

 4.3 ผู้ประสานงาน    นางศุทธภา  นันทพฤกษา  และ นางธิติมา  สุบิน                    โทร..8823 และ 8822.. 

 4.4 ผู้รายงานผล........นางธิติมา   สุบิน                                                โทร........8822............... 

 

 5. หลักการและเหตุผล 
  มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ที่มีภารกิจตามที่ก าหนด 4 ด้าน คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย  

การบริการทางวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งการด าเนินการตามภารกิจดังกล่าว น้ัน นอกจากจะเกิดจากการ

ก าหนดวิสัยทัศน์ แนวนโยบายและมาตรการต่างๆ จากฝ่ายบริหาร รวมทั้งบุคลากรของมหาวิทยาลัยนเรศวรเองแล้ว การเจรจา

ความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในต่างประเทศก็จะท าให้เกิดการเรียนรู้และได้รับประสบการณ์จนกระทั่ง

น ามาสู่เป็นแนวทางการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยนเรศวรในด้านต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

  ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันอุดมศึกษา ทั้งที่เป็นความร่วมมือทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศ

ด้วยกันเองและระหว่างสถาบันอุดมศึกษาในประเทศกับสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศในภูมิภาคอาเซียน เป็นสิ่งส าคัญจ าเป็น

ส าหรับการพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาการ การวิจัย และการบริหารจัดการองค์กร โดยผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่ง

กันและกัน 

ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงานของบัณฑิตวิทยาลัย สามารถสนองความมุ่งหมายของบัณฑิตวิทยาลัย อันได้แก่ การเสนอ

นโยบายการจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาต่อมหาวิทยาลัย การก ากับมาตรฐานและคุณภาพการจัดการศึกษาในระดับ

บัณฑิตศึกษา การสนับสนุนส่งเสริมการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสู่ความเป็นนานาชาติ ประสานความ

ร่วมมือกับคณะ/วิทยาลัย ในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา การบริหารจัดการ

หลักสูตร        สหวิทยาการและพหุวิทยาการ การบริหารจัดการวารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร รวมทั้งเป็นศูนย์กลางการบริการ

วิชาการและการพัฒนานิสิตได้ บัณฑิตวิทยาลัยจึงเล็งเห็นว่าการพัฒนาความร่วมมือบัณฑิตศึกษาในภูมิภาคอาเซียนต่างๆ จึง

เป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่งส าหรับมหาวิทยาลัยนเรศวร บัณฑิตวิทยาลัย จึงได้เสนอโครงการพัฒนาความร่วมมือบัณฑิตศึกษาใน

ภูมิภาคอาเซียน ขึ้นในครั้งนี ้
 

6. วัตถุประสงค ์
ล าดับ   วัตถุประสงค์ 

1 เพื่อให้การผลิตบัณฑิตและการบริหารจัดการบัณฑิตศึกษาเป็นไปตามแผนเชิงกลยุทธ์  

2 เพื่อเพ่ิมจ านวนนิสติบัณฑิตศึกษาต่างชาติโดยเฉพาะในส่วนของภูมภิาคอาเซียน 

3. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาในกลุ่มประเทศอาเซียน 
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7.  เป้าหมายของโครงการ 

      7.1. เป้าหมายการด าเนินงาน 

เป้าหมาย จ านวน หน่วยนับ 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 6 คน 

นิสิต  คน 

บุคลากรสายวิชาการ  4 คน 

บุคลากรสายสนับสนุน  2 คน 

ประชาชน/สังคม.......  คน 

ศิษย์เก่า.........  คน 

องค์กร/ระบบบริหารจัดการ...........  ระบุหน่วยนับ... 

หลักสตูร...........  ระบุหน่วยนับ... 

อื่นๆ.....................................  ระบุหน่วยนับ... 
 
 

7.2. กิจกรรม/เนื้อหาท่ีจะด าเนินการ 
7.2.6 ประชุมเตรียมความพร้อม ณ บัณฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลัยนเรศวร 
7.2.7 บัณฑิตวิทยาลัย เจรจาความร่วมมอืท้ังภายในและภายนอกประเทศในภูมิภาคอาเซียน 

 
8. งบประมาณด าเนินการ  
  รายได้........100,000.-.........บาท   
  แผ่นดิน....................................บาท   
  หน่วยงานภายนอก...................................บาท   
   รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 

ล าดับ รายการ จ านวน (บาท) 
1 ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาความร่วมมือบัณฑิตศึกษาในภมูิภาคอาเซียน 100,000 
 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 100,000 

 
หมายเหตุ:  ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ 
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9. ขั้นตอนและแผนการด าเนินงาน   (PDCA)  

กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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

ขั้นวางแผนงาน (P) 

1. ประชุมเตรียมการเพื่อก าหนด

หัวข้อ วัน เวลา และสถานที ่

2. จัดท าโครงการและก าหนดการ 

3. เสนอขออนุมัติโครงการ 

            

ขั้นด าเนินการ (D) 

1. ประสานงานในโครงการฯ 

2. ด าเนินโครงการตามก าหนดการ 

         

 

   

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 

1. สรุปผลและประเมินผลการ

ด าเนินงาน 

            

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A) 

น าผลมาประเมินจากการเขา้ร่วม

โครงการมาปรับปรุงฯ ในคร้ังต่อไป 

            

 

10.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 
1) วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม  ระหว่างเดือน มกราคม – สิงหาคม 2561 
2) สถานท่ีจัดกิจกรรม ณ ภายในและภายนอกประเทศในภูมภิาคอาเซียน 
 

11. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPI) 
ประเภท ตัวชี้วัดความส าเร็จ (KPI) วิธีประเมิน เคร่ืองมือ 
 ปริมาณ 
 คุณภาพ 
 เวลา 
 ต้นทุน 

มีการพัฒนาความร่วมมือบัณฑิตศกึษา 

ภายในและภายนอกประเทศในภมูิภาคอาเซียน  
ไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง 

สรุปรายงานความ
ร่วมมือบัณฑิตศึกษาฯ 

แฟ้มลงนามความ
ร่วมมือฯ 

 ปริมาณ 
  คุณภาพ 
 เวลา 
 ต้นทุน 

มีการพัฒนาการบริหารความร่วมมือบัณฑิตศึกษา 
ภายในและภายนอกประเทศในภมูิภาคอาเซียน  
 

สรุปรายงานความ
ร่วมมือบัณฑิตศึกษาฯ 

รายงานการ
ประเมินผลโครงการฯ 
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ประเภท ตัวชี้วัดความส าเร็จ (KPI) วิธีประเมิน เคร่ืองมือ 
 ปริมาณ 
 คุณภาพ 
  เวลา 
 ต้นทุน 

จัดโครงการภายในระยะเวลาที่ก าหนด รวบรวมข้อมลูจาก
ระบบตดิตาม

ประเมินผลโครงการฯ 

ระบบประเมินผล
โครงการในส่วนของ

การขออนุมัติ
โครงการฯ 

 ปริมาณ 
 คุณภาพ 
 เวลา 
 ต้นทุน 

ใช้งบประมาณในการด าเนินโครงการไมต่่ ากว่าร้อยละ 90 ของ
งบประมาณที่ไดร้ับอนุมตั ิ

รวบรวมจากระบบ
ติดตามประเมินผล

โครงการฯ 

ระบบประเมินผล
โครงการในส่วนของ

การใช้จ่ายงบประมาณ
ในโครงการฯ 

 
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ล าดับ ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1 มีการผลิตบณัฑติและการบริหารจดัการบณัฑิตศึกษาเป็นไปตามแผนเชิงกลยุทธ์ 

2 มีจ านวนนิสิตบัณฑติศึกษาต่างชาติเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในส่วนของภูมภิาคอาเซียน 

3 มีเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบนัอุดมศึกษาในกลุ่มประเทศอาเซียน 

 
13. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 

 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.................  สมศ.   ตัวช้ีวัดที่.................   
 สกอ.    ตัวช้ีวัดที่.................  สงป.   ตัวช้ีวัดที่................. 
 

14. การติดตามและประเมินผลโครงการ  (โปรดระบุให้ชัดเจน)  
       

ล าดับ การติดตามและประเมินผลโครงการ 
1 จัดท าสรุปรายงานผลการด าเนินงานโครงการฯ 

2 จัดท าแบบติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการฯ 

 
 
 

…………………………………………………….ผู้รับผิดชอบโครงการ 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศ์พันธ์  กิจสนาโยธิน) 
     รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน 
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งานวิชาการ 
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ที ่ รหัสโครงการ ชื่อโครงการ จ านวนเงิน ระยะเวลาด าเนิน
โครงการ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 

1 040101083025 โครงการอบรมจรยิธรรม
การวิจัยระดับบณัฑิตศึกษา 

50,000 ม.ค. – ก.ย.61 นางกนกกานต์ ยาห้องกาศ 

2 040101083260 โครงการสัมมนาคณาจารย์
บัณฑิตศึกษา 

30,000 ส.ค.61 นางอัจจิมา มวลประสิทธ์ิพร 

3 040101083444 โครงการสัมมนานสิิต
บัณฑิตศึกษา 

25,000 พ.ค.61 นางสาวปุณยนุช  ภัทรมล 

4 040101091137 โครงการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการส าหรับบุคลากร
ผู้ปฏิบัติงานวิชาการ ระดบั
บัณฑิตศึกษา 

30,000 มิ.ย.61 นางสาวปาริชาติ พุ่มชม 

รวมงบประมาณ 135,000   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



56 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



57 
 

(โครงการเด่ียว) 
แบบฟอร์มขอเสนอโครงการ  

โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
หน่วยงานบัณฑิตวิทยาลัย 

 

รหัสโครงการ 040101083025    แผนงาน  จัดการศึกษาอุดมศึกษา  งาน  สนับสนุนการจัดการศึกษา  กองทุน ทั่วไป    
หน่วยงาน(คณะ/ภาควิชา)  ส านักงานเลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย   หมวด   เงินอุดหนุน - เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการพัฒนา

กระบวนการจัดการเรียนการสอน  (โครงการอบรม
จริยธรรมการวจิัยระดับบณัฑิตศึกษา) 

 

1. รหัสโครงการ   NU-บว-01-02-05 ชื่อโครงการ  อบรมจริยธรรมการวิจัยระดับบัณฑติศึกษา  
 
2.  ความสอดคล้องกับพันธกิจ (กรณีที่มีมากกว่า 1 พันธกิจ ให้ก าหนดพันธกิจหลัก/รอง) 
    การผลติบัณฑิต..........หลัก.........รอง   การวิจัย ..........หลัก.........รอง 
    การบริการวิชาการแกส่ังคม ..........หลัก.........รอง  การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ..........หลัก.........รอง 
    บริหารจัดการ..........หลัก.........รอง 
 
3.  ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564)  
 นโยบายมหาวิทยาลยั  

3.1  ประเด็นยุทธศาสตรม์หาวิทยาลัย  
   นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ  
   แผนกลยุทธ์ดา้นการผลติบัณฑติ  กลยุทธ์ที่......2..... หลัก.........รอง........... 
   นโยบายที่ 2 ส่งเสรมิ สนับสนุน การวิจัยของมหาวิทยาลยั   
   แผนกลยุทธ์ดา้นการวิจัย กลยุทธ์ที่............หลัก.........รอง........... 
   นโยบายที่ 3 ส่งเสรมิการใหบ้ริการทางวิชาการแก่สังคมให้กว้างขวางและทั่วถึง  
     แผนกลยุทธ์ดา้นการบริการวิชาการ กลยุทธ์ที่............หลัก.........รอง........... 
     แผนกลยุทธ์ดา้นการบริการสุขภาพ กลยุทธ์ที่ ............หลัก.........รอง........... 
   นโยบายที่ 4 ส่งเสรมิการด าเนินงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม ให้กว้างขวาง แพร่หลาย และยั่งยืน   
     แผนกลยุทธ์ดา้นท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม กลยุทธ์ที่...........หลกั.........รอง........... 
   นโยบายที่ 5 ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและปรับปรุงระบบการบริหารจดัการมหาวิทยาลัย ให้มีประสิทธิภาพ 
     แผนกลยุทธ์ดา้นบริหารจัดการ กลยุทธ์ที่............หลัก.........รอง........... 
  นโยบายที่ 6 เร่งรัดด าเนินการด้านการบริหารสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัยให้เหมาะสมกับสถานการณ์ เพื่อสร้างขีด 
   ความสามารถในการแข่งขันในระดับประเทศและนานาชาต ิ

     แผนกลยุทธ์ดา้นการจดัการทรัพยส์ิน กลยุทธ์ที่............หลัก.........รอง........... 
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 3.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะ/หน่วยงาน (ถ้ามี) 
    กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มปริมาณและคณุภาพบณัฑิตศึกษา 

มาตรการที่       6      . 
  กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริม สนับสนนุ การวิจัยบัณฑิตศึกษา เพ่ือประเทศไทย 4.0 

มาตรการที่               . 
   กลยุทธ์ที่ 3 สร้างระบบบรหิารจัดการผลลัพธ์เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อมหาวิทยาลยัและประเทศ 

มาตรการที่               . 
    กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบการท างานร่วมกันแบบบูรณาการอยา่งมีประสิทธิภาพ 

มาตรการที่               . 
  กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาคุณภาพบัณฑิตศึกษาใหม้ีผลสมัฤทธ์ิในระดบัสากลเพื่อมุ่งสู่ World Class University 
      ตามเกณฑ์ QS, UI, Webometrics, URAP และ Time Higher Education 

                 มาตรการที ่              . 
 

3.3 สอดคล้องกับปฏิญญาของบัณฑิตวิทยาลยั 
               มีการพัฒนาอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์อย่างเป็นระบบ ต่อเนื่อง และไดผ้ล 

   มีการจัดการควบคุมคณุภาพบัณฑิตทางด้านวิชาการและภาษาต่างประเทศ 
   มีระบบตรวจสอบจรรยาบรรณของผู้เรียน การลอกเลียนวิทยานิพนธ์ และผลงานวิจัยมีการบริหารจัดการ 

ที่ดีมีประสิทธิภาพ 
   มีการก าหนดนโยบาย กฎเกณฑ์ ระเบียบทีส่่งเสรมิ ข้อ (ข, ฎ, ญ) 

 
3.4 อัตลักษณ์นสิิต 5 ก** (บังคับกรอก ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 กรณีทีส่อดคล้องกับอัตลักษณ์บัณฑติ) 
  มี     ไม่ม ี
ประเภทอัตลักษณ ์ ตัวชี้วัด 
    เก่งงาน      ความสามารถในการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพอย่างสร้างสรรค ์

     มีความรับผิดชอบ กล้าหาญ เสียสละ อดทน ขยันหมั่นเพียร มุ่งมั่นสู่ความส าเร็จ 
     มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสารสนเทศได้เป็นอย่างดี 
 มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

    เก่งคน      มีมนุษยสัมพันธ์ทั้งการพูด และการวางตัว 
     มีจิตสาธารณะ 
     มีความสามารถท างานท่ีเป็นทมี 
     มีความเข้าใจตนเองและผู้อื่น 

    เก่งคิด      มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค ์
     ใฝ่เรียนรู ้
     ทัศนคติเชิงบวก 
     ผลงานนวัตกรรม 
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ประเภทอัตลักษณ ์ ตัวชี้วัด 
 เก่งครองชีวิต  มีพฤติกรรมทีด่ีในการเรียน 

     มีพฤติกรรมที่ดีในการใช้ชีวิต (ปลอดอบายมุข) 
    เก่งพิชิตปัญหา      มีความสามารถในการแก้ปัญหาส่วนตัว 

     มีความสามารถในการแก้ปัญหาการงาน 
 

3.5 บริการวิชาการ (กรณโีครงการที่ด าเนินงานตามพันธกิจท่ี 3 ด้านบริการวิชาการ) ** 
                 มี     ไม่ม ี
 

3.5.1 เป้าหมายตัวช้ีวัด 
 

เป้าหมายตัวบง่ชี ้ เชิงปรมิาณ เชิงคุณภาพ เชิงเวลา เชิงต้นทุน 
   ผลลัพธ ์ ร้อยละผู้เข้ารับบริการที่มีความรู้

เพิ่มขึ้นจากการับบริการ....... 
ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ/
หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการวิชาการ
และวิชาชพีต่อประโยชน์จากการ
บริการ................. 
 

- - 

   ผลผลิต จ านวนกิจกรรมบริการวิชาการ
แก่สังคม............ กิจกรรม 

ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ในกระบวนการให้บริการ 

ร้อยละของงาน
บริการวิชาการที่
แล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลา 
ที่ก าหนด......... 

ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายของ
การบริการวิชาการ 
ตามงบประมาณที่
ได้รับจัดสรร......บาท 

 จ านวนการให้รับบริการรวมทุก
ครั้ง (กรณีของ รพ.)/จ านวน
ให้บริการชันสูตรพลิกศพ
.............ครั้ง 

 

 จ านวนผู้เข้ารับบริการ/ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม..............คน 

 

 
3.5.2 การบูรณาการโครงการบริการวิชาการแก่สังคม เข้ากับการเรยีนการสอนและการวิจัย (โปรดใสเ่ครื่องหมาย  ใน
ตัวช้ีวัดและเป้าหมายภายใต้โครงการ ตอบได้มากกว่า 1) 

 จ านวนนิสิตทีล่งฝึกงาน ............... คน 

 จ านวนรายวิชา/หลักสตูรที่มีการบรูณาการ ......... วิชา ระบุรายชื่อวชิา .......................... 

 จ านวนหนังสือ/ต าราที่ได้จากการด าเนินกิจกรรม ......... เลม่ ระบุช่ือหนังสือ/ต ารา ....................... 

 จ านวนหัวข้อวิทยานิพนธ์ท่ีได้จากการด าเนินโครงการ ..............หัวขอ้ ระบุหัวข้อวิทยานิพนธ์ ......... 

 โครงการที่ด าเนินการครั้งนี้เป็นโครงการบริการวิชาการที่ด าเนินการต่อเนื่องจากปี พ.ศ. .................. 

ระบุรายละเอียดกิจกรรมต่อเนื่องที่เกิดขึ้น ...................................... 

 ร้อยละความพึงพอใจจากผลกระทบและความคุม้ค่า ของการด าเนนิโครงการ .................................... 
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 จ านวนโครงการวิจยัที่น าไปถ่ายทอด ........... โครงการ ระบุชื่อโครงการวิจัย ..................................... 

 ร้อยละของปัญหาในชุมชนที่ลดลง ........................ 

 ร้อยละของประชาชนท่ีน าความรูไ้ปใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปญัหา ....................... 

 จ านวนกิจกรรมเชิงสาธารณะทีเ่กิดขึ้น .................. กิจกรรม ระบุชื่อกิจกรรม ................................... 

 รายได้ของชุมชนหรือสิ่งประดิษฐท์ี่เกิดจากการบริการวิชาการ .......... บาท / ช้ินงาน ระบุช่ือสิ่งประดษิฐ์ ....... 

 โครงการมผีลกระทบในระดับประเทศในด้านใด (เช่นด้านสิ่งแวดล้อม,ด้านสุขภาพ,ด้านพลังงาน ฯลฯ) ............. 

 จ านวนหน่วยงานหรือชุมชนที่น าผลการด าเนินงานไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ........... หน่วยงานหรือชุมชน            

ระบุช่ือหน่วยงานหรือชุมชน ........................................ 

3.5.3 การประเมินผลส าเร็จและการบูรณาการทางบริการวิชาการ (โปรดใส่เครื่องหมาย  ภายใต้การประเมินความส าเร็จ 
        และการบูรณาการบริการวชิาการ) 

        ด้านการเรียนการสอน 

 ระดับความคิดเห็นของนิสิตที่มตี่อการบูรณาการด้านการเรียนการสอน ..................................... 

 อื่นๆ .................................................................... 

ด้านการวิจัย 

 จ านวนโจทย์วิจัย ท่ีได้จากการด าเนินโครงการบริการวิชาการ ท่ียื่นเสนอขอรับงบประมาณ .......... โจทย์วิจัย 

ระบุช่ือโจทย์วิจัย ........................................................................ 

3.5.4 การติดตามผลการประเมินผลส าเร็จและการบรูณาการทางบริการวิชาการ 

 น าเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการบรหิารของคณะ เพื่อวางแผนปรับปรงุการบูรณาการดา้นใด 

   ด้านผลติบณัฑิต   

      ด้านการวิจัย   

      ด้านการบริการวิชาการแกส่ังคม   

     ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  

 อื่นๆ ..................................................................... 
3.5.5 การน าผลประเมินไปพัฒนาและปรับปรุงการบรูณาการทางบริการวิชาการ 

 ด้านการเรียนการสอน 

 จ านวนรายวิชา/หลักสตูรทีไ่ด้รบัการปรับปรุง ............ วิชา ระบรุายวิชา ................................ (ท่ีเกิดการน าผล

การบูรณาการไปปรับปรุง) 

จ านวนรายวิชาที่เปิดใหม่ ................... วิชา ระบุรายวิชา ................................. 
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4.  ผู้รับผิดชอบ  
 4.1 หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ งานวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย                                                         . 

 4.2 ผู้รับผิดชอบ รองคณบดฝี่ายวชิาการ    โทร  8816    .      

 4.3 ผู้ประสานงาน นางสาวสินีนาฏ  พุ่มสอาด                          โทร  8827    . 

 4.4 ผู้รายงานผล นางกนกกานต์  ยาห้องกาศ                          โทร  8828    . 

5. หลักการและเหตุผล 
บัณฑิตวิทยาลัย ในฐานะผู้ก ากับดแูลนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ได้เล็งเห็นถึงความส าคญั ของการด าเนินการวิจัย 

ตามหลักจริยธรรมการวิจัย เพื่อใหน้ิสิตระดับบณัฑิตศึกษา ตระหนักถึงความส าคัญของการด าเนินงานวิจัย และตั้งอยู่บนพื้นฐาน
ของจริยธรรมและหลักวิชาการที่เหมาะสม ปฏิบตัิตามจรรยาบรรณของนักวิจัยที่ก าหนดโดยส านักงานคณะกรรมการการวิจยั
แห่งชาติ อันจะส่งผลให้งานวิจัยของมหาวิทยาลัยมคีุณภาพ เป็นท่ียอมรับในระดับสากล  บัณฑติวิทยาลัย  ไดม้ีการจดัโครงการ
อบรมจรยิธรรมส าหรับนสิิตระดับบัณฑิตศึกษาขึ้น  โดยมเีนื้อหาเกี่ยวกับ “จริยธรรมของนักวิจัย /การตรวจสอบการคัดลอกผลงาน
วิชาการ” และ “การเขียนผลงานวิทยานิพนธ์ โดยไม่มีการคัดลอก” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา  
เกิดความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องจรรยาบรรณของนักวิจัย การตรวจสอบการคัดลอกผลงานวิชาการ ตลอดจนสามารถน าความรู้ที่
ได้รับไปใช้ในการเขียนผลงานวิทยานิพนธ์ได้อย่างมีคณุภาพตามหลักวิชาการและหลักจรยิธรรมการวิจยั   
 
6. วัตถุประสงค ์
ล าดับ   วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา เกิดความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องจรรยาบรรณของนักวิจัย การตรวจสอบการคัดลอกผลงาน
วิชาการ และการเขียนผลงานวิทยานิพนธ์ โดยไม่มีการคัดลอก 

2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ น าความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการเขียนผลงานวิทยานิพนธ์ได้อย่างมีคณุภาพตามหลักวิชาการ 
และหลักจริยธรรมการวิจัย  

7.  เป้าหมายของโครงการ 
      7.1. เป้าหมายการด าเนินงาน 

เป้าหมาย จ านวน หน่วยนับ 
จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 540 คน 
นิสิต 540 คน 
อาจารย์/บุคลากร   - คน 
อื่นๆ.....................................  - ระบุหน่วยนับ... 

 
7.2. กิจกรรม/เนื้อหาท่ีจะด าเนินการ 
 1)  จริยธรรมของนักวิจัย 

2)  การตรวจสอบการคัดลอกผลงานวิชาการ 
3)  การเขียนผลงานวิทยานิพนธ์ โดยไมม่ีการคดัลอก 
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8. งบประมาณด าเนินการ  
  รายได้  50,000   บาท   
  แผ่นดิน...................................บาท   
  หน่วยงานภายนอก...................................บาท   

รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
ระยะที่ 1 วันที่   มกราคม  2561  งบประมาณ 20,000 บาท 
ล าดับ รายการ จ านวน (บาท) 

1 ค่าตอบแทนวิทยากรบรรยาย  

  -  จ านวน 1 ราย 3 ชม.ๆ ละ 1,000.- บาท           3,000  
2 ค่าอาหารว่าง และเครื่องดืม่   

  -  จ านวน 200 ชุดๆ ละ 30.- บาท         6,000  
3 ค่าตอบแทนการปฏิบตัิงานเจ้าหนา้ที่ในการจัดเตรียม  

 เอกสาร และสถานท่ี จ านวน 3 คนๆ ละ 200 บาท  จ านวน 1 วัน          600  
5 ค่าของที่ระลึก        1,000  
6 ค่าเอกสารประกอบโครงการฯ        4,400  
7 ค่าวัสดุในโครงการฯ อาทิ เกียรตบิัตร หมึก ปากกา ไวนิลฯลฯ 5,000 

 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 20,000 

หมายเหตุ: ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
 
ระยะที่ 2   เดือน สิงหาคม – กันยายน 2561  จัด ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก  งบประมาณ 30,000.- บาท  
ล าดับ รายการ จ านวน (บาท) 

1 ค่าตอบแทนวิทยากรบรรยาย  

  -  จ านวน 1 ราย 3 ชม.ๆ ละ 1,000.- บาท           3,000  
2 ค่าอาหารว่าง และเครื่องดืม่   

  -  จ านวน 300 ชุดๆ ละ 30.- บาท         9,000  
3 ค่าตอบแทนการปฏิบตัิงานเจ้าหนา้ที่ในการจัดเตรียม  

 เอกสาร และสถานท่ี จ านวน 9 คนๆ ละ 200 บาท  จ านวน 1 วัน          1,800  
5 ค่าของที่ระลึก        1,000  
6 ค่าเอกสารประกอบโครงการฯ        7,000  
7 ค่าวัสดุในโครงการฯ อาทิ เกียรตบิัตร หมึก ปากกา ไวนิลฯลฯ 8,200 

 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30,000 

 
หมายเหตุ: ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
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9. ขั้นตอนและแผนการด าเนินงาน   (PDCA)  

กิจกรรม 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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

ขั้นวางแผนงาน (P) 
จัดประชุมเตรียมการ 

            

ขั้นด าเนินการ(D) 
1. ขออนุมัติจัดโครงการ 
2. ท าหนังสือเชิญวิทยากร 
3. ท าหนังสือเชิญผู้เข้าร่วมโครงการ 
4. ติดต่อสถานที่จัดโครงการ 
5. จัดเตรียมเอกสารประกอบโครงการ 

   6. ด าเนินโครงการ 

            

ขั้นสรุปและประเมินผล (C)  
1.ประเมินผลโครงการ 

   2. สรุปรายงานผล 

            

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)  
น าผลประเมินโครงการมาพิจารณา
ปรับปรุง/ พัฒนาการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป 

            

 
10.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 
1) วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม ระยะที่ 1  เดือนมกราคม 2561 
 ระยะที่ 2  เดือน สิงหาคม – กันยายน   2561 
2) สถานท่ีจัดกิจกรรม ระยะที่ 1  ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 ระยะที่ 2  ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 
11. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPI) 

ประเภท ตัวชี้วัดความส าเร็จ (KPI) วิธีประเมิน เคร่ืองมือ 
 ปริมาณ 
 คุณภาพ 
 เวลา 
 ต้นทุน 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60  
ของกลุ่มเป้าหมายที่ก าหนด 

นับรายช่ือจาก
แฟ้มลงนาม 

บัญชีลงนาม
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

 ปริมาณ 
 คุณภาพ 
 เวลา 
 ต้นทุน 

นิสิตบณัฑิตศึกษาไดร้ับความรู้ ความเข้าใจในเรื่องจรยิธรรม รวบรวมจาก
แบบประเมิน
โครงการฯ 

แบบประเมิน
โครงการฯ 
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ประเภท ตัวชี้วัดความส าเร็จ (KPI) วิธีประเมิน เคร่ืองมือ 
 ปริมาณ 
 คุณภาพ 
 เวลา 
 ต้นทุน 

จัดกิจกรรมภายในระยะเวลาที่ก าหนด รวบรวมข้อมลู
จากระบบ
ติดตาม

โครงการฯ 

ระบบตดิตาม
โครงการฯ 

 ปริมาณ 
 คุณภาพ 
 เวลา 
 ต้นทุน 

ใช้งบประมาณในการด าเนินโครงการไมต่่ ากว่าร้อยละ 70 ของงบประมาณ
ที่ได้รับอนุมตั ิ

รวบรวมข้อมลู
จากระบบ
ติดตาม

โครงการฯ 

ระบบตดิตาม
โครงการฯ 

 
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ล าดับ ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ผู้เข้ารับการอบรม เกิดความรู้  ความเข้าใจ  และเพิ่มประสิทธิภาพในเรื่องจริยธรรมการวิจัย 
 
13. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 

 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.................  สมศ.   ตัวช้ีวัดที่.................  
 สกอ.    ตัวช้ีวัดที่  7.2   สงป.   ตัวช้ีวัดที่................. 
  มน. (non teaching unit) ตัวช้ีวัดที่ 5.3 
 

14. การติดตามและประเมินผลโครงการ  (โปรดระบุให้ชัดเจน)  
  14.1  จัดท าสรุปรายงานผลการด าเนินโครงการ 
  14.2  จัดท าแบบติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติงาน   

 
 

…………………………………………………….ผู้รับผิดชอบโครงการ 
(นางกนกกานต์  ยาห้องกาศ) 
นักวิชาการศึกษา ช านาญการ 
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(โครงการเด่ียว) 
แบบฟอร์มขอเสนอโครงการ  

โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
หน่วยงานบัณฑิตวิทยาลัย 

 
รหัสโครงการ 040101083260    แผนงาน  จัดการศึกษาอุดมศึกษา งาน  สนับสนุนการจัดการศึกษา  กองทุน ทั่วไป    
หน่วยงาน(คณะ/ภาควิชา)  ส านักงานเลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย  หมวด  เงินอุดหนุน-เงินอุดหนุนทั่วไป - โครงการพัฒนากระบวนการ

จัดการเรียนการสอน (โครงการสัมมนาคณาจารย์
บัณฑิตศึกษา) 

 

1. รหัสโครงการ   NU – บว -01-02-006  ชื่อโครงการ    สัมมนาคณาจารยบ์ัณฑิตศึกษา  
 
2.  ความสอดคล้องกับพันธกิจ (กรณีที่มีมากกว่า 1 พันธกิจ ให้ก าหนดพันธกิจหลัก/รอง) 
    การผลติบัณฑิต..........หลัก.........รอง   การวิจัย ..........หลัก.........รอง 

     การบริการวิชาการแกส่ังคม ..........หลัก.........รอง  การท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม ..........หลัก.........รอง 

     บริหารจัดการ..........หลัก.........รอง 
 
3.  ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ (กรณีที่มีมากกว่า 1 พันธกิจ ให้ก าหนดพันธกิจหลัก/รอง) 

3.1  ประเด็นยุทธศาสตรม์หาวิทยาลัย  
   นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ  
   แผนกลยุทธ์ดา้นการผลติบัณฑติ  กลยุทธ์ที่........... หลัก.........รอง........... 
   นโยบายที่ 2 ส่งเสรมิ สนับสนุน การวิจัยของมหาวิทยาลยั   
   แผนกลยุทธ์ดา้นการวิจัย กลยุทธ์ที่............หลัก.........รอง........... 
   นโยบายที่ 3 ส่งเสรมิการใหบ้ริการทางวิชาการแก่สังคมให้กว้างขวางและทั่วถึง  
     แผนกลยุทธ์ดา้นการบริการวิชาการ กลยุทธ์ที่............หลัก.........รอง........... 
     แผนกลยุทธ์ดา้นการบริการสุขภาพ กลยุทธ์ที่ ............หลัก.........รอง........... 
   นโยบายที่ 4 ส่งเสรมิการด าเนินงานด้านท านุบ ารุงศลิปะและวฒันธรรม ให้กว้างขวาง แพร่หลาย และยั่งยืน   
     แผนกลยุทธ์ดา้นท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม กลยุทธ์ที่...........หลกั.........รอง........... 
    นโยบายที่ 5 ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและปรับปรุงระบบการบริหารจดัการมหาวิทยาลัย ให้มีประสิทธิภาพ 
     แผนกลยุทธ์ดา้นบริหารจัดการ กลยุทธ์ที่.......2.....หลัก.........รอง........... 
  นโยบายที่ 6 เร่งรัดด าเนินการด้านการบริหารสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัยให้เหมาะสมกับสถานการณ์ เพื่อสร้างขีด 
   ความสามารถในการแข่งขันในระดับประเทศและนานาชาต ิ

     แผนกลยุทธ์ดา้นการจดัการทรัพยส์ิน กลยุทธ์ที่............หลัก.........รอง........... 
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 3.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะ/หน่วยงาน (ถ้ามี) 
    กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มปริมาณและคณุภาพบณัฑิตศึกษา 

มาตรการที่       6       . 
 กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสรมิ สนับสนุน การวิจัยบัณฑิตศึกษา เพ่ือประเทศไทย 4.0 

มาตรการที่               . 
 กลยุทธ์ที่ 3 สร้างระบบบริหารจัดการผลลัพธ์เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อมหาวิทยาลยัและประเทศ 

มาตรการที่               . 
    กลยุทธ์ท่ี 4 พัฒนาระบบการท างานร่วมกันแบบบูรณาการอยา่งมีประสิทธิภาพ 

มาตรการที่               . 
 กลยุทธ์ที ่5 พัฒนาคุณภาพบัณฑติศึกษาให้มีผลสมัฤทธ์ิในระดับสากลเพื่อมุ่งสู่ World Class University ตาม

เกณฑ์ QS, UI, Webometrics, URAP และ Time Higher Education 
มาตรการที ่              . 

3.3 สอดคล้องกับปฏิญญาของบัณฑิตวิทยาลัย 
     มีการพัฒนาอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์อย่างเป็นระบบ ต่อเนื่อง และไดผ้ล 

 มีการจัดการควบคมุคุณภาพบัณฑติทางด้านวิชาการและภาษาต่างประเทศ 
 มีระบบตรวจสอบจรรยาบรรณของผู้เรียน การลอกเลียนวิทยานิพนธ์ และผลงานวิจัยมีการบริหารจดัการ 

ที่ดีมีประสิทธิภาพ 
 มีการก าหนดนโยบาย กฎเกณฑ์ ระเบียบที่ส่งเสรมิ ข้อ (ก-ณ) 

3.4 อัตลักษณ์นสิิต 5 ก** (บังคับกรอก ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 กรณีทีส่อดคล้องกับอัตลักษณ์บัณฑติ) 
  มี     ไม่ม ี

ประเภทอตัลักษณ ์ ตัวชี้วดั 
    เก่งงาน      ความสามารถในการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพอยา่งสร้างสรรค์ 

     มีความรับผิดชอบ กล้าหาญ เสียสละ อดทน ขยันหมั่นเพยีร มุ่งมั่นสู่ความส าเร็จ 
     มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสารสนเทศได้เป็นอย่างดี 
     มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

    เก่งคน      มีมนุษยสัมพันธ์ทั้งการพูด และการวางตัว 
     มีจิตสาธารณะ 
     มีความสามารถท างานที่เป็นทีม 
     มีความเข้าใจตนเองและผู้อื่น 

    เก่งคิด      มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
     ใฝ่เรียนรู ้
     ทัศนคติเชิงบวก 
     ผลงานนวัตกรรม 

    เก่งครองชีวิต      มีพฤตกิรรมที่ดีในการเรียน 
     มีพฤตกิรรมที่ดีในการใช้ชีวิต (ปลอดอบายมุข) 

    เก่งพิชิตปัญหา      มีความสามารถในการแกป้ัญหาสว่นตัว 
     มีความสามารถในการแกป้ัญหาการงาน 
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3.5 บริการวิชาการ (กรณีโครงการที่ด าเนินงานตามพันธกิจที่ 3 ด้านบรกิารวิชาการ) ** 
       มี     ไม่ม ี

3.5.1 เป้าหมายตัวช้ีวัด 

เป้าหมายตัวบง่ชี ้ เชิงปรมิาณ เชิงคุณภาพ เชิงเวลา เชิงต้นทุน 
   ผลลัพธ ์ ร้อยละผู้เข้ารับบริการที่มีความรู้

เพิ่มขึ้นจากการรับบริการ........ 
ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับ
บริการวิชาการและวิชาชพีต่อ
ประโยชน์จากการบริการ................. 

- - 

   ผลผลิต จ านวนกิจกรรมบริการวิชาการ
แก่สังคม............ กิจกรรม 

ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ในกระบวนการให้บริการ 

ร้อยละของงานบริการ
วิชาการที่แล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลาที่
ก าหนด......... 

ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายของการ
บริการวิชาการ ตาม
งบประมาณที่ได้รับ
จัดสรร......บาท 
 

 จ านวนการให้รับบริการรวมทุก
ครั้ง (กรณีของ รพ.)/จ านวน
ให้บริการชันสูตรพลิกศพ
.............ครั้ง 

   

 จ านวนผู้เข้ารับบริการ/ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม..............คน 

   

 
3.5.2 การบูรณาการโครงการบริการวิชาการแก่สังคม เข้ากับการเรยีนการสอนและการวิจัย (โปรดใสเ่ครื่องหมาย  ใน
ตัวช้ีวัดและเป้าหมายภายใต้โครงการ ตอบได้มากกว่า 1) 

 จ านวนนิสิตทีล่งฝึกงาน ............... คน 

 จ านวนรายวิชา/หลักสตูรที่มีการบรูณาการ ......... วิชา ระบุรายช่ือวชิา .......................... 

 จ านวนหนังสือ/ต าราที่ได้จากการด าเนินกิจกรรม ......... เลม่ ระบุช่ือหนังสือ/ต ารา ....................... 

 จ านวนหัวข้อวิทยานิพนธ์ท่ีได้จากการด าเนินโครงการ ..............หัวขอ้ ระบุหัวข้อวิทยานิพนธ์ ......... 

 โครงการที่ด าเนินการครั้งนี้เป็นโครงการบริการวิชาการที่ด าเนินการต่อเนื่องจากปี พ.ศ. .................. 

ระบุรายละเอียดกิจกรรมต่อเนื่องที่เกิดขึ้น ...................................... 

 ร้อยละความพึงพอใจจากผลกระทบและความคุม้ค่า ของการด าเนนิโครงการ .................................... 

 จ านวนโครงการวิจยัที่น าไปถ่ายทอด ........... โครงการ ระบุชื่อโครงการวิจัย ..................................... 

 ร้อยละของปัญหาในชุมชนที่ลดลง ........................ 

 ร้อยละของประชาชนท่ีน าความรูไ้ปใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปญัหา ....................... 

 จ านวนกิจกรรมเชิงสาธารณะทีเ่กิดขึ้น .................. กิจกรรม ระบุชื่อกิจกรรม ................................... 

 รายได้ของชุมชนหรือสิ่งประดิษฐท์ี่เกิดจากการบริการวิชาการ ........ บาท / ช้ินงาน ระบุช่ือสิ่งประดษิฐ์ ........... 
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 โครงการมผีลกระทบในระดับประเทศในด้านใด (เช่นด้านสิ่งแวดล้อม,ด้านสุขภาพ,ด้านพลังงาน ฯลฯ) ............. 

 จ านวนหน่วยงานหรือชุมชนที่น าผลการด าเนินงานไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ........... หน่วยงานหรือชุมชน            

ระบุช่ือหน่วยงานหรือชุมชน ........................................ 

3.5.3 การประเมินผลส าเร็จและการบูรณาการทางบริการวิชาการ (โปรดใส่เครื่องหมาย  ภายใต้การประเมินความส าเร็จ 
        และการบูรณาการบริการวชิาการ) 

        ด้านการเรียนการสอน 

 ระดับความคิดเห็นของนิสิตที่มตี่อการบูรณาการด้านการเรียนการสอน ..................................... 

 อื่นๆ .................................................................... 

ด้านการวิจัย 

 จ านวนโจทย์วิจัย ท่ีได้จากการด าเนินโครงการบริการวิชาการ ท่ียื่นเสนอขอรับงบประมาณ .................... โจทย์

วิจัย 

ระบุช่ือโจทย์วิจัย ........................................................................ 

3.5.4 การติดตามผลการประเมินผลส าเร็จและการบรูณาการทางบริการวิชาการ 

 น าเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการบรหิารของคณะ เพื่อวางแผนปรับปรงุการบูรณาการดา้นใด 

   ด้านผลติบณัฑิต   

      ด้านการวิจัย   

      ด้านการบริการวิชาการแกส่ังคม   

     ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  

 อื่นๆ ..................................................................... 

3.5.5 การน าผลประเมินไปพัฒนาและปรับปรุงการบรูณาการทางบริการวิชาการ 
 ด้านการเรียนการสอน 

 จ านวนรายวิชา/หลักสตูรทีไ่ด้รบัการปรับปรุง ............ วิชา ระบรุายวิชา ................................ (ท่ีเกิดการน าผล

การบูรณาการไปปรับปรุง) 

 จ านวนรายวิชาที่เปิดใหม่ ................... วิชา ระบุรายวิชา ................................. 

4.  ผู้รับผิดชอบ  
 4.1 หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ งานวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย                                                           
 4.2 ผู้รับผิดชอบ     รองคณบดฝี่ายวิชาการ, นางอัจจิมา มวลประสทิธ์ิพร         โทร 8816, 8830 
 4.3 ผู้ประสานงาน  นางสาวสินีนาฏ  พุ่มสอาด    โทร 8827 
 4.4 ผู้รายงานผล    นางอัจจิมา  มวลประสิทธ์ิพร                          โทร 8830 
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 5. หลักการและเหตุผล 

คณาจารย์บัณฑิตศึกษาเป็นบุคคลส าคัญอย่างยิ่งต่อนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา โดยมีหน้าที่ในการให้ค าปรึกษาและช้ีแนะแนว
ทางการเรียน รวมทั้งการก ากับดูแลให้นิสิตปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ แนวปฏิบัติที่ เกี่ยวข้องกับนิสิตบัณฑิตศึกษาได้อย่าง
ถูกต้อง เพื่อให้นิสิตส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนดไว้ ซึ่งบัณฑิตวิทยาลัยเห็นว่าการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่
คณาจารย์บัณฑิตศึกษาเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว เป็นสิ่งส าคัญยิ่งเพื่อให้คณาจารย์บัณฑิตศึกษาสามารถให้ค าปรึกษา แนะน า และก ากับ
ดูแลนิสิตบัณฑิตศึกษาได้ 
 

6. วัตถุประสงค ์
6.1   เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับคณาจารย์บณัฑิตศึกษาเกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนระดับบณัฑิตศึกษา 

ข้อบังคับ 
       กฎระเบียบและแนวปฏิบัตติ่าง ๆ 
6.2  เพื่อให้คณาจารย์บณัฑิตศึกษาก ากับดูแลนสิิตระดับบณัฑิตศึกษาใหส้ าเรจ็การศึกษาตามหลักสตูรระดบับัณฑิตศึกษา 

 

7.  เป้าหมายของโครงการ 

     7.1. เป้าหมายการด าเนินงาน 
จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนท้ังสิ้นประมาณ  80  คน ประกอบด้วย 

     นิสิตบณัฑิตศึกษา  จ านวน...................คน 
     อาจารย์/บุคลากร   จ านวน.......80......คน 
  อื่นๆ.......................  จ านวน.......-...........คน 

 
 
7.2. กิจกรรม/เนื้อหาท่ีจะด าเนินการ 

             กิจกรรม จัดกิจกรรมอย่างน้อย 1 ครั้งต่อป ี
        เนื้อหา สัมมนาทางวิชาการเกี่ยวกับการจดัการเรียนการสอน กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับ  
                   นิสิตบณัฑิตศึกษา 

8. งบประมาณด าเนินการ  
  รายได้.........30,000................บาท   
◻  แผ่นดิน...................................บาท   
◻  หน่วยงานภายนอก.................บาท   

รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ)  
1)  ค่าตอบแทนวิทยากร  
 - จ านวน 2 ช่ัวโมง ๆ ละ 1,000 บาท จ านวน 3 คน เป็นเงิน  6,000.- บาท 
2)  ค่าตอบแทนผู้ด าเนินรายการ 
 จ านวน 2 ช่ัวโมง ๆ ละ 1,000 บาท จ านวน 1 คน  เป็นเงิน    2,000.- บาท    
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3)  ค่าอาหารกลางวัน (จ านวน 1 มื้อ) 
 - จ านวน 80 ชุด ๆ ละ 100 บาท (คณาจารย์)  เป็นเงิน  8,000.- บาท 
4)  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (จ านวน 1 มื้อ) 
 - จ านวน 80 ชุด ๆ ละ 50 บาท (คณาจารย์)  เป็นเงิน     4,000.- บาท 
5)  ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่จัดเตรียมสถานท่ีฯ 
 - จ านวน 2 คน ๆ ละ 200 บาท จ านวน 1 วัน  เป็นเงิน     400.- บาท 
6) ค่าจ้างถ่ายเอกสารและค่าวัสดุในโครงการฯ  
 อาทิ แฟ้ม ไวนิล ฯลฯ    เป็นเงิน     5,600.- บาท 
7) ค่าของที่ระลึก     เป็นเงิน   4,000.- บาท 

                          เป็นเงินทั้งสิ้น 30,000.- บาท 

หมายเหตุ  ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการ 

 
9. ขั้นตอนและแผนการด าเนินงาน   (PDCA)  

กิจกรรม 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 
ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ขั้นวางแผนงาน (P)  
1. จัดประชุมเตรียมการ 

            

ขั้นด าเนินการ (D)  
1. ขออนุมัติจัดโครงการ 

            

2. ท าหนังสือเชิญวิทยากร             
3. ท าหนังสือเชิญผู้เข้าร่วมโครงการ             
4. ติดต่อสถานท่ีจดัโครงการ             
5. จัดเตรยีมเอกสารประกอบโครงการ             
6. ด าเนินการจดัโครงการ             
ขั้นสรุปและประเมินผล (C)   
1. ประเมินผลโครงการ 

            

2. สรุปรายงานผล             
ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)  
น าผลประเมินโครงการมาพิจารณา
ปรับปรุง/ พัฒนาการจัดโครงการใน
ครั้งต่อไป 
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10.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 

10.1  วัน เวลา ในการจัดกิจกรรม     สิงหาคม  2561 
10.2   สถานท่ีจัดกิจกรรม          มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 

11. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPI) 
ประเภท ตัวชี้วัดความส าเร็จ (KPI) วิธีประเมิน เคร่ืองมือ 
 ปริมาณ 
 คุณภาพ 
 เวลา 
 ต้นทุน 

ร้อยละ 60 ของคณาจารย์บณัฑิตศึกษากลุ่มเป้าหมาย 
เข้าร่วมโครงการ 

รวบรวมจากแฟ้มลง
นามเข้าร่วมโครงการ 

แฟ้มลงนามเข้าร่วม
โครงการฯ 

 ปริมาณ 
  คุณภาพ 
 เวลา 
 ต้นทุน 

อาจารย์มีความรู้ความเข้าใจและให้ค าปรึกษานิสติได้อย่าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย 

รวบรวมข้อมลูจาก
แบบประเมินโครงการ 

แบบประเมินโครงการ 
 

 ปริมาณ 
 คุณภาพ 
  เวลา 
 ต้นทุน 

จัดกิจกรรมภายในระยะเวลา  ที่ก าหนด รวบรวมข้อมลูจาก
ระบบตดิตาม

ประเมินผลโครงการฯ 

ระบบประเมินผล
โครงการในส่วนของ

การขออนุมัติ
โครงการฯ 

 ปริมาณ 
 คุณภาพ 
 เวลา 
 ต้นทุน 

ใช้งบประมาณโครงการไมต่่ ากว่ารอ้ยละ 70 ของงบประมาณที่
ได้รับอนมุัต ิ

รวบรวมจากระบบ
ติดตามประเมินผล

โครงการฯ 

ระบบประเมินผล
โครงการในส่วนของ

การใช้จ่ายงบประมาณ
ในโครงการฯ 

 
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

12.1 คณาจารย์บณัฑิตศึกษา มคีวามรูค้วามเข้าใจให้กับคณาจารย์บัณฑติศึกษาเกี่ยวกับข้อบังคับ กฎ ระเบยีบ  
 และแนวปฏิบตัิที่ชัดเจน ส าหรับนสิิตระดับบณัฑิตศึกษา 
12.2    คณาจารย์บัณฑติศึกษา น าความรู้ที่ได้ไปวางแผนการจดัการเรียนการสอนและการวดัผลประเมินผลใหเ้ป็นไป 
          ตามหลักเกณฑ ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนดไว้ 

 12.3    คณาจารย์บัณฑติศึกษา สามารถก ากับดูแลนสิิตระดับบณัฑติศึกษาให้ส าเร็จการศึกษาได้ตามหลักสตูร  
  และแผนการเรียนท่ีวางไว้ 
 
13. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 

◻  ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที.่................ ◻ สมศ.   ตัวช้ีวัดที.่................   

◻  สกอ.    ตัวช้ีวัดที.่................ ◻ สงป.   ตัวช้ีวัดที.่................ 
 มน. (non teaching unit) ตวัช้ีวัดที่ 5.3 
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14. การติดตามและประเมินผลโครงการ  (โปรดระบุให้ชัดเจน)  
 14.1 จัดท าสรุปรายงานผลการด าเนินโครงการ  
 14.2 จัดท าแบบติดตามและประเมินผลแผนปฏบิัติงาน  

 
 

...............................................ผูร้ับผิดชอบโครงการ 

(นางอัจจิมา  มวลประสิทธ์ิพร) 
นักวิชาการศึกษา 
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(โครงการเด่ียว) 
แบบฟอร์มขอเสนอโครงการ  

โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
หน่วยงานบัณฑิตวิทยาลัย 

 
รหัสโครงการ 040101083444 แผนงาน   จัดการศึกษาอุดมศึกษา  งาน  สนับสนุนการจัดการศึกษา 
กองทุน ทั่วไป หน่วยงาน (คณะ/ภาควิชา) ส านักงานเลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย   หมวดเงินอุดหนุน-เงินอุดหนุนทั่วไป-  
 โครงการพัฒนากระบวนการจดัการเรียนการ
สอน- 
 (โครงการสัมมนานสิิตบณัฑติศึกษา) 
 
1. รหัสโครงการ  NU-บว-01-02-007  ชื่อโครงการ  สัมมนานิสิตบณัฑติศึกษา 
2.  ความสอดคล้องกับพันธกิจ (กรณีที่มีมากกว่า 1 พันธกิจ ให้ก าหนดพันธกิจหลัก/รอง) 
    การผลติบัณฑิต..........หลัก.........รอง   การวิจัย ..........หลัก.........รอง 
    การบริการวิชาการแกส่ังคม ..........หลัก.........รอง  การท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม ..........หลัก.........รอง 
    บริหารจัดการ..........หลัก.........รอง 
3.  ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ (กรณีที่มีมากกว่า 1 พันธกิจ ให้ก าหนดพันธกิจหลัก/รอง) 

3.1  ประเด็นยุทธศาสตรม์หาวิทยาลัย  
  นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาอยา่งมีคุณภาพ  
   แผนกลยุทธ์ดา้นการผลติบัณฑติ  กลยุทธ์ที่........... หลัก.........รอง........... 
   นโยบายที่ 2 ส่งเสรมิ สนับสนุน การวิจัยของมหาวิทยาลยั   
   แผนกลยุทธ์ดา้นการวิจัย กลยุทธ์ที่............หลัก.........รอง........... 
   นโยบายที่ 3 ส่งเสรมิการใหบ้ริการทางวิชาการแก่สังคมให้กว้างขวางและทั่วถึง  
     แผนกลยุทธ์ดา้นการบริการวิชาการ กลยุทธ์ที่............หลัก.........รอง........... 
     แผนกลยุทธ์ดา้นการบริการสุขภาพ กลยุทธ์ที่ ............หลัก.........รอง........... 
   นโยบายที่ 4 ส่งเสรมิการด าเนินงานด้านท านุบ ารุงศลิปะและวฒันธรรม ให้กว้างขวาง แพร่หลาย และยั่งยืน   
     แผนกลยุทธ์ดา้นท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม กลยุทธ์ที่...........หลกั.........รอง........... 
    นโยบายที่ 5 ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและปรับปรุงระบบการบริหารจดัการมหาวิทยาลัย ให้มีประสิทธิภาพ 
     แผนกลยุทธ์ดา้นบริหารจัดการ กลยุทธ์ที่.....3.......หลัก.........รอง........... 
  นโยบายที่ 6 เร่งรัดด าเนินการด้านการบริหารสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัยให้เหมาะสมกับสถานการณ์ เพื่อสร้างขีด 
   ความสามารถในการแข่งขันในระดับประเทศและนานาชาต ิ

     แผนกลยุทธ์ดา้นการจดัการทรัพยส์ิน กลยุทธ์ที่............หลัก.........รอง........... 
 3.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะ/หน่วยงาน (ถ้ามี) 
    กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มปริมาณและคณุภาพบณัฑิตศึกษา 

มาตรการที่       6       . 
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 กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสรมิ สนับสนุน การวิจัยบัณฑิตศึกษา เพ่ือประเทศไทย 4.0 
มาตรการที่               . 

 กลยุทธ์ที่ 3 สร้างระบบบริหารจัดการผลลัพธ์เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อมหาวิทยาลยัและประเทศ 
มาตรการที่              . 

 กลยุทธ์ท่ี 4 พัฒนาระบบการท างานร่วมกันแบบบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ 
มาตรการที่               . 

 กลยุทธ์ที ่5 พัฒนาคุณภาพบัณฑติศึกษาให้มีผลสมัฤทธ์ิในระดับสากลเพื่อมุ่งสู่ World Class University ตาม
เกณฑ์ QS, UI, Webometrics, URAP และ Time Higher Education 
มาตรการที ่              . 

 
3.3  สอดคล้องกับปฏิญญาของบัณฑิตวิทยาลัย 

 มีการพัฒนาอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์อย่างเป็นระบบ ต่อเนื่อง และได้ผล 
 มีการจัดการควบคมุคุณภาพบัณฑติทางด้านวิชาการและภาษาต่างประเทศ 
 มีระบบตรวจสอบจรรยาบรรณของผู้เรียน การลอกเลียนวิทยานิพนธ์ และผลงานวิจัยมีการบริหารจดัการ 

ที่ดีมีประสิทธิภาพ 
 มีการก าหนดนโยบาย กฎเกณฑ์ ระเบียบที่ส่งเสรมิ ข้อ  ข,  ฎ 

 
3.4 อัตลักษณ์นสิิต 5 ก** (บังคับกรอก ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 กรณีทีส่อดคล้องกับอัตลักษณ์บัณฑติ) 

    มี       ไม่มี 
ประเภทอัตลักษณ ์ ตัวชี้วัด 

    เก่งงาน      ความสามารถในการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพอย่างสร้างสรรค ์
     มีความรับผดิชอบ กล้าหาญ เสียสละ อดทน ขยันหมั่นเพยีร มุ่งมั่นสู่ความส าเร็จ 
     มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยสีารสนเทศได้เป็นอยา่งด ี
     มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

    เก่งคน      มีมนุษยสัมพันธ์ทั้งการพูด และการวางตัว 
     มีจิตสาธารณะ 
     มีความสามารถท างานท่ีเปน็ทีม 
     มีความเข้าใจตนเองและผู้อืน่ 

    เก่งคิด      มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค ์
     ใฝ่เรียนรู ้
     ทัศนคติเชิงบวก 
     ผลงานนวัตกรรม 

    เก่งครองชีวิต      มีพฤติกรรมที่ดีในการเรียน 
     มีพฤติกรรมที่ดีในการใช้ชีวิต (ปลอดอบายมุข) 

    เก่งพิชิตปัญหา      มีความสามารถในการแก้ปญัหาส่วนตัว 

 

 

 



75 
 

     มีความสามารถในการแก้ปญัหาการงาน 
 

3.5 บริการวิชาการ (กรณีโครงการที่ด าเนินงานตามพันธกิจที่ 3 ด้านบรกิารวิชาการ) ** 
              ม ี     ไม่ม ี

3.5.1 เป้าหมายตัวช้ีวัด 
เป้าหมายตัวบง่ชี ้ เชิงปรมิาณ เชิงคุณภาพ เชิงเวลา เชิงต้นทุน 
   ผลลัพธ ์ ร้อยละผู้เข้ารับบริการที่มีความรู้

เพิ่มขึ้นจากการรับบริการ  
ร้อยละ...... 

ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ/
หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการวิชาการ
และวิชาชพีต่อประโยชน์จากการ
บริการ ร้อยละ.............. 
 
 

- - 

   ผลผลิต จ านวนกิจกรรมบริการวิชาการ
แก่สังคม 1 กิจกรรม 

ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการในกระบวนการให้บรกิาร 
ร้อยละ............. 

ร้อยละของงานบริการ
วิชาการที่แล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลาที่
ก าหนดร้อยละ......... 

ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายของ
การบริการวิชาการ  
ตามงบประมาณที่ได้รับ
จัดสรร 

 จ านวนการให้รับบริการรวมทุก
ครั้ง (กรณีของ รพ.)/จ านวน
ให้บริการชันสูตรพลิกศพ -  ครั้ง 

   

 จ านวนผู้เข้ารับบริการ/ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม ................ 

   

 
3.5.2 การบูรณาการโครงการบริการวิชาการแก่สังคม เข้ากับการเรยีนการสอนและการวิจัย (โปรดใสเ่ครื่องหมาย  ใน
ตัวช้ีวัดและเป้าหมายภายใต้โครงการ ตอบได้มากกว่า 1) 

 จ านวนนิสิตทีล่งฝึกงาน ............... คน 

 จ านวนรายวิชา/หลักสตูรที่มีการบรูณาการ ......... วิชา ระบุรายชื่อวชิา .......................... 

 จ านวนหนังสือ/ต าราที่ได้จากการด าเนินกิจกรรม ......... เลม่ ระบุช่ือหนังสือ/ต ารา ....................... 

 จ านวนหัวข้อวิทยานิพนธ์ท่ีได้จากการด าเนินโครงการ ..............หัวขอ้ ระบุหัวข้อวิทยานิพนธ์ ......... 

 โครงการที่ด าเนินการครั้งนี้เป็นโครงการบริการวิชาการที่ด าเนินการต่อเนื่องจากปี พ.ศ. .................. 

ระบุรายละเอียดกิจกรรมต่อเนื่องที่เกิดขึ้น ...................................... 

 ร้อยละความพึงพอใจจากผลกระทบและความคุม้ค่า ของการด าเนนิโครงการ .................................... 

 จ านวนโครงการวิจยัที่น าไปถ่ายทอด ........... โครงการ ระบุชื่อโครงการวิจัย ..................................... 

 ร้อยละของปัญหาในชุมชนที่ลดลง ........................ 

 ร้อยละของประชาชนท่ีน าความรูไ้ปใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปญัหา ....................... 
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 จ านวนกิจกรรมเชิงสาธารณะทีเ่กิดขึ้น .................. กิจกรรม ระบุชื่อกิจกรรม ................................... 

 รายได้ของชุมชนหรือสิ่งประดิษฐท์ี่เกิดจากการบริการวิชาการ .......... บาท / ช้ินงาน ระบุช่ือสิ่งประดษิฐ์ ........... 

 โครงการมผีลกระทบในระดับประเทศในด้านใด (เช่นด้านสิ่งแวดล้อม,ด้านสุขภาพ,ด้านพลังงาน ฯลฯ) ............. 

 จ านวนหน่วยงานหรือชุมชนที่น าผลการด าเนินงานไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ........... หน่วยงานหรือชุมชน            

ระบุช่ือหน่วยงานหรือชุมชน ........................................ 

3.5.3 การประเมินผลส าเร็จและการบูรณาการทางบริการวิชาการ (โปรดใส่เครื่องหมาย  ภายใต้การประเมินความส าเร็จ 
        และการบูรณาการบริการวชิาการ) 

        ด้านการเรียนการสอน 

 ระดับความคิดเห็นของนิสิตที่มตี่อการบูรณาการด้านการเรียนการสอน ..................................... 

 อื่นๆ .................................................................... 

ด้านการวิจัย 

 จ านวนโจทย์วิจยั ท่ีได้จากการด าเนินโครงการบริการวิชาการ ท่ียื่นเสนอขอรับงบประมาณ .................... โจทย์

วิจัย 

ระบุช่ือโจทย์วิจัย ........................................................................ 

3.5.4 การติดตามผลการประเมินผลส าเร็จและการบรูณาการทางบริการวิชาการ 

 น าเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการบรหิารของคณะ เพื่อวางแผนปรับปรงุการบูรณาการดา้นใด 

   ด้านผลติบณัฑิต   

      ด้านการวิจัย   

      ด้านการบริการวิชาการแกส่ังคม   

      ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  

 อื่นๆ ..................................................................... 

3.5.5 การน าผลประเมินไปพัฒนาและปรับปรุงการบรูณาการทางบริการวิชาการ 
 ด้านการเรียนการสอน 

 จ านวนรายวิชา/หลักสตูรทีไ่ด้รบัการปรับปรุง ............ วิชา ระบรุายวิชา ................................ (ท่ีเกิดการน าผล

การบูรณาการไปปรับปรุง) 

 จ านวนรายวิชาที่เปิดใหม่ ................... วิชา ระบุรายวิชา ................................. 
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4.  ผู้รับผิดชอบ  
 4.1 หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ งานวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย                                                          

 4.2 ผู้รับผิดชอบ    รองคณบดฝี่ายวิชาการ, นางสาวปณุยนุช  ภัทรมล                โทร  8816, 8829 

 4.3 ผู้ประสานงาน   นางสาวสินีนาฏ พุ่มสอาด                            โทร  8827 

 4.4 ผู้รายงานผล   นางสาวปุณยนุช  ภัทรมล                         โทร  8829 

  นางสาวธราภรณ์ ธีรภาพวิเศษพงษ์    โทร  8839 

 5. หลักการและเหตุผล 
บัณฑิตวิทยาลัยมีพันธกิจหลักในการก ากับมาตรฐานการจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาให้มีคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตรที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด และควบคุมดูแลนิสิตบัณฑิตศึกษาให้ส าเร็จการศึกษาตามที่
หลักสูตรก าหนดอย่างมีคุณภาพ ซึ่งการเรียนระดับบัณฑิตศึกษามุ่งส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการ วิชาชีพรวมทั้งการวิจัยใน
สาขาวิชาต่าง ๆ หากนิสิตบัณฑิตศึกษาได้มีความเข้าใจแนวทางการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา เข้าใจถึงกระบวนการและเทคนิคต่าง ๆ    
ที่ช่วยสนับสนุนส่งเสริมการท าวิจัย กระบวนการท าวิทยานิพนธ์ ซึ่งแนวทางดังกล่าวเหล่านี้จะเป็นสิ่งที่ช่วยให้นิสิตบัณฑิตศึกษาส าเร็จ
การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาตามระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด บัณฑิตวิทยาลัย จึงได้จัดโครงการนี้ข้ึน 

 

6. วัตถุประสงค ์
ล าดับ   วัตถุประสงค์ 

1 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับนิสิตบณัฑิตศึกษาเกี่ยวกบักระบวนการท าวิทยานิพนธ์       
2 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับนิสิตบณัฑิตศึกษา ในการใช้ระบบ Naresuan I-Thesis 

 
7.  เป้าหมายของโครงการ 
      7.1. เป้าหมายการด าเนินงาน 

เป้าหมาย จ านวน หน่วยนับ 
จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 100 คน 
นิสิต 80 คน 
บุคลากรสายวิชาการ  คน 
บุคลากรสายสนับสนุน  คน 
ประชาชน/สังคม.......  คน 
ศิษย์เก่า.........  คน 
องค์กร/ระบบบริหารจัดการ...........  ระบุหน่วยนับ... 
หลักสตูร...........  ระบุหน่วยนับ... 
อื่นๆ..อาจารย/์บุคลากร... 20 ระบุหน่วยนับ... 
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7.2. กิจกรรม/เนื้อหาทีจ่ะด าเนินการ 
             กิจกรรม จัดกิจกรรมอย่างน้อย 1 ครั้งต่อป ี

        เนื้อหา  
1) จัดบรรยายทางวิชาการเกีย่วกับการจัดท าวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ E-Thesis/i-Thesis 
2) อภิปรายและตอบค าถาม 

 
8. งบประมาณด าเนินการ  
◻  รายได้......25,000.............บาท   
◻  แผ่นดิน...................................บาท   
◻  หน่วยงานภายนอก...................................บาท   

รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
 1. ค่าตอบแทนวิทยากร 
  - จ านวน 2 ราย บรรยาย 3 ชม. (ชม.ๆ ละ 1,000.-บาท)  เป็นเงิน       3,000.-บาท 

2. ค่าอาหารกลางวัน (จ านวน 1 มื้อ) 

     -  จ านวน 100 ชุดๆ ละ 100.- บาท    เป็นเงิน     10,000.-บาท 

3. ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม (จ านวน 2 มื้อ) 

     -  จ านวน 100 ชุดๆ ละ  30.- บาท    เป็นเงิน      6,000.-บาท 

4. ค่าตอบแทนเจ้าหน้าท่ีจัดเตรียมสถานท่ีฯ  

     -  จ านวน  2 คนๆ ละ 200.-บาท จ านวน 1 วัน  เป็นเงิน          400.-บาท  

5. ค่าตอบแทนเจ้าหน้าท่ีจัดท าเอกสารประกอบโครงการฯ 

     -  จ านวน  8 คนๆ ละ 200.-บาท จ านวน 1 วัน  เป็นเงิน         1,600.-บาท 

6. ค่าเอกสารประกอบและค่าวสัดใุนโครงการฯ   เป็นเงิน      4,000.-บาท 

           เป็นเงินทั้งสิ้น    25,000.-บาท 

หมายเหตุ  ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
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9. ขั้นตอนและแผนการด าเนินงาน   (PDCA)  
กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 
ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ขั้นวางแผนงาน (P)  
1. จัดประชุมเตรียมการ 

            

ขั้นด าเนินการ (D)  
1. ขออนุมัติจัดโครงการ 
2. ท าหนังสือเชิญวิทยากร 
3. ท าหนังสือเชิญผู้เข้าร่วมโครงการ 
4. ติดต่อสถานที่จัดโครงการ 
5. จัดเตรียมเอกสารประกอบโครงการ 
6. ด าเนินการจัดโครงการ 

            

ขั้นสรุปและประเมินผล (C)   
1. ประเมินผลโครงการ 
2. สรุปรายงานผล 

            

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)  
น าผลประเมินโครงการมาพิจารณาปรับปรุง/ 
พัฒนาการจัดโครงการในครั้งต่อไป 

            

 

10.  วัน เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 
1)  วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม  เดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2561 
2)  สถานท่ีจัดกิจกรรม   มหาวิทยาลัยนเรศวร  

 
11. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPI) 

ประเภท ตัวชี้วัดความส าเร็จ (KPI) วิธีประเมิน เคร่ืองมือ 
 ปริมาณ 
 คุณภาพ 
 เวลา 
 ต้นทุน 

ผู้เข้าร่วมโครงการไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของกลุ่มเป้าหมาย 
 

รวบรวมแฟ้มลงนาม
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

แฟ้มลงนามผูเ้ข้าร่วม
โครงการ 

 ปริมาณ 
  คุณภาพ 
 เวลา 
 ต้นทุน 

ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก    รวบรวมข้อมลูจาก
แบบประเมิน
โครงการฯ 

แบบประเมิน
โครงการฯ 

 ปริมาณ 
 คุณภาพ 
  เวลา 

จัดกิจกรรมภายในระยะเวลาที่ก าหนด รวบรวมข้อมลูจาก
ระบบตดิตาม

ประเมินผลโครงการฯ 

ระบบประเมินผล
โครงการในส่วนของ

การขออนุมัติ
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ประเภท ตัวชี้วัดความส าเร็จ (KPI) วิธีประเมิน เคร่ืองมือ 
 ต้นทุน โครงการฯ 
 ปริมาณ 
 คุณภาพ 
 เวลา 
 ต้นทุน 

ใช้งบประมาณในการด าเนินโครงการไมต่่ ากว่าร้อยละ 90 ของ
งบประมาณที่ไดร้ับอนุมตั ิ

รวบรวมจากระบบ
ติดตามประเมินผล

โครงการฯ 

ระบบประเมินผล
โครงการในส่วนของ

การใช้จ่ายงบประมาณ
ในโครงการฯ 

 
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ล าดับ ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1 นิสิตบณัฑิตศึกษามีความรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกับกระบวนการท าวิทยานิพนธ์       
2 นิสิตบณัฑิตศึกษามีความรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกับการใช้ระบบ Naresuan E-Thesis 
3 นิสิตบณัฑิตศึกษามีความรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกับกระบวนการท าวิทยานิพนธ์       

 

13. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
◻ ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที.่................ ◻ สมศ.   ตัวช้ีวัดที.่................   
 สกอ.    ตัวช้ีวัดที.่.....3.2... ◻ สงป.   ตัวช้ีวัดที.่................ 

 
 

14. การติดตามและประเมินผลโครงการ  (โปรดระบุให้ชัดเจน)  
ล าดับ การติดตามและประเมินผลโครงการ 

1 จัดท าสรุปรายงานผลการด าเนินโครงการ 
2 จัดท าแบบติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติงาน 

 
 
 

.............................................ผู้รบัผิดชอบโครงการ 
(นางสาวปุณยนุช  ภัทรมล) 

นักวิชาการศึกษา 
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(โครงการเด่ียว) 
แบบฟอร์มขอเสนอโครงการ  

โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
หน่วยงานบัณฑิตวิทยาลัย 

 
รหัสโครงการ     040101091137                 แผนงาน  จัดการศึกษาอุดมศึกษา งาน  สนับสนุนการจัดการศึกษา  กองทุน ทั่วไป    
หน่วยงาน(คณะ/ภาควิชา)  ส านักงานเลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย  หมวด  เงินอุดหนุน-เงินอุดหนุนทั่วไป - โครงการบริหารพัฒนา

บุคลากร-(โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  ส าหรับบุคลากร
ผู้ปฏิบัติงานวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา) 

 

1. รหสัโครงการ  NU- บว-01-02-008   ชื่อโครงการ   สัมมนาเชิงปฏิบัติการส าหรับบุคลากรผู้ปฏิบตัิงานวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา 
 
2.  ความสอดคล้องกับพันธกิจ (กรณีที่มีมากกว่า 1 พันธกิจ ให้ก าหนดพันธกิจหลัก/รอง) 
      การผลิตบัณฑติ..........หลกั.........รอง   การวิจัย ..........หลัก.........รอง 

      การบริการวิชาการแก่สังคม ..........หลัก.........รอง  การท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม ..........หลัก.........รอง    
      บริหารจดัการ... .......หลัก.........รอง 
 

3.  ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ (กรณีที่มีมากกว่า 1 พันธกิจ ให้ก าหนดพันธกิจหลัก/รอง) 
3.1  ประเด็นยุทธศาสตรม์หาวิทยาลัย  

  นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาอยา่งมีคุณภาพ  
   แผนกลยุทธ์ดา้นการผลติบัณฑติ  กลยุทธ์ที่........... หลัก.........รอง........... 
   นโยบายที่ 2 ส่งเสรมิ สนับสนุน การวิจัยของมหาวิทยาลยั   
   แผนกลยุทธ์ดา้นการวิจัย กลยุทธ์ที่............หลัก.........รอง........... 
   นโยบายที่ 3 ส่งเสรมิการใหบ้ริการทางวิชาการแก่สังคมให้กว้างขวางและทั่วถึง  
     แผนกลยุทธ์ดา้นการบริการวิชาการ กลยุทธ์ที่............หลัก.........รอง........... 
     แผนกลยุทธ์ดา้นการบริการสุขภาพ กลยุทธ์ที่ ............หลัก.........รอง........... 
   นโยบายที่ 4 ส่งเสรมิการด าเนินงานด้านท านุบ ารุงศลิปะและวฒันธรรม ให้กว้างขวาง แพร่หลาย และยั่งยืน   
     แผนกลยุทธ์ดา้นท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม กลยุทธ์ที่...........หลกั.........รอง........... 
   นโยบายที่ 5 ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและปรับปรุงระบบการบริหารจดัการมหาวิทยาลัย ให้มีประสิทธิภาพ 
     แผนกลยุทธ์ดา้นบริหารจัดการ กลยุทธ์ที่......2......หลัก.........รอง........... 
  นโยบายที่ 6 เร่งรัดด าเนินการด้านการบริหารสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัยให้เหมาะสมกับสถานการณ์ เพื่อสร้างขีด 
   ความสามารถในการแข่งขันในระดับประเทศและนานาชาต ิ

     แผนกลยุทธ์ดา้นการจดัการทรัพยส์ิน กลยุทธ์ที่............หลัก.........รอง........... 
3.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะ/หนว่ยงาน (ถ้ามี) 
 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนากระบวนการบริหารจดัการที่มีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มปริมาณและคุณภาพบัณฑิตศึกษา 
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มาตรการที่               . 
 กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสรมิ สนับสนุน การวิจัยบัณฑิตศึกษา เพ่ือประเทศไทย 4.0 

มาตรการที่               . 
 กลยุทธ์ที่ 3 สร้างระบบบริหารจัดการผลลัพธ์เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อมหาวิทยาลยัและประเทศ 

มาตรการที่               . 
 กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบการท างานร่วมกันแบบบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ 

มาตรการที่       2        . 
 กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาคุณภาพบัณฑติศึกษาให้มีผลสมัฤทธ์ิในระดับสากลเพื่อมุ่งสู่ World Class University ตาม

เกณฑ์ QS, UI, Webometrics, URAP และ Time Higher Education 
มาตรการที่               . 

3.4  สอดคล้องกับปฏญิญาของบัณฑิตวิทยาลัย 
  มีการพัฒนาอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์อย่างเป็นระบบ ต่อเนื่อง และไดผ้ล 
 มีการจัดการควบคมุคุณภาพบัณฑติทางด้านวิชาการและภาษาต่างประเทศ 
 มีระบบตรวจสอบจรรยาบรรณของผู้เรียน การลอกเลียนวิทยานิพนธ์ และผลงานวิจัยมีการบริหารจดัการ 

ที่ดีมีประสิทธิภาพ 
 มีการก าหนดนโยบาย กฎเกณฑ์ ระเบียบที่ส่งเสรมิ ข้อ (ก-ณ) 

3.6 อัตลักษณ์นสิิต 5 ก** (บังคับกรอก ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 กรณีทีส่อดคล้องกับอัตลักษณ์บัณฑติ) 
  มี     ไม่ม ี

ประเภทอัตลักษณ ์ ตัวชี้วัด 
    เก่งงาน      ความสามารถในการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพอย่างสร้างสรรค์ 

     มีความรับผิดชอบ กล้าหาญ เสียสละ อดทน ขยันหมั่นเพียร มุ่งมั่นสู่ความส าเร็จ 
     มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสารสนเทศได้เป็นอย่างดี 
     มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

    เก่งคน      มีมนุษยสัมพันธ์ทั้งการพูด และการวางตัว 
     มีจิตสาธารณะ 
     มีความสามารถท างานท่ีเป็นทมี 
     มีความเข้าใจตนเองและผู้อื่น 

    เก่งคิด      มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค ์
     ใฝ่เรียนรู ้
     ทัศนคติเชิงบวก 
     ผลงานนวัตกรรม 

    เก่งครองชีวิต      มีพฤติกรรมที่ดีในการเรียน 
     มีพฤติกรรมที่ดีในการใช้ชีวิต (ปลอดอบายมุข) 

    เก่งพิชิตปัญหา      มีความสามารถในการแก้ปัญหาส่วนตัว 
     มีความสามารถในการแก้ปัญหาการงาน 
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3.7 บริการวิชาการ (กรณีโครงการที่ด าเนินงานตามพันธกิจที่ 3 ด้านบรกิารวิชาการ) ** 
       มี     ไม่ม ี

3.5.1 เป้าหมายตัวช้ีวัด 

เป้าหมายตัวบง่ชี ้ เชิงปรมิาณ เชิงคุณภาพ เชิงเวลา เชิงต้นทุน 
   ผลลัพธ ์ ร้อยละผู้เข้ารับบริการ

ที่มีความรู้เพิ่มขึ้นจาก
การรับบริการ........ 

ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับ
บริการวิชาการและวิชาชพีต่อ
ประโยชน์จากการบริการ................. 

- - 

   ผลผลิต จ านวนกิจกรรมบริการ
วิชาการแก่สังคม
............ กิจกรรม 

ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการในกระบวนการ
ให้บริการ 

ร้อยละของงานบริการ
วิชาการที่แล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาทีก่ าหนด......... 

ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายของการ
บริการวิชาการตามงบประมาณ
ที่ได้รับจัดสรร......บาท 

 จ านวนการให้รับ
บริการรวมทุกครั้ง 
(กรณีของ รพ.)/จ านวน
ให้บริการชันสูตรพลิก
ศพ.............ครั้ง 

   

 จ านวนผู้เข้ารับบริการ/
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
..............คน 

   

 
3.5.2 การบูรณาการโครงการบริการวิชาการแก่สังคม เข้ากับการเรยีนการสอนและการวิจัย (โปรดใสเ่ครื่องหมาย  ใน
ตัวช้ีวัดและเป้าหมายภายใต้โครงการ ตอบได้มากกว่า 1) 

 จ านวนนิสิตทีล่งฝึกงาน ............... คน 

 จ านวนรายวิชา/หลักสตูรที่มีการบรูณาการ ......... วิชา ระบุรายชื่อวชิา .......................... 

 จ านวนหนังสือ/ต าราที่ได้จากการด าเนินกิจกรรม ......... เลม่ ระบุช่ือหนังสือ/ต ารา ....................... 

 จ านวนหัวข้อวิทยานิพนธ์ท่ีได้จากการด าเนินโครงการ ..............หัวขอ้ ระบุหัวข้อวิทยานิพนธ์ ......... 

 โครงการที่ด าเนินการครั้งนี้เป็นโครงการบริการวิชาการที่ด าเนินการต่อเนื่องจากปี พ.ศ. .................. 

ระบุรายละเอียดกิจกรรมต่อเนื่องที่เกิดขึ้น ...................................... 

 ร้อยละความพึงพอใจจากผลกระทบและความคุม้ค่า ของการด าเนนิโครงการ .................................... 

 จ านวนโครงการวิจยัที่น าไปถ่ายทอด ........... โครงการ ระบุชื่อโครงการวิจัย ..................................... 

 ร้อยละของปัญหาในชุมชนที่ลดลง ........................ 

 ร้อยละของประชาชนท่ีน าความรูไ้ปใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปญัหา ....................... 

 จ านวนกิจกรรมเชิงสาธารณะทีเ่กิดขึ้น .................. กิจกรรม ระบุชื่อกิจกรรม ................................... 
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 รายได้ของชุมชนหรือสิ่งประดิษฐท์ี่เกิดจากการบริการวิชาการ ............... บาท / ช้ินงาน ระบุช่ือสิ่งประดิษฐ์ 

........... 

 โครงการมผีลกระทบในระดับประเทศในด้านใด (เช่นด้านสิ่งแวดล้อม,ด้านสุขภาพ,ด้านพลังงาน ฯลฯ) ............. 

 จ านวนหน่วยงานหรือชุมชนที่น าผลการด าเนินงานไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ........... หน่วยงานหรือชุมชน            

ระบุช่ือหน่วยงานหรือชุมชน ........................................ 

3.5.3 การประเมินผลส าเร็จและการบูรณาการทางบริการวิชาการ (โปรดใส่เครื่องหมาย  ภายใต้การประเมินความส าเร็จ 
        และการบูรณาการบริการวชิาการ) 

        ด้านการเรียนการสอน 

 ระดับความคิดเห็นของนิสิตที่มตี่อการบูรณาการด้านการเรียนการสอน ..................................... 

 อื่นๆ .................................................................... 

ด้านการวิจัย 

 จ านวนโจทย์วิจัย ท่ีได้จากการด าเนินโครงการบริการวิชาการ ท่ียื่นเสนอขอรับงบประมาณ .................... โจทย์

วิจัย 

ระบุช่ือโจทย์วิจัย ........................................................................ 

 
3.5.4 การติดตามผลการประเมินผลส าเร็จและการบรูณาการทางบริการวิชาการ 

 น าเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการบรหิารของคณะ เพื่อวางแผนปรับปรงุการบูรณาการดา้นใด 

   ด้านผลติบณัฑิต   

      ด้านการวิจัย   

      ด้านการบริการวิชาการแกส่ังคม   

     ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  

 อื่นๆ ..................................................................... 

3.5.5 การน าผลประเมินไปพัฒนาและปรับปรุงการบรูณาการทางบริการวิชาการ 
 ด้านการเรียนการสอน 

 จ านวนรายวิชา/หลักสตูรทีไ่ด้รบัการปรับปรุง ............ วิชา ระบรุายวิชา ................................ (ท่ีเกิดการน าผล

การบูรณาการไปปรับปรุง) 

 จ านวนรายวิชาที่เปิดใหม่ ................... วิชา ระบุรายวิชา ................................. 
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4.  ผู้รับผิดชอบ  
 4.1 หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ งานวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย                                                          
 4.2 ผู้รับผิดชอบ     รองคณบดฝี่ายวิชาการ, นางสาวลดัดาวรรณ ดแีล้ว     โทร  8816, 8831 
 4.3 ผู้ประสานงาน  นางสาวสินีนาฏ  พุ่มสอาด                          โทร  8827 
 4.4 ผู้รายงานผล    นางสาวลัดดาวรรณ ดีแล้ว   โทร  8831 
                         นางสาวปุณยนุช ภัทรมล    โทร  8829 
5. หลักการและเหตุผล 

บัณฑิตวิทยาลัย มีภารกิจหลักในการก ากับดูแลและรักษามาตรฐานทางวิชาการ เพื่อให้การผลิตบัณฑิตมีคุณภาพ และ

เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา มีข้อบังคับ ระเบียบ 

และแนวปฏิบัติ ที่จ าเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน กรณีมีการเปลี่ยนแปลงข้อบังคับ ระเบียบ และแนวปฏิบัติระดับบัณฑิตศึกษา 

บุคลากรผู้ปฏิบัติงานวิชาการควรที่จะมีความรู้ ความเข้าใจในการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ดังนั้น เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจในการ

ปฏิบัติงานให้เกิดความชัดเจน ถูกต้อง สามารถน าไปปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน งานวิชาการ จึงเห็นสมควรจัดให้มีการจัด โครงการ

สัมมนาเชิงปฏิบัติการส าหรับบุคลากรผู้ปฏิบัติงานวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาในระดับคณะ/วิทยาลัย ของมหาวิทยาลัยนเรศวร 
 

6. วัตถุประสงค ์
6.1 เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับข้อบังคับ ระเบียบ และแนวปฏิบัติที่มีการเปลีย่นแปลงให้เกดิความชัดเจน 
6.2 เพื่อให้บุคลากรผู้ปฏิบตัิงานวิชาการในระดับคณะ/ วิทยาลัย ไดเ้ข้าใจกระบวนการ ขั้นตอนในการปฏบิัติงานวิชาการ 

ระดับบณัฑติศึกษา 
6.3 เพื่อให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานวิชาการในระดบัคณะ/ วิทยาลัยได้มโีอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการปฏิบัติงานซึ่งกันและกัน 
6.4 เพื่อให้การติดต่อประสานงานวิชาการระหวา่งหน่วยงานเกิดความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

7.  เป้าหมายของโครงการ 

     7.1. เป้าหมายการด าเนินงาน 
จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนท้ังสิ้นประมาณ  60  คน ประกอบด้วย 

     นิสิตระดับปริญญาเอก จ านวน...................คน 
     อาจารย์/บุคลากร   จ านวน........60.......คน 
  อื่นๆ.......................  จ านวน.......-...........คน 

7.2. กิจกรรม/เนื้อหาท่ีจะด าเนินการ 
1)  สัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
2)  ขออนุมัติจัดโครงการ 
3)  ด าเนินการตามแผนงานโครงการ 
4)  สรุปผลการด าเนินการจดัโครงการ 
5)  รายงานผลการด าเนินการจัดโครงการ 
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8. งบประมาณด าเนินการ  
  รายได้.........30,000..............บาท   
◻  แผ่นดิน...................................บาท   
◻  หน่วยงานภายนอก.................บาท   

รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ)  

ล าดับ รายการ จ านวน (บาท) 

1 ค่าอาหารกลางวัน (จ านวน 1 มื้อ )  

 - จ านวน 60 ชุด ชุดละ 100.- บาท 6,000 

2 ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม (จ านวน 2 มื้อ)  

 - จ านวน 60 ชุด ชุดละ 30.- บาท  3,600 

3 ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่จัดเตรียมสถานที่ (จ านวน 1 วัน)  

 - จ านวน 2 คน คนละ 200.- บาท 400 

4 ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่จัดท าเอกสารประกอบโครงการฯ (จ านวน 1 วัน)  

 - จ านวน 8 คน คนละ 200.- บาท 1,600 

5 ค่าเอกสารประกอบและค่าวัสดุในโครงการฯ 18,400 

 รวมจ านวนทั้งสิ้น 30,000 

หมายเหตุ  ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการ 

9. ขั้นตอนและแผนการด าเนินงาน   (PDCA)  
 

กิจกรรม 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 
ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ขั้นวางแผนงาน (P)  
1. จัดประชุมเตรียมการเพื่อก าหนดวัน 
เวลา และสถานท่ี 
2. จัดท าโครงการและก าหนดการ 
3. เสนอขออนุมัติโครงการ 

            

ขั้นด าเนินการ (D)  
1. จัดท าหนังสือเชิญผูเ้ข้าร่วมโครงการ 

            

2. ด าเนินโครงการตามก าหนดการ             
ขั้นสรุปและประเมินผล (C)   
1. สรุปผลและประเมินผลโครงการ
ด าเนินงาน 
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กิจกรรม 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 
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)  
น าผลประเมินโครงการมาพิจารณา
ปรับปรุง/ พัฒนาการจัดโครงการใน
ครั้งต่อไป 

            

 
10.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 

10.1  วัน เวลา ในการจัดกิจกรรม     เดือนสิงหาคม 2561 
10.2   สถานท่ีจัดกิจกรรม         มหาวิทยาลัยนเรศวร  
 

11. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPI) 
ประเภท ตัวชี้วัดความส าเร็จ (KPI) วิธีประเมิน เคร่ืองมือ 
 ปริมาณ 
 คุณภาพ 
 เวลา 
 ต้นทุน 

ผู้เข้าร่วมโครงการไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของจ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

 

นับรายชื่อจาก 
แฟ้มลงนาม 

บัญชีลงนามผูเ้ข้าร่วม
โครงการ 

 ปริมาณ 
  คุณภาพ 
 เวลา 
 ต้นทุน 

บุคลากรผู้ปฏิบตัิงานวิชาการปฏิบตัิงานวิชาการได้อยา่ง
ถูกต้อง 

คะแนนการท า
แบบทดสอบ 

แบบทดสอบ 

 ปริมาณ 
 คุณภาพ 
  เวลา 
 ต้นทุน 

จัดโครงการภายนะระยะเวลาที่ก าหนด รวบรวมข้อมลูจาก
ระบบตดิตาม

ประเมินผลโครงการฯ 

ระบบประเมินผล
โครงการในส่วนของ

การขออนุมัติ
โครงการฯ 

 ปริมาณ 
 คุณภาพ 
 เวลา 
 ต้นทุน 

ใช้งบประมาณในการด าเนินโครงการไมต่่ ากว่าร้อยละ 70 ของ
งบประมาณที่ไดร้ับอนุมตั ิ

รวบรวมข้อมลูจาก
ระบบตดิตาม

ประเมินผลโครงการฯ 

ระบบประเมินผล
โครงการในส่วนของ

การขออนุมัติ
โครงการฯ 

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  12.1   บุคลากรผู้ปฏิบัติงานวิชาการน าความรู้ที่ไดร้ับไปปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
  12.2   การติดต่อประสานงานของบุคลากรผู้ปฏิบัติงานวิชาการเปน็ไปอย่างรวดเร็ว และถูกต้อง 
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13. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 

◻  ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที.่................ ◻ สมศ.   ตัวช้ีวัดที.่................   

◻  สกอ.    ตัวช้ีวัดที.่................ ◻ สงป.   ตัวช้ีวัดที.่................ 
 มน. (non teaching unit) ตวัช้ีวัดที่ 5.3 

 
14. การติดตามและประเมินผลโครงการ  (โปรดระบุให้ชัดเจน)  

 14.1 จัดท าสรุปรายงานผลการด าเนินโครงการ  
 14.2 จัดท าแบบติดตามและประเมินผลแผนปฏบิัติงาน 

 
...............................................ผูร้ับผิดชอบโครงการ 

               (นางสาวลัดดาวรรณ ดีแล้ว) 
       นักวิชาการศึกษา  
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งานแผนและสารสนเทศ 
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91 
 

ที ่ รหัสโครงการ ชื่อโครงการ จ านวนเงิน ระยะเวลา 
ด าเนินโครงการ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 

1 
 

040101097001 โครงการประกันคณุภาพการศึกษา 25,000 พ.ค.-ก.ย.61 รองคณบดฝี่ายนโยบายและแผน 
(นางสาวอรอุษา บ ารุงไทย) 

2 040101083650 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  
เรื่อง การใช้โปรแกรมการตรวจสอบ
การคัดลอกผลงานวิชาการและ
วิทยานิพนธ์ (Turnitin) 

- พ.ย.60-ส.ค.61 รองคณบดฝี่ายนโยบายและแผน 
(นางสาวสายพณิ เม่นเกดิ) 

3 040101092034 โครงการพัฒนา Application และ
ปรับปรุงฐานข้อมูลเพื่อใช้ในการ
บริหารจดัการบณัฑติศึกษา 

100,000 ธ.ค.60-ส.ค.61 รองคณบดฝี่ายนโยบายและแผน 
(นางพรทิพย์  เม่นสิน) 

รวมงบประมาณ 25,000   
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(โครงการเด่ียว) 
แบบฟอร์มขอเสนอโครงการ  

โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
หน่วยงาน  บัณฑิตวิทยาลัย 

 
รหัสโครงการ 040101097001  แผนงาน  จัดการศึกษาอุดมศึกษา  งาน  สนับสนุนการจัดการศึกษา  กองทุน  ทั่วไป  
หน่วยงาน(คณะ/ภาควิชา)  ส านักงานเลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย   หมวด เงินอุดหนุน – เงินอุดหนุนทั่วไป - โครงการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา (โครงการประกันคณุภาพการศึกษา) 
 
1. รหัสโครงการ   NU-บว-01-03-009  ชื่อโครงการ  ประกันคุณภาพการศึกษา 
 
2.  ความสอดคล้องกับพันธกิจ (กรณีที่มีมากกว่า 1 พันธกิจ ให้ก าหนดพันธกิจหลัก/รอง) 
    การผลิตบัณฑิต..........หลกั.........รอง   การวิจัย ..........หลัก.........รอง 
    การบริการวิชาการแกส่ังคม ..........หลัก.........รอง  การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ..........หลัก.........รอง 
    บริหารจัดการ..........หลกั.........รอง 
 
3.  ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ (กรณีที่มีมากกว่า 1 พันธกิจ ให้ก าหนดพันธกิจหลัก/รอง) 

3.1  ประเด็นยุทธศาสตรม์หาวิทยาลัย  
   นโยบายที่ 1 จัดการศกึษาอย่างมคีุณภาพ  

   แผนกลยุทธ์ดา้นการผลิตบัณฑติ  กลยุทธ์ท่ี........... หลัก.........รอง........... 

   นโยบายที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุน การวิจัยของมหาวทิยาลัย   
   แผนกลยุทธ์ดา้นการวจิัย กลยุทธ์ท่ี............หลัก.........รอง........... 

   นโยบายที่ 3 ส่งเสริมการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมให้กวา้งขวางและทั่วถึง  
     แผนกลยุทธ์ดา้นการบริการวิชาการ กลยุทธ์ท่ี............หลัก.........รอง........... 

     แผนกลยุทธ์ดา้นการบริการสุขภาพ กลยุทธ์ท่ี ............หลัก.........รอง........... 

   นโยบายที่ 4 ส่งเสริมการด าเนนิงานดา้นท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ให้กวา้งขวาง แพร่หลาย และยั่งยืน   

     แผนกลยุทธ์ดา้นท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม กลยุทธ์ท่ี...........หลัก.........รอง........... 

   นโยบายที่ 5 ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและปรับปรุงระบบการบริหารจดัการมหาวิทยาลัย ให้มีประสิทธิภาพ 
     แผนกลยุทธ์ดา้นบริหารจัดการ กลยุทธ์ท่ี............หลัก.........รอง........... 

  นโยบายที่ 6 เร่งรัดด าเนินการด้านการบริหารสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัยให้เหมาะสมกับสถานการณ์ เพื่อสร้างขีด 
   ความสามารถในการแข่งขันในระดับประเทศและนานาชาต ิ

     แผนกลยุทธ์ดา้นการจัดการทรัพย์สนิ กลยุทธ์ท่ี............หลัก.........รอง........... 
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3.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะ/หน่วยงาน (ถ้ามี) 
  กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนากระบวนการบริหารจดัการที่มีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มปริมาณและคุณภาพบัณฑิตศึกษา 

มาตรการที่               . 
 กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสรมิ สนับสนุน การวิจัยบัณฑิตศึกษา เพ่ือประเทศไทย 4.0 

มาตรการที่               . 
 กลยุทธ์ที่ 3 สร้างระบบบริหารจัดการผลลัพธ์เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อมหาวิทยาลยัและประเทศ 

มาตรการที่               . 
 กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบการท างานร่วมกันแบบบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ 

มาตรการที่     3          . 
 กลยุทธ์ที ่5 พัฒนาคุณภาพบัณฑติศึกษาให้มีผลสมัฤทธ์ิในระดับสากลเพื่อมุ่งสู่ World Class University ตาม

เกณฑ์ QS, UI, Webometrics, URAP และ Time Higher Education 
มาตรการที ่              . 

3.3 สอดคล้องกับปฏิญญาของบัณฑิตวิทยาลัย 
  มีการพัฒนาอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์อย่างเป็นระบบ ต่อเนื่อง และได้ผล 
  มีการจัดการควบคมุคุณภาพบัณฑติทางด้านวิชาการและภาษาต่างประเทศ 
  มีระบบตรวจสอบจรรยาบรรณของผู้เรียน การลอกเลียนวิทยานิพนธ์ และผลงานวิจัยมีการบริหารจดัการที่มีประสิทธิภาพ 
  มีการก าหนดนโยบาย กฎเกณฑ์ ระเบียบที่ส่งเสรมิ  ข้อ.....(ก-ณ)......................................... 
 
3.4  อัตลักษณ์นิสิต 5 ก** (บังคับกรอก ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 กรณีทีส่อดคล้องกับอัตลักษณ์บณัฑติ) 

  มี     ไม่ม ี
ประเภทอัตลักษณ ์ ตัวชี้วัด 

    เก่งงาน      ความสามารถในการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพอย่างสร้างสรรค์ 
     มีความรับผิดชอบ กล้าหาญ เสียสละ อดทน ขยันหมั่นเพียร มุ่งมั่นสู่ความส าเร็จ 
     มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสารสนเทศได้เป็นอย่างด ี
     มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

    เก่งคน      มีมนุษยสัมพันธ์ทั้งการพูด และการวางตัว 
     มีจิตสาธารณะ 
     มีความสามารถท างานท่ีเป็นทมี 
     มีความเข้าใจตนเองและผู้อื่น 

    เก่งคิด      มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค ์
     ใฝ่เรียนรู ้
     ทัศนคติเชิงบวก 
     ผลงานนวัตกรรม 

    เก่งครองชีวิต      มีพฤติกรรมที่ดีในการเรียน 
     มีพฤติกรรมที่ดีในการใช้ชีวิต (ปลอดอบายมุข) 
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ประเภทอัตลักษณ ์ ตัวชี้วัด 
    เก่งพิชิตปัญหา      มีความสามารถในการแก้ปัญหาส่วนตัว 

     มีความสามารถในการแก้ปัญหาการงาน 
 

3.5 บริการวิชาการ (กรณีโครงการที่ด าเนินงานตามพันธกิจที่ 3 ด้านบรกิารวิชาการ) ** 
              มี      ไม่ม ี

3.5.1 เป้าหมายตัวช้ีวัด 
เป้าหมายตัว

บ่งชี้ 
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เชิงเวลา เชิงต้นทุน 

   ผลลัพธ์ ร้อยละผู้เข้ารับบริการท่ีมีความรู้เพิ่มขึ้นจาก
การรับบริการ....... 

ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ/
หน่วยงาน/องค์กรท่ี
รับบริการวิชาการ
และวิชาชีพต่อ
ประโยชน์จากการ
บริการ................. 
 

- - 

   ผลผลิต จ านวนกิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม
............ กิจกรรม 

ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการใน
กระบวนการ
ให้บริการ 

ร้อยละของงาน
บริการวิชาการท่ี
แล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาท่ี
ก าหนด 

ต้นทุน/
ค่าใช้จ่ายของ
การบริการ
วิชาการ ตาม
งบประมาณท่ี
ได้รับจัดสรร......
บาท 

 จ านวนการให้รับบริการรวมทุกครั้ง (กรณีของ 
รพ.)/จ านวนให้บริการชันสูตรพลิกศพ
.............ครั้ง 

 

 จ านวนผู้เข้ารับบริการ/ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
..............คน 

 

 
3.5.2 การบูรณาการโครงการบริการวิชาการแก่สังคม เข้ากับการเรยีนการสอนและการวิจัย (โปรดใสเ่ครื่องหมาย  ใน
ตัวช้ีวัดและเป้าหมายภายใต้โครงการ ตอบได้มากกว่า 1) 

 จ านวนนิสิตทีล่งฝึกงาน ............... คน 

 จ านวนรายวิชา/หลักสตูรที่มีการบรูณาการ ......... วิชา ระบุรายวิชา .......................... 

 จ านวนหนังสือ/ต าราที่ได้จากการด าเนินกิจกรรม ......... เลม่ ระบุช่ือหนังสือ/ต ารา ....................... 

 พัฒนาหัวข้อวิทยานิพนธ์ ............................. 

 จ านวนงานวิจัยที่ได้จากการด าเนนิโครงการ ................... ผลงาน 

 ร้อยละของปัญหาในชุมชนที่ลดลง ........................ 
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 ร้อยละของประชาชนท่ีน าความรูไ้ปใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปญัหา ....................... 

 รายละเอียดกจิกรรมต่อเนื่องที่เกดิจากการบริการวิชาการ ...................................... 

 ร้อยละความพึงพอใจท่ีชุมชนมีต่อรูปแบบการด าเนินกิจกรรม .................................... 

 จ านวนผลงานวิจัยท่ีน าไปถ่ายทอด ........... ผลงาน ระบุชื่อผลงาน ..................................... 

 จ านวนกิจกรรมเชิงสาธารณะทีเ่กิดขึ้น .................. กิจกรรม ระบุชื่อกิจกรรม .................................. 

 รายได้หรือสิ่งประดิษฐ์ท่ีเกิดจากการบริการวิชาการ ..... บาท / ช้ินงาน ระบุช่ือสิ่งประดิษฐ์ ......... 

 การปรับแก้กฎหมายหรือผลกระทบของกิจกรรมในระดับประเทศ ........................................ 

 จ านวนหน่วยงานหรือชุมชนที่น ารายงานผลการด าเนินงานไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ........... หน่วยงานหรือชุมชน  
ระบุช่ือหน่วยงานหรือชุมชน ......................................... 

 วิธีถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชน ……………………………………………………. 
3.5.3 การประเมินผลส าเร็จและการบูรณาการทางบริการวิชาการ (โปรดใส่เครื่องหมาย  ภายใต้การประเมินความส าเร็จ
และการบูรณาการบริการวิชาการ) 

 ด้านการเรียนการสอน 

 ระดับความคิดเห็นของนิสิตที่มตี่อการบูรณาการด้านการเรียนการสอน ..................................... 

 อื่นๆ .................................................................... 
ด้านการวิจัย 

 ระบุวิธีการประเมินผลการบรูณาการทางด้านการวิจยั ........................................ 
3.5.4 การติดตามผลการประเมินผลส าเร็จและการบรูณาการทางบริการวิชาการ 

 น าเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการบรหิารของคณะ เพื่อวางแผนปรับปรงุการบูรณาการ ....................... 

 อื่นๆ ................................................................... 
3.4.5 การน าผลประเมินไปพัฒนาและปรับปรุงการบรูณาการทางบริการวิชาการ 

 ด้านการเรียนการสอน 

 จ านวนรายวิชา/หลักสตูรทีไ่ด้รบัการปรับปรุง ............ วิชา ระบรุายวิชา ................... (ท่ีเกดิการน าผลการบูรณา
การไปปรับปรุง) 

 จ านวนรายวิชาที่เปิดใหม่ ................... วิชา ระบุรายวิชา ................................. 
ด้านการวิจัย 

 มีการต่อยอดผลงานวิจัย ท่ีเกิดจากการน าผลการบรูณาการดา้นงานบริการวิชาการมาพิจารณาประสทิธิภาพ………. 
4.  ผู้รับผิดชอบ  

 4.1 หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ    งานแผนและสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย  
 4.2 ผู้รับผิดชอบ    รองคณบดฝี่ายนโยบายและแผน/หัวหน้างานแผนและสารสนเทศ  โทร  8815, 8837 
 4.3 ผู้ประสานงาน หัวหน้างานแผนและสารสนเทศ      โทร  8837 
   นางสาวสายพณิ เม่นเกิด        โทร  8838 
   นางมลฑา  โพธิ์เงิน     โทร  8818 
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5. หลักการและเหตุผล 

ตามที่ มหาวิทยาลัยนเรศวร มีนโยบายให้บัณฑิตวิทยาลัย ด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา และให้มีการประเมิน/  
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในของหน่วยงานปีละ 1 อีกทั้งเพื่อให้กระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในปีการศึกษา 2559 บัณฑิตวิทยาลัย จึงจัดให้มีการประเมินคุณภาพการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย 
ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัยและสอดคล้องกับการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษาของส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) และส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 

 

6. วัตถุประสงค ์
ล าดับ   วัตถุประสงค์ 

1 เพื่อให้มีการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) และมีการประเมินตรวจสอบ (CAR) 
2 เพื่อให้บัณฑิตวิทยาลัยมีความพร้อมรับการตรวจสอบทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยรวมทั้งองค์กร  และ

สาธารณชน 
3 เพื่อน าข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินตรวจสอบมาพัฒนาการด าเนินงานของบัณฑิตวิทยาลยัต่อไป 

 

7.  เป้าหมายของโครงการ 
7.1 เป้าหมายการด าเนินงาน 

เป้าหมาย จ านวน หน่วยนับ 
จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 50 คน 
นิสิต 10 คน 
บุคลากรสายวิชาการ 8 คน 
บุคลากรสายสนับสนุน 32 คน 
ประชาชน/สังคม.......  คน 
ศิษย์เก่า.........  คน 
องค์กร/ระบบบริหารจัดการ 
บัณฑิตวิทยาลัยมีความพร้อมรับการ
ตรวจสอบจากท้ังภายในและภายนอก
มหาวิทยาลยั 

1 ครั้ง/ป ี

หลักสตูร...........  ระบุหน่วยนับ... 
อืน่ๆ.....................................  ระบุหน่วยนับ... 

7.2 กิจกรรม/เนื้อหาท่ีจะด าเนินการ 
 การประกันคุณภาพการศึกษา 
1)  จัดเตรียมหลักฐานรองรับการตรวจประเมินของคณะกรรมการประเมิน 
2)  จัดท ารายงานการประเมินตนเอง 
3)  ติดต่อคณะกรรมการประเมิน/ตรวจสอบ 
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4)  ด าเนินการประเมินตรวจสอบ 
5)  รายงานผลการประเมินตรวจสอบ 

8. งบประมาณด าเนินการ  
  รายได้   25,000.-  บาท   
  แผ่นดิน...................................บาท   
  หน่วยงานภายนอก...................................บาท   
รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 

การประกันคุณภาพการศึกษา (เดือนกันยายน 2561) 
ล าดับ รายการ จ านวน (บาท) 

1 ระยะเตรียมการ  
 1.1  ค่าใช้จ่ายในการประชุมเตรียมความพร้อมฯ  เป็นค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 2,000 
 1.2  ค่าจ้างถ่ายเอกสารประกอบการประชุมฯ 2,000 
2  ระยะด าเนินการ  
 2.1  ค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินตรวจสอบ 

2.1.1  ผู้ประเมินเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย อัตราชั่วโมงละ 500 บาท X 6 ช่ัวโมง จ านวน 1 ท่าน  
 

3,000 
 2.1.2  ผู้ประเมินเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย อัตราชั่วโมงละ 250 บาท X 6 ช่ัวโมง จ านวน 2 ท่าน 3,000 
 2.2  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของคณะกรรมการประเมินตรวจสอบ 7,000 
 2.3  ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ ๆ ละ 80.- บาท จ านวน  50 คน  4,000 
 2.4  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 2 มื้อ ๆ ละ 30.- บาท จ านวน 50 คน 3,000 
3 ระยะสรุปผลโครงการฯ  
 3.1  ค่าจ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มรายงาน SAR/CAR 1,000 
 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 25,000 

หมายเหตุ:  ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ 
9. ขั้นตอนและแผนการด าเนินงาน   (PDCA) 

 

กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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

ขั้นวางแผนงาน (P) 
1.  จัดประชุมเตรียมการ 

            

ขั้นด าเนินการ (D) 
1.  ขออนุมัติจัดโครงการ 
2.  ด าเนินโครงการ 

            

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1.  ประเมินผล 
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กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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.  สรุปรายงานผล 
ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A) 
จัดท าข้อเสนอแนะส าหรับผู้บริหาร 

            

 
 

10. วัน   เวลาและสถานที่ในการด าเนินการ        
10.1  วัน เวลา ในการจัดกิจกรรมการประกันคณุภาพการศึกษา  เดอืน มิถุนายน - กันยายน  2561 
10.2  สถานท่ีจัดกิจกรรม   บัณฑติวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยนเรศวร/นอกสถานที ่
 

11. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPI) 
ประเภท ตัวชี้วัดความส าเร็จ (KPI) วิธีประเมิน เคร่ืองมือ 
 ปริมาณ 
  คุณภาพ 
 เวลา 
 ต้นทุน 

มีรายงานการประเมินตรวจสอบ ประจ าปี 2560 รวบรวมข้อมลูจาก
ระบบประกันคณุภาพ 

ระบบประกัน
คุณภาพการศึกษา

ของ 
บัณฑิตวิทยาลัย 

 ปริมาณ 
 คุณภาพ 
  เวลา 
 ต้นทุน 

จัดโครงการภายนะระยะเวลาที่ก าหนด รวบรวมข้อมลูจาก
ระบบตดิตาม

ประเมินผลโครงการฯ 

ระบบประเมินผล
โครงการในส่วนของ

การขออนุมัติ
โครงการฯ 

 ปริมาณ 
 คุณภาพ 
 เวลา 
 ต้นทุน 

ใช้งบประมาณในการด าเนินโครงการไมต่่ ากว่าร้อยละ 70 ของ
งบประมาณที่ไดร้ับอนุมตั ิ

รวบรวมจากระบบ
ติดตามประเมินผล

โครงการฯ 

ระบบประเมินผล
โครงการในส่วนของ

การใช้จ่าย
งบประมาณใน

โครงการฯ 
 
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ล าดับ ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1 บัณฑิตวิทยาลัยไดร้ับการประเมินตรวจสอบ 
 

     

13. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
  ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.................     สมศ.   ตัวช้ีวดัที่..........   
  สกอ.    ตัวช้ีวัดที ่ 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.2, 5.1   สงป.   ตัวช้ีวัดที่................. 
  เกณฑ์  มน. (non teaching unit) ตัวช้ีวัดที่ 5.2 – 5.6 
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14. การติดตามและประเมินผลโครงการ  (โปรดระบุให้ชัดเจน)  
 

ล าดับ การติดตามและประเมินผลโครงการ 
1 ผู้บริหาร  และบคุลากรบัณฑิตวิทยาลัย ได้รับข้อเสนอแนะจากผู้ประเมินตรวจสอบ เพื่อน ามาใช้ในการแก้ไข/ปรับปรุง 

และพัฒนาบณัฑิตวิทยาลัย 
2 บัณฑิตวิทยาลัย มีความพร้อมที่จะรับการประเมินจากภายในและภายนอก 
3 จัดท าสรุปรายงาน 

 

 
 

.............................................................ผูร้ับผดิชอบโครงการ 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศ์พันธ์  กิจสนาโยธิน) 

รองคณบดฝี่ายนโยบายและแผน 
รองคณบดฝี่ายพัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา 
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(โครงการเด่ียว) 
แบบฟอร์มขอเสนอโครงการ  

โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
หน่วยงานบัณฑิตวิทยาลัย 

 
รหัสโครงการ 040101083650     แผนงาน   จัดการศึกษาอุดมศึกษา  งาน  สนับสนุนการจัดการศึกษา 
กองทุน ทั่วไป หน่วยงาน (คณะ/ภาควิชา) ส านักงานเลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย   หมวดเงินอุดหนุน-เงินอุดหนุนทั่วไป-  
 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 

“การใช้โปรแกรมตรวจสอบการคดัลอกผลงาน
วิชาการและวิทยานิพนธ์ (Turnitin)” 

 
1. รหัสโครงการ  NU-บว-01-03-017   ชื่อโครงการ  อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้โปรแกรมตรวจสอบการคัดลอกผลงาน

วิชาการและวิทยานิพนธ์ (Turnitin)” 
 
2.  ความสอดคล้องกับพันธกิจ (กรณีที่มีมากกว่า 1 พันธกิจ ให้ก าหนดพันธกิจหลัก/รอง) 
    การผลิตบณัฑิต..........หลัก.........รอง   การวิจัย ..........หลัก.........รอง 
    การบริการวิชาการแกส่ังคม ..........หลัก.........รอง  การท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม ..........หลัก.........รอง 
    บริหารจัดการ..........หลัก.........รอง 
3.  ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ (กรณีที่มีมากกว่า 1 พันธกิจ ให้ก าหนดพันธกิจหลัก/รอง) 
 3.1  ประเด็นยุทธศาสตรม์หาวิทยาลัย  
   นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ  
   แผนกลยุทธ์ดา้นการผลติบัณฑติ  กลยุทธ์ท่ี......2..... หลัก.........รอง........... 
   นโยบายที่ 2 ส่งเสรมิ สนับสนุน การวิจัยของมหาวิทยาลยั   
   แผนกลยุทธ์ดา้นการวิจัย กลยุทธ์ที่............หลัก.........รอง........... 
   นโยบายที่ 3 ส่งเสรมิการใหบ้ริการทางวิชาการแก่สังคมให้กว้างขวางและทั่วถึง  
     แผนกลยุทธ์ดา้นการบริการวิชาการ กลยุทธ์ที่............หลัก.........รอง........... 
     แผนกลยุทธ์ดา้นการบริการสุขภาพ กลยุทธ์ที่ ............หลัก.........รอง........... 
   นโยบายที่ 4 ส่งเสรมิการด าเนินงานด้านท านุบ ารุงศลิปะและวฒันธรรม ให้กว้างขวาง แพร่หลาย และยั่งยืน   
     แผนกลยุทธ์ดา้นท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม กลยุทธ์ที่...........หลกั.........รอง........... 
   นโยบายที่ 5 ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและปรับปรุงระบบการบริหารจดัการมหาวิทยาลัย ให้มีประสิทธิภาพ 
     แผนกลยุทธ์ดา้นบริหารจัดการ กลยุทธ์ที่............หลัก.........รอง........... 
  นโยบายที่ 6 เร่งรัดด าเนินการด้านการบริหารสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัยให้เหมาะสมกับสถานการณ์ เพื่อสร้างขีด 
   ความสามารถในการแข่งขันในระดับประเทศและนานาชาต ิ

     แผนกลยุทธ์ดา้นการจดัการทรัพยส์ิน กลยุทธ์ที่............หลัก.........รอง........... 
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3.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะ/หนว่ยงาน (ถ้ามี) 
 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนากระบวนการบริหารจดัการที่มีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มปริมาณและคุณภาพบัณฑิตศึกษา 

มาตรการที่      6         . 
 กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสรมิ สนับสนุน การวิจัยบัณฑิตศึกษา เพ่ือประเทศไทย 4.0 

มาตรการที่               . 
 กลยุทธ์ที่ 3 สร้างระบบบริหารจัดการผลลัพธ์เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อมหาวิทยาลยัและประเทศ 

มาตรการที่               . 
 กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบการท างานร่วมกันแบบบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ 

มาตรการที่               . 
 กลยุทธ์ที ่5 พัฒนาคุณภาพบัณฑติศึกษาให้มีผลสมัฤทธ์ิในระดับสากลเพื่อมุ่งสู่ World Class University ตาม

เกณฑ์ QS, UI, Webometrics, URAP และ Time Higher Education 
มาตรการที ่              . 

3.3  สอดคล้องกับปฏิญญาของบัณฑิตวิทยาลัย 
 มีการพัฒนาอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์อย่างเป็นระบบ ต่อเนื่อง และได้ผล 
 มีการจัดการควบคมุคุณภาพบัณฑติทางด้านวิชาการและภาษาต่างประเทศ 
 มีระบบตรวจสอบจรรยาบรรณของผู้เรียน การลอกเลียนวิทยานิพนธ์ และผลงานวิจัยมีการบริหารจดัการ 

ที่ดีมีประสิทธิภาพ 
 มีการก าหนดนโยบาย กฎเกณฑ์ ระเบียบที่ส่งเสรมิ ข้อ  (ก-ณ) 

3.5 อัตลักษณ์นสิิต 5 ก** (บังคับกรอก ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 กรณีทีส่อดคล้องกับอัตลักษณ์บัณฑติ) 
    มี       ไม่มี 
ประเภทอัตลักษณ ์ ตัวชี้วัด 

    เก่งงาน      ความสามารถในการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพอย่างสร้างสรรค ์
     มีความรับผดิชอบ กล้าหาญ เสียสละ อดทน ขยันหมั่นเพยีร มุ่งมั่นสู่ความส าเร็จ 
     มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยสีารสนเทศได้เป็นอยา่งด ี
     มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

    เก่งคน      มีมนุษยสัมพันธ์ทั้งการพูด และการวางตัว 
     มีจิตสาธารณะ 
     มีความสามารถท างานท่ีเปน็ทีม 
     มีความเข้าใจตนเองและผู้อืน่ 

    เก่งคิด      มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค ์
     ใฝ่เรียนรู ้
     ทัศนคติเชิงบวก 
     ผลงานนวัตกรรม 

    เก่งครองชีวิต      มีพฤติกรรมที่ดีในการเรียน 
     มีพฤติกรรมที่ดีในการใช้ชีวิต (ปลอดอบายมุข) 
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ประเภทอัตลักษณ ์ ตัวชี้วัด 
    เก่งพิชิตปัญหา      มีความสามารถในการแก้ปญัหาส่วนตัว 

     มีความสามารถในการแก้ปญัหาการงาน 
 

3.6 บริการวิชาการ (กรณีโครงการที่ด าเนินงานตามพันธกิจที่ 3 ด้านบรกิารวิชาการ) ** 
              ม ี     ไม่ม ี

3.5.1 เป้าหมายตัวช้ีวัด 
เป้าหมายตัวบง่ชี ้ เชิงปรมิาณ เชิงคุณภาพ เชิงเวลา เชิงต้นทุน 
   ผลลัพธ ์ ร้อยละผู้เข้ารับบริการที่มีความรู้

เพิ่มขึ้นจากการรับบริการ  
ร้อยละ...... 

ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ/
หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการวิชาการ
และวิชาชพีต่อประโยชน์จากการ
บริการ ร้อยละ.............. 

- - 

   ผลผลิต จ านวนกิจกรรมบริการวิชาการ
แก่สังคม 1 กิจกรรม 

ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการในกระบวนการให้บรกิาร 
ร้อยละ............. 

ร้อยละของงานบริการ
วิชาการที่แล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลาที่
ก าหนดร้อยละ......... 

ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายของการ
บริการวิชาการ  
ตามงบประมาณที่ได้รับ
จัดสรร 

 จ านวนการให้รับบริการรวมทุก
ครั้ง (กรณีของ รพ.)/จ านวน
ให้บริการชันสูตรพลิกศพ -  ครั้ง 

   

 จ านวนผู้เข้ารับบริการ/ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม ................ 

   

 
3.5.2 การบูรณาการโครงการบริการวิชาการแก่สังคม เข้ากับการเรยีนการสอนและการวิจัย (โปรดใสเ่ครื่องหมาย  ใน
ตวัช้ีวัดและเป้าหมายภายใต้โครงการ ตอบได้มากกว่า 1) 

 จ านวนนิสิตทีล่งฝึกงาน ............... คน 

 จ านวนรายวิชา/หลักสตูรที่มีการบรูณาการ ......... วิชา ระบุรายชื่อวชิา .......................... 

 จ านวนหนังสือ/ต าราที่ได้จากการด าเนินกิจกรรม ......... เลม่ ระบุช่ือหนังสือ/ต ารา ....................... 

 จ านวนหัวข้อวิทยานิพนธ์ท่ีได้จากการด าเนินโครงการ ..............หัวขอ้ ระบุหัวข้อวิทยานิพนธ์ ......... 

 โครงการที่ด าเนินการครั้งนี้เป็นโครงการบริการวิชาการที่ด าเนินการต่อเนื่องจากปี พ.ศ. .................. 

ระบุรายละเอียดกิจกรรมต่อเนื่องที่เกิดขึ้น ...................................... 

 ร้อยละความพึงพอใจจากผลกระทบและความคุม้ค่า ของการด าเนนิโครงการ .................................... 

 จ านวนโครงการวิจยัที่น าไปถ่ายทอด ........... โครงการ ระบุชื่อโครงการวิจัย ..................................... 

 ร้อยละของปัญหาในชุมชนที่ลดลง ........................ 

 ร้อยละของประชาชนท่ีน าความรูไ้ปใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปญัหา ....................... 
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 จ านวนกิจกรรมเชิงสาธารณะทีเ่กิดขึ้น .................. กิจกรรม ระบุชื่อกิจกรรม ................................... 

 รายได้ของชุมชนหรือสิ่งประดิษฐท์ี่เกิดจากการบริการวิชาการ .......... บาท / ช้ินงาน ระบุช่ือสิ่งประดษิฐ์ ........... 

 โครงการมผีลกระทบในระดับประเทศในด้านใด (เช่นด้านสิ่งแวดล้อม,ด้านสุขภาพ,ด้านพลังงาน ฯลฯ) ............. 

 จ านวนหน่วยงานหรือชุมชนที่น าผลการด าเนินงานไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ........... หน่วยงานหรือชุมชน            

ระบุช่ือหน่วยงานหรือชุมชน ........................................ 

3.5.3 การประเมินผลส าเร็จและการบูรณาการทางบริการวิชาการ (โปรดใส่เครื่องหมาย  ภายใต้การประเมินความส าเร็จ 
        และการบูรณาการบริการวชิาการ) 

        ด้านการเรียนการสอน 

 ระดับความคิดเห็นของนิสิตที่มตี่อการบูรณาการด้านการเรียนการสอน ..................................... 

 อื่นๆ .................................................................... 

ด้านการวิจัย 

 จ านวนโจทย์วิจัย ท่ีได้จากการด าเนินโครงการบริการวิชาการ ท่ียื่นเสนอขอรับงบประมาณ ............ โจทย์วิจัย 

ระบุช่ือโจทย์วิจัย ........................................................................ 

3.5.4 การติดตามผลการประเมินผลส าเร็จและการบรูณาการทางบริการวิชาการ 

 น าเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการบรหิารของคณะ เพื่อวางแผนปรับปรงุการบูรณาการดา้นใด 

   ด้านผลติบณัฑิต   

      ด้านการวิจัย   

      ด้านการบริการวิชาการแกส่ังคม   

     ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  

 อื่นๆ ..................................................................... 

3.5.5 การน าผลประเมินไปพัฒนาและปรับปรุงการบรูณาการทางบริการวิชาการ 
 ด้านการเรียนการสอน 

 จ านวนรายวิชา/หลักสตูรทีไ่ด้รบัการปรับปรุง ............ วิชา ระบรุายวิชา ................................ (ท่ีเกิดการน าผล

การบูรณาการไปปรับปรุง) 

 จ านวนรายวิชาที่เปิดใหม่ ................... วิชา ระบุรายวิชา ................................. 
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4.  ผู้รับผิดชอบ  
 4.1 หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ งานแผนและสารสนเทศ บณัฑติวิทยาลยั                                                          

 4.2 ผู้รับผิดชอบ    รองคณบดฝี่ายนโยบายและแผน โทร 8815 

 4.3 ผู้ประสานงาน   นางสาวอรอุษา บ ารุงไทย         โทร 8837 

 4.4 ผู้รายงานผล   นางสาวสายพณิ  เม่นเกดิ  โทร 8838 

 5. หลักการและเหตุผล 
ตามที่ บัณฑิตวิทยาลัย มีภารกิจหลักในการก ากับมาตรฐานการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยนเรศวร 

ดังนั้น เพื่อให้การด าเนินการวิจัยเป็นไปอย่างถูกต้องตามหลักจริยธรรมการวิจัย และเพื่อส่งเสริมให้นักวิจัยมีจรรยาบรรณในการ
ผลิตผลงานวิจัย บัณฑิตวิทยาลัย จึงได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมการตรวจสอบการคัดลอกผลงานวิจัย 
(Turnitin) เพื่อให้คณาจารย์/นิสิตบัณฑิตศึกษามีความรู้ความเข้าใจในการใช้งานระบบดังกล่าว 

6. วัตถุประสงค ์
ล าดับ   วัตถุประสงค์ 

1 เพื่อให้คณาจารย์/นสิิตบณัฑติศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจในการใช้งานโปรแกรมตรวจสอบการคดัลอกผลงานวิจัย 
(Turnitin) 

7.  เป้าหมายของโครงการ 
      7.1 เป้าหมายการด าเนินงาน  
 

เป้าหมาย จ านวน หน่วยนับ 
จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 400 

 
400 คน 

นิสิตบณัฑิตศึกษา 200 
 

200 คน 

บุคลากรสายวิชาการ 200 200 คน 
บุคลากรสายสนับสนุน  คน 
ประชาชน/สังคม.......  คน 
ศิษย์เก่า.........  คน 
องค์กร/ระบบบริหารจัดการ...........  ระบุหน่วยนับ... 
หลักสตูร...........  ระบุหน่วยนับ... 
อื่นๆ..อาจารย/์บุคลากร...  ระบุหน่วยนับ... 
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7.2 กิจกรรม/เนื้อหาที่จะด าเนินการ 
             กิจกรรม จัดกิจกรรมทุกภาคการศึกษา 

        เนื้อหา  
3) จัดบรรยายเชิงปฏิบตัิการการใช้โปรแกรมตรวจสอบการคดัลอกผลงานวิจัย (Turnitin) 

 
8. งบประมาณด าเนินการ  
◻  รายได้......-............บาท   
◻  แผ่นดิน...................................บาท   
◻  หน่วยงานภายนอก...................................บาท   

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

 -ไม่ใช้จ่ายค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น-  
   
   
   

หมายเหตุ  ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการ 

 

9. ขั้นตอนและแผนการด าเนินงาน   (PDCA)  
กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 
ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ขั้นวางแผนงาน (P)  
1. จัดประชุมเตรียมการ 

            

ขั้นด าเนินการ (D)  
1. ขออนุมัติจัดโครงการ 
2. ท าหนังสือเชิญวิทยากร 
3. ท าหนังสือเชิญผู้เข้าร่วมโครงการ 
4. ติดต่อสถานที่จัดโครงการ 
5. จัดเตรียมเอกสารประกอบโครงการ 
6. ด าเนินการจัดโครงการ 

            

ขั้นสรุปและประเมินผล (C)   
1. ประเมินผลโครงการ 
2. สรุปรายงานผล 

            

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)  
น าผลประเมินโครงการมาพิจารณาปรับปรุง/ 
พัฒนาการจัดโครงการในครั้งต่อไป 
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10.  วัน เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 
1)  วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม เดือนพฤศจิกายน 2560  -  สิงหาคม 2561  
2)  สถานท่ีจัดกิจกรรม   มหาวิทยาลัยนเรศวร  

 

11. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPI) 
ประเภท ตัวชี้วัดความส าเร็จ (KPI) วิธีประเมิน เคร่ืองมือ 
 ปริมาณ 
 คุณภาพ 
 เวลา 
 ต้นทุน 

ผู้เข้าร่วมโครงการไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของกลุ่มเป้าหมาย รวบรวมจากบญัชีลง
นามผู้เข้าร่วมอบรม 

แฟ้มลงนามผูเ้ข้าร่วม
อบรม 

 ปริมาณ 
  คุณภาพ 
 เวลา 
 ต้นทุน 

ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก    รวบรวมข้อมลูแบบ
ประเมินโครงการฯ 

แบบประเมิน
โครงการฯ 

 ปริมาณ 
 คุณภาพ 
  เวลา 
 ต้นทุน 

จัดโครงการภายนะระยะเวลาที่ก าหนด รวบรวมข้อมลูจาก
ระบบตดิตาม

ประเมินผลโครงการฯ 

ระบบประเมินผล
โครงการในส่วนของ

การขออนุมัติ
โครงการฯ 

 ปริมาณ 
 คุณภาพ 
 เวลา 
 ต้นทุน 

ใช้งบประมาณในการด าเนินโครงการไมต่่ ากว่าร้อยละ 70 
ของงบประมาณทีไ่ด้รับอนมุัต ิ

รวบรวมจากระบบ
ติดตามประเมินผล

โครงการฯ 

ระบบประเมินผล
โครงการในส่วนของ

การใช้จ่ายงบประมาณ
ในโครงการฯ 

  
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ล าดับ ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1 คณาจารย์และนิสติบัณฑิตศึกษา มีความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับการใช้โปรแกรมตรวจสอบการคดัลอกผลงานวิจัย 

(Turnitin) 
 

13. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
◻ ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที.่................ ◻ สมศ.   ตัวช้ีวัดที.่................   
 สกอ.    ตัวช้ีวัดที.่.....3.2... ◻ สงป.   ตัวช้ีวัดที.่................ 
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14. การติดตามและประเมินผลโครงการ  (โปรดระบุให้ชัดเจน)  
ล าดับ การติดตามและประเมินผลโครงการ 

1 จัดท าสรุปรายงานผลการด าเนินโครงการ 
2 จัดท าแบบติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติงาน 

 
 

.............................................ผู้รบัผิดชอบโครงการ 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศ์พันธ์ กิจสนาโยธิน) 

รองคณบดฝี่ายนโยบายและแผน 
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(โครงการเด่ียว) 
แบบฟอร์มขอเสนอโครงการ  

โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
หน่วยงาน  บัณฑิตวิทยาลัย 

 
รหัสโครงการ 040101092034     แผนงาน  จัดการศึกษาอุดมศึกษา  งาน  สนับสนุนการจัดการศึกษา  กองทุน  ทั่วไป  
หน่วยงาน(คณะ/ภาควิชา)  ส านักงานเลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย หมวดรายจ่าย  โครงการบริหารพัฒนาระบบสารสนเทศ    

(โครงการพัฒนา Application และปรับปรุงฐานข้อมลูเพื่อใช้ในการบริหารจดัการบณัฑติศึกษา) 
 

1. รหัสโครงการ   NU-บว-01-03-018 ชื่อโครงการ  พัฒนา Application และปรับปรุงฐานข้อมลูเพื่อใช้ในการ
บริหารจดัการบณัฑติศึกษา 

 

2.  ความสอดคล้องกับพันธกิจ (กรณีที่มีมากกว่า 1 พันธกิจ ให้ก าหนดพันธกิจหลัก/รอง) 
    การผลิตบัณฑิต..........หลกั.........รอง   การวิจัย ..........หลัก.........รอง 
    การบริการวิชาการแกส่ังคม ..........หลัก.........รอง  การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ..........หลัก.........รอง 
    บริหารจัดการ    หลัก.........รอง 
 

3.  ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ (กรณีที่มีมากกว่า 1 พันธกิจ ให้ก าหนดพันธกิจหลัก/รอง) 
3.1  ประเด็นยุทธศาสตรม์หาวิทยาลัย  

   นโยบายที่ 1 จัดการศกึษาอย่างมคีุณภาพ  

   แผนกลยุทธ์ดา้นการผลิตบัณฑติ  กลยุทธ์ท่ี......2..... หลัก.........รอง........... 

   นโยบายที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุน การวิจัยของมหาวทิยาลัย   
   แผนกลยุทธ์ดา้นการวจิัย กลยุทธ์ท่ี............หลัก.........รอง........... 

   นโยบายที่ 3 ส่งเสริมการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมให้กวา้งขวางและทั่วถึง  
     แผนกลยุทธ์ดา้นการบริการวิชาการ กลยุทธ์ท่ี............หลัก.........รอง........... 

     แผนกลยุทธ์ดา้นการบริการสุขภาพ กลยุทธ์ท่ี ............หลัก.........รอง........... 

   นโยบายที่ 4 ส่งเสริมการด าเนนิงานดา้นท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ให้กวา้งขวาง แพร่หลาย และยั่งยืน   

     แผนกลยุทธ์ดา้นท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม กลยุทธ์ท่ี...........หลัก.........รอง........... 

   นโยบายที่ 5 ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและปรับปรุงระบบการบริหารจดัการมหาวิทยาลัย ให้มีประสิทธิภาพ 
     แผนกลยุทธ์ดา้นบริหารจัดการ กลยุทธ์ท่ี............หลัก.........รอง........... 

  นโยบายที่ 6 เร่งรัดด าเนินการด้านการบริหารสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัยให้เหมาะสมกับสถานการณ์ เพื่อสร้างขีด 
   ความสามารถในการแข่งขันในระดับประเทศและนานาชาต ิ

     แผนกลยุทธ์ดา้นการจัดการทรัพย์สนิ กลยุทธ์ท่ี............หลัก.........รอง........... 
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3.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะ/หน่วยงาน (ถ้ามี) 
     กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มปริมาณและคณุภาพบณัฑิตศึกษา 

มาตรการที่       1, 4        . 
 กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสรมิ สนับสนุน การวิจัยบัณฑิตศึกษา เพ่ือประเทศไทย 4.0 

มาตรการที่     1, 6     . 
 กลยุทธ์ที่ 3 สร้างระบบบริหารจัดการผลลัพธ์เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อมหาวิทยาลยัและประเทศ 

มาตรการที่               . 
    กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบการท างานร่วมกันแบบบูรณาการอยา่งมีประสิทธิภาพ 

มาตรการที่               . 
 กลยุทธ์ที ่5 พัฒนาคุณภาพบัณฑติศึกษาให้มีผลสมัฤทธ์ิในระดับสากลเพื่อมุ่งสู่ World Class University ตาม

เกณฑ์ QS, UI, Webometrics, URAP และ Time Higher Education 
มาตรการที ่              . 

3.3 สอดคล้องกับปฏิญญาของบัณฑิตวิทยาลยั 
   มีการพัฒนาอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์อย่างเป็นระบบ ต่อเนื่อง และได้ผล 
   มีการจัดการควบคมุคุณภาพบัณฑติทางด้านวิชาการและภาษาต่างประเทศ 
   มีระบบตรวจสอบจรรยาบรรณของผู้เรียน การลอกเลียนวิทยานิพนธ์ และผลงานวิจัยมีการบริหารจดัการที่มีประสิทธิภาพ 
   มีการก าหนดนโยบาย กฎเกณฑ์ ระเบียบที่ส่งเสรมิ  ข้อ.....(ก-ณ)......................................... 
3.4  อัตลักษณ์นิสิต 5 ก** (บังคับกรอก ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 กรณีทีส่อดคล้องกับอัตลักษณ์บณัฑติ) 

  มี     ไม่ม ี
ประเภทอัตลักษณ ์ ตัวชี้วัด 

    เก่งงาน      ความสามารถในการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพอย่างสร้างสรรค์ 
     มีความรับผิดชอบ กล้าหาญ เสียสละ อดทน ขยันหมั่นเพียร มุ่งมั่นสู่ความส าเร็จ 
     มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสารสนเทศได้เป็นอย่างดี 
     มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

    เก่งคน      มีมนุษยสัมพันธ์ทั้งการพูด และการวางตัว 
     มีจิตสาธารณะ 
     มีความสามารถท างานท่ีเป็นทมี 
     มีความเข้าใจตนเองและผู้อื่น 

    เก่งคิด      มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค ์
     ใฝ่เรียนรู ้
     ทัศนคติเชิงบวก 
     ผลงานนวัตกรรม 

    เก่งครองชีวิต      มีพฤติกรรมที่ดีในการเรียน 
     มีพฤติกรรมที่ดีในการใช้ชีวิต (ปลอดอบายมุข) 

    เก่งพิชิตปัญหา      มีความสามารถในการแก้ปัญหาส่วนตัว 
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ประเภทอัตลักษณ ์ ตัวชี้วัด 
     มีความสามารถในการแก้ปัญหาการงาน 

 

3.5 บริการวิชาการ (กรณโีครงการที่ด าเนินงานตามพันธกิจท่ี 3 ด้านบริการวิชาการ) ** 
              มี      ไม่ม ี

3.5.1 เป้าหมายตัวช้ีวัด 
เป้าหมายตัวบง่ชี ้ เชิงปรมิาณ เชิงคุณภาพ เชิงเวลา เชิงต้นทุน 

   ผลลัพธ ์ ร้อยละผู้เข้ารับบริการที่มี
ความรู้เพิ่มขึ้นจากการรับ
บริการ....... 

ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่
รับบริการวิชาการและวิชาชพีต่อ
ประโยชน์จากการบริการ........... 
 
 

- - 

   ผลผลิต จ านวนกิจกรรมบริการวิชาการ
แก่สังคม............ กิจกรรม 

ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการในกระบวนการ
ให้บริการ 

ร้อยละของงาน
บริการวิชาการที่แลว้
เสร็จภายใน
ระยะเวลาทีก่ าหนด 

ต้นทุน/ค่าใช้จ่าย
ของการบริการ
วิชาการ ตาม
งบประมาณที่ได้รับ
จัดสรร......บาท 

 จ านวนการให้รับบริการรวมทุก
ครั้ง (กรณีของ รพ.)/จ านวน
ให้บริการชันสูตรพลิกศพ
.............ครั้ง 

 

 จ านวนผู้เข้ารับบริการ/
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม..............คน 

 

 
3.5.2 การบูรณาการโครงการบริการวิชาการแก่สังคม เข้ากับการเรยีนการสอนและการวิจัย (โปรดใสเ่ครื่องหมาย  ใน
ตัวช้ีวัดและเป้าหมายภายใต้โครงการ ตอบได้มากกว่า 1) 

 จ านวนนิสิตทีล่งฝึกงาน ............... คน 

 จ านวนรายวิชา/หลักสตูรที่มีการบรูณาการ ......... วิชา ระบุรายวิชา .......................... 

 จ านวนหนังสือ/ต าราที่ได้จากการด าเนินกิจกรรม ......... เลม่ ระบุช่ือหนังสือ/ต ารา ....................... 

 พัฒนาหัวข้อวิทยานิพนธ์ ............................. 

 จ านวนงานวิจัยท่ีได้จากการด าเนนิโครงการ ................... ผลงาน 

 ร้อยละของปัญหาในชุมชนที่ลดลง ........................ 

 ร้อยละของประชาชนท่ีน าความรูไ้ปใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปญัหา ....................... 

 รายละเอียดกจิกรรมต่อเนื่องที่เกดิจากการบริการวิชาการ ...................................... 

 ร้อยละความพึงพอใจท่ีชุมชนมีต่อรูปแบบการด าเนินกิจกรรม .................................... 

 จ านวนผลงานวิจัยท่ีน าไปถ่ายทอด ........... ผลงาน ระบุชื่อผลงาน ..................................... 

 จ านวนกิจกรรมเชิงสาธารณะทีเ่กิดขึ้น .................. กิจกรรม ระบุชื่อกิจกรรม .................................. 
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 รายได้หรือสิ่งประดิษฐ์ท่ีเกิดจากการบริการวิชาการ ..... บาท / ช้ินงาน ระบุช่ือสิ่งประดิษฐ์ ......... 

 การปรับแก้กฎหมายหรือผลกระทบของกิจกรรมในระดับประเทศ ........................................ 

 จ านวนหน่วยงานหรือชุมชนที่น ารายงานผลการด าเนินงานไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ........... หน่วยงานหรือชุมชน  
ระบุช่ือหน่วยงานหรือชุมชน ......................................... 

 วิธีถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชน ……………………………………………………. 
3.5.3 การประเมินผลส าเร็จและการบูรณาการทางบริการวิชาการ (โปรดใส่เครื่องหมาย  ภายใต้การประเมินความส าเร็จ
และการบรูณาการบริการวิชาการ) 

 ด้านการเรียนการสอน 

 ระดับความคิดเห็นของนิสิตที่มตี่อการบูรณาการด้านการเรียนการสอน ..................................... 

 อื่นๆ .................................................................... 
ด้านการวิจัย 

 ระบุวิธีการประเมินผลการบรูณาการทางด้านการวิจยั ........................................ 
3.5.4 การติดตามผลการประเมินผลส าเร็จและการบรูณาการทางบริการวิชาการ 

 น าเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการบรหิารของคณะ เพื่อวางแผนปรับปรงุการบูรณาการ ....................... 

 อื่นๆ ................................................................... 
3.5.5 การน าผลประเมินไปพัฒนาและปรับปรุงการบรูณาการทางบริการวิชาการ 

 ด้านการเรียนการสอน 

 จ านวนรายวิชา/หลักสตูรทีไ่ด้รบัการปรับปรุง ............ วิชา ระบรุายวิชา ................... (ท่ีเกดิการน าผลการบูรณา
การไปปรับปรุง) 

 จ านวนรายวิชาที่เปิดใหม่ ................... วิชา ระบุรายวิชา ................................. 
ด้านการวิจัย 

 มีการต่อยอดผลงานวิจัย ท่ีเกิดจากการน าผลการบรูณาการดา้นงานบริการวิชาการมาพิจารณาประสทิธิภาพ………. 
 
4.  ผู้รับผิดชอบ  

4.1  หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ   งานแผนและสารสนเทศ 
4.2  ผู้รับผิดชอบ     รองคณบดฝี่ายนโยบายและแผน/ 
  หัวหน้างานแผนและสารสนเทศ   โทร   8815, 8837  
4.3  ผู้ประสานงาน     นางพรทิพย์  เม่นสิน     โทร 8841 
   นายคมกฤช  ยาสมุทร    โทร 8842 
   นายสุทธิพจน์  ดวงสาโรจน ์    โทร 8840 
4.4 ผู้รายงานผล   นางสาวสายพณิ  เม่นเกดิ  โทร 8838 
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5. หลักการและเหตุผล 
ตามนโยบายรัฐบาลที่มุ่งสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 ประกอบกับนโยบายของมหาวิทยาลัยนเรศวรได้มีนโยบายส่งเสริมให้มีการน า

เทคโนโลยีสมัยใหม่มาพัฒนาการท างานให้ผู้สนใจ และผู้เกี่ยวข้องได้มีโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลได้โดยง่าย ดั งนั้นบัณฑิตวิทยาลัย 
จึงเล็งเห็นถึงความส าคัญดังกล่าว โดยได้ก าหนดนโยบายที่จะพัฒนาแอพพลิเคช่ันและปรับปรุงฐานข้อมูลเพื่อใช้ในการบริหาร
จัดการบัณฑิตศึกษา เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร  และสามารถให้บริการผู้เกี่ยวข้องต่าง ๆ ได้อย่างทั่วถึง ทุกที่ ทุก
เวลา 

บัณฑิตวิทยาลัยจึงได้จัดโครงการพัฒนา Application และปรับปรุงฐานข้อมูลเพื่อใช้ในการบริหารบัณฑิตศึกษา ขึ้นเพื่อ
พัฒนาการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ และตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการมากยิ่งข้ึน 
6. วัตถุประสงค ์
ล าดับ   วัตถุประสงค์ 

1 เพื่อพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนระบบโทรศัพท์มือถือเพื่อให้สามารถเข้าถึงข้อมูลบัณฑติศึกษา และพัฒนาระบบฐานข้อมลูที่
เกี่ยวข้องกับบัณฑิตศึกษาให้ทันสมัย เป็นปัจจุบัน เพื่อใหผู้้ใช้บริการได้เข้าถึงข้อมูลโดยง่าย สะดวก รวดเร็ว 

 

7.  เป้าหมายของโครงการ 
7.1 เป้าหมายการด าเนินงาน 

เป้าหมาย จ านวน หน่วยนับ 
จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น  คน 
นิสิต  คน 
บุคลากรสายวิชาการ  คน 
บุคลากรสายสนับสนุน  คน 
ประชาชน/สังคม.......  คน 
ศิษย์เก่า.........  คน 
องค์กร/ระบบบริหารจัดการ 
บัณฑิตวิทยาลัย มีฐานข้อมูลสารสนเทศท่ี
สนับสนุนการจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา   

>=3 ฐาน 

หลักสตูร...........  ระบุหน่วยนับ... 
อื่นๆ.....................................  ระบุหน่วยนับ... 

7.2 กิจกรรม/เนื้อหาท่ีจะด าเนินการ 
1)  ประชุมเตรียมการเกี่ยวกับการด าเนินโครงการ 
2)  ขออนุมัติโครงการฯ 
3)  ด าเนินโครงการฯ 
4)  สรุปรายงาน 
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8. งบประมาณด าเนินการ  
  รายได้  100,000.-  บาท   
  แผ่นดิน...................................บาท   
  หน่วยงานภายนอก...................................บาท   
 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
ล าดับ รายการ จ านวน (บาท) 

1 ค่าจ้างจดัท าฐานข้อมลู 80,000 
2 ค่าวัสดุ  เช่น  กระดาษ A4   CD  หมึกปริ้นซ์เตอร์ ฯลฯ 20,000 

 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 100,000 
หมายเหตุ: ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ 
 
9. ขั้นตอนและแผนการด าเนินงาน   (PDCA) 
 

กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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

ขั้นวางแผนงาน (P) 
1.  ประชุมวางแผนการด าเนินการ 
เตรียมความพร้อม 
2.  ประชุมเตรยีมการด าเนิน
โครงการ 

            

ขั้นด าเนินการ (D) 
1.  ขออนุมัติโครงการ 
4.  ด าเนินโครงการฯ 

            

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
-  จัดท าฐานข้อมูล 
-  ทดลองใช้ฐานข้อมูล 

            

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A) 
- ปรับปรุงและพัฒนาฐานข้อมลู 

            

 
10. วัน เวลาและสถานที่ในการด าเนินการ        

10.1  วัน เวลา ในการจัดกิจกรรม ธันวาคม 2560  – สิงหาคม 2561 
10.2  สถานท่ีจัดกิจกรรม บัณฑิตวิทยาลัย 
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11. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPI) 
ประเภท ตัวชี้วัดความส าเร็จ (KPI) วิธีประเมิน เคร่ืองมือ 
 ปริมาณ 
  คุณภาพ 
 เวลา 
 ต้นทุน 

มีแอพพลิเคช่ัน และฐานข้อมลูของบัณฑิตวิทยาลัยมี
ประสิทธิภาพ เป็นแหล่งสืบค้นข้อมูลส าหรับผู้บริหาร  
คณาจารย์ นิสติ และบคุลากรที่ตรงตามความต้องการและ
มีความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการ 

รวบรวมจาก
แบบสอบถาม 

แบบสอบถาม 
ความพึงพอใจ 

 ปริมาณ 
 คุณภาพ 
  เวลา 
 ต้นทุน 

โครงการได้ด าเนินการตามเวลาทีก่ าหนด รวบรวมข้อมลูจาก
ระบบตดิตาม

ประเมินผลโครงการฯ 

ระบบประเมินผล
โครงการในส่วน
ของการขออนุมัติ

โครงการฯ 
 ปริมาณ 
 คุณภาพ 
 เวลา 
 ต้นทุน 

ใช้งบประมาณในการด าเนินโครงการไมต่่ ากว่าร้อยละ 60 
ของงบประมาณทีไ่ด้รับอนมุัต ิ

รวบรวมจากระบบ
ติดตามประเมินผล

โครงการฯ 

ระบบประเมินผล
โครงการในส่วน
ของการใช้จ่าย
งบประมาณใน

โครงการฯ 
 
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ล าดับ ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 บัณฑิตวิทยาลัย มีแอพพลเิคชั่น และฐานข้อมลูสารสนเทศท่ีตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ 
 
13. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 

 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.................  สมศ.   ตัวช้ีวัดที่.................   
 สกอ.    ตัวช้ีวัดที ่ 7.3   สงป.   ตัวช้ีวัดที่................. 

 
14. การติดตามและประเมินผลโครงการ  (โปรดระบุให้ชัดเจน)   
ล าดับ การติดตามและประเมินผลโครงการ 

1 ปรับปรุงและพัฒนา แอพพลิเคชั่น และฐานข้อมูลอย่างต่อเนื่อง 
 
 

...........................................................ผู้รบัผิดชอบโครงการ 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศ์พันธ์  กิจสนาโยธิน) 

รองคณบดฝี่ายนโยบายและแผน 
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งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ ์
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ที ่ รหัสโครงการ ชื่อโครงการ จ านวนเงิน ระยะเวลา 
ด าเนินโครงการ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 

1 040101088264 โครงการจดัท าวารสารวิจยัเพื่อ
พัฒนาชุมชน (มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์) 

200,000 พ.ย. 60-ก.ย.61 กัลยกร เทียมแก้ว 

2 040101088119 โครงการจดัท าวารสารมหาวิทยาลยั
นเรศวร: วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

200,000 พ.ย. 60-ก.ย.61 ญารัชนี  หม่องนันท์ 

3 040101088123 โครงการสนับสนุนทุนการน าเสนอ
ผลงานวิทยานิพนธ์ในเวทีวิชาการ
ต่างประเทศ 

150,000 ต.ค.60-ก.ย.61 ปาริชาติ พุ่มชม 

4 
 

040101083445 โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา
ส าหรับนสิิตระดบับัณฑติศึกษา 
(ต่างชาติ) 

10,000 ต.ค.59-ก.ย.60 ตรีรสั  ดิเรกพิทักษ์ 

รวมงบประมาณ 56,000   
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(โครงการเด่ียว) 
แบบฟอร์มขอเสนอโครงการ  

โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยนเรศวร 

หน่วยงาน บัณฑิตวิทยาลัย  
 

รหัสโครงการ  040101088264 แผนงาน วิจัย งาน วิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี กองทุน วจิัย  
หน่วยงาน(คณะ/ภาควิชา) บัณฑติวิทยาลัย หมวด  เงินอุดหนุน - เงินอุดหนุนทั่วไป - โครงการส่งเสริมพัฒนาการวจิัย/นวัตกรรม 

– (โครงการจัดท าวารสารการวจิัยเพื่อพัฒนาชุมชน (มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์)) 

 

1. รหัสโครงการ   NU-บว-03-04-010    ชื่อโครงการ  จัดท าวารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน  
(มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 

  

2.  ความสอดคล้องกับพันธกิจ (กรณีที่มีมากกว่า 1 พันธกิจ ให้ก าหนดพันธกิจหลัก/รอง) 
    การผลิตบัณฑิต..........หลัก.........รอง  การวิจัย ..........หลัก.........รอง 
    การบริการวิชาการแกส่ังคม ..........หลัก.........รอง  การท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม ..........หลัก.........รอง 
    บริหารจัดการ..........หลัก.........รอง 
 

3.  ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ (กรณีที่มีมากกว่า 1 พันธกิจ ให้ก าหนดพันธกิจหลัก/รอง) 
 3.1 ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย  
   นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ  
   แผนกลยุทธ์ดา้นการผลติบัณฑติ  กลยุทธ์ที่........... หลัก.........รอง........... 
   นโยบายที่ 2 ส่งเสรมิ สนับสนุน การวิจัยของมหาวิทยาลยั   
   แผนกลยุทธ์ดา้นการวิจัย กลยุทธ์ที่......2,3......หลัก.........รอง........... 
   นโยบายที่ 3 ส่งเสรมิการใหบ้ริการทางวิชาการแก่สังคมให้กว้างขวางและทั่วถึง  
     แผนกลยุทธ์ดา้นการบริการวิชาการ กลยุทธ์ที่............หลัก.........รอง........... 
     แผนกลยุทธ์ดา้นการบริการสุขภาพ กลยุทธ์ที่ ............หลัก.........รอง........... 
   นโยบายที่ 4 ส่งเสรมิการด าเนินงานด้านท านุบ ารุงศลิปะและวฒันธรรม ให้กว้างขวาง แพร่หลาย และยั่งยืน   
     แผนกลยุทธ์ดา้นท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม กลยุทธ์ที่...........หลกั.........รอง........... 
   นโยบายที่ 5 ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและปรับปรุงระบบการบริหารจดัการมหาวิทยาลัย ให้มีประสิทธิภาพ 
     แผนกลยุทธ์ดา้นบริหารจัดการ กลยุทธ์ที่............หลัก.........รอง........... 
  นโยบายที่ 6 เร่งรัดด าเนินการด้านการบริหารสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัยให้เหมาะสมกับสถานการณ์ เพื่อสร้างขีด 
   ความสามารถในการแข่งขันในระดับประเทศและนานาชาต ิ

     แผนกลยุทธ์ดา้นการจดัการทรัพยส์ิน กลยุทธ์ที่............หลัก.........รอง........... 
  
3.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะ/หน่วยงาน (ถ้ามี) 
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     กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มปริมาณและคณุภาพบณัฑิตศึกษา 
มาตรการที่               . 

 กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสรมิ สนับสนุน การวิจัยบัณฑิตศึกษา เพ่ือประเทศไทย 4.0 
มาตรการที่     4     . 

 กลยุทธ์ที่ 3 สร้างระบบบริหารจัดการผลลัพธ์เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อมหาวิทยาลยัและประเทศ 
มาตรการที่               . 

    กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบการท างานร่วมกันแบบบูรณาการอยา่งมีประสิทธิภาพ 
มาตรการที ่              . 

 กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาคุณภาพบัณฑติศึกษาให้มีผลสมัฤทธ์ิในระดับสากลเพื่อมุ่งสู่ World Class University ตาม
เกณฑ์ QS, UI, Webometrics, URAP และ Time Higher Education 
มาตรการที่               . 

 3.3 สอดคล้องกับปฏิญญาของบัณฑิตวิทยาลัย 
  มีการพัฒนาอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์อย่างเป็นระบบ ต่อเนื่อง และได้ผล 
  มีการจัดการควบคมุคุณภาพบัณฑติทางด้านวิชาการและภาษาต่างประเทศ 
  มีระบบตรวจสอบจรรยาบรรณของผู้เรียน การลอกเลียนวิทยานิพนธ์ และผลงานวิจัยมีการบริหารจดัการที่มี
ประสิทธิภาพ 
  มีการก าหนดนโยบาย กฎเกณฑ์ ระเบียบที่ส่งเสรมิ  ข้อ  ข,  ง,  จ 
 

 3.4 อัตลักษณ์นิสติ 5 ก** (บังคับกรอก ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 กรณีทีส่อดคล้องกับอัตลักษณ์บณัฑติ) 
  มี        ไม่มี   

ประเภทอตัลักษณ ์ ตัวชี้วดั 

    เก่งงาน     ความสามารถในการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชพีอยา่งสร้างสรรค์ 

    มีความรับผิดชอบ กล้าหาญ เสียสละ อดทน ขยันหมั่นเพยีร มุ่งมั่นสู่ความส าเร็จ 

    มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสารสนเทศได้เป็นอย่างดี 
    มจีรรยาบรรณในวิชาชพี 

   เก่งคน     มีมนษุยสัมพันธ์ทั้งการพูด และการวางตัว 
    มจีิตสาธารณะ 
    มีความสามารถท างานที่เป็นทีม 

    มีความเข้าใจตนเองและผูอ้ื่น 

   เก่งคิด     มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

    ใฝ่เรียนรู ้
    ทัศนคติเชิงบวก 

    ผลงานนวัตกรรม 

    เก่งครองชีวิต     มพีฤติกรรมที่ดีในการเรียน 

    มพีฤติกรรมที่ดีในการใช้ชีวิต (ปลอดอบายมขุ) 

    เก่งพิชิตปัญหา     มีความสามารถในการแก้ปัญหาสว่นตัว 
    มีความสามารถในการแก้ปัญหาการงาน 
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3.5 บริการวิชาการ (กรณีโครงการที่ด าเนินงานตามพันธกิจที่ 3 ด้านบรกิารวิชาการ) ** 

              มี     ไม่ม ี

 

3.5.1 เป้าหมายตัวช้ีวัด 

เป้าหมายตัวบง่ชี ้ เชิงปรมิาณ เชิงคุณภาพ เชิงเวลา เชิงต้นทุน 

   ผลลัพธ ์ ร้อยละผู้เข้ารับบริการที่มี
ความรู้เพิ่มขึ้นจากการับบริการ
................ 

ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับ
บริการวิชาการและวิชาชพีต่อ
ประโยชน์จากการบริการ
................. 

- - 

   ผลผลิต จ านวนกิจกรรมบริการวิชาการ
แก่สังคม............ กิจกรรม 

ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการในกระบวนการ
ให้บริการ 

ร้อยละของงาน
บริการวิชาการที่
แล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาที่
ก าหนด......... 

ต้นทุน/ค่าใช้จ่าย
ของการบริการ
วิชาการ ตาม
งบประมาณที่ได้รับ
จัดสรร......บาท 

 จ านวนการให้รับบริการรวม 
ทุกครั้ง (กรณีของ รพ.)/
จ านวนให้บรกิารชันสูตรพลิก
ศพ.............ครั้ง 

   

 จ านวนผู้เข้ารับบริการ/
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม..............คน 

   

 

3.5.2 การบูรณาการโครงการบริการวิชาการแก่สังคม เข้ากับการเรยีนการสอนและการวิจัย (โปรดใสเ่ครื่องหมาย ✓ ใน
ตัวช้ีวัดและเป้าหมายภายใต้โครงการ ตอบได้มากกว่า 1) 

 จ านวนนิสิตทีล่งฝึกงาน ............... คน 

 จ านวนรายวิชา/หลักสตูรที่มีการบรูณาการ ......... วิชา ระบุรายชื่อวชิา .......................... 

 จ านวนหนังสือ/ต าราที่ได้จากการด าเนินกิจกรรม ......... เลม่ ระบุช่ือหนังสือ/ต ารา ....................... 

 จ านวนหัวข้อวิทยานิพนธ์ท่ีได้จากการด าเนินโครงการ ..............หัวขอ้ ระบุหัวข้อวิทยานิพนธ์ ......... 

 โครงการที่ด าเนินการครั้งนี้เป็นโครงการบริการวิชาการที่ด าเนินการต่อเนื่องจากปี พ.ศ. .................. 

ระบุรายละเอียดกิจกรรมต่อเนื่องที่เกิดขึ้น ...................................... 

 ร้อยละความพึงพอใจจากผลกระทบและความคุม้ค่า ของการด าเนนิโครงการ .................................... 

 จ านวนโครงการวิจยัที่น าไปถ่ายทอด ........... โครงการ ระบุช่ือโครงการวิจัย ..................................... 

 ร้อยละของปัญหาในชุมชนที่ลดลง ........................ 

 ร้อยละของประชาชนท่ีน าความรูไ้ปใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปญัหา ....................... 

 จ านวนกิจกรรมเชิงสาธารณะทีเ่กิดขึ้น .................. กิจกรรม ระบุชื่อกิจกรรม ................................... 
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 รายได้ของชุมชนหรือสิ่งประดิษฐท์ี่เกิดจากการบริการวิชาการ ............... บาท / ช้ินงาน  

ระบุช่ือสิ่งประดิษฐ์ ................................... 

 โครงการมผีลกระทบในระดับประเทศในด้านใด (เช่นด้านสิ่งแวดล้อม,ด้านสุขภาพ,ด้านพลังงาน ฯลฯ) ........ 

 จ านวนหน่วยงานหรือชุมชนที่น าผลการด าเนินงานไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ........... หน่วยงานหรือชุมชน             

ระบุช่ือหน่วยงานหรือชุมชน ........................................ 

3.5.3 การประเมินผลส าเร็จและการบูรณาการทางบริการวิชาการ (โปรดใส่เครื่องหมาย  ภายใต้การประเมินความส าเร็จ  
และการบูรณาการบริการวิชาการ) 

 ด้านการเรียนการสอน 

 ระดับความคิดเห็นของนิสิตที่มตี่อการบูรณาการด้านการเรียนการสอน ..................................... 

 อื่นๆ .................................................................... 

ด้านการวิจัย 

 จ านวนโจทย์วิจัย ท่ีได้จากการด าเนินโครงการบริการวิชาการ ท่ียื่นเสนอขอรับงบประมาณ ....................  

โจทย์วิจัยระบุชื่อโจทย์วิจัย ........................................................................ 

 3.5.4 การติดตามผลการประเมินผลส าเร็จและการบรูณาการทางบริการวิชาการ 

 น าเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการบรหิารของคณะ เพื่อวางแผนปรับปรงุการบูรณาการดา้นใด 
 ด้านผลิตบณัฑติ   
 ด้านการวิจัย   
 ด้านการบริการวิชาการแกส่ังคม   
 ด้านการท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม  

 อื่นๆ ..................................................................... 
 

3.5.5 การน าผลประเมินไปพัฒนาและปรับปรุงการบรูณาการทางบริการวิชาการ 
 ด้านการเรียนการสอน 
 จ านวนรายวิชา/หลักสตูรที่ไดร้ับการปรับปรุง ............ วิชา ระบรุายวิชา ................................  

 (ท่ีเกิดการน าผลการบรูณาการไปปรับปรุง) 
 จ านวนรายวิชาที่เปิดใหม่ ................... วิชา ระบุรายวิชา ................................. 

 

4.  ผู้รับผิดชอบ  
4.1 หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ บัณฑิตวิทยาลัย              
4.2 ผู้รับผิดชอบ รองคณบดฝี่ายวิรัชกิจและนสิิตสัมพันธ์, นางสาวกัลยกร  เทียมแก้ว โทร  8858, 8844 

4.3 ผู้ประสานงาน นางสาวกัลยกร  เทียมแก้ว    โทร   8844  
4.4 ผู้รายงานผล นางสาวกัลยกร  เทียมแก้ว   โทร   8844 
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 5. หลักการและเหตุผล 
 วารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) จัดท าขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางการเผยแพร่บทความ

งานวิจัยและผลงานทางวิชาการ และส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ได้มีโอกาสเสนอบทความ

งานวิจัยและผลงานทางวิชาการลงตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร โดยมีก าหนดเผยแพร่วารสาร จ านวน 4 ฉบับ/ปี ดังนี้ ฉบับท่ี 1 เดือน

มกราคม-มีนาคม  ฉบับท่ี 2 เดือนเมษายน-มิถุนายน  ฉบับท่ี 3 เดือนกรกฎาคม-กันยายน และฉบับท่ี 4 เดือนตุลาคม-ธันวาคม 

6. วัตถุประสงค ์

ล าดับ   วัตถุประสงค์ 
1 เพื่อเป็นสื่อกลางการเผยแพร่บทความงานวิจัย และผลงานทางวิชาการ 
2 เพื่อผลักดันให้นักวิจัยทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานในวารสารการวิจัยเพื่อ

พัฒนาชุมชน (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 
3 เพื่อผลักดันให้วารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) ได้รับการยอมรับทั้งใน

ระดับชาติและนานาชาติ 
 

7.  เป้าหมายของโครงการ 

     7.1 เป้าหมายการด าเนินงาน 

เป้าหมาย จ านวน หน่วยนับ 
จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมจ านวนทั้งสิ้น - คน 
อื่นๆ ได้วารสารที่มีคณุภาพระดับชาติ และตีพิมพเ์ผยแพร่.. 4 ฉบับ 

 

7.2. กิจกรรม/เนื้อหาท่ีจะด าเนินการ 
1)  ตีพิมพ์วารสารปีท่ี 10 ฉบับท่ี 4  ประจ าเดือนกันยายน – ธันวาคม 2560 
2)  ตีพิมพ์วารสารปีท่ี 11 ฉบับท่ี 1  ประจ าเดือนมกราคม – มีนาคม 2561 

 3)  ตีพิมพ์วารสารปีท่ี 11 ฉบับท่ี 2  ประจ าเดือนเมษายน – มิถุนายน 2561 
 4)  ตีพิมพ์วารสารปีท่ี 11 ฉบับท่ี 3  ประจ าเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2561 

8. งบประมาณด าเนินการ  
  รายได้.....200,000.......บาท   
  แผ่นดิน...........-........................บาท   
  หน่วยงานภายนอก...................-................บาท   

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

1 ค่าจัดประชุมกองบรรณาธิการวารสาร  
1.1 ค่าเบี้ยประชุม (3 ครั้ง) 
  จ านวน 3 ครั้งๆ ละ 15 คนๆ ละ 500 บาท 

 
 

22,500 
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ล าดับ รายการ จ านวน (บาท) 
1.2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
  จ านวน 3 ครั้งๆ ละ 15 คนๆ ละ 50 บาท 
1.3 ค่าอาหารกลางวัน 
  จ านวน 3 ครั้งๆ ละ 15 คนๆ ละ 100 บาท 

 
2,250 

 
4,500 

2 ค่าจัดพิมพเ์ล่มวารสาร (4 ฉบับ) 
- จ านวน 4 ฉบับๆ ละ 50 เล่มๆ ละ 180 บาท 

36,000 

3 ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงาน (4 ฉบับ) 
- จ านวน 4 ฉบับๆ ละ 15 บทความๆ ละ 2 คนๆ ละ 1,000 บาท 

120,000 

4 ค่าสาธารณูปโภค 
- ค่าแสตมป์  

2,000 

5 ค่าวัสดุและเอกสารประชาสมัพันธ์ อาทิเช่น กระดาษ A4 หมึกปริ้นเตอร์ ซองน้ าตาล  
ซองขาว กระดาษกาวหนังไก่ กาวน้ า แผ่นพับประชาสัมพันธ์วารสาร ป้ายไวนลิฯลฯ 

12,750 

 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 200,000 
 
หมายเหตุ  ขอถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ 
 
9. ขั้นตอนและแผนการด าเนินงาน   (PDCA)  
 

กิจกรรม 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 
ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ขั้นวางแผนงาน (P) 
1.ประชุมวางแผนการด าเนินการ    
   เตรียมความพร้อม 
2.ประชุมเตรียมรวบรวมข้อมูล 
 

            

ขั้นด าเนินการ (D) 
1.ขออนุมัติโครงการ 
2.รวบรวมผลงาน 

3.ทาบทามและส่งผลงานให้

ผู้ทรงคุณวุฒิ 

4.ออกแบบและจัดท ารูปเลม่ 
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กิจกรรม 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 
ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

5.ตีพิมพ์เผยแพร ่
ขั้นสรุปและประเมินผล (C)  
1.จัดท ารายงานผลการด าเนินงาน 

2.รายงานผลการด าเนินโครงการ 

            

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)  
น าผลประเมินมาพิจารณา
ปรับปรุง/พัฒนาการจัดโครงการ/
กิจกรรม ครัง้ตอ่ไป 

            

 
10.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 

10.1 วัน เวลา ในการจัดโครงการ/กิจกรรม     พฤศจิกายน 2560 – กันยายน 2561  
10.2 สถานท่ีจัดโครงการ/กิจกรรม     มหาวิทยาลยันเรศวร  

 
11. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPI) 

ประเภท ตัวชี้วัดความส าเร็จ (KPI) วิธีประเมิน เคร่ืองมือ 
 ปริมาณ 
 คุณภาพ 
 เวลา 
 ต้นทุน 

1. ตีพิมพ์เผยแพร่วารสาร 4 ฉบบั/ป ี
2. มีผลงานตีพิมพไ์ม่น้อยกว่า 15 เรื่อง/ฉบับ 

นับจากจ านวนวารสาร
และบทความทีต่ีพิมพ์
ในรอบปีงบประมาณนี ่

ฐานข้อมูลการส่ง
บทความและจ านวน
วารสารที่เผยแพร ่

 ปริมาณ 
  คุณภาพ 
 เวลา 
 ต้นทุน 

วารสารได้รับการรับรองมาตรฐานจาก TCI, สกอ. และ สกว. 

 

รวบรวมจาก
ฐานข้อมูลวารสาร 

ฐานข้อมูลวารสาร 

 ปริมาณ 
 คุณภาพ 
  เวลา 
 ต้นทุน 

ด าเนินการเสร็จสิ้น ตามระยะเวลาที่ก าหนด รวบรวมข้อมลูจาก
ระบบตดิตาม

ประเมินผลโครงการฯ 

ระบบประเมินผล
โครงการในส่วนของ

การขออนุมัติ
โครงการฯ 

 ปริมาณ 
 คุณภาพ 
 เวลา 
 ต้นทุน 

ใช้งบประมาณในการด าเนินโครงการไมต่่ ากว่าร้อยละ 70 ของ
งบประมาณที่ไดร้ับอนุมตัิ 

รวบรวมจากระบบ
ติดตามประเมินผล

โครงการฯ 

ระบบประเมินผล
โครงการในส่วนของ

การใช้จ่ายงบประมาณ
ในโครงการฯ 
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12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ได้วารสารที่เป็นแหล่งรวบรวมผลงานวิจัย และเป็นช่องทางการเผยแพร่ผลงานวิจยัที่เป็นองค์ความรู้ใหม่ด้านมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์   
 
13. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 

 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.................  สมศ.   ตัวช้ีวัดที.่................   

 สกอ.    ตัวช้ีวัดที่.................  สงป.   ตัวช้ีวัดที่................. 
 
14. การติดตามและประเมินผลโครงการ (โปรดระบุให้ชัดเจน)       

ล าดับ การติดตามและประเมินผลโครงการ 

1 จัดท าสรุปรายงานผลการด าเนินงาน 
2 จัดท าแบบติดตามและประเมินผลตามแผนปฏิบัติการ 

 

 
 

...............................................ผูร้ับผิดชอบโครงการ 
(นางสาวกัลยกร  เทียมแก้ว) 

  นักวิชาการศึกษา 
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(โครงการเด่ียว) 
แบบฟอร์มขอเสนอโครงการ  

โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
หน่วยงาน บัณฑิตวิทยาลัย 

 

รหัสโครงการ   040101088119 แผนงาน วิจัย งาน วิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี กองทุน วจิัย  
หน่วยงาน(คณะ/ภาควิชา) ส านกังานเลขานุการบณัฑติวิทยาลัย หมวด เงินอุดหนุน-เงินอุดหนุนทั่วไป -โครงการส่งเสริมพัฒนาการ

วิจัย/นวัตกรรม –โครงการจดัท าวารสารมหาวิทยาลัย
นเรศวร  

 

1. รหัสโครงการ  NU-บว-03-04-011    ชื่อโครงการ  จัดท าวารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร: วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
  

2.  ความสอดคล้องกับพันธกิจ (กรณีที่มีมากกว่า 1 พันธกิจ ให้ก าหนดพันธกิจหลัก/รอง) 
    การผลิตบัณฑิต..........หลัก.........รอง   การวิจัย ..........หลัก.........รอง 

    การบริการวิชาการแกส่ังคม ..........หลัก.........รอง  การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ..........หลัก.........รอง 

    บริหารจัดการ..........หลัก.........รอง 
 

3.  ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ (กรณีที่มีมากกว่า 1 พันธกิจ ให้ก าหนดพันธกิจหลัก/รอง) 
3.1 ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย  

   นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ  
   แผนกลยุทธ์ดา้นการผลติบัณฑติ  กลยุทธ์ที่........... หลัก........รอง........... 
   นโยบายที่ 2 ส่งเสรมิ สนับสนุน การวิจัยของมหาวิทยาลยั   
   แผนกลยุทธ์ดา้นการวิจัย กลยุทธ์ที่......2,3......หลัก.........รอง........... 
   นโยบายที่ 3 ส่งเสรมิการใหบ้ริการทางวิชาการแก่สังคมให้กว้างขวางและทั่วถึง  
     แผนกลยุทธ์ดา้นการบริการวิชาการ กลยุทธ์ที่............หลัก.........รอง........... 
     แผนกลยุทธ์ดา้นการบริการสุขภาพ กลยุทธ์ที่ ............หลัก.........รอง........... 
   นโยบายที่ 4 ส่งเสรมิการด าเนินงานด้านท านุบ ารุงศลิปะและวฒันธรรม ให้กว้างขวาง แพร่หลาย และยั่งยืน   
     แผนกลยุทธ์ดา้นท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม กลยุทธ์ที่...........หลกั.........รอง........... 
   นโยบายที่ 5 ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและปรับปรุงระบบการบริหารจดัการมหาวิทยาลัย ให้มีประสิทธิภาพ 
     แผนกลยุทธ์ดา้นบริหารจัดการ กลยุทธ์ที่............หลัก.........รอง........... 
  นโยบายที่ 6 เร่งรัดด าเนินการด้านการบริหารสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัยให้เหมาะสมกับสถานการณ์ เพื่อสร้างขีด 
   ความสามารถในการแข่งขันในระดับประเทศและนานาชาต ิ

     แผนกลยุทธ์ดา้นการจดัการทรัพยส์ิน กลยุทธ์ที่............หลัก.........รอง........... 
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3.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะ/หน่วยงาน (ถ้ามี) 
     กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มปริมาณและคณุภาพบณัฑิตศึกษา 

มาตรการที่               . 
 กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสรมิ สนับสนุน การวิจัยบัณฑิตศึกษา เพ่ือประเทศไทย 4.0 

มาตรการที่     4     . 
 กลยุทธ์ที่ 3 สร้างระบบบริหารจัดการผลลัพธ์เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อมหาวิทยาลยัและประเทศ 

มาตรการที่               . 
    กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบการท างานร่วมกันแบบบูรณาการอยา่งมีประสิทธิภาพ 

มาตรการที่               . 
 กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาคุณภาพบัณฑติศึกษาให้มีผลสมัฤทธ์ิในระดับสากลเพื่อมุ่งสู่ World Class University ตาม

เกณฑ์ QS, UI, Webometrics, URAP และ Time Higher Education 
มาตรการที่               . 

 3.3 สอดคล้องกับปฏิญญาของบัณฑิตวิทยาลัย 
  มีการพัฒนาอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์อย่างเป็นระบบ ต่อเนื่อง และได้ผล 
  มีการจัดการควบคมุคุณภาพบัณฑติทางด้านวิชาการและภาษาต่างประเทศ 
  มีระบบตรวจสอบจรรยาบรรณของผู้เรียน การลอกเลียนวิทยานิพนธ์ และผลงานวิจัยมีการบริหารจดัการที่มี
ประสิทธิภาพ 
  มีการก าหนดนโยบาย กฎเกณฑ์ ระเบียบที่ส่งเสรมิ  ข้อ  ข,  ง,  จ 
 

3.4 อัตลักษณ์นสิิต 5 ก** (บังคับกรอก ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 กรณีทีส่อดคล้องกับอัตลักษณ์บัณฑติ) 
  มี        ไม่มี   

ประเภทอตัลักษณ ์ ตัวชี้วดั 

    เก่งงาน     ความสามารถในการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชพีอยา่งสร้างสรรค์ 
    มีความรับผิดชอบ กล้าหาญ เสียสละ อดทน ขยันหมั่นเพยีร มุ่งมั่นสู่ความส าเร็จ 
    มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสารสนเทศได้เป็นอย่างดี 
    มจีรรยาบรรณในวิชาชพี 

   เก่งคน     มีมนษุยสัมพันธ์ทั้งการพูด และการวางตัว 
    มจีิตสาธารณะ 
    มีความสามารถท างานที่เป็นทีม 
    มีความเข้าใจตนเองและผูอ้ื่น 

   เก่งคิด     มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
    ใฝ่เรียนรู ้
    ทัศนคติเชงิบวก 
    ผลงานนวัตกรรม 

    เก่งครองชีวิต     มพีฤติกรรมที่ดีในการเรียน 
    มพีฤติกรรมที่ดีในการใช้ชีวิต (ปลอดอบายมขุ) 
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    เก่งพิชิตปัญหา     มีความสามารถในการแก้ปัญหาสว่นตัว 
    มีความสามารถในการแก้ปัญหาการงาน 

 

3.5 บริการวิชาการ (กรณีโครงการที่ด าเนินงานตามพันธกิจที่ 3 ด้านบรกิารวิชาการ) ** 

                 มี     ไม่ม ี

 
3.5.1 เป้าหมายตัวช้ีวัด 

เป้าหมายตัวบง่ชี ้ เชิงปรมิาณ เชิงคุณภาพ เชิงเวลา เชิงต้นทุน 
   ผลลัพธ ์ ร้อยละผู้เข้ารับบริการที่มี

ความรู้เพิ่มขึ้นจากการับบริการ
................ 

ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่
รับบริการวิชาการและวิชาชพีต่อ
ประโยชน์จากการบริการ
................. 

- - 

   ผลผลิต จ านวนกิจกรรมบริการวิชาการ
แก่สังคม............ กิจกรรม 

ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการในกระบวนการ
ให้บริการ 

ร้อยละของงาน
บริการวิชาการที่
แล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาทีก่ าหนด
......... 

ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายของ
การบริการวิชาการ 
ตามงบประมาณที่
ได้รับจัดสรร......บาท 

 จ านวนการให้รับบริการรวม 
ทุกครั้ง (กรณีของ รพ.)/จ านวน
ให้บริการชันสูตรพลิกศพ
.............ครั้ง 

   

 จ านวนผู้เข้ารับบริการ/
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม..............คน 

   

 

3.5.2 การบูรณาการโครงการบริการวิชาการแก่สังคม เข้ากับการเรยีนการสอนและการวิจัย (โปรดใสเ่ครื่องหมาย ✓ ใน
ตัวช้ีวัดและเป้าหมายภายใต้โครงการ ตอบได้มากกว่า 1) 

 จ านวนนิสิตทีล่งฝึกงาน ............... คน 

 จ านวนรายวิชา/หลักสตูรที่มีการบรูณาการ ......... วิชา ระบุรายช่ือวชิา .......................... 

 จ านวนหนังสือ/ต าราที่ได้จากการด าเนินกิจกรรม ......... เลม่ ระบุช่ือหนังสือ/ต ารา ....................... 

 จ านวนหัวข้อวิทยานิพนธ์ท่ีได้จากการด าเนินโครงการ ..............หัวขอ้ ระบุหัวข้อวิทยานิพนธ์ ......... 

 โครงการที่ด าเนินการครั้งนี้เป็นโครงการบริการวิชาการที่ด าเนินการต่อเนื่องจากปี พ.ศ. .................. 

ระบุรายละเอียดกิจกรรมต่อเนื่องที่เกิดขึ้น ...................................... 

 ร้อยละความพึงพอใจจากผลกระทบและความคุม้ค่า ของการด าเนนิโครงการ .................................... 

 จ านวนโครงการวิจยัที่น าไปถ่ายทอด ........... โครงการ ระบุชื่อโครงการวิจัย ..................................... 

 ร้อยละของปัญหาในชุมชนที่ลดลง ........................ 
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 ร้อยละของประชาชนท่ีน าความรูไ้ปใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปญัหา ....................... 

 จ านวนกิจกรรมเชิงสาธารณะทีเ่กิดขึ้น .................. กิจกรรม ระบุชื่อกิจกรรม ................................... 

 รายได้ของชุมชนหรือสิ่งประดิษฐท์ี่เกิดจากการบริการวิชาการ ......... บาท / ช้ินงาน ระบุช่ือสิ่งประดษิฐ์.............. 

 โครงการมผีลกระทบในระดับประเทศในด้านใด (เช่นด้านสิ่งแวดล้อม,ด้านสุขภาพ,ด้านพลังงาน ฯลฯ) ........... 

 จ านวนหน่วยงานหรือชุมชนที่น าผลการด าเนินงานไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ........... หน่วยงานหรือชุมชน             

ระบุช่ือหน่วยงานหรือชุมชน ........................................ 

3.5.3 การประเมินผลส าเร็จและการบูรณาการทางบริการวิชาการ (โปรดใส่เครื่องหมาย  ภายใต้การประเมินความส าเร็จ  
และการบูรณาการบริการวิชาการ) 

 ด้านการเรียนการสอน 

 ระดับความคิดเห็นของนิสิตที่มตี่อการบูรณาการด้านการเรียนการสอน ..................................... 

 อื่นๆ .................................................................... 

ด้านการวิจัย 

 จ านวนโจทย์วิจัย ท่ีได้จากการด าเนินโครงการบริการวิชาการ ท่ียื่นเสนอขอรับงบประมาณ ....................  

โจทย์วิจัยระบุชื่อโจทย์วิจัย ........................................................................ 

 3.5.4 การติดตามผลการประเมินผลส าเร็จและการบรูณาการทางบริการวิชาการ 

 น าเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการบรหิารของคณะ เพื่อวางแผนปรับปรงุการบูรณาการดา้นใด 
 ด้านผลิตบณัฑติ   
 ด้านการวิจัย   
 ดา้นการบริการวิชาการแกส่ังคม   
 ด้านการท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม  

 อื่นๆ ..................................................................... 
3.5.5 การน าผลประเมินไปพัฒนาและปรับปรุงการบรูณาการทางบริการวิชาการ 

 ด้านการเรียนการสอน 
 จ านวนรายวิชา/หลักสตูรที่ไดร้ับการปรับปรุง ............ วิชา ระบรุายวิชา ................................  

 (ท่ีเกิดการน าผลการบรูณาการไปปรับปรุง) 
 จ านวนรายวิชาที่เปิดใหม่ ................... วิชา ระบุรายวิชา ................................. 

 

4.  ผู้รับผิดชอบ  
 4.1 หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ บัณฑิตวิทยาลัย              
 4.2 ผู้รับผิดชอบ รองคณบดฝี่ายนโยบายและแผน, นางสาวญารัชนี  หม่องนันท์ โทร  8815, 8840 

4.3 ผู้ประสานงาน  นางสาวญารัชนี  หม่องนันท์     โทร   8840 
4.4 ผู้รายงานผล นางสาวญารัชนี  หม่องนันท์    โทร   8840  
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 5. หลักการและเหตุผล 
 วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร จัดท าขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางการเผยแพร่บทความงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ และ

ส่งเสริมสนับสนุนให้นักวิจัยทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  ได้มีโอกาสเสนอบทความงานวิจัยและผลงานทางวิชาการลง

ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร โดยมีก าหนดเผยแพร่วารสาร จ านวน 4 ฉบับ/ปี ดังนี้ ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มีนาคม  ฉบับท่ี 2 เดือน

เมษายน-มิถุนายน  ฉบับท่ี 3 เดือนกรกฎาคม-กันยายน และฉบับท่ี 4 เดือนตุลาคม-ธันวาคม 

 

6. วัตถุประสงค ์

ล าดับ   วัตถุประสงค์ 
1 เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่บทความงานวิจัย และผลงานทางวชิาการ 
2 เพื่อผลักดันให้นักวิจัยทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานในวารสารมหาวิทยาลัย

นเรศวร: วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
3 เพื่อผลักดันให้วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร: วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับการยอมรับทั้งในระดับชาติ

และนานาชาติ 
 

7.  เป้าหมายของโครงการ 

     7.1 เป้าหมายการด าเนินงาน 

เป้าหมาย จ านวน หน่วยนับ 
จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมจ านวนทั้งสิ้น - คน 
อื่นๆ ได้วารสารที่มีคณุภาพระดับชาติ และตีพิมพเ์ผยแพร่.. 4 ฉบับ 

 

7.2. กิจกรรม/เนื้อหาท่ีจะด าเนินการ 
1)  ตีพิมพ์วารสารปีท่ี 25 ฉบับท่ี 4  ประจ าเดือนกันยายน – ธันวาคม 2560 
2)  ตีพิมพ์วารสารปีท่ี 26 ฉบับท่ี 1  ประจ าเดือนมกราคม – มีนาคม 2561 

 3)  ตีพิมพ์วารสารปีท่ี 26 ฉบับท่ี 2  ประจ าเดือนเมษายน – มิถุนายน 2561 
 4)  ตีพิมพ์วารสารปีท่ี 26 ฉบับท่ี 3  ประจ าเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2561 

 

8. งบประมาณด าเนินการ  
  รายได้.....200,000.......บาท   
  แผ่นดิน...........-........................บาท   
  หน่วยงานภายนอก...................-................บาท   
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รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
ล าดับ รายการ จ านวน (บาท) 

1 ค่าจัดประชุมกองบรรณาธิการวารสาร  
1.1 ค่าเบี้ยประชุม (3 ครั้ง) 
  จ านวน 3 ครั้งๆ ละ 15 คนๆ ละ 500 บาท 
1.2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
  จ านวน 3 ครั้งๆ ละ 15 คนๆ ละ 50 บาท 
1.3 ค่าอาหารกลางวัน 
  จ านวน 3 ครั้งๆ ละ 15 คนๆ ละ 100 บาท 

 
 

22,500 
 

2,250 
 

4,500 
2 ค่าจัดพิมพเ์ล่มวารสาร (4 ฉบับ) 

- จ านวน 4 ฉบับๆ ละ 50 เล่มๆ ละ 180 บาท 
36,000 

3 ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงาน (4 ฉบับ) 
- จ านวน 4 ฉบับๆ ละ 15 บทความๆ ละ 2 คนๆ ละ 1,000 บาท 

120,000 

4 ค่าสาธารณูปโภค 
- ค่าแสตมป์  

2,000 

5 ค่าวัสดุและเอกสารประชาสมัพันธ์ อาทิเช่น กระดาษ A4 หมึกปริ้นเตอร์ ซองน้ าตาล  
ซองขาว กระดาษกาวหนังไก่ กาวน้ า แผ่นพับประชาสัมพันธ์วารสาร ป้ายไวนลิฯลฯ 

12,750 

 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 200,000 
 
หมายเหตุ  ขอถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ 

 
9. ขั้นตอนและแผนการด าเนินงาน   (PDCA)  

กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

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

ขั้นวางแผนงาน (P) 
1.ประชุมวางแผนการด าเนินการ    
   เตรียมความพร้อม 
2.ประชุมเตรียมรวบรวมข้อมูล 
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กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 
ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ขั้นด าเนินการ (D) 
1.ขออนุมัติโครงการ 
2.รวบรวมผลงาน 

3.ทาบทามและส่งผลงานให้

ผู้ทรงคณุวุฒิ 

4.ออกแบบและจัดท ารูปเลม่ 

5.ตีพิมพ์เผยแพร ่

            

ขั้นสรุปและประเมินผล (C)  
1.จัดท ารายงานผลการด าเนินงาน 

2.รายงานผลการด าเนินโครงการ 

            

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)  
น าผลประเมินมาพิจารณาปรับปรุง/
พัฒนาการจัดโครงการ/กิจกรรม  
ครั้งต่อไป 

            

 
10.  วัน เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 

10.1 วัน เวลา ในการจัดโครงการ/กิจกรรม     พฤศจิกายน 2560 – กันยายน 2561 
10.2 สถานท่ีจัดโครงการ/กิจกรรม     มหาวิทยาลยันเรศวร  

 

11. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPI) 
ประเภท ตัวชี้วัดความส าเร็จ (KPI) วิธีประเมิน เคร่ืองมือ 
 ปริมาณ 
 คุณภาพ 
 เวลา 
 ต้นทุน 

2. ตีพิมพ์เผยแพร่วารสาร 4 ฉบบั/ป ี
2. มีผลงานตีพิมพไ์ม่น้อยกว่า 15 เรื่อง/ฉบับ 

นับจากจ านวนวารสาร
และบทความทีต่ีพิมพ์
ในรอบปีงบประมาณนี ่

ฐานข้อมูลการส่ง
บทความและจ านวน
วารสารที่เผยแพร ่

 ปริมาณ 
  คุณภาพ 
 เวลา 
 ต้นทุน 

วารสารได้รับการรับรองมาตรฐานจาก TCI, สกอ. และ สกว. 

 

รวบรวมจาก
ฐานข้อมูลวารสาร 

ฐานข้อมูลวารสาร 
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ประเภท ตัวชี้วัดความส าเร็จ (KPI) วิธีประเมิน เคร่ืองมือ 
 ปริมาณ 
 คุณภาพ 
  เวลา 
 ต้นทุน 

ด าเนินการเสร็จสิ้น ตามระยะเวลาที่ก าหนด รวบรวมข้อมลูจาก
ระบบตดิตาม

ประเมินผลโครงการฯ 

ระบบประเมินผล
โครงการในส่วนของ

การขออนุมัติ
โครงการฯ 

 ปริมาณ 
 คุณภาพ 
 เวลา 
 ต้นทุน 

ใช้งบประมาณในการด าเนินโครงการไมต่่ ากว่าร้อยละ 70 ของ
งบประมาณที่ไดร้ับอนุมตั ิ

รวบรวมจากระบบ
ติดตามประเมินผล

โครงการฯ 

ระบบประเมินผล
โครงการในส่วนของ

การใช้จ่ายงบประมาณ
ในโครงการฯ 

 

 
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ได้วารสารที่เป็นแหล่งรวบรวมผลงานวิจัย และเป็นช่องทางการเผยแพร่ผลงานวิจยัที่เป็นองค์ความรู้ใหม่ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี และด้านวิทยาศาสตรส์ุขภาพ   
 
13. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 

 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.................  สมศ.   ตัวช้ีวัดที่.................   

 สกอ.    ตัวช้ีวัดที่.................  สงป.   ตัวช้ีวัดที่................. 
 

14. การติดตามและประเมินผลโครงการ (โปรดระบุให้ชัดเจน)  
       

ล าดับ การติดตามและประเมินผลโครงการ 

1 จัดท าสรุปรายงานผลการด าเนินงาน 
2 จัดท าแบบติดตามและประเมินผลตามแผนปฏิบัติการ 

 
 

............................................ผู้รับผดิชอบโครงการ 
(นางสาวญารัชนี  หม่องนันท์) 

นักวิชาการศึกษา 
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(โครงการเด่ียว) 
แบบฟอร์มขอเสนอโครงการ  

โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร  

 

รหัสโครงการ 040101088123 แผนงาน วิจัย งาน วิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี กองทุน วิจัย  
หน่วยงาน(คณะ/ภาควิชา) ส านกังานเลขานุการบณัฑติวิทยาลัย หมวด เงินอุดหนุน – เงินอุดหนุนทั่วไป- โครงการส่งเสริม

พัฒนาการวิจัย/นวตักรรม (โครงการสนับสนุนทุนการ
น าเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ในเวทีวิชาการต่างประเทศ) 

 

1. รหัสโครงการ   NU-บว-03-04-012   ชื่อโครงการ  สนบัสนุนทุนการน าเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ในเวทีวิชาการต่างประเทศ   
  

2.  ความสอดคล้องกับพันธกิจ (กรณีที่มีมากกว่า 1 พันธกิจ ให้ก าหนดพันธกิจหลัก/รอง) 
    การผลิตบัณฑิต..........หลัก.........รอง   การวิจัย ..........หลัก.........รอง 
    การบริการวิชาการแกส่ังคม ..........หลัก.........รอง  การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ..........หลัก.........รอง 
    บริหารจัดการ..........หลัก.........รอง 
 

3.  ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ (กรณีที่มีมากกว่า 1 พันธกิจ ให้ก าหนดพันธกิจหลัก/รอง) 
3.1  ประเด็นยุทธศาสตรม์หาวิทยาลัย  

   นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ  
   แผนกลยุทธ์ดา้นการผลติบัณฑติ  กลยุทธ์ที่........... หลัก.........รอง........... 
   นโยบายที่ 2 ส่งเสรมิ สนับสนุน การวิจัยของมหาวิทยาลยั   
   แผนกลยุทธ์ดา้นการวิจัย กลยุทธ์ที่.....1,.2,3......หลัก.........รอง........... 
   นโยบายที่ 3 ส่งเสรมิการใหบ้ริการทางวิชาการแก่สังคมให้กว้างขวางและทั่วถึง  
     แผนกลยุทธ์ดา้นการบริการวิชาการ กลยุทธ์ที่............หลัก.........รอง........... 
     แผนกลยุทธ์ดา้นการบริการสุขภาพ กลยุทธ์ที่ ............หลัก.........รอง........... 
   นโยบายที่ 4 ส่งเสรมิการด าเนินงานด้านท านุบ ารุงศลิปะและวฒันธรรม ให้กว้างขวาง แพร่หลาย และยั่งยืน   
     แผนกลยุทธ์ดา้นท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม กลยุทธ์ที่...........หลกั.........รอง........... 
   นโยบายที่ 5 ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและปรับปรุงระบบการบริหารจดัการมหาวิทยาลัย ให้มีประสิทธิภาพ 
     แผนกลยุทธ์ดา้นบริหารจัดการ กลยุทธ์ที่............หลัก.........รอง........... 
  นโยบายที่ 6 เร่งรัดด าเนินการด้านการบริหารสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัยให้เหมาะสมกับสถานการณ์ เพื่อสร้างขีด 
   ความสามารถในการแข่งขันในระดับประเทศและนานาชาต ิ

     แผนกลยุทธ์ดา้นการจดัการทรัพยส์ิน กลยุทธ์ที่............หลัก.........รอง........... 
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3.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะ/หน่วยงาน (ถ้ามี) 
     กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มปริมาณและคณุภาพบณัฑิตศึกษา 

มาตรการที่               . 
 กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสรมิ สนับสนุน การวิจัยบัณฑิตศึกษา เพ่ือประเทศไทย 4.0 

มาตรการที่     2     . 
 กลยุทธ์ที่ 3 สร้างระบบบริหารจัดการผลลัพธ์เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อมหาวิทยาลยัและประเทศ 

มาตรการที่               . 
    กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบการท างานร่วมกันแบบบูรณาการอยา่งมีประสิทธิภาพ 

มาตรการที่               . 
 กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาคุณภาพบัณฑติศึกษาให้มีผลสมัฤทธ์ิในระดับสากลเพื่อมุ่งสู่ World Class University ตาม

เกณฑ์ QS, UI, Webometrics, URAP และ Time Higher Education 
มาตรการที่               . 

 3.3 สอดคล้องกับปฏิญญาของบัณฑิตวิทยาลัย 
  มีการพัฒนาอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์อย่างเป็นระบบ ต่อเนื่อง และได้ผล 
  มีการจัดการควบคมุคุณภาพบัณฑติทางด้านวิชาการและภาษาต่างประเทศ 
  มีระบบตรวจสอบจรรยาบรรณของผู้เรียน การลอกเลียนวิทยานิพนธ์ และผลงานวิจัยมีการบริหารจดัการที่มี
ประสิทธิภาพ 
  มีการก าหนดนโยบาย กฎเกณฑ์ ระเบียบที่ส่งเสรมิ  ข้อ  ค,  จ,  ฑ 
 

3.4 อัตลักษณ์นสิิต 5 ก** (บังคับกรอก ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 กรณีทีส่อดคล้องกับอัตลักษณ์บัณฑติ) 
  มี        ไม่มี   

ประเภทอตัลักษณ ์ ตัวชี้วดั 

    เก่งงาน     ความสามารถในการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชพีอยา่งสร้างสรรค์ 

    มีความรับผิดชอบ กล้าหาญ เสียสละ อดทน ขยันหมั่นเพยีร มุ่งมั่นสู่ความส าเร็จ 

    มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสารสนเทศได้เป็นอย่างดี 
    มจีรรยาบรรณในวิชาชพี 
 

ประเภทอตัลักษณ ์ ตัวชี้วดั 

   เก่งคน     มีมนษุยสัมพันธ์ทั้งการพูด และการวางตัว 
    มจีิตสาธารณะ 
    มีความสามารถท างานที่เป็นทีม 

    มีความเข้าใจตนเองและผูอ้ื่น 

   เก่งคิด     มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

    ใฝ่เรียนรู ้
    ทัศนคติเชิงบวก 

    ผลงานนวัตกรรม 
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    เก่งครองชีวิต     มพีฤติกรรมที่ดีในการเรียน 

    มพีฤติกรรมที่ดีในการใช้ชีวิต (ปลอดอบายมขุ) 

    เก่งพิชิตปัญหา     มีความสามารถในการแก้ปัญหาสว่นตัว 
    มีความสามารถในการแก้ปัญหาการงาน 

 

 

3.5 บริการวิชาการ (กรณีโครงการที่ด าเนินงานตามพันธกิจที่ 3 ด้านบรกิารวิชาการ) ** 

                 มี     ไม่ม ี

 

3.5.1 เป้าหมายตัวช้ีวัด 

เป้าหมายตัวบง่ชี ้ เชิงปรมิาณ เชิงคุณภาพ เชิงเวลา เชิงต้นทุน 

   ผลลัพธ ์ ร้อยละผู้เข้ารับบริการที่มี
ความรู้เพิ่มขึ้นจากการับ
บริการ................ 

ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้รับบรกิาร/หน่วยงาน/องค์กร
ที่รับบริการวิชาการและ
วิชาชีพต่อประโยชนจ์ากการ
บริการ................. 

- - 

   ผลผลิต จ านวนกิจกรรมบริการ
วิชาการแก่สังคม............ 
กิจกรรม 

ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการในกระบวนการ
ให้บริการ 

ร้อยละของงาน
บริการวิชาการที่
แล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาทีก่ าหนด
......... 

ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายของ
การบริการวิชาการ 
ตามงบประมาณที่
ได้รับจัดสรร......บาท 

 จ านวนการให้รับบริการ
รวมทุกครั้ง (กรณีของ 
รพ.)/จ านวนให้บรกิาร
ชันสูตรพลิกศพ.............
ครั้ง 

   

 จ านวนผู้เข้ารับบริการ/
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม..............
คน 

   

 

3.5.2 การบูรณาการโครงการบริการวิชาการแก่สังคม เข้ากับการเรยีนการสอนและการวิจัย (โปรดใสเ่ครื่องหมาย ✓ ใน
ตัวช้ีวัดและเป้าหมายภายใต้โครงการ ตอบได้มากกว่า 1) 

 จ านวนนิสิตทีล่งฝึกงาน ............... คน 

 จ านวนรายวิชา/หลักสตูรที่มีการบรูณาการ ......... วิชา ระบุรายช่ือวิชา .......................... 

 จ านวนหนังสือ/ต าราที่ได้จากการด าเนินกิจกรรม ......... เลม่ ระบุช่ือหนังสือ/ต ารา ....................... 

 จ านวนหัวข้อวิทยานิพนธ์ท่ีได้จากการด าเนินโครงการ ..............หัวขอ้ ระบุหัวข้อวิทยานิพนธ์ ......... 

 โครงการที่ด าเนินการครั้งนี้เป็นโครงการบริการวิชาการที่ด าเนินการต่อเนื่องจากปี พ.ศ. .................. 

ระบุรายละเอียดกิจกรรมต่อเนื่องที่เกิดขึ้น ...................................... 
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 ร้อยละความพึงพอใจจากผลกระทบและความคุม้ค่า ของการด าเนนิโครงการ .................................... 

 จ านวนโครงการวิจยัที่น าไปถ่ายทอด ........... โครงการ ระบุชื่อโครงการวิจัย ..................................... 

 ร้อยละของปัญหาในชุมชนที่ลดลง ........................ 

 ร้อยละของประชาชนท่ีน าความรูไ้ปใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปญัหา ....................... 

 จ านวนกิจกรรมเชิงสาธารณะทีเ่กิดขึ้น .................. กิจกรรม ระบุชื่อกิจกรรม ................................... 

 รายได้ของชุมชนหรือสิ่งประดิษฐท์ี่เกิดจากการบริการวิชาการ ............... บาท / ช้ินงาน  

 ระบุช่ือสิ่งประดิษฐ์ ................................... 

 โครงการมผีลกระทบในระดับประเทศในด้านใด (เช่น ด้านสิ่งแวดล้อม, ด้านสุขภาพ, ด้านพลังงาน ฯลฯ) ........ 

 จ านวนหน่วยงานหรือชุมชนที่น าผลการด าเนินงานไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ........... หน่วยงานหรือชุมชน             

ระบุช่ือหน่วยงานหรือชุมชน ........................................ 

 

3.5.3 การประเมินผลส าเร็จและการบูรณาการทางบริการวิชาการ (โปรดใส่เครื่องหมาย  ภายใต้การประเมินความส าเร็จ 
และการบูรณาการบริการวิชาการ) 

 ด้านการเรียนการสอน 

 ระดับความคิดเห็นของนิสิตที่มตี่อการบูรณาการด้านการเรียนการสอน ..................................... 

 อื่นๆ .................................................................... 

ด้านการวิจัย 

 จ านวนโจทย์วิจัย ท่ีได้จากการด าเนินโครงการบริการวิชาการ ท่ียื่นเสนอขอรับงบประมาณ ....................  

โจทย์วิจัยระบุชือ่โจทย์วิจัย ........................................................................ 

 3.5.4 การติดตามผลการประเมินผลส าเร็จและการบรูณาการทางบริการวิชาการ 

 น าเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการบรหิารของคณะ เพื่อวางแผนปรับปรงุการบูรณาการดา้นใด 
 ด้านผลิตบณัฑติ   
 ด้านการวิจัย   
 ด้านการบริการวิชาการแกส่ังคม   
 ด้านการท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม  

 อื่นๆ ..................................................................... 
3.5.5 การน าผลประเมินไปพัฒนาและปรับปรุงการบรูณาการทางบริการวิชาการ 

 ด้านการเรียนการสอน 
 จ านวนรายวิชา/หลักสตูรที่ไดร้ับการปรับปรุง ............ วิชา ระบรุายวิชา ................................  

 (ท่ีเกิดการน าผลการบรูณาการไปปรับปรุง) 
 จ านวนรายวิชาที่เปิดใหม่ ................... วิชา ระบุรายวิชา ................................. 
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4.  ผู้รับผิดชอบ  
4.1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ บัณฑิตวิทยาลัย              
4.2 ผู้รับผิดชอบ รองคณบดฝี่ายนโยบายและแผน, นางสาวปาริชาติ พุ่มชม โทร  8815, 8835 

4.3 ผู้ประสานงาน  นางสาวปาริชาติ พุ่มชม    โทร   8835  
4.4 ผู้รายงานผล นางสาวปาริชาติ พุ่มชม   โทร   8835  

 

 5. หลักการและเหตุผล 
 บัณฑิตวิทยาลัยมีภารกิจหลักในการก ากับมาตรฐานการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยนเรศวร  
เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่ก าหนด
ไว้ โดยเฉพาะเงื่อนไขเกณฑ์การส าเร็จการศึกษาของนิสิตบัณฑิตศึกษา แผน ก ที่ท าวิทยานิพนธ์  ซึ่งในระดับปริญญาเอกก าหนดให้
ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของผลงานต้องได้รับการตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มีกรรมการภายนอกมาร่วม
กลั่นกรอง (Peer Review) และปริญญาโท ก าหนดให้ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหน่ึงของผลงานต้องได้รับการตีพิมพ์ในวารสารหรือ
สิ่งพิมพ์ทางวิชาการ หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceeding) ดังนั้น นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา แผน ก ที่
ท าวิทยานิพนธ์ควรที่จะต้องมีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะความสามารถที่จะเขียนผลงานวิทยานิพนธ์ เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ใน
วารสารวิชาการได้ ดังนั้นการสนับสนุนการท าวิทยานิพนธ์ให้มีคุณภาพสูงและเป็นที่ยอมรับในระดับสากลจึงมีความส าคัญอย่างยิ่ง 
นอกจากนี้ การสนับสนุนโดยให้ทุนการน าเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ในเวทีวิชาการระดับต่างประเทศ ก็จะเป็นแรงกระตุ้นที่ดีในการ
ผลิตวิทยานิพนธ์ท่ีมีคุณภาพต่อไป  
 

6. วัตถุประสงค ์

ล าดับ   วัตถุประสงค์ 
1 เพื่อสนับสนุนทุนการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์สู่ระดับสากลในต่างประเทศ 
2 เพื่อกระตุ้นให้นสิิตเกดิแรงผลักดันที่จะน าผลงานไปเผยแพร่ในต่างประเทศเพิม่มากข้ึน 
3 เพื่อส่งเสริม และสนับสนุนให้งานวิจัยของนิสิตบัณฑิตศึกษา ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ 

อาทิเช่น JSR ISI และSCOPUS เพิ่มมากขึ้น 
 

7.  เป้าหมายของโครงการ 

      7.1 เป้าหมายการด าเนินงาน 

  
เป้าหมาย จ านวน หน่วยนับ 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 10 คน 

ทุนการน าเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ในเวที
วิชาการต่างประเทศ 

10 ทุน 
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7.2 กิจกรรม/เนื้อหาท่ีจะด าเนินการ 

         1)  การตรวจสอบคุณสมบตัขิองผู้มีสิทธ์ิรับทุนให้เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณาให้ทุนฯ 
       2)  การประชุมพิจารณาตดัสนิผู้สมควรได้รับทุนโดยคณะกรรมการฯ 
       3)  การจัดท าสัญญาการให้ทุนฯ หนังสือค้ าประกัน และชี้แจงนสิิตให้รับทราบเงื่อนไขก่อนการส าเร็จการศึกษา 
       4)  รายงานผลการไปน าเสนอผลงานในต่างประเทศ  
       5)  รายงานผลการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาตติามเงื่อนไขทุนฯ 

8. งบประมาณด าเนินการ  
  รายได้.....150,000.......บาท   
  แผ่นดิน...........-........................บาท   
  หน่วยงานภายนอก...................-................บาท   

รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
ทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวทิยานิพนธ์ในต่างประเทศ  จ านวน 150,000.- บาท 

 

9. ขั้นตอนและแผนการด าเนินงาน   (PDCA)  
กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ.  มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ขั้นวางแผนงาน (P)  
1. ขออนุมัติโครงการฯ 
2. ประชุมวางแผน เพือ่
มอบหมายงานและก าหนด
ระยะเวลาการ ด าเนินงาน 

            

ขั้นด าเนินการ (D)  
1. ประกาศรับสมัคร 
2. ประชุมคัดเลือกผู้สมควร
ได้รับทุน 
 

            

ขั้นสรุปและประเมินผล (C)  
1. ประชุมสรุปงานและปัญหา
การด าเนินงาน 
2. จัดท ารายงานผลการ
ด าเนินงาน 

            

ขั้นปรับปรุงตามผลการ
ประเมิน(A) พิจารณาปัญหา
และอุปสรรคในการด าเนินงาน 
เพื่อน าไปปรับปรุงการ
ด าเนินการในครั้งต่อไป 
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10.  วัน เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 

1) วัน เวลา ในการจัดกิจกรรม  ตุลาคม 2560 –  กันยายน 2561 

2) สถานท่ีจัดกิจกรรม   มหาวิทยาลยันเรศวร  

 
11. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPI) 

ประเภท ตัวชี้วัดความส าเร็จ (KPI) วิธีประเมิน เคร่ืองมือ 
 ปริมาณ 
 คุณภาพ 
 เวลา 
 ต้นทุน 

ผลงานวิจัย/วิทยานิพนธ์ 10 เรื่อง ได้รับทุนไปน าเสนอผลงาน
ในเวทีวิชาการระดับนานาชาต ิ

นับจากจ านวนผลงาน
ที่ขอน าเสนอในรอบ

ปีงบประมาณนี ้

ฐานข้อมูลการขอทุน
การน าเสนอผลงาน 

 ปริมาณ 
  คุณภาพ 
 เวลา 
 ต้นทุน 

ผลงานวิจัย/วิทยานิพนธ์ ทีไ่ดร้ับทนุฯ ไดล้งตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติ ตามเง่ือนไขทุนฯ 

รวบรวมจาก
ฐานข้อมูลการตีพิมพ์

ผลงาน 

ฐานข้อมูลการตีพิมพ์
ผลงาน 

 ปริมาณ 
 คุณภาพ 
  เวลา 
 ต้นทุน 

ด าเนินการเสร็จสิ้น ตามระยะเวลาที่ก าหนด รวบรวมข้อมลูจาก
ระบบตดิตาม

ประเมินผลโครงการฯ 

ระบบประเมินผล
โครงการในส่วนของ

การขออนุมัติ
โครงการฯ 

 ปริมาณ 
 คุณภาพ 
 เวลา 
 ต้นทุน 

ใช้งบประมาณในการด าเนินโครงการไมต่่ ากว่าร้อยละ 70 ของ
งบประมาณที่ไดร้ับอนุมตัิ 

รวบรวมจากระบบ
ติดตามประเมินผล

โครงการฯ 

ระบบประเมินผล
โครงการในส่วนของ

การใช้จ่ายงบประมาณ
ในโครงการฯ 

 

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ล าดับ ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1 สนับสนุนทุนให้นิสติระดับบณัฑิตศึกษาน าผลงานวิทยานิพนธไ์ปเผยแพร่ในเวทีวิชาการระดับนานาชาติ 
2 ผลงานวิทยานิพนธน์ิสติระดับบณัฑิตศึกษาที่ไดร้ับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติเพิ่มมากขึ้น 

 
 
13. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 

 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.................   สมศ.   ตัวช้ีวัดที่.................   

 สกอ.    ตัวช้ีวัดที่.....1.1 ข้อ 8, 2.2(ข)....  สงป.   ตัวช้ีวัดที่................. 
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14. การติดตามและประเมินผลโครงการ  (โปรดระบุให้ชัดเจน)        
ล าดับ การติดตามและประเมินผลโครงการ 

1 การบันทึกข้อมูลนสิิตในระบบฐานข้อมูลนิสติ ก าหนดเงื่อนไขเพื่อเปน็ส่วนหนึ่งในการตรวจสอบผลส าเร็จการศึกษา 
2 สรุปและรายงานผลการตีพิมพ์ผลงานของนิสิตที่ได้รับทุนฯ เพื่อเป็นการติดตามผลตามเงื่อนไขทุนฯ 
3 สรุปและรายงานผลการจดัโครงการเสนอผู้บริหาร 

 

 

......................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
(นางสาวปาริชาติ  พุ่มชม) 
เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
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(โครงการเด่ียว) 
แบบฟอร์มขอเสนอโครงการ  

โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร  

 

รหัสโครงการ   040101083445 แผนงาน  จัดการศึกษาอุดมศึกษา  งาน สนับสนุนการจัดการศึกษา กองทุน ทั่วไป 
หน่วยงาน(คณะ/ภาควิชา) ส านักงานเลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย  หมวด เงินอุดหนุน – เงินอุดหนุนทั่วไป-  

โครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน – 
โครงการส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาส าหรับนิสิต
ระดับบัณฑิตศึกษา (ต่างชาติ) 

 

1.  รหัสโครงการ NU- บว -01-04-016  ชื่อโครงการ  ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาส าหรับนสิิตระดับบัณฑิตศึกษา 
(ต่างชาติ) 

  

2.  ความสอดคล้องกับพันธกิจ (กรณีที่มีมากกว่า 1 พันธกิจ ให้ก าหนดพันธกิจหลัก/รอง) 
    การผลิตบัณฑิต.... ......หลัก.........รอง          การวิจัย ..........หลัก..... ....รอง 
    การบริการวิชาการแกส่ังคม ..........หลัก.........รอง          การท านบุ ารุงศิลปวัฒนธรรม ..........หลัก.........รอง 

    บริหารจัดการ..........หลัก.........รอง 

 

3.  ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ (กรณีที่มีมากกว่า 1 พันธกิจ ให้ก าหนดพันธกิจหลัก/รอง) 
 3.1 ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย  
   นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ  
   แผนกลยุทธ์ดา้นการผลติบัณฑติ  กลยุทธ์ที่......2..... หลัก.........รอง........... 
   นโยบายที่ 2 ส่งเสรมิ สนับสนุน การวิจัยของมหาวิทยาลยั   
   แผนกลยุทธ์ดา้นการวิจัย กลยุทธ์ที่............หลัก.........รอง........... 
   นโยบายที่ 3 ส่งเสรมิการใหบ้ริการทางวิชาการแก่สังคมให้กว้างขวางและทั่วถึง  
     แผนกลยุทธ์ดา้นการบริการวิชาการ กลยุทธ์ที่............หลัก.........รอง........... 
     แผนกลยุทธ์ดา้นการบริการสุขภาพ กลยุทธ์ที่ ............หลัก.........รอง........... 
   นโยบายที่ 4 ส่งเสรมิการด าเนินงานด้านท านุบ ารุงศลิปะและวฒันธรรม ให้กว้างขวาง แพร่หลาย และยั่งยืน   
     แผนกลยุทธ์ดา้นท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม กลยุทธ์ที่...........หลกั.........รอง........... 
   นโยบายที่ 5 ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและปรับปรุงระบบการบริหารจดัการมหาวิทยาลัย ให้มีประสิทธิภาพ 
     แผนกลยุทธ์ดา้นบริหารจัดการ กลยุทธ์ที่............หลัก.........รอง........... 
  นโยบายที่ 6 เร่งรัดด าเนินการด้านการบริหารสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัยให้เหมาะสมกับสถานการณ์ เพื่อสร้างขีด 
   ความสามารถในการแข่งขันในระดับประเทศและนานาชาต ิ

     แผนกลยุทธ์ดา้นการจดัการทรัพยส์ิน กลยุทธ์ที่............หลัก.........รอง........... 
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 3.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะ/หน่วยงาน (ถ้ามี) 
     กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มปริมาณและคณุภาพบณัฑิตศึกษา 

มาตรการที่       6        . 
 กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสรมิ สนับสนุน การวิจัยบัณฑิตศึกษา เพ่ือประเทศไทย 4.0 

มาตรการที่     3     . 
 

 กลยุทธ์ที่ 3 สร้างระบบบริหารจัดการผลลัพธ์เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อมหาวิทยาลยัและประเทศ 
มาตรการที่               . 

    กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบการท างานร่วมกันแบบบูรณาการอยา่งมีประสิทธิภาพ 
มาตรการที่               . 

 กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาคุณภาพบัณฑติศึกษาให้มีผลสมัฤทธ์ิในระดับสากลเพื่อมุ่งสู่ World Class University ตาม
เกณฑ์ QS, UI, Webometrics, URAP และ Time Higher Education 
มาตรการที่               . 

 
3.3 สอดคล้องกับปฏิญญาของบัณฑิตวิทยาลัย 
  มีการพัฒนาอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์อย่างเป็นระบบ ต่อเนื่อง และได้ผล 
  มีการจัดการควบคมุคุณภาพบัณฑติทางด้านวิชาการและภาษาต่างประเทศ 
  มีระบบตรวจสอบจรรยาบรรณของผู้เรียน การลอกเลียนวิทยานิพนธ์ และผลงานวิจัยมีการบริหารจดัการที่มี
ประสิทธิภาพ 
  มีการก าหนดนโยบาย กฎเกณฑ์ ระเบียบที่ส่งเสรมิ  ข้อ  ข,  ฎ 
 
3.4 อัตลักษณ์นสิิต 5 ก** (บังคับกรอก ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 กรณีทีส่อดคล้องกับอัตลักษณ์บัณฑติ) 

  มี        ไม่มี   

ประเภทอัตลักษณ ์ ตัวชี้วัด 

    เก่งงาน     ความสามารถในการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพอย่างสร้างสรรค ์
    มีความรับผิดชอบ กล้าหาญ เสียสละ อดทน ขยันหมั่นเพยีร มุ่งมั่นสู่ความส าเร็จ 
    มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสารสนเทศได้เป็นอย่างด ี
    มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

   เก่งคน     มีมนุษยสัมพันธ์ทั้งการพูด และการวางตัว 
    มีจิตสาธารณะ 
    มีความสามารถท างานท่ีเปน็ทีม 
    มีความเข้าใจตนเองและผู้อืน่ 

   เก่งคิด     มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค ์
    ใฝ่เรียนรู ้
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    ทัศนคติเชิงบวก 
    ผลงานนวัตกรรม 

    เก่งครองชีวิต     มีพฤติกรรมที่ดีในการเรียน 
    มีพฤติกรรมที่ดีในการใช้ชีวิต (ปลอดอบายมุข) 

    เก่งพิชิตปัญหา     มีความสามารถในการแก้ปญัหาส่วนตัว 
    มีความสามารถในการแก้ปญัหาการงาน 

 

 
 
 
 
3.5 บริการวิชาการ (กรณีโครงการที่ด าเนินงานตามพันธกิจที่ 3 ด้านบรกิารวิชาการ) ** 

              มี     ไม่ม ี

3.5.1 เป้าหมายตัวช้ีวัด 

เป้าหมายตัวบง่ชี ้ เชิงปรมิาณ เชิงคุณภาพ เชิงเวลา เชิงต้นทุน 
   ผลลัพธ ์ ร้อยละผู้เข้ารับบริการที่

มีความรู้เพิ่มขึ้นจากกา
รับบริการ................ 

ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ/หน่วยงาน/
องค์กรที่รับบริการ
วิชาการและวิชาชีพต่อ
ประโยชน์จากการบริการ
................. 

- - 

   ผลผลิต จ านวนกิจกรรมบริการ
วิชาการแก่สังคม............ 
กิจกรรม 

ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการใน
กระบวนการให้บริการ 

ร้อยละของงานบริการ
วิชาการที่แล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลาที่
ก าหนด......... 

ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายของ
การบริการวิชาการ 
ตามงบประมาณที่
ได้รับจัดสรร......บาท 

 จ านวนการให้รับบริการ
รวมทุกครั้ง (กรณีของ 
รพ.)/จ านวนให้บรกิาร
ชันสูตรพลิกศพ.............
ครั้ง 

   

 จ านวนผู้เข้ารับบริการ/
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
..............คน 

   

 

3.5.2 การบูรณาการโครงการบริการวิชาการแก่สังคม เข้ากับการเรยีนการสอนและการวิจัย (โปรดใสเ่ครื่องหมาย ✓ ใน
ตัวช้ีวัดและเป้าหมายภายใต้โครงการ ตอบได้มากกว่า 1) 

 จ านวนนิสิตทีล่งฝึกงาน ............... คน 
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 จ านวนรายวิชา/หลักสตูรที่มีการบรูณาการ ......... วิชา ระบุรายชื่อวชิา .......................... 

 จ านวนหนังสือ/ต าราที่ได้จากการด าเนินกิจกรรม ......... เลม่ ระบุช่ือหนังสือ/ต ารา ....................... 

 จ านวนหัวข้อวิทยานิพนธ์ท่ีได้จากการด าเนินโครงการ ..............หัวขอ้ ระบุหัวข้อวิทยานิพนธ์ ......... 

 โครงการที่ด าเนินการครั้งนี้เป็นโครงการบริการวิชาการที่ด าเนินการต่อเนื่องจากปี พ.ศ. .................. 

ระบุรายละเอียดกิจกรรมต่อเนื่องที่เกิดขึ้น ...................................... 

 ร้อยละความพึงพอใจจากผลกระทบและความคุม้ค่า ของการด าเนนิโครงการ .................................... 

 จ านวนโครงการวิจยัที่น าไปถ่ายทอด ........... โครงการ ระบุชื่อโครงการวิจัย ..................................... 

 ร้อยละของปัญหาในชุมชนที่ลดลง ........................ 

 ร้อยละของประชาชนท่ีน าความรูไ้ปใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปญัหา ....................... 

 จ านวนกิจกรรมเชิงสาธารณะทีเ่กิดขึ้น .................. กิจกรรม ระบุชื่อกิจกรรม ................................... 

 รายได้ของชุมชนหรือสิ่งประดิษฐท์ี่เกิดจากการบริการวิชาการ ............... บาท / ช้ินงาน  

 ระบุช่ือสิ่งประดิษฐ์ ................................... 

 โครงการมผีลกระทบในระดับประเทศในด้านใด (เช่น ด้านสิ่งแวดล้อม, ด้านสุขภาพ, ด้านพลังงาน ฯลฯ) 

...................... 

 จ านวนหน่วยงานหรือชุมชนที่น าผลการด าเนินงานไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ........... หน่วยงานหรือชุมชน             

ระบุช่ือหน่วยงานหรือชุมชน ........................................ 

 

3.5.3 การประเมินผลส าเร็จและการบูรณาการทางบริการวิชาการ (โปรดใส่เครื่องหมาย  ภายใต้การประเมินความส าเร็จ 
และการบูรณาการบริการวิชาการ) 

 ด้านการเรียนการสอน 

 ระดับความคิดเห็นของนิสิตที่มตี่อการบูรณาการด้านการเรียนการสอน ..................................... 

 อื่นๆ .................................................................... 

ด้านการวิจัย 

 จ านวนโจทย์วิจัย ท่ีได้จากการด าเนินโครงการบริการวิชาการ ท่ียื่นเสนอขอรับงบประมาณ ....................  

โจทย์วิจัยระบุชื่อโจทย์วิจัย ........................................................................ 

 

 3.5.4 การติดตามผลการประเมินผลส าเร็จและการบรูณาการทางบริการวิชาการ 

 น าเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการบรหิารของคณะ เพื่อวางแผนปรับปรงุการบูรณาการดา้นใด 
 ด้านผลิตบณัฑติ   
 ด้านการวิจัย   
 ด้านการบริการวิชาการแกส่ังคม   
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 ด้านการท านบุ ารุงศลิปวัฒนธรรม  
 อื่นๆ ..................................................................... 
 

3.5.5 การน าผลประเมินไปพัฒนาและปรับปรุงการบรูณาการทางบริการวิชาการ 
 ด้านการเรียนการสอน 
 จ านวนรายวิชา/หลักสตูรที่ไดร้ับการปรับปรุง ............ วิชา ระบรุายวิชา ................................  

 (ท่ีเกิดการน าผลการบรูณาการไปปรับปรุง) 
 จ านวนรายวิชาที่เปิดใหม่ ................... วิชา ระบุรายวิชา ................................. 

 
4.  ผู้รับผิดชอบ  

4.1 หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ บัณฑิตวิทยาลัย              
4.2 ผู้รับผิดชอบ รองคณบดฝี่ายวิรัชกิจและนสิิตสัมพันธ์, นางสาวตรีรสั  ดิเรกพิทักษ์ โทร   8858 

4.3 ผู้ประสานงาน  นางสาวตรรีัส  ดเิรกพิทักษ์   โทร    8821 
4.4 ผู้รายงานผล นางสาวตรรีัส  ดเิรกพิทักษ์  โทร    8821 

 

 5. หลักการและเหตุผล 
บัณฑิตวิทยาลัยมีภารกิจหลักในการก ากับมาตรฐานการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อให้

สอดคล้องและเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
ที่ก าหนดไว้ โดยเฉพาะเง่ือนไขเกณฑ์การส าเร็จการศึกษาของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อให้นิสิตบัณฑิตศึกษาได้รับทราบ และ
ส า เร็ จก ารศึ กษ าถู กต้ อ งต ามข้ อบั งคั บ ขอ งม ห าวิท ยาลั ย  บั ณ ฑิ ต วิ ท ย าลั ย  จึ งมี ห น้ าที่ จั ด โค ร งก าร/กิ จก รรม  
เพื่ อ ช่วยส่ งเสริมและสนับสนุน ให้นิ สิตบัณ ฑิ ตศึกษาได้ เรียนรู้  และสามารถส า เร็จการศึ กษาได้ตาม เง่ือนไขต่ างๆ  
ของมหาวิทยาลัย  

ซึ่งปัจจุบันผู้ที่ได้รับประโยชน์สูงสุดคือนิสิตไทย แต่ส าหรับนิสิตต่างชาติโครงการ/กิจกรรม เหล่านี้ยังมีไม่เพียงพอ ฉะนั้น เพื่อ
เปิ ด โอกาสให้ นิ สิตบัณ ฑิ ตศึ กษาต่ างชาติมี ส่ วนร่วม ในการเข้ า ร่วม โครงการ/กิจกรรม/อบรมต่ างๆ  เช่น เดียวกับ 
นิสิตไทย บัณฑิตวิทยาลัย จึงได้จัดโครงการส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาส าหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (ต่างชาติ)  
นี้ข้ึน  
  

6. วัตถุประสงค ์

ล าดับ วัตถุประสงค์ 
1 เพื่อเสรมิสร้างความรู้ ความเข้าใจ และเพิ่มพูนทักษะดา้นต่างๆ ส าหรับนิสิตบณัฑติศึกษาต่างชาติและนิสิตไทย 
2 เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตบัณฑติศึกษา (ต่างชาติ) ได้มสี่วนร่วมและเข้าร่วม โครงการ/กิจกรรม/อบรม ด้าน

วิชาการ และด้านการสืบสานศลิปวัฒนธรรม ร่วมกับนสิิตไทย 
 

7.  เป้าหมายของโครงการ 

      7.1 เป้าหมายการด าเนินงาน 
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เป้าหมาย/กิจกรรม จ านวน/กจิกรรม หน่วยนับ 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 50 คน 

ผู้บริหาร คณาจารย์ วิทยากร และผู้เกี่ยวข้อง 10 คน 
นิสิตบณัฑิตศึกษา (ตา่งชาติและไทย) 40 คน 

 
  7.2 กิจกรรม/เนื้อหาท่ีจะด าเนินการ 

         1)  กิจกรรมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และเพิ่มพูนทักษะด้านตา่งๆ อาทิเช่น  
  - อบรมภาษาอังกฤษเพื่อการน าเสนอผลงานวิจัย  
  - อบรมภาษาอังกฤษเพื่อการตีพิมพ์ผลงานวิจัย  
  - อบรมจริยธรรมการวิจัย 
    - อื่นๆ ตามที่ไดร้ับมอบหมาย 
       2)  กิจกรรมปฐมนิเทศนสิิตบณัฑิตศึกษาต่างชาติ  
  3) กิจกรรมพบปะผู้บริหารบณัฑติวิทยาลัย เพื่อพูดคยุรับทราบปัญหาและอุปสรรคระหว่างการเรยีน 
  4) กิจกรรมสืบสานศิลปวัฒนธรรม อาทิเช่น ประเพณสีงกรานต์ แห่เทยีนเข้าพรรษา ฯลฯ 

8. งบประมาณด าเนินการ  
  รายได้…….....10,000.........บาท   
  แผ่นดิน....................-.................บาท   
  หน่วยงานภายนอก................-.............บาท   

รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวด) 

ค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมฯ จ านวน 10,000 บาท (-หนึ่งหมื่นบาทถ้วน-) 

 
9. ขั้นตอนและแผนการด าเนินงาน   (PDCA)  

กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ.  มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ขั้นวางแผนงาน (P)  
1. ขออนุมัติโครงการฯ และ 
กิจกรรม 
2. ประชุมวางแผน เพือ่
มอบหมายงานและก าหนด
ระยะเวลาการด าเนินงาน 

        
 
 
 
 
เป้าหมายตัวบง่ชี ้ เชิงปรมิาณ เชิงคุณภาพ เชิงเวลา เชิงต้นทุน  

    

ขั้นด าเนินการ (D)             
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กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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. ติดต่อประสานงานการจัด

กิจกรรมฯ 
2. ประชาสัมพันธก์ิจกรรมฯ 
3. ด าเนินการจัดกิจกรรมฯ 
ขั้นสรุปและประเมินผล (C)  
1. ประชุมสรุปงานและปัญหา
การด าเนินงาน 
2. จัดท ารายงานผลการ
ด าเนินงาน 

            

ขั้นปรับปรุงตามผลการ
ประเมิน(A) พิจารณาปัญหา
และอุปสรรคในการด าเนินงาน 
เพื่อน าไปปรับปรุงการ
ด าเนินการในครั้งต่อไป 

            

 

10.  วัน เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 

1) วัน เวลา ในการจัดกิจกรรม  พฤศจิกายน 2560 – กันยายน 2561 

2) สถานท่ีจัดกิจกรรม   มหาวิทยาลยันเรศวร  

 
11. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPI) 

ประเภท ตัวชี้วัดความส าเร็จ (KPI) วิธปีระเมิน เคร่ืองมือ 
  ปริมาณ 
 คุณภาพ 
 เวลา 
 ต้นทุน 

นิสิตบณัฑิตศึกษาต่างชาติและนิสติไทย เข้าร่วมกิจกรรม  
รวมแล้วไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 ของกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว ้

รวบรวมจากแฟ้ม 
ลงนามเข้าร่วม

โครงการ 

แฟ้มลงนามเข้าร่วม
โครงการ 

 ปริมาณ 
  คุณภาพ 
 เวลา 
 ต้นทนุ 

ผู้เข้าร่วมโครงการประเมินผลการจัดโครงการรายด้าน  
มีค่าเฉลีย่อยู่ในระดับมาก – มากที่สุด คือ 3.51-5.00 

รวบรวมจาก
แบบสอบถาม 

แบบสอบถาม 
ความพึงพอใจ 

 
 
 
 
ประเภท ตัวช้ีวัดความส าเร็จ (KPI) วิธีประเมิน เครื่องมือ 
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 ปริมาณ 
 คุณภาพ 
  เวลา 
 ต้นทุน 

โครงการได้ด าเนินการตามเวลาทีก่ าหนด รวบรวมข้อมลูจาก
ระบบตดิตาม

ประเมินผลโครงการฯ 

ระบบประเมินผล
โครงการในส่วนของ

การขออนุมัติ
โครงการฯ 

 ปริมาณ 
 คุณภาพ 
 เวลา 
 ต้นทุน 

ใช้งบประมาณในการด าเนินโครงการไมต่่ ากว่าร้อยละ 70 ของ
งบประมาณที่ไดร้ับอนุมตัิ 

รวบรวมจากระบบ
ติดตามประเมินผล

โครงการฯ 

ระบบประเมินผล
โครงการในส่วนของ

การใช้จ่ายงบประมาณ
ในโครงการฯ 

 
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ล าดับ ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1 นิสิตบณัฑิตศึกษาต่างชาติและนิสติไทย ได้รับความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะด้านต่างๆ สามารถมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ต่อการเรียน 

2 นิสิตบณัฑิตศึกษาต่างชาติ ไดเ้ข้ารว่มโครงการ/กิจกรรม/อบรม ด้านวิชาการ และด้านการสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม กับนิสิตไทย 

 

13. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 

 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.................  สมศ.   ตัวช้ีวัดที่.................   

 สกอ.    ตัวช้ีวัดที่.................  สงป.   ตัวช้ีวัดที่................. 
 

14. การติดตามและประเมินผลโครงการ (โปรดระบุให้ชัดเจน)        

ล าดับ การติดตามและประเมินผลโครงการ 
1 จัดท าสรุปและรายงานผลการประเมินกิจกรรมเสนอผู้บริหารพิจารณา   
2 จัดท าการประเมินโครงการในภาพรวม 

 

 
.................................................ผูร้บัผิดชอบโครงการ 

(นางสาวตรีรสั  ดิเรกพิทักษ์) 
รักษาการในต าแหน่งหัวหนา้งานวิจัยและวเิทศสัมพันธ์ 
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ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร 
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ที ่ รหัสโครงการ ชื่อโครงการ จ านวนเงิน ระยะเวลาด าเนิน
โครงการ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 

1 040101093107 โครงการบริหารจัดการ
ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัย
นเรศวร 

100,000 ต.ค.60-ก.ย.61 ภัคคีณี  เทิดสิทธิกุล 

2 040101095040 โครงการประชาสมัพันธ์
ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัย
นเรศวร 

20,000 ต.ค.60-ก.ย.61 สรญา  แสงเย็นพันธ ์

3 040101083644 โครงการสนับสนุนการ
จัดท าเอกสารสิ่งพิมพ์ทาง
วิชาการของส านักพิมพ์
มหาวิทยาลยันเรศวร 

50,000 ธ.ค.60.-ก.พ.61 พิมพาภรณ์  ดวงสาโรจน ์

รวมงบประมาณ 170,000   
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(โครงการเด่ียว) 
แบบฟอร์มขอเสนอโครงการ  

โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
หน่วยงานบัณฑิตวิทยาลัย 

 

รหัสโครงการ (ตามบัญชี 3 มิติ)  040101093107  แผนงาน จัดการศึกษาอุดมศึกษา งาน สนับสนุนการจัดการศึกษา กองทุน ทั่วไป 
หน่วยงาน(คณะ/ภาควิชา) ส านักงานเลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย หมวด เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป-โครงการบริหารจัดการองค์กร 
 

1. รหัสโครงการ NU- บว – 01-05-013 ชื่อโครงการ  โครงการบริหารจดัการส านักพิมพม์หาวิทยาลัยนเรศวร 
  

2. ความสอดคล้องกับพันธกิจ 
 การผลติบณัฑิต..........หลัก.........รอง   การวิจัย ..........หลัก.........รอง 
 การบริการวิชาการแก่สังคม ..........หลัก.........รอง  การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ..........หลัก.........รอง 
 บริหารจดัการ..........หลัก.........รอง 
 

3.  ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ 
 3.1  ประเด็นยุทธศาสตรม์หาวิทยาลัย  
   นโยบายที่ 1 จัดการศกึษาอย่างมคีุณภาพ  

   แผนกลยุทธ์ดา้นการผลิตบัณฑติ  กลยุทธ์ท่ี........... หลัก.........รอง........... 

   นโยบายที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุน การวิจัยของมหาวทิยาลัย   
   แผนกลยุทธ์ดา้นการวจิัย กลยุทธ์ท่ี............หลัก.........รอง........... 

   นโยบายที่ 3 ส่งเสริมการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมให้กวา้งขวางและทั่วถึง  
     แผนกลยุทธ์ดา้นการบริการวิชาการ กลยุทธ์ท่ี............หลัก.........รอง........... 

     แผนกลยุทธ์ดา้นการบริการสุขภาพ กลยุทธ์ท่ี ............หลัก.........รอง........... 

   นโยบายที่ 4 ส่งเสริมการด าเนนิงานดา้นท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ให้กวา้งขวาง แพร่หลาย และยั่งยืน   

     แผนกลยุทธ์ดา้นท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม กลยุทธ์ท่ี...........หลัก.........รอง........... 

   นโยบายที่ 5 ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและปรับปรุงระบบการบริหารจดัการมหาวิทยาลัย ให้มีประสิทธิภาพ 
     แผนกลยุทธ์ดา้นบริหารจัดการ กลยุทธ์ท่ี............หลัก.........รอง........... 

  นโยบายที่ 6 เร่งรัดด าเนินการด้านการบริหารสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัยให้เหมาะสมกับสถานการณ์ เพื่อสร้างขีด 
   ความสามารถในการแข่งขันในระดับประเทศและนานาชาต ิ

     แผนกลยุทธ์ดา้นการจัดการทรัพย์สนิ กลยุทธ์ท่ี............หลัก.........รอง........... 

 3.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะ/หน่วยงาน (ถ้ามี) 
    กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มปริมาณและคณุภาพบณัฑิตศึกษา 

มาตรการที่               . 
 กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสรมิ สนับสนุน การวิจัยบัณฑิตศึกษา เพ่ือประเทศไทย 4.0 

มาตรการที่               . 
 กลยุทธ์ที่ 3 สร้างระบบบริหารจัดการผลลัพธ์เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อมหาวิทยาลยัและประเทศ 

  



158 
 

มาตรการที่      3         . 
 กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบการท างานร่วมกันแบบบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ 

มาตรการที่               . 
 กลยุทธ์ที ่5 พัฒนาคุณภาพบัณฑติศึกษาให้มีผลสมัฤทธ์ิในระดับสากลเพื่อมุ่งสู่ World Class University ตาม

เกณฑ์ QS, UI, Webometrics, URAP และ Time Higher Education 
มาตรการที ่              . 

 3.3  สอดคล้องกับปฏิญญาของบัณฑิตวิทยาลัย 
 มีการพัฒนาอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์อย่างเป็นระบบ ต่อเนื่อง และได้ผล 
 มีการจัดการควบคมุคุณภาพบัณฑติทางด้านวิชาการและภาษาต่างประเทศ 
 มีระบบตรวจสอบจรรยาบรรณของผู้เรียน การลอกเลียนวิทยานิพนธ์ และผลงานวิจัยมีการบริหารจดัการ 

ที่ดีมีประสิทธิภาพ 
 มีการก าหนดนโยบาย กฎเกณฑ์ ระเบียบที่ส่งเสรมิ ข้อ (ก-ณ) 

3.4 อัตลักษณ์นสิิต 5 ก** (บังคับกรอก ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 กรณีทีส่อดคล้องกับอัตลักษณ์บัณฑติ) 
  มี     ไม่ม ี

ประเภทอัตลักษณ ์ ตัวชี้วัด 
    เก่งงาน      ความสามารถในการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพอย่างสร้างสรรค์ 

     มีความรับผิดชอบ กล้าหาญ เสียสละ อดทน ขยันหมั่นเพียร มุ่งมั่นสู่ความส าเร็จ 
     มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสารสนเทศได้เป็นอย่างดี 
     มีจรรยายบรรณในวิชาชีพ 

    เก่งคน      มีมนุษยสัมพันธ์ทั้งการพูด และการวางตัว 
     มีจิตสาธารณะ 
     มีความสามารถท างานท่ีเป็นทมี 
     มีความเข้าใจตนเองและผู้อื่น 

    เก่งคิด      มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค ์
     ใฝ่เรียนรู ้
     ทัศนคติเชิงบวก 
     ผลงานนวัตกรรม 

    เก่งครองชีวิต      มีพฤติกรรมที่ดีในการเรียน 
     มีพฤติกรรมที่ดีในการใช้ชีวิต (ปลอดอบายมุข) 

    เก่งพิชิตปัญหา      มีความสามารถในการแก้ปัญหาส่วนตัว 
     มีความสามารถในการแก้ปัญหาการงาน 

 

3.5 บริการวิชาการ (กรณีโครงการที่ด าเนินงานตามพันธกิจที่ 3 ด้านบรกิารวิชาการ) ** 
            มี     ไม่ม ี

3.5.1 เป้าหมายตัวช้ีวัด 
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เป้าหมายตัวบง่ชี ้ เชิงปรมิาณ เชิงคุณภาพ เชิงเวลา เชิงต้นทุน 
   ผลลัพธ ์ ร้อยละผู้เข้ารับบริการที่มีความรู้

เพิ่มขึ้นจากการรับบริการ
................ 

ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ/
หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการวิชาการ
และวิชาชพีต่อประโยชน์จากการ
บริการ................. 

- - 

   ผลผลิต จ านวนกิจกรรมบริการวิชาการ
แก่สังคม............ กิจกรรม 

ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ในกระบวนการให้บริการ 

ร้อยละของงาน
บริการวิชาการ     
ที่แล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาทีก่ าหนด
......... 

ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายของ
การบริการวิชาการ 
ตามงบประมาณที่
ได้รับจัดสรร......บาท 

 จ านวนการให้รับบริการรวมทุก
ครั้ง (กรณีของ รพ.)/จ านวน
ให้บริการชันสูตรพลิกศพ
.............ครั้ง 

 

 จ านวนผู้เข้ารับบริการ/ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม..............คน 

 

 
3.5.2 การบูรณาการโครงการบริการวิชาการแก่สังคม เข้ากับการเรยีนการสอนและการวิจัย (โปรดใสเ่ครื่องหมาย  

 ในตัวช้ีวัดและเป้าหมายภายใต้โครงการ ตอบได้มากกว่า 1) 

 จ านวนนิสิตทีล่งฝึกงาน ............... คน 

 จ านวนรายวิชา/หลักสตูรที่มีการบรูณาการ ......... วิชา ระบุรายชื่อวชิา .......................... 

 จ านวนหนังสือ/ต าราที่ได้จากการด าเนินกิจกรรม ......... เลม่ ระบุช่ือหนังสือ/ต ารา ....................... 

 จ านวนหัวข้อวิทยานิพนธ์ท่ีได้จากการด าเนินโครงการ ..............หัวขอ้ ระบุหัวข้อวิทยานิพนธ์ ......... 

 โครงการที่ด าเนินการครั้งนี้เป็นโครงการบริการวิชาการที่ด าเนินการต่อเนื่องจากปี พ.ศ. ................. 
ระบุรายละเอียดกิจกรรมต่อเนื่องที่เกิดขึ้น ...................................... 

 ร้อยละความพึงพอใจจากผลกระทบและความคุม้ค่า ของการด าเนนิโครงการ .................................. 

 จ านวนโครงการวิจยัที่น าไปถ่ายทอด ........... โครงการ ระบุชื่อโครงการวิจัย .................................... 

 ร้อยละของปัญหาในชุมชนที่ลดลง ........................ 

 ร้อยละของประชาชนท่ีน าความรูไ้ปใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปญัหา ....................... 

 จ านวนกิจกรรมเชิงสาธารณะทีเ่กิดขึ้น ................. กิจกรรม ระบุช่ือกิจกรรม ................................... 

 รายได้ของชุมชนหรือสิ่งประดิษฐท์ี่เกิดจากการบริการวิชาการ.........บาท/ ช้ินงาน ระบุช่ือสิ่งประดิษฐ์ ....... 

 โครงการมผีลกระทบในระดับประเทศในด้านใด (เช่นด้านสิ่งแวดล้อม,ด้านสุขภาพ,ด้านพลังงาน ฯลฯ) ........ 

 จ านวนหน่วยงานหรือชุมชนที่น าผลการด าเนินงานไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ........... หน่วยงานหรือชุมชน            
ระบุช่ือหน่วยงานหรือชุมชน ........................................ 

3.5.3 การประเมินผลส าเร็จและการบูรณาการทางบริการวิชาการ (โปรดใส่เครื่องหมาย  ภายใต้การประเมินความส าเร็จ
และการบูรณาการบริการวิชาการ) 

 ด้านการเรียนการสอน 

 ระดับความคิดเห็นของนิสิตที่มตี่อการบูรณาการด้านการเรียนการสอน ..................................... 
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 อื่นๆ .................................................................... 
ด้านการวิจัย 

 จ านวนโจทย์วิจัย ท่ีได้จากการด าเนินโครงการบริการวิชาการ ท่ียื่นเสนอขอรับงบประมาณ .......... โจทย์วิจัย 
ระบุช่ือโจทย์วิจัย ........................................................................ 

3.5.4 การติดตามผลการประเมินผลส าเร็จและการบรูณาการทางบริการวิชาการ 

 น าเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการบรหิารของคณะ เพื่อวางแผนปรับปรงุการบูรณาการดา้นใด 
 ด้านผลิตบณัฑติ   
 ด้านการวิจยั   
 ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม   
 ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  

 อื่นๆ ..................................................................... 
3.5.5 การน าผลประเมินไปพัฒนาและปรับปรุงการบรูณาการทางบริการวิชาการ 

 ด้านการเรียนการสอน 

 จ านวนรายวิชา/หลักสตูรทีไ่ด้รบัการปรับปรุง ............ วิชา ระบรุายวิชา ................................  
(ท่ีเกิดการน าผลการบูรณาการไปปรับปรุง) 

 จ านวนรายวิชาที่เปิดใหม่ ................... วิชา ระบุรายวิชา ................................. 
 

 
4.  ผู้รับผิดชอบ  
  4.1 หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ   ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร บัณฑิตวิทยาลัย 

4.2 ผู้รับผิดชอบ   รองคณบดีฝ่ายวิรัชกิจและนิสิตสมัพันธ ์  โทร. 8858 
4.3 ผู้ประสานงาน   1. นางสาวภัคคีณี เทิดสิทธิกุล   โทร. 8833 
   2. นางสาวนวิพรรณ ตันติพลาผล   โทร. 8834 
4.4 ผู้รายงานผล   นางสาวภัคคีณี เทิดสิทธิกุล   โทร. 8833 

 

5. หลักการและเหตุผล 
ตามที่บัณฑิตวิทยาลัย ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ให้จัดตั้งส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร ในสังกัด               

บัณฑิตวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประสานงานผลิตและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพในรูปของวิทยานิพนธ์             
และการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองหรือการค้นคว้าอิสระ หนังสือ วารสาร และเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มีคุณภาพนั้น ส านักพิมพ์
มหาวิทยาลัยนเรศวร จึงมีความจ าเป็นต้องจัดให้มีการประชุมกองบรรณาธิการจัดท าเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ ของส านักพิมพ์
มหาวิทยาลัยนเรศวรขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อก าหนดนโยบายและแผนงาน ติดตามควบคุมการด าเนินงาน พิจารณาผลการด าเนินงาน 
ตลอดจนรับทราบปัญหา และอุปสรรคที่พบ และร่วมกันพิจารณาแนวทางการด าเนินงานของส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร
ตลอดจนจัดท ารายงานผลการด าเนินงานของส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อรายงานต่อผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัยและผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง 
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6. วัตถุประสงค ์
 6.1 เพื่อก าหนดนโยบายและแผนงาน ติดตามควบคุมการด าเนินงาน พิจารณาผลการด าเนินงาน ตลอดจนรับทราบปัญหา  
และอุปสรรคที่พบ และร่วมกันพิจารณาแนวทางการด าเนินงานของส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 6.2 เพื่อรายงานผลการด าเนินงานของส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร ต่อผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัยและผู้บริหารมหาวิทยาลัย
อย่างต่อเนื่อง 
 

7.  เป้าหมายของโครงการ 
     7.1. เป้าหมายการด าเนินงาน 

เป้าหมาย จ านวน หน่วยนับ 
จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 21 คน 
นิสิต  คน 
บุคลากรสายวิชาการ 17 คน 
บุคลากรสายสนับสนุน 2 คน 
ประชาชน/สังคม.....  คน 
ศิษย์เก่า.....  คน 
องค์กร/ระบบบริหารจัดการ.....  ระบุหน่วยนับ... 
หลักสตูร.....  ระบุหน่วยนับ... 
อื่นๆ.....ผูเ้ข้าร่วมประชุมฯ......... 2 คน 

 

    7.2. กิจกรรม/เนื้อหาท่ีจะด าเนินการ 
          กิจกรรม จัดประชุมกองบรรณาธิการจดัท าเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ  

ของส านกัพิมพ์มหาวิทยาลยันเรศวร เดือนละ 1 ครั้ง 
  เนื้อหา 1) คณบดมีอบนโยบายการด าเนินงานของส านักพิมพ์มหาวิทยาลยันเรศวร 

   2) การประชุมหารือของกองบรรณาธกิารจัดท าเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ  
    ของส านักพิมพ์มหาวิทยาลยันเรศวร 
   3) จัดกิจกรรมต่างๆ ตามทีไ่ด้รับมอบหมาย 

8. งบประมาณด าเนินการ  
  รายได้ 100,000.- บาท   
 

รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ)  
ล าดับ รายการ จ านวนเงิน (บาท) 

 การประชุมกองบรรณาธิการจัดท าเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการของส านักพิมพ์
มหาวิทยาลัยนเรศวร (ประมาณการจ านวน 8 คร้ัง/ปี) 

 

1 ค่าจัดประชุมกองบรรณาธิการจัดท าเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ                               
ของส านักพิมพ์มหาวิทยาลยันเรศวร 

  

 - ค่าเบี้ยประชุมประธานคณะกรรมการ (จ านวน 1 คน ครั้งละ 550.-บาท)    4,400.- 
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 - ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ (จ านวน 18 คนๆ ละ 500 บาท)  72,000.- 
2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (จ านวน 21 คนๆ ละ 50 บาท)  8,400.- 
3 ค่าอาหารกลางวัน (จ านวน 21 คนๆ ละ 100 บาท)  13,440.- 
4 ค่าจัดท าเล่มรายงานผลการด าเนนิงานของส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร 

(จ านวน 2 คนๆ ละ 280 บาท) 
560.- 

5 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ อาทิ ค่าเอกสารประกอบการประชุม, ค่าวัสดุ ฯลฯ    1,200.- 
 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 100,000.- 

 
   หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ  
 

9. ขั้นตอนและแผนการด าเนินงาน   (PDCA)  
 

 
กิจกรรม 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ขั้นวางแผนงาน (P) 
1.ประชุมวางแผนการด าเนินการ    
   เตรียมความพร้อม 
2.ประชุมเตรียมรวบรวมข้อมูล 

            

ขั้นด าเนินการ (D) 
1.ขออนุมัติโครงการ 
2.จัดท าหนังสือเชิญเข้าร่วมโครงการ 
3.ด าเนินการจดัโครงการ 

            

ขั้นสรุปและประเมินผล (C)  
1.สรุปผลการด าเนินโครงการ 
2.รายงานผลการด าเนินโครงการ 

            

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)  
น าผลการด าเนินโครงการมาปรับปรุง
การด าเนินโครงการครั้งต่อไป 

            

 

10.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 
1) วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม ตุลาคม 2560 – กนัยายน 2561  
2) สถานท่ีจัดกิจกรรม  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
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11. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPI) 
ประเภท ตัวชี้วัดความส าเร็จ (KPI) วิธีประเมิน เคร่ืองมือ 
 ปริมาณ 
 คุณภาพ 
 เวลา 
 ต้นทุน 

กลุ่มเป้าหมายไม่น้อยกว่า             
ร้อยละ 60 เข้าร่วมกิจกรรม 

รวบรวมจากข้อมลู
บัญชีลงนามเข้าร่วม

ประชุมฯ 

บัญชีลงนามผูเ้ข้าร่วม
ประชุมฯ 

ปริมาณ 
 คุณภาพ 
 เวลา 
 ต้นทุน 

คณะกรรมการฯ ร่วมกันก าหนดนโยบาย 
และแผนงาน ตดิตามควบคุมการด าเนินงาน พิจารณาผลการ
ด าเนินงาน ตลอดจนรับทราบปัญหาและอุปสรรคที่พบ อีกทั้ง
ร่วมกันพิจารณาแนวทาง การด าเนินงาน 
ของส านักพิมพ์มหาวิทยาลยันเรศวรต่อไป 

เก็บรวมรวมข้อมูลจาก
มติที่ประชุมฯ 

รายงานการประชุม 

 ปริมาณ 
 คุณภาพ 
  เวลา 
 ต้นทุน 

จัดกิจกรรมภายในระยะเวลาที่ก าหนด รวบรวมข้อมลูจาก
ระบบตดิตาม

ประเมินผลโครงการฯ 

ระบบประเมินผล
โครงการในส่วนของ

การขออนุมัติ
โครงการฯ 

 ปริมาณ 
 คณุภาพ 
 เวลา 
 ต้นทุน 

ใช้งบประมาณในการด าเนินโครงการไมต่่ ากว่าร้อยละ 70 ของ
งบประมาณที่ไดร้ับอนุมตั ิ

รวบรวมจากระบบ
ติดตามประเมินผล

โครงการฯ 

ระบบประเมินผล
โครงการในส่วนของ

การใช้จ่ายงบประมาณ
ในโครงการฯ 

 

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ได้แนวทางและข้อมูลจากคณะกรรมการบริหารส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร และกองบรรณาธิการจัดท าเอกสารสิ่งพิมพ์

ทางวิชาการของส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อน ามาวางแผนการด าเนินงานต่อไป  
 
13. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 

 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.................  สมศ.   ตัวช้ีวัดที่................. 
 สกอ.    ตัวช้ีวัดที่.................  สงป.   ตัวช้ีวัดที่................. 

 

14. การติดตามและประเมินผลโครงการ (โปรดระบุให้ชัดเจน)  
      สรุปและรายงานผลการจดัประชุมแตล่ะครั้ง ภายใน 15 วัน 
 

......................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
               (ดร.สุดากาญจน์  ปัทมดิลก) 

                                                                                                    รองคณบดีฝ่ายวริัชกิจและนสิิตสัมพันธ์  
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(โครงการเด่ียว) 
แบบฟอร์มขอเสนอโครงการ  

โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
หน่วยงานบัณฑิตวิทยาลัย 

 

รหัสโครงการ (ตามบัญชี 3 มิติ) 040101095040 แผนงาน จัดการศึกษาอดุมศึกษา งาน สนับสนุนการจัดการศึกษา 
กองทุน ทั่วไป หน่วยงาน(คณะ/ภาควิชา) ส านักงานเลขานุการบณัฑิตวิทยาลยั หมวด เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป – 

โครงการสนับสนุนการประชาสัมพันธ ์ 
(โครงการประชาสมัพันธ์ส านักพิมพ ์
มหาวิทยาลยันเรศวร)    

 

3. รหัสโครงการ (ตามบัญชี 3 มิติ) NU-บว.01-05-014  ชื่อโครงการ  โครงการประชาสัมพันธ์ส านักพิมพ์มหาวิทยาลยันเรศวร 
4. ความสอดคล้องกับพันธกิจ 
 การผลติบณัฑิต..........หลัก.........รอง   การวิจัย ..........หลัก.........รอง 
 การบริการวิชาการแก่สังคม ..........หลัก.........รอง  การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ..........หลัก.........รอง 
 บริหารจดัการ..........หลัก.........รอง 
3.  ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ 
 3.1  ประเด็นยุทธศาสตรม์หาวิทยาลัย  
   นโยบายที่ 1 จัดการศกึษาอย่างมคีุณภาพ  

   แผนกลยุทธ์ดา้นการผลิตบัณฑติ  กลยุทธ์ท่ี........... หลัก.........รอง........... 

   นโยบายที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุน การวิจัยของมหาวทิยาลัย   
   แผนกลยุทธ์ดา้นการวจิัย กลยุทธ์ท่ี............หลัก.........รอง........... 

   นโยบายที่ 3 ส่งเสริมการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมให้กวา้งขวางและทั่วถึง  
     แผนกลยุทธ์ดา้นการบริการวิชาการ กลยุทธ์ท่ี............หลัก.........รอง........... 

     แผนกลยุทธ์ดา้นการบริการสุขภาพ กลยุทธ์ท่ี ............หลัก.........รอง........... 

   นโยบายที่ 4 ส่งเสริมการด าเนนิงานดา้นท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ให้กวา้งขวาง แพร่หลาย และยั่งยืน   

     แผนกลยุทธ์ดา้นท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม กลยุทธ์ท่ี...........หลัก.........รอง........... 

   นโยบายที่ 5 ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและปรับปรุงระบบการบริหารจดัการมหาวิทยาลัย ให้มีประสิทธิภาพ 
     แผนกลยุทธ์ดา้นบริหารจัดการ กลยุทธ์ท่ี............หลัก.........รอง........... 

  นโยบายที่ 6 เร่งรัดด าเนินการด้านการบริหารสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัยให้เหมาะสมกับสถานการณ์ เพื่อสร้างขีด 
   ความสามารถในการแข่งขันในระดับประเทศและนานาชาต ิ

     แผนกลยุทธ์ดา้นการจัดการทรัพย์สนิ กลยุทธ์ท่ี............หลัก.........รอง........... 

 3.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะ/หน่วยงาน (ถ้ามี) 
 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนากระบวนการบริหารจดัการที่มีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มปริมาณและคุณภาพบัณฑิตศึกษา 

มาตรการที่               . 
 กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสรมิ สนับสนุน การวิจัยบัณฑิตศึกษา เพ่ือประเทศไทย 4.0 

มาตรการที่               . 
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 กลยุทธ์ที่ 3 สร้างระบบบริหารจัดการผลลัพธ์เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อมหาวิทยาลยัและประเทศ 
มาตรการที่     4          . 

 กลยุทธ์ท่ี 4 พัฒนาระบบการท างานร่วมกันแบบบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ 
มาตรการที่               . 

 กลยุทธ์ที ่5 พัฒนาคุณภาพบัณฑติศึกษาให้มีผลสมัฤทธ์ิในระดับสากลเพื่อมุ่งสู่ World Class University ตาม
เกณฑ์ QS, UI, Webometrics, URAP และ Time Higher Education 
มาตรการที ่              . 

 
3.3  สอดคล้องกับปฏิญญาของบัณฑิตวิทยาลัย 

 มีการพัฒนาอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์อย่างเป็นระบบ ต่อเนื่อง และได้ผล 
 มีการจัดการควบคมุคุณภาพบัณฑติทางด้านวิชาการและภาษาต่างประเทศ 
 มีระบบตรวจสอบจรรยาบรรณของผู้เรียน การลอกเลียนวิทยานิพนธ์ และผลงานวิจัยมีการบริหารจดัการ 

ที่ดีมีประสิทธิภาพ 
 มีการก าหนดนโยบาย กฎเกณฑ์ ระเบียบที่ส่งเสรมิ ข้อ (ก-ณ) 

 
3.4 อัตลักษณ์นสิิต 5 ก** (บังคับกรอก ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 กรณีทีส่อดคล้องกับอัตลักษณ์บัณฑติ) 

       มี     ไม่ม ี
ประเภทอัตลักษณ ์ ตัวชี้วัด 

    เก่งงาน      ความสามารถในการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพอย่างสร้างสรรค์ 
     มีความรับผิดชอบ กล้าหาญ เสียสละ อดทน ขยันหมั่นเพียร มุ่งมั่นสู่ความส าเร็จ 
     มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสารสนเทศได้เป็นอย่างด ี
     มีจรรยายบรรณในวิชาชีพ 

    เก่งคน      มีมนุษยสัมพันธ์ทั้งการพูด และการวางตัว 
     มีจิตสาธารณะ 
     มีความสามารถท างานท่ีเป็นทมี 
     มีความเข้าใจตนเองและผู้อื่น 

    เก่งคิด      มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค ์
     ใฝ่เรียนรู ้
     ทัศนคติเชิงบวก 
     ผลงานนวัตกรรม 

    เก่งครองชีวิต      มีพฤติกรรมที่ดีในการเรียน 
     มีพฤติกรรมที่ดีในการใช้ชีวิต (ปลอดอบายมุข) 

    เก่งพิชิตปัญหา      มีความสามารถในการแก้ปัญหาส่วนตัว 
     มีความสามารถในการแก้ปัญหาการงาน 
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3.5 บริการวิชาการ (กรณีโครงการที่ด าเนินงานตามพันธกิจที่ 3 ด้านบรกิารวิชาการ) ** 
               มี     ไม่ม ี

3.5.1 เป้าหมายตัวช้ีวัด 
เป้าหมายตัวบง่ชี ้ เชิงปรมิาณ เชิงคุณภาพ เชิงเวลา เชิงต้นทุน 
   ผลลัพธ ์ ร้อยละผู้เข้ารับบริการที่มีความรู้

เพิ่มขึ้นจากการรับบริการ.......... 
ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ/
หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการวิชาการ
และวิชาชพีต่อประโยชน์จากการ
บริการ................. 

- - 

   ผลผลิต จ านวนกิจกรรมบริการวิชาการ
แก่สังคม............ กิจกรรม 

ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ในกระบวนการให้บริการ 

ร้อยละของงาน
บริการวิชาการ     
ที่แล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาทีก่ าหนด
......... 

ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายของ
การบริการวิชาการ 
ตามงบประมาณที่
ได้รับจัดสรร......บาท 

 จ านวนการให้รับบริการรวมทุก
ครั้ง (กรณีของ รพ.)/จ านวน
ให้บริการชันสูตรพลิกศพ
.............ครั้ง 

 

 จ านวนผู้เข้ารับบริการ/ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม..............คน 

 

3.5.2 การบูรณาการโครงการบริการวิชาการแก่สังคม เข้ากับการเรยีนการสอนและการวิจัย (โปรดใสเ่ครื่องหมาย                     
ในตัวช้ีวัดและเป้าหมายภายใตโ้ครงการ ตอบได้มากกว่า 1) 

 จ านวนนิสิตทีล่งฝึกงาน ............... คน 

 จ านวนรายวิชา/หลักสตูรที่มีการบรูณาการ ......... วิชา ระบุรายชื่อวชิา .......................... 

 จ านวนหนังสือ/ต าราที่ได้จากการด าเนินกิจกรรม ......... เลม่ ระบุช่ือหนังสือ/ต ารา ....................... 

 จ านวนหัวข้อวิทยานิพนธ์ท่ีได้จากการด าเนินโครงการ ..............หัวข้อ ระบุหัวข้อวิทยานิพนธ์ ......... 

 โครงการที่ด าเนินการครั้งนี้เป็นโครงการบริการวิชาการที่ด าเนินการต่อเนื่องจากปี พ.ศ. .................. 
ระบุรายละเอียดกิจกรรมต่อเนื่องที่เกิดขึ้น ...................................... 

 ร้อยละความพึงพอใจจากผลกระทบและความคุม้ค่า ของการด าเนนิโครงการ .................................... 

 จ านวนโครงการวิจยัที่น าไปถ่ายทอด ........... โครงการ ระบุชื่อโครงการวิจัย ..................................... 

 ร้อยละของปัญหาในชุมชนที่ลดลง ........................ 

 ร้อยละของประชาชนท่ีน าความรูไ้ปใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปญัหา ....................... 

 จ านวนกิจกรรมเชิงสาธารณะทีเ่กิดขึ้น .................. กิจกรรม ระบุชื่อกิจกรรม ................................... 

 รายได้ของชุมชนหรือสิ่งประดิษฐท์ี่เกิดจากการบริการวิชาการ ............ บาท / ช้ินงาน ระบุช่ือสิ่งประดิษฐ์ ........... 

 โครงการมผีลกระทบในระดับประเทศในด้านใด (เช่นด้านสิ่งแวดล้อม,ด้านสุขภาพ,ด้านพลังงาน ฯลฯ) ............. 

 จ านวนหน่วยงานหรือชุมชนที่น าผลการด าเนินงานไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ........... หน่วยงานหรือชุมชน            
ระบุช่ือหน่วยงานหรือชุมชน ........................................ 

3.5.3 การประเมินผลส าเร็จและการบูรณาการทางบริการวิชาการ (โปรดใส่เครื่องหมาย  ภายใต้การประเมินความส าเร็จ
และการบูรณาการบริการวิชาการ) 
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 ด้านการเรียนการสอน 

 ระดับความคิดเห็นของนิสิตที่มตี่อการบูรณาการด้านการเรียนการสอน ..................................... 

 อื่นๆ .................................................................... 
ด้านการวิจัย 

 จ านวนโจทย์วิจัย ท่ีได้จากการด าเนินโครงการบริการวิชาการ ท่ียื่นเสนอขอรับงบประมาณ ................. 
โจทย์วิจัยระบุชื่อโจทย์วิจัย ........................................................................ 

3.5.4 การติดตามผลการประเมินผลส าเร็จและการบรูณาการทางบริการวิชาการ 

 น าเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการบรหิารของคณะ เพื่อวางแผนปรับปรงุการบูรณาการดา้นใด 
 ด้านผลิตบณัฑติ   
 ด้านการวิจยั   
 ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม   
 ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  

 อื่นๆ ..................................................................... 
 
3.5.5 การน าผลประเมินไปพัฒนาและปรับปรุงการบรูณาการทางบริการวิชาการ 

 ด้านการเรียนการสอน 

 จ านวนรายวิชา/หลักสตูรทีไ่ด้รบัการปรับปรุง ............ วิชา ระบรุายวิชา ................................  
(ท่ีเกิดการน าผลการบูรณาการไปปรับปรุง) 

 จ านวนรายวิชาที่เปิดใหม่ ................... วิชา ระบุรายวิชา ................................. 
 

 
4.  ผู้รับผิดชอบ  
  4.1 หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ   ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร บัณฑิตวิทยาลัย 

4.2 ผู้รับผิดชอบ   รองคณบดีฝ่ายวิรัชกิจและนิสิตสมัพันธ ์  โทร. 8845 
4.3 ผู้ประสานงาน   1. นายสรญา แสงเย็นพันธ์   โทร. 8833 
   2. นางสาวจันทรรัตน์ สุขแสงนลิ   โทร. 8833 

 4.4 ผู้รายงานผล  นายสรญา แสงเย็นพันธ ์    โทร. 8833 
 

 5. หลักการและเหตุผล 
ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร มีภารกิจในการประสานงานการผลิตและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพ  

ส่งเสริม สนับสนุน และกระตุ้นให้คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตของมหาวิทยาลัยนเรศวร เกิดความตื่นตัวที่จะผลิตผลงาน                  
ทางวิชาการ และเอกสารสิ่งพิมพ์ต่างๆ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ สร้างภาพลักษณ์ และเผยแพร่ช่ือเสียงให้แก่
มหาวิทยาลัยให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น ที่ผ่านมาส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร สามารถผลิตเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ               
จ าหน่ายใหก้ับกลุ่มลูกค้าผ่านช่องทางการจัดจ าหน่ายที่หลากหลาย สะดวก รวดเร็ว ท้ังจากศูนย์หนังสือและผู้แทนจ าหน่ายที่ได้รับ
ความเช่ือถือและเป็นที่นิยม จึงมีผู้สร้างสรรค์ผลงานให้ความสนใจจัดส่งผลงานทางวิชาการเพื่อเสนอขอจัดพิมพ์อยู่อย่างต่อเนื่อง   
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ซึ่งในปัจจุบันธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ยิ่งมีการแข่งขันกันอย่างมาก ส านักพิมพ์หลายแห่งต้องปรับกลยุทธ์โดยมุ่งเน้นการประชาสัมพันธ์
เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารส่งไปถึงผู้รับบริการได้อย่างรวดเร็วและพัฒนาการด าเนินงานให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงให้สามารถ
ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการได้มากยิ่งขึ้น ดงันั้น ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร  จึงต้องจัดโครงการประชาสัมพันธ์
ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อมุ่งเน้นการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร แนะน าผลงานและการให้บริการของ
ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร และส่งเสริมการตลาดให้คณาจารย์ บุคลากร นิสิต ผู้สนใจ ตลอดจนหน่วยงานต่างๆ ได้ทราบ             
โดยทั่วกันอย่างต่อเนื่อง 
6. วัตถุประสงค ์
 6.1 เพื่อจัดท าเอกสาร/สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ ส าหรับประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร แนะน าการให้บริการ แนะน าผลงานและส่งเสริม

การจัดจ าหน่ายเอกสารสิง่พิมพ์ทางวิชาการ ของส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร ให้กับคณาจารย์ บุคลากร นิสิต ผู้สนใจ 
ตลอดจนหน่วยงานต่างๆ ได้ทราบโดยทั่วกัน 

 6.2 เพื่อจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร แนะน าการให้บริการ แนะน าผลงานและส่งเสริมการจัดจ าหน่ายเอกสาร
สิ่งพิมพ์ทางวิชาการ ของส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร ให้กับคณาจารย์ บุคลากร นิสิต ผู้สนใจ ตลอดจนหน่วยงาน
ต่างๆ ได้ทราบโดยทั่วกัน 

  

7.  เป้าหมายของโครงการ 
    7.1. เป้าหมายการด าเนินงาน 

เป้าหมาย จ านวน หน่วยนับ 
จ านวนทั้งสิ้น 4 ช่องทาง 

1. จัดท าเอกสาร/สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ ประชาสัมพันธใ์หก้ลุ่มเป้าหมายและผูส้นใจไดร้ับทราบ 
อาทิ  การเผยแพร่ขอ้มลูทางเว็บไซต์ การเผยแพร่ข้อมลูทางสื่อสังคมออนไลน์  
ป้ายแนะน าผลงาน  เล่มรายการหนังสือ (NUPH Catalogue)   
แผ่นพับแนะน าส านักพิมพ์/แนะน าการจัดท าเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ 

5 รายการ 

2. จัดกิจกรรมแนะน าผลงาน และการให้บริการของส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

3 ครั้ง 

3. จัดท าสื่อ/วสัด/ุอุปกรณ์ เพื่อการประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรม และการจัดจ าหน่าย 
อาทิ ของรางวัล ของที่ระลึก ของสมนาคณุ 

1 รายการ 

4. เข้าร่วมเป็นสมาชิกสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จ าหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย 1 สัญญาปีต่อปี 

5. อื่นๆ...    
 

  7.2. โครงการ/เนื้อหาที่จะด าเนินการ 
           โครงการ ด าเนินการส่งเสริมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ส านักพมิพ์มหาวิทยาลัยนเรศวรตลอดป ี
  เนื้อหา 1)  ประชุมเตรียมการเกี่ยวกับการด าเนินกิจกรรม 

2)  ขออนุมัติกิจกรรม 
3)  ประชาสัมพันธ์และด าเนินกิจกรรม 
4)  สรุปผลการด าเนินกิจกรรม 
5)  รายงานผลการด าเนินกิจกรรม 
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8. งบประมาณด าเนินการ  
  รายได้ 20,000.- บาท   

 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
ล าดับ รายการ จ านวนเงิน (บาท) 

1 จัดท าเอกสาร/ สื่อประชาสัมพันธ์ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร อาท ิ  
 - แผ่นป้ายแนะน าหนังสือ/ ไวนิล/ แผ่นพับประชาสัมพันธ์ต่างๆ  

- ค่าจัดท าแผ่นพับประชาสัมพันธ์ 
- สมุดบันทึกส านักพิมพ ์

  1,500.- 
  5,500.- 
10,000.- 

2 จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวรและแนะน าหนังสือ อาทิ 
- ร่วมออกบูธงานสัปดาห์หนังสือ NU BOOK FAIR  
- จัดกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัย 
- เข้าร่วมเป็นสมาชิกสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จ าหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย 

(มีค่าธรรมเนียมการเป็นสมาชิก ปีละ 1,000 บาท) 

  
-ไม่มีค่าใช้จ่าย- 
-ไม่มีค่าใช้จ่าย-  

1,000.- 

3 ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมต่างๆ             2,000.- 
 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 20,000.- 

 

   หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ 
 
9. ขั้นตอนและแผนการด าเนินงาน (PDCA)  
 

โครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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

ขั้นวางแผนงาน (P) 
1. ประชุมวางแผนการด าเนินการ    
   เตรียมความพร้อม 
2. ประชุมเตรียมรวบรวมข้อมูล 

            

ขั้นด าเนินการ (D) 
1. ขออนุมัติจัดกิจกรรม 
2. ด าเนินการจัดกิจกรรม 

            

ขั้นสรุปและประเมินผล (C)  
1. สรุปผลการด าเนินกิจกรรม 
2. รายงานผลการด าเนินกิจกรรม 

            

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)  
น าผลการด าเนินกิจกรรมมาปรับปรุงการ
ด าเนินกิจกรรมครั้งต่อไป 
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10.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 

1) วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561  
2) สถานท่ีจัดกิจกรรม  มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 
11. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPI) 

ประเภท ตัวชี้วัดความส าเร็จ (KPI) วิธีประเมิน เคร่ืองมือ 
 ปริมาณ 
 คุณภาพ 
 เวลา 
 ต้นทุน 

มีช่องทางการประชาสัมพันธ์อย่างน้อย 3 ช่องทาง ตรวจสอบ
ช่องทางการ

ประชาสมัพันธ์
จากผลการ
ด าเนินงาน 

รายงานผล
การ

ด าเนินงาน
โครงการ 

 ปริมาณ 
 คุณภาพ 
 เวลา 
 ต้นทุน 

1. มีเอกสาร/สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ 
ให้ผู้ที่สนใจและกลุม่เป้าหมายทราบ 

2. มีการจัดกจิกรรมแนะน าส านักพิมพ์และหนังสือใหม่ทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนือ่ง 

รวบรวมจาก
แบบประเมิน
โครงการฯ 

แบบประเมิน
โครงการฯ 

 ปริมาณ 
 คุณภาพ 
 เวลา 
 ต้นทุน 

ด าเนินการจัดกิจกรรมไดต้ามระยะเวลาที่ก าหนด รวบรวมข้อมลู
จากระบบ
ติดตาม

โครงการฯ 

ระบบตดิตาม
โครงการฯ 

 ปริมาณ 
 คุณภาพ 
 เวลา 
 ต้นทุน 

ใช้งบประมาณในการด าเนินโครงการไมต่่ ากว่าร้อยละ 70 ของงบประมาณ
ที่ได้รับอนุมตั ิ

รวบรวมข้อมลู
จากระบบ
ติดตาม

โครงการฯ 

ระบบตดิตาม
โครงการฯ 

 
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

มีผู้สนใจใช้บริการของส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร และมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้กับคณาจารย์ บุคลากร  
นิสิต ผู้สนใจ ตลอดจนหน่วยงานต่างๆ ได้ทราบโดยทั่วกัน  
 
13. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 

 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.................  สมศ.   ตัวช้ีวัดที่................. 
 สกอ.    ตัวช้ีวัดที่.................  สงป.   ตัวช้ีวัดที่................. 
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14. การติดตามและประเมินผลโครงการ  (โปรดระบุให้ชัดเจน)  
      สรุปและรายงานผลการด าเนนิกิจกรรม ภายใน 15 วัน 
 
 

......................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
           (ดร.สุดากาญจน์  ปัทมดลิก) 

                                                                                         รองคณบดีฝ่ายวริัชกิจและนิสิตสมัพันธ์  
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(โครงการเด่ียว) 
แบบฟอร์มขอเสนอโครงการ  

โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
หน่วยงานบัณฑิตวิทยาลัย 

 

รหัสโครงการ 040101083644  แผนงาน  จัดการศึกษาอุดมศึกษา งาน สนับสนุนการจัดการศึกษา กองทุน  ทั่วไป  
หน่วยงาน(คณะ/ภาควิชา)  ส านักงานเลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย หมวด  เงินอุดหนุน- เงินอุดหนุนทั่วไป - โครงการพัฒนากระบวนการ

จัดการเรียนการสอน (โครงการสนบัสนุนการจดัท าเอกสาร
สิ่งพิมพ์ทางวิชาการ ของส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร)    

 
1. รหัสโครงการ NU – บว -01-05-015 ชื่อโครงการ  โครงการสนับสนุนการจัดท าเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ  
        ของส านักพิมพ์มหาวิทยาลยันเรศวร 
         

2.  ความสอดคล้องกับพันธกิจ 
 การผลติบณัฑิต..........หลัก.........รอง   การวิจัย ..........หลัก.........รอง 
 การบริการวิชาการแก่สังคม ..........หลัก.........รอง  การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ..........หลัก.........รอง 
 บริหารจดัการ..........หลัก.........รอง 
 

3.  ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ 
3.1  ประเด็นยุทธศาสตรม์หาวิทยาลัย  

  นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาอยา่งมีคุณภาพ  
   แผนกลยุทธ์ดา้นการผลติบัณฑติ  กลยุทธ์ที่........... หลัก.........รอง........... 
   นโยบายที่ 2 ส่งเสรมิ สนับสนุน การวิจัยของมหาวิทยาลยั   
   แผนกลยุทธ์ดา้นการวิจัย กลยุทธ์ที่............หลัก.........รอง........... 
   นโยบายที่ 3 ส่งเสรมิการใหบ้ริการทางวิชาการแก่สังคมให้กว้างขวางและทั่วถึง  
     แผนกลยุทธ์ดา้นการบริการวิชาการ กลยุทธ์ที่.......1.....หลัก.........รอง........... 
     แผนกลยุทธ์ดา้นการบริการสุขภาพ กลยุทธ์ที่ ............หลัก.........รอง........... 
   นโยบายที่ 4 ส่งเสรมิการด าเนินงานด้านท านุบ ารุงศลิปะและวฒันธรรม ให้กว้างขวาง แพร่หลาย และยั่งยืน   
     แผนกลยุทธ์ดา้นท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม กลยุทธ์ที่...........หลกั.........รอง........... 
    นโยบายที่ 5 ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและปรับปรุงระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย ให้มปีระสิทธิภาพ 
     แผนกลยุทธ์ดา้นบริหารจัดการ กลยุทธ์ที่.....3.......หลัก.........รอง........... 
  นโยบายที่ 6 เร่งรัดด าเนินการด้านการบริหารสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัยให้เหมาะสมกับสถานการณ์ เพื่อสร้างขีด 
   ความสามารถในการแข่งขันในระดับประเทศและนานาชาต ิ

     แผนกลยุทธ์ดา้นการจดัการทรัพยส์ิน กลยุทธ์ที่............หลัก.........รอง........... 
 3.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะ/หน่วยงาน (ถ้ามี) 
    กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มปริมาณและคณุภาพบณัฑิตศึกษา 
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มาตรการที่             . 
 กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสรมิ สนับสนุน การวิจัยบัณฑิตศึกษา เพ่ือประเทศไทย 4.0 

มาตรการที่         4      . 
 กลยุทธ์ที่ 3 สร้างระบบบริหารจัดการผลลัพธ์เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อมหาวิทยาลยัและประเทศ 

มาตรการที่              . 
 

 กลยุทธ์ท่ี 4 พัฒนาระบบการท างานร่วมกันแบบบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ 
มาตรการที่               . 

 กลยุทธ์ที ่5 พัฒนาคุณภาพบัณฑติศึกษาให้มีผลสมัฤทธ์ิในระดับสากลเพื่อมุ่งสู่ World Class University ตาม
เกณฑ์ QS, UI, Webometrics, URAP และ Time Higher Education 
มาตรการที ่              . 

 
 3.3  สอดคล้องกับปฏิญญาของบัณฑิตวิทยาลัย 

 มีการพัฒนาอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์อย่างเป็นระบบ ต่อเนื่อง และได้ผล 
 มีการจัดการควบคมุคุณภาพบัณฑติทางด้านวิชาการและภาษาต่างประเทศ 
 มีระบบตรวจสอบจรรยาบรรณของผู้เรียน การลอกเลียนวิทยานิพนธ์ และผลงานวิจัยมีการบริหารจดัการ 

ที่ดีมีประสิทธิภาพ 
 มีการก าหนดนโยบาย กฎเกณฑ์ ระเบียบที่ส่งเสรมิ ข้อ (ก-ณ) 

 
3.4 อัตลักษณ์นสิิต 5 ก** (บังคับกรอก ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 กรณีทีส่อดคล้องกับอัตลักษณ์บัณฑติ) 

  มี     ไม่ม ี
ประเภทอัตลักษณ ์ ตัวชี้วัด 

    เก่งงาน      ความสามารถในการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพอย่างสร้างสรรค์ 
     มีความรับผิดชอบ กล้าหาญ เสียสละ อดทน ขยันหมั่นเพียร มุ่งมั่นสู่ความส าเร็จ 
     มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสารสนเทศได้เป็นอย่างดี 
     มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

    เก่งคน      มีมนุษยสัมพันธ์ทั้งการพูด และการวางตัว 
     มีจิตสาธารณะ 
     มีความสามารถท างานท่ีเป็นทมี 
     มีความเข้าใจตนเองและผู้อื่น 

    เก่งคิด      มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค ์
     ใฝ่เรียนรู ้
     ทัศนคติเชิงบวก 
     ผลงานนวัตกรรม 

    เก่งครองชีวิต      มีพฤติกรรมที่ดีในการเรียน 
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ประเภทอัตลักษณ ์ ตัวชี้วัด 
     มีพฤติกรรมที่ดีในการใช้ชีวิต (ปลอดอบายมุข) 

    เก่งพิชิตปัญหา      มีความสามารถในการแก้ปัญหาส่วนตัว 
     มีความสามารถในการแก้ปัญหาการงาน 

 
3.5 บริการวิชาการ (กรณีโครงการที่ด าเนินงานตามพันธกิจที่ 3 ด้านบรกิารวิชาการ) ** 

              มี     ไม่ม ี
3.5.1 เป้าหมายตัวช้ีวัด 

เป้าหมายตัวบง่ชี ้ เชิงปรมิาณ เชิงคุณภาพ เชิงเวลา เชิงต้นทุน 
   ผลลัพธ ์ ร้อยละผู้เข้ารับบริการที่มีความรู้

เพิ่มขึ้นจากการรับบริการ
................ 

ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ/
หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการวิชาการ
และวิชาชพีต่อประโยชน์จากการ
บริการ................. 
 

- - 

   ผลผลิต จ านวนกิจกรรมบริการวิชาการ
แก่สังคม............ กิจกรรม 

ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ในกระบวนการให้บริการ 

ร้อยละของงาน
บริการวิชาการ     
ที่แล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาทีก่ าหนด 

ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายของ
การบริการวิชาการ 
ตามงบประมาณที่
ได้รับจัดสรร......บาท 

 จ านวนการให้รับบริการรวมทุก
ครั้ง (กรณีของ รพ.)/จ านวน
ให้บริการชันสูตรพลิกศพ
.............ครั้ง 

 

 จ านวนผู้เข้ารับบริการ/ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม..............คน 

 

 
3.5.2 การบูรณาการโครงการบริการวิชาการแก่สังคม เข้ากับการเรยีนการสอนและการวิจัย (โปรดใสเ่ครื่องหมาย                
ในตัวช้ีวัดและเป้าหมายภายใตโ้ครงการ ตอบได้มากกว่า 1) 

 จ านวนนิสิตทีล่งฝึกงาน ............... คน 

 จ านวนรายวิชา/หลักสตูรที่มีการบรูณาการ ......... วิชา ระบุรายชื่อวชิา .......................... 

 จ านวนหนังสือ/ต าราที่ได้จากการด าเนินกิจกรรม ......... เลม่ ระบุช่ือหนังสือ/ต ารา ....................... 

 จ านวนหัวข้อวิทยานิพนธ์ท่ีได้จากการด าเนินโครงการ ..............หัวขอ้ ระบุหัวข้อวิทยานิพนธ์ ......... 

 โครงการที่ด าเนินการครั้งนี้เป็นโครงการบริการวิชาการที่ด าเนินการต่อเนื่องจากปี พ.ศ. ................. 
ระบุรายละเอียดกิจกรรมต่อเนื่องที่เกิดขึ้น ...................................... 

 ร้อยละความพึงพอใจจากผลกระทบและความคุม้ค่า ของการด าเนนิโครงการ .................................. 

 จ านวนโครงการวิจยัที่น าไปถ่ายทอด ........... โครงการ ระบุชื่อโครงการวิจัย .................................... 

 ร้อยละของปัญหาในชุมชนที่ลดลง ........................ 

 ร้อยละของประชาชนท่ีน าความรูไ้ปใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปญัหา ....................... 
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 จ านวนกิจกรรมเชิงสาธารณะทีเ่กิดขึ้น ................. กิจกรรม ระบุช่ือกิจกรรม ................................... 

 รายได้ของชุมชนหรือสิ่งประดิษฐท์ี่เกิดจากการบริการวิชาการ.........บาท/ ช้ินงาน ระบุช่ือสิ่งประดิษฐ์ ....... 

 โครงการมผีลกระทบในระดับประเทศในด้านใด (เช่นด้านสิ่งแวดล้อม,ด้านสุขภาพ,ด้านพลังงาน ฯลฯ) ........ 

 จ านวนหน่วยงานหรือชุมชนที่น าผลการด าเนินงานไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ........... หน่วยงานหรือชุมชน            
ระบุช่ือหน่วยงานหรือชุมชน ........................................ 

3.5.3 การประเมินผลส าเร็จและการบูรณาการทางบริการวิชาการ (โปรดใส่เครื่องหมาย  ภายใต้การประเมินความส าเร็จ
และการบูรณาการบริการวิชาการ) 

 ด้านการเรียนการสอน 

 ระดับความคิดเห็นของนิสิตที่มตี่อการบูรณาการด้านการเรียนการสอน ..................................... 

 อื่นๆ .................................................................... 
ด้านการวิจัย 

 จ านวนโจทย์วิจัย ท่ีได้จากการด าเนินโครงการบริการวิชาการ ท่ียื่นเสนอขอรับงบประมาณ .......... โจทย์วิจัย 
ระบุช่ือโจทย์วิจัย ........................................................................ 

3.5.4 การติดตามผลการประเมินผลส าเร็จและการบรูณาการทางบริการวิชาการ 

 น าเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการบรหิารของคณะ เพื่อวางแผนปรับปรงุการบูรณาการดา้นใด 
 ด้านผลิตบณัฑติ   
 ด้านการวิจยั   
 ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม   
 ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  

 อื่นๆ ..................................................................... 
3.5.5 การน าผลประเมินไปพัฒนาและปรับปรุงการบรูณาการทางบริการวิชาการ 

 ด้านการเรียนการสอน 

 จ านวนรายวิชา/หลักสตูรทีไ่ด้รบัการปรับปรุง ............ วิชา ระบรุายวิชา ................................  
(ท่ีเกิดการน าผลการบูรณาการไปปรับปรุง) 

 จ านวนรายวิชาที่เปิดใหม่ ................... วิชา ระบุรายวิชา ................................. 
 

4.  ผู้รับผิดชอบ  
  4.1 หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ   ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร บัณฑิตวิทยาลัย 

4.2 ผู้รับผิดชอบ   รองคณบดีฝ่ายวิรัชกิจและนิสิตสมัพันธ ์  โทร. 8858 
4.3 ผู้ประสานงาน   นางพิมพาภรณ์ ดวงสาโรจน์   โทร. 8836 
4.4 ผู้รายงานผล   นางพิมพาภรณ์ ดวงสาโรจน์   โทร. 8836 
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5. หลักการและเหตุผล 
  ตามที่มหาวิทยาลัย ได้อนุมัติให้บัณฑิตวิทยาลยั ด าเนินการจัดตั้งส านักพิมพ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  โดยมีวัตถุประสงค์        
เพื่อผลิตและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพในรูปแบบของวิทยานิพนธ์ รายงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง หนังสือ 
วารสาร และเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มีคุณภาพนั้น ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร  จึงได้จัดโครงการสนับสนุนการจัดท า
เอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ ของส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวรขึน้อย่างต่อเนื่อง เพื่อใหค้ณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัย
นเรศวร ตลอดจนผู้ที่สนใจ มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการจัดท าเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ และเพื่อเป็นการสนับสนุน             
และส่งเสริมให้คณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยนเรศวร มีการผลิตและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ อาทิ หนังสือ ต ารา             
ให้เพิม่มากยิ่งขึ้น ซึ่งส่วนหน่ึงจะส่งผลที่ดีและเป็นประโยชน์สู่การขอต าแหน่งทางวิชาการที่สูงข้ึนต่อไป 
 

6. วัตถุประสงค ์
6.1 เพื่อให้คณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยนเรศวร มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการจัดท าเอกสารสิ่งพิมพ์ทาง

วิชาการ  
6.2 เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมให้คณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยนเรศวร มีการผลิตและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ                        

ให้เพิ่มมากขึ้น 
 

 7.  เป้าหมายของโครงการ 
     7.1. เป้าหมายการด าเนินงาน 

เป้าหมาย จ านวน หน่วยนับ 
จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมจ านวนทั้งสิ้น 200 คน 
อาจารย์/บุคลากร 170 คน 
อื่นๆ บุคคลภายนอก/ผู้ที่สนใจ 30 คน 

 
 
7.2. กิจกรรม/เนื้อหาท่ีจะด าเนินการ 

          กิจกรรม จัดกิจกรรม 1 ครั้งต่อป ี
 เนื้อหา รับฟังการบรรยายเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการจัดท าเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ 
 

8. งบประมาณด าเนินการ  
  รายได้  50,000 บาท   
   รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 

ล าดับ รายการ จ านวนเงิน (บาท) 
1 ค่าตอบแทนวิทยากรบรรยายพเิศษ (จ านวน 1 ราย ๆ ละ 3 ชม.ๆ ละ 2,000.-บาท)   6,000.- 
2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของวิทยากร (จ านวน 1 ท่าน)   6,000.- 
3 ค่าของที่ระลึก (ส าหรับวิทยากร จ านวน 1 ท่าน)     500.- 
4 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (จ านวน 2 มื้อ) (จ านวน 200 คน ๆ ละ 30.- บาท) 12,000.- 

6 ค่าเลี้ยงรับรองวิทยากรและผู้บริหารฯ (จ านวน 1 มื้อ) (จ านวน 15 คน ๆ ละ 200.-บาท)   3,000.- 
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ล าดับ รายการ จ านวนเงิน (บาท) 
7 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานล่วงเวลา (จ านวน 1 วัน) (จ านวน 10 คน ๆ ละ 200.- บาท)   2,000.- 
8 ค่าเอกสารประกอบและค่าวสัดุในโครงการฯ  20,500.- 
 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น            50,000.- 

   หมายเหตุ  ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
 

9. ขั้นตอนและแผนการด าเนินงาน   (PDCA)  
 

 
กิจกรรม 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ขั้นวางแผนงาน (P) 
1.ประชุมวางแผนการด าเนินการ    
   เตรียมความพร้อม 
2.ประชุมเตรียมรวบรวมข้อมูล 

            

ขั้นด าเนินการ (D) 
1.ขออนุมัติโครงการ 
2.ประชาสัมพันธ์โครงการ 
3.ด าเนินการโครงการ 

            

ขั้นสรุปและประเมินผล (C)  
1.สรุปผลการด าเนินโครงการ 
2.รายงานผลการด าเนินโครงการ 

            

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)  
น าผลการด าเนินโครงการมาปรับปรุง
การด าเนินโครงการครั้งต่อไป 

            

 
10.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 

1) วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม ธันวาคม 2560 – กุมภาพันธ์ 2561  
2) สถานท่ีจัดกิจกรรม  มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 

11. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPI) 
ประเภท ตัวชี้วัดความส าเร็จ (KPI) วิธีประเมิน เคร่ืองมือ 
 ปริมาณ 
 คุณภาพ 
 เวลา 
 ต้นทุน 

ผู้เข้าร่วมโครงการไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของกลุ่มเป้าหมาย รวบรวมจากบญัชีลง
นามผู้เข้าร่วมอบรม 

แฟ้มลงนามผูเ้ข้าร่วม
อบรม 



178 
 

ประเภท ตัวชี้วัดความส าเร็จ (KPI) วิธีประเมิน เคร่ืองมือ 
 ปริมาณ 
  คุณภาพ 
 เวลา 
 ต้นทุน 

ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก    รวบรวมข้อมลูแบบ
ประเมินโครงการฯ 

แบบประเมิน
โครงการฯ 

 ปริมาณ 
 คุณภาพ 
  เวลา 
 ต้นทุน 

จัดโครงการภายนะระยะเวลาที่ก าหนด รวบรวมข้อมลูจาก
ระบบตดิตาม

ประเมินผลโครงการฯ 

ระบบประเมินผล
โครงการในส่วนของ

การขออนุมัติ
โครงการฯ 

 ปริมาณ 
 คุณภาพ 
 เวลา 
 ต้นทุน 

ใช้งบประมาณในการด าเนินโครงการไมต่่ ากว่าร้อยละ 70 ของ
งบประมาณที่ไดร้ับอนุมตั ิ

รวบรวมจากระบบ
ติดตามประเมินผล

โครงการฯ 

ระบบประเมินผล
โครงการในส่วนของ

การใช้จ่ายงบประมาณ
ในโครงการฯ 

 

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
12.1  คณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลยันเรศวร มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการจัดท าเอกสารสิง่พิมพ์ทางวิชาการ

เพิ่มมากข้ึน 
 12.2 คณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยนเรศวร มีการผลิตและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการเพิ่มมากขึ้น 
 

13. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.................  สมศ.   ตัวช้ีวัดที่.................   
 สกอ.    ตัวช้ีวัดที่.................  สงป.   ตัวช้ีวัดที่................. 

 

14. การติดตามและประเมินผลโครงการ  (โปรดระบุให้ชัดเจน)  
     สรุปและรายงานผลการจดัโครงการ ภายใน 15 วัน 
 
 

......................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
            (ดร.สุดากาญจน์ ปัทมดลิก) 

                                                                                          รองคณบดีฝ่ายวิรัชกิจและนิสิตสัมพันธ์  
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แผนการจัด 
กิจกรรมบัณฑิตวิทยาลัย 
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หลักการในการจัดท าแผนการจัดกิจกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 
 แผนการจดักิจกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของบัณฑิตวิทยาลัย มีหลักการส าคญัดังต่อไปนี้ 
 1. แผนการจดักิจกรรมจะต้องตอบสนองและสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
กระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลยั บัณฑิตวิทยาลัย รวมทั้งนโยบายการบริหารงานของผู้บรหิารบณัฑิตวิทยาลยั 
 2. แผนการจดักิจกรรมเป็นเครื่องมือในการเพิ่มประสิทธิภาพการบรหิารงาน ในลักษณะงานประจ าที่ต้องมีการ
ประสานงานกับหน่วยงานท้ังภายในและภายนอกเป็นการปฏิบัติการ 
 3. แผนการจดักิจกรรมเป็นการก าหนดกิจกรรมของโครงการต่าง ๆ และเป็นข้อมูลพื้นฐานในการขออนุมตัิจัดท า
งบประมาณในปีต่อไป 
 4. แผนการจดักิจกรรมต้องตอบสนองการบริหารงานและงบประมาณ โดยก าหนดกลไกในการประเมินผลการใช้
งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 
 5. แผนการจดักิจกรรมมลีักษณะยืดหยุ่น สามารถปรับเปลี่ยนใหเ้หมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคมที่
เปลี่ยนแปลงไป 
 
วัตถุประสงค์ของแผนการจดักิจกรรม 
 1. เพื่อเป็นคู่มือของบุคลากรในการปฏิบัติงานและเป็นเครื่องมือของผู้บริหารในการบริหารและติดตามการปฏิบัติงาน
ตามนโยบาย 
 2. เพื่อเป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลแผนการใช้งบประมาณที่ได้รับจดัสรร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 3. เพื่อเป็นกลไกในการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบตัิงานของบุคลากร 
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กิจกรรมของส านักงานเลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย 
 
 ส านักงานเลขานุการบณัฑิตวิทยาลัย ดูแลรับผิดชอบ โดยหัวหน้าส านักงานเลขานุการบณัฑติวิทยาลัย เพื่อจัดกิจกรรม
โดยรวมของบัณฑิตวิทยาลัย และของส านักงานเลขานุการบณัฑติวทิยาลัย  ซึ่งกิจกรรมมี ดังนี ้  

 
ที ่ ชื่อกิจกรรม กองทุนทั่วไป รวม วัน เดือน ปีท่ี

จัดกิจกรรม ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
1 การพัฒนาสภาพแวดล้อมของ

ส านักงานเลขานุการ 
บัณฑิตวิทยาลัย 

  

วัสดุงานบ้าน
งานครัว 1,000 
วัสดุส านักงาน 

1,000 2,000  เม.ย.61 
2 กิจกรรม 5 ส บณัฑิตวิทยาลัย   1,000 1,000 มิ.ย.61 
3 กิจกรรมพัฒนาบุคลากร โดยจดัสง่

บุคลากรเข้ารับการอบรมตามความ
ต้องการของแต่ละคน/แตล่ะงาน 
(อบรมอย่างน้อยคนละ 1 ครั้ง/ปี 
ค่าใช้จ่ายคนละ 6,000.- บาท)  198,000  198,000 

ตลอดป ี
(ตามช่วงที่มี
การอบรม) 

4 กิจกรรมพัฒนาความรู้ 
ความสามารถและทักษะของ
บุคลากรบณัฑติวิทยาลยั     (ตลอดปี) 

5 กิจกรรมให้ความรูเ้พื่อการเข้าสู่
ต าแหน่งท่ีสูงขึ้น  5,000  5,000 ม.ค.61 

6 กิจกรรมปรับภาระงานให้เหมาะสม
กับต าแหน่ง 

    

(ตามช่วงที่มี
การปรับภาระ

งาน) 
7 กิจกรรมพัฒนาองค์กรสู่องค์กรแหง่

การเรยีนรู ้     ม.ค.-มิ.ย.61 
8 กิจกรรมพิธีพระราชทานปรญิญา

บัตร     ก.ค.61 
 รวมงบประมาณทั้งสิ้น  203,000 3,000 206,000  
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กิจกรรมของงานอ านวยการ 
 
 งานอ านวยการ บัณฑิตวิทยาลัย ประกอบด้วย หน่วยงานย่อย 6 หน่วย ได้แก่ หน่วยสารบรรณ หน่วยการเงินและบัญชี  
หน่วยพัสดุ  หน่วยบริหารงานบุคคล หน่วยจัดการทั่วไป และหน่วยพัฒนานิสิต และศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
 1. หน่วยสารบรรณ มีหน้าที่รับผิดชอบ งานสารบรรณ งานประชุม งานเอกสารการพิมพ์ งานรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน งานประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก และงานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 
  กิจกรรมส าคัญซึ่งเป็นงานประจ าของหน่วยงานสารบรรณ มีดังน้ี 

  
ที ่ ชื่อกิจกรรม กองทุนทั่วไป รวม วัน เดือน ปีท่ีจัด

กิจกรรม ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
1 งานสารบรรณ     ตลอดป ี
2 งานประชุม      
 - คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย 157,850 26,350 10,000 194,200 เดือนละ 1 ครั้ง 
 - คณะกรรมการบริหารบัณฑิตวิทยาลัย - 16,560 - 16,560 ปีละ 6 ครั้ง 
 - ผู้บริหารและบคุลากรบัณฑิตวิทยาลัย - 30,000 - 30,000 ปีละ 3 ครั้ง 
 - ส านักงานเลขานุการบัณฑติวิทยาลัย - 9,900 - 9,900 ปีละ 6 ครั้ง 
3 งานเอกสารการพิมพ ์   10,000 10,000 ตลอดป ี
4 งานรายงานผลการปฏิบัติงาน   1,000 1,000 ตลอดป ี
5 งานประสานงาน - - -  ตลอดป ี

 รวมงบประมาณทั้งสิ้น 157,850 82,810 21,000 261,660  

 
 2. หน่วยการเงินและบัญชี มีหน้าที่รับผิดชอบ งานจัดท าและตรวจหลักฐานการเบิกจ่าย งานลงรับหลักฐานขอเบิก 
งานลงทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก งานจัดเก็บเอกสาร งานเบิก-จ่ายเงิน งานรับเงินและน าส่งเงินกองคลัง งานจัดท ารายงานทุก
ประเภทของหน่วยการเงินและบัญชีเสนอบัณฑิตวิทยาลัย และมหาวิทยาลัย งานจัดท าหลักฐานบัญชี งานลงบัญชีหน่วยงานย่อย 
งานวิเคราะห์ข้อมูลการเงิน งานประกันคุณภาพที่เกี่ยวกับการเงิน งานควบคุมภายใน งานประสานงานหน่วยงานภายในและ
ภายนอก งานรายงานผลการปฏิบัติงาน และงานอ่ืนๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
 
  กิจกรรมส าคญัซึ่งเป็นงานประจ าของหน่วยการเงินและบญัชี  มีดังนี ้

 
ที ่ ชื่อกิจกรรม กองทุนทั่วไป รวม วัน เดือน ปีท่ี

จัดกิจกรรม ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
1 งานจัดท าและตรวจหลักฐานการเบิกจ่าย - - - - ตลอดป ี
2 งานลงรับหลักฐานการเบิก - - - - ตลอดป ี
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ที ่ ชื่อกิจกรรม กองทุนทั่วไป รวม วัน เดือน ปีท่ี
จัดกิจกรรม ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

3 งานลงทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก - - - - ตลอดป ี

4 งานจัดเก็บเอกสาร - - - - ตลอดป ี

5 งานเบิก-จ่ายเงิน - - - - ตลอดป ี

6 งานรับเงินและน าส่งเงินกองคลัง - - - - ตลอดป ี

7 งานจัดท ารายงานทุกประเภทของหน่วย
การเงินและบัญช ี

- - - - ทุกเดือน 

8 งานจัดท าหลักฐานบญัช ี - - - - ตลอดป ี

9 งานลงบัญชีหน่วยงานย่อย - - - - ตลอดป ี

10 งานวิเคราะห์ข้อมลูการเงิน - - - - ตลอดป ี
11 งานประกันคุณภาพที่เกีย่วกับการเงิน - - - - ก.ค.-ก.ย. 
12 งานควบคุมภายใน - - - - ตลอดป ี

13 งานประสานงาน - - - - ตลอดป ี

14 งานรายงานผลการปฏิบัติงาน - - - - ตลอดป ี

15 กิจกรรมจดัท า/ปรับแผนกลยุทธ์ทางการเงิน - - - - ก.พ.-พ.ค. 
 รวมงบประมาณทั้งสิ้น - - - -  

 
 3. หน่วยพัสดุ มีหน้าที่รับผิดชอบ งานจัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานจัดท าและตรวจหลักฐานจัดซื้อจัดจ้าง งานลง
รับหลักฐานจัดซื้อจัดจ้าง งานลงทะเบียนคุมหลักฐานจัดซื้อจัดจ้าง งานจัดเก็บหลักฐานจัดซื้อจัดจ้าง งานซ่อมแซมอาคารสถานที่/ 
สิ่งปลูกสร้าง / ครุภัณฑ์ งานดูแลและควบคุมการยืมคืนครุภัณฑ์ งานตรวจสอบครุภัณฑ์ประจ าปี งานบริจาค/จ าหน่าย/โอน
ครุภัณฑ์ งานจัดท ารายงานทุกประเภทของหน่วยพัสดุเสนอบัณฑิตวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย งานประสานงานหน่วยงานภายใน
และภายนอก งานรายงานผลการปฏิบัติงานและงานอ่ืนๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
 

  กิจกรรมส าคัญซึ่งเป็นงานประจ าของหน่วยพัสดุ มีดังน้ี   

 
ที ่ ชื่อกิจกรรม กองทุนทั่วไป รวม วัน เดือน ปีท่ี

จัดกิจกรรม ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
1 งานจัดท าแผนการจัดซื้อจดัจ้าง - - - - ปีละ 1 ครั้ง 
2 งานจัดท าและตรวจหลักฐานจดัซือ้จัดจ้าง - - - - ตลอดป ี
3 งานลงรับหลักฐานการจัดซื้อจัดจ้าง - - - - ตลอดป ี

4 งานลงทะเบียนคุมหลักฐานการจัดซื้อจัดจ้าง - - - - ตลอดป ี

5 งานจัดเก็บหลักฐานการจดัซื้อจัดจา้ง - - - - ตลอดป ี

6 งานซ่อมแซมอาคารสถานท่ี/สิ่งปลูกสรา้ง/ - - - - ตลอดป ี



185 
 

ที ่ ชื่อกิจกรรม กองทุนทั่วไป รวม วัน เดือน ปีท่ี
จัดกิจกรรม ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

ครุภณัฑ ์
7 งานดูแลและควบคุมการยืม – คืน ครุภัณฑ ์ - - - - ตลอดป ี

8 งานตรวจสอบครุภณัฑ์ประจ าป ี - - - - ตุลาคม-
พฤศจิกายน 

9 งานบริจาค/จ าหน่าย/โอนครภุัณฑ์ - - - - ปีละ 1 ครั้ง 
10 งานจัดท ารายงานทุกประเภทของหน่วยพัสดุ

เสนอบัณฑิตวิทยาลัย/มหาวิทยาลยั 
- - - - ทุกเดือน 

11 งานประสานงาน - - - - ตลอดป ี
12 งานรายงานผลการปฏิบัติงาน - - - - ตลอดป ี

 รวมงบประมาณทั้งสิ้น - - - -  
 
 4. หน่วยบริหารงานบุคคล มีหน้าที่รับผิดชอบ งานควบคุมและบันทึกการลาของบุคลากร งานควบคุมและบันทึก  
การฝึกอบรมของบุคลากร งานพัฒนาผู้บริหารและบุคลากร งานจัดท ารายงานสถิติการลาและการฝึกอบรม งานจัดท าข้อมูล
พิจารณาขอเลื่อนขั้นเงินเดือน งานสวัสดิการต่าง ๆ เกี่ยวกับบุคลากร งานประสานงานกับหน่วยงานภายใน และภายนอก  
งานรายงานผลการปฏิบัติงาน งานฐานข้อมูลบุคลากร และงานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 
  กิจกรรมส าคญัซึ่งเป็นงานประจ าของหน่วยบริหารงานบุคคล มีดังน้ี 
 
ที ่ ชื่อกิจกรรม กองทุนทั่วไป รวม วัน เดือน ปีท่ี

จัดกิจกรรม ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
1 งานควบคุม บันทึกและรายงานสถิติ  

การลาของบุคลากร 
- - - - ตลอดป ี

2 งานควบคุม บันทึก และรายงานการฝึกอบรม
บุคลากร 

- - - - ตลอดป ี

3 งานพัฒนาผู้บริหาร - - - - ตลอดป ี

4 งานพัฒนาบุคลากร - - - - ตลอดปี 

5 งานจัดท าข้อมูลพิจารณาขอเลื่อนขั้นเงินเดือน - - - - ปีละ 2 ครั้ง 
6 งานสวัสดิการ - - - - ตลอดป ี

7 งานประสานงาน - - - - ตลอดป ี

8 กิจกรรมจดัท าฐานข้อมลูบุคลากรเพื่อการ
ตัดสินใจ 

- - - - ตลอดป ี

 รวมงบประมาณทั้งสิ้น      
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 5. หน่วยจัดการทั่วไป มีหน้าท่ีรับผิดชอบ งานจัดโครงการ/กิจกรรมตามแผนกลยุทธ์ งานก ากับและดูแลการซ่อมบ ารุง
อาคารสถานที่/สิ่งปลูกสร้าง/ครุภัณฑ์ งานดูแลความสะอาดส านักงาน งานรายงานการใช้พาหนะประจ าเดือน งานยานพาหนะ  
งานรับ-ส่งเอกสาร งานรายงานผลการปฏิบัติงาน งานประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก และงานอื่น ๆ ที่ได้รับ
มอบหมาย 
  

  กิจกรรมส าคญัซึ่งเป็นงานประจ าปขีองหน่วยจัดการทั่วไป มดีังนี ้

 
ที ่ ชื่อกิจกรรม กองทุนทั่วไป รวม วัน เดือน  

ปีที่จัดกิจกรรม ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
1 งานจัดโครงการ/กิจกรรมตามแผนกลยุทธ ์ - - - - ตลอดป ี
2 งานก ากับและดูแลการซ่อมบ ารุงอาคารสถานท่ี/

สิ่งปลูกสร้าง/ครุภณัฑ ์
- - - - ตลอดป ี

3 งานดูแลความสะอาดส านักงาน - - - - ตลอดป ี
4 งานรายงานการใช้ยานพาหนะประจ าเดือน - - - - ทุกเดือน 
5 งานยานพาหนะ - - - - ตลอดป ี
6 งานรับ – ส่งเอกสารทางราชการ - - - - ตลอดป ี
7 งานประสานงาน - - - - ตลอดป ี

 รวมงบประมาณทั้งสิ้น      
 
 6. หน่วยพัฒนานิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มีหน้าที่รับผิดชอบงานพัฒนานิสิต โดยการประสานงานการจัดกิจกรรม
โครงการให้แก่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา งานปฐมนิเทศนิสิตบัณฑิตศึกษา งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร งานกิจกรรมโครงการ
นิสิตบัณฑิตศึกษาและงานสโมสรนิสิตบัณฑิตศึกษา ซึ่งส่วนใหญ่ด าเนินการในรูปโครงการ รวมทั้งประสานงานกับนิสิตเพื่อจัดการ
ประชุม อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง ในส่วนของการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมมีหน้าที่รับผิดชอบการจัดกิจกรรม/โครงการ  
ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทยเพื่อให้นิสิต บุคลากรและบุคคลทั่วไปได้มีทัศนคติที่ดีต่อการอนุรักษ์ สืบสาน สร้างสรรค์และ
พัฒนาศิลปวัฒนธรรมไทย ตลอดจนเพื่อส่งเสริมภารกิจของมหาวิทยาลัยสู่การเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม และงานอื่น ๆ ท่ีได้รับ
มอบหมาย   

 
ที ่ ชื่อกิจกรรม กองทุนทั่วไป รวม วัน เดือน  

ปีที่จัดกจิกรรม ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
1 งานพัฒนานิสิต - - - - ตลอดป ี
2 งานปฐมนิเทศนิสิตบณัฑติศึกษา - - - - ม.ค.-ส.ค. 
3 งานกิจกรรม/โครงการนิสติบัณฑิตศึกษา - - - - ตลอดป ี
4 งานสโมสรนสิิตบณัฑิตศึกษา - - - - ตลอดป ี
 รวมงบประมาณทั้งสิ้น - - - -  
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กิจกรรมของงานวิชาการ 
 

 งานวิชาการ ประกอบด้วยหน่วยงานย่อย 3 หน่วย ได้แก่ หน่วยก ากับมาตรฐาน หน่วยติดตามและตรวจสอบ และ
หน่วยพัฒนาวิชาการ  
 1. หน่วยก ากับมาตรฐาน มีหน้าที่รับผิดชอบในการก ากับมาตรฐานการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา การสอบประมวล
ความรู้ การสนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนาการเรียนการสอน งานพัฒนาฐานข้อมูลการสอบผ่านภาษาอังกฤษ และการสอบวัด
คุณสมบัติของนิสิตบัณฑิตศึกษา งานตรวจสอบเกณฑ์การสอบผ่านภาษาอังกฤษ ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด งานเกี่ยวกับ  
การก ากับดูแลการท าวิทยานิพนธ์ การตรวจสอบรูปแบบวิทยานิพนธ์ การติดตามและอนุมัติผลวิทยานิพนธ์ การตรวจสอบ 
การส าเร็จการศึกษา งานพัฒนาข้อมูลในฐานข้อมูลนิสิตบัณฑิตศึกษา และข้อมูลรายงานความก้าวหน้าของนิสิตบัณฑิตศึกษา 
อาจารย์พิเศษบัณฑิตศึกษา และอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ งานพัฒนาฐานข้อมูลประวัติคณาจารย์บัณฑิตศึกษา ค าสั่งแต่งตั้ง
คณาจารย์บัณฑิตศึกษา และประกาศแต่งตั้งอาจารย์พิเศษบัณฑิตศึกษา การก าหนด/ปรับปรุงข้อบังคับ ระเบียบประกาศ
มหาวิทยาลัย การเทียบโอนหน่วยกิต การก ากับดูแลการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา (One Stop Service) การศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง /การค้นคว้าอิสระ  งานจัดโครงการ สัมมนา งานจัดโครงการอบรมให้แก่นิสิตบัณฑิตศึกษา คณาจารย์ และงาน
อื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
  กิจกรรมส าคัญซึ่งเป็นงานประจ าของหน่วยก ากับมาตรฐาน มีดังนี้ 
 

ที ่ ชื่อกิจกรรม กองทุนทั่วไป รวม วัน เดือน 
ปีที่จัดกิจกรรม ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1 ก ากับมาตรฐานการเรียนการสอน - - - - ตลอดป ี
2 ก ากับมาตรฐานวิทยานิพนธ์/IS - - - - ตลอดป ี
3 ก ากับมาตรฐานการสอบประมวลความรู ้ - - - - ภาคเรยีนละ 1 ครั้ง 
4 ก ากับมาตรฐานการสอบวัดคณุสมบัติ - - - - ภาคเรยีนละ 1 ครั้ง 
 รวมงบประมาณทั้งสิ้น      

 
 2. หน่วยติดตามและตรวจสอบ  มีหน้าที่รับผิดชอบการตรวจสอบหลักฐานการตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์/แหล่ง
ประชุมวิชาการ การติดตามความก้าวหน้าทางการเรียนของนิสิตบัณฑิตศึกษา งานพัฒนาข้อมูลในฐานข้อมูลการอนุมัติผลการ
ตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์ งานจัดโครงการ สัมมนา งานจัดโครงการอบรมให้แก่นิสิตบัณฑติศึกษา คณาจารย์ และงานอ่ืน ๆ ที่ได้รับ
มอบหมาย 
  กิจกรรมส าคัญซึ่งเป็นงานประจ าของหน่วยติดตามและตรวจสอบ มีดังน้ี 
 

ที ่ ชื่อกิจกรรม กองทุนทั่วไป รวม วัน เดือน ปีท่ี
จัดกิจกรรม ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1 ตรวจสอบหลักฐานการตีพิมพ์ผลงาน
วิทยานิพนธ์/แหล่งประชุมวิชาการ 

- - - - ตลอดป ี

2 ติดตามความก้าวหน้าทางการเรยีน - - - - ทุกภาคเรียน 
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ที ่ ชื่อกิจกรรม กองทุนทั่วไป รวม วัน เดือน ปีท่ี
จัดกิจกรรม ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

ของนิสิตบัณฑติศึกษา 
3 พัฒนาข้อมูลในฐานข้อมูล - - - - ตลอดป ี
 รวมงบประมาณทั้งสิ้น      

 
 3. หน่วยพัฒนาวิชาการ มีหน้าที่รับผิดชอบงานเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร การตีพิมพ์และการก ากับมาตรฐาน  
การจัดท าเอกสารประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา เอกสารเพื่อการพัฒนาวิชาการแก่คณาจารย์และนิสิต 
จัดท าปฏิทินวิชาการ ก าหนดและจัดท าเอกสารวิชาการ ขั้นตอนการท าวิทยานิพนธ์และรายงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จัดท า
รวมเล่มบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ และงานอ่ืนๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
  กิจกรรมส าคญัซึ่งเป็นงานประจ าของหน่วยพัฒนาวิชาการ ดังนี ้
 

ที ่ ชื่อกิจกรรม กองทุนทั่วไป รวม วัน เดือน ปีท่ี
จัดกิจกรรม ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1 จัดท าเอกสารวิชาการ -ตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง- - ตลอดป ี
 รวมงบประมาณทั้งสิ้น - - - -  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



189 
 

กิจกรรมงานแผนและสารสนเทศ 
 
 งานแผนและสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย ประกอบด้วยหน่วยงานย่อย 4 หน่วย ได้แก่ หน่วยนโยบายและแผน หน่วย
ประกันคุณภาพการศึกษา หน่วยสารสนเทศ และหน่วยประชาสัมพันธ์ 
 1. หน่วยนโยบายและแผน มีหน้าที่ในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี จัดท า/ทบทวนการจัดท าแผนกลยุทธ์ 
แผนพัฒนาหน่วยงาน จัดท างบประมาณ วิเคราะห์และประเมินผลข้อมูลสารสนเทศ การโอนหมวดเงิน งานวางแผนการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์ / วางแผนฯ ปรับปรุงอาคารสถานที่ จัดท ารายงานประจ าปี รายงานผลการด าเนินงานตามแผนฯ ของมหาวิทยาลัย
วิเคราะห์อัตราก าลัง วิเคราะห์ภาระงาน จัดท าก าหนดอ านาจหน้าที่และขอบข่ายงานของผู้บริหาร และบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย 
จัดท าแบบประเมินโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ของบัณฑิตวิทยาลัย  ติดตามการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี จัดท า
ฐานข้อมูลของงานแผนและสารสนเทศ จัดโครงการของงานแผนและสารสนเทศ จัดท าแผนบริหารความเสี่ยง และรายงานแผน
บริหารความเสี่ยง และงานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
  กิจกรรมส าคัญซึ่งเป็นงานประจ าของหน่วยนโยบายและแผน มีดังนี้ 
ที ่ ชื่อกิจกรรม กองทุนทั่วไป รวม วันเดือนปี    

ที่จัดกิจกรรม ค่าตอบแทน ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ 

1 การจัดท า/ทบทวนแผนกลยุทธ์ - 2,000 1,000 3,000 ตลอดป ี
2 การจัดท า/ติดตาม/ปรับแผนปฏิบตัิการประจ าปี

ของบัณฑิตวิทยาลยัและหน่วยงานย่อย 
  1,000 1,000 ตลอดป ี

3 การจัดท างบประมาณประจ าป ี     ก.พ.-เม.ย. 
มิ.ย.-ก.ย. 

4 จัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณ     มิ.ย.-ก.ย. 
5 การรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหาร

ความเสีย่งตามแบบกระทรวงศึกษาธิการก าหนด 
- - - - ส.ค.-ก.ย. 

6 การรายงานผลการด าเนินงานตามแผนฯ  
ของมหาวิทยาลัย 

- - - - ส.ค.-ก.ย. 

7 งานฐานข้อมูลของหน่วยนโยบายและแผน     ตลอดป ี
8 จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าป ี   2,000 2,000 มิ.ย.-ก.ย. 
9 งานติดตามและประเมินผลกลางปีแผนปฏิบัติการ

ประจ าป ี
  500 500  

10 จัดท ารายงานประจ าป ี     ตลอดป ี
11 โอนหมวดเงิน     ตลอดป ี
12 การจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงของบัณฑิต

วิทยาลัย 
 1,000 1,000 2,000 มิ.ย.-ก.ย. 

 รวมงบประมาณทั้งสิ้น  3,000 5,500 8,500  
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 2. หน่วยประกันคุณภาพ มีหน้าที่ประกันคุณภาพการศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ ของ
บัณฑิตวิทยาลัย ทุกปี จัดโครงการเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา รับผิดชอบรวบรวมข้อมูลจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวบรวมเอกสารอ้างอิงและจัดเตรียมหลักฐานตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพการศึกษา จัดท าแบบ
ประเมินโครงการฯ/กิจกรรม  และด าเนินการประเมินโครงการ/กิจกรรมต่างๆ จัดท าคู่มือประกันคุณภาพการศึกษา จัดท ารายงาน
การประเมินตนเอง และรายงานประเมินตรวจสอบ (SAR/CAR) ของบัณฑิตวิทยาลัย และรวบรวมข้อมูลตัวบ่งช้ีประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับมหาวิทยาลัย ประสานงาน อ านวยความสะดวก จัดท าฐานข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษา และงานอื่นๆ ที่
ได้รับมอบหมาย 
  กิจกรรมส าคัญซึ่งเป็นงานประจ าของหน่วยประกันคุณภาพการศึกษา มีดังนี้ 
 

ที ่ ชื่อกิจกรรม กองทุนทั่วไป รวม วันเดือนปี    
ที่จัดกิจกรรม ค่าตอบแทน ค่าใช้

สอย 
ค่าวัสดุ 

1 งานประกันคุณภาพการศึกษา 2,000 2,000 2,000 6,000 ตลอดป ี
2 งานประเมินผล     ตลอดป ี
3 การจัดท ารายงานผลการประกันคณุภาพ

การศึกษาภายในประจ าป ี
  3,000 3,000 ก.ค.-ก.ย. 

4 การจัดการความรู ้     ม.ค.-มี.ค. 
5 รวบรวมข้อมลู วิเคราะห์ข้อมลูที่รบัผิดชอบ 

ตัวบ่งช้ีระดับมหาวทิยาลยั 
    ธ.ค. - ก.ย. 

 รวมงบประมาณทั้งสิ้น 2,000 2,000 5,000 9,000  
 
 3. หน่วยสารสนเทศ มหีน้าท่ีรับผิดชอบ งานฐานข้อมูล ได้แก่ จัดท าฐานข้อมูลเพื่อให้บริการแก่คณาจารย์ บุคลากร 
และนิสติบณัฑิตศึกษา และงานจดัท าและพัฒนา เว็บไซตข์องบณัฑติวิทยาลัย นอกจากนี้ยังมหีน้าท่ีรบัผิดชอบในการจัดอบรมการ
ใช้โปรแกรมระบบการเขียนวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่นิสติบณัฑิตศึกษา  
  กิจกรรมส าคญัซึ่งเป็นงานประจ าของงานแผนและสารสนเทศ มีดังน้ี 
 
ที ่ ชื่อกิจกรรม กองทุนทั่วไป รวม วันเดือนปี    

ที่จัดกิจกรรม ค่าตอบแทน ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ 

1 ออกแบบระบบงานฐานข้อมูล - - - - ตลอดป ี
2 จัดท าฐานข้อมูล - - - - ตลอดป ี

3 พัฒนาฐานข้อมูล - - - - ตลอดป ี

4 ทดลองใช้ฐานข้อมูล - - - - ตลอดป ี

5 แนะน าการใช้งานฐานข้อมูลให้แกผู่้ใช้งาน - - - - ตลอดป ี
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ที ่ ชื่อกิจกรรม กองทุนทั่วไป รวม วันเดือนปี    
ที่จัดกิจกรรม ค่าตอบแทน ค่าใช้

สอย 
ค่าวัสดุ 

ฐานข้อมูล 
6 ประเมินผลการใช้งานฐานข้อมูล - - - - ตลอดป ี

7 รายงานผลการใช้งานฐานข้อมูล - - - - ตลอดป ี

8 งานจัดท าและพัฒนาเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย - - - - ตลอดป ี

9 จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรมต่าง ๆ   5,000  5,000 ตลอดป ี
 รวมงบประมาณทั้งสิ้น      

 
 4. หน่วยประชาสัมพันธ์ ได้แก่ ประชาสัมพันธ์ โครงการ/กิจกรรม ผ่านเว็บไซต์ และสื่ออื่นๆ งานผลิตสื่อ ได้แก่  
การผลิตสื่อส าหรับประชาสัมพันธ์ ข่าวสารบัณฑิตวิทยาลัย เช่น ไวนิล โปสเตอร์ งานบริการสื่อโสตทัศนูปกรณ์ ได้แก่ การดูแลและ
ตรวจสอบครุภัณฑ์ให้อยู่ในสภาพท่ีสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซ่อมบ ารุงครุภัณฑ์ต่างๆ เบื้องต้น ก่อนส่งซ่อม และ
งานอ่ืนๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
 
  กิจกรรมส าคัญซึ่งเป็นงานประจ าของหน่วยประชาสัมพันธ์ มีดังนี้ 
ที ่ ชื่อกิจกรรม กองทุนทั่วไป รวม วันเดือนปี    

ที่จัดกิจกรรม ค่าตอบแทน ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ 

1 งานประชาสัมพันธ์ - - - - ตลอดป ี
2 งานผลิตสื่อต่างๆ - - - - ตลอดป ี

3 งานบริการสื่อโสตทัศนูปกรณ ์ - - - - ตลอดป ี

4 งานตรวจสอบและซ่อมบ ารุงครภุณัฑ์ต่างๆ 
เบื้องต้นก่อนส่งซ่อม 

- - - - ตลอดป ี

 รวมงบประมาณทั้งสิ้น      
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กิจกรรมของงานวิจัยและวิเทศสมัพันธ ์
 

 งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ บัณฑิตวิทยาลัย ประกอบด้วยหน่วยงานย่อย 4 หน่วย ได้แก่ หน่วยสนับสนุนการวิจัย 
หน่วยวิเทศสัมพันธ์ หน่วยวารสาร และหน่วยบริการนิสิตต่างชาติ 

1. หน่วยวิเทศสัมพันธ์ ผู้รับผิดชอบคอื นางสาวตรีรสั  ดิเรกพิทักษ์ 
  รับผิดชอบงานติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างประเทศที่มีความร่วมมือด้านบัณฑิตศึกษากับมหาวิทยาลัยหรือตาม
ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย งานประกันคุณภาพการศึกษาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ งานโครงการ/กิจกรรม/
อบรม/ประชุม/สัมมนา งานจัดท าเอกสารงานแปล และหนังสือราชการฉบับภาษาอังกฤษ งานรายงานผลการด าเนินงาน และงานอื่นๆ 
ทีไ่ด้รับมอบหมาย 
 
  กิจกรรมของหน่วยวิเทศสัมพันธ์ มีดังน้ี 
 
ที ่ ชื่อกิจกรรม กองทุนทั่วไป รวม วันเดือนปี    

ที่จัดกิจกรรม ค่าตอบแทน ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ 

1 ประสานงานการจัดอบรมทักษะดา้นภาษาอังกฤษ
ส าหรับบคุลากรบัณฑิตวิทยาลัย 

- - - - ตลอดปีการศึกษา 

2 ประสานงานจดัท าหนังสือไปราชการ ต่างประเทศ 
ส าหรับผู้บรหิารและผู้เกี่ยวข้อง กับกองพัฒนากิจการ
ต่างประเทศ  

- - - - ตลอดปีการศึกษา 

3 จัดท าฐานข้อมูลนิสิตต่างชาติ - - - - ตลอดปีการศึกษา 
 

 2. หน่วยบริการนสิิตต่างชาติ ผู้รบัผิดชอบคือ นางสาวตรีรสั  ดิเรกพิทักษ์ 
  รับผิดชอบงานติดต่อประสานงานระหว่างนิสิตบัณฑิตศึกษานานาชาติกับมหาวิทยาลัย แบบ one-stop service 
งานประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ดูแลและจัดสถานท่ีให้บริการนิสิตต่างชาติ งานแปลและหนังสือราชการ งานประกันคุณภาพการศึกษา
ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ งานโครงการ/กิจกรรม/อบรม/ประชุม/สัมมนา งานรายงานผลการด าเนินงาน และ
งานอ่ืนๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
  กิจกรรมของหน่วยบริการนิสิตต่างชาติ มีดังนี้ 
 
ที ่ ชื่อกิจกรรม กองทุนทั่วไป รวม วันเดือนปี    

ที่จัดกิจกรรม ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1 ประชาสมัพันธ์และประสานงานการจัดโครงการ/
กิจกรรม  

- - - - ตลอดปีการศึกษา 

2 จัดท าหนังสือราชการ/แบบฟอรม์ฉบับ
ภาษาอังกฤษ 

- - - - ตลอดปีการศึกษา 
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3 ให้บริการตอบข้อซักถามนิสิตต่างชาติ - - - - ตลอดปีการศึกษา 
 
 3. หน่วยวารสาร ผู้รับผิดชอบคือ นางสาวกัลยกร เทียมแก้ว และนางสาวญารัชนี หม่องนันท์ 
  รับผิดชอบงานวารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร : สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และวารสารการวิจัยเพื่อพัฒนา
ชุมชน (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) งานฐานข้อมูลต่างๆ งานสารบรรณ งานพัฒนาระบบสารสนเทศ (วารสารออนไลน์ และ
เว็บไซต์งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์) งานพัฒนาคู่มือวารสารออนไลน์ งานพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อจัดเก็บข้อมูล งาน
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารออนไลน์ งานประกันคุณภาพการศึกษาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ งานโครงการ/
กิจกรรม/อบรม/ประชุม/สมัมนา งานจัดท าเอกสารและจัดเก็บหนังสือราชการ งานรายงานผลการด าเนินงาน และงานอ่ืนๆ ท่ีได้รับ
มอบหมาย 
  กิจกรรมของหน่วยวารสาร มีดังน้ี 
ที ่ ชื่อกิจกรรม กองทุนทั่วไป รวม วันเดือนปี    

ที่จัดกิจกรรม ค่าตอบแทน ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ 

1 จัดท าฐานข้อมูลบทความที่ส่งตีพมิพ์ใน
วารสาร 

- - - - ตลอดปีการศึกษา 

2 จัดท าหนังสือประชาสัมพันธ์วารสารไปยัง
สถาบันการศกึษาตา่งๆ ผู้นิพนธ์ และผู้ประเมิน 

- - - - ตลอดปีการศึกษา 

3 พัฒนาและปรับปรุงระบบ Thai Journals 
Online  

- - - - ตลอดปีการศึกษา 

4 จัดท ารายงานผลการด าเนินงานของวารสาร - - - - ตลอดปีการศึกษา 
5 จัดประชุมกองบรรณาธิการวารสาร - - - - ตลอดปีการศึกษา 
  
 4. หน่วยสนับสนุนงานวิจยั ผู้รับผิดชอบคือ นายเกียรติธ ารง ตระกูลจันทร์ 
 รับผิดชอบงานทุนอุดหนุนการวิจัย ทุนการน าเสนอผลงานทางวิชาการ จัดหาและประชาสัมพันธ์แหล่งทุนอุดหนุน
งานวิจัย งานฐานข้อมูลต่างๆ ผู้ประสานงานวิจัยคณะ งานสารบรรณ งานประกันคุณภาพการศึกษาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย
และวิเทศสัมพันธ์ งานโครงการ/กิจกรรม/อบรม/ประชุม/สัมมนา งานจัดท าเอกสารและจัดเก็บหนังสือราชการ งานรายงานผลการ
ด าเนินงาน และงานอ่ืนๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
  กิจกรรมของหน่วยสนับสนุนงานวิจัย มีดังนี้ 
 
ที ่ ชื่อกิจกรรม กองทุนทั่วไป รวม วันเดือนปี    

ที่จัดกิจกรรม ค่าตอบแทน ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ 

1 จัดประชุมพิจารณาตดัสินผลผู้ได้รบั 
ทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดิน 

- 1,000 2,000 3,000 พฤศจิกายน 
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2 จัดประชุมพิจารณาตดัสินผลผู้ได้รบัทุนสนับสนุน
การไปน าเสนอผลงานวิจัยในเวทีวิชาการต่างประเทศ 

60,750 6,000 - 66,750 ตลอดปีการศึกษา 

3 ประชาสมัพันธ์ทุนวิจัย ทุนการศึกษา และทุนไป
น าเสนอผลงานในเวทีวิชาการ ณ ต่างประเทศ 

- - - - ตลอดปีการศึกษา 

4 จัดท าสญัญาให้ทุนการศึกษาตลอดหลักสูตร - - - - ตลอดปีการศึกษา 
5 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบตัิการการใช้โปรแกรม

ตรวจสอบการคัดลอกผลงานวิทยานิพนธ์/IS 
ส าหรับคณาจารย์และนสิิตบณัฑิตศึกษา 

- - - - ตลอดปีการศึกษา 

 รวมงบประมาณทั้งสิ้น 60,750 7,000 2,000 69,750  
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กจิกรรมของส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 

 ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร มีภารกิจตามโครงสร้างของงาน โดยจัดแบ่งออกเป็น 3 หน่วย ประกอบด้วย หน่วย
บรรณาธิการ หน่วยผลิตเอกสาร และหน่วยเผยแพร่และจัดจ าหน่าย ดังน้ี 

1. หน่วยบรรณาธิการ มีหน้าที่ผลิตและเผยแพร่เอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ อาทิ หนังสือ ต ารา งานแปล เอกสารค าสอน 
เอกสารประกอบการสอน รายงานการศึกษาค้นคว้า/วิจัย คู่มือการปฏิบัติงาน งานตรวจสอบต้นฉบับเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ  
งานจัดท าศิลปกรรม งานจัดพิมพ์รูปเล่ม งานจัดเก็บ/น าส่ง/เบิกจ่ายเงิน งานประชุมคณะอนุกรรมการจัดท าเอกสารสิ่งพิมพ์ทาง
วิชาการ งานประชุมกองบรรณาธิการจัดท าเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ งานประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก  
งานรายงานผลการด าเนินงาน และงานอ่ืนๆ  ที่ได้รับมอบหมาย กิจกรรมส าคัญซึ่งเป็นงานประจ าของหน่วยบรรณาธิการ มีดังนี้ 
  
ที ่ ชื่อกิจกรรม กองทุนทั่วไป รวม วัน เดือน ป ี

ที่จัดกิจกรรม ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
1 งานตรวจสอบต้นฉบับเอกสารสิ่งพิมพ์

ทางวิชาการ 
- - -  ตลอดป ี

2 งานจัดท าศิลปกรรมเอกสารสิ่งพิมพ์
ทางวิชาการ 

- - -  ตลอดป ี

3 งานจัดพิมพ์รูปเล่ม เอกสารสิ่งพิมพ์ทาง
วิชาการ 

10,000 - - 10,000 ตลอดป ี

4 งานจัดเก็บ/น าส่ง/เบิกจ่ายค่าตอบแทน
การพิจารณาผลงาน ค่าธรรมเนยีม ค่า
จัดพิมพ์ ค่าลิขสิทธ์ิ และค่าใช้จ่ายอื่น 

  2,000 2,000 ตลอดป ี

5 งานประชุม 
- กองบรรณาธิการจดัท าเอกสาร   
  สิ่งพิมพ์ทางวิชาการฯ 
 

- - -  เดือนละ 1 ครั้ง 

 - คณะอนุกรรมการจดัท าเอกสาร  
  สิ่งพิมพ์ทางวิชาการฯ    

- 8,000 - 8,000 ตลอดป ี

6 งานประสานงานผู้สร้างสรรคผ์ลงาน 
คณะอนุกรรมการฯ กองบรรณาธกิาร 
ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้พสิูจน์อักษร โรงพิมพ์ 

- - - 
 

ตลอดป ี

7 งานรายงานผลการด าเนินงาน - - -  ตลอดป ี
 รวมงบประมาณทั้งสิ้น 10,000 8,000 2,000 20,000  
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2. หน่วยผลิตเอกสาร มีหน้าท่ีให้บริการจัดท ารูปเล่มวิทยานิพนธ์ และการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองหรือการค้นคว้าอิสระ 
ส าหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ท่ีมีรูปแบบและมาตรฐานเดียวกันตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด โดยเน้นการให้บริการเบ็ดเสร็จ ณ จุด
เดียว และด าเนินการผลิตผลงานทางวิชาการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  งานจัดเก็บ/น าส่ง/เบิกจ่ายเงิน งานน าส่งรูปเล่ม
วิทยานิพนธ์ฯ งานประชุมคณะกรรมการบริหารและกรรมการด าเนินงานของส านักพิมพ์ งานประสานงานกับหน่วยงานภายในและ
ภายนอก งานธุรการและสารบรรณ  งานรายงานผลการด าเนินงาน และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย กิจกรรมส าคัญซึ่งเป็นงาน
ประจ าของหน่วยผลิตเอกสาร มีดังน้ี 
  
ที ่ ชื่อกิจกรรม กองทุนทั่วไป รวม วัน เดือน ป ี

ที่จัดกิจกรรม ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
1 งานจัดท ารูปเล่มวิทยานิพนธ์  และ

การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองหรือการ
ค้นคว้าอิสระ 

- เบิกจ่ายตามจริง -  ตลอดป ี

 2 งานจัดเก็บและน าส่งค่าธรรมเนียมการ
ให้บริการ 

 - - -  ตลอดป ี

3 งานเบิก-จ่าย ค่าตอบแทน             
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 

- เบิกจ่ายตามจริง -  ตลอดป ี

4 งานน าส่งรูปเล่มวิทยานิพนธ์ฯ   - - -  ตลอดป ี
5 งานประชุม    
 - คณะกรรมการบริหาร 

  ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร 
- เบิกจ่ายตามจริง -  ปีละ 1 ครั้ง 

  - คณะกรรมการด าเนินงาน 
  จัดท ารูปเลม่วิทยานิพนธ์ฯ 

- เบิกจ่ายตามจริง - 
 

ปีละ 1 ครั้ง 

6 งานประสานงานนสิิต/คณะกรรมการ 
รา้น โรงพิมพ์ ฯลฯ 

- - - 
 

ตลอดป ี

7 งานธุรการและสารบรรณ - - -  ตลอดป ี
8 งานรายงานผลการด าเนินงาน - - -  ตลอดป ี
 รวมงบประมาณทั้งสิ้น - - -   

 
3. หน่วยเผยแพร่และจัดจ าหน่าย มีหน้าที่เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร งานดูแลเว็บไซต์ฐานข้อมูลของ

ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร งานน าส่งผลงานทางวิชาการตามแหล่งจ าหน่าย งานจัดจ าหน่ายผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพ
และเป็นไปตามมาตรฐานสากลให้แก่คณาจารย์ นิสิต บุคลากรของมหาวิทยาลัยนเรศวร และผู้ที่สนใจ งานจัดเก็บ/น าส่ง/เบิก
จ่ายเงิน งานดูแลจัดเก็บและควบคุมสินค้าคงคลัง งานประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก งานรายงานผลการ
ด าเนินงาน และงานอ่ืนๆ ท่ีได้รับมอบหมาย กิจกรรมส าคัญซึ่งเป็นงานประจ าของหน่วยเผยแพร่และจัดจ าหน่าย มีดังนี้ 
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ที ่ ชื่อกิจกรรม กองทุนทั่วไป รวม วัน เดือน ป ี
ที่จัดกิจกรรม ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1 งานเผยแพร่และประชาสมัพันธ์ - เบิกจ่ายตามจริง -  ตลอดป ี
2 งานดูแลเว็บไซต์ฐานข้อมลูของ

ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 - - -  ตลอดป ี

3 งานศิลปกรรมสื่อสิ่งพิมพ์  - - -  ตลอดป ี
4 งานน าส่งผลงานทางวิชาการ             

ตามแหล่งจ าหน่าย 
- เบิกจ่ายตามจริง -  ตลอดป ี

5 งานจัดจ าหน่ายผลงานทางวิชาการ  - - -  ตลอดป ี
 6 งานจัดเก็บและน าส่ง ค่าจดัจ าหนา่ย  - - -  ตลอดป ี
 7 งานดูแลจัดเก็บและควบคุม               

สินค้าคงคลัง 
 - - -  - 

8 งานเบิก-จ่าย ค่าวางจ าหน่าย            
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 

- เบิกจ่ายตามจริง -  ตลอดป ี

9 งานประสานงานผู้สร้างสรรคผ์ลงาน 
นิสิต คณะกรรมการ ตัวแทนจ าหน่าย 
ฯลฯ 

- - - 
 

ตลอดป ี

10 งานรายงานผลการด าเนินงาน - - -  ตลอดป ี
 รวมงบประมาณทั้งสิ้น - - -   
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บทที่  3 
การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบตัิการ 
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บทที ่3 
 

การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการ 
 
 การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการ เป็นกิจกรรมที่ส าคัญที่มุ่งรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลทั้งในเชิงปริมาณและ
คุณภาพ เพื่อเสนอให้ผู้รับผิดชอบการด าเนินงานในโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ได้ทราบเป็นระยะๆ บัณฑิตวิทยาลัยจึงได้ก าหนด
กลไกในการติดตามประเมินผลและแผนปฏิบัติการประจ าปี เพื่อให้สามารถน าผลของการประเมินมาใช้ในการวางแผนในปีต่อไป 
ทั้งนี้ เพื่อให้มีการปรับปรุงวิธีการด าเนินงานหรือปรับเปลี่ยนเป้าหมายของกิจกรรมต่างๆ ให้เหมาะสมกับทรัพยากรหรือ
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปในระหว่างปี และในปีต่อไปได้ด้วยการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการ มีวัตถุประสงค์
ดังต่อไปนี้ 
 1. เพื่อรวบรวมผลการปฏิบัติงานตามแผนที่ก าหนดไว้ โดยพิจารณาจากเง่ือนไขเวลาที่ควรปฏิบัติและสัมฤทธ์ิผลตาม
เป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพของกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ 
 2. เพื่อต้องการทราบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ตามโครงการต่างๆ เพื่อน าไปสู่การปรับแผนปฏิบัติการใน
ช่วงเวลาที่เหมาะสม 
 3. เพื่อต้องการทราบสัมฤทธิ์ผลโดยรวมของการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ เพื่อน าไปใช้ประโยชน์ในการจัดท า
แผนปฏิบัติการในระยะต่อไป 
 4. เพื่อต้องการทราบประโยชน์ที่ได้จากแผนปฏิบัติการ ในด้านการบริหารและพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ของบัณฑิตวิทยาลัย 
 
สาระส าคัญของการติดตามและประเมินผล 
 การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของบัณฑิตวิทยาลัยที่มีแผนปฏิบัติการเป็นเครื่องมือ แบ่งสาระส าคัญของการ
ติดตามและประเมินผลดังนี้ 

1. การติดตามเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณ 
2. การติดตามแผนกิจกรรมประจ าเดือน 
3. การประเมินสัมฤทธ์ิผลของโครงการ 
4. การประเมินประโยชน์ของแผนปฏิบัติการ 

 ข้อมูลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลดังกล่าวนี้ จ าเป็นต้องมีการตรวจสอบและพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ 
เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นและสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้เต็มที่ 
 
กลไกการติดตามการประเมินผล 
 กลไกส าคัญที่จะน าผลการติดตามและประเมินไปใช้ในการก ากับ และปรับปรุงการปฏิบัติงาน ได้แก่ งานแผนและ
สารสนเทศ ของบัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งจะต้องหามาตรการในการแก้ไขปัญหา และอุปสรรคต่างๆ และมีการติดตามประเมินแผนปฏิบัติ
การของบัณฑิตวิทยาลัยเป็นประจ าทุกเดือน และกลไกที่ส าคัญอีกประการหนึ่ง ได้แก่ การประชุมเชิงปฏิบัติการในการจัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าในปีต่อไป 
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 การติดตามและประเมินผลสรุปได้ดังนี้ 
ที ่ การติดตาม/ประเมินผล ระยะเวลา ผู้ให้ข้อมูล วิธีการ กลไก 
1 ติดตามเป้าหมายการใช้

จ่ายงบประมาณ 
ทุกๆ 3 เดือน หน่วยการเงิน ติดตามการขออนุมัติเงินประจ างวดและการใช้

จ่าย 
1) หัวหนา้
ส านักงาน
เลขานุการบัณฑิต
วิทยาลยั รวบรวม
ข้อมูลเพื่อเสนอ
คณะผู้บริหาร
บัณฑิตวิทยาลัยตาม
ช่วงเวลาที่ก าหนด
ไว้ในแต่ละช่วง 

2 ติดตามแผนกิจกรรม
ประจ าเดือน 

ทุกเดือน ทุกหน่วยงาน ติดตามการปฏบิัติงานด้วยระบบติดตาม
โครงการ 

2) งานแผนและ
สารสนเทศติดตาม
ให้ผู้รับผิดชอบขอ
อนุมัติจัดโครงการ/
กิจกรรมตาม
แผนปฏิบัติการ 

3 ประเมินผลสัมฤทธิ์ผล
ของโครงการ/งาน 

- ครึ่งปีงบประมาณ 
- ปลายปี
งบประมาณ 

ทุกหน่วยงาน ใช้แบบสอบถามและสัมภาษณ์เจ้าหนา้ที่ระดับ
ปฏิบัติและระดับบริหารตามโครงการต่างๆ 

3) ให้แต่ละ
หน่วยงานประชุม
เจ้าหน้าที่ระดับ
ปฏิบัติงานเพื่อ
รายงานผลการ
ปฏิบัติงานต่อ
คณะท างานรวมทั้ง
หาแนวทางปรับปรุง
แก้ไขการปฏิบัติงาน 

4 ประเมินประโยชน์ของ
แผนปฏิบัติการ 

ปลายปีงบประมาณ ทุกหน่วยงาน ใช้แบบสอบถามและสัมภาษณ์เจ้าหนา้ที่ระดับ
ปฏิบัติงานและผู้บริหารทุกระดับ 

4) หากมีปญัหา
เกิดขึ้นให้งาน
นโยบายและแผน
น าเสนอคณะ
ผู้บริหารบัณฑิต
วิทยาลยั พจิารณา
หาแนวทางในการ
ปรับปรุงแก้ไขให้
เป็นไปตามนโยบาย
ของบัณฑิตวิทยาลยั 

 
การปรับแผนปฏิบัติการประจ าปี 
 โดยทั่วไป แผนปฏิบัติการสามารถปรับปรุงได้ตามความเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรและ/หรือสภาพแวดล้อมต่างๆ  
ที่เปลี่ยนแปลงไป การปรับแผนปฏิบัติการอาจกระท าได้ 2 ระดับ คือ 
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 1. การปรับแผนปฏิบัติการในระดับกิจกรรมของโครงการ/งานต่างๆ อาจมีการปรับปรุงเพิ่มเติมหรือยกเลิกกิจกรรม
ต่างๆ แต่วัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ/เงิน ไม่มีการเปลี่ยนแปลง เสนอคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ 
 2. การปรับแผนปฏิบัติการในระดับโครงการ หมายถึง การยกเลิกหรือปรับปรุงโครงการที่มีผลท าให้เป้าหมายการ
ด าเนินงานเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม การปรับแผนปฏิบัติการในระดับโครงการให้น าเสนอหน่วยนโยบายและแผนเพื่อเสนอผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

บัณฑิตวิทยาลัย 
จัดท าโดยงานแผนและสารสนเทศ 


