
  

 



 

 

แบบฟอร์มขอเสนอโครงการ  
โครงการตามแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  มหาวิทยาลัยนเรศวร 

หน่วยงานบัณฑิตวิทยาลัย 
 

1. รหัสโครงการ  NU-บว-01-003    ชื่อโครงการ   โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย 
 
2.  ความสอดคล้องกับพันธกิจ 
   2.1 พันธกิจมหาวิทยาลัย 
   การผลิตบัณฑิต   การวิจัย 
   การบริการวิชาการแก่สังคม    การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

   2.2  พันธกิจบัณฑิตวิทยาลัย 
    เสนอนโยบายการจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาต่อมหาวิทยาลัย 
    ควบคุมคุณภาพ และกํากับมาตรฐาน สนับสนุน ส่งเสริมและประสานงานจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา 
    สนับสนุนส่งเสริมการขับเคล่ือนการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสู่ความเป็นนานาชาติ 
    ประสานความร่วมมือกับคณะ/วิทยาลัย ในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา 
    เป็นศูนย์กลางการบริการวิชาการ และการพัฒนานิสิตโดยให้เป็นการบริการรวม  ณ  จุดเดียว (One  Stop  Service)  
          ต้ังแต่รับเข้า การจัดสรรทุนการศึกษา – ทุนส่งเสริมการทําวิจัย ติดตามผลการเรียนนิสิต การเทียบโอนหน่วยกิต  
          การลงทะเบียนขยายเวลาการศึกษา และตรวจสอบคุณสมบัติในการสําเร็จการศึกษา 

 

3.  ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์อธิการบดี 
 3.1  ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย  

  เป็นเลิศทางการวิจัย (กลยุทธ์ท่ี..........มาตรการ..........)    
  ผลิตบัณฑิตมีคุณภาพ ทํางานได้รับค่าตอบแทนสูง (กลยุทธ์ท่ี..............มาตรการ.............)    
  ความสัมพันธ์กับศิษย์เก่าอย่างเข้มแข็งและย่ังยืน (กลยุทธ์ท่ี...............มาตรการ..............)    
   ระบบบริหารในหลักธรรมาภิบาลและโปร่งใสตรวจสอบได้ (กลยุทธ์ท่ี  4.2 มาตรการ  4.2.6)   

 3.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ของบัณฑิตวิทยาลัย 
  เร่งสนับสนนุส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษาให้มีประสิทธิภาพสูงข้ึน 
  มุ่งกํากับมาตรฐานและประเมินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและ 

ความเป็นมหาวิทยาลัยท่ีเน้นการวิจัย 
  ขับเคล่ือนให้การรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาเป็นไปตามเป้าหมายและมีคุณภาพ 
  สร้างและพัฒนาเครือข่ายการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาท้ังในประเทศและต่างประเทศ 
  เร่งพัฒนาระบบการบริการเป็นการให้บริการรวม  ณ  จุดเดียว (One  Stop  Service) 
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 3.3 ปฏิญญาของบัณฑิตวิทยาลัย 
  มีการพัฒนาอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์อย่างเป็นระบบ ต่อเนื่อง และได้ผล 
  มีการจัดการควบคุมคุณภาพบัณฑิตทางด้านวิชาการและภาษาต่างประเทศ 

 มีระบบตรวจสอบจรรยาบรรณของผู้เรียน การลอกเลียนวิทยานิพนธ์ และผลงานวิจัยมีการบริหาร
จัดการท่ีมีประสิทธิภาพ 

 มีการกําหนดนโยบาย กฎเกณฑ์ ระเบียบท่ีส่งเสริม ข้อ.....(ก-ณ)......................................... 
 

4.  ผู้รับผิดชอบ  
 4.1  หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ   งานธุรการและการเงิน บัณฑิตวิทยาลัย 

 4.2  ผู้รับผิดชอบ   หัวหน้าสํานักงานเลขานุการฯ / หัวหน้างานธุรการและการเงิน   

           โทร.  055-962443-4 ต่อ 102, 105 

 4.3  ผู้ประสานงาน   นางธิติมา  สุบิน    โทร. 055-962443-4 ต่อ 104 

 
5. หลักการและเหตุผล 

ศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ินและวัฒนธรรมอันดีของไทย เป็นสิ่งสําคัญท่ีควรจะอนุรักษ์ไว้
ศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจําชาติไทยและเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวทางจิตใจของคนไทยมาช้านาน อีกท้ังหลักทาง
พระพุทธศาสนาเป็นแบบแห่งจารีตประเพณีท่ีคนไทยยึดถือปฎิบัติจนปัจจุบัน ดังนั้น เพ่ือส่งเสริมจริยธรรม ยกระดับ
คณุธรรมประจําตนให้เป็นผู้มีคุณธรรม มีความเสียสละ อันเป็นปัจจัยสําคัญในการพัฒนาประเทศชาติ และสังคมให้มี
ความสงบสุข อีกท้ังเป็นการส่งเสริมให้สถาบันเป็นแกนนําในการจรรโลงพระพุทธศาสนาแก่นิสิต บุคลากร คณาจารย์
ในคณะ และชุมชนโดยร่วมกันทํากิจกรรมทางพุทธศาสนาและกิจกรรมท่ีอนุรักษ์ประเพณีของไทย พร้อมท้ังเป็นการ
สืบทอดและทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา   

บัณฑิตวิทยาลัยได้เล็งเห็นความสําคัญของการสืบสานวัฒนธรรมของไทย นอกจากจะช่วยจรรโลงจิตใจแล้ว 
ยังช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรอีกด้วย บัณฑิตวิทยาลัยจึงขอเสนอโครงการสืบสาน
วัฒนธรรมไทยขึ้นในคร้ังนี้ 
 
6. วัตถุประสงค์ 
 6.1 เพ่ือให้ผู้บริหารและบุคลากร ตระหนักถึงความสําคัญของการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และการสืบสาน

วัฒนธรรมไทย 
 6.2 เพ่ือให้ผู้บริหารและบุคลากร มีส่วนร่วมในการทํากิจกรรมเพื่อทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และการสืบสาน

วัฒนธรรมไทย 
 6.3 เพ่ือส่งเสริมและทํานุบํารุงพระศาสนา และการสืบสานวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่ต่อไป 
 
 
 
 
 



  

 

 

7.  เป้าหมายของโครงการ 
     7.1  เป้าหมายการดําเนินงาน 
  จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการจํานวนท้ังสิ้น      29     คน  ประกอบด้วย 
       ผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย   จํานวน     6 คน 
       หัวหน้างานทุกงาน  จํานวน     4 คน 
   บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย จํานวน    19 คน    
 7.2 กิจกรรม/เนื้อหาท่ีจะดําเนินการ 
   1)  จัดกิจกรรมรดน้ําดําหัวผู้บริหารและคณาจารย์ 
   2)  จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา 
   
8. งบประมาณดําเนินการ        
  รายได้     10,000.- บาท   

กองทุนทํานุบํารุงศิลปและวัฒนธรรม  แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา  งานสนับสนุนการจัดการศึกษา 
สํานักงานเลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย หมวดเงินอุดหนุน  เงินอุดหนุนท่ัวไป – โครงการสนับสนุนด้านการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม  (โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย) 
  แผ่นดิน...................................บาท   

ระบุรายละเอียด (แหล่งงบประมาณ)  แผนงาน.............................งาน................................กองทุน............................. 
หน่วยงาน (คณะ/ภาควิชา).....................หมวดรายจ่าย(ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ/เงินอุดหนุน)..................................... 
  หน่วยงานภายนอก...................................บาท   

ระบุรายละเอียด (แหล่งงบประมาณ).แผนงาน...............................งาน............................กองทุน.................................... 
หน่วยงาน (คณะ/ภาควิชา)....................หมวดรายจ่าย(ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ/เงินอุดหนุน)......................................... 

 
 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จําแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 

1. กิจกรรมรดน้ําดําหัว 
1.1 ค่าวัสดุในโครงการ เช่น ดอกไม้ น้ําอบ ป้ายโครงการฯ เป็นต้น เป็นเงิน 3,000.- บาท 

2. กิจกรรมถวายเทียนพรรษา 
2.1 ค่าพาหนะในการเดินทาง เป็นเงิน 4,000.- บาท 
2.2 ค่าวัสดุในโครงการฯ เช่น เทียนพรรษา หลอดไฟ เป็นต้น เป็นเงิน 3,000.- บาท 
 รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 10,000.- บาท 

หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ  
 
 
 
 
 
 



  

 

9. ขั้นตอนและแผนการดําเนินงาน   (PDCA) 
รายการ ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

ขั้นวางแผนงาน  (P) 
ขออนุมัติโครงการ 

            

ขั้นดําเนินการ (D) 
ดําเนินโครงการ 

            

ขั้นสรุปและประเมินผล  (C) 
ประเมินผลการดําเนินโครงการ 

            

ขั้นปรับปรุงตามผล 
การประเมิน  (A) 

นําผลการประเมินมาพิจารณา
แนวทางพัฒนาต่อไป 

            

 
 

10. วัน   เวลาและสถานท่ีในการดําเนินการ        
10.1  วัน เวลา ในการจัดกิจกรรม   มีนาคม – สิงหาคม 2555 
10.2  สถานท่ีจัดกิจกรรม  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร  

 

11. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 11.1 ผู้บริหารและบุคลากร ตระหนักถึงความสําคัญของการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และการสืบสานวัฒนธรรมไทย 
 11.2 ผู้บริหารและบุคลากร มีส่วนร่วมในการทํากิจกรรมเพื่อทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และการสืบสานวัฒนธรรมไทย 
 11.3 ผู้บริหารและบุคลากรได้ส่งเสริมและทํานุบํารุงพระศาสนา และการสืบสานวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่ต่อไป 
 
12. ตัวชี้วัดความสําเร็จโครงการ (KPI) 

ปริมาณ คุณภาพ เวลา ต้นทุน 
จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการ
ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 80 ของ
กลุ่มเป้าหมาย 
 

ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ทุกท่าน ได้
มีส่วนร่วมในการทํากิจกรรมรด
น้ําดําหัว และกิจกรรมถวาย
เทียนพรรษา 

จัดโครงการภายใน 
ระยะเวลาท่ีกําหนด 

ใช้งบประมาณในการ
ดําเนินโครงการไม่ตํ่ากว่า
ร้อยละ 80 ของ
งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ 

 
13. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 

 ก.พ.ร   ตัวชี้วัดท่ี.................  สมศ.   ตัวชี้วัดท่ี.................   
 สกอ.    ตัวชี้วัดท่ี.................  สงป.   ตัวชี้วัดท่ี................. 

 
14. การติดตามและประเมินผลโครงการ  (โปรดระบุให้ชัดเจน)  
      14.1  รายงานประเมินผลการดําเนินโครงการฯ เสนอบัณฑิตวิทยาลัย 


