
  

 

 

 

 

 

 

แบบฟอร์มขอเสนอโครงการ  
โครงการตามแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  มหาวิทยาลัยนเรศวร 

หน่วยงานบัณฑิตวิทยาลัย 

 
1. รหัสโครงการ  NU-บว-01-001   โครงการ   โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง “การบริหารจัดการ 
       บัณฑิตศึกษาเพ่ือรองรับกรอบอาเซียน” 
 

2.  ความสอดคล้องกับพันธกิจ 
   2.1 พันธกิจมหาวิทยาลัย 
      การผลิตบัณฑิต   การวิจัย 
        การบริการวิชาการแก่สังคม    การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
   2.2  พันธกิจบัณฑิตวิทยาลัย 
  เสนอนโยบายการจัดการศกึษาในระดับบัณฑิตศึกษาต่อมหาวิทยาลัย 
  ควบคุมคุณภาพ และกํากับมาตรฐาน สนับสนุน ส่งเสริมและประสานงานจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา 
  สนับสนุนส่งเสริมการขับเคล่ือนการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสู่ความเป็นนานาชาติ 
  ประสานความร่วมมือกับคณะ/วิทยาลัย ในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา 
  เป็นศูนย์กลางการบริการวชิาการ 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  4.2.5)   

 3.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ของบัณฑิตวิทยาลัย 
  เร่งสนับสนนุส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษาให้มีประสิทธิภาพสูงข้ึน 
  มุ่งกํากับมาตรฐานและประเมินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและ 

ความเป็นมหาวิทยาลัยท่ีเน้นการวิจัย 
  ขับเคล่ือนให้การรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาเป็นไปตามเป้าหมายและมีคุณภาพ 
  สร้างและพัฒนาเครือข่ายการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาท้ังในประเทศและต่างประเทศ 
  เร่งพัฒนาระบบการบริการเป็นการให้บริการรวม  ณ  จุดเดียว (One  Stop  Service) 

 
 
 
 



  

 

 3.3 ปฏิญญาของบัณฑิตวิทยาลัย 
  มีการพัฒนาอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์อย่างเป็นระบบ ต่อเนื่อง และได้ผล 
  มีการจัดการควบคุมคุณภาพบัณฑิตทางด้านวิชาการและภาษาต่างประเทศ 

 มีระบบตรวจสอบจรรยาบรรณของผู้เรียน การลอกเลียนวิทยานิพนธ์ และผลงานวิจัยมีการบริหาร
จัดการท่ีมีประสิทธิภาพ 

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

4.1 หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  งานธุรการและการเงิน  บัณฑิตวิทยาลัย 

4.2 ผู้รับผิดชอบ   รองคณบดีฝ่ายบริหาร/ หน.สนง.เลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย  โทร. 2443-4 

4.3 ผู้ประสานงาน  น.ส.พัชรี  ท้วมใจดี    โทร.  2443-4 

 
5. หลักการและเหตุผล 
 การพัฒนาการศึกษาของประเทศไทยให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพ กระจายโอกาสอย่างท่ัวถึงและเป็นธรรม 
เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ รวมท้ังส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ตลอดจนสามารถก้าวทันและ
แข่งขันกับนานาชาติได้ โดยเฉพาะการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซ่ึงในความเป็นจริงประเทศไทยเป็นผู้ริเร่ิมก่อต้ัง
อาเซียน โดยมี 3 ประเด็นหลัก ได้แก่ ความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจ ความร่วมมือทางการเมืองและความมั่นคง และ
ความร่วมมือทางสังคม วัฒนธรรม ซ่ึงความร่วมมือทางสังคมมีความก้าวหน้ามากท่ีสุด  
 ฉะนั้น เพ่ือให้เกิดความเข้าใจในการอยู่ร่วมกันกับประเทศเพ่ือนบ้านในกลุ่มอาเซียน ซ่ึงปัจจุบัน
ประกอบด้วยประเทศสมาชิก 10 ประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ บรูไน ดารุสซาลาม 
เวียดนาม ลาว พม่า และกัมพูชา อีกท้ังเพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมในการรองรับกรอบอาเซียน ท่ีจะเกิดข้ึนภายใน
ปี พ.ศ. 2558 บัณฑิตวิทยาลัยจึงได้เสนอโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง “การบริหารจัดการบัณฑิตศึกษาเพ่ือ
รองรับกรอบอาเซียน” ในคร้ังนี้  

 
6. วัตถุประสงค์ 
    6.1   เพ่ือเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับอาเช๊ยนให้แก่ ผู้บริหารและหัวหน้างานของบัณฑิตวิทยาลัย 
 6.2   เพ่ือให้ผู้บริหารและหัวหน้างานบัณฑิตวิทยาลัย ได้เรียนรู้  และแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับแนวทาง

การเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่กรอบอาเซียน โดยการศึกษาดูงาน ณ  มหาวิทยาลัย/หน่วยงานภายนอก 
ท่ีมีการพัฒนาอย่างเป็นระบบ 

 
7.  เป้าหมายของโครงการ 
     7.1  เป้าหมายการดําเนินงาน 
  จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการจํานวนท้ังสิ้น  10 คน  ประกอบด้วย 
  ผู้บริหาร   จํานวน..........6.......คน 
      หัวหน้างานทุกงาน  จํานวน..........4.......คน 



  

 

 7.2   กิจกรรม/เนื้อหาที่จะดําเนินการ 
 1)  ศึกษาดูงานเกี่ยวกับแนวทางการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่กรอบอาเซียน 

 2)  นําความรู้และประสบการณ์ ท่ีได้รับจากการศึกษาดูงานมากําหนดแนวทางเพื่อรองรับกรอบอาเซียน 
 
8. งบประมาณดําเนินการ        
  รายได้      50,000.-  บาท   

กองทุนท่ัวไป  แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา  งานสนับสนุนการจัดการศึกษา  สํานักงานเลขานุการ
บัณฑิตวิทยาลัย หมวดเงินอุดหนุน  เงินอุดหนุนท่ัวไป- โครงการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา 
(โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การบริหารจัดการบัณฑิตศึกษาเพ่ือรองรับกรอบอาเซียน) 
  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. ค่าตอบแทนวิทยากร จํานวน 2 คนๆ ละ 2 ชั่วโมงๆ ละ 1,000 บาท เป็นเงิน 4,000.- บาท 
2. ค่าอาหาร (จัดไม่ครบทุกม้ือ) 
 - จํานวน 10 คนๆ ละ 600 บาท (2 วัน) เป็นเงิน 12,000.- บาท 
3. ค่าเช่าท่ีพัก 
 - จํานวน 8 คนๆ ละ 850 บาท (2 คืน) เป็นเงิน 13,600.- บาท 
 - จํานวน 2 คนๆ ละ 1,500 บาท (2 คืน) เป็นเงิน 6,000.- บาท 
4. ค่าพาหนะในการเดินทาง เปน็เงิน 10,000.- บาท 
5.  ค่าวัสดุในโครงการฯ เป็นเงิน 4,400.- บาท 

 รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 50,000.- 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 
ข้ันวางแผนงาน (P) 
1. ประชุมเตรียมการ 
2. ขออนุมัติโครงการ 
3. ติดต่อประสานงาน 

            

 
 



  

 

 

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 

ข้ันดําเนินการ (D) 
1 ดําเนินโครงการ 

            

ข้ันสรุปและประเมินผล (C) 
1. นําข้อมูลท่ีได้จากการดําเนิน
 โครงการมาสรุป  
2. ประเมินผลการดําเนินโครงการ 

            

ข้ันปรับปรุงตามผลการประเมิน (A) 
1. นําผลการประเมินมาพิจารณา
 แนวทางพัฒนาต่อไป 

            

 
10. วัน   เวลาและสถานท่ีในการดําเนินการ        
 10.1  วัน เวลา ในการจัดกิจกรรม  เดือนมกราคม – สิงหาคม 2555    
 10.2  สถานท่ีจัดกิจกรรม  บัณฑิตวิทยาลัย และหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย   
 

11. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
    11.1   ผู้บริหารและหัวหน้างานบัณฑิตวิทยาลัยได้เสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับอาเซียน 
 11.2 ผู้บริหารและหัวหน้างานบัณฑิตวิทยาลัยได้เรียนรู้  และแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับแนวทางการ

เตรียมความพร้อมในการเข้าสู่กรอบอาเซียน โดยการศึกษาดูงาน ณ  มหาวิทยาลัย/หน่วยงานภายนอก ท่ีมี
การพัฒนาอย่างเป็นระบบ 

 

12. ตัวชี้วัดความสําเร็จโครงการ (KPI) 
ปริมาณ คุณภาพ เวลา ต้นทุน 

จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการ
ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 80 ของ
กลุ่มเป้าหมาย 

1. ผู้บริหารและหัวหน้างาน
บัณฑิตวิทยาลัยมีแนวทางใน
การเตรียมความพร้อมเพ่ือ
เข้าสู่กรอบอาเซียน 

2. ผู้บริหารและหัวหน้างาน
บัณฑิตวิทยาลัยได้รับความรู้
เพ่ิมเติมเกี่ยวกับอาเซียน 

จัดโครงการภายใน
ระยะเวลาท่ีกําหนด 

ใช้งบประมาณในการ
ดําเนินโครงการไม่ตํ่ากว่า
ร้อยละ 80 ของ
งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ 

 

13. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 ก.พ.ร   ตัวชี้วัดท่ี.................  สมศ.   ตัวชี้วัดท่ี.................   
 สกอ.    ตัวชี้วัดท่ี....7.1......  สงป.   ตัวชี้วัดท่ี................. 

 



  

 

14.  การติดตามและประเมินผลโครงการ  (โปรดระบุให้ชัดเจน)  
      14.1  มีการสรุปรายงานผลการศึกษาดูงานเกี่ยวกับแนวทางการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่กรอบอาเซียน 
  14.2  นําผลการประเมินโครงการและข้อมูล ความรู้ท่ีรับจากการศึกษาดูงานมาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา

ต่อไป โดยมีโครงการหรือกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง 
 


