
  

 

 

 

 

 

 

แบบฟอร์มขอเสนอโครงการ  
โครงการตามแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  มหาวิทยาลัยนเรศวร 

หน่วยงานบัณฑิตวิทยาลัย 
 
1. รหัสโครงการ   NU-บว-01-002   ชื่อโครงการ  สอบประมวลความรู้สําหรับนิสิตปริญญาโท  แผน ข 
  
2.  ความสอดคล้องกับพันธกิจ 
 2.1  พันธกิจมหาวิทยาลัย 

    การผลิตบัณฑิต         การวิจัย 
    การบริการวิชาการแก่สังคม   การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

 2.2  พันธกิจบัณฑิตวิทยาลัย 
  เสนอนโยบายการจัดการศกึษาในระดับบัณฑิตศึกษาต่อมหาวทิยาลัย 
  ควบคุมคุณภาพ และกํากับมาตรฐาน สนับสนุน ส่งเสริมและประสานงานจัดการศึกษาในระดับ

บัณฑิตศึกษา 
  สนับสนุนส่งเสริมการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสู่ความเป็นนานาชาติ 
  ประสานความร่วมมือกับคณะ/วิทยาลัย ในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้ได้ตามเกณฑ์

มาตรฐานการศึกษา 
  เป็นศูนย์กลางการบริการวชิาการ และการพัฒนานิสิตโดยให้เป็นการบริการรวม  ณ  จุดเดียว (One  

Stop  Service) ต้ังแต่รับเข้า การจัดสรรทุนการศึกษา – ทุนส่งเสริมการทําวิจัย ติดตามผลการเรียน
นิสิต การเทียบโอนหน่วยกิต การลงทะเบียนขยายเวลาการศึกษา และตรวจสอบคุณสมบัติในการ
สําเร็จการศึกษา 

 
3.  ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ 
 3.1  ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย  

  เป็นเลิศทางการวิจัย (กลยุทธ์ท่ี........มาตรการ.........)    
  ผลิตบัณฑิตมีคุณภาพ ทํางานได้รับค่าตอบแทนสูง (กลยุทธ์ท่ี  2.4  มาตรการ  2.4.1)    
  ความสัมพันธ์กับศิษย์เก่าอย่างเข้มแข็งและย่ังยืน (กลยุทธ์ท่ี.......มาตรการ.........)    
   ระบบบริหารในหลักธรรมาภิบาลและโปร่งใสตรวจสอบได้ (กลยุทธ์ท่ี........มาตรการ..........)   

 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   บัณฑิตวิทยาลัย             

4.2 ผู้รับผิดชอบ   รองคณบดีฝ่ายบริหาร  หัวหน้างานวิชาการ และหัวหน้างานธุรการและการเงิน 

               โทร 055-962443-4  ต่อ 123, 110, 105 

4.3 ผู้ประสานงาน นางศุทธภา  นันทพฤกษา  และนางอรนุช  ดีโต   

      โทร 055-962443-4 ต่อ 105, 118 
 

 5. หลักการและเหตุผล 
 บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยนเรศวร  เป็นหน่วยงานท่ีมีภารกิจหลักในการกํากับมาตรฐานและคุณภาพ
การจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา  ซ่ึงในการจัดการเรียนการสอนสําหรับนิสิตปริญญาโท  แผน  ข  แบบ  1  
และแบบ  3  ภาคการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐานของ สกอ. ว่าด้วยหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548 กําหนด
ในหลักสูตรผู้สําเร็จการศึกษาจะต้องได้รับคะแนนเฉลี่ยไม่ตํ่ากว่า 3.00  จาก  4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า และสอบ
ผ่านการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination)  ด้วยข้อเขียนและ/หรือปากเปล่าในสาขาวิชานั้น   
และ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ว่าด้วย การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ.2549  ได้กําหนดการวัดและ
ประเมินผลการสอบประมวลความรู้ เป็นส่วนหนึ่งการสําเร็จการศึกษา  ในระดับปริญญาโท  แผน  ข   แบบ 1  และ
แบบ  3  ภาคการศึกษาอีกด้วย เพ่ือให้กระบวนการในการจัดสอบและดําเนินการในการสอบประมวลความรู้เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  บัณฑิตวิทยาลัยจึงเห็นสมควรจัดโครงการสอบประมวลความรู้ สําหรับนิสิต
ปริญญาโท  แผน ข 
 

6. วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้นิสิตปริญญาโท แผน  ข  ได้สอบประมวลความรู้เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกําหนดของ สกอ. และเป็น

มาตรฐานเดียวกัน 
 

7.  เป้าหมายของโครงการ 
      7.1 เป้าหมายการดําเนินงาน 
  จํานวนนิสิตท่ีสมัครสอบประมวลความรู้  ในรอบปีงบประมาณรายได้  2555  ซ่ึงสอบในปีการศึกษา 
2554  และปีการศึกษา 2555  รวมท้ังสิ้น 2,705  คน  ประกอบด้วย 
  - วันท่ี  12  พฤศจิกายน  2554 จํานวนนิสิต 537 คน 
   - วันท่ี  11  กุมภาพันธ์  2555 จํานวนนิสิต 773 คน 



  

 

   - วันท่ี   7  เมษายน  2555  จํานวนนิสิต 517 คน 
- วันท่ี  26  พฤษภาคม  2555 จํานวนนิสิต 135 คน 
- วันท่ี   7  กรกฎาคม  2555  จํานวนนิสิต  20 คน 

                        - ประจําเดือน  กรกฎาคม  2555 จํานวนนิสิต 723  คน  
7.2. กิจกรรม/เนื้อหาที่จะดําเนินการ 

1)  จัดทําขออนุมัติโครงการสอบประมวลความรู้ 
2)  งานบริการการศึกษา  ดําเนินการตามกระบวนการสอบประมวลความรู้ 

       3)  งานการเงินและพัสดุ  ดําเนินการเบิกจ่ายเกี่ยวกบัการสอบประมวลความรู้ 
4)  ประกาศผลการสอบประมวลความรู้ 
5)  รายงานผลโครงการสอบประมวลความรู้ 
 

8. งบประมาณดําเนินการ  
  รายได้.....1,197,200.-.......บาท   
 กองทุนท่ัวไป แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุนการจัดการศึกษา สํานักงานเลขานุการ 
บัณฑิตวิทยาลัย   หมวดเงินอุดหนุน  เงินอุดหนุนท่ัวไป - โครงการจัดการเรียนการสอน (โครงการสอบประมวลความรู้ 
สําหรับนิสิตปริญญาโท แผน  ข) 
  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. ค่าคัดเลือกข้อสอบประมวลความรู้   เป็นเงิน 54,000  บาท  

วันท่ี  12  พฤศจิกายน 2554  เป็นเงิน    9,000.-  บาท 
วันท่ี  11  กุมภาพันธ์ 2555  เป็นเงิน    9,000.-  บาท 
วันท่ี   7  เมษายน 2555  เป็นเงิน    9,000.-  บาท 
วันท่ี  26  พฤษภาคม 2555  เป็นเงิน    9,000.-  บาท 
วันท่ี   7  กรกฎาคม 2555  เป็นเงิน    9,000.-  บาท 
เดือน  กรกฎาคม 2555    เป็นเงิน    9,000.-  บาท 

2. ค่าพิจารณาตัดสินผลสอบประมวลความรู้   เป็นเงิน 54,000  บาท 
วันท่ี  12  พฤศจิกายน 2554  เป็นเงิน    9,000.-  บาท 
วันท่ี  11  กุมภาพันธ์ 2555  เป็นเงิน    9,000.-  บาท 
วันท่ี   7  เมษายน 2555  เป็นเงิน    9,000.-  บาท 
วันท่ี  26  พฤษภาคม 2555  เป็นเงิน    9,000.-  บาท 
วันท่ี   7  กรกฎาคม 2555  เป็นเงิน    9,000.-  บาท 



  

 

เดือน กรกฎาคม 2555     เป็นเงิน    9,000.-  บาท 
3. ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืมในการจัดประชุม 

พิจารณาคัดเลือกข้อสอบประมวลความรู้   เป็นเงิน  2,700  บาท 
วันท่ี  12  พฤศจิกายน 2554  เป็นเงิน      450.-  บาท 
วันท่ี  11  กุมภาพันธ์ 2555  เป็นเงิน      450.-  บาท 
วันท่ี   7  เมษายน 2555  เป็นเงิน      450.-  บาท 
วันท่ี  26  พฤษภาคม 2555  เป็นเงิน      450.-  บาท 
วันท่ี   7  กรกฎาคม 2555  เป็นเงิน      450.-  บาท 
เดือน  กรกฎาคม 2555    เป็นเงิน      450.-  บาท 

4. ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืมในการจัดประชุม 
พิจารณาตัดสินผลสอบประมวลความรู้   เป็นเงิน  2,700  บาท 
วันท่ี  12  พฤศจิกายน 2554  เป็นเงิน      450.-  บาท 
วันท่ี  11  กุมภาพันธ์ 2555  เป็นเงิน      450.-  บาท 
วันท่ี   7  เมษายน 2555  เป็นเงิน      450.-  บาท 
วันท่ี  26  พฤษภาคม 2555  เป็นเงิน      450.-  บาท 
วันท่ี   7  กรกฎาคม 2555  เป็นเงิน      450.-  บาท 
เดือน  กรกฎาคม 2555    เป็นเงิน      450.-  บาท 

5. ค่าจัดทําประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์ิสอบ              เป็นเงิน 59,500  บาท 
วันท่ี  12  พฤศจิกายน 2554  เป็นเงิน         9,800.-  บาท 
วันท่ี  11  กุมภาพันธ์ 2555  เป็นเงิน         9,800.-  บาท 
วันท่ี   7  เมษายน 2555  เป็นเงิน         9,800.-  บาท 
วันท่ี  26  พฤษภาคม 2555  เป็นเงิน         9,800.-  บาท 
วันท่ี   7  กรกฎาคม 2555  เป็นเงิน         9,800.-  บาท 
เดือน  กรกฎาคม 2555    เป็นเงิน       10,500.-  บาท 

6. ค่าจัดทําข้อสอบประมวลความรู้     เป็นเงิน 69,300  บาท 
วันท่ี  12  พฤศจิกายน 2554  เป็นเงิน       12,600.-  บาท 
วันท่ี  11  กุมภาพันธ์ 2555  เป็นเงิน       12,600.-  บาท 
วันท่ี   7  เมษายน 2555  เป็นเงิน       10,500.-  บาท 
วันท่ี  26  พฤษภาคม 2555  เป็นเงิน       10,500.-  บาท 
วันท่ี   7  กรกฎาคม 2555  เป็นเงิน       10,500.-  บาท 
เดือน กรกฎาคม 2555     เป็นเงิน       12,600.-  บาท 

7. ค่าคุมสอบ  ค่าดําเนินงาน  และนักการภารโรง     เป็นเงิน  310,000 บาท   
วันท่ี  12  พฤศจิกายน 2554  เป็นเงิน       70,000.-  บาท 
วันท่ี  11  กุมภาพันธ์ 2555  เป็นเงิน       50,000.-  บาท 
วันท่ี   7  เมษายน 2555  เป็นเงิน       40,000.-  บาท 
วันท่ี  26  พฤษภาคม 2555  เป็นเงิน       30,000.-  บาท 



  

 

วันท่ี    7  กรกฎาคม 2555  เป็นเงิน       20,000.-  บาท 
เดือน กรกฎาคม 2555     เป็นเงิน     100,000.-  บาท 

8. ค่าแยกข้อสอบประมวลความรู้     เป็นเงิน  69,300 บาท   
วันท่ี  12  พฤศจิกายน 2554  เป็นเงิน       12,600.-  บาท 
วันท่ี  11  กุมภาพันธ์ 2555  เป็นเงิน       12,600.-  บาท 
วันท่ี   7  เมษายน 2555  เป็นเงิน       10,500.-  บาท 
วันท่ี  26 พฤษภาคม 2555  เป็นเงิน       10,500.-  บาท 
วันท่ี   7  กรกฎาคม 2555  เป็นเงิน       10,500.-  บาท 
เดือน กรกฎาคม 2555     เปน็เงิน       12,600.-  บาท 

9. ค่าออกข้อสอบประมวลความรู้     เป็นเงิน  225,000 บาท 
วันท่ี  12  พฤศจิกายน 2554  เป็นเงิน      35,000.-  บาท 
วันท่ี  11  กุมภาพันธ์ 2555  เป็นเงิน      45,000.-  บาท 
วันท่ี   7  เมษายน 2555  เป็นเงิน      40,000.-  บาท 
วันท่ี  26 พฤษภาคม 2555  เป็นเงิน      35,000.-  บาท 
วันท่ี   7  กรกฎาคม 2555  เป็นเงิน      10,000.-  บาท 
เดือน  กรกฎาคม 2555    เป็นเงิน      60,000.-  บาท 

10. ค่าตรวจข้อสอบประมวลความรู้     เป็นเงิน  143,000 บาท 
วันท่ี  12  พฤศจิกายน 2554  เป็นเงิน      29,400.-  บาท 
วันท่ี  11  กุมภาพันธ์ 2555  เป็นเงิน      39,720.-  บาท 
วันท่ี   7  เมษายน 2555  เป็นเงิน      18,960.-  บาท 
วันท่ี  26  พฤษภาคม 2555  เป็นเงิน        4,440.-  บาท 
วันท่ี   7  กรกฎาคม 2555  เป็นเงิน          480.-  บาท 
เดือน  กรกฎาคม 2555    เป็นเงิน      50,000.-  บาท 

11. ค่าประมวลผลการสอบประมวลความรู้    เป็นเงิน  59,500 บาท 
วันท่ี  12  พฤศจิกายน 2554  เป็นเงิน         9,800.-  บาท 
วันท่ี  11  กุมภาพันธ์ 2555  เป็นเงิน         9,800.-  บาท 
วันท่ี   7  เมษายน 2555  เป็นเงิน         9,800.-  บาท 
วันท่ี  26  พฤษภาคม 2555  เป็นเงิน         9,800.-  บาท 
วันท่ี   7  กรกฎาคม 2555  เป็นเงิน         9,800.-  บาท 
เดือน กรกฎาคม 2555     เป็นเงิน       10,500.-  บาท 

12. ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
ในการรับสมัครสอบประมวลความรู้    เป็นเงิน  24,000 บาท 
วันท่ี  12  พฤศจิกายน 2554  เป็นเงิน         4,000.-  บาท 
วันท่ี  11  กุมภาพันธ์ 2555  เป็นเงิน         4,000.-  บาท 
วันท่ี   7  เมษายน 2555  เป็นเงิน         4,000.-  บาท 
วันท่ี  26  พฤษภาคม 2555  เป็นเงิน         4,000.-  บาท 



  

 

วันท่ี   7  กรกฎาคม 2555  เป็นเงิน         4,000.-  บาท 
เดือน  กรกฎาคม 2555    เป็นเงิน         4,000.-  บาท 

13. ค่าวัสดุในการจัดสอบประมวลความรู้    เป็นเงิน 124,200 บาท 
วันท่ี  12  พฤศจิกายน 2554  เป็นเงิน      30,000.-  บาท 
วันท่ี  11  กุมภาพันธ์ 2555  เป็นเงิน      20,000.-  บาท 
วันท่ี   7  เมษายน 2555  เป็นเงิน      15,000.-  บาท 
วันท่ี  26  พฤษภาคม 2555  เป็นเงิน        7,000.-  บาท 
วันท่ี   7  กรกฎาคม 2555  เป็นเงิน        1,200.-  บาท 
เดือน  กรกฎาคม 2555    เป็นเงิน      51,000.-  บาท 

           รวมเป็นเงินท้ังสิ้น   1,197,200.- บาท 
 
หมายเหตุ  :  ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ 
 
9. ขั้นตอนและแผนการดําเนินงาน   (PDCA) 

 
กิจกรรม 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.  จัดทําขออนุมัติโครงการสอบ
ประมวลความรู้ 

            

ข้ันดําเนินการ (D) 
1. งานบริการการศึกษา  ดําเนินการ
ตามกระบวนการสอบประมวลความรู้ 
2. งานการเงินและพัสดุ  ดําเนินการ
เบิกจ่ายเกี่ยวกับการสอบประมวล
ความรู้ 
3.  ดําเนินการสอบประมวลความรู้ 
4.  ประกาศผลการสอบประมวลความรู้ 

            

ข้ันสรุปและประเมินผล (C) 
1.  สรุปผลโครงการสอบประมวล
ความรู้ 

            

ข้ันปรับปรุงตามผลการประเมิน (A) 
1. นําผลไปพิจารณาในการจัดโครงการ
ปีต่อไป 
 

            

 
 



  

 

10.  วัน  เวลา และสถานท่ีในการดําเนินการ 
      10.1  วันและเวลา   
  - วันท่ี  12  พฤศจิกายน  2554 
   - วันท่ี  11  กุมภาพันธ์  2555 
   - วันท่ี   7  เมษายน  2555 

- วันท่ี  26  พฤษภาคม  2555 
- วันท่ี   7  กรกฎาคม  2555 

                        - ประจําเดือน  กรกฎาคม  2555 
      10.2  สถานท่ีในการดําเนินการ  ณ  สนามสอบมหาวิทยาลัยนเรศวร  จ.พิษณุโลก  และสนามสอบนอกจังหวัดพิษณุโลก 
 
11. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

นิสิตปริญญาโท แผน  ข  ได้สอบประมวลความรู้เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกําหนดของ สกอ. และเป็นมาตรฐาน
เดียวกัน 
  
12. ตัวชี้วัดความสําเร็จโครงการ (KPI) 

ปริมาณ คุณภาพ เวลา ต้นทุน 

1.   จํานวนนิสิตท่ีสมัคร
สอบประมวลความรู้ใน
รอบปีงบประมาณรายได้  
2555  
 
2.  ได้รับสนับสนุนด้าน
งบประมาณตามที่เสนอ 
 
 
 

1.  นิสิตระดับปริญญาโท
แผน ข  ผ่านการสอบ
ประมวลความรู้ตาม
มาตรฐานเดียวกัน 
 
2.  ได้รับความร่วมมือ
จากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
ในการดําเนินการสอบ
ประมวลความรู้ 

ตามกําหนดการสอบ
ประมวลความรู้   
 - วันท่ี  12  พ.ย.2554 
 - วันท่ี  11  ก.พ.2555 
 - วันท่ี   7  เม.ย.2555 
 - วันท่ี  26  พ.ค.2555 
 - วันท่ี   7  ก.ค.2555 
 - ประจําเดือน  ก.ค.2555 
 

ใช้งบประมาณในการ
ดําเนินโครงการไม่ตํ่ากว่า
ร้อยละ 80 ของ
งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ 

 
13. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 

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

 
14. การติดตามและประเมินผลโครงการ  (โปรดระบุให้ชัดเจน)  
      14.1  สรุปข้อมูลเกี่ยวกับผลจํานวนผู้สมัครสอบ  งบประมาณท่ีใช้และสถิติการสอบของนิสิตแต่ละคร้ัง/สาขาวิชา     
      14.2  รายงานผลโครงการสอบประมวลความรู้ 
 


