ลาดับที่

หนํวยงาน

1

คณะเกษตรศาสตร์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดล๎อม

ชือ่ โครงการ

โครงการไหว๎ครู

วันที่เริม่ ต๎นกิจกกรม

วันที่สนิ้ สุดกิจกกรม

สถานที่ดาเนินกิจกรรม

10 มิถุนายน 2553

10 มิถุนายน 2553

คณะเกาตรศาสตร์ฯ

กลุมํ เปูาหมาย
จานวนกลุมํ เปูาหมาย ลักษณะกิจกรรม
นิสิตคณะ
เกษตรศาสตร์ฯ

400

ด๎านคุณธรรม จริยธรรม

งปม.(รวมทุกประเภท)

ประเภทงปม.

15000

งบประมาณรายได๎

ด๎านศิลปวัฒนธรรม
ด๎านทักษะวิชาการ

2

คณะเกษตรศาสตร์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดล๎อม

โครงการสานสัมพันธ์เกษตร

5 มิถุนายน 2553

6 มิถุนายน 2553

คณะเกาตรศาสตร์ฯ

นิสิตชัน้ ปีท1ี่

400

ด๎านบาเพ็ญประโยชน์
ด๎านศิลปวัฒนธรรม
ด๎านสุขภาพ กีฬา
ด๎านนันทนาการ

45000

ด๎านทักษะวิชาการ

3

คณะเกษตรศาสตร์
โครงการประชุมเชียร์และรับ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
น๎องใหมํ
สิง่ แวดล๎อม

ด๎านบาเพ็ญประโยชน์
7 มิถุนายน 2553

18 มิถุนายน 2553

คณะเกาตรศาสตร์ฯ

นิสิตชัน้ ปีท1ี่

400

ด๎านคุณธรรม จริยธรรม

40000

ด๎านศิลปวัฒนธรรม
ด๎านสุขภาพ กีฬา
ด๎านนันทนาการ

4

5

6

คณะเกษตรศาสตร์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดล๎อม

โครงการกีฬามหาวิทยาลัย

คณะเกษตรศาสตร์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดล๎อม

โครงการชิงแสตน

9 กรกฎาคม 2553

9 สิงหาคม 2553

อาคารเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัย
นเรศวร

ด๎านสุขภาพ กีฬา

นิสิตชัน้ ปีท1ี่

45000

ด๎านนันทนาการ

คณะเกษตรศาสตร์
โครงการปัจฉิมนิเทศแลแนะ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
แนวอาชีพ
สิง่ แวดล๎อม

18 มิถุนายน 2553

19 มิถุนายน 2553

คณะเกาตรศาสตร์ฯ

นิสิตชัน้ ปีที่ 1 - 2

300

ด๎านสุขภาพ กีฬา

9000

ด๎านนันทนาการ
ด๎านทักษะวิชาการ
18 กันยายน 2553

18 กันยายน 2553

คณะเกษตรศาสตร์

นิสิตชัน้ ปีที่ 4

290

30000
ด๎านคุณธรรม จริยธรรม

7

คณะเกษตรศาสตร์
โครงการสํงเสริมสนับสนุน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ชมรมคณะเกษตรศาสตร์ฯ
สิง่ แวดล๎อม

29 สิงหาคม 2553

29 สิงหาคม 2553

แปลงฝึกงานคณะเกษตรศาสตร์ฯ

นิสิตทุกชัน้ ปี

ด๎านทักษะวิชาการ

5000

8

คณะเกษตรศาสตร์
กิจกรรมอบรมทางวิชาการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ เรือ่ ง "การวัดเนือ้ สัมผัสและ
สิง่ แวดล๎อม
การวัดสี"

8 สิงหาคม 2553

8 สิงหาคม 2553

คณะเกษตรศาสตร์ฯ

นิสิตภาควิชา
อุตสาหกรรม
เกษตร

ด๎านทักษะวิชาการ

0

9

คณะเกษตรศาสตร์
กิจกรรมนาเสนอการพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์
สิง่ แวดล๎อม

22 กันยายน 2553

22 กันยายน 2553

คณะเกษตรศาสตร์ฯ

นิสิตชัน้ ปีที่ 4

ด๎านทักษะวิชาการ

0

10

คณะเกษตรศาสตร์
โครงการนาเสนอปัญหา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
พิเศษทางอุตสาหกรรมเกษตร
สิง่ แวดล๎อม

24 กันยายน 2553

24 กันยายน 2553

คณะเกษตรศาสตร์ฯ

นิสิตชัน้ ปีที่ 4

ด๎านทักษะวิชาการ

0

11

คณะเกษตรศาสตร์
โครงการอบรมวิชาการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ สาหรับนิสิตชัน้ ปีที่ 4
สิง่ แวดล๎อม
ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร

14 สิงหาคม 2553

15 สิงหาคม 2553

คณะเกษตรศาสตร์ฯ

นิสิตชัน้ ปีที่ 4

ด๎านทักษะวิชาการ

0

12

คณะเกษตรศาสตร์
ทรัพยากรธรรมชาติและ เข๎ารํวมพิธีเปิดเกษตรรุงํ เรือง
สิง่ แวดล๎อม

ด๎านทักษะวิชาการ
17 สิงหาคม 2553

17 สิงหาคม 2553

ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก

นิสิตคณะ
เกษตรศาสตร์

0
ด๎านคุณธรรม จริยธรรม
ด๎านศิลปวัฒนธรรม

13

คณะเกษตรศาสตร์
โครงการพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและ ห๎องปฏิบัติการและสํงเสริม
สิง่ แวดล๎อม
ด๎านความปลอดภัย

15 กรกฎาคม 2553

15 กรกฎาคม 2553

คณะเกษตรศาสตร์ฯ

นิสิตคณะ
เกษตรศาสตร์

250

ด๎านทักษะวิชาการ

15000

ประเภท KPI

KPI ของโครงการ

ผลการประเมินโครงการ

ลาดับที่

14

หนํวยงาน

ชือ่ โครงการ

คณะเกษตรศาสตร์
โครงการกีฬําเกษตรสัมพันธ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ประจาปีการศึกษา 2552
สิง่ แวดล๎อม

วันที่เริม่ ต๎นกิจกกรม

วันที่สนิ้ สุดกิจกกรม

สถานที่ดาเนินกิจกรรม

27 พฤศจิกายน 2553

27 พฤศจิกายน 2553

อาคารเอนกประสงค์

กลุมํ เปูาหมาย
จานวนกลุมํ เปูาหมาย ลักษณะกิจกรรม

นิสิต1-4

300

ด๎านสุขภาพ กีฬา

งปม.(รวมทุกประเภท)

55000

ด๎านนันทนาการ

ด๎านทักษะวิชาการ

15

คณะเกษตรศาสตร์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดล๎อม

โครงการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม บาเพ็ญประโยชน์
และอนุรักษ์ธรรมชาติ

4 ธันวาคม 2553

6 ธันวาคม 2553

โรงเรียนอนุบาลเก๎าเลีย้ ว

นิสิตคณะ
เกษตรศาสตร์

80

ด๎านบาเพ็ญประโยชน์

30000

ด๎านคุณธรรม จริยธรรม
ด๎านศิลปวัฒนธรรม
ด๎านนันทนาการ

16

17

คณะเกษตรศาสตร์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดล๎อม

โครงการ Sci-Tech

9 มกราคม 2554

9 มกราคม 2554

อาคารอเนกประสงค์

นิสิตชัน้ ปีที่ 1

250

ด๎านสุขภาพ กีฬา

10000

ด๎านนันทนาการ

คณะเกษตรศาสตร์
ทรัพยากรธรรมชาติและ โครงการสัมมนาสหกิจศึกษา
สิง่ แวดล๎อม

14 กุมภาพันธ์ 2554

17 กุมภาพันธ์ 2554

คณะเกษตรศาสตร์ฯ

นิสิตชัน้ ปีที่ 4

150

ด๎านทักษะวิชาการ

0

ด๎านทักษะวิชาการ

18

คณะเกษตรศาสตร์
โครงการฝึกภาวะการเป็น
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ผูน๎ านิสิตคณะเกษตรศาสตร์ฯ
สิง่ แวดล๎อม

5 มีนาคม 2554

7 มีนาคม 2554

สถานีพัฒนาและสํงเสริมการอนุรักษ์ ผูน๎ านิสิคคณะ
สัตว์ปุาพิษณุโลก
เกษตรศาสตร์

ด๎านบาเพ็ญประโยชน์
70

ด๎านคุณธรรม จริยธรรม

57600

ด๎านศิลปวัฒนธรรม
ด๎านสุขภาพ กีฬา
ด๎านนันทนาการ
19

คณะเกษตรศาสตร์
โครงการเกษตรนเรศวร ครัง้
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ที่ 7
สิง่ แวดล๎อม

30 กรกฎาคม 2553

30 กรกฎาคม 2553

20

คณะเกษตรศาสตร์
โครงการคืนสูเํ หย๎าชาวเกษตร
ทรัพยากรธรรมชาติและ
(เกษตรคืนทุํง)
สิง่ แวดล๎อม

5 กุมภาพันธ์ 2554

5 กุมภาพันธ์ 2554

คณะเกดษตรศาสตร์

อาคารศิลป์ศาลา

นิสิตคณะ
เกษตรศาสตร์

นิสิตคณะ
เกษตรศาสตร์

100

600

ด๎านศิลปวัฒนธรรม

ด๎านศิลปวัฒนธรรม

0

40000

ด๎านนันทนาการ
ด๎านทักษะวิชาการ

21

คณะเกษตรศาสตร์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดล๎อม

ประเพณี 4 จอบแหํงชาติ

21 ตุลาคม 2553

26 ตุลาคม 2553

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล๎าเจ๎า
คุณทหารลาดกะบัง

นิสิตภาควิชา
วิทยาศาสตร์
การเกษตร

ด๎านบาเพ็ญประโยชน์
30

ด๎านคุณธรรม จริยธรรม

0

ด๎านศิลปวัฒนธรรม
ด๎านสุขภาพ กีฬา
ด๎านนันทนาการ
22

23

คณะเกษตรศาสตร์
เข๎ารํวมรับเสด็จพิธี
ทรัพยากรธรรมชาติและ
พระราชทานปริญญาบัตร
สิง่ แวดล๎อม
โครงการ English
คณะเกษตรศาสตร์
Conversation Practice &
ทรัพยากรธรรมชาติและ
Cultural Exchange with
สิง่ แวดล๎อม
SCU Students

7 กุมภาพันธ์ 2554

7 กุมภาพันธ์ 2554

3 กุมภาพันธ์ 2554

3 กุมภาพันธ์ 2554

มหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะเกษตรศาสตร์ฯ

นิสิตชัน้ ปีที่ 1

นิสิต

200

20

ด๎านศิลปวัฒนธรรม

ด๎านทักษะวิชาการ

0

0

ด๎านนันทนาการ
ด๎านทักษะวิชาการ

24

คณะเกษตรศาสตร์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดล๎อม

โครงการสานสัมพันธ์เกษตร

1 มิถุนายน 2554

2 มิถุนายน 2554

คณะเกษตรศาสตร์ฯ

นิสิตชัน้ ปีที่ 1

300

ด๎านบาเพ็ญประโยชน์
ด๎านคุณธรรม จริยธรรม

30000

ประเภทงปม.

ประเภท KPI

KPI ของโครงการ

ผลการประเมินโครงการ

24
ลาดับที่

คณะเกษตรศาสตร์
ทรัพยากรธรรมชาติและ โครงการสานสัมพันธ์เกษตร
สิง่ แวดล๎อม
หนํวยงาน
ชือ่ โครงการ

1 มิถุนายน 2554

2 มิถุนายน 2554

คณะเกษตรศาสตร์ฯ

นิสิตชัน้ ปีที่ 1

วันที่เริม่ ต๎นกิจกกรม

วันที่สนิ้ สุดกิจกกรม

สถานที่ดาเนินกิจกรรม

กลุมํ เปูาหมาย
จานวนกลุมํ เปูาหมาย ลักษณะกิจกรรม

300

30000
งปม.(รวมทุกประเภท)

ประเภทงปม.

ประเภท KPI

KPI ของโครงการ

ผลการประเมินโครงการ

ด๎านศิลปวัฒนธรรม
ด๎านนันทนาการ

25

คณะเกษตรศาสตร์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดล๎อม

โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหมํ

5 มิถุนายน 2554

5 มิถุนายน 2554

อาคารเรียรรวมเฉลิมพระเกียรติ 72
นิสิตชัน้ ปีที่ 1
พรรษา

ด๎านทักษะวิชาการ
300

35000
ด๎านคุณธรรม จริยธรรม

ด๎านทักษะวิชาการ

26

คณะเกษตรศาสตร์
โครงการประชุมเชียร์และรับ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
น๎องใหมํ
สิง่ แวดล๎อม

ด๎านบาเพ็ญประโยชน์
6 มิถุนายน 2554

16 มิถุนายน 2554

คณะเกษตรศาสตร์ฯ

นิสิตชัน้ ปีที่ 1

300

ด๎านคุณธรรม จริยธรรม

30000

ด๎านศิลปวัฒนธรรม
ด๎านสุขภาพ กีฬา
ด๎านนันทนาการ

27

28

คณะเกษตรศาสตร์
โครงการประชุมเชียร์และรับ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
น๎องใหมํ
สิง่ แวดล๎อม
คณะเกษตรศาสตร์
ทรัพยากรธรรมชาติและ โครงการไหว๎ครู
สิง่ แวดล๎อม

13 มิถุนายน 2554

13 มิถุนายน 2554

คณะเกษตรศาสตร์ฯ

นิสิตชัน้ ปีที่ 1

300

ด๎านคุณธรรม จริยธรรม

30000

ด๎านนันทนาการ
16 มิถุนายน 2554

16 มิถุนายน 2554

คณะเกษตรศาสตร์ฯ

นิสิตชัน้ ปีที่ 1

300

ด๎านคุณธรรม จริยธรรม

16000

ด๎านคุณธรรม จริยธรรม
29

30

คณะเภสัชศาสตร์

คณะเภสัชศาสตร์

ปฐมนิเทศและปฎิญานตน
นิสิตใหมํ

ประชุมเชียร์นิสิตใหมํ

5 มิถุนายน 2553

7 มิถุนายน 2553

5 มิถุนายน 2553

17 มิถุนายน 2553

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย
นเรศวร

คณะเภสัชศาสตร์ ม.นเรศวร

นิสิต อาจารย์

นิสิต

300

170

ด๎านทักษะวิชาการ

ด๎านปริมาณ มีนิสิตเข๎ารํวมโครงการอยํางน๎อย 130
37000

งบประมาณรายได๎

ด๎านคุณภาพ

1. ผูเ๎ ข๎ารํวมโครงการพึงพอใจในกิจกรรมตํางๆ ที่จดั ขึน้ ในระดับมากขึน้ ไป 2. ผูเ๎ ข๎ารํวมโครงการทราบถึงเกณฑ์และแนวทางในการปฎิบัติตน
ดี
เมือ่ ศึกษาอยูใํ นมหาวิทยาลัยในระดับมากขึน้ ไป 3. ผูเ๎ ข๎ารํวมโครงการรูจ๎ กั คณะเภสัชศาสตร์ คณาจารย์และนิสิตคณะเภสัชศาสตร์ รุนํ พี่

ด๎านทักษะวิชาการ

ด๎านปริมาณ มีนิสิตคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข๎ารํวมโครงการอยํางน๎อย จานวน 120 คน

ด๎านคุณธรรม จริยธรรม

ด๎านคุณภาพ

31000

งบประมาณรายได๎

1. ผูเ๎ ข๎ารํวมโครงการมีความพึงพอใจร๎อยละ 60 อยูใํ นเกณฑ์ดี 2. นิสิตที่เข๎ารํวมโครงการรูจ๎ กั นิสิตใหมํด๎วยกันเองและนิสิตรุนํ พี่อยํางน๎อย
ร๎อยละ 60

ด๎านนันทนาการ
ด๎านสุขภาพ กีฬา

31

คณะเภสัชศาสตร์

พัฒนาสุขภาพจิตและสํงเสริม
จริยธรรมนิสิตเภสัชศาสตร์ สูํ
รัว้ เขียวมะกอก

3 กันยายน 2553

5 กันยายน 2553

วัดสุดสวาสดิ์ จ.พิษณุโลก

นิสิต

148

32

คณะเภสัชศาสตร์

ไหว๎ครูและทาบุญคณะ

24 มิถุนายน 2553

24 มิถุนายน 2553

คณะเภสัชศาสตร์ ม.นเรศวร

นิสิต อาจารย์

150

440

49

ด๎านคุณธรรม จริยธรรม

20000

งบประมาณรายได๎

3200

งบประมาณรายได๎

33

34

คณะเภสัชศาสตร์

กีฬาเภสัชสัมพันธ์ ครัง้ ที่ 15

23 สิงหาคม 2553

29 สิงหาคม 2553

มหาวิทยาลัยนเรศวร

ด๎านสุขภาพ กีฬา

10000

งบประมาณรายได๎

คณะเภสัชศาสตร์

สัมมนา ฝึกอบรม และ
ติดตามผลการสร๎างเสริม
ทักษะอาจารย์ที่ปรึกษางาน
กิจการนิสิตและผูน๎ ากิจกรรม
และการประกันนคุณภาพนิสิต

29 ตุลาคม 2553

31 ตุลาคม 2553

คณะเภสัชศาสตร์ ม.นเรศวร และ
บุหลันบุรี รีสอร์ท จ.เชียงใหมํ

นิสิต อาจารย์
บุคลากร

ด๎านทักษะวิชาการ

123000

งบประมาณรายได๎

ด๎านคุณธรรม จริยธรรม

ด๎านทักษะวิชาการ

35

คณะเภสัชศาสตร์

คํายอาสาพัฒนาและเรียนรู๎
ชุมชน

6 มีนาคม 2554

9 มีนาคม 2554

โรงเรียนบ๎านแกํงบัวคา อ.ชาติ
ตระการ จ.พิษณุโลก

100

คณะเภสัชศาสตร์

ประเพณีลอยกระทง
มหาวิทยาลัยนเรศวร

22 พฤศจิกายน 2553

22 พฤศจิกายน 2553

คลองหนองเหล็ก(หลังตึกคณะ
พยาบาล)ม.นเรศวร

ดี

1. มีนิสิตได๎แสดงความกตัญญูกตเวทีแคํคณาจารย์ประจาคณะเภสัชศาสตร์ 2. นิสิตได๎มีการสืบทอดประเพณีอันดีงาม 3.เป็นการสํงเสริม
ด๎านคุณภาพ
คุณธรรมและจริยรรมแกํนิสิต

ดี

ด๎านปริมาณ ผูเ๎ ข๎ารํวมโครงการไมํน๎อยกวําร๎อยละ 80 ของเปูาหมาย

มีนิสิตเข๎ารํวมโครงการจานวน 92 คน

1.ชาวบ๎านอาสาสมัครชุมชนนักเรียนในชุมชนที่เข๎ารํวมโครงการจานวนร๎อยละ 60 ขึน้ ไปมีความพึงพอใจในกิจกรรมตํางๆระดับดีถึงดีมาก
160000

งบประมาณรายได๎

ด๎านคุณธรรม จริยธรรม

ด๎านศิลปวัฒนธรรม

36

ด๎านปริมาณ มีผเู๎ ข๎ารํวมโครงการอยํางน๎อย 150 คน

ด๎านบาเพ็ญประโยชน์
นิสิตทุกชัน้ ปี

นิสิต

180

ด๎านคุณธรรม จริยธรรม

ดีมาก

ดีมาก

ด๎านศิลปวัฒนธรรม

นิสิต อาจารย์
บุคลากร

ดี

ด๎านคุณภาพ

2.นิสิตเภสัชศาสตร์ที่เข๎ารํวมโครงการ จานวนร๎อยละ 60 ขึน้ ไปพึงพอใจในการพัฒนาศักยภาพของตนเอง การคิดริเริม่ และการแก๎ปัญหาใน ผูเ๎ ข๎ารํวมโครงการมากกวําร๎อยละ 60 มีความพึงพอใจในโครงการทุกด๎านระดับดีถึง
ระดับดีถึงดีมาก
ดีมาก

ด๎านปริมาณ มีนิสิตคณะเภสัชศาสตร์เข๎ารํวมโครงการอยํางน๎อย 180 คน

10000

งบประมาณรายได๎

ผูเ๎ ข๎ารํวมโครงการมากกวําร๎อยละ 60 มีความพึงพอใจในโครงการทุกด๎านระดับดีถึง
ดีมาก

ด๎านคุณภาพ ผูเ๎ ข๎ารํวมโครงการมากกวําร๎อยละ 60 มีความพึงพอใจตํอโครงการทุกด๎านระดับดีถึงดีมาก

มีนิสิตเข๎ารํวมโครงการจานวน 92 คน
มีนิสิตคณะเภสัชศาสตร์เข๎ารํวมโครงการ 260 คน
ผูเ๎ ข๎ารํวมโครงการมีความพึงพอใจระดับมากถึงมากที่สุดร๎อยละ 70.33 ในด๎าน
ความสามารถและความเหมาะสมของการดาเนินงาน และมีผเู๎ ข๎ารํวมโครงการพึง
พอใจมากถึงมากที่สุดร๎อยละ 81.67 ในด๎านประโยชน์ที่ด๎รับจากการจัดโครงการ
มีนิสิตคณะเภสัชศาสตร์เข๎ารํวมโครงการ 260 คน

ลาดับที่

หนํวยงาน

ชือ่ โครงการ

วันที่เริม่ ต๎นกิจกกรม

วันที่สนิ้ สุดกิจกกรม

สถานที่ดาเนินกิจกรรม

กลุมํ เปูาหมาย
จานวนกลุมํ เปูาหมาย ลักษณะกิจกรรม

งปม.(รวมทุกประเภท)

ประเภทงปม.

8500

งบประมาณรายได๎

ด๎านสุขภาพ กีฬา
37

คณะเภสัชศาสตร์

โครงการกีฬา Health
Sciences

24 ธันวาคม 2553

29 ธันวาคม 2553

สนามกีฬาภายในม.นเรศวร

นิสิต

150

ด๎านคุณธรรม จริยธรรม

ประเภท KPI
ด๎านปริมาณ นิสิตคณะเภสัชศาสตร์เข๎ารํวมโครงการไมํต่ากวํา 150 คน

KPI ของโครงการ

ด๎านคุณภาพ ผูเ๎ ข๎ารํวมโครงการมากกวําร๎อยละ 60 มีความพึงพอใจตํอโครงการทุกด๎านระดับดีถึงดีมาก

ด๎านศิลปวัฒนธรรม
ผลการประเมินโครงการอยูใํ นระดับดีขนึ้ ไป

ผูเ๎ ข๎ารํวมโครงการมีความพึงพอใจในระดับมาก โดยมีคะแนนเฉลีย่ 4.07 จากสเกล
1-5

นิสิตสาขาวิทยาศาสตร์เครือ่ งสาอางที่จะจบการศึกษาเข๎ารํวมโครงการมากกวําร๎อยละ80ของกลุมํ เปูาหมาย(กลุมํ เปูาหมายจานวน 40 คน)

มีนิสิตเข๎ารํวมโครงการจานวน 46 คน

นิสิตวิทยาศาสตร์เครือ่ งสาอางที่จะจบการศึกษามีแนวทางในการประกอบวิชาชีพหลังสาเร็จการศึกษา

ผูเ๎ ข๎ารํวมโครงการเห็นด๎วยในระดับมาก โดยมีคะแนนเฉลีย่ 4.2 จากสเกล 1-5

นิสิตวิทยาศาสตร์เครือ่ งสาอางที่จะจบการศึกษาตระหนักถึงความมีคุณธรรมจริยธรรมและความสาคัญของการพัฒนาวิชาชีพ

ผูเ๎ ข๎ารํวมโครงการเห็นด๎วยในระดับมาก โดยมีคะแนนเฉลีย่ 4.1จากสเกล 1-5

นิสิตวิทยาศาสตร์เครือ่ งสาอางที่จะจบการศึกษามีความสัมพันธ์อันดีตํอกันและตํอคณะเภสัชศาสตร์ศิษย์เกําและเภสัชกรในพื้นที่ใกล๎เคียง
มหาวิทยาลัย

ผูเ๎ ข๎ารํวมโครงการเห็นด๎วยในระดับมาก โดยมีคะแนนเฉลีย่ 4.3จากสเกล 1-5

นิสิตวิทยาศาสตร์เครือ่ งสาอางที่จะจบการศึกษาได๎งานทาโดยมีเงินเดือนในระดับที่นําพอใจ

ผูเ๎ ข๎ารํวมโครงการเห็นด๎วยในระดับมาก โดยมีคะแนนเฉลีย่ 4.2จากสเกล 1-5

ด๎านปริมาณ
ด๎านบาเพ็ญประโยชน์

39

40

คณะเภสัชศาสตร์

คณะเภสัชศาสตร์

คณะเภสัชศาสตร์

โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิต
วิทยาศาสตร์เครือ่ งสาอาง

ปัจฉิมนิเทศนิสิตเภสัชศาสตร์

โครงการกีฬาเภสัชสัมพันธ์
แหํงประเทศไทย

11 กุมภาพันธ์ 2554

16 ธันวาคม 2553

19 ตุลาคม 2553

14 กุมภาพันธ์ 2554

20 ธันวาคม 2553

22 ตุลาคม 2553

คณะเภสัชศาสตร์และโรงแรมสวน
บวกหาดจังหวัดเพชรบุรี

คณะเภสัชศาสตร์และศูนย์อนุรักษ์
ปุาชายเลนคลองโคน

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย
นเรศวร

นิสิตชัน้ ปีที่ 4
สาขา
วิทยาศาสตร์
เครือ่ งสาอาง

นิสิตชัน้ ปีที่ 6
สาขาวิชาเภสัช
กรรมบริบาล

นิสิตเภสัช
ศาสตร์จาก 16
สถาบัน

ด๎านศิลปวัฒนธรรม
40

185000

งบประมาณรายได๎
ด๎านคุณภาพ

78

2700

272160
ด๎านศิลปวัฒนธรรม

ด๎านปริมาณ มีผเู๎ ข๎ารํวมโครงการมากกวําร๎อยละ 80 ของจานวนคณาจารย์และนิสิตจาก 16 สถาบัน

มีผเู๎ ข๎ารํวมโครงการจานวน 2750 คน

ด๎านสุขภาพ กีฬา

ด๎านคุณภาพ ผูเ๎ ข๎ารํวมโครงการมีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมตํางๆที่จดั ขึน้ ในระดับมากขึน้ ไป

ผูเ๎ ข๎ารํวมโครงการร๎อยละ 60 มีความพึงพอใจกิจกรรมที่จดั ในระดับมากถึงมากที่สุด

ด๎านคุณภาพ ผูเ๎ ข๎ารํวมโครงการร๎อยละ 80 มีความต๎องการให๎จดั โครงการนีใ้ นครัง้ ตํอไป

ผูเ๎ ข๎ารํวมโครงการร๎อยละ 100 ต๎องการให๎จดั โครงการนีใ้ นครัง้ ตํอไป
มีผเู๎ ข๎ารํวมโครงการจานวน 2750 คน

ด๎านนันทนาการ
ด๎านทักษะวิชาการ

80000

งบประมาณรายได๎

ด๎านบาเพ็ญประโยชน์

ผูเ๎ ข๎ารํวมโครงการร๎อยละ 60 มีความพึงพอใจกิจกรรมที่จดั ในระดับมากถึงมากที่สุด

ด๎านสุขภาพ กีฬา
ด๎านนันทนาการ
41

42

43

คณะเภสัชศาสตร์

คณะเภสัชศาสตร์

คณะเภสัชศาสตร์

ประกวดร๎องเพลงไทยสากล
และไทยลูกทุํง"สูดํ วงดาวใหมํ"

โครงการสํงฝันปันรัก ณ
โรงเรียนธรรมนูญกองชําง
วิทยา

โครงการปันน้าใจให๎น๎องหมา

6 มกราคม 2554

29 มกราคม 2554

9 มกราคม 2554

6 มกราคม 2554

30 มกราคม 2554

9 มกราคม 2554

ลานสัตยาบัน คณะเภสัชศาสตร์

นิสิตคณะเภสัช
ศาสตร์

ณ โรงเรียนธรรมนูญกองชํางวิทยา
อ.เขาค๎อ จ.เพชรบูรณ์

นิสิตคณะเภสัช
ศาสตร์

สถานสงเคราะห์สัตว์วังทอง และ
บ๎านปูาเจียม ต.บ๎านคลอง

นิสิตคณะเภสัช
ศาสตร์

70

ด๎านปริมาณ มีนิสิตเข๎ารํวมประกวดร๎องเพลงอยํางน๎อย 20 คน
ด๎านปริมาณ มีนิสิตเข๎ารํวมชมการประกวดร๎องเพลงอยํางน๎อย 50 คน

มีนิสิตเข๎ารํวมประกวดร๎องเพลงจานวน 26 คน
มีนิสิตเข๎ารํวมชมการประกวดร๎องเพลงจานวน 89 คน

ด๎านคุณภาพ นิสิตคณะเภสัชศาสตร์มีแนวคิดและทัศนคติที่ดีตํอการสร๎างเสริมสุขภาพ

ผูเ๎ ข๎ารํวมโครงการร๎อยละ 86 เห็นวําโครงการนีท้ าให๎มีทัศนคติที่ดีในการสร๎างเสริม
สุขภาพในระดับมากขึน้ ไป

ด๎านคุณธรรม จริยธรรม

ด๎านคุณภาพ นิสิตคณะเภสัชศาสตร์มีจติ สานึกในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย

ผูเ๎ ข๎ารํวมโครงการร๎ยละ 88 เห็นวําโครงการนีท้ าให๎มีความตระหนักและมีสํวนรํวม
ในการสืบทอดประเพณีและศิลปวัฒนธรรมอันดีงานของไทยในระดับมาขึน้ ไป

ด๎านบาเพ็ญประโยชน์

ด๎านปริมาณ มีผเู๎ ข๎ารํวมโครงการอยํางน๎อย60คน

มีผเู๎ ข๎ารํวมโครงการจานวน 101 คน

ด๎านคุณธรรม จริยธรรม

ด๎านปริมาณ มีคณาจารย์/บุคลากรเข๎ารํวมอยํางน๎อย 3 คน

มีคณาจารย์/บุคลากรเข๎ารํวม 6 คน

ด๎านนันทนาการ

ด๎านคุณภาพ ผูเ๎ ข๎ารํวมโครงการร๎อยละ 70 มีความพึงพอใจในกิจกรรมที่จดั ขึน้ ในระดับมากขึน้ ไป

ผูเ๎ ข๎ารํวมโครงการร๎อยละ 86.7 มีความพึงพอใจกิจกรรมที่จดั ขึน้ ในระดับมากถึง
มากที่สุด

ด๎านบาเพ็ญประโยชน์

ด๎านปริมาณ มีผเู๎ ข๎ารํวมโครงการอยํางน๎อย20คน

มีผเู๎ ข๎ารํวมโครงการจานวน 101 คน
มีผเู๎ ข๎ารํวมโครงการ45คน

ด๎านคุณภาพ ร๎อยละ 70 ของผูเ๎ ข๎ารํวมโครงการมีความพึงพอใจในระดับมากขึน้ ไป

ร๎อยละ 90 ของผูเ๎ ข๎ารํวมโครงการมีความพึงพอใจในระดับมากถึงมากที่สุด

ด๎านปริมาณ มีผเู๎ ข๎ารํวมโครงการอยํางน๎อย70คน

มีผเู๎ ข๎ารํวมโครงการ100คน

ด๎านคุณภาพ ผูเ๎ ข๎ารํวมโครงการร๎อยละ 70 มีความพึงพอใจในกิจกรรมที่จดั ขึน้ ในระดับมากขึน้ ไป

ผูเ๎ ข๎ารํวมโครงการร๎อยละ 86.7 มีความพึงพอใจกิจกรรมที่จดั ขึน้ ในระดับมากถึง
มากที่สุด

ด๎านศิลปวัฒนธรรม

60

40

30000

15000

ด๎านคุณธรรม จริยธรรม

5000

งบประมาณรายได๎

งบประมาณรายได๎

งบประมาณรายได๎

ด๎านคุณธรรม จริยธรรม

44

คณะเภสัชศาสตร์

โครงการจิตอาสาปันน้าใจ
เพื่อน๎อง

11 กันยายน 2553

11 กันยายน 2553

โรงเรียนพัฒนาดงน๎อย อ.เนินมะปราง

นิสิตคณะเภสัช
ศาสตร์

ด๎านบาเพ็ญประโยชน์
70

ด๎านนันทนาการ

3000

งบประมาณรายได๎

มีผเู๎ ข๎ารํวมโครงการ100คน
ผูเ๎ ข๎ารํวมโครงการร๎อยละ 86.7 มีความพึงพอใจกิจกรรมที่จดั ขึน้ ในระดับมากถึง
มากที่สุด

ด๎านศิลปวัฒนธรรม

45

46

คณะเภสัชศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์

โครงการงานเลีย้ งแสดงความ
ยินดีจบการศึกษาแกํนิสิต
เภสัชศาสตร์ชนั้ ปีท6ี่ และนิสิต
วิทยาศาสตร์เครือ่ งสาอางชัน้
ปีท4ี่

โครงการไหว๎ครู

12 ธันวาคม 2553

17 มิถุนายน 2553

12 ธันวาคม 2553

17 มิถุนายน 2553

โรงแรมอมรินทร์ลากูน จังหวัด
พิษณุโลก

คณะแพทยศาสตร์

นิสิตคณะเภสัช
ศาสตร์ทั้งสอง
หลักสูตรทุกชัน้ ปี

นิสิตแพทย์ทุก
ชัน้ ปี

ด๎านนันทนาการ

ด๎านปริมาณ มีผเู๎ ข๎ารํวมโครงการอยํางน๎อย260คน

มีผเู๎ ข๎ารํวมโครงการคน317คน

ด๎านคุณธรรม จริยธรรม

ด๎านคุณภาพ ผูเ๎ ข๎ารํวมโครงการร๎อยละ60มีความพึงพอตํอโครงการในด๎านเปิดโอกาสให๎นิสิตได๎รํวมแสดงความยินดีในระดับมากขึน้ ไป

ผูเ๎ ข๎ารํวมโครงการร๎อยละ71.43มีความพึงพอตํอโครงการในด๎านเปิดโอกาสให๎นิสิต
ได๎รํวมแสดงความยินดีในระดับมากขึน้ ไป

ด๎านคุณภาพ ผูเ๎ ข๎ารํวมโครงการร๎อยละ60มีความพึงพอตํอโครงการในด๎านได๎พบปะพูดคุยแลกเปลีย่ นประสบการณ์ในระดับมากขึน้ ไป

ผูเ๎ ข๎ารํวมโครงการร๎อยละ60มีความพึงพอตํอโครงการในด๎านได๎พบปะพูดคุย
แลกเปลีย่ นประสบการณ์ในระดับมากขึน้ ไป

ด๎านคุณภาพ ผูเ๎ ข๎ารํวมโครงการร๎อยละ60มีความพึงพอตํอโครงการในด๎านเชือ่ มความสัมพันธ์อันดีระหวํางนิสิตในระดับมากขึน้ ไป

ผูเ๎ ข๎ารํวมโครงการร๎อยละ80มีความพึงพอตํอโครงการในด๎านเชือ่ มความสัมพันธ์อัน
ดีระหวํางนิสิตในระดับมากขึน้ ไป

ด๎านคุณภาพ ผูเ๎ ข๎ารํวมโครงการร๎อยละ60มีความพึงพอตํอโครงการในด๎านสํงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในระดับมากขึน้ ไป

ผูเ๎ ข๎ารํวมโครงการร๎อยละ74.29มีความพึงพอตํอโครงการในด๎านสํงเสริมคุณธรรม
จริยธรรมในระดับมากขึน้ ไป

260

434

ผูเ๎ ข๎ารํวมโครงการมีความพึงพอใจระดับมากถึงมากที่สุดร๎อยละ 86.33
นิสิตคณะเภสัชศาสตร์เข๎ารํวมโครงการ 182 คน

ด๎านทักษะวิชาการ

38

ผลการประเมินโครงการ
นิสิตคณะเภสัชศาสตร์เข๎ารํวมโครงการ 182 คน

10000

ด๎านคุณธรรม จริยธรรม

9000

งบประมาณรายได๎

ลาดับที่

หนํวยงาน

ชือ่ โครงการ

วันที่เริม่ ต๎นกิจกกรม

วันที่สนิ้ สุดกิจกกรม

สถานที่ดาเนินกิจกรรม

47

คณะแพทยศาสตร์

ประชุมเชียร์และตอนรับน๎อง
ใหมํ

7 มิถุนายน 2553

16 มิถุนายน 2553

คณะแพทยศาสตร์

นิสิตแพทย์ ปี 1-3

กลุมํ เปูาหมาย
จานวนกลุมํ เปูาหมาย ลักษณะกิจกรรม
406

ด๎านสุขภาพ กีฬา

40000

48

คณะแพทยศาสตร์

โครการแขํงขันกีฬาเข็ม
สัมพันธ์

23 ตุลาคม 2553

25 ตุลาคม 2553

ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จ.ปทุมธานี

139

139

ด๎านสุขภาพ กีฬา

95000

49

คณะแพทยศาสตร์

โครงการวันลอยกระทง

21 พฤศจิกายน 2553

22 พฤศจิกายน 2553

มหาวิทยาลัยนเรศวร

250

250

ด๎านศิลปวัฒนธรรม

15838

50

คณะแพทยศาสตร์

โครงการรับน๎องสํงพี่สาน
ไมตรีแพทย์มอนอ

7 มีนาคม 2554

7 มีนาคม 2554

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

150

150

ด๎านทักษะวิชาการ

24600

51

คณะทันตแพทยศาสตร์

บวงสรวงสมเด็จพระนเรศวร
มหาราช

10 มิถุนายน 2553

10 มิถุนายน 2553

ลานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

นิสิตชัน้ ปีที่ 1
และนิสิตผูช๎ ํวย

100

ด๎านศิลปวัฒนธรรม

8000

52

คณะทันตแพทยศาสตร์

วันไหว๎ครูและสายสัมพันธ์
ทันตแพทย์

17 มิถุนายน 2553

17 กันยายน 2553

โรงพยาบาลทันตกรรม

นิสิตทุกชัน้ ปี

400

ด๎านคุณธรรม จริยธรรม

10000

100

53

คณะทันตแพทยศาสตร์ นิทรรศการวันวิทยาศาสตร์

16 สิงหาคม 2553

18 สิงหาคม 2553

คณะวิทยาศาสตร์

นิสิต และ
นักเรียน

54

คณะทันตแพทยศาสตร์ สุขภาพดี ชีวีมีสุข ครัง้ ที่ 2

งปม.(รวมทุกประเภท)

6 มกราคม 2554

6 มกราคม 2554

ลานกิจกรรม

นิสิตชัน้ ปีที่ 4-6

350

ด๎านทักษะวิชาการ
ด๎านนันทนาการ
ด๎านสุขภาพ กีฬา

คณะนิติศาสตร์

โครงการปฐมนิเทศนิสิต และ
พบผูป๎ กครอง

12 มิถุนายน 2553

12 มิถุนายน 2553

Law 4103 ห๎องนิติธรรมประทีป

นิสิต

200

ด๎านทักษะวิชาการ

20000

56

คณะนิติศาสตร์

โครงการพิธีไหว๎ครู และมอบ
ประมวล

17 มิถุนายน 2553

17 มิถุนายน 2553

อาคารขวัญเมือง

นิสิต

200

ด๎านคุณธรรม จริยธรรม

30000

57

คณะนิติศาสตร์

โครงการวันรพี

20 สิงหาคม 2553

20 สิงหาคม 2553

ศาลจังหวัดพิษณุโลกและคณะ
นิติศาสตร์

นิสิต

200

ด๎านทักษะวิชาการ

100000

58

คณะนิติศาสตร์

กิจกรรมเข๎าห๎องเชียร์

7 มิถุนายน 2553

2 กรกฎาคม 2553

สนามกีฬามหาวิทยาลัยนเรศวร

นิสิต

200

ด๎านสุขภาพ กีฬา

30000

59

คณะนิติศาสตร์

กิจกรรมทาบุญคณะ

15 ธันวาคม 2553

15 ธันวาคม 2553

ลานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
และคณะนิติศาสตร์

นิสิต

100

ด๎านศิลปวัฒนธรรม

30000

60

คณะนิติศาสตร์

โครงการประเพณีลอยกระทง

22 พฤศจิกายน 2553

22 พฤศจิกายน 2553

มหาวิทยาลัยนเรศวร

นิสิต

300

ด๎านศิลปวัฒนธรรม

30000

61

คณะนิติศาสตร์

โครงการอบรมผูน๎ านิสิตและ
สํงเสริมการทางานเป็นทีม

14 มีนาคม 2554

16 มีนาคม 2554

อุทยานแหํงชาติรามคาแหง จ.สุโขทัย

นิสิต

20

ด๎านนันทนาการ

40000

62

คณะนิติศาสตร์

กิจกรรมอบรมภาษาอังกฤษ
เพื่อการสมัครงาน

13 ธันวาคม 2553

13 ธันวาคม 2553

ห๎องนิติธรรมประทีป คณะนิติศาสตร์

นิสิต

150

ด๎านทักษะวิชาการ

3000

63

คณะนิติศาสตร์

โครงการปัจฉิมนิเทศ

19 กุมภาพันธ์ 2554

19 กุมภาพันธ์ 2554

ห๎องนิติธรรมประทีป คณะนิติศาสตร์

นิสิต

150

ด๎านทักษะวิชาการ

64

คณะนิติศาสตร์

กิจกรรมแนะแนวอาชีพและ
ศึกษาตํอ

4 มีนาคม 2554

4 มีนาคม 2554

ห๎องนิติธรรมประทีป คณะนิติศาสตร์

นิสิต

100

นิสิต

150

55

ประเภทงปม.

ประเภท KPI

ด๎านปริมาณ
งบประมาณแผํนดิน ด๎านคุณภาพ
ด๎านคุณภาพ
ด๎านปริมาณ
งบประมาณแผํนดิน ด๎านคุณภาพ
ด๎านคุณภาพ

KPI ของโครงการ

ผลการประเมินโครงการ

มีจานวนนิสิตเข๎ารํวมโครงการเกิดกวําร๎อยละ 80 จากจานวนที่ได๎ตั้งเอาไว๎
นิสิตแพทย์ที่เข๎ารํวมโครการสามารถบรรลุความพึ่งพอใจจากการเข๎ารํวมโครงการเกินกวําร๎อยละ 80
นิสิตแพทย์ที่เข๎ารวมโครงการสามารถบรรลุความคาดหวังเกินกวําร๎อยละ80
มีจานวนนิสิตเข๎ารํวมโครงการเกิดกวําร๎อยละ 80 จากจานวนที่ได๎ตั้งเอาไว๎
นิสิตแพทย์ที่เข๎ารํวมโครการสามารถบรรลุความพึ่งพอใจจากการเข๎ารํวมโครงการเกินกวําร๎อยละ 80
นิสิตแพทย์ที่เข๎ารวมโครงการสามารถบรรลุความคาดหวังเกินกวําร๎อยละ80

4000
20000
ด๎านคุณภาพ ผลประเมินความพึงพอใจของผูเ๎ ข๎ารํวมโครงการอยูใํ นเกณฑ์ดี

ดี

22000

ด๎านคุณภาพ มีนิสิตเข๎ารํวมโครงการไมํต่ากวําร๎อยละ 80

นิสิตเข๎ารํวมอบรมมากกวําร๎อยละ 80

ด๎านทักษะวิชาการ

747

ด๎านคุณภาพ นิสิตเข๎ารํวมโครงการไมํต่ากวําร๎อยละ 80

นิสิตเข๎ารํวมอบรมมากกวําร๎อยละ 80

ด๎านศิลปวัฒนธรรม

13090

ด๎านปริมาณ ผลประเมินความพึงพอใจของกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหมํและพบผูป๎ กครองอยูใํ นเกณฑ์ดี

ผลที่ประเมินในภาพรวมของการจัดกิจกรรมอยูใํ นคะแนน 4.26 อยูใํ นเกณฑ์ดี

65

คณะนิติศาสตร์

โครงการติดเข็มเครือ่ งหมาย
คณะ

10 กุมภาพันธ์ 2554

10 กุมภาพันธ์ 2554

ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จ
พระนเรศวรมหาราช และคณะ
นิติศาสตร์

66

คณะนิติศาสตร์

โครงการปฐมนิเทศนิสิต และ
พบผูป๎ กครอง

28 พฤษภาคม 2554

28 พฤษภาคม 2554

อาคารเอกาทศรถ

นิสิตและ
ผูป๎ กครอง

400

67

คณะมนุษยศาสตร์

โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหมํ

6 มิถุนายน 2553

6 มิถุนายน 2553

อาคารขวัญเมือง มหาวิทยาลัย
นเรศวร

นิสิตปี 1

325

ด๎านทักษะวิชาการ

80000

68

คณะมนุษยศาสตร์

โครงการปฏิบัติสมาธิสาหรับ
เยาวชน

1 ตุลาคม 2553

1 กันยายน 2554

วัดโดยรอบมหาวิทยาลัย

นิสิตคณะ
มนุษยศาสตร์

200

ด๎านคุณธรรม จริยธรรม

4000

69

คณะมนุษยศาสตร์

โครงการถวายราชสักการะ
กลําวคาสัตย์ปฏิญญา และติด
เครือ่ งหมายประจา
มหาวิทยาลัย

17 มิถุนายน 2553

17 มิถุนายน 2553

ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จ
พระนเรศวรมหาราช ม.นเรศวร

นิสิตปี 1

370

ด๎านคุณธรรม จริยธรรม

10000

70

คณะมนุษยศาสตร์

โครงการไหว๎ครูคณะ
มนุษยศาสตร์

24 มิถุนายน 2553

24 มิถุนายน 2553

ณ โรงละคร อาคารเฉลิมพระเกียรติ
72 พรรษา

นิสิตคณะ
มนุษยศาสตร์

700

ด๎านคุณธรรม จริยธรรม

6000

71

คณะมนุษยศาสตร์

โครงการทาบุญคณะ
มนุษยศาสตร์

24 มิถุนายน 2553

24 มิถุนายน 2553

ลานอเนกประสงค์คณะมุนษยศาสตร์

นิสิตคณะ
มนุษยศาสตร์

600

ด๎านศิลปวัฒนธรรม

18000

72

คณะมนุษยศาสตร์

โครงการนิสิตมนุษยศาสตร์
รํวมใจแตํงผ๎าไทยไปเรียน

1 มิถุนายน 2553

31 มีนาคม 2554

ม.นเรศวร

นิสิตคณะ
มนุษยศาสตร์

100

ด๎านศิลปวัฒนธรรม

0

18995

ลาดับที่

หนํวยงาน

ชือ่ โครงการ

วันที่เริม่ ต๎นกิจกกรม

วันที่สนิ้ สุดกิจกกรม

สถานที่ดาเนินกิจกรรม

กลุมํ เปูาหมาย
จานวนกลุมํ เปูาหมาย ลักษณะกิจกรรม

งปม.(รวมทุกประเภท)

31 กรกฎาคม 2553

31 กรกฎาคม 2553

ณ วัดจูงนาง พิษณุโลก

นิสิตภาคพิเศษ

60

ด๎านศิลปวัฒนธรรม

2000

73

คณะมนุษยศาสตร์

โครงการมนุษยศาสตร์รํวมใจ
สืบสานประเพณี ทาดี
เข๎าพรรษา

74

คณะมนุษยศาสตร์

โครงการปฏิบัติสมาธิสาหรับ
เยาวชน ครัง้ ที่ 2

11 พฤศจิกายน 2553

28 กุมภาพันธ์ 2554

ณ วัดศรีรัตนาราม (จูงนาง)

นิสิตชัน้ ปีที่ 1

200

ด๎านคุณธรรม จริยธรรม

4000

75

คณะมนุษยศาสตร์

โครงการปฏิบัติสมาธิสาหรับ
เยาวชน ครัง้ ที่ 1

1 มิถุนายน 2553

30 กันยายน 2553

ณ วัดศรีรัตนาราม (จูงนาง)

นิสิตคณะ
มนุษยศาสตร์

200

ด๎านคุณธรรม จริยธรรม

4000

76

คณะมนุษยศาสตร์

โครงการเทิดพระเกียรติ 5
ธันวามหาราช

3 ธันวาคม 2553

14 ธันวาคม 2553

คณะมนุษยศาสตร์

นิสิตและบุคคล
ทั่วไป

400

77

คณะมนุษยศาสตร์

โครงการศิลปวัฒนธรรม
เฉลิมพระเกียรติ

14 ธันวาคม 2553

14 ธันวาคม 2553

ณ โรงละคร อาคาร QS

นิสิตและบุคคล
ทั่วไป

300

78

คณะมนุษยศาสตร์

โครงการดอกแก๎วเกม

18 ธันวาคม 2553

18 ธันวาคม 2553

สนามกีฬากลาง ม.นเรศวร

นิสิตและบุคลากร

300

79

คณะวิทยาการจัดการ
โครงการไหว๎ครูคณะ
และสารสนเทศศาสตร์

15 กรกฎาคม 2553

15 กรกฎาคม 2553

อาคารเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัย
นเรศวร

80

คณะวิทยาการจัดการ โครงการ MIS Sciences
และสารสนเทศศาสตร์ Games

21 สิงหาคม 2553

22 สิงหาคม 2553

81

คณะวิทยาการจัดการ โครงการเตรียมความพร๎อม
และสารสนเทศศาสตร์ บัณฑิต

17 สิงหาคม 2553

19 สิงหาคม 2553

82

คณะวิทยาการจัดการ
โครงการปัจฉิมนิเทศ
และสารสนเทศศาสตร์

28 สิงหาคม 2553

83

คณะวิทยาการจัดการ
โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหมํ
และสารสนเทศศาสตร์

84

คณะวิทยาการจัดการ
โครงการก๎าวแรก
และสารสนเทศศาสตร์

85

คณะวิทยาการจัดการ
โครงการเสวนา/อบรมวิชาการ
และสารสนเทศศาสตร์

86

คณะวิทยาการจัดการ โครงการแนะแนวน๎องสูรํ วั้
และสารสนเทศศาสตร์ วิทยาการฯ

87

ด๎านทักษะวิชาการ
ด๎านคุณธรรม จริยธรรม
ด๎านนันทนาการ
ด๎านศิลปวัฒนธรรม
ด๎านนันทนาการ

5000

100000

ด๎านสุขภาพ กีฬา

15000

นิสิตชัน้ ปีที่ 1
รหัส 53

ด๎านศิลปวัฒนธรรม

20000

อาคารเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัย
นเรศวร

นิสิตชัน้ ปีที่ 1
รหัส 53

ด๎านสุขภาพ กีฬา

60000

ห๎องพระราชทานปริญญาบัตร

นิสิตชัน้ ปีที่ 4
รหัส 50

ด๎านทักษะวิชาการ

40000

28 สิงหาคม 2553

ห๎องพระราชทานปริญญาบัตร

นิสิตชัน้ ปีที่ 4
รหัส 50

ด๎านคุณธรรม จริยธรรม

120000

12 มิถุนายน 2553

12 มิถุนายน 2553

ห๎องพระราชทานปริญญาบัตร

นิสิตชัน้ ปีที่ 1
รหัส 53

ด๎านทักษะวิชาการ

99958

1 มิถุนายน 2553

1 มิถุนายน 2553

โรงละครอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ

นิสิตชัน้ ปีที่ 1
รหัส 53

ด๎านทักษะวิชาการ

15000

11 กรกฎาคม 2553

11 กรกฎาคม 2553

ห๎องพระราชทานปริญญาบัตร

นิสิตคณะ
วิทยาการฯ

ด๎านทักษะวิชาการ

20289

ด๎านทักษะวิชาการ

77500

7 สิงหาคม 2553

8 สิงหาคม 2553

อาคารขวัญเมือง

นิสิตชัน้ ปีที่ 1
รหัส 53

คณะวิทยาการจัดการ โครงการ Accouting
และสารสนเทศศาสตร์ Knowledge

24 กรกฎาคม 2553

24 กรกฎาคม 2553

อาคารขวัญเมือง

นิสิตสาขาการ
บัญชี

ด๎านทักษะวิชาการ

25800

88

คณะวิทยาการจัดการ
โครงการ My map my life
และสารสนเทศศาสตร์

10 สิงหาคม 2553

10 สิงหาคม 2553

ห๎อง QS 4401

นิสิตชัน้ ปีที่ 3
รหัส 51

ด๎านคุณธรรม จริยธรรม

40000

89

คณะวิทยาการจัดการ โครงการสูเํ ส๎นทางชมรม
และสารสนเทศศาสตร์ วิชาการ MIS

1 มิถุนายน 2553

1 มิถุนายน 2553

โรงละครอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ

นิสิตชัน้ ปีที่ 1
รหัส 53

ด๎านทักษะวิชาการ

22738

90

คณะวิทยาการจัดการ
โครงการธรรมะกับเยาวชน
และสารสนเทศศาสตร์

15 มกราคม 2554

16 มกราคม 2554

วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร

นิสิตชัน้ ปีที่ 1
รหัส 53

ด๎านคุณธรรม จริยธรรม

65000

91

คณะวิทยาการจัดการ
โครงการธรรมะกับเยาวชน
และสารสนเทศศาสตร์

29 มกราคม 2554

30 มกราคม 2554

วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร

นิสิตชัน้ ปีที่ 1
รหัส 53

ด๎านคุณธรรม จริยธรรม

65000

92

คณะวิทยาการจัดการ
โครงการรับน๎องใหมํ
และสารสนเทศศาสตร์

5 มิถุนายน 2553

6 มิถุนายน 2553

มหาวิทยาลัยนเรศวร

นิสิตชัน้ ปีที่ 1
รหัส 53

500

ด๎านนันทนาการ

154038

93

คณะวิทยาการจัดการ
โครงการประชุมเชียร์
และสารสนเทศศาสตร์

7 มิถุนายน 2553

17 มิถุนายน 2553

อัฒจันทร์สนามฟุตบอล 1

นิสิตชัน้ ปีที่ 1
รหัส 53

500

ด๎านสุขภาพ กีฬา

75000

94

คณะวิทยาการจัดการ
โครงการ My map my life
และสารสนเทศศาสตร์

30 มกราคม 2554

30 มกราคม 2554

อาคารขวัญเมือง มหาวิทยาลัย
นเรศวร

นิสิตชัน้ ปีที่ 2
รหัส 52

ด๎านทักษะวิชาการ

12500

95

เข๎าแถวรับ-สํงเสด็จพระราช
คณะวิทยาการจัดการ
ดาเนินในพิธีพระราชทาน
และสารสนเทศศาสตร์
ปริญญาบัตร

7 กุมภาพันธ์ 2554

7 กุมภาพันธ์ 2554

มหาวิทยาลัยนเรศวร

นิสิตชัน้ ปีที่ 1
รหัส 53

ด๎านคุณธรรม จริยธรรม

ด๎านทักษะวิชาการ

0

96

คณะวิทยาการจัดการ โครงการชมรมวิชาการพบ
และสารสนเทศศาสตร์ ผูบ๎ ริหาร

6 มกราคม 2554

6 มกราคม 2554

ห๎อง MIS 3303 คณะวิทยาการ
จัดการและสารสนเทศศาสตร์

คณะกรรมการ
ชมรมวิชาการ
ประจาปี
งบประมาณ
2554

97

คณะวิทยาการจัดการ กิจกรรมผูกไทด์-ติดตุ๎งติ้ง
และสารสนเทศศาสตร์ คณะฯ

31 มกราคม 2554

31 มกราคม 2554

ลานอนุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวร
มหาราช

นิสิตชัน้ ปีที่ 1
รหัส 53

ด๎านคุณธรรม จริยธรรม

0

98

คณะวิทยาการจัดการ
โครงการปันน้าใจสูผํ ยู๎ ากไร๎
และสารสนเทศศาสตร์

10 มีนาคม 2554

10 มีนาคม 2554

สถานสงเคราะห์วังทอง

นิสิตภาควิชา
นิเทศศาสตร์

ด๎านบาเพ็ญประโยชน์

7500

10000

ประเภทงปม.

งบประมาณรายได๎

ประเภท KPI

KPI ของโครงการ

ผลการประเมินโครงการ

ลาดับที่

หนํวยงาน

ชือ่ โครงการ

วันที่เริม่ ต๎นกิจกกรม

วันที่สนิ้ สุดกิจกกรม

สถานที่ดาเนินกิจกรรม

99

โครงการเฝูาระวังโฆษณา
คณะวิทยาการจัดการ
ตามสือ่ ตําง ๆ รํวมกับ
และสารสนเทศศาสตร์
สถาบันการศึกษา

กลุมํ เปูาหมาย
จานวนกลุมํ เปูาหมาย ลักษณะกิจกรรม

22 มิถุนายน 2553

22 มิถุนายน 2553

โรงแรมท๏อปแลนด์พลาซํา

นิสิตภาควิชา
นิเทศศาสตร์

ด๎านทักษะวิชาการ

0

100

โครงการเฝูาระวังโฆษณา
คณะวิทยาการจัดการ
ตามสือ่ ตําง ๆ รํวมกับ
และสารสนเทศศาสตร์
สถาบันการศึกษา

16 ธันวาคม 2553

16 ธันวาคม 2553

โรงแรมท๏อปแลนด์พลาซํา

นิสิตภาควิชา
นิเทศศาสตร์

ด๎านทักษะวิชาการ

0

101

คณะวิทยาการจัดการ
โครงการอาสาพัฒนาชนบท
และสารสนเทศศาสตร์

26 เมษายน 2554

30 เมษายน 2554

โรงเรียนบ๎านเนินประดู(ํ คุรุราษฎร์
วิทยา)

นิสิตคณะ
วิทยาการ
จัดการฯ
นิสิตคณะ
วิทยาศาสตร์
การแพทย์
นิสิตชัน้ ปีที 1

งปม.(รวมทุกประเภท)

ด๎านบาเพ็ญประโยชน์

17100

100

ด๎านนันทนาการ
ด๎านบาเพ็ญประโยชน์

10000

200

ด๎านทักษะวิชาการ

25000

102

คณะวิทยาศาตร์การแพทย์

โครงการปันน้าใจสานแสงสูํ
ชุมชน

11 ตุลาคม 2553

11 ตุลาคม 2553

โรงเรียนวัดคลองหนองเหล็ก

103

คณะวิทยาศาตร์การแพทย์

โครงการปฐมนิเทศนิสิต
สาหรับปริญญาตรี

5 มิถุนายน 2553

5 มิถุนายน 2553

MD234

104

คณะวิทยาศาตร์การแพทย์ โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิต

5 มีนาคม 2554

5 มีนาคม 2554

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

นิสิตชัน้ ปีที่ 4
และชัน้ ปีท5ี่

200

ด๎านทักษะวิชาการ

25000

105

โครงการงานสัปดาห์วัน
คณะวิทยาศาตร์การแพทย์
วิทยาศาสตร์

16 สิงหาคม 2553

18 สิงหาคม 2553

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

นิสิตชัน้ ปีที่ 1
และผูท๎ ี่สนใจ

150

ด๎านทักษะวิชาการ

30000

106

โครงการอาจารย์ที่ปรึกษา
คณะวิทยาศาตร์การแพทย์
พบนิสิต

5 มิถุนายน 2553

5 มิถุนายน 2553

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

นิสิตทุกชัน้ ปี

700

ด๎านทักษะวิชาการ

20000

107

คณะวิทยาศาตร์การแพทย์

โครงการ อบรมบํมเพาะ
ระบบความคิด

18 ธันวาคม 2553

18 ธันวาคม 2553

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

นิสิตชัน้ ปีท2ี่
และผูท๎ ี่สนใจ

200

ด๎านทักษะวิชาการ

60000

108

คณะวิทยาศาตร์การแพทย์

โครงการวิทย์แพทย์อาสา
พัฒนาชุมชน

10 มีนาคม 2554

12 มีนาคม 2554

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

นิสิตคณะ
วิทยาศาสตร์
การแพทย์-200

100

ด๎านบาเพ็ญประโยชน์

60000

109

คณะวิทยาศาตร์การแพทย์ โครงการพิธีไหว๎ครู

10 มิถุนายน 2553

10 มิถุนายน 2553

MD234

นิสิตคณะ
วิทยาศาสตร์
การแพทย์ทุก
ชัน้ ปี

700

ด๎านศิลปวัฒนธรรม

7000

110

คณะวิทยาศาตร์การแพทย์ โครงการ ติดกระดุม - ผูกไทด์

6 มิถุนายน 2553

6 มิถุนายน 2553

MD233

นิสิตชัน้ ปีที 1

200

ด๎านศิลปวัฒนธรรม

11000

111

คณะวิทยาศาตร์การแพทย์

9 ตุลาคม 2553

14 ตุลาคม 2553

วัดวังหิน จ.พิษณุโลก

นิสิตชัน้ ปีที่ 1
และผูท๎ ี่สนใจ

200

ด๎านศิลปวัฒนธรรม

170000

112

คณะวิทยาศาตร์การแพทย์ โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต

22 สิงหาคม 2553

22 สิงหาคม 2553

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

นิสิตชัน้ ปีที่ 3
คณะ
วิทยาศาสตร์
การแพทย์

200

ด๎านทักษะวิชาการ

60000

113

โครงการกีฬาภายในคณะ
คณะวิทยาศาตร์การแพทย์ วิทยาศาสตร์การแพทย์(วิทย์แพทย์สัมพันธ์)

700

ด๎านสุขภาพ กีฬา

20000

114

คณะวิทยาศาตร์การแพทย์

115

คณะวิทยาศาตร์การแพทย์ โครงการเพาะกล๎า Med-sci

116

โครงการ อบรมคุณธรรม จริยธรรมนิสิต

18 ธันวาคม 2553

19 ธันวาคม 2553

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

นิสิตคณะ
วิทยาศาสตร์
การแพทย์ทุก
ชัน้ ปี

13 ธันวาคม 2553

13 ธันวาคม 2553

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

นิสิตคณะ
วิทยาศาสตร์
การแพทย์ทุก
ชัน้ ปี

700

ด๎านทักษะวิชาการ

0

6 ตุลาคม 2553

8 ตุลาคม 2553

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

นักเรียน
มัธยมศึกษา
ตอนปลาย

100

ด๎านทักษะวิชาการ

80000

โครงการสัมมนาหนํวย
คณะวิทยาศาตร์การแพทย์ กิจกรรมนิสิต คณะ
วิทยาศาสตร์การแพทย์

15 มกราคม 2554

16 มกราคม 2554

สวนปุาเขากระยาง

นิสิตคณะ
วิทยาศาสตร์
การแพทย์-200

50

ด๎านนันทนาการ

70000

117

คณะวิทยาศาตร์การแพทย์ โครงการคืนรัง

5 กุมภาพันธ์ 2554

5 กุมภาพันธ์ 2554

อาคารขวัญเมือง

นิสิตทุกชัน้ ปี

600

ด๎านศิลปวัฒนธรรม

75000

118

คณะวิทยาศาตร์การแพทย์

18 ธันวาคม 2553

18 ธันวาคม 2553

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

นิสิตปีที่ 2และผู๎
ที่สนใจ

200

ด๎านทักษะวิชาการ

60000

119

คณะวิทยาศาตร์การแพทย์ โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต

28 สิงหาคม 2553

28 สิงหาคม 2553

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

นิสิตชัน้ ปีที่ 4
และผูท๎ ี่สนใจ

200

ด๎านทักษะวิชาการ

60000

120

คณะวิทยาศาตร์การแพทย์

19 มีนาคม 2554

19 มีนาคม 2554

วัดจุฬามณี

นิสิตคณะ
วิทยาศาสตร์
การแพทย์-200

100

ด๎านศิลปวัฒนธรรม

50000

โครงการเลือกตั้งประธาน
สโมสรนิสิต

โครงการอบรมบํมเพาะ
ความคิด

โครงการงานพระราชทาน
เพลิงศพอาจารย์ใหญํ

ประเภทงปม.

ประเภท KPI

KPI ของโครงการ

ผลการประเมินโครงการ

ลาดับที่

หนํวยงาน

ชือ่ โครงการ

วันที่เริม่ ต๎นกิจกกรม

วันที่สนิ้ สุดกิจกกรม

สถานที่ดาเนินกิจกรรม

กลุมํ เปูาหมาย
จานวนกลุมํ เปูาหมาย ลักษณะกิจกรรม

งปม.(รวมทุกประเภท)

121

คณะวิทยาศาตร์การแพทย์ โครงการทาบุญอาจารย์ใหญํ

30 เมษายน 2554

30 เมษายน 2554

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

นิสิตคณะ
วิทยาศาสตร์
การแพทย์-200

122

โครงการพัฒนาความรู๎
คณะวิทยาศาตร์การแพทย์ ทางด๎านกายวิภาคศาสตร์แกํ
นิสิตวิทยาศาสตร์สุขภาพ

16 ตุลาคม 2553

16 ตุลาคม 2553

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

นิสิตคณะ
วิทยาศาสตร์
การแพทย์-200

200

ด๎านทักษะวิชาการ

30000

123

คณะวิทยาศาตร์การแพทย์ โครงการปันน้าใจ

14 สิงหาคม 2553

14 สิงหาคม 2553

จ.พิษณุโลก

นิสิตชัน้ ปีที่ 2
สาขาจุลชีววิทยา

60

ด๎านบาเพ็ญประโยชน์

10000

124

คณะวิทยาศาตร์การแพทย์ โครงการ Micro meeting

11 กันยายน 2553

11 กันยายน 2553

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

นิสิตสาขาจุล
ชีววิทยาทุกชัน้ ปี

200

ด๎านนันทนาการ

12000

125

คณะวิทยาศาตร์การแพทย์ โครงการมัชฌิมนิเทศ

11 มิถุนายน 2553

11 มิถุนายน 2553

MD 231/2

นิสิตสาขาจุล
ชีววิทยาชัน้ ปีที่ 2

50

ด๎านทักษะวิชาการ

7000

126

คณะวิทยาศาตร์การแพทย์

โครงการต๎อนรับน๎องใหมํ
และซ๎อมเชียร์

7 มิถุนายน 2553

18 มิถุนายน 2553

MD235

นิสิตชัน้ ปีที 1

170

ด๎านนันทนาการ

127

คณะวิทยาศาตร์การแพทย์

โครงการ D-Day Med-Sci
(ตอบปัญหาภาษาอังกฤษ)

21 สิงหาคม 2553

21 สิงหาคม 2553

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

นิสิตผูส๎ นใจทุก
ชัน้ ปี

200

ด๎านทักษะวิชาการ

6000

128

คณะวิทยาศาตร์การแพทย์

โครงการ D-Day Med-Sci
(แฟนพันธ์แท๎ Med-Sci )

21 สิงหาคม 2553

21 สิงหาคม 2553

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

นิสิตผูส๎ นใจทุก
ชัน้ ปี

50

ด๎านทักษะวิชาการ

6000

129

คณะวิทยาศาตร์การแพทย์

โครงการ D-Day Med-Sci
(Med-Sci Talent)

21 สิงหาคม 2553

21 สิงหาคม 2553

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

นิสิตที่สนใจทุก
ชัน้ ปี

50

ด๎านศิลปวัฒนธรรม

20000

130

คณะวิทยาศาตร์การแพทย์ โครงการลอดซุม๎

28 พฤษภาคม 2554

28 พฤษภาคม 2554

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

นิสิตชัน้ ปีที 1

170

ด๎านนันทนาการ

9000

131

คณะวิทยาศาตร์การแพทย์

โครงการพิธีติดตุ๎งติ้งจากพี่สูํ
น๎อง

10 พฤศจิกายน 2553

10 พฤศจิกายน 2553

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

นิสิตชัน้ ปีที 1

170

ด๎านศิลปวัฒนธรรม

17300

132

คณะวิทยาศาตร์การแพทย์

โครงการพิธีมอบปูายทอง
น๎องพี่

14 ธันวาคม 2553

14 ธันวาคม 2553

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

นิสิตชัน้ ปีที 1

170

ด๎านศิลปวัฒนธรรม

27000

133

คณะวิทยาศาตร์การแพทย์ โครงการลอยกระทง

22 พฤศจิกายน 2553

22 พฤศจิกายน 2553

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

นิสิตทุกชัน้ ปี

400

ด๎านศิลปวัฒนธรรม

15000

134

โครงการบายศรีสขูํ วัญและ
คณะวิทยาศาตร์การแพทย์
พิธีปิดห๎องเชียร์

17 กรกฎาคม 2553

17 กรกฎาคม 2553

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

นิสิตชัน้ ปีที 1

170

ด๎านศิลปวัฒนธรรม

9000

135

คณะวิทยาศาตร์การแพทย์

โครงการกีฬามหาวิทาลัย
หนองอ๎อเกมส์

25 ธันวาคม 2553

25 ธันวาคม 2553

สนามกีฬามหาวิทยาลัย

นิสิตคณะ
วิทยาศาสตร์
การแพทย์ทุก
ชัน้ ปี

200

ด๎านสุขภาพ กีฬา

5000

136

คณะวิทยาศาตร์การแพทย์

โครงการกีฬาสาย
วิทยาศาสตร์สุขภาพ

20 พฤศจิกายน 2553

20 พฤศจิกายน 2553

สนามกีฬามหาวิทยาลัย

นิสิตคณะ
วิทยาศาสตร์
แพทย์

200

ด๎านสุขภาพ กีฬา

20000

137

คณะวิทยาศาตร์การแพทย์

โครงการกีฬา Healtscience

13 พฤศจิกายน 2553

13 พฤศจิกายน 2553

สนามกีฬามหาวิทยาลัย

นิสิตคณะ
วิทยาศาสตร์
การแพทย์

200

ด๎านสุขภาพ กีฬา

20000

138

คณะวิทยาศาตร์การแพทย์ โครงการใจเปี่ยมสุขด๎วยธรรมะ

22 มกราคม 2554

22 มกราคม 2554

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

นิสิตคณะ
วิทยาศาสตร์
การแพทย์

100

ด๎านคุณธรรม จริยธรรม

8000

139

คณะวิทยาศาตร์การแพทย์

โครงการสัมนาสโมสรนิสิต
และกิจกรรมนิสิต

12 กุมภาพันธ์ 2554

12 กุมภาพันธ์ 2554

สโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์
การแพทย์

นิสิตคณะ
วิทยาศาสตร์
การแพทย์

50

ด๎านทักษะวิชาการ

70000

140

คณะวิทยาศาตร์การแพทย์

โครงการแฟนพันธุแ์ ท๎
พระพุทธศาสนา

15 มกราคม 2554

15 มกราคม 2554

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

นิสิตคณะ
วิทยาศาสตร์
การแพทย์

100

ด๎านศิลปวัฒนธรรม

8000

141

คณะวิทยาศาตร์การแพทย์ โครงการติวน๎องกํอนเรียน

3 กรกฎาคม 2553

3 กรกฎาคม 2553

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

นิสิตชัน้ ปีที่ 1

170

ด๎านทักษะวิชาการ

5250

142

คณะวิทยาศาตร์การแพทย์

17 กรกฎาคม 2553

17 กรกฎาคม 2553

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

นิสิตชัน้ ปีที 1

170

ด๎านทักษะวิชาการ

3500

โครงการ New Generation
Laboratory

100

ด๎านศิลปวัฒนธรรม

20000

147600

ประเภทงปม.

ประเภท KPI

KPI ของโครงการ

ผลการประเมินโครงการ

ลาดับที่

หนํวยงาน

ชือ่ โครงการ

วันที่เริม่ ต๎นกิจกกรม

วันที่สนิ้ สุดกิจกกรม

สถานที่ดาเนินกิจกรรม

กลุมํ เปูาหมาย
จานวนกลุมํ เปูาหมาย ลักษณะกิจกรรม

งปม.(รวมทุกประเภท)

143

คณะวิทยาศาตร์การแพทย์ โครงการตอบปัญหาวิชาการ

10 กรกฎาคม 2553

10 กรกฎาคม 2553

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

นิสิตที่สนใจทุก
ชัน้ ปี

144

คณะวิทยาศาตร์การแพทย์

โครงการแสดงความสามารถ
ทางดนตรีไทย

10 มิถุนายน 2553

10 มิถุนายน 2553

MD234

นิสิตคณะ
วิทยาศาสตร์
การแพทย์

100

ด๎านศิลปวัฒนธรรม

1000

145

คณะวิทยาศาตร์การแพทย์

โครงการซํอมบารุงเครือ่ ง
ดนตรี

26 มิถุนายน 2553

26 กุมภาพันธ์ 2554

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

นิสิตคณะ
วิทยาศาสตร์
การแพทย์

50

ด๎านศิลปวัฒนธรรม

1000

146

โครงการเพิ่มทักษะในศาสตร์
คณะวิทยาศาตร์การแพทย์ ด๎านดนตรีกบั สมาชิกชมรม
และผูส๎ นใจ

16 ตุลาคม 2553

14 พฤษภาคม 2554

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

นิสิตที่สนใจทุก
ชัน้ ปี

100

ด๎านศิลปวัฒนธรรม

4500

147

คณะวิทยาศาตร์การแพทย์

โครงการเรียนรูร๎ ะเบียบวิธี
ปฏิบัติ ตสวพ

8 มกราคม 2554

8 มกราคม 2554

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

นิสิตคณะ
วิทยาศาสตร์
การแพทย์

100

ด๎านทักษะวิชาการ

4000

148

คณะวิทยาศาตร์การแพทย์

โครงการพัฒนาศักยภาพ
คณะกรรมการ ตสวพ

19 มิถุนายน 2553

19 มิถุนายน 2553

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

นิสิตคณะ
วิทยาศาสตร์
การแพทย์

100

ด๎านทักษะวิชาการ

2000

149

คณะวิทยาศาตร์การแพทย์

โครงการเตรียมความพร๎อม
และเลือกสรร ตสวพ

15 มกราคม 2554

15 มกราคม 2554

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

นิสิตคณะ
วิทยาศาสตร์
การแพทย์

100

ด๎านทักษะวิชาการ

1500

150

โครงการติดตามและพัฒนา
คณะวิทยาศาตร์การแพทย์ ระบบงานคณะกรรมการ
ตสวพ.

19 มิถุนายน 2553

19 กุมภาพันธ์ 2554

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

นิสิตคณะ
วิทยาศาสตร์
การแพทย์

100

ด๎านทักษะวิชาการ

4000

151

คณะวิทยาศาตร์การแพทย์ โครงการสํงเสริมวัฒนธรรม

26 มิถุนายน 2553

18 กันยายน 2553

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

นิสิตที่สนใจทุก
ชัน้ ปี

100

ด๎านศิลปวัฒนธรรม

2000

152

คณะวิทยาศาตร์การแพทย์

โครงการแสดงในเชิง
สร๎างสรรค์

28 สิงหาคม 2553

28 สิงหาคม 2553

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

นิสิตที่สนใจทุก
ชัน้ ปี

100

ด๎านศิลปวัฒนธรรม

2500

153

คณะวิทยาศาตร์การแพทย์

โครงการพัฒนาศักยภาพ
ทางด๎านการแสดง

9 ตุลาคม 2553

9 ตุลาคม 2553

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

นิสิตคณะ
วิทยาศาสตร์
การแพทย์

100

ด๎านศิลปวัฒนธรรม

7500

154

คณะวิทยาศาตร์การแพทย์

โครงการศาสตร์และศิลป์
ประยุกต์

27 พฤศจิกายน 2553

27 พฤศจิกายน 2553

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

นิสิตคณะ
วิทยาศาสตร์
การแพทย์

100

ด๎านศิลปวัฒนธรรม

2000

155

คณะวิทยาศาตร์การแพทย์

โครงการนิทรรศการ วิถีชีวิต
สูวํ ิถีการแสดง

4 กันยายน 2553

4 กันยายน 2553

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

นิสิตคณะ
วิทยาศาสตร์
การแพทย์

100

ด๎านศิลปวัฒนธรรม

16000

156

คณะวิทยาศาตร์การแพทย์ โครงการ Meeting 53

10 กรกฎาคม 2553

10 กรกฎาคม 2553

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

นิสิตทุกชัน้ ปี

100

ด๎านศิลปวัฒนธรรม

62000

157

คณะวิทยาศาตร์การแพทย์ โครงการ Bye-Bye Senior 53

18 กันยายน 2553

18 กันยายน 2553

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

นิสิตทุกชัน้ ปี

300

ด๎านศิลปวัฒนธรรม

14000

158

คณะวิทยาศาตร์การแพทย์

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผูท๎ ี่มี
ความสามารถด๎านดนตรีไทย

1 มิถุนายน 2553

31 มีนาคม 2554

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

25

25

ด๎านศิลปวัฒนธรรม

1000

159

คณะวิทยาศาตร์การแพทย์

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผูท๎ ี่มี
ความสามารถด๎านดนตรีสากล

1 มิถุนายน 2553

31 มีนาคม 2554

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ห

25

25

ด๎านศิลปวัฒนธรรม

1000

160

คณะวิทยาศาสตร์

โครงการทุติยนิเทศ คณะ
วิทยาศาสตร์

8 สิงหาคม 2553

8 สิงหาคม 2553

SC1-311

นิสิตชัน้ ปีที่ 2

500

ด๎านทักษะวิชาการ

13000

161

คณะวิทยาศาสตร์

โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหมํ
คณะวิทยาศาสตร์

5 มิถุนายน 2553

5 มิถุนายน 2553

SC1-311

นิสิตชัน้ ปีที่ 1

600

ด๎านทักษะวิชาการ

36000

162

คณะวิทยาศาสตร์

โครงการทุติยนิเทศ คณะ
วิทยาศาสตร์

7 สิงหาคม 2553

7 สิงหาคม 2553

sc1-311

นิสิตชัน้ ปี่ที่ 2

500

โครงการตติยนิเทศ คณะ
วิทยาศาสตร์

31 กรกฎาคม 2553

163

164

คณะวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์

โครงการตติยนิเทศ คณะ
วิทยาศาสตร์

100

ด๎านทักษะวิชาการ

5200

ด๎านทักษะวิชาการ
13000
ด๎านคุณธรรม จริยธรรม
ด๎านทักษะวิชาการ
31 กรกฎาคม 2553

sc1-311

นิสิตชัน้ ปี่ที่ 3

600

13000
ด๎านคุณธรรม จริยธรรม
ด๎านทักษะวิชาการ

7 สิงหาคม 2553

7 สิงหาคม 2553

sc1-311

นิสิตชัน้ ปี่ที่ 3

600

13000

ประเภทงปม.

ประเภท KPI

KPI ของโครงการ

ผลการประเมินโครงการ

ลาดับที่
164

หนํวยงาน
คณะวิทยาศาสตร์

ชือ่ โครงการ
โครงการตติยนิเทศ คณะ
วิทยาศาสตร์

วันที่เริม่ ต๎นกิจกกรม
7 สิงหาคม 2553

วันที่สนิ้ สุดกิจกกรม
7 สิงหาคม 2553

สถานที่ดาเนินกิจกรรม
sc1-311

165

คณะวิทยาศาสตร์

โครงการปัจฉิมนิเทศ คณะ
วิทยาศาสตร์

23 กันยายน 2553

23 กันยายน 2553

sc1-311

166

คณะวิทยาศาสตร์

โครงการเปิดโลกกิจกรรม
คณะวิทยาศาสตร์

25 มิถุนายน 2553

167

คณะวิทยาศาสตร์

โครงการแนะแนวอาชีพจาก
มืออาชีพ คณะวิทยาศาสตร์

168

คณะวิทยาศาสตร์

169

กลุมํ เปูาหมาย
จานวนกลุมํ เปูาหมาย ลักษณะกิจกรรม
นิสิตชัน้ ปี่ที่ 3
600
ด๎านคุณธรรม จริยธรรม
ด๎านทักษะวิชาการ
นิสิตชัน้ ปี่ที่ 4

500

25 มิถุนายน 2553

โถงอาคารเรียนรวมคณะวิทยาศาสตร์ นิสิตชัน้ ปี่ที่ 1

600

28 สิงหาคม 2553

28 สิงหาคม 2553

โถงอาคารเรียนรวมคณะวิทยาศาสตร์ นิสิตทุกชัน้ ปี

500

โครงการรณรงค์การแตํงกาย
นิสิต คณะวิทยาศาสตร์

4 มิถุนายน 2553

4 มิถุนายน 2553

โถงอาคารเรียนรวมคณะวิทยาศาสตร์ นิสิตทุกชัน้ ปี

2000

คณะวิทยาศาสตร์

โครงการไหว๎ครู คณะ
วิทยาศาสตร์

10 มิถุนายน 2553

10 มิถุนายน 2553

โถงอาคารเรียนรวมคณะวิทยาศาสตร์ นิสิตทุกชัน้ ปี

600

170

คณะวิทยาศาสตร์

โครงการทาบุญคณะ คณะ
วิทยาศาสตร์

2 กรกฎาคม 2553

2 กรกฎาคม 2553

โถงอาคารเรียนรวมคณะวิทยาศาสตร์ นิสิตทุกชัน้ ปี

200

171

คณะวิทยาศาสตร์

2 กรกฎาคม 2553

2 กรกฎาคม 2553

172

คณะวิทยาศาสตร์

27 ธันวาคม 2553

27 ธันวาคม 2553

โถงอาคารเรียนรวมคณะวิทยาศาสตร์ นิสิตชัน้ ปี่ที่ 1

173

คณะวิทยาศาสตร์

7 มกราคม 2554

7 มกราคม 2554

โถงอาคารเรียนรวมคณะวิทยาศาสตร์

174

คณะวิทยาศาสตร์

โครงการสืบสานประเพณี
ลอยกระทง คณะวิทยาศาสตร์

24 พฤศจิกายน 2553

24 พฤศจิกายน 2553

โถงอาคารเรียนรวมคณะวิทยาศาสตร์

175

คณะวิทยาศาสตร์

โครงการสอนดนตรีไทย
ให๎กบั นิสิต คณะวิทยาศาสตร์

1 มิถุนายน 2553

1 มิถุนายน 2553

ห๎องชมรมดนตรีไทยคณะ
วิทยาศาสตร์

176

คณะวิทยาศาสตร์

โครงการชวนน๎องทาความดี
คณะวิทยาศาสตร์

30 มิถุนายน 2553

30 มิถุนายน 2553

กลุมํ อาคารคณะวิทยาศาสตร์

177

คณะวิทยาศาสตร์

โครงการกระจกสะท๎อนความ
ดี คณะวิทยาศาสตร์

1 มิถุนายน 2553

1 มิถุนายน 2553

กลุมํ อาคารคณะวิทยาศาสตร์

178

คณะวิทยาศาสตร์

โครงการแสดงความยินดีกบั
บัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์

23 ธันวาคม 2553

23 ธันวาคม 2553

กลุมํ อาคารคณะวิทยาศาสตร์

179

คณะวิทยาศาสตร์

โครงการแนะแนวและให๎
คาปรึกษา (Science
Corner) คณะวิทยาศาสตร์

7 มิถุนายน 2553

180

คณะวิทยาศาสตร์

โครงการประเมินคุณภาพการ
ให๎บริการของหนํวยกิจการ
นิสิต คณะวิทยาศาสตร์

181

คณะวิทยาศาสตร์

182

183

โครงการถวายเทียนจานา
พรรษา คณะวิทยาศาสตร์
โครงการบวงสรวงพระบิดา
วิทยาศาสตร์ไทย คณะ
วิทยาศาสตร์
โครงการตักบาตรเนือ่ งในวัน
ปีใหมํ คณะวิทยาศาสตร์

งปม.(รวมทุกประเภท)
13000

วัดเกาะแก๎ว

นิสิตทุกชัน้ ปี
และบุคคลทั่วไป

ด๎านคุณธรรม จริยธรรม
ด๎านทักษะวิชาการ
ด๎านศิลปวัฒนธรรม
ด๎านนันทนาการ
ด๎านทักษะวิชาการ
ด๎านคุณธรรม จริยธรรม
ด๎านบาเพ็ญประโยชน์
ด๎านคุณธรรม จริยธรรม
ด๎านศิลปวัฒนธรรม
ด๎านทักษะวิชาการ
ด๎านคุณธรรม จริยธรรม
ด๎านศิลปวัฒนธรรม
ด๎านคุณธรรม จริยธรรม
ด๎านศิลปวัฒนธรรม

18000

20000

30000

0

10000

5000

200

ด๎านคุณธรรม จริยธรรม

10000

600

ด๎านคุณธรรม จริยธรรม
ด๎านศิลปวัฒนธรรม

10000

นิสิตชัน้ ทุกชัน้ ปี
และบุคคลทั่วไป

200

ด๎านศิลปวัฒนธรรม

5000

นิสิตชัน้ ทุกชัน้ ปี
และบุคคลทั่วไป

200

ด๎านศิลปวัฒนธรรม

0

200

ด๎านทักษะวิชาการ
ด๎านศิลปวัฒนธรรม

75000

600

ด๎านคุณธรรม จริยธรรม

0

นิสิตชัน้ ทุกชัน้ ปี
และบุคคลคณะ
วิทยาศาสตร์

200

ด๎านคุณธรรม จริยธรรม

0

นิสิตชัน้ ทุกชัน้ ปี
และบุคคลคณะ
วิทยาศาสตร์

1000

ด๎านนันทนาการ

32000

7 มิถุนายน 2553

หนํวยกิจการนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ นิสิตชัน้ ทุกชัน้ ปี

200

ด๎านทักษะวิชาการ

20000

7 มิถุนายน 2553

7 มิถุนายน 2553

นิสิตชัน้ ทุกชัน้ ปี
หนํวยกิจการนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ และบุคคลคณะ
วิทยาศาสตร์

500

ด๎านทักษะวิชาการ

5000

โครงการเพื่อพัฒนา
ประสบการณ์ทางวิชาชีพแกํ
นิสิต และศิษย์เกํา คณะ
วิทยาศาสตร์

4 กันยายน 2553

4 กันยายน 2553

กลุมํ อาคารคณะวิทยาศาสตร์

นิสิตชัน้ ทุกชัน้ ปี
และศิษย์เกํา

500

ด๎านทักษะวิชาการ

0

คณะวิทยาศาสตร์

โครงการประเมินคุณภาพ
ร๎านอาหาร คณะวิทยาศาสตร์

7 มิถุนายน 2553

7 มิถุนายน 2553

กลุมํ อาคารคณะวิทยาศาสตร์

นิสิตชัน้ ทุกชัน้ ปี
และบุคคลทั่วไป

300

ด๎านทักษะวิชาการ

0

คณะวิทยาศาสตร์

โครงการสารวจสวัสดิการ
และคุณภาพชีวิตของนิสิต
คณะวิทยาศาสตร์

7 มิถุนายน 2553

7 มิถุนายน 2553

กลุมํ อาคารคณะวิทยาศาสตร์

นิสิตชัน้ ทุกชัน้ ปี
และบุคคลทั่วไป

600

ด๎านทักษะวิชาการ

0

นิสิตชัน้ ทุกชัน้ ปี
และบุคคลคณะ
วิทยาศาสตร์
นิสิตชัน้ ปีท1ี่

ประเภทงปม.

ประเภท KPI

KPI ของโครงการ

ผลการประเมินโครงการ

ลาดับที่

หนํวยงาน

ชือ่ โครงการ

วันที่เริม่ ต๎นกิจกกรม

วันที่สนิ้ สุดกิจกกรม

สถานที่ดาเนินกิจกรรม

กลุมํ เปูาหมาย
จานวนกลุมํ เปูาหมาย ลักษณะกิจกรรม

184

คณะวิทยาศาสตร์

โครงการอบรมสร๎างความ
เข๎าใจเกีย่ วกับการเงินและ
พัสดุให๎แกํแกนนานิสิต คณะ
วิทยาศาสตร์

185

คณะวิทยาศาสตร์

กิจกรรมอบรมการใช๎บริการ
สานักหอสมุดมหาวิทยาลัย
นเรศวร คณะวิทยาศาสตร์

22 กรกฎาคม 2553

22 กรกฎาคม 2553

186

คณะวิทยาศาสตร์

กิจกรรมรับน๎องและประชุม
เชียร์นิสิตใหมํ คณะ
วิทยาศาสตร์

7 มิถุนายน 2553

7 มิถุนายน 2553

โถงอาคารเรียนรวมคณะวิทยาศาสตร์ นิสิตชัน้ ปีที่ 1

8 กรกฎาคม 2553

อาคารบริหารคณะวิทยาศาสตร์

นิสิตคณะ
วิทยาศาสตร์ทุก
ชัน้ ปี

อาคารเรียนรวมคณะวิทยาศาสตร์

นิสิตคณะ
วิทยาศาสตร์ทุก
ชัน้ ปี

187

188

คณะวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์

โครงการมินิฮาล์ฟมาราธอน
คณะวิทยาศาสตร์

กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์
แหํงชาติ คณะวิทยาศาสตร์

19 สิงหาคม 2553

19 สิงหาคม 2553

8 กรกฎาคม 2553

16 สิงหาคม 2553

0

ห๎อง SC1-311

นิสิตชัน้ ปีที่ 1

500

ด๎านทักษะวิชาการ

0

500

16 สิงหาคม 2553

24 กุมภาพันธ์ 2554

24 กุมภาพันธ์ 2554

อาคารเรียนรวมคณะวิทยาศาสตร์

1 มิถุนายน 2553

1 มิถุนายน 2553

ห๎อง SC1-311

นิสิตชัน้ ปีที่ 1

190

คณะวิทยาศาสตร์

กิจกรรมอบรมระบบกองทุน
กูย๎ ืมเพื่อการศึกษา
(E-Student Loan) คณะ
วิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์

โครงการเมล็ดพันธ์ใหมํ
สายใยวิทยาศาสตร์
(Science Camp) คณะ
วิทยาศาสตร์

5 มิถุนายน 2553

โครงการBiology Leader
Camp คณะวิทยาศาสตร์

17 กรกฎาคม 2553

โครงการอบรมสัมนาผูน๎ า
กิจกรรม คณะกรรมการ
ชมรม คณะกรรมการชัน้ ปี
คณะกรรมการสโมสรคณะ
โครงการอบรมนิสิตกํอน
ฝึกงาน คณะวิทยาศาสตร์

ด๎านทักษะวิชาการ

นิสิตคณะ
วิทยาศาสตร์ทุก
ชัน้ ปี

โครงการเลือกตั้งประธาน
สโมสรนิสิต คณะวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์

100

ด๎านคุณธรรม จริยธรรม

10000

ด๎านนันทนาการ

คณะวิทยาศาสตร์

192

กลุมํ อาคารคณะวิทยาศาสตร์

ด๎านทักษะวิชาการ

189

191

งปม.(รวมทุกประเภท)

นิสิติแกนนา
และบุคลากร
คณะวิทยาศาสตร์

500

2000

ด๎านสุขภาพ กีฬา
ด๎านทักษะวิชาการ
ด๎านบาเพ็ญประโยชน์
ด๎านนันทนาการ

20000

10000

ด๎านคุณธรรม จริยธรรม
ด๎านศิลปวัฒนธรรม
ด๎านทักษะวิชาการ
1000

500

ด๎านคุณธรรม จริยธรรม

ด๎านทักษะวิชาการ

5000

0

ด๎านทักษะวิชาการ
5 มิถุนายน 2553

อาคารเรียนรวมคณะวิทยาศาสตร์

นิสิตชัน้ ปีที่ 1

500

ด๎านคุณธรรม จริยธรรม

20000

ด๎านนันทนาการ
ด๎านทักษะวิชาการ
ด๎านบาเพ็ญประโยชน์
18 กรกฎาคม 2553

สถานีพัฒนาและสํงเสริมเพาะพันธ์
สัตว์ปุา พิษณุโลก

นิสิตภาควิชา
ชีววิทยา

50

ด๎านคุณธรรม จริยธรรม
ด๎านสุขภาพ กีฬา
ด๎านนันทนาการ
ด๎านทักษะวิชาการ
ด๎านบาเพ็ญประโยชน์
ด๎านนันทนาการ

20000

12 มิถุนายน 2553

13 มิถุนายน 2553

อาคารบริหาร คณะวิทยาศาสตร์

นิสิตแกนนาทุก
ชัน้ ปี

100

5 กันยายน 2553

5 กันยายน 2553

ห๎อง SC1-311

นิสิตคณะ
วิทยาศาสตร์
ชัน้ ปีที่ 4

600

ด๎านทักษะวิชาการ

20000

โครงการศึกษาดูงานนอก
สถานที่สาขาวิชาฟิสิกส์
คณะวิทยาศาสตร์

11 กรกฎาคม 2553

12 กรกฎาคม 2553

ม.เทคโนโลยีสุรนารี

นิสิตสาขาวิชา
ฟิสิกส์

100

ด๎านทักษะวิชาการ

20000

คณะวิทยาศาสตร์

โครงการวิทยาศาสตร์เอี่ยม
คณะวิทยาศาสตร์

11 สิงหาคม 2553

11 สิงหาคม 2553

คณะวิทยาศาสตร์

นิสิตชัน้ ปีที่ 1

500

ด๎านบาเพ็ญประโยชน์

5000

197

คณะวิทยาศาสตร์

กิจกรรมถนนเด็กเดิน รํวมกับ
เทศบาลนครพิษณุโลก คณะ
วิทยาศาสตร์

7 สิงหาคม 2553

7 สิงหาคม 2553

ถนนเด็กเดิน

นิสิตชัน้ ปีที่ 1

50

ด๎านนันทนาการ

1000

198

คณะวิทยาศาสตร์

กิจกรรมวันสถาปนา
มหาวิทยาลัย นิสิตคณะ
วิทยาศาสตร์

29 กรกฎาคม 2553

29 กรกฎาคม 2553

มหาวิทยาลัยนเรศวร

นิสิตคณะ
วิทยาศาสตร์ทุก
ชัน้ ปี

100

ด๎านคุณธรรม จริยธรรม

0

199

คณะวิทยาศาสตร์

กิจกรรมเทศน์มหาชาติชาดก
คณะวิทยาศาสตร์

10 ตุลาคม 2553

10 ตุลาคม 2553

วัดจุฬามณี อ.เมือง จ.พิษณุโลก

100

ด๎านคุณธรรม จริยธรรม
ด๎านศิลปวัฒนธรรม

20000

193

คณะวิทยาศาสตร์

194

คณะวิทยาศาสตร์

195

คณะวิทยาศาสตร์

196

นิสิตคณะ
วิทยาศาสตร์ทุก
ชัน้ ปี

10000

ประเภทงปม.

ประเภท KPI

KPI ของโครงการ

ผลการประเมินโครงการ

ลาดับที่

หนํวยงาน

ชือ่ โครงการ

วันที่เริม่ ต๎นกิจกกรม

วันที่สนิ้ สุดกิจกกรม

สถานที่ดาเนินกิจกรรม

กลุมํ เปูาหมาย
จานวนกลุมํ เปูาหมาย ลักษณะกิจกรรม

งปม.(รวมทุกประเภท)

200

คณะวิทยาศาสตร์

โครงการติวคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์

25 กรกฎาคม 2553

25 กรกฎาคม 2553

คณะวิทยาศาสตร์

นิสิตคณะ
วิทยาศาสตร์ทุก
ชัน้ ปี

201

คณะวิทยาศาสตร์

โครงการCom Sci สัญจร
ครัง้ ที่ 6 คณะวิทยาศาสตร์

21 สิงหาคม 2553

22 สิงหาคม 2553

โรงเรียนพยุหะพิทยาคม

นิสิตคณะ
วิทยาศาสตร์ทุก
ชัน้ ปี

100

คณะวิทยาศาสตร์

โครงการสํงเสริมอัจฉริยภาพ
ทางวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ คณะ
วิทยาศาสตร์

9 ตุลาคม 2553

14 ตุลาคม 2553

คณะวิทยาศาสตร์

นิสิตคณะ
วิทยาศาสตร์ทุก
ชัน้ ปี

50

คณะวิทยาศาสตร์

โครงการสํงเสริมโอลิมปิค
วิชาการและพัฒนามาตรฐาน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
ศึกษา(สอวน.) คณะ
วิทยาศาสตร์

10 ตุลาคม 2553

25 ตุลาคม 2553

คณะวิทยาศาสตร์

นิสิตคณะ
วิทยาศาสตร์ทุก
ชัน้ ปี

100

ด๎านคุณธรรม จริยธรรม

400000

100

5000

นิสิตคณะ
วิทยาศาสตร์ทุก
ชัน้ ปี

ด๎านสุขภาพ กีฬา
ด๎านนันทนาการ
ด๎านคุณธรรม จริยธรรม
ด๎านบาเพ็ญประโยชน์
ด๎านทักษะวิชาการ
ด๎านบาเพ็ญประโยชน์

200

ด๎านคุณธรรม จริยธรรม

10000

นิสิตคณะ
วิทยาศาสตร์ทุก
ชัน้ ปี

200

202

203

204

คณะวิทยาศาสตร์

205

คณะวิทยาศาสตร์

206

คณะวิทยาศาสตร์

โครงการบริจาคโลหิต คณะ
วิทยาศาสตร์ เนือ่ งในวโรกาส
เฉลิมพระชนมพรรษา
โครงการสานฝันปันน้าใจให๎
น๎องอิ่ม คณะวิทยาศาสตร์

โครงการคํายนีเ้ พื่อน๎อง
คณะวิทยาศาสตร์

2 ธันวาคม 2553

2 ธันวาคม 2553

คณะวิทยาศาสตร์

12 กุมภาพันธ์ 2554

13 กุมภาพันธ์ 2554

โรงเรียนบ๎านคลองช๎าง

12 กุมภาพันธ์ 2554

12 กุมภาพันธ์ 2554

โรงเรียนบ๎านยางพัฒนา

นิสิตคณะ
วิทยาศาสตร์ ,
บุคลากรคณะ

500

ด๎านทักษะวิชาการ
ด๎านทักษะวิชาการ
ด๎านบาเพ็ญประโยชน์
ด๎านนันทนาการ
ด๎านทักษะวิชาการ

ประเภทงปม.

ประเภท KPI

KPI ของโครงการ

ผลการประเมินโครงการ

0

8000

ด๎านคุณธรรม จริยธรรม
ด๎านสุขภาพ กีฬา
ด๎านนันทนาการ
ด๎านบาเพ็ญประโยชน์
ด๎านทักษะวิชาการ
ด๎านบาเพ็ญประโยชน์

200000

ด๎านสุขภาพ กีฬา
ด๎านนันทนาการ
ด๎านทักษะวิชาการ
ด๎านบาเพ็ญประโยชน์
ด๎านคุณธรรม จริยธรรม

5000

ด๎านสุขภาพ กีฬา
ด๎านนันทนาการ

207

คณะวิทยาศาสตร์

โครงการแขํงขันกีฬาเชือ่ ม
ความสามัคคี 4 คณะ
(Sci-Tech Game) คณะ
วิทยาศาสตร์

9 มกราคม 2554

9 มกราคม 2554

นิสิตคณะ
สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาศาสตร์ทุก
ชัน้ ปี

500

ด๎านสุขภาพ กีฬา

20000

208

คณะวิทยาศาสตร์

โครงการแขํงขันกีฬาภายใน
คณะวิทยาศาสตร์ (Sience
Game) คณะวิทยาศาสตร์

16 มกราคม 2554

16 มกราคม 2554

นิสิตคณะ
สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาศาสตร์ทุก
ชัน้ ปี

500

ด๎านสุขภาพ กีฬา

30000

209

คณะวิทยาศาสตร์

กิจกรรมแสดงความยินดีกบั
นิสิตชัน้ ปีที่ 4 ที่จะจบ
การศึกษา คณะวิทยาศาสตร์

10 กันยายน 2553

10 กันยายน 2553

โรงแรมอัมรินทร์ลากูนทร์

นิสิตคณะ
วิทยาศาสตร์ทุก
ชัน้ ปี

1000

ด๎านนันทนาการ

0

210

คณะวิศวกรรมศาสตร์

โครงการ First Love (พี่พบ
น๎อง)

1 มิถุนายน 2553

1 มิถุนายน 2553

อาคารขวัญเมือง มหาวิทยาลัย
นเรศวร

นิสิตชัน้ ปีที่ 1
คณะ
วิศวกรรมศาสตร์

100

211

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประชุมเชียร์และน๎องใหมํ

7 มิถุนายน 2553

17 มิถุนายน 2553

คณะวิศวกรรมศาสตร์

75,000

500

212

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ครอบครูพระวิษณุ

8 กรกฎาคม 2553

8 กรกฎาคม 2553

ลานกิจกรรมอาคารวิศวกรรมโยธา

นิสิตทุกชัน้ ปี

1200

ด๎านนันทนาการ
ด๎านคุณธรรม จริยธรรม
ด๎านทักษะวิชาการ
ด๎านสุขภาพ กีฬา
ด๎านนันทนาการ
ด๎านศิลปวัฒนธรรม
ด๎านคุณธรรม จริยธรรม

213

คณะวิศวกรรมศาสตร์ เพาะกล๎ากิจกรรมเกียร์

8 กรกฎาคม 2553

8 กรกฎาคม 2553

ลานกิจกรรมอาคารวิศวกรรมโยธา

นิสิตชัน้ ปีที่ 1

400

ด๎านทักษะวิชาการ
ด๎านนันทนาการ

214

คณะวิศวกรรมศาสตร์ กิจกรรม 5 ส

10 กรกฎาคม 2553

10 กรกฎาคม 2553

ห๎องชมรมดนตรีสากล

สมาชิกชมรม
ดนตรีสากล

20

ด๎านบาเพ็ญประโยชน์

215

คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกร วิศวธรรม

20 สิงหาคม 2553

22 สิงหาคม 2553

คณะวิศวกรรมศาสตร์

นิสิตชัน้ ปีที่ 1

400

ด๎านทักษะวิชาการ
ด๎านศิลปวัฒนธรรม

10000

75000

40000

20000
0

60000

งบประมาณรายได๎

ด๎านปริมาณ มีผเู๎ ข๎ารํวมโครงการไมํน๎อยกวําร๎อยละ 70

มีผเู๎ ข๎ารํวมโครงการจริง คิดเป็นร๎อยละ 83.60

ด๎านคุณภาพ ผูเ๎ ข๎ารํวมโครงการมีความพึงพอใจไมํน๎อยกวําร๎อยละ 70

ผูเ๎ ข๎ารํวมโครงการมีความพึงพอใจตํอโครงการคิดเป็นร๎อยละ 84

ด๎านคุณภาพ ผูเ๎ ข๎ารํวมโครงการมีความพึงพอใจไมํน๎อยกวําร๎อยละ 70
ด๎านปริมาณ มีผเู๎ ข๎ารํวมโครงการไมํน๎อยกวําร๎อยละ 70

มีนิสิตเข๎ารํวมโครงการจริง ร๎อยละ 96.5

ด๎านปริมาณ มีผเู๎ ข๎ารํวมโครงการไมํน๎อยกวําร๎อยละ 60

มีผเู๎ ข๎ารํวมโครงการจริง ร๎อยละ 85.62

ด๎านปริมาณ ผูเ๎ ข๎ารํวมโครงการมีความพึงพอใจตํอโครงการไมํน๎อยกวําร๎อยละ 60

ผูเ๎ ข๎ารํวมโครงการมีความพึงพอใจตํอโครงการ๎อยละ 78.91

ด๎านปริมาณ
ด๎านคุณภาพ
ด๎านคุณภาพ
ด๎านปริมาณ

มีผเู๎ ข๎ารํวมโครงการจริง ร๎อยละ 104.5
ผูเ๎ ข๎ารํวมโครงการมีความพึงพอใจตํอโครงการ๎อยละ 84
ผูเ๎ ข๎ารํวมโครงการมีความพึงพอใจตํอโครงการคิดเป็นร๎อยละ 90
มีผเู๎ ข๎ารํวมโครงการจริง คิดเป็นร๎อยละ 75

มีผเู๎ ข๎ารํวมโครงการไมํน๎อยกวําร๎อยละ 60
ผูเ๎ ข๎ารํวมโครงการมีความพึงพอใจตํอโครงการไมํน๎อยกวําร๎อยละ 60
ผูเ๎ ข๎ารํวมโครงการมีความพึงพอใจไมํน๎อยกวําร๎อยละ 60
มีผเู๎ ข๎ารํวมโครงการไมํน๎อยกวําร๎อยละ 60

ลาดับที่
215

หนํวยงาน
ชือ่ โครงการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกร วิศวธรรม

วันที่เริม่ ต๎นกิจกกรม
20 สิงหาคม 2553

วันที่สนิ้ สุดกิจกกรม
22 สิงหาคม 2553

สถานที่ดาเนินกิจกรรม
คณะวิศวกรรมศาสตร์

กลุมํ เปูาหมาย
จานวนกลุมํ เปูาหมาย ลักษณะกิจกรรม
นิสิตชัน้ ปีที่ 1
400

งปม.(รวมทุกประเภท)
60000

ประเภทงปม.

ประเภท KPI

KPI ของโครงการ

ผลการประเมินโครงการ

ด๎านคุณธรรม จริยธรรม
ด๎านคุณธรรม จริยธรรม
216

คณะวิศวกรรมศาสตร์ โครงการ SMART ENGINEER

20 สิงหาคม 2553

22 สิงหาคม 2553

ลานกิจกรรม ชัน้ 1 ตึกวิศวกรรมโยธา นิสิตชัน้ ปีที่ 1

300

217

คณะวิศวกรรมศาสตร์ กิจกรรม 5 ส

16 สิงหาคม 2553

16 สิงหาคม 2553

ห๎องชมรมาวิศวะอาสา

สมาชิกชมรมวิศ
วะอาสา

50

218

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สัปดาห์แหํงนักประดิษฐ์

29 สิงหาคม 2553

29 สิงหาคม 2553

อาคารอเนกประสงค์

นิสิตชัน้ ปีที่ 1

390

219

คณะวิศวกรรมศาสตร์ Entaneer Sport Day

4 กันยายน 2553

4 กันยายน 2553

อาคารอเนกประสงค์

นิสิตชัน้ ปีที่ 1

390

220

คณะวิศวกรรมศาสตร์ เปิดโลกวิศวกรรมศาสตร์

19 ตุลาคม 2553

22 ตุลาคม 2553

ด๎านทักษะวิชาการ

40000

งบประมาณรายได๎

ด๎านคุณภาพ นิสิตมีความพึงพอใจตํอการเข๎ารํวมโครงการคิดเป็นร๎อยละ 60

นิสิตเข๎ารํวมโครงการฯ มีความพึงพอใจคิดเป็นร๎อยละ 79.35

ด๎านปริมาณ นิสิตเข๎ารํวมโครงการไมํน๎อยกวําร๎อยละ 60

นิสิตเข๎ารํวมโครงการฯ เกินกวําที่ตั้งไว๎ จานวน 300 คน หรือ คิดเป็นร๎อยละ 100

ด๎านปริมาณ มีผเู๎ ข๎ารํวมโครงการไมํน๎อยกวําร๎อยละ 60
ด๎านคุณภาพ ผูเ๎ ข๎ารํวมโครงการมีความพึงพอใจตํอโครงการไมํน๎อยกวําร๎อยละ 60

นิสิตเข๎ารํวมโครงการฯ มีความพึงพอใจคิดเป็นร๎อยละ 79.35
มีผเู๎ ข๎ารํวมโครงการจริง ร๎อยละ 100
ผูเ๎ ข๎ารํวมโครงการมีความพึงพอใจตํอโครงการร๎อยละ 74

ด๎านปริมาณ ได๎โรงอาหาร จานวน 1 หลัง และมีผเู๎ ข๎ารํวมโครงการไมํน๎อยกวําร๎อยละ 60

ได๎โรงอาหารจานวน 1 หลัง และมีผเู๎ ข๎ารํวมโครงการ 100 %

ด๎านคุณภาพ ผูเ๎ ข๎ารํวมโครงการมีความพึงพอใจตํอโครงการอยูใํ นระดับ 3 และชาวบ๎านในชุมชนมีความพึงพอใจตํอโครงการอยูใํ นระดับ 3

ผูเ๎ ข๎ารํวมโครงการมีความพึงพอใจตํอโครงการอยูใํ นระดับ 5 และชาวบ๎านในชุมชน
มีความพึงพอใจตํอโครงการอยูใํ นระดับ 4

ด๎านศิลปวัฒนธรรม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
นิสิตคณะ
เทคโนโลยีพระจอมเกล๎าธนบุรี วิศวกรรมศาสตร์

100

ด๎านบาเพ็ญประโยชน์
ด๎านสุขภาพ กีฬา
ด๎านนันทนาการ
ด๎านสุขภาพ กีฬา
ด๎านนันทนาการ
ด๎านทักษะวิชาการ
ด๎านสุขภาพ กีฬา
ด๎านนันทนาการ
ด๎านทักษะวิชาการ

0
39987
390000

80000

ด๎านสุขภาพ กีฬา
221

คณะวิศวกรรมศาสตร์ น้าใจเลือดหมูสํ ชูํ นบท

11 ตุลาคม 2553

17 ตุลาคม 2553

โรงเรียนโพรงตะเข๎ ตาบลโปุงแดง
อาเภอเมือง จังหวัดตาก

สมาชิกชมรมวิศ
วะอาสา

100

ด๎านบาเพ็ญประโยชน์

110000

ได๎โรงอาหารจานวน 1 หลัง และมีผเู๎ ข๎ารํวมโครงการ 100 %
ผูเ๎ ข๎ารํวมโครงการมีความพึงพอใจตํอโครงการอยูใํ นระดับ 5 และชาวบ๎านในชุมชน
มีความพึงพอใจตํอโครงการอยูใํ นระดับ 4

ด๎านศิลปวัฒนธรรม
ด๎านนันทนาการ
222

กิจกรรมแนะนาบริษัทและรับ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
สมัครงาน

223

คณะวิศวกรรมศาสตร์

กิจกรรมชีแ้ จงระเบียบการ
เบิกจํายเงินให๎กบั นิสิตที่ดูแล
ด๎านชมรมและสโมสรนิสิต

224

คณะวิศวกรรมศาสตร์ แนะแนววิชาการ

225

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ลอยกระทง

226

คณะวิศวกรรมศาสตร์ Triple T Junior Camp

227

คณะวิศวกรรมศาสตร์

25 พฤศจิกายน 2553

25 พฤศจิกายน 2553

EN 617 อาคารเรียนรวม คณะ
วิศวกรรมศาสตร์

9 พฤศจิกายน 2553

9 พฤศจิกายน 2553

ห๎อง EN 617 อาคารเรียนรวม คณะ
วิศวกรรมศาสตร์

นิสิตชัน้ ที่ 4 ทุก
สาขา
นิสิตที่
รับผิดชอบ
ชมรมตํ
าง ๆ
สมาชิ
กชมรม
วิชาการและ
นักเรียมัธยม
ปลาย
นิสิตคณะ
วิศวกรรมศาสตร์

100

ด๎านทักษะวิชาการ

0

50

ด๎านทักษะวิชาการ

0

27 สิงหาคม 2553

29 สิงหาคม 2553

โรงเรียนลิไพพิทยาคม

22 พฤศจิกายน 2553

22 พฤศจิกายน 2553

คลองหนองเหล็ก มหาวิทยาลัย
นเรศวร

10 ธันวาคม 2553

13 ธันวาคม 2553

คณะวิศวกรรมศาสตร์

นิสิตและ
นักเรียนมัธยม
ปลาย

130

แขํงขันสร๎าง Web site
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

17 สิงหาคม 2553

17 สิงหาคม 2553

อาคารปฎิบัติการวิศวกรรมไฟฟูา
และคอมพิวเตอร์

สมาชิกชมรม
และนักเรียน
มัธยมปลาย

60

ด๎านทักษะวิชาการ

228

คณะวิศวกรรมศาสตร์ กิจกรรม Big Clean & Clear

11 กรกฎาคม 2553

11 กรกฎาคม 2553

คณะวิศวกรรมศาสตร์

นิสิตชัน้ ปีที่ 1

600

ด๎านบาเพ็ญประโยชน์

229

คณะวิศวกรรมศาสตร์

19 ตุลาคม 2553

22 ตุลาคม 2553

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล๎าธนบุรี

100

ด๎านทักษะวิชาการ
ด๎านสุขภาพ กีฬา
ด๎านนันทนาการ

80000

230

คณะวิศวกรรมศาสตร์ อบรมการเขียนโปรแกรม C++

23 สิงหาคม 2553

24 สิงหาคม 2553

ห๎องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟูาและ
คอมพิวเตอร์

50

ด๎านทักษะวิชาการ

4000

231

คณะวิศวกรรมศาสตร์

1 ธันวาคม 2553

1 ธันวาคม 2553

10

ด๎านบาเพ็ญประโยชน์

นิสิตชัน้ ปีที่ 3

650

ด๎านทักษะวิชาการ

10000

นิสิตชัน้ ปีที่ 4

300

ด๎านทักษะวิชาการ

26400

นิสิตทุกชัน้ ปี

2600

ด๎านคุณธรรม จริยธรรม

เปิดโลกวิศวกรรมแหํง
ประเทศไทย

นิสิตชัน้ ปีที่ 1
และ
คณะกรรมการ
สโมสรนิสิต
สมาชิกชมรม
Computer & IT

150

ด๎านทักษะวิชาการ
ด๎านนันทนาการ
ด๎านบาเพ็ญประโยชน์
ด๎านบาเพ็ญประโยชน์
ด๎านนันทนาการ
ด๎านศิลปวัฒนธรรม
ด๎านทักษะวิชาการ
ด๎านนันทนาการ
ด๎านสุขภาพ กีฬา

400

40000

10000

คณะวิศวกรรมศาสตร์ กล๎าเสลา sci-tech

9 มกราคม 2554

9 มกราคม 2554

อาคารเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัย
นิสิตคณะ
นเรศวร
วิศวกรรมศาสตร์

400

ด๎านสุขภาพ กีฬา
ด๎านนันทนาการ

20000

236

กิจกรรมแขํงขันฟุตบอล Gear
คณะวิศวกรรมศาสตร์
Cup

29 มกราคม 2554

11 มกราคม 2554

สนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยนเรศวร

นิสิตทุกชัน้ ปี

200

ด๎านสุขภาพ กีฬา

0

โรงเรียนศรีจนั ทร์วิทยาคม รัชมัง
คลาภิเษก หมูํ 2 ถนนวัมล ตาบล
ทําอิบุญ อาเภอหลํมสัก จังหวัด

นักเรียนมัธยม
ปลายและ

237

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สัญจรทางวิชาการ

7 มีนาคม 2554

7 มีนาคม 2554

28 มกราคม 2554

28 มกราคม 2554

10 มกราคม 2554

11 มกราคม 2554

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
นเรศวร

6 มีนาคม 2554

16 มีนาคม 2554

ลานกิจกรรมอาคารวิศวกรรมโยธา
ลานกิจกรรม ตึกอาคารวิศวกรรม
โยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์

0

0

ด๎านทักษะวิชาการ
160

ด๎านคุณภาพ ผูเ๎ ข๎ารํวมโครงการมีความพึงพอใจอยูใํ นระดับปานกลาง
ด๎านปริมาณ มีผเู๎ ข๎ารํวมโครงการไมํน๎อยกวําร๎อยละ 60
ด๎านคุณภาพ
ด๎านคุณภาพ
ด๎านปริมาณ
ด๎านปริมาณ

สมาชิกชมรมมีความพึงพอใจตํอโครงการอยูใํ นระดับปานกลาง
นักเรียนที่เข๎ารํวมโครงการมีความพึงพอใจอยูใํ นระดับปานกลาง
มีนักเรียนที่เข๎ารํวมโครงการไมํน๎อยกวําร๎อยละ 60
มีสมาชิกชมรมที่เข๎ารํวมโครงการไมํน๎อยกวําร๎อยละ 60

ผูเ๎ ข๎ารํวมโครงการมีความพึงพอใจอยูใํ นระดับ ดี
มีผเู๎ ขารํวมโครงการจริง คิดเป็นร๎อยละ 96.25
ผูเ๎ ข๎ารํวมโครงการมีความพึงพอใจอยูใํ นระดับ ดี
สมาชิกชมรมมีความพึงพอใจตํอโครงการอยูใํ นระดับ ดี
นักเรียนที่เข๎ารํวมโครงการมีความพึงพอใจอยูใํ นระดับดี
มีนักเรียนที่เข๎ารํวมโครงการจริง ร๎อยละ 62.5
มีสมาชิกชมรมที่เข๎ารํวมโครงการจริง ร๎อยละ 110

ด๎านคุณภาพ

นิสิตผูเ๎ ข๎ารํวมอบรมได๎รับการพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมC++ อยูใํ นระดับปานกลาง นิสิตมีความรูพ๎ ื้นฐานในการเขียนโปรแกรมอยูใํ น
ระดับปานกลาง

นิสิตผูเ๎ ข๎ารํวมอบรมได๎รับการพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมC++อยูใํ นระดับดี
นิสิตมีความรูพ๎ ื้นฐานการเขียนโปรแกรม C++อยูใํ นระดับดี

0

235

233

ได๎โรงอาหารจานวน 1 หลัง และมีผเู๎ ข๎ารํวมโครงการ 100 %
นิสิตเข๎ารํวมโครงการฯ มีความพึงพอใจคิดเป็นร๎อยละ 79.35
นิสิตเข๎ารํวมโครงการ 98 คน
นิสิตผูม๎ ีหน๎าที่รับผิดขอบเข๎ารํวมครบทุกชมรม มากกวําร๎อยละ 60
นิสิตเข๎ารํวมครบทุกชมรม และสโมสร

6000

234

232

นิสิตเข๎ารํวมโครงการไมํน๎อยกวําร๎อยละ 60
นิสิตมีความพึงพอใจตํอการเข๎ารํวมโครงการคิดเป็นร๎อยละ 60
นิสิตเข๎ารํวมโครงการไมํน๎อยกวําร๎อยละ 60
นิสิตเข๎ารํวมครบทุกชมรม และสโมสร

10000

โครงการการปูองกันและ
แก๎ไขปัญหายาเสพติด
อขํเาทศนิ
ยสถาบั
ดมศึกษาฯ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ เครื
ปฐมนิ
สิตฝึนกอุงาน
โครงการงานสัปดาห์งานของ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
นายชําง (Engineer Jobs
Fair)
คณะวิศวกรรมศาสตร์ เลือกตั้งประธานสโมสรนิสิต

อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัย นิสิตสังกัดคณะ
นเรศวร
วิศวกรรมศาสตร์

ด๎านคุณภาพ
ด๎านปริมาณ
ด๎านคุณภาพ
ด๎านปริมาณ

12000

ด๎านคุณภาพ มีผเู๎ ข๎ารํวมโครงการไมํน๎อยกวําร๎อยละ 60
ด๎านคุณภาพ นิสิตที่เข๎ารํวมโครงการสามารถ ประกาศเจตนารมณ์ ตํอต๎านยาเสพติด
ด๎านปริมาณ นิสิตเข๎ารํวมโครงการไมํน๎อยกวําร๎อยละ 60

มีผเู๎ ข๎ารํวมโครงการร๎อยละ 100
นิสิตทุกคนที่เข๎ารํวมโครงการฯ ให๎แสดงเจตนารมร์ ตํอต๎านยาเสพติด
นิสิตเข๎ารํวมโครงการฯ มากกวําร๎อยละ 60

ด๎านคุณภาพ
ด๎านปริมาณ
ด๎านปริมาณ
ด๎านคุณภาพ

มีผเู๎ ข๎ารํวมโครงการจริง ร๎อยละ 85.09
ผูเ๎ ข๎ารํวมโครงการมีความพึงพอใจอยูใํ นระดับ ดี

นิสิตมีความพึงพอใจตํอผูเ๎ ข๎ารํวมโครงการไมํน๎อยกวําร๎อยละ 70
มีผเู๎ ข๎ารํวมโครงการไมํน๎อยกวําร๎อยละ 60
มีผเู๎ ข๎ารํวมโครงการไมํน๎อยกวําร๎อยละ 60
ผูเ๎ ข๎ารํวมโครงการมีความพึงพอใจอยูใํ นระดับปานกลาง

ด๎านปริมาณ มีผเู๎ ข๎ารํวมโครงการ
ด๎านคุณภาพ ผูเ๎ ข๎ารํวมโครงการมีความพึงพอใจอยูใํ นระดับปานกลาง

ลาดับที่

หนํวยงาน

ชือ่ โครงการ

237

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สัญจรทางวิชาการ

238

คณะวิศวกรรมศาสตร์ พี่ติวน๎อง

239

คณะวิศวกรรมศาสตร์

วันที่เริม่ ต๎นกิจกกรม

วันที่สนิ้ สุดกิจกกรม

6 มีนาคม 2554

16 มีนาคม 2554

สถานที่ดาเนินกิจกรรม
โรงเรียนศรีจนั ทร์วิทยาคม รัชมัง
คลาภิเษก หมูํ 2 ถนนวัมล ตาบล
ทําอิบุญ อาเภอหลํมสัก จังหวัด
เพชรบูรณ์

กลุมํ เปูาหมาย
จานวนกลุมํ เปูาหมาย ลักษณะกิจกรรม

8 กุมภาพันธ์ 2554

19 กุมภาพันธ์ 2554

คณะวิศวกรรมศาสตร์

29 มกราคม 2554

29 มกราคม 2554

8 มกราคม 2554

8 มกราคม 2554

20 ตุลาคม 2553

22 ตุลาคม 2553

แหลํงอุตสาหกรรม จ.อยุธยา
ปทุมธานี ชลบุรี

นิสิตชัน้ ปีที่ 3

206

6 พฤศจิกายน 2553

6 พฤศจิกายน 2553

ห๎องชมรมดนตรี คณะ
วิศวกรรมศาสตร์

สมาชิกในชมรม
ดนตรีสากล

40

งปม.(รวมทุกประเภท)

ประเภท KPI

KPI ของโครงการ

นิสิตชัน้ ปีที่ 1
และสมาชิกชมรม

100

ด๎านทักษะวิชาการ

6000

100

ด๎านทักษะวิชาการ
ด๎านนันทนาการ

34500

660

ด๎านทักษะวิชาการ

93520

งบประมาณรายได๎

ด๎านปริมาณ นิสิตเข๎ารํวมโครงการไมํน๎อยกวําร๎อยละ 60
ด๎านคุณภาพ นิสิตมีความพึงพอใจตํอการเข๎ารํวมโครงการคิดเป็นร๎อยละ 60

ด๎านทักษะวิชาการ

270000

งบประมาณรายได๎

ด๎านปริมาณ จานวนผูเ๎ ข๎ารํวมโครงการ ไมํน๎อยกวํา ร๎อยละ 80

2000

งบประมาณรายได๎

ห๎องประชุม EN 617 อาคารเรียน
ศิษย์เกํารุนํ ที่ 1
รวม คณะวิศวกรรมศาสตร์
ทยาลัยนเรศวร
หอประชุมหาวิ
มโรงละครเฉลิ
มพระเกียรติ นิสติ ชัน้ ที่ 4 ทุก
ฯ ตึก QS
สาขา

240
241

คณะวิศวกรรมศาสตร์

242

คณะวิศวกรรมศาสตร์ Gear Music Making

243

คณะวิศวกรรมศาสตร์

โครงการสอนน๎องบรรเลง
เพลงดนตรี

9 สิงหาคม 2553

10 สิงหาคม 2553

อาคารวิศวกรรมโยธา คณะ
วิศวกรรมศาสตร์

นิสิตคณะ
วิศวกรรมศาสตร์

50

244

คณะวิศวกรรมศาสตร์

โครงการจัดกิจกรรมแขํงขัน
รถกระป๋อํง

11 กุมภาพันธ์ 2554

11 กุมภาพันธ์ 2554

สํวนหน๎าอาคารปฏิบัติการภาควิชา
วิศวกรรมเครือ่ งกล

นิสิตทุกชัน้ ปี

50

245

คณะวิศวกรรมศาสตร์

โครงการทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม

17 มกราคม 2554

17 มกราคม 2554

อาคารวิศวกรรมไฟฟูาและ
คอมพิวเตอร์

อาจารย์ นิสิต
และบุคลากร

380

246

คณะวิศวกรรมศาสตร์ เตรียมความพร๎อมทางวิชาการ

3 พฤษภาคม 2554

17 พฤษภาคม 2554

คณะวิศวกรรมศาสตร์

นักเรียนมัธยม
ปลาย

170

247

คณะวิศวกรรมศาสตร์ เลือกตั้งประธานชมรม

ห๎องชมรมวิชาการ

สมาชิกชมรม

ด๎านนันทนาการ
ด๎านสุขภาพ กีฬา
ด๎านทักษะวิชาการ
ด๎านศิลปวัฒนธรรม
ด๎านทักษะวิชาการ

10000

ด๎านคุณภาพ
ด๎านปริมาณ
ด๎านปริมาณ
ด๎านคุณภาพ

ผูฟ๎ ังมีความพึงพอใจตํอผลงานเพลงไมํน๎อยกวําร๎อยละ70
ได๎ผลงานเพลงจานวน 2 เพลง
นิสิตคณะวิศวกรรมเข๎ารํวมโครงการไมํน๎อยกวําร๎อยละ60
นิสิตมีความพึงพอใจไมํน๎อยกวําร๎อยละ60

นิสิตเข๎ารํวมโครงการฯ มากกวําร๎อยละ 60
นิสิตที่เข๎ารํวมโครงการมีความพึงใจในโครงการมากกวําร๎อยละ 60

บรรลุวัตถุประสงค์
บรรลุวัตถุประสงค์

5000

งบประมาณรายได๎

ด๎านปริมาณ นิสิตเข๎ารํวมโครงการจานวนร๎อยละ 60

นิสิตเข๎ารํวมโครงการจานวนร๎อยละ 80

10000

งบประมาณรายได๎

ด๎านปริมาณ นิสิตและผูส๎ นใจผ๎เข๎ารํวมโครงการไมํน๎อยกวําร๎อยละ 60 และมีความพึงพอใจ
ด๎านคุณภาพ คําเฉลีย่ ระดับความพึงพอใจของผูเ๎ ข๎ารํวมโครงการอยูใํ นระดับ 3.50

มีผเู๎ ข๎ารํวมโครงการร๎อยละ 75.25
คําเฉลีย่ ระดับความพึงพอใจของผูเ๎ ข๎ารํวมโครงการมากกวํา 4

9 เมษายน 2554

9 เมษายน 2554

40

248

คณะศึกษาศาสตร์

โครงการหํวงใยใสํใจความ
สะอาด

9 กรกฎาคม 2553

9 กรกฎาคม 2553

โรงเรียนวัดสะกัดน้ามัน จ.พิษณุโลก นักเรียนและนิสิต

206

ด๎านบาเพ็ญประโยชน์

0

249

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหมํ
และพบผูป๎ กครอง

5 มิถุนายน 2553

5 มิถุนายน 2553

ณ ห๎อง QS 3301 อาคารเฉลิมพระ
เกียรติ 72 พรรษาบรมราชินีนาถ
มหาวิทยาลัยนเรศวร

ผูป๎ กครองและ
นิสิตชัน้ ปีที่ 1

450

ด๎านคุณธรรม จริยธรรม

15000

250

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

โครงการเทศกาลของขวัญ
และดนตรี

17 มกราคม 2554

18 มกราคม 2554

อาคารวิศวะกรรมไฟฟูาและ
คอมพิวเตอร์ (EE) คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย

นิสิตทั้งในและ
ตํางคณะ
สถาปัตยกรรม
ศาสตร์

780

ด๎านศิลปวัฒนธรรม

32000

251

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ โครงการจับน๎องมาปั้น

5 มิถุนายน 2553

6 มิถุนายน 2553

ณ อาคารวิศวกรรมไฟฟูาและ
คอมพิวเตอร์ (EE) คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
นเรศวร

นิสิตชัน้ ปีที่ 1

150

ด๎านทักษะวิชาการ

12000

252

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

โครงการรับน๎องและประชุม
เชียร์

7 มิถุนายน 2553

30 มิถุนายน 2553

ณ อาคารวิศวกรรมไฟฟูาและ
คอมพิวเตอร์ (EE) คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
นเรศวร

นิสิตชัน้ ปีที่ 1

150

ด๎านคุณธรรม จริยธรรม

5000

253

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ โครงการไหว๎ครูและครอบครู

8 กรกฎาคม 2553

8 กรกฎาคม 2553

ลานกว๎างใต๎ตึกคณะสถาปัตยกรรม
นิสิตชัน้ ปีที่ 1-5
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

595

ด๎านศิลปวัฒนธรรม

34780

254

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ โครงการราตรีสีทรายทอง

5 กุมภาพันธ์ 2554

5 กุมภาพันธ์ 2554

ณ อาคารเรียน คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

นิสิตและรุนํ พี่
บัณฑิต

580

ด๎านนันทนาการ

7000

255

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

โครงการติวน๎องกํอนสอบ
Entrance

7 มีนาคม 2554

9 มีนาคม 2554

ณ อาคารเรียน คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

นักเรียนชัน้
มัธยมศึกษา
ตอนปลาย (ม.
4-ม.5)

180

ด๎านทักษะวิชาการ

10000

256

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

โครงการเลีย้ งอาลารุนํ พี่คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์

9 มีนาคม 2554

9 มีนาคม 2554

ณ อาคารเรียน คณะสถาปัตยกรรม
นิสิตชัน้ ปีสุดท๎าย
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

100

ด๎านนันทนาการ

7000

257

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ โครงการปัจฉิมนิเทศ

15 มีนาคม 2554

15 มีนาคม 2554

ณ ห๎องราชาวดี โรงแรมแกรนด์ รี
นิสิตชัน้ ปีสุดท๎าย
เสอร์ไซด์ จังหวัดพิษณุโลก

170

ด๎านคุณธรรม จริยธรรม

30000

258

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ โครงการดนตรีและเสียงเพลง

26 กันยายน 2553

26 กันยายน 2553

72

ด๎านศิลปวัฒนธรรม

5000

นิสิตชมรม

ผลการประเมินโครงการ

12000

ด๎านคุณธรรม จริยธรรม
ด๎านศิลปวัฒนธรรม
ด๎านทักษะวิชาการ
ด๎านสุขภาพ กีฬา
ด๎านนันทนาการ
ด๎านคุณธรรม จริยธรรม

ณ อาคารอเนกประสงค์ (โดม)
มหาวิทยาลัยนเรศวร

ประเภทงปม.

160

เสวนาสานสัมพันธ์ศิษย์เกํา
คณะวิศวกรรมศาสตร์ รุนํ พี่สูํ
รุนํ น๎อง ครัง้ ที่ 1
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปัจฉิมนิเทศ
ศึกษาดูงานนอกสถานที่นิสิต
ระดับปริญญาตรี

ด๎านสุขภาพ กีฬา
ด๎านบาเพ็ญประโยชน์
ด๎านนันทนาการ
ด๎านศิลปวัฒนธรรม

นักเรียนมัธยม
ปลายและ
สมาชิกชมรม

12000
0

ลาดับที่

หนํวยงาน

ชือ่ โครงการ

วันที่เริม่ ต๎นกิจกกรม

วันที่สนิ้ สุดกิจกกรม

สถานที่ดาเนินกิจกรรม

259

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

โครงการอนุรักษ์
สถาปัตยกรรมพื้นถิน่

23 ตุลาคม 2553

27 ตุลาคม 2553

ณ อาคารสานักบรีหารพื้นที่อนุรักษ์ที่
11 อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

นิสิตชมรม

33

260

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

โครงการคํายอาสานิสิต
สถาปัตยกรรม

17 กันยายน 2553

24 กันยายน 2553

ณ โรงเรียนวัดคุ๎งวารี และโรงเรียน
บ๎านคลองหนองเหล็ก จังหวัด
พิษณุโลก

นิสิตชมรม

350

15000

261

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

โครงการจิตอาสาอนุรักษ์
สถาปัตยกรรม

29 กันยายน 2553

30 กันยายน 2553

ณ สานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดล๎อม จังหวัดพิษณุโลก

นิสิตชมรม

22

5000

262

คณะสหเวชศาสตร์

โครงการไหว๎ครู และมอบ
เกียรติบัตรนิสิตดีเดํน

8 กรกฎาคม 2553

8 กรกฎาคม 2553

ห๎องพระราชทานปริญญาบัตร
อาคารเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัย
นเรศวร

อาจารย์และ
นิสิตคณะสห
เวชศาสตร์

300

263

คณะสหเวชศาสตร์

โครงการเปิดห๎องเชียร์

7 มิถุนายน 2553

17 มิถุนายน 2553

ลานกิจกรรม คณะสหเวชศาสตร์

นิสิตคณะสห
เวชศาสตร์

255

คณะสหเวชศาสตร์

นิสิตคณะสห
เวชศาสตร์

327

264

คณะสหเวชศาสตร์

โครงการคํายสหเวชฯสัมพันธ์

5 มิถุนายน 2553

6 มิถุนายน 2553

กลุมํ เปูาหมาย
จานวนกลุมํ เปูาหมาย ลักษณะกิจกรรม
ด๎านทักษะวิชาการ

งปม.(รวมทุกประเภท)

ประเภทงปม.

งบประมาณรายได๎

60620

งบประมาณรายได๎

คณะสหเวชศาสตร์

โครงการกีฬาเทคนิค
การแพทย์ - สหเวชฯสัมพันธ์

14 สิงหาคม 2553

15 สิงหาคม 2553

สนามกีฬาสมโภช 700 ปี และ
มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ จ.เชียงใหมํ

นิสิตคณะสห
เวชศาสตร์

251

266

คณะสหเวชศาสตร์

พิธีจดุ เทียนชัยถวายพระพร
ชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ๎า
สิริกติ ิ์ฯ พระบรมราชินีนาถ

12 สิงหาคม 2553

12 สิงหาคม 2553

ศาลาประชาคม ศาลากลาง จังหวัด
พิษณุโลก

นิสิตคณะสห
เวชศาสตร์

20

267

คณะสหเวชศาสตร์

โครงการการแขํงขันโต๎วาที
เฟรชชี่

16 สิงหาคม 2553

16 สิงหาคม 2553

ห๎องประชุมขวัญเมือง โครงการ
หอพักนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร

นิสิตคณะสห
เวชศาสตร์ ชัน้ ปี
ที่ 1

268

คณะสหเวชศาสตร์

เทคนิคการพูดและเป็นพิธีกร

21 สิงหาคม 2553

21 สิงหาคม 2553

ห๎องขวัญเมือง 1 อาคารขวัญเมือง
โครงการหอพักนิสิตมหาวิทยาลัย
นเรศวร

269

คณะสหเวชศาสตร์

โครงการพัฒนา 5 ส อยําง
ยัง่ ยืน

10 มิถุนายน 2553

10 มิถุนายน 2553

270

คณะสหเวชศาสตร์

โครงการอาสาสมัครนิสิตเพื่อ
สุขภาพเพื่อเพื่อนและชุมชน

17 กรกฎาคม 2553

271

คณะสหเวชศาสตร์

โครงการแนะแนวอาชีพและ
การศึกษาตํอ

272

คณะสหเวชศาสตร์

273

คณะสหเวชศาสตร์

274

คณะสหเวชศาสตร์

275

คณะสหเวชศาสตร์

โครงการสัมมนาประจาปีของ
ศูนย์กลางนิสิตนักศึกษา
กายภาพบาบัดแหํงประเทศ
ไทย (ศกท.)
โครงการลอยกระทง

276

คณะสหเวชศาสตร์

277

คณะสหเวชศาสตร์

คณะสหเวชศาสตร์

ด๎านคุณภาพ ระดับความพึงพอใจของผูเ๎ ข๎ารํวมกิจกรรมตํอการจัดกิจกรรมในภาพรวมเฉลีย่ &#8805; 3.5 จากระบบ 5 ระดับคะแนน ทุกกิจกรรม

ด๎านทักษะวิชาการ

ด๎านปริมาณ มีผเู๎ ข๎ารํวมกิจกรรมมากกวํา ร๎อยละ 60ของจานวนที่ตั้งเปูาหมายไว๎

ด๎านคุณธรรม จริยธรรม

ด๎านคุณภาพ ระดับความพึงพอใจของผูเ๎ ข๎ารํวมกิจกรรมตํอการจัดกิจกรรมในภาพรวมเฉลีย่ &#8805; 3.5 จากระบบ 5 ระดับคะแนน ทุกกิจกรรม

30000

ด๎านปริมาณ มีผเู๎ ข๎ารํวมกิจกรรมมากกวํา ร๎อยละ 80 ของจานวนที่ตั้งเปูาหมายไว๎
68000

งบประมาณรายได๎

ด๎านศิลปวัฒนธรรม

0

งบประมาณแผํนดิน

3

ด๎านคุณธรรม จริยธรรม

0

งบประมาณแผํนดิน

นิสิตคณะสห
เวชศาสตร์

3

ด๎านทักษะวิชาการ

0

งบประมาณแผํนดิน

คณะสหเวชศาสตร์

นิสิต คณาจารย์
และบุคลากร
คณะสหเวช
ศาสตร์

60

ด๎านคุณธรรม จริยธรรม

20000

งบประมาณรายได๎

17 กรกฎาคม 2553

ห๎องประชุมเอกาทศรถ 1, 2 ชัน้ 3
อาคารสิรินธร โรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยนเรศวร

นิสิตคณะสห
เวชศาสตร์

5

ด๎านสุขภาพ กีฬา

0

งบประมาณแผํนดิน

17 กรกฎาคม 2553

17 กรกฎาคม 2553

ห๎อง Slope ชัน้ 3 คณะพยาบาล
นิสิตคณะสห
ศาสตร์ และห๎องปฏิบัติการภาควิชา เวชศาสตร์ ชัน้ ปี
คณะสหเวชศาสตร์
ที่ 4

300

ด๎านทักษะวิชาการ

15000

งบประมาณรายได๎

ด๎านปริมาณ มีผเู๎ ข๎ารํวมกิจกรรมมากกวํา ร๎อยละ 80 ของจานวนที่ตั้งเปูาหมายไว๎

โครงการแนะแนวอาชีพและ
การศึกษาตํอ

17 กรกฎาคม 2553

17 กรกฎาคม 2553

ห๎อง Slope ชัน้ 3 คณะพยาบาล
นิสิตคณะสห
ศาสตร์ และห๎องปฏิบัติการภาควิชา เวชศาสตร์ ชัน้ ปี
คณะสหเวชศาสตร์
ที่ 4

300

ด๎านทักษะวิชาการ

15000

งบประมาณรายได๎

ด๎านคุณภาพ ระดับความพึงพอใจของผูเ๎ ข๎ารํวมกิจกรรมตํอการจัดกิจกรรมในภาพรวมเฉลีย่ &#8805; 3.5 จากระบบ 5 ระดับคะแนน ทุกกิจกรรม

โครงการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม

6 พฤศจิกายน 2553

6 พฤศจิกายน 2553

คณะสหเวชศาสตร์

210

ด๎านคุณธรรม จริยธรรม

10000

งบประมาณรายได๎

24 ตุลาคม 2553

25 ตุลาคม 2553

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
องครักษ์ จังหวัดนครนายก

65

ด๎านทักษะวิชาการ
ด๎านศิลปวัฒนธรรม
ด๎านนันทนาการ

15000

งบประมาณรายได๎

22 พฤศจิกายน 2553

22 พฤศจิกายน 2553

ณ ริมคลองหนองเหล็ก
มหาวิทยาลัยนเรศวร

200

ด๎านศิลปวัฒนธรรม

20000

งบประมาณรายได๎

กิจกรรม รํวมรับเสด็จฯ

7 กุมภาพันธ์ 2554

7 กุมภาพันธ์ 2554

บริเวณลานสมเด็จพระนเรศวร
มหาราช

นิสิตคณะสห
เวชศาสตร์

0

งบประมาณรายได๎

โครงการพัฒนาศักยภาพผูน๎ า
ด๎านกิจการนิสิต

29 มกราคม 2554

30 มกราคม 2554

เขือ่ นภูมิพล อาเภอสามเงา
จังหวัดตาก

นิสิตคณะสห
เวชศาสตร์

35000

งบประมาณรายได๎

ลานกิจกรรม, ห๎อง AHS 1627
คณะสหเวชศาตร์

นิสิตชัน้ ปีที่ 4
คณะสหเวช
ศาสตร์

นิสิต คณาจารย์
และบุคลากร
นิคณะสหเวช
สิตภาควิชา
กายภาพบาบัด
คณะสหเวช
นิสศาสตร์
ิตคณะสห
เวชศาสตร์

ด๎านนันทนาการ

ด๎านคุณธรรม จริยธรรม
ด๎านทักษะวิชาการ

278

ด๎านคุณภาพ ระดับความพึงพอใจของผูเ๎ ข๎ารํวมกิจกรรมตํอการจัดกิจกรรมในภาพรวมเฉลีย่ &#8805; 3.5 จากระบบ 5 ระดับคะแนน ทุกกิจกรรม
ด๎านปริมาณ มีผเู๎ ข๎ารํวมกิจกรรมมากกวํา ร๎อยละ 60ของจานวนที่ตั้งเปูาหมายไว๎

ด๎านศิลปวัฒนธรรม
ด๎านนันทนาการ
ด๎านสุขภาพ กีฬา

265

โครงการปัจฉิมนิเทศ

21 กุมภาพันธ์ 2554

21 กุมภาพันธ์ 2554

50

ด๎านคุณธรรม จริยธรรม

ด๎านคุณภาพ ระดับความพึงพอใจของผูเ๎ ข๎ารํวมกิจกรรมตํอการจัดกิจกรรมในภาพรวมเฉลีย่ &#8805; 3.5 จากระบบ 5 ระดับคะแนน ทุกกิจกรรม

ด๎านปริมาณ
ด๎านคุณภาพ
ด๎านปริมาณ
ด๎านคุณภาพ

มีผเู๎ ข๎ารํวมกิจกรรมมากกวํา ร๎อยละ 80 ของจานวนที่ตั้งเปูาหมายไว๎
ระดับความพึงพอใจของผูเ๎ ข๎ารํวมกิจกรรมตํอการจัดกิจกรรมในภาพรวมเฉลีย่ &#8805; 3.5 จากระบบ 5 ระดับคะแนน ทุกกิจกรรม
มีผเู๎ ข๎ารํวมกิจกรรมมากกวํา ร๎อยละ 80 ของจานวนที่ตั้งเปูาหมายไว๎
ระดับความพึงพอใจของผูเ๎ ข๎ารํวมกิจกรรมตํอการจัดกิจกรรมในภาพรวมเฉลีย่ &#8805; 3.5 จากระบบ 5 ระดับคะแนน ทุกกิจกรรม

ด๎านปริมาณ มีผเู๎ ข๎ารํวมกิจกรรมมากกวํา ร๎อยละ 80 ของจานวนที่ตั้งเปูาหมายไว๎
ด๎านคุณภาพ ระดับความพึงพอใจของผูเ๎ ข๎ารํวมกิจกรรมตํอการจัดกิจกรรมในภาพรวมเฉลีย่ &#8805; 3.5 จากระบบ 5 ระดับคะแนน ทุกกิจกรรม

ด๎านปริมาณ นิสิตเข๎ารํวมโครงการมากกวําร๎อยละ 80

ด๎านนันทนาการ
ด๎านทักษะวิชาการ
200

ผลการประเมินโครงการ

ด๎านปริมาณ มีผเู๎ ข๎ารํวมกิจกรรมมากกวํา ร๎อยละ 80 ของจานวนที่ตั้งเปูาหมายไว๎
15000

ด๎านคุณธรรม จริยธรรม
ด๎านนันทนาการ

KPI ของโครงการ

5000

ด๎านคุณธรรม จริยธรรม
ด๎านศิลปวัฒนธรรม

ประเภท KPI

ด๎านคุณภาพ ระดับความพึงพอใจของผูเ๎ ข๎ารํวมโครงการตํอการจัดโครงการในภาพรวมเฉลีย่ &#8805; 3.5 จากระบบ 5 ระดับคะแนน ทุกกิจกรรม

ด๎านคุณภาพ ระดับความพึงพอใจของผูเ๎ ข๎ารํวมกิจกรรมตํอการจัดกิจกรรมในภาพรวมเฉลีย่ >= 3.5 จากระบบ 5 ระดับคะแนน
28000

งบประมาณรายได๎

3.81

ลาดับที่
278

หนํวยงาน

ชือ่ โครงการ

วันที่เริม่ ต๎นกิจกกรม

สถานที่ดาเนินกิจกรรม

21 กุมภาพันธ์ 2554

ลานกิจกรรม, ห๎อง AHS 1627
คณะสหเวชศาตร์

กลุมํ เปูาหมาย
จานวนกลุมํ เปูาหมาย ลักษณะกิจกรรม
นิสิตชัน้ ปีที่ 4
คณะสหเวช
200 ด๎านคุณธรรม จริยธรรม
ศาสตร์
ด๎านศิลปวัฒนธรรม
ด๎านทักษะวิชาการ
นิสิตคณะสห
500
เวชศาสตร์
ด๎านคุณธรรม จริยธรรม

คณะสหเวชศาสตร์

โครงการปัจฉิมนิเทศ

คณะสหเวชศาสตร์

โครงการเลือกตั้งประธาน
สโมสรนิสิตคณะสหเวชศาสตร์

280

คณะสหเวชศาสตร์

โครงการกีฬาวิทยาศาสตร์
สุขภาพ

24 ธันวาคม 2553

29 ธันวาคม 2553

281

คณะสหเวชศาสตร์

โครงการราตรีบัณฑิตสีน้าเงิน

5 กุมภาพันธ์ 2554

5 กุมภาพันธ์ 2554

ณ ลานหน๎าคณะสหเวชศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร

บัณฑิต บุคลากร
นิสิต อาจารย์
และศิษย์เกํา

282

คณะสหเวชศาสตร์

โครงการสหเวชฯอาสา
พัฒนาสุขภาพ

14 มกราคม 2554

16 มกราคม 2554

โรงเรียนวัดดงโคกขาม อ.บางระกา
จ.พิษณุโลก

นิสิตคณะสห
เวชศาสตร์

110

283

คณะสหเวชศาสตร์

โครงการกีฬาภายใน
มหาวิทยาลัย หนองอ๎อเกมส์

4 กรกฎาคม 2553

10 กรกฎาคม 2553

สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยนเรศวร

นิสิตคณะสห
เวชศาสตร์

220

23 มีนาคม 2554

โรงเรียนบ๎านกลางพิทยาคม อ.วัง
ทอง จ.พิษณุโลก

นักเรียนระดับ
มัธยม, นิสิต
คณะสหเวช
ศาสตร์

150

279

284

คณะสหเวชศาสตร์

285

คณะสาธารณสุขศาสตร์

286

โครงการวิชาการสัญจร

โครงการปฐมนิทศนิสิตใหมํ
ประจาปีการศึกษา 2553

21 กุมภาพันธ์ 2554

วันที่สนิ้ สุดกิจกกรม

10 มกราคม 2554

15 มีนาคม 2554

11 มกราคม 2554

ลานกิจกรรม คณะสหเวชศาสตร์

นิสิตคณะสห
สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยนเรศวร
เวชศาสตร์

200
800

ด๎านสุขภาพ กีฬา
ด๎านนันทนาการ
ด๎านศิลปวัฒนธรรม
ด๎านนันทนาการ
ด๎านทักษะวิชาการ
ด๎านบาเพ็ญประโยชน์
ด๎านสุขภาพ กีฬา
ด๎านนันทนาการ
ด๎านสุขภาพ กีฬา
ด๎านนันทนาการ
ด๎านทักษะวิชาการ
ด๎านบาเพ็ญประโยชน์
ด๎านคุณธรรม จริยธรรม

งปม.(รวมทุกประเภท)

ประเภทงปม.

28000

งบประมาณรายได๎

2000

15000

งบประมาณรายได๎

10000

งบประมาณรายได๎

67807

งบประมาณรายได๎

15000

งบประมาณรายได๎

15000

งบประมาณรายได๎

ด๎านสุขภาพ กีฬา
ด๎านนันทนาการ

1 มิถุนายน 2553

1 มิถุนายน 2553

อาคารสิรินธร โรงพยาบาลนเรศวร

นิสิตใหมํ

568

ด๎านคุณธรรม จริยธรรม

35000

โครงการรับน๎องใหมํและ
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประชุมเชียร์ ประจาปี
การศึกษา 2553

7 มิถุนายน 2553

17 มิถุนายน 2553

อาคารอเนกประสงค์/อาคาร
ขวัญเมือง/คณะสาธารณสุขศาสตร์

นิสิตชัน้ ปีที่ 1

216

ด๎านคุณธรรม จริยธรรม

40000

287

โครงการไหว๎ครูคณะ
คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ ประจาปี
การศึกษา 2553

19 มิถุนายน 2553

19 มิถุนายน 2553

อาคารอเนกประสงค์

นิสิตสาธารณสุข
ศาสตร์ทุกชัน้ ปี

758

ด๎านศิลปวัฒนธรรม

35000

288

โครงการเชือ่ มความสัมพันธ์
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ระหวํางอาจารย์ที่ปรึกษา
และนิสิต 53

25 มิถุนายน 2553

25 มิถุนายน 2553

อาคารอเนกประสงค์ กองกิจการ
นิสิต

นิสิตชัน้ ปีที่ 1-4

450

ด๎านทักษะวิชาการ

30000

289

โครงการสาธารณสุขน๎อม
คณะสาธารณสุขศาสตร์ เกล๎าถวายสักการะพระราช
บิดาและพระราชมารดา

12 มิถุนายน 2553

12 มิถุนายน 2553

อนุสาวรีย์พระมหิตลาธิเบธฯ

นิสิตชัน้ ปีที่ 1-3

357

ด๎านศิลปวัฒนธรรม

2700

290

คณะสาธารณสุขศาสตร์

18 กรกฎาคม 2553

18 กรกฎาคม 2553

วัดเสาหิน

นิสิตชัน้ ปีที่ 1-3

380

ด๎านศิลปวัฒนธรรม

15000

291

คณะสาธารณสุขศาสตร์ โครงการไหว๎ครูแพทย์แผนไทย

26 สิงหาคม 2553

26 สิงหาคม 2553

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

นิสิตแพทย์แผน
ไทยฯ

141

ด๎านศิลปวัฒนธรรม

25000

292

คณะสาธารณสุขศาสตร์

โครงการmeeting ชายเฮือน
ชายคา ฮุ๎ยฮาสาสุข 53

24 กรกฎาคม 2553

24 กรกฎาคม 2553

อาคารกีฬาในรํม

นิสิตชัน้ ปีที่ 1-4

772

ด๎านคุณธรรม จริยธรรม

139360

293

โครงการสาธารณสุข
คณะสาธารณสุขศาสตร์ สร๎างสรรค์สังคม ph on the
way 53

21 สิงหาคม 2553

22 สิงหาคม 2553

จังหวัดตาก

ประชาชนในพื้นที่

2124

ด๎านบาเพ็ญประโยชน์

110000

294

คณะสาธารณสุขศาสตร์

3 กันยายน 2553

3 กันยายน 2553

โรงแรมอัมรินทร์ลากูน จังหวัด
พิษณุโลก

นิสิตชัน้ ปีที่ 1-4

600

ด๎านคุณธรรม จริยธรรม

187000

295

โครงการกีฬาสมาพันธ์นิสิต
คณะสาธารณสุขศาสตร์ แพทย์แผนไทยประยุกต์ ครัง้
ที่ 3

29 ตุลาคม 2553

30 ตุลาคม 2553

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

นิสิตแพทย์แผน
ไทยฯ

100

ด๎านสุขภาพ กีฬา

70000

296

คณะสาธารณสุขศาสตร์ โครงการลอยกระทง 53

22 พฤศจิกายน 2553

22 พฤศจิกายน 2553

มหาวิทยาลัยนเรศวร

นิสิตชัน้ ปีที่ 1-4

460

ด๎านศิลปวัฒนธรรม

20000

297

โครงการกีฬาสาธารณสุข
คณะสาธารณสุขศาสตร์ สัมพันธ์ ครัง้ ที่ 29 ราชพฤกษ์
เกมส์

20 พฤศจิกายน 2553

21 พฤศจิกายน 2553

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

นิสิตชัน้ ปีที่ 1-4

240

ด๎านสุขภาพ กีฬา

100000

298

คณะสาธารณสุขศาสตร์

24 ธันวาคม 2553

29 ธันวาคม 2553

สนามกีฬากลาง มาหวิทยาลัยนเรศวร นิสิตชัน้ ปีที่ 1-4

400

ด๎านสุขภาพ กีฬา

35000

โครงการแหํเทียนพรรษา
มหากุศล รวมพลคนสาสุข

โครงการ public health
byenior party 53

โครงการกีฬาวิทยาศาสตร์
(health science)

งบประมาณรายได๎

ประเภท KPI

KPI ของโครงการ

ผลการประเมินโครงการ

ด๎านปริมาณ นิสิตเข๎ารํวมกิจกรรมมากกวําร๎อยละ 80 ของจานวนที่กาหนดไว๎

104.54%

ด๎านปริมาณ นิสิตเข๎ารํวมกิจกรรมมากกวําร๎อยละ 80 ของจานวนที่กาหนดไว๎

3.81
114.20%

ด๎านคุณภาพ ระดับความพึงพอใจของผูเ๎ ข๎ารํวมกิจกรรมตํอการจัดกิจกรรมในภาพรวมเฉลีย่ >= 3.5 จากระบบ 5 ระดับคะแนน

3.77

ด๎านปริมาณ
ด๎านคุณภาพ
ด๎านปริมาณ
ด๎านคุณภาพ

88.50%
3.5
96.88%
4.06 จาก 5.00

นิสิตเข๎ารํวมกิจกรรมมากกวําร๎อยละ 80 ของจานวนที่กาหนดไว๎
ระดับความพึงพอใจของผูเ๎ ข๎ารํวมกิจกรรมตํอการจัดกิจกรรมในภาพรวมเฉลีย่ >=3.5 จากระบบ 5 ระดับคะแนน
นิสิตเข๎ารํวมกิจกรรมมากกวําร๎อยละ 80 ของจานวนที่กาหนดไว๎
ระดับความพึงพอใจของผูเ๎ ข๎ารํวมกิจกรรมตํอการจัดกิจกรรมในภาพรวมเฉลีย่ > 3.5 จากระบบ 5 ระดับคะแนน

ลาดับที่

หนํวยงาน

ชือ่ โครงการ

วันที่เริม่ ต๎นกิจกกรม

วันที่สนิ้ สุดกิจกกรม

สถานที่ดาเนินกิจกรรม

299

งานธุรการ

เยาวชนคนรักกีฬา

1 กรกฎาคม 2553

31 สิงหาคม 2553

300

งานธุรการ

แสงสีเสียงสมเด็จพระนเรศวร

1 กรกฎาคม 2553

1 กรกฎาคม 2553

ม.นเรศวร

301

งานธุรการ

วัยรุนํ ไทยหัวใจลูกทุํง

2 สิงหาคม 2553

2 สิงหาคม 2553

มหาวิทยาลัยนเรศวร

302

งานธุรการ

การออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ
เพิ่มความแข็งแรง

1 มิถุนายน 2553

30 กันยายน 2553

303

งานธุรการ

เตรียมความพร๎อมเป็น
เจ๎าภาพเทา-งามสัมพันธ์
ครัง้ ที่ 14

1 กรกฎาคม 2553

304

งานธุรการ

ปฐมนิเทศ นิสิตโครงการผูม๎ ี
ความสามารถพิเศษ ด๎าน
ศิลปวัฒนธรรม (โครงการลูก
พระฆเนศ), ด๎านผูน๎ าเชียร์
กีฬา(Cheer Leader),และ
ด๎านกีฬา

305

งานธุรการ
งานธุรการ

306

กลุมํ เปูาหมาย
จานวนกลุมํ เปูาหมาย ลักษณะกิจกรรม

มหาวิทยาลัยนเรศวรและภายนอก
นิสิตและเยาวชน
มหาวิทยาลัย

งปม.(รวมทุกประเภท)

175

ด๎านทักษะวิชาการ

60000

นิสิต

6000

ด๎านศิลปวัฒนธรรม

1500000

นิสิต

50

ด๎านนันทนาการ

20000

ม.นเรศวร

บุคลากรกอง
กิจการนิสิต

50

ด๎านสุขภาพ กีฬา

10000

30 กันยายน 2553

ภายนอกมหาวิทยาลัยนเรศวร

อาจารย์
บุคลากร นิสิต

50

ด๎านบาเพ็ญประโยชน์

200000

10 มิถุนายน 2553

14 มิถุนายน 2553

ม.นเรศวร

นิสิตและ
ผูป๎ กครอง

150

ด๎านทักษะวิชาการ

21160

เอดส์

1 กรกฎาคม 2553

1 กรกฎาคม 2553

110

ด๎านทักษะวิชาการ

0

อบรมแกนนารณรงค์ ลด ละ
เลิก สิง่ เสพติด

1 มิถุนายน 2553

31 กรกฎาคม 2553

ม.นเรศวร

นิสิต

100

ด๎านคุณธรรม จริยธรรม

27000

นิสิต บุคลากร

40

ด๎านทักษะวิชาการ

60000

วัดพระบาทน้าพุ จ.ลพบุร/ี ม.นเรศวร นิสิตและบุคลากร

ประเภทงปม.

ประเภท KPI

KPI ของโครงการ

307

งานธุรการ

พัฒนาศักยภาพนิสิต

1 กรกฎาคม 2553

31 สิงหาคม 2553

มหาวิทยาลัยนเรศวรและภายนอก
มหาวิทยาลัย

308

งานธุรการ

จัดทาแผนงานประจาปี
งบประมาณ 2554

1 สิงหาคม 2553

30 กันยายน 2553

มหาวิทยาลัยนเรศวร

บุคลากร

50

ด๎านทักษะวิชาการ

10000

309

งานธุรการ

ราตรีวันสถาปนาและคืนสูํ
เหย๎าศิษย์เกําเทา-แสด
ประจาปี 2553

1 กรกฎาคม 2553

31 กรกฎาคม 2553

มหาวิทยาลัยนเรศวร

บุคลากร

0

ด๎านทักษะวิชาการ

0

310

งานธุรการ

แขํงขันโต๎วาทีเฟรชชีป่ ี 53

1 สิงหาคม 2553

31 สิงหาคม 2553

มหาวิทยาลัยนเรศวร

นิสิต

6000

ด๎านทักษะวิชาการ

110000

311

งานธุรการ

ปฐมนิเทศนิสิตใหมํ

2 มิถุนายน 2553

2 มิถุนายน 2553

อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัย
นเรศวร

นิสิตชัน้ ปีที่ 1

6000

ด๎านทักษะวิชาการ

20000

งบประมาณรายได๎

312

งานธุรการ

รวมพลแหํงศักดิ์ศรี ร๎องเพลง
เชียร์ 20 ปี นเรศวร

21 มิถุนายน 2553

4 กรกฎาคม 2553

สนามกีฬากลางและอาคาร
เอนกประสงค์

นิสิตชัน้ ปีที่ 1

5000

ด๎านคุณธรรม จริยธรรม
ด๎านศิลปวัฒนธรรม
ด๎านสุขภาพ กีฬา
ด๎านนันทนาการ

100000

งบประมาณรายได๎

313

งานธุรการ

ฝึกอบรมทักษะชีวิต(Life
Skill)

15 มิถุนายน 2553

30 สิงหาคม 2553

มหาวิทยาลัยนเรศวร

นิสิต

500

ด๎านทักษะวิชาการ

10000

งบประมาณรายได๎

314

งานธุรการ

แบรนด์ครอสเวิร์ดเกม ชิง
แชมป์ประเทศไทยและ
นานาชาติ

19 มิถุนายน 2553

20 มิถุนายน 2553

รอยัลพารากอนฮอลล์ ศูนย์การค๎า
สยามพารากอน กรุงเทพฯ

นิสิต

10

ด๎านสุขภาพ กีฬา

14140

งบประมาณรายได๎

315

งานธุรการ

แขํงขันโต๎วาทีเฟรชชี
ประจาปี 2553

16 สิงหาคม 2553

19 สิงหาคม 2553

มหาวิทยาลัยนเรศวร

นิสิตทุกชัน้ ปี

70

ด๎านทักษะวิชาการ

79100

316

งานธุรการ

จัดทาแผนยุทธศาสตร์การ
ประกันคุณภาพนิสิต
มหาวิทยาลัยนเรศวร

19 สิงหาคม 2553

20 สิงหาคม 2553

เจ๎าหน๎าที่
ทรัพย์ไพรวัลย์แกรนด์ โฮเต็ล แอนด์
ประกันคุณภาพ
รีสอร์ท จ.พิษณุโลก
นิสิต

70

ด๎านทักษะวิชาการ

211043

317

งานธุรการ

สนับสนุนคําตอบแทน
ผูจ๎ ดั การทีม,ผูฝ๎ ึกสอน,ผูช๎ ํวยผู๎
ฝึกสอนด๎านกีฬาและดนตรี
เพื่อความเป็นเลิศ

16 สิงหาคม 2553

30 กันยายน 2553

สนามกีฬา มหาวิทยาลัยนเรศวร

นิสต ผูฝ๎ ึกสอน
ผูช๎ ํวยผูฝ๎ ึกสอน
ผูจ๎ ดั การทีม

250

ด๎านสุขภาพ กีฬา

90000

งบประมาณรายได๎

ด๎านคุณภาพ นิสิตมีผลการแขํงขันที่ดี อยํางน๎อยร๎อยละ 50 ของจานวนกิจกรรมทั้งหมด

318

งานธุรการ

สนับสนุนคําน้าดื่มระหวําง
การฝึกซ๎อมกิจกรรมกีฬาและ
ดนตรีเพื่อความเป็นเลิศ

16 สิงหาคม 2553

30 กันยายน 2553

สนามกีฬา มหาวิทยาลัยนเรศวร

นิสิต

200

ด๎านสุขภาพ กีฬา

130000

งบประมาณรายได๎

ด๎านคุณภาพ นิสิตมีผลการแขํงขันที่ดี อยํางน๎อยร๎อยละ 50 ของจานวนกิจกรรมทั้งหมด

319

งานธุรการ

อบรมและสัมมนาอาจารย์ที่
ปรึกษากิจกรรมนิสิต
ประจาปี 2553

6 กันยายน 2553

7 กันยายน 2553

เฮอริเทจ รีสอร์ท จ.สุโขทัย

อาจารย์/
เจ๎าหน๎าที่

50

ด๎านทักษะวิชาการ

177000

งบประมาณรายได๎

ด๎านปริมาณ อาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรมแตํละด๎านเข๎ารํวมโครงการไมํน๎อยกวํา 80%
ด๎านคุณภาพ เกิดการประสานงานและความรํวมมือในการทากิจกรรมที่ดีตํอกันอยํางตํอเนือ่ งระหวํางอาจารย์ที่ปรึกษาแตํละกลุมํ ด๎าน

320

งานธุรการ

ประชาสัมพันธ์กฬี า
มหาวิทยาลัยแหํงประเทศไทย
ครัง้ ที่ 38 รอบคัดเลือก

1 สิงหาคม 2553

31 สิงหาคม 2553

มหาวิทยาลัยนเรศวร

นิสิต และ
บุคลากร

0

ด๎านทักษะวิชาการ

37700

งบประมาณรายได๎

ด๎านคุณภาพ นิสิต บุคลากร ได๎รับขํางสารการประชาสัมพันธ์โครงการกีฬามหาวิทยาลัยแหํงประเทศไทย ครัง้ ที่ 38 รอบคัดเลือก

321

งานธุรการ

รายงานประจาปี 2553 กอง
กิจการนิสิต

1 กันยายน 2553

30 กันยายน 2553

มหาวิทยาลัยนเรศวร

นิสิต และ
บุคลากร

100

ด๎านทักษะวิชาการ

90000

ด๎านปริมาณ นิสิตผูส๎ นใจเข๎ารํวมโครงการ/กิจกรรม อยํางน๎อยร๎อยละ 80
ด๎านคุณภาพ ผูเ๎ ข๎ารํวมโครงการ/กิจกรรมมีความพึงพอใจในโครงการ/กิจกรรม อยูใํ นระดับมาก
ด๎านคุณภาพ นักกีฬาครอสเวิร์ดของมหาวิทยาลัยได๎มีศักยภาพในการแขํงขันดีขนึ้
ด๎านคุณภาพ

ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย ให๎นักกีฬาครอสเวิร์ดและนักกีฬาจากสถาบันการศึกษาตํางๆ ได๎รจู๎ กั และมีความสนใจในทีมครอสเวิร์ดในนาม
มหาวิทยาลัยนเรศวร

ผลการประเมินโครงการ

ลาดับที่

หนํวยงาน

ชือ่ โครงการ

วันที่เริม่ ต๎นกิจกกรม

วันที่สนิ้ สุดกิจกกรม

สถานที่ดาเนินกิจกรรม

กลุมํ เปูาหมาย
จานวนกลุมํ เปูาหมาย ลักษณะกิจกรรม

322

งานธุรการ

จัดซือ้ วัสดุ-อุปกรณ์ของชมรม
ประจาปี 2553

1 สิงหาคม 2553

30 กันยายน 2553

มหาวิทยาลัยนเรศวร

นิสิต ชมรม

450

ด๎านทักษะวิชาการ

618878

323

งานธุรการ

จัดซือ้ อุปกรณ์กฬี าเพื่อความ
เป็นเลิศ

1 กรกฎาคม 2553

30 กันยายน 2553

มหาวิทยาลัยนเรศวร

นิสิต

211

ด๎านทักษะวิชาการ

500000

324

งานธุรการ

จัดซือ้ วัสดุเพื่อใช๎ในการ
ดาเนินงาน งานบริการนิสิต

1 กันยายน 2553

30 กันยายน 2553

มหาวิทยาลัยนเรศวร

บุคลากร

100

ด๎านทักษะวิชาการ

60000

325

งานธุรการ

จัดทาของที่ระลึก กองกิจการ
นิสิต

1 กันยายน 2553

30 กันยายน 2553

มหาวิทยาลัยนเรศวร

บุคลากร

100

ด๎านทักษะวิชาการ

152200

326

งานธุรการ

จัดซือ้ วัสดุของงานศิษย์เกํา
สัมพันธ์

1 กันยายน 2553

30 กันยายน 2553

มหาวิทยาลัยนเรศวร

บุคลากร

100

ด๎านทักษะวิชาการ

52120

327

งานธุรการ

จัดซือ้ วัสดุของสมาคมศิษย์
เกํามหาวิทยาลัยนเรศวร

1 กันยายน 2553

30 กันยายน 2553

มหาวิทยาลัยนเรศวร

บุคลากร

100

ด๎านทักษะวิชาการ

48500

328

งานธุรการ

ผลิตสือ่ ประชาสัมพันธ์ กอง
กิจการนิสิต

1 กันยายน 2553

30 กันยายน 2553

มหาวิทยาลัยนเรศวร

บุคลากร

3

ด๎านทักษะวิชาการ

150764

329

งานธุรการ

จัดซือ้ วัสดุเพื่อใช๎ในการ
ดาเนินงาน งานกิจกรรมและ
พัฒนานิสิต

1 กันยายน 2553

30 กันยายน 2553

มหาวิทยาลัยนเรศวร

บุคลากร

8

ด๎านทักษะวิชาการ

162600

330

งานธุรการ

จัดซือ้ อุปกรณ์ด๎านกีฬาและ
ดนตรี

1 กันยายน 2553

30 กันยายน 2553

มหาวิทยาลัยนเรศวร

นิสิต และ
บุคลากร

100

ด๎านทักษะวิชาการ

46700

331

งานธุรการ

จัดซือ้ กระดาษเกียรติบัตร
กระดาษสีถนอมสายตาทา
ใบรับรองความประพฤติและ
แมํปั้มกระดาษแบบดุนนูน
ตราสัญญาลักษณ์
มหาวิทยาลัยนเรศวร

1 กันยายน 2553

30 กันยายน 2553

มหาวิทยาลัยนเรศวร

นิสิต

5050

ด๎านทักษะวิชาการ

19875

332

งานธุรการ

จัดทาระบบฐานข๎อมูลวินัย
นิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร

2 สิงหาคม 2553

30 กันยายน 2553

มหาวิทยาลัยนเรศวร

บุคลากร

100

ด๎านทักษะวิชาการ

8000

333

งานธุรการ

สานสัมพันธ์มิตรภาพไทย-ลาว

18 ตุลาคม 2553

19 ตุลาคม 2553

ลานกิจกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร

นิสิต

290

ด๎านศิลปวัฒนธรรม

30000

334

งานธุรการ

ประชุมคณะกรรมการกิจการ
นิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร

1 ตุลาคม 2553

30 กันยายน 2554

ห๎องประชุมกองกิจการนิสิต

บุคลากร

40

ด๎านทักษะวิชาการ

210000

335

งานธุรการ

อบรมและสัมมนาผูน๎ านิสิต
ระดับสูงประจาปี 2554

1 มีนาคม 2554

30 มีนาคม 2554

มหาวิทยาลัยนเรศวร

นิสิต

120

ด๎านทักษะวิชาการ

184000

336
337

งานธุรการ
งานธุรการ

ประชุมผูน๎ านิสิต
ผูน๎ านิสิตพบอธิการบดี

1 พฤศจิกายน 2553
1 พฤศจิกายน 2553

30 กันยายน 2554
30 กันยายน 2554

มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร

นิสิต
นิสิต

120
120

18000
18000

นิสิต
มหาวิทยาลัย
นเรศวร และ
นิสิต
มหาวิทยาลัยอื่นๆ

ด๎านทักษะวิชาการ
ด๎านทักษะวิชาการ
ด๎านคุณธรรม จริยธรรม
ด๎านทักษะวิชาการ
ด๎านบาเพ็ญประโยชน์
ด๎านศิลปวัฒนธรรม
ด๎านสุขภาพ กีฬา

338

งานธุรการ

เทา-งามสัมพันธ์ ครัง้ ที่ 14

11 ตุลาคม 2553

29 ตุลาคม 2553

มหาวิทยาลัยนเรศวร และโรงเรียน
บ๎านปุาแดง จ.เพชรบูรณ์

339

งานธุรการ

กีฬา เครือขํายหอพักสีขาว
สัมพันธ์

29 มกราคม 2554

30 มกราคม 2554

สนามกีฬาฟุตซอล มหาวิทยาลัย
นเรศวร

340

งานธุรการ

ประเมินประสิทธิภาพและ
มอบรางวัลองค์กรคุณภาพ

1 กุมภาพันธ์ 2554

30 มิถุนายน 2554

มหาวิทยาลัยนเรศวร

นิสิต และ
ผูป๎ ระกอบการ
หอพัก
นิสิต

341

งานธุรการ

วันนิสิตดีเดํน

4 มกราคม 2554

31 กรกฎาคม 2554

มหาวิทยาลัยนเรศวร

342

งานธุรการ

สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อ
พัฒนากิจกรรมนิสิต

26 พฤษภาคม 2554

27 พฤษภาคม 2554

343

งานธุรการ

จัดทาคูํมือการเข๎ารํวม
กิจกรรมเสริมหลักสูตร แกํ
นิสิตชัน้ ปีที่ 1

1 พฤษภาคม 2554

344

งานธุรการ

จัดทาใบรับรองการเข๎ารํวม
กิจกรรมเสริมหลักสูตร

345

งานธุรการ

อบรมให๎ความรูก๎ ารประกัน
คุณภาพการศึกษากับผูน๎ านิสิต

295

งปม.(รวมทุกประเภท)

ประเภทงปม.

ประเภท KPI

KPI ของโครงการ

ด๎านคุณภาพ จัดซือ้ วัสดุได๎ตรงตามความจาเป็นในการใช๎งาน

งบประมาณรายได๎
งบอื่นๆ
1031790

ด๎านปริมาณ
ด๎านปริมาณ
ด๎านคุณภาพ
ด๎านคุณภาพ

1.นิสิตผูส๎ นใจเข๎ารํวมโครงการไมํน๎อยกวํา 80 % จากจานวนผูเ๎ ข๎ารํวมโครงการที่ตั้งไว๎
2.มีการจัดกิจกรรมครบทั้ง 4 ด๎าน ได๎แกํด๎านบาเพ็ญประโยชน์ ด๎านกีฬาและนันทนาการ ด๎านวิชาการ และด๎านศิลปวัฒนธรรม
1.เกิดเครือขํายความสัมพันธ์และการประสานงานรํวมกันระหวํางบุคลากรและนิสิตในเครือเทา-งามสัมพันธ์
2.ชุมชนและประชาชนในพื้นที่ให๎ความรํวมมือในการดาเนินกิจกรรม

ด๎านคุณภาพ
ด๎านปริมาณ
ด๎านปริมาณ
ด๎านคุณภาพ

1.ผูเ๎ ข๎ารํวมโครงการมีความพึงพอใจในระดับมาก (จากการประเมิน 5 ระดับ)
1.มีจานวนผูเ๎ ข๎ารํวมโครงการอยํางน๎อยร๎อยละ 80 จากเปูาหมายที่กาหนดไว๎
1.มีองค์กรกิจกรรมนาเสนอผลงานไมํน๎อยกวําร๎อยละ 80 ของจานวนองค์กรกิจกรรมทั้งหมด
1.องค์กรกิจกรรมผํานเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 50 ของจานวนองค์กรกิจกรรมทั้งหมด
1.มากกวําร๎อยละ 80 ของนิสิตที่ได๎รับรางวัลนิสิตดีเดํน และนิสิตยอดเยีย่ ม มีความพึงพอใจ ภาคภูมิใจและมีความต๎องการที่จะทา
กิจกรรมตํอไปอยํางตํอเนือ่ ง

290

ด๎านสุขภาพ กีฬา

20000

งบประมาณรายได๎

57

ด๎านทักษะวิชาการ

30000

งบประมาณรายได๎

นิสิต

600

ด๎านคุณธรรม จริยธรรม

60000

งบประมาณรายได๎

ด๎านคุณภาพ

ภายนอกมหาวิทยาลัย

นิสิต และ
บุคลากร

80

ด๎านทักษะวิชาการ

200000

งบประมาณรายได๎

ด๎านคุณภาพ 1.เกิดการประสานงานและความรํวมมือกันในการทากิจกรรมที่ดีตํอกันอยํางตํอเนือ่ ง

31 พฤษภาคม 2554

มหาวิทยาลัยนเรศวร

นิสิตชัน้ ปีที่ 1

5000

ด๎านคุณธรรม จริยธรรม

60000

1 พฤศจิกายน 2553

30 พฤศจิกายน 2553

มหาวิทยาลัยนเรศวร

นิสิต

5000

ด๎านคุณธรรม จริยธรรม

15000

26 มีนาคม 2554

27 มีนาคม 2554

ทรัพย์ไพรวัลย์แกรนด์ โฮเต็ล แอนด์
รีสอร์ท จ.พิษณุโลก

ผูน๎ านิสิต

130

ด๎านทักษะวิชาการ

35000

งบประมาณรายได๎

ด๎านคุณภาพ 1.นิสิตผูเ๎ ข๎ารํวมโครงการมีความรูแ๎ ละเข๎าใจระบบการประกันคุณภาพอยํางน๎อยร๎อยละ 70

ผลการประเมินโครงการ

ลาดับที่

หนํวยงาน

ชือ่ โครงการ

วันที่เริม่ ต๎นกิจกกรม

วันที่สนิ้ สุดกิจกกรม

สถานที่ดาเนินกิจกรรม

346

งานธุรการ

เพิ่มพูนทักษะอาชีพอิสระ
เตรียมความพร๎อมสูโํ ลกอาชีพ

กลุมํ เปูาหมาย
จานวนกลุมํ เปูาหมาย ลักษณะกิจกรรม

งปม.(รวมทุกประเภท)

1 ตุลาคม 2553

30 กันยายน 2554

มหาวิทยาลัยนเรศวร

นิสิต

300

ด๎านทักษะวิชาการ

60000

347

งานธุรการ

เตรียมความพร๎อมสูกํ ารเป็น
ผูน๎ า

1 มีนาคม 2554

31 มีนาคม 2554

มหาวิทยาลัยนเรศวร

นิสิต

120

ด๎านทักษะวิชาการ

16000

348

งานธุรการ

ประชุมสัมมนาประชุมเชียร์
และรับน๎องใหมํ

15 พฤษภาคม 2554

17 พฤษภาคม 2554

มหาวิทยาลัยนเรศวร

นิสิต

1000

ด๎านทักษะวิชาการ

150000

349

งานธุรการ

ศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา
ครัง้ ที่ 11

13 ตุลาคม 2553

23 ตุลาคม 2553

มหาวิทยาลัยนเรศวร และ
มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ

นิสิต

53

ด๎านศิลปวัฒนธรรม

30000

350

งานธุรการ

ให๎ความรูเ๎ กีย่ วกับการเลือกตั้ง
ในระดับตํางๆ

1 พฤศจิกายน 2553

30 พฤศจิกายน 2553

มหาวิทยาลัยนเรศวร

นิสิต

100

ด๎านทักษะวิชาการ

20000

351

งานธุรการ

เรียนรูส๎ กูํ ารปูองกันโรคเอดส์

1 กรกฎาคม 2553

31 สิงหาคม 2553

มหาวิทยาลัยนเรศวร

นิสิต

60

ด๎านทักษะวิชาการ

60000

8040

ด๎านคุณธรรม จริยธรรม

52520

1 พฤษภาคม 2554

30 มิถุนายน 2554

มหาวิทยาลัยนเรศวร

นิสิต บุคลากร
และบุคคลทั่วไป

1 ตุลาคม 2553

30 กันยายน 2554

มหาวิทยาลัยนเรศวร

นิสิต

0

ด๎านคุณธรรม จริยธรรม

0

30 กันยายน 2554

มหาวิทยาลัยนเรศวร

นิสิต

0

ด๎านคุณธรรม จริยธรรม

0

28 กุมภาพันธ์ 2554

สนง.ขนสํงจ.พิษณุโลก

นิสิต

0

ด๎านทักษะวิชาการ

0

30 กันยายน 2554

สถานบันเทิงรอบมหาวิทยาลัย
นเรศวร

นิสิต บุคลากร
และเจ๎าหน๎าที่
จากหนํวยงาน
นอกมหาวิทยาลัย

30

ด๎านคุณธรรม จริยธรรม

1 พฤษภาคม 2554

31 กรกฎาคม 2554

มหาวิทยาลัยนเรศวร

นิสิต

0

ด๎านทักษะวิชาการ

0

1 มกราคม 2554

31 มกราคม 2554

มหาวิทยาลัยนเรศวร

นิสิต

1500

ด๎านศิลปวัฒนธรรม

100000

5100

ด๎านศิลปวัฒนธรรม

500000

352

งานธุรการ

วินัยสัญจร

353

งานธุรการ

รณรงค์การแตํงกายชุดนิสิต
ถูกระเบียบ

354

งานธุรการ

ภัยจากพนันฟุตบอล

1 ตุลาคม 2553

355

งานธุรการ

อบรมจัดทาใบอนุญาตขับขี่
รถจักรยานยนต์

1 ธันวาคม 2553

356

งานธุรการ

สังเกตการณ์ตรวจเยีย่ ม
สถานบันเทิงรอบ
มหาวิทยาลัยนเรศวร

1 มีนาคม 2554

357

งานธุรการ

ประชาสัมพันธ์ข๎อบังคับและ
ประกาศด๎านวินัยนิสิต

358

งานธุรการ

เผยแพรํศิลปวัฒนธรรมสูํ
สาธารณชน

5000

359

งานธุรการ

ลอยกระทงเทิดองค์นเรศวร

22 พฤศจิกายน 2553

22 พฤศจิกายน 2553

มหาวิทยาลัยนเรศวร

นิสิต และ
บุคลากร

360

งานธุรการ

ดนตรีไทยอุดมศึกษา ครัง้ ที่
38

7 ธันวาคม 2553

13 ธันวาคม 2553

มหาวิทยาลัยนเรศวร

นิสิต

30

ด๎านศิลปวัฒนธรรม

50000

361

งานธุรการ

ประกวด สือ่ สร๎างสรรค์
ทางการแสดง

1 พฤศจิกายน 2553

30 พฤศจิกายน 2553

มหาวิทยาลัยนเรศวร

นิสิต

200

ด๎านศิลปวัฒนธรรม

30000

362

งานธุรการ

คํายฝึกทักษะวงดนตรีลูกทุํง
มหาวิทยาลัยนเรศวร ครัง้ ที่ 5

1 เมษายน 2554

30 เมษายน 2554

มหาวิทยาลัยนเรศวร

นิสิต

0

ด๎านศิลปวัฒนธรรม

0

363

งานธุรการ

ประกวดวงดนตรีลูกทุํงระดับ
มัธยมศึกษา "ลูกทุํงนเรศวร"
ครัง้ ที่ 3 ชิงถ๎วย
นายกรัฐมนตรี

25 ธันวาคม 2553

12 กุมภาพันธ์ 2554

มหาวิทยาลัยนเรศวรและ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

นิสิต บุคลากร
และนักเรียน

8000

ด๎านศิลปวัฒนธรรม

700000

364

งานธุรการ

365

งานธุรการ

366

งานธุรการ

367

งานธุรการ

368

งานธุรการ

369

งานธุรการ

เจ๎าภาพการแขํงขันกีฬา
อุดมศึกษาสัมพันธ์ จังหวัด
พิกีฬษามหาวิ
ณุโลก ทครั
ง้ ทีย่ 18
ยาลั
แหํง"นเรศวร

มหาวิทยาลัยนเรศวร

นิสิต

1000

ด๎านสุขภาพ กีฬา

400000

1 ตุลาคม 2553

31 มกราคม 2554

มหาวิทยาลัยนเรศวร และ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นิสิต

214

ด๎านสุขภาพ กีฬา

807760

27 ตุลาคม 2553

31 ตุลาคม 2553

มหาวิทยาลัยนเรศวร

นิสิต

175

ด๎านสุขภาพ กีฬา

204140

1 เมษายน 2554

31 พฤษภาคม 2554

มหาวิทยาลัยนเรศวร

นิสิต

0

ปฐมนิเทศและสร๎างเครือขําย
นิสิตกองทุนเงินให๎กยู๎ ืมเพื่อ
การศึกษา

1 มกราคม 2554

31 มกราคม 2554

มหาวิทยาลัยนเรศวร

นิสิต

ประชุมให๎ความรูส๎ ิทธิในการ
รักษาพยาบาลของนิสิตตาม
โครงการหลักประกันสุขภาพ
ถ๎วนหน๎า( 30 บาท)

1 เมษายน 2554

30 มิถุนายน 2554

มหาวิทยาลัยนเรศวร

บุคลากร

กูย๎ ืมเพื่อการศึกษา

ด๎านคุณภาพ 1.นิสิตมีข๎อตกลงรํวมกันในการรับน๎องใหมํและประชุมเชียร์ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยและถือปฏิบัติอยํางเครํงครัด
ด๎านปริมาณ 1.นิสิตผูเ๎ ข๎ารํวมโครงการสามารถผํานการอบรม ได๎รับบัตรผูน๎ าฝุายและปลอกแขนไมํน๎อยกวําร๎อยละ 80

งบประมาณรายได๎

ด๎านปริมาณ 1.ร๎อยละ 90 ของนิสิตผูเ๎ ข๎ารํวมโครงการได๎รับทราบข๎อบังคับและประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร ด๎านวินัยนิสิต

งบประมาณรายได๎

ด๎านคุณภาพ 1.ได๎เข๎ารํวมสังเกตการณ์ในการตรวจเยียมสถานบันเทิงรอบมหาวิทยาลัยนเรศวรรํวมกับจังหวัดพิษณุโลก

งบประมาณรายได๎
งบอื่นๆ

ด๎านคุณภาพ ความพึงพอใจของเขารํวมโครงการ ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 80
ด๎านปริมาณ ผูเ๎ ข๎ารํวมโครงการ ร๎อยละ 80 ได๎นาความรูไ๎ ปให๎ประโยชน์

ด๎านปริมาณ

1.จัดประกวดวงดนตรีลูกทุํงระดับมัธยมศึกษา และกิจกรรมสํงเสริมวัฒนธรรมเพลงไทยลูกทุํง มีจานวนผูเ๎ ข๎ารํวมโครงการและชมการ
ประกวดไมํต่ากวํา 4000 คน

งบประมาณแผํนดิน ด๎านคุณภาพ 1.ผูเ๎ ข๎ารํวมโครงการมีความพึงพอใจไมํต่ากวําร๎อยละ 80 และผูเ๎ ข๎าชมมีความพึงพอใจระดับดี

14 พฤศจิกายน 2553

เจ๎าภาพการจัดการแขํงขัน
กีฬามหาวิทยาลัยครัง้ ที่ 38
รอบคั
เยีย่ มบ๎ดาเลืนนิอกสิตกองทุนเงินให๎

ประเภท KPI
KPI ของโครงการ
ด๎านปริมาณ นิสิต ผูส๎ นใจเข๎ารํวมโครงการ/กิจกรรม อยํางน๎อยร๎อยละ 80
ด๎านคุณภาพ ผูเ๎ ข๎ารํวมโครงการ/กิจกรรม มีความพึงพอใจในโครงการ/กิจกรรม อยูใํ นระดับมาก

งบประมาณรายได๎

งบอื่นๆ

13 พฤศจิกายน 2553

ประเทศไทย ครัง้ ที่ 38 รอบ
คัดเลือก

ประเภทงปม.

ด๎านคุณธรรม จริยธรรม

3000

1000

ด๎านทักษะวิชาการ

30000

50

ด๎านทักษะวิชาการ

0

งบประมาณรายได๎
งบอื่นๆ
งบประมาณรายได๎
งบอื่นๆ
งบประมาณรายได๎
งบอื่นๆ

ด๎านปริมาณ
ด๎านคุณภาพ
ด๎านปริมาณ
ด๎านคุณภาพ
ด๎านคุณภาพ
ด๎านปริมาณ
ด๎านคุณภาพ

1.นิสิต นักศึกษา เข๎ารํวมโครงการไมํน๎อยกวําร๎อยละ 80 จากจานวนที่ตั้งไว๎
1.นิสิต นักศึกษา มีความพึงพอใจในการเข๎ารํวมการแขํงขันอยูใํ นระดับดี
มีผผู๎ ํานการสมัครเป็นนักกีฬา ร๎อยละ 80 ของผูส๎ มัครเป็นนักกีฬาทั้งหมด
ร๎อยละ 80 ของผูเ๎ ข๎ารํวมเป็นตัวแทนนักกีฬาของมหาวิทยาลัยมีความพึงพอใจในการสํงเข๎ารํวมการแขํงขัน
มีชนิดกีฬาที่ผํานเข๎ารอบชิงชนะเลิศอยํางน๎อย 4 ประเภท หรือชนิดกีฬา
มีสถาบันการศึกษาที่เป็นสมาชิกในเขตภาคเหนือตอนลํางสํงนักกีฬาเข๎ารํวมการแขํงขัน ร๎อยละ 90 จากสถาบันทั้งหมด
ผูเ๎ ข๎ารํวมการแขํงขันมีความพึงพอใจ ร๎อยละ 80 จากผูเ๎ ข๎ารํวมทั้งหมด

ผลการประเมินโครงการ

ลาดับที่

หนํวยงาน

370

งานธุรการ

371

งานธุรการ

372

งานธุรการ

373

งานธุรการ

374

งานธุรการ

ชือ่ โครงการ
ศึกษาดูงานด๎านกองทุนเงิน
ให๎กยู๎ ืมเพื่อการศึกษา
เข๎ารํวมประกวดวงดนตรี
ลูกทุํงรํวมสมัย มหานครคอม
ครัง้ ทีา่ 1ยน้าเพื่อสุขภาพ
ฝึโบกสอนวํ
ขัน้ พื้นฐาน

หอพักสีขาว

ศึกษาดูงาน เครือขํายหอพัก
เอกชน

วันที่เริม่ ต๎นกิจกกรม

วันที่สนิ้ สุดกิจกกรม

สถานที่ดาเนินกิจกรรม

1 มกราคม 2554

31 มกราคม 2554

ม.ราชภัฏนครปฐม

นิสิต

30

ด๎านทักษะวิชาการ

0

16 ตุลาคม 2553

17 ตุลาคม 2553

มหาวิทยาลัยรามคาแหง

นิสิต

63

ด๎านศิลปวัฒนธรรม

80000

1 พฤศจิกายน 2553

25 กันยายน 2554

สระวํายน้าสุพรรณกัลยา

นิสิต บุคลากร
และบุคคลทั่วไป

450

ด๎านสุขภาพ กีฬา

75000

15 ตุลาคม 2553

15 กันยายน 2554

มหาวิทยาลัยนเรศวร และหอพัก
เอกชนโดยรอบมหาวิทยาลัย

นิสิต และ
ผูป๎ ระกอบการ
หอพักเอกชน

135

ด๎านคุณธรรม จริยธรรม

50000

บุคลากร

22

18 มีนาคม 2554

18 มีนาคม 2554

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล๎าธนบุรี

กลุมํ เปูาหมาย
จานวนกลุมํ เปูาหมาย ลักษณะกิจกรรม

งปม.(รวมทุกประเภท)

ประเภทงปม.

งบอื่นๆ

ประเภท KPI

KPI ของโครงการ

ด๎านคุณภาพ
ด๎านปริมาณ
ด๎านคุณภาพ
ด๎านปริมาณ
ด๎านปริมาณ

นิสิตเข๎ารํวมโครงการมีความพึงพอใจอยูใํ นระดับดี
นิสิตที่เข๎ารํวมโครงการประกวดติดอันดับ 1 ใน 5 จากทั่วประเทศ
ผูเ๎ ข๎ารํวมโครงการสามารถวํายน้าในทําพื้นฐานได๎ถูกต๎อง
ผูเ๎ ข๎ารํวมโครงการสามารถวํายน้าในระยะทาง 50 เมตรได๎
ตรวจเยีย่ มหอเอกชน จานวน 100 หอพัก คัดเลือกหอพักเครือขําย ประจาปี 2554 จานวน 20 หอพัก

ด๎านคุณภาพ

ผลักดันให๎เกิดการจัดตั้งกลุมํ ผูป๎ ระกอบการหอพักเอกชนโดยรอบมหาวิทยาลัย เป็น "กลุมํ ผูป๎ ระกอบการหอพักเอกชนหอพักสีขาว หอพัก
เครือขําย" หรือ "ชมรมผูป๎ ระกอบการหอพักเอกชน" หรือ "กลุมํ โซนหอพักเอกชน"

ด๎านคุณภาพ ผูใ๎ ช๎บริการสืบค๎นข๎อมูลหอพักเอกชน/ผูป๎ ระกอบการหอพัก/นิสิต มีความพึงพอใจตํอกิจกรรม ในระดับ "มาก"
ด๎านคุณภาพ 1.เจ๎าหน๎าที่สามารถอธิบายความเหมือน-แตกตําง รวมถึงจุดเดํน-จุดที่ต๎องพัฒนาของภาระงานเครือขํายหอพักเอกชนได๎
ด๎านทักษะวิชาการ

10000

งบประมาณรายได๎

ด๎านคุณภาพ

2.ผูป๎ ระกอบการสามารถอธิบายความเหมือน-แตกตําง รวมถึงจุดเดํน-จุดที่ต๎องพัฒนาของการบริหารจัดการหอพักเอกชนของตนเองและ
หอพักเอกชนของสถาบันอื่นได๎

ด๎านคุณภาพ

3.นิสิตสามารถอธิบายความเหมือน-แตกตําง รวมถึงจุดเดํน-จุดที่ต๎องพัฒนาของสิทธิและสวัสดิการที่ตนเองได๎รับจากหอพักเอกชนที่พัก
อาศัยและหอพักเอกชนของสถาบันอื่นได๎

375

งานธุรการ

จัดทาเอกสารประชาสัมพันธ์
ข๎อมูลหอพักสาหรับนิสิต

21 กันยายน 2553

30 กันยายน 2553

มหาวิทยาลัยนเรศวร

นิสิต

0

ด๎านทักษะวิชาการ

96000

376

งานธุรการ

เต๎นแอโรบิคด๏านส์เพื่อสุขภาพ

1 ตุลาคม 2553

30 กันยายน 2554

มหาวิทยาลัยนเรศวร

นิสิต

100

ด๎านสุขภาพ กีฬา

119040

377

งานธุรการ

อบรมเชิงปฏิบัติการ "การ
จัดบริการสนับสนุนนิสิตพิการ"

1 เมษายน 2554

31 พฤษภาคม 2554

มหาวิทยาลัยนเรศวร

นิสิต

0

ด๎านทักษะวิชาการ

20000

378

งานธุรการ

จัดซือ้ อุปกรณ์และครุภัณฑ์
ด๎านกีฬาและดนตรี

1 ตุลาคม 2553

30 กันยายน 2554

กองกิจการนิสิต

นิสิต

500

ด๎านสุขภาพ กีฬา

220000

379

งานธุรการ

ตลาดนัดอาชีพ

1 มกราคม 2554

31 พฤษภาคม 2554

กองกิจการนิสิต

นิสิต

0

ด๎านทักษะวิชาการ

90000

380

งานธุรการ

ห๎องสมุดอาชีพ

1 ตุลาคม 2553

30 เมษายน 2554

กองกิจการนิสิต

นิสิต

0

ด๎านทักษะวิชาการ

40000

381

งานธุรการ

พี่เลีย้ งก๎านกล๎วย

1 พฤษภาคม 2554

30 กันยายน 2554

มหาวิทยาลัยนเรศวร

นิสิต

5000

ด๎านทักษะวิชาการ

30000

382

งานธุรการ

ปรับปรุงระบบฐานข๎อมูลศิษย์
เกํา

1 มกราคม 2554

31 สิงหาคม 2554

มหาวิทยาลัยนเรศวร

ศิษย์เกํา

0

ด๎านทักษะวิชาการ

20000

383

งานธุรการ

บริการวิชาการ และ
สวัสดิการศิษย์เกํา

1 มกราคม 2554

31 มกราคม 2554

มหาวิทยาลัยนเรศวร

นิสิต

0

ด๎านทักษะวิชาการ

384
385
386

งานธุรการ
งานธุรการ
งานธุรการ

กิจกรรมศิษย์เกําสัมพันธ์
สือ่ สารสัมพันธ์
คัดเลือกศิษย์เกําดียอดเยีย่ ม

1 กุมภาพันธ์ 2554
1 ตุลาคม 2553
1 มกราคม 2554

28 กุมภาพันธ์ 2554
30 กันยายน 2554
30 กันยายน 2554

มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร

ศิษย์เกํา
ศิษย์เกํา
ศิษย์เกํา

0
0
0

ด๎านบาเพ็ญประโยชน์
ด๎านทักษะวิชาการ
ด๎านทักษะวิชาการ

50000
180000
36000

งบประมาณรายได๎

ด๎านปริมาณ มีศิษย์เกําจานวน 5 ทําน เข๎ารับเหรียญศิษย์เกํายอดเยีย่ ม ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจาปีการศึกษา 2552

งานธุรการ

อบรมและศึกษาดูงานด๎าน
กิจการนิสิต

1 กุมภาพันธ์ 2554

30 เมษายน 2554

มหาวิทยาลัยนเรศวร

บุคลากร

74

ด๎านทักษะวิชาการ

380420

งบประมาณรายได๎

ด๎านปริมาณ 1.บุคลากรผูเ๎ ข๎ารํวมโครงการมีความพึงพอใจร๎อยละ 80

งานธุรการ

อบรมพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรกองกิจการนิสิต

1 ธันวาคม 2553

31 มีนาคม 2554

มหาวิทยาลัยนเรศวร

บุคลากร

55

ด๎านทักษะวิชาการ

50000

389

งานธุรการ

ประเมินสมรรถนะบุคลากร
ตามภาระงาน ประจาปี
งบประมาณ 2554

1 มกราคม 2554

31 กรกฎาคม 2553

มหาวิทยาลัยนเรศวร

บุคลากร

55

ด๎านทักษะวิชาการ

0

390

งานธุรการ

ประชุมเพื่อสํงเสริมการ
ดาเนินงานด๎านกิจการนิสิต

4 ตุลาคม 2553

30 กันยายน 2554

มหาวิทยาลัยนเรศวร

บุคลากร

55

ด๎านทักษะวิชาการ

27500

งบประมาณรายได๎

ด๎านปริมาณ 1.บุคลากรผูเ๎ ข๎ารํวมโครงการมีความพึงพอใจอยํางน๎อยร๎อยละ 80 %

391

งานธุรการ

เสริมสร๎างศักยภาพบุคลากร
กองกิจการนิสิต

1 ตุลาคม 2553

30 กันยายน 2554

มหาวิทยาลัยนเรศวร

บุคลากร

55

ด๎านทักษะวิชาการ

222990

392

งานธุรการ

ผลิตขําวสารนิสิต มน.

1 ตุลาคม 2553

30 กันยายน 2554

มหาวิทยาลัยนเรศวร

นิสิต และ
บุคลากร

3

ด๎านทักษะวิชาการ

150000

ด๎านปริมาณ

บุคคลภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย อยํางน๎อย 70% จากการสุมํ ผูไ๎ ด๎รับขําวสารนิสิต มน.(กลุมํ ตัวอยําง 200) ได๎รับทราบข๎อมูลขําวสาร
ที่กองกิจการนิสิตต๎องการประชาสัมพันธ์

393

งานธุรการ

ผลิตปูายประชาสัมพันธ์ใน
มหาวิทยาลัย

1 ตุลาคม 2553

30 กันยายน 2554

มหาวิทยาลัยนเรศวร

นิสิต และ
บุคลากร

3

ด๎านทักษะวิชาการ

30000

ด๎านปริมาณ

นิสิตและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย อยํางน๎อย 80% (โดยการสุมํ จากกลุมํ ตัวอยําง 200 คน) รับทราบข๎อมูลขําวสารที่กองกิจการนิสิต
ต๎องการเผยแพรํ จากปูายประชาสัมพันธ์ภายในมหาวิทยาลัย

394

งานธุรการ

ผลิตรายการเสียงตามสาย

1 ตุลาคม 2553

30 กันยายน 2554

มหาวิทยาลัยนเรศวร

นิสิต และ
บุคลากร

5

ด๎านทักษะวิชาการ

50000

ด๎านปริมาณ

มีนิสิต อาจารย์ บุคคลากร และบุคคลทั่วไปที่เข๎ามาในมหาวิทยาลัย ชํวงวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 17.00 - 20.00 น.อยํางน๎อย 70% (กลุมํ
ตัวอยําง 200 คน)ได๎รับฟังและรับทราบข๎อมูลขําวสารจากเสียงตามสาย

395

งานธุรการ

1 พฤศจิกายน 2553

30 พฤศจิกายน 2553

มหาวิทยาลัยนเรศวร

บุคลากร

0

ด๎านทักษะวิชาการ

60000

396

งานธุรการ

1 มกราคม 2554

28 กุมภาพันธ์ 2554

มหาวิทยาลัยนเรศวร

บุคลากร

0

ด๎านทักษะวิชาการ

20000

ด๎านปริมาณ มีอุปกรณ์ด๎านกีฬาและดนตรีเพิ่มมากขึน้ และอยูใํ นสภาพที่ดีเพื่อให๎บริการที่ดีขนึ้
ด๎านคุณภาพ ผูเ๎ ข๎ารํวมการแขํงขันมีความพึงพอใจ ร๎อยละ 80 จากผูเ๎ ข๎ารํวมทั้งหมด

งบประมาณรายได๎

ด๎านปริมาณ 1.การจัดซือ้ หนังสือประจามุมห๎องสมุดอาชีพของศูนย์แนะแนวและให๎คาปรึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร จานวน 1 ครัง้ / ปีงบประมาณ
ด๎านปริมาณ 2.จานวนผูใ๎ ช๎บริการหนังสือในมุมห๎องสมุกอาชีพ เพิ่มขึน้ ร๎อยละ 15

387
388

คูํมืออาจารย์ที่ปรึกษาฝุาย
กิจการนิสิต
การประกันคุณภาพภายใน
กองกิจการนิสิต ประจาปี
งบประมาณ 2553

0

งบประมาณรายได๎

ด๎านคุณภาพ ๑. กองกิจการนิสิตมีผลการประเมินคุณภาพภายในสูงขึน้ และผํานเกณฑ์มาตรฐานตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ด๎านคุณภาพ ๒. เกิดการพัฒนาหนํวยงานภายในกองกิจการนิสิตให๎มีคุณภาพและมาตรฐาน

ผลการประเมินโครงการ

ลาดับที่

หนํวยงาน

ชือ่ โครงการ

วันที่เริม่ ต๎นกิจกกรม

วันที่สนิ้ สุดกิจกกรม

สถานที่ดาเนินกิจกรรม

งานธุรการ

พัฒนาเครือขํายกิจการนิสิต :
ทรานสคริปต์กจิ กรรม

1 ธันวาคม 2553

31 ธันวาคม 2553

มหาวิทยาลัยนเรศวร

บุคลากร

60

ด๎านทักษะวิชาการ

72000

งานธุรการ

แลกเปลีย่ นเรียนรูแ๎ ละสร๎าง
เครือขํายการประกันคุณภาพ
การศึกษา ของนิสิตนักศึกษา
ทั่วประเทศ : ระดับ
สถาบันอุดมศึกษา

1 มีนาคม 2554

31 มีนาคม 2554

มหาวิทยาลัยนเรศวร

นิสิต

0

ด๎านทักษะวิชาการ

100000

399

งานธุรการ

โครงการอบรมการผลิตและ
การใช๎สอื่ ประชาสัมพันธ์
สาหรับนิสิตผูร๎ ับผิดชอบด๎าน
การประชาสัมพันธ์ของหนํวย
กิจกรรม

1 พฤษภาคม 2554

31 พฤษภาคม 2554

มหาวิทยาลัยนเรศวร

นิสิต

30

ด๎านทักษะวิชาการ

10500

400

งานธุรการ

เข๎ารํวมการแขํงขัน Seacon
square National
Cheerleader Competion
2010 (รอบรองชนะเลิศ)

22 ตุลาคม 2553

24 ตุลาคม 2553

ห๎างสรรพสินค๎า Seacon Square
กรุงเทพฯ

นิสิต

30

ด๎านสุขภาพ กีฬา

97150

งบอื่นๆ

ด๎านคุณภาพ ชมรมเชียร์ลีดดิ้ง มหาวิทยาลัยนเรศวร สามารถเข๎ารอบรองชิงชนะเลิศในระดับการแขํงขันรอบประเทศ

401

งานธุรการ

เข๎ารํวมการแขํงขันเทน
นิศรายการ To Be No 1
Lampang 2010

23 ตุลาคม 2553

26 ตุลาคม 2553

สถาบันการพลศึกษาจังหวัดลาปาง

นิสิต

8

ด๎านสุขภาพ กีฬา

27160

งบอื่นๆ

ด๎านปริมาณ

402

งานธุรการ

จัดทาระบบสารสนเทศงาน
ทุนการศึกษาที่ทันสมัย

1 ตุลาคม 2553

30 กันยายน 2554

มหาวิทยาลัยนเรศวร

นิสิต

0

ด๎านทักษะวิชาการ

5000

403

งานธุรการ

ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา
รูปแบบกิจกรรมดนตรีลูกทุํง

1 ตุลาคม 2553

30 กันยายน 2554

มหาวิทยาลัยนเรศวร

นิสิต

0

ด๎านทักษะวิชาการ

64000

404

งานธุรการ

1 ตุลาคม 2553

30 กันยายน 2554

มหาวิทยาลัยนเรศวร

นิสิต

0

ด๎านศิลปวัฒนธรรม

250000

405

งานธุรการ

1 พฤศจิกายน 2553

30 กันยายน 2554

มหาวิทยาลัยนเรศวร

นิสิต

5000

ด๎านสุขภาพ กีฬา

400000

406

งานธุรการ

397

398

ละครเวทีเพลงลูกทุํงไทย
สร๎างเสริมสุขภาพนิสิต
มหาวิทยาลัยนเรศวร คัด
กรองและปูองกันโรคในกลุมํ
ที่มีความเสี
ประชุ
มเพื่อย่ จังสู
ดทงาวารสาร

กลุมํ เปูาหมาย
จานวนกลุมํ เปูาหมาย ลักษณะกิจกรรม

งปม.(รวมทุกประเภท)

ประเภทงปม.

30 กันยายน 2554

กองกิจการนิสิต

บุคลากร

10

ด๎านทักษะวิชาการ

2000

งบประมาณรายได๎

1 ตุลาคม 2553

31 ตุลาคม 2553

สนามกีฬากลาง จ.พิษณุโลก

นิสิต บุคลากร
และบุคคลทั่วไป

580

ด๎านสุขภาพ กีฬา

10000

งบประมาณรายได๎

27 พฤศจิกายน 2553

27 พฤศจิกายน 2553

ประชาชน

60

ด๎านบาเพ็ญประโยชน์

30000

งบประมาณรายได๎

1 ธันวาคม 2553

14 ธันวาคม 2553

เทศบาลตาบลหาดทนง โรงเรียนวัด
หาดทนง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.
อุทัยธานี
มหาวิทยาลัยนเรศวร

นิสิต และ
บุคลากร

550

ด๎านคุณธรรม จริยธรรม

22000

งบอื่นๆ

7 ธันวาคม 2553

7 ธันวาคม 2553

กองกิจการนิสิต

นิสิต

50

ด๎านนันทนาการ

10000

งบประมาณรายได๎

1 ธันวาคม 2553

30 มกราคม 2554

มหาวิทยาลัยนเรศวร

เจ๎าหน๎าที่และ
บุคคลภายนอก

38

ด๎านสุขภาพ กีฬา

86000

งบประมาณรายได๎

1 กุมภาพันธ์ 2554

31 สิงหาคม 2554

มหาวิทยาลัยนเรศวร

นิสิต และ
บุคลากร

100

ด๎านทักษะวิชาการ

40000

งบอื่นๆ

งานธุรการ

จัดทาเอกสารเพื่อปรับปรุง
ข๎อมูลศิษย์เกํา

26 มกราคม 2554

30 เมษายน 2554

กองกิจการนิสิต

ศิษย์เกํา

7804

ด๎านทักษะวิชาการ

10000

งบประมาณรายได๎

414

งานธุรการ

อบรมคณะกรรมการดูแลการ
รับน๎องและประชุมเชียร์
ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๔
(กนช.สัมพันธ์ Step ๒)

12 มีนาคม 2554

13 มีนาคม 2554

คํายบรมไตรโลกนาศ จ.พิษณุโลก

นิสิต และ
บุคลากร

104

ด๎านทักษะวิชาการ

47500

งบอื่นๆ

415

งานธุรการ

อบรมทูตความดีแหํงประเทศ
ไทย

19 มีนาคม 2554

21 มีนาคม 2554

มหาวิทยาลัยนเรศวร

นิสิต และ
บุคลากร

110

ด๎านคุณธรรม จริยธรรม

63500

งบประมาณรายได๎

407

งานธุรการ

สนับสนุนการจัดการแขํงขัน
ชกมวย "ศึกชิงแชมป์เปี้ย
นโลก 20 ปี มหาวิทยาลัย
นเรศวร"

408

งานธุรการ

โครงการมอนอรํวมใจ
ชํวยเหลือผูป๎ ระสบภัยน้าทํวม

409

งานธุรการ

410

งานธุรการ

411

งานธุรการ

412

งานธุรการ

413

การปูองกันและแก๎ไขปัญหา
ยาเสพติดเครือขําย
สถาบันอุดมศึมกพัษากลุ
มํ
งานประชาสั
นธ์วารสาร
นิสิต มน.
สนับสนุนคําตอบแทน
ผูจ๎ ดั การทีม ผูฝ๎ ึกสอน ผูช๎ ํวย
ผูประกวดสุ
ฝ๎ ึกสอนกีนฬทรพจน์
ามหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร

KPI ของโครงการ

มีนักกีฬาเทนนิสของมหาวิทยาลัยสามารถเข๎ารอบ 2 ของการแขํงขันอยํางน๎อย 4 คน หรือ 2 คูํ และเข๎ารอบรองชนะเลิศอยํางน๎อย 1 คน
หรือ 1 คูํ

ด๎านคุณภาพ 1.คําความดันโลหิตที่ลดลง หรือไมํมีการเพิ่มขึน้ ของความดันโลหิต
ด๎านคุณภาพ 2.คํา BMI ที่ลดลง, FBS ที่ลดลง
ด๎านคุณภาพ 3.คําโปรตีนในปัสสวะที่ลดลง , คําครีเอตินิที่คงที่หรือลดลง

8 พฤศจิกายน 2553

"นิสิต มน."

ประเภท KPI

ด๎านคุณภาพ 1.บุคลากรผูเ๎ ข๎ารํวมมีความพึงพอใจ อยํางน๎อยร๎อยละ 80

ด๎านคุณภาพ
ด๎านปริมาณ
ด๎านคุณภาพ
ด๎านคุณภาพ

1.นิสิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัยนเรศวร ให๎ความรํวมมือในการชํวยเหลือผูป๎ ระสบภัยน้าทํวม อยูใํ นระดับมาก
1.อาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรมแตํละด๎านเข๎ารํวมโครงการไมํน๎อยกวํา 80%
1.ประชาคมมหาวิทยาลัยนเรศวร ให๎ความรํวมมือในการเฝูาระวังและตระหนักถึงปัญหายาเสพติดใจสถานศึกษา
2.มีกจิ กรรมที่เกีย่ วข๎องกับการปูองกันและเฝูาระวังยาเสพติด

ด๎านคุณภาพ 1.บุคลากรผูเ๎ ข๎ารํวมโครงการมีความพึงพอใจ อยํางน๎อยร๎อยละ 80

ด๎านคุณภาพ 1.เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยนเรศวร เข๎ารํวมในการประกวดตํอไป
ด๎านปริมาณ 1.ศิษย์เกําให๎ความรํวมมือในการตรวจสอบข๎อมูลของตนเองและสํงกลับมางานศิษย์เกําไมํน๎อยกวําร๎อยละ 80 ของผูส๎ าเร็จการศึกษา

ด๎านคุณภาพ

ผูเ๎ ข๎ารํวมโครงการได๎ปรับทัศนคติ รับทราบการดาเนินงาน และการปฏิบัติหน๎าที่ของ กนช.อยํางถูกต๎อง และสามารถนาไปปฏิบัติได๎จริงในปี
ตํอไปอยํางมีประสิทธิภาพ

ด๎านคุณภาพ 1.ได๎ตัวแทนทูตความดีแหํงประเทศไทยรุนํ ตํอไป

ผลการประเมินโครงการ

ลาดับที่

หนํวยงาน

ชือ่ โครงการ

วันที่เริม่ ต๎นกิจกกรม

วันที่สนิ้ สุดกิจกกรม

สถานที่ดาเนินกิจกรรม

งปม.(รวมทุกประเภท)

ประเภทงปม.

416

งานธุรการ

ประกวดวงดนตรีลูกทุํงระดับ
มัธยมศึกษา "ดาวรุงํ ลูกทุํง
นเรศวร" ครัง้ ที่ 3 ชิงถ๎วย
พระราชทานสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราช
กุมารี และกิจกรรม สํงเสริม
วัฒนธรรมเพลงไทยลูกทุํง

9 พฤษภาคม 2554

24 กรกฎาคม 2554

มหาวิทยาลัยนเรศวร

นิสิต

100

ด๎านศิลปวัฒนธรรม

125000

งบประมาณแผํนดิน

417

งานธุรการ

พัฒนาศักยภาพบุคลากรด๎าน
การให๎คาปรึกษานิสิต

24 พฤษภาคม 2554

24 พฤษภาคม 2554

มหาวิทยาลัยนเรศวร

บุคลากร

55

ด๎านทักษะวิชาการ

15000

งบประมาณรายได๎

ด๎านคุณภาพ 1.บุคลากรที่เข๎ารับการอบรมมีความรูแ๎ ละทักษะเพิ่มขึน้ (ประเมินจากแบบทดสอบและแบบสอบถาม)
ด๎านคุณภาพ 2.จานวนของผูข๎ อรับคาปรึกษามีจานวนมากขึน้ กวําปีที่ผํานมา(ประเมินจากสถิติผมู๎ าขอรับบริการ)

418

งานธุรการ

พัฒนาศักยภาพบุคลากรด๎าน
ทักษะการชํวยชีวิต

26 พฤษภาคม 2554

26 พฤษภาคม 2554

มหาวิทยาลัยนเรศวร

บุคลากร

25

ด๎านทักษะวิชาการ

9000

งบประมาณรายได๎

ด๎านคุณภาพ 1.บุคลากรที่เข๎ารับการอบรมมีความรูแ๎ ละทักษะเพิ่มขึน้ (ประเมินจากแบบทดสอบและแบบสอบถาม)

419

งานธุรการ

ผูน๎ านิสิตพบสือ่ มวลชน

19 พฤษภาคม 2554

19 พฤษภาคม 2554

กองกิจการนิสิต

นิสิต บุคลากร
สือ่ มวลชน

420

งานธุรการ

อบรมเทคนิคการพูดและการ
เป็นพิธีกร

50

ด๎านทักษะวิชาการ

10000

งบประมาณรายได๎

ด๎านคุณภาพ 1.สือ่ มวลชนที่มาเข๎ารํวมโครงการ อยํางน๎อย 70% เกิดความพึงพอใจและได๎สร๎างความสัมพันธ์อันดีกบั กองกิจการนิสิตและผูน๎ านิสิต

21 สิงหาคม 2553

21 สิงหาคม 2553

ห๎องขวัญเมือง อาคารขวัญเมือง

นิสิต

100

ด๎านทักษะวิชาการ

0

421

งานบริการนิสิต

กิจกรรมเทิดพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ๎าสิริกติ ิ์ฯ
พระบรมราชินีนาถ

12 สิงหาคม 2553

12 สิงหาคม 2553

ศาลากลาง จังหวัดพิษณุโลก

นิสิตทุกชัน้ ปี

110

ด๎านคุณธรรม จริยธรรม

6840

งบประมาณรายได๎

422

โครงการฝึกซ๎อมเตรียมความ
พร๎อมกํอนการแขํงขัน
ชมรมด๎านสํงเสริมสุขภาพ Seacon square National
Cheerleader Competion
2010 (รอบคัดเลือก)

1 มิถุนายน 2553

30 กันยายน 2553

มหาวิทยาลัยนเรศวร

นิสิต

30

ด๎านสุขภาพ กีฬา

50000

งบประมาณรายได๎

ด๎านคุณภาพ

ชมรมเชียร์ลีดดิ้ง มหาวิทยาลัยนเรศวร มีนักกีฬาเชียร์ลีดดิ้งที่มีความพร๎อมในการเข๎ารํวมการแขํงขัน Seacon square National
Cheerleader Competion 2010 และรายการแขํงขันอื่นๆ

423

โครงการสนับสนุน
ชมรมด๎านสํงเสริมสุขภาพ คําตอบแทนผูฝ๎ ึกสอน ชมรม
เชียร์ลีดดิ้ง ประจาปี 2553

1 มิถุนายน 2553

31 กรกฎาคม 2553

มหาวิทยาลัยนเรศวร

ผูจ๎ ดั การทีม, ผู๎
ฝึกสอน, ผูช๎ ํวยผู๎
ฝึกสอน

4

ด๎านสุขภาพ กีฬา

12000

งบประมาณรายได๎

ด๎านคุณภาพ

ชมรมเชียร์ลีดดิ้ง มหาวิทยาลัยนเรศวร มีนักกีฬาเชียร์ลีดดิ้งที่มีความพร๎อมในการเข๎ารํวมการแขํงขัน Seacon square National
Cheerleader Competion 2010 และรายการแขํงขันอื่นๆ

424

ชมรมด๎านสํงเสริมสุขภาพ

Phisanulok Football FA
Cup 2010

26 มิถุนายน 2553

31 กรกฎาคม 2553

สนามกีฬากลาง จังหวัดพิษณุโลก

นิสิต

27

ด๎านสุขภาพ กีฬา

20050

งบประมาณรายได๎

425

ชมรมด๎านสํงเสริมสุขภาพ

2 กรกฎาคม 2553

4 กรกฎาคม 2553

อาคารอเนกประสงค์โรงพยาบาล
พุทธชินราช

นิสิต

45

ด๎านสุขภาพ กีฬา

15900

งบประมาณรายได๎

1 กรกฎาคม 2553

30 สิงหาคม 2553

อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัย
นเรศวร

นิสิต

40

ด๎านสุขภาพ กีฬา

9600

งบประมาณรายได๎

ด๎านปริมาณ
ด๎านปริมาณ
ด๎านปริมาณ
ด๎านปริมาณ
ด๎านคุณภาพ
ด๎านคุณภาพ
ด๎านปริมาณ
ด๎านปริมาณ
ด๎านคุณภาพ

มีทีมนักกีฬาเข๎ารํวมการแขํงขันตามเปูาหมายที่วางไว๎
นักกีฬาของชมรมฟุตบอลได๎รับรางวัลหรือตัดอันดับ 1 ใน 2 ของผูช๎ นะการแขํงขัน
มีผใู๎ ห๎ความสนใจในกีฬาฟุตบอลมากขึน้
มีผเู๎ ข๎ารํวมโครงการไมํต่ากวําร๎อยละ 90 ของเปูาหมายที่ตั้งไว๎
ผลการแขํงขันคาดวําเข๎ารอบสีท่ ีมสุดท๎ายได๎
ผูเ๎ ข๎ารํวมโครงการมีความพึงพอใจและเข๎าใจในทักษะพื้นฐานของกีฬาคาราเต๎-โด
มีจานวนผูเ๎ ข๎ารํวมโครงการไมํน๎อยกวํา 75 % ของจานวนผูเ๎ ข๎ารํวมโครงการ
นิสิตร๎อยละ 75 เข๎ารํวามโครงการ
ไมํต่ากวําร๎อยละ 75 ของผูเ๎ ข๎ารํวมโครงการ นีม้ ีสํวนในการประชาสัมพันธ์หนํวยงานของมหาวิทยาลัย

การแขํงขันกีฬาเชือ่ ม
ชมรมด๎านสํงเสริมสุขภาพ ความสัมพันธ์ภายใน (หนอง
อ๎อเกมส์)

4 กรกฎาคม 2553

10 กรกฎาคม 2553

สนามกีฬา มหาวิทยาลัยนเรศวร

นิสิต

5250

ด๎านสุขภาพ กีฬา

172998

งบประมาณรายได๎

428

ชมรมด๎านสํงเสริมสุขภาพ สุดยอดมือตี

19 สิงหาคม 2553

22 สิงหาคม 2553

สนามเปตอง มหาวิทยาลัยนเรศวร

นิสิต

50

ด๎านสุขภาพ กีฬา

10900

งบประมาณรายได๎

429

ชมรมด๎านสํงเสริมสุขภาพ

เปตองเชือ่ มความสัมพันธ์
ระหวํางคณะ

9 สิงหาคม 2553

18 สิงหาคม 2553

สนามเปตอง มหาวิทยาลัยนเรศวร

นิสิต

75

ด๎านสุขภาพ กีฬา

28680

งบประมาณรายได๎

430

ชมรมด๎านสํงเสริมสุขภาพ

การอบรมเทคนิคและ
ทักษะเปตองขัน้ สูง

4 กันยายน 2553

4 กันยายน 2553

สนามเปตอง มหาวิทยาลัยนเรศวร

นิสิต

12

ด๎านสุขภาพ กีฬา

2680

งบประมาณรายได๎

431

ชมรมด๎านสํงเสริมสุขภาพ โครงการรวมจิตศิษย์บูชาครู

24 กรกฎาคม 2553

25 กรกฎาคม 2553

ห๎องชมรมลูกพระฆเนศ อาคาร
กิจกรรมด๎านศิลปวัฒนธรรม

นิสิต

85

ด๎านนันทนาการ

24147

งบประมาณรายได๎

432

ชมรมด๎านสํงเสริมสุขภาพ

10 กรกฎาคม 2553

31 กรกฎาคม 2553

สนามกีฬาโรงเรียนยางซ๎ายพิทยาคม
จ.สุโขทัย

นิสิต

15

ด๎านสุขภาพ กีฬา

11950

งบประมาณรายได๎

433

ชมรมด๎านสํงเสริมสุขภาพ Futsal NU Cup ครัง้ ที่ 1

7 สิงหาคม 2553

11 สิงหาคม 2553

มหาวิทยาลัยนเรศวร

นิสิต

240

ด๎านสุขภาพ กีฬา

37300

งบประมาณรายได๎

434

ชมรมด๎านสํงเสริมสุขภาพ

28 สิงหาคม 2553

29 สิงหาคม 2553

ห๎องสัมมนาคณะศึกษาศาสตร์

นิสิต

55

ด๎านสุขภาพ กีฬา

12265

งบประมาณรายได๎

426

427

โครงการเข๎ารํวมการแขํงขัน
กีฬาวอลเลย์บอล 70 ปี
โรงพยาบาลพุทธชินราชโอ
ชมรมด๎านสํงเสริมสุขภาพ ฝึกสอนกีฬาคาราเต๎ - โด

โครงการฟุตบอล 7 คน ต๎าน
ยาเสพ ติดยางซ๎ายคัพ ครัง้ ที่ 1

โครงการเรียนรูแ๎ ละพัฒนา
ความสามารถด๎านกีฬาเรือ
พาย

กลุมํ เปูาหมาย
จานวนกลุมํ เปูาหมาย ลักษณะกิจกรรม

ประเภท KPI

KPI ของโครงการ

ด๎านคุณภาพ ไมํต่ากวําร๎อยละ 75 ของผูเ๎ ข๎ารํวมโครงการ คิดเห็นวําโครงการนีเ้ ป็นการสร๎างความตะหนักถึงการออกกาลังกายเพื่อพลานามัยสมบูรณ์
ด๎านคุณภาพ

ไมํต่ากวําร๎อยละ 75 ของผูเ๎ ข๎ารํวมโครงการ คิดเห็นวําโครงการนีเ้ ป็นการสร๎างความสามัคคี ให๎ความรูส๎ ึกเป็นอันหนึง่ อันเดียวกันภายใน
มหาวิทยาลัย

ด๎านคุณภาพ
ด๎านปริมาณ
ด๎านคุณภาพ
ด๎านคุณภาพ
ด๎านปริมาณ
ด๎านคุณภาพ

ต่ากวําร๎อยละ 75 ของผูเ๎ ข๎ารํวมโครงการมีความพึงพอใจ
มีผเู๎ ข๎ารํวมการแขํงขันไมํน๎อยวําร๎อยละ 70 ของเปูาหมายที่กาหนดไว๎
ผูเ๎ ข๎ารํวมโครงการมากกวําร๎อยละ 80 มีความพึงพอใจในการเข๎ารํวมโครงการและมีความรูแ๎ ละทักษะทางด๎านกีฬาเปตองเพิ่มขึน้
มีผเู๎ ข๎ารํวมการแขํงขันไมํน๎อยวําร๎อยละ 75 ของเปูาหมายที่กาหนดไว๎
ผูเ๎ ข๎ารํวมโครงการมากกวําร๎อยละ 80 มีความพึงพอใจในการเข๎ารํวมโครงการและมีความรูแ๎ ละทักษะทางด๎านกีฬาเปตองเพิ่มขึน้
มีผเู๎ ข๎ารํวมการแขํงขันไมํน๎อยวําร๎อยละ 70 ของเปูาหมายที่กาหนดไว๎

ด๎านปริมาณ

ผูเ๎ ข๎ารํวมโครงการมากกวําร๎อยละ 70 มีความพึงพอใจในการเข๎ารํวมโครงการและมีความรูแ๎ ละทักษะสามารถผํานรอบคัดเลือกไปสูรํ อบ
มหกรรมกีฬามหาวิทยาลัยแหํงประเทศไทยได๎

ด๎านคุณภาพ
ด๎านปริมาณ
ด๎านปริมาณ
ด๎านคุณภาพ
ด๎านปริมาณ
ด๎านคุณภาพ
ด๎านคุณภาพ
ด๎านปริมาณ

ความพึงพอใจของผูเ๎ ข๎ารํวมโครงการไมํต่ากวําร๎อยละ 80
จานวนนิสิต ครู/อาจารย์ บุคลากรเข๎ารํวมไมํต่ากวําร๎อยละ 80
มีทีมนักกีฬาเข๎่รํ
า วมการแขํงขันตามเปูาหมายที่วางไว๎
นักกีฬาของชมรมฟุตบอลได๎รับรางวัลอันดับ 1 ใน 4 ของการแขํงขัน
มีทีมที่ส่ครเข๎
มั ารํวมการแขํงขันครบตามเปูาหมาย
มากกวําร๎อยละ 80 พึงพอใจในการเข๎ารํวมโครงการ
ผูเ๎ ข๎ารํวมโครงการมากกวํา75 % มีความรูเ๎ กีย่ วกับการพายเรือ
ผูเ๎ ข๎ารํวมโครงการสนใจและหันมาเลํนกีฬาเรือพายมากขึน้

ผลการประเมินโครงการ

ลาดับที่

หนํวยงาน

ชือ่ โครงการ

435

โครงการมาเรียนดนตรีกบั
ชมรมด๎านสํงเสริมสุขภาพ
เพื่อน มน.

436

โครงการ Beginer music
ชมรมด๎านสํงเสริมสุขภาพ
folk

437

ชมรมด๎านสํงเสริมสุขภาพ

แขํงขันกีฬาเชือ่ ม
ความสัมพันธ์ภายใน 2552

วันที่เริม่ ต๎นกิจกกรม

วันที่สนิ้ สุดกิจกกรม

สถานที่ดาเนินกิจกรรม

2 สิงหาคม 2553

29 สิงหาคม 2553

อาคารศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัย
นเรศวร

กลุมํ เปูาหมาย
จานวนกลุมํ เปูาหมาย ลักษณะกิจกรรม

งปม.(รวมทุกประเภท)

ประเภทงปม.

่สิ
นิ ต

91

ด๎านนันทนาการ

1985

งบประมาณรายได๎

31 สิงหาคม 2553

31 สิงหาคม 2553

เวทีศิลป์ศาลา

นิสิต

91

ด๎านนันทนาการ

14170

งบประมาณรายได๎

14 สิงหาคม 2553

15 สิงหาคม 2553

อาคารกีฬาในรํม

นิสิต

40

ด๎านสุขภาพ กีฬา

21400

งบประมาณรายได๎

ประเภท KPI
ด๎านคุณภาพ
ด๎านปริมาณ
ด๎านคุณภาพ
ด๎านปริมาณ
ด๎านปริมาณ

KPI ของโครงการ
ผูเ๎ ข๎ารํวมโครงการมีความพึงพอใจในระดับดี โดยวัดจากแบบประเมิน
มีจานวนผูเ๎ ข๎ารํวมโครงการไมํน๎อยกวํา 75 % ของจานวนผูเ๎ ข๎่รํ
า วมโครงการตามเปูาหมายของโครงการ
ผูเ๎ ข๎ารํวมโครงการมีความพึงพอใจในระดับดี โดยวัดจากแบบประเมิน
มีจานวนผูเ๎ ข๎ารํวมโครงการไมํน๎อยกวํา 75 % ของจานวนผูเ๎ ข๎่รํ
า วมโครงการตามเปูาหมายของโครงการ
มีนักก๏ฬา (นิสิตและบุคลากร) เข๎ารํวมการแขํงขัน ครบทุกประเภทและรุนํ ของการจัดการแขํงขัน จานวน 50 คน

ด๎านคุณภาพ

1. ชมรมแบดมินตัน มหาวิทยาลัยนเรศวรได๎มีการพัฒนาในด๎านความสามารถ และศักยภาพในการจัดการแขํงขันแบดมินตันเทียบเทําระดับ
มาตรฐานสากลและนาไปสูกํ ารจัดการแขํงขันที่สูงขึน้ ตํอไป

ด๎านคุณภาพ

2. นักกีฬาของมหาวิทยาลัยทั้งที่เป็นนิสิตและบุคลากรได๎ เชือ่ มความสัมพันธ์อันดีตํอกัน และได๎รับการพัฒนาในด๎านทักษะ และศักยภาพ
ทางด๎านกีฬาแบดมินตันประกอบกับมีความพร๎อมทางด๎านรํางกายจิตใจที่จะเข๎ารํวมการแขํงขันในรายการอื่นๆ ตํอไป

ด๎านปริมาณ
ด๎านคุณภาพ
ด๎านคุณภาพ
ด๎านปริมาณ

มีนิสิตเข๎ารํวมโครงการไมํน๎อยกวําร๎อยละ 80 จากนิสิตผูท๎ ี่เข๎ารํวมโครงการทั้งหมด 100 คน
ผูเ๎ ข๎่รํ
า วมโครงการรูจ๎ กั กีฬาซอฟท์บอลมากขึน้ และมีผสู๎ นใจเข๎ารํวมชมรมซอฟท์บอลและเบสบอล มหาวิทยาลัยนเรศวร
ผูเ๎ ข๎ารํวมโครงการมีความพึงพอใจ
มีจานวนผูเ๎ ข๎ารํวมโครงการไมํน๎อยกวํา 75 % ของจานวนผูเ๎ ข๎ารํวมโครงการ
ชมรมเชียร์ลีดดิ้ง มหาวิทยาลัยนเรศวร มีนักกีฬาเชียร์ลีดดิ้งที่มีความพร๎อมในการเข๎ารํวมการแขํงขัน Seacon square National
Cheerleader Competion 2010 และรายการแขํงขันอื่นๆ

438

ชมรมด๎านสํงเสริมสุขภาพ

โครงการซอฟท์บอลตีไกล/
ขว๎างไกล ครัง้ ที่ 1

23 สิงหาคม 2553

27 สิงหาคม 2553

สนามซอฟท์บอล มหาวิทยาลัย
นเรศวร

นิสิต

102

ด๎านสุขภาพ กีฬา

9539

439

ชมรมด๎านสํงเสริมสุขภาพ

โครงการฝึกทักษะพื้นฐาน
กีฬาเทเบิลเทนนิส

18 สิงหาคม 2553

31 สิงหาคม 2553

อาคารกีฬาในรํม

นิสิต

60

ด๎านสุขภาพ กีฬา

5900

งบประมาณรายได๎

440

โครงการสนับสนุน
ชมรมด๎านสํงเสริมสุขภาพ คําตอบแทนผูฝ๎ ึกสอน ชมรม
เชียร์ลีดดิ้ง ประจาปี 2553

1 สิงหาคม 2553

30 กันยายน 2553

มหาวิทยาลัยนเรศวร

นิสิต

30

ด๎านสุขภาพ กีฬา

12000

งบประมาณรายได๎

ด๎านคุณภาพ

441

ชมรมด๎านสํงเสริมสุขภาพ

20 สิงหาคม 2553

21 สิงหาคม 2553

จังหวัดลาปาง

นิสิต

11

ด๎านนันทนาการ

18060

งบประมาณรายได๎

ด๎านคุณภาพ ผูเ๎ ข๎ารํวมโครงการมีความพึงพอใจ
ด๎านปริมาณ มีจานวนผูเ๎ ข๎ารํวมโครงการไมํน๎อยกวํา 80 % ของจานวนผูเ๎ ข๎ารํวมโครงการ

442

ชมรมด๎านสํงเสริมสุขภาพ "พิษณุโลก แชมป์เปี้ยนชิพ"
ครัง้ ที่ 1 จัดโดยประชาเกษม
ยิม
โครงการเข๎ารํวมการ
ชมรมด๎านสํงเสริมสุขภาพ แขํงขันโชโตคัพ 2010 (****
ยกเลิกโครงการ****)

18 กันยายน 2553

18 กันยายน 2553

โรงยิมเนเซียม 2,500 ที่นงั่ สนาม
กีฬากลาง จังหวัดพิษณุโลก

นิสิต

28

ด๎านสุขภาพ กีฬา

18852

งบประมาณรายได๎

11 กันยายน 2553

12 กันยายน 2553

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นิสิต

12

ด๎านสุขภาพ กีฬา

11620

งบประมาณรายได๎

ด๎านคุณภาพ นักกีฬาผํานเข๎ารอบ 8 คนสุดท๎าย 4 คน

444

ชมรมด๎านสํงเสริมสุขภาพ ฝึกซ๎อมยิมนาสติก

2 กันยายน 2553

5 กันยายน 2553

มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ

นิสิต

31

ด๎านสุขภาพ กีฬา

70000

งบประมาณรายได๎

ด๎านคุณภาพ

445

ชมรมด๎านสํงเสริมสุขภาพ

10 ตุลาคม 2553

10 ตุลาคม 2553

ห๎องชมรม Trading Card Game

นิสิต

13

ด๎านนันทนาการ

4100

งบประมาณรายได๎

ด๎านปริมาณ มีนิสิตเข๎ารํวมโครงการไมํน๎อยกวํา 10 คนตามเปูาหมายที่วางไว๎
ด๎านปริมาณ มีนิสิตเข๎ารํวมโครงการไมํน๎อยกวํา 10 คนตามเปูาหมายที่วางไว๎

446

ชมรมด๎านสํงเสริมสุขภาพ

16 ตุลาคม 2553

17 ตุลาคม 2553

มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ

นิสิต

15

ด๎านสุขภาพ กีฬา

18760

งบประมาณรายได๎

ด๎านคุณภาพ มีนักกีฬาเปตองเข๎ารํวมการแขํงขันและสามารถผํานเข๎ารอบสามถึงรอบแปดทีมสุดท๎าย

447

การแขํงขัน Summone
ชมรมด๎านสํงเสริมสุขภาพ Master Naresuan
University Match

16 มกราคม 2554

16 มกราคม 2554

ห๎องชมรม Trading Card Game

่สิ
นิ ต

13

ด๎านนันทนาการ

4100

งบประมาณรายได๎

ด๎านปริมาณ มีนิสิตเข๎ารํวมโครงการไมํน๎อยกวํา 10 คนตามเปูาหมายที่วางไว๎

448

ชมรมด๎านสํงเสริมสุขภาพ ฟุตบอลเทโวคัฟ ครัง้ ที่ 9

17 ตุลาคม 2553

25 ตุลาคม 2553

เทศบาลตาบลเขาทราย

นิสิต

22

ด๎านสุขภาพ กีฬา

26450

งบประมาณรายได๎

ด๎านปริมาณ มีทีมนักกีฬาเข๎ารํวมการแขํงขันตามเปูาหมายที่วางไว๎
ด๎านคุณภาพ นักกีฬาของชมรมฟุตบอลได๎รับรางวัลอันดับ 1 ใน 4 ของการแขํงขัน

449

เข๎ารํวมการแขํงขัน
ชมรมด๎านสํงเสริมสุขภาพ Summoner Master Grand
Open

15 ตุลาคม 2553

17 ตุลาคม 2553

โรงพยาบาล Saint Louis ชัน้ 11
อาคารเพียรจิตธรรม กรุงเทพฯ

นิสิต

13

ด๎านนันทนาการ

18572

งบประมาณรายได๎

ด๎านคุณภาพ มีนิสิตเข๎ารํวมโครงการไมํน๎อยกวํา 10 คนตามเปูาหมายที่วางไว๎

450

นเรศวรเทควันโดพัฒนา
ชมรมด๎านสํงเสริมสุขภาพ ทักษะทางกีฬาเทควันโด ครัง้
ที่ 1

23 ตุลาคม 2553

29 ตุลาคม 2553

อาคารด๎านศิลปวัฒนธรรม

นิสิต

30

ด๎านสุขภาพ กีฬา

37898

งบประมาณรายได๎

451

ชมรมด๎านสํงเสริมสุขภาพ FUTSAL NU CUP

5 พฤศจิกายน 2553

12 พฤศจิกายน 2553

สนามฟุตซอล

นิสิต

240

ด๎านสุขภาพ กีฬา

31400

งบประมาณรายได๎

452

ชมรมด๎านสํงเสริมสุขภาพ

8 พฤศจิกายน 2553

12 พฤศจิกายน 2553

สนามเปตอง มหาวิทยาลัยนเรศวร

นิสิต

50

ด๎านสุขภาพ กีฬา

21315

งบประมาณรายได๎

453

แขํงขันกีฬาเทเบิลเทนนิส
ชมรมด๎านสํงเสริมสุขภาพ
"มน.คัพ "

454

กีฬาอุดมศึกษาสัมพันธ์
ชมรมด๎านสํงเสริมสุขภาพ
จังหวัดพิษณุโลก

455

ชมรมด๎านสํงเสริมสุขภาพ

456

ชมรมด๎านสํงเสริมสุขภาพ

443

457

โครงการประกวดวงดนตรี
ลูกทุํงรํวมสมัย มหานครคอม
โบ
โครงการแขํงขันเทควันโด

การแขํงขัน Summone
Master Naresuan
University
เปตอง มหากุMatch
ศล กองทุนหมอ
เจ๎าฟูา 2553

เปตองเชือ่ มความสัมพันธ์
ระหวํางคณะ

ด๎านคุณภาพ

ผูเ๎ ข๎ารํวมโครงการฯ มีการพัฒนาทั้งทางด๎านทักษะ และฝีมือ พร๎อมที่จะเข๎ารํวมทาการแขํงขันในมหกรรมกีฬามหาวิทยาลัยทั้งทางด๎านทํารา
และการตํอสู๎ วัดจากการได๎เหรียญรางวัล ร๎อยละ 30 จากจานวนนิสิตที่ทาการแขํงขันทั้งหมด

ด๎านปริมาณ นิสิตได๎เข๎ารํวมโครงการ มีจานวนตรงตามเปูาหมาย คือ ร๎อยละ 80 ของเปูาหมายนิสิตที่ต๎องการให๎เข๎ารํวมโครงการทั้งหมด

ชมรมเชียร์ลีดดิ้ง มหาวิทยาลัยนเรศวร มีนักกีฬาเชียร์ลีดดิ้งที่มีความพร๎อมในการเข๎ารํวมการแขํงขัน Seacon square National
Cheerleader Competion 2010 และรายการแขํงขันอื่นๆ

ด๎านปริมาณ 1.นิสิตได๎เข๎ารํวมโครงการนเรศวรเทควันโดพัฒนาทักษะทางกีฬาเทควันโด ครัง้ ที่ 1 มีจานวนตรงตามเปูาหมาย 100 เปอร์เซ็น

8 มกราคม 2554

9 มกราคม 2554

อาคารกีฬาในรํม

นิสิต

50

ด๎านสุขภาพ กีฬา

14310

งบประมาณรายได๎

13 พฤศจิกายน 2553

14 พฤศจิกายน 2553

มหาวิทยาลนเรศวร

นิสิต

900

ด๎านสุขภาพ กีฬา

50550

งบประมาณรายได๎

ฝึกซ๎อมคาราเต๎-โด เพื่อการ
สอบสายเลือ่ นระดับชัน้

23 พฤศจิกายน 2553

1 ธันวาคม 2553

อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัย
นเรศวร

นิสิต

20

ด๎านสุขภาพ กีฬา

8400

งบประมาณรายได๎

โครงการแขํงขันกีฬาเทเบิล
เทนนิสชิงถ๎วยพระราชทาน

3 ธันวาคม 2553

6 ธันวาคม 2553

ห๎องไอร์แลนด์ฮอล์ชนั้ 3 ศูนย์การค๎า
แฟชัน่ ไอส์แลนด์ กรุงเทพฯ

นิสิต

7

ด๎านสุขภาพ กีฬา

25430

งบประมาณรายได๎

ชมรมด๎านสํงเสริมสุขภาพ โครงการเรือปั่นเพื่อสุขภาพ

18 ธันวาคม 2553

Green area คณะวิทยาศาสตร์

นิสิต

31 ธันวาคม 2553

200

ด๎านสุขภาพ กีฬา

8300

งบประมาณรายได๎

ด๎านคุณภาพ

1.ผูเ๎ ข๎ารํวมโครงการมีการพัฒนาทั้งทางด๎านทักษะ และฝีมือ พร๎อมที่จะเข๎ารํวมทาการแขํงขันในมหกรรมกีฬามหาวิทยาลัยทั้งทางด๎านทํารา
และการตํอสู๎

ด๎านปริมาณ มีทีมที่สมัครเข๎ารํวมการแขํงขันครบตามเปูาหมาย
ด๎านคุณภาพ มากกวําร๎อยละ 80 พึงพอใจในการเข๎ารํวมโครงการ
ด๎านคุณภาพ ผูเ๎ ข๎ารํวมโครงการมากกวําร๎อยละ 80 มีความพึงพอใจในการเข๎ารํวมโครงการและมีความรูแ๎ ละทักษะทางด๎านกีฬาเปตองเพิ่มขึน้
ด๎านปริมาณ
ด๎านปริมาณ
ด๎านคุณภาพ
ด๎านคุณภาพ
ด๎านปริมาณ
ด๎านคุณภาพ
ด๎านปริมาณ

มีผเู๎ ข๎ารํวมการแขํงขันไมํน๎อยกวําร๎อยละ 75 ของเปูาหมายที่กาหนดไว๎
มีนักกีฬาเข๎ารํวมการแขํงขัน 75 %
ผูเ๎ ข๎ารํวมโครงการมีความพึงพอใจในการจัดโครงการ 75 %
นิสิตร๎อยละ 75 ที่เข๎ารํวมโครงการมีความพึงพอใจระดับดี
มีสถาบันอุดมในจังหวัดพิษณุโลกเข๎ารํวมการแขํงขัน อยํางน๎อย 6 สถาบัน
ผูเ๎ ข๎ารํวมโครงการมีความพึงพอใจ และเข๎าใจในทักษะพื้นฐานของกีฬาคาราเต๎-โดอยูใํ นระดับดี
มีจานวนผูเ๎ ข๎ารํวมโครงการ 75 % ของจานวนผูเ๎ ข๎ารํวมโครงการ

ด๎านคุณภาพ

นักกีฬาเทเบิลเทนนิส มหาวิทยาลัยนเรศวร ได๎คัดอันดับนักกีฬาเทเ่บิลเทนนิสที่สมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแหํงประเทศไทย ประจาเดือน
ธันวาคม

ด๎านปริมาณ นักกีฬาเทเบิลเทนนิส มหาวิทยาลั่ยนเรศวร ได๎แขํงขันกีฬาระดับชาติได๎มากที่สุด
ด๎านปริมาณ นิสิตผูเ๎ ข๎ารํวมโครงการมากกวํา 75 %
ด๎านคุณภาพ นิสิตได๎รับความรูเ๎ กีย่ วกับการพายเรือ

ผลการประเมินโครงการ

ลาดับที่

วันที่เริม่ ต๎นกิจกกรม

วันที่สนิ้ สุดกิจกกรม

สถานที่ดาเนินกิจกรรม

458

โครงการแขํงขันฟุตบอล Nu
ชมรมด๎านสํงเสริมสุขภาพ
Cup ครัง้ ที่ 2

17 ธันวาคม 2553

19 ธันวาคม 2553

สนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยนเรศวร

นิสิต

100

ด๎านสุขภาพ กีฬา

19900

459

ชมรมด๎านสํงเสริมสุขภาพ

อบรมและคัดตัวนักกีฬาเชียร์
ลีดเดอร์ ม.นเรศวร

1 พฤษภาคม 2554

8 พฤษภาคม 2554

มหาวิทยาลนเรศวร

นิสิต

30

ด๎านสุขภาพ กีฬา

18670

งบประมาณรายได๎

ด๎านคุณภาพ

ได๎นักกีฬาที่มีความสามารถทางด๎านการเต๎น การตํอตัว และยิมนาสติก ที่เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัย เพื่อลงทาการแขํงขันในรายการตํางๆ
ที่จดั ขึน้

460

แขํงขัน TO NUMBER ONE
TEEN AEROBICS &
ชมรมด๎านสํงเสริมสุขภาพ
DANCERCISE จังหวัด
พิษณุโลก

17 ธันวาคม 2553

19 ธันวาคม 2553

ศูนย์การค๎ากาดสวนแก๎ว จ.เชียงใหมํ

นิสิต

25

ด๎านสุขภาพ กีฬา

21050

งบประมาณรายได๎

ด๎านคุณภาพ

ชมรมเชียร์ลีดดิ้ง มหาวิทยาลั่ยนเรศวร สามารถติดอันดับ 1-5 ในการแขํงขัน To Be Number One Teen Dancercise Thailand
championship 2011 (ระดับภาคเหนือ)

461

ชมรมด๎านสํงเสริมสุขภาพ

24 มกราคม 2554

24 มกราคม 2554

หน๎าหอพักนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร

นิสิต

110

ด๎านนันทนาการ

31416

งบประมาณรายได๎

ด๎านคุณภาพ ความพึงพอใจของผูเ๎ ข๎ารํวมโครงการไมํน๎อยกวํา 80 %
ด๎านปริมาณ จานวนผูเ๎ ข๎ารํวมโครงการไมํน๎อยกวํา 80 %

2 กุมภาพันธ์ 2554

5 กุมภาพันธ์ 2554

มหาวิทยาลัยรังสิต กทม.

นิสิต

32

ด๎านสุขภาพ กีฬา

72200

งบอื่นๆ

14 มีนาคม 2554

20 มีนาคม 2554

ลานกีฬาวัดกลางบ๎านขวาง จ.สุโขทัย

นิสิต

13

ด๎านสุขภาพ กีฬา

37000

งบประมาณแผํนดิน

ด๎านปริมาณ มีผเู๎ ข๎ารํวมโครงการไมํต่ากวําร๎อยละ 90 ของเปูาหมายที่ตั้งไว๎
ด๎านคุณภาพ ผลการแขํงขันคาดวําจะเข๎่ารอบสีท่ ีมสุดท๎ายได๎

22 เมษายน 2554

24 เมษายน 2554

Trading card game

นิสิต

งบประมาณรายได๎

ด๎านปริมาณ มีนิสิตเข๎ารํวมไมํน๎อยกวํา 80%ของผูเ๎ ข๎ารํวมโครงการ
ด๎านคุณภาพ นิสิตที่เข๎ารํวมโครงการได๎รับความรู๎

มีนิสิตเข๎าเต็มรํวมตามจานวนที่กาหนด
นิสิตที่เข๎ารํวมโครงการได๎รับความรู๎

ด๎านปริมาณ มีนิสิตเข๎ารํวมโครงการอบรมและปูองกันการควบคุมโรคไข๎เลือดออก ตามจานวนที่คาดไว๎

มีนิสิตเข๎ารํวมโครงการอบรมและปูองกันการควบคุมโรคไข๎เลือดออก ตามจานวนที่
คาดไว๎

ด๎านคุณภาพ นิสิตได๎รับความรู๎ และมีความเข๎าใจ ตระหนักถึงการปูองกันและควบคุมโรคไข๎เลือดออก

นิสิตได๎รับความรู๎ และมีความเข๎าใจ ตะหนักถึงการปูองกันและควบคุมโรค
ไข๎เลือดออก
มีสิตชัน้ ปีท1ี่ เข๎ารํวมโครงการไมํน๎อยกวํา 80 %ของผูเ๎ ข๎ารํวมโครงการ

462
463

464

หนํวยงาน

ชือ่ โครงการ

โครงการลูกทุํงไมํมีแดด เทาแสด บันเทิงศิลป์ ครัง้ ที่ 1
(ตอน เพลงรักริมคลองหนอง
ชมรมด๎านสํงเสริมสุขภาพ เข๎ารํวมแขํงขัน TCC 2010
โครงการเข๎ารํวมการแขํงขัน
ชมรมด๎านสํงเสริมสุขภาพ
กีฬาวอลเลย์บอลบ๎านกล๎วย
เกมส์ ประจาปี 2553
เข๎ารํวมการแขํงขัน
ชมรมด๎านสํงเสริมสุขภาพ Summoner Master Grand
Tournament ครัง้ ที่ 11

กลุมํ เปูาหมาย
จานวนกลุมํ เปูาหมาย ลักษณะกิจกรรม

งปม.(รวมทุกประเภท)

ประเภทงปม.

ประเภท KPI
KPI ของโครงการ
ด๎านคุณภาพ นักกีฬาของชมรมฟุตบอลได๎รับรางวัลติดอันดับ 1 ใน 3 ของผูช๎ นะการแขํงขัน
งบประมาณแผํนดิน
ด๎านปริมาณ มีทีมนักกีฬาเข๎ารํวมการแขํงขันตามเปูาหมายที่วางไว๎

ผลการประเมินโครงการ

ด๎านคุณภาพ ชมรมเชียร์ลีดดิ้ง มหาวิทยาลั่ยนเรศวร สามารถติดอันดับ 1-5 ในการแขํงขัน Thailand National Cheerleading Championship 2011

17462

ด๎านคุณธรรม จริยธรรม
ด๎านนันทนาการ
ด๎านบาเพ็ญประโยชน์
ด๎านทักษะวิชาการ
ด๎านบาเพ็ญประโยชน์

465

วิทยาลัยนานาชาติ

NUIC First Step Camp

4 มิถุนายน 2553

6 มิถุนายน 2553

อาคารวิทยาลัยนานาชาติ

นิสิตวิทยาลัย
นานาชาติ

160

466

วิทยาลัยนานาชาติ

ปฐมนิเทศนิสิตใหมํ

6 มิถุนายน 2553

6 มิถุนายน 2553

อาคารวิทยาลัยนานาชาติ

นิสิตชัน้ ปีที่ 1

90

467

วิทยาลัยนานาชาติ

Smart Cheer

7 มิถุนายน 2553

17 มิถุนายน 2553

อาคารวิทยาลัยนานาชาติ

นิสิตชัน้ ปีที่ 1

80

468

วิทยาลัยนานาชาติ

ไหว๎ครู วิทยาลัยนานาชาติ

17 มิถุนายน 2553

17 มิถุนายน 2553

อาคารวิทยาลัยนานาชาติ

นิสิตวิทยาลัย
นานาชาติ

100

ด๎านคุณธรรม จริยธรรม

5000

469

วิทยาลัยนานาชาติ

กีฬาสัมพันธ์ NUIC GAMES

12 กรกฎาคม 2553

13 กรกฎาคม 2553

อาคารเอนกประสงค์(โดม)

นิสิตวิทยาลัย
นานาชาติ

160

ด๎านสุขภาพ กีฬา
ด๎านนันทนาการ

8000

470

วิทยาลัยนานาชาติ

NUIC Open House

17 สิงหาคม 2553

18 สิงหาคม 2553

อาคารวิทยาลัยนานาชาติ

นิสิตวิทยาลัย
นานาชาติ

200

ด๎านทักษะวิชาการ

70039

471
472

วิทยาลัยนานาชาติ
วิทยาลัยนานาชาติ

NUIC ฟุตซอลเชือ่ มสัมพันธ์
อบรมการใช๎ห๎องสมุด

8 กันยายน 2553
30 กรกฎาคม 2553

9 กันยายน 2553
30 กรกฎาคม 2553

สนามฟุตซอล กองกิจการนิสิต
สานักหอสมุด

นิสิตที่สนใจ
นิสิตชัน้ ปีที่ 1

90
70

ด๎านสุขภาพ กีฬา
ด๎านทักษะวิชาการ

2000
0

473

วิทยาลัยนานาชาติ

NUIC รํวมลอยกระทงฯ

22 พฤศจิกายน 2553

22 พฤศจิกายน 2553

บริเวณคลองหนองเหล็ก

นิสิตวิทยาลัย
นานาชาติ

80

ด๎านศิลปวัฒนธรรม

10000

474

วิทยาลัยนานาชาติ

มอบเข็มวิทยาลัยนานาชาติ

25 พฤศจิกายน 2553

25 พฤศจิกายน 2553

ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จ
พระนเรศวรมหาราช

นิสิตชัน้ ปีที่ 1

80

ด๎านคุณธรรม จริยธรรม

8000

475

วิทยาลัยนานาชาติ

แสดงความยินดีกบั บัณฑิต
NUIC

5 กุมภาพันธ์ 2554

5 กุมภาพันธ์ 2554

อาคารวิทยาลัยนานาชาติ

คณะกรรมการ
สโมสรนิสิต

23

ด๎านคุณธรรม จริยธรรม

6000

476

วิทยาลัยนานาชาติ

คํายอาสาพัฒนา NUIC WE
CARE

6 มีนาคม 2554

8 มีนาคม 2554

โรงเรียนบ๎านวัดวังสวัสดี อ.เมือง จ.
นครสวรรค์

นิสิตวิทยาลัย
นานาชาติ

50

ด๎านบาเพ็ญประโยชน์

25000

477

วิทยาลัยนานาชาติ

รวมทีมเพื่อทีมทรงพลัง

9 พฤษภาคม 2554

10 พฤษภาคม 2554

สวนปุาเขากระยาง

คณะกรรมการ
สโมสรนิสิตและ
ผูน๎ ากิจกรรม

40

ด๎านทักษะวิชาการ

48000

478

วิทยาลัยนานาชาติ

ถํายทอดงาน สานสายใย
สโมสรนิสิตฯ

1 พฤษภาคม 2554

3 พฤษภาคม 2554

30

ด๎านทักษะวิชาการ

48000

11 กันยายน 2553

11 กันยายน 2553

225

ด๎านทักษะวิชาการ

14475

ด๎านคุณธรรม จริยธรรม

50000
8600

35000

ด๎านนันทนาการ

คณะกรรมการ
สโมสรนิสิต
อาคารขวัญเมือง 2 โครงการหอพัก นิสิตปี 1 และ
นิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร(NU Dorm) บุคลากรกอง
กิจนิการนิ
สิต
สิตและ
มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตนฟอร์ด

479

หอพักนิสิตมหาวิทยาลัย
โครงการซ๎อมหนีไฟ
นเรศวร (NU Dorm)

480

โครงการอบรมและปูองกัน
หอพักนิสิตมหาวิทยาลัย
ควบคุมโรคไข๎เลือดออก
นเรศวร (NU Dorm)
ประจาปีการศึกษา 2553

15 กรกฎาคม 2553

481

หอพักนิสิตมหาวิทยาลัย โครงการ NU Dorm Sport
นเรศวร (NU Dorm) Day ครัง้ ที่3

5 กันยายน 2553

5 กันยายน 2553

โครงการหอพักนิสิตมหาวิทยาลัย
นเรศวร

นิสิตชัน้ ปีที่ 1

500

ด๎านสุขภาพ กีฬา

19970

ด๎านปริมาณ มีสิตชัน้ ปีท1ี่ เข๎ารํวมโครงการไมํน๎อยกวํา 80 %ของผูเ๎ ข๎ารํวมโครงการ

482

หอพักนิสิตมหาวิทยาลัย Freedom Stage ภาคเรียน
นเรศวร (NU Dorm) ที่2 ปีการศึกษา 2553

25 พฤศจิกายน 2553

28 กุมภาพันธ์ 2554

อาคารขวัญเมือง

นิสิตหอพัก

200

ด๎านศิลปวัฒนธรรม
ด๎านนันทนาการ

10000

ด๎านคุณภาพ .ความพึงพอใจและความรูท๎ ี่ได๎จากเนือ้ หาสาระที่สอดแทรกในกิจกรรม ของผูเ๎ ข๎ารํวมโครงการจาก แบบสอบถาม
ด๎านปริมาณ มีนิสิต เข๎ารํวมโครงการไมํน๎อยกวํา 70 % ของผูเ๎ ข๎ารํวมโครงการ

15 กรกฎาคม 2553

โครงการหอพักนิสิตมหาวิทยาลัย
นเรศวร

บุคลากร
โครงการหอพัก
นิสิต
มหาวิทยาลัย

300

ด๎านทักษะวิชาการ

7200

ลาดับที่

หนํวยงาน

ชือ่ โครงการ

วันที่เริม่ ต๎นกิจกกรม

วันที่สนิ้ สุดกิจกกรม

483

หอพักนิสิตมหาวิทยาลัย จุดเทียนชัย ร๎อยความดี
นเรศวร (NU Dorm) สดุดีพํอแหํงแผํนดิน

2 ธันวาคม 2553

2 ธันวาคม 2553

484

หอพักนิสิตมหาวิทยาลัย โครงการ สิง่ ประดิษฐ์จาก
นเรศวร (NU Dorm) หัวใจ สร๎างได๎ด๎วยสองมือ

16 ธันวาคม 2553

485

หอพักนิสิตมหาวิทยาลัย
โครงการร๎องเพลงคาราโอเกะ
นเรศวร (NU Dorm)

486

หอพักนิสิตมหาวิทยาลัย
กิจกรรม 5ส
นเรศวร (NU Dorm)

487

488

489

490

สถานที่ดาเนินกิจกรรม

กลุมํ เปูาหมาย
จานวนกลุมํ เปูาหมาย ลักษณะกิจกรรม

งปม.(รวมทุกประเภท)

อาคารขวัญเมือง

บุคลากร,นิสิต
โครงการหอพัก

155

ด๎านคุณธรรม จริยธรรม

1000

16 ธันวาคม 2553

ห๎อง Lobby อาคารขวัญเมือง

นิสิตชัน้ ปีที่ 1
และบุคคลากร
ผูส๎ นใจ

50

ด๎านทักษะวิชาการ

5000

1 พฤศจิกายน 2553

30 กันยายน 2554

บริเวณหน๎าอาคารขวัญเมือง

นิสิตชัน้ ปีที่ 1

500

ด๎านนันทนาการ

10000

1 มีนาคม 2554

30 เมษายน 2554

โครงการหอพักนิสิตม.นเรศวร

บุคลกรหอพัก

65

ด๎านบาเพ็ญประโยชน์

0

หอพักนิสิตมหาวิทยาลัย
โครงการประกวดห๎องพัก
นเรศวร (NU Dorm)

20 พฤศจิกายน 2553

20 พฤศจิกายน 2553

หอพักอาคาร 1-15

นิสิตชัน้ ปีที่ 1

500

ด๎านบาเพ็ญประโยชน์

9000

โครงการปฐมนิเทศนิสิต
หอพักนิสิตมหาวิทยาลัย
หอพัก ประจาปีการศึกษา
นเรศวร (NU Dorm)
2554

20 พฤษภาคม 2554

21 พฤษภาคม 2554

อาคารขวัญเมือง

นิสิตชัน้ ปีที่ 1,
บุคลากร
โครงการหอพักฯ

565

ด๎านคุณธรรม จริยธรรม

13 พฤษภาคม 2554

13 พฤษภาคม 2554

อาคารขวัญเมือง

บุคลากร

93

ด๎านทักษะวิชาการ

10500

6 มกราคม 2554

6 มกราคม 2554

ลานหน๎าอาคารขวัญเมือง โครงการ
หอพักนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร

50

50

ด๎านคุณธรรม จริยธรรม

3600

หอพักนิสิตมหาวิทยาลัย โครงการอบรมการชํวยฟื้น
นเรศวร (NU Dorm) คืนชีพขัน้ พื้นฐาน ประจาปี
การศีกษา 2554
โครงการแถลงนโยบายและ
หาเสียงของผูส๎ มัครรับ
หอพักนิสิตมหาวิทยาลัย
เลือกตั้งผูน๎ านิสิต
นเรศวร (NU Dorm)
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ประจาปีการศึกษา 2554

ประเภทงปม.

ด๎านปริมาณ นิสิตผูส๎ นใจเข๎ารํวมโครงการไมํน๎อยกวํา 80% ของผูเ๎ ข๎ารํวมโครงการที่ตั้งไว๎

ด๎านปริมาณ นิสิตจานวนไมํต่ากวําร๎อยละ 80 เข๎ารํวมโครงการประกวดห๎องพัก
งบอื่นๆ
ด๎านคุณภาพ การประเมินจากการสังเกต และ รูปถําย

0

491

ทาบุญปีใหมํ โครงการหอพัก
หอพักนิสิตมหาวิทยาลัย
นิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
นเรศวร (NU Dorm)
ประจาปี 2554

28 ธันวาคม 2553

28 ธันวาคม 2553

โครงการหอพักนิสิตมหาวิทยาลัย
นเรศวร

64

64

ด๎านคุณธรรม จริยธรรม

16700

492

หอพักนิสิตมหาวิทยาลัย โครงการ BIG CLEANING
นเรศวร (NU Dorm) DAY

29 ธันวาคม 2553

29 ธันวาคม 2553

โครงการหอพักนิสิตมหาวิทยาลัย
นเรศวร

90

90

ด๎านบาเพ็ญประโยชน์

15300

493

หอพักนิสิตมหาวิทยาลัย โครงการตรวจประเมินด๎าน
นเรศวร (NU Dorm) สุขาภิบาลอาหาร

13 มกราคม 2554

14 มกราคม 2554

ศูนย์อาหาร NU Square

ร๎านจาหนําย
อาหารในศูนย์
อาหาร NU
Square

53

ด๎านทักษะวิชาการ

4000

200

ด๎านทักษะวิชาการ

5,245

494

งานกิจกรรมนิสิต

โครงการประเมินผลโครงการ
ประจาปีการศึกษา 2552
ครัง้ ที่ 1

3 มิถุนายน 2553

27 สิงหาคม 2553

ลานประบรมรูปสมเด็จพระนเรศวร
มหาราช

นิสิต อาจารย์
บุคลากร และ
บุคคลทั่วไป

495

งานกิจกรรมนิสิต

โครงการแนะนาสภานิสิต
ครัง้ ที่ 1

7 มิถุนายน 2553

31 กรกฎาคม 2553

มหาวิทยาลัยนเรศวร

นิสิตทุกชัน้ ปี

25,000 ด๎านทักษะวิชาการ

2,712

496

งานกิจกรรมนิสิต

โครงการบายศรีสขูํ วัญนิสิต
ใหมํ

2 มิถุนายน 2553

2 มิถุนายน 2553

มหาวิทยาลัยนเรศวร

นิสิตชัน้ ปีที่ 1

5,000

69,975

งานกิจกรรมนิสิต

โครงการปรับสภาพนิสิต
(Beginning Camp)

ด๎านคุณธรรม จริยธรรม

งบประมาณรายได๎
งบประมาณรายได๎

497

ประเภท KPI
KPI ของโครงการ
ด๎านคุณภาพ ความพึงพอใจของผูเ๎ ข๎ารํวมโครงการจากแบบสอบถาม
ด๎านปริมาณ มีนิสิตชัน้ ปีท1ี่ เข๎ารํวมโครงการไมํน๎อยกวํา 70 % ของผูเ๎ ข๎ารํวมโครงการ

2 มิถุนายน 2553

4 มิถุนายน 2553

มหาวิทยาลัยนเรศวร

นิสิตชัน้ ปีที่ 1

5,000

ด๎านคุณธรรม จริยธรรม

962,838

ด๎านคุณภาพ ผูเ๎ ข๎ารํวมโครงการไมํต่ากวําร๎อยละ75 มีความพึงพอใจตํอกิจกรรม
ด๎านปริมาณ นิสิตชัน้ ปีที่ร๎อยละ75 เข๎ารํวมโครงการ
ด๎านคุณภาพ นิสิตใหมํมีความพึงพอใจในการเข๎ารํวมโครงการ ร๎อยละ 75

งบอื่นๆ
ด๎านปริมาณ นิสิตใหมํเข๎ารํวมโครงการ คิดเป็นร๎อยละ75 ของผูเ๎ ข๎ารํวมโครงการ

498

งานกิจกรรมนิสิต

โครงการไหว๎ครูมหาวิทยาลัย

10 มิถุนายน 2553

10 มิถุนายน 2553

มหาวิทยาลัยนเรศวร

นิสิตชัน้ ปีที่ 1

5,200 ด๎านศิลปวัฒนธรรม

38,696

งบประมาณรายได๎

499

งานกิจกรรมนิสิต

โครงการเปิดโลกกิจกรรม

25 มิถุนายน 2553

25 มิถุนายน 2553

อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัย
นเรศวร

นิสิตชัน้ ปีที่ 1

5,000

ด๎านทักษะวิชาการ

38,139

งบประมาณรายได๎

500

งานกิจกรรมนิสิต

โครงการเลือกตั้งผูน๎ านิสิต

10 มกราคม 2554

11 มกราคม 2554

มหาวิทยาลัยนเรศวร

นิสิต

20,000

ด๎านทักษะวิชาการ

123,540

งบประมาณรายได๎

ด๎านคุณภาพ ผูเ๎ ข๎าโครงการได๎เข๎ารํวมเป็นสมาชิกของหนํวยกิจกรรมสํวนกลางอยํางน๎อย 1 หนํวยกิจกรรม
ด๎านคุณภาพ นิสิตผูเ๎ ข๎ารํวมโครงการมีความพึงพอใจตํอโครงการในระดับดี
ด๎านปริมาณ นิสิตใหมํเข๎ารํวมโครงการ คิดเป็นร๎อยละ75 ของผูเ๎ ข๎ารํวมโครงการ
ด๎านคุณภาพ 1.นิสิตมีความพึงพอใจในการออกเสียงใช๎สิทธิ์ และผลการเลือกตั้ง
ด๎านปริมาณ 1.มีผมู๎ ีสิทธิเ์ ลือกตั้งมาใช๎สิทธิใ์ นการเลือกตั้งเพิ่มขึน้ มากกวําปี 2553 ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 40

ผลการประเมินโครงการ

ลาดับที่

หนํวยงาน

ชือ่ โครงการ

วันที่เริม่ ต๎นกิจกกรม

วันที่สนิ้ สุดกิจกกรม

สถานที่ดาเนินกิจกรรม

4 มิถุนายน 2553

27 สิงหาคม 2553

ลานประบรมรูปสมเด็จพระนเรศวร
มหาราช

501

งานกิจกรรมนิสิต

โครงการตักบาตรและปลํอย
ปลาทุกวันพฤหัสบดี

502

งานกิจกรรมนิสิต

ตักบาตรพระ 300 รูป
ต๎อนรับนิสิตใหมํ

4 มิถุนายน 2553

4 มิถุนายน 2553

มหาวิทยาลัยนเรศวร

503

งานกิจกรรมนิสิต

โครงการตรวจสอบการรับ
น๎องและประชุมเชียร์

1 มิถุนายน 2553

9 กรกฎาคม 2553

มหาวิทยาลัยนเรศวร

504

งานกิจกรรมนิสิต

โครงการ Hotline สายเชียร์

1 มิถุนายน 2553

9 กรกฎาคม 2553

มหาวิทยาลัยนเรศวร

505

งานกิจกรรมนิสิต

โครงการ Hotline สายเชียร์

16 กรกฎาคม 2553

16 กรกฎาคม 2553

มหาวิทยาลัยนเรศวร

506

งานกิจกรรมนิสิต

โครงการปิดเชียร์เปิดใจ ตอน
ก๎าวแรกที่มนั่ คงของน๎องปี 1

16 กรกฎาคม 2553

16 กรกฎาคม 2553

มหาวิทยาลัยนเรศวร

507

งานกิจกรรมนิสิต

โครงการเสริมสร๎างสมรรถนะ
ด๎าน IT ของชมรมสํวนกลาง

12 มิถุนายน 2553

11 กันยายน 2553

มหาวิทยาลัยนเรศวร

508

งานกิจกรรมนิสิต

โครงการคํายนักพัฒนา
ซอฟต์แวร์รนุํ เยาว์(YSDC)

18 มิถุนายน 2553

20 มิถุนายน 2553

509

งานกิจกรรมนิสิต

โครงการคํายความคิดครัง้ ที่ 3
เว็บสยามบุกโลก

6 มิถุนายน 2553

510

งานกิจกรรมนิสิต

โครงการสภานิสิตพบน๎อง ปี 1

511

งานกิจกรรมนิสิต

512

กลุมํ เปูาหมาย
จานวนกลุมํ เปูาหมาย ลักษณะกิจกรรม
นิสิต อาจารย์
บุคลากร และ
บุคคลทั่วไป

งปม.(รวมทุกประเภท)

ประเภทงปม.

ประเภท KPI

KPI ของโครงการ

200

ด๎านคุณธรรม จริยธรรม

5,245

งบประมาณรายได๎

ด๎านคุณภาพ ผูเ๎ ข๎ารํวมโครงการมากกวําร๎อยละ 80 มีความพึงพอใจในการเข๎ารํวมกิจกรรม

4,000

ด๎านคุณธรรม จริยธรรม

14,390

งบประมาณรายได๎

ด๎านปริมาณ มีผเู๎ ข๎าวมโครงการมากกวําร๎อยละ 70 ของเปูาหมายที่กาหนดไว๎
ด๎านคุณภาพ ผุเ๎ ข๎ารํวมโครงการมากกวําร๎อยละ 70 มีความพึงพอใจในการเข๎ารํวมโครงการ

50

ด๎านทักษะวิชาการ

42,964

งบประมาณรายได๎

คณะกรรมการ
ดูแลการรับน๎อง
และประชุมเชียร์

50

ด๎านทักษะวิชาการ

1,600

งบประมาณรายได๎

นิสิตผูน๎ า
กิจกรรมการรับ
น๎องใหมํและ
ประชุมเชียร์

900

ด๎านทักษะวิชาการ

10,834

งบประมาณรายได๎

900

ด๎านทักษะวิชาการ

10,834

งบประมาณรายได๎

นิสิต

50

ด๎านทักษะวิชาการ

17,119

งบประมาณรายได๎

มหาวิทยาลัยนเรศวร

นิสิต

85

ด๎านทักษะวิชาการ

26,190

งบประมาณรายได๎

6 มิถุนายน 2553

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

14

14

ด๎านทักษะวิชาการ

8,122

งบประมาณรายได๎

7 มิถุนายน 2553

9 มิถุนายน 2553

มหาวิทยาลัยนเรศวร

นิสิตชัน้ ปีที่ 1

2,050

ด๎านทักษะวิชาการ

2,050

งบประมาณรายได๎

โครงการประชุมสภานิสิต
สมัยสามัญ ประจาปี
การศึกษา 2553 ภาคเรียนที่ 1

1 มิถุนายน 2553

31 สิงหาคม 2553

มหาวิทยาลัยนเรศวร

สมาชิกสภานิสิต

40

ด๎านทักษะวิชาการ

3,960

งบประมาณรายได๎

งานกิจกรรมนิสิต

โครงการไหว๎ครูดนตรีไทย ปี
2553

12 มิถุนายน 2553

13 มิถุนายน 2553

โรงละครเฉลิมพระเกียรติ

นิสิตที่สนใจ

20

ด๎านศิลปวัฒนธรรม

5,605

งบประมาณรายได๎

ด๎านปริมาณ มีผเู๎ ข๎ารํวมโครงการไมํต่ากวํา 80

513

งานกิจกรรมนิสิต

โครงการปรับพื้นฐานดนตรี
ไทย

19 มิถุนายน 2553

11 กรกฎาคม 2553

อาคารกิจกรรมด๎านศิลปวัฒนธรรม

นิสิตที่สนใจ

45

ด๎านศิลปวัฒนธรรม

23,712

งบประมาณรายได๎

ด๎านปริมาณ ผูเ๎ ข๎ารํวมโครงการไมํน๎อยกวํา 80

514

งานกิจกรรมนิสิต

โครงการสะบาโตศักดิ์สิทธิ์
1/2553

13 มิถุนายน 2553

29 สิงหาคม 2553

ห๎องชมรมคริสเตียน มหาวิทยาลัย
นเรศวร

นิสิตที่สนใจ

20

ด๎านคุณธรรม จริยธรรม

9,400

งบประมาณรายได๎

515

งานกิจกรรมนิสิต

โครงการไหว๎ครูชมรม
พื้นบ๎านล๎านนา

11 มิถุนายน 2553

12 มิถุนายน 2553

มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ

นิสิตที่สนใจ

25

ด๎านศิลปวัฒนธรรม

25,025

งบประมาณรายได๎

516

งานกิจกรรมนิสิต

โครงการอบรมพัฒนา
ศักยภาพผูน๎ า To Be
Number One

12 มิถุนายน 2553

12 มิถุนายน 2553

มหาวิทยาลัยนเรศวร

นิสิต อาจารย์
บุคลากร

33

5,960

งบประมาณรายได๎

517

งานกิจกรรมนิสิต

โครงการFreshy Night
ประจาปีการศึกษา 2553

10 กรกฎาคม 2553

10 กรกฎาคม 2553

อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัย
นเรศวร

นิสิตชัน้ ปีที่ 1

5,000

ด๎านนันทนาการ

39,528

งบประมาณรายได๎

518

งานกิจกรรมนิสิต

โครงการประเมินผลโครงการ
ประจาปีการศึกษา 2553
ครัง้ ที่ 1

1 มิถุนายน 2553

31 สิงหาคม 2553

มหาวิทยาลัยนเรศวร

หนํวยกิจกรรม
สํวนกลาง

26

ด๎านทักษะวิชาการ

4,169

งบประมาณรายได๎

519

งานกิจกรรมนิสิต

17 กรกฎาคม 2553

17 กรกฎาคม 2553

อาคารขวัญเมือง มหาวิทยาลัย
นเรศวร

130

ด๎านคุณธรรม จริยธรรม

13,590

งบประมาณรายได๎

520

งานกิจกรรมนิสิต

21 มิถุนายน 2553

21 มิถุนายน 2553

ห๎องประชุมอาคารสานักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม กทม.

2

ด๎านทักษะวิชาการ

894

งบประมาณรายได๎

โครงการอบรมและสัมมนา
ทางจริยธรรม(Good
Thinking
forมGood
เข๎
ารํวมประชุ
แถลงขํLife)
าวและ
สัมมนาความรํวมมือการจัด
กิจกรรมรับน๎องฯ

นิสิต อาจารย์
บุคลากร และ
บุคคลทั่วไป
นิสิต
คณะกรรมการ
ดูแลการรับน๎อง
และประชุมเชียร์

นิสิตผูน๎ า
กิจกรรมการรับ
น๎องฯ

นิสิต อาจารย์
บุคลากร และ
บุคคลทั่วไป
นิสิต กนช.

ด๎านปริมาณ
ด๎านคุณภาพ
ด๎านคุณภาพ
ด๎านปริมาณ
ด๎านคุณภาพ
ด๎านคุณภาพ

ผูเ๎ ข๎ารํวมโครงการไมํน๎อยกวําร๎อยละ 75 จากเปูาหมายที่ตั้งไว๎
มีการนาเอาระบบที่พัฒนาขึน้ อยํางน๎อย1ระบบไปชํวยในการทางานของชมรมสํวนกลาง
มีเวปไซด์ที่เป็นสํวนกลางด๎าน IT ในการสร๎างความสัมพันธ์ซงึ่ กันและกันของชมรมสํวนกลาง
มีผเู๎ ข๎ารํวมโครงการร๎อยละ 75 ได๎รับการปรับพื้นฐานทางด๎านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผูเ๎ ข๎ารับอบรมได๎เรียนรูเ๎ กีย่ วกับการพัฒนาเวปไซต์
ผูเ๎ ข๎ารับการอบรมได๎รับรูแ๎ ละเข๎าใจเกีย่ วกับพระราชบัญญัตติวําด๎วยการกระทาผิดเกีย่ วกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550

ด๎านคุณภาพ ได๎แลกเปลีย่ นความรู๎ แลกเปลีย่ นมุมมอง เกีย่ วเกีย่ วกับการนาเวปไทยก๎าวสูตํ ลาดตํางประเทศ

ด๎านทักษะวิชาการ
ด๎านคุณธรรม จริยธรรม

ด๎านคุณภาพ นิสิตผูเ๎ ข๎ารํวมโครงการมีความพึงพอใจตํอโครงการในระดับดี
ด๎านคุณภาพ มหาวิทยาลัยมีตัวแทนนิสิตชาย-หญิงในการทากิจกรรมตํางๆตลอดทั้งปี
ด๎านปริมาณ นิสิตใหมํเข๎ารํวมโครงการ คิดเป็นร๎อยละ75 ของผูเ๎ ข๎ารํวมโครงการ

ด๎านปริมาณ มีผเู๎ ข๎าวมโครงการมากกวําร๎อยละ 70 ของเปูาหมายที่กาหนดไว๎
ด๎านคุณภาพ ผูเ๎ ข๎ารํวมโครงการมากกวําร๎อยละ 80 มีความพึงพอใจในการเข๎ารํวมกิจกรรม

ผลการประเมินโครงการ

ลาดับที่

หนํวยงาน

ชือ่ โครงการ

วันที่เริม่ ต๎นกิจกกรม

วันที่สนิ้ สุดกิจกกรม

สถานที่ดาเนินกิจกรรม

กลุมํ เปูาหมาย
จานวนกลุมํ เปูาหมาย ลักษณะกิจกรรม

งปม.(รวมทุกประเภท)

ประเภทงปม.

70

ด๎านทักษะวิชาการ

11,600

งบประมาณรายได๎

ประเภท KPI

KPI ของโครงการ

521

งานกิจกรรมนิสิต

โครงการเปิดบ๎าน มอนอ รับ
น๎อง ออนไลน์

7 มิถุนายน 2553

17 มิถุนายน 2553

มหาวิทยาลัยนเรศวร

สโมสรนิสิตที่
สนใจและให๎
ความรํวมมือ

522

งานกิจกรรมนิสิต

โครงการเด็กมอนอรวมใจรับ
น๎องมิติใหมํ มหาวิทยาลัย
ปลอดแอลกอฮอล์

9 กรกฎาคม 2553

9 กรกฎาคม 2553

มหาวิทยาลัยนเรศวร

นิสิต
มหาวิทยาลัย
นเรศวร

240

ด๎านคุณธรรม จริยธรรม

20,000

งบประมาณรายได๎

523

งานกิจกรรมนิสิต

โครงการประกวดสือ่
สร๎างสรรค์ตามจินตนาการ
รับน๎องใหมํปลอดภัยไร๎
แอลกอฮอล์

1 กรกฎาคม 2553

31 กรกฎาคม 2553

มหาวิทยาลัยนเรศวร

นิสิต
มหาวิทยาลัย
นเรศวร ผูส๎ นใจ
สํงผลงานเข๎า
ประกวด

60

ด๎านทักษะวิชาการ

21,000

งบประมาณรายได๎

524

งานกิจกรรมนิสิต

โครงการเด็กมอนอรวมพลัง
กลําวสัตบันรับน๎อง ปลอด
แอลกอฮอล์

2 มิถุนายน 2553

2 มิถุนายน 2553

มหาวิทยาลัยนเรศวร

นิสิตรุนํ พี่ผนู๎ า
กิจกรรมรับน๎องฯ

5,010

ด๎านทักษะวิชาการ

9,400

งบประมาณรายได๎

525

งานกิจกรรมนิสิต

โครงการวัยรุนํ วัยใส
หํางไกลยาเสพติด

25 มิถุนายน 2553

25 มิถุนายน 2553

มหาวิทยาลัยนเรศวร

นิสิต อาจารย์
บุคลากร

250

ด๎านคุณธรรม จริยธรรม

7,051

งบประมาณรายได๎

526

งานกิจกรรมนิสิต

เยาวชนต๎านภัยยาเสพติด

30 มิถุนายน 2553

31 สิงหาคม 2553

จังหวัดพิษณุโลก

นิสิต อาจารย์
บุคลากร

50

ด๎านคุณธรรม จริยธรรม

27,160

งบประมาณรายได๎

527

งานกิจกรรมนิสิต

ประกวดคาขวัญตํอต๎านบุหรี่

30 มิถุนายน 2553

31 สิงหาคม 2553

มหาวิทยาลัยนเรศวร

นิสิต อาจารย์
บุคลากร

100

ด๎านคุณธรรม จริยธรรม

6,900

งบประมาณรายได๎

528

งานกิจกรรมนิสิต

โครงการฝึกทักษะด๎าน
นาฏศิลป์อีสาน 53

7 กรกฎาคม 2553

26 สิงหาคม 2553

อาคารกิจกรรมด๎านศิลปวัฒนธรรม

นิสิตที่สนใจ

50

10,365

งบประมาณรายได๎

529

งานกิจกรรมนิสิต

โครงการประเพณีบายศรีสูํ
ขวัญ เอิ้นขวัญน๎อง-พี่เฮาชาว
อีสาน 53

8 กรกฎาคม 2553

8 กรกฎาคม 2553

อาคารกิจกรรมด๎านศิลปวัมนธรรม

นิสิตที่สนใจ

80

ด๎านศิลปวัฒนธรรม

8,000

งบประมาณรายได๎

530

งานกิจกรรมนิสิต

โครงการไหว๎ครูดนตรีมังคละ

1 กรกฎาคม 2553

31 สิงหาคม 2553

ชมรมดนตรีพื้นบ๎านมังคละ

นิสิตผูส๎ นใจ

40

ด๎านศิลปวัฒนธรรม

8,670

งบประมาณรายได๎

531

งานกิจกรรมนิสิต

โครงการอบรม IT - SERVICE

17 กรกฎาคม 2553

18 กรกฎาคม 2553

มหาวิทยาลัยนเรศวร

25

25

ด๎านทักษะวิชาการ

10,956

งบประมาณรายได๎

ด๎านคุณภาพ 1.ผูเ๎ ข๎ารํวมโครงการไมํต่ากวําร๎อยละ 50 2.ผูเ๎ ข๎ารํวมโครงการได๎รับความรูเ๎ บื้องต๎นด๎านการบารุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

532

งานกิจกรรมนิสิต

โครงการรวมพลคนไอที

11 กรกฎาคม 2553

11 กรกฎาคม 2553

มหาวิทยาลัยนเรศวร

100

100

ด๎านทักษะวิชาการ

11,298

งบประมาณรายได๎

ด๎านคุณภาพ

533

งานกิจกรรมนิสิต

โครงการไหว๎ครูชมรมสืบสาน
ล๎านนา

4 กรกฎาคม 2553

4 กรกฎาคม 2553

อาคารกิจกรรมด๎านศิลปวัฒนธรรม

นิสิตที่สนใจ

100

ด๎านศิลปวัฒนธรรม

0

งบประมาณรายได๎

534

งานกิจกรรมนิสิต

โครงการสบายสมาธิกบั
ธรรมชาติ ครัง้ ที่ 5

10 กรกฎาคม 2553

11 กรกฎาคม 2553

ธุดงคสถาน อ.วังทอง จ.พิษณุโลก

นิสิต อาจารย์
บุคลากร และ
บุคคลทั่วไป

71

ด๎านคุณธรรม จริยธรรม

17,918

งบประมาณรายได๎

535

งานกิจกรรมนิสิต

โครงการสืบทอดดนตรี
พื้นบ๎านมังคละ

1 กรกฎาคม 2553

31 สิงหาคม 2553

อาคารกิจกรรมด๎านศิลปวัฒนธรรม

นิสิตที่สนใจ

40

ด๎านศิลปวัฒนธรรม

19,688

งบประมาณรายได๎

536

งานกิจกรรมนิสิต

โครงการพบเพื่อนเดินปุา
ครัง้ ที่ 10

16 กรกฎาคม 2553

18 กรกฎาคม 2553

อุทยานแหํงชาติลานสาง

นิสิตที่สนใจ

50

ด๎านบาเพ็ญประโยชน์

64,761

งบประมาณรายได๎

537

งานกิจกรรมนิสิต

โครงการก๎าวแรกสูกํ ารเป็น
เว็บมาสเตอร์มืออาชีพ

28 สิงหาคม 2553

29 สิงหาคม 2553

คณะวิทยาศาสตร์

47

47

ด๎านทักษะวิชาการ

19,300

งบประมาณรายได๎

ด๎านคุณภาพ

538

งานกิจกรรมนิสิต

โครงการบริจาคโลหิต

12 กรกฎาคม 2553

13 กรกฎาคม 2553

ธนาคารเลือด โรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยนเรศวร

นิสิต อาจารย์
บุคลากร

52

ด๎านคุณธรรม จริยธรรม

2,100

งบประมาณรายได๎

ด๎านคุณภาพ นิสิผเู๎ ข๎ารํวมโครงการมากกวําร๎อยละ 75 มีความรูค๎ วามเข๎าใจในวัตถุประสงค์หลักของการจัดโครงการ
ด๎านปริมาณ ปริมาณเลือดที่ได๎รับต๎องไมํน๎อยกวําร๎อยละ 75 ของจานวนที่กาหนดไว๎

539

งานกิจกรรมนิสิต

โครงการแขํงขันพัฒนาเว็ป
ไซด์ 20 ปี มหาวิทยาลัย
นเรศวร

17 กรกฎาคม 2553

17 กรกฎาคม 2553

อาคารสถานบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่ สาร

50

50

ด๎านทักษะวิชาการ

13,066

งบประมาณรายได๎

ด๎านคุณภาพ

1.ผูเ๎ ข๎ารํวมการแขํงขันอยํางน๎อยละ 75 ของเปูาหมายที่ตั้งไว๎ 2.ระดับความพึงพอใจของผูเ๎ ข๎ารํวมโครงการภาพรวมอยูใํ นระดับมาก 3.
ผูเ๎ ข๎ารํวมโครงการ ร๎อยละ 75 ได๎รับรูก๎ ารเฉลิมฉลอง 20 ปีผํานโครงการ

540

งานกิจกรรมนิสิต

โครงการพัฒนาศักยภาพ
พื้นฐานการใช๎คอมพิวเตอร์
และโปรแกรมพื้นฐาน

17 กรกฎาคม 2553

17 กรกฎาคม 2553

ห๎อง sc1

นิสิต

60

ด๎านทักษะวิชาการ

10,318

งบประมาณรายได๎

ด๎านคุณภาพ

1.ผูเ๎ ข๎ารํวมโครงการจาก 75 % จากจานวนนิสิตผูเ๎ ข๎ารํวมโครงการทั้งหมด 60 คน 2.ผูเ๎ ข๎ารํวมโครงการได๎รับความรูแ๎ ละนาความรูไ๎ ปใช๎ได๎
จริง 3. ผูเ๎ ข๎ารํวมโครงการมีความพึงพอใจตํอการจัดกิจกรรม

งานกิจกรรมนิสิต

โครงการสานสัมพันธ์หัวใจ
เป็นหนึง่ เดียว(อบรมจริยธรรม)

ห๎องชมรมมุสลิมสัมพันธ์

นิสิต อาจารย์
บุคลากร

ด๎านปริมาณ นิสิตที่สนใจเข๎ารํวมโครงการ มากกวําร๎อยละ 75 ของเปูาหมายที่กาหนดไว๎
ด๎านคุณภาพ

มากกวําร๎อยละ 75 ของผูเ๎ ข๎ารํวมในการเข๎ารํวมโครงการมีความพึงพอใจและได๎ใช๎เวลาวํางให๎เกิดประโยชน์รวมทั้งได๎ออกกาลังกายเพื่อหาง
ไกลยาเสพติด

ด๎านปริมาณ มีจานวนผูเ๎ ข๎ารํวมโครงการมากกวําร๎อยละ 75 ของเปูาหมายที่กาหนด
ด๎านคุณภาพ

มากกวําร๎อยละ 75 ของผูเ๎ ข๎ารํวมในการเข๎ารํวมโครงการมีความพึงพอใจและได๎ใช๎เวลาวํางให๎เกิดประโยชน์รวมทั้งได๎ออกกาลังกายเพื่อหาง
ไกลยาเสพติด

ด๎านคุณภาพ

มากกวําร๎อยละ 75 ของผูเ๎ ข๎ารํวมในการเข๎ารํวมโครงการมีความพึงพอใจและได๎ใช๎เวลาวํางให๎เกิดประโยชน์รวมทั้งได๎ออกกาลังกายเพื่อหาง
ไกลยาเสพติด

ด๎านปริมาณ มีจานวนผูเ๎ ข๎ารํวมโครงการมากกวําร๎อยละ 75 ของเปูาหมายที่กาหนด

1.ผูเ๎ ข๎ารํวมโครงการมีความพึงพอใจในการอบรมอยํางน๎อยในระดับดี 2. ผูเ๎ ข๎ารํวมโครงการไมํต่ากวําร๎อยละ 80 3.ผูเ๎ ข๎ารํวมโครงการได๎รับ
ความรูเ๎ กีย่ วกับคอมพิวเตอร์และเทคโนดลยีสารสนเทศเพิ่มขีน้

ด๎านคุณภาพ ผูเ๎ ข๎ารํวมโครงการมากกวําร๎อยละ 80 มีความพึงพอใจในการเข๎ารํวมกิจกรรม
ด๎านปริมาณ มีผเู๎ ข๎ารํวมรํวมมากกวําหรือเทํากับร๎อยละ 80 จานวนคริสตชนทั้งหมดที่มีความรับผิดชอบอื่นเป็นเหตุให๎ไมํสามารถเข๎ารอบนมัสการปกติได๎

1.ผูเ๎ ข๎ารํวมโครงการตามจานวนที่ตั้งไว๎ ไมํต่ากวําร๎อยละ 80 2.ผูเ๎ ข๎ารํวมโครงการไมํต่ากวําร๎อยละ 75 สามารถพัฒนาเว็บไซต์โดยใช๎ภาษา
PHP และติดตํอกับฐานข๎อมูล MySQL ได๎ 3.ผูเ๎ ข๎ารํวมโครงการไมํต่ากวํร๎อยละ 75 สามารถพัฒนาเว็บไซต์โดยใช๎โปรแกรม Flash

ด๎านคุณภาพ มากกวําร๎อยละ 80 ของผูเ๎ ข๎ารํวมในการเข๎ารํวมโครงการมีความพึงพอใจในการเข๎ารํวมโครงการ
541

14 กรกฎาคม 2553

18 กรกฎาคม 2553

52

ด๎านคุณธรรม จริยธรรม

12,540

งบประมาณรายได๎

ด๎านคุณภาพ กํอให๎เกิดความสามัคคีอันแนํนแฟูนภายในชมรม เพื่อปฏิบัติงานตํางๆ รํวมกันให๎ตรงจุดเปูาหมายอยํางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสูด

ผลการประเมินโครงการ

541
ลาดับที่

งานกิจกรรมนิสิต
หนํวยงาน

โครงการสานสัมพันธ์หัวใจ
เป็
หนึง่ เดียว(อบรมจริยธรรม)
ชือ่ นโครงการ

14 กรกฎาคม 2553
วันที่เริม่ ต๎นกิจกกรม

18 กรกฎาคม 2553
วันที่สนิ้ สุดกิจกกรม

ห๎องชมรมมุสลิมสัมพันธ์
สถานที่ดาเนินกิจกรรม

542

งานกิจกรรมนิสิต

โครงการรํวมใจอาสาพัฒรา
โรงเรียนบ๎านเนินมะคึด

12 สิงหาคม 2553

15 สิงหาคม 2553

โรงเรียนบ๎านเนินมะคึด ตาบลวัด
โบสถ์ อาเภอวัดโบสถ์ จังหวัด
พิษณุโลก

นิสิตที่สนใจ

100

543

งานกิจกรรมนิสิต

โครงการผสมสีผสานศิลป์

16 กรกฎาคม 2553

7 สิงหาคม 2553

อาคารกิจกรรมด๎านศิลปวัมนธรรม

นิสิตที่สนใจ

20 สิงหาคม 2553

21 สิงหาคม 2553

นิสิต
มหาวิทยาลัย
นเรศวรและ
ห๎อง Main Conference สถาน
ผูน๎ านิสิต
บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและ
ตัวแทน
การสือ่ สาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
สถาบันอุดมศึกษ
าภาคเหนือ
ตอนลําง

29 สิงหาคม 2553

29 สิงหาคม 2553

อาคารขวัญเมือง มหาวิทยาลัย
นเรศวร

1 กรกฎาคม 2553

31 สิงหาคม 2553

โครงการสัมมนาแลกเปลีย่ น
เรียนรูป๎ ระสบการณ์การรับ
น๎องระหวําง
สถาบันอุดมศึกษาเขต
ภาคเหนือตอนลําง

นิสิต อาจารย์
52
ด๎านคุณธรรม จริยธรรม
กลุบุมํ คเปูลากร
าหมาย
จานวนกลุมํ เปูาหมาย ลักษณะกิจกรรม

12,540
งปม.(รวมทุกประเภท)

งบประมาณรายได๎
ประเภทงปม.

ด๎านบาเพ็ญประโยชน์

53,967

งบประมาณรายได๎

120

ด๎านศิลปวัฒนธรรม

22,550

งบประมาณรายได๎

128

ด๎านทักษะวิชาการ

62,200

งบอื่นๆ

นิสิต อาจารย์
บุคลากร

60

ด๎านคุณธรรม จริยธรรม

5,400

งบประมาณรายได๎

มหาวิทยาลัยนเรศวร

บุคคลภายใน
และภายนอก
มหาวิทยาลัย

4,500

ด๎านทักษะวิชาการ

0

งบประมาณรายได๎

ประเภท KPI
KPI ของโครงการ
ด๎านปริมาณ มีผสู๎ นใจเข๎ารํวมโครงการมากกวําร๎อยละ 80 ของเปูาหมายที่ตั้งไว๎

544

งานกิจกรรมนิสิต

545

งานกิจกรรมนิสิต

546

งานกิจกรรมนิสิต

547

งานกิจกรรมนิสิต

โครงการสัมมนายกรําง
ธรรมนูญนิสิต ครัง้ ที่ 1

19 สิงหาคม 2553

19 สิงหาคม 2553

สถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสือ่ สาร

นิสิต

100

ด๎านทักษะวิชาการ

6,720

งบประมาณรายได๎

548

งานกิจกรรมนิสิต

โครงการประชุมสัมมนาสภา
เด็กและเยาวชนแหํงประเทศ
ไทย และระดมความคิดเห็น
การจัดงานเฉลิมพระเกียรติ
พระเจ๎าอยูหํ ัวฯรวมพลังเด็ก
และเยาวชน

16 กรกฎาคม 2553

18 กรกฎาคม 2553

โรงแรมริชมอนด์ นนทบุรี

นิสิตนักศึกษา

1

ด๎านทักษะวิชาการ

1,054

งบประมาณรายได๎

549

งานกิจกรรมนิสิต

โครงการแสงเทียนสูดํ อย
ครัง้ ที่ 5

13 สิงหาคม 2553

15 สิงหาคม 2553

โรงเรียนบ๎านห๎วยทรายเหนือ
อาเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก

นิสิตที่สนใจ

50

ด๎านบาเพ็ญประโยชน์

27,858

งบประมาณรายได๎

550

งานกิจกรรมนิสิต

โครงการแนะนาและแนะ
แนวการศึกษาสูเํ ส๎นทาง
มอนอครัง้ ที่ 1

21 สิงหาคม 2553

22 สิงหาคม 2553

โรงเรียนบ๎านไรํพิทยาคม อาเภอศรี
สาโรง จังหวัดสุโขทัย

นิสิตที่สนใจ

50

ด๎านทักษะวิชาการ

22,299

งบประมาณรายได๎

551

งานกิจกรรมนิสิต

โครงการสัมมนาสภานิสิต
นักศึกษากับบทบาทของผูน๎ า
นิสิตนักศึกษาในการสํงเสริม
นโยบาย 3D

24 กรกฎาคม 2553

26 กรกฎาคม 2553

มหาวิทยาลัยแมํโจ๎

สภานิสิต

5

ด๎านทักษะวิชาการ

6,100

งบประมาณรายได๎

552

งานกิจกรรมนิสิต

โครงสังฆทานรวมใจลูกนเรศ
ครัง้ ที่ 5

9 สิงหาคม 2553

10 สิงหาคม 2553

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา
มหาราชินี

นิสิต อาจารย์
บุคลากร

220

ด๎านคุณธรรม จริยธรรม

5,440

งบประมาณรายได๎

ด๎านคุณภาพ ผูเ๎ ข๎ารํวมโครงการมากกวําร๎อยละ 80 มีความพึงพอใจในการเข๎ารํวมโครงการสังฆทานรวมใจลูกนเรศ ครัง้ ที่ 5

553

งานกิจกรรมนิสิต

โครงการ IT Clinic

16 กรกฎาคม 2553

25 กรกฎาคม 2553

มหาวิทยาลัยนเรศวร

นิสิต

100

ด๎านทักษะวิชาการ

7,193

งบประมาณรายได๎

ด๎านคุณภาพ 1.นิสิตที่มาขอความชํวยเหลือมีความพึงพอใจอยํางน๎อยระดับดี2.ผูเ๎ ข๎ารํวมโครงการไมํต่ากวําร๎อยละ 75

554

งานกิจกรรมนิสิต

โครงการปรับปรุงพัฒนา
อาคารสถานที่สโูํ รงเรียนใน
ถิน่ ชนบท ครัง้ ที่ 1

13 สิงหาคม 2553

15 สิงหาคม 2553

โรงเรียนไผํใหญํ อาเภอเมือง จังหวัด
อุตรดิตถ์

นิสิตที่สนใจ

50

ด๎านบาเพ็ญประโยชน์

52,831

งบประมาณรายได๎

555

งานกิจกรรมนิสิต

โครงการเยาวชนโลกสีเขียว
ครัง้ ที่ 5

12 สิงหาคม 2553

14 สิงหาคม 2553

เขตรักษาพันธุส์ ัตว์ปุาเขาน๎อย เขา
ประดูํ อาเภอวัดโบสถ์ จังหวัด
พิษณุโลก

นิสิตที่สนใจ

50

ด๎านบาเพ็ญประโยชน์

61,518

งบประมาณรายได๎

556

งานกิจกรรมนิสิต

โครงการอบรมแกนนารณรงค์
ลด ละ เลิก สิง่ แสพติด

22 สิงหาคม 2553

22 สิงหาคม 2553

มหาวิทยาลัยนเรศวร

นิสิต อาจารย์
บุคลากร

62

ด๎านคุณธรรม จริยธรรม

10,708

งบประมาณรายได๎

งานกิจกรรมนิสิต

โครงการพอเพียงอยํางไรให๎
เป็นสุข

28 สิงหาคม 2553

28 สิงหาคม 2553

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา
บรมราชินีนาถ

นิสิตที่สนใจ

150

ด๎านทักษะวิชาการ

13,499

งบประมาณรายได๎

558

งานกิจกรรมนิสิต

โครงการเข๎ารํวมสัมมนากลุมํ
สภานิสิต-นักศึกษาสัมพันธ์
ครัง้ ที่ 49

15 สิงหาคม 2553

20 สิงหาคม 2553

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

สภานิสิต

4

ด๎านทักษะวิชาการ

6,400

งบประมาณรายได๎

559

งานกิจกรรมนิสิต

โครงการเข๎ารํวมสัมมนาสภา
นิสิต-นักศึกษา
ระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ
ครัง้ ที่ 17

4 กันยายน 2553

8 กันยายน 2553

มหาวิทยาลัยสุรนารี

สภานิสิต

6

ด๎านทักษะวิชาการ

13,200

งบประมาณรายได๎

560

งานกิจกรรมนิสิต

โครงการกีฬาอีสานสัมพันธ์
ครัง้ ที่ 33

20 สิงหาคม 2553

22 สิงหาคม 2553

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
กรุงเทพ

นิสิตที่สนใจ

20

ด๎านศิลปวัฒนธรรม

47,530

งบประมาณรายได๎

557

โครงการละศีลอดสัมพันธ์
สานสายใจพี่น๎องมุสลิม ครัง้ ที่
3
โครงการสือ่ สร๎างสรรค์สภา
นิสิตเชิงบูรณาการ

ด๎านปริมาณ มีผเู๎ ข๎ารํวมโครงการมากกวําร๎อยละ 80 ของเปูาหมายที่ตั้งไว๎
ด๎านคุณภาพ ผูเ๎ ข๎ารํวมโครงการมากกวําร๎อยละ 80 มีความพึงพอใจในการเข๎ารํวมกิจกรรม

ด๎านคุณภาพ

มากกวําร๎อยละ 75 ของผูเ๎ ข๎ารํวมโครงการมีความพึงพอใจและมีความตั้งใจที่จะเป็นแกนนาและสร๎างเครือขํายการรณรงค์ ลด ละ เลิก สิง่
แสพติด

ด๎านปริมาณ มีนิสิตที่สนใจเข๎ารํวมโครงการ มากกวําร๎อยละ 75 ของเปูาหมายที่กาหนดไว๎

ผลการประเมินโครงการ

ลาดับที่

หนํวยงาน

ชือ่ โครงการ

วันที่เริม่ ต๎นกิจกกรม

วันที่สนิ้ สุดกิจกกรม

สถานที่ดาเนินกิจกรรม

561

กลุมํ เปูาหมาย
จานวนกลุมํ เปูาหมาย ลักษณะกิจกรรม

งปม.(รวมทุกประเภท)

ประเภทงปม.

งานกิจกรรมนิสิต

โครงการประชุมเพื่อพิจารณา
จัดสรรวัสดุอุปกรณ์
ปีงบประมาณ 2553

22 สิงหาคม 2553

22 สิงหาคม 2553

ห๎องประชุมกองกิจการนิสิต

หนํวยกิจกรรม
สํวนกลาง

50

ด๎านทักษะวิชาการ

2,750

งบประมาณรายได๎

562

งานกิจกรรมนิสิต

โครงการสืบสานงานสืบ นา
คะเสถียร ครัง้ ที่ 10

1 กันยายน 2553

1 กันยายน 2553

ลานกิจกรรม อาคารอเนกประสงค์

นิสิตที่สนใจ

30

ด๎านบาเพ็ญประโยชน์

9,094

งบประมาณรายได๎

563

งานกิจกรรมนิสิต

โครงการต๎อนรับคณะศึกษาดู
งานสภานักศึกษา
มหาวิทยาลัยขอนแกํน

28 สิงหาคม 2553

28 สิงหาคม 2553

มหาวิทยาลัยนเรศวร

สภานิสิต
มหาวิทยาลัยขอน
แกํน

21

ด๎านทักษะวิชาการ

3,500

งบประมาณรายได๎

564

งานกิจกรรมนิสิต

โครงการสารศิลป์สนูํ ๎องพี่

11 กันยายน 2553

12 กันยายน 2553

ที่ทาการสวนปุาเขานกระยาง จ.
พิษณุโลก

นิสิตที่สนใจ

60

ด๎านศิลปวัฒนธรรม

0

งบประมาณรายได๎

565

งานกิจกรรมนิสิต

โครงการจัดซือ้ วัสดุอุปกรณ์
หนํวยกิจกรรมสํวนกลาง
ปีงบประมาณ 2553

6 กันยายน 2553

30 กันยายน 2553

มหาวิทยาลัยนเรศวร

หนํวยกิจกรรม
สํวนกลาง

30

ด๎านทักษะวิชาการ

610,925

งบประมาณรายได๎

93

ด๎านทักษะวิชาการ

10,250

งบประมาณรายได๎

3 กันยายน 2553

3 กันยายน 2553

อาคารสานักงานอธิการบดีและ
อาคารกิจกรรมด๎านศิลปวัฒนธรรม

สมาชิกองค์การ
นิสิต
มหาวิทยาลัย
บูรพาและ
สมาชิกองค์การ
นิสิต
มหาวิทยาลัย
นเรศวร

ประเภท KPI

KPI ของโครงการ

566

งานกิจกรรมนิสิต

โครงการต๎อนรับคณะศึกษาดู
งานองค์การนิสิต
มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัด
ชลบุรี

567

งานกิจกรรมนิสิต

โครงการศิลปวัฒนธรรม
อุดมศึกษา ครัง้ ที่ 11 "นาฏดุ
ริยศิลป์ ณ ถิน่ ล๎านนา"

15 กันยายน 2553

19 กันยายน 2553

ม.แมํโจ๎

นิสิตที่สนใจ

26

ด๎านศิลปวัฒนธรรม

37,685

งบประมาณรายได๎

568

งานกิจกรรมนิสิต

โครงการรับการถํายทอด
ดนตรีพื้นเมือง

10 ตุลาคม 2553

14 ตุลาคม 2553

มหาวิทยาลัยแมํฟูาหลวง จ.เชียงราย

นิสิตที่สนใจ

34

ด๎านศิลปวัฒนธรรม

63,885

งบประมาณรายได๎

569

งานกิจกรรมนิสิต

โครงการต๎นกล๎าอาสาสาน
ฝันปันน้าใจ

12 ตุลาคม 2553

24 ตุลาคม 2553

โรงเรียนบ๎านวงพระจันทร์ ตาบล
เมืองบางขลัง อาเภอสวรรคโลก
จังหวัดสุโขทัย

นิสิตที่สนใจ

100

ด๎านบาเพ็ญประโยชน์

139,272

งบประมาณรายได๎

570

งานกิจกรรมนิสิต

16 ตุลาคม 2553

18 ตุลาคม 2553

อาเภอแมํสอด จังหวัดตาก

อาจารย์ นิสิต

52

ด๎านคุณธรรม จริยธรรม

56,326

งบประมาณรายได๎

571

งานกิจกรรมนิสิต

18 ตุลาคม 2553

21 ตุลาคม 2553

มหาวิทยาลัยบูรพา

สภานิสิต

6

ด๎านทักษะวิชาการ

13,800

งบประมาณรายได๎

572

งานกิจกรรมนิสิต

1 พฤษภาคม 2554

4 พฤษภาคม 2554

นิสิต อาจารย์
บุคลากร และ
่วไป
นิบุสคิตคลทั
อาจารย์

46

ด๎านคุณธรรม จริยธรรม

68,899

งบประมาณรายได๎

ด๎านปริมาณ ผูเ๎ ข๎ารํวมโครงการมากกวําร๎อยละ 75 มีความพึงพอใจในการเข๎ารํวมกิจกรรม
ด๎านปริมาณ มีผเู๎ ข๎ารํวมโครงการมากกวําร๎อยละ 75 ของเปูาหมายที่กาหนด

573

งานกิจกรรมนิสิต

สะบาโตศักดิ์สิทธิ์ 2/2553

7 พฤศจิกายน 2553

30 มกราคม 2554

ศูนย์ประชุมกาญจนาภิเษก
มหาวิทยาลัยขอนแกํน จังหวัด
ขอนแกํน
ห๎องชมรมคริสเตียน มหาวิทยาลัย
นเรศวร

บุคลากร และ
บุคคลทั่วไป

20

ด๎านคุณธรรม จริยธรรม

10,145

งบประมาณรายได๎

ด๎านปริมาณ มีผเู๎ ข๎ารํวมโครงการอยํางน๎อยร๎อยละ 75 ของเปูาหมายที่กาหนดไว๎

574

งานกิจกรรมนิสิต

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
"ก๎าวสูวํ ิชาชีพเว็บมาสเตอร์"
(INET Young Webmaste
camp) ครัง้ ที่ 8

22 ตุลาคม 2553

25 ตุลาคม 2553

อาคารสถานบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่ สาร

นิสิต

139

ด๎านทักษะวิชาการ

43,440

งบอื่นๆ

575

งานกิจกรรมนิสิต

โครงการสัมมนาแลกเปลีย่ น
เรียนรูเ๎ ครือขําย U-Network
ระหวํางสถาบันอุดมศึกษา
เขตภาคเหนือตอนลําง

6 พฤศจิกายน 2553

7 พฤศจิกายน 2553

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

นิสิตตัวแทน
คณะกรรมการ
ดูแลการรับน๎อง
และประชุมเชียร์

4

ด๎านทักษะวิชาการ

1,840

งบประมาณรายได๎

576

งานกิจกรรมนิสิต

18 พฤศจิกายน 2553

19 พฤศจิกายน 2553

มหาวิทยาลัยแมํฟูาหลวง

นิสิต อาจารย์
บุคลากร

3

12,514

งบประมาณรายได๎

577

งานกิจกรรมนิสิต

22 พฤศจิกายน 2553

22 เมษายน 2554

มหาวิทยาลัยนเรศวร

นิสิตที่สนใจ

150

ด๎านทักษะวิชาการ

12,354

งบประมาณรายได๎

578

งานกิจกรรมนิสิต

6 พฤศจิกายน 2553

30 ธันวาคม 2553

ชุมชนรอบมหาวิทยาลัย

นิสิตที่สนใจ

25

ด๎านศิลปวัฒนธรรม

7,041

งบประมาณรายได๎

โครงการคํายอบรมและ
สัมนาทางจริยธรรม (คําย
พายัพฟื้นฟูม)มนากลุมํ สภา
โครงการสั
นิสิต-นักศึกษาสัมพันธ์ ครัง้ ที่
50
โครงการคํายอบรมและ
สัมมนาทางจริยธรรม(ความ
รักผูกพัน)

เข๎ารํวมตอบปัญหาธรรมะใน
โอกาสครบรอบ 12 ปี แหํง
การสถาปนามหาวิทยาลัยแมํ
ฟูโครงการศู
าหลวง นย์รับปรึกษา
ปัญหาเรือ่ งทุน
โครงการชมรมดนตรีไทยสาน
ใจชุมชน

ด๎านคุณภาพ ผูเ๎ ข๎ารํวมโครงการไมํต่ากวําร๎อยละ75 มีความพึงพอใจตํอกิจกรรม

ด๎านคุณภาพ ผูเ๎ ข๎ารํวมโครงการมีควมพึงพอใจในการเข๎ารํวมกิจกรรมมากกวําร๎อยละ 80
ด๎านปริมาณ มีผเู๎ ข๎ารํวมโครงการ มากกวําร๎อยละ 70 ขอเปูาหมายที่กาหนด

ด๎านปริมาณ

1.ผูเ๎ ข๎ารํวมโครงการไมํต่ากวําร๎อยละ 70 2.เกิดเครือขํายเยาวชนผูเ๎ ข๎ารํวมกิจกรรมที่สนใจในวิชาชีพเว็บมาสเตอร์ของสถาบันการศึกษาทั่ว
ประเทศ 3.ผูเ๎ ข๎ารํวมโครงการได๎มีโอกาสฝึกฝนและสัมผัสกับการทางานของวิชาชีพเว็บมาสเตอร์มืออาชีพ เจ๎าของเว็บไซด์ชอื่ ดัง

ด๎านคุณภาพ

ผูเ๎ ข๎ารํวมโครงการมากกวําร๎อยละ 80 มีความพึงพอใจในการเข๎ารํวมกิจกรรมโครงการ โดยตระหนักถึงความสาคัญของพุทธศาสนา ทั้งยัง
เสริมสร๎างประสบการณ์ที่ดีให๎แกํตนเองและเปิดโลกทัศน์ด๎านพุทธศาสนาอยํางกว๎างขวางอีกด๎วย

ด๎านทักษะวิชาการ
ด๎านคุณธรรม จริยธรรม

ผลการประเมินโครงการ

ลาดับที่

หนํวยงาน

วันที่เริม่ ต๎นกิจกกรม

วันที่สนิ้ สุดกิจกกรม

สถานที่ดาเนินกิจกรรม

579

งานกิจกรรมนิสิต

ชือ่ โครงการ
โครงการคํายวิชาการอาสา
สอนคอมน๎อง

12 พฤศจิกายน 2553

14 ตุลาคม 2553

โรงเรียนทับกฤชพัฒนา จังหวัด
นครสวรรค์

กลุมํ เปูาหมาย
จานวนกลุมํ เปูาหมาย ลักษณะกิจกรรม
65

65

งปม.(รวมทุกประเภท)

ประเภทงปม.

ประเภท KPI

43,170

งบประมาณรายได๎

ด๎านปริมาณ

580

งานกิจกรรมนิสิต

โครงการประชุมสภานิสิต
สมัยสามัญ

31 ตุลาคม 2553

9 มกราคม 2554

ห๎องประชุมกองกิจการนิสิต

นิสิต

70

5,270

งบประมาณรายได๎

งานกิจกรรมนิสิต

โครงการลอยกระทง
มหาวิทยาลัยนเรศวร

ลานจอดรถคณะพยาบาลศาสตร์

นิสิต และ
บุคลากร

5,270

ด๎านศิลปวัฒนธรรม

122,008

งบประมาณรายได๎

50

ด๎านคุณธรรม จริยธรรม

7,600

งบประมาณรายได๎

KPI ของโครงการ
1.ผูเ๎ ข๎ารํวมโครงการร๎อยละ 75 มีความรูค๎ วามสามารถในการใช๎คอมพิวเตอร์เบื้องต๎นและระดับสูง ขัน้ ต๎น 2.ผูเ๎ ข๎ารํวมโครงการได๎รับความรู๎
และมองเห็นแนวทางการศึกษา 3.ผูเ๎ ข๎ารํวมโครงการร๎อยละ 50 มีความพึงพอใจในกาอบรมอยํงน๎อยระดับดี

ด๎านปริมาณ 1.สมาชิกสภานิสิตเข๎ารํวมประชุมในแตํละครัง้ ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 80 ของจานวนสมาชิกสภานิสิต ประเภทสามัญทั้งหมด

581

22 พฤศจิกายน 2553

22 พฤศจิกายน 2553

ด๎านทักษะวิชาการ

ด๎านคุณภาพ 1.สภานิสิตได๎แนวคิด วิธีการดาเนินงาน และแนวทางแก๎ไขปัญหาในเรือ่ งพิทักษ์สิทธิ พิจารณางบประมาณ และประเมินผล และตรวจสอบ
ด๎านคุณภาพ 2.สมาชิกสภานิสิตได๎พิจารณาและจัดสรรงบประมาณให๎กบั สโมสรนิสิตแตํละคณะอยํางเหมาะสมและเป็นธรรม
ด๎านคุณภาพ 1.มากกวําร๎อยละ 80 ของผูต๎ อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในระดับดีตํอการเข๎ารํวมโครงการ
ด๎านคุณภาพ 2.ร๎อยละ 90 ของโครงการแล๎วเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนด

582

งานกิจกรรมนิสิต

โครงการ มน.มิซซาสัมพันธ์

10 พฤศจิกายน 2553

28 กุมภาพันธ์ 2554

ห๎องพักแพทย์ชนั้ 3 โรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยนเรศวร

นิสิต อาจารย์
บุคลากร และ
บุคคลทั่วไป

583

งานกิจกรรมนิสิต

โครงการสืบสานภูมิปัญญา
ล๎านนา ครัง้ ที่ 5

15 มกราคม 2554

15 มกราคม 2554

โรงละครศิลป์ศาลา

นิสิตที่สนใจ

260

ด๎านศิลปวัฒนธรรม

63,811

งบประมาณรายได๎

584

งานกิจกรรมนิสิต

Nu Voice Music Festival
ครัง้ ที่ 15

27 พฤศจิกายน 2553

15 มกราคม 2554

มหาวิทยาลัยนเรศวร

นิสิต

800

ด๎านนันทนาการ

110,412

งบประมาณรายได๎

585

งานกิจกรรมนิสิต

โครงการจุดประกายฝัน

26 พฤศจิกายน 2553

28 พฤศจิกายน 2553

โรงเรียนพิจติ รพิทยาคม

60

60

ด๎านทักษะวิชาการ

51,433

งบประมาณรายได๎

ด๎านคุณภาพ 1.ผูเ๎ ข๎ารํวมโครงการร๎อยละ 75 มีความพึงพอใจตํอการเข๎ารํวมโครงการ
ด๎านปริมาณ 1.มีนิสิตเข๎ารํวมงาน ร๎อยละ 80 ของจานวนที่ตั้งไว๎
ด๎านปริมาณ 1.ผูเ๎ ข๎ารํวมโครงการไมํน๎อยกวําร๎อยละ 75 2.ร๎อยละ 75 ของผูเ๎ ข๎ารํวมโครงการมีความพึงพอใจ

586

งานกิจกรรมนิสิต

โครงการเพาะกล๎านเรศวร

4 มกราคม 2554

12 มกราคม 2554

มหาวิทยาลัยนเรศวร

นิสิต

60

ด๎านทักษะวิชาการ

20,107

งบประมาณรายได๎

ด๎านปริมาณ

1.ผูเ๎ ข๎ารํวมโครงการร๎อยละ 75 มีความพึงพอใจในระดับมาก 2.ผูเ๎ ข๎ารํวมโครงการไมํต่ากวําร๎อยละ 75 มีความรูเ๎ กีย่ กวับมหาวิทยาลัยนเรศวร
เพิ่มมากขึน้

587

งานกิจกรรมนิสิต

โครงการแนะนาสภานิสิต
ครัง้ ที่ 2

30 พฤศจิกายน 2553

31 มกราคม 2554

อาคารขวัญเมือง

นิสิตชัน้ ปีที่ 1

5,000

ด๎านทักษะวิชาการ

1,987

งบประมาณรายได๎

588

งานกิจกรรมนิสิต

โครงการคํายแสงเทียน ครัง้ ที่
6

27 พฤศจิกายน 2553

28 พฤศจิกายน 2553

โรงเรียนบํอวิทยบางระกา อาเภอ
บางระกา จังหวัดพิษณุโลก

นิสิตที่สนใจ

40

ด๎านบาเพ็ญประโยชน์

8,855

งบประมาณรายได๎

589

งานกิจกรรมนิสิต

โครงการธรรมะใสๆ หัวใจ
วันจ๏าบ

16 ธันวาคม 2553

13 มกราคม 2554

ห๎องประชุมขวัญเมือง 2

นิสิต อาจารย์
บุคลากร และ
บุคคลทั่วไป

50

ด๎านคุณธรรม จริยธรรม

8,150

งบประมาณรายได๎

ด๎านคุณภาพ

ผูเ๎ ข๎ารํวมโครงการมากกวําร๎อยละ 70 มีความพึงพอใจในหลักธรรมคาสอนจากพระอาจารย์และตั้งใจที่จะนาหลักธรรมไปใช๎ในการดาเนิน
ชีวิตประจาวัน

590

งานกิจกรรมนิสิต

โครงการตักบาตรปลํอยปลา
เฉลิมพระเกียรติพอของ
แผํนดิน

2 พฤศจิกายน 2553

3 พฤศจิกายน 2553

ลานประบรมรูปสมเด็จพระนเรศวร
มหาราช

นิสิต อาจารย์
บุคลากร และ
บุคคลทั่วไป

500

ด๎านคุณธรรม จริยธรรม

9,900

งบประมาณรายได๎

ด๎านคุณภาพ

ผูเ๎ ข๎ารํวมโครงการมากกวําร๎อยละ 80 มีความพึงพอใจในการเข๎ารํวมโครงการตักบาตรปลํอยปลาเฉลิมพระเกียรติพํอของแผํนดิน "The
Greatest of the King Greeting of thd Land"

591

งานกิจกรรมนิสิต

โครงการประเมินผลโครงการ
ประจาปีการศึกษา 2552
ครัง้ ที่ 1

25 พฤศจิกายน 2553

26 พฤศจิกายน 2553

มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต กรุงเทพฯ

นิสิต อาจารย์
บุคลากร

6

11,320

งบประมาณรายได๎

592

งานกิจกรรมนิสิต

โครงการเข๎ารํวมการแขํงขัน
สวดมนต์หมูทํ านองสรภัญญะ
ภายใต๎โครงการรักษ์ภาษา
ครัง้ ที่ 4

26 พฤศจิกายน 2553

26 พฤศจิกายน 2553

มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

นิสิต

5

ด๎านคุณธรรม จริยธรรม

11,320

งบประมาณรายได๎

593

งานกิจกรรมนิสิต

โครงการเข๎ารํวมสัมมนาสภา
ห๎าเทาสัมพันธ์ ครัง้ ที่ 5

25 พฤศจิกายน 2553

28 พฤศจิกายน 2553

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สมาชิกสภานิสิต

8

ด๎านทักษะวิชาการ

18,032

งบประมาณรายได๎

594

งานกิจกรรมนิสิต

โครงการดอกหญ๎าสูดํ อย
ครัง้ ที่ 10

3 ธันวาคม 2553

6 ธันวาคม 2553

โรงเรียนบ๎านธงชัย ตาบลดํานแมํละ
เมา จังหวัดตาก

นิสิตที่สนใจ

50

ด๎านบาเพ็ญประโยชน์

47,536

งบประมาณรายได๎

595

งานกิจกรรมนิสิต

โครงการเพื่อนชาวดอย
พัฒนาชุมชน ครัง้ ที่ 1

20 พฤศจิกายน 2553

20 พฤศจิกายน 2553

โรงเรียนวัดยางเอน อาเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก

นิสิตที่สนใจ

50

ด๎านบาเพ็ญประโยชน์

5,840

งบประมาณรายได๎

596

งานกิจกรรมนิสิต

โครงการสานสายใยรํวมใจ
พัฒนาโรงเรียนบ๎านปาง
ข๎าวสาร

7 มีนาคม 2554

21 มีนาคม 2554

โรงเรียนบ๎านงอมมด ตาบลทําแฝก
อาเภอทําปลา จังหวัดอุตรดิตถ์

นิสิตที่สนใจ

60

ด๎านบาเพ็ญประโยชน์

100,331

งบประมาณรายได๎

597

งานกิจกรรมนิสิต

28 พฤศจิกายน 2553

28 พฤศจิกายน 2553

เทศบาลตาบลพันเสา อาเภอบาง
ระกา จังหวัดพิษณุโลก

50

ด๎านทักษะวิชาการ
ด๎านทักษะวิชาการ

10,226

งบประมาณรายได๎

598

งานกิจกรรมนิสิต

27 พฤศจิกายน 2553

27 พฤศจิกายน 2553

วิทยาลัยพิษณุโลก

3

ด๎านทักษะวิชาการ

696

งบประมาณรายได๎

599

งานกิจกรรมนิสิต

3 ธันวาคม 2553

31 พฤษภาคม 2554

ห๎องสภานิสิต

หนํวยกิจกรรม
สํวนกลาง

20

ด๎านทักษะวิชาการ
ด๎านทักษะวิชาการ

2,995

งบประมาณรายได๎

600

งานกิจกรรมนิสิต

14 มกราคม 2554

16 มกราคม 2554

โรงเรียนหนองคล้า ต.หนองคล้า อ.
เมือง จ.กาแพงเพชร

นิสิตที่สนใจ

60

ด๎านบาเพ็ญประโยชน์

37,493

งบประมาณรายได๎

601

งานกิจกรรมนิสิต

14 มกราคม 2554

16 มกราคม 2554

สถานีพัฒนาและสํงเสริมการอนุรักษ์
สัตว์ปุาพิษณุโลก

นิสิตที่สนใจ

50

ด๎านทักษะวิชาการ

0

งบประมาณรายได๎

เรียนรูภ๎ าคปฏิบัติขนั้ ตอน
การนับคะแนนกับ กกต.
จังหวัดมเครือขําย U ประชุ
Network
โครงการประเมินผลโครงการ
ประจาปีการศึกษา 2553
ครั
ง้ ที่ 2 บปรุงพัฒนา
โครงการปรั
อาคารสถานที่สโูํ รงเรียนใน
ถิน่ ชนบท ครัง้ ที่ 2 (โรงเรียน
หนองคล้า)
โครงการวัยรุนํ ยุคใหมํใจอาสา

นิสิต
คณะกรรมการ
การเลือกตั้งฯ
นิสิตตัวแทน กนช

ด๎านคุณภาพ ผูเ๎ ข๎ารํวมโครงการมากกวําร๎อยละ 80 มีความพึงพอใจกับกิจกรรมของชมรม

ผลการประเมินโครงการ

ลาดับที่

หนํวยงาน

ชือ่ โครงการ

วันที่เริม่ ต๎นกิจกกรม

วันที่สนิ้ สุดกิจกกรม

สถานที่ดาเนินกิจกรรม

กลุมํ เปูาหมาย
จานวนกลุมํ เปูาหมาย ลักษณะกิจกรรม

11 มีนาคม 2554

15 มีนาคม 2554

โรงเรียนบ๎านคลองไผํงาม ต.ตลิง่ ชัน
อ.บ๎านดํานลานหอย จ.สุโขทัย

นิสิตที่สนใจ

40

งปม.(รวมทุกประเภท)

ประเภทงปม.

ด๎านบาเพ็ญประโยชน์

42,289

งบประมาณรายได๎

602

งานกิจกรรมนิสิต

โครงการปรับปรุงพัฒนา
อาคารสถานที่สโูํ รงเรียนใน
ถิน่ ชนบท ครัง้ ที่ 3 (โรงเรียน
บ๎านคลองไผํงาม)

603

งานกิจกรรมนิสิต

โครงการสัมมนายกรําง
ธรรมนูญนิสิต ครัง้ ที่ 2

14 มกราคม 2554

14 มกราคม 2554

ห๎องประชุมนเรศวร 1

สมาชิกสภานิสิต

111

ด๎านทักษะวิชาการ

6,570

งบประมาณรายได๎

604

งานกิจกรรมนิสิต

เข๎ารวมประชุมเคาอขําย U Network ครัง้ ที่ 4/2554

15 มกราคม 2554

15 มกราคม 2554

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
จังหวัดพิษณุโลก

นิสิตเคือขําย
เขตภาคเหนือ
ตอนลําง

30

ด๎านทักษะวิชาการ

100

งบประมาณรายได๎

605

งานกิจกรรมนิสิต

โครงการพิธีถวายบังคมลา
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ประจาปี 2553

6 กุมภาพันธ์ 2554

6 กุมภาพันธ์ 2554

ลานสมเด็จพระนเรศวร

บัณฑิคและมหา
บัณฑิต

3,000

ด๎านคุณธรรม จริยธรรม

12,178

งบประมาณรายได๎

606

งานกิจกรรมนิสิต

ประชุมเครือขําย U-Network
ครัง้ ที่ 6

13 กุมภาพันธ์ 2554

13 กุมภาพันธ์ 2554

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
นิสิตตัวแทน
สวรรค์ประชารักษ์ จังหวัดนครสวรรค์
กนช.

3

ด๎านทักษะวิชาการ

1,442

งบประมาณรายได๎

607

งานกิจกรรมนิสิต

โครงการคํายอาสาพัฒนา
ชนบทมูลนิธิรัฐบุรุษพลเอก
เปรม ติณสูลานนท์(ปี 54)

28 มีนาคม 2554

8 เมษายน 2554

บ๎านบางปู อาเภอเขาสามร๎อยยอด
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

นิสิตที่สนใจ

7

ด๎านบาเพ็ญประโยชน์

7,378

งบประมาณรายได๎

608

งานกิจกรรมนิสิต

โครงการพิจารณาและจัดสรร
งบประมาณโครงการกิจกรรม
ประจาปีการศึกษา 2554

21 มีนาคม 2554

25 มีนาคม 2554

ห๎องประชุมกองกิจการนิสิต

หนํวยกิจกรรม
สํวนกลาง

50

ด๎านทักษะวิชาการ

27,500

งบประมาณรายได๎

609

งานกิจกรรมนิสิต

โครงการศึกษาวิถีดนตรีไทย

24 มีนาคม 2554

27 มีนาคม 2554

กรุงเทพมหานคร

นิสิตที่สนใจ

30

ด๎านศิลปวัฒนธรรม

51,044

งบประมาณรายได๎

610

งานกิจกรรมนิสิต

โครงการคํายพูํกนั เบอรื 1

11 มีนาคม 2554

15 มีนาคม 2554

โรงเรียนคิริมาศพิทยาคม จ.สุโขทัย

นิสิตที่สนใจ

40

31,500

งบประมาณรายได๎

611

งานกิจกรรมนิสิต

โครงการสานสัมพันธ์สภานิสิต
ครัง้ ที่ 1

5 มีนาคม 2554

5 มีนาคม 2554

สภานิสิต

สมาชิกสภานิสิต

50

ด๎านนันทนาการ

0

งบประมาณรายได๎

602

งานกิจกรรมนิสิต

โครงการสัมมนากลุมํ สภา
นิสิตนักศึกษาสัมพันธ์ ครัง้ ที่
51

15 มีนาคม 2554

19 มีนาคม 2554

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล๎าธนบุรี สมาชิกสภานิสิต

6

ด๎านทักษะวิชาการ

11,924

งบประมาณรายได๎

603

งานกิจกรรมนิสิต

ตัวแทนนิสิตเข๎ารํวมโครงการ
กุลบุตร-กุลธิดากาชาดไทย
ประจาปี 2554-2555

11 มีนาคม 2554

11 มีนาคม 2554

ห๎องประชุมชัน้ 4 อาคารเฉลิม
บูรณะนนท์ สภากาชาดไทย

ตัวแทนนิสิต 3
คน

3

ด๎านทักษะวิชาการ

2,400

งบประมาณรายได๎

604

งานกิจกรรมนิสิต

โครงการปันน้าใจสูนํ ๎องชาว
ดอย ครัง้ ที่ 2

2 เมษายน 2554

2 เมษายน 2554

โรงเรียนบ๎านน้าจวง อาเภอชาติ
ตระการ จังหวัดพิษณุโลก

50

50

ด๎านบาเพ็ญประโยชน์

20,863

งบประมาณรายได๎

605

งานกิจกรรมนิสิต

เข๎ารํวมโครงการ U-Network
สัมพันธ์รํวมสร๎างสรรค์ชุมชน

19 มีนาคม 2554

19 มีนาคม 2554

วิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธร อาเภอ
นิสิตตัวแทน กนช
วังทอง จังหวัดพิษณุโลก

2

ด๎านทักษะวิชาการ

1,480

งบประมาณรายได๎

606

งานกิจกรรมนิสิต

สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อ
พัฒนาการจัดกิจกรรมรับน๎อง
ใหมํและประชุมเชียร์

22 เมษายน 2554

22 เมษายน 2554

ประธาน
คณะกรรมการ
ดูแลการรับน๎อง
และประชุมเชียร์

1

ด๎านทักษะวิชาการ

300

งบประมาณรายได๎

มหาวิทยาลัยเจ๎าพระยา จังหวัด
นครสวรรค์

607

งานกิจกรรมนิสิต

โครงการปรับสภาพนิสิต
(Beginning Camp)

1 พฤษภาคม 2554

30 มิถุนายน 2554

มหาวิทยาลัยนเรศวร

นิสิตชัน้ ปีที่ 1

5,530

ด๎านคุณธรรม จริยธรรม

1,272,300

งบประมาณรายได๎

608

งานกิจกรรมนิสิต

ประชุมสัมมนาเวทีถอด
บทเรียน โครงการกิจกรรม
รณรงค์รับน๎องปลอดเหล๎า ปี
2553

28 ตุลาคม 2553

30 ตุลาคม 2553

เดอะไพท์รีสอร์ท อาเภอสามโคก
จังหวัดปทุมธานี

ตัวแทน กนช.

2

ด๎านทักษะวิชาการ

680

งบประมาณรายได๎

ประเภท KPI

KPI ของโครงการ

ด๎านคุณภาพ
ด๎านคุณภาพ
ด๎านคุณภาพ
ด๎านคุณภาพ
ด๎านปริมาณ

นิสิตชมรมดนตรีไทยและผูส๎ นใจเข๎ารํวมโครงการไมํน๎อยกวําร๎อยละ 80
สามารถนาความรูท๎ ี่ได๎รับมาวิเคราะห์ถึงความสาคัญและปัจจัยแหํงความสาเร็จ
80
80
100 คน

ด๎านปริมาณ
ด๎านคุณภาพ
ด๎านคุณภาพ
ด๎านคุณภาพ
ด๎านคุณภาพ
ด๎านคุณภาพ

1.มีนิสิตใหมํเข๎ารํวมโครงการคิดเป็นร๎อยละ 75 ของผูเ๎ ข๎ารํวมโครงการ
1.ไมํต่ากวําร๎อยละ 75 ของผูต๎ อบแบบสอบถามเห็นวําโครงการนีเ้ ป็นการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย
2.ไมํต่ากวําร๎อยละ 75 ของผูต๎ อบแบบสอบถามเห็นวําโครงการนีท้ าให๎นิสิตใหมํได๎รจู๎ กั หนํวยงานตํางๆภายในมหาวิทยาลัย
3.ไมํต่ากวําร๎อยละ 75 ของผูต๎ อบแบบสอบถามเห็นวําโครงการนีท้ าให๎นิสิตได๎รจู๎ กั วิธีการปฏิบัติตัวในการใช๎ชีวิตในมหาวิทยาลัย
4.ไมํต่ากวําร๎อยละ 75 ของผูต๎ อบแบบสอบถามเห็นวําโครงการนีส้ ํงเสริมให๎นิสิตรักและภาคภูมิใจในมหาวิทยาลัย
5.ไมํต่ากวําร๎อยละ 80 ของผูต๎ อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจตํอกิจกรรม

ผลการประเมินโครงการ

ลาดับที่

หนํวยงาน

ชือ่ โครงการ

วันที่เริม่ ต๎นกิจกกรม

วันที่สนิ้ สุดกิจกกรม

สถานที่ดาเนินกิจกรรม

กลุมํ เปูาหมาย
จานวนกลุมํ เปูาหมาย ลักษณะกิจกรรม

29 เมษายน 2554

ห๎องประชุมกองกิจการนิสิต กอง
กิจการนิสิต

นิสิต
ผูด๎ าเนินการจัด
กิจกรรมการรับ
น๎องใหมํและ
ประชุมเชียร์

181

9 พฤษภาคม 2554

ห๎องพระราชทานปริญญาบัตร กอง
กิจการนิสิต

นิสิต
ผูด๎ าเนินการจัด
กิจกรรมการับ
น๎องใหมํและ
ประชุมเชียร์

200

50

งานกิจกรรมนิสิต

โครงการประชุมชีแ้ จง
บทบาทผูน๎ ากิจกรรมการรับ
น๎องใหมํและประชุมเชียร์
ประจาปีการศึกษา 2554

งานกิจกรรมนิสิต

โครงการสรุปและรับทราบ
ข๎อตกลงวําด๎วยการรับน๎อง
ใหมํและประชุมเชียร์
ประจาปีการศึกษา 2554

611

งานกิจกรรมนิสิต

โครงการจัดทาคูํมือการรับ
น๎องใหมํและประชุมเชียร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ประจาปีการศึกษา 2554

16 พฤษภาคม 2554

27 พฤษภาคม 2554

มหาวิทยาลัยนเรศวร

นิสิต
ผูด๎ าเนินการจัด
กิจกรรมการรับ
น๎องใหมํและ
ประชุมเชียร์
และผูเ๎ กีย่ วข๎อง

612

งานกิจกรรมนิสิต

โครงการอบรมพัฒนา
ศักยภาพผูท๎ ากิจกรรม
ประจาปีการศึกษา 2554

23 พฤษภาคม 2554

24 พฤษภาคม 2554

มหาวิทยาลัยนเรศวร

นิสิตชัน้ ปีที่ 2
ขึน้ ไป

20

งานกิจกรรมนิสิต

โครงการหนังสือรับน๎อง
ประจาปีการศึกษา 2554

30 พฤษภาคม 2554

30 พฤษภาคม 2554

มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา

นิสิตชัน้ ปีที่ 1

190

614

งานกิจกรรมนิสิต

โครงการรับการถํายทอดการ
ฟูอนราและการละเลํน

2 เมษายน 2554

6 เมษายน 2554

สถานีวิทยุ จ.เชียงใหมํ

นิสิตผูส๎ นใจ

30

615

งานกิจกรรมนิสิต

โครงการไหว๎สาครูบาล๎านนา

28 พฤษภาคม 2554

30 พฤษภาคม 2554

ณ บ๎านแมํครูบัวเรียว จ.เชียงราย

นิสิตผูส๎ นใจ

36

609

610

613

25 เมษายน 2554

9 พฤษภาคม 2554

งปม.(รวมทุกประเภท)

ประเภทงปม.

ด๎านทักษะวิชาการ

14,175

งบประมาณรายได๎

ด๎านทักษะวิชาการ

5,013

งบประมาณรายได๎

5,013

งบประมาณรายได๎

81,620

งบประมาณรายได๎

ด๎านทักษะวิชาการ

ประเภท KPI

KPI ของโครงการ

ด๎านคุณภาพ ร๎อยละ70ของผูต๎ อบแบบสอบถามได๎รับความรูจ๎ ากการอบรมและทราบบาบาทหน๎าที่เพื่อนาความร๎ที่ได๎ใช๎ในการดูแลนิสิตรุนํ น๎อง
ด๎านปริมาณ นิสิตเข๎ารํวมโครงการไมํน๎อยกวํา90จากจานวนที่ตั้งไว๎

40,000

งบประมาณรายได๎

ด๎านศิลปวัฒนธรรม

60,755

งบประมาณรายได๎

ด๎านคุณภาพ นิสิตเข๎ารํวมโครงการ ไมํน๎อยกวํา ร๎อยละ 80

ด๎านศิลปวัฒนธรรม

84,355

งบประมาณรายได๎

ด๎านปริมาณ มีนิสิตชมรมสืบสานล๎านนาและผูส๎ นใจ เข๎ารํวมโครงการ ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 80
ด๎านคุณภาพ ผูเ๎ ข๎ารํวมโครงการร๎อยละ 80 มีความพึงพอใจ และตระหนักถึงพระคุณของครูบาอาจารย์อยูใํ นระดับดี

ผลการประเมินโครงการ

