
โครงการพฒันาคุณภาพนักศึกษา 
เรื่อง  ปจฉิมนิเทศ 

1.  ชื่อโครงการ       ปจฉิมนิเทศ 
 
2.  หนวยงานที่รับผิดชอบ    ภาควิชาคณิตศาสตร คณะวทิยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชยีงใหม 
 
3.  ผูประสานงานโครงการ   ผศ.นฤมล ศรชัยยืน และ อ.อติชาต เกตตะพันธุ 
 
4.  หลักการและเหตุผล 
   นักศึกษาชั้นปที่ 4 ภาควิชาคณิตศาสตรที่จะสําเร็จการศึกษาตองเตรยีมตัวเพื่อไปทาํงานหรือศึกษาตอ ไดรับ
ทราบขอมูลเพื่อการทํางานหรือศึกษาตอเปนสิ่งที่จําเปนอยางยิ่ง  ภาควิชาจึงเห็นสมควรที่จะจัดกิจกรรมนี้ขึ้น 
 
5. วัตถุประสงคของโครงการ 
 5.1  เพื่อใหนักศึกษาเตรียมพรอมกอนจบการศึกษา 
 5.2  เพื่อใหนักศึกษาไดรับขอมูลที่เปนประโยชนตอการหางานทํา และการศึกษาตอ  

5.3 เพื่อใหนักศึกษาและอาจารยไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับประสบการณที่มีตอภาควิชาคณิตศาสตร  
5.4 เพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน รวมถึงกิจกรรมเสริมหลักสูตร ใหเหมาะสมกับยุคสมัยและความตองการ

ของนักศึกษา 
 
6.  สถานที่ดําเนินโครงการ     วังธารรีสอรท  อําเภอดอยสะเก็ด  จังหวดัเชียงใหม  
 
7. ระยะเวลาดําเนินการ   วันเสารและอาทิตยที่  18-19  เดือนพฤศจกิายน   2549 
 
8.  ผูเขารวมโครงการ   
   นักศึกษาชั้นปที่ 4  และคณาจารยภาควิชาคณิตศาสตร   จํานวน   45  คน 
 

9.  งบประมาณ 
 9.1  รายรับ   
  เบิกจายจากงบประมาณเงินรายได ประจําป 2550  งบเงินอุดหนุน  เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ งานจัดการ 

ศึกษาสาขาวิทยาศาสตร  อุดหนุนกิจกรรมภาควิชาเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน  (เงินปริญญาตรี)  

งานจัดการศึกษาสาขาวิทยาศาสตร   แผนงานการเรียนการสอน  กองทุนเพื่อการศึกษา  (6306) 

                เปนเงิน       43,800.- บาท 
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9.2  รายจาย  

  เบิกจายจากงบประมาณเงินรายได ประจําป 2550  งบเงินอุดหนุน  เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ งานจัดการ 

ศึกษาสาขาวิทยาศาสตร  อุดหนุนกิจกรรมภาควิชาเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน  (เงินปริญญาตรี)  

งานจัดการศึกษาสาขาวิทยาศาสตร   แผนงานการเรียนการสอน  กองทุนเพื่อการศึกษา  (6306) 

  9.1  คาอาหารวางและเครื่องด่ืม (45 คน x 50 บาท x 2 ม้ือ)        เปนเงิน  4,500.- 
บาท 
  9.2  คาอาหารเชา (45 คน x 70 บาท x 1 ม้ือ)    เปนเงิน   3,150.- 
บาท 
                       คาอาหารกลางวัน (45 คน x 120 บาท x 1 ม้ือ)   เปนเงิน   5,400.- 
บาท 
                       คาอาหารเย็น (45 คน x 160 บาท x 1 ม้ือ)   เปนเงิน   7,200.- 
บาท 
  5.3  คาท่ีพักนักศึกษา (31 คน x 150 บาท x 1 คืน)   เปนเงิน   4,650.- 
บาท 
                       คาท่ีพักอาจารย (14 คน x 400 บาท x 1 คืน)    เปนเงิน   5,600.- 
บาท 
  5.4  คาตอบแทนวิทยากร (3 คน x 300 บาท x 2 ชม.)   เปนเงิน   1,800.- 
บาท 
  5.5  คาของทีร่ะลึก         เปนเงิน   1,500.-  บาท 
  5.5  คาเชารถ (2 คัน x 2,000 บาท x 2 วัน)    เปนเงิน   8,000.- 
บาท 
  5.6  อื่น ๆ        จํานวน   2,000.- บาท 
                                             จํานวนรวมทั้งสิ้น   43,800.- บาท 
10.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 10.1 นักศึกษามีความพรอมเพื่อการทํางานหรือศึกษาตอ 
 10.2 นักศึกษาและอาจารยไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกีย่วกับหลักสูตรคณิตศาสตรระดับปริญญาตรี 
 
11.  วิทยากร     อ.ดร. ณัชชา กมล,  อ.ดร.กนกทิพย   นมิติรเกียรติไกล,    อ.กัญุตา   ภูชินาพนัธ,  
                          คุณเชี่ยวชาญ   ไชยแดง   และ คุณศวิิมล   สุขมหันต 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

กําหนดการ 

วันเสารท่ี  18 พฤศจิกายน 2549 

08.30 - 09.15  ออกเดินทางจากภาควิชาคณติศาสตร ไปวงัธารรีสอรท 
09.15 - 09.45  เขาที่พัก รับประทานอาหารวาง และรับเอกสารงานปจฉิมนิเทศ 
09.45 -10.00  กลาวเปดงาน โดย หัวหนาภาควิชาคณิตศาสตร 
10.00 - 11.00  บรรยายเรื่อง “ประสบการณตรงในการศกึษาตอภายในประเทศ และตางประเทศ”  

 โดยศิษยเกา อ.กัญุตา ภูชนิาพันธ  นักศึกษาปริญญาเอกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
  และ อ.ดร.กนกทิพย นิมิตรเกียรติไกล ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

11.00 - 12.00  บรรยายเรื่อง “เสนทางการทํางานสาํหรับนักศึกษาคณิตศาสตร”  
 โดย อ.ดร. ณัชชา กมล สาขาวิชาคณิตศาสตร คณะศึกษาศาสตร มหาวทิยาลัยเชยีงใหม 
  และ คุณเชี่ยวชาญ ไชยแดง  ผูจัดการทั่วไป หางหุนสวนจํากัด A&T IT Center 

12.00 - 13.30  รับประทานอาหารกลางวัน 
13.30 - 15.00  กิจกรรมบทบาทสมมต ิโดย อ.อติชาต เกตตะพันธุ 
15.00 - 15.30  รับประทานอาหารวาง 
15.30 - 16.30  บรรยายเรื่อง “หางานทําอยางไรจงึประสบความสําเร็จ”   

 โดย คุณศิวิมล สุขมหันต  ผูจัดการฝายทรัพยากรมนษุย บริษัท On Smooth Thai Co. 
16.30 – 18.30  พักผอนตามอธัยาศัย 
18.00 - 19.00  รับประทานอาหารเย็น 

20.00 - 22.00  กิจกรรมนันทนาการ โดย อ.อติชาต เกตตะพันธุ 
22.00 - 22.30  รับประทานอาหารรอบดึก 

  
วันอาทิตยท่ี  19 พฤศจิกายน 2549 

07.30 - 08.30  รับประทานอาหารเชา 
08.30 - 10.00 ทําแบบประเมนิ “ประสบการณชีวิต ท่ีภาควิชาคณติศาสตร มช.” และ “งานปจฉิมนิเทศ” 

โดย อ.ชัยพร ตั้งทอง 



10.00 - 11.30  เก็บสัมภาระเตรียมเดินทางกลับ 

11.30 – 12.30  รับประทานอาหารกลางวัน 
  12.30  เดินทางกลับ 

 
 
 
 


	เรื่อง  ปัจฉิมนิเทศ
	   นักศึกษาชั้นปีที่ 4  และคณาจารย์ภาควิชาคณิตศาสตร์   จำนวน   45  คน

	กำหนดการ

