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ประจ ำปีงบประมำณ  

พ.ศ. 2562 

 



  
แบบ ง.9 (สังคม/วิทย์) 

แบบเสนอโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

 งบประมาณแผ่นดิน   งบประมาณเงินรายได้  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

หน่วยงาน     

 ผลผลิต : ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำด้ำนสังคมศำสตร์  ผลผลิต : ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 

 

1. ชื่อโครงการ             

2. ประเภทโครงการ 

 กำรเข้ำร่วมประกวดแข่งขัน 
 กำรจัดอบรม/สัมมนำ 
 กำรจัดนิทรรศกำร  
 กำรศึกษำดูงำน/ กำรฝังตัวในสถำนประกอบกำร 
 เครือข่ำยควำมร่วมมือด้ำนวิชำกำรทั้งในและต่ำงประเทศ 
 กำรประชุมทำงวิชำกำร/กำรพัฒนำและเผยแพร่ผลงำนของนักศึกษำ 
 กำรประชำสัมพันธ์/กำรแนะแนว 
 กำรจัดกำรประกวด/แข่งขัน 
 อื่น ๆ โปรดระบุ............................... 

3. โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  

 สร้ำงควำมโดดเด่นและเป็นเลิศเฉพำะทำงตำมอัตลักษณ์เชิงพื้นที่ 
 นวัตกรรมกำรศึกษำ 
 กำรบริหำรจัดกำรผูส้อนรูปแบบใหม่ 
 กำรสร้ำงคนตำมอตัลักษณ์ศรีวิชัย 

 สร้ำงงำนวิจัยเพื่อพัฒนำเชิงพื้นที่และก่อให้เกิดคุณค่ำทำงเศรษฐศำสตร์ 
 สร้ำงนวัตกรรมกำรบริกำรวิชำกำรที่ก่อให้เกิดโอกำสทำงธุรกิจ 
 สร้ำงสรรค์มรดกทำงวัฒนธรรมบนแนวคิดวิสำหกิจวัฒนธรรมอย่ำงยั่งยืน 
 สร้ำงระบบกำรบริหำรจัดกำรสมัยใหม่เพื่อรองรับกำรเปลี่ยนแปลง 
 
กลยุทธ์        (ระบุเพียงหนึ่งกลยุทธ์) 

มาตรการ        (ระบุเพียงหนึ่งมำตรกำร) 

แผนงาน        (ระบุเพียงหนึ่งแผนงำน) 

4. หลักการและเหตุผล (บรรยาย ความเป็นมา เหตุผล ปัญหา ความจ าเป็น ความส าคัญ ที่ต้องจัดท าโครงการรวมถึงผลที่จะ
เกิดขึ้น/ผลที่จะได้รับจากการจัดโครงการ) 

              
              
              
               



  
แบบ ง.9 (สังคม/วิทย์) 

5. วัตถุประสงค ์(ระบุวัตถุประสงค์ของโครงการ ซึ่งมีความสอดคล้องกับหลักการและเหตุผล และชื่อโครงการ) 

5.1              
5.2              
5.3              

6. กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ (ให้ระบุกลุ่มเป้าหมาย และจ านวนให้ชัดเจน) 

-  ผู้บรหิำร       จ ำนวน  คน  
-  อำจำรย์   จ ำนวน  คน 
-  เจ้ำหน้ำท่ี   จ ำนวน  คน 
-  บุคคลทั่วไป   จ ำนวน  คน 
-  นักศึกษำของ มทร.ศรีวิชัย จ ำนวน  คน 
-  นักเรียน/นักศึกษำจำกภำยนอก จ ำนวน  คน 
-  ชุมชน/องค์กร   จ ำนวน  คน 
-  อื่นๆ (ระบุ)   จ ำนวน  คน 

  รวมทั้งสิ้น จ านวน  คน 

7. ผู้รับผิดชอบโครงการ  (ระบุ ชื่อ-สกุล  / สำขำ /  คณะ / หมำยเลขโทรศัพท์มือถือ) 

ช่ือ – สกุล    สำขำ    คณะ     

หมำยเลขโทรศัพท์มือถือ     

8. สถานที่ด าเนนิโครงการ (ระบุ)  ช่ือสถำนที่    อ ำเภอ   จังหวัด   

9.  ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ (ระบุจ านวนครั้งในการจัดโครงการ โดย ในช่องเดือนที่จะด าเนินการเพียง 1 ช่อง/ครั้ง) 
  

จ านวนคร้ัง
ท่ีจัด

โครงการ 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค.61 พ.ย.61 ธ.ค.61 ม.ค.62 ก.พ.62 มี.ค.62 เม.ย.62 พ.ค.62 มิ.ย.62 ก.ค.62 ส.ค.62 ก.ย.62 

ครั้งที่ 1             

ครั้งที่ 2             

ครั้งที่ 3             

ครั้งที่ 4             

10. กิจกรรมในการด าเนินโครงการ 
(ระบุรายละเอียดของกิจกรรมใหชั้ดเจน และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ รวมทั้งต้องระบุวธิีการที่สามารถน าไป
ปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม) 
             
              
 

11. ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ (ระบุระดับผลผลิตและระดับผลลัพธ์ให้ตรงกับประเภทโครงการ โดยเลือกตัวช้ีวัดมาจาก
เอกสารแนบท้าย) 

  ระดับผลผลิต            

 ระดับผลลัพธ์            



  
แบบ ง.9 (สังคม/วิทย์) 

12. ประมาณการค่าใช้จ่าย 

รายการ จ านวนเงิน (บาท) 

1.  ค่าตอบแทน  (ให้ระบุรำยละเอียดจ ำนวนคน/จ ำนวนวัน/อัตรำที่ขอตั้งค่ำตอบแทน) 
1)     1.1  ค่ำตอบแทนวิทยำกร 

              
2)     1.2  ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร  

               
2. ค่าใช้สอย    (ให้ระบุรำยละเอียดจ ำนวนคน/จ ำนวนวัน/อัตรำที่ขอตั้งค่ำใช้สอย) 
       2.1 ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร เช่น ค่ำเบี้ยเลี้ยง  ค่ำเช่ำที่พัก   
                 
      2.2 ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 

1)                 
2)       2.3 ค่ำอำหำรกลำงวัน 
3)                 
4)       2.4 ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร 
5)                 
6)       2.5 ค่ำใช้สอยอ่ืน ๆ เช่น ค่ำเช่ำสถำนท่ี ฯลฯ 
7)                 

3. ค่าวัสดุ  (ให้ระบุรำยละเอียด) 
    3.1 วัสดุส ำนักงำน 
               
    3.2 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
               
    3.3 วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ 
               
    3.4 วัสดุโฆษณำและเผยแพร่ 
                 
    3.5 วัสดุคอมพิวเตอร์  
              
    3.6          

 
 

   
 

   
 
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 
 

   
 

   
 

   
 

   
  
 

รวมงบประมาณ  

 
13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (เมื่อโครงการเสร็จสิ้นแล้วจะเกิดผลอย่างไรบ้าง ใครเป็นผู้ได้รับ ท้ังประโยชน์โดยตรงและประโยชน์ด้าน

ผลกระทบของโครงการ) 
             
             
             
              
 
 
 
 



  
แบบ ง.9 (สังคม/วิทย์) 

14. การประเมินผลโครงการ (ระบุประเด็นในการประเมินผล ซึ่งสอดคล้องกับวิธีด าเนินการ  และครอบคลุมประเด็นต่างๆ ที่
ต้องการทราบผล  และขอให้ระบุเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผล  เพื่อวัดผลส าเร็จของวัตถุประสงค์การจัดประชุม อบรม เช่น 
แบบทดสอบความรู้, แบบสังเกตการจากทีมงาน, แบบประเมินผล/ข้อเสนอแนะของวิทยากร ฯลฯ) 
                         
                         
                          
 
15. การติดตามผล   (ถ้ำมี) 
 1) ระบุประเด็นหรือหัวข้อในการติดตามผลซึ่งเหมาะสมกับเนื้อหาของโครงการโดยจะเป็นการติดตามผลลัพธ์หรือ
ผลสัมฤทธ์ิ (outcome) ที่เป็นประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 2) ระบุเครื่องมือและหัวข้อที่ใช้ในการติดตามผล เพื่อวัดผลส าเร็จที่คาดว่าจะได้รับจากการประชุม อบรมทั้งทางตรง และ
ทางอ้อม เช่น แบบสังเกตการณ์, แบบสอบถาม, แบบสัมภาษณ์, แบบสอบถามกึ่งสัมภาษณ์หัวหน้างาน, เพื่อนร่วมงาน, ผู้รับบริการ, 
ผู้ใต้บังคับบัญชาของผู้เข้าโครงการ 
 3) ระบุระยะเวลา (เดือน) ในการติดตามผล  และระยะเวลาที่ต้องส่งรายงานการติดตามผลหลังจากสิ้นสุดการจัดโครงการ) 
                         
                          

 
 

 (ลงชื่อ)        ผู้เสนอโครงกำร 
  (   ) 
    / /  

 
 
 

 (ลงชื่อ)     ผู้เห็นชอบโครงกำร 
 (    ) 
     ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคโนโลยีอุตสำหกรรมและกำรจัดกำร               
             / /  

 
 
 

 (ลงชื่อ)      ผู้อนุมัติโครงกำร 
 (    ) 
       อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย                
    / /  
   (กรณีเสนอขอโครงกำรเพ่ิมเติมและโครงกำรที่อยู่นอกแผน) 



  

แบบ ง.9 (ท ำนุฯ) 

แบบเสนอโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

 งบประมาณแผ่นดิน   งบประมาณเงินรายได้  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

หน่วยงาน      
 

1. ชื่อโครงการ             

2. ประเภทโครงการ 

 การเข้าร่วมประกวดแข่งขัน 
 การจัดอบรม/สัมมนา 
 การจัดนิทรรศการ  
 การศึกษาดูงาน/ การฝังตัวในสถานประกอบการ 
 เครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการทั้งในและต่างประเทศ 
 การประชุมทางวิชาการ/การพัฒนาและเผยแพร่ผลงานของนักศึกษา 
 การประชาสัมพันธ/์การแนะแนว 
 การจัดการประกวด/แข่งขัน 

  อื่น ๆ โปรดระบุ............................... 
 

3. โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
 

 สร้างสรรค์มรดกทางวัฒนธรรมบนแนวคิดวิสาหกิจวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน 
 
กลยุทธ์        (ระบุเพียงหนึ่งกลยุทธ์) 

มาตรการ        (ระบุเพียงหนึ่งมาตรการ) 

แผนงาน        (ระบุเพียงหนึ่งแผนงาน) 

4. หลักการและเหตุผล (บรรยาย ความเป็นมา เหตุผล ปัญหา ความจ าเป็น ความส าคัญ ที่ต้องจัดท าโครงการรวมถึง  
ผลที่จะเกิดขึ้น/ผลที่จะได้รับจากการจัดโครงการ) 

              
              
               

5. วัตถุประสงค ์(ระบุวัตถุประสงค์ของโครงการ ซึ่งมีความสอดคล้องกับหลักการและเหตุผล และชื่อโครงการ) 

5.1              
5.2              
5.3              

 

 

 



  

แบบ ง.9 (ท ำนุฯ) 
6. กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ (ให้ระบุกลุ่มเป้าหมาย และจ านวนให้ชัดเจน) 

-  ผู้บรหิาร       จ านวน  คน  
-  อาจารย์   จ านวน  คน 
-  เจ้าหน้าท่ี   จ านวน  คน 
-  บุคคลทั่วไป   จ านวน  คน 
-  นักศึกษาของ มทร.ศรีวิชัย จ านวน  คน 
-  นักเรียน/นักศึกษาจากภายนอก จ านวน  คน 
-  ชุมชน/องค์กร   จ านวน  คน 
-  อื่นๆ (ระบุ)   จ านวน  คน 

  รวมท้ังสิ้น จ านวน  คน 

7. ผู้รับผิดชอบโครงการ  (ระบุ ช่ือ-สกุล  / สาขา /  คณะ / หมายเลขโทรศัพท์มือถือ) 

ช่ือ – สกุล    สาขา    คณะ     

หมายเลขโทรศัพท์มือถือ     

8. สถานที่ด าเนนิโครงการ 

 (ระบุ)  ช่ือสถานที ่   อ าเภอ   จังหวัด    

9. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ (ระบุจ านวนครั้งในการจัดโครงการ โดย ในช่องเดือนที่จะด าเนินการเพียง 1 ช่อง/ครั้ง) 
  

จ านวนคร้ัง
ท่ีจัด

โครงการ 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค.61 พ.ย.61 ธ.ค.61 ม.ค.62 ก.พ.62 มี.ค.62 เม.ย.62 พ.ค.62 มิ.ย.62 ก.ค.62 ส.ค.62 ก.ย.62 

ครั้งที่ 1             

ครั้งที่ 2             

ครั้งที่ 3             

ครั้งที่ 4             

10. กิจกรรมในการด าเนินโครงการ (ระบุรายละเอียดของกิจกรรมให้ชัดเจน และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ รวมทั้งต้องระบุวิธีการที่
สามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม) 
             
             
              

11. ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ (ระบุระดับผลผลิตและระดับผลลัพธ์ให้ตรงกับประเภทโครงการ โดยเลือกตัวช้ีวัดมาจาก
เอกสารแนบท้าย) 

ระดับผลผลิต            

ระดับผลลัพธ์            

 

 

 



  

แบบ ง.9 (ท ำนุฯ) 
12. ประมาณการค่าใช้จ่าย 

รายการ จ านวนเงิน (บาท) 

1.  ค่าตอบแทน  (ให้ระบุรายละเอียดจ านวนคน/จ านวนวัน/อัตราที่ขอตั้งค่าตอบแทน) 
1)     1.1  ค่าตอบแทนวิทยากร 

              
2)     1.2  ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  

               
2. ค่าใช้สอย    (ให้ระบุรายละเอียดจ านวนคน/จ านวนวัน/อัตราที่ขอตั้งค่าใช้สอย) 
       2.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าเช่าที่พัก   
                 
      2.2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 

1)                 
2)       2.3 ค่าอาหารกลางวัน 
3)                 
4)       2.4 ค่าจ้างเหมาบริการ 
5)                 
6)       2.5 ค่าใช้สอยอ่ืน ๆ เช่น ค่าเช่าสถานท่ี ฯลฯ 
7)                 

3. ค่าวัสดุ  (ให้ระบุรายละเอียด) 
    3.1 วัสดุส านักงาน 
               
    3.2 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
               
    3.3 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 
               
    3.4 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 
                 
    3.5 วัสดุคอมพิวเตอร์  
              
    3.6          

 
 

   
 

   
 
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 
 

   
 

   
 

   
 

   
  
 

รวมงบประมาณ  

 
13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (เมื่อโครงการเสร็จสิ้นแล้วจะเกิดผลอย่างไรบ้าง ใครเป็นผู้ได้รับ ท้ังประโยชน์โดยตรงและประโยชน์ด้าน

ผลกระทบของโครงการ) 
             
             
              
 
 
 
 
 
 



  

แบบ ง.9 (ท ำนุฯ) 
14. การประเมินผลโครงการ (ระบุประเด็นในการประเมินผล ซึ่งสอดคล้องกับวิธีด าเนินการ  และครอบคลุมประเด็นต่างๆ  
ที่ต้องการทราบผล  และขอให้ระบุเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผล  เพื่อวัดผลส าเร็จของวัตถุประสงค์การจัดประชุม อบรม เช่น  
แบบทดสอบความรู้, แบบสังเกตการจากทีมงาน, แบบประเมินผล/ข้อเสนอแนะของวิทยากร ฯลฯ) 
                         
                          
 
15. การติดตามผล   (ถ้ามี) 
 1) ระบุประเด็นหรือหัวข้อในการติดตามผลซึ่งเหมาะสมกับเนื้อหาของโครงการโดยจะเป็นการติดตามผลลัพธ์หรือผลลัพธ์ 
(outcome) ที่เป็นประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 2) ระบุเครื่องมือและหัวข้อที่ใช้ในการติดตามผล เพื่อวัดผลส าเร็จที่คาดว่าจะได้รับจากการประชุม อบรมทั้งทางตรง และ
ทางอ้อม เช่น แบบสังเกตการณ์, แบบสอบถาม, แบบสัมภาษณ์, แบบสอบถามกึ่งสัมภาษณ์หัวหน้างาน, เพื่อนร่วมงาน, ผู้รับบริการ, 
ผู้ใต้บังคับบัญชาของผู้เข้าโครงการ 
 3) ระบุระยะเวลา (เดือน) ในการติดตามผล  และระยะเวลาที่ต้องส่งรายงานการติดตามผลหลังจากสิ้นสุดการจัดโครงการ) 
                         
                          
 
  
 
 

 (ลงชื่อ)        ผู้เสนอโครงการ 
  (   ) 
    / /  

 
 
 

 (ลงชื่อ)     ผู้เห็นชอบโครงการ 
 (    ) 
     ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 
             / /  

 
 
 

 (ลงชื่อ)      ผู้อนุมัติโครงการ 
 (    ) 
      อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย                
    / /  
   (กรณีเสนอขอโครงการเพ่ิมเติมและโครงการที่อยู่นอกแผน) 

 
 



  
แบบ ป.10 (สังคม/วิทย์) 

แบบเสนอโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

 งบประมาณแผ่นดิน   งบประมาณเงินรายได้  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

หน่วยงาน     

 ผลผลิต : ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำด้ำนสังคมศำสตร์  ผลผลิต : ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 

 

1. ชื่อโครงการ             

2. ประเภทโครงการ 

 กำรเข้ำร่วมประกวดแข่งขัน 
 กำรจัดอบรม/สัมมนำ 
 กำรจัดนิทรรศกำร  
 กำรศึกษำดูงำน/ กำรฝังตัวในสถำนประกอบกำร 
 เครือข่ำยควำมร่วมมือด้ำนวิชำกำรทั้งในและต่ำงประเทศ 
 กำรประชุมทำงวิชำกำร/กำรพัฒนำและเผยแพร่ผลงำนของนักศึกษำ 
 กำรประชำสัมพันธ์/กำรแนะแนว 
 กำรจัดกำรประกวด/แข่งขัน 
 อื่น ๆ โปรดระบุ............................... 

3. โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  

 สร้ำงควำมโดดเด่นและเป็นเลิศเฉพำะทำงตำมอัตลักษณ์เชิงพื้นที่ 
 นวัตกรรมกำรศึกษำ 
 กำรบริหำรจัดกำรผูส้อนรูปแบบใหม่ 
 กำรสร้ำงคนตำมอตัลักษณ์ศรีวิชัย 

 สร้ำงงำนวิจัยเพื่อพัฒนำเชิงพื้นที่และก่อให้เกิดคุณค่ำทำงเศรษฐศำสตร์ 
 สร้ำงนวัตกรรมกำรบริกำรวิชำกำรที่ก่อให้เกิดโอกำสทำงธุรกิจ 
 สร้ำงสรรค์มรดกทำงวัฒนธรรมบนแนวคิดวิสำหกิจวัฒนธรรมอย่ำงยั่งยืน 
 สร้ำงระบบกำรบริหำรจัดกำรสมัยใหม่เพื่อรองรับกำรเปลี่ยนแปลง 
 
กลยุทธ์        (ระบุเพียงหนึ่งกลยุทธ์) 

มาตรการ        (ระบุเพียงหนึ่งมำตรกำร) 

แผนงาน        (ระบุเพียงหนึ่งแผนงำน) 

4. หลักการและเหตุผล (บรรยาย ความเป็นมา เหตุผล ปัญหา ความจ าเป็น ความส าคัญ ที่ต้องจัดท าโครงการรวมถึงผลที่จะ
เกิดขึ้น/ผลที่จะได้รับจากการจัดโครงการ) 

              
              
              
               



  
แบบ ป.10 (สังคม/วิทย์) 

5. วัตถุประสงค ์(ระบุวัตถุประสงค์ของโครงการ ซึ่งมีความสอดคล้องกับหลักการและเหตุผล และชื่อโครงการ) 

5.1              
5.2              
5.3              

6. กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ (ให้ระบุกลุ่มเป้าหมาย และจ านวนให้ชัดเจน) 

-  ผู้บรหิำร       จ ำนวน  คน  
-  อำจำรย์   จ ำนวน  คน 
-  เจ้ำหน้ำท่ี   จ ำนวน  คน 
-  บุคคลทั่วไป   จ ำนวน  คน 
-  นักศึกษำของ มทร.ศรีวิชัย จ ำนวน  คน 
-  นักเรียน/นักศึกษำจำกภำยนอก จ ำนวน  คน 
-  ชุมชน/องค์กร   จ ำนวน  คน 
-  อื่นๆ (ระบุ)   จ ำนวน  คน 

  รวมทั้งสิ้น จ านวน  คน 

7. ผู้รับผิดชอบโครงการ  (ระบุ ชื่อ-สกุล  / สำขำ /  คณะ / หมำยเลขโทรศัพท์มือถือ) 

ช่ือ – สกุล    สำขำ    คณะ     

หมำยเลขโทรศัพท์มือถือ     

8. สถานที่ด าเนนิโครงการ (ระบุ)  ช่ือสถำนที่    อ ำเภอ   จังหวัด   

9.  ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ (ระบุจ านวนครั้งในการจัดโครงการ โดย ในช่องเดือนที่จะด าเนินการเพียง 1 ช่อง/ครั้ง) 
  

จ านวนคร้ัง
ท่ีจัด

โครงการ 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค.61 พ.ย.61 ธ.ค.61 ม.ค.62 ก.พ.62 มี.ค.62 เม.ย.62 พ.ค.62 มิ.ย.62 ก.ค.62 ส.ค.62 ก.ย.62 

ครั้งที่ 1             

ครั้งที่ 2             

ครั้งที่ 3             

ครั้งที่ 4             

10. กิจกรรมในการด าเนินโครงการ 
(ระบุรายละเอียดของกิจกรรมใหชั้ดเจน และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ รวมทั้งต้องระบุวธิีการที่สามารถน าไป
ปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม) 
             
              
 

11. ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ (ระบุระดับผลผลิตและระดับผลลัพธ์ให้ตรงกับประเภทโครงการ โดยเลือกตัวช้ีวัดมาจาก
เอกสารแนบท้าย) 

  ระดับผลผลิต            

 ระดับผลลัพธ์            



  
แบบ ป.10 (สังคม/วิทย์) 

12. ประมาณการค่าใช้จ่าย 

รายการ จ านวนเงิน (บาท) 

1.  ค่าตอบแทน  (ให้ระบุรำยละเอียดจ ำนวนคน/จ ำนวนวัน/อัตรำที่ขอตั้งค่ำตอบแทน) 
1)     1.1  ค่ำตอบแทนวิทยำกร 

              
2)     1.2  ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร  

               
2. ค่าใช้สอย    (ให้ระบุรำยละเอียดจ ำนวนคน/จ ำนวนวัน/อัตรำที่ขอตั้งค่ำใช้สอย) 
       2.1 ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร เช่น ค่ำเบี้ยเลี้ยง  ค่ำเช่ำที่พัก   
                 
      2.2 ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 

1)                 
2)       2.3 ค่ำอำหำรกลำงวัน 
3)                 
4)       2.4 ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร 
5)                 
6)       2.5 ค่ำใช้สอยอ่ืน ๆ เช่น ค่ำเช่ำสถำนท่ี ฯลฯ 
7)                 

3. ค่าวัสดุ  (ให้ระบุรำยละเอียด) 
    3.1 วัสดุส ำนักงำน 
               
    3.2 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
               
    3.3 วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ 
               
    3.4 วัสดุโฆษณำและเผยแพร่ 
                 
    3.5 วัสดุคอมพิวเตอร์  
              
    3.6          

 
 

   
 

   
 
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 
 

   
 

   
 

   
 

   
  
 

รวมงบประมาณ  

 
13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (เมื่อโครงการเสร็จสิ้นแล้วจะเกิดผลอย่างไรบ้าง ใครเป็นผู้ได้รับ ท้ังประโยชน์โดยตรงและประโยชน์ด้าน

ผลกระทบของโครงการ) 
             
             
             
              
 
 
 
 



  
แบบ ป.10 (สังคม/วิทย์) 

14. การประเมินผลโครงการ (ระบุประเด็นในการประเมินผล ซึ่งสอดคล้องกับวิธีด าเนินการ  และครอบคลุมประเด็นต่างๆ ที่
ต้องการทราบผล  และขอให้ระบุเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผล  เพื่อวัดผลส าเร็จของวัตถุประสงค์การจัดประชุม อบรม เช่น 
แบบทดสอบความรู้, แบบสังเกตการจากทีมงาน, แบบประเมินผล/ข้อเสนอแนะของวิทยากร ฯลฯ) 
                         
                         
                          
 
15. การติดตามผล   (ถ้ำมี) 
 1) ระบุประเด็นหรือหัวข้อในการติดตามผลซึ่งเหมาะสมกับเนื้อหาของโครงการโดยจะเป็นการติดตามผลลัพธ์หรือ
ผลสัมฤทธ์ิ (outcome) ที่เป็นประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 2) ระบุเครื่องมือและหัวข้อที่ใช้ในการติดตามผล เพื่อวัดผลส าเร็จที่คาดว่าจะได้รับจากการประชุม อบรมทั้งทางตรง และ
ทางอ้อม เช่น แบบสังเกตการณ์, แบบสอบถาม, แบบสัมภาษณ์, แบบสอบถามกึ่งสัมภาษณ์หัวหน้างาน, เพื่อนร่วมงาน, ผู้รับบริการ, 
ผู้ใต้บังคับบัญชาของผู้เข้าโครงการ 
 3) ระบุระยะเวลา (เดือน) ในการติดตามผล  และระยะเวลาที่ต้องส่งรายงานการติดตามผลหลังจากสิ้นสุดการจัดโครงการ) 
                         
                          

 
 

 (ลงชื่อ)        ผู้เสนอโครงกำร 
  (   ) 
    / /  

 
 
 

 (ลงชื่อ)     ผู้เห็นชอบโครงกำร 
 (    ) 
     ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคโนโลยีอุตสำหกรรมและกำรจัดกำร                
             / /  

 
 
 

 (ลงชื่อ)      ผู้อนุมัติโครงกำร 
 (    ) 
     อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย                
    / /  
  (กรณีเสนอขอโครงกำรเพ่ิมเติมและโครงกำรที่อยู่นอกแผน) 



  
แบบ ป.12 (ท ำนุฯ) 

แบบเสนอโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

 งบประมาณแผ่นดิน   งบประมาณเงินรายได้  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

หน่วยงาน      
 

1. ชื่อโครงการ             

2. ประเภทโครงการ 

 กำรเข้ำร่วมประกวดแข่งขัน 
 กำรจัดอบรม/สัมมนำ 
 กำรจัดนิทรรศกำร  
 กำรศึกษำดูงำน/ กำรฝังตัวในสถำนประกอบกำร 
 เครือข่ำยควำมร่วมมือด้ำนวิชำกำรทั้งในและต่ำงประเทศ 
 กำรประชุมทำงวิชำกำร/กำรพัฒนำและเผยแพร่ผลงำนของนักศึกษำ 
 กำรประชำสัมพันธ/์กำรแนะแนว 
 กำรจัดกำรประกวด/แข่งขัน 

  อื่น ๆ โปรดระบุ............................... 
 

3. โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
 

 สร้ำงสรรค์มรดกทำงวัฒนธรรมบนแนวคิดวิสำหกิจวัฒนธรรมอย่ำงยั่งยืน 
 
กลยุทธ์        (ระบุเพียงหนึ่งกลยุทธ์) 

มาตรการ        (ระบุเพียงหนึ่งมำตรกำร) 

แผนงาน        (ระบุเพียงหนึ่งแผนงำน) 

4. หลักการและเหตุผล (บรรยาย ความเป็นมา เหตุผล ปัญหา ความจ าเป็น ความส าคัญ ที่ต้องจัดท าโครงการรวมถึง  
ผลที่จะเกิดขึ้น/ผลที่จะได้รับจากการจัดโครงการ) 

              
              
               

5. วัตถุประสงค ์(ระบุวัตถุประสงค์ของโครงการ ซึ่งมีความสอดคล้องกับหลักการและเหตุผล และชื่อโครงการ) 

5.1              
5.2              
5.3              

 

 

 



  
แบบ ป.12 (ท ำนุฯ) 

6. กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ (ให้ระบุกลุ่มเป้าหมาย และจ านวนให้ชัดเจน) 

-  ผู้บรหิำร       จ ำนวน  คน  
-  อำจำรย์   จ ำนวน  คน 
-  เจ้ำหน้ำท่ี   จ ำนวน  คน 
-  บุคคลทั่วไป   จ ำนวน  คน 
-  นักศึกษำของ มทร.ศรีวิชัย จ ำนวน  คน 
-  นักเรียน/นักศึกษำจำกภำยนอก จ ำนวน  คน 
-  ชุมชน/องค์กร   จ ำนวน  คน 
-  อื่นๆ (ระบุ)   จ ำนวน  คน 

  รวมท้ังสิ้น จ านวน  คน 

7. ผู้รับผิดชอบโครงการ  (ระบุ ช่ือ-สกุล  / สำขำ /  คณะ / หมำยเลขโทรศัพท์มือถือ) 

ช่ือ – สกุล    สำขำ    คณะ     

หมำยเลขโทรศัพท์มือถือ     

8. สถานที่ด าเนนิโครงการ 

 (ระบุ)  ช่ือสถำนที ่   อ ำเภอ   จังหวัด    

9. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ (ระบุจ านวนครั้งในการจัดโครงการ โดย ในช่องเดือนที่จะด าเนินการเพียง 1 ช่อง/ครั้ง) 
  

จ านวนคร้ัง
ท่ีจัด

โครงการ 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค.61 พ.ย.61 ธ.ค.61 ม.ค.62 ก.พ.62 มี.ค.62 เม.ย.62 พ.ค.62 มิ.ย.62 ก.ค.62 ส.ค.62 ก.ย.62 

ครั้งที่ 1             

ครั้งที่ 2             

ครั้งที่ 3             

ครั้งที่ 4             

10. กิจกรรมในการด าเนินโครงการ (ระบุรายละเอียดของกิจกรรมให้ชัดเจน และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ รวมทั้งต้องระบุวิธีการที่
สามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม) 
             
             
              

11. ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ (ระบุระดับผลผลิตและระดับผลลัพธ์ให้ตรงกับประเภทโครงการ โดยเลือกตัวช้ีวัดมาจาก
เอกสารแนบท้าย) 

ระดับผลผลิต            

ระดับผลลัพธ์            

 

 

 



  
แบบ ป.12 (ท ำนุฯ) 

12. ประมาณการค่าใช้จ่าย 

รายการ จ านวนเงิน (บาท) 

1.  ค่าตอบแทน  (ให้ระบุรำยละเอียดจ ำนวนคน/จ ำนวนวัน/อัตรำที่ขอตั้งค่ำตอบแทน) 
1)     1.1  ค่ำตอบแทนวิทยำกร 

              
2)     1.2  ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร  

               
2. ค่าใช้สอย    (ให้ระบุรำยละเอียดจ ำนวนคน/จ ำนวนวัน/อัตรำที่ขอตั้งค่ำใช้สอย) 
       2.1 ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร เช่น ค่ำเบี้ยเลี้ยง  ค่ำเช่ำที่พัก   
                 
      2.2 ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 

1)                 
2)       2.3 ค่ำอำหำรกลำงวัน 
3)                 
4)       2.4 ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร 
5)                 
6)       2.5 ค่ำใช้สอยอ่ืน ๆ เช่น ค่ำเช่ำสถำนท่ี ฯลฯ 
7)                 

3. ค่าวัสดุ  (ให้ระบุรำยละเอียด) 
    3.1 วัสดุส ำนักงำน 
               
    3.2 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
               
    3.3 วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ 
               
    3.4 วัสดุโฆษณำและเผยแพร่ 
                 
    3.5 วัสดุคอมพิวเตอร์  
              
    3.6          

 
 

   
 

   
 
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 
 

   
 

   
 

   
 

   
  
 

รวมงบประมาณ  

 
13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (เมื่อโครงการเสร็จสิ้นแล้วจะเกิดผลอย่างไรบ้าง ใครเป็นผู้ได้รับ ท้ังประโยชน์โดยตรงและประโยชน์ด้าน

ผลกระทบของโครงการ) 
             
             
              
 
 
 
 
 
 



  
แบบ ป.12 (ท ำนุฯ) 

14. การประเมินผลโครงการ (ระบุประเด็นในการประเมินผล ซึ่งสอดคล้องกับวิธีด าเนินการ  และครอบคลุมประเด็นต่างๆ  
ที่ต้องการทราบผล  และขอให้ระบุเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผล  เพื่อวัดผลส าเร็จของวัตถุประสงค์การจัดประชุม อบรม เช่น  
แบบทดสอบความรู้, แบบสังเกตการจากทีมงาน, แบบประเมินผล/ข้อเสนอแนะของวิทยากร ฯลฯ) 
                         
                          
 
15. การติดตามผล   (ถ้ำมี) 
 1) ระบุประเด็นหรือหัวข้อในการติดตามผลซึ่งเหมาะสมกับเนื้อหาของโครงการโดยจะเป็นการติดตามผลลัพธ์หรือผลลัพธ์ 
(outcome) ที่เป็นประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 2) ระบุเครื่องมือและหัวข้อที่ใช้ในการติดตามผล เพื่อวัดผลส าเร็จที่คาดว่าจะได้รับจากการประชุม อบรมทั้งทางตรง และ
ทางอ้อม เช่น แบบสังเกตการณ์, แบบสอบถาม, แบบสัมภาษณ์, แบบสอบถามกึ่งสัมภาษณ์หัวหน้างาน, เพื่อนร่วมงาน, ผู้รับบริการ, 
ผู้ใต้บังคับบัญชาของผู้เข้าโครงการ 
 3) ระบุระยะเวลา (เดือน) ในการติดตามผล  และระยะเวลาที่ต้องส่งรายงานการติดตามผลหลังจากสิ้นสุดการจัดโครงการ) 
                         
                          
 
  
 
 

 (ลงชื่อ)        ผู้เสนอโครงกำร 
  (   ) 
    / /  

 
 
 

 (ลงชื่อ)     ผู้เห็นชอบโครงกำร 
 (    ) 
   ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคโนโลยีอุตสำหกรรมและกำรจัดกำร 
             / /  

 
 
 

 (ลงชื่อ)      ผู้อนุมัติโครงกำร 
 (    ) 
      อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย                
    / /  
  (กรณีเสนอขอโครงกำรเพ่ิมเติมและโครงกำรที่อยู่นอกแผน) 

 
 



 

 

 

 

การบริหารงานโครงการ  

-เปลี่ยนแปลงระยะเวลา  

-เป้าหมาย  

-ค่าใช้จ่าย 

  ฯลฯ 
 













 

 

 

 

 

การติดตาม รายงานโครงการ  

 



แบบรายงานผลการด าเนินงานโครงการ 
ผลผลติ :  ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 

   ด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
หน่วยงาน วทิยาลยัเทคโนโลยอีตุสาหกรรมและการจัดการ 

 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชัิย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ......................... 

  งบประมาณแผ่นดิน        งบประมาณเงินรายได้      อืน่ๆ (ระบุ) ................. 

1. ช่ือโครงการ....................................................................................................................................... 

    งบด าเนินงาน  งบรายจ่ายอืน่     งบกลาง   งบจากภายนอก 

2. ความสอดคล้องกบัแผนกลยุทธ์การพฒันามหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชัิย 

  แผนกลยทุธ์........................................................................................................................................      

        มาตรการ............................................................................................................................................ 

        แผนงาน............................................................................................................................................ 

 

3. วตัถุประสงค์ของโครงการ 
  1. ............................................................................. 
  2. ............................................................................. 
  3. ............................................................................ 
4.   กจิกรรมของโครงการ 
  1. ............................................................................. 
  2. ............................................................................. 
  3. ............................................................................ 

 

5. ระยะเวลาด าเนินงาน .......(ใหร้ะบุระยะเวลา เร่ิมตน้ - ส้ินสุดโครงการ)............................................. 
6. สถานทีด่ าเนินงาน 

   ภายในมหาวทิยาลยั 
          ภายนอก ...............(โปรดระบุสถานท่ีท่ีจดัโครงการ)..................... 
 

โครงการผลผลิตวิทย์ / สังคม 
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7. งบประมาณ 
  งบประมาณท่ีไดรั้บอนุมติั ......................................... บาท 

  งบประมาณท่ีใชจ่้ายจริง ......................................... บาท 
 
8.   สถานะของการเบิกจ่ายงบประมาณการด าเนินโครงการ 

   เคลยีร์เงินเรียบร้อยแล้ว 
          อยู่ระหว่างเคลียร์เงิน 

9. ผลการด าเนินงาน  (ตัวช้ีวดัและค่าเป้าหมายทีก่ าหนด  ต้องครอบคลุมตัวช้ีวดัของโครงการทีก่ าหนด              
 ในแผนปฏิบัติการประจ าปี) 
 
 

ตัวช้ีวดัของโครงการ 
ค่าเป้าหมายตัวช้ีวดั ปัญหาอุปสรรค / 

แนวทางแก้ปัญหา แผน ผล 
1. ......ตวัช้ีวดัโครงการตามแผน(ถา้มี)........................... .......... ..........  
2. จ  านวนผูเ้ขา้ร่วมโครงการ 
   2.1 บุคลากร 
   2.2 นกัศึกษา 
   2.3  บุคคลภายนอก 

 
.....คน 
.....คน 
.....คน 

 
.....คน 
.....คน 
.....คน 

 

3. ร้อยละความพึงพอใจของผูเ้ขา้ร่วมโครงการ 
    ต่อกิจกรรมของโครงการ 

 
.......... 

 
.......... 

 

4. ร้อยละความพึงพอใจของผูเ้ขา้ร่วมโครงการต่อ 
    ประโยชน์ของโครงการ 

 
.......... 

 
.......... 

 

5. ตวัช้ีวดัระดบัผลลพัธ์ 
........................................................................................ 
........................................................................................ 
........................................................................................ 
 

   

6.  ตวัช้ีวดัระดบัผลผลิต 
........................................................................................ 
........................................................................................ 
........................................................................................ 
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ตัวช้ีวดัของโครงการ 
ค่าเป้าหมายตัวช้ีวดั ปัญหาอุปสรรค / 

แนวทางแก้ปัญหา แผน ผล 

7. ………………………   
8. ขอ้เสนอแนะของผูเ้ขา้ร่วมโครงการ 
     (1) ................................. 
     (2) ................................ 

 
ความถ่ี.................คน 
ความถ่ี.................คน 

 

 
10. ประโยชน์ทีไ่ด้รับจากโครงการ   
 1............................................................................................................................................................. 
 2............................................................................................................................................................. 
 3............................................................................................................................................................. 

11. ปัญหาอุปสรรค / ข้อเสนอแนะ 
 11.1 ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินการ  
 1............................................................................................................................................................ 
 2............................................................................................................................................................ 
 3........................................................................................................................................................... 
 11.2  ข้อเสนอแนะเพือ่พฒันาการจัดโครงการประเภทนีค้ร้ังต่อไป
 1.............................................................................................................................................................. 
 2.............................................................................................................................................................. 
 3.............................................................................................................................................................. 
 

      ลงช่ือ.......................................  ผู้รายงานข้อมูล 
                     (......................................) 
      ต าแหน่ง................................... 
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ภาพกิจกรรม (หมายเหตุ  ไม่เกิน 6 รูป พร้อมแนบไฟล ์JPEG Image ดว้ย) 
 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

เอกสารประกอบท่ีจะแนบพร้อมแบบรายงานผลการด าเนินงานโครงการส่งกองนโยบายและแผน 
ประกอบดว้ย 
1. ส าเนาขออนุมติัโครงการ  2.  รายละเอียดโครงการ 
3.    ก าหนดการหรือตารางจดัโครงการ 4.  ค  าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานโครงการ   
5. สรุปผลการประเมินจากแบบสอบถาม 6.  แผน่ CD ประกอบรูปภาพจ านวน 1 แผน่ 

7.    รายช่ือผูเ้ขา้ร่วมโครงการ 
 
 

 

หมายเหตุ  

1.โปรดกรอกขอ้มูลใหค้รบ เพื่อใชต้อบตวัช้ีวดังบประมาณ และการประกนัคุณภาพการศึกษา 
    ทั้งของหน่วยงาน  และในภาพรวมของมหาวทิยาลยั   
2. กรณีท่ีจดักิจกรรมยอ่ยหลายกิจกรรม/หลายรุ่น  ใน 1 โครงการใหญ่  ขอให้จดัท ารายงานผล 
    ในทุกกิจกรรม 
 



แบบรายงานผลการด าเนินงานโครงการ 
ผลผลติ : ผลงานท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 

หน่วยงาน วทิยาลยัเทคโนโลยอีตุสาหกรรมและการจัดการ 
 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชัิย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ...................... 

  งบประมาณแผ่นดิน        งบประมาณเงินรายได้      อืน่ๆ (ระบุ) ...................... 

1. ช่ือโครงการ....................................................................................................................................... 

    งบด าเนินงาน  งบรายจ่ายอืน่     งบกลาง   งบจากภายนอก 

2. ความสอดคล้องกบัแผนกลยุทธ์การพฒันามหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชัิย 

  แผนกลยทุธ์........................................................................................................................................      

        มาตรการ............................................................................................................................................ 

        แผนงาน............................................................................................................................................ 

3. วตัถุประสงค์ของโครงการ 
  1. ............................................................................. 
  2. ............................................................................. 
  3. ............................................................................ 
4. กจิกรรมของโครงการ 
  1. ............................................................................ 
  2. ............................................................................ 
  3. ............................................................................ 

5. ระยะเวลาด าเนินงาน........(ใหร้ะบุระยะเวลา เร่ิมตน้ - ส้ินสุดโครงการ)............................................. 
6. สถานทีด่ าเนินงาน 

 ภายในมหาวทิยาลยั 
 ภายนอก ...............(โปรดระบุสถานท่ีท่ีจดัโครงการ)..................... 

7. งบประมาณ  
  งบประมาณท่ีไดรั้บอนุมติั ......................................... บาท 

  งบประมาณท่ีใชจ่้ายจริง ......................................... บาท 

 

โครงการผลผลิตท านุบ ารุงฯ 
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8.   สถานะของการเบิกจ่ายงบประมาณการด าเนินโครงการ 
   เคลยีร์เงินเรียบร้อยแล้ว 

          อยู่ระหว่างเคลียร์เงิน 
 

9. ผลการด าเนินงาน  (ตัวช้ีวดัและค่าเป้าหมายทีก่ าหนด  ต้องครอบคลุมตัวช้ีวดัของโครงการทีก่ าหนด              
 ในแผนปฏิบัติการประจ าปี) 
 

ตัวช้ีวดัของโครงการ 
ค่าเป้าหมายตัวช้ีวดั ปัญหาอุปสรรค/แนวทาง

แก้ปัญหา แผน ผล 
1. ......ตวัช้ีวดัโครงการตามแผน(ถา้มี)...........................    
2. จ านวนผูเ้ขา้ร่วมโครงการ 
   2.1 บุคลากร 
   2.2 นกัศึกษา 
   2.3 บุคคลภายนอก 

......คน 

......คน 

......คน 

......คน 

......คน 

......คน 

......คน 

......คน 

 

3. ร้อยละความพึงพอใจของผูเ้ขา้ร่วมโครงการ 
    ต่อกิจกรรมของโครงการ 

 
.......... 

 
.......... 

 

4. ร้อยละความพึงพอใจของผูเ้ขา้ร่วมโครงการต่อ 
    ประโยชน์ของโครงการ 

 
.......... 

 
.......... 

 

5. ตวัช้ีวดัระดบัผลลพัธ์ 
........................................................................................ 
........................................................................................ 
........................................................................................ 
 

   

6.  ตวัช้ีวดัระดบัผลผลิต 
........................................................................................ 
........................................................................................ 
........................................................................................ 
 

   

7. .................................... .......... ..........  
8. ขอ้เสนอแนะของผูเ้ขา้ร่วมโครงการ 
     (1) ................................. 
     (2) ................................ 

 
ความถ่ี.................คน 
ความถ่ี.................คน 
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10. โครงการนีบู้รณาการกบัพนัธกจิใด  โปรดระบุรายละเอยีด 

    การเรียนการสอน 
  รายวชิา............สาขา.............ประเด็นท่ีบูรณาการ คือ...................... 

   กจิกรรมนักศึกษา 
   การวจัิย 
  หวัขอ้วิจยั  ช่ือ............................................................. 

   การบริการวชิาการ 
  ประเด็นองคค์วามรู้ท่ีบูรณาการ คือ............................ 

11.ประโยชน์ทีไ่ด้รับจากโครงการ   
 1............................................................................................................................................................. 
 2............................................................................................................................................................. 
 3............................................................................................................................................................. 

12. ปัญหาอุปสรรค / ข้อเสนอแนะ 
 12.1 ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินการ
 1............................................................................................................................................................ 
 2............................................................................................................................................................ 
 3............................................................................................................................................................. 
 12.2 ข้อเสนอแนะเพือ่พฒันาการจัดโครงการประเภทนีค้ร้ังต่อไป
 1.............................................................................................................................................................. 
 2.............................................................................................................................................................. 
 3.............................................................................................................................................................. 
 
 
 
      ลงช่ือ.......................................  ผู้รายงานข้อมูล 
                     (......................................) 
      ต าแหน่ง................................... 
 

 

 



 4 

 

ภาพกิจกรรม (หมายเหตุ  ไม่เกิน 6 รูป พร้อมแนบไฟล ์JPEG Image ดว้ย) 
 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารประกอบท่ีจะแนบพร้อมแบบรายงานผลการด าเนินงานโครงการส่งกองนโยบายและแผน 
ประกอบดว้ย 
1. ส าเนาขออนุมติัโครงการ  2.  รายละเอียดโครงการ 
3.    ก าหนดการหรือตารางจดัโครงการ 4.  ค  าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานโครงการ   
5. สรุปผลการประเมินจากแบบสอบถาม 6.  แผน่ CD ประกอบรูปภาพจ านวน 1 แผน่ 

7.    รายช่ือผูเ้ขา้ร่วมโครงการ 
 

หมายเหตุ  

1. โปรดกรอกขอ้มูลใหค้รบ เพื่อใชต้อบตวัช้ีวดังบประมาณ และการประกนัคุณภาพการศึกษา 
ทั้งของหน่วยงาน  และในภาพรวมของมหาวทิยาลยั   
2. กรณีท่ีจดักิจกรรมยอ่ยหลายกิจกรรม/หลายรุ่น  ใน 1 โครงการใหญ่  ขอใหจ้ดัท ารายงานผลในทุก
กิจกรรม 
 


