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แบบฟอร์มเสนอขออนุมัติโครงการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
หน่วยงาน.....................................................
1. ชื่อโครงการ ........................................................................................................................... ............................
2. ความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564
2.1 ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ ..................................................................................................................................
2.2 เป้าประสงค์ ที่ ..............................................................................................................................................
2.3 กลยุทธ์ ที่ ......................................................................................................................................................
2.4 ตัวชีว้ ัดแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ชื่อตัวชี้วัด*
หน่วยนับ
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด
1.
2.
*หมายเหตุ ให้ระบุตัวชีว้ ัดในแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564

3. ความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน/คณะ/ศูนย์/สานัก.........................................................
3.1 ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ ..................................................................................................................................
3.2 เป้าประสงค์ ที่ ..............................................................................................................................................
3.3 กลยุทธ์ ที่ ......................................................................................................................................................
3.4 ตัวชีว้ ัดของหน่วยงาน
ชื่อตัวชี้วัด**

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด

1.
2.
**หมายเหตุ ให้ระบุตัวชี้วดั ในแผนยุทธศาสตร์ ของหน่วยงานเจ้าของงบประมาณ

4. ความสอดคล้องของโครงการกับตัวชี้วัด/แผนการบริหารหลักสูตร
ชื่อตัวชี้วัด***

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด

1.
2.
3.
*** ตัวชี้วัดการพัฒนานักศึกษาในแต่ละชั้นปี ตามแผนบริหารหลักสูตรและที่สอดคล้องกับการบันทึกใน Che Co
*** สาหรับข้อนี้ หน่วยงานระดับคณะ/ศูนย์/สานัก ถ้าไม่ได้เชื่อมโยงกับหลักสูตร ไม่ต้องระบุ

5. ความสอดคล้องของโครงการกับตัวชี้วัดการประกันคุณภาพการศึกษา (SAR)
5.1 องค์ประกอบที่..................................................ตัวบ่งชี้.........................................................................
5.2 องค์ประกอบที่..................................................ตัวบ่งชี้.........................................................................
6. ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
ชื่อตัวชี้วัด****
หน่วยนับ
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด
1.
2.
3.
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4.
****หมายเหตุ ให้ระบุตวั ชี้วัดตามบริบทของโครงการ (เชิงปริมาณ,เชิงคุณภาพ,เชิงต้นทุน,เชิงระยะเวลาฯ)

7. หลักการและเหตุผล
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ความสาคัญของการทาโครงการ ทาไมต้องทาโครงการ
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
โครงการนี้จาเป็นอย่างไร
คาดหวังว่าทาแล้วจะได้อะไร
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
8. วัตถุประสงค์ของโครงการ
8.1 เพื่อ........................................................................................................................ ..............................
1. ต้องเน้นการพัฒนาคุณภาพของนักศึกษาเป็นหลัก
8.2 เพื่อ......................................................................................................................................................
2. วัตถุประสงค์จะต้องวัดได้ มีคาตอบที่สอดคล้องกับหลักการและ
8.3 เพื่อ........................................................................................................................
..............................

เหตุผลที่เขียนไว้ซึ่งจะต้องนาไปเขียนในรายงานผลการดาเนินโครงการ

9. กลุม่ เป้าหมาย
9.1 สถานะกลุ่มเป้าหมาย(เน้นนักศึกษา) ……….………………….….………………………………………………………
9.2 ปริมาณกลุ่มเป้าหมาย ………………………………..…………..…………………………………………………………….
9.3 พื้นที่กลุ่มเป้าหมาย …………………………………………………….…………………………………………………………
10. ระยะเวลาในการดาเนินงาน(วัน).........................เริ่มต้น..................................สิ้นสุด............................................
11. สถานที่ ในการจัดโครงการ ...................................................................................................................................
12. หน่วยงานดาเนินการ................................ผู้รับผิดชอบโครงการ ...................................โทรศัพท์.......................
13. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
ให้สัมพันธ์กับข้อ 8. วัตถุประสงค์ของโครงการ
13.1 ……………………………………………………………………………………………………………..…………………………
8.1 เพื่อ........................................................................................................
13.2 ……………………………………………………………………………………………………………..…………………………
8.2 เพื่อ........................................................................................................
8.3 เพื่อ.......................................................................................................
13.3 …………………………………………………………………………………………………………..……………………………
14. วิธีการติดตามและประเมินผล
14.1 ……………………………………………………………………………………………………………..………………………
ต้องสัมพันธ์กับ วัตถุประสงค์และ ขั้นตอนการจัดกิจกรรมของโครงการ ในข้อ 4
14.2 ……………………………………………………………………………………………………………..………………………
14.2 ……………………………………………………………………………………………………………..………………………
15. การเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ
ไตรมาส
เดือน
จานวน(บาท)
1
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
2
มกราคม
กุมภาพันธ์

ไตรมาส
เดือน
3
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
4
กรกฎาคม
สิงหาคม

จานวน(บาท)
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มีนาคม

กันยายน

16. วิธีดาเนินการ
ลาดับ
แผนการดาเนินงานตามกิจกรรม
1 ประชุมวางแผนการดาเนินงานและกาหนดกิจกรรมในการจัดโครงการ
2 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
3 แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
4 ดาเนินงานโครงการตามแผนงานโครงการ
4.1 ขั้นเตรียม ดาเนินการขั้นวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการนาสู่การ
วางแผนการดาเนินงาน เตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ อย่างไร
1) ทาอะไรบ้าง......กับใคร......อย่างไร....ระบุ
2)
ปรับให้เข้ากับบริ บทกิจกรรม
3)
4)
4.2 ขั้นจัดกิจกรรม/ลงพื้นที่/ดาเนินงานตามแผน กิจกรรม/โครงการนี้ได้
ดาเนินการอย่างไรกับกลุ่มตัวอย่างหรือกลุ่มเป้าหมาย ระบุวิธีการดาเนินการ
1) ทดสอบ/สอบถาม/วัดผลก่อนจัดโครงการ/กิจกรรม
2) จัดอบรมด้านการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
3) จัดอบรมเตรียนมความพร้อมการพัฒนาแอพพลิเคชันเบื้องต้น
4)
5) ทดสอบ/สอบถาม/วัดผลหลังจัดโครงการ/กิจกรรม
4.3 ขั้นประเมินผลและสรุป เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ และสรุปผล
1) ทาอะไรบ้าง......กับใคร......อย่างไร....ระบุ
2) ทาอะไรบ้าง.....
..........
..........
5 รายงานผลการดาเนินโครงการ

วัน/เดือน/ปี ที่จัด
1 มิ.ย. 61
10 มิ.ย. 61
15 มิ.ย. 61
19-30 มิ.ย. 61
19 มิ.ย. 61

21-22 มิ.ย. 61
21 มิ.ย. 61
21 มิ.ย. 61
22 มิ.ย. 61
22 มิ.ย. 61
25-30 มิ.ย. 61

2 ก.ค. 61

17. งบประมาณ ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก จานวน........................................บาท
ประเภทงบประมาณ  งบแผ่นดิน  งบรายได้  อื่น ..............................................................................
18. กิจกรรมการดาเนินงาน
กิจกรรม
รายละเอียดการใช้จ่าย
ลาดับ
ดาเนินงาน
1. จัดอบรมด้าน
1) ค่าตอบแทนวิทยากร จานวน....คน x ……. ชม.x…..บาท
การใช้
2) ค่าเดินทางวิทยากร ....... เที่ยว x .....คน (เบิกจ่ายตามจริง)
คอมพิวเตอร์
3) ค่าที่พักวิทยากร จานวน......คืน x…….บาท x …… คน
เบื้องต้น
4) ค่าอาหารกลางวัน(นักศึกษา) … คน x 50 บาท x 2 มื้อ
(กรณีจัดภายใน 5) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม(นักศึกษา) … คน x 20 บาท x 4 มื้อ
มหาวิทยาลัย) 6) ค่าอาหารกลางวัน(อาจารย์และบุคลากร) … คน x 150 บาท x 2 มื้อ

จานวน
เงิน

xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
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2.

จัดอบรมเตรียม
ความพร้อมด้าน
การพัฒนาแอพลิ
เคชั่นเบื้องต้น
(กรณีจัดนอก
สถานที่)

7) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม(อาจารย์และบุคลากร) … คน x 25 บาท x 4 มื้อ
8) ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ .....อะไร.... จานวน......อัน x .......บาท
9) ค่าจ้างทาเอกสารประกอบการจัดโครงการ จานวน....ชุด x …. บาท

xxx
xxx
xxx

รวม

= xxx

1) ค่าตอบแทนวิทยากร จานวน....คน x ……. ชม.x…..บาท
2) ค่าเดินทางวิทยากร ....... เที่ยว x .....คน (เบิกจ่ายตามจริง)
3) ค่าที่พักวิทยากร จานวน......คืน x…….บาท x …… คน
4) ค่าอาหารกลางวัน(นักศึกษา) … คน x 50 บาท x 2 มื้อ
5) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม(นักศึกษา) … คน x 20 บาท x 4 มื้อ
6) ค่าอาหารกลางวัน(อาจารย์และบุคลากร) … คน x 150 บาท x 2 มื้อ
7) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม(อาจารย์และบุคลากร) … คน x 25 บาท x 4 มื้อ
8) ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ .....อะไร.... จานวน......อัน x .......บาท
9) ค่าจ้างทาเอกสารประกอบการจัดโครงการ จานวน....ชุด x …. บาท

xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx

10) ค่าเช่าสถานที่ในการจัดโครงการ(ตามระเบียบ) ......วัน x .......บาท
รวม
รวมทั้งสิ้น

= xxx
บาท

หมายเหตุ 1. แสดงรายละเอียดการคานวณให้ชัดเจน
2. รายละเอียดการใช้จ่ายให้ใช้ยดึ ระเบียบและประกาศของมหาวิทยาลัยและหลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลัง
3. ค่าใช้จ่ายถัวเฉลี่ยทุกรายการ

19. งบประมาณโครงการจาแนกตามหมวดงบประมาณ

รายการ

งบ
บุคลากร
ค่าจ้าง

งบดาเนินงาน
ค่าตอบ ค่า ค่าใช้ ค่า
แทน วัสดุ สอย สาธาฯ

งบลงทุน

งบเงิน
งบ
รวม
อุดหนุน รายจ่าย
อื่น
ครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง

1.จัดอบรมด้าน
การใช้
คอมพิวเตอร์
เบื้องต้น
2.จัดอบรมเตรียม
ความพร้อมด้าน
การพัฒนาแอพลิ
เคชั่นเบื้องต้น
รวมทั้งสิ้น
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(ลงชื่อ) ………………………………….…………….. ผู้เสนอโครงการ
(………………………………….……………..)
ตาแหน่ง…………………………………..……………..
วันที่............/...................../...............
(ลงชื่อ) ………………………….…………….ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางสาวรตนดา อาจวิชัย)
ตาแหน่ง รองคณบดีฝ่ายวางแผน พัฒนาและประกันคุณภาพ
วันที่............/...................../...............
(ลงชื่อ) ………………………….………………..…… ผู้เห็นชอบโครงการ
(ผู้ช่วยศษสตราจารย์ ดร.รังสรรค์ สิงหเลิศ)
คณบดี/ผู้อานวยการ………………………………………………
วันที่............/...................../...............
(ลงชื่อ) ………………………………….…………….. ผู้อนุมัตโิ ครงการ
(............................................................)
ตาแหน่ง ...............................................................................
วันที่............/...................../...............

กาหนดการโครงการ (ตามวันที่จัด)
วัน/เดือน/ปี ที่จัด

กิจกรรม
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