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แบบฟอร์มการเสนอโครงการ/กิจกรรม ปีการศึกษา 2562 
 
 
1. ชื่อคณะ/หน่วยงาน : Click here to enter text.   
2. ชื่อโครงการ :  Click here to enter text.  
3. ผู้ด าเนินการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ :  Click here to enter text.  

 ช่ือ – สกุล  ภาระงาน (ภารกิจ/สัปดาห์) 

1 Click here to enter text. หัวหน้าโครงการ Click here to enter text. 
2 Click here to enter text. กรรมการ Click here to enter text. 
3 Click here to enter text. กรรมการ Click here to enter text. 
  ที่ปรึกษา Click here to enter text. 

 
4. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของคณะวิชา/มหาวิทยาลัยพายัพ   

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ Click 
here to enter text. 

Click here to enter text. 
 

เป้าประสงค์ท่ี Click here to 
enter text. 

Click here to enter text. 
 

กลยุทธ์ Click here to enter 
text. 

Click here to enter text. 
 

ตัวชี้วัด Click here to 
enter text. 

Click here to enter text. 
 

 
5. ประเภทโครงการ   
 แผนท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  แผนบริการวิชาการ 

 แผนการจัดการความรู ้  แผนการส่งเสริมงานวิจัย 
 แผนการประกันคุณภาพการศึกษา  แผนพัฒนาบุคลากร 

 แผนบริหารความเส่ียง   
 แผนพัฒนานักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ และกิจกรรมพัฒนานักศึกษา  (เลือกได้มากกว่า 1ประเภท)  

  
 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม  
 

กิจกรรมด้านวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ 

 ด้านความรู ้  กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชนห์รือรักษาสิ่งแวดล้อม 

 ด้านทักษะทางปัญญา  กิจกรรมกีฬา และการส่งเสริมสุขภาพ 
 
 

ด้านทักษะด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

 
 

กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 

 
 

ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยี 

 
 

กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 

 อื่นๆ  (โปรดระบุ) ......................................  กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาทักษะชีวิตความเป็นผู้น า  

 อื่นๆ  (โปรดระบุ) ...................................... 
 
6. การตอบสนองต่อคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์/อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยพายัพ 
 1. คุณธรรมน าใจ  3. วิชาการก้าวหน้า 
 2. รับใช้สังคม  4. พัฒนาสู่สากล 

 
7. หลักการและเหตุผล 

Click here to enter text. 
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8. วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย/เกณฑ์ความส าเร็จ และ เคร่ืองมือ/วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลตามตัวชี้วัด 

วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
(เกณฑ์

ความส าเร็จ) 

เคร่ืองมือ/วิธีการเก็บรวบรวม
ข้อมูลตามตัวชี้วัด 

    
    
    

 
9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1.  
2.  
3.  

 
10. วิธีด าเนินงานและระยะเวลาด าเนินโครงการ 

วิธีด าเนินงาน ระยะเวลา 
  
  
  
  

 
11. สถานที่จัดโครงการและก าหนดการ 
 สถานที่ Click here to enter text. 
  ก าหนดการ วันท่ี Click here to enter a date. 

เวลา รายการ 
  
  
  
  

 
12. วิทยากร (ถ้ามี)  

1.  
2.  

 
13. ผู้เข้าร่วมโครงการ/กลุ่มเป้าหมาย 

 รายการ จ านวน (คน) 
1.   
2.   
3.   
 รวม  

 
14. การปรับปรุงจากข้อเสนอแนะของโครงการที่ผ่านมา/โครงการที่มีลักษณะใกล้เคียงกนั 

Click here to enter text. 
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15. งบประมาณ 
     งบประมาณรายรับ 

ล าดับที ่ รายการ จ านวนเงิน (บาท) แหล่งที่มาของงบประมาณ 

1   งบประมาณ Click here to enter text. 
หมวดงบ Click here to enter text. 

2   งบประมาณ Click here to enter text. 
หมวดงบ Click here to enter text. 

รวมทั้งหมด   

 
     งบประมาณรายจ่าย 

ล าดับที ่ รายการ จ านวนเงิน (บาท) หมายเหต ุ
1    
2    
3    
4    
5    

รวมท้ังหมด   
 
 ในการนี้จึงเรียนมาเพ่ือขออนมุัติจัดโครงการ Click here to enter text. และขออนุมัติงบประมาณเพ่ือด าเนิน
โครงการจ านวน Click here to enter text. บาท ( Click here to enter text.บาทถ้วน) 
 
 
 
 
 
 

ความเห็นของหัวหน้าสาขาวิชาที่สังกดั ความเห็นของผู้ช่วยคณบดีฝ่าย Click here 

to enter text. 
ความเห็นของคณบด ี

 โปรดพิจารณาอนุมัต ิ  โปรดพิจารณาอนุมัต ิ  โปรดพิจารณาอนุมัติ    
 อื่น ๆ ......................................................  อื่น ๆ ......................................................  อนุมัติ              ไม่อนุมัติ 
   อื่น ๆ ...................................................... 

ลงชื่อ.............................................................. 
      (.............................................................) 
วันที่.........เดือน............................พ.ศ............ 

ลงชื่อ.............................................................. 
      (.............................................................) 
วันที่.........เดือน............................พ.ศ............ 

ลงชื่อ.............................................................. 
      (.............................................................) 
วันที่.........เดือน............................พ.ศ............ 

ความเห็นของผู้ช่วยอธิการบด ี
ฝ่าย............................................................ 

ความเห็นของรองอธิการบด ี
ฝ่าย............................................................ 

ความเห็นของอธิการบด ี

 อนุมัติ              ไม่อนุมัติ  อนุมัติ              ไม่อนุมัติ  อนุมัติ              ไม่อนุมัติ 
 เห็นควรอนุมัติ    ไม่ควรอนุมัติ  เห็นควรอนุมัติ    ไม่ควรอนุมัติ  อื่น ๆ ...................................................... 
   
ลงชื่อ.............................................................. 
      (.............................................................) 
วันที่.........เดือน............................พ.ศ............ 

ลงชื่อ.............................................................. 
      (.............................................................) 
วันที่.........เดือน............................พ.ศ............ 

ลงชื่อ.............................................................. 
      (.............................................................) 
วันที่.........เดือน............................พ.ศ............ 

 

ลงช่ือ ............................................................ 
( Click here to enter text.) 

ผู้เสนอกิจกรรม/โครงการ 
Click here to enter a date. 


