
 
 
 
 

 
โครงการ......................................................... 

 

ชื่อโครงการ….…..………………………………………………….……………………………………………….……….………………… 
 

สถานภาพของโครงการ 
      โครงการต่อเนื่อง (ระบุชื่อโครงการเดิม)       โครงการเดิม      โครงการใหม่ 
  

รูปแบบโครงการ 

                        โครงการภายนอก      โครงการภายใน 

 

งาน/สภา/องค์การนักศึกษา/ชมรม….……………………………………………....................มหาวทิยาลัยอุบลราชธานี 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ…………………………………………………………………………………..……………………...…..………… 
 

อาจารย์ท่ีปรึกษาโครงการ (ระบุชื่อ อ.ที่ปรึกษาทุกคน)………………………………………………………..………………… 
 

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน…………………………………………………………………………………………………..……………..… 
 

กลุ่มเป้าหมาย   จำนวนทั้งสิ้น ……………….. คน (ระบุจำนวน) 
       นักศึกษา  จำนวน ................. คน 
    นักเรียน   จำนวน ................. คน 
   อาจารย์ที่ปรึกษา            จำนวน ................. คน 
    บุคคลภายใน   จำนวน ................. คน (ถ้ามี) 
   บุคคลภายนอก   จำนวน ................. คน (ถ้ามี) 
 

สถานที่ปฏิบัติงาน  …………………………………………..………………………………………………………… 
 

จำนวนหน่วยชั่วโมง .......................................................................................  
 

อัตลักษณ์ของนักศึกษา (ระบุได้เพียง 1 ด้านเท่านั้น) 
สร้างสรรค์ (Knowledge Creation) 
สามัคคี (Unity) 
สำนึกดีต่อสังคม (Integrity) 
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ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนานักศึกษา แบ่งออกเป็น 5 ด้าน  ดังนี้ (ระบไุด้เพียง 1 กิจกรรมเท่านั้น) 
1. กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

เสริมสร้างสติปัญญา ทักษะวิชาการและวิชาชีพ ทักษะนวัตกรรม ส่งเสริมความเป็น   

 ผู้ประกอบการ 

เสริมสร้างความเป็นประชาธิปไตย และความภูมิใจในสถาบัน 

ส่งเสริมความเป็นนานาชาติและเสริมสร้างสมรรถนะสากล (พัฒนาทักษะ IT,ทักษะภาษาอังกฤษ) 

กิจกรรมกีฬา หรือการส่งเสริมสุขภาพ 

กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 

กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 

กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 1   ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพอย่างโดดเด่นและพัฒนากำลังคนให้ทันต่อการ  
เปลี่ยนแปลงของโลก (ระบุ Smart ไดเ้พียง 1-2  Smart เท่านั้น) 

ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา (Smart English) 
จำลองบริษัท (Startup for Student) และสนับสนุนทุนในการพัฒนาสร้างอาชีพใหม่ เพื่อเป็น   
แนวทางในการสร้างรายได้ระหว่างเรียนและหลังสำเร็จการศึกษา (Smart Entrepreneurship) 
สร้าง “กันเกรานวัตกร” (Smart Innovation) 

   เสริมสร้างการเป็นพลเมืองเข้มแข็ง (Smart Character) เสริมสร้างความเป็นประชาธิปไตยและ         
   ความภาคภูมิใจในสถาบัน  
   สร้างแกนนำวิชาการรองรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีในอนาคต (Smart IT) 
   ส่งเสริมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยศาสตร์ของแผ่นดิน (Smart Heart) 
   ส่งเสริมกิจกรรมด้านสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อสร้างบัณฑิตสู่การเป็นพลเมืองโลก  
 (Smart Mind) 
   ส่งเสริมกิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม (Smart Heritage) 
   ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพและพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำ (Smart Character) 
   ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ (Smart Brain) และส่งเสริมกิจกรรมพัฒนา     
   ทักษะความคิดและการเรียนรู้ (Smart Learning) 

ส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพ ส่งเสริมสุขภาพทางกาย ส่งเสริมสุขภาวะทางจิตใจ (Well being) และ 

ส่งเสริมกีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ (Smart health) 
มุ่งเน้นการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาแต่ละชั้นปี (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 ชั้นปีที่ 1   

ชั้นปีที่ 2    
ชั้นปีที่ 3  

 ชั้นปีที่ 4 ขึ้นไป 
     ทุกชั้นปี 
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หลักการและเหตุผล 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. .............................................................. ............................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
.................................................................... ..................................................................................... ..................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1. เพ่ือ…………………….…………………………………………………………..………………………………………… 
2. เพ่ือ…………………………………………………………………………..………….………................................. 

 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จของกิจกรรมที่จัด/ วิธีการประเมิน / เป้าหมายของโครงการ (ต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์) 
 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อ..........................................................................................................  

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
ตัวช้ีวัด   

วิธีการประเมิน   
เป้าหมายของโครงการ   

 

วัตถุประสงค์ 
2. เพื่อ..........................................................................................................  

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
ตัวช้ีวัด   

วิธีการประเมิน   
เป้าหมายของโครงการ   

 

ลักษณะของกิจกรรม  

  การศึกษานอกสถานที่       ฝึกอบรม                         ออกแบบสำรวจพื้นที่ 

  จัดนิทรรศการ                สัมมนา                           อ่ืน ๆ 

                                    
 

ผลการดำเนินงานในปีท่ีผ่านมา  (ถ้ามี)   
 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ  ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข  

1……………………………………………………………………. 1……………………………………………………………………. 
2…………………………………………………………………… 2…………………………………………………………………… 
3............................................................................ . 3............................................................................ . 
4........................................................................... . 4........................................................................... . 
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แผนและปฏิทินการปฏิบัติงาน (ใช้ PDCA และตาราง GANTT CHART เข้ามาช่วย) 
วิธีดำเนินการและแผนการปฏิบัติงาน 

1. กิจกรรมและวิธีดำเนินการ  
 

วงจรคุณภาพ PDCA กิจกรรม/การดำเนินการ 
การวางแผน (Planning)  
การดำเนินการ (Doing)  
การประเมินผล (Checking)  
การปรับปรุง (Acting)  

 
2. แผนการปฏิบัติงาน  
 

 

กิจกรรม 
พ.ศ. ................ 

เดือน... เดือน... เดือน... 
แผนงาน : ดำเนินโครงการ    
1. วางแผน/ประชุมคณะกรรมการฯ/มอบหมาย    
2. จัดทำโครงการ/เสนอโครงการ    
3. แผนประชาสัมพันธ์/แจ้งเวียน/ประสานงาน    
4. ดำเนินโครงการตามแผนการปฏิบัติงาน    
5. ประเมินผลการดำเนินงาน    
6. รายงานผลการดำเนินงานเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา    
7. เบิกจ่ายโครงการ    

 

 3. (ร่าง) กำหนดการ (แนบท้ายโครงการ) 
 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ……………………………..…………………………………………………………………………………………..…..……… 
2. …………………………..…………………………………………………………………………………..…………..………….. 

 

ผลผลิต (Output) : ผลที่เกิดขึ้นทันที ผลโดยตรงจากการดำเนินโครงการเสร็จสิ้น 
 ............................................................................................................................. ..................................  
 ............................................................................................................................. ..................................  
 .............................................................................................. .................................................................   
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ผลลัพธ์ (Outcome) : ผลที่เกิดข้ึนต่อยอดจากผลผลิตหรือผลระยะยาวซึ่งเกิดเป็นผลจุดหมายปลายทาง 
        หรือผลต่อเนื่อง 

............................................................................................................................. ..................................  
 ............................................................................................................................. ..................................  

............................................................................................... ................................................................  
 

วงเงินของโครงการ : 
 

วงเงินงบประมาณทั้งหมด ...................บาท  
กิจกรรม รายละเอียด จำนวนเงิน 

กิจกรรมหลักที่ 1 : .............................................................................................................. 
กิจกรรมย่อยท่ี 1 : ......................................................................................................... 

1. ค่าตอบแทน    
   1.1 ค่าปฏิบัติงาน

นอกเวลาราชการ 
(วันทำการ/วันหยุด)  

  

2. ค่าใช้สอย   
3. ค่าวัสดุ   
กิจกรรมย่อยท่ี 2 : .............................................................................................................. 

1. ค่าตอบแทน    
2. ค่าใช้สอย   
3. ค่าวัสดุ   

กิจกรรมหลักที่ 2 : ................................................................................................................... 
กิจกรรมย่อยท่ี 1 : .............................................................................................................. 

1. ค่าตอบแทน    
2. ค่าใช้สอย   
3. ค่าวัสดุ   
กิจกรรมย่อยท่ี 2 : .............................................................................................................. 

1. ค่าตอบแทน    
2. ค่าใช้สอย   
3. ค่าวัสดุ   

รวมงบประมาณทั้งสิ้น  
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งบประมาณในการดำเนินโครงการ 
งบประมาณท่ีขอสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนักศึกษา………........................................บาท 
งบประมาณท่ีได้รับการสนับสนุนจากองค์กรอ่ืนๆ (ระบุ........................................) .......................... ............บาท 
งบประมาณท่ีเรียกเก็บจากผู้เข้าร่วมโครงการ .............................................................บาท 
งบประมาณท่ีได้จากการจัดหารายได้ของโครงการ .....................................................บาท 
 

รายละเอียดงบประมาณที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนักศึกษา 
  จำนวนรวมทั้งสิ้น ……………บาท (………………………………….) ดังรายการต่อไปนี้ 
 

ก.   ค่าตอบแทน 
1. ค่าตอบแทนวิทยากร      เป็นเงิน………….บาท 
2. ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ    เป็นเงิน………….บาท 
3. ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ตำรวจ    เป็นเงิน………….บาท 
4. ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่พยาบาล    เป็นเงิน………….บาท 
5. ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน    เป็นเงิน………….บาท 
6. ค่าตอบแทนการแสดง/วงดนตรี/ชมรม   เป็นเงิน………….บาท 

ข. ค่าใช้สอย 
 1. ค่าอาหารผู้เข้าร่วมโครงการ     เป็นเงิน………….บาท 
 2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม     เป็นเงิน………….บาท 
 3. ค่าเบี้ยเลี้ยงอาจารย์ที่ปรึกษา    เป็นเงิน………….บาท 
 4. ค่าเบี้ยเลี้ยงพนักงานขับรถ     เป็นเงิน………….บาท 
 5. ค่าที่พักนักศึกษา      เป็นเงิน………….บาท 
 6. ค่าที่พักอาจารย์ที่ปรึกษา     เป็นเงิน………….บาท 
 7. ค่าท่ีพักพนักงานขับรถ     เป็นเงิน………….บาท 
 8. ค่าเงินรางวัล      เป็นเงิน………….บาท 
 9. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (รถราชการ)   เป็นเงิน………….บาท 
 10. ค่าบำรุงโรงเรียน/สถานที่     เป็นเงิน………….บาท 
 11. ค่าเช่าห้องประชุม     เป็นเงิน………….บาท 
 12. ค่าเช่าเครื่องเสียง      เป็นเงิน………….บาท 
 13. ค่าจ้างเหมาชุดการแสดง     เป็นเงิน.............บาท 
 14. ค่าจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์     เป็นเงิน ............บาท 
 15. ค่าจ้างเหมาต่าง ๆ      เป็นเงิน………….บาท 
 16. ค่าเดินทางวิทยากร     เป็นเงิน………….บาท 
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ค.   ค่าวัสดุ  
      1. ค่ายาและเวชภัณฑ์     เป็นเงิน………….บาท  
      2. ค่าวัสดุจัดโครงการ     เป็นเงิน………….บาท 

 3. ค่าถ่ายเอกสาร      เป็นเงิน………….บาท 
 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น......................บาท       
                                                   (......................ตัวอักษร........................) 

 
………………………………………………………………… 

 

 
หมายเหตุ : ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
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ลงชื่อ ……………..……………….……………. 
     (…………………………………………) 
     นักศึกษาผู้รับผิดชอบโครงการ 

 
 
 

ลงชื่อ ……………………..…….………………. 
      (………….………………………………) 

      อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ 
 
 

 

                                ลงชื่อ ……………………..…….………………. 
    (นายสุประสิทธิ์  ชินวงษ)์ 

นายกองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ผู้เห็นชอบโครงการ 

 
 
 

ลงชื่อ ……………………..…….………………. 
      (นายสิทธิชัย  ท้าวภุชฌงค์) 

ประธานสภานักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
                                              ผู้เห็นชอบโครงการ 

 
 
 
 

ลงชื่อ …………………………………………...…… 
     (นางสาวจรวยพร  แสนทวีสุข) 

 รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
ผู้อนุมัติโครงการ 


