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การเขียนข้อเสนอโครงการ 

 
 เพื่อให้การด าเนินงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นไปตามนโยบาย
และแผนการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย  จึงได้ก าหนดแนวทางในการเขียนข้อเสนอโครงการ เพื่อยื่นขอรับ
การสนับสนุนงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2559  ดังน้ี 
  
ข้อเสนอโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  

1. หลักการเขียนโครงการ  
 โครงการ หมายถึง กระบวนการท างานที่ประกอบไปด้วยกิจกรรมหลายๆกิจกรรม ซึ่งมีการท า
โครงการเป็นไปตามล าดับ โดยการท างานจะต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ เช่น  การถ่ายทอดองค์ความรู้ 
โดยจะมีการก าหนดระยะเวลาและงบประมาณที่จ ากัดในการด าเนินงานโครงการจะต้องมีผู้ที่มีหน้าที่
รับผิดชอบต่อโครงการ มีหน้าที่ท าการบริหารงาน กิจกรรมต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนงาน เหมาะสมกับเวลา 
และงบประมาณที่ตั้งไว้ และคาดหวังที่จะได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่า 
 ลักษณะโครงการที่ดี 

 มีรายละเอียด วัตถุประสงค์เป้าหมายต่าง ๆ ชัดเจน สามารถด าเนินงานได้ 
 รายละเอียดของโครงการต่อเน่ืองสอดคล้องสัมพันธ์กัน 
 ตอบสนองความต้องการของชุมชน  
 สอดคล้องกับแผนงานของคณะ ส านัก  มหาวิทยาลัย 
 มีระยะเวลาในการด าเนินงานชัดเจน ระบุวันเวลาเริ่มต้นและส้ินสุดโครงการ 
 สามารถติดตามประเมินผลได้ 

หมายเหตุ : โครงการที่จะมีการแข่งขันหรือการประกวดต่างๆ ขอให้เป็นส่วนหน่ึงหรือเป็นกิจกรรมเสริมใน
เน้ือหาของโครงการน้ันๆ และสามารถตอบโจทย์การของโครงการได้ เช่น โครงการอบรมเรื่องการ
จัดท าพานบายศรี โดยอาจมีการเสริมกิจกรรมประกวดการท าพานบายศรีให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้ฝึก
ทักษะและความคิดสร้างสรรค์  

 
2.  รูปแบบการเขียนข้อเสนอโครงการ   

 การเขียนข้อเสนอโครงการ / โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  ประกอบด้วยองค์ประกอบที่ส าคัญ
ตาม แบบ ศว ดังน้ี 

1. ช่ือโครงการ  เป็นการระบุเพื่อให้ทราบถึงแนวทางปฏิบัติและการคาดหวังผลตอบแทนที่สืบเน่ือง
จากการปฏิบัติโครงการ ตลอดจนทิศทางของการด าเนินโครงการน้ัน 

2. หลักการและเหตุผล เป็นการระบุถึงสภาพปัญหาและความจ าเป็นในการจัดท าโครงการขึ้นมาเพื่อ
แก้ไขปัญหาดังกล่าว 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ  เป็นการแสดงให้เห็นถึงส่ิงหรือผลงานที่เป็นจุดหมายปลายทางที่
ต้องการจะให้เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานน้ัน  การก าหนดวัตถุประสงค์ที่ดีจะเป็นการช่วยให้การก าหนดขั้นตอน
ส าหรับการปฏิบัติเป็นไปอย่างรัดกุม  โดยควรมีองค์ประกอบที่เรียกว่า “SMART”  

S = Sensible   ต้องมีความเป็นไปได้ 

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
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M = Measurable  ต้องสามารถวัดและประเมินผลได้ 
A = Attainable  ต้องระบุส่ิงที่ต้องการด าเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจง 
R = Reasonable  ต้องมีความเป็นเหตุเป็นผลในการปฏิบัติงาน 
T = Time  ต้องมีขอบเขตระยะเวลาที่ชัดเจนในการปฏิบัติ 

4. กลุ่มเป้าหมาย  ระบุคุณสมบัติของกลุ่มเป้าหมายและจ านวนให้ชัดเจน ว่า เป็นใคร มี
คุณสมบัติเฉพาะเจาะจงหรือไม่อย่างไร จ านวนผู้ที่เข้าร่วมโครงการน้ันก าหนดไว้กี่คน 

5. สถานที่ด าเนินการ ระบุสถานที่ด าเนินการโครงการ อาจระบุพื้นที่ หมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ จังหวัด  
6. ระยะเวลาด าเนินโครงการ เป็นการก าหนดช่วงเวลาการปฏิบัติโครงการตั้งแต่ระยะเริ่มต้นปฏิบัติ 

โครงการจนถึงส้ินสุดโครงการน้ัน 
7. วิธีด าเนินการ เป็นการแสดงถึงกิจกรรมและกระบวนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 

แสดงรายละเอียดกิจกรรมเพียงพอและมีก าหนดระยะเวลาของแต่ละกิจกรรมที่สมเหตุสมผลและมีก าหนดการ
การฝึกอบรม หัวข้อที่จะฝึกอบรม 

8. งบประมาณ  แสดงรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ โดยจ าแนกตามวิธีงบประมาณ 
9. การประเมินโครงการ เป็นกระบวนการในการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลของการด าเนิน

โครงการและพิจารณาบ่งช้ีให้ทราบถึงจุดเด่นจุดด้อยของโครงการน้ัน 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  เป็นผลที่เกิดจากการที่โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ ผลที่เกิดขึ้นจากกา ร

ปฏิบัติโครงการ  สามารถแสดงให้เห็นผลที่เป็นประโยชน์ทางตรงและทางอ้อม 
  

1.3 แนวทางการก าหนดค่าใช้จ่าย โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
เพื่อให้การจัดท าค าของบประมาณเป็นไปอย่างถูกต้องตามหลักการเบิกจ่ายงบประมาณหมวดเงิน

อุดหนุนทั่วไปและมีความเหมาะสมในการก าหนดค่าใช้จ่าย  จึงได้ก าหนดอัตราค่าใช้จ่ายในการจัดท าค าขอ
งบประมาณ ดังน้ี 
 

(1) หมวดค่าตอบแทน ก าหนดให้เบิกจ่ายไม่เกินร้อยละ 30 ของงบประมาณ ยกเว้นมีเหตุจ าเป็น
ให้ช้ีแจงเหตุผลประกอบการพิจารณา 

1.1 ค่าตอบแทนวิทยากรภายในมหาวิทยาลัย 600 บาท / ช่ัวโมง ปกติก าหนด 6 ช่ัวโมง / วัน โดย
แบ่งเป็น  

 ช่ัวโมงการบรรยายให้เบิกจ่ายได้ 1 คน / ช่ัวโมง 
 ช่ัวโมงการสัมมนา / อภิปราย  เบิกจ่ายได้ไม่เกิน 5 คน/ช่ัวโมง รวมผู้ด าเนินรายการ 
 การแบ่งกลุ่มเพื่อฝึกปฏิบัติ เบิกจ่ายค่าตอบแทนได้ไม่เกิน 2 คน/กลุ่ม/ช่ัวโมง  โดยผู้เข้าร่วม

กิจกรรมไม่น้อยกว่า 20 คน / กลุ่ม 
 1.2 ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอกที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐ  600 - 1,200 บาท / ช่ัวโมง  

1.3 ค่าอาหารท าการนอกเวลา วันจันทร์ - ศุกร์ 200 บาท/วัน (16.30-20.30 น.) วันเสาร์ - 
อาทิตย์ 420 บาท/วัน (8.30 - 16.30น.) หัวหน้าโครงการที่เป็นวิทยากรสามารถเบิกจ่ายค่าตอบแทน
วิทยากรได้ แต่ในวันเดียวกัน ไม่ควรเบิกจ่ายค่าอาหารท าการนอกเวลาราชการ   และควรก าหนดอัตราการ
เบิกจ่ายที่เหมาะสมกับระยะเวลาด าเนินโครงการ เช่น 2 วันท าการต่อการจัดกิจกรรม 1 ครั้ง และตั้ง
งบประมาณได้ไม่เกิน ร้อยละ 10 ของงบประมาณทั้งหมดในโครงการ 
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1.4 ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ ปราชญ์ชาวบ้าน หรืออ่ืนๆ สามารถตั้งงบประมาณได้ไม่เกิน ร้อยละ 
10 ของงบประมาณทั้งของโครงการ ทั้งน้ีต้องไม่เกิน 20,000 บาท 
 1.5 ค่าตอบแทนอื่น ๆ สามารถเบิกจ่ายได้ โดยอยู่ในดุลยพินิจของหัวหน้าส่วนราชการและให้
พิจารณาถึงความจ าเป็นและประหยัด 

 
(2) หมวดค่าใช้สอย 
2.1 ค่าอาหารกลางวัน ไม่เกิน 100 บาท / คน / มื้อ 
2.2 ค่าอาหารว่างเครื่องดื่ม ไม่เกิน 30 บาท / คน / มื้อ 
กรณีจัดนอกสถานที่ราชการ เช่น โรงแรม ฯลฯ 

 ค่าอาหารกลางวัน ไม่เกิน 300 บาท / คน / มื้อ 
 ค่าอาหารว่างเครื่องดื่ม ไม่เกิน 60 บาท / คน / มื้อ 

2.3 ค่าที่พัก (เหมาจ่าย) 800 บาท / วัน หรือเบิกจ่ายตามสิทธ์ิ 
2.4 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (รถโดยสาร/เครื่องบิน) ตามอัตราที่เบิกจ่ายจริง  รวมถึงค่า

เบี้ยเล้ียง (240 บาท/วัน) 
2.5  ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ เช่น  
 - ค่าจ้างเหมาจัดท า หนังสือ เอกสาร รายงานรวบรวมองค์ความรู้ งบประมาณพิมพ์ไม่เกิน 

10 เล่ม ซึ่งอาจจัดมีการพิจารณาคัดสรรเพื่อต่อยอดเผยแพร่จากหน่วยงานต้นสังกัด 
- เอกสารเกิดจากผลการด าเนินงานโครงการ ให้ระบุในเป็นเอกสารส าหรับเผยแพร่ ห้าม

จ าหน่าย และเป็นลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
 
   (3) หมวดค่าวัสดุ    ให้ระบุรายละเอียดของวัสดุที่ต้องการใช้ จ านวนและราคาต่อหน่วย 
3.1 ค่าวัสดุส านักงาน หมายถึง วัสดุส านักงานที่ใช้ในการบริหารโครงการ 
3.2 ค่าวัสดุโฆษณาประชาสัมพันธ์ เช่น ค่าป้ายผ้า ไวนิล แผ่นพับ ใบปลิว โปสเตอร์ ฯลฯ  
3.3 ค่าวัสดุฝึก เบิกจ่ายตามจริง ทั้งน้ีให้แสดงรายละเอียดและราคาต่อหน่อย 
 
 (4) หมวดค่าสาธารณูปโภค 

      4.1 โทรศัพท์ ไปรษณีย์ ทั้งน้ี การเบิกจ่ายค่าโทรศัพท์ต้องมีรายละเอียดบันทึกการใช้โทรศัพท์
ประกอบการเบิกจ่าย 
 
หมายเหตุ 

อัตราค่าใช้จ่ายตามหมวดรายจ่ายที่ก าหนดข้างต้น เป็นเพียงแนวทางในการจัดท าประมาณการ
ค่าใช้จ่ายประกอบข้อเสนอโครงการเท่าน้ัน ในการด าเนินงานจริงให้เบิกจ่ายโดยยึดตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของทางราชการ ระเบียบการเบิกค่าตอบแทนนอกเวลา
ราชการ และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งน้ี ให้ค านึงถึงความจ าเป็น และประหยัด 
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แบบเสนอโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ประจ าปีงบประมาณ   2559 

คณะ/ส านัก/หน่วยงาน ....................................................  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 

ชื่อโครงการ     ............................................................................................................................. .............. 
 

ความสอดคล้องกับกลยทธ์  (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิด

การบูรณาการกับการวิจัย การเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 
 ศึกษา ค้นคว้า รวบรวมและเผยแผ่องค์ความรู้และภูมิปัญญาด้านศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม

และประเพณี โดยเน้นภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภูมิภาคลุ่มน้ าโขงและประเทศในอาเซียน 
 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาและบุคลากรตระหนักถึงคุณค่าของขนบธรรมเนียมประเพณี

และวัฒนธรรมอันดีงาม และมีสุนทรียภาพทางศิลปะตลอดจนรู้เท่าทันวัฒนธรรมของประเทศต่างๆ 
 

ความสอดคล้องกับนโยบาย (เลือกได้ 1 ข้อ) 
 มุ่งเน้นส่งเสริมเยาวชน นักศึกษาและบุคลากรให้ตระหนักถึงคุณค่า ความงามของศิลปะ  

ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของอีสานและของชาติหรือส่งเสริมอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย   
 มุ่งเน้นการศึกษา ส ารวจ ค้นคว้า รวบรวมองค์ความรู้ 
 เน้นกิจกรรมเผยแพร่และถ่ายทอดศิลปะ  วัฒนธรรมในระดับและรูปแบบต่าง ๆ  
 มุ่งการส่งเสริมการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชท้องถิ่นในจังหวัดอุบลราชธานี / โดยด าเนินการตาม

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
 
ตัวช้ีวัดด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
(อ้างอิงตามตู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา 2557 – 2561) 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 4.2 กระบวนการเรียนการสอนและการวางระบบผู้สอน 
 แนวทางการประเมินตัวบ่งช้ีด้านศิลปวัฒนธรรม  

- มีการสอดแทรกศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นในกระบวนการเรียนกรสอนและส่งผลต่อ
การเรียนรู้ของนักศึกษา 

 
 
 
 
 
 

แบบ ศว 
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ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ (ในระดับหลักสูตรต้องมี) 

1. ก าหนดให้มีการสอดแทรกศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นในกระบวนการเรียนการสอนและ
ส่งผลต่อการเรียนรู้ของนักศึกษาอย่างน้อย ... รายวิชา จ านวน 

2. มีการบูรณาการกับการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา รายวิชา...(ระบุ)........... 
แนบ มคอ.และอธิบายความเชื่อมโยงระหว่างการด าเนินงานโครงการกับการเรียนการสอนในรายวิชา
ดังกล่าวว่ามีการเชื่อมโยงกันอย่างไร ระบุจ านวนนักศึกษา ระบุชั้นปี สาขา จ านวนนักศึกษา 

 
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ (เพิ่มเติม) 
สามารถเลือกตามนโยบายมหาวิทยาลัย 

นโยบายมหาวิทยาลัย/ตัวชี้วัด หน่วยนับ เป้าหมาย 
1. ส่งเสริมให้นักศึกษาและบคุลากรตระหนังถึงคุณค่าและความงามของศิลปะและวัฒนธรรม ประเพณีและอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลยั 

ร้อยละของนักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการตระหนักถึงคุณค่า ความงามของ
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณ ี 

ร้อยละ 80 

2. การส ารวจ รวบรวมองค์ความรูต้่างๆ ภูมิปญัญาทางศลิปวัฒนธรรมด้านต่างๆ ในภาคตะวันออกเฉยีงเหนือและภมูิภาค
ลุ่มน้ าโขง 

มีการบูรณาการกับการเรียนการสอน หรือการวิจัย หรือการบริการวชิาการ หรือ
กิจกรรมนักศึกษา 

ร้อยละ 50 

3. การเผยแพร่และถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรม 
ระดับความรู้เฉลี่ยของผูเ้ข้าร่วมโครงการที่เพิ่มขึ้น ระดับ ≥ 1 

4. การส่งเสริมอนุรักษ์พันธุกรรมพืชท้องถิ่นในจังหวัดอุบลราชธาน ี
มีการบูรณาการกับการเรียนการสอน หรือการวิจัย หรือการบริการวชิาการ หรือ
กิจกรรมนักศึกษา 

ร้อยละ 50 

 
 มีผลผลิตของโครงการเชิงวิชาการ .... (ระบุ) เช่น ต ารา  งานวิจัย  ข้อมูล  เวบไซต์....... 

  ผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสังคม ....อธิบาย....................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
     
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อ - สกุล คุณวุฒิและประสบการณ์ ต าแหน่ง / ความ
รับผิดชอบในโครงการ 

นายท านุ ศิลปะ  คุณวุฒิ วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต 
ประสบการณ์ การผลิตกา๊ซชีวภาพจากมูลสัตว ์
ความเชี่ยวชาญ  การผลติก๊าซชีวภาพจากมลูสัตว ์

หัวหน้าโครงการ 

นายบ ารุง วัฒนธรรม คุณวุฒิ วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต 
ประสบการณ์ การผลิตกา๊ซชีวภาพจากมูลสัตว ์
ความเชี่ยวชาญ  การผลติก๊าซชีวภาพจากมลูสัตว ์

ผู้ร่วมโครงการ 
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หลักการและเหตุผล   
 กล่าวถึงความเป็นมา  ขอบเขต  ความจ าเป็น  ความส าคัญในการจัดท าโครงการฯ   
 

วัตถุประสงค์ 
 กล่าวถึงวัตถุประสงค์หลักของการด าเนินโครงการฯ โดยมีความสอดคล้องกับหลักการและเหตุผล
ตลอดจนสอดคล้องกับช่ือโครงการฯ  ทั้งน้ี ให้ระบุวัตถุประสงค์หลักของโครงการเพียง 2 ข้อเท่าน้ัน 
 

กลุ่มเป้าหมาย  (ส าหรับโครงการอบรม / เผยแพร่) 
 คุณสมบัติของผู้ร่วมโครงการ 
 ให้ระบุคุณสมบัติ ภูมิล าเนาของกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจน เช่น นักเรียนโรงเรียนบ้านศรีไค อ าเภอวาริน
ช าราบ จังหวัดอุบล ฯ หรือ เกษตรกรผู้เล้ียงไก่บ้านหนองขอน จังหวัดศรีสะเกษ 
 จ านวนผู้ร่วมโครงการ 

ให้ระบุจ านวนผู้ร่วมโครงการที่คาดว่าจะเข้าร่วมในโครงการทั้งหมด  เช่น  30  คน  
 

สถานที่จัดกิจกรรม / พื้นที่ / กลุ่มเป้าหมายที่ศึกษา  ............................................................................ 
ผลผลิตของงานที่จะส่งมอบ  (หนังสือ ฐานข้อมูล เวบไซต์)  ............................................................. 
 
การด าเนินโครงการ  (ขั้นตอนหรือวิธีการด าเนินงานโครงการฯ) 

1. กิจกรรมและวิธีด าเนินการ 

กิจกรรม 
2557 2558 รวม

เงิน 
(บาท) 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

กิจกรรม/วิธีการ              

1.              

2.              

3.              

แผนเงิน  
(บอกจ านวนเงินที่มีแผนจะ
ใช้ในแต่ละไตรมาส) 

     

2.  ระยะเวลาด าเนินงาน  
 1. ระบุห้วงเวลาในการบริหารจัดการโครงการ เช่น 1 ต.ค.57 - 30 ก.ย.58 

2. ระบุวันที่ที่จะด าเนินการ จ านวนวันที่ด าเนินการ เช่น  สัปดาห์ที่ 1 ของเดือนมีนาคม  จ านวน 3 
วัน  หรือ วันที่ 28  มีนาคม 2558  
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3.  ร่างก าหนดการ  (ส าหรับโครงการอบรม สัมมนา เผยแพร่) 
 ระบุวัน เดือน ปี หรือจ านวนวันที่จะด าเนินการ พร้อมก าหนดการคร่าว ๆ ทั้งน้ี ให้มีรายละเอียดว่า
ช่ัวโมงบรรยาย  ชั่วโมงปฏิบัติการ  จ านวนวิทยากรในแต่ละ ดังน้ี 
 
วันที่ 28 มีนาคม 2554 

เวลา กิจกรรม / หัวข้อ ชื่อวิทยากร 
8.30 - 9.00 ลงทะเบียน  
9.00 - 9.15 พิธีเปิดการอบรม โดย  
9.15 - 10.30 บรรยาย แนวทางการเขียนโครงการ นายบ ารุง วัฒนธรรม 
10.30 - 12.00 แบ่งกลุ่ม 2 กลุ่ม เพื่อฝึกปฏิบัติการ

เขียนโครงการ 
นายท านุ ศิลปะ และ นายบ ารุง วัฒนธรรม 

12.00 - 13.00 รับประทานอาหารกลางวัน  
13.00 - 14.30  บรรยาย แนวทางการเขียนโครงการ 

(ต่อ) 
นายบ ารุง วัฒนธรรม 

14.30 - 16.00 แบ่งกลุ่ม 2 กลุ่ม เพื่อฝึกปฏิบัติการ
เขียนโครงการ 

นายท านุ ศิลปะ และ นายบ ารุง วัฒนธรรม 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับในการด าเนินโครงการฯ :  

กล่าวถึงผลที่เกิดจากการที่โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ ผลที่เกิดข้ึนจากการปฏิบัติโครงการ  สามารถ
แสดงให้เห็นผลที่เป็นประโยชน์ทางตรงและทางอ้อม  

 
การติดตามการด าเนินงาน 
 รายงานผลการด าเนินงานทุก 3 เดือน ให้คณะ และมหาวิทยาลัยทราบ ตามระบบที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด 
 

การประเมินและรายงานผลการด าเนินงาน 

- ส่งรายงานผลการด าเนินโครงการฉบับสมบูรณ์ตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยก าหนด ให้กับคณะและ
มหาวิทยาลัยทราบ จ านวน 1 เล่ม ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ด าเนินการแล้วเสร็จ 

- ส่งรายงานทางการเงินให้กับคณะและมหาวิทยาลัยภายใน 45 วัน นับจากวันที่ด าเนินการแล้ว
เสร็จ 

งบประมาณ  (แยกตามหมวดค่าใช้จ่าย) 
งบประมาณที่เสนอขอ ทั้งน้ี ให้ค านึงถึงหลักความจ าเป็น และประหยัด (โดยบอกรายละเอียดอัตราต่อ

หน่วย) 
1. หมวดค่าตอบแทน  รวม   .............................................. บาท (ก าหนดให้เบิกจ่ายไม่เกินร้อยละ 

30 ของงบประมาณ  ยกเว้นมีเหตุจ าเป็นให้ชี้แจงเหตุผลประกอบการพิจารณา) 
1.1 ค่าตอบแทนวิทยากรที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ 600 บาท/ ชั่วโมง ไม่เกิน 6 ชั่วโมงต่อวัน  
1.2  ค่าตอบแทนวิทยาการที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐ 600 - 1,200 บาท/คน/ช่ัวโมง โดย 
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 ช่ัวโมงบรรยายเบิกจ่ายได้ 1 คน/ช่ัวโมง 
 ช่ัวโมงการสัมมนา เสวนา อภิปราย  เบิกจ่ายได้ไม่เกิน 5 คน / ช่ัวโมง รวมผู้

ด าเนินรายการ 
 ช่ัวโมงการแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ เบิกจ่ายได้ไม่เกิน 2 คน/กลุ่ม/ช่ัวโมง โดย

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 0 คน /ต่อกลุ่ม 
1.3 ค่าอาหารท าการนอกเวลา (ก าหนดให้ไม่เกินร้อยละ 10 ของงบประมาณ) 

 วันจันทร์- ศุกร์ อัตรา ชม.ละ 50 บาท (ปฏิบัติงานเวลา 16.30-20.30 น. ไม่
เกิน 4 ชม.)  

 วันเสาร์ – อาทิตย์ อัตรา ชม.ละ 60 บาท (ปฏิบัติงานเวลา 08.30-16.30 น. 
ไม่เกิน 7 ชม.)  

* หัวหน้าโครงการที่เป็นวิทยากรสามารถเบิกจ่ายค่าวิทยากรได้ ไม่ควรเบิกจ่ายค่าอาหารท าการนอก
เวลา และควรก าหนดอัตราการเบิกจ่ายที่เหมาะสมกับวงเงินงบประมาณที่ได้รับ ระยะเวลาในการด าเนิน
โครงการโดยค านึงถึงความจ าเป็นและประหยัด 

2. ค่าใช้สอย   รวม  ...............................................................บาท 
-    ค่าอาหารว่าง ไม่เกิน 30 บาท/คน/มื้อ 
-    ค่าอาหารกลางวัน ไม่เกิน 100 บาท/คน/มื้อ 
-    ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเบิกจ่ายตามสิทธ์ิ 
 (ค่าเบี้ยเล้ียง 240 บาท/คน/วัน หรือมากกว่า 12 ชม.) 
 (ค่าที่พักเหมาจ่าย 800 บาท หรือจ่ายตามจริงไม่เกิน 1,200 บาท) 
 (ค่ารถโดยสาร/เครื่องบิน เบิกจ่ายตามจริง) 
-   ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ให้แจกแจงรายละเอียดภาระงานและราคาต่อหน่วย ในการจ้าง

งานให้ชัดเจน เหมาะสมและประหยัด 
3. ค่าวัสดุ   รวม ...................................................................บาท 
 -   ค่าวัสดุส านักงาน  
 -   ค่าวัสดุโฆษณาประชาสัมพันธ์  

-   บอกรายละเอียดค่าวัสดุอะไรบ้าง ในอัตราเท่าใด 
 * หากไม่ระบุรายละเอียดของวัสดุ เช่น วัสดุอื่นๆ จะไม่ได้รับการพิจารณาจัดสรรงบประมาณในส่วนน้ี 

รวมงบประมาณ ...............................................บาท 
 
   ลงช่ือ ..................................................   หัวหน้าโครงการ 
           ( ................................................) 
    .       ............./.................................../............... 
  

ลงช่ือ ..................................................   ผู้เห็นชอบ   
           ( ................................................)     

(คณบดี ผอ. หรือรองคณบดีที่ได้รับมอบหมาย) 
    .       ............./.................................../............. .. 


