แบบฟอร์มโครงการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป
1. ชื่อโครงการ*

ภายใต้แผนงาน

2. ลักษณะโครงการ*
 โครงการที่ไม่ใช้งบประมาณ
 โครงการที่ใช้งบประมาณรายจ่าย (แผ่นดิน)
 โครงการที่ใช้งบประมาณเงินรายได้ (บ.กศ.)
 โครงการที่ใช้งบประมาณเงินรายได้ (กศ.บป.)
 โครงการที่ใช้งบประมาณอื่นๆ ........................................................................
3. ประเภทโครงการ
 กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่กาหนดโดยสถาบัน
 กิจกรรมกีฬา หรือการส่งเสริมสุขภาพ
 กิจกรรมการบาเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม
 กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม
 กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
กิจกรรมตาม TQF
 ด้านคุณธรรม จริยธรรม
 ด้านความรู้
 ด้านทักษะทางปัญญา
 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
4. วิธีการดาเนินงาน*
 ดาเนินการเอง
 จัดจ้าง
5. สถานะโครงการ/การดาเนินงาน*
 อยู่ระหว่างดาเนินการ
 ยังไม่เริ่มดาเนินการ
 ดาเนินการเสร็จแล้ว

ส่วนที่ 2 : ความเชื่อมโยงกับแผนในระดับต่างๆ
แผนระดับที่ 1
1. ความสอดคล้องกับเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ*
 เป้าหมายที่ 1 : ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข
 เป้าหมายที่ 2 : ยกระดับศักยภาพในหลากหลายมิติเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง
 เป้าหมายที่ 3 : พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ
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 เป้าหมายที่ 4 : สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
 เป้าหมายที่ 5 : สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 เป้าหมายที่ 6 : ภาครัฐของประชาชน เพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม
2. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติแต่ละด้าน*
2.1 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องโดยตรง*
เป้าหมายที่เกี่ยวข้อง
ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
(เลือกได้เพียง 1 ด้าน)
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
เป้าหมายที่ 1. คนไทย
ประเด็นที่ 2. การพัฒนา
ศักยภาพมนุษย์
เป็นคนดี คนเก่ง มี
ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
คุณภาพ พร้อมสาหรับวิถี
ชีวิตในศตวรรษที่ 21
แผนระดับที่ 2 ความสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ด้าน/ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องโดยตรง*
เป้าหมายที่เกี่ยวข้อง
ประเด็นปฏิรูป/แนวทาง
(เลือกได้เพียง 1 ด้าน/ยุทธศาสตร์)
1. แผนปฏิรูปประเทศ
เป้าหมายที่ ...-.......
ประเด็นปฏิรูปที่ ...-....
ด้าน.................-.................
แนวทาง/กิจกรรมที่ ...-..
2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย์

เป้าหมายที่ 2 คนใน
สังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ
ความรู้ และความสามารถ
เพิ่มขึ้น

แนวทางที่ 2 พัฒนาศักยภาพคนให้
มีทักษะความรู้และความสามารถ
ในการดารงชีวิตอย่างมีคุณค่า

ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล*
 นโยบายการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
 นโยบายการรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ
 นโยบายการลดความเหลื่อมล้าของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ
 นโยบายการศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
 นโยบายการยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน
 นโยบายการเพิม่ ศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
 นโยบายการส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน
 นโยบายการพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และพัฒนา
และนวัตกรรม
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 นโยบายการรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์ กับการใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืน
 นโยบายการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกันปราบปรามการ
ทุจริต และประพฤติมิชอบในภาครัฐ
 นโยบายการปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- ระเบียบกระทรวงการคลัง. ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุม
ระหว่างประเทศ
- ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548
- ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ว่าด้วยเงินค่ากิจกรรมนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙ ลงวันที่ ๒
พฤษภาคม ๒๕๔๙
- ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินและแนวปฏิบัติ
ในการดาเนินกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จากงบประมาณเงินค่ากิจกรรม
นักศึกษา ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐
ความสอดคล้องกับนโยบายมหาวิทยาลัย
ความสอดคล้อง
ความสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย

รายละเอียด
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิตบัณฑิตและพัฒนากาลังคนเพื่อ
เสริมสร้างศักยภาพตลอดช่วงชีวิต
เป้าประสงค์ ข้อที่ 1 บัณฑิตนักปฏิบัติมีศักยภาพ สอดคล้องกับ
การพัฒนาประเทศ
กลยุทธ์ 1. พัฒนานักศึกษาให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21
4. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมที่หลากหลายพัฒนา
คุณลักษณะบัณฑิตให้เป็นคนดี มีทักษะชีวิต มีจิตสาธารณะ

ความสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณธรรมและ
มีคุณภาพตามอัตลักษณ์
กองพัฒนานักศึกษา
เป้าประสงค์ที่ 1 บัณฑิตมีคุณธรรม และมีคุณภาพ ตาม
อัตลักษณ์
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้สอดคล้อง
กับอัตลักษณ์และให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทั้งภายในและภายนอก
และการนาความรู้ไปพัฒนาท้องถิ่นโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
ความสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
.........................................................................................................
คณะ…………………………………………..
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
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ความสอดคล้อง

รายละเอียด
.........................................................................................................
.........................................................................................................

การมีส่วนร่วมของชุมชน/การสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือ

การสร้างชื่อเสียงและเกียรติภูมิของ
มหาวิทยาลัย
ระบบ
ระบบประกันคุณภาพ
ภายนอก (สมศ.)

ระบบ
ระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในของ
สานักงานคณะกรรมการ

2.1 ระบุพื้นที่/ชุมชนที่รับบริการ
.........................................................................................................
2.2 ระบุเครือข่ายความร่วมมือ (หมายถึง มีการลงนามร่วมกันและ
มีกิจกรรมต่อเนื่อง)
..........................................................................................................
ระบุรายละเอียด
..........................................................................................................

ประเภท
ด้านที่ 2
องค์ประกอบที่ 2.1

เรื่อง
คุณภาพ บัณฑิต (ตรี โท เอก)
คุณภาพบัณฑิตปริญญาตรี

ประเด็นการพิจารณาที่ 2

ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)

ประเภท
องค์ประกอบ

ข้อที่
1

ตัวบ่งชี้

1.5/1.6

เรื่อง
การผลิตบัณฑิต
กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี

5
ระบบ
การอุดมศึกษา (สกอ.)

ประเภท
ข้อที่
เรื่อง
เป้าหมายที่คาดหวังมี 6 ข้อ ดาเนินการได้ ............. ข้อ ดังนี้
1. จัดทาแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของสถาบันโดยให้นักศึกษามี
ส่วนร่วมในการจัดทาแผนและการจัดกิจกรรม
2. ในแผนการจัดกินกรรมพัฒนานักศึกษาให้ดาเนินกิจกรรมในประเภทต่อไปนี้ให้
ครบถ้วน
กิจกรรม 5 ด้าน (เลือกหัวข้อกิจกรรมที่ดาเนินการ)
- กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่กาหนดโดยสถาบัน
- กิจกรรมกีฬา หรือการส่งเสริมสุขภาพ
- กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์ หรือรักษาสิ่งแวดล้อม
- กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม
- กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
กิจกรรม TQF (เลือกหัวข้อกิจกรรมที่ดาเนินการ)
- ด้านคุณธรรม จริยธรรม
- ด้านความรู้
- ด้านทักษะทางปัญญา
- ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
- ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
3. จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา
4. ทุกกิจกรรมที่ดาเนินการ มีการประเมินผลความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของ
กิจกรรมและนาผลการประเมินมาปรับปรุงการดาเนินงานต่อไป
5.ประเมินผลความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
6. นาผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา

ส่วนที่ 3 : รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/การดาเนินการ
1. หลักการและเหตุผล*
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2. วัตถุประสงค์*

3. เป้าหมาย*
3.3.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)
3.3.2

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)

4. ผลที่คาดว่าจะเกิด*

5. ดัชนีชี้วัดความสาเร็จ
- เชิงปริมาณ.......................................................................................................................................
- เชิงคุณภาพ......................................................................................................................................
- เชิงเวลา..................................................................................................................... ......................
- เชิงต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรม..............................................................................................................
- ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต......................................................................................................................
6. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับประโยชน์* (ระบุกลุ่มเป้าหมายและจานวน)
- บุคลากรภาครัฐ....................................................................................................................... .............
- บุคคลภายนอก.....................................................................................................................................
7. พื้นที่การดาเนินการ
8. ระยะเวลาดาเนินโครงการ*
9. วิทยากร/เจ้าหน้าที่ (กรณีอบรม,สัมมนา) จานวน ..........คน  ภายใน  ภายนอก
9.1 วิทยากร
1. ชื่อ – สกุล.................................................สังกัดหน่วยงาน..........................................................
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2. ชื่อ – สกุล.................................................สังกัดหน่ว ยงาน..........................................................
9.2 เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในโครงการ จานวน ................... คน
10. วิธีการจัดโครงการ (บรรยาย,สัมมนา,ประชุม)
 บรรยาย
จานวน.............หัวข้อ ๆ ละ ............. ชม. รวมเวลา ............ ชม.
 อภิปราย/สัมมนา
จานวน.............หัวข้อ ๆ ละ ............. ชม. รวมเวลา ............ ชม.
 ประชุม
จานวน.............หัวข้อ ๆ ละ ............. ชม. รวมเวลา ............ ชม.
 ฝึกปฏิบัติการ (Workshops)จานวน.............หัวข้อ ๆ ละ ............. ชม. รวมเวลา ............ ชม.
แบ่งกลุ่มจานวน...........กลุ่มๆละ ......... คน
ส่วนที่ 4 : แนวทางการดาเนินการ*  โครงการต่อเนื่อง  โครงการใหม่  โครงการเร่งด่วน ( 1 ปี)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

โครงการ/กิจกรรม

ไตรมาส 1
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.

ไตรมาส 2
ก.พ.

ไตรมาส 3
มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ไตรมาส 4
ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

1.
2.
-

ส่วนที่ 5 : งบประมาณ
1. ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ(ชี้แจงรายละเอียดตัวคูณทุกหมวดรายการ)
เบิกจ่ายจากงบประมาณ.............................................................. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ...............
แผนงาน ................................... ผลผลิต ............................................ โครงการ..................................
กิจกรรม........................................................งบ............................................... จานวน ....................... บาท
(..................................................................บาทถ้วน)
งบดาเนินงาน
1.1 ค่าตอบแทน
1.2 ค่าใช้สอย
1.3 ค่าวัสดุ
**หมายเหตุ ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการตามที่จ่ายจริง
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2. ข้อเสนอแนะ (จากโครงการต่อเนื่องหรือโครงการเดิม)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. แนวปรับปรุง (จากข้อเสนอแนะ 2)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบโครงการ/หมายเลขโทรศัพท์
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………
(…………………………………………………)
ตาแหน่ง..............................................................
ผู้เสนอโครงการ (นักศึกษา)

…………………………………………………
(นางสาวสุภาพร ขุนทอง)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้ตรวจโครงการ

…………………………………………………
(นายสุวิทย์ เพ็งทิพย์นาง)
ปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งผู้อานวยการกองพัฒนานักศึกษา
ผู้เห็นชอบโครงการ

…………………………………………………
(อาจารย์จิรภา คงเขียว)
รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ผู้อนุมัติโครงการ

หมายเหตุ แนบกาหนดการทุกโครงการ

