
๑ 
 

๑. ชื่อโครงการ  : .................................................. 
 

๒. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
ชมรม................................................  
ด้าน..................................... องค์การบริหาร องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
๑๑๑ ถนนมหาวิทยาลัย ต าบลสุรนารี อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๐๐๐ 

๓. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ชื่อ รหัสนักศึกษา ที่อยู่ โทรศัพท์ 
๑.     
๒.     
๓.     
๔.     
๕.     

 

๔. ระยะเวลาด าเนินการ 
วันที่ด าเนินโครงการ ............................................................................ 
สถานที่ปฏิบัติงาน ............................................................................ 

 

๕. ความสอดคล้องกับการประกันคุณภาพ 

๕.๑ กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)  
 ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
 ด้านความรู้ 
 ด้านทักษะทางปัญญา 
 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๕.๒ การจัดกิจกรรม ๕ ประเภท 

 กิจกรรมวิชาการท่ีส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ 
 กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ 
 กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 
 กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม 

 กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 



๒ 
 

๕.๓ อัตลักษณ์ : Identityบัณฑิตนักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 ภูมิรู ้
 ภูมิธรรม 
 ภูมิปัญญา 
 ภูมิฐาน 
๕.๔ เอกลักษณ์ : Uniqueness 
 มหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค์นวัตกรรม 

๖. หลักการและเหตุผล 
………………………………………………………………………………………………………………………….………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ดังนั้น ชมรม .......................................ได้เห็นความส าคัญของ....................................................
จึงได้จัดโครงการ..........................................................ข้ึน เพ่ือ................................................................................ 
.................................................................................................................................................................................. 

๗. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
๗.๑ ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

๗.๒ ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
๗.๓ ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
๗.๔ ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

๘. เป้าหมายของโครงการ 

๘.๑ เป้าหมายการด าเนินงานเชิงปริมาณ 
จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน ......... คน ประกอบด้วย 

๑) ผู้รับผิดชอบโครงการ  จ านวน ............ คน 
๒) คณะท างานโครงการ  จ านวน ............ คน 
๓) นักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการ  จ านวน ............ คน 
๔) บุคลากร  จ านวน ............ คน 
๕) อ่ืนๆ ......................................จ านวน ............ คน 



๓ 
 

๘.๒ เป้าหมายการด าเนินงานเชิงคุณภาพ 
๑) (ดูตามวัตถุประสงค์) 
๒) ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
๓) ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
๔) ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

๙. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
๙.๑ (ดูตามวัตถุประสงค์) 
๙.๒  
๙.๓  
๙.๔  

๑๐. ขั้นตอนและแผนการด าเนินงาน 

ขั้นตอนการด าเนินงาน วัน เดือน ปีท่ีด าเนินงาน สถานที่ด าเนินงาน 
ขั้นตอนการวางแผน (P=Plan) 
๑) ประชุมวางแผน 
๒) เก็บรวบรวมข้อมูล 
๓) จัดสรรงบประมาณ 
๔) ส ารวจสถานที ่

  

ขั้นตอนการปฏิบัติ (D=Do) 
๑) ด าเนินการโครงการ 

  

ขั้นตอนการตรวจสอบ (C=Check) 
๑) ประชุมสรุปงาน 
๒) ประเมินผลการด าเนินโครงการ 

  

ขั้นพัฒนาปรับปรุง (A=Act) 
๑) ประชุมสรุปการน าผลไปปรับปรุง 
๒) จัดท ารายงานผลโครงการ 

  

 



๔ 
 

๑๑. งบประมาณที่ขอรับการสนับสนุน 
งบประมาณจาก.................................... จ านวน ......................... บาท (...................................บาทถ้วน) 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้ 

ล าดับที่ รายการ จ านวน ราคา/หน่วย รวมเป็นเงิน 
หมวดก่อสร้าง  

๑     
๒     
๓     
๔     
๕     

หมวดโภชนาการ  
๑     
๒     
๓     
๔     
๕     

หมวดยานพาหนะ  
๑ ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงรถหกล้อ    
๒ ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงรถเมล์    
๓ ค่าเบี้ยเลี้ยงพนักงานรถหกล้อ    
๔ ค่าล่วงเวลาพนักงานรถเมล์    
๕ ค่าเช่ารถ    

หมวด อ่ืน ๆ  
๑     
๒     
๓     
๔     
๕     

รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด (....................................................................บาทถ้วน)  
 



๕ 
 

๑๒. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีวัด เครื่องมือ 

เชิงปริมาณ 

๑. มีผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๘๐ ของ
กลุ่มเป้าหมาย 

ลงทะเบียนเข้าร่วม
โครงการ 

ใบลงทะเบียน 

๒. (ถ้าก่อสร้างให้เขียนขนาดของสิ่งก่อสร้างและ
จ านวน) 

ถ่ายภาพก่อน - หลัง
ก่อสร้าง 

ภาพถ่ายก่อน-หลัง
ก่อสร้าง 

เชิงคุณภาพ   
๑. (ดูจากวัตถุประสงค์)   
๒.    
๓.    

 
๑๓. การศึกษาวัฒนธรรมท้องถิ่น 

๑๓.๑ (ศึกษาสถานที่ด้านศิลปวัฒนธรรม ตามเส้นทางที่ไป-กลับ, วัฒนธรรมในชุมชน ประเพณีในชุมชน) 
 
๑๔. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๑๔.๑ (ดูตามวัตถุประสงค์) 
๑๔.๒ ............................................................... 
๑๔.๓ ............................................................... 

 
 

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

  ประธานชมรม ................................................... 
 
 

              ลงชื่อ ........................................................... 
                    (..........................................................) 
อาจารย์ที่ปรึกษาชมรม ................................................... 

Form ๓//ปรับปรุง เม.ย.๒๕๖๐ 


