
 
 
 
 

ข้อเสนอโครงการบริการวิชาการ  
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1. โครงการ   .................................................................................................................................. ...    
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11. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ (Output) 

 
กิจกรรม 

 
ตัวช้ีวัด 

(Indicatiors) 

 
หน่วย 
นับ 

ค่าเป้าหมาย (Target) 
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ไตรมาส 1 
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(เม.ย.61-มิ.ย61) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.61-ก.ย.61) 

กิจกรรมที่ 1        
กิจกรรมที่ 2         
กิจกรรมที่ 3         

 
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (ระบุว่าผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับอะไร ในเชิงรวม)    

1. ……………………………………………………………………………………………………………………………. 
2. ……………………………………………………………………………………………………………………………. 
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13. แผนการด าเนนิงาน (ระบุกิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ในการปฏิบัติงาน) 
 

กิจกรรม 
 

หน่วย 
นับ 

 
รวมทั้งสิ้น 

 

ค่าเป้าหมาย (Target) 
ปี 2560 ปี 2561 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.60-ธ.ค.60) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.61-มี.ค.61) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.61-มิ.ย61) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.61-ก.ย.61) 

กิจกรรมที่ 1       
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14. กระบวนการ PDCA 

 
 
 
 
 
 
 
 

รายการ 
ประจ าปีงบประมาณ………… 

(1 ตุลาคม ....... – 30 กันยายน .......) 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
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กิจกรรม 
รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/
คุณลักษณะ/รูปแบบรายการ 

 
หมวดรายจ่าย 

 
จ านวนเงิน 

กิจกรรมที่ 1  
 
กิจกรรมที่ 2   
 
กิจกรรมที่ 3   

  ค่าวัสด ุ
 

ค่าใช้สอย 
 

ค่าตอบแทน 

 

รวมทั้งสิ้น  
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………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

18. ผู้ได้รับประโยชน์จากการท าโครงการ (ระบุหน่วยงาน กลุ่ม องค์กร) 
..................................................................................................... ................................................... 

 

19. แนวทางการประเมินโครงการ 
สิ่งท่ีต้องการประเมิน (ตัวชี้วัด ตามวัตถุประสงค์ และผลที่คาดว่าจะได้รับ) 
1.  ........................................................................................................................................ .. 
2.  ..........................................................................................................................................   
3. ...........................................................................................................................................  
 

วิธีที่ใช้ในการประเมิน 
1. ...........................................................................................................................................  
2. ...........................................................................................................................................  
 
 

ลงชื่อ.................................................           ลงชื่อ.................................................ผู้ขออนุมัติโครงการ 
      (............................................)                     (อาจารย์.................................) 
หน่วยงาน…………………………………….. 
    (หน่วยงานที่ร่วมเสนอโครงการ) 
  



ตารางแสดงกิจกรรม.............. 
หลักสูตร......... 

วัน/เวลา หัวข้อ/กิจกรรม สถานที่ 
วันที่ 1 
8.30-16.30 

1............................... 
2............................... 

ห้อง... 
อาคาร... 
 

วันที่ 2 
8.30-16.30 

1............................... 
2............................... 

ห้อง... 
อาคาร... 
 

วันที่ 3 
8.30-16.30 

1............................... 
2............................... 

ห้อง... 
อาคาร... 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการการให้บริการวิชาการ งบประมาณแผ่นดิน ประจ าปี 2559 

 
1. โครงการ   ............................................................................................................................. ........  
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ ........................................................... ............................................................. 

สังกัดโปรแกรมวิชา................................................................... คณะ................................................. 
 

วัตถุประสงค์โครงการ รูปแบบกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย 
รายการ 

งบประมาณ 
ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 

สถานท่ี
ด าเนินการ 

ระยะเวลาในการด าเนินการ 

หมายเหต ุปี 2560 ปี 2561 

ไตรมาส 1 
ต.ค.-ธ.ค. 

ไตรมาส 2 
ม.ค.-มี.ค. 

ไตรมาส 3 
เม.ย.-มิ.ย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         

 


