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กอนเสนอโครงการ อานจนถึงหนาสุดทายกอนนะคะ 
 

①    กรุณาอยาตัด  **หมายเลขหัวขอ** 
ในแบบฟอรม นําเสนอโครงการ   (ขอ 1 – ขอ 21) 
ในแบบฟอรม รายงานผลโครงการ  (ขอ 1 – ขอ 14) 
และ สามารถเพ่ิมเติมรายละเอียดได ตามความเหมาะสม 

 

②   การขออนุมัติโครงการ / การสงรายงานผลโครงการ 
**ตัวอยางท่ีระบุไว (ขอความสีแดง) / แนวทางในการกรอกขอมูล** 

สามารถตดัออกได ดังน้ี 
ในแบบฟอรม นําเสนอโครงการ  (ขอ 1, 6, 9, 12, 13, 14, 17, 19 และ หนา 8-15) 
ในแบบฟอรม รายงานผลโครงการ  (หนาปก, คํานํา, ขอ 1, 5, 9, 10, 11 และ หนา 10-13) 

 

หากมีขอสงสัย สอบถามไดท่ี ปุกกี้ กลุมงานนโยบายและแผนของคณะ 
 
 
 

กรณี เสนอโครงการผาน กลุมงานนโยบายและแผน แลว มีการปรับเปลี่ยนขอมลู ใหดําเนินการ ดังนี ้
 

1. จําเปน/เรงดวน ผูรับผิดชอบโครงการ/ผูประสานงาน/ผูพิมพโครงการ *ตองแจงท่ี กลุมงานนโยบายและแผน ทุกคร้ัง* 
 

2. โครงการท่ีทานต้ังไวใน แผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566  
หากมีการปรับเปลี่ยนขอมูลในแผนปฏิบัติการ ไดแก ขอเลื่อนจัดโครงการ / ขอยกเลกิโครงการ /  

ขอเปลี่ยนชื่อโครงการ / ขอเปลี่ยนตัวชี้วัดโครงการ / ขอเปลี่ยนคาเปาหมาย / ขอเปลี่ยนชวงระยะเวลา /  
ขอเปลี่ยนวงเงิน เปนตน   ผูรับผิดชอบโครงการ ตองทําบันทึกขอความ เสนอคณบดี  
และ สงมาท่ีกลุมงานนโยบายและแผน เพ่ือนําเสนอผูบังคับบัญชาตามสายงาน 
** ชวงระยะเวลาในการใหเปลี่ยนขอมลู รอบ 6 เดือน เทานั้น **  (1 ต.ค. 65 ถึง 31 ม.ีค. 66) 

 

3. โครงการท่ีเสนอขอเงิน กองกจิ มจพ. ตองสงเอกสารใหกลุมงานนโยบายและแผนดวย  
 

4. กลุมงานนโยบายและแผน อัพเดทขอมูลเปนระยะ และติดตามโครงการทุก 3 เดือน พรอมสรุปขอมูล  
 นําเขาท่ีประชุม คณะกรรมการนโยบายและแผนของคณะ เพ่ือพิจารณา  

    นําเขาท่ีประชุม คณะกรรมการประจําสวนงานวิชาการของคณะ เพ่ือทราบ  
    สงกองแผนงาน มหาวิทยาลัย ในรอบ 6 เดือน และ รอบ 12 เดือน ตอไป 
 
 
 
 



2 
 

 

 

 

แบบเสนอโครงการท่ีตอบสนองแผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

คณะศิลปศาสตรประยุกต 
 

1.  ช่ือโครงการ : (ภาษาไทย)  โครงการ……………………………………………………………… 
(ภาษาอังกฤษ) ……………………………………………………………… 

 
⬜   โครงการในแผน (ดูในตัวเลมแผนปฏิบัติการ 2566)  ⬜   โครงการนอกแผน 

 
2.  สวนงานท่ีรับผิดชอบโครงการ : คณะศิลปศาสตรประยุกต 
     สํานักงาน/ภาควิชา/ศูนยวิจัยฯ    ……………………………… 
     ช่ือผูรับผิดชอบโครงการ    ………………………………   เบอรโทร. ………………………… 
     ช่ือผูประสานงานโครงการ    ………………………………   เบอรโทร. ………………………… 
     ………………………………   เบอรโทร. ………………………… 
     ………………………………   เบอรโทร. ………………………… 
     ช่ือผูพิมพโครงการ     ………………………………   เบอรโทร. ………………………… 
 
3.  ความเช่ือมโยงสอดคลองกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ* 
ยุทธศาสตรท่ี ………………………………………………………………………..…………………………………….................... 
เปาประสงคท่ี ………………………………………………………………………..……………………………………................... 
กลยุทธท่ี ………………………………………………………………………..……………………………………........................... 
หมายเหตุ :   * มติสภามหาวิทยาลัย คร้ังท่ี 10/2565 เมื่อวันท่ี 26 ตุลาคม 2565  

 
4.  สอดคลองกับตัวบงช้ี (เลือกไดมากกวา 1 ขอ) 
    ⬜  สมศ.   มาตรฐานดาน ………………………………………………………..……………………………………. 

ตัวบงชี้ท่ี .............................................................................………………………………… 
    ⬜  CUPT-QA  ตัวบงชี้หลัก ( C ) ท่ี ……………………………………………………….….…………………………. 

ตัวบงชี้เลือก ( S ) ท่ี …………………………………………………………………...................... 
    ⬜  AUN QA  ตัวบงชี้ท่ี ………………………………………………………………….….……………………………… 
 
5.  ลักษณะโครงการ/กิจกรรม 

⬜  โครงการใหม ⬜  โครงการตอเนื่อง 
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6.  วิธีดําเนินโครงการ ...................................................................................................................................... 
(เชน จัดนิทรรศการ ประชุมวิชาการ สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การบรรยาย การอบรม การศึกษาดูงาน การจัดทํา website เปนตน)                

 
7.  การบูรณาการโครงการ 
     ⬜  บูรณาการกับการเรียนการสอน รหัสวิชา ...................... ชื่อวิชา ...................... คณะ ...................... 
     ⬜  บูรณาการกับงานวิจัย ระบุโครงการวิจัย เรื่อง ....................................................  คณะ ...................... 
     ⬜  บูรณาการกับงานบริการวิชาการ เรื่อง ...............................................  คณะ ............................... 
     ⬜  บูรณาการกับงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เรื่อง ...............................  คณะ ............................... 
     ⬜  อ่ืนๆ (บูรณาการโครงการระหวางหนวยงาน/โครงการ : ระบุชื่อหนวยงาน/โครงการ ท่ีมีการบูรณาการ) 
           .............................................................................................................................................................. 
     ⬜  ไมมี 
 
8.  โครงการ/กิจกรรม/หัวขอ สอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมหรือไม 

⬜  สอดคลอง   ⬜  ไมสอดคลอง 
 
9.  โครงการ/กิจกรรม/หัวขอ ตอบสนองตอเปาหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน (SDGs) หรือหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 

พอเพียงหรือไม  (ดูแนวทางการกรอก SDGs เปาหมาย 17 ขอ หนา 8-11 ขอ 9) 
⬜  ตอบสนอง ขอ……………  ⬜  ไมตอบสนอง 

 
10.  หลักการและเหตุผลของโครงการ  

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

.................................................................................................................................................................... 
 
11.  วัตถุประสงค  (1-2 ขอหลักๆ) 

11.1 ............................................................................................................................................................ 
11.2 ............................................................................................................................................................ 
11.3 ............................................................................................................................................................ 

 
12.  ตัวช้ีวัดความสําเร็จระดับโครงการ  

12.1  ผลผลิต (Output) 
1) ผลผลิตเชิงปริมาณ 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ หนวยนับ คาเปาหมาย 
1.    
2.    

ตัวอยาง 
ตัวช้ีวัดความสําเร็จ หนวยนับ คาเปาหมาย 

1. รอยละของจํานวนผูเขารวมโครงการ รอยละ 80 
2. คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ คะแนนเฉลีย่ ไมนอยกวา 3.51 
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2) ผลผลิตเชิงคุณภาพ : ................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................  
ตัวอยาง ผูเขารวมโครงการไดรับความรูวิธีการเบิกคารักษาพยาบาลผานระบบออนไลนเพ่ิมมากข้ึน 

 
12.2  ผลลัพธ (Outcome)  หากระบุได โปรดระบุ 

1) ผลลัพธเชิงปริมาณ 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ หนวยนับ คาเปาหมาย 

1.    
2.    

ตัวอยาง 
ตัวช้ีวัดความสําเร็จ หนวยนับ คาเปาหมาย 

1. อัตราความผิดพลาดของการกรอกขอมูลเบิกคารักษาพยาบาลลดลง คน กอนอบรม 
ความผิดพลาด 5 คน : บุคลากร 10 คน 

หลังอบรม 
ความผิดพลาด 2 คน : บุคลากร 10 คน 

2) ผลผลิตเชิงคุณภาพ : ....................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................  
ตัวอยาง บุคลากรไดรับคารักษาพยาบาลหลังจากยื่นเบิกคารักษาพยาบาลเรว็ข้ึน 
 

13.  กลุมเปาหมาย : (ระบุกลุมเปาหมาย และ จํานวนกลุมเปาหมายท่ีเขารวมโครงการ)          
(เชน นักศึกษาไทยระดบั ป.ตรี / นักศึกษาชาวตางประเทศ / บุคลากร พรอมแจงจํานวนโดยประมาณ)                

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

.............................................................................................................................................................................  
 
14.  ข้ันตอนการดําเนินการ : 

ข้ันตอนการดําเนินการ/
รายการกิจกรรม 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1.              
2.             
3.             
4.             
5.             

หมายเหต ุ: กรณุาเขียนข้ันตอนการดําเนินการโดยละเอียด   

 
15.  ระยะเวลาดําเนนิงานท่ีตั้งเปาหมายไว : เริ่มตน เดือน ............................ สิ้นสุด เดือน ............................... 
 
16.  สถานท่ีดําเนินงาน : …………………………………………………………………………..……………………………………. 
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17.  ประมาณการงบประมาณท่ีใช : ………………….…..  บาท ใสจุดทศนิยม 2 ตําแหนง ตัวอยาง 10,000.00 บาท 

      (ตัวอักษร ........................ บาทถวน) ใสตัวอักษรในวงเลบ็ ติดกัน ไมตองขีดเสน ตัวอยาง (หน่ึงหมื่นบาทถวน) 
 *** รายละเอียดคาใชจายใหระบุในขอ 19 *** 

 
18.  แหลงเงิน/ประเภทงบประมาณท่ีใช/แผนงาน 

⬜  งบประมาณแผนดนิ  
⬜  งบประมาณเงินรายได 
⬜  งบอ่ืนๆ (ระบุ)  ............................................... (เชน งบกองกิจการนักศึกษา, งานการคา) 
⬜  ไมใชงบประมาณ  

 
      แผนงาน : 

⬜  แผนงานบริหารการศึกษา     
⬜  แผนงานจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
⬜  แผนงานวิจัย 
⬜  แผนงานบริการวิชาการ 
⬜  แผนงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
⬜  แผนงานท่ัวไป (โครงการของนักศึกษาภาคพิเศษ) 

 
19.  งบประมาณและแผนการใชจายงบประมาณ 

หนวย : บาท 

ประเภทรายจาย 
รวม ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 

แผนการใชจาย แผนการใชจาย แผนการใชจาย แผนการใชจาย แผนการใชจาย 

1. งบบุคลากร      
   1.1 คาจางช่ัวคราว      
2. งบดําเนินงาน      
   2.1 คาตอบแทน      
   2.2 คาใชสอย      
   2.3 คาวัสด ุ      
   2.4 คาสาธารณูปโภค      
3. งบลงทุน      
   3.1 คาครุภณัฑ      
   3.2 สิ่งกอสราง      
4. งบเงินอุดหนุน      
5. งบรายจายอ่ืน      

รวมเงินงบประมาณ      
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ตัวอยาง   ในตาราง ใสจุดทศนิยม 2 ตําแหนง 
4. งบเงินอุดหนุน 10,000.00 - 10,000.00 - - 

รวมเงินงบประมาณ 10,000.00 - 10,000.00 - - 

 
20.  รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 
 

รายการ จํานวนหนวย ราคาตอหนวย รวมเงิน หมายเหตุ 
1.     
2.     
3.     
  รวม   
 

21.  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ  
21.1 ……………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
21.2 ……………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
21.3 ……………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

 
 
 
 

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

          วันท่ี ............. /.............. /………….. 
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(สําเนา) หลักฐานที่เกี่ยวของในการดําเนินโครงการ 
 
 

 1. เอกสารขออนุมัติโครงการและคาใชจาย    จํานวน  1 ชุด 
(ไดแก บันทึกขอความขออนุมัติโครงการและคาใชจายท่ีมีลายเซ็นคณบดีแลว และตัวโครงการ) 
 
  2. รายมือชื่อผูเขารวมโครงการ กรณี ออนไลน ใชแคปรูปไดคะ  จํานวน  1 ชุด 
(กรุณาแยกประเภท เชน ผูบริหาร/ภาควิชา/สนง./นศ./หนวยงานภายในมจพ./ภายนอกมจพ. เปนตน) 
 
  3. เอกสารสรุปคาใชจายหรือบันทึกขออนุมัติเบิกคาใชจายโครงการ จํานวน  1 ชุด 
 
  4. รูปภาพประกอบการดําเนินโครงการ สามารถอัพโหลดรูปลงในล้ิงคนี้ 
https://drive.google.com/drive/folders/1hP7V34DV37C1GVwnDU3awkJVhPzmm4WU  
โดยสรางโฟลเดอร ช่ือโครงการของทาน หรือ หากมีขอสงสัย ติดตอ กลุมงานนโยบายและแผน โทร. 3508 
 
⬜  5. แบบประเมินความพึงพอใจ      จํานวน  1 ชุด 
(เชน ฟอรมเปลา / สรปุผลประเมิน / ออนไลน)  
               
⬜  6. เอกสารประชาสัมพันธโครงการ     จํานวน   1 ชุด 
(เชน บันทึกขอความ โบชัวร ภาพโปสเตอร ภาพไวนิล เปนตน) 
 
⬜  7. หนังสือเชิญเปนวิทยากรและตอบรับ พรอมประวัติ (ถามี)    จํานวน  1 ชุด 
 
⬜  8. เอกสารประกอบการอบรม/สัมมนา ฯลฯ (ถามี)   จํานวน   1 ชุด 
(กรณี เอกสารหลายหนา ใหสําเนา หนา-หลัง) 
 
⬜  9. หนังสือขอความอนุเคราะหใชสถานท่ี  (ถามี)    จํานวน  1 ชุด 
 
⬜  10. กรณีศึกษาดูงาน/ออกนอกสถานท่ี  

⬜  10.1 เอกสารขออนุมัติตัวบุคคล/นักศึกษา   จํานวน  1 ชุด 
⬜  10.2 หนังสือขออนุญาตเขาดูงานและตอบรับ   จํานวน  1 ชุด 

 

⬜  11. เอกสารอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ  

(เชน กําหนดการ  ใบประกาศนียบัตร  คําสั่ง  บันทึกขออนุมัติตัวบุคคล/เปนท่ีปรึกษา  เปนตน) 
 

*** ใหใสเคร่ืองหมาย  ลงในชองสี่เหลี่ยม (ตามตัวอยาง) *** 
หมายเหตุ : หลักฐานที่จําเปน คือ หมายเลข 1-4 สวนหลักฐานในขออ่ืน ๆ ขึ้นอยูกับลักษณะโครงการ 

https://drive.google.com/drive/folders/1hP7V34DV37C1GVwnDU3awkJVhPzmm4WU
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แนวทางในการกรอกขอมูลแบบเสนอโครงการท่ีตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
ฉบับท่ี 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

 
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม : ตองมีความชัดเจน  รัดกุม  และเฉพาะเจาะจง  ทําใหเกิดความเขาใจงาย          

แกผูเก่ียวของ หรือผูนําโครงการไปปฏิบัติ และใหระบุวาเปนโครงการในแผนหรือนอกแผน 
2. สวนงานท่ีรับผิดชอบ : เปนการบอกใหทราบวา กลุมบุคคลใดหรือหนวยงานใดเปนผูรับผิดชอบในการเสนอ 

และดําเนินงานตามโครงการ ท้ังนี้เพ่ือสะดวกแกการประสานงานและการตรวจสอบ 
3. ความเช่ือมโยงสอดคลองกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 13 (พ.ศ. 2566-2570) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ : ใหศึกษาในเลม แผนฯ 13 วาโครงการท่ีทํานั้น
สอดคลองกับยุทธศาสตรใด เปาประสงคใด และกลยุทธใด (หรือปรึกษาไดท่ีกลุมงานนโยบายและแผนของคณะ) 
หมายเหตุ :   * มติสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 10/2565 เม่ือวันท่ี 26 ตุลาคม 2565 

4. สอดคลองกับตัวบงช้ี : ใหศึกษาวาโครงการท่ีทํานั้นสอดคลองกับระบบประกันคุณภาพของสมศ./CUPT-QA/ 
AUN-QA (หรือปรึกษาไดท่ีเจาหนาท่ีประกันคุณภาพของคณะ) 

5. ลักษณะโครงการ/กิจกรรม : เปนโครงการใหม  โครงการตอเนื่อง  หรืออ่ืนๆ 
6. วิธีการดําเนินโครงการ : ใหระบุวามีวิธีการในการดําเนินโครงการอยางไร เชน จัดนิทรรศการ ประชุมวิชาการ      

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ  การบรรยาย  การอบรม  การศึกษาดูงาน  การจัดทํา  website  เปนตน 
7. การบูรณาการโครงการ : ใหศึกษาวาโครงการท่ีทํานั้นบูรณาการกับอะไร  เรื่องอะไร  คณะอะไร 
8. โครงการ/กิจกรรม/หัวขอ สอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมหรือไม : ใหศึกษาวาโครงการ/

กิจกรรม/หัวขอ ท่ีทํานั้นสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมหรือไม 
9. โครงการ/กิจกรรม/หัวขอ ตอบสนองตอเปาหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน (SDGs) หรือหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 

พอเพียงหรือไม  (เอกสารแนบ) : ใหศึกษาวาโครงการ/กิจกรรม/หัวขอ ท่ีทํานั้นตอบสนองตอเปาหมาย    
การพัฒนาท่ียั่งยืน (SDGs) จํานวน 17 เปาหมาย หรือหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงหรือไม 

 

• SDGs ยอมาจากคําวา “Sustainable Development Goal” หรือ “การพัฒนาอยางยั่งยืน” คือ
เปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนของสหประชาชาติ (United Nations: UN) เพ่ือทําใหโลกดีข้ึนภายใน     
ป 2030 ดวยการพัฒนาท่ีคํานึงถึงความเปนองครวมของทุก ๆ ดานอยางสมดุลบนพ้ืนฐานของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ภูมิปญญาและวัฒนธรรมดวยการมีสวนรวมของประชาชนทุกกลุม ดวยความ  
เอ้ืออาทร เคารพซ่ึงกันและกัน เพ่ือความสามารถในการพ่ึงตนเอง และคุณภาพชีวิตท่ีอยางเทาเทียม 
ซ่ึงหนวยงานตางๆ ไมวาจะเปนสถานศึกษา หนวยงานราชการ หรือบริษัทเอกชนตางก็นําแนวทาง  
การพัฒนาอยางยั่งยืน มาปรับใชและวางแผน การดําเนินงาน เพ่ือใหสอดคลองกับเปาหมายท่ีอยูใน
ระดับสากลและนานาชาติ อางอิงจาก (กองอาคารสถานท่ี ม.เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร 
https://building.rmutr.ac.th/sdgs) ประกอบดวยเปาหมาย 17 ขอ ดังนี้  
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(ภาพ : โครงการประสานงานการวิจัยเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาท่ียั่งยืน https://www.sdgmove.com/) 
 

• หลักเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบดวยคุณลักษณะ 3 ประการ และเง่ือนไข 2 ประการ หรือท่ีเรียกวา 3 
หวง 2 เง่ือนไข คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล ระบบภูมิคุมกันในตัวท่ีดี และ 2 เง่ือนไข คือ 
เง่ือนไขคุณธรรม เง่ือนไขความรู (อางอิงจาก กรมท่ีดิน https://www.dol.go.th)  

 
 

 
(ภาพ : เว็บไซตมติชนออนไลน https://www.matichon.co.th/publicize/news_2675123) 



10 
 

 

ตัวอยางลักษณะโครงการ/กิจกรรมท่ีตอบสนอง SDGs 
เปาหมาย SDGs ตัวอยางลักษณะโครงการ/กิจกรรม 

 โครงการอบรมวิชาชีพ โครงการบริการวิชาการตางๆ ท่ีสงเสริมเกษตรกร ผูประกอบการ
รายยอย/วิสาหกิจ/ชุมชน/SME ใหสามารถดําเนินธุรกิจอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน การ
จางนักศึกษาชวยงาน  

 โครงการอาหารปลอดภัย การสงเสริมการทําเกษตรยั่งยืน การวิจัยและพัฒนา หรือการ
ถายทอดความรูท่ีเก่ียวของ เชน วิธีการถนอมอาหาร การปรับปรงุหรือแปรรูปอาหารใหมี
ความหลาหลาย/คงสภาพทางโภชนการท่ีดี  

 โครงการบันไดแคลอรี โครงการอาหารปลอดภัย การปลูกผักปลอดสารพิษ การใหความรู
ดานการดูแลตนเองและการรักษาสุขภาพ โครงการเดินวิ่ง โครงการออกกําลังตางๆ  

 การใหทุนการศึกษา การสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต สงเสริมการเขาถึงการศึกษาของผู
พิการ ชนกลุมนอย กลุมเปราะบาง พัฒนาหลักสูตรใหทันสมัย การพัฒนาครูผูสอนใหมี
ประสิทธิภาพ พรอมรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต  

 การจัดใหมีสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมกับเพศสภาพ เชน หองน้ําท่ีเหมาะสมกับเพศวิถี 
การอนุญาตใหแตงการตามเพศวิถี การสงเสริมใหสตรีเขาถึงการคุมกําเนิดและสุขอนามัย
ทางเพศตางๆ การเขาถึงการบริการอยางเทาเทียมไมเลือกปฏิบัติ  

 การจัดใหมีน้ําดื่มท่ีสะอาดฟรี การจัดทําระบบบําบัดน้ําเสีย การรณรงคคัดแยกขยะ การ
สนับสนุนการทําเกษตรอินทรีย การมีหองน้ําสะอาดบริการ  
 

 โครงการติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย การติดตั้งจุดชารตไฟรถไฟฟา สนับสนุนโครการ
วิจัยเก่ียวกับพลังงานทดแทน/พลังงานสะอาด การเผยแพรความรู/การสนับสนุนให
ชุมชนใชพลังงานทางเลือกท่ีเหมาะสม  
 

 การสงเสริมวิสาหกิจชุมชน การสงเสริมการทองเท่ียวอยางยั่งยืนสงเสริมการสรางงาน
สรางอาชีพ สงเสริมการสรางสภาพแวดลอมการทํางานท่ีปลอดภัย  

 สงเสริมงานวิจัยดานเทคโนโลยี การสรางนวัตกรรม การผลิตนวัตกร การสงเสริมความ
รวมมือระหวางมหาวิทยาลัยกับภาคอุตสาหกรรม  
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เปาหมาย SDGs ตัวอยางลักษณะโครงการ/กิจกรรม 
 การจัดทําเว็บ MOOC การขยายโอกาสทางการศึกษา การทําท่ีจอดรถคนพิการและทาง

ลาด การใหทุนการศึกษาตอ การเขาถึงบริการอยางเทาเทียม  

 การกําจัดขยะอยางถูกวิธี การซอมอพยพหนีไฟ การมีสวนรวมกับชุมชนในการสืบสาน
ประเพณีไทยและภูมิปญญาทองถ่ิน การสงเสริมการใชพลังงานสะอาดและพลังงาน
ทางเลือก  

 การลดการใชพลาสติก การลดปริมาณขยะทุกประเภท การเกษตรยั่งยืน  

 การลดการใชพลาสติก การลดปริมาณขยะทุกประเภท การเกษตรยั่งยืน การใชพลังงาน
สะอาด การประหยัดพลังงาน การปลูกปา  

 การปลูกปาชายเลน การลดการใชพลาสติกและการคัดแยกขยะ  
การบําบัดน้ําเสียกอนปลอยสูแหลงน้ําธรรมชาติ การรณรงคและใหความรูความเขาใจ
ตางๆ ท่ีเก่ียวของ เชน การทองเท่ียวท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม การทําบุญปลอยปลาท่ีไม
กระทบกับระบบนเิวศน  

 สงเสริมการปลูกปา การทองเท่ียวอยางยั่งยืน การตรวจเช็คสภาพเครื่องยนตของรถ 
รณรงคจอดรถดับเครื่อง กิจกรรมรักษาสิ่งแวดลอม  

 การรณรงคไมใชความรุนแรง การนําหลักธรรมาภิบาลมาใชในองคกร โครงการ/กิจกรรม
ท่ีเสริมสรางความสามัคคีของนักศึกษา  

 การลงนามในขอตกลงดานวิชาการกับองคกรตางๆ การจัดโครงการ/กิจกรรมตางๆ 
รวมกันกับภาคเอกชน ชุมชน สังคม  

 
หมายเหตุ : โครงการ/กิจกรรม 1 โครงการ/กิจกรรม สามารถตอบเปาหมาย SDGs ไดมากกวา 1 เปาหมาย 
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10. หลักการและเหตุผล : กลาวถึงปญหาและสาเหตุและความจําเปนท่ีตองมีการจัดทําโครงการ เพ่ือแสดง
ขอมูลท่ีมีน้ําหนักนาเชื่อถือและใหเห็นความสําคัญของสถานการณท่ีเกิดข้ึน โดยมีการอางอิงแหลงท่ีมา    
ของขอมูลดวย เพ่ือท่ีผูอนุมัติโครงการจะไดตัดสินใจสนับสนุนโครงการตอไป  

11. วัตถุประสงค : ควรเขียนใหอยูในรูปการลดหรือขจัดปญหาหรือพัฒนาสิ่งท่ีตองการเพ่ิมข้ึน และสามารถ
ปฏิบัติไดจริง ตองครอบคลุมเหตุผลท่ีจะทําโครงการ โดยจัดลําดับแยกเปนขอๆ เพ่ือความเขาใจงาย 
ชัดเจน และรัดกุม 

12. กลุมเปาหมาย : ใหระบุกลุมเปาหมายวาเปนใคร  พรอมแจงจํานวนโดยประมาณ  
13. ข้ันตอนการดําเนินการ : เปนการกลาวถึงลําดับข้ันตอนการทํางาน  เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงค  ตามท่ี

กําหนดในโครงการ  วิธีดําเนินการมักจําแนกเปนกิจกรรมยอยๆ  โดยแสดงใหเห็นชัดเจน  ตั้งแตเริ่มตน    
จนจบกระบวนการวามีกิจกรรมใดท่ีตองทํา 

14. ระยะเวลาดําเนนิงาน : เปนการระบุระยะเวลาตั้งแตเริ่มตนโครงการจนกระท่ังสิ้นสุดโครงการ โดยระบุ
เวลาท่ีใชเริ่มตนตั้งแต วัน เดือน ป และสิ้นสุด หรือแลวเสร็จใน วัน เดือน ปอะไร หรือ ชวงเดือนก็ได 

15. สถานท่ีดําเนินงาน : คือสถานท่ี  บริเวณ  พ้ืนท่ี  อาคาร  ท่ีใชจัดกิจกรรมตามโครงการ 
16. ประมาณการงบประมาณท่ีใช : ใหระบุประมาณการงบประมาณท่ีใช พรอมพิมพเปนตัวอักษร  
17. แหลงเงิน/ประเภทงบประมาณท่ีใช/แผนงาน : ควรระบุแหลงท่ีมาของงบประมาณดวยวาเปน

งบประมาณแผนดิน  งบประมาณเงินรายได  หรืออ่ืน ๆ เชน กองกิจการนักศึกษา มจพ. , คาสมัคร ,    
งานการคา เปนตน และควรระบุแผนงานดวยวาเปนแผนงานบริหารการศึกษา แผนงานจัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา แผนงานวิจัย แผนงานบริการวิชาการ แผนงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม หรือ แผนงาน
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เปนตน 

18. งบประมาณและแผนการใชจายงบประมาณ : ระบุจํานวนเงินใหตรงกับชองไตรมาสของแผนการใชจาย 
19. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ : หรือคาใชจายการดําเนินงานตามโครงการตองใชงบประมาณหรือ

คาใชจายท่ีระบุถึงจํานวนเงิน  จํานวนวัสดุ  ครุภัณฑ  หรือจํานวนบุคคล  และปจจัยอ่ืนๆ  ท่ีจําเปนตอ
การดําเนินการ  สําหรับงบประมาณ  ควรระบุใหชัดเจนวา  มีคาใชจายอะไรบางเปนขอๆ  โดยท่ัวไปจะ
แจกแจงเปนหมวดยอยๆ  เชน  หมวดคาตอบแทน  หมวดคาใชสอย  หมวดคาวัสดุ  ซ่ึงการแจกแจง
งบประมาณจะมีประโยชนในการตรวจสอบความเปนไปได  และตรวจสอบความเหมาะสมในสถานการณ
ตางๆ 

20. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ : เปนการกลาวถึงผลประโยชนท่ีพึงจะไดรับจากความสําเร็จของโครงการ 
เปนการคาดคะเนผลท่ีจะไดรับเม่ือสิ้นสุดการปฏิบัติโครงการ  ซ่ึงผลท่ีไดรับตองเปนไปในทางท่ีดี           
ท้ังเชิงปริมาณและคุณภาพ 
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สามารถดาวนโหลด แผนฯ 13 ไดท่ีเว็บไซตคณะ/กลุมงานนโยบายและแผน หรือ ใหสงทาง E-mail / Line ก็ไดคะ 
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ข้ันตอนการปฏิบัติงาน (Flow Chart) กลุมงานนโยบายและแผน 
จะปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมกับสถานการณ 

 


	ก่อนเสนอโครงการ อ่านจนถึงหน้าสุดท้ายก่อนนะคะ
	①    กรุณาอย่าตัด  **หมายเลขหัวข้อ**
	ในแบบฟอร์ม นำเสนอโครงการ   (ข้อ 1 – ข้อ 21)
	ในแบบฟอร์ม รายงานผลโครงการ  (ข้อ 1 – ข้อ 14)
	และ สามารถเพิ่มเติมรายละเอียดได้ ตามความเหมาะสม
	②   การขออนุมัติโครงการ / การส่งรายงานผลโครงการ
	**ตัวอย่างที่ระบุไว้ (ข้อความสีแดง) / แนวทางในการกรอกข้อมูล**
	สามารถตัดออกได้ ดังนี้
	ในแบบฟอร์ม นำเสนอโครงการ  (ข้อ 1, 6, 9, 12, 13, 14, 17, 19 และ หน้า 8-15)
	ในแบบฟอร์ม รายงานผลโครงการ  (หน้าปก, คำนำ, ข้อ 1, 5, 9, 10, 11 และ หน้า 10-13)
	หากมีข้อสงสัย สอบถามได้ที่ ปุ๊กกี้ กลุ่มงานนโยบายและแผนของคณะ
	กรณี เสนอโครงการผ่าน กลุ่มงานนโยบายและแผน แล้ว มีการปรับเปลี่ยนข้อมูล ให้ดำเนินการ ดังนี้
	1. จำเป็น/เร่งด่วน ผู้รับผิดชอบโครงการ/ผู้ประสานงาน/ผู้พิมพ์โครงการ *ต้องแจ้งที่ กลุ่มงานนโยบายและแผน ทุกครั้ง*
	2. โครงการที่ท่านตั้งไว้ใน แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
	หากมีการปรับเปลี่ยนข้อมูลในแผนปฏิบัติการ ได้แก่ ขอเลื่อนจัดโครงการ / ขอยกเลิกโครงการ /
	ขอเปลี่ยนชื่อโครงการ / ขอเปลี่ยนตัวชี้วัดโครงการ / ขอเปลี่ยนค่าเป้าหมาย / ขอเปลี่ยนช่วงระยะเวลา /
	ขอเปลี่ยนวงเงิน เป็นต้น   ผู้รับผิดชอบโครงการ ต้องทำบันทึกข้อความ เสนอคณบดี
	และ ส่งมาที่กลุ่มงานนโยบายและแผน เพื่อนำเสนอผู้บังคับบัญชาตามสายงาน
	** ช่วงระยะเวลาในการให้เปลี่ยนข้อมูล รอบ 6 เดือน เท่านั้น **  (1 ต.ค. 65 ถึง 31 มี.ค. 66)
	3. โครงการที่เสนอขอเงิน กองกิจ มจพ. ต้องส่งเอกสารให้กลุ่มงานนโยบายและแผนด้วย
	4. กลุ่มงานนโยบายและแผน อัพเดทข้อมูลเป็นระยะ และติดตามโครงการทุก 3 เดือน พร้อมสรุปข้อมูล
	นำเข้าที่ประชุม คณะกรรมการนโยบายและแผนของคณะ เพื่อพิจารณา
	นำเข้าที่ประชุม คณะกรรมการประจำส่วนงานวิชาการของคณะ เพื่อทราบ
	ส่งกองแผนงาน มหาวิทยาลัย ในรอบ 6 เดือน และ รอบ 12 เดือน ต่อไป
	แบบเสนอโครงการที่ตอบสนองแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย
	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
	คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์
	1.  ชื่อโครงการ : (ภาษาไทย)  โครงการ………………………………………………………………
	(ภาษาอังกฤษ) ………………………………………………………………
	⬜   โครงการในแผน (ดูในตัวเล่มแผนปฏิบัติการ 2566)  ⬜   โครงการนอกแผน
	2.  ส่วนงานที่รับผิดชอบโครงการ : คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์
	สำนักงาน/ภาควิชา/ศูนย์วิจัยฯ    ………………………………
	ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ    ………………………………   เบอร์โทร. …………………………
	ชื่อผู้ประสานงานโครงการ    ………………………………   เบอร์โทร. …………………………
	………………………………   เบอร์โทร. …………………………
	………………………………   เบอร์โทร. …………………………
	ชื่อผู้พิมพ์โครงการ     ………………………………   เบอร์โทร. …………………………
	3.  ความเชื่อมโยงสอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570)
	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ*
	ยุทธศาสตร์ที่ ………………………………………………………………………..……………………………………....................
	เป้าประสงค์ที่ ………………………………………………………………………..……………………………………...................
	กลยุทธ์ที่ ………………………………………………………………………..……………………………………...........................
	หมายเหตุ :   * มติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2565 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2565
	4.  สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
	⬜  สมศ.   มาตรฐานด้าน ………………………………………………………..…………………………………….
	ตัวบ่งชี้ที่ .............................................................................…………………………………
	⬜  CUPT-QA  ตัวบ่งชี้หลัก ( C ) ที่ ……………………………………………………….….………………………….
	ตัวบ่งชี้เลือก ( S ) ที่ …………………………………………………………………......................
	⬜  AUN QA  ตัวบ่งชี้ที่ ………………………………………………………………….….………………………………
	5.  ลักษณะโครงการ/กิจกรรม
	⬜  โครงการใหม่ ⬜  โครงการต่อเนื่อง
	6.  วิธีดำเนินโครงการ ......................................................................................................................................
	(เช่น จัดนิทรรศการ ประชุมวิชาการ สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การบรรยาย การอบรม การศึกษาดูงาน การจัดทำ website เป็นต้น)
	7.  การบูรณาการโครงการ
	⬜  บูรณาการกับการเรียนการสอน รหัสวิชา ...................... ชื่อวิชา ...................... คณะ ......................
	⬜  บูรณาการกับงานวิจัย ระบุโครงการวิจัย เรื่อง ....................................................  คณะ ......................
	⬜  บูรณาการกับงานบริการวิชาการ เรื่อง ...............................................  คณะ ...............................
	⬜  บูรณาการกับงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เรื่อง ...............................  คณะ ...............................
	⬜  อื่นๆ (บูรณาการโครงการระหว่างหน่วยงาน/โครงการ : ระบุชื่อหน่วยงาน/โครงการ ที่มีการบูรณาการ)
	..............................................................................................................................................................
	⬜  ไม่มี
	8.  โครงการ/กิจกรรม/หัวข้อ สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมหรือไม่
	⬜  สอดคล้อง   ⬜  ไม่สอดคล้อง
	9.  โครงการ/กิจกรรม/หัวข้อ ตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) หรือหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
	พอเพียงหรือไม่  (ดูแนวทางการกรอก SDGs เป้าหมาย 17 ข้อ หน้า 8-11 ข้อ 9)
	⬜  ตอบสนอง ข้อ……………  ⬜  ไม่ตอบสนอง
	10.  หลักการและเหตุผลของโครงการ
	..............................................................................................................................................................................................................................................................
	11.  วัตถุประสงค์  (1-2 ข้อหลักๆ)
	11.1 ............................................................................................................................................................
	11.2 ............................................................................................................................................................
	11.3 ............................................................................................................................................................
	12.  ตัวชี้วัดความสำเร็จระดับโครงการ
	12.1  ผลผลิต (Output)
	1) ผลผลิตเชิงปริมาณ
	ตัวอย่าง
	2) ผลผลิตเชิงคุณภาพ : .................................................................................................................
	.............................................................................................................................................................................
	ตัวอย่าง ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้วิธีการเบิกค่ารักษาพยาบาลผ่านระบบออนไลน์เพิ่มมากขึ้น
	12.2  ผลลัพธ์ (Outcome)  หากระบุได้ โปรดระบุ
	1) ผลลัพธ์เชิงปริมาณ
	ตัวอย่าง
	2) ผลผลิตเชิงคุณภาพ : .......................................................................................................
	.............................................................................................................................................................................
	ตัวอย่าง บุคลากรได้รับค่ารักษาพยาบาลหลังจากยื่นเบิกค่ารักษาพยาบาลเร็วขึ้น
	13.  กลุ่มเป้าหมาย : (ระบุกลุ่มเป้าหมาย และ จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ)
	(เช่น นักศึกษาไทยระดับ ป.ตรี / นักศึกษาชาวต่างประเทศ / บุคลากร พร้อมแจ้งจำนวนโดยประมาณ)
	...............................................................................................................................................................
	.............................................................................................................................................................................
	14.  ขั้นตอนการดำเนินการ :
	หมายเหตุ : กรุณาเขียนขั้นตอนการดำเนินการโดยละเอียด
	15.  ระยะเวลาดำเนินงานที่ตั้งเป้าหมายไว้ : เริ่มต้น เดือน ............................ สิ้นสุด เดือน ...............................
	16.  สถานที่ดำเนินงาน : …………………………………………………………………………..…………………………………….
	17.  ประมาณการงบประมาณที่ใช้ : ………………….…..  บาท ใส่จุดทศนิยม 2 ตำแหน่ง ตัวอย่าง 10,000.00 บาท
	(ตัวอักษร ........................ บาทถ้วน) ใส่ตัวอักษรในวงเล็บ ติดกัน ไม่ต้องขีดเส้น ตัวอย่าง (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
	*** รายละเอียดค่าใช้จ่ายให้ระบุในข้อ 19 ***
	18.  แหล่งเงิน/ประเภทงบประมาณที่ใช้/แผนงาน
	⬜  งบประมาณแผ่นดิน
	⬜  งบประมาณเงินรายได้
	⬜  งบอื่นๆ (ระบุ)  ............................................... (เช่น งบกองกิจการนักศึกษา, งานการค้า)
	⬜  ไม่ใช้งบประมาณ
	แผนงาน :
	⬜  แผนงานบริหารการศึกษา
	⬜  แผนงานจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
	⬜  แผนงานวิจัย
	⬜  แผนงานบริการวิชาการ
	⬜  แผนงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
	⬜  แผนงานทั่วไป (โครงการของนักศึกษาภาคพิเศษ)
	19.  งบประมาณและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
	หน่วย : บาท
	ตัวอย่าง   ในตาราง ใส่จุดทศนิยม 2 ตำแหน่ง
	20.  รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ
	21.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
	21.1 ………………………………………………………………………………………………………………………………………....
	21.2 ………………………………………………………………………………………………………………………………………....
	21.3 ………………………………………………………………………………………………………………………………………....
	ลงชื่อ  ………………………….......………………
	(.....................................................)  ผู้รับผิดชอบโครงการ
	วันที่ ............. /.............. /…………..
	(สำเนา) หลักฐานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินโครงการ
	( 1. เอกสารขออนุมัติโครงการและค่าใช้จ่าย    จำนวน  1 ชุด
	(ได้แก่ บันทึกข้อความขออนุมัติโครงการและค่าใช้จ่ายที่มีลายเซ็นคณบดีแล้ว และตัวโครงการ)
	(  2. รายมือชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ กรณี ออนไลน์ ใช้แคปรูปได้ค่ะ  จำนวน  1 ชุด
	(กรุณาแยกประเภท เช่น ผู้บริหาร/ภาควิชา/สนง./นศ./หน่วยงานภายในมจพ./ภายนอกมจพ. เป็นต้น)
	(  3. เอกสารสรุปค่าใช้จ่ายหรือบันทึกขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายโครงการ จำนวน  1 ชุด
	(  4. รูปภาพประกอบการดำเนินโครงการ สามารถอัพโหลดรูปลงในลิ้งค์นี้ https://drive.google.com/drive/folders/1hP7V34DV37C1GVwnDU3awkJVhPzmm4WU
	โดยสร้างโฟลเดอร์ ชื่อโครงการของท่าน หรือ หากมีข้อสงสัย ติดต่อ กลุ่มงานนโยบายและแผน โทร. 3508
	⬜  5. แบบประเมินความพึงพอใจ      จำนวน  1 ชุด
	(เช่น ฟอร์มเปล่า / สรุปผลประเมิน / ออนไลน์)
	⬜  6. เอกสารประชาสัมพันธ์โครงการ     จำนวน   1 ชุด
	(เช่น บันทึกข้อความ โบชัวร์ ภาพโปสเตอร์ ภาพไวนิล เป็นต้น)
	⬜  7. หนังสือเชิญเป็นวิทยากรและตอบรับ พร้อมประวัติ (ถ้ามี)    จำนวน  1 ชุด
	⬜  8. เอกสารประกอบการอบรม/สัมมนา ฯลฯ (ถ้ามี)   จำนวน   1 ชุด
	(กรณี เอกสารหลายหน้า ให้สำเนา หน้า-หลัง)
	⬜  9. หนังสือขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่  (ถ้ามี)    จำนวน  1 ชุด
	⬜  10. กรณีศึกษาดูงาน/ออกนอกสถานที่
	⬜  10.1 เอกสารขออนุมัติตัวบุคคล/นักศึกษา   จำนวน  1 ชุด
	⬜  10.2 หนังสือขออนุญาตเข้าดูงานและตอบรับ   จำนวน  1 ชุด
	⬜  11. เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
	(เช่น กำหนดการ  ใบประกาศนียบัตร  คำสั่ง  บันทึกขออนุมัติตัวบุคคล/เป็นที่ปรึกษา  เป็นต้น)
	*** ให้ใส่เครื่องหมาย ( ลงในช่องสี่เหลี่ยม (ตามตัวอย่าง) ***
	หมายเหตุ : หลักฐานที่จำเป็น คือ หมายเลข 1-4 ส่วนหลักฐานในข้ออื่น ๆ ขึ้นอยู่กับลักษณะโครงการ
	แนวทางในการกรอกข้อมูลแบบเสนอโครงการที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา
	ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
	1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ต้องมีความชัดเจน  รัดกุม  และเฉพาะเจาะจง  ทำให้เกิดความเข้าใจง่าย          แก่ผู้เกี่ยวข้อง หรือผู้นำโครงการไปปฏิบัติ และให้ระบุว่าเป็นโครงการในแผนหรือนอกแผน
	2. ส่วนงานที่รับผิดชอบ : เป็นการบอกให้ทราบว่า กลุ่มบุคคลใดหรือหน่วยงานใดเป็นผู้รับผิดชอบในการเสนอ
	และดำเนินงานตามโครงการ ทั้งนี้เพื่อสะดวกแก่การประสานงานและการตรวจสอบ
	3. ความเชื่อมโยงสอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ : ให้ศึกษาในเล่ม แผนฯ 13 ว่าโครงการที่ทำนั้นสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ใด เป้าประสงค์ใด และกลยุทธ์ใด (หรือปรึกษาได้ที่กลุ่มงานนโ...
	หมายเหตุ :   * มติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2565 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2565
	4. สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ : ให้ศึกษาว่าโครงการที่ทำนั้นสอดคล้องกับระบบประกันคุณภาพของสมศ./CUPT-QA/ AUN-QA (หรือปรึกษาได้ที่เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพของคณะ)
	5. ลักษณะโครงการ/กิจกรรม : เป็นโครงการใหม่  โครงการต่อเนื่อง  หรืออื่นๆ
	6. วิธีการดำเนินโครงการ : ให้ระบุว่ามีวิธีการในการดำเนินโครงการอย่างไร เช่น จัดนิทรรศการ ประชุมวิชาการ      สัมมนาเชิงปฏิบัติการ  การบรรยาย  การอบรม  การศึกษาดูงาน  การจัดทำ  website  เป็นต้น
	7. การบูรณาการโครงการ : ให้ศึกษาว่าโครงการที่ทำนั้นบูรณาการกับอะไร  เรื่องอะไร  คณะอะไร
	8. โครงการ/กิจกรรม/หัวข้อ สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมหรือไม่ : ให้ศึกษาว่าโครงการ/กิจกรรม/หัวข้อ ที่ทำนั้นสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมหรือไม่
	9. โครงการ/กิจกรรม/หัวข้อ ตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) หรือหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
	พอเพียงหรือไม่  (เอกสารแนบ) : ให้ศึกษาว่าโครงการ/กิจกรรม/หัวข้อ ที่ทำนั้นตอบสนองต่อเป้าหมาย    การพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) จำนวน 17 เป้าหมาย หรือหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงหรือไม่
	 SDGs ย่อมาจากคำว่า “Sustainable Development Goal” หรือ “การพัฒนาอย่างยั่งยืน” คือเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (United Nations: UN) เพื่อทำให้โลกดีขึ้นภายใน     ปี 2030 ด้วยการพัฒนาที่คำนึงถึงความเป็นองค์รวมของทุก ๆ ด้านอย่างสมดุลบนพื้นฐา...
	(ภาพ : โครงการประสานงานการวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน https://www.sdgmove.com/)
	 หลักเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วยคุณลักษณะ 3 ประการ และเงื่อนไข 2 ประการ หรือที่เรียกว่า 3 ห่วง 2 เงื่อนไข คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล ระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี และ 2 เงื่อนไข คือ เงื่อนไขคุณธรรม เงื่อนไขความรู้ (อ้างอิงจาก กรมที่ดิน https://www.dol....
	(ภาพ : เว็บไซต์มติชนออนไลน์ https://www.matichon.co.th/publicize/news_2675123)
	ตัวอย่างลักษณะโครงการ/กิจกรรมที่ตอบสนอง SDGs
	หมายเหตุ : โครงการ/กิจกรรม 1 โครงการ/กิจกรรม สามารถตอบเป้าหมาย SDGs ได้มากกว่า 1 เป้าหมาย
	10. หลักการและเหตุผล : กล่าวถึงปัญหาและสาเหตุและความจำเป็นที่ต้องมีการจัดทำโครงการ เพื่อแสดงข้อมูลที่มีน้ำหนักน่าเชื่อถือและให้เห็นความสำคัญของสถานการณ์ที่เกิดขึ้น โดยมีการอ้างอิงแหล่งที่มา    ของข้อมูลด้วย เพื่อที่ผู้อนุมัติโครงการจะได้ตัดสินใจสนับสน...
	11. วัตถุประสงค์ : ควรเขียนให้อยู่ในรูปการลดหรือขจัดปัญหาหรือพัฒนาสิ่งที่ต้องการเพิ่มขึ้น และสามารถปฏิบัติได้จริง ต้องครอบคลุมเหตุผลที่จะทำโครงการ โดยจัดลำดับแยกเป็นข้อๆ เพื่อความเข้าใจง่าย ชัดเจน และรัดกุม
	12. กลุ่มเป้าหมาย : ให้ระบุกลุ่มเป้าหมายว่าเป็นใคร  พร้อมแจ้งจำนวนโดยประมาณ
	13. ขั้นตอนการดำเนินการ : เป็นการกล่าวถึงลำดับขั้นตอนการทำงาน  เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์  ตามที่กำหนดในโครงการ  วิธีดำเนินการมักจำแนกเป็นกิจกรรมย่อยๆ  โดยแสดงให้เห็นชัดเจน  ตั้งแต่เริ่มต้น    จนจบกระบวนการว่ามีกิจกรรมใดที่ต้องทำ
	14. ระยะเวลาดำเนินงาน : เป็นการระบุระยะเวลาตั้งแต่เริ่มต้นโครงการจนกระทั่งสิ้นสุดโครงการ โดยระบุเวลาที่ใช้เริ่มต้นตั้งแต่ วัน เดือน ปี และสิ้นสุด หรือแล้วเสร็จใน วัน เดือน ปีอะไร หรือ ช่วงเดือนก็ได้
	15. สถานที่ดำเนินงาน : คือสถานที่  บริเวณ  พื้นที่  อาคาร  ที่ใช้จัดกิจกรรมตามโครงการ
	16. ประมาณการงบประมาณที่ใช้ : ให้ระบุประมาณการงบประมาณที่ใช้ พร้อมพิมพ์เป็นตัวอักษร
	17. แหล่งเงิน/ประเภทงบประมาณที่ใช้/แผนงาน : ควรระบุแหล่งที่มาของงบประมาณด้วยว่าเป็นงบประมาณแผ่นดิน  งบประมาณเงินรายได้  หรืออื่น ๆ เช่น กองกิจการนักศึกษา มจพ. , ค่าสมัคร ,    งานการค้า เป็นต้น และควรระบุแผนงานด้วยว่าเป็นแผนงานบริหารการศึกษา แผนงานจัดก...
	18. งบประมาณและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ : ระบุจำนวนเงินให้ตรงกับช่องไตรมาสของแผนการใช้จ่าย
	19. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ : หรือค่าใช้จ่ายการดำเนินงานตามโครงการต้องใช้งบประมาณหรือค่าใช้จ่ายที่ระบุถึงจำนวนเงิน  จำนวนวัสดุ  ครุภัณฑ์  หรือจำนวนบุคคล  และปัจจัยอื่นๆ  ที่จำเป็นต่อการดำเนินการ  สำหรับงบประมาณ  ควรระบุให้ชัดเจนว่า  มีค่าใช้จ่ายอ...
	20. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : เป็นการกล่าวถึงผลประโยชน์ที่พึงจะได้รับจากความสำเร็จของโครงการ เป็นการคาดคะเนผลที่จะได้รับเมื่อสิ้นสุดการปฏิบัติโครงการ  ซึ่งผลที่ได้รับต้องเป็นไปในทางที่ดี           ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ
	สามารถดาวน์โหลด แผนฯ 13 ได้ที่เว็บไซต์คณะ/กลุ่มงานนโยบายและแผน หรือ ให้ส่งทาง E-mail / Line ก็ได้ค่ะ
	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Flow Chart) กลุ่มงานนโยบายและแผน
	จะปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมกับสถานการณ์

