ราง
โครงการ.................................................
1. ชื่อโครงการ ...............................................................................................
2.ลักษณะโครงการ ( ) โครงการพัฒนา ( ) โครงการงานประจํา ( ) โครงการตอเนื่อง ( ) โครงการใหม
3. หนวยงานที่รับผิดชอบ ………………………………………………………………………
4. ผูรับผิดชอบโครงการ
4.1 ………………………………………….
ประธาน
4.2 ………………………………………...
รองประธาน
4.3 …………………………………………
กรรมการ
4.4 ………………………………………….
กรรมการ
4.5 ………………………………………….
กรรมการและเลขานุการ
5. สนองกลยุทธที่ ......................... (ชื่อกลยุทธ)…………….
6. สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย
7. หลักการและเหตุผล
(สิ่งที่จะตองมีในหลักการและเหตุผล)
อางอิงผลประเมินโครงการ กิจกรรม ในปที่ผานมา (กรณี โครงการตอเนื่อง)
อางอิงปญหา อุปสรรคในการดําเนินโครงการ กิจกรรม ในปที่ผานมา (กรณี โครงการตอเนื่อง)
มีความจําเปน สําคัญอยางไร ตอการจัดโครงการนี้ขึ้นมา
8. วัตถุประสงค
8.1. เพื่อสงเสริม.........................................................................................
9. กลุมเปาหมายผูเขารวมโครงการ
13.1....................................... จํานวน ……… คน
13.2 ....................................... จํานวน ……… คน
13.3 ....................................... จํานวน ……… คน
รวมผูเขารวมโครงการทั้งหมด ............. คน
10. วันที่ดําเนินการจัดโครงการ
11. สถานที่ปฏิบัติงาน

12.ขั้นตอน/ วิธีการดําเนินงาน (ตามกระบวนการ PDCA) (ตัวอยาง)
ขั้นตอน

กิจกรรม

P = Plan - นัดหมายผูรับผิดชอบเพื่อประชุมวาง
การวางแผน แผนการปฏิบัติงาน/เตรียมงาน
- รางโครงการ

ลักษณะกิจกรรม
ประชุม
-

-เสนอโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติโครงการ จัดทําใบโครงการเสนอ
และงบประมาณ

D = Do
การปฏิบัติ

- แบง/มอบหมายหนาที่/สํารวจพื้นที่,
จัดเตรียมเอกสาร/วัสดุอุปกรณ,ติดตอ
ประสานงาน

ติดตอประสานงาน

- ประชาสัมพันธโครงการ

หนังสือ, อีเมล, บอรด,
เว็ปคณะฯ

- เตรียมงาน

ติดตอและสงหนังสือกับ
หนวยงานที่เกี่ยวของ

- ดําเนินโครงการตามกําหนดการ

บรรยายและทดสอบปฏิบัติ

C = Check -ติดตามและตรวจสอบการดําเนินงานขณะ แบบทดสอบความรูความ
การตรวจสอบ ปฏิบัติงาน
เขาใจเกี่ยวกับงานประกันฯ
-ประเมินโครงการหลังเสร็จสิ้นการจัดงาน แบบสอบถามประเมินความ
พึงพอใจโครงการ
A = Action -รวบขอมูลและสรุปผลการประเมิน
การปรับปรุง
และพัฒนา -รวบรวมขอมูลและสรุปปญหา/
ขอเสนอแนะอุปสรรค

รวบรวมจากแบบสอบถาม
รวบรวมจากแบบสอบถาม

-สรุปคาใชจายในโครงการ

-

-สรุปผลการดําเนินโครงการ

-

วันปฏิบัติงาน

ผูรับผิดชอบ

13. งบประมาณโครงการ
18.1 คาเอกสาร
18.2 คาน้ํามันรถ
18.3 คาตอบแทนคนขับรถ
18.4 คาอาหารและอาหารวาง
18.5 คาของที่ระลึก

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

…………
..……....
.............
............
…………

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น จํานวน
.................. บาท
( .......................บาทถวน
* ถัวเฉลี่ยงบประมาณทุกรายการตามที่จายจริง
14.แหลงงบประมาณ
19.1 จากมหาวิทยาลัย
19.2 จากภายนอก

)

จํานวน ............ บาท
จํานวน ............. บาท
รวมงบประมาณทัง้ หมด ............. บาท

15. กิจกรรมและการดําเนินการ
(ภาพรวมของเนื้องานหรือจํานวนกิจกรรมทั้งหมดที่สงผลให โครงการประสบผลสําเร็จได)
โครงการ
........................
........................
........................
........................

กิจกรรมหลัก /กิจกรรมยอย
กิจกรรมหลักที่ 1 .......................................................
กิจกรรมยอยที่ 1.1 .......... (ถามี ).............................
กิจกรรมยอยที่ 1.2 .......... (ถามี )........................
กิจกรรมหลักที่ 2 ................................................
กิจกรรมยอยที่ 2.1 .......... (ถามี )........................
กิจกรรมยอยที่ 2.2 .......... (ถามี ).................
รวมงบประมาณ

งบประมาณที่ใช
...................

ผูรับผิดชอบ
ชื่อบุคคลที่รับผิดชอบ
และทีมงาน

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

ชื่อบุคคลที่รับผิดชอบ
และทีมงาน.

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

กลุมงานที่รับผิดชอบ
โครงการ

16 ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการและการประเมินผลตามวัตถุประสงคของโครงการ
รายการดัชนีชี้วัด
ความสําเร็จ*

กิจกรรม/
เปาหมาย

ตัวชีว้ ดั
(KPI)/ตัวบงชี้

*ดูจากวัตถุประสงคของโครงการที่ตั้งไว

วิธีการประเมินผล/
เครื่องมือ

ระยะการประเมิน

ผลการดําเนินงาน
บรรลุ
ไมบรรลุ

17.ผลการดําเนินงานที่แสดงใหเห็นถึง
- ประโยชนที่เกิดกับสมาชิก
- ขอสรุปประเด็นสําคัญ
- บทเรียน/องคความรูที่จะนําไปใช
- แผนการพัฒนาอยางตอเนื่อง
18. ขอคิดเห็นอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการติดตามและประเมินผลโครงการ
- ปญหา/ อุปสรรคที่พบในปที่ผานมา
- การดําเนินการแกไขปญหา/อุปสรรคที่เกิดขึ้นในครั้งนี้
ความตองการใหปรับปรุง
- ขอเสนอแนะในการดําเนินโครงการในปตอไป
19. บทสรุป
20. ภาคผนวก
- กําหนดการในการจัดกิจกรรม/หลักสูตรที่ใชในการจัดกิจกรรม
- แบบสอบถาม/แบบประเมิน
- รายชื่อสมาชิกพรอมลายมือชื่อที่เขารวมกิจกรรม
- ภาพถายที่แสดงใหเห็นถึงการจัดกิจกรรม

