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แบบฟอร์มเสนอโครงการกจิกรรม มหาวทิยาลยัมหิดล 

 
รหสักิจกรรม              

 
1. ช่ือโครงการ............................................................................................................................................................................. 
2. ผู้รับผดิชอบโครงการ 

2.1 กลุ่มกจิกรรม/ชมรม............................................................................................................................................. 
 2.2  อาจารย์ที่ปรึกษา.............................................................................................โทรศพัทมื์อถือ..................................  
 2.3 นักศึกษาผู้รับผดิชอบโครงการ 
                    1).......................................................................................................................โทรศพัทมื์อถือ.................................  
                    2).......................................................................................................................โทรศพัทมื์อถือ................................. 
                    3).......................................................................................................................โทรศพัทมื์อถือ................................. 
3. วนัที่จดักจิกรรม/โครงการ 

 ช่วงเตรียมการ................................................................................................................................................ 
 ช่วงปฏิบติังาน............................................................................................................................................... 
 ช่วงประเมินผลกิจกรรม................................................................................................................................. 

4. สถานที่จดักจิกรรม/โครงการ ............................................................................................................................................. 
5. เป้าหมายจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ .............................. คน  ประกอบดว้ย 

อาจารย/์เจา้หนา้ท่ี .....................  คน   
นกัศึกษา  .....................  คน  

 นกัศึกษาปฏิบติังาน.....................  คน 
 นกัศึกษาท่ีเขา้ร่วมกิจกรรม.....................  คน    

บุคคลทัว่ไป  .....................  คน 
ศิษยเ์ก่า  .....................  คน 

6. สามารถเทียบค่าประสบการณ์ได้  ดงันี ้               
 1)  กิจกรรมท่ีไม่นบัหน่วยชัว่โมง (กรณีเลือกหวัขอ้น้ี โปรดระบุดา้นในขอ้ 3 ดว้ย ) 
    2)  กิจกรรมท่ีนบัหน่วยชัว่โมง  (โปรดระบุ) 
              2.1) กิจกรรมก าหนดใหเ้ขา้ร่วม...............หน่วยชัว่โมง  (ไดแ้ก่ งานปฐมนิเทศนกัศึกษาใหม่  พิธีไหวค้รู) 
           2.2) กิจกรรมเลือกเขา้ร่วม...............หน่วยชัว่โมง 
           2.3) กิจกรรมเลือกเสรี...............หน่วยชัว่โมง 
    3) โปรดระบุล าดบัความเก่ียวขอ้งกบัวตัถุประสงคก์ารจดัโครงการ/กิจกรรม 
        ......... ดา้นคุณธรรม จริยธรรม และบ าเพญ็ประโยชน ์                                         ......หน่วยชัว่โมง  
       ......... ดา้นวินยั และทกัษะสงัคม  วิชาชีพ วิชาการ และจิตตปัญญาศึกษา             ......หน่วยชัว่โมง  
       .........  ดา้นศิลปวฒันธรรม  ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน และค่านิยมท่ีถกูตอ้ง                    .......หน่วยชัว่โมง 
       .........  ดา้นสร้างเสริมสุขภาพ                                                                                ......หน่วยชัว่โมง  
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7. ประเภทกจิกรรม   บ าเพญ็ประโยชน ์     ศิลปวฒันธรรม 
    คุณธรรมจริยธรรม   วิชาการ 

    การประชุมสมัมนา   การบริหารส่วนกลาง (เฉพาะ สมม./ สนม.) 
    กีฬา/สร้างเสริมสุขภาพ 
8. ลกัษณะกจิกรรมที่จดัมคีวามสอดคล้อง  

8.1 สอดคล้องกบักรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา (TQF)  (ส าหรับเจ้าหน้าที่กองกจิการนักศึกษา) 
               (ตอบได ้> 1 ขอ้ โดยระบุหมายเลข ตามล าดบัความเก่ียวขอ้งกบัวตัถุประสงคก์ารจดัโครงการ/กิจกรรม) 

 ………. ดา้นคุณธรรม จริยธรรม  
………. ดา้นความรู้  
………. ดา้นทกัษะทางปัญญา 

 ………. ดา้นทกัษะความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผิดชอบ 
 ………. ดา้นทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 
       8.2  สอดคล้องกบันโยบายสถานศึกษา 3 D  (ส าหรับเจ้าหน้าที่กองกจิการนักศึกษา) 
                     (ตอบได ้> 1 ขอ้ โดยระบุหมายเลข ตามล าดบัความเก่ียวขอ้งกบัวตัถุประสงคก์ารจดัโครงการ/กิจกรรม) 

………. การส่งเสริมประชาธิปไตย (Democracy) 
………. ดา้นคุณธรรมจริยธรรมและความเป็นไทย (Decency)  
………. ดา้นภูมิคุมกนัภยัจากยาเสพติดอยา่งย ัง่ยืน (Drug Free) 

8.3 สอดคล้องกบัค่านิยมหลกัของมหาวทิยาลยั (Mahidol  Core Values)   (ส าหรับนักศึกษา) 
       (ตอบได ้> 1 ขอ้ โดยระบุหมายเลข ตามล าดบัความเก่ียวขอ้งกบัวตัถุประสงคก์ารจดัโครงการ/กิจกรรม) 

    วฒันธรรมองค์กร  (MAHIDOL Core Values) ลกัษณะกจิกรรมที่สอดคล้องกบั MAHIDOL Core Values  

……. Mastery เป็นนายแห่งตน  

……. Altruism มุ่งผลผูอ่ื้น  

……. Harmony กลมกลืนกบัสรรพส่ิง  

……. Integrity มัน่คงยิ่งในคุณธรรม  

……. Determination แน่วแน่ท า กลา้ตดัสินใจ  

……. Originality สร้างสรรคส่ิ์งใหม่  

……. Leadership   ใฝ่ใจเป็นผูน้ า  

 
9.หลกัการและเหตุผล   
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................... 
10. วตัถุประสงค์ของโครงการ 

1)........................................................................................................................................................................... 
2)........................................................................................................................................................................... 
3).............................................................................................................................................................................. 
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11. ขั้นตอน/ แผนการปฏิบัตงิาน  (ใหร้ะบุถึงล าดบัขั้นตอนการด าเนินงานและผูรั้บผิดชอบ) 

ขั้นตอน 
ระยะเวลาด าเนินงาน  

(ระบุช่วงเวลาด าเนินการ) 
ผู้รับผดิชอบ 

11.1 ขั้นเตรียมการ/วางแผน (Plan) 
…………………………………………………
………………………………………………… 
 

  

11.2 ขั้นด าเนินการ (Do) 
…………………………………………………
…………………………………………………. 

  

11. 3 ขั้นติดตามตรวจสอบขณะด าเนินงาน  
(Check) 
…………………………………………………
………………………………………………… 

  

11.4 ขั้นจดัท าประเมินผลและรายงานผลการ
ด าเนินงาน ขอ้เสนอแนะเพ่ือใชเ้ป็นแนวทางใน
การด าเนินงานคร้ังต่อไป (Act) 
.............................................................................
........................................................................... 

  

12.ลกัษณะ/ รูปแบบกจิกรรม 
1)........................................................................................................................................................................... 
2)........................................................................................................................................................................... 
3)........................................................................................................................................................................... 

13.ก าหนดการ(ระบุใหช้ดัเจนในแต่ละวนั เพ่ือประกอบการพิจารณาหน่วยชัว่โมง สามารถแนบเป็นรายละเอียดก าหนดการ
ได)้..............................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................... 
14. ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา และการน าผลการประเมนิโครงการ/กจิกรรมมาปรับปรุงในการจดัโครงการคร้ังนี้ 
    (กรณีเป็นโครงการต่อเน่ือง)  

ปัญหา/อุปสรรค แนวทางการแก้ไข 

 
 

 

 
15. ผลที่คาดว่าจะได้รับพร้อมตวัช้ีวดัความส าเร็จของโครงการ/การด าเนินงาน   

ผลที่คาดว่าจะได้รับ ตวัช้ีวดั (KPI) ค่าเป้าหมาย 
1.   
2.   
3.   
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16. การประเมนิผลโครงการ/กจิกรรม (โปรดระบุวธีิด าเนินการ)  
  แบบสอบถาม    การสงัเกต   การสมัภาษณ์ 
  Pre-test/Post-test   ถอดบทเรียน   อ่ืนๆ................................................................ 
17. งบประมาณที่ขอรับการสนับสนุน …………………บาท (.......ตวัอกัษร.....) 
     แหล่งเงินที่ขอ   เงินงบประมาณแผน่ดิน  (ส าหรับโครงการดา้นท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม)    

 เงินรายไดม้หาวิทยาลยั 
 เงินกองทุนกิจการนกัศึกษา   เงินค่ากิจกรรมนกัศึกษา-บณัฑิต  
     เงินสนบัสนุนกีฬา  

 เงินค่าบริการสุขภาพนกัศึกษา  
                แหล่งเงินทุนอ่ืนๆ ระบุ................ 
 
 

รายการค่าใช้จ่าย วงเงนิ  (บาท) 

ก. ค่าตอบแทน  ในวงเงินรวม...............................บาท  ไดแ้ก่ 
 ใหร้ะบุอตัราและจ านวนวนัท่ีปฏิบติังานใหช้ดัเจน  

1.  …………………………………………………………………………  
2.  ………………………………………………………………………… 

 
 
………………………….. 
………………………….. 

ข. ค่าใช้สอย  ในวงเงินรวม...............................บาท  ไดแ้ก่ 
 ใหร้ะบุช่ือรายการและจ านวนใหช้ดัเจน 

1.  …………………………………………………………………………  
2.  ………………………………………………………………………… 

 
 
………………………….. 
………………………….. 

ค. ค่าวสัดุในวงเงินรวม...............................บาท  ไดแ้ก่ 
 ใหร้ะบุประเภทและราคาของวสัดุโดยละเอียดทุกรายการ 

1.  …………………………………………………………………………  
2.  ………………………………………………………………………… 

 
 
………………………….. 
………………………….. 

รวมทั้งส้ินเป็นเงนิ (...........................................ตวัอกัษร......................................) (.....................................) 

 
หมายเหตุ    ถวัเฉล่ียทุกรายการ  
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18. แผนการด าเนินงานในปีต่อไป (ถ้าม)ี 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 

 ลงช่ือ ......................................................................                 
         (.....................................................................) 
                     นกัศึกษาผูรั้บผิดชอบโครงการ 
 วนัท่ี ..................../................................./.................. 

 

ลงช่ือ ......................................................................        
           (.....................................................................) 
      อาจารยท่ี์ปรึกษากลุ่มกิจกรรมผูรั้บผิดชอบโครงการ 

วนัท่ี ..................../................................./.................. 

         ลงช่ือ ......................................................................        
         (.....................................................................) 
            นายกสโมสรนกัศึกษามหาวิทยาลยัมหิดล 
วนัท่ี ..................../................................./.................. 

ลงช่ือ ......................................................................        
         (.....................................................................) 
              ประธานสภานกัศึกษามหาวิทยาลยัมหิดล 
    วนัท่ี ..................../................................./.................. 

 
 


