
 

๑  แบบเสนอโครงการ/กิจกรรมนักศึกษา                                                                                                                                                                         

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 

 

๑. ชื่อโครงการ…………………………………………………………………...…….…….  

รหัสกิจกรรม             (ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่งำนพัฒนำนักศึกษำ)                                                            

 เป็นโครงการใหม่ เพิ่งจัดขึ้นครั้งแรก 

 เป็นโครงการที่เคยจัดมาแล้ว หรือจัดเป็นประจ าทุกปี  
 

๒. หน่วยงานที่เสนอโครงการ…………………………………………………...………. 
 

๓. ผู้รับผิดชอบโครงการ   

๓.๑ หัวหน้าโครงการ 

๓.๑.๑ ชื่อ – สกุล…………………………………..…………...…. ต าแหน่ง......................................................... 

รหัสนักศึกษา.......................................... คณะ.......................................................................................

สาขา……….……………………..…………….… แขนง………………………………………………….……………………..… 

โทรศัพท.์.................................................. หอพัก............................................. ห้อง.............................. 

๓.๒ ผู้ร่วมรับผิดชอบโครงการ 

๓.๒.๑ ชื่อ – สกุล…………………………………..…………...…. ต าแหน่ง......................................................... 

รหัสนักศึกษา.......................................... คณะ.......................................................................................

สาขา……….……………………..…………….… แขนง………………………………………………….……………………..… 

โทรศัพท.์.................................................. หอพัก............................................. ห้อง.............................. 

๓.๒.๒ ชื่อ – สกุล…………………………………..…………...…. ต าแหน่ง......................................................... 

รหัสนักศึกษา.......................................... คณะ.......................................................................................

สาขา……….……………………..…………….… แขนง………………………………………………….……………………..… 

โทรศัพท.์.................................................. หอพัก............................................. ห้อง.............................. 

๓.๓ ที่ปรึกษาโครงการ 

๓.๒.๑ ชื่อ – สกุล…………………………………..…………...…. ต าแหน่ง......................................................... 

โทรศัพท.์............................................... 
 

 

 โครงการผลผลิตวิทย์/สังคม                                                    

       ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                    

       ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์      

 โครงการผลผลิตท านุบ ารุงฯ 

 



 

๒  แบบเสนอโครงการ/กิจกรรมนักศึกษา                                                                                                                                                                         

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 

๔. ลักษณะของโครงการ 

๔.๑ ประเภทของกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

 ๔.๑.๑ กิจกรรมที่ก าหนดให้นักศึกษาเข้าร่วม (หากระบุ..ข้อนี้ ให้ข้ามข้อ ๔.๑.๒) 

   มหาวิทยาลัยบังคับให้เข้าร่วม  

   มหาวิทยาลัยก าหนดให้เลือกเข้าร่วม  

 ๔.๑.๒ กิจกรรมที่ก าหนดให้นักศึกษาเลือกเข้าร่วม (หากระบุ..ข้อนี้ ให้ข้ามข้อ ๔.๑.๑) 

   กิจกรรมด้านพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม  

   กิจกรรมด้านพัฒนาทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ 

   กิจกรรมด้านพัฒนาบุคลิกภาพ 

   กิจกรรมด้านพัฒนาสุขภาพ 

   กิจกรรมด้านท านุบ ารุงส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม  

๔.๒ ความสอดคล้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ชาติ 

   คุณธรรม จริยธรรม 

 ความรู้ 

 ทักษะทางปัญญา 

 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๔.๓ ความสอดคล้องตามนโยบายสถานศึกษา ๓D 

 กิจกรรมด้านประชาธิปไตย 

 กิจกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม 

 กิจกรรมด้านภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด 

๔.๔ ความสอดคล้องกับนโยบายสภามหาวิทยาลัย 

 ด้านพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 

 ด้านพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 

 ด้านพัฒนาคุณภาพบุคลาการ 

 ด้านพัฒนาการบริหารจัดการ และการประกันคุณภาพ 

 ด้านพัฒนาคุณภาพงานวิจัย นวัตกรรม และบริการชุมชน 

 ด้านพัฒนาการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

 

 



 

๓  แบบเสนอโครงการ/กิจกรรมนักศึกษา                                                                                                                                                                         

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 

๕. หลักการและเหตุผล 

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

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

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

๖. วัตถุประสงค์ 

๖.๑ ………………………………………………………………………… 

๖.๒ ………………………………………………………………………… 
 

๗. ระยะเวลาในการด าเนินการ 

ระยะเวลาเตรียมการ   : …………………………………………………………………… 

ระยะเวลาด าเนินงาน   : …………………………………………………………………… 

ระยะเวลาประเมินผล  : …………………………………………………………………… 
 

๘. สถานที่ด าเนินโครงการ………………………………………………………………………………… 
 

๙. กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ (ระบุกลุ่มเป้าหมายและจ านวนผู้เข้าร่วมให้ชัดเจน)  

๙.๑ ผู้บริหาร   จ านวน.........คน  

๙.๒ อาจารย์   จ านวน.........คน 

๙.๓ บุคลาการ  จ านวน.........คน 

๙.๔ นักศึกษา  จ านวน.........คน 

๙.๕ อ่ืนๆ (ระบ.ุ.................) จ านวน.........คน  

 รวมทั้งสิ้น  จ านวน .........คน 

 

๑๐. ตัวช้ีวัด 

 ๑๐.๑ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ ร้อยละ ๙๐ (Ex) 

 ๑๐.๒ ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับประโยชน์ ร้อยละ ๙๐ (Ex) 
  

๑๑.  แผนการด าเนินงาน (PDCA) 

 ๑๑.๑ การวางแผนการด าเนินการ (P: Plan) 

- ขออนุมัติโครงการ (Ex) 

- ประชุมคณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้องเพ่ือวางแผนด าเนินการ (Ex) 



 

๔  แบบเสนอโครงการ/กิจกรรมนักศึกษา                                                                                                                                                                         

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 

 ๑๑.๒ การด าเนินงานตามแผน (D: Do) 

  -  จัดเตรียมการ ติดต่อวิทยากร/สถานที/่เอกสาร/อุปกรณ์ต่างๆ (Ex) 

  -  ด าเนินงานตามแผนตารางก าหนดการที่วางไว้ (Ex) 

 ๑๑.๓ การติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน (C: Check) 

  -  เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามผล........ (Ex) 

  -  ระยะเวลาในการติดตามผล........... (Ex) 

 ๑๑.๔ การปรับปรุง/พัฒนา ผลการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน (A: Action) 

  -  วิธีหรือขั้นตอนการปรับปรุงและพัฒนา........... (Ex) 

 

๑๒. วิธีการด าเนินโครงการ   

รายละเอียดการด าเนินโครงการ ระยะเวลา      
เริ่มต้น-สิ้นสุด 

ระยะเวลาด าเนินโครงการ  ผู้รับผิดชอบ 

ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. 
๑. ขออนุมัติโครงการ (Ex) ๒๗ ส.ค. ๕๗     นายกสโมสรนักศึกษาฯ 

๒. ประสานวิทยากร (Ex) ๑๐ – ๒๕               
ก.ย. ๕๗ 

    เลขานุการ 

๓. จัดเตรียมสถานที่ (Ex) ๒ – ๑๕                  
ต.ค. ๕๗ 

    คณะกรรมการสโมสร
นักศึกษาฯ 

๔. จัดโครงการ (Ex) ๒๕ ต.ค. ๕๗     

๕. สรุปประเมินผล (Ex) ๑ พ.ย. ๕๗     เลขานุการ 
 

๑๓. งบประมาณที่ด าเนินการ (ระบุรายละเอียดค่าใช้จ่ายให้จัดเจน) 

 งบประมาณแผ่นดิน   งบประมาณเงินรายได้  อ่ืนๆ................................................ 
 

รายการ รายละเอียด จ านวนเงิน (บาท) 

๑. ค่าตอบแทน 

๑.๑ ค่าตอบแทนวิทยาการ (Ex) บรรยาย...ชม. x อัตราค่าตอบแทน (Ex)  
๑.๒ ..................................   

รวม  

๒. ค่าใช้สอย 
๒.๑ ค่าอาหารกลางวัน (Ex) คนละ...บาท x จ านวน...คน x จ านวน...มื้อ (Ex)  

๒.๒ ค่าอาหารว่าง (Ex) คนละ...บาท x จ านวน...คน x จ านวน...มื้อ (Ex)  

๒.๓ ...................................   
รวม  



 

๕  แบบเสนอโครงการ/กิจกรรมนักศึกษา                                                                                                                                                                         

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 

รายการ รายละเอียด จ านวนเงิน (บาท) 

๓. ค่าวัสดุ 
๓.๑ ค่าวัสดุส านักงาน (Ex) 
- กระดาษสี A๔ (Ex) 

 
จ านวน...รีม x ราคา...บาท/รีม (Ex) 

 
 

๓.๒ ค่าวัสดุประชาสัมพันธ์ (Ex) 
- ค่าไวนิล (Ex) 

 
ขนาด...เมตร x เมตรละ...บาท x จ ำนวน...ผืน (Ex) 

 

๓.๓ ...................................   
รวม  

รวมทั้งสิ้น  
 

หมายเหตุ ขอถั่วเฉลี่ยค่าใช้จ่ายและจ านวนคนทุกรายการ โดยเบิกจ่ายตามระเบียบ หลักเกณฑ์ก าหนดและไม่เกินเงินท่ีได้รับ 

 

๑๔. ผลที่คาดว่าน่าจะได้รับ 

๑๔.๑ ………………………………………………………………………… 

๑๔.๒ ………………………………………………………………………… 

๑๔.๓ ………………………………………………………………………… 
 

         ลงชื่อ...................................................... 
         (                                             )  
         ต าแหนง่.................................................  
                                                              ผูเ้สนอโครงการ  
         วันที่............./.................../.................... 
 

๑๕. ความคิดเห็นอาจารย์ที่ปรึกษา 

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

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

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

ลงชื่อ...................................................... 
         (                                             )  
                       อาจารยที์ป่รกึษา  
         วันที่............./.................../.................... 

 
 
 
 
 
 
 



 

๖  แบบเสนอโครงการ/กิจกรรมนักศึกษา                                                                                                                                                                         

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 

๑๖. ความคิดเห็นนายกสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 

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

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

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

ลงชื่อ...................................................... 
                                                                                               (นายอนุสรณ์  จันทดี) 
                              นายกสโมสรนกัศึกษา                                                                                                      
                                                                                 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 
         วันที่............./.................../.................... 
 

๑๗. ความคิดเห็นรองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 

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

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

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

ลงชื่อ...................................................... 
                                                          (นางสาวชาคริยา  ฉลาด)  
                          รองคณบดีฝา่ยพัฒนานักศึกษา  
                                                                                 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 
         วันที่............./.................../.................... 

 

๑๘. ความคิดเห็นคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 

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

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

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

                                                                            ลงชื่อ...................................................... 
                                              (รองศาสตราจารย์สุวัจน์  ธัญรส)  
                        คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง  
                      วันที่............./.................../.................... 

 


