
โครงการ.......................................................................................... 
----------------------------- 

 

๑.  ชื่อโครงการ ................................................................................................................................................. 
๒.  หน่วยกิจกรรมทีร่ับผิดชอบ..........................................................................................................................  
๓.  นิสิตผู้รับผิดชอบโครงการ 
 3.1) ชื่อ-สกุล...........................................รหสันิสิต........................หมายเลขโทรศัพท์........................... 
 3.2) ชื่อ-สกุล...........................................รหสันิสิต........................หมายเลขโทรศัพท์........................... 
๔.  อาจารย์ท่ีปรึกษาโครงการ...............................................................หมายเลขโทรศัพท์...............................  
๕.  ประเภทโครงการ     โครงการใหม่         โครงการต่อเนื่อง 
๖.  ประเภทกิจกรรม 
  ด้านส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตทีพ่ึงประสงค์ ดังนี ้(เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 
   ด้านการใฝรู่้และสามารถท่ีจะเรยีนรู้ไดด้้วยตนเองตลอดชีวิต 
   ด้านความสามารถใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร 
   ด้านคุณธรรมและจริยธรรมในตน วิชาชีพและสังคม  
   สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างสร้างสรรค์ 
   ด้านความรู้ ความสามารถอย่างลกึซึ้งตามสาขาวิชาชีพ 
   ด้านคุณลักษณะการเป็นผู้น าและมีโลกทัศน์ท่ีกว้างไกล 
   ด้านสมรรถภาพและสุขภาพท่ีดีทั้งกายและจติใจ 
   ด้านการมจีิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อการรักษาสมดุลของสังคม สิ่งแวดล้อม   
   การเคารพทรัพย์สินทางปัญญาและตระหนักในสิทธิมนุษยชน 
   ด้านศักยภาพในการใช้ปัญญา เพือ่คิดแก้ไขปัญหาได้อย่างสรา้งสรรค์ 
   ด้านทักษะการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
   ด้านสุนทรยีารมณ์ ตระหนักในคณุค่าของวัฒนธรรมที่หลากหลาย 
   และด ารงรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมไทย 
  ด้านกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ 
  ด้านกิจกรรมบ าเพญ็ประโยชน์หรอืรักษาสิ่งแวดล้อม ด้านเสริมสร้างคณุธรรมและจรยิธรรม 
  ด้านส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 

๗.  สนองต่อการพัฒนานิสิตภายใต้กรอบ TQF (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 
  ด้านคุณธรรม จริยธรรม    ด้านความรู ้
  ด้านทักษะทางปัญญา    ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 

และความรับผดิชอบ 
  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

8. ลักษณะ/รูปแบบการจัดกิจกรรม (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 
  อบรม/สัมมนา/เชิงปฏิบตัิการ    กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ/อบรม/จดัการแข่งขัน 
  ถ่ายทอดความรู/้สอน/ให้ค าปรึกษา   บ าเพ็ญประโยชน์/รักษาสิ่งแวดล้อม/จิตอาสา 
  การแสดง      อื่นๆ ............................................................  

แบบฟอร์มการเขยีนโครงการ 
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รวมใจบูรพาวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย  
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ตัวอย่าง 
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Typewritten Text
รวมใจบูรพาวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย 

admin1
Typewritten Text
องค์การนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว

admin1
Typewritten Text
นายหนึ่ง  ไม่เป็นสอง

admin1
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นางสาวสวย  สุดสุด
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65410059
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56410111
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097-111-****
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083-145-****
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นางสาวปลานิล เต็มบ้าน
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082-121-****
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/
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/
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/
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9.  หลักการและเหตุผล 
 ..................................................................................................................................... .................... 
............................................................................................................................. .......................................... 
............................................................................ ...........................................................................................  
............................................................................................................................. .......................................... 
10.  จุดมุ่งหมาย/วัตถุประสงค์ในการจัดโครงการ/ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย 

ล าดับที ่ จุดมุ่งหมาย/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

    
    
    
    

 
๑1.  สถานที่จัดกิจกรรมตามโครงการ 
 ชื่อห้อง/อาคาร..............................................................ชื่อสถานที่ ................................................... 
อ าเภอ..............................................จังหวัด.................................................. 
๑2.  ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่ .......................................ถึงวันที.่.......................................โดย 
 12.1) ช่วงเตรียมงาน  วันที่................................................ 
 12.2) ช่วงด าเนินงานจริง  วันที่................................................ 
 12.3) ช่วงสรุปงาน  วันที่................................................ 
๑3.  ผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวนทั้งสิ้น....................คน ประกอบด้วย 
 ๑3.๑) ผู้บริหาร/อาจารย์/บุคลากร  จ านวน.....................คน 
 ๑3.๒) นิสิต    จ านวน.....................คน 
 ๑3.๓) ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย  จ านวน.....................คน 
 ๑3.๔) อ่ืนๆ (ระบุ).............................. จ านวน.....................คน 
๑4. ขั้นตอนการด าเนินงานและแผนการด าเนินงานโครงการ 
 ๑4.๑) ขั้นวางแผนงาน 
 ๑.................................................................................................... ........................................ 
 ๒............................................................................................................................. ............... 
 ๓...................................................................... ...................................................................... 
 ๑4.๒) ขั้นด าเนินการ 
 ๑............................................................................................................................. ............... 
 ๒............................................................................................................................................  
 ๓............................................................................................................................. ............... 
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ด้วยมหาวิทยาลัยบูรพา ได้กำหนดให้วันที่ 8 กรกฎาคม เป็นวันสถาปนามหาวิทยาลัยและได้จัดกิจกรรมงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยบูรพาขึ้นทุกปี  
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โดยในปี พ.ศ. 2559 ได้จัดให้มีกิจกรรมมากมาย อาทิ วิ่งประเพณีเขาสามมุข พิธีทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง พิธีมอบทุนการศึกษาแก่นิสิต มอบเกียรติบัตรแก่นิสิตดีเด่น เป็นต้น 
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Typewritten Text
เพื่อให้นิสิต บุคลากร มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว ได้เข้าร่วมกิจกรรมในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยบูรพา และเพื่อให้เกิดความตระหนักถึงความสำคัญของ
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ประเพณีที่สืบทอดกันมา และได้มีส่วนร่วมกับมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตบางแสน และวิทยาเขตจันทบุรี 
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องค์การนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว จึงได้จัดโครงการรวมใจบูรพาวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย ในวันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ขึ้น  
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ผู้เข้าร่วมโครงการ ได้ร่วมสืบสานประเพณีของมหาวิทยาลัยบูรพา
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ภาพถ่ายการเข้าร่วมกิจกรรม
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ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ร่วมสืบสานประเพณีของมหาวิทยาลัย
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2

admin1
Typewritten Text
ผู้เข้าร่วมโครงการ ได้มีส่วนร่วมในพิธี “วิ่งประเพณีเขาสามมุข”
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ทะเบียนรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฯ
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ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ร่วมวิ่งประเพณี
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เชิงเขาสามมุข และมหาวิทยาลัยบูรพา บางแสน
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__

admin1
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เมืองชลบุรี
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ชลบุรี
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1 มิถุนายน พ.ศ. 2560 

admin1
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23 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
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1 มิถุนายน พ.ศ. 2560 – 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 

admin1
Typewritten Text
8 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

admin1
Typewritten Text
9 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 - 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

admin1
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60

admin1
Typewritten Text
58

admin1
Typewritten Text
2

admin1
Typewritten Text
วางแผนและนำเสนอโครงการ เพื่อขออนุมัติโครงการ

admin1
Typewritten Text
ประชุมคณะทำงาน รับมอบหมายหน้าที่ 

admin1
Typewritten Text
ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ

admin1
Typewritten Text
ดำเนินการจัดซื้อ วัสดุ อุปกรณ์ ที่จำเป็นต้องใช้ในโครงการ

admin1
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เข้าร่วมกิจกรรมงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยบูรพา
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 ๑4.๓) ขั้นสรุปและประเมินผลการจัดกิจกรรม 
 ๑............................................................................................................................. ............... 
 ๒........................................................... ................................................................................. 
 ๓............................................................................................................................. ............... 
๑5. ตารางแผนการด าเนินงาน  

แผนการด าเนินงาน ปี พ.ศ........................... ปี พ.ศ.............................. 
รายการ ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. 

             
             
             
             
 
๑6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑6.๑................................................................................................................................  
 ๑6.๒............................................................................................................................. ... 
 ๑6.๓................................................................................................................................  
๑7. งบประมาณด าเนินการ 
 ใช้งบประมาณด าเนินการทั้งสิ้นเป็นเงิน.............................................บาท 
 จาก  เงินค่าบ ารุงกิจกรรมนิสิต   จ านวน..........................บาท 
   เงินค่าบ ารุงกีฬา    จ านวน..........................บาท 
   งบอ่ืนๆ จาก..................................... จ านวน..........................บาท 
 ประกอบด้วยรายจ่าย ดังต่อไปนี้ 
 หมวดค่าตอบแทน 
  -....................................................................................... เป็นเงิน......................บาท  
  -....................................................................................... เป็นเงิน......................บาท  
  -....................................................................................... เป็นเงิน......................บาท  
  -....................................................................................... เป็นเงิน......................บาท  
 หมวดค่าใช้สอย 
  -....................................................................................... เป็นเงิน......................บาท  
  -....................................................................................... เป็นเงิน......................บาท  
  -....................................................................................... เป็นเงิน......................บาท  
  -....................................................................................... เป็นเงิน......................บาท  
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สรุปและประเมินผลโครงการ
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แบบสรุปประเมินผลผู้เข้าร่วมโครงการ เสนอผู้บังคับบัญชา
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2560
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ขั้นวางแผนงาน
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ขั้นดำเนินการ
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ขั้นสรุปและประเมินผลการจัดกิจกรรม
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<----->
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<----->
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<----->
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5,000
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ผู้เข้าร่วมโครงการมีส่วนร่วมกับกิจกรรมของมหาวิทยาลัย

admin1
Typewritten Text
ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดความรักและความสามัคคี
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ผู้เข้าร่วมโครงการมีสุขภาพร่างกาย จิตใจที่ดีขึ้น
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/
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ค่าอาหารกลางวัน (60 คนๆ ละ 60 บาท จำนวน 1 มื้อ)
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3,600
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 หมวดค่าวัสดุ 

ล าดับที ่ รายการวัสด ุ
ราคา/หน่วย จ านวน รวมราคา 

บาท สต.  บาท สต. 
       

       
  

 รวมงบประมาณท้ังสิ้น....................................บาท ( -ตัวอักษร......................................................-) 
  

   ในกรณีต้องใช้ยานพาหนะ หน่วยกิจกรรมมีความประสงค์          
            ขอให้มหาวิทยาลัยรับผิดชอบค่าใช้จ่าย ตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขต
สระแก้ว ที่ 0019/2562 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เรื่อง หลักเกณฑ์การขอใช้รถของมหาวิทยาลัย
บูรพา วิทยาเขตสระแก้ว 
           ผู้รับผิดชอบโครงการ รับผิดชอบค่าใช้จ่าย   
 

๑8. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะจากการจัดโครงการที่ผ่านมา (กรณีเป็นโครงการต่อเนื่องหรือเคยจัดมาก่อนแล้ว) 
ปัญหา/อุปสรรค การปรับปรุงแก้ไข/ข้อเสนอแนะ 

  
  
  
  
 

19. การส่งรายงานประเมินผลโครงการและเอกสารเบิกค่าใช้จ่ายตามโครงการ  
ภายในวันที่....................................................... (ภายใน 15 วัน นับแต่วันสิ้นสุดกิจกรรมตามโครงการ ) 
 

               ลงชื่อ........................................................                         
                  (..........................................................)  

               นิสิตผู้รับผิดชอบโครงการ 
 

ค ารับรองของอาจารย์ที่ปรึกษา 
 ข้าพเจ้า..................................................................หน่วยงาน........................................... .................
โทรศัพท์................................................อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ................................................................. 
ไดพิ้จารณารายละเอียดของโครงการแล้ว และเห็นสมควรให้ด าเนินการได้ 
 

               ลงชื่อ........................................................ 
                  (..........................................................) 
                        อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ 

 

ปรับแก้แบบฟอร์ม 01/04/63 
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ค่าวัสดุและเอกสารในการดำเนินโครงการ 
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5,000
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ห้าพันบาทถ้วน
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/
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ฝนตกระหว่างเข้าร่วมโครงการฯ

admin1
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ควรแจ้งผู้เข้าร่วมโครงการฯ ให้เตรียมเสื้อกันฝนไปด้วย
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23 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
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หนึ่ง  ไม่เป็นสอง
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นายหนึ่ง  ไม่เป็นสอง
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นางสาวปลานิล เต็มบ้าน

admin1
Typewritten Text
คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
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082-121-****
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รวมใจบูรพาวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย 
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      ปลานิล เต็มบ้าน
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นางสาวปลานิล เต็มบ้าน




