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1. ชื่อโครงการ ช่ือโครงการ 
 

2. ผูรับผิดชอบโครงการ 

2.1 กลุมกิจกรรม/ชมรม  หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

2.2 อาจารยท่ีปรึกษา     ช่ืออาจารยท่ีปรึกษาโครงการ             โทรศัพท ระบุเบอร  

2.3 นักศึกษาผูรับผิดชอบโครงการ 

  1) ช่ือประธานโครงการ  ตําแหนง ประธานโครงการ  โทรศัพท ระบุเบอร 

  2) ช่ือรองประธานโครงการ  ตําแหนง รองประธานโครงการ โทรศัพท ระบุเบอร 
 

3. วันท่ีจัดโครงการ/กิจกรรม วันเดือนป ท่ีจัดกิจกรรม 
 

4. สถานท่ีจัดโครงการ/กิจกรรม สถานท่ีจัดกิจกรรม 
 

5. ลักษณะโครงการ/กิจกรรม ()  (   ) โครงการประจํา (   ) โครงการใหม 
 

6. เปาหมายจํานวนผูเขารวมโครงการ .......…………….คน  ประกอบดวย 

ท่ี ผูเขารวม จํานวน (คน) 

6.1 นักศึกษา 

 นักศึกษาปฏิบัติงาน (Staff) ...................................... คน 

 นักศึกษาเขารวมกิจกรรม.......................................... คน 

ระบุจํานวน 

6.2 อาจารย ระบุจํานวน 

6.3 เจาหนาท่ี ระบุจํานวน 

6.4 ศิษยเกา ระบุจํานวน 

6.5 บุคคลท่ัวไป ระบุจํานวน 

 

7. กิจกรรมมีความสอดคลองในการพัฒนาทักษะนักศึกษา 

  7.1 กิจกรรมครอบคลมุการพัฒนานักศึกษา 4 ดาน ตามกรอบ TQF  (ตามประกาศของมหาวิทยาลัย ปการศึกษา 2552) 

ตัวชี้วัด  หนวยชั่วโมง 

 คุณธรรม/จริยธรรม บําเพ็ญประโยชน  

 วินัย และทักษะสังคม วิชาชีพ วิชาการ และจิตปญญาศึกษา  

 ดานศิลปวัฒนธรรม ภมูิปญญาทองถ่ิน และคานิยมท่ีถูกตอง  

 ดานสรางเสริมสุขภาพและนันทนาการ  

รวมหนวยชั่วโมง  
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  7.2 กิจกรรมสอดคลองการพัฒนานักศึกษาตาม MAHIDOL Core Values  

          (ตามประกาศของมหาวิทยาลัย ปการศึกษา 2560) 

ตัวชี้วัด   ลักษณะกิจกรรมท่ีสอดคลอง หนวยชั่วโมง 

 Mastery รูแจง รูจริง สมเหตุ สมผล   

 Altruism มุงผลผูอ่ืน   

 Harmony กลมกลืนกับสรรพสิ่ง   

 Integrity มั่นคงยิ่งในคุณธรรม   

 Determination แนวแนทํา กลาตัดสินใจ   

 Originality สรางสรรคสิ่งใหม   

 Leadership ใฝใจเปนผูนํา   

รวมหนวยชั่วโมง  
 

  7.3 กิจกรรมเพ่ือสรางบัณฑิตใหเปน Global Citizen และ Global Talents  แบบชี้วัดประเภท Mahidol HIDEF 

            (ตามประกาศของมหาวิทยาลัย ปการศึกษา 2562)  

ตัวชี้วัด  หนวยชั่วโมง 

 Volunteer กิจกรรมจติอาสา  

 Health Literacy ความเขาใจและสามารถดําเนินชีวิตใหเปนผูมีสุขภาพด ี  

 Internationalization ความเปนนานาชาต ิ  

 Digital Literacy ความรูความเขาใจและใชเทคโนโลยีดิจิทัล  

 Environment Literacy ความเขาใจและปฏิบัติเปนในดานสิ่งแวดลอม  

 Financial Literacy ความเขาใจและปฏิบัติเปนในดานการเงิน เศรษฐกิจ ธุรกิจ  

 Critical Thinking and 

Problem Solving 

การคิดอยางมีวิจารณญาณ/การคดิเชิงวิพากษ และการ

แกปญหา 
 

 Creativity and Innovation ความคิดสรางสรรคและนวัตกรรม  

 Communications & 

Collaboration 

การสื่อสารและการมีสวนรวม 
 

 Information, Media & 

Technology Skills 

ทักษะดานสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลย ี
 

 Leadership & Management 

Skills 

ทักษะดานการเปนผูนํา และการบริหารจดัการ 
 

 Social skill ทักษะสังคมและวัฒนธรรมท่ีตางกัน  

รวมหนวยชั่วโมง  
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8.  กิจกรรมมีความสอดคลองในการพัฒนาทักษะนักศึกษาแหงศตวรรษท่ี 21 : 21st CENTURY STUDENT OUTCOMES   

8.1 ทักษะชีวิตและงานอาชีพ (Life and Career Skills)  

 Flexibility & Adaptability (ความยืดหยุนและการปรับตัว) 

 Initiative & Self-Direction (เปนผูมีความคิดรเิริ่มและเปนผูนํา) 

 Social & Cross-Cultural Skills (ทักษะทางสังคมและการเรยีนรูขามวัฒนธรรม) 

 Productivity & Accountability (การเพ่ิมผลผลิตและการรูรับผดิ) 

 Leadership & Responsibility (ภาวะผูนําและความรับผิดชอบ) 

 

8.2 คุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค มหาวิทยาลัยมหิดล  

 T-Shaped breadth and depth (รูแจง รูจริง ท้ังดานกวางและลกึ) 

 Globally Talented (มีทักษะ มศีักยภาพแขงขันในระดับโลก ตอบสนองความตองการของสังคม) 

 Socially Contributing (มีจิตสาธารณะ ทําประโยชนกับสังคม) 

 Entrepreneurially Minded (กลาคิด กลาทํา กลาตดัสินใจ สรางสรรคสิ่งใหมในทางท่ีถูกตอง) 

 ปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง 

 Mahidol Volunteer 

 Transformative Learning 

 คิดดี  พูดดี  ทําด ี

 มีจิตสาํนึกและรับผดิชอบตอสังคม 

 ใฝเรียนรูตลอดชีวิต กาวทันการเปลี่ยนแปลงของโลก 

 มีภาวะผูนํา ความคดิสรางสรรค และเกงงาน 

 สรางความสุขภายใจตนเองและขยายความสุขใหผูอ่ืนได 

 เขาใจในความหลากหลายและดํารงไวซึ่งวัฒนธรรมของชาต ิ

 

8.3 ทักษะดานนวัตกรรม  

 Ent ทักษะดานการเปนผูประกอบการ 

 Startup ทักษะดานสตารทอัพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MUKA-SA-002 

                 สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี 
 Mahidol University Kanchanaburi Campus Student Association 
 199 หมู 9 ตําบลลุมสุม อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 71150 
 

9. หลักการและเหตุผล 

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

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

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

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

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

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

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

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

  

10. วัตถุประสงคของโครงการ 

      10.1. .........................................................................................................................................................................................  

     10.2. .........................................................................................................................................................................................  

     10.3. .........................................................................................................................................................................................  
 

11. ขั้นตอน/แผนการปฏิบัติงาน (ใหระบุถึงลําดับขั้นตอนการดําเนินงานและผูรับผิดชอบ) 
 

ขั้นตอน 

(ระบุขัน้ตอนการดําเนินงาน) 

ระยะเวลาดําเนินงาน 

(ระบุชวงเวลาดําเนินการ) 

ผูรับผิดชอบ 

(ระบุชื่อผูรับผิดชอบแตละขั้น) 

1. ขั้นเตรียมการ/วางแผน (Plan) ต.ย. เชน 

-ประชุมคณะทํางาน 

-รางโครงการเพ่ือขออนุมัติโครงการ 

 
   

 

2. ขั้นดําเนินการตามแผน (Do) ต.ย. เชน 

-เสนอขออนุมัติโครงการ 

-ประสานงานขอใชสถานท่ีและอุปกรณ 

-ประชาสัมพันธโครงการใหผูเขารวมไดรับทราบ 

-ดําเนินการตามแผน 

  

3. ขั้นติดตามตรวจสอบขณะดําเนินงานตามแผน (Check) ต.ย. เชน 

-ติดตามผลการดาํเนินงานระหวางการจัดกิจกรรม 

-ประเมินผลการจัดการโครงการ 

  

4. ขั้นตอนการปรับปรุงแกไขเพ่ือใชเปนแนวทางในการดําเนินงาน

คร้ังตอไป (Act) ต.ย. เชน 

-รวบรวมขอมลู ปญหา และอุปสรรค 

-เสนอแนะแนวทางแกไข 

-สรุปคาใชจาย 

-รายงานผลการดาํเนินโครงการ 

  

 

 



MUKA-SA-002 

                 สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี 
 Mahidol University Kanchanaburi Campus Student Association 
 199 หมู 9 ตําบลลุมสุม อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 71150 
 

12. ลักษณะการปฏิบัติงาน/รูปแบบกิจกรรม (ใหระบุถึงแนวทางและวิธีการดําเนินงานโดยสังเขป) 

     1. ................................................................................................................................................................... ............................... 

     2. ................................................................................................................................................................................................... 

     3. ................................................................................................................................................................................................... 

 

13. ผลการดําเนินงานท่ีผานมา และการนําผลการประเมินโครงการ/กิจกรรมมาปรับปรุงในการจัดโครงการคร้ังนี ้

      (กรณีเปนโครงการท่ีเคยจัดมาแลว)  
 

ปญหา/อุปสรรค แนวทางการแกไข 

1.  

  

1.  

 

2. 2. 

 
 

14. ผลท่ีคาดวาจะไดรับพรอมตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ/การดําเนินงาน  

 ผลทีค่าดว่าจะได้รับ ตวัช้ีวดั (KPI) ค่าเป้าหมาย 

1.    

2.    

3.    

 

15. การประเมินผลโครงการ/กิจกรรม (โปรดระบุวิธีดําเนินการ)   

  แบบสอบถาม   การสังเกต   การสัมภาษณ 

 Pre-test/Post-test  ถอดบทเรียน   อ่ืนๆ.............................................................. 

 

16. งบประมาณ 

1) จํานวนรวมท้ังสิ้น ระบุจํานวนเงินเปนตัวเลข บาท ( ระบุจาํนวนเงินเปนตวัอักษร ) 

2) แหลงงบประมาณ  

   เงินสนับสนุนจากวิทยาเขตกาญจนบุร ี  จํานวน…………………………...บาท 

   เงินคากิจกรรมนักศึกษา     จํานวน.................................บาท 

   แหลงเงินทุนอ่ืนๆ (ระบุ) .......................................... จํานวน……………..................บาท 
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รายละเอียดงบประมาณ 

ก. คาตอบแทน (ใหระบุชื่อรายการและจํานวนใหชัดเจน)  ตัวอยางตามตัวหนังสือสีแดง 

ท่ี รายละเอียด ราคาตอหนวย 

(บาท) 

จํานวน  หนวย จํานวนเงิน 

(บาท) 

หมายเหตุ 

1 คาตอบแทนการปฎิบัติงานนอกเวลา

ราชการ (เจาหนาท่ีขับรถราง) 

200 1 คน 200  

รวม (บาท) 200 เฉลี่ยทุกรายการ 

 

ข. คาใชสอย (ใหระบุชื่อรายการและจํานวนใหชัดเจน) ตัวอยางตามตัวหนังสือสีแดง 

ท่ี รายละเอียด 
ราคาตอหนวย 

(บาท) 
จํานวน  หนวย 

จํานวนเงิน 

(บาท) 
หมายเหตุ 

1 

เงินรางวัลของการประกวดพานท้ัง 7 สาขา (เกณฑการตดัสินแบงนํ้าหนักเปนการประกวดพาน 60% และการนําเสนอ 

40%) โดยแบงเปน 4 รางวัล ประกอบดวย 

1.1 รางวัลชนะเลิศ 1,200 1 รางวัล 1,200  

1.2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 900 1 รางวัล 900  

1.3 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 700 1 รางวัล 700  

1.4 รางวัลชมเชย 500 4 รางวัล 2000  

2 พวงมาลัย 20 45 พวง 900  

3 คาจางทําพานไหวคร ู 300 4 พาน 1,200  

4 คาจางแสดงวงดนตร ี 600 2 วง 600  

รวม (บาท) 7,500 เฉลี่ยทุกรายการ 

 

ค. คาวัสดุ (ใหระบุชื่อรายการและจํานวนใหชัดเจน) ตัวอยางตามตัวหนังสือสีแดง 

ท่ี รายละเอียด ราคาตอหนวย 

(บาท) 

จํานวน  หนวย จํานวนเงิน 

(บาท) 

หมายเหตุ 

1 สทีาบาน 920 2 ถัง 1,840  

รวม (บาท) 1,840 เฉลี่ยทุกรายการ 

 

 

 

(ช่ือประธานโครงการ) 

นักศึกษาผูรับผิดชอบโครงการ 

วันท่ี ..................../................................./.................. 

(ช่ืออาจารยท่ีปรึกษาโครงการ) 

อาจารยท่ีปรึกษาโครงการ 

วันท่ี..................../................................./.................. 
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กําหนดการ 

โครงการ ระบุชื่อโครงการ 

วันท่ีจัดโครงการ ระบุวันเดือนปท่ีจัดโครงการ 

สถานท่ีจัดโครงการ ระบุชื่อสถานท่ีจัดกิจกรรม 

 

 

ตัวอยาง   

วัน/เดือน/ป เวลา รายละเอียดกิจกรรม สถานท่ี 

24  ก.ย. 2562 09.00 - 09.10 น. เดินทางไปวัดไตรรัตนารามโดยรถราง อาคารเรยีนรวม 

09.10 - 10.30 น. - กิจกรรมจิตอาสาทําความสะอาดบริเวณ

มหาวิทยาลยั 

- กิจกรรมสงเสรมิกระบวนการเรียนรูนอกช้ันเรียน 

- กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาหองสมุด 

- กิจกรรมจิตอาสาทํานุบํารุงวัด 

- ลานพระศลิาขาว

มหาวิทยาลยัมหิดล   

วิทยาเขตกาญจนบุร ี

- โรงเรียนการกุศล       

วัดไตรรัตนาราม 

- วัดไตรรัตนาราม 10.30 - 10.40 น. รับประทานอาหารวาง 

10.40 – 12.05 น. - กิจกรรมจิตอาสาทําความสะอาดบริเวณ

มหาวิทยาลยั 

- กิจกรรมสงเสรมิกระบวนการเรียนรูนอกช้ันเรียน 

- กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาหองสมุด 

- กิจกรรมจิตอาสาทํานุบํารุงวัด 

12.05 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน โรงอาหารอาคารเรียนรวม 

 

 

 


