๑

แบบขออนุมัติโครงการ
๑. ขอมูลทั่วไปของงาน/โครงการ
ชื่อสวนงาน
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
ชื่อหนวยงาน
วิทยาเขตอีสาน
ชื่อผูรับผิดชอบโครงการ งานกิจการนักศึกษาภาคปกติ (คฤหัสถ#)
รหัส
แผนงาน
งาน
โครงการหลัก

ชื่อแผนงาน/งาน/โครงการ
การให&บริการวิชาการ
จัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
โครงการพัฒนาศักยภาพผู&นํานักศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
ป/การศึกษา ๒๕๕๘

สถานภาพของงาน/โครงการ
งานเดิม
งานใหม3
มีผลผลิตเดียว
ปรากฏในแผนฯ

โครงการเดิม
โครงการใหม3
มีมากกว3าหนึ่งผลผลิต
ไม3ปรากฏในแผนฯ

ประเภทของงาน/โครงการ
พัฒนา
ดําเนินการปกติ
ดําเนินการเอง
ผลิตสําเร็จในตัว

จัดทําผลผลิต
สนับสนุนจัดทําผลผลิต
จ&างเหมา
ผลิตเพื่อผลิตต3อ

หลักการและเหตุผลของโครงการ
นั กศึ กษาเป: น กํ า ลั งสํ า คั ญในการพั ฒ นาประเทศชาติ ถ& า นั กศึ กษาได& รั บ การปลู ก ฝ> งอบรมความเป: น ผู& นํ า ที่ พึ ง
ประสงค#ตั้งแต3อยู3ในสถาบันการศึกษา เมื่อจบการศึกษา จะเป:นบุคคลที่มีคุณภาพ มีความเชื่อมั่นในตนเอง กล&าคิด กล&าทํา
กล&านํา กล&าแสดงออก กล&าตัดสินใจในทางที่ถูกต&อง ประสานประโยชน# สร&างสรรค#งานเพื่อส3วนรวม ด&วยเหตุผลดังกล3าว
คณะสังคมศาสตร# สาขาวิชารัฐศาสตร#การปกครอง จึงจัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู&นํานักศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏ
ราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ป/การศึกษา ๒๕๕๘ ขึ้น
วัตถุประสงค*ของโครงการ
เพื่อสร&างคุณสมบัติที่พึงประสงค#ในตัวผู&นํา ประกอบด&วยนักศึกษา ชั้นป/ที่ ๑ และชั้นป/ที่ ๒ ทุกขาวิชา ดังนี้
๑. มีความรัก ความเมตตา ปรารถนาดี ความเป:นมิตร ซาบซึ้งคุณค3า รับรู& เข&าใจ ใส3ใจต3อสังคมต3อสรรพสิ่งที่อยู3
รอบตัว อาทิ บุคคล กลุ3มคน ชุมชน สังคม ธรรมชาติ ทรัพยากรวัตถุ ปรากฏการณ# เหตุการณ# สถานการณ#และอื่นๆ
๒. มีความคิดริเริ่มสร&างสรรค# ใช&ป>ญญา กล&าคิด กล&าทํา กล&านํา กล&าแสดงออก กล&าตัดสินใจในทางที่ถูกต&อง
สามารถคิดร3วมกันแลกเปลี่ยน ปฏิสัมพันธ#กันด&วยความเป:นมิตร มีความปรารถนาดี พร&อมทั้งให&เกียรติและเคารพซึ่งกัน
และกัน
๓. ไม3เห็นแก3ประโยชน#ส3วนตน ประสานประโยชน#เพื่อส3วนรวม มีความมุ3งมั่น ผูกพันและรับผิดชอบที่จะปฏิบัติ
ภารกิจ ที่อยู3ในความควบคุมดูแลของตนให& ดําเนิ นไปด& วยดี จนประสบความสํ าเร็จ รู&จักวางแผน จั ดระบบ จัด คน จั ด
ทรัพยากร สร&างความเข&าใจ กําลังใจ สร&างความร3วมมือ ประสานงาน ควบคุมการปฏิบัติงาน รู&จักการทํางานเป:นกลุ3มและ
พัฒนาทีมงานเปGาหมาย ควบคุมดูแลของตนให&ดําเนินไปด&วยดี จนประสบความสําเร็จ

๒
ตัวชี้วัด
การบรรลุวัตถุประสงค#
(ตัวชี้วัดความสําเร็จระดับ
วัตถุประสงค#)

ด&านปริมาณ : นักศึกษา ชั้นป/ที่ ๑ และชั้นป/ที่ ๒ ทุกสาขาวิชา จํานวน ๒๘๐ คน มี
ความรู&ความเข&าใจลักษณะของความเป:นผู&นํา สามารถรวมกลุ3มสร&างงาน
สานผลประโยชน#เพื่อส3วนรวมได&
ด&านคุณภาพ : นักศึกษา ชั้นป/ที่ ๑ และชั้นป/ที่ ๒ ทุกสาขาวิชา มีลักษณะผู&นําพึงประสงค#
สามารถรวมกลุ3มสร&างงาน สานผลประโยชน#เพื่อส3วนรวมได&

๒. แผนการดําเนินงานของโครงการ
๒.๑ ระยะเวลาดําเนินการ (ผลิต)
ผลผลิต
ที่ ๑

ระยะเวลา
๕ วัน

วัน/เดือน/ป1 ที่ทําการผลิต
๓ – ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

๒.๒ สถานที่ดําเนินโครงการ (ผลิต)
ผลผลิตที่ ๑ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน บ&านโนนชัย ถนนราษฎร#คนึง ต.ในเมือง
อ.เมืองขอนแก3น จ.ขอนแก3น
๒.๓ แผนการใชเงิน/ยืมเงินทดรองจาย
หนวย: บาท
แผนการขอยืมเงินทดรองจาย
งบประมาณ
ไตรมาส ๑
ไตรมาส ๒
ไตรมาส ๓
ไตรมาส ๔
รวม
งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น
๓. เป6าหมายผลผลิตและแผนปฏิบัติงาน
๓.๑ เป6าหมายผลผลิต
ชื่อผลผลิต/กิจกรรมการผลิต
ผลิตผลที่ ๑
กิจกรรมที่ ๑
พัฒนาศักยภาพผู&นํานักศึกษา
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
วิทยาเขตอีสาน
รวมทั้งสิ้น

หนวย: บาท
ผลผลิต/งบประมาณ การใชเงิน การใชเงิน การใชเงิน การใชเงิน
ผลผลิต
ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสทื่ ๓ ไตรมาสที่ ๔
๒๘๐ คน

๓.๒ ตัวชี้วัด ผลสําเร็จ ระดับผลผลิต
ผลผลิตที่ ๑ ด&านปริมาณ : นักศึกษา ชั้นป/ที่ ๑ และชั้นป/ที่ ๒ ทุกสาขาวิชา จํานวน ๒๘๐ คน
ด&านคุณภาพ : นักศึกษา ชั้นป/ที่ ๑ และชั้นป/ที่ ๒ ทุกสาขาวิชา มีลักษณะผู&นําพึงประสงค# สามารถ
รวมกลุ3มสร&างงาน สานผลประโยชน#เพื่อส3วนรวมได&

๓
๓.๓ เป6าหมายการปฏิบัติงาน และการใชจายงบประมาณ (ระดับกิจกรรม)
(หน3วย : ร&อยละ)
หน3วยนับ

กิจกรรม

แผนปฏิบัติงาน
ปริมาณ
งาน

ผลิตผลที่ ๑
กิจกรรมที่ ๑ : พัฒนาศักยภาพผู&นํา
นักศึกษา ภาคทฤษฎี
กิจกรรมที่ ๒ : พัฒนาศักยภาพผู&นํา
นักศึกษาเชิงปฏิบัตกิ าร
รวม

งบ
ประมาณ

ไตรมาสที่ ๑
ปริมาณ
งาน

ไตรมาสที่ ๒

งบ
ประมาณ

ปริมาณ
งาน

ไตรมาสที่ ๓

งบ
ประมาณ

ปริมาณ
งาน

๒๘๐ คน

๒๘๐

คน

๒๘๐

งบ
ประมาณ

ไตรมาสที่ ๔
ปริมาณ
งาน

งบ
ประมาณ

๔. แผนการใชจายเงิน จําแนกตามผลผลิต (๑ แบบฟอร*ม ตอ ๑ ผลผลิต)
ชื่อผลผลิตที่ ๑

การพัฒนาศักยภาพผูนํานักศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ป1การศึกษา ๒๕๕๘

แผนการใชจายเงิน
เงินงบประมาณ
- ค3าตอบแทนใช&สอยและวัสดุ
รวม

รวม

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

๕. รายละเอียดรายการรายจาย จําแนกตามผลผลิต (๑ แบบฟอร*ม ตอ ๑ ผลผลิต)
ชื่อผลผลิตที่ ๑-๒ โครงการพัฒนาศักยภาพผู&นํานักศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ป/
การศึกษา ๒๕๕๘
ลําดับ
ที่
ก.
๑
๒

ประเภทรายจาย – รายการ

เป6าหมาย
จํานวน หนวยนับ งบประมาณ

รวมเงินงบประมาณ

งบดําเนินงาน
- โครงการพัฒนาศักยภาพ
ผู&นํานักศึกษา มหาวิทยาลัย
มหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยา
เขตอีสาน ป/การศึกษา
๒๕๕๘

๒๘๐

คน

รายละเอียดรายจาย

ก.ย.

๔
๖. ผลที่คาดวาจะไดรับจากโครงการ
ผลที่คาดวาจะไดรับจากโครงการ
ปGญหาอุปสรรค (ในป1ที่ผานมา – เฉพาะโครงการตอเนื่อง)
- นักศึกษาชั้นป/ที่ ๑ และชั้นป/ที่ ๒ จํานวน ไม3มี
๒๘๐ คน มีลักษณะผู&นําพึงประสงค# สามารถรวมกลุ3ม
สร&างงาน สานผลประโยชน#เพื่อส3วนรวมได&
แนวทางแกไข
คําแนะนํา/ขอสังเกต (ของผูอนุมัติโครงการ)
ไม3มี

จึงกราบนมัสการมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นายปOติพงศ# สิงห#ศร)
นักศึกษา สาขารัฐศาสตร#การปกครอง ชั้นป/ที่ ๔
ผู&เสนอโครงการ

(นายอภิชิต เหมือยไธสง)
อาจารย#ประจําหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
ที่ปรึกษาโครงการ

(พระมหาสุรวุฒิ จนฺทธมฺโม, ดร.)
หัวหน&างานกิจการนักศึกษา ภาคปกติ (บรรพชิต/คฤหัสถ#)
ผู&เห็นชอบโครงการ

(พระมหาศุภชัย สุภกิจฺโจ)
ผู&อํานวยการวิทยาลัยศาสนศาตร#อีสาน
ผู&เห็นชอบโครงการ

(พระครูสุธีจริยวัฒน#, ดร.)
รักษาการแทน รองอธิการบดีวิทยาเขตอีสาน
ผู&อนุมัติโครงการ

