
๑ 
 

แบบขออนุมัติโครงการ 
 

๑. ข�อมูลท่ัวไปของงาน/โครงการ 
ช่ือส วนงาน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
ช่ือหน วยงาน วิทยาเขตอีสาน 
ช่ือผู�รับผิดชอบโครงการ งานกิจการนักศึกษาภาคปกติ (คฤหัสถ#) 

 
รหัส ช่ือแผนงาน/งาน/โครงการ 

แผนงาน  การให&บริการวิชาการ 
งาน  จัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
โครงการหลัก  โครงการพัฒนาศักยภาพผู&นํานักศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 

ป/การศึกษา ๒๕๕๘ 
 
สถานภาพของงาน/โครงการ ประเภทของงาน/โครงการ 
� งานเดิม 
� งานใหม3 
� มีผลผลิตเดียว 
� ปรากฏในแผนฯ                                    

� โครงการเดิม 
� โครงการใหม3 
� มีมากกว3าหนึ่งผลผลิต 
� ไม3ปรากฏในแผนฯ                            

� พัฒนา               
� ดําเนินการปกติ 
� ดําเนินการเอง    
� ผลิตสําเร็จในตัว 

� จัดทําผลผลิต      
� สนับสนุนจัดทําผลผลิต 
� จ&างเหมา    
� ผลิตเพ่ือผลิตต3อ 

 
หลักการและเหตุผลของโครงการ 
 นักศึกษาเป:นกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศชาติ ถ&านักศึกษาได&รับการปลูกฝ>งอบรมความเป:นผู&นําท่ีพึง
ประสงค#ตั้งแต3อยู3ในสถาบันการศึกษา เม่ือจบการศึกษา จะเป:นบุคคลท่ีมีคุณภาพ มีความเชื่อม่ันในตนเอง กล&าคิด กล&าทํา 
กล&านํา กล&าแสดงออก กล&าตัดสินใจในทางท่ีถูกต&อง ประสานประโยชน# สร&างสรรค#งานเพ่ือส3วนรวม ด&วยเหตุผลดังกล3าว 
คณะสังคมศาสตร# สาขาวิชารัฐศาสตร#การปกครอง จึงจัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู&นํานักศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏ
ราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ป/การศึกษา ๒๕๕๘ ข้ึน 

 
วัตถุประสงค*ของโครงการ 
 เพ่ือสร&างคุณสมบัติท่ีพึงประสงค#ในตัวผู&นํา ประกอบด&วยนักศึกษา ชั้นป/ท่ี ๑ และชั้นป/ท่ี ๒ ทุกขาวิชา ดังนี้ 
 ๑. มีความรัก ความเมตตา ปรารถนาดี ความเป:นมิตร ซาบซ้ึงคุณค3า รับรู& เข&าใจ ใส3ใจต3อสังคมต3อสรรพสิ่งท่ีอยู3
รอบตัว อาทิ บุคคล กลุ3มคน ชุมชน สังคม ธรรมชาติ ทรัพยากรวัตถุ ปรากฏการณ# เหตุการณ# สถานการณ#และอ่ืนๆ 
 ๒. มีความคิดริเริ่มสร&างสรรค# ใช&ป>ญญา กล&าคิด กล&าทํา กล&านํา กล&าแสดงออก กล&าตัดสินใจในทางท่ีถูกต&อง  
สามารถคิดร3วมกันแลกเปลี่ยน ปฏิสัมพันธ#กันด&วยความเป:นมิตร มีความปรารถนาดี พร&อมท้ังให&เกียรติและเคารพซ่ึงกัน
และกัน 
 ๓. ไม3เห็นแก3ประโยชน#ส3วนตน ประสานประโยชน#เพ่ือส3วนรวม มีความมุ3งม่ัน ผูกพันและรับผิดชอบท่ีจะปฏิบัติ
ภารกิจท่ีอยู3ในความควบคุมดูแลของตนให&ดําเนินไปด&วยดี จนประสบความสําเร็จ รู&จักวางแผน จัดระบบ จัดคน จัด
ทรัพยากร สร&างความเข&าใจ กําลังใจ สร&างความร3วมมือ ประสานงาน ควบคุมการปฏิบัติงาน รู&จักการทํางานเป:นกลุ3มและ
พัฒนาทีมงานเปGาหมาย ควบคุมดูแลของตนให&ดําเนินไปด&วยดี จนประสบความสําเร็จ  

 



๒ 
 

ตัวช้ีวัด 
การบรรลุวัตถุประสงค# 

(ตัวชี้วัดความสําเร็จระดับ
วัตถุประสงค#)  

ด&านปริมาณ  :  นักศึกษา ชั้นป/ท่ี ๑ และชั้นป/ท่ี ๒ ทุกสาขาวิชา จํานวน ๒๘๐ คน มี
ความรู&ความเข&าใจลักษณะของความเป:นผู&นํา สามารถรวมกลุ3มสร&างงาน 
สานผลประโยชน#เพ่ือส3วนรวมได& 

ด&านคุณภาพ  :  นักศึกษา ชั้นป/ท่ี ๑ และชั้นป/ท่ี ๒ ทุกสาขาวิชา มีลักษณะผู&นําพึงประสงค#  
สามารถรวมกลุ3มสร&างงาน สานผลประโยชน#เพ่ือส3วนรวมได& 

 
๒. แผนการดําเนนิงานของโครงการ  

๒.๑ ระยะเวลาดําเนินการ (ผลิต) 
ผลผลิต ระยะเวลา วัน/เดือน/ป1 ท่ีทําการผลิต 

ท่ี ๑  ๕ วัน ๓ – ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
  

๒.๒ สถานท่ีดําเนินโครงการ (ผลิต)  
ผลผลิตท่ี ๑ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน บ&านโนนชัย ถนนราษฎร#คนึง ต.ในเมือง  
อ.เมืองขอนแก3น จ.ขอนแก3น  
๒.๓ แผนการใช�เงิน/ยืมเงินทดรองจ าย 

หน วย: บาท 
แผนการขอยืมเงินทดรองจ าย 

งบประมาณ ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ รวม 
งบประมาณ      
รวมท้ังสิ้น      

 
๓. เป6าหมายผลผลิตและแผนปฏิบัติงาน 

๓.๑ เป6าหมายผลผลิต 
หน วย: บาท 

ช่ือผลผลิต/กิจกรรมการผลิต ผลผลิต/งบประมาณ การใช�เงิน การใช�เงิน การใช�เงิน การใช�เงิน 
ผลผลิต ไตรมาสท่ี ๑ ไตรมาสท่ี ๒ ไตรมาสท่ื ๓ ไตรมาสท่ี ๔ 

ผลิตผลท่ี ๑ 
กิจกรรมท่ี ๑  
พัฒนาศักยภาพผู&นํานักศึกษา 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
วิทยาเขตอีสาน 

 
๒๘๐ คน 

    

รวมท้ังส้ิน      
 
๓.๒ ตัวช้ีวัด ผลสําเร็จ ระดับผลผลิต 

ผลผลิตท่ี ๑ ด&านปริมาณ  :  นักศึกษา ชั้นป/ท่ี ๑ และชั้นป/ท่ี ๒ ทุกสาขาวิชา จํานวน ๒๘๐ คน 
ด&านคุณภาพ :  นักศึกษา ชั้นป/ท่ี ๑ และชั้นป/ท่ี ๒ ทุกสาขาวิชา มีลักษณะผู&นําพึงประสงค#  สามารถ

รวมกลุ3มสร&างงาน สานผลประโยชน#เพ่ือส3วนรวมได& 
 
 
 



๓ 
 

๓.๓ เป6าหมายการปฏิบัติงาน และการใช�จ ายงบประมาณ (ระดับกิจกรรม) 
           (หน3วย : ร&อยละ) 

กิจกรรม 
หน3วยนับ แผนปฏิบัติงาน ไตรมาสท่ี ๑ ไตรมาสท่ี ๒ ไตรมาสท่ี ๓ ไตรมาสท่ี ๔ 

ปริมาณ
งาน 

งบ 
ประมาณ 

ปริมาณ 
งาน 

งบ 
ประมาณ 

ปริมาณ 
งาน 

งบ 
ประมาณ 

ปริมาณ 
งาน 

งบ 
ประมาณ 

ปริมาณ
งาน 

งบ 
ประมาณ 

ผลิตผลที่ ๑ 
กิจกรรมท่ี ๑ : พัฒนาศักยภาพผู&นํา
นักศึกษา ภาคทฤษฎ ี 
กิจกรรมท่ี ๒ : พัฒนาศักยภาพผู&นํา
นักศึกษาเชิงปฏิบัติการ 

 
๒๘๐ คน 

 
 

      
๒๘๐ 

  
 

 

รวม คน       ๒๘๐    

 
๔. แผนการใช�จ ายเงิน จําแนกตามผลผลิต (๑ แบบฟอร*ม ต อ ๑ ผลผลิต) 

ชื่อผลผลิตท่ี ๑ การพัฒนาศักยภาพผู�นํานักศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ป1การศึกษา ๒๕๕๘ 

 
แผนการใช�จ ายเงิน รวม ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

เงินงบประมาณ              
- ค3าตอบแทนใช&สอยและวัสด ุ              

รวม              
 
๕.  รายละเอียดรายการรายจ าย จําแนกตามผลผลิต (๑ แบบฟอร*ม ต อ ๑ ผลผลิต) 
 
ช่ือผลผลิตท่ี ๑-๒ โครงการพัฒนาศักยภาพผู&นํานักศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ป/

การศึกษา ๒๕๕๘ 
 
ลําดับ
ท่ี 

ประเภทรายจ าย – รายการ 
เป6าหมาย 

รายละเอียดรายจ าย 
จํานวน หน วยนับ งบประมาณ 

ก. รวมเงินงบประมาณ     
๑ 
๒ 

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

 
๒๘๐ 

 
คน 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



๔ 
 

๖.  ผลท่ีคาดว าจะได�รับจากโครงการ 
 

ผลท่ีคาดว าจะได�รับจากโครงการ ปGญหาอุปสรรค (ในป1ท่ีผ านมา – เฉพาะโครงการต อเนื่อง) 
 - นักศึกษาชั้นป/ท่ี ๑ และชั้นป/ท่ี ๒ จํานวน 
๒๘๐ คน มีลักษณะผู&นําพึงประสงค#  สามารถรวมกลุ3ม
สร&างงาน สานผลประโยชน#เพ่ือส3วนรวมได& 

ไม3มี 

แนวทางแก�ไข คําแนะนํา/ข�อสังเกต (ของผู�อนุมัติโครงการ) 
ไม3มี 
 
 
 

 

 
 จึงกราบนมัสการมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 
 
 
 

(นายปOติพงศ#  สิงห#ศร) 
นักศึกษา สาขารัฐศาสตร#การปกครอง ชั้นป/ท่ี ๔ 

ผู&เสนอโครงการ 
 
 
 

(นายอภิชิต  เหมือยไธสง) 
อาจารย#ประจําหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 

ท่ีปรึกษาโครงการ 

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

ผู&เห็นชอบโครงการ 

(พระมหาศุภชัย สุภกิจฺโจ) 
ผู&อํานวยการวิทยาลัยศาสนศาตร#อีสาน 

ผู&เห็นชอบโครงการ 
 

 
 
 

(พระครูสุธีจริยวัฒน#, ดร.) 
รักษาการแทน รองอธิการบดีวิทยาเขตอีสาน 

ผู&อนุมัติโครงการ 
 
 


