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   บันทึกขอความ 
สวนราชการ        สาขาวิชา (ที่รับผิดชอบโครงการ)  

ที ่  วันที่      

เรื่อง     ขออนุมัติโครงการ  (โครงการอะไรใหระบุ เชน โครงการสัมมนาทางวิชาการ, โครงการศึกษาดูงาน)  

เรียน    คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

 ดวยนักศึกษาสาขาวิชา...........................................................    มีความประสงคจะจัดกิจกรรม 
........................................................................เพื่อ.......................................................................................... 
ในวันที.่................เดือน....................... พ.ศ. ..................  ณ ...................................................................... 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  หากเห็นชอบโปรดลงนามในโครงการที่แนบ 
 
 
 
  (.................................................................) 
  อาจารยผูรับผิดชอบโครงการ 
 
เรียนเสนอคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 …………………………………………………….. 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.กิติพงษ  ลือนาม) 
รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝายวางแผนและบริหาร 
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ขอเสนอโครงการ………………………………………………………………… 
ใหกับ........................................................................................ 

ประจําภาคการศึกษาที่ .........  ปการศึกษา ................. 
บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

 
 

1. ชื่อโครงการ ........................................................................... 
 
2. ความสอดคลองกับ 
 2.1 ระบบและกลไกการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา 
   กิจกรรมวิชาการที่สงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค    
   กิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ  
   กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนหรือรักษาสิ่งแวดลอม 
   กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม 
   กิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 
 2.2 พฤติกรรมดานคุณธรรม  จริยธรรม  สําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
   มีความเคารพครู อาจารย ผูมีพระคุณ ตระหนักในคุณคาของคุณธรรม มีน้ําใจ
เอื้อเฟอเผื่อแผ มีความเสียสละ และมีจิตสาธารณะ  
   มีความสามัคคี มีความซื่อสัตยสุจริต มีวินัย เคารพกฎระเบียบ และขอบังคับตาง ๆ  
   มีความขยันหมั่นเพียร ใฝเรียนรูเพื่อพัฒนาตนเอง และมีจรรยาบรรณในการวิจัย 
 

3. สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยและบัณฑิตวิทยาลัย 
  การสรางโอกาสทางการศึกษาเพื่อพัฒนาทองถิ่น 
  การพัฒนาคุณภาพบัณฑิต 
  การเสริมสรางความเขมแข็งในการผลิตและพัฒนาครู  และบุคลากรทางการศึกษา 
  การพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัยสูความเปนเลิศ 
  การเพ่ิมความเขมแข็งใหกับชุมชน 
  การพัฒนาระบบบริหารบัณฑิตวิทยาลัย 
 
4. ผูรับผิดชอบ 
 4.1 หนวยงานที่รับผิดชอบ ....................................................................................................... 
    ....................................................................................................... 
 4.2 ผูรับผิดชอบ ....................................................................................................... 
    ....................................................................................................... 
 4.3 ผูประสานงาน ....................................................................................................... 
    ....................................................................................................... 
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5. หลักการและเหตุผล 
 ................................................................................................................................................................ 
 ................................................................................................................................................................ 
 ................................................................................................................................................................ 
 ................................................................................................................................................................ 
 
6. วัตถุประสงค 
 ................................................................................................................................................................ 
 ................................................................................................................................................................ 
 ................................................................................................................................................................ 
 ................................................................................................................................................................ 
 
7. เปาหมายของโครงการ 
 7.1 เชิงคุณภาพ 
  ....................................................................................................................................................... 
 ................................................................................................................................................................ 
 7.2 เชิงปริมาณ 
  ....................................................................................................................................................... 
 ................................................................................................................................................................ 
 
8. วันเวลาและสถานที่ดําเนินกิจกรรม 
 ................................................................................................................................................................ 
 ................................................................................................................................................................ 
 ................................................................................................................................................................ 
 

 
11. งบประมาณในการดําเนินการ 
 ใชงบประมาณในการดําเนินการจากงบประมาณ 

(สาขาวิชาจะตองระบุงบประมาณ โครงการ และกิจกรรมใหชัดเจน) 
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12. ขั้นตอนการดําเนินงาน  (PDCA) 

การดําเนินการ 
ระยะเวลาในการดําเนินการ 

ม.ค. 
2558 

ก.พ. 
2558 

มี.ค. 
2558 

เม.ย. 
2558 

ขั้นวางแผน  (P)     
 1. ประชุมชี้แจงการจัดโครงการและกระบวนการทํางาน     
 2. จัดทําโครงการและขออนุมัติโครงการจากมหาวิทยาลัย     
ขั้นดําเนินการ  (D)     
 3. ติดตอประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อดําเนินงาน     
 4. ประชุมชี้แจงคณะกรรมการดําเนินการโครงการฯ   
เพื่อวางแผนการปฏิบัติงานและมอบหมายหนาที่ผูรับผิดชอบ 

    

 5. ดําเนินโครงการ     
ขั้นสรุปและประเมินผล  (C)     
 6. สรุปผลและประเมินผลการดําเนินงาน     
 8. เสนอรายงานผลการดําเนินงานตอบัณฑิตวิทยาลัย     
ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน  (A)     
 7. นําผลมาประเมินจากการเขารวมโครงการมาปรับปรุงฯ   
ในครั้งตอไป 

    

 
13. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
 .................................................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................. 
 
14 การติดตามและประเมินผล 
 14.1 จัดทําสรุปรายงานผลการดําเนินงานโครงการรายงานตอบัณฑิตวิทยาลัย 
 14.2 จัดทําสรุปรายงานผลการประเมินผลโครงการรายงานตอบัณฑิตวิทยาลัย 
 14.3 จัดทําแบบติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติงานรายงานตอบัณฑิตวิทยาลัย 
 
 

...................................................... 
(.................................................................) 

อาจารยผูรับผิดชอบโครงการ 
ผูเสนอโครงการ 

...................................................... 
(...................................................) 

ประธานสาขาวิชา...................................... 
ผูเห็นชอบโครงการ 

 
 
 

...................................................... 
(ผูชวยศาสตราจารย ดร. อดิศร  เนาวนนท) 

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
ผูอนุมัติโครงการ 
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(สาขาวิชาจะตองใสกําหนดการโดยระบุชวงระยะเวลาโดยละเอียด 
หามขาดชวงของระยะเวลา) 

กําหนดการบรรยายพิเศษ 
“ธรรมะกับบัณฑิตศึกษา และการพัฒนาบุคลิกภาพ” 

วันที่  5  กรกฎาคม  2557 
ณ หองประชุมสุวัจน 2 อาคารยุพราชเบญจมงคลอาคาร 31 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
 

                       
 
08.00-08.30  น. ลงทะเบียน 
08.30-09.00  น. พิธีเปดโดย รองศาสตราจารยเทื้อน  ทองแกว 
  รักษาราชการแทนอธิการบดี 
09.00-12.00  น. บรรยายหัวขอ “ธรรมะกับบัณฑิตศึกษา” 
 วิทยากรโดย ดร.อาจอง  ชุมสาย ณ อยุธยา 
  ปริญญาตรีเกียรตินิยมและปริญญาโท 
  ที่มหาวิทยาลัยเคมบริดจ ประเทศอังกฤษ 
  สาขาวิศวกรรมศาสตร 
  ปริญญาเอกท่ี Imperial College of Science  
  and Technology London University 
  ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน  
  คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
  ปจจุบันดํารงตําแหนงผูบริหารสูงสุดโรงเรียนสัตยาไส  
12.00-13.00  น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00-16.30  น. บรรยายหัวขอ “การพัฒนาบุคลิกภาพ” 
 วิทยากรโดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.นักรบ  ระวังการณ 
  ปริญญาตรี (การศึกษาบัณฑิต) ดานสังคมศึกษา 
  จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
  ปริญญาโท (ครุศาสตรมหาบัณฑิต) ดานการอุดมศึกษา 
  จากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  
  ปริญญาเอก (ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต)  
  ดานการอาชีวศึกษา จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
  ปจจุบัน กรรมการหลักสูตรปริญญาโท  
  สาขาการจัดการการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล 
16.30  น.  ปดการอบรม 
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**กรณีเชิญวิทยากร หนังสือเชิญวิทยากรบัณฑิตวิทยาลัยจะเปนผูออกหนังสือให** 

(ตัวอยางการแนบรายชื่อไปราชการ) 
 
อาจารย 
ที ่ ชื่อ 
1 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธวัศชา  เดชสุภา 
2 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประหยัด  ภูมิโคกรักษ 
3 ผูชวยศาสตราจารย ดร.สายสนุีย  เติมสินสุข 
4 ดร.มาลินี  ไพบูลยนุกูลกิจ 

นักศึกษา 
ที ่ ชื่อ 
1 นางขวัญฤทัย  ทวีเสริญมีเหงา 
2 นางชลธิชา  พิกุล 
3 นางสาวนองนุช  ขําโพธิ์ 
4 นางสาวพลอยไพลิน  โพธิ์ศรี 
5 นางสาวมุทิตา  ลาภเกื้อ 
6 นางสาวสุพัตรา  ภักดีชายแดน 
7 นางสาวสุวิกรานต  ปตตาเทศา 
8 นาวาอากาศตรี ไตรเทพ  ทองจันทร 
9 นายสุธีรัช  กาว ี

 


