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   บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ    หลักสูตร                                    สาขาวิชา (ท่ีรับผิดชอบโครงการ)    

ที ่   วันที่      

เรื่อง   ขออนุมัติโครงการ  (โครงการอะไรให้ระบุ เช่น โครงการสัมมนาทางวิชาการ, โครงการศึกษาดูงาน)  

เรียน  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

ด้วยหลักสูตร............................................................สาขาวิชา....................................................มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครราชสีมา  มีความประสงค์จะจัดกิจกรรม...................................................................................................... 
......................................................................... .เพ่ือ...................................................................................  
.......................................................................................................................................................................................... 
วันที่.................................................................................ณ..................................... .................................................... 
............................................................................................................................................................................................................ 

ในการนี้  หลักสูตร............................................................สาขาวิชา........................................................
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  จึงใคร่ขออนุญาตจัดกิจกรรม...................................................................................... 
ตามวัน  และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  หากเห็นชอบได้โปรดลงนามในโครงการแนบท้าย 
 
 
 
  (................................................................. ) 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร………………........................... 
สาขาวิชา................................................................. 

  อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 
 
เรียนเสนอคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 
 
 
 ……………………………… 

(ดร.แวววลี  แววฉิมพลี) 
รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ฝ่ายบริหารและกิจการนักศึกษา 
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ขอเสนอโครงการ………………………………………………………………… 
ให้กับ........................................................................................ 

ประจ าภาคการศึกษาที่ .........  ปีการศึกษา ................. 
บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

 
 

1. ชื่อโครงการ .................................................................................................................................... 
 
2. ความสอดคล้องกับ 
 2.1 ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา 
   กิจกรรมวิชาการท่ีส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์    
   กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ  
   กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 
   กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
   กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 
 2.2 พฤติกรรมด้านคุณธรรม  จริยธรรม  ส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
   มีความเคารพครู อาจารย์ ผู้มีพระคุณ ตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม มีน้ าใจ
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ มีความเสียสละ และมีจิตสาธารณะ  
   มีความสามัคคี มีความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย เคารพกฎระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ  
   มีความขยันหมั่นเพียร ใฝ่เรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเอง และมีจรรยาบรรณในการวิจัย 
 

3. สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและบัณฑิตวิทยาลัย 
  การสร้างโอกาสทางการศึกษาเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 
  การพัฒนาคุณภาพบัณฑิต 
  การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการผลิตและพัฒนาครู  และบุคลากรทางการศึกษา 
  การพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ 
  การเพ่ิมความเข้มแข็งให้กับชุมชน 
  การพัฒนาระบบบริหารบัณฑิตวิทยาลัย 
 
4. ผู้รับผิดชอบ 
 4.1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ ................................................................................................................ 
    ................................................................................................................ 
 4.2 ผู้รับผิดชอบ ................................................................................................................ 
    ................................................................................................................ 
 4.3 ผู้ประสานงาน ................................................................................................................ 
    ................................................................................................................ 
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5. หลักการและเหตุผล 
 ...................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................. .................. 
............................................................................................................................................................................... 
...............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. .................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
................................................................................................................................. .............................................. 
 
6. วัตถุประสงค์ 
 ................................................................................................................................................................ ...... 
.............................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................ .............. 
................................................................................................................................................................ .............. 
 
7. เป้าหมายของโครงการ 
 7.1 เชิงคุณภาพ 
  ............................................................................................................................................................. 
 ..................................................................................................................................................................... 
 7.2 เชิงปริมาณ 
  ........................................................................................................................................... ................... 
 ................................................................................................................................................................ ...... 
 
8. วันเวลาและสถานที่ด าเนินกิจกรรม 
 ...................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................ ............... 
............................................................................................................................................................................... 
 
9. วิทยากรบรรยาย/อภิปราย  (กรณีเชิญวิทยากรมาบรรยาย อบรม หรือสัมมนา) 
 ชื่อวิทยากร 
 ต าแหน่ง สถานที่ท างาน 
 
10. หัวข้อบรรยาย/อภิปราย  (กรณีเชิญวิทยากรมาบรรยาย อบรม หรือสัมมนา) 
 ................................................................................................................................................................ ......
............................................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
 



 

แบบเสนอโครงการ  ระดับบัณฑิตศึกษา   4 

11. งบประมาณในการด าเนินการ 
 โครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  (สาขาวิชา............................................ 
ระดับ.....................) งบ ........... ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ....... (อนุมัติครั้งที่ . ....) กิจกรรมที่ .. . . . 
.........................(ระบุชื่อกิจกรรม).................................    หน้า กศ.ปช. ......  จ านวน  ..................  บาท 
(........................................................) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

11.1  ค่าใช้สอย 
-  (ระบุ เช่น ค่าเช่าเหมารถตู้ปรับอากาศ)  เป็นเงิน  ............  บาท 

11.2  ค่าตอบแทน 
-  (ระบุ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร)   เป็นเงิน  ............  บาท 

11.3  ค่าวัสดุ 
-  (ระบุ เช่น ค่าวัสดุ/ถ่ายเอกสารประกอบการจัดกิจกรรม) เป็นเงิน  ............  บาท 

 หมายเหตุ: ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
(สาขาวชิาจะต้องระบุงบประมาณ โครงการ และกิจกรรมให้ชัดเจน) 
 
12. ขั้นตอนการด าเนินงาน  (PDCA) 

การด าเนินการ 
ระยะเวลาในการด าเนินการ 

ม.ค. 
2558 

ก.พ. 
2558 

มี.ค. 
2558 

เม.ย. 
2558 

ขั้นวางแผน  (P)     
 1. ประชุมชี้แจงการจัดโครงการและกระบวนการท างาน     
 2. จัดท าโครงการและขออนุมัติโครงการจากมหาวิทยาลัย     
ขั้นด าเนินการ  (D)     
 3. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือด าเนินงาน     
 4. ประชุมชี้แจงคณะกรรมการด าเนินการโครงการฯ   
เพ่ือวางแผนการปฏิบัติงานและมอบหมายหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 

    

 5. ด าเนินโครงการ     
ขั้นสรุปและประเมินผล  (C)     
 6. สรุปผลและประเมินผลการด าเนินงาน     
 8. เสนอรายงานผลการด าเนินงานต่อบัณฑิตวิทยาลัย     
ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน  (A)     
 7. น าผลมาประเมินจากการเข้าร่วมโครงการมาปรับปรุงฯ 
ในครั้งต่อไป 

    

 
13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ...................................................................................................................................................................... 
...............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................... 
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14 การติดตามและประเมินผล 
 14.1  จัดท าสรุปรายงานผลการด าเนินงานโครงการรายงานต่อบัณฑิตวิทยาลัย 
 14.2  จัดท าสรุปรายงานผลการประเมินผลโครงการรายงานต่อบัณฑิตวิทยาลัย 
 14.3  จัดท าแบบติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติงานรายงานต่อบัณฑิตวิทยาลัย 
 
 
 

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

อาจารย์ประจ าหลักสูตร.......................................... 
สาขาวิชา...................................................... 

ผู้เสนอโครงการ 

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

ประธานหลักสูตร.........................................
สาขาวิชา...................................... 

ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
 
 

...................................................... 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมเกียรติ  ทานอก) 

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
ผู้อนุมัติโครงการ 
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(สาขาวิชาจะต้องใส่ก าหนดการโดยระบุช่วงระยะเวลาโดยละเอียด 
ห้ามขาดช่วงของระยะเวลา) 

ตัวอย่างก าหนดการ 
ก าหนดการบรรยายพิเศษ 

“ธรรมะกับบัณฑิตศึกษา และการพัฒนาบุคลิกภาพ” 
วันที่  5  กรกฎาคม  2557 

ณ ห้องประชุมสุวัจน์ 2 อาคารยุพราชเบญจมงคลอาคาร 31 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

 
                       

 
08.00-08.30  น. ลงทะเบียน 
08.30-09.00  น. พิธีเปิดโดย รองศาสตราจารย์เทื้อน  ทองแก้ว 
  รักษาราชการแทนอธิการบดี 
09.00-12.00  น. บรรยายหัวข้อ “ธรรมะกับบัณฑิตศึกษา” 
 วิทยากรโดย ดร.อาจอง  ชุมสาย ณ อยุธยา 
  ปริญญาตรีเกียรตินิยมและปริญญาโท 
  ที่มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษ 
  สาขาวิศวกรรมศาสตร์ 
  ปริญญาเอกท่ี Imperial College of Science  
  and Technology London University 
  ครุศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน  
  คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
  ปัจจุบันด ารงต าแหน่งผู้บริหารสูงสุดโรงเรียนสัตยาไส  
12.00-13.00  น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00-16.30  น. บรรยายหัวข้อ “การพัฒนาบุคลิกภาพ” 
 วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นักรบ  ระวังการณ์ 
  ปริญญาตรี (การศึกษาบัณฑิต) ด้านสังคมศึกษา 
  จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
  ปริญญาโท (ครุศาสตรมหาบัณฑิต) ด้านการอุดมศึกษา 
  จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
  ปริญญาเอก (ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต)  
  ด้านการอาชีวศึกษา จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
  ปัจจุบัน กรรมการหลักสูตรปริญญาโท  
  สาขาการจัดการการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล 
16.30  น.  ปิดการอบรม 
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**กรณีเชิญวิทยากร หนังสือเชิญวิทยากรบัณฑิตวิทยาลัยจะเป็นผู้ออกหนังสือให้ 
และให้สาขาวิชาแนบรายชื่อผู้เข้าอบรม/สัมมนา เพื่อจัดท าค าสั่ง** 

 
 

**กรณีไปราชการศึกษาดูงานนอกสถานที่  ให้สาขาวิชาใส่รายชื่อแนบมาด้วย 
เพื่อความสะดวกในการด าเนินการจัดท าค าสัง่ไปราชการ** 

 
 
(ตัวอย่างการแนบรายชื่อ) 
อาจารย ์
ที ่ ชื่อ 
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัศชา  เดชสุภา 
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประหยัด  ภูมิโคกรักษ์ 
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายสนุีย์  เติมสินสุข 
4 ดร.มาลินี  ไพบูลย์นุกูลกิจ 

นักศึกษา 
ที ่ ชื่อ 
1 นางขวัญฤทัย  ทวีเสริญมีเหง้า 
2 นางชลธิชา  พิกุล 
3 นางสาวน้องนุช  ข าโพธิ์ 
4 นางสาวพลอยไพลิน  โพธิ์ศรี 
5 นางสาวมุทิตา  ลาภเกื้อ 
6 นางสาวสุพตัรา  ภักดีชายแดน 
7 นางสาวสุวิกรานต์  ปัตตาเทศา 
8 นาวาอากาศตรี ไตรเทพ  ทองจันทร์ 
9 นายสุธีรัช  กาว ี
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**กรณีที่นักศึกษาต้องการหนังสือขออนุญาตหน่วยงานเป็นรายบุคคล 
ให้แนบเอกสาร ดังนี้** 
 
(ตัวอย่างการแนบข้อมูล) 
ล าดับ ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง เรียน 

1 นางสาวพรพิมล  แก้วอุทัศน์ ต าแหน่ง ครู โรงเรียนละหานทราย 
(คุรุราษฎร์บ ารุงวิทยา)  
อ าเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา  
บุรีรัมย์ เขต ๓ 

 


