โครงการ............ชื่อโครงการใหญ่...............
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 15 ปี มหาวิ ทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (พ.ศ. 2553 -2567) (P/D/C/A)
SSAP / SAP ………………………………………………………………………….
รหัสตัวชีว้ ดั KS / KA ………………………………………………………………….
ความสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ระยะ 4 ปี (2560-2563) คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
(P/D/C/A)1
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ...........................................................
เป้ าประสงค์ ............................................................................
ตัวชีว้ ดั ที่ .................................................................................
สอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา (สกอ./มศว) (P/D/C/A)
.........................................................................................................................................
การปรับปรุงการดาเนิ นการจากการจัดโครงการครังก่
้ อน หรือจากข้อเสนอแนะของกรรมการตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในปี ที่ผ่านมา (โปรดระบุ) (P/D/C/A)
.........................................................................................................................................
การบูรณาการกับ (การเรียนการสอน/รายวิชา/งานวิ จยั ) (โปรดระบุ) (P/D/C/A)
…………………………………………………………………………………………………….
หน่ วยงานที่รบั ผิดชอบ ฝ่ าย/หลักสูตร...............................................................
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
หัวหน้ าโครงการ

……………………………………………………………...

1. หลักการและเหตุผล
1

แสดงความสอดคล้องของแต่ละหัวข้อกับขั้นตอนสาคัญของกระบวนการดาเนินงานแบบ PDCA โดยที่ P=

การวางแผน, D = การปฏิบัติตามแผน, C = การประเมินโครงการ/แผน และ A = การดาเนินการเพื่อปรับปรุง
โครงการ/แผน

………………………………………………………………………………………………….……….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
2. วัตถุประสงค์ (P/D/C/A)
………………………………………………………………………………………………….……….
…………………………………………………………………………………………………………………….
3. ผลผลิ ตของโครงการ (Output) (P/D/C/A)
..........(จัดกิจกรรม/ ดาเนินการอะไร, เพื่อใคร, กีห่ น่วย, เป็ นเวลากีว่ นั )....................
4. ผลลัพธ์ของโครงการ (Outcome) (P/D/C/A)
...........(สิง่ ทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ จากการจัดกิจกรรม / ดาเนินการในข้อ 3.)....................
5. ตัวชี้วดั (Indicator)
….......(สิง่ ทีเ่ ราจะใช้ตรวจสอบความสาเร็จ เช่น จานวนของ…, คุณภาพของ…., คะแนนของ…,
ระยะเวลาของ...........ฯลฯ..)............................................................................................................
6. เกณฑ์ความสาเร็จ (Criteria)
.............(ระบุรายละเอียด หรือ กาหนดค่าทีต่ อ้ งการให้กบั ตัวชีว้ ดั ในข้อ 5.)...............................
7. ระยะเวลาดาเนิ นการ (ระบุวนั เดือน ปี )
โครงการครัง้ ที่ 1 : วันที่ .............. เดือน ................ พ.ศ. ..............
โครงการครังที
้ ่ 2 : วันที่ .............. เดือน ................ พ.ศ. ..............
(*** แยกรายละเอียดตามครัง้ ทีม่ กี ารจัด ***)
8. สถานที่ดาเนิ นงาน
โครงการครัง้ ที่ 1 : ............................................................................
โครงการครังที
้ ่ 2 : ............................................................................
(*** กรณีเป็ นคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ทุกครัง้ ทีจ่ ดั ให้ระบุคณะฯ แค่ครัง้ เดียวไม่
ต้องแยกครัง้ ***)
9. ผู้เข้าร่วมโครงการ จานวน ....ยอดรวม....คน

โครงการครังที
้ ่ 1 : ชื่อโครงการ
ผูเ้ ข้าร่วมภายในหน่วยงาน/มหาวิทยาลัย
1. คณาจารย์
จานวน ....... คน
2. สายปฏิบตั กิ าร
จานวน ....... คน
3. นิสติ
จานวน ....... คน
รวมผูเ้ ข้าร่วมโครงการที่ 1 ทัง้ สิน้ จานวน ......... คน
ผู้เข้ าร่ วมภายนอกมหาวิทยาลัย (บุคคลทั่วไป)
1. .................................................. จำนวน ............คน
2. ...................................................จำนวน ............ คน
3. ...................................................จำนวน .............คน
รวมผูเ้ ข้าร่วมโครงการที่ 2 ทัง้ สิน้ จานวน ......... คน
โครงการครังที
้ ่ 2 : ชื่อโครงการ
ผูเ้ ข้าร่วมภายในหน่วยงาน/มหาวิทยาลัย
1. คณาจารย์
จานวน ....... คน
2. สายปฏิบตั กิ าร
จานวน ....... คน
3. นิสติ
จานวน ....... คน
รวมทัง้ สิน้ จานวน ......... คน
ผู้เข้ าร่ วมภายนอกมหาวิทยาลัย (บุคคลทั่วไป)
1. .................................................... จำนวน ............คน
2. .....................................................จำนวน ............ คน
3. ......................................................จำนวน .............คน
รวมทังสิ
้ ้น จำนวน .......... คน
(*** แยกรายละเอียดตามครัง้ ทีม่ กี ารจัด ***)

10. แผนการดาเนิ นงาน (P/D/C/A)

โครงการครังที
้ ่ 1 : ……………ชื่อโครงการ..........................
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
กิ จกรรม
ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ .ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หมาย
เหตุ

รายละเอียดกิจกรรม
ขันวางแผน
้
(P/D/C/A)
......................................................................................................................
......................................................................................................................
ขันด
้ าเนินการ (P/D/C/A)
......................................................................................................................
......................................................................................................................
ขันประเมิ
้
นผล (P/D/C/A)
......................................................................................................................
......................................................................................................................
ขันปรั
้ บปรุงตามผลประเมิน (P/D/C/A)
......................................................................................................................
......................................................................................................................
โครงการครังที
้ ่ 2 : ……….…ชื่อโครงการ..........................
กิ จกรรม

ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ .ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

รายละเอียดกิจกรรม
ขันวางแผน
้
(P/D/C/A)
......................................................................................................................
......................................................................................................................

หมาย
เหตุ

ขันด
้ าเนินการ (P/D/C/A)
......................................................................................................................
......................................................................................................................

ขันประเมิ
้
นผล (P/D/C/A)
......................................................................................................................
......................................................................................................................
ขันปรั
้ บปรุงตามผลประเมิน (P/D/C/A)
......................................................................................................................
......................................................................................................................
(*** แยกรายละเอียดตามครัง้ ทีม่ กี ารจัด ***)
11. วงเงินรายจ่ายทัง้ สิ้นของโครงการ …..ยอดใหญ่..... บาท
โครงการครังที
้ ่ 1 : …………..…ชื่อโครงการ..........................
ดังรายละเอียดต่อไปนี้
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
รวมงบประมาณโครงการ เป็ นเงิน .................... บาท (..........ตัวอักษร..........)
โครงการครังที
้ ่ 2 : …………..…ชื่อโครงการ..........................
ดังรายละเอียดต่อไปนี้
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
รวมงบประมาณโครงการ เป็ นเงิน .................... บาท (..........ตัวอักษร..........)
(*** แยกรายละเอียดตามครัง้ ทีม่ กี ารจัด ***)
12. ผลที่คาดว่าจะได้รบั
โครงการครังที
้ ่ 1 : …………..…ชื่อโครงการ........................
................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………..

โครงการครังที
้ ่ 2 : …………..…ชื่อโครงการ........................
................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………..
(*** แยกรายละเอียดตามครัง้ ทีม่ กี ารจัด ***)

