
 Revision.....
... 

แบบฟอร์มขออนุมัติโครงการ ชุด F  (ส าหรับโครงการกิจกรรมเสริมหลกัสูตร  และกีฬา ส านักพฒันานักศึกษา) 
ช่ือโครงการ   ................................................................................................................................................................................................ 
จดัโครงการวนัที่   .......................................................   เวลา........................    สถานที่...............................................................................   
ผู้เข้าร่วมโครงการ   นกัศึกษา  ............. คน       คณาจารย ์ ............. คน        เจา้หนา้ท่ี  ............. คน 

 อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)......................................................................จ านวน................... คน  
ลกัษณะโครงการ  แหล่งงบประมาณ /จ านวนงบประมาณ 

  ไม่มีรายได ้     มหาวิทยาลยัหาดใหญ่   .......................บาท 

  มีรายได ้      หน่วยงานภายนอก    .......................บาท 

  ค่าลงทะเบียน  คนละ ............................................... บาท  (ระบุช่ือหน่วยงาน).....................................................................
 อ่ืน ๆ (ระบุ)................................. หน่วยละ...............บาท   ค่าลงทะเบียน    .......................บาท 

                         รวมรายได้ท้ังส้ิน  .......................บาท รวมขอใช้งบประมาณ..........................บาท 

ประเภทกจิกรรม / โครงการ                                                         หมวดงบประมาณที่ขออนุมตั ิ 
 ดา้นส่งเสริมคุณลกัษณะบณัฑิตท่ีพึงประสงค ์  ดา้นกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ       พฒันานกัศึกษา     
ดา้นบ าเพญ็ประโยชนห์รือรักษาส่ิงแวดลอ้ม       ดา้นส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม   บริหารจดัการ 
 ดา้นส่งเสริมศิลปะและวฒันธรรม                                                     อ่ืนๆ.............................                        

ลงช่ือ 

(....................................................) 
ผูรั้บผดิชอบโครงการ 

หน่วยงาน....................................... โทร........... 

 

 

 

 

 

 

ลงช่ือ 

(......................................................) 
หวัหนา้ฝ่าย 

วนัท่ี......../......................./........... 

 

 

 

 

 

 

ลงช่ือ 

(........................................................) 
ผูอ้  านวยการส านกัพฒันานกัศึกษา 

วนัท่ี......../......................./........... 

 

ลงช่ือ 

(......................................................) 
อาจารยท่ี์ปรึกษาโครงการ 

ลงช่ือ 
 

ผูว้เิคราะห์โครงการ วนัท่ี........../............../......... 
 

 

 

 

 

 (....................................................................) 
หวัหนา้ฝ่ายนโยบายและแผน 

 

 

 

 

 
 

ลงช่ือ 

(อาจารยเ์พญ็สุข        เกตุมณี) 
ผูอ้  านวยการส านกันโยบายและงบประมาณ 

วนัท่ี......../......................./........... 

 

 

ลงช่ือ 

(อาจารยพ์รทินีย ์    ดิสระมุณี) 
หวัหนา้ฝ่ายการเงิน 

วนัท่ี........./....................../.......... 

  อนุมติั...................................บาท     ไม่อนุมติั      อ่ืนๆ.................................... 
 

 

ลงช่ือ 
(อาจารย ์ดร.นิวตัน์      สวสัด์ิแกว้) 

รองอธิการบดีฝ่ายพฒันานกัศึกษาและชุมชนสมัพนัธ์ 
วนัท่ี........./....................../.......... 

รวม...................คน 
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1. ช่ือโครงการ  .......................................................................................................................................................... 
เป็นโครงการ    ตามแผนประจ าปี     นอกแผนประจ าปี 

 

2. สอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์มหาวทิยาลยัท่ี (จากแผนกลยทุธ์ของหน่วยงาน) 

.................................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................... 

3. สอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์หน่วยงานท่ี (จากแผนปฏิบัติงานประจ าปีของหน่วยงาน) 

.....................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................... 

4. สอดคลอ้งกบัตวัช้ีวดั (KPI) ท่ี   (จากแผนปฏิบัติงานประจ าปีของหน่วยงาน )  

………………………………………………………………………………………………………………………………….
.…………………………………………………………………………………………………………………………………                                                                                                                        

5. ตวัช้ีวดั (PI) ของงาน / โครงการ / กิจกรรม 

.....................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................... 

6. วตัถุประสงคข์องโครงการ  

1) ………………………………………………………………………………………….….…….………………… 

2) ………………………………………………………………………………………….….…….………………… 

3) ………………………………………………………………………………………….….…….………………… 

7. ผูรั้บผดิชอบโครงการ 

1) ช่ือ-สกุล......................................................  หน่วยงานท่ีสังกดั.................................................................... 

2) ช่ือ-สกุล......................................................  หน่วยงานท่ีสังกดั.................................................................... 

8. วทิยากร   
 วทิยากรภายใน    จ  านวน..........คน   (ระบุ) 

1) ช่ือ-สกุล......................................................  หน่วยงานท่ีสังกดั..................................................................... 

 วทิยากรภายนอก  จ านวน..........คน   (ระบุ)    
1) ช่ือ-สกุล......................................................  หน่วยงานท่ีสังกดั.................................................................... 

  ไม่มี 
 

 

 

POL-P03-F01/R02 



 

9. ลกัษณะการปฏิบติังาน  (อธิบายรูปแบบของกิจกรรม / โครงการ พอสังเขป)  

……………………………………………………..………………………………………………………….……………. 

……………………………………………………..………………………………………………………….……………. 

……………………………………………………..………………………………………………………….……………. 
 

10. ตารางการด าเนินกิจกรรม / โครงการ 

รายละเอียดของกิจกรรม / โครงการ 
เดือน......................... 

Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 

   1. ..........................................     

   2. ..........................................     

   3. ..........................................     

 * 4. สรุปรายการค่าใชจ่้าย  ( ภายใน 7 วนัหลงัจากโครงการส้ินสุด)      

 * 5. ส่งสรุปประเมินโครงการ ( ภายใน 30 วนัหลงัจากโครงการส้ินสุด)     
 

11. วธีิการประเมินผลโครงการ…………………………………………………………………………………………...…… 

……………………………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………………... 
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รายละเอยีดค่าใช้จ่ายด าเนินการ 
 

โครงการ..................................................... 
 

 

รายการ 
 

จ านวนหน่วย 
 

เบิกเงินสด 

 

เบิกวสัดุ 
(ผ่านฝ่ายจดัซ้ือ) 

 

จัดจ้าง/จ่ายเช็ค/วางบิล 
(ผ่านฝ่ายจัดซ้ือ) 

ตัวอย่าง     

1. ค่าเดินทางวทิยากร (ไป-กลบั) 1 ท่าน   7,190 

2. ค่าตอบแทนวทิยากร 2 ชม. 3,000   

3. ค่าอาหารว่างผู้เข้าร่วมโครงการ 15 บ./50 คน 750   

4. ค่าทีพ่กัวทิยากร 1 คืน/1ห้อง   700 

5. ค่าของที่ระลกึ 1 ช้ิน  150  

6. ค่ากระดาษ A4 2 รีม@ 85 บ.  170  

     

     

     

รวมงบประมาณแต่ละหมวด 3,750 320 7,890 

รวมใช้งบประมาณทั้งส้ิน 11,960 
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ก าหนดการ 

โครงการ.................................................................. 
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