
 

กิจกรรมถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
เรื่อง การเขียนเสนอขอโครงการ ง.6 

วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 – 10.30 น. 
รูปแบบออนไลน์ (Google meet) 

 
 คุณเอื้อ   นางพัทลาณ ี วรดิษฐ์ 
 คุณอ านวย นางพัทลาณ ี วรดิษฐ์ 
 คุณประสาน นางพัทลาณ ี วรดิษฐ์ 
 คุณกิจ  นางพัทลาณ ี วรดิษฐ์ 
 คุณลิขิต  นางสาวอัจฉรา เฉลิมเกียรต ิ
 คุณวิศาสตร ์ นางพัทลาณ ี วรดิษฐ์ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ผู้เขา้ร่วมกิจกรรมการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
เรื่อง การเขียนเสนอขอโครงการ ง.6 

วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 – 10.30 น.  
รูปแบบออนไลน์ (Google meet) 

ล าดับ ชื่อ-สกุล สังกัด 
1 ผศ.ดร.ชาญวิทย์ ปราบพยัคฆ ์ หมวดวิชาคณิตศาสตร์และสถิต ิ
2 น.ส.อัจฉรา  เฉลิมเกียรต ิ งานวิชาการ วิจัยและบริการวชิาการ 
3 น.ส.นิสากร น่วมศรีนวล งานวิชาการ วิจัยและบริการวชิาการ 
4 ผศ.สังเวย เสวกวิหาร ี หมวดวิชาวิทยาศาสตร์ 
5 น.ส.ซูไฮบ๊ะ ดอเลาะ งานบริหารทั่วไปและงานวางแผน 
6 ผศ.ธนัฎฐา อ านวยวัฒนะกุล หมวดวิชาวิทยาศาสตร์ 
7 นางศุภานัน ปิ่นเจริญ งานวิชาการ วิจัยและบริการวชิาการ 
8 น.ส.ฐิตาภา เนือ่งนิยม งานกิจการนักศึกษา 
9 น.ส.สุวภา น้อยจาก งานบริหารทั่วไปและงานวางแผน 
10 น.ส.ฐิติรัตน ์ รัตนประพันธ์ งานกิจการนักศึกษา 
11 นายเกียรตภิูม ิ เส็งสมุทร งานกิจการนักศึกษา 
12 ดร.ลาวัณย์ฉว ี สุจริตตานนท ์ หมวดวิชาวิทยาศาสตร์ 
13 ผศ.ดร.เมธิญาณินฆ ์ ค าขาว สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
14 ผศ.ดร.วรินธร บุญยะโรจน ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 
15 ดร.ดวงฤทัย นิคมรัฐ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 
16 ผศ.พิชญา พุกผาสุข หมวดวิชาคณิตศาสตร์และสถิต ิ
17 น.ส.สายรุ้ง แก้วน้อย งานบริหารทั่วไปและงานวางแผน 
18 ดร.นริศรา นาคเมธี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
19 ผศ.นิภาพร ปัญญา สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
20 ผศ.ดร.วิไลวรรรณ ลีนะกุล สาขาวิชาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม 
21 ดร.ภัทริกา สูงสมบัต ิ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 
22 นางภภัสสร สิงหธรรม สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
23 ดร.ณัฐติญา ไข่ตยิากุล สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
24 ผศ.ดร.วีรวรรณ จันทนะทรัพย ์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

 
 
 
 
 
 



 
 

กิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) 
กลุ่ม การเขียนเสนอขอโครงการ ง.6 

วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 – 10.30 น. 
รูปแบบออนไลน์ (Google meet) 

 
 คุณเอื้อ   นางพัทลาณ ี วรดิษฐ์ 
 คุณอ านวย นางพัทลาณ ี วรดิษฐ์ 
 คุณประสาน นางพัทลาณ ี วรดิษฐ์ 
 คุณกิจ  นางพัทลาณ ี วรดิษฐ์ 
 คุณลิขิต  นางสาวอัจฉรา เฉลิมเกียรต ิ
 คุณวิศาสตร ์ นางพัทลาณ ี วรดิษฐ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผู้เขา้ร่วมกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) 
เรื่อง การเขียนเสนอขอโครงการ ง.6 

วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 – 10.30 น. 
รูปแบบออนไลน์ (Google meet) 

ล าดับ ชื่อ-สกุล สังกัด 
1 ผศ.ดร.ชาญวิทย์ ปราบพยัคฆ ์ หมวดวิชาคณิตศาสตร์และสถิต ิ
2 น.ส.อัจฉรา  เฉลิมเกียรต ิ งานวิชาการ วิจัยและบริการวชิาการ 
3 น.ส.นิสากร น่วมศรีนวล งานวิชาการ วิจัยและบริการวชิาการ 
4 ผศ.สังเวย เสวกวิหาร ี หมวดวิชาวิทยาศาสตร์ 
5 น.ส.ซูไฮบ๊ะ ดอเลาะ งานบริหารทั่วไปและงานวางแผน 
6 ผศ.ธนัฎฐา อ านวยวัฒนะกุล หมวดวิชาวิทยาศาสตร์ 
7 นางศุภานัน ปิ่นเจริญ งานวิชาการ วิจัยและบริการวชิาการ 
8 น.ส.ฐิตาภา เนือ่งนิยม งานกิจการนักศึกษา 
9 น.ส.สุวภา น้อยจาก งานบริหารทั่วไปและงานวางแผน 
10 น.ส.ฐิติรัตน ์ รัตนประพันธ์ งานกิจการนักศึกษา 
11 นายเกียรตภิูม ิ เส็งสมุทร งานกิจการนักศึกษา 
12 ดร.ลาวัณย์ฉว ี สุจริตตานนท ์ หมวดวิชาวิทยาศาสตร์ 
13 ผศ.ดร.เมธิญาณินฆ ์ ค าขาว สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
14 ผศ.ดร.วรินธร บุญยะโรจน ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 
15 ดร.ดวงฤทัย นิคมรัฐ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 
16 ผศ.พิชญา พุกผาสุข หมวดวิชาคณิตศาสตร์และสถิต ิ
17 น.ส.สายรุ้ง แก้วน้อย งานบริหารทั่วไปและงานวางแผน 
18 ดร.นริศรา นาคเมธี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
19 ผศ.นิภาพร ปัญญา สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
20 ผศ.ดร.วิไลวรรรณ ลีนะกุล สาขาวิชาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม 
21 ดร.ภัทริกา สูงสมบัต ิ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 
22 นางภภัสสร สิงหธรรม สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
23 ดร.ณัฐติญา ไข่ตยิากุล สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
24 ผศ.ดร.วีรวรรณ จันทนะทรัพย ์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

 
 
 
 
 



บันทึกการเล่าเรื่อง 
กิจกรรมถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
เรื่อง การเขียนเสนอขอโครงการ ง.6 

วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 – 10.30 น. 
รูปแบบออนไลน์ (Google meet) 

ผู้เล่า/ผู้ถาม รายละเอียดของเรื่อง 
นางพัทลาณี  วรดิษฐ์ 
(ผู้เล่า) 

การเขียนเสนอขอโครงการ ง.6 แบ่งขั้นตอนการด าเนินงาน ดังนี ้
แบบเสนอขอโครงการงบรายจ่ายอื่น แบ่งออกเป็น 
- ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
- ผลผลิต : ผลงานบริการวิชาการ  
- ผลผลิต : ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พฒันาการจัดการศึกษาให้มีคณุภาพมาตรฐานสากล 
- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิม่ประสิทธิภาพและประสิทธผิลของงานวิจัยและ
พัฒนา 
- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พฒันาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรด้วยหลัก
ธรรมาภิบาลอย่างมีคุณภาพ 
หมายเหตุ กลุ่มเป้าหมายผู้เขา้ร่วมโครงการได้แก่ บุคลากรและนักศึกษาคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
ผลผลิต : ผลงานบริการวิชาการ 
- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  พฒันาการบริการวิชาการและพัฒนาอาชีพอย่างมี
คุณภาพ 
หมายเหตุ  
1. กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ บุคคลภายนอก ชุมชน หรือเครือข่าย
ภายนอก 
2. บุคลากร และนักศึกษาของคณะสามารถเข้าร่วมอบรมได้ แต่ก าหนดให้เป็น
ผู้เข้าร่วมโครงการซึ่งไม่ใช่เป็นกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ 
3. กรณีทีก่ าหนดกลุ่มเป้าหมายเป็นนักศึกษา : นักศึกษาทีล่งทะเบียนเป็น
นักศึกษาของคณะไม่ถือว่าเป็นบุคคลภายนอก * 
ผลผลิต : ท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 
- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  ส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและรักษา
สิ่งแวดล้อมใหย้ั่งยืน 
หมายเหตุ กลุ่มเป้าหมายผู้เขา้ร่วมโครงการ ได้แก่ บุคลากร และนักศึกษา คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
 



บันทึกการเล่าเรื่อง 
กิจกรรมถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
เรื่อง การเขียนเสนอขอโครงการ ง.6 

วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 – 10.30 น. 
รูปแบบออนไลน์ (Google meet) 

 
 
 
 
 

 

ผู้เล่า/ผู้ถาม รายละเอียดของเรื่อง 
นางพัทลาณี  วรดิษฐ์ 
(ผู้เล่า) 

เอกสารที่ใช้อา้งอิงประกอบการเขียนเสนอขอโครงการ 
1. ตัวชี้วัดความส าเร็จของคณะ 
2. ตารางแสดงความเช่ือมโยงเป้าประสงค์ ดัชนีชี้วัดการบริหาร 3 ป ีกลยุทธ์ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
3.  ยุทธศาสตร์ชาติ  
4.  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จของคณะ 

 
 

 



บันทึกการเล่าเรื่อง 
กิจกรรมถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
เรื่อง การเขียนเสนอขอโครงการ ง.6 

วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 – 10.30 น. 
รูปแบบออนไลน์ (Google meet) 

 
 
 
 

 
 

ผู้เล่า/ผู้ถาม รายละเอียดของเรื่อง 
นางพัทลาณี  วรดิษฐ์ 
(ผู้เล่า) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จของคณะ 

 

 
ยุทธศาสตร์ชาต ิ

 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาต ิ

 



บันทึกการเล่าเรื่อง 
กิจกรรมถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
เรื่อง การเขียนเสนอขอโครงการ ง.6 

วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 – 10.30 น. 
รูปแบบออนไลน์ (Google meet) 

 
 

ผู้เล่า/ผู้ถาม รายละเอียดของเรื่อง 
นางพัทลาณี  วรดิษฐ์ 
(ผู้เล่า) 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาต ิ

 
 

 
 

 
ความสอดคลอ้ง  

 
 

ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์  

ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์  

ความสอดคล้องกับกลยุทธ ์



บันทึกการเล่าเรื่อง 
กิจกรรมถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
เรื่อง การเขียนเสนอขอโครงการ ง.6 

วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 – 10.30 น. 
รูปแบบออนไลน์ (Google meet) 

 
 
 
 
 

ผู้เล่า/ผู้ถาม รายละเอียดของเรื่อง 
นางพัทลาณี  วรดิษฐ์ 
(ผู้เล่า) 

แนวทางในการด าเนินการจดัโครงการที่ได้รับจัดสรร 
1. ก าหนดแผนในการจัดโครงการ นโยบายของคณะต้องด าเนินการจัดโครงการ
ให้เสร็จสิ้นและเบิกจ่ายในไตรมาส 1 
2. ขออนุมัติจดัโครงการในสัปดาห์แรกของเดือนตุลาคม เมื่อได้รับทราบการ
จัดสรรเรียบร้อยแล้ว 
3. การขอยืมเงินทดรองราชการ ให้ด าเนินการยืมเงินทดรองราชการได้ก่อนเริ่ม
ด าเนินการจัดโครงการ 7 วันท าการ  
4. กรณีที่โครงการจะต้องมีการจัดซื้อจัดจ้าง ต้องมาติดต่อประสานงานกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องล่วงหน้า 15 วันท าการ เพ่ือเตรียมความพร้อมของรายการที่
จะต้องจัดซื้อ  
5. รายละเอียดโครงการขออนุมัติจัดโครงการ 1 ครั้ง แต่ในทางปฏิบัติจริงเปลี่ยน
การจัดเป็น 2 ครั้ง/กิจกรรม ต้องขออนุมัติปรับรายละเอียดการจัดโครงการ ซึ่ง
ต้องด าเนินการขออนุมัติปรับแผนไปที่มหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัต ิ
6. การเปลี่ยนรูปแบบการจัดโครงการเดิมก าหนดแบบอบรมในพื้นที่คณะ 
เปลี่ยนเป็นจัดแบบออนไลน์ ต้องด าเนินการขออนุมัติเปลี่ยนวิธีการด าเนินการจัด
โครงการ ซึ่งต้องด าเนินการขออนุมัติปรับแผนไปที่มหาวิทยาลัยเพ่ืออนุมัติ 
7. เมื่อได้รับการอนุมัติโครงการเรียบร้อยแลว้  
     7.1 ไมส่ามารถเปลี่ยนแปลงช่ือโครงการ  
     7.2 ไมส่ามารถปรับลดจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการได้   
8. เมื่อด าเนินการจัดโครงการเรียบร้อยแล้ว ต้องรายงานผลการด าเนินโครงการ
ตามแบบรายงานผล ส่งมาที่งานบริหารทั่วไปฯ (ติดตามประเมินผล) เพ่ือ
ด าเนินการรวบรวมส่งมหาวิทยาลัยต่อไป 
หมายเหตุ  ข้อที่ 5 และ 6 จะต้องด าเนินนการขออนุมัติก่อนจัดโครงการ 15 วัน
ท าการ 



 
บันทึกการเล่าเรื่อง 

กิจกรรมถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
เรื่อง การเขียนเสนอขอโครงการ ง.6 

วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 – 10.30 น. 
รูปแบบออนไลน์ (Google meet) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้เล่า/ผู้ถาม รายละเอียดของเรื่อง 
นางพัทลาณี  วรดิษฐ์ 
(ผู้เล่า) 

แนวทางการด าเนนิการจัดโครงการระหวา่งปี 
1. ขออนุมัติจดัโครงการ 
2. ขอน าโครงการเข้าบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติราชการ (กรณีที่ท่านเห็นควรว่าจะน า
โครงการดังกล่าวไปตอบ KPI) 
หมายเหตุ แนวทางการด าเนินการจัดโครงการระหว่างปี นโยบายของคณะไม่
อนุญาตให้จัดโครงการที่ขอใช้งบประมาณระหว่างปี หากจะจัดโครงการที่ต้องใช้
งบประมาณ จะต้องขอเข้าแผนเท่านั้น* 
แบบฟอร์มโครงการ 
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เรื่อง การเขียนเสนอขอโครงการ ง.6 
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