
แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ 

1. ชื่อโครงการ นวัตกรรมศิลปวัฒนธรรมและวิชาการ ประกอบด้วย 2 โครงการย่อย

โครงการที่ 1 สังเคราะห์ความรู้ชาตรีนางเลิ้ง ชุมชนนางเลิ้ง (รูปแบบออนไลน์)
โครงการที่ 2 เสวนาวิชาการและละครออนไลน์ INNODramaXชาตรีนางเลิ้ง

2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ ฝ่ายการนักศึกษา

3. ผู้รับผิดชอบโครงการ  อ.ดร.อดิพล เอ้ือจรัสพันธุ์

4. ลักษณะกิจกรรม

  ด้านวิชาการ   ด้านบริการวิชาการ 

  ด้านวิจัย   ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม

 ด้านกิจกรรมนักศึกษา

5. หลักการและเหตุผล

เนื่องด้วย วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีภาระกิจตามยุทธศาสตร์ที่ 1 ของ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในการให้บริการวิชาการ ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและสร้างบัณฑิตที่มีคุณลักษณะ 

GREATS อีกทั้งการเรียนรู้ในห้องเรียนไม่เพียงพออีกต่อไป การส่งเสริมให้นักศึกษาท ากิจกรรมเสริม

หลักสูตร เพ่ือให้นักศึกษามีโอกาสได้ประยุกต์ความรู้ในห้องเรียนน ามาใช้ในสถานการณ์จริง  รวมถึงการได้

ร่วมเรียนรู้แลกเปลี่ยนกับชุมชน และเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษามีโอกาสบูรณาการองค์ความรู้ทางทฤษฎี

สู่การปฎิบัติด้วยกิจกรรมการลงชุมชนท ากิจกรรมร่วมกับคนชุมชน (รูปแบบออนไลน์)  งานเสวนาและละคร

ออนไลน์ INNODramaXชาตรีนางเลิ้ง      

6. วัตถุประสงค์

6.1. เพ่ือให้นักศึกษามีโอกาสบูรณาการองค์ความรู้ทางทฤษฎีสู่การปฎิบัติด้วยกิจกรรมการลง

ชุมชนท ากิจกรรมร่วมกับคนชุมชน (รูปแบบออนไลน์)  งานเสวนาและละครออนไลน์ 

INNODramaXชาตรีนางเลิ้ง      

6.2. เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษามีโอกาสเรียนรู้จากสถานการณ์จริง 

6.3. เพ่ือส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษา และบุคลากรของวิทยาลัยนวัตกรรม 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

6.4. เพ่ือให้นักศึกษามีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามคุณลักษณะ GREATS 

ตัวอย่าง

ตัวอย่าง



7. เป้าหมายของโครงการ

7.1 เป้าหมายการด าเนินงาน 

1) จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 205 คน ประกอบด้วย

นักศึกษาและบุคคลทั่วไป จ านวน 200  คน 

อาจารย์           จ านวน    3      คน 

บุคลากร  จ านวน        2 คน 

2) ระยะเวลาการจัดกิจกรรม :

- โครงการที ่1 ลงชุมชนท ากิจกรรมร่วมกับคนชุมชน (รูปแบบออนไลน์)   1-15

กรกฎาคม 2563

- โครงการที ่2 เสวนาและละครออนไลน์ INNODramaXชาตรีนางเลิ้ง     20-24

กรกฎาคม 2563

3) สถานที่จัดกิจกรรม : ออนไลน์ 

หมายเหตุ:  -    วันและเวลาเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

-  กิจกรรมทั้งหมดจัดในรูปแบบออนไลน์ 

8. ขั้นตอนและแผนการด าเนินงาน (PDCA)

มิถุนายน 2563 กรกฎาคม 2563 สิงหาคม 2563 

W1 W2 W3 W4 W1 W2 W3 W4 W1 W2 W3 W4 

ขั้นวางแผน (P) 
1. เสนอแผน

  

ขั้นด าเนินการ (D) 
1. ประชุมและออกแบบกิจกรรม
2. ด าเนินโครงการ

    
  

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. การติดตามประเมินผล

  

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A) 
1. ท ารายงานสรุปการด าเนินงานระยะที่ 2

 

ตัวอย่าง

ตัวอย่าง



9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

9.1 นักศึกษามีโอกาสบูรณาการองค์ความรู้ทางทฤษฎีสู่การปฎิบัติด้วยกิจกรรมการลงชุมชนท า

กิจกรรมร่วมกับคนชุมชน (รูปแบบออนไลน์)  งานเสวนาและละครออนไลน์ INNODramaXชาตรี

นางเลิ้ง

9.2 นักศึกษามีโอกาสเรียนรู้จากสถานการณ์จริง

9.3 นักศึกษาและผู้ร่วมโครงการมีส านึกรับผิดชอบอย่างยั่งยืน ต่อตนเอง บุคคลรอบข้าง สังคม

สิ่งแวดล้อม และสามารถสื่อสารได้อย่างสร้างสรรค์ 

9.4 อาจารย์ นักศึกษา และเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยนวัตกรรมมีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน 

10. งบประมาณด าเนินการ งบประมาณด าเนินการทั้งสิ้นเป็นเงิน ………..40,000………. บาท

ประกอบด้วยรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

รายการค่าใช้จ่าย อัตรา จ านวนเงิน (บาท) 

1.ค่าตอบแทนนักดนตรีประกอบการแสดงละครชาตรี
(รอบซ้อมและแสดงจริง) 

5,000 บาท x 2 รอบการแสดง 10,000 

2.ค่าตอบแทนวิทยากรร่วมกิจกรรมลงชุมชนนางเลิ้งใน
รูปแบบออนไลน์  (2 คน) 

1,000 บาท x 6 ชั่วโมง x 2 คน 12,000 

3.ค่าตอบแทนนักแสดง (6 คน) 350 บาท x 3 ชั่วโมง x 6 คน 6,300 

4.ค่าจัดท าดนตรีประกอบการแสดง 5,000 
5.เสื้อผ้านักแสดง 500 บาท x 6 คน 3,000 

6.อุปกรณ์ประกอบการแสดง เช่น ฉาก ป้าย และ
อุปกรณ์ที่เก่ียวข้องอ่ืนๆ 

2,000 

7.ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด 1,700 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 40,000 

หมายเหตุ : ขอถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ 

ตัวอย่าง

ตัวอย่าง



11. วิธีการประเมินผลโครงการ

11.1 การสังเกตการณ์

11.2 รายงานผลโครงการ

ลงช่ือ …………………………………………………. 

     (อาจารย์ ดร. อดิพล เอ้ือจรัสพันธุ์) 

      ต าแหน่ง รองคณบดีฝ่ายการนักศึกษา 

    ผู้รับผิดชอบโครงการ 

12. ความเห็นของคณบดี

   อนุมัติ       ไม่อนุมัติ 

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

ลงช่ือ …………………………………………………. 

 (อาจารย์ ดร. ชยกฤต อัศวธิตานนท์) 

 คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรม 

 ………./………………../………. 26      มิถุนายน    2563          

ตัวอย่าง 

ตัวอย่าง

admin
Stamp



1 

แบบฟอร์มการขอจัดสรรงบประมาณโครงการเงินอุดหนุน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

หน่วยงาน : วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

1. ชื่อโครงการ : โครงการเสริมหลักสูตรที่พัฒนานักศึกษาคุณลักษณะ GREATS 
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ : รองคณบดีฝ่ายการนักศึกษา   
3. ความสอดคล้อง/ความเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-

2564) (ฉบับทบทวน) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างบัณฑิตที่มีคุณลักษณะ GREATS 
เป้าประสงค์ สร้างบัณฑิตให้มีคุณลักษณะ GREATS มีทักษะการเป็นผู้ประกอบการและ

มีทักษะ 3 ภาษา ด้วยกระบวนการเรียนรู้ตามแนวทาง Active Learning 
และปลูกฝังทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

สอดคล้องกับกลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ 1.4 พัฒนากิจกรรมเพ่ือสร้างคนพันธุ์ GREATS / Entrepreneur 
& Startup 

สอดคล้องกับตัวชี้วัด ตัวชี้วัดที่ 1.2 คะแนนเฉลี่ยของนักศึกษาที่เข้าทดสอบคุณลักษณะ GREATS 
กลยุทธ์เชิงรุก แผนงานงบประมาณ กลยุทธ ์ แผนงานงบประมาณ 

4. สถานภาพโครงการ
 โครงการใหม่ในแผนฯ 12  โครงการใหม่ตามนโยบายผู้บริหาร 
 โครงการต่อเนื่อง

5. หลักการและเหตุผล
การเรียนรู้ในห้องเรียนไม่เพียงพออีกต่อไป การส่งเสริมให้นักศึกษาท ากิจกรรมเสริมหลักสูตร เพ่ือให้

นักศึกษามีโอกาสได้ประยุกต์ความรู้ในห้องเรียนน ามาใช้ในสถานการณ์จริง ชีวิตประจ าวันและการท างาน 
รวมทั้งการท างานเป็นกลุ่มบนพื้นฐาน คุณธรรม จริยธรรม และจิตวิญญาณธรรมศาสตร์ 
6. วัตถุประสงค์

1. เพ่ือพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และ GREATS
7. กลุ่มเป้าหมาย
 นักศึกษา  บุคลากร  
 ประชาชน  อ่ืนๆ 

8. สถานที่ด าเนินโครงการ
 ท่าพระจันทร์  ศูนย์รังสิต  ศูนย์ล าปาง  ศูนย์พัทยา 

9. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ :   1 ตุลาคม  2562 – 30 กันยายน  2563

ตัวอย่าง 

ตัวอย่าง
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10. ตัวชี้วัด
ผลผลิต (Output)

ตัวชี้วัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

จ านวนกิจกรรม กิจกรรม 8 

ผลลัพธ์ (Outcome) 

ตัวชี้วัด 
หน่วย
นับ 

ค่าเป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

คะแนนเฉลี่ยของ
นักศึกษาท่ีเข้าทดสอบ
คุณลักษณะ GREATS 

คะแนน 75 

11. แผนและผลการด าเนินงาน

กิจกรรม หน่วยนับ 

แผนและผลการด าเนินงาน 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

บ าเพ็ญประโยชน์  
- การออกค่าอาสาฯและ/

หรือกิจกรรมบ าเพ็ญ
ประโยชน์บ้านพักคนชรา 
บ้านเด็กก าพร้าสถาน
สงเคราะห์สัตว์ เป็นต้น 

กิจกรรม 1 

กีฬา 
- กีฬา Freshy Game  
- ท่าพระจันทร์เกมส์  
- กีฬาสานสัมพันธ์ 3 สาขา 

DX BSI BMCI 

กิจกรรม 1 1 1 

ศิลปวัฒนธรรมและวิชาการ 
- เสวนาหัวข้อเกี่ยวเนื่องกับ

ศิลปวัฒนธรรม 
- ลงชุมชนท ากิจกรรมกับ

คนในชุมชน (2 ชุมชน) 

กิจกรรม 1 2 

ตัวอย่าง 

ตัวอย่าง
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คุณธรรม จริยธรรม 
- กิจกรรมปลูกฝังคุณธรรม

จริยธรรมและอุดมการณ์
ในการช่วยเหลือผู้อื่น
ให้แก่นักศึกษา เช่น การ
ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส
ทางสังคม 

กิจกรรม 1 

ตัวอย่าง 

ตัวอย่าง
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12. แผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณ

กิจกรรม 

จ านวนเงิน แผนและผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (บาท) 
รวม ค าชี้แจงโดย

สรุป 
หมายเหต ุที่ได้รับจดัสรร ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

รายได ้ แผ่นดิน รวม แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) 

กิจกรรมที่ 1 

บ าเพ็ญประโยชน ์ 130,000 130,000 130,000 

กิจกรรมที่ 2 

กีฬา 100,000 25,000 25,000 50,000 100,000 

กิจกรรมที่ 3 

ศิลปวัฒนธรรมและ
วิชาการ 

65,000 45,000 20,000 65,000 
ไตรมาส 3 
แบ่งเป็น 2 
โครงการ 

กิจกรรมที่ 4 

คุณธรรมจริยธรรม 30,000 30,000 30,000 

รวม 325,000  230,000 45,000 50,000 325,000 

ตัวอย่าง 

ตัวอย่าง
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13. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักศึกษามีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ และ GREATS

ตัวอย่าง 

ตัวอย่าง




