
 1 

แบบเสนอแผนด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม ด้านบรกิารวชิาการแก่ชุมชนและสังคม 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

******************************************* 

1. ชื่อโครงการ  :   ......................................................................................... 

 

2.  ข้อมูลพื้นฐานโครงการ 

 2.1 ประเภทของโครงการ 

 (     )  งานประจ า 

 (     )  โครงการต่อเนื่องปีที่...........(โปรดแนบผลการประเมินโครงการในปีที่ผา่นมา) 

 (     )  โครงการใหม่ 

 2.2 รูปแบบการด าเนินโครงการ 

 (     )  การประชุม/ สัมมนา/ อบรม/ อบรมเชิงปฏิบัติการ 

 (     )  การบริการขอ้มูล 

 (     )  การให้ค าปรึกษา 

 (     )  อื่นๆ (ระบุ)........เวทีวิชาการ............................................................... 

 

3. โครงการน้ีเป็นไปตามความต้องการ ปัญหา หรือเรื่องท่ีสนใจของกลุ่มเป้าหมาย หรอืผู้มีส่วนได้เสีย

หรอืไม่ 

 (     )  ไม่ใช่  (    ) ใช่  (โปรดแนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง เชน่ แบบสอบถาม แบบส ารวจ  

        หนังสอืขอความช่วยเหลือจากลุ่มเป้าหมาย ฯลฯ) 

 

4. ความสอดคล้องกับพันธกิจของหน่วยงาน 

 (     )  จัดการศึกษา โดยมุ่งเน้นความเป็นเลิศทางวิชาการ พัฒนาหลักสูตร ระบบการเรียนการสอน

ให้เป็นมาตรฐาน เสริมสรา้งประสทิธิภาพ ในการเรียนรู้ของนักศึกษา 

 (     )  ผลติงานวิจัยทางกฎหมายที่มลีักษณะเป็นสหวิทยาการ ที่มคีวามเช่ือมโยงกับศาสตร์ตา่งๆ 

 (     )  ให้บริการวิชาการทางกฎหมายในรูปแบบต่างๆ แก่ชุมชนและสังคมที่ตอบสนองกับปัญหาของ

สังคม 

 (     )  ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อมให้ด ารงอยู่อย่างยั่งยืน 

 (     )  พัฒนาหน่วยงานให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และมีการบริหารจัดการที่คล่องตัวและมี

ประสิทธิภาพ 
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5.  ความสอดคล้องกับองค์ประกอบของการประกันคุณภาพ 

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

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

 

6.  ผู้รับผิดชอบ     (ระบุหนา้ที่ อาทิ หัวหน้าโครงการ / ผูป้ระสานงานโครงการ)  

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

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

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

 

7.  ความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น   :  ......................................................................................... 

    

8.  หลักการและเหตุผล (ระบุที่มา/ประเด็นปัญหา) 

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

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

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

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

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

 

9. วัตถุประสงค์  

  9.1 ......................................................................................... 

  9.2 ......................................................................................... 

 

10. แนวทางการน าเอาโครงการบรกิารวิชาการไปพัฒนาในการเรียนการสอน และ/หรือการวิจัย 

 10.1 สามารถน าไปพัฒนาในหลักสูตร/รายวิชา.................................................................................

เนื่องจาก........................................................................................................................................................

 10.2 สามารถน าไปพัฒนาต่อยอดเป็นโครงการวิจัย เรื่อง/ด้าน.......................................................... 

 

11. ระยะเวลาด าเนินงาน .......................................................................................................... 

 

12. สถานที่  ....................................................................................................................... 
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13. ผู้เข้าร่วมโครงการ (กลุ่มเป้าหมาย) จ านวน.............คน ซึ่งประกอบด้วย 

 13.1 

 13.2 

 

14. แผนการด าเนินงาน  (ตามกระบวนการ PDCA ) 

แบบตารางดา้นล่างนีเ้ป็ นเพียงตัวอย่าง สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม 

รายการกิจกรรม 

ตค
.5
4 

พ
ย.
54

 

ธค
.5
4 

มค
.5
5 

กพ
.5
5 

มี.
ค.
55

 

เม
.ย

.5
5 

พ
.ค

.5
5 

มิ.
ย.
55

 

ก.
ค.
55

 

ส.
ค.
55

 

ก.
ย.
55

 

การวางแผน (Plan) 

เขียนโครงการ             

การด าเนินงาน (DO) 

ขออนุมัตโิครงการ             

ด าเนนิโครงการ             

การประเมิน/ตรวจสอบ (Check) 

ประมวลแบบประเมิน             

สรุปผลการด าเนินโครงการ             

การปรับปรุงแก้ไข (Action) 

รายงานผลการด าเนินโครงการ             

 

15. ผลที่คาดว่าจะได้รับ เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ  

(การเรียนการสอน/ การต่อยอดสู่บทความวจิัย/ ต่อยอดสู่หนังสือ ต ารา งานวิจัย/ การขยายผลสู่การ

ปรับปรุงรายวิชาใหม่/ การขยายผลสู่การเปิดรายวิชาใหม่/ ชุมชนหรอืองค์กรมกีารเรียนรูอ้ย่างต่อเนื่อง/ ชุมชน

หรอืองค์กรสร้างกลไกที่มกีารพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง/ ชุมชนหรอืองค์กรมคีวามเข้มแข็ง) 

 

  15.1 ผลผลิต (หนว่ยนับ เช่น คน, เร่ือง, ครัง้(Output))  

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

15.1 ด้านผลลัพธ์ (หมายถงึสิ่งท่ีได้รับอันเนื่องมาจากผลของการด าเนนิงานหรือผลท่ีตามมา(outcome)) 

........................................................................................................................................................ 
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15.1 ด้านผลกระทบ (การกระท าหรือเหตุการณ์ท่ีสง่ผลให้ชมุชนหรือสังคมมกีารเปลี่ยนแปลง หรือมศีักยภาพท่ี

จะท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลงดังกลา่วอาจเกดิขึน้ได้ในระดับตา่งๆ ตัง้แตค่วามรู้สกึนึกคิดไปจนถงึพฤติกรรม 

(impact))                             

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

 

16. งบประมาณ 

 รายรับ 

แหล่งที่ 1 งบประมาณเงินรายได้ปี..2555. หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม 

งานบริการวิชาการแก่ชุมชน กองทุนบริการวิชาการ ของคณะนิติศาสตร์ จ านวน ............... .- บาท 

(................บาทถ้วน) 

แหล่งท่ี 2 ...................................................... จ านวน.............................- บาท   (................บาท

ถ้วน) 

 รายจ่าย  (โปรดระบุรายละเอียดในแตล่ะหมวด) 

รายการ 
จ านวนเงนิ 

(บาท) 

งบด าเนินงาน  

- ค่าตอบแทน  

- ค่าใช้สอย   

- ค่าวัสดุ  

รวม  

 

16. การรายงานผลการด าเนินงาน 

   (   )  เมื่อสิ้นสุดโครงการ ภายในวันที่.......................................................        

  (   ) อื่นๆ โปรดระบุ................................................................................ 

 

      ลงช่ือ     ผูเ้สนอโครงการ 

              (                                         ) 


