แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรม
1. ชื่อโครงการ การเผยแพรความรูประชาธิปไตยสูชุมชนศาลายา
2. ผูรับผิดชอบโครงการ
1ชื่อ-สกุล นางสาว ศิริวรรณ วิสุทธิรัตนกุลตําแหนง อาจารย
2 ชื่อ-สกุลนางสาว กัญญาณัฐ เสียงใหญตําแหนง อาจารย
3. ระยะเวลาดําเนินการวันที่ 18 เดือน กรกฎาคม
สถานที่จัดกิจกรรม ชุมชนศาลายา

พ.ศ. 2554

4. งบประมาณรวมทั้งสิ้น15,000 บาท
จําแนกเปน คาใชจาย (In Cash)4,500 บาท
มูลคา (In Kind)
10,500 บาท
5. กลุมเปาหมาย คือประชาชน และ นักศึกษา จํานวน45 คน
6.จํานวนผูเขารวมโครงการทั้งสิ้น45จํานวน
จําแนกเปน ชาย20คน ผูหญิง 25
คน
7. ตัวชี้วัดความสําเร็จโครงการ (KPIs) จํานวนทั้งสิ้น2 ตัว
8. ผลการดําเนินงานของโครงการตามตัวชี้วัดความสําเร็จโครงการ (KPIs)
ตัวชี้วัดความสําเร็จโครงการ (KPIs)
ผลการดําเนินงาน
1. ระดับความพึงพอใจของผูเขารวม  บรรลุไมบรรลุ
รอยละ 85
2. จํานวนผูเขารวมรอยละ 85
 บรรลุไมบรรลุ
ของกลุมเปาหมาย
3. ระดับความรูความเขาใจรอยละ85  บรรลุไมบรรลุ
ของกลุมเปาหมาย

9.
9.1 คาเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการตามแบบประเมิน เทากับ4.65
คิดเปนรอยละ 88 อยูในระดับ ดีมาก
9.2 จํานวนผูเขารวมโครงการคิดเปนรอยละ 100 ของกลุมเปาหมาย
9.3 ระดับความรูความเขาใจของผูเขารวมโครงการเทากับ 4.65 คิดเปนรอยละ 88 อยูใน
ระดับ ดีมาก

10. ปญหาและอุปสรรคของการดําเนินโครงการ
ปญหาและอุปสรรค
แนวทางการแกไข
1.วิทยากรใชภาษาที่เปนวิชาการมากเกินไป 1.ในการถายทอดความรูวิทยากรตองใช
ประชาชนอาจจะไมเขาใจถึงเนื้อหา
ภาษาพูดแทนภาษาวิชาการซึ่งจะทําให
ประชาชนเขาใจและเขาถึงในเนื้อหา
11. เอกสารที่จัดสงมาดวย
 แบบอนุมัติของเสนอจัดโครงการ
 รูปถายการจัดโครงการ/กิจกรรม

 สําเนาเอกสารใบสําคัญจาย/ใบเสร็จ

สํานักแผนและประกันคุณภาพ
ลงชื่อ

ลงชื่อ

.......................................
(นางสาวศิริวรรณ วิสุทธิรัตนกุล)
ผูรับผิดชอบโครงการ

............................................
(อาจารยจันทนา อินทฉิม.)
คณบดี

ลงชื่อ
(………………………..….)
ผูรับเอกสาร

บันทึกขอความ
หนวยงาน
คณะรัฐศาสตร
โทร 02-4315383
ที่
รศ.071 /2554
วันที่17 มิถุนายน 2554
เรื่อง
ขออนุมัติจัดโครงการการเผยแพรความรูประชาธิปไตยสูชุมชนศาลายา
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------เรียน
อธิการบดี/รองอธิการบดีฝายวิชาการ
สิ่งที่สงมาดวย โครงการ การเผยแพรความรูประชาธิปไตยสูชุมชนศาลายา
จากสถานการณทางการเมืองในปจจุบันที่มีกลุมออกมาเรียกรองทางการเมืองหลากหลายกลุม และเมื่อ
ไมไดสิ่งที่เรียกรองก็ใชระบบหมูหรือใชกําลังตัดสินไมสนใจในกฎหมายที่ใชปกครองประเทศอยู ดังนั้น คณะรัฐศาสตร
สาขารัฐประศาสนศาสตร จึงไดมีความเห็นวา การจัดกิจกรรมใหความรูเกี่ยวกับประชาธิปไตย เพื่อเปนแนวทางใน
การศึกษาถึงสิทธิตางๆที่ประชาชนมีและขอบเขตที่สามารถเรียกรองได โดยไมใชกําลังและกอใหเกิดความแตกตางได ซึ่ง
ในประเทศไทยกําลังประสบปญหาอยูในขณะนี้
ดวยเหตุผลดังกลาว สาขารัฐประศาสนศาสตร จึงขออนุมัติจัด สัมมนา ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2554โดยขอ
อนุมัติงบประมาณในการจัดทําโครงการเปนเงิน 10,000.-(หนึ่งหมื่นบาทถวน )
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

....................................................
( อ.ศิริวรรณ วิสุทธิรัตนกุล)
สาขารัฐประศาสนศาสตร
ความเห็น

พิจารณาอนุมัติ
( ) เห็นชอบ ( ) ไมเห็นชอบ

( ) อนุมัติ ( ) ไมอนุมัติ

ลงชื่อ

...........................................
(อาจารยจันทนา อินทฉิม)
รองอธิการบดีฝายวิชาการ
........../........../..........

ลงชื่อ ...........................................
( ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล)
อธิการบดี
........./........../..........

การเสนอขออนุมัติจัดโครงการบริการวิชาการ
ประจําปงบประมาณ 2554

1. ชื่อโครงการ การเผยแพรความรูประชาธิปไตยสูชุมชนศาลายา
2. สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยที่ 2 ดานการพัฒนางานบริการวิชาการ และวิชาชีพแก

สังคมและสอดคลองกับแผนงาน 2.2 การพัฒนากระบวนการบริหารงานทางวิชาการใหเกิดประโยชนตอ
สังคม

3. สอดคล องกั บประเด็ นยุ ท ธศาสตร ของคณะ/หน วยงานที่ 2 ด า นพั ฒนางานบริก ารวิช าการแกสั งคมและ
สอดคลองกับแผนงานของคณะ/หนวยงานคณะรัฐศาสตร
4. สอดคลองกับองคประกอบที5่ การบริการทางวิชาการแกสังคม ของ สกอ.
5. ผูรับผิดชอบและผูรวมรับผิดชอบ
5.1ชื่อ-สกุล นางสาว ศิริวรรณ วิสุทธิรัตนกุลตําแหนง อาจารย
5.2 ชื่อ-สกุลนางสาว กัญญาณัฐ เสียงใหญตําแหนง อาจารย
6. สนับสนุนและผลักดันพันธกิจของมหาวิทยาลัย
(  ) 6.1 ดานการจัดการเรียนการสอน
รายวิชา 1)ระบอบประชาธิปไตยเปรียบเทียบ
( )

6.2 ดานการวิจัย
ชื่อผลงาน 1)ปญหาในระบบประชาธิปไตยไทย ศึกษา กรณีทฤษฎีเทวสิทธิ์ที่มีอิทธิผลตอสังคมไทย

7. มีผลงานวิจัยหรือผลงานสรางสรรคที่เกิดจากการบูรณาการงานบริการวิชาการโดยระบุชื่อผลงานวิจัย/งาน
สรางสรรค
ชื่อ 1)ปญหาในระบบประชาธิปไตยไทย ศึกษา กรณีทฤษฎีเทวสิทธิ ที่มีอิทธิผลตอสังคมไทย
8. ความรวมมือระหวางสถาบันอุดมศึกษา/องคกรชุมชน
8.1ชื่อผูประสานงาน นายธรรมรัตน อรุณสินประเสริฐ
ชื่อสถาบัน/องคกรชุมชน ประธานชุมชนศาลายา ที่ตั้งหมู 5 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

9. หลักการและเหตุผล

ระบอบประชาธิ ป ไตย เป น ระบอบที่ ใ ช ใ นการปกครองประเทศไทยในป จ จุ บั น ซึ่ ง เห็ น ได ชั ด ว า ระบอบ
ประชาธิปไตยไมสามารถจะนํามาใชในการปกครองประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ และจากสถานการณทางการเมือง
ในปจจุบันที่มีกลุมออกมาเรียกรองทางการเมืองหลากหลายกลุม และเมื่อไมไดสิ่งที่เรียกรองก็ใ ชระบบหมูหรือใชกําลัง
ตัดสินไมสนใจในกฎหมายที่ใชปกครองประเทศอยู ดังนั้น คณะรัฐศาสตร สาขารัฐประศาสนศาสตร ในฐานะที่ศึกษา
เกี่ยวกับการบริหารงานของไทย จึงไดมีความเห็นวา ควรมีการจัดกิจกรรมที่ใหความรูและแนวทางการปฏิบัติที่ถูกตอง
และถูกวิธี คือ การจัดกิจกรรมใหความรูเกี่ยวกับประชาธิปไตย เพื่อเปนแนวทางในการศึกษาถึงสิทธิตางๆที่ประชาชน
มีและขอบเขตที่สามารถเรียกรองได โดยไมใชกําลังและกอใหเกิดความแตกตางได ซึ่งในประเทศไทยกําลังประสบ
ปญหาอยูในขณะนี้
10. วัตถุประสงค

1 เพื่อสงเสริมใหนักศึกษาและประชาชน มีความรูพื้นฐานดานประชาธิปไตยอยางแทจริง
2 เพื่อสงเสริมใหนักศึกษา และประชาชน ไดนําความรูที่ไดจากการจัดกิจกรรมใหความรูทั่วไปเกี่ยวกับ
ประชาธิปไตย นําไปใชไปใชพิจารณา/วิเคราะหสถานการณในปจจุบันได
11. เปาหมาย
เชน - นักศึกษา เกษตรกร กลุมแมบาน ประชาชนโดยทั่วไป จํานวน 45 คน
12 ตัวชี้วัดความสําเร็จ(KPIs)ของโครงการกิจกรรม
12.1 คาเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการไมนอยรอยละ 85 ของกลุมเปาหมาย
12.2 จํานวนผูเขารวมไมนอยรอยละ 85
12.3 ระดับความรูความเขาใจไมนอยรอยละ 85

13. สถานที่ดําเนินการ:

สถานที่หอประชุมศาลายาหมู5 ตําบลศาลายา อ.พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม73170
14. ระยะเวลาดําเนินการ
วันที่ 18 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2553 เวลา 8.30 น.
15. การดําเนินโครงการ:
14.1 กิจกรรมและวิธีดําเนินงาน
- วิทยากรบรรยายเนื้อหาและกิจกรรมรวม
14.2 แผนการดําเนินงาน
2553

รายการ

ภาคเรียน 2
เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

2554

ภาคเรียน 1
ก.ค. ส.ค. ก.ย.

2554
ภาคเรียน 2

ต.ค.

พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ. มี.ค.

1. วางแผนโครงการ
2. ประกาศ
ประชาสัมพันธโครงการ
3. ดําเนินการ
4. สรุปและประเมินผล
16. งบประมาณ

มีคาใชจายในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม เปนจํานวนทั้งสิ้น 10,000 บาท จําแนกเปน
16.1 คาใชจาย (in cash)

เม.ย.

พ.ค.

รายการ

จํานวนเงินบาท
1,300
1,600
340
290
270
4,500

6.1.1คาตกแตงสถานที่
6.1.2 คาอาหาร ( 20 บาท )
6.1.3 คาฟลม ( มวนละ 120 บาท จํานวน 2 มวน )
6.1.4 คาอัดภาพ ( ภาพละ 4 บาท จํานวน 72 ภาพ)
6.1.5 คาใชจาย เบ็ดเตล็ด
รวมเปนจํานวนเงิน

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

16.2 มูลคา (in kind)

รายการ
6.2.1
6.2.2
6.2.6
6.2.4

จํานวนเงินบาท
3,000
1,000
1,000
500
5,500

คาสถานที่
คาอุปกรณเครื่องเสียง
คาวิทยากร
คาผูชวยวิทยากร
รวมเปนจํานวนเงิน

17. ผลที่คาดวาจะไดรับ

17.1 นักศึกษาและประชาชนที่เขารับฟงไดเขาใจถึงสิทธิการเรียกรองตามระบอบประชาธิปไตย
17.2 นักศึกษาและประชาชน มีความรูพื้นฐานดานประชาธิปไตยอยางแทจริง

17.3 นักศึกษา และประชาชน ไดนําความรูที่ไดจากการจัดกิจกรรมใหความรูทั่วไปเกี่ยวกับประชาธิปไตย
17.4 นําไปใชไปใชพิจารณา/วิเคราะหสถานการณในปจจุบันได
18. การติดตามความสําเร็จของโครงการ

ขาพเจายืนยันจะแจงผลสรุปการดําเนินโครงการหลังจากการดําเนินโครงการแลวเสร็จในระยะเวลาไมเกิน 1
สัปดาห อยางเปนทางการใหกับผูบริหารหนวยงาน และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัย โดยจัดทําเอกสารสรุปผลการดําเนินงานตามแบบฟอรม ผปภ.สรุป -00 1 สงที่สํานักแผนและประกัน
คุณภาพ

ลงชื่อ
( อ.ศิริวรรณ วิสุทธิรัตนกุล)
ผูรับผิดชอบโครงการ
17 มิถุนายน 2554

บาท
บาท
บาท

ความเห็น ..................................................

ความเห็น ..................................................

………………………………………….........

…………………………………………...

( ) เห็นชอบ ( ) ไมเห็นชอบ

( ) เห็นชอบ ( ) ไมเห็นชอบ

ลงชื่อ .......................................................

ลงชือ................................................................

(

)

(อาจารยจันทนา อินทฉิม)

หัวหนาสาขาวิชา
........../........../..........
ความเห็น ..................................................

คณบดี
........../........../..........
พิจารณาอนุมัติ

…………………………………………...

( ) เห็นชอบ ( ) ไมเห็นชอบ

ลงชื่อ
...........................................
(อาจารยจันทนา อินทฉิม)

( ) อนุมัติ ( ) ไมอนุมัติ

ลงชื่อ ...........................................
( ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล)

รองอธิการบดีฝายวิชาการ

อธิการบดี

........../........../..........

........./........../..........

บันทึกขอความ
หนวยงาน
คณะรัฐศาสตร
โทร 02-4315383
ที่
รศ. /2554
วันที่ 17 มิถุนายน 2554
เรื่อง
สรุปคาใชจายโครงการ บริการวิชาการ
ชื่อโครงการ การเผยแพรความรูประชาธิปไตยสูชุมชนศาลายา
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------เรียน
รองอธิการบดีฝายวิชาการ/ คณบดี
ตามที่คณะรัฐศาสตรไดดําเนินการจัดโครงการบริการวิชาการ เรื่อง “การเผยแพรความรูประชาธิปไตย
สูชุมชนศาลายา” ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2554 นั้น
ทั้งนี้การดําเนินงานโครงการไดเสร็จสิ้นเรียบรอยแลวจึงขอสรุปคาใชจายในการดําเนินงานตาม
รายละเอียดตอไปนี้
1. คาตกแตงสถานที่
1,300 บาท
2. คาอาหาร
1,600 บาท
3. คาฟลม
339 บาท
4. คาอัดภาพ
288 บาท
5. คาใชจาย เบ็ดเตล็ด
200 บาท
6. คาสถานที่(หอประชุมชวลิต)
3,000 บาท
7. คาอุปกรณเครื่องเสียง
1,000 บาท
8. คาวิทยากร
1,000 บาท
9. คาผูชวยวิทยากร
500 บาท
รวม
เปนเงิน
10,000
บาท
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ความเห็น
( ) ไมเห็นดวย (  ) เห็นดวย

( อ.จันทนา อินทฉิม)
รองอธิการบดีฝายวิชาการ
……/…………/……

( อ.ศิริวรรณ วิสุทธิรัตนกุล)
สาขารัฐประศาสนศาสตร

