แบบฟอร์มโครงการ
มทร.ตอ.
แบบฟอร์มเสนอขออนุมัติโครงการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
 งบประมาณแผ่นดิน
 งบประมาณเงินรายได้
 งบเงินอุดหนุน
 งบรายจ่ายอื่น
หน่วยงาน

สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงาน ยุทธศาสตร์กระทรวง พันธกิจมหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน กลยุทธ์วิธีการ และผลผลิต
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ : ยุทธศาสตร์การศึกษา สาธารณสุข คุณธรรม จริยธรรมและคุณภาพชีวิต
แผนงาน : การอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์กระทรวง : การสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชนทุกกลุ่มอย่างเสมอภาค
พันธกิจมหาวิทยาลัย : ทานุบารุงศาสนาศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน (บูรณาการกับพันธ
กิจหลัก)
ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย : ส่งเสริม สนับสนุน ทานุบารุงศาสนาศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน
กลยุทธ์ที่ : 4.1.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่งานทางด้านทานุบารุงศาสนาศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม
ตัวชี้วัดที่ 4.1.3.1 ร้อยละของงานที่มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ด้านกิจกรรมทานุบารุงศาสนาศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น
และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่บุคคลภายนอกมีส่วนร่วม
ประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน : ส่งเสริมสนับสนุนอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์ที่ : 4.1.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่งานทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวชี้วัดที่ 4.1.2.1 ร้อยละของกิจกรรมด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่มีการเผยแพร่ผลงาน

ผลผลิต/โครงการ : (โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่อง  ได้ 1 ช่องเท่านั้น)
 ผลผลิตผู้สาเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 ผลผลิตผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
 ผลผลิตผลงานการให้บริการวิชาการ
 ผลผลิตผลงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
 ผลผลิตผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้
 ผลผลิตโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
1.ชื่อโครงการใหญ่ (โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่อง  ได้ 1 ช่องเท่านั้น)
1.1 งบเงินอุดหนุน (เฉพาะผลผลิตผลงานการให้บริการวิชาการ)
 โครงการประชุม/สัมมนา/อบรม/อบรมเชิงปฏิบัตกิ ารด้านวิชาการ
 โครงการให้บริการทางวิชาการเพื่อการวิเคราะห์/การทดสอบ/ การตรวจสอบ
 โครงการจัดนิทรรศการด้านวิชาการ
 โครงการฝึกอบรมด้านวิชาการเพื่อถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยี ความเชี่ยวชาญ
 โครงการให้บริการข้อมูล/การเผยแพร่ความรูด้้ านวิชาการผ่านสื่อต่างๆ
1.2 งบรายจ่ายอื่น (เฉพาะผลผลิตผลงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม)
 โครงการอบรม/การส่งเสริม/ปลูกฝังจิตสานึกในการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
 โครงการสืบสานประเพณีไทย
 โครงการบริการด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมต่อสาธารณชน
 โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ศิลปะและวัฒนธรรม
 โครงการเผยแพร่วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น
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1.3 งบรายจ่ายอื่น (ผลผลิตอื่นๆ ที่ไม่ได้อยู่ในข้อ 1.1 และ ข้อ 1.2)
 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โครงการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
 โครงการพัฒนาหลักสูตร
 โครงการพัฒนาห้องสมุด /สื่อการสอน/สื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง /ผลิตตารา
 โครงการประกันคุณภาพการศึกษา  โครงการพัฒนากิจกรรมนักศึกษา
 โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน  โครงการพัฒนาคุณภาพงานวิจัย
1.4 ชื่อโครงการย่อย/กิจกรรม (ถ้ามี กิจกรรม/โครงการย่อย ต้องจัดทารายละเอียดประกอบตามแบบฟอร์มแนบ
ด้วยทุกรายการ)
โครงการเผยแพร่วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น
ชื่อโครงการย่อยที่ 1/กิจกรรม : การแสดงนิทรรศการมีชีวิตเผยแพร่วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นกระบือและไก่พื้นเมืองไทย
2. ประเภทโครงการ
2.1 (โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่อง  ได้ 1 ช่องเท่านั้น)
 โครงการเชิงป้องกัน (โครงการที่คาดว่าปัญหาจะเกิดขึ้นในหน่วยงานและหน่วยงานต้องการป้องกันไม่ให้มีปัญหาเกิด) ขึ้น
 โครงการเชิงแก้ไข (โครงการที่เกิดปัญหาขึ้นในหน่วยงานและหน่วยงานต้องการแก้ไขปัญหาให้ยุติลง)
 โครงการเชิงพัฒนา (โครงการที่ดาเนินการแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งดีอยู่แล้ว แต่ต้องการพัฒนาให้ดีขึ้น)
2.2 (โปรดทาเครือ่ งหมาย  ลงในช่อง  ได้ 1 ช่องเท่านั้น)
 โครงการใหม่ (โครงการที่ดาเนินการขอใหม่หรือดาเนินการเสร็จสิ้นภายในปีเดีซ้ยาทุ
ว แต่
กปีทถาือเป็นโครงการใหม่
)
 โครงการต่อเนื่อง (โครงการที่ดาเนินการในปีเดียวไม่สาเร็จต้องใช้ระยะเวลาหลายปีและต้องมีแผนรองรับ)
(ให้ระบุปีที่เริ่มดาเนินการครั้งแรกพร้อมงบประมาณที่ใช้ในการดาเนินงาน สาหรับโครงการต่อเนื่อง)
ปีที่ 1 ดาเนินการในปีงบประมาณ..............วัน/เดือน/ปี ที่ดาเนินการ..................งบประมาณที่เบิกจ่ายจริ.ง.................บาท
ปีที่ 2 ดาเนินการในปีงบประมาณ..............วัน/เดือน/ปี ที่ดาเนินการ..................งบประมาณที่เบิกจ่ายจริ.ง.................บาท
ปีที่ 3 ดาเนินการในปีงบประมาณ..............วัน/เดือน/ปี ที่ดาเนินการ................. งบประมาณที่เบิกจ่ายจริ.ง.................บาท
ปีที่ 4 ดาเนินการในปีงบประมาณ..............วัน/เดือน/ปี ที่ดาเนินการ..................งบประมาณที่เบิกจ่ายจริ.ง.................บาท
ปีที่ 5 ดาเนินการในปีงบประมาณ.............วัน/เดือน/ปี ที่ดาเนินการ....................งบประมาณที่เบิกจ่ายจริ.ง................บาท
3. ลักษณะการดาเนินงาน
 ทาครั้งเดียว  ทาซ้าทุกปีในกลุ่มเป้าหมายเดิม  ทาซ้าทุกปีโดยขยายกลุ่มเป้าหมายใหม่
4. ผู้รับผิดชอบโครงการ

ชื่อ........สาขาวิชาสัตวศาสตร์.. คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
โทรศัพท์ 038-358201 ต่อ 1772 โทรสาร 038-358233
E-mail...................................................................................................................

5. ความสอดคล้อง/ตอบสนองโครงการกับการประกันคุณภาพการศึกษา
5.1 การประกันคุณภาพภายใน (สกอ.)
องค์ประกอบระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับคณะ/สถาบัน
 ที่ 1 การผลิตบัณฑิต
 ที่ 2 การวิจัย
 ที่ 3 การบริการวิชาการ
 ที่ 4 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
 ที่ 5 การบริหารจัดการ

ตัวบ่งชี้ท/ี่ ข้อ
(ระบุตามตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้อง)
คณะ
สถาบัน

4/4.1

4/4.1
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5.2 การประกันคุณภาพภายนอก (สมศ.)
ด้าน
 ด้านคุณภาพบัณฑิต
 ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
 ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม
 ด้านการทานุบารุงศิลปะฯ

ตัวบ่งชี้/
ข้อ

ด้าน

ตัวบ่งชี้/
ข้อ

 ด้านการบริหารและการพัฒนาสถาบัน
 ด้านการประกันคุณภาพภายใน
 ตัวบ่งชี้อัตลักษณ์
 ตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม

หมายเหตุ : ให้ระบุองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ตามเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพภายนอก รอบสาม ทั้งนี้อาจเปลี่ยนแปลง
หากมีการประกาศเกณฑ์มาตรฐานฯ รอบสี่ใหม่

5.3 การบูรณาการโครงการ
 ไม่มีการบูรณาการ
 มีการบูรณาการ
 การบริการทางวิชาการ  การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม  อื่นๆ .........................กับ
[  ] การเรียนการสอน ระบุ
[] การปรับปรุงรายวิชา การเลีย้ งไก่พื้นเมือง การผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้อง หลักสูตร........สัตวศาสตร์..................
[ ] การเปิดรายวิชาใหม่ ........................................ หลักสูตร..................................................................
[ ] การต่อยอดสู่หนังสือตารา ................................ หลักสูตร..................................................................
[ ] อื่นๆ ............................................................................................................................. .
[ ] การวิจัย
[ ] ระบุโครงการวิจัย.............................................................................................................
[ ] อื่นๆ.................................................................................. ..............................................
[ ] กิจกรรมนักศึกษา
[ ] ระบุกิจกรรมนักศึกษา.............................................................................................................
[ ] อื่นๆ.......................................................................................................................................
6. หลักการและเหตุผล (บรรยาย ความเป็นมา เหตุผล ปัญหา ความจาเป็น ความสาคัญ ที่ต้องการดาเนินโครงการนี้
พร้อมทั้ง ระบุให้ชัดเจนว่าเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหา เพื่อแก้ไขปัญหาที่เป็นอยู่ หรือเพื่อพัฒนาสิ่งที่ดีอยู่แล้วให้ดีขึ้น)
การสืบสานวัฒนธรรมไทยสาขาวิชาสัตวศาสตร์ จัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีและมีแผนที่จะเปิดในระดับ
บัณฑิตศึกษานอก เหนือจากภารกิจด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการส่งเสริมอนุรักษ์แ ละทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมไทยที่ดี
งาม และส่งเสริมการพัฒนานาเอาภูมิปัญญาของเกษตรกรในชุมชนเพื่อเผยแพร่เป็นมรดกทางสังคม ซึ่งถือว่าเป็นภารกิจหลักอีก
อย่างหนึ่งที่สาคัญอย่างยิ่งเพราะการนาผลงานที่ได้รับจากการพัฒนาองค์ความรู้ การค้นคว้าวิจัยของบุคลากรในสาขาสัตวศาสตร์
เผยแพร่สู่ชุมชนตามภารกิจที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ปี 2542 นอกจากจะทาให้เกิดความเข้มแข็งของชุมชนใน
การพัฒนาอาชีพแล้ว ยังเป็นการเพิ่มศักยภาพในการผลิตสัตว์ของประเทศตามนโยบายของชาติ ที่จะทาให้ประเทศไทยเป็นแหล่ง
อาหารเลี้ยงชาวโลก และเพิ่มประสิทธิภาพการขยายพันธุ์สัตว์ให้เพียงพอต่อความต้องการของประชากรในการประโยชน์จากกระบือ
ซึ่งนับวันจะมีประชากรลดลงอย่างมาก การฝึกกระบือให้เชื่องและสามารถไถพื้นที่ นา ที่ดอนได้อย่างชานาญ และฝึกเกษตรกรให้
คุ้นเคยกับการใช้ชีวิตร่วมกับกระบือ สามารถใช้อุปกรณ์ไถเตรียมดิน ไถ พรวนดินกาจัดวัชพืชได้อย่างถูกต้อง การควบคุมกระบือให้
อยู่ในคาสั่ง สามารถเลี้ยงและดูแลกระบือให้มีสุขภาพดี มีความรู้ในการจัดการเรื่องหญ้าและอาหารเสริม นอกจากนี้จะเสริมความรู้
ด้านการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ผสมผสาน และการใช้ชีวิตแบบพอเพียง ซึ่งในปีงบประมาณ 2551 สาขาวิ ชาได้ดาเนินการจัดทาโครงการ
อนุรักษ์ทรัพยากรกระบือพื้นเมืองที่มีคุณค่าของจังหวัดชลบุรี
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แบบฟอร์มโครงการ
มทร.ตอ.
ไก่พื้นเมืองไทยมีประวัติศาสตร์มายาวนานกับวิถีชีวิตคนไทยโดยเฉพาะอาชีพด้านการเกษตร เพราะไม่เพียงแต่เป็นแหล่ง
ของโปรตีนราคาถูกประจาครอบครัว ปลอดสารพิษ อีกทั้งยังเป็นเสมือนกระ ปุกออมสินในยามที่ค่าใช้จ่ายในครอบครัวขัดสน เป็น
กีฬานันทนาการยามว่างจากการทาไร่ ทานา แต่ในปัจจุบันประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศโดยเฉพาะเยาวชนรุ่นใหม่มักขาดความรู้
และมองข้ามภูมิปัญญาและวัฒนธรรมของไก่พื้นเมืองไทย
เพื่อเป็นการสืบสานภูมิปัญญาและวัฒนธรรมของไก่พื้นเมืองไทย จึงจาเป็นต้องมีการอนุรักษ์สายพันธุ์ไก่พื้นเมือง อาทิเช่น
ไก่พื้นเมืองพันธุ์เหลืองหางขาว ไก่พื้นเมืองพันธุ์ประดู่หางดา ไก่พื้นเมืองพันธุ์เขียวหางดา ไก่พื้นเมืองพันธุ์เทาหางขาว เป็นต้น เพื่อ
เก็บรักษาพันธุกรรมของไก่พื้นเมืองเหล่านี้ไม่ให้สูญหาย ดังนั้น สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
มทร.ตะวันออก ได้เล็งเห็นถึงความสาคัญของการอนุรักษ์และพัฒนาสายพันธุ์ไก่พื้นเมืองไทย ไว้ให้เยาวชนรุ่นหลังไว้ศึกษา เป็น
แหล่งรวบรวมสายพันธุ์ กระจายสายพันธุ์แก่เกษตรกรหรือผู้สนใจ อีกทั้งยังสามารถบูรณาการกับ งานการเรียนการสอน งานวิจัย
งานบริการวิชาการ กิจกรรมนักศึกษา และชุมชนรอบข้างได้
7. วัตถุประสงค์ / ตัวชี้วัดของวัตถุประสงค์โครงการ
มีความสอดคล้องกับหลักการและเหตุผล มีความชัดเจน ไม่คลุมเครือ สามารถวัดและประเมินผลได้ ไม่ควรมี หลายข้อ
และต้องกาหนดตัวชี้วัดวัตถุประสงค์ของโครงการว่าต้องการอะไร โดยไม่จาเป็นต้องวัดให้ครบทั้ง 4 ด้านตามตาราง
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
เพื่อให้นักศึกษาและบุคคลทั่วไปมีความรู้ความ
1. (ปัจจัยนาเข้า) ร้อยละของนักศึกษาและบุคคล ร้อยละ
เข้าใจเกี่ยวกับการอนุรักษ์กระบือไทยและไก่พื้น ทั่วไปที่เข้าร่วมกิจกรรม
เมืองไทย เพื่อนาไปสู่การพัฒนาและเผย แพร่
วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทยอย่างยั่งยืน
2. (กระบวนการ) ร้อยละของนักศึกษาที่มีความรู้ ร้อยละ
มีทักษะทางปัญญา มีความเชี่ยวชาญ
3. (ผลผลิตโครงการ) ร้อยละของจานวนบุคคลที่ ร้อยละ
เข้าร่วมโครงการ และมีความเข้าใจในเชิง
วัฒนธรรม
4. (ผลลัพธ์ โครงการ) สามารถเกิดกระบวนการ ร้อยละ
เรียนรู้และการแก้ไขปัญหา

ค่าเป้าหมาย
80

80
80

80

8. กลุ่มเป้าหมายทั้งหมดรวม 82 คน (ผู้เข้าร่วมโครงการ/ผู้เข้ารับบริการ และคณะผู้ดาเนินการโครงการถ้าเป็นคนเดียวกันไม่นับซ้า)
8.1 ผู้เข้าร่วมโครงการ/ผู้เข้ารับบริการ
ประเภท
ผู้บริหาร
อาจารย์
เจ้าหน้าที่
นักศึกษา
ชุมชน/องค์กร
ผู้พิการ/ผู้ด้อยโอกาส
บุคคลทั่วไป
อืน่ ๆ (ระบุ.................................)
รวมทั้งสิ้น

จานวน 60 คน
บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย
จานวน (คน)

บุคคลภายในมหาวิทยาลัย
จานวน (คน)

40
20
20

40
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แบบฟอร์มโครงการ
มทร.ตอ.
8.2 คณะผู้ดาเนินการโครงการ
ประเภท

จานวน 22 คน
บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย
จานวน (คน)

บุคคลภายในมหาวิทยาลัย
จานวน (คน)

ผู้บริหาร
อาจารย์
เจ้าหน้าที่
นักศึกษา
วิทยากร
อื่นๆ (ระบุ.................................)
รวมทั้งสิ้น

7
5
10
22

8.3 พื้นที่/ชุมชนเป้าหมาย (ถ้ามี)
ชุมชน บางพระ ตาบลบางพระ อาเภอศรีราชา จังหวัด ชลบุรี
9. แผนการดาเนินงานโครงการ (ข้อ 8.1 – 8.4 ใส่เครื่องหมาย  ข้อ 8.5 ใส่เป็นตัวเลข)
เดือน
กิจกรรม
ต.ค.

9.1 การวางแผนการดาเนินการ (P_Plan)
เช่น......
1. แต่งตั้งคณะกรรมการ
2. ขออนุมัติโครงการ
3. ประชุมคณะกรรมการโครงการและ
ผู้เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนดาเนินการ
9.2 การดาเนินงานตามแผน (D_Do)
- โครงการสืบสานภูมิปัญญากระบือไทยและ
การเผยแพร่วัฒนธรรมภูมิปัญญาไก่พื้น
เมืองไทย
9.3 การติดตามและประเมินผลการ
ดาเนินงาน (C_Check)
9.4 ปรับปรุง/พัฒนา/แก้ไขจากผลการติดตาม
และประเมินผล (A_Act)
9.5 แผนการเบิกจ่ายเงิน หน่วย : ล้านบาท
(ทศนิยม 3 ตาแหน่ง)

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.








0.0782

10. การติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน (C_Check) (รายละเอียดของการติดตามผลตามข้อ9.3)

การติดตามผล

เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและ
ประเมินผล

แบบสอบถามประเมินผลกิจกรรม
10.1 การติดตามประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับผู้เข้าร่วม
โครงการ
10.2 การประเมินประโยชน์
แบบสอบถามประเมินผลกิจกรรม
- สาหรับโครงการทานุบารุงศิลป วัฒนธรรม
ก่อให้เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชน/องค์กร
- สาหรับโครงการอื่นๆ ......................
10.3 การติดตามตัวชี้วัดของวัตถุประสงค์และตัวชี้วัด แบบสอบถามและการสังเกตพฤติกรรม
เป้าหมายผลผลิต/ผลลัพธ์ (ตามข้อ 7 )

ระยะเวลาในการติดตามผล
ภายหลังเสร็จสิ้นการดาเนินกิจกรรม
ภายหลังเสร็จสิ้นการดาเนินกิจกรรม

ภายหลังเสร็จสิ้นการดาเนินกิจกรรม
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แบบฟอร์มโครงการ
มทร.ตอ.
11. สถานที่ดาเนินโครงการ ชื่อสถานที่ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ อาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

12. วันทีด่ าเนินกิจกรรมในโครงการวันที.่ .4.เดือน...ธันวาคม..พ.ศ. 2558 ถึง วันที่....12.เดือน..ธันวาคม.พ.ศ. 2558
13. ความเหมาะสมของโครงการ
13.1 ความพร้อมของพื้นที่ดาเนินการ
 มีความพร้อมดาเนินการได้ทันที  อยู่ในระหว่างเตรียมการ  อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม
13.2 ความพร้อมของบุคลากร/ทีมงาน
 ต่ามาก

 ต่า

 ปานกลาง

 สูง

 สูงมาก

 ปานกลาง

 สูง

 สูงมาก

13.3 ความพร้อมของเครื่องมือ/อุปกรณ์
 ต่ามาก

 ต่า

13.4 ความพร้อมในการดาเนินโครงการ
 ต่ากว่าเป้าหมาย
14. งบประมาณ
รายรับ

 ตามเป้าหมาย

 สูงกว่าเป้าหมาย

77,700
บาท
 งบประมาณจากมหาวิทยาลัย
77,700
บาท
 งบประมาณจากการเก็บค่าลงทะเบียน (ถ้ามี) .................................บาท/คน
 งบประมาณสนับสนุนจากแหล่งอื่น (ถ้ามี) .......................................บาท
รายการ
งบประมาณ
1. ค่า ............................
..............................
2. ค่า ...........................
..............................
3. สนับสนุนจาก......................
..............................
4. สนับสนุนจาก......................
..............................
5. สนับสนุนจาก......................
..............................

รายจ่าย
งบประมาณ

77,700 บาท (เจ็ดหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)
จานวนเงิน
(บาท)

รายการ
งบประมาณ
77,700 บาท (ขอถัวจ่ายทุกรายการในแต่ละหมวดค่าใช้จ่าย)
ค่าตอบแทน
9,000 บาท
1. ค่าตอบแทนนักศึกษาช่วยงานโครงการ 10 คน 9 วันๆละ 100 บาท
ค่าใช้สอย
52,200
บาท
1. ค่าจ้างเหมาจัดทาเอกสารวัฒนธรรมภูมิปัญญากระบือไทย (จานวน 60 เล่ม x 60 บาท)
2. ค่าจ้างเหมาจัดทาเอกสารวัฒนธรรมภูมิปัญญาไก่พื้นเมืองไทย (จานวน 60 เล่ม x 60 บาท)
3. ค่าจ้างเหมาจัดทานิทรรศการมีชีวิตแสดงวัฒนธรรมภูมิปัญญากระบือไทย
4. ค่าจ้างเหมาจัดทานิทรรศการมีชีวิตแสดงวัฒนธรรมภูมิปัญญาไก่พื้นเมืองไทย
5. ค่าจ้างเหมาจัดทาไวนิลประกอบโครงการ 2*3ม. 5 แผ่น
ค่าวัสดุ
16,500 บาท
1. ฟางข้าวอัดก้อน 50 บาท * 200 ก้อน
2. ข้าวเปลือก 10 ถังๆ ละ160 บาท
3. อาหารสาเร็จรูป 10 ถุงๆ ละ 490 บาท
รวมเงิน

9,000
3,600
3,600
20,000
20,000
5,000
10,000
1,600
4,900
77,700
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แบบฟอร์มโครงการ
มทร.ตอ.
หมายเหตุ : งบประมาณที่ต้องการขอรับการสนับสนุนให้ระบุรายละเอียดรายการค่าใช้จ่ายการที่ต้องการให้ชัดเจนตามระเบียบ
กระทรวงการคลังและตามนโยบายมาตรการประหยัดของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ให้ผู้รับผิดชอบโครงการประสานในส่วนนี้
กับกองคลัง หรืองานคลังแต่ละวิทยาเขต ก่อนเสนอขออนุมัติโครงการ
15. เป้าหมาย/ตัวชี้วัดงบประมาณ : ผลผลิต/ผลลัพธ์งบประมาณ (เลือก  ได้ 1 ผลผลิตเท่านั้น)
ผลผลิต
 ผลผลิตผู้สาเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 ผลผลิตผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
 ผลผลิตผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ (สวพ.)
เป้าหมาย/ตัวชีว้ ัด
งบประมาณ
ผลผลิต

ผลลัพธ์

เชิงปริมาณ

เชิงคุณภาพ

เชิงเวลา

เชิงต้นทุน

- จานวนกลุ่มเป้าหมาย ..... คน
- จานวนครั้งที่ดาเนิน
โครงการ ….. ครั้ง
- ผู้เข้าร่วมโครงการอยู่ใน
กระบวนการของการจัดกิจกรรม
ครบถ้วนอย่างน้อย ร้อยละ 80
- ผู้เข้าร่วมโครงการนาความรู้ไป
ใช้ประโยชน์อย่างน้อย ร้อยละ
80

- ผู้เข้าร่วมโครงการมีความ
พึงพอใจในกระบวนการ
จัดการโครงการอย่างน้อย
ร้อยละ 80

- โครงการแล้วเสร็จตาม
ระยะเวลาที่กาหนดอย่างน้อย
ร้อยละ 90

- ค่าใช้จ่ายของ
โครงการที่ได้รับจัดสรร
(ไม่รวมงบลงทุน) ………
บาท

- ผู้เข้าร่วมโครงการมีความ
พึงพอใจต่อประโยชน์ที่ได้รับ
อย่างน้อย ร้อยละ 80

-

-

 ผลผลิตโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
เป้าหมาย/ตัวชีว้ ัด
งบประมาณ
ผลผลิต

ผลลัพธ์

เชิงปริมาณ

เชิงคุณภาพ

เชิงเวลา

เชิงต้นทุน

- จานวนกลุ่มเป้าหมาย .... คน
- จานวนผู้เข่าร่วมการอบรมด้าน
ภาษา......คน
- จานวนครั้งที่ดาเนินโครงการ
........ครั้ง
- ผู้เข้าร่วมโครงการอยู่ใน
กระบวนการของการจัดกิจกรรม
ครบถ้วนอย่างน้อย ร้อยละ 80
- ผู้เข้าร่วมโครงการนาความรู้ไป
ใช้ประโยชน์อย่างน้อย ร้อยละ 80

- ผู้เข้าร่วมโครงการมีความ
พึงพอใจในกระบวนการ
จัดการโครงการอย่างน้อย
ร้อยละ 80
- ผู้เข้าร่วมโครงการมีทักษะ
ทางด้านภาษาเพิ่มขึ้นอย่าง
น้อย ร้อยละ 70

- โครงการแล้วเสร็จตาม
ระยะเวลาที่กาหนดอย่างน้อย
ร้อยละ 90

- ค่าใช้จ่ายของ
โครงการที่ได้รับจัดสรร
(ไม่รวมงบลงทุน) ………
บาท

- ผู้เข้าร่วมโครงการมีความ
พึงพอใจต่อประโยชน์ที่ได้รับ
อย่างน้อย ร้อยละ 80

-

-

เชิงปริมาณ

เชิงคุณภาพ

เชิงเวลา

เชิงต้นทุน

- จานวนกลุ่มเป้าหมาย ..... คน
- จานวนกิจกรรมบริการวิชาการ
แก่สังคม........ครั้ง
- ผู้เข้าร่วมโครงการอยู่ใน
กระบวนการของการจัดกิจกรรม
ครบถ้วนอย่างน้อย ร้อยละ 80
- ผู้เข้ารับบริการนาความรู้ไปใช้
ประโยชน์อย่างน้อย ร้อยละ 80

- ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการในกระบวนการ
ให้บริการอย่างน้อย ร้อยละ
80

- งานบริการวิชาการแล้ว
เสร็จตามระยะเวลาที่กาหนด
อย่างน้อย ร้อยละ 90

- ค่าใช้จ่ายของ
โครงการที่ได้รับจัดสรร
(ไม่รวมงบลงทุน) ………
บาท

- ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการวิชาการและ
วิชาชีพต่อประโยชน์จากการ
บริการอย่างน้อย ร้อยละ 80

-

-

 ผลผลิตผลงานการให้บริการวิชาการ
เป้าหมาย/ตัวชีว้ ัด
งบประมาณ
ผลผลิต

ผลลัพธ์
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แบบฟอร์มโครงการ
มทร.ตอ.
 ผลผลิตผลงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
เป้าหมาย/ตัวชีว้ ัด
งบประมาณ
ผลผลิต

ผลลัพธ์

เชิงปริมาณ

เชิงคุณภาพ

เชิงเวลา

เชิงต้นทุน

- จานวนกลุ่มเป้าหมาย
82 คน
- จานวนครั้งที่ดาเนินการ
โครงการ 1 ครั้ง
- ผู้เข้าร่วมโครงการอยู่ใน
กระบวนการของการจัดกิจกรรม
ครบถ้วนอย่างน้อย ร้อยละ 80
- ผู้เข้ารับบริการนาความรู้ไปใช้
ประโยชน์อย่างน้อย ร้อยละ 80

- ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการในกระบวนการ
ให้บริการอย่างน้อย ร้อยละ
80

- โครงการทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรมแล้วเสร็จตาม
ระยะเวลาที่กาหนดอย่างน้อย
ร้อยละ 90

- ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการต่อ
ประโยชน์ของการทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรมอย่างน้อย
ร้อยละ 80

-

- ค่าใช้จ่ายของ
โครงการที่ได้รับจัดสรร
(ไม่รวมงบลงทุน)
77,700 บาท

-

16. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (อย่าลอกวัตถุประสงค์มาลง)
14.1 สามารถอนุรักษ์วัฒนธรรมของชุมชนเกษตร และความสามารถในการอนุรักษ์พันธุกรรมที่ดีของกระบือไทย
14.2 สามารถนาปัญหาจากเกษตรกรในชุมชนเข้าสู่กระบวนการวิจัยและแก้ไขปัญหา
14.3 นักศึกษา เกษตรกร และประชาชนผู้สนใจ เข้าใจการอนุรักษ์พันธุ์และพัฒนาไก่พื้นเมืองเพิ่มมากขึน้
17. ปัญหา/อุปสรรค ในการดาเนินงานที่ผ่านมา
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
18. แนวทางการพัฒนา/ปรับปรุงการดาเนินงาน
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................

19. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ (ทาเครื่องหมาย  ลงในช่อง  ได้มากกว่า
1 ช่อง พร้อมทั้งระบุสาเหตุที่จะทาให้กิจกรรมนั้นไม่สาเร็จตามเป้าหมายและแนวทางบริหารเพื่อลดระดับความเสี่ยง หรือ
ป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงนั้น ตามกระบวนการในการดาเนินโครงการ)
19.1  ความเสี่ยงด้านการเมืองและสังคม (ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากความไม่แน่นอนทางการเมือง ทั้ง
การเมืองระดับประเทศ การเมืองระดับท้องถิ่น และรวมถึงการเมืองภายในองค์กร ตลอดจนความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากปัจจัย
ด้าน สังคม วัฒนธรรมและค่านิยม)
............................................................................. ......................................................................................
แนวทางการแก้ไข/ป้องกัน ความเสี่ยง
.......................................................................................................................... .........................................
19.2  ความเสี่ยงด้านนโยบายและกฎหมายมหาวิทยาลัย/รัฐบาล (ความเสี่ยงในแง่ ความสอดคล้องกับกฎ
ระเรียบ กฎหมายมหาวิทยาลัย/รัฐบาล รวมถึงนโยบายมหาวิทยาลัย/รัฐบาลที่อาจเปลี่ยนแปลงในอนาคต ประกาศแล้ว
นาไปใช้ประโยชน์ในทางปฏิบัติไม่ได้)
............................................................................................................................. ..............................................
แนวทางการแก้ไข/ป้องกัน ความเสี่ยง
....................................................................................................................................... ...................................
ปรับปรุง มิถุนายน 2558

แบบฟอร์มโครงการ
มทร.ตอ.

19.3  ความเสี่ยงด้านขั้นตอนกระบวนการในการดาเนินงาน (ความเสี่ยงในแง่ กระบวนการดาเนินงาน
ปัญหาทางเทคนิค ความล้าสมัยทางเทคโนโลยีที่อาจจะเกิดขึ้น ปัจจัยจากผู้ดาเนินงาน หรือขั้นตอนอะไรที่ส่งผลกระบวนต่อ
การดาเนินงานบ้าง)
มักเกิดความล่าช้าในการดาเนินงาน ด้านการเงิน การจัดซื้อจัดจ้าง
แนวทางการแก้ไข/ป้องกัน ความเสี่ยง
ดาเนินงานล่วงหน้าก่อนแผนดาเนินการจริง
19.4  ความเสี่ยงด้านการเงินและเศรษฐกิจ (ความเสี่ยงในแง่ ส่งผลกระทบต้นทุนดาเนินการ หรือการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจที่อาจส่งผลต่อโครงการ)
.......................................................................... .................................................................................................
แนวทางการแก้ไข/ป้องกัน ความเสี่ยง
................................................................................................................ ...........................................................
19.5  ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี (ความเสี่ยงในแง่ เทคโนโลยีไม่เพียงพอ หรือความล้าสมัยทางเทคโนโลยี ที่
อาจจะเกิดขึ้นส่งผลต่อการดาเนินโครงการ)
...........................................................................................................................................................................
แนวทางการแก้ไข/ป้องกัน ความเสี่ยง
............................................................................... ............................................................................................
19.6  ความเสี่ยงด้านด้านสิ่งแวดล้อม (ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่โครงการมีผลกระทบ ที่มีต่อ วิถีชีวิต
ชุมชน สังคม รวมถึงภัยธรรมชาติที่จะเกิดขึ้น)
........................................................................................................................................... ................................
แนวทางการแก้ไข/ป้องกัน ความเสี่ยง
...........................................................................................................................................................................
20. การรายงานผล

ผู้รับผิดชอบโครงการพร้อมรายงานผลการดาเนินงานฉบับสมบูรณ์ จานวน 1 เล่ม พร้อมแผ่นซีดีบันทึกข้อมูล
จานวน 1 แผ่น จัดส่งมายังกองนโยบายและแผนหลังจากเสร็จสิ้นโครงการไม่เกิน 45 วัน (ตามประกาศ มทร.ตะวันออก
เรื่องเกณฑ์ในการบริหารงบประมาณ ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2557)
ลงชื่อ

ผู้เสนอโครงการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาย โอฬารกนก)
รักษาราชการแทนหัวหน้าสาขาวิชาสัตวศาสตร์
................/......................./......................

ความคิดเห็นผู้บังคับบัญชาเบื้องต้น.................................................................................................................................................
ลงชื่อ..............................................................
(............................................................)
หัวหน้าหน่วยงาน คณบดี/ผู้อานวยการ
................/......................./......................
หมายเหตุ : รายละเอียดของโครงการควรครบถ้วนตามวัตถุประสงค์ของโครงการ และครบทุกหัวข้อที่กาหนด มิฉะนั้น
โครงการของท่านจะถูกลดความสาคัญในการพิจารณางบประมาณ
***แนบตารางการอบรม สัมมนา โดยระบุ หลักสูตร/เรื่อง/หัวข้อ การบรรยาย การ
อภิปราย ระบุชื่อวิทยากร ตาแหน่ง หน่วยงานที่สังกัด เพื่อประกอบการพิจารณา
ปรับปรุง มิถุนายน 2558

