แบบฟอร์มโครงการ
มทร.ตอ.
แบบฟอร์มเสนอขออนุมัติโครงการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
 งบประมาณแผ่นดิน
 งบประมาณเงินรายได้
 งบเงินอุดหนุน
 งบรายจ่ายอื่น
หน่วยงาน

สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงาน ยุทธศาสตร์กระทรวง พันธกิจมหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน กลยุทธ์วิธีการ และผลผลิต
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ : การอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
แผนงาน : การส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์กระทรวง : การส่งเสริมและพัฒนาศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม
พันธกิจมหาวิทยาลัย : ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม และอนุรกั ษ์สิ่งแวดล้อม
ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย :
การส่งเสริม สนับสนุน ทานุบารุงศาสนาศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
กลยุทธ์ที่ : 4.1.1 พัฒนาระบบและกลไกการทานุบารุงศาสนาศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่มี
การบูรณาการ
ตัวชี้วัดที่ 4.1.1.1 ร้อยละของกิจกรรมที่มีการบูรณาการตามกระบวนการดาเนินงานตามหลัก PDCA ด้านการทานุบารุงศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน : สนับสนุนนักศึกษา บุคลากรและชุมชนร่วมกิจกรรมการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
กลยุทธ์ที่ : 4.1.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวชี้วัดที่ : 4.1.2.1 ร้อยละของกิจกรรมด้านการทานุบารุงศิลปะ วัฒนธรรม และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่มีการเผยแพร่ผลงาน
ผลผลิต : (เลือก  ได้ 1 ผลผลิตเท่านั้น)
 ผลผลิตผู้สาเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ผลผลิตผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
 ผลผลิตผลงานการให้บริการวิชาการ
 ผลผลิตผลงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
 ผลผลิตผลงานวิจยั เพื่อสร้างองค์ความรู้
 ผลผลิตโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
1. ชื่อโครงการ โครงการเผยแพร่วัฒนธรรมภูมิปัญญากระบือไทย
1.1 กิจกรรมที/่ โครงการย่อยที่ 1 : การฝึกอบรมการอนุรักษ์วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมทีเ่ กี่ยวข้องกับกระบือ
1.2 กิจกรรมที่/โครงการย่อยที่ 2 : การฝึกอบรมการใช้ประโยชน์จากกระบือ ตามภูมิปญ
ั ญาไทยและวิถีไทย โดยปราชญ์
ท้องถิ่นภายใต้ชื่อ “กระบือเป็นผู้ให้ กระบือเป็นผู้เรียนรู้”
1.3 กิจกรรมที่/โครงการย่อยที่ 3 : การอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้กระบือไถนา ภายใต้ชื่อ “กาสรคะนองนา เอาควาย
คืนนา เอาปัญญาคืนถิ่น”
(ถ้ามี กิจกรรม/โครงการย่อย ต้องจัดทารายละเอียดประกอบตามแบบฟอร์มแนบด้วยทุกรายการ)
2. ประเภทโครงการ
 โครงการใหม่ (โครงการเดิมที่ทาซ้าๆ ทาเหมือนกันทุกปี เช่น โครงการปฐมนิเทศ (แต่นักศึกษาใหม่ รุ่นใหม่ คนใหม่))
 โครงการต่อเนื่อง (โครงการที่ดาเนินการในปีเดียวไม่สาเร็จต้องใช้ระยะเวลาหลายปีและต้องมีแผนรองรับ)
(ให้ระบุปีที่เริ่มดาเนินการครั้งแรกพร้อมงบประมาณที่ใช้ในการดาเนินงาน)
ปีที่ 1 ดาเนินการในปีงบประมาณ.................วัน/เดือน/ปี ที่ดาเนินการ.................... งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง........................บาท
ปีที่ 2 ดาเนินการในปีงบประมาณ.................วัน/เดือน/ปี ที่ดาเนินการ.................... งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง........................บาท
ปีที่ 3 ดาเนินการในปีงบประมาณ.................วัน/เดือน/ปี ที่ดาเนินการ.................... งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง........................บาท
ปีที่ 4 ดาเนินการในปีงบประมาณ.................วัน/เดือน/ปี ที่ดาเนินการ.................... งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง........................บาท
ปีที่ 5 ดาเนินการในปีงบประมาณ.................วัน/เดือน/ปี ที่ดาเนินการ.................... งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง........................บาท
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แบบฟอร์มโครงการ
มทร.ตอ.
เลือกลักษณะของกิจกรรมที่จัด
งบรายจ่ายอื่น
 การพัฒนาคุณภาพการศึกษา  การพัฒนาอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา  การพัฒนาหลักสูตร
 การพัฒนาห้องสมุด/สื่อการสอน/สื่อการเรียนรูด้ ้วยตนเอง/ผลิตตารา  การประกันคุณภาพการศึกษา
 การพัฒนากิจกรรมนักศึกษา  การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน  การพัฒนาคุณภาพงานวิจัย
งบรายจ่ายอื่น (เฉพาะผลผลิตผลงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม)
 การบริหารจัดการงานศิลปวัฒนธรรม  การอนุรักษ์ ฟื้นฟู ศิลปะและวัฒนธรรม
 การสืบสานประเพณี
 การเผยแพร่วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น
 การบริการด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมต่อสาธารณชน
งบเงินอุดหนุน (เฉพาะผลผลิตผลงานการให้บริการวิชาการ)
 การประชุมเชิงวิชาการ
 การฝึกการอบรม การอบรมเชิงปฏิบัติการ
 การสัมมนา เสวนา แลกเปลีย่ นความรู้
 การจัดนิทรรศการ
 การวิเคราะห์ การทดสอบ การตรวจสอบ
 การฝึกอบรมเพื่อถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยี ความเชี่ยวชาญ
 การให้บริการข้อมูล การเผยแพร่ความรู้ผ่านสื่อต่างๆ  อื่นๆ (ระบุ) ..............................................................
3. ผู้รับผิดชอบโครงการ

ชื่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศักดา กลิ่นสุคนธ์ คณะ/สาขาวิชา/ภาควิชา สัตวศาสตร์
โทรศัพท์มือถือ 081-7565142
โทรศัพท์/โทรสาร 038-358233
E-mail...................................................................................................................................

4. ความสอดคล้อง/ตอบสนองโครงการกับการประกันคุณภาพการศึกษา
การประกันคุณภาพภายใน (สกอ.)
องค์ประกอบ
ตัวบ่งชี้/ข้อ
องค์ประกอบ
 ที่ 6 การทานุบารุงศิลปะฯ
 ที่ 1 ปรัชญา ปณิธานฯ
 ที่ 2 การผลิตบัณฑิต
 ที่ 7 การบริหารและการจัดการ
 ที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
 ที่ 8 การเงินและงบประมาณ
 ที่ 4 การวิจัย
 ที่ 9 การประกันคุณภาพ
 ที่ 5 การบริการวิชาการแก่สังคม
 อื่นๆ................................
การประกันคุณภาพภายนอก (สมศ.)
ด้าน
ตัวบ่งชี้/ข้อ
ด้าน
 ด้านคุณภาพบัณฑิต
 ด้านการบริหารและการพัฒนาสถาบัน
 ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
 ด้านการประกันคุณภาพภายใน
 ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม
 ตัวบ่งชี้อัตลักษณ์
 ด้านการทานุบารุงศิลปะฯ
6.10/1-4
 ตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม

ตัวบ่งชี้/ข้อ
6.1./1-5

ตัวบ่งชี้/ข้อ

 ไม่มีการบูรณาการ
 มีการบูรณาการ
 การบริการทางวิชาการ  การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม  อื่นๆ .........................กับ
[  ] การเรียนการสอน ระบุ
[] การปรับปรุงรายวิชา การผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้อง การประกวดและการตัดสินสัตว์
หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สัตวศาสตร์
[ ] การเปิดรายวิชาใหม่ ........................................ หลักสูตร..................................................................
[ ] การต่อยอดสู่หนังสือตารา ................................ หลักสูตร..................................................................
[ ] อื่นๆ ..............................................................................................................................
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แบบฟอร์มโครงการ
มทร.ตอ.
[ ] การวิจัย
[ ] ระบุโครงการวิจยั .............................................................................................................
[ ] อื่นๆ................................................................................................................................
[ ] กิจกรรมนักศึกษา
[ ] ระบุกิจกรรมนักศึกษา.............................................................................................................
[ ] อื่นๆ.......................................................................................................................................
5. หลักการและเหตุผล
การสืบสานวัฒนธรรมไทยสาขาวิชาสัตวศาสตร์ จัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีและมีแผนที่จะเปิดในระดับ
บัณฑิตศึกษานอก เหนือจากภารกิจด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการส่ง เสริมอนุรักษ์และทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมไทยที่ดี
งาม และส่งเสริมการพัฒนานาเอาภูมิปัญญาของเกษตรกรในชุมชนเพื่อเผยแพร่เป็นมรดกทางสังคม ซึ่งถือว่าเป็นภารกิจหลักอีก
อย่างหนึ่งที่สาคัญอย่างยิ่งเพราะการนาผลงานที่ได้รับจากการพัฒนาองค์ความรู้ การค้นคว้าวิจัยของบุคลากรในสาขาสัตวศาสตร์
เผยแพร่สู่ชุมชนตามภารกิจที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ปี 2542 นอกจากจะทาให้เกิดความเข้มแข็งของชุมชนใน
การพัฒนาอาชีพแล้ว ยังเป็นการเพิ่มศักยภาพในการผลิตสัตว์ของประเทศตามนโยบายของชาติ ที่จะทาให้ประเทศไทยเป็นแหล่ง
อาหารเลี้ยงชาวโลก และเพิ่มประสิทธิภาพการขยายพันธุ์สัตว์ให้เพียงพอต่อความต้องการของประชากรในการประโยชน์จากกระบือ
ซึ่งนับวันจะมีประชากรลดลงอย่างมาก การฝึกกระบือให้เชื่องและสามารถไถพื้นที่ นา ที่ดอนได้อย่างชานาญ และฝึกเกษตรกรให้
คุ้นเคยกับการใช้ชีวิตร่วมกับกระบือ สามารถใช้อุปกรณ์ไถเตรียมดิน ไถพรวนดินกาจัดวัชพืชได้อย่างถูกต้อง การควบคุมกระบือให้
อยู่ในคาสั่ง สามารถเลี้ยงและดูแลกระบือให้มีสุขภาพดี มีความรู้ในการจัดการเรื่องหญ้าและอาหารเสริม นอกจากนี้จะเสริมความรู้
ด้านการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ผสมผสาน และการใช้ชีวิตแบบพอเพียง ซึ่งในปีงบประมาณ 2551 สาขาวิชาได้ดาเนินการจัดทาโครงการ
อนุรักษ์ทรัพยากรกระบือพื้นเมืองที่มีคุณค่าของจังหวัดชลบุรี
6. วัตถุประสงค์ / ตัวชี้วัดของวัตถุประสงค์โครงการ
มีความสอดคล้องกับหลักการและเหตุผล มีความชัดเจน ไม่คลุมเครือ สามารถวัดและประเมินผลได้ ไม่ควรมีหลายข้อ
และต้องกาหนดตัวชี้วัดวัตถุประสงค์ของโครงการว่าต้องการอะไร โดยไม่จาเป็นต้องวัดให้ครบทั้ง 4 ด้านตามตาราง
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
เพื่ อ ให้ ค วามรู้ และความเข้ า ใจแก่ นัก ศึ ก ษาและ 1. (ปัจจัยนาเข้า) ร้อยละของนักศึกษาและบุคคล ร้อยละ
บุ ค คลทั่ ว ไปที่ ส นใจ ในเรื่ อ งของการส่ ง เสริ ม ทั่วไปที่เข้าร่วมกิจกรรม
อนุรักษ์ และทานุบารุ งศิลปวัฒนธรรม เพื่อนาไป
ปรับใช้ให้เหมาะสมกับการอนุรักษ์กระบือไทย
2. (กระบวนการ) ร้อยละของนักศึกษาและบุคคล ร้อยละ
ที่มีความรู้ มีทักษะทางปัญญา มีความเชี่ยวชาญ
3. (ผลผลิตโครงการ) ร้อยละของจานวนบุคคลที่ ร้อยละ
เข้ า ร่ ว มโครงการ และมี ค วามเข้ า ใจในเชิ ง
วัฒนธรรม
4. (ผลลัพธ์ โครงการ) สามารถเกิดกระบวนการ ร้อยละ
เรียนรู้และการแก้ไขปัญหา

ค่าเป้าหมาย
80

80
80
80

7. กลุ่มเป้าหมายทั้งหมดรวม 102 คน (ผู้เข้าร่วมโครงการ/ผู้เข้ารับบริการ และคณะผู้ดาเนินการโครงการถ้าเป็นคนเดียวกันไม่นับซ้า)
7.1 ผู้เข้าร่วมโครงการ/ผู้เข้ารับบริการ
จานวน 90 คน
ประเภท
บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย
บุคคลภายในมหาวิทยาลัย
จานวน (คน)
จานวน (คน)
ผู้บริหาร
อาจารย์
เจ้าหน้าที่
นักศึกษา
60
ชุมชน/องค์กร
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แบบฟอร์มโครงการ
มทร.ตอ.
ผู้พิการ/ผู้ด้อยโอกาส
บุคคลทั่วไป
อื่นๆ (ระบุ.................................)
รวมทั้งสิ้น
7.2 คณะผู้ดาเนินการโครงการ
ประเภท

30
90
จานวน

12 คน
บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย
จานวน (คน)

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

บุคคลภายในมหาวิทยาลัย
จานวน (คน)
5
2
5
12

7.3 พื้นที่/ชุมชนเป้าหมาย (ถ้ามี)
ชุมชน..................................หมู่บ้าน...........................ตาบล.....................อาเภอ..........................จังหวัด..........................
8. แผนการดาเนินงานโครงการ (ข้อ 8.1 – 8.4 ใส่เครื่องหมาย  ข้อ 8.5 ใส่เป็นตัวเลข)
เดือน
กิจกรรม
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.
8.1 การวางแผนการดาเนินการ (P_Plan)
เช่น......
1. แต่งตั้งคณะกรรมการ

2. ขออนุมัติโครงการ

3. ประชุมคณะกรรมการโครงการและ

ผู้เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนดาเนินการ
8.2 การดาเนินงานตามแผน (D_Do)
เช่น......
1. จัดเตรียมการ ติดต่อวิทยากร สถานที่

เตรียมเอกสาร และอุปกรณ์ต่าง ๆ
2. ลักษณะในการดาเนินกิจกรรมในโครงการ
ตามตารางกาหนดการ เช่น การสัมมนา การ
ฝึกอบรม การฝึกอบรมเชิงปฏิบัตกิ าร การ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ และศึกษาดูงาน
2.1 การฝึกอบรมการอนุรักษ์วัฒนธรรมและ 
สิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับกระบือ
2.2 การฝึกอบรมการใช้ประโยชน์จากกระบือ

ตามภู มิ ปั ญ ญาไทยและวิ ถี ไ ทย โดยปราชญ์
ท้องถิ่นภายใต้ชื่อ “กระบือเป็นผู้ให้ กระบื อ
เป็นผู้เรียนรู้”
2.3 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้กระบือไถ

นา ภายใต้ชื่อ “กาสรคะนองนา เอาควาย
คืนนา เอาปัญญาคืนถิ่น”
3. เรื่อง/หัวข้อการบรรยาย ระบุ
3.1 การปฏิบัติเกี่ยวกับการอนุรักษ์วัฒนธรรม 
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ก.ย.

แบบฟอร์มโครงการ
มทร.ตอ.
และสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับกระบือ
3.2 การฝึ ก ปฏิ บั ติ ก ารใช้ ป ระโยชน์ จ าก
กระบือ
3.3 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้กระบือไถ
นา
8.3 การติดตามและประเมินผลการ
ดาเนินงาน (C_Check)
8.4 ปรับปรุง/พัฒนา/แก้ไขจากผลการติดตาม
และประเมินผล (A_Act)
8.5 แผนการเบิกจ่ายเงิน หน่วย : ล้านบาท
(ทศนิยม 3 ตาแหน่ง)





0.036
กจ.1

0.037
กจ.2

0.037
กจ.3

9. การติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน (C_Check) (รายละเอียดของการติดตามผลตามข้อ 8.3)

การติดตามผล

เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามผล

ระยะเวลาในการติดตามผล

1. การติดตามประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับผู้เข้าร่วม
โครงการ
2. การติดตามผลกระทบที่เกิดขึ้นกับชุมชน/
องค์กร
3. การติดตามประเมินผลทีเ่ กิดประโยชน์และ
สร้างคุณค่าต่อชุมชน/องค์กร
4. การติดตามตัวชี้วัดของวัตถุประสงค์และ
ตัวชี้วัดเป้าหมายผลผลิต/ผลลัพธ์ (ตามข้อ 6)

แบบสอบถามประเมินผลกิจกรรม

ภายหลังเสร็จสิ้นการดาเนินกิจกรรม

-

-

-

-

แบบสอบถามและการสังเกตพฤติกรรม

ภายหลังเสร็จสิ้นการดาเนินกิจกรรม

10. สถานที่ดาเนินโครงการ ชื่อสถานที่ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลั ยเทคโนโลยี
ราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ อาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
11. กาหนดการจัดโครงการ
กิจกรรมที่ 1 การฝึกอบรมการอนุรักษ์วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับกระบือ (ดาเนินการวันที่ 7 ตุลาคม 2557)
กิจกรรมที่ 2 การฝึกอบรมการใช้ประโยชน์จากกระบือ ตามภูมิปัญญาไทยและวิถีไทย โดยปราชญ์ท้องถิ่นภายใต้ชื่อ
“กระบือเป็นผู้ให้ กระบือเป็นผู้เรียนรู้” (ดาเนินการวันที่ 20 ธันวาคม 2557)
กิจกรรมที่ 3 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้กระบือไถนา ภายใต้ชื่อ “กาสรคะนองนา เอาควายคืนนา เอาปัญญาคืนถิ่น”
(ดาเนินการวันที่ 28 มีนาคม 2558)
12. งบประมาณ
110,000 บาท
รายรับ
 งบประมาณจากมหาวิทยาลัย ............... 110,000..........................บาท
 งบประมาณจากการเก็บค่าลงทะเบียน (ถ้ามี) .................................บาท/คน
 งบประมาณสนับสนุนจากแหล่งอื่น (ถ้ามี) .......................................บาท
รายการ
งบประมาณ
1. ค่า ............................
..............................
2. ค่า ...........................
..............................
3. สนับสนุนจาก......................
..............................
4. สนับสนุนจาก......................
..............................
5. สนับสนุนจาก......................
..............................
รายจ่าย
งบประมาณ 110,000 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมืน่ บาทถ้วน)
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แบบฟอร์มโครงการ
มทร.ตอ.
จานวนเงิน
(บาท)

รายการ

กิจกรรมที่ 1 : การฝึกอบรมการอนุรักษ์วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับกระบือ
(ดาเนินการวันที่ 7 ตุลาคม 2557)
งบประมาณ
35,700 บาท (ขอถัวจ่ายทุกรายการในแต่ละหมวดค่าใช้จ่าย)
ค่าตอบแทน
10,800 บาท
1. ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก 6 ชั่วโมงๆ ละ 1,200 บาท
7,200.00
2. ค่าตอบแทนวิทยากรภายใน 6 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท
3,600.00
ค่าใช้สอย
6,900 บาท
1. ค่าจ้างเหมาจัดทาเอกสารแนะนาหลักการเลี้ยงกระบือ (จานวน 30 เล่ม x 100 บาท)
3,000.00
2. ค่าอาหารกลางวัน (30 คน x 1 มื้อ x 80 บาท)
2,400.00
3. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (30 คน x 2 มื้อ x 25 บาท)
1,500.00
ค่าวัสดุ
18,000 บาท
ค่าวัสดุการเกษตร
18,000.00
รวมเงิน
35,700.00
กิจกรรมที่ 2 : การฝึกอบรมการใช้ประโยชน์จากกระบือ ตามภูมิปัญญาไทยและวิถีไทยโดยปราชญ์ท้องถิ่น
ภายใต้ชื่อ “กระบือเป็นผู้ให้ กระบือเป็นผู้เรียนรู”้ (ดาเนินการวันที่ 20 ธันวาคม 2557)
งบประมาณ
37,300 บาท (ขอถัวจ่ายทุกรายการในแต่ละหมวดค่าใช้จ่าย)
ค่าตอบแทน
10,800 บาท
1. ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก 6 ชั่วโมงๆ ละ 1,200 บาท
7,200.00
2. ค่าตอบแทนวิทยากรภายใน 6 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท
3,600.00
ค่าใช้สอย
6,900 บาท
1. ค่าจ้างเหมาจัดทาเอกสารแนะนาหลักการเลี้ยงกระบือ (จานวน 30 เล่ม x 100 บาท)
3,000.00
2. ค่าอาหารกลางวัน (30 คน x 1 มื้อ x 80 บาท)
2,400.00
3. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (30 คน x 2 มื้อ x 25 บาท)
1,500.00
ค่าวัสดุ
19,600 บาท
ค่าวัสดุการเกษตร
19,600.00
รวมเงิน
37,300.00
กิจกรรมที่ 3 : การอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้กระบือไถนา ภายใต้ชื่อ “กาสรคะนองนา เอาควายคืนนา
เอาปัญญาคืนถิ่น” (ดาเนินการวันที่ 28 มีนาคม 2558)
งบประมาณ
37,000 บาท (ขอถัวจ่ายทุกรายการในแต่ละหมวดค่าใช้จ่าย)
ค่าตอบแทน
10,800 บาท
1. ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก 6 ชั่วโมงๆ ละ 1,200 บาท
7,200.00
2. ค่าตอบแทนวิทยากรภายใน 6 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท
3,600.00
ค่าใช้สอย
10,200 บาท
1. ค่าจ้างเหมาจัดทาแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ (4 แผ่นๆ ละ 825 บาท)
3,300.00
2. เอกสารการอบรม (30 เล่มๆ ละ 100 บาท)
3,000.00
3. ค่าอาหารกลางวัน (30 คน x 1 มื้อ x 80 บาท)
2,400.00
4. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (30 คน x 2 มื้อ x 25 บาท)
1,500.00
ค่าวัสดุ
16,000 บาท
ค่าวัสดุการเกษตร
16,000.00
รวมเงิน
37,000.00
รวมเงินทั้งสิ้น
110,000.00
หมายเหตุ : งบประมาณที่ต้องการขอรับการสนับสนุนให้ระบุรายละเอียดรายการค่าใช้จ่ายการที่ต้องการให้ชัดเจนตามระเบียบ
กระทรวงการคลังและตามนโยบายมาตรการประหยัดของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ให้ผู้รับผิดชอบโครงการประสานในส่วนนี้
กับกองคลัง หรืองานคลังแต่ละวิทยาเขต ก่อนเสนอขออนุมัติโครงการ
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แบบฟอร์มโครงการ
มทร.ตอ.
13. เป้าหมาย/ตัวชี้วัดงบประมาณ : ผลผลิต/ผลลัพธ์งบประมาณ (เลือก  ได้ 1 ผลผลิตเท่านัน้ )
ผลผลิต
 ผลผลิตผู้สาเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 ผลผลิตผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
 ผลผลิตผลงานวิจยั เพื่อสร้างองค์ความรู้ (สวพ.)
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด
งบประมาณ
ผลผลิต

ผลลัพธ์

เชิงปริมาณ

เชิงคุณภาพ

- จานวนกลุ่มเป้าหมาย ..... คน
- จานวนครั้งที่ดาเนินโครงการ …..
ครั้ง
- ผู้เข้าร่วมโครงการอยู่ใน
กระบวนการของการจัดกิจกรรม
ครบถ้วนอย่างน้อย ร้อยละ 80
- ผู้เข้าร่วมโครงการนาความรู้ไปใช้
ประโยชน์อย่างน้อย ร้อยละ 80

- ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจใน
กระบวนการจัดการโครงการอย่างน้อย
ร้อยละ 80

- ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อ
ประโยชน์ที่ได้รับอย่างน้อย ร้อยละ 80

เชิงเวลา

เชิงต้นทุน

- โครงการแล้วเสร็จ - ค่าใช้จ่ายของ
ตามระยะเวลาที่
โครงการที่ได้รับ
กาหนดอย่างน้อย
จัดสรร (ไม่รวมงบ
ร้อยละ 90
ลงทุน) ……… บาท
-

-

เชิงเวลา

เชิงต้นทุน

 ผลผลิตโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด
งบประมาณ
ผลผลิต

ผลลัพธ์

เชิงปริมาณ

เชิงคุณภาพ

- จานวนกลุ่มเป้าหมาย .... คน
- จานวนผู้เข่าร่วมการอบรมด้าน
ภาษา......คน
- จานวนครั้งที่ดาเนินโครงการ
........ครั้ง
- ผู้เข้าร่วมโครงการอยู่ใน
กระบวนการของการจัดกิจกรรม
ครบถ้วนอย่างน้อย ร้อยละ 80
- ผู้เข้าร่วมโครงการนาความรู้ไปใช้
ประโยชน์อย่างน้อย ร้อยละ 80

- ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจใน
กระบวนการจัดการโครงการอย่างน้อย
ร้อยละ 80
- ผู้เข้าร่วมโครงการมีทักษะทางด้าน
ภาษาเพิ่มขึ้นอย่างน้อย ร้อยละ 70

- โครงการแล้วเสร็จ - ค่าใช้จ่ายของ
ตามระยะเวลาที่
โครงการที่ได้รับ
กาหนดอย่างน้อย
จัดสรร (ไม่รวมงบ
ร้อยละ 90
ลงทุน) ……… บาท

- ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อ
ประโยชน์ที่ได้รับอย่างน้อย ร้อยละ 80

-

-

เชิงคุณภาพ

เชิงเวลา

เชิงต้นทุน

 ผลผลิตผลงานการให้บริการวิชาการ
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด
งบประมาณ
ผลผลิต

ผลลัพธ์

เชิงปริมาณ

- จานวนกลุ่มเป้าหมาย ..... คน
- ความพึงพอใจของผู้รับบริการใน
- จานวนกิจกรรมบริการวิชาการ
กระบวนการให้บริการอย่างน้อย ร้อยละ
แก่สังคม........ครั้ง
80
- ผู้เข้าร่วมโครงการอยู่ใน
กระบวนการของการจัดกิจกรรม
ครบถ้วนอย่างน้อย ร้อยละ 80
ผู้เข้ารับบริการนาความรู้ไปใช้ - ความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการ
ประโยชน์อย่างน้อย ร้อยละ 80
และวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ
อย่างน้อย ร้อยละ 80

- งานบริการ
วิชาการแล้วเสร็จ
ตามระยะเวลาที่
กาหนดอย่างน้อย
ร้อยละ 90

- ค่าใช้จ่ายของ
โครงการที่ได้รับ
จัดสรร (ไม่รวมงบ
ลงทุน) ……… บาท

-

-

เชิงต้นทุน

 ผลผลิตผลงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด
งบประมาณ
ผลผลิต

เชิงปริมาณ

เชิงคุณภาพ

เชิงเวลา

- จานวนกลุ่มเป้าหมาย
102 คน
- จานวนครั้งที่ดาเนินการโครงการ
3 ครั้ง
- ผู้เข้าร่วมโครงการอยู่ใน

- ความพึงพอใจของผู้รับบริการใน
กระบวนการให้บริการอย่างน้อย ร้อยละ
80

- โครงการทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรมแล้ว
เสร็จตามระยะเวลาที่
กาหนดอย่างน้อย
ร้อยละ 90
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- ค่าใช้จ่ายของ
โครงการที่ได้รับ
จัดสรร (ไม่รวมงบ
ลงทุน) 110,000
บาท

แบบฟอร์มโครงการ
มทร.ตอ.
ผลลัพธ์

กระบวนการของการจัดกิจกรรม
ครบถ้วนอย่างน้อย ร้อยละ 80
ผู้เข้ารับบริการนาความรู้ไปใช้ - ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
ประโยชน์อย่างน้อย ร้อยละ 80
ต่อประโยชน์ของการทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรมอย่างน้อย ร้อยละ 80

-

-

14. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (อย่าลอกวัตถุประสงค์มาลง)
14.1 สามารถถ่ายทอดความรู้ด้านการใช้ประโยชน์จากกระบือในครัวเรือนเกษตร
14.2 สามารถอนุรักษ์วัฒนธรรมของชุมชนเกษตร และความสามารถในการอนุรักษ์พันธุกรรมที่ดีของกระบือไทย
14.3 สามารถนาปัญหาจากเกษตรกรในชุมชนเข้าสู่กระบวนการวิจัยและแก้ไขปัญหา
15. ปัญหา/อุปสรรค ในการดาเนินงานที่ผ่านมา
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
16. แนวทางการพัฒนา/ปรับปรุงการดาเนินงาน
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
17. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึน้ ในการดาเนินโครงการ
(สาเหตุที่จะทาให้กิจกรรมนั้นไม่สาเร็จตามเป้าหมายและแนวทางบริหารเพื่อลดระดับความเสี่ยง หรือป้องกันไม่ให้เกิดความเสีย่ งนั้น
ตามกระบวนการในการดาเนินโครงการ)
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง
แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง
1. ความล่าช้าของการเดินหนังสือระหว่างหน่วยงาน
1. ดาเนินการด้วยตัวเอง
2.
2.
3.
3.
18. การรายงานผล
รายงานฉบับสมบูรณ์ จานวน 1 เล่ม พร้อมแผ่นซีดีบันทึกข้อมูล จานวน 1 แผ่น จัดส่งมายังกองนโยบายและแผนหลังจาก
เสร็จสิ้นโครงการไม่เกิน 30 วัน
ลงชื่อ..............................................................ผู้เสนอโครงการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศักดา กลิ่นสุคนธ์)
ตาแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
................/......................./......................
ความคิดเห็นผู้บังคับบัญชาเบื้องต้น.................................................................................................................................................
ลงชื่อ..............................................................
(............................................................)
หัวหน้าหน่วยงาน คณบดี/ผู้อานวยการ
................/......................./......................
หมายเหตุ : รายละเอียดของโครงการควรครบถ้วนตามวัตถุประสงค์ของโครงการ และครบทุกหัวข้อที่กาหนด มิฉะนั้น
โครงการของท่านจะถูกลดความสาคัญในการพิจารณางบประมาณ
***แนบตารางการอบรม สัมมนา โดยระบุ หลักสูตร/เรื่อง/หัวข้อ การบรรยาย การอภิปราย
ระบุชื่อวิทยากร ตาแหน่ง หน่วยงานที่สังกัด เพื่อประกอบการพิจารณา
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