
แบบ ง.8 

แบบเสนอของบประมาณรายจ่าย/เงินรายได้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 

ชื่อโครงการ โครงการฝึกอบรมและสร้างจิตส านึกในการด ารงชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจแบบพอเพียง อัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ 

ลักษณะของโครงการ 
         1.1.   การส่งเสริม ความตระหนัก ปลูกฝังจิตส านึก 
         1.2.   การสืบสาน การพัฒนา การอนุรักษ์ 
         1.3.   การอบรมเชิงปฏิบัติการ การประชุม การสัมมนา 
         1.4.   การจัดนิทรรศการ 
         1.5.   การศึกษา การศึกษาดูงาน 
         1.6.   อ่ืน ๆ     

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย 
ประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ 
 1. สร้างความเข้มแข็งของการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 
   1.1. พัฒนาการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
   1.2. สร้างวัฒนธรรมองค์กรเชิงคุณภาพ 
   1.3. พัฒนาการบริหารจัดการโดยใช้กลยุทธ์ทางการเงิน 
   1.4. พัฒนาศักยภาพบุคลากร  
 2. พัฒนาความเข้มแข็งในการจัดการศึกษาให้บัณฑิตมีคุณภาพตามมาตรฐานพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
   2.1. พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับในระดับ 
                 อาเซียนและนานาชาติ 
   2.2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและภาคอุตสาหกรรมเพ่ือรองรับการจัดการ 
                      เรียนการสอนแบบบูรณาการการท างาน 
   2.3. พัฒนาระบบสนับสนุนจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการเรียนรู้ 
   2.4. พัฒนาความเข้มแข็งทางวิชาการเฉพาะทาง 
   2.5. สร้างบัณฑิตที่มีศักยภาพและมีคุณลักษณะตรงตามความต้องการของสังคม 
   2.6. พัฒนาศักยภาพอาจารย์ 
 
 
 



 3. ส่งเสริมการให้บริการวิชาการจากองค์ความรู้เพ่ือสร้างและพัฒนาอาชีพพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
   3.1. พัฒนาความเข้มแข็งของการให้บริการวิชาการโดยการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เกิดจากการเรียนการ  
                      สอน/การวิจัย เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชน 
   3.2. พัฒนาความเข้มแข็งของการให้บริการเพื่อหารายได้แก่มหาวิทยาลัย 
   3.3. พัฒนาระบบบริหารงานบริการวิชาการเพ่ือสร้างศักยภาพในการให้บริการวิชาการ 
   3.4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการบริการวิชาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและ 
                      ชุมชน  
 4. ส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่อย่างมั่นคงเพ่ือสร้างคุณค่าทางสังคม 
และเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจ 
   4.1. ส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและรักษาสิ่งแวดล้อม 
 5. พัฒนาความเข้มแข็งงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีมีคุณภาพเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ 
   5.1. พัฒนาผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์เชิงบูรณาการที่มีคุณภาพ 
   5.2. พัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยที่มีศักยภาพ 
   5.3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและชุมชน เพ่ือสร้าง 
                      มูลค่าเพ่ิมของงานวิจัย 
   5.4. พัฒนาระบบบริหารงานวิจัย 

ความสอดคล้องกับตัวชี้วัดด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

 นักศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  (ระบุจ านวน เป้าหมาย) 

- นักศึกษาคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น จ านวน 40 คน อาจารย์และ   

   เจ้าหน้าที่ 5 คน 

 มีการบูรณาการกับพันธกิจอ่ืน คือ 

- การเรียนการสอนวิชา ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง(Sufficiency Economic Philosophy) 

- การวิจัย เรื่อง........................................................................................................... ............ 

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

 ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย.........(หลักฐานประกอบ อาทิ ความต้องการของภาครัฐเอกชน 
ชุมชน ภาคประชาชน เป็นต้น).................................................................................................... 

 



ผู้รับผิดชอบโครงการ งานศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษา 

หัวหน้าโครงการ  นางมธุรส  เวียงสีมา 

หลักการและเหตุผล 
  เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวการด ารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ  ตั้งแต่
ระดับครอบครัว ระดับชุมชนจนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศ ให้ด าเนินไปในทางสายกลาง 
โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ือให้ก้าวหน้าทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์  ความพอเพียง หมายถึง ความ
พอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจ าเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควร ต่อการมีผลกระทบ
ใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลง ทั้งภายนอกและภายใน ทั้งนี้จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ และความ
ระมัดระวังอย่างยิ่ง ในการน าวิชาการต่างๆมาใช้ในการวางแผนและการด าเนินการทุกขั้นตอน  และขณะเดียวกัน
จะต้องเสริมสร้างพ้ืนฐานจิตใจของคนในชาติโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ  นักทฤษฏี และนักธุรกิจในทุกระดับให้มี
ส านึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม ด าเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร  มี
สติปัญญาและความรอบคอบเพ่ือให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  และกว้างขวาง
ทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี 
  การปลูกฝังและปลูกจิตส านึกให้นักศึกษาได้เรียนรู้และเข้าใจเพ่ือสามารถน าไปปฎิบัติได้ตามแนวทาง
พระราชด าริ ย่อมท าให้สามารถอยู่ร่วมในสังคมได้อย่างราบรื่น สงบสุข เพราะมีความพอดี พอเพียงในตัวตน 
ฉะนั้นการผลิตบัณฑิตออกสู่สังคม ถ้าสถาบันการศึกษาให้เพียงความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถเฉพาะทาง
วิชาชีพเท่านั้นแต่มิได้ให้ในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรม บัณฑิตก็ย่อมจะเป็นบัณฑิตที่ด้อยคุณภาพ ขาดหลักการใน
การด ารงชีวิตในสังคม บัณฑิตที่ดีและเก่งจะอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขต้องเข้าใจและปฏิบัติในเรื่องของคุณภาพ
และจริยธรรมได้ จึงจะเป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์ 
 โครงการฯ นี้จึงจัดขึ้นเพ่ือให้นักศึกษาได้เรียนรู้ปฏิบัติและเข้าใจในเรื่องของคุณธรรมและจริยธรรม ท า
ให้นักศึกษาได้พัฒนาตนเองเป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์และมีคุณค่าในสังคม 

วัตถุประสงค ์
1. ให้นักศึกษาเห็นถึงความส าคัญในเรื่องของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2. ให้นักศึกษาเรียนรู้เข้าใจและปฏิบัติตนเกี่ยวกับหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
3. ให้นักศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพของสังคม 

กลุ่มเป้าหมาย 
  นักศึกษาคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่นจ านวน 40 คน  

สถานที่ด าเนินการ 
  ศูนย์การศึกษาที่ด าเนินโครงการตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจแบบพอเพียง อันเนื่องมาจากพระราชด าริของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 



ระยะเวลาด าเนินการ 
  เดือน กรกฎาคม  2557 

การด าเนินโครงการ (ขั้นตอนหรือวิธีการด าเนินงานโครงการ) 

กิจกรรม 

ปี พ.ศ. 2556 ปี พ.ศ. 2557 

ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4 

ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1.จัดท าร่างและรายละเอียดโครงการฯ             

2.น าเสนอผู้บริหารเพื่อขอความเห็นชอบใน
หลักการเบื้องต้น 

            

3.ปรับรายละเอียดโครงการตามความ
เห็นชอบของผู้บริหาร 

            

4.ขออนุมัติโครงการ             

5.ประสานแผน วิทยากรและทรัพยากร
ด าเนินงาน 

            

6.ด าเนินโครงการประชุมสัมมนา             

7.รายงานผลการจัดโครงการ             

8.ติดตามการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์             

9. รายงานการประเมินผลโครงการฉบับ
สมบูรณ์ 

            

งบประมาณ 
ระบุแหล่งงบประมาณ งบรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2557 จ านวน 78,200 บาท (เจ็ดหมื่นแปดพันสองร้อยบาทถ้วน) 

ส่วนที่ 1 งบประมาณท่ีใช้ในการจัดโครงการ  
1. ค่าตอบแทน           รวม       7,200 บาท 

               ค่าวิทยากร  (4 คน x 3 ชม. x 600 บาท)                      7,200 บาท 

2. ค่าใช้สอย          รวม       68,800  บาท 
   ค่าอาหาร (45 คน x 80 บาท x 7 มื้อ)  25,200    บาท 

  ค่าท่ีพัก (45 คน x 200 บาท x 2 คืน)  18,000  บาท 
  ค่าเช่าเหมารถบัส (1 คัน x 3 วัน x 8,000 บาท)           24,000  บาท 
  ค่ารถรับจ้างอาจารย์ เจ้าหน้าที่ (5 คน x 320 บาท)    1,600  บาท 
 
 
 
 



3. ค่าวัสดุ            รวม      2,200  บาท 
  ค่าล้างอัดภาพ                                                      200   บาท 
  ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงเพ่ือส ารวจสถานที่    2,000 บาท 

        รวมงบประมาณทั้งสิ้น            78,200      บาท  
                                                                   (เจ็ดหม่ืนแปดพันสองร้อยบาทถ้วน) 

   หมายเหตุ   ขอถัวจ่ายค่าใช้จ่ายทุกรายการและจ านวนคน โดยเบิกจ่ายจริงตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด  ไม่
เกินงบประมาณที่ได้รับอนุมัต ิ

ส่วนที่ 2 งบประมาณท่ีใช้ในการติดตามผลการน าไปใช้ประโยชน์ของผู้รับบริการหลังจากการรับบริการไปแล้ว  
 (ถ้ามีให้แสดงรายละเอียดงบประมาณที่ใช้ในการติดตามผลฯ และต้องเบิกจ่ายภายใน 
 ปีงบประมาณนั้นๆ) 

การประเมินผลโครงการ 

 ระบุตัวชี้วัดผลส าเร็จของโครงการ  
ตัวช้ีวัดระดับผลลัพธ์ 
-  โครงการ/กิจกรรม ที่มีการเผยแพร่ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ร้อยละ  83 

 -  ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ของการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ร้อยละ 90 
 -  โครงการ/กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมภายในระยะเวลา 1 ปี ร้อยละ 82 

ตัวช้ีวัดระดับผลผลิต 
 -  จ านวนผู้รับบริการ  40 คน 
 -  โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ร้อยละ 90 

-  โครงการ/กิจกรรม  ที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด  ร้อยละ  94 
 

 ระบุวิธีการประเมินผลเช่น 
-  ท าแบบประเมินผลโครงการเมื่อสิ้นสุดโครงการ 
-  สังเกตุจากการมีส่วนร่วมของการท ากิจกรรม  

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  1.  นักศึกษาเห็นถึงความส าคัญในเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
        2.  นักศึกษาออกไปอยู่ร่วมกับสังคมอย่างมีความสุขและมีคุณค่า 
        3.  นักศึกษาเป็นบัณฑิตท่ีมีคุณภาพท่ีดีของสังคมในอนาคต 
 
 



การรายงานผล 
  รายงานผลการด าเนินงานตามแบบรายงาน ที่กองนโยบายและแผน ก าหนด และส่งรายงานฉบับสมบูรณ์
เมื่อโครงการแล้วเสร็จ 
 
 

 ลงชื่อ ............................................................ ผู้เสนอโครงการ  
                   (นางมธุรส  เวียงสีมา  ) 
 วันที่ ................................................. 

 
     ลงชื่อ ........................................................... หัวหน้าหน่วยงาน  
         (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภูวพัสส์  เอกตาแสง) 

 วันที่ ...................................................... 
 

 


