Mahidol University
Wisdom of the Land

แบบฟอร์มเสนอโครงการ/ กิจกรรม มหาวิทยาลัยมหิดล
รหัสกิจกรรม
1.ชื่อโครงการ............................................................................................................................. ..............................
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ
2.1 กลุ่มกิจกรรม/ชมรม/ส่วนงาน...........................................................................................................
2.2 อาจารย์ที่ปรึกษา....................................................................โทรศัพท์มือถือ....................................
2.3 ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ ........................................................ โทรศัพท์มือถือ..................................
3. วันที่จัดกิจกรรม/โครงการ...................................................................................................................................
4. สถานที่จัดกิจกรรม/โครงการ .............................................................................................................................
5. เป้าหมายจานวนผู้เข้าร่วมโครงการ .............................. คน ประกอบด้วย
อาจารย์/เจ้าหน้าที่ ..................... คน
นักศึกษา
..................... คน
บุคคลทั่วไป
..................... คน
ศิษย์เก่า
..................... คน
6. การดาเนินงานไปในทิศทางเดียวกันกับนโยบาย (Organization Alignment)
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล (โปรดกาเครื่องหมาย  เพียงกลยุทธ์เดียว)
- ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 2 มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล: Excellence in outcome-based education for globallycompetent graduates.
.............- กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาและกิจการนักศึกษาให้สามารถตอบสนองต่อรูปแบบ
การเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการศึกษาที่ทันสมัย และสร้างแหล่งเรียนรู้แบบเปิด
ที่ตอบสนองต่อความต้องการของนักศึกษา (Global Open Access Learning-University)
.............- กลยุ ท ธ์ ที่ 6 การส่ ง เสริ ม เชิ งรุ ก และสนั บ สนุ น เครื อ ข่ า ยศิ ษ ย์ เก่ า เพื่ อ พั ฒ นานั ก ศึ ก ษา และ
มหาวิทยาลัยในระดับชาติ และนานาชาติ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กองกิจการนักศึกษา (โปรดกาเครื่องหมาย  เพียงกลยุทธ์เดียว)
- ยุทธศาสตร์ 1 Create a safe and inclusive community with a sense of belonging for
Mahidol students.
.............- กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมกระบวนการพัฒนานักศึกษาที่สอดคล้องกับ Core Values คุณลักษณะ
ของบัณฑิตที่พึงประสงค์ มหาวิทยาลัยมหิดล (เป็นคนดี มีปัญญา นาพาสุข) การพัฒนาศักยภาพนักศึกษา 4 ด้าน
ด้วย Transformative Learning, ศาสนา, ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง, Volunteer
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.............- กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาการให้บริการด้านหอพักนักศึกษามาตรฐานพื้นฐานที่เอื้อต่อการเรียนรู้ สะดวก
สะอาด และปลอดภัย ให้แก่นักศึกษาผู้พักอาศัย
.............- กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมสนับสนุนการให้บริการด้านสุขภาพของนักศึกษา และเสริมสร้างนิสัยรักสุขภาพ
.............- กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาสมรรถนะระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับการดาเนินการและบริหาร
จัดการระดับนานาชาติ
.............- กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมสภาพแวดล้อมอย่างยั่งยืน และเสริมสร้างบรรยากาศในการทางาน และจัด
กิจกรรมของบุคลากรและนักศึกษา
.............- กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบการให้บริการและสวัสดิภาพด้านการให้คาปรึกษา แนะแนวการศึกษา
และอาชีพ
- ยุทธศาสตร์ 3 Strengthen Mahidol University Student Affairs Network.
.............- กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายบุคลากรด้านกิจการนักศึกษา
.............- กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสร้างกระบวนการการสร้างการมีส่วนร่วมและการ
เป็นผู้นาของนักศึกษาทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
…….สอดคล้องกับค่านิยมหลักของมหาวิทยาลัย (Mahidol Core Values)
ตอบได้ > 1 ข้อ โดยระบุหมายเลข ตามลาดับความเกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์การจัดโครงการ/กิจกรรม
ลักษณะกิจกรรมที่สอดคล้องกับ MAHIDOL Core
วัฒนธรรมองค์กร (MAHIDOL Core Values)
Values
รู้แจ้ง รู้จริง สมเหตุ สม
…….
Mastery
ผล
…….

Altruism

มุ่งผลผู้อื่น

…….

Harmony

กลมกลืนกับสรรพสิ่ง

…….

Integrity

มั่นคงยิ่งในคุณธรรม

……. Determination แน่วแน่ทา กล้าตัดสินใจ
…….

Originality

สร้างสรรค์สิ่งใหม่

…….

Leadership

ใฝ่ใจเป็นผู้นา
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7. หลักการและเหตุผล
ตัวอย่าง
มหาวิทยาลัยมหิดลให้ความสาคัญกับการอนุรักษ์ ส่งเสริม พัฒนาศิลปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็น
ภารกิจหลักประการหนึ่งของมหาวิทยาลัย โดยเสริมสร้างให้เกิดการบูรณาการและการใช้ความรู้ วิทยาการของ
บุคลากรมหาวิทยาลัยเพื่อการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ส่งเสริมพัฒนา และเพิ่มคุณค่าของศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น
และสิ่งแวดล้อม ตามจุดเน้นเฉพาะและบริบทของแต่ละองค์กร
8. วัตถุประสงค์ของโครงการ
โปรดทาเครื่องหมาย  ที่ตรงกับลักษณธ/รูปแบบโครงการ/กิจกรรมของท่าน
 เพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดล เห็นถึงความสาคัญของการอนุรักษ์ ส่งเสริมพัฒนา
ศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม อันเป็นมรดกอันล้าค่าและเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยมหิดลและของชาติ
 เพื่ อ รณรงค์ แ ละปลู ก ฝั งให้ นั ก ศึ ก ษาและบุ ค ลากรในมหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล ตระหนั ก ในคุ ณ ค่ า และ
ความสาคัญแห่งสุนทรียภาพด้านศิลปะ วัฒนธรรม สิ่ งแวดล้อม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนมีความภูมิใจในการ
ประพฤติตามแบบแผนวัฒนธรรมอันดีงามของไทย
 เพื่อเสริมสร้างพัฒ นาบุ คลิกภาพความเป็นผู้นาคุณ ธรรมและจริยธรรมแก่นักศึกษาและบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยมหิดล
 เพื่อเปิ ดโอกาสให้ นั กศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยัลยมหิ ดล แสดงความสามารถทางด้านศิล ปะ
วัฒนธรรม
 เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการศึกษาและวิจัยด้านศิลปวัฒ นธรรม เพื่อนาไปประยุกต์ให้ เกิดประโยชน์ต่อ
มหาวิทยาลัย ชุมชนและมนุษยชาติ
 อื่นๆ.............................
9. ขั้นตอน (ให้ระบุถึงลาดับขั้นตอนการดาเนินงานและผู้รับผิดชอบ)
ระยะเวลาดาเนินงาน
(ระบุช่วงเวลาดาเนินการ)

ขั้นตอน
9.1 ขั้นเตรียมการ/วางแผน (Plan)
…
9.2 ขั้นดาเนินการ (Do)
…………………………………………………………………
9.3 ขั้นติดตามตรวจสอบขณะดาเนินงาน (Check)
…………………………………………………………………
9.4 ขั้นการปรับปรุงการดาเนินงานให้เหมาะสม (Act)
..........................................................................
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ผู้รับผิดชอบ

10. แผนการปฏิบัติงาน
(โปรดระบุวันที่ เดือน ให้ชัดเจน หากเป็นโครงการ/กิจกรรมที่จัดต่อเนื่อง โปรดระบุช่วงเดือนให้ชัดเจน)
เดือน
ปีงบประมาณ
ชื่อโครงการ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

2561
2562
2563

ตัวอย่าง
ปีงบประมาณ

ชื่อโครงการ

เดือน
ต.ค.

พ.ย.

2561

ตักบาตรพระกรรมฐานปีที่ 7

ธ.ค.
13

2562

ตักบาตรพระกรรมฐานปีที่ 8

13

2563

ตักบาตรพระกรรมฐานปีที่ 9

13

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

11. ลักษณะ/ รูปแบบกิจกรรม
โปรดทาเครื่องหมาย  ที่ตรงกับลักษณธ/รูปแบบโครงการ/กิจกรรมของท่าน
 โครงการหรือกิจกรรมที่สะท้อนถึงคุณค่าของความเป็นไทย สืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีไทย
 โครงการหรือกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และการเปลี่ยนแปลงเจตคติและพฤติกรรมในด้าน
พัฒนาบุคลิกภาพ ความเป็นผู้นา คุณธรรม จริยธรรม หรือการพัฒนาจิตใจของนักศึกษา โดยใช้กลวิธี
เทคนิคและวิธีการต่างๆ เช่น การอบรม ประชุม สัมมนา บรรยาย อภิปราย กระบวนการกลุ่มสัมพันธ์
การสาธิต การสร้างสถานการณ์จาลอง การรณรงค์ เผยแพร่ การศึกษาวิจัย และปฏิบัติศาสนกิจ ต่าง
 โครงการ/กิจกรรมที่หน่วยงานจัดส่งเสริมสนับสนุนค่านิยมองค์กรของมหาวิทยาลัยมหิดลในข้อใด และ
อย่างไร
 อื่นๆ ..................................
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12. กาหนดการ (ระบุให้ชัดเจนในแต่ละวัน เพื่อประกอบการพิจารณาหน่วยชั่วโมง สามารถแนบรายละเอียด
กาหนดการได้)
........................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................... ...................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
13. ผลการดาเนินงานที่ผ่านมา และการนาผลการประเมินโครงการ/กิจกรรมมาปรับปรุงในการจัดโครงการครั้งนี้
(กรณีเป็นโครงการต่อเนื่อง)
ปัญหา/อุปสรรค
แนวทางการแก้ไข

14. ผลที่คาดว่าจะได้รับพร้อมตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ/การดาเนินงาน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ตัวชี้วัด (KPI)
1.นักศึกษาเห็นถึงคุณค่าค่าความสาคัญของ ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วม
ศิลปวัฒนธรรมไทย
โครงการเห็นความสาคัญของ
ศิลปวัฒนธรรมไทย
2.นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการพอใจและอยาก ร้อยละความพึงพอใจในภาพรวมของ
ให้มีการจัดกิจกรรมต่อไป
การจัดโครงการ/กิจกรรมด้านทานุ
บารุงศิลปวัฒนธรรม

ค่าเป้าหมาย
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95

3.อื่นๆ

หมายเหตุ
ข้อ 1 และข้อ 2 โปรดระบุให้เหมือนกันทุกคณะ วิทยาลัย ส่วนงาน เนื่องจากเป็นตัวชี้วัดร่วมกันของ
โครงการ ในภาพรวมของการดาเนินงานโครงการด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม งบประมาณแผ่นดิน
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14. การประเมินผลโครงการ/กิจกรรม (โปรดระบุวิธีดาเนินการ)
 แบบสอบถาม
 การสังเกต
 Pre-test/Post-test
 ถอดบทเรียน

 การสัมภาษณ์
อื่นๆ..............................................

15.งบประมาณที่ขอรับการสนับสนุน ประจาปีงบประมาณ 2561
จานวน………………………บาท (…………………………….……………………….......)
รายการค่าใช้จ่าย

Commitment Item

จานวนเงิน
(บาท)

ก.ค่าตอบแทน รวมเป็นเงินจานวน....................................บาท
ค่าตอบแทนอื่นๆ วิทยากรจากบุคคลภายนอก ไม่ใช่บุคคลของรัฐ 5301019990
ค่าตอบแทนอื่นๆ
ค่าตอบแทนอื่นๆ วิทยากร จากบุคคลของรัฐ
5301010030
ประเภท ก และปะเภท ข
ค่าตอบแทนวิทยากร
ข.ค่าใช้สอย รวมเป็นเงินจานวน....................................บาท
ค่าเช่ารถอื่น ๆ กรณีใช้รถเช่า เหมาวัน จากหน่วยงานภายนอก 5302030060
ค่าเช่ารถอื่น ๆ
5303010170
ค่าวัสดุเชื้อเพลิง
ค่าวัสดุเชื้อเพลิง
เหมาจ่ายตามระยะทางไป-กลับ กิโลเมตรละ 5 บาท
ค่าอาหารประชุม
5302080020
* ค่าอาหารหลักรวมเครื่องดื่ม ไม่เกินคนละ 50 บาท/ครั้ง/คน) ค่าอาหารประชุม ดนง.
* ค่าอาหารว่างรวมเครื่องดื่ม ไม่เกินคนละ 30 บาท/ครั้ง/คน
ค่าใช้สอยอื่นๆ ที่ใช้ในการทากิจกรรม เช่น ค่าจ้างวงดนตรีไทย 5302999990
ค่าใช้สอยอื่น
วงดนตรีสากล เป็นต้น
ค.ค่าวัสดุอุปกรณ์ รวมเป็นเงินจานวน....................................บาท
5303010160 ค่าวัสดุการศึกษา
ค่าวัสดุการศึกษา เช่น การดาษสี สีชอล์ค เป็นต้น
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (ตัวอักษร)
หมายเหตุ โปรดระบุรายการค่าใช้จ่ายตาม Commitment Item ที่กาหนดให้และโปรดจัดทาแผนงบประมาณ
รายการค่าใช้จ่ายประจาปี 2562 และ 2563
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ตัวอย่าง
15.งบประมาณที่ขอรับการสนับสนุน ประจาปีงบประมาณ 2561
จานวน………15,000………………บาท (…………หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน…………….)
รายการค่าใช้จ่าย
Commitment Item
ก.ค่าตอบแทน รวมเป็นเงินจานวน..............5,400......................บาท
ค่าปัจจัยถวายพระ จานวน 9 รูป รูปละ 300 บาท จานวน 2 ครั้ง

จานวนเงิน
(บาท)

5301019990
ค่าตอบแทนอื่นๆ

5,400

ข.ค่าใช้สอย รวมเป็นเงินจานวน.................8,400...................บาท
ค่าวัสดุเชื้อเพลิงสาหรับรถตู้รับส่งพระ ขาไปและกลับ
จานวน 4 ครั้ง ครั้งละ 500 บาท

5303010170
ค่าวัสดุเชื้อเพลิง

2,000

ค่าอาหารหลักรวมเครื่องดื่ม จานวน 2 มื้อ มื้อละ 50 บาทต่อคน ต่อวัน
จานวน 40 คน

5302080020
ค่าอาหารประชุม ดนง.

4,000

ค่าอาหารว่างรวมเครื่องดื่ม จานวน 2 มื้อ มื้อละ 30 บาทต่อคน ต่อวัน
จานวน 40 คน
ค.ค่าวัสดุอุปกรณ์ รวมเป็นเงินจานวน...............1,200.....................บาท
ค่า ธูป เทียน ดอกไม้สด สาหรับตกแต่งสถานที่
จานวน 2 ครั้ง ครั้งละ 600 บาท

5302080020
ค่าอาหารประชุม ดนง.

2,400

5303010160
ค่าวัสดุการศึกษา

1,200

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
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15,000

15.งบประมาณที่ขอรับการสนับสนุน ประจาปีงบประมาณ 2562
จานวน………15,000………………บาท (…………หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน…………….)
รายการค่าใช้จ่าย
Commitment Item
ก.ค่าตอบแทน รวมเป็นเงินจานวน..............5,400......................บาท
ค่าปัจจัยถวายพระ จานวน 9 รูป รูปละ 300 บาท จานวน 2 ครั้ง

จานวนเงิน
(บาท)

5301019990
ค่าตอบแทนอื่นๆ

5,400

ข.ค่าใช้สอย รวมเป็นเงินจานวน.................8,400...................บาท
ค่าวัสดุเชื้อเพลิงสาหรับรถตู้รับส่งพระ ขาไปและกลับ
จานวน 4 ครั้ง ครั้งละ 500 บาท

5303010170
ค่าวัสดุเชื้อเพลิง

2,000

ค่าอาหารหลักรวมเครื่องดื่ม จานวน 2 มื้อ มื้อละ 50 บาทต่อคน ต่อวัน
จานวน 40 คน

5302080020
ค่าอาหารประชุม ดนง.

4,000

ค่าอาหารว่างรวมเครื่องดื่ม จานวน 2 มื้อ มื้อละ 30 บาทต่อคน ต่อวัน
จานวน 40 คน
ค.ค่าวัสดุอุปกรณ์ รวมเป็นเงินจานวน...............1,200.....................บาท
ค่า ธูป เทียน ดอกไม้สด สาหรับตกแต่งสถานที่
จานวน 2 ครั้ง ครั้งละ 600 บาท

5302080020
ค่าอาหารประชุม ดนง.

2,400

5303010160
ค่าวัสดุการศึกษา

1,200

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
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15,000

15.งบประมาณที่ขอรับการสนับสนุน ประจาปีงบประมาณ 2563
จานวน………15,000………………บาท (…………หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน…………….)
รายการค่าใช้จ่าย
Commitment Item
ก.ค่าตอบแทน รวมเป็นเงินจานวน..............5,400......................บาท
ค่าปัจจัยถวายพระ จานวน 9 รูป รูปละ 300 บาท จานวน 2 ครั้ง

จานวนเงิน
(บาท)

5301019990
ค่าตอบแทนอื่นๆ

5,400

ข.ค่าใช้สอย รวมเป็นเงินจานวน.................8,400...................บาท
ค่าวัสดุเชื้อเพลิงสาหรับรถตู้รับส่งพระ ขาไปและกลับ
จานวน 4 ครั้ง ครั้งละ 500 บาท

5303010170
ค่าวัสดุเชื้อเพลิง

2,000

ค่าอาหารหลักรวมเครื่องดื่ม จานวน 2 มื้อ มื้อละ 50 บาทต่อคน ต่อวัน
จานวน 40 คน

5302080020
ค่าอาหารประชุม ดนง.

4,000

ค่าอาหารว่างรวมเครื่องดื่ม จานวน 2 มื้อ มื้อละ 30 บาทต่อคน ต่อวัน
จานวน 40 คน
ค.ค่าวัสดุอุปกรณ์ รวมเป็นเงินจานวน...............1,200.....................บาท
ค่า ธูป เทียน ดอกไม้สด สาหรับตกแต่งสถานที่
จานวน 2 ครั้ง ครั้งละ 600 บาท

5302080020
ค่าอาหารประชุม ดนง.

2,400

5303010160
ค่าวัสดุการศึกษา

1,200

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
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15,000

