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แบบฟอร์มเสนอขออนุมัติโครงการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
 งบประมาณแผ่นดิน
 งบเงินอุดหนุน

 งบประมาณเงินรายได้
 งบรายจ่ายอื่น

หน่วยงาน สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรรรมชาติ
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงาน ยุทธศาสตร์กระทรวง พันธกิจมหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน กลยุทธ์วิธีการ และผลผลิต
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ : ยุทธศาสตร์การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างมีเสถียรภาพและความยั่งยืน
แผนงาน : ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร
ยุทธศาสตร์กระทรวง : ยุทธศาสตร์ความเข้มแข็งภาคเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน
พันธกิจมหาวิทยาลัย : ให้บริการวิชาการแก่สังคม และมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง
ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย : ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน
กลยุทธ์ที่ : นาความรู้ทางวิชาการไปพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้มแข็งและยั่งยืน ตัวชี้วัดที่ : ระดับความสาเร็จการพัฒนา
ประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน : การเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้ชุมชนและสังคม
กลยุทธ์ที่ : 3.1.1 พัฒนาระบบการบริการวิชาการ บนพื้นฐานความต้องการของชุมชน ตัวชี้วัดที่ 3.1.1.1 จานวนชุมชนที่มีการสารวจ
ความต้องการบริการวิชาการ

ผลผลิต/โครงการ : (โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่อง  ได้ 1 ช่องเท่านั้น)
 ผลผลิตผู้สาเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 ผลผลิตผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
 ผลผลิตผลงานการให้บริการวิชาการ
 ผลผลิตผลงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
 ผลผลิตผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้
 ผลผลิตโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
1.ชื่อโครงการใหญ่ (โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่อง  ได้ 1 ช่องเท่านั้น)
บริการวิชาการ “เสริมสร้างผู้ประกอบการธุรกิจปศุสัตว์อย่างยั่งยืน”

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
1.3 งบรายจ่ายอื่น (ผลผลิตอื่นๆ ที่ไม่ได้อยู่ในข้อ 1.1 และ ข้อ 1.2)
 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โครงการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
 โครงการพัฒนาหลักสูตร
 โครงการพัฒนาห้องสมุด /สื่อการสอน/สื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง /ผลิตตารา
 โครงการประกันคุณภาพการศึกษา  โครงการพัฒนากิจกรรมนักศึกษา
 โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน  โครงการพัฒนาคุณภาพงานวิจัย
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1.4 ชื่อโครงการย่อย/กิจกรรม (ถ้ามี กิจกรรม/โครงการย่อย ต้องจัดทารายละเอียดประกอบตามแบบฟอร์มแนบ
ด้วยทุกรายการ)
ชื่อโครงการย่อยที่ 1/กิจกรรม : การอบรมการจัดการมาตรฐานฟาร์มแพะ-แกะและการจัดการฟาร์มแพะอินทรีย์
ชื่อโครงการย่อยที่ 2/กิจกรรม : ฝึกปฏิบัติการจัดการศูนย์รับน้านมแพะในชุมชน
ชื่อโครงการย่อยที่ 3/กิจกรรม : การอบรมควบคุมคุณภาพผลผลิตและผลิตภัณฑ์จากแพะให้กบั กลุ่มผู้เลี้ยงแพะ-แกะ
พลวงทอง
ชื่อโครงการย่อยที่ 4/กิจกรรม : การอบรมการจัดการปศุสัตว์เชิงท่องเที่ยวเกษตรให้กับกลุ่มผู้เลี้ยงแพะ-แกะพลวงทอง

2. ประเภทโครงการ
2.1 (โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่อง  ได้ 1 ช่องเท่านัน้ )
 โครงการเชิงปูองกัน (โครงการที่คาดว่าปัญหาจะเกิดขึ้นในหน่วยงานและหน่วยงานต้องการปูองกันไม่ให้มีปัญหาเกิดขึ) ้น
 โครงการเชิงแก้ไข (โครงการที่เกิดปัญหาขึ้นในหน่วยงานและหน่วยงานต้องการแก้ไขปัญหาให้ยุติลง)
 โครงการเชิงพัฒนา (โครงการที่ดาเนินการแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งดีอยู่แล้ว แต่ต้องการพัฒนาให้ดีขึ้น)
2.2 (โปรดทาเครือ่ งหมาย  ลงในช่อง  ได้ 1 ช่องเท่านั้น)
 โครงการใหม่ (โครงการที่ดาเนินการขอใหม่หรือดาเนินการเสร็จสิ้นภายในปีเดียว แต่ทาซ้าทุกปีถือเป็น)โครงการใหม่
 โครงการต่อเนื่อง (โครงการที่ดาเนินการในปีเดียวไม่สาเร็จต้องใช้ระยะเวลาหลายปีและต้องมีแผนรองรับ)
(ให้ระบุปีที่เริ่มดาเนินการครั้งแรกพร้อมงบประมาณที่ใช้ในการดาเนินงาน สาหรับโครงการต่อเนื่อง)
ปีที่ 1 ดาเนินการในปีงบประมาณ..............วัน/เดือน/ปี ที่ดาเนินการ.................. งบประมาณที่เบิกจ่ายจริ.ง.................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
3. ลักษณะการดาเนินงาน
 ทาครั้งเดียว  ทาซ้าทุกปีในกลุ่มเปูาหมายเดิม  ทาซ้าทุกปีโดยขยายกลุ่มเปูาหมายใหม่
4. ผู้รับผิดชอบโครงการ

ชื่อ รองศาสตราจารย์สุชาติ ชัยวรกุล สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติ
โทรศัพท์มือถือ 081 6546936 โทรศัพท์/โทรสาร 038 358137 ต่อ 1588
E-mail : suchart_ch@rmutto.ac.th

5. ความสอดคล้อง/ตอบสนองโครงการกับการประกันคุณภาพการศึกษา
5.1 การประกันคุณภาพภายใน (สกอ.)
องค์ประกอบระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับคณะ/สถาบัน

ตัวบ่งชี้ท/ี่ ข้อ
(ระบุตามตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้อง)
คณะ
สถาบัน

 ที่ 1 การผลิตบัณฑิต
 ที่ 2 การวิจัย
 ที่ 3 การบริการวิชาการ
 ที่ 4 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
 ที่ 5 การบริหารจัดการ
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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 ....................................... หลักสูตร..................................................................
[ ] การเปิดรายวิชาใหม่ ........................................ หลักสูตร..................................................................
[ ] การต่อยอดสู่หนังสือตารา ................................ หลักสูตร..................................................................
[ ] อื่นๆ อื่นๆ การจัดการศึกษา PBL วิชาการจัดการฟาร์มปศุสัตว์/หัวข้อเฉพาะทางสัตวศาสตร์/การ
ประกวด และการตัดสินสัตว์ หลักสูตร สัตวศาสตร์

[
[
[ ]
[
[

[ ] การวิจัย
] ระบุโครงการวิจัย.............................................................................................................
] อื่นๆ............................................................................................................................. ...
กิจกรรมนักศึกษา
] ระบุกิจกรรมนักศึกษา ค่ายสัตวบาลอาสา
] อื่นๆ............................................................................................................................. ..........

6. หลักการและเหตุผล (บรรยาย ความเป็นมา เหตุผล ปัญหา ความจาเป็น ความสาคัญ ที่ต้องการดาเนินโครงการนี้
พร้อมทั้ง ระบุให้ชัดเจนว่าเพื่อปูองกันไม่ให้เกิดปัญหา เพื่อแก้ไขปัญหาที่เป็นอยู่ หรือเพื่อพัฒนาสิ่งที่ดีอยู่แล้วให้ดีขึ้น)
โครงการ บริการวิชาการ “เสริมสร้างผู้ประกอบการธุรกิจปศุสัตว์อย่างยั่งยืน ” เป็น โครงการที่ดาเนินการ ขึ้นเพื่อการ
บริหารจัดการการเลี้ยงแพะ-แกะเพื่อความยั่งยืนของชุมชนและท้องถิ่น กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ-แกะพลวงทอง ชุมชนเขาห้ายอด
ตาบลพลวงทอง อาเภอบ่อทอง จังหวัดชล บุรี เพื่อเพิ่มศักยภาพ ยกระดับความเป็นมาตรฐาน ให้แก่กลุ่ มชุมชน โดยการบริหาร
จัดการทรัพยากร ภายในชุม ชน ใช้องค์ความรู้ที่ผ่านการถ่ายทอด ด้านเทคโนโลยีการผลิต การตลาด และการบริหารจัดการ เพื่อ
มุ่งเน้น การพั ฒนาท้องถิ่น และการคิดพัฒนาอย่างสร้างสรรค์ นาภูมิปัญญาสู่สากล เป็นการให้บริการวิชาการโดยยึดพื้นที่เป็นฐาน
(Area Base) อีกทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการบูรณาการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน และการวิจัย
ดังที่ทราบกันดี แล้วว่าการพัฒนาศักยภาพการแข่งขันของชุมชน ระดับท้องถิ่นอย่างยั่งยืนนั้น จาเป็นต้องสร้างวัฒนธรรม
แห่งการเปลี่ยนแปลงบนพื้นฐานความคิดและความเข้าใจที่ถูกต้องอย่างมีเหตุมีผล และสอดรับกับวัฒนธร รมและวิถีชีวิตดั้งเดิมของ
ท้องถิ่น แต่เท่าทันกับความรู้ใหม่ๆ และความต้องการของตลาด ทั้งนี้โดยอาศัยหลักการบริหารจัดการที่ทันสมัย ซึ่ง มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก สามารถที่จะเข้ามาให้การสนับสนุนด้านการพัฒนาดังกล่าวได้เป็นอย่างดี เนื่องจากมหาวิทยาลัยฯ
เป็นแหล่งรวมความรู้และประสบการณ์ต่างๆ ของคณาจารย์ นักวิจัย และนักวิชาการ ที่หลากหลายสาขาวิชาทั้งด้าน สัตวศาสตร์
และด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงสามารถประสานงานแบบบูรณาการเพื่อให้เกิดระบบเชื่อมโยงการถ่ายทอดการพัฒนาด้าน
เทคโนโลยีการผลิต การควบคุมคุณภาพ การแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ การดาเนินการด้านธุรกิจ การจัดการการตลาด ตลอดจน
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แบบฟอร์มโครงการ
มทร.ตอ.
การสร้างเสริมพัฒนาเยาวชนในชุมชนให้เห็นถึงความสาคัญและคุณค่าของการสืบทอด อาชีพ ของชุมชนอย่างต่อเนื่อง เป็นทายาท
ทางธุรกิจของชุมชน เพื่อความยั่งยืนของวิสาหกิจชุมชนในท้องถิ่น

7. วัตถุประสงค์ / ตัวชี้วัดของวัตถุประสงค์โครงการ
มีความสอดคล้องกับหลักการและเหตุผล และชื่อโครงการ ควรมีความชัดเจน ไม่คลุมเครือ สามารถวัดและ
ประเมินผลได้ ไม่ควรมีหลายข้อ และต้องกาหนดตัวชี้วัดวัตถุประสงค์ของโครงการว่าต้องการอะไร
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย
คน
100
1. เพื่อสร้างเสริมและพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ 1.จานวนผู้เข้ารับการอบรม
ในการจัดการฟาร์มอย่างมีระบบมาตรฐาน มี
2.ความรู้ที่ผู้เข้าอบรมได้รับก่อน-หลังการอบรม
ประสิทธิภาพ และการมุ่งเน้นการผลิตปศุสัตว์
อินทรีย์ให้ได้มาตรฐานกรมปศุสัตว์ สอดรับกับ
ศักยภาพของชุมชนโดยไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชน
โดยรอบ และเป็นต้นแบบเกษตรกรรมที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมและพัฒนาไปสู่การผลิตปศุสัตเชิ
ว์ ง
ท่องเที่ยวการเกษตรให้เห็นถึงความสาคัญและ
คุณค่าของท้องถิ่นเพื่อเกิดความยั่งยืนของชุมชนใน
ท้องถิ่น
2.จานวนชนิดผลผลิต/ผลิตภัณฑ์ที่มีการแปรรูป
3.จานวนศูนย์กระจายสินค้าหรือแหล่งจาหน่าย
สินค้าภายในท้องถิ่น

ร้อยละ

80

ชนิด
แห่ง

3
2

8. กลุ่มเป้าหมายทั้งหมดรวม 160 คน (ผู้เข้าร่วมโครงการ/ผู้เข้ารับบริการและคณะผู้ดาเนินการโครงการถ้าเป็นคนเดียวกันไม่นับซ้า)
8.1 ผู้เข้าร่วมโครงการ/ผู้เข้ารับบริการ
ประเภท
ผู้บริหาร
อาจารย์
เจ้าหน้าที่
นักศึกษา
ชุมชน/องค์กร
ผู้พิการ/ผู้ด้อยโอกาส
บุคคลทั่วไป
อื่นๆ (ระบุ.................................)
รวมทั้งสิ้น

จานวน 120 คน
บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย
จานวน (คน)
40
80
120

บุคคลภายในมหาวิทยาลัย
จานวน (คน)
-
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แบบฟอร์มโครงการ
มทร.ตอ.

8.2 คณะผู้ดาเนินการโครงการ
ประเภท
ผู้บริหาร
อาจารย์
เจ้าหน้าที่
นักศึกษา
วิทยากร
อื่นๆ (ระบุ.................................)
รวมทั้งสิ้น

จานวน 40 คน
บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย
จานวน (คน)
-

บุคคลภายในมหาวิทยาลัย
จานวน (คน)
10
10
20
40

8.3 พื้นที/่ ชุมชนเป้าหมาย (ถ้ามี)
กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ-แกะพลวงทอง ตาบลพลวงทอง อาเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี

แหล่งข้อมูล : http://th.wikipedia.org/wiki/

อาเภอบ่อทองแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 6 ตาบล 47 หมู่บ้าน ได้แก่
1. บ่อทอง
2. วัดสุวรรณ
3. บ่อกวางทอง
4. ธาตุทอง
5. เกษตรสุวรรณ
6. พลวงทอง

(Bo Thong)
(Wat Suwan)
(Bo Kwang Thong)
(That Thong)
(Kaset Suwan)
(Phluang Thong)

9 หมู่บ้าน
7 หมู่บ้าน
8 หมู่บ้าน
9 หมู่บ้าน
7 หมู่บ้าน
7 หมู่บ้าน
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แบบฟอร์มโครงการ
มทร.ตอ.

9. แผนการดาเนินงานโครงการ (ข้อ 9.1 – 9.4 ใส่เครื่องหมาย  ข้อ 9.5 ใส่เป็นตัวเลข)
กิจกรรม

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

9.1 การวางแผนการดาเนินการ
(P_Plan)
เช่น......
1. แต่งตั้งคณะกรรมการ
2. ขออนุมัติโครงการ
3. ประชุมคณะกรรมการโครงการ
และผู้เกี่ยวข้องเพื่อวางแผน
ดาเนินการ
9.2 การดาเนินงานตามแผน(D_Do)
เช่น......
1.จัดเตรียมการ ติดต่อวิทยากร
สถานที่เตรียมเอกสารและอุปกรณ์
ต่างๆ
2. ลักษณะในการดาเนินกิจกรรม
2.1 อบรมการจัดการมาตรฐานฟาร์ม
2.2 ฝึกปฏิบัติการจัดการศูนย์รับน้านม
2.3 อบรมควบคุมคุณภาพผลผลิต
2.4 อบรมการจัดการปศุสัตว์เชิง
ท่องเที่ยว

3. เรื่อง/หัวข้อการบรรยาย ระบุ
3.1 การอบรมมาตรฐานฟาร์มแพะแกะ
3.2 ฝึกปฏิบัติศูนย์รับน้านมในชุมชน
3.3 การอบรมควบคุมคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์จากแพะ
3.4 การอบรมปศุสัตว์เชิงท่องเที่ยว

9.3 การติดตามและประเมินผลการ
ดาเนินงาน (C_Check)
9.4 ปรับปรุง/พัฒนา/แก้ไขจากผล
การติดตามและประเมินผล (A_Act)
9.5 แผนการเบิกจ่ายเงิน หน่วย :
ล้านบาท
(ทศนิยม 3 ตาแหน่ง)

.0450

.1144

.0406
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แบบฟอร์มโครงการ
มทร.ตอ.

10. การติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน (C_Check) (รายละเอียดของการติดตามผลตามข้อ 9.3)
การติดตามผล

เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

ระยะเวลาในการติดตามผล

10.1 การติดตามประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
10.2 การประเมินประโยชน์
- สาหรับโครงการบริการวิชาการ
มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบ
ของการให้บริการทางวิชาการต่อสังคม
เสริมสร้างความเข็มแข็งของชุมชนหรือ
องค์กรภายนอก
10.3 การติดตามตัวชี้วัดของ
วัตถุประสงค์และตัวชี้วัดเปูาหมาย
ผลผลิต/ผลลัพธ์ (ตามข้อ 7 )

แบบสอบถาม

2 เดือนหลังเสร็จสิ้นโครงการ

แบบสอบถาม

2 เดือนหลังเสร็จสิ้นโครงการ

แบบสอบถาม

1 เดือนหลังเสร็จสิ้นโครงการ

11. สถานที่ดาเนินโครงการ ชื่อโครงการย่อยที่ 1/กิจกรรม : การอบรมการจัดการมาตรฐานฟาร์มแพะ-แกะและการจัดการ
ฟาร์มแพะอินทรีย์ ดาเนินการที่กลุ่มผู้เลี้ยงแพะ-แกะพลวงทอง ตาบลพลวงทอง อาเภอบ่อทอง
จังหวัดชลบุรี

ชื่อโครงการย่อยที่ 2/กิจกรรม : ฝึกปฏิบัติการจัดการศูนย์รับน้านมแพะในชุมชน ดาเนินการที่
กลุ่มผู้เลี้ยงแพะ-แกะพลวงทอง ตาบลพลวงทอง อาเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี

ชื่อโครงการย่อยที่ 3/กิจกรรม : การอบรมควบคุมคุณภาพผลผลิต และผลิตภัณฑ์จากแพะให้กับ
กลุ่มผู้เลี้ยงแพะ-แกะพลวงทอง ดาเนินการที่กลุ่มผู้เลี้ยงแพะ-แกะพลวงทอง ตาบลพลวงทอง
อาเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี

ชื่อโครงการย่อยที่ 4/กิจกรรม : การอบรมการจัดการปศุสัตว์เชิงท่องเที่ยวเกษตรให้กับกลุ่มผู้
เลีย้ งแพะ-แกะพลวงทองดาเนินการทีกลุ
่ ่มผู้เลี้ยงแพะ-แกะพลวงทอง ตาบลพลวงทองอาเภอบ่อทอง
จังหวัดชลบุรี

12. วันทีด่ าเนินกิจกรรมในโครงการ
กิจกรรมที่ 1 การอบรมการจัดการมาตรฐานฟาร์มแพะ-แกะและการจัดการฟาร์มแพะอินทรีย์
( ดาเนินการเดือนพฤษภาคม 2559)
กิจกรรมที่ 2 ฝึกปฏิบัติการจัดการศูนย์รับน้านมแพะในชุมชน (ดาเนินการเดือนมิถุนายน
2559)
กิจกรรมที่ 3 การอบรมควบคุมคุณภาพผลผลิตและผลิตภัณฑ์จากแพะให้กับกลุ่มผู้เลี้ยง
แพะ-แกะ พลวงทอง (ดาเนินการเดือนมิถุนายน 2559)
กิจกรรมที่ 4 การอบรมการจัดการปศุสัตว์เชิงท่องเที่ ยวเกษตรให้กับกลุ่มผู้เลี้ยงแพะ- แกะ
พลวงทอง ( ดาเนินการเดือนกรกฏาคม 2559)

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
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แบบฟอร์มโครงการ
มทร.ตอ.

13.4 ความพร้อมในการดาเนินโครงการ
 ต่ากว่าเปูาหมาย

 ตามเปูาหมาย

 สูงกว่าเปูาหมาย

14. งบประมาณ 200,000 บาท
รายรับ

 งบประมาณจากมหาวิทยาลัย 200,000 บาท
 งบประมาณจากการเก็บค่าลงทะเบียน (ถ้ามี) .........................................บาท/คน
 งบประมาณสนับสนุนจากแหล่งอื่น (ถ้ามี) .........................................บาท
1.
2.
3.
4.
5.

รายการ
ค่า ............................
ค่า ...........................
สนับสนุนจาก......................
สนับสนุนจาก......................
สนับสนุนจาก......................

งบประมาณ
..............................
..............................
..............................
..............................
..............................

รายจ่าย (ขอถัวจ่ายทุกรายการ)
งบประมาณ 200,000 บาท ( สองแสนบาท )
กิจกรรมที่ 1 การอบรมการจัดการมาตรฐานฟาร์มแพะ-แกะและการจัดการฟาร์มแพะอินทรีย์ ( พฤษภาคม 2559)
กลุ่มเป้าหมายภายนอก 30 คน ภายใน 10 คน รวม 40 คน

งบประมาณ 45,000 บาท ( สี่หมื่นห้าพันบาท )
รายการ
ค่าตอบแทน
1. ค่าตอบแทนวิทยากรบรรยาย 1 คน 3 ชั่วโมง
2. ค่าตอบแทนวิทยากรปฏิบัติการ 2 คน 9 ชั่วโมง
ค่าใช้สอย
1. ค่าอาหารกลางวัน 40 คน × 2 วัน × 80 บาท
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จานวน 40 คน × 2 วัน × 2 มื้อ × 25 บาท
ค่าวัสดุ
1. ค่าน้ามันเชื้อเพลิง
2. ค่าอาหารแพะอินทรีย์ 10 ถุง ถุงละ 400 บาท
3. ค่าฟางอัดฟุอน จานวน 50 ฟุอน ฟุอนละ 50 บาท
4. ค่าถัวลิสงแห้งอัดฟุอน จานวน 50 ฟุอน ฟุอนละ 90 บาท
5. ค่าวัสดุสานักงาน

รวมทั้งสิ้น

จานวนเงิน (บาท)
……………………………
1,800 บาท
10,800 บาท
………………………….
6,400 บาท
4,000 บาท
………………………….
7,000 บาท
4,000 บาท
2,500 บาท
4,500 บาท
4,000 บาท
45,000 บาท
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แบบฟอร์มโครงการ
มทร.ตอ.
กิจกรรมที่ 2 ฝึกปฏิบัติการจัดการศูนย์รับน้านมแพะในชุมชน (มิถุนายน 2559)
กลุ่มเป้าหมายภายนอก 30 คน ภายใน 10 คน รวม 40 คน

งบประมาณ 47,800 บาท ( สี่หมื่นเจ็ดพันแปดร้อยบาท )
รายการ
ค่าตอบแทน
1. วิทยากรปฏิบัติการ ชั่วโมงละ 2 คน 12 ชั่วโมง x 600 บาท
ค่าใช้สอย
1. ค่าอาหารกลางวัน 40 คน × 2 วัน × 80 บาท
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จานวน 40 คน × 2 วัน × 2 มื้อ × 25 บาท
ค่าวัสดุ
1. ค่าน้ามันเชื้อเพลิง
2. ค่ายาและเวชภัณฑ์ประกอบการฝึกปฏิบัติ
3. ค่าวัสดุและอุปกรณ์ประกอบการฝึกปฏิบัติ
4. ค่าวัสดุสานักงาน
รวมทั้งสิ้น

จานวนเงิน (บาท)
……………………………
14,400 บาท
………………………….
6,400 บาท
4,000 บาท
………………………….
7,000 บาท
6,000 บาท
5,000 บาท
5,000 บาท
47,800 บาท

กิจกรรมที่ 3 การอบรมควบคุมคุณภาพผลผลิตและผลิตภัณฑ์จากแพะให้กับกลุ่มผู้เลี้ยงแพะ-แกะ พลวงทอง (มิถุนายน 2559)
กลุ่มเป้าหมายภายนอก 30 คน ภายใน 10 คน รวม 40 คน

งบประมาณ 66,600 บาท ( หกหมื่นหกพันหกร้อยบาท )
รายการ
ค่าตอบแทน
1. วิทยากรปฏิบัติการ ชั่วโมงละ 2 คน 12 ชั่วโมง x 600 บาท
ค่าใช้สอย
1. ค่าอาหารกลางวัน 40 คน × 2 วัน × 80 บาท
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จานวน 40 คน × 2 วัน × 2 มื้อ × 25 บาท
3. ค่าจ้างเหมาจัดทาเอกสารประกอบการอบรม
ค่าวัสดุ
1. ค่าน้ามันเชื้อเพลิง
2. ค่าสารเคมีและอุปกรณ์สาหรับประกอบการอบรมการตรวจสอบคุณภาพผลผลิต
3. ค่าสารเคมีและอุปกรณ์สาหรับประกอบการอบรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์
รวมทั้งสิ้น

จานวนเงิน (บาท)
……………………………
14,400 บาท
………………………….
6,400 บาท
4,000 บาท
5,000 บาท
………………………….
8,000 บาท
10,000 บาท
18,800 บาท
66,600 บาท

ปรับปรุง มิถุนายน 2558

แบบฟอร์มโครงการ
มทร.ตอ.
กิจกรรมที่ 4 การอบรมการจัดการปศุสัตว์เชิงท่องเที่ยวเกษตรให้กับกลุ่มผู้เลี้ยงแพะ-แกะพลวงทอง ( กรกฏาคม 2559)
กลุ่มเป้าหมายภายนอก 30 คน ภายใน 10 คน รวม 40 คน

งบประมาณ 40,600 บาท ( สี่หมื่นหกร้อยบาท )
รายการ
ค่าตอบแทน
1. วิทยากรปฏิบัติการ ชั่วโมงละ 2 คน 12 ชั่วโมง x 600 บาท
ค่าใช้สอย
1. ค่าอาหารกลางวัน 40 คน × 2 วัน × 80 บาท
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จานวน 40 คน × 2 วัน × 2 มื้อ × 25 บาท
3. ค่าจ้างเหมาจัดทาเอกสารประกอบการอบรม
ค่าวัสดุ
1. ค่าน้ามันเชื้อเพลิง
รวมทั้งสิ้น

จานวนเงิน (บาท)
……………………………
14,400 บาท
………………………….
6,400 บาท
4,000 บาท
8,000 บาท
………………………….
7,800 บาท
40,600 บาท

หมายเหตุ : งบประมาณที่ต้องการขอรับกา รสนับสนุนให้ระบุรายละเอียดรายการค่าใช้จ่ายการที่ต้องการให้ชัดเจนตามระเบียบ
กระทรวงการคลังและตามนโยบายมาตรการประหยัดของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ให้ผู้รับผิดชอบโครงการประสาน
ในส่วนนี้กับกองคลัง หรืองานคลังแต่ละวิทยาเขต ก่อนเสนอขออนุมัติโครงการ
15. เป้าหมาย/ตัวชี้วัดงบประมาณ : ผลผลิต/ผลลัพธ์งบประมาณ (โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่อง  ได้ 1 ช่องเท่านั้น)
ผลผลิต
 ผลผลิตผู้สาเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 ผลผลิตผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
 ผลผลิตผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ (สวพ.)
เป้าหมาย/
ตัวชี้วัด
งบประมาณ
ผลผลิต

ผลลัพธ์

เชิงปริมาณ
- จานวนกลุ่มเป้าหมาย
ทั้งหมด ......... คน
- จานวนผู้เข้าร่วม
โครงการ........คน
- จานวนครั้งที่ดาเนิน
โครงการ …….. ครั้ง
- ผู้เข้าร่วมโครงการอยู่ใน
กระบวนการของการจัด
กิจกรรมครบถ้วนอย่าง
น้อย ร้อยละ 80
- ผู้เข้าร่วมโครงการนา
ความรู้ไปใช้ประโยชน์
อย่างน้อย ร้อยละ 80

เชิงคุณภาพ
- ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความพึงพอใจใน
กระบวนการจัดการ
โครงการอย่างน้อย
ร้อยละ 80

- ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความพึงพอใจต่อประโยชน์
ที่ได้รับอย่างน้อย
ร้อยละ 80

เชิงเวลา
- โครงการแล้วเสร็จตาม
ระยะเวลาที่กาหนดอย่าง
น้อย ร้อยละ 90

-

เชิงต้นทุน
- ค่าใช้จ่ายของโครงการ
ที่ได้รับจัดสรร (ไม่รวมงบ
ลงทุน) ……………… บาท

-
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แบบฟอร์มโครงการ
มทร.ตอ.

 ผลผลิตโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
เป้าหมาย/
ตัวชี้วัด
งบประมาณ
ผลผลิต

ผลลัพธ์

เชิงปริมาณ
- จานวนกลุ่มเป้าหมาย
ทั้งหมด ....... คน
- จานวนผู้เข้าร่วม
โครงการ........คน
- จานวนครั้งที่ดาเนิน
โครงการ........ครั้ง
- ผู้เข้าร่วมโครงการอยู่ใน
กระบวนการของการจัด
กิจกรรมครบถ้วน
อย่างน้อย ร้อยละ 80
- ผู้เข้าร่วมโครงการนา
ความรู้ไปใช้ประโยชน์
อย่างน้อย ร้อยละ 80

เชิงคุณภาพ
- ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความพึงพอใจใน
กระบวนการจัดการ
โครงการอย่างน้อย
ร้อยละ 80
- ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ทักษะทางด้านภาษา
เพิ่มขึ้นอย่างน้อย
ร้อยละ 70

เชิงเวลา
- โครงการแล้วเสร็จ
ตามระยะเวลาที่กาหนด
อย่างน้อย ร้อยละ 90

เชิงต้นทุน
- ค่าใช้จ่ายของโครงการ
ที่ได้รับจัดสรร (ไม่รวมงบ
ลงทุน) ……………… บาท

- ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความพึงพอใจต่อประโยชน์
ที่ได้รับอย่างน้อย
ร้อยละ 80

-

-

เชิงปริมาณ

เชิงคุณภาพ

เชิงเวลา

เชิงต้นทุน

- จานวนกลุ่มเป้าหมาย
ทั้งหมด 160 คน
- จานวนผู้รับบริการ 120
คน
- จานวนกิจกรรมบริการ
วิชาการแก่สังคม 4 ครั้ง
- ผู้เข้าร่วมโครงการอยู่ใน
กระบวนการของการจัด
กิจกรรมครบถ้วน
อย่างน้อย ร้อยละ 80
- ผู้เข้ารับบริการนาความรู้
ไปใช้ประโยชน์อย่างน้อย
ร้อยละ 80

- ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการในกระบวนการ
ให้บริการร้อยละ 80

- งานบริการวิชาการแล้ว
เสร็จตามระยะเวลาที่
กาหนดอย่างน้อย
ร้อยละ 90

- ค่าใช้จ่ายของโครงการ
ที่ได้รับจัดสรร (ไม่รวมงบ
ลงทุน) 200,000 บาท

- ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการวิชาการและ
วิชาชีพต่อประโยชน์จาก
การบริการอย่างน้อย
ร้อยละ 80

-

 ผลผลิตผลงานการให้บริการวิชาการ
เป้าหมาย/
ตัวชี้วัด
งบประมาณ
ผลผลิต

ผลลัพธ์

-
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แบบฟอร์มโครงการ
มทร.ตอ.

 ผลผลิตผลงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
เป้าหมาย/
ตัวชี้วัด
งบประมาณ
ผลผลิต

ผลลัพธ์

เชิงปริมาณ

เชิงคุณภาพ

- จานวนกลุ่มเป้าหมาย
ทั้งหมด..... คน
- จานวนผู้เข้าร่วม
โครงการ.......คน
- จานวนครั้งที่ดาเนินการ
โครงการ........ครั้ง
- ผู้เข้าร่วมโครงการอยู่ใน
กระบวนการของการจัด
กิจกรรมครบถ้วน
อย่างน้อย ร้อยละ 80
- ผู้เข้ารับบริการนาความรู้
ไปใช้ประโยชน์อย่างน้อย
ร้อยละ 80

- โครงการที่บรรลุผลตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ
ร้อยละ 80

- ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการต่อ
ประโยชน์ของการทานุ
บารุงศิลปวัฒนธรรม
อย่างน้อย ร้อยละ 80

เชิงเวลา
- โครงการทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรมแล้วเสร็จ
ตามระยะเวลาที่กาหนด
อย่างน้อย ร้อยละ 90

-

เชิงต้นทุน
- ค่าใช้จ่ายของโครงการ
ที่ได้รับจัดสรร (ไม่รวมงบ
ลงทุน) ……………… บาท

-

16. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (ระบุผลลัพธ์หรือประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากการนาผลผลิตจากโครงการไปใช้ประโยชน์)
1. กลุ่มผู้เลี้ยงแพะ-แกะพลวงทอง สามารถยกระดับฟาร์มให้เป็นมาตรฐานสากล
2. กลุ่มผู้เลี้ยงแพะ-แกะพลวงทอง สามารถยกระดับการผลิตปศุสัตว์อินทรียใ์ ห้ได้มาตรฐานกรมปศุสัตว์
3. กลุ่มผู้เลี้ยงแพะ-แกะพลวงทอง สามารถใช้เทคนิคการผลิตสมัยใหม่ เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และได้มาตรฐานตรง
ความต้องการของผู้บริโภค และส่งผลให้ผลิตภัณฑ์มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น
4. ก่อให้เกิดการพัฒนาการอยูร่ ่วมกันของกลุ่มชุมชน ในการวางแผนการผลิต การตลาด อย่างสอดคล้องกับวิถีชีวิต และ
วัฒนธรรมของชุมชน
5. ชุมชน เห็นถึงความสาคัญและคุณค่าของสิ่งแวดล้อมระบบการเกษตรปลอดภัยของชุมชน

17. ปัญหา/อุปสรรค ในการดาเนินงาน (ถ้ามี)
ไม่สามารถกาหนดกรอบเวลาการดาเนินงานกับชุมชนได้ชัดเจน ในห้วงเวลายาวนาน เนื่องปัจจัยผันแปรค่อนข้างมาก อาทิ
สภาพดินฟูา อากาศ สภาพเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลง และช่วงเวลาขึ้นอยู่กับสภาพการเมืองของท้องถิ่นอีกด้วย

18. แนวทางการพัฒนา/ปรับปรุงการดาเนินงาน (ถ้ามี)
กาหนดกรอบเวลาให้กว้าง ลงพื้นที่เพื่อประสานงานเมื่อใกล้กาหนดเวลา

19. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ (ทาเครื่องหมาย  ลงในช่อง  ได้มากกว่า
1 ช่อง พร้อมทั้งระบุสาเหตุที่จะทาให้กิจกรรมนั้นไม่สาเร็จตามเปูาหมายและแนวทางบริหารเพื่อลดระดับความเสี่ยง หรือ
ปูองกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงนั้น ตามกระบวนการในการดาเนินโครงการ)
19.1  ความเสี่ยงด้านการเมืองและสังคม (ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากความไม่แน่นอนทางการเมือง ทั้ง
การเมืองระดับประเทศ การเมืองระดับท้องถิ่น และรวมถึงการเมืองภายในองค์กร ตลอดจนความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากปัจจัย
ด้าน สังคม วัฒนธรรมและค่านิยม)
............................................................................................................................. ......................................
แนวทางการแก้ไข/ปูองกัน ความเสี่ยง
...................................................................................................................................................................
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แบบฟอร์มโครงการ
มทร.ตอ.

19.2  ความเสี่ยงด้านนโยบายและกฎหมายมหาวิทยาลัย/รัฐบาล (ความเสี่ยงในแง่ ความสอดคล้องกับกฎ
ระเรียบ กฎหมายมหาวิทยาลัย/รัฐบาล รวมถึงนโยบายมหาวิทยาลัย/รัฐบาลที่อาจเปลี่ยนแปลงในอนาคต ประกาศแล้ว
นาไปใช้ประโยชน์ในทางปฏิบัติไม่ได้)
.............................................................................................. .............................................................................
แนวทางการแก้ไข/ปูองกัน ความเสี่ยง
................................................................................................................................ ..........................................
19.3  ความเสี่ยงด้านขั้นตอนกระบวนการในการดาเนินงาน (ความเสี่ยงในแง่ กระบวนการดาเนินงาน
ปัญหาทางเทคนิค ความล้าสมัยทางเทคโนโลยีที่อาจจะเกิดขึ้น ปัจจัยจากผู้ดาเนินงาน หรือขั้นตอนอะไรที่ส่งผลกระบวนต่อ
การดาเนินงานบ้าง)
มักเกิดความล่าช้าในการดาเนินการด้านการเงิน
แนวทางการแก้ไข/ปูองกัน ความเสี่ยง
ดาเนินการล่วงหน้า และติดตามอย่างใกล้ชิด
19.4  ความเสี่ยงด้านการเงินและเศรษฐกิจ (ความเสี่ยงในแง่ ส่งผลกระทบต้นทุนดาเนินการ หรือการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจที่อาจส่งผลต่อโครงการ)
............................................................................................................................. ..............................................
แนวทางการแก้ไข/ปูองกัน ความเสี่ยง
................................................................................................................................... ........................................
19.5  ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี (ความเสี่ยงในแง่ เทคโนโลยีไม่เพียงพอ หรือความล้าสมัยทางเทคโนโลยี ที่
อาจจะเกิดขึ้นส่งผลต่อการดาเนินโครงการ)
............................................................................................................................. ..............................................
แนวทางการแก้ไข/ปูองกัน ความเสี่ยง
............................................................................................................................. ..............................................
19.6  ความเสี่ยงด้านด้านสิ่งแวดล้อม (ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่โครงการมีผลกระทบ ที่มีต่อ วิถีชีวิต
ชุมชน สังคม รวมถึงภัยธรรมชาติที่จะเกิดขึ้น)
............................................................................................................................. ..............................................
แนวทางการแก้ไข/ปูองกัน ความเสี่ยง
............................................................................................................................. ..............................................
20. การรายงานผล
ผู้รับผิดชอบโครงการพร้อมรายงานผลการดาเนินงานฉบับสมบูรณ์ จานวน 1 เล่ม พร้อมแผ่นซีดีบันทึกข้อมูล
จานวน 1 แผ่น จัดส่งมายังกองนโยบายและแผนหลังจากเสร็จสิ้นโครงการไม่เกิน 45 วัน (ตามประกาศ มทร.ตะวันออก
เรื่องเกณฑ์ในการบริหารงบประมาณ ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2557)

ลงชื่อ.......................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ
(รองศาสตราจารย์สุชาติ ชัยวรกุล)
ตาแหน่งรองศาสตราจารย์
8 / กันยายน /2558
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แบบฟอร์มโครงการ
มทร.ตอ.

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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แบบฟอร์มโครงการ
มทร.ตอ.
ตารางการอบรม
โครงการ บริการวิชาการเชิงพื้นที่ “การจัดการเลี้ยงแพะ-แกะเพื่อความยั่งยืนของท้องถิ่น”
ระหว่างเดือน พฤษภาคม – มิถุนายน 2559
หัวข้อ : การอบรมมาตรฐานฟาร์มแพะ-แกะและการจัดการฟาร์มแพะอินทรีย์
วัน
09.00 – 12.00 น.
12.00 –
13.00 น.
วันแรก
การจัดการมาตรฐานฟาร์มแพะ-แกะ
(วิทยากรภายใน 1 คน)
วันสอง
ปฏิบัติการมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงแพะ-แกะ
(วิทยากรภายใน 2 คน)
หัวข้อ : ฝึกปฏิบัติการจัดการศูนย์รับน้านมแพะ
วัน
09.00 – 12.00 น.
วันแรก
วันสอง

ปฏิบัติการศูนย์รับน้านมแพะ(1)
(วิทยากรภายใน)
ปฏิบัติการตรวจคุณภาพน้านม(1)
(วิทยากรภายใน)

หัวข้อ : การอบรมควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์จากแพะ
วัน
09.00 – 12.00 น.
วันแรก
วันสอง

วันสอง

ปฏิบัติการจัดการธุรกิจเกษตร(1)
(วิทยากรภายใน)
ปฏิบัติการจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตร(1)
(วิทยากรภายใน)

การจัดการฟาร์มแพะระบบอินทรีย์
(วิทยากรภายใน)
ปฏิบัติการฟาร์มแพะระบบอินทรีย์
(วิทยากรภายใน)
13.00 – 16.00 น.
ปฏิบัติการศูนย์รับน้านมแพะ(2)
(วิทยากรภายใน)
ปฏิบัติการตรวจคุณภาพน้านม(2)
(วิทยากรภายใน)

12.00 –
13.00 น.

ปฏิบัติการควบคุณภาพผลิตภัณฑ์(1)
(วิทยากรภายใน)
ปฏิบัติการตรวจคุณภาพผลิตภัณฑ์(1)
(วิทยากรภายใน)

หัวข้อ : การอบรมการจัดการปศุสัตว์เชิงท่องเที่ยวการเกษตร
วัน
09.00 – 12.00 น.
วันแรก

12.00 –
13.00 น.

13.00 – 16.00 น.

13.00 – 16.00 น.
ปฏิบัติการควบคุณภาพผลิตภัณฑ์(2)
(วิทยากรภายใน)
ปฏิบัติการตรวจคุณภาพผลิตภัณฑ์(2)
(วิทยากรภายใน)

12.00 –
13.00 น.

13.00 – 16.00 น.
ปฏิบัติการจัดการธุรกิจเกษตร(2)
(วิทยากรภายใน)
ปฏิบัติการจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตร(2)
(วิทยากรภายใน)
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