แบบฟอร์มโครงการ
มทร.ตอ.

แบบฟอร์มเสนอขออนุมัติในการดาเนินโครงการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 งบประมาณแผ่นดิน
 งบเงินอุดหนุน

 งบประมาณเงินรายได้
 งบรายจ่ายอื่น

หน่วยงาน สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
ผลผลิต: (โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่อง  ได้ 1 ช่องเท่านั้น)
 ผลผลิตผู้สาเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 ผลผลิตผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
 ผลผลิตผลงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
 ผลผลิตผลงานการให้บริการวิชาการ
 ผลผลิตผลงานวิจยั เพื่อสร้างองค์ความรู้
1. ชื่อโครงการใหญ่
กิจกรรมที่ 1
กิจกรรมที่ 2
กิจกรรมที่ 3
กิจกรรมที่ 4
กิจกรรมที่ 5

ฝึกอบรมมาตรฐานฟาร์มปศุสัตว์
การแข่งขันทักษะทางสัตวศาสตร์
ฝึกอบรมการปฏิบัติงานพื้นฐานในฟาร์มปศุสัตว์อุตสาหกรรม
เข้าร่วมงานประชุมสัมมนาและแสดงนิทรรศการทางวิชาการ
การอบรมความรู้วิชาการและวิชาชีพสัตวบาล

2. ผู้รับผิดชอบโครงการ หัวหน้าสาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
โทรศัพท์/โทรสาร หมายเลขภายใน 1772
3. หลักการและเหตุผล
ทิศ ทางการผลิต ปศุสั ต ว์ อุต สาหกรรมในปั จ จุบั น มีความซั บซ้ อ นมากขึ้น เมื่อเปรีย บเที ย บกับ ในอดีต ที่ ผ่า นมา
เนื่องจากต้องพิจารณาถึงผลกระทบในด้านต่างๆ อาทิเช่น พันธุ์สัตว์ ต้องพิจารณาถึง Animal Welfare, Global
Warming และ Consumer Demand อาหารสัตว์ ต้องคานึงถึง Global Warming, Energy Source, By Product,
Consumer Need และ Feed Safety การจัดการฟาร์ม เกี่ยวข้องกับ Animal Welfare, Food Safety & Traceability
และ Standard & Regulation and Environment และด้านการสุขาภิบาลสัตว์ จะต้องตระหนักถึง New Diseases,
Local Diseases และ Human Diseases ดังนั้นบทบาทและความรับผิดชอบของวิชาชีพสัตวบาลจะเกี่ยวข้องกับปศุสัตว์
ที่ Clean, Green and Ethic เป็นเหตุให้การผลิตปศุสัตว์ในยุคปัจจุบันยิ่งต้องพึ่งพาเทคโนโลยี อุปกรณ์และระบบการ
เลี้ยงที่ทันสมัย มากกว่าการผลิตแบบใช้แรงงานนักสัตวบาลเช่นในอดีต ผู้ประกอบการภาคปศุสัตว์อุตสาหกรรมจึงมีความ
ต้องการนักสัตวบาลที่มีคุณภาพมากกว่าปริมาณ
การผลิตบัณฑิตสัตวศาสตร์ให้สอดคล้องกับทิศทางการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมปศุสัตว์นั้นยังต้องรักษา
จุดเด่นที่ความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน มีความรอบรู้ รู้จริงทางวิชาการ และผ่านระบบการฝึกงานที่มีประสิทธิภาพ มีความรู้
ความสามารถด้านการตลาด ด้านเศรษฐศาสตร์และการจัดการฟาร์มสมัยใหม่ มีความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ
ทันโลก ทันเหตุการณ์ สามารถวิเคราะห์ปัญหาและสังเคราะห์แนวทางแก้ไขปัญหาเองได้ นอกจากนี้ยังต้องมีทัศนคติที่ดีต่อ
วิชาชีพ มีบุคลิกภาพภายนอกและภายในที่ดี มีความนอบน้อมต่อผู้ อาวุโส มีความสามารถในการเขียนภาษาไทยที่ถูกต้อง
มีความสามารถด้านการสื่อสารและการนาเสนองานที่ดี มีความพร้อมในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และมีความกระตือรือร้นใน
การแสวงหาความรู้ใหม่ๆ ตลอดเวลา ประการสาคัญคือบัณฑิตสัตวศาสตร์ต้องเป็นผู้ที่ต้องพร้อมยอมรับการเปลี่ยนแปลง
เพื่อให้สามารถเรียนรู้ และปรับตัวให้ทันกับสถานการณ์ใหม่ๆ ได้
เพื่อให้การผลิตบัณฑิตสัตวศาสตร์เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีคุณภาพ และสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
สัตวศาสตร์ที่เดินเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนซึ่งเป็นยุคที่มีการแข่งขันสูง สาขาสัตวศาสตร์จึงเห็นความสาคัญในการ
จัดทาโครงการพัฒนาศักยภาพในลักษณะที่เป็นพหุกิจกรรม เพื่อให้เกิดการเรียนรู้แบบบูรณาการของนักศึกษาสาขาวิชา
สัตวศาสตร์ ซึ่งจะทาให้เกิดการพัฒนาทั้งในด้านวิชาการ ทักษะวิชาชีพ พัฒนาบุคลิกภาพความเป็นผู้นา มีความคิด
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สร้างสรรค์ อีกทั้งเป็นการสร้างเสริมและพัฒนาให้เป็นบัณฑิตตามอัตลักษณ์และมุ่งสู่การมีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
ของมหาวิทยาลัย ที่กาหนดพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านคุณธรรม จริยธรรม สาหรับนักศึกษา ดังนี้ :
มีความซื่อสัตย์ มุ่งเน้นให้นักศึกษาเป็นผู้มีความประพฤติซื่อสัตย์ ยึดมั่นในหลักการของความถูกต้อง ทั้งต่อตนเอง
ต่อหน้าที่ ต่อวิชาชีพ ต่อประเทศชาติ มีความจริงใจ และปลอดจากความรู้สึกลาเอียงอันจะนาไปสู่ความอคติ
มีความขยัน มุ่งเน้นให้นักศึกษามีความประพฤติที่มุ่งมั่น อุตสาหะ พยายามไม่ย่อ ท้อต่อปัญหาและอุปสรรค มี
พฤติกรรมที่แสดงถึงการใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มีความตั้งใจในการศึกษาเล่าเรียน และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
มีคุณธรรม มุ่งเน้นให้นักศึกษาเป็นผู้มีจิตใจดีงาม รู้ผิดชอบชั่วดี สามารถควบคุม ความประพฤติ กริยามารยาท
การพูดจาที่เหมาะสม และยึดมั่นในจริยธรรมอันดีงาม
4. วัตถุประสงค์ / ตัวชี้วัดของวัตถุประสงค์โครงการ
วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

1. เพื่อพัฒนานักศึกษาสาขาวิชา
สัตวศาสตร์ให้เป็นนักศึกษาที่มี
คุณภาพ มีทักษะวิชาชีพที่มี
เทคโนโลยีการผลิตปศุสัตว์เป็นฐาน
2. นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม มี
ความเข้าใจและสามารถนาความรู้
ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ได้

1. ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม
2. ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อภาพรวมของแต่ละกิจกรรม
3. นักศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีทักษะทางปัญญา การคิด
วิเคราะห์ การคิดสร้างสรรค์ และทักษะในการอยู่ร่วมกันกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
4. นักศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร์เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ
สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

หน่วย
ค่า
นับ เป้าหมาย
ร้อยละ
80
ร้อยละ
80
ร้อยละ
80

ร้อยละ

80

5. กลุ่มเป้าหมายทั้งหมดรวม 205 คน
5.1 ผู้เข้าร่วมโครงการ/ผู้เข้ารับบริการ
จานวน 170 คน
ประเภท
บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย
จานวน (คน)
ผู้บริหาร
อาจารย์
เจ้าหน้าที่
นักศึกษา
ชุมชน/องค์กร
ผู้พิการ/ผู้ด้อยโอกาส
บุคคลทั่วไป
อื่นๆ (ระบุ.................................)
รวมทั้งสิ้น
5.2 คณะผู้ดาเนินการโครงการ
ประเภท
อาจารย์
นักศึกษา
วิทยากร
รวมทั้งสิ้น

จานวน 35 คน
บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย
จานวน (คน)
5
5

บุคคลภายในมหาวิทยาลัย
จานวน (คน)
170
170
บุคคลภายในมหาวิทยาลัย
จานวน (คน)
10
20
30
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6. แผนการดาเนินงานโครงการ
ปี 2560
ปี 2561
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

กิจกรรม
6.1 การวางแผนงาน
6.1.1 การวางแผนการดาเนินการ เช่นแต่งตั้ง
กรรมการ/ขออนุมัตโิ ครงการ
6.1.2 การดาเนินงานตามแผน เช่น การ
จัดเตรียมงานเอกสารอุปกรณ์

   















   



















6.2 ลักษณะในการดาเนินกิจกรรม ใน
โครงการตามตารางกาหนดการ
กิจกรรมที่ 1 ฝึกอบรมมาตรฐานฟาร์มปศุสตั ว์
กิจกรรมที่ 2 การแข่งขันทักษะทางสัตวศาสตร์
กิจกรรมที่ 3 ฝึกอบรมการปฏิบัตงิ านพื้นฐานใน
ฟาร์มปศุสตั ว์อุตสาหกรรม
กิจกรรมที่ 4 เข้าร่วมงานประชุมสัมมนาและ
แสดงนิทรรศการทางวิชาการ
กิจกรรมที่ 5 การอบรมความรู้วิชาการและ
วิชาชีพสัตวบาล

6.3 เรื่อง/หัวข้อการบรรยาย ระบุ
6.4 การติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน
6.5 แผนการเบิกจ่ายเงิน หน่วย : ล้านบาท
(ทศนิยม 3 ตาแหน่ง)






 







0.030

0.008

0.030

0.032

7. สถานที่ดาเนินโครงการ
กิจกรรมที่ 1 ฝึกอบรมมาตรฐานฟาร์มปศุสัตว์ (ดาเนินการที่สาขาวิชาสัตวศาสตร์)
กิจกรรมที่ 2 การแข่งขันทักษะทางสัตวศาสตร์ (ดาเนินการที่สาขาวิชาสัตวศาสตร์)
กิจกรรมที่ 3 ฝึกอบรมการปฏิบัติงานพื้นฐานในฟาร์มปศุสัตว์อุตสาหกรรม (ดาเนินการที่ฟาร์มปศุสัตว์อุตสาหกรรม)
กิจกรรมที่ 4 เข้าร่วมงานประชุมสัมมนาและแสดงนิทรรศการทางวิชาการ (ดาเนินการที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
กิจกรรมที่ 5 การอบรมความรู้วิชาการและวิชาชีพสัตวบาล (ดาเนินการทีส่ าขาวิชาสัตวศาสตร์)
8. วันที่ดาเนินกิจกรรมในโครงการ
กิจกรรมที่ 1 ฝึกอบรมมาตรฐานฟาร์มปศุสัตว์ (วันที่ 15 ธันวาคม 2560) *ยกเลิกการดาเนินกิจกรรม
กิจกรรมที่ 2 การแข่งขันทักษะทางสัตวศาสตร์ (วันที่ 13 มกราคม 2561)
กิจกรรมที่ 3 ฝึกอบรมการปฏิบัติงานพื้นฐานในฟาร์มปศุสัตว์อุตสาหกรรม (ครั้งที่ 1 วันที่ 18 มีนาคม 2561
และครั้งที่ 2 วันที่ 21 เมษายน 2561)
กิจกรรมที่ 4 เข้าร่วมงานประชุมสัมมนาและแสดงนิทรรศการทางวิชาการ (วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561)
กิจกรรมที่ 5 การอบรมความรู้วิชาการและวิชาชีพสัตวบาล (วันที่ 31 มีนาคม 2561)
9. งบประมาณ
รายรับ

100,000

บาท

 งบประมาณจากมหาวิทยาลัย
100,000
บาท
 งบประมาณจากการเก็บค่าลงทะเบียน (ถ้ามี) ...................................บาท/คน
 งบประมาณสนับสนุนจากแหล่งอื่น (ถ้ามี) .........................................บาท

รายจ่าย
งบประมาณ

100,000

บาท ( - หนึ่งแสนบาทถ้วน - )
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กิจกรรมที่ 1 : ฝึกอบรมมาตรฐานฟาร์มปศุสัตว์ (วันที่ 15 ธันวาคม 2560) จานวน 10 คน
งบประมาณ - บาท
กิจกรรมที่ 2 : การแข่งขันทักษะทางสัตวศาสตร์ (วันที่ 13 มกราคม 2561) จานวน 60 คน
งบประมาณ 30,400 บาท (ขอถัวจ่ายทุกรายการ)
รายการ
ค่าตอบแทน
1) ค่าตอบแทนนักศึกษาวันหยุดราชการ (20 คน x 1 วัน x 200 บาท)
ค่าใช้สอย
1) ค่าอาหารกลางวัน (60 คน × 1 วัน × 80 บาท)
2) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (60 คน × 1 มื้อ × 25 บาท)
ค่าวัสดุ
1) วัสดุงานฟาร์ม
1.1 สาลี (8 ห่อ × 70 บาท)
1.2 แอลกอฮอล์ (4 ขวด × 70 บาท)
1.3 ทิงเจอร์ไอโอดีน (2 ขวด × 187 บาท)
1.4 เข็มฉีดยา เบอร์ 18 ยาว 1 นิ้ว (2 กล่อง × 100 บาท)
1.5 เข็มฉีดยา เบอร์ 20 ยาว 1 นิ้ว (2 กล่อง × 100 บาท)
1.6 กระบอกฉีดยา ขนาด 3 มิลลิลิตร (2 กล่อง × 230 บาท)
1.7 กระบอกฉีดยา ขนาด 5 มิลลิลิตร (2 กล่อง × 240 บาท)
1.8 ถุงมือยางอนามัย ไซส์ เอส (2 กล่อง × 195 บาท)
1.9 ถุงมือยางอนามัย ไซส์ เอ็ม (2 กล่อง × 195 บาท)
1.10 ถุงมือยางอนามัย ไซส์ แอล (2 กล่อง × 195 บาท)
1.11 หน้ากากอนามัย (1 กล่อง × 120 บาท)
1.12 ยาบารุง ขนาด 100 มิลลิลิตร (1 ขวด × 468 บาท)
1.13 ยาแก้อักเสบ ขนาด 100 มิลลิลิตร (1 ขวด × 105 บาท)
1.14 มีดผ่าตัด (2 กล่อง × 520 บาท)
1.15 ด้ามมีดผ่าตัด (4 ด้าม × 119 บาท)
1.16 เชือกมะนิลา ขนาด 6 หุน (4 เกลียว) (7 กก. × 155 บาท)
1.17 ถุงมือผ้า (10 คู่ × 10 บาท)
1.18 รองเท้าบูทสีขาว (3 คู่ × 193.33 บาท)
1.19 ผ้ากันเปื้อนหนังเทียมสีขาว (4 ผืน × 322.50 บาท)
1.20 เครื่องในไก่ (ครบส่วน) (4 ชิ้น × 100 บาท)
1.21 เครื่องในสุกร (ครบส่วน) (2 ชิ้น × 1,000 บาท)
1.22 เครื่องในโค (ครบส่วน) (2 ชิ้น × 1,000 บาท)
1.23 ราละเอียด (วัตถุดิบอาหารสัตว์) (50 กก. × 18 บาท)
1.24 กากถั่วเหลือง (วัตถุดิบอาหารสัตว์) (50 กก. × 30 บาท)
1.25 น้ามันพืช (วัตถุดิบอาหารสัตว์) (10 กก. × 39.20 บาท)
2) วัสดุสานักงาน
2.1 ปากกาลูกลื่น (สีน้าเงิน-แดง) จานวน 150 ด้าม
2.2 ปากกามาร์คเกอร์ จานวน 1 กล่อง
2.3 กระดาษขาว ขนาด A4 จานวน 1 แพ็ค
2.4 คลิปบอร์ดหนังเทียม ขนาด A4 จานวน 10 ชิ้น
2.5 กระดาษชาร์ท (ขาวเทา) ขนาด 31  43 นิ้ว จานวน 30 แผ่น

รวมทั้งสิ้น

จานวนเงิน (บาท)
4,000
4,000
6,300
4,800
1,500
20,100
560
200
374
200
200
460
480
390
390
390
120
468
105
1,040
476
1,085
100
580
1,290
400
2,000
2,000
900
1,500
392
1,500
240
220
600
1,440
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กิจกรรมที่ 3 : ฝึกอบรมการปฏิบัติงานพื้นฐานในฟาร์มปศุสัตว์อุตสาหกรรม
- ครั้งที่ 1 วันที่ 18 มีนาคม 2561 งบประมาณ 23,700 บาท (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) จานวน 40 คน
รายการ
จานวนเงิน (บาท)
ค่าตอบแทน
1) ค่าตอบแทนวิทยากร (1 คน × 6 ชม. × 1,200 บาท)
ค่าใช้สอย
1) ค่าอาหารกลางวัน (40 คน × 1 มื้อ × 80 บาท)
2) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (40 คน × 2 มื้อ × 25 บาท)
3) ค่าน้ามันเชื้อเพลิง
4) ค่าผ่านทาง
5) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการ (4 คน × 1 วัน × 240 บาท)
ค่าวัสดุ
1) กระดาษ A4 จานวน 1 กล่องๆ ละ 590 บาท
2) สมุดโน้ต จานวน 30 เล่มๆ ละ 10 บาท
3) ปากกา จานวน 30 ด้ามๆ ละ 5 บาท
4) ของที่ระลึก

รวมทั้งสิ้น

7,200
7,200
14,960
3,200
2,000
8,000
800
960
1,540
590
300
150
500

23,700.-

- ครั้งที่ 2 วันที่ 21 เมษายน 2561 งบประมาณ 31,900 บาท (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) จานวน 60 คน
รายการ
จานวนเงิน (บาท)
ค่าตอบแทน
1) ค่าตอบแทนวิทยากรกลุ่ม (3 คน × 3 ชม. × 1,200 บาท)
ค่าใช้สอย
1) ค่าอาหารกลางวัน (60 คน × 1 มื้อ × 80 บาท)
2) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (60 คน × 2 มื้อ × 25 บาท)
3) ค่าน้ามันเชื้อเพลิง
4) ค่าผ่านทาง
5) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการ (4 คน × 1 วัน × 240 บาท)
ค่าวัสดุ
1) กระดาษ A4 จานวน 1 กล่องๆ ละ 590 บาท
2) สมุดโน้ต จานวน 30 เล่มๆ ละ 10 บาท
3) ปากกา จานวน 30 ด้ามๆ ละ 5 บาท
4) ของที่ระลึก

รวมทั้งสิ้น

10,800
10,800
19,560
4,800
3,000
10,000
800
960
1,540
590
300
150
500

31,900.-

กิจกรรมที่ 4 : เข้าร่วมงานประชุมสัมมนาและแสดงนิทรรศการทางวิชาการ (วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561)
งบประมาณ 7,500 บาท (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) จานวน 5 คน
รายการ
จานวนเงิน (บาท)
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
5,700
1) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการ (5 คน x 1 วัน x 240 บาท)
1,200
2) ค่าผ่านทาง
500
3) ค่าน้ามันเชื้อเพลิง
4,000
ค่าวัสดุ
1,800
1) สมุดโน้ต จานวน 5 เล่มๆ ละ 30 บาท
150
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2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

ปากกา จานวน 5 ด้ามๆ ละ 11 บาท
ดินสอ จานวน 5 แท่งๆ ละ 10 บาท
ยางลบ จานวน 5 ก้อนๆ ละ 10 บาท
ไม้บรรทัด จานวน 5 อันๆ ละ 10 บาท
แฟ้มกระดุม จานวน 5 อันๆ ละ 25 บาท
คลิปบอร์ดอย่างหนา จานวน 2 อันๆ ละ 60 บาท
กระดาษ A4 จานวน 2 กล่องๆ ละ 600 บาท
รวมทั้งสิ้น

55
50
50
50
125
120
1,200
7,500.-

กิจกรรมที่ 5 : การอบรมความรู้วิชาการและวิชาชีพสัตวบาล (วันที่ 31 มีนาคม 2561)
งบประมาณ 6,500 บาท (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) จานวน 30 คน
รายการ
ค่าตอบแทน
1) ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก (1 คน × 2 ชม. × 1,200 บาท)
2) ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก (1 คน × 2.5 ชม. × 1,200 บาท)
ค่าใช้สอย
1) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (30 คน × 1 มื้อ × 25 บาท)
ค่าวัสดุ
1) กระดาษ A4 (2 รีมๆ ละ 175 บาท)
รวมทั้งสิ้น

จานวนเงิน (บาท)
5,400
2,400
3,000
750
750
350
350
6,500.-

ลงชื่อ................................
(.........................................)
เจ้าหน้าที่การเงินคณะ
หมายเหตุ : งบประมาณที่ต้องการขอรับการสนับสนุนให้ระบุ รายละเอียดรายการค่าใช้จ่ายการที่ต้องการให้ชัดเจนตามระเบียบ
กระทรวงการคลังและตามนโยบายมาตรการประหยัดของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ให้ผู้รับผิดชอบโครงการประสานในส่วนนี้
กับกองคลัง หรืองานคลังแต่ละวิทยาเขต ก่อนเสนอขออนุมัติโครงการ
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (ระบุผลลัพธ์หรือประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากการนาผลผลิตจากโครงการไปใช้ประโยชน์)
10.1 นักศึกษาจะมีทักษะวิชาชีพเพิ่มมากขึ้น
10.2 นักศึกษาจะได้รับการฝึกอบรมมาตรฐานฟาร์มและประกาศนียบัตรจากกรมปศุสัตว์
10.3 นักศึกษาจะได้รับการพัฒนาให้มีทักษะทางปัญญา การคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ และทักษะในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น
ได้อย่างมีความสุข
10.4 นักศึกษาจะมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมการประชุมสัมมนาและชมนิทรรศการทางวิชาการระดับชาติ
10.5 นักศึกษาจะมีโอกาสได้ไปเข้าศึกษาดูงานในฟาร์มปศุสัตว์อุตสาหกรรม
10.6 นักศึกษาจะได้รับการเสริมสร้างให้เกิดแรงบันดาลใจในอาชีพสัตวบาล

11. ปัญหา/อุปสรรค ในการดาเนินงาน (ถ้ามี)
11.1 การจัดทาคาเสนอของบประมาณในแต่ละปี เป็นการจัดทาล่วงหน้าจากปีงบประมาณที่จะดาเนินการจริง
1.5 – 2 ปี ดังนั้นการกาหนดให้ระบุวันที่ดาเนินการ สถานที่ ชื่อวิทยากร หรือหัว ข้ออบรมสัมมนา ในการจัดทาคาเสนอขอ
นี้โดยละเอียด เมื่อถึงช่วงดาเนินงานจริง บางครั้งพบปัญหาเรื่องความเหมาะสมของสถานที่ ความพร้อมของผู้จัดงาน
นักศึกษาและวิทยากร ทาให้ต้องขออนุมัติปรับแผนการดาเนินงาน ซึ่งทาให้เกิดความยุ่งยากและล่าช้า
11.2 จากมาตรการในการเบิกจ่ า ยงบประมาณจากส านั กงบประมาณและมหาวิ ท ยาลั ย ที่กาหนดให้แ ต่ ล ะ
หน่วยงานเบิกจ่ายงบประมาณอย่างน้อย 50% ภายในไตรมาสที่ 1 ทาให้หน่วยงานทั้งระดับมหาวิทยาลัย คณะ และ
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สาขาวิชา ต้องเร่งจัดกิจกรรมภายในไตรมาสที่ 1 โดยกิจกรรมจากหน่วยงานต่างๆ เหล่านี้มีกลุ่มเป้าหมาย (นักศึก ษา) กลุ่ม
เดียวกัน ทาให้เกิดการจัดกิจกรรมซ้อนทับในช่วงเวลาเดียวกัน และทาให้นักศึกษาต้องใช้เวลากับการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ
มากจนเกินไป (โดยเฉพาะช่วงไตรมาสที่ 1)
12. แนวทางการพัฒนา/ปรับปรุงการดาเนินงาน (ถ้ามี)
ลงชื่อ.......................................................ผู้รับผิดชอบกิจกรรม
( ผู้ช่วยศาสตราจารย์อโณชา บูรมปรมากุล )
7 มีนาคม 2561
ความคิดเห็นผู้บังคับบัญชาเบื้องต้น
..............................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ..............................................................
(……………………………………….)
คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยกรธรรมชาติ
................/......................./......................
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