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แบบฟอร์มเสนอขออนุมัติโครงการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
 งบประมาณแผ่นดิน
 งบประมาณเงินรายได้
 งบเงินอุดหนุน
 งบรายจ่ายอื่น
หน่วยงาน
สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงาน ยุทธศาสตร์กระทรวง พันธกิจมหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน กลยุทธ์วิธีการ และผลผลิต

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ : ยุทธศาสตร์การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเท่าเทียมกันในสังคม
แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
ยุทธศาสตร์กระทรวง : การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและขยายโอกาสทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
พันธกิจมหาวิทยาลัย : จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้
บัณฑิต ทั้งในประเทศและกลุม่ ประเทศอาเซียน
ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย : พัฒนาและขยายโอกาสทางการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคณ
ุ ภาพตามความต้องการของประเทศ
และกลุ่มอาเซียน
กลยุทธ์ที่ : 1.1.2 พัฒนาบัณฑิตให้สอดคล้องกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตทั้งในประเทศและกลุ่ม
อาเซียน
ตัวชี้วัดที่ : 1.1.2.1 ร้อยละของบัณฑิตที่มคี ุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตทั้งในประเทศและ/หรือกลุ่ม
อาเซียน
ประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน : พัฒนาและขยายโอกาสทางการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตเกษตรให้เป็นคนดีคนเก่งและเป็นทุนมนุษย์
กลยุทธ์ที่ : 1.2.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาให้เป็นพลเมืองที่ดีของสังคมและมีจิตสาธารณะ
ตัวชี้วัดที่ : 1.2.3.1 จานวนกิจกรรมที่พัฒนานักศึกษาให้เป็นพลเมืองที่ดีของสังคมและมีจติ สาธารณะ
ผลผลิต : (เลือก  ได้ 1 ผลผลิตเท่านั้น)
 ผลผลิตผู้สาเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ผลผลิตผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
 ผลผลิตผลงานการให้บริการวิชาการ
 ผลผลิตผลงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
 ผลผลิตผลงานวิจยั เพื่อสร้างองค์ความรู้
 ผลผลิตโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
1. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร์
กิจกรรมที่
1. การแข่งขันเพื่อสร้างสรรค์ทักษะทางสัตวศาสตร์
2. ฝึกอบรมมาตรฐานฟาร์มปศุสัตว์
3. การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การฝึกทักษะชีวิตสู่บณ
ั ฑิตในฝัน”
4. การส่งเสริมให้นักศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรม
การประชุมสัมมนาและชมนิทรรศการทางวิชาการระดับชาติ
5. ศึกษาดูงาน ในฟาร์มปศุสัตว์อุตสาหกรรม
รวมทุกกิจกรรม

32,500.11,700.34,500.-

ระยะเวลาที่จัด
ตุลาคม 2557 ถึง
เมษายน 2558
15 พฤศจิกายน 2557
18 ธันวาคม 2557
16 พฤศจิกายน 2557

14,700.-

12 มีนาคม 2558

สาขาวิชาสัตวศาสตร์

37,600.131,000

25 เมษายน 2558

สาขาวิชาสัตวศาสตร์

งบประมาณ
(บาท)

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม
สาขาวิชาสัตวศาสตร์
สาขาวิชาสัตวศาสตร์
สาขาวิชาสัตวศาสตร์

2. ประเภทโครงการ
 โครงการใหม่ (โครงการเดิมที่ทาซ้าๆ ทาเหมือนกันทุกปี เช่น โครงการปฐมนิเทศ (แต่นักศึกษาใหม่ รุ่นใหม่ คนใหม่))
 โครงการต่อเนื่อง (โครงการที่ดาเนินการในปีเดียวไม่สาเร็จต้องใช้ระยะเวลาหลายปีและต้องมีแผนรองรับ)
(ให้ระบุปีที่เริ่มดาเนินการครั้งแรกพร้อมงบประมาณที่ใช้ในการดาเนินงาน)
ปีที่ 1 ดาเนินการในปีงบประมาณ.................วัน/เดือน/ปี ที่ดาเนินการ.................... งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง........................บาท
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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
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

สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
โทรศัพท์ 038-358-210 ต่อ 1077 โทรสาร 038-341-145

4. ความสอดคล้อง/ตอบสนองโครงการกับการประกันคุณภาพการศึกษา
การประกันคุณภาพภายใน (สกอ.)
องค์ประกอบ
ตัวบ่งชี้/ข้อ
องค์ประกอบ
 ที่ 1 ปรัชญา ปณิธานฯ
 ที่ 6 การทานุบารุงศิลปะฯ
 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
 ด้านคุณภาพบัณฑิต
 ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
 ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม
 ด้านการทานุบารุงศิลปะฯ

ตัวบ่งชี้/ข้อ

ตัวบ่งชี้/ข้อ

ด้าน
 ด้านการบริหารและการพัฒนาสถาบัน
 ด้านการประกันคุณภาพภายใน
 ตัวบ่งชี้อัตลักษณ์
 ตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม

ตัวบ่งชี้/ข้อ

 ไม่มีการบูรณาการ
 มีการบูรณาการ
 การบริการทางวิชาการ  การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม  อื่นๆ .........................กับ
[ ] การเรียนการสอน ระบุ
[ ] การปรับปรุงรายวิชา ....................................... หลักสูตร..................................................................
[ ] การเปิดรายวิชาใหม่ ........................................ หลักสูตร..................................................................
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[ ] การต่อยอดสู่หนังสือตารา ................................ หลักสูตร..................................................................
[ ] อื่นๆ ..............................................................................................................................
[ ] การวิจัย
[ ] ระบุโครงการวิจยั .............................................................................................................
[ ] อื่นๆ................................................................................................................................
[ ] กิจกรรมนักศึกษา
[ ] ระบุกิจกรรมนักศึกษา.............................................................................................................
[ ] อื่นๆ.......................................................................................................................................
5. หลักการและเหตุผล
เพื่อให้การผลิตบัณฑิตของสาขาวิชาสัตวศาสตร์เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของบัณฑิตที่มหาวิทยาลัย
ประกาศไว้ รวมถึงการเตรียมความพร้อมให้กับบัณฑิตสัตวศาสตร์ เข้าสู่การแข่งขันกับสมาชิกของประชาคมอาเชียน ซึ่งใน
สถานการณ์ที่ผ่านมานั้นมีบัณฑิตสัตวศาสตร์เป็นจานวนมากทีไปประกอบอาชีพนักสัตวบาลในประชาคมอาเซียน อีกทั้ง ในปัจจุบัน
ภาคเอกชนก็มีการแข่งขันอย่างเข้มข้นในการคัดเลือกบุคลากรเข้าทางาน ดังนั้นจึงมีความเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสร้างแรงบันดาลใจ
ให้แก่บัณฑิตสัตวศาสตร์ ในการพัฒนาศักยภาพตนเองให้เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ เป็นนักสัตวบาลพร้อมทางานและสามารถแข่งขันได้
กับนักสัตวบาลอาเซียน
การผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีคุณภาพ และสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตสัตวศาสตร์ที่กาลังเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนซึ่งเป็นยุคที่มีการแข่งขันสูง ผู้ประกอบการมีความต้องการบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ เป็นคนดี คนเก่ง และ
สามารถทางานร่วมกับคนอื่นได้อย่างมีความสุข บัณฑิตยุคใหม่จะต้องมีองค์ความรู้ในสาขาวิชาการรอบด้าน มีประสบการณ์การ
เรียนรู้ และมีทักษะในการปฏิบัติงานที่สามารถนาไปใช้ในการประกอบอาชีพได้ มีความพร้อมในการปฏิบัติงานในสภาวะแวดล้อม
การทางานสมัยใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มีจิตสานึกที่ดีและมีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว วิชาชีพ องค์กร และ
สังคม และสามารถดารงตนในสังคมร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
สาขาสัตวศาสตร์จึงเห็นความสาคัญในการจัดทาโครงการพัฒนาศักยภาพในลักษณะที่เป็นพหุกิจกรรม เพื่อให้เกิดการ
เรียนรู้แบบบูรณาการของนัก ศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร์ ซึ่งจะทาให้เกิดการพัฒนาทั้งในด้านวิชาการ ทักษะวิชาชีพ พัฒนา
บุคลิกภาพความเป็นผู้นา มีความคิดสร้างสรรค์ อีกทั้งเป็นการสร้างเสริมและพัฒนาให้เป็นบัณฑิตตามอัตลักษณ์และ มุ่งสู่การมี
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ที่กาหนดพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้าน คุณธรรม
จริยธรรม สาหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ดังต่อไปนี้ : มีความซื่อสัตย์ มุ่งเน้นให้นักศึกษาเป็นผู้มี
ความประพฤติซื่อสัตย์ ยึดมั่นใน หลักการของความถูกต้อง ทั้งต่อตนเอง ต่อหน้าที่ ต่อวิชาชีพ ต่อประเทศชาติ มีความจริงใจ และ
ปลอดจากความรู้สึกลาเอียงอันจะนาไปสู่ความอคติ มีความขยัน มุ่งเน้นให้นักศึกษามีความประพฤติที่มุ่งมั่น อุตสาหะ พยายามไม่
ย่อ ท้อต่อปัญหาและอุปสรรค มีพฤติกรรมที่แสดงถึงการใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มีความตั้งใจในการศึกษาเล่าเรียน และพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง มีคุณธรรม มุ่งเน้นให้นักศึกษาเป็นผู้มีจิตใจดีงาม รู้ผิดชอบชั่วดี สามารถควบคุม ความประพฤติ กริยามารยาท การพูดจา
ที่เหมาะสม และยึดมั่นในจริยธรรมอันดีงาม
6. วัตถุประสงค์ / ตัวชี้วัดของวัตถุประสงค์โครงการ
มีความสอดคล้องกับหลักการและเหตุผล มีความชัดเจน ไม่คลุมเครือ สามารถวัดและประเมินผลได้ ไม่ควรมี หลายข้อ
และต้องกาหนดตัวชี้วัดวัตถุประสงค์ของโครงการว่าต้องการอะไร โดยไม่จาเป็นต้องวัดให้ครบทั้ง 4 ด้านตามตาราง
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนานักศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร์ให้มี
ทักษะวิชาชีพที่มีเทคโนโลยีการผลิต
ปศุสัตว์เป็นฐาน และมีความรู้เกี่ยวกับ มาตรฐาน
ฟาร์มปศุสัตว์
2. นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม มีความเข้าใจและ
สามารถน าความรู้ ที่ ไ ด้ รั บ แต่ ล ะกิ จ กรรมไปใช้
ประโยชน์

ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
1. (ปัจจัยนาเข้า) ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วม ร้อยละ
กิจกรรม

2. (กระบวนการ) ร้อยละของนักศึกษาที่มีความ
พึงพอใจในภาพรวมแต่ละกิจกรรม

ร้อยละ

ค่าเป้าหมาย
80

80
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3. (ผลผลิตโครงการ) นักศึกษาได้รับการพัฒนา
ให้มีทักษะทางปัญญา การคิดวิเคราะห์ การคิด
สร้างสรรค์ และทักษะในการอยูร่ ว่ มกันกับผู้อื่น
ได้อย่างมีความสุข
4. (ผลลัพธ์โครงการ) เพื่อให้นักศึกษาสาขาวิชา
สัตวศาสตร์เป็นบัณฑิตนักปฏิบัตสิ อดคล้อง
กับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

ร้อยละ

80

ร้อยละ

80

7. กลุ่มเป้าหมายทั้งหมดรวม....364.....คน (ผู้เข้าร่วมโครงการ/ผู้เข้ารับบริการ และคณะผู้ดาเนินการโครงการถ้าเป็นคนเดียวกันไม่นับซ้า)
7.1 ผู้เข้าร่วมโครงการ/ผู้เข้ารับบริการ
จานวน .....330............. คน
ประเภท
บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย
บุคคลภายในมหาวิทยาลัย
จานวน (คน)
จานวน (คน)
ผู้บริหาร
อาจารย์
เจ้าหน้าที่
นักศึกษา
330
ชุมชน/องค์กร
ผู้พิการ/ผู้ด้อยโอกาส
บุคคลทั่วไป
อื่นๆ (ระบุ.................................)
รวมทั้งสิ้น
330
7.2 คณะผู้ดาเนินการโครงการ จานวน ......34.......... คน
ประเภท
บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย
บุคคลภายในมหาวิทยาลัย
จานวน (คน)
จานวน (คน)
ผู้บริหาร
อาจารย์
11
เจ้าหน้าที่
5
นักศึกษา
วิทยากร
18
อื่นๆ (ระบุ.................................)
รวมทั้งสิ้น
34
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......
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1. จัดเตรียมการ ติดต่อวิทยากร
สถานที่ เตรียมเอกสาร และอุปกรณ์
ต่าง ๆ
2. ลักษณะในการดาเนินกิจกรรมใน
โครงการตามตารางกาหนดการ เช่น
การสัมมนา การฝึกอบรม การ
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ และศึกษาดูงาน
กิจกรรมที่ 1 การแข่งขันเพื่อสร้างสรรค์
ทักษะทางสัตวศาสตร์
กิจกรรมที่ 2 ฝึกอบรมมาตรฐานฟาร์ม
ปศุสัตว์
กิจกรรมที่ 3 การอบรมเชิงปฏิบัตกิ าร
“การฝึกทักษะชีวิตสู่บณ
ั ฑิตในฝัน”
กิจกรรมที่ 4 การส่งเสริมให้นักศึกษา
สาขาวิชาสัตวศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรม
การประชุมสัมมนาและชมนิทรรศการ
ทางวิชาการระดับชาติ
กิจกรรมที่ 5 ศึกษาดูงานในฟาร์มปศุ
สัตว์อุตสาหกรรม
8.3 การติดตามและประเมินผลการ
ดาเนินงาน (C_Check)
8.4 ปรับปรุง/พัฒนา/แก้ไขจากผลการ
ติดตามและประเมินผล (A_Act)
8.5 แผนการเบิกจ่ายเงิน หน่วย : ล้าน
บาท (ทศนิยม 3 ตาแหน่ง)



















.068
กจ.1,
กจ.3



.012
กจ.2

.015
กจ.4



.038
กจ.5

9. การติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน (C_Check) (รายละเอียดของการติดตามผลตามข้อ 8.3)
การติดตามผล
1. การติดตามประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับผู้เข้าร่วม
โครงการ
2. การติดตามผลกระทบที่เกิดขึ้นกับชุมชน/
องค์กร
3. การติดตามประเมินผลที่เกิดประโยชน์และ
สร้างคุณค่าต่อชุมชน/องค์กร
4. การติดตามตัวชี้วัดของวัตถุประสงค์และ
ตัวชี้วัดเป้าหมายผลผลิต/ผลลัพธ์ (ตามข้อ 6 )

เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามผล
แบบสอบถาม

ระยะเวลาในการติดตามผล
หลังเสร็จสิ้นกิจกรรม

-

-

-

-

แบบสอบถาม

หลังเสร็จสิ้นกิจกรรม

10. สถานที่ดาเนินโครงการ
กิจกรรมที่
1. การแข่งขันเพื่อสร้างสรรค์ทักษะทางสัตวศาสตร์
2. ฝึกอบรมมาตรฐานฟาร์มปศุสัตว์
3. การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การฝึกทักษะชีวิตสู่บณ
ั ฑิตใน ฝัน”
4. การส่งเสริมให้นักศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร์เข้าร่วม กิจกรรม
การประชุมสัมมนาและชมนิทรรศการทางวิชาการระดับชาติ
5. ศึกษาดูงาน ในฟาร์มปศุสัตว์อตุ สาหกรรม

สถานที่ดาเนินงาน
สาขาวิชาสัตวศาสตร์
สาขาวิชาสัตวศาสตร์
สาขาวิชาสัตวศาสตร์
ศูนย์ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ
ฟาร์มปศุสตั ว์อุตสาหกรรม (เอกชน)
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11. กาหนดการจัดโครงการ
กิจกรรมที่ 1
กิจกรรมที่ 2
กิจกรรมที่ 3
กิจกรรมที่ 4

การแข่งขันเพื่อสร้างสรรค์ทักษะทางสัตวศาสตร์ (ดาเนินการวันเสาร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2557)
ฝึกอบรมมาตรฐานฟาร์มปศุสตั ว์ (ดาเนินการวันพฤหัสบดีที่ 18 ธันวาคม 2557)
การอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร “การฝึกทักษะชีวิตสู่บัณฑิตในฝัน” (ดาเนินการวันอาทิตย์ที่ 16 พฤศจิกายน 2557)
การส่งเสริมให้นักศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรมการประชุมสัมมนาและชมนิทรรศการทาง
วิชาการระดับชาติ (ดาเนินการวันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2558)
กิจกรรมที่ 5 ฝึกอบรมการปฏิบัตงิ าน ในฟาร์มปศุสัตว์อุตสาหกรรม (ดาเนินการวันเสาร์ที่ 25 เมษายน 2558)
12. งบประมาณ…………131,000………………………….บาท
รายรับ
 งบประมาณจากมหาวิทยาลัย ......... 131,000...........................บาท
 งบประมาณจากการเก็บค่าลงทะเบียน (ถ้ามี) ............................บาท/คน
 งบประมาณสนับสนุนจากแหล่งอื่น (ถ้ามี) ..................................บาท
1.
2.
3.
4.
5.

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

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

รายจ่าย
งบประมาณ……131,000………….บาท ( หนึ่งแสนสามหมืน่ หนึ่งพันบาทถ้วน )
กิจกรรมที่ 1: การแข่งขันเพื่อสร้างสรรค์ทักษะทางสัตวศาสตร์ (ดาเนินการวันเสาร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2557)
งบประมาณ
32,500 บาท (ขอถัวจ่ายทุกรายการ)
รายการ
จานวนเงิน (บาท)
ค่าตอบแทน
8,000
1) ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน (10 คน  600 บาท  1 วัน)
6,000
2) ค่าตอบแทนนักศึกษา (10 คน x 200 บาท x 1 วัน)
2,000
ค่าใช้สอย
10,000
1) ค่าอาหารกลางวัน (80 คน × 1 วัน × 80 บาท)
6,400
2) ค่าจ้างเหมาทาเกียรติบัตร (120 ใบ x 30 บาท)
3,600
ค่าวัสดุ
14,500
1) วัสดุงานฟาร์ม
11,000
2) วัสดุสานักงาน
3,500
รวมทั้งสิ้น
32,500.
กิจกรรมที่ 2: ฝึกอบรมมาตรฐานฟาร์มปศุสัตว์ (ดาเนินการวันพฤหัสบดีที่ 18 ธันวาคม 2557)
งบประมาณ 11,700 บาท (ขอถัวจ่ายทุกรายการ)
รายการ
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
1) ค่าอาหารกลางวัน (80 บาท/คน x 40 คน)
2) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (25 บาท/คน/มื้อ x 40 คน x 2 มื้อ)
3) ค่าจ้างเหมาทาของที่ระลึก

จานวนเงิน (บาท)
8,200
3,200
2,000
3,000
ปรับปรุงเดือนพฤษภาคม 2557

แบบฟอร์มโครงการ
มทร. ตอ.

~7~
ค่าวัสดุ
1) ค่าวัสดุสานักงาน

3,500
3,500
รวมทั้งสิ้น

11,700.

กิจกรรมที่ 3: การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การฝึกทักษะชีวิตสู่บัณฑิตในฝัน” (ดาเนินการวันอาทิตย์ที่ 16 พฤศจิกายน 2557)
งบประมาณ 34,500 บาท (ขอถัวจ่ายทุกรายการ)
รายการ
จานวนเงิน (บาท)
ค่าตอบแทน
21,600
1) ค่าตอบแทนวิทยากร (6 คน × 6 ชม. × 600 บาท)
21,600
ค่าใช้สอย
10,400
1) ค่าอาหารกลางวัน ( 80 คน × 1 วัน × 80 บาท)
6,400
2) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (80 คน × 2 มื้อ × 25 บาท)
4,000
ค่าวัสดุ
2,500
1) ค่าวัสดุสานักงาน
2,500
รวมทั้งสิ้น
34,500.
กิจกรรมที่ 4: การส่งเสริมให้นักศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรมการประชุมสัมมนาและชมนิทรรศการทางวิชาการ
ระดับชาติ (ดาเนินการวันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2558)
งบประมาณ 14,700 บาท
(ขอถัวจ่ายทุกรายการ)
รายการ
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
1) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง (240 บาท x 8 คน x 2 วัน)
2) ค่าเช่ารถโดยสารปรับอากาศ 1 วัน
3) ค่าผ่านทาง
4) ค่าน้ามันเชื้อเพลิง
ค่าวัสดุ
รวมทั้งสิ้น

จานวนเงิน (บาท)
14,700
3,840
8,000
360
2,500
-

14,700.

กิจกรรมที่ 5: ฝึกอบรมการปฏิบัติงาน ในฟาร์มปศุสัตว์อุตสาหกรรม (ดาเนินการวันเสาร์ที่ 25 เมษายน 2558)
งบประมาณ 37,600 บาท (ขอถัวจ่ายทุกรายการ)
รายการ
จานวนเงิน (บาท)
ค่าตอบแทน
7,200
1) ค่าตอบแทนวิทยากร (2 คน × 3 ชม. × 1,200 บาท)
7,200
ค่าใช้สอย
27,060
1) ค่าอาหารกลางวัน (70 คน × 1 มื้อ × 80 บาท)
5,600
2) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (70 คน × 2 มื้อ × 25 บาท)
3,500
3) ค่าจ้างเหมาเช่ารถโดยสารปรับอากาศ (2 คัน × 1 วัน × 8,500 บาท)
17,000
4) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการ (4 คน × 1 วัน × 240 บาท)
960
ค่าวัสดุ
3,340
1) ค่าวัสดุสานักงาน
3,340
- สมุดโน้ต จานวน 70 เล่ม
- กระดาษ A4 จานวน 1 ลัง
- ฟลิปชาร์ทหนีบกระดาษขนาด A4 จานวน 10 แผ่น
- กล่องพลาสติกอเนกประสงค์ขนาด 40 × 60 × 40 ซม. จานวน 5 ใบ
รวมทั้งสิ้น
37,600.
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หมายเหตุ : งบประมาณที่ต้องการขอรับการสนับสนุนให้ระบุรายละเอียดรายการค่าใช้จ่ายการที่ต้องการให้ชัดเจนตามระเบียบ
กระทรวงการคลังและตามนโยบายมาตรการประหยัดของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ให้ผู้รับผิดชอบโครงการประสานในส่วนนี้
กับกองคลัง หรืองานคลังแต่ละวิทยาเขต ก่อนเสนอขออนุมัติโครงการ
13. เป้าหมาย/ตัวชี้วัดงบประมาณ : ผลผลิต/ผลลัพธ์งบประมาณ (เลือก  ได้ 1 ผลผลิตเท่านัน้ )
ผลผลิต
 ผลผลิตผู้สาเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 ผลผลิตผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
 ผลผลิตผลงานวิจยั เพื่อสร้างองค์ความรู้ (สวพ.)
เป้าหมาย/
ตัวชี้วัด
งบประมาณ
ผลผลิต

ผลลัพธ์

เชิงปริมาณ
- จานวนกลุ่มเป้าหมาย
330 คน
- จานวนครั้งที่ดาเนิน
โครงการ … 5…. ครั้ง
- ผู้เข้าร่วมโครงการอยู่
ในกระบวนการของการ
จัดกิจกรรมครบถ้วน
อย่างน้อย ร้อยละ 80
- ผู้เข้าร่วมโครงการนา
ความรู้ไปใช้ประโยชน์
อย่างน้อย ร้อยละ 80

เชิงคุณภาพ
- ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความพึงพอใจใน
กระบวนการจัดการ
โครงการอย่างน้อย
ร้อยละ 80

- ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความพึงพอใจต่อ
ประโยชน์ที่ได้รับอย่าง
น้อย ร้อยละ 80

เชิงเวลา

เชิงต้นทุน

- โครงการแล้วเสร็จตาม - ค่าใช้จ่ายของ
ระยะเวลาที่กาหนดอย่าง โครงการที่ได้รับจัดสรร
น้อย ร้อยละ 90
(ไม่รวมงบลงทุน)
... 131,000...บาท

-

-

เชิงเวลา

เชิงต้นทุน

 ผลผลิตโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
เป้าหมาย/
ตัวชี้วัด
งบประมาณ
ผลผลิต

ผลลัพธ์

เชิงปริมาณ
- จานวนกลุ่มเป้าหมาย
..... คน
- จานวนผู้เข่าร่วมการ
อบรมด้านภาษา......คน
- จานวนครั้งที่ดาเนิน
โครงการ........ครั้ง
- ผู้เข้าร่วมโครงการอยู่
ในกระบวนการของการ
จัดกิจกรรมครบถ้วน
อย่างน้อย ร้อยละ 80
- ผู้เข้าร่วมโครงการนา
ความรู้ไปใช้ประโยชน์
อย่างน้อย ร้อยละ 80

เชิงคุณภาพ

- ผู้เข้าร่วมโครงการมี
- โครงการแล้วเสร็จตาม - ค่าใช้จ่ายของ
ความพึงพอใจใน
ระยะเวลาที่กาหนดอย่าง โครงการที่ได้รับจัดสรร
กระบวนการจัดการ
น้อย
(ไม่รวมงบ
โครงการอย่างน้อย ร้อย ร้อยละ 90
ลงทุน) ………………บาท
ละ 80
- ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ทักษะทางด้านภาษา
เพิ่มขึ้นอย่างน้อย ร้อยละ
70
- ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความพึงพอใจต่อ
ประโยชน์ที่ได้รับอย่าง
น้อย ร้อยละ 80

-

-
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 ผลผลิตผลงานการให้บริการวิชาการ
เป้าหมาย/
เชิงปริมาณ
ตัวชี้วัด
งบประมาณ
ผลผลิต
- จานวนกลุ่มเป้าหมาย
..... คน
- จานวนกิจกรรม
บริการวิชาการแก่สังคม
........ครัง้
- ผู้เข้าร่วมโครงการอยู่
ในกระบวนการของการ
จัดกิจกรรมครบถ้วน
อย่างน้อย ร้อยละ 80
ผลลัพธ์
ผู้เข้ารับบริการนา
ความรู้ไปใช้ประโยชน์
อย่างน้อย ร้อยละ 80

 ผลผลิตผลงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
เป้าหมาย/
เชิงปริมาณ
ตัวชี้วัด
งบประมาณ
ผลผลิต
- จานวนกลุ่มเป้าหมาย
..... คน
- จานวนครั้งที่
ดาเนินการโครงการ........
ครั้ง
- ผู้เข้าร่วมโครงการอยู่
ในกระบวนการของการ
จัดกิจกรรมครบถ้วน
อย่างน้อย ร้อยละ 80
ผลลัพธ์
ผู้เข้ารับบริการนา
ความรู้ไปใช้ประโยชน์
อย่างน้อย ร้อยละ 80

เชิงคุณภาพ
- ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการใน
กระบวนการให้บริการ
อย่างน้อย ร้อยละ 80

เชิงเวลา

เชิงต้นทุน

- งานบริการวิชาการ
- ค่าใช้จ่ายของ
แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ โครงการที่ได้รับจัดสรร
กาหนดอย่างน้อย
(ไม่รวมงบ
ร้อยละ 90
ลงทุน) ………………บาท

- ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการวิชาการและ
วิชาชีพต่อประโยชน์จาก
การบริการอย่างน้อย
ร้อยละ 80

-

-

เชิงคุณภาพ

เชิงเวลา

เชิงต้นทุน

- ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการใน
กระบวนการให้บริการ
อย่างน้อย ร้อยละ 80

- โครงการทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรมแล้วเสร็จ
ตามระยะเวลาที่กาหนด
อย่างน้อย ร้อยละ 90

- ค่าใช้จ่ายของ
โครงการที่ได้รับจัดสรร
(ไม่รวมงบ
ลงทุน) ………………บาท

- ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการต่อ
ประโยชน์ของการทานุ
บารุงศิลปวัฒนธรรม
อย่างน้อย ร้อยละ 80

-

-

14. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (อย่าลอกวัตถุประสงค์มาลง)
14.1 นักศึกษาจะมีทักษะวิชาชีพเพิ่มมากขึ้น
14.2 นักศึกษาจะได้รับการฝึกอบรมมาตรฐานฟาร์มและประกาศนียบัตรจากกรมปศุสัตว์
14.3 นักศึกษาจะได้รับการพัฒนาให้มีทักษะทางปัญญา การคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ และทักษะในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น
ได้อย่างมีความสุข
14.4 นักศึกษาจะมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมการประชุมสัมมนาและชมนิทรรศการทางวิชาการระดับชาติ
14.5 นักศึกษาจะมีโอกาสได้ไปเข้าศึกษาดูงานในฟาร์มปศุสัตว์อุตสาหกรรม
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15. ปัญหา/อุปสรรค ในการดาเนินงานที่ผ่านมา
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
16. แนวทางการพัฒนา/ปรับปรุงการดาเนินงาน
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
17. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึน้ ในการดาเนินโครงการ
(สาเหตุที่จะทาให้กิจกรรมนั้นไม่สาเร็จตามเป้าหมายและแนวทางบริหารเพื่อลดระดับความเสี่ยง หรือป้องกันไม่ให้เกิดความเสีย่ งนั้น
ตามกระบวนการในการดาเนินโครงการ)
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง
แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง
1. วิทยากรมีภารกิจอื่นที่สาคัญกว่าแทรกเข้ามาในกาหนดการ 1. เตรียมหาวิทยากรสารอง
ที่นัดหมาย
2. นักศึกษามีกิจกรรมอื่นๆ ซ้อนเข้ามา ภายหลังจากที่มี
2. ประกาศแจ้งกาหนดการของกิจกรรมแต่เนิ่นๆ
กาหนดการของกิจกรรมแล้ว
3.
3.
18. การรายงานผล
รายงานฉบับสมบูรณ์ จานวน 1 เล่ม พร้อมแผ่นซีดีบันทึกข้อมูล จานวน 1 แผ่น จัดส่งมายังกองนโยบายและแผนหลังจาก
เสร็จสิ้นโครงการไม่เกิน 30 วัน
ลงชื่อ

ผู้เสนอกิจกรรม
(

)

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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