แบบฟอร์มโครงการ
มทร.ตอ.

แบบฟอร์มเสนอขออนุมัติโครงการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559
 งบประมาณแผ่นดิน
 งบเงินอุดหนุน

 งบประมาณเงินรายได้
 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 ทั้งในประเทศและกลุ่มประเทศอาเซียน
ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย : พัฒนาและขยายโอกาสทางการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ
และกลุ่มอาเซียน
กลยุทธ์ที่ : 1.1.2 พัฒนาบัณฑิตให้สอดคล้องกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตทั้งในประเทศและกลุ่ม
อาเซียน
ตัวชี้วัดที่ : 1.1.2.1 ร้อยละของบัณฑิตที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตทั้งในประเทศและ/หรือกลุ่ม
อาเซียน
ประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน : พัฒนาและขยายโอกาสทางการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตเกษตรให้เป็นคนดีคนเก่งและเป็นทุนมนุษย์
กลยุทธ์ที่ : 1.2.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาให้เป็นพลเมืองที่ดีของสังคมและมีจิตสาธารณะ
ตัวชี้วัดที่ : 1.2.3.1 จานวนกิจกรรมที่พัฒนานักศึกษาให้เป็นพลเมืองที่ดีของสังคมและมีจิตสาธารณะ

ผลผลิต/โครงการ : (โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่อง  ได้ 1 ช่องเท่านั้น)
 ผลผลิตผู้สาเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 ผลผลิตผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
 ผลผลิตผลงานการให้บริการวิชาการ
 ผลผลิตผลงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
 ผลผลิตผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้
 ผลผลิตโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
1.ชื่อโครงการใหญ่ (โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่อง  ได้ 1 ช่องเท่านั้น)
1.1 งบเงินอุดหนุน (เฉพาะผลผลิตผลงานการให้บริการวิชาการ)
 โครงการประชุม/สัมมนา/อบรม/อบรมเชิงปฏิบัตกิ ารด้านวิชาการ
 โครงการให้บริการทางวิชาการเพื่อการวิเคราะห์/การทดสอบ/ การตรวจสอบ
 โครงการจัดนิทรรศการด้านวิชาการ
 โครงการฝึกอบรมด้านวิชาการเพื่อถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยี ความเชีย่ วชาญ
 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
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 โครงการพัฒนาหลักสูตร
 โครงการพัฒนาห้องสมุด/สื่อการสอน/สื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง/ผลิตตารา
 โครงการประกันคุณภาพการศึกษา  โครงการพัฒนากิจกรรมนักศึกษา
 โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน  โครงการพัฒนาคุณภาพงานวิจัย
1.4 ชื่อโครงการย่อย/กิจกรรม (ถ้ามี กิจกรรม/โครงการย่อย ต้องจัดทารายละเอียดประกอบตามแบบฟอร์มแนบ
ด้วยทุกรายการ)
โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร์
ชื่อโครงการย่อยที่ 1/กิจกรรม : ฝึกอบรมมาตรฐานฟาร์มปศุสัตว์
ชื่อโครงการย่อยที่ 2/กิจกรรม : การแข่งขันเพื่อสร้างสรรค์ทักษะทางสัตวศาสตร์
ชื่อโครงการย่อยที่ 3/กิจกรรม : การส่งเสริมให้นักศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรมการประชุมสัมมนาและชม
นิทรรศการทางวิชาการระดับชาติ
ชื่อโครงการย่อยที่ 4/กิจกรรม : ศึกษาดูงานในฟาร์มปศุสัตว์อุตสาหกรรม

2. ประเภทโครงการ
2.1 (โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่อง  ได้ 1 ช่องเท่านั้น)
 โครงการเชิงปูองกัน (โครงการที่คาดว่าปัญหาจะเกิดขึ้นในหน่วยงานและหน่วยงานต้องการปูองกันไม่ให้มีปัญหาเกิดขึ) ้น
 โครงการเชิงแก้ไข (โครงการที่เกิดปัญหาขึ้นในหน่วยงานและหน่วยงานต้องการแก้ไขปัญหาให้ยุติลง)
 โครงการเชิงพัฒนา (โครงการที่ดาเนินการแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งดีอยู่แล้ว แต่ต้องการพัฒนาให้ดีขึ้น)
2.2 (โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่อง  ได้ 1 ช่องเท่านั้น)
 โครงการใหม่ (โครงการที่ดาเนินการขอใหม่หรือดาเนินการเสร็จสิ้นภายในปีเดียว แต่ทาซ้าทุกปีถือเป็นโครงการใหม่
)
 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 ผศ.ดร.สมชาย โอฬารกนก คณะ/สาขาวิชา/ภาควิชา สาขาวิชาสัตวศาสตร์
โทรศัพท์มือถือ 081-9965167 โทรศัพท์/โทรสาร
ภายใน 1772
E-mail -

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 ............................................................................................................................. .
[ ] การวิจัย
[ ] ระบุโครงการวิจัย.............................................................................................................
[ ] อื่นๆ....................................................................................... .........................................
[ ] กิจกรรมนักศึกษา
[ ] ระบุกิจกรรมนักศึกษา.............................................................................................................
[ ] อื่นๆ.......................................................................................................................................
6. หลักการและเหตุผล (บรรยาย ความเป็นมา เหตุผล ปัญหา ความจาเป็น ความสาคัญ ที่ต้องการดาเนินโครงการนี้
พร้อมทั้ง ระบุให้ชัดเจนว่าเพื่อปูองกันไม่ให้เกิดปัญหา เพื่อแก้ไขปัญหาที่เป็นอยู่ หรือเพื่อพัฒนาสิ่งที่ดีอยู่แล้วให้ดีขึ้น)
ทิศทางการผลิตปศุสัตว์อุตสาหกรรมในอนาคตจะยิ่งมีความซับซ้อนมากขึ้นเนื่องจากต้องพิจาณาถึงผลกระทบในด้านต่างๆ
เชอาทิ พันธุ์สัตว์ ต้องพิจารณาถึง Animal Welfare, Global Warming, Consumer Demand อาหารสัตว์ ต้องคานึงถึง
Global Warming, Energy Source, By Product, Consumer Need , Feed Safety การจัดการฟาร์ม เกี่ยวข้องกับ Animal
Welfare, Food Safety & Traceability, Standard & Regulation and Environment และด้านการ สุขาภิบาลสัตว์ จะต้อง
ตระหนักถึ ง New Diseases, Local Diseases and Human Diseases ดังนั้น บทบาทและความรับผิดชอบของวิชาชีพสัตวบาล
ในอนาคตจะเกี่ยวข้องกับปศุสัตว์ที่ Clean, Green and Ethic เป็นเหตุให้ การผลิตปศุสัตว์ในยุคปัจจุบัน ยิ่งต้องพึ่งพาเทคโนโลยี
อุปกรณ์และระบบการเลี้ยงที่ทันสมัย มาก กว่าการผลิตแบบใช้แรงงานนักสัตวบาล เช่นในอดีต ผู้ประกอบการภาคปศุสัตว์
อุตสาหกรรมจึงมีความต้องการนักสัตวบาลที่มีคุณภาพมากกว่าการปริมาณ การผลิตบัณฑิตสัตวศาสตร์ให้สอดคล้องกับทิศทางการ
เปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมปศุสัตว์นั้นยังต้องรักษาจุดเด่นที่ความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน มีความรู้ ความสามารถด้านการตลาด ด้าน
เศรษฐศาสตร์และการจัดการฟาร์มสมัยใหม่ มีความพร้อมในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ มีความนอบน้อมต่อผู้อาวุโส มีความสามารถในการ
นาเส นองาน มีความสามารถในการเขียนภาษาไทย ที่ถูกต้อง มีความสามารถด้านการสื่อสาร และการนาเสนอที่ดี มีความ
กระตือรือร้นในการแสวงหาความรู้ใหม่ๆตลอดเวลา มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ มีบุคลิกภาพภายนอก และภายในที่ดี มีความรอบรู้ รู้
จริงทางวิชาการและผ่านระบบการฝึกงานที่มีประสิทธิภาพ มีความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ ทันโลก ทันเหตุการณ์
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แบบฟอร์มโครงการ
มทร.ตอ.
สามารถวิเคราะห์ปัญหา และสังเคราะห์แนวทางแก้ไขปัญหาเองได้ ประการสาคัญคื อบัณฑิตสัตวศาสตร์ต้องเป็นผู้ที่ต้อง พร้อม
ยอมรับการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้สามารถเรียนรู้ และปรับตัวให้ทันกับสถานการณ์ใหม่ๆได้
เพื่อให้การ ผลิตบัณฑิต สัตวศาสตร์เป็นบัณฑิต นักปฏิบัติที่มีคุณภาพ และสอดคล้องกั บความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตสัตว
ศาสตร์ที่กาลังเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนซึ่งเป็นยุคที่มีการแข่งขันสูง
สาขาสัตวศาสตร์จึงเห็นความสาคัญในการจัดทา
โครงการพัฒนาศักยภาพในลักษณะที่เป็นพหุกิจกรรม เพื่อให้เกิดการเรียนรู้แบบบูรณาการของนักศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร์ ซึ่ง
จะทาให้เกิดการพัฒนาทั้งในด้านวิชาการ ทักษะวิชาชีพ พัฒนาบุคลิกภาพความเป็นผู้นา มีความคิดสร้างสรรค์ อีกทั้งเป็นการสร้าง
เสริมและพัฒนาให้เป็นบัณฑิตตามอัตลักษณ์และ มุ่งสู่การมีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก ที่กาหนดพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้าน คุณธรรม จริยธรรม สาหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ดังต่อไปนี้ : มีความซื่อสัตย์ มุ่งเน้นให้นักศึกษาเป็นผู้มีความประพฤติซื่อสัตย์ ยึดมั่นใน หลักการของความถูกต้อง ทั้งต่อตนเอง ต่อ
หน้าที่ ต่อวิชาชีพ ต่อประเทศชาติ มีความจริงใจ และ ปลอดจากความรู้สึกลาเอียงอันจะนาไปสู่ความอคติ มีความขยัน มุ่งเน้นให้
นักศึกษามีความประพฤติที่มุ่งมั่น อุตสาหะ พยายามไม่ย่อ ท้อต่อปัญหาและอุปสรรค มีพฤติกรรมที่แสดงถึงการใฝุรู้ ใฝุเรียน มี
ความตั้งใจในการศึกษาเล่าเรียน และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง มีคุณธรรม มุ่งเน้นให้นักศึกษาเป็นผู้มีจิตใจดีงาม รู้ผิดชอบชั่วดี
สามารถควบคุม ความประพฤติ กริยามารยาท การพูดจาที่เหมาะสม และยึดมั่นในจริยธรรมอันดีงาม

7. วัตถุประสงค์ / ตัวชี้วัดของวัตถุประสงค์โครงการ
มีความสอดคล้องกับหลักการและเหตุผล และชื่อโครงการ ควรมีความชัดเจน ไม่คลุมเครือ สามารถวัดและ
ประเมินผลได้ ไม่ควรมีหลายข้อ และต้องกาหนดตัวชี้วัดวัตถุประสงค์ของโครงการว่าต้องการอะไร
วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย

1. (ปัจจัยนาเข้า) ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วม
เป็นนักศึกษาที่มีคุณภาพ มีทักษะวิช าชีพที่มี กิจกรรม
เทคโนโลยีการผลิตปศุสัตว์เป็นฐาน
2. นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม มีความเข้าใจและ 2. (กระบวนการ) ร้อยละของนักศึกษาที่มีความ
สามารถนาความรู้ที่ได้รับในแต่ละกิจกรรมไปใช้ พึงพอใจในภาพรวมแต่ละกิจกรรม
ประโยชน์
3. (ผลผลิตโครงการ) นักศึกษาได้รับการพัฒนา
ให้มีทักษะทางปัญญา การคิดวิเคราะห์ การคิด
สร้างสรรค์ และทักษะในการอยูร่ ่วมกันกับผู้อื่น
ได้อย่างมีความสุข
4. (ผลลัพธ์โครงการ) เพื่อให้นักศึกษาสาขาวิชา
สัตวศาสตร์เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติสอดคล้อง
กับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

1. เพื่อพัฒนานักศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร์ให้

ร้อยละ

80

ร้อยละ

80

ร้อยละ

80

ร้อยละ

80

8. กลุ่มเป้าหมายทั้งหมดรวม 263 คน (ผู้เข้าร่วมโครงการ/ผู้เข้ารับบริการและคณะผู้ดาเนินการโครงการถ้าเป็นคนเดียวกันไม่นับซ้า)
8.1 ผู้เข้าร่วมโครงการ/ผู้เข้ารับบริการ
ประเภท
ผู้บริหาร
อาจารย์
เจ้าหน้าที่
นักศึกษา
กิจกรรมที่ 1 จานวน 60 คน
กิจกรรมที่ 2 จานวน 80 คน

จานวน 250 คน
บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย
จานวน (คน)

บุคคลภายในมหาวิทยาลัย
จานวน (คน)

250
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แบบฟอร์มโครงการ
มทร.ตอ.

กิจกรรมที่ 3 จานวน 30 คน
กิจกรรมที่ 4 จานวน 80 คน
ชุมชน/องค์กร
ผู้พิการ/ผู้ด้อยโอกาส
บุคคลทั่วไป
อื่นๆ (ระบุ.................................)
รวมทั้งสิ้น
8.2 คณะผู้ดาเนินการโครงการ
ประเภท

250

จานวน 13 คน
บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย
จานวน (คน)

บุคคลภายในมหาวิทยาลัย
จานวน (คน)

ผู้บริหาร
อาจารย์
เจ้าหน้าที่
นักศึกษา
วิทยากร
อื่นๆ (ระบุ.................................)
รวมทั้งสิ้น

8
5
13

8.3 พื้นที/่ ชุมชนเป้าหมาย (ถ้ามี)
ชุมชน...............................หมู่บ้าน...........................ตาบล.....................อาเภอ..........................จังหวัด...............
9. แผนการดาเนินงานโครงการ (ข้อ 9.1 – 9.4 ใส่เครื่องหมาย  ข้อ 9.5 ใส่เป็นตัวเลข)
กิจกรรม
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

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.


































































2. ลักษณะในการดาเนินกิจกรรมใน
โครงการตามตารางกาหนดการ เช่น
การสัมมนา การฝึกอบรม การฝึกอบรม
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แบบฟอร์มโครงการ
มทร.ตอ.
เชิงปฏิบัติการ การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ และศึกษาดูงาน
2.1 กิจกรรมที่ 1 ฝึกอบรมมาตรฐาน
ฟาร์มปศุสัตว์
2.2 กิจกรรมที่ 2 การแข่งขันเพื่อ
สร้างสรรค์ทักษะทางสัตวศาสตร์
2.3 กิจกรรมที่ 3 การส่งเสริมให้
นักศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร์เข้าร่วม
กิจกรรม การประชุมสัมมนาและชม
นิทรรศการทางวิชาการระดับชาติ
2.4 กิจกรรมที่ 4 ศึกษาดูงานในฟาร์ม
ปศุสัตว์อุตสาหกรรม

3. เรื่อง/หัวข้อการบรรยาย ระบุ
3.1 ............................................
3.2 ............................................
9.3 การติดตามและประเมินผลการ
ดาเนินงาน (C_Check)
9.4 ปรับปรุง/พัฒนา/แก้ไขจากผล
การติดตามและประเมินผล (A_Act)
9.5 แผนการเบิกจ่ายเงิน หน่วย :
ล้านบาท (ทศนิยม 3 ตาแหน่ง)


















.025 .015
กจ.3

0.04
กจ.4

กจ.1,2

10. การติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน (C_Check) (รายละเอียดของการติดตามผลตามข้อ 9.3)
การติดตามผล
10.1 การติดตามประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับผู้เข้าร่วม
โครงการ
10.2 การประเมินประโยชน์
- สาหรับโครงการบริการวิชาการ
มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการ
ให้บริการทางวิชาการต่อสังคม เสริมสร้างความเข็ม
แข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก
- สาหรับโครงการทานุบารุงศิลป วัฒนธรรม
ก่อให้เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชน/องค์กร
- สาหรับโครงการอื่นๆ ......................
10.3 การติดตามตัวชี้วดั ของวัตถุประสงค์และตัวชี้วัด
เปูาหมายผลผลิต/ผลลัพธ์ (ตามข้อ 7 )

เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ระยะเวลาในการติดตามผล
แบบสอบถาม

หลังเสร็จสิ้นกิจกรรม

-

-

ใบลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม

-

11. สถานที่ดาเนินโครงการ กิจกรรมที่ 1 ฝึกอบรมมาตรฐานฟาร์มปศุสัตว์ ดาเนินการที่ สาขาวิชาสัตวศาสตร์
กิจกรรมที่ 2 การแข่งขันเพื่อสร้างสรรค์ทักษะทางสัตวศาสตร์ ดาเนินการที่ สาขาวิชาสัตวศาสตร์
กิจกรรมที่ 3 การส่งเสริมให้นักศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร์เข้าร่วม กิจกรรมการประชุมสัมมนาและชม
นิทรรศการทางวิชาการระดับชาติ ดาเนินการที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กิจกรรมที่ 4 ศึกษาดูงานในฟาร์มปศุสัตว์อุตสาหกรรม ดาเนินการที่ ฟาร์มปศุสัตว์อุตสาหกรรม (เอกชน)

12. วันทีด่ าเนินกิจกรรมในโครงการ
กิจกรรมที่ 1 ฝึกอบรมมาตรฐานฟาร์มปศุสัตว์ (ดาเนินการวันที่ 19 มกราคม 2559)
กิจกรรมที่ 2 การแข่งขันเพื่อสร้างสรรค์ทักษะทางสัตวศาสตร์ (ดาเนินการวันที่ 30 มกราคม 2559)
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แบบฟอร์มโครงการ
มทร.ตอ.
กิจกรรมที่ 3 การส่งเสริมให้นักศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรมการประชุมสัมมนาและ
ชมนิทรรศการทางวิชาการระดับชาติ (ดาเนินการเดือนกุมภาพันธ์ 2559)
กิจกรรมที่ 4 ศึกษาดูงานในฟาร์มปศุสัตว์อุตสาหกรรม (ดาเนินการเดือนมิถุนายน 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

13.4 ความพร้อมในการดาเนินโครงการ
 ต่ากว่าเปูาหมาย
14. งบประมาณ
รายรับ

80,000




 ตามเปูาหมาย

 สูงกว่าเปูาหมาย

บาท
งบประมาณจากมหาวิทยาลัย
80,000
บาท
งบประมาณจากการเก็บค่าลงทะเบียน (ถ้ามี) ...................................บาท/คน
งบประมาณสนับสนุนจากแหล่งอื่น (ถ้ามี) .........................................บาท

1.
2.
3.
4.
5.

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

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

รายจ่าย
งบประมาณ

80,000 บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน)

กิจกรรมที่ 1 : ฝึกอบรมมาตรฐานฟาร์มปศุสัตว์ (ดาเนินการวันที่ 19 มกราคม 2559)
งบประมาณ
14,300 บาท (ขอถัวจ่ายทุกรายการ)
รายการ
ค่าตอบแทน เป็นวิทยากรจากหน่วยงานราชการ (กรมปศุสัตว์) จึงไม่ขอเบิกค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
1) ค่าอาหารกลางวัน (80 บาท/คน x 60 คน)
2) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (25 บาท/คน/มื้อ x 60 คน x 2 มื้อ)
3) ค่าจ้างเหมาทาของที่ระลึก
ค่าวัสดุ
1) ค่าวัสดุสานักงาน
รวมทั้งสิ้น

จานวนเงิน (บาท)
10,800
4,800
3,000
3,000
3,500
3,500
14,300
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แบบฟอร์มโครงการ
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กิจกรรมที่ 2 : การแข่งขันเพื่อสร้างสรรค์ทักษะทางสัตวศาสตร์ (ดาเนินการวันที่ 30 มกราคม 2559)
งบประมาณ
10,960 บาท (ขอถัวจ่ายทุกรายการ)
รายการ
จานวนเงิน (บาท)
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
9,400
1) ค่าอาหารกลางวัน (80 คน × 1 วัน × 80 บาท)
6,400
2) ค่าจ้างเหมาทาเกียรติบัตร (150 ใบ x 20 บาท)
3,000
ค่าวัสดุ
1,560
1) วัสดุงานฟาร์ม
1,560
รวมทั้งสิ้น
10,960
กิจกรรมที่ 3 : การส่งเสริมให้นักศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร์เข้าร่ วมกิจกรรมการประชุมสัมมนาและช มนิทรรศการ ทาง
วิชาการระดับชาติ (ดาเนินการเดือนกุมภาพันธ์ 2559)
งบประมาณ
14,740 บาท (ขอถัวจ่ายทุกรายการ)
รายการ
จานวนเงิน (บาท)
ค่าตอบแทน เนื่องจากงบดาเนินงานของสาขามีจากัด และจาเป็นต้องจัดกิจกรรมนี้เพราะ เป็นตัวชี้วัดหนึ่งในการประกันคุณภาพการศึกษา และเป็นกิจกรรมที่จัดต่อเนื่องมาทุกปี
และมีนักศึกษาเข้าร่วมประมาณ 30 คน
14,740
ค่าใช้สอย
3,840
1) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง (240 บาท x 8 คน x 2 วัน)
8,000
2) ค่าเช่ารถโดยสารปรับอากาศ 1 วัน
400
3) ค่าผ่านทาง
2,500
4) ค่าน้ามันเชื้อเพลิง
ค่าวัสดุ
รวมทั้งสิ้น
14,740
กิจกรรมที่ 4 : ศึกษาดูงานในฟาร์มปศุสัตว์อุตสาหกรรม (ดาเนินการเดือนมิถุนายน 2559)
งบประมาณ
40,000 บาท (ขอถัวจ่ายทุกรายการ)
รายการ
ค่าตอบแทน
1) ค่าตอบแทนวิทยากร (5 คน × 3 ชม. × 1,200 บาท)
ค่าใช้สอย
1) ค่าอาหารกลางวัน (80 คน × 1 มื้อ × 80 บาท)
2) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (80 คน × 2 มื้อ × 25 บาท)
3) ค่าน้ามันเชื้อเพลิง
4) ค่าผ่านทาง
5) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการ (4 คน × 1 วัน × 240 บาท)
6) ค่าจ้างเหมาทาเอกสารฝึกอบรม 60 หน้า/ชุด (80 ชุดx35 บาท) บาท
ค่าวัสดุ
รวมทั้งสิ้น

จานวนเงิน (บาท)
18,000
18,000
22,000
6,400
4,000
6,840
1,000
960
2,800
40,000

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

ผลลัพธ์

เชิงปริมาณ

เชิงคุณภาพ

เชิงเวลา

เชิงต้นทุน

- จานวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
233 คน
- จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ
233 คน
- จานวนครั้งที่ดาเนินโครงการ
4 ครั้ง
- ผู้เข้าร่วมโครงการอยู่ใน
กระบวนการของการจัดกิจกรรม
ครบถ้วนอย่างน้อย ร้อยละ 80
- ผู้เข้าร่วมโครงการนาความรู้ไป
ใช้ประโยชน์อย่างน้อย ร้อยละ80

- ผู้เข้าร่วมโครงการมีความ
พึงพอใจในกระบวนการ
จัดการโครงการอย่างน้อย
ร้อยละ 80

- โครงการแล้วเสร็จ
- ค่าใช้จ่ายของโครงการที่
ตามระยะเวลาที่กาหนด ได้รับจัดสรร (ไม่รวมงบ
อย่างน้อย ร้อยละ 90 ลงทุน) 80,000 บาท

- ผู้เข้าร่วมโครงการมีความ
พึงพอใจต่อประโยชน์ที่ได้รับ
อย่างน้อย ร้อยละ 80

-

-

 ผลผลิตโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
เป้าหมาย/
ตัวชี้วัด
งบประมาณ
ผลผลิต

ผลลัพธ์

เชิงปริมาณ

เชิงคุณภาพ

- จานวนกลุ่มเป้าหมาย
ทั้งหมด ....... คน
- จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ
........คน
- จานวนครั้งที่ดาเนินโครงการ
........ครั้ง
- ผู้เข้าร่วมโครงการอยู่ใน
กระบวนการของการจัดกิจกรรม
ครบถ้วนอย่างน้อย ร้อยละ 80
- ผู้เข้าร่วมโครงการนาความรู้ไป
ใช้ประโยชน์
อย่างน้อย ร้อยละ 80

- ผู้เข้าร่วมโครงการมีความ
พึงพอใจในกระบวนการ
จัดการโครงการอย่างน้อย
ร้อยละ 80
- ผู้เข้าร่วมโครงการมีทักษะ
ทางด้านภาษาเพิ่มขึ้นอย่าง
น้อย ร้อยละ 70

เชิงเวลา

เชิงต้นทุน

- โครงการแล้วเสร็จ
- ค่าใช้จ่ายของโครงการที่
ตามระยะเวลาที่กาหนด ได้รับจัดสรร (ไม่รวมงบ
อย่างน้อย ร้อยละ 90 ลงทุน) ……………… บาท

- ผู้เข้าร่วมโครงการมีความ
พึงพอใจต่อประโยชน์ที่ได้รับ
อย่างน้อย ร้อยละ 80

-

-

เชิงคุณภาพ

เชิงเวลา

เชิงต้นทุน

 ผลผลิตผลงานการให้บริการวิชาการ
เป้าหมาย/
ตัวชี้วัด
งบประมาณ
ผลผลิต

เชิงปริมาณ
- จานวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
....... คน
- จานวนผู้รับบริการ.....คน
- จานวนกิจกรรมบริการ
วิชาการแก่สังคม........ครั้ง
- ผู้เข้าร่วมโครงการอยู่ใน
กระบวนการของการจัดกิจกรรม

- ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการในกระบวนการ
ให้บริการร้อยละ 80

- งานบริการวิชาการ
แล้วเสร็จตาม
ระยะเวลาที่กาหนด
อย่างน้อย
ร้อยละ 90

- ค่าใช้จ่ายของโครงการที่
ได้รับจัดสรร (ไม่รวมงบ
ลงทุน) ……………… บาท
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แบบฟอร์มโครงการ
มทร.ตอ.
ผลลัพธ์

ครบถ้วน อย่างน้อย ร้อยละ 80
- ผู้เข้ารับบริการนาความรู้ไปใช้ - ความพึงพอใจของ
ประโยชน์อย่างน้อย ร้อยละ 80 ผู้รับบริการวิชาการและ
วิชาชีพต่อประโยชน์จากการ
บริการอย่างน้อย ร้อยละ 80

-

-

เชิงเวลา

เชิงต้นทุน

 ผลผลิตผลงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
เป้าหมาย/
ตัวชี้วัด
งบประมาณ
ผลผลิต

ผลลัพธ์

เชิงปริมาณ
- จานวนกลุ่มเป้าหมาย
ทั้งหมด..... คน
- จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ
.......คน
- จานวนครั้งที่ดาเนินการ
โครงการ........ครั้ง
- ผู้เข้าร่วมโครงการอยู่ใน
กระบวนการของการจัด
กิจกรรมครบถ้วน
อย่างน้อย ร้อยละ 80
- ผู้เข้ารับบริการนาความรู้ไป
ใช้ประโยชน์อย่างน้อย ร้อยละ
80

เชิงคุณภาพ
- โครงการที่บรรลุผลตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ
ร้อยละ 80

- ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการต่อ
ประโยชน์ของการทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม อย่างน้อย
ร้อยละ 80

- โครงการทานุบารุง
- ค่าใช้จ่ายของโครงการที่
ศิลปวัฒนธรรมแล้ว
ได้รับจัดสรร (ไม่รวมงบ
เสร็จตามระยะเวลาที่ ลงทุน) ……………… บาท
กาหนดอย่างน้อย ร้อย
ละ 90

-

-

16. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (ระบุผลลัพธ์หรือประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากการนาผลผลิตจากโครงการไปใช้ประโยชน์)
16.1 นักศึกษาจะมีทักษะวิชาชีพเพิ่มมากขึ้น
16.2 นักศึกษาจะได้รับการฝึกอบรมมาตรฐานฟาร์มและประกาศนียบัตรจากกรมปศุสัตว์
16.3 นักศึกษาจะได้รับการพัฒนาให้มีทักษะทางปัญญา การคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ และทักษะในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น
ได้อย่างมีความสุข
16.4 นักศึกษาจะมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมการประชุมสัมมนาและชมนิทรรศการทางวิชาการระดับชาติ
16.5 นักศึกษาจะมีโอกาสได้ไปเข้าศึกษาดูงานในฟาร์มปศุสัตว์อุตสาหกรรม
16.6 นักศึกษาจะได้รับการเสริมสร้างให้เกิดแรงบันดาลใจในอาชีพสัตวบาล

17. ปัญหา/อุปสรรค ในการดาเนินงาน (ถ้ามี)
................................................................................................................................................................ .................................
................................................................................................. ................................................................................................
............................................................................................................................. ....................................................................
............................................................................................................................. ....................................................................
18. แนวทางการพัฒนา/ปรับปรุงการดาเนินงาน (ถ้ามี)
............................................................................................................................. ....................................................................
..................................................................................................................................................................... ............................
...................................................................................................... ...........................................................................................
19. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ (ทาเครื่องหมาย  ลงในช่อง  ได้มากกว่า
1 ช่อง พร้อมทั้งระบุสาเหตุที่จะทาให้กิจกรรมนั้นไม่สาเร็จตามเปูาหมายและแนวทางบริหารเพื่อลดระดับความเสี่ยง หรือ
ปูองกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงนั้น ตามกระบวนการในการดาเนินโครงการ)
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แบบฟอร์มโครงการ
มทร.ตอ.

19.1  ความเสี่ยงด้านการเมืองและสังคม (ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากความไม่แน่นอนทางการเมือง ทั้ง
การเมืองระดับประเทศ การเมืองระดับท้องถิ่น และรวมถึงการเมืองภายในองค์กร ตลอดจนความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากปัจจัย
ด้าน สังคม วัฒนธรรมและค่านิยม
............................................................................................................................. ......................................
แนวทางการแก้ไข/ปูองกัน ความเสี่ยง
...................................................................................................................................................................
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)
- วิทยากรมีภารกิจอื่นที่สาคัญกว่าแทรกเข้ามาในกาหนดการ ที่นัดหมาย
- นักศึกษามีกิจกรรมอื่นๆ ซ้อนเข้ามา ภายหลังจากที่มีกาหนดการของกิจกรรมแล้ว
แนวทางการแก้ไข/ป้องกัน ความเสี่ยง
เตรียมหาวิทยากรสารอง
ประกาศแจ้งกาหนดการของกิจกรรมแต่เนิ่นๆ
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 พร้อมแผ่นซีดีบนั ทึกข้อมูล
จานวน 1 แผ่น จัดส่งมายังกองนโยบายและแผนหลังจากเสร็จสิ้นโครงการไม่เกิน 45 วัน (ตามประกาศ มทร.ตะวันออก
เรื่องเกณฑ์ในการบริหารงบประมาณ ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2557)
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แบบฟอร์มโครงการ
มทร.ตอ.

ลงชื่อ........................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาย โอฬารกนก)
รักษาราชการแทนหัวหน้าสาขาวิชาสัตวศาสตร์
................/......................./......................
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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