วิธีเขียนโครงการให้ตอบตัวชี้วดั
(มิใช่แบบฟอร์ มขออนุมตั ิงบประมาณ)
แบบฟอร์มโครงการบริ การวิ ชาการ ประจาปี งบประมาณ ……
ชื่อโครงการ การวิ เคราะห์ทางการเงิ นและการจัดทาบัญชีต้นทุนการทางการเกษตรอย่างง่ายสาหรับ
เกษตรกร ผูป้ ลูกสละ ในชุมชนวัดลาด
ผูร้ บั ผิดชอบ/หน่ วยงาน สาขาเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร
แหล่งงบประมาณ
 งบประมาณแผ่นดิน
 งบรายได้
ผลผลิ ต
 ผูส้ าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 ผูส้ าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
 ผลงานการให้บริการวิชาการ
 ผลงานการวิจยั เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้
 ผลงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
 โครงการเรียนฟรี 15 ปี
 โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา
ความสอดคล้องของโครงการ
พันธกิจข้อที่ ... ยุทธศาสตร์ขอ้ ที่ ... มาตรการ/กลยุทธ์ ข้อที่ .....
ตัวชีว้ ดั สกอ.ที2.6,
่ 4.1,4.2, 5.1, 5.2 สมศ.ที่ 6, 8, 9
ลักษณะของโครงการ  โครงการใหม่
พื้นที่ดาเนิ นการ

 โครงการต่อเนื่อง ปีท.่ี .........

ชุมชน องค์กร หน่ วยงาน .........วัดลาด...................

ลักษณะการดาเนิ นงาน อบรมเชิงปฏิบตั ิ เป็นโครงการต่อเนื่อง -52 ปี
งบประมาณ

30,000 บาท

ในพืน้ ทีเ่ ดิม

ชี้ให้ชดั ให้เห็นถึง การทางานเพื่อชุมชน หรื อ การนาผลงานวิจยั ไป
ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน หรื อ เพื่อประโยชน์ของผูเ้ รี ยน
หลักการและเหตุผล
......ด้วยคณะ/ผูร้ บั ผิดชอบโครงการตระหนักดีกว่าภารกิจด้านการพัฒนาชุมชนสังคม เป็นภารกิจอัน
จาเป็นสาคัญยิง่ ทีส่ ถาบันการศึกษาพึงปฏิบตั ิ อีกทัง้ การจัดการเรียนการสอน การดาเนินการวิจยั ทัง้ หมดทัง้
ปวงล้วนเป็นงานทีม่ งุ่ พัฒนาสังคมให้เข้มแข็งยังยื
่ น จึงประสงค์จะนาองค์ความรูท้ ม่ี อี ยูใ่ นจากงานวิจยั จากการ
เรียนการสอน รวมถึงจากตัวบุคคลทีม่ คี วามเชีย่ วชาญ ถ่ายทอดให้กบั ชุมชน สังคม องค์ภายนอกทัง้ ภาครัฐและ
ภาคเอกชนเพื่อให้เกิดประโยชน์สงู สุด
ซึง่ จากการลงชุมชนสารวจพฤติกรรมการจัดการทางการเงินของชุมชนวัดลาด พบว่าเกษตรกรหลาย
รายประสบปญั หาเงินไม่พอใช้ รายจ่ายมากกว่ารายรับ บางรายเป็ นหนี้ ซึง่ เกษตรกรในชุมชนวัดลาดประสงค์
ให้ทางผูร้ บั ผิดชอบโครงการช่วยเหลือ หาสาเหตุ และแนะนาวิธแี ก้ปญั หาเพื่อให้มคี วามเป็ นอยูท่ ด่ี ขี น้ึ โดย
ผูจ้ ดั ทาจะนาความรู้จากงานวิ จยั เรื่องการวิ เคราะห์ทางการเงิ นของเกษตรกรผูป้ ลูกสละชุมชนวัดลาด
ไปประยุกต์ใช้ถ่ายทอดให้กบั เกษตรกรชุมชนวัดลาด เพื่อให้งานวิจยั เกิดประโยชน์สงู สุดต่อสังคม และเป็น
โอกาสทีด่ ี ทีจ่ ะให้นักศึกษาในรายวิ ชาเศรษฐศาสตร์การจัดการธุรกิ จ ได้พฒ
ั นาทักษะโดยการนาความรูท้ ่ี
ได้รบั จากในชัน้ เรียนไปช่วยเหลือชุมชนสังคม อันจะก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ ์ในด้านจริยธรรม ปญั ญา ฯลฯ .. ว่าไป
เรือ่ ยๆ เน้นสาระสาคัญการจัดทาโครงการ เพือ่ ใคร ใครจะได้อะไรบ้าง ก้อว่าไป
วัตถุประสงค์
1.
2.
3.
4.
5.
6.

เพื่อให้พฒ
ั นาชุมชน องค์กร หน่วยงาน ....... ให้เข้มแข็ง
เพื่อให้นาความรูท้ ไ่ี ด้จากงานวิจยั เรือ่ ง ....................ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชน............
เพื่อให้นกั ศึกษาในรายวิชา..............................ได้พฒ
ั นาตนเองจากการลงชุมชน
เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ ์ในด้าน......แก่ผเู้ รียน ตามมาตรฐานของรายวิชา
เพื่อให้เกิดความร่วมมือด้านบริการวิชาการกับ ..........
เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ และถ่ายทอดสู่สาธารณะ

ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
เป้ าหมายโครงการ เกษตรกรชุมชนวัดลาด 20 คน
เป้ าหมายเชิ งคุณภาพ
1. ผูเ้ ข้าร่วมโครงการมีความรูค้ วามเข้าใจในการเขียนบทความฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75
2. ผูเ้ ข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75
3. ผูเ้ ข้าร่วมโครงการ สามารถนาความรูไ้ ปใช้ได้ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 65

เป้ าหมายเชิ งปริ มาณ
เกษตรกรชุมชนวัดลาด จานวน 20 คน
เป้ าหมายเชิ งเวลา
1.ดาเนินถ่ายทอดความรูใ้ ห้แก่เกษตรกรแล้วเสร็จภายในเดือน มกราคม 2557
2.ติดตามผลกระทบของการให้บริการแล้วเสร็จภายในเดือน มีนาคม 2557
เป้ าหมายเชิ งต้นทุน
ใช้ตน้ ทุนในการดาเนินการทัง้ โครงการไม่เกิน 30,000 บาท
ระยะเวลาดาเนิ นงาน
ไตรมาส 2 – 3 ของปีงบประมาณ 2557
ความสามารถในการตอบตัวชี้วดั ของโครงการนี้
สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ สกอ.
ตัวบ่งชีท้ ่ี 2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน
ตัวบ่งชีท้ ่ี 4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์
ตัวบ่งชีท้ ่ี 4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรูจ้ ากงานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์
ตัวบ่งชีท้ ่ี 5.1 ระบบและกลไกในการบริการทางวิชาการแก่สงั คม
ตัวบ่งชีท้ ่ี 5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม
สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ สมศ.
ตัวบ่งชี้ สมศ. 6 งานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ทน่ี าไปใช้ประโยชน์
ตัวบ่งชี้ สมศ. 8 ผลการนาความรูแ้ ละประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการ
พัฒนาการเรียนการสอนและ/หรืองานวิจ ัย
ตัวบ่งชี้ สมศ.9 ผลการเรียนรูแ้ ละเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก
การสารวจความต้องการการรับบริ การของโครงการ  มี  ไม่ม ี
นานักศึกษาลงพืน้ ทีช่ ุมชนวัดลาด เพื่อสารวจข้อมูล โดยใช้แบบสอบถาม
การบูรณาการกับการเรียนการสอน  มี  ไม่ม ี
ให้นกั ศึกษาในรายวิชาเศรษฐศาสตร์การจัดการธุรกิจ นาความรูท้ ไ่ี ด้ในห้องเรียนไปใช้ให้ในการ
ให้บริการชุมชนสังคม

การบูรณาการกับการวิ จยั
 มี  ไม่ม ี
นาผลงานวิจยั จากโครงการวิจยั เรือ่ ง การวิเคราะห์ทางการเงินของเกษตรกรผูป้ ลูกสละวัดลาด
โครงการนี้ มีการร่วมมือกับ เทศบาลเมืองท่าใหม่
วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความร่วมมือในการให้บริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชนในพืน้ ที่ ต.ท่าใหม่ อ.ท่า
ใหม่ จ.จันทบุร ี
การประเมิ นประโยชน์ หรือผลกระทบต่อสังคม
 มี  ไม่ม ี
ใช้แบบสอบถาม หรือ สัมภาษณ์ ผูท้ เ่ี กีย่ วข้องในการดาเนินงาน ทัง้ ผูใ้ ห้บริการซึง่ เป็นอาจารย์และ
นักศึกษา และผูร้ บั การอบรม อาจลงพืน้ ทีเ่ พื่อติดตามผล
ผลที่คาดว่าจะได้รบั (ตามวัตถุประสงค์)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ชุมชน องค์กร หน่วยงาน ....... ได้รบั การพัฒนา
มีการนาความรูท้ ไ่ี ด้จากงานวิจยั เรือ่ ง ....................ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชน............
นักศึกษาในรายวิชา..............................ได้พฒ
ั นาตนเองจากการลงชุมชน
เกิดผลสัมฤทธิ ์ในด้าน......แก่ผเู้ รียน ตามมาตรฐานของรายวิชา
มีความร่วมมือด้านบริการวิชาการกับ ..........
มีองค์ความรู้ และถ่ายทอดสู่สาธารณะ

กิ จกรรมและงบประมาณทัง้ หมด

30,000 บาท
งบอุดหนุน

กิ จกรรม

บุคลากร

ดาเนิ นงาน
ตอบแทน ใช้สอย

1. 1 การวิ เคราะห์ทางการเงิ นและการจัดทาบัญชี

-

5,000

20,000

วัสดุ
5,000

รวม
สาธารณูปโภค
-

30,000 เพือ่ ใช้ในการจัดกิจกรรมการ
อบรม...
หมายเหตุ
- ----

ต้นทุนการทางการเกษตรอย่างง่ายสาหรับเกษตรกร
ผูป้ ลูกสละ ในชุมชนวัดลาด
ขัน้ ตอนการดาเนิ นงาน
1.1 ลงพืน้ ทีช่ ุมชนเพื่อหารือรูปแบบและช่วงเวลาที่
เหมาะสม
1.2 ประชุมวางแผนการดาเนินงาน
1.3 ดาเนินการอบรม
1.4 ประเมินผลการจัดโครงการ ทัง้ อาจารย์ นักศึกษา
ผูร้ บั การอบรม
1.5 ประเมินประโยชน์และผลกระทบจากการให้บริการ
1.6 สรุปผลการดาเนินงานและจัดทารายงาน

เหตุผลและความจาเป็ น

1,000

3,000

500

-

4,500

2,000

12,000

500
3,000

-

500
17,000

1,000

-

500

-

1,500

1,000
-

3,000
2,000

500
-

-

4,500
2,000

ผลการผลิ ต/ค่าเป้ าหมายของการจัดกิ จกรรม
กิ จกรรม

ผลผลิ ต/ค่าเป้ าหมายเชิ งปริ มาณ

ตัวบ่งชี้/นโยบาย
และเป้ าหมายของ

จานวนเงิ น

สภามหาวิ ทยาลัย
1. การวิ เคราะห์ทางการเงิ นและการจัดทา

บัญชีต้นทุนการทางการเกษตรอย่างง่าย
สาหรับเกษตรกร ผูป้ ลูกสละ ในชุมชนวัด
ลาด
ขัน้ ตอนการดาเนิ นงาน

กลุ่มครู อาจารย์ นักวิชาการทางด้านเกษตรและสาขาอืน่ ๆ
นักศึกษาระดับปริญญาโทในหลักสูตร จานวน 30 คน
1. มีความรูค้ วามเข้าใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75
2. มีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75
3. สามารถนาความรูไ้ ปใช้ได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65
หลักฐานการดาเนิ นงาน

พันธกิจข้อที่ 4 ยุทธศาสตร์ขอ้ ที่
4 กลยุทธ์ ข้อที่ 4.1,4.2,
5.1,5.2 สกอ. 6, 8, 9 สมศ.

30,000

1.1 ลงพืน้ ทีช่ มุ ชนเพือ่ หารือรูปแบบและช่วงเวลาที่
เหมาะสม
1.2 ประชุมวางแผนการดาเนินงาน

1. แบบสารวจ/ ภาพการสัมภาษณ์
2. ผลสารวจ
1. คาสังแต่
่ งตัง้ คณะกรรมการดาเนินงาน หรืออาจทาให้นาม
หลักสูตร ไม่ตอ้ งแต่งตัง้
1.3 ดาเนินการอบรม
1.
2. เอกสารประกอบการอบรม
บันทึกการประชุม
2. ภาพกิจกรรม
1.4 ประเมินผลการจัดโครงการ ทัง้ อาจารย์ นักศึกษา 1. แบบประเมิน / ภาพการสัมภาษณ์
ผูร้ บั การอบรม
2. ผลประเมิน
1.5 ประเมินประโยชน์และผลกระทบจากการ
1. แบบสารวจ /ภาพการสัมภาษณ์
ให้บริการ
2. ผลสารวจ
1.6 สรุปผลการดาเนินงานและจัดทารายงาน
1.บันทึกการประชุม
2.องค์ความรูจ้ ากการให้บริการ
3.รายงานสรุปผลการดาเนินโครงการ
รวม

ระยะเวลาที่
ดาเนิ นการ
6 เดือน

2 สัปดาห์
1 สัปดาห์
2 เดือน
1 สัปดาห์
2 เดือน
1 เดือน

30,000

6 เดือน

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
งบประมาณทัง้ หมด

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

รวม

แผน (จานวนเงินงบประมาณ)

-

23,500

6,500

-

30,000

ผล

ผูเ้ สนอโครงการ ผูเ้ ห็นชอบโครงการ ผูอ้ นุมตั ิ โครงการ

(
ประธาน

อาจารย์วชั รวิทย์ รัศมี)
สาขาเทคโนโลยีการเกษตร

(อาจารย์ ดร.ปรียนันท์ สิทธิจนิ ดาร์ )
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร

(ผศ.สิรชิ ยั ประทีปฉาย)
รักษาราชการแทนอธิการบดี

