
 

แบบฟอรม์โครงการบริการวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ …… 

 

ช่ือโครงการ  การวิเคราะหท์างการเงินและการจดัท าบญัชีต้นทุนการทางการเกษตรอย่างง่ายส าหรบั

เกษตรกร   ผูป้ลกูสละ ในชุมชนวดัลาด  

ผูร้บัผิดชอบ/หน่วยงาน   สาขาเทคโนโลยกีารเกษตร คณะเทคโนโลยกีารเกษตร 

แหล่งงบประมาณ   

 งบประมาณแผ่นดนิ 

  งบรายได ้

ผลผลิต    

  ผูส้ าเรจ็การศกึษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี  

 ผูส้ าเรจ็การศกึษาดา้นสงัคมศาสตร ์  

   ผลงานการใหบ้รกิารวชิาการ   

   ผลงานการวจิยัเพื่อถ่ายทอดองคค์วามรู ้  

   ผลงานท านุบ ารงุศลิปวฒันธรรม 

 โครงการเรยีนฟร ี15 ปี 

 โครงการจดัการเรยีนการสอนโดยใชค้อมพวิเตอรพ์กพา 

ความสอดคล้องของโครงการ 

       พนัธกจิขอ้ที ่ ...   ยทุธศาสตรข์อ้ที ่...  มาตรการ/กลยทุธ ์ ขอ้ที ่.....  

       ตวัชีว้ดั สกอ.ที่ 2.6, 4.1, 4.2, 5.1, 5.2  สมศ.ที ่6, 8, 9  

ลกัษณะของโครงการ   โครงการใหม ่   โครงการต่อเนื่อง ปีที.่......... 

พื้นท่ีด าเนินการ  ชุมชน องคก์ร หน่วยงาน .........วดัลาด................... 

ลกัษณะการด าเนินงาน   อบรมเชงิปฏบิตั ิเป็นโครงการต่อเนื่อง 2-5 ปี   ในพืน้ทีเ่ดมิ    

งบประมาณ  30,000 บาท 

 

 

 

วธีิเขียนโครงการใหต้อบตวัช้ีวดั 

(มิใช่แบบฟอร์มขออนุมติังบประมาณ) 



 

หลกัการและเหตผุล 

 ......ดว้ยคณะ/ผูร้บัผดิชอบโครงการตระหนกัดกีว่าภารกจิดา้นการพฒันาชุมชนสงัคม เป็นภารกจิอนั

จ าเป็นส าคญัยิง่ทีส่ถาบนัการศกึษาพงึปฏบิตั ิอกีทัง้การจดัการเรยีนการสอน การด าเนินการวจิยั ทัง้หมดทัง้

ปวงลว้นเป็นงานทีมุ่ง่พฒันาสงัคมใหเ้ขม้แขง็ยัง่ยนื  จงึประสงคจ์ะน าองคค์วามรูท้ีม่อียูใ่นจากงานวจิยั จากการ

เรยีนการสอน รวมถงึจากตวับุคคลทีม่คีวามเชีย่วชาญ ถ่ายทอดใหก้บัชุมชน สงัคม องคภ์ายนอกทัง้ภาครฐัและ

ภาคเอกชนเพื่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสุด  

 ซึง่จากการลงชุมชนส ารวจพฤตกิรรมการจดัการทางการเงนิของชุมชนวดัลาด  พบว่าเกษตรกรหลาย

รายประสบปญัหาเงนิไมพ่อใช ้รายจา่ยมากกว่ารายรบั บางรายเป็นหน้ี  ซึง่เกษตรกรในชุมชนวดัลาดประสงค์

ใหท้างผูร้บัผดิชอบโครงการช่วยเหลอื หาสาเหตุ และแนะน าวธิแีกป้ญัหาเพื่อใหม้คีวามเป็นอยูท่ีด่ขี ึน้  โดย

ผูจ้ดัท าจะน าความรู้จากงานวิจยั เร่ืองการวิเคราะหท์างการเงินของเกษตรกรผูป้ลกูสละชุมชนวดัลาด   

ไปประยกุตใ์ชถ่้ายทอดใหก้บัเกษตรกรชุมชนวดัลาด เพื่อใหง้านวจิยัเกดิประโยชน์สงูสุดต่อสงัคม  และเป็น

โอกาสทีด่ ีทีจ่ะให้นักศึกษาในรายวิชาเศรษฐศาสตรก์ารจดัการธรุกิจไดพ้ฒันาทกัษะโดยการน าความรูท้ี่

ไดร้บัจากในชัน้เรยีนไปช่วยเหลอืชุมชนสงัคม อนัจะก่อใหเ้กดิผลสมัฤทธิใ์นดา้นจรยิธรรม ปญัญา ฯลฯ .. ว่าไป

เรือ่ยๆ  เน้นสาระส าคญัการจดัท าโครงการ เพือ่ใคร ใครจะไดอ้ะไรบา้ง กอ้ว่าไป  

วตัถปุระสงค ์

1. เพื่อใหพ้ฒันาชุมชน องคก์ร หน่วยงาน .......  ใหเ้ขม้แขง็ 

2. เพื่อใหน้ าความรูท้ีไ่ดจ้ากงานวจิยั เรือ่ง ....................ไปใชใ้หเ้กดิประโยชน์แก่ชุมชน............  

3. เพื่อใหน้กัศกึษาในรายวชิา..............................ไดพ้ฒันาตนเองจากการลงชุมชน  

4. เพื่อใหเ้กดิผลสมัฤทธิใ์นดา้น......แก่ผูเ้รยีน ตามมาตรฐานของรายวชิา  

5. เพื่อใหเ้กดิความรว่มมอืดา้นบรกิารวชิาการกบั .......... 

6. เพื่อใหเ้กดิองคค์วามรู ้และถ่ายทอดสู่สาธารณะ 

ตวัช้ีวดัความส าเรจ็  

เป้าหมายโครงการ   เกษตรกรชุมชนวดัลาด   20 คน 
         

      เป้าหมายเชิงคณุภาพ 

1. ผูเ้ขา้รว่มโครงการมคีวามรูค้วามเขา้ใจในการเขยีนบทความฯ ไมน้่อยกว่ารอ้ยละ 75 

2. ผูเ้ขา้รว่มโครงการมคีวามพงึพอใจ ไมน้่อยกว่ารอ้ยละ 75 

3. ผูเ้ขา้รว่มโครงการ สามารถน าความรูไ้ปใชไ้ด ้ ไมน้่อยกว่า รอ้ยละ 65 

 

ช้ีใหช้ดั ใหเ้ห็นถึง การท างานเพื่อชุมชน หรือ การน าผลงานวจิยัไป
ใชใ้หเ้กิดประโยชน์ต่อชุมชน หรือ เพื่อประโยชน์ของผูเ้รียน   



      เป้าหมายเชิงปริมาณ 

         เกษตรกรชุมชนวดัลาด จ านวน 20 คน  

       เป้าหมายเชิงเวลา 

 1.ด าเนินถ่ายทอดความรูใ้หแ้ก่เกษตรกรแลว้เสรจ็ภายในเดอืน มกราคม 2557   

 2.ตดิตามผลกระทบของการใหบ้รกิารแลว้เสรจ็ภายในเดอืน มนีาคม 2557                

      เป้าหมายเชิงต้นทุน 

              ใชต้น้ทุนในการด าเนินการทัง้โครงการไมเ่กนิ 30,000 บาท 
 

ระยะเวลาด าเนินงาน  

     ไตรมาส 2 – 3 ของปีงบประมาณ 2557   

ความสามารถในการตอบตวัช้ีวดัของโครงการน้ี  

สอดคล้องกบัตวับ่งช้ี สกอ.    

 ตวับ่งชีท้ี ่2.6  ระบบและกลไกการจดัการเรยีนการสอน  

 ตวับ่งชีท้ี ่4.1  ระบบและกลไกการพฒันางานวจิยัหรอืงานสรา้งสรรค์   

 ตวับ่งชีท้ี ่4.2  ระบบและกลไกการจดัการความรูจ้ากงานวจิยัหรอืงานสรา้งสรรค์   

ตวับ่งชีท้ี ่5.1  ระบบและกลไกในการบรกิารทางวชิาการแก่สงัคม 

 ตวับ่งชีท้ี ่5.2  กระบวนการบรกิารทางวชิาการใหเ้กดิประโยชน์ต่อสงัคม  

สอดคล้องกบัตวับ่งช้ี สมศ. 

 ตวับ่งชี ้สมศ. 6 งานวจิยัหรอืงานสรา้งสรรคท์ีน่ าไปใชป้ระโยชน์ 

ตวับ่งชี ้สมศ. 8 ผลการน าความรูแ้ละประสบการณ์จากการใหบ้รกิารวชิาการมาใชใ้นการ

พฒันาการเรยีนการสอนและ/หรอืงานวจิัย 

ตวับ่งชี ้สมศ.9 ผลการเรยีนรูแ้ละเสรมิสรา้งความเขม้แขง็ของชุมชนหรอืองคก์รภายนอก  

การส ารวจความต้องการการรบับริการของโครงการ    ม ี  ไมม่ ี

น านกัศกึษาลงพืน้ทีชุ่มชนวดัลาด  เพื่อส ารวจขอ้มลู โดยใชแ้บบสอบถาม  

การบรูณาการกบัการเรียนการสอน    ม ี  ไมม่ ี

ใหน้กัศกึษาในรายวชิาเศรษฐศาสตรก์ารจดัการธุรกจิ น าความรูท้ีไ่ดใ้นหอ้งเรยีนไปใชใ้หใ้นการ

ใหบ้รกิารชุมชนสงัคม 

 

 

 



การบรูณาการกบัการวิจยั    ม ี  ไมม่ ี

น าผลงานวจิยัจากโครงการวจิยั เรือ่ง การวเิคราะหท์างการเงนิของเกษตรกรผูป้ลกูสละวดัลาด 
 

โครงการน้ีมีการร่วมมือกบั เทศบาลเมอืงท่าใหม่  

วตัถุประสงค ์เพื่อสรา้งความรว่มมอืในการใหบ้รกิารวชิาการเพื่อพฒันาชุมชนในพืน้ที ่ต.ท่าใหม ่อ.ท่า

ใหม ่จ.จนัทบุร ี

การประเมินประโยชน์หรือผลกระทบต่อสงัคม    ม ี  ไมม่ ี  

ใชแ้บบสอบถาม หรอื สมัภาษณ์ ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งในการด าเนินงาน ทัง้ผูใ้หบ้รกิารซึง่เป็นอาจารยแ์ละ

นกัศกึษา และผูร้บัการอบรม  อาจลงพืน้ทีเ่พื่อตดิตามผล 

 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั  (ตามวตัถปุระสงค)์ 

1. ชุมชน องคก์ร หน่วยงาน ....... ไดร้บัการพฒันา 

2. มกีารน าความรูท้ีไ่ดจ้ากงานวจิยั เรือ่ง ....................ไปใชใ้หเ้กดิประโยชน์แก่ชุมชน............  

3. นกัศกึษาในรายวชิา..............................ไดพ้ฒันาตนเองจากการลงชุมชน  

4. เกดิผลสมัฤทธิใ์นดา้น......แก่ผูเ้รยีน ตามมาตรฐานของรายวชิา  

5. มคีวามรว่มมอืดา้นบรกิารวชิาการกบั .......... 

6. มอีงคค์วามรู ้และถ่ายทอดสู่สาธารณะ 



กิจกรรมและงบประมาณทัง้หมด              30,000  บาท 

กิจกรรม บคุลากร 

งบอดุหนุน 

รวม เหตผุลและความจ าเป็น ด าเนินงาน 

ตอบแทน ใช้สอย วสัด ุ สาธารณูปโภค 

1. 1 การวิเคราะหท์างการเงินและการจดัท าบญัชี

ต้นทุนการทางการเกษตรอย่างง่ายส าหรบัเกษตรกร   

ผูป้ลกูสละ ในชุมชนวดัลาด 

- 5,000 20,000 5,000 - 30,000 เพือ่ใชใ้นการจดักจิกรรมการ

อบรม... 

หมายเหตุ  

- ---- ขัน้ตอนการด าเนินงาน       

1.1 ลงพืน้ทีชุ่มชนเพื่อหารอืรปูแบบและช่วงเวลาที่

เหมาะสม 
 1,000 3,000 500 - 4,500 

1.2 ประชุมวางแผนการด าเนินงาน  - - 500 - 500 

1.3 ด าเนินการอบรม  2,000 12,000 3,000 - 17,000 

1.4 ประเมนิผลการจดัโครงการ ทัง้อาจารย ์นกัศกึษา 

ผูร้บัการอบรม 

 
1,000 - 500 - 1,500 

1.5 ประเมนิประโยชน์และผลกระทบจากการใหบ้รกิาร  1,000 3,000 500 - 4,500 

1.6 สรปุผลการด าเนินงานและจดัท ารายงาน  - 2,000 - - 2,000 

 

 

 

 

 

 



ผลการผลิต/ค่าเป้าหมายของการจดักิจกรรม  

กิจกรรม ผลผลิต/ค่าเป้าหมายเชิงปริมาณ 

ตวับง่ช้ี/นโยบาย 

และเป้าหมายของ 

สภามหาวิทยาลยั 

จ านวนเงิน 
ระยะเวลาท่ี

ด าเนินการ 

1.  การวิเคราะหท์างการเงินและการจดัท า

บญัชีต้นทุนการทางการเกษตรอย่างง่าย

ส าหรบัเกษตรกร   ผูป้ลกูสละ ในชุมชนวดั

ลาด 

กลุ่มคร ูอาจารย ์นกัวชิาการทางดา้นเกษตรและสาขาอืน่ๆ 

นกัศกึษาระดบัปรญิญาโทในหลกัสตูร จ านวน 30 คน 

1.  มคีวามรูค้วามเขา้ใจ ไมน้่อยกว่ารอ้ยละ 75 

2. มคีวามพงึพอใจ ไมน้่อยกว่า  รอ้ยละ 75  

3. สามารถน าความรูไ้ปใชไ้ด ้ ไมน้่อยกว่ารอ้ยละ 65 

พนัธกจิขอ้ที ่4 ยทุธศาสตรข์อ้ที ่

4 กลยทุธ ์ ขอ้ที ่4.1,4.2, 

5.1,5.2 สกอ. 6, 8, 9 สมศ. 

30,000 6 เดอืน 

ขัน้ตอนการด าเนินงาน หลกัฐานการด าเนินงาน    

1.1 ลงพืน้ทีช่มุชนเพือ่หารอืรปูแบบและชว่งเวลาที่

เหมาะสม 

1. แบบส ารวจ/ ภาพการสมัภาษณ์ 

2. ผลส ารวจ 

  2 สปัดาห ์

1.2 ประชมุวางแผนการด าเนินงาน 1. ค าสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการด าเนินงาน หรอือาจท าใหน้าม

หลกัสตูร ไมต่อ้งแต่งตัง้ 

2. บนัทกึการประชมุ  

  1 สปัดาห ์

1.3 ด าเนินการอบรม 1. เอกสารประกอบการอบรม  

2. ภาพกจิกรรม  

  2 เดอืน 

1.4 ประเมนิผลการจดัโครงการ ทัง้อาจารย ์นกัศกึษา 

ผูร้บัการอบรม 

1. แบบประเมนิ / ภาพการสมัภาษณ์ 

2. ผลประเมนิ  

  1 สปัดาห ์

1.5 ประเมนิประโยชน์และผลกระทบจากการ

ใหบ้รกิาร 

1. แบบส ารวจ /ภาพการสมัภาษณ์   

2. ผลส ารวจ  

  2 เดอืน 

1.6 สรปุผลการด าเนินงานและจดัท ารายงาน 1.บนัทกึการประชมุ 

2.องคค์วามรูจ้ากการใหบ้รกิาร 

3.รายงานสรปุผลการด าเนินโครงการ 

  1 เดอืน 

รวม   30,000 6 เดือน 



แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

งบประมาณทัง้หมด ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม 

แผน (จ านวนเงนิงบประมาณ) - 23,500 6,500 - 30,000 

ผล      

 

 

 

 ผูเ้สนอโครงการ ผูเ้หน็ชอบโครงการ  ผูอ้นุมติัโครงการ  

 

 

 ( อาจารยว์ชัรวทิย ์รศัม)ี (อาจารย ์ดร.ปรยีนนัท ์ สทิธจินิดาร์) (ผศ.สริชิยั ประทปีฉาย) 

 ประธาน สาขาเทคโนโลยกีารเกษตร คณบดคีณะเทคโนโลยกีารเกษตร รกัษาราชการแทนอธกิารบดี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


