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มหาวิทยาล ัย
แบบเสนอโครงการตามแผนยุทธศาสตร์/บริการวิชาการ
ตอนที 1 : รายละเอียดโครงการ
ื
1. ชอโครงการ
โครงการค่ายผู ้นํา 4 จอบอาสาพัฒนาครังที 15
2. ประเภทโครงการ โครงการพัฒนางานเดิม
3. ล ักษณะโครงการ โครงการพัฒนางานเดิม
4. แผนงาน การเรียนการสอน
5. แหล่งงบประมาณ
แหล่งงบประมาณ

งบรายจ่าย

คําอธิบาย

งบประมาณเงินรายได ้
(มหาวิท ยาลัยแม่โ จ ้ »
เทคโนโลยีการประมง
และทรัพยากรทางนํา)

หมวดรายจ่าย » งบ
อุดหนุน

แผนงานการเรียนการสอน งาน
สนับสนุนการจัดการศึกษา กองทุน
กิจการนักศึกษา งบเงินอุดหนุน เงิน
อุดหนุนทั วไป จํานวน 8400 บาท

ปี งบประมาณ
2560

จํานวนเงิน(บาท)
8,400.00

รวมทั งหมดเป็ น :

8,400.00

6. ผูร้ ับผิดชอบโครงการ
ื ร้ ับผิดชอบ
รายชอผู
นาย ประเสริฐ ประสงค์ผล

สถานะ
ผู ้รับผิดชอบหลัก

7. ทีปรึกษาโครงการ
 อาจารย์ ดร.จอมสุดา ดวงวงษา
8. หน่วยงานทีร ับผิดชอบ
ื
รายชอหน่
วยงาน
มหาวิท ยาลัยแม่โ จ ้ » เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางนํา

สถานะ
หน่วยงานหลัก

9. สน ับสนุนนโยบายมหาวิทยาล ัย
นโยบายมหาวิทยาล ัย
ด ้านวิชาการ
ด ้านนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
10. สอดคล้องประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาล ัย 60 MJU 3 การผลิตบัณฑิต หลักสูตร และการพัฒนานักศึกษา
เป้าประสงค์ของมหาวิทยาล ัย 60MJU3.2 การพัฒนานักศึกษาให ้เป็ นพลเมืองของโลก และมีความสามารถ ในการเข่ง ขันได ้
กลยุทธ์ของมหาวิทยาล ัย 60MJU3.14 ส่ง เสริมและสนับสนุนกิจกรรมพัฒนานักศึกษานอกห ้องเรียน ตามแผนพัฒนานักศึกษา
และศิษย์เก่าสัมพันธ์ ให ้ครบทั ง 5 ด ้าน ครบทุกชันปี ในระดับปริญญาตรี ทั งภายในและภายนอก โดยให ้นักศึกษามีสว่ นร่วมใน
ั ทั ศน์และยุท ธศาสตร์มหาวิท ยาลัย
กระบวนการต่างๆ ทีมุง่ สูว่ ส
ิ ย
ต ัวชวี ัดของมหาวิทยาล ัย 60MJU3.09 ความสําเร็ จในการพัฒนาบัณฑิตให ้เป็ นบัณฑิตทีพึง ประสงค์
ประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน FT.602. บัณฑิตมีคณ
ุ ลักษณะของบัณฑิตทีพึง ประสงค์ ดี เก่ง และมีความสุข
ั ยภาพและทั กษะในการดําเนินชีวต
เป้าประสงค์ของหน่วยงาน FT.602.1 นักศึกษาและศิษย์เก่ามีศก
ิ ตามคุณลักษณะของบัณฑิต
ทีพึง ประสงค์
กลยุทธ์ของหน่วยงาน FT.602.1.5 พัฒนาทั กษะความเป็ นผู ้นําให ้กับนักศึกษา
ต ัวชวี ัดของหน่วยงาน FT.6022 ระดับความสําเร็ จของกิจกรรมนักศึกษาตามคุณลักษณะบัณฑิตทีพึง ประสงค์ (คณะ)
11. หล ักการและเหตุผล
ิ นักศึกษาด ้านการเกษตรได ้เพิมพูนความรู ้ ฝึ กอบรมพัฒนาความเป็ นผู ้นํา
ค่ายผู ้นํา 4 จอบ อาสาพัฒนา เป็ นกิจกรรมทีจัดขึนเพือให ้นิสต
ี
การแลกเปลียนเรียนรู ้ทั กษะทางด ้านการเกษตร ในกลุม
่ สมาชิกภาคีสจอบ
การทํ ากิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์สาธารณะร่วมกัน เรียนรุ ้วิถ ี
ชีวต
ิ ของชุมชนในท ้องถิน และการศึกษาปัญหาทีอาจส่ง ผลกระทบต่อความยังยืนของอาชีพเกษตรกรรม และได ้นําทั กษะความรู ้ทีเรียน
้ ้เกิดประโยชน์แก่สงั คมโดยมหาวิท ยาลัยเกษตรศาสตร์ ได ้รับเกียรติเป็ นเจ ้าภาพจัดค่ายผู ้นํา 4 จอบ อาสาพัฒนา ครังที
มาประยุกต์ใชให
15 ซึงมีกําหนดการอยู่ระหว่างวันนี 15 มิถน
ุ ายน 2560 ณ คณะเกษตร กําแพงแสน มหาวิท ยาลัยเกษตรศาสตร์ จัง หวัดนครปฐม โดยมี
วัตถุประสงค์เพือพิจารณา ชนิด และกติกาการแข่ง ขันทั กษะทางการเกษตร กีฬ าสากล ในงานประเพณี 4 จอบแห่ง ชาติ ครังที 35 และ
้ ้เกิดประโยชน์แก่ชม
เพือแลกเปลียนความรู ้และทั กษะวิชาการสาขาเกษตรศาสตร์ และนําความรู ้ไปใชให
ุ ชนและสัง คม ตลอดจนการสร ้าง
ื ยงของสถาบันการศึกษาสถาบันการศึกษาด ้านการเกษตรทั ง 12
เครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา และเผยแพร่ชอเสี
สถาบัน
ดัง นันคณะ ได ้เล็ง เห็นถึง ความสําคัญดัง กล่าว จึง ได ้กําหนดโครงการค่ายผู ้นํา 4 จอบ อาสาพัฒนา ครังที 15 ไว ้ในแผนปฏิบต
ั ริ าชการของ
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คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางนํา ประจําปี ง บประมาณ 2560 และส่ง ผู ้นํานักศึกษาเข ้าร่วมโครงการดัง กล่าว เพือเป็ นการ
สร ้างความสัมพันธ์อน
ั ดีระหว่างคณาจารย์ และนักศึกษาระหว่างสถาบัน เสริมสร ้างประสบการณ์ความรู ้เพิมเติมจากห ้องเรียนและในตํารา
ตลอดจนสร ้างคุณภาพของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒอ
ิ ด
ุ มศึกษาแห่ง ชาติ อีกทั งยัง ส่ง ผลดีตอ
่ ตัวของนักศึกษาทีจะได ้แสดง
้ ้ก่อเกิดประโยชน์สงู สุด ก่อให ้
ความสามารถในทางทีถูกต ้องเหมาะสมในการนําความรู ้ หลักวิชาการ ทั กษะต่างๆในการประมงไปใชให
เกิดคุณภาพทางด ้านวิชาการทั กษะ ความเชียวชาญด ้านการประมงรวมทั งยัง เป็ นการสร ้างชือเสียงให ้ตัวของนักศึกษาเอง คณะ และ
มหาวิท ยาลัยได ้อีกด ้วย
12. ว ัตถุประสงค์
ิ และนักศึกษา ต่างสถาบัน
12.1 เพือเชือมความสัมพันธ์อน
ั ดีและสร ้างความสามัคคีระหว่างคณาจารย์ นิสต
12.2 เพือแลกเปลียนความรู ้ ประสบการณ์ ความสามารถด ้านวิชาการเกษตร ของแต่ละสถาบัน
12.3 เพือพิจารณา ชนิด และกติกาการแข่ง ขันทั กษะทางการเกษตร กีฬ าสากล ในงานประเพณี 4 จอบแห่ง ชาติ ครังที 35
12.4 เพือให ้นักศึกษารู ้จักเสียสละและบําเพ็ญประโยชน์ตอ
่ สัง คม
ิ ด 30/06/2560
13. ระยะเวลาดําเนินโครงการเริมต้น 01/05/2560 ส นสุ
14. กลุ่มเป้าหมายจํานวน 3 คน ประกอบด้วย คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาของคณะ
15. รูปแบบกิจกรรม
15.1 อืน ๆ
16. เป้าหมายผลผลิตและต ัวชวี ัด
16.1 โครงการค่ายผูน
้ ํา 4 จอบอาสาพ ัฒนาครงที
ั 15
ต ัวชวี ัด

เชิง ปริมาณ

คน

เป้าหมาย
2

เชิง เวลา

ร ้อยละ

100

ระดับความพึง พอใจต่อการจัดโครงการ

เชิง คุณภาพ

คะแนน

3.51

ระดับความรู ้เกียวกับทั กษะทางด ้านเกษตรทีได ้รับ
ิ /นักศึกษาทีเข ้าร่วม
ระดับความสัมพันธ์ระหว่างนิสต
โครงการ

เชิง คุณภาพ

คะแนน

3.51

เชิง คุณภาพ

คะแนน

3.51

จํานวนนักศึกษาทีเข ้าร่วมโครงการ
ร ้อยละของกิจกรรมเสร็ จสินตามระยะเวลาทีกําหนด

ประเภท

หน่วยน ับ

17. งบประมาณ
17.1 โครงการค่ายผูน
้ ํา 4 จอบอาสาพ ัฒนาครงที
ั 15
ผลผลิตนีมีการถัวจ่ายงบประมาณ
กิจกรรม

หมวดรายจ่าย/รายการ

งบประมาณรวม

โครงการค่ายผู ้นํา 4 จอบอาสาพัฒนาครังที 15 (วันทีจัด
กิจกรรม 01/05/2560  30/06/2560)

งบดําเนินงาน » ค่า
้ อย
ใชส

ื ร้ ับผิดชอบกิจกรรม
รายชอผู
 อาจารย์ ดร. จอมสุดา ดวงวงษา
 นาย ประเสริฐ ประสงค์ผล

ค่าสนับสนุนโครงการค่ายผู ้นํา 4 จอบอาสาพัฒนา
ครังที 14
งบดําเนินงาน » ค่า
้ อย
ใชส

2,000.00 บาท

8,400.00 บาท

1,600.00 บาท

ค่าลงทะเบียนสําหรับนักศึกษาทีเข ้าร่วมโครงการ
จํานวน 2 คนๆ ละ 800 บาท
งบดําเนินงาน » ค่า
้ อย
ใชส

2,400.00 บาท

ค่าเดินทางสําหรับนักศึกษาทีเข ้าร่วมโครงการ
จํานวน 2 คนๆ ละ 1,200 บาท
งบดําเนินงาน » ค่า
้ อย
ใชส

2,400.00 บาท

ค่าอาหารรวมอาหารว่างและเครืองดืม สําหรับ
นักศึกษาทีเข ้าร่วมโครงการ จํานวน 2 คนๆ ละ
1,200 บาท (จํานวน 6 วันๆ ละ 200 บาท)
18. ปัญหาและอุปสรรค
18.1 
19. แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
19.1 
20. เอกสารประกอบ
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ไม่มเี อกสารประกอบ

ื เ้ ห็นชอบและอนุม ัติ
ตอนที 2 : รายชอผู
ผูบ
้ ันทึกข้อมูล
โปรดตรวจสอบความถูกต ้องและลงนาม
รับรอง
ลงนามเมือ : 09052560

เห็นชอบ

ลงนามเมือ : 09052560

เห็นชอบ

ลงนามเมือ : 09052560

(นาง กัลยารัตน์ วงศ์แก ้ว )
ผู ้ตรวจแผนระดับหน่วยงาน

(นาง ผ่องพรรณ กันธิยะ )
ผู ้เห็นชอบระดับหน่วยงาน

ผูเ้ สนอ

ลงนามเมือ : 09052560

เห็นชอบ

ลงนามเมือ : 09052560

ผูอ
้ นุม ัติ
เห็นชอบตามเสนอ
ลงนามเมือ : 11052560

(นาย ประเสริฐ ประสงค์ผล )
ผู ้เสนอโครงการ

(นาง จรรยา ภูคาํ วงศ์ )
ผู ้ตรวจงบประมาณระดับหน่วยงาน

(ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บัญญัต ิ มนเทียร
อาสน์ )
ผู ้อนุมต
ั ริ ะดับหน่วยงาน

(นาง กัลยารัตน์ วงศ์แก ้ว )
ผู ้บันทึกข ้อมูล
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