ตัวอย่างการเขียนโครงการตามแบบ ย 002

แบบ ย.002

แบบเสนอโครงการตามแผนยุทธศาสตร์/บริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ประจาปีงบประมาณ 2557
โครงการร่างหลักสูตรบัณฑิตศึกษาหลักสูตรการวางแผนภาคและเมือง
ตอนที่ 1 : ข้อมูลทัว่ ไปเกีย่ วกับโครงการ
รูปแบบโครงการ : โครงการภายใน
ประเภทโครงการ : โครงการตามแผนกลยุทธ์หน่วยงาน (เบิกจ่ายจากงบอุดหนุนยุทธศาสตร์หน่วยงานหรืออื่นๆ การขออนุมัตสิ ิน้ สุดที่ระดับมหาวิทยาลัย)
ช่วงเวลาทีท่ าโครงการ : 1/11/2556 ถึง 30/09/2557
แผนงาน
 แผนงานวิจัย
 งานศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
 งานการเรียนการสอน
 งานสนับสนุนวิชาการ
 งานบริหารมหาวิทยาลัย
 งานบริการวิชาการแก่ชุมชน
กลุ่มเป้าหมาย : ประเภทกลุ่มเป้าหมาย
 ภายใน
 ภายนอก
จานวนกลุม่ เป้าหมาย 10 คน
รายละเอียด คณาจารย์และนักศึกษาในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
รูปแบบกิจกรรม
 การศึกษานอกสถานที่
 ฝึกอบรม
 ออกแบบ สารวจพื้นที่
 จัดนิทรรศการ
 พัฒนาระบบสารสนเทศ
 อื่นๆ
 เดินทางไปต่างประเทศ
 สัมมนา
ตอนที่ 2 : ลักษณะโครงการ
ลักษณะโครงการ
 โครงการต่อเนื่อง
 โครงการพัฒนางานเดิม
 โครงการใหม่

-2ตอนที่ 3 : ผู้รบั ผิดชอบโครงการ
รายชือ่ ผูร้ บั ผิดชอบ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ลักษณา สัมมานิธิ
ตอนที่ 4 : ทีป่ รึกษาโครงการ …………………………………………………….
ตอนที่ 5 : หน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบโครงการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิง่ แวดล้อม
ตอนที่ 6 : หลักการและเหตุผล
อันเนื่องมาจากปัญหาสภาพแวดล้อม สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงต่างๆที่มีผลต่อการพัฒนาประเทศ อีกทั้งประเทศไทยต้องเผชิญทั้งการ
เปลี่ยนแปลงที่สาคัญทั้งในระดับโลกและภายในประเทศ อาทิ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก การปรับตัวเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจแบบหลายศูนย์ กลาง
รวมทั้งภูมิภาคเอเชียที่ทวีความสาคัญเพิ่มขึ้น การเข้าสู่สังคมของผู้สูงอายุ ฐานทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมของประเทศมีแนวโน้ม เสื่อมโทรมอย่าง
ต่อเนื่อง รวมถึงการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่ก่อให้เกิดความเหลื่อมล้าในการพัฒนา เหล่านี้เป็นปัญหาสาคัญมีความจาเป็นที่ต้องค้นหาทางออกด้วยศาสตร์
ของการวางแผน โดยเฉพาะการวางแผนภาคและเมือง ในแนวทางการวางผังเมืองและสภาพแวดล้อม นับเป็นแขนงวิชาที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนและการวาง
ผั ง พื้ น ที่ ทั้ ง ในระดั บ ภู มิ ภ าค เมื อ ง และชุ ม ชน อาทิ การวางแผนและการวางผั ง เชิ ง พื้ น ที่ การวางแผนจั ด การเชิ ง พื้ นที่ รวมถึ ง การวางแผนจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น ที่ต้องคานึงถึงดุลยภาพเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิต และจาเป็นต้องความสอดคล้องกับแนวทางการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Growth) ที่จะนาไปสู่การพัฒนาประเทศที่มั่นคงและยั่งยืนอันเป็นนโยบายสาคัญของรัฐบาลในปัจจุบัน
เช่นเดียวกันการวางแผนภาคและเมืองเป็นสาขาวิชาชีพซึ่งเป็นงานสหศาสตร์ (Interdisciplinary) ที่ต้องการการบูรณาการหลายศาสตร์เข้า
ด้วยกัน ด้วยคุณสมบัติพื้นฐาน 4 ประการ ของวิชาชีพ ได้แก่ จรรยาบรรณ (Moral) ความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skill) และประสบการณ์ (Experience) มีการ
รับรองวิชาชีพโดยองค์กรกลางที่ทาหน้าที่เป็นผู้กาหนดมาตรฐานและให้การรับรองสถาบันหรือหลักสูตรการศึ กษาทางด้านการวางแผนภาคและเมืองทั้งในและ
ต่างประเทศ

-3ในการนี้ค ณะสถาปัต ยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่ งแวดล้อม ที่ เ ปิดการเรีย นการสอนมากว่ า 5 ปี ได้ดาเนิน การพัฒนาหลัก สูตรที่
สอดคล้ องกั บ สถานการณ์ ท างด้ านเศรษฐกิ จ สัง คมวัฒ นธรรม ทิศ ทางการพัฒนาประเทศ มหาวิ ท ยาลั ย และคณะ ที่ มุ่ง สู่ก ารเป็นมหาวิท ยาลัย สีเ ขีย ว
มหาวิทยาลัยเชิงนิเวศของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อสังคมชุมชนยั่งยืน ได้ดาเนินการพัฒนาหลักสูตรรองรับการเรียนการสอนทางด้านการวางแผนภาคและเมือง
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการวางผังเมืองและสภาพแวดล้อม ที่จะเปิดการเรียนการสอนขึ้นเป็นแห่งแรกในภูมิภาคภาคเหนือของประเทศ ในระยะเวลาอันใกล้นี้ ใน
ขั้นตอนของกระบวนการดังกล่าวจึงมีความจาเป็นต้องมีการระดมความคิดเห็น ร่วมหารือ ในการประชุมคณะกรรมการร่วมกัน อาทิ ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ
องค์กรวิชาชีพ รวมถึงทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาแนวการเรียนการสอนของหลักสูตร เพื่อร่วมพัฒนา วิพากษ์ เสนอแนะ ให้มีมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับ
สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนา วิสัยทัศน์ สถานการณ์แวดล้อม รวมถึงวิชาชีพนักวางแผนภาคและเมือง นักผังเมือง ให้เป็นที่ยอมรับในมาตรฐานหลักสูตร
วิชาชีพ และความต้องการของตลาดในสาขาวิชาชีพต่อไป
ตอนที่ 7 : วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาหลักสูตรใหม่ที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐด้านการวางผังเมืองและสภาพแวดล้อม
2. เพื่อพัฒนาหลักสูตรใหม่ที่สอดคล้องกับนโยบายมหาวิทยาลัยในการก้าวสู่การมหาวิทยาลัยสีเขียว มหาวิทยาลัยเชิงนิเวศ เพื่อสังคมชุมชนยั่งยืน
3. เพื่อพัฒนาหลักสูตรใหม่ที่เสอดคล้องกับความต้องการของตลาดและสาขาวิชาชีพ
4. เพื่อพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาการของคณะ
ตอนที่ 8 : สนับสนุนนโยบายมหาวิทยาลัย ด้านวิชาการ

-4ตอนที่ 9 : สอดคล้องประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 57MJU-1 การผลิตบัณฑิตที่เป็นนักปฏิบัติ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชา และเป็นที่ยอมรับ
ในระดับสากล
เป้าประสงค์ของมหาวิทยาลัย 57MJU-1.1 มีหลักสูตรที่มคี ุณภาพและได้มาตรฐาน สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย
กลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย 57MJU-1.1.1 ปรับปรุงหลักสูตรเดิมและทบทวนหลักสูตรใหม่ให้ได้มาตรฐาน และสอดคล้องกับทิศ
ทางการพัฒนามหาวิทยาลัย
ตัวชีว้ ดั ของมหาวิทยาลัย 57-01-1 จานวนหลักสูตรที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย
ตอนที่ 10 : สอดคล้องประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน 1-57-FAED การผลิตบัณฑิตที่เป็นนักปฏิบัติ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชา และเป็นที่ยอมรับใน
ระดับสากล
เป้าประสงค์ของหน่วยงาน 1.1-57-FAED มีหลักสูตรที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย
กลยุทธ์ของหน่วยงาน 1.1.3-57-FAED พัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาเพิ่มขึ้น ให้มคี วามเป็นนานาชาติและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ตลอดจน
สอดคล้องกับความต้องการทางด้านวิชาการและวิชาชีพของสังคมและทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ตอนที่ 11 : งบประมาณ
ประเภททุนสนับสนุน
หมวดค่าใช้จ่าย
คาอธิบาย
ปีงบประมาณ
จานวนเงิน (บาท)
งบประมาณเงินรายได้
หมวดรายจ่าย > งบอุดหนุน
2557
25,000.00
(มหาวิทยาลัยแม่โจ้ >
สถาปัตยกรรมศาสตร์
และออกแบบสิ่งแวดล้อม)

-5ตอนที่ 12 : ผลผลิตของโครงการและตัวชีว้ ดั
ผลผลิต: ผลการพัฒนาและวิพากษ์หลักสูตรการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต
ตัวชีว้ ดั
จานวนผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรม

ประเภท
เชิงปริมาณ

หน่วยนับ
คน

เป้าหมาย
10

ร้อยละของกิจกรรมที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กาหนด
ร้อยละของความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม

เชิงเวลา
เชิงคุณภาพ

ร้อยละ
ร้อยละ

100
80

ตอนที่ 13 : รายละเอียดค่าใช้จ่าย
ผลผลิต: ผลการพัฒนาและวิพากษ์หลักสูตรการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต
กิจกรรม
งบประมาณ
กิจกรรมพัฒนาและวิพากษ์หลักสูตรการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต
ค่าใช้สอย
(วันที่จัดกิจกรรม 20/11/2556 ถึง 30/09/2557 )
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (25 บาท x 10 คน x 2 มื้อ)
รายชือ่ ผูร้ บั ผิดชอบกิจกรรม
ค่าอาหารกลางวัน (100 บาท x 10 คน x 2 มื้อ)
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลักษณา สัมมานิธิ
ค่าเดินทางโดยเครื่องบิน (กรุงเทพ-เชียงใหม่-กรุงเทพ)
(6,000 บาท x 3 คน)
ค่าที่พัก (1,200 บาท x 2 คืน x 1 คน)
ค่าวัสดุ
รวมเป็นเงิน

งบประมาณรวม
500.00
2,000.00
18,000.00
2,400.00
2,100.00
25,000.00

-6ตอนที่ 14 : ปัญหาและอุปสรรค

-ไม่มี-

ตอนที่ 15 : แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค –ไม่ม-ี
ตอนที่ 16 : กิจกรรมทีเ่ กีย่ วข้อง……………………………………………………………….
ตอนที่ 17 : รางวัลทีไ่ ด้รบั ………………………………………………………………..........
ตอนที่ 18 : เอกสารประกอบ………………………………………………………………....
ตอนที่ 19 : การบูรณาการ………………………………………………………………………

