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             คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 

 
ปรัชญา (Philosophy) : 

วิทยาศาสตร์ก้าวล้ า คุณธรรมเด่น เน้นการพัฒนา ด้วยภูมิปญัญาและเทคโนโลย ี
 

วิสัยทัศน์ (Vision) :   

           มุ่งผลิตบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ  สนองความต้องการของท้องถ่ินและสังคม 

พันธกิจ (Mission) :  
เพื่อใหก้ารด าเนินงานของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยบีรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา 7 และสอดคล้องกับภาระหน้าที่ของมหาวิทยาลัย คณะจึงได ้

ก าหนดพันธกิจดงันี ้
1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม ส านึกในความเป็นไทย มีความรักและผูกพันต่อท้องถ่ินอีกทั้งสง่เสรมิการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน เพื่อช่วยให้คนในท้องถ่ินรู้เท่า

ทันการเปลี่ยนแปลง 

2. ศึกษา วิจัย แสวงหาความจริงเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ บนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถ่ิน ภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาสากล สง่เสรมิและสืบสาน
โครงการอันเนือ่งมาจากแนวพระราชด าริในการปฏิบัติภารกจิของคณะเพือ่พัฒนาท้องถ่ิน 

3. ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบ้านและเทคโนโลยีสมัยใหม่เหมาะสมกบัการด ารงชีวิต และการประกอบอาชีพของคนในท้องถ่ิน รวมถึงการ
แสวงหาแนวทางเพื่อส่งเสริมใหเ้กิดการจัดการ การบ ารงุรกัษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน เรียนรู้และ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ในการพฒันาชุมชนและท้องถ่ิน และเสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหม้ีคุณภาพ 

4. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความส านึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถ่ินของชาติ 

5. ประสานความร่วมมอืและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินและองค์กรอื่นทัง้ในและต่างประเทศ เพื่อการพฒันาท้องถ่ิน 
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เป้าประสงค์ (Goals) :   

1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถและมีคุณธรรม 
2. ผลิตผลงานวิจัยทีม่ีคุณภาพและมปีระโยชน์ต่อการพฒันาท้องถ่ินและสงัคม 
3. จัดโครงการ/หลกัสูตรบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี ให้กับท้องถ่ินและสังคม 
4. สนับสนุนให้คณาจารย์และนกัศึกษาจัดและเข้าร่วมกิจกรรมที่เสริมสร้างใหเ้กิดการอนุรกัษ์ ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของไทย 
5. จัดระบบการบริหารและการจัดการ ที่สง่เสริมตอ่การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ 
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โครงสร้าง  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 โครงสร้างองค์กรของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกอบด้วยส านักงานคณบดีซึ่งแบ่งงานในงานการรับผิดชอบออกเป็น 4 ด้านประกอบด้วยงานบริหาร
ทั่วไป งานบริการการศึกษา งานพัฒนานักศึกษา และศูนย์วิทยาศาสตร์ นอกจากนี้ยังมีหลักสูตรและสาขาวิชา 12 หลักสูตรที่สังกัดอยู่ในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 

สาขาวิชา หลักสตูร 

งานบริหารทัว่ไป งานบริการ

การศึกษา 

งานพัฒนา

นักศึกษา 

ศูนยว์ิทยาศาสตร์ 

ส านักงานคณบดี 

โครงสร้างองค์กร 
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เป้าประสงค์และตัวชี้วัดความส าเร็จของแผนปฏิบัติการ 
 

เป้าประสงคแ์ละตัวชี้วัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย 
ผู้รบัผดิชอบ 

คณะ หลักสตูร 
1.พัฒนาคุณภาพบัณฑิตให้ตรงกับความต้องการของสังคม การพัฒนาเศรษฐกิจ และประชาคมอาเซียน 
 1. บัณฑิตท่ีได้งานท าประกอบอาชีพอิสระใน 1 ปี ร้อยละ 75   
 2. คุณภาพบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา

แห่งชาติ 
4.1คะแนน   

 3. ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาท่ีได้ตีพิมพ์เผยแพร่ ร้อยละ 30   
2.การผลิตผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 
 4. จ านวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ร้อยละ 20   
 5. งานวิจัยท่ีน าไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 20   
3. การให้บริการวิชาการแก่สังคม ท้องถิ่น ชุมชน สถานประกอบการ 
 6. ผลการน าความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการ

เรียนการสอนและ/หรือการวิจัย 
ร้อยละ 40   

 7. ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก 4 ข้อ   
4. การท านุบ ารุง เผยแพร่ สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น และของชาติ   
 8. การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปวัฒนธรรม 4 ข้อ   
 9. การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม 4 ข้อ   
 14. ผลการช้ีน า ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในด้านต่างๆ 4 ข้อ   
5. การบริหารและพัฒนาสถาบัน 
 10. การปฏิบัติบทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3.5 คะแนน   
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เป้าประสงคแ์ละตัวชี้วัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย 
ผู้รบัผดิชอบ 

คณะ หลักสตูร 
 11. การปฏิบัติบทบาทหน้าท่ีของคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3.5 คะแนน   
 12. การพัฒนาคณาจารย์ 4 คะแนน   
 15. ร้อยละของบุคลากรภายในคณะท่ีได้รับการพัฒนาทางวิชาการหรือวิชาชีพ ร้อยละ 75   
 16. ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการท่ีอยู่ ในระหว่างการลาศึกษาต่อหรือผู้ส าเร็จ

การศึกษาระดับปริญญาเอก 
ร้อยละ 4   

6. การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานศึกษา 
 13. ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะรับรองโดยต้นสังกัด 3.51 คะแนน   
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แผนท่ียุทธศาสตร์ Strategy Map 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ยุท
ธศ

าส
ตร

 ์

หน่วยงาน
ภายในระดับ

หลักสูตร 

หลักสูตร 
คหกรรม
ศาสตร ์

หลักสูตร
วิทยากร

คอมพิวเตอร์ 

หลักสูตร
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

หลักสูตร
เทคโนโลยี
ชีวภาพ 

หลักสูตร
วิทยาศาสตร์
ส่ิงแวดล้อม 

หลักสูตรอาชีว 
อนามัยและ

ความปลอดภัย 

หลักสูตร
คณิตศาสตร์
ประยุกต ์

หลักสูตร
โภชนาการ
และการ

ก าหนดอาหาร 

 

หลักสูตร
วิทยา
ศาสตร
ศึกษา 

หลัก
สูตร
เคม ี

ศูนย์
วิทยา 
ศาสตร ์

หลักสูตรการจัดการ
ภัยพิบัติและบรรเทา

สาธารณภัย 

หลักสู
ตร

ฟิสิกส ์
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ประเดน็ยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพัฒนาการพัฒนาการเรียนการสอนและคุณภาพบัณฑิต 
 กลยุทธ์ 
  1.2 พัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive learning) 

 1.3 เตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนเข้าเรียน พัฒนานักศึกษาให้มีสมรรถนะด้านวิชาชีพ มีจิตสาธารณะเห็นคุณค่าของวิถีชีวิตแบบพอเพียงและ
สามารถสื่อสารโดยใช้ภาษาสากลได้  

  1.5 สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานด าเนินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพบัณฑิตทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 การวิจัยและสะสมองค์ความรู้เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 
 กลยุทธ์ 
  2.1 พัฒนานักศึกษา นักวิจัยภายในให้มีสมรรถนะในการผลิตและการเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่สากล  
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 การบริการวิชาการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
 กลยุทธ์ 

3.3 สร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัตจิากภายในและภายนอกเพื่อร่วมกันศึกษาแก้ไขปญัหาของชุมชนท้องถ่ิน และเสริมพลงัให้ชุมชนท้องถ่ินสามารถด ารง
อยู่ได้อย่างยั่งยืน 

   
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4 ท านุบ ารุง เผยแพร่ สืบสานวัฒนธรรมของท้องถิ่น ภุมิปัญญาของชาติมิให้สญหายไปในยุคของสังคมพหุ 
 กลยุทธ์ 
  4.1 บริหารจัดการงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ทั้งการอนุรักษ์ฟื้นฟู สืบสาน เผยแพร่วัฒนธรรมไทย 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 5 การบริหารและการพัฒนามหาวิทยาลัยเพ่ือความเป็นเลิศสู่สากล 
          กลยุทธ์             

5.2 ปรับปรุงกฎหมายระเบียบ ข้อบงัคับ จัดการฝึกอบรมและพัฒนาทีมุ่่งเน้นการปฏิบัติ การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและเป็นมหาวิทยาลัยที่รบัผิดชอบต่อ
สังคม  

5.3 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวทีม่ีสุนทรยีะ การอนามัยสุขาภิบาล และการจัดการสิ่งแวดลอ้มที่ดี และมีความพร้อมด้านอาคาร
สถานที ่
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการเรียนการสอนและคุณภาพบัณฑิต 

แผนงาน การพฒันาการเรียนการสอนและคณุภาพบัณฑิต 
 
ล า
ดั
บ
ที่ 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

ตัวชี้วัดของ
กจิกรรม 

แหล่ง
งบประมาณ 

งบประมาณ
รวม 

งบแผ่นดนิ งบรายได้ รายละเอียด
งบประมาณ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชือ) 

1 โครงการจัดการเรียนรู้
เชิงผลิตภาพ 
Productive 
Learning 

1. เพื่อพัฒนา
ศักยภาพของ
บุคลากรและ
นักศึกษาคณะ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  2. 
ส่งเสริมการจัดการ
เรียนรู้เชิงผลิตภาพ
เพื่อผลงานเชิง
ประจักษ์ในรายวิชา
การจัดการเรียน
การสอน 
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ล า
ดั
บ
ที่ 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

ตัวชี้วัดของ
กจิกรรม 

แหล่ง
งบประมาณ 

งบประมาณ
รวม 

งบแผ่นดนิ งบรายได้ รายละเอียด
งบประมาณ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชือ) 

  กิจกรรม 1. การพัฒนา
ศักยภาพด้านร่ายกาย 
สุขภาพและจิตใจของ
บุคลากรและนักศึกษา
ที่มีผลต่อการเรียนรู้เชิง
ผลิตภาพของผู้เรียน
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

1. เพื่อการจัด
กิจกรรมส าหรับงาน
กิจการนักศึกษา   
2. เพื่อสนับสนุน
งานด้านการจัดการ
เรียนการสอนเพื่อ
การเรียนรู้เชิงผลิต
ภาพ 3. เพื่อการจัด
กิจกรรมงาน
กิจกรรมส าคัญ
ส าหรับบุคลากร
และนักศึกษาคณะ
วิทย์ฯในช่วงวัน
ส าคัญต่างๆ 4. เพื่อ
การจัดการอบรม
เชิงปฏิบัติการ
พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรคณะวิทย์ฯ  

1. ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมี
จ านวนไม่น้อย
กว่าร้อยละ80 
ของ
กลุ่มเป้าหมาย 
2.ร้อยละการ
เบิกจ่าย
งบประมาณเม่ือ
เสร็จสิ้นโครงการ
ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 

งบคณะ                  
678,079.00  

          
317,033.00  

          
361,046.00  

งบแผ่นดิน 
317,033 บาท 
แบ่งเป็นหมวด
ค่าตอบแทน 
20,000 บาท 
ส าหรับ
ค่าตอบแทน
วิทยากรในการจัด
กิจกรรม หมวดค่า
ใช้สอย 200,000 
บาทส าหรับ
ค่าอาหารกลางวัน 
อาหารว่าง, ค่าใช้
สอยในการ
เดินทางไป
ราชการ, ค่าน้ ามัน
, ค่าจ้างต่างๆ 
และหมวดค่าวัสดุ 
97,033 บาท 
ส าหรับการจัดซ้ือ
วัสดุอุปกรณ์ใน
การสนับสนุน
กิจกรรมได้แก่ 

 เป็นกิจกรรมที่
ด าเนินงาน
ระยะยาว
ตลอด
ปีงบประมาณ  

ผศ.ดร.
ปัณณ์รภัส 
ถกลภักดี,อ.
ดร.นิสา 
พักตร์วิไล,ผศ.
ดร.สุธาสินี 
นิลแสง 
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ล า
ดั
บ
ที่ 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

ตัวชี้วัดของ
กจิกรรม 

แหล่ง
งบประมาณ 

งบประมาณ
รวม 

งบแผ่นดนิ งบรายได้ รายละเอียด
งบประมาณ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชือ) 

หมึกพิมพ์ 
กระดาษ กระดาษ
สี แฟ้มกระดุม 
คลิปบอร์ด ลวด
เสียบ ที่หนีบ 
ปากกา ดินสอ ค่า
เอกสาร
ประกอบการ
อบรมและอ่ืนๆ 
งบรายได้ กศ.ปช. 
177,246 บาท  
หมวดค่าใช้สอย 
177,246 บาท 
เป็นค่าเช่ารถ 
ค่าที่พัก ค่าผ่าน
ทาง ค่าใช้สอยใน
การเดินทางไป
ราชการ 
ค่าอาหารและ
อาหารว่างส าหรับ
นักศึกษา  งบ
รายได้ บ.กศ.
183,800 บาท   
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ล า
ดั
บ
ที่ 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

ตัวชี้วัดของ
กจิกรรม 

แหล่ง
งบประมาณ 

งบประมาณ
รวม 

งบแผ่นดนิ งบรายได้ รายละเอียด
งบประมาณ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชือ) 

เป็นหมวด
ค่าตอบแทน 
70,000 บาท 
ส าหรับค่า
วิทยากรและ
ค่าเงินรางวัล 
หมวดค่าวัสดุ 
113,800 เป็นค่า
วัสดุส าหรับการ
จัดกิจกรรมได้แก่ 
เอกสาร
ประกอบการ
อบรม แฟ้ม 
กระดาษ อุปกรณ์
กีฬา เครื่องดื่ม 
และอ่ืนๆ 



17 
 

ล า
ดั
บ
ที่ 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

ตัวชี้วัดของ
กจิกรรม 

แหล่ง
งบประมาณ 

งบประมาณ
รวม 

งบแผ่นดนิ งบรายได้ รายละเอียด
งบประมาณ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชือ) 

  กิจกรรม 2. กิจกรรม
สนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอนด้าน
วิชาการเพื่อพัฒนาการ
เรียนรู้เชิงผลิตภาพ 

1.เพื่อจัดกิจกรรม
ปฐมนิเทศสหกิจ
และการประกวด
สหกิจศึกษา 2.เพื่อ
จัดกิจกรรมการ
อบรมทักษะการ
สอนพัฒนาทักษะ
ด้านการจัดการ
เรียนการสอนการ
วัดผลและการ
ประเมินผล 3.เพื่อ
การจัดกิจกรรม
ปฐมอาจารย์ใหม่
คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 4.
เพื่อส่งเสริมการ
เขียนผลงาน
วิชาการเพื่อขอ
ต าแหน่งทาง
วิชาการ 5. เพื่อ
สนับสนุนงาน
วิชาการเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้

1.ร้อยละของ
จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 
2. ร้อยละของ
การเบิกจ่าย
งบประมาณเม่ือ
เสร็จสิ้นโครงการ
ไม่น้อยกว่า 80 

งบคณะ                  
130,000.00  

           
50,000.00  

            
80,000.00  

งบแผ่นดิน 
50,000 บาท 
แบ่งเป็นหมวด
ค่าตอบแทน
วิทยากรจ านวน 
12,000 บาท 
ส าหรับนศ.ชม.ละ
400 บาท 6ชม.= 
2,400 บาท 
ส าหรับอาจารย์
และบุคลากรชม.
ละ600บาท 8 
ชม.x 2วัน= 
9,600 บาท รวม 
12,000 บาท 
หมวดค่าใช้สอย
รวม 33,000 บาท 
ค่าอาหารและ
อาหารว่างส าหรับ
อาจารย์และ
บุคลากรจ านวน 
100 คน 2 วัน= 
30,000 บาท 

 เป็นกิจกรรมที่
ด าเนินงาน
ระยะยาว
ตลอด
ปีงบประมาณ  

ผศ.ดร.
สุธาสินี นิล
แสง 
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ล า
ดั
บ
ที่ 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

ตัวชี้วัดของ
กจิกรรม 

แหล่ง
งบประมาณ 

งบประมาณ
รวม 

งบแผ่นดนิ งบรายได้ รายละเอียด
งบประมาณ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชือ) 

เชิงผลิตภาพ ส าหรับอาจารย์
จ านวน 20 คน 1 
วัน= 3,000 บาท 
หมวดค่าวัสดุ 
จ านวน 5,000 
บาท เป็นค่า
เอกสาร
ประกอบการ
อบรม, กระดาษ
,หมึกพิมพ์, คลิป
บอร์ด, กระดาษ, 
แฟ้มพลาสติค 
และอ่ืนๆ งบ
รายได้ กศ.ปช. 
80,000 บาท 
หมวดค่าตอบแทน
เป็นเงินรางวัล 
8,000 บาท และ
หมวดค่าใช้สอย 
60,000 บาท 
ส าหรับเป็น
ค่าอาหารและ
อาหารว่างส าหรับ
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ล า
ดั
บ
ที่ 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

ตัวชี้วัดของ
กจิกรรม 

แหล่ง
งบประมาณ 

งบประมาณ
รวม 

งบแผ่นดนิ งบรายได้ รายละเอียด
งบประมาณ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชือ) 

นักศึกษาและ
อาจารย์จ านวน 
380 คน และ
ส าหรับนักศึกษา
นักศึกษาสหกิจ
ต่างแดน 1,200 
บาท ค่าน้ ามัน 
6,000 บาท และ
หมวดวัสดุ12,000 
บาท เป็นค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ป้ายชื่อ 
ค่าโปสเตอร์ ของ
ที่ระลึก และอ่ืนๆ 
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ล า
ดั
บ
ที่ 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

ตัวชี้วัดของ
กจิกรรม 

แหล่ง
งบประมาณ 

งบประมาณ
รวม 

งบแผ่นดนิ งบรายได้ รายละเอียด
งบประมาณ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชือ) 

  กิจกรรม 3. หลักสูตร
เคมี Real Molecules 

1.เพื่อการเพิ่ม
ประสิทธิภาพใน
การจัดการเรียน
การสอนแก่
นักศึกษาหลักสูตร
เคมี 2. เพื่อเกิดการ
เรียนรู้เชิงผลิตภาพ 
3.เพื่อจัดการอบรม
เพิ่มประสิทธิภาพ
แก่นัศึกษา และ 
อาจารย์ในหลักสูตร 

ร้อยละของ
รายวิชาที่เปิด
สอนในปี
การศึกษาที่มี
ผลงานเชิง
ประจักษ์ต่อ
รายวิชาที่เปิด
สอนในปี
การศึกษา ร้อย
ละ30 

งบคณะ                   
10,000.00  

           
10,000.00  

                     
-    

งบแผ่นดิน 
10,000 บาท 
แบ่งเป็น หมวดค่า
วัสดุ 10,000 บาท 
ค่าวัสดุอุปกรณ์
ส าหรับการจัดท า 
Real Molecules 

ม.ค.-60 อ.ดร.ปรินทร, 
อ.ดร.ฐพงษ์
,อ.ดร.เทวา
รักษ์ 

  กิจกรรม 4. หลักสูตร
เคมี Smart 
Technology กับเคมี
ในชีวิตประจ าวัน 

1.เพื่อการเพิ่ม
ประสิทธิภาพใน
การจัดการเรียน
การสอนแก่
นักศึกษาหลักสูตร
เทคโนโลยีชีวภาพ 
2. เพื่อเกิดการ
เรียนรู้เชิงผลิตภาพ 
3.เพื่อจัดการอบรม
เพิ่มประสิทธิภาพ
แก่นัศึกษา และ 
อาจารย์ในหลักสูตร 

ร้อยละของ
รายวิชาที่เปิด
สอนในปี
การศึกษาที่มี
ผลงานเชิง
ประจักษ์ต่อ
รายวิชาที่เปิด
สอนในปี
การศึกษา ร้อย
ละ30 

งบคณะ                     
8,647.00  

             
8,647.00  

                     
-    

งบแผ่นดิน 8,647 
บาท แบ่งเป็น 
หมวดค่าวัสดุ 
8,647 บาท ค่า
วัสดุอุปกรณ์
ส าหรับการจัดท า
กิจกรรม
ปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์ 

ธันวาคม 
2559-มีนาคม 
2560 

อ.ดร.เทวา
รักษ์ ปาน
กลาง 
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ล า
ดั
บ
ที่ 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

ตัวชี้วัดของ
กจิกรรม 

แหล่ง
งบประมาณ 

งบประมาณ
รวม 

งบแผ่นดนิ งบรายได้ รายละเอียด
งบประมาณ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชือ) 

  กิจกรรม 5. หลักสูตร
เคมี เตรียมความพร้อม
ส าหรับนักศึกษาใหม่ ปี
2560 

1.เพื่อการเพิ่ม
ประสิทธิภาพใน
การจัดการเรียน
การสอนแก่
นักศึกษาหลักสูตร
เคมี 2. เพื่อเกิดการ
เรียนรู้เชิงผลิตภาพ 
3.เพื่อจัดการอบรม
เพิ่มประสิทธิภาพ
แก่นัศึกษา และ 
อาจารย์ในหลักสูตร 

ร้อยละของ
รายวิชาที่เปิด
สอนในปี
การศึกษาที่มี
ผลงานเชิง
ประจักษ์ต่อ
รายวิชาที่เปิด
สอนในปี
การศึกษา ร้อย
ละ30 

งบคณะ                     
6,000.00  

                     
-    

              
6,000.00  

งบรายได้ กศ.ปช. 
6,000 บาท 
แบ่งเป็น หมวดค่า
วัสดุ 6,000 บาท 
ส าหรับการด าเนิน
กิจกรรม ค่าถ่าย
เอกสาร กระดาษ 
แฟ้ม ปากกา 

ธันวาคม 
2559-มีนาคม 
2560 

อ.ดร.ปรินทร, 
อ.ดร.ฐพงษ์
,อ.ดร.เทวา
รักษ์ และอ.
ดร.พชรวรรณ 

  กิจกรรม 6. หลักสูตร
โภชนาการฯ อบรมการ
พัฒนาสือการสอนด้าน
ภูมิคุ้มกันวิทยาส าหรับ
งานด้านโภชนาการ
คลีนิก 

1.เพื่อการเพิ่ม
ประสิทธิภาพใน
การจัดการเรียน
การสอนแก่
นักศึกษาหลักสูตร
โภชนาการและการ
ก าหนดอาหาร 2. 
เพื่อเกิดการเรียนรู้
เชิงผลิตภาพ 3.เพื่อ
จัดการอบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
แก่นัศึกษา และ 

ร้อยละของ
รายวิชาที่เปิด
สอนในปี
การศึกษาที่มี
ผลงานเชิง
ประจักษ์ต่อ
รายวิชาที่เปิด
สอนในปี
การศึกษา ร้อย
ละ30 

งบคณะ                   
10,871.00  

                     
-    

            
10,871.00  

งบรายได้ กศ.ปช.
10871 บาท 
แบ่งเป็นหมวด
ค่าตอบแทน 
2,400 บาท ค่า
วิทยากรชั่วโมงละ 
400 บาท 6 
ชั่วโมง ค่าใช้สอย 
5,500 บาท 
ค่าอาหารและ
อาหารว่าง หมวด
ค่าวัสดุ 2,971 

พ.ย.-59 อ.นันทิภา แก้
วลี 
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ล า
ดั
บ
ที่ 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

ตัวชี้วัดของ
กจิกรรม 

แหล่ง
งบประมาณ 

งบประมาณ
รวม 

งบแผ่นดนิ งบรายได้ รายละเอียด
งบประมาณ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชือ) 

อาจารย์ในหลักสูตร บาท ค่าเอกสาร 
กระดาษส าหรับ
การจัดอบรม 

  กิจกรรม 7. หลักสูตร
โภชนาการฯ การ
จัดการเรียนรู้เชิงผลิต
ภาพ ในรายวิชา
สุขาภิบาลและความ
ปลอดภัยของอาหาร 

1.เพื่อการเพิ่ม
ประสิทธิภาพใน
การจัดการเรียน
การสอนแก่
นักศึกษาหลักสูตร
โภชนาการและการ
ก าหนดอาหาร 2. 
เพื่อเกิดการเรียนรู้
เชิงผลิตภาพ 3.เพื่อ
จัดการอบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
แก่นัศึกษา และ 
อาจารย์ในหลักสูตร 

มีผลงานเชิง
ประจักษ์ของ
นักศึกษาอย่าง
น้อย 1 ชิ้นงาน 

งบคณะ                   
10,300.00  

           
10,300.00  

                     
-    

งบแผ่นดิน 
10,300 บาท 
แบ่งเป็นหมวดค่า
ใช้สอย 1,300 
บาท หมวดค่า
วัสดุ 9,000 บาท 
ชุด test-kit 

ต.ค.-59 อ.ศกุนตาล์ 
มานะกล้า 



23 
 

ล า
ดั
บ
ที่ 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

ตัวชี้วัดของ
กจิกรรม 

แหล่ง
งบประมาณ 

งบประมาณ
รวม 

งบแผ่นดนิ งบรายได้ รายละเอียด
งบประมาณ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชือ) 

  กิจกรรม 8. หลักสูตร
โภชนาการฯ การ
จัดการเรียนรู้เชิงผลิต
ภาพ ในรายวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหาร 

1.เพื่อการเพิ่ม
ประสิทธิภาพใน
การจัดการเรียน
การสอนแก่
นักศึกษาหลักสูตร
โภชนาการและการ
ก าหนดอาหาร 2. 
เพื่อเกิดการเรียนรู้
เชิงผลิตภาพ 3.เพื่อ
จัดการอบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
แก่นัศึกษา และ 
อาจารย์ในหลักสูตร 

มีผลงานเชิง
ประจักษ์ของ
นักศึกษาอย่าง
น้อย 1 ชิ้นงาน 

งบคณะ                     
9,000.00  

             
9,000.00  

                     
-    

งบแผ่นดิน 
10,300 บาท 
แบ่งเป็นหมวดค่า
ใช้สอย 1,000 
บาท หมวดค่า
วัสดุ 8,000 บาท 
ค่าเอกสาร, 
ปากกา, กระดาษ 
A4, แฟ้ม  

ก.พ.-60 อ.ศกุนตาล์ 
มานะกล้า 

  กิจกรรม 9. หลักสูตร
โภชนาการฯ การ
จัดการเรียนรู้เชิงผลิต
ภาพ ในรายวิชา
โรคติดต่อและโรคไม่
ติดต่อทางโภชนาการ 

1.เพื่อการเพิ่ม
ประสิทธิภาพใน
การจัดการเรียน
การสอนแก่
นักศึกษาหลักสูตร
โภชนาการและการ
ก าหนดอาหาร 2. 
เพื่อเกิดการเรียนรู้
เชิงผลิตภาพ 3.เพื่อ
จัดการอบรมเพิ่ม

มีผลงานเชิง
ประจักษ์ของ
นักศึกษาอย่าง
น้อย 1 ชิ้นงาน 

งบคณะ                     
6,071.00  

             
6,071.00  

                     
-    

งบแผ่นดิน 6,071 
บาท แบ่งเป็น
หมวดค่าใช้สอย 
3,000 บาท 
หมวดค่าวัสดุ 
3,071 บาท ค่า
เอกสาร, ปากกา, 
กระดาษ A4, 
แฟ้ม  

พ.ย.-59 อ.นันทิภา แก้
วลี 
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ล า
ดั
บ
ที่ 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

ตัวชี้วัดของ
กจิกรรม 

แหล่ง
งบประมาณ 

งบประมาณ
รวม 

งบแผ่นดนิ งบรายได้ รายละเอียด
งบประมาณ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชือ) 

ประสิทธิภาพ
แก่นัศึกษา และ 
อาจารย์ในหลักสูตร 

  กิจกรรม 10. หลักสูตร
โภชนาการฯ การ
จัดการเรียนรู้เชิงผลิต
ภาพ ในรายวิชาการ
จัดระบบบริการอาหาร 

1.เพื่อการเพิ่ม
ประสิทธิภาพใน
การจัดการเรียน
การสอนแก่
นักศึกษาหลักสูตร
โภชนาการและการ
ก าหนดอาหาร 2. 
เพื่อเกิดการเรียนรู้
เชิงผลิตภาพ 3.เพื่อ
จัดการอบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
แก่นัศึกษา และ 
อาจารย์ในหลักสูตร 

มีผลงานเชิง
ประจักษ์ของ
นักศึกษาอย่าง
น้อย 1 ชิ้นงาน 

งบคณะ                     
7,000.00  

                     
-    

              
7,000.00  

งบรายได้ กศ.ปช. 
7,000 บาท 
แบ่งเป็นหมวดค่า
ใช้สอย 4,000 
บาทส าหรับ
ค่าอาหารและ
อาหารว่าง  หมวด
ค่าวัสดุ 3,000 
บาท ค่าถ่าย
เอกสาร แฟ้ม 
สมุด ปากกา 

พ.ย.-59 อ.ใยแพร  
ชาตรี 
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ล า
ดั
บ
ที่ 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

ตัวชี้วัดของ
กจิกรรม 

แหล่ง
งบประมาณ 

งบประมาณ
รวม 

งบแผ่นดนิ งบรายได้ รายละเอียด
งบประมาณ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชือ) 

  กิจกรรม 11. หลักสูตร
โภชนาการฯ การ
จัดการเรียนรู้เชิงผลิต
ภาพ ในรายวิชาการ
ประเมินภาวะ
โภชนาการ 

1.เพื่อการเพิ่ม
ประสิทธิภาพใน
การจัดการเรียน
การสอนแก่
นักศึกษาหลักสูตร
โภชนาการและการ
ก าหนดอาหาร 2. 
เพื่อเกิดการเรียนรู้
เชิงผลิตภาพ 3.เพื่อ
จัดการอบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
แก่นัศึกษา และ 
อาจารย์ในหลักสูตร 

มีผลงานเชิง
ประจักษ์ของ
นักศึกษาอย่าง
น้อย 1 ชิ้นงาน 

งบคณะ                     
7,000.00  

             
7,000.00  

                     
-    

งบแผ่นดิน 7,000 
บาท แบ่งเป็น
หมวดค่าใช้สอย 
2,000 บาท 
ค่าจ้างต่างๆ  
หมวดค่าวัสดุ 
5,000 บาท ค่า
วัสดุอุปกรณ์การ
อบรม ค่าเอกสาร 
กระดาษ ปากกา  

พ.ย.-59 อ.ใยแพร  ชา
ตรี,อ.ศกุน
ตาล ์มานะ
กล้า 

  กิจกรรม 12. หลักสูตร
โภชนาการฯ 
ห้องปฏิบัติการเพื่อการ
เรียนรู้ด้านโภชนาการ 

1.เพื่อการเพิ่ม
ประสิทธิภาพใน
การจัดการเรียน
การสอนแก่
นักศึกษาหลักสูตร
โภชนาการและการ
ก าหนดอาหาร 2. 
เพื่อเกิดการเรียนรู้
เชิงผลิตภาพ 3.เพื่อ
จัดการอบรมเพิ่ม

มีผลงานเชิง
ประจักษ์ของ
นักศึกษาอย่าง
น้อย 1 ชิ้นงาน 

งบคณะ                   
46,000.00  

                     
-    

            
46,000.00  

งบรายได้กศ.ปช.
46,000 บาท 
แบ่งเป็นหมวดค่า
วัสดุ 21,000 บาท 
ครุภัณฑ์ 25,000 
บาท 

พ.ย.-59 อ.ใยแพร  ชา
ตรี,อ.ศกุน
ตาล ์มานะ
กล้า 
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ล า
ดั
บ
ที่ 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

ตัวชี้วัดของ
กจิกรรม 

แหล่ง
งบประมาณ 

งบประมาณ
รวม 

งบแผ่นดนิ งบรายได้ รายละเอียด
งบประมาณ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชือ) 

ประสิทธิภาพ
แก่นัศึกษา และ 
อาจารย์ในหลักสูตร 

  กิจกรรม 13. หลักสูตร
โภชนาการฯ ก้าวแรกสู่
สาขาวิชาโภชนาการ 

1.เพื่อการเพิ่ม
ประสิทธิภาพใน
การจัดการเรียน
การสอนแก่
นักศึกษาหลักสูตร
โภชนาการและการ
ก าหนดอาหาร 2. 
เพื่อเกิดการเรียนรู้
เชิงผลิตภาพ 3.เพื่อ
จัดการอบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
แก่นัศึกษา และ 
อาจารย์ในหลักสูตร 

จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรมไม่น้อย
กว่าร้อยละ 70 
ของ
กลุ่มเป้าหมาย 

งบคณะ                   
25,000.00  

           
25,000.00  

                     
-    

งบแผ่นดิน 
25,000 บาท 
แบ่งเป็นหมวดค่า
ใช้สอย 3,000 
บาท หมวดค่า
วัสดุ 22,000 บาท 
ค่าของที่ระลึก 
เอกสารประกอบ
กิจกรรม  

                 
241,214  

อ.ศกุนตาล์ 
มานะกล้า 
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ล า
ดั
บ
ที่ 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

ตัวชี้วัดของ
กจิกรรม 

แหล่ง
งบประมาณ 

งบประมาณ
รวม 

งบแผ่นดนิ งบรายได้ รายละเอียด
งบประมาณ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชือ) 

  กิจกรรม 14. หลักสูตร
อาชีวอนามัยฯ ให้
ความรู้นักศึกษา
รายวิชา 

1.เพื่อการเพิ่ม
ประสิทธิภาพใน
การจัดการเรียน
การสอนแก่
นักศึกษาหลักสูตร
อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย 2. 
เพื่อเกิดการเรียนรู้
เชิงผลิตภาพ 3.เพื่อ
จัดการอบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
แก่นัศึกษา และ 
อาจารย์ในหลักสูตร 

จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรมไม่น้อย
กว่าร้อยละ 100 
ของ
กลุ่มเป้าหมาย 

งบคณะ                     
8,073.00  

             
8,073.00  

                     
-    

งบแผ่นดิน 8,073
บาท แบ่งเป็น
หมวดค่าตอบแทน 
3,600 บาท เป็น
ค่าวิทยากรชั่วโมง
ละ 400 บาท/3 
คน/3ชั่วโมง   
หมวดค่าวัสดุ 
4,473 บาท ค่า
เอกสาร/ป้ายไว
นิล 

พ.ย.-59 อ.ชลลดา 
พละราช 

  กิจกรรม 15. หลักสูตร
อาชีวอนามัยฯ อบรม
ดับเพลิง 

1.เพื่อการเพิ่ม
ประสิทธิภาพใน
การจัดการเรียน
การสอนแก่
นักศึกษาหลักสูตร
อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย 2. 
เพื่อเกิดการเรียนรู้
เชิงผลิตภาพ 3.เพื่อ
จัดการอบรมเพิ่ม

จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรมไม่น้อย
กว่าร้อยละ 100 
ของ
กลุ่มเป้าหมาย 

งบคณะ                   
14,000.00  

           
14,000.00  

                     
-    

งบแผ่นดิน 
14,000 บาท แบ่ง
หมวดค่าใช้สอย 
14,000 บาท 
ค่าจ้างจัดกิจกรรม
อบรม 

ธ.ค.-59 อ.พชรกมล 
กลั่นบุศย์ 
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ล า
ดั
บ
ที่ 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

ตัวชี้วัดของ
กจิกรรม 

แหล่ง
งบประมาณ 

งบประมาณ
รวม 

งบแผ่นดนิ งบรายได้ รายละเอียด
งบประมาณ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชือ) 

ประสิทธิภาพ
แก่นัศึกษา และ 
อาจารย์ในหลักสูตร 

  กิจกรรม 16. หลักสูตร
อาชีวอนามัยฯ เสวนา
วิชาการด้านความ
ปลอดภัย 

1.เพื่อการเพิ่ม
ประสิทธิภาพใน
การจัดการเรียน
การสอนแก่
นักศึกษาหลักสูตร
อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย 2. 
เพื่อเกิดการเรียนรู้
เชิงผลิตภาพ 3.เพื่อ
จัดการอบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
แก่นัศึกษา และ 
อาจารย์ในหลักสูตร 

จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรมไม่น้อย
กว่าร้อยละ 100 
ของ
กลุ่มเป้าหมาย 

งบคณะ                     
5,000.00  

             
5,000.00  

                     
-    

งบแผ่นดิน 5,000 
บาท แบ่งเป็น
หมวดค่าตอบแทน 
4,800 บาท  
หมวดค่าวัสดุ 200 
บาท ค่าป้ายไวนิล 

พ.ค.-60 อ.บุญส่ง 

  กิจกรรม 17. หลักสูตร
คณิตศาสตร์ฯ การ
จัดการเรียนรู้เชิงผลิต
ภาพในรายวิชา

1.เพื่อการเพิ่ม
ประสิทธิภาพใน
การจัดการเรียน
การสอนแก่

มีผลงานเชิง
ประจักษ์ของ
นักศึกษาอย่าง
น้อย 1 ชิ้นงาน 

งบคณะ                     
2,862.00  

             
2,862.00  

                     
-    

งบแผ่นดิน 2,862 
บาท แบ่งเป็น
หมวดค่าใช้สอย 
1,000 บาท ค่า

ต.ค.-60 อ.ณัฐกาญจน์ 
น าพันธ์ุวิวัฒน์ 
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ล า
ดั
บ
ที่ 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

ตัวชี้วัดของ
กจิกรรม 

แหล่ง
งบประมาณ 

งบประมาณ
รวม 

งบแผ่นดนิ งบรายได้ รายละเอียด
งบประมาณ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชือ) 

แคลคูลัสและเรขาคณิต
วิเคราะห์ 1 

นักศึกษาหลักสูตร
คณิตศาสตร์
ประยุกต์ 2. เพื่อ
เกิดการเรียนรู้เชิง
ผลิตภาพ 3.เพื่อ
จัดการอบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
แก่นัศึกษา และ 
อาจารย์ในหลักสูตร 

น้ ามันเชื้อเพลิง 
ค่าพิมพ์งาน 
หมวดค่าวัสดุ 
1,862 บาท ค่า
ถ่ายเอกสาร เย็ม
เล่ม วัสดุอุปกรณ์ 
ป้ายไวนิล 

  กิจกรรม 18. หลักสูตร
คณิตศาสตร์ฯ การ
จัดการเรียนรู้เชิงผลิต
ภาพในรายวิชาทฤษฏี
จ านวนผ่านการ
กิจกรรมการเรียนรู้แบบ
ใช้ปัญหาเป็นฐาน 

1.เพื่อการเพิ่ม
ประสิทธิภาพใน
การจัดการเรียน
การสอนแก่
นักศึกษาหลักสูตร
คณิตศาสตร์
ประยุกต์ 2. เพื่อ
เกิดการเรียนรู้เชิง
ผลิตภาพ 3.เพื่อ
จัดการอบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
แก่นัศึกษา และ 
อาจารย์ในหลักสูตร 

มีผลงานเชิง
ประจักษ์ของ
นักศึกษาอย่าง
น้อย 1 ชิ้นงาน 

งบคณะ                     
2,862.00  

             
2,862.00  

                     
-    

งบแผ่นดิน 2,862 
บาท แบ่งเป็น
หมวดค่าใช้สอย 
1,000 บาท ค่า
น้ ามันเชื้อเพลิง 
ค่าพิมพ์งาน 
หมวดค่าวัสดุ 
1,862 บาท ค่า
ถ่ายเอกสาร เย็ม
เล่ม วัสดุอุปกรณ์ 
ป้ายไวนิล 

ต.ค.-60 อ.ดร.นพรัตน์ 
ไวโรจนะ 
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ล า
ดั
บ
ที่ 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

ตัวชี้วัดของ
กจิกรรม 

แหล่ง
งบประมาณ 

งบประมาณ
รวม 

งบแผ่นดนิ งบรายได้ รายละเอียด
งบประมาณ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชือ) 

  กิจกรรม 19. หลักสูตร
คณิตศาสตร์ฯ การ
จัดการเรียนรู้เชิงผลิต
ภาพในรายวิชาความ
น่าจะเป็นและสถิติ
เบื้องต้น 

1.เพื่อการเพิ่ม
ประสิทธิภาพใน
การจัดการเรียน
การสอนแก่
นักศึกษาหลักสูตร
คณิตศาสตร์
ประยุกต์ 2. เพื่อ
เกิดการเรียนรู้เชิง
ผลิตภาพ 3.เพื่อ
จัดการอบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
แก่นัศึกษา และ 
อาจารย์ในหลักสูตร 

มีผลงานเชิง
ประจักษ์ของ
นักศึกษาอย่าง
น้อย 1 ชิ้นงาน 

งบคณะ                     
2,862.00  

             
2,862.00  

                     
-    

งบแผ่นดิน 2,862 
บาท แบ่งเป็น
หมวดค่าใช้สอย 
1,000 บาท ค่า
น้ ามันเชื้อเพลิง 
ค่าพิมพ์งาน 
หมวดค่าวัสดุ 
1,862 บาท ค่า
ถ่ายเอกสาร เย็ม
เล่ม วัสดุอุปกรณ์ 
ป้ายไวนิล 

เม.ย.-60 อ.กานต์ธิดา 
ตันประเสริฐ 

  กิจกรรม 20. หลักสูตร
คณิตศาสตร์ฯ การ
จัดการเรียนรู้เชิงผลิต
ภาพในรายวิชา
คณิตศาสตร์การเงิน
ผ่านการกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบใช้โครงงาน
เป็นฐาน 

1.เพื่อการเพิ่ม
ประสิทธิภาพใน
การจัดการเรียน
การสอนแก่
นักศึกษาหลักสูตร
คณิตศาสตร์
ประยุกต์ 2. เพื่อ
เกิดการเรียนรู้เชิง
ผลิตภาพ 3.เพื่อ
จัดการอบรมเพิ่ม

มีผลงานเชิง
ประจักษ์ของ
นักศึกษาอย่าง
น้อย 1 ชิ้นงาน 

งบคณะ                     
2,862.00  

             
2,862.00  

                     
-    

งบแผ่นดิน 2,862 
บาท แบ่งเป็น
หมวดค่าใช้สอย 
1,000 บาท ค่า
น้ ามันเชื้อเพลิง 
ค่าพิมพ์งาน 
หมวดค่าวัสดุ 
1,862 บาท ค่า
ถ่ายเอกสาร เย็ม
เล่ม วัสดุอุปกรณ์ 

ก.พ.-60 อ.วิริยาภรณ์ 
กล่อมสังข์
เจริญ 
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ล า
ดั
บ
ที่ 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

ตัวชี้วัดของ
กจิกรรม 

แหล่ง
งบประมาณ 

งบประมาณ
รวม 

งบแผ่นดนิ งบรายได้ รายละเอียด
งบประมาณ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชือ) 

ประสิทธิภาพ
แก่นัศึกษา และ 
อาจารย์ในหลักสูตร 

ป้ายไวนิล 

  กิจกรรม 21. หลักสูตร
คณิตศาสตร์ฯ การ
จัดการเรียนรู้เชิงผลิต
ภาพในรายวิชา
ตรรกศาสตร์และเซต
โดยกระบวนการจัดการ
เรียนรู้ 

1.เพื่อการเพิ่ม
ประสิทธิภาพใน
การจัดการเรียน
การสอนแก่
นักศึกษาหลักสูตร
คณิตศาสตร์
ประยุกต์ 2. เพื่อ
เกิดการเรียนรู้เชิง
ผลิตภาพ 3.เพื่อ
จัดการอบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
แก่นัศึกษา และ 
อาจารย์ในหลักสูตร 

มีผลงานเชิง
ประจักษ์ของ
นักศึกษาอย่าง
น้อย 1 ชิ้นงาน 

งบคณะ                     
2,862.00  

             
2,862.00  

                     
-    

งบแผ่นดิน 2,862 
บาท แบ่งเป็น
หมวดค่าใช้สอย 
1,000 บาท ค่า
น้ ามันเชื้อเพลิง 
ค่าพิมพ์งาน 
หมวดค่าวัสดุ 
1,862 บาท ค่า
ถ่ายเอกสาร เย็ม
เล่ม วัสดุอุปกรณ์ 
ป้ายไวนิล 

ก.พ.-60 อ.ฐิติมา เกษา
หอม 
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ล า
ดั
บ
ที่ 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

ตัวชี้วัดของ
กจิกรรม 

แหล่ง
งบประมาณ 

งบประมาณ
รวม 

งบแผ่นดนิ งบรายได้ รายละเอียด
งบประมาณ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชือ) 

  กิจกรรม 22. หลักสูตร
คณิตศาสตร์ฯ เตรีม
ความพร้อมปรับพื้น
ฐานความรู้นักศึกษาปี
การศึกษา59และ60 

1.เพื่อการเพิ่ม
ประสิทธิภาพใน
การจัดการเรียน
การสอนแก่
นักศึกษาหลักสูตร
คณิตศาสตร์
ประยุกต์ 2. เพื่อ
เกิดการเรียนรู้เชิง
ผลิตภาพ 3.เพื่อ
จัดการอบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
แก่นัศึกษา และ 
อาจารย์ในหลักสูตร 

ร้อยละของ
จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการไม่น้อย
กว่าร้อยละ 90  

งบคณะ                     
5,538.00  

                     
-    

              
5,538.00  

งบรายได้ กศ.ปช. 
5,538 บาท 
หมวดค่าตอบแทน 
1,200 บาท และ
หมวดค่าใช้สอย 
1,338 บาท 
ส าหรับเป็น
ค่าอาหารและ
อาหารว่าง หมวด
วัสดุ 3,000 บาท 
เป็นค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ป้ายชื่อ 
ค่าโปสเตอร์ ของ
ที่ระลึก และอ่ืนๆ 

ตุลาคม 2559 
และ สิงหาคม 
2560 

อ.ฐิติมา เกษา
หอม 

  กิจกรรม 23. 
หลักสูตรคหกรรม
ศาสตร์ จัดซ้ือวัสดุ
อุปกรณ์เพื่อการจัดการ
เรียนรู้เชิงผลิตภาพ 

1.เพื่อการเพิ่ม
ประสิทธิภาพใน
การจัดการเรียน
การสอนแก่
นักศึกษาหลักสูตรค
หกรรมศาสตร์ 2. 
เพื่อเกิดการเรียนรู้
เชิงผลิตภาพ 3.เพื่อ
จัดการอบรมเพิ่ม

มีผลงานเชิง
ประจักษ์ของ
นักศึกษาอย่าง
น้อย 6 ชิ้นงาน 

งบคณะ                   
79,099.00  

           
49,906.00  

            
29,193.00  

งบแผ่นดิน 
49,906 บาท 
แบ่งเป็น หมวดค่า
วัสดุ 49,906 บาท 
/งบรายได้ 
กศ.ปช.29,193 
บาท แบ่งเป็น 
หมวดค่าวัสดุ 
29,193 บาท โดย

ธันวาคม 2559 
และ 
พฤษภาคม 
2560 

อ.จุรีมาศ ดี
อ ามาตย์ 
และอ.
กนกวรรณ 
ปุณณตระกูล 
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ล า
ดั
บ
ที่ 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

ตัวชี้วัดของ
กจิกรรม 

แหล่ง
งบประมาณ 

งบประมาณ
รวม 

งบแผ่นดนิ งบรายได้ รายละเอียด
งบประมาณ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชือ) 

ประสิทธิภาพ
แก่นัศึกษา และ 
อาจารย์ในหลักสูตร 

มีรายละเอียดดังน้ี 
พริก น้ าปลา 
น้ าตาล กะปิ 
เครื่องครัว ถ้วย 
จาน ชาม กระทะ 
หม้อ แป้งท้าว
ยายม่อม แป้งข้าว
เหน่ียว แป้งข้าว
จ้าว 

  กิจกรรม 24. หลักสูตร
เทคโนชีวภาพ การ
จัดการเรียนรู้เชิงผลิต
ภาพในรายวิชา
ปฏิบัติการชีววิทยา 1 

1.เพื่อการเพิ่ม
ประสิทธิภาพใน
การจัดการเรียน
การสอนแก่
นักศึกษาหลักสูตร
เทคโนโลยีชีวภาพ 
2. เพื่อเกิดการ
เรียนรู้เชิงผลิตภาพ 
3.เพื่อจัดการอบรม
เพิ่มประสิทธิภาพ
แก่นัศึกษา และ 
อาจารย์ในหลักสูตร 

มีผลงานเชิง
ประจักษ์ของ
นักศึกษาอย่าง
น้อย 1 ชิ้นงาน 

งบคณะ                     
2,000.00  

             
2,000.00  

                     
-    

งบแผ่นดิน 2,000 
บาท แบ่งเป็น
หมวดค่าวัสดุ 
2,000 บาท ค่า
เอกสาร คลิป 
กระดาษเป็นต้น 

ธ.ค.-59 อ.ณฐพงศ์ 
เมธินธ
รังสรรค์ 
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ล า
ดั
บ
ที่ 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

ตัวชี้วัดของ
กจิกรรม 

แหล่ง
งบประมาณ 

งบประมาณ
รวม 

งบแผ่นดนิ งบรายได้ รายละเอียด
งบประมาณ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชือ) 

  กิจกรรม 25. หลักสูตร
เทคโนโลชีวภาพ การ
จัดการเรียนรู้เชิงผลิต
ภาพในรายวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพ 

1.เพื่อการเพิ่ม
ประสิทธิภาพใน
การจัดการเรียน
การสอนแก่
นักศึกษาหลักสูตร
เทคโนโลยีชีวภาพ 
2. เพื่อเกิดการ
เรียนรู้เชิงผลิตภาพ 
3.เพื่อจัดการอบรม
เพิ่มประสิทธิภาพ
แก่นัศึกษา และ 
อาจารย์ในหลักสูตร 

มีผลงานเชิง
ประจักษ์ของ
นักศึกษาอย่าง
น้อย 1 ชิ้นงาน 

งบคณะ                     
2,000.00  

             
2,000.00  

                     
-    

งบแผ่นดิน 2,000 
บาท แบ่งเป็น
หมวดค่าวัสดุ 
2,000 บาท ค่า
เอกสาร คลิป 
กระดาษเป็นต้น 

 เดือน 
พฤศจิกายน 
2559  

ผศ.ดร.
สุธาสินี นิล
แสง 

  กิจกรรม 26. หลักสูตร
เทคโนโลชีวภาพ การ
จัดการเรียนรู้เชิงผลิต
ภาพในรายวิชาจุล
ชีววิทยาอาหาร 

1.เพื่อการเพิ่ม
ประสิทธิภาพใน
การจัดการเรียน
การสอนแก่
นักศึกษาหลักสูตร
เทคโนโลยีชีวภาพ 
2. เพื่อเกิดการ
เรียนรู้เชิงผลิตภาพ 
3.เพื่อจัดการอบรม
เพิ่มประสิทธิภาพ
แก่นัศึกษา และ 

มีผลงานเชิง
ประจักษ์ของ
นักศึกษาอย่าง
น้อย 1 ชิ้นงาน 

งบคณะ                     
2,000.00  

                     
-    

              
2,000.00  

งบรายได้ กศ.ปช.
2,000 บาท 
แบ่งเป็นค่าวัสดุ 
2,000 บาท ค่า
วัสดุอุปกรณ์ 
กระดาษ ปากกา 
สี และอ่ืนๆ 

 เดือนเมษายน 
2560  

อ.ดวงเดือน 
วัฏฏานุรักษ์ 
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ล า
ดั
บ
ที่ 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

ตัวชี้วัดของ
กจิกรรม 

แหล่ง
งบประมาณ 

งบประมาณ
รวม 

งบแผ่นดนิ งบรายได้ รายละเอียด
งบประมาณ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชือ) 

อาจารย์ในหลักสูตร 

  กิจกรรม 27. หลักสูตร
เทคโนโลยีชีวภาพ การ
จัดการเรียนรู้เชิงผลิต
ภาพในรายวิชาชีววิทยา 
2 

1.เพื่อการเพิ่ม
ประสิทธิภาพใน
การจัดการเรียน
การสอนแก่
นักศึกษาหลักสูตร
เทคโนโลยีชีวภาพ 
2. เพื่อเกิดการ
เรียนรู้เชิงผลิตภาพ 
3.เพื่อจัดการอบรม
เพิ่มประสิทธิภาพ
แก่นัศึกษา และ 
อาจารย์ในหลักสูตร 

มีผลงานเชิง
ประจักษ์ของ
นักศึกษาอย่าง
น้อย 1 ชิ้นงาน 

งบคณะ                     
2,000.00  

                     
-    

              
2,000.00  

งบรายได้ กศ.ปช.
2,000 บาท 
แบ่งเป็นค่าวัสดุ 
2,000 บาท ค่า
วัสดุอุปกรณ์ 
กระดาษ ปากกา 
สี และอ่ืนๆ 

 เดือนเมษายน 
2560  

อ.วัฒนา 
อัจฉริยะโพธา 

  กิจกรรม 28. หลักสูตร
เทคโนโลยีชีวภาพ ให้
ความรู้นักศึกษา
รายวิชา 

1.เพื่อการเพิ่ม
ประสิทธิภาพใน
การจัดการเรียน
การสอนแก่
นักศึกษาหลักสูตร

ร้อยละของ
จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการไม่น้อย
กว่าร้อยละ 90  

งบคณะ                     
2,100.00  

             
2,100.00  

                     
-    

งบแผ่นดิน 2,100 
บาท แบ่งเป็น
หมวดค่าตอบแทน 
2,100 บาท ค่า
วิทยากรชั่วโมงละ 

 เดือน
กุมภาพันธ์ 
2560  

ผศ.ดร.นฤมล 
ธนานันต์ 
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ล า
ดั
บ
ที่ 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

ตัวชี้วัดของ
กจิกรรม 

แหล่ง
งบประมาณ 

งบประมาณ
รวม 

งบแผ่นดนิ งบรายได้ รายละเอียด
งบประมาณ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชือ) 

เทคโนโลยีชีวภาพ 
2. เพื่อเกิดการ
เรียนรู้เชิงผลิตภาพ 
3.เพื่อจัดการอบรม
เพิ่มประสิทธิภาพ
แก่นัศึกษา และ 
อาจารย์ในหลักสูตร 

400 บาท  

  กิจกรรม 29. หลักสูตร
วิทยาศาสตร์
สิง่แวดล้อม การจัดการ
เรียนรู้เชิงผลิตภาพปี
การศึกษา 2559 

1.เพื่อการเพิ่ม
ประสิทธิภาพใน
การจัดการเรียน
การสอนแก่
นักศึกษาหลักสูตร
วิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม 2. เพื่อ
เกิดการเรียนรู้เชิง
ผลิตภาพ 3.เพื่อ
จัดการอบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
แก่นัศึกษา และ 
อาจารย์ในหลักสูตร 

มีผลงานเชิง
ประจักษ์ของ
นักศึกษาอย่าง
น้อย 1 ชิ้นงาน 

งบคณะ                     
3,000.00  

             
3,000.00  

                     
-    

งบแผ่นดิน 3,000 
บาท แบ่งเป็น
หมวดค่าวัสดุ 
3,000 บาท ค่า
เอกสาร กระดาษ 
หมึก  

 เดือนสิงหาคม 
2560   

อ.มณทิพย์ 
จันทร์แก้ว 

  กิจกรรม 30. หลักสูตร
วิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม เรียนรู้

1.เพื่อการเพิ่ม
ประสิทธิภาพใน
การจัดการเรียน

มีผลงานเชิง
ประจักษ์ของ
นักศึกษาอย่าง

งบคณะ                     
3,000.00  

             
3,000.00  

                     
-    

งบแผ่นดิน 3,000 
บาท แบ่งเป็น
หมวดค่าใช้สอย 

 เดือน
กุมภาพันธ์ 
2560   

อ.ณหทัย โชติ
กลาง 
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ล า
ดั
บ
ที่ 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

ตัวชี้วัดของ
กจิกรรม 

แหล่ง
งบประมาณ 

งบประมาณ
รวม 

งบแผ่นดนิ งบรายได้ รายละเอียด
งบประมาณ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชือ) 

เทคโนโลยีที่เหมาะสม
ทางวิทย์ 

การสอนแก่
นักศึกษาหลักสูตร
วิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม 2. เพื่อ
เกิดการเรียนรู้เชิง
ผลิตภาพ 3.เพื่อ
จัดการอบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
แก่นัศึกษา และ 
อาจารย์ในหลักสูตร 

น้อย 1 ชิ้นงาน 3,000 บาท ค่า
น้ ามันเชื้อเพลิง 

  กิจกรรม 31. หลักสูตร
วิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม สัมมนา
วิชาการและศึกษาดู
งานตามรายวิชา 

1.เพื่อการเพิ่ม
ประสิทธิภาพใน
การจัดการเรียน
การสอนแก่
นักศึกษาหลักสูตร
วิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม 2. เพื่อ
เกิดการเรียนรู้เชิง
ผลิตภาพ 3.เพื่อ
จัดการอบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
แก่นัศึกษา และ 
อาจารย์ในหลักสูตร 

ร้อยละของ
รายวิชาที่เปิด
สอนในปี
การศึกษาที่มี
ผลงานเชิง
ประจักษ์ต่อ
รายวิชาที่เปิด
สอนในปี
การศึกษา ร้อย
ละ30 

งบคณะ                     
5,000.00  

                     
-    

              
5,000.00  

งบรายได้ กศ.ปช 
5,000 บาท 
แบ่งเป็น หมวดค่า
ใช้สอย 4,000 
บาท ค่าน้ ามัน
เชื้อเพลิง  หมวด
ค่าวัสดุ 1,000 
บาท ค่าเอกสาร 
กระดาษ  

 เดือนมีนาคม 
2560  

อ.ณัฐสิมาโท
ขันธ์ 
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ล า
ดั
บ
ที่ 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

ตัวชี้วัดของ
กจิกรรม 

แหล่ง
งบประมาณ 

งบประมาณ
รวม 

งบแผ่นดนิ งบรายได้ รายละเอียด
งบประมาณ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชือ) 

  กิจกรรม 32. หลักสูตร
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
การจัดการเรียนรู้เชิง
ผลิตภาพ รายวิชา
โครงงานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 2 

1.เพื่อการเพิ่ม
ประสิทธิภาพใน
การจัดการเรียน
การสอนแก่
นักศึกษาหลักสูตร
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 2. เพื่อ
เกิดการเรียนรู้เชิง
ผลิตภาพ 3.เพื่อ
จัดการอบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
แก่นัศึกษา และ 
อาจารย์ในหลักสูตร 

ร้อยละของ
รายวิชาที่เปิด
สอนในปี
การศึกษาที่มี
ผลงานเชิง
ประจักษ์ต่อ
รายวิชาที่เปิด
สอนในปี
การศึกษา ร้อย
ละ30 

งบคณะ                   
10,000.00  

                     
-    

            
10,000.00  

งบรายได้ กศ.ปช. 
10,000 บาท แบ่ง
หมวดวัสดุ 
10,000 บาท ค่า
ถ่ายเอกสาร/ค่า
เอกสาร 

 เดือนธันวาคม 
2559  

ผศ.ทักษิณา  

  กิจกรรม 33. หลักสูตร
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
การจัดการเรียนรู้เชิง
ผลิตภาพ รายวิชา
พัฒนาบทเรียน
คอมพิวเตอร์ 

1.เพื่อการเพิ่ม
ประสิทธิภาพใน
การจัดการเรียน
การสอนแก่
นักศึกษาหลักสูตร
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 2. เพื่อ
เกิดการเรียนรู้เชิง
ผลิตภาพ 3.เพื่อ
จัดการอบรมเพิ่ม

ร้อยละของ
รายวิชาที่เปิด
สอนในปี
การศึกษาที่มี
ผลงานเชิง
ประจักษ์ต่อ
รายวิชาที่เปิด
สอนในปี
การศึกษา ร้อย
ละ30 

งบคณะ                     
5,000.00  

                     
-    

              
5,000.00  

งบรายได้ กศ.ปช. 
5,000 บาท แบ่ง
หมวดวัสดุ 5,000 
บาท วัสดุ อุปกรร์
ส าหรับการผลิต
บทเรียน 

 เดือนธันวาคม 
2559  

ผศ.ทักษิณา  
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ล า
ดั
บ
ที่ 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

ตัวชี้วัดของ
กจิกรรม 

แหล่ง
งบประมาณ 

งบประมาณ
รวม 

งบแผ่นดนิ งบรายได้ รายละเอียด
งบประมาณ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชือ) 

ประสิทธิภาพ
แก่นัศึกษา และ 
อาจารย์ในหลักสูตร 

  กิจกรรม 34. หลักสูตร
วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
พัฒนาศักยภาพ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

1.เพื่อการเพิ่ม
ประสิทธิภาพใน
การจัดการเรียน
การสอนแก่
นักศึกษาหลักสูตร
วิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 2. 
เพื่อเกิดการเรียนรู้
เชิงผลิตภาพ 3.เพื่อ
จัดการอบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
แก่นัศึกษา และ 
อาจารย์ในหลักสูตร 

ร้อยละของ
รายวิชาที่เปิด
สอนในปี
การศึกษาที่มี
ผลงานเชิง
ประจักษ์ต่อ
รายวิชาที่เปิด
สอนในปี
การศึกษา ร้อย
ละ30 

งบคณะ                   
14,000.00  

           
14,000.00  

                     
-    

งบแผ่นดิน 
14,000 บาท 
แบ่งเป็นหมวด
ค่าตอบแทน 
9,600 บาท ค่า
วิทยากร  หมวด
ค่าใช้สอย 2,400 
บาท หมวดค่า
วัสดุ 2,000 บาท 

 เดือนธันวาคม 
2559  

อ.ดาวรถา 



40 
 

ล า
ดั
บ
ที่ 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

ตัวชี้วัดของ
กจิกรรม 

แหล่ง
งบประมาณ 

งบประมาณ
รวม 

งบแผ่นดนิ งบรายได้ รายละเอียด
งบประมาณ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชือ) 

2 โครงการเตรียมความ
พร้อมของนักศึกษา
ก่อนเข้าเรียน 

                  

  กิจกรรม 1. โครงการ
เตรียมความพร้อมของ
นักศึกษาก่อนเข้าเรียน
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีประจ าปี 
2560 

1.เพื่อจัดกิจกรรม
เตรียมความพร้อม
ให้แก่นักศึกษาใหม่
ประจ าปีการศึกษา 
2560  2. เพื่อ
เสริมสร้างความรู้ 
ความเข้าใจ และ
การปรับตัวให้เข้า
กับสภาพแวดล้อม
ก่อนการเข้าเรียน 

1.ร้อยละของ
หลักสูตรที่จัด
กิจกรรม
ปฐมนิเทศ
นักศึกษาใหม่ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
80 2.ร้อยละของ
จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80  

งบคณะ                   
70,000.00  

                     
-    

            
70,000.00  

 งบรายได้ 
กศ.ปช. 70,000  
บาท หมวดค่าใช้
สอย 40,000 
บาท ส าหรับเป็น
ค่าอาหารและ
อาหารว่างส าหรับ
นักศึกษาใหม่และ
อาจารย์จ านวน 
400 คน และค่า
น้ ามันเชื้อเพลิง 
และหมวดวัสดุ
30,000 บาท เป็น
ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
ป้ายชื่อ ค่า
โปสเตอร์ ของที่

 เดือนสิงหาคม 
2560   

อ.ดร.นิสา 
พักตร์วิไล 
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ล า
ดั
บ
ที่ 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

ตัวชี้วัดของ
กจิกรรม 

แหล่ง
งบประมาณ 

งบประมาณ
รวม 

งบแผ่นดนิ งบรายได้ รายละเอียด
งบประมาณ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชือ) 

ระลึก กระดาษสี 
เทปกาว กาวสอง
หน้า เชือก แฟ้ม 
ปากกาและอ่ืนๆ 

  กิจกรรม 2. หลักสูตร
วิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม ปรับ
พื้นฐานเตรียมความ
พร้อมวิทย์ปีการศึกษา 
2560 

1.เพื่อจัดกิจกรรม
เตรียมความพร้อม
ให้แก่นักศึกษา
หลักสูตร
สิ่งแวดล้อมใหม่
ประจ าปีการศึกษา 
2560  2. เพื่อ
เสริมสร้างความรู้ 
ความเข้าใจ และ
การปรับตัวให้เข้า
กับสภาพแวดล้อม
ก่อนการเข้าเรียน 

ร้อยละของ
จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการไม่น้อย
กว่าร้อยละ 90  

งบคณะ                     
3,445.00  

                     
-    

              
3,445.00  

งบรายได้ กศ.ปช. 
3,445 บาท แบ่ง
หมวดวัสดุ 3,445 
บาท ค่าถ่าย
เอกสาร/ค่า
เอกสาร
ประกอบการ
อบรม กระดาษ 
ปากกา เป็นต้น 

 เดือนสิงหาคม 
2560   

อ.ณหทัย โชติ
กลาง 
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ล า
ดั
บ
ที่ 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

ตัวชี้วัดของ
กจิกรรม 

แหล่ง
งบประมาณ 

งบประมาณ
รวม 

งบแผ่นดนิ งบรายได้ รายละเอียด
งบประมาณ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชือ) 

  กิจกรรม 3. หลักสูตร
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
เตรียมความพร้อมของ
นักศึกษาด้าน
คณิตศาสตร์ 

1.เพื่อจัดกิจกรรม
เตรียมความพร้อม
ให้แก่นักศึกษา
หลักสูตรเทคโนโลยี
สารสนเทศด้าน
ความรู้ทาง
คณิตศาสตร์  2. 
เพื่อเสริมสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจ 
และการปรับตัวให้
เข้ากับ
สภาพแวดล้อมก่อน
การเข้าเรียน 

ร้อยละของ
จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการไม่น้อย
กว่าร้อยละ 90  

งบคณะ                   
20,000.00  

                     
-    

            
20,000.00  

งบรายได้ กศ.ปช. 
20,000 บาท แบ่ง
หมวดค่าตอบแทน 
3,200 บาท เป็น
ค่าวิทยาการ ค่า
ใช้สอย 9,000 
บาท ค่าอาหาร
และอาหารว่าง
ส าหรับผู้เข้าร่วม
โครงการ ค่าวัสดุ 
7,800 บาท เป็น
ค่าวัสดุอุปกรณ์ใน
การจัดกิจกรรม
ต่างๆ  

 เดือนสิงหาคม 
2560   

ผศ.อิงอร 

  กิจกรรม 4. หลักสูตร
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
เตรียมความพร้อม
นักศึกษาปีการศึกษา60 

1.เพื่อจัดกิจกรรม
เตรียมความพร้อม
ให้แก่นักศึกษา
หลักสูตรเทคโนโลยี
สารสนเทศประจ าปี
การศึกษา 2560  
2. เพื่อเสริมสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจ 
และการปรับตัวให้

ร้อยละของ
จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการไม่น้อย
กว่าร้อยละ 90  

งบคณะ                     
8,849.00  

                     
-    

              
8,849.00  

งบรายได้ กศ.ปช. 
8,849 บาท แบ่ง
หมวดค่าตอบแทน 
2,400 บาท เป็น
ค่าวิทยาการ
ชั่วโมงละ 400 
บาท ค่าใช้สอย 
4,600 บาท 
ค่าอาหารและ

 เดือนสิงหาคม 
2560   

อ.อรรถพร 
ธนูเพชร 
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ล า
ดั
บ
ที่ 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

ตัวชี้วัดของ
กจิกรรม 

แหล่ง
งบประมาณ 

งบประมาณ
รวม 

งบแผ่นดนิ งบรายได้ รายละเอียด
งบประมาณ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชือ) 

เข้ากับ
สภาพแวดล้อมก่อน
การเข้าเรียน 

อาหารว่างส าหรับ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 
ค่าวัสดุ 1,849 
บาท เป็นค่าวัสดุ
อุปกรณ์ในการจัด
กิจกรรมต่างๆ  

  กิจกรรม 5. หลักสูตร
วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
ปฐมนิเทศนศ.ใหม่ 

1.เพื่อจัดกิจกรรม
เตรียมความพร้อม
ให้แก่นักศึกษา
หลักสูตรเทคโนโลยี
สารสนเทศประจ าปี
การศึกษา 2560  
2. เพื่อเสริมสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจ 
และการปรับตัวให้
เข้ากับ
สภาพแวดล้อมก่อน
การเข้าเรียน 

ร้อยละของ
จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการไม่น้อย
กว่าร้อยละ 90  

งบคณะ                     
3,500.00  

             
1,000.00  

              
2,500.00  

งบแผ่นดิน 1,000 
บาท แบ่งเป็น 
หมวดค่าวัสดุ 
1,000 บาท /งบ
รายได้ กศ.ปช.
2,500 บาท 
แบ่งเป็น หมวดค่า
ใช้สอย 1,000 
บาท ค่าเย็บเล่ม 
และอาหารว่าง 
ค่าวัสดุ 2,000 
บาท ป้ายไวนิล 

เดือนมิถุนายน 
2560 

อ.สุนีย์ 
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ล า
ดั
บ
ที่ 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

ตัวชี้วัดของ
กจิกรรม 

แหล่ง
งบประมาณ 

งบประมาณ
รวม 

งบแผ่นดนิ งบรายได้ รายละเอียด
งบประมาณ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชือ) 

  กิจกรรม 6. หลักสูตร
วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
เตรียมความพร้อมนศ.
ใหม่ 

1.เพื่อจัดกิจกรรม
เตรียมความพร้อม
ให้แก่นักศึกษา
หลักสูตรเทคโนโลยี
สารสนเทศประจ าปี
การศึกษา 2559  
2. เพื่อเสริมสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจ 
และการปรับตัวให้
เข้ากับ
สภาพแวดล้อมก่อน
การเข้าเรียน 

ร้อยละของ
จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการไม่น้อย
กว่าร้อยละ 90  

งบคณะ                     
4,000.00  

                     
-    

              
4,000.00  

งบรายได้ กศ.ปช. 
4,000 บาท แบ่ง
หมวดวัสดุ 1,000 
บาท ค่าถ่าย
เอกสาร/ค่า
เอกสาร
ประกอบการ
อบรม กระดาษ 
ปากกา เป็นต้น 
ค่าใช้สอย 3,000 
บาท 

เดือนมิถุนายน 
2560 

อ.ณัฐรดี+อ.
ชวลิต 

3 โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนพัฒนา
นักศึกษาให้มีความ
พร้อมในการท างานสู่
ประชาคมอาเซียน+
3+C+I 
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ล า
ดั
บ
ที่ 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

ตัวชี้วัดของ
กจิกรรม 

แหล่ง
งบประมาณ 

งบประมาณ
รวม 

งบแผ่นดนิ งบรายได้ รายละเอียด
งบประมาณ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชือ) 

  กิจกรรม 1. กิจกรรม
พัฒนานักศึกษาเพื่อ
เสริมสร้างการจัดการ
เรียนรู้นอกรายวิชา 

1. เพื่อเกิดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษาที่
นอกเหนือจาก
รายวิชาเรียน 2.
เพื่อให้นักศึกษามี
ความรับผิดชอบต่อ
หน้าที่ของตนเอง 3.
เพื่อเสริมทักษะด้าน
ต่างๆและเป็นการ
เปิดโลกทัศน์ให้แก่
นักศึกษา 

1.จ านวน
นักศึกษาที่เข้า
ร่วมกิจกรรมไม่
น้อยกว่าร้อยละ
80ของ
กลุ่มเป้าหมาย 

งบคณะ                  
200,000.00  

           
50,000.00  

          
150,000.00  

งบแผ่นดิน 
แบ่งเป็นหมวดค่า
วัสดุได้แก่ 
กระดาษสี หมึก
พิมพ์ อุปกรณ์
ต่างๆที่ใช้ในการ
จัดกิจกรรม 
30,000 บาท 
ค่าตอบแทน
วิทยากรชม.ละ 
400 บาท 6 ชม. 
5 วัน= 12,000 
บาท ค่าใช้สอย 
เป็นค่าน้ ามัน 
8,000 บาท งบ
รายได้กศ.ปช.
แบ่งเป็นหมวดค่า
ใช้สอย เป็น
ค่าอาหารและ
อาหารว่างของ
นักศึกษาอาจารย์
และบุคลากรคณะ
วิทย์จ านวน 450 

 เป็นกิจกรรมที่
ด าเนินงาน
ระยะยาว
ตลอด
ปีงบประมาณ  

อ.ดร.นิสา 
พักตร์วิไล 
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ล า
ดั
บ
ที่ 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

ตัวชี้วัดของ
กจิกรรม 

แหล่ง
งบประมาณ 

งบประมาณ
รวม 

งบแผ่นดนิ งบรายได้ รายละเอียด
งบประมาณ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชือ) 

คน และค่าน้ ามัน 
120,000 บาท 
และหมวดค่าวัสดุ 
30,000 บาท 
ได้แก่อุปกรณ์
ส านักงาน,ดอกไม้, 
ป้ายชื่อ, ค่าของที่
ระลึก โทรโข่ง 
คฑา ถุงมือ ป้าย
คณะและอ่ืนๆ 

  กิจกรรม 2. สัปดาห์
วิทยาศาสตร์ 

1. เพื่อจัดกิจกรรม
ที่มีการบูรณาการ
กับการเรียนการ
สอนโดยมีผลงาน
เชิงประจักษ์ต่อ
ศาสตร์การศึกษา
ด้านงาน
วิทยาศาสตร์ 2. 
เกิดความร่วมมือ
ภายในหน่วยงาน
คณะทั้งหลักสูตรที่
เก่ียวข้อง 3.สร้าง
ส านึกความ

จ านวนนักศึกษา
และผู้สนใจเข้า
ร่วมงานไม่ต่ า
กว่า 400 คน 

งบคณะ                  
250,000.00  

          
250,000.00  

                     
-    

 งบประมาณ 
แผ่นดิน 250,000 
บาท แบ่งเป็น 
หมวดค่าวัสดุ 
210,000 บาท ค่า
ใช้สอย 20,000 
บาท ค่าตอบแทน 
20,000 บาท (ซ่ึง
แบ่งงบประมาณ
ให้แก่หลักสูตร
จ านวน 15 
หลักสูตรๆ ละ 
15,000 บาท 

 เดือนสิงหาคม 
2560   

รศ.ดร.ศศมล 
ผาสุข 
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ล า
ดั
บ
ที่ 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

ตัวชี้วัดของ
กจิกรรม 

แหล่ง
งบประมาณ 

งบประมาณ
รวม 

งบแผ่นดนิ งบรายได้ รายละเอียด
งบประมาณ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชือ) 

รับผิดชอบแก่
นักศึกษาในการมี
ส่วนร่วมจัด
กิจกรรม 

เท่ากับ 225,000 
บาท และโลห์
รางวัลส าหรับ
กิจกรรมเชิดชูคน
ดี จ านวน 25,000 
บาท)  

  กิจกรรม 3. หลักสูตร
เคมี นักศึกษาศึกษาดู
งานสถานประกอบการ 

1.เพื่อจัดกิจกรรม
ศึกษาดูงานให้
นักศึกษา พัฒนา
ความรู้ 
ประสบการณ์
วิชาการและวิชาชีพ 
2. เพื่อให้นักศึกษา
ได้รับความรู้ใหม่ๆ
จากภายนอก
ห้องเรียนที่เป็น
ประโยชน์ต่อ
วิชาชีพ 

1.จ านวน
นักศึกษาที่เข้า
ร่วมกิจกรรมไม่
น้อยกว่าร้อยละ
80ของ
กลุ่มเป้าหมาย 

งบคณะ                   
12,647.00  

                     
-    

            
12,647.00  

งบรายได้ กศ.ปช. 
12,647 บาท แบ่ง
หมวดวัสดุ 2,000 
บาท ค่าถ่าย
เอกสาร/ค่า
เอกสาร
ประกอบการ
อบรม กระดาษ 
ปากกา เป็นต้น 
หมวดค่าใช้สอย 
10,647 บาท 
ค่าอาหารและ
อาหารว่าง ค่า
น้ ามันเชื้อเพลิง  

 เดือนสิงหาคม 
2560   

รศ.อรรณพ 
บุญถนอม, 
รศ.ดร.มานะ 
ขาวเมฆ 
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ล า
ดั
บ
ที่ 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

ตัวชี้วัดของ
กจิกรรม 

แหล่ง
งบประมาณ 

งบประมาณ
รวม 

งบแผ่นดนิ งบรายได้ รายละเอียด
งบประมาณ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชือ) 

  กิจกรรม 4.  หลักสูตร
โภชนาการฯ พัฒนา
บุคลิกภาพส าหรับ
นักศึกษา 

1.เพื่อจัดกิจกรรม
อบรมด้าน
บุคลิกภาพแก่
นักศึกษา 2. เพื่อ
พัฒนาภาพลักษณ์
ของนักศึกษาใน
หลักสูตร 

1.จ านวน
นักศึกษาที่เข้า
ร่วมกิจกรรมไม่
น้อยกว่าร้อยละ
80ของ
กลุ่มเป้าหมาย 

งบคณะ                     
9,000.00  

             
9,000.00  

                     
-    

 งบประมาณ 
แผ่นดิน 9,000
บาท แบ่งเป็น 
หมวดค่าวัสดุ 
4,000 บาท ค่าใช้
สอย 5,000 บาท  

 เดือนเมษายน 
2560  

อ.ศกุนตาล์ 
มานะกล้า 

  กิจกรรม 5. หลักสูตร
อาชีวอนามัยฯ ศึกษาดู
งานครั้งที่1 

1.เพื่อจัดกิจกรรม
ศึกษาดูงานให้
นักศึกษา พัฒนา
ความรู้ 
ประสบการณ์
วิชาการและวิชาชีพ 
2. เพื่อให้นักศึกษา
ได้รับความรู้ใหม่ๆ
จากภายนอก
ห้องเรียนที่เป็น
ประโยชน์ต่อ
วิชาชีพ 

1.จ านวน
นักศึกษาที่เข้า
ร่วมกิจกรรมไม่
น้อยกว่าร้อยละ
80ของ
กลุ่มเป้าหมาย 

งบคณะ                     
5,250.00  

             
5,250.00  

                     
-    

 งบประมาณ 
แผ่นดิน 5,250 
บาท แบ่งเป็น 
หมวดค่าวัสดุ 
2,250 บาท ค่าใช้
สอย 3,000 บาท  

 เดือน
พฤศจิกายน 
2560  

อ.บุญส่ง 
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ล า
ดั
บ
ที่ 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

ตัวชี้วัดของ
กจิกรรม 

แหล่ง
งบประมาณ 

งบประมาณ
รวม 

งบแผ่นดนิ งบรายได้ รายละเอียด
งบประมาณ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชือ) 

  กิจกรรม 6. หลักสูตร
อาชีวอนามัยฯ ศึกษาดู
งานครั้งที่2 

1.เพื่อจัดกิจกรรม
ศึกษาดูงานให้
นักศึกษา พัฒนา
ความรู้ 
ประสบการณ์
วิชาการและวิชาชีพ 
2. เพื่อให้นักศึกษา
ได้รับความรู้ใหม่ๆ
จากภายนอก
ห้องเรียนที่เป็น
ประโยชน์ต่อ
วิชาชีพ 

1.จ านวน
นักศึกษาที่เข้า
ร่วมกิจกรรมไม่
น้อยกว่าร้อยละ
80ของ
กลุ่มเป้าหมาย 

งบคณะ                     
5,250.00  

             
5,250.00  

                     
-    

 งบประมาณ 
แผ่นดิน 5,250 
บาท แบ่งเป็น 
หมวดค่าวัสดุ 
2,250 บาท ค่าใช้
สอย 3,000 บาท  

 เดือนธันวาคม 
2559  

อ.วัชราภรณ์ 
วงศ์สกุล
กาญจน์ 

  กิจกรรม 7.หลักสูตร
คณิตศาสตร์ฯ จิตอาสา
วิถีพุทธวิถีไทย 

1.เพื่อเผยแพร่
พฤติกรรมด้าน
คุณธรรมจริยธรรม
ที่ต้องการส่งเสริม
ให้นักศึกษาทราบ 
2. ส่งเสริมการ
พัฒนาพฤติกรรม
จิตอาสาให้แก่
นักศึกษา 3. เพื่อ
ส่งเสริมให้นักศึกษา
เป็นผู้มีส่วนร่วมใน

1.จ านวน
นักศึกษาที่เข้า
ร่วมกิจกรรมไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
90 ของ
กลุ่มเป้าหมาย 

งบคณะ                     
3,000.00  

                     
-    

              
3,000.00  

งบรายได้ กศ.ปช. 
3,000 บาท แบ่ง
หมวดวัสดุ 1,000 
บาท ค่าถ่าย
เอกสาร/ค่า
เอกสาร
ประกอบการ
อบรม กระดาษ 
ปากกา เป็นต้น 
หมวดค่าใช้สอย 
2,000 บาท 

 ในช่วงเดือน
ตุลาคม 2559  

อ.สุนันทา ศรี
โสภา 
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ล า
ดั
บ
ที่ 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

ตัวชี้วัดของ
กจิกรรม 

แหล่ง
งบประมาณ 

งบประมาณ
รวม 

งบแผ่นดนิ งบรายได้ รายละเอียด
งบประมาณ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชือ) 

การสืบทอดศาสนา
ประจ าชาติ 

ค่าอาหารและ
อาหารว่าง ค่า
น้ ามันเชื้อเพลิง  

  กิจกรรม 8.หลักสูตร
คณิตศาสตร์ฯ พัฒนา
ความรู้เพื่อศตวรรษที่
21  

1.เพื่อจัดกิจกรรม
ให้นักศึกษาได้รับ
ความรู้เพื่อเข้าสู่
ศตวรรษที่ 21 2. 
เพื่อให้นักศึกษาที่
เข้าร่วมโครงการมี
ความรู้เพิ่มขึ้น
หลังจากเข้าร่วม
โครงการ 

1.จ านวน
นักศึกษาที่เข้า
ร่วมกิจกรรมไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
90 ของ
กลุ่มเป้าหมาย 

งบคณะ                     
6,000.00  

                     
-    

              
6,000.00  

งบรายได้ กศ.ปช. 
6,000 บาท แบ่ง
หมวดวัสดุ 2,000 
บาท ค่าถ่าย
เอกสาร/ค่า
เอกสาร
ประกอบการ
อบรม กระดาษ 
ปากกา เป็นต้น 
หมวดค่าใช้สอย 
3,000 บาท 
ค่าอาหารและ
อาหารว่าง ค่า
น้ ามันเชื้อเพลิง 
หมวดค่าตอบแทน 
1,000 บาท 

 ในช่วงเดือน
มกราคม 2560  

อ.ณัฐพงศ์ 
วัฒนศิริพงษ์ 
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ล า
ดั
บ
ที่ 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

ตัวชี้วัดของ
กจิกรรม 

แหล่ง
งบประมาณ 

งบประมาณ
รวม 

งบแผ่นดนิ งบรายได้ รายละเอียด
งบประมาณ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชือ) 

ส าหรับค่า
วิทยากรชั่วโมงละ 
400 บาท 

  กิจกรรม 9. หลักสูตรค
หกรรมศาสตร์ ศึกษาดู
งาน 

1.เพื่อจัดกิจกรรม
ศึกษาดูงานให้
นักศึกษา พัฒนา
ความรู้ 
ประสบการณ์
วิชาการและวิชาชีพ 
2. เพื่อให้นักศึกษา
ได้รับความรู้ใหม่ๆ
จากภายนอก
ห้องเรียนที่เป็น
ประโยชน์ต่อ
วิชาชีพ 

1.จ านวน
นักศึกษาที่เข้า
ร่วมกิจกรรมไม่
น้อยกว่าร้อยละ
80ของ
กลุ่มเป้าหมาย 

งบคณะ                   
26,387.00  

           
13,887.00  

            
12,500.00  

งบแผ่นดิน 
13,887 บาท 
แบ่งเป็นหมวดค่า
วัสดุ 500 บาท 
ค่าป้ายไวนิล 
ค่าตอบแทน
วิทยากร 1,387 
บาท  และหมวด
ค่าใช้สอย 12,000 
บาท ค่าจ้างเหมา
รถโดยสาร งบ
รายได้ 12,500 
บาท หมวดค่าใช้
สอย 12,000 
บาท เป็นค่าที่พัก
เหมาจ่าย 300 

 เดือนธันวาคม 
2559และ 
มีนาคม 2560  

อ.เบญจางค์ 
อัจฉริยะโพธา 
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ล า
ดั
บ
ที่ 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

ตัวชี้วัดของ
กจิกรรม 

แหล่ง
งบประมาณ 

งบประมาณ
รวม 

งบแผ่นดนิ งบรายได้ รายละเอียด
งบประมาณ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชือ) 

บาท/คน ค่าวัสดุ 
500 บาท เป็นค่า
วัสดุส าหรับการ
จัดกิจกรรม 

  กิจกรรม 10. 
หลักสูตรคหกรรม
ศาสตร์ พัฒนา
คุณลักษณะบัณฑิต 

1. เพื่อจัดกิจกรรม
เตรียมความพร้อม
ให้นักศึกษาใน
หลักสูตรก่อนออก
ฝึกงาน/ฝึกสหกิจ
ศึกษา โดยจัดอบรม 
บุคลิกภาพ การ
แต่งหน้า และอบรม
ภาษาอังกฤษเฉพาะ
ทาง 

1.จ านวน
นักศึกษาที่เข้า
ร่วมกิจกรรม
จ านวนไม่น้อย
กว่า 40 คน  

งบคณะ                   
16,000.00  

                     
-    

            
16,000.00  

งบรายได้ กศ.ปช. 
16,000 บาท แบ่ง
หมวดค่าตอบแทน 
16,000 บาท 
ส าหรับค่า
วิทยากรชั่วโมงละ 
400 บาท จ านวน 
4 ครั้ง 

 เดือนมีนาคม 
2560  

อ.จุรีมาศ ดี
อ ามาตย์ 

  กิจกรรม 11. 
หลักสูตรคหกรรม
ศาสตร์ การใช้
เทคโนโลยีเพื่อการ
พัฒนาการสื่อสาร 

1.เพื่อจัดกิจกรรม
เพิ่มพูนความรู้ด้าน
สารสนเทศเพื่อการ
สื่อสารและ
ประสบการณ์แก่
นักศึกษา 

1.จ านวน
นักศึกษาที่เข้า
ร่วมกิจกรรมไม่
น้อยกว่าร้อยละ
80ของ
กลุ่มเป้าหมาย 

งบคณะ                     
2,200.00  

             
2,200.00  

                     
-    

 งบประมาณ 
แผ่นดิน 2,200 
บาท แบ่งเป็น 
หมวดค่าวัสดุ 200 
บาท ค่าตอบแทน 
2,000 บาท  

 เดือน
กุมภาพันธ์ 
2560  

อ.พัชรลักษณ์ 
วัฒนไชย 
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ล า
ดั
บ
ที่ 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

ตัวชี้วัดของ
กจิกรรม 

แหล่ง
งบประมาณ 

งบประมาณ
รวม 

งบแผ่นดนิ งบรายได้ รายละเอียด
งบประมาณ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชือ) 

  กิจกรรม 12. 
หลักสูตรคหกรรม
ศาสตร์ สหกิจศึกษา 

1.เพื่อจัดกิจกรรม
สหกิจศึกษา แก่
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 

1.นักศึกษาใน
หลักสูตรมีส่วน
ร่วมกิจกรรม
อย่างน้อย 1 
กลุ่ม 

งบคณะ                       
500.00  

                     
-    

                
500.00  

งบรายได้ กศ.ปช. 
500 บาท แบ่ง
หมวดค่าวัสดุ 500 
บาท จัดท า
โปสเตอร์ในการ
เข้าร่วมกิจกรรม 

 เดือน
พฤษภาคม 
2560  

อ.พัชรลักษณ์ 
วัฒนไชย 

  กิจกรรม 13. หลักสูตร
เทคโนโลยีชีวภาพ 
ศึกษาดูงานสถาน
ประกอบการ 

1.เพื่อจัดกิจกรรม
ศึกษาดูงานให้
นักศึกษา พัฒนา
ความรู้ 
ประสบการณ์
วิชาการและวิชาชีพ 
2. เพื่อให้นักศึกษา
ได้รับความรู้ใหม่ๆ
จากภายนอก
ห้องเรียนที่เป็น
ประโยชน์ต่อ
วิชาชีพ 

1.จ านวน
นักศึกษาที่เข้า
ร่วมกิจกรรมไม่
น้อยกว่าร้อยละ
80ของ
กลุ่มเป้าหมาย 

งบคณะ                     
6,600.00  

                     
-    

              
6,600.00  

งบรายได้ กศ.ปช. 
6,600 บาท แบ่ง
หมวดค่าตอบแทน 
1,600 บาท 
ชั่วโมงละ 400 
บาท * 4 ชั่วโมง 
หมวดค่าใช้สอย 
5,000 บาท เป็น
ค่าอาหารและ
ค่าอาหารว่าง 

 เดือนเมษายน 
2560  

อ.ดร.พรรณ
วิภา แพงศรี 
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ล า
ดั
บ
ที่ 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

ตัวชี้วัดของ
กจิกรรม 

แหล่ง
งบประมาณ 

งบประมาณ
รวม 

งบแผ่นดนิ งบรายได้ รายละเอียด
งบประมาณ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชือ) 

  กิจกรรม 14. หลักสูตร
เทคโนโลยีชีวภาพ 
อบรมการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ 

1. เพื่อจัดกิจกรรม
การอบรม
ภาษาอังกฤษให้แก่
นักศึกษาหลักสูตร
เทคโนโลยีชีวภาพ 

1.จ านวน
นักศึกษาที่เข้า
ร่วมกิจกรรมไม่
น้อยกว่าร้อยละ
80ของ
กลุ่มเป้าหมาย 

งบคณะ                     
2,800.00  

                     
-    

              
2,800.00  

งบรายได้ กศ.ปช. 
2,800 บาท แบ่ง
หมวดค่าตอบแทน 
2,800 บาท 
ค่าตอบแทน
วิทยากรชั่วโมงละ 
400 บาท 

 เดือนมีนาคม 
2560   

อ.ดวงเดือน 
วัฏฏานุรักษ์ 

  กิจกรรม 15. หลักสูตร
เทคโนโลยีชีวภาพ 
อบรมการพัฒนา
คุณลักษณะของ
นักศึกษา 

1.เพื่อจัดกิจกรรม
การอบรมพัฒนา
คุณลักษณะของ
นักศึกษาให้ได้รับ
ความรู้แนวทางใน
การเรียน
ระดับอุดมศึกษา 

1.จ านวน
นักศึกษาที่เข้า
ร่วมกิจกรรมไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
90ของ
กลุ่มเป้าหมาย 

งบคณะ                     
2,800.00  

             
2,800.00  

                     
-    

 งบประมาณ 
แผ่นดิน 2,800 
บาท แบ่งเป็น 
ค่าตอบแทน 
2,800 บาท  

 เดือนมีนาคม 
2560   

ผศ.ดร.นฤมล 
ธนานันต์ 

  กิจกรรม 16. หลักสูตร
เทคโนโลยีชีวภาพ 
ปัจฉิมนิเทศ 

1. เพื่อจัดกิจกรรม
ปัจฉิมนิเทศให้แก่
นักศึกษาชั้นปี4 
หลักสูตร
เทคโนโลยีชีวภาพ 

1.จ านวน
นักศึกษาที่เข้า
ร่วมกิจกรรมไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
90ของ
กลุ่มเป้าหมาย 

งบคณะ                     
2,800.00  

                     
-    

              
2,800.00  

งบรายได้ กศ.ปช. 
2,800 บาท แบ่ง
หมวดค่าตอบแทน 
2,800 บาท 
ค่าตอบแทน
วิทยากรชั่วโมงละ 
400 บาท 

 เดือน
พฤษภาคม 
2560  

อ.ณฐพงศ์ 
เมธินธ
รังสรรค์ 
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ล า
ดั
บ
ที่ 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

ตัวชี้วัดของ
กจิกรรม 

แหล่ง
งบประมาณ 

งบประมาณ
รวม 

งบแผ่นดนิ งบรายได้ รายละเอียด
งบประมาณ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชือ) 

  กิจกรรม 17. หลักสูตร
เทคโนโลยีชีวภาพ จิต
อาสาพัฒนาท้องถิ่น 

1. เพื่อจัดกิจกรรม
จิตอาสาในการ
พัฒนาท้องถิ่นใน
ชุมชนเป้าหมาย 

1.จ านวน
นักศึกษาที่เข้า
ร่วมกิจกรรมไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
90ของ
กลุ่มเป้าหมาย 

งบคณะ                   
15,000.00  

             
8,600.00  

              
6,400.00  

งบแผ่นดิน 8,600 
บาท แบ่งเป็น
หมวดค่าใช้สอย 
8,600 บาท 
ค่าจ้างเหมารถ
โดยสาร/ค่า
น้ ามัน/ค่าจ้าง
พิมพ์  งบรายได้ 
6,400 บาท 
หมวดค่าใช้สอย 
400 บาท 
ค่าอาหารว่าง ค่า
วัสดุ 6,000 บาท 
เป็นค่าวัสดุ
ส าหรับการจัด
กิจกรรม ค่าถ่าย
เอกสาร เย็บเล่ม 
ป้ายไวนิลเป็นต้น 

 เดือนเมษายน 
2560   

อ.ดวงเดือน 
วัฏฏานุรักษ์ 
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ล า
ดั
บ
ที่ 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

ตัวชี้วัดของ
กจิกรรม 

แหล่ง
งบประมาณ 

งบประมาณ
รวม 

งบแผ่นดนิ งบรายได้ รายละเอียด
งบประมาณ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชือ) 

  กิจกรรม 18. หลักสูตร
วิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม พัฒนาอัต
ลักษณ์นักศึกษา 

1.เพื่อจัดกิจกรรม
ส่งเสริมพัฒนาด้าน
ความตรงต่อเวลา
และจิตอาสาใน
สังคมให้แก่
นักศึกษา 2. บูรณา
การกับการเรียน
การสอนรายวิชา
กระบวนการเรียนรู้
ด้านสิ่งแวดล้อม 

1.จ านวน
นักศึกษาที่เข้า
ร่วมกิจกรรมไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
90ของ
กลุ่มเป้าหมาย 

งบคณะ                   
15,445.00  

           
10,445.00  

              
5,000.00  

งบแผ่นดิน 
10,445 บาท 
แบ่งเป็นหมวด
ค่าตอบแทน 
9,600 บาทเป็น
ค่าวิทยากร ค่า
วัสดุ 845 เป็นค่า
ป้ายไวนิล 
กระดาษ และ
อ่ืนๆ  งบรายได้ 
5,000 บาท 
หมวดค่าใช้สอย 
4,000 บาท 
ค่าอาหารว่าง ค่า
วัสดุ 1,000 บาท 
เป็นค่าวัสดุ
ส าหรับการจัด
กิจกรรม ค่าถ่าย
เอกสาร เย็บเล่ม 
ป้ายไวนิลเป็นต้น 

 ในช่วงเดือน
พฤศจิกายน 
59 - มีนาคม 
2560  

อ.มณทิพย์ 
จันทร์แก้ว 
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ล า
ดั
บ
ที่ 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

ตัวชี้วัดของ
กจิกรรม 

แหล่ง
งบประมาณ 

งบประมาณ
รวม 

งบแผ่นดนิ งบรายได้ รายละเอียด
งบประมาณ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชือ) 

  กิจกรรม 19. หลักสูตร
วิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม เตรียมฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 

1.เพื่อจัดกิจกรรม
เตรียมฝึก
ประสบการณ์
วิชาชีพ แก่
นักศึกษาหลักสูตร
วิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม 

1.จ านวน
นักศึกษาที่เข้า
ร่วมกิจกรรมไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
90ของ
กลุ่มเป้าหมาย 

งบคณะ                   
10,000.00  

                     
-    

            
10,000.00  

งบรายได้ กศ.ปช. 
10,000 บาท แบ่ง
หมวดค่าใช้สอย 
7,000 บาท  
หมวดค่าวัสดุ 
3,000 บาท เป็น
ค่ากระดาษ
โปสเตอร์ ป้ายไว
นิล ปากกา 
เอกสารประกอบ 

 เดือน
พฤษภาคม 
2560   

อ.ณัฐสิมา โท
ขันธ์ 

  กิจกรรม 20. หลักสูตร
วิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี
สิ่งแวดล้อมศตวรรษ 21 

1.เพื่อจัดกิจกรรม
อบรมเทคนิคการ
ผลิตสื่อ การ
ออกแบบสื่อต่างๆ
ให้แก่นักศึกษา 

1.จ านวน
นักศึกษาที่เข้า
ร่วมกิจกรรมไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
90ของ
กลุ่มเป้าหมาย 

งบคณะ                     
3,500.00  

             
3,500.00  

                     
-    

 งบประมาณ 
แผ่นดิน 3,500 
บาท แบ่งเป็น 
ค่าตอบแทน 
2,400 บาทชั่วโมง
ละ 400บาท*4
ชั่วโมง ค่าวัสดุ 
1,100 บาท เป็น
ค่าวัสดุในการจัด
กิจกรรม  

 เดือน
พฤศจิกายน 
2560  

ผศ.ดร.นิสา 
พักตร์วิไล 
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ล า
ดั
บ
ที่ 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

ตัวชี้วัดของ
กจิกรรม 

แหล่ง
งบประมาณ 

งบประมาณ
รวม 

งบแผ่นดนิ งบรายได้ รายละเอียด
งบประมาณ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชือ) 

  กิจกรรม 21. หลักสูตร
เทคโนโลยีสารสนเทศ  
ปัจฉิมนิเทศ 

1.เพื่อจัดกิจกรรม
ปัจฉิมนิเทศ ให้แก่
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 
หลักสูตรเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.จ านวน
นักศึกษาที่เข้า
ร่วมกิจกรรมไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
90ของ
กลุ่มเป้าหมาย 

งบคณะ                     
3,000.00  

                     
-    

              
3,000.00  

งบรายได้ กศ.ปช. 
3,000 บาท แบ่ง
หมวดค่าตอบแทน 
1,200 บาท เป็น
ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าใช้
สอย 1,000 บาท  
หมวดค่าวัสดุ 800 
บาท  

 เดือนมีนาคม 
2560  

อ.อรรธพร 
ธนูเพ็ชร 

  กิจกรรม 22. หลักสูตร
เทคโนโลยีสารสนเทศ  
ศึกษาดูงาน 

1.เพื่อจัดกิจกรรม
ศึกษาดูงานให้
นักศึกษา พัฒนา
ความรู้ 
ประสบการณ์
วิชาการและวิชาชีพ 
2. เพื่อให้นักศึกษา
ได้รับความรู้ใหม่ๆ
จากภายนอก
ห้องเรียนที่เป็น
ประโยชน์ต่อ
วิชาชีพ 

1.จ านวน
นักศึกษาที่เข้า
ร่วมกิจกรรมไม่
น้อยกว่าร้อยละ
80ของ
กลุ่มเป้าหมาย 

งบคณะ                   
11,287.00  

                     
-    

            
11,287.00  

งบรายได้ กศ.ปช. 
3,000 บาท แบ่ง
หมวดค่าตอบแทน 
2,000 บาท เป็น
ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าใช้
สอย 4,000 บาท  
หมวดค่าวัสดุ 
5,287 บาท  

 เดือนมีนาคม 
2560  

อ.เศรษฐพงษ์ 
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ล า
ดั
บ
ที่ 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

ตัวชี้วัดของ
กจิกรรม 

แหล่ง
งบประมาณ 

งบประมาณ
รวม 

งบแผ่นดนิ งบรายได้ รายละเอียด
งบประมาณ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชือ) 

  กิจกรรม 23. หลักสูตร
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
สานสัมพันธ์ยินดี
บัณฑิต 

1.เพื่อจัดกิจกรรม
สานสัมพันธ์ยินดี
บัณฑิตที่จบ
การศึกษาหลักสูตร
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 2.เกิด
ความสามัคคีกัน
ระหว่างนักศึกษา
อาจารย์  

1.จ านวน
นักศึกษาที่เข้า
ร่วมกิจกรรมไม่
น้อยกว่าร้อยละ
80ของ
กลุ่มเป้าหมาย 

งบคณะ                     
7,000.00  

                     
-    

              
7,000.00  

งบรายได้ กศ.ปช. 
7,000 บาท แบ่ง  
หมวดค่าวัสดุ 
7,000 บาท เป็น
ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
ป้ายไวนิล 
กระดาษ ปากกา 
ลูกโป่ง ดอกไม้ 

 ในช่วงเดือน
มกราคม-
กุมภาพันธ์ 
2560  

อ.ปัณณรัตน์+
อ.สุรินทร์ 

  กิจกรรม 24. หลักสูตร
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
พัฒนานักศึกษาเตรียม
สหกิจ 

1.เพื่อจัดกิจกรรม
เตรียมสหกิจศึกษา 
แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 
4 

1.จ านวน
นักศึกษาที่เข้า
ร่วมกิจกรรมไม่
น้อยกว่าร้อยละ
80ของ
กลุ่มเป้าหมาย 

งบคณะ                   
12,000.00  

                     
-    

            
12,000.00  

งบรายได้ กศ.ปช. 
12,000 บาท แบ่ง  
หมวดค่าวัสดุ 400 
บาท เป็นค่าวัสดุ
อุปกรณ์ หมวด
ค่าตอบแทน 
9,600 บาท เป็น
ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าใช้
สอย 2,000 บาท 

 เดือนตุลาคม 
2559  

อ.ไพรินทร์ มี
ศรี 
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ล า
ดั
บ
ที่ 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

ตัวชี้วัดของ
กจิกรรม 

แหล่ง
งบประมาณ 

งบประมาณ
รวม 

งบแผ่นดนิ งบรายได้ รายละเอียด
งบประมาณ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชือ) 

  กิจกรรม 25. หลักสูตร
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
น าเสนอผลงานสหกิจ 

1.เพื่อจัดกิจกรรม
สหกิจศึกษา แก่
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 

1.จ านวน
นักศึกษาที่เข้า
ร่วมกิจกรรมไม่
น้อยกว่าร้อยละ
80ของ
กลุ่มเป้าหมาย 

งบคณะ                     
3,000.00  

                     
-    

              
3,000.00  

งบรายได้ กศ.ปช. 
12,000 บาท แบ่ง  
หมวดค่าวัสดุ 
1,000 บาท เป็น
ค่าวัสดุอุปกรณ์  
ค่าใช้สอย 2,000 
บาท 

 เดือนเมษายน 
2560  

อ.ไพรินทร์ มี
ศรี 

  กิจกรรม 26. หลักสูตร
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
เตรียมความพร้อมฝึก
ประสบการณ์ 

1.เพื่อจัดกิจกรรม
เตรียมความพร้อม
ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ แก่
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 

1.จ านวน
นักศึกษาที่เข้า
ร่วมกิจกรรมไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
90ของ
กลุ่มเป้าหมาย 

งบคณะ                     
3,000.00  

                     
-    

              
3,000.00  

งบรายได้ กศ.ปช. 
3,000 บาท แบ่ง  
หมวดค่าใช้สอย 
3,000 บาท  

 เดือนมีนาคม 
2560  

อ.อรรถพร+
อ.สุรินทร์ 

  กิจกรรม 27. หลักสูตร
วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา
ใหม่ 

1.เพื่อจัดกิจกรรม
ปัจฉิมนิเทศ ให้แก่
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 
หลักสูตรวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 

1.จ านวน
นักศึกษาที่เข้า
ร่วมกิจกรรมไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
90ของ
กลุ่มเป้าหมาย 

งบคณะ                     
3,500.00  

                     
-    

              
3,500.00  

งบรายได้ กศ.ปช.
3,500 บาท แบ่ง  
หมวดค่าวัสดุ 
2,500 บาท เป็น
ค่าวัสดุอุปกรณ์  
ค่าใช้สอย 1,000 
บาท 

 เดือนเมษายน 
2560  

อ.ณัฐรดี 
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ล า
ดั
บ
ที่ 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

ตัวชี้วัดของ
กจิกรรม 

แหล่ง
งบประมาณ 

งบประมาณ
รวม 

งบแผ่นดนิ งบรายได้ รายละเอียด
งบประมาณ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชือ) 

  กิจกรรม 28. หลักสูตร
วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
เตรียมความพร้อมยินดี
บัณฑิต 

1.เพื่อจัดกิจกรรม
สานสัมพันธ์ยินดี
บัณฑิตที่จบ
การศึกษาหลักสูตร
วิทยาการ
คอมพิวเตอร์  2.
เกิดความสามัคคี
กันระหว่าง
นักศึกษาอาจารย์  

1.จ านวน
นักศึกษาที่เข้า
ร่วมกิจกรรมไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
90ของ
กลุ่มเป้าหมาย 

งบคณะ                     
3,000.00  

                     
-    

              
3,000.00  

งบรายได้ กศ.ปช.
3,500 บาท แบ่ง  
หมวดค่าวัสดุ 
2,500 บาท เป็น
ค่าวัสดุอุปกรณ์  
ค่าใช้สอย 1,000 
บาท 

 เดือนกันยายน 
2560   

อ.ดาวรถา 

  กิจกรรม 29. หลักสูตร
วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
พัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม 

1.เพื่อจัดอบรม
พัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม 2. เพื่อ
พัฒนาให้นักศึกษา
มีคุณธรรม 
จริยธรรม ตรงตาม
คุณลักษณะ 

1.จ านวน
นักศึกษาที่เข้า
ร่วมกิจกรรมไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
90ของ
กลุ่มเป้าหมาย 

งบคณะ                     
6,800.00  

             
5,200.00  

              
1,600.00  

งบแผ่นดิน 5,200 
บาท แบ่งเป็น
หมวดค่าตอบแทน 
3,200 บาทเป็น
ค่าวิทยากร ค่า
วัสดุ 2,000 บาท 
เป็นค่าป้ายไวนิล 
กระดาษ และ
อ่ืนๆ  งบรายได้ 
1,600 บาท 
หมวดค่าใช้สอย 
1,600 บาท 

 เดือนธันวาคม 
2559  

ผศ.ณัฏฐิรา  
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ล า
ดั
บ
ที่ 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

ตัวชี้วัดของ
กจิกรรม 

แหล่ง
งบประมาณ 

งบประมาณ
รวม 

งบแผ่นดนิ งบรายได้ รายละเอียด
งบประมาณ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชือ) 

  กิจกรรม 30. หลักสูตร
วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
ศึกษาดูงานนอกสถานที่ 

1.เพื่อจัดกิจกรรม
ศึกษาดูงานให้
นักศึกษา พัฒนา
ความรู้ 
ประสบการณ์
วิชาการและวิชาชีพ 
2. เพื่อให้นักศึกษา
ได้รับความรู้ใหม่ๆ
จากภายนอก
ห้องเรียนที่เป็น
ประโยชน์ต่อ
วิชาชีพ 

1.จ านวน
นักศึกษาที่เข้า
ร่วมกิจกรรมไม่
น้อยกว่าร้อยละ
80ของ
กลุ่มเป้าหมาย 

งบคณะ                     
5,000.00  

                     
-    

              
5,000.00  

งบรายได้ กศ.ปช.
5,000 บาท แบ่ง  
หมวดค่าค่าใช้
สอย 5,000 บาท 
เป็นค่าน้ ามัน
เชื้อเพลิง/ค่าจ้าง
เหมารถปรับ
อากาศ 

 เดือนมีนาคม 
2560  

ผศ.วิวัฒน์ 

  กิจกรรม 31. หลักสูตร
วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
เตรียมความพร้อมและ
สัมมนาสหกิจศึกษา 

1.เพื่อจัดกิจกรรม
เตรียมสหกิจศึกษา 
แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 
4 

1.จ านวน
นักศึกษาที่เข้า
รว่มกิจกรรมไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
90ของ
กลุ่มเป้าหมาย 

งบคณะ                     
3,500.00  

             
1,000.00  

              
2,500.00  

งบแผ่นดิน 1,000 
บาท แบ่งเป็น
หมวด ค่าวัสดุ 
1,000 บาท เป็น
ค่าป้ายไวนิล 
กระดาษ และ
อ่ืนๆ  งบรายได้ 
2,500 บาท 
หมวดค่าใช้สอย 
1,000 บาท 
หมวดค่าวัสดุ 

 เดือนธันวาคม 
2559 และ
เดือนมิถุนายน 
2560  

ผศ.วิวัฒน์ 
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ล า
ดั
บ
ที่ 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

ตัวชี้วัดของ
กจิกรรม 

แหล่ง
งบประมาณ 

งบประมาณ
รวม 

งบแผ่นดนิ งบรายได้ รายละเอียด
งบประมาณ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชือ) 

1,500 บาท 

  กิจกรรม 32. หลักสูตร
วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
พัฒนาบุคลิกภาพ
นักศึกษาสู่ศตวรรษที่21 

1.เพื่อจัดกิจกรรม
อบรมพัฒนา
บุคลิกภาพให้แก่
นักศึกษาหลักสูตร
วิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 

1.จ านวน
นักศึกษาที่เข้า
ร่วมกิจกรรมไม่
น้อยกว่า30 คน 

งบคณะ                     
3,100.00  

             
2,600.00  

                
500.00  

งบแผ่นดิน 2,600 
บาท แบ่งเป็น
หมวด ค่าวัสดุ 
1,000 บาท เป็น
ค่าป้ายไวนิล 
กระดาษ และ
อ่ืนๆ ค่าตอบแทน
วิทยากร 1,600 
บาท  งบรายได้ 
500 บาท หมวด
ค่าใช้สอย 500 
บาท  

 เดือนมีนาคม 
2560  

ผศ.ณัฏฐิรา +
อ.ชวลิต 
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ล า
ดั
บ
ที่ 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

ตัวชี้วัดของ
กจิกรรม 

แหล่ง
งบประมาณ 

งบประมาณ
รวม 

งบแผ่นดนิ งบรายได้ รายละเอียด
งบประมาณ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชือ) 

  กิจกรรม 33. หลักสูตร
วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
จิตอาสา 

1.เพื่อจัดกิจกรรม
จิตอาสาให้แก่
นักศึกษาหลักสูตร
วิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 

1.จ านวน
นักศึกษาที่เข้า
ร่วมกิจกรรมไม่
น้อยกว่า50 คน 

งบคณะ                     
8,200.00  

             
7,200.00  

              
1,000.00  

งบแผ่นดิน 7,200 
บาท แบ่งเป็น
หมวด ค่าวัสดุ 
4,000 บาท เป็น
ค่าป้ายไวนิล 
กระดาษ และ
อ่ืนๆ ค่าตอบแทน
วิทยากร 3,200 
บาท  งบรายได้ 
500 บาท หมวด
ค่าใช้สอย 1,000 
บาท  

 เดือน
พฤศจิกายน 
2559 และ
มีนาคม 2560   

ผศ.ณัฏฐิรา  

  กิจกรรม 34. หลักสูตร
วิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม อบรม
ภาษาอาเซียน 

1.เพื่อจัดอบรม
ภาษาอาเซียน 
เพิ่มพูนความรู้
ใหม่ๆให้แก่
นักศึกษา 

1.จ านวน
นักศึกษาที่เข้า
ร่วมกิจกรรมไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
90ของ
กลุ่มเป้าหมาย 

งบคณะ                     
3,500.00  

             
3,500.00  

                     
-    

 งบประมาณ 
แผ่นดิน 3,500 
บาท แบ่งเป็น ค่า
ใช้สอย 2,400 
บาท  ค่าวัสดุ 
1,100 บาท เป็น
ค่าวัสดุในการจัด
กิจกรรม  

 เดือนมีนาคม 
2560  

อ.ดร.ขนิษฐา 
ภมรพล 
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ล า
ดั
บ
ที่ 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

ตัวชี้วัดของ
กจิกรรม 

แหล่ง
งบประมาณ 

งบประมาณ
รวม 

งบแผ่นดนิ งบรายได้ รายละเอียด
งบประมาณ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชือ) 

4 โครงการสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือ
ภายในประเทศเพื่อ
ขับเคลื่อนการพัฒนา
งานตามภารกิจ 

1. เพื่อเกิดกิจกรรม
การพัฒนาการ
จัดการเรียนการ
สอน งานพัฒนา
นักศึกษาตาม
ข้อตกลงร่วมกัน
ระหว่างสถาบัน
เครือข่าย 2. มีการ
แลกเปลี่ยนความรู้
ทักษะด้านต่างๆ
ระหว่างกลุ่ม
เครือข่าย 3. เป็น
การพัฒนาความ
ร่วมมือระหว่าง
สถาบันในการ
จัดระบบการศึกษา 

                

  กิจกรรม 1. การสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือ
ระหว่างสถาบันคณะ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

1. เพื่อเกิดกิจกรรม
ที่มีความร่วมมือ
ระหว่างสถาบัน 2.
เกิดการแลกเปลี่ยน
ความรู้ทักษะทาง
วิชาการ การจัดการ
เรียนการสอน และ

จ านวนเครือข่าย
ความร่วมมือ
ภายในประเทศ
และมีกิจกรรม
ร่วมกัน 1 
เครือข่าย  

งบคณะ                   
80,000.00  

           
60,000.00  

            
20,000.00  

 งบรายได้ 
กศ.ปช. แบ่งเป็น
หมวดค่าใช้สอย 
20,000 บาท 
ประกอบด้วย 
ค่าลงทะเบียน
ส าหรับนักศึกษา 

 ไม่สามารถ
ระบุวันได้
เน่ืองจากเป็น
กิจกรรมที่เป็น
ความร่วมมือ
ระหว่าง
สถาบัน แต่จัด

ผศ.ดร.
ปัณณ์รภัส 
ถกลภักดี 
และผศ.ดร.
สุธาสินี นิล
แสง 
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ล า
ดั
บ
ที่ 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

ตัวชี้วัดของ
กจิกรรม 

แหล่ง
งบประมาณ 

งบประมาณ
รวม 

งบแผ่นดนิ งบรายได้ รายละเอียด
งบประมาณ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชือ) 

กิจการนักศึกษา 3.
เกิดพันธมิตร
เครือข่ายระหว่าง
สถาบัน 

500 จ านวน 20 
คน= 10,000 
บาท และค่าจ้าง
เหมารถ10,000 
บาท/ งบแผ่นดิน 
ประกอบด้วย 
หมวดค่าใช้สอย 
60,000 บาทคือ 
ค่าลงทะเบียนเข้า
ร่วมการประชุม
วิชาการระหว่าง
สถาบันส าหรับ
อาจารย์และ
บุคลากรคณะ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
จ านวน 60 คนๆ
ละ 1,000 บาท 

ในช่วงเดือน
พฤษภาคม 
2560  
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ล า
ดั
บ
ที่ 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

ตัวชี้วัดของ
กจิกรรม 

แหล่ง
งบประมาณ 

งบประมาณ
รวม 

งบแผ่นดนิ งบรายได้ รายละเอียด
งบประมาณ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชือ) 

  กิจกรรม 2. หลักสุตร
โภชนาการฯ การสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือ
ด้านโภชนาการและ
สุขภาพชุมชนเชียงราก
น้อย 

1.เพื่อจัดกิจกรรม
ความร่วมมือด้าน
โภชนาการและ
สุขภาพกับชุมชน
เชียงรากน้อย 

มีเครือข่ายความ
ร่วมมือด้านการ
ส่งเสริมสุขภาพ
ทางโภชนาการ 

งบคณะ                     
2,500.00  

                     
-    

              
2,500.00  

งบรายได้ กศ.ปช.
2,500 บาท แบ่ง  
หมวดค่าใช้สอย 
2,500 บาท ค่า
น้ ามันเชื้อเพลิง
และค่าอาหารว่าง 

 เดือน
พฤศจิกายน 
2560  

อ.ใยแพร 
ชาตรี 

  กิจกรรม 3. หลักสูตร
อาชีวอนามัยฯ MOU 

1.เพื่อจัดกิจกรรม
ความร่วมมือด้าน
อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย 

1.จ านวนผู้ที่เข้า
ร่วมกิจกรรมไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
90ของ
กลุ่มเป้าหมาย 

งบคณะ                     
4,000.00  

             
4,000.00  

                     
-    

งบรายได้ กศ.ปช.
2,500 บาท แบ่ง
หมวดค่าตอบแทน
วิทยากร 3,200 
บาท และหมวด
วัสดุ 800 บาท 
ป้ายไวนิล 
ประดาษ แฟ้ม
เป็นต้น 

 เดอืนธันวาคม 
2559  

อ.ชลลดา 
พละราช 

5 โครงการสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือภาครัฐ 
เอกชนในอาเซียน+
3+C+I 
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ล า
ดั
บ
ที่ 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

ตัวชี้วัดของ
กจิกรรม 

แหล่ง
งบประมาณ 

งบประมาณ
รวม 

งบแผ่นดนิ งบรายได้ รายละเอียด
งบประมาณ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชือ) 

  กิจกรรม 1. การฝึก
ประสบการณ์สหกิจ
ศึกษาในต่างแดน 

1. เพื่อเกิดกิจกรรม
ที่มีความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ 2.
นักศึกษามี
ประสบการณ์ทักษะ
ด้านต่างๆเพิ่มมาก
ขึ้น  3.เตรียมความ
พร้อมในการเป็น
พันธมิตรเครือข่าย
ระหว่างประเทศ 

1.จ านวน
กิจกรรมการ
เตรียมความ
พร้อมความ
ร่วมมือเครือข่าย
ระหว่างประเทศ
ไม่น้อยกว่า 1 
กิจกรรม 

งบคณะ                  
199,000.00  

                     
-    

          
199,000.00  

 งบรายได้ บ.กศ. 
แบ่งเป็นหมวด
ค่าตอบแทน 
วิทยากร 10,000 
บาท หมวดค่าใช้
สอย 130,300 
บาทได้แก่ค่าตั๋ว
เครื่องบินจ านวน 
3 คนๆละ 
25,000= 75,000 
บาท/ค่าเบี้ยเลี้ยง 
3คนx2,100X10
วัน=63,000 
บาท/ค่าประกัน
การเดินทาง 3คน
x1,000=3,000/
ค่าเดินทางใน
ต่างประเทศ 
40,000 บาท/ค่า
น้ ามันเชื้อเพลิง 
2,000 บาท/ค่า
จัดท าวีซ่า 4,000 
บาท หมวดค่า

 ในช่วงเดือน
มกราคม-
กุมภาพันธ์ 
2560  

ผศ.ดร.
สุธาสินี นิล
แสง  
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ล า
ดั
บ
ที่ 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

ตัวชี้วัดของ
กจิกรรม 

แหล่ง
งบประมาณ 

งบประมาณ
รวม 

งบแผ่นดนิ งบรายได้ รายละเอียด
งบประมาณ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชือ) 

วัสดุค่าของที่
ระลึก 2,000 บาท 

6 โครงการการพัฒนา
ทักษะการเรียนรู้ด้าน
ภาษา 

                  

  กิจกรรม 1. โครงการ
การพัฒนาทักษะการ
เรียนรู้ด้านภาษาคณะ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

1.เพื่อพัฒนาทักษะ
การใช้ภาษาให้แก่
นักศึกษาคณะ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรมไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 
ของ
กลุ่มเป้าหมาย 

ศูนย์ภาษา 
งบอุดหนุน 

                 
112,200.00  

          
112,200.00  

                     
-    

หมวดงบรายจ่าย
อ่ืน แบ่งเป็น
ค่าตอบแทน 
จ านวน 12 ครั้ง
ตามจ านวน
หลักสูตร ชม.ละ
400 บาท 7 ชม.  
= 75,000 บาท 
ค่าวัสดุ เอกสาร
ประกอบการ
อบรม 37,200 
บาท 

 เป็นกิจกรรมที่
ด าเนินงาน
ตลอด
ปีงบประมาณ  

ผศ.ดร.
สุธาสินี นิล
แสง 
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ศูนย์วิทยาศาสตร ์
 

ล าดับ
ที่ 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

แหล่ง
งบประมาณ 

งบประมาณ
รวม 

งบแผ่นดิน 
งบ

รายได้ 
รายละเอียด
งบประมาณ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชือ) 

แผนงาน การพัฒนาการเรียนการสอนและคุณภาพบัณฑิต 

1 โครงการจัดการเรียนรู้
เชิงผลิตภาพ 
Productive Learning 

                 



71 
 

ล าดับ
ที่ 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

แหล่ง
งบประมาณ 

งบประมาณ
รวม 

งบแผ่นดิน 
งบ

รายได้ 
รายละเอียด
งบประมาณ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชือ) 

  กิจกรรม 1. การจัดหา
วัสดุ สารเคมี และ
อุปกรณ์สนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอน 
รวมถึงการพัฒนา
ปรับปรุงเครื่องมือ
ส าหรับศูนย์
วิทยาศาสตร์ 

1. เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากรและ
นักศึกษาคณะ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  2. ส่งเสริม
การจัดการเรียนรู้เชิง
ผลิตภาพเพื่อผลงาน
เชิงประจักษ์ในรายวิชา
การจัดการเรียนการ
สอน 

ร้อยละของ
การเบิกจ่าย
งบประมาณ 
ร้อยละ80 

งบศูนย์
วิทยาศาสตร์  

                   
1,087,900.00  

             
1,087,900.00  

  -  หมวดรายจ่ายอ่ืน โดย
งบประมาณการใน
ส าหรับการจัดหาวัสดุ 
สารเคมี ส าหรับการ
จัดการเรียนการสอน
ของศูนย์วิทยาศาสตร์ 
โดยมีรายละเอียดตาม
เอกสารแนบ ข้อมูล
สารเคมีที่มีความ
ต้องการทั้งหมด 

 เดือน
มีนาคม 
2560  

ผศ.ดร.
ปัณณ์รภัส 
ถกลภักดี
,ผศ.ดร.ศศ
มล ผาสุข 

  กิจกรรม 2. การจัดหา
วัสดุ สารเคมี ส าหรับ
การจัดการเรียนการ
สอนคณะครุศาสตร์ 

1. เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากรและ
นักศึกษาคณะครุ
ศาสตร์  2. ส่งเสริม
การจัดการเรียนรู้เชิง
ผลิตภาพเพื่อผลงาน
เชิงประจักษ์ในรายวิชา
การจัดการเรียนการ
สอน 

ร้อยละของ
การเบิกจ่าย
งบประมาณ 
ร้อยละ80 

งบศูนย์
วิทยาศาสตร์  

                      
100,000.00  

                
100,000.00  

                               
-    

หมวดรายจ่ายอ่ืน โดย
งบประมาณการใน
ส าหรับการจัดหาวัสดุ 
สารเคมี ส าหรับการ
จัดการเรียนการสอน
ของคณะครุศาสตร์ 
โดยมีรายละเอียดตาม
เอกสารแนบ ข้อมูล
สารเคมีที่มีความ
ต้องการทั้งหมด 

 เดือน
มีนาคม 
2560  

อ.ตะวัน 
ไชยวรรณ 
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ล าดับ
ที่ 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

แหล่ง
งบประมาณ 

งบประมาณ
รวม 

งบแผ่นดิน 
งบ

รายได้ 
รายละเอียด
งบประมาณ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชือ) 

  กิจกรรม 3. การจัดหา
วัสดุ สารเคมี ส าหรับ
การจัดการเรียนการ
สอนคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

1. เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากรและ
นักศึกษาคณะ
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม  2. 
ส่งเสริมการจัดการ
เรียนรู้เชิงผลิตภาพเพื่อ
ผลงานเชิงประจักษ์ใน
รายวิชาการจัดการ
เรียนการสอน 

ร้อยละของ
การเบิกจ่าย
งบประมาณ 
ร้อยละ80 

งบศูนย์
วิทยาศาสตร์  

                       
50,000.00  

                 
50,000.00  

                               
-    

หมวดรายจ่ายอ่ืน โดย
งบประมาณการใน
ส าหรับการจัดหาวัสดุ 
สารเคมี ส าหรับการ
จัดการเรียนการสอน
ของคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม โดยมี
รายละเอียดตาม
เอกสารแนบ ข้อมูล
สารเคมีที่มีความ
ต้องการทั้งหมด 

 เดือน
มีนาคม 
2560  

ผศ.เศกพร  
ตันศรีประภา
ศิริ 

  กิจกรรม 4. การจัดหา
วัสดุ สารเคมี ส าหรับ
การจัดการเรียนการ
สอนคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร 

1. เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากรและ
นักศึกษาคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร  
2. ส่งเสริมการจัดการ
เรียนรู้เชิงผลิตภาพเพื่อ
ผลงานเชิงประจักษ์ใน
รายวิชาการจัดการ
เรียนการสอน 

ร้อยละของ
การเบิกจ่าย
งบประมาณ 
ร้อยละ80 

งบศูนย์
วิทยาศาสตร์  

                      
300,000.00  

                
300,000.00  

                               
-    

หมวดรายจ่ายอ่ืน โดย
งบประมาณการใน
ส าหรับการจัดหาวัสดุ 
สารเคมี ส าหรับการ
จัดการเรียนการสอน
ของ
เทคโนโลยีการเกษตร 
โดยมีรายละเอียดตาม
เอกสารแนบ ข้อมูล
สารเคมีที่มีความ
ต้องการทั้งหมด 

 เดือน
มีนาคม 
2560  

อ.ดร.อัณ
นภา สุขลิ้ม 
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ล าดับ
ที่ 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

แหล่ง
งบประมาณ 

งบประมาณ
รวม 

งบแผ่นดิน 
งบ

รายได้ 
รายละเอียด
งบประมาณ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชือ) 

  กิจกรรม 5. การจัดหา
วัสดุ สารเคมี ส าหรับ
การจัดการเรียนการ
สอนศูนย์สระแก้ว 

1. เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากรและ
นักศึกษาศูนย์สระแก้ว  
2. ส่งเสริมการจัดการ
เรียนรู้เชิงผลิตภาพเพื่อ
ผลงานเชิงประจักษ์ใน
รายวิชาการจัดการ
เรียนการสอน 

ร้อยละของ
การเบิกจ่าย
งบประมาณ 
ร้อยละ80 

งบศูนย์
วิทยาศาสตร์  

                       
30,000.00  

                 
30,000.00  

                               
-    

หมวดรายจ่ายอ่ืน โดย
งบประมาณการใน
ส าหรับการจัดหาวัสดุ 
สารเคมี ส าหรับการ
จัดการเรียนการสอน
ของศูนย์สระแก้ว โดย
มีรายละเอียดตาม
เอกสารแนบ ข้อมูล
สารเคมีที่มีความ
ต้องการทั้งหมด 

 เดือน
มีนาคม 
2560  

อ.พงษ์วริษฐ์ 
พิชญกานต์
กุล 

  กิจกรรม 6. การพัฒนา
ระบบปฏิบัติการเพื่อ
ยกระดับมาตรฐานงาน
ศูนย์วิทยาศาสตร์ 
(ISO) 

1. เพื่อเกิดการจัด
กิจกรรมที่เสริมนอก
หลักสูตร 2.เพื่อการ
พัฒนาศักยภาพ
ระบบปฏิบัติการ
ท างานศูนย์
วิทยาศาสตร์  

ร้อยละของ
การเบิกจ่าย
งบประมาณ 
ร้อยละ80 

งบศูนย์
วิทยาศาสตร์  

                      
184,100.00  

                
184,100.00  

  -   หมวดรายจ่ายอ่ืน 
ยอด 82,000 บาท 
ประกอบด้วยค่าวัสดุ
เอกสารประกอบการ
ตรวจประเมิน ค่า
กระดาษ ค่าหมึกพิมพ์ 
แฟ้ม กระดาษA4 
กระดาษสีและอ่ืนๆ 
15,000 บาท ค่าสอบ
เทียบเครื่องมือ 5 
รายการเป็นเงิน 
67,000 บาท ค่า
สารเคมีเกรดที่มี

 เป็น
กิจกรรมที่
ด าเนินเป็น
ระยะยาว
โดยเริ่ม
ด าเนินการ
ในเดือน
ม.ค.-ส.ค. 
2560** 
อ้างอิงตาม
รอบการ
ประเมินปี 
59  

ผศ.ดร.ศศมล 
ผาสุข 
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ล าดับ
ที่ 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

แหล่ง
งบประมาณ 

งบประมาณ
รวม 

งบแผ่นดิน 
งบ

รายได้ 
รายละเอียด
งบประมาณ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชือ) 

คุณภาพสูง 90,000 
บาท หมวดค่าใช้สอย 
6,100 บาท 
ประกอบด้วยค่าอาหาร
ว่างและอาหาร
กลางวันผู้ตรวจ
ประเมินและผู้
ด าเนินงานจ านวน 10 
คน 2 วัน= 3,100 
บาท ค่าน้ ามันในการ
เดินทาง 3,000 บาท  
และค่าธรรมเนียมใน
การตรวจประเมิน 
6,000 บาท** ข้อมูล
อ้างอิงจากปี 59 โดยมี
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตามใบเสนอราคาแนบ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยและสะสมองคค์วามรู้เพือ่พฒันาท้องถิ่น 

 
แผนงาน การวิจัยและสะสมองคก์ารความรู้เพื่อพฒันาท้องถิ่น 
 
ล า
ดั
บ
ที่ 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

แหล่ง
งบประมาณ 

งบประมาณ
รวม 

งบแผ่นดนิ งบรายได้ รายละเอียด
งบประมาณ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชือ) 

1 โครงการ การพัฒนา
อาจารย์ นักวิจัยให้มี
สมรรถนะในการผลิต

และการเผยแพร่
ผลงานวิจัยสู่สากล 

1.เพื่อส่งเสริมให้มี
ผลงานวิจัยส าหรับ
อาจารย์ บุคลากร
คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

               

  กิจกรรม 1. โครงการ
คลีนิควิจัย 

1. เพื่อการจัดอบรม
เพิ่มประสิทธิภาพ
ด้านงานวิจัยแก่
อาจารย์และ
บุคลากรคณะ
วิทยาศาสตร์ 

1.จ านวน
ผู้เข้าร่วมการ
อบรมไม่น้อย

กว่าร้อยละ 80 
ของ

กลุ่มเป้าหมาย 

งบคณะ                   
29,400.00  

           
29,400.00  

0 งบแผ่นดิน
แบ่งเป็นหมวดค่า
วัสดุ 4,400 บาท 
ได้แก่ค่าเอกสาร
ประกอบการ

อบรม จ านวน 40 
ชุดๆละ 20 บาท 
จ านวน 5 ครั้ง = 

 จัด 5 ครั้ง 
เดือนละ 1 

ครั้ง เริ่มต.ค.
59-ก.พ.60  

รศ.ดร.ศศมล 
ผาสุข 
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ล า
ดั
บ
ที่ 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

แหล่ง
งบประมาณ 

งบประมาณ
รวม 

งบแผ่นดนิ งบรายได้ รายละเอียด
งบประมาณ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชือ) 

4,000 บาท และ
ป้ายไวนิล  400 
บาท  / หมวดค่า

ใช้สอย เป็น
ค่าอาหารว่าง 
จ านวน 40 คน 
ครั้งละ 25 บาท 
จ านวน 5 ครั้ง=
10,000 บาท/ 
ค่าตอบแทน  
15,000 บาท 
วิทยากรจาก

ภายนอกชม.ละ
600 บาท จ านวน 
5 ชม. แบ่งการ

อบรมเป็น 5 ครั้ง  
2 โครงการ พัฒนาองค์กร

แห่งการเรียนรู้โดยสร้าง
ชุมชนอุดมปัญญา 

1.เพื่อส่งเสริมให้มี
ผลงานวิจัยส าหรับ
อาจารย์ บุคลากร
คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 
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ล า
ดั
บ
ที่ 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

แหล่ง
งบประมาณ 

งบประมาณ
รวม 

งบแผ่นดนิ งบรายได้ รายละเอียด
งบประมาณ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชือ) 

  กิจกรรม 1. หลักสูตร
วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
การจัดการองค์ความรู้สู่

นักศึกษา 

1. เพื่อการจัดอบรม
เพิ่มประสิทธิภาพ
ด้านงานวิจัยแก่

นักศึกษาหลักสูตร
วิทยาการ

คอมพิวเตอร์ 

1.จ านวน
ผู้เข้าร่วมการ
อบรมไม่น้อย

กว่าร้อยละ 80 
ของ

กลุ่มเป้าหมาย 

งบคณะ                     
2,000.00  

                     
-    

              
2,000.00  

งบรายได้ กศ.ปช.
2,000 บาท แบ่ง
หมวดวัสดุ 2,000 
บาท ป้ายไวนิล 
กระดาษ แฟ้ม 
ปากกา เป็นต้น 

 เดือน
มิถุนายน 

2560  

อ.สุนีย์  

 
 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการวิชาการเพื่อการพฒันาท้องถิ่น 
แผนงาน การบรกิารวิชาการเพือ่การพฒันาท้องถิ่น 
 
ล า
ดั
บ
ที่ 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

ตัวชีว้ัดของ
กิจกรรม 

แหล่ง
งบประมาณ 

งบประมาณ
รวม 

งบแผ่นดนิ งบรายได้ รายละเอียด
งบประมาณ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชือ) 

1 โครงการ พัฒนาองค์กร
แห่งการเรียนรู้โดยสร้าง

ชุมชนอุดมปัญญา 

1.เพื่อส่งเสริมให้มี
ผลงานวิจัยส าหรับ
อาจารย์ บุคลากร
คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

                



78 
 

  กิจกรรม 1 โครงการ
สร้างเครือข่ายชุมชนนัก
ปฏิบัติเพื่อร่วมกันศึกษา
แก้ไขปัญหาของชุมชน
ท้องถิ่นและเสริมพลัง

ให้ชุมชนท้องถิ่น
สามารถด ารงอยุ่ได้

อย่างยั่งยืน 

1. เพื่อเป็นการ
ตอบสนองนโยบาย
มหาวิทยาลัย 2. 
เพื่อแสดงความ
ร่วมมือระหว่าง

หน่วยงานต่างๆใน
การจัดกิจกรรมของ

มหาวิทยาลัย 

1.ร้อยละของ
จ านวนผู้เข้า

เยี่ยมชม
นิทรรศการไม่

น้อยกว่าร้อยละ 
80 ของกล่ม
เป้าหมาย 

สสร.
งบอุดหนุน 

                 
485,200.00  

          
485,200.00  

                     
-    

หมวดงบรายจ่าย
อ่ืน แบ่งเป็น

ค่าตอบแทน ค่า
วัสดุ และ ค่าใช้

สอยโดยมี
รายละเอียด

กิจกรรมทั้งหมด 
19 กิจกรรม  

 ด าเนินการ
ตลอด

ปีงบประมาณ  

รศ.ดร.ศศมล 
ผาสุข 

                 กิจกรรม 2 
หลักสูตรอาชีวอนามัยฯ 

เจ้าหน้าที่ความ
ปลอดภัยน้อยประจ า

โรงเรียน 

1.เพื่อจัดกิจกรรม
อบรมเจ้าหน้าที่

ความปลอดภัยน้อย
ประจ าโรงเรียน 
ให้แก่กลุ่มชุมชน

เป้าหมาย 

1.ร้อยละของ
จ านวนผู้เข้า

เยี่ยมชม
นิทรรศการไม่

น้อยกว่าร้อยละ 
90 ของกล่ม
เป้าหมาย 

งบคณะ                   
15,000.00  

           
15,000.00  

                     
-    

งบแผ่นดิน 
15,000 บาท 

แบ่งเป็นหมวดค่า
ใช้สอย 1,000 

บาทเป็นค่าน้ ามัน
เชื้อเพลิง หมวด
ค่าวัสดุ 14,000 
บาท เป็นค่าป้าย
ไวนิล ค่าเอกสาร
ประกอบ ค่าแฟ้ม 
ดินสอ สมุดเป็น

ต้น 

 เดือน
พฤศจิกายน 

2559  

ผศ.ณพัฐอร 
บัวฉุน 

                 กิจกรรม 3 
หลักสูตร

เทคโนโลยีชีวภาพ 
เสริมสร้างความรู้ด้าน
วิทย์ให้แก่โรงเรียนใน

พื้นที่ให้บริการ 

1.เพื่อจัดกิจกรรม
บริการวิชาการ
ความรู้ด้านวิทย์ 
ให้แก่โรงเรียนใน

เขตพื้นที่ 

1.ร้อยละของ
จ านวนผู้เข้า

เยี่ยมชม
นิทรรศการไม่

น้อยกว่าร้อยละ 
90 ของกล่ม
เป้าหมาย 

งบคณะ                     
5,000.00  

             
5,000.00  

                     
-    

งบแผ่นดิน 5,000 
บาท แบ่งเป็น

หมวดค่าใช้สอย 
3,000 บาทเป็น

ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 
หมวดค่าวัสดุ 

2,000 บาท เป็น

 เดือน
พฤศจิกายน 

2559  

อ.ดวงเดือน 
วัฏฏานุรักษ์ 
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ค่าป้ายไวนิล ค่า
เอกสารประกอบ 
ค่าแฟ้ม ดินสอ 
สมุดเป็นต้น 

                 กิจกรรม 4 
หลักสูตรเทคโนโลยี

สารสนเทศ สร้างสรรค์
สู่ชุมชน 

1.เพื่อจัดกิจกรรม
บริการวิชาการผลิต

สื่อสร้างสรรคสู่
สังคม ให้แก่ชุมชน 

6 ชุมชน 

1.ร้อยละของ
จ านวนผู้เข้า

เยี่ยมชม
นิทรรศการไม่

น้อยกว่าร้อยละ 
90 ของกล่ม
เป้าหมาย 

งบคณะ                     
3,000.00  

                     
-    

              
3,000.00  

งบรายได้ กศ.ปช.
3,000 บาท แบ่ง
หมวดวัสดุ 1,500 
บาท ป้ายไวนิล 
กระดาษ แฟ้ม 
ปากกา เป็นต้น 
หมวดค่าใช้สอย 
1,500 บาทเป็น

ค่าน้ ามัน
เชื้อเพลิง/

ค่าอาหารส าหรับ
ผู้เข้าร่วมอบรม 

 เดือนตุลาคม 
2559  

อ.สุรินทร์ 

                 กิจกรรม 5 
หลักสูตรวิทยาการ

คอมพิวเตอร์ จิตอาสา
บริการชุมชน 

1.เพื่อจัดกิจกรรม
จิตอาสาบริการ

ชุมชน 

1.ร้อยละของ
จ านวนผู้เข้า

เยี่ยมชม
นิทรรศการไม่

น้อยกว่าร้อยละ 
90 ของกล่ม
เป้าหมาย 

งบคณะ                   
15,000.00  

                     
-    

            
15,000.00  

งบรายได้ กศ.ปช.
15,000 บาท แบ่ง
หมวดวัสดุ 6,000 
บาท ป้ายไวนิล 
กระดาษ แฟ้ม 
ปากกา เป็นต้น 
หมวดค่าใช้สอย 
9,000 บาทเป็น

ค่าน้ ามัน
เชื้อเพลิง/

ค่าอาหารส าหรับ

 เดือนธันวาคม 
2559  

อ.สุนี 
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ผู้เข้าร่วมอบรม 

2 โครงการนิทรรศการ
เฉลิมพระเกียรติ 

1. เพื่อจัดกิจกรรม
ในการเผยแพร่องค์

ความรู้ด้านงาน
วิชาการ งานวิจัย 

การบริการวิชาการ
แก่สาธารณชน 2. 
เพื่อส่งเสริมความรู้ 
สืบสานวัฒนธรรม

แก่อาจารย์ 
นักศึกษา และ
ประชาชนทั่วไป 

                

  กิจกรรม 1.นิทรรศการ
วันส าคัญ ได้แก่ เฉลิม

พระเกียรติ
พระบาทสมเด็จประ
เจ้าอยู่หัว/เฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระเจ้า
ปิตุฉา เจ้าฟ้าวไลย
อลงกรณ์/เฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระเจ้า
ลูกยาเธอ เจ้าฟ้าจุฬา

ภรณ์ฯ/เฉลิมพระ
เกียรติพระ

1. เพื่อเป็นการ
ตอบสนองนโยบาย
มหาวิทยาลัย 2. 
เพื่อแสดงความ
ร่วมมือระหว่าง

หน่วยงานต่างๆใน
การจัดกิจกรรมของ

มหาวิทยาลัย 

1.ร้อยละของ
จ านวนผู้เข้า

เยี่ยมชม
นิทรรศการไม่

น้อยกว่าร้อยละ 
80 ของกล่ม
เป้าหมาย 

งบคณะ                   
40,000.00  

           
40,000.00  

                     
-    

กิจกรรมการจัด
นิทรรศการวัน
ส าคัญ ร่วมกับ 

สสร. งบประมาณ
แผ่นดิน แบ่งเป็น 

หมวดค่าวัสดุ
อุปกรณ์ 30,000 
บาทได้แก่ ป้ายไว

นิลและวัสดุ
ส าหรับการจัด
ตกแต่งสถานที่
โดยมีการจัด

 ธันวาคม 
2559/

กุมภาพันธ์ 
2560/

กรกฎาคม 
2560/

สิงหาคม 2560  

รศ.ดร.ศศมล 
ผาสุข 
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พระบาทสมเด็จพระ
นางเจ้าสิริกิติ์ฯ 

กิจกรรมจ านวน 4 
ครั้ง ครั้งละ 

7,500 บาท /
หมวดค่าใช้สอย 
10,000 บาท  

จ านวน 4 ครั้งๆ
ละ 2,500 บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ท านุบ ารุง เผยแพร่ สบืสาน ศิลปวัฒนธรรมของทอ้งถิ่นและของชาติ 
แผนงาน ท านบุ ารุง เผยแพร่ สบืสาน ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาต ิ
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ล า
ดั
บ
ที่ 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

แหล่ง
งบประมาณ 

งบประมาณ
รวม 

งบแผ่นดนิ งบรายได้ รายละเอียด
งบประมาณ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชือ) 

1 โครงการบริหารจัดการ
งานท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

1.เพื่อจัดกิจ
กรรมการบริหาร
จัดการงานท านุ
บ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
2.เพื่อการสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมอันดี
งามรวมถึงการ
เผยแพร่วัฒนธรรม 

                

  กิจกรรม 1. การบริหาร
จัดการงานท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นของ
นักศึกษาคณะ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

1. เพื่อการจัด
กิจกรรมด้านงาน
ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม  

มีกิจกรรมด้าน
การท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม
อย่างน้อย 1 

กิจกรรม 

งบคณะ                   
40,000.00  

           
20,000.00  

            
20,000.00  

งบแผ่นดิน
แบ่งเป็นหมวดค่า
วัสดุ 16,000 บาท 

ได้แก่วัสดุลวด 
เข็มหมุด อุปกรณ์
ตกแต่ง ด้าย ผ้า

ต่วน เข็มเย็บ โฟม 
และอ่ืนๆ หมวด
ค่าใช้สอยส าหรับ
ค่าน้ ามัน 4,000 
บาท งบรายได้ 

 เดือนเมษายน 
2560  

อ.ดร.นิสา 
พักตร์วิไล 
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ล า
ดั
บ
ที่ 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

แหล่ง
งบประมาณ 

งบประมาณ
รวม 

งบแผ่นดนิ งบรายได้ รายละเอียด
งบประมาณ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชือ) 

กศ.ปช. หมวด
วัสดุ 20,000 บาท 

ได้แก่ใบตอง 
ดอกไม้สด ส าหรับ
การจัดท ากระทง 

และการเข้า
ประกวดงานเย็บ

ร้อยค่อยจีบ
ระดับชาติ 

  กิจกรรม 2. การบริหาร
จัดการงานท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นของ
นักศึกษาคณะ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (ประดิษฐ์
กระทงเข้าร่วมการ
ประกวด) 

1. เพื่อการจัด
กิจกรรมด้านงาน
ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
ประดิษฐผลงานเข้า
ร่วมการประกวด 

จ านวนผลงานใน
การเข้าร่วมการ
ประกวดอย่าง
น้อย 1 ช้ิน 

สนง.
ศิลปวัฒนธรร
ม งบอุดหนุน 

                  
40,000.00  

           
40,000.00  

                     
-    

หมวดรายจ่ายอ่ืน 
แบ่งเป็นค่าวัสดุ 
ได้แก่วัสดุลวด 

เข็มหมุด อุปกรณ์
ตกแต่ง ด้าย ผ้า

ต่วน เข็มเย็บ โฟม 
ค่าน้ ามัน ได้แก่

ใบตอง ดอกไม้สด 
ส าหรับการจัดท า
กระทง และการ
เข้าประกวดงาน
ประดิษฐกระทง 

 เดือน
พฤศจิกายน 

2560  

อ.ดร.นิสา 
พักตร์วิไล 
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ล า
ดั
บ
ที่ 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

แหล่ง
งบประมาณ 

งบประมาณ
รวม 

งบแผ่นดนิ งบรายได้ รายละเอียด
งบประมาณ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชือ) 

                 กิจกรรม 3 
หลักสูตรอาชีวอนามัย 
Safety น้อมน าธรรมะ 

1. เพื่อการจัด
กิจกรรมด้านงาน
ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม  

มีกิจกรรมด้าน
การท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม
อย่างน้อย 1 

กิจกรรม 

งบคณะ                   
20,000.00  

                     
-    

            
20,000.00  

งบรายได้ กศ.ปช.
20,000 บาท แบ่ง

หมวดวัสดุ 
12,500 บาท ป้าย

ไวนิล กระดาษ 
แฟ้ม ปากกา เป็น
ต้น หมวดค่าใช้

สอย 7,500 บาท
เป็นค่าน้ ามัน
เชื้อเพลิง/

ค่าอาหารส าหรับ
ผู้เข้าร่วมอบรม 

 เดือนเมษายน 
2560  

อ.บุญส่ง 

                 กิจกรรม 4 
หลักสูตรอาชีวอนามัย 
ส านึกรักท้องถิ่น 

1. เพื่อการจัด
กิจกรรมด้านงาน
ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม  

มีกิจกรรมด้าน
การท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม
อย่างน้อย 1 

กิจกรรม 

งบคณะ                   
16,573.00  

                     
-    

            
16,573.00  

งบรายได้ กศ.ปช.
16,573 บาท แบ่ง

หมวดวัสดุ 
15,573 บาท ป้าย

ไวนิล กระดาษ 
แฟ้ม ปากกา เป็น
ต้น หมวดค่าใช้

สอย 1,000 บาท
เป็นค่าน้ ามัน
เชื้อเพลิง/

ค่าอาหารส าหรับ

 เดือน
พฤศจิกายน 

2560  

อ.พชรกมล 
กลั่นบุศย์ 
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ล า
ดั
บ
ที่ 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

แหล่ง
งบประมาณ 

งบประมาณ
รวม 

งบแผ่นดนิ งบรายได้ รายละเอียด
งบประมาณ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชือ) 

ผู้เข้าร่วมอบรม 

                 กิจกรรม 5 
หลักสูตรคหกรรม
ศาสตร์ ส่งสริมความรู้ 
สานสายใยรักปี
การศึกษา 2559 

1. เพื่อการจัด
กิจกรรมด้านงาน
ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม  

มีกิจกรรมด้าน
การท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม
อย่างน้อย 1 

กิจกรรม 

งบคณะ                     
5,000.00  

                     
-    

              
5,000.00  

งบรายได้ กศ.ปช.
5,000 บาท แบ่ง
หมวดวัสดุ 4,500 
บาท ป้ายไวนิล 
กระดาษ แฟ้ม 
ปากกา เป็นต้น 
หมวดค่าใช้สอย 
500 บาทเป็นค่า
น้ ามันเชื้อเพลิง/
ค่าอาหารส าหรับ
ผู้เข้าร่วมอบรม 

 เดือนเมษายน 
2560  

อ.พชรกมล 
กลั่นบุศย์ 

                 กิจกรรม 6 
หลักสูตร
เทคโนโลยีชีวภาพ 
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 

1. เพื่อการจัด
กิจกรรมด้านงาน
ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม  

มีกิจกรรมด้าน
การท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม
อย่างน้อย 1 

กิจกรรม 

งบคณะ                     
3,000.00  

                     
-    

              
3,000.00  

งบรายได้ กศ.ปช.
3,000 บาท แบ่ง
หมวดวัสดุ 1,500 
บาท ป้ายไวนิล 
กระดาษ แฟ้ม 
ปากกา เป็นต้น 
หมวดค่าใช้สอย 
1,500 บาทเป็น

 เดือน
พฤศจิกายน 

2560  

อ.ดวงเดือน 
วัฎฎานุรักษ์ 
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ล า
ดั
บ
ที่ 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

แหล่ง
งบประมาณ 

งบประมาณ
รวม 

งบแผ่นดนิ งบรายได้ รายละเอียด
งบประมาณ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชือ) 

ค่าน้ ามัน
เชื้อเพลิง/

ค่าอาหารส าหรับ
ผู้เข้าร่วมอบรม 

                 กิจกรรม 7 
หลักสูตรวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม คืนสู่เหย้า 

1. เพื่อการจัด
กิจกรรมด้านงาน
ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม  

มีกิจกรรมด้าน
การท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม
อย่างน้อย 1 

กิจกรรม 

งบคณะ                   
10,000.00  

             
5,000.00  

              
5,000.00  

งบแผ่นดิน
แบ่งเป็นหมวดค่า
วัสดุ 5,000 บาท 
ได้แก่วัสดุลวด 

เข็มหมุด อุปกรณ์
ตกแต่ง ด้าย ผ้า

ต่วน เข็มเย็บ โฟม 
และอ่ืนๆ งบ

รายได้ กศ.ปช. 
หมวดวัสดุ 5,000 
บาท วัสดุอุปกรณ์
ส าหรับการด าเนิน

กิจกรรม 

 เดือนเมษายน 
2560  

อ.มณทิพย์ 
จันทร์แก้ว 

                 กิจกรรม 8 
หลักสูตรเทคโนโลยี
สารสนเทศ บูรณาการ
ศิลปวัฒนธรรม 

1. เพื่อการจัด
กิจกรรมด้านงาน
ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม  

มีกิจกรรมด้าน
การท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม
อย่างน้อย 1 

กิจกรรม 

งบคณะ                   
10,000.00  

                     
-    

            
10,000.00  

งบรายได้ กศ.ปช. 
10,000 บาท แบ่ง
หมวดวัสดุ 4,000 
บาท ป้ายไวนิล 
กระดาษ แฟ้ม 
ปากกา เป็นต้น 

 เดือนเมษายน 
2560  

อ.อมีนา ฉาย
สุวรรณ 
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ล า
ดั
บ
ที่ 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

แหล่ง
งบประมาณ 

งบประมาณ
รวม 

งบแผ่นดนิ งบรายได้ รายละเอียด
งบประมาณ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชือ) 

หมวดค่าใช้สอย 
6,000 บาทเป็น

ค่าน้ ามัน
เชื้อเพลิง/

ค่าอาหารส าหรับ
ผู้เข้าร่วมอบรม 

                 กิจกรรม 9 
หลักสูตรวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ สืบสาน
วัฒนธรรมประเพณีไทย 

1. เพื่อการจัด
กิจกรรมด้านงาน
ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม  

มีกิจกรรมด้าน
การท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม
อย่างน้อย 1 

กิจกรรม 

งบคณะ                     
3,500.00  

                     
-    

              
3,500.00  

งบรายได้ กศ.ปช.
3,500 บาท แบ่ง
หมวดวัสดุ 2,000 
บาท ป้ายไวนิล 
กระดาษ แฟ้ม 
ปากกา เป็นต้น 
หมวดค่าใช้สอย 
1,500 บาทเป็น

ค่าน้ ามัน
เชื้อเพลิง/

ค่าอาหารส าหรับ
ผู้เข้าร่วมอบรม 

 เดือนเมษายน 
2560  

อ.วิศรุต 

                 กิจกรรม 
10 หลักสูตรวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ ประกวด
สื่อประเพณีวัฒนธรรม

1. เพื่อการจัด
กิจกรรมด้านงาน
ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม  

มีกิจกรรมด้าน
การท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม
อย่างน้อย 1 

กิจกรรม 

งบคณะ                   
12,000.00  

           
10,000.00  

              
2,000.00  

งบรายได้ กศ.ปช.
2,000 บาท แบ่ง
หมวดวัสดุ 1,500 
บาท ป้ายไวนิล 
กระดาษ แฟ้ม 

 เดือน
พฤศจิกายน 

2560  

อ.วิศรุต 
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ล า
ดั
บ
ที่ 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

แหล่ง
งบประมาณ 

งบประมาณ
รวม 

งบแผ่นดนิ งบรายได้ รายละเอียด
งบประมาณ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชือ) 

ไทย ปากกา เป็นต้น 
หมวดค่าใช้สอย 
1,500 บาทเป็น

ค่าน้ ามัน
เชื้อเพลิง/

ค่าอาหารส าหรับ
ผู้เข้าร่วมอบรม 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารการพัฒนามหาวิทยาลัยเพือ่ความเป็นเลิศสู่สากล 
แผนงาน การพฒันาการบริหาร 
   

ล าดับที่ แผนงาน/
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์
ของโครงการ 

ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

แหล่ง
งบประมาณ 

งบประมาณ
รวม 

งบแผ่นดนิ งบรายได้ รายละเอียด
งบประมาณ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชือ) 

1 โครงการ
เสริมสร้าง

ธรรมมาภิบาล
และเป็น

มหาวิทยาลัยที่
รับผิดชอบต่อ
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ล าดับที่ แผนงาน/
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์
ของโครงการ 

ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

แหล่ง
งบประมาณ 

งบประมาณ
รวม 

งบแผ่นดนิ งบรายได้ รายละเอียด
งบประมาณ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชือ) 

สังคม 

  กิจกรรม 1. 
การบริหาร
ส านักงาน 

(วัสดุส านักงาน 
วัสดุการศึกษา 

ครุภัณฑ์ 
สาธารณูปโภค 

เชื้อเพลิง 
ค่าจ้างเหมา

บริการ 
ซ่อมแซม

อาคารสถานที่ 
ค่าตอบแทน

การปฏิบัติงาน
ล่วงเวลา) 

1. เพื่อการ
บริหารจัดการ
งบประมาณ

อย่างมี
ประสิทธิภาพ
ตอบสนอง

นโยบาย และ
ยุทธศาสตร์

ของ
มหาวิทยาลัย 

2.เพื่อ
สนับสนุนให้

เกิดการพัฒนา
คุณภาพและ
ประสิทธิภาพ

ในการ
ด าเนินงานด้าน
ต่างๆภายใน

คณะฯ 3. เพื่อ

ร้อยละของการ
เบิกจ่าย

งบประมาณ
ตามแผนการ

บริหาร
ส านักงาน ร้อย

ละ80 

งบคณะ                
1,110,000.00  

          
300,000.00  

          
810,000.00  

งบแผ่นดิน
300,000 บาท 
แบ่งเป็นหมวด

ค่าวัสดุ 
200,000 บาท 
ได้แก่ค่าวัสดุ
ส านักงานทุก
ประเภท และ
หมวด ค่าใช้

สอย 100,000 
บาท ซ่อมแซม
บ ารุงเครื่องมือ

อุปกรณ์
ส านักงาน / 
งบประมาณ
รายได้ บ.กศ. 
810,000 บาท 
แบ่งเป็นหมวด
ค่าวัสดุน้ ามัน

 เป็นกิจกรรมที่
ด าเนินงาน
ระยะยาว

ตลอด
ปีงบประมาณ  

นางวารุณี 
จันทพึ่ง 
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ล าดับที่ แผนงาน/
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์
ของโครงการ 

ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

แหล่ง
งบประมาณ 

งบประมาณ
รวม 

งบแผ่นดนิ งบรายได้ รายละเอียด
งบประมาณ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชือ) 

จัดหาพัฒนา 
บริหารการใช้
ทรัพยากร

ภายในคณะฯ
อย่างมี

ประสิทธิภาพ  

เชื้อเพลิง 
140,000 บาท 

ค่าใช้สอย 
200,000 บาท  

ค่า
สาธารณูปโภค 
70,000 บาท 
ค่าตอบแทน

การจัด
การศึกษา 

400,000 บาท 
  กิจกรรม 2. 

ครุภัณฑ์ชุด
ปฏิบัติการด้าน

การจัดการ
ระบบนิเวศ
ทางด้านการ

จัดการขยะ ดิน 
และน้ า 

1. เพื่อการ
บริหารจัดการ
งบประมาณ

อย่างมี
ประสิทธิภาพ
ตอบสนอง

นโยบาย และ
ยุทธศาสตร์

ของ
มหาวิทยาลัย 

2.เพื่อ
สนับสนุนให้

ร้อยละของการ
เบิกจ่ายไม่น้อย
กว่า ร้อยละ90 

งบคณะ              
13,000,000.0

0  

      
13,000,000.0

0  

                     
-    

งบครุภัณฑ์ปี 
2560 ครุภัณฑ์
ชุดปฏิบัติการ

ด้านการจัดการ
ระบบนิเวศ
ทางด้านการ

จัดการขยะ ดิน 
และน้ า 

 ผูกพันสัญญา
ภายในเดือน

มกราคม 2560  

ผศ.ดร.ปัณณ์ร
ภัส ถกลภักดี 
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ล าดับที่ แผนงาน/
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์
ของโครงการ 

ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

แหล่ง
งบประมาณ 

งบประมาณ
รวม 

งบแผ่นดนิ งบรายได้ รายละเอียด
งบประมาณ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชือ) 

เกิดการพัฒนา
คุณภาพและ
ประสิทธิภาพ

ในการ
ด าเนินงานด้าน
ต่างๆภายใน

คณะฯ 3. เพื่อ
จัดหาพัฒนา 
บริหารการใช้
ทรัพยากร

ภายในคณะฯ
อย่างมี

ประสิทธิภาพ  
  กิจกรรม 3. 

ซ่อมแซม
ปรับปรุง

สิ่งก่อสร้าง
ขนาดเล็ก 

1.เพื่อการ
สนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของ
คณะ 2.เพื่อ

ภาพลักษณ์ที่ดี
และทัศนียภาพ

ที่เหมาะสม
ของคณะ 

ร้อยละของการ
เบิกจ่าย

งบประมาณ
ตามแผนการ

บริหาร
ส านักงาน ร้อย

ละ80 

งบคณะ                  
488,300.00  

0           
488,300.00  

 งบประมาณ
บ.กศ.รายได้ 

488,300 บาท 
ประกอบด้วย
งานซ่อมแซม
ห้องประชุม
ราชพฤกษ์ , 
งานปรับปรุง

ห้องน้ า
นักศึกษา, งาน

 ด าเนินงาน
ในช่วงเดือน
มิถุนายน 

2560 
เน่ืองจากเป็น
ช่วงปิดภาค

เรียน  

นางวารุณี 
จันทพึ่ง 
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ล าดับที่ แผนงาน/
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์
ของโครงการ 

ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

แหล่ง
งบประมาณ 

งบประมาณ
รวม 

งบแผ่นดนิ งบรายได้ รายละเอียด
งบประมาณ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชือ) 

ปรับปรุงป้าย
ตึกอาคาร
คณะฯ   

  กิจกรรม 4. 
พัฒนา

สิ่งแวดล้อม
ลักษณะทาง
กายภาพ
บริเวณ

โดยรอบอาคาร
คณะ

วิทยาศาสตร์ 

1. เกิดการ
พัฒนา

สิ่งแวดล้อม
บริเวณรอบ

อาคารสถานที่ 
2. ปรับปรุง
ระบบการ
จัดการด้าน

ต่างๆ โดยรอบ
อาคารคณะ
วิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี 

ร้อยละของการ
เบิกจ่าย

งบประมาณ
ตามแผน 

พัฒนาระบบ
บริหารจัดการ 

ร้อยละ80 

งบคณะ                   
50,000.00  

0             
50,000.00  

 งบประมาณ
รายได้ บ.กศ. 
500,000 บาท 

เป็นงาน
ปรับปรุง

ทัศนียภาพ
โดยรอบอาคาร

คณะ
วิทยาศาสตร์ 
ค่าใช้สอย 

50,000 บาท 
เป็นงานจ้าง

เหมาปรับปรุง
ทัศนียภาพ

โดยรอบอาคาร
คณะ

วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี  

 ด าเนินงาน
ในช่วงเดือน
มิถุนายน 

2560 
เน่ืองจากเป็น
ช่วงปิดภาค

เรียน  

นางวารุณี 
จันทพึ่ง 
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ล าดับที่ แผนงาน/
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์
ของโครงการ 

ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

แหล่ง
งบประมาณ 

งบประมาณ
รวม 

งบแผ่นดนิ งบรายได้ รายละเอียด
งบประมาณ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชือ) 

  กิจกรรม 5. 
การบริหาร
ส านักงาน

ส่วนกลางงบ
ครุภัณฑ์ 

1. เพื่อการ
บริหารจัดการ
งบประมาณ

อย่างมี
ประสิทธิภาพ
ตอบสนอง

นโยบาย และ
ยุทธศาสตร์

ของ
มหาวิทยาลัย 

2.เพื่อ
สนับสนุนให้

เกิดการพัฒนา
คุณภาพและ
ประสิทธิภาพ

ในการ
ด าเนินงานด้าน
ต่างๆภายใน

คณะฯ 3. เพื่อ
จัดหาพัฒนา 
บริหารการใช้
ทรัพยากร

ภายในคณะฯ

ร้อยละของการ
เบิกจ่าย

งบประมาณ
ตามแผนการ

บริหาร
ส านักงาน ร้อย

ละ80 

งบคณะ                  
277,500.00  

                     
-    

          
277,500.00  

ค่าครุภัณฑ์ 
หมวดงบลงทุน 
จากงบรายได้ 

บ.กศ.ใช้
ส าหรับการ

จัดซ้ือครุภัณฑ์ 
277,500 บาท 

ได้แก่
คอมพิวเตอร์

โน้ตบุ๊คจ านวน 
2 เครื่องๆละ

18,000 บาท=
36,000 บาท 

LCD
โปรเจคเตอร์ 

เครื่องละ 
18,000บาท 3 

เครื่อง= 
54,000 บาท 

เครื่องปรับอาก
าศ 5 เครื่องๆ
ละ 37,500 

บาท= 

 เป็นกิจกรรมที่
ด าเนินงาน
ระยะยาว

ตลอด
ปีงบประมาณ  

นางวารุณี 
จันทพึ่ง 
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ล าดับที่ แผนงาน/
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์
ของโครงการ 

ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

แหล่ง
งบประมาณ 

งบประมาณ
รวม 

งบแผ่นดนิ งบรายได้ รายละเอียด
งบประมาณ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชือ) 

อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

187,500 บาท 

                 
กิจกรรม 6   

หลักสูตรคหกร
รมศาสตร์ 
ซ่อมแซม
เสริมสร้าง

บรรยากาศทาง
วิชาการและ
สภาพการ
ท างาน 

1. เพื่อจัด
กิจกรรม

เสริมสร้าง
บรรยากาศทาง
วิชาการและ
สภาพการ
ท างาน 2.

สนับสนุนการ
ซ่อมแซมดูแล
อาคารและ
ระบบต่างๆ
ของหลักสูตร 

ร้อยละของการ
เบิกจ่าย

งบประมาณ
ตามแผนการ

บริหาร
ส านักงาน ร้อย

ละ80 

งบคณะ                   
10,000.00  

             
3,000.00  

              
7,000.00  

งบแผน่ดิน
แบ่งเป็นหมวด
ค่าวัสดุ 3,000 
บาท งบรายได้ 
กศ.ปช. หมวด
วัสดุ 7,000 
บาท วัสดุ

อุปกรณ์ส าหรับ
การด าเนิน
กิจกรรม 

 เดือนธันวาคม 
2559/เมษายน 

2560/
กรกฎาคม 

2560  

อ.พัชรลักษณ์ 
วัฒนไชย 

                 
กิจกรรม 7   
หลักสูตร
เทคโนโลยี

สารสนเทศ สื่อ
วัสดุสนับสนุน
การเรียนการ

1.เพื่อจัดซ้ือ
วัสดุสื่อสนับ
สนับสนุนการ
จัดการรัยน
การสอนของ

หลักสูตร 

ร้อยละของการ
เบิกจ่าย

งบประมาณ
ตามแผนการ

บริหาร
ส านักงาน ร้อย

ละ80 

งบคณะ                   
70,000.00  

           
70,000.00  

                     
-    

งบแผ่นดิน
แบ่งเป็นหมวด
ค่าวัสดุ 70,000 

บาท  

 เดือน
มิถุนายน 

2560  

อ.ชุมพล จันทร์
ฉลอง 
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ล าดับที่ แผนงาน/
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์
ของโครงการ 

ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

แหล่ง
งบประมาณ 

งบประมาณ
รวม 

งบแผ่นดนิ งบรายได้ รายละเอียด
งบประมาณ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชือ) 

สอน 

                 
กิจกรรม 8   
หลักสูตร
วิทยาการ

คอมพิวเตอร์ 
สนับสนุนการ
บริหารจัดการ

หลักสูตร 

1.เพื่อการ
บริหารจัดการ

ส่วนกลาง
หลักสูตร 

ร้อยละของการ
เบิกจ่าย

งบประมาณ
ตามแผนการ

บริหาร
ส านักงาน ร้อย

ละ80 

งบคณะ                   
10,360.00  

                     
-    

            
10,360.00  

งบรายได้ 
กศ.ปช. หมวด
วัสดุ 2,641 
บาท วัสดุ

อุปกรณ์ส าหรับ
การด าเนิน
กิจกรรม 

 เดือน
มิถุนายน 

2560  

อ.สุนี 

2 โครงการ การ
จัดการ

มาตรฐาน
การศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาเพื่อ
สู่ความเป็นเลิศ 

                  

  กิจกรรม 1.
การประกัน
คุณภาพ

การศึกษาคณะ

เพื่อสร้าง
เครือข่ายความ

ร่วมมือกับ
หน่วยงานทั้ง

ตัวชี้วัดเชิง
ปริมาณ :       
จ านวน

ผู้เข้าร่วม

สมจ. 
งบอุดหนุน 

29,700                      
-    

29,700 งบรายได้บกศ. 
ค่าใช้สอย  1. 

ค่าอาหาร
ผู้เข้าร่วม

 ม.ค.-มี.ค.60  ผศ.ดร.ปัณณ์ร
ภัส ถกลภักดี 
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ล าดับที่ แผนงาน/
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์
ของโครงการ 

ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

แหล่ง
งบประมาณ 

งบประมาณ
รวม 

งบแผ่นดนิ งบรายได้ รายละเอียด
งบประมาณ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชือ) 

วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

ภายในและ
ภายนอก

มหาวิทยาลัย 

โครงการ 
 ตัวชี้วัดเชิง
คุณภาพ :      

ความพึงพอใจ
ที่มีต่อการจัด

กิจกรรม 
ตัวชี้วัดเชิง

เวลา :          
ด าเนินการได้
เสร็จทันตาม
ก าหนดเวลา 
 ตัวชี้วัดเชิง

ต้นทุน :     
29,700.-    

บาท   
 ตัวชี้วัดระดับ
ความส าเร็จ :   
ร้อยละของ

ความส าเร็จใน
การด าเนินการ
จัดกิจกรรม   

โครงการและ
คณะ

ด าเนินงาน 
จ านวน 60 คน 

คนละ 120 
บาท เป็นเงิน 
7,200 บาท 
2. ค่าอาหาร
ว่างเข้าร่วม

โครงการและ
คณะ

ด าเนินงาน 
จ านวน 60 คน 
คนละ 25 บาท 
2 ม้ือ เป็นเงิน 
3,000 บาท 
2. ค่าน้ ามัน

น้ ามันเชื้อเพลิง 
(กรณีต้องเข้า

ร่วมงานที่
มหาวิทยาลัย
เครือข่าย)  

2,000 บาท 
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ล าดับที่ แผนงาน/
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์
ของโครงการ 

ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

แหล่ง
งบประมาณ 

งบประมาณ
รวม 

งบแผ่นดนิ งบรายได้ รายละเอียด
งบประมาณ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชือ) 

3. ค่าเบี้ยเลี้ยง
คนขับรถ 2 คน  
(กรณีต้องเข้า

ร่วมงานที่
มหาวิทยาลัย
เครือข่าย) คน
ละ 480 บาท 
4. ค่าเบี้ยเลี้ยง
การเข้าร่วม

โครงการ (กรณี
ต้องเข้า

ร่วมงานที่
มหาวิทยาลัย
เครือข่าย) 

จ านวน 20 คน 
คนละ 160 
บาท 3,200 

บาท 
5.ค่าเอกสาร

ด าเนิน
โครงการ 

จ านวน 65 ชุด 
ชุดละ 28 บาท 
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ล าดับที่ แผนงาน/
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์
ของโครงการ 

ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

แหล่ง
งบประมาณ 

งบประมาณ
รวม 

งบแผ่นดนิ งบรายได้ รายละเอียด
งบประมาณ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชือ) 

1,820 บาท 
ค่าตอบแทน 
ค่าวิทยากร 2 
ครั้ง x 1 คน x 
6 ชม. ชม.ละ 

600 บาท 
12,000 บาท 

  กิจกรรม 2.
โครงการตรวจ

ประกัน
คุณภาพ
การศึกษา

ระดับคณะและ
ระดับหลักสูตร 

เพื่อพัฒนา
กระบวนการ
จัดการเรียน
การสอนและ

การพัฒนาตาม
ระบบประกัน

คุณภาพ
การศึกษา 

ตัวชี้วัดเชิง
ปริมาณ:       
จ านวน
บุคลากร     

     ตัวชี้วัดเชิง
คุณภาพ :      

ความพึงพอใจ
ที่มีต่อกิจกรรม 
     ตัวชี้วัดเชิง

เวลา:         
ด าเนินการได้
เสร็จทันตาม
ก าหนดเวลา 
 ตัวชี้วัดเชิง

ต้นทุน :        
300,000 บาท   

สมจ. 
งบอุดหนุน 

126,000                      
-    

126,000  งบรายได้ บ.ก
ศ. 126,000 
บาท ระดับ

หลักสูตร    - 
ค่าตอบแทน

คณะกรรมการ
ประเมิน (บุคล
ภายนอก) 2 
คน x 11 

หลักสูตร x 
5,000 บาท = 
110,000 บาท 
ค่าตอบแทน

คณะกรรมการ
ประเมิน (บุคล
ภายใน) 1 คน 

 มิ.ย.-ก.ย.
2560  

ผศ.ดร.ปัณณ์ร
ภัส ถกลภักดี 
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ล าดับที่ แผนงาน/
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์
ของโครงการ 

ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

แหล่ง
งบประมาณ 

งบประมาณ
รวม 

งบแผ่นดนิ งบรายได้ รายละเอียด
งบประมาณ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชือ) 

 ตัวชี้วัดระดับ
ความส าเร็จ :  
ความพึงพอใจ
ที่มีต่อกิจกรรม  

x 11 หลักสูตร 
x 500 บาท = 
5,500 บาท                         
ระดับคณะ                                                                                         

- ค่าตอบแทน
คณะกรรมการ
ประเมิน (บุคล
ภายนอก) 2 

คน x 1 คณะ x 
5,000 บาท   

= 10,000 บาท                                                                            
-ค่าตอบแทน
คณะกรรมการ
ประเมิน (บุคล
ภายใน) 1 คนx 
1 คณะ x 500 
บาท = 500 

บาท 
                

กิจกรรม 3 
หลักสูตรคหกร
รมศาสตร์ เก็บ
ข้อมูลประกัน

1.เพื่อเป็นการ
เตรียมการ
เตรียมความ
พร้อมในการ
ตรวจประกัน

หลักสูตรผ่าน
เกณฑ์การ
ประกัน
คุณภาพ 

งบคณะ 4,300 2,750 1,550 งบแผ่นดิน
2,750 บาท 

แบ่งเป็นหมวด
ค่าวัสดุ 2,750 
บาท งบรายได้ 

 เดือนธันวาคม 
2559/เมษายน 

2560/
กรกฎาคม 

2560  

อ.พัชรลักษณ์ 
วัฒนไชย 
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ล าดับที่ แผนงาน/
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์
ของโครงการ 

ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

แหล่ง
งบประมาณ 

งบประมาณ
รวม 

งบแผ่นดนิ งบรายได้ รายละเอียด
งบประมาณ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชือ) 

คุณภาพ คุณภาพ
การศึกษา

ระดับหลักสูตร 

กศ.ปช. หมวด
วัสดุ 1550 
บาท วัสดุ

อุปกรณ์ส าหรับ
การด าเนิน
กิจกรรม 

                
กิจกรรม 4 
หลักสูตร
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ประกัน
คุณภาพ
การศึกษา 

1.เพื่อเป็นการ
เตรียมการ
เตรียมความ
พร้อมในการ
ตรวจประกัน

คุณภาพ
การศึกษา

ระดับหลักสูตร 

หลักสูตรผ่าน
เกณฑ์การ
ประกัน
คุณภาพ 

งบคณะ 15,151 10,151 5,000 งบแผ่นดิน
แบ่งเป็นหมวด
ค่าวัสดุ 10,151 
บาท งบรายได้ 
กศ.ปช. หมวด
วัสดุ 5,000
บาท วัสดุ

อุปกรณ์ส าหรับ
การด าเนิน
กิจกรรม 

 เดือน
มิถุนายน 

2560  

อ.ปัณณรัตน์ 

                
กิจกรรม 5 
หลักสูตร
วิทยาการ

คอมพิวเตอร์ 
เตรียมความ
พร้อมประกัน

1.เพื่อเป็นการ
เตรียมการ
เตรียมความ
พร้อมในการ
ตรวจประกัน

คุณภาพ
การศึกษา

หลักสูตรผ่าน
เกณฑ์การ
ประกัน
คุณภาพ 

งบคณะ 5,000 2,359 2,641 งบแผ่นดิน
แบ่งเป็นหมวด
ค่าวัสดุ 2,359 
บาท งบรายได้ 
กศ.ปช. หมวด
วัสดุ 2,641 
บาท วัสดุ

 เดือน
มิถุนายน 

2560  

อ.ณัฐรดี 
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ล าดับที่ แผนงาน/
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์
ของโครงการ 

ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

แหล่ง
งบประมาณ 

งบประมาณ
รวม 

งบแผ่นดนิ งบรายได้ รายละเอียด
งบประมาณ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชือ) 

คุณภาพ ระดับหลักสูตร อุปกรณ์ส าหรับ
การด าเนิน
กิจกรรม 

3 โครงการจัด
ประชุมเพื่อ
พัฒนาระบบ
บริหารจัดการ 

                 

  กิจกรรม 1. 
ประชุม

กรรมการใน
หน่วยงาน และ
คณะกรรมการ

อ่ืนๆ 

1. เพื่อจัดการ
ประชุม

คณะกรรมการ
หน่วยงาน
ภายใน/ 
ระหว่าง

หน่วยงาน
ภายนอก และ
คณะกรรมการ
อ่ืนๆ 2. เกิด
การพัฒนา

ระบบการจัด
การศึกษาเพื่อ
ความเป็นเลิศ 

ร้อยละของการ
เบิกจ่าย

งบประมาณ
ตามแผน 

พัฒนาระบบ
บริหารจัดการ 

ร้อยละ80 

งบคณะ                   
50,000.00  

                     
-    

            
50,000.00  

งบรายได้ บ.ก
ศ. 50,000 

บาท แบ่งเป็น
ค่าใช้สอยใน
การประชุม  

30,000 บาท 
แบ่งเป็นการ
ประชุมกบ.

คณะ ค่าอาหาร
ม้ือละ 120 
บาทและ

อาหารว่างม้ือ
ละ25บาท 

จ านวน 20 คน 
จ านวน 12 

 เป็นกิจกรรมที่
ด าเนินงาน
ระยะยาว

ตลอด
ปีงบประมาณ  

นางวารุณี 
จันทพึ่ง 
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ล าดับที่ แผนงาน/
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์
ของโครงการ 

ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

แหล่ง
งบประมาณ 

งบประมาณ
รวม 

งบแผ่นดนิ งบรายได้ รายละเอียด
งบประมาณ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชือ) 

ครั้งค่าประชุม
คณบดีสัญจร 
และเครือข่าย
อ่ืนๆ ครั้งละ 

15 คน อาหาร
ม้ือละ 120 
บาท อาหาร
ว่าง 25 บาท 
จ านวน 6 ครั้ง 
หมวดค่าวัสดุ 
5,000 บาท 
ประกอบด้วย 
ค่ากระดาษ, 
หมึกพิมพ์, 

คลิปบอร์ดและ
เอกสาร

ประกอบการ
ประชุมฯลฯ  

หมวด
ค่าตอบแทน 
15,000 บาท 

แบ่งเป็นค่าเบี้ย
ประชุมกบ.
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ล าดับที่ แผนงาน/
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์
ของโครงการ 

ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

แหล่ง
งบประมาณ 

งบประมาณ
รวม 

งบแผ่นดนิ งบรายได้ รายละเอียด
งบประมาณ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชือ) 

หลักสูตร 
ประธาน1 คน 
จ านวน 350 

บาท กรรมการ 
3 คน คนละ
250 บาท 

เลขานุการ 1 
คน 300 บาท 

จ านวน 4 ครั้ง/
ปีการศึกษา 
จ านวน 5 
หลักสูตร 

4 โครงการ
สื่อสารองค์การ

และการ
สื่อสาร

การตลาดแบบ
บูรณาการ 

IMC 

                  

  กิจกรรม 1. 
โครงการ

ประชาสัมพันธ์
คณะ

1. เพื่อพัฒนา
งานการ

ประชาสัมพันธ์
และสื่อสาร

ระดับ
ความส าเร็จใน

การด าเนิน
โครงการ 

งบคณะ                   
80,000.00  

                     
-    

            
80,000.00  

 งบรายได้ 
กศ.ปช.

ประกอบด้วย 
หมวดใช้สอย 

ไม่สามารถระบุ
วันด าเนิน

กิจกรรมได้ จึง
อ้างอิงตามช่วง

อ.วัชราภรณ์ 
วงษ์สกุล
กาญจน์ 
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ล าดับที่ แผนงาน/
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์
ของโครงการ 

ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

แหล่ง
งบประมาณ 

งบประมาณ
รวม 

งบแผ่นดนิ งบรายได้ รายละเอียด
งบประมาณ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชือ) 

วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
เพื่อความเป็น
เลิศสู่สากล 

องค์การ ให้มี
ผลงานเชิงรุก 

2. เพื่อ
ประชาสัมพันธ์
คณะฯให้เป็นที่
รู้จักแก่สังคม 
3. ก่อให้เกิด
การสนับสนุน
ร่วมมือ และ

การพัฒนางาน
ด้านต่างๆ  

ระดับ3 ค่าเช่าพื้นที่
ออกบูธ 

20,0000 บาท 
ค่าเดินทางและ
ค่าเบี้ยงเลี้ยง 
3,000 บาท / 
หมวดวัสดุ ค่า
วัสดุอุปกรณ์

ส าหรับการจัด
กิจกรรม 

27,000 บาท  

การจัด
กิจกรรมปีที่
ผ่านมาคือ

เดือนเมษายน 
2560 

                 
กิจกรรม 2. 

ประชาสัมพันธ์
หลักสูตรอาชี
วอนามัยฯ 

1.เพื่อจัด
กิจกรรม

ประชาสัมพันธ์
หลักศุตร 

ระดับ
ความส าเร็จใน

การด าเนิน
โครงการ 
ระดับ3 

งบคณะ                   
20,000.00  

                     
-    

            
20,000.00  

 งบรายได้ 
กศ.ปช.

ประกอบด้วย 
หมวดใช้สอย 
6,700 บาท  / 
หมวดวัสดุ ค่า
วัสดุอุปกรณ์

ส าหรับการจัด
กิจกรรม 

13,300 บาท  

เดือน
กรกฎาคม 

2560 

อ.วัชราภรณ์ 
วงษ์สกุล
กาญจน์ 
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ล าดับที่ แผนงาน/
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์
ของโครงการ 

ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

แหล่ง
งบประมาณ 

งบประมาณ
รวม 

งบแผ่นดนิ งบรายได้ รายละเอียด
งบประมาณ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชือ) 

                 
กิจกรรม 3. 

ประชาสัมพันธ์
หลักสูตร

เทคโนโลยีชีวภ
าพ 

1.เพื่อจัด
กิจกรรม

ประชาสัมพันธ์
หลักศุตร 

ระดับ
ความส าเร็จใน

การด าเนิน
โครงการ 
ระดับ3 

งบคณะ                       
968.00  

               
968.00  

                     
-    

 งบรายได้ 
กศ.ปช.

ประกอบด้วย 
หมวดใช้สอย 
ค่าเช่าพื้นที่

ออกบูธ 
20,0000 บาท 
ค่าเดินทางและ
ค่าเบี้ยงเลี้ยง 
3,000 บาท / 
หมวดวัสดุ ค่า
วัสดุอุปกรณ์

ส าหรับการจัด
กิจกรรม 

27,000 บาท  

เดือน
พฤศจิกายน 

2559 

อ.วัฒนา 
อัจฉริยะโพธา 

5 โครงการ 
เตรียมความ
พร้อมการ
ประกัน
คุณภาพ

การศึกษาคณะ
วิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี 
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ล าดับที่ แผนงาน/
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์
ของโครงการ 

ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

แหล่ง
งบประมาณ 

งบประมาณ
รวม 

งบแผ่นดนิ งบรายได้ รายละเอียด
งบประมาณ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชือ) 

  กิจกรรม 1. 
โครงการ

เตรียมความ
พร้อมการ
ประกัน
คุณภาพ 

เพื่อการ
จัดเตรียมความ
พร้อมส าหรับ
การประกัน
คุณภาพ
การศึกษา 

ตัวชี้วัดเชิง
ปริมาณ:       
จ านวน
บุคลากร     

     ตัวชี้วัดเชิง
คุณภาพ :      

ความพึงพอใจ
ที่มีต่อกิจกรรม 
     ตัวชี้วัดเชิง

เวลา:         
ด าเนินการได้
เสร็จทันตาม
ก าหนดเวลา 
 ตัวชี้วัดเชิง

ต้นทุน :        
37,000 บาท   
 ตัวชี้วัดระดับ
ความส าเร็จ :  
ความพึงพอใจ
ที่มีต่อกิจกรรม  

สมจ. 
งบอุดหนุน 

                  
37,000.00  

           
37,000.00  

                     
-    

 งบแผ่นดิน 
37,000 บาท 

ค่าวัสดุอุปกรณ์
ได้แก่ หมึก

พิมพ์ กระดาษ 
เป็นต้น  

 เดือนธันวาคม 
2559  

ผศ.ดร.ปัณณ์ร
ภัส ถกลภักดี 
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ศูนย์วิทยาศาสตร ์
ล า
ดั
บ
ที่ 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

แหล่ง
งบประมาณ 

งบประมาณ
รวม 

งบแผ่นดนิ งบรายได้ รายละเอียด
งบประมาณ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชือ) 

1 โครงการเสริมสร้าง
ธรรมมาภิบาลและเป็น

มหาวิทยาลัยที่
รับผิดชอบต่อสังคม  

                 

  กิจกรรม 1. การบริหาร
จัดการและสนับสนุน
การปฏิบัติงานศูนย์

วิทยาศาสตร์เพื่อความ
เป็นเลิศพร้อมต่อการ

บริการ   

1. เพื่อการบริหาร
จัดการงบประมาณ

อย่างมี
ประสิทธิภาพ

ตอบสนองนโยบาย 
และยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย 2.เพื่อ
สนับสนุนให้เกิดการ
พัฒนาคุณภาพและ
ประสิทธิภาพในการ

ด าเนินงานด้าน
ต่างๆภายในคณะฯ 
3. เพื่อจัดหาพัฒนา 

บริหารการใช้
ทรัพยากรภายใน

คณะฯอย่างมี
ประสิทธิภาพ  

ร้อยละของการ
เบิกจ่าย

งบประมาณ ร้อย
ละ80 

งบศูนย์
วิทยาศาสตร์  

                      
500,000.00  

                
500,000.00  

  -  ใช้ส าหรับการ
บริหารศูนย์
วิทยาศาสตร์ 

รวมถึงการดูแลล
ระบบเครื่องมือ 
วัสดุ อุปกรณ์ 

แบ่งเป็นหมวดค่า
วัสดุ ได้แก่วัสดุ
ส านักงานต่างๆ 
กระดาษขาว/สี 
กรรไกร แฟ้ม 

คลิป แฟ้มแสนอ
เซน แม็ค ลูกแม็ค 
กาว ตัวปั้ม หมึก
พิมพ์ รวมถึงวัสดุ
ทีใช้ในงานต่างๆ 
เช่นถุงด า ถุงมือ 
ค่าน้ ายาต่างๆ ค่า

 เป็นกิจกรรมที่
มีการ

ด าเนินงาน
ตลอด

ปีงบประมาณ  

ผศ.ดร.ศศมล 
ผาสุข/นาง
วารุณี จันท

พึ่ง 
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ล า
ดั
บ
ที่ 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

แหล่ง
งบประมาณ 

งบประมาณ
รวม 

งบแผ่นดนิ งบรายได้ รายละเอียด
งบประมาณ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชือ) 

อุปกรณ์ซ่อมแซม
บ ารุง 120,000 
บาท,หมวดค่าใช้
สอย แบ่งเป็นค่า

ซ่อมแซมเครื่องมือ
ทางวิทยาศาสตร์ 
208,000 บาท ค่า
ดูแลซ่อมบ ารุงล้าง
เครื่องปรับอากาศ 

40,000 บาท 
ค่าจ้างเหมา

บริการดูแลลิฟท์ 
84,000บาท ค่า

ก าจัดปลวก 
48,000 บาท  **
เป็นการประมาณ
การอ้างอิงตามปี 

59 
  กิจกรรม 2. การ

ปรับปรุงห้องภายใน
ศูนย์วิทยาศาสตร์ 

1. เพื่อปรับปรุงห้อง
ภายในอาคารศูนย์
วิทยาศาสตร์ให้มี

ความพร้อมต่อการ
ใช้งานทั้งจาก

ร้อยละของการ
เบิกจ่าย

งบประมาณ ร้อย
ละ90 

งบศูนย์
วิทยาศาสตร์  

                      
300,000.00  

 -                     
300,000.00  

เป็นงบประมาณ
ส าหรับการ

ปรับปรุงห้องทั้ง
ภายในห้องที่มี
ความทรุดโทรม

 เดือนมิถุนายน 
2560 

เน่ืองจากเป็น
ช่วงที่มีการปิด

ภาคเรียน  

ผศ.ดร.ศศมล 
ผาสุข/นาง
วารุณี จันท

พึ่ง 
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ล า
ดั
บ
ที่ 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

แหล่ง
งบประมาณ 

งบประมาณ
รวม 

งบแผ่นดนิ งบรายได้ รายละเอียด
งบประมาณ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชือ) 

หน่วยงานต่างๆ
ภายในมหาวิทยาลัย
รวมถึงหน่อยงาน
ภายนอก  2. เพื่อ
เกิดการพัฒนางาน
และภาพลักษณ์ที่ดี
ในการปฏิบัติการ
งานของศูนย์วิทย์ 

เสื่อมสภาพ และ
รายละเอียดวัสดุ
อุปกรณ์ เก้าอ้ี 
โต๊ะ ต่างๆ ที่มี

ความ
เสื่อมสภาพ** รอ
ใบเสนอราคาอีก

ครั้ง 
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ส่วนที่ 2 
 
 
 

แผนด าเนินโครงการ 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
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