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ค าน า 

 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2561 และแผนงบประมาณประจ าปี 

พ.ศ. 2561 ฉบับนี้ขึ้น เพ่ือประโยชน์ในการบริหารจัดการงานตามภารกิจของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้บรรลุเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้ คณะวิทยาศา สตร์และ

เทคโนโลยีคาดหวังว่าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2561 ฉบับนี้ จะเป็นเครื่องมือส าคัญในการประสานการด าเนินงานระหว่างหน่วยงาน รวมทั้งใช้เป็นกรอบ          

ในการก ากับติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงาน ในโอกาสต่อไป 

 

             คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 

ปรัชญา (Philosophy) : 
วิทยาศาสตร์ก้าวล้ า คุณธรรมเด่น เน้นการพัฒนา ด้วยภูมิปัญญาและเทคโนโลยี 

 

วิสัยทัศน์ (Vision) :   

           มุ่งผลิตบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ  สนองความต้องการของท้องถิ่นและสังคม 

พันธกิจ (Mission) :  

เพ่ือให้การด าเนินงานของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีบรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา 7 และสอดคล้องกับภาระหน้าที่ของมหาวิทยาลัย คณะจึงได้ 

ก าหนดพันธกิจดังนี้ 
1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม ส านึกในความเป็นไทย มีความรักและผูกพันต่อท้องถิ่นอีกท้ังส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน เพื่อช่วยให้คนในท้องถิ่นรู้เท่า

ทันการเปลี่ยนแปลง 

2. ศึกษา วิจัย แสวงหาความจริงเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ บนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาสากล ส่งเสริมและสืบสาน
โครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชด าริในการปฏิบัติภารกิจของคณะเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 
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3. ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพ้ืนบ้านและเทคโนโลยีสมัยใหม่เหมาะสมกับการด ารงชีวิต และการประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น รวมถึงการ
แสวงหาแนวทางเพ่ือส่งเสริมให้เกิดการจัดการ การบ ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน เรียนรู้และ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น และเสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ 

4. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความส านึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่นของชาติ 

5. ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรอ่ืนทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 

 

เป้าประสงค์ (Goals) :   
1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถและมีคุณธรรม 
2. ผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและมีประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่นและสังคม 
3. จัดโครงการ/หลักสูตรบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี ให้กับท้องถิ่นและสังคม 
4. สนับสนุนให้คณาจารย์และนักศึกษาจัดและเข้าร่วมกิจกรรมที่เสริมสร้างให้เกิดการอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของไทย 
5. จัดระบบการบริหารและการจัดการ ที่ส่งเสริมต่อการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ 
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โครงสร้าง  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

 โครงสร้างองค์กรของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกอบด้วยส านักงานคณบดีซึ่งแบ่ งงานในงานการรับผิดชอบออกเป็น 4 ด้านประกอบด้วยงานบริหาร
ทั่วไป งานบริการการศึกษา งานพัฒนานักศึกษา และศูนย์วิทยาศาสตร์ นอกจากนี้ยังมีหลักสูตรและสาขาวิชา 12 หลักสูตรที่สังกัดอยู่ในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 

คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 

สาขาวิชา หลักสตูร 

งานบริหารทัว่ไป งานบริการ

การศึกษา 

งานพัฒนา

นักศึกษา 

ศูนย์วิทยาศาสตร์ 

ส านักงานคณบด ี

โครงสร้างองค์กร 
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เป้าประสงค์และตัวชี้วัดความส าเร็จของแผนปฏิบัติการ  

ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย หน่วยงาน

รับผิดชอบ 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด หน่วยงานจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัด 

2561 
เป้าประสงค์ที่ 1 บัณฑิตมีคุณภาพมาตรฐาน มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีศักยภาพสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ 
1.1 ร้อยละของหลักสูตรที่พัฒนาหรือปรับปรุงเพื่อให้เกิด
การเรยีนรู้ เชิงผลิตภาพ (Productive learning)1 ต่อ
หลักสตูรที่จัดการเรียนการสอนในคณะ 

ร้อยละ  100 ● ทุกหลักสูตร รองคณบด ี งานวิชาการ 

1.3 ร้อยละของรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษาท่ีมีผลงาน
เชิงประจักษ์ต่อรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา 

ร้อยละ   90 ● ทุกหลักสูตร 

 

รองคณบด ี งานวิชาการ 

1.4 จ านวนผลงานเชิงประจักษท์ี่เกิดจากการเรียนการสอน
ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับท้องถิ่น2 ระดับชาติ หรือ
นานาชาติหรือตามเกณฑ์ ก.พ.อ. ก าหนด  

13ผลงาน ● ทุกหลักสูตร 

  

รองคณบด ี งานวิชาการ 

1.5 จ ำนวนผลงำนเชิงประจักษ์ของนักศึกษำท่ีได้รับกำร
อ้ำงอิง หรือใช้ประโยชน์เชิงพำณิชย์  

10 ผลงาน ● ทุกหลักสูตร  

 

รองคณบด ี งานวิชาการ 

1.6 ระดับความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเฉลี่ยของ
นักศึกษาช้ันปีท่ี 4 เมื่อทดสอบตามมาตรฐานความสามารถ
ทางภาษาอังกฤษ (CEFR)3 สูงขึ้น 

B2 ● ทุกหลักสูตร 
 

รองคณบด ี งานวิชาการ 

1.7 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อ
บัณฑิตตามกรอบคุณวุฒริะดับอดุมศึกษาแห่งชาต ิ

≥4.51 ● ทุกหลักสูตร 
 

รองคณบด ี งานวิชาการ 

1.8 ร้อยละของบัณฑติระดับปรญิญำตรีทีม่ีงำนท ำหรือ
ประกอบอำชีพอิสระภำยใน 1 ปี 

ร้อยละ   80 ● ทุกหลักสูตร 
 

รองคณบด ี งานวิชาการ 

1.9 จ านวนแนวปฏิบัติทีด่ีด้านการจัดการเรียนรู้เชิงผลติ
ภาพ  

1 
เรื่อง 

● ทุกหลักสูตร รองคณบด ี งานวิชาการ 

เป้าประสงค์  2 วิจัยและนวัตกรรมสามารถแก้ไขปัญหาหรือเสริมสร้างความเข้มแข็งของท้องถิน่ เพ่ือความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนของประเทศ 
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ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย หน่วยงาน

รับผิดชอบ 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด หน่วยงานจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัด 

2561 
2.1 จ านวนเงินสนับสนุนการวิจยัต่อปี4 
 

4.5 
ล้านบาท 

● คณะกรรมการ
ฝ่ายวิจัย 

● ทุกหลักสูตร 
  

รองคณบด ี คณะกรรมการฝา่ยวิจัย 

2.2 จ านวนผลงานวิจัยหรืองานสรา้งสรรค์ ท่ีสร้าง องค์
ความรู้ใหม่ หรือนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ระดับท้องถิ่นหรือ
แก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น 

4 
ผลงาน 

● คณะกรรมการ
ฝ่ายวิจัย 

● ทุกหลักสูตร 

รองคณบด ี คณะกรรมการฝา่ยวิจัย 

2.3 จ านวนผลงานวิจัยของอาจารย์ และนักวิจัยทีไ่ด้รับการ
เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ  

50 ผลงาน ● คณบด ี

● คณะกรรมการ
ฝ่ายวิจัย 

● ทุกหลักสูตร  

รองคณบด ี คณะกรรมการฝา่ยวิจัย 

2.4 จ านวนบทความของอาจารยป์ระจ าทีไ่ด้รับการอ้างอิง
ในฐานข้อมูล TCI และ Scorpus (พิจารณาผลงานย้อนหลัง 
5 ปีปฏิทิน ที่ได้รับการอ้างอิง ณ ปีปัจจุบัน ) 

5 บทความ ● คณบด ี

● ทุกหลักสูตร 
 

รองคณบด ี คณะกรรมการฝา่ยวิจัย 

2.5 จ ำนวนผลงำนวิจัยหรืองำนสรำ้งสรรค์ของนักศึกษำ
ระดับปริญญำตรีที่ไดร้ับกำรเผยแพร่ระดบัชำติ หรืออ้ำงอิง 
หรือใช้ประโยชน์เชิงพำณิชย์ หรือมีผลกระทบเชิงเศรษฐกิจ
และสังคม  

60 ผลงาน ● คณบด ี

● คณะกรรมการ
ฝา่ยวิจัย 

● ทุกหลักสูตร 
 

รองคณบด ี คณะกรรมการฝา่ยวิจัย 

2.6 จ านวนครั้งการจัดประชุมวิชาการระดับชาติหรือ
นานาชาติร่วมกับภาคีเครือข่ายต่อปีงบประมาณ  

1 ครั้ง ● คณบด ี

● รองคณบด ี

● ศูนย์

รองคณบด ี คณะกรรมการฝา่ยวิจัย 
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ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย หน่วยงาน

รับผิดชอบ 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด หน่วยงานจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัด 

2561 
วิทยาศาสตร ์

● คณะกรรมการ
ฝ่ายวิจัย 

● ทุกหลักสูตร  
2.7 ร้อยละของอาจารย์หรือนักวิจยั ท่ีท าวิจัยหรือผลงาน
สร้างสรรค ์

ร้อยละ   50 ● คณะกรรมการ
ฝ่ายวิจัย 

● ทุกหลักสูตร  

รองคณบด ี คณะกรรมการฝา่ยวิจัย 

2.8 จ านวนรางวัลที่อาจารย์ หรือบุคลากร หรือนักศึกษาท่ี
ได้รับจากงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ทั้งในระดบัชาติ และ
นานาชาติ  

1 รางวัล ● ทุกหลักสูตร  
 

รองคณบด ี คณะกรรมการฝา่ยวิจัย 

เป้าประสงค์ 3 ประชาชนสามารถด ารงชีวิตโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจชมุชนเข้มแข็ง ประชาชนมีความสขุ และมีรายได้เพ่ิมขึ้น 
3.1 จ านวนพื้นที่เป้าหมายในการด าเนินงานพันธกิจสัมพันธ์  
 

1 พื้นที่ ● คณะกรรมการ
ฝายบริการ
วิชาการ 

● ทุก
หลักสตูร 

รองคณบด ี ● คณะกรรมการฝาย
บริการวิชาการ 

 

3.2 ระดับความส าเร็จของการสร้างเครือข่ายชุมชน   นัก
ปฏิบัติเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากภายในหรือภายนอก
มหาวิทยาลัยเพื่อร่วมกันศึกษาและแก้ไขปัญหาของชุมชน
ท้องถิ่นที่เป็นพื้นที่เป้าหมายร่วมที่บูรณาการภารกิจของ
มหาวิทยาลัย 
   ระดับ 1 มีบันทึกลงนามความร่วมมือ 

ระดับ 5 ● คณะก
รรมการฝ่าย
บริการวิชาการ  

● ทุก
หลักสตูร  

รองคณบด ี ● คณะกรรมการฝาย
บริการวิชาการ 
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2561 
   ระดับ 2 มีการด าเนินกิจกรรมร่วมกัน 
   ระดับ 3 มีการประเมินความส าเร็จของการด าเนินโครงการ
ในระดับ   ร้อยละ 50 
   ระดับ 4 มีการประเมินความส าเร็จของการด าเนินโครงการ
ในระดับ   ร้อยละ 51-100 
   ระดับ 5 ชุมชน หรือองค์กรเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนา 
และที่มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนที่ปรากฏหลักฐานที่ชัดเจน 
3.5 จ ำนวนชุมชนที่มีศักยภำพในกำรจัดกำรตนเอง  
 

1 ชุมชน ● คณะกรรมการ
ฝ่ายบริการ
วิชาการ 

● ทุกหลักสูตร 

รองคณบด ี ส านักส่งเสรมิการเรียนรู้และบริการ
วิชาการ 

เป้าประสงค์ที่  4 บัณฑิต และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม จิตส านึกที่ดีต่อสังคมโดยรวมรักษามรดกทางวัฒนธรรมและเข้าใจในสังคมพหุวัฒนธรรม 
4.1 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานบริหารจดัการงาน
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและภมูิปญัญาท้องถิ่น  

ระดับ 5 ● คณะกรรมการ
ฝ่าย
ศิลปวัฒนธรรม 

● ทุกหลักสูตร  

รองคณบด ี ส านักศิลปวัฒนธรรม 

เป้าประสงค์ที่ 5 มหาวิทยาลัยมีคุณภาพ มาตรฐาน โปร่งใส และธรรมาภิบาลตอบสนองต่อความต้องการประเทศ และเป็นที่ยอมรับต่อประชาชน 
5.1 ร้อยละของอาจารย์ประจ าสถาบันท่ีมีคุณวุฒิปรญิญา
เอก  

ร้อยละ 30 ● ทุกหลักสูตร 
  

รองคณบด ี ส านักงานอธิการบด ี

5.2 ร้อยละอาจารย์ประจ าสถาบันที่ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ  

ร้อยละ 28 ● ทุกหลักสูตร 
 

รองคณบด ี ส านักงานอธิการบด ี

5.4 ร้อยละของบุคลากรที่มีผลการประเมินสมรรถนะตาม ร้อยละ 90 หน่วยงานทั้งหมด รองคณบด ี ส านักงานอธิการบด ี
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2561 
เกณฑ์ที่ก าหนด  
 
5.5 การใช้จ่ายงบประมาณตามแผนท่ีก าหนด ร้อยละ 90 หน่วยงานทั้งหมด รองคณบด ี กองนโยบายและแผน 
5.6 สัดส่วนงบลงทุนแผ่นดินและงบรายได้           ต่อ
งบประมาณทั้งหมด 

1:5 หน่วยงานทั้งหมด รองคณบด ี กองนโยบายและแผน 

5.7 สัดส่วนงบประมำณแผ่นดินตอ่งบประมำณรำยได้ 60:40 หน่วยงานทั้งหมด รองคณบด ี กองนโยบายและแผน 
5.9 ร้อยละของผลการประเมินการประกันคณุภาพ
การศึกษาระดับคณะ และมหาวิทยาลัยภายใน      ตาม
เกณฑ์ สกอ. เพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 3 หน่วยงานท้ังหมด รองคณบด ี ส านักมาตรฐานและจัดการคณุภาพ 

5.10 ร้อยละของคะแนนการประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลยัและคณะ เพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 3 หน่วยงานท้ังหมด รองคณบด ี ส านักงานสภามหาวิทยาลัย 

5.13 ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลยัสีเขียว (ระดับเอเชีย) อันดับที่ 200 ● หลักสตูร
สิ่งแวดล้อม คณะ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  

● ทุกหลักสูตร 

รองคณบด ี ส านักงานอธิการบด ี

5.15 จ านวนนักศึกษาภาคปกติคงอยู่  1,000 คน ● ทุกหลักสูตร  
 

รองคณบด ี ส านักส่งเสรมิวิชาการและงานทะเบียน 

หมายเหตุ 
ตัวหนังสือตัวธรรมดา คือ  ตัวชี้วัดของนโยบายสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2559 - 2561 
      ตัวหนังสือตัวเอียง คือ ตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  ระยะ 20 ปี   
 ตัวหนังสือตัวขีดเส้นใต้ คือ ตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2560 - 2564 
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 1การจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Leaning) หมายถึง กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนสามารถบูรณาการองค์ความรู้ โดยเน้นให้นักศึกษา
ค้นคว้า ลงมือปฏิบัติ เพ่ือสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง ในการใช้เป็นฐานสร้างงานวิจัย งานสร้างสรรค์ นวัตกรรม ผลิตภัณฑ์ การบริการ หรือกร ะบวนการที่สามารถ
น าไปใช้ประกอบอาชีพได้ในอนาคต  
 2ระดับท้องถิ่น หมายถึง ผลงานที่ได้น าไปเผยแพร่ต่อชุมชน ท้องถิ่นและมีหลักฐานการใช้ประโยชน์รับรอง 
 3CEFR (Common European Framework of Reference for Languages) กรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ ของประเทศในกลุ่มสหภาพ
ยุโรป  

  CEFR (Common European Framework of Reference for Languages) เป็นการก าหนดมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ ของประชากรของประเทศใน
กลุ่มสหภาพยุโรป เพ่ือให้โรงเรียนทุกๆ โรงเรียน ในแต่ละประเทศที่เป็นชาติสมาชิกในสหภาพยุโรป ได้ออกแบบหลักสูตร และอ านวยการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ที่
มุ่งเน้นในการพัฒนา “ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ (English Proficiency)” ให้กับประชากรของตนเอง เพ่ือให้ประชากรของทุกๆ ประเทศในสหภาพยุโรป สามารถใช้
ภาษาอังกฤษ เป็นภาษากลาง ในการสื่อสารแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และองค์ความรู้ต่างๆ ตลอดจนสามารถประสานงานเพ่ือด าเนินธุรกรรม และธุรกิจใดๆ ร่วมกันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยปัจจุบัน กรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ CEFR นั้น ถือว่าเป็นมาตรฐานในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษที่ได้รับการยอมรับจากทั่ว
โลก โดยกรอบมาตรฐาน CEFR ได้แบ่งความสามารถทางภาษาอังกฤษเป็น 6 ระดับ ดังต่อไปนี้ 
 Proficient User: 
         C1 (Mastery) : สามารถเข้าใจภาษาอังกฤษผ่านการฟัง และการอ่านได้อย่างคล่องแคล่ว ครบถ้วน สามารถสรุปใจความ จากการรับฟัง และการอ่านจาก
แหล่งข้อมูลหลายๆ แหล่ง ได้สามารถน าเสนอความคิดเห็น ข้อโต้แย้ง เหตุผลประกอบต่างๆ ได้อย่างคล่องแคล่ว สามารถแนะน าพูดคุยภาษาอังกฤษ ในสถานการณ์ต่างๆ 
ได้อย่างถูกต้อง คล่องแคล่วเป็นธรรมชาติ 
       C2 EOP (Efficient Operational Proficiency):  สามารถเข้าใจความหมายที่แท้จริง ในประโยคภาษาอังกฤษที่มีความซับซ้อนได้ สามารถพูดคุย
ภาษาอังกฤษได้เป็นธรรมชาติ โดยมีการติดขัดให้เห็นได้ไม่บ่อยนัก สามารถใช้ภาษาอังกฤษในสังคม การเรียนหนังสือ และการประกอบอาชีพ ได้อย่างถูกต้อง คล่องแคล่ว 
สามารถใช้ภาษาอังกฤษที่มีโครงสร้างประโยคที่มีความซับซ้อนในการสื่อสารได้ 
 Independent User: 
         B2 (Vantage):   สามารถเข้าใจความส าคัญของภาษาอังกฤษที่ซับซ้อนทั้งในส่วนของข้อเท็จจริง และอารมณ์ความรู้สึกชองภาษาได้ โดยเฉพาะ
ภาษาอังกฤษที่มีความเกี่ยวข้องกับอาชีพ และความสนใจของตนเอง สามารถพูดคุยภาษาอังกฤษได้ค่อนข้างเป็นธรรมชาติ ในระดับที่สามารถสื่อส ารกับเจ้าของภาษาได้ 
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โดยไม่ท าให้คู่สนทนาเกิดความเครียด 
         B1 (Threshold):   สามารถเข้าใจความส าคัญของภาษาอังกฤษในโครงสร้างพ้ืนฐาน ในเรื่องที่ตนเองมีความคุ้นเคย เช่น เรื่องในที่ท างาน โรงเรียน เวลาว่าง 
ฯลฯ สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการเดินทางได้ สามารถสร้างประโยคพ้ืนฐานในการสื่อสารในเรื่องท่ีตนเองสนใจได้ สามารถเล่าเรื่องเกี่ยวกับประสบการณ์ เหตุการณ์ ความ
มุ่งหวังของตนเองเป็นภาษาอังกฤษได้ สามารถอธิบายเหตุผล และความคิดเห็นของตนเองสั้นๆ ได้ 
 Basic User: 
           A2 (Waystage) : สามารถเข้าใจประโยคภาษาอังกฤษที่มักจะพบเจอบ่อยๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องส่วนตัว ครอบครัว การซื้อสินค้าการเดินทาง ฯลฯ        
ได้ สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษที่เก่ียวข้องกับกิจวัตรประจ าวันได้ สามารถอธิบายความต้องการของตนเองโดยใช้ประโยคพ้ืนฐานได้ 
         A1 (Breakthrough) : สามารถเข้าใจประโยคภาษาอังกฤษที่ต้องใช้ในชีวิตประจ าวันได้ โดยเฉพาะในส่วนของที่เป็นข้อเท็จจริง และรูปธรรม สามารถ
แนะน าตนเอง และผู้อ่ืนได้ สามารถถามตอบค าถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย คนที่รู้จัก สิ่งของที่ตนเองมีได้ สามารถโต้ตอบด้วยภาษาอังกฤษได้ ในกรณีที่คู่
สนทนาพยายามช่วยพูดอย่างช้าๆ ชัดๆ 
 4 จ านวนเงินสนับสนุนการวิจัย หมายถึง จ านวนเงินสนับสนุนการวิจัยภายใน (งบประมาณแผ่นดิน , งบประมาณกองทุนวิจัย) จ านวนเงินสนับสนุนการวิจัย
ภายนอก จากการพัฒนาโจทย์การวิจัย จากความต้องการของชุมชน จากการพัฒนาโจทย์การวิจัยจากความต้องการของสถานประกอบการ/เอกชน จากการพัฒนาโจทย์
การวิจัย จากความต้องของหน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ และเงินทุนสนับสนุนงานวิจัยที่เกิดจากความร่วมมือกับองค์กรภาคีเครือข่าย 
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แผนท่ียุทธศาสตร ์Strategy Map 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโล 
ยุท

ธศ
าส

ตร์
 

หน่วยงาน

ภายในระดับ

หลักสูตร 

หลักสูตร 

คหกรรม

ศาสตร์ 

หลักสูตร

วิทยากร

คอมพิวเตอร ์

หลักสูตร

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

หลักสูตร

เทคโนโลยี

ชีวภาพ 

หลักสูตร

วิทยาศาสตร์

สิ่งแวดล้อม 

หลักสูตรอาชีว 

อนามัยและ

ความปลอดภัย 

หลักสูตร

คณิตศาสตร์

ประยุกต์ 

หลักสูตร

โภชนาการ

และการ

ก าหนดอาหาร 

 

หลักสูตร

วิทยา

ศาสตร

ศึกษา 

หลัก

สูตร

เคม ี

ศูนย์

วิทยา 

ศาสตร์ 

หลักสูตรการจัดการ

ภัยพิบัติและบรรเทา

สาธารณภัย 

หลักสู

ตร

ฟิสิกส์ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์  
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning) สร้างเครือข่ายความร่วมมือตามรูปแบบประชารัฐเพ่ือพัฒนา
ท้องถิ่น โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   
  กลยุทธ์   

1.1 พัฒนาปรับปรุงหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่มีการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning)  
1.2 พัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning) เพ่ือพัฒนานักศึกษาให้มีความพร้อมในการท างานสู่
ประชาคมอาเซียน+3+I  
1.3 ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาสมรรถนะทักษะด้านภาษาสากล 
1.4 สร้างเครือข่ายในรูปแบบประชารัฐเพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิต 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาท้องถิ่น 
  กลยุทธ์ 

2.1 จัดหาสนับสนุนงบประมาณทุนวิจัย  
2.2 สร้างผลงานวิจัยที่เป็นองค์ความรู้ใหม่ที่ตอบโจทย์ระดับประเทศชาติ และท้องถิ่นเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประชารัฐ ลดความ

เหลื่อมล้ า สร้างความมั่งคั่ง และยั่งยืนของท้องถิ่นประเทศชาติ 
2.3 พัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้โดยสร้างชุมชนอุดมปัญญา 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์ และถ่ายทอด เผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
  กลยุทธ์  
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3.1 สร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติจากภายในและภายนอกเพ่ือร่วมกันศึกษาแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่นและเสริมพลังให้ชุมชน
ท้องถิ่นสามารถด ารงอยู่ได้อย่างยั่งยืน 

3.2 พัฒนาศูนย์เรียนรู้โครงการตามแนวพระราชด าริหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเฉลิมพระเกียรติพระบรมวงศานุวงศ์ 

3.3 พัฒนาศูนย์เรียนรู้การปฏิรูปการศึกษาสร้างเครือข่ายการพัฒนาครูประจ าการแบบ Coaching 
3.4 พัฒนาศูนย์พัฒนาบุคลากรท้องถิ่น  
3.5 ส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยมีการเปิดการบรรยายสาธารณ ะ (Public Lecture) เพ่ือให้ประชาชนในชุมชนได้เข้ามาฟัง

แนวความคิดข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิตจนได้รับการยกย่องจากหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน  
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม รณรงค์ สร้างจิตส านึกทางวัฒนธรรมการเรียนรู้ต่างวัฒนธรรม อนุรักษ์ฟ้ืนฟูและเผยแพร่มรดกทาง
วัฒนธรรม  พัฒนาระบบการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่น าไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
  กลยุทธ์  

4.1 บริหารจัดการงานส่งเสริมศาสนา ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ทั้งการอนุรักษ์  ฟ้ืนฟู สืบสาน เผยแพร่วัฒนธรรมไทย 
4.2 สร้างเครือข่ายหรือแลกเปลี่ยน ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นในระดับท้องถิ่นและระดับนานาชาติ 
4.3 พัฒนาระบบกลไกการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่น าไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศมีธรรมาภิบาล  
  กลยุทธ์  

5.1 ดึงดูดบุคลากรที่มีความสามารถให้เข้าท างานในมหาวิทยาลัย พัฒนาขีดสมรรถนะของทรัพยากรบุคคลอย่างต่อเนื่องทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง  

5.2 ปรับปรุง กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับจัดการฝึกอบรมและพัฒนาที่มุ่งเน้นการปฏิบัติการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและเป็น
มหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบต่อสังคมและได้มาตรฐานสากล 
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5.3 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวที่มีสุนทรียะ การอนามัยสุขาภิบาล และการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี และมีความ
พร้อมด้านอาคารสถานที่  

5.4 จัดหาและพัฒนาทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ สิ่งอ านวยความสะดวก และบริการขั้นพ้ืนฐานภายใน
มหาวิทยาลัยให้พร้อมต่อการเป็น Semi residential University  

5.5 การบริหารจัดการรายได้จากสินทรัพย์ 
5.6 บริหารจัดการโรงเรียนสาธิตเพ่ือให้ได้มาตรฐานสากล 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning) สร้างเครือข่ายความร่วมมือตามรูปแบบ

ประชารัฐเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นในการพัฒนาท้องถิ่น โดยยึดหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

แผนงาน การผลิตบัณฑิต (Productive Learning) 

ล าดับ
ที ่

แผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

งบแผ่นดิน งบรายได้ งบประมาณ
รวม 

รายละเอียดงบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1 โครงการพัฒนา
ปรับปรุงหลักสูตร 
หรือพัฒนา
กระบวนการ
จัดการเรียนรู้เชิง
ผลิตภาพ  
(Productive 
Learning) 
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ล าดับ
ที ่

แผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

งบแผ่นดิน งบรายได้ งบประมาณ
รวม 

รายละเอียดงบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

       กิจกรรม 1. 
พัฒนา ปรับปรุง
หลักสตูรเน้น
กระบวนการจดัการ
เรียนรูเ้ชิงผลติภาพ  
(Productive 
Learning) 

เพื่อจัดกิจกรรม

พัฒนาปรับปรุง

หลักสตูรเน้น

กระบวนการจดัการ

เรียนรูเ้ชิงผลติภาพ 

ร้อยละของ

หลักสตูรที่

พัฒนาหรือ

ปรับปรุงเพื่อให้

เกิดการเรียนรู้

เชิงผลิตภาพ ต่อ

หลักสตูรที่

จัดการเรียนการ

สอนในคณะ 

    ไม่ขอใช้งบประมาณ โดย
หลักสตูรที่มีการปรับปรุง
ในปีการศึกษา 2560 
ได้แก่หลักสตูร
เทคโนโลยีชีวภาพ ใช้
งบประมาณในการ
ปรับปรุงหลักสูตรที่สสว. 
และมีหลักสตูรที่มี
กิจกรรมการพัฒนา
ปรับปรุงเพื่อให้เกิดการ
เรียนรูเ้ชิงผลติภาพได้แก ่
หลักสตูรคณิตศาสตร ์ 

 ปีการศึกษา 

2560   

รองคณบด ีฝ่ายวิชาการ 
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ล าดับ
ที ่

แผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

งบแผ่นดิน งบรายได้ งบประมาณ
รวม 

รายละเอียดงบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

  กิจกรรม 2. อาชีว 
อนามัยฯทวนสอบ
ผลสัมฤทธ์ิทางการ
ศึกษา 

1. เพื่อทราบ

ผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนตามมาตรฐาน

ผลการเรยีนรู้ที่แต่

ละรายวิชาซึ่งจะ

เป็นประโยชน์ต่อ

อาจารยผ์ู้สอน 

อาจารย์

ผู้รับผิดชอบ

หลักสตูร และผู้ที่

เกี่ยวข้องในการ

ปรับปรุงข้อบกพ่อง 

หรือเสริมจดุเด่น

ของผู้เรียนเพื่อ

พัฒนาตนเองต่อไป 

1. จ านวน

รายวิชาที่มีการ

ทวนสอบ

ผลสัมฤทธ์ิไม่

น้อยกว่าร้อยละ 

25 ของรายวิชา

ที่เปิดสอนในปี

การศึกษา 2560 

  4,000 4,000 งบรายได ้บ.กศ. 1. 

ค่าตอบแทน 1.1 ค่า

วิทยากร 2 คน*400 

บาท*4ช่ัวโมง รวมเท่ากับ 

3,200 บาท 2. ค่าใช้สอย 

2.1 ค่าอาหารกลางวัน 

600 บาท  3. ค่าวัสดุ 2.1 

ค่าถ่ายเอกสาร เท่ากับ 

200 บาท      

มิถุนายน 2561 อ.ชลลดา พละราช 
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ล าดับ
ที ่

แผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

งบแผ่นดิน งบรายได้ งบประมาณ
รวม 

รายละเอียดงบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

  กิจกรรม 3 
โภชนาการฯ การ
ทวนสอบผลสัมฤทธ์ิ 
โดยใช้กิจกรรม
คลินิกการให้
ค าปรึกษาทาง
โภชนาการ โดย
กระบวนการจดัการ
เรียนรูเ้ชิงผลติภาพ 

1. เพื่อผลิตผลงาน

เชิงประจักษ์ในการ

ทวนสอบผลสัมฤทธ์ิ 

โดยใช้กิจกรรม

คลินิกการให้

ค าปรึกษาทาง

โภชนาการ ใน

รายวิชาการสื่อสาร

และการให้

ค าปรึกษาทาง

โภชนาการ 

2. เพื่อทวนสอบ

ผลสัมฤทธ์ิการ

เรียนรูโ้ดยบรูณา

การของรายวิชาที่

เปิดสอนใน

หลักสตูรโภชนาการ

และการก าหนด

1. เชิงปริมาณ 

 - จ านวนผลงาน

เชิงประจักษ์ของ

นักศึกษา อย่าง

น้อย 1 ช้ินงาน - 

จ านวนรายวิชาที่

เปิดสอน อย่าง

น้อยร้อยละ 25 

ของรายวิชาที่

เปิดสอนในแต่

ละปีการศึกษา 

2559 มีการทวน

สอบผลสัมฤทธ์ิ

ของนักศึกษา

ตามมาตรฐาน

ผลการเรยีนรู้ที่

ก าหนดใน มคอ.

3 

 500 500 งบรายได ้บ.กศ.1.ค่าใช้

สอย 500 บาท 

- ค่าอาหาร 500 บาท 

 เดือนมิถุนายน 

2561 

  

อ.ชาลีลักษม ์ทองประเสริฐ 



23 
 

ล าดับ
ที ่

แผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

งบแผ่นดิน งบรายได้ งบประมาณ
รวม 

รายละเอียดงบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

อาหาร ประจ าปี

การศึกษา 2560 

3. เพื่อให้รายวิชาที่

เปิดสอนใน

หลักสตูรโภชนาการ

และการก าหนด

อาหาร ได้รับการ

พัฒนาให้มีคุณภาพ

มากยิ่งข้ึนและ

สอดคล้องกับการ

พัฒนาการเรียนการ

สอนในนักศึกษา 

2. เชิงคุณภาพ 

- ได้จัดท า

ประกันคณุภาพ

และจัดการทวน

สอบผลสัมฤทธ์ิ

การเรยีนรู้

หลักสตูร

โภชนาการและ

การก าหนด

อาหาร 

  กิจกรรม 4 
คณิตศาสตร์ ทวน
สอบผลสัมฤทธ์ิตาม
มาตรฐานผลการ
เรียนรู้ของนักศึกษา 

เพื่อทวนสอบ

ผลสัมฤทธ์ิตาม

มาตรฐานผลการ

เรียนรู้ของนักศึกษา 

ร้อยละ 25 ของ

รายวิชาที่

นักศึกษาของ

หลักสตูรเรียนใน

ปีการศึกษา 

     ไม่ขอใช้งบประมาณ   มิถุนายน 2561 อ.กัญญณัช  คงครบ 
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ล าดับ
ที ่

แผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

งบแผ่นดิน งบรายได้ งบประมาณ
รวม 

รายละเอียดงบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

2560 

  กิจกรรม 5 เคมี 

ทวนสอบผลสัมฤทธ์ิ 

1.เพือทราบ

ผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนตามมาตรฐาน

ผลการเรยีนรู้ที่แต่

ละวิชาซึ่งจะเป็น

ประโยชน์ต่อ

อาจารยผ์ู้สอน 

อาจารย์

ผู้รับผิดชอบ

หลักสตูรและผู้ที่

เกี่ยวข้องในการ

ปรับปรุง

ข้อบกพร่องหรือ

1.จ านวน

รายวิชาที่มีการ

ทวนสอบ

ผลสัมฤทธ์ิไม่

น้อยกว่าร้อยละ 

25 ของรายวิชา

ที่เปิดสอนในปี

การศึกษา 2560 

3200 800 4,000 งบแผ่นดินค่าตอบแทน  

1.ค่าตอบแทนวิทยากร 2 

คนๆละ 400 x 4 ชม รวม 

3200  งบรายได้ บ.กศ.คา่

ใช้สอย 2.1. ค่าอาหาร

กลางวัน  600 บาท                                             

2.2. ค่าถ่ายเอกสาร  200 

บาท                                                                            

 มิถุนายน 2561 อ.ดร.ฐพงษ ์ ธีระวัฒนานนท ์      

อ.ดร.พชรวรรณ รัตนทรง

ธรรม 
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ล าดับ
ที ่

แผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

งบแผ่นดิน งบรายได้ งบประมาณ
รวม 

รายละเอียดงบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

จุดเด่นของผูเ้รียน

เพือพัฒนาตนเอง

ต่อไป 

 2. โครงการ การ
จัดการเรียนรู้เชิง
ผลิตภาพ  
(Productive 
Learning) 

        

       กิจกรรม 1. 
การพัฒนาศักยภาพ
ด้านร่ายกาย 
สุขภาพและจิตใจ
ของบุคลากรและ
นักศึกษาท่ีมีผลต่อ
การเรยีนรู้เชิงผลิต
ภาพของผู้เรียน
คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

1. เพื่อการจัด

กิจกรรมส าหรับงาน

กิจการนักศึกษา   

2. เพื่อสนับสนุน

งานด้านการจัดการ

เรียนการสอนเพื่อ

การเรยีนรู้เชิงผลิต

ภาพ 3. เพื่อการจัด

กิจกรรมงาน

1. ผู้เข้าร่วม

กิจกรรมมี

จ านวนไม่น้อย

กว่าร้อยละ80 

ของ

กลุ่มเป้าหมาย 

2.ร้อยละการ

เบิกจ่าย

งบประมาณเมื่อ

450,000                    

675,000  

1,125,000 งบแผ่นดิน 450,000 บาท 

แบ่งเป็นหมวด

ค่าตอบแทน 20,000 บาท 

ส าหรับค่าตอบแทน

วิทยากรในการจัด

กิจกรรม หมวดค่าใช้สอย 

200,000บาทส าหรับ

ค่าอาหารกลางวัน อาหาร

ว่าง, ค่าใช้สอยในการ

 เป็นกิจกรรมที่

ด าเนินงานระยะ

ยาวตลอด

ปีงบประมาณ  

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลย ี
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ล าดับ
ที ่

แผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

งบแผ่นดิน งบรายได้ งบประมาณ
รวม 

รายละเอียดงบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมส าคญั

ส าหรับบคุลากร

และนักศึกษาคณะ

วิทย์ฯในช่วงวัน

ส าคัญต่างๆ 4. เพื่อ

การจัดการอบรม

เชิงปฏิบัติการ

พัฒนาศักยภาพ

บุคลากรคณะวิทยฯ์  

เสร็จสิ้นโครงการ

ไม่น้อยกว่าร้อย

ละ 80 

เดินทางไปราชการ, ค่า

น้ ามัน, ค่าจ้างต่างๆ และ

หมวดค่าวสัดุ 230,000 

บาท ส าหรับการจัดซื้อ

วัสดุอุปกรณ์ในการ

สนับสนุนกิจกรรมได้แก ่

หมึกพิมพ์ กระดาษ 

กระดาษสี แฟ้มกระดุม 

คลิปบอร์ด ลวดเสียบ ท่ี

หนีบ ปากกา ดินสอ ค่า

เอกสารประกอบการ

อบรมและอื่นๆ งบรายได้ 

กศ.ปช. 300,000 บาท

หมวดค่าวสัดุด าเนิน

กิจกรรม 50,000 บาท  

หมวดค่าใช้สอย 250,000 

บาท เป็นค่าเช่ารถ ค่าท่ี

พัก ค่าผ่านทาง ค่าใช้สอย
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ล าดับ
ที ่

แผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

งบแผ่นดิน งบรายได้ งบประมาณ
รวม 

รายละเอียดงบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

ในการเดินทางไปราชการ 

ค่าอาหารและอาหารว่าง

ส าหรับนักศึกษา  งบ

รายได ้บ.กศ.350,000 

บาท ค่าใช้สอยด าเนิน

กิจกรรม 50,000 บาท  

เป็นหมวดค่าตอบแทน 

100,000 บาท ส าหรับค่า

วิทยากรและค่าเงินรางวัล 

หมวดค่าวสัดุ 225,000 

เป็นค่าวัสดสุ าหรับการจัด

กิจกรรมได้แก่ เอกสาร

ประกอบการอบรม แฟ้ม 

กระดาษ อุปกรณ์กีฬา 

เครื่องดื่ม และอื่นๆ 
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ล าดับ
ที ่

แผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

งบแผ่นดิน งบรายได้ งบประมาณ
รวม 

รายละเอียดงบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

       กิจกรรม 2. 

สนับสนุนการ

จัดการเรียนการ

สอนด้านวิชาการ

เพื่อพัฒนาการ

เรียนรูเ้ชิงผลติภาพ 

1.เพื่อจัดกิจกรรม

ปฐมนิเทศสหกจิ

และการประกวด

สหกิจศึกษา 2.เพื่อ

จัดกิจกรรมการ

อบรมทักษะการ

สอนพัฒนาทักษะ

ด้านการจดัการ

เรียนการสอนการ

วัดผลและการ

ประเมินผล 3.เพื่อ

การจัดกิจกรรม

ปฐมอาจารย์ใหม่

คณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลย ี4.

เพื่อส่งเสริมการ

เขียนผลงาน

วิชาการเพื่อขอ

1.ร้อยละของ

จ านวนผู้เข้าร่วม

โครงการไม่น้อย

กว่าร้อยละ 80 

2. ร้อยละของ

การเบิกจ่าย

งบประมาณเมื่อ

เสร็จสิ้นโครงการ

ไม่น้อยกว่า 80 

30,000 60,000 90,000 งบแผ่นดิน 30,000 บาท 

แบ่งเป็นหมวด

ค่าตอบแทนวิทยากร

จ านวน 12,000 บาท 

ส าหรับนศ.ชม.ละ400 

บาท 6ชม.= 2,400 บาท 

ส าหรับอาจารย์และ

บุคลากรชม.ละ600บาท 8 

ชม.x 2วัน= 9,600 บาท 

รวม 12,000 บาท หมวด

ค่าใช้สอยรวม 3,000 บาท  

ส าหรับอาจารยจ์ านวน 

20 คน 1 วัน= 3,000 

บาท หมวดค่าวัสดุ 

จ านวน 15,000 บาท เป็น

ค่าเอกสารประกอบการ

อบรม, กระดาษ,หมึก

พิมพ์, คลิปบอร์ด, 

 เป็นกิจกรรมที่

ด าเนินงานระยะ

ยาวตลอด

ปีงบประมาณ  

รองคณบดี ฝ่ายวิชาการ 
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ล าดับ
ที ่

แผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

งบแผ่นดิน งบรายได้ งบประมาณ
รวม 

รายละเอียดงบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

ต าแหน่งทาง

วิชาการ 5. เพื่อ

สนับสนุนงาน

วิชาการเพื่อ

พัฒนาการเรียนรู้

เชิงผลิตภาพ 

กระดาษ, แฟ้มพลาสติค 

และอื่นๆ งบรายได ้บ.กศ. 

60,000 บาท หมวด

ค่าตอบแทนเป็นเงิน

รางวัล 15,000 บาท และ

หมวดค่าใช้สอย 25,000 

บาท ส าหรับเป็น

ค่าอาหารและอาหารว่าง

ส าหรับนักศึกษาและ

อาจารย์และส าหรับ

นักศึกษานักศึกษาสหกิจ

ต่างแดน  ค่าน้ ามัน บาท 

และหมวดวัสดุ 20,000 

บาท เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ 

ป้ายช่ือ ค่าโปสเตอร์ ของ

ที่ระลึก และอื่นๆ 
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ล าดับ
ที ่

แผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

งบแผ่นดิน งบรายได้ งบประมาณ
รวม 

รายละเอียดงบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

  กิจกรรม 3 

วิทยาการ

คอมพิวเตอร์พัฒนา

ศักยภาพการพัฒนา

โปรแกรม

คอมพิวเตอร์

นักศึกษา 

พัฒนาทักษะในการ

เขียนโปรแกรมเพื่อ

พัฒนาระบบงาน 

ร้อยละของ

กลุ่มเป้าหมายที่

เข้าร่วมโครงการ 

ความพึงพอใจ

ของ

กลุ่มเป้าหมายที่

ตอบแบบ

ประเมิน 

6,400 1,500 7,900 งบแผ่นดิน  ค่าวิทยากร

ชม.ละ400 บาท 6,400 

บาท งบรายได้บ.กศ. ค่า

ใช้สอยในการด าเนิน

กิจกรรม 1,500 บาท 

(ต.ค.-ธ.ค.60) อ.ดาวรถา  วีระพันธุ ์

  กิจกรรม 4 

วิทยาการ

คอมพิวเตอร์เตรียม

ความพร้อมเพื่อ

จัดท าโครงงาน

พิเศษด้านวิทยาการ

คอมพิวเตอร ์

เพื่อการเตรียม

ความพร้อมในการ

จัดท าโครงงาน

พิเศษด้านวิทยาการ

คอมพิวเตอร ์

ร้อยละของ

กลุ่มเป้าหมายที่

เข้าร่วมโครงการ 

ความพึงพอใจ

ของ

กลุ่มเป้าหมายที่

ตอบแบบ

ประเมิน 

   1,500    1,000  2,500 งบแผ่นดิน  ค่าวัสดุ

อุปกรณ์ส าหรับการด าเนิน

กิจกรรม 1,500 บาท งบ

รายได้บ.กศ. ค่าวสัดุ

อุปกรณ์ส าหรับการด าเนิน

กิจกรรม 1,000 บาท  

 (ม.ค. – มี.ค.

61)  

อ.ชวลิต โควีระวงศ ์
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ล าดับ
ที ่

แผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

งบแผ่นดิน งบรายได้ งบประมาณ
รวม 

รายละเอียดงบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

  กิจกรรม 5 

วิทยาการ

คอมพิวเตอร์การ

เรียนรูเ้ชิงผลติภาพ 

(Productive 

Learning) 

เพื่อน าเสนอผลงาน

นักศึกษาในรายวิชา 

ร้อยละ 90 ของ

รายวิชาที่เปิด

สอน 

 3,000   1,000  4,000 งบแผ่นดิน  ค่าวัสดุ

อุปกรณ์ส าหรับการด าเนิน

กิจกรรม 3,000 บาท งบ

รายได้บ.กศ. ค่าวสัดุ

อุปกรณ์ส าหรับการด าเนิน

กิจกรรม 1,000 บาท  

 (ม.ค. – มี.ค.

61) และ (เม.ย.-

มิ.ย.61)  

อ.สุนี ปัญจะเทวคุปต ์

  กิจกรรม 6 

เทคโนโลยี

สารสนเทศจดัการ

เรียนรูเ้ชิงผลติภาพ

รายวิชาการพัฒนา

โครงงานนักศึกษา, 

โครงงานสหกิจ

ศึกษา และ 

โปรแกรมใน

รายวิชา 

เพื่อให้นักศึกษาได้

น าเสนอและ

แสดงผลงานสหกิจ

ศึกษา 

ร้อยละของ

รายวิชาที่เปิด

สอนในปี

การศึกษาท่ีมี

ผลงานเชิง

ประจักษ์ต่อ

รายวิชาที่เปิด

สอนในปี

การศึกษา 

ตัวช้ีวัดเชิง

ปริมาณ 

1.จ านวน

 8,500 8,500 งบรายไดบ้.กศ. ค่าใช้สอย

ในการด าเนินกิจกรรม 

5,000 บาท ค่าวัสดุ

ส าหรับการด าเนิน

กิจกรรม 3,500 บาท 

พฤษภาคม 

2561 

ผศ.ทักษิณา วไิลลักษณ์ + 

อาจารยไ์พรินทร์ มีศร ี
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ล าดับ
ที ่

แผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

งบแผ่นดิน งบรายได้ งบประมาณ
รวม 

รายละเอียดงบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

นักศึกษาท่ีเข้า

ร่วมโครงการ 

ร้อยละ 90 ของ

จ านวนนักศึกษา

ที่เป็น

กลุ่มเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัดเชิง

คุณภาพ   

.คะแนนการ

น าเสนอผลงาน

ของนักศึกษา ไม่

น้อยกว่าร้อยละ 

60  
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ล าดับ
ที ่

แผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

งบแผ่นดิน งบรายได้ งบประมาณ
รวม 

รายละเอียดงบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

  กิจกรรม 7 

วิทยาศาสตร์

สิ่งแวดล้อม เรียนรู้

เทคโนโลยีที่

เหมาะสมทาง

วิทยาศาสตร์

สิ่งแวดล้อม 

1. เพื่อส่งเสรมิและ

พัฒนาความรู้ด้าน

วิทยาศาสตร์ให้กับ

นักศึกษาหลักสตูร

วิทยาศาสตร์

สิ่งแวดล้อม 2. เพื่อ

บูรณาการกับการ

เรียนการสอน

รายวิชา 

กระบวนการเรียนรู้

ด้านสิ่งแวดล้อม 

1. ความพึง

พอใจของ

กลุ่มเป้าหมาย  

≥ 3.51      2. 

จ านวน

ผลงานวจิัยหรือ

งานสร้างสรรค์

ของนักศึกษา

ระดับ ปริญญา

ตรีที่ได้รับการ

เผยแพร่

ระดับชาติ ไม่

น้อยกว่า 7 เรื่อง 

600 2,500 3,100 งบรายได ้บ.กศ.

ค่าตอบแทนวทิยากร 400 

บาท * 5 ชม.= 2,000 

บาท /ค่าวสัดุ เอกสาร 

ประกอบการอบรม 

กระดาษ แฟ้ม = 500 

บาทงบแผ่นดินค่าน้ ามัน

เชื้อเพลิง 600 บาท 

 ระหว่างเดือน

มกราคม-

มีนาคม 2561  

 อ.ดร..วีระวัฒน์ อุ่นสเน่หา อ. 

ณัฐสมิา  โทขันธ ์ อ.มณทิพย ์ 

จันร์แก้ว  ผศ.ดร.นิสา พักตร์

วิไล 
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ล าดับ
ที ่

แผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

งบแผ่นดิน งบรายได้ งบประมาณ
รวม 

รายละเอียดงบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

  กิจกรรม 8 

วิทยาศาสตร์

สิ่งแวดล้อม ศึกษาดู

งานตามรายวิชา

และสมัมนาวิชาการ

วิทยาศาสตร์

สิ่งแวดล้อม 

เพื่อให้นักศึกษามี

ความรู้เตรียมความ

พร้อมและ

ประสบการณ์ด้าน

สิ่งแวดล้อม ของแต่

ภาคการศึกษาไม่

น้อยกว่า 1 ครั้ง 

1. ความพึง

พอใจของ

กลุ่มเป้าหมาย  

≥ 3.51        2. 

จ านวนนักศึกษา

เข้าร่วมแตภ่าค

การศึกษาไม่

น้อยกว่า 1 ครั้ง  

 4,000.00 4,000  งบรายได้บ.กศ. ค่าวัสดุ

อุปกรณ์ในการจดักิจกรรม 

500 บาท /ค่าน้ ามัน

เชื้อเพลิง 3500 บาท  

 เดือนธันวาคม 

2560 ถึงมีนาคม 

2561  

อ. ณหทัย โชติกลาง 

  กิจกรรม 9 อาชีวอ

นามัยฯเชญิ

วิทยากรบรรยาย

ด้านความปลอดภยั

และอาชีวอนามัย 

(รายวิชาสัมมนาอา

ชีวอนามัยและ

ความปลอดภัย) 

1.เพื่อให้นักศึกษา

หลักสตูรอาชีวอนา

มัยและความ

ปลอดภัยเข้ารับฟัง

การบรรยายจาก

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

ในหัวข้อด้านความ

ปลอดภัยและอาชี

วอนามัย 2. เพื่อให้

นักศึกษาหลักสตูร

1.จ านวน

นักศึกษา

ผู้เข้าร่วม

โครงการร้อยละ 

100 ของ

นักศึกษา

กลุ่มเป้าหมาย 

2.นักศึกษามี

คะแนนทดสอบ

หลังการฟังบ

12,000   12,000 งบแผ่นดิน 1. 

ค่าตอบแทน 4 คน*400 

บาท*6 ช่ัวโมง รวมเท่ากับ 

9,600 บาท  2. ค่าวัสดุ 

2.1 ค่าถ่ายเอกสาร 1,000 

บาท 2.2 ค่าแฟ้มใส่

เอกสาร 1,400 บาท รวม

เท่ากับ 2,400 บาท 

 เดือน

พฤศจิกายน 

2560  

อ.อมตา อุตมะ 
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ล าดับ
ที ่

แผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

งบแผ่นดิน งบรายได้ งบประมาณ
รวม 

รายละเอียดงบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

อาชีวอนามัยและ

ความลอดภัยมี

ความรู ้ความเข้าใจ

จากการบรรยาย

ของวิทยาการใน

หัวข้อด้านด้าน

ความปลอดภัยและ

อาชีวอนามัย 

บรรยายเพิ่มขึ้น

มากกว่าคะแนน

ทดสอบก่อนการ

ฟังบรรยาย ร้อย

ละ 100 ของ

นักศึกษา

กลุ่มเป้าหมาย 

  กิจกรรม 10 อาชี

วอนามัยฯ เชิญ

วิทยากรบรรยาย 

หลักสตูร มาตรฐาน

การจัดการด้าน

ความปลอดภัย 

และอาชีวอนามัย/

OHSAS 18001 

(วิชาระบบ

1. เพื่อให้นักศึกษา

ได้รับความรู้ ความ

เข้าใจ ในเรื่อง

ระบบมาตรฐานการ

จัดการดา้นความ

ปลอดภัยและอาชี

วอนามัย 

(OHSAS18001) 2. 

เพื่อให้นักศึกษาได้

น าความรูร้ะบบ

1.จ านวน

นักศึกษา

ผู้เข้าร่วม

โครงการร้อยละ 

80 ของนักศึกษา

กลุ่มเป้าหมาย  

2.นักศึกษามี

คะแนนทดสอบ

หลังการศึกษาดู

งานเพิ่มขึ้น

3,000 20,000 23,000 งบแผ่นดิน 1. 

ค่าตอบแทนชม.ละ 400 

บาท 3,000 บาท งบ

รายได้บ.กศ. 1. 

คา่ตอบแทน 1.1 ค่า

วิทยากร 3 คน* 400 บาท 

รวมเท่ากับ 15,000 บาท 

2. ค่าใช้สอย 1.1 

ค่าอาหารกลางวัน 5,000 

บาท (หมายเหต:ุ ใช้หน่วย

 เดือนธัวาคม 

2560   

อ.วฑัญญ ูตั้งตระกูล 
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ล าดับ
ที ่

แผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

งบแผ่นดิน งบรายได้ งบประมาณ
รวม 

รายละเอียดงบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

มาตรฐาน) มาตรฐานการ

จัดการดา้นความ

ปลอดภัยและอาชี

วอนามัย 

(OHSAS18001 )

ไปประยุกต์ใช้ใน

งานอาชีวอนามัย

และความปลอดภัย

ได้ในอนาคตได ้              

มากกว่าคะแนน

ทดสอบก่อน

การศึกษาดูงาน

ร้อยละ 80 ของ

นักศึกษา

กลุ่มเป้าหมาย 

ฝึกอบรมด้านความ

ปลอดภัยฯ ที่สามารถออก

วุฒิบัติซึ่งนักศึกษา

สามารถใช้ในการสมัคร

งานในสถานประกอบการ) 

  กิจกรรม 11 

เทคโนโลยีชีวภาพ

จัดการเรียนรู้เชิง

ผลิตภาพรายวิชา

ของนักศึกษา 

เพื่อผลิตผลงานเชิง

ประจักษ์ในรายวิชา

ของนักศึกษา

หลักสตูร

เทคโนโลยีชีวภาพ 

ร้อยละ 90 ของ

รายวิชาที่เปิด

สอนในปี

การศึกษาท่ีมี

ผลงานเชิง

ประจักษ์ต่อ

รายวิชาที่เปิด

สอนในปี

      ไม่ขอใช้งบประมาณ   พ.ย. 60 - ก.ค.

61  

หลักสตูรเทคโนโลยีชีวภาพ 
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ล าดับ
ที ่

แผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

งบแผ่นดิน งบรายได้ งบประมาณ
รวม 

รายละเอียดงบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

การศึกษา 

  กิจกรรม 12 

เทคโนโลยีชีวภาพ 

เผยแพรผ่ลงานเชิง

ประจักษ์ท่ีเกิดจาก

การเรยีนการสอน

ในระดับชาต ิ

เพื่อเผยแพรผ่ลงาน

เชิงประจักษ์ท่ีเกิด

จากการเรียนการ

สอน 

จ านวนผลงาน

เชิงประจักษ์ท่ี

ได้รับการ

เผยแพร่

ระดับชาติ 

จ านวน 2 

ผลงาน 

  2,000 2,000  งบรายได้ บ.กศ.หมวดคา่

วัสดุ ค่าโปสเตอร ์ 

 เม.ย. - พ.ค. 61  หลักสตูรเทคโนโลยีชีวภาพ 

  กิจกรรม 13 

เทคโนโลยีชีวภาพ

ให้ความรู้นักศึกษา

รายวิชา 

เพื่อจัดกิจกรรมให้

ความรู้นักศึกษา

รายวิชา 

ร้อยละ 90 ของ

รายวิชาที่เปิด

สอนในปี

การศึกษาท่ีมี

ผลงานเชิง

ประจักษ์ต่อ

รายวิชาที่เปิด

สอนในปี

การศึกษา 

8,400 7,300 15,700 1. ค่าตอบแทน  (แผ่นดิน) 

    - ค่าวิทยากร 8,400  

บาท 

 2. ค่าวัสดุ (รายได้ บ.ก

ศ.)    - ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่

ใช้ในการด าเนินโครงการ 

7,300 บาท                                                                         

 พ.ย. 60   ก.พ. 

61                           

ผศ.ดร.นฤมล ธนานันต์+ อ.

ดวงเดือน วัฏฏานรุักษ์ 
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ล าดับ
ที ่

แผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

งบแผ่นดิน งบรายได้ งบประมาณ
รวม 

รายละเอียดงบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

  กิจกรรม 14 คหก

รรมศาสตร ์จัดซื้อ

วัสดุอุปกรณ์เพื่อ

สนับสนุนการเรยีน

การสอนเชิงผลิต

ภาพ 

เพื่อจัดวัสดุให้

เอื้ออ านวยต่อการ

จัดการเรียนการ

สอนของนักศึกษา

หลักสตูรคหกรรม

ศาสตร,์ เพื่อเพ่ิม

ประสิทธิภาพการ

เรียนการสอนของ

นักศึกษาหลักสตูรค

หกรรมศาสตร ์

ร้อยละของ

รายวิชาที่เปิด

สอนในปี

การศึกษามี

ผลงานเชิง

ประจักษ ์≥ร้อย

ละ 90  

37,630   37,630  งบแผ่นดิน หมวดค่าวสัดุ 

37,630 บาท ส าหรับการ

จัดซื้ออุปกรณ์การเรียน

ภาควิชาปฏิบัติการคหกร

รมศาสตร์ เช่น สีผสม

อาหาร แป้งมัน แป้ง

เท้ายายม่อม แป้งเค้ก 

รวมถุงอุปกรณ์อื่นๆ

ส าหรับการจัดการเรียน

การสอน  

 ระหว่างเดือน

ธันวาคม 2560 

และเดือน

มีนาคม 2561  

อ จุรีมาศ ดีอ ามาตย,์ อ 

กนกวรรณ ปณุณตระกูล 

  กิจกรรม 15 คหก
รรมศาสตร์ 
พัฒนาการเรียนการ
สอนในรูปแบบ 
productive 
learning 

เพื่อบูรณาการเรียน

การสอน การวิจัย 

การพัฒนานักศึกษา

ไปสู้การเรยีนแบบ 

education 4.0 

และเพื่อการน า

ผลงานเผยแพร่ใน

รูปแบบต่างๆ (มี

จ านวนผลงาน

เชิงประจักษ์ท่ี

เกิดจากการ

เรียนการสอน

ได้รับการ

เผยแพร ่อย่าง

น้อย 3 ผลงาน   

จ านวนนักศึกษา

10,220 31,120 41,340 งบแผ่นดิน หมวดคา่วัสดุ 

10,220 บาท งบ บกศ. 

หมวด ค่าใช้สอย 12,000 

บาท ค่าตอบแทน 19,120 

บาท  

 เดือนมีนาคม 

2561/เดือน

มิถุนายน 2561/

เดือนกรกรฏา

คม 2561     

ผศ.ดร. มนัญญ, อ.พัชรลักษณ์

, อ.จุรีมาศ,        อ.วีระศักดิ,์ 

อ. สินีนาถ 
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ล าดับ
ที ่

แผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

งบแผ่นดิน งบรายได้ งบประมาณ
รวม 

รายละเอียดงบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมย่อย เช่น 

ศึกษาดูงาน ลง

พื้นที่ส ารวจเก็บ

ข้อมูล อบรมให้

ความรู้แก่ชุมชน 

กิจกรรมจติอาสา 

น าผลงานท่ีเกดิขึ้น

ไปเผยแพร่ เช่น จัด

นิทรรศการ 

เผยแพร่ในงาน

ประชุมวิชาการ จัด

กิจกรรมร้านค้า จดั

กิจกรรมสาน

สัมพันธ์และสายใย

รักบัณฑติ) 

กลุ่มเป้าหมาย

ร้อยละ 70 ได้

เข้าร่วมกิจกรรม            
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ล าดับ
ที ่

แผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

งบแผ่นดิน งบรายได้ งบประมาณ
รวม 

รายละเอียดงบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

  กิจกรรม 16 คหก

รรมศาสตร์เผยแพร่

ผลงานนักศึกษา 

เพื่อเผยแพรผ่ลงาน

นักศึกษาคหกรรม

ศาสตร์ในงาน

ประชุมวิชาการหรือ

นิทรรศการต่างๆ 

ผลงานท่ีเผยแพร่

ไม่น้อยกว่า 2 

ช้ินงาน 

3,150   3,150  งบแผ่นดินหมวดคา่วัสดุ 

3,150 บาท  

 เดือนมิถุนายน 

2561  

อ. สินีนาถ สุขทนารักษ ์

  กิจกรรม 17 

โภชนาการฯ การ

จัดการเรียนรู้เชิง

ผลิตภาพ ใน

รายวิชาบทบาทนัก

ก าหนดอาหารและ

จริยธรรมวิชาชีพ

โดยกระบวนการ

จัดการเรียนรู้โดยใช้

วิจัยเป็นฐาน 

(Project-base 

learning) 

1. เพื่อผลิตผลงาน

เชิงประจักษ์ใน

รายวิชาบทบาทนัก

ก าหนดอาหารและ

จริยธรรมวิชาชีพ 

2. เพื่อให้นักศึกษา

เข้าร่วมกิจกรรม

ศึกษาดูงานใน

โรงพยาบาล 

1.เชิงปริมาณ 

- จ านวนผลงาน

เชิงประจักษ์ของ

นักศึกษา อย่าง

น้อย 1 ช้ินงาน 

- จ านวน

นักศึกษาท่ีเข้า

ร่วมโครงการ

ร้อยละ 90 ของ

จ านวนนักศึกษา

ที่เป็น

กลุ่มเป้าหมาย 

2,000   2,000 งบแผ่นดิน 1.ค่าใช้สอย 

1,200 บาท 

-ค่าน้ ามันรถ 1,200 บาท 

2.ค่าวัสดุ 800 บาท 

- ค่าของทีร่ะลึกจ านวน 1 

ช้ิน 800 บาท 

 เดือน 

พฤศจิกายน 

2560  

อ.สุจาริน ีสังข์วรรณะ 
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ล าดับ
ที ่

แผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

งบแผ่นดิน งบรายได้ งบประมาณ
รวม 

รายละเอียดงบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

  กิจกรรม 18 

โภชนาการฯ การ

จัดการเรียนรู้เชิง

ผลิตภาพ ใน

รายวิชาการ

จัดระบบบริการ

อาหาร โดย

กระบวนการจดัการ

เรียนรูโ้ดยใช้วิจัย

เป็นฐาน (Project-

base learning) 

1. เพื่อผลิตผลงาน

เชิงประจักษ์ใน

รายวิชาการ

จัดระบบบริการ

อาหาร 

2. เพื่อให้นักศึกษา

เข้าร่วมกิจกรรม

ศึกษาดูงานการ

จัดระบบบริการ

อาหารใน

โรงพยาบาล 

1.เชิงปริมาณ 

- จ านวนผลงาน

เชิงประจักษ์ของ

นักศึกษา อย่าง

น้อย 1 ช้ินงาน 

- จ านวน

นักศึกษาท่ีเข้า

ร่วมโครงการ

ร้อยละ 90 ของ

จ านวนนักศึกษา

ที่เป็น

กลุ่มเป้าหมาย 

3,500   3,500 งบแผ่นดิน 1. ค่าใช้สอย 

1,200 บาท 

-ค่าน้ ามันรถ 1,200 บาท 

2. วัสดุ 2,300 บาท 

- ค่าอุปกรณ์ส าหรับ

ด าเนินโครงการ 1,500 

บาท 

- ค่าของที่ระลึก จ านวน 1 

ช้ิน 800 บาท 

 เดือน 

พฤศจิกายน 

2560  

อ.ชาลีลักษม ์ทองประเสริฐ 

  กิจกรรม 19 

โภชนาการฯ การ

จัดการเรียนรู้เชิง

ผลิตภาพ ใน

รายวิชาการ

ประเมินภาวะ

1. เพื่อผลิตผลงาน

เชิงประจักษ์ใน

รายวิชาการ

ประเมินภาวะ

โภชนาการ 

2. เพื่อให้นักศึกษา

1.เชิงปริมาณ 

- จ านวนผลงาน

เชิงประจักษ์ของ

นักศึกษา อย่าง

น้อย 1 ช้ินงาน 

- จ านวน

6,500   6,500 งบแผ่นดิน 1.วัสดุ 5,500 

บาท 

- เครื่องวัดความดันโลหติ 

3,500 บาท 

- ค่า Nutri Note  (คือ 

คู่มือส าหรับพกพาในการ

 เดือน 

พฤศจิกายน 

2560  

อ.ชาลีลักษม ์ทองประเสริฐ 
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ล าดับ
ที ่

แผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

งบแผ่นดิน งบรายได้ งบประมาณ
รวม 

รายละเอียดงบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

โภชนาการ โดย

กระบวนการจดัการ

เรียนรูโ้ดยใช้วิจัย

เป็นฐาน 

(Problem-base 

learning) 

เข้าร่วมกิจกรรม

ประเมินภาวะ

โภชนาการของ

ชุมชน 

นักศึกษาท่ีเข้า

ร่วมโครงการ

ร้อยละ 90 ของ

จ านวนนักศึกษา

ที่เป็น

กลุ่มเป้าหมาย 

ประเมินภาวะโภชนาการ)    

  1,200 บาท 

- ค่าของที่ระลึกจ านวน 1 

ช้ิน  800 บาท 

2.ค่าใช้สอย 1,000 บาท 

-ค่าน้ ามันรถ 1,000 บาท 

  กิจกรรม 20  

โภชนาการฯ การ

พัฒนา

ห้องปฏิบัติการเพื่อ

การเรยีนรู้ด้าน

อาหารและ

โภชนาการฯ 

1. เพื่อพัฒนา

ห้องปฏิบัติการ

อาหารและ

โภชนาการให้มีวสัดุ

อุปกรณ์เพียงพอกับ

การจัดการเรยีน

การสอนใน

หลักสตูร 

2. เพื่อให้นักศึกษา

เรียนรู้พื้นฐาน

ปฏิบัติการทาง

1. เชิงปริมาณ  

- วัสดุอุปกรณ์

ของ

ห้องปฏิบัติการ

ร้อยละ 80 ของ

จ านวนวัสุด

อุปกรณ์ได้รับ

อนุมัติให้จัดซื้อ 

2. เชิงคณุภาพ- 

ร้อยละ80 ของผู้

เข้ารับบริการมี

ความพึงพอใจใน

 15,500 15,500 งบรายได ้บ.กศ. 1.

ครุภณัฑ์ 12,000 บาท 

- เครื่องวัดความหวาน 

12,000 บาท   

2. วัสด ุ 3,500 บาท 

- auto micropipette 

ขนาดปริมาตร  10-100 

ul 

 

 

 เดือน 

พฤษภาคม 

2561  

อ.ใยแพร ชาตร ี
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ล าดับ
ที ่

แผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

งบแผ่นดิน งบรายได้ งบประมาณ
รวม 

รายละเอียดงบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

โภชนาการ ห้องปฏิบัติการ 

หรือ คะแนน

ความพึงพอใจ

ของผู้เข้ารับการ

บริการ

ห้องปฏิบัติการ

ไม่น้อยกว่า 4.5 

  กิจกรรม 21 

โภชนาการฯ การ

จัดการเรียนรู้เชิง

ผลิตภาพ ใน

รายวิชา

วิทยาศาสตร์การ

อาหาร โดย

กระบวนการจดัการ

เรียนรูโ้ดยใช้วิจัย

เป็นฐาน (Project-

base learning) 

1. เพื่อผลิตผลงาน

เชิงประจักษ์ใน

รายวิชา

วิทยาศาสตร์การ

อาหาร 

2. เพื่อให้นักศึกษา

เข้าร่วมกิจกรรม

ศึกษาดูงานใน

โรงงาน

อุตสาหกรรมอาหาร 

เชิงปริมาณ 

1. จ านวน

ผลงานเชิง

ประจักษ์ของ

นักศึกษา อย่าง

น้อย 1 ช้ินงาน 

2. จ านวน

นักศึกษาท่ีเข้า

ร่วมโครงการ

ร้อยละ 90 ของ

จ านวนนักศึกษา

3,000  3,000 งบแผ่นดิน1. ค่าใช้สอย  

1,000  บาท 

- ค่าน้ ามันรถ 1,000 บาท 

2. ค่าวัสด ุ  2,000 บาท  

- อุปกรณ์และสารเคมี

ส าหรับด าเนินโครงการ 

1,450 บาท 

- ค่าของที่ระลึก  550 

บาท 

 เดือนมีนาคม 

2561  

อ.ศกุนตาล ์มานะกล้า 
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ล าดับ
ที ่

แผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

งบแผ่นดิน งบรายได้ งบประมาณ
รวม 

รายละเอียดงบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

ที่เป็น

กลุ่มเป้าหมาย 

  กิจกรรม 22 

โภชนาการฯการ

จัดการเรียนรู้เชิง

ผลิตภาพ ใน

รายวิชาการ

ศึกษาวิจัยทางด้าน

โภชนาการและการ

ก าหนดอาหาร โดย

กระบวนการจดัการ

เรียนรูโ้ดยใช้วิจัย

เป็นฐาน (Project-

base learning) 

เพื่อผลิตผลงานเชิง

ประจักษ์ในรายวิชา

การศึกษาวิจัย

ทางด้านโภชนาการ

และการก าหนด

อาหาร 

1.เชิงปริมาณ 

- เกิดผลงานวิจยั

หรือนวัตกรรม

ของนักศึกษา 

อย่างน้อย 1 

ช้ินงาน 

4,400  4,400 งบแผ่นดิน1. ค่าวัสด ุ 

4,400 บาท 

 - ค่าถ่ายเอกสาร 1,000 

บาท 

 - ค่าวัสดุ อุปกรณ ์และ

สารเคมีใช้ในการด าเนิน

กิจกรรม  3,400 บาท 

 เดือน 

พฤศจิกายน 

2560  

อ.ใยแพร ชาตร ี
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ล าดับ
ที ่

แผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

งบแผ่นดิน งบรายได้ งบประมาณ
รวม 

รายละเอียดงบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

  กิจกรรม 23 

คณิตศาสตร์ฯ 

แลกเปลีย่นความรู้

ที่เกิดจากการ

เรียนรูเ้ชิงผลติภาพ

ครั้งท่ี 1 ปี

การศึกษา 2560 

1. เพื่อเผยแพร่

ผลงานเชิงประจักษ์

ที่เกิดจากการ

เรียนรูเ้ชิงผลติภาพ

ของนักศึกษาใน

รายวิชาต่างๆ แก่

สาธารณชน 

2. เพื่อเสริมสร้าง

บรรยากาศการวิจัย

และเปดิโอกาสให้มี

การแลกเปลี่ยน

ผลงานและข้อมูล

การวิจัยระหว่าง

นักศึกษาในรายวิชา

ต่างๆ 

3. เพื่อพัฒนา

คุณภาพและ

มาตรฐานการ

ผลงานเชิง

ประจักษ์ร้อยละ 

90 ของรายวิชา

ในหลักสูตร ภาค

เรียนที่ 1 ปี

การศึกษา 2560 

5,000   5,000  งบแผ่นดิน 1  ค่าใช้สอย 

2,000 บาท 

2  ค่าวัสดุ 3,000 บาท 

รวม 5,000 บาท                                                    

 ธันวาคม 2560 อ.ณัฐกาญจน์ น าพันธุ์วิวัฒน ์ 
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ล าดับ
ที ่

แผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

งบแผ่นดิน งบรายได้ งบประมาณ
รวม 

รายละเอียดงบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

เรียนรูเ้ชิงผลติภาพ 

สู่การวิจัยทีส่ามารถ

น าไปใช้ให้เกิด

ประโยชน์ต่อ

ท้องถิ่น 

  กิจกรรม 24  

คณิตศาสตร์ฯ 

แลกเปลีย่นความรู้

ที่เกิดจากการ

เรียนรูเ้ชิงผลติภาพ

ครั้งท่ี 2 ปี

การศึกษา 2560 

1. เพื่อเผยแพร่

ผลงานเชิงประจักษ์

ที่เกิดจากการ

เรียนรูเ้ชิงผลติภาพ

ของนักศึกษาใน

รายวิชาต่างๆ แก่

สาธารณชน 

2. เพื่อเสริมสร้าง

บรรยากาศการวิจัย

และเปดิโอกาสให้มี

การแลกเปลี่ยน

ผลงานและข้อมูล

การวิจัยระหว่าง

ผลงานเชิง

ประจักษ์ร้อยละ 

90 ของรายวิชา

ในหลักสูตร ภาค

เรียนที่ 2 ปี

การศึกษา 2560 

5,000   5,000  งบแผ่นดิน 1  ค่าใช้สอย 

2,000 บาท 

2  ค่าวัสดุ 3,000 บาท 

รวม 5,000 บาท                                                    

 มีนาคม 2561 อ.ฐิติมา   เกษาหอม 
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ล าดับ
ที ่

แผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

งบแผ่นดิน งบรายได้ งบประมาณ
รวม 

รายละเอียดงบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

นักศึกษาในรายวิชา

ต่างๆ 

3. เพื่อพัฒนา

คุณภาพและ

มาตรฐานการ

เรียนรูเ้ชิงผลติภาพ 

สู่การวิจัยทีส่ามารถ

น าไปใช้ให้เกิด

ประโยชน์ต่อ

ท้องถิ่น 

  กิจกรรม 25 เคมี 

การพัฒนา

ผลิตภณัฑ์ทางเคม ี

โดยใช้สมุนไพรไทย

เพื่อการพัฒนาท่ี

ยั่งยืน 

1. เพื่อพัฒนา

ผลิตภณัฑ์ทางเคม ี

โดยใช้สมุนไพรไทย

เพื่อการพัฒนาท่ี

ยั่งยืน 

2. ฝึกนักศึกษาใช้

โมเดลต่อโมเลกุล

เพื่อศึกษาลักษณะ

1. จ านวน

กลุ่มเป้าหมาย

เข้าร่วมกิจกรรม

ไม่น้อยกว่า  

80%  

2. ความพึง

พอใจของ

โครงการมี

4,300 3,200 7,500 งบแผ่นดิน หมวดคา่วัสด ุ 

4,300 บาท 

งบรายได้ บ.กศ.หมวดค่า

ใช้สอย  3,200 บาท                                                                        

 พ.ย. - ธ.ค.

2560  

ผศ.ณพัฐอร  บัวฉุน  อ.ดร.ปริ

นทร เต็มญารศลิป ์               
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ล าดับ
ที ่

แผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

งบแผ่นดิน งบรายได้ งบประมาณ
รวม 

รายละเอียดงบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

โครงสร้างสามมิติ

ของของ

สารประกอบ

ไฮโดรคาร์บอน 

3. เพื่อบูรณาการ

กับกิจกรรมการ

เรียนการสอน เช่น 

รายวิชา เคมี

อินทรีย์ เคมี

ผลิตภณัฑ์ธรรมชาติ 

เคมีทั่วไป ท้ัง

ภาคทฤษฎีแล

ภาคปฏิบต ิ

คะแนนเฉลีย่

มากกว่า 3.51 

 กิจกรรม 26 ฟิสิกส์

ฯ การจัดการเรียนรู้

เชิงผลิตภาพโดย

กระบวนการจดัการ

เรียนรู้แบบใช้

เพื่อส่งเสริมการ

เรียนรูเ้ชิงผลติภาพ

โดยกระบวนการ

จัดการเรียนรู้แบบ

1.  เชิงปริมาณ 

 1)  ร้อยละ 90 

ของจ านวน

รายวิชา ท่ีมีการ

เรียนสอนโดย

1,000   1,000   งบแผ่นดิน 

1.. ค่าวัสด ุ 1000  บาท 

    (ค่าถ่ายเอกสาร เย็บ

เล่ม วัสดุอุปกรณ์

ประกอบการผลติผลงาน) 

 เดือน ธันวาคม 

2560  

อ.วิชัย กองศรี 
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ล าดับ
ที ่

แผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

งบแผ่นดิน งบรายได้ งบประมาณ
รวม 

รายละเอียดงบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

ปัญหาเป็นฐาน 

(Problem-based 

learning) 

ใช้ปัญหาเป็นฐาน  หลักสตูรฟิสิกส์

ประยุกต ์มีการ

จัดการเรียนรู้เชิง

ผลิตภาพ แบบ

ใช้ปัญหาเป็น

ฐาน 

2.  เชิงคุณภาพ   

 1)  ร้อยละ 80 

ของจ านวน

นักศึกษามีความ

พึงพอใจในการ

เรียนรู้แบบ

ดังกล่าว ใน

ระดับมากขึ้นไป 

(คะแนนเฉลี่ย ≥ 

3.51) 

   

  กิจกรรม 27 การ

จัดการภัยพิบัติฯ 

1. เพื่อให้ศึกษาและ

เรียนรูล้ักษณะ

1. ร้อยละ 80 

ของผู้เข้าร่วม 

2,000 960 2,960 งบแผ่นดินแบ่งเป็นหมวด

ค่าวัสด ุน้ ามันเชื้อเพลิง 

 พฤศจิกายน อ. นิธิพนธ์ เผ่าน้อย 
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ล าดับ
ที ่

แผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

งบแผ่นดิน งบรายได้ งบประมาณ
รวม 

รายละเอียดงบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

ศึกษาแหล่งเรยีนรู้

ทางธรณีวิทยา 

ระบบจัดการภยั

พิบัติภาคกลาง 

และผลิตสื่อการ

เรียนรู้ ชุด ดิน หิน 

และแร ่ 

ทั่วไปของแหล่ง

ศึกษาทาง

ธรณีวิทยา และ

ระบบการจัดการ

ภัยพิบัติภาคกลาง 

(สระบรุี ลพบุรี 

พระนครศรีอยุธยา)           

2. เพื่อให้นักศึกษา

มีองค์ความรู้เกีย่ว

ดิน หิน แร่ และ

การบริหารจัดการ 

ที่พบในแหล่งศึกษา                     

3. เพื่อให้นักศึกษา

ผลิตสื่อการเรียนรู้ 

ชุด ดิน หิน แร่ จาก

ตัวอย่างที่พบ

ระหว่างการศึกษา

ในแหล่งศึกษา 

ระดับความพึง

พอใจของ

ผู้เข้าร่วม

กิจกรรม ระดับ 

3.51                        

2. สื่อการเรยีนรู ้

ชุด ดิน หิน แร่ 

จ านวนไม่น้อย

กว่า 10 ชุด 

2,000 บาท และงบรายได ้

บ.กศ.เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์

จัดท าสื่อการเรียนรู้ 460 

บาท ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 

500 

พ.ศ. 2560  
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ล าดับ
ที ่

แผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

งบแผ่นดิน งบรายได้ งบประมาณ
รวม 

รายละเอียดงบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

  กิจกรรมที ่28 อาชี
วอนามัยฯเสวนา
วิชาการ 

1. เพื่อพัฒนา

นักศึกษาให้มี

ความรู้ ความเข้าใจ

ทางด้าน อาชีวอนา

มัยและความ

ปลอดภัย 2. เพื่อ

ทบทวนผลการ

ด าเนินการเรียน

การสอนด้านอาชี

วอนามัยและความ

ปลอดภัย                    

1.จ านวน

นักศึกษาท่ีเข้า

ร่วมโครงการคิด

เป็นร้อยละ 80 

ของนักศึกษา

กลุ่มเป้าหมาย 

2.คะแนนความ

พึงพอใจของ

นักศึกษา

กลุ่มเป้าหมาย

หลังเสร็จสิ้น

โครงการมี

คะแนนเฉลีย่

มากกว่าหรือ

เท่ากับ 3.51 

คะแนน 

7,000   7,000 งบรายได ้บ.กศ.1. 

ค่าตอบแทนวิทยากร 3 

คน x 3 ช่ัวโมง  เป็นเงิน 

4,800 บาท  

2. ค่าวัสด ุ 2.1 ค่าจัดซื้อ

วัสดุอุปกรณ์ส าหรับใช้ใน

กิจกรรมการเสวนา

วิชาการ เช่น กระดาษฟ

ลิปชาร์ท ปากกาเคมี 

กระดาษสี แผ่นพลาสติก

ลูกฟูก    เป็นเงิน 2,200 

บาท 

 มีนาคม พ.ศ. 

2561  

อ.ธนกฤต 
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ล าดับ
ที ่

แผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

งบแผ่นดิน งบรายได้ งบประมาณ
รวม 

รายละเอียดงบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

      กิจกรรม 29 

การจัดการประกวด 

Education 4.0 

Thinking 

Staduim 

1.เพื่อจัดกิจกรรม

การประกวดผลงาน

ที่เกิดจากการ

จัดการเรียนรู้เชิง

ผลิตภาพ ประจ าปี

การศึกษา 2560  

1.ร้อยละของ

จ านวนผู้เข้าร่วม

โครงการไม่น้อย

กว่าร้อยละ 80 

2. ร้อยละของ

การเบิกจ่าย

งบประมาณเมื่อ

เสร็จสิ้นโครงการ

ไม่น้อยกว่า 80 

10,000 10,000 20,000 งบแผ่นดิน 10,000 บาท  

หมวดค่าวสัดุ จ านวน 

10,000 บาท เป็นค่า

เอกสารประกอบการ

อบรม, กระดาษ,หมึก

พิมพ์, คลิปบอร์ด, 

กระดาษ, แฟ้มพลาสติค 

และอื่นๆ งบรายได้ บ.กศ. 

10,000 บาท หมวด

ค่าตอบแทนเป็นเงิน

รางวัล 5,000 บาท และ

หมวดค่าใช้สอย 5,000 

บาท ส าหรับเป็น

ค่าอาหารและอาหารว่าง

ส าหรับนักศึกษาและ

อาจารย์และส าหรับ

นักศึกษา 

 เดือนมกราคม 

2561  

รองคณบดี ฝ่ายวิชาการ 
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ล าดับ
ที ่

แผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

งบแผ่นดิน งบรายได้ งบประมาณ
รวม 

รายละเอียดงบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

 3. โครงการ เตรียม
ความพร้อมของ
นักศึกษาก่อนเข้า
ศึกษา  

        

       กิจกรรม 1. 
โครงการเตรยีม
ความพร้อมของ
นักศึกษาก่อนเข้า
เรียนคณะ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีประจ าปี
การศึกษา 2561 

1.เพื่อจัดกิจกรรม

เตรียมความพร้อม

ให้แก่นักศึกษาใหม่

ประจ าปีการศึกษา 

2561  2. เพื่อ

เสรมิสร้างความรู ้

ความเข้าใจ และ

การปรับตัวใหเ้ข้า

กับสภาพแวดล้อม

ก่อนการเข้าเรยีน 

1.ร้อยละของ

หลักสตูรที่จัด

กิจกรรม

ปฐมนิเทศ

นักศึกษาใหม่ไม่

น้อยกว่าร้อยละ 

80 2.ร้อยละของ

จ านวนผู้เข้าร่วม

โครงการไม่น้อย

กว่าร้อยละ 80  

  70,000 70,000  งบรายได้ กศ.ปช. 

70,000  บาท หมวดค่าใช้

สอย 50,000 บาท 

ส าหรับเป็นค่าอาหารและ

อาหารว่างส าหรับ

นักศึกษาใหม่และอาจารย์

จ านวน 400 คน และค่า

น้ ามันเชื้อเพลิง และหมวด

วัสด2ุ0,000 บาท เป็นค่า

วัสดุอุปกรณ์ ป้ายช่ือ ค่า

โปสเตอร์ ของที่ระลึก 

กระดาษสี เทปกาว กาว

สองหน้า เชือก แฟ้ม 

ปากกาและอื่นๆ 

 เดือนสิงหาคม 

2561   

รองคณบด ีฝ่ายกิจการ

นักศึกษา 
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ล าดับ
ที ่

แผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

งบแผ่นดิน งบรายได้ งบประมาณ
รวม 

รายละเอียดงบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

  กิจกรรม 2 

วิทยาการ

คอมพิวเตอร์ 

ปฐมนิเทศนักศึกษา

ใหม่ของหลักสูตร 

1.เพื่อจัดกิจกรรม

เตรียมความพร้อม

ให้แก่นักศึกษาใหม่

ประจ าปีการศึกษา 

2561  2. เพื่อ

เสรมิสร้างความรู ้

ความเข้าใจ และ

การปรับตัวใหเ้ข้า

กับสภาพแวดล้อม

ก่อนการเข้าเรยีน 

ร้อยละของ

กลุ่มเป้าหมายที่

เข้าร่วมโครงการ 

ความพึงพอใจ

ของ

กลุ่มเป้าหมายที่

ตอบแบบ

ประเมิน 

  1,100 1,100  งบรายได้บ.กศ. หมวดคา่

ใช้สอยในการด าเนิน

กิจกรรม 600 บาทและ

หมวดค่าวสัดุ 500 บาท 

 เดือนกรกฎาคม 

- กันยายน 

2561  

อ.สุนี ปัญจะเทวคุปต ์

  กิจกรรม 3 

วิทยาการ

คอมพิวเตอร ์

เตรียมความพร้อม

นักศึกษาใหม่

หลักสตูร 

1.เพื่อจัดกิจกรรม

เตรียมความพร้อม

ให้แก่นักศึกษาใหม่

ประจ าปีการศึกษา 

2561  2. เพื่อ

เสรมิสร้างความรู ้

ความเข้าใจ และ

การปรับตัวใหเ้ข้า

ร้อยละของ

นักศึกษาท่ีเข้า

ร่วมโครงการ  

หรือ คะแนน

ความพึงพอใจ

ของนักศึกษาท่ี

เข้าร่วมโครงการ 

  2,800 2,800  งบรายได้บ.กศ. หมวดคา่

ใช้สอยในการด าเนิน

กิจกรรม 1800 บาทและ

หมวดค่าวสัดุ 1000 บาท 

(ก.ค.-ก.ย.61) อ.ชวลิต โควีระวงศ ์
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ล าดับ
ที ่

แผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

งบแผ่นดิน งบรายได้ งบประมาณ
รวม 

รายละเอียดงบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

กับสภาพแวดล้อม

ก่อนการเข้าเรยีน 

  กิจกรรม 4 

เทคโนโลยี

สารสนเทศ เตรียม

ความพร้อมของ

นักศึกษาก่อนเข้า

เรียนดา้น

ภาษาอังกฤษ  

เพื่อพัฒนาทักษะ

ด้านด้าน

ภาษาอังกฤษให้แก่

นักศึกษาสาขาวิชา

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ร้อยละของ

หลักสตูรที่จัด

กิจกรรม เตรียม

ความพร้อมของ

นักศึกษาก่อน

เข้าศึกษา 

  7,500 7,500  งบรายได้บ.กศ. หมวดคา่

ใช้สอยในการด าเนิน

กิจกรรม7,500 บาท 

ตุลาคม - 

ธันวาคม 2560 

อาจารยไ์ชย  มีหนองหว้า 

  กิจกรรม 5 

เทคโนโลยี

สารสนเทศ เตรียม

ความพร้อมของ

นักศึกษาก่อนเข้า

เรียนดา้น

คณิตศาสตร ์  

เพื่อพัฒนาทักษะ

ด้านด้าน

คณิตศาสตร์ให้แก่

นักศึกษาสาขาวิชา

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ร้อยละของ

หลักสตูรที่จัด

กิจกรรม เตรียม

ความพร้อมของ

นักศึกษาก่อน

เข้าศึกษา 

  10,000 10,000  งบรายได้บ.กศ. หมวดคา่

ใช้สอยในการด าเนิน

กิจกรรม 5,490 บาทและ

หมวดค่าวสัดุ 1,310 บาท 

และค่าตอบเทนวิทยากร 

3,200 บาท 

ตุลาคม - 

ธันวาคม 2560 

ผศ.อิงอร  วงษ์ศรีรักษา 



56 
 

ล าดับ
ที ่

แผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

งบแผ่นดิน งบรายได้ งบประมาณ
รวม 

รายละเอียดงบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

 กิจกรรม 6 

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ปฐมนิเทศนักศึกษา

ใหม่ (รหัส 60) 

เพื่อเตรียมความ

พร้อมในการเข้า

เรียน 

ร้อยละของ

โครงการที่

ส่งเสริม และ

สนับสนุน 

พัฒนานักศึกษา

ให้มีความพร้อม

ในการท างานสู่

ประชาคม

อาเซียน +3+I 

ด าเนินการบรรลุ

ส าเรจ็ตามบ่งช้ี

ของโครงการ 

  3,500 3,500  งบรายได้บ.กศ. หมวดคา่

ใช้สอยในการด าเนิน

กิจกรรม 2,000 บาทและ

หมวดค่าวสัดุ 1,500 บาท  

ธันวาคม 2560 อาจารย์อัจจมิา  มั่นทน 

 กิจกรรม 7 

วิทยาศาสตร์

สิ่งแวดล้อม ปรับ

พื้นฐานเตรียมความ

พร้อมนักศึกษา 

เพื่อให้นักศึกษามี

ความรู้เตรียมความ

พร้อมและ

ประสบการณ์ด้าน

สิ่งแวดล้อม ของแต่

ภาคการศึกษาไม่

1. ความพึง

พอใจของ

กลุ่มเป้าหมาย  

≥ 3.51      2. 

จ านวนนักศึกษา

เข้าร่วมแตภ่าค

1,200.00 1,000 2,200 งบแผ่นดิน  ค่าวัสดุ

อุปกรณ์ส าหรับการด าเนิน

กิจกรรม 1,200 บาท งบ

รายได้บ.กศ. ค่าวสัดุ

อุปกรณ์ส าหรับการด าเนิน

 เดือนตุลาคม 

2560  

อ. ณหทัย โชติกลาง 
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ล าดับ
ที ่

แผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

งบแผ่นดิน งบรายได้ งบประมาณ
รวม 

รายละเอียดงบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

น้อยกว่า 1 ครั้ง การศึกษาไม่

น้อยกว่า 1 ครั้ง  

กิจกรรม 1,000 บาท  

 กิจกรรม 8 อาชีวอ

นามัยปฐมนิเทศ

นักศึกษาใหม่

ประจ าปี 2561 

1. เพื่อให้นักศึกษา

ใหม ่หลักสตูรอาชี

วอนามัยและความ

ปลอดภัย ปี

การศึกษา 2561 

ได้รับการปฐมนเิทศ

จากอาจารย ์

ประจ าหลักสตูร

ก่อนการเปิดภาค

เรียน 

1.จ านวน

นักศึกษา

ผู้เข้าร่วม

โครงการร้อยละ 

100 ของ

นักศึกษา

กลุ่มเป้าหมาย  

2.คะแนนความ

พึงพอใจของ

นักศึกษา

กลุ่มเป้าหมาย

หลังเสร็จสิ้น

โครงการมี

คะแนนเฉลีย่

มากกว่าหรือ

เท่ากับ 3.51 

      ไม่ขอใช้งบประมาณ   เดือนสิงหาคม 

2561  

อ.พชรกมล กลั่นบุศย์ 
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ล าดับ
ที ่

แผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

งบแผ่นดิน งบรายได้ งบประมาณ
รวม 

รายละเอียดงบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

คะแนน 

 กิจกรรม 9 

เทคโนโลยีชีวภาพ 

เตรียมความพร้อม

ของนักศึกษาก่อน

เข้าเรียน 

1. เพื่อให้นักศึกษา

ได้รับความรู้และ

แนวทางในการ

เรียน

ระดับอุดมศึกษาได้

อย่างมีความสุข 

1.  เป้าหมายเชิง

ปริมาณ 

  1)  จ านวน

นักศึกษาท่ีเข้า

ร่วมโครงการ

ร้อยละ 80 ของ

จ านวนนักศึกษา

ที่เป็น

กลุ่มเป้าหมาย 

2.  เป้าหมายเชิง

คุณภาพ 

    1)  ร้อยละ  

80  ของจ านวน

นักศึกษาท่ีเข้า

ร่วมโครงการมี

ความพึงพอใจ

1,000.00   1,000  ค่าเอกสารประกอบการ

ด าเนินโครงการ  

  ต.ค. 60  อ.วัฒนา + ผศ.ดร.นฤมล 
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ล าดับ
ที ่

แผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

งบแผ่นดิน งบรายได้ งบประมาณ
รวม 

รายละเอียดงบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

อยู่ในระดับมาก 

 กิจกรรม 10 คหก

รรมศาสตร์ เตรียม

ความพร้อมก่อนเข้า

ศึกษา 

เพื่อเตรียมความ

พร้อมก่อนเข้า

ศึกษาก่อนเข้าเรียน 

นักศึกษาคหกร

รมศาสตรม์ีส่วน

ร่วมในกิจกรรม 

≥ร้อยละ 80 

และมีความพึง

พอใจ ≥ 3.51 

      ไม่ขอใช้งบประมาณ   เดือนสิงหาคม 

2561  

อ. เบญจางค์ อัจฉริยะโพธา 

 กิจกรรม 11 คหก

รรมศาสตร์พัฒนา

คุณลักษณะบณัฑติ 

เพื่อจัดกิจกรรม

เตรียมความพร้อม

ให้แก่นักศึกษา

หลักสตูร    คหก

รรมศาสตร์ก่อน

ออกฝึกงานหรือ

ฝึกสหกิจ โดยจดั

อบรมบุคลิกภาพ 

การแต่งหน้า อ 

อบรมความรู้ด้าน

นักศึกษาคหกร

รมศาสตร์

กลุ่มเป้าหมายมี

ส่วนร่วมใน

กิจกรรม ≥ร้อย

ละ 80 และมี

ความรู้เพิ่มขึ้น ≥

ร้อยละ 80 

  16,100 16,100  งบรายได้ บ.กศ. หมวด

ค่าตอบแทน 12800 บาท 

หมวดค่าวสัดุ 3,300 บาท  

 เดือนมิถุนายน

2561  

อ.วีระศักดิ,์ อ. สินีนาถ 
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ล าดับ
ที ่

แผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

งบแผ่นดิน งบรายได้ งบประมาณ
รวม 

รายละเอียดงบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

อาหารตามศัตวรรษ

ที่ 21 ,  เพื่อเพ่ิม

ทักษะการเรยีนรู้

ของนักศึกษา 

 กิจกรรม 12 ก้าว

แรกสูส่าขาวิชา

โภชนาการ: 

ปฏิบัติการเรียนรู้

เรื่องอาหาร

แลกเปลีย่น พัฒนา

ทักษะภาษาอังกฤษ

และพื้นฐาน

วิทยาศาสตร ์

1. เพื่อให้นักศึกษา

มีความรูเ้บื้องต้น

ด้านโภชนาการและ

การก าหนดอาหาร          

2.เพื่อให้นักศึกษามี

ทักษะด้าน

ภาษาอังกฤษและ

พื้นฐาน

วิทยาศาสตร์

ส าหรับความพร้อม

ในการเข้าเรยีน 

1. เชิงปริมาณ 

 - จ านวน

นักศึกษาท่ีเข้า

ร่วมโครงการ

พัฒนาทักษะการ

เรียนรูด้้านภาษา

ร้อยละ 70 ของ

นักศึกษา

กลุ่มเป้าหมาย 

2. เชิงคุณภาพ   

- ร้อยละ 70 

ของนักศึกษาท่ี

เข้าร่วมโครงการ

สอบผ่านเกณฑ์

  10,000 10,000  งบรายได้ บ.กศ.1. 

ค่าตอบแทนวิทยากร 

5,600 บาท 

- 2 คน x 7ช่ัวโมง x 400 

บาท = 5,600 บาท 

2. ค่าวัสดุอุปกรณ ์ 4,400 

บาท 

- ค่าอุปกรณ์ส าหรับ

ด าเนินโครงการ 4,400 

บาท  

 เดือน สิงหาคม 

2561  

อ.ศกุนตาล ์มานะกล้า 
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ล าดับ
ที ่

แผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

งบแผ่นดิน งบรายได้ งบประมาณ
รวม 

รายละเอียดงบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

การทดสอบ

ความรู ้

ความสามารถ 

ด้าน

ภาษาอังกฤษ

ของ

มหาวิทยาลยั 

 กิจกรรม 13 

คณิตศาสตร์ ฯ

เตรียมความพร้อม

ของนักศึกษา

ประจ าปีการศึกษา 

2561 

1)  เพื่อให้นักศึกษา

ได้รับความรู้และ

แนวทางในการ

เรียนรูร้ะดับ

มหาวิทยาลยัได้

อย่างมีความสุข 

2)  เพื่อปรับพื้น

ฐานความรู้ทาง

คณิตศาสตร์และ

วิทยาศาสตร์ของ

จ านวนนักศึกษา

ที่เข้าร่วม

โครงการร้อยละ 

80 ของจ านวน

นักศึกษาท่ีเป็น

กลุ่มเป้าหมาย 

  1,250.00 1,250  งบรายได้ บ.กศ.1  ค่าใช้

สอย 500 บาท 

2  ค่าวัสดุ 750 บาท 

รวม 1,250 บาท                                                    

 สิงหาคม 2561 อ.วิริยาภรณ ์ กล่อมสังข์เจริญ 
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ล าดับ
ที ่

แผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

งบแผ่นดิน งบรายได้ งบประมาณ
รวม 

รายละเอียดงบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

นักศึกษาใหม่ 

 กิจกรรม 14 เคมี

เตรียมความพร้อม

ส าหรับนักศึกษา

เคมีช้ันปีท่ี 1 

1. แนะแนวทาง

การศึกษาและการ

ใช้ชีวิตใน

มหาวิทยาลยัโดย

นักศึกษาเคมีชั้นปีที่ 

2 และคณาจารย์

หลักสตูรเคม ี

2. จัดกิจกรรมเสริม

ทักษะเคมีพื้นฐาน

เพื่อเตรียมพร้อม

ก่อนเปิดภาค

การศึกษาและ

เชื่อมโยงความรูเ้คมี

กับชีวิตประจ าวัน   

3. สร้าง

ความสัมพันธ์

ระหว่างนักศึกษาปี

1. จ านวน

นักศึกษา

กลุ่มเป้าหมาย

เข้าร่วมกิจกรรม

ไม่น้อยกว่า  

80% ตลอด

ระยะเวลาการ

ด าเนนิโครงการ 

2. ความพึง

พอใจของ

ผู้เข้าร่วมมี

คะแนนเฉลีย่

มากกว่า 3.51 

    0  ไม่ขอใช้งบประมาณ   กรกฎาคม-

สิงหาคม 2561  

อ.ดร.เทวารักษ์ ปานกลาง  
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ล าดับ
ที ่

แผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

งบแผ่นดิน งบรายได้ งบประมาณ
รวม 

รายละเอียดงบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

ที่ 1 ปีท่ี 2 และปีท่ี 

3  

 กิจกรรม 15 ฟิสิกส์

ฯ เตรยีมความ

พร้อมของนักศึกษา

ก่อนเข้าเรียน 

1. เพื่อให้นักศึกษา

ได้รับความรู้

ทางด้าน

คณิตศาสตร์และ

ฟิสิกส์เบื้องต้น เพื่อ

เป็นพื้นฐานในการ

เรียนในรายวิชา

ฟิสิกส์ในระดับ

มหาวิทยาลยัได้

อย่างมีความสุข 

2. เพื่อส่งเสรมิให้

นักศึกษาตระหนัก

ถึงความรับผดิชอบ

ต่อหน้าท่ี และมี

มนุษยสัมพันธ์ที่ด ี  

1.  เป้าหมายเชิง

ปริมาณ 

  1)  จ านวน

นักศึกษาท่ีเข้า

ร่วมโครงการ

ร้อยละ 90 ของ

จ านวนนักศึกษา

ที่เป็น

กลุ่มเป้าหมาย 

2.  เป้าหมายเชิง

คุณภาพ 

  1)  ร้อยละ  

80  ของจ านวน

นักศึกษาท่ีเข้า

ร่วมโครงการ

ได้รับความรู้

  2,500 2,500 งบรายได ้บ.กศ.1. ค่าใช้

สอย  500  บาท 

2. ค่าวัสด ุ 2,000  บาท 

    (ค่าถ่ายเอกสาร เย็บ

เล่ม วัสดุอุปกรณ์

ประกอบการผลติเอกสาร) 

 เดือน สิงหาคม 

2561                 

อ.เอกชัย  จงเสรีเจริญ 
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ล าดับ
ที ่

แผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

งบแผ่นดิน งบรายได้ งบประมาณ
รวม 

รายละเอียดงบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

ทางด้าน

คณิตศาสตร์และ

ฟิสิกส์เบื้องต้น

ในระดับมาก  

(คะแนนเฉลี่ย ≥ 

3.51)      2)  

ร้อยละ  80  

ของจ านวน

นักศึกษาท่ีเข้า

ร่วมโครงการมี

ความตระหนัก

ถึงความ

รับผิดชอบต่อ

หน้าท่ี และมี

มนุษยสัมพันธ์ที่

ด ี ในระดับมาก 

(คะแนนเฉลี่ย ≥ 

3.51) 
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ล าดับ
ที ่

แผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

งบแผ่นดิน งบรายได้ งบประมาณ
รวม 

รายละเอียดงบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

  2)  ร้อยละ  

90  ของจ านวน

นักศึกษาท่ีเข้า

ร่วมกิจกรรม     

มีความพึงพอใจ

อยู่ในระดับมาก 

(คะแนนเฉลี่ย ≥ 

3.51) 

4. โครงการส่งเสริม
และสนบัสนุน
พัฒนานักศึกษาให้
มีความพร้อมในการ
ท างานสู่ประชาคม
อาเซียน+3+I 

        

      กิจกรรม 1. 
กิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาเพื่อ
เสรมิสร้างทักษะ
การเรยีนรู้นอก

1. เพื่อเกิดกิจกรรม

พัฒนานักศึกษาที่

นอกเหนือจาก

รายวิชาเรยีนได้แก่

งานกีฬา บ าเพ็ญ

1.ร้อยละของ

โครงการที่

ส่งเสริม และ

สนับสนุน 

พัฒนานักศึกษา

55,000 308,000 363,000 งบแผ่นดิน 55,000 บาท 

แบ่งเป็นหมวดค่าวสัดุ

ได้แก่ กระดาษส ีหมึก

พิมพ์ อุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ใน

การจัดกิจกรรม 31,000 

 เป็นกิจกรรมที่

ด าเนินงานระยะ

ยาวตลอด

ปีงบประมาณ  

รองคณบด ีฝ่ายกิจการ

นักศึกษา 
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ล าดับ
ที ่

แผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

งบแผ่นดิน งบรายได้ งบประมาณ
รวม 

รายละเอียดงบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

รายวิชา ประโยชน์ รักษา

สิ่งแวดล้อม 

เสรมิสร้างคุณธรรม 

จริยธรรม  2.

เพื่อให้นักศึกษามี

ความรับผิดชอบต่อ

หน้าท่ีของตนเอง 3.

เพื่อเสรมิทักษะด้าน

ต่างๆและเป็นการ

เปิดโลกทัศน์ให้แก่

นักศึกษา 

ให้มีความพร้อม

ในการท างานสู่

ประชาคม

อาเซียน+3+I 

ด าเนินการบรรลุ

ส าเรจ็ตามบ่งช้ี

ของโครงการ 

บาท ค่าตอบแทนวิทยากร

ชม.ละ 400 บาท = 

14,000 บาท ค่าใช้สอย 

เป็นค่าน้ ามัน 10,000 

บาท งบรายได้กศ.ปช.

แบ่งเป็นหมวดค่าใช้สอย 

138,000 บาทเป็น

ค่าอาหารและอาหารว่าง

ของนักศึกษาอาจารย์และ

บุคลากรคณะวิทย์และคา่

น้ ามัน งบรายได้บ.กศ. 

170,000 บาท แบ่งเป็น

หมวดค่าวสัดุ 160,000 

บาท ได้แก่อุปกรณ์

ส านักงาน,ดอกไม,้ ป้าย

ช่ือ, ค่าของที่ระลึก โทร

โข่ง คฑา ถุงมือ ป้ายคณะ

และอื่นๆ หมวด
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ล าดับ
ที ่

แผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

งบแผ่นดิน งบรายได้ งบประมาณ
รวม 

รายละเอียดงบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

ค่าตอบแทน 10,000 บาท 

 กิจกรรม 2. สัปดาห์

วิทยาศาสตร ์

1. เพื่อจัดกิจกรรม

ที่มีการบูรณาการ

กับการเรยีนการ

สอนโดยมีผลงาน

เชิงประจักษ์ต่อ

ศาสตร์การศึกษา

ด้านงาน

วิทยาศาสตร ์2. 

เกิดความร่วมมือ

ภายในหน่วยงาน

คณะทั้งหลักสูตรที่

เกี่ยวข้อง 3.สร้าง

ส านึกความ

รับผิดชอบแก่

นักศึกษาในการมี

ส่วนร่วมจดั

จ านวนนักศึกษา

และผูส้นใจเข้า

ร่วมงานไมต่่ า

กว่า 400 คน 

 180,000 180,000  งบประมาณรายได้ บ.กศ. 

180,000 บาท แบ่งเป็น 

หมวดค่าวสัดุ 120,000 

บาท ค่าใช้สอย 50,000 

บาท ค่าตอบแทน 10,000 

บาท (ซึ่งแบ่งงบประมาณ

ให้แก่หลักสตูรจ านวน 11 

หลักสตูรๆ ละ 16,000 

บาท เท่ากับ 160,000 

บาท และโลห์รางวลั

ส าหรับกจิกรรมเชิดชูคนดี 

จ านวน 20,000 บาท)  

 เดือนสิงหาคม 

2561  

รองคณบดี ฝ่ายวิจัยและ

บริการวิชาการ 
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ล าดับ
ที ่

แผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

งบแผ่นดิน งบรายได้ งบประมาณ
รวม 

รายละเอียดงบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรม 

 กิจกรรม 3. 

โครงการอบรมเชิง

ปฏิบัติการการให้

ความรู้เกี่ยวกับงาน

ประกันคณุภาพแก่

นักศึกษา 

เพื่อพัฒนา

กระบวนการจดัการ

เรียนการสอนและ

การพัฒนาตาม

ระบบประกัน

คุณภาพการศึกษา 

ตัวช้ีวัดเชิง

ปริมาณ:      

จ านวนผู้เข้าร่วม

โครงการ     

     ตัวช้ีวัดเชิง

คุณภาพ :      

ความพึงพอใจท่ี

มีต่อกิจกรรม 

     ตัวช้ีวัดเชิง

เวลา:         

ด าเนินการได้

เสร็จทันตาม

ก าหนดเวลา 

 ตัวช้ีวัดเชิง

ต้นทุน :       

7,100 บาท   

 ตัวช้ีวัดระดับ

 7,100 7,100 งบรายได ้บ.กศ.ค่าใช้

สอย  1. ค่าอาหาร

ผู้เข้าร่วมโครงการและ

คณะด าเนนิงาน จ านวน 

60 คน คนละ 50 บาท 

เป็นเงิน 3,000 บาท 

2. ค่าอาหารว่างเข้าร่วม

โครงการและคณะ

ด าเนินงาน จ านวน 60 

คน คนละ 20 บาท 2 

มื้อ เป็นเงิน 2,400 บาท 

หมวดวัสดุ 

.ค่าเอกสารด าเนิน

โครงการและค่าวสัดุ

อุปกรณ์ในการอบรม 

 ก.พ..-มิ.ย.

2560  

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี 
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ล าดับ
ที ่

แผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

งบแผ่นดิน งบรายได้ งบประมาณ
รวม 

รายละเอียดงบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

ความส าเร็จ :  

ความพึงพอใจท่ี

มีต่อกิจกรรม  

2,100 บาท  

 กิจกรรม 4 

วิทยาการ

คอมพิวเตอร์ ปัจฉิม

นิเทศ 

เพื่อเตรียมความ

พร้อมให้แก่

นักศึกษาส าหรับ

การประกอบ

วิชาชีพหลังส าเร็จ

การศึกษา 

ร้อยละ 80 ของ

นักศึกษาท่ีเข้า

ร่วมโครงการ 

หรือ คะแนน

ความพึงพอใจ

ของนักศึกษาท่ี

เข้าร่วมโครงการ 

800 1,200 2,000 งบแผ่นดิน  ค่าวัสดุ

ส าหรับการด าเนิน

กิจกรรม 800 บาท งบ

รายได้บ.กศ. ค่าใช้สอยใน

การด าเนินกิจกรรม 

1,200 บาท 

เมษายน - 

มิถุนายน 2561 

อ.ณัฐรด ีอนุพงค์ 

 กิจกรรม 5 

วิทยาการ

คอมพิวเตอร ์

เตรียมความพร้อม

เพื่อสหกิจศึกษา

และสมัมนาสหกิจ

ศึกษาหลักสตูร 

เพื่อเตรียมความ

พร้อมให้แก่

นักศึกษาส าหรับ

การฝึกสหกิจศึกษา

และสมัมนาสหกิจ

ศึกษา 

ร้อยละของ

นักศึกษาท่ีเข้า

ร่วมโครงการ 

หรือ คะแนน

ความพึงพอใจ

ของนักศึกษาท่ี

เข้าร่วมโครงการ 

1,000 1,000 2,000 งบแผ่นดิน  ค่าวัสดุ

ส าหรับการด าเนิน

กิจกรรม 1,000 บาท งบ

รายได้บ.กศ. ค่าวสัดุใน

การด าเนินกิจกรรม 

1,000 บาท 

(ต.ค.-ธ.ค.60) 

และ (เม.ย.-มิ.ย.

61) 

ผศ.วิวัฒน์ ชินนาทศิริกุล 
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ล าดับ
ที ่

แผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

งบแผ่นดิน งบรายได้ งบประมาณ
รวม 

รายละเอียดงบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

 กิจกรรม 6 

วิทยาการ

คอมพิวเตอร ์

เตรียมความพร้อม

ฝึกประสบการณ์

วิชาชีพและสัมมนา

ฝึกประสบการณ์

วิชาชีพหลักสูตร 

เพื่อเตรียมความ

พร้อมให้แก่

นักศึกษาส าหรับ

การประสบการณ์

วิชาชีพและสัมมนา

ฝึกประสบการณ์

วิชาชีพ 

ร้อยละของ

นักศึกษาท่ีเข้า

ร่วมโครงการ 

หรือ คะแนน

ความพึงพอใจ

ของนักศึกษาท่ี

เข้าร่วมโครงการ 

500 1,500 2,000 งบแผ่นดิน  ค่าวัสดุ

ส าหรับการด าเนิน

กิจกรรม 500 บาท งบ

รายได้บ.กศ. ค่าใช้สอยใน

การด าเนินกิจกรรม 900 

บาท ค่าวัสดุ 600 บาท 

(ต.ค.-ธ.ค.60) 

และ (เม.ย.-มิ.ย.

61) 

อ.สุนี ปัญจะเทวคุปต ์

 กิจกรรม 7 

วิทยาการ

คอมพิวเตอร์เตรียม

ความพร้อมยินดี

บัณฑิต 

เพื่อให้คณาจารย์

และนักศึกษาได้

ร่วมเป็นเกยีรติและ

แสดงความยินดีกับ

บัณฑิต 

เพื่อสร้าง

ความสัมพันธ์อันดี

ระหว่างศิษย์

ปัจจุบัน และศิษย์

ร้อยละของ

กลุ่มเป้าหมายที่

เข้าร่วมโครงการ 

ความพึงพอใจ

ของ

กลุ่มเป้าหมายที่

ตอบแบบ

ประเมิน 

 2,000 2,000  งบรายได้บ.กศ.  ค่าวัสดุ

ส าหรับการด าเนิน

กิจกรรม 2,000 บาท 

(ก.ค.-ก.ย.61) อ.ดาวรถา  วีระพันธุ ์
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ล าดับ
ที ่

แผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

งบแผ่นดิน งบรายได้ งบประมาณ
รวม 

รายละเอียดงบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

เก่า 

 กิจกรรม 8 

วิทยาการ

คอมพิวเตอร์พัฒนา

คุณธรรมและ

จริยธรรมนักศึกษา 

เพื่อพัฒนาคุณธรรม 

บุคลิกลักษณะที่ดี

ให้แก่นักศึกษา 

เพื่อให้ตระหนักถึง

การพัฒนาตนเอง

ไปสู่การเป็นคนไทย

ในศตวรรษที่ 21 

ทั้งด้านการเรยีน 

การด าเนินชีวิต 

และการท างาน 

ร้อยละของ

กลุ่มเป้าหมายที่

เข้าร่วมโครงการ 

ความพึงพอใจ

ของ

กลุ่มเป้าหมายที่

ตอบแบบ

ประเมิน 

1,800 600 2,400 งบแผ่นดิน  ค่าวัสดุ

ส าหรับการด าเนิน

กิจกรรม 200 บาท 

ค่าตอบแทนวิทยากร 

1,600 บาทงบรายไดบ้.ก

ศ. ค่าใช้สอยในการด าเนิน

กิจกรรม 600 บาท 

(ต.ค.-ธ.ค.60) ผศ.ณฏัฐิรา ศุขไพบูลย ์

 กิจกรรม 9 

วิทยาการ

คอมพิวเตอร์ ศึกษา

ดูงานนอกสถานท่ี  

เพื่อให้นักศึกษา

ศึกษาเรียนรู้การ

ท างานจากสถาน

ประกอบการแล้ว

น าความรูไ้ป

ประยุกต์ใช้กับการ

ร้อยละของ

กลุ่มเป้าหมายที่

เข้าร่วมโครงการ 

ความพึงพอใจ

ของ

กลุ่มเป้าหมายที่

3,000  3,000 งบแผ่นดิน  ค่าวัสดุ

ส าหรับการด าเนิน

กิจกรรมและน้ ามัน

เช้ือเพลิง 3,000 บาท  

(ต.ค.-ธ.ค.60) ผศ.วิวัฒน ์ชินนาทศิริกุล 
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ล าดับ
ที ่

แผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

งบแผ่นดิน งบรายได้ งบประมาณ
รวม 

รายละเอียดงบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

เรียนได ้ ตอบแบบ

ประเมิน 

 กิจกรรม 10 

หลักสตูรวิทยาการ

คอมพิวเตอร ์

พัฒนาบุคลิกภาพ

นักศึกษาสู่ศตวรรษ

ที่ 21 

เพื่อพัฒนาคุณธรรม 

บุคลิกลักษณะที่ดี

ให้แก่นักศึกษา 

เพื่อให้ตระหนักถึง

การพัฒนาตนเอง

ไปสู่การเป็นคนไทย

ในศตวรรษที่ 21 

ทั้งด้านการเรยีน 

การด าเนินชีวิต 

และการท างาน 

ร้อยละของ

กลุ่มเป้าหมายที่

เข้าร่วมโครงการ 

ความพึงพอใจ

ของ

กลุ่มเป้าหมายที่

ตอบแบบ

ประเมิน 

1,800 460 2,260 งบแผ่นดิน  ค่าวัสดุ

ส าหรับการด าเนิน

กิจกรรม 200 บาท 

ค่าตอบแทนวิทยากร 

1,600 บาทงบรายไดบ้.ก

ศ. ค่าใช้สอยในการด าเนิน

กิจกรรม 460 บาท 

 (ม.ค. – มี.ค.

61)  

ผศ.ณฏัฐิรา ศุขไพบูลย ์
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ล าดับ
ที ่

แผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

งบแผ่นดิน งบรายได้ งบประมาณ
รวม 

รายละเอียดงบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

 กิจกรรม 11 

เทคโนโลยี

สารสนเทศ เตรียม

ฝึกประสบการณส์ห

กิจศึกษาและเตรยีม

ฝึกประสบการณ์

วิชาชีพ 

1. เพื่อพัฒนา

ความรู้ และทักษะ

ด้านคอมพิวเตอร์

และเทคโนโลยี

สารสนเทศ  

2. เพื่อเตรียมความ

พร้อมให้นักศึกษา

ในการฝึกสหกิจ

ศกึษาและการฝึก

ประสบการณ ์

ร้อยละของ

โครงการที่

ส่งเสริม และ

สนับสนุน 

พัฒนานักศึกษา

ให้มีความพร้อม

ในการท างานสู่

ประชาคม

อาเซียน +3+I 

ด าเนินการบรรลุ

ส าเรจ็ตามบ่งช้ี

ของโครงการ 

ตัวช้ีวัดเชิง

ปริมาณ  จ านวน

นักศึกษาท่ีเข้า

ร่วมโครงการ 

ร้อยละ 90 ของ

จ านวนนักศึกษา

 10,000.00 10,000 งบรายไดบ้.กศ. หมวดค่า

ใช้สอยในการด าเนิน

กิจกรรม 2,000 บาทและ

หมวดค่าวสัด2ุ,000 บาท 

และค่าตอบเทนวิทยากร 

6,000 บาท 

ตุลาคม - 

ธันวาคม 2560 

อาจารยไ์พรินทร์ มีศรี + 

อาจารย์อมีนา  ฉายสุวรรณ 
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ล าดับ
ที ่

แผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

งบแผ่นดิน งบรายได้ งบประมาณ
รวม 

รายละเอียดงบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

ที่เป็น

กลุ่มเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัดเชิง

คุณภาพ  

นักศึกษาท่ีเข้า

ร่วมโครงการไม่

น้อยกว่าร้อยละ 

90 ได้คะแนน

ประเมินหลัง

เรียนมากกว่า

คะแนนประเมิน

ก่อนเรียน 

 กิจกรรม 12  

เทคโนโลยี

สารสนเทศศึกษาดู

งาน    

เพื่อให้นักศึกษามี

ความรู้เกี่ยวกับ

เทคโนโลยี

สารสนเทศและ

เทคโนโลยี

เชิงปริมาณ 

จ านวนนักศึกษา

ทีเ่ข้าร่วม

โครงการ คิดเป็น

ร้อยละ 90 ของ

จ านวนนักศึกษา

 5,000.00 5,000 งบรายไดบ้.กศ. หมวดค่า

ใช้สอยในการด าเนิน

กิจกรรม 3,000 บาทและ

หมวดค่าวสัด2ุ,000 บาท 

มกราคม - 

มีนาคม 2561 

อาจารย์ชุมพล  จันทร์ฉลอง 
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ล าดับ
ที ่

แผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

งบแผ่นดิน งบรายได้ งบประมาณ
รวม 

รายละเอียดงบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

มัลตมิีเดยีที่ทันสมัย ที่เป็น

กลุ่มเป้าหมาย 

เชิงคุณภาพ 

นักศึกษาท่ีเข้า

ร่วมโครงการ ไม่

น้อยกว่าร้อยละ 

90 ได้คะแนน

แบบทดสอบหลัง

เรียนมากกว่า

ก่อนเรียน 

 กิจกรรม 13 

เทคโนโลยี

สารสนเทศ ปัจฉิม

นิเทศนักศึกษา 

เพื่อเตรียมความ

พร้อมในการเข้าสู่

งานของนักศึกษา 

ร้อยละของ

โครงการที่

ส่งเสริม และ

สนับสนุน 

พัฒนานักศึกษา

ให้มีความพร้อม

ในการท างานสู่

ประชาคม

 3,650 3,650 งบรายไดบ้.กศ. หมวดค่า

ใช้สอยในการด าเนิน

กิจกรรม 2,000 บาทและ

หมวดค่าวสัดุ 1,650 บาท 

พฤษภาคม 

2561 

อาจารย์อัจจมิา  มั่นทน 
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ล าดับ
ที ่

แผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

งบแผ่นดิน งบรายได้ งบประมาณ
รวม 

รายละเอียดงบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

อาเซียน +3+I 

ด าเนินการบรรลุ

ส าเรจ็ตามบ่งช้ี

ของโครงการ 

  กิจกรรม 14 IT 

สัมพันธ์ 

เพื่อส่งเสริมและ

สนับสนุนให้

นักศึกษาใน

หลักสตูรมี

ความสัมพันธ์อนัดี

ต่อกัน 

เพื่อส่งเสริมการ

ท างานร่วมกันเป็น

หมู่คณะ 

เชิงปริมาณ 

จ านวนนักศึกษา

ที่เข้าร่วม

โครงการ คิดเป็น

ร้อยละ 90 ของ

จ านวนนักศึกษา

ที่เป็น

กลุ่มเป้าหมาย 

เชิงคุณภาพ 

นักศึกษาท่ีเข้า

ร่วมโครงการ ไม่

น้อยกว่าร้อยละ 

80 มีความพึง

 4,000.00 4,000 งบรายไดบ้.กศ. และ

หมวดค่าวสัดุส าหรับการ

ด าเนินกิจกรรม 4,000 

บาท 

กรกฎาคม - 

กันยายน 2561 

อาจารย์มัชฌกานต ์ เผ่าสวัสดิ ์
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ล าดับ
ที ่

แผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

งบแผ่นดิน งบรายได้ งบประมาณ
รวม 

รายละเอียดงบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

พอใจต่อการจัด

กิจกรรมในระดับ

มากขึ้นไป 

(คา่เฉลี่ย >= 

3.50) 

  กิจกรรม 15 

วิทยาศาสตร์

สิ่งแวดล้อม 

เสรมิสร้างอัต

ลักษณ์นักศึกษา

วิทยาศาสตร์

สิ่งแวดล้อม 

1. เพื่อส่งเสรมิการ

พัฒนาพฤติกรรม

ด้านการตรงเวลา

และจิตอาสาใน

สังคมให้กับ

นักศึกษา               

2. เพื่อบูรณาการ

กับการเรยีนการ

สอนรายวิชา 

กระบวนการเรียนรู้

ด้านสิ่งแวดล้อม 

1. ความพึง

พอใจของ

กลุ่มเป้าหมาย  

≥ 3.51         2. 

จ านวนนักศึกษา

เข้าร่วมแตภ่าค

การศึกษาไม่

น้อยกว่า 1 ครั้ง  

6,300.00  6,300 งบรายไดบ้.กศ.  

ค่าตอบแทนวิทยากร  

400 *12 ชม. = 4800 

บาท / ค่าวัสดุจดัอบรม 

1500 บาท 

ระหว่างเดือน

พฤศจิกายน 

2560 ถึงมีนาคม 

2561 

อ. มณทิพย ์ จันทร์แก้ว 
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ล าดับ
ที ่

แผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

งบแผ่นดิน งบรายได้ งบประมาณ
รวม 

รายละเอียดงบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

  กิจกรรม 16 

วิทยาศาสตร์

สิ่งแวดล้อม คืนสู่

เหย้าชาว

สิ่งแวดล้อม 

1. เพื่อให้ศิษย์เก่า

และศิษย์ปัจจุบัน

ร่วมรดน้ าขอพร

จากคณาจารย ์                                    

2. เพื่อให้ศิษย์เก่า

และศิษย์ปัจจุบัน

สืบสานประเพณี

สงกรานต ์                                        

3. เพิ่อท านุบ ารุง

ศิลปะและ

วัฒนธรรมของไทย 

1. ความพึง

พอใจของ

กลุ่มเป้าหมาย  

≥ 3.51         2. 

จ านวนนักศึกษา

เข้าร่วมแตภ่าค

การศึกษาไม่

น้อยกว่า 80 คน 

 5,000.00 5,000 งบรายไดบ้.กศ. 

ค่าตอบแทนวทิยากร 400 

บาท * 3 ชม.= 1,200 

บาท /ค่าวสัดุ เอกสาร 

ประกอบการอบรม 

กระดาษ  = 3800 บาท 

ระหว่างเดือน

มีนาคม-

เมษายน 2561 

อ.มณทิพย ์ จันร์แก้ว  อ. ณัฐ

สิมา  โทขันธ ์   ผศ.ดร.นสิา 

พักตร์วิไล 

  กิจกรรม 17 

วิทยาศาสตร์

สิ่งแวดล้อม เตรียม

ฝึกประสบการณ์

วิชาชีพทาง

วิทยาศาสตร์

เพื่อให้นักศึกษามี

ความรู้เตรียมความ

พร้อมและ

ประสบการณ์ด้าน

สิ่งแวดล้อม ของแต่

ภาคการศึกษาไม่

1. ความพึง

พอใจของ

กลุ่มเป้าหมาย  

≥ 3.51      2. 

จ านวน

ผลงานวิจัยหรือ

งานสร้างสรรค์

6,400.00 5,000.00 11,400 งบแผ่นดิน ค่าตอบแทน

วิทยากร  400 *6 ชม. = 

2400 บาท / ค่าเบี้ยเลี้ยง 

5 คน 3  วัน ๆละ 240 

บาท= 3600 บาท หมวด

ค่าวัสดุ 400 บาท/งบ

รายได้บ.กศ. ค่าน้ ามัน

เดือนพฤษภาคม 

2561 

อ. ณัฐสิมา  โทขันธ ์
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ล าดับ
ที ่

แผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

งบแผ่นดิน งบรายได้ งบประมาณ
รวม 

รายละเอียดงบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

สิ่งแวดล้อม น้อยกว่า 1 ครั้ง ของนักศึกษา

ระดับ ปริญญา

ตรีที่ได้รับการ

เผยแพร่

ระดับชาติ ไม่

น้อยกว่า 7 เรื่อง 

เชื้อเพลิง 4000 บาท / 

ค่าวัสดุจดัอบรม 1000 

บาท 

  กิจกรรม 18 

วิทยาศาสตร์

สิ่งแวดล้อม  

เทคโนโลยี

สิ่งแวดล้อมใน

ศตวรรษที่ 21 

1. เพื่อให้นักศึกษา

มีความรู้ในเทคนิค

การผลิตสื่อ 

2. เพื่อฝึกให้

นักศึกษามีความคิด

สร้างสรรค์ในการ

ออกแบบสื่อต่างๆ 

1. ความพึง

พอใจของ

กลุ่มเป้าหมาย  

≥ 3.51          

2. จ านวน

ผลงาน

สร้างสรรค์ของ

นักศึกษาระดับ 

ปริญญาตรีที่

ได้รับการ

เผยแพร่ ไม่น้อย

กว่า 3 ช้ิน 

3,000.00  3,000 งบแผ่นดินค่าตอบแทน

วิทยากร 400 บาท * 6 

ชม.= 2,400 บาท ,ค่าว

สัดุ เอกสาร ประกอบการ

อบรม กระดาษ แฟ้ม = 

600 บาท 

เดือนธัวาคม 

2560 ถึงมีนาคม 

2561 

อ.ดร..วีระวัฒน์ อุ่นสเน่หา 



80 
 

ล าดับ
ที ่

แผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

งบแผ่นดิน งบรายได้ งบประมาณ
รวม 

รายละเอียดงบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

  กิจกรรม 19 อาชี

วอนามัยฯ 

โครงการศึกษาดู

งาน (วิชา

กระบวนการผลติ) 

1. เพื่อให้นักศึกษา

ได้พัฒนาความรู้

ประสบการณ์ทาง

วิชาการและวิชาชีพ  

2. เพื่อให้นักศึกษา

ได้รับทราบข้อมูล

ข้อมูลข่าวสาร

แนวทาง และ

กระบวนการผลติใน

โรงงาน

อุตสาหกรรม 3. 

เพื่อเป็นประโยชน์

แก่การประกอบ

วิชาชีพด้านอาชีวอ

นามัยและความ

ปลอดภัยในอนาคต                        

1.จ านวน

นักศึกษา

ผู้เข้าร่วม

โครงการร้อยละ 

80 ของนักศึกษา

กลุ่มเป้าหมาย  

2.นักศึกษามี

คะแนนทดสอบ

หลังการศึกษาดู

งานเพิ่มขึ้น

มากกว่าคะแนน

ทดสอบก่อน

การศึกษาดูงาน

ร้อยละ 80 ของ

นักศึกษา

กลุ่มเป้าหมาย 

6,000  6,000 งบแผ่นดิน 1. ค่าใช้สอย  

1.1 ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 

4,000 บาท 2. ค่าวัสดุ 

2.1 ค่าถ่ายเอกสาร 10 

บาท*50 คน 2.2 ค่า

ดินสอ 5*50 คน 2.3 ค่า

แฟ้มใส่เอกสาร  25*50 

คน รวม 2,000 บาท 

เดือน

พฤศจิกายน 

2560 

อ.วฑัญญ ูตั้งตระกูล 
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ล าดับ
ที ่

แผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

งบแผ่นดิน งบรายได้ งบประมาณ
รวม 

รายละเอียดงบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

  กิจกรรม 20 ศึกษา

ดูงาน Safety 

Thailand 4.0  

1. เพื่อให้นักศึกษา

ได้รับความรู้ทาง

วิชาการและวิชาชีพ

เกี่ยวกับนวัตกรรม/

เทคโนโลยี

สารสนเทศในด้าน

อาชีวอนามัยและ

ความปลอดภัยที่ใช้

ในโรงงาน

อุตสาหกรรม 2. 

เพื่อให้นักศึกษา

ได้รับทราบข้อมูล

ข่าวสารแนวทาง 

และนวัตกรรม/

เทคโนโลยี

สารสนเทศในด้าน

อาชีวอนามัยและ

ความปลอดภัยที่ใช้

1. นักศึกษามี

คะแนนทดสอบ

หลังการศึกษาดู

งานเพิ่มขึ้น

มากกว่าคะแนน

ทดสอบก่อน

การศึกษาดูงาน 

ร้อยละ 80 ของ

นักศึกษา

กลุ่มเป้าหมาย 

2.จ านวน

นักศึกษา

ผู้เข้าร่วม

โครงการร้อยละ 

100 ของ

นักศึกษา

กลุ่มเป้าหมาย   

7,000  7,000 งบแผ่นดิน1. ค่าใช้สอย 

1.1 ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 

4,000 บาท 2. ค่าวัสดุ 

2.1 ค่าถ่ายเอกสาร 

30*50 บาท 2.2 ค่าดินสอ 

5*50 บาท 2.3 ค่าแฟ้มใส่

เอกสาร 25 บาท* 50 คน  

รวมเท่ากับ 3,000 บาท 

เดือนธันวาคม 

2560- มีนาคม 

2561 อ้างอิง

ช่วงการจัด

กิจกรรมตามปี 

60 

อ.วฑัญญ ูตั้งตระกูล 



82 
 

ล าดับ
ที ่

แผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

งบแผ่นดิน งบรายได้ งบประมาณ
รวม 

รายละเอียดงบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

ในโรงงาน

อุตสาหกรรมใน

ปัจจุบัน                

  กิจกรรม 21 อาชี

วอนามัยและความ

ปลอดภัยศึกษาดู

งาน (รายวิชาการ

จัดกาก

อุตสาหกรรม) 

1. เพื่อให้นักศึกษา

หลักสตูรอาชีวอนา

มัยและความ

ปลอดภัยศึกษาดู

งานกระบวนการ

จัดการกาก

อุตสาหกรรม  2. 

เพื่อให้นักศึกษา

หลักสตูรอาชีวอนา

มัยและความ

ปลอดภัยมีความรู้

เกี่ยวกับ

กระบวนการจดัการ

กากอุตสาหกรรม 

1.จ านวน

นักศึกษา

ผู้เข้าร่วม

โครงการร้อยละ 

100 ของ

นักศึกษา

กลุ่มเป้าหมาย  

2.นักศึกษามี

คะแนนทดสอบ

หลังการศึกษาดู

งานเพิ่มขึ้น

มากกว่าคะแนน

ทดสอบก่อน

การศึกษาดูงาน

ร้อยละ 100 

6,000  6,000 งบแผ่นดิน 1. ค่าใช้สอย 

1.1 ค่าน้ ามันรถบัส 2,000 

บาท* 2 คัน รวมเท่ากับ 

4,000 บาท 2. ค่าค่าวัสดุ 

2.1 ค่าถ่ายเอกสาร 66 

คน*30.30  เท่ากับ 2,000 

บาท 

เดือนกุมภาพันธ์ 

2561 

อ.พชรกมล กลั่นบุศย์ 
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ล าดับ
ที ่

แผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

งบแผ่นดิน งบรายได้ งบประมาณ
รวม 

รายละเอียดงบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

ของนักศึกษา

กลุ่มเป้าหมาย 

  กิจกรรม 22 อาชี

วอนามัยฯ ปัจฉิม

นิเทศ  

1. เพื่อแนะแนวทาง

การศึกษาต่อและ

การประกอบอาชีพ

ให้กับนักศึกษาที่จะ

ส าเรจ็การศึกษา 

2. เพื่อส่งเสรมิสร้าง

ความมั่นใจให้กับ

นักศึกษาท่ีจะก้าว

เข้าสู่ตลาดแรงงาน 

3. เพื่อเสริมสร้าง

ขวัญและก าลังใจ

ให้กับนักศึกษาที่จะ 

ส าเรจ็การศึกษา 

1. จ านวน

นักศึกษา

ผู้เข้าร่วม

โครงการร้อยละ 

100 ของ

นักศึกษา

กลุ่มเป้าหมาย   

  0 ไม่ขอใช้งบประมาณ เดือนพฤษภาคม 

2561 

อ.ธนกฤต  ธนวงศ์โภคิน 
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ล าดับ
ที ่

แผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

งบแผ่นดิน งบรายได้ งบประมาณ
รวม 

รายละเอียดงบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

  กิจกรรม 23 อาชี

วอนามัยฯไหว้คร ู

1.เพื่อให้นักศึกษา

หลักสตูรอาชีวอนา

มัยและความ

ปลอดภัยได้แสดง

ความกตัญญูกตเวที

ต่อครูผูม้ีพระคณุ 2. 

เพื่อให้นกัศึกษา

หลักสตูรอาชีวอนา

มัยและความ

ปลอดภัยมีส่วนร่วม

ในการอนุรักษ์และ

สืบสานประเพณ ี

ขนบธรรมเนยีมอัน

ดีงามของไทย 

1.จ านวน

นักศึกษาท่ีเข้า

ร่วมโครงการคิด

เป็นร้อยละ 80 

ของนักศึกษา

กลุ่มเป้าหมาย 

2.คะแนนความ

พึงพอใจของ

นักศึกษา

กลุ่มเป้าหมาย

หลังเสร็จสิ้น

โครงการมี

คะแนนเฉลีย่

มากกว่าหรือ

เท่ากับ 3.51 

คะแนน 

    0  ไม่ขอใช้งบประมาณ   เดือน

พฤษภาคม 

2561  

อ.ชลลดา พละราช 
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ล าดับ
ที ่

แผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

งบแผ่นดิน งบรายได้ งบประมาณ
รวม 

รายละเอียดงบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

  กิจกรรม 24 อาชี

วอนามัยฯแสดง

ความยินดีกับ

บัณฑิต 

1. เพื่อให้นักศึกษา

หลักสตูรอาชีวอนา

มัยและความ

ปลอดภัยได้แสดง

ความยินดีกับ

บัณฑิตทีส่ าเร็จ

การศึกษา 

1.จ านวน

นักศึกษาท่ีเข้า

ร่วมโครงการคิด

เป็นร้อยละ 80 

ของนักศึกษา

กลุ่มเป้าหมาย 

2.คะแนนความ

พึงพอใจของ

นักศึกษา

กลุ่มเป้าหมาย

หลังเสร็จสิ้น

โครงการมี

คะแนนเฉลีย่

มากกว่าหรือ

เท่ากับ 3.51 

คะแนน 

    0  ไม่ขอใช้งบประมาณ   เดือนสิงหาคม 

2561  

อ.พชรกมล กลั่นบุศย์ 

4 กิจกรรม 25 อาชี

วอนามัยฯ

1. เพื่อให้นักศึกษา

หลักสตูรอาชีวอนา

1.จ านวน

นักศึกษาท่ีเข้า

    0  ไม่ขอใช้งบประมาณ   เดือนธันวาคม อ.อมตา อุตมะ 
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ล าดับ
ที ่

แผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

งบแผ่นดิน งบรายได้ งบประมาณ
รวม 

รายละเอียดงบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

เสรมิสร้างอัต

ลักษณ์ (มอบเสื้อช็

อป) 

มัยและความ

ปลอดภัยเกิดความ

ภูมิใจใน

ความส าเร็จ

เบื้องต้นในการเข้าสู่

การเป็น จป. 

วิชาชีพ 2. เพื่อให้

นักศึกษาหลักสตูร

อาชีวอนามัยและ

ความปลอดภัย

ตระหนักถึง

ความส าคญัต่อ

ความรับผิดชอบ

ของตนในการเป็น

เจ้าหน้าที่ความ

ปลอดภัยในการ

ท างานระดับ

วิชาชีพ 

ร่วมโครงการคิด

เป็นร้อยละ 80 

ของนักศึกษา

กลุ่มเป้าหมาย 

2.คะแนนความ

พึงพอใจของ

นักศึกษา

กลุ่มเป้าหมาย

หลังเสร็จสิ้น

โครงการมี

คะแนนเฉลีย่

มากกว่าหรือ

เท่ากับ 3.51 

คะแนน 

2560   
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ล าดับ
ที ่

แผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

งบแผ่นดิน งบรายได้ งบประมาณ
รวม 

รายละเอียดงบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

  กิจกรรม 26 อาชี

วอนามัยสาน

สัมพันธ์ฉันท์น้องพี ่

สืบสานประเพณีรับ

น้อง 

1. เพื่อสร้าง

ความสัมพันธ์ที่ดี

ระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง 

2. เพื่อสนับสนุน

การจัดกิจกรรม

อย่างสร้างสรรค์

และลดความรุนแรง

ภายในสถาบัน 3. 

เพื่อท านุบ ารุง

ศิลปะและ

วัฒนธรรมท้องถิ่น 

ให้เป็นส่วนหนึ่งที่

ส าคัญในการพัฒนา

นักศึกษา 

1.จ านวน

นักศึกษาท่ีเข้า

ร่วมโครงการคิด

เป็นร้อยละ 80 

ของนักศึกษา

กลุ่มเป้าหมาย 

2.คะแนนความ

พึงพอใจของ

นักศึกษา

กลุ่มเป้าหมาย

หลังเสร็จสิ้น

โครงการมี

คะแนนเฉลีย่

มากกว่าหรือ

เท่ากับ 3.51 

คะแนน 

    0  ไม่ขอใช้งบประมาณ   เดือนสิงหาคม 

2561  

อ.ธนกฤต  ธนวงศ์โภคิน 
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ล าดับ
ที ่

แผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

งบแผ่นดิน งบรายได้ งบประมาณ
รวม 

รายละเอียดงบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

  กิจกรรม 27 

เทคโนโลยีชีวภาพ

ศึกษาดูงานสถาน

ประกอบการ 

เพื่อพัฒนา

คุณลักษณะบณัฑติ

ที่พึงประสงค์ของ

หลักสตูร 

1.จ านวน

นักศึกษาท่ีเข้า

ร่วมโครงการคิด

เป็นร้อยละ 80 

ของนักศึกษา

กลุ่มเป้าหมาย 

2.คะแนนความ

พึงพอใจของ

นักศึกษา

กลุ่มเป้าหมาย

หลังเสร็จสิ้น

โครงการมี

คะแนนเฉลีย่

มากกว่าหรือ

เท่ากับ 3.51 

คะแนน 

                       

1,850  

                       

4,150  

6,000 งบแผ่นดิน ค่าของที่ระลึก  

1,850 บาท งบรายได้บ.ก

ศ. ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง  

4,150 บาท 

     

 ต.ค 60 -เม.ย. 

61  

อ.ดร.พรรณวภิา แพงศร ี

  กิจกรรม 28 

เทคโนโลยีชีวภาพ

1. เพื่อเตรียมความ

พร้อมในการก้าว

1.  เป้าหมายเชิง

ปริมาณ 

                         2,800  งบรายได้ บ.กศ.

ค่าตอบแทน  2,800  

  พ.ค. 61  อ.ณฐพงศ์ เมธินธรังสรรค ์
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ล าดับ
ที ่

แผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

งบแผ่นดิน งบรายได้ งบประมาณ
รวม 

รายละเอียดงบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

ให้ความรู้เรื่องความ

ปลอดภัยทาง

ชีวภาพก่อนการ

ท างาน 

เข้าสู่โลกแห่งอาชีพ 

2. เพื่อกระตุ้นให้

นักศึกษาท่ีก าลังจะ

ส าเรจ็การศึกษามี

จิตส านึกท่ีดตี่อการ

ประกอบอาชีพ

อย่างมีจรรยาบรรณ

และพร้อมท่ีจะรับ

ใช้สังคัม 

3. เพือ่พัฒนา

บุคลิกภาพ พัฒนา

จิตใจด้านคณุธรรม

จริยธรรม เพื่อให้

เป็นคนดีของสัมคม

และสามารถอยู่

ร่วมกันในสัมคมได้

อย่างเป็นสุข 

  1)  จ านวน

นักศึกษาท่ีเข้า

ร่วมโครงการ

ร้อยละ 80 ของ

จ านวนนักศึกษา

ที่เป็น

กลุ่มเป้าหมาย 

2.  เป้าหมายเชิง

คุณภาพ 

    1)  ร้อยละ  

80  ของจ านวน

นักศึกษาท่ีเข้า

ร่วมโครงการมี

ความพึงพอใจ

อยู่ในระดับมาก 

2,800  บาท 
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ล าดับ
ที ่

แผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

งบแผ่นดิน งบรายได้ งบประมาณ
รวม 

รายละเอียดงบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

 กิจกรรม 29 อบรม

เชิงปฏิบัติการ ใน

รายวิชาเตรียมฝึก

ประสบการณ์

วิชาชีพ สาขาวิชา

โภชนาการและการ

ก าหนดอาหาร 

1.เพื่อให้นักศึกษา

ได้เข้าร่วมอบรมเชิง

ปฏิบัติการเรื่องการ

พัฒนาบุคลิกภาพ

ส าหรับการฝึก

ประสบการณ์

วิชาชีพ 

2. เพื่อให้ผู้เรียนได้

เข้าร่วมทักษะ

ภาษาอังกฤษ

ส าหรับการฝึก

ประสบการณ์

วิชาชีพ 

3.เพื่อให้นักศึกษา

ได้เข้าร่วมอบรมเชิง

ปฏิบัติการเรื่อง

เทคโนโลยี

สารสนเทศท่ีจ าเป็น

1.เชิงปริมาณ 

- จ านวน

นักศึกษาท่ีเข้า

ร่วมกิจกรรมร้อย

ละ 90 ของ

นักศึกษาท่ีเรียน

ในรายวิชา

เตรียมฝึก

ประสบการณ์

วิชาชีพ  

2.เชิงคุณภาพ 

- นักศึกษาท่ีผ่าน

การฝึกอบรมมี

ผลคะแนนการ

สอบปลายภาค

รายวิชาเตรียม

ฝึกประสบการณ์

ดีขึ้น อยู่ใน

6,600   6,600 งบแผ่นดิน 1. 

ค่าตอบแทนวิทยากร 

5,600 บาท 

- 2 คน x 7ช่ัวโมง x 400 

บาท = 5,600 บาท 

2. ค่าวัสดุ 1,000 บาท 

- ค่าอุปกรณ์ส าหรับ

ด าเนินโครงการ  1,000 

บาท 

 เดือน ธันวาคม 

2560  

อ.ศกุนตาล ์มานะกล้า 
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ล าดับ
ที ่

แผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

งบแผ่นดิน งบรายได้ งบประมาณ
รวม 

รายละเอียดงบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

ในงานด้าน

โภชนาการส าหรับ

การฝึก

ประสบการณ์

วิชาชีพ 

เกณฑผ์่าน 

  กิจกรรม 30 ฝกึ

ประสบการณ์

วิชาชีพโภชนาการ

และการก าหนด

อาหาร ณ 

ต่างประเทศรุ่นที่  

1. เพื่อให้นักศึกษา

ในหลักสูตร

โภชนาการและการ

ก าหนดอาหาร ได้มี

การออกฝึก

ประสบการณ์ เก็บ

ช่ัวโมงการ

ปฏิบัติการ ณ ต่าง

แดน 

1.เชิงคุณภาพ 

- นักศึกษาท่ี

ออกฝึก

ประสบการณ์ทุก

คน มีคะแนน

ความรู้

ความสามารถใน

การออกฝึก

ประสบการณ์

คลินิก

โภชนาการ มี

คะแนนประเมิน

มากกว่าร้อยละ 

  400,000 400,000 ทุนนักศึกษา เป็น

งบประมาณส าหรับค่าการ

จัดฝึกอบรมเตรียมความ

พร้อมก่อนการฝึก

ประสบการณ์ในต่างแดน 

ไม่น้อยกว่า 120 ช่ัวโมง   

ส าหรับทุนการศึกษา

ประมาณการนักศึกษาเข้า

ร่วมจ านวน 20 คนๆ ละ 

17,210 บาท = 344,200 

บาท  

1. ทุนการศึกษา 

ประกอบด้วย 

 เดือนมิถุนายน 

2561 

  

อ.ใยแพร ชาตร ี
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ล าดับ
ที ่

แผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

งบแผ่นดิน งบรายได้ งบประมาณ
รวม 

รายละเอียดงบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

70 ของคะแนน

ประเมินจาก

อาจารย์พี่เลี้ยง

จากท้ังอาจารย์

ภายในหลักสูตร

และผู้ทรงคุณวุฒิ

ภายนอก 

ค่าตั๋วเครื่องบิน (ไป-กลับ) 

คนละ 4,200 บาท/คน  = 

84,000 บาท 

ค่าหนังสือเดินทาง คนละ 

1,000 บาท = 20,000 

บาท 

ค่าอาหาร 240 บาท/วัน/

คน = 72,000 บาท 

ค่าที่พัก 300 บาท/คน/

คืน = 84,000 บาท 

ค่าเดินทางภายในประเทศ 

(ค่ารถตู้) = 64,200 บาท 

ค่าประกันอุบัตเิหตุและ

สุขภาพระหว่างการ

เดินทาง 2,000 บาท/คน 

= 20,000 บาท 

รวม 344,200 บาท 

2. ค่านิเทศงาน 
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ล าดับ
ที ่

แผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

งบแผ่นดิน งบรายได้ งบประมาณ
รวม 

รายละเอียดงบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

ประกอบด้วย (2 คน) 

ค่าตั๋วเครื่องบิน (ไป-กลับ) 

คนละ 4,200 บาท/คน = 

8,400 บาท 

ค่าหนังสือเดินทาง 1,000 

บาท/คน = 2,000 บาท 

ค่าอาหาร 300 บาท/วัน/

คน = 9,000 บาท 

ค่าที่พัก 800 บาท/คน/

คืน = 22,400 บาท 

ค่าประกันอุบัตเิหตุและ

สุขภาพระหว่างการ

เดินทาง 2,000 บาท/คน 

= 4,000 บาท 

รวม 45,800 บาท  

3. ค่าตอบแทนวิทยากร = 

10,000 บาท 
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ล าดับ
ที ่

แผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

งบแผ่นดิน งบรายได้ งบประมาณ
รวม 

รายละเอียดงบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

 กิจกรรม 31 

คณิตศาสตร์พัฒนา

ความรู้เพื่อศตวรรษ

ที่ 21 

1)  เพื่อจัดกิจกรร

เพื่อร์พัฒนาความรู้

เพื่อศตวรรษท่ี 21 

2)  เพื่อส่งเสริม

การพัฒนร์พัฒนา

ความรู้เพื่อศตวรรษ

ที ่21ให้กับ

นักศึกษา 

จ านวนนักศึกษา

ที่เข้าร่วม

โครงการร้อยละ 

90 ของจ านวน

นักศึกษาท่ีเป็น

กลุ่มเป้าหมาย 

  5,000 5,000  งบรายได้ บ.กศ.1  ค่าใช้

สอย 4,000 บาท 

2  ค่าวัสดุ 1,000 บาท 

รวม 5,000 บาท                                                    

 มีนาคม 2561 อ.ณัฐพงศ์  วัฒนศิริพงษ ์

 กิจกรรม 32 เคมี

นักศึกษาศึกษาดู

งานสถาน

ประกอบการ 

1. เพื่อให้นักศึกษา

มีความรู้ความ

เข้าใจเกี่ยวกับ

ประสบการณ์ที่

ได้รับและ

แลกเปลีย่นเรยีน

รจากการศึกษาดู

งาน ของสถาน

ประกอบการ 2 

แห่ง 

1. จ านวน

นักศึกษา 

คณาจารย์ และ

เจ้าหน้าท่ี เข้า

ร่วมกิจกรรมไม่

น้อยกว่า  80%  

2. นักศึกษามี

ความรู้ ความ

เข้าใจ เกี่ยวกับ

ประสบการณที่

2,000 2,000 4,000 งบแผ่นดินหมวดค่าวัสด ุ  

2,000 บาท 

งบรายได้ บ.กศ.หมวด

วัสดุค่าน้ ามัน 1,000 บาท 

ค่าของที่ระลึก 1,000 

บาท 

ม.ค. - มี.ค. 61 รศ.ดร. มานะ ขาวเมฆ 
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ล าดับ
ที ่

แผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

งบแผ่นดิน งบรายได้ งบประมาณ
รวม 

รายละเอียดงบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

2. เพื่อให้นักศึกษา

มีวิสัยทัศน์และองค์

ความรู้ที่กว้างขวาง

ยิ่งข้ึน 

ไดรับ และ

สามารถน าไป

ประยุกต์ใช้ได ้

 กิจกรรม 33 นัก
เคมีจิตอาสาพา
สะอาด 

1. เพื่อให้นักศึกษา

มีจิตอาสาและจิต

สาธารณะ                          

2. เพื่อปรับปรุง

ห้องเก็บสารเคมีให้

เป็นระเบียบ มี

ความปลอดภัยตาม

มาตรฐาน                                                               

1. จ านวน

นักศึกษา

กลุ่มเป้าหมาย

เข้าร่วมกิจกรรม

ไม่น้อยกว่า  

80% ตลอด

ระยะเวลาการ

ด าเนินโครงการ 

2. ความพึง

พอใจของ

โครงการมี

คะแนนเฉลีย่

มากกว่า 3 

  3,000 3,000 งบรายได ้บ.กศ. หมวดคา่

วัสดุส าหรับด าเนิน

กิจกรรมคา่วัสดุ อุปกรณ์ 

3,000 บาท 

 พ.ย. - ธ.ค.

2560  

   รศ.ดร. มานะ ขาวเมฆ 
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ล าดับ
ที ่

แผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

งบแผ่นดิน งบรายได้ งบประมาณ
รวม 

รายละเอียดงบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

3. ห้องเก็บ

สารเคมีมีความ

เป็นระเบียบและ 

มีความปลอดภัย

ตามมาตรฐาน         

 กิจกรรม 35 การ

จัดการภัยพิบัติฯ

ประชุมผู้ปกครอง

และปฐมนเิทศ

นักศึกษาใหม่ 

ประจ าปีการศึกษา 

2561 

1. เพื่อบริการข้อมูล

ข่าวสาร ให้แก่

ผู้ปกครองและนิสติ

ใหม่ให้มีความ

พร้อมในการเข้า

ศึกษาใน

ระดับอุดมศึกษา  

2. เพื่อให้ผู้ปกครอง

และนิสติมีความรู้

เกี่ยวกับหลักสูตร 

ระเบียบ การ

ประเมินผล และ

กิจกรรมต่าง ๆ ของ

ร้อยละ 80 ของ

ผู้เข้าร่วม 

ระดับความพึง

พอใจของ

ผู้เข้าร่วม

กิจกรรม ระดับ 

3.51 

3270   3,270  ค่าจ้างท าป้ายไวนิล x 1 

ผืน x 270 บาท 

ค่าอาหารกลางวัน 25 คน 

x 120 บาท x 1 มื้อ  

 กันยายน พ.ศ. 

2561  

อ.ดร. ตีรณรรถ 
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ล าดับ
ที ่

แผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

งบแผ่นดิน งบรายได้ งบประมาณ
รวม 

รายละเอียดงบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

สาขาวิชา 

3. เพื่อเสริมสร้าง

ความสัมพันธ์อันดี

และความสามคัคี

ของผู้ปกครอง นิสิต

และคณาจารย์ใน

สาขาวิชา 

 กิจกรรม 36 การ

จัดการภัยพิบัติฯ

ไหว้ครู ของ

นักศึกษา 

1 เพื่อให้นักศึกษา

แสดงความเคารพ 

กตัญญ ูและ

ความสัมพันธ์

ระหวา่งครูอาจารย์

กับศิษย์ของ

สาขาวิชาการ

จัดการภัยพิบัติและ

บรรเทาสาธารณภยั 

2 เพื่อให้นักศึกษามี

ส่วนร่วมอนุรักษ์

ร้อยละ 80 ของ

ผู้เข้าร่วม 

ระดับความพึง

พอใจของ

ผู้เข้าร่วม

กิจกรรม ระดับ 

3.51 

230 770 1,000 งบแผ่นดิน ค่าวัสดุ 

อุปกรณ์ตกแต่ง 230 บาท 

งบรายได้ บ.กศ.ค่าจ้างท า

ป้ายไวนิล (1 ผืน x 270 

บาท) 270 บาท 

ค่าอาหารว่าง (20 คน x 

25 บาท x 1 มื้อ) 500 

บาท 

 กุมภาพันธ์ 

พ.ศ. 2561  

อ. เดชพล จิตรวัฒน์กลุศิร ิ
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ล าดับ
ที ่

แผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

งบแผ่นดิน งบรายได้ งบประมาณ
รวม 

รายละเอียดงบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

และสบืสาน

ขนบธรรมเนยีม

ประเพณีดีงาม 

5. โครงการพัฒนา

กิจกรรม

กระบวนการเรียนรู้

จากการปฏิบตัิผ่าน

การท างานร่วมกับ

ชุมชน 

        

      กิจกรรม 1.
พัฒนากระบวนการ
เรียนรูจ้ากการ
ปฏิบัติผา่นการ
ท างานร่วมกับ
ชุมชน 

1. เพื่อเกิดกิจกรรม

พัฒนากิจกรรม

กระบวนการเรียนรู้

จากการปฏิบตัิผ่าน

การท างานร่วมกับ

ชุมชน 2.น า

กิจกรรมในรายวิชา

ให้แก้นักศึกษาโดย

1.ร้อยละของ

นักศึกษาท่ีเข้า

ร่วมโครงการ

พัฒนากิจกรรม 

กระบวนการ

เรียนรูจ้ากการ

ปฏิบัติผา่นการ

ท างานร่วมกับ

                      

10,000  

                     

25,000  

35,000 งบแผ่นดิน 10,000 บาท

แบ่งเป็นค่าวัสดสุ าหรับ

การด าเนินกิจกรรมและ

ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง งบ

รายได้ บ.กศ.25,000 

แบ่งเป็นหมวดค่าใช้สอย 

10,000 บาทและ

ค่าตอบแทน 5,000 บาท 

 เดือนมิถุนายน 

2561  

รองคณบด ีฝ่ายวิจัยและ

บริการวิชาการ 
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ล าดับ
ที ่

แผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

งบแผ่นดิน งบรายได้ งบประมาณ
รวม 

รายละเอียดงบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

น าความรู้ที่ได้จาก

งานสร้างสรรค์ วิจัย 

นวัตกรรมไป

แลกเปลีย่นเรยีนรู้

ร่วมกับชุมชน  2.

เพื่อให้นักศึกษามี

ความรับผิดชอบต่อ

หน้าท่ีของตนเอง 3.

เพื่อเสรมิทักษะด้าน

ต่างๆและเป็นการ

เปิดโลกทัศน์ให้แก่

นักศึกษา 

ชุมชน ค่าวัสดสุ าหรับการด าเนิน

กิจกรรม 10,000 บาท 

6. โครงการพัฒนา
ทักษะการเรยีนรู้
ด้านภาษาสากล 
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ล าดับ
ที ่

แผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

งบแผ่นดิน งบรายได้ งบประมาณ
รวม 

รายละเอียดงบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

 กิจกรรม 1. 
โครงการการพัฒนา
ทักษะการเรยีนรู้
ด้านภาษาคณะ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

1.เพื่อพัฒนาทักษะ

การใช้ภาษาให้แก่

นักศึกษาคณะ

วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลย ี

จ านวนผู้เข้าร่วม

กิจกรรมไม่น้อย

กว่าร้อยละ 80 

ของ

กลุ่มเป้าหมาย 

                      

56,700  

  56,700 หมวดงบรายจ่ายอื่น 

แบ่งเป็นค่าตอบแทน 

จ านวน 11 ครั้งตาม

จ านวนหลักสตูรโดย

แบ่งเป็นค่าวิทยากรและ

ค่าวัสด ุเอกสาร

ประกอบการอบรม  

 เป็นกิจกรรมที่

ด าเนินงานระยะ

ยาวตลอด

ปีงบประมาณ  

รองคณบด ีฝ่ายวิชาการ 

7. โครงการสร้าง

เครือข่ายในรูปแบบ

ประชารัฐกับ

หน่วยงาน

ภายในประเทศ 

        

 กิจกรรม 1. การ
สร้างเครือข่าย
ความร่วมมือ
ระหว่างสถาบัน
คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

1. เพื่อเกิดกิจกรรม

ที่มีความร่วมมือ

ระหว่างสถาบัน 2.

เกิดการแลกเปลี่ยน

ความรู้ทกัษะทาง

จ านวนเครือข่าย

ความร่วมมือ

ภายในประเทศ

และมีกิจกรรม

ร่วมกัน 1 

15,000 30,000 45,000  งบรายได้ บ.กศ.30,000 

บาท  แบ่งเป็นหมวดค่าใช้

สอย 30,000 บาท 

ประกอบด้วย 

ค่าลงทะเบียนส าหรับ

 ไม่สามารถระบุ

วันได้เนื่องจาก

เป็นกิจกรรมที่

เป็นความ

ร่วมมือระหว่าง

รองคณบด ีฝ่ายวิจัยและ

บริการวิชาการ 
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ล าดับ
ที ่

แผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

งบแผ่นดิน งบรายได้ งบประมาณ
รวม 

รายละเอียดงบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

วิชาการ การจัดการ

เรียนการสอน และ

กิจการนักศึกษา 3.

เกิดพันธมิตร

เครือข่ายระหว่าง

สถาบัน 

เครือข่าย  นักศึกษา 1,000 จ านวน 

30 คน= 30,000 บาท / 

งบแผ่นดิน ประกอบด้วย 

หมวดค่าใช้สอย 15,000 

บาทคือ ค่าลงทะเบียนเข้า

ร่วมการประชุมวิชาการ

ระหว่างสถาบันส าหรับ

อาจารย์และบุคลากรคณะ

วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลย ีจ านวน 10 

คนๆละ 1,500 บาท 

สถาบัน แต่จัด

ในช่วงเดือน

พฤษภาคม 

2561  

 กิจกรรม 2 

กิจกรรม MOU อา

ชีวอนามัยและ

ความปลอดภัย 

1. เพื่อสร้าง

ความสัมพันธ์อันดี

ระหว่างหลักสูตรอา

ชีวอนามัยและ

ความปลอดภัย 

และชมรมเจ้าหนา้

ความปลอดภัยใน

1. คะแนนความ

พึงพอใจของ

นักศึกษา

กลุ่มเป้าหมาย

หลังเสร็จสิ้น

โครงการมี

คะแนนเฉลีย่

  5,500 5,500 งบรายได้ บ.กศ.1. 

ค่าตอบแทน 1.1 ค่า

วิทยากร 4 คน*400 

บาท*3 ช่ัวโมง รวมเท่ากับ 

4,800 บาท 2. ค่าวัสดุ 

2.1 ค่าถ่ายเอกสาร 500 

บาท 2.2 ค่าดินสอ 5 

 เดือนธันวาคม 

2560  

อ.วฑัญญ ูตั้งตระกูล 
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ล าดับ
ที ่

แผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

งบแผ่นดิน งบรายได้ งบประมาณ
รวม 

รายละเอียดงบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

การท างานระดบั

วิชาชีพ นวนคร 

จังหวัดปทุมธาน ี

และจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 

ทีได้ท าบันทึก

ข้อตกลงร่วมกัน 2. 

เพื่อให้นักศึกษา

ได้รับความรู้ในการ

ปฏิบัติงานด้านอาชี

วอนามัยและความ

ปลอดภัยในสถาน

ประกอบการ 3. 

เพื่อให้นักศึกษาช้ัน

ปีท่ี4 มีแหล่งฝึกสห

กิจศึกษาในเขต

พื้นที่จังหวัด

ปทุมธาน ีและ

มากกว่าหรือ

เท่ากับ 3.51 

คะแนน 2. 

นักศึกษามี

คะแนนทดสอบ

หลังการอบรม

เพิ่มขึ้นมากกว่า

คะแนนทดสอบ

ก่อนการศึกษาดู

งานร้อยละ 100 

ของนักศึกษา

กลุ่มเป้าหมาย 

3. รายชื่อสถาน

ประกอบการที่มี

ความต้องการรับ

นักศึกษาฝึกงาน

ไม่น้อยกว่า 40 

แห่ง 

บาท* 40 คน 
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ล าดับ
ที ่

แผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

งบแผ่นดิน งบรายได้ งบประมาณ
รวม 

รายละเอียดงบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 

8. โครงการเครือข่าย

ความร่วมมือ

ระหว่างสถานศึกษา 

หน่วยงานภาครัฐ 

และเอกชนใน

อาเซียน+3+I 

        

 กิจกรรม 1. การฝึก
ประสบการณ์สหกจิ
ศึกษาในต่างแดน
รุ่นที่ 3 

1. เพื่อเกิดกิจกรรม

ที่มีความร่วมมือ

ระหว่างประเทศ 2.

นักศึกษามี

ประสบการณ์ทักษะ

ด้านต่างๆเพิม่มาก

ขึ้น  3.เตรยีมความ

พร้อมในการเป็น

พันธมิตรเครือข่าย

1.จ านวน

กิจกรรมการ

เตรียมความ

พร้อมความ

ร่วมมือเครือข่าย

ระหว่างประเทศ

ไม่น้อยกว่า 1 

กิจกรรม 

  137,500 137,500  งบรายได้ บ.กศ. แบ่งเป็น

หมวดค่าตอบแทน 

วิทยากร 10,000 บาท 

หมวดค่าใช้สอย  บาท

ได้แก่ค่าตั๋วเครื่องบิน

จ านวน 3 คนๆละ 

25,000= 75,000 บาท/

ค่าเบี้ยเลี้ยง 3คน

x2,100X5วัน=31,500 

 เป็นกิจกรรมที่

ด าเนินงานระยะ

ยาวตลอด

ปีงบประมาณ  

รองคณบด ีฝ่ายวิชาการ 
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ล าดับ
ที ่

แผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

งบแผ่นดิน งบรายได้ งบประมาณ
รวม 

รายละเอียดงบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

ระหว่างประเทศ บาท/ค่าประกันการ

เดินทาง 3คน

x1,000=3,000/ค่า

เดินทางในต่างประเทศ 

20,000 บาท/ค่าน้ ามัน

เชื้อเพลิง 2,000 บาท/ค่า

จัดท าวีซ่า 4,000 บาท 

หมวดค่าวสัดุค่าของที่

ระลึก 2,000 บาท 

 กิจกรรม 2. การ

สร้างเครือข่าย

ความร่วมมือด้าน

การจัดการเรยีน

การสอนหลักสตูร

และแลกเปลีย่น

นักศึกษาฝึก

ประสบการณ์สหกจิ

เพื่อส่งเสริมทักษะ

การฝึก

ประสบการณ์ใน

ต่างประเทศให้แก่

นักศกึษา (ประเทศ

อินเดีย) ร่วมถึงเป็น

การบูรณาการ

จัดการเรียนสอน

ส าหรับนักศึกษาใน

จ านวนกิจกรรม

เตรียมความ

พร้อมเครือข่าย

ความร่วมมือ

อย่างน้อย 1 

กิจกรรม 

20,000 200,000 220,000  เป็นงบประมาณส าหรับ

ค่าการจัดฝึกอบรมเตรียม

ความพร้อมก่อนการฝึก

ประสบการณ์ในต่างแดน 

ไม่น้อยกว่า 30 ช่ัวโมง ใช้

งบประมาณแผ่นดิน 

20,000 บาท (ค่าวิทยากร

ชม.ละ400 บาท) / งบ

รายได้บ.กศ. 200,000 

 ธันวาคม 60 / 

มกราคม - 

มีนาคม 2561 

(ระยะเวลา

เตรียมความ

พร้อม 1 เดือน/

ระยะเวลา

ฝึกงาน 3 เดือน)   

รองคณบดี ฝ่ายวิชาการ 
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ล าดับ
ที ่

แผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

งบแผ่นดิน งบรายได้ งบประมาณ
รวม 

รายละเอียดงบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

ในประเทศอินเดยี การเช้าสู่ประชาคม

อาเซียน 

บาท ส าหรับทุนการศึกษา

ประมาณการน.ศ.เข้าร่วม

จ านวน 6 คนๆละ 

30,000 บาท = 180,000 

บาท ( ทุนการศึกษา 

ประกอบด้วยคา่ตั๋ว

เครื่องบินคนละ23,000 

บาท  ค่าประกันอุบัติเหตุ

และสุขภาพระหว่างการ

เดินทาง 2,500 บาท ค่า

จัดท าวีซ่า 4,500 บาท)

และค่าเดินทาง

ภายในประเทศและ

ประเทศอินเดีย 10,000 

บาท และค่าตอบแทนเป็น

ค่าวิทยากร 10,000 บาท  
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ศูนย์วิทยาศาสตร์ 
ล าดับ

ที ่
แผนงาน/

โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ของ

โครงการ 
ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

งบแผ่นดิน งบรายได้ งบประมาณ
รวม 

รายละเอียดงบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1 โครงการจัดการ
เรียนรู้เชิงผลิตภาพ 
Productive 
Learning 

               

  กิจกรรม 1. การ
จัดหาวัสดุ สารเคม ี
และอุปกรณ์
สนับสนุนการ
จัดการเรียนการ
สอนรายวิชา
ปฏิบัติการ รวมถึง
การซ่อมแซม
เครื่องมือและ
พัฒนา
ห้องปฏิบัติการทาง
วิทยาศาสตร ์ 

1. เพื่อจัดหาวัสดุ 

สารเคมี ส าหรับ

การเรยีนการสอน

ในห้องปฏิบัติการ 

2.เพื่อการจัดหา

อุปกรณ์สนบัสนุน

การจัดการเรยีน

การสอนภายใน

ศูนย์วิทยาศาสตร ์

3.เพื่อซ่อมแซม

ปรับปรุงเครื่องมือ

ทางวิทยาศาสตร ์4.

ส่งเสริมการจัดการ

เรียนรูเ้ชิงผลติภาพ

ร้อยละของการ

เบิกจ่าย

งบประมาณ 

ร้อยละ80 

757,460   757,460 หมวดรายจ่ายอื่น โดย

งบประมาณการในส าหรับ

การจัดหาวสัดุ สารเคม ี

ส าหรับการจัดการเรียน

การสอนของศูนย์

วิทยาศาสตร ์และ

ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม

เครื่องมือทางวิทยาศาสตร ์

รวมถึงการปรับปรุงพัฒนา

ห้องปฏิบัติการทาง

วิทยาศาสตร ์ 

 เป็นกิจกรรมที่

ด าเนินเป็นระยะ

ยาวโดยเริ่ม

ด าเนินการใน

เดือนต.ค.2560-

ส.ค. 2561**   

รศ.ดร.ศศมล ผาสุข 
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ล าดับ
ที ่

แผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

งบแผ่นดิน งบรายได้ งบประมาณ
รวม 

รายละเอียดงบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

เพื่อผลงานเชิง

ประจักษ์ในรายวิชา

การจัดการเรยีน

การสอนรายวิชา

ปฏิบัติการ 5. เพื่อ

พัฒนาศักยภาพ

ของนักศึกษาและ

บุคลากรภายใน

มหาวิทยาลยั 

 2. โครงการส่งเสริม 
และสนับสนุน 
พัฒนานักศึกษาให้
มีความพร้อมใน
การท างานสู่
ประชาคม
อาเซียน+3+I 

        

  กิจกรรม 1. การ
ตรวจประเมิน
ห้องปฏิบัติการศูนย์

1. เพื่อจัดกิจกรรม

ตรวจประเมิน

ห้องปฏิบัติการตาม

1.ร้อยละของ

การเบิกจ่าย

งบประมาณ 

200,000.00   200,000 หมวดงบรายจ่ายอื่น โดย

งบประมาณการในส าหรับ 

วัสดุเอกสารประกอบการ

 เป็นกิจกรรมที่

ด าเนินเป็นระยะ

ยาวโดยเริ่ม

รศ.ดร.ศศมล ผาสุข 



108 
 

ล าดับ
ที ่

แผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

งบแผ่นดิน งบรายได้ งบประมาณ
รวม 

รายละเอียดงบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

วิทยาศาสตร์ตาม
เกณฑ์มาตราฐาน 
ISO/IEC 
17025:2005 

เกณฑ์มาตราฐาน 

ISO/IEC 

17025:2005  2.

เพื่อพัฒนาศักยภาพ

ระบบปฏิบตัิการ 

และด้าน

ห้องปฏิบัติการให้มี

คุณภาพ เป็น

มาตรฐานเป็นที่

ยอมรับ 

ร้อยละ80          

2. ผลการตรวจ

ประเมินไดร้ับ

การรับรอง

มาตรฐานผ่าน

เกณฑI์SO/IEC 

17025:2005 

ตรวจประเมิน ค่ากระดาษ 

ค่าหมึกพิมพ ์แฟ้ม 

กระดาษA4 กระดาษสี

และอื่นๆ ค่าสอบเทียบ

เครื่องมือ ค่าสารเคมีเกรด

ที่มีคุณภาพสูง  อาหาร

ว่างและอาหารกลางวัน

ผู้ตรวจประเมินและผู้

ด าเนินงาน ค่าน้ ามันใน

การเดินทาง 

ค่าธรรมเนียมในการตรวจ

ประเมิน  และซ่อมแซม 

ปรับปรุงเครื่องมือห้อง

ปฏิบัต ิฯลฯ** เป็นต้น 

อ้างอิงข้อมูลการใช้

งบประมาณปี 2560 

ด าเนินการใน

เดือนม.ค.-ส.ค. 

2561** มีการ

ตรวจประเมิน

ช่วงเดือน

สิงหาคม 2561  
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ล าดับ
ที ่

แผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

งบแผ่นดิน งบรายได้ งบประมาณ
รวม 

รายละเอียดงบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

      กิจกรรม 2. 

อบรมการพัฒนา

ทักษะความรู้

มาตรฐาน

ห้องปฏิบัติการทาง

วิทยาศาสตร์

ส าหรับนักศึกษา

และบุคลากร

ทางการศึกษา 

1.เพื่อจัดกิจกรรม

การอบรมให้ความรู้

เกี่ยวกับ ISO ให้แก่

นักศึกษาและ

อาจารย์บุคลากร

ภายใน

มหาวิทยาลยั 2.

เพื่อจัดกิจกรรมการ

อบรมให้ความรู้

ความปลอดภัยใน

การใช้

ห้องปฏิบัติการ 

ให้แก่นักศึกษาและ

อาจารย์บุคลากร

ภายใน

มหาวิทยาลยั 

จ านวนผู้เข้าร่วม

การอบรมไม่

น้อยกว่าร้อยละ 

80 ของ

กลุ่มเป้าหมาย  

55,940   55,940 หมวดงบรายจ่ายอื่น 

อบรมข้อก าหนดตาม

มาตรฐาน ISO/IEC 

17025:2005 งบประมาณ

ส าหรับการจัดการอบรม

ให้แก่นักศึกษา 

ค่าตอบแทน 9,600 บาท  

ส าหรับนักศึกษาค่า

วิทยากรชั่วโมงละ 400 

บาท จ านวน 8 ช่ัวโมง= 

3,200 บาท ส าหรับ

อาจารย์และบุคลากรค่า

วิทยากรชัวโมงละ 800 

บาท จ านวน 8 ช่ัวโมง= 

6,400 บาท ค่าวัสดุ 

6,220 บาท ค่าป้ายไวนิล 

2 ป้าย 360x2 = 720 

บาท เอกสารประกอบการ

 เดือนธันวาคม 

2560  

รศ.ดร.ศศมล ผาสุข 
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ล าดับ
ที ่

แผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

งบแผ่นดิน งบรายได้ งบประมาณ
รวม 

รายละเอียดงบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

อบรมส าหรับนักศึกษา 

150 ชุดx30 บาท= 4,500 

บาท เอกสารประกอบการ

อบรมส าหรับอาจารย์และ

บุคลากร 20 ชุดx50 

บาท= 1,000 บาท / 

อบรมด้านความปลอดภัย

ในการใช้ห้องปฏิบัติการ    

งบประมาณส าหรับการ

จัดการอบรมให้แก่

นักศึกษา ค่าตอบแทน 

25,600 บาท  ส าหรับ

นักศึกษาค่าวิทยากร

ช่ัวโมงละ 400 บาท 

จ านวน 8 ช่ัวโมงx 6 

รอบ= 19,200 บาท 

ส าหรับอาจารย์และ

บุคลากรคา่วิทยากรชัวโมง
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ล าดับ
ที ่

แผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

งบแผ่นดิน งบรายได้ งบประมาณ
รวม 

รายละเอียดงบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

ละ 800 บาท จ านวน 8 

ช่ัวโมง= 6,400 บาท ค่า

วัสดุ 14,520 บาท ค่าป้าย

ไวนิล 2 ป้าย 360x2 = 

720 บาท เอกสาร

ประกอบการอบรมส าหรับ

นักศึกษา 360 ชุดx30 

บาท= 10,800 บาท และ

ค่าวัสดุประกอบการจัด

กิจกรรม 2,000 บาท  

เอกสารประกอบการ

อบรมส าหรับอาจารย์และ

บุคลากร 20 ชุดx50 

บาท= 1,000 บาท  

 
 
 



112 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น    
ล าดับ

ที ่
แผนงาน/

โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ของ

โครงการ 
ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

งบแผ่นดิน งบรายได้ งบประมาณ
รวม 

รายละเอียดงบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1 โครงการ ส่งเสริม
งานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์เพ่ือ
เสริมสร้างความ
เข้มแข็งเพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่น 

               

      กิจกรรม 1. 
ส่งเสริมงานวิจัย
และงานสร้างสรรค์
เพื่อเสรมิสร้าง
ความเข้มแข็งเพื่อ
การพัฒนาท้องถิ่น
คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

1. เพื่อการจัดอบรม

เพิ่มสมรรถนะด้าน

งานวิจัยผลติ

นวัตกรรมเพื่อ

สร้างสรรค์และหรือ

แก้ปัญหาชุมชน

ท้องถิน่ 2.เพื่อจัด

กิจกรรม ส่งเสริม

สนับสนุนการไป

น าเสนอผลงานใน

เวทีระดับชาตหิรือ

นานาชาติ 

1.จ านวน

ผู้เข้าร่วมการ

อบรมไม่น้อย

กว่าร้อยละ 80 

ของ

กลุ่มเป้าหมาย 

2. จ านวน

ผลงานวิจัย/

นวัตกรรม 4 

ผลงาน 3.

จ านวนผลงาน

การน าเสนอใน

                      

33,000  

                     

10,000  

43,000 งบแผ่นดิน33,000 บาท 

แบ่งเป็นหมวดค่าวสัดุ 

5,000 บาท ได้แก่ค่า

เอกสารประกอบการ

อบรม จ านวน 40 ชุดๆละ 

25 บาท จ านวน 5 ครั้ง = 

5,000 บาท  / หมวดค่า

ใช้สอย เป็นค่าอาหารว่าง 

จ านวน 40 คน ครั้งละ 25 

บาท จ านวน 5 ครั้ง=

10,000 บาท/ 

ค่าตอบแทน  18,000 

 เดือนธันวาคม 

2560- มีนาคม 

2561 อ้างอิง

ช่วงการจัด

กิจกรรมตามปี 

60  

รองคณบด ีฝ่ายวิจัยและ

บริการวิชาการ 
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ล าดับ
ที ่

แผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

งบแผ่นดิน งบรายได้ งบประมาณ
รวม 

รายละเอียดงบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

เวทีระดับชาต/ิ

นานาชาติ 50 

ผลงาน 4.มี

ผลงานตีพิมพ์ใน

ฐานข้อมูล TCI 

และscorpus 5 

บทความ 5.มี

ผลงานด้านการ

วิจัย 60 ผลงาน  

บาท วิทยากรจาก

ภายนอกชม.ละ600 บาท 

จ านวน 6 ชม. แบ่งการ

อบรมเป็น 5 ครั้ง งบ

รายได้บ.กศ. 10,000 

บาทหมวดค่าใช้สอย 

5,000 บาท และค่าวัสด ุ

5,000 บาท 

 กิจกรรม 2 

วิทยาการ

คอมพิวเตอร ์การ

จัดการองค์ความรู้สู่

นักศึกษาหลักสตูร 

1.เพื่อจัดกิจกรรม

พัฒนานักศึกษา 

และพัฒนาการ

เรียนการสอน 

จัดการถ่ายทอด

ความรูผ้่านสื่อการ

น าเสนอความรู้ ใน

รูปแบบวิดีโอคลิป  

ร้อยละจ านวน

งานน าเสนอ

ความรู้ที่เข้าร่วม

โครงการ 

500 1000 1,500 งบแผ่นดิน  ค่าวัสดุ

อุปกรณ์ส าหรับการด าเนิน

กิจกรรม 500 บาท งบ

รายได้บ.กศ. ค่าใช้สอย

ส าหรับการด าเนิน

กิจกรรม 1,000 บาท  

 (ม.ค. – มี.ค.

61)  

อ.สุนี ปัญจะเทวคุปต ์
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ล าดับ
ที ่

แผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

งบแผ่นดิน งบรายได้ งบประมาณ
รวม 

รายละเอียดงบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

 กิจกรรม 3 IT  

ส่งเสริมงานวิจัย

และงานสร้างสรรค ์ 

เพื่อเพ่ิมจ านวน

ผลงานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค์ของ

นักศึกษาและ 

อาจารย ์ 

จ านวน

ผลงานวิจัยหรือ

งานสร้างสรรค์

ของนักศึกษา

ระดับปริญญาตรี

ที่ได้รับการ

เผยแพร่

ระดับชาต ิหรือ

อ้างอิง หรือใช้

ประโยชน์เชิง

พาณิชย์ หรือมี

ผลกระทบเชิง

เศรษฐกิจและ

สังคม 

  10,850.00 10,850 งบรายไดบ้.กศ. ค่าใช้สอย

ส าหรับการด าเนิน

กิจกรรม 8,400 บาท  ค่า

วัสดุอุปกรณ์ส าหรับการ

ด าเนินกิจกรรม 2,450 

บาท 

เมษายน - 

มิถุนายน 2561 

 อาจารย์มัชฌกานต ์ เผ่า

สวัสดิ์ + ผศ.กมลมาศ วงษ์

ใหญ่ 

 กิจกรรม 4 อาชีวอ

นามัยฯเผยแพร่

ผลงานของ

นักศึกษาหลักสตูร

1. เพื่อให้นักศึกษา

ช้ันปีท่ี 4 หลักสตูร

อาชีวอนามัยและ

ความปลอดภัย 

1.จ านวนช้ินงาน

ในการน าเสนอ

ผลงานวิชาการ 

8 ช้ิน  2.จ านวน

  13,500 13,500 งบรายได้ บ.กศ. 1. ค่า

วัสดุ 1.1 ค่าโปสเตอร์ 10 

แผ่น*350 บาท เท่ากับ 

3,500   2. ค่าลงทะเบยีน

พฤษภาคม 

2561 

อ.พชรกมล กลั่นบุศย์ 
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ล าดับ
ที ่

แผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

งบแผ่นดิน งบรายได้ งบประมาณ
รวม 

รายละเอียดงบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

อาชีวอนามัยและ

ความปลอดภัย ช้ัน

ปีท่ี 4 

เผยแพร่งาน

วิชาการด้านความ

ปลอดภัยและอาชี

วอนามัยในงาน

ประชุมวิชาการ 

นักศึกษาท่ีเข้า

ร่วมโครงการคิด

เป็นร้อยละ 80 

ของนักศึกษา

กลุ่มเป้าหมาย 

น าเสนอผลงาน 10 

ผลงาน รวมเท่ากับ 

10,000 บาท 

 กิจกรรม 5 

คณิตศาสตร์ฯ การ

พัฒนาอาจารย์

หลักสตูร

คณิตศาสตร์

ประยุกต ์เพื่อเข้าสู่

ต าแหน่งทาง

วิชาการ และ

พัฒนาผลงานทาง

วิชาการ 

1. เพื่อจัดกิจกรรม

พัฒนาอาจารย์

หลักสตูร

คณิตศาสตร์

ประยุกต ์เพื่อเข้าสู่

ต าแหน่งทาง

วิชาการ และพัฒนา

ผลงานวิชาการ  

2. เพื่อให้มีอาจารย์

ประจ าหลักสตูร

คณิตศาสตร์

ประยุกตม์ีแนวทาง

ในการขอต าแหน่ง

เชิงปริมาณร้อย

ละ 50 ของ

จ านวนอาจารย์

ประจ าหลักสตูร

มีผลงานวิชาการ  

 เชิงคุณภาพ 

ร้อยละ 90 ของ

จ านวนอาจารย์

ที่เข้าร่วม

โครงการมคีวาม

พึงพอใจในเรื่อง

ได้รับแนวทางใน

การขอต าแหน่ง

1,250   1,250  งบแผ่นดิน 1  ค่าใช้สอย 

500 บาท 

2  ค่าวัสดุ 750 บาท 

รวม 1,250 บาท                                                    

 ตุลาคม 2560 อ.กานต์ธิดา ตันประเสริฐ 
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ล าดับ
ที ่

แผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

งบแผ่นดิน งบรายได้ งบประมาณ
รวม 

รายละเอียดงบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

วิชาการ ทางวิชาการและ

พัฒนางานวิจัย 

อยู่ในระดับมาก 

(คะแนนเฉลี่ย ≥ 

3.51) 

2. โครงการ จัดการ
ประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ
หรือนานาชาติ
ร่วมกับภาคี
เครือข่าย 

        

      กิจกรรม 1. จัด
ประชุมวิชาการ
ระดับชาตคิณะ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีระหว่าง
สถาบัน ASTC 

1. เพื่อจัดประชุม

วิชาการระดับชาติ

คณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี

ระหว่างสถาบัน 

ASTC 

จ านวนครั้งการ

จัดประชุม

วิชาการ

ระดับชาติ

ร่วมกับภาคี

เครือข่ายต่อ

ปีงบประมาณ 1 

                      

84,000  

                     

80,000  

164,000 งบแผ่นดิน ประกอบด้วย 

หมวดค่าใช้สอย 84,000 

บาทคือ ค่าลงทะเบียนเข้า

ร่วมการประชุมวิชาการ

ระหว่างสถาบันส าหรับ

อาจารย์และบุคลากรคณะ

วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลย ีจ านวน 70 

 ไม่สามารถระบุ

วันได้เนื่องจาก

เป็นกิจกรรมที่

เป็นความ

ร่วมมือระหว่าง

สถาบัน แต่จัด

ในช่วงเดือน

พฤษภาคม 

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลย ี
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ล าดับ
ที ่

แผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

งบแผ่นดิน งบรายได้ งบประมาณ
รวม 

รายละเอียดงบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

ครั้ง คนๆละ 1,200 บาท/ งบ

รายได้ บ.กศ.80,000 

บาท  แบ่งเป็นหมวดค่าใช้

สอย 80,000 บาท 

ประกอบด้วย 

ค่าลงทะเบียนส าหรับ

นักศึกษา 1,200 จ านวน 

60 คน= 72,000 บาท 

และค่าจา้งเหมารถ8,000 

บาท 

2561  

3. โครงการ พัฒนา
องค์กรแห่งการ
เรียนรู้โดยสร้าง
ชุมชนอุดมปัญญา 
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ล าดับ
ที ่

แผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

งบแผ่นดิน งบรายได้ งบประมาณ
รวม 

รายละเอียดงบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

 กิจกรรม 1 QA 
Sharing Day 

เพื่อพัฒนา

กระบวนการจดัการ

เรียนการสอนและ

การพัฒนาตาม

ระบบประกัน

คุณภาพการศึกษา 

ตัวช้ีวัดเชิง

ปริมาณ :       

จ านวนผู้เข้าร่วม

โครงการ 

 ตัวช้ีวัดเชิง

คุณภาพ :      

ความพึงพอใจท่ี

มีต่อการจดั

กิจกรรม 

ตัวช้ีวัดเชิงเวลา :          

ด าเนินการได้

เสร็จทันตาม

ก าหนดเวลา 

 ตัวช้ีวัดเชิง

ต้นทุน :    

22,900.-    

บาท   

 ตัวช้ีวัดระดับ

  22,500 22,500 งบรายได ้บ.กศ.ค่าใช้สอย  

1. ค่าอาหารผูเ้ข้าร่วม

โครงการและคณะ

ด าเนินงาน จ านวน 80 

คน คนละ 120 บาท เป็น

เงิน 9,600 บาท 

2. ค่าอาหารว่างเข้าร่วม

โครงการและคณะ

ด าเนินงาน จ านวน 80 

คน คนละ 25 บาท 2 มื้อ 

เป็นเงิน 4,000 บาท 

หมวดวัสด ุ

.ค่าเอกสารด าเนิน

โครงการและค่าวสัดุ

อุปกรณ์ในการอบรม 

8,900 บาท  

 ม.ค.-มี.ค.60  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลย ี
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ล าดับ
ที ่

แผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

งบแผ่นดิน งบรายได้ งบประมาณ
รวม 

รายละเอียดงบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

ความส าเร็จ :   

ร้อยละของ

ความส าเร็จใน

การด าเนินการ

จัดกิจกรรม   
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์ และถ่ายทอด เผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

ล าดับ
ที ่

แผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

งบแผ่นดิน งบรายได้ งบประมาณ
รวม 

รายละเอียดงบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1 โครงการ สร้าง
เครือข่ายชุมชนนกั
ปฏิบัติเพ่ือร่วมกัน
ศึกษาแก้ไขปัญหา
ของชุมชนท้องถิ่น
และเสริมพลังใน
ชุมชนท้องถิน่
สามารถด ารงอยู่ได้
อย่างย่ังยืน
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ล าดับ
ที ่

แผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

งบแผ่นดิน งบรายได้ งบประมาณ
รวม 

รายละเอียดงบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

      กิจกรรม 1.
สร้างเครือข่าย
ชุมชนนักปฏิบัติเพื่อ
ร่วมกันศึกษาแก้ไข
ปัญหาของชุมชน
ท้องถิ่นและเสรมิ
พลังในชุมชน
ท้องถิ่นสามารถ
ด ารงอยู่ได้อย่าง
ยั่งยืน 

1. เพื่อเป็นการ

ตอบสนองนโยบาย

มหาวิทยาลยั 2. 

เพื่อแสดงความ

ร่วมมือระหว่าง

หน่วยงานต่างๆใน

การจัดกิจกรรม

บริการวิชาการของ

มหาวิทยาลยั 

1.จ านวนพื้นที่

เป้าหมายในการ

ด าเนินงานพันธ

กิจสัมพันธ์อย่าง

น้อย 1 พื้นที่ 2.

ระดับ

ความส าเร็จของ

โครงการระดับ 5 

20,000   20,000 หมวดงบรายจ่ายอื่น 

แบ่งเป็นค่าตอบแทน ค่า

วัสดุ และ ค่าใช้สอย

งบอุดหนุนสสร. 

 เดือนมีนาคม 

2561  

รองคณบด ีฝ่ายวิจัยและ

บริการวิชาการ 

 กิจกรรม 2 

วิทยาการ

คอมพิวเตอร์จติ

อาสาเพื่อบริการ

ชุมชน 

เสรมิสร้าง

เอกลักษณ์ของ

นักศึกษาให้เป็นที่

รับรู้ของสังคม  

พัฒนาอัตลักษณ์

ของบัณฑิตด้านจติ

อาสา  

ร้อยละของ

นักศึกษาท่ีเข้า

ร่วมโครงการ 

หรือ คะแนน

ความพึงพอใจ

ของนักศึกษาท่ี

เข้าร่วมโครงการ 

  12,000 12,000   งบรายได้บ.กศ. ค่าใช้

สอยส าหรับการด าเนิน

กิจกรรม 8,000 บาท  ค่า

วัสดุอุปกรณ์ส าหรับการ

ด าเนินกิจกรรม 4,000 

บาท  

(ต.ค.-ธ.ค.60) 

และ (ม.ค. – 

มี.ค.61) 

อ.สุนี ปัญจะเทวคุปต ์
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ล าดับ
ที ่

แผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

งบแผ่นดิน งบรายได้ งบประมาณ
รวม 

รายละเอียดงบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

 กิจกรรม 3 อาชีวอ

นามัยเจ้าหน้าท่ี

ความปลอดภัยน้อย

ประจ าโรงเรยีน 

1. เพื่อให้นักเรียน

โรงเรียนเป้าหมายมี

ความรู้เรื่องความ

ปลอดภัยและการ

ป้องกันอันตรายใน

โรงเรียน 2. เพื่อให้

โรงเรียนตระหนัก

ถึงความปลอดภยั

ภายในโรงเรียน 

และมีการปรับปรุง

แก้ไขโรงเรียนให้

เกิดความปลอดภยั 

1.จ านวน

นักศึกษา

ผู้เข้าร่วม

โครงการมี

คะแนนหลัง

อบรมเพิ่มขึ้นไม่

น้อยกว่าร้อยละ 

80  2.คะแนน

ความพึงพอใจ

ของนักศึกษา

กลุ่มเป้าหมาย

หลังเสร็จสิ้น

โครงการมี

คะแนนเฉลีย่ไม่

น้อยกว่า 3.51 

คะแนน3. 

โรงเรียนมีการจัด

กิจกรรมความ

11,000   11,000 งบแผ่นดิน 1. ค่าใช้สอย 

1.1 ค่าน้ ามันรถบัส 1,500 

บาท 1.2 ค่าน้ ามันรถตู้ 

2,000 บาท รวมเท่ากับ 

3,500 บาท 2. ค่าวัสดุ 

2.1 ค่าถ่ายเอกสาร 1,200 

บาท 2.3 ค่าป้ายไวนิล 

3,300 บาท 2.3 ค่าแฟ้ม

ใส่เอกสาร 25 บาท*100 

คน 2.4 ค่าดินสอ 5 บาท*

100 คน  

 เดือนมีนาคม 

2561  

อ.ชลลดา พละราช 
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ล าดับ
ที ่

แผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

งบแผ่นดิน งบรายได้ งบประมาณ
รวม 

รายละเอียดงบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

ปลอดภัยไม่น้อย

กว่าสัปดาหล์ะ 3 

ครั้ง ใน

ระยะเวลา 3 

เดือน 

 กิจกรรม 4 

เทคโนโลยีชีวภาพ

จิตอาสาพัฒนา

ท้องถิ่น 

เพื่อพัฒนาชุมชน

ท้องถิ่นให้สามารถ

ด ารงอยู่ได้อย่าง

ยั่งยืน 

1.  เชิงปริมาณ 

  1) จ านวนผู้ที่

เข้าร่วมโครงการ

ไม่น้อยกว่าร้อย

ละ 90 ของ

กลุ่มเป้าหมาย  

2.  เชิงคุณภาพ   

  1) จ านวนผู้ที่

เข้าร่วมโครงการ

ผ่านเกณฑ์ในมิติ

ความรู้ความ

เข้าใจ (≥60%) 

ไม่น้อยกว่าร้อย

5,000.00   5,000  งบแผ่นดิน ค่าวัสด ุ 

5,000  บาท 

    - ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง  

    - ค่าถ่ายเอกสาร วัสดุ

อุปกรณ์ประกอบการ

ด าเนินโครงการ และอื่นๆ  

  เม.ย. 61  อ.วัฒนา อัจฉริยะโพธา + ผศ.

ดร.สุธาสินี นิลแสง 
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ล าดับ
ที ่

แผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

งบแผ่นดิน งบรายได้ งบประมาณ
รวม 

รายละเอียดงบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

ละ 90 

   2) จ านวนผู้ที่

เข้าร่วมโครงการ

ผ่านเกณฑ์ในมิติ

ความพึงพอใจ 

(≥3.51) ไม่น้อย

กว่าร้อยละ 80 

     

 กิจกรรม 5 ฟิสิกส์ฯ

การเรยีนรู้ตามแนว

พระราชด าร ิ

 เพื่อให้นักศึกษา

ได้รับความรูต้าม

แนวทาง

พระราชด าร ิ       

1.  เป้าหมายเชิง

ปริมาณ 

  1)  จ านวน

นักศึกษาท่ีเข้า

ร่วมโครงการ

ร้อยละ 90 ของ

จ านวนนักศึกษา

ที่เป็น

กลุ่มเป้าหมาย 

2.  เป้าหมายเชิง

1,500   1,500         งบแผ่นดิน  ค่าใช้

สอย  1,500  บาท  

 

 

  

 เดือน 

กุมภาพันธ ์ 

2561             

อ.ดร.เยาวภา  แสงพยับ 
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ล าดับ
ที ่

แผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

งบแผ่นดิน งบรายได้ งบประมาณ
รวม 

รายละเอียดงบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

คุณภาพ 

  1)  ร้อยละ  

90  ของจ านวน

นักศึกษาท่ีเข้า

ร่วมโครงการ

ได้รับความรูต้าม

แนวทาง

พระราชด าร ิใน

ระดับมาก  

(คะแนนเฉลี่ย ≥ 

3.51)                               

  2)  ร้อยละ  

90  ของจ านวน

นักศึกษาท่ีเข้า

ร่วมโครงการมี

ความพึงพอใจ

อยู่ในระดับมาก 

(คะแนนเฉลี่ย ≥ 
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ล าดับ
ที ่

แผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

งบแผ่นดิน งบรายได้ งบประมาณ
รวม 

รายละเอียดงบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

3.51) 

 กิจกรรม 6 สร้าง

เครือข่ายชุมชนนัก

ปฏิบัติจัดการภยั

พิบัติและบรรเทา

สาธารณภัย  

1.สร้างความเข้าใจ

ถึงการเตรียมความ

พร้อมด้านการ

จัดการภัยพิบัติและ

บรรเทาสาธารณภยั

ในชุมชน 

2 เพื่อพัฒนา

เครือข่ายชุมชนนัก

ปฏิบัติในท้องถิ่น

ด้านการป้องกันภัย

การพังทลายของ

หน้าดินและอนุรักษ์

ดิน 

ร้อยละ 80 ของ

ผู้เข้าร่วม 

ระดับความพึง

พอใจของ

ผู้เข้าร่วม

กิจกรรม ระดับ 

3.51 

3,770   3,770  งบรายได้ บ.กศ. ค่าจ้าง

ท าป้ายไวนิล x 1 ผืน x 

270 บาท 

ค่าอาหารกลางวัน 20 คน 

x 120 บาท x 1 มื้อ 

ค่าต้นกล้าและแฝก 500 

บาท 

ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงรถตู้ 

600 บาท 

  

 มีนาคม พ.ศ.

2561  

อ. จานนท์ ศรีเกต ุ

2. โครงการ จัด

นิทรรศการเฉลิม

พระเกียรติ 
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ล าดับ
ที ่

แผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

งบแผ่นดิน งบรายได้ งบประมาณ
รวม 

รายละเอียดงบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

 กิจกรรม 1.

นิทรรศการวัน

ส าคัญ ได้แก ่เฉลิม

พระเกียรติ

พระบาทสมเด็จ

ประเจ้าอยู่หัว/

เฉลิมพระเกียรติ

สมเด็จพระเจ้าปิตุ

ฉา เจ้าฟ้าวไลย

อลงกรณ/์เฉลิมพระ

เกียรตสิมเด็จพระ

เจ้าลูกยาเธอ เจ้า

ฟ้าจุฬาภรณ์ฯ/

เฉลิมพระเกียรติ

พระ

พระบาทสมเด็จ

พระนางเจ้าสิริกิติฯ์ 

1. เพื่อเป็นการ

ตอบสนองนโยบาย

มหาวิทยาลยั 2. 

เพื่อแสดงความ

ร่วมมือระหว่าง

หน่วยงานต่างๆใน

การจัดกิจกรรมของ

มหาวิทยาลยั 

1.ร้อยละของ

จ านวนผู้เข้า

เยี่ยมชม

นิทรรศการไม่

น้อยกว่าร้อยละ 

80 ของกล่ม

เป้าหมาย 

39,550   39,550 กิจกรรมการจัด

นิทรรศการวันส าคญั 

ร่วมกับ สสร. งบประมาณ

แผ่นดิน แบ่งเป็น หมวด

ค่าวัสดุอุปกรณ์ 27,550 

บาทได้แก ่ป้ายไวนิลและ

วัสดุส าหรับการจัดตกแต่ง

สถานท่ีโดยมีการจดั

กิจกรรมจ านวน 4 ครั้ง 

ครั้งละ 6,887 บาท /

หมวดค่าใช้สอย 12,000 

บาท  จ านวน 4 ครั้ง 

 ธันวาคม 

2560/

กุมภาพันธ์ 

2561/

กรกฎาคม 

2561/สิงหาคม 

2561  

รองคณบด ีฝ่ายวิจัยและ

บริการวิชาการ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 ท านุบ ารุง เผยแพร่ สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ 

ล าดับ
ที ่

แผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

งบแผ่นดิน งบรายได้ งบประมาณ
รวม 

รายละเอียดงบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1. โครงการ บริหาร
จัดการงานส่งเสริม
ศาสนาท านุบ ารุง
ศิลปะและ
วัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

        

      กิจกรรม 1. 
บริหารจดัการงาน
ส่งเสริมศาสนาท านุ
บ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมและภมูิ
ปัญญาท้องถิ่นคณะ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

1.เพื่อจัดกิจ

กรรมการบริหาร

จัดการงานท านุ

บ ารุง

ศิลปวัฒนธรรมและ

ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

2.เพื่อการสืบสาน

ศิลปวัฒนธรรมอันดี

งามรวมถึงการ

เผยแพร่วัฒนธรรม 

มีกิจกรรมด้าน

การท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรม

อย่างน้อย 3 

กิจกรรม 

17,000 45,000 62,000 งบแผ่นดิน17,000 บาท

แบ่งเป็นหมวดค่าวสัดุ 

15,000 บาท ได้แก่วัสดุ

ลวด เข็มหมุด อุปกรณ์

ตกแต่ง ด้าย ผ้าต่วน เข็ม

เย็บ โฟม และอื่นๆ หมวด

ค่าใช้สอยส าหรับค่าน้ ามัน 

2,000 บาท งบรายได้ 

บ.กศ. หมวดวัสดุ 37,400 

บาท ได้แก่ใบตอง ดอกไม้

สด ส าหรับการจัดท า

 ระหว่างเดือน

พฤศจิกายน 

2560-

กรกฏาคม 

2561  

รองคณบด ีฝ่ายกิจการ

นักศึกษา 
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ล าดับ
ที ่

แผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

งบแผ่นดิน งบรายได้ งบประมาณ
รวม 

รายละเอียดงบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

กระทง และการเข้า

ประกวดงานเยบ็ร้อยค่อย

จีบระดับชาต ิและ

ค่าตอบแทนวิทยากร 

7,600 บาท 

      กิจกรรม 2. 

เข้าร่วมการแข่งขัน

เย็บร้อยค่อยจีบ

ระดับชาต ิ

1.เพื่อจัดกิจกรรม

เข้าร่วมการแข่งขัน

เย็บร้อยค่อยจีบ

ระดับชาต ิ

มีกิจกรรมเข้า

ร่วมแข่งขันด้าน

การท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรม 

25000 8,000 33,000 งบอุดหนุน 

ศิลปวัฒนธรรม งบ

รายจ่ายอื่น 25,000 บาท 

ได้แก่วัสดุลวด เข็มหมดุ 

อุปกรณ์ตกแต่ง ด้าย ผ้า

ต่วน เข็มเย็บ โฟม และ

อื่นๆ ค่าน้ ามัน 5,000 

บาท งบรายได ้บ.กศ. 

หมวดวัสดุ 8,000 บาท 

ได้แก่ใบตอง ดอกไม้สด  

และการเข้าประกวดงาน

เย็บร้อยค่อยจีบระดับชาต ิ 

 เดือนกรกฏาคม 

2561  

รองคณบดี ฝ่ายกิจการ

นักศึกษา 
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ล าดับ
ที ่

แผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

งบแผ่นดิน งบรายได้ งบประมาณ
รวม 

รายละเอียดงบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

 กิจกรรม 3 

วิทยาการ

คอมพิวเตอรส์ืบ

สานวัฒนธรรม

ประเพณีไทย 

พัฒนาอัตลักษณ์

ของบัณฑิต และ

ปลูกฝังค่านิยมใน

การ อนุรักษ์ ท านุ

บ ารุงศิลปและ

วัฒนธรรมไทย 

ร้อยละของ

นักศึกษาท่ีเข้า

ร่วมโครงการ 

หรือ คะแนน

ความพึงพอใจ

ของนักศึกษาท่ี

เข้าร่วมโครงการ 

950 1,050 2,000 งบแผ่นดิน  ค่าใช้สอย

ส าหรับการด าเนิน

กิจกรรม 950 บาท งบ

รายได้บ.กศ. ค่าวสัดุใน

การด าเนินกิจกรรม 

1,050 บาท 

 (เม.ย.-มิ.ย.61)  อ.วิศรุต ขวัญคุ้ม 

 กิจกรรม 4 

วิทยาการ

คอมพิวเตอร ์

ประกวดเขยีน

โปรแกรมด้าน

ประเพณีและ

วัฒนธรรมไทย 

ส่งเสริมสนับสนุน 

และมสี่วนร่วมใน

กิจกรรมท านุบ ารุง 

เผยแพร่และสืบ

สาน

ศิลปะวัฒนธรรม

ไทย เพื่อสรา้ง

เครือข่ายความ

ร่วมมือกับ

หน่วยงานใน

ร้อยละของ

กลุ่มเป้าหมายที่

เข้าร่วมโครงการ 

ความพึงพอใจ

ของ

กลุ่มเป้าหมายที่

ตอบแบบ

ประเมิน 

6,500 2,000 8,500 งบแผ่นดิน  ค่าตอบแทน

ส าหรับการด าเนิน

กิจกรรม 6,500 บาท งบ

รายได้บ.กศ. ค่าใช้สอยใน

การด าเนินกิจกรรม 500 

บาท และค่าสัสดุ 1,500 

บาท 

(ต.ค.-ธ.ค.60) อ.วิศรุต ขวัญคุ้ม 
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ล าดับ
ที ่

แผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

งบแผ่นดิน งบรายได้ งบประมาณ
รวม 

รายละเอียดงบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

ท้องถิ่น 

 กิจกรรม 5 

เทคโนโลยี

สารสนเทศ ศิลปะ

สร้างสรค์พัฒนา

คุณธรรม 

1.เพื่อให้ผู้เข้ารับ

การอบรมไดร้ับ

ความรู้เกี่ยวกับการ

สร้างงานศิลปะเพื่อ

ส่งเสริม

ศิลปะวัฒนธรรม  

2. เพื่อส่งเสรมิการ

เรียนรู้และสืบทอด

ศิลปะ วัฒนธรรม

ไทย 

3. เพื่อเป็นการบูร

ณาการกับการเรียน

การสอนด้านท านุ

บ ารุง

ศิลปวัฒนธรรมและ

ภูมิปัญหาท้องถิ่น 

ระดับความ

ความส าเร็จของ

การด าเนินงาน

บริหารจดัการ

งานท านุบ ารุง

ศิลปะวัฒนธรรม

และภมูิปัญญา

ท้องถิ่น 

 13,000.00 13,000 งบรายไดบ้.กศ. ค่าใช้สอย

ส าหรับการด าเนิน

กิจกรรม 8,000 บาท  ค่า

วัสดุอุปกรณ์ส าหรับการ

ด าเนินกิจกรรม 5,000 

บาท 

 พฤศจิกายน - 

ธันวาคม 2660 

อาจารย์อมีนา  ฉายสุวรรณ 
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ล าดับ
ที ่

แผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

งบแผ่นดิน งบรายได้ งบประมาณ
รวม 

รายละเอียดงบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

 กิจกรรม 6 อาชีวอ

นามัย Safety น้อม

น าธรรมะ 

1. เพื่อให้นักศึกษา

หลักสตูรอาชีวอนา

มัยและความ

ปลอดภัยมีส่วนร่วม

ในการธรรมนุบ ารุง

ศาสนา 

1.จ านวน

นักศึกษาท่ีเข้า

ร่วมโครงการคิด

เป็นร้อยละ 80 

ของนักศึกษา

กลุ่มเป้าหมาย 

4,000   4,000 งบแผ่นดิน 1. ค่าใช้สอย 

1.1 ค่าน้ ามันรถบัส 4,000 

บาท 

พ.ย.-60 อ.อมตา อุตมะ 

 กิจกรรม 7 อาชีวอ

นามัยฯ ส านึกรัก

ท้องถิ่น 

1. เพื่อให้นักศึกษา

หลักสตูรอาชีวอนา

มัยและความ

ปลอดภัยไดม้ี

โอกาสร่วมท านุ

บ ารุง เผยแพร่ สืบ

สาน 

ศิลปวัฒนธรรมของ

ท้องถิ่นและของ

ชาติ 2. เพื่อให้

นักศึกษาหลักสตูร

อาชีวอนามัยและ

1.จ านวน

นักศึกษาท่ีเข้า

ร่วมโครงการคิด

เป็นร้อยละ 80 

ของนักศึกษา

กลุ่มเป้าหมาย 

2.คะแนนความ

พึงพอใจของ

นักศึกษา

กลุ่มเป้าหมาย

หลังเสร็จสิ้น

โครงการมี

7,000   7,000 งบแผ่นดิน 1. ค่าใช้สอย  

1.1 ค่าน้ ามันรถบัส 1,500 

บาท  1.2 ค่าน้ ามันรถตู้ 

1,000 บาท 2. ค่าวัสดุ 

2.1 ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์

ส าหรับใช้ในการปรับปรุง

ภูมิทัศน์บรเิวณวัด เช่น ไม้

กวาดดอกหญ้าไม้กวาด

ทางมะพร้าว ที่ตักขยะ ถุง

ด า น้ ายาล้างห้องน้ า 

น้ ายาดันฝุ่น แปรงล้าง

ห้องน้ า น้ ายาดักฝุ่น เป็น

 เดือน

พฤศจิกายน 

2560  

อ.ธนกฤต  ธนวงศ์โภคิน 
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ล าดับ
ที ่

แผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

งบแผ่นดิน งบรายได้ งบประมาณ
รวม 

รายละเอียดงบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

ความปลอดภัยได้มี

โอกาสท างาน

บ าเพ็ญประโยชน์

ต่อสังคม รู้บทบาท

หน้าท่ีของตนเอง 

อันจะน าไปสู่การ

สร้างจิตส านึกรัก

ท้องถิ่นพร้อมท่ีจะดู

รักษาสมบตัิ

สาธารณะและ

สิ่งแวดล้อม 

คะแนนเฉลีย่

มากกว่าหรือ

เท่ากับ 3.51 

คะแนน 

เงิน 4,500 บาท 

 กิจกรรม 8 

คณิตศาสตร์จิต

อาสาวิถีพุทธ วิถี

ไทย   

1)  เพื่อจัดกิจกรรม

จิตอาสาและสืบ

สานศิลปวัฒนธรรม

ไทยของนักศึกษา 

2)  เพื่อส่งเสริมการ

พัฒนาพฤติกรรม

จิตอาสาและ

จ านวนนักศึกษา

ที่เข้าร่วม

โครงการร้อยละ 

90 ของจ านวน

นักศึกษาท่ีเป็น

กลุ่มเป้าหมาย 

  5,000 5,000  งบรายได้ บ.กศ.1  ค่าใช้

สอย 4,000 บาท 

2  ค่าวัสดุ 1,000 บาท 

รวม 5,000 บาท                                                    

 ธันวาคม 2560 อ.สุนันทา ศรีโสภา 
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ล าดับ
ที ่

แผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

งบแผ่นดิน งบรายได้ งบประมาณ
รวม 

รายละเอียดงบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

คุณธรรมจริยธรรม

ให้กับนักศึกษา 

 3)  เพื่อให้

นักศึกษามีส่วนร่วม

ในการสืบสาน

ศิลปวัฒนธรรมไทย

ที่ดีงาม  

 กิจกรรม 9 
คณิตศาสตร์ฯ ฝาก
ตัวเป็นศิษย์ นัก
คณิตฯ จิตบูชา 

1)  เพื่อส่งเสริมให้

นักศึกษามีส่วนร่วม

ในการอนุรักษ ์

และสบืาน

ศิลปวัฒนธรรมไทย 

2)  เพื่อส่งเสริมให้

นักศึกษาตระหนัก

ถึงความมีสัมมา

คารวะ เคารพ

ผู้ใหญ ่มีความ

รับผิดชอบต่อหนา้ที่ 

จ านวนนักศึกษา

ที่เข้าร่วม

โครงการร้อยละ 

90 ของจ านวน

นักศึกษาท่ีเป็น

กลุ่มเป้าหมาย 

    0  ไม่ขอใช้งบประมาณ   สิงหาคม 2561 อ.วิริยาภรณ ์ กล่อมสังข์เจริญ 
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ล าดับ
ที ่

แผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

งบแผ่นดิน งบรายได้ งบประมาณ
รวม 

รายละเอียดงบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

มีมนุษยสมัพันธ์ที่ดี

และมีจติสาธารณะ 

 กิจกรรม 10 นัก

เคมีผู้ปฏิบัตดิี

ปฏิบัติชอบ 

1. เพื่อให้นักศึกษา

เริ่มฝึกปฏิบตัิการ

เจริญสมาธภิาวนา 

และเจริญสต ิซึ่ง

เป็นการฝึกปฏิบัติที่

ส าคัญของ

พระพุทธศาสนา 

2. เพื่อให้นักศึกษา

มีที่ยึดเหนีย่วจิตใจ        

3. เพื่อกล่อมเกลา

จติใจของนักศึกษา 

คณาจารย์ และ

เจ้าหน้าท่ี ให้มี

หลักธรรมในการ

ประพฤติปฏบิัติตน 

1. จ านวน

นักศึกษา 

คณาจารย์ และ

เจ้าหน้าท่ี เข้า

ร่วมกิจกรรมไม่

น้อยกว่า  80%  

2. ความพึง

พอใจของ

โครงการมี

คะแนนเฉลีย่

มากกว่า 3 

                       

1,000  

                       

1,500  

2,500 งบรายได ้บ.กศ.หมวดค่า

ใช้สอยค่ารถบัส 1,500 

บาท งบแผ่นดินหมวดคา่

วัสดุ 1,000 บาท                          

 ม.ค. - มี.ค. 61   อ.ดร.ฐพงษ ์ธีระวัฒนานนท ์ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศมีธรรมาภิบาล 
ล าดับ

ที ่
แผนงาน/

โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ของ

โครงการ 
ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

งบแผ่นดิน งบรายได้ งบประมาณ
รวม 

รายละเอียดงบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1. โครงการ 
เสริมสร้างธรรมาภิ
บาลและเป็น
มหาวิทยาลัยท่ี
รับผิดชอบต่อ
สังคมมีการ
เบิกจ่ายให้เป็นไป
ด้วยความโปร่งใส
ถูกต้องตาม
ระเบียบ 

        

 กิจกรรม 1. การ
บริหารส านักงาน 
(วัสดุส านักงาน 
วัสดุการศึกษา 
ครุภณัฑ์ 
สาธารณูปโภค 
เชื้อเพลิง ค่าจ้าง
เหมาบริการ 
ซ่อมแซมอาคาร
สถานท่ี 

1. เพื่อการบริหาร

จัดการงบประมาณ

อย่างมี

ประสิทธิภาพ

ตอบสนองนโยบาย 

และยุทธศาสตร์

ของมหาวิทยาลัย 

2.เพือ่สนับสนุนให้

เกิดการพัฒนา

ร้อยละของการ

เบิกจ่าย

งบประมาณตาม

แผนการบริหาร

ส านักงาน ร้อย

ละ80 

                    

480,430  

                 

1,134,920  

1,615,350 งบแผ่นดิน480,430 บาท 

แบ่งเป็นหมวดค่าวสัดุ 

330,430 บาท ได้แก่ค่า

วัสดุส านักงานทุกประเภท 

และหมวด ค่าใช้สอย 

150,000 บาท ซ่อมแซม

บ ารุงเครื่องมืออุปกรณ์

ส านักงาน / งบประมาณ

รายได้กศ.ปช.  610,000 

 เป็นกิจกรรมที่

ด าเนินการระยะ

ยาวตลอด

ปีงบประมาณ  

นางวารุณ ีจันทพึ่ง 
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ล าดับ
ที ่

แผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

งบแผ่นดิน งบรายได้ งบประมาณ
รวม 

รายละเอียดงบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

ค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงาน
ล่วงเวลา) 

คุณภาพและ

ประสิทธิภาพใน

การด าเนินงานด้าน

ต่างๆภายในคณะฯ 

3. เพื่อจัดหาพัฒนา 

บริหารการใช้

ทรัพยากรภายใน

คณะฯอย่างมี

ประสิทธิภาพ  

บาทค่าตอบแทนการจดั

การศึกษา 550,000 บาท 

ค่าสาธารณูปโภค 60,000 

บาท /งบรายได้บ.กศ. 

525,020 บาท  แบ่งเป็น

หมวดค่าวสัดุน้ ามัน

เชื้อเพลิง 200,000บาท 

ค่าใช้สอย 200,000 บาท 

/ค่าวัสดุส าหรับการ

ด าเนินงานการศึกษาภาค

พิเศษ 124,920บาท 

 กิจกรรม 2. 

ครุภณัฑ์

ห้องปฏิบัติการเพื่อ

เสรมิทักษะ

บุคลากรทาง

การศึกษาด้าน

วิทยาศาสตร์และ

1. เพื่อการบริหาร

จัดการงบประมาณ

อย่างมี

ประสิทธิภาพ

ตอบสนองนโยบาย 

และยุทธศาสตร์

ของมหาวิทยาลัย 

ร้อยละของการ

เบิกจ่ายไม่น้อย

กว่า ร้อยละ90 

                  

4,562,000  

  4,562,000 งบครุภัณฑ์ปี 2561 

ครุภณัฑ์ห้องปฏิบัติการ

เพื่อเสรมิทักษะบุคลากร

ทางการศึกษาด้าน

วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลย ี

 เดือนมีนาคม 

2561  

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลย ี
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ล าดับ
ที ่

แผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

งบแผ่นดิน งบรายได้ งบประมาณ
รวม 

รายละเอียดงบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

เทคโนโลย ี 2.เพื่อสนับสนุนให้

เกิดการพัฒนา

คุณภาพและ

ประสิทธิภาพใน

การด าเนินงานด้าน

ต่างๆภายในคณะฯ 

3. เพื่อจดัหาพัฒนา 

บริหารการใช้

ทรัพยากรภายใน

คณะฯอย่างมี

ประสิทธิภาพ  

 กิจกรรม 3. 

ซ่อมแซมปรับปรุง

สิ่งก่อสร้างขนาด

เล็ก 

1.เพื่อการสนับสนุน

การปฏิบัติงานของ

คณะ 2.เพื่อ

ภาพลักษณ์ทีด่ีและ

ทัศนียภาพท่ี

เหมาะสมของคณะ 

ร้อยละของการ

เบิกจ่าย

งบประมาณตาม

แผนการบริหาร

ส านักงาน ร้อย

ละ80 

                     

200,000  

200,000  งบประมาณบ.กศ.รายได ้

200,000 บาท 

ประกอบด้วยงาน

ซ่อมแซมอาคารคณะ

วิทยาศาสตร ์และงาน

ปรับปรุงหลังคาคลุมที่พัก

นักศึกษาอาคารกิจการ

 ด าเนินการช่วง

ปิดภาคเรียน

เดือนมิถุนายน 

2561  

นางวารุณี จันทพ่ึง 
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ล าดับ
ที ่

แผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

งบแผ่นดิน งบรายได้ งบประมาณ
รวม 

รายละเอียดงบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

คณะฯ  

 กิจกรรม 4. พัฒนา

สิ่งแวดล้อมลักษณะ

ทางกายภาพ

บริเวณโดยรอบ

อาคารคณะ

วิทยาศาสตร ์

1. เกิดการพัฒนา

สิ่งแวดล้อมบริเวณ

รอบอาคารสถานท่ี 

2. ปรับปรุงระบบ

การจัดการด้าน

ต่างๆ โดยรอบ

อาคารคณะ

วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลย ี

ร้อยละของการ

เบิกจ่าย

งบประมาณตาม

แผน พัฒนา

ระบบบรหิาร

จัดการ ร้อยละ

80 

30,000 50,000 80,000 งบแผ่นดิน30,000 บาท

แบ่งเป็นหมวดค่าวสัดุ 

30,000 บาท ได้แก่วัสดุ

อุปกรณ์ส าหรับการ

ปรับปรุงทัศนียภาพและ

อื่นๆ งบประมาณรายได้ 

บ.กศ. 50,000 บาท เป็น

งานปรับปรุงทัศนียภาพ

โดยรอบอาคารคณะ

วิทยาศาสตร์ ค่าใช้สอย 

50,000 บาท เป็นงานจ้าง

เหมาปรบัปรุงทัศนียภาพ

โดยรอบอาคารคณะ

วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลย ี

 ด าเนินการช่วง

ปิดภาคเรียน

เดือนมิถุนายน 

2561  

นางวารุณี จันทพ่ึง 

 กิจกรรม 5. การ 1. เพื่อการบริหาร ร้อยละของการ                      150,000 ค่าครุภณัฑ ์หมวดงบ  ด าเนินการ นางวารุณี จันทพ่ึง 
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ล าดับ
ที ่

แผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

งบแผ่นดิน งบรายได้ งบประมาณ
รวม 

รายละเอียดงบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

บริหารส านักงาน

ส่วนกลางงบ

ครุภณัฑ ์

จัดการงบประมาณ

อย่างมี

ประสิทธิภาพ

ตอบสนองนโยบาย 

และยุทธศาสตร์

ของมหาวิทยาลัย 

2.เพื่อสนับสนุนให้

เกิดการพัฒนา

คุณภาพและ

ประสิทธิภาพใน

การด าเนินงานด้าน

ต่างๆภายในคณะฯ 

3. เพื่อจัดหาพัฒนา 

บริหารการใช้

ทรัพยากรภายใน

คณะฯอย่างมี

ประสิทธิภาพ  

เบิกจ่าย

งบประมาณตาม

แผนการบริหาร

ส านักงาน ร้อย

ละ80 

150,000  ลงทุน จากงบรายได้ บ.ก

ศ.ใช้ส าหรับการจัดซื้อ

ครุภณัฑ์ 150,000 บาท 

ได้แก่ตัวกระจายสัญญาน 

6 ตัวและสวติช์ 26 พอร์ท 

3 ตัว และปั๊มน้ าหรืออื่นๆ 

ภายในเดือน

มิถุนายน 2561  
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ล าดับ
ที ่

แผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

งบแผ่นดิน งบรายได้ งบประมาณ
รวม 

รายละเอียดงบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

 กิจกรรม 6 

วิทยาการ

คอมพิวเตอร์ 

สนับสนุนการ

บริหารจดัการ

หลักสตูร 

เพื่อพัฒนาคุณภาพ

มาตรฐานการศึกษา

ตามระบบประกัน

คุณภาพ 

คะแนนความพึง

พอใจต่อการ

บริหารงานของ

หลักสตูร 

  3,540 3,540  งบรายได้บ.กศ. ค่าใช้

สอยในการด าเนิน

กิจกรรม 800 บาท และ

ค่าวัสดุ 2,740 บาท 

 (เม.ย.-มิ.ย.61)  อ.สุนี ปัญจะเทวคุปต ์

 กิจกรรม 7 คหก

รรมศาสตร์ซ่อม

และเสรมิสร้าง

บรรยากาศทาง

วิชาการและสภาพ

การท างาน 

เพือ่ให้มีบรรยากาศ

และสิ่งสนับสนุน

การเรยีนการสอนที่

พร้อมและเอื้อต่อ

การเรยีนรู ้มีสิ่ง

อ านวยความ

สะดวก แก่

นักศึกษาและ

อาจารย ์

ใช้งบประมาณ

เป็นไปตามแผน 

นักศึกษาและ

บุคคลากร

ภายในมีคะแนน

ความพึงพอใจ

เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 

3.51  

10,000 9,780 19,780 งบแผ่นดินหมวดค่าวัสด ุ

5,000 บาทและหมวดค่า

ใช้สอย 5,000 บาท และ

งบรายได้ บ.กศ. หมวดงบ

ค่าวัสดุ 5,000 บาทและ

หมวดค่าใช้สอย 4,780 

บาท 

 เดือนธันวาคม 

2560/เดือน

มีนาคม 2561/

เดือนมิถุนายน 

2561  

อ.พัชรลักษณ ์
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ล าดับ
ที ่

แผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

งบแผ่นดิน งบรายได้ งบประมาณ
รวม 

รายละเอียดงบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

2. โครงการ การ

จัดการมาตรฐาน

การศึกษาและ

พัฒนาคุณภาพ

การศึกษาเพ่ือสู่

ความเป็นเลิศ 

        

      กิจกรรม 1.
โครงการตรวจ
ประกันคณุภาพ
การศึกษาระดับ
คณะและระดับ
หลักสตูร 

เพื่อพัฒนา

กระบวนการจดัการ

เรียนการสอนและ

การพัฒนาตาม

ระบบประกัน

คุณภาพการศึกษา 

ตัวช้ีวัดเชิง

ปริมาณ:       

จ านวนบุคลากร     

     ตัวช้ีวัดเชิง

คุณภาพ : ความ

พึงพอใจท่ีมีต่อ

กิจกรรม 

     ตัวช้ีวัดเชิง

เวลา: 

ด าเนินการได้

เสร็จทันตาม

ก าหนดเวลา 

  104,000 104,000 งบอุดหนุนสมจ. หมวด

ค่าตอบแทน 87,500 บาท 

ประกอบด้วย                               

1.ค่าตอบแทน

คณะกรรมการระดับ

หลักสตูร  

   -ประธาน 3,000x11x1 

= 33,000 บาท 

  - กรรมการภายนอก 

2,500x11x1 = 27,500 

บาท 

  - กรรมการและเลขาฯ 

 ก.ค..61-กย.61  คณบดี คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลย ี
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ล าดับ
ที ่

แผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

งบแผ่นดิน งบรายได้ งบประมาณ
รวม 

รายละเอียดงบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

 ตัวช้ีวัดเชิง

ต้นทุน : 

104,000 บาท   

 ตัวช้ีวัดระดับ

ความส าเร็จ : 

ความพึงพอใจท่ี

มีต่อกิจกรรม  

1,000 x11x1 = 11,000 

บาท 

  - ผู้ช่วยเลขานุการ  500 

x11x1 = 5,500 บาท 

2. ค่าตอบแทน

คณะกรรมการภายใน

มหาวิทยาลยั ระดับคณะ 

  -ประธาน  5,000 บาท 

  - กรรมการภายนอก   

4,000 บาท 

  - กรรมการและเลขา  

1,000 บาท 

  - ผู้ช่วยเลขานุการ  500 

บาท 

 

      

 หมวดค่าวัสดุ 4,000 

บาท  ประกอบด้วย                                       

ค่าจัดท าเอกสารเล่ม

รายงาน SAR ระดบั
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ล าดับ
ที ่

แผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

งบแผ่นดิน งบรายได้ งบประมาณ
รวม 

รายละเอียดงบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

หลักสตูร 

 ค่าจัดท าเอกสารเล่ม

รายงาน SAR ระดบัคณะ 

ค่าจัดท าเอกสารแผน

ระดับหลักสตูร 

ค่าจัดท าเอกสารคะแนน

ประเมินระดับหลักสูตร

และระดับคณะ 

 

      

หมวดค่าใช้สอย 10,500 

บาท  ค่าอาหารและ

อาหารว่างในการด าเนิน

โครงการ หมวดค่า

สาธารณูปโภค ค่าส่ง

จดหมายให้กรรมการ 

2,000 บาท 

  

 กิจกรรม 2.

โครงการเตรยีม

เพื่อพัฒนา

กระบวนการจดัการ

ตัวช้ีวัดเชิง

ปริมาณ:   

47,900   47,900 งบอุดหนุนสมจ. ค่าวสัดุ

ส านักงาน (กระดาษ คลิป

 ธ.ค.60-มิ.ย.61  คณบดี คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลย ี
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ล าดับ
ที ่

แผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

งบแผ่นดิน งบรายได้ งบประมาณ
รวม 

รายละเอียดงบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

ความพร้อมตรวจ

ประกันคณุภาพ

การศึกษาระดับ

คณะและระดับ

หลักสตูร 

เรียนการสอนและ

การพัฒนาตาม

ระบบประกัน

คุณภาพการศึกษา 

จ านวนบุคลากร     

     ตัวช้ีวัดเชิง

คุณภาพ : ความ

พึงพอใจท่ีมีต่อ

กิจกรรม 

     ตวัช้ีวัดเชิง

เวลา:   

ด าเนินการได้

เสร็จทันตาม

ก าหนดเวลา 

 ตัวช้ีวัดเชิง

ต้นทุน :  

47,900 บาท   

 ตัวช้ีวัดระดับ

ความส าเร็จ :  

ความพึงพอใจท่ี

มีต่อกิจกรรม  

ด า ลวดเย็บกระดาษ แผ่น 

CD ปากกา ปากกาลบ

ค าผิด หมึกเครื่องปริ้น 

และอื่นๆ) เพื่อใช้ในการ

จัดท าเอกสารให้แก่

หลักสตูรคณะ  
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ล าดับ
ที ่

แผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

งบแผ่นดิน งบรายได้ งบประมาณ
รวม 

รายละเอียดงบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

 กิจกรรม3.โครงการ

เครือข่ายการ

จัดการมาตรฐาน

การศึกษาและ

พัฒนาคุณภาพ

การศึกษาคณะ

วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลย ี

เพื่อสร้างเครือข่าย

ความร่วมมือกับ

หน่วยงานท้ังภายใน

และภายนอก

มหาวิทยาลยั 

ตัวช้ีวัดเชิง

ปริมาณ :       

จ านวนผู้เข้าร่วม

โครงการ 

 ตัวช้ีวัดเชิง

คุณภาพ :      

ความพึงพอใจท่ี

มีต่อการจดั

กิจกรรม 

ตัวช้ีวัดเชิงเวลา :          

ด าเนินการได้

เสร็จทันตาม

ก าหนดเวลา 

 ตัวช้ีวัดเชิง

ต้นทุน :     

29,700.-    

บาท   

 ตัวช้ีวัดระดับ

29,700   29,700 งบอุดหนุนสมจ. ค่าใช้

สอย  1. ค่าอาหาร

ผู้เข้าร่วมโครงการและ

คณะด าเนินงาน จ านวน 

60 คน คนละ 120 บาท 

เป็นเงิน 7,200 บาท 

2. ค่าอาหารว่างเข้าร่วม

โครงการและคณะ

ด าเนินงาน จ านวน 60 

คน คนละ 25 บาท 2 มื้อ 

เป็นเงิน 3,000 บาท 

หมวดวัสดุ ค่าน้ ามันน้ ามัน

เชื้อเพลิง (กรณีต้องเข้า

ร่วมงานท่ีมหาวิทยาลัย

เครือข่าย)  2,000 บาท 

หมวดค่าใช้สอย ค่าเบี้ย

เลี้ยงคนขับรถ 2 คน  

(กรณีต้องเข้าร่วมงานท่ี

 ธ.ค.60-มิ.ย.61    
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ล าดับ
ที ่

แผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

งบแผ่นดิน งบรายได้ งบประมาณ
รวม 

รายละเอียดงบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

ความส าเร็จ :   

ร้อยละของ

ความส าเร็จใน

การด าเนินการ

จัดกิจกรรม   

มหาวิทยาลยัเครือข่าย) 

คนละ 480 บาท 

หมวดค่าใช้สอย ค่าเบี้ย

เลี้ยงการเข้าร่วมโครงการ 

(กรณีต้องเข้าร่วมงานท่ี

มหาวิทยาลยัเครือข่าย) 

จ านวน 20 คน คนละ 

160 บาท 3,200 บาท 

หมวดค่าวสัดุ ค่าเอกสาร

ด าเนินโครงการ จ านวน 

65 ชุด ชุดละ 28 บาท 

1,820 บาท 

ค่าตอบแทน ค่าวิทยากร 

2 ครั้ง x 1 คน x 6 ชม. 

ชม.ละ 600 บาท 12,000 

บาท 

 กิจกรรม 4  

วิทยาการ

เพื่อให้คณาจารย์

และบุคลากรเตรยีม

ร้อยละของ

กลุ่มเป้าหมายที่

                         5,000 งบแผ่นดิน  ค่าวัสดุ

อุปกรณ์ส าหรับการด าเนิน

 (เม.ย.-มิ.ย.61)  อ.ณัฐรด ีอนุพงค์ 
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ล าดับ
ที ่

แผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

งบแผ่นดิน งบรายได้ งบประมาณ
รวม 

รายละเอียดงบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

คอมพิวเตอร์ร

เตรียมความพร้อม

ประกันคณุภาพ

การศึกษาหลักสูตร 

ความพร้อมการ

ประกันคณุภาพ

การศึกษาหลักสูตร

วิทยาการ

คอมพิวเตอร ์

เข้าร่วมโครงการ 

ความพึงพอใจ

ของ

กลุ่มเป้าหมายที่

ตอบแบบ

ประเมิน 

5,000  กิจกรรม กระดาษ หมึก 

แฟ้มและอื่นๆ5,000 บาท  

 กิจกรรม 5 

เทคโนโลยี

สารสนเทศ เตรียม

ความพร้อมประกัน

คุณภาพหลักสตูร 

เพื่อเตรียมความ

พร้อมและปรับปรุง

พัฒนาการจัดท า

รายงานการ

ประเมินตนเอง 

(SAR) ตามเกณฑ์

คุณภาพการศึกษา

ให้มีคุณภาพดียิ่งข้ึน 

เชิงปริมาณ ผล

การประเมิน

คุณภาพภายใน

ของหลักสูตรสูง

กว่าผลการตรวจ

ประเมินคุณภาพ

ภายในของปี

การศึกษาท่ีผ่าน

มา 

                     

1,500.00  

1,500  งบประมาณบ.กศ.รายได้ 

1,500 บาท ส าหรับค่า

วัสดุอุปกรณ์ค่าจดัท า

เอกสาร  

เมษายน - 

มิถุนายน 2561 

อาจารย์อัจจมิา  มั่นทน 

 กิจกรรม 6  

หลักสตูรคหกรรม

เพื่อเตรียมความ

พร้อมเก็บข้อมูล

คะแนนประกัน

คุณภาพของ

  4,000 4,000  งบรายได้ ก.ศปช.ค่าวสัดุ 

4,000 บาท  

 เดือนมิถุนายน 

2561  

อ.พัชรลักษณ์ วัฒนไชย 
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ล าดับ
ที ่

แผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

งบแผ่นดิน งบรายได้ งบประมาณ
รวม 

รายละเอียดงบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

ศาสตร์เก็บข้อมลู

ประกันคณุภาพ

การศึกษา 

ประกันคณุภาพ

การศึกษา 

หลักสตูร ≥ 

3.38 

3. โครงการสื่อสาร
องค์การและการ
สื่อสารการตลาด
แบบบูรณาการ 
IMC 
 

        

 กิจกรรม 1. 
โครงการ
ประชาสมัพันธ์คณะ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเพื่อ
ความเป็นเลิศสู่
สากล 

1. เพื่อพัฒนางาน

การประชาสัมพันธ์

และสื่อสารองค์การ 

ให้มีผลงานเชิงรุก 

2. เพื่อ

ประชาสมัพันธ์

คณะฯให้เป็นที่รู้จัก

แก่สังคม 3. 

ก่อให้เกิดการ

สนับสนุนร่วมมือ 

ระดับ

ความส าเร็จใน

การด าเนิน

โครงการ ระดับ4 

20,000 50000 70,000 งบแผ่นดิน20,000 บาท 

แบ่งเป็นหมวดค่าวสัดุ 

20,000 บาท ได้แก่ค่า

น้ ามันเชื้อเพลิงออกปชส.

จ านวน 10 ครั้ง งบรายได้ 

กศ.ปช.ประกอบด้วย 

หมวดใช้สอย ค่าเช่าพ้ืนท่ี

ออกบูธค่าเดินทางและ

ค่าเบี้ยงเลีย้ง 20,0000 

บาท   บาท / หมวดวสัด ุ

 เป็นกิจกรรมที่

ด าเนินการระยะ

ยาวตลอด

ปีงบประมาณ  

 รองคณบดฝี่ายวิชาการ  
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ล าดับ
ที ่

แผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

งบแผ่นดิน งบรายได้ งบประมาณ
รวม 

รายละเอียดงบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

และการพัฒนางาน

ด้านต่างๆ  

ค่าวัสดุอุปกรณส์ าหรับ

การจัดกิจกรรม 30,000 

บาทได้แก่โบว์ชัวร์ 

เอกสแตนซ ์

 กิจกรรม 2 อาชีวอ

นามัยฯออกบูธงาน

สัปดาห์ความ

ปลอดภัยในการ

ท างานระดับชาต ิ 

(Safety Week) 

1. เพื่อศึกษาดูงาน

ด้านอาชีวอนามัย

และความปลอดภัย

เสรมิสร้างทักษะ

ความรู้และ

ความคิดสร้างสรรค ์

2. เพื่อ

ประชาสมัพันธ์

หลักสตูรอาชีวอนา

มัยและความ

ปลอดภัย

ระดับประเทศ 

1. จ านวน

นักศึกษา

ผู้เข้าร่วม

โครงการร้อยละ 

100 ของ

นักศึกษา

กลุ่มเป้าหมาย   

2. คะแนนความ

พึงพอใจของ

นักศึกษา

กลุ่มเป้าหมาย

หลังเสร็จสิ้น

โครงการมี

คะแนนเฉลีย่

- 20,000 20,000 งบรายไดบ้.กศ. 1. ค่าใช้

สอย  1.1 ค่าน้ ามันรถบัส 

2,000 บาท   1.2 ค่า

น้ ามันรถตู้ 1,000 บาท x 

2 วัน = 2,000 บาท   1.3 

ค่าทางด่วน 1,700 บาท 

2. ค่าวัสด ุ 2.1 ค่าจัดซื้อ

วัสดุอุปกรณ์ในการจดัท า

แผ่นพับประชาสัมพันธ์  

2.2 ค่าจัดท าและตกแต่ง

บูธประชาสัมพันธ ์ รวม

เป็นเงิน 14,300 บาท 

พ.ค.-61 อ.ธนกฤต ธนวงศ์โภคิน 
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ล าดับ
ที ่

แผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

งบแผ่นดิน งบรายได้ งบประมาณ
รวม 

รายละเอียดงบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

มากกว่าหรือ

เท่ากับ 3.51 

คะแนน 

4. โครงการ จัด
ประชุมเพ่ือพัฒนา
ระบบบริหาร
จัดการโดยมีส่วน
ร่วมของทุกภาค
ส่วน 

        

 กิจกรรม 1. ประชุม
กรรมการใน
หน่วยงาน และ
คณะกรรมการอื่นๆ 

1. เพื่อจัดการ

ประชุม

คณะกรรมการ

หน่วยงานภายใน/ 

ระหว่างหน่วยงาน

ภายนอก และ

คณะกรรมการอื่นๆ 

2. เกิดการพัฒนา

ระบบการจัด

การศึกษาเพื่อความ

ร้อยละของการ

เบิกจ่าย

งบประมาณตาม

แผน พัฒนา

ระบบบรหิาร

จัดการ ร้อยละ

80 

                       

80,000  

             

80,000  

งบรายได ้บ.กศ. 80,000 

บาท แบ่งเป็นค่าใช้สอยใน

การประชุม  50,000 บาท 

แบ่งเป็นการประชุมกบ.

คณะ ค่าอาหารมื้อละ 

120 บาทและอาหารว่าง

มื้อละ25บาท จ านวน 20 

คน จ านวน 12 ครั้งค่า

ประชุมคณบดสีัญจร และ

เครือข่ายอื่นๆ ครั้งละ 15 

 เป็นกิจกรรมที่

ด าเนินการระยะ

ยาวตลอด

ปีงบประมาณ  

คณบด ีคณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลย ี
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ล าดับ
ที ่

แผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

งบแผ่นดิน งบรายได้ งบประมาณ
รวม 

รายละเอียดงบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

เป็นเลิศ คน อาหารมื้อละ 120 

บาท อาหารว่าง 25 บาท 

จ านวน 6 ครั้ง หมวดค่า

วัสดุ 5,000 บาท 

ประกอบด้วย ค่ากระดาษ, 

หมึกพิมพ,์ คลิปบอร์ดและ

เอกสารประกอบการ

ประชุมฯลฯ  หมวด

ค่าตอบแทน 25,000 บาท 

แบ่งเป็นค่าเบี้ยประชุมกบ.

หลักสตูร 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 
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ล าดับ
ที ่

แผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

งบแผ่นดิน งบรายได้ งบประมาณ
รวม 

รายละเอียดงบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

5. โครงการ พัฒนา
สิ่งแวดล้อมและ
มหาวิทยาลัยแห่ง
ความพอเพียง 

        

 กิจกรรม 1. พัฒนา
สิ่งแวดล้อมโดยรอบ
อาคาร สถานท่ี 
การจัดการด้าน
พลังงาน/ขยะ/น้ า/
อากาศ/ความ
ปลอดภัย 

1. เพื่อจัดกิจกรรม

ด้านพัฒนา

สิ่งแวดล้อมโดยรอบ

อาคาร สถานท่ี 

การจัดการด้าน

พลังงาน/ขยะ/น้ า/

อากาศ/ความ

ปลอดภัย 

ร้อยละของการ

เบิกจ่าย

งบประมาณตาม

แผน พัฒนา

ระบบบรหิาร

จัดการ ร้อยละ

80 

                       

-    

 ไม่ขอใช้งบประมาณ โดย

ด าเนินงานร่วมกับ

ส านักงานอธิการบด ี 

 เป็นกิจกรรมที่

ด าเนินการระยะ

ยาวตลอด

ปีงบประมาณ  

ผศ.ดร.นิสา พักตร์วิไล 

6. โครงการจัดหาและ

พัฒนาแหล่งเรียนรู้

ทรัพยากร

สนับสนุน

การศึกษา การวิจัย

และการบริการ
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ล าดับ
ที ่

แผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

งบแผ่นดิน งบรายได้ งบประมาณ
รวม 

รายละเอียดงบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

วิชาการ 

 กิจกรรม 1. IT 
จัดหาทรัพยากร
หรือพัฒนาแหล่ง
เรียนรู ้

1. เพื่อส่งเสรมิและ

สนับสนุนการเรยีน

การสอน ส าหรับ

นักศึกษาและ

อาจารย ์

ค่าเฉลี่ยความพึง

พอใจของ

นักศึกษาและ

อาจารย์ต่อสิ่ง

สนับสนุนการ

เรียนรู ้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ และ

สิ่งอ านวยความ

สะดวกและ

บริการขั้น

พื้นฐานภายใน

มหาวิทยาลยั 

77,500.00  77,500.00  ค่าวัสด ุ  77,500 บาท มีนาคม 2561 อาจารย์ชุมพล  จันทร์ฉลอง 
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ศูนย์วิทยาศาสตร์ 
ล าดับ

ที ่
แผนงาน/

โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ของ

โครงการ 
ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

งบแผ่นดิน งบรายได้ งบประมาณ
รวม 

รายละเอียดงบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1. โครงการ 
เสริมสร้างธรรมาภิ
บาลและเป็น
มหาวิทยาลัยท่ี
รับผิดชอบต่อ
สังคมมีการ
เบิกจ่ายให้เป็นไป
ด้วยความโปร่งใส
ถูกต้องตาม
ระเบียบ 

        

 กิจกรรม 1. การ
บริหารจดัการและ
สนับสนุนการ
ปฏิบัติงานศูนย์
วิทยาศาสตร์เพื่อ
ความเป็นเลิศพร้อม
ต่อการบริการ   

1. เพื่อการบริหาร

จัดการงบประมาณ

อย่างมี

ประสิทธิภาพ

ตอบสนองนโยบาย 

และยุทธศาสตร์

ของมหาวิทยาลัย 

2.เพื่อสนับสนุนให้

เกิดการพัฒนา

ร้อยละของการ

เบิกจ่าย

งบประมาณ 

ร้อยละ80 

100,000 200,000 300,000 ใช้ส าหรับการบริหารศูนย์

วิทยาศาสตร ์รวมถึงการ

ดูแลลระบบเครื่องมือ 

วัสดุ อุปกรณ์ แบ่งเป็น

หมวดค่าวสัด ุได้แก่วัสดุ

ส านักงานต่างๆ กระดาษ

ขาว/สี กรรไกร แฟ้ม คลิป 

แฟ้มแสนอเซน แม็ค ลูก

แม็ค กาว ตัวปั้ม หมึก

 เป็นกิจกรรมทีม่ี

การด าเนินงาน

ตลอด

ปีงบประมาณ  

ผศ.ดร.ศศมล ผาสุข/นาง

วารุณี จันทพ่ึง 
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ล าดับ
ที ่

แผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

งบแผ่นดิน งบรายได้ งบประมาณ
รวม 

รายละเอียดงบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

คุณภาพและ

ประสิทธิภาพใน

การด าเนินงานด้าน

ต่างๆภายในคณะฯ 

3. เพื่อจัดหาพัฒนา 

บริหารการใช้

ทรัพยากรภายใน

คณะฯอย่างมี

ประสิทธิภาพ  

พิมพ์ รวมถึงวัสดุทีใช้ใน

งานต่างๆ เช่นถุงด า ถุงมือ 

ค่าน้ ายาต่างๆ คา่อุปกรณ์

ซ่อมแซมบ ารุง 120,000 

บาท,หมวดค่าใช้สอย 

แบ่งเป็นค่าบริการ

ซ่อมแซมอุปกรณ์

เครื่องมือภายในศว. 

11,300 บาท ค่าดูแลซ่อม

บ ารุงล้าง

เครื่องปรับอากาศ 

40,000 บาท ค่าจ้างเหมา

บริการดูแลลิฟท์ 86,700

บาท ค่าก าจัดปลวก 

42,000 บาท  **เป็นการ

ประมาณการอ้างอิงตามปี 

59 
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ส่วนที่ 2 

 
 
 

แผนด าเนินโครงการ 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
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ภาคผนวก 
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การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
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