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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 13 หลักสูตรที่สังกัดอยู่ในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

 

คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 

สาขาวิชา หลักสตูร 

งานบริหารทัว่ไป งานบริการ

การศึกษา 

งานพัฒนา

นักศึกษา 

ศูนย์วิทยาศาสตร์ 

ส านักงานคณบด ี

โครงสร้างองค์กร 
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เป้าประสงค์และตัวชี้วัดความส าเร็จของแผนปฏิบัติการ  

 

ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบด าเนินงาน ผู้รายงาน ผู้ก ากับติดตาม 
 

เป้าประสงค์ที่ 1 บัณฑิตมีคุณภาพมาตรฐาน มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีศักยภาพสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ 

1.1. จ านวนหลักสูตรแบบสหวิทยาการที่พัฒนาหรือปรับปรุงเพื่อ
ตอบสนองต่อความต้องการท้องถิ่น 
    1.1.1 หลักสูตรระยะสั้น 
 
    1.1.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา 

 
 

2 หลักสูตร 
 

1 หลักสูตร 

หลักสตูรทุกหลักสูตร ฝ่ายวิชาการคณะ รองคณบดฝี่ายวิชาการ 

1.2 ร้อยละของหลักสูตรทีม่ีการจดัการเรียนการสอนในรูปแบบ 
ABCD ต่อจ านวนหลักสูตรทั้งหมด 

ร้อยละ   30 หลักสตูรทุกหลักสูตร ฝ่ายวิชาการคณะ รองคณบดฝี่ายวิชาการ 

1.3 จ านวนผลงานเชิงประจักษ์ของนักศึกษาระดับปริญญาตร ี
1.3.1 ผลงานท่ีได้รับรางวัล หรือ     การเผยแพร่ในระดับชาตหิรือ
นานาชาติ 
 
1.3.2. ผลงานท่ีได้รบัการอ้างอิง หรือใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย ์
 
 1.3.3 ผลงานวิจัย หรือผลงานวิชาการที่ไดร้ับการเผยแพร่
ระดับชาติ หรือ นานาชาติตามเกณฑ์ กพอ.ก าหนด 
 

 
6 ผลงาน 

 
 

5 ผลงาน 
 
 

55 ผลงาน 
 

หลักสตูรทุกหลักสูตร ฝ่ายวิชาการคณะ รองคณบดฝี่ายวิชาการ 
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ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบด าเนินงาน ผู้รายงาน ผู้ก ากับติดตาม 
 

1.3.4 จ านวนนักศึกษาหรือศิษย์เกา่ที่ได้รับการยกย่องในระดับชาติ
หรือนานาชาต ิ

5คน 

1.4 ร้อยละของอาจารย์และนักศึกษา  ท่ีเข้าร่วมโครงการหรือ
กิจกรรม           การเรียนรู้จากการปฏิบัตริ่วมกับชุมชน 
     1.4.1 ร้อยละของอาจารย์ที่เขา้ร่วมโครงการต่อจ านวนอาจารย์
ทั้งหมด 
 
      1.4.2 ร้อยละของนักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการต่อจ านวน
นักศึกษาท้ังหมด 

 
 

ร้อยละ   40 
 
 

ร้อยละ   80 

หลักสตูรทุกหลักสูตร 

 

ฝ่ายวิชาการคณะ รองคณบดฝี่ายวิชาการ 

1.5 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาทุกระดับที่มผีลงานเชิงประจักษ์ท่ี
ได้รับการตีพิมพเ์ผยแพร่ หรือก่อให้เกิดการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ท่ีตอบ
โจทย์การพัฒนาท้องถิ่น 

ร้อยละ 
 40 

หลักสตูรทุกหลักสูตร 
 

 

ฝ่ายวิชาการคณะ รองคณบดฝี่ายวิชาการ 

1.6 ร้อยละผลงานวิจัยหรืองานสรา้งสรรค์ของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาท่ีไดร้ับการเผยแพร่   ระดับนานาชาติ  
 

ร้อยละ 
7 

คณะ 
 

 

ฝ่ายวิชาการคณะ รองคณบดฝี่ายวิชาการ 

1.7 จ านวนแนวปฏิบัติทีด่ีด้านการจัดการเรียนรู้เชิงผลติภาพ   1เรื่อง  คณะ 
 

 

ฝ่ายวิชาการคณะ รองคณบดฝี่ายวิชาการ 

1.8 ร้อยละของนักศึกษาช้ันปีสุดทา้ยที่มีผลการทดสอบตามเกณฑ์
ความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR) หรือเทียบเท่า 
1.8.1 ระดับปริญญาตรี ตั้งแต ่ระดับ B1 ขึ้นไป 
 

 
ร้อยละ 

85 
 

คณะ 
 

ฝ่ายวิชาการคณะ รองคณบดฝี่ายวิชาการ 
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ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบด าเนินงาน ผู้รายงาน ผู้ก ากับติดตาม 
 

1.8.2 ระดับบัณฑติศึกษา ตั้งแต ่ระดับ B2  ขึ้นไป 
 

ร้อยละ 
95 

1.9 จ านวนผู้ประกอบการใหม่ Startup ที่เกิดจากการบ่มเพาะของ
มหาวิทยาลยั 

2 ราย คณะ 
 

ฝ่ายวิชาการคณะ
และฝา่ยกิจการ

นักศึกษา 

รองคณบดฝี่ายวิชาการและฝ่าย
กิจการนักศึกษา 

1.10 ร้อยละของบัณฑิตระดับ   ปริญญาตรีที่มีงานท าหรือประกอบ
อาชีพอิสระ 

ร้อยละ    
80 

หลักสตูรทุกหลักสูตร 
 

ฝ่ายวิชาการคณะ รองคณบดฝี่ายวิชาการ 

1.11 อัตราการได้งานท าในพื้นที่หรือประกอบอาชีพอิสระหลังจาก
ส าเรจ็การศึกษาภายในระยะเวลา 1 ปี 
ในพื้นที่ท่ีมหาวิทยาลัยรับผิดชอบดูแล  
(350 กิโลเมตร) 

ร้อยละ 
 60 

หลักสตูรทุกหลักสูตร 
 

ฝ่ายวิชาการคณะ คณบด ี

เป้าประสงค์ 2 วิจัยและนวัตกรรมสามารถแก้ไขปัญหาหรือเสริมสร้างความเข้มแข็งของท้องถิน่ เพ่ือความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนของประเทศ 

2.1 ร้อยละของผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรคข์องอาจารย์ที่สร้าง
นวัตกรรม ทีส่อดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นและโจทย์การพัฒนา
ประเทศหรือแก้ไขปญัหาของท้องถิ่น หรือ ปัญหาระดับประเทศ 

ร้อยละ 70 หลักสตูรทุกหลักสูตร 
 

ฝ่ายวิจัย รองคณบดฝี่ายวิจัย 

2.2 จ านวนโครงการวิจัยรับใช้สังคมที่เกิดจากความร่วมมือองค์กร
ภาคีเครือข่าย 

2 โครงการ หลักสตูรทุกหลักสูตร 
 

ฝ่ายวิจัย รองคณบดฝี่ายวิจัย 

2.3 จ านวนผลงานวิจัยของอาจารย์และนักวิจัยท่ีไดร้ับการเผยแพร่
ในระดับชาติหรือนานาชาต ิ

78 ผลงาน หลักสตูรทุกหลักสูตร 
 

ฝ่ายวิจัย รองคณบดฝี่ายวิจัย 
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ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบด าเนินงาน ผู้รายงาน ผู้ก ากับติดตาม 
 

2.4 จ านวนบทความของอาจารยป์ระจ าทีไ่ด้รับการอ้างอิงใน
ฐานข้อมูล TCI ISI SJR และScopus (พิจารณาผลงานย้อนหลัง 5 
ปีปฏิทิน ที่ได้รับการอ้างอิง ณ ปีปจัจุบัน ) 

15 บทความ หลักสตูรทุกหลักสูตร 
 

ฝ่ายวิจัย รองคณบดฝี่ายวิจัย 

2.5  จ านวนผลงานวิจัยเชิงประยกุต์และพัฒนานวัตกรรม 
      2.5.1 จ านวนผลงานวิจัย        เชิงประยุกต์ที่มีการจด
ทะเบียนจากหน่วยงานท่ีเกีย่วข้อง อาทิ การจดสิทธิบัตร อนุ
สิทธิบัตร เป็นต้น 

6 ผลงาน หลักสตูรทุกหลักสูตร 
 

ฝ่ายวิจัย รองคณบดฝี่ายวิจัย 

2.5.2 จ านวนนวัตกรรมหรือผลงานบริการวิชาการทีส่ามารถสร้าง
คุณค่าแกผู่้รับบริการ ชุมชน และสังคม ไดโ้ดยสามารถน าผลงาน
บริการวิชาการไปใช้ประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม 
และการศึกษา 

2 ผลงาน คณะ ฝ่ายวิจัย รองคณบดฝี่ายวิจัย 

2.6 จ านวนอาจารย์ หรือบุคลากร ท่ีได้รับรางวัลจากงานวิจัย หรือ
งานสร้างสรรค์ทั้งในระดับชาติ หรอืนานาชาติ 

2 รางวัล คณะ ฝ่ายวิจัย รองคณบดฝี่ายวิจัย 

เป้าประสงค์ 3 ประชาชนสามารถด ารงชีวิตโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจชมุชนเข้มแข็ง ประชาชนมีความสขุ และมีรายได้เพ่ิมขึ้น 

3.2 จ านวนชุมชนที่มีศักยภาพใน   
การจัดการตนเอง 

2 ชุมชน คณะกรรมการ 
ฝ่ายบริการวิชาการ  
หลักสตูรทุกหลักสูตร 
 

ฝ่ายบริการวิชาการ
และพันธกิจสมัพันธ์ 

รองคณบดฝี่ายบริการวิชาการ 
และพันธกิจสมัพันธ์ 
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ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบด าเนินงาน ผู้รายงาน ผู้ก ากับติดตาม 
 

เป้าประสงค์ที่  4 บัณฑิต และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม จิตส านึกที่ดีต่อสังคมโดยรวมรักษามรดกทางวัฒนธรรมและเข้าใจในสังคมพหุวัฒนธรรม 

4.1 จ านวนผลงานอนุรักษ์ ส่งเสรมิ   สืบสานและเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมที่ไดร้ับการเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ 

1 ผลงาน คณะกรรมการฝา่ย 
ศิลปวัฒนธรรม 

หลักสตูรคหกรรมศาสตร ์

ฝ่าย 
ศิลปวัฒนธรรม 

รองคณบดฝี่าย 
ศิลปวัฒนธรรม 

เป้าประสงค์ที่ 5 มหาวิทยาลัยมีคุณภาพ มาตรฐาน โปร่งใส และธรรมาภิบาลตอบสนองต่อความต้องการประเทศ และเป็นที่ยอมรับต่อประชาชน 
5.1 ร้อยละของอาจารย์ประจ าสถาบันท่ีมีคุณวุฒิปรญิญาเอก ร้อยละ 

40 
คณะ รองคณบด ี

ฝ่ายบรหิาร 
คณบด ี

5.2 ร้อยละของอาจารย์ทีส่ าเร็จการศึกษาปรญิาเอกจาก
ต่างประเทศต่ออาจารย์ทั้งหมดที่ส าเร็จการศึกษาในระดับปรญิญา
เอกท่ีได้รับการรับรองคุณวุฒิจาก ก.พ.  

ร้อยละ 
15 

คณะ รองคณบด ี
ฝ่ายบรหิาร 

คณบด ี

5.3 ร้อยละอาจารย์ประจ าสถาบนั  ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ร้อยละ  
70 

คณะ รองคณบด ี
ฝ่ายบรหิาร 

คณบด ี

5.4 จ านวนอาจารย์ที่ไดร้ับการรับรองมาตรฐานอาจารยม์ืออาชีพ
จาก สกอ. หรือสถาบันรับรองมาตรฐานวิชาชีพ 

20 
คน 
 

งานกจ.คณะ งานกจ.คณะ คณบด ี

5.5 ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุน       ที่เข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น
จากผู้ที่มีคณุสมบัติเข้าเกณฑ์การประเมิน 

ร้อยละ 
3 

หัวหน้าส านักงาน งานกจ.คณะ คณบด ี

5.7 ร้อยละของหลักสูตรทีม่ีผลการประเมินการประกันคณุภาพ
การศึกษาภายในระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ สกอ. อยู่ในระดับดีมาก 

ร้อยละ 
5 

หลักสตูรทุกหลักสูตร งานประกัน 
คุณภาพคณะ 

คณบด ี

5.9 ร้อยละหลักสูตรที่ผ่านการขึ้นทะเบียน TQR (Thai 
Qualification Register)  )   

ร้อยละ 10 หลักสตูรทุกหลักสูตร งานประกัน 
คุณภาพคณะ 

คณบด ี
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แผนท่ียุทธศาสตร ์Strategy Map 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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 ี

หลัก 

สูตร 

F&B 

หลักสูตรการจัดการ

ภัยพิบัติและบรรเทา

สาธารณภัย 

หลักสู

ตร

ฟิสิกส์ 

หลักสูตร 

DISE 

ศูนย์

วิทยา 

ศาสตร์ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning)  
กลยุทธ์  

1.1 พัฒนาปรับปรุงหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่มีการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning)  
1.2 พัฒนาสมรรถนะของนักศึกษาให้เกิดการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning)  
1.3 ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาสมรรถนะทักษะด้านภาษาสากล 
1.4 สร้างเครือข่ายในรูปแบบประชารัฐเพ่ือพัฒนาคุณภาพบัณฑิต 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาท้องถิ่น 
กลยุทธ์ 

2.1 สร้างเครือข่ายจัดหาสนับสนุนงบประมาณทุนวิจัย  
2.2 สร้างผลงานวิจัยที่เป็นองค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรม ที่ตอบโจทย์ระดับประเทศชาติ และท้องถิ่นเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประชารัฐ ลดความเหลื่อม

ล้ า สร้างความม่ังคั่ง และยั่งยืนของท้องถิ่นประเทศชาติ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์ และถ่ายทอด เผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

กลยุทธ์  
3.1 สร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติจากภายในและภายนอกเพ่ือร่วมกันศึกษาแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่นและเสริมพลังให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถ

ด ารงอยู่ได้อย่างยั่งยืน 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่น าไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

กลยุทธ์  
4.1 บริหารจัดการงานส่งเสริมศาสนา ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ทั้งการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบสาน เผยแพร่วัฒนธรรมไทย 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศมีธรรมาภิบาล  
กลยุทธ์  

5.1 บริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ให้มีสมรรถนะที่เป็นเลิศพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง และพัฒนาสมรรถนะให้อาจารย์ และบุคลากร ให้เกิดการเรียนรู้
เชิงผลิตภาพ (Productive Learning) 

5.2 เสริมสร้างธรรมาภิบาลและเป็นมหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบต่อสังคม 
5.3 พัฒนามาตรฐานการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 
5.4 พัฒนาประสิทธิผลการบริหารส านักงาน 
5.5 พัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว  
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ล าดับ
ที่ 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงคข์องโครงการ 
ตัวชี้วดัของ
กิจกรรม 

 แหล่งงบประมาณและ 
จ านวนงบประมาณ งบประมาณ

รวม 
รายละเอียดงบประมาณ (แตกตวัคูณ) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชื่อ) 

แผ่นดิน รายได ้

แผนงาน  การผลิตบัณฑติโดยกระบวนการจัดการเรยีนรู้เชิงผลติภาพ (Productive Learning) 

1 โครงการ พัฒนาหรือ
ปรับปรุงหลักสูตร  จัดการ
เรียนรู้เชิงผลิตภาพ
(Productive learning)  

                

1 กิจกรรม  พัฒนา ปรับปรุง
หลักสูตรเน้นกระบวนการ
จัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ  
(Productive Learning) 

เพื่อจัดกิจกรรมพัฒนาปรับปรุง
หลักสูตรเน้นกระบวนการ
จัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพและ
การเรียนรู้แบบผสมผสาน 
(Blended Learning)   

ร้อยละของ
หลักสูตรที่พัฒนา
หรือปรับปรุงเพื่อให้
เกิดการเรียนรู้เชิง
ผลิตภาพ ต่อ
หลักสูตรที่จัดการ
เรียนการสอนใน
คณะไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

               
10,000  

               
13,800  

               
23,800  

งบประมาณส าหรับกลักสูตรที่มีการพัฒนาหลักสูตร
การเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning)   
ค่าวัสดุ 10,000บาท ค่าตอบแทนผู้ทรง10,000 
บาท ค่าอาหารกาลางวันและอาหารว่างจ านวน 20 
คน เท่ากับ 3,800 บาท โดยหลักสูตรที่มีการ
ปรับปรุงในปีการศึกษา 2563และ2564 ได้แก่
หลักสูตรคหกรรมศาสตร์/วิทยาการคอมพิวเตอร์/
เทคโนโลยีสารสนเทศ/เทคโนโลยีชีวภาพ/ฟิสิกส์
ประยุกต์/การจัดการภัยพิบัติและบรรเทาสาธารณ
ภัย โดยใช้งบประมาณในการปรับปรุงหลักสูตรที่
สสว. 

 ปีการศึกษา 
2563 และ 
2564  

ผศ.ดร.พรรณ
วิภาแพงศรี 
รองคณบดี ฝ่าย
วิชาการ 
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ล าดับ
ที่ 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงคข์องโครงการ 
ตัวชี้วดัของ
กิจกรรม 

 แหล่งงบประมาณและ 
จ านวนงบประมาณ งบประมาณ

รวม 
รายละเอียดงบประมาณ (แตกตวัคูณ) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชื่อ) 

แผ่นดิน รายได ้

2      กิจกรรม หลกัสูตร
คณิตศาสตร์ฯ การทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตร
คณิตศาสตร์ประยุกต์ ปี
การศึกษา 2563 

1. เพื่อทวนสอบผลสัมฤทธิ์การ
เรียนรู้ของรายวิชาที่เปิดสอนใน
หลักสูตรคณิตศาสตร์ประยุกต์ 
ปีการศึกษา 2563 
2. เพื่อให้รายวิชาที่เปิดสอนใน
หลักสูตรคณิตศาสตร์ประยุกต์
ได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพ
มากยิ่งขึ้นและสอดคล้องกับการ
พัฒนาการเรียนการสอนให้กบั
นักศึกษา   

1. เชิงปริมาณ 
ร้อยละ 25 ของ
รายวิชาในหลักสูตร
ถูกพัฒนาหรือ
ปรับปรุงเพื่อให้เกิด
การเรียนรู้เชิงผลิต
ภาพ (Productive 
learning)  

                     
-    

                   
300  

                   
300  

1. ค่าเอกสารประกอบการจัดกิจกรรม 300 บาท เดือน
มิถุนายน 
2564 

อ.ดร.ณภัทณ์
จันทร์  
ด่านสวัสดิ ์

3      กิจกรรม หลักสูตรอาชี
วอนามยัและความ
ปลอดภัย หลักสูตรอาชีวอ
นามัยและความปลอดภัย
ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการ
ศึกษา 

1. เพื่อทราบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ที่แต่ละรายวิชาซ่ึงจะเป็น
ประโยชน์ต่ออาจารย์ผู้สอน 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
และผู้ที่เกี่ยวข้องในการ
ปรับปรุง 

1. จ านวนรายวิชาที่
มีการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 25 ของ
รายวิชาที่เปิดสอน
ในปีการศึกษา 
2563 

                     
-    

                     
-    

                     
-    

 ไม่ขอใช้งบประมาณ   เดือนเม.ย.
64  

อ.ชลลดา พละ
ราช 
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ล าดับ
ที่ 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงคข์องโครงการ 
ตัวชี้วดัของ
กิจกรรม 

 แหล่งงบประมาณและ 
จ านวนงบประมาณ งบประมาณ

รวม 
รายละเอียดงบประมาณ (แตกตวัคูณ) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชื่อ) 

แผ่นดิน รายได ้

4 กิจกรรมหลักสูตรฟิสิกส์
ประยุกต ์ทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ 

เพื่อทวนสอบมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ในรายวิชาที่สอนเป็นไป
ตามกรอบมาตรฐาน คุณวุฒิ
อุดมศึกษา ระดับปริญญาตร ี

1. เชิงปริมาณ 
ร้อยละ 80 ของ
จ านวนอาจารย์
ประจ าหลกัสูตร
และนักศึกษาที่เข้า
ร่วมกิจกรรม 
2. เชิงคุณภาพ  
ร้อยละ 80 ของ
รายวิชาที่สอน
เป็นไปตามกรอบ
มาตรฐาน คุณวุฒิ
อุดมศึกษา ระดับ
ปริญญาตร ี

                     
-    

                     
-    

                     
-    

 ไม่ขอใช้งบประมาณ  มีนาคม 
2564 

อ.ดร.นพมาศ 
ประทุมสูตร 
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ล าดับ
ที่ 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงคข์องโครงการ 
ตัวชี้วดัของ
กิจกรรม 

 แหล่งงบประมาณและ 
จ านวนงบประมาณ งบประมาณ

รวม 
รายละเอียดงบประมาณ (แตกตวัคูณ) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชื่อ) 

แผ่นดิน รายได ้

5     กิจกรรม  DISE ทวน
สอบผลสัมฤทธิ์ทางการ
ศึกษา 

1. เพื่อทวนสอบผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษา ระดับหลักสูตร 
ประจ าปกีารศึกษา 2563 

เชิงปริมาณ 
1. รายวิชาที่
หลักสูตรเปิดสอน 
ในปีการศึกษา 
2562 อย่างน้อย 6 
รายวิชาได้รับการ
ทวนสอบผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษา 
เชิงคุณภาพ 
1. ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมี
ความพึงพอใจต่อ
กิจกรรมอยู่ในระดับ 
ดี ขึ้นไป(คะแนน
เฉลี่ย >= 3.50) 

                
2,400  

                     
-    

                
2,400  

 1. ค่าตอบแทนวิทยากร (6 ชั่วโมง * 400 บาท)  มีนาคม 
2565 

อ.ปัณณรัตน์ 
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ล าดับ
ที่ 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงคข์องโครงการ 
ตัวชี้วดัของ
กิจกรรม 

 แหล่งงบประมาณและ 
จ านวนงบประมาณ งบประมาณ

รวม 
รายละเอียดงบประมาณ (แตกตวัคูณ) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชื่อ) 

แผ่นดิน รายได ้

6      กิจกรรม หลกัสูตรค
หกรรมศาสตร์ การทวน
สอบผลสัมฤทธิ์หลักสูตรค
หกรรมศาสตร์ 

1) เพื่อด าเนินการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานการ
เรียนรู้ของนักศึกษาหลกัสูตรค
หกรรมศาสตร์ 

เชิงปริมาณ1) ได้จัด
กิจกรรมทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ตาม
มาตรฐานการ
เรียนรู้ของนักศึกษา
หลักสูตรคหกรรม
ศาสตร์ อย่างน้อย 
1 ครั้งต่อ เทอม
การศึกษา เชิง
คุณภาพ   1) 
หลักสูตรคหกรรม
ศาสตร์ผ่านการ
ประเมินการทวน
สอบผลสัมฤทธิ์ตาม
มาตรฐานการ
เรียนรู้ของการ
จัดท าประกัน
คุณภาพป ี2563 

                
2,600  

                  
2,600  

 งบแผ่นดิน/ค่าวัสด ุค่าถ่ายเอกสาร, ค่าโปสเตอร์, 
ค่าหมึกปริ้น  

มีนาคม 
2564 

อาจารย์พัชร
ลักษณ ์วัฒน

ไชย 
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ล าดับ
ที่ 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงคข์องโครงการ 
ตัวชี้วดัของ
กิจกรรม 

 แหล่งงบประมาณและ 
จ านวนงบประมาณ งบประมาณ

รวม 
รายละเอียดงบประมาณ (แตกตวัคูณ) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชื่อ) 

แผ่นดิน รายได ้

7        กิจกรรม หลักสูตร
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
พัฒนาหลักสูตรระยะสั้น
การสร้างอินโพกราฟิกเพือ่
งานประชาสัมพันธ ์

1.เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกบัอินโฟกราฟกิ 
2.เพื่อให้ผู้ร่วมโครงการสามารถ
น าอินโฟกราฟกิไปใช้กับงาน
ประชาสัมพันธ ์

เชิงปริมาณ 
1.จ านวนผู้ที่เข้า
ร่วมโครงการ ไม่
น้อยกว่า 15 คน 
2.ผู้เข้าร่วมโครงการ
สร้างงาน
ประชาสัมพันธ์ได้ 
คนละ 1 ชิ้นงาน 
เชิงคุณภาพ 
ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วมอบรมที่
เข้าร่วมโครงการมี
ความพึงพอใจระดับ
มาก 

                
2,500  

                  
2,500  

 ค่าวัสด ุค่าหมึกพิมพ์/ค่ากระดาษA4/สมุด/ปากกา/
ถุงผ้า  

                   
242,675  

อ.ชุมพล 
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ล าดับ
ที่ 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงคข์องโครงการ 
ตัวชี้วดัของ
กิจกรรม 

 แหล่งงบประมาณและ 
จ านวนงบประมาณ งบประมาณ

รวม 
รายละเอียดงบประมาณ (แตกตวัคูณ) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชื่อ) 

แผ่นดิน รายได ้

8        กิจกรรม หลักสูตร
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
พัฒนาหลักสูตรระยะสั้น
การสร้างสติ๊กเกอร์ไลน์เพื่อ
งานสื่อสาร 

1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความรู ้ความสามารถในการ
ออกแบบสติ๊กเกอร์ไลน์ได้   
2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการ
สามารถสร้างสติ๊กเกอร์ไลน์ได้ 

เชิงปริมาณ  
จ านวนผู้ที่เข้ารว่ม
โครงการ ไม่น้อย
กว่า 10 คน 
ผู้เข้าร่วมโครงการมี
สติ๊กเกอร์ อย่าง
น้อย คนละ 1 ชุด 
เชิงคุณภาพ 
ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วมอบรมที่
เข้าร่วมโครงการมี
ความพึงพอใจระดับ
มาก 

                
2,500  

                  
2,500  

ค่าวัสด ุค่าหมึกพิมพ ์ ค่ากระดาษ สมุดโน๊ตของ
มหาวิทยาลัย  ปากกา ถุงผ้า  

มิถุนายน 
2564 

อ.กิตติศักดิ์+
ผศ.กมลมาศ  

9      กิจกรรม หลักสูตร
นวัตกรรมอาหารและ
เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ การ
ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการ
ศึกษา 

1. เพื่อทราบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ที่แต่ละรายวิชาซ่ึงจะเป็น
ประโยชน์ต่ออาจารย์ผู้สอน 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
และผู้ที่เกี่ยวข้องในการ
ปรับปรุง 

1. จ านวนรายวิชาที่
มีการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 25 ของ
รายวิชาที่เปิดสอน
ในปีการศึกษา 
2563 

                
2,000  

                  
2,000  

งบประมาณแผ่นดิน -ค่าวัสดุ กระดาษ A4 80 แก
รมx 1 รีม = 120 บาท/ ดินสอ ยางลบ คลิปหนีบ
กระดาษ ลวดเสียบกระดาษ โพสต์อิท กระดาษสี 
เป็นเงิน 760 บาท /ค่าจัดท ารูปเล่ม เลม่ละ 100 
บาท x10 เล่ม = 1120)    รวมทั้งสิ้น 2,000 บาท  

มีนาคม 
2564 

อ.ลัดดาวัลย ์

2 โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive 
learning) 
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ล าดับ
ที่ 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงคข์องโครงการ 
ตัวชี้วดัของ
กิจกรรม 

 แหล่งงบประมาณและ 
จ านวนงบประมาณ งบประมาณ

รวม 
รายละเอียดงบประมาณ (แตกตวัคูณ) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชื่อ) 

แผ่นดิน รายได ้

1      กิจกรรม  การพัฒนา
ศักยภาพด้านร่ายกาย 
สุขภาพและจิตใจของ
บุคลากรและนักศึกษาที่มี
ผลต่อการเรียนรู้เชิงผลิต
ภาพของผู้เรียนคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

1. เพื่อการจัดกจิกรรมส าหรับ
งานกิจการนกัศึกษา   2. เพื่อ
สนับสนุนงานด้านการจัดการ
เรียนการสอนเพื่อการเรียนรู้เชิง
ผลิตภาพ 3. เพื่อการจัด
กิจกรรมงานกิจกรรมส าคัญ
ส าหรับบุคลากรและนกัศึกษา
คณะวิทย์ฯในช่วงวันส าคัญ
ต่างๆ 4. เพื่อการจัดการอบรม
เชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรคณะวิทย์ฯ  

1. ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมีจ านวนไม่
น้อยกว่าร้อยละ80 
ของกลุ่มเป้าหมาย 
2.ร้อยละการ
เบิกจ่าย
งบประมาณเมื่อ
เสร็จสิ้นโครงการไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
100 

             
117,340  

             
472,175  

             
589,515  

งบแผ่นดิน 117,340 บาท แบ่งเป็นหมวด
ค่าตอบแทน 30,000 บาท ส าหรับค่าตอบแทน
วิทยากรในการจัดกิจกรรม หมวดค่าใชส้อย 70,000
บาทส าหรับค่าอาหารกลางวัน อาหารวา่ง, ค่าใช้
สอยในการเดินทางไปราชการ, ค่าน้ ามนั, ค่าจ้าง
ต่างๆ และหมวดค่าวัสดุ 17,340 บาท ส าหรับการ
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการสนับสนุนกิจกรรมได้แก่ 
หมึกพิมพ ์กระดาษ กระดาษสี แฟ้มกระดุม คลิป
บอร์ด ลวดเสียบ ที่หนีบ ปากกา ดินสอ ค่าเอกสาร
ประกอบการอบรมและอื่นๆ งบรายได้ 472175 
บาทหมวดค่าวัสดุด าเนินกิจกรรม 50,000 บาท  
หมวดค่าใช้สอย 350,000 บาท เป็นค่าเช่ารถ ค่าที่
พัก ค่าใช้สอยในการเดินทางไปราชการ ค่าอาหาร
และอาหารวา่งส าหรับนักศึกษา    ส าหรับ
ค่าตอบแทน72,175 บาท วิทยากรและค่าเงินรางวัล  

 เป็นกิจกรรม
ที่ด าเนินงาน
ระยะยาว
ตลอด
ปีงบประมาณ  

ผศ.ดร.ปัณณ์ร
ภัส  ถกลภกัดี 
คณบดีคณะ
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี
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ล าดับ
ที่ 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงคข์องโครงการ 
ตัวชี้วดัของ
กิจกรรม 

 แหล่งงบประมาณและ 
จ านวนงบประมาณ งบประมาณ

รวม 
รายละเอียดงบประมาณ (แตกตวัคูณ) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชื่อ) 

แผ่นดิน รายได ้

2      กิจกรรม สนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอนด้าน
วิชาการเพื่อพัฒนาการ
เรียนรู้เชิงผลิตภาพ 

1.เพื่อจัดกิจกรรมปฐมนิเทศ
และเตรียมความพร้อม นศ.สห
กิจ/นศ.ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
และการประกวดผลงาน 
นศ.สหกิจศึกษา /นศ.ฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 2.เพื่อจัด
กิจกรรมการอบรมการสอน
พัฒนาทักษะดา้นการจัดการ
เรียนการสอนให้กับอาจารย ์3.
เพื่อจัดกิจกรรมปัจฉิมนักศึกษา
ชั้นปีที่ 4  4.เพื่อส่งเสริมการ
เขียนผลงานวิชาการเพื่อขอ
ต าแหน่งทางวิชาการ 5. เพื่อ
สนับสนุนงานวิชาการเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ 

1.ร้อยละของ
จ านวนผู้เข้ารว่ม
โครงการไม่น้อยกวา่
ร้อยละ 80 2. ร้อย
ละของการเบิกจา่ย
งบประมาณเมื่อ
เสร็จสิ้นโครงการไม่
น้อยกว่า 80 

               
30,000  

               
40,000  

               
70,000  

งบแผ่นดิน 30,000 บาท แบ่งเป็นหมวด
ค่าตอบแทนวิทยากรจ านวน 21,600 บาท ส าหรับน
ศ.ชม.ละ400 บาท 6 ชม.= 2,400 บาท ส าหรับ
อาจารย์และบุคลากรชม.ละ600บาท 8 ชม.x 4วัน= 
19,200 บาท  หมวดค่าใช้สอยรวม 3,000 บาท  
ส าหรับอาจารยจ์ านวน 20 คน 1 วัน= 3,000 บาท 
หมวดค่าวัสดุ จ านวน 8,400 บาท เป็นค่าเอกสาร
ประกอบการอบรม, กระดาษ,หมึกพิมพ,์ คลิปบอร์ด
, กระดาษ, แฟ้มพลาสติค และอื่นๆ งบรายได้ 
40,000 บาท หมวดค่าตอบแทนเป็นเงินรางวัล 
20,000 บาท และหมวดค่าใช้สอย 20,000 บาท 
ส าหรับเป็นค่าอาหารและอาหารว่างส าหรับ
นักศึกษาและอาจารยแ์ละส าหรับนกัศึกษานักศึกษา
สหกิจต่างแดน  ค่าน้ ามัน บาท และหมวดวัสดุ 
15,000 บาท เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ปา้ยชือ่ ค่า
โปสเตอร์ ของที่ระลึก และอื่นๆ 

 ตลอดปี
การศึกษา 
2563-2564  

ผศ.ดร.พรรณ
วิภาแพงศรี 
รองคณบดี ฝ่าย
วิชาการ 
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ล าดับ
ที่ 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงคข์องโครงการ 
ตัวชี้วดัของ
กิจกรรม 

 แหล่งงบประมาณและ 
จ านวนงบประมาณ งบประมาณ

รวม 
รายละเอียดงบประมาณ (แตกตวัคูณ) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชื่อ) 

แผ่นดิน รายได ้

3 กิจกรรม  เตรียมความ
พร้อมของนักศึกษาก่อนเขา้
เรียนคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีประจ าปี
การศึกษา 2563 

1.เพื่อจัดกิจกรรมเตรียมความ
พร้อมอบรมให้ความรู้พื้นฐาน
ทางวิทยาศาสตร์ให้แก่นักศึกษา
ใหม่ประจ าปกีารศึกษา 2563  

1.ร้อยละของ
หลักสูตรที่จัด
กิจกรรมปฐมนิเทศ
นักศึกษาใหม่ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 
2.ร้อยละของ
จ านวนผู้เข้ารว่ม
โครงการไม่น้อยกวา่
ร้อยละ 80  

               
10,000  

               
20,000  

               
30,000  

 งบแผ่นดิน 10,000 บาท ส าหรับค่าเอกสาร,วัสดุ
อุปกรณ์,เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ปา้ยชือ่ ค่าโปสเตอร์ 
ของที่ระลึก กระดาษสี เทปกาว กาวสองหน้า เชือก 
แฟ้ม ปากกาและอื่นๆ,ค่าน้ ามันเชื้อเพลงิ   งบ
รายได ้ 20,000  บาท หมวดค่าใช้สอย 20,000บาท 
ส าหรับเป็นค่าอาหารมื้อละ 80 บาท และอาหาร
ว่างมื้อละ 25 บาทส าหรับนักศึกษาใหมแ่ละอาจารย์
จ านวน 250 คน 

สิงหาคม 
2564 

รองคณบดี ฝ่าย
วิชาการและ
กิจการ 

4      กิจกรรม หลกัสูตร
โภชนาการฯ เตรียมความ
พร้อมก้าวแรกสู่สาขา   
โภชนาการและการก าหนด
อาหาร 

1. เพื่อเตรียมความพร้อมแก่
นักศึกษาใหม่โดยปรับพื้นฐาน
ด้านความรู้โภชนาการเบื้องต้น 
2. เพื่อให้นักศึกษาใหม่ทราบ
ระเบียบข้อควรปฏิบัติในการ
เรียนในมหาวิทยาลัย และรับ
ฟังประสบการณ์จากรุ่นพี ่

1.จ านวนผลงานเชิง
ประจักษ์ของ
นักศึกษา อยา่งน้อย 
1 ชิ้นงาน  
2.จ านวนนักศึกษา
ที่เข้าร่วมโครงการ
ร้อยละ 90 ของ
จ านวนนกัศึกษาที่
เป็นกลุ่มเป้าหมาย  

                     
-    

                     
-    

                     
-    

 ไม่ใช้งบประมาณ   เดือน 
มิถุนายน 
2564  

อาจารย์สุจาริณี  
สังข์วรรณะ 
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ล าดับ
ที่ 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงคข์องโครงการ 
ตัวชี้วดัของ
กิจกรรม 

 แหล่งงบประมาณและ 
จ านวนงบประมาณ งบประมาณ

รวม 
รายละเอียดงบประมาณ (แตกตวัคูณ) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชื่อ) 

แผ่นดิน รายได ้

5      กิจกรรม หลกัสูตร
โภชนาการฯ  การจัดการ
เรียนรู้เชิงผลิตภาพ ใน
รายวิชาโภชนาการชุมชน
แบบบูรณาการ สุขาภิบาล
อาหารและความปลอดภยั
ในอาหาร โภชนบ าบัด โภช
นคลินิก อาหารเล่าขาน
วัฒนธรรม และรายวิชาการ
ให้ค าปรึกษาทางโภชนาการ
และการปรับเปลีย่น
พฤติกรรมการบริโภค 

1. เพือ่ผลิตผลงานเชิงประจักษ์ 
2. เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึก
ปฏิบัติการให้ค าปรึกษาทาง
โภชนาการ 

1.จ านวนผลงานเชิง
ประจักษ์ของ
นักศึกษา อยา่งน้อย 
3 ชิ้นงาน  
2.จ านวนนักศึกษา
ที่เข้าร่วมโครงการ
ร้อยละ 90 ของ
จ านวนนกัศึกษาที่
เป็นกลุ่มเป้าหมาย  

               
11,540  

                 
11,540  

1. ค่าใช้สอย (1,440) 
- ค่าเบี้ยเล้ียงคนขับรถ 240 x 3 ครั้ง x 2 คัน  = 
1,440 บาท 
2. ค่าวัสดุ (10,100) 
- ค่าของที่ระลึกจ านวน  2 ชิ้น  1,600 บาท 
- วัตถุดิบในการพัฒนาสูตรอาหารตามวฒันธรรม = 
4,000 บาท 
 - ค่าน้ ามันรถ 2,000 บาท 
- ค่าจัดท า Nutri Note (คู่มือส าหรับพกพาในการ
ประเมินภาวะโภชนาการ) =2000 บาท 
- ค่าถ่ายเอกสาร 500 บาท 

 เดือน 
ตุลาคม 
2563  

อาจารย์จุฑา
วรรณ  
นวลจันทร์คง 

6      กิจกรรม หลกัสูตร
โภชนาการฯ  การจัดการ
เรียนรู้เชิงผลิตภาพ ใน
รายวิชาการประเมินภาวะ
โภชนาการในมนุษย ์การ
จัดระบบบริการอาหาร 
โภชนศาสตร์กับวัฏจกัรชีวิต 
จริยธรรมและวิชาชีพนกั

1. เพื่อผลิตผลงานเชิงประจักษ์ 
2. เพื่อให้นักศึกษาดูงาน
เกี่ยวกบัการจัดระบบบริการ
อาหารในโรงพยาบาล 

1.จ านวนผลงานเชิง
ประจักษ์ของ
นักศึกษา อยา่งน้อย 
2 ชิ้นงาน  
2. จ านวนนกัศึกษา
ที่เข้าร่วมโครงการ
ร้อยละ 90 ของ
จ านวนนกัศึกษาที่

                
6,940  

                  
6,940  

1. ค่าใช้สอย (480) 
- ค่าเบี้ยเล้ียงคนขับรถ 240 บาท x 2 คัน = 480 
บาท 
2. ค่าวัสดุ (6,460) 
- ค่าน้ ามันรถ 1,000 บาท 
- วัตถุดิบในการพัฒนาสูตรอาหารตามวยั 5,460 
บาท  

 เดือน 
กุมภาพันธ์ 

2564  

อาจารย์สุจาริณี  
สังข์วรรณะ 
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ล าดับ
ที่ 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงคข์องโครงการ 
ตัวชี้วดัของ
กิจกรรม 

 แหล่งงบประมาณและ 
จ านวนงบประมาณ งบประมาณ

รวม 
รายละเอียดงบประมาณ (แตกตวัคูณ) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชื่อ) 

แผ่นดิน รายได ้

ก าหนดอาหารบรกิาร เป็นกลุ่มเป้าหมาย  

7     กิจกรรม หลักสูตร
โภชนาการฯ การจัดการ
เรียนรู้เชิงผลิตภาพ ใน
รายวิชาระเบียบวิธวีิจยั
ทางด้านโภชนาการและการ
ก าหนดอาหาร 

1. เพื่อให้นักศึกษามีผลงานการ
ท าวิจยัด้านโภชนาการและการ
ก าหนดอาหาร  
2. เพื่อให้นักศึกษาได้อบรมการ
วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติในการ
วิจัย 
3. เพื่อให้นักศึกษาได้เข้ารว่ม
อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการ
พัฒนาบุคลิกภาพส าหรับการ
น าเสนอผลงานทางวิชาการ 

1. ผลงานเชิง
ประจักษ์อย่างน้อย 
4 ชิ้น/มีผลงานการ
ท าวิจยัด้าน
โภชนาการและการ
ก าหนดอาหาร 1 
ชิ้น 
2. จ านวนนกัศึกษา
ที่เข้าร่วมโครงการ
ร้อยละ 70 ของ
นักศึกษา
กลุ่มเป้าหมาย 

                 
12,360  

               
12,360  

1. ค่าตอบแทน (7,200) 
-  ค่าตอบแทนวิทยากร 3 คน x 6 ชั่วโมง x 400 
บาท = 7,200 บาท 
2. ค่าใช้สอย (960) 
-  ค่าเบี้ยเล้ียงคนขับรถ 240 x 4 วัน  = 960 บาท 
3. ค่าวัสดุ (4,200) 
-  สารเคมี 2,200 บาท 
-  ค่าน้ ามันรถ 2,000 บาท  

เดือน 
มิถุนายน 
2564 

อาจารย์ศกุน
ตาล์ 
มานะกล้า  
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ล าดับ
ที่ 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงคข์องโครงการ 
ตัวชี้วดัของ
กิจกรรม 

 แหล่งงบประมาณและ 
จ านวนงบประมาณ งบประมาณ

รวม 
รายละเอียดงบประมาณ (แตกตวัคูณ) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชื่อ) 

แผ่นดิน รายได ้

8      กิจกรรม หลกัสูตร
คณิตศาสตร์ประยุกต์ 
แลกเปลี่ยนความรู้ที่เกิด
จากการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ 
ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2563 

1. เพื่อจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน
ความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้เชิง
ผลิตภาพในรายวิชาของ
หลักสูตรคณิตศาสตร์
ประยุกต2์. เพื่อให้นักศึกษาที่
เรียนในรายวิชาของหลักสูตร
คณิตศาสตร์ประยุกต์ได้สร้างสื่อ
การน าเสนอที่ได้จากการเรียนรู้
เชิงผลิตภาพและเผยแพร่แก่
สาธารณชน3. เพื่อให้นักศึกษา
ที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้
และมีแนวทางไปสร้างสรรค์
ชิ้นงานของตนเองได้ 

1. เชิงปริมาณ
จ านวนนกัศึกษาที่
เข้าร่วมกิจกรรม
มากกว่าร้อยละ 80 
ของจ านวน
กลุ่มเป้าหมาย2. 
เชิงคุณภาพ2.1. 
จ านวนผลงานเชิง
ประจักษ์ของ
นักศึกษาที่เรียนใน
รายวิชาของ
หลักสูตร
คณิตศาสตร์
ประยุกต์อย่างน้อย
วิชาละ 1 
ชิ้นงาน2.2. 
นักศึกษาที่เรียนใน
รายวิชาของ
หลักสูตร
คณิตศาสตร์
ประยุกต ์ได้คะแนน
ประเมินผลงานอยู่

                
1,980  

                     
-    

                
1,980  

1. ค่าใช้สอย 1,980 บาท1.1. ค่าท าโปสเตอร์แสดง
ผลงาน ขนาด A0  2 แผ่น = 350x2 = 700 
บาท1.2. ค่าท าโปสเตอร์แสดงผลงาน ขนาด A1  6 
แผ่น = 180x6 = 1,080 บาท1.3. ค่าถ่ายเอกสาร 
200 แผ่น = 0.5x200 = 100 บาท1.4. กระดาษ
โปสเตอร์อ่อน 10 แผ่น = 6x10 = 60 บาท1.5. 
กระดาษโปสเตอร์แข็ง 4 แผ่น = 10x4 = 40 บาท 

 เดือน
ธันวาคม 
2563  

อ.ดร.ณัฐ
กาญจน ์น า
พันธุ์ววิัฒน ์
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ล าดับ
ที่ 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงคข์องโครงการ 
ตัวชี้วดัของ
กิจกรรม 

 แหล่งงบประมาณและ 
จ านวนงบประมาณ งบประมาณ

รวม 
รายละเอียดงบประมาณ (แตกตวัคูณ) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชื่อ) 

แผ่นดิน รายได ้

ในระดับมากขึ้นไป 
(คะแนนเฉลี่ย ≥ 
80%)2.3. ร้อยละ 
80 ของจ านวน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม มี
ความรู้ความเข้าใจ
อยู่ในระดับมากขึ้น
ไป (คะแนนเฉลี่ย ≥ 
3.51) 
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ล าดับ
ที่ 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงคข์องโครงการ 
ตัวชี้วดัของ
กิจกรรม 

 แหล่งงบประมาณและ 
จ านวนงบประมาณ งบประมาณ

รวม 
รายละเอียดงบประมาณ (แตกตวัคูณ) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชื่อ) 

แผ่นดิน รายได ้

9      กิจกรรม หลกัสูตร
คณิตศาสตร์ประยุกต์ 
แลกเปลี่ยนความรู้ที่เกิด
จากการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ 
ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2563 

1. เพื่อจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน
ความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้เชิง
ผลิตภาพในรายวิชาของ
หลักสูตรคณิตศาสตร์ประยุกต์ 
2. เพื่อให้นักศึกษาที่เรียนใน
รายวิชาของหลักสูตร
คณิตศาสตร์ประยุกต์ได้สร้างสื่อ
การน าเสนอที่ได้จากการเรียนรู้
เชิงผลิตภาพและเผยแพร่แก่
สาธารณชน 
3. เพื่อให้นักศึกษาที่เขา้ร่วม
กิจกรรมได้รับความรู้และมี
แนวทางไปสร้างสรรค์ชิ้นงาน
ของตนเองได้ 

1. เชิงปริมาณ 
จ านวนนกัศึกษาที่
เข้าร่วมกิจกรรม
มากกว่าร้อยละ 80 
ของจ านวน
กลุ่มเป้าหมาย 
2. เชิงคุณภาพ 
2.1. จ านวนผลงาน
เชิงประจักษ์ของ
นักศึกษาที่เรียนใน
รายวิชาของ
หลักสูตร
คณิตศาสตร์
ประยุกต์อย่างน้อย
วิชาละ 1 ชิ้นงาน 
2.2. นักศึกษาที่
เรียนในรายวิชาของ
หลักสูตร
คณิตศาสตร์
ประยุกต ์ได้คะแนน
ประเมินผลงานอยู่
ในระดับมากขึ้นไป 

                
1,980  

                     
-    

                
1,980  

1. ค่าใช้สอย 1,980 บาท 
1.1. ค่าท าโปสเตอร์แสดงผลงาน ขนาด A0  2 แผ่น 
= 350x2 = 700 บาท 
1.2. ค่าท าโปสเตอร์แสดงผลงาน ขนาด A1  6 แผ่น 
= 180x6 = 1,080 บาท 
1.3. ค่าถ่ายเอกสาร 200 แผ่น = 0.5x200 = 100 
บาท 
1.4. กระดาษโปสเตอร์อ่อน 10 แผ่น = 6x10 = 60 
บาท 
1.5. กระดาษโปสเตอร์แข็ง 4 แผ่น = 10x4 = 40 
บาท 

 เดือน
มีนาคม 
2564  

ผศ.ดร.ดรุณี 
หันวิสัย 
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ล าดับ
ที่ 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงคข์องโครงการ 
ตัวชี้วดัของ
กิจกรรม 

 แหล่งงบประมาณและ 
จ านวนงบประมาณ งบประมาณ

รวม 
รายละเอียดงบประมาณ (แตกตวัคูณ) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชื่อ) 

แผ่นดิน รายได ้

(คะแนนเฉลี่ย ≥ 
80%) 
2.3. ร้อยละ 80 
ของจ านวน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม มี
ความรู้ความเข้าใจ
อยู่ในระดับมากขึ้น
ไป (คะแนนเฉลี่ย ≥ 
3.51) 
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ล าดับ
ที่ 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงคข์องโครงการ 
ตัวชี้วดัของ
กิจกรรม 

 แหล่งงบประมาณและ 
จ านวนงบประมาณ งบประมาณ

รวม 
รายละเอียดงบประมาณ (แตกตวัคูณ) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชื่อ) 

แผ่นดิน รายได ้

10      กิจกรรม  หลักสูตร
คณิตศาสตร์ประยุกต์  
เตรียมความพร้อมและปรับ
พื้นฐานความรู้ก่อนศึกษา 
ส าหรับนักศึกษา 

1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความ
เข้าใจ และเตรียมความพร้อม 
ให้แก่นักศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2562  ให้สามารถ
ปรับตัวให้เข้ากบัสภาพ 
แวดล้อม ก่อนการเข้าเรียน 
2. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษา
ตระหนักถึงความรับผิดชอบตอ่
หน้าที่ รักและสามัคคี มีจิต
สาธารณะ  

1. เชิงปริมาณ 
ร้อยละ 90 ของ
นักศึกษาใน
หลักสูตรเข้าร่วม
กิจกรรม 
2. เชิงคุณภาพ   
2.1. ร้อยละ 90 
ของจ านวน
นักศึกษาที่เข้ารว่ม
โครงการมีความพึง
พอใจอยู่ในระดับ
มาก (คะแนนเฉลีย่ 
≥3.51) 
2.2 ร้อยละ 90 ของ
นักศึกษา มีคะแนน
สอบหลังเรียนสูง
กว่าก่อนเรียน 

                     
-    

                   
200  

                   
200  

 1. ค่าถ่ายเอกสาร 200 บาท  เดือน
มิถุนายน 
2564 

อ.สิโรรัตน ์จั่น
งาม 
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ล าดับ
ที่ 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงคข์องโครงการ 
ตัวชี้วดัของ
กิจกรรม 

 แหล่งงบประมาณและ 
จ านวนงบประมาณ งบประมาณ

รวม 
รายละเอียดงบประมาณ (แตกตวัคูณ) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชื่อ) 

แผ่นดิน รายได ้

11      กิจกรรม หลกัสูตร
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
ผลงานเชิงผลิตภาพทาง
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

- นักศึกษามีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมตามรายวิชา                              
-นักศึกษามกีารบูรณาการพหุ
วิทยาการอย่างสร้างสรรค์ใน
การแก้ปญัหาทอ้งถิ่นและ
สิ่งแวดล้อมตามรายวิชา 

-ความพึงพอใจมี
ความพึงพอใจต่อ
การเรียนรู้โดยใช้ 
รูปแบบ ABCD และ
ผลงานเชิงประจักษ์ 
> 3.51    -
ผลงานวิจัยหรื
ผลงานเชิงประจักษ์  
3 เร่ือง          -
ร้อยละ 80 ของ
นักศึกษาที่เข้ารว่ม
กิจกรรม 

                
1,000  

                     
-    

                
1,000  

 ค่าวัสดุอุปกรณ์ 1,000 บาท                     
242,492  

ผศ.ดร.ณัฐสิมา 
+        ผศ.ดร.
ขนิษฐา 

12      กิจกรรม หลักสูตร
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
การเตรียมความพร้อมทาง
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

- นักศึกษามีความรู้ความ
เข้าใจอัตลักษณ์และทกัษะ
กระบวนการด้านวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อมแต่ละชั้นป ี         

- ความพึงพอใจของ
กลุ่มเป้าหมาย > 
3.51           '- 
นักศึกษาใน
หลักสูตรเข้าร่วม
กิจกรรม > 80% 

                
2,400  

                     
-    

                
2,400  

 ค่าตอบแทนวิทยากร 400 บาท * 6 ชั่วโมง = 
2,400 บาท                 

มิ.ย.-64 ผศ.มณทิพย์ 

13      กิจกรรม หลักสูตร
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
สัมมนาวิชาการและศึกษาดู
งานตามรายวิชา 

- เพิ่มทักษะความรู้
ประสบการณ์จริง
นอกเหนือจากภาคทฤษฏีใน
รายวิชา                         - 

- ความพึงพอใจของ
กลุ่มเป้าหมาย > 
3.51           '- 
ผลงานวิจัยหรือ

                     
-    

                
2,500  

                
2,500  

  ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 2,000 บาท                                                 
ค่าเอกสารและวัสดุอุปกรณ์จัดกจิกรรม 500 บาท  

ก.พ.-64 ผศ.ดร.ณัฐสิมา 
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ล าดับ
ที่ 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงคข์องโครงการ 
ตัวชี้วดัของ
กิจกรรม 

 แหล่งงบประมาณและ 
จ านวนงบประมาณ งบประมาณ

รวม 
รายละเอียดงบประมาณ (แตกตวัคูณ) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชื่อ) 

แผ่นดิน รายได ้

เพิ่มทักษะกระบวนการจัด
สัมมนาและน าเสนอผลงานทาง
วิชาการ 

นวัตกรรม จ านวน 
3 เร่ือง 

14      กิจกรรม หลักสูตร
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
การเตรียมฝึกประสบการณ์
วิชาชีพทางวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม 

นักศึกษามีความพร้อมด้าน
ความรู้ การใช้เครื่องมือ การ
วิเคราะห ์การจัดท าขอ้มูล การ
ท างานเป็นทีม และงานธุรการ
ก่อนออกฝึกภาคสนามจริง 

- ความพึงพอใจของ
กลุ่มเป้าหมาย > 
3.51           '- 
รายงานสรุปผลการ
ด าเนินงานกิจกรรม 

                
5,720  

                
2,820  

                
8,540  

ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 3320 บาท                                                  
ค่าเบี้ยเล้ียง 5 คนๆ ละ 240 บาท * 2 วัน = 2400 
บาท                    ค่าวัสดุอุปกรณ์จัดกิจกรรม 
2120 บาท     

พ.ค.-64 ผศ.ดร.นิสา 

15      กิจกรรม หลักสูตร
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สิ่งแวดล้อม ผลงานเชิงผลิต
ภาพทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 

- นักศึกษามีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมตามรายวิชา                              
-นักศึกษามกีารบูรณาการพหุ
วิทยาการอย่างสร้างสรรค์ใน
การแก้ปญัหาทอ้งถิ่นและ
สิ่งแวดล้อมตามรายวิชา 

-ความพึงพอใจมี
ความพึงพอใจต่อ
การเรียนรู้โดยใช้ 
รูปแบบ ABCD และ
ผลงานเชิงประจักษ์ 
> 3.51    -
ผลงานวิจัยหรื
ผลงานเชิงประจักษ์  
1 เร่ือง          -
ร้อยละ 80 ของ
นักศึกษาที่เข้ารว่ม
กิจกรรม 

                
1,000  

                  
1,000  

 ค่าวัสดุอุปกรณ์ 1000 บาท  ธันวาคม 
2564 

ผศ.ดร.ณัฐสิมา 
+           ผศ.
ดร.ขนิษฐา 
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ล าดับ
ที่ 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงคข์องโครงการ 
ตัวชี้วดัของ
กิจกรรม 

 แหล่งงบประมาณและ 
จ านวนงบประมาณ งบประมาณ

รวม 
รายละเอียดงบประมาณ (แตกตวัคูณ) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชื่อ) 

แผ่นดิน รายได ้

16      กิจกรรม หลักสูตร
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สิ่งแวดล้อม การเตรียม
ความพร้อมทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สิ่งแวดล้อม 

- นักศึกษามีความรู้ความ
เข้าใจอัตลักษณ์และทกัษะ
กระบวนการด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมแต่
ละชั้นปี                                                                                                

- ความพึงพอใจของ
กลุ่มเป้าหมาย > 
3.51       '- 
นักศึกษาใน
หลักสูตรเข้าร่วม
กิจกรรม > 80% 

                
1,880  

                
1,120  

                
3,000  

ค่าเอกสารและวัสดุอุปกรณ์จัดกจิกรรม 3000 บาท มิถุนายน 
2564 

ผศ.มณทิพย์ 

17      กิจกรรมหลักสูตร
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สิ่งแวดล้อม สัมมนาวิชาการ
และศึกษาดูงานตาม
รายวิชางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 

- เพิ่มทักษะความรู้
ประสบการณ์จริง
นอกเหนือจากภาคทฤษฏีใน
รายวิชา                           - 
เพิ่มทักษะกระบวนการจัด
สัมมนาและน าเสนอผลงานทาง
วิชาการ 

- ความพึงพอใจของ
กลุ่มเป้าหมาย > 
3.51           '- 
ผลงานวิจัยหรือ
นวัตกรรม จ านวน 
1 เร่ือง 

                  
3,200  

                
3,200  

  ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 2,700 บาท                                                     
ค่าเอกสารและวัสดุอุปกรณ์จัดกจิกรรม 500 บาท  

กุมภาพันธ์ 
2564 

ผศ.ดร.ณัฐสิมา 

18      กิจกรรม  หลักสูตร
เทคโนโลยีชีวภาพ จัดการ
เรียนรู้เชิงผลิตภาพรายวิชา
ของนักศึกษา 

เพื่อผลิตผลงานเชิงประจักษ์ใน
รายวิชาของนักศึกษาหลักสูตร
เทคโนโลยีชีวภาพ 

ร้อยละ 95 ของ
รายวิชาที่เปิดสอน
ในปีการศึกษาที่มี
ผลงานเชิงประจักษ์
ต่อรายวิชาที่เปิด
สอนในปีการศึกษา 

                     
-    

                     
-    

                     
-    

 ไม่ใช้งบประมาณ  กุภาพันธ์ 
2564 

ผศ.ดร.พรรณ
วิภา  และ
อาจารย์ประจ า
หลักสูตร 
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ล าดับ
ที่ 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงคข์องโครงการ 
ตัวชี้วดัของ
กิจกรรม 

 แหล่งงบประมาณและ 
จ านวนงบประมาณ งบประมาณ

รวม 
รายละเอียดงบประมาณ (แตกตวัคูณ) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชื่อ) 

แผ่นดิน รายได ้

19      กิจกรรม หลักสูตร
เทคโนโลยีชีวภาพ เผยแพร่
ผลงานเชิงประจักษ์ที่เกิด
จากการเรียนการสอนใน
ระดับชาติ 

เพื่อเผยแพร่ผลงานเชิงประจักษ์
ที่เกิดจากการเรียนการสอน 

จ านวนผลงานเชิง
ประจักษ์ที่ได้รับการ
เผยแพร ่จ านวน 4 
ผลงาน 

                     
-    

                
1,000  

                
1,000  

 ค่าวัสด ุ 
1. ค่าโปสเตอร์ 
2. ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง  

กุภาพันธ์ 
2564 

ผศ.ดร.พรรณ
วิภา  และ
อาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

20      กิจกรรม หลักสูตร
เทคโนโลยีชีวภาพให้ความรู้
นักศึกษารายวิชา 

เพื่อพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่
พึงประสงค์ของหลักสูตร 

1.  เป้าหมายเชิง
ปริมาณ 
  1)  จ านวน
นักศึกษาที่เข้ารว่ม
โครงการร้อยละ 80 
ของจ านวน
นักศึกษาที่เป็น
กลุ่มเป้าหมาย 
2.  เป้าหมายเชิง
คุณภาพ 
    1)  ร้อยละ  80  
ของจ านวน
นักศึกษาที่เข้ารว่ม
โครงการมีความพึง
พอใจอยู่ในระดับ
มาก 

                
2,640  

                     
-    

                
2,640  

 ค่าตอบแทนชัว่โมงละ 400 บาท 
- ค่าตอบแทนวิทยากร  

กุภาพันธ์ 
2564 

ผศ.ดร.นฤมล       
ผศ.ดวงเดือน 
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ล าดับ
ที่ 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงคข์องโครงการ 
ตัวชี้วดัของ
กิจกรรม 

 แหล่งงบประมาณและ 
จ านวนงบประมาณ งบประมาณ

รวม 
รายละเอียดงบประมาณ (แตกตวัคูณ) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชื่อ) 

แผ่นดิน รายได ้

21      กิจกรรม หลักสูตรอาชี
วอนามยัและความ
ปลอดภัย การเชิญวิทยากร
บรรยายด้านความปลอดภัย
และอาชวีอนามยั (รายวิชา
สัมมนาอาชีวอนามยัและ
ความปลอดภยั) 

เพื่อให้นักศึกษาหลักสูตรอาชี
วอนามยัและความปลอดภัยเข้า
รับฟังการบรรยายจากวิทยากร
ผู้เชี่ยวชาญในหวัข้อด้านความ
ปลอดภัยและอาชวีอนามัย 

1.นักศึกษาเข้าร่วม
โครงการร้อยละ 
100 ของนักศึกษา
กลุ่มเป้าหมาย 2.
นักศึกษามีคะแนน
หลังอบรมเพิ่มขึ้นไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 
 
 
 

                     
-    

                
9,600  

                
9,600  

 ค่าตอบแทนวิทยากร (4คนX6ชั่วโมงX400บาท)  ก.ค. 64 อ.อมตา อุตมะ 
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ล าดับ
ที่ 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงคข์องโครงการ 
ตัวชี้วดัของ
กิจกรรม 

 แหล่งงบประมาณและ 
จ านวนงบประมาณ งบประมาณ

รวม 
รายละเอียดงบประมาณ (แตกตวัคูณ) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชื่อ) 

แผ่นดิน รายได ้

22 กิจกรรม หลักสูตรฟิสิกส์
ประยุกต์ สนบัสนุนการ
สร้างผลงานเชิงประจักษ์
ของนักศึกษาครั้งที่ 1 

เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เชิงผลิต
ภาพ 

1. เชิงปริมาณ1.1
จ านวนนกัศึกษาที่
เข้าร่วมโครงการ
ร้อยละ 80 ของ
จ านวนนกัศึกษา
หลักสูตรฟิสิกส์
ประยุกต์ 1.2 มี
ชิ้นงาน ไม่น้อยกว่า 
1 ชิ้นงาน2. เชิง
คุณภาพ2.1ร้อยละ 
80 ของจ านวน
นักศึกษาหลกัสูตร
ฟิสิกส์ประยกุต์มี
ความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมาก (คะแนน
เฉลี่ย 3.51)        

                   
350  

                   
350  

                   
700  

 ค่าวัสดุ 700 บาท (โปสเตอร์น าเสนอผลงาน)  มี.ค.-64 อ.ดร.วิชัย กอง
ศรี 
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ล าดับ
ที่ 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงคข์องโครงการ 
ตัวชี้วดัของ
กิจกรรม 

 แหล่งงบประมาณและ 
จ านวนงบประมาณ งบประมาณ

รวม 
รายละเอียดงบประมาณ (แตกตวัคูณ) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชื่อ) 

แผ่นดิน รายได ้

23      กิจกรรม  DISE First 
Date 

1. เพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 มี
ความรู ้ความเข้าใจคณิตศาสตร์
ภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์
พื้นฐานที่จ าเป็นต่อการเรียนใน
หลักสูตร 
2. เพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 
ของหลักสูตรมีความรู ้ความเข้า
เกี่ยวกบัการเรียน  
การปฏิบัติตนเป็นนกัศึกษาที่ดี
ของหลักสูตรและการด าเนิน
ชีวิตในมหาวิทยาลยั 
3. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามี
ปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อคณาจารย ์รุ่น
พี่และเพื่อนในหลักสูตร 

เชิงปริมาณ 
1. นักศึกษาเข้ารว่ม
โครงการไม่น้อยกวา่
ร้อยละ 80 ของ
นักศึกษาที่เป็น
กลุ่มเป้าหมาย 
เชิงคุณภาพ 
1. ร้อยละ 80 ของ
นักศึกษาที่เป็น
กลุ่มเป้าหมาย ได้
คะแนนทดสอบหลัง
เรียนมากกว่ากอ่น
เรียน  
2. ร้อยละ 80 ของ
นักศึกษาที่เป็น
กลุ่มเป้าหมายมี
ความพึงพอใจต่อ
กิจกรรมอยู่ในระดับ 
ดี ขึ้นไป (คะแนน
เฉลี่ย >= 3.50) 

                
4,800  

                
6,360  

               
11,160  

 1. ค่าตอบแทนวิทยากร (12 ชั่วโมง * 400 บาท) 
2. อาหาร (45 คน * 35 บาท) 
3. อาหารว่าง (45 คน * 30 บาท) 
4. วัสดุส านักงาน 3,435 บาท 

พ.ค. - มิ.ย. 
64 

อ.สุรินทร์ 
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ล าดับ
ที่ 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงคข์องโครงการ 
ตัวชี้วดัของ
กิจกรรม 

 แหล่งงบประมาณและ 
จ านวนงบประมาณ งบประมาณ

รวม 
รายละเอียดงบประมาณ (แตกตวัคูณ) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชื่อ) 

แผ่นดิน รายได ้

24      กิจกรรม  DISE  เตรียม
ความพร้อมฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ
และสหกิจศึกษา 

1. เพื่อเพิ่มพูนความรู้และ
ทักษะในศตวรรษที่ 21 ที่
เกี่ยวขอ้งกับการปฏิบัติงานใน
สถานประกอบการให้นกัศึกษา 
2. เพื่อสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือด้านการบูรณาการการ
เรียนกับการท างานระหวา่ง
หลักสูตรและสถาน
ประกอบการ 

เชิงปริมาณ 
1. เครือข่ายสถาน
ประกอบการที่เข้า
ร่วมกิจกรรม ไม่
น้อยกว่า 2 
หน่วยงาน 
เชิงคุณภาพ 
1. ร้อยละ 80 ของ
นักศึกษาได้คะแนน
ทดสอบหลังเรียน
มากกว่ากอ่นเรียน  
2. ร้อยละ 80 ของ
กลุ่มเป้าหมายมี
ความพึงพอใจต่อ
กิจกรรมอยู่ในระดับ 
ดี ขึ้นไป (คะแนน
เฉลี่ย >= 3.50) 

                
2,400  

                     
-    

                
2,400  

 1. ค่าตอบแทนวิทยากร (6 ชั่วโมง * 400 บาท) มี.ค. 64 อ.ปัณณรัตน์ 
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ล าดับ
ที่ 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงคข์องโครงการ 
ตัวชี้วดัของ
กิจกรรม 

 แหล่งงบประมาณและ 
จ านวนงบประมาณ งบประมาณ

รวม 
รายละเอียดงบประมาณ (แตกตวัคูณ) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชื่อ) 

แผ่นดิน รายได ้

25      กิจกรรม DISE Got 
Talent 

1. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้
นักศึกษาเผยแพร่ผลงานด้าน
นวัตกรรมดิจิทัลและวิศวกรรม
ซอฟต์แวร์ที่เกิดจากการเรียนรู้
เชิงผลิตภาพในรายวิชาของ
หลักสูตร 
2. เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกฝนการ
น าเสนอผลงานและการสื่อสาร 

เชิงปริมาณ 
1. ผลงานนวัตกรรม
ดิจิทัลและ
วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
ไม่น้อยกวา่ 6 
ผลงาน 
2. ร้อยละ 50 ของ
ผู้ร่วมกิจกรรมที่เป็น
กลุ่มเป้าหมาย
น าเสนอผลงาน
ประเภทปากเปลา่  
3. ร้อยละ 50 ของ
ผู้ร่วมกิจกรรมที่เป็น
กลุ่มเป้าหมาย
น าเสนอผลงาน
ประเภทโปสเตอร ์ 
4. นักศึกษาเข้ารว่ม
กิจกรรม ไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 80 
ของนักศึกษาที่เป็น
กลุ่มเป้าหมาย 
เชิงคุณภาพ 

                
1,400  

                
3,000  

                
4,400  

 1. ค่าพิมพ์โปสเตอร์ขนาด A0 (4 แผ่น * 350 
บาท) 
2. อาหารกลางวัน (45 คน * 35 บาท) 
3. อาหารว่าง (45 คน * 30 บาท) 
4. ค่าวัสดุส านักงาน 75 บาท 

ก.พ. 64 อ.สุรินทร์ 
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ล าดับ
ที่ 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงคข์องโครงการ 
ตัวชี้วดัของ
กิจกรรม 

 แหล่งงบประมาณและ 
จ านวนงบประมาณ งบประมาณ

รวม 
รายละเอียดงบประมาณ (แตกตวัคูณ) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชื่อ) 

แผ่นดิน รายได ้

1. ร้อยละ 70 ของ
ผลงานเชิงผลิตภาพ
มี คุณภาพระดับ ดี  
2. ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่
เป็นกลุ่มเป้าหมายมี
ความพึงพอใจต่อ
กิจกรรมอยู่ในระดับ 
ดี ขึ้นไป (คะแนน
เฉลี่ย >= 3.50) 

26      กิจกรรม หลกัสูตรค
หกรรมศาสตร์ คหกรรม
ศาสตร์เตรียมความพร้อม
ของนักศึกษาก่อนเข้าศึกษา 

1) เพื่อจัดกิจกรรมเตรียมความ
พร้อมในการศึกษาของ
นักศึกษาหลกัสูตรคหกรรม
ศาสตร์     2) เพื่อจัดกิจกรรม
อบรมการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศสืบค้นข้อมูลใน
ห้องสมุดให้กับนักศึกษา 3) 
เพื่อให้นักศึกษาเกิดความพึง
พอใจในการเข้ารว่มโครงการ             

1. จ านวนนกัศึกษา
กลุ่มเป้าหมายเข้า
ร่วมกิจกรรมไม่น้อย
กว่า  80%                                    
2. ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมมี
คะแนนเฉลี่ย
มากกว่า 3.51 

                
1,500  

                     
-    

                
1,500  

 งบแผ่นดิน                                                                       
ค่าวัสด ุ ถ่ายเอกสาร  1,000 บาท                                                
วัสดุในการจดกจิกรรม ได้แก ่กระดาษเอสี่ ลวดเย็บ
กระดาษ ปากกาหมกึเคมี สก็อตเทป เชือก 500 
บาท  

  ก.ค. 64  ผศ.เบญจางค์ 
อัจฉริยะโพธา 
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ล าดับ
ที่ 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงคข์องโครงการ 
ตัวชี้วดัของ
กิจกรรม 

 แหล่งงบประมาณและ 
จ านวนงบประมาณ งบประมาณ

รวม 
รายละเอียดงบประมาณ (แตกตวัคูณ) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชื่อ) 

แผ่นดิน รายได ้

27 กิจกรรม  คหกรรมศาสตร์ 
สนับสนุนการสร้างผลงาน
เชิงประจักษ์ 

1. เพื่อพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาจากการเรียนรู้เชิงผลิต
ภาพ2. เพื่อแสดงศักยภาพจาก
การเรียนการสอนแบบ 
Productive Learning 

เชิงปริมาณ1. มี
ผู้เข้าร่วมโครงการ 
ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 
80     เชิง
คุณภาพ1. มีผลงาน
เชิงผลิตภาพ ไม่
น้อยกว่า 2 ชิ้นงาน 

                
3,000  

                
3,000  

                
6,000  

งบรายได้/ค่าวัสดุ ผัก ผลไม้ เครื่องเทศ สมุนไพร 
น้ าตาลทราย น้ าแข็ง น้ าตาลปบี น้ ามันพืช แป้งท า
ขนม เนยสด เนยขาว น้ าหวาน 3,000 บาท งบ
แผ่นดิน/ค่าวัสดุ กระดาษ กระดาษส ีกระดาษแข็ง 
ฟิวเจอร์บอร์ด ผา้ เทปใส กาวแท่ง ลวด ปืนกาว ลกู
แม็ก ที่เย็บกระดาษ แผ่นโฟม สี ฟู่กัน ไม้แหลม 
แปลงทาสี ไม้อัด น้ ามันรถยนต์ 3,000 บาท 

มิถุนายน 
2564 

อาจารย์จุรีมาศ 
ดีอ ามาตย ์

28      กิจกรรม  คหกรรม
ศาสตร์จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
เพือสนับสนุนการเรียนการ
สอนเชิงผลิตภาพ 

1) เพื่อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
ส าหรับการจัดการเรียนการ
สอนของนักศึกษาหลักสูตรค
หกรรมศาสตร์     2) เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการเรียนการสอน
ของนักศึกษาคหกรรมศาสตร์               

เชิงประมาณ                                         
1.สามารถเบิกจ่าย
งบประมาณเป็นไป
ตามแผน ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 90                                     
เชิงคุณภาพ                                           
1. มีผลงานเชิงผลิต
ภาะไม่น้อยกวา่ 3 
ชิ้นงาน 

               
14,340  

               
27,990  

               
42,330  

งบแผ่นดิน/ค่าวัดุ น้ าตาล เนย เกลอื เครืองปรุงรส 
เครื่องเทศ แก๊สหุงต้ม ส-ีกลินผสมอาหาร แป้งข้าว
เหนียว แป้งข้าวเจ้า ชุดทดสอบความปลอดภัยใน
อาหาร 15,840 บาท งบรายได้/ค่าวัสด ุอุปกรรณ์
เครืองรัว ครุภัณฑ์ ชามผสม มีด ถาด ตะกร้า เครื่อง
ปัน เตาแม่เหล็กไฟฟา้ เครื่องบด เตาแก๊สประป๋อง 
แก๊สกระปอ๋ง 

มิถุนายน 
2564 

น.ส.สุชัญญา 
ปิ่นสวัสดิ ์
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ล าดับ
ที่ 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงคข์องโครงการ 
ตัวชี้วดัของ
กิจกรรม 

 แหล่งงบประมาณและ 
จ านวนงบประมาณ งบประมาณ

รวม 
รายละเอียดงบประมาณ (แตกตวัคูณ) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชื่อ) 

แผ่นดิน รายได ้

29      กิจกรรม คหกรรม
ศาสตร์ เผยแพร่ผลงาน
นักศึกษา 

1. เพื่อจัดกิจกรรมน าเสนองาน
จากการฝึกประสบก์วิชาชีพ สห
กิจศึกษา สาขาวิชาคหกรรม
ศาสตร์ และเผยแพรผลงาน
วิชาการ 
2. นักศึกษาชั้นปีที ่4 ได้
เผยแพร่ผลงานเชิงผลิตภาพใน
รูปแบบโปสเตอร ์

เชิงปริมาณ 
 1. นักศึกษา
หลักสูตรคหกรรม
ศาสตร์ชั้นปีที่ 4 
เข้าร่วมน าเสนอ
ผลงานทางวิชาการ
ไม่ต่ ากว่า 7 ชิ้นงาน  
เชิงคุณภาพ 
 1. คะแนนการ
น าเสนอฝึกประสบ
การณืวิชาชีพคหกร
รมศาสตร์ และสห
กิจศึกษาสาขาวิชาค
หกรรมศาสตร์ใน
รูปแบบโปสเตอร์อยู่
ในเกณฑ์ดี 

                   
700  

                
1,750  

                
2,450  

 งบแผ่นดิน/ค่าวัสดุ โปสเตอร์ 2 แผ่น  700 บาท                               
งบรายได้/ค่าวัสดุ โปสเตอ์ 5 แผ่น 1,750 บาท  

พฤษภาคม 
2564 

อ.ดร.สินีนาถ 
สุขทนารักษ ์
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ล าดับ
ที่ 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงคข์องโครงการ 
ตัวชี้วดัของ
กิจกรรม 

 แหล่งงบประมาณและ 
จ านวนงบประมาณ งบประมาณ

รวม 
รายละเอียดงบประมาณ (แตกตวัคูณ) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชื่อ) 

แผ่นดิน รายได ้

30 กิจกรรมส่งเสริมทักษะ
ทางคหกรรมศาสตร์  

1. เพื่อจัดกิจกรรมเตรียมความ
พร้อมก่อนให้แก่นักศึกษา
หลักสูตรคหกรรมศาสตร์ 
 2. เพื่อพัฒนาทกัษะการเรียนรู้
ของนักศึกษาหลกัสูตรคหกรรม
ศาสตร์ 

เชิงปริมาณ                                                      
1. นักศึกษา
หลักสูตร 
คหกรรมศาสตร์ชั้น
ปีที่ 3 และ 4 เข้า
ร่วมโครงการไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80     
เชิงคุณภาพ                                                      
1. นักศึกษาที่เข้า
ร่วมโครงการมี
ความพึงพอใจ 
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า ≤ 
3.51                                         
2. ผลงานเชิงผลิต
ภาพ ไม่น้อยกว่า 1 
ชิ้นงาน 

                     
-    

                     
-    

                     
-    

ไม่ใช้งบประมาณ เดือน มิ.ย. 
64,และเดือน
ก.ค. 64 

อาจารย์จุรีมาศ 
ดีอ ามาตย ์
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ล าดับ
ที่ 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงคข์องโครงการ 
ตัวชี้วดัของ
กิจกรรม 

 แหล่งงบประมาณและ 
จ านวนงบประมาณ งบประมาณ

รวม 
รายละเอียดงบประมาณ (แตกตวัคูณ) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชื่อ) 

แผ่นดิน รายได ้

31      กิจกรรม ร้านค้าคหกร
รมศาสตร์ 

1. เพื่อจัดกิจกรรมเตรียมความ
พร้อมและฝึกทกัษะด้าน
ปฏิบัติการอาหารให้แก่
นักศึกษาหลกัสูตร 
คหกรรมศาสตร์ 
2. เพื่อเสริมทักษะการเรียนรู้
ของนักศึกษาหลกัสูตรคหกรรม
ศาสตร์ 

เชิงปริมาณ 
 1. นักศึกษา
หลักสูตรคหกรรม
ศาสตร์ชั้นปีที่ 3 
เข้าร่วมกิจกรรมไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80                    
เชิงคุณภาพ 
 1. นักศึกษาที่เขา้
ร่วมกิจกรรมมีความ
พึงพอใจ เฉลี่ยไม่
น้อยกว่า ≤ 3.51                               
2. ผลผลิตเชิงผลิต
ภาพ จ านวน 1 
ชิ้นงาน  
เชิงคุณภาพ  

                     
-    

                     
-    

                     
-    

 ไม่ใช้งบประมาณ   ก.ย. 64  อาจารย์จุรีมาศ 
ดีอ ามาตย ์
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ล าดับ
ที่ 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงคข์องโครงการ 
ตัวชี้วดัของ
กิจกรรม 

 แหล่งงบประมาณและ 
จ านวนงบประมาณ งบประมาณ

รวม 
รายละเอียดงบประมาณ (แตกตวัคูณ) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชื่อ) 

แผ่นดิน รายได ้

32      กิจกรรม  คหกรรม
ศาสตร์พัฒนาคุณลักษณะ
บัณฑิต 

1. เพื่อจัดกิจกรรมเตรียมความ
พร้อมก่อนเข้ารับการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 
2. เพื่อเสริมสร้างทักษะการ
เรียนรู้ของนักศึกษาหลกัสูตรค
หกรรมสาสตร์ 

เชิงปริมาณ 
 1. สามารถเบิกจาง
งบประมาณเป็นไป
ตามแผนไม่น้อย
กว่าร้อยละ 90 
เชิงคุณภาพ                                           
1. นักศึกษาที่เข้า
ร่วมโครงกรมีความ
พึงพอใจของ
กิจกรรม มีคะแนน
ไม่น้อยกวา่ ≥3.51 

               
12,800  

                
6,800  

               
19,600  

 งบแผ่นดิน/ค่าตอบแทนวิทยากร 12,800 [km                                
งบรายได้/ค่าวัสดุด าเนินกิจกรรม ได้แก่ กระดาษฟ
ลิปชาร์ท พริกขีห้น ูสตรอเบอรี่ มวงสุก เครื่องเทศ 
สมุนไพน ผลไม้ ซอสสังขยา ซอสสตรอเบอรี พืชผัก
สวนคัว  

มิถุนายน 
2564 

อ.ดร.สินีนาถ 
สุขทนารักษ ์

33 กิจกรรม หลักสูตรเคมี
เตรียมความพร้อมทางด้าน
การค านวณและทกัษะทาง
เคมีส าหรับนักศึกษาเคมี 

1. เพื่อให้นักศึกษาเคมีสามารถ
ค านวณทางเคมีได้   2. เพื่อฝึก
นักศึกษาให้มีทกัษะที่เกีย่วขอ้ง
กับทางเคมี 3. เพื่อให้นักศึกษา
สามารถประยกุต์ใช้ความรู้ใน
การเรียนขั้นสูง 

1. จ านวนนกัศึกษา
กลุ่มเป้าหมายเข้า
ร่วมกิจกรรมไม่น้อย
กว่า  80%2. ความ
พึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมมีคะแนน
เฉลี่ยมากกว่า 3.51 

                         
-    

   ธ.ค.2563  อ.ดร.สุวิมล สืบ
ค้า 
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ล าดับ
ที่ 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงคข์องโครงการ 
ตัวชี้วดัของ
กิจกรรม 

 แหล่งงบประมาณและ 
จ านวนงบประมาณ งบประมาณ

รวม 
รายละเอียดงบประมาณ (แตกตวัคูณ) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชื่อ) 

แผ่นดิน รายได ้

34 กิจกรรม หลกัสูตรเคมี การ
พัฒนาผลงานเชิงประจักษ์
ของหลักสูตรเคมี 

1. เพื่อพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาจากการเรียนรู้เชิงผลิต
ภาพ 
2. เพื่อแสดงศักยภาพจากการ
เรียนการสอนแบบ 
Productive Learning 

ร้อยละของรายวิชา
ที่เปิดสอนในปี
การศึกษาที่มี
ผลงานเชิงประจักษ์
ต่อรายวิชาที่เปิด
สอนในปีการศึกษา 
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ  
จ านวนนกัศึกษา
กลุ่มเป้าหมายเข้า
ร่วมกิจกรรมไม่น้อย
กว่า  80%                                           
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
คะแนนการน าเสนอ
ผลงานของ
นักศึกษาไม่น้อยกว ่ 
60% 

                  
1,500  

                
1,500  

 1. ค่าโปสเตอร์ 400*2 = 800 บาท  2. ค่าวัสดุ 
700 บาท ได้แก่ แอลกอฮอล ์ขวดบรรจ ุโพรไพลีน 
ไกลคอล  และ ไตรเอทาโนลามีน  คาร์โบพอล   

มิ.ย. 64 อ.ดร.ปรินทร 
เต็มญารศิลป์ 

35 กิจกรรม หลักสูตรเคมี สิ่ง
สนับการเรียนรู้ส าหรับ
นักศึกษาเคมี 

1.เพื่อจัดหาวัสด ุสารเคมี ใน
การสนับสนุนการเรียนรู้ของ
นักศึกษา 

1. ความพึงพอใจ
ของผู้ใช้สิ่ง
สันบสนุนมีคะแนน
เฉลี่ยมากกว่า 3.51 

                
2,000  

                  
2,000  

 ค่าวัสดุสารเคมี 2000 บาท ได้แก ่เอทานอล 99% 
กรดอะซิติก เอทิลอะซิเตท ไซโคลเฮกเซน ไซโคลเฮ
กซีน  

ธ.ค.2563 ผศ.ดร.ณพัฐอร  
บัวฉุน   
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ล าดับ
ที่ 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงคข์องโครงการ 
ตัวชี้วดัของ
กิจกรรม 

 แหล่งงบประมาณและ 
จ านวนงบประมาณ งบประมาณ

รวม 
รายละเอียดงบประมาณ (แตกตวัคูณ) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชื่อ) 

แผ่นดิน รายได ้

36 กิจกรรมหลักสูตรวิทยาการ
คอมพิวเตอร์เผยแพร่องค์
ความรู้วิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 

1. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาสร้าง
ผลงานการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ 
2. เพื่อสนับสนุนการเผยแพร่
ผลงานเชิงผลิตภาพของ
หลักสูตรวิทยาการคอมพวิเตอร์
ทั้งภายนอกและภายใน
มหาวิทยาลัย 
3. เพื่อจัดกิจกรรมและ
ประชาสัมพันธห์ลักสูตรร่วมกับ
หน่วยงานภายนอก 

1. นักศึกษาได้สร้าง
ผลงานการเรียนรู้
เชิงผลิตภาพ 
2. มีชิ้นงานเผยแพร่
ผลงานเชิงผลิตภาพ
ของในงานประชุม
วิชาการ อย่างน้อย 
7 ผลงาน 
3. ได้การมีส่วนร่วม
ระหว่างหลักสูตร
และหน่วยงาน
ภายนอก 

                
5,100  

               
13,000  

               
18,100  

 ค่าวัสดุ (โปสเตอร์ กาว กรรไกร กระดาษ โฟม 
สมุด ปากกา  สื่อประชาสัมพันธ์) 4100 บาท 
ค่าน้ ามัน 1000 บาท 
ค่าอาหาร/อาหารว่าง 4000 บาท 
ค่าของรางวัล 1000 บาท 
ค่าธรรมเนียมการเข้ารว่มประชุมทางวิชาการ 
ค่าธรรมเนียมการตีพิมพบ์ทความในวารสาร 8000 
บาท  

ตลอด
ปีงบประมาณ 

อ.ณัฐรดี 
อ.ชวลิต 

อ.ประณมกร 
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ล าดับ
ที่ 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงคข์องโครงการ 
ตัวชี้วดัของ
กิจกรรม 

 แหล่งงบประมาณและ 
จ านวนงบประมาณ งบประมาณ

รวม 
รายละเอียดงบประมาณ (แตกตวัคูณ) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชื่อ) 

แผ่นดิน รายได ้

37      กิจกรรม หลักสูตร
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เตรียมความพร้อมกอ่น
เรียน  

1. เพื่อพัฒนาความรู้พื้นฐาน
ก่อนเข้าเรียน 
2. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาใช้
เครื่องมือ อุปกรณ์และ
เทคโนโลยีในการเรียนรู้ได้อย่าง
เหมาะสม 

เชิงปริมาณ 
จ านวนนกัศึกษาที่
เข้าร่วมโครงการ ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 
(กลุ่มเป้าหมาย 30 
คน) 
เชิงคุณภาพ  
นักศึกษาได้ความรู้
พื้นฐานและทักษะ
การใช้อุปกรณ์
เทคโนโลยี
สารสนเทศก่อนเข้า
เรียนในสาขา 

                  
2,500  

                
2,500  

 ค่าใช้สอย อาหารว่าง นกัศึกษา 30 คน  มื้อละ 30 
บาท (30x30 =900) 
ค่าวัสดุ สมุดโน๊ตของมหาวิทยาลัย  ปากกา ถุงผ้า   

  มิถุนายน 
2564  

อ.อัจจิมา+อ.
ไพรินทร์+อ.
กิตติศักดิ์ 
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ล าดับ
ที่ 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงคข์องโครงการ 
ตัวชี้วดัของ
กิจกรรม 

 แหล่งงบประมาณและ 
จ านวนงบประมาณ งบประมาณ

รวม 
รายละเอียดงบประมาณ (แตกตวัคูณ) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชื่อ) 

แผ่นดิน รายได ้

38      กิจกรรม หลกัสูตร
เทคโนโลยีสารสนเทศ จัด
แสดงผลงาน การจัดการ
เรียนรู้เชิงผลิตภาพหลักสูตร 

1.เพื่อให้นักศึกษาได้น าเสนอ
และแสดงผลงานจากรายวิชาใน
หลักสูตร 
2. เพื่อให้นักศึกษามีเวทีในการ
น าเสนอผลงานจากการฝึกสห
กิจศึกษาและฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ 

ร้อยละ 100 ของ
รายวิชาที่เปิดสอน
ในปีการศึกษาที่มี
ผลงานเชิงประจักษ์
ต่อรายวิชาที่เปิด
สอนในปีการศึกษา 
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
1.จ านวนนักศึกษา
ที่เข้าร่วมโครงการ 
ร้อยละ 90 ของ
จ านวนนกัศึกษาที่
เป็นกลุ่มเป้าหมาย 
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ   
2. คะแนนการ
น าเสนอผลงานของ
นักศึกษา ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 60  

                
7,450  

                
3,000  

               
10,450  

 งบแผนดิน 
-ค่าวัสด ุ โปสเตอร์ 3 จ านวน 1,050 บาท 
-ค่าวิทยากร 2 คน คนละ 8 ชม. (2*400*8) = 
6,400 บาท 
งบรายได้  
ค่าใช้สอย อาหารว่าง นักศึกษา 4 ชั้นปี จ านวน 
100 คน  มื้อละ 30 บาท (100x30) =3,000 บาท  

  มีนาคม 
2564  

ผศ.อมีนา+
หลักสูตร 
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ล าดับ
ที่ 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงคข์องโครงการ 
ตัวชี้วดัของ
กิจกรรม 

 แหล่งงบประมาณและ 
จ านวนงบประมาณ งบประมาณ

รวม 
รายละเอียดงบประมาณ (แตกตวัคูณ) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชื่อ) 

แผ่นดิน รายได ้

39      กิจกรรม หลกัสูตร
เทคโนโลยีสารสนเทศ การ
จัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ
รายวิชาฝึกประสบการณ์ 

1. เพื่อให้นักศึกษาได้มีเวทีใน
การน าเสนอ แลกเปลี่ยนเรียนรู ้
และแสดงผลงานโครงงานฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 

เชิงปริมาณ จ านวน
นักศึกษาที่เข้ารว่ม
โครงการ ร้อยละ 
80 (กลุ่มเป้าหมาย 
33 คน)จ านวน
โปสเตอร์ 5 ชิ้นงาน
เชิงคุณภาพ1. ร้อย
ละ 80 ของ
นักศึกษาที่เข้ารว่ม
โครงการมีความพึง
พอใจระดับมาก2. 
คะแนนการ
ประเมินผลงาน
นักศึกษา คะแนน
ไม่น้อยกวา่ ร้อยละ 
60 คะแนน 
(คะแนนระบบงาน
และการน าเสนอ) 

                
1,750  

                
1,000  

                
2,750  

 ค่าใช้สอย อาหารว่าง นกัศึกษา 33 คน  มื้อละ 30 
บาท (33x30 =990)ค่าวัสด ุ โปสเตอร์ 10 จ านวน 
1,750   

 มีนาคม 
2564  

อ.กิตติศักดิ์+อ.
ไพรินทร์ 



53 
 

ล าดับ
ที่ 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงคข์องโครงการ 
ตัวชี้วดัของ
กิจกรรม 

 แหล่งงบประมาณและ 
จ านวนงบประมาณ งบประมาณ

รวม 
รายละเอียดงบประมาณ (แตกตวัคูณ) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชื่อ) 

แผ่นดิน รายได ้

40      กิจกรรม หลักสูตร
นวัตกรรมอาหารและ
เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพจัดซื้อ
ทรัพยากรเพื่อสนบัสนุนการ
เรียนการสอน 

 1.เพื่อจัดชื้อวัสดุและอุปกรณ์
ส่งเสริมการจัดการเรียนการ
สอนของนักศึกษาหลักสูตร
นวัตกรรมอาหารและเครื่องดิ่ม
เพื่อสุขภาพ                                                
2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
เรียนการสอนของนักศึกษา
หลักสูตรนวัตกรรมอาหารและ
เครื่องดิ่มเพื่อสุขภาพ                                                                        

เป้าหมายเชิง
ปริมาณ 1. สามารถ
เบิกจ่ายงบประมาน
เป็นไปตามแผนไม่
น้อยกว่าร้อยละ 90  
เป้าหมายเชิง
คุณภาพ  1. มี
ผลงานไม่น้อยกว่า 
1 ชิ้นงาน 

                
3,000  

               
86,000  

               
89,000  

งบประมาณแผ่นดิน-ค่าวัสดุ แก๊สหุงต้ม 3,000 บาท 
งบประมาณรายได้-ครุภัณณ์ เครื่องปั่นของแห้ง 
เครื่องปั่นน้ าผลไม้ เตาไฟฟ้าเตาแก๊สกระป๋อง เครื่อง
แยกกาก เครื่องชั่งดิจิตัล เครื่องวัดระดับความหวาน 
เครื่องวัดเครื่องเค็ม โมเดลตัวอย่างอาหาร รวม 
40,000 บาท  -ค่าวัสดุ แป้ง นม เนย น้ าตาล 
เนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้ เครื่องปรุงรส น้ าปลา ผ้าเช็ดมือ 
ช้อน ส้อม ชอ้นชิม กล่องพลาสติก พลาสติกแลป
อาหาร ถุงพลาสติกกันร้อน ถุงมือกันความร้อน 
น้ ายาลา้งจาน ฟองน้ าล้างจาน น้ ายาซักผ้า น้ ายาท า
ความสะอาด ดอกไม้สดตกแต่งจานอาหาร สีแต่ง
อาหาร กลิ่นแต่งอาหาร ขวดโหลใสว่ัตถดุิบ น้ ามัน
พืช แก๊สกระป๋อง และอื่น ๆ รวม 46,000 บาท      
รวมทั้งสิ้น 89,000 บาท 

 มีนาคม 
2564  

ผศ.กนกวรรณ 
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ล าดับ
ที่ 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงคข์องโครงการ 
ตัวชี้วดัของ
กิจกรรม 

 แหล่งงบประมาณและ 
จ านวนงบประมาณ งบประมาณ

รวม 
รายละเอียดงบประมาณ (แตกตวัคูณ) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชื่อ) 

แผ่นดิน รายได ้

41     กิจกรรม  หลักสูตร
นวัตกรรมอาหารและ
เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ
จัดการปฐมนิเทศและการ
เตรียมความพร้อมทางด้าน
วิชาการส าหรับนักศึกษา
ใหม่ 

1.เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่
นักศึกษาชั้นปีที ่1 ในด้าน
การศึกษาและการด ารงชีวิตใน
มหาวิทยาลัย                                                                            
2.เพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที ่1 มี
ความรู้ความเข้าใจพื้นฐานทาง
วิทยาศาสตร์และมีความรู้ความ
เข้าใจพื้นฐานทางด้านอาหาร
และเครื่องดื่ม                                         
3.เพื่อเสริมสร้างความรักความ
สามัคคีระหว่างนักศึกษาไหม่
กับรุ่นพี่และอาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

 เป้าหมายเชิง
ปริมาณ1.นักศึกษา
ที่เข้าร่วมโครงการ
ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 
80 ของจ านวน
ทั้งหมด  2.
นักศึกษามีคะแนน
ทดสอบหลังการ
อบรมอยู่ในระดับดี
ขึ้นไป ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของ
จ านวนนกัศึกษา
ทั้งหมด เป้าหมาย
เชิงคุณภาพ                   
1.นักศึกษามี
คะแนนความพึง
พอใจมากกวา่ 3.51 

                  
2,000  

                
2,000  

  งบประมารายได้   -ค่าวัสดุ กระดาษแข็ง เชือก  
สติ๊กเกอร์ กระดาษสติ๊กเกอร ์กระดาษมนั กาว 
ปากกาเคมี ซองพลาสติกใส่เอกสาร ป้ายพลาสติก 
แฟ้มใสใส่เอกสาร ค่าถา่ยเอกสาร  รวมทั้งสิ้น 
2,000 บาท  

 พ.ค.2564 -
มิ.ย.2564  

อ.ลัดดดาวัลย ์
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ล าดับ
ที่ 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงคข์องโครงการ 
ตัวชี้วดัของ
กิจกรรม 

 แหล่งงบประมาณและ 
จ านวนงบประมาณ งบประมาณ

รวม 
รายละเอียดงบประมาณ (แตกตวัคูณ) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชื่อ) 

แผ่นดิน รายได ้

42      กิจกรรม หลักสูตร
นวัตกรรมอาหารและ
เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ
ร่วมกับสถานประกอบ
การณ์เตรียมความพร้อม
ก่อนฝึกประสบการณ์
วิชาชีพส าหรับนักศึกษา
หลักสูตรนวัตกรรมอาหาร
และเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ 

1. เพื่อเตรียมความพร้อมใน
การฝึกประสบการณ์วิชาชพี
ของนักศึกษานวัตกรรมอาหาร
และเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ ของ
นักศึกษาชั้นปีที ่1 และ ชั้นปีที่ 
2                                                                       

เป้าหมายเชิง
ปริมาณ1.สามารถ
เบิกจ่ายงบประมาน
เป็นไปตามแผนไม่
น้อยกว่าร้อยละ 90   
2.ร้อยละ 80 
นักศึกษามีความรู้
ความเข้าใจในระดับ
ดีขึ้นไปหลังเข้าร่วม
กิจกรรม  เป้าหมาย
เชิงคุณภาพ   1. 
นักศึกษาเข้ารว่ม
โครงการมีความพึง
พอใจไม่น้อยกว่า 
3.51    

                  
5,860  

                
5,860  

 งบประมารายได้ -ค่าใช้สอย ค่าน้ ามัน 4,000 บาท 
ค่าเบี้ยเล้ียงคนขับ 240 บาทx2 คนx 2 ครั้ง= 960 
บาท รวมค่าใช้สอย 4,960 บาท -ค่าวัสดุ ค่าถ่าย
เอกสาร 1000 แผ่น x 0.50 ส.ต. = 900 บาท รวม
ค่าวัสดุ 900 บาท                                             
รวมทั้งสิ้น 5,860 บาท 

 มี.ค.2564 อ.วีระศักดิ ์
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ล าดับ
ที่ 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงคข์องโครงการ 
ตัวชี้วดัของ
กิจกรรม 

 แหล่งงบประมาณและ 
จ านวนงบประมาณ งบประมาณ

รวม 
รายละเอียดงบประมาณ (แตกตวัคูณ) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชื่อ) 

แผ่นดิน รายได ้

43     กิจกรรม หลักสูตร
นวัตกรรมอาหารและ
เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ
เผยแพร่ผลงานเชิงประจักษ์
จากรายวิชาในการเรียนการ
สอน 

1. เพื่อเผยแพร่ผลงานของ
นักศึกษาที่มีการจัดการเรียนรู้
เชิงผลิตภาพในรายวิชาของ
หลักสูตรนวัตกรรมอาหารและ
เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ  

เป้าหมายเชิง
ปริมาณ  1. จ านวน
ผลงาน (โมเดล 
โปสเตอร์ วีดีโอ 
ฯลฯ) ของนักศึกษา
ไม่น้อยกวา่ 3 
ชิ้นงาน 

                
2,000  

                
5,000  

                
7,000  

งบประมาณแผ่นดิน-ค่าวัสดุโปรสเตอร์ โฟม สีพลา
สเตอร์ คัดเตอร์ ใบมีด ฟิวเจอร์บอร์ด รวม 2,000 
บาท   งบประมาณรายได้ -ค่าวัสดุ  วัตถุดิบในการ
พัฒนาสูตรเครื่องดื่มจากรายวิชา ชา กาแฟ โกโก ้
ได้แก่ ชา กาแฟ นม โกโก้ น้ าตาล วิปปิง้ครีม ท๊อป
ปิ้งแต่งหน้าเครื่องดื่ม น้ าเช่ือม แกว้ หลอด ผลไม้สด 
ผัดสด และอื่น ๆ  รวม 5,000 บาท รวมทั้งสิ้น 
7,000 บาท                                                  

  มี.ค.2564 อ.ลัดดาวัลย ์

44     กิจกรรม  หลักสูตร
นวัตกรรมอาหารและ
เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 

1. เพื่อติดตามการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพของ
นักศึกษานวัตกรรมอาหารและ
เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ ณ สถาน
ประกอบการณ์ 2.เพื่อแลก
เปลียนเรียนรู้ประสบการณ์การ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพของ
นักศึกษาหลกัสูตรนวัตกรรม
อาหารและเครื่องดื่มเพื่อ
สุขภาพ   

เป้าหมายเชิง
ปริมาณ 1.สามารถ
เบิกจ่ายงบประมาน
เป็นไปตามแผนไม่
น้อยกว่าร้อยละ 90 
เชิงคุณภาพ 2. 
นักศึกษามีความ
กระตือรือร้นและมี
ความรับผิดอบใน
การฝึก
ประสบการณ์
วิชาชีพมากขึ้น ร้อย
ละ 80  เป้าหมาย

                 
86,000  

               
86,000  

  งบประมารายได้  -ค่าตอบแทนอาจารย์นิเทศ 400 
บาท x 31 คน (ชั้นปี 1 แ ชั้นป ี2) x 3 ครั้ง x 2 
ภาคเรียน เป็นเงิน 74,400 บาท  -ค่าวัสดุ ค่าจัดท า
รูปเล่ม จ านวน 62 เล่ม 11600 บาท  รวมทั้งสิ้น 
86,000 บาท  

มี.ค.2564 อ.วีระศักดิ ์
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ล าดับ
ที่ 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงคข์องโครงการ 
ตัวชี้วดัของ
กิจกรรม 

 แหล่งงบประมาณและ 
จ านวนงบประมาณ งบประมาณ

รวม 
รายละเอียดงบประมาณ (แตกตวัคูณ) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชื่อ) 

แผ่นดิน รายได ้

เชิงคุณภาพ  1.
นักศึกษาเข้ารว่ม
โครงการมีความพึง
พอใจไม่น้อยกว่า 
3.51  

3 โครงการ พัฒนาทักษะของนักศึกษาที่จ าเป็นต่อการด าเนินชวีิต
ในศตวรรษที่ 21 
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ล าดับ
ที่ 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงคข์องโครงการ 
ตัวชี้วดัของ
กิจกรรม 

 แหล่งงบประมาณและ 
จ านวนงบประมาณ งบประมาณ

รวม 
รายละเอียดงบประมาณ (แตกตวัคูณ) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชื่อ) 

แผ่นดิน รายได ้

1      กิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาเพื่อเสริมสร้าง
ทักษะการเรียนรู้นอก
รายวิชา 

1. เพื่อเกิดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาที่นอกเหนือจาก
รายวิชาเรียนได้แก่งานกีฬา 
บ าเพ็ญประโยชน์ รักษา
สิ่งแวดล้อม เสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม 2. เพื่อให้นักศึกษามี
ความรับผิดชอบต่อหนา้ที่ของ
ตนเอง 3. เพื่อเสริมทักษะด้าน
ต่างๆ และเป็นการเปิดโลกทัศน์
ให้แก่นักศึกษา 

1. ร้อยละของ
โครงการ พัฒนา
ทักษะของนักศึกษา
ที่จ าเป็นต่อการ
ด าเนินชีวิตใน
ศตวรรษที่ 21
ด าเนินการบรรลุ
ส าเร็จตามตัวบ่งชี้
ของโครงการ 

                   
81,000  

                 
250,000  

                 
331,000  

งบแผ่นดิน 81,000 บาท แบ่งเป็นหมวดค่าวัสดุ 
69,000 บาท ได้แก ่อุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการจัด
กิจกรรม หมวดค่าตอบแทน 12,000 บาท  ค่า
วิทยาการ ชม.ละ 400 บาท  งบรายได้ 250,000 
แบ่งเป็นหมวดค่าวัสด ุ100,000 บาท ได้แก่ 
อุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการจัดกิจกรรม หมวดค่าใช้
สอย 135,000บาท ได้แก่ค่าอาหารและอาหารว่าง
ของนักศึกษา อาจารยแ์ละบุคลากรคณะวิทย ์และ
ค่าน้ ามัน งบรายได้ หมวดค่าตอบแทน 15,000 
บาท ได้แก ่ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสินกีฬา 

 เป็นกิจกรรม
ที่ด าเนินงาน
ระยะยาว
ตลอด
ปีงบประมาณ  

อาจารย์ ดร.
นพรัตน์ ไวโรจ
นะ รองคณบดี
ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา 

2 กิจกรรม  สัปดาห์
วิทยาศาสตร์ 

1. เพื่อจัดกิจกรรมที่มีการบูร
ณาการกับการเรียนการสอน
โดยมีผลงานเชิงประจักษ์ต่อ
ศาสตร์การศึกษาด้านงาน
วิทยาศาสตร์ 2. เกิดความ
ร่วมมือภายในหนว่ยงานคณะ
ทั้งหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง 3.สร้าง
ส านึกความรับผิดชอบแก่
นักศึกษาในการมีส่วนร่วมจัด
กิจกรรม 

จ านวนนกัศึกษา
และผู้สนใจเข้า
ร่วมงานไม่ต่ ากว่า 
400 คน 

                   
96,000  

                   
27,050  

                 
123,050  

งบประมาณแผ่นดิน 96,000 บาท แบ่งเป็น หมวด
ค่าวัสดุ 96,000 บาท งบประมาณรายได้ 27,050 
บาท แบ่งเป็น  ค่าใชส้อย12,050 บาท ค่าอาหาร
ว่างส าหรับอาจารย์และบุคลากร 130คนx35บาท = 
4,550 บาท ค่าอาหารและอาหารว่างส าหรับการ
อบรมจ านวน 50 คนx150 บาท = 7,500 บาท 
และค่าโล่เชิดชูเกียรติและเกยีรติบัตร 15,000 บาท 

 เดือน
สิงหาคม 
2564  

ผศ.ดร.ปัณณ์ร
ภัส  ถกลภกัดี 
คณบดีคณะ
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี
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ล าดับ
ที่ 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงคข์องโครงการ 
ตัวชี้วดัของ
กิจกรรม 

 แหล่งงบประมาณและ 
จ านวนงบประมาณ งบประมาณ

รวม 
รายละเอียดงบประมาณ (แตกตวัคูณ) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชื่อ) 

แผ่นดิน รายได ้

3      กิจกรรม  โภชนสัมพันธ ์ 1. เพื่อให้นักศึกษาเขา้ร่วม
กิจกรรมสานสัมพันธ์โภชน
สัมพันธ์ระหว่างสถาบัน 
2. เพื่อให้นักศึกษาเขา้ร่วม
กิจกรรมเสวนาวิชาชีพ 

จ านวนนกัศึกษาที่
เข้าร่วมโครงการ 
ร้อยละ 70 ของ
นักศึกษา
กลุ่มเป้าหมาย 

                              
6,120  

                     
6,120  

 1. ค่าตอบแทน (2,400) 
- ค่าตอบแทนวิทยากร 2 คน x 6 ชั่วโมง x 400 
บาท = 2,400 บาท 
2. ค่าใช้สอย (720) 
- ค่าเบี้ยเล้ียงคนขับรถ 240 บาท x 3 คัน = 720  
บาท 
3. ค่าวัสดุ (3,000) 
- ค่าน้ ามันรถ = 1,500 บาท 
- ค่าจัดท าโปสเตอร ์ = 1,500 บาท  

 เดือน 
พฤษภาคม 
2564  

อาจารย์จุฑา
วรรณ 
นวลจันทร์คง 
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ล าดับ
ที่ 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงคข์องโครงการ 
ตัวชี้วดัของ
กิจกรรม 

 แหล่งงบประมาณและ 
จ านวนงบประมาณ งบประมาณ

รวม 
รายละเอียดงบประมาณ (แตกตวัคูณ) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชื่อ) 

แผ่นดิน รายได ้

4      กิจกรรม  คณิตศาสตร์
พัฒนาความรู้เพื่อศตวรรษที ่
21 

1. เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้
และประสบการณ์ในวิชาชีพ 
2. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษา
ตระหนักถึงความรับผิดชอบตอ่
หน้าที ่และจรรยาบรรณในการ
ประกอบวิชาชีพ 

1. เชิงปริมาณ 
ร้อยละ 90 ของ
นักศึกษา
กลุ่มเป้าหมายเข้า
ร่วมกิจกรรม 
2. เชิงคุณภาพ   
2.1. ร้อยละ 90 
ของจ านวน
นักศึกษาที่เข้ารว่ม
กิจกรรมมีความพึง
พอใจอยู่ในระดับ
มาก (คะแนนเฉลีย่ 
≥3.51) 
2.2 ร้อยละ 90 ของ
นักศึกษาที่เข้ารว่ม 
ได้รับความรู้และ
ทักษะการฝึก
ประสบการณ์
วิชาชีพและสหกจิ
ศึกษาสูงกว่าก่อน
เข้าร่วมกิจกรรม 

                                
-    

                              
800  

                       
800  

 1.1 ค่าเข้าชมสถานท ี 500 บาท  
1.2 ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 300 บาท 
 
  

 เดือน
มิถุนายน 

2564  

อ.ณัฐพงศ์ 
วัฒนศิริพงษ์ 
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ล าดับ
ที่ 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงคข์องโครงการ 
ตัวชี้วดัของ
กิจกรรม 

 แหล่งงบประมาณและ 
จ านวนงบประมาณ งบประมาณ

รวม 
รายละเอียดงบประมาณ (แตกตวัคูณ) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชื่อ) 

แผ่นดิน รายได ้

5      กิจกรรม  หลักสูตร
คณิตศาสตร์ประยุกต์   สาน
สายใยนักคณิต-จิตบูชา 
(ปัจฉิมนิเทศ)  

1. เพื่อให้นักศึกษา สาขาวิชา
คณิตศาสตร์ประยุกต์  ได้แสดง 
ความกตัญญูกตเวท ีต่อครูผู้มี
พระคุณ 2. เพื่อให้สาขาวิชา
คณิตศาสตร์ประยุกต์ มีส่วน
ร่วมในการอนุรักษแ์ละสืบสาน
ประเพณี ขนบธรรมเนียมไทย 

1. เชิงปริมาณร้อย
ละ 80 ของ
นักศึกษา
คณิตศาสตร์
ประยุกต์เข้ารว่ม
กิจกรรม2. เชิง
คุณภาพ  ร้อยละ 
90 ของจ านวน
นักศึกษาที่เข้ารว่ม
โครงการมีความพึง
พอใจอยู่ในระดับด ี
(คะแนนเฉลี่ย 
≥3.51) 

                                
-    

                                
-    

                         
-    

 ไม่ขอใช้งบประมาณ   เดือน
มิถุนายน 

2564  

ผศ.ดร.ดรุณี 
หันวิสัย 

6     กิจกรรม หลักสูตร
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้
ทักษะภาษาการสื่อสารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ส าหรับนักศึกษา
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมใน
ศตวรรษที่ 21  

- นักศึกษามีความรู้ทกัษะภาษา 
การสื่อสารที่สอดคล้องกับงาน
ทางด้านวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น                                                                                                                 
- สามารถเลือกใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการสบืค้นข้อมูล
วิชาการ จัดท าข้อมูล และ
น าเสนอผลงานของนักศึกษา                                                                                                  
-นักศึกษามีความรู้ทักษะการ

- ความพึงพอใจของ
กลุ่มเป้าหมาย > 
3.51           '- 
นักศึกษาใน
หลักสูตรเข้าร่วม
กิจกรรม > 80% 

                                
-    

                            
2,400  

                     
2,400  

 ค่าตอบแทนวิทยากร 400 บาท * 6 ชั่วโมง = 
2,400 บาท  

ธันวาคม 
2563 

ผศ.ดร.วีระวัฒน์ 
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ล าดับ
ที่ 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงคข์องโครงการ 
ตัวชี้วดัของ
กิจกรรม 

 แหล่งงบประมาณและ 
จ านวนงบประมาณ งบประมาณ

รวม 
รายละเอียดงบประมาณ (แตกตวัคูณ) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชื่อ) 

แผ่นดิน รายได ้

สื่อสารและน าเสนองานด้าน
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมได ้

7     กิจกรรม หลักสูตร
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สิ่งแวดล้อมส่งเสริมการ
เรียนรู้ทักษะภาษาการ
สื่อสารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ส าหรับ
นักศึกษาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมใน
ศตวรรษที่ 21  

- นักศึกษามีความรู้ทกัษะภาษา 
การสื่อสารที่สอดคล้องกับงาน
ทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น                                                                                                   
- สามารถเลือกใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล
วิชาการ จัดท าข้อมูล และ
น าเสนอผลงานของนักศึกษา                                                                                                  
-นักศึกษามีความรู้ทักษะการ
สื่อสารและน าเสนองานด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สิ่งแวดล้อมได ้

- ความพึงพอใจของ
กลุ่มเป้าหมาย > 
3.51           '- 
นักศึกษาใน
หลักสูตรเข้าร่วม
กิจกรรม > 80% 

                     
2,400  

                       
960  

                     
3,360  

 ค่าตอบแทนวิทยากร 400 บาท * 6 ชั่วโมง = 
2,400 บาท  

 ธันวาคม 
2563  

ผศ.ดร.วีระวัฒน์  
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ล าดับ
ที่ 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงคข์องโครงการ 
ตัวชี้วดัของ
กิจกรรม 

 แหล่งงบประมาณและ 
จ านวนงบประมาณ งบประมาณ

รวม 
รายละเอียดงบประมาณ (แตกตวัคูณ) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชื่อ) 

แผ่นดิน รายได ้

8      กิจกรรม  หลักสูตร
เทคโนโลยีชีวภาพ ศึกษาดู
งานในภาครัฐ ภาคเอกชน 
หรือชุมชนท้องถิ่น 

เพื่อพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่
พึงประสงค์ของหลักสูตร 

1.  เป้าหมายเชิง
ปริมาณ 
  1)  จ านวน
นักศึกษาที่เข้ารว่ม
โครงการร้อยละ 80 
ของจ านวน
นักศึกษาที่เป็น
กลุ่มเป้าหมาย 
2.  เป้าหมายเชิง
คุณภาพ 
    1)  ร้อยละ  80  
ของจ านวน
นักศึกษาที่เข้ารว่ม
โครงการมีความพึง
พอใจอยู่ในระดับ
มาก 

                         
500  

                       
500  

 ค่าวัสด ุ
- น้ ามันเชื้อเพลิง  

 ก.พ. 64 ผศ.ดร.พรรณ
วิภา   
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ล าดับ
ที่ 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงคข์องโครงการ 
ตัวชี้วดัของ
กิจกรรม 

 แหล่งงบประมาณและ 
จ านวนงบประมาณ งบประมาณ

รวม 
รายละเอียดงบประมาณ (แตกตวัคูณ) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชื่อ) 

แผ่นดิน รายได ้

9      กิจกรรม  ปัจฉิมนิเทศ
นักศึกษาหลกัสูตร
เทคโนโลยีชีวภาพ 

1. เตรียมความพร้อมในการ
ก้าวสู่โลกแห่งอาชีพ 
2. เพื่อให้นักศึกษามจีิตส านึกที่
ดีต่อการประกอบอาชีพและมี
จรรยาบรรณในการท างาน 
3. เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ 
พัฒนาจิตใจด้านคุณธรรม
จริยธรรม และเป็นคนดีของ
สังคม 

1. เป้าหมายเชิง
ปริมาณ 
     1) จ านวน
นักศึกษาที่เข้ารว่ม
โครงการร้อยละ 80 
ของจ านวน
นักศึกษาที่เป็น
กลุ่มเป้าหมาย 
2. เป้าหมายเชิง
คุณภาพ 
     1) ร้อยละ 80 
ของจ านวน
นักศึกษาที่เข้ารว่ม
โครงการมีความพึง
พอใจอยู่ในระดับดี
มาก 

                         
640  

                       
640  

 ค่าวัสด ุ
- ค่าเอกสารประกอบการด าเนินโครงการ  

 ก.พ. - มี.ค. 
64  

ผศ.ณฐพงศ์ 
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ล าดับ
ที่ 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงคข์องโครงการ 
ตัวชี้วดัของ
กิจกรรม 

 แหล่งงบประมาณและ 
จ านวนงบประมาณ งบประมาณ

รวม 
รายละเอียดงบประมาณ (แตกตวัคูณ) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชื่อ) 

แผ่นดิน รายได ้

10 กิจกรรม หลักสูตรอาชีวอ
นามัยและความปลอดภัย 
อบรมเพื่อเพิ่มทักษะ
ทางด้านวิชาชีพส าหรับ
นักศึกษาหลกัสูตรอาชีวอ
นามัยและความปลอดภัย  

1. เพื่อให้นักศึกษาหลักสูตรอา
ชีวอนามยัและความปลอดภัย  
มีทักษะ ความรู้ในหัวขอ้การ
ดับเพลิงขั้นต้น  การท างานที่สูง 
และการตอบโต้เหตุฉุกเฉินกรณี
สารเคมีรั่วไหลได้   2. เพื่อให้
นักศึกษาหลกัสูตรอาชีวอนามยั
และความปลอดภัยได้ฝึก
ปฏิบัติการดับเพลิงขั้นต้น  การ
ท างานที่สูง  และการตอบโต้
เหตุฉุกเฉินกรณีสารเคมีรั่วไหล
ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย 

1. นักศึกษามี
คะแนนทดสอบหลัง
การอบรมไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 ของ
นักศึกษา
กลุ่มเป้าหมาย 2. 
นักศึกษาที่ผ่านการ
อบรมและผ่านการ
ทดสอบได้รับ
วุฒิบัตรการผ่าน
การอบรมหลักสูตร
การดับเพลิงขั้นต้น 
การท างานที่สูง 
และการตอบโต้เหตุ
ฉุกเฉินสารเคมี
รั่วไหล ร้อยละ 100  

                         
-    

                   
30,000  

                   
30,000  

 ค่าวิทยากร  8  คน * 6  ชั่วโมง * 400 บาท = 
19,200 บาท            ค่าวัสดุ 10,800 บาท  

 พฤศจิกายน 
2563  

อ.อรวรรณ 
ช านาญพุดซา 

11   กิจกรรม หลักสูตรอาชีวอ
นามัยและความปลอดภัย 
เสวนาวิชาการสืบสาน
สัมพันธ์ SAFETY VRU 

1. เพื่อแนะแนวทางการศึกษา
ต่อและการประกอบอาชีพ
ให้กับนักศึกษาที่จะส าเร็จ
การศึกษา 2. เพื่อแนะแนว
ทางการฝึกสหกจิศึกษาให้กับ
นักศึกษาชั้นปีที ่3 3. เพื่อสร้าง

1. นักศึกษาที่เข้า
ร่วมโครงการไม่
น้อยกว่า   ร้อยละ 
80 ของจ านวน
ทั้งหมด  2. 
นักศึกษาที่เข้ารว่ม

                     
3,600  

                         
-    

                     
3,600  

 ค่าตอบแทน 3 คน * 3 ชั่วโมง * 400 บาท เท่ากบั 
3,600 บาท  

มีนาคม 
2564 

อ.พชรกมล 
กลั่นบุศย ์
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ล าดับ
ที่ 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงคข์องโครงการ 
ตัวชี้วดัของ
กิจกรรม 

 แหล่งงบประมาณและ 
จ านวนงบประมาณ งบประมาณ

รวม 
รายละเอียดงบประมาณ (แตกตวัคูณ) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชื่อ) 

แผ่นดิน รายได ้

เครือข่ายความร่วมมอืระหว่าง
ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน 

โครงการมีคะแนน
ความพึงพอใจ
มากกว่า 3.51 

12    กิจกรรม หลักสูตรอาชวีอ
นามัยและความปลอดภัย 
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา 
นักศึกษาชั้นปีที ่4  อาชีวอ
นามัยและความปลอดภัย 

1. เพื่อส่งเสริมสร้างความมั่นใจ
ให้กับนักศึกษาที่จะก้าวเข้าสู่
ตลาดแรงงาน 2. เพื่อเสริมสร้าง
ขวัญและก าลังใจให้กับ
นักศึกษาที่จะส าเร็จการศึกษา 

1. นักศึกษาที่เข้า
ร่วมโครงการไม่
น้อยกว่า   ร้อยละ 
80 ของจ านวน
ทั้งหมด 2. 
นักศึกษาที่เข้ารว่ม
โครงการมีคะแนน
ความพึงพอใจ
มากกว่า 3.51 

                         
-    

                         
-    

                         
-    

 ไม่ขอใช้งบประมาณ  มีนาคม 
2564 

อ.พชรกมล 
กลั่นบุศย ์
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ล าดับ
ที่ 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงคข์องโครงการ 
ตัวชี้วดัของ
กิจกรรม 

 แหล่งงบประมาณและ 
จ านวนงบประมาณ งบประมาณ

รวม 
รายละเอียดงบประมาณ (แตกตวัคูณ) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชื่อ) 

แผ่นดิน รายได ้

13      กิจกรรม หลักสูตรอาชี
วอนามยัและความ
ปลอดภัย ศึกษาดูงานอาชี
วอนามยัและความ
ปลอดภัยกระบวนการผลิต 
การจัดการกาก และระบบ
ระบายอากาศอุตสาหกรรม 

1. เพื่อเพิ่มพูนความรู ้
ประสบการณ์ทางวิชาการและ
วิชาชีพใหก้ับนักศึกษาที่เข้ารว่ม
กิจกรรม  2. เพื่อสร้างการมี
ส่วนร่วมของอาจารย ์เจ้าหน้าที่
และนักศึกษาในการศึกษาดูงาน
เร่ืองการจัดการ  กาก
อุตสาหกรรมและของเสีย
อันตราย 

1. นักศึกษาที่เข้า
ร่วมโครงการมี
ความรู้ความเข้าใจ
ในกระบวนการผลิต 
การจัดการกากของ
เสีย และการระบาย
อากาศอุตสาหกรรม
เพิ่มขึ้นร้อยละ 80 
ของจ านวน
นักศึกษาทั้งหมด  
2. นักศึกษาที่เข้า
ร่วมโครงการส่ง
สมุดบันทึกความรู้
จากการศึกษาดูงาน
กระบวนการผลิต 
การจัดการกาก 
และการระบาย
อากาศอุตสาหกรรม
ร้อยละ 100 ของ
จ านวนนกัศึกษา
ทั้งหมด  

                     
2,000  

                         
-    

                     
2,000  

 ค่ารถบัส  1 คัน (1 คัน x 1000 บาท) = 1000 
บาท   ค่ารถตู้ 2 คัน (2 คัน x 500 บาท) = 1000 
บาท  

 เดือนมิ.ย.64  อ.ชลลดา พละ
ราช 
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ล าดับ
ที่ 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงคข์องโครงการ 
ตัวชี้วดัของ
กิจกรรม 

 แหล่งงบประมาณและ 
จ านวนงบประมาณ งบประมาณ

รวม 
รายละเอียดงบประมาณ (แตกตวัคูณ) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชื่อ) 

แผ่นดิน รายได ้

14      กิจกรรมหลักสูตรอาชี
วอนามยัและความ
ปลอดภัย การเผยแพร่
ผลงานของนักศึกษา
หลักสูตรอาชีวอนามยัและ
ความปลอดภยั ชั้นปีที ่4 

1. เพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 
หลักสูตรอาชีวอนามยัและ
ความปลอดภยัเผยแพร่งาน
วิชาการด้านความปลอดภยัและ
อาชีวอนามัยในงานประชุม
วิชาการ 

 1.จ านวนชิ้นงานใน
การน าเสนอผลงาน
วิชาการ 8 ชิ้น 

                     
8,100  

                         
-    

                     
8,100  

 รถตู้ (1 คัน x 500 บาท) =500 บาท  
ค่าลงทะเบียน (8 คน X 600 บาท) =4,800 บาท  
ค่าโปสเตอร์ (9 แผ่น x 350 บาท) = 2,800 บาท  

 เดือนมิ.ย.64  อ.ดร.จินต์จุฑา 
ข าทอง 

15      กิจกรรม หลักสูตรอาชี
วอนามยัและความ
ปลอดภัย การเผยแพร่
ผลงานสหกิจศึกษาของ
นักศึกษาชั้นปีที ่4  
หลักสูตรอาชีวอนามยัและ
ความปลอดภยั 

1. เพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 
หลักสูตรอาชีวอนามยัและ
ความปลอดภยัได้น าเสนอและ
เผยแพร่โครงการสหกิจใน
รูปแบบ Oral และโปสเตอร์ 

 1.จ านวนชิ้นงานใน
การน าเสนอ
โครงการสหกิจ  8 
โครงการ 

                             
-    

 ไม่ขอใช้งบประมาณ    เม.ย. 64  อ.อรวรรณ 
ช านาญพุดซา 

16      กิจกรรม หลักสูตรอาชี
วอนามยัและความ
ปลอดภัย ส่งเสริมอัตลักษณ์  

1. เพื่อให้นักศึกษาหลักสูตรอา
ชีวอนามยัและความปลอดภัย
ชั้นปีที่ 3 ที่ผ่านการพิจารณา
ตามเกณฑ์ของสาขาอาชีวอนา
มัย และความปลอดภัยได้รับ
เส้ือประจ าสาขา (เสื้อช๊อป)  2. 
เพื่อแสดงถึงความพร้อมของ
นักศึกษาในการฝึกปฏบิัติใน
การเก็บตัวอย่างทางด้านสุข

1. นักศึกษาชั้นปีที ่
3 ผ่านเกณฑ์การ
พิจารณาไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 ของ
นักศึกษาทั้งหมด 

                         
-    

                         
-    

                         
-    

 ไม่ขอใช้งบประมาณ  พ.ย.-63 อ.ชลลดา พละ
ราช 
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ล าดับ
ที่ 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงคข์องโครงการ 
ตัวชี้วดัของ
กิจกรรม 

 แหล่งงบประมาณและ 
จ านวนงบประมาณ งบประมาณ

รวม 
รายละเอียดงบประมาณ (แตกตวัคูณ) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชื่อ) 

แผ่นดิน รายได ้

ศาสตร์อุตสาหกรรมและการ
ฝึกสหกิจศึกษา 

17      กิจกรรม หลักสูตรอาชี
วอนามยัและความ
ปลอดภัย การแสดงความ
ยินดีกับบัณฑิต 

1. เพื่อให้นักศึกษาหลักสูตรอา
ชีวอนามยัและความปลอดภัย
ได้แสดงความยินดีกับบัณฑิตท่ี
ส าเร็จการศึกษา 

1. จ านวนนกัศึกษา
ที่เข้าร่วมโครงการ
คิดเป็นร้อยละ 80 
ของนักศึกษา
กลุ่มเป้าหมาย 2. 
คะแนนความพึง
พอใจของนักศึกษา
กลุ่มเป้าหมายหลัง
เสร็จสิ้นโครงการมี
คะแนนเฉลี่ย
มากกว่าหรือเท่ากับ 
3.51 คะแนน 

                         
-    

                         
-    

                         
-    

 ไม่ขอใช้งบประมาณ  ส.ค. 64 อ.ขวัญแข สงัด
วงศ์ 

18 กิจกรรม หลักสูตรการ
จัดการภยัพิบัติฯ ศึกษา
แหล่งเรียนรู้ทางธรณีวิทยา 
ระบบจัดการภัยพิบัติภาค
กลาง และผลิตสื่อการ
เรียนรู้ ชุด ดิน หิน และแร ่ 

1. เพื่อให้ศึกษาและเรียนรู้
ลักษณะทั่วไปของแหล่งศึกษา
ทางธรณีวิทยา และระบบการ
จัดการภยัพิบัตภิาคกลาง 
(สระบุรี ลพบุรี 
พระนครศรีอยุธยา) 
2. เพื่อให้นักศึกษามอีงค์ความรู้

1. ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วมระดับ
ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
ระดับ 3.51 
2. สื่อการเรียนรู้ 
ชุด ดิน หิน แร่ 

                       
9,720  

                     
9,720  

 ค่าวัสดุ น้ ามันเชื้อเพลิง 3,000 บาท 
ค่าใช้สอย ค่าเบี้ยเล้ียงพนักงานขับรถ 240 บาท 3 
วัน 
ค่าใช้สอย ค่าที่พกั 6,000 บาท จ านวนนักศึกษา 10 
คน (พักคู่ 5 ห้อง  ห้องละ 600 บาท 3 วัน 
(600*5*2)  

ตุลาคม พ.ศ. 
2563 

อ.ศิรภัสสร 
พันธะสา 
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ล าดับ
ที่ 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงคข์องโครงการ 
ตัวชี้วดัของ
กิจกรรม 

 แหล่งงบประมาณและ 
จ านวนงบประมาณ งบประมาณ

รวม 
รายละเอียดงบประมาณ (แตกตวัคูณ) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชื่อ) 

แผ่นดิน รายได ้

เกี่ยวดิน หิน แร ่และการ
บริหารจัดการ ที่พบในแหล่ง
ศึกษา 
3. เพื่อให้นักศึกษาผลิตสื่อการ
เรียนรู้ ชุด ดิน หิน แร ่จาก
ตัวอยา่งที่พบระหว่างการศึกษา
ในแหล่งศึกษา 

จ านวนไม่น้อยกวา่ 
10 ชุด 

19 กิจกรรม หลักสูตรการ
จัดการภยัพิบัติฯ ศึกษาและ
ผลิตนวัตกรรม ด้านการภัย
พิบัติจากสภาพภูมิอากาศ 

1. เพื่อให้ศึกษาและเรียนรู้
เกี่ยวกบัระบบเฝ้าระวังและการ
จัดการภยัพิบัติจากสภาพ
ภูมิอากาศ 
2. เพื่อให้นักศึกษามอีงค์ความรู้
เกี่ยวการบริหารจัดการภยัพิบัติ
จากสภาพภูมิอากาศ 
3. เพื่อให้นักศึกษาผลิต
นวัตกรรมเกี่ยวกับการจัดการ
ภัยพิบัตจิากสภาพภูมิอากาศ 
ร่วมกับชุมชนท้องถิ่น 

1. ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วมระดับ
ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
ระดับ 3.51 
2. ผลิตนวัตกรรม
และสื่อการเรียนรู้
เกี่ยวกบัการจัดการ
ภัยพิบัติ เพื่อชุมชน
ท้องถิ่น จ านวนไม่
น้อยกว่า 2 งาน 

                    
6,880  

                     
5,240  

                   
12,120  

 ค่าวัสดุ น้ ามันเชื้อเพลิง 3,000 บาท 
ค่าใช้สอย ค่าเบี้ยเล้ียงพนักงานขับรถ 240 บาท 3 
วัน 
ค่าใช้สอย ค่าที่พกั 9,000 บาท จ านวนนักศึกษา 14 
คน (พักคู่ 7 ห้อง  ห้องละ 600 บาท 2 วัน 
(600*7*2)  

 ตุลาคม พ.ศ. 
2563  

อ. สมคิด ตัน
เก็ง 
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ล าดับ
ที่ 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงคข์องโครงการ 
ตัวชี้วดัของ
กิจกรรม 

 แหล่งงบประมาณและ 
จ านวนงบประมาณ งบประมาณ

รวม 
รายละเอียดงบประมาณ (แตกตวัคูณ) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชื่อ) 

แผ่นดิน รายได ้

20 กิจกรรม หลักสูตรฟิสิกส์
ประยุกต์เปิดโลกดารา
ศาสตร์และอุตุนิยมวิทยา 

เพื่อพัฒนาทักษะของนักศึกษา
ที่จ าเป็นต่อการด าเนินชีวิตใน
ศตวรรษที่ 21 

1. เชิงปริมาณ
จ านวนนกัศึกษาที่
เข้าร่วมโครงการ
ร้อยละ 80ของ
จ านวนนกัศึกษา
หลักสูตรฟิสิกส์
ประยุกต ์                                     
2. เชิงคุณภาพร้อย
ละ 80 ของจ านวน
นักศึกษาหลกัสูตร
ฟิสิกส์ประยกุต์มี
ความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมาก (คะแนน
เฉลี่ย   3.51) 

                         
-    

                         
-    

                         
-    

 ไม่ขอใช้งบประมาณ    ธ.ค. 63  ผศ.โยธิน กัลยา
เลิศ 
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ล าดับ
ที่ 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงคข์องโครงการ 
ตัวชี้วดัของ
กิจกรรม 

 แหล่งงบประมาณและ 
จ านวนงบประมาณ งบประมาณ

รวม 
รายละเอียดงบประมาณ (แตกตวัคูณ) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชื่อ) 

แผ่นดิน รายได ้

21 กิจกรรมหลักสูตรฟิสิกส์
ประยุกต์ศึกษาดูงาน 

เพื่อศึกษาดูงานและเสริมทักษะ
นอกสถานที ่

1  เชิงปริมาณ 
  จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 90  
 2  เชิงคุณภาพ   
      1) ร้อยละ 80 
ของผู้ที่เข้าร่วม
กิจกรรมได้รับ
ความรู้ในระดับดี
มาก  
          (คะแนน
เฉลี่ย ≥ 3.51)              
      2) ร้อยละ 90 
ของจ านวน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมี
ความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมาก  
          (คะแนน
เฉลี่ย ≥ 3.51)  

                         
970  

                       
970  

  - ใช้สอย (ค่าอาหาร 100 บาท x 5 คน= 500 
บาท)                         - ค่าวัสด ุ(ค่าน้ ามัน
เช้ือเพลิง = 470 บาท)    

 ธ.ค. 63 ผศ.ดร.เยาวภา 
แสงพยับ 
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ล าดับ
ที่ 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงคข์องโครงการ 
ตัวชี้วดัของ
กิจกรรม 

 แหล่งงบประมาณและ 
จ านวนงบประมาณ งบประมาณ

รวม 
รายละเอียดงบประมาณ (แตกตวัคูณ) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชื่อ) 

แผ่นดิน รายได ้

22 กิจกรรมหลักสูตรฟิสิกส์
ประยุกต ์จิตอาสา  

เพื่อส่งเสริมจิตส านึกของความ
เป็นจิตอาสาใหก้ับนักศึกษา 

1. เชิงปริมาณ 
จ านวนนกัศึกษาที่
เข้าร่วมโครงการ
ร้อยละ 80 ของ
จ านวนนกัศึกษา
หลักสูตรฟิสิกส์
ประยุกต ์ 2. เชิง
คุณภาพร้อยละ 80 
ของจ านวน
นักศึกษาหลกัสูตร
ฟิสิกส์ประยกุต์มี
ความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมาก (คะแนน
เฉลี่ย   3.51) 

                         
-    

                         
-    

                         
-    

 ไม่ขอใช้งบประมาณ    ธ.ค.63  ผศ.ดร.เยาวภา 
แสงพยับ 

23      กิจกรรม  DISE ติด
อาวธุ 

1. เพื่อเสริมสร้างทักษะใน
ศตวรรษที่ 21 ที่เกี่ยวข้องกับ
การเรียนและการท างานด้าน
นวัตกรรมดิจิทัลและวิศวกรรม
ซอฟต์แวร์ให้แก่นกัศึกษา 

เชิงปริมาณ 
1. นักศึกษาเข้ารว่ม
กิจกรรมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของ
นักศึกษาที่เป็น
กลุ่มเป้าหมาย 
2. ผลงานเชิงผลิต
ภาพ ไม่น้อยกว่า

                     
3,000  

                         
-    

                     
3,000  

 1. ค่าถ่ายเอกสาร 100 บาท 
2. ค่าวัสดุส านักงาน 2,900 บาท  

มีนาคม 
2564 

อ.สุรินทร์ 
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ล าดับ
ที่ 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงคข์องโครงการ 
ตัวชี้วดัของ
กิจกรรม 

 แหล่งงบประมาณและ 
จ านวนงบประมาณ งบประมาณ

รวม 
รายละเอียดงบประมาณ (แตกตวัคูณ) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชื่อ) 

แผ่นดิน รายได ้

ร้อยละ 80 ของ
นักศึกษาที่เป็น
กลุ่มเป้าหมาย 
เชิงคุณภาพ 
1. ร้อยละ 80 ของ
นักศึกษาที่เป็น
กลุ่มเป้าหมาย ได้
คะแนนทดสอบหลัง
เรียนมากกว่ากอ่น
เรียน 
2. ร้อยละ 80 ของ
กลุ่มเป้าหมายมี
ความพึงพอใจต่อ
กิจกรรมอยู่ในระดับ 
ดี ขึ้นไป (คะแนน
เฉลี่ย >= 3.50) 

24      กิจกรรม  คหกรรม
ศาสตร์ การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการสืบค้น
ฐานข้อมูลงานวิจยั 

1) เพื่อจัดนักศึกษามีความ
ทักษะรู้ในการใช้เครื่องมือที่
เกี่ยวกบัเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการสืบค้นข้อมูลความรู้และ
งานวิจัยเพิ่มขึ้น                                                            
2) เพื่อจัดนักศึกษาเกิดความพึง

1. จ านวนนกัศึกษา
กลุ่มเป้าหมายเข้า
ร่วมกิจกรรมไม่น้อย
กว่า  80%                                    
2. ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมมี

                         
-    

                         
-    

                         
-    

 ไม่ขอใช้งบประมาณ   ก.ค. 64 ผศ.เบญจางค์ 
อัจฉริยะโพธา 
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ล าดับ
ที่ 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงคข์องโครงการ 
ตัวชี้วดัของ
กิจกรรม 

 แหล่งงบประมาณและ 
จ านวนงบประมาณ งบประมาณ

รวม 
รายละเอียดงบประมาณ (แตกตวัคูณ) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชื่อ) 

แผ่นดิน รายได ้

พอใจในการเข้ารว่มโครงการ                              คะแนนเฉลี่ย
มากกว่า 3.51 

25      กิจกรรม คหกรรม
ศาสตร์พัฒนานักศึกษาเพือ่
เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้
นอกรายวิชา                               

1. เพื่อเป็นการจัดกจิกรรมเปิด
โลกทัศน์และต่อยอดทักษะ
ความรู้ให้แก่นกัศึกษา2. เพื่อให้
นักศึกษาได้มีโอกาสบูรณาการ
แนวคิดทางวิชาการกับสภาพ
จริงที่ได้เรียนรู้จากการศึกษาดู
งาน 

เชิงปริมาณ1. 
นักศึกษาหลกัสูตรค
หกรรมศาสตร์ เข้า
ร่วมโครงการไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80                               
2. บูรณาการใน
รายวิชาเพื่อการ
เรียนการสอน ไม่
น้อยกว่า 1 รายวิชา     
เชิงคุณภาพ1. 
นักศึกษามีความพึง
พอใจของกิจกรรม 
มีคะแนนไม่น้อย
กว่า ≥ 3.51                                              
2. ผลงานเชิงผลิต
ภาพ ไม่น้อยกว่า 1 
ชิ้นงาน 

                   
18,000  

                   
15,300  

                   
33,300  

งบรายได้/ค่าใช้สอย ค่าเช่ารถบัส 15,000 บ.    ค่า
วัสดุ ของที่ระลึก 300 บาทงบแผ่นดิน/ค่าใช้สอย 
ค่าเช่ารถบัส 18,000 บาท 

 ก.ย. 64 อาจารย์จุรีมาศ 
ดีอ ามาตย ์
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ล าดับ
ที่ 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงคข์องโครงการ 
ตัวชี้วดัของ
กิจกรรม 

 แหล่งงบประมาณและ 
จ านวนงบประมาณ งบประมาณ

รวม 
รายละเอียดงบประมาณ (แตกตวัคูณ) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชื่อ) 

แผ่นดิน รายได ้

26      กิจกรรม หลักสตูรค
หกรรมศาสตร์พัฒนา
โรงเรียนด้วยจิตอาสา 

1. เพื่อส่งเสริมการพัฒนา
พฤติกรรมด้านจิตอาสาให้กบั
นักศึกษา 
2. เพื่อให้เกิดกิจกรรมระหว่าง
นักศึกษาและโรงเรียนในชุมชน  

เชิงปริมาณ 
1. จ านวนนกัศึกษา
ที่เข้าร่วมโครงการ 
ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 
80      
เชิงคุณภาพ 
1. นักศึกษามีความ
พึงพอใจของ
กิจกรรม มีคะแนน
ไม่น้อยกวา่ ≥ 3.51                                              

                         
-    

                         
-    

                         
-    

ไม่ใช้งบประมาณ มิ.ย.-64 อาจารย์จุรีมาศ 
ดีอ ามาตย ์

27 กิจกรรม นักเคมีจิตอาสาพา
สะอาด 

1. เพื่อให้นักศึกษามจีิตอาสา
และจิตสาธารณะ                          

1. จ านวนนกัศึกษา
กลุ่มเป้าหมายเข้า
ร่วมกิจกรรมไม่น้อย
กว่า  80% ตลอด
ระยะเวลาการ
ด าเนินโครงการ 
2. ความพึงพอใจ
ของโครงการมี
คะแนนเฉลี่ย
มากกว่า 3 

                             
-    

ไม่ใช้งบประมาณ  ธ.ค.2563 อ.ดร.ปรินทร 
เต็มญารศิลป์ 
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ล าดับ
ที่ 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงคข์องโครงการ 
ตัวชี้วดัของ
กิจกรรม 

 แหล่งงบประมาณและ 
จ านวนงบประมาณ งบประมาณ

รวม 
รายละเอียดงบประมาณ (แตกตวัคูณ) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชื่อ) 

แผ่นดิน รายได ้

28 กิจกรรม  หลักสูตรเคมี
พัฒนาความรู้และทกัษะ
ทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ในศตวรรษที่ 21 

1. เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะ
ทางเทคโนโลยีให้แก่นกัศึกษา 
2. เพื่อให้นักศึกษาน าความรู้
และทักษะทางเทคโนโลยีไปต่อ
ยอดในการสร้างผลงานในการ
เรียนและการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ 

1. จ านวนนกัศึกษา
กลุ่มเป้าหมายเข้า
ร่วมกิจกรรมไม่น้อย
กว่า  80% ตลอด
ระยะเวลาการ
ด าเนินโครงการ 
2. ความพึงพอใจ
ของโครงการมี
คะแนนเฉลี่ย
มากกว่า 3 

                         
500  

                       
500  

 ค่าของที่ระลึก 500 บาท   ธ.ค.2563 อ.ดร.สุวิมล สืบ
ค้า 

29 กิจกรรมหลักสูตรวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ พัฒนาความรู้
และทักษะวิชาชพีวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ในศตวรรษที่ 
21 

1. เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะ
วิชาชีพใหแ้ก่นักศึกษา 
2. เพื่อให้นักศึกษาน าความรู้
และทักษะวิชาชพีไปต่อยอดใน
การสร้างผลงานในการเรียน
และการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ 
3. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษา
แสดงออกถึงความเป็นผู้มีจิต
อาสาและสามารถถา่ยทอด
ความรู้ให้แก่ชุมชน 

1. ผู้เข้าร่วม
โครงการร้อยละ 80 
ความพึงพอใจของ
กิจกรรมในระดับ
มาก (≥3.51) 
2. ผู้เข้าร่วม
โครงการร้อยละ 80 
มีคะแนนประเมิน
ความรู้ที่ได้จากทุก
กิจกรรมอยู่ใน
เกณฑ์มากกวา่ร้อย

                   
36,860  

                   
25,500  

                   
62,360  

ค่าตอบแทนวิทยากร 11100 
ค่าน้ ามัน 12960 
ค่าวัสดุ 11300 (ปากกาเคมี สีไม้ กระดาษการ์ดสี 
เอกสาร แท่นเสียบเอกสาร เชือก กระดาษกาว 
กระดาษฟลิปชารต์ ลวดเยบ็ ถา่นไมโครโฟน ถา่ย
เอกสาร/เข้าเล่ม)  
ค่าอาหาร/อาหารว่าง 25500 
ค่าของที่ระลึก 1500 

 ตลอด
ปีงบประมาณ  

ผศ.วิวัฒน ์
ผศ.ณัฏฐิรา 
อ.สุนี 
อ.ชวลิต 
อ.วิศรุต 
อ.ดาวรถา 
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ล าดับ
ที่ 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงคข์องโครงการ 
ตัวชี้วดัของ
กิจกรรม 

 แหล่งงบประมาณและ 
จ านวนงบประมาณ งบประมาณ

รวม 
รายละเอียดงบประมาณ (แตกตวัคูณ) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชื่อ) 

แผ่นดิน รายได ้

ละ 60 
3. นักศึกษาที่เข้า
ร่วมกิจกรรม
สามารถแสดงออก
ถึงความเป็นผู้มีจิต
อาสา  

30 กิจกรรมหลักสูตรวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ยินดีบัณฑิต
วิทยาการคอมพวิเตอร์ 

1. เพื่อให้คณาจารย ์นักศึกษา 
ได้ร่วมแสดงความยินดีกับ
บัณฑิตหลักสูตรวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ที่ส าเร็จการศึกษา 

อาจารย์และ
บุคลากรหลักสูตร
วิทยาการ
คอมพิวเตอร์เข้า
ร่วมร้อยละ 80  
บัณฑิตและ
นักศึกษาหลกัสูตร
วิทยาการ
คอมพิวเตอร์เข้า
ร่วมร้อยละ 80 

                     
3,000  

                         
-    

                     
3,000  

 ค่าวัสดุในการด าเนินกิจกรรม ดังนี ้โฟมหนา  สี
อะคริลิค เชือกปอ ริบบิ้นผ้า  เทปใส  กระดาษสี สี
ผสมอาหาร  สีรองพื้น ลูกกลิ้ง แปรงทาสี พู่กัน  
กรรไกร ไม้แปร ตะปู กาว และค้อน   รวม 3000 
บาท   

  ธ.ค.2563  อ.ดาวรถา 
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ล าดับ
ที่ 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงคข์องโครงการ 
ตัวชี้วดัของ
กิจกรรม 

 แหล่งงบประมาณและ 
จ านวนงบประมาณ งบประมาณ

รวม 
รายละเอียดงบประมาณ (แตกตวัคูณ) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชื่อ) 

แผ่นดิน รายได ้

31 กิจกรรมหลักสูตรวิทยาการ
คอมพิวเตอร์คุณธรรม
จริยธรรมและจิตอาสา
วิทยาการคอมพวิเตอร์ 

เพื่อให้นักศึกษาของหลักสูตร
วิทยาการคอมพวิเตอร์ 
ตระหนักรุ้ถึงการเป็นคนยุคใหม่
ในยุคศตวรรษที่ 21 ที่มีมี
คุณธรรม จริยธรรม ทั้งด้านการ
เรียน การด าเนินชีวิตและการ
ท างานในอนาคต 

ร้อยละ 50 ของ
อาจารย์ประจ า
หลักสูตรและร้อย
ละ 80 ของ
นักศึกษาใน
หลักสูตร 

                         
-    

                         
-    

                         
-    

 ไม่ขอใช้งบประมาณ    ธ.ค.2563  ผศ.ณัฏฐิรา 

32 กิจกรรม หลักสูตร
เทคโนโลยีสารสนเทศ
พัฒนาทักษะชวีิต 
สารสนเทศ และนวัตกรรม              

1.เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ 
ความเข้าใจเกีย่วกบัการใช้
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
และการสมัครงาน 2.เพื่อให้
นักศึกษาสามารถพัฒนา
บุคลิกภาพเป็นนกัศึกษาที่ด ี
ตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์3.
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ 
ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเฉพาะ
สาขา   

เชิงปริมาณ จ านวน
นักศึกษาที่เข้ารว่ม
โครงการ ร้อยละ 
80 (กลุ่มเป้าหมาย 
33 คน)เชิงคุณภาพ
ร้อยละ 80 ของ
นักศึกษาที่เข้ารว่ม
โครงการมีความพึง
พอใจระดับมาก 

                   
14,000  

                     
5,000  

                   
19,000  

 งบแผ่นดิน ค่าตอบแทน 400 บาท จ านวน 12 
ชั่วโมง (400 * 12= 4,800) ค่าของที่ระลึก ค่า
น้ ามันเชื้อเพลิง 1,000 บาท  งบรายได้ อาหาร+
อาหารว่าง นักศึกษา 33 คน มื้อละ 80 บาท (33 * 
80 = 2,640)    

กันยายน 
2564 

ผศ.อิงอร+อ.
อัจจิมา+อ.
ไพรินทร์+อ.
กิตติศักดิ์ 
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ล าดับ
ที่ 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงคข์องโครงการ 
ตัวชี้วดัของ
กิจกรรม 

 แหล่งงบประมาณและ 
จ านวนงบประมาณ งบประมาณ

รวม 
รายละเอียดงบประมาณ (แตกตวัคูณ) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชื่อ) 

แผ่นดิน รายได ้

33      กิจกรรม หลักสูตร
เทคโนโลยีสารสนเทศศึกษา
ดูงานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1. เพื่อให้นักศึกษาได้ความรู้
และประสบการณ์ ในการศึกษา
ดูงานนอกสถานที ่ 
2. เพื่อให้นักศึกษาสามารถน า
ความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาดู
งาน ไปประยุกต์ใช้กบัการเรียน
และการประกอบอาชีพใน
อนาคต 
3. เพื่อจัดกิจกรรมการศึกษาดู
งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ให้กับนักศึกษา  

เชิงปริมาณ  
จ านวนนกัศึกษาที่
เข้าร่วมโครงการ 
ร้อยละ 80 ของ
จ านวนนกัศึกษาที่
เป็นกลุ่มเป้าหมาย 
เชิงคุณภาพ 
ร้อยละ 80 ของ
นักศึกษาที่เข้ารว่ม
โครงการมีความพึง
พอใจระดับมาก 

                     
2,500  

                     
2,500  

                     
5,000  

งบแผ่นดิน ค่าวัสดุ (ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง) 2,500 บ.   
 งบรายได้ ค่าวัสด ุ(ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง) 2,500 บ.  

กันยายน 
2565 

ผศ.อิงอร+อ.ชุม
พล 
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ล าดับ
ที่ 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงคข์องโครงการ 
ตัวชี้วดัของ
กิจกรรม 

 แหล่งงบประมาณและ 
จ านวนงบประมาณ งบประมาณ

รวม 
รายละเอียดงบประมาณ (แตกตวัคูณ) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชื่อ) 

แผ่นดิน รายได ้

34     กิจกรรม  หลักสูตร
นวัตกรรมอาหารและ
เครือ่งดื่มเพื่อสุขภาพพัฒนา
นักศึกษาเพื่อเสริมสร้าง
ทักษะการเรียนรู้นอกร
รายวิชาชั้นปีที ่1 

1. เพื่อเป็นการจัดกจิกรรมเปิด
โลกทัศน์และต่อยอดทักษะการ
เรียนรู้ให้แก่นักศึกษา     2. 
เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาส
บูรณาการแนวคิดทางวิชาการ
กับสภาพจริงที่ได้เรียนรู้จาก
การศึกษาดูงาน                                                                       
3.เพื่อจัดอบรมปฎิบัตกิาร
พัฒนาทักษะของนักศึกษา 

เป้าหมายเชิง
ปริมาณ 1.สามารถ
เบิกจ่ายงบประมาน
เป็นไปตามแผนไม่
น้อยกว่าร้อยละ 90  
2.นักศึกษาเข้าร่วม
ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 
90 3.หลังเข้าร่วม
โครงการนักศึกษา
ร้อยละ 90 มีความรู้
ความเข้าใจเกีย่วกบั
โครงการฝึกอบรม
ในระดับดีขึ้นไป             
เป้าหมายเชิง
คุณภาพ  1.
นักศึกษาเข้ารว่ม
โครงการมีความพึง
พอใจไม่น้อยกว่า 
3.51  

                     
6,460  

                   
45,840  

                   
52,300  

งบประมาณแผ่นดิน -ค่าใช้สอย ได้แก ่ค่าน้ ามัน
เช้ือเพลิง 4,000 บาท ค่าเบี้ยงเล้ียงคนขับ 240 
บาท x 2 คน x 2 วัน = 960 บาท ค่าทีพ่ักคนขับรถ 
1 คืน 1,500 บาท รวมเป็นเงิน 6,460 บาท  
งบประมาณรายได้   -ค่าใช้สอยได้แก่ ค่าลงทะเบียน
การอบรมเชิงปฎิบัติการของนักศึกษา 2,300×15
คน = 34,500 บาท ค่าลงทะเบียนการอบรมเชิง
ปฎิบัติการของอาจารย์ประจ าหลกัสูตรและ
เจ้าหน้าที ่2,300×4คน = 9,200 บาท ค่าของที่
ระลึก 1,000 บาท ค่าอาหารเย็น 60 บาท x 19 คน 
= 1,140 บาท รวม 45,840 บาท รวมทัง้สิ้น 
52,300 บาท 

  ก.พ.2564  อ.กนกวรรณ 
อ.ลัดดาวัลย ์
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ล าดับ
ที่ 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงคข์องโครงการ 
ตัวชี้วดัของ
กิจกรรม 

 แหล่งงบประมาณและ 
จ านวนงบประมาณ งบประมาณ

รวม 
รายละเอียดงบประมาณ (แตกตวัคูณ) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชื่อ) 

แผ่นดิน รายได ้

35     กิจกรรมหลักสูตร
นวัตกรรมอาหารและ
เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพพัฒนา
นักศึกษาเพื่อเสริมสร้าง
ทักษะการเรียนรู้นอกร
รายวิชาชั้นปีที ่2 

1.เพื่อเป็นการจัดกิจกรรมเปิด
โลกทัศน์และต่อยอดทักษะการ
เรียนรู้ให้แก่นักศึกษา  2.เพื่อให้
นักศึกษาได้มีโอกาสบูรณาการ
แนวคิดทางวิชาการกับสภาพ
จริงที่ได้เรียนรู้จากการศึกษาดู
งาน     3.เพื่อจัดอบรมปฎิบัติ
การพัฒนาทักษะของนักศึกษา 

เป้าหมายเชิง
ปริมาณ   1.
สามารถเบิกจา่ยงบ
ประมานเป็นไปตาม
แผนไม่น้อยกวา่ร้อย
ละ 90 2.นักศึกษา
เข้าร่วมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90 3.หลัง
เข้าร่วมโครงการ
นักศึกษาร้อยละ 90 
มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกบัโครงการ
ฝึกอบรมในระดับดี
ขึ้นไป             
เป้าหมายเชิง
คุณภาพ   1.
นักศึกษาเข้ารว่ม
โครงการมีความพึง
พอใจไม่น้อยกว่า 
3.51  

                     
1,760  

                   
36,760  

                   
38,520  

งบประมาณแผ่นดิน  -ค่าใช้สอย ได้แก่ ค่าน้ ามัน
เชื้อเพลิง 1,760 บาท  งบประมาณรายได้ -ค่าใช้
สอย ด้แก ่ค่าเบี้ยงเล้ียงคนขับ 240 บาท x 2 คน x 
2 วัน = 960 บาทค่าที่พกัคนขับรถ 1 คืน 1,500 
บาท ค่าที่พกั 1,200×20คน = 24,000 บาท 
ค่าอาหารกลางวัน 60 บาท x 2 มื้อx 20 คน = 
2,400 บาท ค่าอาหารวา่ง 30 บาท x 2 มื้อx 20 
คน = 1,200 บาท ค่าอาหารเย็น 60 บาท x 1 มื้อx 
20 คน = 1,200 บาท       รวม 31,260 บาท  -ค่า
วัสดุ ได้แก่วัสดุในการฝึกอบรม 100 บาท x 20 คน 
= 2,000 บาท ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 2,000 บาท ค่า
ของที่ระลึก 1,500 บาท รวม 5,500 บาท  รวม
ทั้งสิ้น 38,520 บาท 

  ก.พ.2564  อ.กนกวรรณ 
อ.วีระศักดิ ์

4 โครงการพัฒนากิจกรรมกระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติผ่านการท างานร่วมกับชุมชน             
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ล าดับ
ที่ 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงคข์องโครงการ 
ตัวชี้วดัของ
กิจกรรม 

 แหล่งงบประมาณและ 
จ านวนงบประมาณ งบประมาณ

รวม 
รายละเอียดงบประมาณ (แตกตวัคูณ) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชื่อ) 

แผ่นดิน รายได ้

1      กิจกรรม หลักสูตร
เทคโนโลยีชีวภาพ การ
เรียนรู้จากการปฏิบัติสู่
ชุมชน 

เพื่อสร้างการเรียนรู้แก่นักศึกษา
จากการลงปฏิบัติร่วมกับชุมชน 
และตระหนักถึงการมีจิตอาสา
ต่อสาธารณะ 

1.  เชิงปริมาณ 
  1) จ านวนผู้ที่เข้า
ร่วมโครงการไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 
ของกลุ่มเป้าหมาย  
2.  เชิงคุณภาพ   
  1) จ านวนผู้ที่เข้า
ร่วมโครงการผ่าน
เกณฑ์ในมิติความรู้
ความเข้าใจ 
(≥60%) ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 90 
   2) จ านวนผู้ที่เข้า
ร่วมโครงการผ่าน
เกณฑใ์นมิติความ
พึงพอใจ (≥3.51) 
ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 
80 

                         
500  

                       
500  

 ค่าวัสด ุ
- น้ ามันเชื้อเพลิง  

  ก.พ. 64  ผศ.วัฒนา          
ผศ.ดร.ปุณยนุช 
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ล าดับ
ที่ 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงคข์องโครงการ 
ตัวชี้วดัของ
กิจกรรม 

 แหล่งงบประมาณและ 
จ านวนงบประมาณ งบประมาณ

รวม 
รายละเอียดงบประมาณ (แตกตวัคูณ) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชื่อ) 

แผ่นดิน รายได ้

2      กิจกรรม หลักสูตรอาชี
วอนามยัและความ
ปลอดภัย ส านึกรักท้องถิ่น
หลักสูตรอาชีวอนามยัและ
ความปลอดภยั 

1. เพื่อรณรงค์ด้านความ
ปลอดภัยในสถานศึกษาและ
ชุมชนด้านการขับขีป่ลอดภยั
ช่วงเทศกาลปีใหม่ 

1. จ านวนนกัศึกษา
ผู้เข้าร่วมโครงการ
ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 
80 ของนักเรียน
กลุ่มเป้าหมาย 2. 
จัดท าป้าย
ประชาสัมพันธแ์ละ
สื่อเร่ืองรณรงค์การ
ขับขี่ปลอดภยัช่วงปี
ใหม่ในสถานศึกษา
และชุมชน 

                     
5,000  

                         
-    

                     
5,000  

 ค่าวัสดุอุปกรณ์ส าหรับจัดกจิกรรม 5,000 บาท 
ได้แก่ ค่าถ่ายเอกสารส ี ค่าโปสเตอร์  แผ่นพับ สมุด 
กระดาษ และอื่นๆ  

 ธันวาคม 
2563  

อ.อรวรรณ 
ช านาญพุดซา 

3      กิจกรรม  DISE สู่ชุมชน 1. เพื่อศึกษาบริบทหรอืปัญหา
ของชุมชนท้องถิ่นที่เป็นพื้นที่
เป้าหมายของมหาวิทยาลัย 
2. เพื่อประยุกต์ใช้ความรู้ด้าน
นวัตกรรมดิจิทัลและวิศวกรรม
ซอฟต์แวร์แก้ไขปัญหาของ
ชุมชนและท้องถิ่น 

เชิงปริมาณ 
1. ชุมชนที่เข้าร่วม
กิจกรรมจ านวน 2 
ชุมชน 
2. นวัตกรรมดิจิทัล
หรือซอฟต์แวร์ 
จ านวน 2 ผลงาน  
เชิงคุณภาพ 
1. ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่
เป็นกลุ่มเป้าหมายมี

                       
2,000  

                     
2,000  

1. ค่าพิมพ์โปสเตอร์ขนาด A3 (10 แผ่น * 35 บาท) 
2. ค่าวัสดุส านักงาน 1,650 บาท 

มี.ค.-64 อ.ปัณณรัตน์ 
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ล าดับ
ที่ 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงคข์องโครงการ 
ตัวชี้วดัของ
กิจกรรม 

 แหล่งงบประมาณและ 
จ านวนงบประมาณ งบประมาณ

รวม 
รายละเอียดงบประมาณ (แตกตวัคูณ) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชื่อ) 

แผ่นดิน รายได ้

ความพึงพอใจต่อ
กิจกรรมอยู่ในระดับ 
ดี ขึ้นไป(คะแนน
เฉลี่ย >= 3.50) 

4      กิจกรรม หลักสูตร
เทคโนโลยีสารสนเทศ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชุมชน
และจิตอาสาหลักสูตร
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะ
เทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกับ
ชุมชน  
2. เพื่อเป็นการบูรณาการกับ
การเรียนการสอนดา้น
เทคโนโลยีสารสนเทศกับชุมชน  
3.เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีจิต
อาสากบัชุมชน  
4.เพื่อบูรณาการการเรียนการ
สอนกับการส่งเสริม
ศิลปะวัฒนธรรม และ
ประชาสัมพันธห์ลักสูตร 

เชิงปริมาณ 1. 
จ านวนนกัศึกษาที่
เข้าร่วมโครงการ 
คิดเป็นร้อยละ 80 
ของจ านวน
นักศึกษาที่เป็น
กลุ่มเป้าหมาย 
2. ระดับความ
ความส าเร็จของการ
ด าเนินงานบริหาร
จัดการงานท านุ
บ ารุง
ศิลปะวัฒนธรรม
และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

                   
10,000  

                   
11,280  

                   
21,280  

งบแผ่นดิน  
-ค่าวัสดุ จัดกิจกรรม สมุดวาดรูป สีไม้ ดนิสอ 
ยางลบดินสอ พลาสติกเคลือบ กระดาษโฟโต้ ตลับ
หมึกอิงค์เจ็ต 4,000 บาท 
-ค่าอาหารและอาหารว่าง ของจ านวนประชาการใน
ชุมชน จ านวน 60 คน  บาท  (60*100 = 6,000)  
งบรายได้  
- อาหาร+อาหารว่าง นักศึกษา 80 คน มื้อละ 120 
บาท (80* 100 = 9,600)   
- ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 1,680 บาท  

มี.ค.-64 ผศ.อมีนา+อ.
ชุมพล+
หลักสูตร 
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ล าดับ
ที่ 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงคข์องโครงการ 
ตัวชี้วดัของ
กิจกรรม 

 แหล่งงบประมาณและ 
จ านวนงบประมาณ งบประมาณ

รวม 
รายละเอียดงบประมาณ (แตกตวัคูณ) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชื่อ) 

แผ่นดิน รายได ้

5      กิจกรรม  หลักสูตร
นวัตกรรมอาหารและ
เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ 
บ าเพ็ญประโยชน์แก ่วัด     
ชุมชม หรือ โรงเรียน ใน
พื้นที่ให้บริการ 

1. เพื่อสร้างจิตส านึกในด้านจิต
สาธารณะให้แก่นักศึกษาและ
ฝึกจิตรสาธารณะอย่างต่อเนื่อง  
2. เพือ่ให้นักศึกษามพีฤติกรรม
จิตสาธารณะและเพื่อส่งเสริม
พื้นฐานในการอยู่ร่วมกันกับ
สังคมอย่างเป็นสุขตามหลักธรร
มาภิบาล 

เป้าหมานเชิง
ปริมาณ  1.จ านวน
นักศึกษาเข้ารว่ม
กิจกรรม ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 90 เชิง
คุณภาพ  เป้าหมาย
เชิงคุณภาพ  1. 
หลังเข้าร่วม
กิจกรรมนักศึกษา
เข้าร่วมโครงการ
นักศึกษามีความ
ตระหนักถึงจิต
สาธารณะในระดับดี
ขึ้นไป  

                     
1,500  

                     
7,000  

                     
8,500  

งบประมาณแผ่นดิน -ค่าวัสดุ  ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 
1,500 บาท งบประมาณรายได ้ -ค่าวัสดุในการ
ด าเนินกิจกรรม ได้แก ่ไม้กวาดทางมะพร้าว ไม้
กวาดดอกหญา้ ถุงด า ถุงมือ ถังน้ า ขันน้ า น้ ายาท า
ความสะอาดห้องน้ า น้ ายาเช็ดกระจก ขวดพลาสติก
ส าหรับบรรจุน้ า เครื่องสมุนไพรอบแห้ง น้ าตาล น้ า
ดื่ม แก้วพลาสติก กระติกน้ าแข็ง น้ าแขง็ น้ าหวาน 
และอื่น ๆ  รวมทั้งสิ้น 8,500 บาท 
   

 ก.ค 2564 อ. วีระศักดิ ์

5 โครงการบ่มเพาะให้บัณฑิตมีทักษะเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ Startup             

1 กิจกรรม บ่มเพาะให้บัณฑิต
มีทักษะเป็นผู้ประกอบการ
รุ่นใหม่ Startup 

เพื่อจัดกิจกรรม บ่มเพาะให้
บัณฑิตมีทักษะเป็น
ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ Startup 

มีบัณฑิตที่ได้รับการ
บ่มเพาะทักษะไม่
น้อยกว่า 1 ราย 

                   
10,000  

                         
-    

                   
10,000  

 งบแผ่นดิน ส าหรับค่าวิทยากรจัดอบรมชม.ละ 600 
บาท จ านวน 3 ท่านๆละ 6 ชม. และค่าอาหาร
กลางวันและอาหารว่างส าหรับผู้เข้าร่วม ค่าวัสดุ
ส าหรับการด าเนินกิจกรรม ได้แก ่กระดาษ แฟ้ม 
หมึกพิมพ ์ 

ธ.ค.-63 รองคณบดีฝ่าย
กิจการนศ. 
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ล าดับ
ที่ 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงคข์องโครงการ 
ตัวชี้วดัของ
กิจกรรม 

 แหล่งงบประมาณและ 
จ านวนงบประมาณ งบประมาณ

รวม 
รายละเอียดงบประมาณ (แตกตวัคูณ) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชื่อ) 

แผ่นดิน รายได ้

2      กิจกรรม หลักสูตร
เทคโนโลยีสารสนเทศบ่ม
เพาะให้บัณฑิตมีทักษะเป็น
ผู้ประกอบการรุ่นใหม ่
(Startup) 

1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ 
ความเข้าใจ ในการเป็น
ผู้ประกอบการรุ่นใหม ่ 
2. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษา
สามารถเป็นผู้ประกอบการรุ่น
ใหม่ได ้

เชิงปริมาณ  
จ านวนนกัศึกษาที่
เข้าร่วมโครงการ 
ร้อยละ 80 ของ
จ านวนนกัศึกษาที่
เป็นกลุ่มเป้าหมาย 
จ านวนนกัศึกษาที่
เป็นผู้ประกอบการ
รุ่นใหม่ 1 คน 
เชิงคุณภาพ 
ร้อยละ 80 ของ
นักศึกษาที่เข้ารว่ม
โครงการมีความพึง
พอใจระดับมาก 

                         
-    

                     
5,000  

                     
5,000  

 ค่าวัสดุ ค่าหมึกพิมพ์ ค่ากระดาษ ชุดฝึกปฏิบัตกิาร
ในการส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการ คา่ของที่
ระลึก  

  กันยายน 
2564  

ผศ.อิงอร+ผศ.
ทักษิณา+ผศ.
กมลมาศ+กิตติ
ศักดิ์ 
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ล าดับ
ที่ 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงคข์องโครงการ 
ตัวชี้วดัของ
กิจกรรม 

 แหล่งงบประมาณและ 
จ านวนงบประมาณ งบประมาณ

รวม 
รายละเอียดงบประมาณ (แตกตวัคูณ) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชื่อ) 

แผ่นดิน รายได ้

3      กิจกรรม หลักสูตร
นวัตกรรมอาหารและ
เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ อบรม
เชิงปฏิบัติการการเป็น
ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ 
(start up) 

1. เพื่อจัดกิจกรรมบ่มเพาะให้
นักศึกษาเป็นผู้ประกอบการรุ่น
ใหม่ จากการเรียนรู้ภาคทฤษฎี
ในสถานศึกษา 

เป้าหมายเชิง
ปริมาณ 1.นักศึกษา
เข้าร่วมร้อยละ 80  
2. นักศึกษาร้อยละ 
80 มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการ
เป็นผู้ประกอบการ
รุ่นใหม่ในระดับดี
ขึ้นไปหลังเข้าร่วม
กิจกรรม  เป้าหมาย
เชิงคุณภาพ 1. 
นักศึกษามีคะแนน
ความพึงพอใจ
มากกว่า 3.51 

                         
-    

                     
1,500  

                     
1,500  

 งบประมาณรายได ้ -ค่าวัสดุในการด าเนินกิจกรรม 
1,000 บาท  -ค่าของที่ระลึก 500 บาท รวมทั้งสิ้น 
1,500 บาท    

  มี.ค. 2564  อ วีระศักดิ ์

6 โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้านภาษาสากล               
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ล าดับ
ที่ 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงคข์องโครงการ 
ตัวชี้วดัของ
กิจกรรม 

 แหล่งงบประมาณและ 
จ านวนงบประมาณ งบประมาณ

รวม 
รายละเอียดงบประมาณ (แตกตวัคูณ) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชื่อ) 

แผ่นดิน รายได ้

1      กิจกรรม  หลักสูตร
คณิตศาสตร์ประยุกต์ 
ส่งเสริมทักษะทางวิชาการ
ด้านภาษาอังกฤษ ส าหรับ
นักศึกษา 

1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
นักศึกษาให้มีทกัษะพื้นฐาน
ภาษาอังกฤษให้สูงขึ้น 
2. เพื่อสร้างบรรยากาศในด้าน
การจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ 
3. เพื่อให้นักศึกษามีเจตคติที่ดี
ต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ 
4. เพื่อให้นักศึกษาสามารถใช้
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารใน
ชีวิตประจ าวันทั้งภายใน และ
ภายนอกมหาวิทยาลยั 
5. เพื่อบูรณาการเชื่อมโยง
เนื้อหาสาระภาษาอังกฤษให้เขา้
กับเนื้อหาสาระของการเรียนรู้
อื่นๆ    

1.  เชิงปริมาณ 
ร้อยละ 90 ของ
จ านวนนกัศึกษาที่
เป็นกลุ่มเป้าหมาย
เข้าร่วมกิจกรรม 
2.  เชิงคุณภาพ  
ร้อยละ  90 ของ
จ านวนนกัศึกษาที่
เข้าร่วมโครงการมี
ความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมาก (คะแนน
เฉลี่ย ≥ 3.51) 

                         
-    

                         
-    

                         
-    

 ไม่ขอใช้งบประมาณ   เดือน
มิถุนายน 

2564  

อ.ดร.สุภาวิณี 
ขันค า 

2 กิจกรรมหลักสูตรฟิสิกส์
ประยุกต ์พัฒนาทักษะ
ทางด้านภาษาอังกฤษของ
นักศึกษา 

เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้
ทางภาษาอังกฤษ เพื่อเป็น
พื้นฐานในการเรียนในรายวิชา
ฟิสิกส์และวิชาที่มีเนื้อหา
เกี่ยวขอ้งกับภาษาอังกฤษ  

1  เชิงปริมาณ 
  จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 90  
 2  เชิงคุณภาพ   
      1) ร้อยละ 80 

                         
-    

                         
-    

                         
-    

 ไม่ขอใช้งบประมาณ    มี.ค. 64  อ.ดร.นพมาศ 
ประทุมสูตร 
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ล าดับ
ที่ 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงคข์องโครงการ 
ตัวชี้วดัของ
กิจกรรม 

 แหล่งงบประมาณและ 
จ านวนงบประมาณ งบประมาณ

รวม 
รายละเอียดงบประมาณ (แตกตวัคูณ) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชื่อ) 

แผ่นดิน รายได ้

ของผู้ที่เข้าร่วม
กิจกรรมได้รับ
ความรู้ทาง
ภาษาอังกฤษใน
ระดับดีมาก  
          (คะแนน
เฉลี่ย ≥ 3.51)              
      2) ร้อยละ 90 
ของจ านวน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมี
ความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมาก  
          (คะแนน
เฉลี่ย ≥ 3.51)  

3 กิจกรรม หลักสูตรเคมี
เตรียมความพร้อมด้าน
ภาษาอังกฤษของนักศึกษา
เคมี 

1. เพื่อพัฒนาความรู ้และ
ทักษะด้านภาษาอังกฤษให้
นักศึกษา 2.เพื่อให้นักศึกษา
สามารถประยกุต์ใช้ความรู้ใน
การเรียนขั้นสูง 

1. จ านวนนกัศึกษา
กลุ่มเป้าหมายเข้า
ร่วมกิจกรรมไม่น้อย
กว่า  80% 
2. ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมมี
คะแนนเฉลี่ย
มากกว่า 3.51 

                         
-    

                         
-    

                         
-    

 ไม่ขอใช้งบประมาณ    ธ.ค.2563  อ.ดร.สุวิมล สืบ
ค้า 
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ล าดับ
ที่ 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงคข์องโครงการ 
ตัวชี้วดัของ
กิจกรรม 

 แหล่งงบประมาณและ 
จ านวนงบประมาณ งบประมาณ

รวม 
รายละเอียดงบประมาณ (แตกตวัคูณ) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชื่อ) 

แผ่นดิน รายได ้

4        กิจกรรมหลักสูตร
นวัตกรรมอาหารและ
เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพอบรม
เพิ่มทักษะทางด้าน
ภาษาสากล 

  1. เพื่อให้นักศึกษาหลักสูตร
นวัตกรรมอาหารและเครื่องดื่ม
เพื่อสุขภาพ ปกีารศึกษา 2563 
มีความรู้ด้านทักษะ
ภาษาตา่งประเทศเพิ่มมากขึ้น 

เป้าหมายเชิง
ปริมาณ                       
1.นักศึกษา
ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความรู้เกี่ยวกับ
ทักษาทางด้าน
ภาษาสากลเพิ่มมาก
ขึ้น ร้อยละ 80                                
เป้าหมายเขิง
คุณภาพ                      
1.คะแนนความพึง
พอใจของนักศึกษา
กลุ่มเป้าหมายหลัง
เสร็จสิ้นโครงการมี
คะแนนเฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 3.51 คะแนน 

                       
5,000  

                     
5,000  

งบประมารายได ้ -ค่าตอบแทนวิทยากร 1 คน x 6 
ชั่วโมง x 400 บาท = 2,400 บาท  -ค่าวัสดุในการ
ฝึกอบรม เอกสารประกอบการอบรม 2,600 บาท  
รวมทั้งสิ้น 5,000 บาท 
   

  มี.ค. 2564   อ.ลัดดาวัลย ์

7 โครงการสร้างเครือข่ายในรูปแบบประชารัฐกับหน่วยงาน
ภายในประเทศ 
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ล าดับ
ที่ 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงคข์องโครงการ 
ตัวชี้วดัของ
กิจกรรม 

 แหล่งงบประมาณและ 
จ านวนงบประมาณ งบประมาณ

รวม 
รายละเอียดงบประมาณ (แตกตวัคูณ) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชื่อ) 

แผ่นดิน รายได ้

1 กิจกรรม 1. การสร้าง
เครือข่ายความร่วมมอื
ระหว่างสถาบันคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

1. เพื่อเกิดกิจกรรมที่มีความ
ร่วมมือระหวา่งสถาบัน 2.เกิด
การแลกเปลี่ยนความรู้ทักษะ
ทางวิชาการ การจัดการเรียน
การสอน และกิจการนักศึกษา 
3.เกิดพันธมิตรเครือข่าย
ระหว่างสถาบัน 

จ านวนเครือข่าย
ความร่วมมือ
ภายในประเทศและ
มีกิจกรรมร่วมกัน 1 
เครือข่าย  

                   
32,000  

                         
-    

                   
32,000  

งบแผ่นดิน 32,000 บาท แบ่งเป็นหมวดค่าใช้สอย 
28,500  ประกอบด้วย-ค่าอาหาร เมื่อมีการจัด
กิจกรรมเครือข่ายที่มหาวิทยาลยัเป็นเจา้ภาพ 
จ านวนผู้เข้ารว่มโครงการ 50 คน คนละ 120 บาท* 
3 ครั้ง เป็นเงิน 18,000 บาท                 - 
ค่าอาหารว่าง เมื่อมีการจัดกจิกรรมเครือข่ายที่
มหาวิทยาลัยจัด จ านวนผู้เข้ารว่มโครงการ 50 คน 
คนละ 35 บาท 2 มื้อ* 3 ครั้ง= 10,500 บาท/ ค่า
วัสดุ 3500 บาท เอกสารประกอบกจิกรรม                  

 ม.ค.-ส.ค.64  คณบดีคณะ
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

2      กิจกรรม หลักสูตรอาชี
วอนามยัและความ
ปลอดภัยการออกบูทงาน
สัปดาห์ความปลอดภยัใน
การท างานระดับชาติ 
(Safety Week) 

1. เพื่อให้นักศึกษาได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้งานทางด้าน
อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยกับหนว่ยงานภายนอก 

1. นักศึกษา
ผู้เข้าร่วมโครงการ
ร้อยละ 100 ของ
นักศึกษา
กลุ่มเป้าหมาย  

                     
14,080  

                   
14,080  

ค่าวัสด ุรถตู้ (4 วัน x 1 คัน x 500 = 2,000 บาท) 
รถบัส (1 วัน x 1 คัน x 1,000 = 1,000 บาท)  X-
stand ขนาด 80x180 cm. (3 อัน x 950 = 2,850 
บาท ) ขาตั้ง X-stand ขนาด 60x160 cm. (1 อัน 
x 300 = 300 บาท) โบชัวร์ขนาด A4  (100 x 15 
= 1,500 บาท) ของรางวัล (2,150 บาท) ค่าใช้สอย 
อาหาร (107 x 40 = 4,280 บาท)  

 ก.ค. 64  อ.ขวัญแข สงัด
วงศ์ 
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ล าดับ
ที่ 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงคข์องโครงการ 
ตัวชี้วดัของ
กิจกรรม 

 แหล่งงบประมาณและ 
จ านวนงบประมาณ งบประมาณ

รวม 
รายละเอียดงบประมาณ (แตกตวัคูณ) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชื่อ) 

แผ่นดิน รายได ้

3      กิจกรรม หลักสูตรอาชี
วอนามยัและความ
ปลอดภัยการลงนาม
ข้อตกลงความร่วมมือดา้น 
อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย (MOU) 

1. เพื่อสร้างความสัมพันธแ์ละ
ข้อตกลงร่วมกันด้านอาชีวอนา
มัยและความปลอดภยั ระหวา่ง
หลักสูตรอาชีวอนามยัและ
ความปลอดภยั ชมรมเจ้าหน้า
ความปลอดภยัในการท างาน
ระดับวิชาชีพ นวนคร จังหวัด
ปทุมธาน ีจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ส านกังาน
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
จังหวัดปทุมธานี และศูนย์ความ
ปลอดภัยในการท างานเขต 1 
(พระนครศรีอยุธยา) 2.เพื่อให้
นักศึกษาชั้นปีที ่4 มีแหล่ง
ฝึกสหกิจศึกษาในเขตพื้นที่
จังหวัดปทุมธานี และจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

เชิงปริมาณ1. 
นักศึกษาได้แหล่ง
ฝึกสหกิจศึกษาใน
เขตพื้นที่จังหวัด
ปทุมธาน ีและ
จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 
80 ของจ านวน
นักศึกษาฝึกสหกิจ
ศึกษา 2.เกิด
กิจกรรมตาม
ข้อตกลงร่วมกันไม่
น้อยกว่า 2 กิจกรร
รมเชิงคุณภาพ 1. 
เกิดการลงนาม
ข้อตกลงร่วมกัน
ระหว่าง ระหวา่ง
หลักสูตรอาชีวอนา
มัยและความ
ปลอดภัย ชมรมเจ้า
หน้าความปลอดภยั

                   
12,000  

                         
-    

                   
12,000  

 ค่าวิทยากร 5 คน* 6 ชั่วโมง* 400 บาท= 12,000 
บาท  

ม.ค.64 อ. ดร. บุษยา จู
งาม 
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ล าดับ
ที่ 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงคข์องโครงการ 
ตัวชี้วดัของ
กิจกรรม 

 แหล่งงบประมาณและ 
จ านวนงบประมาณ งบประมาณ

รวม 
รายละเอียดงบประมาณ (แตกตวัคูณ) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชื่อ) 

แผ่นดิน รายได ้

ในการท างานระดับ
วิชาชีพ นวนคร 
จังหวัดปทุมธาน ี
จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 
ส านักงานสวัสดิการ
และคุ้มครอง
แรงงานจังหวัด
ปทุมธาน ีและศูนย์
ความปลอดภยัใน
การท างานเขต 1 
(พระนครศรีอยุธยา)  
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ล าดับ
ที่ 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงคข์องโครงการ 
ตัวชี้วดัของ
กิจกรรม 

 แหล่งงบประมาณและ 
จ านวนงบประมาณ งบประมาณ

รวม 
รายละเอียดงบประมาณ (แตกตวัคูณ) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชื่อ) 

แผ่นดิน รายได ้

4      กิจกรรม หลักสูตรอาชี
วอนามยัและความ
ปลอดภัย เสริมสร้าง
เครือข่ายในรูปแบบประชา
รัฐระหว่างหลักสูตรอาชวีอ
นามัยและความปลอดภัย
กับชมรมเจ้าหน้าที่ความ
ปลอดภัยในการท างาน
ระดับวิชาชีพนวนคร 
จังหวัดปทุมธานี และ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

1. เพื่อสร้างความสัมพันธอ์ันดี
ระหว่างหลักสูตรอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย และชมรม
เจ้าหน้าความปลอดภยัในการ
ท างานระดับวิชาชพี นวนคร 
จังหวัดปทุมธาน ีและจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 2. เพื่อให้
นักศึกษาชั้นปีที ่4 มีทักษะใน
การตรวจวัดสภาพแวดล้อมใน
การท างานในสถานทีก่าร
ท างานจริงในพื้นที่ของชมรม
เจ้าหน้าความปลอดภยัในการ
ท างานระดับวิชาชพี นวนคร 
จังหวัดปทุมธานี และจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

1. สถานที่การ
ท างานเป็นสมาชิก
ของชมรมเจ้าหน้า
ความปลอดภยัใน
การท างานระดับ
วิชาชีพ นวนคร 
จังหวัดปทุมธาน ี
และจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
มีความพึงพอใจต่อ
โครงการเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับดีขึ้นไป 2. 
นักศึกษาจัดท า
รายงานผลการ
ตรวจวัด
สภาพแวดล้อมใน
การท างาน จ านวน 
4 เล่ม 

                     
2,000  

                         
-    

                     
2,000  

 ค่าวัสดุ น้ ามันเชื้อเพลิง 500 x 4  มี.ค.64 อ.วัชราภรณ์ 
วงศ์กุลกาญจน ์
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ล าดับ
ที่ 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงคข์องโครงการ 
ตัวชี้วดัของ
กิจกรรม 

 แหล่งงบประมาณและ 
จ านวนงบประมาณ งบประมาณ

รวม 
รายละเอียดงบประมาณ (แตกตวัคูณ) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชื่อ) 

แผ่นดิน รายได ้

5      กิจกรรม  DISE  
Learning out of the box 

1. เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้
นักศึกษาเรียนรู้วิทยาการ
ซอฟต์แวร์กับสถาน
ประกอบการที่มีเครือข่ายความ
ร่วมมือ 
2. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ 
ความเข้าใจเกีย่วกบัเทคโนโลยี
ดิจิทัล 

เชิงปริมาณ 
1. นักศึกษาเข้ารว่ม
กิจกรรมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของ
นักศึกษาที่เป็น
กลุ่มเป้าหมาย 
2. รายงานผลการ
เรียนรู้ ไม่น้อยกวา่
ร้อยละ 80 ของ
จ านวนนกัศึกษาที่
เป็นกลุ่มเป้าหมาย 
เชิงคุณภาพ 
1. ร้อยละ 80 ของ
นักศึกษาที่เป็น
กลุ่มเป้าหมาย ได้
คะแนนทดสอบหลัง
เรียนมากกว่ากอ่น
เรียน  

                     
4,500  

                     
1,500  

                     
6,000  

 1. ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง (9 คัน * 500 บาท) 
2. ของที่ระลึกวิทยากร (3 ชิ้น * 500 บาท)  

ก.พ. 64 อ.เศรษฐพงศ์ 
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ล าดับ
ที่ 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงคข์องโครงการ 
ตัวชี้วดัของ
กิจกรรม 

 แหล่งงบประมาณและ 
จ านวนงบประมาณ งบประมาณ

รวม 
รายละเอียดงบประมาณ (แตกตวัคูณ) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชื่อ) 

แผ่นดิน รายได ้

6      กิจกรรม  DISE 
Workshop 

1. เพื่อเผยแพร่ความรู้เกีย่วกับ
นวัตกรรมดิจิทัลและวิศวกรรม
ซอฟต์แวร์์ 
2. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามี
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 
21 
3. เพื่อส่งเสริมการสร้าง
เครือข่ายความร่วมมอืด้าน
วิชาการระหวา่งหลักสูตร 
หน่วยงานภายนอกและชุมชน 

เชิงปริมาณ 
1. ผลงานนวัตกรรม
ดิจิทัลหรือ
ซอฟต์แวร์ จ านวน 
5 ผลงาน 
2. หน่วยงาน
ภายนอกหรือชุมชน
เข้าร่วมกิจกรรม 
จ านวน 2 แห่ง 
3. ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่
เป็นกลุ่มเป้าหมาย 
เชิงคุณภาพ 
1. ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่
เป็นกลุ่มเป้าหมาย 
ได้คะแนนทดสอบ
หลังเรียนมากกวา่ 
ก่อนเรียน 
2. ร้อยละ 80 ของ

                     
1,000  

                     
1,900  

                     
2,900  

 1. ค่าวัสดุ 1,325 บาท (กระดาษ, แฟ้ม) 
2. อาหารกลางวัน (45 คน * 35 บาท) 
3. อาหารว่าง (45 คน * 35 บาท)  

มี.ค. 64 อ.เศรษฐพงศ์ 
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ล าดับ
ที่ 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงคข์องโครงการ 
ตัวชี้วดัของ
กิจกรรม 

 แหล่งงบประมาณและ 
จ านวนงบประมาณ งบประมาณ

รวม 
รายละเอียดงบประมาณ (แตกตวัคูณ) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชื่อ) 

แผ่นดิน รายได ้

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่
เป็นกลุ่มเป้าหมายมี
ความพึงพอใจต่อ
กิจกรรมอยู่ในระดับ 
ดี ขึ้นไป(คะแนน
เฉลี่ย >= 3.50) 

7        กิจกรรม หลักสูตร
นวัตกรรมอาหารและ
เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ
ร่วมกับบริษัท ซีพ ีออลล ์
จ ากัด (มหาชน) ประชุมเชิง
ปฎิบัติการทบทวนขอ้ตกลง
และผลการปฎิบัติงาน 

1.สร้างความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างหลักสูตรนวัตกรรม
อาหารและเครื่องดื่มเพื่อ
สุขภาพกับ บริษัท ซีพีออลล ์
จ ากัดมหาชน  2.เพื่อรายงาน
การจัดการเรียนการสอนของ
ทางมหาวิทยาลัย ต่อ บริษัทซีพ ี
ออลล์ จ ากัด มหาชน 3.เพื่อให้
หลักสูตรนวัตกรรมอาหารและ
เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพทราบถึง
ข้อมูลแหล่งฝึกประสบการณ์
วิชาชีพในปภีาคการศึกษาถัดไป   
4.เพื่อร่วมกันวางแผน
ประชาสัมพันธ์เพือ่รับนักศึกษา

เป้าหมายเชิง
ปริมาณ 1. มี
ตัวแทนจากบริษัทซี
พี ออลล์ จ ากัด 
มหาชน และ
อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร เข้าร่วมไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80   
เป้าหมายเชิง
คุณภาพ  1. บริษัท 
ซีพี ออลล์ ทราบถึง
ความก้าวหนา้ใน
การจัดการเรียน

                       
7,400  

                     
7,400  

 งบประมารายได้  -ค่าใช้สอย ได้แก ่ค่าอาหารว่าง 
15 คน x 30 บาท x 2 มื้อ x 2 ครั้ง = 1,800 บาท 
ค่าอาหารกลางวัน 15 คน x 120 บาท x 1 มื้อ x 2 
ครั้ง = 3,600 บาท  -ค่าวัสดุในการด าเนินกิจกรรม 
1,000 บาทx 2 ครั้ง=2,000 บาท   รวมทั้งสิ้น 
7,400 บาท   

 เม.ย.2564 อ.ลัดดาวัลย ์
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ล าดับ
ที่ 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงคข์องโครงการ 
ตัวชี้วดัของ
กิจกรรม 

 แหล่งงบประมาณและ 
จ านวนงบประมาณ งบประมาณ

รวม 
รายละเอียดงบประมาณ (แตกตวัคูณ) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชื่อ) 

แผ่นดิน รายได ้

ใหม่ระหว่างหลกัสูตรนวัตกรรม
อาหารและเครื่องดื่มเพื่อ
สุขภาพและบริษัท ซีพี ออลล์ 
จ ากัด มหาชน 

การสอนของ
หลักสูตร 2. 
หลักสูตรนวัตกรรม
อาหารเครื่องดื่ม
เพื่อสุขภาพทราบ
ถึงข้อมูลแหลงฝึกที่
ชัดเจนส าการการ
วางแผนฝึก
ประสบการณ์
วิชาชีพในปีถัดไป 3.
มีแผน
ประชาสัมพันธ์เพือ่
รับนักศึกษาในปี
การศึกษา 2564  

8 โครงการสร้างเครือข่ายร่วมมือกับสถานศึกษาหน่วยงานภาครัฐและเอกชนใน
ต่างประเทศ 
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ล าดับ
ที่ 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงคข์องโครงการ 
ตัวชี้วดัของ
กิจกรรม 

 แหล่งงบประมาณและ 
จ านวนงบประมาณ งบประมาณ

รวม 
รายละเอียดงบประมาณ (แตกตวัคูณ) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชื่อ) 

แผ่นดิน รายได ้

1      กิจกรรม หลกัสูตร
โภชนาการ NOFT 
(Nutritional Overseas 
Field Trips) การศึกษาดู
งานโภชนาการใน
ต่างประเทศ 

1. เพื่อให้นักศึกษาในหลักสูตร
โภชนาการและการก าหนด
อาหาร ได้มีการศึกษาดูงาน ณ 
ต่างประเทศ 

นักศึกษาที่ออกฝึก
ประสบการณ์ทุกคน 
ได้รับ
ประกาศนียบัตร
จากหนว่ยงานใน
ต่างประเทศ 

                         
-    

                 
342,475  

                 
342,475  

1. ทุนนักศึกษา เป็นงบประมาณส าหรับค่าการ
จัดการเรียนรู้ประสบการณ์ในต่างประเทศ นักศึกษา
เข้าร่วมจ านวน 17 คน x คนละ 16,000 บาท = 
272,000 บาท 2. ค่าใช้สอย (68,400)-  ค่าเบี้ย
เล้ียงอาจารยืนิเทศ 2 คน x 7 วัน x 2,100 บาท = 
29,400 บาท-  ค่าตั๋วเครื่องบิน อาจารย ์2 คน X 2 
ขา X 6,000 บาท =24,000 บาท- ค่าทีพ่ัก 1 ห้อง 
x 6 คืน x 2,500 บาท = 15,000 บาท3. ค่าวัสดุ 
(2,075)- ของที่ระลึก 2 ชิ้น x 800 = 1,600 บาท- 
ค่าไวนิลป้ายโครงการ 1 ชิ้น = 475 บาท 

 เดือน 
พฤษภาคม 
2564  

อาจารย์ปัทมา
ภรณ์ เจริญ
นนท์ 

                                
642,570  

                      
1,699,620  

                      
2,342,190  

      

รวมงบประมาณ 2,342,190       

 แผนงาน วิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น 
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ล าดับ
ที่ 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงคข์องโครงการ 
ตัวชี้วดัของ
กิจกรรม 

 แหล่งงบประมาณและ 
จ านวนงบประมาณ งบประมาณ

รวม 
รายละเอียดงบประมาณ (แตกตวัคูณ) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชื่อ) 

แผ่นดิน รายได ้

1 โครงการส่งเสริมการผลิตผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง
เพื่อการพัฒนาทอ้งถิ่น  

            

1 กิจกรรม ส่งเสริมการ
ผลิตผลงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์เพื่อเสริมสรา้ง
ความเข้มแข็งเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่น  

1.เพื่อจัดอบรมเพิ่มสมรรถนะ
ด้านงานวิจยัผลิตนวัตกรรมเพื่อ
สร้างสรรหรือแก้ปัญหาชุมชน
ท้องถิ่น 2. เพื่อจัดกจิกรรม
ส่งเสริมสนับสนุนการไป
น าเสนอผลงานในเวทีระดับชาติ
และนานาชาต ิ

1.จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 80 คน 2. 
จ านวนผบทความ
วิจัยที่ได้ตีพิมพ์ใน
ฐาน TCI จ านวน 4 
ผลงาน 3.ส่งเสริม
งานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์
เสริมสร้างความ
เข้มแข็งแก่ท้องถิ่น 
จ านวน 1 ชุมชน   

                   
24,000  

                         
-    

                   
24,000  

งบแผ่นดิน ค่าใช้สอย  1. ค่าอาหารผู้เขา้ร่วม
โครงการและคณะด าเนินงาน จ านวน 60 คน คนละ 
120 บาท เป็นเงิน 7,200 บาท 
2. ค่าอาหารว่างเข้าร่วมโครงการและคณะ
ด าเนินงาน จ านวน 60 คน คนละ 35 บาท 2 มื้อ 
เป็นเงิน 4,200 บาท 
หมวดวัสด ุ
 - ค่าเอกสารด าเนินโครงการและค่าวัสดุอุปกรณ์ใน
การอบรม 2,000 บาท   หมวดค่าตอบแทน   
- วิทยากร 2 ท่าน ท่านละ 8 ชม. ชม.ละ 600 บาท 
เป็นเงิน 9,600 บาท 

 เป็นกิจกรรม
ที่ด าเนินการ
ตลอด
ปีงบประมาณ  

อาจารย์ดร.
นพรัตน์ไวโรจ
นะ รองคณบดี
ฝ่ายวจิัย 

2 กิจกรรม จัดท าวารสาร
เผยแพร่พัฒนาผลงาน
วิชาการ 

1. เพื่อจัดท าวารสารการเวก
ส่งเสริมและสนับสนุนการ
ตีพิมพ์เผยแพร์งานวจิัยและงาน
สร้างสรรค์ 

 มีการตีพิมพ์
เผยแพร่วารสาร
การเวก ไม่น้อยกว่า 
2 ครั้ง 

                   
65,700  

                   
90,000  

                 
155,700  

งบแผ่นดิน 65,700 บาท ค่าวัสดุประกอบการ
ด าเนินกิจกรรม 30,000 บาท,ค่าลงทะเบียน 
25,000 บาท, ค่าสมัครสมาชิก 10,700 บาท งบ
รายได้ 90,000 บาท หมวดค่าตอบแทน
คณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิ   
                               

 ตลอด
ปีงบประมาณ  

ผศ.ดน.พรรณ
วิภาแพงศรี 
รองคณบดี 
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ล าดับ
ที่ 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงคข์องโครงการ 
ตัวชี้วดัของ
กิจกรรม 

 แหล่งงบประมาณและ 
จ านวนงบประมาณ งบประมาณ

รวม 
รายละเอียดงบประมาณ (แตกตวัคูณ) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชื่อ) 

แผ่นดิน รายได ้

3 กิจกรรม หลักสูตร
โภชนาการฯ เทคนิคการ
เขียนตีพิมพ์วารสาร
นานาชาต ิ

1. เพื่อให้อาจารย์มีทักษะใน
การเขียนตีพิมพว์ารสาร
นานาชาต ิ

จ านวนอาจารย์ที่
เข้าร่วมโครงการ 
ร้อยละ 80 ของ
อาจารย์ในหลักสูตร 

                                
-    

                                
-    

                         
-    

ไม่ใช้งบประมาณ  เดือน 
ตุลาคม 
2563  

อาจารย์ปัทมา
ภรณ์ เจริญ
นนท์ 

4 กิจกรรมที ่หลักสูตรเคมี 
การส่งเสริมงานวิจัย 

เพื่อเพิ่มจ านวนผลงานวิจยัของ
นักศึกษาและอาจารย ์

จ านวนผลงาน
งานวิจัยของ
นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีท่ีได้รับ
การเผยแพร่ใน
ระดับชาติ หรือ
อ้างอิง หรือใช้
ประโยชน์เชิง
พานิชย ์ 

                                
-    

                                
-    

                         
-    

 ไม่ขอใช้งบประมาณ  มิ.ย.-64 อ.ดร.พชรวรรณ 
รัตนทรงธรรม 

5  กิจกรรม หลักสูตร
นวัตกรรมอาหารและ
เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนว
ทางการจัดท างานวิจัยกับ
ผู้เชี่ยวชาญ 

1. เพื่อเพิ่มสมรรถนะและ
พัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรนวัตกรรมอาหารและ
เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพด้าน
งานวิจัย 

เป้าหมายเชิง
ปริมาณ 1.อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรมีงานวิจัย
เผยแพร่อยา่งน้อย
คนละ 1 ชิ้นงาน 

                                
-    

                                
-    

                         
-    

 ไม่ขอใชง้บประมาณ    เม.ย. 2564  อ ลัดดาวัลย ์

2 โครงการส่งเสริมผลงานวิจัยเชิงประยุกต์และพัฒนานวัตกรรมจนมีการจดทะเบยีนจาก
หน่วยงานที่เกีย่วข้อง 
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ล าดับ
ที่ 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงคข์องโครงการ 
ตัวชี้วดัของ
กิจกรรม 

 แหล่งงบประมาณและ 
จ านวนงบประมาณ งบประมาณ

รวม 
รายละเอียดงบประมาณ (แตกตวัคูณ) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชื่อ) 

แผ่นดิน รายได ้

1      กิจกรรม หลักสูตร
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สิ่งแวดล้อม เสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของท้องถิ่น
ด้วยพหวุิทยาการด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สิ่งแวดล้อม 

เพื่อบูรณาการพหุวิทยาการ
อย่างสร้างสรรค์ในการแก้ไข
ปัญหาและเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของท้องถิ่น 

ผลงานวิจัยหรือ
นวัตกรรม จ านวน 
1 ชิ้นงาน 

                     
5,000  

                     
5,000  

                   
10,000  

ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 2000 บาท                                                 
ค่าเอกสารและวัสดุอุปกรณ์ในการด าเนนิกิจกรรม     
8000  บาท               

  กันยายน 
2564  

ผศ.ดร.ณัฐสิมา 
และคณะ 

2      กิจกรรม  หลักสูตร
เทคโนโลยีชีวภาพ ส่งเสริม
งานวิจัยและนวัตกรรมสู่
ท้องถิ่น 

เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ให้แก่
นักศึกษาเพื่อตอบโจทย์ระดับ
ท้องถิ่นหรือสร้างสรรค์หรือ
แก้ไขปัญหาชุมชนทอ้งถิ่นจาก
การลงปฏิบัติร่วมกับชุมชน 

1.  เชิงปริมาณ  1) 
จ านวนชิ้นงาน 1 
ชิ้น 2.  เชิงคุณภาพ    
1) จ านวนผู้ที่เขา้
ร่วมโครงการผ่าน
เกณฑ์ในมิติความรู้
ความเข้าใจ 
(≥60%) ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 90   2) 
จ านวนผู้ที่เข้ารว่ม
โครงการผ่านเกณฑ์
ในมิติความพึงพอใจ 
(≥3.51) ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

                     
5,000  

                     
5,000  

                   
10,000  

งบแผ่นดิน   5,000  บาทค่าวัสด-ุ ค่าวัสดุอุปกรณ์
ในการด าเนินโครงการงบรายได้  5,000  บาทค่าใช้
สอย- ค่าอาหารวา่งและอาหารกลางวันค่าวัสด1ุ. ค่า
เอกสารประกอบการด าเนินโครงการ2. ค่าน้ ามัน
เช้ือเพลิง 

                     
23,498  

ผศ.ดวงเดือน
ผศ.วัฒนา  
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ล าดับ
ที่ 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงคข์องโครงการ 
ตัวชี้วดัของ
กิจกรรม 

 แหล่งงบประมาณและ 
จ านวนงบประมาณ งบประมาณ

รวม 
รายละเอียดงบประมาณ (แตกตวัคูณ) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชื่อ) 

แผ่นดิน รายได ้

3 กิจกรรม เคมีกับการพัฒนา
สินค้าชุมชน  

1. เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ทางเคมี โดยใช้สมุนไพรไทยใน
ชุมชนเพื่อการพัฒนาทีย่ั่งยืน 
2.เพื่อบูรณาการกับกิจกรรม
การเรียนการสอน เช่น รายวิชา 
เคมีอินทรีย์ เคมีทั่วไป เคมี
ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ทั้ง
ภาคทฤษฎแีละภาคปฏิบัติ 

1. จ านวน
กลุ่มเป้าหมายเข้า
ร่วมกิจกรรมไม่น้อย
กว่า  80%  
2. ความพึงพอใจ
ของโครงการมี
คะแนนเฉลี่ย
มากกว่า 3.51 

                       
640  

                       
640  

                     
1,280  

ค่าวัสด ุ1120 บาท ได้แก่ แอลกอฮอล ์ขวดบรรจุ 
โพรไพลีน ไกลคอล  และ ไตรเอทาโนลามีน  คาร์โบ
พอล  

  ธ.ค.2563  ผศ.ดร.ณพัฐอร 
บัวฉุน   อ.ดร.
พชรวรรณ รัต
นทรงธรรม 

3 โครงการ ประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติร่วมกับภาคีเครือข่าย             

1 กิจกรรม  จัดประชุม
วิชาการระดับชาติคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระหว่างสถาบัน ASTC 

เพื่อจัดประชุมวิชาการ
ระดับชาติคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน 
ASTC 

จ านวนครั้งการเข้า
ร่วมหรือจัดประชุม
วิชาการระดับชาติ
ร่วมกับภาคี
เครือข่ายต่อ
ปีงบประมาณ 1 
ครั้ง 

                   
80,000  

                   
20,000  

                 
100,000  

งบแผ่นดิน ค่าใช้สอย 1. ค่าลงทะเบียนอาจารย์ 
บุคลากรจ านวน 50 คน คนละ 1,500 บาท เป็นเงิน 
75,000  บาท  ค่าวัสดุ   ค่าโปสเตอร์น าเสนอ
จ านวน 50 ชิ้นงาน ชิ้นงานละ 350 บาท เป็นเงิน 
17,500 บาท  งบรายได้ ค่าลงทะเบียนส าหรับ
นักศึกษา ป.ตรี 45 คน   คนละ 800 บาท เป็นเงิน 
36,000 บาท ป.โท ป.เอก จ านวน 5 คน คนละ 
1,500 บาท 7,500 บาท        

 ไม่สามารถ
ระบุวันได้
เนื่องจากเป็น
กิจกรรมที่
เป็นความ
ร่วมมือ
ระหว่าง
สถาบัน แต่
จัดในช่วง
เดือน
พฤษภาคม 
2564  

อาจารย์ดร. 
นพรัตน์ไวโรจ
นะ รองคณบดี
ฝ่ายวจิัย 
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ล าดับ
ที่ 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงคข์องโครงการ 
ตัวชี้วดัของ
กิจกรรม 

 แหล่งงบประมาณและ 
จ านวนงบประมาณ งบประมาณ

รวม 
รายละเอียดงบประมาณ (แตกตวัคูณ) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชื่อ) 

แผ่นดิน รายได ้

                                
180,340  

                        
120,640  

                        
300,980  

      

รวมงบประมาณ                         
300,980  

      

แผนงานพัฒนางาน พันธกจิสัมพันธ ์ 

1 โครงการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏบิัติ เพื่อร่วมกันศึกษาแก้ไข
ปัญหาของชุมชนท้องถิ่นและเสริมพลัง  ให้ชุมชนท้องถิ่น
สามารถด ารงอยู่ได้อยา่งยั่งยืน 

              

1 กิจกรรมสร้างเครือข่าย
ชุมชนนักปฏิบัต ิเพื่อ
ร่วมกันศึกษาแก้ไขปัญหา
ของชุมชนท้องถิ่นและเสริม
พลัง  ให้ชุมชนท้องถิ่น
สามารถด ารงอยู่ได้อยา่ง
ยั่งยืน ครั้งที่ 1 

เพื่อจัดกิจกรรมสร้างเครือข่าย
ชุมชนนักปฏิบัต ิเพื่อร่วมกัน
ศึกษาแก้ไขปัญหาของชุมชน
ท้องถิ่นและเสริมพลัง  ให้ชุมชน
ท้องถิ่นสามารถด ารงอยู่ได้อย่าง
ยั่งยืน ครั้งที่ 1 

มีการลงพื้นชุมชน
เป้าหมายไม่น้อย
กว่า 1 ชุมชน 

                   
10,000  

                   
10,000  

                   
20,000  

 งบแผ่นดิน 10,000 บาท ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 1,000 
บาท ค่าวัสดุประกอบกิจกรรม 9,000 บาท งบ
รายได1้0,000 บาท ค่าอาหารกลางวันและอาหาร
ว่างส าหรับผู้เข้ารว่มมื้อละ 100 บาทและอาหารว่าง
มื้อละ 35 บาท ค่าตอบแทนวิทยากร ชม.ละ 600 
บาท จ านวน 8 ชม.  

 เดือน
มีนาคม 
2564  

รศ.ดร.ศศมล 
ผาสุข 

2 กิจกรรมสร้างเครือข่าย
ชุมชนนักปฏิบัต ิเพื่อ
ร่วมกันศึกษาแก้ไขปัญหา
ของชุมชนท้องถิ่นและเสริม
พลัง  ให้ชุมชนท้องถิ่น
สามารถด ารงอยู่ได้อยา่ง

เพื่อจัดกิจกรรมสร้างเครือข่าย
ชุมชนนักปฏิบัต ิเพื่อร่วมกัน
ศึกษาแก้ไขปัญหาของชุมชน
ท้องถิ่นและเสริมพลัง  ให้ชุมชน
ท้องถิ่นสามารถด ารงอยู่ได้อย่าง
ยั่งยืน ครั้งที่ 2 

มีการลงพื้นชุมชน
เป้าหมายไม่น้อย
กว่า 1 ชุมชน 

                   
10,000  

                   
10,000  

                   
20,000  

 งบแผ่นดิน 10,000 บาท ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 1,000 
บาท ค่าวัสดุประกอบกิจกรรม 9,000 บาท งบ
รายได1้0,000 บาท ค่าอาหารกลางวันและอาหาร
ว่างส าหรับผู้เข้ารว่มมื้อละ 100 บาทและอาหารว่าง
มื้อละ 35 บาท ค่าตอบแทนวิทยากร ชม.ละ 600 
บาท จ านวน 8 ชม.  

เดือน
ธันวาคม 
2563 

อ.ดร.บุษยา  จู
งาม 
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ล าดับ
ที่ 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงคข์องโครงการ 
ตัวชี้วดัของ
กิจกรรม 

 แหล่งงบประมาณและ 
จ านวนงบประมาณ งบประมาณ

รวม 
รายละเอียดงบประมาณ (แตกตวัคูณ) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชื่อ) 

แผ่นดิน รายได ้

ยั่งยืน ครั้งที่ 2 

3 กิจกรรมเปิดการอบรม
หลักสูตรระยะสั้นส าหรับ
ผู้ให้ความสนใจทั่วไปและ
นักศึกษา 

เพื่อจัดกิจกรรมการอบรม
หลักสูตรระยะสั้นส าหรับผู้เรียน
ทุกกลุ่มอาย ุ 

มีการจัดรอบรม
หลักสูตรระยะสั้น
ส าหรับผู้เรียนทุก
กลุ่มอาย ุไม่น้อย
กว่า 2 ครั้ง 

                   
20,000  

                         
-    

                   
20,000  

 งบแผ่นดิน 10,000 บาท ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 1,000 
บาท ค่าวัสดุประกอบกิจกรรม 9,000 บาท งบ
รายได1้0,000 บาท ค่าอาหารกลางวันและอาหาร
ว่างส าหรับผู้เข้ารว่มมื้อละ 100 บาทและอาหารว่าง
มื้อละ 35 บาท ค่าตอบแทนวิทยากร ชม.ละ 600 
บาท จ านวน 8 ชม.  

 ด าเนินการ
ตลอด

ปีงบประมาณ  

ผศ.ดร.วีระวัฒน์ 

4      กิจกรรม  หลักสูตร
คณิตศาสตร์ประยุกต์   พี่
สอนน้องทบทวนความรู้
คณิตศาสตร์ก่อนสอบ O-
NET 

1.  เพื่อให้นักเรียนที่เข้ารว่ม
กิจกรรมมีความรู้ในการสอบ 
O-NET วิชาคณิตศาสตร์เพิ่มขึ้น 
2.  เพื่อให้นักศึกษาหลักสูตร
คณิตศาสตร์ประยุกต์มีจิตอาสา
พัฒนาท้องถิ่นและมีโอกาสท า
กิจกรรมร่วมกันอยา่งน้อยปี
การศึกษาละ 1 ครั้ง   

1. เชิงปริมาณ    - 
จ านวนนกัเรียนที่
เข้าร่วมกิจกรรมไม่
นอ้ยกว่าร้อยละ 90 
ของกลุ่มเป้าหมาย       
- จ านวนนักศึกษาที่
เข้าร่วมกิจกรรมไม่
น้อยกว่าร้อยละ 90 
ของกลุ่มเป้าหมาย    
2. เชิงคุณภาพ      
- จ านวนนักเรียนที่
เข้าร่วมกิจกรรม
ผ่านเกณฑ์ในมิติ
ความรู้ความเข้าใจ
ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 

                         
-    

                     
2,150  

                     
2,150  

 1. ค่าใช้สอย 1,500 บาท   1.1 ค่าอาหารว่าง
นักเรียน 50 คน x 2 มื้อ x 15 บาท = 1,500 
บาท2. ค่าวัสดุ 650 บาท   2.1 ค่าถ่ายเอกสาร 50 
ชุด x 26 แผ่น x 0.5 บาท = 650 บาท  

 เดือน
ธันวาคม 
2563  

อ.จุฑารัตน์ โพธิ์
หลวง 
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ล าดับ
ที่ 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงคข์องโครงการ 
ตัวชี้วดัของ
กิจกรรม 

 แหล่งงบประมาณและ 
จ านวนงบประมาณ งบประมาณ

รวม 
รายละเอียดงบประมาณ (แตกตวัคูณ) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชื่อ) 

แผ่นดิน รายได ้

90         - จ านวน
นักเรียนที่เข้าร่วม
กิจกรรมผ่านเกณฑ์
ในมิติความพึงพอใจ
ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 
80    - จ านวน
นักเรียนที่เข้าร่วม
กิจกรรมมีการน า
ความรู้ไปใช้ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 75     

5      กิจกรรม หลักสูตรอาชี
วอนามยัและความ
ปลอดภัยการอบรม
หลักสูตรระยะสั้นด้านความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการ
ท างาน  

1. เพื่อพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น
และชุดการเรียนรู้ด้านอาชีวอ
นามัยและความปลอดภัย 

1. ผู้ที่เข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกวา่ 
20 คน 2. ผู้ที่เข้า
ร่วมโครงการมี
คะแนนหลังการ
อบรมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของ
คะแนนเต็ม 3. 
ผู้เข้าร่วมโครงการมี

                         
-    

                         
-    

                         
-    

 ไม่ขอใช้งบประมาณ  เดือนธ.ค. 63 อ.พชรกมล 
กลั่นบุศย ์
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ล าดับ
ที่ 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงคข์องโครงการ 
ตัวชี้วดัของ
กิจกรรม 

 แหล่งงบประมาณและ 
จ านวนงบประมาณ งบประมาณ

รวม 
รายละเอียดงบประมาณ (แตกตวัคูณ) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชื่อ) 

แผ่นดิน รายได ้

คะแนนความพึง
พอใจ มากกว่า 
3.51  

6 กิจกรรม หลักสูตรการ
จัดการภยัพิบัติฯ สร้างนัก
ปฏิบัติจัดการภยัพิบัติและ
บรรเทาสาธารณภยัใน
ชุมชน  

1.ศึกษาการเตรียมความพร้อม
ด้านการจัดการภยัพิบัติและ
บรรเทาสาธารณภยัในชุมชน 
2 เพื่อพัฒนานักปฏิบัติใน
ท้องถิ่นด้านจัดการภัยพบิัติและ
การป้องกันภัยอัคคีภยั ดิน และ
น้ า 

ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วม 
ระดับความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วม
กิจกรรม ระดับ 
3.51 

                    
8,080  

                      
8,080  

 ค่าตอบแทนวิทยากร ชัว่โมงละ 3200 บาท 
(400*8 ชั่วโมง) 
ค่าอาหารกลางวัน 25 คน x 50 บาท x 1 มื้อ 
ค่าวัสดุและอุปกรณ์ 3,630 บาท  

พฤศจิกายน 
พ.ศ.2563 

ผศ.ดร.ตีรนรรค 
ศรีสุนนท์ 

7 กิจกรรม หลักสูตรฟิสิกส์
ประยุกต์ บริการวิชาการ  

เพื่อพัฒนาทักษะความรู้ด้าน
ฟิสิกส์ให้กับเยาวชนทอ้งถิ่น 

1. เชิงปริมาณ 
จ านวนนกัศึกษาที่
เข้าร่วมโครงการ
ร้อยละ 80 ของ
จ านวนนกัศึกษา
หลักสูตรฟิสิกส์
ประยุกต ์                                      
2. เชิงคุณภาพร้อย
ละ 80 ของจ านวน
นักศึกษาหลกัสูตร
ฟิสิกส์ประยกุต์มี
ความพึงพอใจอยู่ใน

                       
970  

                         
970  

  - ใช้สอย (ค่าอาหาร 100 บาท x 5 คน= 500 
บาท)                         - ค่าวัสด ุ(ค่าน้ ามัน
เช้ือเพลิง = 470 บาท)            

ต.ค.63–มี.ค.
64 

ผศ.โยธิน กัลยา
เลิศ 



109 
 

ล าดับ
ที่ 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงคข์องโครงการ 
ตัวชี้วดัของ
กิจกรรม 

 แหล่งงบประมาณและ 
จ านวนงบประมาณ งบประมาณ

รวม 
รายละเอียดงบประมาณ (แตกตวัคูณ) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชื่อ) 

แผ่นดิน รายได ้

ระดับมาก (คะแนน
เฉลี่ย   3.51) 

8 กิจกรรมหลักสูตรวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ถ่ายทอดองค์
ความรู้สู่ชุมชน 

เพื่อหารายได้จากการจัด
หลักสูตรระยะสั้น ถ่ายทอด
ความรู้ของอาจารย์สู่ชุมชน ทั้ง
รูปแบบออนไลน์และออฟไลน ์

มีผู้เข้าร่วมอบรม
หลักสูตรระยะสั้น
อย่างน้อย 10 คน 

                     
1,000  

                     
2,000  

                     
3,000  

 ค่าวัสดุเตรียมจัดอบรม 1000 บาท (กระดาษ ซอง
จดหมาย ถ่านไมโครโฟน) ค่าลิขสิทธิ์ซอฟแวร์ 
ไมโครโฟน 2000 บาท  

มี.ค.64 อ.ชวลิต 

9 กิจกรรม  หลักสูตร
นวัตกรรมอาหารและ
เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพบริการ
วิชาการส่งเสริมให้ความรู้
ด้านอาหารเพื่อสุขภาพใน
ชุมชน 

1.เพื่อจัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ
ด้านอาหาร  2.เพื่อให้ผู้เข้าร่วม
อบรมมีความเข้าใจสามมารถ
ปฎิบัติได้ด้วยตนเอง   3.เพื่อให้
นักศึกษาได้ท ากจิกรรมอัน
เพิ่มพูลความสามารถดา้น
นวัตกรรมอาหารและเครื่องดิ่ม
เพื่อสุขภาพ 

เป้าหมายเชิง
ปริมาณ                      
1.สามารถเบิกจ่าย
งบประมานเป็นไป
ตามแผนไม่น้อย
กว่าร้อยละ 90                   
เป้าหมายเขิง
คุณภาพ                     
1.คะแนนความพึง
พอใจของผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม
กลุ่มเป้าหมายหลัง
เสร็จสิ้นโครงการมี
คะแนนเฉลี่ย
มากกว่าหรือเท่ากับ 

                         
-    

                     
5,000  

                     
5,000  

 งบประมารายได้    -ค่าวัสดุ ได้แก่ น้ าตาล กะท ิ
วุ้น ถ้วยพลาสติก ขวดพลาสตกิ แมพ่ิมพ์ท าขนม 
สมุนไพรอบแห้ง สารแต่งกลิ่น สีผสมอาหาร 
ถุงพลาสติก ช้อน ส้อม ชา กาแฟ นมและอื่น ๆ   
รวมทั้งสิ้น 5,000 บาท 
    

มี.ค.64 อ.วีระศักดิ ์
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ล าดับ
ที่ 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงคข์องโครงการ 
ตัวชี้วดัของ
กิจกรรม 

 แหล่งงบประมาณและ 
จ านวนงบประมาณ งบประมาณ

รวม 
รายละเอียดงบประมาณ (แตกตวัคูณ) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชื่อ) 

แผ่นดิน รายได ้

3.51 คะแนน            

2 โครงการ ส่งเสริมให้นักศึกษามีการลงพืน้ที่ด าเนินงานพันธกิจ
สัมพันธ ์

              

1      กิจกรรม หลักสูตรอาชี
วอนามยัและความ
ปลอดภัยเจา้หน้าที่ความ
ปลอดภัยประจ าโรงเรียน 
(จป.น้อย) 

1) เพื่อจัดกิจกรรมให้ความรู้
ด้านความปลอดภัยและการ
ป้องกันอันตรายทีอ่าจเกิดขึ้นใน
ในโรงเรียนส าหรับนักเรียน2) 
เพื่อจัดกิจกรรมอบรมเชิง
ปฏิบัติการให้ความรู้ด้านการ
ป้องกันอัคคีภัย การรับมือเหตุ
เพลิงไหม้ และการอพยพหนีไฟ
ภายในโรงเรียน 3) เพื่อปลูกฝัง
ทักษะการป้องกันตนเองจาก
ความไม่ปลอดภัยส าหรับ
นักเรียน 

เซิงปริมาณ 1) 
นักเรียนเช้าร่วม
โครงการไม่น้อยกวา่
ร้อยละ 80 ของ
จ านวนนกัเรียน
กลุ่มเป้าหมาย2) 
นักศึกษาชั้นปีที ่2 
หลักสูตรอาซีวอนา
มัยและความ
ปลอดภัยเช้ารว่ม
โครงการไม่น้อยกวา่
ร้อยละ 80 ของ
จ านวนนกัศึกษา
ทั้งหมด 3) จ านวน
นักเรียนที่มีคะแนน
จากการทดสอบ
ความรู้หลังเข้าร่วม
โครงการเพิ่มขึ้นไม่

                     
9,280  

                         
-    

                     
9,280  

ค่าวัสด ุรถบัส (1 คัน * 1,000 = 1,000 บาท) ค่า
วัสดุส าหรับจัดท าสือ่การเรียนรู้ คา่ถ่ายเอกสาร 
(2,000) ค่าจ้างท าไวนิล (360 บาท) ปากกา ดินสอ 
สมุดโน้ต ฟิวเจอร์บอร์ด กระดาษสี สกอ๊ตเทป 
กระดาษกาว (4,920)ค่าใช้สอย ค่าอาหารว่างของ
นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย  (40 คน*25 บ.*1 มื้อ= 
1,000 บ.) 

 ม.ค.64  อ. ดร. บุษยา จู
งาม 



111 
 

ล าดับ
ที่ 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงคข์องโครงการ 
ตัวชี้วดัของ
กิจกรรม 

 แหล่งงบประมาณและ 
จ านวนงบประมาณ งบประมาณ

รวม 
รายละเอียดงบประมาณ (แตกตวัคูณ) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชื่อ) 

แผ่นดิน รายได ้

น้อยกว่าร้อยละ 80 
ของนักเรียนทั้งหมด
ที่เข้าร่วมโครงการ
เขิงคุณภาพ 1) 
นักเรียนผู้เข้าร่วม
โครงการมีความพึง
พอใจต่อการจัด
โครงการในระดับดี
ขึ้นไป  

2      กิจกรรม  คหกรรม
ศาสตร์บริการวิชาการ 

1. เพื่อจัดนักศึกษามีทักษะ
ความรู้จากการได้ลงพื้นที่
ด าเนินงานพันธกิจสัมพันธ ์              
2. เพื่อให้นักศึกษาเกิดความพึง
พอใจในการเข้ารว่มโครงการ        

1. จ านวนนกัศึกษา
กลุ่มเป้าหมายเข้า
ร่วมกิจกรรมไม่น้อย
กว่า  80%                              
2. ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมมี
คะแนนเฉลี่ย
มากกว่า 3.51 

0 0                          
-    

 ไม่ขอใช้งบประมาณ   ส.ค. 64 ผศ.เบญจางค์ 
อัจฉริยะโพธา 
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ล าดับ
ที่ 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงคข์องโครงการ 
ตัวชี้วดัของ
กิจกรรม 

 แหล่งงบประมาณและ 
จ านวนงบประมาณ งบประมาณ

รวม 
รายละเอียดงบประมาณ (แตกตวัคูณ) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชื่อ) 

แผ่นดิน รายได ้

3 โครงการ ส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวพระราชด าริหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

              

  กิจกรรม 1.นิทรรศการวัน
ส าคัญ ได้แก ่เฉลิมพระ
เกียรติพระบาทสมเด็จประ
เจ้าอยู่หวั/เฉลิมพระเกยีรติ
สมเด็จพระเจ้าปิตุฉา เจ้า
ฟ้าวไลยอลงกรณ์/เฉลิม
พระเกียรติสมเด็จพระเจ้า
ลูกยาเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์
ฯ/เฉลิมพระเกียรติพระ
พระบาทสมเด็จพระบรม
ราชินีนาท 

1. เพื่อเป็นการตอบสนอง
นโยบายมหาวิทยาลัย 2. เพื่อ
แสดงความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานตา่งๆในการจัด
กิจกรรมของมหาวิทยาลัย 

1.ร้อยละของ
จ านวนผู้เข้าเยี่ยม
ชมนิทรรศการไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 
ของกล่มเป้าหมาย 

                   
32,000  

                         
-    

                   
32,000  

กิจกรรมการจัดนิทรรศการวันส าคัญ ร่วมกับ สสร. 
งบประมาณแผ่นดิน แบ่งเป็น หมวดค่าวัสดุอุปกรณ์ 
32,000 บาทได้แก ่ป้ายไวนิลและวัสดุส าหรับการ
จัดตกแต่งสถานที่โดยมกีารจัดกิจกรรมจ านวน 4 
ครั้ง 

 ธันวาคม 
2563/
กุมภาพันธ์ 
2564/
กรกฎาคม 
2564/
สิงหาคม 
2564  

รองคณบดี ฝ่าย
บริการวิชาการ 

                                  
91,330  

                          
29,150  

                        
120,480  

      

รวมงบประมาณ                         
120,480  

      

แผนงาน การส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม รณรงค์สร้างจิตส านึก 

1 โครงการ บริหารจัดการงานส่งเสริมศาสนาท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมและภูมปิัญญาท้องถิ่น 
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ล าดับ
ที่ 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงคข์องโครงการ 
ตัวชี้วดัของ
กิจกรรม 

 แหล่งงบประมาณและ 
จ านวนงบประมาณ งบประมาณ

รวม 
รายละเอียดงบประมาณ (แตกตวัคูณ) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชื่อ) 

แผ่นดิน รายได ้

1 กิจกรรม บริหารจัดการงาน
ส่งเสริมศาสนาท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาทอ้งถิ่นคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

1. เพื่อจัดกิจกรรมการบริหาร
จัดการงานท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ทิ้งถิ่น  2. เพื่อการสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามรวมถึง
เผยแพร่วัฒนธรรม   

มีกิจกรรมด้านการ
ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
อย่างน้อย 3 
กิจกรรม 

                     
5,000  

                   
15,000  

                   
20,000  

  หมวดค่าตอบแทน 5,000บาท ค่าเงินรางวัล
ประกวดพานดอกไม้ หมวดค่าใช้สอย 5,000 บาท   
หมวดค่าวัสดุ 10000 บาท ได้แก่ ใบตอง ดอกไม้สด 
ส าหรับการจัดท ากระทง และการเข้าประกวด
ระดับชาติ  

 ระหวา่ง
เดือน
พฤศจิกายน  
2563 - 
กันยายน 
2564  

อาจารย์ ดร.
นพรัตน์ ไวโรจ
นะ รองคณบดี
ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา 

2  กิจกรรม หลักสูตร
คณิตศาสตร์ประยุกต์  จิต
อาสาวถิีพุทธ วถิีไทย 
ส าหรับนักศึกษา 

1. เพื่อพัฒนาส่งเสริมการมีจิต
อาสาและคุณธรรมจรยิธรรม
ให้กับนักศึกษา 
2. เพื่อให้นักศึกษามีสว่นร่วมใน
การสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย
ที่ดีงาม และเรียนรู้แนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียง  

1.  เชิงปริมาณ 
ร้อยละ 90 ของ
จ านวนนกัศึกษาที่
เป็นกลุ่มเป้าหมาย
เข้าร่วมกิจกรรม 
2.  เชิงคุณภาพ  
ร้อยละ  90 ของ
จ านวนนกัศึกษาที่
เข้าร่วมโครงการมี
ความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมาก (คะแนน
เฉลี่ย ≥ 3.51) 

                         
-    

                       
510  

                       
510  

 1. ค่าวัสดุ 510 บาท 
1.1 วัสดุส าหรับท ากจิกรรม 510 บาท แอลกอฮอล์
ฆ่าเช่ือโรค แปรงขัดพื้น ผ้าท าความสะอาด 
  

 เดือน
ธันวาคม 
2563  

อ.ดร.สุภาวิณ ี
ขันค า 
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ล าดับ
ที่ 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงคข์องโครงการ 
ตัวชี้วดัของ
กิจกรรม 

 แหล่งงบประมาณและ 
จ านวนงบประมาณ งบประมาณ

รวม 
รายละเอียดงบประมาณ (แตกตวัคูณ) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชื่อ) 

แผ่นดิน รายได ้

3      กิจกรรม หลกัสูตร
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
คืนสู่เหย้าชาววิทยาศาสต์
สิ่งแวดลอ้ม 

- แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์ระหว่างศิษย์เก่า
และศิษย์ปัจจุบัน                                         
'- รดน้ าขอพรจากอาจารย์
ผู้ใหญ่เพื่อสืบสานประเพณี
วัฒนธรรมไทย 

- ความพึงพอใจของ
กลุ่มเป้าหมาย > 
3.51           - 
นักศึกษาใน
หลักสูตรเข้าร่วม
กิจกรรม > 80% 

                     
1,000  

                     
2,400  

                     
3,400  

 ค่าวัสดุอุปกรณ์จัดกิจกรรม 3400 บาท   เมษายน - 
พฤษภาคม 

2564  

ผศ.มณทิพย์ 

4      กิจกรรม หลักสูตรอาชี
วอนามยัและความ
ปลอดภัย ไหว้คร ู 

1.เพื่อให้นักศึกษาหลกัสูตรอาชี
วอนามยัและความปลอดภัยได้
แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครู
ผู้มีพระคุณ 2. เพื่อให้นักศึกษา
หลักสูตรอาชีวอนามยัและ
ความปลอดภยัมีส่วนรว่มในการ
อนุรักษ์และสืบสานประเพณ ี
ขนบธรรมเนียมอันดีงามของ
ไทย 

1.จ านวนนักศึกษา
ที่เข้าร่วมโครงการ
คิดเป็นร้อยละ 80 
ของนักศึกษา
กลุ่มเป้าหมาย     
2.คะแนนความพึง
พอใจของนักศึกษา
กลุ่มเป้าหมายหลัง
เสร็จสิ้นโครงการมี
คะแนนเฉลี่ย
มากกว่าหรือเท่ากับ 
3.51 คะแนน 

                         
-    

                         
-    

                         
-    

  ก.ค. 64 อ.อมตา อุตมะ 

5      กิจกรรม หลักสูตรอาชี
วอนามยัและความ
ปลอดภัย Safety น้อมน า
ธรรมะ 

1. เพื่อให้นักศึกษาหลักสูตรอา
ชีวอนามยัและความปลอดภัยมี
ส่วนร่วมในการธรรมนุบ ารุง
ศาสนา 

1. จ านวนนกัศึกษา
ที่เข้าร่วมโครงการ
คิดเป็นร้อยละ 80 
ของนักศึกษา

                     
1,000  

                         
-    

                     
1,000  

 ค่าวัสดุ รถบัส (1 คัน * 1,000 = 1,000 บาท)   ก.พ. 64  อ.ขวัญแข สงัด
วงศ์ 
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ล าดับ
ที่ 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงคข์องโครงการ 
ตัวชี้วดัของ
กิจกรรม 

 แหล่งงบประมาณและ 
จ านวนงบประมาณ งบประมาณ

รวม 
รายละเอียดงบประมาณ (แตกตวัคูณ) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชื่อ) 

แผ่นดิน รายได ้

กลุ่มเป้าหมาย 

6     กิจกรรม  DISE ส่งเสริม
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 

1. เพื่อให้นักศึกษาตระหนักถึง
คุณธรรมและจริยธรรมในการ
ด าเนินชีวิตประจ าวัน 
2. เพื่อสืบสานและอนุรกัษ์
ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอัน
ดีงามของไทย 
3. เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อัน
ดีระหว่างคณาจารย์และ
นักศึกษา 

เชิงปริมาณ 
1. ร้อยละ 90 ของ
นักศึกษาที่เป็น
กลุ่มเป้าหมายเข้า
ร่วมกิจกรรม 
เชิงคุณภาพ 
1. ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่
เป็นกลุ่มเป้าหมายมี
ความพึงพอใจต่อ
กิจกรรมอยู่ในระดับ 
ดี ขึ้นไป (คะแนน
เฉลี่ย >= 3.50) 

                     
1,260  

                     
6,000  

                     
7,260  

 1. ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง (5 คัน * 500 บาท) 
2. ค่าวัสดุส านักงาน  4,760 บาท  

 ม.ค.-มี.ค.
64,  

ก.ย. 64  

อ.ปัณณรัตน์ 
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ล าดับ
ที่ 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงคข์องโครงการ 
ตัวชี้วดัของ
กิจกรรม 

 แหล่งงบประมาณและ 
จ านวนงบประมาณ งบประมาณ

รวม 
รายละเอียดงบประมาณ (แตกตวัคูณ) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชื่อ) 

แผ่นดิน รายได ้

7      กิจกรรม  คหกรรม
ศาสตร์อนุรักษ์ส่งเสริม สืบ
สาน และเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรม 

1.เพื่อให้นักศึกษาได้บูรณาการ
ความรู้จากการเรียนการสอนสู่
การปฏิบัตจิริง 
2.เพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมไทยในงานด้านค
หกรรมศาสตร์ 

เชิงปริมาณ 
1. จ านวนนกัศึกษา
ที่เข้าร่วมโครงการ 
ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 
80      
เชิงคุณภาพ 
1. นักศึกษามีความ
พึงพอใจของ
กิจกรรม มีคะแนน
ไม่น้อยกวา่ ≥ 3.51                                      
2. ผลงานเชิงผลิต
ภาพ ไม่น้อยกว่า 1 
ชิ้นงาน 

                         
-    

                         
-    

                         
-    

 ไม่ใช้งบประมาณ   เม.ย.-มิ.ย. 
64  

อาจารย์จุรีมาศ 
ดีอ ามาตย ์

8  กิจกรรม  หลักสูตรเคมี 
ท านุบ ารุง สืบสาน
ศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่น 

1. เพื่อสืบสานศิลปวัฒนธรรม 1. นักศึกษามีความ
ตระหนักและ
จิตส านึกทาง
วัฒนธรรม 

                         
-    

                         
-    

                         
-    

 ไม่ใช้งบประมาณ   ต.ค.. - ธ.ค.
2563  

อ.ดร.ปรินทร 
เต็มญารศิลป์ 

9 กิจกรรมหลักสูตรวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ท านุบ ารุง สืบ
สานศิลปะวัฒนธรรม
ท้องถิ่นและชาต ิ

เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้และ
สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย 

1) มีนักศึกษา
หลักสูตรวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 
1-3 ที่เข้าร่วม
โครงการ 2) ผลงาน

                         
-    

                         
-    

                         
-    

 ไม่ใช้งบประมาณ   เดือนมี.ค.64  อ.วิศรุต 
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ล าดับ
ที่ 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงคข์องโครงการ 
ตัวชี้วดัของ
กิจกรรม 

 แหล่งงบประมาณและ 
จ านวนงบประมาณ งบประมาณ

รวม 
รายละเอียดงบประมาณ (แตกตวัคูณ) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชื่อ) 

แผ่นดิน รายได ้

นักศึกษาเกีย่วกับ
ศิลปวัฒนธรรม 

10      กิจกรรม หลักสูตร
นวัตกรรมอาหารและ
เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ
ส่งเสริมศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรมและ
ประเพณีท้องถิ่น 

1.เพื่อให้นักศึกษาหลกัสูตร
นวัตกรรมอาหารและเครื่องดื่ม
เพื่อสุขภาพได้แสดงความ
กตัญญูกตเวทีต่อครูผู้มีพระคุณ 
2.เพื่อให้นักศึกษาหลกัสูตร
นวัตกรรมอาหารและเครื่องดื่ม
เพื่อสุขภาพมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์และสืบสานประเพณ ี
ขนบธรรมเนียมอันดีงามของ
ไทย 

เป้าหมายเชิง
ปริมาณ 1.จ านวน
นักศึกษาที่เข้ารว่ม
โครงการคิดเป็น
ร้อยละ 80 ของ
นักศึกษา
กลุ่มเป้าหมาย 
เป้าหมายเชิง
คุณภาพ  1.คะแนน
ความพึงพอใจของ
นักศึกษา
กลุ่มเป้าหมายหลัง
เสร็จสิ้นโครงการมี
คะแนนเฉลี่ย
มากกว่าหรือเท่ากับ 
3.51 คะแนน            

                             
-    

ไม่ขอใช้งบประมาณ  ธ.ค. 2563- 
ก.ค. 2564 

อ.วีระศักดิ ์

                                    
8,260  

                          
23,910  

                          
32,170  

      

รวมงบประมาณ                                 



118 
 

ล าดับ
ที่ 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงคข์องโครงการ 
ตัวชี้วดัของ
กิจกรรม 

 แหล่งงบประมาณและ 
จ านวนงบประมาณ งบประมาณ

รวม 
รายละเอียดงบประมาณ (แตกตวัคูณ) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชื่อ) 

แผ่นดิน รายได ้

32,170  

แผนงาน การพัฒนาระบบการบริหารจดัการ 

1 โครงการ พัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรบุคคลสู่ความเป็น
เลิศ 

              

1      กิจกรรม สนับสนุนให้
บุคลากรท าผลงานเสนอเข้า
สู่ต าแหน่งช านาญการ 

เพื่อสนับสนุนให้บุคลากรสาย
สนับสนุนเข้าสู่ต าแหน่งช านาญ
การ 

1.จ านวนอาจารย์
ผู้เข้าร่วมโครงการ
อบรมร้อยละ 100 

                   
10,000  

                   
10,000  

                   
20,000  

 ค่าวัสดุประกอบกจิกรรม ได้แก ่กระดาษ หมึกพิมพ ์
ค่าถ่ายเอกสาร และค่าเข้าเล่ม  

 ตลอด
ปีงบประมาณ  

นางกนกพร 
สัณห์ฤทัย 

2      กิจกรรม หลักสูตรอาชี
วอนามยัและความ
ปลอดภัยอบรมบุคลากรใน
การจัดท าผลงานเสนอเข้าสู่
ต าแหน่งทางวิชาการ 

1. อาจารย์ประจ าสังกัด
หลักสูตรอาชีวอนามยัและ
ความปลอดภยัได้เข้ารับการ
อบรมการจัดท าผลงานเพือ่เข้า
สู่ต าแหน่งทางวิชาการ 

1.จ านวนอาจารย์
ผู้เข้าร่วมโครงการ
อบรมร้อยละ 100 

                     
4,000  

                         
-    

                     
4,000  

 ค่าวิทยากร (600 บาท x 6 ชั่วโมง) = 3,600 บาท  
ค่าเอกสารประกอบการอบรม (50 บาท x 8 ชุด) = 
400 บาท  

มิ.ย.64 อ.ดร.จินต์จุฑา 
ข าทอง 

3      กิจกรรม  หลักสูตร
นวัตกรรมอาหารและ
เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพพัฒนา
อาจารย์เพื่อเตรียมความ
พร้อมเข้าสู่ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

1.เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
อาจารย์ให้มีความรู้เกีย่วกับการ
เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ     
2.เพื่อส่งเสริมให้อาจาร์
ตระหนักถึงความส าคัญของการ
เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 

เป้าหมายเชิง
ปริมาณ 1.อาจารย์
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ร้อยละ 100    
เป้าหมายเชิง
คุณภาพ  1.คะแนน
ความพึงพอใจของ
อาจารย์
กลุ่มเป้าหมายหลัง

                         
-    

                     
1,500  

                     
1,500  

งบประมารายได ้  -ค่าวัสดุ ได้แก ่ค่าเอกสาร
ประการอบรม ค่ากระดาษฟลิบชาร์ต ขาตั้งฟลิป
ชาร์ท และอื่น ๆ รวมทั้งสิ้น 1,500 บาท 
   

 เม.ย. 2564 อ.ลัดดาวัลย ์
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ล าดับ
ที่ 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงคข์องโครงการ 
ตัวชี้วดัของ
กิจกรรม 

 แหล่งงบประมาณและ 
จ านวนงบประมาณ งบประมาณ

รวม 
รายละเอียดงบประมาณ (แตกตวัคูณ) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชื่อ) 

แผ่นดิน รายได ้

เสร็จสิ้นโครงการมี
คะแนนเฉลี่ย
มากกว่าหรือเท่ากับ 
3.51 คะแนน        

2 โครงการ การจัดการมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาเพือ่สู่ความเป็นเลิศ 
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ล าดับ
ที่ 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงคข์องโครงการ 
ตัวชี้วดัของ
กิจกรรม 

 แหล่งงบประมาณและ 
จ านวนงบประมาณ งบประมาณ

รวม 
รายละเอียดงบประมาณ (แตกตวัคูณ) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชื่อ) 

แผ่นดิน รายได ้

1      กิจกรรม โครงการ
ตรวจประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับคณะและ
ระดับหลักสูตร (สมจ.) 

เพื่อพัฒนากระบวนการจัดการ
เรียนการสอนและการพัฒนา
ตามระบบประกันคุณภาพ
การศึกษา 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:       
จ านวนบุคลากร     
     ตัวชี้วัดเชิง
คุณภาพ : ความพึง
พอใจที่มีต่อ
กิจกรรมอยู่ใน
เกณฑ์ดีมาก 
     ตัวชี้วัดเชิง
เวลา: ด าเนินการได้
เสร็จทันตาม
ก าหนดเวลา 
 ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน : 
104,000 บาท   
 ตัวชี้วัดระดับ
ความส าเร็จ : ความ
พึงพอใจที่มีต่อ
กิจกรรมอยู่ใน
เกณฑ์ดีมาก  

                   
75,500  

                 
118,000  

                 
193,500  

   งบแผ่นดิน  หมวดค่าวัสดุ 8,000 บาท
ประกอบดว้ย ค่าจัดท าเอกสารรายงาน SAR ระดับ
หลักสูตร ค่าจัดท าเอกสารรายงาน SAR ระดับคณะ 
ค่าจัดท าแผนระดับหลกัสูตร ค่าจัดท าเอกสาร
ประเมินระดับหลักสูตรและคณะ  หมวดค่าใช้สอย 
30,000 บาท ค่าอาหารและอาหารว่าง ระหว่าง
ด าเนินโครงการ งบรายได้ หมวดค่าตอบแทน 
ประกอบดว้ย 1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการระดับ
หลักสูตร -ประธาน 3,000x13 = 39,000 บาท   -
กรรมการภายนอก 2,500x13=32,500 บาท - 
กรรมการและเลขานกุาร 1,000x13= 13,000 บาท 
- ผู้ช่วยเลขานุการ 500x13 = 6,500 บาท 2.
ค่าตอบแทนคณะกรรมการระดับคณะ -ประธาน 
5,000 บาท - กรรมการภายนอก 4,000 บาท -
กรรมการและเลขานกุาร 1,000 บาท -
ผู้ช่วยเลขานุการ 500 บาท   รวม 10,500      

ก.ค.-64 คณบดี คณะ
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี
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ล าดับ
ที่ 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงคข์องโครงการ 
ตัวชี้วดัของ
กิจกรรม 

 แหล่งงบประมาณและ 
จ านวนงบประมาณ งบประมาณ

รวม 
รายละเอียดงบประมาณ (แตกตวัคูณ) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชื่อ) 

แผ่นดิน รายได ้

2 กิจกรรม โครงการเตรียม
ความพร้อมตรวจประกัน
คุณภาพการศึกษาระดับ
คณะและระดับหลักสูตร 
(สมจ.) 

1.เพื่อพัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนการสอนและการ
พัฒนาตามระบบประกัน
คุณภาพการศึกษา 2. เพื่อจัด
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการให้
ความรู้แก่นักศึกษา 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:   
จ านวนบุคลากรที่
เข้าร่วมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของ
กลุ่มเป้าหมาย     
     ตัวชี้วัดเชิง
คุณภาพ : ความพึง
พอใจที่มีต่อ
กิจกรรมอยู่ใน
เกณฑ์ดีมาก 
     ตัวชี้วัดเชิง
เวลา:   ด าเนินการ
ได้เสร็จทันตาม
ก าหนดเวลา 
 ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน :  
47,900 บาท   
 ตัวชี้วัดระดับ
ความส าเร็จ :  
ความพึงพอใจที่มี
ต่อกิจกรรมอยู่ใน
เกณฑ์ดีมาก  

                   
20,000  

                         
-    

                   
20,000  

งบแผ่นดิน   หมวดค่าวัสด ุวัสดุส านกังาน (กระดาษ 
คลิปด า ลวดเย็บกระดาษ แผ่น cd ปากกา ปากกา
ลบค าผิด หมึกปริ้น และอื่นๆ) เพื่อใช้ในการจัดท า
เอกสารให้แกห่ลักสูตรและคณะ  

มิ.ย.64 คณบดี คณะ
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี
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ล าดับ
ที่ 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงคข์องโครงการ 
ตัวชี้วดัของ
กิจกรรม 

 แหล่งงบประมาณและ 
จ านวนงบประมาณ งบประมาณ

รวม 
รายละเอียดงบประมาณ (แตกตวัคูณ) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชื่อ) 

แผ่นดิน รายได ้

3 กิจกรรม  QA Sharing 
Day 

เพื่อพัฒนากระบวนการจัดการ
เรียนการสอนและการพัฒนา
ตามระบบประกันคุณภาพ
การศึกษา 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :       
จ านวนผู้เข้ารว่ม
โครงการไม่น้อยกวา่
ร้อยละ 80 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
:      ความพึงพอใจ
ที่มีต่อการจัด
กิจกรรม อยู่ใน
เกณฑ์ดีมาก   
   

                   
10,000  

                   
10,000  

                   
20,000  

งบแผ่นดิน  ค่าใช้สอย  1. ค่าอาหารผู้เข้าร่วม
โครงการและคณะด าเนินงาน จ านวน 30 คน คนละ 
120 บาท เป็นเงิน 3,600 บาท 
2. ค่าอาหารว่างเข้าร่วมโครงการและคณะ
ด าเนินงาน จ านวน 30 คน คนละ 35 บาท 2 มื้อ 
เป็นเงิน 2,100 บาท ค่าเอกสารด าเนินโครงการและ
ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการอบรม 3,000 บาท  
หมวดวัสดุ งบรายได้ หมวดค่าใช้สอย  
. 

สิงหาคม 
2564 

คณบดีคณะ
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

4      กิจกรรม  คหกรรม
ศาสตร์รวบรวมข้อมูลเพื่อ
รายงานผลการด าเนินของ
หลักสูตร 

1) เพื่อด าเนินการจัดเกบ็ข้อมูล
เตรียมความพร้อมส าหรับการ
ตรวจประกันคุณภาพการศึกษา
หลักสูตรคหกรรมศาสตร์ 

เชิงปริมาณ 
 1) ร้อยละการ
เบิกจ่าย
งบประมาณไม่น้อย
กว่าร้อยละ 90 เมื่อ
เสร็จสิ้นโครงการ   
เชิงคุณภาพ   
 1) หลักฐานส าหรับ
การตรวจประกัน
คุณภาพครบถ้วน 
ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 
80 

                     
2,900  

                     
1,000  

                     
3,900  

งบแผ่นดิน/ค่าวัสดุ หมึกปริ้น ปกรายงาน แฟ้ม 
กล่องใส่เอกสาร ไส้แฟ้ม ลูกแม็ค  2,900 บ. 
 งบรายได้/ค่าวัสด ุ กระดาษ แฟ้ม  ไส้แฟ้ม โพสต์
อิท ค่าถ่ายเอกสาร 1,000 บ. 

มิ.ย.-64 อาจารย์พัชร
ลักษณ์ วัฒน
ไชย 
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ล าดับ
ที่ 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงคข์องโครงการ 
ตัวชี้วดัของ
กิจกรรม 

 แหล่งงบประมาณและ 
จ านวนงบประมาณ งบประมาณ

รวม 
รายละเอียดงบประมาณ (แตกตวัคูณ) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชื่อ) 

แผ่นดิน รายได ้

5 กิจกรรมหลักสูตรวิทยาการ
คอมพิวเตอร์วิทยาการ
คอมพิวเตอร์เตรียมความ
พร้อมประกันคุณภาพ 

1. เพื่อจัดหาวัสดุอุปกรณ์
เตรียมความพร้อมให้กบั
หลักสูตรในการเข้ารับการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหลักสูตร2. เพื่อ
เตรียมเอกสารและหลักฐานการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหลักสูตร ให้
ครบถ้วนก่อนเข้ารับการ
ประเมินจริง3. เพื่อทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
หลักสูตรวิทยาการคอมพวิเตอร์
และเป็นแนวทางการพัฒนา
ปรับปรุงการจัดการเรียนการ
สอนของรายวิชาและหลักสูตร
ให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

1. หลักสูตรมีความ
พร้อมในการ
ประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน 
ระดับหลักสูตร2. มี
เอกสารและ
หลักฐานครบถ้วน
ส าหรับการประเมิน
คุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับ
หลักสูตร3. จ านวน
ที่เปิดสอนอย่าง
น้อยร้อยละ 25 
ของรายวิชาที่เปิด
สอนในปีการศึกษา 
2563 มีการทวน
สอบผลสัมฤทธิ์ของ
นักศึกษา 

                     
3,160  

                     
1,620  

                     
4,780  

ค่าวัสดุ (หมึกพิมพ์ กระดาษพิมพ์ แฟ้มเอกสาร 
กล่องเอกสาร) 3160 บาทค่าวัสดุ (สติ๊กเกอร์โน้ต 
ตัวหนีบ กระดาษสติ๊กเกอร์ กระดาษปก เทปกาว) 
620 บาทค่าอาหารวา่ง 1000 บาท 

มิ.ย.2564 อ.ณัฐรดี 
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ล าดับ
ที่ 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงคข์องโครงการ 
ตัวชี้วดัของ
กิจกรรม 

 แหล่งงบประมาณและ 
จ านวนงบประมาณ งบประมาณ

รวม 
รายละเอียดงบประมาณ (แตกตวัคูณ) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชื่อ) 

แผ่นดิน รายได ้

6      กิจกรรม  หลักสูตร
นวัตกรรมอาหารและ
เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ
รวบรวมข้อมูลเพื่อรายงาน
ผลการด าเนินงานของ
หลักสูตร 

  1.เพื่อด าเนินการจัดเก็บข้อมูล
ประกันคุณภาพหลักสูตร
นวัตกรรมอาหารและเครื่องดื่ม
เพื่อสุขภาพ    

เชิงปริมาณ 1.
สามารถเบิกจา่ยงบ
ประมานเป็นไปตาม
แผนไม่น้อยกวา่ร้อย
ละ 90                            

                     
15,000  

                   
15,000  

งบประมารายได ้  -ค่าวัสดุ ได้แก ่ค่ากระดาษสี 
กระดาษA4 ค่าคลิปบอร์ด แฟ้มรองเซ็น ใส้แฟ้ม ค่า
หมึกปรึ้น ค่าแฟ้ม ค่าถา่ยเอกสาร   

มิ.ย.2564 อ.ลัดดาวัลย ์

3 โครงการ พัฒนาประสิทธิผลการบริหารงบประมาณ               

1 กิจกรรม  การบริหาร
ส านักงาน (วัสดุส านักงาน 
วัสดุการศึกษา ครุภัณฑ์ 
สาธารณูปโภค เช้ือเพลิง 
ค่าจ้างเหมาบริการ 
ซ่อมแซมอาคารสถานที่ 
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
ล่วงเวลา) 

1. เพื่อการบริหารจัดการ
งบประมาณอย่างมี
ประสิทธิภาพตอบสนอง
นโยบาย และยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย 2.เพื่อสนับสนุน
ให้เกิดการพัฒนาคุณภาพและ
ประสิทธิภาพในการด าเนินงาน
ด้านต่างๆภายในคณะฯ 3. เพื่อ
จัดหาพัฒนา บริหารการใช้
ทรัพยากรภายในคณะฯอย่างมี
ประสิทธิภาพ  

ร้อยละของการ
เบิกจ่าย
งบประมาณตาม
แผนการบริหาร
ส านักงาน ร้อยละ
80 

                 
770,240  

                 
620,000  

               
1,390,240  

งบแผ่นดิน 770,240 บาท แบ่งเป็นหมวดค่าวัสดุ 
370,000 บาท ได้แก่ค่าวัสดุส านักงานทกุประเภท 
ค่าสาธารณูปโภค 30,000 บาท และหมวด ค่าใช้
สอย 400,240 บาท ซ่อมแซมบ ารุงเครื่องมือ
อุปกรณ์ส านักงาน / งบประมาณรายได้ 620,000 
บาทค่าตอบแทนการจัดการศึกษา 480,000 บาท  
หมวดค่าวัสดุ 70,000บาท ค่าใช้สอย 70,000 บาท  

 เป็นกิจกรรม
ที่ด าเนินการ
ระยะยาว
ตลอด
ปีงบประมาณ  

นางกนกพร  
สัณณ์ฤทัย 
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ล าดับ
ที่ 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงคข์องโครงการ 
ตัวชี้วดัของ
กิจกรรม 

 แหล่งงบประมาณและ 
จ านวนงบประมาณ งบประมาณ

รวม 
รายละเอียดงบประมาณ (แตกตวัคูณ) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชื่อ) 

แผ่นดิน รายได ้

2 กิจกรรม  ซ่อมแซม
ปรับปรุงสิ่งก่อสร้างขนาด
เล็ก 

1.เพื่อการสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของคณะ 2.เพื่อ
ภาพลักษณ์ที่ดีและทัศนียภาพที่
เหมาะสมของคณะ 

ร้อยละของการ
เบิกจ่าย
งบประมาณตาม
แผนการบริหาร
ส านักงาน ร้อยละ
80 

                         
-    

                 
600,000  

                 
600,000  

 งบประมาณรายได้ 600,000 บาท ประกอบด้วย
งานซ่อมแซมอาคารคณะวิทยาศาสตร์ และงาน
ปรับปรุงซ่อมแซมพื้นที่บริเวณโดยรอบ ได้แก่ งาน
ปรับปรุงห้องคณบดีและห้องประชุมเล็ก 300,000 
บาทและครุภัณฑ์ส าหรับห้องคณบดีและห้องประชุม 
300,000 บาท  

 ด าเนินการ
ช่วงปิดภาค
เรียนเดือน
มิถุนายน 
2564  

อาจารย์มัชฌ
กานต ์ เผ่า
สวัสดิ์ รอง
คณบดีฝ่าย
บริหาร 

3 กิจกรรมหลักสูตรวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ การสนับสนุน
การบริหารจัดการหลักสูตร 

เพื่อจัดเตรียมสิ่งสนับสนุนใน
การบริหารงานและด าเนินงาน
ของหลักสูตร 

มีวัสดุอุปกรณ์ที่
เพียงพอต่อการ
ด าเนินงานใน
หลักสูตร 

                     
5,000  

                         
-    

                     
5,000  

 วัสดุ (หมกึพิมพ ์กระดาษ วัสดุส านักงาน)  มิ.ย64 อ.ประณมกร 

4 โครงการสื่อสารองค์การและการสื่อสารการตลาดแบบบูรณา
การ IMC 

              

1 กิจกรรม  โครงการ
ประชาสัมพันธ์คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เพื่อความเป็นเลิศสู่สากล 

1. เพื่อพัฒนางานการ
ประชาสัมพันธแ์ละสื่อสาร
องค์การ ให้มีผลงานเชิงรุก 2. 
เพื่อประชาสัมพันธ์คณะฯให้
เป็นที่รู้จักแก่สังคม 3. 
ก่อให้เกิดการสนับสนุนร่วมมือ 
และการพัฒนางานด้านต่างๆ  

ระดับความส าเร็จ
ในการด าเนิน
โครงการ ระดับ4 

                   
30,000  

                   
20,000  

                   
50,000  

งบแผ่นดิน30,000 บาท แบ่งเป็นหมวดค่าวัสดุ 
20,000 บาท และค่าใช้สอย 10,000 บาท ได้แก่ค่า
น้ ามันเชื้อเพลิงออกปชส.จ านวน 10 ครั้ง งบรายได้ 
20,000 ประกอบดว้ย หมวดใช้สอย 10,000 ค่าเช่า
พื้นที่ออกบธูค่าเดินทางและค่าเบีย้เล้ียง 

 เป็นกิจกรรม
ที่ด าเนินการ
ระยะยาว
ตลอด
ปีงบประมาณ  

 อ.ไพรินทร์ มี
ศรี  
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ล าดับ
ที่ 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงคข์องโครงการ 
ตัวชี้วดัของ
กิจกรรม 

 แหล่งงบประมาณและ 
จ านวนงบประมาณ งบประมาณ

รวม 
รายละเอียดงบประมาณ (แตกตวัคูณ) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชื่อ) 

แผ่นดิน รายได ้

2      กิจกรรม DISE PR 1. เพื่อให้นักเรียนมีความรู ้
ความเข้าใจเกีย่วกบัการพัฒนา
นวัตกรรมดิจิทัล 
2. เพื่อให้นักเรียนเกิดทักษะ
การพัฒนานวัตกรรมดิจิทัล 
3. เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลของหลักสูตรนวัตกรรม
ดิจิทัลและวิศวกรรมซอฟต์แวร์
ไปยังสถานศึกษากลุ่มเปา้หมาย 

เชิงปริมาณ 
1. สถานศึกษาเข้า
ร่วมกิจกรรม ไม่
น้อยกว่า 2 แห่ง 
2. ผลงานนวัตกรรม
ดิจิทัลหรือ
ซอฟต์แวร์ จ านวน 
2 ผลงาน 
3. นักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรม ร้อยละ 
80 ของนักเรียนที่
เป็นกลุ่มเป้าหมาย 
เชิงคุณภาพ   
1. ร้อยละ 80 ของ
นักเรียนที่เป็น
กลุ่มเป้าหมายมี
ความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกบัการพัฒนา
นวัตกรรมดิจิทัล
และซอฟต์แวร์มาก
ขึ้น 
2. ร้อยละ 80 ของ

                     
3,000  

                     
3,000  

                     
6,000  

 1. ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง (5 คัน * 500 บาท) 
2. ค่าวัสดุส านักงาน  3,500 บาท  

มีนาคม 
2564 

อ.สุรินทร์ 
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ล าดับ
ที่ 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงคข์องโครงการ 
ตัวชี้วดัของ
กิจกรรม 

 แหล่งงบประมาณและ 
จ านวนงบประมาณ งบประมาณ

รวม 
รายละเอียดงบประมาณ (แตกตวัคูณ) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชื่อ) 

แผ่นดิน รายได ้

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่
เป็นกลุ่มเป้าหมายมี
ความพึงพอใจต่อ
กิจกรรมในระดับ ด ี
ขึ้นไป (คะแนน
เฉลี่ยรวม >= 3.50) 
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ล าดับ
ที่ 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงคข์องโครงการ 
ตัวชี้วดัของ
กิจกรรม 

 แหล่งงบประมาณและ 
จ านวนงบประมาณ งบประมาณ

รวม 
รายละเอียดงบประมาณ (แตกตวัคูณ) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชื่อ) 

แผ่นดิน รายได ้

3      กิจกรรม หลักสูตร
นวัตกรรมอาหารและ
เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ
สื่อสารประชาสัมพันธ์
หลักสูตรนวัตกรรมอาหาร
และเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพสู่
ความเป็นเลิศ 

1. เพื่อจัดกิจกรรม
ประชาสัมพันธอ์อกบูธรับสมัคร
นักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 
25642. เพื่อประชาสัมพันธ์
หลักสูตร ฯ ให้เป็นที่รู้จักแก่
สังคม 3. ก่อให้เกิดการ
สนับสนุนร่วมมือ และการ
พัฒนางานด้านต่าง ๆ  

เป้าหมายเชิง
ปริมาณ 1) ร้อยละ
ของการออกพื้นที่
ประชาสัมพันธ์ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 
ของแผนด าเนินการ  
2) ร้อยละการ
เบิกจ่าย
งบประมาณเมื่อ
เสร็จสิ้นโครงการไม่
น้อยกว่าร้อยละ 90    
เป้าหมายเชิง
คุณภาพ   1) ร้อย
ละของจ านวน
นักศึกษาใหม่ปี
การศึกษา 2564 
ที่มาจากกิจกรรมไม่
น้อยกว่าร้อยละ 5 
ของนักศึกษาใหม่
ทั้งหมด  

                     
20,000  

                   
20,000  

งบประมารายได ้  -ค่าวัสดุ ได้แก ่ค่าถ่ายเอกสารใบ
สมัครเข้าศึกษาต่อ,ค่าโปสเตอร์ 2A, โรลอัพ,X-
stand,ป้ายฟิวเจอร์บอร์ด,โบรชัวร์ส าหรบัการ
ประชาสัมพันธ ์ค่าของที่ระลึกส าหรับการ
ประชาสัมพันธ,์หมึกพิมพ,์กระดาษ A4,กระดาษสี
การ์ด, แฟ้ม,ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง และอุปกรณ์ที่ใช้
ประชาสัมพันธ์ทีอ่ื่นๆ   รวมทั้งสิ้น 20,000 บาท   

พฤษภาคม 
2564 

อ.ลัดดาวัลย ์

5 โครงการ จัดประชุมเพื่อพัฒนาระบบบรหิารจัดการโดยมีส่วน
ร่วมของทุกภาคส่วน 
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ล าดับ
ที่ 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงคข์องโครงการ 
ตัวชี้วดัของ
กิจกรรม 

 แหล่งงบประมาณและ 
จ านวนงบประมาณ งบประมาณ

รวม 
รายละเอียดงบประมาณ (แตกตวัคูณ) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชื่อ) 

แผ่นดิน รายได ้

1 กิจกรรม 1. ประชุม
กรรมการในหน่วยงาน และ
คณะกรรมการอื่นๆ 

1. เพื่อจัดการประชุม
คณะกรรมการหน่วยงาน
ภายใน/ ระหว่างหน่วยงาน
ภายนอก และคณะกรรมการ
อื่นๆ 2. เกิดการพัฒนาระบบ
การจัดการศึกษาเพื่อความเป็น
เลิศ 

ร้อยละของการ
เบิกจ่าย
งบประมาณตาม
แผน พัฒนาระบบ
บริหารจัดการ ร้อย
ละ80 

                   
50,000  

                         
-    

                   
50,000  

งบแผ่นดิน 50,000 บาท แบ่งเป็นค่าใช้สอยในการ
ประชุม  45,000 บาท แบ่งเป็นการประชุมกบ.
ประจ าส่วน/กบ.คณะ/กรรมการวิชาการคณะ 
ค่าอาหารมือ้ละ 120 บาทและอาหารว่างมื้อละ25
บาท จ านวน 20 คน จ านวน 12 ครั้งค่าประชุม
คณบดีสัญจร และเครือข่ายอื่นๆ ครั้งละ 15 คน 
อาหารมื้อละ 120 บาท อาหารว่าง 25 บาท 
จ านวน 6 ครั้ง หมวดค่าวัสดุ 5,000 บาท 
ประกอบดว้ย ค่ากระดาษ, หมึกพิมพ,์ คลิปบอร์ด
และเอกสารประกอบการประชุมฯลฯ   

 เป็นกิจกรรม
ที่ด าเนินการ
ระยะยาว
ตลอด
ปีงบประมาณ  

นางกนกพร  
สัณห์ฤทัย 

6 โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและบริหารจดัการมหาวิทยาลัยสี
เขียว 

              

1     กิจกรรม Sciencetech 
Co-working Space 

1.เพื่อจัดท าพื้นที่ส าหรับ
นักศึกษาในการท ากจิกรรม
ร่วมกัน 2.เพื่อสนับสนุนการ
จัดหาและพัฒนาแหล่งเรียนรู ้

มีพื้นที่ส าหรับ
นักศึกษาท า
กิจกรรมอยา่งน้อย 
1 ห้อง 

                   
800,000  

                 
800,000  

งบรายได้ แบ่งเป็นหมวดงบลงทุน ส าหรบัท าหลังคา
ลานกิจกรรม ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 500,000 บาท 
ค่าครุภัณฑ์ประกอบด้วย โตะ๊และเกา้อี้ โทรทัศน์ 
ชุดกระดานไวท์บอร์ด เครื่องปรับอากาศ ตัว
กระจายสัญญานอินเตอร์เน็ต 300,000 บาท 

เมษายน 
2564 

อาจารย์มัชฌ
กานต ์ เผ่า
สวัสดิ์ รอง
คณบดีฝ่าย
บริหาร 

7 โครงการจัดหาและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทรัพยากรสนับสนุนการศึกษา การวิจยัและการ
บริการวิชาการ 
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ล าดับ
ที่ 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงคข์องโครงการ 
ตัวชี้วดัของ
กิจกรรม 

 แหล่งงบประมาณและ 
จ านวนงบประมาณ งบประมาณ

รวม 
รายละเอียดงบประมาณ (แตกตวัคูณ) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชื่อ) 

แผ่นดิน รายได ้

1  กิจกรรม จัดหา
โสตทัศนูปกรณ์และ
ครุภัณฑ์ในห้องเรียนให้เอื้อ
ต่อการเรียนรู้เชิงรุก 

1. เพื่อการบริหารจัดการ
งบประมาณอย่างมี
ประสิทธิภาพตอบสนอง
นโยบาย และยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย 2.เพื่อสนับสนุน
ให้เกิดการพัฒนาคุณภาพและ
ประสิทธิภาพในการด าเนินงาน
ด้านต่างๆภายในคณะฯ 3. เพื่อ
จัดหาพัฒนา บริหารการใช้
ทรัพยากรภายในคณะฯอย่างมี
ประสิทธิภาพ  

ร้อยละของการ
เบิกจ่าย
งบประมาณตาม
แผนการบริหาร
ส านักงาน ร้อยละ
80 

                         
-    

                 
400,000  

                 
400,000  

ค่าครุภัณฑ์ หมวดงบลงทุน จากงบรายได้ ใช้ส าหรับ
การจัดซ้ือครุภัณฑ์ 400,000 บาท ได้แก่  แอร์ โต๊ะ 
เก้าอี ้อุปกรณ์ It เครื่องเสียง ไมค์โครโฟน ชั้นวาง
ของ ตู้เก็บเอกสาร รถเข็นเก้าอี้ รถเข็นของ เครื่อง
กรองน้ า สวิช 26 พอร์ต เครื่องส ารองไฟ หน่วยเก็บ
ข้อมูล กล้องเว็บแคม  

 ตลอด
ปีงบประมาณ  

อาจารย์มัชฌ
กานต ์ เผ่า
สวัสดิ์ รอง
คณบดีฝ่าย
บริหาร 

2      กิจกรรม หลักสูตรอาชี
วอนามยัและความ
ปลอดภัย ซ่อมบ ารุง
เครื่องมือตรวจวัดทางสุข
ศาสตร์อุตสาหกรรม 

1. เพื่อซ่อมบ ารุงเครื่องมือ
ตรวจวัดทางสุขศาสตร์
อุตสาหกรรมให้สามารถใช้งาน
ได้ 

1. เครื่องมือ
ตรวจวัดทางสุข
ศาสตร์อุตสาหกรรม
ได้รับการซ่อมบ ารุง 

                     
3,000  

                         
-    

                     
3,000  

 ค่าใช้สอย ซ่อมบ ารุงเครื่องมือตรวจวัดทางสุข
ศาสตร์อุตสาหกรรม 

มี.ค.64 อ.วัชราภรณ์ 
วงศ์กุลกาญจน ์

3      กิจกรรม หลักสูตรอาชี
วอนามยัการสอบเทียบ
เครื่องมือตรวจวัดทางสุข
ศาสตร์อุตสาหกรรม 

1. เพื่อจัดเตรียมเครื่องมือ
ตรวจวัดทางสุขศาสตร์
อุตสาหกรรมให้มีความ
น่าเช่ือถือและสอดคล้องตาม
กฎหมาย 

1. เครื่องมือ
ตรวจวัดทางสุข
ศาสตร์อุตสาหกรรม 
ได้รับการสอบเทียบ 

                         
-    

                         
-    

                         
-    

ค่าใช้สอยค่าสอบเทียบเครื่องมือสุขศาสตร์
อุตสาหกรรม 

ต.ค.64 อ.วัชราภรณ์ 
วงศ์กุลกาญจน ์
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ล าดับ
ที่ 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงคข์องโครงการ 
ตัวชี้วดัของ
กิจกรรม 

 แหล่งงบประมาณและ 
จ านวนงบประมาณ งบประมาณ

รวม 
รายละเอียดงบประมาณ (แตกตวัคูณ) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชื่อ) 

แผ่นดิน รายได ้

4      กิจกรรม  คหกรรม
ศาสตร์ ซ่อม บ ารุง รักษา
อุปกรณ์เครื่องมือ และเสริม 
สร้างบรรยากาศในการ
เรียนการสอนและการ
ท างาน 

 1) เพื่อให้ครุภัณฑ์และสิ่ง
สนับสนุนการเรียนการสอน
พร้อมใช้งาน                                 
2) เพื่อแเสริมสร้างบรรยากาศที่
เอื้ออ านวยต่อการเรียนรู้และ
การท างาน 

เชิงปริมาณ 
 1) ร้อยละการ
เบิกจ่าย
งบประมาณไม่น้อย
กว่าร้อยละ 90 เมื่อ
เสร็จสิ้นโครงการ   
เชิงคุณภาพ                                            
1) นักศคกษามี
ครุภัณฑ์ที่พร้อมใช้
งานและมี
สภาพแวดล้อมเอื้อ
อ านวบตอ่การ
เรียนรู ้  
 2) นักศึกษาและ
บุคคลากรภายในมี
คะแนนความพึง
พอใจเฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 3.51 

                   
15,000  

                   
15,000  

                   
30,000  

งบแผ่นดิน/ค่าใช้สอย ตรวจสภาพทอ่แก๊ส ซ่อม
ตู้เย็น ซ่อมท่อประปา  15,000 บ.  งบรายได้/ค่าใช้
สอย  ซ่อมเครื่องผสมอาหาร ซ่อมกลอนประตู ซ่อม
บานประตู เปลี่ยนหลอดไฟ 13,000 บ.   งบรายได้/
ค่าวัสด ุ อุปกรณ์ท าสวน, ถ่าน กุญแจ ค่าน้ ามัน
รถยนต์เพื่อน าอปุกรณ์ซ่อม 2,000 บ. 

มิ.ย.-64 อาจารย์พัชร
ลักษณ์ วัฒน
ไชย 

5 กิจกรรมหลักสูตรวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ สิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ 

เพื่อจัดหาสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ที่ส่งเสริมสมรรถนะของ
นักศึกษาและบุคลากร 

มีทรัพยากร
สนับสนุนการเรียนรู้
ที่เพียงพอ 

                         
-    

                   
12,000  

                   
12,000  

วัสดุครุภัณฑ์ (กระดานไวท์บอร์ด ตู้เก็บอุปกรณ์ ชั้น
วางหนังสือ) 12000 บาท 

มิ.ย.-64 อ.ประณมกร 
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ล าดับ
ที่ 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงคข์องโครงการ 
ตัวชี้วดัของ
กิจกรรม 

 แหล่งงบประมาณและ 
จ านวนงบประมาณ งบประมาณ

รวม 
รายละเอียดงบประมาณ (แตกตวัคูณ) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชื่อ) 

แผ่นดิน รายได ้

6      กิจกรรม  หลักสูตร
นวัตกรรมอาหารและ
เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพจัดหา
อุปกรณ์เพื่อพัฒนาทรัพยา
สนับสนุนการจัดการเรียน
การสอนตามรายวิชา 

 1.เพื่อจัดชื้อครุภัณฑ์ในการ
ส่งเสริมการจัดการเรียนการ
สอนของนักศึกษาหลักสูตร
นวัตกรรมอาหารและเครื่องดิ่ม
เพื่อสุขภาพ   2.เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการเรียนการสอน 
วิจัย บริการวิชาการ ของ
นักศึกษาหลกัสูตรนวัตกรรม
อาหารและเครือ่งดิ่มเพื่อ
สุขภาพ                                                                        

เป้าหมายเชิง
ปริมาณ  1.สามารถ
เบิกจ่ายงบประมาน
เป็นไปตามแผนไม่
น้อยกว่าร้อยละ 90  
เป้าหมายเชิง
คุณภาพ 1.มีผลงาน
ไม่น้อยกวา่ 1 
ชิ้นงาน 

                   
148,560  

                 
148,560  

งบประมารายได ้  -ครุภัณฑ์ ได้แก่ กล้องถ่ายรูป 
กล้องบันทึกภาพวีดโีอ ไมค์ไร้สาย เครื่องขยายเสียง
เคลื่อนที่ ขาตั้งฟลิปชาร์ต เครื่องสแกนเนอร์ เครื่อง
ปริ้นที่สามารถถ่ายเอกสารได้ ตู้เย็น จักรเย็บผ้าแบบ
หิ้ว กลอง ฉาบ ฉิ่ง โทรโข่งและอื่น ๆ รวมทั้งสิ้น 
148560 บาท   

เม.ย.-64 อ.ลัดดาวัลย ์

7  กิจกรรม จัดหาครุภัณฑ์
ประกอบหอ้งปฏิบัตกิารเพื่อ
สนับสนุนการศึกษา 

1. เพื่อการบริหารจัดการ
งบประมาณอย่างมี
ประสิทธิภาพตอบสนอง
นโยบาย และยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย 2.เพื่อสนับสนุน
ให้เกิดการพัฒนาคุณภาพและ
ประสิทธิภาพในการด าเนินงาน
ด้านต่างๆภายในคณะฯ 3. เพื่อ
จัดหาพัฒนา บริหารการใช้
ทรัพยากรภายในคณะฯอย่างมี
ประสิทธิภาพ  

ร้อยละของการ
เบิกจ่าย
งบประมาณตาม
แผนการบริหาร
ส านักงาน ร้อยละ
80 

             
21,574,200  

                         
-    

             
21,574,200  

ค่าครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการจ านวน 4 ห้อง
ตามงบประมาณที่ได้รับจากส านกังบประมาณ 

มิ.ย.-64 ผศ.ดร.ปัณณ์ร
ภัส  ถกลภกัดี 
คณบดีคณะ
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี
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ล าดับ
ที่ 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงคข์องโครงการ 
ตัวชี้วดัของ
กิจกรรม 

 แหล่งงบประมาณและ 
จ านวนงบประมาณ งบประมาณ

รวม 
รายละเอียดงบประมาณ (แตกตวัคูณ) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชื่อ) 

แผ่นดิน รายได ้

8 โครงพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบเครือข่ายใหพ้ร้อมต่อการเป็น Semi 
residential University 

            

1 กิจกรรมพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อวิถีชีวิตยุค
ดิจิทัล (Digital 
Transforming) 

เพื่อปรับปรุงพัฒนาระบบ
อินเตอร์เน็ตภายในอาคารคณะ
วิทยาศาสตร์และศูนย์
วิทยาศาสตร์ 

ร้อยละของการ
เบิกจ่าย
งบประมาณตาม
แผนการบริหาร
ส านักงาน ร้อยละ
80 

                   
500,000  

                 
500,000  

 งบประมาณรายได้ส าหรับการปรับปรุงระบบ
อินเตอร์เนตและอุปกรณ์กระจายสัญญาณทั้งหมด   

ธ.ค.-63 อ.ดร.กิตติศักดิ์ 
ผู้ช่วยคณบดี 

                             
22,576,000  

                      
3,295,680  

                     
25,871,680  

      

รวมงบประมาณ                      
25,871,680  

      

รวมงบประมาณทั้งสิ้น                      
28,667,500  
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ศูนย์วิทยาศาสตร์ 

ล าดับ
ที่ 

แผนงาน/
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงคข์อง
โครงการ 

ตัวชี้วดัของ
กิจกรรม 

 แหล่งงบประมาณและ 
จ านวนงบประมาณ  งบประมาณรวม  

รายละเอียดงบประมาณ (แตก
ตัวคูณ) 

ระยะเว
ลา

ด าเนินก
าร 

ผู้รับผิดชอบ(ระบชุื่อ) 

 แผ่นดิน  รายได ้

แผนงาน การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชงิผลิตภาพ (Productive Learning) 

1 โครงการ 
ส่งเสริมการ
จัดการเรียนรู้เชิง
ผลิตภาพ 
(Productive 
Learning) 
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ล าดับ
ที่ 

แผนงาน/
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงคข์อง
โครงการ 

ตัวชี้วดัของ
กิจกรรม 

 แหล่งงบประมาณและ 
จ านวนงบประมาณ  งบประมาณรวม  

รายละเอียดงบประมาณ (แตก
ตัวคูณ) 

ระยะเว
ลา

ด าเนินก
าร 

ผู้รับผิดชอบ(ระบชุื่อ) 

 แผ่นดิน  รายได ้

       กิจกรรม 1. 
จัดหาวัสด ุ
ครุภัณฑ์ และ
พัฒนา
ห้องปฏิบัติการ
ด้านวิทยาศาสตร์ 

1.เพื่อจัดหา วัสดุ 
อุปกรณ์ สารเคมี 
ครุภัณฑ์  และ
เครื่องแก้ว ส าหรับ
สนับสนุนการเรียน
การสอนในรายวิชา
ปฏิบัติการทาง
วิทยาศาสตร์   2.
ส่งเสริมการเรียนรู้
เชิงผลิตภาพเพื่อ
ผลงานเชิง
ประจักษ์ใน
รายวิชาปฏิบัตกิาร
ทางวิทยาศาสตร ์
3.เพื่อพัฒนา
ศักยภาพ นกัศึกษา 
อาจารย ์และ
บุคลากรให้มีความ
พร้อมด้านการ
จัดการเรียนการ
สอน และการ
ปฏิบัติงาน 

ร้อยละของการ
เบิกจ่าย
งบประมาณ ร้อย
ละ80 

                        
300,000  

                          
300,000  

หมวดค่าวัสด ุ โดยงบประมาณ
การในส าหรับการจัดหาวัสดุ 
อุปกรณ์ เครื่องแก้ว และสารเคมี 
ส าหรับการจัดการเรียนการสอน
ในรายวิชาปฏิบัตกิารเคมี และ
ชีววิทยาที่รับผิดชอบทั้ง
มหาวิทยาลัยได้แก่ ไส้กรอง, บีก
เกอร,์หลอดไมโครทิวป์,หลอด
ทดลอง,หลอดคะปิลาลี่ปลายปิด
,ลูกยาง,ยางรองกรวยบุชเนอร,์
แผ่นทองแดง,แผ่น TLC,บิวเรต,
น้ ายาทดสอบ Oxidase,ที่วาง
หลอดไมโครทิวป์,ถุงมือ,ข้อต่อชุด
กลั่น,ขวดอีแวบ,กระดาษลิตมัส,
กระดาษฟอร์ย,กระดาษซับสาร ,
กระดาษกรอง,กรวยกรอง,สายไฟ
,กระดาษกราฟ,กระดาษคาร์บอน
,ตัวต้านทาน,คาปาซิเตอร์,ตัวเก็บ
ประจ,ุฟิวส,์หลอดไฟ,ถ่าน,ลูกโลก
จ าลอง,เครื่องวัดกระไฟ,ชุดโคลน
ยีน, กระบอกตวงสาร,ตะเกียง,ถัง
น้ ากลั่น, อะซีทาลดีไฮล์, อะเซทา
ไมด์, อะซิโตคาร์มีน, อากา้, 
แอนดี้เซฟติก, อะลูมิเนียม คลอ
ไรด์, เบนโซอิค เอซิค, โบรโมเบน
ซีน, แคลเซียมไฮโปรคลอไรท์ 
(คลอรีนผง), แคนาคา เบนซัม ไม
โครสะคอปี้, คองโกเรด, คริสดัล

 ต.ค.
63-ก.ย.

64  

ผศ.ดร.ณพัฐอร  บัวฉุน 
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ล าดับ
ที่ 

แผนงาน/
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงคข์อง
โครงการ 

ตัวชี้วดัของ
กิจกรรม 

 แหล่งงบประมาณและ 
จ านวนงบประมาณ  งบประมาณรวม  

รายละเอียดงบประมาณ (แตก
ตัวคูณ) 

ระยะเว
ลา

ด าเนินก
าร 

ผู้รับผิดชอบ(ระบชุื่อ) 

 แผ่นดิน  รายได ้

  กิจกรรม 2. 
ซ่อมแซมอุปกรณ์ 
เครื่องมือ และ
ครุภัณฑ์ของ
ห้องปฏิบัติการ 

1.เพื่อซ่อมแซม
อุปกรณ์ เครื่องมือ 
และครุภัณฑ์
วิทยาศาสตร์ให้มี
ความพร้อมใช้งาน
ส าหรับนักศึกษา 
อาจารย์ บุคลากร 
และลูกค้าภายใน
และภายนอก 2. 
เพื่อพัฒนา/
ปรับปรุง
หอ้งปฏิบัติการด้าน
วิทยาศาสตร์ 

ร้อยละของการ
เบิกจ่าย
งบประมาณ ร้อย
ละ80 

                        
600,000  

                          
600,000  

หมวดค่าใช้สอย การพัฒนา/
ปรับปรุงซ่อมแซมอุปกรณ์ 
เครื่องมือ และครุภัณฑ์
วิทยาศาสตร์หอ้งปฏิบัติการของ
ศูนย์วิทยาศาสตร์ ได้แก ่ซ่อมตู้
บ่มเชื้อ, ค่าบริการซ่อมเครื่อง
วิเคราะห์หาปริมาณโลหะหนัก 
ICP, เครื่องวิเคราะห์หาปริมาณ
ธาตุและโลหะหนกัด้วยเทคนิค 
(AAS), เครื่องโครโมโตร กราฟี 
HPLC, เครื่องท าแห้งตัวอยา่ง
ภายใต้ภาวะสูญญากาศและความ
เย็น Freezedry, เครื่อง BOD 
Incubator, เครื่องFermenter 
(ถังหมัก) เครื่องดูดไอสารเคมี, 
เครื่องท าแห้งแบบพ้นฝอย 
(Spray dryer),ตู้ถ่ายเช้ือแบบ
กรองอากาศไหลเวียนในแนวตั้ง 
Lamina Air Flow, เครื่องหาค่า
พลังงานแบบบอมบ์แคลอรีมิเตอร์
, ตู้แช่สารเคมี, เครื่องวิเคราะห์
โปรตีน, เครื่องย่อยสลายสาร
ตัวอยา่งด้วยคลื่นไมโครเวฟ , 
กล้องจุลทรรศน์, เครื่องไฟเบอร์, 
เครื่องวิเคราะห์พลังงาน, เครื่อง
วิเคราะห์ไขมัน, ตู้อบลมร้อน, ชุด
แหล่งก าเนิดเสียง, หม้อนึ่งความ
ดันไอน้ า, เครื่องท าน้ ากลั่น, 

 ต.ค.
63-ก.ย.

64  

ผศ.ดร.ณพัฐอร  บัวฉุน 
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ล าดับ
ที่ 

แผนงาน/
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงคข์อง
โครงการ 

ตัวชี้วดัของ
กิจกรรม 

 แหล่งงบประมาณและ 
จ านวนงบประมาณ  งบประมาณรวม  

รายละเอียดงบประมาณ (แตก
ตัวคูณ) 

ระยะเว
ลา

ด าเนินก
าร 

ผู้รับผิดชอบ(ระบชุื่อ) 

 แผ่นดิน  รายได ้

2 โครงการ พัฒนา
ทักษะของ
นักศึกษาที่
จ าเป็นต่อการ
ด าเนินชีวิตใน
ศตวรรษที่ 21 

                

       กิจกรรม 1. 
พัฒนา ทักษะ 
ความรู้ พื้นฐาน
ของ
ห้องปฏิบัติการ
วทิยาศาสตร์ 

เพื่อเสริมสร้าง
ความรู้และความ
เข้าใจเกี่ยวกับการ
ใช้เครื่องแก้ว วัสดุ 
อุปกรณ์ เครื่องมือ 
และด้านความ
ปลอดภัยใน
ห้องปฏิบัติการ
ศูนย์วิทยาศาสตร์ 

-ร้อยละของการ
เบิกจ่าย
งบประมาณ ร้อย
ละ80   -จ านวน
ผู้เข้าร่วมอบรม
บรรลุตาม
เป้าหมาย 

                          
30,000  

                            
30,000  

หมวดค่าวัสด ุโดยงบประมาณ
การใช้ส าหรับ ค่าเอกสาร
ประกอบการอบรม กระดาษA4 
กระดาษสี แฟ้ม สมุด ดินสอ 
หมึกพิมพ ์แฟ้ม แว่นตานิรภยั ถุง
มือ เส้ือคลุม รองเท้ายางและ
อื่นๆ หมวดค่าตอบแทน 
ค่าตอบแทนวิทยากรส าหรับการ
จัดอบรมให้แก่นกัศึกษา 
ค่าตอบแทนวิทยากรชั่วโมงละ 
400 บาท จ านวน 8 ชั่วโมง 
จ านวน 2 วัน 6,400 บาท  

 ต.ค.
63-มิ.ย.

64  

อาจารย์อมตา  อุตมะ 

รวมงบประมาณ                         
930,000  

                          
930,000  

      

แผนงาน การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ  
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ล าดับ
ที่ 

แผนงาน/
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงคข์อง
โครงการ 

ตัวชี้วดัของ
กิจกรรม 

 แหล่งงบประมาณและ 
จ านวนงบประมาณ  งบประมาณรวม  

รายละเอียดงบประมาณ (แตก
ตัวคูณ) 

ระยะเว
ลา

ด าเนินก
าร 

ผู้รับผิดชอบ(ระบชุื่อ) 

 แผ่นดิน  รายได ้

3 โครงการ พัฒนา
ประสิทธิผลการ
บริหาร
งบประมาณ 
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ล าดับ
ที่ 

แผนงาน/
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงคข์อง
โครงการ 

ตัวชี้วดัของ
กิจกรรม 

 แหล่งงบประมาณและ 
จ านวนงบประมาณ  งบประมาณรวม  

รายละเอียดงบประมาณ (แตก
ตัวคูณ) 

ระยะเว
ลา

ด าเนินก
าร 

ผู้รับผิดชอบ(ระบชุื่อ) 

 แผ่นดิน  รายได ้

       กิจกรรม 1. 
การพัฒนาระบบ
คุณภาพ
ห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์ให้
เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐาน (ISO) 

1. เพื่อจัดกิจกรรม
ตรวจประเมิน
ห้องปฏิบัติการตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 
ISO/IEC 17025 2.
เพื่อพัฒนา
ศักยภาพ
ระบบปฏิบัตกิาร 
และด้าน
ห้องปฏิบัติการให้มี
คุณภาพ เป็นไป
ตามมาตรฐาน 

 -ร้อยละของการ
เบิกจ่าย
งบประมาณ ร้อย
ละ80  - ผลการ
ประเมินการ
ตรวจประเมิน
ห้องปฏิบัติการ
ตามเกณฑ์
มาตรฐาน 
ISO/IEC 17025 

                        
240,000  

                          
240,000  

หมวดค่าวัสด ุโดยงบประมาณ
การใช้ส าหรับ น้ ามันเชื้อเพลิง 
เอกสารประกอบการตรวจ
ประเมิน ค่ากระดาษ ค่าหมกึ
พิมพ์ แฟ้ม กระดาษA4 ลูกแม็ก 
กระดาษสี วัสดุ อุปกรณ์ กา๊ซ/
แก๊ส สารเคมีเกรดที่มีคุณภาพสูง
และอื่นๆ หมวดค่าใช้สอย ค่า
สอบเทียบเครื่องมือ และ
ซ่อมแซม ปรับปรุงเครื่องมือ
ห้องปฏิบัติการ ได้แก ่เครื่อง pH 
meter, เครื่องวัดอุณหภูมิและ
ความชื้น, เครื่องชั่ง, ตู้แช่, 
ตู้ควบคุมอุณหภูมิ BOD, 
เทอร์โมมิเตอร์ แบบปรอท, 
เครื่องวัดแสงสว่าง, เครื่องวัด
ความดังเสียงสะสม, เครื่องวัด
เสียงดัง, เครื่องวัดความร้อน, ปั๊ม
เก็บตัวอยา่งอากาศ อาหารว่าง
และอาหารกลางวันผู้ตรวจ
ประเมินและผู้ด าเนินงาน ได้แก่ 
อาหารว่าง 11 คน*35บ.*2มื้อ*2 
วัน เป็นเงิน 1,540 บาท อาหาร 
 
 
 
กลางวัน จ านวน 11 คน*120บ.*
2 วัน เป็นเงิน 2,640 บ. 

 ต.ค.
63-ก.ย.
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ผศ.ดร.ณพัฐอร  บัวฉุน, อาจารยอ์มตา  
อุตมะ 
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ล าดับ
ที่ 

แผนงาน/
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงคข์อง
โครงการ 

ตัวชี้วดัของ
กิจกรรม 

 แหล่งงบประมาณและ 
จ านวนงบประมาณ  งบประมาณรวม  

รายละเอียดงบประมาณ (แตก
ตัวคูณ) 

ระยะเว
ลา

ด าเนินก
าร 

ผู้รับผิดชอบ(ระบชุื่อ) 

 แผ่นดิน  รายได ้

       กิจกรรม 2. 
บริหารส านักงาน
ศูนย์
วิทยาศาสตร์ 

1. เพื่อสนับสนุนให้
เกิดการพัฒนา
คุณภาพและ
ประสิทธิภาพใน
การด าเนินงานด้าน
ต่างๆ 2. เพื่อจัดหา
พัฒนา บริหารการ
ใช้ทรัพยากรอย่าง
มีประสิทธิภาพ  

ร้อยละของการ
เบิกจ่าย
งบประมาณ ร้อย
ละ80 

                        
430,000  

                          
430,000  

หมวดค่าวัสด ุใช้ส าหรับการ
บริหารศูนย์วิทยาศาสตร์ รวมถึง
การดูแลลระบบเครื่องมือ วัสด ุ
อุปกรณ์ ได้แก่วัสดุส านักงาน
ต่างๆ กระดาษขาว/ส ีกรรไกร 
แฟ้ม คลิป คลิปด า แม็ค ลูกแม็ค 
กาว ตรายางค์ ตัวปั้ม หมึกพิมพ์ 
ลวดเสียบกระดาษ  ปืนกาว 
มีดคัตเตอร์ ตะแกรงเอกสาร 
แปรงลบกระดาน ไม้บรรทัด 
หมุดติดประกาศ ซอง ฟิวเจอร์
บอร์ด ไส้แฟ้ม กลอ่งใส่เอกสาร 
และวัสดุทีใช้ในงานต่างๆ เช่น 
ก๊าซ/แก๊ส ถุงด า ลูกบิดประตู 
ก็อกน้ า สายช าระ สายยาง ถุงมือ 
ถังน้ า ไม้กวาด ไม้ถูพื้น ไส้กรอง
น้ า ผ้าถพูื้น ถังขยะ ผงซักฟอก 
ผ้าไมโครไฟเบอร์ ผ้าลากโบตั๋น 
เชือกฟางที่ตักขยะ แปรง ที่ปั๊ม
ห้องน้ า ถังน้ า ก็อกน้ า โถชัก
โครก/โถส้วม หลอดไฟ ลูกบิด

 ต.ค.
63-ก.ย.
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อาจารย์มัชฌกานต์  เผ่าสวัสดิ ์
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ล าดับ
ที่ 

แผนงาน/
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงคข์อง
โครงการ 

ตัวชี้วดัของ
กิจกรรม 

 แหล่งงบประมาณและ 
จ านวนงบประมาณ  งบประมาณรวม  

รายละเอียดงบประมาณ (แตก
ตัวคูณ) 

ระยะเว
ลา

ด าเนินก
าร 

ผู้รับผิดชอบ(ระบชุื่อ) 

 แผ่นดิน  รายได ้

ประตู อ่างล้างมือ สายยาง ไส้
กรองน้ า สายช าระ สายน้ าดี 
กุญแจ ตะกร้าพลาสติก ปลั๊กไฟ 
พรมดักฝุ่น ถังน้ าดื่ม ฝอยเหล็ก 
น้ ายาตา่งๆ ฯลฯ หมวดค่าใช้สอย 
ค่าบริการซ่อมอุปกรณ์ ครุภัณฑ์
ส านักงานต่างๆภายในศูนย์
วิทยาศาสตร์ ได้แก่ เครื่องถ่าย
เอกสาร เครื่องเสียง คอมพิวเตอร์
แบบพกพา เครื่องฉายภาพ 
(Projector) ล้างและซ่อมแซม
เครื่องปรับอากาศ ซัก/ติดผ้าม่าน 
ซ่อมเครื่องขัดพื้น กล้องถ่ายรูป/
ภาพ ปั๊มน้ า ซ่อมเครื่องกรองน้ า 
กล้องถ่ายรูป/ภาพ ปั๊มน้ า ซ่อม
ระบบ/ล้างท่อน้ าทิ้ง ซ่อมระบบ
ไฟ ซ่อมเครื่องโทรสาร (Fax) 
ซ่อมเครื่องพิมพ์กระดาษ 
(Printer) ซ่อมเครื่องสแกน 
(Scanner) ซ่อมเครื่องสแกนนิ้ว 
และอื่นๆ เป็นต้น 
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ล าดับ
ที่ 

แผนงาน/
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงคข์อง
โครงการ 

ตัวชี้วดัของ
กิจกรรม 

 แหล่งงบประมาณและ 
จ านวนงบประมาณ  งบประมาณรวม  

รายละเอียดงบประมาณ (แตก
ตัวคูณ) 

ระยะเว
ลา

ด าเนินก
าร 

ผู้รับผิดชอบ(ระบชุื่อ) 

 แผ่นดิน  รายได ้

รวมงบประมาณ                         
670,000  

                          
670,000  

      

รวมงบประมาณทั้งสิ้น                       
1,600,000  

                        
1,600,000  
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ส่วนที่ 2 
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แผนด าเนินโครงการ 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
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ภาคผนวก 
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การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท า 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
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