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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 ส่งเสรมิและสืบสาน
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 

1.2 จ านวนผลงานเชิงประจักษ์ของนักศึกษาระดับปริญญาตร ี
1.2.1 ผลงานท่ีได้รับรางวัล หรือการเผยแพร่ในระดับชาติหรือ
นานาชาติ 
1.2.2 ผลงานท่ีได้รับการอ้างอิงหรอืใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 
1.2.3 ผลงานวิจยั หรือผลงานวิชาการที่ไดร้ับการเผยแพร่ระดับชาติ 
หรือนานาชาติตามเกณฑ์ กพอ. ก าหนด 
1.2.4 จ านวนนักศึกษาหรือศิษย์เกา่ที่ได้รับการยกย่องในระดับชาติ
หรือนานาชาต ิ

 
4 ผลงาน 

 
4 ผลงาน 

 
60 ผลงาน 

 
2 คน 

หลักสตูรทุกหลักสูตร ฝ่ายวิชาการคณะ รองคณบดฝี่ายวิชาการ 

1.4 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีผลงานเชิงประจักษ์ท่ีไดร้ับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่หรือก่อให้เกดิการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ท่ีตอบโจทย์การ
พัฒนาท้องถิ่น 

ร้อยละ   40 หลักสตูรทุกหลักสูตร 

 

ฝ่ายวิชาการคณะ รองคณบดฝี่ายวิชาการ 

1.6 จ านวนแนวปฏิบัติที่ดีด้านการจัดการเรียนรู้เชิงผลติภาพ 1 เรื่อง หลักสตูรทุกหลักสูตร 
 

 

ฝ่ายวิชาการคณะ รองคณบดฝี่ายวิชาการ 

1.7 ร้อยละของนักศึกษาช้ันปีสุดทา้ยที่มีผลการทดสอบตามเกณฑ์
ความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR)3  หรือเทียบเท่า 

 ระดับปริญญาตรี ตั้งแต่ ระดับ B1 ขึ้นไป 

 ระดับบณัฑติศึกษา ตั้งแต่ ระดับ B2 ขึ้นไป 

ร้อยละ 85 
 

ร้อยละ 85 

 หลักสูตรทุกหลักสูตร 

 

ฝ่ายวิชาการคณะ รองคณบดฝี่ายวิชาการ 

1.8 จ านวนผู้ประกอบการใหม่ (Startup) ที่เกิดจากการบม่เพาะ
ของมหาวิทยาลัย 

1 ราย คณะ 
 

ฝ่ายวิชาการคณะ คณบด ี
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ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบด าเนินงาน ผู้รายงาน ผู้ก ากับติดตาม 
 

1.9 ร้อยละของบัณฑติระดับปรญิญาตรีทีม่ีงานท าหรือประกอบ
อาชีพอิสระภายใน 1 ป ี

ร้อยละ 80 หลักสตูรทุกหลักสูตร 
 

ฝ่ายวิชาการคณะ รองคณบดฝี่ายวิชาการ 

1.10 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑติ
ตามกรอบคณุวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

มากกว่า 4.51 หลักสตูรทุกหลักสูตร 
 

ฝ่ายวิชาการคณะ รองคณบดฝี่ายวิชาการ 

เป้าประสงค์  2 วิจัยและนวัตกรรมสามารถแก้ไขปัญหาหรือเสริมสร้างความเข้มแข็งของท้องถิน่ เพ่ือความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนของประเทศ 

2.1 ร้อยละของผลงานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์ที่สร้าง
นวัตกรรมทีส่อดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่น และโจทย์การพัฒนา
ประเทศหรือแก้ไขปญัหาของท้องถิ่น หรือ ปัญหาระดับประเทศ 

ร้อยละ 60 หลักสตูรทุกหลักสูตร 
 

ฝ่ายวิจัย รองคณบดฝี่ายวิจัย 

2.3 จ านวนผลงานวิจัยของอาจารยแ์ละนักวิจัยทีไ่ดร้ับการเผยแพร่
ในระดับชาติหรือนานาชาต ิ

85 ผลงาน หลักสตูรทุกหลักสูตร 
 

ฝ่ายวิจัย รองคณบดฝี่ายวิจัย 

2.4 จ านวนบทความของอาจารยป์ระจ าทีไ่ด้รับการอ้างอิงใน
ฐานข้อมูล TCI ISI SJR และ Scopus (พิจารณาผลงานย้อนหลัง 5 
ปีปฏิทิน ทีไ่ด้รับการอ้างอิง ณ ปีปจัจุบัน) 

30 บทความ หลักสตูรทุกหลักสูตร 
 

ฝ่ายวิจัย รองคณบดฝี่ายวจิัย 

2.5 จ านวนผลงานวิจัยเชิงประยุกต์และพัฒนานวัตกรรม 
 
      2.5.1 จ านวนผลงานวิจัยเชิงประยุกต์ทีม่ีการจดทะเบียนจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ การจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบตัร เป็นต้น 
      2.5.2 จ านวนนวัตกรรมหรือผลงานบริการวิชาการทีส่ามารถ
สร้างคณุค่าแก่ผูร้ับบริการ ชุมชน และสังคม ไดโ้ดยสามารถน า
ผลงานบริการวิชาการไปใช้ประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ สังคม 
สิ่งแวดล้อม และการศึกษา 

 
 

6 ช้ิน 
 

1 ผลงาน 

หลักสตูรทุกหลักสูตร 
 

ฝ่ายวิจัย รองคณบดฝี่ายวิจัย 
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ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบด าเนินงาน ผู้รายงาน ผู้ก ากับติดตาม 
 

2.6 จ านวนอาจารย์หรือบุคลากรที่ได้รับรางวัลจากงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ทั้งในระดับชาติ หรือนานาชาติ  

1 รางวัล หลักสตูรทุกหลักสูตร 
 

ฝ่ายวิจัย รองคณบดฝี่ายวิจัย 

เป้าประสงค์ 3 ประชาชนสามารถด ารงชีวิตโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจชมุชนเข้มแข็ง ประชาชนมีความสขุ และมีรายได้เพ่ิมขึ้น 

3.1 ระดับความส าเร็จของการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย 

ระดับ 5 คณะกรรมการ 
ฝ่ายบริการวิชาการ  
หลักสตูรทุกหลักสูตร 
 

ฝ่ายบริการวิชาการ
และพันธกิจสมัพันธ์ 

รองคณบดฝี่ายบริการวิชาการ 
และพันธกิจสมัพันธ์ 

3.2 จ านวนชุมชนที่มีศักยภาพในการจัดการตนเอง 
 

2 ชุมชน คณะกรรมการ 
ฝ่ายบริการวิชาการ  
หลักสตูรทุกหลักสูตร 

ฝ่ายบริการวิชาการ
และพันธกิจสมัพันธ์ 

รองคณบดฝี่ายบริการวิชาการ 
และพันธกิจสมัพันธ์ 

เป้าประสงค์ที่  4 บัณฑิต และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม จิตส านึกที่ดีต่อสังคมโดยรวมรักษามรดกทางวัฒนธรรมและเข้าใจในสังคมพหุวัฒนธรรม 

4.1 จ านวนผลงานอนุรักษ์ ส่งเสรมิ สืบสานและเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมที่ไดร้ับการเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาต ิ

2 ผลงาน คณะกรรมการฝา่ย 
ศิลปวัฒนธรรม 

หลักสตูรคหกรรมศาสตร ์

ฝ่าย 
ศิลปวัฒนธรรม 

รองคณบดฝี่าย 
ศิลปวัฒนธรรม 

เป้าประสงค์ที่ 5 มหาวิทยาลัยมีคุณภาพ มาตรฐาน โปร่งใส และธรรมาภิบาลตอบสนองต่อความต้องการประเทศ และเป็นที่ยอมรับต่อประชาชน 
5.1 ร้อยละของอาจารย์ประจ าสถาบันท่ีมีคุณวุฒิปรญิญาเอก  ร้อยละ 35 ทุกหลักสูตร 

  
รองคณบด ี
ฝ่ายบรหิาร 

คณบด ี

5.2 ร้อยละอาจารย์ที่ส าเร็จการศกึษาจากต่างประเทศต่ออาจารย์
ทั้งหมด ท่ีส าเรจ็การศึกษาในระดบัปริญญาเอกท่ีไดร้ับการรับรอง
คุณวุฒิจาก ก.พ.  

ร้อยละ 15 ทุกหลักสูตร 
 

รองคณบด ี
ฝ่ายบรหิาร 

คณบด ี

5.3 ร้อยละอาจารย์ประจ าสถาบันที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ร้อยละ 60 ทุกหลักสูตร รองคณบด ี คณบด ี



11 
 

ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบด าเนินงาน ผู้รายงาน ผู้ก ากับติดตาม 
 

  ฝ่ายบรหิาร 
5.5 ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนท่ีเข้าสูต่ าแหน่งท่ีสูงขึ้นจากผู้
ที่มีคุณสมบัตเิข้าเกณฑ์การประเมนิ 

ร้อยละ 3 งานกจ.คณะ รองคณบด ี
ฝ่ายบรหิาร 

คณบด ี

5.8 ร้อยละของหลักสูตรทีม่ีผลการประเมินการประกันคณุภาพ
การศึกษาภายในระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ สกอ. อยู่ในระดับดีมาก 

ร้อยละ 5 หลักสตูรทุกหลักสูตร งานประกัน 
คุณภาพคณะ 

คณบด ี

5.9 ค่าคะแนนการการประเมินตามเกณฑค์ุณภาพการศึกษาเพื่อ
การด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) 

200 คะแนน หลักสตูรทุกหลักสูตร งานประกัน 
คุณภาพคณะ 

คณบด ี

5.10 ร้อยละหลักสูตรที่ผ่านการขึน้ทะเบียน TQR (Thai 
Qualification Register)   

ร้อยละ 20 หลักสตูรทกุหลักสูตร งานประกัน 
คุณภาพคณะ 

คณบด ี

หมายเหตุ : เกณฑ์การประเมิน 
 ตัวช้ีวัดที่ 3.1 ระความส าเร็จของการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย 
   ระดับ 1 มีการมอบนโยบายในการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในมหาวิทยาลัย มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการก าหนดและผลักดัน
นโยบายสู่การปฏิบัติงานจนเกิดกระบวนการวางแผนของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและปฏิบัติครอบคลุมกว้างขวางตามสภาพของมหาวิทยาลัย 
   ระดับ 2 มหาวิทยาลัยพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดี คุณภาพสูงขึ้น สามารถลดข้อผิดพลาดในการบริหารงาน ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานให้มี
ความรวดเร็วขึ้น 
   ระดับ 3 บุคลากรและนักศึกษามีอุปนิสัยในการใช้ทรัพยากรอย่างถูกต้องและมีการประเมินคุ้มทุนจาการใช้ทรัพยากรเพ่ือการ แก้ไข ปรับปรุง พัฒนา
วิธีการจัดการทรัพยากรและเสริมสร้างอุปนิสัยที่ดีในการใช้ทรัพยากรอย่างต่อเนื่อง 
   ระดับ 4 มีการก าหนดหรือประกาศกลุ่มบุคคลต้นแบบที่เป็นอาจารย์ บุคลากร หรือนักศึกษาที่เป็นต้นแบบแห่งวิถีหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
จนอาจารย์ บุคลากรหรือนักศึกษาส่วนใหญ่ เชื่อถือ และปฏิบัติตาม 
   ระดับ 5 มหาวิทยาลัยได้รับการชื่นชมอย่างกว้างขวางและได้รับประกาศเกียรติคุณเป็นที่ยอมรับในการปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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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. 2563 
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

ที ่

 
แผนงาน/

โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ของ

โครงการ 

 
ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

แหล่งงบประมาณและ 
จ านวนงบประมาณ 

 
งบประมาณ

รวม 

 
 

รายละเอียดงบประมาณ 

 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

 
 

ผู้รับผิดชอบ งบแผ่นดิน งบรายได้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning) 

แผนงาน การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning) 
1 โครงการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร หรือ

พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงผลิต
ภาพ  (Productive Learning)  

       

1  กิจกรรม  พัฒนา 
ปรับปรุงหลักสูตร
เน้นกระบวนการ
จัดการเรียนรู้เชิง
ผลิตภาพ  
(Productive 
Learning) 

เพื่อจัดกิจกรรม
พัฒนาปรับปรุง
หลักสตูรเน้น
กระบวนการจดัการ
เรียนรูเ้ชิงผลติภาพ 

ร้อยละของ

หลักสตูรที่

พัฒนาหรือ

ปรับปรุงเพื่อให้

เกิดการเรียนรู้

เชิงผลิตภาพ ต่อ

หลักสตูรที่

จัดการเรียนการ

สอนในคณะไม่

น้อยกว่าร้อยละ 

80 

0 0 0 ไม่ขอใช้งบประมาณ โดย

หลักสตูรที่มีการปรับปรุงในปี

การศึกษา 2562และ2563 

ได้แก่หลักสตูรวิทยาการ

คอมพิวเตอร/์หลักสูตร

คณิตศาสตร์ประยุกต/์

หลักสตูรเทคโนโลยี

สารสนเทศ/หลักสูตรเคม/ี

หลักสตูรฟิสิกส์/หลักสูตรค

หกรรมศาสตร์/หลักสูตร

โภชนาการและการก าหนด

 ปีการศึกษา 

2562 และ 

2563  

รองคณบด ีฝ่ายวิชาการ 
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ล าดับ

ที ่

 
แผนงาน/

โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ของ

โครงการ 

 
ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

แหล่งงบประมาณและ 
จ านวนงบประมาณ 

 
งบประมาณ

รวม 

 
 

รายละเอียดงบประมาณ 

 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

 
 

ผู้รับผิดชอบ งบแผ่นดิน งบรายได้ 

อาหาร/หลักสตูรวิทยาศาสตร์

สิ่งแวดล้อม/หลักสูตรการ

จัดการภัยพิบัตรฯ/หลักสูตรอา

ชีวอนามัยและความปลอดภัย/

หลักสตูรเทคโนโลยีชีวภาพ/

หลักสตูรนวัตกรรมดิจิตอลฯ 

ใช้งบประมาณในการปรับปรุง

หลักสตูรที่สสว. และมี

หลักสตูรที่มีกิจกรรมการ

พัฒนาปรับปรุงเพื่อให้เกิดการ

เรียนรูเ้ชิงผลติภาพได้แก ่

คณิตศาสตร์ประยุกต/์เคมี/

คหกรรมศาสตร ์
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ล าดับ

ที ่

 
แผนงาน/

โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ของ

โครงการ 

 
ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

แหล่งงบประมาณและ 
จ านวนงบประมาณ 

 
งบประมาณ

รวม 

 
 

รายละเอียดงบประมาณ 

 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

 
 

ผู้รับผิดชอบ งบแผ่นดิน งบรายได้ 

2      กิจกรรม  
พัฒนาหลักสตูร
และชุดการเรียนรู้
แบบสหสาขาวิชา
การร่วมกันระหว่าง
คณะและหรือมี
ความร่วมมือกับ
สถานประกอบการ
หน่อยงานภายนอก 

เพื่อจัดกิจกรรม
พัฒนาปรับปรุง
หลักสตูรสห
สาขาวิชาการ
ร่วมกันระหว่าง
คณะ 

หลักสตูรสห
สาขาวิชา 1 
หลักสตูร 

0 0 0 ไม่ขอใช้งบประมาณ   ตุลาคม 2562 - 
กันยายน 2563  

รองคณบด ีฝ่ายวิชาการ 

3 กิจกรรม หลักสตูรค
หกรรมศาสตร์ การ
ทวนสอบผลสัมฤทธ์ิ 

1. เพื่อด าเนินการ
ทวนสอบผลสัมฤทธ์ิ
ตามมาตราฐานการ
เรียนรู้ของนักศึกษา
หลักสตูรคหกรรม
ศาสตร ์

1. สามารถ
เบิกจ่าย
งบประมาณ
เป็นไปตามแผน 
ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 90 2. ร้อย
ละ 100 ของ
รายวิชาไดร้ับ
การทวนสอบ
แบบควบคุม

2,000 0 2000 งบแผ่นดินค่าวัสดุ 2,000 บ. 
ค่าถ่ายเอกสาร กระดาษ แม็ค 
คลิป  

ธค. 62 , พค. - 
มิย. 63 

อ.พัชรลักษณ ์วัฒนไชย 
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ล าดับ

ที ่

 
แผนงาน/

โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ของ

โครงการ 

 
ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

แหล่งงบประมาณและ 
จ านวนงบประมาณ 

 
งบประมาณ

รวม 

 
 

รายละเอียดงบประมาณ 

 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

 
 

ผู้รับผิดชอบ งบแผ่นดิน งบรายได้ 

ข้อสอบ 3. ร้อย
ละ 25 ของ
รายวิชาไดร้ับ
การทวนสอบ
แบบกิจกรรม 

4 กิจกรรม  หลักสตูร
ฟิสิกส์ฯ ทวนสอบ
ผลสัมฤทธ์ิ 

เพื่อทวนสอบ
มาตรฐานผลการ
เรียนรู้ในรายวิชาที่
สอนเป็นไปตาม
กรอบมาตรฐาน 
คุณวุฒิอุดมศึกษา 
ระดับปริญญาตร ี

1. เชิงปริมาณ 
ร้อยละ 80 ของ
จ านวนอาจารย์
ประจ าหลักสตูร
และนักศึกษาท่ี
เข้าร่วมกิจกรรม 
2. เชิงคุณภาพ  
ร้อยละ 80 ของ
รายวิชาที่สอน
เป็นไปตามกรอบ
มาตรฐาน 
คุณวุฒิ
อุดมศึกษา 

0 500 500  ค่าใช้สอย (ค่าอาหารมื้อละ 
50 บาท และอาหารว่างมื้อละ 
25 บาท)  

 เม.ย.-มิ.ย.63  อาจารย์ ดร.นพมาศ           
ประทุมสูตร 
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ล าดับ

ที ่

 
แผนงาน/

โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ของ

โครงการ 

 
ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

แหล่งงบประมาณและ 
จ านวนงบประมาณ 

 
งบประมาณ

รวม 

 
 

รายละเอียดงบประมาณ 

 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

 
 

ผู้รับผิดชอบ งบแผ่นดิน งบรายได้ 

ระดับปริญญาตร ี
5 กิจกรรม หลักสตูร 

คณิตศาสตร์
ประยุกต์ การทวน
สอบผลสัมฤทธ์ิของ
หลักสตูรปี
การศึกษา 2562  

1. เพื่อทวนสอบ
ผลสัมฤทธ์ิการ
เรียนรู้ของรายวิชา
ที่เปิดสอนใน
หลักสตูร
คณิตศาสตร์
ประยุกต ์ปี
การศึกษา 2562 
2. เพื่อให้รายวิชาที่
เปิดสอนใน
หลักสตูร
คณิตศาสตร์
ประยุกตไ์ดร้ับการ
พัฒนาให้มีคุณภาพ
มากยิ่งข้ึนและ
สอดคล้องกับการ
พัฒนาการเรียนการ
สอนให้กับนักศึกษา   

1. เชิงปริมาณ 
ร้อยละ 25 ของ
รายวิชาใน
หลักสตูรถูก
พัฒนาหรือ
ปรับปรุงเพื่อให้
เกิดการเรียนรู้
เชิงผลิตภาพ 
(Productive 
learning)  

0 500 500  1. ค่าใช้สอย 400 บาท 
1.1 ค่าอาหารว่าง 200 บาท 
1.2 ค่าของที่ระลึกกรรมการ
ภายนอก 200 บาท 
2. ค่าวัสดุ 100 บาท 
2.1 ค่าเอกสารประกอบการ
จัดกิจกรรม 100 บาท 
  

 เดือนมิถุนายน 
2563  

อ.ดร.ณภัทณจ์ันทร ์ 
ด่านสวสัดิ ์
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ล าดับ

ที ่

 
แผนงาน/

โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ของ

โครงการ 

 
ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

แหล่งงบประมาณและ 
จ านวนงบประมาณ 

 
งบประมาณ

รวม 

 
 

รายละเอียดงบประมาณ 

 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

 
 

ผู้รับผิดชอบ งบแผ่นดิน งบรายได้ 

6 DISE ทวนสอบ
ผลสัมฤทธ์ิทางการ
ศึกษา 

1. เพื่อทวนสอบ
ผลสัมฤทธ์ิทางการ
ศึกษา ระดับ
หลักสตูร ประจ าปี
การศึกษา 2562 

เชิงปริมาณ1. 
รายวิชาที่
หลักสตูรเปดิ
สอน ในปี
การศึกษา 2562 
อย่างน้อย 6 
รายวิชาไดร้ับ
การทวนสอบ
ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการศึกษา
เชิงคุณภาพ1. 
ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมีความ
พึงพอใจต่อ
กิจกรรมอยู่ใน
ระดับ ด ีขึ้นไป
(คะแนนเฉลี่ย 
>= 3.50) 

0 0 0 ไม่ขอใช้งบประมาณ ตุลาคม 2562, 
เมษายน 2563 

อ.ปัณณรัตน ์วงศพัฒนานิภาส
,อ.สุรินทร ์อุ่นแสน 
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ล าดับ

ที ่

 
แผนงาน/

โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ของ

โครงการ 

 
ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

แหล่งงบประมาณและ 
จ านวนงบประมาณ 

 
งบประมาณ

รวม 

 
 

รายละเอียดงบประมาณ 

 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

 
 

ผู้รับผิดชอบ งบแผ่นดิน งบรายได้ 

2 โครงการประชุมปฏิบัติการปรับปรุง
หลักสูตรอิงสมรรถนะและผลลัพธ์การ
เรียนรู้  

       

 1 กิจกรรมปรับปรุง
หลักสตูรอิง
สมรรถนะและ
ผลลัพธ์การเรียนรู ้
 

เพื่อจัดกิจกรรม
ปรับปรุงหลักสูตร
อิงสมรรถนะและ
ผลลัพธ์การเรียนรู ้
(โภชนาการ/การ
จัดการภัยพิบัติฯ) 

จ านวนหลักสตูร

อิงสมรรถนะ

และผลลัพธ์การ

เรียนรู ้2 

หลักสตูร 

           
40,000  

0         

40,000  

งบแผ่นดิน 40,000 บาท 

แบ่งเป็นค่าวิทยากร 6,000 

บาทค่าวิทยากรชม.ละ 600 

บาทx 10 ชม. และค่าใช้สอย 

24,000 บาท ส าหรับ

ค่าอาหารมื้อละ 120 บาท 

อาหารว่างมื้อละ 35 บาท 

จ านวนผู้เข้าร่วม 120 คน ค่า

วัสด1ุ0,000 บาทส าหรับ

ด าเนินกิจกรรมได้แก่ หมึก

พิมพ์ กระดาษ ค่าถ่ายเอกสาร 

ค่าเข้าเลม่ และอื่นๆ 

 ปีการศึกษา 

2563  

รองคณบด ีฝ่ายวิชาการ 
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ล าดับ

ที ่

 
แผนงาน/

โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ของ

โครงการ 

 
ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

แหล่งงบประมาณและ 
จ านวนงบประมาณ 

 
งบประมาณ

รวม 

 
 

รายละเอียดงบประมาณ 

 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

 
 

ผู้รับผิดชอบ งบแผ่นดิน งบรายได้ 

3 โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้

เชิงผลิตภาพ (Productive 

learning) 

       

1      กิจกรรม  การ
พัฒนาศักยภาพ
ด้านร่ายกาย 
สุขภาพและจิตใจ
ของบุคลากรและ
นักศึกษาท่ีมีผลต่อ
การเรยีนรู้เชิงผลิต
ภาพของผู้เรียน
คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

1. เพื่อการจัด

กิจกรรมส าหรับงาน

กิจการนักศึกษา   

2. เพื่อสนับสนุน

งานด้านการจัดการ

เรียนการสอนเพื่อ

การเรยีนรู้เชิงผลิต

ภาพ 3. เพื่อการจัด

กิจกรรมงาน

กิจกรรมส าคญั

ส าหรับบคุลากร

และนักศึกษาคณะ

วิทย์ฯในช่วงวัน

1. ผู้เข้าร่วม

กิจกรรมมี

จ านวนไม่น้อย

กว่าร้อยละ80 

ของ

กลุ่มเป้าหมาย 

2.ร้อยละการ

เบิกจ่าย

งบประมาณเมื่อ

เสร็จสิ้นโครงการ

ไม่น้อยกว่าร้อย

ละ 80 

              

117,340  

             

638,560  

       

755,900  

งบแผ่นดิน 117,340 บาท 

แบ่งเป็นหมวดค่าตอบแทน 

30,000 บาท ส าหรับ

ค่าตอบแทนวิทยากรในการจดั

กิจกรรม หมวดค่าใช้สอย 

70,000บาทส าหรับคา่อาหาร

กลางวัน อาหารว่าง, ค่าใช้

สอยในการเดินทางไปราชการ, 

ค่าน้ ามัน, ค่าจ้างต่างๆ และ

หมวดค่าวสัดุ 17,340 บาท 

ส าหรับการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์

ในการสนับสนุนกจิกรรมได้แก่ 

หมึกพิมพ์ กระดาษ กระดาษสี 

 เป็นกิจกรรมที่

ด าเนินงานระยะ

ยาวตลอด

ปีงบประมาณ  

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลย ี
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ล าดับ

ที ่

 
แผนงาน/

โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ของ

โครงการ 

 
ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

แหล่งงบประมาณและ 
จ านวนงบประมาณ 

 
งบประมาณ

รวม 

 
 

รายละเอียดงบประมาณ 

 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

 
 

ผู้รับผิดชอบ งบแผ่นดิน งบรายได้ 

ส าคัญต่างๆ 4. เพื่อ

การจัดการอบรม

เชิงปฏิบัติการ

พัฒนาศักยภาพ

บุคลากรคณะวิทยฯ์  

แฟ้มกระดมุ คลิปบอร์ด ลวด

เสียบ ท่ีหนีบ ปากกา ดินสอ 

ค่าเอกสารประกอบการอบรม

และอื่นๆ งบรายได้ 638,560 

บาทหมวดค่าวสัดุด าเนิน

กิจกรรม 100,000 บาท  

หมวดค่าใช้สอย 350,000 

บาท เป็นค่าเช่ารถ ค่าท่ีพัก 

ค่าผ่านทาง ค่าใช้สอยในการ

เดินทางไปราชการ ค่าอาหาร

และอาหารว่างส าหรับ

นักศกึษา    ส าหรับ

ค่าตอบแทน 188,560 บาท 

วิทยากรและค่าเงินรางวัล  
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ล าดับ

ที ่

 
แผนงาน/

โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ของ

โครงการ 

 
ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

แหล่งงบประมาณและ 
จ านวนงบประมาณ 

 
งบประมาณ

รวม 

 
 

รายละเอียดงบประมาณ 

 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

 
 

ผู้รับผิดชอบ งบแผ่นดิน งบรายได้ 

2      กิจกรรม 
สนับสนุนการ
จัดการเรียนการ
สอนด้านวิชาการ
เพื่อพัฒนาการ
เรียนรูเ้ชิงผลติภาพ 

1.เพื่อจัดกิจกรรม

ปฐมนิเทศและ

เตรียมความพร้อม 

นศ.สหกิจ/นศ.ฝึก

ประสบการณ์

วิชาชีพและการ

ประกวดผลงาน 

นศ.สหกิจศึกษา /

นศ.ฝึก

ประสบการณ์

วิชาชีพ 2.เพื่อจัด

กิจกรรมการอบรม

การสอนพัฒนา

ทักษะด้านการ

จัดการเรียนการ

สอนให้กับอาจารย ์

1.ร้อยละของ

จ านวนผู้เข้าร่วม

โครงการไม่น้อย

กว่าร้อยละ 80 

2. ร้อยละของ

การเบิกจ่าย

งบประมาณเมื่อ

เสร็จสิ้นโครงการ

ไม่น้อยกว่า 80 

               

43,200  

               

65,000  

       

108,200  

งบแผ่นดิน 43,200 บาท 

แบ่งเป็นหมวดค่าตอบแทน

วิทยากรจ านวน 21,600 บาท 

ส าหรับนศ.ชม.ละ400 บาท 6 

ชม.= 2,400 บาท ส าหรับ

อาจารย์และบุคลากรชม.ละ

600บาท 8 ชม.x 4วัน= 

19,200 บาท  หมวดค่าใช้สอย

รวม 3,000 บาท  ส าหรับ

อาจารย์จ านวน 20 คน 1 

วัน= 3,000 บาท หมวดค่า

วัสดุ จ านวน 18,600 บาท 

เป็นค่าเอกสารประกอบการ

อบรม, กระดาษ,หมึกพิมพ,์ 

คลิปบอร์ด, กระดาษ, แฟ้มพ

ลาสติค และอื่นๆ งบรายได้ 

 ตลอดปี

การศึกษา 

2562-2563  

รองคณบดี ฝ่ายวิชาการ 
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ล าดับ

ที ่

 
แผนงาน/

โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ของ

โครงการ 

 
ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

แหล่งงบประมาณและ 
จ านวนงบประมาณ 

 
งบประมาณ

รวม 

 
 

รายละเอียดงบประมาณ 

 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

 
 

ผู้รับผิดชอบ งบแผ่นดิน งบรายได้ 

3.เพื่อจัดกิจกรรม

ปัจฉิมนักศึกษาช้ัน

ปีท่ี 4  4.เพื่อ

ส่งเสริมการเขียน

ผลงานวชิาการเพื่อ

ขอต าแหน่งทาง

วิชาการ 5. เพื่อ

สนับสนุนงาน

วิชาการเพื่อ

พัฒนาการเรียนรู้

เชิงผลิตภาพ 

บ.กศ. 65,000 บาท หมวด

ค่าตอบแทนเป็นเงินรางวลั 

30,000 บาท และหมวดคา่ใช้

สอย 20,000 บาท ส าหรับ

เป็นค่าอาหารและอาหารว่าง

ส าหรับนักศึกษาและอาจารย์

และส าหรับนักศึกษานักศึกษา

สหกิจต่างแดน  ค่าน้ ามัน 

บาท และหมวดวัสดุ 15,000 

บาท เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ป้าย

ช่ือ ค่าโปสเตอร์ ของที่ระลึก 

และอื่นๆ 

3 กิจกรรม  เตรียม
ความพร้อมของ
นักศึกษาก่อนเข้า
เรียนคณะ
วิทยาศาสตร์และ

1.เพื่อจัดกิจกรรม

เตรียมความพร้อม

อบรมให้ความรู้

พื้นฐานทาง

1.ร้อยละของ

หลักสตูรที่จัด

กิจกรรม

ปฐมนิเทศ

               

10,000  

               

26,250  

         

36,250  

 งบแผ่นดิน 10,000 บาท 

ส าหรับค่าเอกสาร,วัสดุ

อุปกรณ,์เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ 

ป้ายช่ือ ค่าโปสเตอร ์ของที่

 มิ.ย.-ส.ค.63  รองคณบดี ฝ่ายวิชาการและ

กิจการ 
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ล าดับ

ที ่

 
แผนงาน/

โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ของ

โครงการ 

 
ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

แหล่งงบประมาณและ 
จ านวนงบประมาณ 

 
งบประมาณ

รวม 

 
 

รายละเอียดงบประมาณ 

 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

 
 

ผู้รับผิดชอบ งบแผ่นดิน งบรายได้ 

เทคโนโลยีประจ าปี
การศึกษา 2563 

วิทยาศาสตร์ให้แก่

นักศึกษาใหม่

ประจ าปีการศึกษา 

2563  

นักศึกษาใหม่ไม่

น้อยกว่าร้อยละ 

80 2.ร้อยละของ

จ านวนผู้เข้าร่วม

โครงการไม่น้อย

กว่าร้อยละ 80  

ระลึก กระดาษสี เทปกาว กาว

สองหน้า เชือก แฟ้ม ปากกา

และอื่นๆ,ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง   

งบรายได ้ 26,250  บาท 

หมวดค่าใช้สอย 26,250บาท 

ส าหรับเป็นค่าอาหารมื้อละ 

80 บาท และอาหารว่างมื้อละ 

25 บาทส าหรับนักศึกษาใหม่

และอาจารย์จ านวน 250 คน 

4 กิจกรรม  การ
จัดการเรียนรู้เชิง
ผลิตภาพระดับ
หลักสตูร 

1.เพื่อจัดกิจกรรม

สนับสนุนการ

เรียนรูเ้ชิงผลติภาพ

ของหลักสูตร 

1.มีผลงานเชิง

ประจักษ์ท่ีเกิด

จากการเรียนรู้

เชิงผลิตภาพไม่

น้อยกว่า 65 ช้ิน 

              

148,000  

               

62,000  

       

210,000  

 งบแผ่นดิน 148,000 บาท

หมวดค่าวสัดุ 80,000 ส าหรับ

ค่าเอกสาร,วัสดุอุปกรณ,์เป็น

ค่าวัสดุอุปกรณ ์ป้ายช่ือ ค่า

โปสเตอร์ ของที่ระลึก 

กระดาษสี เเชือก แฟ้ม ปาก

กา,ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง และ

 ตลอด

ปีงบประมาณ  

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลย ี
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ล าดับ

ที ่

 
แผนงาน/

โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ของ

โครงการ 

 
ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

แหล่งงบประมาณและ 
จ านวนงบประมาณ 

 
งบประมาณ

รวม 

 
 

รายละเอียดงบประมาณ 

 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

 
 

ผู้รับผิดชอบ งบแผ่นดิน งบรายได้ 

อื่นๆ ค่าตอบแทนวิทยากรชม.

ละ 400บาทx8ชม.= 48,000 

บาท หมวดค่าใช้สอย 20,000 

บาท   งบรายได ้62,000  

บาท หมวดค่าใช้สอย 25,000

บาท ส าหรับค่าอาหารและ

อาหารว่างส าหรับเป็น

ค่าอาหารมื้อละ 80 บาท และ

อาหารว่างมื้อละ 25 บาทและ

ค่าเดินทางไปราชการ หมวด

ค่าวัสด2ุ5,000 อุปกรณ์

ประกอบกิจกรรม ได้แก ่

โปสเตอร์ ของที่ระลึก  ทปกาว 

กาวสองหน้า  ค่าตอบแทน 

12,000 บาท ส าหรับค่า

วิทยากร 600บาทx20ชม. 
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ล าดับ

ที ่

 
แผนงาน/

โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ของ

โครงการ 

 
ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

แหล่งงบประมาณและ 
จ านวนงบประมาณ 

 
งบประมาณ

รวม 

 
 

รายละเอียดงบประมาณ 

 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

 
 

ผู้รับผิดชอบ งบแผ่นดิน งบรายได้ 

5 กิจกรรม เคมี 
เตรียมความพร้อม
ทางด้านการ
ค านวณและทักษะ
ทางเคมีส าหรับ
นักศึกษาเคม ี

1. เพื่อให้นักศึกษา

เคมีสามารถ

ค านวณทางเคมไีด ้   

2. เพื่อฝึกนักศึกษา

ให้มีทักษะที่

เกี่ยวข้องกับทาง

เคม ี 

3. เพื่อให้นักศึกษา

สามารถประยุกต์ใช้

ความรู้ในการเรียน

ขั้นสูง 

1. จ านวน

นักศกึษา

กลุ่มเป้าหมาย

เข้าร่วมกิจกรรม

ไม่น้อยกว่า  

80% 

2. ความพึง

พอใจของ

ผู้เข้าร่วมมี

คะแนนเฉลีย่

มากกว่า 3.51 

                      

-    

                     

-    

               

-    

ไม่ใช้งบประมาณ  พ.ย. - ธ.ค.

2562  

อ.ดร.สุวมิล สืบค้า 

6 กิจกรรม เคมี 
เตรียมความพร้อม
ด้านภาษาอังกฤษ
ของนักศึกษาเคมี 

1. เพื่อพัฒนา

ความรู้ และทักษะ

ด้านภาษาอังกฤษ

ให้นักศึกษา 2.

เพื่อให้นักศึกษา

1. จ านวน

นักศึกษา

กลุ่มเป้าหมาย

เข้าร่วมกิจกรรม

ไม่น้อยกว่า  

                      

-    

                     

-    

               

-    

ไม่ใช้งบประมาณ  พ.ย. - ธ.ค.

2562  

ผศ.ดร.ณฐกมลวรรณ ศรีจั่น

เพชร 
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ล าดับ

ที ่

 
แผนงาน/

โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ของ

โครงการ 

 
ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

แหล่งงบประมาณและ 
จ านวนงบประมาณ 

 
งบประมาณ

รวม 

 
 

รายละเอียดงบประมาณ 

 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

 
 

ผู้รับผิดชอบ งบแผ่นดิน งบรายได้ 

สามารถประยุกต์ใช้

ความรู้ในการเรียน

ขั้นสูง 

80% 

2. ความพึง

พอใจของ

ผู้เข้าร่วมมี

คะแนนเฉลีย่

มากกวา่ 3.51 

7 กิจกรรม  หลักสตูร
เคม ีการจัดการ
เรียนรูเ้ชิงผลติภาพ  

เพื่อให้นักศึกษาได้

น าเสนอผลงานเชิง

ผลิตภาพ 

ร้อยละของ

รายวิชาทีเ่ปิด

สอนในปี

การศึกษาท่ีมี

ผลงานเชิง

ประจักษ์ต่อ

รายวิชาที่เปิด

สอนในปี

การศึกษา 

ตัวช้ีวัดเชิง

                    

600  

                     

-    

             

600  

   ค่าวัสดุ 600 บาท ค่าโปสเต

อดร์ กระดาษ ถ่ายเอกสาร             

มี.ค. - มิ.ย. 63  ผศ.ดร.ณพัฐอร  บัวฉุน   
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ล าดับ

ที ่

 
แผนงาน/

โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ของ

โครงการ 

 
ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

แหล่งงบประมาณและ 
จ านวนงบประมาณ 

 
งบประมาณ

รวม 

 
 

รายละเอียดงบประมาณ 

 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

 
 

ผู้รับผิดชอบ งบแผ่นดิน งบรายได้ 

ปริมาณ  จ านวน

นักศึกษา

กลุ่มเป้าหมาย

เข้าร่วมกิจกรรม

ไม่น้อยกว่า  

80%                                           

ตัวช้ีวัดเชิง

คุณภาพ คะแนน

การน าเสนอ

ผลงานของ

นักศึกษาไม่น้อย

กว่า  60% 

8 กิจกรรม หลักสตูร
เคมีจัดหาวัสดุ
สารเคมีรายวิชา
ปฏิบัติการ 

1.เพื่อจัดหาวัสด ุ

สารเคมี ในการ

สนับสนุนการ

1. ความพึง

พอใจของผู้ใช้สิ่ง

สันบสนุนมี

คะแนนเฉลีย่

                 

6,456  

                 

2,704  

          

9,160  

ค่าสารเคม ี 9160 บาท   พ.ย.2562- 

มี.ค.2563  

ผศ.ดร.ณพัฐอร  บัวฉุน   
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ล าดับ

ที ่

 
แผนงาน/

โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ของ

โครงการ 

 
ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

แหล่งงบประมาณและ 
จ านวนงบประมาณ 

 
งบประมาณ

รวม 

 
 

รายละเอียดงบประมาณ 

 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

 
 

ผู้รับผิดชอบ งบแผ่นดิน งบรายได้ 

เรียนรู้ของนักศึกษา มากกว่า 3.51 

9 กิจกรรม หลักสตูร
เทคโนโลยีชีวภาพ 
จัดการเรียนรู้เชิง
ผลิตภาพรายวิชา
ของนักศึกษา 

เพื่อผลิตผลงานเชิง

ประจักษ์ในรายวิชา

ของนักศึกษา

หลักสตูร

เทคโนโลยีชีวภาพ 

ร้อยละ 95 ของ

รายวิชาที่เปิด

สอนในปี

การศึกษาท่ีมี

ผลงานเชิง

ประจักษ์ต่อ

รายวิชาที่เปิด

สอนในปี

การศึกษา 

                      

-    

                     

-    

               

-    

ไม่ใช้งบประมาณ  พ.ย. 62 - ก.ค. 

63  

ผศ.ดร.พรรณวิภา  อ.ดร.มัทน

ภรณ ์

10      กิจกรรม  
หลักสตูร
เทคโนโลยีชีวภาพ 
เผยแพรผ่ลงานเชิง

เพื่อเผยแพรผ่ลงาน

เชิงประจักษ์ท่ีเกิด

จากการเรียนการ

จ านวนผลงาน

เชิงประจักษ์ท่ี

ได้รับการ

เผยแพร่

                 

1,636  

                     

-    

          

1,636  

 ค่าวัสด ุ

- ค่าโปสเตอร ์

- ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง  

 เม.ย. - มิ.ย. 63  ผศ.ดร.พรรณวิภา  อ.ดร.มัทน

ภรณ ์                                    
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ล าดับ

ที ่

 
แผนงาน/

โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ของ

โครงการ 

 
ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

แหล่งงบประมาณและ 
จ านวนงบประมาณ 

 
งบประมาณ

รวม 

 
 

รายละเอียดงบประมาณ 

 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

 
 

ผู้รับผิดชอบ งบแผ่นดิน งบรายได้ 

ประจักษ์ท่ีเกิดจาก
การเรยีนการสอน
ในระดับชาต ิ

สอน ระดับชาติ 

จ านวน 5 

ผลงาน 

11      กิจกรรม  
หลักสตูร
เทคโนโลยีชีวภาพ
ให้ความรู้นักศึกษา
รายวิชา 

เพื่อพัฒนา

คุณลักษณะบณัฑติ

ที่พึงประสงค์ของ

หลักสตูร 

1.  เป้าหมายเชิง

ปริมาณ 

  1)  จ านวน

นักศึกษาท่ีเข้า

ร่วมโครงการ

ร้อยละ 80 ของ

จ านวนนักศึกษา

ที่เป็น

กลุ่มเป้าหมาย 

2.  เป้าหมายเชิง

คุณภาพ 

    1)  ร้อยละ  

80  ของจ านวน

                      

-    

                

2,800  

          

2,800  

 ค่าตอบแทนช่ัวโมงละ 400 

บาท 

- ค่าตอบแทนวิทยากร  

 ธ.ค. 62 – ก.พ. 

63  

ผศ.ดร.นฤมล       อ.ดวง

เดือน 
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ล าดับ

ที ่

 
แผนงาน/

โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ของ

โครงการ 

 
ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

แหล่งงบประมาณและ 
จ านวนงบประมาณ 

 
งบประมาณ

รวม 

 
 

รายละเอียดงบประมาณ 

 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

 
 

ผู้รับผิดชอบ งบแผ่นดิน งบรายได้ 

นักศึกษาท่ีเข้า

ร่วมโครงการมี

ความพึงพอใจ

อยู่ในระดับมาก 

12      กิจกรรม คหก
รรมศาสตร์จัดซื้อ
วัสดุอุปกรณ์เพื่อ
สนับสนุนการเรยีน
การสอนเชิงผลิต
ภาพ 

1. เพื่อจัดซื้อวัสดุ

อุปกรณ์ส าหรับการ

จัดการเรียนการ

สอนของนักศึกษา

หลักสตูร คหกรรม

ศาสตร ์

2. เพื่อเพ่ิม

ประสิทธิภาพการ

เรียนการสอนของ

นักศึกษาหลักสตูรค

หกรรมศาสตร ์

เชิงปริมาณ 

1. สามารถ

เบิกจ่าย

งบประมาณ

เป็นไปตามแผน 

ไม่น้อยกว่า ร้อย

ละ 90      

เชิงคุณภาพ 

1. มีผลงานเชิง

ผลิตภาพ ไม่

น้อยกว่า 3 

               

13,479  

               

10,295  

         

23,774  

งบแผ่นดิน/ค่าวสัดุ น้ าตาล 

เนย น้ ามัน เกลือ เครื่องปรุง

รส เครื่องเทศ แก๊สหุงต้ม ส-ี

กลิ่นผสมอาหาร แป้งข้าว

เหนียว แป้งข้าวเจ้า  13,479 

บาท งบรายได/้ค่าวสัด ุ

อุปกรณ์เครื่องครัว ชามผสม 

มีด ถาด ตะกร้า เครื่องปั่น  

เตาแม่เหล็กไฟฟ้า เตาแกส๊

กระป๋อง แก๊สกระป๋อง เขียง 

พาย 10,295 บาท 

ต.ค.62-มิ.ย. 63 อ.กนกวรรณ ปุณณะตระกูล 

น.ส.สุชัญญา ปิ่นสวสัดิ ์
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ล าดับ

ที ่

 
แผนงาน/

โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ของ

โครงการ 

 
ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

แหล่งงบประมาณและ 
จ านวนงบประมาณ 

 
งบประมาณ

รวม 

 
 

รายละเอียดงบประมาณ 

 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

 
 

ผู้รับผิดชอบ งบแผ่นดิน งบรายได้ 

ช้ินงาน 

13      กิจกรรม 
หลักสตูรคหกรรม
ศาสตร์สนับสนุน
การสร้างผลงานเชิง
ประจักษ ์ 

1. เพื่อพัฒนา

ศักยภาพนักศึกษา

จากการเรียนรูเ้ชิง

ผลิตภาพ 

2. เพื่อแสดง

ศักยภาพจากการ

เรียนการสอนแบบ 

Productive 

Learning 

เชิงปริมาณ 

1. สามารถ

เบิกจ่าย

งบประมาณ

เป็นไปตามแผน 

ไม่น้อยกว่า ร้อย

ละ 90      

เชิงคุณภาพ 

1. มีผลงานเชิง

ผลิตภาพ ไม่

น้อยกว่า 3 

ช้ินงาน 

                 

2,000  

                 

3,000  

          

5,000  

งบรายได/้ค่าวสัด ุผัก ผลไม้ 

เครื่องเทศ สมุนไพร 

เครื่องปรุง น้ าตาลทราย เกลือ

ป่น น้ าตาลปี๊บ น้ ามันพืช แป้ง

สาลี แป้งข้าวเจ้า เนยสด เนย

ขาว น้ าหวาน น้ าแข็ง 3,000 

บาท 

งบแผ่นดิน/ค่าวสัดุ กระดาษ 

กระดาษสี กระดาษแข็ง ฟิว

เจอร์บอร์ด เทปใส กาว ลวด 

กาวแท่ง ดอกไม้พลาสติก 

แผ่นโฟม ไม้อัด ผ้า สีย้อมผ้า 

สีอะครลิิก พู่กัน ไม้แหลม ไม้

เม.ย.-มิ.ย. 63 อ.จุรีมาศ ดีอ ามาตย ์
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ล าดับ

ที ่

 
แผนงาน/

โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ของ

โครงการ 

 
ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

แหล่งงบประมาณและ 
จ านวนงบประมาณ 

 
งบประมาณ

รวม 

 
 

รายละเอียดงบประมาณ 

 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

 
 

ผู้รับผิดชอบ งบแผ่นดิน งบรายได้ 

อัด โฟม น้ ามันรถยนต์ 2,000 

บาท 

14      กิจกรรม  คหก
รรมศาสตร์เตรียม
ความพร้อมของ
นักศึกษาก่อนเข้า
ศึกษา  

1. จัดกิจกรรม

อบรมสืบค้นฐาน

ทรัพยากรห้องสมดุ 

2. อบรมการเตรียม

ความพร้อมด้าน

ความรู้ทาง

วิทยาศาสตร ์

เชิงปริมาณ 

1. สามารถ

เบิกจ่าย

งบประมาณ

เป็นไปตามแผน 

ไม่น้อยกว่า ร้อย

ละ 90      

เชิงคุณภาพ 

1. นักศกึษามี

ความพึงพอใจ

ของกิจกรรม มี

คะแนนไม่น้อย

กว่า ≥ 3.51 

                 

1,500  

                     

-    

          

1,500  

งบแผ่นดิน 

ค่าวัสดุ ถ่ายเอกสาร 1,000 บ. 

ค่าวัสดุในการจัดกิจกรรม 500 

บ.  

ก.ค. – มิ.ย. 63 ผศ.เบญจางค์ อัจฉริยะโพธา 
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ล าดับ

ที ่

 
แผนงาน/

โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ของ

โครงการ 

 
ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

แหล่งงบประมาณและ 
จ านวนงบประมาณ 

 
งบประมาณ

รวม 

 
 

รายละเอียดงบประมาณ 

 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

 
 

ผู้รับผิดชอบ งบแผ่นดิน งบรายได้ 

15      กิจกรรม  
หลักสตูรฟิสิกส ์
สนับสนุนการสร้าง
ผลงานเชิงประจักษ์
ของนักศึกษา 

เพื่อส่งเสริมการ

เรียนรูเ้ชิงผลติภาพ 

1. เชิงปริมาณ 

1.1จ านวน

นักศึกษาท่ีเข้า

ร่วมโครงการ

ร้อยละ 80 ของ

จ านวนนักศึกษา

หลักสตูรฟิสิกส์

ประยุกต ์                   

1.2 มีชิ้นงาน ไม่

น้อยกว่า 1 

ช้ินงาน 

2. เชิงคุณภาพ 

2.1ร้อยละ 80 

ของจ านวน

นักศึกษา

หลักสตูรฟิสิกส์

                      

-    

                     

-    

               

-    

 ไม่ขอใช้งบประมาณ   ม.ค.63– มี.ค.

63  

อาจารย์วิชัย  กองศรี 
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ล าดับ

ที ่

 
แผนงาน/

โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ของ

โครงการ 

 
ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

แหล่งงบประมาณและ 
จ านวนงบประมาณ 

 
งบประมาณ

รวม 

 
 

รายละเอียดงบประมาณ 

 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

 
 

ผู้รับผิดชอบ งบแผ่นดิน งบรายได้ 

ประยุกตม์ีความ

พึงพอใจอยู่ใน

ระดับมาก 

(คะแนนเฉลี่ย 

3.51)                       

16 กิจกรรม  หลักสตูร
โภชนาการฯ การ
จัดการเรียนรู้เชิง
ผลิตภาพ ใน
รายวิชาโภชนาการ
ชุมชน สุขาภบิาล
อาหารและความ
ปลอดภัยของ
อาหาร โภชนบ าบดั
ทางการแพทย์ 2 
และรายวิชาการ
สื่อสารและการให้
ค าปรึกษาทาง

1. เพื่อผลิตผลงาน

เชิงประจักษ ์

2. เพื่อให้นักศึกษา

ได้ฝึกปฏิบัติการให้

ค าปรึกษาทาง

โภชนาการ 

1.จ านวนผลงาน

เชิงประจักษ์ของ

นักศึกษา อย่าง

น้อย 3 ช้ินงาน  

2.จ านวน

นักศึกษาท่ีเข้า

ร่วมโครงการ

ร้อยละ 90 ของ

จ านวนนักศึกษา

ที่เป็น

               

15,892  

                     

-    

        

15,892  

1. ค่าใช้สอย (1,440) 

 - ค่าเบี้ยเลี้ยงคนขับรถ 240 x 

3 ครั้ง x 2 คัน  = 1,440 บาท 

2. ค่าวัสดุ (14,452) 

- ชุดทดสอบ 4,000 บาท 

- ค่าของที่ระลึกจ านวน  2 ช้ิน  

1,600 บาท 

- วัตถุดิบในการพัฒนาสูตร

อาหารตามวัฒนธรรม = 

3,852 บาท 

 - ค่าน้ ามันรถ 3,000 บาท 

 เดือน  

พฤศจิกายน 

2562 

  

อาจารย์ศกุนตาล์ มานะกล้า 
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ล าดับ

ที ่

 
แผนงาน/

โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ของ

โครงการ 

 
ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

แหล่งงบประมาณและ 
จ านวนงบประมาณ 

 
งบประมาณ

รวม 

 
 

รายละเอียดงบประมาณ 

 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

 
 

ผู้รับผิดชอบ งบแผ่นดิน งบรายได้ 

โภชนาการ กลุ่มเป้าหมาย  - ค่าจัดท า Nutri Note (คู่มือ

ส าหรับพกพาในการประเมิน

ภาวะโภชนาการ) =1,020 

บาท 

- ค่าถ่ายเอกสาร 980 บาท 

17 กิจกรรม  หลักสตูร
โภชนาการฯ การ
จัดการเรียนรู้เชิง
ผลิตภาพ ใน
รายวิชาการ
ประเมินภาวะ
โภชนาการ การ
จัดระบบบริการ
อาหาร โภชนาการ
ส าหรับพัฒนาตาม
วัย วิชาชีพนัก
ก าหนดอาหารและ
จริยธรรมวิชาชีพ 

1. เพื่อผลิตผลงาน

เชิงประจักษ ์

2. เพื่อให้นักศึกษา

ดูงานเกี่ยวกับการ

จัดระบบบริการ

อาหารใน

โรงพยาบาล 

1.จ านวนผลงาน

เชิงประจักษ์ของ

นักศึกษา อย่าง

น้อย 2 ช้ินงาน  

2. จ านวน

นักศึกษาท่ีเข้า

ร่วมโครงการ

ร้อยละ 90 ของ

จ านวนนักศึกษา

ที่เป็น

                 

6,788  

                     

-    

          

6,788  

 1. ค่าใช้สอย (480) 

- ค่าเบี้ยเลีย้งคนขับรถ 240 

บาท x 2 คัน = 480 

2. ค่าวัสดุ (6,308) 

- ค่าน้ ามันรถ 2,000 บาท 

- วัตถุดิบในการพัฒนาสูตร

อาหารตามวัย 4,308 บาท  

  

 เดือน 

กุมภาพันธ ์

2563 

  

อาจารยส์ุจารณิ ี 

สังข์วรรณะ 
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ล าดับ

ที ่

 
แผนงาน/

โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ของ

โครงการ 

 
ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

แหล่งงบประมาณและ 
จ านวนงบประมาณ 

 
งบประมาณ

รวม 

 
 

รายละเอียดงบประมาณ 

 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

 
 

ผู้รับผิดชอบ งบแผ่นดิน งบรายได้ 

กลุ่มเป้าหมาย  

18 กิจกรรม  หลักสตูร
โภชนาการฯ การ
จัดการเรียนรู้เชิง
ผลิตภาพ ใน
รายวิชาการ
ศึกษาวิจัยทาง
อาหารและ
โภชนาการ 

1. เพื่อให้นักศึกษา

ได้อบรมการ

วิเคราะห์ข้อมูลทาง

สถิติในการวิจัย 

2. เพื่อให้นักศึกษา

ได้เข้าร่วมอบรมเชิง

ปฏิบัติการเรื่องการ

พัฒนาบุคลิกภาพ

ส าหรับการน าเสนอ

ผลงานทางวิชาการ 

3. เพื่อให้นักศึกษา

มีทักษะการท าจัย

วิจัยด้านอาหารและ

1. ผลงานเชิง

ประจักษ์อย่าง

น้อย 4 ช้ิน 

2. จ านวน

นักศึกษาท่ีเข้า

ร่วมโครงการ

ร้อยละ 70 ของ

นักศึกษา

กลุ่มเป้าหมาย 

                      

-    

                 

7,760  

          

7,760  

 1. ค่าตอบแทน (4,800) 

- ค่าตอบแทนวิทยากร 2 คน 

x 6 ช่ัวโมง x 400 บาท = 

4,800 บาท 

2. ค่าใช้สอย (960) 

- ค่าเบี้ยเลีย้งคนขับรถ 240 x 

4 วัน  = 960 

3. ค่าวัสดุ (2,000) 

- ค่าน้ ามันรถ 2,000 บาท -   

 เดือน 

มิถุนายน 

2563 

  

อาจารย์ปัทมาภรณ์ เจริญ

นนท์ 
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ล าดับ

ที ่

 
แผนงาน/

โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ของ

โครงการ 

 
ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

แหล่งงบประมาณและ 
จ านวนงบประมาณ 

 
งบประมาณ

รวม 

 
 

รายละเอียดงบประมาณ 

 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

 
 

ผู้รับผิดชอบ งบแผ่นดิน งบรายได้ 

โภชนาการ 

สามารถเผยแพร่

ผลงานในระดับชาติ

และน าไป

ประยุกต์ใช้ใน

ชุมชนได ้ 

19 กิจกรรม  หลักสตูร
อาชีวอนามัย 
Productive 
learning และทวน
สอบผลสัมฤทธ์ิ
ทางการศึกษา 

1. เพื่อจัดแสดง

ผลงานของ

นักศึกษาท่ีมีการ

จัดการเรียนรู้เชิง

ผลิตภาพในรายวิชา

ของหลักสูตร 2. 

เพื่อทราบ

ผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนตามมาตรฐาน

ผลการเรยีนรู้ที่แต่

1. จ านวน

ผลงาน (โมเดล 

โปสเตอร์ วีดีโอ 

ฯลฯ) ของ

นักศึกษาไม่น้อย

กว่า 2 ช้ินงาน 

2. จ านวน

รายวิชาที่มีการ

ทวนสอบ

ผลสัมฤทธ์ิไม่

                 

4,180  

                     

-    

          

4,180  

 ค่าวัสด ุ

ค่าโปสเตอร์ (6 แผ่น X 350 

บาท = 2,100 บาท) ค่าถ่าย

เอกสาร (1000 แผ่น X 0.50 

บาท) 

 

 

 

  

ก.พ. 63 อ.ลัดดาวลัย์ และ        อ.ชล

ลดา 



41 
 

 
ล าดับ

ที ่

 
แผนงาน/

โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ของ

โครงการ 

 
ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

แหล่งงบประมาณและ 
จ านวนงบประมาณ 

 
งบประมาณ

รวม 

 
 

รายละเอียดงบประมาณ 

 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

 
 

ผู้รับผิดชอบ งบแผ่นดิน งบรายได้ 

ละรายวิชาซึ่งจะ

เป็นประโยชน์ต่อ

อาจารยผ์ู้สอน 

อาจารย์

ผู้รับผิดชอบ

หลักสตูร และผู้ที่

เกี่ยวข้องในการ

ปรับปรุง 

น้อยกว่าร้อยละ 

25 ของรายวิชา

ที่เปิดสอนในปี

การศึกษา 2561 

  

20 กิจกรรม หลักสตูร
อาชีวอนามัยฯ  
การปฐมนิเทศและ
การเตรียมความ
พร้อมทางด้าน
วิชาการส าหรับ
นักศึกษาใหม่
ประจ าป ี2562 

1. เพื่อเตรียมความ

พร้อมให้แก่

นักศึกษาช้ันปีท่ี 1

ในด้านการศึกษา 

และการด ารงชีวิต

ในมหาวิทยาลัย 2. 

เพื่อให้นักศึกษาช้ัน

ปีท่ี 1 มีความรู้

1. นักศึกษาท่ี

เข้าร่วมโครงการ

ไม่น้อยกว่าร้อย

ละ 80 ของ

จ านวนทั้งหมด 

2. นักศึกษามี

คะแนนทดสอบ

หลังการอบรม

                      

-    

                     

-    

               

-    

 ไม่ขอใช้งบประมาณ   มิ.ย. 62  อ.พชรกมล 
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ล าดับ

ที ่

 
แผนงาน/

โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ของ

โครงการ 

 
ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

แหล่งงบประมาณและ 
จ านวนงบประมาณ 

 
งบประมาณ

รวม 

 
 

รายละเอียดงบประมาณ 

 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

 
 

ผู้รับผิดชอบ งบแผ่นดิน งบรายได้ 

ความเข้าใจพ้ืนฐาน

ทางวิทยาศาสตร์

และคณิตศาสตร ์ 

3. เพื่อให้นักศึกษา

ช้ันปีท่ี 1 มีความรู้

ความเข้าใจพ้ืนฐาน

ทางด้านอาชีวอนา

มัยและ     ความ

ปลอดภัย 

เพิ่มขึ้นไม่น้อย

กว่าร้อยละ 80 

ของจ านวน

นักศึกษาท้ังหมด 

3. นักศึกษามี

คะแนนความพึง

พอใจมากกว่า 

3.51 

  

21 กิจกรรม หลักสตูร
อาชีวอนามัยฯ การ
เชิญวิทยากร
บรรยายด้านความ
ปลอดภัยและอาชี
วอนามัย (รายวิชา
สัมมนาอาชีวอนา
มัยและความ

1.เพื่อให้นักศึกษา

หลักสตูรอาชีว 

อนามัยและความ

ปลอดภัยเข้ารับฟัง

การบรรยายจาก

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

ในหัวข้อด้านความ

1.นักศึกษาเข้า

ร่วมโครงการ

ร้อยละ 100 

ของนักศึกษา

กลุ่มเป้าหมาย 

2.นักศึกษามี

คะแนนหลัง

                      

-    

                     

-    

               

-    

 ไม่ขอใช้งบประมาณ  ต.ค. 62 อ.อมตา 



43 
 

 
ล าดับ

ที ่

 
แผนงาน/

โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ของ

โครงการ 

 
ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

แหล่งงบประมาณและ 
จ านวนงบประมาณ 

 
งบประมาณ

รวม 

 
 

รายละเอียดงบประมาณ 

 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

 
 

ผู้รับผิดชอบ งบแผ่นดิน งบรายได้ 

ปลอดภัย) ปลอดภัยและอาชี

วอนามัย 2. เพื่อให้

นักศึกษาหลักสตูร      

อาชีวอนามัยและ

ความปลอดภัยเข้า

รับฟังการบรรยาย

จากวิทยากร

ผู้เชี่ยวชาญในหัวข้อ

ด้านความปลอดภยั

และอาชีวอนามัย    

อบรมเพิ่มขึ้นไม่

น้อยกว่าร้อยละ 

80 

 

 

 

22 กิจกรรม หลักสตูร
อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย การ
เผยแพรผ่ลงานของ
นักศึกษา ช้ันปีท่ี 4 

1. เพื่อให้นักศึกษา

ช้ันปีท่ี 4 หลักสตูร

อาชีวอนามัยและ

ความปลอดภัย

เผยแพร่งาน

วิชาการด้านความ

 1.จ านวน

ช้ินงานในการ

น าเสนอผลงาน

วิชาการ 7 ช้ิน 

  

                      

-    

                 

7,150  

          

7,150  

 ค่าใช้สอย (4,700) 

รถตู้ (1 คัน X 500 บาท) 

ค่าลงทะเบียน (7 คน X 600 

= 4,200 บาท) 

ค่าวัสดุ (2,450) 

ค่าโปสเตอร์ (7 แผ่น X 350 

มิ.ย. 63 อ.จินต์จุฑา 
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ล าดับ

ที ่

 
แผนงาน/

โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ของ

โครงการ 

 
ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

แหล่งงบประมาณและ 
จ านวนงบประมาณ 

 
งบประมาณ

รวม 

 
 

รายละเอียดงบประมาณ 

 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

 
 

ผู้รับผิดชอบ งบแผ่นดิน งบรายได้ 

ปลอดภัยและอาชี

วอนามัยในงาน

ประชุมวิชาการ 

บาท) 

 

 

 

  

23  กิจกรรม  
หลักสตูร วิทยาการ
คอมฯโครงการ 2 
โครงการเผยแพร่
องค์ความรู้
วิทยาการ
คอมพิวเตอร ์ 

1. เพื่อส่งเสรมิให้

นักศึกษาสร้าง

ผลงานการเรียนรู้

เชิงผลิตภาพ 

2. เพื่อสนับสนุน

การเผยแพร่ผลงาน

เชิงผลิตภาพของ

หลักสตูรวิทยาการ

คอมพิวเตอร์ทั้ง

ภายนอกและ

ภายใน

1. นักศึกษาได้

สร้างผลงานการ

เรียนรูเ้ชิงผลติ

ภาพ 

2. มีชิ้นงาน

เผยแพรผ่ลงาน

เชิงผลิตภาพของ

ในงานประชุม

วิชาการ อย่าง

น้อย 5 ผลงาน 

3. ได้การมสี่วน

                 

4,000  

                 

7,500  

         

11,500  

 ค่าวัสดุและเอกสาร 4000 

บาท 

ค่าใช้สอย 2000 บาท 

ค่าลงทะเบียน 5500 บาท 

ตลอด

ปีงบประมาณ 

อ.วิศรุต+อ.ประณมกร 
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ล าดับ

ที ่

 
แผนงาน/

โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ของ

โครงการ 

 
ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

แหล่งงบประมาณและ 
จ านวนงบประมาณ 

 
งบประมาณ

รวม 

 
 

รายละเอียดงบประมาณ 

 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

 
 

ผู้รับผิดชอบ งบแผ่นดิน งบรายได้ 

มหาวิทยาลยั 

3. เพื่อจัดกิจกรรม

และประชาสัมพันธ์

หลักสตูรร่วมกับ

หน่วยงานภายนอก 

ร่วมระหว่าง

หลักสตูรและ

หนวยงาน

ภายนอก 

24  กิจกรรม  
หลักสตูร วิทยาการ
คอมฯยินดีบณัฑติ
วิทยาการ
คอมพิวเตอร ์ 

1. เพื่อให้คณาจารย์ 

นักศึกษา ได้ร่วม

แสดงความยินดีกับ

บัณฑิตหลักสูตร

วิทยาการ

คอมพิวเตอร์ที่

ส าเรจ็การศึกษา 

จ านวน

กลุ่มเป้าหมายใน

การเข้าร่วมครั้ง

นี้คิดเป็นร้อยละ  

80   

                      

-    

                 

2,500  

          

2,500  

 ค่าวัสดุ 2500 บาท ค่าวัสดุ

อุปกรณ์จดัท าซุ้มแสดงความ

ยินดีบัณฑิต 

มิถุนายน 2563 อ.ดาวรถา 

25  กิจกรรม  
หลักสตูร วิทยาการ
คอมฯ คุณธรรม
จริยธรรมและจิต

1. เพื่อพัฒนา

คุณธรรม 

บุคลิกลักษณะที่ดี

1. ผู้เข้าร่วม

โครงการร้อยละ 

80 ความพึง

                 

1,600  

                   

900  

          

2,500  

 ค่าตอบแทน 1600 บาท 

ค่าอาหาร 900 บาท 

มีนาคม 2563 ผศ.ณฏัฐิรา 
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ล าดับ

ที ่

 
แผนงาน/

โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ของ

โครงการ 

 
ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

แหล่งงบประมาณและ 
จ านวนงบประมาณ 

 
งบประมาณ

รวม 

 
 

รายละเอียดงบประมาณ 

 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

 
 

ผู้รับผิดชอบ งบแผ่นดิน งบรายได้ 

อาสาวิทยาการ
คอมพิวเตอร ์

ให้แก่นักศึกษา 

เพื่อให้ตระหนักถึง

การพัฒนาตนเอง

ไปสู่การเป็นคนไทย

ในศตวรรษที่ 21 

ทั้งด้านการเรยีน 

การด าเนินชีวิต 

และการท างาน 

พอใจของ

กิจกรรมในระดับ

มาก (≥3.51) 

26 กิจกรรม หลักสตูร 
คณิตศาสตร์
ประยุกต ์
แลกเปลีย่นความรู้
ที่เกิดจากการ
เรียนรูเ้ชิงผลติภาพ
หลักสตูร
คณิตศาสตร์
ประยุกต ์ครั้งท่ี 1 

1. เพื่อจัดกิจกรรม

แลกเปลีย่นความรู้

ที่ได้จากการเรยีนรู้

เชิงผลิตภาพใน

รายวิชาของ

หลักสตูร

คณิตศาสตร์

ประยุกต ์

1. เชิงปริมาณ 

จ านวนผลงาน

เชิงประจักษ์ของ

นักศึกษาท่ีเรียน

ในรายวิชาของ

หลักสตูร

คณิตศาสตร์

ประยุกต์อย่าง

                 

4,300  

                     

-    

          

4,300  

 1. ค่าวัสดุ 4,300 บาท 

1.1 ค่าท าโปสเตอร์แสดง

ผลงาน ขนาด A0 หรือ A1 

4,000 บาท 

1.2 ค่าวัสดุอื่น ๆ ที่ใช้ในการ

ประกอบกิจกรรม เช่น ถ่าน

ไมโครโฟน กระดาษโปสเตอร์ 

เป็นต้น 300 บาท 

 เดือนตุลาคม 

2562  

อ.ดร.ณัฐกาญจน ์ 

น าพันธุ์วิวัฒน์ 
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ล าดับ

ที ่

 
แผนงาน/

โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ของ

โครงการ 

 
ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

แหล่งงบประมาณและ 
จ านวนงบประมาณ 

 
งบประมาณ

รวม 

 
 

รายละเอียดงบประมาณ 

 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

 
 

ผู้รับผิดชอบ งบแผ่นดิน งบรายได้ 

ปีการศึกษา 2562  2. เพื่อให้นักศึกษา

ที่เรียนในรายวิชา

ของหลักสูตร

คณิตศาสตร์

ประยุกตไ์ดส้ร้างสื่อ

การน าเสนอที่ได้

จากการเรียนรูเ้ชิง

ผลิตภาพและ

เผยแพร่แก่

สาธารณชน 

3. เพื่อให้นักศึกษา

ที่เข้าร่วมกิจกรรม

ได้รับความรู้และมี

แนวทางไป

สร้างสรรค์ช้ินงาน

ของตนเองได ้

น้อยวิชาละ 1 

ช้ินงาน 

2. เชิงคุณภาพ   

2.1. นักศึกษาท่ี

เข้าร่วมกิจกรรม

ได้คะแนน

ประเมินผลงาน

อยู่ในระดับมาก

ขึ้นไป (คะแนน

เฉลี่ย ≥ 80%) 

2.2. ร้อยละ 90 

ของจ านวน

นักศึกษาท่ีเข้า

ร่วมกิจกรรม 

ได้รับความรู้และ

มีแนวทางไป
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ล าดับ

ที ่

 
แผนงาน/

โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ของ

โครงการ 

 
ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

แหล่งงบประมาณและ 
จ านวนงบประมาณ 

 
งบประมาณ

รวม 

 
 

รายละเอียดงบประมาณ 

 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

 
 

ผู้รับผิดชอบ งบแผ่นดิน งบรายได้ 

สร้างสรรค์

ช้ินงานของ

ตนเองอยูใ่น

ระดับมากขึ้นไป 

(คะแนนเฉลี่ย ≥ 

3.51) 

2.3 ร้อยละ 80 

ของผลงานเชิง

ประสิทธิภาพที่

ได้รับการ

ประเมินอยู่ใน

ระดับดีขึ้นไป 
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ล าดับ

ที ่

 
แผนงาน/

โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ของ

โครงการ 

 
ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

แหล่งงบประมาณและ 
จ านวนงบประมาณ 

 
งบประมาณ

รวม 

 
 

รายละเอียดงบประมาณ 

 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

 
 

ผู้รับผิดชอบ งบแผ่นดิน งบรายได้ 

27 กิจกรรม หลักสตูร 
คณิตศาสตร์
ประยุกต ์
แลกเปลีย่นความรู้
ที่เกิดจากการ
เรียนรูเ้ชิงผลติภาพ
หลักสตูร
คณิตศาสตร์
ประยุกต ์ครั้งท่ี 2 
ปีการศึกษา 2562 

1. เพื่อจัดกิจกรรม

แลกเปลีย่นความรู้

ที่ได้จากการเรยีนรู้

เชิงผลิตภาพใน

รายวิชาของ

หลักสตูร

คณิตศาสตร์

ประยุกต ์

2. เพื่อให้นักศึกษา

ที่เรียนในรายวิชา

ของหลักสูตร

คณิตศาสตร์

ประยุกตไ์ดส้ร้างสื่อ

การน าเสนอที่ได้

จากการเรียนรูเ้ชิง

ผลิตภาพและ

1. เชิงปริมาณ 

จ านวนผลงาน

เชิงประจักษ์ของ

นักศึกษาท่ีเรียน

ในรายวิชาของ

หลักสตูร

คณิตศาสตร์

ประยุกต์อย่าง

น้อยวิชาละ 1 

ช้ินงาน 

2. เชิงคุณภาพ   

2.1. นักศึกษาท่ี

เข้าร่วมกิจกรรม

ได้คะแนน

ประเมินผลงาน

อยู่ในระดับมาก

                 

4,300  

                     

-    

          

4,300  

 1. ค่าวัสดุ 4,300 บาท 

1.1 ค่าท าโปสเตอร์แสดง

ผลงาน ขนาด A0 หรือ A1 

4,000 บาท 

1.2 ค่าวัสดุอื่น ๆ ที่ใช้ในการ

ประกอบกิจกรรม เช่น ถ่าน

ไมโครโฟน กระดาษโปสเตอร์ 

เป็นต้น 300 บาท 

  

 เดือนมีนาคม 

2563  

ผศ.ดร.ดรุณ ีหันวิสัย 
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ล าดับ

ที ่

 
แผนงาน/

โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ของ

โครงการ 

 
ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

แหล่งงบประมาณและ 
จ านวนงบประมาณ 

 
งบประมาณ

รวม 

 
 

รายละเอียดงบประมาณ 

 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

 
 

ผู้รับผิดชอบ งบแผ่นดิน งบรายได้ 

เผยแพร่แก่

สาธารณชน 

3. เพื่อให้นักศึกษา

ที่เข้าร่วมกิจกรรม

ได้รับความรู้และมี

แนวทางไป

สร้างสรรค์ช้ินงาน

ของตนเองได ้

ขึ้นไป (คะแนน

เฉลี่ย ≥ 80%) 

2.2. ร้อยละ 90 

ของจ านวน

นักศึกษาท่ีเข้า

ร่วมกิจกรรม 

ได้รับความรู้และ

มีแนวทางไป

สร้างสรรค์

ช้ินงานของ

ตนเองอยู่ใน

ระดับมากขึ้นไป 

(คะแนนเฉลี่ย ≥ 

3.51) 

2.3 ร้อยละ 80 

ของผลงานเชิง
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ล าดับ

ที ่

 
แผนงาน/

โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ของ

โครงการ 

 
ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

แหล่งงบประมาณและ 
จ านวนงบประมาณ 

 
งบประมาณ

รวม 

 
 

รายละเอียดงบประมาณ 

 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

 
 

ผู้รับผิดชอบ งบแผ่นดิน งบรายได้ 

ประสิทธิภาพที่

ได้รับการ

ประเมินอยู่ใน

ระดับดีขึ้นไป 

28 กิจกรรม หลักสตูร 
คณิตศาสตร์
ประยุกต์ เตรยีม
ความพร้อมและ
ปรับพื้นฐานความรู้
ก่อนศึกษา ส าหรับ
นักศึกษาสาขาวิชา
คณิตศาสตร์
ประยุกต ์

1. เพื่อเสริมสร้าง

ความรู้ ความเข้าใจ 

และเตรียมความ

พร้อม ให้แก่

นักศึกษา ประจ าปี

การศึกษา 2562  

ให้สามารถปรับตัว

ให้เข้ากับสภาพ 

แวดล้อม ก่อนการ

เข้าเรียน 

2. เพื่อส่งเสรมิให้

นักศึกษาตระหนัก

1. เชิงปริมาณ 

ร้อยละ 90 ของ

นักศึกษาใน

หลักสตูรเข้าร่วม

กิจกรรม 

2. เชิงคุณภาพ   

2.1. ร้อยละ 90 

ของจ านวน

นักศึกษาท่ีเข้า

ร่วมโครงการมี

ความพึงพอใจ

อยู่ในระดับมาก 

                      

-    

                   

500  

             

500  

 1. ค่าใช้สอย 500 บาท 

1.1 ค่าอาหารว่าง 500 บาท  

  

 เดือนมิถุนายน 

2563  

อ.สิโรรัตน ์ จั่นงาม 
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ล าดับ

ที ่

 
แผนงาน/

โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ของ

โครงการ 

 
ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

แหล่งงบประมาณและ 
จ านวนงบประมาณ 

 
งบประมาณ

รวม 

 
 

รายละเอียดงบประมาณ 

 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

 
 

ผู้รับผิดชอบ งบแผ่นดิน งบรายได้ 

ถึงความรับผดิชอบ

ต่อหน้าท่ี รักและ

สามัคค ีมีจิต

สาธารณะ  

(คะแนนเฉลี่ย 

≥3.51) 

2.2 ร้อยละ 90 

ของนักศึกษา มี

คะแนนสอบหลัง

เรียนสูงกว่าก่อน

เรียน 

29 กิจกรรม หลักสตูร 
คณิตศาสตร์
ประยุกต ์เตรยีม
ความพร้อมก่อนฝึก
ประสบการณ์
หรือสหกิจในสถาน
ประกอบการ
ส าหรับนักศึกษา
คณิตศาสตร์
ประยุกต ์

1. เพื่อเตรียมความ 

พร้อมส าหรับการ

ฝึกประสบการณ์

วิชาชีพและการ

ฝึกสหกิจศึกษาทั้ง

ด้านความรู ้และ

ทักษะที่จ าเป็น เช่น 

การใช้โปรแกรม

ด้านคณติศาสตร์

1. เชิงปริมาณ 

ร้อยละ 90 ของ

นักศึกษา

กลุ่มเป้าหมาย

เข้าร่วมกิจกรรม 

2. เชิงคุณภาพ   

2.1. ร้อยละ 90 

ของจ านวน

นักศึกษาท่ีเข้า

                      

-    

                     

-    

               

-    

 ไม่ขอใช้งบประมาณ   เดือนมีนาคม 

2563  

อ.ดร.สภุาวณิี ขันค า 
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ล าดับ

ที ่

 
แผนงาน/

โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ของ

โครงการ 

 
ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

แหล่งงบประมาณและ 
จ านวนงบประมาณ 

 
งบประมาณ

รวม 

 
 

รายละเอียดงบประมาณ 

 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

 
 

ผู้รับผิดชอบ งบแผ่นดิน งบรายได้ 

หรือสถิติ การวิจัย 

การท างานใน

องค์กร บุคลิกภาพ 

เป็นต้น  

ร่วมกิจกรรมมี

ความพึงพอใจ

อยู่ในระดับมาก 

(คะแนนเฉลี่ย 

≥3.51) 

2.2 ร้อยละ 90 

ของนักศึกษาท่ี

เข้าร่วม ได้รับ

ความรู้และ

ทักษะการฝึก

ประสบการณ์

วิชาชีพและสห

กิจศึกษาสูงกว่า

ก่อนเข้าร่วม

กิจกรรม 
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ล าดับ

ที ่

 
แผนงาน/

โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ของ

โครงการ 

 
ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

แหล่งงบประมาณและ 
จ านวนงบประมาณ 

 
งบประมาณ

รวม 

 
 

รายละเอียดงบประมาณ 

 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

 
 

ผู้รับผิดชอบ งบแผ่นดิน งบรายได้ 

30 กิจกรรม หลักสตูร
วิทย์สิ่งแวดล้อมฯ 
การจัดการเรยีนรู้
เชิงผลิตภาพ 

- นักศึกษามี

ความคิดรเิริม่

สร้างสรรค์

ผลงานวิจัยและน

วัติกรรมตาม

รายวิชา  '- 

นักศึกษามีความคิด

ริเริม่สรา้งสรรค์

ผลงานวิจัยและน

วัติกรรมตาม

รายวิชา  

- ความพึงพอใจ

ของ

กลุ่มเป้าหมาย > 

3.51 '- 

ผลงานวิจัย

หรือนวัติกรรม

จ านวน 5 เรื่อง 

                      

-    

                 

1,000  

          

1,000  

 - ค่าวัสดุอุปกรณ์ 1,000 บาท   ตุลาคม 2562 - 

กันยายน 2563  

อ.ดร.ณัฐสิมา อ.มณทิพย์ ผศ.

ดร.นิสา อ.ดร.วรีะวัฒน์ อ.ดร.

ขนิษฐา 

31 กิจกรรม หลักสตูร
วิทย์สิ่งแวดล้อมฯ  
การเตรียมความ
พร้อมทาง
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

- นักศึกษามีความรู้ 

ความเข้าใจ และอัต

ลักษณ์ในศาสตร์

สิ่งแวดล้อมของแต่

- ความพึงพอใจ

ของ

กลุ่มเป้าหมาย > 

3.51 '- นักศึกษา

ในหลักสูตรเข้า

                 

1,000  

                     

-    

          

1,000  

 - ค่าวัสดุอุปกรณ์ 1,000 บาท   สิงหาคม 2563  อ.มณทิพย์ และ ผศ.ดร.นสิา 
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ล าดับ

ที ่

 
แผนงาน/

โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ของ

โครงการ 

 
ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

แหล่งงบประมาณและ 
จ านวนงบประมาณ 

 
งบประมาณ

รวม 

 
 

รายละเอียดงบประมาณ 

 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

 
 

ผู้รับผิดชอบ งบแผ่นดิน งบรายได้ 

สิ่งแวดล้อม ละภาคการศึกษา ร่วมกิจกรรม > 

80% 

32 กิจกรรมหลักสูตร
วิทย์สิ่งแวดล้อมฯ 
สัมมนาทางวิชาการ
และศึกษาดูงาน
ตามรายวิชา 

 '- เพิ่มทักษะ

ความรู้

ประสบการณ์จริง

นอกเหนือจากภาค

ทฤษฏีในรายวิชา '- 

เพิ่มทักษะ

กระบวนการจดั

สัมมนาและ

น าเสนอผลงานทาง

วิชาการ 

- ความพึงพอใจ

ของ

กลุ่มเป้าหมาย > 

3.51 '- 

ผลงานวิจัยหรือ

นวัตกรรม

จ านวน 3 เรื่อง 

                      

-    

                 

3,200  

          

3,200  

 - ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง 2,700 

บาท '- ค่าเอกสารและวัสดุ

อุปกรณ์จดักิจกรรม 500 บาท  

 ธันวาคม 2562 

- เมษายน 2563  

อ.ดร.ณัฐสิมา 

33 กิจกรรม หลักสตูร
วิทย์สิ่งแวดล้อมฯ  
การเตรียม
ประสบการณ์

- นักศึกษามีความ

พร้อมด้านความรู้ 

การใช้เครื่องมือ 

- ความพึงพอใจ

ของ

กลุ่มเป้าหมาย > 

                 

7,004  

                 

1,500  

          

8,504  

 - ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 2,104 

บาท '- ค่าตอบแทนวิทยากร 

400 บาท * 6 ช่ัวโมง = 

 พฤษภาคม 

2563  

อ.มณทิพย์ และคณะ 
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ล าดับ

ที ่

 
แผนงาน/

โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ของ

โครงการ 

 
ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

แหล่งงบประมาณและ 
จ านวนงบประมาณ 

 
งบประมาณ

รวม 

 
 

รายละเอียดงบประมาณ 

 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

 
 

ผู้รับผิดชอบ งบแผ่นดิน งบรายได้ 

วิชาชีพทาง
วิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม 

การวิเคราะห์ การ

จัดท าข้อมูล การ

ท างานเป็นทีม และ

งานธุรการก่อนออก

ฝึกภาคสนามจริง 

3.51'- รายงาน

ผลการ

ด าเนินงาน 

2,400 บาท '- ค่าเบี้ยเลี้ยง 5 

คนๆ ละ 240 บาท * 3 วัน = 

3,600 บาท '- ค่าวัสดุอุปกรณ์

จัดกิจกรรม 400 บาท  

34 DISE first date 1. เพื่อให้นักศึกษา

ช้ันปีท่ี 1 มีความรู ้

ความเข้าใจ

คณิตศาสตร์

ภาษาอังกฤษและ

คอมพิวเตอร์

พื้นฐานท่ีจ าเป็นต่อ

นวัตกรรมดิจิทัล

และวิศวกรรม

ซอฟต์แวร ์

2. เพื่อให้นักศึกษา

เชิงปริมาณ 

1. นักศึกษา

หลักสตูร

นวัตกรรมดิจิทัล

และวิศวกรรม

ซอฟต์แวร ์เข้า

ร่วมโครงการไม่

น้อยกว่าร้อยละ 

90 ของนักศึกษา

ทั้งหมด 

เชิงคุณภาพ 

                    

300  

                     

-    

             

300  

 ค่าถ่ายเอกสาร (10 หน้า * 

30 ฉบับ) 300 บาท  

พฤษภาคม 

2563 

อ.สุรืนทร ์

อุ่นแสน 
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ล าดับ

ที ่

 
แผนงาน/

โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ของ

โครงการ 

 
ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

แหล่งงบประมาณและ 
จ านวนงบประมาณ 

 
งบประมาณ

รวม 

 
 

รายละเอียดงบประมาณ 

 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

 
 

ผู้รับผิดชอบ งบแผ่นดิน งบรายได้ 

ช้ันปีท่ี 1 ของ

หลักสตูรมคีวามรู ้

ความเข้าเกี่ยวกับ

การเรยีน  

การปฏิบัตตินเป็น

นักศึกษาท่ีดีของ

หลักสตูรและการใช้

ชีวิตใน

มหาวิทยาลยั 

3. เพื่อส่งเสรมิให้

นักศึกษามี

ปฏิสัมพันธ์ที่ดตี่อ

คณาจารย ์รุ่นพี่

และเพื่อนใน

หลักสตูร 

1. ร้อยละ 80 

ของนักศึกษา 

ช้ันปีท่ี 1 ได้

คะแนนทดสอบ

หลังเรียน

มากกว่าก่อน

เรียน  

2. ร้อยละ 80 

ของนักศึกษา

ทั้งหมด มีความ

พึงพอใจต่อ

กิจกรรมอยู่ใน

ระดับ ด ีขึ้นไป 

(คะแนนเฉลี่ย 

>= 3.50) 
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ล าดับ

ที ่

 
แผนงาน/

โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ของ

โครงการ 

 
ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

แหล่งงบประมาณและ 
จ านวนงบประมาณ 

 
งบประมาณ

รวม 

 
 

รายละเอียดงบประมาณ 

 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

 
 

ผู้รับผิดชอบ งบแผ่นดิน งบรายได้ 

35 กิจกรรม DISE 
เตรียมความพร้อม
ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพและสหกิจ
ศึกษา 

1. เพื่อเพ่ิมพูน

ความรู้และทักษะ

ในการปฏิบัติงานให้

นักศึกษาใน

หลักสตูร 

2. เพื่อสร้าง

เครือข่ายงาน

ระหว่างหลักสูตร

และสถาน

ประกอบการ 

เชิงปริมาณ 

1. เครือข่าย

สถาน

ประกอบการไม่

น้อยกว่า 2 

หน่วยงาน 

เชิงคุณภาพ 

1. ร้อยละ 80 

ของผู้เข้าร่วม

กิจกรรมได้

คะแนนทดสอบ

หลังเรียน

มากกว่าก่อน

เรียน  

2. ร้อยละ 80 

ของผู้เข้าร่วม

                    

132  

                   

188  

             

320  

 ค่าถ่ายเอกสาร (10 หน้า * 

32 ฉบับ) 320 บาท  

มีนาคม - 

เมษายน 2563 

อ.ปัณณรัตน ์ 

วงศพัฒนานิภาส 
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ล าดับ

ที ่

 
แผนงาน/

โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ของ

โครงการ 

 
ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

แหล่งงบประมาณและ 
จ านวนงบประมาณ 

 
งบประมาณ

รวม 

 
 

รายละเอียดงบประมาณ 

 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

 
 

ผู้รับผิดชอบ งบแผ่นดิน งบรายได้ 

กิจกรรมมีความ

พึงพอใจต่อ

กิจกรรมอยู่ใน

ระดับ ด ีขึ้นไป 

(คะแนนเฉลี่ย 

>= 3.50) 

36 DISE VRU 
Workshop 

1. เพื่ออบรมให้

ความรู้เกี่ยวกับ

นวัตกรรมดิจิทัล

และวิศวกรรม

ซอฟต์แวร ์

2. เพื่อส่งเสรมิให้

เกิดการแลกเปลี่ยน 

เรียนรูเ้กี่ยวกับ

นวัตกรรมดิจิทัล

และวิศวกรรม

เชิงปริมาณ 

1. ผลงาน

นวัตกรรมดิจิทัล

ที ่

จัดแสดง ไม่น้อย

กว่า 2 ผลงาน 

2. สถาน

ประกอบการ

ส่งผลงาน

นวัตกรรมดิจิทัล 

                    

400  

                     

-    

             

400  

 ค่าถ่ายเอกสาร (10 หน้า * 

40 ฉบับ) 400 บาท  

พฤศจิกายน 

2562 - มีนาคม 

2563 

อ.เศรษฐพงศ์  

วงษ์อินทร์ 
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ล าดับ

ที ่

 
แผนงาน/

โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ของ

โครงการ 

 
ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

แหล่งงบประมาณและ 
จ านวนงบประมาณ 

 
งบประมาณ

รวม 

 
 

รายละเอียดงบประมาณ 

 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

 
 

ผู้รับผิดชอบ งบแผ่นดิน งบรายได้ 

ซอฟต์แวร์ ระหว่าง 

คณาจารย์

ผู้ประกอบการและ

นักศึกษา 

ไม่น้อยกว่า 1 

ผลงาน 

เชิงคุณภาพ 

1. ร้อยละ 80 

ของผู้เข้าร่วม

กิจกรรมทั้งหมด 

ได้คะแนน

ทดสอบหลัง

เรียนมากกว่า 

ก่อนเรียน 

2. ร้อยละ 80 

ของผูเ้ข้าร่วม

กิจกรรมมีความ

พึงพอใจต่อ

กิจกรรมอยู่ใน

ระดับ ด ีขึ้นไป
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ล าดับ

ที ่

 
แผนงาน/

โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ของ

โครงการ 

 
ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

แหล่งงบประมาณและ 
จ านวนงบประมาณ 

 
งบประมาณ

รวม 

 
 

รายละเอียดงบประมาณ 

 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

 
 

ผู้รับผิดชอบ งบแผ่นดิน งบรายได้ 

(คะแนนเฉลี่ย 

>= 3.50) 

37 DISE Got Talent 1. เพื่อสนับสนุน

และส่งเสรมิให้

นักศึกษาเผยแพร่

ผลงานด้าน

นวัตกรรมดิจิทัล

และวิศวกรรม

ซอฟต์แวร์ที่เกิด

จากการเรียนรูเ้ชิง

ผลิตภาพในรายวิชา

ของหลักสูตร 

2. เพื่อให้นักศึกษา

ได้ฝึกฝนการ

น าเสนอผลงานและ

เชิงปริมาณ 

1. ผลงาน

นวัตกรรมดิจิทัล

และวิศวกรรม

ซอฟต์แวร์ ไม่

น้อยกว่า 2 

ผลงาน 

2. ร้อยละ 50 

ของนักศึกษา

น าเสนอผลงาน

ประเภทปาก

เปล่า  

3. ร้อยละ 50 

ของนักศึกษา

                    

700  

                     

-    

             

700  

 ค่าพิมพ์โปสเตอร์ ขนาด A0 

(2 แผ่น * 350 บาท) 700 

บาท  

ตุลาคม 2562,  

มีนาคม 2563 

อ.สุรืนทร ์

อุ่นแสน 
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ล าดับ

ที ่

 
แผนงาน/

โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ของ

โครงการ 

 
ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

แหล่งงบประมาณและ 
จ านวนงบประมาณ 

 
งบประมาณ

รวม 

 
 

รายละเอียดงบประมาณ 

 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

 
 

ผู้รับผิดชอบ งบแผ่นดิน งบรายได้ 

การสื่อสาร น าเสนอผลงาน

ประเภท

โปสเตอร ์ 

เชิงคุณภาพ 

1. ร้อยละ 60 

ของผลงานเชิง

ผลิตภาพมี 

คุณภาพ ดี ข้ึน

ไป 

2. ร้อยละ 80 

ของผู้เข้าร่วม

กิจกรรมมีความ

พึงพอใจต่อ

กิจกรรมอยู่ใน

ระดับ ด ีขึ้นไป

(คะแนนเฉลี่ย 
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ล าดับ

ที ่

 
แผนงาน/

โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ของ

โครงการ 

 
ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

แหล่งงบประมาณและ 
จ านวนงบประมาณ 

 
งบประมาณ

รวม 

 
 

รายละเอียดงบประมาณ 

 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

 
 

ผู้รับผิดชอบ งบแผ่นดิน งบรายได้ 

>= 3.50) 

38 กิจกรรม หลักสตูร
เทคโนโลยี
สารสนเทศจดัการ
เรียนรูเ้ชิงผลติภาพ  

1.เพื่อให้นักศึกษา

ได้น าเสนอและ

แสดงผลงานจาก

รายวิชาในหลักสูตร 

2. เพื่อให้นักศึกษา

มีเวทีในการ

น าเสนอผลงานจาก

การฝึกสหกิจศึกษา

และฝึก

ประสบการณ์

วิชาชีพ 

ร้อยละของ

รายวิชาที่เปิด

สอนในปี

การศึกษาท่ีมี

ผลงานเชิง

ประจักษ์ต่อ

รายวิชาที่เปิด

สอนในปี

การศึกษา 

ตัวช้ีวัดเชิง

ปริมาณ 

1.จ านวน

นักศึกษาท่ีเข้า

ร่วมโครงการ 

               

10,000  

               

10,000  

         

20,000  

งบแผ่นดิน ค่าวัสดุ 5,000 

เอกสารประกอบ 

ค่าใช้สอย 5,000 ค่าอาหาร

และอาหารว่าง 

งบรายได ้ ค่าใช้สอย 10,000 

ค่าอาหารและอาหารว่าง 

ตุลาคม 2562 – 

กันยายน 2563 

ผศ.อมีนา 
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ล าดับ

ที ่

 
แผนงาน/

โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ของ

โครงการ 

 
ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

แหล่งงบประมาณและ 
จ านวนงบประมาณ 

 
งบประมาณ

รวม 

 
 

รายละเอียดงบประมาณ 

 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

 
 

ผู้รับผิดชอบ งบแผ่นดิน งบรายได้ 

ร้อยละ 90 ของ

จ านวนนักศึกษา

ที่เป็น

กลุ่มเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัดเชิง

คุณภาพ   

2. คะแนนการ

น าเสนอผลงาน

ของนักศึกษา ไม่

น้อยกว่าร้อยละ 

60  

39 กิจกรรม หลักสตูร
เทคโนโลยี
สารสนเทศพัฒนา
ทักษะทาง
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1. เพื่อพัฒนา

ความรู้ และทักษะ

ด้านคอมพิวเตอร์

และเทคโนโลยี

สารสนเทศ  

ร้อยละของ

โครงการที่

ส่งเสริม และ

สนับสนุน 

พัฒนานักศึกษา

               

10,000  

               

10,000  

         

20,000  

ค่าตอบแทน 14,400  ค่า

วิทยากรชม.ละ400บาท 

ค่าใช้สอย 5,600  ค่าอาหาร

และอาหารว่าง ค่าอาหารมื้อ

ละ 50 บาทและอาหารว่าง 

มิถุนายน - 

กันยายน2563 

อ.กิตติศักดิ ์

อ.ไพรินทร ์
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ล าดับ

ที ่

 
แผนงาน/

โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ของ

โครงการ 

 
ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

แหล่งงบประมาณและ 
จ านวนงบประมาณ 

 
งบประมาณ

รวม 

 
 

รายละเอียดงบประมาณ 

 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

 
 

ผู้รับผิดชอบ งบแผ่นดิน งบรายได้ 

2. เพื่อเตรียมความ

พร้อมให้นักศึกษา

ในการฝึกสหกิจ

ศึกษาและการฝึก

ประสบการณ ์

ให้มีความพร้อม

ในการท างานสู่

ประชาคม

อาเซียน +3+I 

ด าเนินการบรรลุ

ส าเรจ็ตามบ่งช้ี

ของโครงการ 

ตัวช้ีวัดเชิง

ปริมาณ  จ านวน

นักศึกษาท่ีเข้า

ร่วมโครงการ 

ร้อยละ 90 ของ

จ านวนนักศึกษา

ที่เป็น

กลุ่มเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัดเชิง

20x2มื้อ บาท ส าหรับผู้ที่เข้า

ร่วม 60 คน 
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ล าดับ

ที ่

 
แผนงาน/

โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ของ

โครงการ 

 
ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

แหล่งงบประมาณและ 
จ านวนงบประมาณ 

 
งบประมาณ

รวม 

 
 

รายละเอียดงบประมาณ 

 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

 
 

ผู้รับผิดชอบ งบแผ่นดิน งบรายได้ 

คุณภาพ  

นักศึกษาท่ีเข้า

ร่วมโครงการไม่

น้อยกว่าร้อยละ 

90 ได้คะแนน

ประเมินหลังการ

อบรมมากกว่า

คะแนนประเมิน

ก่อนการอบรม 

40 กิจกรรม หลักสตูร
เทคโนโลยี
สารสนเทศ เตรียม
ความพร้อมในการ
เข้าเรียน  

เพื่อให้นักศึกษา

ได้รับความรู้ก่อน

การเข้าเรียนและ

ผลการสอบไม่น้อย

กว่าร้อยละ 80 

จ านวนนักศึกษา

ที่เข้าร่วมไม่น้อย

กว่าร้อยละ 80 

ของ

กลุ่มเป้าหมาย 

                 

2,500  

                 

4,000  

          

6,500  

ค่าวัสดุ 2,500 บาท กระดาษ 

หมึก 

ค่าใช้สอย 4,000 บาท 

ค่าอาหารมื้อละ 50 บาทและ

อาหารว่างมื้อละ 20 บาท

ส าหรับผู้เข้าร่วม 58 คน 

มิถุนายน - 

กันยายน2563 

อ.อัจจิมา 
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ล าดับ

ที ่

 
แผนงาน/

โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ของ

โครงการ 

 
ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

แหล่งงบประมาณและ 
จ านวนงบประมาณ 

 
งบประมาณ

รวม 

 
 

รายละเอียดงบประมาณ 

 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

 
 

ผู้รับผิดชอบ งบแผ่นดิน งบรายได้ 

4 โครงการจดัท าแผนการเรียนการสอนของ

รายวิชาเอกตามรูปแบบ ABCD 

       

1 กิจกรรมการจัดการ

เรียนสอน Active 

Learning 

เพื่อจัดกิจกรรมการ

จัดการเรียนสอน 

Active Learning 

มีการอบรม

รูปแบบการ

จัดการเรียนสอน 

Active 

Learning

จ านวนไม่น้อย

กว่า 1 ครั้ง/

อาจารย์

ผู้เข้าร่วม

โครงการไม่น้อย

กว่าร้อยละ 80 

ของ

               

34,600  

0          

34,600  

งบแผ่นดิน 34,600 บาท 

แบ่งเป็นค่าวิทยากร 9,600 

บาท ชม.ละ 600 บาท x 8ชม. 

2 วัน และค่าใช้สอย 20,000 

บาท ส าหรับค่าอาหารมื้อละ 

120 บาท อาหารว่างมื้อละ 

35 บาท ส าหรบัผู้เข้าร่วม

กิจกรรมจ านวน 100 คน ค่า

วัสดุ 5,000 บาท ส าหรับ

ด าเนินกิจกรรมได้แก่ หมึก

พิมพ์ กระดาษ ค่าถ่ายเอกสาร 

 เดือนม.ค.2563  รองคณบด ีฝ่ายวิชาการ 
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ล าดับ

ที ่

 
แผนงาน/

โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ของ

โครงการ 

 
ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

แหล่งงบประมาณและ 
จ านวนงบประมาณ 

 
งบประมาณ

รวม 

 
 

รายละเอียดงบประมาณ 

 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

 
 

ผู้รับผิดชอบ งบแผ่นดิน งบรายได้ 

กลุ่มเป้าหมาย ค่าเข้าเลม่ และอื่นๆ 

5 โครงการผลิตชุดการเรียนรู้แบบ 

ABC ต้นแบบของทุกสาขาวิชา 

       

1 กิจกรรมการพัฒนา

สื่อการสอน

ออนไลน ์

เพื่อจัดกิจกรรมการ

พัฒนาสื่อการสอน

ออนไลน ์

มีคลิปวีดโีอที่

เป็นสื่อการสอน

ออนไลน์ไม่น้อย

กว่า 5 คลิป 

                      

-    

0                

-    

ไม่ขอใช้งบประมาณ  เป็นกิจกรรมที่

ด าเนินงานระยะ

ยาวตลอด

ปีงบประมาณ  

รองคณบด ีฝ่ายวิชาการ 

6 โครงการ พัฒนาทักษะของนักศึกษา

ที่จ าเป็นต่อการด าเนินชีวิตใน

ศตวรรษที่ 21 
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ล าดับ

ที ่

 
แผนงาน/

โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ของ

โครงการ 

 
ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

แหล่งงบประมาณและ 
จ านวนงบประมาณ 

 
งบประมาณ

รวม 

 
 

รายละเอียดงบประมาณ 

 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

 
 

ผู้รับผิดชอบ งบแผ่นดิน งบรายได้ 

          

1      กิจกรรมพัฒนา

นักศึกษาเพื่อ

เสรมิสร้างทักษะ

การเรยีนรู้นอก

รายวิชา 

1. เพือ่เกิดกิจกรรม

พัฒนานักศึกษาที่

นอกเหนือจาก

รายวิชาเรยีนได้แก่

งานกีฬา บ าเพ็ญ

ประโยชน์ รักษา

สิ่งแวดล้อม 

เสรมิสร้างคุณธรรม 

จริยธรรม 2. 

เพื่อให้นักศึกษามี

ความรับผิดชอบต่อ

หน้าท่ีของตนเอง 3. 

1. ร้อยละของ

โครงการ พัฒนา

ทักษะของ

นักศึกษาท่ี

จ าเป็นต่อการ

ด าเนินชีวิตใน

ศตวรรษที ่21

ด าเนินการบรรลุ

ส าเรจ็ตามตัว

บ่งช้ีของ

โครงการ 

               

81,000  

             

250,000  

       

331,000  

งบแผ่นดิน 81,000 บาท 

แบ่งเป็นหมวดค่าวสัดุ 69,000 

บาท ได้แก ่อุปกรณ์ต่างๆที่ใช้

ในการจัดกิจกรรม หมวด

ค่าตอบแทน 12,000 บาท  

ค่าวิทยาการ ชม.ละ 400 บาท  

งบรายได้ 250,000 แบ่งเป็น

หมวดค่าวสัด ุ100,000 บาท 

ได้แก่ อุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการ

จัดกิจกรรม หมวดค่าใช้สอย 

135,000บาท ได้แก่ค่าอาหาร

และอาหารว่างของนักศึกษา 

 เป็นกิจกรรมที่

ด าเนินงานระยะ

ยาวตลอด

ปีงบประมาณ  

อาจารย ์ดร.นพรัตน์ ไวโรจนะ 

รองคณบดฝี่ายกิจการ

นักศึกษา 
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ล าดับ

ที ่

 
แผนงาน/

โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ของ

โครงการ 

 
ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

แหล่งงบประมาณและ 
จ านวนงบประมาณ 

 
งบประมาณ

รวม 

 
 

รายละเอียดงบประมาณ 

 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

 
 

ผู้รับผิดชอบ งบแผ่นดิน งบรายได้ 

เพื่อเสรมิทักษะด้าน

ต่างๆ และเป็นการ

เปิดโลกทัศน์ให้แก่

นักศึกษา 

อาจารย์และบุคลากรคณะ

วิทย์ และค่าน้ ามัน งบรายได้ 

หมวดค่าตอบแทน 15,000 

บาท ได้แก่ ค่าตอบแทน

คณะกรรมการตดัสินกีฬา 

2 กิจกรรม  สัปดาห์

วิทยาศาสตร ์

1. เพื่อจัดกิจกรรม

ที่มีการบูรณาการ

กับการเรยีนการ

สอนโดยมีผลงาน

เชิงประจักษ์ต่อ

ศาสตร์การศึกษา

ด้านงาน

วิทยาศาสตร ์2. 

เกิดความร่วมมือ

ภายในหน่วยงาน

คณะทั้งหลักสูตรที่

จ านวนนักศึกษา

และผูส้นใจเข้า

ร่วมงานไมต่่ า

กว่า 400 คน 

               

96,000  

               

27,050  

       

123,050  

งบประมาณแผ่นดิน 96,000 

บาท แบ่งเป็น หมวดค่าวัสดุ 

96,000 บาท งบประมาณ

รายได้ 27,050 บาท แบ่งเป็น  

ค่าใช้สอย12,050 บาท 

ค่าอาหารว่างส าหรับอาจารย์

และบุคลากร 130คนx35บาท 

= 4,550 บาท ค่าอาหารและ

อาหารว่างส าหรับการอบรม

จ านวน 50 คนx150 บาท = 

7,500 บาท และค่าโล่เชิดชู

 เดือนสิงหาคม 

2563  

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลย ี



71 
 

 
ล าดับ

ที ่

 
แผนงาน/

โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ของ

โครงการ 

 
ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

แหล่งงบประมาณและ 
จ านวนงบประมาณ 

 
งบประมาณ

รวม 

 
 

รายละเอียดงบประมาณ 

 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

 
 

ผู้รับผิดชอบ งบแผ่นดิน งบรายได้ 

เกี่ยวข้อง 3.สร้าง

ส านึกความ

รับผิดชอบแก่

นักศึกษาในการมี

ส่วนร่วมจดั

กิจกรรม 

เกียรติและเกียรติบัตร 15,000 

บาท 

3  กิจกรรม เคมี

ศึกษาดูงานสถาน

ประกอบการ 

1. เพื่อให้นักศึกษา

มีความรู้ความ

เข้าใจเกี่ยวกับ

ประสบการณ์ที่

ได้รับและ

แลกเปลีย่นเรยีน

รจากการศึกษาดู

งาน ของสถาน

ประกอบการ 2 

แห่ง 

ตัวบ่งช้ีเชิง

ปริมาณ  จ านวน

นักศึกษา 

คณาจารย์ และ

เจ้าหน้าท่ี 

กลุ่มเป้าหมาย

เข้าร่วมกิจกรรม

ไม่น้อยกว่า  

80%                                         

ตัวบ่งช้ีเชิง

                      

-    

                 

2,000  

          

2,000  

 1. ค่าวัสด ุ  - บาท 

 2. ค่าน้ ามัน 1,000 บาท           

3. ค่าของที่ระลึก 1,000 บาท 

 ม.ค. - มี.ค. 63     รศ.ดร. มานะ ขาวเมฆ 
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ล าดับ

ที ่

 
แผนงาน/

โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ของ

โครงการ 

 
ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

แหล่งงบประมาณและ 
จ านวนงบประมาณ 

 
งบประมาณ

รวม 

 
 

รายละเอียดงบประมาณ 

 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

 
 

ผู้รับผิดชอบ งบแผ่นดิน งบรายได้ 

2. เพื่อให้นักศึกษา

มีวิสัยทัศน์และองค์

ความรู้ที่กว้างขวาง

ยิ่งข้ึน 

คุณภาพ 

นักศึกษามี

ความรู้ ความ

เข้าใจ เกี่ยวกับ

ประสบการณที่

ไดรับ และ

สามารถน าไป

ประยุกต์ใช้ได ้ 

4 กิจกรรม  นักเคมี

จิตอาสาพาสะอาด 

1. เพื่อให้นักศึกษา

มีจิตอาสาและจิต

สาธารณะ                          

1. จ านวน

นักศึกษา

กลุ่มเป้าหมาย

เข้าร่วมกิจกรรม

ไม่น้อยกว่า  

80% ตลอด

ระยะเวลาการ

ด าเนินโครงการ 

                      

-    

                     

-    

               

-    

ไม่ใช้งบประมาณ  พ.ย. 2562 - 

มิ.ย. 63  

อ.ดร.ปรินทร เต็มญารศิลป ์
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ล าดับ

ที ่

 
แผนงาน/

โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ของ

โครงการ 

 
ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

แหล่งงบประมาณและ 
จ านวนงบประมาณ 

 
งบประมาณ

รวม 

 
 

รายละเอียดงบประมาณ 

 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

 
 

ผู้รับผิดชอบ งบแผ่นดิน งบรายได้ 

2. ความพึง

พอใจของ

โครงการมี

คะแนนเฉลีย่

มากกว่า 3 

5      กิจกรรม  

หลักสตูร

เทคโนโลยีชีวภาพ 

นักศึกษาบ าเพ็ญ

ประโยชน์แก่ชุมชน

ในพื้นที่ให้บริการ 

เพื่อสร้างจิตส านึก

ใหน้ักศึกษา

ตระหนักถึง

ความส าคญัด้านจติ

อาสาแก่ชุมชน 

1.  เชิงปริมาณ 

  1) จ านวนผู้ที่

เข้าร่วมโครงการ

ไม่น้อยกว่าร้อย

ละ 90 ของ

กลุ่มเป้าหมาย  

2.  เชิงคุณภาพ   

  1) จ านวนผู้ที่

เข้าร่วมโครงการ

ผ่านเกณฑ์ในมิติ

ความรู้ความ

                    

500  

                     

-    

             

500  

 ค่าวัสด ุ

- ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง  

  มี.ค. 63  ผศ.วัฒนา         ผศ.ดร.ปุณย

นุช 
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ล าดับ

ที ่

 
แผนงาน/

โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ของ

โครงการ 

 
ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

แหล่งงบประมาณและ 
จ านวนงบประมาณ 

 
งบประมาณ

รวม 

 
 

รายละเอียดงบประมาณ 

 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

 
 

ผู้รับผิดชอบ งบแผ่นดิน งบรายได้ 

เข้าใจ (≥60%) 

ไม่น้อยกว่าร้อย

ละ 90 

   2) จ านวนผู้ที่

เข้าร่วมโครงการ

ผ่านเกณฑ์ในมิติ

ความพึงพอใจ 

(≥3.51) ไม่น้อย

กว่าร้อยละ 80 

6      กิจกรรม 2. 

หลักสตูร

เทคโนโลยีชวีภาพ 

ศึกษาดูงานสถาน

ประกอบการ 

เพื่อพัฒนา

คุณลักษณะบณัฑติ

ที่พึงประสงค์ของ

หลักสตูร 

1.  เป้าหมายเชิง

ปริมาณ 

  1)  จ านวน

นักศึกษาท่ีเข้า

ร่วมโครงการ

ร้อยละ 80 ของ

จ านวนนักศึกษา

                 

1,000  

                     

-    

          

1,000  

 ค่าวัสด ุ

- ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง  

มิ.ย.-63 ผศ.ดร.พรรณวิภา   อ.ดร.

มัทนภรณ ์
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ล าดับ

ที ่

 
แผนงาน/

โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ของ

โครงการ 

 
ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

แหล่งงบประมาณและ 
จ านวนงบประมาณ 

 
งบประมาณ

รวม 

 
 

รายละเอียดงบประมาณ 

 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

 
 

ผู้รับผิดชอบ งบแผ่นดิน งบรายได้ 

ที่เป็น

กลุ่มเป้าหมาย 

2.  เป้าหมายเชิง

คุณภาพ 

    1)  ร้อยละ  

80  ของจ านวน

นักศึกษาท่ีเข้า

ร่วมโครงการมี

ความพึงพอใจ

อยู่ในระดับมาก 

7      กิจกรรม  

ปัจฉิมนิเทศ

นักศึกษาหลักสตูร

เทคโนโลยีชีวภาพ 

1. เพื่อเตรียมความ

พร้อมในการก้าว

เข้าสู่โลกแห่งอาชีพ 

2. เพื่อกระตุ้นให้

นักศึกษาท่ีก าลังจะ

ส าเรจ็การศึกษามี

1.  เป้าหมายเชิง

ปริมาณ 

  1)  จ านวน

นักศึกษาท่ีเข้า

ร่วมโครงการ

ร้อยละ 80 ของ

                 

1,400  

                   

224  

          

1,624  

 ค่าตอบแทน 

- ค่าตอบแทนวิทยากรชม.ละ 

400 บาท จ านวน 3.5 ชม. 

ค่าวัสด-ุ ค่าวัสดุในการด าเนิน

กิจกรรมกระดาษ/ค่าถ่าย

  ก.พ. 63  อ.ณฐพงศ์ 
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ล าดับ

ที ่

 
แผนงาน/

โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ของ

โครงการ 

 
ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

แหล่งงบประมาณและ 
จ านวนงบประมาณ 

 
งบประมาณ

รวม 

 
 

รายละเอียดงบประมาณ 

 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

 
 

ผู้รับผิดชอบ งบแผ่นดิน งบรายได้ 

จิตส านึกท่ีดตี่อการ

ประกอบอาชีพ

อย่างมีจรรยาบรรณ

และพร้อมท่ีจะรับ

ใช้สังคัม 

3. เพื่อพัฒนา

บุคลิกภาพ พัฒนา

จิตใจด้านคณุธรรม

จริยธรรม เพื่อให้

เป็นคนดีของสัมคม

และสามารถอยู่

ร่วมกันในสัมคมได้

อย่างเป็นสุข 

จ านวนนักศึกษา

ที่เป็น

กลุ่มเป้าหมาย 

2.  เป้าหมายเชิง

คุณภาพ 

    1)  ร้อยละ  

80  ของจ านวน

นักศึกษาท่ีเข้า

ร่วมโครงการมี

ความพึงพอใจ

อยู่ในระดับมาก 

เอกสาร  
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ล าดับ

ที ่

 
แผนงาน/

โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ของ

โครงการ 

 
ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

แหล่งงบประมาณและ 
จ านวนงบประมาณ 

 
งบประมาณ

รวม 

 
 

รายละเอียดงบประมาณ 

 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

 
 

ผู้รับผิดชอบ งบแผ่นดิน งบรายได้ 

8      กิจกรรม 

หลักสตูรคหกรรม

ศาสตร์พัฒนา

คุณลักษณะบณัฑติ  

1. เพื่อจัดกิจกรรม

เตรียมความพร้อม

ก่อนเข้ารับการฝึก

ประสบการณ์

วิชาชีพ 

2. เพื่อเสริมทักษะ

การเรยีนรู้ของ

นักศึกษาหลักสตูร 

คหกรรมศาสตร ์

เชิงปริมาณ 

 1. สามารถ

เบิกจ่าย

งบประมาณ

เป็นไปตามแผน 

ไม่น้อยกว่า ร้อย

ละ 90  

 2. เชิงคุณภาพ   

 นักศึกษาท่ีเข้า

ร่วมโครงการมี

ความพึงพอใจ 

เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 

≤ 3.51 

               

12,800  

                

6,800  

         

19,600  

 งบแผ่นดิน/ค่าตอบแทน 

วิทยาการ 12,800 บ. 

งบรายได/้ค่าวสัดุ ด าเนิน

กิจกรรม ได้แก่ กระดาษฟลิป

ชาร์ท พริกข้ีหนูสด พริกข้ีหนู

แห้ง สตรอเบอรี่ มะม่วงสุก 

ส้มกลีบในน้ าเชื่อม อัญชันแห้ง 

เครื่องเทศ สมุนไพร 

เครื่องปรุงรส ผลไม้ พืชผัก

สวนครัว 6,800 บ.  

ม.ค.-มี.ค. 63 อ.สินีนาถ สุขทนารักษ ์
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ล าดับ

ที ่

 
แผนงาน/

โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ของ

โครงการ 

 
ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

แหล่งงบประมาณและ 
จ านวนงบประมาณ 

 
งบประมาณ

รวม 

 
 

รายละเอียดงบประมาณ 

 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

 
 

ผู้รับผิดชอบ งบแผ่นดิน งบรายได้ 

9      กิจกรรม  

หลักสตูรคหกรรม

ศาสตร์การใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศในการ

สืบค้นฐานข้อมูล

งานวิจัย 

1. นักศึกษามีความ

ทักษะรู้ในการใช้

เครื่องมือท่ีเกี่ยวกับ

เทคโนโลยีสาร 

สนเทศในการ

สบืค้นข้อมูลความรู้

และงานวิจัย 

2. เพื่อให้นักศึกษา

เกิดความพึงพอใจ

ในการเข้าร่วม

โครงการ 

เชิงปริมาณ 

1. สามารถ

เบิกจ่าย

งบประมาณ

เป็นไปตามแผน 

ไม่น้อยกว่า ร้อย

ละ 90      

เชิงคุณภาพ 

1. นักศึกษามี

ความพึงพอใจ

ของกิจกรรม มี

คะแนนไม่น้อย

กว่า ≥ 3.51 

                      

-    

                     

-    

               

-    

 ไม่ใช้งบประมาณ    เดือน มิ.ย. 63   ผศ.เบญจางค ์อัจฉริยะโพธา 
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ล าดับ

ที ่

 
แผนงาน/

โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ของ

โครงการ 

 
ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

แหล่งงบประมาณและ 
จ านวนงบประมาณ 

 
งบประมาณ

รวม 

 
 

รายละเอียดงบประมาณ 

 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

 
 

ผู้รับผิดชอบ งบแผ่นดิน งบรายได้ 

10      กิจกรรม  

หลักสตูรคหกรรม

ศาสตร์พัฒนา

นักศึกษาเพื่อ

เสรมิสร้างทักษะ

การเรยีนรู้นอก

รายวิชา 

1. เพื่อเป็นการจัด

กิจกรรมเปิดโลก

ทัศน์และต่อยอด

ทักษะความรู้ให้แก่

นักศึกษา 

2. เพื่อให้นักศึกษา

ได้มโีอกาสบรูณา

การแนวคิดทาง

วิชาการกับสภาพ

จริงที่ได้เรียนรูจ้าก

การศึกษาดูงาน 

เชิงปริมาณ 

1. สามารถ

เบิกจ่าย

งบประมาณ

เป็นไปตามแผน 

ไม่น้อยกว่า ร้อย

ละ 90      

เชิงคุณภาพ 

1. นักศึกษามี

ความพึงพอใจ

ของกิจกรรม มี

คะแนนไม่น้อย

กว่า ≥ 3.51 

               

18,000  

               

15,273  

         

33,273  

 งบรายได ้

ค่าใช้สอย ค่าเช่ารถบัส 

15,000 บ., ของที่ระลึก 273 

บ. 

 งบแผ่นดิน/ค่าใช้สอย ค่าเช่า

รถบัส 18,000 บาท 

  

 ต.ค.-ธ.ค. 62, 

เม.ย.-มิ.ย. 63   

อ.จุรีมาศ ดีอ ามาตย ์
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ล าดับ

ที ่

 
แผนงาน/

โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ของ

โครงการ 

 
ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

แหล่งงบประมาณและ 
จ านวนงบประมาณ 

 
งบประมาณ

รวม 

 
 

รายละเอียดงบประมาณ 

 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

 
 

ผู้รับผิดชอบ งบแผ่นดิน งบรายได้ 

11      กิจกรรม 

หลักสตูรคหกรรม

ศาสตร์พัฒนา

โรงเรียนด้วยจติ

อาสา     

1. เพื่อส่งเสรมิการ

พัฒนาพฤติกรรม

ด้านจิตอาสาให้กับ

นักศึกษา 

2. เพื่อให้เกิด

กิจกรรมระหว่าง

นักศึกษาและ

โรงเรียนในชุมชน  

เชิงปริมาณ 

1. สามารถ

เบิกจ่าย

งบประมาณ

เป็นไปตามแผน 

ไม่น้อยกว่า ร้อย

ละ 90      

เชิงคุณภาพ 

1. นักศึกษามี

ความพึงพอใจ

ของกิจกรรม มี

คะแนนไม่น้อย

กว่า ≥ 3.51 

                      

-    

                     

-    

               

-    

 ไม่ใช้งบประมาณ  ม.ค.-มี.ค. 63 อ.จุรีมาศ ดีอ ามาตย ์
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ล าดับ

ที ่

 
แผนงาน/

โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ของ

โครงการ 

 
ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

แหล่งงบประมาณและ 
จ านวนงบประมาณ 

 
งบประมาณ

รวม 

 
 

รายละเอียดงบประมาณ 

 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

 
 

ผู้รับผิดชอบ งบแผ่นดิน งบรายได้ 

12      กิจกรรม 

หลักสตูรคหกรรม

ศาสตร ์พัฒนา

ทักษะของนักศึกษา

หลักสตูรคหกรรม

ศาสตร ์

1. เพื่อจัดกิจกรรม

เตรียมความพร้อม

ให้แก่นักศึกษา

หลักสตูรคหกรรม

ศาสตร ์              

2. เพื่อเสริมทักษะ

การเรยีนรู้ของ

นักศึกษาหลักสตูรค

หกรรมศาสตร ์

เชิงปริมาณ                                     

1. นักศึกษา

หลักสตูรคหกร

รมศาสตร์ช้ันปีท่ี 

4 เข้าร่วม

โครงการไม่น้อย

กว่าร้อยละ 80    

เชิงคุณภาพ                                    

1. นักศึกษาท่ี

เข้าร่วมโครงการ

มีความพึงพอใจ 

เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 

≤ 3.51 

                      

-    

                     

-    

               

-    

 ไม่ใช้งบประมาณ  ส.ค. - พ.ย. 63 อ.จุรีมาศ ดีอ ามาตย ์

13     กิจกรรม  

หลักสตูรฟิสิกส์ 

เปิดโลกดารา

เพื่อพัฒนาทักษะ

ของนักศึกษาท่ี

จ าเป็นต่อการ

1. เชิงปริมาณ 

จ านวนนักศึกษา

ที่เข้าร่วม

                    

500  

                     

-    

             

500  

 ค่าวัสดุ 500 บาท  (ค่าน้ ามัน

เชื้อเพลิง)  

 ต.ค. 62 – มี.ค.

63  

ผศ.เบญจมาศ  แก้วนุช 
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ล าดับ

ที ่

 
แผนงาน/

โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ของ

โครงการ 

 
ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

แหล่งงบประมาณและ 
จ านวนงบประมาณ 

 
งบประมาณ

รวม 

 
 

รายละเอียดงบประมาณ 

 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

 
 

ผู้รับผิดชอบ งบแผ่นดิน งบรายได้ 

ศาสตร์และ

อุตุนิยมวิทยา 

ด าเนินชีวิตใน

ศตวรรษที ่21 

โครงการร้อยละ 

80ของจ านวน

นักศึกษา

หลักสตูรฟิสิกส์

ประยุกต ์                             

2. เชิงคุณภาพ 

ร้อยละ 80 ของ

จ านวนนักศึกษา

หลักสตูรฟิสิกส์

ประยุกตม์ีความ

พึงพอใจอยู่ใน

ระดับมาก 

(คะแนนเฉลี่ย   

3.51) 

14 กิจกรรม  หลักสตูร เพื่อส่งเสริม

จิตส านึกของความ

1. เชิงปริมาณ 

จ านวนนักศึกษา

                                                           ไม่ขอใช้งบประมาณ    (ต.ค. 62 – อ.ดร.เยาวภา แสงพยับ และ 
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ล าดับ

ที ่

 
แผนงาน/

โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ของ

โครงการ 

 
ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

แหล่งงบประมาณและ 
จ านวนงบประมาณ 

 
งบประมาณ

รวม 

 
 

รายละเอียดงบประมาณ 

 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

 
 

ผู้รับผิดชอบ งบแผ่นดิน งบรายได้ 

ฟิสิกส์ฯ จิตอาสา     เป็นจิตอาสาให้กับ

นักศึกษา 

ที่เข้าร่วม

โครงการร้อยละ 

80 ของจ านวน

นักศึกษา

หลักสตูรฟิสิกส์

ประยุกต ์                                               

2. เชิงคุณภาพ 

ร้อยละ 80 ของ

จ านวนนักศึกษา

หลักสตูรฟิสิกส์

ประยุกตม์ีความ

พึงพอใจอยู่ใน

ระดับมาก 

(คะแนนเฉลี่ย   

3.51) 

-    -    -    มิ.ย. 63)  อ.ดร.นพมาศ ประทุมสูตร 
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ล าดับ

ที ่

 
แผนงาน/

โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ของ

โครงการ 

 
ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

แหล่งงบประมาณและ 
จ านวนงบประมาณ 

 
งบประมาณ

รวม 

 
 

รายละเอียดงบประมาณ 

 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

 
 

ผู้รับผิดชอบ งบแผ่นดิน งบรายได้ 

15 กิจกรรม โภชน

สัมพันธ์ 

1. เพื่อให้นักศึกษา

เข้าร่วมกิจกรรม

โภชนสัมพันธ์

ระหว่างสถาบัน 

2. เพื่อให้นักศึกษา

เข้าร่วมกิจกรรม

เสวนาวิชาชีพ 

3. เพื่อให้นักศึกษา

เข้าร่วมกิจกรรม

สานสมัพันธ์ 

จ านวนนักศึกษา

ที่เข้าร่วม

โครงการ ร้อยละ 

70 ของนักศึกษา

กลุ่มเป้าหมาย 

                      

-    

                 

7,360  

          

7,360  

 1. ค่าตอบแทน (3,200) 

- ค่าตอบแทนวิทยากร 2 คน 

x 4 ช่ัวโมง x 400 บาท = 

3,200 บาท 

2. ค่าใช้สอย (480) 

- ค่าเบี้ยเลีย้งคนขับรถ = 480  

บาท 

3. ค่าวัสดุ (3,680) 

- ค่าน้ ามันรถ = 2,000 บาท 

- ค่าจัดท าโปสเตอร ์ = 1,680 

บาท  

 เดือน เมษายน 

2563  

อาจารยส์ุจารณิี สังข์วรรณะ 

16 กิจกรรม หลักสตูร

อาชีวอนามัยฯ 

อบรมการดับเพลิง

เบื้องต้น 

1. เพื่อให้นักศึกษา

มีความรู้ความ

เข้าใจในการ

ดับเพลิงเบื้องต้นได้

อย่างถูกต้อง  2. 

1. นักศึกษามี

คะแนนทดสอบ

หลังการอบรม

เพิ่มขึ้นร้อยละ 

80 ของนักศึกษา

                      

-    

               

17,000  

         

17,000  

 ค่าตอบแทน  4,800 บาท 

ค่าวิทยากร (2 คน X 6 ชม X 

400 บาท) 

ค่าวัสดุ (9,400 บาท) 

ค่าอาหาร 2,800 บาท  (70 

พ.ย. 62 อ.อรวรรณ 
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ล าดับ

ที ่

 
แผนงาน/

โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ของ

โครงการ 

 
ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

แหล่งงบประมาณและ 
จ านวนงบประมาณ 

 
งบประมาณ

รวม 

 
 

รายละเอียดงบประมาณ 

 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

 
 

ผู้รับผิดชอบ งบแผ่นดิน งบรายได้ 

เพื่อให้นักศึกษา

สามารถใช้ถัง

ดับเพลิงประเภท

ต่าง ๆ ในการ

ดับเพลิงได้อย่าง

ถูกต้องและ

ปลอดภัย 

กลุ่มเป้าหมาย 

2. นักศึกษาท่ี

ผ่านการอบรม

และผา่นการ

ทดสอบได้รับ

วุฒิบัตรการผ่าน

การอบรม

หลักสตูรการ

ดับเพลิงข้ันต้น 

ร้อยละ 100  

คน x 40 บาท) 

  

17 กิจกรรม  หลักสตูร

อาชีวอนามัยฯ 

โครงการศึกษาดู

งานกระบวนการ

ผลิตและการจัดการ

1. เพื่อเพ่ิมพูน

ความรู ้

ประสบการณ์ทาง

วิชาการและวิชาชีพ

ให้กับนักศึกษาที่

เข้าร่วมกิจกรรม 2. 

1. นักศึกษาท่ี

เข้าร่วมโครงการ

มีความรู้ความ

เข้าใจใน

กระบวนการ

ผลิตและการ

                 

1,500  

                     

-    

          

1,500  

  ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงรถตู้ 

จ านวน 3 คัน คันละ 500 

บาท (3 คัน*500 เท่ากับ 

1,500 บาท) 

 

ธ.ค.62 อ.อรวรรณ และ     อ.พชร

กมล 
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ล าดับ

ที ่

 
แผนงาน/

โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ของ

โครงการ 

 
ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

แหล่งงบประมาณและ 
จ านวนงบประมาณ 

 
งบประมาณ

รวม 

 
 

รายละเอียดงบประมาณ 

 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

 
 

ผู้รับผิดชอบ งบแผ่นดิน งบรายได้ 

กากอุตสาหกรรม เพื่อสร้างการมีส่วน

ร่วมของอาจารย ์

เจ้าหน้าท่ีและ

นักศึกษาใน

การศึกษาดูงาน

เรื่องการจัดการ  

กากอุตสาหกรรม

และของเสีย

อันตราย 

จัดการกากของ

เสียอุตสาหกรม

อุตสาหกรรม

เพิ่มขึ้นร้อยละ 

80 ของจ านวน

นักศึกษาท้ังหมด 

2. นักศึกษาท่ี

เข้าร่วมโครงการ

ส่งสมดุบันทึก

ความรู้จาก

การศึกษาดูงาน

กระบวนการ

ผลิตและการ

จัดการกาก

อุตสาหกรรม

และของเสีย
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ล าดับ

ที ่

 
แผนงาน/

โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ของ

โครงการ 

 
ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

แหล่งงบประมาณและ 
จ านวนงบประมาณ 

 
งบประมาณ

รวม 

 
 

รายละเอียดงบประมาณ 

 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

 
 

ผู้รับผิดชอบ งบแผ่นดิน งบรายได้ 

อันตรายร้อยละ 

100 ของจ านวน

นักศึกษาท้ังหมด 

3. นักศึกษามี

คะแนนความพึง

พอใจมากกว่า 

3.51 

18 กิจกรรม  หลักสตูร

อาชีวอนามัย 

ปัจฉิมนิเทศและ

เสวนาวิชาการสืบ

สานสมัพันธ์ 

Safety VRU 

1. เพื่อแนะแนวทาง

การศึกษาต่อและ

การประกอบอาชีพ

ให้กับนักศึกษาที่จะ

ส าเรจ็การศึกษา 2. 

เพื่อส่งเสริมสร้าง

ความมั่นใจให้กับ

นักศึกษาท่ีจะก้าว

เข้าสู่ตลาดแรงงาน 

1. จ านวน

นักศึกษา

ผู้เข้าร่วม

โครงการร้อยละ 

100 ของ

นักศึกษา

กลุ่มเป้าหมาย  

2. คะแนนความ

พึงพอใจของ

                 

3,600  

                     

-    

          

3,600  

 ค่าตอบแทน ค่าตอบแทน

วิทยากร จ านวน 3 คน คนละ 

1200 บาท (3 คน*3 ช่ัวโมง*

400 เท่ากับ 3,600 บาท)  

มี.ค. 63 อ.พชรกมล และ         อ.

อรวรรณ 
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ล าดับ

ที ่

 
แผนงาน/

โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ของ

โครงการ 

 
ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

แหล่งงบประมาณและ 
จ านวนงบประมาณ 

 
งบประมาณ

รวม 

 
 

รายละเอียดงบประมาณ 

 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

 
 

ผู้รับผิดชอบ งบแผ่นดิน งบรายได้ 

3. เพื่อเสริมสร้าง

ขวัญและก าลังใจ

ให้กับนักศึกษาที่จะ

ส าเรจ็การศึกษา 

นักศึกษา

กลุ่มเป้าหมาย

หลังเสร็จสิ้น

โครงการมี

คะแนนเฉลีย่

มากกว่าหรือ

เท่ากับ 3.51 

คะแนน  

19 กิจกรรม หลักสตูร

อาชีวอนามัยฯ การ

มอบเสื้อช๊อปสาขา

อาชีวอนามัยและ

ความปลอดภัย 

ประจ าป ี2562 

1. เพื่อให้นักศึกษา

หลักสตูรอาชีวอนา

มัยและความ

ปลอดภัยชั้นปีท่ี 3 

ที่ผ่านการพิจารณา

ตามเกณฑ์ของ

สาขาอาชีวอนามัย 

และความปลอดภัย

1. นักศึกษาช้ันปี

ที่ 3 ผ่านเกณฑ์

การพิจารณาไม่

น้อยกว่าร้อยละ 

80 ของนักศึกษา

ทั้งหมด 

                      

-    

                     

-    

               

-    

 ไม่ขอใช้งบประมาณ   ก.ย.63  อ.ขวัญแข และ        อ.

อรวรรณ 
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ล าดับ

ที ่

 
แผนงาน/

โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ของ

โครงการ 

 
ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

แหล่งงบประมาณและ 
จ านวนงบประมาณ 

 
งบประมาณ

รวม 

 
 

รายละเอียดงบประมาณ 

 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

 
 

ผู้รับผิดชอบ งบแผ่นดิน งบรายได้ 

ได้รับเสื้อประจ า

สาขา (เสื้อช๊อป) 2. 

เพื่อแสดงถึงความ

พร้อมของนักศึกษา

ในการฝึกปฏิบตัิใน

การเก็บตัวอย่าง

ทางด้านสุขศาสตร์

อุตสาหกรรมและ

การฝึกสหกิจศึกษา 

20 กิจกรรม หลักสตูร

อาชีวอนามัยฯ การ

แสดงความยินดีกับ

บัณฑิต 

1. เพื่อให้นักศึกษา

หลักสตูรอาชีวอนา

มัยและความ

ปลอดภัยได้แสดง

ความยินดีกับ

บัณฑิตทีส่ าเร็จ

1.จ านวน

นักศึกษาท่ีเข้า

ร่วมโครงการคิด

เป็นร้อยละ 80 

ของนักศึกษา

กลุ่มเป้าหมาย 

2.คะแนนความ

                      

-    

                     

-    

               

-    

 ไม่ขอใช้งบประมาณ   ส.ค. 63  อ.พชรกมล 
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ล าดับ

ที ่

 
แผนงาน/

โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ของ

โครงการ 

 
ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

แหล่งงบประมาณและ 
จ านวนงบประมาณ 

 
งบประมาณ

รวม 

 
 

รายละเอียดงบประมาณ 

 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

 
 

ผู้รับผิดชอบ งบแผ่นดิน งบรายได้ 

การศึกษา พึงพอใจของ

นักศึกษา

กลุ่มเป้าหมาย

หลังเสร็จสิ้น

โครงการมี

คะแนนเฉลีย่

มากกว่าหรือ

เท่ากับ 3.51 

คะแนน 

21    หลักสูตร 

วิทยาการคอมฯ 

พัฒนาความรู้และ

ทักษะวิชาชีพ

วิทยาการ

คอมพิวเตอร์ใน

ศตวรรษที่ 21 

1. เพื่อพัฒนา

ความรู้และทักษะ

วิชาชีพให้แก่

นักศึกษา 

2. เพื่อให้นักศึกษา

น าความรู้และ

ทักษะวิชาชีพไปต่อ

1. ผู้เข้าร่วม

โครงการร้อยละ 

80 ความพึง

พอใจของ

กิจกรรมในระดับ

มาก (≥3.51) 

2. ผู้เข้าร่วม

               

17,460  

                 

7,040  

         

24,500  

 ค่าตอบแทน 9600 บาท ชม.

ละ 400 บาท x 3 วันx 8 ชม. 

ค่าวัสดุและเอกสาร+ของที่

ระลึก 7510 บาท 

ค่าอาหาร 4390 บาท อาหาร

มื้อละ 50 บาท อาหารว่างมื้อ

ละ 20 บาท ส าหรับผู้เข้าร่วม 

ตลอด

ปีงบประมาณ 

อ.ชวลิต+ผศ.วิวัฒน ์
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ล าดับ

ที ่

 
แผนงาน/

โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ของ

โครงการ 

 
ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

แหล่งงบประมาณและ 
จ านวนงบประมาณ 

 
งบประมาณ

รวม 

 
 

รายละเอียดงบประมาณ 

 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

 
 

ผู้รับผิดชอบ งบแผ่นดิน งบรายได้ 

ยอดในการสร้าง

ผลงานในการเรียน

และการฝึก

ประสบการณ์

วิชาชีพ 

โครงการร้อยละ 

80 มีคะแนน

ประเมินความรู้ที่

ได้จากทุก

กิจกรรมอยู่ใน

เกณฑ์มากกว่า

ร้อยละ 60 

20 คน 

ค่าน้ ามันรถ 3000 บาท 

22      กิจกรรม 

หลักสตูร 

คณิตศาสตร์

ประยุกต ์พัฒนา

ความรู้เพื่อศตวรรษ

ที่ 21 

1. เพื่อให้นักศึกษา

ได้รับความรู้และ

ประสบการณ์ใน

วิชาชีพ 

2. เพื่อส่งเสรมิให้

นักศึกษาตระหนัก

ถึงความรับผดิชอบ

ต่อหน้าท่ี และ

จรรยาบรรณในการ

1. เชิงปริมาณ 

ร้อยละ 90 ของ

นักศึกษา

กลุ่มเป้าหมาย

เข้าร่วมกิจกรรม 

2. เชิงคุณภาพ   

2.1. ร้อยละ 90 

ของจ านวน

นักศึกษาท่ีเข้า

                      

-    

                 

1,500  

          

1,500  

 1. ค่าใช้สอย 1,000 บาท 

1.1 ค่าอาหารกลางวัน 500 

บาท มื้อละ 50 บาทจ านวน 

10 คน 

1.2 ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 500 

บาท 

2. ค่าวัสดุ 500 บาท 

2.1 ค่าของที่ระลึกส าหรับ

วิทยากร 400 บาท 

 เดือนมิถุนายน 

2563  

อ.ณัฐพงศ์ วัฒนศิริพงษ ์
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ล าดับ

ที ่

 
แผนงาน/

โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ของ

โครงการ 

 
ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

แหล่งงบประมาณและ 
จ านวนงบประมาณ 

 
งบประมาณ

รวม 

 
 

รายละเอียดงบประมาณ 

 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

 
 

ผู้รับผิดชอบ งบแผ่นดิน งบรายได้ 

ประกอบวิชาชีพ ร่วมกิจกรรมมี

ความพึงพอใจ

อยู่ในระดับมาก 

(คะแนนเฉลี่ย 

≥3.51) 

2.2 ร้อยละ 90 

ของนักศึกษาท่ี

เข้าร่วม ได้รับ

ความรู้และ

ทักษะการฝึก

ประสบการณ์

วิชาชีพและสห

กิจศึกษาสูงกว่า

ก่อนเข้าร่วม

กิจกรรม 

2.2 ค่าถ่ายเอกสาร

ประกอบการอบรม 100 บาท 
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ล าดับ

ที ่

 
แผนงาน/

โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ของ

โครงการ 

 
ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

แหล่งงบประมาณและ 
จ านวนงบประมาณ 

 
งบประมาณ

รวม 

 
 

รายละเอียดงบประมาณ 

 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

 
 

ผู้รับผิดชอบ งบแผ่นดิน งบรายได้ 

23 กิจกรรม หลักสตูร

จัดการภัยพิบัติฯ 

ศึกษาแหล่งเรยีนรู้

ทางธรณีวิทยา 

ระบบจัดการภยั

พิบัติภาคกลาง 

และผลิตสื่อการ

เรียนรู้ ชุด ดิน หิน 

และแร ่ 

1. เพื่อให้ศึกษาและ

เรียนรูล้ักษณะ

ทั่วไปของแหล่ง

ศึกษาทาง

ธรณีวิทยา และ

ระบบการจัดการ

ภัยพิบัติภาคกลาง 

(สระบรุี ลพบุรี 

พระนครศรีอยุธยา) 

2. เพื่อให้นักศึกษา

มีองค์ความรู้เกีย่ว

ดิน หิน แร่ และ

การบริหารจัดการ 

ที่พบในแหล่งศึกษา 

3. เพื่อให้นักศกึษา

ผลิตสื่อการเรียนรู้ 

1. ร้อยละ 80 

ของผู้เข้าร่วม

ระดับความพึง

พอใจของ

ผู้เข้าร่วม

กิจกรรม ระดับ 

3.51 

2. สื่อการเรยีนรู้ 

ชุด ดิน หิน แร่ 

จ านวนไม่น้อย

กว่า 10 ชุด 

                      

-    

                 

4,200  

          

4,200  

น้ ามันเชื้อเพลิง 3500 บาท 

ค่าวัสดุอุปกรณ์จดัท าสื่อการ

เรียนรู้ 700 บาท 

 พฤศจิกายน 

พ.ศ. 2562  

อ. นิธิพนธ์ 
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ล าดับ

ที ่

 
แผนงาน/

โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ของ

โครงการ 

 
ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

แหล่งงบประมาณและ 
จ านวนงบประมาณ 

 
งบประมาณ

รวม 

 
 

รายละเอียดงบประมาณ 

 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

 
 

ผู้รับผิดชอบ งบแผ่นดิน งบรายได้ 

ชุด ดิน หิน แร่ จาก

ตัวอย่างที่พบ

ระหว่างการศึกษา

ในแหล่งศึกษา 

24 กิจกรรม หลักสตูร

วิทย์สิ่งแวดล้อมฯ  

กิจกรรมคืนสู่เหย้า

ชาวสิ่งแวดล้อม 

- แลกเปลี่ยนเรียนรู้

ประสบการณ์

ระหว่างศิษย์เก่า

และศิษย์ปัจจุบัน '- 

รดน้ าขอพรจาก

อาจารยผ์ู้ใหญ่เพื่อ

สืบสานประเพณี

วัฒนธรรมไทย 

- ความพึงพอใจ

ของ

กลุ่มเป้าหมาย > 

3.51 '- นักศึกษา

ในหลักสูตรเข้า

ร่วมกิจกรรม > 

80% 

                      

-    

                 

3,036  

          

3,036  

 - ค่าตอบแทนวิทยากร 400 

บาท * 3 ช่ัวโมง = 1,200 

บาท '- ค่าใช้สอย 1,836 บาท  

 มีนาคม - 

เมษายน 2563  

อ.มณทิพย ์
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ล าดับ

ที ่

 
แผนงาน/

โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ของ

โครงการ 

 
ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

แหล่งงบประมาณและ 
จ านวนงบประมาณ 

 
งบประมาณ

รวม 

 
 

รายละเอียดงบประมาณ 

 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

 
 

ผู้รับผิดชอบ งบแผ่นดิน งบรายได้ 

25 กิจกรรม หลักสตูร

วิทย์สิ่งแวดล้อมฯ  

เทคโนโลยี

สารสนเทศทาง

สิ่งแวดล้อมใน

ศตวรรษที่ 21 และ

นักจัดกิตกรรม

สิ่งแวดล้อม 

- เพิ่มทักษะการ

สืบค้นข้อมูล

วิชาการ ฐานข้อมูล

สิ่งแวดล้อม การใช้

โปรแกรม

คอมพิวเตอร์จ าท า

ข้อมูลและน าเสนอ

ผลงานของ

นักศึกษา '- 

นักศึกษามีความรู้

และกระบวนการใน

การจัดกิจกรรมทาง

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 

- ความพึงพอใจ

ของ

กลุ่มเป้าหมาย > 

3.51 '- นักศึกษา

กลุ่มเป้าหมาย

เข้าร่วมกิจกรรม 

> 80% 

                 

2,400  

                     

-    

          

2,400  

 - ค่าตอบแทนวิทยากร 400 

บาท * 6 ช่ัวโมง = 2,400 

บาท  

 ธันวาคม 2562 

- มีนาคม 2563  

อ.ดร.วีระวัฒน ์
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ล าดับ

ที ่

 
แผนงาน/

โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ของ

โครงการ 

 
ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

แหล่งงบประมาณและ 
จ านวนงบประมาณ 

 
งบประมาณ

รวม 

 
 

รายละเอียดงบประมาณ 

 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

 
 

ผู้รับผิดชอบ งบแผ่นดิน งบรายได้ 

26 DISE Camp 1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วม

กิจกรรมไดร้ับ

ความรู้เกี่ยวกับ

นวัตกรรมดิจิทัล

และวิศวกรรม

ซอฟต์แวร ์

2. เพื่อส่งเสรมิให้

นักศึกษาของ

หลักสตูรเกดิทักษะ

ที่จ าเป็นต่อ 

การท างานและการ

ด ารงชีวิต 

3. เพื่อปลูกฝังให้

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมี

ทัศนคติที่ดีต่อ

หลักสตูร 

เชิงปริมาณ 

1. โรงเรียน

เครือข่ายความ

ร่วมมือ จ านวน 

1 โรงเรียน 

เชิงคุณภาพ 

1. ร้อยละ 80 

ของผู้เข้าร่วม

กิจกรรมได้

คะแนนทดสอบ

หลังเรียน

มากกว่าก่อน

เรียน  

2. ร้อยละ 80 

ของผู้เข้าร่วม

กิจกรรมมีความ

                    

200  

                   

100  

             

300  

 ค่าถ่ายเอกสาร (10 หน้า * 

30 ฉบับ) 300 บาท  

ธันวาคม 2562 อ.ปัณณรัตน ์

วงศ์พัฒนานิภาส 
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ล าดับ

ที ่

 
แผนงาน/

โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ของ

โครงการ 

 
ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

แหล่งงบประมาณและ 
จ านวนงบประมาณ 

 
งบประมาณ

รวม 

 
 

รายละเอียดงบประมาณ 

 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

 
 

ผู้รับผิดชอบ งบแผ่นดิน งบรายได้ 

4. เพื่อสร้าง

เครือข่ายความ

ร่วมมือระหว่าง

หลักสตูรและ

โรงเรียน 

พึงพอใจต่อ

กิจกรรมอยู่ใน

ระดับ ด ีขึ้นไป 

(คะแนนเฉลี่ย 

>= 3.50) 

27 กิจกรรม หลักสตูร

เทคโนโลยี

สารสนเทศ ศึกษาดู

งาน    

1. เพื่อให้นักศึกษา

ได้ความรู้และ

ประสบการณ ์ใน

การศึกษาดูงาน

นอกสถานท่ี  

2. เพื่อให้นักศึกษา

สามารถน าความรู้ที่

ได้รับจากการศึกษา

ดูงาน ไป

ประยุกต์ใช้กับการ

เรียนและการ

เชิงปริมาณ  

จ านวนนักศึกษา

ที่เข้าร่วม

โครงการ ร้อยละ 

80 ของจ านวน

นักศึกษาท่ีเป็น

กลุ่มเป้าหมาย 

เชิงคุณภาพ 

ร้อยละ 80 ของ

นักศึกษาท่ีเข้า

ร่วมโครงการมี

                 

8,000  

                

8,000  

         

16,000  

งบแผ่นดิน ค่าวัสดุ (ค่าน้ ามัน

เชื้อเพลิง) 6,000 บ.   ค่าของ

ที่ระลึก 2,000 

งบรายได้ คา่วัสดุ (ค่าน้ ามัน

เชื้อเพลิง) 6,000 บ. ค่าใช้สอย 

(อาหาร) 2,000 บ. 

ตุลาคม 2562 – 

กันยายน 2563 

อ.ชุมพล  

ผศ.อิงอร 



98 
 

 
ล าดับ

ที ่

 
แผนงาน/

โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ของ

โครงการ 

 
ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

แหล่งงบประมาณและ 
จ านวนงบประมาณ 

 
งบประมาณ

รวม 

 
 

รายละเอียดงบประมาณ 

 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

 
 

ผู้รับผิดชอบ งบแผ่นดิน งบรายได้ 

ประกอบอาชีพใน

อนาคต 

3. เพื่อจัดกิจกรรม

การศึกษาดูงาน

ด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศให้กับ

นักศึกษา  

ความพึงพอใจ

ระดับมาก 

          

28 กิจกรรม หลักสตูร

เทคโนโลยี

สารสนเทศอ าลา

อาลัย 

เพื่อเตรียมความ

พร้อมนักศึกษาเข้า

สู่งานและสร้าง

ความสัมพันธ์อันดรี

หว่านักศึกษาและ

อาจารย ์

จ านวนนักศึกษา

ที่เข้าร่วม

โครงการ คิดเป็น

ร้อยละ 90 ของ

จ านวนนักศึกษา

ที่เป็น

                 

1,000  

                     

-    

          

1,000  

ค่าวัสด ุ1,000 บาท เมษายน - 

พฤษภาคม 

2563 

อ.อัจจิมา 
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ล าดับ

ที ่

 
แผนงาน/

โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ของ

โครงการ 

 
ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

แหล่งงบประมาณและ 
จ านวนงบประมาณ 

 
งบประมาณ

รวม 

 
 

รายละเอียดงบประมาณ 

 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

 
 

ผู้รับผิดชอบ งบแผ่นดิน งบรายได้ 

กลุ่มเป้าหมาย 

29 กิจกรรม หลักสตูร

เทคโนโลยี

สารสนเทศไอที

สัมพันธ์ 

เพื่อส่งเสริมและ

สนับสนุนให้

นักศึกษาใน

หลักสตูรมี

ความสัมพันธ์อันดี

ต่อกัน 

เพื่อส่งเสริมการ

ท างานร่วมกันเป็น

หมู่คณะ 

เชิงปริมาณ 

จ านวนนักศึกษา

ที่เข้าร่วม

โครงการ คิดเป็น

ร้อยละ 90 ของ

จ านวนนักศึกษา

ที่เป็น

กลุ่มเป้าหมาย 

เชิงคุณภาพ 

นักศึกษาท่ีเข้า

ร่วมโครงการ ไม่

น้อยกว่าร้อยละ 

80 มีความพึง

พอใจต่อการจัด

                 

5,000  

                     

-    

          

5,000  

ค่าวัสดุ 5000 ตุลาคม 2562 – 

กันยายน 2563 

อ.มัชฌกานต ์
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ล าดับ

ที ่

 
แผนงาน/

โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ของ

โครงการ 

 
ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

แหล่งงบประมาณและ 
จ านวนงบประมาณ 

 
งบประมาณ

รวม 

 
 

รายละเอียดงบประมาณ 

 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

 
 

ผู้รับผิดชอบ งบแผ่นดิน งบรายได้ 

กิจกรรมในระดับ

มากขึ้นไป 

(ค่าเฉลี่ย >= 

3.50) 

30 กิจกรรม  IT จิต

อาสา  

1. เพื่อส่งเสรมิการ

เรียนรู้ทักษะ

เทคโนโลยี

สารสนเทศ  

2. เพื่อเป็นการบูร

ณาการกับการเรียน

การสอนด้าน

เทคโนโลยี

สารสนเทศกับ

ชุมชน    

3.เพื่อพัฒนา

นักศกึษาให้มีจิต

จ านวนนักศึกษา

ที่เข้าร่วม

โครงการ คิดเป็น

ร้อยละ 90 ของ

จ านวนนักศึกษา

ที่เป็น

กลุ่มเป้าหมาย 

               

15,000  

               

13,024  

        

28,024  

งบแผ่นดิน  วัสด ุ10000  ค่า

ใช้สอย 5000 

งบรายได ้ ค่าใช้สอย 13024 

ตุลาคม 2562 – 

กันยายน 2563 

ผศ.อมีนา 
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ล าดับ

ที ่

 
แผนงาน/

โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ของ

โครงการ 

 
ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

แหล่งงบประมาณและ 
จ านวนงบประมาณ 

 
งบประมาณ

รวม 

 
 

รายละเอียดงบประมาณ 

 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

 
 

ผู้รับผิดชอบ งบแผ่นดิน งบรายได้ 

อาสากับชุมชน  

7 โครงการพัฒนากิจกรรม

กระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติ

ผ่านการท างานร่วมกับชุมชน 

       

1 กิจกรรม  หลักสตูร

ฟิสิกส์ฯ การ

แลกเปลีย่นเรยีนรู้

ร่วมกับท้องถิ่น 

เพื่อให้นักศึกษาน า

ความรู้/งาน

สร้างสรรค/์วิจัย/

นวัตกรรม       ไป

แลกเปลีย่นเรยีนรู้

ร่วมกับท้องถิ่น 

1. เชิงปริมาณ 

จ านวนนักศึกษา

ที่เข้าร่วม

โครงการร้อยละ 

80 ของจ านวน

นักศึกษา

หลักสตูรฟิสิกส์

ประยุกต ์                                      

2. เชิงคุณภาพ 

ร้อยละ 80 ของ

0 0 0  ไม่ขอใช้งบประมาณ   ต.ค. 62 - มิ.ย. 

63  

อาจารย ์ดร.นพมาศ       ประ

ทุมสูตร 
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ล าดับ

ที ่

 
แผนงาน/

โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ของ

โครงการ 

 
ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

แหล่งงบประมาณและ 
จ านวนงบประมาณ 

 
งบประมาณ

รวม 

 
 

รายละเอียดงบประมาณ 

 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

 
 

ผู้รับผิดชอบ งบแผ่นดิน งบรายได้ 

จ านวนนักศึกษา

หลักสตูรฟิสิกส์

ประยุกตม์ีความ

พึงพอใจอยู่ใน

ระดับมาก 

(คะแนนเฉลี่ย   

3.51) 

8 โครงการบ่มเพาะให้บัณฑิตมีทักษะ

เป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ Startup 

       

1 กิจกรรม  บ่มเพาะ

ผู้ประกอบการรุ่น

ใหม่จัดการเรียนรู้

ภาคปฏิบตัิใน

สถานท่ีท างานหรือ

ในสถานศึกษาแก่

เพื่อัดกิจกรรมบ่ม

เพาะผู้ประกอบการ

รุ่นใหม่จัดการ

เรียนรูภ้าคปฏิบัติ

ในสถานท่ีท างาน

หรือในสถานศึกษา

ร้อยละของ

หลักสตูรที่มีการ

พัฒนาทักษะ

ผู้ประกอบการ

รุ่นใหม ่

0 0 0  ไม่ขอใช้งบประมาณ   ต.ค. 62 - ก.ย

63  

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลย ี
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ล าดับ

ที ่

 
แผนงาน/

โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ของ

โครงการ 

 
ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

แหล่งงบประมาณและ 
จ านวนงบประมาณ 

 
งบประมาณ

รวม 

 
 

รายละเอียดงบประมาณ 

 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

 
 

ผู้รับผิดชอบ งบแผ่นดิน งบรายได้ 

ผู้เรยีน แก่ผู้เรยีน  

9 โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้
ด้านภาษาสากล 

       

1 กิจกรรม หลักสตูร

วิทย์สิ่งแวดล้อมฯ  

ทักษะการน าเสนอ

งาน การสื่อสาร

ภาษาสากลและ

วัฒนธรรมภาษา

อาเซียน  

- เพิ่มพูนความรู้

และทักษะในการ

น าเสนองานท่ีด ี

การสื่อสาร

ภาษาสากลและ

วัฒนธรรมภาษา

อาเซียน  

- ความพึงพอใจ

ของ

กลุ่มเป้าหมาย > 

3.51 '- นักศึกษา

กลุ่มเป้าหมาย

เข้าร่วมกิจกรรม 

> 80% 

                 

2,700  

                     

-    

          

2,700  

 - ค่าตอบแทนวิทยากร 400 

บาท * 6 ช่ัวโมง = 2,400 

บาท '- ค่าวัสดุอุปกรณจ์ัด

กิจกรรม 300 บาท  

 มีนาคม - 

เมษายน 2563  

อ.ดร.ขนิษฐา 

10 โครงการสร้างเครือข่ายในรูปแบบ

ประชารัฐกับหน่วยงาน

ภายในประเทศ 
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ล าดับ

ที ่

 
แผนงาน/

โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ของ

โครงการ 

 
ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

แหล่งงบประมาณและ 
จ านวนงบประมาณ 

 
งบประมาณ

รวม 

 
 

รายละเอียดงบประมาณ 

 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

 
 

ผู้รับผิดชอบ งบแผ่นดิน งบรายได้ 

1 กิจกรรม 1. การ

สร้างเครือข่าย

ความร่วมมือ

ระหว่างสถาบัน

คณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลย ี

1. เพื่อเกิดกิจกรรม

ที่มีความร่วมมือ

ระหว่างสถาบัน 2.

เกิดการแลกเปลี่ยน

ความรู้ทักษะทาง

วิชาการ การจัดการ

เรียนการสอน และ

กิจการนกัศึกษา 3.

เกิดพันธมิตร

เครือข่ายระหว่าง

สถาบัน 

จ านวนเครือข่าย

ความร่วมมือ

ภายในประเทศ

และมีกิจกรรม

ร่วมกัน 1 

เครือข่าย  

               

32,000  

           

32,000  

งบแผ่นดิน 32,000 บาท 

แบ่งเป็นหมวดค่าใช้สอย 

28,500  ประกอบด้วย-

ค่าอาหาร เมื่อมีการจดั

กิจกรรมเครือข่ายที่

มหาวิทยาลยัเป็นเจา้ภาพ 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 50 

คน คนละ 120 บาท* 3 ครั้ง 

เป็นเงิน 18,000 บาท                 

- ค่าอาหารว่าง เมื่อมีการจัด

กิจกรรมเครือข่ายที่

มหาวิทยาลยัจัด จ านวน

ผู้เข้าร่วมโครงการ 50 คน คน

ละ 35 บาท 2 มื้อ* 3 ครั้ง= 

10,500 บาท/ ค่าวัสดุ 3500 

บาท เอกสารประกอบ

 ม.ค.-ส.ค.63  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลย ี
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ล าดับ

ที ่

 
แผนงาน/

โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ของ

โครงการ 

 
ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

แหล่งงบประมาณและ 
จ านวนงบประมาณ 

 
งบประมาณ

รวม 

 
 

รายละเอียดงบประมาณ 

 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

 
 

ผู้รับผิดชอบ งบแผ่นดิน งบรายได้ 

กิจกรรม                  

2 กิจกรรมหลักสูตร

อาชีวอนามัย การ

จัดกิจกรรม MOU 

อาชีวอนามัยและ

ความปลอดภัย 

1. เพื่อสร้าง

ความสัมพันธ์อันดี

ระหว่างหลักสูตรอา

ชีวอนามัยและ

ความปลอดภัย 

และชมรมเจ้าหนา้

ความปลอดภัยใน

การท างานระดบั

วิชาชีพ นวนคร 

จังหวัดปทุมธาน ี

และจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 

2. เพื่อให้นักศึกษา

ช้ันปีท่ี 4 มีทักษะ

1. สถานท่ีเป็น

สมาชิกของ

ชมรมเจ้าหน้า

ความปลอดภัย

ในการท างาน

ระดับวิชาชีพ 

นวนคร จังหวัด

ปทุมธาน ีและ

จังหวัด

พระนครศรีอยุธ

ยามีความพึง

พอใจต่อ

โครงการเฉลี่ย

อยู่ในระดับดีขึ้น

                 

1,500  

                     

-    

          

1,500  

 ค่าวัสดุ น้ ามันเชื้อเพลิง 500 

x 3  

 ส.ค. 62  อ.ชลลดา อ.อมตา และ         

อ.อรวรรณ 
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ล าดับ

ที ่

 
แผนงาน/

โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ของ

โครงการ 

 
ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

แหล่งงบประมาณและ 
จ านวนงบประมาณ 

 
งบประมาณ

รวม 

 
 

รายละเอียดงบประมาณ 

 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

 
 

ผู้รับผิดชอบ งบแผ่นดิน งบรายได้ 

ในการตรวจวัด

สภาพแวดล้อมใน

การท างานใน

สถานท่ีเป็นสมาชิก

ของชมรมเจ้าหน้า

ความปลอดภัยใน

การท างานระดบั

วิชาชีพ นวนคร 

จังหวัดปทุมธานี 

และจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 

ไป 2. นักศึกษา

จัดท ารายงานผล

การตรวจวดั

สภาพแวดล้อม

ในการท างาน 

จ านวน 3 เล่ม 

3. นักศึกษาได้

แหล่งฝึกสหกิจ

ศึกษาไม่น้อย

กว่าร้อยละ 80 

3 Learning out of 

the box 

1. เพื่อสนับสนุน

ส่งเสริมให้นักศึกษา

เรียนรู้วิทยาการ

ซอฟต์แวร์ในสถาน

ประกอบการที่มี

เชิงปริมาณ 

1. ร้อยละ 90 

ของนักศึกษาช้ัน

ปีท่ี 1  

เข้าร่วมโครงการ 

                 

1,500  

                   

400  

          

1,900  

 ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง (500 บาท 

* 3 ครั้ง) 1500 บาท 

ค่าถ่ายเอกสาร (10 หน้า * 40 

ฉบับ) 400 บาท  

มกราคม - 

มีนาคม 2563 

อ.เศรษฐพงศ์  

วงษ์อินทร์ 
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ล าดับ

ที ่

 
แผนงาน/

โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ของ

โครงการ 

 
ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

แหล่งงบประมาณและ 
จ านวนงบประมาณ 

 
งบประมาณ

รวม 

 
 

รายละเอียดงบประมาณ 

 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

 
 

ผู้รับผิดชอบ งบแผ่นดิน งบรายได้ 

เครือข่ายความ

ร่วมมือ 

เชิงคุณภาพ 

1. ร้อยละ 80 

ของนักศึกษาช้ัน

ปีท่ี 1 ได้คะแนน

ทดสอบหลัง

เรียนมากกว่า

ก่อนเรียน 

2. รายงานสรุป

การเรยีนรู้นอก

สถานท่ี จ านวน 

20 ฉบับ 

11 โครงการสร้างเครือข่ายร่วมมือกับ
สถานศึกษาหน่วยงานภาครฐัและ
เอกชนในต่างประเทศ 
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ล าดับ

ที ่

 
แผนงาน/

โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ของ

โครงการ 

 
ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

แหล่งงบประมาณและ 
จ านวนงบประมาณ 

 
งบประมาณ

รวม 

 
 

รายละเอียดงบประมาณ 

 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

 
 

ผู้รับผิดชอบ งบแผ่นดิน งบรายได้ 

1 กิจกรรม 1. การฝึก

ประสบการณ์ใน

ต่างแดนรุ่นที่ 5 

1. เพื่อเกิดกิจกรรม

ที่มีความร่วมมือ

ระหว่างประเทศ 2.

นักศึกษามี

ประสบการณ์ทักษะ

ด้านต่างๆเพิม่มาก

ขึ้น  3.เตรยีมความ

พร้อมในการเป็น

พันธมิตรเครือข่าย

ระหว่างประเทศ 

1.จ านวน

กิจกรรมการ

เตรียมความ

พร้อมความ

ร่วมมือเครือข่าย

ระหว่างประเทศ

ไม่น้อยกว่า 1 

กิจกรรม 

               

147,500  

       

147,500  

 งบรายได้ 147,500 บาท 

แบ่งเป็นหมวดค่าตอบแทน 

วิทยากร 10,000 บาท หมวด

ค่าใช้สอย 135,500  บาท

ได้แก่ค่าตั๋วเครื่องบินจ านวน 3 

คนๆละ 25,000= 75,000 

บาท/ค่าเบี้ยเลีย้ง 3คน

x2,100X5วัน=31,500 บาท/

ค่าประกันการเดินทาง 3คน

x1,000=3,000/ค่าเดินทางใน

ต่างประเทศ 30,000 บาท/ค่า

น้ ามันเชื้อเพลิง 2,000 บาท/

ค่าจัดท าวีซ่า 4,000 บาท ค่า

วัสดุ 2,000 บาท เอกสาร

ประกอบกิจกรรม 

ม.ค.-63 รองคณบด ีฝ่ายวิชาการ 
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ล าดับ

ที ่

 
แผนงาน/

โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ของ

โครงการ 

 
ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

แหล่งงบประมาณและ 
จ านวนงบประมาณ 

 
งบประมาณ

รวม 

 
 

รายละเอียดงบประมาณ 

 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

 
 

ผู้รับผิดชอบ งบแผ่นดิน งบรายได้ 

2 กิจกรรม 2. การ

สร้างเครือข่าย

ความร่วมมือด้าน

การจัดการเรยีน

การสอนหลักสตูร

และแลกเปลีย่น

นักศึกษาฝึก

ประสบการณ์ใน

ประเทศอินเดีย 

เพื่อส่งเสริมทักษะ

การฝึก

ประสบการณ์ใน

ต่างประเทศให้แก่

นักศึกษา (ประเทศ

อินเดีย) ร่วมถึงเป็น

การบูรณาการ

จัดการเรียนสอน

ส าหรับนักศึกษาใน

การเช้าสู่ประชาคม

อาเซียน 

จ านวนกิจกรรม

เตรียมความ

พร้อมเครือข่าย

ความร่วมมือ

อย่างน้อย 1 

กิจกรรม 

               

20,000  

             

200,000  

       

220,000  

 เป็นงบประมาณส าหรับคา่

การจัดฝึกอบรมเตรยีมความ

พร้อมก่อนการฝึก

ประสบการณ์ในต่างแดน ไม่

น้อยกว่า 30 ช่ัวโมง ใช้

งบประมาณแผ่นดิน 20,000 

บาท (ค่าวิทยากรชม.ละ400 

บาท) / งบรายได้ 200,000 

บาท ส าหรับทุนการศึกษา

ประมาณการน.ศ.เข้าร่วม

จ านวน 6 คนๆละ 30,000 

บาท = 180,000 บาท ( 

ทุนการศึกษา ประกอบด้วยค่า

ตั๋วเครื่องบินคนละ23,000 

บาท  ค่าประกันอุบัติเหตุและ

สุขภาพระหว่างการเดินทาง 

ม.ค.-63 รองคณบดี ฝ่ายวิชาการ 
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ล าดับ

ที ่

 
แผนงาน/

โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ของ

โครงการ 

 
ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

แหล่งงบประมาณและ 
จ านวนงบประมาณ 

 
งบประมาณ

รวม 

 
 

รายละเอียดงบประมาณ 

 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

 
 

ผู้รับผิดชอบ งบแผ่นดิน งบรายได้ 

2,500 บาท ค่าจัดท าวีซ่า 

4,500 บาท)และค่าเดินทาง

ภายในประเทศและประเทศ

อินเดีย 10,000 บาท และ

ค่าตอบแทนเป็นค่าวิทยากร 

10,000 บาท  

3 กิจกรรม ฝึก

ประสบการณ์

วิชาชีพโภชนาการ

และการก าหนด

อาหาร  ออกฝึก

ประสบการณ์ ณ 

ต่างประเทศ 

เพื่อให้นักศึกษาใน

หลักสตูรโภชนาการ

และการก าหนด

อาหาร ได้มีการ

ออกฝึก

ประสบการณ์ เก็บ

ช่ัวโมงการ

ปฏิบัติการ ณ ต่าง

แดน 

นักศึกษาท่ีออก

ฝึกประสบการณ์

ทุกคน มี

ใบรับรองการฝึก

ประสบการณ์

วิชาชีพ จาก

หน่วยงานใน

ต่างประเทศ 

                      

-    

             

321,000  

       

321,000  

1. ทุนนักศึกษา เป็น

งบประมาณส าหรับค่าการจัด

ฝึกอบรมการฝึกประสบการณ์

ในต่างแดน นักศึกษาเข้าร่วม

จ านวน  

15 คน คนละ 20,000 บาท = 

300,000 บาท  

2. ค่าใช้สอย (21,000) 

- - ค่าตั๋วเครื่องบิน (ไป-กลับ) 

อาจารย์ 2 คน X 5,550 บาท 

 เดือน 

พฤษภาคม 

2563  

อาจารย์ศกุนตาล์ มานะกล้า 
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ล าดับ

ที ่

 
แผนงาน/

โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ของ

โครงการ 

 
ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

แหล่งงบประมาณและ 
จ านวนงบประมาณ 

 
งบประมาณ

รวม 

 
 

รายละเอียดงบประมาณ 

 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

 
 

ผู้รับผิดชอบ งบแผ่นดิน งบรายได้ 

=11,100 บาท 

- - ค่าที่พัก 1 ห้อง x 5 คืน x 

2,000 = 10,000 บาท 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาทอ้งถิ่น 

แผนงาน วิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น 

1 โครงการ ส่งเสริมงานวิจัยและงาน

สร้างสรรค์เพื่อเสริมสร้างความ

เข้มแข็งเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

       

1 กิจกรรม 1.ส่งเสริม

งานวิจัยและงาน

สร้างสรรคเ์พื่อ

เสรมิสร้างความ

เข้มแข็งเพื่อการ

1.เพื่อจัดอบรมเพิม่

สมรรถนะด้าน

งานวิจัยผลติ

นวัตกรรมเพื่อ

สร้างสรรหรือ

1.จ านวน

ผู้เข้าร่วม

โครงการ 80 คน 

2. จ านวนผ

บทความวิจัยที่

               

23,000  

                     

-    

         

23,000  

งบแผ่นดิน ค่าใช้สอย  1. 

ค่าอาหารผู้เข้าร่วมโครงการ

และคณะด าเนินงาน จ านวน 

60 คน คนละ 120 บาท เป็น

เงิน 7,200 บาท 

 เป็นกิจกรรมที่

ด าเนินการ

ตลอด

ปีงบประมาณ  

รองคณบดฝี่ายวิจัย 
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ล าดับ

ที ่

 
แผนงาน/

โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ของ

โครงการ 

 
ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

แหล่งงบประมาณและ 
จ านวนงบประมาณ 

 
งบประมาณ

รวม 

 
 

รายละเอียดงบประมาณ 

 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

 
 

ผู้รับผิดชอบ งบแผ่นดิน งบรายได้ 

พัฒนาท้องถิ่นคณะ

วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลย ี

แก้ปัญหาชุมชน

ท้องถิ่น 2. เพื่อจัด

กิจกรรมส่งเสริม

สนบัสนุนการไป

น าเสนอผลงานใน

เวทีระดับชาติและ

นานาชาติ 

ได้ตีพิมพ์ในฐาน 

TCI จ านวน 4 

ผลงาน 3.

ส่งเสริมงานวิจัย

และงาน

สร้างสรรค์

เสรมิสร้างความ

เข้มแข็งแก่

ท้องถิ่น จ านวน 

1 ชุมชน   

2. ค่าอาหารว่างเข้าร่วม

โครงการและคณะด าเนินงาน 

จ านวน 60 คน คนละ 35 

บาท 2 มื้อ เป็นเงิน 4,200 

บาท 

หมวดวัสด ุ

 - ค่าเอกสารด าเนินโครงการ

และค่าวสัดุอุปกรณ์ในการ

อบรม 2,000 บาท   หมวด

ค่าตอบแทน   

- วิทยากร 2 ท่าน ท่านละ 8 

ชม. ชม.ละ 600 บาท เป็นเงิน 

9,600 บาท 
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ล าดับ

ที ่

 
แผนงาน/

โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ของ

โครงการ 

 
ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

แหล่งงบประมาณและ 
จ านวนงบประมาณ 

 
งบประมาณ

รวม 

 
 

รายละเอียดงบประมาณ 

 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

 
 

ผู้รับผิดชอบ งบแผ่นดิน งบรายได้ 

2 กิจกรรม จัดท า

วารสารเผยแพร่

พัฒนาผลงาน

วิชาการ 

1. เพื่อจัดท า

วารสารการเวก

ส่งเสริมและ

สนับสนุนการ

ตีพิมพ์เผยแพร์

งานวิจัยและงาน

สร้างสรรค ์

 มีการตีพิมพ์

เผยแพร่วารสาร

การเวก ไม่น้อย

กว่า 2 ครั้ง 

               

92,000  

               

20,000  

       

112,000  

งบแผ่นดิน 92,000 บาท 

ค่าตอบแทนผู้ทรงคณุวุฒิ ครั้ง

ละ 1,500 บาท * 60 ครั้ง = 

90,000 บาท ค่าวัสดุ

ประกอบการด าเนินกิจกรรม 

2,000 บาท งบรายได้ หมวด

ครุภณัฑ์ ค่าจัดท าระบบ 

20,000 บาท   

                               

 ตลอด

ปีงบประมาณ  

รองคณบด ี

3 กิจกรรม หลักสตูร

เคมี ส่งเสริม

งานวิจัยและงาน

สร้างสรรค ์

เพื่อเพ่ิมจ านวน

ผลงานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค์ของ

นักศึกษาและ

อาจารย ์

จ านวนผลงาน

งานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค์ของ

นกศึกษาระดับ

ปริญญาตรีที่

ได้รับการ

เผยแพร่ใน

                      

-    

                     

-    

               

-    

ไม่ใช้งบประมาณ เม.ษ.-มิ.ย. 63 อ.ดร.พชรวรรณ รัตนทรง

ธรรม 
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ล าดับ

ที ่

 
แผนงาน/

โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ของ

โครงการ 

 
ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

แหล่งงบประมาณและ 
จ านวนงบประมาณ 

 
งบประมาณ

รวม 

 
 

รายละเอียดงบประมาณ 

 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

 
 

ผู้รับผิดชอบ งบแผ่นดิน งบรายได้ 

ระดับชาต ิหรือ

อ้างอิง หรือใช้

ประโยชน์เชิง

พานิชย์  

4 กิจกรรม  คหกรรม

ศาสตร์เผยแพร่

ผลงานนักศึกษา  

1. เพื่อจัดกิจกรรม

น าเสนองานจาก

การฝึก

ประสบการณ์

วิชาชีพฯ สหกิจ

ศึกษาสาขาวิชาค

หกรรมศาสตร์ และ

เผยแพรผ่ลงาน

วิชาการ 

2. นักศึกษาช้ันปีท่ี 

4 ได้เผยแพร่

ผลงานเชิงผลิตภาพ

เชิงปริมาณ 

 1. นักศึกษาช้ัน

ปีท่ี  4 เข้าร่วม

น าเสนอผลงาน

ทางวิชาการไม่

ต่ ากว่า  10  

ช้ินงาน 

 เชิงคุณภาพ   

2. คะแนนการ

น าเสนอผลงาน

ฝึกประสบการณ์

วิชาชีพคหกรรม

                 

1,750  

                     

-    

          

1,750  

งบแผ่นดิน/ค่าวสัด ุโปสเตอร์ 

5 แผ่น 1,750 บ. 

  

เม.ย.-มิ.ย. 63 อ.สินีนาถ สุขทนารักษ ์
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ล าดับ

ที ่

 
แผนงาน/

โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ของ

โครงการ 

 
ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

แหล่งงบประมาณและ 
จ านวนงบประมาณ 

 
งบประมาณ

รวม 

 
 

รายละเอียดงบประมาณ 

 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

 
 

ผู้รับผิดชอบ งบแผ่นดิน งบรายได้ 

ในรูปแบบโปสเตอร ์ ศาสตร์และสห

กิจศึกษา

สาขาวิชาคหกร

รมศาสตร์ใน

รูปแบบโปสเตอร์

อยู่ในเกณฑ์ด ี

5 กิจกรรม  หลักสตูร

ฟิสิกส ์วิจัยสู่

ท้องถิ่น 

เพื่อให้นักศึกษาน า

ความรู้/งาน

สร้างสรรค/์วิจัย/

นวัตกรรมไป

เผยแพร่ให้กับ

ท้องถิ่น 

1. เชิงปริมาณ 

จ านวนนักศึกษา

ที่เข้าร่วม

โครงการร้อยละ 

80 ของจ านวน

นักศึกษา

หลักสตูรฟิสิกส์

ประยุกต ์                            

2. เชิงคุณภาพ 

ร้อยละ 80 ของ

                    

512  

                   

508  

          

1,020  

 ค่าใช้สอย (ค่าอาหารมื้อละ 

50 บาท และอาหารว่างมื้อละ 

25 บาท) ส าหรับผู้เข้าร่วม

จ านวน 13 คน  

 ต.ค.62 – มิ.ย. 

63  

อาจารย์โยธิน กัลยาเลิศ    

และ 

ผศ.ดร.ชลอ วงศ์แสวง 
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ล าดับ

ที ่

 
แผนงาน/

โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ของ

โครงการ 

 
ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

แหล่งงบประมาณและ 
จ านวนงบประมาณ 

 
งบประมาณ

รวม 

 
 

รายละเอียดงบประมาณ 

 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

 
 

ผู้รับผิดชอบ งบแผ่นดิน งบรายได้ 

จ านวนนักศึกษา

หลักสตูรฟิสิกส์

ประยุกตม์ีความ

พึงพอใจอยู่ใน

ระดับมาก 

(คะแนนเฉลี่ย   

3.51) 

6 กิจกรรม หลักสตูร

จัดการภัยพิบัติฯ 

ศึกษาและผลติ

นวัตกรรม ด้านการ

จัดการภัยพิบัต ิ 

1. เพื่อให้ศึกษาและ

เรียนรูเ้กี่ยวกับ

ระบบเฝ้าระวังและ

การจัดการภัยพิบตัิ 

(เพชรบุร ี

กาญจนบุรี) 

2. เพื่อให้นักศึกษา

มีองค์ความรู้เกีย่ว

การบริหารจัดการ

1. ร้อยละ 80 

ของผู้เข้าร่วม

ระดับความพึง

พอใจของ

ผู้เข้าร่วม

กิจกรรม ระดับ 

3.51 

2. ผลิต

นวัตกรรมและ

                   

4,200  

          

4,200  

น้ ามันเชื้อเพลิง 3500 บาท 

ค่าวัสดุอุปกรณ์จดัท าสื่อการ

เรียนรู้ 700 บาท 

 มีนาคม พ.ศ. 

2563  

อ. นิธิพนธ์ 
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ล าดับ

ที ่

 
แผนงาน/

โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ของ

โครงการ 

 
ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

แหล่งงบประมาณและ 
จ านวนงบประมาณ 

 
งบประมาณ

รวม 

 
 

รายละเอียดงบประมาณ 

 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

 
 

ผู้รับผิดชอบ งบแผ่นดิน งบรายได้ 

ธรณีพิบัตภิัย 

3. เพื่อให้นักศึกษา

ผลิตนวตักรรม

เกี่ยวกับการจดัการ

ภัยพิบัต ิร่วมกับ

ชุมชนท้องถิ่น 

สื่อการเรียนรู้

เกี่ยวกับการ

จัดการภัยพิบัต ิ

เพื่อชุมชน

ท้องถิ่น จ านวน

ไม่น้อยกว่า 2 

งาน 

2 โครงการ ประชุมวิชาการระดับชาติ
หรือนานาชาติร่วมกับภาคีเครือข่าย 

       

1 กิจกรรม1.จัด

ประชุมวิชาการ

ระดับชาตคิณะ

วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีระหว่าง

สถาบัน ASTC 

เพื่อจัดประชุม

วิชาการระดับชาติ

คณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี

ระหว่างสถาบัน 

ASTC 

จ านวนครั้งการ

เข้าร่วมหรือจัด

ประชุมวิชาการ

ระดับชาติ

ร่วมกับภาคี

เครือข่ายต่อ

ปีงบประมาณ 1 

92,500                

43,500  

   

136,000.00  

งบแผ่นดิน ค่าใช้สอย 1. 

ค่าลงทะเบียนอาจารย์ 

บุคลากรจ านวน 50 คน คนละ 

1,500 บาท เป็นเงิน 75,000  

บาท  ค่าวัสด ุ  ค่าโปสเตอร์

น าเสนอจ านวน 50 ช้ินงาน 

ช้ินงานละ 350 บาท เป็นเงิน 

 ไม่สามารถระบุ

วันได้เนื่องจาก

เป็นกิจกรรมที่

เป็นความ

ร่วมมือระหว่าง

สถาบัน แต่จัด

ในช่วงเดือน

รองคณบดฝี่ายวิจัย 
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ล าดับ

ที ่

 
แผนงาน/

โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ของ

โครงการ 

 
ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

แหล่งงบประมาณและ 
จ านวนงบประมาณ 

 
งบประมาณ

รวม 

 
 

รายละเอียดงบประมาณ 

 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

 
 

ผู้รับผิดชอบ งบแผ่นดิน งบรายได้ 

ครั้ง 17,500 บาท  งบรายได ้

ค่าลงทะเบียนส าหรับนักศึกษา 

ป.ตรี 45 คน   คนละ 800 

บาท เป็นเงิน 36,000 บาท ป.

โท ป.เอก จ านวน 5 คน คน

ละ 1,500 บาท 7,500 บาท        

พฤษภาคม 

2563  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์ และถ่ายทอด เผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

แผนงานพัฒนางาน พันธกิจสัมพันธ์ 

1 โครงการ สร้างเครือข่ายชุมชนนัก

ปฏิบัติเพื่อร่วมกันศึกษาแก้ไขปัญหา

ของชุมชนท้องถิ่นและเสริมพลังใน

ชุมชนท้องถิ่นสามารถด ารงอยู่ได้

อย่างยั่งยืน 
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ล าดับ

ที ่

 
แผนงาน/

โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ของ

โครงการ 

 
ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

แหล่งงบประมาณและ 
จ านวนงบประมาณ 

 
งบประมาณ

รวม 

 
 

รายละเอียดงบประมาณ 

 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

 
 

ผู้รับผิดชอบ งบแผ่นดิน งบรายได้ 

1 กิจกรรม  หลักสตูร

ฟิสิกส์ฯ บริการ

วิชาการ  

เพื่อพัฒนาทักษะ

ความรู้ด้านฟสิิกส์

ให้กับเยาวชน

ท้องถิ่น 

1. เชิงปริมาณ 

จ านวนนักศึกษา

ที่เข้าร่วม

โครงการร้อยละ 

80 ของจ านวน

นักศึกษา

หลักสตูรฟิสิกส์

ประยุกต ์                                           

2. เชิงคุณภาพ 

ร้อยละ 80 ของ

จ านวนนักศึกษา

หลักสตูรฟิสิกส์

ประยุกตม์ีความ

พึงพอใจอยู่ใน

ระดับมาก 

(คะแนนเฉลี่ย   

                      

-    

                   

500  

             

500  

 ค่าใช้สอย 500 บาท 

(ค่าอาหารมื้อละ 50 บาท 

และอาหารว่างมื้อละ 25 

บาท) ส าหรับผู้เข้าร่วมจ านวน 

6 คน  

  

 ต.ค.62 – มิ.ย. 

63  

อาจารย ์ดร.เยาวภา      แสง

พยับ 
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ล าดับ

ที ่

 
แผนงาน/

โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ของ

โครงการ 

 
ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

แหล่งงบประมาณและ 
จ านวนงบประมาณ 

 
งบประมาณ

รวม 

 
 

รายละเอียดงบประมาณ 

 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

 
 

ผู้รับผิดชอบ งบแผ่นดิน งบรายได้ 

3.51) 

2 กิจกรรม หลักสตูร

อาชีวอนามัยฯ 

โครงการส านึกรัก

ท้องถิ่น 

1. เพื่อให้นักศึกษา

ท ากิจกรรมจติอาสา

เพื่อเฉลิมพระ

เกียรตเินื่องใน

โอกาสมหามงคล

พระราชพิธีบรม

ราชาภิเษก 2. เพื่อ

รณรงค์ด้านความ

ปลอดภัยใน

สถานศึกษาเรื่อง

การขับขี่ปลอดภัย 

1. จ านวน

นักศึกษา

ผู้เข้าร่วม

โครงการไม่น้อย

กว่าร้อยละ 80 

ของนักเรียน

ทั้งหมดใน

หลักสตูรฯ 2. 

ป้ายสื่อเรื่อง

ความปลอดภัย

และป้องกัน

อันตรายใน

สถานศึกษา 

                 

2,000  

                     

-    

          

2,000  

 ค่าวัสด ุ

ค่าอุปกรณส์ าหรับจัดกิจกรรม 

2,000 บาท ได้แก่ กระดาษ 

ค่าถ่ายเอกสาร คลิปหนีบ 

แฟ้มใส่เอกสาร และอื่นๆ 

  

4 ธ.ค. 62 และ 

4 มี.ค. 63 

อ.พชรกมล และ         อ.

อรวรรณ 

3      กิจกรรม 1. เพื่อให้นักเรียนท่ี 1. เชิงปริมาณ                                                   1. ค่าใช้สอย 1,600 บาท  เดือนธันวาคม อ.จุฑารัตน ์โพธิ์หลวง 
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ล าดับ

ที ่

 
แผนงาน/

โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ของ

โครงการ 

 
ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

แหล่งงบประมาณและ 
จ านวนงบประมาณ 

 
งบประมาณ

รวม 

 
 

รายละเอียดงบประมาณ 

 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

 
 

ผู้รับผิดชอบ งบแผ่นดิน งบรายได้ 

หลักสตูร 

คณิตศาสตร์

ประยุกต ์พี่สอน

น้องทบทวนความรู้

คณิตศาสตร์ก่อน

สอบ O-NET 

เข้าร่วมกิจกรรมมี

ความรู้ในการสอบ 

O-NET  วิชา

คณิตศาสตร์เพิ่มขึ้น 

2. เพื่อให้นักศึกษา

หลักสตูร

คณิตศาสตร์

ประยุกตม์ีจิตอาสา

พัฒนาท้องถิ่นและ

มีโอกาสท ากิจกรรม

ร่วมกันอย่างน้อยปี

การศึกษาละ 1 ครั้ง 

1.1 จ านวน

นักเรียนท่ีเข้า

ร่วมกิจกรรมไม่

น้อยกว่าร้อยละ 

90 ของ

กลุ่มเป้าหมาย 

1.2 จ านวน

นักศึกษาท่ีเข้า

ร่วมกิจกรรมไม่

น้อยกว่าร้อยละ 

90 ของ

กลุ่มเป้าหมาย 

2. เชิงคุณภาพ 

2.1 จ านวน

นักเรียนท่ีเข้า

ร่วมกิจกรรมผ่าน

-    2,220  2,220  1.1 ค่าอาหาร 1,000 บาท มื้อ

ละ 50 บาท จ านวน  20 คน 

1.2 ค่าอาหารว่าง 600 บาท 

มื้อละ 30 บาท จ านวน  20 

คน 

2. ค่าวัสดุ 620 บาท 

2.1 ค่าถ่ายเอกสาร 320 บาท 

2.2 ค่าแฟ้มใสใส่เอกสาร 300 

บาท 

  

2562  
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ล าดับ

ที ่

 
แผนงาน/

โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ของ

โครงการ 

 
ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

แหล่งงบประมาณและ 
จ านวนงบประมาณ 

 
งบประมาณ

รวม 

 
 

รายละเอียดงบประมาณ 

 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

 
 

ผู้รับผิดชอบ งบแผ่นดิน งบรายได้ 

เกณฑ์ในมติิ

ความรู้ความ

เข้าใจไม่น้อย

กว่าร้อยละ 90 

2.2 จ านวน

นักเรียนท่ีเข้า

ร่วมกิจกรรมผ่าน

เกณฑ์ในมติิ

ความพึงพอใจไม่

น้อยกว่าร้อยละ 

80 

2.3 จ านวน

นักเรียนท่ีเข้า

ร่วมกิจกรรมมี

การน าความรู้ไป

ใช้ไม่น้อยกว่า
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ล าดับ

ที ่

 
แผนงาน/

โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ของ

โครงการ 

 
ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

แหล่งงบประมาณและ 
จ านวนงบประมาณ 

 
งบประมาณ

รวม 

 
 

รายละเอียดงบประมาณ 

 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

 
 

ผู้รับผิดชอบ งบแผ่นดิน งบรายได้ 

ร้อยละ 75 

4 กิจกรรม หลักสตูร

จัดการภัยพิบัติฯ 

สร้างนักปฏิบตัิ

จัดการภัยพิบัติและ

บรรเทาสาธารณภยั

ในชุมชน  

1.ศึกษาการเตรียม

ความพร้อมด้าน

การจัดการภัยพิบตัิ

และบรรเทาสา

ธารณภัยในชุมชน 

2 เพื่อพัฒนานัก

ปฏิบัติในท้องถิ่น

ด้านจัดการภัยพิบตัิ

และการป้องกันภัย

อัคคีภัย ดิน และน้ า 

3. เพื่อสร้าง

เครือข่ายชุมชนนัก

ปฏิบัติด้านการ

จัดการภัยพิบัติและ

บรรเทาสาธารณภยั 

1. ร้อยละ 80 

ของผู้เข้าร่วม 

2. ระดับความ

พึงพอใจของ

ผู้เข้าร่วม

กิจกรรม ระดับ 

3.51 

3. จัดอบรมวิธี

ปฐมพยาบาล

เบื้องต้นเพื่อช่วย

คืนชีวิตแก่

ผู้ประสบภยั

ให้แก่

สถานศึกษาใน

ระดับมัธยม ไม่

12600 0 12600  ค่าตอบแทนวิทยากร 1000 

บาท (500* 2 ช่ัวโมง) 10 ครั้ง 

= 10000 บาท 

ค่าวัสดุและอุปกรณ์ 2600 

บาท  

 กุมภาพันธ์ 

พ.ศ.2563  

อ. จานนท์ 
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ล าดับ

ที ่

 
แผนงาน/

โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ของ

โครงการ 

 
ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

แหล่งงบประมาณและ 
จ านวนงบประมาณ 

 
งบประมาณ

รวม 

 
 

รายละเอียดงบประมาณ 

 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

 
 

ผู้รับผิดชอบ งบแผ่นดิน งบรายได้ 

4. เพื่ออบรมวิธี

ปฐมพยาบาล

เบื้องต้นเพื่อช่วยคืน

ชีวิตแก่ผู้ประสบภยั

ให้เครือข่ายใน

ชุมชน 

ต่ ากว่า 10 แห่ง 

4. จัดอบรมวิธี

ปฐมพยาบาล

เบื้องต้นเพื่อช่วย

คืนชีวิตแก่

ผู้ประสบภยัให้

นักเรียนในระดับ

มัธยมศึกษาตอน

ปลายจ านวนไม่

ต่ ากว่า 300 คน 

5 DISE สู่ชุมชน 1. เพื่อประยุกต์ใช้

นวัตกรรมดิจิทัล

และซอฟต์แวร์

ถ่ายทอดและ

เผยแพรโ่ครงการ

อันเนื่องมาจาก

เชิงปริมาณ 

1. ชุมชนที่เข้า

ร่วมกิจกรรม

จ านวน 1 ชุมชน 

2. จ านวน

นวัตกรรมดิจิทัล

0 0 0  ไม่ใช้งบประมาณ  พฤศจิกายน 

2562 - มีนาคม 

2563 

อ.สุรินทร ์

อุ่นแสน 
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ล าดับ

ที ่

 
แผนงาน/

โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ของ

โครงการ 

 
ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

แหล่งงบประมาณและ 
จ านวนงบประมาณ 

 
งบประมาณ

รวม 

 
 

รายละเอียดงบประมาณ 

 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

 
 

ผู้รับผิดชอบ งบแผ่นดิน งบรายได้ 

พระราชด าริสู่

ชุมชน 

2. เพื่อสนับสนุนให้

นักศึกษาน าความรู้

ดา้นนวัตกรรม

ดิจิทัลและ

วิศวกรรม

ซอฟต์แวร์ไป

ประยุกต์ใช้ให้เกิด

ประโยชน์ดา้นการ

อนุรักษ์และสืบสาน

วัฒนธรรมประเพณี

ของชุมชน 

หรือซอฟต์แวร์ 

จ านวน 1 ช้ิน 

เชิงคุณภาพ 

1. ร้อยละ 80 

ของผู้เข้าร่วม

กิจกรรมทั้งหมด 

ได้คะแนน

ทดสอบหลัง

เรียนมากกว่า 

ก่อนเรียน 

2. ร้อยละ 80 

ของผู้เข้าร่วม

กิจกรรมมีความ

พึงพอใจต่อ

กิจกรรมอยู่ใน

ระดับ ด ีขึ้นไป
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ล าดับ

ที ่

 
แผนงาน/

โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ของ

โครงการ 

 
ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

แหล่งงบประมาณและ 
จ านวนงบประมาณ 

 
งบประมาณ

รวม 

 
 

รายละเอียดงบประมาณ 

 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

 
 

ผู้รับผิดชอบ งบแผ่นดิน งบรายได้ 

(คะแนนเฉลี่ย 

>= 3.50) 

6 กิจกรรม พันธกิจ

สัมพันธ์ถอด

บทเรียนและ

น าเสนอผลงานต่อ

ประชาคม 

เพื่อจัดกิจกรรม

พันธกิจสัมพัน์ถอด

บทเรียนและ

น าเสนอผลงานต่อ

ประชาคม 

มีชุมชน

กลุ่มเป้าหมาย

เข้าร่วมกิจกรรม

ไม่น้อยกว่า 2 

พื้นที ่

0 0 0  ไม่ใช้งบประมาณ  มิถุนายน 2563 รองคณบดฝี่ายบริการวิชาการ 

2 โครงการ ส่งเสริมให้นักศึกษามีการ

ลงพ้ืนที่ด าเนินงานพันธกิจสัมพันธ์ 

       

1 กิจกรรม หลักสตูร

เคมี โครงการ

ยกระดับระดับ

สินค้าชุมชน  

1. เพื่อยกระดับ

โครงระดับสินค้า

ชุมชนพัฒนา

ผลิตภณัฑ์ทางเคม ี

โดยใช้สมุนไพรไทย

1. จ านวน

กลุ่มเป้าหมาย

เข้าร่วมกิจกรรม

ไม่น้อยกว่า  

80%  

0 0 0 ไม่ใช้งบประมาณ  พ.ย. 2562 - 

มิ.ย. 63  

ผศ.ดร.ณพัฐอร  บัวฉุน         

อ.ดร.พชรวรรณ    รัตนทรง

ธรรม 
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ล าดับ

ที ่

 
แผนงาน/

โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ของ

โครงการ 

 
ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

แหล่งงบประมาณและ 
จ านวนงบประมาณ 

 
งบประมาณ

รวม 

 
 

รายละเอียดงบประมาณ 

 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

 
 

ผู้รับผิดชอบ งบแผ่นดิน งบรายได้ 

ในชุมชนเพื่อการ

พัฒนาท่ียั่งยืน 

2. เพื่อพัฒนาชุมชน

ให้เข้มแข็ง                                                    

3.เพื่อบูรณาการกับ

กิจกรรมการเรียน

การสอน เช่น 

รายวิชา เคมี

อินทรีย์ เคมีทั่วไป 

เคมีผลิตภัณฑ์

ธรรมชาติ ท้ัง

ภาคทฤษฎีและ

ภาคปฏิบตั ิ

2. ความพึง

พอใจของ

โครงการมี

คะแนนเฉลีย่

มากกว่า 3.51 

3 โครงการ ส่งเสริมการเรียนรู้ตาม

แนวพระราชด าริหลักปรัชญาของ
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ล าดับ

ที ่

 
แผนงาน/

โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ของ

โครงการ 

 
ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

แหล่งงบประมาณและ 
จ านวนงบประมาณ 

 
งบประมาณ

รวม 

 
 

รายละเอียดงบประมาณ 

 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

 
 

ผู้รับผิดชอบ งบแผ่นดิน งบรายได้ 

เศรษฐกิจพอเพียง 

1 กิจกรรม 1.
นิทรรศการวัน
ส าคัญ ได้แก ่เฉลิม
พระเกียรติ
พระบาทสมเด็จ
ประเจ้าอยู่หัว/
เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเจ้าปิตุ
ฉา เจ้าฟ้าวไลย
อลงกรณ/์เฉลิมพระ
เกียรตสิมเด็จพระ
เจ้าลูกยาเธอ เจ้า
ฟ้าจุฬาภรณ์ฯ/
เฉลิมพระเกียรติ
พระ
พระบาทสมเด็จ
พระบรมราชินีนาท 

1. เพื่อเป็นการ

ตอบสนองนโยบาย

มหาวิทยาลยั 2. 

เพื่อแสดงความ

ร่วมมือระหว่าง

หน่วยงานต่างๆใน

การจัดกิจกรรมของ

มหาวิทยาลยั 

1.ร้อยละของ

จ านวนผู้เข้า

เยี่ยมชม

นิทรรศการไม่

น้อยกว่าร้อยละ 

80 ของกล่ม

เป้าหมาย 

               

32,000  

           

32,000  

กิจกรรมการจัดนิทรรศการวัน

ส าคัญ ร่วมกับ สสร. 

งบประมาณแผ่นดิน แบ่งเป็น 

หมวดค่าวสัดุอุปกรณ์ 32,000 

บาทได้แก ่ป้ายไวนิลและวสัดุ

ส าหรับการจัดตกแต่งสถานท่ี

โดยมีการจัดกจิกรรมจ านวน 4 

ครั้ง 

 ธันวาคม 

2562/

กุมภาพันธ์ 

2563/

กรกฎาคม 

2563/สิงหาคม 

2563  

รองคณบด ีฝ่ายบริการ

วิชาการ 
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ล าดับ

ที ่

 
แผนงาน/

โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ของ

โครงการ 

 
ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

แหล่งงบประมาณและ 
จ านวนงบประมาณ 

 
งบประมาณ

รวม 

 
 

รายละเอียดงบประมาณ 

 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

 
 

ผู้รับผิดชอบ งบแผ่นดิน งบรายได้ 

4 โครงการจัดท าเปิดการอบรม

หลักสูตรระยะสั้นส าหรับผู้เรียนทุก

กลุ่มอายุ 

       

1 กิจกรรมเปิดการ

อบรมหลักสูตร

ระยะสั้นส าหรับ

ผู้ให้ความสนใจ

ทั่วไปและนักศึกษา 

เพื่อจัดกิจกรรมการ

อบรมหลักสูตร

ระยะสั้นส าหรับ

ผู้เรยีนทุกกลุ่มอาย ุ

ได้แก่ การป้องกัน

มลพิษที่

แหล่งก าเนิดโดยใช้

วิธีประเมินวฏัจักร

ชีวิต (LCA)/การ

ประเมินคาร์บอน

ฟุตพริ้นต์

ผลิตภณัฑ์/องค์กร/

อบรมความ

มีการจัดรอบรม

หลักสตูรระยะ

สั้นส าหรับ

ผู้เรยีนทุกกลุ่ม

อาย ุไม่น้อยกว่า 

5 ครั้ง 

               

20,000  

  -           

20,000  

 ค่าวัสดุส าหรับการสาธติ

กิจกรรมจ านวน 5 ชุด  

 ด าเนินการ

ตลอด

ปีงบประมาณ  

อาจารย ์ดร.วีระวัฒน ์
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ล าดับ

ที ่

 
แผนงาน/

โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ของ

โครงการ 

 
ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

แหล่งงบประมาณและ 
จ านวนงบประมาณ 

 
งบประมาณ

รวม 

 
 

รายละเอียดงบประมาณ 

 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

 
 

ผู้รับผิดชอบ งบแผ่นดิน งบรายได้ 

ปลอดภัย อาชีวอ

นามัยและ

สภาพแวดล้อมใน

การท างานส าหรับ

ลูกจ้างทั่วไปและ

ลูกจ้างใหม่/คา่ยดู

ดาวและสร้างสื่อ

การสอนส าหรับครู

วิทยาศาสตร์/

ห้องปฏิบัติการ

วิทยาศาสตร์

ส าหรับภาคฤดู

ร้อน/ผลิตภัณฑ์

อาหารหมัก

จุลินทรีย/์เทคนิค

ทางจุลชีววิทยา/
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ล าดับ

ที ่

 
แผนงาน/

โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ของ

โครงการ 

 
ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

แหล่งงบประมาณและ 
จ านวนงบประมาณ 

 
งบประมาณ

รวม 

 
 

รายละเอียดงบประมาณ 

 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

 
 

ผู้รับผิดชอบ งบแผ่นดิน งบรายได้ 

โครงการความ

ปลอดภัยในการ

ท างานกับสารเคม ี/

พิซซ่า พาสต้าสด

แบบโฮมเมด/ศลิปะ

การจัดแตจ่าน

อาหาร/อาหารโมเล

กุลาร/์การร้อย

มาลัยเพื่อการค้า/

การแกะสลักผัก

และผลไม้เพื่อการ

ตกแต่ง/DITAC/

การใช้ภาษาจีนเพื่อ

พัฒนางาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่น าไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
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ล าดับ

ที ่

 
แผนงาน/

โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ของ

โครงการ 

 
ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

แหล่งงบประมาณและ 
จ านวนงบประมาณ 

 
งบประมาณ

รวม 

 
 

รายละเอียดงบประมาณ 

 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

 
 

ผู้รับผิดชอบ งบแผ่นดิน งบรายได้ 

แผนงาน การส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม รณรงค์สร้างจิตส านึก 

1 โครงการ บริหารจัดการงานส่งเสริม

ศาสนาท านุบ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

       

1 กิจกรรม บริหาร

จัดการงานส่งเสรมิ

ศาสนาท านุบ ารุง

ศิลปะและ

วัฒนธรรมและภมูิ

ปัญญาท้องถิ่นคณะ

วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลย ี

1. เพื่อจัดกิจ

กรรมการบริหาร

จัดการงานท านุ

บ ารุง

ศิลปวัฒนธรรมและ

ภูมิปัญญาทิ้งถิ่น  2. 

เพื่อการสืบสาน

ศิลปวัฒนธรรมอันดี

งามรวมถึงเผยแพร่

วัฒนธรรม   

มีกิจกรรมด้าน

การท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรม 

อย่างน้อย 3 

กิจกรรม 

                 

50,000  

         

50,000  

  หมวดค่าตอบแทน 10,000

บาท ค่าเงินรางวัลประกวด

พานดอกไม้ หมวดค่าใช้สอย 

10,000 บาท   หมวดค่าวสัดุ 

30000 บาท ได้แก่ ใบตอง 

ดอกไมส้ด ส าหรับการจัดท า

กระทง และการเข้าประกวด

ระดับชาต ิ 

 ระหว่างเดือน

พฤศจิกายน  

2562 - 

กันยายน 2563  

อาจารย ์ดร.นพรัตน์ ไวโรจนะ 

รองคณบดฝี่ายกิจการ

นักศึกษา 
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ล าดับ

ที ่

 
แผนงาน/

โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ของ

โครงการ 

 
ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

แหล่งงบประมาณและ 
จ านวนงบประมาณ 

 
งบประมาณ

รวม 

 
 

รายละเอียดงบประมาณ 

 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

 
 

ผู้รับผิดชอบ งบแผ่นดิน งบรายได้ 

2  กิจกรรม หลักสตูร

อาชีวอนามัยฯ ไหว้

คร ู

1.เพื่อให้นักศึกษา

หลักสตูรอาชีวอนา

มัยและความ

ปลอดภัยได้แสดง

ความกตัญญูกตเวที

ต่อครูผูม้ีพระคณุ 2. 

เพื่อให้นักศึกษา

หลักสตูรอาชีวอนา

มัยและความ

ปลอดภัยมีส่วนร่วม

ในการอนุรักษ์และ

สืบสานประเพณ ี

ขนบธรรมเนยีมอัน

ดีงามของไทย 

1.จ านวน

นักศึกษาท่ีเข้า

ร่วมโครงการคิด

เป็นร้อยละ 80 

ของนักศึกษา

กลุ่มเป้าหมาย 

2.คะแนนความ

พึงพอใจของ

นักศึกษา

กลุ่มเป้าหมาย

หลังเสร็จสิ้น

โครงการมี

คะแนนเฉลีย่

มากกว่าหรือ

เท่ากับ 3.51 

คะแนน 

                      

-    

                     

-    

               

-    

 ไม่ใช้งบประมาณ ก.ค. 62 อ.ลัดดาวลัย ์และ       อ.ชล

ลดา 
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ล าดับ

ที ่

 
แผนงาน/

โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ของ

โครงการ 

 
ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

แหล่งงบประมาณและ 
จ านวนงบประมาณ 

 
งบประมาณ

รวม 

 
 

รายละเอียดงบประมาณ 

 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

 
 

ผู้รับผิดชอบ งบแผ่นดิน งบรายได้ 

3 กิจกรรม หลักสตูร

อาชีวอนามัยฯ  

Safety น้อมน า

ธรรมะ 

1.เพื่อให้นักศึกษา

หลักสตูร      อาชี

วอนามัยและความ

ปลอดภัยมีส่วนร่วม

ในการธรรมนุบ ารุง

ศาสนา 

2.จ านวน

นักศึกษาท่ีเข้า

ร่วมโครงการคิด

เป็นร้อยละ 80 

ของนักศึกษา

กลุ่มเป้าหมาย 

                 

1,000  

                     

-    

          

1,000  

 ค่าใช้สอย 

รถตู้ (2 คัน X 500 บาท )  

 ก.พ. 63  อ.ขวัญแข 

4  กิจกรรม หลักสตูร

วิทย์คอมฯ การ

ท านุบ ารุง สืบสาน

ศิลปะวัฒนธรรม

ท้องถิ่นและชาติ

วิทยาการ

คอมพิวเตอร ์

1. เพื่อสืบสาน

ศิลปวัฒนธรรม 

1. นักศึกษามี

ความตระหนัก

และจิตส านึก

ทางวัฒนธรรม 

                      

-    

                     

-    

               

-    

 ไม่ใช้งบประมาณ มิ.ย.63 อ.วิศรุต 
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ล าดับ

ที ่

 
แผนงาน/

โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ของ

โครงการ 

 
ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

แหล่งงบประมาณและ 
จ านวนงบประมาณ 

 
งบประมาณ

รวม 

 
 

รายละเอียดงบประมาณ 

 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

 
 

ผู้รับผิดชอบ งบแผ่นดิน งบรายได้ 

5      กิจกรรม 

หลักสตูร 

คณิตศาสตร์

ประยุกต ์จิตอาสา

วิถีพุทธ วิถีไทย 

ส าหรับนักศึกษา

คณิตศาสตร์

ประยุกต ์

1. เพื่อพัฒนา

ส่งเสริมการมีจิต

อาสาและคุณธรรม

จริยธรรมให้กับ

นักศึกษา 

2. เพื่อให้นักศึกษา

มีส่วนร่วมในการสืบ

สานศิลปวัฒนธรรม

ไทยท่ีดีงาม และ

เรียนรู้แนวคดิ

เศรษฐกิจพอเพียง  

1.  เชิงปริมาณ 

ร้อยละ 90 ของ

จ านวนนักศึกษา

ที่เป็น

กลุ่มเป้าหมาย

เข้าร่วมกิจกรรม 

2.  เชิงคุณภาพ  

ร้อยละ  90 ของ

จ านวนนักศึกษา

ที่เข้าร่วม

โครงการมคีวาม

พึงพอใจอยู่ใน

ระดับมาก 

(คะแนนเฉลี่ย ≥ 

3.51) 

                      

-    

                 

1,500  

          

1,500  

 1. ค่าใช้สอย 1,000 บาท 

1.1 ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 500 

บาท  

1.2 ค่าอาหาร 500 บาทมื้อละ 

50 บาท จ านวน 10 คน 

2. ค่าวัสดุ 500 บาท 

2.1 วัสดสุ าหรับท ากิจกรรม 

500 บาท กระดาษ ลวดเสียบ 

ลูกแม็ค 

  

 เดือนธันวาคม 

2562  

อ.สุนันทา  ศรีโสภา 
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ล าดับ

ที ่

 
แผนงาน/

โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ของ

โครงการ 

 
ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

แหล่งงบประมาณและ 
จ านวนงบประมาณ 

 
งบประมาณ

รวม 

 
 

รายละเอียดงบประมาณ 

 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

 
 

ผู้รับผิดชอบ งบแผ่นดิน งบรายได้ 

6      กิจกรรม 

หลักสตูร 

คณิตศาสตร์

ประยุกต ์สาน

สายใยนักคณิต-จิต

บูชา (ปัจฉิมนิเทศ)  

1. เพื่อให้นักศึกษา 

สาขาวิชา

คณิตศาสตร์

ประยุกต ์ ได้แสดง 

ความกตัญญูกตเวที 

ต่อครูผูม้ีพระคณุ 

 2. เพื่อให้สาขาวิชา

คณิตศาสตร์

ประยุกต์ มีส่วนร่วม

ในการอนุรักษ์และ

สืบสานประเพณี 

ขนบธรรมเนยีมไทย 

1. เชิงปริมาณ 

ร้อยละ 80 ของ

นักศึกษา

คณิตศาสตร์

ประยุกตเ์ข้าร่วม

กิจกรรม 

2. เชิงคุณภาพ   

ร้อยละ 90 ของ

จ านวนนักศึกษา

ที่เข้าร่วม

โครงการมคีวาม

พึงพอใจอยู่ใน

ระดับมาก 

(คะแนนเฉลี่ย 

≥3.51) 

                      

-    

                   

500  

             

500  

 1. ค่าใช้สอย 500 บาท 

1.1 ค่าอาหารว่าง 500 บาท  

  

 เดือนมิถุนายน 

2563  

อ.ดร.สภุาวณิ ีขันค า 
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ล าดับ

ที ่

 
แผนงาน/

โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ของ

โครงการ 

 
ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

แหล่งงบประมาณและ 
จ านวนงบประมาณ 

 
งบประมาณ

รวม 

 
 

รายละเอียดงบประมาณ 

 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

 
 

ผู้รับผิดชอบ งบแผ่นดิน งบรายได้ 

7 DISE ส่งเสริม

อนุรักษ์

ศิลปวัฒนธรรม 

1. เพื่อพัฒนา

นักศึกษาให้มี

คุณธรรมและ

จริยธรรมในการ

ด าเนิน

ชีวิตประจ าวัน 

2. เพื่อสืบสานและ

อนุรักษ์วัฒนธรรม

และประเพณีอันดี

งามของไทย 

3. เพื่อส่งเสรมิ

ความสัมพันธ์อันดี

ระหว่างคณาจารย์

และนักศึกษา 

เชิงปริมาณ 

1. ร้อยละ 90 

ของนักศึกษา

หลักสตูร

นวัตกรรมดิจิทัล

และวิศวกรรม

ซอฟต์แวร์เข้า

ร่วมกิจกรรม 

2. ร้อยละ 80 

ของนักศึกษา

หลักสตูร

นวัตกรรมดิจิทัล

และวิศวกรรม

ซอฟต์แวร ์เข้า

ร่วมกิจกรรมจติ

อาสาของ

                      

-    

                 

1,000  

          

1,000  

1. ค่าวัสดุส าหรับการท าพาน

ไหว้ครู ได้แก่ดอกไม้ ใบตอง 

พาน ธูป เทียน 1000 บาท  

มกราคม -  

กันยายน 2563 

อ.ปัณณรัตน ์ 

วงศพัฒนานิภาส 
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ล าดับ

ที ่

 
แผนงาน/

โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ของ

โครงการ 

 
ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

แหล่งงบประมาณและ 
จ านวนงบประมาณ 

 
งบประมาณ

รวม 

 
 

รายละเอียดงบประมาณ 

 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

 
 

ผู้รับผิดชอบ งบแผ่นดิน งบรายได้ 

หลักสตูร 

เชิงคุณภาพ 

1. ร้อยละ 80 

ของผู้เข้าร่วม

กิจกรรมมีความ

พึงพอใจต่อ

กิจกรรมอยู่ใน

ระดับ ด ีขึ้นไป 

(คะแนนเฉลี่ย 

>= 3.50) 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศมีธรรมาภิบาล 

แผนงาน การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 

1 โครงการ พัฒนาระบบการจัดการ

ทรัพยากรบุคคลสู่ความเป็นเลิศ 
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ล าดับ

ที ่

 
แผนงาน/

โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ของ

โครงการ 

 
ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

แหล่งงบประมาณและ 
จ านวนงบประมาณ 

 
งบประมาณ

รวม 

 
 

รายละเอียดงบประมาณ 

 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

 
 

ผู้รับผิดชอบ งบแผ่นดิน งบรายได้ 

1      กิจกรรม 

หลักสตูร 

คณิตศาสตร์

ประยุกต.์ การ

พัฒนาอาจารย์

หลักสตูร

คณิตศาสตร์

ประยุกต ์เพื่อเข้าสู่

ต าแหน่งทาง

วิชาการและพัฒนา

ผลงานทางวิชาการ 

1. เพื่อส่งเสรมิและ

พัฒนาอาจารย์ให้มี

ความรู้เกี่ยวกับการ

เข้าสู่ต าแหน่งทาง

วิชาการ  

2. เพื่อส่งเสรมิให้

อาจารย์ตระหนักถึง

ความส าคญัของ

การเข้าสูต่ าแหน่ง

ทางวิชาการ 

3. เพื่อให้อาจารย์

ได้มโีอกาส

แลกเปลีย่น

ประสบการณ์ 

เรียนรูร้่วมกัน 

รวมทั้งระดมความ

1. เชิงปริมาณ 

จ านวนอาจารย์

ที่เข้าร่วม

โครงการร้อยละ 

90 ของจ านวน

อาจารย์ที่เป็น

กลุ่มเป้าหมาย 

2. เชิงคุณภาพ   

2.1 ร้อยละ 90 

ของจ านวน

อาจารย์ที่เข้า

ร่วมโครงการมี

ความพึงพอใจ

อยู่ในระดับมาก 

(คะแนนเฉลี่ย 

≥3.51) 

                 

1,480  

                     

-    

          

1,480  

 1. ค่าใช้สอย 800 บาท 

1.1 ค่าของที่ระลึกวิทยากร 

500 บาท 

1.2 ค่าอาหารว่างผู้เข้าอบรม 

300 บาท 

2. ค่าวัสดุ 680 บาท 

2.1 ค่าเอกสารประกอบการ

อบรม 200 บาท 

2.2 ค่าวัสดุส าหรับผูเ้ข้าอบรม 

เช่น ดินสอ กระดาษA4 แฟ้ม 

ปากกาไวท์บอร์ด และอื่นๆ 

480 บาท 

  

 เดือนธันวาคม 

2562  

อ.สุนันทา  ศรีโสภา 
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ล าดับ

ที ่

 
แผนงาน/

โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ของ

โครงการ 

 
ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

แหล่งงบประมาณและ 
จ านวนงบประมาณ 

 
งบประมาณ

รวม 

 
 

รายละเอียดงบประมาณ 

 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

 
 

ผู้รับผิดชอบ งบแผ่นดิน งบรายได้ 

คิดเห็นเกีย่วกับการ

เข้าสู่ต าแหน่งทาง

วิชาการ 

2.2 ร้อยละ 90 

ของจ านวน

อาจารย์ที่เข้า

ร่วมโครงการมี

ความรู้เกี่ยวกับ

การเข้าสู่

ต าแหน่งทาง

วิชาการ อยู่ใน

ระดับมาก 

(คะแนนเฉลี่ย 

≥3.51) 

2 โครงการ พัฒนาองค์กรแห่งการ
เรียนรู้โดยสร้างชุมชนอุดมปัญญา 
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ล าดับ

ที ่

 
แผนงาน/

โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ของ

โครงการ 

 
ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

แหล่งงบประมาณและ 
จ านวนงบประมาณ 

 
งบประมาณ

รวม 

 
 

รายละเอียดงบประมาณ 

 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

 
 

ผู้รับผิดชอบ งบแผ่นดิน งบรายได้ 

1 กิจกรรม  QA 

Sharing Day 

เพื่อพัฒนา

กระบวนการจดัการ

เรียนการสอนและ

การพัฒนาตาม

ระบบประกัน

คุณภาพการศึกษา 

ตัวช้ีวัดเชิง

ปริมาณ :       

จ านวนผู้เข้าร่วม

โครงการไม่น้อย

กว่าร้อยละ 80 

 ตัวช้ีวัดเชิง

คุณภาพ :      

ความพึงพอใจท่ี

มีต่อการจดั

กิจกรรม อยู่ใน

เกณฑด์ีมาก   

   

                 

8,700  

            

8,700  

งบแผ่นดิน  ค่าใช้สอย  1. 

ค่าอาหารผู้เข้าร่วมโครงการ

และคณะด าเนินงาน จ านวน 

30 คน คนละ 120 บาท เป็น

เงิน 3,600 บาท 

2. ค่าอาหารว่างเข้าร่วม

โครงการและคณะด าเนินงาน 

จ านวน 30 คน คนละ 35 

บาท 2 มื้อ เป็นเงิน 2,100 

บาท ค่าเอกสารด าเนิน

โครงการและค่าวสัดุอุปกรณ์

ในการอบรม 3,000 บาท  

หมวดวัสดุ งบรายได้ หมวดค่า

ใช้สอย  

. 

 ม.ค.-มี.ค.63  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลย ี
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ล าดับ

ที ่

 
แผนงาน/

โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ของ

โครงการ 

 
ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

แหล่งงบประมาณและ 
จ านวนงบประมาณ 

 
งบประมาณ

รวม 

 
 

รายละเอียดงบประมาณ 

 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

 
 

ผู้รับผิดชอบ งบแผ่นดิน งบรายได้ 

2 กิจกรรม  QA 

Sharing Day 

นักศึกษา 

เพื่อพัฒนา

กระบวนการจดัการ

เรียนการสอนและ

การพัฒนาตาม

ระบบประกัน

คุณภาพการศึกษา 

ตัวช้ีวัดเชิง

ปริมาณ :       

จ านวนผู้เข้าร่วม

โครงการไม่น้อย

กว่าร้อยละ 80 

 ตัวช้ีวัดเชิง

คุณภาพ :      

ความพึงพอใจท่ี

มีต่อการจดั

กิจกรรม อยู่ใน

เกณฑด์ีมาก   

   

                   

5,200  

          

5,200  

 ค่าอาหารว่างเข้าร่วม

โครงการและคณะด าเนินงาน  

ส าหรับนักศึกษา คา่อาหารมื้อ

ละ 80 บาท ค่าอาหารว่าง 24 

บาท จ านวน 50 คน = 5,200 

 ม.ค.-มี.ค.63  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลย ี

3 โครงการ การจัดการมาตรฐาน
การศึกษาและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาเพื่อสู่ความเป็นเลิศ 
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ล าดับ

ที ่

 
แผนงาน/

โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ของ

โครงการ 

 
ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

แหล่งงบประมาณและ 
จ านวนงบประมาณ 

 
งบประมาณ

รวม 

 
 

รายละเอียดงบประมาณ 

 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

 
 

ผู้รับผิดชอบ งบแผ่นดิน งบรายได้ 

1      กิจกรรม 

โครงการตรวจ

ประกันคณุภาพ

การศึกษาระดับ

คณะและระดับ

หลักสตูร (ผ) 

เพื่อพัฒนา

กระบวนการจดัการ

เรียนการสอนและ

การพัฒนาตาม

ระบบประกัน

คุณภาพการศึกษา 

ตัวช้ีวัดเชิง

ปริมาณ:       

จ านวนบุคลากร     

     ตัวช้ีวัดเชิง

คุณภาพ : ความ

พึงพอใจท่ีมีต่อ

กิจกรรมอยู่ใน

เกณฑด์ีมาก 

     ตัวช้ีวัดเชิง

เวลา: 

ด าเนินการได้

เสร็จทันตาม

ก าหนดเวลา 

 ตัวช้ีวัดเชิง

ต้นทุน : 

104,000 บาท   

               

38,000  

          

38,000  

   งบแผ่นดิน  หมวดค่าวัสดุ 

8,000 บาทประกอบด้วย ค่า

จัดท าเอกสารรายงาน SAR 

ระดับหลักสตูร ค่าจัดท า

เอกสารรายงาน SAR ระดับ

คณะ ค่าจดัท าแผนระดบั

หลักสตูร ค่าจัดท าเอกสาร

ประเมินระดับหลักสูตรและ

คณะ  หมวดค่าใช้สอย 

30,000 บาท ค่าอาหารและ

อาหารว่าง ระหว่างด าเนิน

โครงการ            

ส.ค.-63 คณบด ีคณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลย ี
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ล าดับ

ที ่

 
แผนงาน/

โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ของ

โครงการ 

 
ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

แหล่งงบประมาณและ 
จ านวนงบประมาณ 

 
งบประมาณ

รวม 

 
 

รายละเอียดงบประมาณ 

 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

 
 

ผู้รับผิดชอบ งบแผ่นดิน งบรายได้ 

 ตัวช้ีวัดระดับ

ความส าเร็จ : 

ความพึงพอใจท่ี

มีต่อกิจกรรมอยู่

ในเกณฑ์ดมีาก  

2 กิจกรรม โครงการ

เตรียมความพร้อม

ตรวจประกัน

คุณภาพการศึกษา

ระดับคณะและ

ระดับหลักสตูร 

1.เพื่อพัฒนา

กระบวนการจดัการ

เรียนการสอนและ

การพัฒนาตาม

ระบบประกัน

คุณภาพการศึกษา 

2. เพื่อจัดกิจกรรม

อบรมเชิง

ปฏิบัติการให้

ความรู้แก่นักศึกษา 

ตัวช้ีวัดเชิง

ปริมาณ:   

จ านวนบุคลากร

ที่เข้าร่วมไม่น้อย

กว่าร้อยละ 80 

ของ

กลุ่มเป้าหมาย     

     ตัวช้ีวัดเชิง

คุณภาพ : ความ

พึงพอใจท่ีมีต่อ

กิจกรรมอยู่ใน

               

43,500  

                     

-    

         

43,500  

งบแผ่นดิน   หมวดค่าวสัดุ 

วัสดุส านักงาน (กระดาษ คลิป

ด า ลวดเย็บกระดาษ แผ่น cd 

ปากกา ปากกาลบค าผิด 

หมึกปริ้น และอื่นๆ) เพื่อใช้ใน

การจัดท าเอกสารให้แก่

หลักสตูรและคณะ  

 ธ.ค.62-มิ.ย.63  คณบด ีคณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลย ี
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ล าดับ

ที ่

 
แผนงาน/

โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ของ

โครงการ 

 
ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

แหล่งงบประมาณและ 
จ านวนงบประมาณ 

 
งบประมาณ

รวม 

 
 

รายละเอียดงบประมาณ 

 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

 
 

ผู้รับผิดชอบ งบแผ่นดิน งบรายได้ 

เกณฑด์ีมาก 

     ตัวช้ีวัดเชิง

เวลา:   

ด าเนินการได้

เสร็จทันตาม

ก าหนดเวลา 

 ตัวช้ีวัดเชิง

ต้นทุน :  

47,900 บาท   

 ตัวช้ีวัดระดับ

ความส าเร็จ :  

ความพึงพอใจท่ี

มีต่อกิจกรรมอยู่

ในเกณฑ์ดมีาก  
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ล าดับ

ที ่

 
แผนงาน/

โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ของ

โครงการ 

 
ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

แหล่งงบประมาณและ 
จ านวนงบประมาณ 

 
งบประมาณ

รวม 

 
 

รายละเอียดงบประมาณ 

 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

 
 

ผู้รับผิดชอบ งบแผ่นดิน งบรายได้ 

3      กิจกรรม 

โครงการตรวจ

ประกันคณุภาพ

การศึกษาระดับ

คณะและระดับ

หลักสตูร (ร) 

เพื่อพัฒนา

กระบวนการจดัการ

เรียนการสอนและ

การพฒันาตาม

ระบบประกัน

คุณภาพการศึกษา 

ตัวช้ีวัดเชิง

ปริมาณ:       

จ านวนบุคลากร

ที่เข้าร่วมไม่น้อย

กว่าร้อยละ 80

ของ

กลุ่มเป้าหมาย     

     ตัวช้ีวัดเชิง

คุณภาพ : ความ

พึงพอใจท่ีมีต่อ

กิจกรรมอยู่ใน

เกณฑด์ีมาก 

     ตัวช้ีวัดเชิง

เวลา: 

ด าเนินการได้

เสร็จทันตาม

               

105,800  

       

105,800  

งบรายได ้หมวดค่าตอบแทน 

ประกอบด้วย 1. ค่าตอบแทน

คณะกรรมการระดับหลักสตูร 

-ประธาน 3,000x13 = 

39,000 บาท   -กรรมการ

ภายนอก 2,500x13=32,500 

บาท - กรรมการและ

เลขานุการ 1,000x13= 

13,000 บาท - 

ผู้ช่วยเลขานุการ 500x13 = 

6,500 บาท 2.ค่าตอบแทน

คณะกรรมการระดับคณะ -

ประธาน 5,000 บาท - 

กรรมการภายนอก 4,000 

บาท -กรรมการและ

เลขานุการ 1,000 บาท -

ส.ค.-63 คณบดี คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลย ี
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ล าดับ

ที ่

 
แผนงาน/

โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ของ

โครงการ 

 
ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

แหล่งงบประมาณและ 
จ านวนงบประมาณ 

 
งบประมาณ

รวม 

 
 

รายละเอียดงบประมาณ 

 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

 
 

ผู้รับผิดชอบ งบแผ่นดิน งบรายได้ 

ก าหนดเวลา 

 ตัวช้ีวัดเชิง

ต้นทุน : 

104,000 บาท   

 ตัวช้ีวัดระดับ

ความส าเร็จ : 

ความพึงพอใจท่ี

มีต่อกิจกรรม อยู่

ในเกณฑ์ดมีาก 

ผู้ช่วยเลขานุการ 500 บาท   

รวม 10,500    

4    หลักสูตร 

วิทยาการคอมฯ  

โครงการเตรยีม

ความพร้อมประกัน

คุณภาพวิทยาการ

คอมพิวเตอร ์

1. เพื่อเตรียมความ

พร้อมให้กับ

หลักสตูรในการเข้า

รับการประเมิน

คุณภาพการศึกษา

ภายใน ระดับ

หลักสตูร 

1. หลักสูตรมี

ความพร้อมใน

การประเมิน

คุณภาพ

การศึกษาภายใน 

ระดับหลักสตูร 

2. มีเอกสารและ

                 

3,988  

                 

2,092  

          

6,080  

 ค่าวัสดุและเอกสาร 3988 

บาท 

ค่าใช้สอย 2092 บาท 

สค.63 อ.ณัฐรด ี
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ล าดับ

ที ่

 
แผนงาน/

โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ของ

โครงการ 

 
ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

แหล่งงบประมาณและ 
จ านวนงบประมาณ 

 
งบประมาณ

รวม 

 
 

รายละเอียดงบประมาณ 

 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

 
 

ผู้รับผิดชอบ งบแผ่นดิน งบรายได้ 

2. เพื่อเตรียม

เอกสารและ

หลักฐานการ

ประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน 

ระดับหลักสตูร ให้

ครบถ้วนก่อนเข้า

รับการประเมินจริง 

3. เพื่อทวนสอบ

ผลสัมฤทธ์ิของ

นักศึกษาหลักสตูร

วิทยาการ

คอมพิวเตอร์และ

เป็นแนวทางการ

พัฒนาปรับปรุงการ

จัดการเรียนการ

หลักฐาน

ครบถ้วนส าหรับ

การประเมิน

คุณภาพ

การศึกษาภายใน 

ระดับหลักสตูร 

3. จ านวนที่เปิด

สอนอย่างน้อย

ร้อยละ 25 ของ

รายวิชาที่เปิด

สอนในปี

การศึกษา 2562 

มีการทวนสอบ

ผลสัมฤทธ์ิของ

นักศึกษา 
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ล าดับ

ที ่

 
แผนงาน/

โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ของ

โครงการ 

 
ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

แหล่งงบประมาณและ 
จ านวนงบประมาณ 

 
งบประมาณ

รวม 

 
 

รายละเอียดงบประมาณ 

 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

 
 

ผู้รับผิดชอบ งบแผ่นดิน งบรายได้ 

สอนของรายวิชา

และหลักสตูรให้มี

ประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล 

5 กิจกรรม หลักสตูร

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

กิจกรรมประกัน

คุณภาพหลักสตูร 

เพื่อเตรียมความ

พร้อมและปรับปรุง

พัฒนาการจัดท า

รายงานการ

ประเมินตนเอง 

(SAR) ตามเกณฑ์

คุณภาพการศึกษา

ให้มีคุณภาพดียิ่งข้ึน 

เชิงปริมาณ ผล

การประเมิน

คุณภาพภายใน

ของหลักสูตรสูง

กว่าผลการตรวจ

ประเมินคุณภาพ

ภายในของปี

การศึกษาท่ีผ่าน

มา 

                      

-    

                     

-    

               

-    

ไม่ขอใช้งบประมาณ มิถุนายน - 

กันยายน2563 

ผศ.อมีนา 

4 โครงการ พัฒนาประสิทธิผลการ

บริหารส านักงาน 
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ล าดับ

ที ่

 
แผนงาน/

โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ของ

โครงการ 

 
ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

แหล่งงบประมาณและ 
จ านวนงบประมาณ 

 
งบประมาณ

รวม 

 
 

รายละเอียดงบประมาณ 

 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

 
 

ผู้รับผิดชอบ งบแผ่นดิน งบรายได้ 

1 กิจกรรม  การ

บริหารส านักงาน 

(วัสดุส านักงาน 

วัสดุการศึกษา 

ครุภณัฑ์ 

สาธารณูปโภค 

เชื้อเพลิง ค่าจ้าง

เหมาบริการ 

ซ่อมแซมอาคาร

สถานท่ี 

ค่าตอบแทนการ

ปฏิบัติงาน

ล่วงเวลา) 

1. เพื่อการบริหาร

จัดการงบประมาณ

อย่างมี

ประสิทธิภาพ

ตอบสนองนโยบาย 

และยุทธศาสตร์

ของมหาวิทยาลัย 

2.เพื่อสนับสนุนให้

เกิดการพัฒนา

คุณภาพและ

ประสิทธิภาพใน

การด าเนินงานด้าน

ต่างๆภายในคณะฯ 

3. เพื่อจัดหาพัฒนา 

บริหารการใช้

ทรัพยากรภายใน

ร้อยละของการ

เบิกจ่าย

งบประมาณตาม

แผนการบริหาร

ส านักงาน ร้อย

ละ80 

              

600,000  

             

620,000  

    

1,220,000  

งบแผ่นดิน 600,000 บาท 

แบ่งเป็นหมวดค่าวสัดุ 

350,000 บาท ได้แก่ค่าวัสดุ

ส านักงานทุกประเภท และ

หมวด ค่าใช้สอย 250,000 

บาท ซ่อมแซมบ ารุงเครื่องมือ

อุปกรณ์ส านักงาน / 

งบประมาณรายได้ 620,000 

บาทค่าตอบแทนการจดั

การศึกษา 480,000 บาท ค่า

สาธารณูปโภค 30,000 บาท 

หมวดค่าวสัดุ 80,000บาท ค่า

ใช้สอย 30,000 บาท  

 เป็นกิจกรรมที่

ด าเนินการระยะ

ยาวตลอด

ปีงบประมาณ  

นางกนกพร  สัณณ์ฤทัย 
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ล าดับ

ที ่

 
แผนงาน/

โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ของ

โครงการ 

 
ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

แหล่งงบประมาณและ 
จ านวนงบประมาณ 

 
งบประมาณ

รวม 

 
 

รายละเอียดงบประมาณ 

 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

 
 

ผู้รับผิดชอบ งบแผ่นดิน งบรายได้ 

คณะฯอย่างมี

ประสิทธิภาพ  

2 กิจกรรม  ซ่อมแซม

ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง

ขนาดเล็ก 

1.เพื่อการสนับสนุน

การปฏิบัติงานของ

คณะ 2.เพื่อ

ภาพลักษณ์ทีด่ีและ

ทัศนียภาพท่ี

เหมาะสมของคณะ 

ร้อยละของการ

เบิกจ่าย

งบประมาณตาม

แผนการบริหาร

ส านักงาน ร้อย

ละ80 

                      

-    

             

500,000  

       

500,000  

 งบประมาณรายได้ 500,000 

บาท ประกอบด้วยงาน

ซ่อมแซมอาคารคณะ

วิทยาศาสตร ์และงาน

ปรับปรุงซ่อมแซมพื้นท่ีบริเวณ

โดยรอบ  

 ด าเนินการช่วง

ปิดภาคเรียน

เดือนมิถุนายน 

2563  

อาจารย์มัชฌกานต ์ เผ่าสวัสดิ์ 

รองคณบดฝี่ายบริหาร 

3      กิจกรรม 

หลักสตูรคหกรรม

ศาสตร์ซ่อม บ ารุง 

รักษาอุปกรณ์

เครื่องมือ และเสริม 

สร้างบรรยากาศใน

การเรยีนการสอน

เพื่อให้อุปกรณ์ 

เครื่องมือ ไดร้ับการ

ซ่อมแซม พร้อมใช้

งานและมี

บรรยากาศที่

เอื้ออ านวยต่อการ

เรียนการสอนและ

เชิงปริมาณ 

1. สามารถ

เบิกจ่าย

งบประมาณ

เป็นไปตามแผน 

ไม่น้อยกว่า ร้อย

ละ 90      

               

15,123  

               

10,000  

         

25,123  

 งบแผ่นดิน/ค่าใช้สอย ซ่อม

พื้นทางเดิน ซ่อมกลอน 

15,123 บ. 

งบรายได/้ค่าใช้สอย ซ่อมเตา

อบ ซ่อมเครื่องป่ันอาหาร ซ่อม

เครื่องผสมอาหาร 8,000 บ. 

งบรายได/้ค่าวสัดุ ต้นไม้ ดิน 

เม.ย.-มิ.ย.63 อ.พัชรลักษณ ์ วัฒนไชย 
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ล าดับ

ที ่

 
แผนงาน/

โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ของ

โครงการ 

 
ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

แหล่งงบประมาณและ 
จ านวนงบประมาณ 

 
งบประมาณ

รวม 

 
 

รายละเอียดงบประมาณ 

 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

 
 

ผู้รับผิดชอบ งบแผ่นดิน งบรายได้ 

และการท างาน การท างาน เชิงคุณภาพ 

1. นักศึกษาและ

อาจารย์มีความ

พึงพอใจต่อสิ่ง

สนับสนุนการ

เรียนรูไ้ม่น้อย

กว่า 3.51 

อุปกรณ์ท าสวน ปุ๋ย 2,000 บ.  

4 กิจกรรม หลักสตูรค

หกรรมศาสตร์

รวบรวมข้อมลูเพื่อ

รายงานผลการ

ด าเนินของ

หลักสตูร 

เพื่อด าเนินการ

จัดเก็บข้อมลู

ประกันคณุภาพ

หลักสตูร คหกรรม

ศาสตร ์

ระดับ

ความส าเร็จของ

การด าเนินงาน

ตามแผนการ

ประกันคณุภาพ

การศึกษา 

                 

2,900  

                 

1,000  

          

3,900  

งบแผ่นดิน/ค่าวสัด ุหมึกปริ้น 

ปกรายงาน ค่าถ่ายเอกสาร 

2,900 บ. 

งบรายได/้ค่าวสัด ุ กระดาษ 

แฟ้ม  ไส้แฟ้ม โพสต์อิท ค่า

ถ่ายเอกสาร 1,000 บ. 

ม.ค.-มี.ค. 63 ,

เม.ย.-มิ.ย.63 

อ.พัชรลักษณ ์ วัฒนไชย 
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ล าดับ

ที ่

 
แผนงาน/

โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ของ

โครงการ 

 
ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

แหล่งงบประมาณและ 
จ านวนงบประมาณ 

 
งบประมาณ

รวม 

 
 

รายละเอียดงบประมาณ 

 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

 
 

ผู้รับผิดชอบ งบแผ่นดิน งบรายได้ 

5   หลักสูตร 

วิทยาการคอมฯ  

การพัฒนาการ

บริหารวิทยาการ

คอมพิวเตอร ์

1. เพื่อจัดหาวัสดุ

อุปกรณ์และคู่มือ

ส าหรับใช้ในการ

เรียนการสอนและ

การบริการ 

1. มีวัสดุอุปกรณ์

เพียงพอต่อการ

ใช้ในการเรียน

การสอนและการ

บริการ 

               

12,000  

                     

-    

         

12,000  

 ค่าวัสดุและอุปกรณ์ 7000 

บาท 

ค่าใช้สอย 5000 บาท 

มิถุนายน 2563 อ.วิศรุต 

5 โครงการ  จัดหาโสตทัศนูปกรณ์และ

ครุภัณฑ์ในห้องเรียนให้เอื้อต่อการ

เรียนรู้เชิงรุก 

       

1  กิจกรรม จัดหา

โสตทัศนูปกรณ์และ

ครุภณัฑ์ใน

ห้องเรียนให้เอื้อต่อ

การเรยีนรู้เชิงรุก 

1. เพื่อการบริหาร

จัดการงบประมาณ

อย่างมี

ประสิทธิภาพ

ตอบสนองนโยบาย 

และยุทธศาสตร์

ของมหาวิทยาลัย 

ร้อยละของการ

เบิกจ่าย

งบประมาณตาม

แผนการบริหาร

ส านักงาน ร้อย

ละ80 

                      

-    

             

400,000  

       

400,000  

ค่าครุภณัฑ ์หมวดงบลงทุน 

จากงบรายได้ ใช้ส าหรับการ

จัดซื้อครภุัณฑ์ 400,000 บาท 

ได้แก ่ แอร์ โตะ๊ เก้าอี้ 

อุปกรณ์ It เครื่องเสียง 

ไมค์โครโฟน ช้ันวางของ ตู้เก็บ

เอกสาร รถเข็นเก้าอี้ รถเข็น

 ตลอด

ปีงบประมาณ  

อาจารย์มัชฌกานต ์ เผ่าสวัสดิ์ 

รองคณบดฝี่ายบริหาร 



154 
 

 
ล าดับ

ที ่

 
แผนงาน/

โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ของ

โครงการ 

 
ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

แหล่งงบประมาณและ 
จ านวนงบประมาณ 

 
งบประมาณ

รวม 

 
 

รายละเอียดงบประมาณ 

 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

 
 

ผู้รับผิดชอบ งบแผ่นดิน งบรายได้ 

2.เพื่อสนับสนุนให้

เกิดการพัฒนา

คุณภาพและ

ประสิทธิภาพใน

การด าเนินงานด้าน

ต่างๆภายในคณะฯ 

3. เพื่อจัดหาพัฒนา 

บริหารการใช้

ทรัพยากรภายใน

คณะฯอย่างมี

ประสิทธิภาพ  

ของ เครื่องกรองน้ า 

6 โครงการสื่อสารองค์การและการ

สื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ 

IMC 
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ล าดับ

ที ่

 
แผนงาน/

โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ของ

โครงการ 

 
ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

แหล่งงบประมาณและ 
จ านวนงบประมาณ 

 
งบประมาณ

รวม 

 
 

รายละเอียดงบประมาณ 

 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

 
 

ผู้รับผิดชอบ งบแผ่นดิน งบรายได้ 

1 กิจกรรม  โครงการ

ประชาสมัพันธ์คณะ

วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีเพื่อ

ความเป็นเลิศสู่

สากล 

1. เพื่อพัฒนางาน

การประชาสัมพันธ์

และสื่อสารองค์การ 

ให้มีผลงานเชิงรุก 

2. เพื่อ

ประชาสมัพันธ์

คณะฯให้เป็นที่รู้จัก

แก่สังคม 3. 

ก่อให้เกิดการ

สนับสนุนร่วมมือ 

และการพัฒนางาน

ด้านต่างๆ  

ระดับ

ความส าเร็จใน

การด าเนิน

โครงการ ระดับ4 

               

30,000  

               

10,000  

         

40,000  

งบแผ่นดิน30,000 บาท 

แบ่งเป็นหมวดค่าวสัดุ 20,000 

บาท และค่าใช้สอย 10,000 

บาท ได้แก่ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง

ออกปชส.จ านวน 10 ครั้ง งบ

รายได้ 10,000 ประกอบด้วย 

หมวดใช้สอย 10,000 ค่าเช่า

พื้นที่ออกบูธค่าเดินทาง 

 เป็นกิจกรรมที่

ด าเนินการระยะ

ยาวตลอด

ปีงบประมาณ  

 รองคณบดฝี่ายวิชาการ  
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ล าดับ

ที ่

 
แผนงาน/

โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ของ

โครงการ 

 
ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

แหล่งงบประมาณและ 
จ านวนงบประมาณ 

 
งบประมาณ

รวม 

 
 

รายละเอียดงบประมาณ 

 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

 
 

ผู้รับผิดชอบ งบแผ่นดิน งบรายได้ 

2 กิจกรรม หลักสตูร

อาชีวอนามัย การ

ออกบูทงานสัปดาห์

ความปลอดภัยใน

การท างาน

ระดับชาติ (Safety 

Week) 

1. เพื่อให้นักศึกษา

ได้แลกเปลีย่น

เรียนรู้งานทางด้าน

อาชีวอนามัยและ

ความปลอดภัยกับ

หน่วยงานภายนอก 

1.นักศึกษา

ผู้เข้าร่วม

โครงการร้อยละ 

100 ของ

นักศึกษา

กลุ่มเป้าหมาย  

  

                      

-    

               

11,466  

         

11,466  

 ค่าวัสดุ 7986 บาท 

รถตู ้ (500 x 7)           

โปสเตอร์ 3 แผ่น x 840 บาท                        

ของรางวัล 1,966 บาท 

ค่าใช้สอย               อาหาร 

87 x 40 บาท  

ก.ค. 63 อ.ขวัญแข และ        อ.จินต์

จุฑา 

3     กิจกรรม DISE 

PR 

1. เพื่อให้นักเรียนมี

ความรู้ ความเข้าใจ

เกี่ยวกับการพัฒนา

นวัตกรรมดิจิทัล 

2. เพื่อให้นักเรียน

เกิดทักษะการ

พัฒนานวัตกรรม

ดิจิทัล 

3. เพื่อเผยแพร่

เชิงปริมาณ 

1. สถานศึกษา

เข้าร่วมกิจกรรม 

ไม่น้อยกว่าร้อย

ละ 30 ของ

สถานศึกษา

ทั้งหมดที่อยู่ใน

จังหวัดปทุมธานี

และพระนคร 

                   

800  

                 

1,000  

          

1,800  

1. ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง (3 คัน * 

500 บาท) 1500 บาท 

2. ค่าถ่ายเอกสาร (10 หน้า  * 

30 ฉบับ) 300 บาท 

ตุลาคม 2562 - 

พฤษภาคม 

2563 

อ.สุรืนทร ์

อุ่นแสน 
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ล าดับ

ที ่

 
แผนงาน/

โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ของ

โครงการ 

 
ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

แหล่งงบประมาณและ 
จ านวนงบประมาณ 

 
งบประมาณ

รวม 

 
 

รายละเอียดงบประมาณ 

 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

 
 

ผู้รับผิดชอบ งบแผ่นดิน งบรายได้ 

ประชาสมัพันธ์

ข้อมูลของหลักสตูร

นวัตกรรมดิจิทัล

และวิศวกรรม

ซอฟต์แวร์ไปยัง

สถานศึกษา

กลุ่มเป้าหมาย 

ศรีอยุธยา 

2. นักเรียนของ

สถานศึกษาท่ี

เป็น

กลุ่มเป้าหมาย

เข้าร่วมกิจกรรม 

ไม่น้อยกว่าร้อย

ละ 80 ของ

นักเรียนท้ังหมด 

เชิงคุณภาพ   

1. นักเรียนร้อย

ละ 80 ของ

นักเรียนท้ังหมด 

มีความรู ้ความ

เข้าใจเกี่ยวกับ

การพัฒนา
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ล าดับ

ที ่

 
แผนงาน/

โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ของ

โครงการ 

 
ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

แหล่งงบประมาณและ 
จ านวนงบประมาณ 

 
งบประมาณ

รวม 

 
 

รายละเอียดงบประมาณ 

 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

 
 

ผู้รับผิดชอบ งบแผ่นดิน งบรายได้ 

นวัตกรรมดิจิทัล

มากขึ้น 

2. นักเรียนร้อย

ละ 80 ของ

นักเรียนท้ังหมด 

มีความรู ้ความ

เข้าใจเกี่ยวกับ

สาขาวินวัตกรรม

ดิจิทัลและ

วิศวกรรม

ซอฟต์แวร์มาก

ขึ้น 

3. สถานศึกษา

ร้อยละ 80 ของ

สถานศึกษา

ทั้งหมดมีความ
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ล าดับ

ที ่

 
แผนงาน/

โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ของ

โครงการ 

 
ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

แหล่งงบประมาณและ 
จ านวนงบประมาณ 

 
งบประมาณ

รวม 

 
 

รายละเอียดงบประมาณ 

 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

 
 

ผู้รับผิดชอบ งบแผ่นดิน งบรายได้ 

พึงพอใจต่อ

กิจกรรมในระดับ 

ด ีขึ้นไป 

(คะแนนเฉลี่ย

รวม >= 3.50) 

4. นักเรียนร้อย

ละ 80 ของ

นักเรียนท่ีเข้า

ร่วมกิจกรรม

ทั้งหมดมีความ

พึงพอใจต่อ

กิจกรรมในระดับ 

ดี ขึ้นไป 

(คะแนนเฉลี่ย

รวม >= 3.50) 
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ล าดับ

ที ่

 
แผนงาน/

โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ของ

โครงการ 

 
ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

แหล่งงบประมาณและ 
จ านวนงบประมาณ 

 
งบประมาณ

รวม 

 
 

รายละเอียดงบประมาณ 

 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

 
 

ผู้รับผิดชอบ งบแผ่นดิน งบรายได้ 

7 โครงการ จัดประชุมเพื่อพัฒนา

ระบบบริหารจัดการโดยมีส่วนร่วม

ของทุกภาคส่วน  

       

1 กิจกรรม 1. ประชุม

กรรมการใน

หน่วยงาน และ

คณะกรรมการอื่นๆ 

1. เพื่อจัดการ

ประชุม

คณะกรรมการ

หน่วยงานภายใน/ 

ระหว่างหน่วยงาน

ภายนอก และ

คณะกรรมการอื่นๆ 

2. เกิดการพัฒนา

ระบบการจัด

การศึกษาเพื่อความ

เป็นเลิศ 

ร้อยละของการ

เบิกจ่าย

งบประมาณตาม

แผน พัฒนา

ระบบบรหิาร

จัดการ ร้อยละ

80 

               

50,000  

           

50,000  

งบแผ่นดิน 50,000 บาท 

แบ่งเป็นค่าใช้สอยในการ

ประชุม  45,000 บาท 

แบ่งเป็นการประชุมกบ.ประจ า

ส่วน/กบ.คณะ/กรรมการ

วิชาการคณะ ค่าอาหารมื้อละ 

120 บาทและอาหารว่างมื้อละ

25บาท จ านวน 20 คน 

จ านวน 12 ครั้งค่าประชุม

คณบดสีัญจร และเครือข่าย

อื่นๆ ครั้งละ 15 คน อาหาร

มื้อละ 120 บาท อาหารว่าง 

25 บาท จ านวน 6 ครั้ง หมวด

 เป็นกิจกรรมที่

ด าเนินการระยะ

ยาวตลอด

ปีงบประมาณ  

นางกนกพร  สัณห์ฤทัย 
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ล าดับ

ที ่

 
แผนงาน/

โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ของ

โครงการ 

 
ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

แหล่งงบประมาณและ 
จ านวนงบประมาณ 

 
งบประมาณ

รวม 

 
 

รายละเอียดงบประมาณ 

 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

 
 

ผู้รับผิดชอบ งบแผ่นดิน งบรายได้ 

ค่าวัสดุ 5,000 บาท 

ประกอบด้วย ค่ากระดาษ, 

หมึกพิมพ,์ คลิปบอร์ดและ

เอกสารประกอบการประชุม

ฯลฯ   

8 โครงการจัดหาและพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ทรัพยากรสนับสนุนการศึกษา 
การวิจัยและการบริการวิชาการ 

       

1 กิจกรรม  หลักสตูร

อาชีวอนามัยการ

สอบเทียบเครื่องมือ

ตรวจวัดทางสุข

ศาสตร์

อุตสาหกรรม 

1. เพื่อจัดเตรยีม

เครื่องมือตรวจวัด

ทางสุขศาสตร์

อุตสาหกรรมใหม้ี

ความน่าเชื่อถือและ

สอดคล้องตาม

กฎหมาย 

1. เครื่องมือ

ตรวจวัดทางสุข

ศาสตร์

อุตสาหกรรม 

ได้รับการสอบ

เทียบ 

               

39,644  

                     

-    

         

39,644  

 ค่าใช้สอยค่าสอบเทียบ

เครื่องมือสุขศาสตร์

อุตสาหกรรม  

 ต.ค. 62  อ.จินต์จุฑา 
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ล าดับ

ที ่

 
แผนงาน/

โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ของ

โครงการ 

 
ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

แหล่งงบประมาณและ 
จ านวนงบประมาณ 

 
งบประมาณ

รวม 

 
 

รายละเอียดงบประมาณ 

 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

 
 

ผู้รับผิดชอบ งบแผ่นดิน งบรายได้ 

2   กิจกรรม 

หลักสตูร วิทยาการ

คอมฯ  การ

สนับสนุนการ

เรียนรู้วิทยาการ

คอมพิวเตอร ์

1. เพื่อจดัหาวัสดุ

อุปกรณ์หรือ

ซอฟต์แวร์ที่จ าเป็น

ต่อการเรียนรู้ของ

นักศึกษา 

1. อาจารย์และ

นักศึกษามีความ

พึงพอใจต่อสิ่ง

สนับสนุนการ

เรียนรูเ้พิ่มมาก

ขึ้น 

                 

3,000  

                

8,000  

         

11,000  

 ค่าครุภณัฑ์ 8000 บาทได้แก่ 

ชุดฝึกปฏิบัติการ IOT/โต๊ะ/

เก้าอ้ี/ทีวี/ไมค ์

ค่าวัสดุ 3000 บาท ได้แก่ สาย

สัญญาน/ตัวแปลง/ถ่านอัล

คาไลน ์

มีนาคม 2563 อ.ประณมกร+อ.สุน ี

3 กิจกรรม หลักสตูร

เทคโนโลยี

สารสนเทศ จัดหา

สิ่งสนับสนุนการ

เรียนรู ้

1.เพื่อจัดหาสิ่ง

สนับสนุนการ

เรียนรูส้ าหรับ

นักศึกษา 

1.มีสิ่งสนับสนุน

การเรยีนรู ้

2. นักศึกษามี

ความพึงพอใจใน

ระดับมาก 

               

16,036  

                     

-    

         

16,036  

ค่าวัสด ุ 16,036 ตุลาคม 2562 – 

กันยายน 2563 

ผศ.อมีนา 

 9 โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและ

บริหารจัดการมหาวิทยาลัยสีเขียว 

       

1     กิจกรรม 

Sciencetech Co-

1.เพื่อจัดท าพ้ืนท่ี

ส าหรับนักศึกษาใน

มีพื้นท่ีส าหรับ

นักศึกษาท า

                      งบรายได ้แบ่งเป็นหมวดงบ

ลงทุน ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 

เมษายน 2563 อาจารย์มัชฌกานต ์ เผ่าสวัสดิ์ 
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ล าดับ

ที ่

 
แผนงาน/

โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ของ

โครงการ 

 
ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

แหล่งงบประมาณและ 
จ านวนงบประมาณ 

 
งบประมาณ

รวม 

 
 

รายละเอียดงบประมาณ 

 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

 
 

ผู้รับผิดชอบ งบแผ่นดิน งบรายได้ 

working Space การท ากิจกรรม

ร่วมกัน 2.เพื่อ

สนับสนุนการจัดหา

และพัฒนาแหล่ง

เรียนรู ้

กิจกรรมอยา่ง

น้อย 1 ห้อง 

860,800  860,800  600,000 บาท ค่าครภุัณฑ์

ประกอบด้วย โต๊ะและเก้าอ้ี 

โทรทัศน์ ชุดกระดานไวท์

บอร์ด เครื่องปรับอากาศ ตัว

กระจายสัญญานอินเตอร์เน็ต 

260,800 บาท 

รองคณบดฝี่ายบริหาร 
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ศูนย์วิทยาศาสตร์ 
ล าดับ

ที ่
แผนงาน/

โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงคข์อง

โครงการ 
ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

งบแผ่นดิน งบรายได้ งบประมาณ
รวม 

รายละเอียดงบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ 

แผนงาน การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning)  

1 โครงการส่งเสริม
การจัดการเรียนรู้
เชิงผลิตภาพ 
(Productive 
Learning) 

        

       กิจกรรม 1 
การจัดหาวสัดุ 
อุปกรณ์ สารเคม ี
และพัฒนา
ห้องปฏิบัติการด้าน
วิทยาศาสตร ์

1.เพื่อจัดหา วัสดุ 
อุปกรณ ์และ
สารเคมีส าหรับ
สนับสนุนการเรยีน
การสอนในรายวิชา
ปฏิบัติการทาง
วิทยาศาสตร ์  2.
ส่งเสริมการเรียนรู้
เชิงผลิตภาพเพื่อ
ผลงานเชิงประจักษ์

ร้อยละของการ
เบิกจ่าย
งบประมาณ 
ร้อยละ80 

P                                      
400,000  

หมวดค่าวสัด ุ โดย
งบประมาณการในส าหรับ
การจัดหาวสัดุ อุปกรณ ์
เครื่องแก้ว และสารเคม ี
ส าหรับการจัดการเรียน
การสอนในรายวิชา
ปฏิบัติการทาง
วิทยาศาสตร ์ 

 ต.ค.62-ก.ย.63  ผศ.ดร.ณพัฐอร  บัวฉุน 
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ล าดับ
ที ่

แผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงคข์อง
โครงการ 

ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

งบแผ่นดิน งบรายได้ งบประมาณ
รวม 

รายละเอียดงบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

ในรายวิชา
ปฏิบัติการทาง
วิทยาศาสตร ์3.เพื่อ
พัฒนาศักยภาพ 
นักศึกษา อาจารย ์
และบุคลากรให้มี
ความพร้อมด้าน
การจัดการเรยีน
การสอน และการ
ท างาน  



166 
 

ล าดับ
ที ่

แผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงคข์อง
โครงการ 

ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

งบแผ่นดิน งบรายได้ งบประมาณ
รวม 

รายละเอียดงบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

  กิจกรรม 2 
ซ่อมแซมอุปกรณ์ 
เครื่องมือ และ
ครุภณัฑ ์  วิยา
ศาสตร์ของ
ห้องปฏิบัติการ 

1.เพื่อซ่อมแซม

เครื่องมือ

วิทยาศาสตร์ให้มี

ความพร้อมใช้งาน

ส าหรับนักศึกษา 

อาจารย์ บุคลากร 

และลูกค้าภายใน

และภายนอก 2. 

เพื่อพัฒนา/

ปรับปรุง

ห้องปฏิบัติการด้าน

วิทยาศาสตร ์

ร้อยละของการ

เบิกจ่าย

งบประมาณ 

ร้อยละ80 

P                                      
800,000  

หมวดค่าใช้สอย การ
พัฒนา/ปรับปรุงซ่อมแซม
อุปกรณ์ เครื่องมือ และ
ครุภณัฑ์วิทยาศาสตร์
ห้องปฏิบัติการของศูนย์
วิทยาศาสตร ์ 

 ต.ค.62-ก.ย.63  ผศ.ดร.ณพัฐอร  บัวฉุน 

2 โครงการพัฒนาทักษะของนกัศึกษาท่ี

จ าเป็นต่อการด าเนินชีวิตในศตวรรษที่ 

21 

       

 กิจกรรม 1. พัฒนา 
ทักษะ ความรู้ ด้าน
ความปลอดภัยใน

 เพื่อเสรมิสร้าง

ความรู้และความ

-ร้อยละของ

การเบิกจ่าย

                                     
30,000  

หมวดค่าวสัด ุโดย

งบประมาณการใช้ส าหรับ 

 ต.ค.62-มิ.ย.63  อาจารย์อมตา  อุตมะ 
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ล าดับ
ที ่

แผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงคข์อง
โครงการ 

ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

งบแผ่นดิน งบรายได้ งบประมาณ
รวม 

รายละเอียดงบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

ห้องปฏิบัติการศูนย์
วิทยาศาสตร ์

เข้าใจด้านความ

ปลอดภัยใน

ห้องปฏิบัติการ

ศูนย์

วิทยาศาสตร ์

งบประมาณ 

ร้อยละ80  

ค่าเอกสารประกอบการ

อบรม กระดาษA4 

กระดาษสี แฟ้ม สมดุ 

ดินสอ หมึกพิมพ์ แฟ้ม 

แว่นตานิรภยั ถุงมือ เสื้อ

คลุม รองเท้ายางและอื่นๆ 

หมวดค่าตอบแทน 

ค่าตอบแทนวิทยากร

ส าหรับการจัดอบรมให้แก่

นักศึกษา ค่าตอบแทน

วิทยากรชั่วโมงละ 400 

บาท จ านวน 8 ช่ัวโมง 

จ านวน 2 วัน 6,400 บาท  

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่เป็นเลิศมธีรรมาภบิาล 

แผนงาน การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ         

1 โครงการพัฒนาประสิทธิผลการบริหาร        
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ล าดับ
ที ่

แผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงคข์อง
โครงการ 

ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

งบแผ่นดิน งบรายได้ งบประมาณ
รวม 

รายละเอียดงบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

ส านักงาน  

  กิจกรรม 1. การ
พัฒนาระบบ
คุณภาพ
ห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์ให้
เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐาน (ISO) 

1. เพื่อจัดกิจกรรม

ตรวจประเมิน

ห้องปฏิบัติการตาม

เกณฑ์มาตรฐาน 

ISO/IEC 17025 2.

เพื่อพัฒนาศักยภาพ

ระบบปฏิบตัิการ 

และด้าน

ห้องปฏิบัติการให้มี

คุณภาพ เป็น

มาตรฐานเป็นที่

ยอมรับ  

-ร้อยละของการ

เบิกจ่าย

งบประมาณ 

ร้อยละ80  

  190,000 190,000                          หมวดค่าวสัด ุโดย

งบประมาณการใช้ส าหรับ 

เอกสารประกอบการตรวจ

ประเมิน คา่กระดาษ ค่า

หมึกพิมพ์ แฟ้ม กระดาษ

A4 ลูกแม็ก กระดาษสี ค่า

สารเคมีเกรดที่มี

คุณภาพสูงและอื่นๆ 

หมวดค่าใช้สอย ค่าสอบ

เทียบเครื่องมือ   อาหาร

ว่างและอาหารกลางวัน

ผู้ตรวจประเมินและผู้

ด าเนินงาน ค่าน้ ามันใน

การเดินทาง และซ่อมแซม 

ปรับปรุงเครื่องมือห้อง

ปฏิบัต ิค่าธรรมเนยีมใน

 ต.ค.61-ก.ย.62  ผศ.ดร.ณพัฐอร  บัวฉุน 
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ล าดับ
ที ่

แผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงคข์อง
โครงการ 

ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

งบแผ่นดิน งบรายได้ งบประมาณ
รวม 

รายละเอียดงบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

การตรวจประเมิน ฯลฯ** 

เป็นต้น 

 กิจกรรม 2. 
สนับสนุนและ
พัฒนาประสิทธิผล
การบริหาร
ส านักงานศูนย์
วิทยาศาสตร ์

1. .เพื่อสนับสนุนให้

เกิดการพัฒนา

คุณภาพและ

ประสิทธิภาพใน

การด าเนินงานด้าน

ต่างๆ 2. เพื่อจัดหา

พัฒนา บริหารการ

ใช้ทรัพยากรอย่างมี

ประสิทธิภาพ  

ร้อยละของการ

เบิกจ่าย

งบประมาณ 

ร้อยละ80 

300,000                                     

300,000  

หมวดค่าวสัด ุใช้ส าหรับ

การบริหารศูนย์

วิทยาศาสตร์ รวมถึงการ

ดูแลลระบบเครื่องมือ 

วัสดุ อุปกรณ ์ได้แก่วสัดุ

ส านักงานต่างๆ กระดาษ

ขาว/สี กรรไกร แฟ้ม คลิป 

แม็ค ลูกแม็ค กาว ตัวปั้ม 

หมึกพิมพ์ และวสัดุทีใช้ใน

งานต่างๆ เช่นถุงด า 

ลูกบิดประตู ก็อกน้ า สาย

ช าระ สายยาง ถุงมือ ถัง

น้ า ไม้กวาด ไม้ถูพื้น 

น้ ายาต่างๆ ฯลฯ หมวดค่า

ใช่สอย ค่าบริการซ่อม

อุปกรณ ์ครุภัณฑ์

 ต.ค.62-ก.ย.63  อาจารย์มัชฌกานต ์ เผ่าสวัสดิ ์



170 
 

ล าดับ
ที ่

แผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงคข์อง
โครงการ 

ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

งบแผ่นดิน งบรายได้ งบประมาณ
รวม 

รายละเอียดงบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

ส านักงานต่างๆภายใน

ศูนย์วิทยาศาสตร์ ได้แก่ 

เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่อง

เสียง คอมพิวเตอร์แบบ

พกพา เครื่องฉาย ล้าง

และซ่อมแซม

เครื่องปรับอากาศฯลฯ** 

เป็นต้น 

 กิจกรรม 3 จัดหา

ครุภณัฑ์ส าหรับงาน

บริการ และ

สนับสนุนการเรยีน

การสอน ศูนย์

วิทยาศาสตร ์

1.เพื่อจัดหา

ทรัพยากรในการ

บริการ และ

สนับสนุนการเรยีน

การสอนศูนย์

วิทยาศาสตร์อย่างมี

ประสิทธิภาพ 2.

เพื่อทดแทน

ครุภณัฑ์เดิม 

ร้อยละของการ

เบิกจ่าย

งบประมาณ 

ร้อยละ80 

 400,000                                    

400,000  

หมวดครภุัณฑ ์ โดย

งบประมาณการใช้ส าหรับ

การจัดหาครุภณัฑส์ าหรับ

งานบริการ สนับสนุนการ

เรียนการสอน และ

ทดแทนครุภณัฑ์เดิมที่เสีย

หรืออายุการใช้งานมาเป็น

เวลานาน ศูนย์

วิทยาศาสตร ์ได้แก่ เครื่อง

ผสมสัญญาณเสียง ตัว
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ล าดับ
ที ่

แผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงคข์อง
โครงการ 

ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

งบแผ่นดิน งบรายได้ งบประมาณ
รวม 

รายละเอียดงบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

กระจายสัญญาณ/สวิทช์

กระจายสัญาณ 

เครื่องปรับอากาศ ไมค์

ลอย โทรศัพท์ เครื่องฉาย

ภาพ/Visualizer/โปรเจค

เจคเตอร ์คอมพิวเตอร์

แบบพกพา 

 กิจกรรม 4 
ซ่อมแซม ปรับปรุง 
และพัฒนาอาคาร
ศูนย์วิทยาศาสตร ์

1.เพื่อซ่อมแซม 

ปรับปรุง และ

พัฒนาอาคารศูนย์

วิทยาศาสตร์ ให้

พร้อมใช้งาน 

ร้อยละของการ

เบิกจ่าย

งบประมาณ 

ร้อยละ80 

 500,000                                    

500,000  

หมวดค่าใช้สอย  โดย

งบประมาณการใช้ส าหรับ

การซ่อมแซม ปรับปรุง

อาคารศูนย์วิทยาศาสตร ์

ที่เสียหรือมีอายุการใช้งาน

มาเป็นเวลานานให้พร้อม

ใช้งาน ได้แก่ เปลี่ยน

หลังคาอาคาร เปลี่ยนแผ่น

ฝ้า จ้างเปลีย่นพื้กระเบื้อง 

และอื่นๆ เป็นต้น 
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ส่วนที่ 2 

 
 
 

แผนด าเนินโครงการ 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
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ภาคผนวก 
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การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท า 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
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