
หน่วยงาน คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แผ่นดนิ รายได้

1 โครงการ พัฒนาหรอืปรบัปรงุหลักสูตร  จัดการเรยีนรู้

เชิงผลิตภาพ(Productive learning)

1 กิจกรรม  พัฒนา ปรับปรุงหลักสูตรเน้นกระบวนการ

จัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ  (Productive Learning)

เพ่ือจัดกิจกรรมพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรเน้นกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพและการ

เรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning)

ร้อยละของหลักสูตรท่ีพัฒนาหรือปรับปรุงเพ่ือให้

เกิดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ ต่อหลักสูตรท่ีจัดการ

เรียนการสอนในคณะไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

             10,000              13,800              23,800 งบประมาณส าหรับกลักสูตรท่ีมีการพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้แบบ

ผสมผสาน (Blended Learning)   ค่าวัสดุ 10,000บาท ค่าตอบแทนผู้

ทรง10,000 บาท ค่าอาหารกาลางวันและอาหารว่างจ านวน 20 คน เท่ากับ

 3,800 บาท โดยหลักสูตรท่ีมีการปรับปรุงในปีการศึกษา 2563และ2564 

ได้แก่หลักสูตรคหกรรมศาสตร์/วิทยาการคอมพิวเตอร์/เทคโนโลยี

สารสนเทศ/เทคโนโลยีชีวภาพ/ฟิสิกส์ประยุกต์/การจัดการภัยพิบัติและ

บรรเทาสาธารณภัย โดยใช้งบประมาณในการปรับปรุงหลักสูตรท่ีสสว.

 ปีการศึกษา 2563 และ 

2564

ผศ.ดร.พรรณวิภาแพงศรี รอง

คณบดี ฝ่ายวิชาการ

2      กิจกรรม หลักสูตรคณิตศาสตร์ฯ การทวนสอบ

ผลสัมฤทธ์ิของหลักสูตรคณิตศาสตร์ประยุกต์ ปีการศึกษา 

2563

1. เพ่ือทวนสอบผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้ของรายวิชาท่ีเปิดสอนในหลักสูตรคณิตศาสตร์ประยุกต์ ปี

การศึกษา 2563

2. เพ่ือให้รายวิชาท่ีเปิดสอนในหลักสูตรคณิตศาสตร์ประยุกต์ได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพมาก

ย่ิงข้ึนและสอดคล้องกับการพัฒนาการเรียนการสอนให้กับนักศึกษา  

1. เชิงปริมาณ

ร้อยละ 25 ของรายวิชาในหลักสูตรถูกพัฒนา

หรือปรับปรุงเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ 

(Productive learning)

                   -                    300                  300 1. ค่าเอกสารประกอบการจัดกิจกรรม 300 บาท เดือนมิถุนายน 2564 อ.ดร.ณภัทณ์จันทร์ 

ด่านสวัสด์ิ

3      กิจกรรม หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัยทวนสอบ

ผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษา

1. เพ่ือทราบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ท่ีแต่ละรายวิชาซ่ึงจะเป็น

ประโยชน์ต่ออาจารย์ผู้สอน อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และผู้ท่ีเก่ียวข้องในการปรับปรุง

1. จ านวนรายวิชาท่ีมีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิไม่

น้อยกว่าร้อยละ 25 ของรายวิชาท่ีเปิดสอนในปี

การศึกษา 2563

                   -                      -                      -   ไม่ขอใช้งบประมาณ  เดือนเม.ย.64 อ.ชลลดา พละราช

4 กิจกรรมหลักสูตรฟิสิกส์ประยุกต์ ทวนสอบผลสัมฤทธ์ิ เพ่ือทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ในรายวิชาท่ีสอนเป็นไปตามกรอบมาตรฐาน คุณวุฒิ

อุดมศึกษา ระดับปริญญาตรี

1. เชิงปริมาณ

ร้อยละ 80 ของจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร

และนักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรม

2. เชิงคุณภาพ 

ร้อยละ 80 ของรายวิชาท่ีสอนเป็นไปตามกรอบ

มาตรฐาน คุณวุฒิอุดมศึกษา ระดับปริญญาตรี

                   -                      -                      -    ไม่ขอใช้งบประมาณ มีนาคม 2564 อ.ดร.นพมาศ ประทุมสูตร

5     กิจกรรม  DISE ทวนสอบผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษา 1. เพ่ือทวนสอบผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษา ระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2563 เชิงปริมาณ

1. รายวิชาท่ีหลักสูตรเปิดสอน ในปีการศึกษา 

2562 อย่างน้อย 6 รายวิชาได้รับการทวนสอบ

ผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษา

เชิงคุณภาพ

1. ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึง

พอใจต่อกิจกรรมอยู่ในระดับ ดี ข้ึนไป(คะแนน

เฉล่ีย >= 3.50)

               2,400                    -                  2,400  1. ค่าตอบแทนวิทยากร (6 ช่ัวโมง * 400 บาท) มีนาคม 2565 อ.ปัณณรัตน์

แบบเสนอแผนงาน โครงการ กิจกรรม 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564

ล าดบัที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ของโครงการ ตวัชีว้ัดของกิจกรรม
 แหล่งงบประมาณและ

จ านวนงบประมาณ งบประมาณรวม รายละเอียดงบประมาณ (แตกตวัคูณ) ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รบัผิดชอบ(ระบชุือ่)

แผนงาน  การผลิตบณัฑิตโดยกระบวนการจัดการเรยีนรูเ้ชิงผลิตภาพ (Productive Learning)

กนผ. 01
แบบเสนอแผนงาน



แผ่นดนิ รายได้

ล าดบัที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ของโครงการ ตวัชีว้ัดของกิจกรรม
 แหล่งงบประมาณและ

จ านวนงบประมาณ งบประมาณรวม รายละเอียดงบประมาณ (แตกตวัคูณ) ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รบัผิดชอบ(ระบชุือ่)

6      กิจกรรม หลักสูตรคหกรรมศาสตร์ การทวนสอบ

ผลสัมฤทธ์ิหลักสูตรคหกรรมศาสตร์

1) เพ่ือด าเนินการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิตามมาตรฐานการเรียนรู้ของนักศึกษาหลักสูตรคหกรรม

ศาสตร์

เชิงปริมาณ

1) ได้จัดกิจกรรมทวนสอบผลสัมฤทธ์ิตาม

มาตรฐานการเรียนรู้ของนักศึกษาหลักสูตรคหกร

รมศาสตร์ อย่างน้อย 1 คร้ังต่อ เทอมการศึกษา 

เชิงคุณภาพ  

 1) หลักสูตรคหกรรมศาสตร์ผ่านการประเมิน

การทวนสอบผลสัมฤทธ์ิตามมาตรฐานการเรียนรู้

ของการจัดท าประกันคุณภาพปี 2563

               2,600                2,600  งบแผ่นดิน/ค่าวัสดุ ค่าถ่ายเอกสาร, ค่าโปสเตอร์, ค่าหมึกปร้ิน มีนาคม 2564 อาจารย์พัชรลักษณ์ วัฒนไชย

7        กิจกรรม หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนา

หลักสูตรระยะส้ันการสร้างอินโพกราฟิกเพ่ืองาน

ประชาสัมพันธ์

1.เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับอินโฟกราฟิก

2.เพ่ือให้ผู้ร่วมโครงการสามารถน าอินโฟกราฟิกไปใช้กับงานประชาสัมพันธ์

เชิงปริมาณ

1.จ านวนผู้ท่ีเข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า 15 คน

2.ผู้เข้าร่วมโครงการสร้างงานประชาสัมพันธ์ได้ 

คนละ 1 ช้ินงาน เชิงคุณภาพ

ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมอบรมท่ีเข้าร่วมโครงการ

มีความพึงพอใจระดับมาก

               2,500                2,500  ค่าวัสดุ ค่าหมึกพิมพ์/ค่ากระดาษA4/สมุด/ปากกา/ถุงผ้า                     242,675 อ.ชุมพล

8        กิจกรรม หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนา

หลักสูตรระยะส้ันการสร้างสต๊ิกเกอร์ไลน์เพ่ืองานส่ือสาร

1. เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความสามารถในการออกแบบสต๊ิกเกอร์ไลน์ได้  

2. เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถสร้างสต๊ิกเกอร์ไลน์ได้

เชิงปริมาณ 

จ านวนผู้ท่ีเข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า 10 คน

ผู้เข้าร่วมโครงการมีสต๊ิกเกอร์ อย่างน้อย คนละ 1

 ชุด

เชิงคุณภาพ

ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมอบรมท่ีเข้าร่วมโครงการ

มีความพึงพอใจระดับมาก

2,500                             2,500 ค่าวัสดุ ค่าหมึกพิมพ์  ค่ากระดาษ สมุดโน๊ตของมหาวิทยาลัย  ปากกา ถุงผ้า มิถุนายน 2564 อ.กิตติศักด์ิ+ผศ.กมลมาศ

9      กิจกรรม หลักสูตรนวัตกรรมอาหารและเคร่ืองด่ืมเพ่ือ

สุขภาพ การทวนสอบผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษา

1. เพ่ือทราบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ท่ีแต่ละรายวิชาซ่ึงจะเป็น

ประโยชน์ต่ออาจารย์ผู้สอน อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและผู้ท่ีเก่ียวข้องในการปรับปรุง

1. จ านวนรายวิชาท่ีมีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิไม่

น้อยกว่าร้อยละ 25 ของรายวิชาท่ีเปิดสอนในปี

การศึกษา 2563

2,000                             2,000 งบประมาณแผ่นดิน -ค่าวัสดุ กระดาษ A4 80 แกรมx 1 รีม = 120 บาท/

 ดินสอ ยางลบ คลิปหนีบกระดาษ ลวดเสียบกระดาษ โพสต์อิท กระดาษสี 

เป็นเงิน 760 บาท /ค่าจัดท ารูปเล่ม เล่มละ 100 บาท x10 เล่ม = 1120)  

  รวมท้ังส้ิน 2,000 บาท

มีนาคม 2564 อ.ลัดดาวัลย์

2

1      กิจกรรม  การพัฒนาศักยภาพด้านร่ายกาย สุขภาพ

และจิตใจของบุคลากรและนักศึกษาท่ีมีผลต่อการเรียนรู้

เชิงผลิตภาพของผู้เรียนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1. เพ่ือการจัดกิจกรรมส าหรับงานกิจการนักศึกษา   2. เพ่ือสนับสนุนงานด้านการจัดการเรียน

การสอนเพ่ือการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ 3. เพ่ือการจัดกิจกรรมงานกิจกรรมส าคัญส าหรับบุคลากร

และนักศึกษาคณะวิทย์ฯในช่วงวันส าคัญต่างๆ 4. เพ่ือการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา

ศักยภาพบุคลากรคณะวิทย์ฯ

1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ

80 ของกลุ่มเป้าหมาย 2.ร้อยละการเบิกจ่าย

งบประมาณเม่ือเสร็จส้ินโครงการไม่น้อยกว่าร้อย

ละ 100

           117,340            472,175            589,515 งบแผ่นดิน 117,340 บาท แบ่งเป็นหมวดค่าตอบแทน 30,000 บาท ส าหรับ

ค่าตอบแทนวิทยากรในการจัดกิจกรรม หมวดค่าใช้สอย 70,000บาทส าหรับ

ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง, ค่าใช้สอยในการเดินทางไปราชการ, ค่าน้ ามัน, ค่าจ้าง

ต่างๆ และหมวดค่าวัสดุ 17,340 บาท ส าหรับการจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ในการสนับสนุน

กิจกรรมได้แก่ หมึกพิมพ์ กระดาษ กระดาษสี แฟ้มกระดุม คลิปบอร์ด ลวดเสียบ ท่ี

หนีบ ปากกา ดินสอ ค่าเอกสารประกอบการอบรมและอ่ืนๆ งบรายได้ 472175 บาท

หมวดค่าวัสดุด าเนินกิจกรรม 50,000 บาท  หมวดค่าใช้สอย 350,000 บาท เป็นค่า

เช่ารถ ค่าท่ีพัก ค่าใช้สอยในการเดินทางไปราชการ ค่าอาหารและอาหารว่างส าหรับ

นักศึกษา    ส าหรับค่าตอบแทน72,175 บาท วิทยากรและค่าเงินรางวัล

 เป็นกิจกรรมท่ีด าเนินงาน

ระยะยาวตลอด

ปีงบประมาณ

ผศ.ดร.ปัณณ์รภัส  ถกลภักดี 

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

โครงการส่งเสรมิการจัดการเรยีนรูเ้ชิงผลิตภาพ (Productive learning)



แผ่นดนิ รายได้

ล าดบัที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ของโครงการ ตวัชีว้ัดของกิจกรรม
 แหล่งงบประมาณและ

จ านวนงบประมาณ งบประมาณรวม รายละเอียดงบประมาณ (แตกตวัคูณ) ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รบัผิดชอบ(ระบชุือ่)

2      กิจกรรม สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนด้าน

วิชาการเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ

1.เพ่ือจัดกิจกรรมปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อม นศ.สหกิจ/นศ.ฝึกประสบการณ์วิชาชีพและ

การประกวดผลงาน นศ.สหกิจศึกษา /นศ.ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 2.เพ่ือจัดกิจกรรมการอบรม

การสอนพัฒนาทักษะด้านการจัดการเรียนการสอนให้กับอาจารย์ 3.เพ่ือจัดกิจกรรมปัจฉิม

นักศึกษาช้ันปีท่ี 4  4.เพ่ือส่งเสริมการเขียนผลงานวิชาการเพ่ือขอต าแหน่งทางวิชาการ 5. เพ่ือ

สนับสนุนงานวิชาการเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ

1.ร้อยละของจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อย

กว่าร้อยละ 80 2. ร้อยละของการเบิกจ่าย

งบประมาณเม่ือเสร็จส้ินโครงการไม่น้อยกว่า 80

             30,000              40,000              70,000 งบแผ่นดิน 30,000 บาท แบ่งเป็นหมวดค่าตอบแทนวิทยากรจ านวน 21,600 บาท 

ส าหรับนศ.ชม.ละ400 บาท 6 ชม.= 2,400 บาท ส าหรับอาจารย์และบุคลากรชม.ละ

600บาท 8 ชม.x 4วัน= 19,200 บาท  หมวดค่าใช้สอยรวม 3,000 บาท  ส าหรับ

อาจารย์จ านวน 20 คน 1 วัน= 3,000 บาท หมวดค่าวัสดุ จ านวน 8,400 บาท เป็น

ค่าเอกสารประกอบการอบรม, กระดาษ,หมึกพิมพ์, คลิปบอร์ด, กระดาษ, แฟ้มพลา

สติค และอ่ืนๆ งบรายได้ 40,000 บาท หมวดค่าตอบแทนเป็นเงินรางวัล 20,000 

บาท และหมวดค่าใช้สอย 20,000 บาท ส าหรับเป็นค่าอาหารและอาหารว่างส าหรับ

นักศึกษาและอาจารย์และส าหรับนักศึกษานักศึกษาสหกิจต่างแดน  ค่าน้ ามัน บาท 

และหมวดวัสดุ 15,000 บาท เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ป้ายช่ือ ค่าโปสเตอร์ ของท่ีระลึก 

และอ่ืนๆ

 ตลอดปีการศึกษา 

2563-2564

ผศ.ดร.พรรณวิภาแพงศรี รอง

คณบดี ฝ่ายวิชาการ

3 กิจกรรม  เตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนเข้าเรียน

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจ าปีการศึกษา 2563

1.เพ่ือจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมอบรมให้ความรู้พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ให้แก่นักศึกษาใหม่

ประจ าปีการศึกษา 2563

1.ร้อยละของหลักสูตรท่ีจัดกิจกรรมปฐมนิเทศ

นักศึกษาใหม่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 2.ร้อยละของ

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

             10,000              20,000              30,000  งบแผ่นดิน 10,000 บาท ส าหรับค่าเอกสาร,วัสดุอุปกรณ์,เป็นค่าวัสดุ

อุปกรณ์ ป้ายช่ือ ค่าโปสเตอร์ ของท่ีระลึก กระดาษสี เทปกาว กาวสองหน้า

 เชือก แฟ้ม ปากกาและอ่ืนๆ,ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง   งบรายได้  20,000  บาท

 หมวดค่าใช้สอย 20,000บาท ส าหรับเป็นค่าอาหารม้ือละ 80 บาท และ

อาหารว่างม้ือละ 25 บาทส าหรับนักศึกษาใหม่และอาจารย์จ านวน 250 คน

สิงหาคม 2564 รองคณบดี ฝ่ายวิชาการและ

กิจการ

4      กิจกรรม หลักสูตรโภชนาการฯ เตรียมความพร้อมก้าว

แรกสู่สาขา   โภชนาการและการก าหนดอาหาร

1. เพ่ือเตรียมความพร้อมแก่นักศึกษาใหม่โดยปรับพ้ืนฐานด้านความรู้โภชนาการเบ้ืองต้น

2. เพ่ือให้นักศึกษาใหม่ทราบระเบียบข้อควรปฏิบัติในการเรียนในมหาวิทยาลัย และรับฟัง

ประสบการณ์จากรุ่นพ่ี

1.จ านวนผลงานเชิงประจักษ์ของนักศึกษา อย่าง

น้อย 1 ช้ินงาน 

2.จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการร้อยละ 90 

ของจ านวนนักศึกษาท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมาย

-                                      -                      -    ไมใ่ชง้บประมาณ  เดือน มิถุนายน 2564 อาจารย์สุจาริณี 

สังข์วรรณะ

5      กิจกรรม หลักสูตรโภชนาการฯ  การจัดการเรียนรู้เชิง

ผลิตภาพ ในรายวิชาโภชนาการชุมชนแบบบูรณาการ 

สุขาภิบาลอาหารและความปลอดภัยในอาหาร โภชนบ าบัด

 โภชนคลินิก อาหารเล่าขานวัฒนธรรม และรายวิชาการ

ให้ค าปรึกษาทางโภชนาการและการปรับเปล่ียนพฤติกรรม

การบริโภค

1. เพ่ือผลิตผลงานเชิงประจักษ์

2. เพ่ือให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติการให้ค าปรึกษาทางโภชนาการ

1.จ านวนผลงานเชิงประจักษ์ของนักศึกษา อย่าง

น้อย 3 ช้ินงาน 

2.จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการร้อยละ 90 

ของจ านวนนักศึกษาท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมาย

             11,540              11,540 1. ค่าใช้สอย (1,440)

- ค่าเบ้ียเล้ียงคนขับรถ 240 x 3 คร้ัง x 2 คัน  = 1,440 บาท

2. ค่าวัสดุ (10,100)

- ค่าของท่ีระลึกจ านวน  2 ช้ิน  1,600 บาท

- วัตถุดิบในการพัฒนาสูตรอาหารตามวัฒนธรรม = 4,000 บาท

 - ค่าน้ ามันรถ 2,000 บาท

- ค่าจัดท า Nutri Note (คู่มือส าหรับพกพาในการประเมินภาวะโภชนาการ)

 =2000 บาท

- ค่าถ่ายเอกสาร 500 บาท

 เดือน ตุลาคม 2563 อาจารย์จุฑาวรรณ 

นวลจันทร์คง

6      กิจกรรม หลักสูตรโภชนาการฯ  การจัดการเรียนรู้เชิง

ผลิตภาพ ในรายวิชาการประเมินภาวะโภชนาการในมนุษย์

 การจัดระบบบริการอาหาร โภชนศาสตร์กับวัฏจักรชีวิต 

จริยธรรมและวิชาชีพนักก าหนดอาหารบริการ

1. เพ่ือผลิตผลงานเชิงประจักษ์

2. เพ่ือให้นักศึกษาดูงานเก่ียวกับการจัดระบบบริการอาหารในโรงพยาบาล

1.จ านวนผลงานเชิงประจักษ์ของนักศึกษา อย่าง

น้อย 2 ช้ินงาน 

2. จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการร้อยละ 90 

ของจ านวนนักศึกษาท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมาย

               6,940                6,940 1. ค่าใช้สอย (480)

- ค่าเบ้ียเล้ียงคนขับรถ 240 บาท x 2 คัน = 480 บาท

2. ค่าวัสดุ (6,460)

- ค่าน้ ามันรถ 1,000 บาท

- วัตถุดิบในการพัฒนาสูตรอาหารตามวัย 5,460 บาท

 เดือน กุมภาพันธ์ 2564 อาจารย์สุจาริณี 

สังข์วรรณะ

7     กิจกรรม หลักสูตรโภชนาการฯ การจัดการเรียนรู้เชิง

ผลิตภาพ ในรายวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางด้านโภชนาการ

และการก าหนดอาหาร

1. เพ่ือให้นักศึกษามีผลงานการท าวิจัยด้านโภชนาการและการก าหนดอาหาร 

2. เพ่ือให้นักศึกษาได้อบรมการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติในการวิจัย

3. เพ่ือให้นักศึกษาได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ืองการพัฒนาบุคลิกภาพส าหรับการน าเสนอ

ผลงานทางวิชาการ

1. ผลงานเชิงประจักษ์อย่างน้อย 4 ช้ิน/มีผลงาน

การท าวิจัยด้านโภชนาการและการก าหนดอาหาร

 1 ช้ิน

2. จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการร้อยละ 70 

ของนักศึกษากลุ่มเป้าหมาย

12,360                          12,360 1. ค่าตอบแทน (7,200)

-  ค่าตอบแทนวิทยากร 3 คน x 6 ช่ัวโมง x 400 บาท = 7,200 บาท

2. ค่าใช้สอย (960)

-  ค่าเบ้ียเล้ียงคนขับรถ 240 x 4 วัน  = 960 บาท

3. ค่าวัสดุ (4,200)

-  สารเคมี 2,200 บาท

-  ค่าน้ ามันรถ 2,000 บาท

เดือน มิถุนายน 2564 อาจารย์ศกุนตาล์ มานะกล้า 



แผ่นดนิ รายได้

ล าดบัที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ของโครงการ ตวัชีว้ัดของกิจกรรม
 แหล่งงบประมาณและ

จ านวนงบประมาณ งบประมาณรวม รายละเอียดงบประมาณ (แตกตวัคูณ) ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รบัผิดชอบ(ระบชุือ่)

8      กิจกรรม หลักสูตรคณิตศาสตร์ประยุกต์ แลกเปล่ียน

ความรู้ท่ีเกิดจากการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ คร้ังท่ี 1 ปี

การศึกษา 2563

1. เพ่ือจัดกิจกรรมแลกเปล่ียนความรู้ท่ีได้จากการเรียนรู้เชิงผลิตภาพในรายวิชาของหลักสูตร

คณิตศาสตร์ประยุกต์

2. เพ่ือให้นักศึกษาท่ีเรียนในรายวิชาของหลักสูตรคณิตศาสตร์ประยุกต์ได้สร้างส่ือการน าเสนอท่ี

ได้จากการเรียนรู้เชิงผลิตภาพและเผยแพร่แก่สาธารณชน

3. เพ่ือให้นักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้และมีแนวทางไปสร้างสรรค์ช้ินงานของตนเองได้

1. เชิงปริมาณ

จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรมมากกว่าร้อยละ

 80 ของจ านวนกลุ่มเป้าหมาย

2. เชิงคุณภาพ

2.1. จ านวนผลงานเชิงประจักษ์ของนักศึกษาท่ี

เรียนในรายวิชาของหลักสูตรคณิตศาสตร์

ประยุกต์อย่างน้อยวิชาละ 1 ช้ินงาน

2.2. นักศึกษาท่ีเรียนในรายวิชาของหลักสูตร

คณิตศาสตร์ประยุกต์ ได้คะแนนประเมินผลงาน

อยู่ในระดับมากข้ึนไป (คะแนนเฉล่ีย ≥ 80%)

2.3. ร้อยละ 80 ของจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม มี

ความรู้ความเข้าใจอยู่ในระดับมากข้ึนไป (คะแนน

เฉล่ีย ≥ 3.51)

1,980              -                                 1,980 1. ค่าใช้สอย 1,980 บาท

1.1. ค่าท าโปสเตอร์แสดงผลงาน ขนาด A0  2 แผ่น = 350x2 = 700 บาท

1.2. ค่าท าโปสเตอร์แสดงผลงาน ขนาด A1  6 แผ่น = 180x6 = 1,080 

บาท

1.3. ค่าถ่ายเอกสาร 200 แผ่น = 0.5x200 = 100 บาท

1.4. กระดาษโปสเตอร์อ่อน 10 แผ่น = 6x10 = 60 บาท

1.5. กระดาษโปสเตอร์แข็ง 4 แผ่น = 10x4 = 40 บาท

 เดือนธันวาคม 2563 อ.ดร.ณัฐกาญจน์  น าพันธ์ุวิวัฒน์

9      กิจกรรม หลักสูตรคณิตศาสตร์ประยุกต์ แลกเปล่ียน

ความรู้ท่ีเกิดจากการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ คร้ังท่ี 2 ปี

การศึกษา 2563

1. เพ่ือจัดกิจกรรมแลกเปล่ียนความรู้ท่ีได้จากการเรียนรู้เชิงผลิตภาพในรายวิชาของหลักสูตร

คณิตศาสตร์ประยุกต์

2. เพ่ือให้นักศึกษาท่ีเรียนในรายวิชาของหลักสูตรคณิตศาสตร์ประยุกต์ได้สร้างส่ือการน าเสนอท่ี

ได้จากการเรียนรู้เชิงผลิตภาพและเผยแพร่แก่สาธารณชน

3. เพ่ือให้นักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้และมีแนวทางไปสร้างสรรค์ช้ินงานของตนเองได้

1. เชิงปริมาณ

จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรมมากกว่าร้อยละ

 80 ของจ านวนกลุ่มเป้าหมาย

2. เชิงคุณภาพ

2.1. จ านวนผลงานเชิงประจักษ์ของนักศึกษาท่ี

เรียนในรายวิชาของหลักสูตรคณิตศาสตร์

ประยุกต์อย่างน้อยวิชาละ 1 ช้ินงาน

2.2. นักศึกษาท่ีเรียนในรายวิชาของหลักสูตร

คณิตศาสตร์ประยุกต์ ได้คะแนนประเมินผลงาน

อยู่ในระดับมากข้ึนไป (คะแนนเฉล่ีย ≥ 80%)

2.3. ร้อยละ 80 ของจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม มี

ความรู้ความเข้าใจอยู่ในระดับมากข้ึนไป (คะแนน

เฉล่ีย ≥ 3.51)

               1,980                    -                  1,980 1. ค่าใช้สอย 1,980 บาท

1.1. ค่าท าโปสเตอร์แสดงผลงาน ขนาด A0  2 แผ่น = 350x2 = 700 บาท

1.2. ค่าท าโปสเตอร์แสดงผลงาน ขนาด A1  6 แผ่น = 180x6 = 1,080 

บาท

1.3. ค่าถ่ายเอกสาร 200 แผ่น = 0.5x200 = 100 บาท

1.4. กระดาษโปสเตอร์อ่อน 10 แผ่น = 6x10 = 60 บาท

1.5. กระดาษโปสเตอร์แข็ง 4 แผ่น = 10x4 = 40 บาท

 เดือนมีนาคม 2564 ผศ.ดร.ดรุณี หันวิสัย

10      กิจกรรม  หลักสูตรคณิตศาสตร์ประยุกต์  เตรียม

ความพร้อมและปรับพ้ืนฐานความรู้ก่อนศึกษา ส าหรับ

นักศึกษา

1. เพ่ือเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และเตรียมความพร้อม ให้แก่นักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 

2562  ให้สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพ แวดล้อม ก่อนการเข้าเรียน

2. เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษาตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี รักและสามัคคี มีจิตสาธารณะ

1. เชิงปริมาณ

ร้อยละ 90 ของนักศึกษาในหลักสูตรเข้าร่วม

กิจกรรม

2. เชิงคุณภาพ  

2.1. ร้อยละ 90 ของจ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วม

โครงการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (คะแนน

เฉล่ีย ≥3.51)

2.2 ร้อยละ 90 ของนักศึกษา มีคะแนนสอบหลัง

เรียนสูงกว่าก่อนเรียน

                    -                     200                  200 1. ค่าถ่ายเอกสาร 200 บาท เดือนมิถุนายน 2564 อ.สิโรรัตน์ จ่ันงาม

11      กิจกรรม หลักสูตรวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม ผลงานเชิง

ผลิตภาพทางวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม

- นักศึกษามีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมตามรายวิชา                          

    -นักศึกษามีการบูรณาการพหุวิทยาการอย่างสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหาท้องถ่ินและ

ส่ิงแวดล้อมตามรายวิชา

-ความพึงพอใจมีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้โดย

ใช้ รูปแบบ ABCD และผลงานเชิงประจักษ์ > 

3.51    -ผลงานวิจัยหรืผลงานเชิงประจักษ์  3 

เร่ือง          -ร้อยละ 80 ของนักศึกษาท่ีเข้าร่วม

กิจกรรม

               1,000                    -                  1,000  ค่าวัสดุอุปกรณ์ 1,000 บาท                     242,492 ผศ.ดร.ณัฐสิมา +        ผศ.

ดร.ขนิษฐา



แผ่นดนิ รายได้

ล าดบัที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ของโครงการ ตวัชีว้ัดของกิจกรรม
 แหล่งงบประมาณและ

จ านวนงบประมาณ งบประมาณรวม รายละเอียดงบประมาณ (แตกตวัคูณ) ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รบัผิดชอบ(ระบชุือ่)

12      กิจกรรม หลักสูตรวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม การ

เตรียมความพร้อมทางวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม

- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจอัตลักษณ์และทักษะกระบวนการด้านวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อมแต่

ละช้ันปี

- ความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย > 3.51        

   '- นักศึกษาในหลักสูตรเข้าร่วมกิจกรรม > 80%
                2,400                     -                  2,400  ค่าตอบแทนวิทยากร 400 บาท * 6 ช่ัวโมง = 2,400 บาท มิ.ย.-64 ผศ.มณทิพย์

13      กิจกรรม หลักสูตรวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม สัมมนา

วิชาการและศึกษาดูงานตามรายวิชา

- เพ่ิมทักษะความรู้ประสบการณ์จริงนอกเหนือจากภาคทฤษฏีในรายวิชา                         - 

เพ่ิมทักษะกระบวนการจัดสัมมนาและน าเสนอผลงานทางวิชาการ

- ความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย > 3.51        

   '- ผลงานวิจัยหรือนวัตกรรม จ านวน 3 เร่ือง
                    -                   2,500                2,500   ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง 2,000 บาท                                                 

ค่าเอกสารและวัสดุอุปกรณ์จัดกิจกรรม 500 บาท

ก.พ.-64 ผศ.ดร.ณัฐสิมา

14      กิจกรรม หลักสูตรวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม การเตรียม

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม

นักศึกษามีความพร้อมด้านความรู้ การใช้เคร่ืองมือ การวิเคราะห์ การจัดท าข้อมูล การท างานเป็น

ทีม และงานธุรการก่อนออกฝึกภาคสนามจริง

- ความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย > 3.51        

   '- รายงานสรุปผลการด าเนินงานกิจกรรม
                5,720                 2,820                8,540 ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง 3320 บาท                                                  

ค่าเบ้ียเล้ียง 5 คนๆ ละ 240 บาท * 2 วัน = 2400 บาท                    

ค่าวัสดุอุปกรณ์จัดกิจกรรม 2120 บาท

พ.ค.-64 ผศ.ดร.นิสา

15      กิจกรรม หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ส่ิงแวดล้อม ผลงานเชิงผลิตภาพทางวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีส่ิงแวดล้อม

- นักศึกษามีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมตามรายวิชา                              -นักศึกษา

มีการบูรณาการพหุวิทยาการอย่างสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหาท้องถ่ินและส่ิงแวดล้อมตามรายวิชา

-ความพึงพอใจมีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้โดยใช้ 

รูปแบบ ABCD และผลงานเชิงประจักษ์ > 3.51    -

ผลงานวิจัยหรืผลงานเชิงประจักษ์  1 เร่ือง          -ร้อย

ละ 80 ของนักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรม

               1,000                1,000  ค่าวัสดุอุปกรณ์ 1000 บาท ธันวาคม 2564 ผศ.ดร.ณัฐสิมา +           ผศ.ดร.

ขนิษฐา

16      กิจกรรม หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ส่ิงแวดล้อม การเตรียมความพร้อมทางวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีส่ิงแวดล้อม

- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจอัตลักษณ์และทักษะกระบวนการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ส่ิงแวดล้อมแต่ละช้ันปี

- ความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย > 3.51       '-

 นักศึกษาในหลักสูตรเข้าร่วมกิจกรรม > 80%
               1,880                1,120                3,000 ค่าเอกสารและวัสดุอุปกรณ์จัดกิจกรรม 3000 บาท มิถุนายน 2564 ผศ.มณทิพย์

17      กิจกรรมหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ส่ิงแวดล้อม สัมมนาวิชาการและศึกษาดูงานตามรายวิชาง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส่ิงแวดล้อม

- เพ่ิมทักษะความรู้ประสบการณ์จริงนอกเหนือจากภาคทฤษฏีในรายวิชา                           - 

เพ่ิมทักษะกระบวนการจัดสัมมนาและน าเสนอผลงานทางวิชาการ

- ความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย > 3.51        

   '- ผลงานวิจัยหรือนวัตกรรม จ านวน 1 เร่ือง
               3,200                3,200   ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง 2,700 บาท                                                  

   ค่าเอกสารและวัสดุอุปกรณ์จัดกิจกรรม 500 บาท

กุมภาพันธ์ 2564 ผศ.ดร.ณัฐสิมา

18      กิจกรรม  หลักสูตรเทคโนโลยีชีวภาพ จัดการเรียนรู้

เชิงผลิตภาพรายวิชาของนักศึกษา

เพ่ือผลิตผลงานเชิงประจักษ์ในรายวิชาของนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีชีวภาพ ร้อยละ 95 ของรายวิชาท่ีเปิดสอนในปีการศึกษา

ท่ีมีผลงานเชิงประจักษ์ต่อรายวิชาท่ีเปิดสอนในปี

การศึกษา

                   -                      -                      -    ไม่ใช้งบประมาณ กุภาพันธ์ 2564 ผศ.ดร.พรรณวิภา  และ

อาจารย์ประจ าหลักสูตร

19      กิจกรรม หลักสูตรเทคโนโลยีชีวภาพ เผยแพร่ผลงาน

เชิงประจักษ์ท่ีเกิดจากการเรียนการสอนในระดับชาติ

เพ่ือเผยแพร่ผลงานเชิงประจักษ์ท่ีเกิดจากการเรียนการสอน จ านวนผลงานเชิงประจักษ์ท่ีได้รับการเผยแพร่ 

จ านวน 4 ผลงาน
                   -                  1,000                1,000  ค่าวัสดุ 

1. ค่าโปสเตอร์

2. ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง

กุภาพันธ์ 2564 ผศ.ดร.พรรณวิภา  และ

อาจารย์ประจ าหลักสูตร

20      กิจกรรม หลักสูตรเทคโนโลยีชีวภาพให้ความรู้

นักศึกษารายวิชา

เพ่ือพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ของหลักสูตร 1.  เป้าหมายเชิงปริมาณ

  1)  จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการร้อยละ 

80 ของจ านวนนักศึกษาท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมาย

2.  เป้าหมายเชิงคุณภาพ

    1)  ร้อยละ  80  ของจ านวนนักศึกษาท่ีเข้า

ร่วมโครงการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก

               2,640                    -                  2,640 ค่าตอบแทนช่ัวโมงละ 400 บาท - ค่าตอบแทนวิทยากร กุภาพันธ์ 2564 ผศ.ดร.นฤมล       ผศ.ดวง

เดือน

21      กิจกรรม หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

การเชิญวิทยากรบรรยายด้านความปลอดภัยและอาชีวอ

นามัย (รายวิชาสัมมนาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย)

เพ่ือให้นักศึกษาหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเข้ารับฟังการบรรยายจากวิทยากร

ผู้เช่ียวชาญในหัวข้อด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

1.นักศึกษาเข้าร่วมโครงการร้อยละ 100 ของ

นักศึกษากลุ่มเป้าหมาย 2.นักศึกษามีคะแนนหลัง

อบรมเพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

                   -                  9,600                9,600 ค่าตอบแทนวิทยากร (4คนX6ช่ัวโมงX400บาท) ก.ค. 64 อ.อมตา อุตมะ



แผ่นดนิ รายได้

ล าดบัที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ของโครงการ ตวัชีว้ัดของกิจกรรม
 แหล่งงบประมาณและ

จ านวนงบประมาณ งบประมาณรวม รายละเอียดงบประมาณ (แตกตวัคูณ) ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รบัผิดชอบ(ระบชุือ่)

22 กิจกรรม หลักสูตรฟิสิกส์ประยุกต์ สนับสนุนการสร้าง

ผลงานเชิงประจักษ์ของนักศึกษาคร้ังท่ี 1

เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ 1. เชิงปริมาณ

1.1จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการร้อยละ 80

 ของจ านวนนักศึกษาหลักสูตรฟิสิกส์ประยุกต์ 1.2

 มีช้ินงาน ไม่น้อยกว่า 1 ช้ินงาน

2. เชิงคุณภาพ

2.1ร้อยละ 80 ของจ านวนนักศึกษาหลักสูตร

ฟิสิกส์ประยุกต์มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 

(คะแนนเฉล่ีย 3.51)

                 350                  350                  700  ค่าวัสดุ 700 บาท (โปสเตอร์น าเสนอผลงาน) มี.ค.-64 อ.ดร.วิชัย กองศรี

23      กิจกรรม  DISE First Date 1. เพ่ือให้นักศึกษาช้ันปีท่ี 1 มีความรู้ ความเข้าใจคณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์

พ้ืนฐานท่ีจ าเป็นต่อการเรียนในหลักสูตร

2. เพ่ือให้นักศึกษาช้ันปีท่ี 1 ของหลักสูตรมีความรู้ ความเข้าเก่ียวกับการเรียน 

การปฏิบัติตนเป็นนักศึกษาท่ีดีของหลักสูตรและการด าเนินชีวิตในมหาวิทยาลัย

3. เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษามีปฏิสัมพันธ์ท่ีดีต่อคณาจารย์ รุ่นพ่ีและเพ่ือนในหลักสูตร

เชิงปริมาณ

1. นักศึกษาเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 

80 ของนักศึกษาท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมาย

เชิงคุณภาพ

1. ร้อยละ 80 ของนักศึกษาท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมาย 

ได้คะแนนทดสอบหลังเรียนมากกว่าก่อนเรียน 

2. ร้อยละ 80 ของนักศึกษาท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายมี

ความพึงพอใจต่อกิจกรรมอยู่ในระดับ ดี ข้ึนไป 

(คะแนนเฉล่ีย >= 3.50)

               4,800                6,360              11,160  1. ค่าตอบแทนวิทยากร (12 ช่ัวโมง * 400 บาท)

2. อาหาร (45 คน * 35 บาท)

3. อาหารว่าง (45 คน * 30 บาท)

4. วัสดุส านักงาน 3,435 บาท

พ.ค. - มิ.ย. 64 อ.สุรินทร์

24      กิจกรรม  DISE  เตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์

วิชาชีพและสหกิจศึกษา

1. เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และทักษะในศตวรรษท่ี 21 ท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานในสถาน

ประกอบการให้นักศึกษา

2. เพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการบูรณาการการเรียนกับการท างานระหว่างหลักสูตร

และสถานประกอบการ

เชิงปริมาณ

1. เครือข่ายสถานประกอบการท่ีเข้าร่วมกิจกรรม 

ไม่น้อยกว่า 2 หน่วยงาน

เชิงคุณภาพ

1. ร้อยละ 80 ของนักศึกษาได้คะแนนทดสอบ

หลังเรียนมากกว่าก่อนเรียน 

2. ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจ

ต่อกิจกรรมอยู่ในระดับ ดี ข้ึนไป (คะแนนเฉล่ีย

 >= 3.50)

               2,400                    -                  2,400  1. ค่าตอบแทนวิทยากร (6 ช่ัวโมง * 400 บาท) มี.ค. 64 อ.ปัณณรัตน์

25      กิจกรรม DISE Got Talent 1. เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมให้นักศึกษาเผยแพร่ผลงานด้านนวัตกรรมดิจิทัลและวิศวกรรม

ซอฟต์แวร์ท่ีเกิดจากการเรียนรู้เชิงผลิตภาพในรายวิชาของหลักสูตร

2. เพ่ือให้นักศึกษาได้ฝึกฝนการน าเสนอผลงานและการส่ือสาร

เชิงปริมาณ

1. ผลงานนวัตกรรมดิจิทัลและวิศวกรรม

ซอฟต์แวร์ ไม่น้อยกว่า 6 ผลงาน

2. ร้อยละ 50 ของผู้ร่วมกิจกรรมท่ีเป็น

กลุ่มเป้าหมายน าเสนอผลงานประเภทปากเปล่า 

3. ร้อยละ 50 ของผู้ร่วมกิจกรรมท่ีเป็น

กลุ่มเป้าหมายน าเสนอผลงานประเภทโปสเตอร์ 

4. นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 

80 ของนักศึกษาท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมาย

               1,400                3,000                4,400  1. ค่าพิมพ์โปสเตอร์ขนาด A0 (4 แผ่น * 350 บาท)

2. อาหารกลางวัน (45 คน * 35 บาท)

3. อาหารว่าง (45 คน * 30 บาท)

4. ค่าวัสดุส านักงาน 75 บาท

	ก.พ. 64 อ.สุรินทร์

26      กิจกรรม หลักสูตรคหกรรมศาสตร์ คหกรรมศาสตร์

เตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนเข้าศึกษา

1) เพ่ือจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมในการศึกษาของนักศึกษาหลักสูตรคหกรรมศาสตร์     2) 

เพ่ือจัดกิจกรรมอบรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสืบค้นข้อมูลในห้องสมุดให้กับนักศึกษา 3) 

เพ่ือให้นักศึกษาเกิดความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการ

1. จ านวนนักศึกษากลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม

ไม่น้อยกว่า  80%                                    

2. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมมีคะแนนเฉล่ีย

มากกว่า 3.51

               1,500                    -                  1,500  งบแผ่นดิน                                                                       

ค่าวัสดุ  ถ่ายเอกสาร  1,000 บาท                                               

 วัสดุในการจดกิจกรรม ได้แก่ กระดาษเอส่ี ลวดเย็บกระดาษ ปากกาหมึก

เคมี สก็อตเทป เชือก 500 บาท

  ก.ค. 64 ผศ.เบญจางค์ อัจฉริยะโพธา



แผ่นดนิ รายได้

ล าดบัที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ของโครงการ ตวัชีว้ัดของกิจกรรม
 แหล่งงบประมาณและ

จ านวนงบประมาณ งบประมาณรวม รายละเอียดงบประมาณ (แตกตวัคูณ) ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รบัผิดชอบ(ระบชุือ่)

27 กิจกรรม  คหกรรมศาสตร์ สนับสนุนการสร้างผลงานเชิง

ประจักษ์

1. เพ่ือพัฒนาศักยภาพนักศึกษาจากการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ

2. เพ่ือแสดงศักยภาพจากการเรียนการสอนแบบ Productive Learning

เชิงปริมาณ

1. มีผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80     

เชิงคุณภาพ

1. มีผลงานเชิงผลิตภาพ ไม่น้อยกว่า 2 ช้ินงาน

               3,000                3,000                6,000 งบรายได้/ค่าวัสดุ ผัก ผลไม้ เคร่ืองเทศ สมุนไพร น้ าตาลทราย น้ าแข็ง 

น้ าตาลปีบ น้ ามันพืช แป้งท าขนม เนยสด เนยขาว น้ าหวาน 3,000 บาท 

งบแผ่นดิน/ค่าวัสดุ กระดาษ กระดาษสี กระดาษแข็ง ฟิวเจอร์บอร์ด ผ้า 

เทปใส กาวแท่ง ลวด ปืนกาว ลูกแม็ก ท่ีเย็บกระดาษ แผ่นโฟม สี ฟู่กัน ไม้

แหลม แปลงทาสี ไม้อัด น้ ามันรถยนต์ 3,000 บาท

มิถุนายน 2564 อาจารย์จุรีมาศ ดีอ ามาตย์

28      กิจกรรม  คหกรรมศาสตร์จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์เพือ

สนับสนุนการเรียนการสอนเชิงผลิตภาพ

1) เพ่ือจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ส าหรับการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาหลักสูตรคหกรรมศาสตร์  

   2) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนการสอนของนักศึกษาคหกรรมศาสตร์

เชิงประมาณ                                         

1.สามารถเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผน 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90                                

     เชิงคุณภาพ                                       

    1. มีผลงานเชิงผลิตภาะไม่น้อยกว่า 3 ช้ินงาน

             14,340              27,990              42,330 งบแผ่นดิน/ค่าวัดุ น้ าตาล เนย เกลือ เครืองปรุงรส เคร่ืองเทศ แก๊สหุงต้ม 

สี-กลินผสมอาหาร แป้งข้าวเหนียว แป้งข้าวเจ้า ชุดทดสอบความปลอดภัย

ในอาหาร 15,840 บาท งบรายได้/ค่าวัสดุ อุปกรรณ์เครืองรัว ครุภัณฑ์ 

ชามผสม มีด ถาด ตะกร้า เคร่ืองปัน เตาแม่เหล็กไฟฟ้า เคร่ืองบด เตาแก๊ส

ประป๋อง แก๊สกระป๋อง

มิถุนายน 2564 น.ส.สุชัญญา ป่ินสวัสด์ิ

29      กิจกรรม คหกรรมศาสตร์ เผยแพร่ผลงานนักศึกษา 1. เพ่ือจัดกิจกรรมน าเสนองานจากการฝึกประสบก์วิชาชีพ สหกิจศึกษา สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

 และเผยแพรผลงานวิชาการ

2. นักศึกษาช้ันปีท่ี 4 ได้เผยแพร่ผลงานเชิงผลิตภาพในรูปแบบโปสเตอร์

เชิงปริมาณ

 1. นักศึกษาหลักสูตรคหกรรมศาสตร์ช้ันปีท่ี 4 

เข้าร่วมน าเสนอผลงานทางวิชาการไม่ต่ ากว่า 7 

ช้ินงาน  เชิงคุณภาพ

 1. คะแนนการน าเสนอฝึกประสบการณืวิชาชีพค

หกรรมศาสตร์ และสหกิจศึกษาสาขาวิชาคหกร

รมศาสตร์ในรูปแบบโปสเตอร์อยู่ในเกณฑ์ดี

                 700                1,750                2,450 งบแผ่นดิน/ค่าวัสดุ โปสเตอร์ 2 แผ่น  700 บาท                               งบรายได้/ค่าวัสดุ โปสเตอ์ 5 แผ่น 1,750 บาทพฤษภาคม 2564 อ.ดร.สินีนาถ สุขทนารักษ์

30 กิจกรรมส่งเสริมทักษะทางคหกรรมศาสตร์ 1. เพ่ือจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนให้แก่นักศึกษาหลักสูตรคหกรรมศาสตร์

 2. เพ่ือพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษาหลักสูตรคหกรรมศาสตร์

เชิงปริมาณ                                            

          1. นักศึกษาหลักสูตร

คหกรรมศาสตร์ช้ันปีท่ี 3 และ 4 เข้าร่วมโครงการ

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80    

เชิงคุณภาพ                                            

          1. นักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการมีความพึง

พอใจ เฉล่ียไม่น้อยกว่า ≤ 3.51                     

                    2. ผลงานเชิงผลิตภาพ ไม่น้อย

กว่า 1 ช้ินงาน

                   -                      -                      -   ไม่ใช้งบประมาณ เดือน มิ.ย. 64,และเดือนก.ค. 

64
อาจารย์จุรีมาศ ดีอ ามาตย์

31      กิจกรรม ร้านค้าคหกรรมศาสตร์ 1. เพ่ือจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมและฝึกทักษะด้านปฏิบัติการอาหารให้แก่นักศึกษาหลักสูตร

คหกรรมศาสตร์

2. เพ่ือเสริมทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษาหลักสูตรคหกรรมศาสตร์

เชิงปริมาณ

 1. นักศึกษาหลักสูตรคหกรรมศาสตร์ช้ันปีท่ี 3 

เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80             

       เชิงคุณภาพ

 1. นักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ 

เฉล่ียไม่น้อยกว่า ≤ 3.51                             

  2. ผลผลิตเชิงผลิตภาพ จ านวน 1 ช้ินงาน 

เชิงคุณภาพ

                   -                      -                      -   ไม่ใช้งบประมาณ  ก.ย. 64 อาจารย์จุรีมาศ ดีอ ามาตย์

32      กิจกรรม  คหกรรมศาสตร์พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิต 1. เพ่ือจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

2. เพ่ือเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษาหลักสูตรคหกรรมสาสตร์

เชิงปริมาณ

 1. สามารถเบิกจางงบประมาณเป็นไปตามแผน

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90

เชิงคุณภาพ                                           

1. นักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงกรมีความพึงพอใจของ

กิจกรรม มีคะแนนไม่น้อยกว่า ≥3.51

             12,800                6,800              19,600  งบแผ่นดิน/ค่าตอบแทนวิทยากร 12,800 [km                                

งบรายได้/ค่าวัสดุด าเนินกิจกรรม ได้แก่ กระดาษฟลิปชาร์ท พริกข้ีหนู สต

รอเบอร่ี มวงสุก เคร่ืองเทศ สมุนไพน ผลไม้ ซอสสังขยา ซอสสตรอเบอรี 

พืชผักสวนคัว

มิถุนายน 2564 อ.ดร.สินีนาถ สุขทนารักษ์



แผ่นดนิ รายได้

ล าดบัที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ของโครงการ ตวัชีว้ัดของกิจกรรม
 แหล่งงบประมาณและ

จ านวนงบประมาณ งบประมาณรวม รายละเอียดงบประมาณ (แตกตวัคูณ) ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รบัผิดชอบ(ระบชุือ่)

33 กิจกรรม หลักสูตรเคมีเตรียมความพร้อมทางด้านการ

ค านวณและทักษะทางเคมีส าหรับนักศึกษาเคมี

1. เพ่ือให้นักศึกษาเคมีสามารถค านวณทางเคมีได้   

2. เพ่ือฝึกนักศึกษาให้มีทักษะท่ีเก่ียวข้องกับทางเคมี 

3. เพ่ือให้นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการเรียนข้ันสูง

1. จ านวนนักศึกษากลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม

ไม่น้อยกว่า  80%

2. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมมีคะแนนเฉล่ีย

มากกว่า 3.51

                   -    ธ.ค.2563 อ.ดร.สุวิมล สืบค้า

34 กิจกรรม หลักสูตรเคมี การพัฒนาผลงานเชิงประจักษ์ของ

หลักสูตรเคมี

1. เพ่ือพัฒนาศักยภาพนักศึกษาจากการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ

2. เพ่ือแสดงศักยภาพจากการเรียนการสอนแบบ Productive Learning

ร้อยละของรายวิชาท่ีเปิดสอนในปีการศึกษาท่ีมี

ผลงานเชิงประจักษ์ต่อรายวิชาท่ีเปิดสอนในปี

การศึกษา ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ  จ านวนนักศึกษา

กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า  80%  

                                         ตัวช้ีวัดเชิง

คุณภาพ คะแนนการน าเสนอผลงานของนักศึกษา

ไม่น้อยกว่  60%

               1,500                1,500  1. ค่าโปสเตอร์ 400*2 = 800 บาท  2. ค่าวัสดุ 700 บาท ได้แก่ 

แอลกอฮอล์ ขวดบรรจุ โพรไพลีน ไกลคอล  และ ไตรเอทาโนลามีน  คาร์

โบพอล

มิ.ย. 64 อ.ดร.ปรินทร เต็มญารศิลป์

35 กิจกรรม หลักสูตรเคมี ส่ิงสนับการเรียนรู้ส าหรับนักศึกษา

เคมี

1.เพ่ือจัดหาวัสดุ สารเคมี ในการสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษา 1. ความพึงพอใจของผู้ใช้ส่ิงสันบสนุนมีคะแนน

เฉล่ียมากกว่า 3.51
               2,000                2,000 ค่าวัสดุสารเคมี 2000 บาท ได้แก่ เอทานอล 99% กรดอะซิติก	 เอทิลอะซิเตท ไซโคลเฮกเซน 	ไซโคลเฮกซีนธ.ค.2563 ผศ.ดร.ณพัฐอร  บัวฉุน

36 กิจกรรมหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์เผยแพร่องค์

ความรู้วิทยาการคอมพิวเตอร์

1. เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษาสร้างผลงานการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ

2. เพ่ือสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานเชิงผลิตภาพของหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ท้ังภายนอก

และภายในมหาวิทยาลัย

3. เพ่ือจัดกิจกรรมและประชาสัมพันธ์หลักสูตรร่วมกับหน่วยงานภายนอก

1. นักศึกษาได้สร้างผลงานการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ

2. มีช้ินงานเผยแพร่ผลงานเชิงผลิตภาพของใน

งานประชุมวิชาการ อย่างน้อย 7 ผลงาน

3. ได้การมีส่วนร่วมระหว่างหลักสูตรและ

หน่วยงานภายนอก

               5,100              13,000              18,100 ค่าวัสดุ (โปสเตอร์ กาว กรรไกร กระดาษ โฟม สมุด ปากกา  ส่ือประชาสัมพันธ์) 4100 บาท ค่าน้ ามัน 1000 บาท ค่าอาหาร/อาหารว่าง 4000 บาท ค่าของรางวัล 1000 บาท ค่าธรรมเนียมการเข้าร่วมประชุมทางวิชาการ ค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความในวารสาร 8000 บาทตลอดปีงบประมาณ อ.ณัฐรดี

อ.ชวลิต

อ.ประณมกร

37      กิจกรรม หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศเตรียมความ

พร้อมก่อนเรียน

1. เพ่ือพัฒนาความรู้พ้ืนฐานก่อนเข้าเรียน

2. เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษาใช้เคร่ืองมือ อุปกรณ์และเทคโนโลยีในการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม

เชิงปริมาณ

จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 80 (กลุ่มเป้าหมาย 30 คน)

เชิงคุณภาพ 

นักศึกษาได้ความรู้พ้ืนฐานและทักษะการใช้

อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศก่อนเข้าเรียนใน

สาขา

               2,500                2,500 ค่าใช้สอย อาหารว่าง นักศึกษา 30 คน  ม้ือละ 30 บาท (30x30 =900) ค่าวัสดุ สมุดโน๊ตของมหาวิทยาลัย  ปากกา ถุงผ้า   มิถุนายน 2564 อ.อัจจิมา+อ.ไพรินทร์+อ.กิตติ

ศักด์ิ

38      กิจกรรม หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดแสดงผล

งาน การจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพหลักสูตร

1.เพ่ือให้นักศึกษาได้น าเสนอและแสดงผลงานจากรายวิชาในหลักสูตร

2. เพ่ือให้นักศึกษามีเวทีในการน าเสนอผลงานจากการฝึกสหกิจศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ร้อยละ 100 ของรายวิชาท่ีเปิดสอนในปี

การศึกษาท่ีมีผลงานเชิงประจักษ์ต่อรายวิชาท่ีเปิด

สอนในปีการศึกษา

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ

1.จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 90 

ของจ านวนนักศึกษาท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมาย

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ  

2. คะแนนการน าเสนอผลงานของนักศึกษา ไม่

น้อยกว่าร้อยละ 60

               7,450                3,000              10,450  งบแผนดิน

-ค่าวัสดุ  โปสเตอร์ 3 จ านวน 1,050 บาท

-ค่าวิทยากร 2 คน คนละ 8 ชม. (2*400*8) = 6,400 บาท

งบรายได้ 

ค่าใช้สอย อาหารว่าง นักศึกษา 4 ช้ันปี จ านวน 100 คน  ม้ือละ 30 บาท 

(100x30) =3,000 บาท

  มีนาคม 2564 ผศ.อมีนา+หลักสูตร



แผ่นดนิ รายได้

ล าดบัที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ของโครงการ ตวัชีว้ัดของกิจกรรม
 แหล่งงบประมาณและ

จ านวนงบประมาณ งบประมาณรวม รายละเอียดงบประมาณ (แตกตวัคูณ) ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รบัผิดชอบ(ระบชุือ่)

39      กิจกรรม หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการ

เรียนรู้เชิงผลิตภาพรายวิชาฝึกประสบการณ์

1. เพ่ือให้นักศึกษาได้มีเวทีในการน าเสนอ แลกเปล่ียนเรียนรู้ และแสดงผลงานโครงงานฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพ

เชิงปริมาณ 

จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80 

(กลุ่มเป้าหมาย 33 คน)

จ านวนโปสเตอร์ 5 ช้ินงาน

เชิงคุณภาพ

1. ร้อยละ 80 ของนักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการมี

ความพึงพอใจระดับมาก

2. คะแนนการประเมินผลงานนักศึกษา คะแนน

ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 คะแนน (คะแนน

ระบบงานและการน าเสนอ)

               1,750                1,000                2,750  ค่าใช้สอย อาหารว่าง นักศึกษา 33 คน  ม้ือละ 30 บาท (33x30 =990)

ค่าวัสดุ  โปสเตอร์ 10 จ านวน 1,750

 มีนาคม 2564 อ.กิตติศักด์ิ+อ.ไพรินทร์ 

40      กิจกรรม หลักสูตรนวัตกรรมอาหารและเคร่ืองด่ืมเพ่ือ

สุขภาพจัดซ้ือทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน

 1.เพ่ือจัดช้ือวัสดุและอุปกรณ์ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาหลักสูตรนวัตกรรม

อาหารและเคร่ืองด่ิมเพ่ือสุขภาพ                                                2. เพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพการเรียนการสอนของนักศึกษาหลักสูตรนวัตกรรมอาหารและเคร่ืองด่ิมเพ่ือสุขภาพ

เป้าหมายเชิงปริมาณ 1. สามารถเบิกจ่ายงบประ

มานเป็นไปตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90  

เป้าหมายเชิงคุณภาพ  1. มีผลงานไม่น้อยกว่า 1 

ช้ินงาน

               3,000              86,000              89,000 งบประมาณแผ่นดิน-ค่าวัสดุ แก๊สหุงต้ม 3,000 บาท งบประมาณรายได้-

ครุภัณณ์ เคร่ืองป่ันของแห้ง เคร่ืองป่ันน้ าผลไม้ เตาไฟฟ้าเตาแก๊สกระป๋อง 

เคร่ืองแยกกาก เคร่ืองช่ังดิจิตัล เคร่ืองวัดระดับความหวาน เคร่ืองวัดเคร่ือง

เค็ม โมเดลตัวอย่างอาหาร รวม 40,000 บาท  -ค่าวัสดุ แป้ง นม เนย 

น้ าตาล เน้ือสัตว์ ผัก ผลไม้ เคร่ืองปรุงรส น้ าปลา ผ้าเช็ดมือ ช้อน ส้อม 

ช้อนชิม กล่องพลาสติก พลาสติกแลปอาหาร ถุงพลาสติกกันร้อน ถุงมือกัน

ความร้อน น้ ายาล้างจาน ฟองน้ าล้างจาน น้ ายาซักผ้า น้ ายาท าความสะอาด

 ดอกไม้สดตกแต่งจานอาหาร สีแต่งอาหาร กล่ินแต่งอาหาร ขวดโหลใส่

วัตถุดิบ น้ ามันพืช แก๊สกระป๋อง และอ่ืน ๆ รวม 46,000 บาท      รวม

ท้ังส้ิน 89,000 บาท

 มีนาคม 2564 ผศ.กนกวรรณ

41     กิจกรรม  หลักสูตรนวัตกรรมอาหารและเคร่ืองด่ืมเพ่ือ

สุขภาพจัดการปฐมนิเทศและการเตรียมความพร้อม

ทางด้านวิชาการส าหรับนักศึกษาใหม่

1.เพ่ือเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาช้ันปีท่ี 1 ในด้านการศึกษาและการด ารงชีวิตใน

มหาวิทยาลัย                                                                            2.เพ่ือให้นักศึกษา

ช้ันปีท่ี 1 มีความรู้ความเข้าใจพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์และมีความรู้ความเข้าใจพ้ืนฐานทางด้าน

อาหารและเคร่ืองด่ืม                                         3.เพ่ือเสริมสร้างความรักความสามัคคี

ระหว่างนักศึกษาไหม่กับรุ่นพ่ีและอาจารย์ประจ าหลักสูตร

 เป้าหมายเชิงปริมาณ1.นักศึกษาท่ีเข้าร่วม

โครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจ านวน

ท้ังหมด  2.นักศึกษามีคะแนนทดสอบหลังการ

อบรมอยู่ในระดับดีข้ึนไป ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

ของจ านวนนักศึกษาท้ังหมด เป้าหมายเชิง

คุณภาพ                   1.นักศึกษามีคะแนน

ความพึงพอใจมากกว่า 3.51

               2,000                2,000   งบประมารายได้   -ค่าวัสดุ กระดาษแข็ง เชือก  สต๊ิกเกอร์ กระดาษ

สต๊ิกเกอร์ กระดาษมัน กาว ปากกาเคมี ซองพลาสติกใส่เอกสาร ป้าย

พลาสติก แฟ้มใสใส่เอกสาร ค่าถ่ายเอกสาร  รวมท้ังส้ิน 2,000 บาท

 พ.ค.2564 -มิ.ย.2564 อ.ลัดดดาวัลย์

42      กิจกรรม หลักสูตรนวัตกรรมอาหารและเคร่ืองด่ืมเพ่ือ

สุขภาพร่วมกับสถานประกอบการณ์เตรียมความพร้อม

ก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพส าหรับนักศึกษาหลักสูตร

นวัตกรรมอาหารและเคร่ืองด่ืมเพ่ือสุขภาพ

1. เพ่ือเตรียมความพร้อมในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษานวัตกรรมอาหารและ

เคร่ืองด่ืมเพ่ือสุขภาพ ของนักศึกษาช้ันปีท่ี 1 และ ช้ันปีท่ี 2

เป้าหมายเชิงปริมาณ1.สามารถเบิกจ่ายงบประ

มานเป็นไปตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90   2.

ร้อยละ 80 นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในระดับ

ดีข้ึนไปหลังเข้าร่วมกิจกรรม  เป้าหมายเชิง

คุณภาพ   1. นักศึกษาเข้าร่วมโครงการมีความ

พึงพอใจไม่น้อยกว่า 3.51

               5,860                5,860  งบประมารายได้ -ค่าใช้สอย ค่าน้ ามัน 4,000 บาท ค่าเบ้ียเล้ียงคนขับ 240

 บาทx2 คนx 2 คร้ัง= 960 บาท รวมค่าใช้สอย 4,960 บาท -ค่าวัสดุ ค่า

ถ่ายเอกสาร 1000 แผ่น x 0.50 ส.ต. = 900 บาท รวมค่าวัสดุ 900 บาท  

                                           รวมท้ังส้ิน 5,860 บาท

 มี.ค.2564 อ.วีระศักด์ิ

43     กิจกรรม หลักสูตรนวัตกรรมอาหารและเคร่ืองด่ืมเพ่ือ

สุขภาพเผยแพร่ผลงานเชิงประจักษ์จากรายวิชาในการ

เรียนการสอน

1. เพ่ือเผยแพร่ผลงานของนักศึกษาท่ีมีการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพในรายวิชาของหลักสูตร

นวัตกรรมอาหารและเคร่ืองด่ืมเพ่ือสุขภาพ 

เป้าหมายเชิงปริมาณ  1. จ านวนผลงาน (โมเดล 

โปสเตอร์ วีดีโอ ฯลฯ) ของนักศึกษาไม่น้อยกว่า 3

 ช้ินงาน

               2,000                5,000                7,000 งบประมาณแผ่นดิน-ค่าวัสดุโปรสเตอร์ โฟม สีพลาสเตอร์ คัดเตอร์ ใบมีด 

ฟิวเจอร์บอร์ด รวม 2,000 บาท   งบประมาณรายได้ -ค่าวัสดุ  วัตถุดิบใน

การพัฒนาสูตรเคร่ืองด่ืมจากรายวิชา ชา กาแฟ โกโก้ ได้แก่ ชา กาแฟ นม 

โกโก้ น้ าตาล วิปป้ิงครีม ท๊อปป้ิงแต่งหน้าเคร่ืองด่ืม น้ าเช่ือม แก้ว หลอด 

ผลไม้สด ผัดสด และอ่ืน ๆ  รวม 5,000 บาท รวมท้ังส้ิน 7,000 บาท

  มี.ค.2564 อ.ลัดดาวัลย์



แผ่นดนิ รายได้

ล าดบัที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ของโครงการ ตวัชีว้ัดของกิจกรรม
 แหล่งงบประมาณและ

จ านวนงบประมาณ งบประมาณรวม รายละเอียดงบประมาณ (แตกตวัคูณ) ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รบัผิดชอบ(ระบชุือ่)

44     กิจกรรม  หลักสูตรนวัตกรรมอาหารและเคร่ืองด่ืมเพ่ือ

สุขภาพฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

1. เพ่ือติดตามการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษานวัตกรรมอาหารและเคร่ืองด่ืมเพ่ือ

สุขภาพ ณ สถานประกอบการณ์ 2.เพ่ือแลกเปลียนเรียนรู้ประสบการณ์การฝึกประสบการณ์

วิชาชีพของนักศึกษาหลักสูตรนวัตกรรมอาหารและเคร่ืองด่ืมเพ่ือสุขภาพ

เป้าหมายเชิงปริมาณ 1.สามารถเบิกจ่ายงบประ

มานเป็นไปตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 เชิง

คุณภาพ 2. นักศึกษามีความกระตือรือร้นและมี

ความรับผิดอบในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพมาก

ข้ึน ร้อยละ 80  เป้าหมายเชิงคุณภาพ  1.

นักศึกษาเข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจไม่น้อย

กว่า 3.51

             86,000              86,000   งบประมารายได้  -ค่าตอบแทนอาจารย์นิเทศ 400 บาท x 31 คน (ช้ันปี 

1 แ ช้ันปี 2) x 3 คร้ัง x 2 ภาคเรียน เป็นเงิน 74,400 บาท  -ค่าวัสดุ ค่า

จัดท ารูปเล่ม จ านวน 62 เล่ม 11600 บาท  รวมท้ังส้ิน 86,000 บาท

มี.ค.2564 อ.วีระศักด์ิ

3

1      กิจกรรมพัฒนานักศึกษาเพ่ือเสริมสร้างทักษะการ

เรียนรู้นอกรายวิชา

1. เพ่ือเกิดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาท่ีนอกเหนือจากรายวิชาเรียนได้แก่งานกีฬา บ าเพ็ญประโยชน์

 รักษาส่ิงแวดล้อม เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 2. เพ่ือให้นักศึกษามีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี

ของตนเอง 3. เพ่ือเสริมทักษะด้านต่างๆ และเป็นการเปิดโลกทัศน์ให้แก่นักศึกษา

1. ร้อยละของโครงการ พัฒนาทักษะของ

นักศึกษาท่ีจ าเป็นต่อการด าเนินชีวิตในศตวรรษท่ี

 21ด าเนินการบรรลุส าเร็จตามตัวบ่งช้ีของ

โครงการ

                   81,000                   250,000                   331,000 งบแผ่นดิน 81,000 บาท แบ่งเป็นหมวดค่าวัสดุ 69,000 บาท ได้แก่ 

อุปกรณ์ต่างๆท่ีใช้ในการจัดกิจกรรม หมวดค่าตอบแทน 12,000 บาท  ค่า

วิทยาการ ชม.ละ 400 บาท  งบรายได้ 250,000 แบ่งเป็นหมวดค่าวัสดุ 

100,000 บาท ได้แก่ อุปกรณ์ต่างๆท่ีใช้ในการจัดกิจกรรม หมวดค่าใช้สอย

 135,000บาท ได้แก่ค่าอาหารและอาหารว่างของนักศึกษา อาจารย์และ

บุคลากรคณะวิทย์ และค่าน้ ามัน งบรายได้ หมวดค่าตอบแทน 15,000 

บาท ได้แก่ ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสินกีฬา

 เป็นกิจกรรมท่ีด าเนินงาน

ระยะยาวตลอด

ปีงบประมาณ

อาจารย์ ดร.นพรัตน์ ไวโรจนะ

 รองคณบดีฝ่ายกิจการ

นักศึกษา

2 กิจกรรม  สัปดาห์วิทยาศาสตร์ 1. เพ่ือจัดกิจกรรมท่ีมีการบูรณาการกับการเรียนการสอนโดยมีผลงานเชิงประจักษ์ต่อศาสตร์

การศึกษาด้านงานวิทยาศาสตร์ 2. เกิดความร่วมมือภายในหน่วยงานคณะท้ังหลักสูตรท่ีเก่ียวข้อง

 3.สร้างส านึกความรับผิดชอบแก่นักศึกษาในการมีส่วนร่วมจัดกิจกรรม

จ านวนนักศึกษาและผู้สนใจเข้าร่วมงานไม่ต่ ากว่า

 400 คน
                   96,000                    27,050                   123,050 งบประมาณแผ่นดิน 96,000 บาท แบ่งเป็น หมวดค่าวัสดุ 96,000 บาท 

งบประมาณรายได้ 27,050 บาท แบ่งเป็น  ค่าใช้สอย12,050 บาท 

ค่าอาหารว่างส าหรับอาจารย์และบุคลากร 130คนx35บาท = 4,550 บาท

 ค่าอาหารและอาหารว่างส าหรับการอบรมจ านวน 50 คนx150 บาท = 

7,500 บาท และค่าโล่เชิดชูเกียรติและเกียรติบัตร 15,000 บาท

 เดือนสิงหาคม 2564 ผศ.ดร.ปัณณ์รภัส  ถกลภักดี 

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

3      กิจกรรม  โภชนสัมพันธ์ 1. เพ่ือให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมสานสัมพันธ์โภชนสัมพันธ์ระหว่างสถาบัน

2. เพ่ือให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเสวนาวิชาชีพ

จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 70 

ของนักศึกษากลุ่มเป้าหมาย

                             6,120                      6,120  1. ค่าตอบแทน (2,400)

- ค่าตอบแทนวิทยากร 2 คน x 6 ช่ัวโมง x 400 บาท = 2,400 บาท

2. ค่าใช้สอย (720)

- ค่าเบ้ียเล้ียงคนขับรถ 240 บาท x 3 คัน = 720  บาท

3. ค่าวัสดุ (3,000)

- ค่าน้ ามันรถ = 1,500 บาท

- ค่าจัดท าโปสเตอร์  = 1,500 บาท

 เดือน พฤษภาคม 2564 อาจารย์จุฑาวรรณ นวลจันทร์

คง

4      กิจกรรม  คณิตศาสตร์พัฒนาความรู้เพ่ือศตวรรษท่ี 21 1. เพ่ือให้นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์ในวิชาชีพ

2. เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษาตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี และจรรยาบรรณในการ

ประกอบวิชาชีพ

1. เชิงปริมาณ

ร้อยละ 90 ของนักศึกษากลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม

กิจกรรม

2. เชิงคุณภาพ  

2.1. ร้อยละ 90 ของจ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วม

กิจกรรมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (คะแนน

เฉล่ีย ≥3.51)

2.2 ร้อยละ 90 ของนักศึกษาท่ีเข้าร่วม ได้รับ

ความรู้และทักษะการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

และสหกิจศึกษาสูงกว่าก่อนเข้าร่วมกิจกรรม

                                  -                                   800                        800  1.1 ค่าเข้าชมสถานที  500 บาท 

1.2 ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง 300 บาท

 เดือนมิถุนายน 2564 อ.ณัฐพงศ์ วัฒนศิริพงษ์

โครงการ พัฒนาทักษะของนักศึกษาที่จ าเปน็ตอ่การด าเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21



แผ่นดนิ รายได้

ล าดบัที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ของโครงการ ตวัชีว้ัดของกิจกรรม
 แหล่งงบประมาณและ

จ านวนงบประมาณ งบประมาณรวม รายละเอียดงบประมาณ (แตกตวัคูณ) ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รบัผิดชอบ(ระบชุือ่)

5      กิจกรรม  หลักสูตรคณิตศาสตร์ประยุกต์   สานสายใย

นักคณิต-จิตบูชา (ปัจฉิมนิเทศ)

1. เพ่ือให้นักศึกษา สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์  ได้แสดง ความกตัญญูกตเวที ต่อครูผู้มีพระคุณ

 2. เพ่ือให้สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และสืบสานประเพณี 

ขนบธรรมเนียมไทย

1. เชิงปริมาณ

ร้อยละ 80 ของนักศึกษาคณิตศาสตร์ประยุกต์เข้า

ร่วมกิจกรรม

2. เชิงคุณภาพ  

ร้อยละ 90 ของจ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วม

โครงการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี (คะแนน

เฉล่ีย ≥3.51)

                                  -                                     -                            -   ไม่ขอใช้งบประมาณ  เดือนมิถุนายน 2564 ผศ.ดร.ดรุณี หันวิสัย

6     กิจกรรม หลักสูตรวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม กิจกรรม

ส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะภาษาการส่ือสารและเทคโนโลยี

สารสนเทศ ส าหรับนักศึกษาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อมใน

ศตวรรษท่ี 21

- นักศึกษามีความรู้ทักษะภาษา การส่ือสารท่ีสอดคล้องกับงานทางด้านวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม

เพ่ิมข้ึน                                                                                                        

         - สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลวิชาการ จัดท าข้อมูล และ

น าเสนอผลงานของนักศึกษา                                                                                

                  -นักศึกษามีความรู้ทักษะการส่ือสารและน าเสนองานด้านวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม

ได้

- ความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย > 3.51        

   '- นักศึกษาในหลักสูตรเข้าร่วมกิจกรรม > 80%

                                  -                                2,400                      2,400 ค่าตอบแทนวิทยากร 400 บาท * 6 ช่ัวโมง = 2,400 บาท ธันวาคม 2563 ผศ.ดร.วีระวัฒน์

7     กิจกรรม หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ส่ิงแวดล้อมส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะภาษาการส่ือสารและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ ส าหรับนักศึกษาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีส่ิงแวดล้อมในศตวรรษท่ี 21

- นักศึกษามีความรู้ทักษะภาษา การส่ือสารท่ีสอดคล้องกับงานทางด้านวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีส่ิงแวดล้อมเพ่ิมข้ึน                                                                               

                    - สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลวิชาการ จัดท าข้อมูล

 และน าเสนอผลงานของนักศึกษา                                                                          

                        -นักศึกษามีความรู้ทักษะการส่ือสารและน าเสนองานด้านวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีส่ิงแวดล้อมได้

- ความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย > 3.51        

   '- นักศึกษาในหลักสูตรเข้าร่วมกิจกรรม > 80%
                     2,400                        960                      3,360  ค่าตอบแทนวิทยากร 400 บาท * 6 ช่ัวโมง = 2,400 บาท  ธันวาคม 2563 ผศ.ดร.วีระวัฒน์

8      กิจกรรม  หลักสูตรเทคโนโลยีชีวภาพ ศึกษาดูงานใน

ภาครัฐ ภาคเอกชน หรือชุมชนท้องถ่ิน

เพ่ือพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ของหลักสูตร 1.  เป้าหมายเชิงปริมาณ

  1)  จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการร้อยละ 

80 ของจ านวนนักศึกษาท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมาย

2.  เป้าหมายเชิงคุณภาพ

    1)  ร้อยละ  80  ของจ านวนนักศึกษาท่ีเข้า

ร่วมโครงการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก

                       500                        500  ค่าวัสดุ

- น้ ามันเช้ือเพลิง

 ก.พ. 64 ผศ.ดร.พรรณวิภา

9      กิจกรรม  ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาหลักสูตร

เทคโนโลยีชีวภาพ

1. เตรียมความพร้อมในการก้าวสู่โลกแห่งอาชีพ

2. เพ่ือให้นักศึกษามีจิตส านึกท่ีดีต่อการประกอบอาชีพและมีจรรยาบรรณในการท างาน

3. เพ่ือพัฒนาบุคลิกภาพ พัฒนาจิตใจด้านคุณธรรมจริยธรรม และเป็นคนดีของสังคม

1. เป้าหมายเชิงปริมาณ

     1) จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการร้อยละ

 80 ของจ านวนนักศึกษาท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมาย

2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ

     1) ร้อยละ 80 ของจ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วม

โครงการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก

                       640                        640 ค่าวัสดุ - ค่าเอกสารประกอบการด าเนินโครงการ  ก.พ. - มี.ค. 64 ผศ.ณฐพงศ์

10 กิจกรรม หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย อบรม

เพ่ือเพ่ิมทักษะทางด้านวิชาชีพส าหรับนักศึกษาหลักสูตรอา

ชีวอนามัยและความปลอดภัย

1. เพ่ือให้นักศึกษาหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  มีทักษะ ความรู้ในหัวข้อการ

ดับเพลิงข้ันต้น  การท างานท่ีสูง และการตอบโต้เหตุฉุกเฉินกรณีสารเคมีร่ัวไหลได้   2. เพ่ือให้

นักศึกษาหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัยได้ฝึกปฏิบัติการดับเพลิงข้ันต้น  การท างานท่ี

สูง  และการตอบโต้เหตุฉุกเฉินกรณีสารเคมีร่ัวไหลได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย

1. นักศึกษามีคะแนนทดสอบหลังการอบรมไม่

น้อยกว่าร้อยละ 80 ของนักศึกษากลุ่มเป้าหมาย 

2. นักศึกษาท่ีผ่านการอบรมและผ่านการทดสอบ

ได้รับวุฒิบัตรการผ่านการอบรมหลักสูตรการ

ดับเพลิงข้ันต้น การท างานท่ีสูง และการตอบโต้

เหตุฉุกเฉินสารเคมีร่ัวไหล ร้อยละ 100

                         -                      30,000                    30,000  ค่าวิทยากร  8  คน * 6  ช่ัวโมง * 400 บาท = 19,200 บาท            ค่า

วัสดุ 10,800 บาท

 พฤศจิกายน 2563 อ.อรวรรณ ช านาญพุดซา



แผ่นดนิ รายได้

ล าดบัที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ของโครงการ ตวัชีว้ัดของกิจกรรม
 แหล่งงบประมาณและ

จ านวนงบประมาณ งบประมาณรวม รายละเอียดงบประมาณ (แตกตวัคูณ) ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รบัผิดชอบ(ระบชุือ่)

11   กิจกรรม หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

เสวนาวิชาการสืบสานสัมพันธ์ SAFETY VRU

1. เพ่ือแนะแนวทางการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพให้กับนักศึกษาท่ีจะส าเร็จการศึกษา 2. 

เพ่ือแนะแนวทางการฝึกสหกิจศึกษาให้กับนักศึกษาช้ันปีท่ี 3 3. เพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือ

ระหว่างศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน

1. นักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า   ร้อย

ละ 80 ของจ านวนท้ังหมด  2. นักศึกษาท่ีเข้าร่วม

โครงการมีคะแนนความพึงพอใจมากกว่า 3.51

                     3,600                          -                        3,600 ค่าตอบแทน 3 คน * 3 ช่ัวโมง * 400 บาท เท่ากับ 3,600 บาท มีนาคม 2564 อ.พชรกมล กล่ันบุศย์

12    กิจกรรม หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา นักศึกษาช้ันปีท่ี 4  อาชีวอนามัย

และความปลอดภัย

1. เพ่ือส่งเสริมสร้างความม่ันใจให้กับนักศึกษาท่ีจะก้าวเข้าสู่ตลาดแรงงาน 2. เพ่ือเสริมสร้างขวัญ

และก าลังใจให้กับนักศึกษาท่ีจะส าเร็จการศึกษา

1. นักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า   ร้อย

ละ 80 ของจ านวนท้ังหมด 2. นักศึกษาท่ีเข้าร่วม

โครงการมีคะแนนความพึงพอใจมากกว่า 3.51

                         -                            -                            -    ไม่ขอใช้งบประมาณ มีนาคม 2564 อ.พชรกมล กล่ันบุศย์

13      กิจกรรม หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

ศึกษาดูงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยกระบวนการ

ผลิต การจัดการกาก และระบบระบายอากาศอุตสาหกรรม

1. เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพให้กับนักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรม  2. 

เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมของอาจารย์ เจ้าหน้าท่ีและนักศึกษาในการศึกษาดูงานเร่ืองการจัดการ  

กากอุตสาหกรรมและของเสียอันตราย

1. นักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการมีความรู้ความ

เข้าใจในกระบวนการผลิต การจัดการกากของเสีย

 และการระบายอากาศอุตสาหกรรมเพ่ิมข้ึนร้อย

ละ 80 ของจ านวนนักศึกษาท้ังหมด  2. 

นักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการส่งสมุดบันทึกความรู้

จากการศึกษาดูงานกระบวนการผลิต การจัดการ

กาก และการระบายอากาศอุตสาหกรรมร้อยละ 

100 ของจ านวนนักศึกษาท้ังหมด

                     2,000                          -                        2,000  ค่ารถบัส  1 คัน (1 คัน x 1000 บาท) = 1000 บาท   ค่ารถตู้ 2 คัน (2 

คัน x 500 บาท) = 1000 บาท

 เดือนมิ.ย.64 อ.ชลลดา พละราช

14      กิจกรรมหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย การ

เผยแพร่ผลงานของนักศึกษาหลักสูตรอาชีวอนามัยและ

ความปลอดภัย ช้ันปีท่ี 4

1. เพ่ือให้นักศึกษาช้ันปีท่ี 4 หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเผยแพร่งานวิชาการด้าน

ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในงานประชุมวิชาการ

 1.จ านวนช้ินงานในการน าเสนอผลงานวิชาการ 8

 ช้ิน
                     8,100                          -                        8,100  รถตู้ (1 คัน x 500 บาท) =500 บาท  ค่าลงทะเบียน (8 คน X 600 บาท)

 =4,800 บาท  ค่าโปสเตอร์ (9 แผ่น x 350 บาท) = 2,800 บาท

 เดือนมิ.ย.64 อ.ดร.จินต์จุฑา ข าทอง

15      กิจกรรม หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

การเผยแพร่ผลงานสหกิจศึกษาของนักศึกษาช้ันปีท่ี 4  

หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

1. เพ่ือให้นักศึกษาช้ันปีท่ี 4 หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัยได้น าเสนอและเผยแพร่

โครงการสหกิจในรูปแบบ Oral และโปสเตอร์

 1.จ านวนช้ินงานในการน าเสนอโครงการสหกิจ  

8 โครงการ
                         -    ไม่ขอใช้งบประมาณ   เม.ย. 64 อ.อรวรรณ ช านาญพุดซา

16      กิจกรรม หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

ส่งเสริมอัตลักษณ์

1. เพ่ือให้นักศึกษาหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัยช้ันปีท่ี 3 ท่ีผ่านการพิจารณาตาม

เกณฑ์ของสาขาอาชีวอนามัย และความปลอดภัยได้รับเส้ือประจ าสาขา (เส้ือช๊อป)  2. เพ่ือแสดง

ถึงความพร้อมของนักศึกษาในการฝึกปฏิบัติในการเก็บตัวอย่างทางด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม

และการฝึกสหกิจศึกษา

1. นักศึกษาช้ันปีท่ี 3 ผ่านเกณฑ์การพิจารณาไม่

น้อยกว่าร้อยละ 80 ของนักศึกษาท้ังหมด
                         -                            -                            -    ไม่ขอใช้งบประมาณ พ.ย.-63 อ.ชลลดา พละราช

17      กิจกรรม หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

การแสดงความยินดีกับบัณฑิต

1. เพ่ือให้นักศึกษาหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัยได้แสดงความยินดีกับบัณฑิตท่ีส าเร็จ

การศึกษา

1. จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการคิดเป็นร้อย

ละ 80 ของนักศึกษากลุ่มเป้าหมาย 2. คะแนน

ความพึงพอใจของนักศึกษากลุ่มเป้าหมายหลัง

เสร็จส้ินโครงการมีคะแนนเฉล่ียมากกว่าหรือ

เท่ากับ 3.51 คะแนน

                         -                            -                            -    ไม่ขอใช้งบประมาณ ส.ค. 64 อ.ขวัญแข สงัดวงศ์

18 กิจกรรม หลักสูตรการจัดการภัยพิบัติฯ ศึกษาแหล่งเรียนรู้

ทางธรณีวิทยา ระบบจัดการภัยพิบัติภาคกลาง และผลิต

ส่ือการเรียนรู้ ชุด ดิน หิน และแร่

1. เพ่ือให้ศึกษาและเรียนรู้ลักษณะท่ัวไปของแหล่งศึกษาทางธรณีวิทยา และระบบการจัดการภัย

พิบัติภาคกลาง (สระบุรี ลพบุรี พระนครศรีอยุธยา)

2. เพ่ือให้นักศึกษามีองค์ความรู้เก่ียวดิน หิน แร่ และการบริหารจัดการ ท่ีพบในแหล่งศึกษา

3. เพ่ือให้นักศึกษาผลิตส่ือการเรียนรู้ ชุด ดิน หิน แร่ จากตัวอย่างท่ีพบระหว่างการศึกษาในแหล่ง

ศึกษา

1. ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมระดับความพึงพอใจ

ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ระดับ 3.51

2. ส่ือการเรียนรู้ ชุด ดิน หิน แร่ จ านวนไม่น้อย

กว่า 10 ชุด

                     9,720                      9,720  ค่าวัสดุ น้ ามันเช้ือเพลิง 3,000 บาท

ค่าใช้สอย ค่าเบ้ียเล้ียงพนักงานขับรถ 240 บาท 3 วัน

ค่าใช้สอย ค่าท่ีพัก 6,000 บาท จ านวนนักศึกษา 10 คน (พักคู่ 5 ห้อง  

ห้องละ 600 บาท 3 วัน (600*5*2)

ตุลาคม พ.ศ. 2563 อ.ศิรภัสสร พันธะสา

19 กิจกรรม หลักสูตรการจัดการภัยพิบัติฯ ศึกษาและผลิต

นวัตกรรม ด้านการภัยพิบัติจากสภาพภูมิอากาศ

1. เพ่ือให้ศึกษาและเรียนรู้เก่ียวกับระบบเฝ้าระวังและการจัดการภัยพิบัติจากสภาพภูมิอากาศ

2. เพ่ือให้นักศึกษามีองค์ความรู้เก่ียวการบริหารจัดการภัยพิบัติจากสภาพภูมิอากาศ

3. เพ่ือให้นักศึกษาผลิตนวัตกรรมเก่ียวกับการจัดการภัยพิบัติจากสภาพภูมิอากาศ ร่วมกับชุมชน

ท้องถ่ิน

1. ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมระดับความพึงพอใจ

ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ระดับ 3.51

2. ผลิตนวัตกรรมและส่ือการเรียนรู้เก่ียวกับการ

จัดการภัยพิบัติ เพ่ือชุมชนท้องถ่ิน จ านวนไม่น้อย

กว่า 2 งาน

                     6,880                      5,240                    12,120  ค่าวัสดุ น้ ามันเช้ือเพลิง 3,000 บาท

ค่าใช้สอย ค่าเบ้ียเล้ียงพนักงานขับรถ 240 บาท 3 วัน

ค่าใช้สอย ค่าท่ีพัก 9,000 บาท จ านวนนักศึกษา 14 คน (พักคู่ 7 ห้อง  

ห้องละ 600 บาท 2 วัน (600*7*2)

 ตุลาคม พ.ศ. 2563 อ. สมคิด ตันเก็ง



แผ่นดนิ รายได้

ล าดบัที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ของโครงการ ตวัชีว้ัดของกิจกรรม
 แหล่งงบประมาณและ

จ านวนงบประมาณ งบประมาณรวม รายละเอียดงบประมาณ (แตกตวัคูณ) ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รบัผิดชอบ(ระบชุือ่)

20 กิจกรรม หลักสูตรฟิสิกส์ประยุกต์เปิดโลกดาราศาสตร์และ

อุตุนิยมวิทยา

เพ่ือพัฒนาทักษะของนักศึกษาท่ีจ าเป็นต่อการด าเนินชีวิตในศตวรรษท่ี 21 1. เชิงปริมาณ

จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการร้อยละ 80

ของจ านวนนักศึกษาหลักสูตรฟิสิกส์ประยุกต์      

                                2. เชิงคุณภาพร้อยละ

 80 ของจ านวนนักศึกษาหลักสูตรฟิสิกส์ประยุกต์

มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (คะแนนเฉล่ีย   

3.51)

                         -                            -                            -   ไม่ขอใช้งบประมาณ   ธ.ค. 63 ผศ.โยธิน กัลยาเลิศ

21 กิจกรรมหลักสูตรฟิสิกส์ประยุกต์ศึกษาดูงาน เพ่ือศึกษาดูงานและเสริมทักษะนอกสถานท่ี 1  เชิงปริมาณ

  จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 

 2  เชิงคุณภาพ  

      1) ร้อยละ 80 ของผู้ท่ีเข้าร่วมกิจกรรมได้รับ

ความรู้ในระดับดีมาก 

          (คะแนนเฉล่ีย ≥ 3.51)             

      2) ร้อยละ 90 ของจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม

มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 

          (คะแนนเฉล่ีย ≥ 3.51)

                       970                        970   - ใช้สอย (ค่าอาหาร 100 บาท x 5 คน= 500 บาท)                        

 - ค่าวัสดุ (ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง = 470 บาท)

 ธ.ค. 63 ผศ.ดร.เยาวภา แสงพยับ

22 กิจกรรมหลักสูตรฟิสิกส์ประยุกต์ จิตอาสา เพ่ือส่งเสริมจิตส านึกของความเป็นจิตอาสาให้กับนักศึกษา 1. เชิงปริมาณ

จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการร้อยละ 80 

ของจ านวนนักศึกษาหลักสูตรฟิสิกส์ประยุกต์  2. 

เชิงคุณภาพร้อยละ 80 ของจ านวนนักศึกษา

หลักสูตรฟิสิกส์ประยุกต์มีความพึงพอใจอยู่ใน

ระดับมาก (คะแนนเฉล่ีย   3.51)

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

23      กิจกรรม  DISE ติดอาวุธ 1. เพ่ือเสริมสร้างทักษะในศตวรรษท่ี 21 ท่ีเก่ียวข้องกับการเรียนและการท างานด้านนวัตกรรม

ดิจิทัลและวิศวกรรมซอฟต์แวร์ให้แก่นักศึกษา

เชิงปริมาณ

1. นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 

80 ของนักศึกษาท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมาย

2. ผลงานเชิงผลิตภาพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

ของนักศึกษาท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมาย

เชิงคุณภาพ

1. ร้อยละ 80 ของนักศึกษาท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมาย 

ได้คะแนนทดสอบหลังเรียนมากกว่าก่อนเรียน

2. ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจ

ต่อกิจกรรมอยู่ในระดับ ดี ข้ึนไป (คะแนนเฉล่ีย

 >= 3.50)

                     3,000                          -                        3,000 1. ค่าถ่ายเอกสาร 100 บาท 2. ค่าวัสดุส านักงาน 2,900 บาท มีนาคม 2564 อ.สุรินทร์

24      กิจกรรม  คหกรรมศาสตร์ การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศในการสืบค้นฐานข้อมูลงานวิจัย

1) เพ่ือจัดนักศึกษามีความทักษะรู้ในการใช้เคร่ืองมือท่ีเก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้น

ข้อมูลความรู้และงานวิจัยเพ่ิมข้ึน                                                            2) เพ่ือจัด

นักศึกษาเกิดความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการ

1. จ านวนนักศึกษากลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม

ไม่น้อยกว่า  80%                                    

2. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมมีคะแนนเฉล่ีย

มากกว่า 3.51

                         -                            -                            -   ไม่ขอใช้งบประมาณ  ก.ค. 64 ผศ.เบญจางค์ อัจฉริยะโพธา



แผ่นดนิ รายได้

ล าดบัที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ของโครงการ ตวัชีว้ัดของกิจกรรม
 แหล่งงบประมาณและ

จ านวนงบประมาณ งบประมาณรวม รายละเอียดงบประมาณ (แตกตวัคูณ) ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รบัผิดชอบ(ระบชุือ่)

25      กิจกรรม คหกรรมศาสตร์พัฒนานักศึกษาเพ่ือ

เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้นอกรายวิชา

1. เพ่ือเป็นการจัดกิจกรรมเปิดโลกทัศน์และต่อยอดทักษะความรู้ให้แก่นักศึกษา

2. เพ่ือให้นักศึกษาได้มีโอกาสบูรณาการแนวคิดทางวิชาการกับสภาพจริงท่ีได้เรียนรู้จาก

การศึกษาดูงาน

เชิงปริมาณ

1. นักศึกษาหลักสูตรคหกรรมศาสตร์ เข้าร่วม

โครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80                      

         2. บูรณาการในรายวิชาเพ่ือการเรียนการ

สอน ไม่น้อยกว่า 1 รายวิชา     

เชิงคุณภาพ

1. นักศึกษามีความพึงพอใจของกิจกรรม มี

คะแนนไม่น้อยกว่า ≥ 3.51                          

                    2. ผลงานเชิงผลิตภาพ ไม่น้อย

กว่า 1 ช้ินงาน

                   18,000                    15,300                    33,300 งบรายได้/

ค่าใช้สอย ค่าเช่ารถบัส 15,000 บ.    

ค่าวัสดุ ของท่ีระลึก 300 บาท

งบแผ่นดิน/ค่าใช้สอย ค่าเช่ารถบัส 18,000 บาท

 ก.ย. 64 อาจารย์จุรีมาศ ดีอ ามาตย์

26      กิจกรรม หลักสูตรคหกรรมศาสตร์พัฒนาโรงเรียนด้วย

จิตอาสา

1. เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาพฤติกรรมด้านจิตอาสาให้กับนักศึกษา

2. เพ่ือให้เกิดกิจกรรมระหว่างนักศึกษาและโรงเรียนในชุมชน

เชิงปริมาณ

1. จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 80     

เชิงคุณภาพ

1. นักศึกษามีความพึงพอใจของกิจกรรม มี

คะแนนไม่น้อยกว่า ≥ 3.51

                         -                            -                            -   ไม่ใช้งบประมาณ มิ.ย.-64 อาจารย์จุรีมาศ ดีอ ามาตย์

27 กิจกรรม นักเคมีจิตอาสาพาสะอาด 1. เพ่ือให้นักศึกษามีจิตอาสาและจิตสาธารณะ                         1. จ านวนนักศึกษากลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม

ไม่น้อยกว่า  80% ตลอดระยะเวลาการด าเนิน

โครงการ

2. ความพึงพอใจของโครงการมีคะแนนเฉล่ีย

                         -   ไม่ใช้งบประมาณ  ธ.ค.2563 อ.ดร.ปรินทร เต็มญารศิลป์

28 กิจกรรม  หลักสูตรเคมีพัฒนาความรู้และทักษะทาง

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในศตวรรษท่ี 21

1. เพ่ือพัฒนาความรู้และทักษะทางเทคโนโลยีให้แก่นักศึกษา

2. เพ่ือให้นักศึกษาน าความรู้และทักษะทางเทคโนโลยีไปต่อยอดในการสร้างผลงานในการเรียน

และการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

1. จ านวนนักศึกษากลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม

ไม่น้อยกว่า  80% ตลอดระยะเวลาการด าเนิน

โครงการ

2. ความพึงพอใจของโครงการมีคะแนนเฉล่ีย

มากกว่า 3

                       500                        500  ค่าของท่ีระลึก 500 บาท  ธ.ค.2563 อ.ดร.สุวิมล สืบค้า

29 กิจกรรมหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ พัฒนาความรู้

และทักษะวิชาชีพวิทยาการคอมพิวเตอร์ในศตวรรษท่ี 21

1. เพ่ือพัฒนาความรู้และทักษะวิชาชีพให้แก่นักศึกษา

2. เพ่ือให้นักศึกษาน าความรู้และทักษะวิชาชีพไปต่อยอดในการสร้างผลงานในการเรียนและการ

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

3. เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษาแสดงออกถึงความเป็นผู้มีจิตอาสาและสามารถถ่ายทอดความรู้ให้แก่

ชุมชน

1. ผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 80 ความพึงพอใจ

ของกิจกรรมในระดับมาก (≥3.51)

2. ผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 80 มีคะแนน

ประเมินความรู้ท่ีได้จากทุกกิจกรรมอยู่ในเกณฑ์

มากกว่าร้อยละ 60

3. นักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรมสามารถแสดงออก

ถึงความเป็นผู้มีจิตอาสา

                   36,860                    25,500                    62,360 ค่าตอบแทนวิทยากร 11100

ค่าน้ ามัน 12960

ค่าวัสดุ 11300 (ปากกาเคมี สีไม้ กระดาษการ์ดสี เอกสาร แท่นเสียบ

เอกสาร เชือก กระดาษกาว กระดาษฟลิปชารต์ ลวดเย็บ ถ่านไมโครโฟน 

ถ่ายเอกสาร/เข้าเล่ม) 

ค่าอาหาร/อาหารว่าง 25500

ค่าของท่ีระลึก 1500

 ตลอดปีงบประมาณ ผศ.วิวัฒน์

ผศ.ณัฏฐิรา

อ.สุนี

อ.ชวลิต

อ.วิศรุต

อ.ดาวรถา

30 กิจกรรมหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ยินดีบัณฑิต

วิทยาการคอมพิวเตอร์

1. เพ่ือให้คณาจารย์ นักศึกษา ได้ร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ท่ี

ส าเร็จการศึกษา

อาจารย์และบุคลากรหลักสูตรวิทยาการ

คอมพิวเตอร์เข้าร่วมร้อยละ 80  บัณฑิตและ

นักศึกษาหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์เข้าร่วม

ร้อยละ 80

                     3,000                          -                        3,000  ค่าวัสดุในการด าเนินกิจกรรม ดังน้ี โฟมหนา  สีอะคริลิค เชือกปอ ริบบ้ิน

ผ้า  เทปใส  กระดาษสี สีผสมอาหาร  สีรองพ้ืน ลูกกล้ิง แปรงทาสี พู่กัน  

กรรไกร ไม้แปร ตะปู กาว และค้อน   รวม 3000 บาท

  ธ.ค.2563 อ.ดาวรถา

31 กิจกรรมหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์คุณธรรม

จริยธรรมและจิตอาสาวิทยาการคอมพิวเตอร์

เพ่ือให้นักศึกษาของหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ ตระหนักรุ้ถึงการเป็นคนยุคใหม่ในยุค

ศตวรรษท่ี 21 ท่ีมีมีคุณธรรม จริยธรรม ท้ังด้านการเรียน การด าเนินชีวิตและการท างานในอนาคต

ร้อยละ 50 ของอาจารย์ประจ าหลักสูตรและร้อย

ละ 80 ของนักศึกษาในหลักสูตร
                         -                            -                            -   ไม่ขอใช้งบประมาณ   ธ.ค.2563 ผศ.ณัฏฐิรา



แผ่นดนิ รายได้

ล าดบัที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ของโครงการ ตวัชีว้ัดของกิจกรรม
 แหล่งงบประมาณและ

จ านวนงบประมาณ งบประมาณรวม รายละเอียดงบประมาณ (แตกตวัคูณ) ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รบัผิดชอบ(ระบชุือ่)

32 กิจกรรม หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะชีวิต 

สารสนเทศ และนวัตกรรม

     

1.เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารและการสมัคร

งาน 

2.เพ่ือให้นักศึกษาสามารถพัฒนาบุคลิกภาพเป็นนักศึกษาท่ีดี ตามคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์

3.เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเฉพาะสาขา  

เชิงปริมาณ 

จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80 

(กลุ่มเป้าหมาย 33 คน)

เชิงคุณภาพ

ร้อยละ 80 ของนักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการมี

ความพึงพอใจระดับมาก

                   14,000                      5,000                    19,000 งบแผ่นดิน ค่าตอบแทน 400 บาท จ านวน 12 ช่ัวโมง (400 * 12= 4,800) ค่าของท่ีระลึก ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง 1,000 บาท  งบรายได้ อาหาร+อาหารว่าง นักศึกษา 33 คน ม้ือละ 80 บาท (33 * 80 = 2,640)  กันยายน 2564 ผศ.อิงอร+อ.อัจจิมา+อ.

ไพรินทร์+อ.กิตติศักด์ิ

33      กิจกรรม หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศศึกษาดูงาน

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

1. เพ่ือให้นักศึกษาได้ความรู้และประสบการณ์ ในการศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 

2. เพ่ือให้นักศึกษาสามารถน าความรู้ท่ีได้รับจากการศึกษาดูงาน ไปประยุกต์ใช้กับการเรียนและ

การประกอบอาชีพในอนาคต

3. เพ่ือจัดกิจกรรมการศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับนักศึกษา

เชิงปริมาณ 

จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80 

ของจ านวนนักศึกษาท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมาย

เชิงคุณภาพ

ร้อยละ 80 ของนักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการมี

ความพึงพอใจระดับมาก

                     2,500                      2,500                      5,000 งบแผ่นดิน ค่าวัสดุ (ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง) 2,500 บ.  

 งบรายได้ ค่าวัสดุ (ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง) 2,500 บ.

กันยายน 2565 ผศ.อิงอร+อ.ชุมพล

34     กิจกรรม  หลักสูตรนวัตกรรมอาหารและเคร่ืองด่ืมเพ่ือ

สุขภาพพัฒนานักศึกษาเพ่ือเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้

นอกรรายวิชาช้ันปีท่ี 1

1. เพ่ือเป็นการจัดกิจกรรมเปิดโลกทัศน์และต่อยอดทักษะการเรียนรู้ให้แก่นักศึกษา     2. เพ่ือให้

นักศึกษาได้มีโอกาสบูรณาการแนวคิดทางวิชาการกับสภาพจริงท่ีได้เรียนรู้จากการศึกษาดูงาน     

                                                                  3.เพ่ือจัดอบรมปฎิบัติการพัฒนาทักษะ

ของนักศึกษา

เป้าหมายเชิงปริมาณ 1.สามารถเบิกจ่ายงบประ

มานเป็นไปตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90  2.

นักศึกษาเข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 3.หลังเข้า

ร่วมโครงการนักศึกษาร้อยละ 90 มีความรู้ความ

เข้าใจเก่ียวกับโครงการฝึกอบรมในระดับดีข้ึนไป  

           เป้าหมายเชิงคุณภาพ  1.นักศึกษาเข้า

ร่วมโครงการมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า 3.51

                     6,460                    45,840                    52,300 งบประมาณแผ่นดิน -ค่าใช้สอย ได้แก่ ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง 4,000 บาท 

ค่าเบ้ียงเล้ียงคนขับ 240 บาท x 2 คน x 2 วัน = 960 บาท ค่าท่ีพัก

คนขับรถ 1 คืน 1,500 บาท รวมเป็นเงิน 6,460 บาท  งบประมาณรายได้ 

  -ค่าใช้สอยได้แก่ ค่าลงทะเบียนการอบรมเชิงปฎิบัติการของนักศึกษา 

2,300×15คน = 34,500 บาท ค่าลงทะเบียนการอบรมเชิงปฎิบัติการของ

อาจารย์ประจ าหลักสูตรและเจ้าหน้าท่ี 2,300×4คน = 9,200 บาท ค่าของ

ท่ีระลึก 1,000 บาท ค่าอาหารเย็น 60 บาท x 19 คน = 1,140 บาท รวม 

45,840 บาท รวมท้ังส้ิน 52,300 บาท

  ก.พ.2564 อ.กนกวรรณ อ.ลัดดาวัลย์

35     กิจกรรมหลักสูตรนวัตกรรมอาหารและเคร่ืองด่ืมเพ่ือ

สุขภาพพัฒนานักศึกษาเพ่ือเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้

นอกรรายวิชาช้ันปีท่ี 2

1.เพ่ือเป็นการจัดกิจกรรมเปิดโลกทัศน์และต่อยอดทักษะการเรียนรู้ให้แก่นักศึกษา  2.เพ่ือให้

นักศึกษาได้มีโอกาสบูรณาการแนวคิดทางวิชาการกับสภาพจริงท่ีได้เรียนรู้จากการศึกษาดูงาน    

 3.เพ่ือจัดอบรมปฎิบัติการพัฒนาทักษะของนักศึกษา

เป้าหมายเชิงปริมาณ   1.สามารถเบิกจ่ายงบประ

มานเป็นไปตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 2.

นักศึกษาเข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 3.หลังเข้า

ร่วมโครงการนักศึกษาร้อยละ 90 มีความรู้ความ

เข้าใจเก่ียวกับโครงการฝึกอบรมในระดับดีข้ึนไป  

           เป้าหมายเชิงคุณภาพ   1.นักศึกษาเข้า

ร่วมโครงการมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า 3.51

                     1,760                    36,760                    38,520 งบประมาณแผ่นดิน  -ค่าใช้สอย ได้แก่ ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง 1,760 บาท  

งบประมาณรายได้ -ค่าใช้สอย ด้แก่ ค่าเบ้ียงเล้ียงคนขับ 240 บาท x 2 คน

 x 2 วัน = 960 บาทค่าท่ีพักคนขับรถ 1 คืน 1,500 บาท ค่าท่ีพัก 

1,200×20คน = 24,000 บาท ค่าอาหารกลางวัน 60 บาท x 2 ม้ือx 20 

คน = 2,400 บาท ค่าอาหารว่าง 30 บาท x 2 ม้ือx 20 คน = 1,200 บาท

 ค่าอาหารเย็น 60 บาท x 1 ม้ือx 20 คน = 1,200 บาท       รวม 31,260

 บาท  -ค่าวัสดุ ได้แก่วัสดุในการฝึกอบรม 100 บาท x 20 คน = 2,000 

บาท ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง 2,000 บาท ค่าของท่ีระลึก 1,500 บาท รวม 

5,500 บาท  รวมท้ังส้ิน 38,520 บาท

  ก.พ.2564 อ.กนกวรรณ อ.วีระศักด์ิ

4

1      กิจกรรม หลักสูตรเทคโนโลยีชีวภาพ การเรียนรู้จาก

การปฏิบัติสู่ชุมชน

เพ่ือสร้างการเรียนรู้แก่นักศึกษาจากการลงปฏิบัติร่วมกับชุมชน และตระหนักถึงการมีจิตอาสาต่อ

สาธารณะ

1.  เชิงปริมาณ

  1) จ านวนผู้ท่ีเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ

 80 ของกลุ่มเป้าหมาย 

2.  เชิงคุณภาพ  

  1) จ านวนผู้ท่ีเข้าร่วมโครงการผ่านเกณฑ์ในมิติ

ความรู้ความเข้าใจ (≥60%) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90

   2) จ านวนผู้ท่ีเข้าร่วมโครงการผ่านเกณฑ์ในมิติ

ความพึงพอใจ (≥3.51) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

                       500                        500 ค่าวัสดุ - น้ ามันเช้ือเพลิง   ก.พ. 64 ผศ.วัฒนา         

ผศ.ดร.ปุณยนุช

โครงการพัฒนากิจกรรมกระบวนการเรยีนรูจ้ากการปฏิบตัผ่ิานการท างานรว่มกับชุมชน



แผ่นดนิ รายได้

ล าดบัที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ของโครงการ ตวัชีว้ัดของกิจกรรม
 แหล่งงบประมาณและ

จ านวนงบประมาณ งบประมาณรวม รายละเอียดงบประมาณ (แตกตวัคูณ) ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รบัผิดชอบ(ระบชุือ่)

2      กิจกรรม หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

ส านึกรักท้องถ่ินหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

1. เพ่ือรณรงค์ด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาและชุมชนด้านการขับข่ีปลอดภัยช่วงเทศกาลปี

ใหม่

1. จ านวนนักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 80 ของนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย 2. จัดท า

ป้ายประชาสัมพันธ์และส่ือเร่ืองรณรงค์การขับข่ี

ปลอดภัยช่วงปีใหม่ในสถานศึกษาและชุมชน

                     5,000                          -                        5,000  ค่าวัสดุอุปกรณ์ส าหรับจัดกิจกรรม 5,000 บาท ได้แก่ ค่าถ่ายเอกสารสี  

ค่าโปสเตอร์  แผ่นพับ สมุด กระดาษ และอ่ืนๆ

 ธันวาคม 2563 อ.อรวรรณ ช านาญพุดซา

3      กิจกรรม  DISE สู่ชุมชน 1. เพ่ือศึกษาบริบทหรือปัญหาของชุมชนท้องถ่ินท่ีเป็นพ้ืนท่ีเป้าหมายของมหาวิทยาลัย

2. เพ่ือประยุกต์ใช้ความรู้ด้านนวัตกรรมดิจิทัลและวิศวกรรมซอฟต์แวร์แก้ไขปัญหาของชุมชน

และท้องถ่ิน

เชิงปริมาณ

1. ชุมชนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมจ านวน 2 ชุมชน

2. นวัตกรรมดิจิทัลหรือซอฟต์แวร์ จ านวน 2 

ผลงาน 

เชิงคุณภาพ

1. ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมท่ีเป็น

กลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมอยู่ใน

ระดับ ดี ข้ึนไป(คะแนนเฉล่ีย >= 3.50)

                     2,000                      2,000 1. ค่าพิมพ์โปสเตอร์ขนาด A3 (10 แผ่น * 35 บาท)

2. ค่าวัสดุส านักงาน 1,650 บาท

มี.ค.-64 อ.ปัณณรัตน์

4      กิจกรรม หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศแลกเปล่ียน

เรียนรู้กับชุมชนและจิตอาสาหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ

1. เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกับชุมชน 

2. เพ่ือเป็นการบูรณาการกับการเรียนการสอนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับชุมชน 

3.เพ่ือพัฒนานักศึกษาให้มีจิตอาสากับชุมชน 

4.เพ่ือบูรณาการการเรียนการสอนกับการส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรม และประชาสัมพันธ์หลักสูตร

เชิงปริมาณ 1. จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการ

 คิดเป็นร้อยละ 80 ของจ านวนนักศึกษาท่ีเป็น

กลุ่มเป้าหมาย

2. ระดับความความส าเร็จของการด าเนินงาน

บริหารจัดการงานท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรมและ

ภูมิปัญญาท้องถ่ิน

10,000                                      11,280                    21,280 งบแผ่นดิน 

-ค่าวัสดุ จัดกิจกรรม สมุดวาดรูป สีไม้ ดินสอ ยางลบดินสอ พลาสติก

เคลือบ กระดาษโฟโต้ ตลับหมึกอิงค์เจ็ต 4,000 บาท

-ค่าอาหารและอาหารว่าง ของจ านวนประชาการในชุมชน จ านวน 60 คน 

 บาท  (60*100 = 6,000) 

งบรายได้ 

มี.ค.-64 ผศ.อมีนา+อ.ชุมพล+หลักสูตร

5      กิจกรรม  หลักสูตรนวัตกรรมอาหารและเคร่ืองด่ืมเพ่ือ

สุขภาพ บ าเพ็ญประโยชน์แก่ วัด     ชุมชม หรือ โรงเรียน 

ในพ้ืนท่ีให้บริการ

1. เพ่ือสร้างจิตส านึกในด้านจิตสาธารณะให้แก่นักศึกษาและฝึกจิตรสาธารณะอย่างต่อเน่ือง  2. 

เพ่ือให้นักศึกษามีพฤติกรรมจิตสาธารณะและเพ่ือส่งเสริมพ้ืนฐานในการอยู่ร่วมกันกับสังคมอย่าง

เป็นสุขตามหลักธรรมาภิบาล

เป้าหมานเชิงปริมาณ  1.จ านวนนักศึกษาเข้าร่วม

กิจกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 เชิงคุณภาพ  

เป้าหมายเชิงคุณภาพ  1. หลังเข้าร่วมกิจกรรม

นักศึกษาเข้าร่วมโครงการนักศึกษามีความ

ตระหนักถึงจิตสาธารณะในระดับดีข้ึนไป

1,500                                          7,000                      8,500 งบประมาณแผ่นดิน -ค่าวัสดุ  ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง 1,500 บาท งบประมาณ

รายได้  -ค่าวัสดุในการด าเนินกิจกรรม ได้แก่ ไม้กวาดทางมะพร้าว ไม้

กวาดดอกหญ้า ถุงด า ถุงมือ ถังน้ า ขันน้ า น้ ายาท าความสะอาดห้องน้ า 

น้ ายาเช็ดกระจก ขวดพลาสติกส าหรับบรรจุน้ า เคร่ืองสมุนไพรอบแห้ง 

น้ าตาล น้ าด่ืม แก้วพลาสติก กระติกน้ าแข็ง น้ าแข็ง น้ าหวาน และอ่ืน ๆ  

รวมท้ังส้ิน 8,500 บาท

 ก.ค 2564 อ. วีระศักด์ิ

5

1 กิจกรรม บ่มเพาะให้บัณฑิตมีทักษะเป็นผู้ประกอบการรุ่น

ใหม่ Startup

เพ่ือจัดกิจกรรม บ่มเพาะให้บัณฑิตมีทักษะเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ Startup มีบัณฑิตท่ีได้รับการบ่มเพาะทักษะไม่น้อยกว่า 1 

ราย
                   10,000                          -                      10,000  งบแผ่นดิน ส าหรับค่าวิทยากรจัดอบรมชม.ละ 600 บาท จ านวน 3 ท่านๆ

ละ 6 ชม. และค่าอาหารกลางวันและอาหารว่างส าหรับผู้เข้าร่วม ค่าวัสดุ

ส าหรับการด าเนินกิจกรรม ได้แก่ กระดาษ แฟ้ม หมึกพิมพ์

ธ.ค.-63 รองคณบดีฝ่ายกิจการนศ.

2      กิจกรรม หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศบ่มเพาะให้

บัณฑิตมีทักษะเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Startup)

1. เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ ในการเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ 

2. เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ได้

เชิงปริมาณ 

จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80 

ของจ านวนนักศึกษาท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมาย

จ านวนนักศึกษาท่ีเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ 1 คน

เชิงคุณภาพ

ร้อยละ 80 ของนักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการมี

ความพึงพอใจระดับมาก

                         -                        5,000                      5,000  ค่าวัสดุ ค่าหมึกพิมพ์ ค่ากระดาษ ชุดฝึกปฏิบัติการในการส่งเสริมการเป็น

ผู้ประกอบการ ค่าของท่ีระลึก

  กันยายน 2564 ผศ.อิงอร+ผศ.ทักษิณา+ผศ.

กมลมาศ+กิตติศักด์ิ

โครงการบม่เพาะให้บณัฑิตมีทักษะเปน็ผู้ประกอบการรุน่ใหม่ Startup



แผ่นดนิ รายได้

ล าดบัที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ของโครงการ ตวัชีว้ัดของกิจกรรม
 แหล่งงบประมาณและ

จ านวนงบประมาณ งบประมาณรวม รายละเอียดงบประมาณ (แตกตวัคูณ) ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รบัผิดชอบ(ระบชุือ่)

3      กิจกรรม หลักสูตรนวัตกรรมอาหารและเคร่ืองด่ืมเพ่ือ

สุขภาพ อบรมเชิงปฏิบัติการการเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ 

(start up)

1. เพ่ือจัดกิจกรรมบ่มเพาะให้นักศึกษาเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ จากการเรียนรู้ภาคทฤษฎีใน

สถานศึกษา

เป้าหมายเชิงปริมาณ 1.นักศึกษาเข้าร่วมร้อยละ 

80  2. นักศึกษาร้อยละ 80 มีความรู้ความเข้าใจ

เก่ียวกับการเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ในระดับดี

ข้ึนไปหลังเข้าร่วมกิจกรรม  เป้าหมายเชิงคุณภาพ

 1. นักศึกษามีคะแนนความพึงพอใจมากกว่า 3.51

                         -                        1,500                      1,500  งบประมาณรายได้  -ค่าวัสดุในการด าเนินกิจกรรม 1,000 บาท  -ค่าของท่ี

ระลึก 500 บาท รวมท้ังส้ิน 1,500 บาท

  มี.ค. 2564 อ วีระศักด์ิ

6

1      กิจกรรม  หลักสูตรคณิตศาสตร์ประยุกต์ ส่งเสริม

ทักษะทางวิชาการด้านภาษาอังกฤษ ส าหรับนักศึกษา

1. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะพ้ืนฐานภาษาอังกฤษให้สูงข้ึน

2. เพ่ือสร้างบรรยากาศในด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

3. เพ่ือให้นักศึกษามีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ

4. เพ่ือให้นักศึกษาสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารในชีวิตประจ าวันท้ังภายใน และ

ภายนอกมหาวิทยาลัย

5. เพ่ือบูรณาการเช่ือมโยงเน้ือหาสาระภาษาอังกฤษให้เข้ากับเน้ือหาสาระของการเรียนรู้อ่ืนๆ

1.  เชิงปริมาณ

ร้อยละ 90 ของจ านวนนักศึกษาท่ีเป็น

กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม

2.  เชิงคุณภาพ 

ร้อยละ  90 ของจ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วม

โครงการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (คะแนน

เฉล่ีย ≥ 3.51)

                         -                            -                            -    ไม่ขอใช้งบประมาณ  เดือนมิถุนายน 2564 อ.ดร.สุภาวิณี ขันค า

2 กิจกรรมหลักสูตรฟิสิกส์ประยุกต์ พัฒนาทักษะทางด้าน

ภาษาอังกฤษของนักศึกษา

เพ่ือให้นักศึกษาได้รับความรู้ทางภาษาอังกฤษ เพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการเรียนในรายวิชาฟิสิกส์และ

วิชาท่ีมีเน้ือหาเก่ียวข้องกับภาษาอังกฤษ

1  เชิงปริมาณ

  จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 

 2  เชิงคุณภาพ  

                         -                            -                            -    ไม่ขอใช้งบประมาณ   มี.ค. 64 อ.ดร.นพมาศ ประทุมสูตร

3 กิจกรรม หลักสูตรเคมีเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษ

ของนักศึกษาเคมี

1. เพ่ือพัฒนาความรู้ และทักษะด้านภาษาอังกฤษให้นักศึกษา 2.เพ่ือให้นักศึกษาสามารถ

ประยุกต์ใช้ความรู้ในการเรียนข้ันสูง

1. จ านวนนักศึกษากลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม

ไม่น้อยกว่า  80%

2. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมมีคะแนนเฉล่ีย

มากกว่า 3.51

                         -                            -                            -    ไม่ขอใช้งบประมาณ   ธ.ค.2563 อ.ดร.สุวิมล สืบค้า

4        กิจกรรมหลักสูตรนวัตกรรมอาหารและเคร่ืองด่ืมเพ่ือ

สุขภาพอบรมเพ่ิมทักษะทางด้านภาษาสากล

  1. เพ่ือให้นักศึกษาหลักสูตรนวัตกรรมอาหารและเคร่ืองด่ืมเพ่ือสุขภาพ ปีการศึกษา 2563 มี

ความรู้ด้านทักษะภาษาต่างประเทศเพ่ิมมากข้ึน

เปา้หมายเชิงปรมิาณ                       1.

นักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้เก่ียวกับ

ทักษาทางด้านภาษาสากลเพ่ิมมากข้ึน ร้อยละ 80

                                เปา้หมายเขิงคุณภาพ

                     5,000                      5,000 งบประมารายได ้ -ค่าตอบแทนวิทยากร 1 คน x 6 ช่ัวโมง x 400 บาท = 

2,400 บาท  -ค่าวัสดุในการฝึกอบรม เอกสารประกอบการอบรม 2,600 

บาท  รวมทั้งสิน้ 5,000 บาท

  มี.ค. 2564 อ.ลัดดาวัลย์

7

1 กิจกรรม 1. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง

สถาบันคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1. เพ่ือเกิดกิจกรรมท่ีมีความร่วมมือระหว่างสถาบัน 2.เกิดการแลกเปล่ียนความรู้ทักษะทาง

วิชาการ การจัดการเรียนการสอน และกิจการนักศึกษา 3.เกิดพันธมิตรเครือข่ายระหว่างสถาบัน

จ านวนเครือข่ายความร่วมมือภายในประเทศและ

มีกิจกรรมร่วมกัน 1 เครือข่าย
                   32,000                          -                      32,000 งบแผ่นดิน 32,000 บาท แบ่งเป็นหมวดค่าใช้สอย 28,500  ประกอบด้วย-

ค่าอาหาร เม่ือมีการจัดกิจกรรมเครือข่ายท่ีมหาวิทยาลัยเป็นเจ้าภาพ 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 50 คน คนละ 120 บาท* 3 คร้ัง เป็นเงิน 

18,000 บาท                 - ค่าอาหารว่าง เม่ือมีการจัดกิจกรรมเครือข่าย

ท่ีมหาวิทยาลัยจัด จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 50 คน คนละ 35 บาท 2 ม้ือ*

 3 คร้ัง= 10,500 บาท/ ค่าวัสดุ 3500 บาท เอกสารประกอบกิจกรรม

 ม.ค.-ส.ค.64 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

2      กิจกรรม หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

การออกบูทงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการท างาน

ระดับชาติ (Safety Week)

1. เพ่ือให้นักศึกษาได้แลกเปล่ียนเรียนรู้งานทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยกับ

หน่วยงานภายนอก

1. นักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 100 ของ

นักศึกษากลุ่มเป้าหมาย
                   14,080                    14,080 ค่าวัสดุ รถตู้ (4 วัน x 1 คัน x 500 = 2,000 บาท) รถบัส (1 วัน x 1 คัน x

 1,000 = 1,000 บาท)  X-stand ขนาด 80x180 cm. (3 อัน x 950 = 

2,850 บาท ) ขาต้ัง X-stand ขนาด 60x160 cm. (1 อัน x 300 = 300 

บาท) โบชัวร์ขนาด A4  (100 x 15 = 1,500 บาท) ของรางวัล (2,150 

บาท) ค่าใช้สอย อาหาร (107 x 40 = 4,280 บาท)

 ก.ค. 64 อ.ขวัญแข สงัดวงศ์

โครงการพัฒนาทักษะการเรยีนรูด้า้นภาษาสากล

โครงการสรา้งเครอืข่ายในรปูแบบประชารฐักับหน่วยงานภายในประเทศ



แผ่นดนิ รายได้

ล าดบัที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ของโครงการ ตวัชีว้ัดของกิจกรรม
 แหล่งงบประมาณและ

จ านวนงบประมาณ งบประมาณรวม รายละเอียดงบประมาณ (แตกตวัคูณ) ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รบัผิดชอบ(ระบชุือ่)

3      กิจกรรม หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

การลงนามข้อตกลงความร่วมมือด้าน อาชีวอนามัยและ

ความปลอดภัย (MOU)

1. เพ่ือสร้างความสัมพันธ์และข้อตกลงร่วมกันด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ระหว่าง

หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ชมรมเจ้าหน้าความปลอดภัยในการท างานระดับวิชาชีพ

 นวนคร จังหวัดปทุมธานี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ส านักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

จังหวัดปทุมธานี และศูนย์ความปลอดภัยในการท างานเขต 1 (พระนครศรีอยุธยา) 2.เพ่ือให้

นักศึกษาช้ันปีท่ี 4 มีแหล่งฝึกสหกิจศึกษาในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดปทุมธานี และจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา

เชิงปริมาณ

1. นักศึกษาได้แหล่งฝึกสหกิจศึกษาในเขตพ้ืนท่ี

จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจ านวนนักศึกษา

ฝึกสหกิจศึกษา 2.เกิดกิจกรรมตามข้อตกลง

ร่วมกันไม่น้อยกว่า 2 กิจกรรรม

เชิงคุณภาพ 

1. เกิดการลงนามข้อตกลงร่วมกันระหว่าง 

ระหว่างหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

 ชมรมเจ้าหน้าความปลอดภัยในการท างานระดับ

วิชาชีพ นวนคร จังหวัดปทุมธานี จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา ส านักงานสวัสดิการและ

คุ้มครองแรงงานจังหวัดปทุมธานี และศูนย์ความ

ปลอดภัยในการท างานเขต 1 (พระนครศรีอยุธยา)

                   12,000                          -                      12,000  ค่าวิทยากร 5 คน* 6 ช่ัวโมง* 400 บาท= 12,000 บาท ม.ค.64 อ. ดร. บุษยา จูงาม

4      กิจกรรม หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

เสริมสร้างเครือข่ายในรูปแบบประชารัฐระหว่างหลักสูตร

อาชีวอนามัยและความปลอดภัยกับชมรมเจ้าหน้าท่ีความ

ปลอดภัยในการท างานระดับวิชาชีพนวนคร จังหวัด

ปทุมธานี และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

1. เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และชมรมเจ้า

หน้าความปลอดภัยในการท างานระดับวิชาชีพ นวนคร จังหวัดปทุมธานี และจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 2. เพ่ือให้นักศึกษาช้ันปีท่ี 4 มีทักษะในการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการ

ท างานในสถานท่ีการท างานจริงในพ้ืนท่ีของชมรมเจ้าหน้าความปลอดภัยในการท างานระดับ

วิชาชีพ นวนคร จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

1. สถานท่ีการท างานเป็นสมาชิกของชมรมเจ้า

หน้าความปลอดภัยในการท างานระดับวิชาชีพ 

นวนคร จังหวัดปทุมธานี และจังหวัด

พระนครศรีอยุธยามีความพึงพอใจต่อโครงการ

เฉล่ียอยู่ในระดับดีข้ึนไป 2. นักศึกษาจัดท า

รายงานผลการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการ

ท างาน จ านวน 4 เล่ม

                     2,000                          -                        2,000  ค่าวัสดุ น้ ามันเช้ือเพลิง 500 x 4 มี.ค.64 อ.วัชราภรณ์ วงศ์กุลกาญจน์

5      กิจกรรม  DISE  Learning out of the box 1. เพ่ือสนับสนุนส่งเสริมให้นักศึกษาเรียนรู้วิทยาการซอฟต์แวร์กับสถานประกอบการท่ีมีเครือข่าย

ความร่วมมือ

2. เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับเทคโนโลยีดิจิทัล

เชิงปริมาณ

1. นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 

80 ของนักศึกษาท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมาย

2. รายงานผลการเรียนรู้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

                     4,500                      1,500                      6,000  1. ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง (9 คัน * 500 บาท)

2. ของท่ีระลึกวิทยากร (3 ช้ิน * 500 บาท)

ก.พ. 64 อ.เศรษฐพงศ์

6      กิจกรรม  DISE Workshop 1. เพ่ือเผยแพร่ความรู้เก่ียวกับนวัตกรรมดิจิทัลและวิศวกรรมซอฟต์แวร์์

2. เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษามีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21

3. เพ่ือส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการระหว่างหลักสูตร หน่วยงานภายนอก

และชุมชน

เชิงปริมาณ

1. ผลงานนวัตกรรมดิจิทัลหรือซอฟต์แวร์ จ านวน

 5 ผลงาน

2. หน่วยงานภายนอกหรือชุมชนเข้าร่วมกิจกรรม

 จ านวน 2 แห่ง

3. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ

                     1,000                      1,900                      2,900  1. ค่าวัสดุ 1,325 บาท (กระดาษ, แฟ้ม)

2. อาหารกลางวัน (45 คน * 35 บาท)

3. อาหารว่าง (45 คน * 35 บาท)

มี.ค. 64 อ.เศรษฐพงศ์

7        กิจกรรม หลักสูตรนวัตกรรมอาหารและเคร่ืองด่ืม

เพ่ือสุขภาพร่วมกับบริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) 

ประชุมเชิงปฎิบัติการทบทวนข้อตกลงและผลการ

ปฎิบัติงาน

1.สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหลักสูตรนวัตกรรมอาหารและเคร่ืองด่ืมเพ่ือสุขภาพกับ บริษัท 

ซีพีออลล์ จ ากัดมหาชน  2.เพ่ือรายงานการจัดการเรียนการสอนของทางมหาวิทยาลัย ต่อ บริษัท

ซีพี ออลล์ จ ากัด มหาชน 3.เพ่ือให้หลักสูตรนวัตกรรมอาหารและเคร่ืองด่ืมเพ่ือสุขภาพทราบถึง

ข้อมูลแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพในปีภาคการศึกษาถัดไป   4.เพ่ือร่วมกันวางแผน

ประชาสัมพันธ์เพ่ือรับนักศึกษาใหม่ระหว่างหลักสูตรนวัตกรรมอาหารและเคร่ืองด่ืมเพ่ือสุขภาพ

และบริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด มหาชน

เป้าหมายเชิงปริมาณ 1. มีตัวแทนจากบริษัทซีพี 

ออลล์ จ ากัด มหาชน และอาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตร เข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80   

เป้าหมายเชิงคุณภาพ  1. บริษัท ซีพี ออลล์ 

ทราบถึงความก้าวหน้าในการจัดการเรียนการ

สอนของหลักสูตร 2. หลักสูตรนวัตกรรมอาหาร

เคร่ืองด่ืมเพ่ือสุขภาพทราบถึงข้อมูลแหลงฝึกท่ี

ชัดเจนส าการการวางแผนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ในปีถัดไป 3.มีแผนประชาสัมพันธ์เพ่ือรับนักศึกษา

ในปีการศึกษา 2564

                     7,400                      7,400  งบประมารายได้  -ค่าใช้สอย ได้แก่ ค่าอาหารว่าง 15 คน x 30 บาท x 2 

ม้ือ x 2 คร้ัง = 1,800 บาท ค่าอาหารกลางวัน 15 คน x 120 บาท x 1 ม้ือ

 x 2 คร้ัง = 3,600 บาท  -ค่าวัสดุในการด าเนินกิจกรรม 1,000 บาทx 2 

คร้ัง=2,000 บาท   รวมท้ังส้ิน 7,400 บาท

 เม.ย.2564 อ.ลัดดาวัลย์

8 โครงการสรา้งเครอืข่ายรว่มมือกับสถานศึกษาหน่วยงานภาครฐัและเอกชนในตา่งประเทศ



แผ่นดนิ รายได้

ล าดบัที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ของโครงการ ตวัชีว้ัดของกิจกรรม
 แหล่งงบประมาณและ

จ านวนงบประมาณ งบประมาณรวม รายละเอียดงบประมาณ (แตกตวัคูณ) ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รบัผิดชอบ(ระบชุือ่)

1      กิจกรรม หลักสูตรโภชนาการ NOFT (Nutritional 

Overseas Field Trips) การศึกษาดูงานโภชนาการใน

ต่างประเทศ

1. เพ่ือให้นักศึกษาในหลักสูตรโภชนาการและการก าหนดอาหาร ได้มีการศึกษาดูงาน ณ 

ต่างประเทศ

นักศึกษาท่ีออกฝึกประสบการณ์ทุกคน ได้รับ

ประกาศนียบัตรจากหน่วยงานในต่างประเทศ
                         -                     342,475                   342,475 1. ทุนนักศึกษา เป็นงบประมาณส าหรับค่าการจัดการเรียนรู้ประสบการณ์

ในต่างประเทศ นักศึกษาเข้าร่วมจ านวน 

17 คน x คนละ 16,000 บาท = 272,000 บาท 

2. ค่าใช้สอย (68,400)

-  ค่าเบ้ียเล้ียงอาจารยืนิเทศ 2 คน x 7 วัน x 2,100 บาท = 29,400 บาท

-  ค่าต๋ัวเคร่ืองบิน อาจารย์ 2 คน X 2 ขา X 6,000 บาท =24,000 บาท

- ค่าท่ีพัก 1 ห้อง x 6 คืน x 2,500 บาท = 15,000 บาท

3. ค่าวัสดุ (2,075)

- ของท่ีระลึก 2 ช้ิน x 800 = 1,600 บาท

- ค่าไวนิลป้ายโครงการ 1 ช้ิน = 475 บาท

 เดือน พฤษภาคม 2564 อาจารย์ปัทมาภรณ์ เจริญนนท์

                          642,570                        1,699,620                        2,342,190

2,342,190

1

1 กิจกรรม ส่งเสริมการผลิตผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์

เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งเพ่ือการพัฒนาท้องถ่ิน

1.เพ่ือจัดอบรมเพ่ิมสมรรถนะด้านงานวิจัยผลิตนวัตกรรมเพ่ือสร้างสรรหรือแก้ปัญหาชุมชนท้องถ่ิน

 2. เพ่ือจัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนการไปน าเสนอผลงานในเวทีระดับชาติและนานาชาติ

1.จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 80 คน 2. จ านวนผ

บทความวิจัยท่ีได้ตีพิมพ์ในฐาน TCI จ านวน 4 

ผลงาน 3.ส่งเสริมงานวิจัยและงานสร้างสรรค์

เสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ท้องถ่ิน จ านวน 1 

ชุมชน  

                   24,000                          -                      24,000 งบแผ่นดิน ค่าใช้สอย  1. ค่าอาหารผู้เข้าร่วมโครงการและคณะด าเนินงาน 

จ านวน 60 คน คนละ 120 บาท เป็นเงิน 7,200 บาท

2. ค่าอาหารว่างเข้าร่วมโครงการและคณะด าเนินงาน จ านวน 60 คน คน

ละ 35 บาท 2 ม้ือ เป็นเงิน 4,200 บาท

หมวดวัสดุ

 - ค่าเอกสารด าเนินโครงการและค่าวัสดุอุปกรณ์ในการอบรม 2,000 บาท  

 หมวดค่าตอบแทน  

- วิทยากร 2 ท่าน ท่านละ 8 ชม. ชม.ละ 600 บาท เป็นเงิน 9,600 บาท

 เป็นกิจกรรมท่ีด าเนินการ

ตลอดปีงบประมาณ

อาจารย์ดร.นพรัตน์ไวโรจนะ 

รองคณบดีฝ่ายวิจัย

2 กิจกรรม จัดท าวารสารเผยแพร่พัฒนาผลงานวิชาการ 1. เพ่ือจัดท าวารสารการเวกส่งเสริมและสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร์งานวิจัยและงานสร้างสรรค์  มีการตีพิมพ์เผยแพร่วารสารการเวก ไม่น้อยกว่า 

2 คร้ัง
                   65,700                    90,000                   155,700 งบแผ่นดิน 65,700 บาท ค่าวัสดุประกอบการด าเนินกิจกรรม 30,000 บาท

,ค่าลงทะเบียน 25,000 บาท, ค่าสมัครสมาชิก 10,700 บาท งบรายได้ 

90,000 บาท หมวดค่าตอบแทนคณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิ  

 ตลอดปีงบประมาณ ผศ.ดน.พรรณวิภาแพงศรี 

รองคณบดี

3 กิจกรรม หลักสูตรโภชนาการฯ เทคนิคการเขียนตีพิมพ์

วารสารนานาชาติ

1. เพ่ือให้อาจารย์มีทักษะในการเขียนตีพิมพ์วารสารนานาชาติ จ านวนอาจารย์ท่ีเข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80 

ของอาจารย์ในหลักสูตร

-                                                                  -                            -   ไม่ใช้งบประมาณ  เดือน ตุลาคม 2563 อาจารย์ปัทมาภรณ์ เจริญนนท์

4 กิจกรรมท่ี หลักสูตรเคมี การส่งเสริมงานวิจัย เพ่ือเพ่ิมจ านวนผลงานวิจัยของนักศึกษาและอาจารย์ จ านวนผลงานงานวิจัยของนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรีท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ หรือ

อ้างอิง หรือใช้ประโยชน์เชิงพานิชย์

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

5  กิจกรรม หลักสูตรนวัตกรรมอาหารและเคร่ืองด่ืมเพ่ือ

สุขภาพแลกเปล่ียนเรียนรู้แนวทางการจัดท างานวิจัยกับ

ผู้เช่ียวชาญ

1. เพ่ือเพ่ิมสมรรถนะและพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรนวัตกรรมอาหารและเคร่ืองด่ืมเพ่ือ

สุขภาพด้านงานวิจัย

เป้าหมายเชิงปริมาณ 1.อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตรมีงานวิจัยเผยแพร่อย่างน้อยคนละ 1 

ช้ินงาน

-                                                                  -                            -    ไม่ขอใช้งบประมาณ   เม.ย. 2564 อ ลัดดาวัลย์

2

1      กิจกรรม หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ส่ิงแวดล้อม เสริมสร้างความเข้มแข็งของท้องถ่ินด้วยพหุ

วิทยาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส่ิงแวดล้อม

เพ่ือบูรณาการพหุวิทยาการอย่างสร้างสรรค์ในการแก้ไขปัญหาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของ

ท้องถ่ิน

ผลงานวิจัยหรือนวัตกรรม จ านวน 1 ช้ินงาน                      5,000                      5,000                    10,000 ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง 2000 บาท                                                 ค่า

เอกสารและวัสดุอุปกรณ์ในการด าเนินกิจกรรม     8000  บาท

  กันยายน 2564 ผศ.ดร.ณัฐสิมา และคณะ

รวมงบประมาณ

 แผนงาน วิจัยและนวัตกรรมเพ่ือตอบสนองตอ่การแก้ไขปญัหาของท้องถ่ิน

โครงการส่งเสรมิการผลิตผลงานวิจัยและงานสรา้งสรรค์เพ่ือเสรมิสรา้งความเข้มแข็งเพ่ือการพัฒนาท้องถ่ิน

โครงการส่งเสรมิผลงานวิจัยเชิงประยกุตแ์ละพัฒนานวัตกรรมจนมีการจดทะเบยีนจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง



แผ่นดนิ รายได้

ล าดบัที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ของโครงการ ตวัชีว้ัดของกิจกรรม
 แหล่งงบประมาณและ

จ านวนงบประมาณ งบประมาณรวม รายละเอียดงบประมาณ (แตกตวัคูณ) ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รบัผิดชอบ(ระบชุือ่)

2      กิจกรรม  หลักสูตรเทคโนโลยีชีวภาพ ส่งเสริมงานวิจัย

และนวัตกรรมสู่ท้องถ่ิน

เพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ให้แก่นักศึกษาเพ่ือตอบโจทย์ระดับท้องถ่ินหรือสร้างสรรค์หรือแก้ไข

ปัญหาชุมชนท้องถ่ินจากการลงปฏิบัติร่วมกับชุมชน

1.  เชิงปริมาณ

  1) จ านวนช้ินงาน 1 ช้ิน 

2.  เชิงคุณภาพ  

  1) จ านวนผู้ท่ีเข้าร่วมโครงการผ่านเกณฑ์ในมิติ

ความรู้ความเข้าใจ (≥60%) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90

   2) จ านวนผู้ท่ีเข้าร่วมโครงการผ่านเกณฑ์ในมิติ

ความพึงพอใจ (≥3.51) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

                     5,000                      5,000                    10,000 งบแผ่นดิน   5,000  บาท

ค่าวัสดุ

- ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการด าเนินโครงการ

งบรายได้  5,000  บาท

ค่าใช้สอย

- ค่าอาหารว่างและอาหารกลางวัน

ค่าวัสดุ

1. ค่าเอกสารประกอบการด าเนินโครงการ

2. ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง

                      23,498 ผศ.ดวงเดือน

ผศ.วัฒนา

3 กิจกรรม เคมีกับการพัฒนาสินค้าชุมชน 1. เพ่ือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางเคมี โดยใช้สมุนไพรไทยในชุมชนเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน

2.เพ่ือบูรณาการกับกิจกรรมการเรียนการสอน เช่น รายวิชา เคมีอินทรีย์ เคมีท่ัวไป เคมีผลิตภัณฑ์

ธรรมชาติ ท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

1. จ านวนกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อย

กว่า  80% 

2. ความพึงพอใจของโครงการมีคะแนนเฉล่ีย

มากกว่า 3.51

                       640                        640                      1,280 ค่าวัสดุ 1120 บาท ได้แก่ แอลกอฮอล์ ขวดบรรจุ โพรไพลีน ไกลคอล  และ

 ไตรเอทาโนลามีน  คาร์โบพอล

  ธ.ค.2563 ผศ.ดร.ณพัฐอร บัวฉุน   อ.

ดร.พชรวรรณ รัตนทรงธรรม

3

1 กิจกรรม  จัดประชุมวิชาการระดับชาติคณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ASTC

เพ่ือจัดประชุมวิชาการระดับชาติคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ASTC จ านวนคร้ังการเข้าร่วมหรือจัดประชุมวิชาการ

ระดับชาติร่วมกับภาคีเครือข่ายต่อปีงบประมาณ 

1 คร้ัง

                   80,000                    20,000                   100,000 งบแผ่นดิน ค่าใช้สอย 1. ค่าลงทะเบียนอาจารย์ บุคลากรจ านวน 50 คน 

คนละ 1,500 บาท เป็นเงิน 75,000  บาท  ค่าวัสดุ   ค่าโปสเตอร์น าเสนอ

จ านวน 50 ช้ินงาน ช้ินงานละ 350 บาท เป็นเงิน 17,500 บาท  งบรายได้

 ค่าลงทะเบียนส าหรับนักศึกษา ป.ตรี 45 คน   คนละ 800 บาท เป็นเงิน 

36,000 บาท ป.โท ป.เอก จ านวน 5 คน คนละ 1,500 บาท 7,500 บาท

 ไม่สามารถระบุวันได้

เน่ืองจากเป็นกิจกรรมท่ี

เป็นความร่วมมือระหว่าง

สถาบัน แต่จัดในช่วง

เดือนพฤษภาคม 2564

อาจารย์ดร. นพรัตน์ไวโรจนะ 

รองคณบดีฝ่ายวิจัย

                          180,340                           120,640                           300,980

                         300,980

1

1 กิจกรรมสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติ เพ่ือร่วมกันศึกษาแก้ไข

ปัญหาของชุมชนท้องถ่ินและเสริมพลัง  ให้ชุมชนท้องถ่ินสามารถ

ด ารงอยู่ได้อย่างย่ังยืน คร้ังท่ี 1

เพ่ือจัดกิจกรรมสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติ เพ่ือร่วมกันศึกษาแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถ่ินและเสริมพลัง  

ให้ชุมชนท้องถ่ินสามารถด ารงอยู่ได้อย่างย่ังยืน คร้ังท่ี 1

มีการลงพ้ืนชุมชนเป้าหมายไม่น้อยกว่า 1 ชุมชน 10,000                                      10,000                    20,000  งบแผ่นดิน 10,000 บาท ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง 1,000 บาท ค่าวัสดุประกอบกิจกรรม 

9,000 บาท งบรายได้10,000 บาท ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่างส าหรับ

ผู้เข้าร่วมม้ือละ 100 บาทและอาหารว่างม้ือละ 35 บาท ค่าตอบแทนวิทยากร ชม.ละ

 600 บาท จ านวน 8 ชม.

 เดือนมีนาคม 2564 รศ.ดร.ศศมล ผาสุข

2 กิจกรรมสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติ เพ่ือร่วมกันศึกษาแก้ไข

ปัญหาของชุมชนท้องถ่ินและเสริมพลัง  ให้ชุมชนท้องถ่ินสามารถ

ด ารงอยู่ได้อย่างย่ังยืน คร้ังท่ี 2

เพ่ือจัดกิจกรรมสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติ เพ่ือร่วมกันศึกษาแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถ่ินและเสริมพลัง  

ให้ชุมชนท้องถ่ินสามารถด ารงอยู่ได้อย่างย่ังยืน คร้ังท่ี 2

มีการลงพ้ืนชุมชนเป้าหมายไม่น้อยกว่า 1 ชุมชน 10,000                                      10,000                    20,000  งบแผ่นดิน 10,000 บาท ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง 1,000 บาท ค่าวัสดุประกอบกิจกรรม 

9,000 บาท งบรายได้10,000 บาท ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่างส าหรับ

ผู้เข้าร่วมม้ือละ 100 บาทและอาหารว่างม้ือละ 35 บาท ค่าตอบแทนวิทยากร ชม.ละ

 600 บาท จ านวน 8 ชม.

เดือนธันวาคม 2563 อ.ดร.บุษยา  จูงาม

3 กิจกรรมเปิดการอบรมหลักสูตรระยะส้ันส าหรับผู้ให้ความสนใจ

ท่ัวไปและนักศึกษา

เพ่ือจัดกิจกรรมการอบรมหลักสูตรระยะส้ันส าหรับผู้เรียนทุกกลุ่มอายุ มีการจัดรอบรมหลักสูตรระยะส้ันส าหรับผู้เรียนทุกกลุ่ม

อายุ ไม่น้อยกว่า 2 คร้ัง
20,000                                            -                      20,000  งบแผ่นดิน 10,000 บาท ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง 1,000 บาท ค่าวัสดุประกอบกิจกรรม 

9,000 บาท งบรายได้10,000 บาท ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่างส าหรับ

ผู้เข้าร่วมม้ือละ 100 บาทและอาหารว่างม้ือละ 35 บาท ค่าตอบแทนวิทยากร ชม.ละ

 600 บาท จ านวน 8 ชม.

 ด าเนินการตลอดปีงบประมาณ ผศ.ดร.วีระวัฒน์

โครงการ ประชุมวิชาการระดบัชาตหิรอืนานาชาตริว่มกับภาคีเครอืข่าย

รวมงบประมาณ

แผนงานพัฒนางาน พันธกิจสัมพันธ์ 

โครงการสรา้งเครอืข่ายชุมชนนักปฏิบตั ิเพ่ือรว่มกันศึกษาแก้ไขปญัหาของชุมชนท้องถ่ินและเสรมิพลัง  ให้ชุมชนท้องถ่ินสามารถด ารงอยูไ่ดอ้ยา่งยัง่ยนื



แผ่นดนิ รายได้

ล าดบัที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ของโครงการ ตวัชีว้ัดของกิจกรรม
 แหล่งงบประมาณและ

จ านวนงบประมาณ งบประมาณรวม รายละเอียดงบประมาณ (แตกตวัคูณ) ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รบัผิดชอบ(ระบชุือ่)

4      กิจกรรม  หลักสูตรคณิตศาสตร์ประยุกต์   พ่ีสอนน้อง

ทบทวนความรู้คณิตศาสตร์

ก่อนสอบ O-NET

1.  เพ่ือให้นักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ในการสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร์เพ่ิมข้ึน 

2.  เพ่ือให้นักศึกษาหลักสูตรคณิตศาสตร์ประยุกต์มีจิตอาสาพัฒนาท้องถ่ินและมีโอกาสท า

กิจกรรมร่วมกันอย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 คร้ัง  

1. เชิงปริมาณ

    - จ านวนนักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อย

กว่าร้อยละ 90 ของกลุ่มเป้าหมาย   

    - จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อย

กว่าร้อยละ 90 ของกลุ่มเป้าหมาย    

2. เชิงคุณภาพ  

    - จ านวนนักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมผ่านเกณฑ์

ในมิติความรู้ความเข้าใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 90    

     - จ านวนนักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมผ่าน

เกณฑ์ในมิติความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

    - จ านวนนักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมมีการน า

ความรู้ไปใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75    

                         -                        2,150                      2,150  1. ค่าใช้สอย 1,500 บาท

   1.1 ค่าอาหารว่างนักเรียน 50 คน x 2 ม้ือ x 15 บาท = 1,500 บาท

2. ค่าวัสดุ 650 บาท

   2.1 ค่าถ่ายเอกสาร 50 ชุด x 26 แผ่น x 0.5 บาท = 650 บาท

 เดือนธันวาคม 2563 อ.จุฑารัตน์ โพธ์ิหลวง

5      กิจกรรม หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

การอบรมหลักสูตรระยะส้ันด้านความปลอดภัย อาชีวอนา

มัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน

1. เพ่ือพัฒนาหลักสูตรระยะส้ันและชุดการเรียนรู้ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1. ผู้ท่ีเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 20 คน 2. ผู้ท่ี

เข้าร่วมโครงการมีคะแนนหลังการอบรมไม่น้อย

กว่าร้อยละ 80 ของคะแนนเต็ม 3. ผู้เข้าร่วม

โครงการมีคะแนนความพึงพอใจ มากกว่า 3.51

                         -                            -                            -    ไม่ขอใช้งบประมาณ เดือนธ.ค. 63 อ.พชรกมล กล่ันบุศย์

6 กิจกรรม หลักสูตรการจัดการภัยพิบัติฯ สร้างนักปฏิบัติ

จัดการภัยพิบัติและบรรเทาสาธารณภัยในชุมชน

1.ศึกษาการเตรียมความพร้อมด้านการจัดการภัยพิบัติและบรรเทาสาธารณภัยในชุมชน

2 เพ่ือพัฒนานักปฏิบัติในท้องถ่ินด้านจัดการภัยพิบัติและการป้องกันภัยอัคคีภัย ดิน และน้ า

ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วม

ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ระดับ 

3.51

                     8,080                      8,080  ค่าตอบแทนวิทยากร ช่ัวโมงละ 3200 บาท (400*8 ช่ัวโมง)

ค่าอาหารกลางวัน 25 คน x 50 บาท x 1 ม้ือ

ค่าวัสดุและอุปกรณ์ 3,630 บาท

พฤศจิกายน พ.ศ.2563 ผศ.ดร.ตีรนรรค ศรีสุนนท์

7 กิจกรรม หลักสูตรฟิสิกส์ประยุกต์ บริการวิชาการ เพ่ือพัฒนาทักษะความรู้ด้านฟิสิกส์ให้กับเยาวชนท้องถ่ิน 1. เชิงปริมาณ

จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการร้อยละ 80 

ของจ านวนนักศึกษาหลักสูตรฟิสิกส์ประยุกต์      

                                 2. เชิงคุณภาพร้อย

ละ 80 ของจ านวนนักศึกษาหลักสูตรฟิสิกส์

ประยุกต์มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (คะแนน

เฉล่ีย   3.51)

                       970                        970   - ใช้สอย (ค่าอาหาร 100 บาท x 5 คน= 500 บาท)                        

 - ค่าวัสดุ (ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง = 470 บาท)

ต.ค.63–มี.ค.64 ผศ.โยธิน กัลยาเลิศ

8 กิจกรรมหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ถ่ายทอดองค์

ความรู้สู่ชุมชน

เพ่ือหารายได้จากการจัดหลักสูตรระยะส้ัน ถ่ายทอดความรู้ของอาจารย์สู่ชุมชน ท้ังรูปแบบ

ออนไลน์และออฟไลน์

มีผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรระยะส้ันอย่างน้อย 10 

คน
                     1,000                      2,000                      3,000  ค่าวัสดุเตรียมจัดอบรม 1000 บาท (กระดาษ ซองจดหมาย ถ่าน

ไมโครโฟน) ค่าลิขสิทธ์ิซอฟแวร์ ไมโครโฟน 2000 บาท

มี.ค.64 อ.ชวลิต

9 กิจกรรม  หลักสูตรนวัตกรรมอาหารและเคร่ืองด่ืมเพ่ือ

สุขภาพบริการวิชาการส่งเสริมให้ความรู้ด้านอาหารเพ่ือ

สุขภาพในชุมชน

1.เพ่ือจัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการด้านอาหาร  2.เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความเข้าใจสามมารถ

ปฎิบัติได้ด้วยตนเอง   3.เพ่ือให้นักศึกษาได้ท ากิจกรรมอันเพ่ิมพูลความสามารถด้านนวัตกรรม

อาหารและเคร่ืองด่ิมเพ่ือสุขภาพ

เป้าหมายเชิงปริมาณ                      1.สามารถ

เบิกจ่ายงบประมานเป็นไปตามแผนไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 90                   เป้าหมายเขิงคุณภาพ 

                    1.คะแนนความพึงพอใจของผู้

เข้ารับการฝึกอบรมกลุ่มเป้าหมายหลังเสร็จส้ิน

โครงการมีคะแนนเฉล่ียมากกว่าหรือเท่ากับ 3.51

 คะแนน

                         -                        5,000                      5,000  งบประมารายได้    -ค่าวัสดุ ได้แก่ น้ าตาล กะทิ วุ้น ถ้วยพลาสติก ขวด

พลาสติก แม่พิมพ์ท าขนม สมุนไพรอบแห้ง สารแต่งกล่ิน สีผสมอาหาร 

ถุงพลาสติก ช้อน ส้อม ชา กาแฟ นมและอ่ืน ๆ   รวมท้ังส้ิน 5,000 บาท

มี.ค.64 อ.วีระศักด์ิ

2 โครงการ ส่งเสรมิให้นักศึกษามีการลงพ้ืนที่ด าเนินงานพันธกิจสัมพันธ์



แผ่นดนิ รายได้

ล าดบัที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ของโครงการ ตวัชีว้ัดของกิจกรรม
 แหล่งงบประมาณและ

จ านวนงบประมาณ งบประมาณรวม รายละเอียดงบประมาณ (แตกตวัคูณ) ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รบัผิดชอบ(ระบชุือ่)

1      กิจกรรม หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

เจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยประจ าโรงเรียน (จป.น้อย)

1) เพ่ือจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านความปลอดภัยและการป้องกันอันตรายท่ีอาจเกิดข้ึนในใน

โรงเรียนส าหรับนักเรียน

2) เพ่ือจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ด้านการป้องกันอัคคีภัย การรับมือเหตุเพลิงไหม้ 

และการอพยพหนีไฟภายในโรงเรียน 

3) เพ่ือปลูกฝังทักษะการป้องกันตนเองจากความไม่ปลอดภัยส าหรับนักเรียน

เซิงปริมาณ

 1) นักเรียนเช้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 

80 ของจ านวนนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย

2) นักศึกษาช้ันปีท่ี 2 หลักสูตรอาซีวอนามัยและ

ความปลอดภัยเช้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ

 80 ของจ านวนนักศึกษาท้ังหมด 

3) จ านวนนักเรียนท่ีมีคะแนนจากการทดสอบ

ความรู้หลังเข้าร่วมโครงการเพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 80 ของนักเรียนท้ังหมดท่ีเข้าร่วมโครงการ

เขิงคุณภาพ 

1) นักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อ

การจัดโครงการในระดับดีข้ึนไป

                     9,280                          -                        9,280 ค่าวัสดุ รถบัส (1 คัน * 1,000 = 1,000 บาท) 

ค่าวัสดุส าหรับจัดท าส่ือการเรียนรู้ ค่าถ่ายเอกสาร (2,000) ค่าจ้างท าไวนิล 

(360 บาท) ปากกา ดินสอ สมุดโน้ต ฟิวเจอร์บอร์ด กระดาษสี สก๊อตเทป 

กระดาษกาว (4,920)

ค่าใช้สอย ค่าอาหารว่างของนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย  (40 คน*25 บ.*1 ม้ือ=

 1,000 บ.)

 ม.ค.64 อ. ดร. บุษยา จูงาม

2      กิจกรรม  คหกรรมศาสตร์บริการวิชาการ 1. เพ่ือจัดนักศึกษามีทักษะความรู้จากการได้ลงพ้ืนท่ีด าเนินงานพันธกิจสัมพันธ์               2. 

เพ่ือให้นักศึกษาเกิดความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการ

1. จ านวนนักศึกษากลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม

ไม่น้อยกว่า  80%                              2. 

ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมมีคะแนนเฉล่ีย

มากกว่า 3.51

0 0                          -    ไม่ขอใช้งบประมาณ  ส.ค. 64 ผศ.เบญจางค์ อัจฉริยะโพธา

3

กิจกรรม 1.นิทรรศการวันส าคัญ ได้แก่ เฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จประเจ้าอยู่หัว/เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ

เจ้าปิตุฉา เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์/เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ

พระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ฯ/เฉลิมพระเกียรติพระ

พระบาทสมเด็จพระบรมราชินีนาท

1. เพ่ือเป็นการตอบสนองนโยบายมหาวิทยาลัย 2. เพ่ือแสดงความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆ

ในการจัดกิจกรรมของมหาวิทยาลัย

1.ร้อยละของจ านวนผู้เข้าเย่ียมชมนิทรรศการไม่

น้อยกว่าร้อยละ 80 ของกล่มเป้าหมาย
                   32,000                          -                      32,000 กิจกรรมการจัดนิทรรศการวันส าคัญ ร่วมกับ สสร. งบประมาณแผ่นดิน 

แบ่งเป็น หมวดค่าวัสดุอุปกรณ์ 32,000 บาทได้แก่ ป้ายไวนิลและวัสดุ

ส าหรับการจัดตกแต่งสถานท่ีโดยมีการจัดกิจกรรมจ านวน 4 คร้ัง

 ธันวาคม 2563/

กุมภาพันธ์ 2564/

กรกฎาคม 2564/สิงหาคม

 2564

รองคณบดี ฝ่ายบริการวิชาการ

                           91,330                            29,150                           120,480

                         120,480

1

1 กิจกรรม บริหารจัดการงานส่งเสริมศาสนาท านุบ ารุงศิลปะ

และวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ินคณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

1. เพ่ือจัดกิจกรรมการบริหารจัดการงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้ิงถ่ิน  2. เพ่ือ

การสืบสานศิลปวัฒนธรรมอันดีงามรวมถึงเผยแพร่วัฒนธรรม

มีกิจกรรมด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

อย่างน้อย 3 กิจกรรม
                     5,000                    15,000                    20,000   หมวดค่าตอบแทน 5,000บาท ค่าเงินรางวัลประกวดพานดอกไม้ หมวด

ค่าใช้สอย 5,000 บาท   หมวดค่าวัสดุ 10000 บาท ได้แก่ ใบตอง ดอกไม้

สด ส าหรับการจัดท ากระทง และการเข้าประกวดระดับชาติ

 ระหว่างเดือนพฤศจิกายน

  2563 - กันยายน 2564

อาจารย์ ดร.นพรัตน์ ไวโรจนะ

 รองคณบดีฝ่ายกิจการ

นักศึกษา

2  กิจกรรม หลักสูตรคณิตศาสตร์ประยุกต์  จิตอาสาวิถีพุทธ

 วิถีไทย ส าหรับนักศึกษา

1. เพ่ือพัฒนาส่งเสริมการมีจิตอาสาและคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักศึกษา

2. เพ่ือให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยท่ีดีงาม และเรียนรู้แนวคิด

เศรษฐกิจพอเพียง 

1.  เชิงปริมาณ

ร้อยละ 90 ของจ านวนนักศึกษาท่ีเป็น

กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม

2.  เชิงคุณภาพ 

ร้อยละ  90 ของจ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วม

โครงการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (คะแนน

เฉล่ีย ≥ 3.51)

                         -                          510                        510  1. ค่าวัสดุ 510 บาท

1.1 วัสดุส าหรับท ากิจกรรม 510 บาท แอลกอฮอล์ฆ่าเช่ือโรค แปรงขัดพ้ืน

 ผ้าท าความสะอาด

 เดือนธันวาคม 2563 อ.ดร.สุภาวิณี ขันค า

3      กิจกรรม หลักสูตรวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม คืนสู่เหย้า

ชาววิทยาศาสต์ส่ิงแวดล้อม

- แลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน                                    

     '- รดน้ าขอพรจากอาจารย์ผู้ใหญ่เพ่ือสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย

- ความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย > 3.51        

   - นักศึกษาในหลักสูตรเข้าร่วมกิจกรรม > 80%
                     1,000                      2,400                      3,400  ค่าวัสดุอุปกรณ์จัดกิจกรรม 3400 บาท  เมษายน - พฤษภาคม 

2564

ผศ.มณทิพย์

โครงการ บรหิารจัดการงานส่งเสรมิศาสนาท านุบ ารงุศิลปะและวัฒนธรรมและภูมิปญัญาท้องถ่ิน

โครงการ ส่งเสรมิการเรยีนรูต้ามแนวพระราชด ารหิลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง

รวมงบประมาณ

แผนงาน การส่งเสรมิศาสนา ศิลปวัฒนธรรม รณรงค์สรา้งจิตส านึก



แผ่นดนิ รายได้

ล าดบัที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ของโครงการ ตวัชีว้ัดของกิจกรรม
 แหล่งงบประมาณและ

จ านวนงบประมาณ งบประมาณรวม รายละเอียดงบประมาณ (แตกตวัคูณ) ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รบัผิดชอบ(ระบชุือ่)

4      กิจกรรม หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

ไหว้ครู

1.เพ่ือให้นักศึกษาหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัยได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครูผู้มี

พระคุณ 2. เพ่ือให้นักศึกษาหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัยมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์

และสืบสานประเพณี ขนบธรรมเนียมอันดีงามของไทย

1.จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการคิดเป็นร้อย

ละ 80 ของนักศึกษากลุ่มเป้าหมาย     2.คะแนน

ความพึงพอใจของนักศึกษากลุ่มเป้าหมายหลัง

เสร็จส้ินโครงการมีคะแนนเฉล่ียมากกว่าหรือ

เท่ากับ 3.51 คะแนน

                         -                            -                            -   ก.ค. 64 อ.อมตา อุตมะ

5      กิจกรรม หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

Safety น้อมน าธรรมะ

1. เพ่ือให้นักศึกษาหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัยมีส่วนร่วมในการธรรมนุบ ารุงศาสนา 1. จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการคิดเป็นร้อย

ละ 80 ของนักศึกษากลุ่มเป้าหมาย
                     1,000                          -                        1,000  ค่าวัสดุ รถบัส (1 คัน * 1,000 = 1,000 บาท)  ก.พ. 64 อ.ขวัญแข สงัดวงศ์

6     กิจกรรม  DISE ส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 1. เพ่ือให้นักศึกษาตระหนักถึงคุณธรรมและจริยธรรมในการด าเนินชีวิตประจ าวัน

2. เพ่ือสืบสานและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของไทย

3. เพ่ือส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณาจารย์และนักศึกษา

เชิงปริมาณ

1. ร้อยละ 90 ของนักศึกษาท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมาย

เข้าร่วมกิจกรรม

เชิงคุณภาพ

1. ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมท่ีเป็น

กลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมอยู่ใน

ระดับ ดี ข้ึนไป (คะแนนเฉล่ีย >= 3.50)

                     1,260                      6,000                      7,260  1. ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง (5 คัน * 500 บาท)

2. ค่าวัสดุส านักงาน  4,760 บาท

 ม.ค.-มี.ค.64, 

ก.ย. 64

อ.ปัณณรัตน์

7      กิจกรรม  คหกรรมศาสตร์อนุรักษ์ส่งเสริม สืบสาน 

และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม

1.เพ่ือให้นักศึกษาได้บูรณาการความรู้จากการเรียนการสอนสู่การปฏิบัติจริง

2.เพ่ือเป็นการอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยในงานด้านคหกรรมศาสตร์

เชิงปริมาณ

1. จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 80     

เชิงคุณภาพ

1. นักศึกษามีความพึงพอใจของกิจกรรม มี

คะแนนไม่น้อยกว่า ≥ 3.51                          

            2. ผลงานเชิงผลิตภาพ ไม่น้อยกว่า 1 

ช้ินงาน

                         -                            -                            -    ไม่ใช้งบประมาณ  เม.ย.-มิ.ย. 64 อาจารย์จุรีมาศ ดีอ ามาตย์

8  กิจกรรม  หลักสูตรเคมี ท านุบ ารุง สืบสาน

ศิลปะวัฒนธรรมท้องถ่ิน

1. เพ่ือสืบสานศิลปวัฒนธรรม 1. นักศึกษามีความตระหนักและจิตส านึกทาง

วัฒนธรรม
                         -                            -                            -    ไม่ใช้งบประมาณ  ต.ค.. - ธ.ค.2563 อ.ดร.ปรินทร เต็มญารศิลป์

9 กิจกรรมหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ท านุบ ารุง สืบสาน

ศิลปะวัฒนธรรมท้องถ่ินและชาติ

เพ่ือให้นักศึกษาได้เรียนรู้และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย 1) มีนักศึกษาหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ ช้ัน

ปีท่ี 1-3 ท่ีเข้าร่วมโครงการ 2) ผลงานนักศึกษา

เก่ียวกับศิลปวัฒนธรรม

                         -                            -                            -    ไม่ใช้งบประมาณ  เดือนมี.ค.64 อ.วิศรุต

10      กิจกรรม หลักสูตรนวัตกรรมอาหารและเคร่ืองด่ืมเพ่ือสุขภาพส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถ่ิน1.เพ่ือให้นักศึกษาหลักสูตรนวัตกรรมอาหารและเคร่ืองด่ืมเพ่ือสุขภาพได้แสดงความกตัญญูกตเวที

ต่อครูผู้มีพระคุณ 2.เพ่ือให้นักศึกษาหลักสูตรนวัตกรรมอาหารและเคร่ืองด่ืมเพ่ือสุขภาพมีส่วนร่วม

ในการอนุรักษ์และสืบสานประเพณี ขนบธรรมเนียมอันดีงามของไทย

เป้าหมายเชิงปริมาณ 1.จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วม

โครงการคิดเป็นร้อยละ 80 ของนักศึกษา

กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมายเชิงคุณภาพ  1.คะแนน

ความพึงพอใจของนักศึกษากลุ่มเป้าหมายหลัง

เสร็จส้ินโครงการมีคะแนนเฉล่ียมากกว่าหรือ

เท่ากับ 3.51 คะแนน

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

                             8,260                            23,910                            32,170

                           32,170

1

1      กิจกรรม สนับสนุนให้บุคลากรท าผลงานเสนอเข้าสู่

ต าแหน่งช านาญการ

เพ่ือสนับสนุนให้บุคลากรสายสนับสนุนเข้าสู่ต าแหน่งช านาญการ 1.จ านวนอาจารย์ผู้เข้าร่วมโครงการอบรมร้อยละ 

100
                   10,000                    10,000                    20,000  ค่าวัสดุประกอบกิจกรรม ได้แก่ กระดาษ หมึกพิมพ์ ค่าถ่ายเอกสาร และ

ค่าเข้าเล่ม

 ตลอดปีงบประมาณ นางกนกพร สัณห์ฤทัย

รวมงบประมาณ

แผนงาน การพัฒนาระบบการบรหิารจัดการ

โครงการ พัฒนาระบบการจัดการทรพัยากรบคุคลสูค่วามเปน็เลิศ



แผ่นดนิ รายได้

ล าดบัที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ของโครงการ ตวัชีว้ัดของกิจกรรม
 แหล่งงบประมาณและ

จ านวนงบประมาณ งบประมาณรวม รายละเอียดงบประมาณ (แตกตวัคูณ) ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รบัผิดชอบ(ระบชุือ่)

2      กิจกรรม หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

อบรมบุคลากรในการจัดท าผลงานเสนอเข้าสู่ต าแหน่งทาง

วิชาการ

1. อาจารย์ประจ าสังกัดหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัยได้เข้ารับการอบรมการจัดท า

ผลงานเพ่ือเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ

1.จ านวนอาจารย์ผู้เข้าร่วมโครงการอบรมร้อยละ 

100
                     4,000                          -                        4,000  ค่าวิทยากร (600 บาท x 6 ช่ัวโมง) = 3,600 บาท  ค่าเอกสาร

ประกอบการอบรม (50 บาท x 8 ชุด) = 400 บาท

มิ.ย.64 อ.ดร.จินต์จุฑา ข าทอง

3      กิจกรรม  หลักสูตรนวัตกรรมอาหารและเคร่ืองด่ืมเพ่ือ

สุขภาพพัฒนาอาจารย์เพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่

ต าแหน่งทางวิชาการ

1.เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ให้มีความรู้เก่ียวกับการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ     2.เพ่ือ

ส่งเสริมให้อาจาร์ตระหนักถึงความส าคัญของการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ

เป้าหมายเชิงปริมาณ 1.อาจารย์ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ร้อยละ 100    เป้าหมายเชิงคุณภาพ  1.คะแนน

ความพึงพอใจของอาจารย์กลุ่มเป้าหมายหลัง

เสร็จส้ินโครงการมีคะแนนเฉล่ียมากกว่าหรือ

เท่ากับ 3.51 คะแนน

                         -                        1,500                      1,500 งบประมารายได้   -ค่าวัสดุ ได้แก่ ค่าเอกสารประการอบรม ค่ากระดาษฟ

ลิบชาร์ต ขาต้ังฟลิปชาร์ท และอ่ืน ๆ รวมท้ังส้ิน 1,500 บาท

 เม.ย. 2564 อ.ลัดดาวัลย์

2

1      กิจกรรม โครงการตรวจประกันคุณภาพการศึกษา

ระดับคณะและระดับหลักสูตร (สมจ.)

เพ่ือพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ:       จ านวนบุคลากร    

     ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจท่ีมีต่อ

กิจกรรมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก

     ตัวช้ีวัดเชิงเวลา: ด าเนินการได้เสร็จทันตาม

ก าหนดเวลา

 ตัวช้ีวัดเชิงต้นทุน : 104,000 บาท  

 ตัวช้ีวัดระดับความส าเร็จ : ความพึงพอใจท่ีมีต่อ

กิจกรรมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก

                   75,500                   118,000                   193,500    งบแผ่นดิน  หมวดค่าวัสดุ 8,000 บาทประกอบด้วย ค่าจัดท าเอกสารรายงาน
 SAR ระดับหลักสูตร ค่าจัดท าเอกสารรายงาน SAR ระดับคณะ ค่าจัดท าแผน
ระดับหลักสูตร ค่าจัดท าเอกสารประเมินระดับหลักสูตรและคณะ  หมวดค่าใช้
สอย 30,000 บาท ค่าอาหารและอาหารว่าง ระหว่างด าเนินโครงการ งบรายได้ 
หมวดค่าตอบแทน ประกอบด้วย 1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการระดับหลักสูตร
 -ประธาน 3,000x13 = 39,000 บาท   -กรรมการภายนอก 2,500x13=32,500
 บาท - กรรมการและเลขานุการ 1,000x13= 13,000 บาท - ผู้ช่วยเลขานุการ 

500x13 = 6,500 บาท 2.ค่าตอบแทนคณะกรรมการระดับคณะ -ประธาน 
5,000 บาท - กรรมการภายนอก 4,000 บาท -กรรมการและเลขานุการ 1,000
 บาท -ผู้ช่วยเลขานุการ 500 บาท   รวม 10,500

ก.ค.-64 คณบดี คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

2 กิจกรรม โครงการเตรียมความพร้อมตรวจประกันคุณภาพ

การศึกษาระดับคณะและระดับหลักสูตร (สมจ.)

1.เพ่ือพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา

 2. เพ่ือจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้แก่นักศึกษา

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ:   จ านวนบุคลากรท่ีเข้าร่วม

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย    

     ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจท่ีมีต่อ

กิจกรรมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก

     ตัวช้ีวัดเชิงเวลา:   ด าเนินการได้เสร็จทันตาม

ก าหนดเวลา

 ตัวช้ีวัดเชิงต้นทุน :  47,900 บาท  

 ตัวช้ีวัดระดับความส าเร็จ :  ความพึงพอใจท่ีมีต่อ

กิจกรรมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 

                   20,000                          -                      20,000 งบแผ่นดิน   หมวดค่าวัสดุ วัสดุส านักงาน (กระดาษ คลิปด า ลวดเย็บกระดาษ 
แผ่น cd ปากกา ปากกาลบค าผิด หมึกปร้ิน และอ่ืนๆ) เพ่ือใช้ในการจัดท า
เอกสารให้แก่หลักสูตรและคณะ 

มิ.ย.64 คณบดี คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

3 กิจกรรม  QA Sharing Day เพ่ือพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ :       จ านวนผู้เข้าร่วม

โครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ :      ความพึงพอใจท่ีมีต่อ

การจัดกิจกรรม อยู่ในเกณฑ์ดีมาก  

  

                   10,000                    10,000                    20,000 งบแผ่นดิน  ค่าใช้สอย  1. ค่าอาหารผู้เข้าร่วมโครงการและคณะด าเนินงาน 
จ านวน 30 คน คนละ 120 บาท เป็นเงิน 3,600 บาท

2. ค่าอาหารว่างเข้าร่วมโครงการและคณะด าเนินงาน จ านวน 30 คน คนละ 35
 บาท 2 ม้ือ เป็นเงิน 2,100 บาท ค่าเอกสารด าเนินโครงการและค่าวัสดุอุปกรณ์
ในการอบรม 3,000 บาท 

สิงหาคม 2564 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

4      กิจกรรม  คหกรรมศาสตร์รวบรวมข้อมูลเพ่ือรายงาน

ผลการด าเนินของหลักสูตร

1) เพ่ือด าเนินการจัดเก็บข้อมูลเตรียมความพร้อมส าหรับการตรวจประกันคุณภาพการศึกษา

หลักสูตรคหกรรมศาสตร์

เชิงปริมาณ

 1) ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 90 เม่ือเสร็จส้ินโครงการ  

เชิงคุณภาพ  

 1) หลักฐานส าหรับการตรวจประกันคุณภาพ

ครบถ้วน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

                     2,900                      1,000                      3,900 งบแผ่นดิน/ค่าวัสดุ หมึกปร้ิน ปกรายงาน แฟ้ม กล่องใส่เอกสาร ไส้แฟ้ม 

ลูกแม็ค  2,900 บ.

 งบรายได้/ค่าวัสดุ  กระดาษ แฟ้ม  ไส้แฟ้ม โพสต์อิท ค่าถ่ายเอกสาร 

1,000 บ.

มิ.ย.-64 อาจารย์พัชรลักษณ์ วัฒนไชย

โครงการ การจัดการมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือสูค่วามเปน็เลิศ



แผ่นดนิ รายได้

ล าดบัที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ของโครงการ ตวัชีว้ัดของกิจกรรม
 แหล่งงบประมาณและ

จ านวนงบประมาณ งบประมาณรวม รายละเอียดงบประมาณ (แตกตวัคูณ) ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รบัผิดชอบ(ระบชุือ่)

5 กิจกรรมหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์วิทยาการ

คอมพิวเตอร์เตรียมความพร้อมประกันคุณภาพ

1. เพ่ือจัดหาวัสดุอุปกรณ์เตรียมความพร้อมให้กับหลักสูตรในการเข้ารับการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร

2. เพ่ือเตรียมเอกสารและหลักฐานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ให้

ครบถ้วนก่อนเข้ารับการประเมินจริง

3. เพ่ือทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์และเป็นแนวทางการ

พัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนของรายวิชาและหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล

1. หลักสูตรมีความพร้อมในการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร

2. มีเอกสารและหลักฐานครบถ้วนส าหรับการ

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร

3. จ านวนท่ีเปิดสอนอย่างน้อยร้อยละ 25 ของ

รายวิชาท่ีเปิดสอนในปีการศึกษา 2563 มีการ

ทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา

                     3,160                      1,620                      4,780 ค่าวัสดุ (หมึกพิมพ์ กระดาษพิมพ์ แฟ้มเอกสาร กล่องเอกสาร) 3160 บาท

ค่าวัสดุ (สต๊ิกเกอร์โน้ต ตัวหนีบ กระดาษสต๊ิกเกอร์ กระดาษปก เทปกาว) 

620 บาท

ค่าอาหารว่าง 1000 บาท

มิ.ย.2564 อ.ณัฐรดี

6      กิจกรรม  หลักสูตรนวัตกรรมอาหารและเคร่ืองด่ืมเพ่ือ

สุขภาพรวบรวมข้อมูลเพ่ือรายงานผลการด าเนินงานของ

หลักสูตร

  1.เพ่ือด าเนินการจัดเก็บข้อมูลประกันคุณภาพหลักสูตรนวัตกรรมอาหารและเคร่ืองด่ืมเพ่ือ

สุขภาพ

เชิงปริมาณ 1.สามารถเบิกจ่ายงบประมานเป็นไป

ตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
                   15,000                    15,000 งบประมารายได้   -ค่าวัสดุ ได้แก่ ค่ากระดาษสี กระดาษA4 ค่าคลิปบอร์ด 

แฟ้มรองเซ็น ใส้แฟ้ม ค่าหมึกปร้ึน ค่าแฟ้ม ค่าถ่ายเอกสาร

มิ.ย.2564 อ.ลัดดาวัลย์

3

1 กิจกรรม  การบริหารส านักงาน (วัสดุส านักงาน วัสดุ

การศึกษา ครุภัณฑ์ สาธารณูปโภค เช้ือเพลิง ค่าจ้างเหมา

บริการ ซ่อมแซมอาคารสถานท่ี ค่าตอบแทนการ

ปฏิบัติงานล่วงเวลา)

1. เพ่ือการบริหารจัดการงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพตอบสนองนโยบาย และยุทธศาสตร์ของ

มหาวิทยาลัย 2.เพ่ือสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพในการด าเนินงานด้าน

ต่างๆภายในคณะฯ 3. เพ่ือจัดหาพัฒนา บริหารการใช้ทรัพยากรภายในคณะฯอย่างมีประสิทธิภาพ

ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการ

บริหารส านักงาน ร้อยละ80
                  770,240                   620,000                1,390,240 งบแผ่นดิน 770,240 บาท แบ่งเป็นหมวดค่าวัสดุ 370,000 บาท ได้แก่ค่าวัสดุ

ส านักงานทุกประเภท ค่าสาธารณูปโภค 30,000 บาท และหมวด ค่าใช้สอย 

400,240 บาท ซ่อมแซมบ ารุงเคร่ืองมืออุปกรณ์ส านักงาน / งบประมาณรายได้ 

620,000 บาทค่าตอบแทนการจัดการศึกษา 480,000 บาท  หมวดค่าวัสดุ 70,000

บาท ค่าใช้สอย 70,000 บาท

 เป็นกิจกรรมท่ีด าเนินการ

ระยะยาวตลอด

ปีงบประมาณ

นางกนกพร  สัณณ์ฤทัย

2 กิจกรรม  ซ่อมแซมปรับปรุงส่ิงก่อสร้างขนาดเล็ก 1.เพ่ือการสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะ 2.เพ่ือภาพลักษณ์ท่ีดีและทัศนียภาพท่ีเหมาะสมของ

คณะ

ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการ

บริหารส านักงาน ร้อยละ80
                         -                     600,000                   600,000  งบประมาณรายได้ 600,000 บาท ประกอบด้วยงานซ่อมแซมอาคารคณะ

วิทยาศาสตร์ และงานปรับปรุงซ่อมแซมพ้ืนท่ีบริเวณโดยรอบ ได้แก่ งาน

ปรับปรุงห้องคณบดีและห้องประชุมเล็ก 300,000 บาทและครุภัณฑ์

ส าหรับห้องคณบดีและห้องประชุม 300,000 บาท

 ด าเนินการช่วงปิดภาค

เรียนเดือนมิถุนายน 2564

อาจารย์มัชฌกานต์  เผ่าสวัสด์ิ

 รองคณบดีฝ่ายบริหาร

3 กิจกรรมหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ การสนับสนุน

การบริหารจัดการหลักสูตร

เพ่ือจัดเตรียมส่ิงสนับสนุนในการบริหารงานและด าเนินงานของหลักสูตร มีวัสดุอุปกรณ์ท่ีเพียงพอต่อการด าเนินงานใน

หลักสูตร
                     5,000                          -                        5,000  วัสดุ (หมึกพิมพ์ กระดาษ วัสดุส านักงาน) มิ.ย64 อ.ประณมกร

4

1 กิจกรรม  โครงการประชาสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีเพ่ือความเป็นเลิศสู่สากล

1. เพ่ือพัฒนางานการประชาสัมพันธ์และส่ือสารองค์การ ให้มีผลงานเชิงรุก 2. เพ่ือประชาสัมพันธ์

คณะฯให้เป็นท่ีรู้จักแก่สังคม 3. ก่อให้เกิดการสนับสนุนร่วมมือ และการพัฒนางานด้านต่างๆ

ระดับความส าเร็จในการด าเนินโครงการ ระดับ4                    30,000                    20,000                    50,000 งบแผ่นดิน30,000 บาท แบ่งเป็นหมวดค่าวัสดุ 20,000 บาท และค่าใช้

สอย 10,000 บาท ได้แก่ค่าน้ ามันเช้ือเพลิงออกปชส.จ านวน 10 คร้ัง งบ

รายได้ 20,000 ประกอบด้วย หมวดใช้สอย 10,000 ค่าเช่าพ้ืนท่ีออกบูธค่า

เดินทางและค่าเบ้ียเล้ียง

 เป็นกิจกรรมท่ีด าเนินการ

ระยะยาวตลอด

ปีงบประมาณ

 อ.ไพรินทร์ มีศรี

2      กิจกรรม DISE PR 1. เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับการพัฒนานวัตกรรมดิจิทัล

2. เพ่ือให้นักเรียนเกิดทักษะการพัฒนานวัตกรรมดิจิทัล

3. เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลของหลักสูตรนวัตกรรมดิจิทัลและวิศวกรรมซอฟต์แวร์ไปยัง

สถานศึกษากลุ่มเป้าหมาย

เชิงปริมาณ

1. สถานศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่า 2 แห่ง

2. ผลงานนวัตกรรมดิจิทัลหรือซอฟต์แวร์ จ านวน

 2 ผลงาน

3. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 80 ของ

นักเรียนท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมาย

เชิงคุณภาพ  

1. ร้อยละ 80 ของนักเรียนท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายมี

ความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับการพัฒนานวัตกรรม

ดิจิทัลและซอฟต์แวร์มากข้ึน

2. ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมท่ีเป็น

กลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมในระดับ

 ดี ข้ึนไป (คะแนนเฉล่ียรวม >= 3.50)

                     3,000                      3,000                      6,000  1. ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง (5 คัน * 500 บาท)

2. ค่าวัสดุส านักงาน  3,500 บาท

มีนาคม 2564 อ.สุรินทร์

โครงการ พัฒนาประสิทธิผลการบรหิารงบประมาณ

โครงการสือ่สารองค์การและการสือ่สารการตลาดแบบบรูณาการ IMC



แผ่นดนิ รายได้

ล าดบัที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ของโครงการ ตวัชีว้ัดของกิจกรรม
 แหล่งงบประมาณและ

จ านวนงบประมาณ งบประมาณรวม รายละเอียดงบประมาณ (แตกตวัคูณ) ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รบัผิดชอบ(ระบชุือ่)

3      กิจกรรม หลักสูตรนวัตกรรมอาหารและเคร่ืองด่ืมเพ่ือ

สุขภาพส่ือสารประชาสัมพันธ์หลักสูตรนวัตกรรมอาหาร

และเคร่ืองด่ืมเพ่ือสุขภาพสู่ความเป็นเลิศ

1. เพ่ือจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ออกบูธรับสมัครนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564

2. เพ่ือประชาสัมพันธ์หลักสูตร ฯ ให้เป็นท่ีรู้จักแก่สังคม 

3. ก่อให้เกิดการสนับสนุนร่วมมือ และการพัฒนางานด้านต่าง ๆ 

เป้าหมายเชิงปริมาณ

 1) ร้อยละของการออกพ้ืนท่ีประชาสัมพันธ์ไม่

น้อยกว่าร้อยละ 80 ของแผนด าเนินการ  2) ร้อย

ละการเบิกจ่ายงบประมาณเม่ือเสร็จส้ินโครงการ

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90    เป้าหมายเชิงคุณภาพ  

                   20,000                    20,000 งบประมารายได้   -ค่าวัสดุ ได้แก่ ค่าถ่ายเอกสารใบสมัครเข้าศึกษาต่อ,ค่า

โปสเตอร์ 2A, โรลอัพ,X-stand,ป้ายฟิวเจอร์บอร์ด,โบรชัวร์ส าหรับการ

ประชาสัมพันธ์ ค่าของท่ีระลึกส าหรับการประชาสัมพันธ์,หมึกพิมพ์

,กระดาษ A4,กระดาษสีการ์ด, แฟ้ม,ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง และอุปกรณ์ท่ีใช้

ประชาสัมพันธ์ท่ีอ่ืนๆ   รวมท้ังส้ิน 20,000 บาท

พฤษภาคม 2564 อ.ลัดดาวัลย์

5

1 กิจกรรม 1. ประชุมกรรมการในหน่วยงาน และ

คณะกรรมการอ่ืนๆ

1. เพ่ือจัดการประชุมคณะกรรมการหน่วยงานภายใน/ ระหว่างหน่วยงานภายนอก และ

คณะกรรมการอ่ืนๆ 2. เกิดการพัฒนาระบบการจัดการศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศ

ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผน 

พัฒนาระบบบริหารจัดการ ร้อยละ80
                   50,000                          -                      50,000 งบแผ่นดิน 50,000 บาท แบ่งเป็นค่าใช้สอยในการประชุม  45,000 บาท แบ่งเป็น

การประชุมกบ.ประจ าส่วน/กบ.คณะ/กรรมการวิชาการคณะ ค่าอาหารม้ือละ 120 

บาทและอาหารว่างม้ือละ25บาท จ านวน 20 คน จ านวน 12 คร้ังค่าประชุมคณบดี

สัญจร และเครือข่ายอ่ืนๆ คร้ังละ 15 คน อาหารม้ือละ 120 บาท อาหารว่าง 25 

บาท จ านวน 6 คร้ัง หมวดค่าวัสดุ 5,000 บาท ประกอบด้วย ค่ากระดาษ, หมึกพิมพ์,

 คลิปบอร์ดและเอกสารประกอบการประชุมฯลฯ

 เป็นกิจกรรมท่ีด าเนินการ

ระยะยาวตลอด

ปีงบประมาณ

นางกนกพร  สัณห์ฤทัย

6

1     กิจกรรม Sciencetech Co-working Space 1.เพ่ือจัดท าพ้ืนท่ีส าหรับนักศึกษาในการท ากิจกรรมร่วมกัน 2.เพ่ือสนับสนุนการจัดหาและพัฒนา

แหล่งเรียนรู้

มีพ้ืนท่ีส าหรับนักศึกษาท ากิจกรรมอย่างน้อย 1 

ห้อง
                  800,000                   800,000 งบรายได้ แบ่งเป็นหมวดงบลงทุน ส าหรับท าหลังคาลานกิจกรรม ค่าท่ีดิน

และส่ิงก่อสร้าง 500,000 บาท ค่าครุภัณฑ์ประกอบด้วย โต๊ะและเก้าอ้ี 

โทรทัศน์ ชุดกระดานไวท์บอร์ด เคร่ืองปรับอากาศ ตัวกระจายสัญญาน

อินเตอร์เน็ต 300,000 บาท

เมษายน 2564 อาจารย์มัชฌกานต์  เผ่าสวัสด์ิ

 รองคณบดีฝ่ายบริหาร

7

1  กิจกรรม จัดหาโสตทัศนูปกรณ์และครุภัณฑ์ในห้องเรียนให้

เอ้ือต่อการเรียนรู้เชิงรุก

1. เพ่ือการบริหารจัดการงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพตอบสนองนโยบาย และยุทธศาสตร์ของ

มหาวิทยาลัย 2.เพ่ือสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพในการด าเนินงานด้าน

ต่างๆภายในคณะฯ 3. เพ่ือจัดหาพัฒนา บริหารการใช้ทรัพยากรภายในคณะฯอย่างมีประสิทธิภาพ

ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการ

บริหารส านักงาน ร้อยละ80
                         -                     400,000                   400,000 ค่าครุภัณฑ์ หมวดงบลงทุน จากงบรายได้ ใช้ส าหรับการจัดซ้ือครุภัณฑ์ 

400,000 บาท ได้แก่  แอร์ โต๊ะ เก้าอ้ี อุปกรณ์ It เคร่ืองเสียง ไมค์โครโฟน

 ช้ันวางของ ตู้เก็บเอกสาร รถเข็นเก้าอ้ี รถเข็นของ เคร่ืองกรองน้ า สวิช 26

 พอร์ต เคร่ืองส ารองไฟ หน่วยเก็บข้อมูล กล้องเว็บแคม

 ตลอดปีงบประมาณ อาจารย์มัชฌกานต์  เผ่าสวัสด์ิ

 รองคณบดีฝ่ายบริหาร

2      กิจกรรม หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

ซ่อมบ ารุงเคร่ืองมือตรวจวัดทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม

1. เพ่ือซ่อมบ ารุงเคร่ืองมือตรวจวัดทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรมให้สามารถใช้งานได้ 1. เคร่ืองมือตรวจวัดทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม

ได้รับการซ่อมบ ารุง
                     3,000                          -                        3,000  ค่าใช้สอย ซ่อมบ ารุงเคร่ืองมือตรวจวัดทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม มี.ค.64 อ.วัชราภรณ์ วงศ์กุลกาญจน์

3      กิจกรรม หลักสูตรอาชีวอนามัยการสอบเทียบ

เคร่ืองมือตรวจวัดทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม

1. เพ่ือจัดเตรียมเคร่ืองมือตรวจวัดทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรมให้มีความน่าเช่ือถือและสอดคล้อง

ตามกฎหมาย

1. เคร่ืองมือตรวจวัดทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม 

ได้รับการสอบเทียบ
                         -                            -                            -   ค่าใช้สอยค่าสอบเทียบเคร่ืองมือสุขศาสตร์อุตสาหกรรม ต.ค.64 อ.วัชราภรณ์ วงศ์กุลกาญจน์

4      กิจกรรม  คหกรรมศาสตร์ ซ่อม บ ารุง รักษาอุปกรณ์

เคร่ืองมือ และเสริม สร้างบรรยากาศในการเรียนการสอน

และการท างาน

 1) เพ่ือให้ครุภัณฑ์และส่ิงสนับสนุนการเรียนการสอนพร้อมใช้งาน                                 2) 

เพ่ือแเสริมสร้างบรรยากาศท่ีเอ้ืออ านวยต่อการเรียนรู้และการท างาน

เชิงปริมาณ

 1) ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 90 เม่ือเสร็จส้ินโครงการ  

เชิงคุณภาพ                                           

 1) นักศคกษามีครุภัณฑ์ท่ีพร้อมใช้งานและมี

สภาพแวดล้อมเอ้ืออ านวบต่อการเรียนรู้  

 2) นักศึกษาและบุคคลากรภายในมีคะแนน

ความพึงพอใจเฉล่ียไม่น้อยกว่า 3.51

                   15,000                    15,000                    30,000 งบแผ่นดิน/ค่าใช้สอย ตรวจสภาพท่อแก๊ส ซ่อมตู้เย็น ซ่อมท่อประปา  

15,000 บ.  งบรายได้/ค่าใช้สอย  ซ่อมเคร่ืองผสมอาหาร ซ่อมกลอนประตู

 ซ่อมบานประตู เปล่ียนหลอดไฟ 13,000 บ.   งบรายได้/ค่าวัสดุ  อุปกรณ์

ท าสวน, ถ่าน กุญแจ ค่าน้ ามันรถยนต์เพ่ือน าอุปกรณ์ซ่อม 2,000 บ.

มิ.ย.-64 อาจารย์พัชรลักษณ์ วัฒนไชย

5 กิจกรรมหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ ส่ิงสนับสนุนการ

เรียนรู้

เพ่ือจัดหาส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมสมรรถนะของนักศึกษาและบุคลากร มีทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้ท่ีเพียงพอ                          -                      12,000                    12,000 วัสดุครุภัณฑ์ (กระดานไวท์บอร์ด ตู้เก็บอุปกรณ์ ช้ันวางหนังสือ) 12000 

บาท

มิ.ย.-64 อ.ประณมกร

โครงการ จัดประชุมเพ่ือพัฒนาระบบบรหิารจัดการโดยมีส่วนรว่มของทุกภาคส่วน

โครงการจัดหาและพัฒนาแหล่งเรยีนรูท้รพัยากรสนับสนุนการศึกษา การวิจัยและการบรกิารวิชาการ

โครงการพัฒนาสิง่แวดล้อมและบรหิารจัดการมหาวิทยาลัยสีเขียว



แผ่นดนิ รายได้

ล าดบัที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ของโครงการ ตวัชีว้ัดของกิจกรรม
 แหล่งงบประมาณและ

จ านวนงบประมาณ งบประมาณรวม รายละเอียดงบประมาณ (แตกตวัคูณ) ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รบัผิดชอบ(ระบชุือ่)

6      กิจกรรม  หลักสูตรนวัตกรรมอาหารและเคร่ืองด่ืมเพ่ือ

สุขภาพจัดหาอุปกรณ์เพ่ือพัฒนาทรัพยาสนับสนุนการ

จัดการเรียนการสอนตามรายวิชา

 1.เพ่ือจัดช้ือครุภัณฑ์ในการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาหลักสูตรนวัตกรรม

อาหารและเคร่ืองด่ิมเพ่ือสุขภาพ   2.เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนการสอน วิจัย บริการวิชาการ

 ของนักศึกษาหลักสูตรนวัตกรรมอาหารและเคร่ืองด่ิมเพ่ือสุขภาพ

เป้าหมายเชิงปริมาณ  1.สามารถเบิกจ่ายงบประ

มานเป็นไปตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90  

เป้าหมายเชิงคุณภาพ 1.มีผลงานไม่น้อยกว่า 1 

ช้ินงาน

                  148,560                   148,560 งบประมารายได้   -ครุภัณฑ์ ได้แก่ กล้องถ่ายรูป กล้องบันทึกภาพวีดีโอ 

ไมค์ไร้สาย เคร่ืองขยายเสียงเคล่ือนท่ี ขาต้ังฟลิปชาร์ต เคร่ืองสแกนเนอร์ 

เคร่ืองปร้ินท่ีสามารถถ่ายเอกสารได้ ตู้เย็น จักรเย็บผ้าแบบห้ิว กลอง ฉาบ 

ฉ่ิง โทรโข่งและอ่ืน ๆ รวมท้ังส้ิน 148560 บาท

เม.ย.-64 อ.ลัดดาวัลย์

7  กิจกรรม จัดหาครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการเพ่ือ

สนับสนุนการศึกษา

1. เพ่ือการบริหารจัดการงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพตอบสนองนโยบาย และยุทธศาสตร์ของ

มหาวิทยาลัย 2.เพ่ือสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพในการด าเนินงานด้าน

ต่างๆภายในคณะฯ 3. เพ่ือจัดหาพัฒนา บริหารการใช้ทรัพยากรภายในคณะฯอย่างมีประสิทธิภาพ

ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการ

บริหารส านักงาน ร้อยละ80
             21,574,200                          -                21,574,200 ค่าครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการจ านวน 4 ห้องตามงบประมาณท่ีได้รับ

จากส านักงบประมาณ

มิ.ย.-64 ผศ.ดร.ปัณณ์รภัส  ถกลภักดี 

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

8

1 กิจกรรมพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือวิถีชีวิตยุคดิจิทัล 

(Digital Transforming)

เพ่ือปรับปรุงพัฒนาระบบอินเตอร์เน็ตภายในอาคารคณะวิทยาศาสตร์และศูนย์วิทยาศาสตร์ ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการ

บริหารส านักงาน ร้อยละ80
                  500,000                   500,000  งบประมาณรายได้ส าหรับการปรับปรุงระบบอินเตอร์เนตและอุปกรณ์

กระจายสัญญาณท้ังหมด

ธ.ค.-63 อ.ดร.กิตติศักด์ิ ผู้ช่วยคณบดี

                      22,576,000                        3,295,680                       25,871,680

                      25,871,680

                      28,667,500

โปรดพิจารณา เหน็ควรอนุมตั ิ

................................................. .................................................

(นางนงลักษณ์  สมณะ) (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์เจษฎา ความคุ้นเคย)

ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน รองอธิการบดี
........./........./............ ........./........./............

อธิการบดี
........./........./............ …….............../…................../.............................

(ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ปณัณร์ภสั  ถกลภกัดี)

คณบดคีณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

                                          (ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.สุพจน์   ทรายแก้ว)

อนุมตัติามระเบยีบ

................................................. ........................................................

เสนอเพ่ือพิจารณา

โครงพัฒนาเทคโนโลยสีารสนเทศ และระบบเครอืข่ายให้พรอ้มตอ่การเปน็ Semi residential University

รวมงบประมาณ

รวมงบประมาณท้ังส้ิน
























































