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ประเด็นวิเคราะห์เพื่อการจัดท าแผนปฏิบัติการ 

 
ในปีงบประมาณ 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้รับงบประมาณสนับสนุนการด าเนินงานของคณะจากมหาวิทยาลัย   

จ านวน 38,893,800 บาท  แบ่งตามท่ีมาของแหล่งงบประมาณ ดังนี้ 
- งบประมาณแผ่นดิน     29,995,800 บาท  (รวมงบประมาณส าหรับการจัดหาครุภัณฑ์ จ านวน 21,046,800 บาท) 
- งบประมาณรายได้ (บ.กศ.)       4,498,000 บาท  
- งบประมาณรายได้ (ภาคพิเศษ)    4,400,000 บาท   
 
เพ่ือให้คณะวิทยาศาสตร์ฯ ได้ด าเนินการบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้ คณะกรรมการฝ่ายนโยบายและแผนจึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 

2563 (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) โดยเริ่มจากการให้หน่วยงานต่างๆ ของคณะ ได้แก่ กลุ่มวิชา สาขาวิชา และกรรมการด าเนินงานฝ่ายต่างๆ วางแผนงานและ
ส่งข้อเสนอโครงการเพ่ือของบประมาณประจ าปี 2563 คณะกรรมการฯ ร่วมกันพิจารณากิจกรรม/โครงการที่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยทั้ง 4 
ยุทธศาสตร์ ดังต่อไปนี้  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น          
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู    
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา      
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
 
โดยในการพิจารณามีการน าผลการวิเคราะห์จากรายงานการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรและระดับคณะมาเป็นประเด็นในการพิจารณาจัดท าแผนงาน

โครงการที่ตอบตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพทั้งระดับหลักสูตรและระดับคณะ จากนั้น จัดงบประมาณตามความเหมาะสมและเพียงพอต่อการด าเนินกิจกรรม/โครงการ     
ผลการวิเคราะห์แผนและบทสรุปของการวิเคราะห์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มีดังนี้ 

หน้า 1 
 



ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น 
ในปีงบประมาณ 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีมุ่งเน้นการจัดโครงการเพ่ือตอบสนองยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น โดยพัฒนาความ

ร่วมมือกับจังหวัดในการวางแผนพัฒนาเชิงพ้ืนที่ และด าเนินโครงการตามพันธกิจและศักยภาพของมหาวิทยาลัย  ทั้งนี้ คณะวิทยาศาสตร์ฯ ได้จัดสรรงบประมาณสนับสนุน
กิจกรรม/โครงการที่สอดคล้องกับโครงการของมหาวิทยาลัย 5 ประเด็นหลัก ๆ ดังนี้ 
1) โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น  ภายใต้การด าเนินงานของมหาวิทยาลัย ให้ทุกคณะมีส่วนร่วมในการก าหนดผลิตภัณฑ์เป้าหมาย จากการศึกษาบริบทชุมชน
และศักยภาพของผลิตภัณฑ์ชุมชนในจังหวัดกรุงเทพฯและสมุทรปราการ  เพ่ือหาแนวทางการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน ด าเนินการฝึกอบรมให้ความรู้แก่
ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ พัฒนามาตรฐานเบื้องต้นของกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  พัฒนา/ออกแบบตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ ผลิตสื่อและ
พัฒนาแผนธุรกิจ ความรู้ด้านการบัญชีและการตลาดออนไลน์  
2) โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก  มหาวิทยาลัยก าหนดให้มีการประชุมเตรียมความพร้อมการด าเนินงานระดับจังหวัด 
ตรวจสอบจ าแนกสถานะคุณภาพชีวิตครัวเรือน หมู่บ้าน ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการศึกษา เพ่ือจัดท าแผนการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเป้าหมาย และด าเนิน
โครงการตามบริบทของปัญหาแต่ละพ้ืนที่ ทั้งนี้ คณะวิทยาศาสตร์ฯ มุ่งเน้นการอบรมทักษะอาชีพของครัวเรือน เพ่ือเสริมรายได้และแก้ไขปัญหาความยากจน รวมถึงการ
อบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากรสูงอายุในพ้ืนทีเ่ป้าหมาย 
3) โครงการส่งเสริม ความรักสามัคคี เข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อ่ืนภายใต้พื้นฐานของสังคมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข  ซึ่งคณะ
วิทยาศาสตร์ฯ มีเป้าหมายจัดกิจกรรมนอกห้องเรียนเพื่อเสริมสร้างลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์ 4 ประการให้แก่นักศึกษาของคณะ 
4) โครงการสร้างการเจริญเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่ดีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยก าหนดให้มีการจัดท าแผนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ประชุม/อบรม
การบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ติดตามประเมินผล สรุปบทเรียนและเผยแพร่สู่ประชาคม โดยคณะวิทยาศาสตร์ฯ มอบหมายให้สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สิ่งแวดล้อมเป็นผู้รับผิดชอบจัดโครงการต่าง ๆ เพื่อตอบเป้าหมายโครงการนี้ 
5) โครงการบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณรายได้ (บ.กศ.) เพ่ือให้คณะวิทยาศาสตร์ฯ จัดโครงการให้บริการวิชาการและวิชาชีพ
ตามบริบทของคณะโดยบูรณาการกับการการเรียนการสอนหรือการวิจัย 

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังได้จัดสรรงบประมาณรายได้ (บ.กศ.) ภายใต้ยุทธศาสตร์นี้ เพ่ือให้คณะวิทยาศาสตร์ฯ ผลิตผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ 
เพ่ือสร้างองค์ความรู้นวัตกรรมพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น และพัฒนาการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย  รวมถึงจัดโครงการเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูสืบสานพัฒนา
เผยแพร่และบูรณาการการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น พิธีส าคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  สร้างจิตส านึกจิตอาสารู้คุ ณค่าศิลปวัฒนธรรม รักษ์
สิ่งแวดล้อม โดยบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอน/กิจกรรมของนักศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น  

หน้า 2 
 



ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู 
ในประเด็นยุทธศาสตร์นี้ มหาวิทยาลัยสนับสนุนให้คณะจัดท าโครงการเพ่ือพัฒนาอาจารย์ให้เป็นครูมืออาชีพ  และมีสมรรถนะเฉพาะทางวิชาชีพตามเกณฑ์

มาตรฐานวิชาชีพ  คณะวิทยาศาสตร์ฯ จึงจัดสรรงบประมาณเพ่ือจัดท าโครงการพัฒนาศักยภาพคณาจารย์เพ่ือการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการการ  การจัดท าเอกสารต าราที่
ผ่านเกณฑ์ตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทางวิชาการ ร่วมถึงค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมอบรม/สัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพตามศาสตร์ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา  
คณะวิทยาศาสตร์ฯ ก าหนดแนวทางการจัดการศึกษาเพ่ือผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีความพร้อมในการประกอบอาชีพ โดยสนับสนุนให้มีการ

จัดหาวัสดุการศึกษา วัสดุฝึก สิ่งจ าเป็นในพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้และครุภัณฑ์การศึกษาเพ่ือการเรียนการสอนที่สามารถ
เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน จัดหาอาจารย์และผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์เพ่ือรับผิดชอบการสอนภายในคณะ และเพ่ือเป็นการเสริมประสบการณ์แก่ผู้เรียน  

เพ่ือเป็นการพัฒนามาตรฐานและคุณภาพการจัดการเรียนการสอน และการประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ฯ จัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้แก่
โครงการการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรและระดับคณะ และโครงการปรับปรุงหลักสูตรรวมทั้งสิ้น 7 สาขาวิชา และพัฒนาหลักสูตรใหม่อีก 1 สาขาวิชา 
เพ่ือเป็นการปรับปรุง/พัฒนาเนื้อหาการเรียนการสอน ตลอดจนการบูรณาการหลักสูตรให้มีความพร้อม และมีจุดเด่นเพ่ือสามารถแข่งขันกับมหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ ได้
 ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยได้จัดสรรงบประมาณให้คณะวิทยาศาสตร์ฯ ส าหรับการจัดโครงการพัฒนา
ความรู้ทักษะด้านภาษาอังกฤษในศตวรรษท่ี 21 ให้แก่นักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏ และโครงการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ในยุค
ไทยแลนด์ 4.0 เพ่ือด าเนินการพัฒนาแหล่งเรียนรู้/จัดตั้งศูนย์บริการวิชาการ/วิชาชีพ และจัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้สนใจ  

เพ่ือเป็นการยกระดับมาตรฐานการผลิตบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์ฯ จัดสรรงบประมาณรายได้ (บ.กศ.) เพ่ือจัดหาวัสดุฝึกการเรียนการสอน และจัดโครงการเตรียม
ความพร้อม/ส่งเสริมศักยภาพนักศึกษา ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์และพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตให้มีความเข้มแข็งตามศาสตร์ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
คณะวิทยาศาสตร์ฯ มีนโยบายการบริหารจัดการหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล มีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือจัดหาวัสดุเพ่ือสนับสนุนการ

ด าเนินงานของส านักงานคณะ จัดประชุมบุคลากรทุกคนในหน่วยงานเพ่ือวิพากษ์รายงานการประเมินตนเองระดับคณะ สนับสนุนการ พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนเพ่ือ
ความเชี่ยวชาญในงานที่รับผิดชอบ สนับสนุนการประชาสัมพันธ์เชิงรุก โดยมีเป้าหมายในการเพ่ิมจ านวนนักศึกษาและสร้างความรู้จักเชิงการตลาด ตลอดจนการปรับปรุง
ภูมิทัศน์ในการเรียนการสอนและการท างานอย่างมีความสุข  
 

โดยรายละเอียดของแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2563 แสดงดังตารางต่อไปนี้  
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แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
งบประมาณแผ่นดิน 

 
 
 
 
 
 

 



แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี

 
แหล่งเงิน งบประมาณแผ่นดิน 

แผนงาน : ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม  ผลผลิต : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาท้องถิ่น 
โครงการมหาวิทยาลัย : 1. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น 

กิจกรรม/โครงการ 
ตัวชี้วัดและ 

เป้าหมายตัวชี้วัด 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ
ที่ได้รับ 
(บาท) 

เป้าหมายของการเบิกจ่ายงบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

ผู้ประเมิน
โครงการ ไตรมาสที่ 1  

ต.ค.-ธ.ค.62 
ไตรมาส 2  

ม.ค.-มี.ค.63 
ไตรมาส 3    

เม.ย.-มิ.ย.63 
ไตรมาส 4  
ก.ค.-ก.ย.63 

1. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน
ท้องถิ่น 

1. จ านวนชุมชนในพื้นที่บริการของ
มหาวิทยาลยั อย่างน้อย 4 ชุมชน 
2. จ านวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในพื้นที่
ได้รับการพัฒนาและยกระดับ อยา่ง
น้อย 4 ผลิตภณัฑ ์
3. ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่เข้าร่วม
โครงการได้รบัการพัฒนาและ
ยกระดับใหม้ีมาตรฐาน และคณุภาพ
ที่สูงข้ึน ร้อยละ 50 

ม.ค. – ก.ย. 
63 

700,000  140,000 
 

280,000 
 

280,000 
 

ฝ่ายนโยบาย
และแผน * 

ผศ.สถาพร  
จ ารัสเลิศลักษณ์ 

 

รวม 700,000 * ผู้รับผดิชอบโครงการหลัก สรุปโครงการในภาพรวม 
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แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี

 
แหล่งเงิน งบประมาณแผ่นดิน 

แผนงาน : ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม  ผลผลิต : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาท้องถิ่น 
โครงการมหาวิทยาลัย : 2. โครงการแก้ไขความยากจนของประชาชนในเขตชนบท 

กิจกรรม/โครงการ 
ตัวชี้วัดและ 

เป้าหมายตัวชี้วัด 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ
ที่ได้รับ 
(บาท) 

เป้าหมายของการเบิกจ่ายงบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

ผู้ประเมิน
โครงการ ไตรมาสที่ 1  

ต.ค.-ธ.ค.62 
ไตรมาส 2  

ม.ค.-มี.ค.63 
ไตรมาส 3    

เม.ย.-มิ.ย.63 
ไตรมาส 4  
ก.ค.-ก.ย.63 

1. โครงการอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้
ให้คนในชุมชนฐานราก 

1. จ านวนชุมชนใน
พื้นที่รับผิดชอบท่ี
มหาวิทยาลยัให้
ความรู้และร่วมพัฒนา
ในด้านต่าง ๆ อย่าง
น้อย 4 ชุมชน 
2. ร้อยละของรายได้ที่
เพิ่มขึ้นของประชาชน
กลุ่มเป้าหมายที่เข้า
ร่วมโครงการ อย่าง
น้อยร้อยละ 50 
 
 
 

  
 

    ฝ่ายบริการ
วิชาการ * 

อ.วรวิทย์ 
ลีลาวรรณ 

    1.1 โครงการอบรมซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า ต.ค. 62 – 
มิ.ย. 63 

250,000 
 

41,600 
 

83,200 
 

125,200 
 

 
 

เทคโนโลยี
ไฟฟ้า 

   1.2 โครงการอบรมอาหารและศิลปะประดิษฐ์  ม.ค. – มิ.ย. 
63 

200,000 
 

 
 

104,000 
 

96,000 
 

 
 

คหกรรม
ศาสตร์ 

   1.3 โครงการการเพิ่มคณุภาพชีวิตประชากรสูงอายุ  ต.ค. 62 – 
มิ.ย. 63 

75,000 
 

15,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

 วิทยาศาสตร์ฯ 
สิ่งแวดล้อม 

   1.4 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการน า Social 
Media มาใช้เพิ่มศักยภาพทางการตลาดให้กับการท า
การค้าของชุมชน 

เม.ย. – ม.ิย. 
63 

30,000 
 

  30,000 
 

 วิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 

   1.5 โครงการฝึกอบรมการท าสบู่และมอยส์เจอร์ไรเซอร์
จากสมุนไพร   

ต.ค. 62 – 
มี.ค. 63 

30,000 
 

15,000 
 

15,000 
 

  คณะ 

   1.6 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนายาสีฟัน
สมุนไพร 

เม.ย. – ม.ิย. 
63 

15,000   15,000  วิทยาศาสตร์
เครื่องส าอาง 

รวม 600,000 * ผู้รับผดิชอบโครงการหลัก สรุปโครงการในภาพรวม 
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แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี

 
แหล่งเงิน งบประมาณแผ่นดิน 

แผนงาน : ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม  ผลผลิต : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาท้องถิ่น 
โครงการมหาวิทยาลัย : 3. โครงการส่งเสริม ความรักสามัคคี เข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่นภายใต้พ้ืนฐานของสังคมประชาธปิไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 

กิจกรรม/โครงการ 
ตัวชี้วัดและ 

เป้าหมายตัวชี้วัด 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ
ที่ได้รับ 
(บาท) 

เป้าหมายของการเบิกจ่ายงบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

ผู้ประเมิน
โครงการ ไตรมาสที่ 1  

ต.ค.-ธ.ค.62 
ไตรมาส 2  

ม.ค.-มี.ค.63 
ไตรมาส 3    

เม.ย.-มิ.ย.63 
ไตรมาส 4  
ก.ค.-ก.ย.63 

1. โครงการส่งเสรมิ ความรักสามคัคี 
เข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผูอ้ื่น
ภายใต้พ้ืนฐานของสังคมประชาธปิไตย 
อันมีพระมหากษตัริยเ์ป็นประมุข 

1. จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วม
โครงการ อย่างน้อย 200 คน 
 

      ฝ่ายพัฒนา
นักศึกษา * 

อ.วิวัฒน์ 
จูวราหะวงศ ์

 

   1.1 โครงการส่งเสริม ความรัก
สามัคคฯี 

ม.ค. – มี.ค. 
63 

480,000 
 

 480,000 
 

  

   1.2 โครงการคณุธรรมจรยิธรรม 
สร้างจิตส านึกรักษ์ความเป็นไทย
ส่งเสริมประชาธิปไตยและต่อต้านยา
เสพติด 

ก.ค. – ก.ย. 
63 
 

15,000 
 

   15,000 
 

   1.3 โครงการเทดิพระเกยีรติแด่
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที ่4 พระบิดาแหง่
วิทยาศาสตร์ไทย ประจ าปี 2563 

ส.ค. 63 
 

5,000    5,000 

รวม 500,000 * ผู้รับผดิชอบโครงการหลัก สรุปโครงการในภาพรวม 

หนา้ 6 



แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี

 
แหล่งเงิน งบประมาณแผ่นดิน 

แผนงาน : ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม  ผลผลิต : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาท้องถิ่น 
โครงการมหาวิทยาลัย : 4. โครงการสร้างการเจริญเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่ดีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

กิจกรรม/โครงการ 
ตัวชี้วัดและ 

เป้าหมายตัวชี้วัด 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ
ที่ได้รับ 
(บาท) 

เป้าหมายของการเบิกจ่ายงบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

ผู้ประเมิน
โครงการ ไตรมาสที่ 1  

ต.ค.-ธ.ค.62 
ไตรมาส 2  

ม.ค.-มี.ค.63 
ไตรมาส 3    

เม.ย.-มิ.ย.63 
ไตรมาส 4  
ก.ค.-ก.ย.63 

1. โครงการสร้างการเจรญิเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่ดเีป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

1. ระดับความส าเร็จของการ
บริหารจดัการขยะมลูฝอยชุมชน 
อยู่ในระดับมาก 

ม.ค – ก.ย. 
63 
 

500,000  
 

150,000 
 

250,000 
 

100,000 
 

วิทยาศาสตร์ฯ 
สิ่งแวดล้อม * 

ผศ.ดร.หฤทภัค  
อภิรัตน ์

 

รวม 500,000 * ผู้รับผดิชอบโครงการหลัก สรุปโครงการในภาพรวม 
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แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี

 
แหล่งเงิน งบประมาณแผ่นดิน 

แผนงาน : ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม  ผลผลิต : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์ที ่2 การผลิตและพัฒนาครู    
โครงการมหาวิทยาลัย : 1. โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

กิจกรรม/โครงการ 
ตัวชี้วัดและ 

เป้าหมายตัวชี้วัด 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ
ที่ได้รับ 
(บาท)  

เป้าหมายของการเบิกจ่ายงบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

ผู้ประเมิน
โครงการ ไตรมาสที่ 1  

ต.ค.-ธ.ค.62 
ไตรมาส 2  

ม.ค.-มี.ค.63 
ไตรมาส 3    

เม.ย.-มิ.ย.63 
ไตรมาส 4  
ก.ค.-ก.ย.63 

1. โครงการจัดพมิพ์หนังสือท่ีผ่าน
เกณฑต์ามหลกัเกณฑ์การประเมิน
ต าแหน่งทางวิชาการ 

1. ร้อยละของอาจารย์ทีไ่ดร้ับการ
พัฒนาศักยภาพตามศาสตร์วิชาชีพ 
อย่างน้อยร้อยละ 80 ของอาจารย์
ประจ า 

เม.ย. – ม.ิย. 
63 

20,000   20,000  ฝ่ายวิจัยฯ * อ.บุษกร 
สุทธิประภา 

 

2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการ
พัฒนาศักยภาพคณาจารย์เพื่อการ
จัดการเรียนการสอนและการเข้าสู่
ต าแหน่งทางวิชาการ 

เม.ย. – ม.ิย. 
63 

200,000   200,000  

3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิต
หนังสือวิชาการตามหลักเกณฑ์การ
ประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 

เม.ย. – ม.ิย. 
63 

30,000   30,000  

4. การพัฒนาศักยภาพคณาจารย์
ตามศาสตร ์

ต.ค. 62 – 
ก.ย. 63 

250,000 12,500 
 

100,000 
 

100,000 
 

37,500 
 

คณะ อ.ดร.นวลระหง 
เทพวิวัฒน์จิต 

รวม 500,000 * ผู้รับผดิชอบโครงการหลัก สรุปโครงการในภาพรวม 
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แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี

 
แหล่งเงิน งบประมาณแผ่นดิน 

แผนงาน : พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์  ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ยุทธศาสตร์ที ่3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา   
โครงการมหาวิทยาลัย : 1. โครงการยกระดับมาตรฐานการผลิตบัณฑิต 

กิจกรรม/โครงการ 
ตัวชี้วัดและ 

เป้าหมายตัวชี้วัด 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ
ที่ได้รับ 
(บาท) 

เป้าหมายของการเบิกจ่ายงบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

ผู้ประเมิน
โครงการ * ไตรมาสที่ 1  

ต.ค.-ธ.ค.62 
ไตรมาส 2  

ม.ค.-มี.ค.63 
ไตรมาส 3    

เม.ย.-มิ.ย.63 
ไตรมาส 4  
ก.ค.-ก.ย.63 

1. การจัดหาวสัดุและสิ่ง
สนับสนุนการเรยีนการสอน 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

1. ความพึงพอใจของผู้รับบริการทีม่ีต่อ
สิ่งอ านวยความสะดวกในการเรียนการ
สอน/การปฏิบัติงาน อยู่ในระดับมาก 

ต.ค. 62 – 
ก.ย. 63 

2,103,200 
 

630,960 
 

420,640 
 

630,960 
 

420,640 
 

คณะ/
สาขาวิชา 

(ดูรายละเอียด
หน้า 11) 

อ.ดร.นวลระหง 
เทพวิวัฒน์จิต 

2. การจัดหาวสัดุฝึกการเรียน
การสอนภาคปกติ คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

ต.ค. 62 – 
ก.ย. 63 

650,000 130,000 
 

195,000 
 

130,000 
 

195,000 
 

คณะ  

3. โครงการปรับปรุงหลักสูตร
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตามรอบเวลา  

1. คณะ/หลักสูตรมีการบรูณาการเพื่อ
พัฒนาหลักสตูรให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของชุมชน ผู้ประกอบการ และ
ประเทศอย่างน้อยร้อยละ 80  
2. หลักสูตรได้พัฒนาการเรียนการสอน
แบบบูรณาการกับการท างาน (WIL) 

เม.ย. – ม.ิย. 
63 

70,000   70,000 
(2 x 3,500) 

 คหกรรม
ศาสตร์/
วิทยาการ

คอมพิวเตอร ์

 

รวม 2,823,200 * ผู้ประเมินโครงการ ประเมินโครงการทั้งหมดในภาพรวม 
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แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี

 
แหล่งเงิน งบประมาณแผ่นดิน 

แผนงาน : พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์  ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ยุทธศาสตร์ที ่3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา   
โครงการมหาวิทยาลัย : 1. โครงการยกระดับมาตรฐานการผลิตบัณฑิต (ต่อ) 

กิจกรรม/โครงการ 
ตัวชี้วัดและ 

เป้าหมายตัวชี้วัด 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ
ที่ได้รับ 
(บาท) 

เป้าหมายของการเบิกจ่ายงบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

ผู้ประเมิน
โครงการ * ไตรมาสที่ 1  

ต.ค.-ธ.ค.62 
ไตรมาส 2  

ม.ค.-มี.ค.63 
ไตรมาส 3    

เม.ย.-มิ.ย.63 
ไตรมาส 4  
ก.ค.-ก.ย.63 

4. การจัดหาครุภณัฑ์คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี         

1. ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ
ตามแผนที่ก าหนด 

ม.ค. – มี.ค. 
63 

21,046,800 
 

 21,046,800 
 

  คณะ
สาขาวิชา 

คห/ทฟ/ทอ/
วค/วว/วศ 

(ดูรายละเอียด
หน้า 12) 

อ.ดร.นวลระหง 
เทพวิวัฒน์จิต 

รวม 21,046,800 * ผู้ประเมินโครงการ ประเมินโครงการทั้งหมดในภาพรวม 
 
อักษรย่อสาขาวิชา     คห = คหกรรมศาสตร ์  ทฟ = เทคโนโลยไีฟฟ้า     ทอ = เทคโนโลยีการอาหาร                                                       

วค = วิทยาการคอมพิวเตอร ์  วว = วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยสีิ่งแวดล้อม   วศ = วิศวกรรมไฟฟ้า 
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รายละเอียดกิจกรรมการจัดหาวัสดุและสิ่งสนับสนนุการเรียนการสอน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา 

โครงการมหาวิทยาลัย : โครงการยกระดับมาตรฐานการผลิตบัณฑิต 
งบประมาณแผ่นดิน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 

 

ที ่ สาขาวิชา/กลุม่วิชา/คณะ 

จ านวนนักศึกษา (คน) 
จ านวนนักศึกษา 

2 ภาคเรียน 
(คน) 

การจัดสรรงบประมาณ 

หมายเหตุ 2/62 
ปี1–ปี4 

2/62 
ปี4 

1/63 
ปี1 

เงินพื้นฐาน 
(บาท) 

เงินตามจ านวน
นักศึกษา 2 ภาคเรียน 

(บาท) 

รวมเป็นเงิน 
(บาท) 

1 คหกรรมศาสตร ์ 252 98  406 30,000 406 x 120 = 48,720 78,720  

2 เทคโนโลยีการจดัการอตุสาหกรรม 76 21  131 30,000 131 x 120 = 15,720 45,720  

3 เทคโนโลยีการอาหาร 27 13  41 30,000 41 x 120 = 4,920 34,920  

4 เทคโนโลยีไฟฟ้า 23 8  38 30,000 38 x 120 = 4,560  34,560  

5 เทคโนโลยีสารสนเทศ 31 15  47 30,000 47 x 120 = 5,640 35,640  

6 วิทยาการคอมพิวเตอร ์ 134 25  243 30,000 243 x 120 = 29,160 59,160  

7 วิทยาศาสตรเครื่องส าอาง - -   30,000 - 30,000  

8 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยสีิ่งแวดล้อม 32 18  46 30,000 46 x 120 = 5,520  35,520  

9 วิศวกรรมไฟฟ้า 72 13  131 60,000 131 x 240 = 31,440 91,440  

10 คณะวิทยาศาสตร์ฯ - - - - 1,657,520 - 1,657,520  
รวมเป็นเงิน 2,103,200  

 
     หมายเหตุ  1. รายวิชาในกลุ่มเคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ และคณิตศาสตร์ ให้เบิกค่าวัสดุจากสาขาวิชาของนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียน  

2. ค่าวัสดุตามจ านวนนักศึกษา จะเพิ่มให้ตามจ านวนนักศึกษารุ่น 2563 ในภาคเรียนท่ี 1/2563 
3. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องส าอางเบิกจ่ายไดเ้มื่อมีนักศึกษารุ่น 2563 
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รายละเอียดกิจกรรมการจัดหาครุภัณฑ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา 

โครงการมหาวิทยาลัย : โครงการยกระดับมาตรฐานการผลิตบัณฑิต 
งบประมาณแผ่นดิน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 

 
ที ่ รายการ จ านวน ราคาต่อหน่วย รวมเป็นเงิน ผู้รับผิดชอบ 
1 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบท่ี 1 (18 หน้า/นาที )  2  เครื่อง 10,000 20,000 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
2 เครื่องทดสอบคณุภาพน้ าภาคสนาม  1 เครื่อง 157,500 157,500 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 
3 เครื่องวัดความหนดื  1 เครื่อง 272,900 272,900 สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร 
4 เครื่องท าไอศครีม  2 เครื่อง 130,000 260,000 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร ์
5 เครื่องวัดดิจติอลมเิตอร์แบบตั้งโตะ๊  10 เครื่อง 81,570 815,700 สาขาวิชาเทคโนโลยไีฟฟ้า 
6 เครื่องควบคุมอณุภูมิพร้อมเขย่า (Shaker water bath)  1 เครื่อง 95,000 95,000 สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร 
7 ชุดปฏิบัติการสอนคหกรรมศาสตร ์ 1 ชุด 495,000 495,000 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร ์
8 ตู้ดูดควันไอสารเคมี ขนาดหน้ากวา้ง 1.5 เมตร  1 ตู้ 192,600 192,600 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 
9 ระบบควบคมุมัลติฟังช่ันเพื่อการพัฒนาการเรยีนการสอนด้าน 

Automation and Process Control Engineering  
1 ชุด 2,354,000 2,354,000 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 

10 ชุดปฏิบัติการแบบจ าลองการท างานของระบบยานยนตไ์ฟฟ้า 
(Automotive Simulation Modle ASM)  

1 ชุด 3,500,000 3,500,000 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 

11 ชุดปฏิบัติการเรียนรู้อุปกรณ์สร้างแรงดันไฟฟ้าสูงส าหรับรถไฟฟ้า  1 ชุด 1,979,900 1,979,900 สาขาวิชาเทคโนโลยไีฟฟ้า 
12 ชุดทดลองระบบบสับารแ์บบมีเพาเวอร์อนาไลเซอร์  1 ชุด 1,960,000 1,960,000 สาขาวิชาเทคโนโลยไีฟฟ้า 
13 เครื่องบดตัวอย่าง  1 เครื่อง 1,554,200 1,554,200 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 
14 ชุดปฏิบัติการขับเคลื่อนข้อมลูวิทยาศาสตร์ดิจติอล  1 ชุด 1,900,000 1,900,000 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ์
15 ตู้แช่ติดลบแบบลมเย็น (Air Blast Freezer)  1 ตู้ 490,000 490,000 สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร 
16 ชุดทดลองระบบการแปลงผันพลังงานในระบบราง  1 ชุด 3,500,000 3,500,000 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
17 ชุดทดลองการตดิตั้งอุปกรณ์ในอาคารแบบสมาร์ทโฮม  1 ชุด 1,500,000 1,500,000 สาขาวิชาเทคโนโลยไีฟฟ้า 

รวมเป็นเงิน 21,046,800  
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แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี

 
แหล่งเงิน งบประมาณแผ่นดิน 

แผนงาน : พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์  ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ยุทธศาสตร์ที ่3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา   
โครงการมหาวิทยาลัย : 2. โครงการพัฒนาระบบมาตรฐานการเรียนการสอน 

กิจกรรม/โครงการ 
ตัวชี้วัดและ 

เป้าหมายตัวชี้วัด 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ
ที่ได้รับ 
(บาท) 

เป้าหมายของการเบิกจ่ายงบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

ผู้ประเมิน
โครงการ ไตรมาสที่ 1  

ต.ค.-ธ.ค.62 
ไตรมาส 2  

ม.ค.-มี.ค.63 
ไตรมาส 3    

เม.ย.-มิ.ย.63 
ไตรมาส 4  
ก.ค.-ก.ย.63 

1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
วิพากษ์รายงานการประเมินตนเอง 
ปีการศึกษา 2562 คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

1. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 80  
2. ระดับความพึงพอใจของผู้เข้ารว่ม
โครงการ อยู่ในระดับมาก 

เม.ย. – ม.ิย. 
63 

325,800   325,800  ฝ่ายประกัน อ.ดร.นวลระหง 
เทพวิวัฒน์จิต 

 

รวม 325,800  
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แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี

 
แหล่งเงิน งบประมาณแผ่นดิน 

แผนงาน : ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม  ผลผลิต : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคณุภาพการศึกษา   
โครงการมหาวิทยาลยั : 3. โครงการพัฒนาความรู้ ทักษะด้านภาษาอังกฤษในศตวรรษท่ี 21 ส าหรับนกัศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

กิจกรรม/โครงการ 
ตัวชี้วัดและ 

เป้าหมายตัวชี้วัด 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ
ที่ได้รับ 
(บาท) 

เป้าหมายของการเบิกจ่ายงบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ * 

ผู้ประเมิน
โครงการ ไตรมาสที่ 1  

ต.ค.-ธ.ค.62 
ไตรมาส 2  

ม.ค.-มี.ค.63 
ไตรมาส 3    

เม.ย.-มิ.ย.63 
ไตรมาส 4  
ก.ค.-ก.ย.63 

1. โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

1. จ านวนนักศึกษา
เข้าร่วมโครงการ 
ไม่น้อยกว่า 700 คน 
2. จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการสอบผ่าน 
CEFR อยู่ในระดับ B2 
หรือมาตรฐานอื่น ๆ 
ที่เทียบเท่า  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 
 

  
 

    ฝ่ายวิชาการ อ.ดร.จุฑามาส  
ศิริอังกูรวาณิช 

   1.1 โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษฯ ครั้งท่ี 1 ต.ค.–ธ.ค. 62 80,000 80,000    

   1.2 โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษฯ ครั้งท่ี 2 ต.ค.–ธ.ค. 62 80,000 80,000    

   1.3 โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษฯ ครั้งท่ี 3 ม.ค.–มี.ค. 63 80,000  80,000   

   1.4 โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษฯ ครั้งท่ี 4 ม.ค.–มี.ค. 63 80,000  80,000   

   1.5 โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษฯ ครั้งท่ี 5 เม.ย.–มิ.ย. 63 80,000   80,000  

   1.6 โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษฯ ครั้งท่ี 6 เม.ย.–มิ.ย. 63 80,000   80,000  

   1.7 โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษฯ ครั้งท่ี 7 ก.ค.–ก.ย. 63 80,000    80,000 

   1.8 โครงการอิงลิชแคมป์ส าหรบันักศึกษาฯ ครั้งท่ี 1      เม.ย.–มิ.ย. 63 220,000   220,000  

   1.9 โครงการอิงลิชแคมป์ส าหรบันักศึกษาฯ ครั้งท่ี 2 ก.ค.–ก.ย. 63 220,000    220,000 

รวม 1,000,000 * ผู้รับผดิชอบโครงการหลัก สรุปโครงการในภาพรวม 
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แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี

 
แหล่งเงิน  งบประมาณแผ่นดิน 

แผนงาน : ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม  ผลผลิต : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที ่3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา   
โครงการมหาวิทยาลัย : 4. โครงการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ในยุคไทยแลนด์ 4.0 

กิจกรรม/โครงการ 
ตัวชี้วัดและ 

เป้าหมายตัวชี้วัด 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ
ที่ได้รับ 
(บาท) 

เป้าหมายของการเบิกจ่ายงบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ

โครงการ 
ผู้ประเมิน
โครงการ ไตรมาสที่ 1  

ต.ค.-ธ.ค.62 
ไตรมาส 2  

ม.ค.-มี.ค.63 
ไตรมาส 3    

เม.ย.-มิ.ย.63 
ไตรมาส 4  
ก.ค.-ก.ย.63 

1. โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และ
จัดตั้งศูนย์บริการวิชาการ/วิชาชีพ 

1. ความพึงพอใจของนักศึกษา/
อาจารย์/เยาวชน/ผู้สนใจ ต่อสิ่ง
สนับสนุนการเรยีนรู้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ และสิ่งอ านวยความ
สะดวก อยู่ในระดับมาก 

      ฝ่ายนโยบาย
และแผน * 

ผศ.ดร.ศตรัตน ์ 
ทิพย์ผ่อง 

   1.1 โครงการแหล่งเรียนรู้ดิจิทลั ม.ค. – ก.ย. 
63 

250,000  80,000 
 

120,000 
 

50,000 
 

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

   1.2 โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรูก้าร
จัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร 

ม.ค. – ก.ย. 
63 

250,000  75,000 
 

125,000 
 

50,000 
 

วิทยาศาสตร์ฯ
สิ่งแวดล้อม 

 

   1.3 โครงการแหล่งเรียนรู้มาตรฐาน
วิชาชีพช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 

ม.ค. – ก.ย. 
63 

200,000  50,000 
 

100,000 
 

50,000 
 

เทคโนโลยีไฟฟ้า  

   1.4 โครงการจัดตั้งศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีและพัฒนาผลิตภณัฑ์อาหาร 
แปรรูปส าหรับชุมชน                                  

ม.ค. – ก.ย. 
63 

200,000  50,000 
 

100,000 
 

50,000 
 

เทคโนโลยี 
การอาหาร 

 

2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ทักษะวิชาชีพวิศวกรรม 

1. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 
2. ความพึงพอใจเฉลี่ยของ
ผู้เข้าร่วมโครงการอยู่ในระดับ
มาก 
3. ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถน า
ความรู้ไปใช้ประโยชนไ์ด้อยู่ใน
ระดับมาก 

ม.ค. – มิ.ย. 
63 

30,000  15,000 
 

15,000 
 

 วิศวกรรมไฟฟ้า อ.ประยุทธ  
นิสภกุล 

3. โครงการเตรียมความพร้อมคณติ
วิทย์เพื่อมุ่งสู่มหาวิทยาลัย  

ม.ค. – มี.ค. 
63 

30,000  30,000   วิทยาศาสตร์
เครื่องส าอาง 

อ.ดร.ธิติมา  
เกตุแก้ว 

4. โครงการพัฒนาทักษะการเขียน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้ครสูอน
คอมพิวเตอร์ระดับมัธยมศึกษาในพื้นที่
ธนบุรี และสมุทรปราการ 

เม.ย. – ม.ิย. 
63 

40,000 40,000    วิทยาการ
คอมพิวเตอร ์

อ.จันวิภา 
สุปะกิ่ง 

 

รวม 1,000,000 * ผู้รับผดิชอบโครงการหลัก สรุปโครงการในภาพรวม 
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แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี

 
แหล่งเงิน งบประมาณแผ่นดิน 

แผนงาน : พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์  ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ยุทธศาสตร์ที ่4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ  
โครงการมหาวิทยาลัย : 1. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการ 

กิจกรรม/โครงการ 
ตัวชี้วัดและ 

เป้าหมายตัวชี้วัด 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ
ที่ได้รับ 
(บาท) 

เป้าหมายของการเบิกจ่ายงบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

ผู้ประเมิน
โครงการ * ไตรมาสที่ 1  

ต.ค.-ธ.ค.62 
ไตรมาส 2  

ม.ค.-มี.ค.63 
ไตรมาส 3    

เม.ย.-มิ.ย.63 
ไตรมาส 4  
ก.ค.-ก.ย.63 

1. การจัดหาวสัดุและสิ่งสนับสนุน
การบริหารจัดการของหน่วยงาน 

1. มีระบบบรหิารจดัการที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
2. ร้อยละของโครงการกิจกรรมที่
ด าเนินการได้แล้วเสร็จตามแผน  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
3. ระดับความพึงพอใจของบุคลากร
ที่มีต่อสิ่งอ านวยความสะดวกในการ
ปฏิบัติงาน อยู่ในระดับมาก 
4. ระดับความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ อยู่ในระดับมาก 

ต.ค. 62 – 
ก.ย. 63 

300,000 30,000 
 

90,000 
 

90,000 
 

90,000 
 

คณะ อ.ดร.นวลระหง 
เทพวิวัฒน์จิต 

2. การซ่อมแซมครุภณัฑ์ คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

ต.ค. 62 – 
ก.ย. 63 

300,000 75,000 
 

75,000 
 

75,000 
 

75,000 
 

คณะ  

3. โครงการจัดท ารายงานประจ าปี 
2562 คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

เม.ย. – ม.ิย. 
63 

70,000   70,000  ฝ่ายบรหิาร  

4. โครงการพัฒนาหลักสูตร
วิศวกรรมการจัดการระบบราง 

1. คณะ/หลักสูตรมีการบรูณาการ
เพื่อพัฒนาหลักสตูรให้สอดคล้องกบั
ความต้องการของชุมชน 
ผู้ประกอบการ และประเทศอย่าง
น้อยร้อยละ 80  
2. หลักสูตร/สาขาวิชา อย่างน้อย 2 
หลักสตูร ได้พัฒนาการเรียนการ
สอนแบบบูรณาการกับการท างาน 
(WIL) 

เม.ย. – ม.ิย. 
63 

50,000   50,000  ฝ่ายวิชาการ  

5. โครงการปรับปรุงหลักสูตรคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยเีร่งด่วน 

ต.ค. – ธ.ค. 
62 

175,000 
(5 x 3,500) 

175,000    จอ/ทฟ/ทส/ 
ทอ/วว 

อักษรย่อสาขาวิชา     จอ = เทคโนโลยีการจดัการอุตสาหกรรม   ทฟ = เทคโนโลยไีฟฟ้า    ทส = เทคโนโลยีสารสนเทศ         
   ทอ = เทคโนโลยีการอาหาร    วว = วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยสีิ่งแวดล้อม    
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แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี

 
แหล่งเงิน งบประมาณแผ่นดิน 

แผนงาน : พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์  ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ยุทธศาสตร์ที ่4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ  
โครงการมหาวิทยาลัย : 1. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการ (ต่อ) 

กิจกรรม/โครงการ 
ตัวชี้วัดและ 

เป้าหมายตัวชี้วัด 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ
ที่ได้รับ 
(บาท) 

เป้าหมายของการเบิกจ่ายงบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

ผู้ประเมิน
โครงการ * ไตรมาสที่ 1  

ต.ค.-ธ.ค.62 
ไตรมาส 2  

ม.ค.-มี.ค.63 
ไตรมาส 3    

เม.ย.-มิ.ย.63 
ไตรมาส 4  
ก.ค.-ก.ย.63 

6. โครงการจัดท ารายงานผลการ
ด าเนินงานตามแผนคณะฯ 

- คะแนนการประเมินคณุภาพของ
คณะ ไม่น้อยกว่า 4.01 

เม.ย. – ม.ิย. 
63 

30,000   30,000  ฝ่ายนโยบาย
และแผน 

อ.ดร.นวลระหง 
เทพวิวัฒน์จิต 

7. โครงการจัดท ารายงานการ
ประเมินตนเองระดับหลักสตูร  

- คะแนนการประเมินคณุภาพของ
หลักสตูร ไม่น้อยกว่า 3.01 

เม.ย. – ม.ิย. 
63 

40,000  
(8 x 5,000)  

  40,000    สาขาวิชา  

8. โครงการจัดท ารายงานการ
ประเมินตนเองระดับคณะ 

- คะแนนการประเมินคณุภาพของ
คณะ ไม่น้อยกว่า 4.01 

เม.ย. – ม.ิย. 
63 

35,000     35,000    ฝ่ายประกัน  

รวม 1,000,000 * ผู้ประเมินโครงการ ประเมินโครงการทั้งหมดในภาพรวม 
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แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
งบประมาณรายได้ (บ.กศ.) 

 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี

 
แหล่งเงิน งบประมาณรายได้ (บ.กศ.) 

แผนงาน : ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม  ผลผลิต : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาท้องถิ่น    
โครงการมหาวิทยาลัย : 5. โครงการบริการวิชาการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น  

กิจกรรม/โครงการ 
ตัวชี้วัดและ 

เป้าหมายตัวชี้วัด 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ
ที่ได้รับ 
(บาท) 

เป้าหมายของการเบิกจ่ายงบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

ผู้ประเมิน
โครงการ ไตรมาสที่ 1  

ต.ค.-ธ.ค.62 
ไตรมาส 2  

ม.ค.-มี.ค.63 
ไตรมาส 3    

เม.ย.-มิ.ย.63 
ไตรมาส 4  
ก.ค.-ก.ย.63 

1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง โครงงานวิทย์คิดสนุก ครั้งท่ี 3 

1. จ านวนโครงการหรือกิจกรรม
อย่างน้อย 4 โครงการ 
2. ผู้เข้ารับบริการน าความรูไ้ปใช้
ประโยชน์อย่างน้อยร้อยละ 80  
3. ร้อยละ 50 ของการบูรณาการ
การเรยีนรู้การสอน การวิจยั และ
บริการวิชาการ 

เม.ย. – ม.ิย. 
63 

60,000     60,000    ฝ่าย
ประชาสมัพันธ์ 

อ.ว่าที่ร้อยตรี
ธีรวุฒ ิ

แสวงบุญ 
2. โครงการอบรมบริการวิชาการ
วิชาชีพแก่ศิษย์เก่าและผูส้นใจ 

เม.ย. – ม.ิย. 
63 

25,000   25,000  ฝ่ายบริการ
วิชาการ 

ดร. ภาวณิ ี
อินนาค 

3. โครงการประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา 

ก.ค. – ก.ย. 
63 

65,000    65,000 ฝ่ายวิจัยฯ อ.ดร.จุฑามาส  
ศิริอังกูรวาณิช 

รวม 150,000  
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แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี

 
แหล่งเงิน งบประมาณรายได้ (บ.กศ.) 

แผนงาน : ยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม  ผลผลิต : โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาสังคมและสิง่แวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาท้องถิ่น    
โครงการมหาวิทยาลัย : 6. โครงการเพ่ิมศักยภาพงานวิจัยสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และงานสร้างสรรค ์

กิจกรรม/โครงการ 
ตัวชี้วัดและ 

เป้าหมายตัวชี้วัด 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ
ที่ได้รับ 
(บาท) 

เป้าหมายของการเบิกจ่ายงบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ * 

ผู้ประเมิน
โครงการ ไตรมาสที่ 1  

ต.ค.-ธ.ค.62 
ไตรมาส 2  

ม.ค.-มี.ค.63 
ไตรมาส 3    

เม.ย.-มิ.ย.63 
ไตรมาส 4  
ก.ค.-ก.ย.63 

1. โครงการวิจัยติดตามผลบณัฑิต 1. จ านวนโครงการวิจัย อย่างน้อย 2 
โครงการ 
2. ผลงานวิจัยท่ีน าไปใช้ประโยชน์
สร้างองค์ความรู้อย่างน้อยร้อยละ 80 

ต.ค. 62 – 
ก.ย. 63 

50,000 30,000 
 

  20,000 
 

ฝ่ายวิจัยฯ ผศ.ดร.ศตรัตน ์ 
ทิพย์ผ่อง 

 2. โครงการวิจัยตามศาสตร ์ ต.ค. 62 – 
ก.ย. 63 

50,000 30,000 
 

  20,000 
 

รวม 1,000,000 * ผู้รับผดิชอบโครงการหลัก สรุปโครงการในภาพรวม 
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แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี

 
แหล่งเงิน งบประมาณรายได้ (บ.กศ.) 

แผนงาน : พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์  ผลผลิต : ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาท้องถิ่น    
โครงการมหาวิทยาลัย : 7. โครงการท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และภูมิปัญญาไทย 

กิจกรรม/โครงการ 
ตัวชี้วัดและ 

เป้าหมายตัวชี้วัด 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ
ที่ได้รับ 
(บาท) 

เป้าหมายของการเบิกจ่ายงบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

ผู้ประเมิน
โครงการ * ไตรมาสที่ 1  

ต.ค.-ธ.ค.62 
ไตรมาส 2  

ม.ค.-มี.ค.63 
ไตรมาส 3    

เม.ย.-มิ.ย.63 
ไตรมาส 4  
ก.ค.-ก.ย.63 

1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง การผลิตน้ าผักผลไม้พร้อมดืม่
เสรมิสมุนไพรไทย 

1. จ านวนโครงการ/กิจกรรม
ศิลปะวัฒนธรรม อย่างน้อย 3 
โครงการ 
2. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด
อย่างน้อย 100 คน 
3. ความพึงพอใจของผู้รับบริการตอ่
ประโยชน์ของการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม อย่างน้อยร้อยละ 90  

ม.ค. – มี.ค. 
63 

10,000  10,000   เทคโนโลย ี
การอาหาร 

อ.ดร.ไกรรัช 
เทศม ี

2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการศลิป
ประดิษฐ์ดอกไม้จากดินไทย  

เม.ย. – พ.ค. 
63 

45,000   45,000  คหกรรม
ศาสตร ์

3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
“การอนุรักษ์ภูมิปญัญาท้องถิ่นด้าน
ศิลปะการประกอบอาหารไทยและ
ขนมไทย” 

ม.ค. – มี.ค. 
63 

45,000  45,000   คหกรรม
ศาสตร ์

รวม 100,000 * ผู้ประเมินโครงการ ประเมินโครงการทั้งหมดในภาพรวม 
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แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี

 
แหล่งเงิน งบประมาณรายได้ (บ.กศ.) 

แผนงาน : พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์  ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ยุทธศาสตร์ที ่3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา   
โครงการมหาวิทยาลัย : 1. โครงการยกระดับมาตรฐานการผลิตบัณฑิต   กิจกรรม  : จัดหาอาจารย์และผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์เพ่ือรับผิดชอบการสอนฯ 

กิจกรรม/โครงการ 
ตัวชี้วัดและ 

เป้าหมายตัวชี้วัด 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ
ที่ได้รับ 
(บาท) 

เป้าหมายของการเบิกจ่ายงบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

ผู้ประเมิน
โครงการ ไตรมาสที่ 1  

ต.ค.-ธ.ค.61 
ไตรมาส 2  

ม.ค.-มี.ค.62 
ไตรมาส 3    

เม.ย.-มิ.ย.62 
ไตรมาส 4  
ก.ค.-ก.ย.62 

1. การจัดจ้างอาจารย์พิเศษภาค
ปกติ และค่าตอบแทนการสอน
เกินช่ัวโมงของอาจารย์ประจ า 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

1. ประสิทธิภาพของการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรยีนเป็นส าคัญ อยู่ในระดับด ี
2. ผู้เรียนมีทักษะความรู้ความเข้าใจและ
มีผลการเรียนเพิ่มสูงขึ้น ร้อยละ 80 

ต.ค. 62 – 
ก.ย. 63 

2,883,000 288,300 
 

1,441,500 
 

 1,153,200 
 

คณะ/
สาขาวิชา 

อ.ดร.นวลระหง 
เทพวิวัฒน์จิต 

รวม 2,883,000  
หมายเหตุ  คณะไมส่ามารถท าการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณไปใช้จ่ายในด้านอ่ืน ๆ 
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แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี

 
แหล่งเงิน งบประมาณรายได้ (บ.กศ.) 

แผนงาน : พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์  ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ยุทธศาสตร์ที ่3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา   
โครงการมหาวิทยาลัย : 1. โครงการยกระดับมาตรฐานการผลิตบัณฑิต   กิจกรรม  : สนับสนุนให้มีวัสดุการศึกษา วัสดุฝึก ค่าใช้สอย และค่าตอบแทนในการพัฒนาการเรียนฯ 

กิจกรรม/โครงการ 
ตัวชี้วัดและ 

เป้าหมายตัวชี้วัด 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ
ที่ได้รับ 
(บาท) 

เป้าหมายของการเบิกจ่ายงบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

ผู้ประเมิน
โครงการ * ไตรมาสที่ 1  

ต.ค.-ธ.ค.62 
ไตรมาส 2  

ม.ค.-มี.ค.63 
ไตรมาส 3    

เม.ย.-มิ.ย.63 
ไตรมาส 4  
ก.ค.-ก.ย.63 

1. การจัดหาวสัดุฝึกการเรียนการสอน
ภาคปกติ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

1. ระดับความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการที่มตี่อสิ่งอ านวย
ความสะดวกในการเรียนการ
สอน/การปฏิบัติงาน อยู่ใน
ระดับมาก 

ต.ค. 62 – 
ก.ย. 63 

120,000 24,000 
 

36,000 
 

 60,000 
 

คณะ/
สาขาวิชา 

ผศ.ดร.ประสิทธิ์ 
ภูสมมา 

 

2. โครงการศึกษาดูงานสถาน
ประกอบการ  

คห 30,000 จอ/วค 20,000  
ทฟ/ทส/ทอ/วว/วศ 10,000 

เม.ย. – ม.ิย. 
63 

120,000  
 

100,000 
คห/จอ/ทฟ/
ทส/ทอ/วค/

วว 

15,000 
วว/วศ 

5,000 
ทอ 

สาขาวิชา 
 

3. โครงการจัดงานนิทรรศการแสดงผล
งานวิชาการของนักศึกษา ณ โรงเรียน
นายร้อยพระจุลจอมเกลา้ 

ต.ค. – ธ.ค. 
62 

40,000   40,000      ฝ่าย
ประชาสมัพันธ์ 

4. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเชิง
บูรณาการงานคหกรรมศาสตร์สู่ชุมชน 
“การประเมินภาวะโภชนาการและ
แนวทางในการป้องกันในประเทศไทย” 

เม.ย. – ม.ิย. 
63 

50,000   50,000  คหกรรม
ศาสตร ์

5. โครงการพัฒนาคณุลักษณะบณัฑิต
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

คห 20,000 จอ/วค 10,000  
ทฟ/ทส/ทอ/วว/วศ 5,000 

ม.ค. – ก.ย. 
63 

65,000  50,000 
คห/จอ/ทส/

ทอ/วค 

 
 

15,000 
ทฟ/วว/วศ 

สาขาวิชา 
 

 

อักษรย่อสาขาวิชา    คห = คหกรรมศาสตร ์  จอ = เทคโนโลยีการจดัการอุตสาหกรรม   ทฟ = เทคโนโลยไีฟฟ้า   ทส = เทคโนโลยีสารสนเทศ 
     ทอ = เทคโนโลยีการอาหาร วค = วิทยาการคอมพิวเตอร ์  วว = วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยสีิ่งแวดล้อม   วศ = วิศวกรรมไฟฟ้า 
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แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี

 
แหล่งเงิน งบประมาณรายได้ (บ.กศ.) 

แผนงาน : พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์  ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ยุทธศาสตร์ที ่3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา   
โครงการมหาวิทยาลัย : 1. โครงการยกระดับมาตรฐานการผลิตบัณฑิต   กิจกรรม  : สนับสนุนให้มีวัสดุการศึกษา วัสดุฝึก ค่าใช้สอย และค่าตอบแทนในการพัฒนาการเรียนฯ 

กิจกรรม/โครงการ 
ตัวชี้วัดและ 

เป้าหมายตัวชี้วัด 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ
ที่ได้รับ 
(บาท) 

เป้าหมายของการเบิกจ่ายงบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

ผู้ประเมิน
โครงการ * ไตรมาสที่ 1  

ต.ค.-ธ.ค.62 
ไตรมาส 2  

ม.ค.-มี.ค.63 
ไตรมาส 3    

เม.ย.-มิ.ย.63 
ไตรมาส 4  
ก.ค.-ก.ย.63 

6. โครงการเตรียมความพร้อม
ก่อนส าเร็จการศึกษา 

1. ระดับความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการที่มตี่อสิ่งอ านวยความ
สะดวกในการเรียนการสอน/การ
ปฏิบัติงาน อยู่ในระดับมาก 

ม.ค. – มี.ค. 
63 

30,000  30,000   ฝ่ายพัฒนา
นักศึกษา 

ผศ.ดร.ประสิทธิ์ 
ภูสมมา 

 7. โครงการเตรียมความพร้อม
นักศึกษาใหม่ ** 

ก.ค. – ก.ย. 
63 

45,000 
(9 x 5,000) 

   45,000 สาขาวิชา 

8. โครงการส่งเสรมิคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านจติ
อาสาและรักษ์สิ่งแวดล้อม 

ม.ค. – มี.ค. 
63 

30,000  30,000   ฝ่ายพัฒนา
นักศึกษา 

รวม 500,000 * ผู้ประเมินโครงการ ประเมินโครงการทั้งหมดในภาพรวม 
 

**  สาขาที่ไม่มีนักศึกษารุ่น 2563 ไม่ต้องท าโครงการนี้  และถ้าจ านวนนักศึกษามากกว่า 30 คน สามารถขอเพิ่มได ้
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แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี

 
แหล่งเงิน งบประมาณรายได้ (บ.กศ.) 

แผนงาน : พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์  ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ยุทธศาสตร์ที ่3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา    
โครงการมหาวิทยาลัย : 2. โครงการพัฒนาระบบมาตรฐานการเรียนการสอน 

กิจกรรม/โครงการ 
ตัวชี้วัดและ 

เป้าหมายตัวชี้วัด 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ
ที่ได้รับ 
(บาท) 

เป้าหมายของการเบิกจ่ายงบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

ผู้ประเมิน
โครงการ * ไตรมาสที่ 1  

ต.ค.-ธ.ค.62 
ไตรมาส 2  

ม.ค.-มี.ค.63 
ไตรมาส 3    

เม.ย.-มิ.ย.63 
ไตรมาส 4  
ก.ค.-ก.ย.63 

1. โครงการตรวจประเมินคณุภาพ
การศึกษาภายในระดับหลักสูตร  

1. คะแนนการประเมินคณุภาพของ
หลักสตูร ไม่น้อยกว่า 3.01 

เม.ย. – ม.ิย. 
63 

120,000   
(8 x 15,000) 

  120,000 
 

 สาขาวิชา อ.ดร.นวลระหง 
เทพวิวัฒน์จิต 

2. โครงการตรวจประเมินคณุภาพ
การศึกษาภายในระดับคณะ 

1. คะแนนการประเมินคณุภาพของ
คณะ ไม่น้อยกว่า 4.01 

ก.ค. – ก.ย. 
63 

25,000      25,000   ฝ่ายประกัน 

3. โครงการส่งเสรมิความรู้การ
ประกันคณุภาพเสรมิสร้างภาวะผูน้ า
และการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

1. คะแนนการประเมินคณุภาพของ
คณะ ไม่น้อยกว่า 4.01 

เม.ย. – ม.ิย. 
63 

55,000   55,000  ฝ่ายพัฒนา
นักศึกษา 

รวม 200,000   * ผู้ประเมินโครงการ ประเมินโครงการทั้งหมดในภาพรวม 
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แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี

 
แหล่งเงิน งบประมาณรายได้ (บ.กศ.) 

แผนงาน : พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์  ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ยุทธศาสตร์ที ่4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ  
โครงการมหาวิทยาลัย : 1. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการ   

กิจกรรม/โครงการ 
ตัวชี้วัดและ 

เป้าหมายตัวชี้วัด 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ
ที่ได้รับ 
(บาท) 

เป้าหมายของการเบิกจ่ายงบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

ผู้ประเมิน
โครงการ * ไตรมาสที่ 1  

ต.ค.-ธ.ค.62 
ไตรมาส 2  

ม.ค.-มี.ค.63 
ไตรมาส 3    

เม.ย.-มิ.ย.63 
ไตรมาส 4  
ก.ค.-ก.ย.63 

1. การจัดหาวสัดุและสิ่ง
สนับสนุนการบริหารจัดการของ
หน่วยงาน 
 
 

1. มีระบบบรหิารจดัการที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
2. ร้อยละของโครงการกิจกรรมที่
ด าเนินการได้แล้วเสร็จตามแผน  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
3. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่มี
ต่อสิ่งอ านวยความสะดวกในการ
ปฏิบัติงาน อยู่ในระดับมาก 
4. ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
อยู่ในระดับมาก 

ต.ค. 62 – 
ก.ย. 63 

220,000 22,000 
 

66,000 
 

66,000 
 

66,000 
 

คณะ อ.ดร.นวลระหง 
เทพวิวัฒน์จิต 

2. โครงการสานสัมพันธ์
เครือข่ายคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 9 มหาวิทยาลยั 

ม.ค. – มี.ค. 
63 

80,000  80,000   ฝ่ายบรหิาร 

3. โครงการประชาสัมพันธ์คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

1. จ านวนช่องทางการประชาสัมพนัธ์
อย่างน้อย 1 ช่องทาง 
2. ระดับความส าเร็จในการ
ประชาสมัพันธ์ 

ต.ค. 62 – 
ก.ย. 63 

200,000 50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

ฝ่าย
ประชาสมัพันธ์ 

 

4. โครงการพัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุน 

1. ร้อยละ 80 ของบุคลากรได้รับการ
พัฒนาศักยภาพตามศาสตร์วิชาชีพ 

ต.ค. 62 – 
ก.ย. 63 

65,000 16,250 
 

16,250 
 

16,250 
 

16,250 
 

คณะ  

รวม 565,000 * ผู้ประเมินโครงการ ประเมินโครงการทั้งหมดในภาพรวม 
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แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
งบประมาณรายได้ (ภาคพิเศษ) 

 
 
 
 
 

 



แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี

 
แหล่งเงิน งบประมาณรายได้ (ภาคพิเศษ) 

แผนงาน : พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์  ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ยุทธศาสตร์ที ่3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา   
โครงการมหาวิทยาลัย : 1. โครงการยกระดับมาตรฐานการผลิตบัณฑิต 

กิจกรรม/โครงการ 
ตัวชี้วัดและ 

เป้าหมายตัวชี้วัด 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ
ที่ได้รับ 
(บาท) 

เป้าหมายของการเบิกจ่ายงบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

ผู้ประเมิน
โครงการ ไตรมาสที่ 1  

ต.ค.-ธ.ค.62 
ไตรมาส 2  

ม.ค.-มี.ค.63 
ไตรมาส 3    

เม.ย.-มิ.ย.63 
ไตรมาส 4  
ก.ค.-ก.ย.63 

1. การจัดจ้างอาจารย์พิเศษภาค
พิเศษ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

1. ประสิทธิภาพของการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรยีนเป็นส าคัญ อยู่ในระดับด ี
2. ผู้เรียนมีทักษะความรู้ความเข้าใจและ
มีผลการเรียนเพิ่มสูงขึ้น ร้อยละ 80 

ต.ค. 62 – 
ก.ย. 63 

4,000,000 1,000,000 
 

1,000,000 
 

1,000,000 
 

1,000,000 
 

คณะ อ.ดร.นวลระหง 
เทพวิวัฒน์จิต 

รวม 4,000,000   

 

 

แผนงาน : พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์  ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ยุทธศาสตร์ที ่4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ   
โครงการมหาวิทยาลัย : 1. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการ 

กิจกรรม/โครงการ 
ตัวชี้วัดและ 

เป้าหมายตัวชี้วัด 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ
ที่ได้รับ 
(บาท) 

เป้าหมายของการเบิกจ่ายงบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

ผู้ประเมิน
โครงการ ไตรมาสที่ 1  

ต.ค.-ธ.ค.62 
ไตรมาส 2  

ม.ค.-มี.ค.63 
ไตรมาส 3    

เม.ย.-มิ.ย.63 
ไตรมาส 4  
ก.ค.-ก.ย.63 

1. การจัดหาวสัดุและสิ่ง
สนับสนุนการบริหารจัดการของ
หน่วยงาน 

(ดูเป้าหมายและตัวช้ีวัด หน้า 23 
การจัดหาวสัดุและสิ่งสนับสนุนฯ) 

ต.ค. 62 – 
ก.ย. 63 

400,000   100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

คณะ 
 

อ.ดร.นวลระหง 
เทพวิวัฒน์จิต 

รวม 400,000     
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แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
โครงการไม่ใช้งบประมาณ 

 
 
 
 
 

 



แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี

 
โครงการไม่ใช้งบประมาณ 

 
แผนงาน : พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์  ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

ยุทธศาสตร์ที ่3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา   

กิจกรรม/โครงการ 
ตัวชี้วัดและ 

เป้าหมายตัวชี้วัด 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

ผู้ประเมิน
โครงการ 

1. โครงการบริการวิชาการดา้นการพัฒนาทักษะทาง
วิทยาศาสตร์ในการวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม  

1. โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด 
2. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
3. ความพึงพอใจเฉลี่ยของผู้เข้าร่วมโครงการอยู่ในระดับมาก 
4. ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้อยู่ในระดับมาก 

ต.ค. – ธ.ค. 62 วิทยาศาสตร์ฯ 
สิ่งแวดล้อม 

อ.ดร.นวลระหง 
เทพวิวัฒน์จิต 

2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทางวิชาการแก่นักศึกษา 
คหกรรมศาสตร์ ครั้งท่ี 1 

ต.ค. – ธ.ค. 62 คหกรรม
ศาสตร ์

3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทางวิชาการแก่นักศึกษา            
คหกรรมศาสตร์ ครั้งท่ี 2 

ต.ค. – ธ.ค. 62 คหกรรม
ศาสตร ์

4. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนโปรแกรม AI  1. โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด 
2. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
3. ความพึงพอใจเฉลี่ยของผู้เข้าร่วมโครงการอยู่ในระดับมาก 
4. ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้อยู่ในระดับมาก 

ม.ค. – มี.ค. 63 วิทยาการ
คอมพิวเตอร ์

5. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนโปรแกรมเพื่อเชื่อมต่อ
กับอุปกรณ์ IOT 

ม.ค. – มี.ค. 63 วิทยาการ
คอมพิวเตอร ์

6. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพือ่การประชุมวิชาการและ
น าเสนอผลงานสร้างสรรคร์ะดับชาติและนานาชาติ 

ม.ค. – มี.ค. 63 วิทยาการ
คอมพิวเตอร ์

7. โครงการแข่งขันกีฬาพ้ืนบ้านสานสัมพันธ์พ่ีน้องชาววิทยาการ
คอมพิวเตอร์รวมพลังต้านภัยยาเสพติด ครั้งท่ี 1 

1. โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด 
2. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
3. ความพึงพอใจเฉลี่ยของผู้เข้าร่วมโครงการอยู่ในระดับมาก 

ม.ค. – มี.ค. 63 วิทยาการ
คอมพิวเตอร ์

8. โครงการเปดิบ้านฟู้ดเทคราชภฏัธนบุร ี ม.ค. – มี.ค. 63 เทคโนโลยี 
การอาหาร 

9. โครงการอนุรักษส์ืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการจัดการ
สิ่งแวดล้อม  

1. โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด 
2. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
3. ความพึงพอใจเฉลี่ยของผู้เข้าร่วมโครงการอยู่ในระดับมาก 
4. ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้อยู่ในระดับมาก 

เม.ย. – ม.ิย. 63 วิทยาศาสตร์ฯ 
สิ่งแวดล้อม 

10. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิชาชีพวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 

เม.ย. – ม.ิย. 63 วิทยาศาสตร์ฯ 
สิ่งแวดล้อม 
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แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี

 
โครงการไม่ใช้งบประมาณ 

 
แผนงาน : พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์  ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

ยุทธศาสตร์ที ่3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา (ต่อ)  

กิจกรรม/โครงการ 
ตัวชี้วัดและ 

เป้าหมายตัวชี้วัด 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

ผู้ประเมิน
โครงการ 

11. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนโปรแกรม Game  1. โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด 
2. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
3. ความพึงพอใจเฉลี่ยของผู้เข้าร่วมโครงการอยู่ในระดับมาก 
4. ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้อยู่ในระดับมาก 

ก.ค. – ก.ย. 63 วิทยาการ
คอมพิวเตอร ์

อ.ดร.นวลระหง 
เทพวิวัฒน์จิต 

12. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา Web Application 
บนอุปกรณ์เคลื่อนที ่

ก.ค. – ก.ย. 63 วิทยาการ
คอมพิวเตอร ์

13. โครงการบูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ
ด้านคหกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 1 

ก.ค. – ก.ย. 63 คหกรรม
ศาสตร ์

14. โครงการบูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ
ด้านคหกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 2 

ก.ค. – ก.ย. 63 คหกรรม
ศาสตร ์

* ผู้ประเมินโครงการ ประเมินโครงการทั้งหมดในภาพรวม 
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สรุปแผนกิจกรรม/โครงการประจ าปงีบประมาณ 2563 
จ าแนกตามผู้รับผิดชอบโครงการ 

  



สรุปแผนกิจกรรม/โครงการ ประจ าปีงบประมาณ 2563 จ าแนกตามผู้รับผิดชอบโครงการ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ : คณะ 

ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย 

กิจกรรม/โครงการของคณะ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณที่ได้รับ (บาท) 
หมายเหตุ 

(ดูรายละเอียดหน้า) 
แหล่งเงิน 

งบแผ่นดิน งบบ.กศ. งบภาคพิเศษ 
1.2 1.5 โครงการฝึกอบรมการท าสบู่และมอยส์เจอร์ไรเซอรจ์ากสมุนไพร  ต.ค. 62 – มี.ค. 63 30,000   หน้า 5 
2.1 4. การพัฒนาศักยภาพคณาจารยต์ามศาสตร ์ ต.ค. 62 – ก.ย. 63 250,000   หน้า 8 

3.1 
 

1. การจัดหาวสัดุและสิ่งสนับสนุนการเรยีนการสอน คณะวิทยาศาสตร์ฯ ต.ค. 62 – ก.ย. 63 1,657,520   หน้า 11 

2. การจัดหาวสัดุฝึกการเรียนการสอนภาคปกติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ต.ค. 62 – ก.ย. 63 650,000   หน้า 9 

4. ครุภัณฑ์ : 1. เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ส ีชนิด Network แบบท่ี 1 ม.ค. – มี.ค. 63 20,000   หน้า 12 
1. การจัดจ้างอาจารย์พิเศษภาคปกติ และค่าตอบแทนการสอนเกินช่ัวโมงของ
อาจารย์ประจ า คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

ต.ค. 62 – ก.ย. 63  2,883,000  หน้า 21 

1. การจัดหาวสัดุฝึกการเรียนการสอนภาคปกติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ต.ค. 62 – ก.ย. 63  120,000  หน้า 22 

1. การจัดจ้างอาจารย์พิเศษภาคพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต.ค. 62 – ก.ย. 63   4,000,000 หน้า 26 

4.1 1. การจัดหาวสัดุและสิ่งสนับสนุนการบริหารจัดการของหน่วยงาน ต.ค. 62 – ก.ย. 63 300,000 220,000 400,000 หน้า 16, 25, 26 

2. การซ่อมแซมครุภณัฑ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต.ค. 62 – ก.ย. 63 300,000   หน้า 16 

4. โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ต.ค. 62 – ก.ย. 63  65,000  หน้า 25 

รวม 3,207,520 3,288,000 4,400,000  
รวมท้ังสิ้น 10,895,520  

 

หนา้ 29 



ผู้รับผิดชอบโครงการ : ฝ่ายประกันคุณภาพ + ฝ่ายวิชาการ 

ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย 

กิจกรรม/โครงการของคณะ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณที่ได้รับ (บาท) 
หมายเหตุ 

(ดูรายละเอียดหน้า) 
แหล่งเงิน 

งบแผ่นดิน งบบ.กศ. งบภาคพิเศษ 
3.2 1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการวิพากษ์รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 

2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
เม.ย. – ม.ิย. 63 325,800   หน้า 13 

3.3 1. โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาฯ ต.ค. 62 – ก.ย. 63 1,000,000   หน้า 14 

4.1 1. โครงการพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมการจัดการระบบราง เม.ย. – ม.ิย. 63 50,000   หน้า 16 
8. โครงการจัดท ารายงานการประเมินตนเองระดับคณะ เม.ย. – ม.ิย. 63 35,000     หน้า 17 

2. โครงการตรวจประเมินคณุภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ก.ค. – ก.ย. 63  25,000    หน้า 24 

รวม 1,410,800 25,000 0  
รวมท้ังสิ้น 1,435,800  

 
ผู้รับผิดชอบโครงการ : ฝ่ายวิจัยฯ + ฝ่ายบริการวิชาการ 

ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย 

กิจกรรม/โครงการของคณะ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณที่ได้รับ (บาท) 
หมายเหตุ 

(ดูรายละเอียดหน้า) แหล่งเงิน 
งบแผ่นดิน งบบ.กศ. งบภาคพิเศษ 

1.2 1. โครงการอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้คนในชุมชนฐานราก ต.ค. 62 – มิ.ย. 63 (600,000)   หน้า 5 
1.5 2. โครงการอบรมบริการวิชาการวชิาชีพแก่ศิษย์เก่าและผูส้นใจ เม.ย. – ม.ิย. 63  25,000  หน้า 18 

3. โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา ก.ค. – ก.ย. 63  65,000  หน้า 18 

1.6 1. โครงการวิจัยติดตามผลบณัฑิต ต.ค. 62 – ก.ย. 63  50,000  หน้า 19 

2. โครงการวิจัยตามศาสตร ์ ต.ค. 62 – ก.ย. 63  50,000  หน้า 19 

2.1 1. โครงการจัดพมิพ์หนังสือท่ีผ่านเกณฑ์ตามหลักเกณฑ์ฯ เม.ย. – ม.ิย. 63 20,000   หน้า 8 
2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพคณาจารยฯ์  เม.ย. – ม.ิย. 63 200,000   หน้า 8 
3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตหนังสือวิชาการฯ  เม.ย. – ม.ิย. 63 30,000   หน้า 8 

รวม 250,000 190,000 0  
รวมท้ังสิ้น 440,000  

หนา้ 30 



ผู้รับผิดชอบโครงการ : ฝ่ายบริหาร + ฝ่ายพัฒนานักศึกษา 

ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย 

กิจกรรม/โครงการของคณะ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณที่ได้รับ (บาท) 
หมายเหตุ 

(ดูรายละเอียดหน้า) 
แหล่งเงิน 

งบแผ่นดิน งบบ.กศ. งบภาคพิเศษ 
1.3 1.1 โครงการส่งเสริม ความรักสามัคคีฯ ม.ค. – มี.ค. 63 480,000   หน้า 6 

1.2 โครงการคุณธรรมจริยธรรม สร้างจิตส านึกรักษ์ความเป็นไทยฯ ก.ค. – ก.ย. 63 15,000   หน้า 6 

1.3 โครงการเทิดพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ัว รัชกาลที ่4  ส.ค. 63 5,000   หน้า 6 

3.1 6. โครงการเตรียมความพร้อมก่อนส าเรจ็การศึกษา ม.ค. – มี.ค. 63  30,000  หน้า 23 

8. โครงการส่งเสรมิคุณลักษณะบณัฑิตที่พึงประสงค์ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศฯ ม.ค. – มี.ค. 63  30,000  หน้า 23 

3.2 3. โครงการส่งเสรมิความรู้การประกันคุณภาพเสริมสร้างภาวะผู้น าฯ เม.ย. – ม.ิย. 63  55,000  หน้า 24 
4.1 3. โครงการจัดท ารายงานประจ าปี 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี เม.ย. – ม.ิย. 63 70,000   หน้า 16 

2. โครงการสานสัมพันธ์เครือข่ายคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 9 มหาวิทยาลัย ม.ค. – มี.ค. 63  80,000  หน้า 25 

รวม 570,000 195,000 0  
รวมท้ังสิ้น 765,000  

 
ผู้รับผิดชอบโครงการ : ฝ่ายนโยบายและแผน + ฝ่ายประชาสัมพนัธ ์

ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย 

กิจกรรม/โครงการของคณะ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณที่ได้รับ (บาท) 
หมายเหตุ 

(ดูรายละเอียดหน้า) 
แหล่งเงิน 

งบแผ่นดิน งบบ.กศ. งบภาคพิเศษ 
1.1 1. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น ม.ค. – ก.ย. 63 700,000   หน้า 4 

1.5 1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง โครงงานวิทย์คิดสนุก ครั้งท่ี 3 เม.ย. – ม.ิย. 63  60,000    หน้า 18 
3.1 3. โครงการจัดงานนิทรรศการแสดงผลงานวิชาการของนักศึกษา ณ โรงเรียนนาย

ร้อยพระจลุจอมเกล้า 
ต.ค. – ธ.ค. 62  40,000    หน้า 22 

3.4 1. โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และจัดตั้งศูนย์บริการวิชาการ/วิชาชีพ ม.ค. – ก.ย. 63 (900,000)   หน้า 15 
4.1 6. โครงการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามแผนคณะฯ เม.ย. – ม.ิย. 63 30,000   หน้า 17 

 3. โครงการประชาสัมพันธ์คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ต.ค. 62 – ก.ย. 63  200,000  หน้า 25 
รวม 730,000 300,000 0  

รวมท้ังสิ้น 1,030,000  
 

หนา้ 31 



ผู้รับผิดชอบโครงการ : สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย 

กิจกรรม/โครงการของคณะ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณที่ได้รับ (บาท) 
หมายเหตุ 

(ดูรายละเอียดหน้า) 
แหล่งเงิน 

งบแผ่นดิน งบบ.กศ. งบภาคพิเศษ 
1.2 1.2 โครงการอบรมอาหารและศลิปะประดิษฐ ์ ม.ค. – มิ.ย. 63 200,000   หน้า 5 
1.7 2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการศลิปประดิษฐ์ดอกไม้จากดินไทย  เม.ย. – พ.ค. 63  45,000  หน้า 20 

3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การอนุรักษ์ภูมิปญัญาท้องถิ่นด้านศิลปะการ
ประกอบอาหารไทยและขนมไทย” 

ม.ค. – มี.ค. 63  45,000  หน้า 20 

3.1 1. การจัดหาวสัดุและสิ่งสนับสนุนการเรยีนการสอน คณะวิทยาศาสตร์ฯ ต.ค. 62 – ก.ย. 63 78,720   หน้า 11 
3. โครงการปรับปรุงหลักสูตรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามรอบเวลา  เม.ย. – ม.ิย. 63 35,000   หน้า 9 
4. ครุภัณฑ์ : 4. เครื่องท าไอศครมี ม.ค. – มี.ค. 63 260,000   หน้า 12 
4. ครุภัณฑ์ : 7. ชุดปฏิบัติการสอนคหกรรมศาสตร ์ ม.ค. – มี.ค. 63 495,000   หน้า 12 

2. โครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการ  ม.ค. – มี.ค. 63  30,000  หน้า 22 

4. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเชิงบูรณาการงานคหกรรมศาสตรส์ู่ชุมชน “การ
ประเมินภาวะโภชนาการและแนวทางในการป้องกันในประเทศไทย” 

เม.ย. – ม.ิย. 63  50,000  หน้า 22 

5. โครงการพัฒนาคณุลักษณะบณัฑิตคณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี  ม.ค. – มี.ค. 63  20,000  หน้า 22 

7. โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ ก.ค. – ก.ย. 63  (5,000)  หน้า 23 
2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทางวิชาการแก่นักศึกษาคหกรรมศาสตร์ ครั้งท่ี 1 ต.ค. – ธ.ค. 62 - - - หน้า 27* 
3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทางวิชาการแก่นักศึกษาคหกรรมศาสตร์ ครั้งท่ี 2 ต.ค. – ธ.ค. 62 - - - หน้า 27* 
13. โครงการบูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการฯ ครั้งท่ี 1 ก.ค. – ก.ย. 63 - - - หน้า 28* 
14. โครงการบูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการฯ ครั้งท่ี 2 ก.ค. – ก.ย. 63 - - - หน้า 28* 

3.2 1. โครงการตรวจประเมินคณุภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร  เม.ย. – ม.ิย. 63  15,000  หน้า 24 
4.1 7. โครงการจัดท ารายงานการประเมินตนเองระดับหลักสตูร  เม.ย. – ม.ิย. 63 5,000   หน้า 17 

รวม 1,073,720 210,000 0  
รวมท้ังสิ้น 1,283,720  

* โครงการไม่ใช้งบประมาณ 
 

  

หนา้ 32 



ผู้รับผิดชอบโครงการ : สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 

ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย 

กิจกรรม/โครงการของคณะ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณที่ได้รับ (บาท) 
หมายเหตุ 

(ดูรายละเอียดหน้า) 
แหล่งเงิน 

งบแผ่นดิน งบบ.กศ. งบภาคพิเศษ 
3.1 

 
1. การจัดหาวสัดุและสิ่งสนับสนุนการเรยีนการสอน คณะวิทยาศาสตร์ฯ ต.ค. 62 – ก.ย. 63 45,720   หน้า 11 
2. โครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการ  ม.ค. – มี.ค. 63  20,000  หน้า 22 

5. โครงการพัฒนาคณุลักษณะบณัฑิตคณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี  ม.ค. – มี.ค. 63  10,000  หน้า 22 

7. โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ ก.ค. – ก.ย. 63  (5,000)  หน้า 23 

3.2 1. โครงการตรวจประเมินคณุภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร  เม.ย. – ม.ิย. 63  15,000  หน้า 24 
4.1 5. โครงการปรับปรุงหลักสูตรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเร่งดว่น ต.ค. – ธ.ค. 62 35,000   หน้า 16 

7. โครงการจัดท ารายงานการประเมินตนเองระดับหลักสตูร  เม.ย. – ม.ิย. 63 5,000   หน้า 17 

รวม 85,720 50,000 0  
รวมท้ังสิ้น 135,720  

 
  

หนา้ 33 



ผู้รับผิดชอบโครงการ : สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร 

ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย 

กิจกรรม/โครงการของคณะ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณที่ได้รับ (บาท) 
หมายเหตุ 

(ดูรายละเอียดหน้า) 
แหล่งเงิน 

งบแผ่นดิน งบบ.กศ. งบภาคพิเศษ 
1.7 1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การผลติน้ าผักผลไม้พร้อมดืม่เสรมิสมุนไพรไทย ม.ค. – มี.ค. 63  10,000  หน้า 20 
3.1 1. การจัดหาวสัดุและสิ่งสนับสนุนการเรยีนการสอน คณะวิทยาศาสตร์ฯ ต.ค. 62 – ก.ย. 63 34,920   หน้า 11 

4. ครุภัณฑ์ : 3. เครื่องวัดความหนืด ม.ค. – มี.ค. 63 272,900   หน้า 12 

4. ครุภัณฑ์ : 6. เครื่องควบคุมอุณภูมิพร้อมเขย่า ม.ค. – มี.ค. 63 95,000   หน้า 12 

4. ครุภัณฑ์ : 15. ตู้แช่ติดลบแบบลมเย็น ม.ค. – มี.ค. 63 490,000   หน้า 12 

2. โครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการ  ม.ค. – มี.ค. 63 
ก.ค. – ก.ย. 63 

 5,000 
5,000 

 หน้า 22 

5. โครงการพัฒนาคณุลักษณะบณัฑิตคณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี  ม.ค. – มี.ค. 63  5,000  หน้า 22 

7. โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ ก.ค. – ก.ย. 63  (5,000)  หน้า 23 

8. โครงการเปดิบ้านฟู้ดเทคราชภฏัธนบุร ี ม.ค. – มี.ค. 63 - - - หน้า 27* 
3.2 1. โครงการตรวจประเมินคณุภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร  เม.ย. – ม.ิย. 63  15,000  หน้า 24 
3.4 1.4 โครงการจัดตั้งศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาผลติภณัฑ์อาหารแปรรูปฯ                            ม.ค. – ก.ย. 63 200,000   หน้า 15 
4.1 5. โครงการปรับปรุงหลักสูตรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเร่งดว่น ต.ค. – ธ.ค. 62 35,000   หน้า 16 

7. โครงการจัดท ารายงานการประเมินตนเองระดับหลักสตูร  เม.ย. – ม.ิย. 63 5,000   หน้า 17 

รวม 1,132,820 45,000 0  
รวมท้ังสิ้น 1,177,820  

* โครงการไม่ใช้งบประมาณ 

หนา้ 34 



ผู้รับผิดชอบโครงการ : สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า 

ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย 

กิจกรรม/โครงการของคณะ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณที่ได้รับ (บาท) 
หมายเหตุ 

(ดูรายละเอียดหน้า) 
แหล่งเงิน 

งบแผ่นดิน งบบ.กศ. งบภาคพิเศษ 
1.2 1.1 โครงการอบรมซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า ต.ค. 62 – มิ.ย. 63 250,000   หน้า 5 

3.1 1. การจัดหาวสัดุและสิ่งสนับสนุนการเรยีนการสอน คณะวิทยาศาสตร์ฯ ต.ค. 62 – ก.ย. 63 34,560   หน้า 11 
4. ครุภัณฑ์ : 5. เครื่องวัดดิจติอลมิเตอร์แบบตั้งโตะ๊ ม.ค. – มี.ค. 63 815,700   หน้า 12 

4. ครุภัณฑ์ : 11. ชุดปฏิบัติการเรยีนรู้อุปกรณ์สร้างแรงดันไฟฟ้าสูงส าหรับรถไฟฟ้า ม.ค. – มี.ค. 63 1,979,900   หน้า 12 

4. ครุภัณฑ์ : 12. ชุดทดลองระบบบัสบาร์แบบมีเพาเวอร์อนาไลเซอร์ ม.ค. – มี.ค. 63 1,960,000   หน้า 12 

4. ครุภัณฑ์ : 17. ชุดทดลองการตดิตั้งอุปกรณ์ในอาคารแบบสมาร์ทโฮม ม.ค. – มี.ค. 63 1,500,000   หน้า 12 

2. โครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการ  ม.ค. – มี.ค. 63  10,000  หน้า 22 

5. โครงการพัฒนาคณุลักษณะบณัฑิตคณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี  ก.ค. – ก.ย. 63  5,000  หน้า 22 

7. โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ ก.ค. – ก.ย. 63  (5,000)  หน้า 23 

3.2 1. โครงการตรวจประเมินคณุภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร  เม.ย. – ม.ิย. 63  15,000  หน้า 24 
3.4 1.3 โครงการแหล่งเรียนรูม้าตรฐานวิชาชีพช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ม.ค. – ก.ย. 63 200,000   หน้า 15 
4.1 5. โครงการปรับปรุงหลักสูตรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเร่งดว่น ต.ค. – ธ.ค. 62 35,000   หน้า 16 

7. โครงการจัดท ารายงานการประเมินตนเองระดับหลักสตูร  เม.ย. – ม.ิย. 63 5,000   หน้า 17 

รวม 6,780,160 35,000 0  
รวมท้ังสิ้น 6,815,160  

  

หนา้ 35 



 ผู้รับผิดชอบโครงการ : สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย 

กิจกรรม/โครงการของคณะ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณที่ได้รับ (บาท) 
หมายเหตุ 

(ดูรายละเอียดหน้า) 
แหล่งเงิน 

งบแผ่นดิน งบบ.กศ. งบภาคพิเศษ 
3.1 1. การจัดหาวสัดุและสิ่งสนับสนุนการเรยีนการสอน คณะวิทยาศาสตร์ฯ ต.ค. 62 – ก.ย. 63 35,640   หน้า 11 

2. โครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการ  ม.ค. – มี.ค. 63  10,000  หน้า 22 

5. โครงการพัฒนาคณุลักษณะบณัฑิตคณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี  ม.ค. – มี.ค. 63  5,000  หน้า 22 

7. โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ ก.ค. – ก.ย. 63  (5,000)  หน้า 23 

3.2 1. โครงการตรวจประเมินคณุภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร  เม.ย. – ม.ิย. 63  15,000  หน้า 24 
3.4 1.1 โครงการแหล่งเรียนรูด้ิจิทัล ม.ค. – ก.ย. 63 250,000   หน้า 15 
4.1 5. โครงการปรับปรุงหลักสูตรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเร่งดว่น ต.ค. – ธ.ค. 62 35,000   หน้า 16 

7. โครงการจัดท ารายงานการประเมินตนเองระดับหลักสตูร  เม.ย. – ม.ิย. 63 5,000   หน้า 17 

รวม 325,640 35,000 0  
รวมท้ังสิ้น 360,640  

 

  

หนา้ 36 



ผู้รับผิดชอบโครงการ : สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  

ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย 

กิจกรรม/โครงการของคณะ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณที่ได้รับ (บาท) 
หมายเหตุ 

(ดูรายละเอียดหน้า) 
แหล่งเงิน 

งบแผ่นดิน งบบ.กศ. งบภาคพิเศษ 
1.2 1.4 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการน า Social Media มาใช้เพิ่มศักยภาพฯ เม.ย. – ม.ิย. 63 30,000   หน้า 5 

3.1 1. การจัดหาวสัดุและสิ่งสนับสนุนการเรยีนการสอน คณะวิทยาศาสตร์ฯ ต.ค. 62 – ก.ย. 63 59,160   หน้า 11 
3. โครงการปรับปรุงหลักสูตรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามรอบเวลา  เม.ย. – ม.ิย. 63 35,000   หน้า 9 

4. ครุภัณฑ์ : 14. ชุดปฏิบัติการขบัเคลื่อนข้อมลูวิทยาศาสตรด์ิจิตอล ม.ค. – มี.ค. 63 1,900,000   หน้า 12 

2. โครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการ  ม.ค. – มี.ค. 63  20,000  หน้า 22 

5. โครงการพัฒนาคณุลักษณะบณัฑิตคณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี  ม.ค. – มี.ค. 63  10,000  หน้า 22 

7. โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ ก.ค. – ก.ย. 63  (5,000)  หน้า 23 

4. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนโปรแกรม AI  ม.ค. – มี.ค. 63 - - - หน้า 27* 
5. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนโปรแกรมเพื่อเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ IOT ม.ค. – มี.ค. 63 - - - หน้า 27* 
6. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพือ่การประชุมวิชาการและน าเสนอผลงาน
สร้างสรรคร์ะดับชาติและนานาชาติ 

ม.ค. – มี.ค. 63 - - - หน้า 27* 

7. โครงการแข่งขันกีฬาพ้ืนบ้านสานสัมพันธ์พ่ีน้องชาววิทยาการคอมพิวเตอร์รวม
พลังต้านภัยยาเสพติด ครั้งท่ี 1 

ม.ค. – มี.ค. 63 - - - หน้า 27* 

11. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนโปรแกรม Game  ก.ค. – ก.ย. 63 - - - หน้า 28* 
12. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา Web Application บนอุปกรณ์เคลื่อนที ่ ก.ค. – ก.ย. 63 - - - หน้า 28* 

3.2 1. โครงการตรวจประเมินคณุภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร  เม.ย. – ม.ิย. 63  15,000  หน้า 24 
3.4 4. โครงการพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้ครสูอนคอมพิวเตอร์ฯ  เม.ย. – ม.ิย. 63 40,000   หน้า 15 
4.1 7. โครงการจัดท ารายงานการประเมินตนเองระดับหลักสตูร  เม.ย. – ม.ิย. 63 5,000   หน้า 17 

รวม 2,069,160 50,000 0  
รวมท้ังสิ้น 2,119,160  

* โครงการไม่ใช้งบประมาณ 
 

  

หนา้ 37 



ผู้รับผิดชอบโครงการ : สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เคร่ืองส าอาง 

ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย 

กิจกรรม/โครงการของคณะ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณที่ได้รับ (บาท) 
หมายเหตุ 

(ดูรายละเอียดหน้า) 
แหล่งเงิน 

งบแผ่นดิน งบบ.กศ. งบภาคพิเศษ 
1.2 1.6 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนายาสีฟันสมุนไพร เม.ย. – ม.ิย. 63 15,000   หน้า 5 
3.1 1. การจัดหาวสัดุและสิ่งสนับสนุนการเรยีนการสอน คณะวิทยาศาสตร์ฯ ต.ค. 62 – ก.ย. 63 (30,000)   หน้า 11 
3.1 7. โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ ก.ค. – ก.ย. 63  (5,000)  หน้า 23 

3.4 3. โครงการเตรียมความพร้อมคณติวิทย์เพื่อมุ่งสู่มหาวิทยาลยั ม.ค. – มี.ค. 63 30,000   หน้า 15 

รวม 75,000 5,000 0  
รวมท้ังสิ้น 80,000  

 
 

หนา้ 38 



ผู้รับผิดชอบโครงการ : สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย 

กิจกรรม/โครงการของคณะ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณที่ได้รับ (บาท) หมายเหตุ 
(ดูรายละเอียด

หน้า) 
แหล่งเงิน 

งบแผ่นดิน งบบ.กศ. งบภาคพิเศษ 
1.2 1.3 โครงการการเพิม่คุณภาพชีวิตประชากรสูงอาย ุ ต.ค. 62 – มิ.ย. 63 75,000   หน้า 5 
1.4 1. โครงการสร้างการเจรญิเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่ดเีป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม ม.ค. – ก.ย. 63 500,000   หน้า 7 
3.1 

 
1. การจัดหาวสัดุและสิ่งสนับสนุนการเรยีนการสอน คณะวิทยาศาสตร์ฯ ต.ค. 62 – ก.ย. 63 35,520   หน้า 11 
4. ครุภัณฑ์ : 2. เครื่องทดสอบคณุภาพน้ าภาคสนาม ม.ค. – มี.ค. 63 157,500   หน้า 12 
4. ครุภัณฑ์ : 8. ตู้ดูดควันไอสารเคมี ขนาดหน้ากว้าง 1.5 เมตร ม.ค. – มี.ค. 63 192,600   หน้า 12 
4. ครุภัณฑ์ : 13. เครื่องบดตัวอยา่ง ม.ค. – มี.ค. 63 1,554,200   หน้า 12 
2. โครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการ  เม.ย. – ม.ิย. 63  10,000  หน้า 22 

5. โครงการพัฒนาคณุลักษณะบณัฑิตคณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี  ก.ค. – ก.ย. 63  5,000  หน้า 22 

7. โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ ก.ค. – ก.ย. 63  (5,000)  หน้า 23 

1. โครงการบริการวิชาการดา้นการพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ในการวิเคราะห์
คุณภาพสิ่งแวดล้อม 

ต.ค. – ธ.ค. 62 - - - หน้า 27* 

9. โครงการอนุรักษส์ืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม  เม.ย. – ม.ิย. 63 - - - หน้า 27* 
10. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม เม.ย. – ม.ิย. 63 - - - หน้า 27* 

3.2 1. โครงการตรวจประเมินคณุภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร  เม.ย. – ม.ิย. 63  15,000  หน้า 24 
3.4 1.2 โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การจัดการขยะมลูฝอยแบบครบวงจร ม.ค. - ก.ย. 63 250,000   หน้า 15 
4.1 5. โครงการปรับปรุงหลักสูตรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเร่งดว่น ต.ค. – ธ.ค. 62 35,000   หน้า 16 

7. โครงการจัดท ารายงานการประเมินตนเองระดับหลักสตูร  เม.ย. – ม.ิย. 63 5,000   หน้า 17 

รวม 2,804,820 35,000 0  
รวมท้ังสิ้น 2,839,820  

* โครงการไม่ใช้งบประมาณ 
 
 

  

หนา้ 39 



ผู้รับผิดชอบโครงการ : สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 

ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย 

กิจกรรม/โครงการของคณะ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณที่ได้รับ (บาท) 
หมายเหตุ 

(ดูรายละเอียดหน้า) 
แหล่งเงิน 

งบแผ่นดิน งบบ.กศ. งบภาคพิเศษ 
3.1 1. การจัดหาวสัดุและสิ่งสนับสนุนการเรยีนการสอน คณะวิทยาศาสตร์ฯ ต.ค. 62 – ก.ย. 63 91,440   หน้า 11 

4. ครุภัณฑ์ : 9. ระบบควบคุมมัลติฟังช่ันเพื่อการพัฒนาการเรยีนการสอนด้าน 
Automation and Process Control Engineering 

ม.ค. – มี.ค. 63 2,354,000   หน้า 12 

4. ครุภัณฑ์ : 10. ชุดปฏิบัติการแบบจ าลองการท างานของระบบยานยนต์ไฟฟ้า 
(Automotive Simulation Modle ASM) 

ม.ค. – มี.ค. 63 3,500,000   หน้า 12 

4. ครุภัณฑ์ : 16. ชุดทดลองระบบการแปลงผันพลังงานในระบบราง ม.ค. – มี.ค. 63 3,500,000   หน้า 12 

2. โครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการ  เม.ย. – ม.ิย. 63  10,000  หน้า 22 

5. โครงการพัฒนาคณุลักษณะบณัฑิตคณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี  ก.ค. – ก.ย. 63  5,000  หน้า 22 

7. โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ ก.ค. – ก.ย. 63  (5,000)  หน้า 23 

3.2 1. โครงการตรวจประเมินคณุภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร  เม.ย. – ม.ิย. 63  15,000  หน้า 24 
3.4 2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะวิชาชีพวิศวกรรม ม.ค. – มิ.ย. 63 30,000   หน้า 15 

4.1 7. โครงการจัดท ารายงานการประเมินตนเองระดับหลักสตูร  เม.ย. – ม.ิย. 63 5,000   หน้า 17 

รวม 9,480,440 35,000 0  
รวมท้ังสิ้น 9,515,440  
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