
แผนปฏบิตักิารประจ าปงีบประมาณ พ .ศ.2563
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

แผนงานบรูณาการวิจยัและนวัตกรรม

ตวัชี้วัด

ผู้รับ
ต้นทุน อ่ืน ๆ ผิดชอบ

แผ่นดิน เงินรายได้ (ระบุ) ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย.พค. มิย. กค. สค. กย.
งบเงินอุดหนุน
การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสร้างความมั่งค่ังทางเศรษฐกิจ 

1 การพัฒนาระบบเฝ้าสังเกตการแทรกตัวของน้้าเค็มส้าหรับพื้นที่ปลูกทุเรียน 25,000 25,000 น.ส.วรินธร  บุญยะโรจน์

จงัหวดันนทบุรี นายศิริชัย  สาระมนัส

2 การพัฒนาระบบปลูกผักไฮโดรแกนิคแบบอัตโนมัติ 25,000 25,000 นายศิริชัย  สาระมนัส

 น.ส.วรินธร  บุญยะโรจน์

3 เส้นทางเดินเท้าที่เหมาะสมส้าหรับการท่องเที่ยวในเมืองลพบุรี 7,000 7,000 นางณิศรา  สุทธิสังข์

 ผศ.สุขจติร  ต้ังเจริญ
4 สารสกัดจากสปอร์เห็ดหลินจอืแดงจากวสิาหกิจชุมชนฟาร์มเห็ดกลางบ้าน 20,000 20,000 น.ส.ดวงฤทัย  นิคมรัฐ

จงัหวดัปทุมธานี เพื่อใช้เป็นส่วนผลสมส้าคัญในผลิตภัณฑ์เคร่ืองส้าอางค์ น.ส.ภัทริกา  สูงสมบัติ
ผศ.ณัฐชมัย  ลักษณ์อ้านวยพร

5 การยับยั้งเชื้อแบคทีเรียของสารสกัดจากใบฝร่ังและการเตรียมเจลล้างมือ 9,000 9,000 น.ส.อญัชนา  ขัตติยะวงศ์

จากสารสกัดใบฝร่ัง น.ส.สิริรัตน์  พานิช
วิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม 

6 การศึกษา ส้ารวจ และวเิคราะห์องค์ประกอบของเสีย และแนวทางใช้ 10,000 10,000 นายศุภชัย  หิรัญศุภโชติ

ของเสียอาหารทะเลตลาดทะเลไทย จ.สมุทรสาคร นายกิติยศ  ต้ังสัจจวงศ์
7 การใช้เถ้าจากเปลือกหอยลายเหลือทิ้งเพื่อปรับปรุงความร่วนซุยของดิน 10,000 10,000 นายกติิยศ  ต้ังสัจจวงศ์

นายศุภัยชัย หิรัญศุภโชติ
8 การพัฒนาปูนดิบจากเปลือกหอยครางเพื่อส่งเสริมวสิาหกิจชุมชน 9,000 9,000 ผศ.อดุมเดชา  พลเยีย่ม

ผศ.สังเวย  เสวกวหิารี 
9 สารต้านอนุมูลอิสระโดยรวมจากดอกไม้ไทยกินได้ 9,000 9,000 น.ส.สิริรัตน์  พานิช

ผศ.ดร.วรวทิย์  จนัทร์สุวรรณ
10 การผลิตเชื้อเพลิงอัดแท่งจากเปลือกมะพร้าวอ่อน 9,000 9,000 ผศ.สังเวย  เสวกวิหารี 

ผศ.อุดมเดชา  พลเยี่ยม

เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน
หมายเหตุ

ปริมาณ คุณภาพ เวลา แผ่นดิน เงินรายได้ ปี  2562 ปี  2563
ล าดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

88 

โครงการ : โครงการวจิยัเพือ่สรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ีม่ศัีกยภาพ



ผู้รับ
ต้นทุน อ่ืน ๆ ผิดชอบ

แผ่นดิน เงินรายได้ (ระบุ) ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย.พค. มิย. กค. สค. กย.

เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน
หมายเหตุ

ปริมาณ คุณภาพ เวลา แผ่นดิน เงินรายได้ ปี  2562 ปี  2563
ล าดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

ผู้รับ
ต้นทุน อ่ืน ๆ ผิดชอบ

แผ่นดิน เงินรายได้ (ระบุ) ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย.พค. มิย. กค. สค. กย.
11 การก้าจดัโลหะหนักจากสารละลายโดยตัวดูดซับจากวสัดุชีวภาพ 9,000 9,000 ผศ.ดร.วรวิทย ์ จนัทร์สุวรรณ

น.ส.สิริรัตน์  พานิช
วิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม 

12 การศึกษาถิ่นอาศัยของพืชวงศ์ โพโดสเต็มเอซีอี้ 9,000 9,000 ผศ.เพ็ชรรัตน์ เวฬุคามกลุ

นายวราวฒิุ พุทธให้
13 อิทธถิลของหมู่อิพอกไซด์ในยางธรรมชาติอิพอกไซด์ที่มีต่อการปรับปรุงสมบัติ 20,000 20,000 ผศ.ดร.กลัทิมา  เชาว์ชาญชัยกลุ

ของพลาสติกชีวภาพ ผศ.ดร.ปิยพงษ์ ปานแก้ว
ผศ.ดร.วไิลวรรณ  ลีนะกุล

14 โครงสร้างพีชคณิต quotient pseudo d-algebras 7,000 7,000 ผศ.ดร.ชาญวิทย ์ ปราบพยคัฆ์

15 การพยากรณ์ปริมาณน้้าฝนรายเดือนบริเวณประเทศไทยภายใต้ภาวะโลกร้อน 7,000 7,000 น.ส.สุนิสา  สายอปุราช

โดยใช้โครงข่ายประสาทเทียม

16 การศึกษาความต้องการของการเปิดหลักสูตรวชิาการคิดและแก้ปัญหา 7,000 7,000 ผศ.พิชญา  พุกผาสุข

นางณิศรา  สุทธสัิงข์

17 การประเมินหลักสูตรรายวชิาหลักสถิติ (02-311-112) คณะวทิยาศาสตร์ 7,000 7,000 ผศ.ภาคิณ  องัศุณิศ

และเทคโนโลยี มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ผศ.สยาม  ลางคุลเสน 

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม
เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน

หมายเหตุ
ปริมาณ คุณภาพ เวลา แผ่นดิน เงินรายได้

ปี  2562 ปี  2563

89 

โครงการ : โครงการวจิยัเพือ่สรา้ง สะสมองคค์วามรูท้ีม่ศัีกยภาพ



แผนปฏบิตัิการประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2563
คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 

ผลผลิต  :  ผู้ส าเรจ็การศึกษาด้านวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ ตัวชี้วัดระดับผลผลิต
เชิงปริมาณ  :  เชิงปริมาณ  :  
 - ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำทีไ่ด้งำนท ำตรงสำขำหรือสำขำทีเ่กีย่วข้อง ร้อยละ 78  - จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ คน
เชิงคุณภาพ  :   - จ ำนวนนักศึกษำทีเ่ข้ำใหม่ คน
 - ควำมพึงพอใจของนำยจ้ำงทีม่ีต่อผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ ร้อยละ 85  - จ ำนวนนักศึกษำทีค่งอยู่ คน
เชิงเวลา  :  เชิงคุณภาพ  :  
 - ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำทีไ่ด้งำนท ำ ศึกษำต่อ หรือ ร้อยละ 85  - ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำจบกำรศึกษำตำมมำตรฐำนหลักสูตร ร้อยละ 90
ประกอบอำชพีอสิระภำยในระยะเวลำ 1 ปี เชิงเวลา  :  

 - ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำทีจ่บกำรศึกษำตำมหลักสูตรภำยในระยะเวลำทีก่ ำหนด ร้อยละ 85

เชิงต้นทุน  :  

 - ค่ำใช้จ่ำยกำรผลิตตำมงบประมำณทีไ่ด้รับจัดสรร บำท

ผู้รับ

ตน้ทุน อ่ืน ๆ ผิดชอบ
แผ่นดนิ เงินรายได้ (ระบ)ุ ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.

งบด าเนินงาน
 - ค่ำตอบแทน -        208,000 - 208,000 ฝ่ำยบริหำรฯ
 - ค่ำใชส้อย -        200,000 - 200,000 ฝ่ำยบริหำรฯ
 - ค่ำวสัดุ -        261,770 - 261,770 ฝ่ำยบริหำรฯ
งบลงทุน
ค่าครุภณัฑ์

1 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส ำหรับงำนประมวลผลพร้อมเคร่ือง 90 85 - 84,000        - 84,000 ฝ่ำยบริหำรฯ 
ส ำรองไฟฟ้ำ ฝ่ำยวชิำกำร ฯ

2 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส ำหรับงำนกรำฟฟิกพร้อมเคร่ือง 90 85 - 37,000        - 37,000 ฝ่ำยบริหำรฯ
ส ำรองไฟฟ้ำ 

3 ชดุป้ำยอกัษรสำขำวชิำวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยี 90 85 - 56,500        - 56,500 สำขำวชิำวทิยำศำสตร์และเทคโนโลย ี
ส่ิงแวดล้อม ส่ิงแวดล้อม 

หมายเหตุ
ปริมาณ คุณภาพ เวลา แผ่นดนิ เงินรายได้ ปี  2562 ปี  2563

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน

124
166
468

ผลผลติ  :  ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำดำ้นวทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี



ผู้รับ

ตน้ทุน อ่ืน ๆ ผิดชอบ
แผ่นดนิ เงินรายได้ (ระบ)ุ ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.

หมายเหตุ
ปริมาณ คุณภาพ เวลา แผ่นดนิ เงินรายได้ ปี  2562 ปี  2563

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน

ที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง
1 ปรับปรุงพื้นที่ห้องปฏบิัติกำรเคร่ืองอดัพอลิเมอร์ 90 85 - 120,000 - 120,000 งำนอำคำรฯ

 

งบเงินอุดหนุน
1 รำยกำร...............................................

งบรายจา่ยอ่ืน
1 โครงการพัฒนานักศึกษาคณะวทิยาศาตร์และเทคโนโลยี

กิจกรรมที่ 1 กำรถำ่ยทอดควำมรู้ประสบกำรณ์กำรท ำงำน 90 85 - 50,000        - 50,000 สหกิจศึกษำ 

หลังออกปฏิบัติงำนสหกจิศึกษำ 
กิจกรรมที่ 2 แนะแนวกำรศึกษำต่อในระดับอดุมศึกษำ 90 85 - 47,200        - 47,200 แนะแนว

ด้ำนส่ิงแวดล้อมของนักศึกษำและอำจำรย์
กิจกรรมที่ 3 กำรพัฒนำทักษะภำษำองักฤษส ำหรับ 90 85 - 35,000        - 35,000 วเิทศสัมพันธ์
นักศึกษำเพื่อกำรท ำงำนและฝึกงำนต่ำงประเทศ

2 โครงกำรกจิกรรมสโมสรนักศึกษำคณะวทิยำศำสตร์ 90 85 - 172,820       - 172,820 สโมสรนักศึกษำ 

และเทคโนโลย ี
3 โครงกำรปฐมนิเทศนักศึกษำใหม ่ประจ ำปีกำรศึกษำ 90 85 - 24,700        - 24,700 แนะแนว

2563
4 โครงกำร "จดักจิกรรมปัจฉมินิเทศนักศึกษำ" ประจ ำ 90 85 - 4,130          - 4,130 แนะแนว

ปีกำรศึกษำ 2562
5 โครงการพัฒนาบุคลากรและการทบทวนยทุธศาสตร์   

คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
กิจกรรมที่ 1 กำรสัมมนำและศึกษำดูงำนเพื่อเสริมสร้ำง 90 85 - 62,000        - 62,000     ฝ่ำยบริหำรฯ
ประสิทธภิำพในกำรท ำงำนของบุคลำกรคณะ
วทิยำศำสตร์และเทคโนโลย ี

 กิจกรรมที่ 2 กำรทบทวนแผนยทุธศำสตร์คณะ 90 85 - 35,000 - 35,000 ฝ่ำยบริหำรฯ
วทิยำศำสตร์และเทคโนโลย ี

6 โครงกำรเพิ่มทักษะกำรปฏิบัติงำนด้ำนคอมพิวเตอร์ 90 85 - 51,000        - 51,000     สำขำวชิำวทิยำกำรคอมพิวเตอร์
เพื่อรองรับกำรเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 
(หลักสูตรเทคโนโลยดิีจติอล)

ผลผลติ  :  ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำดำ้นวทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี



ผู้รับ

ตน้ทุน อ่ืน ๆ ผิดชอบ
แผ่นดนิ เงินรายได้ (ระบ)ุ ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.

หมายเหตุ
ปริมาณ คุณภาพ เวลา แผ่นดนิ เงินรายได้ ปี  2562 ปี  2563

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน

7 โครงกำรฝึกอบรมเพิ่มทักษะกำรปฏิบัติงำนด้ำน 90 85 - 50,000        - 50,000     สำขำวชิำวทิยำศำสตร์และเทคโนโลย ี
ส่ิงแวดล้อม ส่ิงแวดล้อม

8 โครงกำรพัฒนำศักยภำพวสัดุศำสตร์เพื่ออตุสำหกรรม 90 85 - 50,000        - 50,000     สำขำวชิำวสัดุศำสตร์อตุสำหกรรม
 

9 โครงกำรสัปดำห์วนัวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยี 90 85 - 100,000       - 100,000   ฝ่ำยวชิำกำรฯ 
ส่ิงแวดล้อม

10 โครงกำรน ำผลงำนวจิยัและพัฒนำสู่กำรจดทะเบียน 90 85 - 30,000        - 30,000     วเิทศสัมพันธ ์
ทรัพยสิ์น

11 โครงการพัฒนาบุคลากร ด้านการประกนัคุณภาพ  90 85 - 30,000        - 30,000     ประกนัคุณภำพ 
กำรศึกษำ  

ผลผลติ  :  ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำดำ้นวทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี



แผนปฏบิตัิการประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2563
คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 

ผลผลติ  :  ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำดำ้นวทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี



ผลผลติ  :  ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำดำ้นวทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี



ผลผลติ  :  ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำดำ้นวทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี



แผนปฏบิตักิารประจ าปงีบประมาณ พ .ศ.2563
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

รายการบคุลากรภาครัฐ

ผู้รับ
ต้นทุน อ่ืน ๆ ผิดชอบ

แผ่นดิน เงินรายได้ (ระบุ) ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย.พค. มิย. กค. สค. กย.
รายการบุคลากรภาครัฐ
 - งบบุคลากร 2,246,880        -                  2,246,880        รองคณบดีฝ่ายบริหารฯ

 - งบด าเนินงาน 110,300           -                  110,300          รองคณบดีฝ่ายบริหารฯ

 - งบเงินอุดหนุน -                 -                  -                 

ล าดับ
ที่ เงินรายได้ ปี  2562 ปี  2563แผนงาน

เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน
หมายเหตุ

ปริมาณ คุณภาพ เวลา แผ่นดิน
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