P2
1 ชุด/1 งาน/โครงการ
แผนงานปฏิบัติงาน/โครงการ ประจาปีงบประมาณ 2561
หน่วยงาน : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
งาน (มหาวิทยาลัยฯ) : งานการให้บริการวิชาการ
ชื่องาน/โครงการ
รหัสโครงการ แผ่นดิน
บ.กศ.
กศ.บป
บัณฑิต
บริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6116000065 200,000
0
0
0
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : 01, การพัฒนาท้องถิ่นด้วยพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมท้องถิ่น
กลยุทธ์ที่ : 01, 1. พัฒนาศักยภาพการให้บริการวิชาการเพือ่ การพัฒนาท้องถิ่น โดยการบูรณาการพันธกิจและสร้างเครือข่าย
ตัวชี้วัดมหาวิทยาลัยที่ : ตัวชี้วัดที่ 1) จานวนชุมชน/ประเด็นที่ได้รับการชี้นา แก้ไขปัญหาจากนวัตกรรมทีส่ ร้างสรรค์ขึ้น
สอดคล้องกับเกณฑ์การประกันคุณภาพ :
สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ของ สมศ. :
สอดคล้องกับค่านิยมหลัก : Public service and Productivity – ให้บริการชุมชน สังคมและมีผลิตภาพที่ดี
สอดคล้องกับอัตลักษณ์ บัณฑิตมีจิตอาสา สร้างสรรค์ปญ
ั ญา พัฒนาท้องถิ่น
สอดคล้องกับเอกลักษณ์ ผลิตและพัฒนาครู เรียนรู้พฒ
ั นาท้องถิ่น
แนวทาง/มาตรการการจัดสรรงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ที่ : 1.2) เพิ่มขีดความสามารถให้กบั บุคลากรในการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ทั้ง
ทางด้าน
สถานภาพของงาน/โครงการ [ ] งานเดิม [ ] งานใหม่ [ X ] โครงการเดิม [ ] โครงการใหม่ ระยะเวลาดาเนินโครงการ 1 ปี
ประเภทของงาน/โครงการ
[ X ] งานตามพันธกิจ [ ] พัฒนาเชิงกลยุทธ์ [ ] งานอื่นๆ
สถานที่ดาเนินการ : ชุมชนท่าขุนราม ,โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาใน
จังหวัดกาแพงเพชร
การบูรณาการงานบริการวิชาการกับ [X] การเรียนการสอน [ ] วิจัย [ ] อื่นๆ
การบูรณาการเรียน/การสอน ในหลักสูตร การบูรณาการงานศิลปวัฒนธรรม กับ [ ] การเรียนการสอน [ ] กิจกรรมนักศึกษา
1. หลักการและเหตุผล
2.วัตถุประสงค์
จังหวัดกาแพงเพชรตั้งอยู่ในเขตภาคเหนือตอนล่าง เป็นจังหวัดที่มีศักยภาพในเชิงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมเนื่องจาก และแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอันเก่าแก่ แต่ในปัจจุบันจาก
การพัฒนาประเทศที่ผ่านมา ส่งผลต่อคุณภาพและปริมาณของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน
พื้นที่ เกิดปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมและการขาดแคลนทรัพยากรของคนในพื้นที่ ซึ่งอาจส่งผลกระทบใน
ระยะยาวหากขาดการจัดการแบบยั่งยืน การดาเนินการเพื่อรักษาทรัพยากรและส่งเสริมการใช้

1. เพื่อจัดทาระบบกลไกการดาเนินงานพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมท้องถิ่น
2. เพื่อให้บริการองค์ความรู้ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่ชุมชน
3. เพื่อจัดกิจกรรมบูรณการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน
4. เพื่อติดตามผลการใช้การประโยชน์และจัดการความรู้การให้บริการวิชาการของคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

ทรัพยากรอย่างยั่งยืน หากในพื้นที่ใดสามารถรักษาความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติต่าง ๆ ในท้องถิ่น
จะเพิ่มความมั่นคงทางอาหาร และความหลากหลายทางชีวภาพ และหากมีการศึกษาเรียนรู้การใช้
ประโยชน์ของทรัพยากรได้สูงสุด จะสามารถสร้างความเข้มแข็งและการพึ่งตนเองได้แก่คนในพื้นที่
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ได้ตระหนักถึง
ความสาคัญของทรัพยากรธรรมชาติ และองค์ความรู้ในการใช้ประโยชน์ของทรัพยากรท้องถิ่น การ
ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ จึงมีความมุ่งมั่นที่จะบริการให้ความรู้แบบบูรณาการในการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรหรือแนะนาแนวการแก้ปัญหาจากใช้ทรัพยากรที่ไม่เหมาะสมแก่คนในท้ องถิ่น
เพื่อเพิ่มช่องทางการประกอบอาชีพและการสร้างรายได้ แก่คนในชุมชนอย่างยั่งยืน

3. ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัดความสาเร็จ เป้าหมาย
ผลผลิต
การบริการวิชาการของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมี
ประสิทธิภาพ สนองต่อความต้องการของท้องถิ่น

ผลลัพธ์
1. ประเด็นที่ได้รับการชี้นา แก้ไข
ปัญหาจากองค์ความรู้หรือ
นวัตกรรมที่สร้างสรรค์ขึ้น
2. ประโยชน์ที่เกิดขึ้นต่อชุมชน
จากการให้บริการวิชาการของ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

5. เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การให้บริการวิชาการของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
เชิงปริมาณ
1. จานวนผู้เข้ารับการอบรม รวมทุกกิจกรรม
2. ร้อยละความพึงพอใจของผูเ้ ข้ารับการอบรม
3. ร้อยละของผูเ้ ข้ารับการอบรมใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้
ภายหลังการอบรม
เชิงคุณภาพ
1. ระดับทักษะกระบวนการการถ่ายทอดความรู้และความรู้
จากการจัดกิจกรรมของนักศึกษาทีร่ ่วมโครงการ
เชิงเวลา
1. ดาเนินการสาเร็จในระยะเวลา 1 ปี

เป้าหมาย
80 (คน)
80 (ร้อยละ)
50 (ร้อยละ)
4 (ระดับ)
1 (ปี)

4. แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จา่ ย ระยะเวลาการปฏิบตั ิงาน วันที่ 01/10/2560 ถึง วันที่ 30/09/2561
กิจกรรม

1. ประชุมจัดทาระบบและ
กลไกการดาเนินงานพันธกิจ
สัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับ
สังคมท้องถิ่น
2. สารวจความต้องการของ
ชุมชน
3. บริหารจัดการโครงการ
4. อบรมการใช้ประโยชน์
ทรัพยากร ธรรมชาติแก่
ชุมชน
5. อบรมโครงงานทาง
วิทยาศาสตร์และการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากร
ท้องถิ่น
6. อบรมส่งเสริมการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ในรูปแบบ
STEM
7. การติดตามและจัดการ
ความรู้การให้บริการ
วิชาการของคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
8. การเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์การ
ให้บริการวิชาการของคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รวม

ผลผลิต
กิจกรรม
(หน่วยนับ)

งบประมานแยกตามหมวดรายจ่าย
รายจ่าย
อื่น

-

-

-

พ.ศ. 2560
ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)
รวมเงิน ปริมาณงาน งบประมาณ

1 ครั้ง

5,000

5,000

1 ครั้ง

5,000

1 ครั้ง

5,000

5,000

1 ครั้ง

5,000

1 งาน
2 ครั้ง

5,000
75,000

5,000
75,000

1 งาน
1 ครั้ง

5,000
40,000

1 ครั้ง

50,000

50,000

1 ครั้ง

50,000

1 ครั้ง

40,000

40,000

1 ครั้ง

5,000

5,000

1 ครั้ง

15,000

15,000

200,000

200,000

5

105,000

ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.)

พ.ศ. 2561
ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)

ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)

ปริมาณงาน

ปริมาณงาน

ปริมาณงาน

งบประมาณ

1 ครั้ง

35,000

1 ครั้ง

40,000

1 ครั้ง

15,000

3

90,000

งบประมาณ

1 ครั้ง

5,000

1

5,000

0

งบประมาณ

0

5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีความพร้อมของการบริการวิชาการ มีการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชน มีการติดตามผลการให้บริการวิชาการของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเผยแพร่และขยายผลการ
ให้บริการวิชาการของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เป็นที่รู้จักในวงวิชาการและในท้องถิ่น และมีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัย และบริการวิชาการสาหรับการตัดสินใจ

6. การประเมินผล (ระบุ ประเด็นการประเมิน , แหล่งข้อมูล , เครื่องมือ,วิธีวิเคราะห์ข้อมูลและเกณฑ์การประเมิน)
วัตถุประสงค์การประเมิน
แหล่งข้อมูล
วิธีการ/เครื่องมือ
วิธีวิเคราะห์ข้อมูล
เพื่อประเมินกิจกรรมการจัดทา
นักศึกษา อาจารย์ ผูเ้ ข้าร่วม
แบบสอบถาม
ค่าร้อยละ ค่าความถี่ และค่า
ระบบกลไกการดาเนินงานพันธกิจ กิจกรรม
เบี่ยงเบนมาตรฐาน
สัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม
ท้องถิ่น
เพื่อประเมินการให้บริการองค์
ผู้เข้ารับบริการ
แบบสอบถาม
ค่าร้อยละ ค่าความถี่ และค่า
ความรู้ของคณะวิทยาศาสตร์และ
เบี่ยงเบนมาตรฐาน
เทคโนโลยีแก่ชุมชน
เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การ
นักเรียน นักศึกษา ประชาชน
แบบสอบถาม
ค่าร้อยละ ค่าความถี่ และค่า
ให้บริการวิชาการของคณะ
ทั่วไป
เบี่ยงเบนมาตรฐาน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เพื่อประเมินการจัดกิจกรรมบูรณ นักศึกษาผู้เข้าร่วมกิจกรรม
แบบสอบถามกิจกรรมการจัดการ ค่าร้อยละ ค่าความถี่ และค่า
การบริการวิชาการกับการเรียน
ความรู้
เบี่ยงเบนมาตรฐาน
การสอน
เพื่อติดตามผลการใช้ประโยชน์
นักเรียน นักศึกษา ประชาชน
แบบสอบถามกิจกรรมการจัดการ ค่าร้อยละ ค่าความถี่ และค่า
และจัดการความรู้การให้บริการ ทั่วไป
ความรู้
เบี่ยงเบนมาตรฐาน
วิชาการของคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

เกณฑ์ในการประเมิน
ค่าเฉลี่ย 3.5 ขึ้นไป

ค่าเฉลี่ย 3.5 ขึ้นไป
ค่าเฉลี่ย 3.5 ขึ้นไป
ค่าเฉลี่ย 3.5 ขึ้นไป
ค่าเฉลี่ย 3.5 ขึ้นไป

7. รายละเอียดของงบประมาณ
หมวดรายจ่าย
จานวนเงิน
9, งบรายจ่ายอื่น
200,000

รายละเอียดการใช้จ่าย (ระบุแยกตามกิจกรรมให้ชัดเจน)
1. จั ด ท าระบบกลไกการด าเนิ น งานพั นธกิ จ สั ม พั นธ์
มหาวิทยาลัยกับสังคมท้องถิ่น
1.1 ประชุ มจั ด ทาระบบและกลไกการดาเนินงานพั นธกิ จ
สัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมท้องถิ่น จานวน 5,000 บาท
ประกอบด้วย
1.1.1 ค่าใช้สอย 3,300 บาท
- ค่าอาหารกลางวัน จานวน 30 คน รวม 1 มื้อ ราคา 70
บาท ต่อหัว = 20 x 1 x 70 เป็นเงิน 2,100 บาท
- ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มของผู้ร่วมกิจกรรม จานวน 30
คน รวม 2 มื้อ ราคา 20 บาทต่อหัว =30 x 2 x 20 เป็นเงิน
1,200 บาท
รวมเป็น 3,300 บาท
1.1.2 ค่าวัสดุ 1,700 บาท
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมอบรม ได้แก่ กระดาษฟริบ
ชาร์ต กระดาษสี ปากกา permanent ฯลฯ เป็นเงิน
1,000 บาท
- ค่าเอกสารประกอบการจัดกิจกรรมฝึกอบรม เป็นเงิน 700
บาท
รวมเป็น 1,700 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,000 บาท
1.2 ส า ร วจ ค ว า ม ต้ อ งก า ร ข อ งชุ ม ช น 5,000 บ า ท

ประกอบด้วย
1.2.1 ค่าใช้สอย 2,000 บาท
- ค่ า จั ด ส่ ง เอกสาร ค่ า น้ ามั น เชื้ อ เพลิ ง เป็ น เงิ น 2,000
บาท
1.2.2 ค่าวัสดุ 3,000 บาท

- ค่าเอกสารประกอบการสารวจความต้องการ รวมเป็น 3,000
บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,000 บาท
1.3 บริหารจัดการโครงการ 5,000 บาท
1.3.1 ค่าใช้สอย 2,000 บาท
- ประกอบด้ วย ค่ า จ้ างเก็ บ ข้ อ มู ล ค่ า น้ ามั น เชื้ อ เพลิ ง

และ ฯลฯ
เป็นเงิน 2,000 บาท
1.3.2 ค่าวัสดุ 3,000 บาท
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทารายงาน ได้แก่ กระดาษ หมึกป
ริ้นท์
ฯลฯ เป็นเงิน 3,000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,000 บาท
2. การให้บริการองค์ความรู้ของคณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีแก่ชุมชน
จานวน 165,000 บาท ประกอบด้วย 3 กิจกรรม ได้แก่
2.1 โครงการอบรมการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ
แก่ชุมชน จานวน 75,000 บาท มีกิจกรรมย่อยๆ และ
งบดาเนินการดังนี้
2.1.1 อบรมครั้งที่ 1 จานวน 40,000 บาท
2.1.1.1 ค่าตอบแทนวิทยากร 22,400 บาท
- ค่าตอบแทนวิทยากรบรรยายและปฏิบัติการกลุ่มๆ ละ 2
คน จานวน 2 กลุ่ม วันละ 7 ชม.ๆ ละ 400 บาท จานวน 2
วัน
- เป็นเงิน 22,400 บาท
2.1.1.2 ค่าใช้สอย 10,800 บาท
- ค่าอาหารกลางวันของผูร้ ่วมกิจกรรม จานวน 30

คน

รวม 2 มื้อ ราคา 80 บาทต่อหัว = 30 x 2 x 80 เป็นเงิน
4,800

บาท
- ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มของผู้ร่วมกิจกรรม จานวน 30
คน รวม 4 มื้อ ราคา 25 บาทต่อหัว = 30 x 4 x 25 เป็น
เงิน 3,000 บาท
- ค่าที่พัก เป็นเงิน 3,000 บาท
รวมเป็นเงิน 10,800 บาท
2.1.1.3 ค่าวัสดุ 6,800 บาท
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมอบรม ได้แก่ กระดาษฟริบ

ชาร์ต เอกสารประกอบการจัดกิจกรรม ป้าย สื่อและ
อุปกรณ์ประกอบการอบรม เกียรติบัตร ฯลฯ เป็นเงิน
6,800 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 40,000 บาท
2.1.2 อบรมครั้งที่ 2 จานวน 35,000 บาท
2.1.2.1 ค่าตอบแทนวิทยากร 9,600 บาท
- ค่าตอบแทนวิทยากรจานวน 2 คน บรรยายและปฏิบัติการ
คนละ 8 ชม.ๆ ละ 600 บาท จานวน 2 วัน
เป็นเงิน 9,600 บาท
2.1.2.2 ค่าใช้สอย 13,400 บาท
- ค่าอาหารกลางวันของผูร้ ่วมกิจกรรม จานวน 40

คน
รวม 2 มื้อ ราคา 80 บาทต่อหัว = 40 x 2 x 80 เป็นเงิน
6,400

บาท
- ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มของผู้ร่วมกิจกรรม จานวน 40
คน รวม 4 มื้อ ราคา 25 บาทต่อหัว = 40 x 4 x 25 เป็น

เงิน 4,000 บาท
- ค่าที่พัก เป็นเงิน 3,000 บาท
รวมเป็นเงิน 13,400 บาท
2.1.1.3 ค่าวัสดุ 12,000 บาท
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมอบรม ได้แก่ กระดาษฟริบ

ชาร์ต เอกสารประกอบการจัดกิจกรรม ป้าย สื่อและ
อุปกรณ์ประกอบการอบรม เกียรติบัตร ฯลฯ เป็นเงิน
12,000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 35,000 บาท
2.2 โครงการอบรมโครงงานทางวิทยาศาสตร์และการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรท้องถิ่น จานวน 50,000 บาท
ประกอบด้วย
2.2.1 ค่าตอบแทนวิทยากร 22,400 บาท
- ค่าตอบแทนวิทยากรบรรยายและปฏิบัติการกลุ่มๆ ละ 2
คน จานวน 3 กลุ่ม วันละ 7 ชม.ๆ ละ 400 บาท จานวน 2
วัน
เป็นเงิน 22,400 บาท
2.2.2 ค่าใช้สอย 13,400 บาท
- ค่าอาหารกลางวันของผูร้ ่วมกิจกรรม จานวน 40

คน
รวม 2 มื้อ ราคา 80 บาทต่อหัว = 40 x 2 x 80 เป็นเงิน
6,400

บาท
- ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มของผู้ร่วมกิจกรรม จานวน 40
คน รวม 4 มื้อ ราคา 25 บาทต่อหัว = 40 x 4 x 25 เป็น
เงิน 4,000 บาท
- ค่าที่พัก เป็นเงิน 3,000 บาท
รวมเป็นเงิน 13,400 บาท

2.1.1.3 ค่าวัสดุ 14,200 บาท
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมอบรม ได้แก่ กระดาษฟริบ

ชาร์ต เอกสารประกอบการจัดกิจกรรม ป้าย สื่อและ
อุปกรณ์ประกอบการอบรม เกียรติบัตร ฯลฯ เป็นเงิน
14,200 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 50,000 บาท
2.3 โครงการอบรมส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ใน
รูปแบบ STEM จานวน 40,000 บาท ประกอบด้วย
2.3.1 ค่าตอบแทนวิทยากร 22,400 บาท
- ค่าตอบแทนวิทยากรบรรยายและปฏิบัติการกลุ่มๆ ละ 2
คน จานวน 3 กลุ่ม วันละ 7 ชม.ๆ ละ 400 บาท จานวน 2
วัน
เป็นเงิน 22,400 บาท
2.3.2 ค่าใช้สอย 10,400 บาท
- ค่าอาหารกลางวันของผูร้ ่วมกิจกรรม จานวน 40

คน
รวม 2 มื้อ ราคา 80 บาทต่อหัว = 40 x 2 x 80 เป็นเงิน
6,400

บาท
- ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มของผู้ร่วมกิจกรรม จานวน 40
คน รวม 4 มื้อ ราคา 20 บาทต่อหัว = 40 x 4 x 25 เป็น
เงิน 4,000 บาท
รวมเป็นเงิน 10,400 บาท
2.1.1.3 ค่าวัสดุ 7,200 บาท ประกอบด้วย
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมอบรม ได้แก่ กระดาษฟริบ
เอกสารประกอบการจัดกิจกรรม ป้าย สื่อและอุปกรณ์
ประกอบการอบรม เกียรติบัตร ฯลฯ เป็นเงิน 7,200 บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 40,000 บาท
3. การติดตามและจัดการความรู้การให้บริการวิชาการของ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จานวน 5,000 บาท
3.1 ค่าใช้สอย 3,300 บาท
- ค่าอาหารกลางวัน จานวน 30 คน รวม 1 มื้อ ราคา 70
บาท ต่อหัว = 20 x 1 x 70 เป็นเงิน 2,100 บาท
- ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มของผู้ร่วมกิจกรรม จานวน 30
คน รวม 2 มื้อ ราคา 20 บาทต่อหัว =30 x 2 x 20 เป็นเงิน
1,200 บาท
รวมเป็น 3,300 บาท
3.2 ค่าวัสดุ 1,700 บาท
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมอบรม ได้แก่ กระดาษฟริบ
ชาร์ต กระดาษสี ปากกา permanent ฯลฯ เป็นเงิน
1,000 บาท
- ค่าเอกสารประกอบการจัดกิจกรรมิ เป็นเงิน 700 บาท
รวมเป็น 1,700 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,000 บาท
4. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การให้บริการวิชาการของ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จานวน 14,000 บาท
4.1 ค่าวัสดุ 14,000 บาท

ค่าวัสดุ และค่าจ้างทาสื่อ ค่าจ้างโฆษณา
ประชาสัมพันธ์การให้บริการวิชาการของคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
เป็นเงิน 14,000 บาท
หมายเหตุ ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการ

ลงชื่อ..............................................ผู้เสนอโครงการ
( อาจารย์นพรัตน์ ไชยวิโน )
ลงชื่อ..............................................ผู้เห็นชอบโครงการ
( ผศ.ปร้ชญา ชะอุ่มผล )

8. การบริหารความเสี่ยง
ความเสีย่ ง
1. ระยะเวลาในการดาเนินงานไม่เป็นไปตามแผนงานที่กาหนด

การควบคุม
1. ประชุม ติดตามผลการดาเนินงาน

9. ความพร้อม/การประเมินความเป็นไปได้โครงการ
ความพร้อม/การประเมินความเป็นไปได้โครงการ

ระดับ
ต่า

ปานกลาง

1. ความพร้อมทางบุคลากร
2. ความพร้อมด้านสถานที่ เครื่องมือ อุปกรณ์
3. ความพร้อมด้านงบประมาณ

สูง
*
*
*

10. ผลการดาเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการในรอบปีที่ผ่านมา (โครงการต่อเนื่อง)
ปัญหา/อุปสรรคในปีที่แล้ว

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการพัฒนาโครงการ/การขยายกลุม่ เป้าหมาย/การขยายหรือจัดทาโครงการใหม่เพิ่มเติม

การดาเนินงานปรับปรุงในปีนี้

11. แผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ
การบริการวิชาการเกิด
กลุ่มเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ประโยชน์ต่อ
- การพัฒนานักศึกษา
นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ความรู้ ความเข้าใจ
และเทคโนโลยี
-ชุมชน / สังคม.

ชุมชน และนักเรียน
ผู้รบั บริการ

การนาไปใช้ประโยชน์

เป้าหมาย

ระยะเวลา

ผู้รบั ผิดชอบ

80 (ร้อยละ)

ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.)

รองคณบดีฝ่ายบริการ
วิชาการและการประกัน
คุณภาพการศึกษา

มีการนาไปใช้ประโยชน์
อย่างน้อย 1 ด้าน

ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)

รองคณบดีฝ่ายบริการ
วิชาการและการประกัน
คุณภาพการศึกษา

