
รหัสกิจกรรม งบประมาณแผ่นดิน โครงการตามยุทธศาสตร ์ฯ ประจ าปีงบประมาณ  2563 

คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 

ชื่อโครงการ รหัสกิจกรรม ชื่อกิจกรรม จ านวนเงิน ผู้รับผิดชอบ 
 

นิทรรศการวิชาการและส่งเสริม
ภาพลักษณ์คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

 107A01760144 จัดนิทรรศการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 13,000 คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 107A01760244 จัดกิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์คณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี 
22,000 

ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนใน
ศตวรรษท่ี 21 คณะวิทยาศาสตร์
และทคโนโลยี 

107A01770144 ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษท่ี 21 
หลักสูตรส่ิงแวดล้อม 

10,000 หลักสูตรส่ิงแวดล้อม 

107A01770244 ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษท่ี 21 
หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

10,000 หลักสูตรวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 

 107A01770344 ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษท่ี 21 
หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ 

10,000 หลักสูตรเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

107A01770444 ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษท่ี 21 
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ 

10,000 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ 

107A01770544 ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษท่ี 21 
หลักสูตรฟิสิกส์ ค.บ. 

10,000 หลักสูตรฟิสิกส์ ค.บ. 

107A01770644 ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษท่ี 21 
หลักสูตรชีววิทยา 

10,000 หลักสูตรชีววิทยา 

107A01770744 ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษท่ี 21 
หลักสูตรเคมี วท.บ. 

10,000 หลักสูตรเคมี วท.บ. 

 107A01770844 ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษท่ี 21 
หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 

10,000 หลักสูตรวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร 

107A01770944 ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษท่ี 21 
หลักสูตรคณิตศาสตร์ 

10,000 หลักสูตรคณิตศาสตร์ 

 107A01771044 ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษท่ี 21 
หลักสูตรเคมี ค.บ. 

10,000 หลักสูตรเคมี ค.บ. 

 

 

 



 

ชื่อโครงการ รหัสกิจกรรม ชื่อกิจกรรม จ านวนเงิน ผู้รับผิดชอบ 
 

สัมมนาเชิงปฏิบัติการและค่ายอาสา
บ าเพ็ญประโยชน์ ฯ 

107A01780144 ค่ายอาสาบ าเพ็ญประโยชน์ส่งเสริมสุขภาพ คุณธรรม 
จริยธรรม ฯ 

100,000 คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนการ
สอนเชิงบูรณาการกับการท างาน WIL 

107A01790244 การส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอนเชิง
บูรณาการกับการท างาน WIL 

42,000 คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านส่งเสริมการ
ผลิตและตรวจสอบความปลอดภัย
ทางอาหาร 

107A01800144 งานผลิตงานวิจัยด้านสภาวะหรือสุขลักษณะการ
ผลิตอาหาร 

10,000 ศูนย์ FOSIC 

107A01800244 งานตรวจติดตามคุณภาพภายในระบบ ISO 17025 20,000 
107A01800354 งานจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร ใช้หมดแล้ว 10,000 
107A01800444 งานพัฒนาบุคลากรและเครื่องมือให้ได้มาตรฐาน 60,000 

การถ่ายทอดองค์ความรู้ทางเคมีสู่
นักเรียนในท้องถิ่น 

107A01810144 การถ่ายทอดองค์ความรู้ในการสกัดสารจากพืชท่ีมี
ในท้องถิ่น 

5,295 หลักสูตเคมี ค.บ. 

107A01810244 การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้เครื่องมือทางเคมี
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 

29,705 

บริการวิชาการโปรแกรมวิชาฟิสิกส์ 107A018201544 อบรมองค์ความรู้วิจัยสู่ชุมชน 5,680 หลักสูตรฟิสิกส์ 
107A01820244 ค่ายดาราศาสตร์ 15,280 
 107A01820344 อบรมเชิงปฏิบัติการฟิสิกส์รุ่นเยาว์ 14,040 

อบรมเชิงปฏิบัติการด้านวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 

 107A01830144 อบรมเชิงปฏิบัติการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในพื่นท่ีจังหวัดก าแพงเพชร 

19,100 หลักสูตรวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 

107A01830244 อบรมเชิงปฏิบัติการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ชุมชนต าบลปางมะค่า 

15,900 

  



 

ชื่อโครงการ รหัสกิจกรรม ชื่อกิจกรรม จ านวนเงิน ผู้รับผิดชอบ 
 

บริการวิชาการด้านสุขภาพแก่ชุมชน  107A01840144 จัดกิจกรรมบริการวิชาการด้านสุขภาพแก่โรงเรียน
ในจังหวัดตาก 

16,400 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ 

107A01840244 จัดกิจกรรมบริการวิชาการด้านสุขภาพแก่โรงเรียน
ในจังหวัดก าแพงเพชร 

14,000 

107A01840344 จัดกิจกรรมบริการวิชาการด้านสุขภาพแก่ชุมชน
ปางทมะค่า 

4,600 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
อาหารบริการวิชาการเผยแพร่ความรู้
สู่ชุมชน 

107A01850154 
 

การอบรมให้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การอาหารและนวัตกรรมทางอาหาร 

26,800 หลักสูตรวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร 

107A01850244 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน 8,200 
บริการวิชาการหลักสูตรเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

107A01860144 จัดกิจกรรมบริการวิชาการส าหรับชุมชนเป้าหมาย 35,000 หลักสูตรเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

บริการวิชาการและพัฒนาความรู้ด้าน
ชีววิทยา 

107A01870144 อบรมเชิงปฏิบัติการหลักการสกัดและเพิ่มปริมาณดี
เอนเอในหลอดทดลอง 

35,000 หลักสูตรชีววิทยา 

 อบรมให้ความรู้เรื่องประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์
สมุนไพรชุมชนในการยับยั้งเช้ือจุลินทรีย์ 

5,000 

เยาวชนรักษ์ส่ิงแวดล้อม  107A01880144 การจัดกิจกรรมค่าย/ฝึกปฏิบัติการอบรมเยาวชน
รักษ์ส่ิงแวดล้อม 

25,320 หลักสูตรวิทยาศาสตร์
ส่ิงแวดล้อม 

107A01880244 การจัดกิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ในชุมชน 

9,680 

การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมทักษะ
พื้นฐานทางเคมี 

107A01890154 
ใช้อันเดิมเงิน

หมดแล้ว 

การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมทักษะทางเคมี 32,000 หลักสูตรเคมี วท.บ. 

107A01890244 การอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการใช้น้ าหมัก
ชีวภาพจับก้อนยางพารา 

3,000 

พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น ด้าน
เศรษฐกิจ 

107A01900144 พัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ฯ เวทีพัฒนาท้องถิ่นยั่งยนื  
วิเคราะห์ศักยภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP พัฒนา
คุณภาพผลิตภัณฑ์ OTOP  พัฒนาบรรจุภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์ OTOP ฯ 

255,000 คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 



 

 

 

ชื่อโครงการ รหัสกิจกรรม ชื่อกิจกรรม จ านวนเงิน ผู้รับผิดชอบ 
 

พัฒนาบัณฑิตชีววิทยาท่ีตอบสนอง
อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ 

107A01910144 การลงนามความร่วมมือกับสถานประกอบการด้าน
ชีววิทยา 

8,904 หลักสูตรชีววิทยา 

107A01910244 การลงนามความร่วมมือกับสถานประกอบการด้าน
สัตวบาล 

10,048 

107A01910344 ฝึกอบรมและปฎิบัติการด้านชีววิทยา 54,004 
107A01910444 อบรมเชิงปฏิบัติการสัตววิทยาและพฤติกรรมสัตว์ 12,000 
 107A01910544 อบรมเชิงปฏิบัติการด้านการใช้เครื่องมือทางสัตว

วิทยา 
12,000 

107A01910644 อบรมเชิงปฏิบัติการด้านการใช้เครื่องมือทางสัตว
วิทยา 

25,932 

107A01910744 อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้เครื่องมือทาง
เทคโนโลยีชีวภาพ 

12,000 

107A01910844 อบรมเชิงปฏิบัติการการควบคุมจุลินทรีย์ในโรงงาน
อุตสาหกรรม 

12,000 

107A01910944 ฝึกอบรมและปฎิบัติการด้านการผลิตสัตว์เชิง
พาณิชย์ 

55,148 

 107A01911044 อบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสัตว์ให้มีคุณภาพเพื่อการ
พาณิชย์ 

12,000 

107A01911144 อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการสุขาภิบาลฟาร์มสัตว์ 12,000 
107A01911244 การติดตามโครงการ 17,812 
107A01911344 การลงนามความร่วมมือกับสถานประกอบการด้าน

เทคโนโลยีชีวภาพ 
6,152 
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ชื่อโครงการ รหัสกิจกรรม ชื่อกิจกรรม จ านวนเงิน ผู้รับผิดชอบ 
 

ส่งเสริมและพัฒนาศูนย์การแพทย์
ทางเลือก 

107A01920144 การจัดกิจกรรมการดูแลสุขภาพด้วยการแพทย์
ทางเลือก 

50,000 ศูนย์การแพทย์ทางเลือก 

ศูนย์การเรียนรู้และพัฒนานวัตกรรม
ศูนย์สะเต็มศึกษาคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

 107A01930144 การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนา
ชุมชนจากผลงานนวัตกรรรมท่ีสร้างโดยหลักการสะ
เต็มศึกษาของอาจารย์ และนักศึกษา 

60,000 คณะวิทยศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

107A01930244 ส่งเสริมการพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรมจาก
หลักการสะเต็มศึกษาของอาจารย์และนักศึกษา 

60,000 

107A01930344 จัดทุนสนับสนุนการยื่นขอสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร 20,000 
107A01930444 บริหารจัดการโครงการ 10,000 

อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ ตามพระราชด าริ
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

107A01940144 งานวิจัยด้านพันธุ์พืช/สัตว์ในท้องถิ่นและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

10,000 หลักสูตรวิทยาศาสตร์
ส่ิงแวดล้อม 

107A01940244 การอบรมการถ่ายทอดการวิจัยหรือนวัตกรรมด้าน
พันธุ์พืช/สัตว์ในท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

30,000 

107A01940344 บริหารจัดการโครงการ 10,000 
บูรณาการการจัดการเรียนการสอน
กับโครงงานคณิตศาสตร์สู่การบริการ
วิชาการอย่างยั่งยืน 

107A01950144 อบรมให้ความรู้ด้านโครงงานคณิตศาสตร์ 18,832 หลักสูตรคณิตศาสตร์ 
107A01950244 การผลิตโครงงานคณิตศาสตร์ 3 โครงาน 16,168 

  



 

 

ชื่อโครงการ รหัสกิจกรรม ชื่อกิจกรรม จ านวนเงิน ผู้รับผิดชอบ 
 

พัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับ
รายได้ให้กับชุมชนฐานรากคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

107A01960144 การศึกษาสภาพปัญหาของคนในชุมชนท่ีส่งผลต่อ
คุณภาพชีวิตและแนวของส่งเสริมและแก้ไข
ปัญหาชุมชน 

39,000 คณะวิทยาศาสตร์แล
เทคโนโลยี 

107A01960244 การพัฒนานวัตกรรม การตรวจสอบคุณภาพและ
การศึกษาความเหมาะสมเพื่อแก้ปัญหาชุมชน 

40,000 

107A01960344 การส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะอาขีพและนวัตกรรม
แก่ชุมชน 

30,000 

107A01960444 การติดตามการใช้ประโยชน์และการจัดการ
ความรู้การให้บริการวิชาการ 

15,200 

107A01960544 บริหารจัดการโครงการ 25,800 
107A01960644 ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจการ

ด าเนินงานระดับ ต าบลและหมู่บ้าน ต าบลปาง
มะค่า 

17,900 

 107A01960744 ลงพื้นท่ีเก็บข้อมูลเพื่อตรวจสอบการจ าแนก
สถานะคุณภาพชีวิตครัวเรือน/หมู่บ้าน ด้าน
เศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านส่ิงแวดล้อม และด้าน
การศึกษา ต าบลปางมะค่า 
 

40,800 

107A01960844 จัดท า/ทบทวนแผนการพัฒนาคุณภาพชีวิต
กลุ่มเป้าหมาย ต าบลปางมะค่า 

19,150 

 107A01960944 การส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะอาขีพและนวัตกรรม
แก่ชุมชน ต าบลปางมะค่า 

228,900 

 107A01961044 การติดตามการใช้ประโยชน์และการจัดการ
ความรู้การให้บริการวิชาการ ต าบลปางมะค่า 

23,900 

107A01961144 ค่าบริหาร และประชาสัมพันธ์การด าเนินงาน 
ต าบลปางมะค่า 

19,350 

  



 ชื่อโครงการ  รหัสกิจกรรม ชื่อกิจกรรม จ านวนเงิน ผู้รับผิดชอบ 
 

ยกระดบัการสอนวิทยาศาสตร์ของครูท่ี
จบไม่ตรงสายสู่มาตรฐานสากล 

106A01020144 กิจกรรมบนัทึกลงนามความร่วมมือระหว่างพ้ืนท่ีเขต
การศึกษาและมหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 

19,785.00  

106A01020244 กิจกรรมเทคนิคการสอนวิทยาศาสตร์อยา่งมือครูอาชีพ
กิจกรรมแบบ coaching และ/หรือ PLC 

209,880.00   

106A01020344 กิจกรรมหลกัสูตรพฒันาการสอนวิทยาศาสตร์อยา่งมี
ประสิทธิภาพสู่สากล 

 97,000.00  

 106A01020444  กิจกรรมอบรมการจดัการเรียนการสอนแบบสะเต็ม 
(STEM Education) 

105,060.00  

106A01020544 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบติัการการใชอุ้ปกรณ์ และการ
ทดลองใชส้ารเคมีต่างๆ 

 212,920.00  

106A01020644 กิจกรรมศึกษาดูงานการจดัหอ้งเรียนตน้แบบ
วิทยาศาสตร์ท่ีทนัสมยัและมีประสิทธิภาพ 

 76,760.00  

106A01020744 กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน 495,095.00   
106A01020844 รายงานผลการด าเนินงานการพฒันาครูวิทยาศาสตร์

อยา่งมืออาชีพต่อตน้สังกดัและท่ีเก่ียวขอ้ง (เล่ม
สมบูรณ์) 

13,500.00  

106A01020944 รายงายวิจยัประเมินโครงการวิจยั 5 บท 70,000.00  
พฒันาผลิตภณัฑน์ ้ ามนัม้ินต์  106A01010144 กิจกรรมอบรมให้ความรู้ในการยกระดบัผลิตภณัฑ์ 20,980.00  

106A01010244 กิจกรรมการศึกษาขอ้มูล และศกัยภาพการพฒันา
ผลิตภณัฑ ์

13,785.00  

106A01010344 กิจกรรมพฒันาผลิตภณัฑ์ 30,000.00  
106A01010444 กิจกรรมการจดัสรรช่องทางการตลาดเพ่ือพฒันา

ผลิตภณัฑ ์

21,535.00   

106A01010544 ก ากบัติดตามการน าไปใชป้ระโยชน์  13,700.00   
 


