
4. กิจกรรม/แผนการด าเนินงาน

                                   กิจกรรม หน่วยนับ/ ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 ทบทวนงบประมาณ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

ค่าเป้าหมาย 65 (ต.ค.64- ธ.ค.64)(ม.ค.65- มี.ค.65)(เม.ย.65- มิ.ย.65)(ก.ค.65-ก.ย.65) งบปี 2565 จัดสรร

ส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 1,832,280 1,038,800

แผนงานยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาความเป็นเลิศทางการวิจัย บริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรมเพ่ือตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ

แผนงานหลัก  แผนงานวิจัย

แผนงานรอง  แผนงานวิจัยและพัฒนา

งาน/โครงการ  งานวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี

กิจกรรมหลัก  ด าเนินโครงการวิจัยใหม่  ต.ค.64    ก.ย.65 งบสวน./ภายนอก

ตัวช้ีวัด

เชิงปริมาณ

 - จ ำนวนโครงกำรวิจัย 5 โครงกำร

 - จ ำนวนโครงกำรวิจัยท่ีแล้วเสร็จ 5 โครงกำร

กิจกรรมย่อย
โครกำรวิจัยเร่ือง....................

แผนงานหลัก   แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม

แผนงานรอง   แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม

งาน/โครงการ  งานบริการวิชาการแก่ชุมชน

กิจกรรมหลัก  ด าเนินโครงการบริการวิชาการ  ต.ค.64    ก.ย.65 งบศบว./ภายนอก

ตัวช้ีวัด

เชิงปริมาณ

 - จ ำนวนโครงกำร/กิจกรรมบริกำรวิชำกำร 5 โครงกำร

กิจกรรมย่อย
โครกำรบริกำรวิชำกำร หัวข้อ/หลักสูตร....................

แผนงานหลัก   แผนงานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

แผนงานรอง   แผนงานท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม

งาน/โครงการ  งานท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม

กิจกรรมหลัก  ด าเนินโครงการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  ต.ค.64    ก.ย.65 งบอาศรม/ภายนอก

ตัวช้ีวัด

เชิงปริมาณ

 - จ ำนวนโครงกำร/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม 3 โครงกำร

ระยะเวลาด าเนินการ 



                                   กิจกรรม หน่วยนับ/ ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 ทบทวนงบประมาณ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

ค่าเป้าหมาย 65 (ต.ค.64- ธ.ค.64)(ม.ค.65- มี.ค.65)(เม.ย.65- มิ.ย.65)(ก.ค.65-ก.ย.65) งบปี 2565 จัดสรร

ระยะเวลาด าเนินการ 

กิจกรรมย่อย

 - รดน  ำด ำหัวอำจำรย์เกษียณของส ำนักวิชำเทคโนโลยีกำรเกษตร 1 โครงกำร

1 โครงกำร

 - ท ำบุญสัตว์ทดลอง 1 โครงกำร

แผนงานยุทธศาสตร์ท่ี 4 การสร้างและพัฒนาคุณภาพบัณฑิตเพ่ือตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติ 1,799,280 1,038,800

แผนงานหลัก  แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา 1,799,280 1,038,800

แผนงานรอง  แผนงานจัดการศึกษา 1,799,280 1,038,800

งาน/โครงการ  งานจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1,799,280 1,038,800

กิจกรรมหลัก  การจัดการท่ัวไป  ต.ค.64    ก.ย.65 20,000 7,100

ตัวช้ีวัด

เชิงคุณภาพ

 - ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนจัดกำรท่ัวไป ร้อยละ 90

กิจกรรมย่อย

 - ค่ำรับรองจัดกำรประชุมส ำนักวิชำฯ 1 กิจกรรม 20,000 7,100

กิจกรรมหลัก  ค่าใช้จ่ายบุคลากร  ต.ค.64    ก.ย.65 252,280          271,700          

 - ค่ำจ้ำงช่ัวครำว

ค่ำจ้ำงนักวิชำกำร (1 คน)

ลูกจ้ำงช่ัวครำวรำยวัน (1 คน) 252,280           271,700           ศูนย์สำธิตฯ

กิจกรรมหลัก จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรระดับปริญญาตรี  ต.ค.64    ก.ย.65 1,005,000 500,000

ตัวช้ีวัด

เชิงปริมาณ

 - จ ำนวนกิจกรรมเสริมหลักสูตรระดับปริญญำตรี 9 กิจกรรม

เชิงคุณภาพ

 - ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรระดับปริญญำตรี ร้อยละ 90

 - ร้อยละของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำจบกำรศึกษำตำมมำตรฐำนของหลักสูตร ร้อยละ 100

 - ร้อยละของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำท่ีได้งำนท ำ หรือประกอบอำชีพอิสระ ภำยในระยะเวลำ 1 ปี ร้อยละ 90

 - ร้อยละของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำท่ีได้งำนท ำตรงสำขำ ร้อยละ 80

 - ร้อยละควำมพึงพอใจของนำยจ้ำงท่ีมีต่อผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ ร้อยละ 90

 - สืบสำนวัฒนธรรมกำรกินท้องถ่ินใต้ 



                                   กิจกรรม หน่วยนับ/ ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 ทบทวนงบประมาณ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

ค่าเป้าหมาย 65 (ต.ค.64- ธ.ค.64)(ม.ค.65- มี.ค.65)(เม.ย.65- มิ.ย.65)(ก.ค.65-ก.ย.65) งบปี 2565 จัดสรร

ระยะเวลาด าเนินการ 

 - ร้อยละของจ ำนวนนักศึกษำท่ีเข้ำใหม่ต่อจ ำนวนนักศึกษำท่ีประกำศรับ  ร้อยละ 80

 - ร้อยละของนักศึกษำท่ีสอบผ่ำน Exit Exam ร้อยละ 100

เชิงเวลา

 - ร้อยละของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำท่ีจบกำรศึกษำตำมหลักสูตรภำยในระยะเวลำท่ีก ำหนด ร้อยละ 70

กิจกรรมย่อย 1,005,000

 - กิจกรรมเสริมหลักสูตรของสำขำเกษตรศำสตร์ 1 กิจกรรม 175,000           15,000             สำขำเกษตรศำสตร์

1 กิจกรรม 175,000           15,000             สำขำอุตสำหกรรมเกษตร

10,000             ส ำนักวิชำฯ

 - พัฒนำทักษะผู้ประกอบกำรธุรกิจเกษตร / ส ำนักวิชำฯ

 - พัฒนำทักษะผู้ประกอบกำรธุรกิจเกษตร 1 กิจกรรม 15,000             / ส ำนักวิชำฯ

 - กิจกรรมเตรียมควำมพร้อมสู่กำรท ำงำนของว่ำท่ีบัณฑิต 1 กิจกรรม 10,000             / ส ำนักวิชำฯ

 - กิจกรรมส ำนักวิชำพบนักศึกษำ 1 กิจกรรม 15,000             10,000             ส ำนักวิชำฯ

 - กำรประชำสัมพันธ์หลักสูตรเพ่ือกำรรับนักศึกษำใหม่ระดับปริญญำตรี 1 กิจกรรม 70,000             60,000             ส ำนักวิชำฯ

 - โครงกำร จัดกำรแข่งขันกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ (Product development contest ) 1 กิจกรรม 30,000             / ส ำนักวิชำฯ

 - โครงกำรประกวด SAF Ambassdor 2020 1 กิจกรรม 15,000             10,000             ส ำนักวิชำฯ

 - ศูนย์สำธิตและพัฒนำนวัตกรรมเกษตรเทิดพระเกียรติ ร.๙ 1 กิจกรรม 500,000           300,000           หัวหน้ำสำขำเทคโนโลยีกำรเกษตร

 - ค่ำใช้จ่ำยด ำเนินงำนส ำหรับโครงกำร เมล่อน 80,000 หัวหน้ำสำขำเทคโนโลยีกำรเกษตร

กิจกรรมหลัก จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  ต.ค.64    ก.ย.65 52,000 20,000 สำขำเกษตรศำสตร์ และ

ตัวช้ีวัด สำขำอุตสำหกรรมเกษตร

เชิงปริมาณ

 - จ ำนวนกิจกรรมเสริมหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษำ 1 กิจกรรม

 - จ ำนวนนักศึกษำท่ีเข้ำใหม่ 15 คน

 - จ ำนวนนักศึกษำท่ีคงอยู่ 16 คน

เชิงคุณภาพ

 - ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษำ ร้อยละ 90

กิจกรรมย่อย

 - จัดกิจกรรมน ำเสนอรำยงำนควำมก้ำวหน้ำวิทยำนิพนธ์ (แบบปำกเปล่ำ) 1 กิจกรรม 52,000             20,000             

เป็นภำษำอังกฤษ  ของทุกปีกำรศึกษำ (สำขำอุตสำหกรรมเกษตร และ สำขำเกษตรศำสตร์) 

และเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอกมำบรรยำย/เสวนำ ร่วมกับคณำจำรย์และนักศึกษำบัณฑิตศึกษำ

กิจกรรมหลัก จัดการศึกษาภาคสนามระดับปริญญาตรี  ต.ค.63    ก.ย.65 200,000 50,000

  - กิจกรรมเสริมสร้ำงภำวะควำมเป็นผู้น ำ

  - กิจกรรมเสริมหลักสูตรของสำขำอุตสำหกรรมเกษตร



                                   กิจกรรม หน่วยนับ/ ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 ทบทวนงบประมาณ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

ค่าเป้าหมาย 65 (ต.ค.64- ธ.ค.64)(ม.ค.65- มี.ค.65)(เม.ย.65- มิ.ย.65)(ก.ค.65-ก.ย.65) งบปี 2565 จัดสรร

ระยะเวลาด าเนินการ 

ตัวช้ีวัด

เชิงปริมาณ

 - จ ำนวนรำยวิชำภำคสนำมระดับปริญญำตรี 2 รำยวิชำ

เชิงคุณภาพ

 - ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรจัดกำรศึกษำภำคสนำมระดับปริญญำตรี ร้อยละ 90

กิจกรรมย่อย

1 กิจกรรม 100,000           25,000             วิชำเอกเทคโนโลยีอำหำร และ

เทคโนโลยีชีวภำพ

 - จัดกำรศึกษำภำคสนำม ของสำขำเกษตรศำสตร์ 1 กิจกรรม 100,000           25,000             วิชำเอกเกษตรศำสตร์

กิจกรรมหลัก  จัดหาอาจารย์พิเศษระดับระดับปริญญาตรี  ต.ค.64    ก.ย.65 120,000 90,000

ตัวช้ีวัด

เชิงปริมาณ

 - จ ำนวนรำยวิชำท่ีจัดหำอำจำรย์พิเศษระดับปริญญำตรี 9 รำยวิชำ

เชิงคุณภาพ

 - ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรจัดหำอำจำรย์พิเศษระดับระดับปริญญำตรี ร้อยละ 90

กิจกรรมย่อย
1 รำยวิชำ 10,000             10,000             สำขำเกษตรศำสตร์และ

นวัตกรรม1 รำยวิชำ 20,000             10,000             สำขำเกษตรศำสตร์และ
นวัตกรรม1 รำยวิชำ 20,000             10,000             สำขำเกษตรศำสตร์และ
นวัตกรรม1 รำยวิชำ 10,000             10,000             สำขำเกษตรศำสตร์และ
นวัตกรรม1 รำยวิชำ 10,000             10,000             สำขำเกษตรศำสตร์และ
นวัตกรรม1 รำยวิชำ 10,000             10,000             สำขำวิทยำศำสตร์อำหำร
และนวัตกรรม1 รำยวิชำ 10,000             10,000             สำขำวิทยำศำสตร์อำหำร
และนวัตกรรม1 รำยวิชำ 10,000             10,000             สำขำวิทยำศำสตร์อำหำร
และนวัตกรรม

1 รำยวิชำ 20,000             10,000             สำขำวิทยำศำสตร์อำหำร
และนวัตกรรม

กิจกรรมหลัก  จัดสอบวิทยานิพนธ์/โครงร่างวิทยานิพนธ์  ต.ค.64    ก.ย.65 150,000 100,000 ส ำนักวิชำฯ

ตัวช้ีวัด

เชิงปริมาณ

 - AFI62-322 โภชนบ ำบัด (ภำคกำรศึกษำท่ี 3/2565) (หลักสูตร 63) 

 - FSI62-359 โภชนำกำรสำรอำหำรให้พลังงำน (ภำคกำรศึกษำท่ี 1/2565) (หลักสูตร 63) 

 - AFI62-342 กำรจัดกำรโรงงำนอุตสำหกรรมอำหำร (ภำคกำรศึกษำท่ี 3/2565) (หลักสูตร 63) 

 - AGI63-111 กำรผลิตสัตว์เบื องต้น (ภำคกำรศึกษำท่ี 1/2565) (หลักสูตร 63) โดยอำจำรย์พิเศษ

 - AGI63-110 กำรผลิตพืชเบื องต้น (ภำคกำรศึกษำท่ี 1/2565) (หลักสูตร 63) โดยอำจำรย์พิเศษ

 - AFI62-325 โภชนำศำสตร์คลินิก (ภำคกำรศึกษำท่ี 2/2565) (หลักสูตร 63) โดยอำจำรย์พิเศษ

 - จัดกำรศึกษำภำคสนำม ของสำขำอุตสำหกรรมเกษตร 

 - AGI63-113 ทัศนศึกษำ (ภำคกำรศึกษำท่ี 3/2564) (หลักสูตร 63)

 - AGI63-225 กีฏวิทยำทำงกำรเกษตร (ภำคกำรศึกษำท่ี 3/2564) (หลักสูตร 63) โดยอำจำรย์พิเศษ

 - AGI63-130 เทคโนโลยีฟำร์มปศุสัตว์ (ภำคกำรศึกษำท่ี 2/2564) (หลักสูตร 63) โดยอำจำรย์พิเศษ



                                   กิจกรรม หน่วยนับ/ ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 ทบทวนงบประมาณ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

ค่าเป้าหมาย 65 (ต.ค.64- ธ.ค.64)(ม.ค.65- มี.ค.65)(เม.ย.65- มิ.ย.65)(ก.ค.65-ก.ย.65) งบปี 2565 จัดสรร

ระยะเวลาด าเนินการ 

 - จ ำนวนกิจกรรมจัดสอบวิทยำนิพนธ์/โครงร่ำงวิทยำนิพนธ์ 1 กิจกรรม

เชิงคุณภาพ

 - ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรจัดสอบวิทยำนิพนธ์/โครงร่ำงวิทยำนิพนธ์ ร้อยละ 90

กิจกรรมย่อย

 - จัดสอบวิทยำนิพนธ์/โครงร่ำงวิทยำนิพนธ์ 1 กิจกรรม 150,000 100,000

แผนงานยุทธศาสตร์ท่ี 5 การเสริมสร้างภาพลักษณ์เป็นเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแห่งความสุข 33,000

แผนงานหลัก  แผนงานเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร 33,000

แผนงานรอง  แผนงานเสริมสร้างภาพลักษณ์เมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแห่งความสุข 33,000

งาน/โครงการ  งานสนับสนุนการพัฒนาเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแห่งความสุข 33,000

กิจกรรมหลัก  ค่าสาธารณูปโภค ต.ค.-64 ก.ย.-65 33,000 0

 - ค่ำโทรศัพท์ 8,000

 - ค่ำไปรษณีย์ 25,000





20,000.00           

252,280.00          

1,005,000.00       

52,000.00           

200,000.00        

120,000.00          

150,000.00          

33,000.00           

1,832,280.00       

1832280








