
 
 

แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
โครงการ : พัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
คณะวิทยาศาสตร์ 
หลักการและเหตุผล 

พันธกิจหนึ่งของคณะวิทยาศาสตร์คือการสร้างบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพ  
โดยการจัดกระบวนการเรียนการสอน ปรับปรุงหรือพัฒนาหลักสูตรรวมทั้งกระบวนการติดตามและ
ประเมินผลหลักสูตรทางด้านวิทยาศาสตร์ที่สอดรับกับการปฏิรูปการศึกษาหรือสภาพแวดล้อมที่
เปลี่ยนแปลงไป นอกจากนั้นยังต้องผลิตผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ที่มีคุณภาพ 
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง ได้รับการเผยแพร่และน าเสนอผลงานทั้งในระดับชาติและระดับ
นานาชาติ รวมถึงการพัฒนาคุณภาพทางวิชาการของบุคลากร การบริการวิชาการและถ่ายทอด
นวัตกรรมเทคโนโลยี เพ่ือตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น ระบบอุตสาหกรรมขององค์กรทั้งใน
ภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งในการที่จะบรรลุเป้าหมายจ าเป็นอย่างยิ่งที่ทางคณะวิทยาศาสตร์ต้องใช้วัสดุ 
ครุภัณฑ์ในการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษา  

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ได้บัญญัติ 
เรื ่องมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาไว้ในหมวด 6 ว่าด้วยมาตรฐานและการประกัน
คุณภาพการศึกษา โดยก าหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื ่อพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบด้วย ระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกัน
คุณภาพภายนอก เพื่อใช้เป็นกลไกในการผดุงรักษาคุณภาพและมาตรฐานของสถาบันอุดมศึกษา และ
ก าหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และ
ให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้อ งด าเนินการ
อย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ
เปิดเผยต่อสาธารณชน เพ่ือไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเพ่ือรับรองการประกัน
คุณภาพภายนอก 

ดังนั้นทางคณะวิทยาศาสตร์จึงได้จัดโครงการพัฒนากระบวนการท าแผนงานงบประมาณ  
การวางแผน การด าเนินงาน การจัดหาทรัพยากรเพื่อสนับสนุนตามพันธกิจของคณะวิทยาศาสตร์ตาม
บทบาทหน้าที่โดยยึดหลักธรรมาภิบาล เพื่อเกิดประโยชน์ต่อการบริหารงานองค์กรและเรียนการสอน 
โดยเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับนักศึกษาและอาจารย์บุคลากรในคณะเพื่อพัฒนาการเรี ยนการสอน
ต่อไป นอกจากนั้นยังเป็นการจัดสรรค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ใช้ในการเรียนการสอนใช้เกิดการใช้จ่ายอย่างมี
ประสิทธิภาพเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

 
 
 
 



 
 

วัตถุประสงค ์
1) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์สู่บัณฑิตที่พึงประสงค์ตาม 

อัตลักษณ์ของคณะวิทยาศาสตร์ ทั้งทักษะด้านวิชาชีพ ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และทักษะ
ชีวิตที่จ าเป็น 

2) เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ในการจัดการเรียนการสอนที่มี
ประสิทธิภาพตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ การวิจัย และการบริการวิชาการในพ้ืนที่และน ามา 
บูรณาการร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม  

3 )  เพ ื ่อส ่ง เสร ิมสน ับสน ุนให ้คณะม ีการด  าเน ินงานตามเกณฑ์ค ุณภาพการศ ึกษา 

เพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ระดับหลักสูตรและระดับคณะ  

4) เพื ่อจ ัดหาวัสด ุ อ ุปกรณ์ คร ุภ ัณฑ์ และสิ ่งอ  านวยความสะดวก ให ้ม ีความพร้อม 
ต่อการด าเนินการของคณะวิทยาศาสตร์ สามารถสนองต่อพันธกิจการให้บริการด้านการเรียนการสอน  
การบริการวิชาการ ศิลปะและวัฒนธรรม และการบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

5) เพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการสนับสนุนการด าเนินงาน/การบริหารงาน  
การบริการนักศึกษา การวิจัยและห้องปฏิบัติการของคณะวิทยาศาสตร์ได้อย่างครบวงจรและมี
ประสิทธิภาพ 
ตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ  
  - โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา  
  - โครงการพัฒนาท้องถิ่น  
  - โครงการงานประกันคุณภาพระดับหลักสูตรและระดับ
คณะ 
  - โครงการจัดสรรสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน 
เชิงคุณภาพ 
- ร้อยละความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมในโครงการ  
เชิงเวลา 
- การปฏิบัติงานการจัดกิจกรรมส าเร็จตามเวลาที่ก าหนด 
 

 
โครงการ 
โครงการ 
โครงการ 
โครงการ 

 
ร้อยละ 

 
ร้อยละ 

 
10 
1 
1 
1 
 

80 
 

80 

 
 
 
 
 



 
 

ผลสัมฤทธิ์คาดว่าจะได้รับ 
1) นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์มีศักยภาพในด้านวิชาชีพ ทักษะการเรียนรู้และทักษะชีวิตที่

จ าเป็นในการเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามอัตลักษณ์ของคณะวิทยาศาสตร์ 
2) บุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุน มีทักษะและศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน 

การวิจัย และการบริการวิชาการท่ีมีประสิทธิภาพและบูรณาการร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม 
3) สามารถจ ัดหาอ ุปกรณ์ คร ุภ ัณฑ์ และส ิ ่ งอ  านวยความสะดวก ให ้ม ีความพร้อม 

ต่อการด าเนินการของคณะวิทยาศาสตร์ สามารถสนองต่อพันธกิจการให้บริการด้านการเรียนการสอน  
การบริการวิชาการ ศิลปะและวัฒนธรรม และการบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4) มีกระบวนการประกันการคุณภาพระดับหลักสูตรและระดับคณะ และได้รับการตรวจสอบ
และประเมินคุณภาพการศึกษา 

5) มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการสนับสนุนการด าเนินงาน การบริหารงาน การบริการ
นักศึกษา การวิจัยและห้องปฏิบัติการของคณะวิทยาศาสตร์ได้อย่างครบวงจรและมีประสิทธิภาพ
  



 
 

งบประมาณเงินรายได้  2,390,000 บาท  

 1) งบด าเนินงาน  2,390,000  บาท 

รายการ 
งบประมาณ 
(บาท) 

ค าชี้แจง 

1. ค่าตอบแทน ใช้
สอยและวัสดุ 

 
 
 

2,390,000 
 
 
 
 
 
 
 

- มีโครงการและกิจกรรม 13 โครงการดังนี้ 
  1) โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุก 
คณะวิทยาศาสตร์ 
  2) โครงการการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย 
นักศึกษาระดับปริญญาตร ี สายวิชาการและสาย
สนับสนุนประจ าปี 2565  
  3) โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
ปีการศึกษา 2564 ระดับหลักสูตรและระดับคณะ 
  4) โครงการอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพสายวิชาการ 
และสายสนับสนุน 
  5) โครงการแลกเปลี ่ยนเร ียนรู ้ เคร ือข่ายพัฒนา
ระบบงานห้องปฏิบัติและขอตรวจรับการตรวจประเมิน
และรับรองห้องปฏิบัติการปลอดภัย 
  6) โครงการวันวิทยาศาสตร์ ประจ าปี 2565 
  7) โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการประจ าปี  
คณะวิทยาศาสตร์  
  8) โครงการพัฒนาท้องถิ ่น 4 ด้าน (ด้านเศรษฐกิจ  
ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านการศึกษา) 
  9) โครงการส ืบสานว ัฒนธรรมไทย ประจ  าปี
งบประมาณ 2565  
  10) โครงการพัฒนาอาจารย ์และบ ุคลากรสาย
สนับสนุนให้มีศักยภาพด้านการศึกษาที่ตอบสนองต่อ
การจัดกระบวนการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ 
11) โครงการจัดหาและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ทรัพยากร
สนับสนุนการท างาน ระบบสาธารณูปโภคที่ส่งเสริม
ส ุขภาพ ส ิ ่ งแวดล ้อมและด ้านอาช ีวอนาม ัยและ 
การวิจัย (Smart Office)  
  12) โครงการพัฒนาระบบ one stop service  
ในระบบบริการนักศึกษา 



 
 

รายการ 
งบประมาณ 
(บาท) 

ค าชี้แจง 

  13) โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 
21 ของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ 
 

1.1 ค่าตอบแทน 
 

50,000 - ค่าสมนาคุณวิทยากรในการฝึกอบรม ตรวจประเมิน 
- ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ 

1.2 ค่าใช้สอย 
 

1,340,000 - ค่าจ้างเหมาบริการ 
- ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมมนา ประชุมวิชาการ  
การตรวจประเมินงานประกันคุณภาพ 
- ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 

1.3 ค่าวัสดุ 
 

1,000,000 - ค่าวัสดุในการเรียนการสอน 
- ค่าวัสดุส านักงาน 
- ค่าสารเคมีเพ่ือการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ 
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอน การวิจัย 
ซ ่อมบ  าร ุงว ัสด ุอ ุปกรณ์ และการบร ิหารจ ัดการ
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
โครงการ : พัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
คณะวิทยาศาสตร์ 
หลักการและเหตุผล 

พันธกิจหนึ่งของคณะวิทยาศาสตร์คือการสร้างบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพ  
โดยการจัดกระบวนการเรียนการสอน ปรับปรุงหรือพัฒนาหลักสูตรรวมทั้งกระบวนการติดตามและ
ประเมินผลหลักสูตรทางด้านวิทยาศาสตร์ที่สอดรับกับการปฏิรูปการศึกษาหรือสภาพแวดล้อมที่
เปลี่ยนแปลงไป นอกจากนั้นยังต้องผลิตผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ที่มีคุณภาพ 
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง ได้รับการเผยแพร่และน าเสนอผลงานทั้งในระดับชาติและระดับ
นานาชาติ รวมถึงการพัฒนาคุณภาพทางวิชาการของบุคลากร การบริการวิชาการและถ่ายทอด
นวัตกรรมเทคโนโลยี เพ่ือตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น ระบบอุตสาหกรรมขององค์กรทั้งใน
ภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งในการที่จะบรรลุเป้าหมายจ าเป็นอย่างยิ่งที่ทางคณะวิทยาศาสตร์ต้องใช้วัสดุ 
ครุภัณฑ์ในการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษา  

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ได้
บัญญัตเิรื่องมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาไว้ในหมวด 6 ว่าด้วยมาตรฐานและการประกัน
คุณภาพการศึกษา โดยก าหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบด้วย ระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกัน
คุณภาพภายนอก เพ่ือใช้เป็นกลไกในการผดุงรักษาคุณภาพและมาตรฐานของสถาบันอุดมศึกษา และ
ก าหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และ
ให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการ
อย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ
เปิดเผยต่อสาธารณชน เพ่ือไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเพ่ือรับรองการประกัน
คุณภาพภายนอก 

ดังนั้นทางคณะวิทยาศาสตร์จึงได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้าง
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของคณะวิทยาศาสตร์ตามบทบาทหน้าที่โดยยึดหลักธรรมาภิบาล  
เพื่อเกิดประโยชน์ต่อการบริหารงานองค์กร และการเรียนการสอน โดยเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับ
นักศึกษาและอาจารย์บุคลากรในคณะเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนต่อไป นอกจากนั้นยังเป็นการ
จัดสรรค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ใช้ในการเรียนการสอนให้เกิดการใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด 

 
 
 
 



 
 

วัตถุประสงค ์
1) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์สู่บัณฑิตที่พึงประสงค์ตาม 

อัตลักษณ์ของคณะวิทยาศาสตร์ ทั้งทักษะด้านวิชาชีพ ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และทักษะ
ชีวิตที่จ าเป็น 

2) เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ ในการจัดการเรียน 
การสอนที่มีประสิทธิภาพตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ การวิจัย และการบริการวิชาการใน
พ้ืนที่และน ามาบูรณาการร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม  

3 )  เพ ื ่อส ่ง เสร ิมสน ับสน ุนให ้คณะม ีการด  าเน ินงานตามเกณฑ์ค ุณภาพการศ ึกษา 
เพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ระดับหลักสูตรและระดับคณะ  

4) เพื ่อจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และสิ ่งอ านวยความสะดวก ให้มีความพร้อมต่อ  
การด าเนินการของคณะวิทยาศาสตร์ สามารถสนองต่อพันธกิจการให้บริการด้านการเรียนการสอน  
การบริการวิชาการ ศิลปะและวัฒนธรรม และการบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

5) เพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการสนับสนุนการด าเนินงาน/การบริหารงาน  
การบริการนักศึกษา การวิจัยและห้องปฏิบัติการของคณะวิทยาศาสตร์ได้อย่างครบวงจรและมี
ประสิทธิภาพ 
ตัวช้ีวัด 
ตัวช้ีวัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ  
- จ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น และโครงการยกระดับคุณภาพ
การศึกษา  
- จ  านวนโครงการงานประกันคุณภาพระดับหลักสูตรและ 
ระดับคณะ 
- จ านวนโครงการจัดสรรสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน 
เชิงคุณภาพ 
- ร้อยละความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมในโครงการ 
เชิงเวลา 
- ร้อยละการปฏิบัติงานการจัดกิจกรรมส าเร็จตามเวลา 
 

 
โครงการ 

 
โครงการ 

 
โครงการ 

 
ร้อยละ 

 
ร้อยละ 
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1 
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80 

 
 
 
 
 
 



 
 

ผลสัมฤทธิ์คาดว่าจะได้รับ 
1) นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์มีศักยภาพในด้านวิชาชีพ ทักษะการเรียนรู้และทักษะชีวิตที่

จ าเป็นในการเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามอัตลักษณ์ของคณะวิทยาศาสตร์ 
2) บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ มีทักษะและศักยภาพในการจัดการเรียน 

การสอน การวิจัย และการบริการวิชาการท่ีมีประสิทธิภาพและบูรณาการร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม 
3) สามารถจัดหาอุปกรณ์ ครุภ ัณฑ์ และสิ ่งอ านวยความสะดวก ให้มีความพร้อมต่อ  

การด าเนินการของคณะวิทยาศาสตร์ สามารถสนองต่อพันธกิจการให้บริการด้านการเรียนการสอน  
การบริการวิชาการ ศิลปะและวัฒนธรรม และการบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4) มีกระบวนการประกันการคุณภาพระดับหลักสูตรและระดับคณะ และได้รับการตรวจสอบ
และประเมินคุณภาพการศึกษา 

5) มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการสนับสนุนการด าเนินงาน/การบริหารงาน การบริการ
นักศึกษา การวิจัยและห้องปฏิบัติการของคณะวิทยาศาสตร์ได้อย่างครบวงจรและมีประสิทธิภาพ
  
  



 
 

งบประมาณแผ่นดิน 26,132,600 บาท 
1) งบลงทุน 24,491,400 บาท 

รายการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
ค าชี้แจง 

1. ค่าครุภัณฑ์ 24,491,400 
 
 
 
 
 
 
 
 

- จัดหาครุภัณฑ์จ านวน 41 รายการ ดังนี้ 
11) อ่างควบคุมอุณหภูมิ จ านวน 3 เครื่อง  

ราคา 255,000 บาท 
22) เครื่องชั่งไฟฟ้าทศนิยม 4 ต าแหน่ง  

จ านวน 3 เครื่อง ราคา 237,300 บาท 
33) เครื่องผสมสารละลาย จ านวน 5 เครื่อง  

ราคา 75,000 บาท 
44) เครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสง จ านวน 3 เครื่อง  

ราคา 818,400 บาท 
55) ชุดอุปกรณ์ทดสอบและฝึกการเรียนรู้ระหว่างการ

มองเห็นกับการเคลื่อนไหว จ านวน 1 ชุด  
ราคา 800,000 บาท 

66) เครื่องวิเคราะห์องค์ประกอบของร่างกายแบบแยก
ส่วน จ านวน 1 เครื่อง ราคา 325,000 บาท 

77) เครื่องวิเคราะห์การแลกเปลี่ยนออกซิเจนและ
คาร์บอนไดออกไซด์ขณะออกก าลังกายแบบ 
ไร้สาย จ านวน 1 เครื่อง ราคา 3,000,000 บาท 

88) เครื่องวิเคราะห์การแลกเปลี่ยนแก๊สออกซิเจนและ
คาร์บอนไดออกไซด์แบบพกพา จ านวน 1 เครื่อง 
ราคา 2,500,000 บาท 

99) ชุดอุปกรณ์วัดผลการตอบสนองกลับทางสรีรวิทยา
และจิตวิทยาแบบ 10 ช่องสัญญาณ จ านวน 1 ชุด 
ราคา 1,610,000 บาท 

  10) จักรยานส าหรับฝึกและทดสอบสมรรถภาพใน
การไม่ใช้ออกซิเจน จ านวน 1 เครื่อง  
ราคา 1,500,000 บาท 

111) อุปกรณ์วัดคลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อแบบ 8 ช่อง 
สัญญาณ จ านวน 1 ชุด ราคา 1,290,000 บาท 

112) ชุดวัดสัญญาณการเต้นหัวใจแบบไร้สาย  
จ านวน 1 ชุด ราคา 1,280,000 บาท 



 
 

รายการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
ค าชี้แจง 

13) ชุดเครื่องออกก าลังกายเสริมสร้างร่างกาย  
จ านวน 1 ชุด ราคา 688,000 บาท 

14) ชุดประมวลผลทางคณิตศาสตร์ ส าหรับงาน data 
science จ านวน 1 ชุด ราคา 497,500 บาท 

 
15) กล้องส่องทางไกลส าหรับดูนก จ านวน 5 ชุด  

ราคา 107,500 บาท 
16) เครื่องวัดความสูง ระยะทาง และความลาดเอียง 

จ านวน 2 เครื่อง ราคา 37,000 บาท 
17) เครื่องวัดความสูงต้นไม้ จ านวน 2 เครื่อง  

ราคา 290,000 บาท 
18) เครื่องจีพีเอสชนิดพกพา จ านวน 5 เครื่อง  

ราคา 125,000 บาท 
19) เครื่องย่อยสลายตัวอย่างด้วยไมโครเวฟ  

จ านวน 1 เครื่อง ราคา 485,000 บาท 
20) ตู้เย็นเก็บสารเคมี จ านวน 1 ตู้  

ราคา 65,000 บาท 
21) เครื่องวัดและติดตามสัญญาณไฟฟ้ากล้ามเนื้อ 

แบบไร้สาย จ านวน 4 ช่องสัญญาณ  
จ านวน 1 เครื่อง ราคา 2,280,000 บาท 

22) เครื่องวัดสมรรถภาพการได้ยิน จ านวน 1 ชุด  
ราคา 256,800 บาท 

23) เครื่องมือวัดระบบระบายอากาศ  
จ านวน 1 เครื่อง ราคา 96,100 บาท 

24) เครื่องวัดระดับความเข้มแสง จ านวน 2 เครื่อง  
ราคา 56,000 บาท 

25) เครื่องวัดระดับความดังเสียงชนิดแยกความถี่
พร้อมอุปกรณ์ปรับเทียบเสียง จ านวน 1 เครื่อง  
ราคา 374,500 บาท 

26) เครื่องวัดคุณภาพน ้าแบบ Multiparameter  
จ านวน 1 เครื่อง ราคา 147,600 บาท 

27) กล้องจุลทรรศน์ 2 กระบอกตา จ านวน 40 ตัว  



 
 

รายการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
ค าชี้แจง 

ราคา 2,000,000 บาท 
28) กล้องจุลทรรศน์ 2 กระบอกตา แบบสเตอริโอ 

(Stereomicroscope) พร้อมชุดถ่ายภาพชนิด 
Integrated จ านวน 1 เครื่อง  
ราคา 450,000 บาท 

29) ตู้บ่มเพาะเชื้อแบบเขย่าชนิดควบคุมอุณหภูมิ 
จ านวน 1 ตู้ ราคา 299,600 บาท 

310) กล้องจุลทรรศน์แบบ 2 กระบอกตา ชนิด 
compound พร้อมชุดถ่ายภาพความละเอียดสูง 
จ านวน 1 ชุด ราคา 250,000 บาท 

 
311) เครื่องชั่งทศนิยม 4 ต าแหน่ง จ านวน 2 เครื่อง  

ราคา 240,000 บาท 
112) เครื่องปั่นเหวี่ยงความเร็วต ่า จ านวน 2 เครื่อง  
ราคา 130,000 บาท 
1 13) เครื่องชั่งทศนิยม 2 ต าแหน่ง จ านวน 2 เครื่อง  
ราคา 60,000 บาท 
3 14) เครื่องวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง แบบตั้งโต๊ะ  

จ านวน 2 เครื่อง ราคา 60,000 บาท 
3 15) เตาให้ความร้อนพร้อมกวน จ านวน 2 เครื่อง  

ราคา 30,000 บาท 
3 16) ชุดดูดจ่ายสารละลาย จ านวน 1 ชุด  

ราคา 32,100 บาท 
3 17) เครื่องเขย่าผสมสารละลาย จ านวน 2 เครื่อง  

ราคา 20,000 บาท 
3 18) เครื่องวัดการเรืองแสงของสาร จ านวน 1 ชุด  

ราคา 1,100,000 บาท 
3 19) เครื่องทดสอบการดึง จ านวน 1 ชุด  

ราคา 481,500 บาท 
4 20) เครื่องชั่งไฟฟ้า ทศนิยม 4 ต าแหน่ง  

จ านวน 1 เครื่อง ราคา 41,500 บาท 
4 21) ตู้อบลมร้อน จ านวน 1 เครื่อง  



 
 

รายการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
ค าชี้แจง 

ราคา 100,000 บาท 
 

 
2) งบเงินอุดหนุน 1,641,200 บาท 

รายการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
ค าชี้แจง 

- ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน 
1. ค่าตอบแทน ใช้

สอยและวัสดุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1,641,200 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- มีกิจกรรมและโครงการ 13 โครงการดังนี้ 

11) โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุก 
คณะวิทยาศาสตร์ 

22) โครงการการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย 
นักศึกษาระดับปริญญาตรีสายวิชาการและ 
สายสนับสนุนวิชาการ ประจ าปี 2565  

33) โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
ปีการศึกษา 2564 ระดับหลักสูตรและระดับคณะ 

 
44) โครงการอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพสายวิชาการ

และสายสนับสนุนวิชาการ 
55) โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายพัฒนา

ระบบงานห้องปฏิบัติและขอตรวจรับการตรวจ
ประเมินและรับรองห้องปฏิบัติการปลอดภัย 

66) โครงการวันวิทยาศาสตร์ ประจ าปี 2565 
77) โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดท า 

แผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี 
คณะวิทยาศาสตร์  

88) โครงการพัฒนาท้องถิ่น 4 ด้าน (ด้านเศรษฐกิจ  
ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านการศึกษา) 

99) โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย ประจ าปี
งบประมาณ 2565  

110) โครงการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการให้มีศักยภาพด้านการศึกษาที่
ตอบสนองต่อการจัดกระบวนการเรียนการสอน



 
 

รายการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
ค าชี้แจง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1 ค่าตอบแทน 
1.2 ค่าใช้สอย 

 
 
 
 

1.3 ค่าวัสดุ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

30,000 
820,600 

 
 
 
 

790,600 
 
 
 
 
 

รูปแบบใหม่ 
111) โครงการจัดหาและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 

ทรัพยากรสนับสนุนการท างาน ระบบ
สาธารณูปโภคท่ีส่งเสริมสุขภาพ สิ่งแวดล้อมและ
ด้านอาชีวอนามัยและการวิจัย (Smart Office)  

112) โครงการพัฒนาระบบ one stop service  
ในระบบบริการนักศึกษา 

113) โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
ของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ 
- ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ 
- ค่าจ้างเหมาบริการ 
- ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมมนา ประชุมวิชาการ  
การตรวจประเมินงานประกันคุณภาพ 
- ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 
- ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ 
- ค่าวัสดุในการเรียนการสอน วัสดุส านักงาน 
- ค่าสารเคมีเพ่ือการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ 
- ค่าวัสดุอุปกรณใ์นการจัดการเรียนการสอน  
การวิจัย ซ่อมบ ารุงวัสดุอุปกรณ์ และการบริหาร
จัดการห้องปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร์  

 
 


