
แผน ผลการใช้จ่ายจริง แผน ผล

1 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 32               

กษ6301001 โครงการด้านการเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน

กิจกรรมย่อยที่ 1 โครงการส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถด้านวิชาการ

ในศตวรรษที่ 21

กิจกรรมย่อยที่ 1.1 โครงการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับกิจการ

นิสิตที่เน้นผลการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีทักษะในศตวรรษที่ 21 (English, IT 

(Digital), การสื่อสาร การแสดงออก บุคลิกภาพ, Talent mobility, 

ส่งเสริมอัตลักษณ์ของนิสิต) (20,000 บาท)

20,000                     20,000                     4 4

กิจกรรมย่อยที่ 1.2 โครงการอบรมทักษะการใช้เครื่องมือและการเตรียม

สารเคมีในห้องปฏิบัติการ (12,000 บาท)

12,000                     12,000                     4 4

กิจกรรมย่อยที่ 1.3 โครงการพัฒนาวิชาการสําหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา (เสนอ

ผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ) โครงการ paper

 camp (5,000 บาท)

5,000                       5,000                       4 4

กิจกรรมย่อยที่ 1.4 โครงการติดอาวุธเพื่อเพิ่มศักยภาพการสอบแข่งขันสาย

วิชาการ (8,000 บาท)

8,000                       ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก  COVID-19

กิจกรรมย่อยที่ 1.5 ส่งเสริมกิจกรรมพุทธเกษตรเพื่อการดําเนินชีวิต (พัฒนา

กาย ใจ และบุคลิกภาพ) (5,000 บาท)

5,000                       5,000                       4 4

กิจกรรมย่อยที่ 2 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพนิสิตคณะเกษตรศาสตร์ฯ

กิจกรรมย่อยที่ 2.1 โครงการนํานิสิตศึกษาดูงาน (ภาครัฐ/เอกชน) (65,000 

บาท)

65,000                     ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก  COVID-19

กิจกรรมย่อยที่ 2.2 โครงการเกษตรวิชาการบัณฑิตและมหาบัณฑิต (15,000

 บาท)

15,000                     ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก  COVID-19

กิจกรรมย่อยที่ 2.3 โครงการ FoSTAT (10,000 บาท) 10,000                     ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก  COVID-19

กิจกรรมย่อยที่ 3 โครงการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรของคณะ

รายงานความก้าวหน้าการดําเนินงานตามตัวชี้วัด รอบ 12 เดือน คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

(ตุลาคม 2562 –กันยายน 2563)

ชื่อโครงการลําดับ ชื่อหน่วยงาน จํานวนโครงการ งบประมาณที่ได้รับ คะแนนตัวชี้วัดรวม (ร้อยละ)



แผน ผลการใช้จ่ายจริง แผน ผล

ชื่อโครงการลําดับ ชื่อหน่วยงาน จํานวนโครงการ งบประมาณที่ได้รับ คะแนนตัวชี้วัดรวม (ร้อยละ)

กิจกรรมย่อยที่ 3.1 โครงการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ด้านการจัดการเรียน

การสอน อาจารย์ที่ปรึกษา ตามกรอบมาตรฐานอาจารย์ด้านการสอน  

(5,000 บาท)

5,000                       5,000                       4 4

กิจกรรมย่อยที่ 3.2 โครงการสนับสนุนอาจารย์ในการจัดการเรียนการสอน

ด้วยระบบ I Classroom และสื่อออนไลน์ (5,000 บาท)

5,000                       5,000                       4 4

รวมโครงการด้านการเรียนการสอน 150,000       

โครงการด้านพัฒนานิสิต

กษ6301002 โครงการพัฒนานิสิต

กิจกรรมย่อยที่ 1 โครงการ 4 จอบ  (15,000) 15,000                     15,000                     4 4

กิจกรรมย่อยที่ 2 โครงการไหว้ครู (2,000) 2,000                       ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก  COVID-19

กิจกรรมย่อยที่ 3 โครงการพบผู้ปกครองและปฐมนิเทศนิสิตใหม่ (3,000) 3,000                       ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก  COVID-19

กิจกรรมย่อยที่ 4 โครงการกีฬาสัมพันธ์เกษตร มพ. (5,000) 5,000                       ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก  COVID-19

กิจกรรมย่อยที่ 5 โครงการศิษย์เก่าสัมพันธ์ (5,000) 5,000                       5,000                       4 4

กิจกรรมย่อยที่ 6 โครงการรับขวัญบัณฑิต (10,000) 10,000                     10,000                     4 4

กิจกรรมย่อยที่ 7 โครงการพัฒนาผู้นําและสร้างเครือข่ายนิสิต  (10,000) 10,000                     ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก  COVID-19

กิจกรรมย่อยที่ 8 โครงการทอดผ้าป่าเพื่อกองทุนการศึกษานิสิตคณะ

เกษตรศาสตร์  (3,000)

3,000                       ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก  COVID-19

กิจกรรมย่อยที่ 9 โครงการการเตรียมความพร้อมของนิสิตก่อนฝึกงาน

และสหกิจศึกษา  (5,000)

5,000                       5,000                       4 4

กิจกรรมย่อยที่ 10 โครงการปัจฉิมนิเทศและ Job fair  (5,000) 5,000                       ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก  COVID-19

กิจกรรมย่อยที่ 11 โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรและการผลิตสื่อเพื่อ

ประชาสัมพันธ์  (7,000)

7,000                       6,206                       4 4

รวมโครงการด้านพัฒนานิสิต 70,000         

โครงการด้านการบริหาร

กษ6305001 โครงการส่งเสริมการบริหารที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส



แผน ผลการใช้จ่ายจริง แผน ผล

ชื่อโครงการลําดับ ชื่อหน่วยงาน จํานวนโครงการ งบประมาณที่ได้รับ คะแนนตัวชี้วัดรวม (ร้อยละ)

กิจกรรมย่อย 1 ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการทุจริตแก่

ผู้บริหาร(15,000)

15,000                     14,476                     4 4

กิจกรรมย่อย 4 การประเมินความพึงพอใจของบุคลากร และการ

ประเมินผลการปฎิบัติงานด้วยระบบ 360 องศา (-)

-                          -                          4 4

กิจกรรมย่อย 2 การทบทวนแผนกลยุทธ์ ติดตาม และประเมินความสําเร็จ

ของปฏิบัติการและแผนกลยุทธ์ (30,000)

30,000                     30,000                     4 4

กิจกรรมย่อย 3 KM เพื่อการพัฒนาองค์กร (15,000) 15,000                     15,000                     4 4

กษ6305002 โครงการเสริมสร้างและพัฒนาความเป็นสากลหรือนานาชาติ 10,000                     ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก  COVID-19

รวมโครงการด้านบริหาร 70,000         

โครงการด้านการวิจัย

กษ6302001 โครงการด้านการสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมและการเป็นผู้นําทางด้าน

วิชาการ+วิจัยสถาบัน

กิจกรรมย่อยที่ 1 โครงการ Paper Camp ครั้งที่2 (20,000) 20,000                     ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก  COVID-19

กิจกรรมย่อยที่ 2 กิจกรรมพัฒนาการเขียนตํารา หนังสือ (20,000) 20,000                     ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก  COVID-19

รวมโครงการด้านการวิจัย 40,000         

โครงการด้านบริการวิชาการ

กษ6303001 โครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ (โครงการ

ฝึกอบรมวิชาชีพและนิทรรศการ 1 คณะ 1 โมเดล)

กิจกรรมย่อยที่ 1 โครงการฝึกอบรมวิชาชีพ  (10,000) 10,000                     10,000                     4 4

กิจกรรมย่อยที่ 2 นิทรรศการ 1 คณะ 1 โมเดล (10,000) 10,000                     10,000                     4 4

รวมโครงการด้านบริการวิชาการ 20,000         

โครงการด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

กษ6304001 โครงการการเสริมสร้างและส่งเสริมการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมให้

ยั่งยืน

กิจกรรมย่อยที่ 1 โครงการทําบุญคณะฯ เกษตรสงกรานต์ (20,000) 20,000                     ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก  COVID-19

กิจกรรมย่อยที่ 2 โครงการเกี่ยวข้าว (10,000) 10,000                     10,000                     4 4

รวมโครงการด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 30,000         

380,000                    182,682                    100 56.25


