
โครงการในแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2563 

 

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ งบประมาณ การปฏบัิตงิาน ระยะเวลาในการ

จัดกิจกรรม 

   

โครงการด้านการเรียนการสอน     

กษ6301001 โครงการดา้นการเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน 150,000 
   

  
กจิกรรมย่อยที่ 1 โครงการส่งเสริมและพัฒนาขดีความสามารถ

ด้านวิชาการในศตวรรษที่ 21 
  

  

  

กิจกรรมย่อยท่ี 1.1 โครงการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับ

กิจการนสิิตท่ีเนน้ผลการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมทัีกษะในศตวรรษท่ี 21 

(English, IT (Digital), การสื่อสาร การแสดงออก บุคลกิภาพ, Talent 

mobility, ส่งเสริมอัตลักษณข์องนิสติ) (20,000 บาท) 

  

4 ธ.ค.62 

  
กิจกรรมย่อยท่ี 1.2 โครงการอบรมทักษะการใชเ้ครื่องมือและการ

เตรียมสารเคมีในหอ้งปฏบัิตกิาร (12,000 บาท) 
  

0 ก.ค. 63 

  

กิจกรรมย่อยท่ี 1.3 โครงการพฒันาวิชาการส าหรับนสิิตบัณฑิตศกึษา 

(เสนอผลงานวชิาการในการประชุมวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ) 

โครงการ paper camp (5,000 บาท) 

  

0 ก.ค. 63 

  
กจิกรรมย่อยท่ี 1.4 โครงการตดิอาวุธเพื่อเพิ่มศักยภาพการ

สอบแข่งขันสายวชิาการ (8,000 บาท) 
  

0 ม.ิย. 63 

  
กิจกรรมย่อยท่ี 1.5 ส่งเสริมกิจกรรมพุทธเกษตรเพื่อการด าเนินชวีติ 

(พัฒนากาย ใจ และบุคลิกภาพ) (5,000 บาท) 
  

4 ธ.ค.62 

  
กจิกรรมย่อยที่ 2 โครงการพฒันาทักษะวิชาชพีนสิิตคณะ

เกษตรศาสตร์ฯ 
  

   

  
กิจกรรมย่อยท่ี 2.1 โครงการน านสิิตศกึษาดูงาน (ภาครัฐ/เอกชน) 

(65,000 บาท) 
  

 0 เม.ย.-ม.ิย. 63 

  
กิจกรรมย่อยท่ี 2.2 โครงการเกษตรวชิาการบัณฑิตและมหาบัณฑิต 

(15,000 บาท) 
  

0 ก.ค. 63 

  กิจกรรมย่อยท่ี 2.3 โครงการ FoSTAT (10,000 บาท)   1 ม.ิย. 63 

  กจิกรรมย่อยที่ 3 โครงการพฒันาอาจารย์และบคุลากรของคณะ     



รหัสโครงการ ชื่อโครงการ งบประมาณ การปฏบัิตงิาน ระยะเวลาในการ

จัดกิจกรรม 
   

  

กิจกรรมย่อยท่ี 3.1 โครงการพัฒนาสมรรถนะอาจารยด์้านการจัดการ

เรียนการสอน อาจารย์ท่ีปรึกษา ตามกรอบมาตรฐานอาจารย์ด้าน

การสอน  (5,000 บาท)  

  

4 พ.ย.62 

  
กิจกรรมย่อยท่ี 3.2 โครงการสนบัสนุนอาจารย์ในการจัดการเรียนการ

สอนด้วยระบบ I Classroom และสื่อออนไลน ์(5,000 บาท) 
  

4 พ.ย.62 

รวมโครงการด้านการเรียนการสอน     150,000     

โครงการด้านพัฒนานิสติ    

กษ6301002 โครงการพัฒนานิสติ 70,000    

  กิจกรรมย่อยท่ี 1 โครงการ 4 จอบ  (15,000)   4 ธ.ค.62 

  กิจกรรมย่อยท่ี 2 โครงการไหวค้รู (2,000)   0 ก.ค. 63 

  
กิจกรรมย่อยท่ี 3 โครงการพบผูป้กครองและปฐมนิเทศนิสติใหม่ 

(3,000) 
  

0 ม.ิย. 63 

  กิจกรรมย่อยท่ี 4 โครงการกีฬาสัมพันธ์เกษตร มพ. (5,000)   0 ม.ิย.-ส.ค. 63 

  กิจกรรมย่อยท่ี 5 โครงการศษิยเ์ก่าสัมพันธ์ (5,000)   4 ก.พ.63 

  กิจกรรมย่อยท่ี 6 โครงการรับขวัญบัณฑิต (10,000)   4 ก.พ.63 

  
กิจกรรมย่อยท่ี 7 โครงการพัฒนาผู้น าและสรา้งเครอืขา่ยนสิิต  

(10,000) 
  

1 ม.ีค.63 

  
กิจกรรมย่อยท่ี 8 โครงการทอดผ้าป่าเพื่อกองทุนการศึกษานิสติคณะ

เกษตรศาสตร์  (3,000) 
  

0 เม.ย.63 

  
กิจกรรมย่อยท่ี 9 โครงการการเตรียมความพร้อมของนสิิตก่อน

ฝึกงานและสหกิจศกึษา  (5,000) 
  

4 พ.ย.62 

  กิจกรรมย่อยท่ี 10 โครงการปัจฉิมนิเทศและ Job fair  (5,000)   0 ขอยกเลิก 

  
กิจกรรมย่อยท่ี 11 โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรและการผลติสื่อ

เพื่อประชาสัมพันธ์  (7,000) 
  

3 ม.ีค.-ม.ิย.63 

รวมโครงการด้านพัฒนานิสติ      70,000     

โครงการด้านการบริหาร      



รหัสโครงการ ชื่อโครงการ งบประมาณ การปฏบัิตงิาน ระยะเวลาในการ

จัดกิจกรรม 
   

กษ6305001 โครงการส่งเสริมการบริหารท่ีมีประสิทธิภาพและโปร่งใส 60,000 
   

  
กิจกรรมย่อย 1 ส่งเสริมคุณธรรมและจรยิธรรมในการป้องกันการ

ทุจรติแก่ผู้บริหาร(15,000) 
  

0  พ.ค.-ม.ิย.63 

  
กิจกรรมย่อย 4 การประเมินความพงึพอใจของบุคลากร และการ

ประเมินผลการปฎบัิตงิานดว้ยระบบ 360 องศา (-) 
  

 0 ม.ิย.63 

  
กิจกรรมย่อย 2 การทบทวนแผนกลยุทธ์ ตดิตาม และประเมิน

ความส าเร็จของปฏบัิตกิารและแผนกลยุทธ์ (30,000) 
  

0  พ.ค.-ม.ิย.63 

  กิจกรรมย่อย 3 KM เพื่อการพัฒนาองค์กร (15,000)   0 พ.ค.-ม.ิย.63 

กษ6305002 โครงการเสริมสร้างและพัฒนาความเป็นสากลหรือนานาชาต ิ 100,000 0  ก.ค. 63 

รวมโครงการด้านบริหาร 160,000    

โครงการด้านการวิจัย      

กษ6302001 
โครงการด้านการสร้างงานวจิัยและนวัตกรรมและการเป็นผู้น า

ทางด้านวชิาการ+วจิัยสถาบัน 
40,000 

   

  กิจกรรมย่อยท่ี 1 โครงการ Paper Camp ครัง้ท่ี2 (20,000)   0 ก.ค. 63 

  กิจกรรมย่อยท่ี 2 กิจกรรมพัฒนาการเขียนต ารา หนังสอื (20,000)   0 ก.ค. 63 

รวมโครงการด้านการวจิัย 40,000   

โครงการด้านบริการวิชาการ     

กษ6303001 
โครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ 

(โครงการฝึกอบรมวชิาชีพและนทิรรศการ 1 คณะ 1 โมเดล) 
20,000 

  

  กิจกรรมย่อยท่ี 1 โครงการฝึกอบรมวชิาชีพ  (10,000)   4 ม.ค.63 

  กิจกรรมย่อยท่ี 2 นทิรรศการ 1 คณะ 1 โมเดล (10,000)   4 ม.ค.63 

รวมโครงการด้านบริการวชิาการ 20,000    

โครงการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม      

กษ6304001 
โครงการการเสริมสร้างและสง่เสริมการท านุบ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรมให้ยั่งยืน 
20,000 

   



รหัสโครงการ ชื่อโครงการ งบประมาณ การปฏบัิตงิาน ระยะเวลาในการ

จัดกิจกรรม 
   

  กิจกรรมย่อยท่ี 1 โครงการท าบุญคณะฯ เกษตรสงกรานต ์(10,000)   0 ก.ค.63 

  กิจกรรมย่อยท่ี 2 โครงการเกี่ยวข้าว (10,000)   4 พ.ย.62 

รวมโครงการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 20,000    

รวมท้ังสิ้น     460,000     

หมายเหตุ :  0 = ยังไม่ได้ขออนุมัติ   1= ขออนุมัติแล้ว   2= แต่งตั้งกรรมการแล้ว   3= ด าเนินการแล้วบางส่วน    4= ด าเนินการเสร็จ 

5= ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์  

 
 


