
1 
 

ฉบับปรับปรุง  10 มกราคม 2563 
 

 

 

 

 

 

    

   แผนด ำเนินงำนด้ำนกำรบริกำรวิชำกำร 

 

       
 

 

 

ส ำนักวิจัยและบริกำรวิชำกำร 
มหำวิทยำลัยเวสเทิร์น 

ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 
 

  

 



2 
 

ฉบับปรับปรุง  10 มกราคม 2563 
 

 

ค ำน ำ 

ส านักวิจัยและบริการวิชาการ ได้มีการบริการวิชาการแก่สังคมเป็นหนึ่งในภารกิจหลักท่ีส าคัญประการ
หนึ่งของสถาบันอุดมศึกษาท่ี มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นได้ให้ความส าคัญ และได้ด าเนินการมาอย่างต่อเนื่องตลอด
ระยะเวลาท่ีผ่านมา และนับวันภารกิจด้านนี้จะทวีความส าคัญเพิ่มขึ้น ควบคู่ไปกับภารกิจด้านการจัดการศึกษา 
และภารกิจด้านการวิจัย ท้ังนี้ เนื่องจากการบริการวิชาการแก่สังคมเป็นการเสริมสร้างศักยภาพทางวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยออกไปสู่สังคมด้วยการถ่ายทอดองค์ความรู้ ความเช่ียวชาญในรูปแบบต่าง ๆ ตามจุดเน้นของ
ส่วนงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ตามมาตรฐานสากลให้เป็นท่ียอมรับ และเกิดความพึงพอใจสูงสุดแก่
ผู้รับบริการท้ังในภาคธุรกิจอุตสาหกรรม ในองค์กรของภาครัฐและเอกชน รวมถึงเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนา
ชุมชนและสังคมให้มีศักยภาพในการด ารงชีวิตทางด้านเศรษฐกิจ และด้านสังคมท่ีดีขึ้น 

จึงได้จัดท าแผนพัฒนาด้านการบริการวิชาการ ประจ าปีการศึกษา 2562 ขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
ด าเนินงานตามภารกิจด้านการให้บริการวิชาการ เพื่อใช้ปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกัน อันจะเป็นการพัฒนา
ความรู้สู่ชุมชน และสังคม ท้ังภาครัฐและเอกชน รวมถึงเป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผลการด าเนินงาน 
ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย รวมถึงหลักเกณฑ์ของการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานของ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  
  

 

 

ส านักวิจัยและบริการวิชาการ 
         1 สิงหาคม พ.ศ. 2562 
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สำรบัญ 
 

 หน้ำ 
  
แผนพัฒนางานด้านการบริการวิชาการ 1 
วัตถุประสงค์ในการจัดท าแผนพัฒนาด้านการบริการวิชาการ 2 
แผนและเป้าหมาย 2 
โครงสร้างงานบริการวิชาการ 3 
กลไกการท างานตามแผน  4 
นโยบายแผนพัฒนาการบริการวิชาการ 5 
ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม 6 
ระบบและกลไกการบริการวิชาการแก่สังคม  7 
โครงการบริการวิชาการ ปีการศึกษา 2562 8 
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แผนพัฒนำงำนด้ำนกำรบริกำรวิชำกำร 

หลักกำรและเหตุผล 
ในปีการศึกษา พ.ศ. 2562 ส านักวิจัยและบริการวิชาการเป็นแหล่งรวมความรู้  มีบุคลากรท่ีมี

ความสามารถทางวิชาการ การน าหลักวิชาการท่ีมีอยู่ในส านักวิจัยและบริการวิชาการ ออกมาท าประโยชน์สู่
สังคมจึงนับเป็นภารกิจส าคัญประการหนึ่ง ท่ีก าหนดให้มหาวิทยาลัยเป็นสถานศึกษาและวิจัย มีวัตถุประสงค์ให้
การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพช้ันสูง ท าการสอนท าการวิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคมและท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

ส านักวิจัยและบริการวิชาการ มีแผนการด าเนินภารกิจการให้บริการวิชาการแก่สังคม เพื่อยกระดับ
คุณภาพของประชาชน ท้ังในระดับท้องถิ่น โดยจัดท ารูปแบบของการบริการจัดฝึกอบรม เป็นการท่ี
สถาบันการศึกษา และสถาบันอยู่ในฐานะเป็นท่ีพึ่งของชุมชน หรือ เป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ หรือ  
ท าหน้าท่ีใดๆ ท่ีมีผลต่อการพัฒนาของชุมชนในด้านวิชาการ หรือ การพัฒนาความรู้ ตลอดจนความเข้มแข็ง
ของชุมชน ประเทศชาติและนานาชาติ มีการน าองค์ความรู้จากการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนท่ี
สอดคล้องกับบริบทของชุมชนและสังคม รวมท้ังได้น าองค์ความรู้จากการวิจัยหรือการค้นคว้าไปในการ
ให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชน และเมื่อได้ให้บริการวิชาการแก่สังคมแล้ว ได้มีก ารน าเอา
ประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการนั้นๆ กลับมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนการสอนหรือการวิจัย 
อาทิ บทความ ต ารา หนังสือ รายวิชา หรือหลักสูตรต่อไป 

ดังนั้นเพื่อเป็นการพัฒนางานด้านการบริการทางวิชาการ ให้เป็นไปตามเป้าหมาย และมีประโยชน์
โดยตรงต่อชุมชน และสังคมอย่างต่อเนื่อง ก่อให้เกิดการส่งเสริมพัฒนางานด้านการบริการทางวิชาการของ 
ส านักวิจัยและบริการวิชาการ ให้มีศักยภาพสอดคล้องกับพันธกิจด้านการบริการทางวิชาการของสถาบัน จึงมี
ความจ าเป็นต้องจัดท าแผนพัฒนาด้านการบริการทางวิชาการขึ้นและให้สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 5 
พัฒนาเครือข่ายการบริการและวิชาชีพเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้สังคม และพันธกิจท่ี 3 ด้านการให้บริการ
ทางการวิชาการแก่สังคม 
 สนับสนุนให้ชุมชนท้องถิ่นเกิดการพัฒนาศักยภาพของตนเองเพื่อคุณภาพชีวิตท่ีดี จนเกิดเป็นชุมชนท่ี
เข้มแข็ง ท่ีสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน สังคมและประเทศชาติ ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการและ
การเรียนรู้ร่วมกนั 
 วัตถุประสงค์ของตามพันธกิจของส านักวิจัยและบริการวิชาการ คือ 

1. เพื่อส่งเสริมการท ากิจกรรมร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ชุมชน ท้องถิ่น 
2. เพื่อให้บริการท่ีดีแก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ชุมชน ท้องถิ่น 
3. เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ชุมชน ท้องถิ่น  
4. เพื่อประสานงานกับเครือข่ายด้านองค์การท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
5. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับ ทุกต าแหน่ง ในฝ่ายบริการวิชาการให้มีความรู้ ความ

เช่ียวชาญ และมีทักษะในการท างานอย่างต่อเนื่อง 
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วัตถุประสงค์ในกำรจัดท ำแผนพัฒนำด้ำนกำรบริกำรวิชำกำรของส ำนักวิจัยและบริกำรวิชำกำร 
 

 1. เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการบริการทางวิชาการของมหาวิทยาลัยให้มี
ประสิทธิภาพ เป็นที่ยอมรับของหน่วยงานภายนอก 
    2. เพื่อสร้างกลไกท่ีมีประสิทธิภาพในการด าเนินงานบริการทางบริการวิชาการให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของชุมชนและแผนกลยุทธ์การบริหารงานของมหาวิทยาลัย 
 3. เพื่อให้การบริหารจัดการโครงการ/กิจกรรมการบริการทางวิชาการมีเป้าหมายท่ีชัดเจนและปฏิบัติได้ 
 4. เพื่อติดตามผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมการบริการทางวิชาการและน าไปปรับปรุงพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง 
 5. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยได้น าความรู้ท่ีได้ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมและ
วิทยาศาสตร์สุขภาพ และเทคโนโลยีสารสนเทศไปสู่องค์กร ชุมชน และสังคมท่ัวไปให้สามารถน าเอาความรู้ ไป
ประยุกต์ใช้และแก้ปัญหาแก่สังคมส่วนรวมได้ 
 6. เพื่อบรูณาการการบริการทางวิชาการกับการเรียนการสอน การวิจัย ศิลปวัฒนธรรมและความเป็น
ไทยของอาจารย์และนิสิต การพัฒนาการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ของมหาวิทยาลัยต่อไป 
 

แผนและเป้ำหมำย 
 1. เป็นส านักวิจัยและบริการวิชาการ ท่ีสามารถให้การบริการทางวิชาการท่ีมีประสิทธิภาพ และเป็นท่ี
ยอมรับของหน่วยงานภายนอก 
 2. การบริการทางวิชาการของมหาวิทยาลัยมีคุณภาพสามารถรองรับความต้องการงานบริการทาง
วิชาการของชุมชน และสังคมได้ 
 3. มีเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกท้ังภาครัฐและเอกชนเพื่อเป็นสถานบริการทาง
วิชาการท่ีมีมาตรฐานรองรับโครงการบริการทางวชิาการในเขตพื้นท่ีภาคกลางได้ 
 4. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการเข้ากับพันธกิจด้านการเรียนการสอน การวิจัย 
ศิลปวัฒนธรรมและความยั่งยืน 
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โครงสร้ำงงำนบริกำรวิชำกำร 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              มหาวิทยาลัย 

 

ส านักวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิชา 

งานบริการแก่ชุมชน 

องค์กรหน่วยงาน
ของชุมชน 

การศึกษา 

กลุ่มสถานพยาบาล 

งานบริการภาครัฐ 

หน่วยงานภาครัฐ 

งานบริการภาคเอกชน 

บริษัท และองค์การต่าง ๆ 

งานบริการวิชาการภายใน 

งานบริการมหาวิทยาลัย 

งานให้ค าปรึกษาด้านวิชาการ 

ด้านวิชาการ และพัฒนาคุณภาพของอาจารย์ 
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กลไกกำรท ำงำนตำมแผนของส ำนักวิจัยและบริกำรวิชำกำร 
 1. ส ารวจความต้องการของชุมชน ภาครัฐ/ภาคเอกชน/หน่วยงานวิชาชีพ 
          2. น าผลการส ารวจมาใช้วิเคราะห์ในการก าหนดทิศทางพร้อมจัดท าแผนการบริการวิชาการสู่สังคม
เพื่อให้สามารถบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอน และงานวิจัยหรือนวัตกรรมงานสร้างสรรค์ 
 3. ประสานงานติดต่อกับคณะวิชาและหน่วยงานภายนอกเพื่อเสนอโครงการการให้บริการวิชาการสู่
สังคม 
 4. ประเมินความพึงพอใจของใช้บริการวิชาการสู่สังคมท่ีมีต่อกระบวนการด าเนินงาน 
 5. การบูรณาการการบริการวิชาการเข้ากับการเรียนการสอน งานวิจัยหรือนวัตกรรมงานสร้างสรรค์
และศิลปวัฒนธรรม 
 6. น าผลการประเมินความพึงพอใจจากผู้ใช้บริการวิชาการสู่สังคมมาพัฒนาระบบและกลไกการ
ให้บริการวิชาการสู่สังคมต่อไป 
 7. ติดตามการน าความรู้จากการบริการวิชาการสู่สังคมท่ีน าไปใช้ประโยชน์หรือผลกระทบของการ
ให้บริการวิชาการสู่สังคม เพื่อแก้ไขปรับปรุง และพัฒนากลไกการให้บริการวิชาการครั้งต่อไป 
 

ผู้รับผิดชอบหลัก 

- ส านักวิจัยและบริการวิชาการ 
- คณะวิชา 
- หน่วยงานต่าง ๆ  

วิเครำะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกำส และอุปสรรค 
 

จุดแข็ง 
1. คณะวิชามีนโยบาย และแผนกลยุทธ์ในการสนับสนุนงานบริการทางวิชาการอย่างชัดเจน 
2. ทุกสาขาวิชามีศักยภาพท่ีเอื้อต่อการจัดท าโครงการบริการวิชาการ 
3. บุคลากรส่วนใหญ่มีส่วนร่วมในกิจกรรมการบรกิารวิชาการ 
4.มีเครือข่ายความร่วมมือการบริการทางวิชาการร่วมกับหน่วยงานภายนอกท้ังภาครัฐและ

ภาคเอกชน 
 

จุดอ่อน 
 1.คณะวิชายังคงมีโครงการบริการวิชาการท่ีต่อเนื่องจ านวนน้อยโดยเฉพาะอย่างยิง่งานบรกิารวิชาการ
ท่ีมาจากผลงานวิจัย 
  
โอกำส 

1. งานบริการวิชาการเป็นท่ีต้องการของชุมชน สังคมและหน่วยงานต่าง ๆ  
2. มีการสนับสนุนสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายวิจัยและสถาบันการศึกษาภายนอก 

 
อุปสรรค 
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ไม่มีการสนับสนุนงบประมาณด้านบริการวิชาการจากภาครัฐบาล 
 

นโยบำยแผนพัฒนำกำรบริกำรวิชำกำร 
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการบริการวิชาการ และส่งเสริมให้มีการบูรณาการการบริการวิชาการกับ

งานด้านอื่น ๆ อย่างเป็นระบบ เช่น การวิจัย การจัดการเรียนการสอน กิจกรรมพัฒนานิสิต และศิษย์เก่า เพื่อ
เป็นการลดภาระการท างานของบุคลากร แต่เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร ผู้ปฏิบัติงาน และผู้รับบริการ 
ลักษณะของโครงกำร/กิจกรรมกำรบริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคม 

1. โครงการ/กิจกรรมท่ีขอใช้งบประมาณบริการทางวิชาการ ต้องเป็นโครงการ/กิจกรรมท่ีมีลักษณะตาม
นิยามท่ี สมศ., และ สกอ ก าหนด 

2. กลุ่มเป้าหมายของการให้บริการวิชาการ ได้แก่ 
   2.1 หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในท้องถิ่น 
   2.2 บุคลากรในหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในท้องถิ่น 
   2.3 อาจารย์และนิสิต 
   2.4 ศิษย์เก่า 

3. เน้นการบริการทางวิชาการแบบบูรณาการ สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอน การวิจัยและการ
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

4. สถานท่ีจัดโครงการ/กิจกรรม อาจจัดขึ้นในมหาวิทยาลัยหรือภายนอกก็ได้ 
5. ในการจัดท าโครงการบริการวิชาการ ต้องศึกษาความต้องการของกลุ่มเป้าหมายก่อนเพื่อให้โครงการ

ต่างๆ สามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายได้อย่างแท้จริง 
6. ลักษณะโครงการ/กิจกรรมการบริการวิชาการ ได้แก่ 

6.1 โครงการแบบให้เปล่า 
6.2 โครงการท่ีเก็บค่าลงทะเบียนบางส่วน หรือเป็นโครงการท่ีเก็บค่าลงทะเบียนเต็มจ านวน 
6.3 เป็นโครงการท่ีก่อให้เกิดรายได้ 

   6.4 เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัย หรือเป็นโครงการท่ีเป็น
ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับองค์กร/หน่วยงานภายนอก 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ 

ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม 
 

ประเด็นยุทธศำสตร์ท่ี 5 พัฒนาเครือข่ายการบริการวิชาการและวิชาชีพเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้สังคม 

เป้ำประสงค์/ตัวชี้วัด เป้ำประสงค์/ตัวชี้วัด 
1. ผู้รับบริการให้การยอมรับในศักยภาพการ
ให้บริการวิชาการของคณะวิชา   
    1.1 คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
    1.2 คะแนนเฉล่ียความส าเร็จของการปฏิบัติงาน 
         แผนบริการวิชาการ 

1. เพิ่มศักยภาพการบริการวิชาการเชิงพาณิชย์ของ
หน่วยงานบริการวิชาการให้เข็มแข็ง 
2. พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรในการให้บริการ 
   วิชาการอย่างมืออาชีพ 

2. องค์ความรู้ท่ีให้บริการวิชาการสอดคล้องกับ
สภาพ เศรษฐกิจ และสังคม     
   2.1 จ านวนเครือข่ายความร่วมมือ     
   2.2 จ านวนผู้รับบริการเพิ่มขึ้น    
   2.3 จ านวนหัวข้อท่ีให้บริการวิชาการสอดคล้อง
กับสภาพเศรษฐกิจและสังคม 

3. สร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการ 
    ให้บริการวิชาการแก่ภาคอุตสาหกรรมและสังคม                                        
4. ส่งเสริมการต่อยอดองค์ความรู้ให้กับผู้รับบริการ 
    เพื่อน าไปประยุกต์ใช้ในองค์กร 

3. งานบริการวิชาการสามารถน ามาบูรณาการกับ
การ เรียนการสอนและการวิจัยได้ 
   3.1 จ านวนโครงการบริการวิชาการท่ีใช้บูรณาการ 
        กับการเรียนการสอน     
   3.2 จ านวนโครงการบริการวิชาการท่ีใช้บูรณาการ

กับการวิจัย 

5. สร้างความเช่ือมโยงงานบริการวิชาการกับการ 
    จัดการเรียนการสอนและการวิจัย 

 
 

กำรติดตำมประเมินผล 

ส านักวิจัยและบริการวิชาการ  มีการติดตามและรายงานผลการแปลงแผนสู่การปฏิบัติ เพื่อให้การ
ด าเนินงานของบริการวิชาการสอดคล้องกับกลยุทธ์ (มาตรการ) เป้าประสงค์ โดยการจัดท ารายงานผลการ
ด าเนินงานตามท่ีก าหนดต่อคระกรรมการประจ าฝ่ายงานบริการวิชาการ ตามล าดับ 
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ระบบและกลไกกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                           

              

                               

 

 

คณะและมหาวิทยาลัยร่วมกันจัดท าแผนด้านการบริการวิชาการแก่
สังคมโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและองค์การเป้าหมาย 

คณะและมหาวิทยาลัยร่วมกันก าหนดชุมชนหรือองค์การเป้าหมายของ
การให้บริการวิชาการ 

สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชนและองค์การเป้าหมาย 

 

พัฒนาและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและองค์การเป้าหมายเพ่ือให้สามารถพัฒนาตนเองได้อย่าง
ต่อเน่ือง โดยมีการน าไปบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอน และการวิจัย 

ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามแผนด้านการบริการวิชาการแก่สังคม 

ปรับปรุงการด าเนินงานตามแผนด้านการบริการวิชาการแก่สังคม 

เผยแพร่ผลการด าเนินงานด้านการบริการวิชาการแก่สังคม 

 

P 

A 

C 

D 
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โครงกำรบริกำรวิชำกำร ปีกำรศึกษำ 2562 
 
ที ่ ชื่อโครงกำร งบประมำณ 
1 คณะพยำบำลศำสตร์กำญจนบุร ี  
 1. โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุพลับพลาไชย 10,000 
 2. โครงการชุมชนเข้มแข็งต้ายภัยยาเสพติด 10,000 
 3. โครงการมหาวิทาลัย/บ้าน/วัด 5,000 
 4. โครงการโรงเรียนชุมชนเข้มแข็ง 5,000 
 รวม 30,000 
2 คณะพยำบำลศำสตร์วัชรพล  
     1 โครงการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุในชุมชน 9,200 
     2. โครงการเวสเทิร์นรักษ์ถันป้งกันมะเร็งเต้านม 

 
2,000 

 
     3. โครงการประชุมวิชาการเรื่อง “การจัดการเรียนรู้จากแนวคิดสู่การปฏิบัติ : 

การตัดสินใจเชิงจริยธรรมทางการพยาบาล 
7,200 

     4. โครงการฝึกอบรมการปฐมพยาบาลแลกการช่วยฟ้ืนคืนชีพข้ันพ้ืนฐาน   
        ส าหรับประชาชน 

5,400 

     5. โครงการพัฒนาสุขภาพเด็กไทย ให้เติบโตสมวัย 6,200 
 รวม 30,000 
3 คณะพยำบำลศำสตร์บุรีรัมย์  
 1. โครงการสร้างเสริมสุขภาพจิตวัยรุ่น Generation Z 4,500 
 2. โครงการเด็กไทยก้าวไกล ใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม 4,200 
 3. โครงการวัยรุ่นสดใส ห่างไกลบุหรี่ แอลกอฮอล์และยาเสพติด 4,200 
 4. โครงการรักษ์เต้าเผ้าระวังความเสี่ยงมะเรง็ 4,200 
 5. โครงการ Stop Teen Mom ในจังหวัดบุรีรัมย์ 4,500 
 6. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้น าชุมชนด้วยกระบวนการพยาบาลชุมชน 4,200 
 7. โครงการเพ่ิมขีดความสามารถของประชาชนด้วยการสร้างเสริมสุขภาพ 4,200 
 รวม 30,000 
4 คณะทันตแพทยศำสตร์  
     1. โครงการออกหน่วย ตรวจ ให้ความรู้ชุมชน “วันมหิดล” 4,242 
     2. โครงการวันทันตสาธารณสุข 16,612 
     3. โครงการตรวจให้ความรู้ทันตสุขภาพ 3,745 
     4  โครงการ “ออกหน่วยตรวจทันตสุขภาพในช่องปาก 5,250 
 รวม 29,849 

 
5 คณะสัตวแพทยศำสตร ์  
 1. โครงการควบคุมประชากรสัตว์เลี้ยงในชุมชน 17,250 
 2. โครงการบริการตรวจสุขภาพสัตว์เลี้ยงในชุมชน 9,657 
 3. โครงการใหค้ าปรึกษาประชาชนด้านสุขภาพสัตว์ 3,093 
                                      รวม 

 
30,000 
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ที ่ ชื่อโครงกำร งบประมำณ 

6 คณะเทคนิคกำรแพทย ์  

 โครงการเทคนิคการแพทย์ชุมชน 30,000 

 รวม 30,000 

7 คณะสำธำรณสุขศำสตร์กำญจนบุรี  

 1. โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและ
สิ่งแวดล้อม 

20,000 

 2. โครงการสง่เสริมพฤติกรรมสุขภาพด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ของแรงงานภาคเกษตร 

5,000 

 รวม 25,000 
8 คณะสำธำรณสุขศำสตร์บุรีรัมย ์  
 1.  โครงการความรอบรู้ด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม 15,000 
 รวม 15,000 
9 คณะบริหำรธุรกิจและรัฐประศำสนศำสตร์  
      1. โครงการภาษีธุรกิจออนไลน์ (โครงการเชิงพานิชย์) 28,800 
      2. โครงการอบรมSEMโดยใช้โปรแกรม Lisrel (โครงการเชิงพานิชย์) 79,800 
      3. โครงการบริการวิชาการเพ่ือให้บริการประชาชนเก่ียวกับการเสียภาษี 

       (โครงการแบบให้เปล่า) 
5,000 

 4. โครงการพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์ท้องถ่ินชุมชนอ าเภอห้วยกระเจา 
(โครงการให้เปล่า) 

7,500 

 5. โครงการเก่ียวกับการท าบัญชีครัวเรือน (โครงการให้เปล่า) 7,500 
 รวม 128,600 

10 คณะนิติศำสตร์  
 1. โครงการส ารวจความต้องการของชุมชนด้านกฎหมาย 3,190 

 2. โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านกฎหมาย 9,000 
 3. โครงการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายแก่ศิษย์เก่า ครั้งที่ 5 4,110 
 4. โครงการสง่เสริมผู้สงูวัยใส่ใจกฎหมาย 3,700  
 รวม 20,000 

11 คณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์  
      1.โครงการคัดแยกขยะ 7,500 

 2. โครงการวิทยาศาสร์ตรวจสารปนเปื้อนในอาหาร 7,500 

 3. โครงการเปิดห้องเรียนวิทยาศาสตร์ 15,000 

 รวม 30,000 
12 บัณฑิตวิทยำลัย  
 1. โครงการสง่เสริมชีวิตและการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีไทยและภูมิ 

ปัญญาท้องถ่ินในชุมชน 
2,440 

 2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เสริมสร้างภาวะผู้น า คุณธรรมจริยธรรม
ของสังคมไทยในปัจจุบันส าหรับผู้บริหารและครูในสถานศึกษา 

9,000 
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ฉบับปรับปรุง  10 มกราคม 2563 
 

 

ที ่ ชื่อโครงกำร งบประมำณ 
 3. โครงการออกแบบการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนและวิทย

ฐานะส าหรับครู และบคุลากรทางการศึกษา 
8,540 

 รวม 
 

19,990 

13 คณะเภสัชศำสตร์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 1. โครงการใช้ยาอย่างปลอดภัยในชีวิตประจ าวัน 15,000 
 รวม 15,000 

14 ส ำนักวิจัยและบริกำรวิชำกำร  
      1. คลินิกวิจัย - 
      2. โครงการอบรมจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ 2 ครั้งต่อปี 50,000 
 4. โครงการประชุมพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 12 ครั้งต่อปี 42,120 
 5. โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลสระลงเรือ (ออกโครงการเดือนละ 1 

ครั้ง ครัง้ละ 1,000 บาท จ านวน 10 ครั้ง) เป็นโครงการระดับสถาบัน 
10,000 

 6. โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนต าบลดอนแสบล (ออก
โครงการเดือนละ 1 ครั้ง ครั้งละ 1,000 บาท จ านวน 10 ครั้ง) เป็น
โครงการระดับสถาบัน 

10,000 

 รวม 112,120 
 ยอดรวมทั้งสิ้น 545,559 

 


