
ก ำลังด ำเนินกำร ด ำเนินกำรเสร็จ ยกเลิก งบท่ีต้ัง งบท่ีใช้ แผน ผล

1 654103023 โครงการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม รองฯบริหาร ม.ค. - มี.ค. 65 กิจกรรมปลูกต้นไม้ ✓ 20,000 00     100

2 654103024 โครงการท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรม รองฯบริหาร พ.ค. - ส.ค. 65 กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมท้องถ่ิน ✓ 20,000 00     100

3 654101322 โครงการท าแผนคณะวิศวกรรมศาสตร์ รองฯบริหาร พ.ค. - ส.ค. 65 	จัดท าแผนคณะวิศวกรรมศาสตร์ ✓ 40,000 00      100

4 654104037 โครงการประชุมวิชาการโยธาแห่งชาติ รองฯวิจัย ต.ค. 64 - ส.ค. 65 ประชุมวิชาการโยธาแห่งชาติ ✓ 100,000 00    100

5 654105030 โครงการส่งเสริมศักยภาพชุมชนเพ่ือความ

ย่ังยืน

รองฯวิจัย ม.ค. - ส ค  65 	ส่งเสริมศักยภาพอุตสาหกรรมชุมชน

เพ่ือความย่ังยืน

✓ 100,000 00    100

6 654101335 ทุนอุดหนุนโครงงานวิศวกรรม รองฯวิชาการ ธ.ค. 64 - เม.ย 65 ทุนอุดหนุนโครงงานวิศวกรรม ✓ 307,000 00    100

7 654101323 โครงการประกวดโครงงาน

วิศวกรรมศาสตร์ คร้ังท่ี 1

รองฯวิชาการ ม.ค. - มี.ค. 65 วิศวกรรมเพ่ืออุตสาหกรรม ชุมชน 

สู่สากล

✓ 40,000 00      100

พ ย 64 กิจกรรม Engineer Smart Watch 

(64)

✓ 50,000 00     -               100 0 COVID 19

ธ ค  64 	กิจกรรมว่ิงหลอมเกียร์ (64) ✓ 20,000 00     -               100 0 COVID 19

มิ ย  65 กิจกรรม Gear Lab (65) ✓ 20,000 00     100

ก ค  65 กิจกรรมรับน้องใหม่ (65) ✓ 10,000 00      100

ก ค  65 กิจกรรม Engineer Smart Watch 

(65)

✓ 40,000 00      100

ก ค  65 	กิจกรรมว่ิงหลอมเกียร์ (65) ✓ 20,000 00     100

ต ค  64 	กิจกรรม Engi-Esport x ROV ✓ 5,500 00       5,500 00       100 100

พ ย  64 	กิจกรรม Engi-Esport PUB G ✓ 7,000 00       -               100 0 COVID 19

ม ค  65 	กิจกรรม Engi Run ✓ 7,000 00       -               100 0 COVID 19

ม ค  65 กิจกรรมกีฬาเกียร์ (7 เกียร์ 3 

School)

✓ 20,000 00     -               100 0 COVID 19

ธ ค  64 กิจกรรมมอบเส้ือปฏิบัติการ (63) ✓ 10,000 00      10,000 00      100 100

9 654101330 โครงการเสริมสุขภาพ รองฯพัฒนานิสิต

8 654101325 โครงการน้องใหม่ Exercise รองฯพัฒนานิสิต

ผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรในแผนปฏิบัติกำร คณะวิศวกรรมศำสตร์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

ล ำดับ รหัสโครงกำร โครงกำร ผู้รับผิดชอบ
ระยะเวลำ

ด ำเนินกำร
กิจกรรมย่อยภำยในโครงกำร หมำยเหตุ

ผลกำรด ำเนินโครงกำร

งบประมำณสถำนะโครงกำร

ต้ังแต่ ตุลำคม 2564 - มีนำคม 2565 (รอบ 6 เดือน)

ตัวช้ีวัด (ร้อยละ)



ก ำลังด ำเนินกำร ด ำเนินกำรเสร็จ ยกเลิก งบท่ีต้ัง งบท่ีใช้ แผน ผล

ผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรในแผนปฏิบัติกำร คณะวิศวกรรมศำสตร์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

ล ำดับ รหัสโครงกำร โครงกำร ผู้รับผิดชอบ
ระยะเวลำ

ด ำเนินกำร
กิจกรรมย่อยภำยในโครงกำร หมำยเหตุ

ผลกำรด ำเนินโครงกำร

งบประมำณสถำนะโครงกำร

ต้ังแต่ ตุลำคม 2564 - มีนำคม 2565 (รอบ 6 เดือน)

ตัวช้ีวัด (ร้อยละ)

ก ค  65 	กิจกรรมไหว้ครู ✓ 20,000 00     100

ก ค  65 	กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ✓ 10,000 00      100

พ ค  65 กิจกรรมอบรมทักษะด้าน

คอมพิวเตอร์

✓ 20,000 00     100

มี ค  65 	กิจกรรมอบรมจิตวิทยาในการบริการ ✓ 100,000 00    100

เม ย  65 	กิจกรรมศึกษาดูงาน ✓ 80,000 00     100

12 654101326 โครงการแข่งขันคอนกรีตระดับชาติ อ.วรจักร ธ.ค. 64 - ก.พ. 65 แข่งขันคอนกรีตระดับชาติ ✓ 65,000 00     -               100 0 COVID 19

13 654101329 โครงการแข่งขันเพ่ือสร้างสรรค์วิชาการ

ด้านโครงสร้างไม้ไอติม

อ.สมบูรณ์ ม.ค. - มี.ค. 65 แข่งขันเพ่ือสร้างสรรค์วิชาการด้าน

โครงสร้างไม้ไอติม

✓ 30,000 00     -               100 0 COVID 19

14 654101328 โครงการค่ายส ารวจ อ.อภิชาต พ ค  - มิ ย  65 ค่ายส ารวจ ✓ 50,000 00     100

15 654101324 โครงการศึกษาดูงานวิชาชีพวิศวกรรมโยธา อ.อภิชาต พ.ค. - ก.ค. 65 ศึกษาดูงานวิชาชีพวิศวกรรมโยธา ✓ 85,000 00     100

16 654101334 โครงการศึกษาดูงานวิชาชีพ

วิศวกรรมเคร่ืองกล

อ.รัชนีวรรณ พ.ค. - ก.ค. 65 ศึกษาดูงานวิชาชีพ

วิศวกรรมเคร่ืองกล

✓ 40,000 00      100

17 654101331 โครงการนิเทศนิสิตฝึกงาน

วิศวกรรมอุตสาหการ

อ.เอกชัย เม.ย. - ก.ค. 65 	นิเทศนิสิตฝึกงาน ✓ 15,000 00      100

18 654101332 โครงการผลิตส่ือประชาสัมพันธ์หลักสูตร

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

วิศวกรรมอุตสาหการ

อ.เอราวิล ม.ค. - เม.ย. 65 ประชาสัมพันธ์หลักสูตร

วิศวกรรมอุตสาหการ

✓ 15,000 00      100

19 654101327 โครงการศึกษาดูงานวิชาชีพ

วิศวกรรมอุตสาหการ

อ.พจนศักด์ิ ก พ  - เม.ย. 65 	ศึกษาดูงานวิชาชีพ

วิศวกรรมอุตสาหการ

✓ 20,000 00     100

20 654101333 โครงการสัมมนาวิศวกรรมอุตสาหการ อ.อธิคม เม.ย. - ก.ค. 65 	สัมมนาวิศวกรรมอุตสาหการ ✓ 10,000 00      100

หมำยเหตุ : ข้อมูล ณ วันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2565

11 654101321 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรส านักงาน หน.ส านักงาน

10 654103025 โครงการไหว้ครู รองฯพัฒนานิสิต


