
1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



2

ค ำน ำ 

 
 

การจัดท าแผนกลยุทธ์การพัฒนาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 – 2564 นี้ จัดท าขึ้นเพ่ือให้คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมีทิศทางในการด าเนินงานตาม
วิสัยทัศน์ และพันธกิจตลอดถึงประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ รวมถึงกลยุทธ์วิธีการเพ่ือพัฒนาคณะ ฯ และใช้เป็นคู่มือใน การก ากับการด าเนินงานของผู้บริหารหรือ
ผู้รับผิดชอบในแต่ละส่วนงานในองค์กร 

นอกจากนี้แผนกลยุทธ์การพัฒนาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ฉบับนี้ยังใช้เป็นคัมภีร์ในการเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับทิศทางการปฏิบัติง าน และการพัฒนา
คณะ ฯ ของบุคลากรในองค์กร ซึ่งภารกิจดังกล่าวนั้น บุคลากรทุกคนในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีส่วนร่วมในการด าเนินงานทั้งสิ้น 

 

    

 

                                                                         (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร. เบญจลักษณ์  เมืองมีศรี) 
                                                                                          คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
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ข้อมูลทั่วไปคณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม 
 
ควำมเป็นมำและข้อมูลพื้นฐำนเกี่ยวกับคณะ 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  เดิมเป็นหมวดวิชาหัตถศึกษา สังกัดวิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์  ใน
พระบรมราชูปถัมภ์  เปิดสอนระดับ ป.กศ. และ ป.กศ. สูง วิชาที่เปิดสอนเป็นวิชาพ้ืนฐาน คือ  วิชาหัตถศึกษา  และเปิดสอนเป็นวิชาโท ให้กับนักศึกษาทั้งภาคปกติและภาค
นอกเวลา (ภาคค่ า)  มีอาคารโรงฝึกงานหนึ่งหลัง  

          พุทธศักราช  2518 วิทยาลัยครูทั่วประเทศได้รับการยกฐานะตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู  พ.ศ. 2518  มีผลท าให้วิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์  ได้เกิดการ
เปลี่ยนแปลง  จากหมวดวิชาหัตถศึกษา เป็นภาควิชาหัตถศึกษาและอุตสาหกรรมศิลป์  สังกัดคณะวิชาวิทยาศาสตร์  ต่อมาได้เรียกชื่อสั้นๆ เป็น “ภาควิชาอุตสาหกรรมศิลป์”  

        พุทธศักราช 2526 ภาควิชาอุตสาหกรรมศิลป์  ได้เปิดสอนระดับปริญญาครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) วิชาเอกอุตสาหกรรมศิลป์  หลักสูตร 4  ปี  ให้กับนักศึกษาภาค
ปกติและเปิดหลักสูตร  2 ปี (หลังอนุปริญญา) ตามโครงการอบรมครูประจ าการ  (อคป.) เป็นการเปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรีเป็นรุ่นแรกของภาควิชา 

        พุทธศักราช 2528  วิทยาลัยได้ปรับเปลี่ยนโครงการอบรมครูประจ าการ  (อคป.) เป็นโครงการจัดการศึกษาส าหรับบุคลากรประจ าการ (กศ.บป.) และภาควิชา
อุตสาหกรรมศิลป์  ได้เปิดสอนสาขาวิชาวิทยาศาสตร์  ระดับอนุปริญญา (อ.วท.) โปรแกรมวิชาไฟฟ้า และโปรแกรมวิชาเครื่องกล  เป็นรุ่นแรกให้กับนักศึกษา (กศ.บป.) ในปี
นี้นักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต   (ค.บ. ) อุตสาหกรรมศิลป์  ตามโครงการอบรมครูประจ าการ (อคป.) ของภาควิชาอุตสาหกรรมศิลป์  ส าเร็จเป็นบัณฑิตรุ่นแรก 

        พุทธศักราช 2527  นักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต   (อุตสาหกรรมศิลป์)  ภาคปกติส าเร็จเป็นบัณฑิตรุ่นแรกของบัณฑิตภาคปกติของภาควิชาอุตสาหกรรมศิลป์ 
 พุทธศักราช 2531  เปิดสอนสาขาวิชาวิทยาศาสตร์  ระดับปริญญาตรี 2 ปี หลังอนุปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

(แขนงเทคโนโลยีการผลิต) ให้กับนักศึกษาโครงการ การศึกษาส าหรับบุคลากรประจ าการ (กศ.บป.) เป็นรุ่นแรก  
        พุทธศักราช 2533  เปิดสอนนักศึกษา  ระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)  โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (แขนงเทคโนโลยีการผลิต) 

ให้กับนักศึกษาภาคปกติ  
 พุทธศักราช 2537  สภาการฝึกหัดครูได้มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่  28  กรกฎาคม พ.ศ. 2537 ให้จัดตั้ง  คณะวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ในวิทยาลัยครูทั่วประเทศ

รวม  8  แห่ง  ซึ่งจากมติดังกล่าว  ภาควิชาอุตสาหกรรมศิลป์  จึงได้รับการยกฐานะเป็นคณะวิชา และได้เสนอขอแต่งตั้งกรรมการบริหารคณะวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมต่อวิทยาลัย   
และสภาวิทยาลัยได้แต่งตั้งให้ นายมงคล  การช านาญ  เป็นหัวหน้าคณะวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  บริหารงานในรูปแบบคณะวิชา  เมื่อวันที่  28  กันยายน  2537  โดยแยกการ
บริหารออกจากคณะวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ทางคณะถือว่าวันที่สภาการฝึกหัดครูมีมติเห็นชอบให้จัดตั้งคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วันที่  28 กรกฎาคม 2537  ซึ่งถือ
เป็นวันเกิดของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
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    พุทธศักราช 2538  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตรา “พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ  พ.ศ. 2538” โดยให้สถาบัน
ราชภัฏเป็นสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นมีอธิการบดีเป็นผู้บริหารสถาบัน  คณบดีเป็นผู้บริหารคณะและสถาบันได้แต่งตั้งให้นายวิชิต   ศรีทอง  เป็นคณบดีคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

        พุทธศักราช 2539   สถาบันได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินให้สร้างอาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (5 ชั้น) เป็นแห่งแรก ของสถาบันราชภัฏทั่วประเทศ 
      พุทธศักราช 2540  สถาบันได้ปรับเปลี่ยนโครงการจากการศึกษาส าหรับบุคลากรประจ าการ (กศ.บป.)  เป็นการจัดการศึกษาเพ่ือปวงชน (กศ.ปช.) 

พุทธศักราช 2541  มีพิธีเปิดอาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  เมื่อวันที่  28   พฤศจิกายน พ.ศ. 2541  โดยมีเจ้าคุณอุดมประชานาถ  (หลวงพ่อเปิ่น) เจ้าอาวาสวัดบางพระ 
อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์   และนายจรูญ  ถาวรจักร์ อธิการบดี  สถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานฝ่ายฆารวาส  
และคณะได้ย้ายเข้ามาด าเนินการที่อาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

พุทธศักราช  2542  กระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่องการแบ่งส่วน  ราชการภายในสถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์  ในพระ
บรมราชูปถัมภ์  ตามมาตรา 6 และมาตรา  11  แห่งพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ  พ.ศ. 2538   โดยให้มีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  เป็นคณะหนึ่งของสถาบันราชภัฏเพชรบุรี
วิทยาลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  ประกาศ ณ วันที่ 27 กันยายน  พ.ศ. 2542     (ตามหน้า  39  เล่ม  116  ตอนพิเศษ 79 ง. ราชกิจจานุเบกษา 12  ตุลาคม   2542)  

  พุทธศักราช 2543  สภาสถาบันราชภัฏได้แต่งตั้งให้   นายวิชิต    ศรีทอง   เป็นคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมคนแรกตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
ดังกล่าว   

  พุทธศักราช 2546  สถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้เปลี่ยนชื่อเป็น  สถาบันราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ สภา
สถาบันราชภัฏได้แต่งตั้งให้นายประจบ ดีบุตร เป็นคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 พุทธศักราช 2547  วันที่  14  มิถุนายน  พ.ศ.  2547  ได้มีพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ. 2547 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 121ตอนพิเศษ 
23 ก ให้สถาบันราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  เป็น  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี  โดยมี นายประจบ   
ดีบุตร เป็นคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

พุทธศักราช 2548 วันที่  23  เมษายน  พ.ศ.  2548  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  ได้แต่งตั้งให้ นายวิ วัฒน์  คลังวิจิตร  เป็น
คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี   

 พุทธศักราช 2550 วันที่  19  มกราคม  พ.ศ. 2550  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  ได้แต่งตั้งให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประ จบ   
ดีบุตร    เป็นคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี   
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  พุทธศักราช 2554 วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2554 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  ได้แต่งตั้งให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์  ฉุยฉาย  เป็น
ผู้รักษาการแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  และวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2554 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  ได้แต่งตั้งให้ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ประจบ ดีบุตร เป็นคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี   

พุทธศักราช 2558 วันที่ 7 เมษายน 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ได้แต่งตั้งให้อาจารย์ ดร.สุพจน์  ทรายแก้ว รองอธิการบดี เป็นผู้รักษาราชการแทน
คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และวันที่ 2  กรกฎาคม  2558 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ใน พระบรมราชูปถัมภ์  ได้แต่งตั้งให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์    
ดร.เบญจลักษณ์  เมืองมีศรี  เป็นคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์   ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี  จนถึงปจจจุบัน 

 
คณะกรรมกำรประจ ำส่วนรำชกำรคณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม   

1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจลักษณ์    เมืองมีศรี   ประธานกรรมการ 
2.รองศาสตราจารย์ ดร.น ายุทธ     สงค์ธนาพิทักษ์   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทยา     เมฆข า    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
4.นายฉัตรชัย       สมิตกาญจน์   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
5.อาจารย์ ดร.เทิดศักดิ์      อินทโชติ    กรรมการ 
6.ผู้ช่วยศาสตราจารย์เศกพร     ตันศรีประภาศิริ   กรรมการ 
7.อาจารย์ ดร.เทิดศักดิ์      อินทโชติ    กรรมการ 
8.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ววิฒัน์   คลังวิจิตร   กรรมการ 
9.ผู้ช่วยศาสตราจารย์สัญลักษณ์     กิ่งทอง    กรรมการ 
10.อาจารย์จิรัญญา    โชตยะกุล   กรรมการ 
11.อาจารย์อ าพล      เทศดี    กรรมการและเลขานุการ 
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คณะกรรมกำรบริหำรคณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม  
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจลักษณ์  เมืองมีศรี คณบดี 
อาจารย์อ าพล  เทศดี รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผนพัฒนา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เทิดศักดิ์  อินทโชติ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิวฒัน์  คลังวิจิตร รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุมพล  ปทุมมาเกษร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภาวรรณ  แพงศรี 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสารสนเทศและการสื่อสาร 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 

อาจารย์ธราพงษ์  พัฒนศักดิ์ภิญโญ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายอาคารสถานที่ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุมพล  ปทุมมาเกษร ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์สื่อสารและคอมพิวเตอร์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เศกพร  ตันศรีประภาศิริ ประธานหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์ 
อาจารย์พีรวัฒน์  อาทิตย์ตั้ง ประธานหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรม 
อาจารย์ ดร.วุฒิชัย  วิถาทานัง ประธานหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
อาจารย์กิตติศักดิ์  วาดสันทัด ประธานหลักสูตรวิศวกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอัตโนมัติ 
นางจุฑามาศ  วงศ์แสวง       หัวหน้าส านักงานคณบดี 
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ผู้บริหำรคณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม  
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจลักษณ์  เมืองมีศรี คณบดี 
อาจารย์อ าพล  เทศดี รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผนพัฒนา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เทิดศักดิ์  อินทโชติ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิวฒัน์  คลังวิจิตร 
 

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
 

       ปรัชญำ      :  ทักษะเด่น  เน้นคุณธรรม  ก้าวน าวิชาการ ช านาญเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

อัตลักษณ์   :  บัณฑิตจิตอาสา  พัฒนาท้องถิ่น 

เอกลักษณ์  : เป็นคณะทีแ่น่วแน่ในการพัฒนาและส่งเสริมนวัตกรรมเทคโนโลยีทุกระดับ 

         วิสัยทัศน ์   : มุ่งม่ันสู่ความเป็นองค์กรแห่งคุณภาพทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ค่ำนิยม      : (Core  Values) 

  SMART   
 S : Spirit   = มีจิตวิญญาณ 
 M : Modernize  = มีความทันสมัยบนพื้นฐานความเป็นไทย 
 A : Academic  = มีลักษณะเป็นนักวิขาการ 
 R : Renowned  = มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ 
 T : Technology  = ใช้เทคโนโลยีในงานวิชาชีพ 
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       พันธกิจ 

    1) ผลิตบัณฑิตเป็นนักเทคโนโลยีให้เป็นมืออาชีพ  มีความรู้คู่คุณธรรม และมีทักษะที่เชี่ยวชาญ ตรงกับความต้องการของสังคม 
    2) พัฒนางานวิจัย และสร้างองค์ความรู้ความเป็นเลิศของงานวิชาการความเชี่ยวชาญในเทคโนโลยี และภูมิปจญญาให้เป็นที่ยอมรับของระดับชาติและนานาชาติ 
    3) เผยแพร่ความรู้ บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนและสังคม 
    4) ส่งเสริม สนับสนุน การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และเทคโนโลยีพ้ืนบ้าน ของชุมชน และสังคม 

              5) การบริหารจัดการองค์กร ด้วยหลักการบริหารราชการที่ดี 
        

     เป้ำประสงค ์(Goals) :   

   1) เพื่อผลิตบัณฑิตทางเทคโนโลยีที่มีความรู้ทางทฤษฎีและปฏิบัติ ที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สอดคล้องกับความต้องการของสังคม 
     2) เพื่อค้นคว้าวิจัย อันน ามาซึ่งการพัฒนาองค์ความรู้ และสามารถประยุกต์ การสร้างสิ่งประดิษฐ์ ที่มีคุณค่าสอดรับกับความต้องการของสังคม 
    3) เพ่ือส่งเสริม และสนับสนุนการมีส่วนร่วมของคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ในการสืบสานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และเทคโนโลยีของท้องถิ่น 
    4) เพ่ือให้บริการวิชาการแก่ชุมชน ทั้งในและภายนอกมหาวิทยาลัย ในการเผยแพร่ความรู้และการบริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของสัง คมและก่อ
เกิดรายได้แบบพอเพียงและเกิดประโยชน์ 
    5) เพ่ือยกระดับคุณภาพคณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาให้บริหารจัดการองค์กรเชิงคุณภาพและธรรมาภิบาลด้วยหลักการบริหารราชการที่ดี ยึดหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

   6)  เพ่ือให้คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาอยู่ดีมีสุขขณะอยู่ในองค์กรโดยอยู่บนพื้นฐานการมีคุณธรรมและจริยธรรม 
   7)  เพ่ือให้บุคลากรและนักศึกษามีประสิทธิภาพต่อการด าเนินงานในองค์กรและเกิดประสิทธิผลอันดี 
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ภำพที่ 1 โครงสร้ำงคณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม 
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ตำรำงท่ี 1  แสดงความเชื่อมโยงของนโยบายสภามหาวิทยาลัยกับแผนกลยุทธ์ 
 

นโยบายสภามหาวิทยาลัย แผนกลยุทธ์ของ มหาวิทยาลัย ประเด็นยุทธศาสตร์คณะฯ กลยุทธ์ของคณะฯ 

นโยบายข้อ 1  
ยกระดับคุณภาพ 
มาตรฐานการจัด 

การศึกษาตามเกณฑ์ 
มาตรฐาน 

ยุทธศำสตร์ 1 การพัฒนาการเรียนการสอน
และคุณภาพบัณฑิต 
กลยุทธ์ 
1.1. พัฒนาปรับปรุงหลักสูตร กระบวนการ
จัดการเรียนรู้ที่การเรียนรู้เชิงผลิตภาพ 
(Productive learning)ที่ได้มาตรฐานสากล 
1.2. พัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้เชิงผลิต
ภาพ (Productive learning) 
1.3. เตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนเข้า
เรียน พัฒนานักศึกษาให้มีสมรรถนะด้าน
วิชาชีพมีจิตสาธารณะเห็นคุณค่าของวิถีชีวิต
แบบพอเพียงและสามารถสื่อสารโดยใช้
ภาษาสากลได้ 
1.4. พัฒนากิจกรรมกระบวนการเรียนรู้ให้
นักศึกษาเรียนรู้จากการปฏิบัติผ่านการท างาน
ร่วมกับชุมชน 
1.5 สร้างเครือข่ายกับหน่วยงาน ด าเนิน
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพบัณฑิตทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 ส่งเสริม สนับสนุน เพ่ือ
ยกระดับคุณภาพและมาตรฐาน การ
จัดการเรียนการสอนให้มีความยืดหยุ่น มี
ความเป็นอิสระ และสู่ความเป็น
นานาชาติ 
 
ยุทธศำสตร์ที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุน เพ่ือ
ยกระดับมาตรฐานการศึกษาและงานวิจัย 
เพ่ือสร้างองค์ความรู้ 

กลยุทธ์ 
1.1 ชุมชนและผู้ประกอบการมีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษาตามเจตนารมณ์ พรบ.และ
วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย 
1.4 ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาและ
การเรียนรู้ 
1.6 เพ่ิมมาตรฐานการศึกษา ความสามารถ
ในการแข่งขันกับนานาประเทศ 
1.8 สร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งภายใน
และต่างประเทศ เพ่ือผลิตบัณฑิตของตลาด
เฉพาะ 
1.9 ส่งเสริมและยกมาตรฐานการจัด
การศึกษาและการเรียนการสอนให้
สนองตอบตลาดและสังคมยุคโลกาภิวัฒน์ 
1.10 ส่งเสริม สนับสนุนยกมาตรฐาน
การศึกษา และความสามารถในการแข่งขัน
นานาประเทศ 
1.12 ส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษา
และวิจัยกับมหาวิทยาลัยในประเทศและ
ต่างประเทศ 
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นโยบายสภามหาวิทยาลัย แผนกลยุทธ์ของ มหาวิทยาลัย ประเด็นยุทธศาสตร์คณะฯ กลยุทธ์ของคณะฯ 

2.4 สร้างเครือข่ายและความเป็นเลิศเป็น
ศูนย์พัฒนาบัณฑิตศึกษาและศูนย์เทคโนโลยี
ชุมชน 

 

ยุทธศำสตร์ 3 การบริการวิชาการเพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่น 
กลยุทธ์ 
3.1 จัดตั้ง พัฒนาศูนย์เรียนรู้การปฏิรูป
การศึกษาสร้างเครือข่ายการพัฒนาครู
ประจ าการแบบ Coaching และยกระดับศูนย์
ศึกษาพัฒนาครูเป็นศูนย์พัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาประจ าจังหวัด 
3.2 จัดตั้งพัฒนาศูนย์ศึกษานิเวศชานเมืองและ
ศูนยเ์รียนรู้โครงการตามแนวพระราชด าริและ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  พร้อมทั้ง
ฝึกอบรม สร้างเครือข่ายการพัฒนาแก้ปจญหา
ชุมชน ท้องถิ่นในพ้ืนที่มหาวิทยาลัยตาม
แนวทาง University Engagement 
3.4  จัดตั้งศูนย์พัฒนาบุคลากรท้องถิ่นและ
สนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารงานพัฒนา
ท้องถิ่นรองรับการกระจายอ านาจ 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุน การ
บริการวิชาการอย่างมีคุณภาพท่ี
ตอบสนองความต้องการและสร้างความ
พึงพอใจแก่ชุมชน สังคมและสถาน
ประกอบการ 

กลยุทธ์ 
3.1 ส่งเสริมถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยีสู่
ชุมชน 
3.3 สนับสนุนสร้างโอกาสการพัฒนาอาชีพ
และยกระดับมาตรฐานชีวิตความเป็นอยู่
ให้แก่ชุมชนและสังคม 
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นโยบายสภามหาวิทยาลัย แผนกลยุทธ์ของ มหาวิทยาลัย ประเด็นยุทธศาสตร์คณะฯ กลยุทธ์ของคณะฯ 

นโยบายข้อ 2  
สร้างผลงานเชิงประจักษ์

ในการเป็น
สถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการ

พัฒนาท้องถิ่นให้เป็นที่
ยอมรับ  

ยุทธศำสตร์ 1 การพัฒนาการเรียนการสอน
และคุณภาพบัณฑิต 
กลยุทธ์ 
1.4. พัฒนากิจกรรมกระบวนการเรียนรู้ให้
นักศึกษาเรียนรู้จากการปฏิบัติผ่านการท างาน
ร่วมกับชุมชน 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 ส่งเสริม สนับสนุน เพ่ือ
ยกระดับคุณภาพและมาตรฐาน การ
จัดการเรียนการสอนให้มีความยืดหยุ่น มี
ความเป็นอิสระ และสู่ความเป็น
นานาชาติ 

กลยุทธ์ 
1.1 ชุมชนและผู้ประกอบการมีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษาตามเจตนารมณ์ พรบ.และ
วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย 
1.7 บูรณาการศึกษาทางด้านเทคโนโลยี 
และนวัตกรรมลงสู่ชุมชน และสังคม 

ยุทธศำสตร์ 2 การวิจัยและสะสมองค์ความรู้
เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 
กลยุทธ์ 
2.3. สร้างผลงานวิจัยที่เป็นองค์ความรู้ใหม่ที่
ตอบโจทย์ ระดับประเทศชาติ และท้องถิ่น เพ่ือ
สนับสนุนการพัฒนาประชารัฐ ลดความเหลื่อม
ล้ า สร้างความม่ังคั่ง และยั่งยืนของท้องถิ่น 
ประเทศชาติ 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุน เพ่ือ
ยกระดับมาตรฐานการศึกษาและงานวิจัย 
เพ่ือสร้างองค์ความรู้ 

กลยุทธ์ 
2.2 พัฒนาและส่งเสริมการวิจัยสู่สากลเพ่ือ
พัฒนาเทคโนโลยีสิ่งประดิษฐ์และการสร้าง
นวัตกรรมสู่การน าไปใช้ประโยชน์ 
2.5 พัฒนาต่อยอดภูมิปจญญาท้องถิ่นสู่
มาตรฐานสากล 
2.6 สนับสนุนงานวิจัยทางด้านภูมิปจญญา
ท้องถิ่น  และการใช้เทคโนโลยีพ้ืนบ้าน 
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นโยบายสภามหาวิทยาลัย แผนกลยุทธ์ของ มหาวิทยาลัย ประเด็นยุทธศาสตร์คณะฯ กลยุทธ์ของคณะฯ 

ยุทธศำสตร์ 3 การบริการวิชาการเพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่น 
กลยุทธ์ 
3.2 จัดตั้งพัฒนาศูนย์ศึกษานิเวศชานเมืองและ
ศูนย์เรียนรู้โครงการตามแนวพระราชด าริและ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
พร้อมทั้งฝึกอบรม สร้างเครือข่ายการพัฒนา
แก้ปจญหาชุมชน ท้องถิ่นในพ้ืนที่มหาวิทยาลัย
ตามแนวทาง University Engagement 
3.3 สร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติจากภายใน
และภายนอกเพ่ือ 
ร่วมกันศึกษาแก้ไขปจญหาของชุมชนท้องถิ่น
และเสริมพลังให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถด ารงอยู่
ได้อย่างยั่งยืน 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุน การ
บริการวิชาการอย่างมีคุณภาพท่ี
ตอบสนองความต้องการและสร้างความ
พึงพอใจแก่ชุมชน สังคมและสถาน
ประกอบการ 

กลยุทธ์ 
3.1 ส่งเสริมถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยีสู่
ชุมชน 
3.2 ส่งเสริมการยกระดับภูมิปจญญาไทยสู่
สากล 
3.3 สนับสนุนสร้างโอกาสการพัฒนาอาชีพ
และยกระดับมาตรฐานชีวิตความเป็นอยู่
ให้แก่ชุมชนและสังคม 
3.4 สนับสนุนพัฒนาและยกมาตรฐานทาง
วิชาการ วิชาชีพทักษะ และฝีมือเพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพในการแข่งขันสู่สากล 
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นโยบายสภามหาวิทยาลัย แผนกลยุทธ์ของ มหาวิทยาลัย ประเด็นยุทธศาสตร์คณะฯ กลยุทธ์ของคณะฯ 

ยุทธศำสตร์ 5 การบริหารการพัฒนา
มหาวิทยาลัยเพื่อความเป็นเลิศสู่สากล 
กลยุทธ์ 
5.2 ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
จัดการฝึกอบรมและพัฒนาที่มุ่งเน้นการ
ปฏิบัติการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและเป็น
มหาวิทยาลัยสีเขียว 

ยุทธศำสตร์ที่ 4  ปฏิรูประบบการบริหาร
จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพและมีธรร
มาภิบาล 

กลยุทธ์ 
4.1 ส่งเสริมและพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ที่ดีและมีคุณภาพ  
4.2 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาระบบ
บริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาล 

นโยบายข้อ 3  
พัฒนาและผลิตบัณฑิตให้มี

ความรู้ ความสามารถ 
มีอัตลักษณ์เด่นชัดเป็นที่

ยอมรับ 

ยุทธศำสตร์ 1 การพัฒนาการเรียนการสอน
และคุณภาพบัณฑิต 
กลยุทธ์ 
1.3. เตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนเข้า
เรียน พัฒนานักศึกษาให้มีสมรรถนะด้าน
วิชาชีพมีจิตสาธารณะเห็นคุณค่าของวิถีชีวิต
แบบพอเพียงและสามารถสื่อสารโดยใช้
ภาษาสากลได้ 

ยุทธศำสตร์ที่ 5  พัฒนาและยกระดับ
คุณภาพมาตรฐาน คณาจารย์ ข้าราชการ 
พนักงาน และนักศึกษา 

กลยุทธ์ 
5.1 ยกระดับมาตรฐานอาจารย์ / บุคลากร 
5.3 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการ
ท างาน พร้อมสื่อและเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

ยุทธศำสตร์ 2 การวิจัยและสะสมองค์ความรู้
เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 
กลยุทธ์ 
2.1. พัฒนานักศึกษา นักวิจัยภายในให้มี
สมรรถนะในการผลิตและการเผยแพร่
ผลงานวิจัยสู่สากล 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุน เพ่ือ
ยกระดับมาตรฐานการศึกษาและงานวิจัย 
เพ่ือสร้างองค์ความรู้ 

กลยุทธ์ 
2.1 เพ่ิมขีดความสามารถและศักยภาพใน
การวิจัยและพัฒนาสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ให้
เป็นมืออาชีพ 
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นโยบายสภามหาวิทยาลัย แผนกลยุทธ์ของ มหาวิทยาลัย ประเด็นยุทธศาสตร์คณะฯ กลยุทธ์ของคณะฯ 

นโยบายข้อ 4  
พัฒนามหาวิทยาลัยขนาด

กลาง 

ยุทธศำสตร์ที่ 5 การบริหารการพัฒนา
มหาวิทยาลัยเพื่อความเป็นเลิศสู่สากล 
กลยุทธ์ 
5.2 ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
จัดการฝึกอบรมและพัฒนาที่มุ่งเน้นการ
ปฏิบัติการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและเป็น
มหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบต่อสังคม 
5.3 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยสี
เขียวที่มีสุนทรียะการอนามัยสุขาภิบาล และ
การจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี และมีความพร้อม
ด้านอาคารสถานที่ 
5.4 จัดหาและพัฒนาทรัพยากรสนับสนุนการ
เรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ สิ่งอ านวยความ
สะดวก และบริการข้ันพ้ืนฐานภายใน
มหาวิทยาลัยให้พร้อมต่อการเป็น Semi 
residential University 

ยุทธศำสตร์ที่ 4  ปฏิรูประบบการบริหาร
จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพและมีธรร
มาภิบาล 
 
ยุทธศำสตร์ที่ 6  ส่งเสริม สนับสนุน การ
ปรับปรุงภาพแวดล้อม ทรัพยากรการ
เรียนรู้ และสื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสม 

กลยุทธ์ 
4.1 ส่งเสริมและพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ที่ดีและมีคุณภาพ  
4.2 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาระบบ
บริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาล 
4.3 ปรับปรุงและพัฒนาระบบงานสนับสนุน
ทางวิชาการ และการบริหารจัดการศึกษา 
6.1 ปรับปรุงสภาพทางกายภาพและ
สิ่งแวดล้อมให้สวยงาม สะอาด เรียบร้อย 
และระบบความปลอดภัย 
6.3 ส่งเสริมพัฒนาความรู้และทักษะด้าน 
ICT แก่บุคลากรของคณะและพัฒนาระบบ 
ICT และสื่อและทรัพยากรการเรียนรู้ให้
ทันสมัย 
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นโยบายสภามหาวิทยาลัย แผนกลยุทธ์ของ มหาวิทยาลัย ประเด็นยุทธศาสตร์คณะฯ กลยุทธ์ของคณะฯ 

 นโยบายข้อ 5 
พัฒนาการบริหาร 

จัดการในมหาวิทยาลัย  

ยุทธศำสตร์ที่ 5 การบริหารการพัฒนา
มหาวิทยาลัยเพื่อความเป็นเลิศสู่สากล 
กลยุทธ์ 
5.2 ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
จัดการฝึกอบรมและพัฒนาที่มุ่งเน้นการ
ปฏิบัติการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและเป็น
มหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบต่อสังคม 
5.3 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยสี
เขียวที่มีสุนทรียะการอนามัยสุขาภิบาล และ
การจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี และมีความพร้อม
ด้านอาคารสถานที่ 
5.4 จดัหาและพัฒนาทรัพยากรสนับสนุนการ
เรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ สิ่งอ านวยความ
สะดวก และบริการข้ันพ้ืนฐานภายใน
มหาวิทยาลัย 
ให้พร้อมต่อการเป็น Semi residential 
University 

ยุทธศำสตร์ที่ 4  ปฏิรูประบบการบริหาร
จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพและมีธรร
มาภิบาล 
 
ยุทธศำสตร์ที่ 6  ส่งเสริม สนับสนุน การ
ปรับปรุงภาพแวดล้อม ทรัพยากรการ
เรียนรู้ และสื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสม 

กลยุทธ์ 
4.1 ส่งเสริมและพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ที่ดีและมีคุณภาพ  
4.2 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาระบบ
บริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาล 
4.3 ปรับปรุงและพัฒนาระบบงานสนับสนุน
ทางวิชาการ และการบริหารจัดการศึกษา 
4.4 ส่งเสริม สนับสนุนพัฒนาและสร้างภาวะ
ผู้น า  
(strategic leadership) ให้ผู้บริหารทุก
ระดับและบริหารเชิงยุทธศาสตร์ 
6.1 ปรับปรุงสภาพทางกายภาพและ
สิ่งแวดล้อมให้สวยงาม สะอาด เรียบร้อย 
และระบบความปลอดภัย 
6.2 ปรับปรุงระบบงานสนับสนุนทาง
วิชาการและการเรียนรู้ให้ทันสมัย 
6.3 ส่งเสริมพัฒนาความรู้และทักษะด้าน 
ICT แก่บุคลากรของคณะและพัฒนาระบบ 
ICT และสื่อและทรัพยากรการเรียนรู้ให้
ทันสมัย 
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แผนที่ยุทธศำสตร์ คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม ป ี2560 - 2564 

 
 
ภำพที่ 2 แผนที่ยุทธศำสตร์คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1  ส่งเสริม สนับสนุน เพ่ือยกระดับคุณภาพและมาตรฐาน การจัดการเรียนการสอนให้มี ความยืดหยุ่น  มีความเป็นอิสระ และสู่ความเป็น 
                    นานาชาติ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  ส่งเสริม สนับสนุน เพ่ือยกระดับมาตรฐานการศึกษาและงานวิจัย เพ่ือสร้างองค์ความรู้  
ยุทธศาสตร์ที่ 3  ส่งเสริม สนับสนุน การบริการวิชาการอย่างมีคุณภาพที่ตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจแก่ชุมชน สังคมและสถาน    
                     ประกอบการ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  ปฏิรูประบบการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพและมีธรรมาภิบาล 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  พัฒนาและยกระดับคุณภาพมาตรฐาน คณาจารย์ ข้าราชการ พนักงาน และนักศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ 6  ส่งเสริม สนับสนุน การปรับปรุงภาพแวดล้อม ทรัพยากรการเรียนรู้ และสื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
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ยุทธศำสตร์ที่ 1 ส่งเสรมิ สนับสนุน เพื่อยกระดับคุณภำพและมำตรฐำน กำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้มีควำมยืดหยุ่น     

มีควำมเป็นอิสระ และสู่ควำมเป็นนำนำชำต ิ
 

เพื่อให้บรรลุตามยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริม สนับสนุน เพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐาน การจัดการเรียนการสอนให้มีความยืดหยุ่น    มีความเป็นอิสระ และสู่ความเป็นนานาชาติ  ของ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจึงก าหนดกลยุทธ์ มาตรการ และตัวช้ีวัดผลงานหลัก ดังนี้ 

 1.1 กำรแข่งขันยุคกำรศึกษำและกำรค้ำเสรี เปิดโอกาสให้มหาวิทยาลัยต่างประเทศเปิดการเรียนการสอนข้ึนในประเทศไทย แต่สถาบันอุดมศึกษาไทยยังไม่มีขีดความสามารถดังกล่าว 
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการยกคุณภาพและมาตรฐานการจัดการเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ดังนี้ 

กลยุทธ ์ มำตรกำร/โครงกำร KPI เชิงปริมำณและเชิงคุณภำพ 
1. ชุมชนและ
ผู้ประกอบการม ี
ส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาตามเจตนารมณ์ 
พรบ. และวสิัยทัศน์ของ
มหาวิทยาลยั 

1.1 สร้างเครือข่ายความร่วมมือ MOU กับกรมการพัฒนาชุมชนและ
กระทรวงอุตสาหกรรมในการจดัการศึกษาและวิชาการ  
1.2 ส่งเสริมความรู้ ทักษะ อาชีพแก่ผู้ประกอบการ  
1.3 เปิดโอกาสให้ชุมชน ผู้ทรงคณุวุฒิ หรือผู้รู้ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง เข้ามามี
ส่วนร่วมในการเรียนการสอน การพัฒนา และการปรับปรุงหลักสตูร 

- มีจ านวน3 หน่วยงานต่อป ี
 
 
- ร้อยละ 20 ชุมชนสร้างมูลค่าเพิม่ให้กับผลติภณัฑ ์
- ตรงตามความต้องการของชุมชนและสถานประกอบการ 

2. ส่งเสรมิการเรียนรูต้ลอด
ชีวิตด้วยเทคโนโลยีและ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา
ให้ได้มาตรฐาน  

2.1 พัฒนาระบบการเรียนการสอนแบบ ON LINE ในวิชากลางของคณะ 
 2.2 สร้างความร่วมมือกับกระทรวงแรงงานเพื่อยกระดับมาตรฐานวิชาชีพ  
2.3 เทียบโอนความรู้ และประสบการณ์ ส่งเสริมการศึกษานอกระบบ ตาม
อัธยาศัยกับหน่วยงาน ช.ทวี ดอลลาเซียล จังหวัดขอนแก่น 

- จ านวน 2 วิชา ให้แล้วเสรจ็ภายใน 2 ปี 
- ร้อยละ 92 มีงานท าหลังจากส าเร็จการศึกษา  
- ร้อยละ 30 จ านวนของนักศึกษาของเทียบโอนและส าเรจ็การศึกษา 

3. พัฒนาศูนย์ความเป็น
เลิศตามสาขาวิชาให้
ตอบสนองตลาด และ

3.1 จัดตั้งศูนยเ์รียนรู้ฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีทีเ่หมาะสม ที่เป็น
จุดเน้นของคณะฯ ทางด้านการออกแบบและเทคโนโลยีร่วมมือกับ
ภาคอุตสาหกรรมและสมาคมวิชาชีพ  

- ภายในปี 2560 เปิดศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสม จ านวน 1 ศูนย์ 
 
- ร้อยละ 98 นักศึกษาได้งานท ากอ่นมหาวิทยาลัยอื่นๆ 
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กลยุทธ ์ มำตรกำร/โครงกำร KPI เชิงปริมำณและเชิงคุณภำพ 
ยุทธศาสตร์ชาต ิ
 
 
 
 

3.2 ปรับปรุงแผนการสอนให้นักศกึษาส าเรจ็การศึกษาภายใน 3 ปี ครึ่ง เพื่อ
สร้างในการมีงานท าของนักศึกษา  
3.3 เปิดศูนย์อบรมเฉพาะทาง ด้านความปลอดภัยในการท างานเพื่อรองรับ
ตลาดแรงงานภาคอุตสาหกรรม  (จ.ป.วิชาชีพ) ตามที่กฎหมายก าหนด  
3.4 ปรับปรุงวิชาฝึกประสบการณว์ิชาชีพให้เป็น สหกิจศึกษาเพื่อให้นักศึกษา
มีความรู้ทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ ตามนโยบาย สกอ. และมหาวิทยาลัย  

 
- ภายในปี 2562 มีศูนย์ด้านความปลอดภัย จ านวน 1 ศูนย์ ตรงความต้องการของ
ตลาดแรงงาน 
- ร้อยละ 90 มีงานท าหลังส าเร็จการศึกษา ภายใน 3 เดือน 

4.ยกระดับคณุภาพการจดั
การศึกษาและการเรียนรู ้

4.1 ปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนสูส่หกิจศึกษา เน้นผู้เรียนเปน็ส าคัญ  
4.2 จัดท าหลักสตูรใหม่ในระดับปริญญาตรสีาขาวิชาออกแบบและเทคโนโลยี
ที่ตอบสนองกับกระทรวงศึกษาธิการที่ยังขาดแคลนครสูอนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีในระดับประถมและมัธยม  

- ร้อยละ 95 มีงานท าหลังส าเรจ็การศึกษา ภายใน 3 เดือน 
- ร้อยละ 80 มีผูส้นใจ 

5.พัฒนาเทคโนโลยี 
นวัตกรรม และICT เพื่อ
การเรยีนรู ้

5.1 พัฒนาสื่อการเรียนรู้ E-learning   
5.2 ส่งเสริมการเรียนทางไกล/on – line learning and e – library ใน
สาขาท่ีเปิดการเรียนการสอนอยู่ภายนอกมหาวิทยาลัย  

-1วิชาต่อ 1 สาขาวิชาเพื่อน าร่อง 
- ร้อยละ 80 นักศึกษามีความพึงพอใจในการบริการ 

6. เพิ่มมาตรฐานการศึกษา
ความสามารถในการ
แข่งขันกับนานาประเทศ 

6.1 ด าเนินการจ้างอาจารย์ชาวต่างชาติมาสอนวิชาภาษาอังกฤษให้แก่
นักศึกษา  
6.2 ผลักดันการประกวดแข่งขันสิง่ประดิษฐ์และนวัตกรรม ปีละ 1 ครั้ง  
6.3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศกึษาตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย งาน
สร้างสรรค/์นวัตกรรมในวารสารที่มีชื่อปรากฏในฐานข้อมูลที่เป็นท่ียอมรับทั้ง
ในระดับชาติและนานาชาต ิเป็นประจ าทุกปี  

- ร้อยละ 60 นักศึกษามีทักษะทางด้านภาษา 
- ร้อยละ 5 นักศึกษา มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค ์
- มีงานวิจัยเพิ่มขึ้น 10 % ต่อปี 

7. บูรณาการศึกษา
ทางด้านเทคโนโลยี และ
นวัตกรรมลงสู่ชุมชน และ
สังคม 

7. การพัฒนานักศึกษาร่วมกับคณาจารย์ นักวิชาการ ในการแก้ปจญหาใน
รูปแบบของโครงงานก่อนจบทุกภาคเรียนให้กับนักศึกษาในมติิปฏิบตัิการจริง
ในพื้นที่เป้าหมาย  
7.2 ผลักดันการให้ทุนด้านวิจัยการน าไปใช้ประโยชน์สู่ชุมชน  

- ร้อยละ 90 นักศึกษาได้ประสบการณ์จริงในการแก้ปจญหา 
 
 
- ร้อยละ 80 ชุมชนมีความภาคภมูิใจต่อคณะและมหาวิทยาลัย 
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8. สร้างเครือข่าย ความ
ร่วมมือท้ังภายในและ
ต่างประเทศ 
เพื่อผลิตบัณฑติของตลาด
เฉพาะ 

8.1 การเรียนร่วม (class sit-in) คณาจารย์เพื่อยกคณุภาพมาตรฐาน
คณาจารย์สูค่วามเป็นนานาชาต ิ 
8.2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกบัหน่วยงานภายนอกท้ังภาครัฐและเอกชน
ในการจัดโครงการหรือกิจกรรมทางการศึกษา  

- ร้อยละ 10 คณาจารย์มีทักษะทางภาษา 
 
-  มากกว่า 3 โครงการต่อป ี
 

 

1.2 กำรจัดกำรศึกษำสู่นำนำชำติ และได้มำตรฐำนสำกล เพื่อการแข่งขันยุคเศรษฐกิจฐานความรู้ และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ท่ีสอดคลอ้งกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลยั เพื่อเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน ดังนี้ 

กลยุทธ ์ มำตรกำร/โครงกำร KPI เชิงปริมำณและเชิงคุณภำพ 

9. ส่งเสรมิและยก
มาตรฐานการจัดการศึกษา
และการเรียนการสอนให้
สนองตอบตลาดและสังคม
ยุคโลกาภิวัฒน ์

9.1 สร้างหลักสตูรใหม่ หรือปรับปรุงหลักสตูร สู่ความเป็นนานาชาติ 

9.2 ร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก อาทิ บริษัทต่าง ๆ ประธานหอการค้า 
มหาวิทยาลยัเครือข่ายฯลฯ  

9.3 ปฏิรูปการเรียนการสอน และแลกเปลีย่นให้มีความเป็นสากลสู่ความเป็น
นานาชาติ  

- จ านวน 1 หลักสตูร 

- จ านวน 1 MOU กับหนว่ยงาน 

- ภายในปี 2560 จ านวน 1MOU กับหน่วยงาน 

10. ส่งเสริม สนับสนุนยก
มาตรฐานการศึกษา และ
ความสามารถในการ
แข่งขันนานาประเทศ 

10.1 โครงการความร่วมมือจัดการศึกษาแบบสหกจิศึกษากับนิคมนวนคร 
สถานประกอบการ และสภาอุตสาหกรรม  
10.2 โครงการอบรม ความร่วมมอืกับ ED Seoul South Korea.  และสถาน
ประกอบการ 

- ภายในปี 2560 จ านวน 1 MOU กับหน่วยงาน 
 
- ภายในปี 2559 จ านวน 1 MOU กับหน่วยงาน 
 

11. พัฒนามาตรฐานการ 11.1 จัดประชุมน าเสนอผลงานวิชาการทางด้านการออกแบบและเทคโนโลยี - จ านวน 1 ครั้งต่อปี ร้อยละของบุคลากรที่น าเสนอผลงาน  
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เรียนการสอนให้ทัดเทียม
กับนานาประเทศ 

เพื่อแลกเปลีย่นประสบการณ์  ในด้านการสอน  
11.2 เร่งรัดพัฒนาปรับปรุงหลักสตูรการสอนสองภาษา  

 
- จ านวน 1 หลักสตูร 

12. ส่งเสริมความร่วมมือ
ด้านการศึกษาและวิจัยกับ
มหาวิทยาลยัในประเทศ
และต่างประเทศ 

12.1 ส่งเสริม และสนับสนุนน าเสนอผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์/นวัตกรรมใน
ที่ประชุมวิชาการที่เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติอย่างน้อยปีละ 
1  ครั้ง 
12.2 โครงการความร่วมมือและแลกเปลีย่นบุคลากร นักศึกษา เพื่อพัฒนา
ด้านวิชาการและงานวิจัยกับมหาวทิยาลัยตา่งประเทศ  
12.3 ผลักดันการเรียนการสอนบรูณาการกับงานวิจยัร่วมกับนักศึกษา 
หน่วยงาน สกว. IRPUS และส านกังานนวัตกรรมแห่งชาต ิอย่างน้อยปีละ 1 
เรื่อง 

- จ านวน งานวิจัยท่ีได้รับการน าเสนอ  
 
 
- จ านวน 1 MOU กับหน่วยงาน 
 
- ร้อยละ 3 ของงานวิจัยท่ีน าไปใช้ประโยชนไ์ด้จริง 

13. สนับสนุนแข่งขันทาง
วิชาการระดับประเทศและ
นานาชาติ 

13.1 จัดโครงการแข่งขันทางด้านเทคโนโลยีและนวตักรรม (ปีละ 1 ครั้ง) 
13.2  จัดโครงการพัฒนานักวิจัยรุน่ใหม่สู่มืออาชีพในช่วงปิดภาคเรยีน(ปีละ 2 
ครั้ง) 

- ร้อยละ 80 มีผู้เข้าร่วม 
 
- เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ของผู้รับบริการ 
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ยุทธศำสตร์ที่ 2  ส่งเสริม สนับสนุน เพื่อยกระดับมำตรฐำนกำรศึกษำและงำนวิจัย เพื่อสร้ำงองค์ควำมรู้ 
 

กลยุทธ ์ มำตรกำร/โครงกำร KPI เชิงปริมำณและเชิงคุณภำพ 

1. เพิ่มขดีความสามารถ
และศักยภาพในการ
วิจัยและพัฒนาสร้าง
นักวิจัยรุ่นใหม่ให้เป็น
มืออาชีพ 

1.1 พัฒนาคณาจารย์ บุคลากร ผลิตงานวิจัย สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่  

1.2 สรา้งแรงจูงใจในการท าวิจัยโดยมีพี่เลี้ยง   คอยให้ค าปรึกษาและ
ข้อเสนอแนะ  

1.3 จัดหาผู้เชี่ยวชาญให้ค าปรึกษาในการพัฒนางานวิจัย  

- เพิ่มขึ้นร้อยละ1 0 มีนักวิจัยรุ่นใหม ่

- จ านวนนักวิจัยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 30 ต่อป ี

- ได้รับทุนภายนอก เพิ่มมากขึ้นรอ้ยละ 40 ต่อป ี

2. พัฒนาและส่งเสริม
การวิจัยสูส่ากลเพื่อ
พัฒนาเทคโนโลยี
สิ่งประดิษฐ์และการ
สร้างนวัตกรรมสู่การ
น าไปใช้ประโยชน์ 

2.1 สร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ ร่วมมือกับภาครัฐและภาคเอกชนในการสร้าง
สิ่งประดิษฐ์ และการเรียนรู้สู่นานาชาติ  

2.2 จัดการให้องค์ความรู้ดา้นการจดลิขสิทธ์ิและสิทธิบัตร/ทรัพยส์ินทางปจญญา  

2.3 จัดอบรมต่อยอดการน าผลงานวิจัยไปใช้เชิงพาณิชย์ ก่อเกิดการพัฒนา
เศรษฐกิจและสร้างมลูค่าเพิ่ม  

- มีเครือข่ายความร่วมมือวิจัยเพิ่มปีละ 1 รายต่อปี 

 

- ได้รับการจดลิขสิทธิ์ปีละ 1 เรื่อง 

- ร้อยละ 5 มูลคา่และปริมาณจ าหน่ายผลติภณัฑ์ที่เพ่ิมขึ้น 

3. ยกระดับพัฒนา
นวัตกรรมและองค์
ความรู้จากการวิจัย
ร่วมกับภาครัฐและ
เอกชนในเชิงพาณิชย์  

3.1 โครงการพัฒนาผู้ประกอบการเพื่อยกเกณฑ์มาตรฐานผลติภณัฑ์  

3.2 การสร้างความร่วมมือกับกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงแรงงานและ
กระทรวงอุตสาหกรรมในการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์  และยกมาตรฐานการบริหาร
จัดการเพื่อเพ่ิมผลผลิต  

 

 

- ผลิตภณัฑไ์ดร้ับรองมาตรฐาน มอก. อย.  มผช. 

- ร้อยละ 5 น าไปประยุกต์ใช้งานได้จริง  
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กลยุทธ ์ มำตรกำร/โครงกำร KPI เชิงปริมำณและเชิงคุณภำพ 

4. สร้างเครือข่ายและ
ความเป็นเลิศเป็นศูนย์
พัฒนาบัณฑิตศึกษา
และศูนยเ์ทคโนโลยี
ชุมชน 

4.1 การสร้างเครือข่าย และความร่วมมือทางวิจัยกับ กระทรวงอุตสาหกรรม 
กรมการพัฒนาชุมชน สภาวิศวกรสถาปนิก สมาคมนักออกแบบบรรจภุัณฑ์ สภา
อุตสาหกรรม วิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)  
4.2 ผลักดันการเผยแพร่งานวิจัยโดยจัดการแหล่งทุนวิจัย  สกว. วช. สกอ. 
สวทช. และการจดัประชุมเพื่อน าเสนอผลงานการวิจัยของอาจารย์  และการ
สร้างเครือข่ายนักวิจัยทุกระดับ  

- มีเครือข่ายความร่วมมือเพิ่มขึ้นปลีะ 1 ราย 
 
 
 
- ร้อยละ 10 ได้รบังบประมาณจดัสรรจากภายนอก 

5. พัฒนาต่อยอดภูมิ
ปจญญาท้องถิ่นสู่
มาตรฐานสากล 

5.1 จัดการประกวดแข่งขัน การออกแบบ สิ่งประดิษฐ์  และการประหยัด
พลังงานสิ่งแวดล้อม   
5.2 พัฒนานวัตกรรมและการสร้างสรรคส์ิ่งประดิษฐ์ท่ีใช้เทคโนโลยทีี่เหมาะสมใน
การประกวดแข่งขันให้นักศึกษา และชุมชน  
5.3 ศึกษา ดูงาน หน่วยงานด้านภูมิปจญญาท้องถิ่นสูม่าตรฐานสากลที่มี
ประสิทธิภาพ (จ านวน 2 ครั้งต่อป)ี 

- จ านวนงานวิจัยมากขึ้นร้อยละ 10 
- ร้อยละ 80 ของผูเ้ข้าชมและรับบริการ 
 
- จ านวนนักวิจัยเพิ่มขึ้นร้อยละ 20 ต่อปี  

6. สนับสนุนงานวิจัย
ทางด้านภูมิปจญญา
ท้องถิ่น  และการใช้
เทคโนโลยีพื้นบ้าน 

6.1 พัฒนาและบริการฐานข้อมลูและสารสนเทศ  
ด้านเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
6.2 พัฒนา การออกแบบผลิตภณัฑ์ การออกแบบเทคโนโลยี และการปรับปรุง
กระบวนการในการเพิ่มผลผลติในชุมชนสู่ความเข้มแข็ง (ความพึงพอใจของ
ผู้ประกอบการมากกว่าร้อยละ 80) 
6.3 การยกระดับมาตรฐานผลิตภณัฑ์ชุมชน (มผช.)  คุณภาพและมาตรฐานภมูิ
ปจญญาไทยสูส่ากล  

- ร้อยละ 30 มีเว็บไซต์ เพิ่มขึ้น 
 
- ร้อยละ 80 ความพึงพอใจของผู้ประกอบการมากขึ้น 
 
 
- ร้อยละ 10 ของผู้ผลติที่ผ่านเกณฑ์ 
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ยุทธศำสตร์ที่ 3  ส่งเสริม สนับสนุน กำรบริกำรวิชำกำรอย่ำงมีคุณภำพที่ตอบสนองควำมตอ้งกำรและสร้ำง 
                                   ควำมพึงพอใจแก่ชุมชน สังคมและสถำนประกอบกำร 

กลยุทธ ์ มำตรกำร /โครงกำร KPI เชิงปริมำณและเชิงคุณภำพ 

1. ส่งเสรมิถ่ายทอดและ
พัฒนาเทคโนโลยีสู่ชุมชน 

1.1 จัดงานลานเทคโนโลยีและพฒันาอาชีพเพื่อชุมชน และท้องถิ่น ปีละ 1 ครั้ง 
1.2 โครงการอบรมทักษะฝีมือและวิชาชีพทางเทคโนโลย ีให้ชุมชน ปีละ 2 ครั้ง 
1.3 พัฒนาถ่ายทอดทักษะการท า web site สู่ชุมชนเพื่อส่งเสริมช่องทางการตลาด 

- มีรายได้เพิ่มมากข้ึนต่อปี  
- มีการพัฒนาฝีมือทางด้าน 
การผลิต 
- มีผู้เข้าร่วมร้อยละ 85 และ 
การเพิ่มมลูค่าของผลิตภัณฑ ์

2. ส่งเสรมิการยกระดับ
ภูมิปจญญาไทยสูส่ากล 
 

2.1 โครงการเครือข่ายความร่วมมอืเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และตราสัญลักษณ์  
2.2 โครงการพัฒนากระบวนการผลิต ปีละ 1 ครั้ง 
2.2 เพิ่มช่องทางการบริการวิชาการให้หลากหลายในชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลยั
และจังหวัดสระแก้ว  

- ร้อยละ 70 จ านวนผู้ผลิตทีไ่ด้มาตรฐานคณุภาพ 
-ร้อยละ 20 ลดขั้นตอน  
เพิ่มรายได ้
-ร้อยละ 50 ชุมชนมีส่วนร่วม 

3. สนับสนุนสร้างโอกาส
การพัฒนาอาชีพและ
ยกระดับมาตรฐานชีวิต
ความเป็นอยู่ให้แก่ชุมชน
และสังคม 

3.1 โครงการเช่ือมโยงบรูณาการการผลิตสินค้าของชุมชนสู่การท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม  
3.2 โครงการร่วมมือพัฒนาชุมชนเข้มแข็งด้านความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้าและ
ความปลอดภัยดา้นอัคคีภัยในชุมชน 

-มีผู้สนใจมารับบริการเพิม่มากขึ้นร้อยละ 10  
- ร้อยละ 95 รับบริการพึงพอใจ 

4. สนับสนุนพัฒนาและ
ยกมาตรฐานทางวิชาการ 
วิชาชีพทักษะ และฝีมือ
เพื่อเพ่ิมศักยภาพในการ
แข่งขันสู่สากล 

4.1 โครงการส่งเสริมการบริการตรวจวัดสภาพมลพิษทางดา้นสิ่งแวดล้อมของชุมชน 
4.2 โครงการแข่งขันทักษะ อาชีพ และศูนยบ์ริการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสม  
4.3 โครงการพัฒนาฝีมืออาชีพใหก้ับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน  
4.4 โครงการพัฒนาเทคโนโลยีหรอืศูนย์ศึกษาและการเรียนรู้ชุมชนและท้องถิ่น        
4.5 สนับสนุนให้มีการพัฒนาผลงานร่วมระหว่างอาจารย์ นักศึกษาเพื่อการแข่งขัน 

-ร้อยละ 5 ชุมชนรู้จักการป้องกันตนเองคุณภาพชีวิตดีขึ้น 
- จ านวนผู้เข้าร่วมเพิ่มขึ้น ร้อยละ 10 ต่อป ี
- ร้อยละ 90 ผู้รับบริการพึงพอใจ 
- มีรายได้ที่เพิ่มขึ้นต่อปี 
- มีทักษะทางวิชาชีพเพิ่มข้ึน 
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ยุทธศำสตร์ที่ 4  ปฏิรปูระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำอย่ำงมีคุณภำพและมีธรรมำภิบำล 
 

กลยุทธ ์ มำตรกำร /โครงกำร KPI เชิงปริมำณและเชิงคุณภำพ 

1. ส่งเสริมและพัฒนา
ระบบบริหารจัดการที่ดี
และมีคุณภาพ 
 

1.1 พัฒนาระบบการให้บริการของอาจารย์และนักศึกษาให้เป็นระบบ one stop 
service ที่ส านักงานคณะฯ  
1.2 พัฒนาระบบการบริหารจดัการเป็นรูปแบบคณะบุคคล มีการตัดสินใจร่วมกัน  
ยึดหลักประชาธิปไตย โดยการมีสว่นร่วมจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อความโปร่งใส 
และตรวจสอบได้  
1.3 จัดให้มีช่องทางการสื่อสารเพือ่เสนอแนะด้านบริหารและการจดัการของคณะฯ  
email ถึงคณบดี โทรศัพทส์ายตรง ตู้รับเรื่องร้องเรียน และผา่นเว็บไซต์  

- ร้อยละ 50 มีการลดขั้นตอน และเวลา  
 
- ร้อยละ 95 บุคลากรมีส่วนร่วมตดัสินใจ 
 
 
- มีผู้รับบริการมีความพึงพอใจ ร้อยละ 95  

2. ส่งเสรมิ สนับสนุน
การพัฒนาระบบ
บริหารจดัการที่มีธรร
มาภิบาล 

 

2.1 การเข้าถึงข้อมลูระหวา่งผู้บังคับบัญชาและผู้ปฏบิัติงาน โดยการจัดประชุมกลุม่
คณาจารย์ เดือนละ  1 ครั้ง และประชุมพนักงานทุกสัปดาห์  
2.2 ปรับระบบตรวจสอบภายในและการบริหารความเสี่ยง โปร่งใสเป็นธรรมและ
ตรวจสอบได้ โดยให้บุคลากรในหน่วยงานมีส่วนร่วม  
2.3 พัฒนาระบบงบประมาณลงสาขาตามกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอน 
แบบมุ่งเน้นผลงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ  
2.4 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสิง่อ านวยความสะดวกให้เอื้อต่อการปฏิบัติงานและ
ขยายพื้นที่อาคารในปี 2559  
2.5 จัดให้มีการกระจายงบประมาณลงสาขาอย่างเป็นธรรมและเหมาะสมพร้อมทั้ง
สนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมในการจัดนิทรรศการหรือแสดงผลงานเพื่อส่งประกวด
ผลงาน  
 
 

- ร้อยละ 98 บุคลากรมีส่วนร่วม 
 
- ร้อยละ 95 ลดข้อร้องเรียนและไม่มีการทุจริต 
 
- ร้อยละ 100 ผู้รับบริการพึงพอใจในงบประมาณ 
 
- ร้อยละ 85 ผู้รับบริการพึงพอใจ 
 
- มากกว่าร้อยละ 98 มีผู้รับบริการพึงพอใจและจ านวนผูส้่งผลงานมากข้ึน 
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กลยุทธ ์ มำตรกำร /โครงกำร KPI เชิงปริมำณและเชิงคุณภำพ 

2.6 ผลักดันให้มีการจัดสิทธิประโยชน์ สวัสดิการ ระบบการประเมนิผลงานและ
ค่าตอบแทนท่ีเหมาะสม  

- เพิ่มขึ้น 5% ต่อปีในการจดสิทธิบัตร 

3. ปรับปรุงและพัฒนา
ระบบงานสนับสนุ น
ทางวิชาการ และการ
บริหารจัดการศึกษา 
 

3.1 จัดหาบคุลากรสายสนับสนุนประจ ากลุ่มหลักสตูรเพื่อสนับสนุนการจัดการเรยีน
การสอนให้เหมาะสมตามภาระงานของแต่ละหลักสูตร  
3.2 พัฒนาฝึกอบรมบุคลากรสูม่ืออาชีพ และมีสมรรถภาพที่พึงประสงค์  
3.3 พัฒนาปรับปรุงระเบียบท่ีใช้ในการบริหารงานให้คล่องตัวโดยมรีะบบก ากับดูแล
ที่ดี เอ้ือต่อการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ  
3.4 จัดให้มีเจ้าหน้าที่ศูนย์ประชาสัมพันธ์แผนการตลาดของคณะฯ ในเชิงรุกในการหา
นักศึกษาและประชาสมัพันธ์คณะฯให้เป็นที่รู้จักและยอมรับอย่างต่อเนื่อง 

- 1 หลักสตูรต่อ 1 คน ตามภาระงาน 
 
- มากกว่าร้อยละ 98 ได้ SOPs ในการปฏิบัติงาน 
- มากกว่าร้อยละ 70 ลดขั้นตอนและเวลา 
 
- มีนักศึกษาและมผีู้สนใจ มากกว่าร้อยละ 50  

4. ส่งเสรมิ สนับสนุน
พัฒนาและสร้างภาวะผู้น า  
(strategic leadership) 
ให้ผู้บริหารทุกระดับ
และบรหิารเชิง
ยุทธศาสตร ์

4.1 จัดโครงการพัฒนาผู้น าทุกระดับด้านภาวะผู้น าของผู้บริหาร และบุคลากร ใน
หน่วยงาน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  
4.2 จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการการมสี่วนร่วมของหัวหน้าสาขาวิชาในการ
จัดท าแผนกลยุทธ์ของคณะ  เดือนละ 1 ครั้ง โดยก าหนดเป้าประสงค์ให้เช่ือมโยงกับ
มหาวิทยาลยั  

- มากกว่าร้อยละ 95 ผ่านเกณฑ์ PMQA 
 
- มากกว่าร้อยละ 95 เป็นไปตามแผน ที่ก าหนด 
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ยุทธศำสตร์ที่ 5  พัฒนำและยกระดับคุณภำพมำตรฐำน คณำจำรย์ ข้ำรำชกำร พนักงำน และนักศึกษำ 
 

กลยุทธ ์ มำตรกำร /โครงกำร KPI เชิงปริมำณและเชิงคุณภำพ 
1. ยกระดับมาตรฐาน
อาจารย์ / บุคลากร  

1.1 ผลักดันคณาจารย์ให้เรยีนต่อในระดับปริญญาเอกเพิ่มขึ้นจ านวน 5 คน และ
ก าลังศึกษาต่อปรญิญาเอกอีก 4 คนท่ีคาดว่าจะส าเรจ็ภายใน 1 ปี 
1.2 ผลักดันการท าวิจยั ตีพิมพ์วารสารระดับชาติและนานาชาต ิโดยมีการท า KM   
1.3 ผลักดันการจดัหาคนเก่ง คนดี ให้เป็นต้นแบบของคณะฯ เพื่อถ่ายทอดวิธีการ   
1.4 ร่วมมือกับหน่วยงานสภาวิชาชีพในแต่ละสาขาเช่นสภาวิศวกร สภา
อุตสาหกรรมสภาสถาปนิก สมาคมนักออกแบบผลติภณัฑ์อุตสาหกรรม เพื่อสร้าง
มาตรฐานในวิชาชีพของแต่ละสาขาวิชา  

-  ภายในปี 2562 มีวุฒิอาจารย์ปริญญาเอก ร้อยละ 50  
 
- งานวิจัยได้รับการเผยแพร่ เพิ่มขึน้ร้อยละ 30 ต่อป ี
 
- มีบุคลากรดีเด่นประจ าคณะ 2 คนต่อป ี
- มีเครือข่ายความร่วมมือเพิ่มขึ้น 2 รายต่อปี 

2. พัฒนาระบบการ
จัดการทรัพยากร
บุคคลสูคุ่ณภาพและ
มาตรฐาน 

2.1 แผนส่งเสริม การท าผลงานทางวิชาการและเข้าสู่ต าแหน่ง โดยจัดผู้เชี่ยวชาญ
เพิ่มเตมิในกลุ่มสาขาประจ าทุกภาคเรียน  
2.2 แผนส่งเสริมบุคลากรในการอบรมให้ตรงตามความสามารถกับต าแหน่งงาน  
2.3 ปรับปรุงระบบการประเมินผลการบริหารจดัการและการปฏิบตัิงานบุคลากร
ทุกระดับให้มมีาตรฐานและมีการประชุมเพื่อปรับปรุงทุก 3 เดือน  
2.4 จัดชมรม KM ให้กับคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ให้มีการประชุมอย่างน้อยเดือน
ละ 1 ครั้ง  

- มีผู้ไดผ้ลงานวิชาการเพิ่มขึ้น 2 คน ต่อป ี
 
- มากกว่าร้อยละ 95 จ าวนพนักงานผ่านเกณฑ์การอบรม  
- ร้อยละ 95 ผู้รับบริการพึงพอใจผลผลติและบริการ 
 
- ร้อยละ 85 มีผู้ร่วมท ากิจกรรม 

3. ปรับปรุง
สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อ
ต่อการท างาน พร้อม
สื่อและเทคโนโลยีที่
ทันสมัย 

3.1 จัดสภาพพื้นที่การท างานและห้องปฏิบัติการของแต่ละ สาขาให้มี
ประสิทธิภาพเหมาะสมกับการเรียนการสอนแบบโดยใช้ทรัพยากรร่วมกันเพื่อใช้
งานในอนาคต  
3.2 จัดหาวสัดุอุปกรณ์และสื่อสารสนเทศให้เพียงพอกับการใช้งาน  
3.3 จัดหาพื้น ต่อเติม สร้างเพิ่มเพื่อเป็นอาคารของคณะฯ  ท่ีจะเติบโตเพียงพอ
กับการใช้งานในอนาคต  

- ร้อยละ 85 มีประสิทธิภาพในการใช้งาน 
 
 
- ร้อยละ 85 การเรยีนการสอน มปีระสิทธิภาพ 
-มีพืน้ท่ีการจัดการเรียนการสอนทีม่ีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นร้อยละ90 
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กลยุทธ ์ มำตรกำร /โครงกำร KPI เชิงปริมำณและเชิงคุณภำพ 
4.พัฒนาระบบ
ค่าตอบแทนสวัสดิการ 
และสิทธิประโยชน์ 

4.1 สนับสนุนและส่งเสริมให้คณาจารย์พนักงานและเจ้าหน้าทีส่ายสนับสนุนได้รับ
การต่อสญัญาและยกระดับให้สูงขึน้และส่งเสรมิลูกจา้งช่ัวคราวในการหาอัตรา
เพื่อบรรจุเป็นพนักงานประจ า 
4.2 จัดสวัสดิการ เงินรางวัล และระบบเงินพิเศษค่าตอบแทนตามคณุภาพและผล
การปฏิบัติงาน  
4.3 จัดตั้งกองทุนช่วยเหลือ เงินฉุกเฉิน ฌาปนกิจ ให้กับบุคลากรในคณะฯ  

- ได้อัตราเพิ่มขึ้นอย่างน้อยปีละ 2 อัตรา 
 
 
- ร้อยละ 100  มีแรงจูงใจในการท างาน 
 
- ร้อยละ 98 มีแรงจูงใจในการท างาน 

5. ส่งเสรมิ คุณธรรม 
จริยธรรมและระเบียบ
วินัยในวิชาชีพ 

5.1 สนับสนุนการเข้าค่ายคณุธรรม จริยธรรมอย่างน้อยปลีะ 1 ครั้ง  
5.2 จัดสวัสดิการส่งเสรมิขวัญและก าลังใจยกย่องให้รางวัลผู้ที่มีผลงานดีเด่น  

- ร้อยละ 90 มีการบรหิารจดัการอย่างเป็นธรรม 
- อย่างน้อย 3 คนได้รบัรางวัล/เชดิชูเกียรตติ่อป ี
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ยุทธศำสตร์ที่ 6  ส่งเสริม สนับสนุน กำรปรับปรุงภำพแวดล้อม ทรพัยำกรกำรเรียนรู้ และสื่อเทคโนโลยีที่เหมำะสม 
 
 

กลยุทธ ์ มำตรกำร /โครงกำร KPI เชิงปริมำณและเชิงคุณภำพ 
1. ปรับปรุงสภาพทาง
กายภาพและสิ่งแวดล้อม
ให้สวยงาม สะอาด 
เรียบร้อย และระบบ
ความปลอดภัย 

1.1 เร่งรัดพัฒนาอาคารลานหน้าส านักงานคณบดีให้เอื้อต่อการเรียนรู้และมี
บรรยากาศที่ส่งเสริมการศึกษา  
1.2 ส่งเสริมระบบบริหารจัดการสิง่แวดล้อม และระบบ ISO14001 และ ISO 
9001 
1.3 จัดท าระบบ Visual Control  ในการปิดป้าย สญัลักษณ์ในอาคารและ
ส านักงาน   
1.4 จัดหากิจกรรม มุมพักผ่อน และที่จัดนิทรรศการ แสดงผลงานของ
คณาจารย์และนักศึกษา  
1.5 ส่งเสริมระบบความปลอดภัยในอาคาร ในการตดิกล้องวงจรปิด  

- มีศูนย์นิทรรศการแสดงผลงาน  1 หลัง 
 
- ร้อยละ 98 บุคลากรมีส่วนร่วม 
 
- ร้อยละ 98 ผู้รับบริการพึงพอใจ 
 
- ร้อยละ 100 ผู้รับบริการพึงพอใจ 
 
- ร้อยละ 90 ป้องกันทรัพย์สินจากการถูกโจรกรรม 

2. ปรับปรุงระบบงาน
สนับสนุนทางวิชาการและ
การเรยีนรู้ให้ทันสมัย 

2.1 ปรับปรุงภูมิทัศน์ทางเข้าคณะฯให้สะอาด สะดวกต่อการจดัการเรียนการ
สอนและสะดวกต่อการเข้าถึงได้ง่าย  
2.2 ปรับปรุงห้องเรียน และห้องปฏิบัติการ ของแตล่ะสาขาให้เอื้อตอ่การ
เรียนการสอน  
2.3 ปรับปรุงระบบห้องน้ าให้เพียงพอและมีประสิทธิภาพ  

- ร้อยละ 95 ผู้รับบริการพึงพอใจ 
 
- ร้อยละ 98 การจัดการเรียน  การสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 
- ร้อยละ 95 ลดข้อร้องเรียน การบ ารุงอาคารและสถานท่ี 

3. ส่งเสรมิพัฒนาความรู้
และทักษะด้าน ICT แก่
บุคลากรของคณะและ
พัฒนาระบบ ICT และสื่อ
และทรัพยากรการเรียนรู้
ให้ทันสมัย 

3.1 แผนพัฒนาระบบ ICT e-learning และ on line  เพื่อแผนพัฒนาบุคลากรด้าน 
ICT 
3.2 จัดโครงการอบรมการใช้  E- Office ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  
3.3 การจดัหาเครื่องมือ อุปกรณ์และระบบ ICT  สัญญาณ Wireless ให้
เพียงพอและใช้ได้ครอบคลมุทุกพ้ืนท่ี ของตัวอาคาร  

- ร้อยละ 90 ผู้รับบริการพึงพอใจ 
 
- ร้อยละ 98 ผู้รับบริการพึงพอใจและลดเวลา ค่าใช้จ่าย 
 
- มีระบบสารสนเทศและอินเตอร์ให้บริการทุกจดุในคณะ ภายในปี 2559 
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กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมและองค์กร (SWOT Analysis) 
คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม 

 
                คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  เป็นคณะที่จัดตั้งขึ้นมาใหม่โดยแยกส่วนออกมาจากคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี  โดยมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2537 ปจจจุบันคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้เปิดท าการเรียนการสอนจ านวน 3 หลักสูตร 5 สาขาวิชา เพ่ือให้
สามารถตอบสนองความต้องการด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีของประเทศ อย่างไรก็ตามเพ่ือให้คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสามารถตั้งรับกับก ารเปลี่ยนแปลง
และพัฒนาเพ่ือมุ่งไปสู่การเป็นชุมชนทางวิชาการที่มีความเข้มแข็งและเป็นที่พ่ึงของท้องถิ่นได้ตามปรัชญาของมหาวิทย าลัยเพ่ือให้เป็น “วิชาการเด่น เน้นคุณธรรม น า
ท้องถิ่นพัฒนา ก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี” จึงต้องมีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและองค์กรเพ่ือก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในปี 2561 ดังนี้ 
 
จุดแข็ง (Strength-S) 
 1. มหาวิทยาลัยมีสถานที่ตั้งอยู่ใกล้แหล่งชุมชน มีความสะดวกในการเดินทางของนักศึกษาและผู้ปกครอง ตลอดจนมีสิ่งอ านวยความสะดวกและระบบ
สาธารณูปโภคท่ีครบครัน  
 2. คณะฯมีที่ตั้งใกล้กับสถานประกอบการและนิคมอุตสาหกรรม ส่งผลให้มีการเชื่อมโยงกับสถานประกอบการในการสร้างความร่วมมือทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง
และเป็นระบบ 
 3. บริเวณโดยรอบคณะฯมีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา (นโยบายข้อที5่) 
 4. คณะฯมีคณาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญและคุณวุฒิตรงตามหลักสูตรที่เปิดท าการเรียนการสอนเป็นไปตามเกณฑ์ สกอ. มีอาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอกในระดับดี  
 5. คณะฯมีการบริหารงานที่เป็นระบบ บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 6. คณาจารย์ในคณะฯ มีผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่และน าเสนอในระดับชาติและนานาชาติอย่างต่อเนื่อง 
 7. ผลงานของนักศึกษาและอาจารย์ได้รับรางวัลในระดับชาติและนานาชาติอย่างต่อเนื่อง สร้างความเชื่ อมั่นให้กับผู้ปกครองและนักศึกษาในคุณภาพของการจัด
การศึกษา  
 8. คณะฯ มีการบริการวิชาการ สร้างความร่วมมือกับองค์กรในท้องถิ่นในการช่วยเหลือและถ่ายทอดองค์ความรู้เพ่ือตอบสนองความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น
อย่างสม่ าเสมอ  
 9. บัณฑิตได้รับการยอมรับจากสถานประกอบการในเรื่องความอดทน ขยัน ซื่อสัตย์ อ่อนน้อมถ่อมตน ยอมรับฟจงค าแนะน าและมีความพร้อมต่อการพัฒนาตนเอง  
 10. คณะฯ มีพ้ืนที่ส าหรับรองรับการขยายตัวและขยายสาขาในอนาคต 
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จุดอ่อน (Weakness-W) 
 1.  พ้ืนฐานความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และด้านภาษาของนักศึกษาโดยส่วนใหญ่ที่ รับเข้ามาอยู่ในระดับพอใช้ ส่งผลต่อกระบวนการในการพัฒนา
คุณภาพของบัณฑิตทั้งในด้านทักษะวิชาชีพ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
 2. ขาดงบประมาณสนับสนุนงานวิจัยของนักศึกษา  
 3. กลยุทธ์และระบบในการประชาสัมพันธ์หลักสูตรยังไม่ตรงกลุ่มเป้าหมาย ส่งผลให้จ านวนนักศึกษาท่ีรับเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด 
 4. คณะฯ ยังไม่มีการรวมตัวกันของศิษย์เก่าในรูปแบบของชมรมหรือสมาคมศิษย์เก่า เพ่ือเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่ารุ่นพ่ีแ ละนักศึกษารุ่นน้อง 
รวมทั้งท าหน้าที่เป็นตัวกลางในการผลักดันความเชื่อมั่นในศักยภาพของคณะฯ เข้าสู่ตลาดการจ้างงาน 
 5. เครื่องมือ อุปกรณ์และครุภัณฑ์ไม่เพียงพอและไม่ทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ส่งผลต่อการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน การวิจัยและการ
พัฒนานวัตกรรม  
 6. ขาดอัตลักษณ์ จุดเด่น สัญลักษณ์ของคณะในการดึงดูดและสร้างแรงจูงใจในการเข้าศึกษาต่อของนักศึกษา  
 
โอกำส (Opportunity-O) 
 1. คณะฯ ส่งเสริมให้คณาจารย์และบุคลากรในคณะได้เข้ารับการอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง  
 2. มหาวิทยาลัยอยู่ใกล้กับนิคมอุตสาหกรรม ท าให้คณะฯ สามารถเปิดหลักสูตรระยะสั้น ส าหรับการอบรมเพ่ิมพูนความรู้ให้กับพนักงานและแรงงาน
ภาคอุตสาหกรรมรองรับแนวนโยบายของ สกอ. ส าหรับหลักสูตรการศึกษาตลอดชีพ  
 3. รัฐบาลมีนโยบายทุนกู้ยืม (กยศ.) และมหาวิทยาลัยมีทุนการศึกษา ท าให้นักเรียนระดับมัธยมปลายหรือเทียบเท่ามีโอกาสทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษามาก
ขึ้น เนื่องจากการมีทุนการศึกษาเป็นการช่วยให้ผู้มีรายได้น้อยสามารถเข้าศึกษาในระดับที่สูงขึ้นได้ 
 4. นโยบายสภามหาวิทยาลัยมีนโยบายให้มีการจัดการเรียนการสอนแบบ Problem-based learning ซึ่งสอดคล้องกับผลผลิตบัณฑิตของคณะฯ  
 5. รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนให้นักศึกษาเลือกเรียนทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ิมมากข้ึนซึ่งสอดคล้องกับการผลิตบัณฑิตของคณะฯ  
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อุปสรรค (Threat-T) 
 1. มีสถาบันอุดมศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนตั้งอยู่บริเวณใกล้เคียงมหาวิทยาลัยจ านวนมากท าให้นักเรียนนักศึกษามีทางเลือกมากข้ึนในการเข้าศึกษา  
 2. ภาวะการแข่งขันในการรับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีมีความรุนแรงมากขึ้น คณะต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การรับนักศึกษาเป็นแบบเชิงรุกมากกว่า
การด าเนินการแบบตั้งรับ  
 3. การประกันคุณภาพจากหน่วยงานภายนอก (สกอ. /สมศ.) มีหลักเกณฑ์ที่ใช้ก ากับมาตรฐานในการตรวจสอบไม่ชัดเจน มีความซ้ าซ้อน และมีการปรับเปลี่นน
เกณฑ์อยู่ตลอดเวลา  
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ตำรำงท่ี 2  รำยละเอียดแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2560 

 

ล ำดับ
ที ่

แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ของโครงกำร ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

แหล่ง
งบประมำณ 

งบประมำณ
รวม 

รำยละเอียดงบประมำณ ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

ผู้รับผิดชอบ 
(ระบุชือ) 

 ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัมนำกำร
เรียนกำรสอนและคุณภำพบัณฑติ 

       

 ผลผลิต ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำด้ำน
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 

       

  แผนงำน กำรพัฒนำกำรเรียนกำร
สอนและคุณภำพบัณฑิต 

              

  1.1 งำนพัฒนำปรับปรุงหลักสูตร               

 กลยุทธ์ที่ 1.1 งำนพัฒนำ
ปรับปรุงหลักสูตร กระบวนกำร
จัดกำรเรียนรู้ท่ีกำรเรียนรู้เชิง
ผลอตภำพ (Productive 
learning) ที่ได้มำตรฐำนสำกล 
 
 

       

  โครงกำรหลักที่ 1 พัฒนำ
ปรับปรุงหลักสูตรหรือพัฒนำ
กระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้เชิง
ผลิตภำพ (Productive 
Learning)  
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ล ำดับ
ที ่

แผนงำน/โครงกำร/กจิกรรม วัตถุประสงค์ของโครงกำร ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

แหล่ง
งบประมำณ 

งบประมำณ
รวม 

รำยละเอียดงบประมำณ ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

ผู้รับผิดชอบ 
(ระบุชือ) 

1 กิจกรรมย่อยที ่1. การพัฒนา
หลักสตูรปริญญาตรี (2 ปีหลัง) 

เพื่อพัฒนาหลักสตูรใหม่
ส าหรับรองรับผู้ทีต่้องการ
เรียนหลักสตูรส าหรับการ
ท างานในต าแหน่งหัวหน้า
แผนก 

จ านวนหลักสตูร คณะเทคโนอุตฯ 
งบ กศ.ปช. 

10,000  ค่าตอบแทนวิทยากร 2 คน 
คนละ 3,000 บาท = 6,000 
บาท   
ค่าอาหารกลางวัน 10 คนๆ
ละ 120 บาท = 1,200 บาท  
ค่าวัสดุ 2,800 บาท  

 เดือน
พฤศจิกายน 
2559  

ผศ.ดร.เทิดศักดิ์ 
อินทโชติ 

  1.2 งำนพัฒนำสมรรถนะกำร
จัดกำรเรียนรู้ 

              

 กลยุทธ์ที่ 1.2 พัฒนำสมรรถนะ
กำรจัดกำรเรียนรู้เชิงผลิตภำพ 
(Productive Learning) 

       

  โครงกำรหลักที่ 2 จัดกำรเรียนรู้
เชิงผลิตภำพ (Productive 
Learning)  

              

2 กิจกรรมย่อยที ่1. การแข่งขัน
ทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

1) เพื่อน านักศึกษาท่ีจัดท า
โครงงานรายวิชาต่าง ๆ เข้า
ร่วมการประกวด แข่งขันกับ
เวทีระดับชาต ิ
 2) เพื่อจัดให้นักศึกษาของ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลย
อลงกรณ ์ 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้มี
กิจกรรมสัมพันธ์โดยผา่นเวที
การประกดแข่งขันระดับชาต ิ

จ านวนช้ินท่ีเข้า
ร่วมแข่งขัน 

คณะเทคโนอุตฯ 
งบ กศ.ปช. 

80,000  ค่าใช้สอย 64,460  บาท 
ประกอบไปด้วย 
- ค่าเบี้ยเลีย้งอาจารย ์
- เบี้ยเลี้ยงคนขับรถ 
- ค่าลงทะเบียนการแข่งขัน
,ประกวด 
- ค่าเดินทาง 
- ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง                                                    
ค่าวัสดุ 15,540 บาท  

 เดือน
สิงหาคม 
2560  

อ.นภัสดล          
สิงหะตา 
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ล ำดับ
ที ่

แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ของ
โครงกำร 

ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

แหล่ง
งบประมำณ 

งบประมำณ
รวม 

รำยละเอียดงบประมำณ ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

ผู้รับผิดชอบ 
(ระบุชือ) 

3 กิจกรรมย่อยที ่2 การสนับสนุนการ
บริการวิชาการ 

 เพื่อสร้างกิจกรรม
เครือข่ายและพัฒนา
ปจจจัยน าเข้า  

จ านวน 4 กิจกรรม คณะเทคโนอุตฯ 
งบ กศ.ปช. 

10,000  ค่าใช้สอย = 10,000 บาท  
  

 เดือนมิถุนายน-
กรกฎาคม 60  

อ.กนกนาฎ 
พรหมนคร 
อ.จุฑามาศ 
เถียรเวช 

4 กิจกรรมย่อยที ่3 จัดหาวัสดุฝึก
วิศวกรรมอัตโนมัต ิ

ผลิตบัณฑติให้ตรงตาม
มาตรฐานวิชาชีพ 

ร้อยละของการเบิก
ใช้งบประมาณ 

คณะเทคโนอุตฯ 
งบ แผ่นดิน 

96,000  ค่าตอบแทน = 6,000 บาท  
ค่าวัสดุ = 90,000 บาท   

 เดือนตุลาคม 
59 - กันยายน 
60  

ผศ.ดร.เทิดศักดิ ์
อินทโชติ 

5 กิจกรรมย่อยที ่4. จัดหาวัสดุฝึก
อิเล็กทรอนิกสส์ื่อสารและ
คอมพิวเตอร ์

ผลิตบัณฑติให้ตรงตาม
มาตรฐานวิชาชีพ 

ร้อยละของการเบิก
ใช้งบประมาณ 

คณะเทคโนอุตฯ 
งบ แผ่นดิน 

91,500  ค่าตอบแทน = 6,000 บาท   
ค่าวัสดุ = 85,500 บาท   

 เดือนตุลาคม 
59 - กันยายน 
60  

ผศ.ดร.ชุมพล 
ปทุมมาเกษร 

6 กิจกรรมย่อยที ่ 5. จัดหาวัสดฝุึก
เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล 

ผลิตบัณฑติให้ตรงตาม
มาตรฐานวิชาชีพ 

ร้อยละของการเบิก
ใช้งบประมาณ 

คณะเทคโนอุตฯ 
งบ แผ่นดิน 

124,500  ค่าตอบแทน = 6,000 บาท    
ค่าวัสดุ = 118,500 บาท   

 เดือนตุลาคม 
59 - กันยายน 
60  

ผศ.สญัลักษณ ์
กิ่งทอง 

7 กิจกรรมย่อยที ่ 6. จัดหาวัสดฝุึก
เทคโนโลยีวศิวกรรมไฟฟ้า 

ผลิตบัณฑติให้ตรงตาม
มาตรฐานวิชาชีพ 

ร้อยละของการเบิก
ใช้งบประมาณ 

คณะเทคโนอุตฯ 
งบ แผ่นดิน 

157,500  ค่าตอบแทน = 6,000 บาท    
ค่าวัสดุ = 151,500 บาท   

 เดือนตุลาคม 
59 - กันยายน 
60  

อ.พีรวัฒน ์
อาทิตย์ตั้ง 

8 กิจกรรมย่อยที ่7. จัดหาวัสดุฝึก
เทคโนโลยีวศิวกรรมการจัดการ
อุตสาหกรรม 

ผลิตบัณฑติให้ตรงตาม
มาตรฐานวิชาชีพ 

ร้อยละของการเบิก
ใช้งบประมาณ 

คณะเทคโนอุตฯ 
งบ แผ่นดิน 

136,900  ค่าตอบแทน = 6,000 บาท   
ค่าวัสดุ = 130,900 บาท   

 เดือนตุลาคม 
59 - กันยายน 
60  

อ.จิรัญญา          
โชตยะกลุ 

9 กิจกรรมย่อยที ่8. จัดหาวสัดุฝึก
เทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิต 

ผลิตบัณฑติให้ตรงตาม
มาตรฐานวิชาชีพ 

ร้อยละของการเบิก
ใช้งบประมาณ 

คณะเทคโนอุตฯ 
งบ แผ่นดิน 

51,600  ค่าตอบแทน = 6,000 บาท   
ค่าวัสดุ = 45,600 บาท   

 เดือนตุลาคม 
59 - กันยายน 
60  

ผศ.ดร.ชาคริต  
ศรีทอง 
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ล ำดับ
ที ่

แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ของโครงกำร ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

แหล่ง
งบประมำณ 

งบประมำณ
รวม 

รำยละเอียดงบประมำณ ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

ผู้รับผิดชอบ 
(ระบุชือ) 

10 กิจกรรมย่อยที ่9 จัดหาวัสดุฝึก
เทคโนโลยีเซรามิกส ์

ผลิตบัณฑติให้ตรงตาม
มาตรฐานวิชาชีพ 

ร้อยละของการเบิก
ใช้งบประมาณ 

คณะเทคโนอุตฯ 
งบ แผ่นดิน 

35,500  ค่าวัสดุ = 35,500 บาท    เดือนตุลาคม 
59 - กันยายน 
60  

ผศ.เศกพร  ตัน
ศรีประภาศริ ิ

11 กิจกรรมย่อยที ่10 จัดหาวัสดฝุึก
ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

ผลิตบัณฑติให้ตรงตาม
มาตรฐานวิชาชีพ 

ร้อยละของการเบิก
ใช้งบประมาณ 

คณะเทคโนอุตฯ
งบ แผ่นดิน 

90,000  ค่าตอบแทน = 6,000 บาท  
ค่าวัสดุ = 84,000 บาท   

 เดือนตุลาคม 
59 - กันยายน 
60  

อ.ดร.วุฒิชัย วิ
ถาทานัง 

12 กิจกรรมย่อยที ่11 พัฒนาการสอน
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

จัดหาสิ่งสนับสนุนการ
เรียนผลิตบัณฑติให้ตรง
ตามมาตรฐานวิชาชีพ 

ร้อยละของการเบิก
ใช้งบประมาณ 

คณะเทคโนอุตฯ 
งบ กศ.ปช. 

100,000  ค่าครุภณัฑ์ = 70,000 
บาท    
ค่าตอบแทน = 30,000 
บาท    

 เดือนตุลาคม 
59 - กันยายน 
60  

อ.อ าพล  เทศด ี

  1.3 งำนพัฒนำทักษะด้ำนภำษำ
และเตรียมควำมพร้อมสู่อำเซียน 

              

 กลยุทธ์ที่ 1.3 เตรียมควำมพร้อม
ของนักศกึษำก่อนเข้ำเรียน 
พัฒนำนักศึกษำให้มีสมรรถนะ
ด้ำนวิชำชีพ มีจิตสำธำรณะเห็น
คุณค่ำของวิถีชีวิตแบบพอเพียง
และสำมำรถสื่อสำรโดยใช้
ภำษำสำกลได้ 

       

  โครงกำรหลักที่ 3 พัฒนำทักษะ
กำรเรียนรู้ด้ำนภำษำ 
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ล ำดับ
ที ่

แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ของ
โครงกำร 

ตัวชี้วัดของกิจกรรม แหล่ง
งบประมำณ 

งบประมำณ
รวม 

รำยละเอียดงบประมำณ ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

ผู้รับผิดชอบ 
(ระบุชือ) 

13 กิจกรรมย่อยที ่1. โครงการการ
พัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้านภาษา 

เพื่อเสรมิทักษะ
ภาษาอังกฤษส าหรับการ
ใช้ในชีวิตประจ าวันและ
การใช้ในการสมัครงาน
และท างานในโรงงาน
อุตสาหกรรม 

1. จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการมากกว่า ร้อย
ละ 80 ที่ตั้งไว ้
2. ระดับความพึงพอใจ
ของผู้ร่วมโครงการไม่
ต่ ากว่า 3.51 

ศูนย์ภาษาฯ 
งบ แผ่นดิน-
รายจ่ายอื่น 

60,000  ค่าตอบแทนวิทยากร 45 
ชม.ๆ ละ 400*2 ครั้ง = 
36,000 บาท 
ค่าวัสดุ = 24,000 บาท  

 ครั้งท่ี 1 เดือน
มีนาคม 60     
ครั้งท่ี 2 เดือน
สิงหาคม 60  

ผศ.ประภาวรรณ 
แพงศรี 

  โครงกำรหลักที่ 4 เตรียมควำม
พร้อมของนักศึกษำก่อนเข้ำเรียน 

              

14 กิจกรรมย่อยที ่1.  การแนะแนว
หลักสตูร 

เพื่อด าเนินการจัดการ
พัฒนาปจจจัยน าเข้า 

จ านวนหลักสตูรที่เข้า
ร่วม 

คณะเทคโน
อุตฯ 
งบ กศ.ปช. 

10,000  ค่าใช้สอย =  3,000 บาท 
ค่าวัสดุ =  7,000 บาท  

 เดือนธันวาคม 
59              
(ครั้งท่ี1) 
เดือนมิถุนายน 
60 (ครั้งท่ี2)  

ผศ.ดร.เทิดศักดิ์ 
อินทโชติ 

  โครงกำรหลักที่ 5 ส่งเสริมและ
สนับสนุน พัฒนำนกัศึกษำให้มี
ควำมพร้อมในกำรท ำงำนสู่
ประชำคมอำเซียน +3+C+I 

              

15 กิจกรรมย่อยที ่1. ปลูกจิตส านึกการ
ปฏิบัติการพื้นฐานทางช่าง 

1)เพื่อเป็นการฝึกทักษะ
การปฏิบัติงานช่าง
เทคโนโลยีพื้นฐาน 
2) เพื่อสรา้งจิตส านึกใน
การบ ารุง รักษา 
เครื่องมือทางช่าง 

1. จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการมากกว่า ร้อย
ละ 80 ที่ตั้งไว ้
2. ระดับความพึงพอใจ
ของผู้ร่วมโครงการไม่
ต่ ากว่า 3.51 

คณะเทคโน
อุตฯ 
งบ บ.กศ. 

25,000  ค่าตอบแทนวิทยากร = 
9,600 บาท     
ค่าวัสดุ = 15,400 บาท  

 เดือนสิงหาคม 
2560  

ผศ.ดร.วิวัฒน์ 
คลังวิจิตร 
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ล ำดับ
ที ่

แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ของโครงกำร ตัวชี้วัดของกิจกรรม แหล่ง
งบประมำณ 

งบประมำณ
รวม 

รำยละเอียดงบประมำณ ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

ผู้รับผิดชอบ 
(ระบุชือ) 

16 กิจกรรมย่อยที ่2. ไหว้ครูช่าง
เทคโนโลย ี

1) เพื่อเป็นการสืบสาน
วัฒนธรรมไทยอันดีงาม 
2) เพื่อให้นักศึกษา
ตระหนักถึงความกตัญญู
ต่อครูอาจารย ์

1. จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการมากกว่า ร้อย
ละ 80 ที่ตั้งไว ้
2. ระดับความพึงพอใจ
ของผู้ร่วมโครงการไม่
ต่ ากว่า 3.51 

คณะเทคโน
อุตฯ 
งบ บ.กศ. 

25,000  ค่าวัสดุ = 25,000 บาท    เดือนสิงหาคม 
2560  

ผศ.ดร.วิวัฒน์ 
คลังวิจิตร 

17 กิจกรรมย่อยที ่3.ค่ายภาวะผู้น า
ประชาธิปไตยและพัฒนา
บุคลิกภาพนักศึกษา (3D) (ส าหรบั 
นศ.ปี 1) 

1) เพื่อให้นักศึกษากล้า
แสดงออกอย่างถูกต้อง 
2) เพื่อให้นักศึกษามี
บุคลิกภาพและภาวะผู้น า 
ผู้ตามทีด่ ี
3) เพ่อให้นักศึกษาใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์ 

1.จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่า 
100 คน 

คณะเทคโน
อุตฯ 
งบ บ.กศ. 

110,000  ค่าใช้สอย = 100,000 บาท 
ประกอบไปด้วย 
- ค่าที่พัก 
- ค่าอาหาร 
- ค่าเบี้ยเลีย้ง 
ค่าวัสด ุ = 10,000 บาท  

 เดือนกรกฎาคม 
- สิงหาคม 60  

ผศ.ดร.วิวัฒน์ 
คลังวิจิตร 

18 กิจกรรมย่อยที ่4. กีฬาภาคปกต ิ เพื่อสร้างความสามัคคีใน
หมู่คณะและเสริมสร้าง
สุขภาพให้แข็งแรง  

จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่า 
150 คน 

คณะเทคโน
อุตฯ 
งบ บ.กศ. 

40,000  ค่าใช้สอย  = 9,600 บาท      
ค่าวัสดุ = 30,400 บาท   

 เดือนตุลาคม 
59 - กันยายน 
60  

ผศ.ดร.วิวัฒน์ 
คลังวิจิตร 

19 กิจกรรมย่อยที ่5. กีฬาภาคพิเศษ เพื่อสร้างความสามัคคีใน
หมู่คณะและเสริมสร้าง
สุขภาพให้แข็งแรง  

จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่า 
100 คน 

คณะเทคโน
อุตฯ 
งบ บ.กศ. 

30,000  ค่าใช้สอย  = 9,600 บาท       
ค่าวัสดุ = 20,400 บาท   

 เดือนตุลาคม 
59 - กันยายน 
60  

ผศ.ดร.วิวัฒน์ 
คลังวิจิตร 
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ล ำดับ
ที ่

แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ของโครงกำร ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

แหล่ง
งบประมำณ 

งบประมำณ
รวม 

รำยละเอียดงบประมำณ ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

ผู้รับผิดชอบ 
(ระบุชือ) 

20 กิจกรรมย่อยที ่6. จิตอาสาพัฒนา
ท้องถิ่น 

1) เพื่อให้นักศึกษาสามารถ
ท างานเป็นทีมได ้ 
2) เพื่อให้นักศึกษาเกิด
ความสัมพันธ์ระหว่าง
มหาวิทยาลยักับชุมชน
ท้องถิ่นที่ดี 

1. จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการมากกว่า 
ร้อยละ 80 ที่ตั้งไว ้
2. ระดับความพึง
พอใจของผู้ร่วม
โครงการไม่ต่ ากว่า 
3.51 

คณะเทคโนอุตฯ 
งบ บ.กศ. 

26,500  ค่าใช้สอย  = 7,000 
บาท      
ค่าวัสดุ = 19,500 บาท   

 เดือนตุลาคม 59 
- กันยายน 60  

อ.อ าพล  เทศด ี

21 กิจกรรมย่อยที ่7. การด ารงชีวิต
แบบพอเพียง 

เพื่อปลูกจิตส านึกการ
ด ารงชีวติอย่างพอเพียง 

1. จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการมากกว่า 
ร้อยละ 80 ที่ตั้งไว้ 
2. ระดับความพึง
พอใจของผู้ร่วม
โครงการไม่ต่ ากว่า 
3.51 

คณะเทคโนอุตฯ 
งบ บ.กศ. 

20,000  ค่าวัสด ุ = 20,000 บาท   เดือนตุลาคม 59 
- กันยายน 60  

อ.อ าพล  เทศด ี

22 กิจกรรมย่อยที ่8. นักวิจัยรุ่นจิ๋ว 1) เพื่อให้นักศึกษามี
แนวความคิดในการ
ด าเนินการจัดท าโครงงาน
พิเศษ 2) เพื่อสนับสนุน
การใช้วัสดุ อุปกรณ ์และ
ครุภณัฑ์ให้กับนักศึกษาที่
จะด าเนินการท าโครงการ
พิเศษ  3) เพื่อให้เกิด
นวัตกรรมจากการอบรม 

1. จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการมากกว่า 
ร้อยละ 80 ที่ตั้ง
ไว2้. ระดับความพึง
พอใจของผู้ร่วม
โครงการไม่ต่ ากว่า 
3.51 

คณะเทคโนอุตฯ
งบ บ.กศ. 

20,000 ค่าตอบแทนวิทยากร ครั้ง
ที่ 1  = 2,600 บาท 
ค่าตอบแทนวิทยากร ครั้ง
ที่ 2   = 2,600 บาท   
ค่าวัสดุ = 14,800 บาท 

 เดือนมกราคม-
กุมภาพันธ ์60  

ผศ.ดร.ชุมพล 
ปทุมมาเกษร 
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ล ำดับ
ที ่

แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ของโครงกำร ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

แหล่ง
งบประมำณ 

งบประมำณ
รวม 

รำยละเอียดงบประมำณ ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

ผู้รับผิดชอบ 
(ระบุชือ) 

  1.4 งำนเครือข่ำยควำมร่วมมือ               

 กลยุทธ์ที่ 1.5 งำนสร้ำงเครือข่ำย
กับหน่วยงำนด ำเนินกจิกรรม
พัฒนำคุณภำพบัณฑิตทั้งใน
ประเทศและต่ำงประเทศ 

       

  โครงกำรหลักที่ 6 สร้ำงเครือข่ำย
ควำมร่วมมือภำยในประเทศ เพ่ือ
ขับเคลื่อนกำรพัฒนำงำนตำม
พันธกิจ 
 

              

23 กิจกรรมย่อยที ่1. แลกเปลีย่น
นักศึกษาในประเทศ 

1) เพื่อรับดูแลนักศึกษา
จากมหาวิทยาลัยราชภฏั
ทั่วประเทศ 
 2) เพื่อจัดให้นักศึกษาของ
คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลยั
ราชภัฏวไลยอลงกรณ ์ 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้มี
กิจกรรมสัมพันธ์โดยผา่น
การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
กับนักศึกษาต่างสถาบัน 
 
 
 

จ านวนเครือข่าย คณะเทคโนอุตฯ 
งบ กศ.ปช. 

           
20,000  

 ค่าใช้สอย = 20,000 บาท    เดือนมกราคม-
พฤษภาคม 60  

อ.นภัสดล 
 สิงหะตา 
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ล ำดับ
ที ่

แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ของโครงกำร ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

แหล่ง
งบประมำณ 

งบประมำณ
รวม 

รำยละเอียดงบประมำณ ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

ผู้รับผิดชอบ 
(ระบุชือ) 

24 กิจกรรมย่อยที ่2. ความร่วมมือจดั
การศึกษาแบบสหกิจศึกษา 

1) เพื่อร่วมประชุมสมัมนา
การด าเนินการจัด
การศึกษาแบบสหกิจศึกษา   
  

จ านวนเครือข่าย
ความร่วมมือ 

คณะเทคโนอุตฯ 
งบ บ.กศ. 

50,000  ค่าใช้สอยเดินทางไป
ราชการ = 25,000  บาท 
ค่าตอบแทนวิทยากร = 
13,000 บาท 
ค่าวัสดุ = 12,000 บาท  

 เดือนเมษายน-
พฤษภาคม 60  

อ.วิชวุธ  
บุญญานุกลุ 

  2) เพื่อจัดอบรมให้ความรู้
กับคณาจารย์และบุคลากร
ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจดั
การศึกษา 

      

  โครงกำรหลักที่ 7 สร้ำงเครือข่ำย
ร่วมมือภำครัฐ เอกชน ใน
อำเซียน +3+C+I  

              

25 กิจกรรมย่อยที ่1. แลกเปลีย่น
นักศึกษาตามความร่วมมือระหว่าง
ไทย-อินโดนีเซยี 

1) เพื่อรับดูแลนักศึกษา
ต่างชาติจากมหาวิทยาลัย
อิสลาม ประเทศ
อินโดนีเซีย 
 2) เพื่อจัดให้นักศึกษาของ
คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลยั
ราชภัฏวไลยอลงกรณ ์ 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้มี
กิจกรรมสัมพันธ์โดยผา่น
การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
กับนักศึกษาต่างชาต ิ

จ านวนเครือข่าย คณะเทคโนอุตฯ 
งบ บ.กศ. 

               
90,000  

 ค่าใช้สอย = 90,000 บาท   เดือนมกราคม-
พฤษภาคม 60  

อ.พีรวัฒน ์
อาทิตย์ตั้ง 
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ล ำดับ
ที ่

แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ของโครงกำร ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

แหล่ง
งบประมำณ 

งบประมำณ
รวม 

รำยละเอียดงบประมำณ ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

ผู้รับผิดชอบ 
(ระบุชือ) 

 ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรวิจัยและ
สะสมองค์ควำมรู้เพ่ือพัฒนำ
ท้องถิ่น 

       

 ผลผลิต ผลงำนวิจัยเพ่ือสร้ำง
องค์ควำมรู้ 

       

  แผนงำน กำรวิจัยและสะสมองค์
ควำมรู้เพ่ือพัฒนำท้องถิ่น 

              

  2.4 งำนแสวงหำพันธมิตรกำร
วิจัย และสร้ำงองค์ควำมรู ้

              

 กลยุทธ์ที่ 2.5 พัฒนำองค์กรแห่ง
กำรเรียนรู้โดยสร้ำงชุมชนอุดม
ปัญญำ 

       

  โครงกำรหลักที่ 1 พัฒนำองค์กร
แห่งกำรเรียนรู้โดยสร้ำงชุมชน
อุดมปัญญำ 

              

26 กิจกรรมย่อยที ่1. การแลกเปลี่ยน
องค์ความรู้จากการวจิัย 

  1.เพื่อให้อาจารย์และ
บุคลากรได้แลกเปลี่ยน
เรียนรูผ้ลการวิจัยซึ่งกัน
และกัน    
2. เผยแพร่งานวิจัยสู่ชุมชน 

ระดับความส าเร็จ
ของการพัฒนา
องค์กรแห่งการ
เรียนรูโ้ดยสรา้ง
ชุมชนอุดมปจญญา 

คณะเทคโนอุตฯ 
งบ แผ่นดิน 

15,000  ค่าวัสดุ = 15,000 บาท   เดือนมิถุนายน-
กรกฎาคม 60  

ผศ.ดร.ชุมพล 
ปทุมมาเกษร 
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ล ำดับ
ที ่

แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ของโครงกำร ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

แหล่ง
งบประมำณ 

งบประมำณ
รวม 

รำยละเอียดงบประมำณ ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

ผู้รับผิดชอบ 
(ระบุชือ) 

 ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรบริกำร
วิชำกำรเพ่ือกำรพัฒนำท้องถิ่น 

       

 ผลผลิต บริกำรวิชำกำร        

  แผนงำน กำรบริกำรวิชำกำรเพ่ือ
กำรพัฒนำท้องถิ่น 

              

  3.3 งำนสร้ำงเครือข่ำยชุมชนนกั
ปฏิบัติเพ่ือพัฒนำท้องถิ่น 

              

 กลยุทธ์ที่ 3.3 งำนสร้ำงเครือข่ำย
ชุมชนนกัปฏิบัติจำกภำยในและ
ภำยนอกเพ่ือร่วมกันศกึษำแก้ไข
ปัญหำของชุมชนท้องถิ่น และ
เสริมพลังให้ชุมชนท้องถิ่น
สำมำรถด ำรงอยู่ได้อย่ำงย่ังยืน 

       

  โครงกำรหลักที่ 1 โครงกำรสร้ำง
เครือข่ำยชุมชนนกัปฏิบัติเพ่ือ
ร่วมกันศึกษำ แก้ไขปัญหำของ
ชุมชนท้องถิน่ และเสริมสร้ำง
พลังงำนให้ชุมชนท้องถิ่น
สำมำรถด ำรงอยู่อย่ำงย่ังยืน 
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ล ำดับ
ที ่

แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ของโครงกำร ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

แหล่ง
งบประมำณ 

งบประมำณ
รวม 

รำยละเอียดงบประมำณ ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

ผู้รับผิดชอบ 
(ระบุชือ) 

27 กิจกรรมย่อยที ่1 การอบรมเชิง
ปฏิบัติการ การสร้างเครื่องแจ้ง 
เตือนระดับน้ าส าหรับใช้ใน
ครัวเรือนชุมชนท่าเกษม  
จังหวัดสระแก้ว 

1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการ
อบรมตระหนักถึงการ
ประหยดัทรัพยากรน้ า 
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการ
อบรมได้น าเทคโนโลยมีาใช้
ให้เกิดประโยชน์ในการ
ประหยดัทรัพยากรน้ า 

ระดับความส าเร็จ
ของการสร้าง
เครือข่ายชุมชนนัก
ปฏิบัต ิ

สสร. 
ผ.รายจ่ายอื่น 

20,000 ค่าใช้สอย ประกอบไปด้วย 
- ค่าอาหาร (150บาทx1
มื้อx30คน) = 4,500 บาท 
- ค่าอาหารว่าง (25บาทx2
มื้อx30คน) = 1,500 บาท 
- ค่าน้ ามันรถ = 3,000 
บาท 
ค่าวัสดุ = 11,000 บาท 

เดือนเมษายน 
2560 

อ.กิตติศักดิ ์
วาดสันทัด 

28 กิจกรรมย่อยที ่2 การอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อสรา้งผลติภณัฑ ์
ชุมชนส าหรับต าบลคลองสอง อ.
คลองหลวง จ.ปทุมธาน ี

1. เพื่อแปรรูปผลิตภัณฑ์
ชุมชนให้ก่อเกิดรายได ้
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการ
อบรมสามารถปฏิบัติงาน
น ามาประยุกต์ใช้ในการ
ประกอบอาชีพ 

จ านวนพื้นที่
เป้าหมาย 

สสร. 
ผ.รายจ่ายอื่น 

10,000 ค่าใช้สอย ประกอบไปด้วย 
- ค่าอาหาร (150บาทx1
มื้อx25คน) = 3,750 บาท 
- ค่าอาหารว่าง (25บาทx1
มื้อx25คน) = 625 บาท 
ค่าวัสดุ = 5,625 บาท 

เดือนมีนาคม 
2560 

ผศ.ดร.ชาคริต  
ศรีทอง 

29 กิจกรรมย่อยที ่3 โครงการอบรม
เทคนิค TPM แก่สถาน 
ประกอบการ (โครงการบริการ
วิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้) 

1. เพื่อให้ผู้อบรมได้เรียนรู้
เทคนิค TPM และสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ในการ
ท างานในสถาน
ประกอบการได ้

1. จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการมากกว่า 
ร้อยละ 80 ที่ตั้งไว้ 
2. ระดับความพึง
พอใจของผู้ร่วม
โครงการไม่ต่ ากว่า 
3.51 

คณะเทคโนอุตฯ 0 ไม่ใช้งบประมาณ เดือนมกราคม-
กรกฎาคม 60 

ผศ.ดร.เทิดศักดิ ์
อินทโชติ 
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ล ำดับ
ที ่

แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ของโครงกำร ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

แหล่ง
งบประมำณ 

งบประมำณ
รวม 

รำยละเอียดงบประมำณ ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

ผู้รับผิดชอบ 
(ระบุชือ) 

30 กิจกรรมย่อยที ่4 การมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมกินอยู่อย่างพอเพียง 

1. เพื่อน้อมน าหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 
มาประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

 ระดับความส าเร็จ
ของการสร้าง 
เครือข่ายชุมชน 

สสร. 
ผ.รายจ่ายอื่น 

35,000 ค่าตอบแทนวิทยากรนอก
(600บาทx1คนx6ช่ัวโมง) 
= 3,600 บาท 
ค่าใช้สอย ประกอบไปด้วย  
- ค่าอาหาร (150บาทx3
มื้อx15คน) = 6,750 บาท 
- ค่าอาหารว่าง(25บาทx3
มื้อx15คน) = 1,850 บาท 
- ค่าทีพ่ัก (900บาทx1คืน
x20คน) = 18,000 บาท 
ค่าวัสดุ = 4,800 บาท 

เดือนกุมภาพันธ์ 
2560 

อ.อ าพล เทศด ี

31 กิจกรรมย่อยที่ 5 บริการวิชาชีพ
ให้ทหารปลดประจ าการจาก 
ราชการสนามตามความร่วมมือ
ระหว่างคณะเทคโนโลย ี
อุตสาหกรรม และกองเวชศาสตร์
ฟื้นฟ ู 
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 

1. เพือ่เสนอแนะแนวทาง
ในการสร้าง 
อาชีพใหม่ๆ เพื่อสร้าง
ความมั่นใจใน 
อาชีพกับผู้รับบริการ 

  ระดับความส าเร็จ
ของการสร้าง 
เครือข่ายชุมชน 

สสร. 
ผ.รายจ่ายอื่น 

30,000 ค่าใช้สอย ครั้งท่ี 1 (ต.ค.
59) 
- ค่าอาหาร (150บาทx1
มื้อx20คน) = 3,000 บาท 
- ค่าอาหารว่าง (25บาทx1
มื้อx20คน) = 500 บาท 

ครั้งท่ี 1 เดือน
ตุลาคม 59  
ครั้งท่ี 2 เดือน
พฤศจิกายน 59 
ครั้งท่ี 3 เดือน
มกราคม 60 
ครั้งท่ี 4 เดือน
มีนาคม 60 

ผศ.ดร.เบญจ
ลักษณ์               
เมืองมีศร ี
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ล ำดับ
ที ่

แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ของโครงกำร ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

แหล่ง
งบประมำณ 

งบประมำณ
รวม 

รำยละเอียดงบประมำณ ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

ผู้รับผิดชอบ 
(ระบุชือ) 

      ครั้งท่ี 2 (พ.ย.59) 
- ค่าอาหาร (150บาทx1
มื้อx20คน)= 3,000 บาท 
- ค่าอาหารว่าง (25บาทx1
มื้อx20คน)=500 บาท 
ครั้งท่ี 3 (ม.ค.60) 
- ค่าอาหาร(150บาทx1มื้อ
x20คน)= 3,000 บาท 
- ค่าอาหารวา่ง(25บาทx1
มื้อx20คน)=500 บาท 
ครั้งท่ี 4 (มี.ค.60) 
- ค่าอาหาร(150บาทx1มื้อ
x20คน) = 3,000 บาท 
- ค่าอาหารว่าง(25บาทx1
มื้อx20คน) = 500 บาท 
ค่าวัสด ุครั้งท่ี 1 (ต.ค.59) 
= 4,000 บาท 
ครั้งท่ี 2 (พ.ย.59) = 4,000 
บาท 
ครั้งท่ี 3 (ม.ค.59) = 4,000 
บาท 
ครั้งท่ี 4 (มี.ค.60) = 4,000 
บาท 

  

 



49

ล ำดับ
ที ่

แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ของโครงกำร ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

แหล่ง
งบประมำณ 

งบประมำณ
รวม 

รำยละเอียดงบประมำณ ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

ผู้รับผิดชอบ 
(ระบุชือ) 

32 กิจกรรมที่ 6 บริการวิชาการเสริม
ทักษะ งานซ่อมบ ารุง (ไฟฟ้า, 
อิเล็กทรอนิกส,์ เครื่องกล) ส าหรับ
ชุมชนอย่างยั่งยืน-กิจกรรมย่อย 
บริการวิชาการเสริมทักษะ งาน
ซ่อมบ ารุงด้านเครื่องกล ส าหรับ
ชุมชนอย่างยั่งยืน(ครั้งท่ี 1)-
กิจกรรมย่อย บริการวิชาการเสริม
ทักษะ งานซ่อมบ ารุงด้านไฟฟ้า 
ส าหรับชุมชนอย่างยั่งยืน(ครั้งท่ี 
2)-กิจกรรมย่อย บริการวิชาการ
เสรมิทักษะ งานซ่อมบ ารุงดา้น
อิเล็กทรอนิกส ์ส าหรับชุมชนอย่าง
ยั่งยืน(ครั้งท่ี 3) 

1. เพื่อสร้างทักษะในการ
ช่วยเหลือกันเองในชุมชน
ให้รู้จักซ่อมบ ารุงอุปกรณ์
ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และ
เครื่องกล 

 ระดับความส าเร็จ
ของการสร้าง
เครือข่ายชุมชน 

สสร.ผ.รายจ่าย
อื่น 

36,000 ครั้งท่ี 1 (ต.ค.59) จ.
สระบรุี (โครงการ
ต่อเนื่อง)- ค่าอาหาร 
(150บาทx1มื้อx30คน) = 
4,500 บาท- ค่าอาหาร
ว่าง (25บาทx1มื้อx30
คน) = 750 บาทครั้งท่ี 2 
(พ.ย.59) จ.ปทุมธานี- 
ค่าอาหาร (150บาทx1มื้อ
x30คน) = 4,500 บาท- 
ค่าอาหารว่าง (25บาทx1
มื้อx30คน) = 750 บาท
ครั้งที่ 3 (ก.พ.60) จ.
ปทุมธาน-ี ค่าอาหาร 
(150บาทx1มื้อx30คน) = 
4,500 บาท- ค่าอาหาร
ว่าง (25บาทx1มื้อx30
คน) = 750 บาทครั้งท่ี 1 
(ต.ค.59) ค่าวัสดุ = 
6,750 บาทครั้งท่ี 2 (พ.ย.
59) ค่าวัสดุ = 6,750 
บาทครั้งท่ี 3 (ก.พ.60) ค่า
วัสดุ = 6,750 บาท 
 

ครั้งท่ี 1 เดือน
ตุลาคม 59ครั้งท่ี 
2 เดือน
พฤศจิกายน 59
ครั้งท่ี 3 เดือน
กุมภาพันธ์ 60 

ผศ.ดร.
กฤษฎางค์           
ศุกระมลู            
อ.พีรวัฒน์ 
อาทิตย์ตั้ง             
ผศ.ดร.ชุมพล  
ปทุมมาเกษร 
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ล ำดับ
ที ่

แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ของโครงกำร ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

แหล่ง
งบประมำณ 

งบประมำณ
รวม 

รำยละเอียดงบประมำณ ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

ผู้รับผิดชอบ 
(ระบุชือ) 

33 กิจกรรมย่อยที ่7 การอบรมเชิง
ปฏิบัติการการออกแบบผลิตภัณฑ ์
ส าหรับชุมชนตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการ
อบรมสามารถปฏิบัติงาน
เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ใน
การประกอบอาชีพได ้
2. เพื่อบูรณาการองค์
ความรู้ที่เกิดจากการ
ให้บริการวิชาการทาง
วิชาการกับการเรียนการ
สอน การวิจัยและท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

  ระดับความส าเร็จ
ของการสร้าง 
เครือข่ายชุมชน 

สสร. 
ผ.รายจ่ายอื่น 

60,000 ค่าใช้สอย  
ครั้งท่ี 1 (อ.สามโคก จ.
ปทุมธานี) 
- ค่าอาหาร (150บาทx1
มื้อx30คน) =4,500 บาท 
- ค่าอาหารว่าง (25บาท
x1มื้อx30คน)=750 บาท 
ค่าวัสดุ = 14,750 บาท 
ครั้งท่ี 2 (อ.บ้านหมอ จ.
สระบรุี) 
- ค่าอาหาร (150บาทx1
มื้อx30คน)=4,500 บาท 
- ค่าอาหารว่าง (25บาท
x1มื้อx30คน)=750 บาท 
ค่าวัสดุ = 14,750 บาท 
ครั้งท่ี 3 (อ.สามโคก จ.
ปทุมธานี) 
- ค่าอาหาร (150บาทx1
มื้อx30คน) = 4,500 
บาท 
- ค่าอาหารว่าง (25บาท
x1มื้อx30คน) = 750 
บาท 
ค่าวัสดุ = 14,750 บาท 

ครั้งท่ี 1 เดือน
ธันวาคม 59 
ครั้งท่ี 2 เดือน
เมษายน 60 
ครั้งท่ี 3 เดือน
เมษายน 60 

ผศ.เศกพร               
ตันศรีประภาศริ ิ
อ.ธนัง            
ชาญกิจภิญโญ 
อ.กนกนาฎ 
พรหมนคร     
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ล ำดับ
ที ่

แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ของโครงกำร ตัวชี้วัดของกิจกรรม แหล่ง
งบประมำณ 

งบประมำณ
รวม 

รำยละเอียดงบประมำณ ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

ผู้รับผิดชอบ 
(ระบุชือ) 

  โครงกำรหลักที่ 2 จัดนิทรรศกำร
เฉลิมพระเกียรติ 

              

34 กิจกรรมย่อยที่ 1 โครงการเฉลิม
พระเกียรต ิ
-โครงการเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
-โครงการเฉลิมพระเกียรตสิมเด็จ
พระเจ้าปติุฉา เจ้าฟ้าวไลย
อลงกรณฯ์ 
-โครงการเฉลิมพระเกียรตสิมเด็จ
พระลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัย
ลักษณ์ฯ 
-โครงการเฉลิมพระเกียรตสิมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิต 

1. เพื่อเฉลิมพระกียรติพระ
เกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว 
2. เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสริิกิต 
3. เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระลูกเธอเจา้ฟ้า
จุฬาภรณ์วลยัลักษณ์ฯ 
4. เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเจ้าปิตุฉา เจ้า
ฟ้าวไลยอลงกรณฯ์ 

  ระดับความส าเร็จ
ของการสร้าง 
เครือข่ายชุมชน 

สสร. 
ผ.รายจ่ายอื่น 

40,000 ค่าวัสดุ = 40,000 บาท โครงการที ่1 
เดือนธันวาคม 59 
โครงการที่ 2 
กุมภาพันธ์ 60 
โครงการที่ 3 
เดือนกรกฏาคม 
60 
โครงการที่ 4 
เดือนสิงหาคม 60 

อ.ดร.วุฒิชัย           
วิถาทานัง 

 ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรท ำนุบ ำรุง 
สืบสำนศลิปัฒนธรรมท้องถิ่น
และชำติ 

       

 ผลผลิต ศิลปวัฒนธรรม        

  แผนงำน กำรท ำนุบ ำรุง สืบสำน
ศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นและชำติ 

              

  4.1 งำนบริหำรจัดกำรด้ำน
ศิลปวัฒนธรรม และเครือข่ำย 
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ล ำดับ
ที ่

แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ของ
โครงกำร 

ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

แหล่ง
งบประมำณ 

งบประมำณ
รวม 

รำยละเอียดงบประมำณ ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

ผู้รับผิดชอบ 
(ระบุชือ) 

  กลยุทธ์ที่ 4.1 งำนบริหำรจัดกำรงำนท ำนุ
บ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรมทั้งกำรอนุรักษ์
ฟ้ืนฟู สืบสำนเผยแพร่วัฒนธรรมไทย 
โครงกำรหลักที่ 1 บริหำรจัดกำรท ำนุ
บ ำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญำ
ท้องถิ่น  

              

35 กิจกรรมย่อยที ่1. ประกวดเทคโนโลยี
พื้นบ้าน 

เพื่อให้นักศึกษา
น าเทคโนโลยี
พื้นบ้านมา
ประยุกต์ใช้ให้เข้า
กับวัฒนธรรม
ท้องถิ่นและน ามา
พัฒนาในการเรียน
การสอน  

จ านวนนักศึกษา 50 
คน 

ศิลปวัฒนธรรมผ.
รายจ่ายอื่น 

20,000  ค่าใช้สอย - รางวัลที่ 1 = 
3,000 บาท - รางวัลที่ 2 
= 2,000 บาท- รางวัลที่ 
3 = 1,000 บาท - รางวัล
ชมเชย = 500 บาท  ค่า
วัสดุ เช่น ค่ากระดาษ ค่า
ดินสอ  ป้ายสามเหลี่ยม 
ค่าโฟม กาว กรรไกร คัด
เตอร ์ ริบบิ้น ผ้าต่วน  = 
13,050 บาท ค่าป้ายไว
นิล  = 450 บาท  

 เดือนมกราคม-
มีนาคม 60  

อ.กนกนาฏ 
พรหมนคร           
อ.จุฑามาศ 
เถียรเวช 

  4.2 งำนบูรณำกำรกำรสอนด้ำน
ศิลปวัฒนธรรม 

              

 กลยุทธ์ที่ 4.2 ส่งเสริมสนับสนนุกำรบูร
ณำกำร กำรจัดกำรเรียนสอน กำรวิจัย 
กำรบริกำรวิชำกำรกับกำรจัดกิจกรรม
นักศึกษำด้ำนศลิปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญำท้องถิ่น 
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ล ำดับ
ที ่

แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ของ
โครงกำร 

ตัวชี้วัดของกิจกรรม แหล่ง
งบประมำณ 

งบประมำณ
รวม 

รำยละเอียด
งบประมำณ 

ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

ผู้รับผิดชอบ 
(ระบุชือ) 

  โครงกำรหลักที่ 2 บูรณำกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนกำรวิจัย กำรบริกำรวิชำกำรกับ
กำรจัดกิจกรรมนกัศึกษำด้ำน
ศิลปวัฒนธรรมและภมูิปัญญำท้องถิ่น 

              

36 กิจกรรมย่อยที ่1.  การมีส่วนร่วมของ
ชุมชนต่อการสรา้งสรรค์งาน
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

เพื่อให้ประชาชน
ตระหนักถึงวัฒนธรรม
ในท้องถิ่นของตนเอง
และสามารถน ามา
ประยุกต์ใช้ในการ
ด าเนินชีวิต 

จ านวนเครือข่าย
พันธมิตรที่มีความ
ร่วมมือด้าน
ศิลปวัฒนธรรมใน
ท้องถิ่น ไม่น้อยกว่า 5 
เครือข่าย 

ศิลปวัฒนธรรม 
ผ.รายจ่ายอื่น 

           
20,000.00  

 ค่าตอบแทน ค่า
วิทยากร 3 ช่ัวโมงๆ 
ละ 600 บาท  จ านวน 
1,800 บาท  
ค่าใช้สอย ค่าอาหาร 
จ านวน 50 คนๆละ 
100 บาท จ านวน 
5,000 บาท 
ค่าวัสดุ ค่าป้ายไวนลิ  
450 บาท ค่ากระดาษ 
ปากกา แฟ้ม คัตเตอร ์ 
กรรไกร กระดาษเทา
ขาว เชือกฟาง 
กระดาษกาวย่น   
จ านวนเงิน 12,750 
บาท 

 เดือนมกราคม -
มีนาคม 60  

อ.กนกนาฎ 
พรหมนคร 

37 กิจกรรมย่อยที ่2 ประชุมเชิงปฏิบตัิการ
สร้างสรรค์งานศลิปวัฒนธรรมในภมูิภาค 

เพื่อเชิญประชมุศลิปิน
ทุกแขนงมาท าการ
สร้างสรรคผ์ลงานเพื่อ
ด ารงไว้ใน
ศิลปวัฒนธรรม 

จ านวนเครือข่าย
พันธมิตรที่มีความ
ร่วมมือด้านศิลป 
วัฒนธรรมในภูมภิาค ไม่
น้อยกว่า 5 เครือข่าย 

คณะเทคโนอุต
ฯ งบแผ่นดิน 

50,000 ค่าใช้สอย 10,000 
บาท 
ค่าวัสดุ 40,000 บาท  

เดือนมกราคม -
มีนาคม 60  

อ.ดร.วฒุิชัย 
วิถาทานัง 
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ล ำดับ
ที ่

แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ของ
โครงกำร 

ตัวชี้วัดของกิจกรรม แหล่ง
งบประมำณ 

งบประมำณ
รวม 

รำยละเอียด
งบประมำณ 

ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

ผู้รับผิดชอบ 
(ระบุชือ) 

 ยุทธสำสตร์ที่ 5 กำรบริหำรกำรพัฒนำ
มหำวิทยำลัยเพ่ือควำมเป็นเลิศสู่สำกล 

       

 ผลผลิต เตรียมควำมพร้อมสู่ประชำคม
อำเซียน 

       

  แผนงำน กำรบริหำรกำรพัฒนำ
มหำวิทยำลัยเพ่ือควำมเป็นเลิศสู่สำกล 

              

  5.2 งำนบริหำรมหำวิทยำลัยตำมหลัก
ธรรมำภิบำล 

              

 กลยุทธ์ที่ 5.2 ปรับปรุงกฏหมำยระเบียบ 
ข้อบังคับ จัดกำรฝึกอบรมและพัฒนำที่
มุ่งเน้นกำรปฏิบัติ กำรเสริมสร้ำงธรรมำภิ
บำลและเป็นมหำวิทยำลัยท่ีรับผิดชอบ
ต่อสังคม 

       

  โครงกำรหลักที่ 1 เสริมสร้ำงธรรมำภิบำล
เป็นมหำวิทยำลัยที่รับผิดชอบต่อสังคม  

              

38 กิจกรรมย่อยที ่1. ปรับปรุงห้องประชุม
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

เพื่อขยายห้องประชุม
ให้สามารถรองรับการ
บริการของบุคลากรใน
คณะที่มากขึ้น 

ร้อยละของการ
เบิกจ่ายงบประมาณ
ตามแผน 

คณะเทคโนอุตฯ 
งบ บ.กศ. 

680,000 ค่าใช้สอย ประกอบไป
ด้วย 
- ปรับปรุงพื้นผิว 
กระเบื้องยาง 
160X600 = 96,000 
บาท  
- ฝ้าฉาบเรียบ 
160X500 = 80,000 
บาท   

 เดือนตุลาคม 59 - 
กันยายน 60  

อ.ธราพงษ ์
พัฒนศักดิ์
ภิญโญ 
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ล ำดับ
ที ่

แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ของ
โครงกำร 

ตัวชี้วัดของกิจกรรม แหล่ง
งบประมำณ 

งบประมำณ
รวม 

รำยละเอียด
งบประมำณ 

ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

ผู้รับผิดชอบ 
(ระบุชือ) 

      - ผนังซับเสียงรอบห้อง 
= 120,000 บาท  
- ผนังไม้อัด = 
160,000 บาท  
- เวทีไม้เนื้อแข็ง  = 
128,000 บาท  
- ค่าทุบรื้อถอน = 
96,000 บาท 

  

39 กิจกรรมย่อยที ่2. การบริหารความเสี่ยง
ของคุณภาพการบริการ 

1. เพื่อจัดอบรม
บุคลากรของคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ให้มีความเข้าใจต่อ
ภาวะความเสี่ยงในการ
บริหารงานตา่ง ๆ ของ
หลักสตูรและงานที่
เกี่ยวข้องโดยเฉพาะ
การจัดท ารายงานการ
ประเมินตนเอง2. 
เพื่อให้บุคลากรเกิด
จิตส านึกการป้องกัน
ความเสีย่งในการ
บริหารงานหลักสตูร
และงานคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

1. จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการมากกว่า 
ร้อยละ 80 ที่ตั้งไว2้. 
ระดับความพึงพอใจ
ของผู้ร่วมโครงการไม่
ต่ ากว่า 3.51 

คณะเทคโนอุตฯ
งบ แผ่นดิน 

15,000  ค่าตอบแทนวิทยากร
ชม.ละ 600/8 ชม. 
เป็นเงิน = 4,800 บาท 
ค่าใช้สอย = 5,200 
บาทค่าวัสดุ = 5,000 
บาท  

 เดือนตุลาคม 59 - 
กันยายน 60  

อ.ชาลิตา              
วงษ์อภัย 
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ล ำดับ
ที ่

แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ของ
โครงกำร 

ตัวชี้วัดของกิจกรรม แหล่ง
งบประมำณ 

งบประมำณ
รวม 

รำยละเอียด
งบประมำณ 

ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

ผู้รับผิดชอบ 
(ระบุชือ) 

40 กิจกรรมย่อยที ่3. การทบทวน
แผนปฏิบัตริาชการประจ าป ี

เพื่อด าเนินการทบทวน
และจัดท าแผนปฏบิัติ
ราชการ 

1. จ านวนผู้เข้า
ประชุม 

คณะเทคโนอุตฯ 
งบ แผ่นดิน 

150,000  ค่าตอบแทน = 
9,600 บาท 
ค่าใช้สอย = 125,400 
บาท 
ค่าวัสดุ = 15,000 
บาท  

 เดือนมิถุนายน-
กรกฎาคม 60  

อ.อ าพล 
เทศด ี

41 กิจกรรมย่อยที ่4 ปรับปรุงอาคาร
ออกแบบ - เซรามิกส ์

1. เพื่อซ่อมแซมหลังคา
ที่รั่ว                      
2. เพื่อซ่อมแซมรอย
แตกร้าวของผนังตึก       
3. เพื่อซ่อมแซมและ
ย้ายเครื่องปรับอากาศ 

1. ร้อยละของการ
เบิกจ่ายงบประมาณ
ตามแผน 
2. ระดับความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการ 

คณะเทคโนอุตฯ 
งบ กศ.ปช. 

100,000  ค่าใช้สอย = 
100,000 บาท  

 เดือนตุลาคม 59 - 
กันยายน 60  

อ.ธราพงษ ์
พัฒนศักดิ์
ภิญโญ 

42 กิจกรรมย่อยที ่5. พัฒนาห้องบริการ
เทคโนโลยีส าหรับเรียนอุตสาหกรรม 

เพื่อรองรับการใช้ระบบ
สารสนเทศของ
นักศึกษา 

1. ร้อยละของการ
เบิกจ่ายงบประมาณ
ตามแผน 
2. ระดับความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการ 

คณะเทคโนอุตฯ 
งบ บ.กศ. 

350,000  ค่าใช้สอย =100,000 
บาท 
ค่าครุภัฑ์ = 250,000 
บาท  

 เดือนตุลาคม 59 - 
กันยายน 60  

อ.อ าพล 
เทศด ี

43 กิจกรรมย่อยที ่6 จัดหาสิ่งอ านวยความ
สะดวกการให้บริการสื่อสิ่งพิมพ์ 
โสตทัศนูปกรณ ์ส าหรบันักศึกษา 

เพื่อรองรับการใช้ระบบ
สารสนเทศของ
นักศึกษา 

1. ร้อยละของการ
เบิกจ่ายงบประมาณ
ตามแผน 
2. ระดับความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการ 

คณะเทคโนอุตฯ 
งบ แผ่นดิน 

50,000  ค่าวัสด ุ = 50,000 
บาท  

 เดือนตุลาคม 59 
(ครั้งท่ี1)   
เดือนมกราคม 60 
(ครั้งท่ี2) 
เดือนมกราคม 60  
(ครั้งท่ี3)  
 

อ.อ าพล 
เทศด ี



57

ล ำดับ
ที ่

แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ของ
โครงกำร 

ตัวชี้วัดของกิจกรรม แหล่ง
งบประมำณ 

งบประมำณ
รวม 

รำยละเอียด
งบประมำณ 

ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

ผู้รับผิดชอบ 
(ระบุชือ) 

44 กิจกรรมย่อยที ่7. การบริหารงานและ
สนับสนุนการเรยีนการสอน 

เพื่อบริหารจดัการ
ระบบการบริหารงาน
คณะ 

1. ร้อยละของการ
เบิกจ่ายงบประมาณ
ตามแผน 
2. ระดับความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการ 

คณะเทคโนอุตฯ 
งบ บ.กศ.  
493,500 บาท 
งบ แผ่นดิน 
285,000 บาท 

778,500  งบแผ่นดิน = 
285,000 บาท 
- ค่าใช้สอย  = 70,00 
บาท 
- ค่าวัสดุ = 215,000 
บาท 
งบ บ.กศ. = 493,500 
บาท 
- ค่าตอบแทน = 
400,000 บาท 
- ค่าวัสดุ = 68,500 
บาท 
- ค่าสาธารณูปโภค = 
25,000 บาท  

 เดือนตุลาคม 59 - 
กันยายน 60  

อ.อ าพล 
เทศด ี

  โครงกำรหลักที่ 2 พัฒนำ
มหำวิทยำลัยสู่สำกล 

              

45 กิจกรรมย่อยที ่1. บริหารจดัการ
ครุภณัฑ์เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 

เพื่อจัดหาครภุณัฑ์
ส าหรับอาคาร
ปฏิบัติการ 

ร้อยละของการ
เบิกจ่ายงบประมาณ
ตามแผน 

คณะเทคโนอุตฯ 
งบ กศ.ปช. 

250,000 ค่าครุภณัฑ์ = 
250,000 บาท 

 เดือนตุลาคม 59 - 
กันยายน 60  

อ.อ าพล 
เทศด ี

46 กิจกรรมย่อยที ่2 จัดหาครภุัณฑ์โต๊ะ
ปฏิบัติการห้องปฏิบัติการทดลอง
พื้นฐาน 

จัดหาสิ่งสนับสนุนการ
เรียนผลิตบัณฑติให้ตรง
ตามมาตรฐานวิชาชีพ 

ร้อยละของการเบิกใช้
งบประมาณ 

คณะเทคโนอุตฯ 
งบ กศ.ปช. 

200,000  ค่าครุภณัฑ์ =  
200,000 บาท   

 เดือนตุลาคม 59 - 
กันยายน 60  

อ.อ าพล  
เทศด ี
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ล ำดับ
ที ่

แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ของ
โครงกำร 

ตัวชี้วัดของกิจกรรม แหล่ง
งบประมำณ 

งบประมำณ
รวม 

รำยละเอียด
งบประมำณ 

ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

ผู้รับผิดชอบ 
(ระบุชือ) 

47 กิจกรรมย่อยที ่3 จัดหาครภุัณฑ์ชุด
ระบบจ าลองการผลิตอตัโนมตัิ 4 สถานี 
พร้อมโปรแกรม (MPS) 

จัดหาสิ่งสนับสนุนการ
เรียนผลิตบัณฑติให้ตรง
ตามมาตรฐานวิชาชีพ 

ร้อยละของการเบิกใช้
งบประมาณ 

คณะเทคโนอุต
ฯ 
งบ แผ่นดิน-
ลงทุน 

2,350,000  ค่าครุภณัฑ์ = 
2,350,000 บาท  

 เดือนตุลาคม 59 - 
กันยายน 60  

อ.อ าพล  
เทศด ี

  โครงกำรหลักที่ 3 กำรจัดกำร
มำตรฐำนกำรศึกษำและพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำเพ่ือสู่ควำมเป็นเลิศ 

              

48 กิจกรรมย่อยที ่1. การจัดการความรู้
ด้านการประกันคณุภาพระดับหลกัสูตร
และคณะ 

1.เพื่อจัดสัมมนา
แลกเปลีย่นความรู้ซี่งกัน
และกันระหว่างหลักสูตร                          
2. เพื่อรวบรวมเป็นองค์
ความรูส้ าหรับการน าไป
วิจัย 

1. จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการมากกว่า 
ร้อยละ 80 ที่ตั้งไว้2. 
ระดับความพึงพอใจ
ของผู้ร่วมโครงการไม่
ต่ ากว่า 3.51 

คณะเทคโนอุต
ฯงบ ผ.รายจ่าย
อื่น 22,000 
บาทงบ ก. 
63,000 บาท 

85,000  ค่าอาหารกลางวัน
และอาหารว่าง = 
22,000 บาท  
ค่าตอบแทน = 
63,000 บาท  

 เดือนตุลาคม 59 - 
กันยายน 60  

อ.จิรัญญา            
โชตยะกลุ 

  5.4 งำนจัดหำทรัพยำกรกำรเรียนรู ้               

 กลยุทธ์ที่ 5.4 จัดหำและพัฒนำ
ทรัพยำกรสนับสนุนกำรเรียนรู้
เทคโนโลยีสำรสนเทศ สิงอ ำนวย
ควำมสะดวกและบริกำรขัน้พื้นฐำน
ภำยในมหำวิทยำลัยให้พร้อมต่อกำร
เป็น Semi residential University 
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ล ำดับ
ที ่

แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ของ
โครงกำร 

ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

แหล่ง
งบประมำณ 

งบประมำณ
รวม 

รำยละเอียด
งบประมำณ 

ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

ผู้รับผิดชอบ 
(ระบุชือ) 

  โครงกำรหลักที่ 4 พัฒนำเทคโนโลยี
สำรสนเทศและระบบเครือข่ำยให้
พร้อมต่อกำรเป็น Semi residential 
University 

              

49 กิจกรรมย่อยที ่1. ระบบเครือข่าย
เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
ประชาสมัพันธ์ของคณะ 

เพื่อรองรับการใช้ระบบ
สารสนเทศของนักศึกษา 

1. ร้อยละของการ
เบิกจ่ายงบประมาณ
ตามแผน 
2. ระดับความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการ 

คณะเทคโนอุตฯ 
งบ กศ.ปช. 

60,000  ค่าใช้สอย = 60,000 
บาท  

 เดือนตุลาคม 
2559 - เดือน
กันยายน 2560 
(12 ครั้ง)  

ผศ.ดร.ชุมพล 
ปทุมมาเกษร 
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