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ค าน า 
 

แผนปฏิบัติการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ฉบับนี้ จัดท าขึ้นภายใต้นโยบายสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2562-2564 แผนกลยุทธ์คณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 – 2564 และจากผลการทบทวนแผนปฏิบัติการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่เน้น

กระบวนการมีสว่นร่วมของบุคคลากรทุกคนในคณะ ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการประจ าส่วนราชการ คณะกรรมการบริหารคณะ บุคลากร จึงได้

ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ โครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัดความส าเร็จ ภายใต้สภาพแวดล้อมปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่ส่งผล

กระทบต่อคณะและมหาวิทยาลัยในอนาคต เพื่อให้บังเกิดผลส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรมตามเป้าหมายที่ได้ร่วมกันก าหนดไว้จงึต้องอาศัยการรวมพลัง 

ความรว่มมอื และการมสี่วนรว่มของบุคคลากร และน าแผนปฏิบัติการฯ ฉบับนีไ้ปปฏิบัติอย่างจริงจังและต่อเนื่องตอ่ไป 

อย่างไรก็ตามคณะท างานการจัดท าแผนปฏิบัติการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ใคร่ขอขอบคุณ ผู้ทรงคุณวุฒิจากคณะกรรมการประจ า

ส่วนราชการ คณาจารย์ บุคลากร หน่วยงานภายในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และผูท้ี่เกี่ยวข้องทั้งหมด ที่ได้เสียสละเวลาให้ความรู ้ข้อเสนอแนะ 

ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ ความร่วมมือและมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนปฏิบัติการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มา ณ 

โอกาสนี ้และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติการฯ ฉบับนี ้จะเป็นประโยชน์และสามรถใช้เป็นแนวทางการพัฒนาคณะและมหาวิทยาลัยต่อไป 

 

คณะกรรมการจัดท าร่างแผนฯ 

                                                                                   สิงหาคม 2561 

                                                                                   คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

                                                                                  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
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แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์   

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

 

ปรัชญา         :  ทักษะเดน่  เน้นคุณธรรม  กา้วน าวิชาการ ช านาญเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

อัตลักษณ์      :  บัณฑติจิตอาสา  พัฒนาท้องถิ่น 

เอกลักษณ์     : เป็นคณะที่แน่วแน่ในการพัฒนาและส่งเสรมินวัตกรรมเทคโนโลยีทุกระดับ 

วิสัยทัศน์       : มุ่งมั่นสู่ความเป็นองคก์รแห่งคุณภาพทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ค่านิยม         : (Core  Values) 

  SMART   

 S : Spirit   = มีจติวิญญาณ 

 M : Modernize  = มีความทันสมัยบนพืน้ฐานความเป็นไทย 

 A : Academic  = มีลักษณะเป็นนักวขิาการ 

 R : Renowned  = มีช่ือเสียงเป็นที่ยอมรับ 

 T : Technology  = ใช้เทคโนโลยีในงานวิชาชีพ 
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พันธกจิ   

    1) ผลิตบัณฑิตเป็นนักเทคโนโลยีให้เปน็มืออาชีพ  มีความรูคู้คุ่ณธรรม และมีทักษะที่เช่ียวชาญ ตรงกับความต้องการของสงัคม 

    2) พัฒนางานวิจัย และสรา้งองคค์วามรูค้วามเป็นเลิศของงานวิชาการความเช่ียวชาญในเทคโนโลย ีและภูมิปัญญาให้เป็นทีย่อมรับของระดับชาติ

และนานาชาต ิ

    3) เผยแพร่ความรู ้บรกิารวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนและสังคม 

    4) ส่งเสรมิ สนับสนุน การท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม และเทคโนโลยีพื้นบา้น ของชุมชน และสังคม 

               5) การบรหิารจัดการองคก์ร ด้วยหลักการบรหิารราชการที่ดี 

เป้าประสงค ์   

  1) บัณฑติมีคุณภาพมาตรฐาน มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และมีศักยภาพสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใชบ้ัณฑติ 

  2) วิจัยและนวัตกรรมสามารถแกไ้ขปัญหาหรอืเสรมิสรา้งความเข้มแข็งของท้องถิ่น เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนของประเทศ     

          3) ประชาชนสามารถด ารงชีวติโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง เศรษฐกจิชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนมีความสุข และมีรายได้เพิ่มขึน้ 

  4) บัณฑิต และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีคุณธรรม ศีลธรรม จรยิธรรม จิตส านึกที่ดีต่อสังคมโดยรวมรักษามรดกทางวัฒนธรรม 

  5) ยกระดับคณุภาพคณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาให้บริหารจัดการองคก์รเชิงคุณภาพและธรรมาภิบาลด้วยหลักการบริหารราชการที่ดี ยึด

หลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง   
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ตัวชี้วัดของเปา้ประสงค์และผูร้ับผดิชอบ 

 

     ตารางที่ 1 ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ เป้าหมาย และผู้รับผิดชอบ 

 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผู้รับผดิชอบด าเนินงาน ผู้รายงาน 

1) บัณฑติมีคุณภาพมาตรฐาน มีทักษะในการคิดวิเคราะห ์และมีศักยภาพสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใชบ้ัณฑติ 

1.1 จ านวนหลักสูตรแบบสหวทิยาการท่ีพัฒนาหรอืปรับปรุงเพื่อตอบสนอง    

ตอ่ความต้องการท้องถิ่น 

    1.1.1 หลักสูตรระยะสั้น 

    1.1.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรีและบัณฑติศึกษา  

 

 

 

  

1.2 จ านวนผลงานเชงิประจักษ์ของนักศกึษาระดับปริญญาตรี 

1.2.1 ผลงานท่ีได้รับรางวัล หรือการเผยแพร่ในระดับชาติหรือ

นานาชาต ิ

1.2.2 ผลงานท่ีได้รับการอา้งอิงหรือใชป้ระโยชนเ์ชงิพาณิชย์ 

1.2.3 ผลงานวจิัย หรือผลงานวชิาการท่ีได้รับการเผยแพร่ระดับชาติ 

หรือ นานาชาติตามเกณฑ์ กพอ. ก าหนด 
1.2.4 จ านวนนักศกึษาหรือศษิย์เก่าที่ได้รับการยกย่องในระดับชาติ

หรือ นานาชาต ิ

10 ผลงาน 

 
● อ.กันยารัตน ์ ● ผศ.ดร.เทิดศักดิ์ 

● คุณอุษา 

1.3 ร้อยละของอาจารย์นักพัฒนาและนักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการหรือ

กิจกรรมการเรียนรู้จากการปฏบัิตร่ิวมกับชุมชน 

 

 

● อ.กันยารัตน์ 

● อ.ศัลยช์ัย 

●  อ.กันยารัตน์ 

● คุณอุษา 



 
 
 

แผนปฏิบัติการคณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2562 

6 
 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผู้รับผดิชอบด าเนินงาน ผู้รายงาน 

     1.3.1 ร้อยละของอาจารย์นักพัฒนาท่ีเข้าร่วมโครงการต่อจ านวน

อาจารย์ท้ังหมด 

     1.3.2 ร้อยละของนักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการต่อจ านวนนักศึกษา

ท้ังหมด 

ร้อยละ 30 

 

ร้อยละ 70 

● อ.ธนัง ● อ.ธนัง 

● คุณอุษา 
 

1.4 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีผลงานเชิงประจักษ์ท่ีได้รับการตีพิมพ์

เผยแพร่หรือก่อให้เกิดการสร้างสรรค์สิ่งใหมท่ี่ตอบโจทย์การพัฒนาทอ้งถิ่น 

   

1.5 ร้อยละผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศกึษา       

ท่ีได้รับการเผยแพร่ระดับนานาชาต ิ

   

1.6 จ านวนแนวปฏบัิตท่ีิดดี้านการจัดการเรียนรู้เชงิผลิตภาพ      

1.7 ร้อยละของนักศึกษาชัน้ปีสุดท้ายท่ีมีผลการทดสอบตามเกณฑ์

ความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR)3 หรือเทียบเท่า 

 ระดับปริญญาตรี ตัง้แต ่ระดับ B1 ขึน้ไป 

 ระดับบัณฑิตศกึษา ตัง้แต ่ระดบั B2  ขึน้ไป 

   

1.8 จ านวนผู้ประกอบการใหม่ (Startup) ท่ีเกิดจากการบ่มเพาะของ

มหาวทิยาลัย  

   

1.9 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีมีงานท าหรอืประกอบอาชพี

อสิระภายใน 1 ปี  

   

1.10 ผลการประเมินความพงึพอใจของผูใ้ชบั้ณฑิตท่ีมีต่อบัณฑิตตาม           
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ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผู้รับผดิชอบด าเนินงาน ผู้รายงาน 

กรอบคุณวุฒริะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  

1.11 ร้อยละของบัณฑิตครูท่ีสอบบรรจุครูได้ในการสอบในปีแรกที่จบ

การศึกษา 

   

1.12 ร้อยละของบัณฑิตครูท่ีส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษานั้นๆ ท่ีได้รับ      

การบรรจุเขา้ท างานในทอ้งถิ่น 

   

1.13 ร้อยละของบัณฑิตครูท่ีสอบผ่านมาตรฐานใบประกอบวิชาชีพคร ู    

1.14 ร้อยละของนักเรียนโรงเรียนสาธิตท่ีได้รับการพัฒนาจากมหาวิทยาลัย

มคีะแนนผลการทดสอบทางการศกึษาระดับชาติขัน้พืน้ฐาน (O-NET) แต่

ละวิชาผ่านเกณฑค์ะแนนร้อยละ 50 ขึน้ไป 

   

2.1 ร้อยละของผลงานวจิัย หรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์ท่ีสร้าง

นวัตกรรมท่ีสอดคลอ้งกับการพัฒนาท้องถิ่น และโจทย์การพัฒนาประเทศ

หรือแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น หรือ ปัญหาระดับประเทศ 

ร้อยละ 30 

 
● อ.ธนัง ● ผศ.ดร.เทิดศักดิ์ 

● คุณอุษา 

2.2 จ านวนโครงการวจิัยรับใชส้งัคมท่ีเกิดจากความร่วมมอืองคก์รภาคี

เครอืขา่ย 

2 โครงการ ● ผศ.ดร.เทิดศักดิ ์ ● ผศ.ดร.เทิดศักดิ์ 

● คุณอุษา 

2.3 จ านวนผลงานวจิัยของอาจารยแ์ละนักวจิัยท่ีได้รับการเผยแพร่ใน

ระดับชาตหิรือนานาชาติ 

5 ผลงาน ● ผศ.ประภาวรรณ ● ผศ.ดร.เทิดศักดิ์ 

● คุณอุษา 

2.4 จ านวนบทความของอาจารยป์ระจ าที่ได้รับการอา้งอิงในฐานขอ้มูล TCI 

ISI SJR และScopus (พจิารณาผลงานย้อนหลัง 5 ปีปฏทิิน ท่ีได้รับการ

อา้งอิง ณ  ปีปัจจุบัน) 
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ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผู้รับผดิชอบด าเนินงาน ผู้รายงาน 

2.5  จ านวนผลงานวจิัยเชงิประยุกตแ์ละพัฒนานวัตกรรม 

      2.5.1 จ านวนผลงานวจิัยเชงิประยุกตท่ี์มีการจดทะเบียนจากหน่วยงาน

ท่ีเกี่ยวข้อง อาทิ การจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร เป็นต้น 

      2.5.2 จ านวนนวัตกรรมหรือผลงานบริการวิชาการท่ีสามารถสรา้ง

คุณค่าแกผู่้รับบริการ ชุมชน และสังคม ได้โดยสามารถน าผลงานบริการ

วชิาการไปใชป้ระโยชนด์้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอ้ม และการศึกษา  

 

2 ชิ้น 

 

2 ผลงาน 

● อ.ธนัง ● ผศ.ดร.เทิดศักดิ์ 

● คุณอุษา 

2.6 จ านวนอาจารย์หรือบุคลากรท่ีได้รับรางวัลจากงานวจิัยหรืองาน

สร้างสรรค์ท้ังในระดับชาติ หรือนานาชาติ 

1 รางวัล ● ผศ.ดร.เทิดศักดิ์ 

● คุณอุษา 

● ผศ.ดร.เทิดศักดิ์ 

● คุณอุษา 

2.7 จ านวนผลการวจิัยของอาจารย์ดา้นการผลิตหรือพัฒนาครท่ีูได้รับการ

ตีพิมพ์ เผยแพร่ท้ังในระดับชาติและนานาชาติ หรือน าไปใชใ้ห้เกดิประโยชน์

ตอ่การผลิตหรือพัฒนาคร ู

   

3.1 ระดับความส าเร็จของการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง

มาใชใ้นการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย 

ระดับ 5 

 

  

3.2 จ านวนผลงานบริการวิชาการท่ีสามารถสรา้งคุณค่าแก่ผู้รับบริการ

ชุมชนและสังคมได้โดยสามารถน าผลงานบริการวิชาการไปใชป้ระโยชน์

อย่างเป็นรูปธรรม 

7 ผลงาน ● 1 หลักสูตร/ 1 ผลงาน ● คุณกรรณิกา 

● คุณอุษา 

3.3 จ านวนชุมชนท่ีมีศักยภาพในการจัดการตนเอง  

 

3 ชุมชน  ● ผศ.ดร.เทิดศักดิ์ 

● คุณอุษา 

3.4 ค่าเฉลี่ยความพงึพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการวิชาการของ มากกวา่ 4.51   
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ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผู้รับผดิชอบด าเนินงาน ผู้รายงาน 

มหาวทิยาลัยโดยค านงึถงึการใชน้วัตกรรมเพื่อตอบสนองโจทย์การพัฒนา

สนับสนุนให้ชุมชนสร้างสังคมคณุภาพรองรับโอกาสและความท้าทายใน

อนาคต 

3.5. จ านวนครูท่ีได้รับการพัฒนาและโรงเรียนเครอืขา่ยร่วมพัฒนาเพื่อ

ยกระดับผลการเรียนรู้และจิตพสิัยเกณฑ์การพัฒนาโรงเรียนเครอืขา่ย  

       3.5.1 จ านวนโรงเรียนเครอืขา่ยชุมชนนักปฏิบัติ 

       3.5.2 จ านวนครูท่ีได้รับการพัฒนา  

   

3.6 ร้อยละของนักเรียนโรงเรียนในท้องถิ่นท่ีได้รับการพัฒนาจาก

มหาวทิยาลัย  มคีะแนนผลการทดสอบทางการศกึษาระดับชาติขัน้พืน้ฐาน 

(O-NET)  แตล่ะวิชาผ่านเกณฑค์ะแนนร้อยละ 50 ขึน้ไป  

   

3.7 จ านวนโรงเรียนในท้องถิ่นท่ีมีการน านวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ของ

โรงเรียนสาธิตไปใชป้ระโยชน์ 

   

4.1 จ านวนผลงานอนุรักษ์ ส่งเสริม สบืสานและเผยแพร่ศลิปวัฒนธรรมท่ีได้รับ      

การเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ  

1 ผลงาน ● ผศ.เศกพร ● คุณอุษา 

4.2 จ านวนเงินรายได้ท่ีเกิดจากการบริหารจัดการศลิปวัฒนธรรมท่ีน าไป

ตอ่ยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์  

10,000 บาท ● ผศ.เศกพร ● คุณอุษา 

5.1 ร้อยละของอาจารย์ประจ าสถาบันท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก ร้อยละ 30   

5.2 ร้อยละของอาจารย์ท่ีส าเร็จการศึกษาจากตา่งประเทศต่ออาจารย์

ท้ังหมด  ท่ีส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกท่ีได้รับการรับรองคุณวุฒิ

จาก ก.พ.  

ร้อยละ 10   
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ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผู้รับผดิชอบด าเนินงาน ผู้รายงาน 

5.3 ร้อยละอาจารย์ประจ าสถาบันท่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ร้อยละ 50   

5.4 จ านวนอาจารยท่ี์ได้รับการรับรองมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพจาก 

สกอ. หรือสถาบันรับรองมาตรฐานวชิาชีพ 

   

5.5 ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนท่ีเข้าสูต่ าแหนง่ท่ีสูงขึ้นจากผู้ท่ีมี

คุณสมบัตเิข้าเกณฑ์การประเมิน 

ร้อยละ 3  ● คุณกรรณิกา 

● คุณอุษา 

5.6 ร้อยละของอาจารย์ท่ีสอบมาตรฐานวชิาชีพ VRU Professional License     

5.7 ร้อยละของบุคลากรและผู้น าที่ได้รับการพัฒนาและผา่นผลการ

ประเมินหลักสูตรตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 

   

5.8 ค่าเฉลี่ยความพงึพอใจของบุคลากรตอ่สภาพแวดลอ้มด้านบุคลากร 

 

มากกวา่ 4.51 ● อ.อ าพล ● คุณอุษา 

5.9 ร้อยละของหลักสูตรท่ีมีผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในระดับหลักสูตร ตามเกณฑ ์สกอ. อยู่ในระดับดีมาก 

ร้อยละ 5 ● อ.จิรัญญา ● คุณอุษา 

● คุณลัดดาวัลย์ 

5.10 ร้อยละหลักสูตรท่ีผ่านการขึ้นทะเบียน TQR     

5.11 ร้อยละคะแนนเฉลีย่ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ

ด าเนนิงานของหนว่ยงานภาครัฐ (ITA) เพิ่มขึ้น 

   

5.12 ผลการจัดอันดับมหาวทิยาลัยดว้ย Webometrics Ranking เมื่อ

เปรียบเทียบมหาวทิยาลัยในกลุ่มราชภัฏ 

   

5.13 ผลการจัดอันดับมหาวทิยาลัยสเีขียว (ระดับเอเชีย)    

5.14 ค่าเฉลีย่ระดับความผูกพันของบุคลากรตอ่องค์กร     
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ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผู้รับผดิชอบด าเนินงาน ผู้รายงาน 

5.15 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้มีสว่นได้ส่วนเสียท่ีมีต่อมหาวทิยาลัยในทุก

มติ ิ 

   

5.16 ส่วนแบ่งการตลาดของนักศกึษาท่ีเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเทียบ

กับมหาวิทยาลัยราชภัฏท้ังหมด 

   

5.17 ร้อยละของนักเรียนในท้องถิ่นท่ีเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย

อลงกรณ ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

   

5.18 ร้อยละท่ีเพิ่มขึ้นของรายได้ของมหาวิทยาลัยตามเป้าหมายท่ีก าหนด    

5.19 อัตราก าไรจากผลการด าเนนิงาน(Operation Profit Margin)     

5.20 อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) ของงานบริหารทรัพย์สนิและ

รายได้ 

   

หมายเหต ุ: เกณฑ์การประเมนิ 

             ตัวชี้วัดท่ี 3.1 ระดับความส าเร็จของการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชใ้นการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย 

ระดับ 1  มีการมอบนโยบายในการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชใ้นมหาวิทยาลัย มีการมอบหมายผู้รับผดิชอบในการก าหนดและผลักดันนโยบายสู่การปฏิบัติงาน

จนเกิดกระบวนการวางแผนงานของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและปฏิบัตคิรอบคลุมกว้างขวางตามสภาพของมหาวิทยาลัย 

ระดับ 2  มหาวิทยาลัยพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดี คุณภาพสงูขึน้ สามารถลดข้อผิดพลาดในการบรหิารงาน ลดขั้นตอนการปฏิบัตงิานให้มคีวามรวดเร็วขึน้  

 

ระดับ 3  บุคลากรและนกัศึกษามีอุปนิสัยในการใช้ทรัพยากรอย่างถูกต้องและมีการประเมินคุ้มทุนจากการใชท้รัพยากรเพื่อการ แก้ไข ปรับปรุง พัฒนาวิธีการจัดการ

ทรัพยากรและเสรมิสร้างอุปนิสัยที่ดีในการใชท้รัพยากรอย่างต่อเนื่อง 

ระดับ 4  มีการก าหนดหรือประกาศกลุ่มบคุคลต้นแบบที่เป็นอาจารย์ บุคลากรหรือนักศึกษาที่เป็นต้นแบบแหง่วิถีหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจนอาจารย์ บุคลากร

หรือนักศึกษาส่วนใหญ่ เชื่อถือ และปฏิบัติตาม 

ระดับ 5  มหาวิทยาลัยได้รับความชื่นชมอย่างกว้างขวางและได้รับประกาศเกียรติคุณเป็นที่ยอมรับในการปฏิบัตติามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 
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ประเด็นยทุธศาสตร์และกลยทุธ์ของคณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning) สร้างเครือข่ายความร่วมมือตามรูปแบบประชารัฐเพื่อพัฒนา

ท้องถิ่น โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 

 กลยุทธ์   

                  1.1 พัฒนาปรับปรุงหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ท่ีมีการเรียนรู้เชงิผลิตภาพ (Productive Learning)  

                  1.2 พัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้เชงิผลิตภาพ (Productive Learning) เพื่อพัฒนานกัศกึษาให้มคีวามพร้อมในการท างานสู่ประชาคม 

อาเซียน+3+I  

   1.3 ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาสมรรถนะทักษะด้านภาษาสากล 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การวจิัยและนวัตกรรมเพื่อตอบสนองตอ่การแก้ไขปัญหาท้องถิ่น 

 กลยุทธ ์

    2.1 สร้างผลงานวจิัยท่ีเป็นองค์ความรู้ใหมท่ี่ตอบโจทย์ระดับประเทศชาต ิ และท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประชารัฐ ลดความเหลื่อมล้ า สร้าง

ความมั่งคั่ง และยั่งยืนของท้องถิ่นประเทศชาติ 

   2.2 พัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้โดยสร้างชุมชนอุดมปัญญา 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์ และถ่ายทอด เผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

            กลยุทธ์  

                             3.1  สร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติจากภายในและภายนอกเพื่อร่วมกันศึกษาแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่นและเสริมพลังให้ชุมชนท้องถิ่น

สามารถด ารงอยู่ได้อยา่งยั่งยืน 

                             3.2 พัฒนาศูนย์เรียนรู้โครงการตามแนวพระราชด าริ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และเฉลิมพระเกยีรตพิระบรมวงศานุวงศ์ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม รณรงค์ สร้างจิตส านึกทางวัฒนธรรมการเรียนรู้ต่างวัฒนธรรม อนุรักษ์ฟื้นฟูและเผยแพร่มรดกทาง

วัฒนธรรม พัฒนาระบบการบริหารจัดการศลิปวัฒนธรรมท่ีน าไปตอ่ยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

 กลยุทธ์  

                            4.1 บริหารจัดการงานสง่เสริมศาสนา ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ทัง้การอนุรักษ ์ฟื้นฟู สืบสาน เผยแพร่วัฒนธรรมไทย  

     4.2 สร้างเครอืขา่ยหรือแลกเปลี่ยน ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถิ่นในระดับท้องถิ่นและระดับนานาชาติ  

     4.3 พัฒนาระบบกลไกการบริหารจัดการศลิปวัฒนธรรมท่ีน าไปตอ่ยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

ประเด็นยทุธศาสตรท์ี่ 5  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการท่ีเป็นเลิศมีธรรมาภบิาล  

 กลยุทธ์  

     5.1 ดึงดูดบุคลากรท่ีมีความสามารถให้เข้าท างานในมหาวิทยาลัย พัฒนาขีดสมรรถนะของทรัพยากรบุคคลอย่างตอ่เนื่องทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

     5.2 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวท่ีมีสุนทรียะ การอนามัยสุขาภิบาล และการจัดการสิ่งแวดล้อมท่ีดี และมีความพร้อมด้าน

อาคารสถานท่ี 

     5.3 จัดหาและพัฒนาทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ สิ่งอ านวยความสะดวก และบริการขั้นพื้นฐานภายในมหาวิทยาลัยให้

พร้อม ตอ่การเป็น Semi residential University 
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เป้าประสงค์ 1 บัณฑิตมคีณุภาพมาตรฐาน มทีักษะในการคิดวเิคราะห์ และมศีักยภาพสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชงิผลิตภาพ (Productive Learning) สร้างเครือข่ายความร่วมมือตามรูปแบบประชารัฐเพือ่พัฒนา

ท้องถิ่น โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 

กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย กจิกรรม ผู้ด าเนินการ ผู้รายงาน 

1.1. พัฒนาปรับปรุง

หลักสูตร กระบวนการ

จัดการเรียนรู้ท่ีการ

เรียนรู้เชงิผลิตภาพ 

(Productive learning) 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1 โครงการพัฒนา

ปรับปรุงหลักสูตรหรือ

พัฒนากระบวนการจัดการ

เรียนรู้เชงิผลิตภาพ

(Productive learning) 

1.1.1.1 ร้อยละของหลักสูตร

ท่ีพัฒนาหรอืปรับปรุงเพื่อให้

เกิดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ 

(Productive learning) ต่อ

หลักสูตรท่ีจัดการเรียนการ

สอนในคณะ 

ร้อยละ 

100 
 กิจกรรมย่อยท่ี 1 การ

ทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของ 

หลักสูตร 

● ผศ.ดร.เทิดศักดิ์ 

 

● คุณอุษา 

1.1.2 โครงการบริหาร

จัดการงานวชิาการเพื่อ

จัดการเรียนรู้เชงิผลิตภาพ

(Productive learning) 

1.1.2.1.ร้อยละของการเบิก

ใชง้บประมาณการบริหาร

จัดการงานวชิาการเพื่อ

จัดการเรียนรู้เชงิผลิตภาพ 

(Productive learning) 

 

 

ร้อยละ 

100 
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กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย กจิกรรม ผู้ด าเนินการ ผู้รายงาน 

1.2. พัฒนาสมรรถนะ

การจัดการเรียนรู้เชงิ

ผลิตภาพ (Productive 

learning) เพื่อพัฒนา

นักศกึษาให้มคีวาม

พร้อมในการท างานสู่

ประชาคมอาเซียน+3+I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.1 โครงการส่งเสริม  

การจัดการเรียนรู้เชงิผลิต

ภาพ (Productive learning) 

1.2.1.1  ร้อยละของรายวชิา

ท่ีเปิดสอนในปีการศึกษาท่ีมี

ผลงานเชงิประจักษต์อ่

รายวชิาท่ีเปิดสอนในปี

การศึกษา 

 

ร้อยละ  

90 
 การจัดหาวัสดุและ

พัฒนาสื่อการเรียนการ

สอน 

 บริหารจัดการ

หลักสูตรวศิวกรรมเมค

คาทรอนิกสแ์ละ

หุ่นยนต ์

 บริหารจัดการ

หลักสูตรวศิวกรรมการ

จัดการอุตสาหกรรม 

 บริหารจัดการ

หลักสูตรเทคโนโลยี

วศิวกรรมโยธา 

 บริหารจัดการ

หลักสูตรเทคโนโลยี

วศิวกรรมเครื่องกล 

 บริหารจัดการ

หลักสูตรเทคโนโลยี

วศิวกรรม 

 บริหารจัดการ

 อ.อ าพล 

 

 

 อ.กิตติศักดิ ์

 

 

 

 ผศ.ประภาวรรณ 

 

 

 อ.ธราพงษ์ 

 

 

 ผศ.สัญลักษณ ์

 

 

 ผศ.ประจบ 

 

 

 

 ผศ.ดร.เทิด

ศักดิ์ 

 คุณอุษา 

 

 

1.2.1.2 รอ้ยละของนักศกึษา

ท่ีปฏบัิตงิานสหกิจศึกษา ใน

สถานประกอบการท่ีมี

มาตรฐานเพิ่มขึ้น 

 

ร้อยละ 

10 
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กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย กจิกรรม ผู้ด าเนินการ ผู้รายงาน 

หลักสูตร

อเิล็กทรอนิกสส์ื่อสาร

และคอมพิวเตอร์ 

 บริหารจัดการหลักสูตร

ออกแบบ

ผลิตภัณฑอ์ุตสาหกรรม 

 บริหารจัดการ

หลักสูตรเทคโนโลยี

วศิวกรรมไฟฟ้า

อุตสาหกรรม 

 พัฒนาเคร่ืองมอื

วทิยาศาสตร์ 

 ผศ.ดร.ชุมพล 

 

 

 

 อ.จุฑามาศ 

 

 

 อ.กันยารัตน์ 

 

 

 

 อ.ธราพงษ์ 

 

1.2.2 โครงการพัฒนา

ทักษะของนักศกึษาท่ี

จ าเป็นต่อการ 

ด าเนนิชีวิตในศตวรรษท่ี 

21 

 5 ผลงาน  การปฐมนิเทศและนิเทศ

นักศกึษาฝึก

ประสบการณ์วิชาชพี 

 การประกวดผลงานเชงิ

ผลิตภาพของหลักสูตร 

 เสริมสร้างคุณธรรม

 ผศ.ดร.ววิัฒน์  ผศ.ดร.ววิัฒน์ 
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กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย กจิกรรม ผู้ด าเนินการ ผู้รายงาน 

จรยิธรรมและบ าเพ็ญ

ประโยชน ์

 ไหวค้รูช่าง 

 ค่ายภาวะผู้น า 

 ปัจฉิมนเิทศ 

 การแขง่ขันกีฬาภายใน

คณะ 

 การแขง่ขันกีฬา

นักศกึษาภาคพเิศษ 

 การแขง่ขันกีฬา

นักศกึษาภาคปกต ิ

 

1.2 พัฒนาสมรรถนะ

การจัดการเรียนรู้เชงิ

ผลิตภาพ (Productive 

learning) เพื่อพัฒนา

นักศกึษาให้มคีวาม

พร้อมในการท างานสู่

ประชาคมอาเซียน+3+I 

 1.2.1.4 จ านวนผลงาน      

เชงิประจักษข์องนักศกึษาท่ี

ได้รับการอา้งอิง หรอืใช้

ประโยชนเ์ชงิพาณิชย์ 

5 ผลงาน  ● หลักสูตรวศิวกรรม

ศาสตรบัณฑิตจ านวน  2  

ผลงาน 

● หลักสูตรวทิยาศาสตร

บัณฑิตจ านวน 2 ผลงาน 

● หลักสูตรเทคโนโลยี

บัณฑิตจ านวน 1 ผลงาน 

ประธาน

หลักสูตร 
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กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย กจิกรรม ผู้ด าเนินการ ผู้รายงาน 

 รวม 5 ผลงาน 

1.2.2 โครงการเตรียม   

ความพร้อมของนักศึกษา

ก่อนเข้าศึกษา 

1.2.2.1 ร้อยละของหลักสูตร 

ท่ีจัดกิจกรรม เตรียมความ

พร้อมของนักศึกษาก่อนเข้า

ศกึษา 

ร้อยละ 

80 

● การเตรียมพร้อมดา้น

ทักษะวชิาชีพทางด้าน

เทคโนโลยอีุตสาหกรรม 

● ค่ายภาวะผู้น าและ

พัฒนาบุคลกิภาพ 

● หลักสูตรวศิวกรรม

ศาสตรบัณฑิต 

● หลักสูตรวทิยา

ศาสตรบัณฑิต 

● หลักสูตรเทคโนโลยี

บัณฑิต 

 

ประธาน

หลักสูตร 

1.2.3 โครงการส่งเสริม 

และสนับสนุน พัฒนา

นักศกึษาให้มคีวามพร้อม             

ในการท างานสู่ประชาคม

อาเซียน+3 +I1 

1.2.3.1 ร้อยละของโครงการ

ท่ีสง่เสริม และสนับสนุน 

พัฒนานักศกึษาให้มคีวาม

พร้อม    ในการท างานสู่

ประชาคมอาเซียน+3+I 

ด าเนนิการบรรลุส าเร็จตาม

บ่งช้ีของโครงการ 

ร้อยละ  

80 

● การแขง่ขันกีฬา

นักศกึษาภาคปกต ิ

● การแขง่ขันกีฬา

นักศกึษาภาคพเิศษ 

● ไหวค้รูช่าง 

● ส่งเสริมคุณธรรมและ

จรยิธรรม 

● การให้ความรู้ดา้น

ประกันคุณภาพแก่

● รองคณบดีฝ่าย

กิจการนักศกึษา 

● รองคณบดีฝ่าย

บริหาร 

  

อ.องอาจ 

อ.อ าพล 

อ.ววิัฒน์ 

อ.จิรัญญา 
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กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย กจิกรรม ผู้ด าเนินการ ผู้รายงาน 

นักศกึษา 

 

 

 

1.3 ส่งเสริม สนับสนุน

พัฒนาสมรรถนะ

ทักษะดา้นภาษาสากล 

1.3.1 โครงการพัฒนา

ทักษะการเรียนรู้ ด้าน

ภาษาสากล 

 

1.3.1.1 ค่าเฉลี่ยพงึพอใจของ

นักศกึษา  

› 4.51 ● ค่ายภาษาอังกฤษ

ส าหรับนักศกึษา 

ผศ.ประภาวรรณ 

 

ผศ.ประภาวรรณ 

  

  

1.4 สร้างเครอืขา่ยใน

รูปแบบประชารัฐเพื่อ

พัฒนาคุณภาพบัณฑิต 

1.4.1 โครงการสร้าง

เครอืขา่ยในรูปแบบ    

ประชารัฐกับหนว่ยงาน

ภายในประเทศ 

1.4.1.1 จ านวนเครอืขา่ย

ความร่วมมอืภายในประเทศ

และมีการจัดกจิกรรม

ร่วมกัน 

2

เครอืขา่ย 
 การร่วมมอืทางวิชาการ

และการวจิัย 

● อ.ภุมรินทร์ ● อ.ภุมรินทร์ 

1.4.2 โครงการสร้าง

เครอืขา่ยร่วมมอืกับ

สถานศกึษา หน่วยงาน

ภาครัฐ และเอกชนใน

อาเซียน+3+I  

1.4.2.1 จ านวนเครอืขา่ย

ความร่วมมอืกับสถานศกึษา 

หนว่ยงานภาครัฐ และ

เอกชนในอาเซียน+3+I และ

มกีารจัดกิจกรรมร่วมกัน 

1 

เครอืขา่ย 
 ฝึกอบรมอาจารย์และ

นักศกึษาในอาเซียน 

 รศ.ดร.เบญจลักษณ์  รศ.ดร.เบญจลักษณ์ 

หมายเหตุ  

 1ประชาคมอาเซียน+3+I หมายถงึ ประเทศสมาชกิอาเซียน 10 ประเทศ และประเทศนอกกลุ่มประเทศอาเซียน 3 ประเทศ คือ จีน เกาหลใีต ้และญี่ปุ่น และ I 
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คือประเทศอินเดีย 

 2การทดสอบมาตรฐานภาษาจีน HSK ส านักงานเผยแพร่ภาษาจีนระหว่างประเทศได้เปลี่ยนระบบการสอบวัดความรู้ภาษาจีน HSK เป็นระบบใหม ่โดยแบ่ง

การสอบออกเป็นสองส่วน คือ สอบข้อเขียน และ การพูด  

 การสอบข้อเขียน แบ่งออกเป็น 6 ระดับ ดังนี ้ 

  ระดับท่ี 1 ส าหรับผู้สอบท่ีเข้าใจค าศัพท์และประโยคภาษาจีนงา่ย ๆ เรียนรู้ศัพท์มาแล้วอยา่งน้อย 150 ค า 

  ระดับท่ี 2 ส าหรับผู้สอบท่ีสามารถใชภ้าษาจีนสื่อสารเร่ืองง่ายๆ ในชวีติประจ าวัน เรียนรู้ศัพท์มาแล้วอยา่งน้อย 300 ค า 

  ระดับท่ี 3 ส าหรับผู้สอบท่ีสามารถใชภ้าษาจีนสื่อสารเร่ืองความเป็นอยู่ การศึกษา การท างานและทอ่งเท่ียวประเทศจีน เป็นต้น เรียนรู้ค าศัพท์มาแล้ว         

อย่างนอ้ย 600 ค า 

 

  ระดับท่ี 4 ส าหรับผู้สอบท่ีสามารถใชภ้าษาจีนสื่อสารในหัวข้อท่ีกว้างขวางขึน้และสามารถสื่อสารกับผู้ใชภ้าษาจีนเป็นภาษาแมไ่ด้อยา่งคล่องแคล่ว 

เรียนรู้ค าศัพท์มาแล้วอยา่งน้อย 1,200 ค า 

  ระดับท่ี 5 ส าหรับผู้สอบท่ีสามารถอ่านเข้าใจภาษาจีนจากหนังสอืพิมพแ์ละนติยสารจนีฟังเข้าใจรายการโทรทัศน์และภาพยนตร์จีน และสามารถพูด

ภาษาจีน    ในท่ีสาธารณะได้ เรียนรู้ค าศัพท์มาแล้วอยา่งน้อย 2,500 ค า 

  ระดับท่ี 6 ส าหรับผู้สอบท่ีสามารถฟังและอ่านข่าวสารภาษาจีนได้อยา่งดี สามารถสื่อสารความคิดเห็นของตัวเองด้วยปากเปล่าหรือการเขียนเป็น

ภาษาจีนได้อยา่งคล่องแคล่ว เรียนรู้ศัพท์ภาษาจีน 5,000 ค าขึ้นไป 

 การสอบสามารถ แบง่ออกเป็น 3 ระดับ คือ  

  ระดับต้น  ระดับกลาง ระดับสูง  

 ผู้สมัครสอบข้อเขียน ระดับ 4 ขึ้นไปสามารถสมัครสอบพูดได้ การสมัครสอบข้อเขียน และสอบพูด จะตอ้งสมัครสอบแยกกัน  
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เป้าประสงค์ 2 วจิัยและนวัตกรรมสามารถแก้ไขปัญหาหรือเสริมสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่น เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยนืของประเทศ 

ประเด็นยทุธศาสตร์ 2 การวจิัยและนวัตกรรมเพื่อตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาท้องถิ่น 

 

กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย กจิกรรม ผู้ด าเนินการ ผู้รายงาน 

2.2 สร้างผลงานวจิัย

ท่ีเป็นองค์ความรู้ใหม่

ท่ีตอบโจทย์

ระดับชาติ และ

ท้องถิ่นเพื่อสนับสนุน

การพัฒนาประชารัฐ 

ลดความเหลื่อมล้ า 

สร้างความมั่งคั่ง 

และยั่งยืนของ

ท้องถิ่นประเทศชาติ 

 

 

 

 

 

 

2.2.1. โครงการ

ส่งเสริมงานวจิัยและ

งานสร้างสรรค์เพื่อ

เสริมสร้างความ

เข้มแข็งเพื่อการพัฒนา

ท้องถิ่น   

 

 

 

 

2.2.1.1 จ านวน

ผลงานวจิัยหรือ

นวัตกรรมท่ีสร้าง  

องคค์วามรู้ใหม่ท่ี

ตอบโจทย์ระดับ

ท้องถิ่นหรือ

สร้างสรรค์หรือแก้ไข

ปัญหาชุมชนท้องถิ่น 

2  

ผลงาน 

● วจิัยเทคโนโลยแีละ

นวัตกรรม 

 

● หลักสูตรวศิวกรรมศาสตร

บัณฑิต 

● หลักสูตรวทิยาศาสตร

บัณฑิต 

● หลักสูตรเทคโนโลยบัีณฑิต 

 

 อ.กัญญารัตน์ 

 อ.ธนัง 

 

2.2.1.2 จ านวน

ผลงานวจิัยของ

อาจารย์ และนักวจิัย

ท่ีได้รับการเผยแพร่

ในระดับชาติหรือ

นานาชาต ิ

20 

ผลงาน 
 สนับสนุนการเขียนและสง่

บทความวิจัยและบทความ

วชิาการเพื่อตีพิมพเ์ผยแพร่ 

 

 หลักสูตรวศิวกรรมศาสตร

บัณฑิต 

 หลักสูตรวทิยาศาสตร

บัณฑิต 

 หลักสูตรเทคโนโลยบัีณฑิต 

 

 อ.กัญญารัตน์ 

 อ.ธนัง 

 

 

 

     

2.2.1.4 จ านวน ›30  ส่งเสริม สนับสนุนการให้  หลักสูตรวศิวกรรมศาสตร  อ.กัญญารัตน์ 
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กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย กจิกรรม ผู้ด าเนินการ ผู้รายงาน 

 

2.2 สร้างผลงานวจิัย

ท่ีเป็นองค์ความรู้ใหม่

ท่ีตอบโจทย์

ระดับชาติ และ

ท้องถิ่นเพื่อสนับสนุน

การพัฒนาประชารัฐ 

ลดความเหลื่อมล้ า 

สร้างความมั่งคั่ง 

และยั่งยืนของ

ท้องถิ่นประเทศชาติ 

ผลงานวจิัยหรืองาน

สร้างสรรค์ของ

นักศกึษาระดับ

ปริญญาตรีท่ีได้รับ

การเผยแพร่

ระดับชาติ หรือ

อา้งอิง หรอืใช้

ประโยชนเ์ชงิพาณิชย ์

หรือมผีลกระทบเชงิ

เศรษฐกิจ และสังคม 

ผลงาน ความรู้ดา้นการวจิัย ให้กับ 

นักศกึษา อาจารย ์นกัวิจัย

เพื่อเพิ่มสมรรถนะด้านการ

วจิัย 

บัณฑิต 

 หลักสูตรวทิยาศาสตร

บัณฑิต 

 หลักสูตรเทคโนโลยบัีณฑิต 

 

 

      

      

2.3 พัฒนาองค์กร

แห่งการเรียนรู้โดย

สร้างชุมชนอุดม

ปัญญา  

2.3.1 โครงการพัฒนา

องคก์รแห่งการเรียนรู้

โดยสร้างชุมชนอุดม

ปัญญา 

2.3.1.1 ระดับ

ความส าเร็จของการ

พัฒนาองค์กรแห่ง 

การเรียนรู้โดยสร้าง

ชุมชนอุดมปัญญา 

ระดับ 4 ● การแลกเปลี่ยนเรียนรู้    

องค์ความรู้ จากการ

ปฏบัิตกิารวจิัยของอาจารย ์

กับนักศกึษา  

● หลักสูตรวศิวกรรมศาสตร

บัณฑิต 

● หลักสตูรวทิยาศาสตร

บัณฑิต 

● หลักสูตรเทคโนโลยบัีณฑิต 

 

 อ.กัญญารัตน์ 
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หมายเหตุ เกณฑ์การประเมิน  

2.1.1.1 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้โดยสร้างชุมชนอุดมปัญญา  

 ระดับ 1 ทุกหนว่ยงานมกีารจัดท าแผนการจดัการความรู้  

 ระดับ 2 ทุกหนว่ยงานมรีะดับความส าเร็จของการด าเนนิการโครงการตามแผน รอ้ยละ 50  

 ระดับ 3 ทุกหนว่ยงานมรีะดับความส าเร็จของการด าเนนิการโครงการตามแผน รอ้ยละ 51 – 100  

 ระดับ 4 ทุกหนว่ยงานมกีารประเมินผลความส าเร็จของแผนพัฒนาการจัดการความรู้  

 ระดับ 5 ทุกหนว่ยงานมกีารเผยแพร่องค์ความรู้สูส่าธารณะและการน าองค์ความรู้ไปใชป้ระโยชน ์ 

 

เป้าประสงค์ 3 ประชาชนสามารถด ารงชวีติโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนมคีวามสุข และมีรายได้เพิ่มขึ้น 

ยุทธศาสตรท์ี่ 3 การพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์ และถ่ายทอด เผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย กจิกรรม ผู้รับผิดชอบ ผู้รายงาน 

3.1 สร้างเครอืขา่ย

ชุมชนนักปฏบัิตจิาก

ภายในและภายนอก 

เพื่อร่วมกันศึกษา

แก้ไขปัญหาของ

ชุมชนท้องถิ่น และ

เสริมพลังให้ชุมชน

ท้องถิ่นสามารถ

ด ารงอยู่ได้อยา่ง

3.1.1 โครงการ

สร้างเครอืขา่ย

ชุมชนนักปฏบัิต ิ

เพื่อร่วมกันศึกษา

แก้ไขปัญหาของ

ชุมชนท้องถิ่นและ

เสริมพลังให้ชุมชน

ท้องถิ่นสามารถ

ด ารงอยู่ได้อยา่ง

3.1.1.1 จ านวนพื้นท่ี

เป้าหมายในการ

ด าเนนิงานพันธกิจสัมพันธ์ 

3 

พื้นท่ี1 

 

 ส ารวจหมู่บ้าน 

 ส่งเสริมอาชีพทหารผู้พกิาร

หลังปลดประจ าการจาก

ราชการสนาม ความร่วมมอื

ระหว่างคณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรมและกองเวช

ศาสตร์ฟ้ืนฟู โรงพยาบาล

พระมงกุฎเกล้า 

 

●  อ.ธนัง ●  อ.ธนัง 
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กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย กจิกรรม ผู้รับผิดชอบ ผู้รายงาน 

ยั่งยืน 

3.1 สรา้งเครือข่าย

ชุมชนนักปฏบัิตจิาก

ภายในและภายนอก 

เพือ่ร่วมกันศึกษา

แก้ไขปัญหาของ

ชุมชนท้องถิ่น และ

เสริมพลังให้ชุมชน

ท้องถิ่นสามารถ

ด ารงอยู่ได้อยา่ง

ยั่งยืน 

ยั่งยืน  

 

 

 

3.1.1.2 ระดับความส าเร็จ

ของการสร้างเครอืขา่ย

ชุมชนนักปฏบัิตเิพื่อ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้         

จากภายในหรือภายนอก

มหาวทิยาลัยเพื่อร่วมกัน

ศกึษาและแก้ไขปัญหา   

ของชุมชนท้องถิ่นท่ีเป็น

พื้นท่ีเป้าหมายร่วมท่ี

บูรณาการภารกิจของ

มหาวทิยาลัย  

ระดับ  5 ● บริการวิชาการของ

หลักสูตรจากการจัดการเรียน

การสอนแบบ productive 

learning 

● หลักสูตรวศิวกรรม

ศาสตรบัณฑิต 

● หลักสูตรวทิยาศาสตร

บัณฑิต 

● หลักสูตรเทคโนโลยี

บัณฑิต 

 

ผศ.ดร.เทิดศักดิ์ 

  

3.1.2 โครงการ

พัฒนาจิตอาสา

ให้กับนักศกึษาใน

การด าเนนิการงาน

พันธกิจสัมพันธ์ 

3.1.2.1 ร้อยละหลักสูตรท่ี

นักศกึษามโีครงการจิต

อาสาในการด าเนนิงาน

พันธกิจสัมพันธ์ 

 

ร้อยละ 

90 
 บริการวิชาการของ

หลักสูตรจากการจัดการ

เรียนการสอนแบบ 

productive learning 

 

● หลักสูตรวศิวกรรม

ศาสตรบัณฑิต 

● หลักสูตรวทิยาศาสตร

บัณฑิต 

● หลักสูตรเทคโนโลยี

บัณฑิต 

 

ประธานหลักสูตร 
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กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย กจิกรรม ผู้รับผิดชอบ ผู้รายงาน 

3.2 พัฒนาศูนย์

เรียนรู้โครงการตาม

แนวพระราชด าริหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพยีง โครงการ

อนุรักษ์พันธุกรรมพืช

ฯ และเฉลิมพระ

เกียรตพิระบรมวงศา

นุวงศ์ 

 

 

 

 

 

3.2.1 โครงการ

บริหารศูนยเ์รียนรู้

ตามแนว

พระราชด ารแิละ

หลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพยีง 

3.2.1.1 ระดับความส าเร็จ

ของการนอ้มน าปรัชญา

ของหลักเศรษฐกิจ

พอเพยีงมาใชใ้นการ

ขับเคลื่อนมหาวทิยาลัย  

ระดับ 3  ส่งเสริมการเรียนรู้เศรษฐกิจ

พอเพยีงกับบุคลากรของ

คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม 

 อ.อ าพล  อ.อ าพล 

      

3.2.3 โครงการจัด

นทิรรศการเฉลิม

พระเกยีรติ 

3.2.3.1 ร้อยละของการ

ด าเนนิงานโครงการท่ี

บรรลุตามวัตถุประสงค์

ของโครงการ 

ร้อยละ 

80 
 เฉลิมพระเกยีรติ

พระบาทสมเด็จพระ

ปรมนิทร มหาภูมพิลอดุลย

เดช 

 เฉลิมพระเกยีรตสิมเด็จพระ

ปิตุฉา เจ้าฟา้วไลยอลงกรณ ์

 เฉลิมพระเกยีรตสิมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัวมหาวชิริาลง

กรณบดินทรเทพวรางกูร 

 เฉลิมพระเกยีรตสิมเด็จพระ

นางเจ้าฯพระบรมราชนินีาถ 

ในรัชกาลท่ี 9 

 ดร.วุฒิชัย 

 อ.จุฑามาศ 

 

 

 ผศ.เศกพร 

 

 อ.ธนัง  

 อ.จุฑามาศ 

 

 ดร.โยษิตา 

 

 ดร.วุฒิชัย 

 อ.จุฑามาศ 

 

 

 ผศ.เศกพร 

 

 อ.ธนัง  

 อ.จุฑามาศ 

 

 ดร.โยษิตา 

 

หมายเหตุ :  
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 1 พื้นท่ีเป้าหมายในการด าเนินงานพันธกิจสัมพันธ์ 3 พื้นท่ี คือ  1.ศูนย์การเรียนรู้ และศูนยอ์นุรักษ์พันธุกรรมพชืฯ  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระ

บรมราชูปถัมภ ์ 2. ชุมชนต าบลคลองหา้ อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี และ ชุมชนต าบลสวนพริกไทย อ าเภอเมอืง จังหวัดปทุมธานี 3. ชุมชนต าบลท่าเกษม และ

ต าบลบ้านแกง้ อ าเภอเมอืง จังหวัดสระแก้ว 

 2 เป้าหมายชุมชนท่ีมีศักยภาพในการจัดการตนเอง 2 ชุมชน คือ 1. ชุมชนต าบลคลองห้า 2.ชุมชนต าบลสวนพริกไทย 

 3.1.1.2 ระดับความส าเร็จของการสร้างเครอืขา่ยชุมชนนักปฏิบัตเิพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากภายในหรอืภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อร่วมกันศึกษาและแก้ไขปัญหา

ของชุมชนท้องถิ่นท่ีเป็นพืน้ท่ีเป้าหมายร่วมท่ีบูรณาการภารกิจของมหาวทิยาลัย  

  ระดับ 1  มบัีนทึกลงนามความร่วมมอื 

  ระดับ 2  มกีารด าเนนิกิจกรรมร่วมกัน  

  ระดับ 3  มกีารประเมินความส าเร็จของการด าเนนิโครงการในระดับร้อยละ 50  

  ระดับ 4  มกีารประเมินความส าเร็จของการด าเนนิโครงการในระดับร้อยละ 51-100 

  ระดับ 5 ชุมชน หรอืองค์กรเป้าหมายท่ีได้รับการพัฒนาและท่ีมีความเข้มแข็งอยา่งยั่งยืน ท่ีปรากฏหลักฐานท่ีชัดเจน 

 3.2.1.1 ระดับความส าเร็จของการน้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงมาใชใ้นการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย 

  ระดับ 1  มีการมอบนโยบายในการน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในมหาวิทยาลัย มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการก าหนด  และผลักดัน

นโยบายสูก่ารปฏบัิตงิานจนเกิดกระบวนการวางแผนงานของเศรษฐกิจพอเพยีงและปฏิบัตไิด้ครอบคลุมกว้างขวางตามสภาพของมหาวทิยาลัย  

  ระดับ 2  มหาวิทยาลัยพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในทางท่ีดี  คุณภาพสูงขึ้น  สามารถลดข้อผิดพลาดในการบริหารงานลดขั้นตอนการปฏิบัติงานให้มีความ

รวดเร็วขึน้  

  ระดับ 3  บุคลากรและนักศกึษามอีุปนสิัยในการใชท้รัพยากรอย่างถูกต้องและมกีารประเมินความคุ้มทุนจากการใชท้รัพยากร เพ่ือการแก้ไข ปรับปรุง 

พัฒนาวิธีการจัดการทรัพยากรและเสริมสร้างอุปนสิัยท่ีดใีนการใชท้รัพยากรอย่างตอ่เนื่อง  

  ระดับ 4  มกีารก าหนดหรือประกาศกลุม่บุคคลตน้แบบท่ีเป็นคณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศกึษา ที่เป็นต้นแบบแห่งวถิีชีวิตตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพยีงจนบุคลากรและนักศกึษาสว่นใหญ่เชื่อถอืปฏบัิตติาม 

  ระดับ 5  มหาวทิยาลัยได้รับความชื่นชมอยา่งกว้างขวางและไดป้ฏบัิตติามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง  

 3.3.1.1 ระดับความส าเร็จของการสร้างเครอืขา่ยชุมชนนักปฏิบัตเิพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากภายในหรอืภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาครูประจ าการแบบ 
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Coaching 

  ระดับ 1  มบัีนทึกลงนามความร่วมมอื 

  ระดับ 2  มกีารด าเนนิกิจกรรมร่วมกัน  

  ระดับ 3  มกีารประเมินความส าเร็จของการด าเนนิโครงการในระดับร้อยละ 50  

  ระดับ 4  มกีารประเมินความส าเร็จของการด าเนนิโครงการในระดับร้อยละ 51-100 

  ระดับ 5 ชุมชน หรอืองค์กรเป้าหมายท่ีได้รับการพัฒนาครูประจ าการแบบ Coaching ปรากฏหลักฐานท่ีชัดเจน มีการน าเอาองค์ความรู้ เพื่อใชใ้นการ

พัฒนาตนเองอยา่งต่อเนื่อง 

 

  เป้าประสงคท์ี่ 4 เพื่อสง่เสริม และสนับสนุนการมสี่วนร่วมของคณาจารย์ บุคลากร และนกัศกึษา ในการสบืสานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และ

เทคโนโลยขีองท้องถิ่น 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 บัณฑิต และผู้มีสว่นได้ส่วนเสียมคีุณธรรม ศลีธรรม จริยธรรม จิตส านกึท่ีดตีอ่สังคมโดยรวมรักษามรดกทางวัฒนธรรม 

กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย กจิกรรม รับผดิชอบ ผู้รายงาน 

4.1 บริหารจัดการ 

งานส่งเสริม

ศาสนา ท านุบ ารุง

ศลิปะ  และ

วัฒนธรรมท้ังการ

อนุรักษ ์ฟื้นฟู สืบ

สานเผยแพร่

วัฒนธรรมไทย  

4.1.1 โครงการ

บริหารจัดการงาน

ส่งเสริมศาสนาท านุ

บ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรมและภมูิ

ปัญญาทอ้งถิ่น 

4.1.1.1 ระดับ

ความส าเร็จของการ

ด าเนนิงานบริหาร

จัดการงานท านุบ ารุง

ศลิปวัฒนธรรมและ 

ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 

ระดับ  

5 
● ประเพณีลอยกระทง ● ผศ.ดร.ววิัฒน์ ● ผศ.ดร.ววิัฒน์ 

   1 เครอืขา่ย    
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กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย กจิกรรม รับผดิชอบ ผู้รายงาน 

4.3 พัฒนาระบบ

กลไกการ       

บริหารจัดการ

ศลิปวัฒนธรรม      

ท่ีน าไปตอ่ยอดสู่

เศรษฐกิจ

สร้างสรรค์ 

4.3.1. โครงการ

บริหารจัดการ

ศลิปวัฒนธรรมท่ี

น าไปตอ่ยอดสู่

เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

4.3.1.1 ระดับ

ความส าเร็จของการ

บริหารจัดการ

ศลิปวัฒนธรรมท่ี

น าไปต่อยอดสู่

เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

ระดับ 

3 

● การพัฒนาธุรกิจเคร่ืองป้ันดนิเผาขนาดยอ่ม ● ผศ.เศกพร 

● รศ.ดร.เบญจลักษณ์ 

● ผศ.เศกพร 

● รศ.ดร.เบญจลักษณ์ 

หมายเหตุ : เกณฑ์การให้คะแนน  

 1แหลง่เรียนรู้ ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 2 แหลง่ ได้แก่ 1. เรือนไทย 2.ลานวัฒนธรรม ลานติ้ว   

 4.1.1 ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานบริหารจัดการงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 

  เกณฑ์มาตรฐาน  

1. ก าหนดผู้รับผิดชอบในการจัดท าแผนท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  

2. จัดท าแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยบูรณาการกบัการจัดการเรียนการสอน การวจิัย และการบริการวิชาการ 

3. ก ากับตดิตามให้มกีารด าเนนิงานตามแผนดา้นท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  

4. ประเมินความส าเร็จของตามตัวบ่งช้ีท่ีวัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนดา้นท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  

5. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมดา้นท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 

6. เผยแพร่กิจกรรมหรือบริหารด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมตอ่สาธารณชน  

7. ก าหนดหรือสร้างมาตรฐานดา้นศลิปะและวัฒนธรรมซึ่งเป็นท่ียอมรับในระดับชาติ 

 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

มกีารด าเนนิการ 1 ข้อ มกีารด าเนนิการ 2 ข้อ มกีารด าเนนิ  3-4 ข้อ มกีารด าเนนิการ 5 ข้อ มกีารด าเนนิการ 6-7 ข้อ 
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เป้าประสงค์ 5 ยกระดับคุณภาพคณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาให้บริหารจัดการองคก์รเชงิคุณภาพและธรรมาภบิาลด้วยหลักการบริหารราชการท่ีด ี

ยดึหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง  

 ยุทธศาสตรท์ี่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการท่ีเป็นเลิศมธีรรมาภบิาล 

กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย กจิกรรม ผู้รับผิดชอบ ผู้รายงาน 

5.1 ดึงดูด

บุคลากรท่ีมี

ความสามารถ        

ให้เข้าท างานใน

มหาวทิยาลัย     

พัฒนาขีด

สมรรถนะของ

ทรัพยากรบุคคล

อย่างตอ่เนื่องทัน

ตอ่ความ

เปลี่ยนแปลง 

5.1.1 โครงการ

พัฒนาระบบการ

จัดการทรัพยากร

บุคคลสู่ความเป็น

เลิศ 

 

5.1.1.1 ระดับ

ความส าเร็จของการ

จัดการทรัพยากร

บุคลากรสู่ความเป็น

เลิศ 

ระดับ 5 ● พัฒนาบุคลากร 

● บริหารการจัดการเรียนการสอนการศกึษาเพื่อปวง

ชน 

 

 

 

● อ.อ าพล ● อ.อ าพล 

5.3 พัฒนา

มาตรฐาน

การศึกษาสู่

ความเป็นเลิศ 

5.3.1 โครงการ

จัดการมาตรฐาน

การศกึษาและ

พัฒนาคุณภาพ

การศกึษาเพื่อสู่

ความเป็นเลิศ 

5.3.1.1 ระดับ

ความส าเร็จของ   

การด าเนินงาน    

ตามแผนการ

ประกันคุณภาพ

การศึกษา  

ระดับ 5 

 

● การตรวจประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร

และคณะ 

 

● อ.จิรัญญา ● อ.จิรัญญา 
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กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย กจิกรรม ผู้รับผิดชอบ ผู้รายงาน 

 5.3.1.2. ระดับ

ความส าเร็จการ

จัดการคุณภาพ

การศึกษาเพ่ือการ

ด าเนนิ ที่เป็นเลิศ 

(EdPEx) 

ระดับ 5    

5.4 พัฒนา

ประสิทธิผลการ

บริหารส านักงาน 

5.4.1 โครงการ

พัฒนา

ประสิทธิผลการ

บริหารส านักงาน 

5.4.1.1 ร้อยละของ

การเบิกจ่าย

งบประมาณ      

ตามแผนท่ีก าหนด 

ร้อยละ 

90 
● การประชุมส าหรับผู้บริหาร 

● การบริหารส านักงาน 

● ปรับปรุงอาคารสิ่งก่อสร้างคณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 

● ปรับปรุงบริเวณหอ้งน้ าคณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม 

● ปรับปรุงอาคารสิ่งก่อสร้างคณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 

● การประชุมเชงิปฏบัิตกิารเพื่อทบทวนแผนกลยุทธ์และ

แผนปฏิบัตริาชการคณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม 

● ซ่อมบ ารุงครุภัณฑแ์ละสถานทีส่ าหรับสนับสนุนการ

บริการอาจารย์และบุคลากร 

● อ.อ าพล ● อ.อ าพล 

 5.4.2 โครงการ

สื่อสารองคก์ร

และการสื่อสาร

5.4.2.1 ระดับ

ความส าเร็จของ       

การด าเนนิการ

ระดับ 5    
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กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย กจิกรรม ผู้รับผิดชอบ ผู้รายงาน 

การตลาดแบบ

บูรณาการ (IMC)  

สื่อสารองค์การ

และการสื่อสาร

การตลาดแบบ

บูรณาการ (IMC) 

 

5.4 พัฒนา

ประสิทธิผลการ

บริหารส านักงาน 

5.4.3 โครงการ

จัดประชุมเพื่อ

พัฒนาระบบ

บริหารจัดการ

โดยมีสว่นร่วม

ของทุกภาคส่วน 

5.4.3.1 ร้อยละของ

การเบิกจ่าย

งบประมาณตาม

แผนการจัดประชุม 

 

 

ร้อยละ  

100 

● ประชุมคณะกรรมการประจ าส่วนราชการ ● อ.อ าพล ● อ.อ าพล 

5.5 พัฒนา

มหาวทิยาลัยให้

เป็นมหาวิทยาลัย

สีเขียวท่ีมี

สุนทรียะ การ

อนามัย

สุขาภบิาลและ

การจัดการ

สิ่งแวดลอ้มท่ีดี

และ มีความ

5.5.1 โครงการ

พัฒนา

สิ่งแวดลอ้มและ

บริหารจัดการ

มหาวทิยาลัย     

สีเขียว 

5.5.1.1 ระดับ

ความส าเร็จของ

บริหารจัดการ

มหาวทิยาลัยสี

เขียว  

ระดับ 4 ● พัฒนาสิ่งแวดล้อมบริเวณอาคารเทคโนโลยอีุตสาหกรรม 

 

● อ.อ าพล ● อ.อ าพล 
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กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย กจิกรรม ผู้รับผิดชอบ ผู้รายงาน 

พร้อมดา้น

อาคารสถานท่ี 

 

 

5.6 จัดหาและ

พัฒนาทรัพยากร

สนับสนุนการ

เรียนรู้ 

เทคโนโลยี

สารสนเทศส่ิง

อ านวยความ

สะดวก และ

บริการขัน้

พื้นฐานภายใน

มหาวทิยาลัยให้

พร้อมตอ่การเป็น 

Semi residential 

University 

5.6.1 โครงการ

จัดหาและพัฒนา

แหล่งเรียนรู้

ทรัพยากร 

สนับสนุน

การศึกษา การ

วจิัย  

การบริการวชิาการ 

5.6.1.1 ค่าเฉลี่ย  

ความพงึพอใจของ

นักศกึษาและ

อาจารย์ต่อสิ่ง

สนับสนุน    การ

เรียนรู้เทคโนโลยี

สารสนเทศและสิ่ง

อ านวยความสะดวก

และบริการขัน้

พื้นฐานภายใน

มหาวทิยาลัย 

>4.51    

 5.6.1.2 ร้อยละของ

ทรัพยากรท่ีเอื้อต่อ

การเรียนรู้ เชน่ 

หนังสอืต ารา 

สิ่งพมิพ ์วารสาร 

ฐานข้อมูล เพื่อการ

ร้อยละ 5    
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กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย กจิกรรม ผู้รับผิดชอบ ผู้รายงาน 

สบืค้นท่ีเพิ่มขึน้ต่อ

ปี 

 5.6.2 โครงพัฒนา

เทคโนโลยี

สารสนเทศ และ

ระบบเครอืขา่ยให้

พร้อมตอ่การเป็น 

Semi residential 

University 

5.6.2.1 ค่าเฉลี่ย

ความพงึพอใจของ

นักศกึษา และ

อาจารย์ต่อการ

พัฒนาเทคโนโลยี

สารสนเทศ และ

ระบบเครอืขา่ยให้

พร้อมตอ่การเป็น 

Semi residential 

University 

>4.51  ระบบเครอืขา่ยเทคโนโลยสีารสนเทศ และ

ประชาสัมพันธ์ของคณะ 

 อ.ธีรนันท์  อ.ธีรนันท์ 

 

หมายเหตุ : เกณฑ์การประเมนิผล  

 5.1.1.1 ระดับความส าเร็จของการจัดการทรัพยากรบุคลากรสูค่วามเป็นเลิศ 

 ระดับ 1 มกีารจัดท าแผนอัตราก าลัง และแผนพัฒนาบุคลากร  

 ระดับ 2  ร้อยละความส าเร็จของการด าเนนิการโครงการตามแผน ร้อยละ 50  

 ระดับ 3 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนนิการโครงการตามแผน ร้อยละ 51-100 

 ระดับ 4 มกีารประเมินผลความส าเร็จของแผนอัตราก าลัง และแผนพัฒนาบุคลากร 

 ระดับ 5 น าผลการประเมินมาปรับปรุงการด าเนนิการตามแผนอัตราก าลัง และแผนพัฒนาบุคลากรให้มอีัตราคงอยูข่องบุคลากร และบุคลากรมรีะดับ        



 
 
 

แผนปฏิบัติการคณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2562 

34 
 

ความผูกพันต่อองคก์รท่ีสูงขึ้น 

 5.2.4.2 ระดับความส าเร็จการจดัการคุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนนิท่ีเป็นเลิศ (EdEPx) 

 ระดับ 1 มกีารจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนนิการท่ีเป็นเลิศ 

 ระดับ 2  ร้อยละความส าเร็จของการด าเนนิการโครงการตามแผน ร้อยละ 50  

 ระดับ 3 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนนิการโครงการตามแผน ร้อยละ 51-100 

 ระดับ 4 มกีารประเมินผลความส าเร็จของแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนนิการท่ีเป็นเลิศ 

 ระดับ 5 น าผลการประเมินมาปรับปรุงการด าเนนิการตามแผนแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนนิการท่ีเป็นเลิศ 

 5.2.5.1 ระดับความส าเร็จของการด าเนนิการสื่อสารองค์การและการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (IMC) 

 ระดับ 1 มกีารจัดท าแผนสื่อสารองค์การและการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (IMC) 

 ระดับ 2  ร้อยละความส าเร็จของการด าเนนิการโครงการตามแผน ร้อยละ 50  

 ระดับ 3 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนนิการโครงการตามแผน ร้อยละ 51-100 

 ระดับ 4 มกีารประเมินผลความส าเร็จของแผนสื่อสารองค์การและการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (IMC) 

 ระดับ 5 ค่าเฉลี่ยความพงึพอใจของคณาจารย ์บุคลากร นักศกึษา และประชาชนท่ัวไป ต่อภาพลักษณอ์งคก์ร มากกว่า 3.51  
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ภาคผนวก 

กนผ.01  สรปุแบบเสนอแผนงาน โครงการ กิจกรรม  

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 

คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม 
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ล ำดับท่ี กิจกรรมย่อย วัตถุประสงค์ของโครงกำร ตัวช้ีวัดของกิจกรรม แผ่นดิน รำยได้ รวม รำยละเอียดงบประมำณ ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุช่ือ)

1 กิจกรรมย่อยท่ี 1 การทวนสอบ
ผลสัมฤทธ์ิของหลักสูตร

1. เพ่ือจัดกิจกรรมการทวนสอบผลการ
เรียนรู้ของทุกหลักสูตร 
2. เพ่ือพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ให้
สอดคล้องกับผลการทวนสอบ

จ านวนรายวิชาท่ีเปิดสอน
ในปีการศึกษา 2561 ท่ี
ผ่านการทวนสอบ

27,000 27,000  ค่าตอบแทนวิทยากร (10 ชม. X 600 บาท 
  = 6,000 บาท)
 ค่าใช้สอย  = 20,000 บาท
  - ค่าอาหาร 150 x 50 คน x 2 วัน = 15,000 บาท
  - ค่าอาหารว่าง 25 x 50 คน x 4 ม้ือ = 5,000 บาท
 ค่าวัสดุ = 1,000 บาท
 - กระดาษถ่ายเอกสาร, แฟ้ม)

เดือน มิ.ย.62 อ.ดร.นุชรัตน์

2 กิจกรรมย่อยท่ี 2 การจัดหาวัสดุ
และพัฒนาส่ือการเรียนการสอน

1. เพ่ือจัดซ้ือวัสดุฝึกรายวิชาพ้ืนฐานทุก
รายวิชาของคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม (รหัส TEC)    
2. เพ่ือจัดหาเคร่ืองมือและครุภัณฑ์
ส าหรับรายวิชาพ้ืนฐานทุกรายวิชาของ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
3. เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์เพ่ือใช้ในการ
เรียนการสอน

ร้อยละของการเบิกจ่าย
งบประมาณ

     300,000 560,000 860,000 งบแผ่นดิน = ค่าวัสดุ 300,000  บาท                  
      
งบรำยได้ = 560,00 บาท                             
- ค่าครุภัณฑ์  500,000  (โปรเจคเตอร์ 10 เคร่ือง, 
เคร่ืองช่ังดิจิตอล )               
- ค่าใช้สอย    60,000  บาท     
 (ค่าซ่อมครุภัณฑ์, ค่าจ้างติดต้ังครุภัณฑ์)

 เดือน ม.ค.62
เดือน มิ.ย.62

อ.อ าพล

3 กิจกรรมย่อยท่ี 3 เตรียมความ
พร้อมของนักศึกษาก่อนเข้าเรียน

1. เพ่ือจัดอบรมความพร้อมในการ
เรียนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์และ
อุตสาหกรรม
2. เพ่ือทดสอบทักษะพ้ืนฐานของ
นักศึกษาเข้าใหม่

ร้อยละของนักศึกษาท่ีเข้า
ร่วมการทดสอบทักษะ
พ้ืนฐาน

8,500 8,500  ค่าใช้สอย = 2,500 บาท
 (ค่าอาหารว่าง 25 x 100 คน x 2 ม้ือ =  5,000 
บาท)
 ค่าวัสดุ = 6,000 บาท
 (กระดาษถ่ายเอกสาร, แฟ้ม, ดินสอ, หมึกพิมพ์)

เดือนมิถุนายน ผศ.ดร.วิวัฒน์

4 กิจกรรมย่อยท่ี 4  การน าเสนอ
ผลงานวิชาการของนักศึกษา

1. เพ่ือน านักศึกษาไปเผยแพร่ผลงาน
วิชาการในเวทีระดับชาติหรือนานาชาติ
2. เพ่ือน านักศึกษาไปร่วมการแสดง
แข่งขันในงานแสดงนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีต่างๆ

ผลงานเชิงประจักษ์ของ
นักศึกษาจ านวน 8  ผลงาน

60,000 60,000  ค่าใช้สอย = 60,000 บาท 
 - ค่าลงทะเบียน = 30,000 บาท 
 - ค่าเดินทาง =30,000 บาท
ค่

 เดือน ก.ค.62 อ.ธนัง

สรุปแบบเสนอแผนงำน โครงกำร กิจกรรม
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

หน่วยงำนคณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม 

 แผนงำน กำรผลิตบัณฑิต (Productive Learning)

กนผ. 01
แบบเสนอแผนงาน



ล ำดับท่ี กิจกรรมย่อย วัตถุประสงค์ของโครงกำร ตัวช้ีวัดของกิจกรรม แผ่นดิน รำยได้ รวม รำยละเอียดงบประมำณ ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุช่ือ)

5 กิจกรรมย่อยท่ี 5  การน าเสนอ
ผลงานเชิงประจักษ์ของนักศึกษาใน
เวทีวิชาการ

เพ่ือน านักศึกษาไปเผยแพร่ผลงาน
วิชาการในเวทีระดับชาติ

ผลงานเชิงประจักษ์ของ
นักศึกษา

20,000 20,000  ค่าใช้สอย  = 14,000  บาท 
(ค่าเดินทาง,ค่าท่ีพัก,ค่าลงทะเบียน,ค่าอาหาร)
ค่าวัสดุ = 6,000 บาท
(ค่าหมึกพิมพ์, กระดาษ, ปากกา, แฟ้ม)

 เดือน ก.ค.62 อ.กันยารัตน์

6 กิจกรรมย่อยท่ี 6  การจัดหาพัฒนา
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และ
วัสดุศาสตร์

 เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์เคร่ืองมือมาตรฐาน
ทางวิทยาศาสตร์

ร้อยละของการเบิกจ่าย
งบประมาณ

39,800 39,800  ค่าครุภัณฑ์ = 39,800 บาท  เดือน พ.ย.61 อ.ธราพงษ์

7 กิจกรรมย่อยท่ี 7 บริหารจัดการ
หลักสูตรวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
และหุ่นยนต์

1. เพ่ือจัดซ้ือวัสดุฝึกรายวิชา 
2. เพ่ือจัดหาวิทยากรส าหรับบรรยาย
ให้ความรู้กับนักศึกษา

ร้อยละของการเบิกจ่าย
งบประมาณ

30,000 30,000  ค่าตอบแทน = 3,200 บาท
 ค่าวัสดุ  = 26,800 บาท

 เดือน ต.ค.61
เดือน เม.ย. 62

อ.กิตติศักด์ิ

8 กิจกรรมย่อยท่ี 8 บริหารจัดการ
หลักสูตรวิศวกรรมการจัดการ
อุตสาหกรรม

1. เพ่ือจัดซ้ือวัสดุฝึกรายวิชา
2. เพ่ือจัดหาวิทยากรส าหรับบรรยาย
ให้ความรู้กับนักศึกษา

ร้อยละของการเบิกจ่าย
งบประมาณ

30,000 30,000  ค่าตอบแทน = 3,200 บาท
 ค่าวัสดุ  = 26,800 บาท

 เดือน ต.ค.61
เดือน เม.ย. 62

ผศ.ประภาวรรณ

9 กิจกรรมย่อยท่ี 9 บริหารจัดการ
หลักสูตรเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา

1. เพ่ือจัดซ้ือวัสดุฝึกรายวิชา
2. เพ่ือจัดหาวิทยากรส าหรับบรรยาย
ให้ความรู้กับนักศึกษา

ร้อยละของการเบิกจ่าย
งบประมาณ

30,000 30,000  ค่าตอบแทน = 3,200 บาท
 ค่าวัสดุ  = 26,800 บาท

 เดือน ต.ค.61
เดือน เม.ย. 62

อ.ธราพงษ์

10 กิจกรรมย่อยท่ี 10 บริหารจัดการ
หลักสูตรเทคโนโลยี
วิศวกรรมเคร่ืองกล

1. เพ่ือจัดซ้ือวัสดุฝึกรายวิชา
2. เพ่ือจัดหาวิทยากรส าหรับบรรยาย
ให้ความรู้กับนักศึกษา

ร้อยละของการเบิกจ่าย
งบประมาณ

30,000 30,000  ค่าตอบแทน = 3,200 บาท
 ค่าวัสดุ  = 26,800 บาท

 เดือน ต.ค.61
เดือน เม.ย. 62

ผศ.สัญลักษณ์

11 กิจกรรมย่อยท่ี 11 บริหารจัดการ
หลักสูตรเทคโนโลยีวิศวกรรม

1. เพ่ือจัดซ้ือวัสดุฝึกรายวิชา
2. เพ่ือจัดหาวิทยากรส าหรับบรรยาย
ให้ความรู้กับนักศึกษา

ร้อยละของการเบิกจ่าย
งบประมาณ

11,000 11,000  ค่าตอบแทน  =2,000   บาท  (ค่าวิทยากร 5 
ช่ัวโมง ๆ ละ 400 บาท)
 ค่าวัสดุ = 9,000  บาท

 เดือน ต.ค.61
เดือน เม.ย. 62

ผศ.ประจบ

12 กิจกรรมย่อยท่ี 12 บริหารจัดการ
หลักสูตรอิเล็กทรอนิกส์ส่ือสารและ
คอมพิวเตอร์

1. เพ่ือจัดซ้ือวัสดุฝึกรายวิชา
2. เพ่ือจัดหาวิทยากรส าหรับบรรยาย
ให้ความรู้กับนักศึกษา

ร้อยละของการเบิกจ่าย
งบประมาณ

30,000 30,000  ค่าตอบแทน = 3,200 บาท (ค่าวิทยากร 8 ช่ัวโมง ๆ
 ละ 400 บาท)
 ค่าวัสดุ  = 26,800 บาท

 เดือน ต.ค.61
เดือน เม.ย. 62

ผศ.ดร.ชุมพล



ล ำดับท่ี กิจกรรมย่อย วัตถุประสงค์ของโครงกำร ตัวช้ีวัดของกิจกรรม แผ่นดิน รำยได้ รวม รำยละเอียดงบประมำณ ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุช่ือ)

13 กิจกรรมย่อยท่ี 13 บริหารจัดการ
หลักสูตรออกแบบผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม

1. เพ่ือจัดซ้ือวัสดุฝึกรายวิชา
2. เพ่ือจัดหาวิทยากรส าหรับบรรยาย
ให้ความรู้กับนักศึกษา

ร้อยละของการเบิกจ่าย
งบประมาณ

30,000 30,000  ค่าตอบแทน = 3,200 บาท (ค่าวิทยากร 8 ช่ัวโมง ๆ
 ละ 400 บาท)
 ค่าวัสดุ  = 26,800 บาท

 เดือน ต.ค.61
เดือน เม.ย. 62

อ.จุฑามาศ

14 กิจกรรมย่อยท่ี 14 บริหารจัดการ
หลักสูตรเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า
อุตสาหกรรม (2 ปีหลัง)

1. เพ่ือจัดซ้ือวัสดุฝึกรายวิชา
2. เพ่ือจัดหาวิทยากรส าหรับบรรยาย
ให้ความรู้กับนักศึกษา

ร้อยละของการเบิกจ่าย
งบประมาณ

25,000       25,000  ค่าตอบแทน = 3,200 บาท (ค่าวิทยากร 8 ช่ัวโมง ๆ
 ละ 400 บาท)
 ค่าวัสดุ  = 21,800 บาท

 เดือน ต.ค.61
เดือน เม.ย. 62

อ.กันยารัตน์

15 กิจกรรมย่อยท่ี 15 การปฐมนิเทศ
และนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ

1. เพ่ือจัดการปฐมนิเทศนักศึกษา
ฝึกงาน 
2. เพ่ือด าเนินการติดตามการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา

ร้อยละของนักศึกษา
ฝึกงานท่ีเข้าร่วมกิจกรรม

5,000         5,000          ค่าตอบแทนวิทยากร (ช่ัวโมงละ 400 จ านวน 10 
ช่ัวโมง  = 4,000 บาท)  
 ค่าวัสดุ = 1,000 บาท

เดือน มิ.ย. 62
เดือน ก.ค.62

ผศ.ดร.เทิดศักด์ิ

16 กิจกรรมย่อยท่ี 16 การ
เตรียมพร้อมด้านจิตส านึกทาง
วิชาชีพทางด้านเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

1. เพ่ือจัดอบรมปฏิบัติการทักษะ
พ้ืนฐานทางอุตสาหกรรม

ร้อยละของหลักสูตรท่ีเข้า
ร่วมกิจกรรม

       35,000 15,000 50,000 งบแผ่นดิน 35,000 บำท                                 
  
- ค่าตอบแทนวิทยากร 3 วันๆละ 8 ชม.ๆละ 400 
บาท = 9,600 บาท                               
- ค่าวัสดุ 25,400 บาท (กรรไกร, คัคเตอร์, กระดาษ
แข็ง, เชือกขาว, กาวลาเท็ก, ฟิวเจอร์บอร์ด,คลิปด า, 
กระดาษถ่ายเอกสาร, เชือกฟาง และอ่ืนๆ
งบรำยได้  15,000 บำท                                 
- ค่าใช้สอย =  15,000 บาท (ค่าอาหารกลางวันและ
อาหารว่าง 3 วัน)

 เดือน มิ.ย.62 ผศ.ดร.วิวัฒน์

17 กิจกรรมย่อยท่ี 17 เสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรม และบ าเพ็ญ
ประโยชน์

1. เพ่ืออบรมนักศึกษาให้เกิดคุณธรรม 
จริยธรรมในการด ารงชีวิตในสังคม
2. เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ด้านการ
ยกระดับคุณธรรมและจริยธรรม

ระดับความพึงพอใจ        20,000 20,000  ค่าวัสดุ = 15,200 บาท (แปรงขัดพ้ืน, น้ ายาท า
ความสะอาด, ไม้กวาด, ไม้ถูพ้ืน,ถังน้ า, ถุงมือ, ถุงด า, 
กระติกน้ า และอ่ืนๆ) 
 ค่าตอบแทนวิทยากร (400X6 ชม.X2 วัน =4,800 
บาท)

 เดือน ก.ค.62 อ.องอาจ



ล ำดับท่ี กิจกรรมย่อย วัตถุประสงค์ของโครงกำร ตัวช้ีวัดของกิจกรรม แผ่นดิน รำยได้ รวม รำยละเอียดงบประมำณ ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุช่ือ)

18 กิจกรรมย่อยท่ี 18 ไหว้ครูช่าง 1. เพ่ือเป็นการสืบสานวัฒนธรรมไทย
อันดีงาม
2. เพ่ือให้นักศึกษาตระหนักถึงความ
กตัญญูต่อครูอาจารย์

ระดับความพึงพอใจ        15,000 15,000 30,000 งบแผ่นดิน = 15,000 บำท                              
  
- ค่าตอบแทนวิทยากร (400บาทX3 ชม.X1วัน =
1,200 บาท)      
- ค่าวัสดุ =  13,800 บาท (ดอกไม้, ธูปเทียน,
 โอเอซีส,พาน และอ่ืนๆ)
 งบรำยได้ = 15,000 บำท                               
  
- ค่าใช้สอย  =  15,000 บาท (ค่าอาหารกลางวัน 
300คน*50*1 ม้ือ)

 เดือน มิ.ย.62 ผศ.ดร.วิวัฒน์

19 กิจกรรมย่อยท่ี 19 ค่ายภาวะผู้น า 1. เพ่ือน านักศึกษาเข้าใหม่รับการฝึก
ภาวะผู้น า 
2. เพ่ือปลูกจิตส านึกในการศึกษา
ทางด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยี

ระดับความพึงพอใจ 100,000 100,000  ค่าใช้สอย  =  100,000 บาท 
(ค่าอาหาร, ท่ีพัก, เดินทาง)

 เดือน มิ.ย.62 ผศ.ดร.วิวัฒน์

20 กิจกรรมย่อยท่ี 20 ปัจฉิมนิเทศ 1. เพ่ือจัดอบรมให้นักศึกษาทราบถึง
การเตรียมตัวเข้าสู่การท างานด้าน
อุตสาหกรรมและการเรียนรู้สังคม
2. เพ่ือให้นักศึกษาตระหนักถึงการ
ปฏิบัติตนเป็นบัณฑิตท่ีดีต่อผู้ใช้บัณฑิต

ค่าเฉล่ียความพึงพอใจของ
นักศึกษา

         7,000          7,000  ค่าตอบแทนวิทยากร (400X6X2 = 4,800 บาท)  
 ค่าวัสดุ = 2,200 บาท (กระดาษ , แฟ้ม ฯลฯ)

เดือน ส.ค.62 ผศ.ดร.เทิดศักด์ิ

21 กิจกรรมย่อยท่ี 21 การแข่งขันกีฬา
ภายในคณะ

1. เพ่ือให้นักศึกษาต่างสาขาได้ร่วมกัน
ท ากิจกรรมด้วยกัน 
2. เพ่ือให้เกิดความสมัครสมานสามัคคี 
3. เพ่ือให้เกิดสุขภาพพลานามัยท่ี
สมบูรณ์

ระดับความพึงพอใจ        20,000 20,000   ค่าวัสดุ  =  20,000  บาท (อุปกรณืกีฬา, ป้ายไวนิล)  เดือน มี.ค.62 อ.องอาจ

22 กิจกรรมย่อยท่ี 22 การแข่งขันกีฬา
นักศึกษาภาคพิเศษ

1. เพ่ือเสริมสร้างสุขพลานามัยให้กับ
นักศึกษา                     
2. เพ่ือให้เกิดความสมัครสมานสามัคคี
ในหมู่คณะ

ระดับความพึงพอใจ 30,000       30,000  ค่าวัสดุ  =  30,000  บาท (เส้ือกีฬา, แผ่นโฟม, สี, 
แปรงทาสี, ป้ายไวนิล และอ่ืนๆ)

 เดือน ก.ค.62 ผศ.ดร.วิวัฒน์



ล ำดับท่ี กิจกรรมย่อย วัตถุประสงค์ของโครงกำร ตัวช้ีวัดของกิจกรรม แผ่นดิน รำยได้ รวม รำยละเอียดงบประมำณ ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุช่ือ)

23 กิจกรรมย่อยท่ี 23 การแข่งขันกีฬา
นักศึกษาภาคปกติ

1. เพ่ือเสริมสร้างสุขพลานามัยให้กับ
นักศึกษา                      
2. เพ่ือให้เกิดความสมัครสมานสามัคคี
ในหมู่คณะ

ระดับความพึงพอใจ 30,000       20,000 50,000 งบแผ่นดิน 30,000 บำท                                 
  
- ค่าวัสดุ 30,000  บาท (ป้ายไวนิล, ไม้อัด, สี,แปรง
ทาสี,
กระดาษเทาขาว, ฟิวเจอร์บอร์ด, ไม้โครงและอ่ืนๆ)   
       งบรำยได้ 20,000 บำท                            
      
ค่าใช้สอย = 20,000  บาท    
 - ค่าอาหารกลางวัน 250*1*50=12,500 บาท
 - ค่าแต่งหน้า เช่าชุด หรีดเด้อ 15 คนๆละ 500 
= 7,500 บาท

 เดือน มี.ค.62 อ.องอาจ 

24 กิจกรรมย่อยท่ี 24 การส่งเสริม
อาชีพพ้ืนฐานให้นักศึกษา

1. เพ่ือจัดบริการชุมชนจากการ
กระบวนการเรียนรู้วิชาพ้ืนฐานของคณะ

ระดับความพึงพอใจ        20,000 30,000        50,000 งบแผ่นดิน     20,000 บำท                             
  
-ค่าวัสดุ (ผ้า , ฟองน้ า , น้ ายาท าความสะอาด ) 
 =20,000 บาท 
 งบรำยได้ ค่ำครุภัณฑ์ (เคร่ืองฉีดน้ า , เคร่ืองดูดฝุ่น)  
= 30,000 บาท

 เดือน ต.ค.61 อ.อ าพล

25 กิจกรรมย่อยท่ี 25 งานสร้างสรรค์
และนวัตกรรมสู่ชุมชน

1. เพ่ือน าผลงานสร้างสรรค์ และ
นวัตกรรมไปแลกเปล่ียนเรียนรู้กับชุมชน
2. เพ่ือรวบรวมปัญหาของชุมชนสู่การ
วิจัย

ร้อยละของนักศึกษาท่ีเข้า
ร่วมกิจกรรมกระบวนการ
เรียนรู้จากการปฏิบัติงาน
ผ่านการท างานร่วมกับชุมชน

18,000 18,000  ค่าวัสดุ = 18,000 บาท (โปสเตอร์ ,ไวนิล,)  เดือน ม.ค.62 อ.ธนัง  
อ.อิศเรศ

26 กิจกรรมย่อยท่ี 26 การให้ความรู้
ด้านประกันคุณภาพแก่นักศึกษา

1. เพ่ือจัดอบรมให้นักศึกษาทราบถึง
การประกันคุณภาพในหลักสูตร
2. เพ่ือให้นักศึกษาตระหนักถึง
ความส าคัญการประกันคุณภาพใน
หลักสูตร

ร้อยละของความรู้ท่ีได้รับ
เพ่ิมข้ึน

5,000         5,000  ค่าวัสดุ =  5,000   บาท (กระดาษ, กระดาษฟรูฟฟ
ลิปชาร์ท,แม็กเย็บกระดาษ,ลูกแม็กเย็บกระดาษและ
อ่ืนๆ)

 เดือน ก.ค.62 อ.จิรัญญา

27 กิจกรรมย่อยท่ี 27 ค่าย
ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษา

เพ่ือเสริมทักษะภาษาอังกฤษส าหรับ
การใช้ในชีวิตประจ าวันและการใช้ใน
การสมัครงานและท างานในโรงงาน
อุตสาหกรรม

ค่าเฉล่ียความพึงพอใจของ
นักศึกษา

23,000             -   23,000  ค่าตอบแทนวิทยากร ช่ัวโมงละ 400 บาท จ านวน 
30 ชม.)  = 12,000 บาท
 ค่าวัสดุ  = 11,000 บาท

 เดือน มิ.ย.62 ผศ.ประภาวรรณ



ล ำดับท่ี กิจกรรมย่อย วัตถุประสงค์ของโครงกำร ตัวช้ีวัดของกิจกรรม แผ่นดิน รำยได้ รวม รำยละเอียดงบประมำณ ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุช่ือ)

28 กิจกรรมย่อยท่ี 28 การร่วมมือทาง
วิชาการและการวิจัย

เพ่ือจัดให้อาจารย์และนักศึกษาของ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ได้มี
กิจกรรมสัมพันธ์ตามการบันทึกความ
เข้าใจ (MOU) ระหว่างหน่วยงาน
ภายนอกประเทศ

จ านวนเครือข่าย 10,600 0 10,600  ค่าใช้สอย
 - ค่าอาหารกลางวัน 100 x 20 คน x2วัน = 4,000 
บาท
   (มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ)
 - ค่าอาหารว่าง 20 x 20 คน x4ม้ือ  = 1,600 บาท
 ค่าวัสดุ 5,000 บาท

 เดือน ก.พ.62 อ.ภุมรินทร์

29 กิจกรรมย่อยท่ี 29 ฝึกอบรม
อาจารย์และนักศึกษาในอาเซียน

เพ่ือจัดให้อาจารย์หรือนักศึกษาของ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ ได้มีกิจกรรม
สัมพันธ์โดยผ่านการแลกเปล่ียน
วัฒนธรรมกับหน่วยงานภาครัฐหรือ
เอกชนในต่างประเทศ

จ านวนคร้ัง 99,500 99,500  ค่าใช้สอย = 99,500  บาท (ค่าเดินทาง, ค่าท่ีพัก,ค่า
เบ้ียเล้ียง)

 เดือน มี.ค.62 ผศ.ดร.เทิดศักด์ิ

30 กิจกรรมย่อยท่ี 30 วิจัยเทคโนโลยี
และนวัตกรรม

เพ่ือร่วมกันด าเนินการวิจัย
ระดับหลักสูตรและคณะ

จ านวนเร่ือง        30,000        30,000  ค่าใช้สอย = 20,000 บาท (ค่าเดินทางเพ่ือเก็บข้อมูล)
ค่าวัสดุ = 10,000 บาท

 เดือน ต.ค.61 ผศ.ดร.เทิดศักด์ิ

31 กิจกรรมย่อยท่ี 31 สนับสนุนการ
เขียนและส่งบทความวิจัยและ
บทความวิชาการเพ่ือตีพิมพ์เผยแพร่

เพ่ือให้อาจารย์และบุคลากรได้อบรม
เชิงปฏิบัติการการเขียนผลงานเพ่ือ
ตีพิมพ์

จ านวนผลงาน 19,000 19,000  ค่าตอบแทน = 7,200 บาท (ค่าวิทยากร 
600X12X1)      ค่าใช้สอย = 8,800 บาท (อาหาร
กลางวัน 150X20X2=6000 อาหารว่าง 35X20X4
 =2,800)
 ค่าวัสดุ = 3,000 บาท

 เดือน ม.ค.62 ผศ.ประภาวรรณ

32 กิจกรรมย่อยท่ี 32 ส ารวจข้อมูล
หมู่บ้าน

1. เพ่ือส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานด้านความ
ต้องการพัฒนาเคร่ืองมือส่งเสริมอาชีพ   
2. เพ่ือสร้างเครือข่ายการชุมชนส าหรับ
การสู่การวิจัยของหลักสูตร

จ านวนพ้ืนท่ี 15,000 15,000 ค่าตอบแทน = 6,000 บาท (ค่าตอบแทนกลุ่ม
ตัวอย่างจ านวน 30 คน ๆ   200 บาท )
ค่าใช้สอย (ค่าเดินทาง) = 2,000 บาท 
ค่าวัสดุ (กระดาษ , ดินสอ) = 9,000 บาท

 เดือน ต.ค.61 อ.ธนัง



ล ำดับท่ี กิจกรรมย่อย วัตถุประสงค์ของโครงกำร ตัวช้ีวัดของกิจกรรม แผ่นดิน รำยได้ รวม รำยละเอียดงบประมำณ ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุช่ือ)

33 กิจกรรมย่อยท่ี 33 ส่งเสริมอาชีพ
ทหารผู้พิการหลังปลดประจ าการ
จากราชการสนามตาม ความ
ร่วมมือระหว่างคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม และกองเวชศาสตร์
ฟ้ืนฟู โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

เพ่ือเสนอแนะแนวทางในการสร้าง
อาชีพใหม่ๆเพ่ือสร้างความม่ันใจใน
อาชีพกับผู้รับบริการ

จ านวนพ้ืนท่ี 5,000 5,000 ค่ำใช้สอย                                 
คร้ังท่ี 1 เดือน ม.ค. - มี.ค. 2562                       
  
 - ค่าอาหาร (100บาทx1ม้ือx20คน) = 2,000 บาท
 - ค่าอาหารว่าง (25บาทx1ม้ือx20คน) = 500 บาท
คร้ังท่ี 2 เดือน เม.ย. - มิ.ย. 2562                      
 - ค่าอาหาร (100บาทx1ม้ือx20คน) = 2,000 บาท
 - ค่าอาหารว่าง (25บาทx1ม้ือx20คน) = 500 บาท

 เดือน ก.พ.62
เดือน มิ.ย.62

ผศ.ประภาวรรณ

34 กิจกรรมย่อยท่ี 34 บริการวิชาการ
ของหลักสูตรจากการจัดการเรียน
การสอนแบบ productive learning

1. เพ่ือน านักศึกษาไปบริการวิชาการ
ตามองค์ความรู้ท่ีศึกษากับชุมชนหรือ
องค์กรเครือข่าย  
2. เพ่ือเผยแพร่ผลงานจากการจัดการ
เรียนการสอน

จ านวนหลักสูตร 35,000 35,000 ค่าวัสดุ =  35,000 บาท
- หลักสูตรอิเล็กทรอนิกส์ส่ือสารและคอมพิวเตอร์
(5,000)
- หลักสูตรออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(5,000)
- หลักสูตรเทคโนโลยีวิศวกรรม(5,000)
- หลักสูตรวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
(5,000)
- หลักสูตรวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม(5,000)
- หลักสูตรเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา(5,000)
- หลักสูตรเทคโนโลยีวิศวกรรมเคร่ืองกล(5,000)

 เดือน ก.พ.62 ผศ.ดร.เทิดศักด์ิ

35 กิจกรรมย่อยท่ี 35 ส่งเสริมการ
เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงกับ
บุคลากรของคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

1. เพ่ือจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้น า
หลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 
2. เพ่ือน าแนวทางในการอบรมลงสู่
ปฏิบัติการจริง

ค่าเฉล่ียความพึงพอใจของ
ผู้อบรม

         8,000 8,000   ค่าวัสดุ  = 8,000  บาท (ดิน,ปุ๋ย, เมล็ดพันธ์ุผัก, 
จอบ,เสียม, ถุงปลูก, กระถาง, บัวรดน้ า,สายยาง)

 เดือน พ.ค.62 อ.อ าพล

36 กิจกรรมย่อยท่ี 36 เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทร 
มหาภูมิพลอดุลยเดช

เพ่ือเฉลิมพระกียรติพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ค่าเฉล่ียความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

2,000 2,000  ค่าวัสดุ  =  2,000  บาท (กระดาษ, ผ้า, สี) ธันวาคม 2561 อ.ดร.วุฒิชัย  
อ.จุฑามาศ



ล ำดับท่ี กิจกรรมย่อย วัตถุประสงค์ของโครงกำร ตัวช้ีวัดของกิจกรรม แผ่นดิน รำยได้ รวม รำยละเอียดงบประมำณ ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุช่ือ)

37 กิจกรรมย่อยท่ี 37 เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระปิตุฉา เจ้าฟ้าวไลย
อลงกรณ์

เพ่ือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าปิตุ
ฉา เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ฯ

ค่าเฉล่ียความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

2,000 2,000  ค่าวัสดุ  =  2,000  บาท (กระดาษ, ผ้า, สี) กุมภาพันธ์ 2562ผศ.เศกพร   
อ.ธนัง

38 กิจกรรมย่อยท่ี 38 เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวิชิราลง
กรณ บดินทรเทพวรางกูร

เพ่ือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวมหาวิชิราลงกรณ บดินทร
เทพวรางกูร

ค่าเฉล่ียความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

2,000 2,000  ค่าวัสดุ  =  2,000  บาท (กระดาษ, ผ้า, สี) กรกฎาคม 2562 อ.ธนัง 
อ.จุฑามาศ

39 กิจกรรมย่อยท่ี 39 เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลท่ี 9

เพ่ือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิต

ค่าเฉล่ียความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

2,000 2,000  ค่าวัสดุ  =  2,000  บาท (กระดาษ, ผ้า, สี) สิงหาคม 2562 อ.ดร.โยษิตา 
อ.วทัญญู

40 กิจกรรมย่อยท่ี 40 ประเพณีลอย
กระทง

เพ่ือสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมของ
ไทย

ค่าเฉล่ียความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

15,000 15,000  ค่าเช่าชุด แต่งหน้านางนพมาศ  =  5,000  บาท
 ค่าวัสดุ  =  10,000  บาท (ใบตอง,ดอกไม้,เข็มหมุด
,เข็มกลัด,โอเอซีส และอ่ืนๆ)

 เดือน พ.ย.61 ผศ.ดร.วิวัฒน์

41 กิจกรรมย่อยท่ี 41 การพัฒนาธุรกิจ
เคร่ืองป้ันดินเผาขนาดย่อม

1. เพ่ือบริการวิชาการทางด้าน
เคร่ืองป้ันดินเผา
2. เพ่ือบริการการผลิตผลิตภัณฑ์เพ่ือ
สนองต่อมหาวิทยาลัยและชุมชน 
3. เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์พันธกิจ
ของคณะและมหาวิทยาลัย

มีความส าเร็จของการ
ด าเนินการโครงการ

50,000 50,000  งบแผ่นดิน   (รายจ่ายอ่ืน)          
 - ค่าใช้สอย =10,000 บาท  (ค่าจ้างซ่อมครุภัณฑ์
เตาเผา)
  - ค่าวัสดุ 40,000 บาท

 เดือน ต.ค.61 รศ.ดร.เบญจ
ลักษณ์ 
ผศ.เศกพร

42 กิจกรรมย่อยท่ี 42 พัฒนาบุคลากร เพ่ือจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ิมพูน
ความรู้สมัยใหม่ให้บุคลากร

ค่าเฉล่ียความพึงพอใจของ
บุคลากร

        7,600 7,600  ค่าตอบแทนวิทยากร 6 ชม. X 600 บาท = 3,600 
บาท
 ค่าใช้สอย  = 4,000 บาท
  - ค่าอาหาร 150 x 10 คน x 2 วัน = 3,000 บาท
  - ค่าอาหารว่าง 25 x 10 คน x 4 ม้ือ = 1,000 บาท

 เดือน ม.ค.62 อ.อ าพล

43 กิจกรรมย่อยท่ี 43 บริหารการ
จัดการเรียนการสอนการศึกษาเพ่ือ
ปวงชน

เพ่ือจ่ายค่าตอบแทนการด าเนินการจัด
การศึกษาเพ่ือปวงชนให้กับผู้บริหาร
และบุคลากรท่ีปฏิบัติงานเสาร์-อาทิตย์ 
และล่วงเวลา

ร้อยละ 100 ของการ
เบิกจ่ายงบประมาณตาม
แผน

401,300 401,300  ค่าตอบแทน  =  401,300 บาท
(ค่าตอบแทนการด าเนินการ การศึกษาเพ่ือปวงชน)

 ตุลาคม 2561
 - กันยายน 
2562

อ.อ าพล



ล ำดับท่ี กิจกรรมย่อย วัตถุประสงค์ของโครงกำร ตัวช้ีวัดของกิจกรรม แผ่นดิน รำยได้ รวม รำยละเอียดงบประมำณ ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุช่ือ)

44 กิจกรรมย่อยท่ี 44 การตรวจ
ประกันคุณภาพการศึกษาระดับ
หลักสูตรและคณะ

1. เพ่ือด าเนินการจัดการส าหรับรับการ
ตรวจประเมินระดับหลักสูตร  
2. เพ่ือด าเนินการจัดการส าหรับรับการ
ตรวจประเมินระดับคณะ

ร้อยละของการเบิกจ่าย
งบประมาณตามแผน

48,500 62,000 110,500 งบแผ่นดิน (รายจ่ายอ่ืน)  = 48,500 บาท
  - ค่าใช้สอย = 48,500 บาท
งบรายได้ (รายจ่ายอ่ืน) = 62,000 บาท
  - ค่าตอบแทน 62,000 บาท

 เดือน ส.ค.62 อ.ดร.นุชรัตน์
อ.โชติกาญจน์

45 กิจกรรมย่อยท่ี 45 การประชุม
ส าหรับผู้บริหาร

เพ่ือให้ผู้บริหารได้ร่วมประชุมสัมมนา
กิจกรรมด้านการบริหารกับหน่วยงาน
ต่าง ๆ ท้ังภายในและนอกประเทศ

ร้อยละของการเบิกจ่าย
งบประมาณตามแผน

15,000 15,000  ค่าใช้สอย =15,000 บาท  
 (ค่าอาหารกลางวัน และอาหารว่าง)

 เดือน ธ.ค.61
เดือน ก.ค.62

อ.อ าพล

46 กิจกรรมย่อยท่ี 46 การบริหาร
ส านักงาน

เพ่ือบริหารจัดการระบบการบริหารงาน
คณะ

ร้อยละของการเบิกจ่าย
งบประมาณตามแผน

343,580 356,420 700,000  งบแผ่นดิน = 343,580 บำท
  - ค่าวัสดุ     = 343,580 บาท (วัสดุส านักงาน อาทิ
เช่น
ปากกาเขียนไวท์บอร์ด, กระดาษถ่ายเอกสาร,หมึก
พิมพ์, หมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร และอ่ืนๆ)
 งบรำยได้ = 356,420 บำท
  - ค่าวัสดุ   = 296,420 บาท
  - ค่าสาธารณูปโภค = 30,000 บาท
  - ค่าใช้สอย = 30,000 บาท

 ตุลาคม 2561
 - กันยายน 
2562

อ.อ าพล

47 กิจกรรมย่อยท่ี 47 ปรับปรุงอาคาร
ส่ิงก่อสร้างคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

1. เพ่ือซ่อมแซมหลังคา ผนัง ของ
อาคารปฏิบัติการออกแบบฯและ
วิศวกรรมโยธา 
2. เปล่ียนประตูอาคารปฏิบัติการ และ
ห้องเรียนอาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ร้อยละของการเบิกจ่าย
งบประมาณตามแผน

570,000 570,000  ค่าใช้สอย  =  570,000  บาท
(ค่าจ่างด าเนินการ)

 เดือนตุลาคม 
61
เดือนเมษายน 
62

อ.ธราพงษ์

48 กิจกรรมย่อยท่ี 48 ปรับปรุงบริเวณ
ห้องน้ าคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

1.เพ่ือต่อเติมผนังก้ันห้องน้ าอาคาร
ส านักงาน                                   
2.เพ่ือเปล่ียนผนังห้องน้ าอาคาร
ปฏิบัติการ

ร้อยละของการเบิกจ่าย
งบประมาณตามแผน

120,000 120,000  ค่าใช้สอย  =  120,000  บาท
(ค่าจ้างด าเนินการ)

 เดือนตุลาคม 
61
เมษายน 62

อ.ธราพงษ์



ล ำดับท่ี กิจกรรมย่อย วัตถุประสงค์ของโครงกำร ตัวช้ีวัดของกิจกรรม แผ่นดิน รำยได้ รวม รำยละเอียดงบประมำณ ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุช่ือ)

49 กิจกรรมย่อยท่ี 49 ปรับปรุงอาคาร
ส่ิงก่อสร้างคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

เพ่ือต่อเติมหลังคาเช่ือมโยงอาคาร
ปฏิบัติการ

ร้อยละของการเบิกจ่าย
งบประมาณตามแผน

761,900 761,900 ท่ีดิน และส่ิงก่อสร้าง  =  761,900  บาท  เดือนตุลาคม 
61

อ.ธราพงษ์

50 กิจกรรมย่อยท่ี 50 การประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพ่ือทบทวนแผนกลยุทธ์
และแผนปฏิบัติราชการคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

1. เพ่ือจัดประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวน
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2562 
2. เพ่ือจัดแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
2563

ร้อยละของการเบิกจ่าย
งบประมาณตามแผน

110,000 110,000  ค่าวัสดุ = 5,000 บาท
(กระดาษถ่ายเอกสาร, หมึกพิมพ์)
 ค่าใช้สอย = 105,000 บาท
(ค่าเดินทาง,ค่าท่ีพัก, ค่าอาหาร)

 เดือน พ.ค.62 อ.อ าพล

51 กิจกรรมย่อยท่ี 51 ซ่อมบ ารุง
ครุภัณฑ์และสถานท่ีส าหรับ
สนับสนุนการบริการอาจารย์และ
บุคลากร

1. เพ่ือซ่อมบ ารุงครุภัณฑ์ท่ีเส่ือมสภาพ 
2. เพ่ือซ่อมบ ารุงส่ิงก่อสร้าง

ร้อยละของการเบิกจ่าย
งบประมาณตามแผน

49,520       49,520   ค่าใช้สอย = 49,520 บาท
(ค่าจ้างซ่อม)

 ตุลาคม 61
เมษายน 62

อ.อ าพล

52 กิจกรรมย่อยท่ี 52 ประชุม
คณะกรรมการประจ าส่วนราชการ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

1. เพ่ือจัดประชุมช้ีแจงนโยบายต่างๆ 
ของคณะ  
2. เพ่ือจัดประชุมตามวาระต่างๆ ให้
เป็นไปตามแผนงาน

ร้อยละของการเบิกจ่าย
งบประมาณตามแผน

29,880 29,880  ค่าตอบแทนส าหรับคณะกรรมการ 
= 23,500 บาท
ค่าใช้สอย 6,380 บาท 
(ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง)

 เดือน ต.ค.61
เดือน มิ.ย.62

ผศ.ประภาวรรณ

53 กิจกรรมย่อยท่ี 53 พัฒนา
ส่ิงแวดล้อมบริเวณอาคาร
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

เพ่ือจัดภูมิทัศน์ให้เกิดความสวยงาม
บริเวณรอบอาคารของคณะทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

ร้อยละของการเบิกจ่าย
งบประมาณตามแผน

       23,000 23,000  ค่าวัสดุ  = 23,000  บาท 
(ต้นไม้, ปุ๋ย, ดิน, ม้าน่ัง)

 เดือน พ.ย.61 อ.ธราพงษ์

54 กิจกรรมย่อยท่ี 54 ระบบเครือข่าย
เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
ประชาสัมพันธ์ของคณะ

เพ่ือรองรับการใช้ระบบสารสนเทศของ
นักศึกษา

ระดับความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการ

       26,000 26,000  ค่าวัสดุ  =  26,000  บาท
(สายสัญญาณ)

 เดือน มี.ค.62 อ.ธีรนันท์
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