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แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์   
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

 

ปรัชญา      :  ทักษะเด่น  เน้นคุณธรรม  ก้าวน าวิชาการ ช านาญเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

อัตลักษณ์   :  บัณฑิตจิตอาสา  พัฒนาท้องถิ่น 

เอกลักษณ์   : เป็นคณะที่แน่วแน่ในการพัฒนาและส่งเสริมนวัตกรรมเทคโนโลยีทุกระดับ 

วิสัยทัศน์    : มุ่งม่ันสู่ความเป็นองค์กรแห่งคุณภาพทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ค่านิยม        : (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 และภูมิปัญญาให้เป็นที่ยอมรับของระดับชาติ

และนานาชาติ 

    3) เผยแพร่ความรู้ บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนและสังคม 

    4) ส่งเสริม สนับสนุน การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และเทคโนโลยีพ้ืนบ้าน ของชุมชน และสังคม 

              5) การบริหารจัดการองค์กร ด้วยหลักการบริหารราชการที่ดี   

เป้าประสงค ์   

1) เพ่ือผลิตบัณฑิตทางเทคโนโลยีที่มีความรู้ทางทฤษฎีและปฏิบัติ ที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สอดคล้องกับความต้องการของสังคม 

     2) เพื่อค้นคว้าวิจัย อันน ามาซึ่งการพัฒนาองค์ความรู้ และสามารถประยุกต์ การสร้างสิ่งประดิษฐ์ ที่มีคุณค่าสอดรับกับความต้องการของสังคม 

    3) เพ่ือให้บริการวิชาการแก่ชุมชน ทั้งในและภายนอกมหาวิทยาลัย ในการเผยแพร่ความรู้และการบริ การวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของ

สังคมและก่อเกิดรายได้แบบพอเพียงและเกิดประโยชน์  

   4) เพ่ือส่งเสริม และสนับสนุนการมีส่วนร่วมของคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ในการสืบสานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และ

เทคโนโลยีของท้องถิ่น 

    5) เพ่ือยกระดับคุณภาพคณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาให้บริหารจัดการองค์กรเชิงคุณภาพและธรรมาภิบาลด้วยหลักการบริหารราชการที่

ดี ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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ตัวช้ีวัดของเป้าประสงค์และผู้รับผิดชอบ 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย หน่วยงานรับผดิชอบ ผู้รับผิดชอบ ผู้รายงาน 

 เป้าประสงค์ที่ 1 เพื่อผลติบัณฑติทางเทคโนโลยีทีม่ีความรู้ทางทฤษฎีและปฏิบัติ ท่ีมีคณุลักษณะที่พึงประสงค์ สอดคล้องกับความต้องการของสังคม 
1.1  ร้อยละของหลักสูตรที่พัฒนาหรือปรับปรุงเพื่อให้
เกิดการเรียนรู้ เชิงผลติภาพ (Productive learning)1 
ต่อหลักสตูรที่จดัการเรียนการสอนในคณะ 

ร้อยละ
100 

● ทุกหลักสูตร 

 

รองคณบดฝี่าย
วิชาการ 

ประธานหลักสตูรทุกหลักสูตร 

1.2 ร้อยละของรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษาท่ีมี
ผลงานเชิงประจักษ์ต่อรายวิชาที่เปิดสอนในปี
การศึกษา 

ร้อยละ  
90 

● ทุกหลักสูตร 

 

รองคณบดฝี่าย
วิชาการ 

ประธานหลักสตูรทุกหลักสูตร 

1.3 จ านวนผลงานเชิงประจักษ์ท่ีเกิดจากการเรียนการ
สอนที่ไดร้ับการเผยแพร่ในระดบัท้องถิ่น2 ระดับชาติ 
หรือนานาชาติหรือตามเกณฑ์ ก.พ.อ. ก าหนด  

10  
ผลงาน 

● หลักสตูรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิตจ านวน  6  ผลงาน 

● หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิตจ านวน 2 ผลงาน 

● หลักสตูรเทคโนโลยีบณัฑิตจ านวน 2 ผลงาน 

รวม 10 ผลงาน 

รองคณบดฝี่าย
วิชาการ 

อาจารย์นภสัดล  
อาจารย์ภมุรินทร์  

1.4 จ านวนผลงานเชิงประจักษ์ของนักศึกษาท่ีได้รับ
การอ้างอิง หรือใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย ์ 

5 ผลงาน ● หลักสตูรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิตจ านวน  2  ผลงาน 

● หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิตจ านวน 2 ผลงาน 

● หลักสตูรเทคโนโลยีบณัฑิตจ านวน 1 ผลงาน 

รวม 5 ผลงาน 

รองคณบดฝี่าย
วิชาการ 

อาจารย์นภสัดล  
ผศ.ประภาวรรณ  

1.5 จ านวนแนวปฏิบัติทีด่ีด้านการจัดการเรียนรู้เชิง
ผลิตภาพ  

1 
เรื่อง 

● ทุกหลักสูตร 
 

รองคณบดฝี่าย
วิชาการ 

อาจารย์องอาจ  
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        เป้าประสงค์  2 เพื่อค้นคว้าวิจัย อันน ามาซึ่งการพัฒนาองค์ความรู้ และสามารถประยุกต์ การสร้างสิ่งประดิษฐ์ ที่มีคุณค่าสอดรับกับความต้องการของสังคม 
2.1 จ านวนผลงานวิจัยหรืองานสรา้งสรรค์ ท่ีสร้างองค์
ความรู้ใหม่ หรือนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ระดับท้องถิ่น
หรือแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น 

3 
ผลงาน 

● ทุกหลักสูตร 
 

รองคณบดฝี่าย
วิชาการ 

ผศ.ประภาวรรณ  

2.2 จ านวนผลงานวิจัยของอาจารย์ และนักวิจัยที่
ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติหรอืนานาชาติ  

30 ผลงาน ● ทุกหลักสูตร 
 

รองคณบดฝี่าย

วิชาการ 

ผศ.ประภาวรรณ 
อาจารย์นภสัดล 
 

2.3 จ านวนผลงานวิจัยหรืองานสรา้งสรรค์ของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ไดร้ับการเผยแพร่
ระดับชาติ หรืออ้างอิง หรือใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 
หรือมีผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและสังคม  
 

3  ผลงาน ● ทุกหลักสูตร 
 

รองคณบดฝี่าย

วิชาการ 

ดร.พลอยไพลิน 
อาจารย์กัญญารตัน ์

2.4 ร้อยละของอาจารย์หรือนักวิจยั ท่ีท าวิจัยหรือ
ผลงานสร้างสรรค ์
 

ร้อยละ  
50 

● ทุกหลักสูตร 

 

รองคณบดฝี่าย
วิชาการ 

ดร.พลอยไพลิน 
อาจารย์กัญญารตัน ์

       เป้าประสงค์ 3 เพื่อให้บริการวิชาการแก่ชุมชน ทั้งในและภายนอกมหาวิทยาลัย ในการเผยแพร่ความรู้และการบริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของสังคมและก่อเกิดรายได้

แบบพอเพียงและเกิดประโยชน์  

3.1 จ านวนพื้นที่เป้าหมายในการด าเนินงานพันธกิจ
สัมพันธ์  
 

3 พื้นที5่ ● ทุกหลักสูตร 

 

รองคณบดฝี่าย
บริหาร 

อาจารย์จริัญญา  
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3.2 ระดับความส าเร็จของการสร้างเครือข่ายชุมชนนัก
ปฏิบัติเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากภายในหรือภายนอก
มหาวิทยาลัยเพื่อร่วมกันศึกษาและแก้ไขปัญหาของ
ชุมชนท้องถิ่นที่เป็นพื้นที่เป้าหมายร่วมที่บูรณาการ
ภารกิจของมหาวิทยาลัย 
   ระดับ 1 มีบันทึกลงนามความร่วมมือ 
   ระดับ 2 มีการด าเนินกิจกรรมร่วมกัน 
   ระดับ 3 มีการประเมินความส าเร็จของการด าเนิน
โครงการในระดับ   ร้อยละ 50 
   ระดับ 4 มีการประเมินความส าเร็จของการด าเนิน
โครงการในระดับ   ร้อยละ 51-100 
   ระดับ 5 ชุมชน หรือองค์กรเป้าหมายที่ได้รับการ
พัฒนา และที่มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนที่ปรากฏ
หลักฐานที่ชัดเจน 
 

ระดับ 4 ● ทุกหลักสูตร 

 

รองคณบดฝี่าย
บริหาร 

อาจารย์จริัญญา  

3.3 ร้อยละหลักสูตรที่นักศึกษามโีครงการจิตอาสาใน
การด าเนินงานพันธกิจสัมพันธ์  
 
 
 

ร้อยละ  
90 

 ทุกหลักสูตร รองคณบดฝี่าย
บริหาร 

อาจารย์จริัญญา  
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        เป้าประสงค์ที่  4 เพื่อส่งเสริม และสนับสนุนการมสี่วนร่วมของคณาจารย์ บุคลากร และนักศกึษา ในการสืบสานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และเทคโนโลยีของท้องถิ่น 
4.1 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานบริหาร
จัดการงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญัญา
ท้องถิ่น  

ระดับ 5 ● ทุกหลักสูตร รองคณบดฝี่าย
กิจการนักศึกษา 

นางสาวมานิตา  

4.2 จ านวนผลงานอนุรักษ์ ส่งเสรมิ สืบสานและ
เผยแพรศ่ิลปวัฒนธรรมที่ได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับชาติ หรือนานาชาต ิ
 

5 ผลงาน หลักสตูรเทคโนโลยีเซรามิกส ์

หลักสตูรออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

รองคณบดฝี่าย

วิชาการ 

ผศ.เศกพร  

        เป้าประสงค์ที่ 5 เพื่อยกระดับคุณภาพคณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาให้บริหารจัดการองค์กรเชิงคุณภาพและธรรมาภิบาลด้วยหลักการบริหารราชการทีด่ี ยึด

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

5.1 ร้อยละของอาจารย์ประจ าสถาบันท่ีมีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก  

ร้อยละ 50 อาจารย์วุฒิปรญิญาเอก 15 คน จากอาจารย์ทั้งหมด      
51 คน คิดเป็นร้อยละ 30 

รองคณบดฝี่าย
บริหาร 

นางจุฑามาศ  

5.2 การใช้จ่ายงบประมาณตามแผนท่ีก าหนด ร้อยละ  
90 
 

โครงการ / กิจกรรมทั้งหมด รองคณบดฝี่าย
บริหาร 

นางสาวอุษา  

5.6 สัดส่วนงบลงทุนแผ่นดินและงบรายได้   ต่อ
งบประมาณทั้งหมด 

1:5 หลักสตูร /คณะ รองคณบดฝี่าย
บริหาร 

นางสาวอุษา  

5.7 สัดส่วนงบประมาณแผ่นดินตอ่งบประมาณรายได้ 60:40 หลักสตูร /คณะ รองคณบดฝี่าย
บริหาร 

นางสาวอุษา  
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5.9 ร้อยละของผลการประเมินการประกันคณุภาพ
การศึกษาระดับหลักสตูร และระดบัคณะตามเกณฑ์ 
สกอ. เพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 3  ทุกหลักสูตร รองคณบดฝี่าย
วิชาการ 

อาจารย์จริัญญา  

5.15 จ านวนนักศึกษาภาคปกติคงอยู่  1,100 คน  รองคณบดฝี่าย
วิชาการ 

คุณนิภารัตน์  

 หมายเหตุ  
     ตัวธรรมดา คือ  ตัวช้ีวัดของนโยบายสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2559 - 2561 
      ตัวเอียง คือ ตัวช้ีวัดของแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  ระยะ 20 ปี   

ตัวขีดเส้นใต้ คือ ตัวช้ีวัดแผนกลยทุธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2560 - 2564 
1การจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Leaning) หมายถึง กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนสามารถบูรณาการองค์ความรู้ โดยเน้นให้นักศึกษาค้นคว้า             

ลงมือปฏิบัติ เพื่อสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง ในการใช้เป็นฐานสร้างงานวิจัย งานสร้างสรรค์ นวัตกรรม ผลิตภัณฑ์ การบริการ หรือกระบวนการที่สามารถน าไปใช้ประกอบอาชีพ
ได้ในอนาคต  

2 ระดับท้องถิ่น หมายถึง ผลงานที่ได้น าไปเผยแพร่ต่อชุมชน ท้องถิ่นและมีหลักฐานการใช้ประโยชนร์บัรอง 
3 CEFR (Common European Framework of Reference for Languages) กรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ ของประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป  
  CEFR (Common European Framework of Reference for Languages) เป็นการก าหนดมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ ของประชากรของประเทศใน

กลุ่มสหภาพยุโรป เพื่อให้โรงเรียนทุกๆ โรงเรียน ในแต่ละประเทศที่เป็นชาติสมาชิกในสหภาพยุโรป ได้ออกแบบหลักสูตร และอ านวยการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ที่มุ่งเน้น              
ในการพัฒนา “ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ (English Proficiency)” ให้กับประชากรของตนเอง เพื่อให้ประชากรของทุกๆ ประเทศในสหภาพยุโรป สามารถใช้ภาษาอังกฤษ เป็นภาษากลาง 
ในการสื่อสารแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และองค์ความรู้ต่างๆ ตลอดจนสามารถประสานงานเพื่อด าเนินธุรกรรม และธุรกิจใดๆ ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยปัจจุบัน กรอบมาตรฐาน
ความสามารถทางภาษาอังกฤษ CEFR นั้น ถือว่าเป็นมาตรฐานในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษทีไ่ด้รับการยอมรับจากทั่วโลก โดยกรอบมาตรฐาน CEFR ได้แบ่งความสามารถ
ทางภาษาอังกฤษเป็น 6 ระดับ ดังต่อไปนี้ 

 



 
 
 

แผนปฏิบัติการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2561 
 

10 
 

Proficient User: 
         C1 (Mastery) : สามารถเข้าใจภาษาอังกฤษผ่านการฟัง และการอ่านได้อย่างคล่องแคล่ว ครบถ้วน สามารถสรุปใจความ จากการรับฟัง และการอ่านจาก
แหล่งข้อมูลหลายๆ แหล่ง ได้สามารถน าเสนอความคิดเห็น ข้อโต้แย้ง เหตุผลประกอบต่างๆ ได้อย่างคล่องแคล่ว สามารถแนะน าพูดคุยภาษาอังกฤษ ในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่าง
ถูกต้อง คล่องแคล่วเป็นธรรมชาติ 
       C2 EOP (Efficient Operational Proficiency):  สามารถเข้าใจความหมายที่แท้จริง ในประโยคภาษาอังกฤษที่มีความซับซ้อนได้ สามารถพูดคุยภาษาอังกฤษ
ได้เป็นธรรมชาติ โดยมีการติดขัดให้เห็นได้ไม่บ่อยนัก สามารถใช้ภาษาอังกฤษในสังคม การเรียนหนังสือ และการประกอบอาชีพ ได้อย่างถูกต้อง คล่องแคล่ว สามารถใช้ภาษาอังกฤษ
ที่มีโครงสร้างประโยคที่มีความซับซ้อนในการสื่อสารได้ 

Independent User: 
         B2 (Vantage):   สามารถเข้าใจใจความส าคัญของภาษาอังกฤษท่ีซับซ้อนท้ังในส่วนของข้อเท็จจริง และอารมณ์ความรู้สึกชองภาษาได้ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษท่ี
มีความเกี่ยวข้องกับอาชีพ และความสนใจของตนเอง สามารถพูดคุยภาษาอังกฤษได้ค่อนข้างเป็นธรรมชาติ ในระดับท่ีสามารถสื่อสารกับเจ้าของภาษาได้ โดยไม่ท าให้คู่สนทนาเกิด
ความเครียด 
         B1 (Threshold):   สามารถเข้าใจใจความส าคัญของภาษาอังกฤษในโครงสร้างพื้นฐาน ในเรื่องที่ตนเองมีความคุ้นเคย เช่น เรื่องในที่ท างาน โรงเรียน เวลาว่าง 
ฯลฯ สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการเดินทางได้ สามารถสร้างประโยคพื้นฐานในการสื่อสารในเรื่องที่ตนเองสนใจได้ สามารถเล่าเรื่องเกี่ยวกับประสบการณ์ เหตุการณ์ ความมุ่งหวัง
ของตนเองเป็นภาษาอังกฤษได้ สามารถอธิบายเหตุผล และความคิดเห็นของตนเองสั้นๆ ได้ 

Basic User: 
           A2 (Waystage) : สามารถเข้าใจประโยคภาษาอังกฤษที่มักจะพบเจอบ่อยๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องส่วนตัว ครอบครัว การซื้อสินค้าการเดินทาง  ฯลฯ        
ได้ สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษท่ีเกี่ยวข้องกับกิจวัตรประจ าวันได้ สามารถอธิบายความต้องการของตนเองโดยใช้ประโยคพื้นฐานได้ 
         A1 (Breakthrough) : สามารถเข้าใจประโยคภาษาอังกฤษที่ต้องใช้ในชีวิตประจ าวันได้ โดยเฉพาะในส่วนของที่เป็นข้อเท็จจริง และรูปธรรม สามารถแนะน า
ตนเอง และผู้อื่นได้ สามารถถามตอบค าถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย คนท่ีรู้จัก สิ่งของที่ตนเองมีได้ สามารถโต้ตอบด้วยภาษาอังกฤษได้ ในกรณีที่คู่สนทนาพยายาม
ช่วยพูดอย่างช้าๆ ชัดๆ 
 4จ านวนเงินสนับสนุนการวิจัย หมายถึง จ านวนเงินสนับสนุนการวิจัยภายใน (งบประมาณแผ่นดิน, งบประมาณกองทุนวิจัย) จ านวนเงินสนับสนุนการวิจัยภายนอก    
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จากการพัฒนาโจทย์การวิจัย จากความต้องการของชุมชน จากการพัฒนาโจทย์การวิจัยจากความต้องการของสถานประกอบการ /เอกชน จากการพัฒนาโจทย์การวิจัย              
จากความต้องของหน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ และเงินทุนสนับสนุนงานวิจัยท่ีเกิดจากความร่วมมือกับองค์กรภาคีเครือข่าย 
 5พ้ืนที่เป้าหมายในการด าเนินงานพันธกิจสัมพันธ์  3 พื้นที่ ได้แก่ 1.ศูนย์การเรียนรู้  และศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์                      
ในพระบรมราชูปถัมภ์ 2. ชุมชนต าบลคลองห้า อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี และ ชุมชนต าบลสวนพริกไทย อ าเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 3. ชุมชนต าบลท่าเกษม และต าบล
บ้านแก้ง อ าเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว 
  6ชุมชนที่มีศักยภาพในการจัดการตนเอง เป้าหมายจ านวน 2 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนต าบลคลองห้า และชุมชนต าบลสวนพริกไทย 

 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning) สร้างเครือข่ายความร่วมมือตามรูปแบบประชารัฐเพื่อพัฒนาท้องถิ่นใน การ

พัฒนาท้องถิ่น โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 กลยุทธ์   
                  1.1 พัฒนาปรับปรุงหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่มีการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning)  
                  1.2 พัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning) เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีความพร้อมในการท างานสู่ประชาคมอาเซียน+3+I  

   1.3 ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาสมรรถนะทักษะด้านภาษาสากล 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาท้องถิ่น 

 กลยุทธ ์
    2.1สร้างผลงานวิจัยที่เป็นองค์ความรู้ใหม่ที่ตอบโจทย์ระดับประเทศชาติ และท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประชารัฐ ลดความเหลื่อมล้ า สร้างความมั่งคั่ง 

และยั่งยืนของท้องถิ่นประเทศชาต ิ
   2.2 พัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้โดยสรา้งชุมชนอุดมปัญญา 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์ และถ่ายทอด เผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
 กลยุทธ์  

                             3.1  สร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติจากภายในและภายนอกเพื่อร่วมกันศึกษาแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่นและเสริมพลังให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถด ารงอยู่

ได้อย่างยั่งยืน 

                             3.2 พัฒนาศูนย์เรียนรู้โครงการตามแนวพระราชด าริ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และเฉลิมพระเกียรติพระบรมวงศานุวงศ์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม รณรงค์ สร้างจิตส านึกทางวัฒนธรรมการเรียนรู้ต่างวัฒนธรรม อนุรักษ์ฟื้นฟูและเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม  พัฒนา
ระบบการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่น าไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

 กลยุทธ์  
                                            4.1 บริหารจัดการงานส่งเสริมศาสนา ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ท้ังการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน เผยแพร่วัฒนธรรมไทย  

       4.2 สร้างเครือข่ายหรือแลกเปลี่ยน ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นในระดับท้องถิ่นและระดับนานาชาติ  

       4.3 พัฒนาระบบกลไกการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่น าไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศมีธรรมาภิบาล  
 กลยุทธ์  
       5.1 ดึงดูดบุคลากรที่มีความสามารถให้เข้าท างานในมหาวิทยาลัย พัฒนาขีดสมรรถนะของทรัพยากรบุคคลอย่างต่อเนื่องทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

       5.2 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยสเีขียวท่ีมีสุนทรียะ การอนามัยสุขาภิบาล และการจัดการสิ่งแวดล้อมท่ีดี และมีความพร้อมด้านอาคารสถานท่ี 

       5.3 จัดหาและพัฒนาทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ สิ่งอ านวยความสะดวก และบริการขั้นพ้ืนฐานภายในมหาวิทยาลัยให้พร้อม ต่อ

การเป็น Semi residential University 
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เป้าประสงค์ 1 เพื่อผลติบัณฑิตทางเทคโนโลยีที่มีความรู้ทางทฤษฎีและปฏิบตัิ ที่มีคณุลักษณะที่พึงประสงค์ สอดคล้องกับความต้องการของสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลติบัณฑติโดยกระบวนการเรียนรูเ้ชิงผลิตภาพ (Productive Learning) สรา้งเครือข่ายความร่วมมือตามรูปแบบประชารัฐเพื่อพัฒนาท้องถิ่นใน การ

พัฒนาท้องถิ่น โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย กิจกรรม ผู้ด าเนินการ ผู้รายงาน 

1.1. พัฒนาปรับปรุง
หลักสตูร กระบวนการ

จัดการเรียนรู้ที่การ
เรียนรูเ้ชิงผลติภาพ 

(Productive learning) 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

1.1.1 โครงการพัฒนา
ปรับปรุงหลักสูตรหรือ
พัฒนากระบวนการจดัการ
เรียนรูเ้ชิงผลติภาพ
(Productive learning) 

1.1.1.1 ร้อยละของหลักสตูรที่
พัฒนาหรือปรับปรุงเพื่อให้เกดิ

การเรยีนรู้เชิงผลิตภาพ 
(Productive learning) ต่อ
หลักสตูรที่จัดการเรียนการ

สอนในคณะ 

ร้อยละ 
100 

 การประกวดผลงานเชิง
ผลิตภาพของหลักสูตร 

 

● รองคณบดฝี่ายวิชาการ ● ผศ.ดร.เทิดศักดิ ์

● นางสาวนิภา
รัตน ์

1.1.2 โครงการบริหาร
จัดการงานวิชาการเพื่อ
จัดการเรียนรู้เชิงผลติภาพ
(Productive learning) 

1.1.2.1.ร้อยละของการเบิกใช้
งบประมาณการบริหารจัดการ
งานวิชาการเพื่อจัดการเรียนรู้
เชิงผลิตภาพ (Productive 
learning) 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 
100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 การจัดหาวสัดุและ
พัฒนาสื่อการเรียนการ
สอน 

 บริหารจดัการหลักสูตร
วิศวกรรมเมคคาทรอ
นิกส์และหุ่นยนต ์

 บริหารจดัการหลักสูตร
วิศวกรรมการจัดการ
อุตสาหกรรม 

 บริหารจดัการหลักสูตร

 ผศ.ดร.เทิดศักดิ ์
 
 

 อ.วิชวุธ 
 
 

 อ.จิรัญญา 
 
 

 อ.โชติกาญจน ์

 ผศ.ดร.เทิดศักดิ ์
 
 

 อ.วิชวุธ 
 
 

 อ.จิรัญญา 
 
 

 อ.โชติกาญจน ์
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กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย กิจกรรม ผู้ด าเนินการ ผู้รายงาน 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา 

 บริหารจดัการหลักสูตร
เทคโนโลยี
วิศวกรรมเครื่องกล 

 บริหารจดัการหลักสูตร
เทคโนโลยีวิศวกรรม 

 บริหารจดัการหลักสูตร
อิเล็กทรอนิกสส์ื่อสาร
และคอมพิวเตอร ์

 บริหารจดัการหลักสูตร
ออกแบบ
ผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม 

 บริหารจดัการหลักสูตร
เทคโนโลยีเซรามิกส ์

 บริหารจดัการกลุ่มวิชา
เทคโนโลยี
วิศวกรรมไฟฟ้า 

 พัฒนาเครื่องมือ
วิทยาศาสตร ์

 
 

 ผศ.สญัลักษณ ์
 

 ผศ.ประจบ 
 

 ผศ.ดร.ชุมพล 
 

 ดร.วุฒิชัย 
 

 อ.ธนวรรธน ์
 
 

 อ.กัญญารตัน ์
 
 

 ดร.พลอยไพลิน 

 
 

 ผศ.สญัลักษณ ์
 

 ผศ.ประจบ 
 

 ผศ.ดร.ชุมพล 
 

 ดร.วุฒิชัย 
 

 อ.ธนวรรธน ์
 
 

 อ.กัญญารตัน ์
 
 

 ดร.พลอยไพลิน 
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กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย กิจกรรม ผู้ด าเนินการ ผู้รายงาน 

1.2. พัฒนาสมรรถนะ
การจัดการเรยีนรู้เชิง
ผลิตภาพ (Productive 
learning) เพื่อพัฒนา
นักศึกษาให้มีความ
พร้อมในการท างานสู่
ประชาคมอาเซียน+3+I 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2.1 โครงการส่งเสริม  
การจัดการเรยีนรู้เชิงผลิต
ภาพ (Productive 
learning) 

1.2.1.1  ร้อยละของรายวิชาที่
เปิดสอนในปีการศึกษาที่มี
ผลงานเชิงประจักษ์ต่อรายวิชา
ที่เปิดสอนในปีการศึกษา 
 

ร้อยละ  
90 

● การจัดหาวสัดุและ
พัฒนาสื่อการเรียนการ
สอน 

● ปฏิบัติการจัดท า
แผนการสอนรายวิชา 
 

รองคณบดฝี่ายวิชาการ  ผศ.ดร.เทิดศักดิ ์

 นางสาวนิภา
รัตน์  

 

1.2.1.2 ร้อยละของนักศึกษาท่ี
ปฏิบัติงานสหกจิศึกษา ใน
สถานประกอบการที่มี
มาตรฐานเพิ่มขึ้น 

 
ร้อยละ 10 

1.2.1 โครงการส่งเสริม  
การจัดการเรยีนรู้เชิงผลิต
ภาพ (Productive 
learning) 

1.2.1.3 จ านวนผลงานเชิง
ประจักษ์ท่ีเกิดจากการเรียน
การสอนที่ได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับชาตหิรือนานาชาติหรือ
ตามเกณฑ์ ก.พ.อ. ก าหนด 

5 ผลงาน  การประกวดหรือแข่งขัน
งานด้านวิศวกรรม 

 การประกวดผลงานเชิง
ผลิตภาพของหลักสูตร 
 

● หลักสตูรวิศวกรรม
ศาสตรบัณฑิตจ านวน  4  
ผลงาน 

● หลักสตูรวิทยาศาสตร
บัณฑิตจ านวน 1 ผลงาน 

● หลักสตูรเทคโนโลยี
บัณฑิตจ านวน 1 ผลงาน 

รวม 5 ผลงาน 

 อ.นภัสดล 

 อ.ภุมรินทร ์
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กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย กิจกรรม ผู้ด าเนินการ ผู้รายงาน 

1.2 พัฒนาสมรรถนะ
การจัดการเรยีนรู้เชิง
ผลิตภาพ (Productive 
learning) เพื่อพัฒนา
นักศึกษาให้มีความ
พร้อมในการท างานสู่
ประชาคมอาเซียน+3+I 
 

 1.2.1.4 จ านวนผลงาน      
เชิงประจักษ์ของนักศึกษาท่ี
ได้รับการอ้างอิง หรือใช้
ประโยชน์เชิงพาณิชย ์

5 ผลงาน  ● หลักสตูรวิศวกรรม
ศาสตรบัณฑิตจ านวน  2  
ผลงาน 

● หลักสตูรวิทยาศาสตร
บัณฑิตจ านวน 2 ผลงาน 

● หลักสตูรเทคโนโลยี
บัณฑิตจ านวน 1 ผลงาน 

รวม 5 ผลงาน 

 ประธาน
หลักสตูร 

1.2.2 โครงการเตรยีม   
ความพร้อมของนักศึกษา
ก่อนเข้าศึกษา 

1.2.2.1 ร้อยละของหลักสตูร 
ที่จัดกิจกรรม เตรียมความ
พร้อมของนักศึกษาก่อนเข้า
ศึกษา 

ร้อยละ 
80 

● การเตรียมพร้อมด้าน
ทักษะวิชาชีพทางด้าน
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

● ค่ายภาวะผู้น าและ
พัฒนาบุคลิกภาพ 

● หลักสตูรวิศวกรรม
ศาสตรบัณฑิต 

● หลักสตูรวิทยาศาสตร
บัณฑิต 

● หลักสตูรเทคโนโลยี
บัณฑิต 

● ประธาน
หลักสตูร 

1.2.3 โครงการส่งเสริม และ
สนับสนุน พัฒนานักศึกษา
ให้มีความพร้อม             
ในการท างานสู่ประชาคม
อาเซียน+3 +I1 

1.2.3.1 ร้อยละของโครงการที่
ส่งเสริม และสนับสนุน พัฒนา
นักศึกษาให้มีความพร้อม    
ในการท างานสู่ประชาคม
อาเซียน+3+I ด าเนินการ

ร้อยละ  

80 

● การแข่งขันกีฬานักศึกษา
ภาคปกต ิ
● การแข่งขันกีฬานักศึกษา
ภาคพิเศษ 
● ไหว้ครูช่าง 

● รองคณบดฝี่ายกิจการ
นักศึกษา 

● รองคณบดฝี่ายบริหาร 
  

● อ.องอาจ 

● อ.วิชวุธ 

● อ.อ าพล 

● อ.วิวัฒน ์

● อ.จิรัญญา 
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กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย กิจกรรม ผู้ด าเนินการ ผู้รายงาน 

บรรลสุ าเร็จตามบ่งช้ีของ
โครงการ 

● ส่งเสริมคณุธรรมและ
จริยธรรม 
● การให้ความรูด้้านประกัน
คุณภาพแก่นักศึกษา 

 

1.3 ส่งเสริม สนับสนุน
พัฒนาสมรรถนะทักษะ
ด้านภาษาสากล 

1.3.1 โครงการพัฒนาทักษะ
การเรยีนรู้ ด้านภาษาสากล 

 

1.3.1.1 ค่าเฉลีย่พึงพอใจของ
นักศึกษา  

› 4.51 ● ค่ายภาษาอังกฤษส าหรับ
นักศึกษา 

ผศ.ประภาวรรณ 
 

● ผศ.ประภา
วรรณ 

  

1.4 สร้างเครือข่ายใน
รูปแบบประชารัฐเพื่อ
พัฒนาคุณภาพบณัฑิต 

1.4.1 โครงการสรา้ง
เครือข่ายในรูปแบบ    
ประชารัฐกับหน่วยงาน
ภายในประเทศ 

1.4.1.1 จ านวนเครือข่าย
ความร่วมมือภายในประเทศ
และมีการจัดกิจกรรมร่วมกัน 

2เครือข่าย  แลกเปลีย่นนักศึกษาใน
ประเทศ 

● อ.นภัสดล ● อ.นภัสดล 

1.4.2 โครงการสรา้ง
เครือข่ายร่วมมือกับ
สถานศึกษา หน่วยงาน
ภาครัฐ และเอกชนใน
อาเซียน+3+I  

1.4.2.1 จ านวนเครือข่าย
ความร่วมมือกับสถานศึกษา 
หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน
ในอาเซียน+3+I และมีการจัด
กิจกรรมร่วมกัน 

1 
เครือข่าย 

 แลกเปลีย่นนักศึกษาใน
อาเซียน 

 อ.องอาจ  อ.องอาจ 

 
หมายเหตุ  
 1ประชาคมอาเซียน+3+I หมายถงึ ประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ และประเทศนอกกลุ่มประเทศอาเซียน 3 ประเทศ คือ จีน เกาหลีใต้ และญี่ปุ่น และ I คือ
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ประเทศอินเดีย 
 2การทดสอบมาตรฐานภาษาจีน HSK ส านักงานเผยแพร่ภาษาจีนระหว่างประเทศไดเ้ปลี่ยนระบบการสอบวัดความรูภ้าษาจีน HSK เป็นระบบใหม่ โดยแบ่งการสอบ
ออกเป็นสองส่วน คือ สอบข้อเขียน และ การพูด  
 การสอบข้อเขียน แบ่งออกเป็น 6 ระดับ ดังนี้  
  ระดับที่ 1 ส าหรับผูส้อบที่เข้าใจค าศัพท์และประโยคภาษาจีนง่าย ๆ เรียนรู้ศัพท์มาแล้วอย่างน้อย 150 ค า 
  ระดับที่ 2 ส าหรับผูส้อบที่สามารถใช้ภาษาจีนสื่อสารเรื่องง่ายๆ ในชีวิตประจ าวัน เรียนรู้ศัพท์มาแล้วอย่างน้อย 300 ค า 
  ระดับที่ 3 ส าหรับผูส้อบที่สามารถใช้ภาษาจีนสื่อสารเรื่องความเป็นอยู่ การศึกษา การท างานและท่องเที่ยวประเทศจีน เป็นต้น เรยีนรูค้ าศัพท์มาแล้ว         
อย่างน้อย 600 ค า 
 
  ระดับที่ 4 ส าหรับผูส้อบที่สามารถใช้ภาษาจีนสื่อสารในหัวข้อท่ีกว้างขวางขึ้นและสามารถสื่อสารกับผู้ใช้ภาษาจีนเป็นภาษาแม่ได้อย่างคลอ่งแคล่ว เรียนรูค้ าศัพท์
มาแล้วอย่างน้อย 1,200 ค า 
  ระดับที่ 5 ส าหรับผูส้อบที่สามารถอ่านเข้าใจภาษาจีนจากหนังสือพิมพ์และนิตยสารจีนฟังเข้าใจรายการโทรทัศน์และภาพยนตรจ์ีน และสามารถพูดภาษาจีน    
ในที่สาธารณะได้ เรียนรู้ค าศัพท์มาแล้วอย่างน้อย 2,500 ค า 
  ระดับที่ 6 ส าหรับผูส้อบที่สามารถฟังและอ่านข่าวสารภาษาจีนได้อยา่งดี สามารถสื่อสารความคิดเห็นของตัวเองด้วยปากเปล่าหรือการเขียนเป็นภาษาจีนได้
อย่างคล่องแคล่ว เรยีนรู้ศัพท์ภาษาจีน 5,000 ค าข้ึนไป 
 การสอบสามารถ แบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ  
  ระดับต้น  ระดับกลาง ระดับสูง  
 ผู้สมคัรสอบข้อเขียน ระดับ 4 ข้ึนไปสามารถสมคัรสอบพูดได้ การสมคัรสอบข้อเขียน และสอบพดู จะตอ้งสมัครสอบแยกกัน  
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เป้าประสงค์ 2 เพื่อค้นคว้าวิจัย อันน ามาซึ่งการพัฒนาองค์ความรู้ และสามารถประยุกต์ การสร้างสิ่งประดิษฐ์ ที่มีคณุค่าสอดรับกับความต้องการของสังคม 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 2 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาท้องถิ่น 

กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย กิจกรรม ผู้ด าเนินการ ผู้รายงาน 
2.2 สรา้งผลงานวิจัยท่ี
เป็นองค์ความรู้ใหม่ท่ี
ตอบโจทย์ระดับชาติ 
และท้องถิ่นเพื่อ
สนับสนุนการพัฒนา
ประชารัฐ ลดความ
เหลื่อมล้ า สร้างความ
มั่งคั่ง และยั่งยืนของ
ท้องถิ่นประเทศชาต ิ
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2.1. โครงการส่งเสริม
งานวิจัยและงาน
สร้างสรรคเ์พื่อ
เสรมิสร้างความเขม้แข็ง
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น   
 
 
 
 

2.2.1.1 จ านวน
ผลงานวิจัยหรือ
นวัตกรรมทีส่ร้าง  
องค์ความรู้ใหม่ท่ีตอบ
โจทย์ระดับท้องถิ่น
หรือสรา้งสรรค์หรือ
แก้ไขปัญหาชุมชน
ท้องถิ่น 

3  ผลงาน ● การเผยแพร่งานวิจัยและ
งานสร้างสรรค ์
 

● หลักสตูรวิศวกรรมศาสตร
บัณฑิต 

● หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต 

● หลักสตูรเทคโนโลยีบณัฑิต 
 

 อ.กัญญารตัน ์

 ดร.พลอยไพลิน 
 

2.2.1.2 จ านวน
ผลงานวิจัยของ
อาจารย์ และนักวิจัยท่ี
ได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับชาตหิรือ
นานาชาติ 

20 ผลงาน  พัฒนาบทความเพื่อตีพิมพ์
ในระดับชาติหรือนานาชาต ิ

 ส่งเสริม สนับสนุนการไป
น าเสนอผลงานในเวที
ระดับชาตหิรือนานาชาต ิ

 หลักสตูรวิศวกรรมศาสตร
บัณฑิต 

 หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต 

 หลักสตูรเทคโนโลยีบณัฑิต 
 

 อ.กัญญารตัน ์

 ดร.พลอยไพลิน 
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หมายเหตุ เกณฑ์การประเมิน  
2.1.1.1 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาองค์กรแห่งการเรยีนรู้โดยสร้างชุมชนอุดมปัญญา  
 ระดับ 1 ทุกหน่วยงานมีการจัดท าแผนการจดัการความรู้  
 ระดับ 2 ทุกหน่วยงานมีระดับความส าเร็จของการด าเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 50  
 ระดับ 3 ทุกหน่วยงานมีระดับความส าเร็จของการด าเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 51 – 100  

กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย กิจกรรม ผู้ด าเนินการ ผู้รายงาน 
2.2 สรา้งผลงานวิจัยท่ี
เป็นองค์ความรู้ใหม่ท่ี
ตอบโจทย์ระดับชาติ 
และท้องถิ่นเพื่อ
สนับสนุนการพัฒนา
ประชารัฐ ลดความ
เหลื่อมล้ า สร้างความ
มั่งคั่ง และยั่งยืนของ
ท้องถิ่นประเทศชาต ิ

 2.2.1.4 จ านวน
ผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ของ
นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีทีไ่ดร้ับการ
เผยแพรร่ะดับชาติ 
หรืออ้างอิง หรือใช้
ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 
หรือมีผลกระทบเชิง
เศรษฐกิจ และสังคม 

›30 

ผลงาน 

● ส่งเสริม สนับสนุนการให้
ความรู้ด้านการวิจัย ให้กับ 
นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัยเพื่อ
เพิ่มสมรรถนะด้านการวิจัย 

● หลักสตูรวิศวกรรมศาสตร
บัณฑิต 

● หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต 

● หลักสตูรเทคโนโลยีบณัฑิต 
 

 อ.กัญญารตัน ์

 ดร.พลอยไพลิน 
 

2.3 พัฒนาองค์กรแห่ง
การเรยีนรู้โดยสร้าง
ชุมชนอุดมปัญญา  

2.3.1 โครงการพัฒนา
องค์กรแห่งการเรยีนรู้
โดยสร้างชุมชนอุดม
ปัญญา 

2.3.1.1 ระดับ
ความส าเร็จของการ
พัฒนาองค์กรแห่ง 
การเรยีนรู้โดยสร้าง
ชุมชนอุดมปัญญา 

ระดับ 4 ● การแลกเปลี่ยนเรียนรู้    
องค์ความรู้ จากการปฏิบัติการ
วิจัยของอาจารย์ กับนักศึกษา  

● หลักสตูรวิศวกรรมศาสตร
บัณฑิต 

● หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต 

● หลักสตูรเทคโนโลยีบณัฑิต 
 

 อ.กัญญารตัน ์

 ดร.พลอยไพลิน 
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 ระดับ 4 ทุกหน่วยงานมีการประเมินผลความส าเรจ็ของแผนพัฒนาการจัดการความรู้  
 ระดับ 5 ทุกหน่วยงานมีการเผยแพร่องค์ความรู้สูส่าธารณะและการน าองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์  
 

เป้าประสงค์ 3 เพื่อให้บริการวิชาการแก่ชุมชน ท้ังในและภายนอกมหาวิทยาลยั ในการเผยแพร่ความรู้และการบริการวิชาการทีต่อบสนองความต้องการของสังคมและกอ่
เกิดรายได้แบบพอเพียงและเกิดประโยชน ์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์ และถ่ายทอด เผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าร ิ
 

กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ผู้รายงาน 

3.1 สร้างเครือข่าย
ชุมชนนักปฏิบัติจาก
ภายในและภายนอก 
เพื่อร่วมกันศึกษา
แก้ไขปัญหาของชุมชน
ท้องถิ่น และเสรมิพลัง
ให้ชุมชนท้องถิ่น
สามารถด ารงอยูไ่ด้
อย่างยั่งยืน 
 
 

3.1.1 โครงการ
สร้างเครือข่าย
ชุมชนนักปฏิบัติ 
เพื่อร่วมกันศึกษา
แก้ไขปัญหาของ
ชุมชนท้องถิ่นและ
เสรมิพลังให้ชุมชน
ท้องถิ่นสามารถ
ด ารงอยู่ได้อย่าง
ยั่งยืน  

3.1.1.1 จ านวนพื้นที่
เป้าหมายในการด าเนินงาน
พันธกิจสัมพันธ์ 

2 
พื้นที1่ 

 

 ความร่วมมือพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตพื้นฐานในชุมชนของ
จังหวัดปทุมธาน ี

 ส่งเสริมอาชีพทหารผู้พิการ
หลังปลดประจ าการจาก
ราชการสนาม ความร่วมมือ
ระหว่างคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมและกองเวช
ศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลพระ
มงกุฎเกล้า 
 

●  รองคณบดฝี่ายบรหิาร ● อ.ไกรศักดิ ์
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กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ผู้รายงาน 

3.1 สร้างเครือข่าย
ชุมชนนักปฏิบัติจาก
ภายในและภายนอก 
เพื่อร่วมกันศึกษา
แก้ไขปัญหาของชุมชน
ท้องถิ่น และเสรมิพลัง
ให้ชุมชนท้องถิ่น
สามารถด ารงอยูไ่ด้
อย่างยั่งยืน 

 

 

 

3.1.1.2 ระดับความส าเรจ็
ของการสร้างเครือข่าย
ชุมชนนักปฏิบัติเพื่อ
แลกเปลีย่นเรยีนรู้         
จากภายในหรือภายนอก
มหาวิทยาลยัเพื่อร่วมกัน
ศึกษาและแกไ้ขปัญหา   
ของชุมชนท้องถิ่นที่เป็นพ้ืนท่ี
เป้าหมายร่วมที่บูรณาการ
ภารกิจของมหาวิทยาลัย  

ระดับ  5 ● อบรมการเพิ่มผลผลิตแก่
สถานประกอบการ 

● หลักสตูรวิศวกรรม
ศาสตรบัณฑิต 
 

 

● ผศ.ดร.เทิดศักดิ ์

3.1.2 โครงการ
พัฒนาจิตอาสา
ให้กับนักศึกษาใน
การด าเนินการงาน
พันธกิจสัมพันธ์ 

3.1.2.1 ร้อยละหลักสูตรที่
นักศึกษามีโครงการจิตอาสา
ในการด าเนินงานพันธกิจ
สัมพันธ์ 
 

ร้อยละ 
90 

 บริการวิชาการของหลักสูตร
จากการจัดการเรียน
การสสอนแบบ productive 
learning 

 

● หลักสตูรวิศวกรรม
ศาสตรบัณฑิต 

● หลักสตูรวิทยาศาสตร
บัณฑิต 

● หลักสตูรเทคโนโลยี
บัณฑิต 

 

● ประธานหลักสตูร 
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กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ผู้รายงาน 

3.2 พัฒนาศูนย์เรียนรู้
โครงการตามแนว
พระราชด าริหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง โครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ 
และเฉลิมพระเกียรติ
พระบรมวงศานุวงศ์ 
 
 
 
 
 

3.2.1 โครงการ
บริหารศูนย์เรยีนรู้
ตามแนว
พระราชด าริและ
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

3.2.1.1 ระดับความส าเรจ็
ของการน้อมน าปรัชญาของ
หลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้
ในการขับเคลื่อน
มหาวิทยาลยั  

ระดับ 3  ส่งเสริมการเรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียงกับบุคลากรของคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

คณะ ฯ ● อ.อ าพล 

3.2.3 โครงการจัด
นิทรรศการเฉลมิ
พระเกียรต ิ

3.2.3.1 ร้อยละของการ
ด าเนินงานโครงการที่บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

ร้อยละ 
80 

 เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทร 
มหาภูมิพล อดุลยเดช 

 เฉลิมพระเกียรตสิมเด็จพระ
ปิตุฉา เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ ์

 เฉลิมพระเกียรตสิมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวมหาวิชิราลง
กรณบดินทรเทพวรางกูร 
 

 เฉลิมพระเกียรตสิมเด็จพระ
นางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ 
ในรัชกาลที่ 9 

 ผศ.เศกพร 
 
 
 

 อ.ธนัง  
 อ.จุฑามาศ 

 

 อ.กนกนาฏ 
 อ.ธนวรรธน ์
 

 ผศ.เศกพร 
 
 
 

 อ.ธนัง  
 อ.จุฑามาศ 

 

 อ.กนกนาฏ 
 อ.ธนวรรธน ์
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หมายเหตุ :  
 1 พื้นที่เป้าหมายในการด าเนินงานพันธกิจสัมพันธ์ 3 พื้นที ่คือ  1.ศูนย์การเรียนรู้ และศูนย์อนรุักษ์พันธุกรรมพืชฯ  มหาวิทยาลัยราชภฏัวไลยอลงกรณ์  ในพระบรม
ราชูปถัมภ์  2. ชุมชนต าบลคลองห้า อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธาน ีและ ชุมชนต าบลสวนพริกไทย อ าเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 3. ชุมชนต าบลท่าเกษม และต าบลบ้านแก้ง 
อ าเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว 
 2 เป้าหมายชุมชนที่มีศักยภาพในการจัดการตนเอง 2 ชุมชน คือ 1. ชุมชนต าบลคลองห้า 2.ชุมชนต าบลสวนพริกไทย 
 3.1.1.2 ระดับความส าเรจ็ของการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัตเิพือ่แลกเปลีย่นเรยีนรู้จากภายในหรอืภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อร่วมกนัศึกษาและแก้ไขปัญหาของชุมชน
ท้องถิ่นที่เป็นพ้ืนท่ีเป้าหมายร่วมทีบู่รณาการภารกิจของมหาวิทยาลยั  

  ระดับ 1  มีบันทึกลงนามความร่วมมือ 
  ระดับ 2  มีการด าเนินกิจกรรมร่วมกัน  
  ระดับ 3  มีการประเมินความส าเรจ็ของการด าเนินโครงการในระดับร้อยละ 50  
  ระดับ 4  มีการประเมินความส าเรจ็ของการด าเนินโครงการในระดับร้อยละ 51-100 
  ระดับ 5 ชุมชน หรือองค์กรเป้าหมายที่ไดร้ับการพัฒนาและที่มคีวามเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ทีป่รากฏหลกัฐานที่ชัดเจน 

 3.2.1.1 ระดับความส าเรจ็ของการน้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลยั 
  ระดับ 1  มีการมอบนโยบายในการน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในมหาวิทยาลัย มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการก าหนด  และผลักดันนโยบายสู่

การปฏิบัติงานจนเกิดกระบวนการวางแผนงานของเศรษฐกิจพอเพียงและปฏิบัติได้ครอบคลุมกว้างขวางตามสภาพของมหาวิทยาลัย  
  ระดับ 2  มหาวิทยาลัยพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดี  คุณภาพสูงขึ้น  สามารถลดข้อผิดพลาดในการบริหารงานลดขั้นตอนการปฏิบัติงานให้มีความรวดเร็วขึ้น  
  ระดับ 3  บุคลากรและนักศึกษามอีุปนิสัยในการใช้ทรัพยากรอยา่งถูกต้องและมีการประเมินความคุ้มทุนจากการใช้ทรัพยากร เพื่อการแก้ไข ปรับปรุง พัฒนา

วิธีการจัดการทรัพยากรและเสริมสร้างอุปนิสยัที่ดีในการใช้ทรัพยากรอย่างต่อเนื่อง  
  ระดับ 4  มีการก าหนดหรือประกาศกลุ่มบุคคลต้นแบบท่ีเป็นคณะผูบ้ริหาร บุคลากร และนักศึกษา ท่ีเป็นต้นแบบแห่งวิถีชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

จนบุคลากรและนักศึกษาส่วนใหญ่เช่ือถือปฏิบัติตาม 
  ระดับ 5  มหาวิทยาลัยได้รับความช่ืนชมอย่างกว้างขวางและได้ปฏิบตัิตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
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 3.3.1.1 ระดับความส าเรจ็ของการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัตเิพือ่แลกเปลีย่นเรยีนรู้จากภายในหรอืภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาครูประจ าการแบบ Coaching 
  ระดับ 1  มีบันทึกลงนามความร่วมมือ 
  ระดับ 2  มีการด าเนินกิจกรรมร่วมกัน  
  ระดับ 3  มีการประเมินความส าเรจ็ของการด าเนินโครงการในระดับร้อยละ 50  
  ระดับ 4  มีการประเมินความส าเรจ็ของการด าเนินโครงการในระดับร้อยละ 51-100 
  ระดับ 5 ชุมชน หรือองค์กรเป้าหมายที่ไดร้ับการพัฒนาครูประจ าการแบบ Coaching ปรากฏหลักฐานท่ีชัดเจน มีการน าเอาองค์ความรู ้เพื่อใช้ในการพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 
  เป้าประสงค์ที่ 4 เพื่อส่งเสริม และสนับสนุนการมสี่วนร่วมของคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ในการสืบสานท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม ประเพณี และเทคโนโลยีของ
ท้องถิ่น 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม รณรงค์ สร้างจิตส านึกทางวัฒนธรรมการเรียนรู้ต่างวัฒนธรรม อนุรักษ์ฟ้ืนฟูและเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม พัฒนา
ระบบการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่น าไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
 

กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย กิจกรรม รับผิดชอบ ผู้รายงาน 

4.1 บริหารจัดการ 
งานส่งเสรมิศาสนา 
ท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม            
ทั้งการอนุรักษ์ ฟื้นฟู 
สืบสานเผยแพร่
วัฒนธรรมไทย  

4.1.1 โครงการบริหาร
จัดการงานส่งเสรมิศาสนา 
ท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมและภมูิปัญญา
ท้องถิ่น 

4.1.1.1 ระดับความส าเรจ็ของ
การด าเนินงานบริหารจัดการ
งานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
และภมูิปัญญาท้องถิ่น 

ระดับ    5 ● ประเพณีลอยกระทง 

● เทคโนอุตฯร่วมใจต่างกาย
ตามประเพณ ี

 

 อ.โชติกาญจน ์  อ.โชติกาญจน ์

4.1.3 โครงการสรา้ง
ผลงานอนุรักษ์ ส่งเสรมิ 

4.1.3.1 จ านวนผลงานอนรุักษ์ 
ส่งเสริม สืบสานและเผยแพร่

ไม่น้อย
กว่า 5 

 การปฏิบัติการสร้างสรรค์
ออกแบบผลิตภัณฑ์และ

 ผศ.เศกพร 

 ดร.วุฒิชัย 
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กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย กิจกรรม รับผิดชอบ ผู้รายงาน 

สืบสานและเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมที่ไดร้ับการ
เผยแพร่ในระดับชาติ หรือ
นานาชาติ 
 

ศิลปวัฒนธรรมที่ไดร้ับการ
เผยแพร่ในระดับชาติ หรือ
นานาชาติ 
 

ผลงาน เครื่องปั้นดินเผา 

หมายเหตุ : เกณฑ์การให้คะแนน  
 1แหล่งเรียนรู้ ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 2 แหล่ง ได้แก่ 1. เรือนไทย 2.ลานวัฒนธรรม ลานติ้ว   
 4.1.1 ระดบัความส าเรจ็ของการด าเนินงานบริหารจัดการงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและภมูิปัญญาท้องถิ่น 
  เกณฑ์มาตรฐาน  

1. ก าหนดผูร้ับผดิชอบในการจัดท าแผนท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม  
2. จัดท าแผนดา้นท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม โดยบรูณาการกับการจัดการเรียนการสอน การวิจยั และการบริการวิชาการ 
3. ก ากับติดตามให้มีการด าเนินงานตามแผนดา้นท านุบ ารุงศลิปะและวฒันธรรม  
4. ประเมินความส าเรจ็ของตามตัวบง่ช้ีที่วัดความส าเรจ็ตามวตัถุประสงค์ของแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
5. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
6. เผยแพร่กจิกรรมหรือบริหารด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน  
7. ก าหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศลิปะและวัฒนธรรมซึ่งเป็นที่ยอมรบัในระดับชาติ 

 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
มีการด าเนินการ 1 ข้อ มีการด าเนินการ 2 ข้อ มีการด าเนิน  3-4 ข้อ มีการด าเนินการ 5 ข้อ มีการด าเนินการ 6-7 ข้อ 
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เป้าประสงค์ 5 เพื่อยกระดับคณุภาพคณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาให้บริหารจัดการองค์กรเชิงคุณภาพและธรรมาภบิาลด้วยหลกัการบริหารราชการทีด่ี ยึดหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศมีธรรมาภิบาล 
 

กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ผู้รายงาน 

5.1 ดึงดูดบุคลากรที่มี
ความสามารถ        
ให้เข้าท างานใน
มหาวิทยาลยั     
พัฒนาขีดสมรรถนะ
ของทรัพยากรบุคคล
อย่างต่อเนื่องทันต่อ
ความเปลีย่นแปลง 

5.1.1 โครงการพัฒนา
ระบบการจัดการ
ทรัพยากรบุคคลสู่   
ความเป็นเลิศ 
 

5.1.1.1 ระดับความส าเรจ็
ของการจัดการทรัพยากร
บุคลากรสู่ความเป็นเลิศ 

ระดับ 5 ● พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 

● บริหารการจัดการเรียนการสอน
การศึกษาเพื่อปวงชน 

  

 คณะ ฯ  นางจุฑามาศ 
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กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ผู้รายงาน 

5.2 ปรับปรุง 
กฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ จัดการ
ฝึกอบรมและพัฒนา ที่
มุ่งเน้นการปฏิบตัิ  
การเสริมสร้าง      
ธรรมาภิบาล และ  
เป็นมหาวิทยาลัยที่
รับผิดชอบต่อสังคม
และได้มาตรฐานสากล 

5.2.2 โครงการ
เสรมิสร้าง             
ธรรมาภิบาลและ    เป็น
มหาวิทยาลยัที่
รับผิดชอบต่อสังคม     
มีการเบิกจา่ยให้เป็นไป
ด้วยความโปร่งใสถูกต้อง
ตามระเบียบ 

5.2.2.1 ร้อยละของการ
เบิกจ่ายงบประมาณ   
ตามแผนที่ก าหนด 

ร้อยละ 
 90 

● การบริหารส านักงาน 

● ปรับปรุงอาคารสิ่งก่อสรา้งคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

● การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
ทบทวนแผนปฏิบัตริาชการคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

● จัดหาครภุณัฑ์ส าหรับสนับสนุน
การจัดการเรยีนการสอน 

● จัดหาครภุณัฑ์ชุดฝึกเครื่องควบคุม
อัตโนมัติในโรงงานอุตสาหกรรม 

 คณะ ฯ 

 อ.ธราพงษ ์
 

● รองคณบดฝี่าย
บริหาร 

 

 คณะ ฯ 
 

● อ.องอาจ 
 

 นางสาวอุษา 

5.2 ปรับปรุง 
กฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ จัดการ
ฝึกอบรมและพัฒนา ที่
มุ่งเน้นการปฏิบตัิ  
การเสริมสร้าง      
ธรรมาภิบาล และ  
เป็นมหาวิทยาลัยที่

5.2.4 โครงการ   
จัดการมาตรฐาน
การศึกษาและพัฒนา
คุณภาพการศึกษา               
เพื่อสู่ความเป็นเลิศ 
 
 
 

5.2.4.1ร้อยละของผลการ
ประเมินการประกัน
คุณภาพการศึกษาระดับ
คณะ และมหาวิทยาลัย
ภายในตามเกณฑ์ สกอ. 
เพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 3    การตรวจประกันคณุภาพ
การศึกษาระดับหลักสตูรและคณะ 

  อ.จิรัญญา  อ.จิรัญญา 
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กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ผู้รายงาน 

รับผิดชอบต่อสังคม
และได้มาตรฐานสากล 

5.2.6 โครงการจัด
ประชุมเพื่อพัฒนาระบบ
บริหารจดัการ 
โดยมสี่วนร่วมของทุก
ภาคส่วน 

5.2.6.1 ร้อยละของการ
เบิกจ่ายงบประมาณตาม
แผนการจดัประชุม 
 

ร้อยละ 
100 

● ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 

 รองคณบดฝี่ายบริหาร  นางจุฑามาศ 

 

5.4 จัดหาและพัฒนา
ทรัพยากรสนับสนุน
การเรยีนรู้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ สิ่งอ านวย
ความสะดวก และ
บริการขั้นพื้นฐาน
ภายในมหาวิทยาลัยให้
พร้อมต่อการเป็น 
Semi residential 
University 

5.4.2 โครงพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และระบบเครือข่ายให้
พร้อมต่อการเป็น Semi 
residential University 

5.4.2.1 ค่าเฉลีย่ความพึง
พอใจของนักศึกษา และ
อาจารย์ต่อการพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และระบบเครือข่ายให้
พร้อมต่อการเป็น Semi 
residential University 

>3.51  ระบบเครือข่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ และประชาสัมพันธ์ของ
คณะ 

● รองคณบดฝี่าย
วิชาการ 

● อ.กัญญารตัน ์

หมายเหตุ : เกณฑ์การประเมินผล  
 5.1.1.1 ระดับความส าเรจ็ของการจัดการทรัพยากรบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ 

 ระดับ 1 มีการจัดท าแผนอัตราก าลัง และแผนพัฒนาบุคลากร  
 ระดับ 2  ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 50  
 ระดับ 3 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการโครงการตามแผน รอ้ยละ 51-100 
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 ระดับ 4 มีการประเมินผลความส าเร็จของแผนอัตราก าลัง และแผนพัฒนาบุคลากร 
 ระดับ 5 น าผลการประเมินมาปรบัปรุงการด าเนินการตามแผนอัตราก าลัง และแผนพัฒนาบุคลากรให้มีอัตราคงอยู่ของบุคลากร และบคุลากรมีระดับ        

ความผูกพันต่อองค์กรทีสู่งขึ้น 
 5.2.4.2 ระดับความส าเรจ็การจดัการคุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินท่ีเป็นเลิศ (EdEPx) 

 ระดับ 1 มีการจัดท าแผนพัฒนาคณุภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ 
 ระดับ 2  ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 50  
 ระดับ 3 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการโครงการตามแผน รอ้ยละ 51-100 
 ระดับ 4 มีการประเมินผลความส าเร็จของแผนพัฒนาคณุภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ 
 ระดับ 5 น าผลการประเมินมาปรบัปรุงการด าเนินการตามแผนแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลศิ 

 5.2.5.1 ระดับความส าเรจ็ของการด าเนินการสื่อสารองค์การและการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (IMC) 
 ระดับ 1 มีการจัดท าแผนสื่อสารองค์การและการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (IMC) 
 ระดับ 2  ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 50  
 ระดับ 3 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการโครงการตามแผน รอ้ยละ 51-100 
 ระดับ 4 มีการประเมินผลความส าเร็จของแผนสื่อสารองค์การและการสื่อสารการตลาดแบบบรูณาการ (IMC) 
 ระดับ 5 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และประชาชนท่ัวไป ต่อภาพลักษณอ์งค์กร มากกว่า 3.51  
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ภาคผนวก 
กนผ.01  สรุปแบบเสนอแผนงาน โครงการ กิจกรรม  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
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ล าดับ
ท่ี 

กิจกรรมย่อย วัตถุประสงค์ของโครงการ ตัวช้ีวัดของกิจกรรม 

 แหล่งงบประมาณและ 
จ านวนงบประมาณ 

รวม รายละเอียดงบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

แผ่นดิน รายได้ 

1 การจดัหาวัสดุและพัฒนาสื่อ
การเรียนการสอน 

1. เพื่อจดัซ้ือวัสดฝุึกรายวิชา                                
2. เพื่อจดัหาครุภัณฑ์เพือ่ใช้ในการ
เรียนการสอน 

ร้อยละ 100 ของการ
เบิกจ่ายงบประมาณ 

  535,000 535,000 ค่าครุภัณฑ์  = 120,000  บาท 
ค่าวัสด ุ =  415,000   บาท  

 ต.ค.60-ก.ย.61  ผศ.ดร.เทิดศกัดิ ์

2 การประกวดผลงานเชิงผลิต
ภาพของหลกัสูตร 

1. เพื่อจดังานประกวดผลงานที่เกิด
จากการเรียนการสอน 
ในหลักสูตรและในคณะ                                      
2. เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ผล
การเรียนรู้เชิงผลติภาพ 

ร้อยละ 100 ของหลักสตูรที่
เข้ารว่ม 

15,000   15,000 ค่าใช้สอย  15,000    บาท 
  

 เม.ย.-ม.ิย. 61   ผศ.ดร.เทิดศกัดิ ์

3 การประกวดหรอืแข่งขันงาน
ด้านวิศวกรรม  
(วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส,์ 
วิศวกรรมไฟฟ้า, 
อิเลก็ทรอนิกส,์ วิศวกรรม
เครื่องกล,วิศวกรรมโยธา) 

1. เพื่อน านกัศึกษาไปประกวดหรือ
แข่งขนังานด้านวิศวกรรม   
2. เพื่อน านกัศึกษาไปเผยแพร่
ผลงานวิชาการในเวทีระดับชาต ิ
หรือนานาชาต ิ

ผลงานเชิงประจกัษ์ของ
นักศกึษา 
ที่เข้าร่วมกิจกรรม 5 ผลงาน 

  55,000 55,000 ค่าใช้สอย  =  45,000    บาท  
ค่าวัสด ุ  =  10,000      บาท 
ค่าใช้สอยแมคคาฯ = 16,000  บาท 
ค่าวัสดุแมคคาฯ  =  5,000  บาท 
ค่าใช้สอยไฟฟ้า = 11,000  บาท 
ค่าวัสดุไฟฟ้า  =  5,000  บาท 
ค่าใช้สอยอิเลก็ฯ = 18,000  บาท 

 เม.ย.-ก.ย. 61  อ.นภัสดล 
อ.ภุมรินทร ์

4 การน าเสนอผลงานเชิง
ประจักษ์ของ 
นักศกึษาในเวทีวชิาการ 

เพื่อน านกัศึกษาไปเผยแพรผ่ลงาน
วิชาการในเวทรีะดับชาต ิ
หรือนานาชาต ิ

ผลงานเชิงประจกัษ์ของ
นักศกึษา 
ที่เข้าร่วมกิจกรรม 10 
ผลงาน 

  50,000 50,000 ค่าใช้สอย  = 45,000    บาท 
ค่าวัสด ุ  = 5,000      บาท  

 เม.ย.-ม.ิย. 61  ผศ.ดร.ชุมพล 
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ล าดับ
ท่ี 

กิจกรรมย่อย วัตถุประสงค์ของโครงการ ตัวช้ีวัดของกิจกรรม 

 แหล่งงบประมาณและ 
จ านวนงบประมาณ 

รวม รายละเอียดงบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

แผ่นดิน รายได้ 

5 บริหารจัดการหลกัสูตร
วิศวกรรมเมคคาทรอนกิส ์
และหุ่นยนต ์

1.เพื่อจัดซ้ือวัสดุฝกึรายวชิา                                 
2. เพื่อจดัหาวิทยากรส าหรับ
บรรยายให้ความรู้กับนักศกึษา 

ร้อยละ 100 ของการ
เบิกจ่ายงบประมาณ 

68,000   68,000 ค่าตอบแทน  = 4,800    บาท 
ค่าวัสด ุ   = 63,200       บาท  

 ต.ค.60-ก.ย.61  อ.วิชวธุ 

6 บริหารจัดการหลกัสูตร
วิศวกรรม 
การจดัการอุตสาหกรรม 

1.เพื่อจัดซ้ือวัสดุฝกึรายวชิา                                 
2. เพื่อจดัหาวิทยากรส าหรับ
บรรยายให้ความรู้กับนักศกึษา 

ร้อยละ 100 ของการ
เบิกจ่ายงบประมาณ 

50,200   50,200 ค่าตอบแทน  = 9,600     บาท  
ค่าวัสด ุ = 20,600   บาท 
ค่าครุภัณฑ์  = 20,000  บาท  

 ต.ค.60-ก.ย.61  อ.จริัญญา 

7 บริหารจัดการหลกัสูตร
เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา 

1.เพื่อจัดซ้ือวัสดุฝกึรายวชิา                                 
2. เพื่อจดัหาวิทยากรส าหรับ
บรรยายให้ความรู้กับนักศกึษา 

ร้อยละ 100 ของการ
เบิกจ่ายงบประมาณ 

20,000   20,000 ค่าตอบแทน  = 6,400    บาท   
ค่าวัสด ุ   = 13,600       บาท  

 ต.ค.60-ก.ย.61  อ.โชตกิาญจน ์

8 บริหารจัดการหลกัสูตร
เทคโนโลยี
วิศวกรรมเครือ่งกล 

1.เพื่อจัดซ้ือวัสดุฝกึรายวชิา                                 
2. เพื่อจดัหาวิทยากรส าหรับ
บรรยายให้ความรู้กับนักศกึษา 

ร้อยละ 100 ของการ
เบิกจ่ายงบประมาณ 

70,000   70,000 ค่าตอบแทน  =  4,800   บาท 
ค่าวัสด ุ =  65,200    บาท  

 ต.ค.60-ก.ย.61  ผศ.สัญลักษณ ์

9 บริหารจัดการหลกัสูตร
เทคโนโลยีวิศวกรรม 

1.เพื่อจัดซ้ือวัสดุฝกึรายวชิา                                 
2. เพื่อจดัหาวิทยากรส าหรับ
บรรยายให้ความรู้กับนักศกึษา 

ร้อยละ 100 ของการ
เบิกจ่ายงบประมาณ 

32,000   32,000 ค่าตอบแทน  = 5,800   บาท   
ค่าวัสด ุ  = 26,200       บาท  

 ต.ค.60-ก.ย.61  ผศ.ประจบ 

10 บริหารจัดการหลกัสูตร
อิเลก็ทรอนิกส์สือ่สารและ
คอมพิวเตอร ์

1.เพื่อจัดซ้ือวัสดุฝกึรายวชิา                                 
2. เพื่อจดัหาวิทยากรส าหรับ
บรรยายให้ความรู้กับนักศกึษา 

ร้อยละ 100 ของการ
เบิกจ่ายงบประมาณ 

65,000   65,000 ค่าตอบแทน = 4,800    บาท   
ค่าวัสด ุ  =  60,200     บาท  

 ต.ค.60-ก.ย.61  ผศ.ดร.ชุมพล 
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ล าดับ
ท่ี 

กิจกรรมย่อย วัตถุประสงค์ของโครงการ ตัวช้ีวัดของกิจกรรม 

 แหล่งงบประมาณและ 
จ านวนงบประมาณ 

รวม รายละเอียดงบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

แผ่นดิน รายได้ 

11 บริหารจัดการหลกัสูตร
ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

1.เพื่อจัดซ้ือวัสดุฝกึรายวชิา                                 
2. เพื่อจดัหาวิทยากรส าหรับ
บรรยายให้ความรู้กับนักศกึษา 

ร้อยละ 100 ของการ
เบิกจ่ายงบประมาณ 

66,000   66,000 ค่าตอบแทน  =  3,200   บาท   
ค่าวัสด ุ =  62,800       บาท  

 ต.ค.60-ก.ย.61  อ. ดร.วุฒิชัย 

12 บริหารจัดการหลกัสูตร
เทคโนโลยีเซรามิกส ์

1.เพื่อจัดซ้ือวัสดุฝกึรายวชิา                                 
2. เพื่อจดัหาวิทยากรส าหรับ
บรรยายให้ความรู้กับนักศกึษา 

ร้อยละ 100 ของการ
เบิกจ่ายงบประมาณ 

6,000   6,000 ค่าวัสดุ =  6,000     บาท   ต.ค.60-ก.ย.61  อ.ธนวรรธน ์

13 บริหารจัดการกลุ่มวิชา
เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า 

1.เพื่อจัดซ้ือวัสดุฝกึรายวชิา                                 
2. เพื่อจดัหาวิทยากรส าหรับ
บรรยายให้ความรู้กับนักศกึษา 

ร้อยละ 100 ของการ
เบิกจ่ายงบประมาณ 

  77,000 77,000 ค่าตอบแทน  = 6,000   บาท   
ค่าวัสด ุ  = 71,000      บาท  

 ต.ค.60-ก.ย.61  อ.กญัญารัตน ์

14 พัฒนาเครื่องมือ
วิทยาศาสตร ์

1.เพื่อจัดซ้ืดวัสดุฝกึรายวิชา                               ร้อยละ 100 ของการ
เบิกจ่ายงบประมาณ 

    39,800    39,800 ค่าวัสดุ = 39,800 บาท   ต.ค.60-ก.ย.61  ดร.พลอยไพลิน 

15 ปฏิบัติการจัดท าแผนการ
สอนรายวิชา 

1.เพื่อพัฒนาแผนการสอนทกุ
รายวิชาของหลักสูตร         
2.เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนการ
สอนให้เกิดผลลัพธ ์
เชิงผลิตภาพ 

ร้อยละ 100 ของหลักสตูรที่
พัฒนาและ 
ปรับปรุงเพื่อให้เกิดการ
เรียนรูเ้ชิงผลิตภาพ 

26,500 11,500 38,000 งบแผ่นดิน = 26,500 บาท 
- ค่าตอบแทน 600 x 6 ชม. X 1 
วัน =  3,600 บาท 
- ค่าใช้สอย = 15,600 บาท 
- ค่าวัสด ุ = 7,300  บาท 
งบรายได้ = 11,500 บาท 
- ค่าใช้สอย = 5,200  บาท 
- ค่าวัสด ุ  =  6,300  บาท 

 เม.ย.-ม.ิย. 61  ผศ.ดร.เทิดศกัดิ ์



 
 
 

แผนปฏิบัติการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2561 
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ล าดับ
ท่ี 

กิจกรรมย่อย วัตถุประสงค์ของโครงการ ตัวช้ีวัดของกิจกรรม 

 แหล่งงบประมาณและ 
จ านวนงบประมาณ 

รวม รายละเอียดงบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

แผ่นดิน รายได้ 

16 การเตรียมพร้อมด้านทักษะ
วิชาชีพทางดา้นเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

1. เพื่อเป็นการฝกึทกัษะการ
ปฏิบัติงานช่างเทคโนโลยีพื้นฐาน 
2. เพื่อสร้างจิตส านึกในการบ ารุง 
รักษา เครือ่งมือทางช่าง 

ร้อยละ 80 ของหลักสูตรที่
ร่วมกิจกรรม 

  35,000 35,000 ค่าวัสดุ = 35,000 บาท   มิ.ย.-ก.ย.61  ผศ.ดร.เทิดศกัดิ ์

17 ค่ายภาวะผู้น าและพัฒนา
บุคลิกภาพ 

1. เพื่อให้นกัศึกษากล้าแสดงออก
อย่างถูกตอ้ง 
2. เพื่อให้นกัศึกษามีบุคลิกภาพและ
ภาวะผู้น า ผู้ตามที่ด ี
3. เพื่อให้นกัศึกษาใชเ้วลาว่างให้เกิด
ประโยชน ์

ร้อยละ 80 ของหลักสูตรที่
ร่วมกิจกรรม 

  120,000 120,000 ค่าใช้สอย   =  120,000   บาท    มิ.ย.-ก.ย.61  ผศ.ดร.ววิัฒน ์

18 การแข่งขนักฬีานกัศกึษา
ภาคปกต ิ

1.เพื่อเสริมสร้างสุขพลานามัยให้กับ
นักศกึษา               
2.เพื่อให้เกิดความสมัครสมาน
สามัคคีในหมู่คณะ 

ร้อยละ 80 ของหลักสูตรที่
ร่วมกิจกรรม 

  50,000 50,000 ค่าใช้สอย  =  24,500    บาท           
ค่าวัสด ุ  =  25,500      บาท  

 ม.ค.-มี.ค.61  อ.องอาจ  

19 การแข่งขนักฬีานกัศกึษา
ภาคพิเศษ 

1.เพื่อเสริมสร้างสุขพลานามัยให้กับ
นักศกึษา              
2.เพื่อให้เกิดความสมัครสมาน
สามัคคีในหมู่คณะ 

ร้อยละ 80 ของหลักสูตรที่
ร่วมกิจกรรม 

  30,000 30,000 ค่าวัสด ุ  =  30,000   บาท   เม.ย.-ม.ิย.61  อ.วิชวธุ 

 



 
 
 

แผนปฏิบัติการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2561 
 

36 
 

ล าดับ
ท่ี 

กิจกรรมย่อย วัตถุประสงค์ของโครงการ ตัวช้ีวัดของกิจกรรม 

 แหล่งงบประมาณและ 
จ านวนงบประมาณ 

รวม รายละเอียดงบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

แผ่นดิน รายได้ 

20 ไหว้ครูช่าง  1. เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรม
ไทยอันดีงาม 
2. เพื่อให้นกัศึกษาตระหนักถึงความ
กตัญญูตอ่ครอูาจารย์ 

ร้อยละ 80 ของหลักสูตรที่
ร่วมกิจกรรม 

  25,000 25,000 ค่าใช้สอย   =  20,000   บาท 
ค่าวัสด ุ =  5,000   บาท  

 ก.ค.- ก.ย.61  อ.อ าพล 

21 ส่งเสริมคณุธรรมและ
จริยธรรม 

1. เพื่อน านกัศึกษาไปปฏิบัติธรรม 
2. เพื่อให้นกัศึกษามีความรู้ด้านการ
ยกระดับคุณธรรม 
และจริยธรรม 

ร้อยละ 80 ของหลักสูตรที่
ร่วมกิจกรรม 

  55,000 55,000 ค่าใช้สอย = 48,000  บาท 
ค่าวัสด ุ  =  7,000   บาท  

 ก.ค.- ก.ย.61  ผศ.ดร.ววิัฒน ์

22 การให้ความรู้ด้านประกัน
คุณภาพแกน่ักศกึษา 

1. เพื่อจดัอบรมให้นกัศึกษาทราบถึง
การประกนัคุณภาพในหลกัสูตร 
2. เพื่อให้นกัศึกษาตระหนักถึง
ความส าคัญการประกนัคุณภาพใน
หลักสูตร 

ร้อยละ 85 ของความรูท้ี่
ได้รับเพิ่มขึน้ในระดับที่ 3.5 

  5,000 5,000 ค่าวัสด ุ =   5,000   บาท   ม.ค.-มี.ค.61  อ.จริัญญา 

23 ค่ายภาษาอังกฤษส าหรับ
นักศกึษา 

เพื่อเสริมทักษะภาษาอังกฤษส าหรับ
การใช้ในชีวิตประจ าวนัและ 
การใช้ในการสมัครงานและท างาน
ในโรงงานอุตสาหกรรม 

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของ
นักศกึษา 
ไม่น้อยกว่า 4.51 

48,700   48,700 ค่าใช้สอย  = 12,000    บาท           
ค่าตอบแทน 400x60 ชั่วโมง  = 
24,000 
ค่าวัสด ุ = 12,700    บาท  

ครั้งที่ 1 ม.ค.-
มี.ค 61 
ครั้งที่ 2 ก.ค. - 
ก.ย.61  

ผศ.ประภาวรรณ 



 
 
 

แผนปฏิบัติการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2561 
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ล าดับ
ท่ี 

กิจกรรมย่อย วัตถุประสงค์ของโครงการ ตัวช้ีวัดของกิจกรรม 

 แหล่งงบประมาณและ 
จ านวนงบประมาณ 

รวม รายละเอียดงบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

แผ่นดิน รายได้ 

24 แลกเปลี่ยนนกัศึกษา
ภายในประเทศ 

เพื่อจัดให้นักศกึษาของคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
ในพระบรมราชูปถมัภ ์
ได้มีกิจกรรมสัมพนัธ์โดยผ่านการ
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม 
กับนักศกึษาต่างสถาบันทัง้ในและ
นอกประเทศ 

1. ร้อยละ 85 ของจ านวน
นักศกึษาทีเ่ข้ารว่มกิจกรรม 
2. ระดับความพงึพอใจของ
นักศกึษาทีเ่ข้ารว่มกิจกรรม
ไม่ต่ ากว่า 3.5 

5,000 10,000 15,000 งบแผ่นดิน = 5,000 บาท 
- ค่าวัสด ุ = 4,000 บาท 
- ค่าใช้สอย = 1,000 บาท 
งบรายได้ = 10,000 บาท 
ค่าใช้สอย 
- ค่าอาหารกลางวนั 100 x 20 คน 
x 3 วัน = 6,000 บาท 
  (มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี) 
- ค่าอาหารกลางวนั 50 x 20 คน x 
2 วัน = 2,000 บาท 
  (มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ฯ) 
- ค่าอาหารว่าง 20 x 20 คน x 5 
วัน  = 2,000 บาท 

 ต.ค. - ก.ย. 60  อ.นภัสดล 

25 แลกเปลี่ยนนกัศึกษาใน
อาเซียน 

เพื่อจัดให้นักศกึษาของคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
ในพระบรมราชูปถมัภ ์
 ได้มีกิจกรรมสมัพันธโ์ดยผ่านการ
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม 
กับนักศกึษาต่างสถาบันนอก
ประเทศ 

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของ
นักศกึษา 
ไม่น้อยกว่า 4.52 

20,000 110,000 130,000 งบแผ่นดิน = 20,000 บาท 
- ค่าตอบแทน 400x50 ชั่วโมง  
= 20,000 บาท 
งบรายได้ = 110,000 บาท 
- ค่าใช้สอย = 110,000 บาท  

 ก.ค. - ก.ย.61  อ.วรรณกร 
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ล าดับ
ท่ี 

กิจกรรมย่อย วัตถุประสงค์ของโครงการ ตัวช้ีวัดของกิจกรรม 

 แหล่งงบประมาณและ 
จ านวนงบประมาณ 

รวม รายละเอียดงบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

แผ่นดิน รายได้ 

26 การเผยแพร่งานวิจัยและ
งานสร้างสรรค ์

1.เพื่อให้อาจารย์และบุคลากรได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู ้
ผลการวิจัยซ่ึงกนัและกัน    
2. เผยแพร่งานวิจัยสู่ชมุชน 

ไม่น้อยกว่า 3 ผลงาน 30,000   30,000 ค่าใช้สอย   =  30,000   บาท  
  

 เม.ย. - ก.ย.61  ดร.พลอยไพลิน -  
อ.กญัญารัตน ์

27 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้จาก
การปฏิบัติงานวิจัยของ
อาจารย์กับนกัศึกษา 

1.เพื่อจัดเวทีสัมมนาระหว่าอาจารย์
ผู้สอนได้แลกเปลี่ยนเรียนรูก้ับ
นักศกึษา 
2. เพื่อจดันทิรรศการผลงานวิจัย
ร่วมกันระหว่างอาจารย์ผู้สอนกับ
ผู้เรียน 

จ านวนผลงานวิจัยทีเ่ข้าร่วม
ไม่น้อยกว่า 3 ผลงาน 

15,000   15,000 ค่าใช้สอย 
ค่าอาหาร  120 x 35 คน x 1 มื้อ   
=  4,200   บาท 
ค่าอาหารว่าง 35 x 35 คน x  2 มื้อ  
=  2,450  บาท 
ค่าวัสด ุ  =   8,350  บาท  

 ต.ค.- ธ.ค.60  ผศ.ดร.ชุมพล 

28 ความร่วมมอืพัฒนาคณุภาพ
ชีวิตพื้นฐาน 
ในชุมชนของจังหวัด
ปทุมธาน ี

1. เพื่อจดักระบวนการพัฒนา
คุณภาพชีวิตพื้นฐานของชุมชน     
2.เพื่อสร้างเครอืข่ายการชมุชน 

1 พื้นที ่ 20,000   20,000 ค่าวัสด ุ =  6,000  บาท 
ค่าใช้สอย = 14,000 บาทวัสดุหลกั
สุตรออกแบบฯ  =  10,000  บาท 
ค่าวัสดุหลักสุตรเมคคาฯ  =  
10,000      บาท 

 ม.ค. - มี.ค. 61  อ.อ าพล 
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ล าดับ
ท่ี 

กิจกรรมย่อย วัตถุประสงค์ของโครงการ ตัวช้ีวัดของกิจกรรม 

 แหล่งงบประมาณและ 
จ านวนงบประมาณ 

รวม รายละเอียดงบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

แผ่นดิน รายได้ 

29 โครงการบรกิารวิชาการ
หุ่นยนต์และ 
ระบบอัตโนมัตเิพื่อชมุชน 
เรื่อง โครงการ 
อบรมเชิงปฏิบัติการกลไก
หุ่นยนต์เบ้ืองต้น  
ประจ าปีการศึกษา 2560 

1. เพื่อบูรณาการการเรียนการสอน
รายวิชา  
พื้นฐานวิทยากรหุ่นยนต์กับการ
บริการวิชาการสู่ชมุชน 
2. เพื่อให้ความรู้เชิงปฏิบัตกิาร
เกี่ยวกับกลไกหุ่นยนต ์
เบ้ืองต้นแกน่กัเรียนในชุมชน 
ระดับชั้นประถม 

เชิงปริมาณ 
1. ผู้เข้ารว่มโครงการ 
จ านวน 30 คน 
2. อาจารย์และนกัศกึษา
หลักสูตรวิศวกรรมอัตโนมัติ 
จ านวน 10 คน 
3. ผู้เข้ารว่มโครงการมีความ
พึงพอใจต่อการเข้าร่วม
อบรมไมน่้อยกว่า  
ร้อยละ 80 
4. ผู้เข้ารว่มโครงการมคีวามรู้
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 
เชิงคุณภาพ 
1. ผู้เข้ารว่มโครงการ
สามารถประกอบหุ่นยนต์
เพื่อรว่มในกิจกรรมตาม
ระยะเวลาทีก่ าหนดได ้
2. ผู้เข้ารว่มโครงการมทีกัษะ
การเรียนรู้แบบเสตม็ศึกษา 

20,000   20,000 1.ค่าใช้สอย  7,300 บาท 
- ค่าอาหารกลางวนั (40คนx100 
บาท) 4,000 บาท 
- ค่าอาหารว่าง (40คนx25บาทx2 
มื้อ)  2,800 บาท 
- ค่าน้ ามนั 500 บาท 
2. ค่าวัสด ุ 12,700 บาท 
  

ธ.ค.60 ผศ.ดร.เทิดศกัดิ ์
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ล าดับ
ท่ี 

กิจกรรมย่อย วัตถุประสงค์ของโครงการ ตัวช้ีวัดของกิจกรรม 

 แหล่งงบประมาณและ 
จ านวนงบประมาณ รวม รายละเอียดงบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

แผ่นดิน รายได้ 

30 โครงการบรกิารวิชาการ
หุ่นยนต์และระบบอัตโนมตั ิ
เพื่อชุมชน เรือ่ง โครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ  
ITEC Innovation robot 
(junior)  
ประจ าปีการศึกษา 2560 

1. เพื่อบูรณาการการเรียนการสอน
รายวิชา พื้นฐานวิทยากรหุ่นยนต์กับ
การบรกิารวิชาการสู่ชมุชน 
2. เพื่อให้ความรู้เชิงปฏิบัตกิาร
เกี่ยวกับกลไกหุ่นยนต์เบ้ืองต้นแก่
นักเรียนในชุมชน ระดับชั้นมธัยม 
3. เพื่อการสร้างพัฒนาการ
สร้างสรรค์จากการปฏิบัติจริงและ
ฝึกการท างานเป็นทมี ฝึกการคิด
อย่างเป็นระบบ 

เชิงปริมาณ 
1. ผู้เข้ารว่มโครงการ 
จ านวน 30 คน 
2. อาจารย์และนกัศกึษา
หลักสูตรวิศวกรรมอัตโนมัติ 
จ านวน 10 คน 
3. ผู้เข้ารว่มโครงการมีความ
พึงพอใจต่อการเข้าร่วม
อบรมไมน่้อยกว่า  
ร้อยละ 80 
เชิงคุณภาพ 
1. ผู้เข้ารว่มโครงการ
สามารถประกอบหุ่นยนต์
เพื่อรว่มในกิจกรรมตาม
ระยะเวลาทีก่ าหนดได ้
2. ผู้เข้ารว่มโครงการน า
ความรู้สร้างนวัตกรรม
หุ่นยนต ์และเข้าร่วม
ประกวดผลิตงานหุน่ยนต ์

100,000   100,000 1. ค่าใช้สอย  21,900 บาท 
- ค่าอาหารกลางวนั (40คนx100
บาทx3 มื้อ) 12,000 บาท 
- ค่าอาหารว่าง (40คนx25บาทx6
มื้อ) 8,400 บาท 
- ค่าน้ ามนั 1,500 บาท 
2. ค่าวัสดุ 78,100 บาท 

ม.ค.61 อ.วิชวธุ 

 



 
 
 

แผนปฏิบัติการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2561 
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ล าดับ
ท่ี 

กิจกรรมย่อย วัตถุประสงค์ของโครงการ ตัวช้ีวัดของกิจกรรม 

 แหล่งงบประมาณและ 
จ านวนงบประมาณ 

รวม รายละเอียดงบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

แผ่นดิน รายได้ 

31 ส่งเสริมอาชีพทหารผู้พกิาร
หลังปลดประจ าการจาก
ราชการสนามตาม ความ
ร่วมมอืระหว่างคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
และกองเวชศาสตร์ฟื้นฟู 
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 

เพื่อเสนอแนะแนวทางในการสร้าง
อาชีพใหม่ๆ เพื่อสร้างความมั่นใจใน
อาชีพกับผูร้ับบริการ 

จ านวนพื้นที่ 1 พื้นที ่ 15,000  15,000 ค่าใช้สอย                                 
ครั้งที่ 1 (พ.ย.60) - ค่าอาหาร 
(100บาทx1มื้อx20คน) = 2,000 
บาท- ค่าอาหารว่าง (25บาทx1มื้อ
x20คน) = 500 บาทครั้งที ่2 (ม.ค.
61)- ค่าอาหาร (100บาทx1มื้อx20
คน) = 2,000 บาท- ค่าอาหารว่าง 
(25บาทx1มื้อx20คน) = 500 บาท
ครั้งที่ 3 (มี.ค.61)- ค่าอาหาร
(100บาทx1มื้อx20คน) = 2,000 
บาท- ค่าอาหารว่าง(25บาทx1มื้อ
x20คน) = 500 บาทครั้งที ่4 (พ.ค.
61)- ค่าอาหาร(100บาทx1มื้อx20
คน) = 2,000 บาท- ค่าอาหารว่าง
(25บาทx1มื้อx20คน) = 500 บาท 
ค่าวัสด ุ 
ครั้งที่ 1 (พ.ย..60) = 2,500 บาท
ครั้งที่ 2 (ม.ค.61) = 2,500 บาท 

 ม.ค. - มี.ค. 61  ผศ.ดร.เบญจลักษณ์ 

 

 



 
 
 

แผนปฏิบัติการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2561 
 

42 
 

ล าดับ
ท่ี 

กิจกรรมย่อย วัตถุประสงค์ของโครงการ ตัวช้ีวัดของกิจกรรม 

 แหล่งงบประมาณและ 
จ านวนงบประมาณ 

รวม รายละเอียดงบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

แผ่นดิน รายได้ 

32 บริการวิชาการของหลักสูตร
จากการจดั 
การเรียนการสอนแบบ 
productive learning  

1.เพื่อน านกัศึกษาไปบริการวิชาการ
ตามองค์ความรูท้ี่ศึกษากับชุมชน
หรือองคก์รเครอืข่าย   
2. เพื่อเผยแพร่ผลงานจากการ
จัดการเรียนการสอน 

ร้อยละ 80 ของหลักสูตรร่วม
กิจกรรม 

40,000   40,000  ค่าวัสดุ =  40,000 บาท  ช่วงที่ 1:  
พ.ย. - ธ.ค.60  
ช่วงที่ 2:  
ม.ค.-ก.พ.61    
ช่วงที่ 3:   
มี.ค. - เม.ย 61  
ช่วงที่ 4  
พ.ค. - มิ.ย.61  

ผศ.ดร.เทิดศกัดิ ์

33 อบรมการเพิ่มผลผลิตแก่
สถานประกอบการ 

1. เพื่อให้ผู้อบรมได้เรียนรูเ้ทคนิค
การเพิ่มผลผลิตและสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในการท างานในสถาน
ประกอบการได้ 

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้
เข้าอบรม 
ไม่น้อยกว่า 4.51 

0 0 0    เม.ย.- มิ.ย.61  ผศ.ดร.เทิดศกัดิ ์

34 ส่งเสริมการเรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียงกับ 
บุคลากรของคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

 1.เพื่อจดัอบรมเชิงปฏิบัตกิารให้น า
หลักเศรษฐกจิพอเพียงมาใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน  
2.เพื่อน าแนวทางในการอบรมลงสู่
ปฏิบัติการจริง 

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้
บุคลากร 
ไม่น้อยกว่า 4.51 

  35,000 35,000 ค่าใช้สอย  =  24,500    บาท           
ค่าตอบแทน  =  3,600  บาท 
ค่าวัสด ุ =  6,900       บาท  

 เม.ย.- มิ.ย.61  อ.อ าพล 

 

 



 
 
 

แผนปฏิบัติการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2561 
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ล าดับ
ท่ี 

กิจกรรมย่อย วัตถุประสงค์ของโครงการ ตัวช้ีวัดของกิจกรรม 

 แหล่งงบประมาณและ 
จ านวนงบประมาณ 

รวม รายละเอียดงบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

แผ่นดิน รายได้ 

35 เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทร  
มหาภูมิพลอดุลยเดช 

 เพื่อเฉลิมพระกียรติพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของ
ผู้เข้ารว่มกิจกรรมไม่นอ้ยกว่า 
4.51 

5,000   5,000  ค่าวัสด ุ =  5,000        บาท  ธ.ค.60 อ.ดร.วุฒิชัย 

36 เฉลิมพระเกียรติสมเดจ็พระ
ปิตุฉา  
เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ ์

เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเดจ็พระเจ้า
ปิตุฉา เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ฯ 

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของ
ผู้เข้ารว่มกิจกรรมไม่นอ้ยกว่า 
4.51 

5,000   5,000  ค่าวัสดุ = 5,000        บาท  ก.พ.61 ผศ.เศกพร 

37 เฉลิมพระเกียรติสมเดจ็พระ
เจ้าอยู่หัวมหาวิชิราลงกรณ 
บดินทรเทพวรางกูร 

เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเดจ็พระ
เจ้าอยู่หัวมหาวิชิราลงกรณ  
บดินทรเทพวรางกูร 

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของ
ผู้เข้ารว่มกิจกรรมไม่นอ้ยกว่า 
4.51 

5,000   5,000  ค่าวัสดุ = 5,000        บาท  ก.ค.61 อ.ธนงั  
อ.จุฑามาศ 

38 เฉลิมพระเกียรติสมเดจ็พระ
นางเจ้าฯพระบรมราชินนีาถ 
 ในรัชกาลที ่9 

เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเดจ็พระนาง
เจ้าสิรกิิต 
 

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของ
ผู้เข้ารว่มกิจกรรมไม่นอ้ยกว่า 
4.51 

5,000   5,000  ค่าวัสด ุ =  5,000        บาท  ส.ค.61 อ.กนกนาฏ 
อ.ธนวรรธน ์

39 ประเพณีลอยกระทง เพื่อสืบสานประเพณ๊และวัฒนธรรม
ของไทย 

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของ
ผู้เข้ารว่มกิจกรรมไม่นอ้ยกว่า 
4.51 

20,000   20,000  ค่าเช่าชุด แต่งหน้า  =  5,000  
บาท 
ค่าวัสด ุ =  15,000  บาท  

 ต.ค. -พ.ย. 60  ผศ.ดร.ววิัฒน ์



 
 
 

แผนปฏิบัติการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2561 
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ล าดับ
ท่ี 

กิจกรรมย่อย วัตถุประสงค์ของโครงการ ตัวช้ีวัดของกิจกรรม 

 แหล่งงบประมาณและ 
จ านวนงบประมาณ 

รวม รายละเอียดงบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

แผ่นดิน รายได้ 

40 เทคโนอุตฯ ร่วมใจแต่งกาย
ตามประเพณ ี

เพื่อจัดสัปดาห์รณรงค์การแต่งกาย
แบบไทย 

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของ
ผู้เข้ารว่มกิจกรรมไม่นอ้ยกว่า 
4.52 

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

 ต.ค. -พ.ย. 60  อ.โชตกิาญจน ์

41 การปฏิบัติการสร้างสรรค์
ออกแบบผลิตภัณฑ์และ
เครื่องป้ันดินเผา 

1.เพื่อสร้างเครอืข่ายหนว่ยงานที่
จัดการเรียนการสอนด้านการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์  
2.เพื่อพัฒนาผลงานทางด้านการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ 

ไม่น้อยกว่า 5 ผลงาน 35,000   35,000 ค่าใช้สอย = 30,400 บาทค่าที่พกั 
1,000 x 4 ห้อง x 5 วัน = 20,000 
บาทค่าเดินทาง = 2,000 บาทเบ้ีย
เลี้ยง 240 x 7 คน x 5 วัน  =  
8,400 บาทค่าวัสด ุ =  4,600  
บาท  

 เม.ย.- มิ.ย.61  อ.ดร.วุฒิชัย  
ผศ.เศกพร 

42 พัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุน 

เพื่อจัดอบรมเชิงปฏิบัตกิารเพิม่พูน
ความรู้สมัยใหม่ให้ 
บุคลากรสายสนับสนุน 

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของ
บุคลากร 
ไม่น้อยกวา 4.51 

15,000   15,000 ค่าตอบแทนวทิยากร 10 ชม. X 
600 บาท = 6,000 บาท 
ค่าใช้สอย  = 8,000 บาท 
ค่าอาหาร 150 x 20 คน x 2 วัน = 
6,000 บาท 
ค่าอาหารว่าง 25 x 20 คน x 4 มื้อ 
= 2,000 บาท 
ค่าวัสดุ = 1,000 บาท  

 ม.ค.-มี.ค.61  อ.อ าพล 

43 บริหารการจัดการเรียนการ
สอนการศกึษาเพือ่ปวงชน 

เพื่อจ่ายค่าตอบแทนให้กับบุคลากร
ที่ปฏิบัติงานเสาร์-อาทิตย์และ
ล่วงเวลา 

ร้อยละ 100 ของการ
เบิกจ่ายงบประมาณตาม
แผน 

  540,000 540,000  ค่าตอบแทน  =  540,000 บาท   ต.ค. 60 - ก.ย. 
61  

อ.อ าพล 

 



 
 
 

แผนปฏิบัติการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2561 
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ล าดับ
ท่ี 

กิจกรรมย่อย วัตถุประสงค์ของโครงการ ตัวช้ีวัดของกิจกรรม 

 แหล่งงบประมาณและ 
จ านวนงบประมาณ 

รวม รายละเอียดงบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

แผ่นดิน รายได้ 

44 การบริหารส านกังาน เพื่อบริหารจัดการระบบการ
บริหารงานคณะ 

ร้อยละ 100 ของการ
เบิกจ่ายงบประมาณตาม
แผน 

207,700 520,000 727,700  งบแผ่นดนิ = 207,700 บาท 
- ค่าใช้สอย  = 70,000 บาท 
- ค่าวัสด ุ    = 137,700 บาท 
งบรายได้ = 520,000 บาท 
- ค่าตอบแทน = 10,000 บาท 
- ค่าวัสด ุ      = 435,000 บาท 
- ค่าสาธารณูปโภค = 35,000 บาท 
- ค่าใช้สอย = 40,000 บาท  

ต.ค. 60 - ก.ย. 
61  

อ.อ าพล 

45 ปรับปรุงอาคารสิ่งกอ่สร้าง 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

1.เพื่อซ่อมแซมหลังคา ผนัง ของ
อาคารส านักงานและ 
ห้องปฏิบัติการของคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม  
2.เพื่อเปลี่ยนประตูมว้น ประตู
ห้องเรียนที่ช ารุด 
และซ่อมแซมไม่ได ้ 
3.เพื่อเปลี่ยนอุปกรณ์ผนังห้องน้ า 
อุปกรณ์สุขภัณฑ ์
ของอาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
และอาคารปฏิบัติการ 
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
4.เพื่อทาสีอาคารบางส่วนที่
เสื่อมสภาพตามเวลา 

ร้อยละ 100 ของการ
เบิกจ่ายงบประมาณตาม
แผน 

  300,000 300,000 ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง  =  300,000  
บาท  

 ม.ค. - มิ.ย.61  อ.ธราพงษ์ 



 
 
 

แผนปฏิบัติการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2561 
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ล าดับ
ท่ี 

กิจกรรมย่อย วัตถุประสงค์ของโครงการ ตัวช้ีวัดของกิจกรรม 

 แหล่งงบประมาณและ 
จ านวนงบประมาณ 

รวม รายละเอียดงบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

แผ่นดิน รายได้ 

46 การประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อทบทวน 
แผนกลยุทธแ์ละ 
แผนปฏิบัติราชการ 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

1.เพื่อจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
ทบทวนแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปี 2560   
2.เพื่อจัดแผนปฏิบัตริาชการ
ประจ าปี 2561 

1.ร้อยละ 100 ของการ
เบิกจ่ายงบประมาณตาม
แผน  
2.ร้อยละ 95 ของผู้มีสว่น
ร่วม 

195,000 5,000 200,000  งบแผ่นดนิ = 195,000 บาท 
- ค่าใช้สอย  =  195,000 บาท 
งบรายได้ = 5,000 บาท 
- ค่าวัสด ุ      =  5,000  บาท  

 เม.ย. - มิ.ย.61  อ.อ าพล 

47 จัดหาครุภัณฑ์ส าหรับ
สนับสนุน 
การจดัการเรียนการสอน 

เพื่อจัดหาครุภัณฑ์ส าหรับอาคาร
ปฏิบัติการและอาคารส านกังาน 

ร้อยละ 100 ของการ
เบิกจ่ายงบประมาณตาม
แผน 
 

  200,000 200,000  ค่าครุภัณฑ์  =  200,000 บาท   ม.ค. - มิ.ย.61  อ.อ าพล 

48 จัดหาครุภัณฑ์ชุดฝกึเครื่อง
ควบคุมอัตโนมัต ิ
ในโรงงานอุตสาหกรรม 

จัดหาสิ่งสนับสนนุการเรียนผลิต
บัณฑิตให้ตรงตามมาตรฐานวิชาชีพ 

ร้อยละ 100 ของการ
เบิกจ่ายงบประมาณตาม
แผน 

3,000,000   3,000,000  ค่าครุภัณฑ์  =  3,000,000 บาท   เม.ย. - มิ.ย.61  อ.องอาจ 

 

 

 



 
 
 

แผนปฏิบัติการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2561 
 

47 
 

ล าดับ
ท่ี 

กิจกรรมย่อย วัตถุประสงค์ของโครงการ ตัวช้ีวัดของกิจกรรม 

 แหล่งงบประมาณและ 
จ านวนงบประมาณ 

รวม รายละเอียดงบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

แผ่นดิน รายได้ 

49 การตรวจประกันคุณภาพ
การศกึษาระดับหลักสูตร
และคณะ 

1.เพื่อด าเนินการจัดการส าหรับรับ
การตรวจประเมินระดับหลักสตูร  2.
เพื่อด าเนนิการจัดการส าหรับรับการ
ตรวจประเมินระดับคณะ 

ร้อยละ 100 ของการ
เบิกจ่ายงบประมาณตาม
แผน 

38,800 48,000 86,800 งบแผ่นดิน = 38,800 บาทงบ
รายได้ = 48,000 บาท- 
ค่าตอบแทนประธานกรรมการ 
2,500 x 8 คน x 1 วัน  =  20,000 
บาท- ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
บุคคลภายนอก 2,000 x 8 คน x 1 
วัน  =  16,000 บาท- ค่าตอบแทน
กรรมการเลขานกุาร 1,000 x 8 คน 
x 1 วัน  =  8,000 บาท- 
ค่าตอบแทนผู้ช่วยเลขานกุาร 500 x 
4 คน x 1 วัน  =  2,000 บาท- 
ค่าตอบแทนผู้เข้ารับการสมัภาษณ์ 
(ผู้ใช้บัณฑิต,ผู้แทนศิษย์เก่า) = 
2,000 บ. 

 ก.ค.- ส.ค.61  อ.จริัญญา 

50 ประชุมคณะกรรมการ
บริหาร 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

1.เพื่อจัดประชุมชี้แจงนโยบายต่าง 
ๆของคณะ   
2.เพื่อจัดประชุมตามวาระต่าง ๆ ให้
เป็นไปตามแผนงาน 

ร้อยละ 100 ของการ
เบิกจ่ายงบประมาณตาม
แผน 

  8,400 8,400  ค่าตอบแทน  =  8,400  บาท   ต.ค.60 - ก.ย. 
61  

อ.อ าพล 

51 พัฒนาสิ่งแวดล้อมบริเวณ
อาคารเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

เพื่อจัดภมูิทัศน์ให้เกิดความสวยงาม
บริเวณรอบอาคาร 
ของคณะทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ร้อยละ 100 ของการ
เบิกจ่ายงบประมาณตาม
แผน 

  100,000 100,000 ค่าใช้สอย  =  50,000   บาท 
ค่าวัสด ุ =  50,000  บาท  

 ม.ค. - มิ.ย.61  อ.ธราพงษ์ 
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ล าดับ
ท่ี 

กิจกรรมย่อย วัตถุประสงค์ของโครงการ ตัวช้ีวัดของกิจกรรม 

 แหล่งงบประมาณและ 
จ านวนงบประมาณ 

รวม รายละเอียดงบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

แผ่นดิน รายได้ 

52 ระบบเครอืข่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ  
และประชาสัมพันธ์ของคณะ 

เพื่อรองรับการใชร้ะบบสารสนเทศ
ของนกัศกึษา 

ระดับความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการ 
ไม่น้อยกว่า 4.51 

  60,000 60,000  ค่าใช้สอย  =  60,000  บาท   ต.ค.60 -มี.ค. 
61  

ผศ.ดร.ชุมพล 
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คณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติราชการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
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