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บทสรุปผู้บรหิาร 

การจัดทำแผนกลยุทธ์การพัฒนาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พ.ศ. 2566 – 2570 นี ้จัดทำ

ขึน้เพื่อให้คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมีทศิทางในการดำเนินงานตามวิสัยทัศน์ และพันธกิจตลอดถึง

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ รวมถึงกลยุทธ์วิธีการเพื่อพัฒนาคณะ ฯ และใช้เป็นคู่มือในการ

กำกับการดำเนินงานของผู้บรหิารหรอืผู้รับผดิชอบในแต่ละส่วนงานในองค์กร 

นอกจากนี้แผนกลยุทธ์การพัฒนาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ฉบับนี้ยังใช้เป็นคัมภีร์ในการ

เสริมสร้างความเข้าใจเก่ียวกับทิศทางการปฏิบัติงาน และการพัฒนาคณะ ฯ ของบุคลากรในองค์กร 

ซึ่งภารกิจดังกล่าวนั้น บุคลากรทุกคนในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน

ทั้งสิ้น โดยทั้งนี้คณะกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์ ได้ทำการระดมความคิดเห็นของผู้บริหาร 

คณาจารย์ และบุคลากรในคณะผ่านการทบทวนแผนปฏิบัติราชการ โดยมีวสิัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ปรัชญา         :  ทักษะเดน่  เน้นคุณธรรม  กา้วนำวิชาการ ชำนาญเทคโนโลยี 

อัตลักษณ์      :  นักเทคโนโลยีปฏิบัติมืออาชีพ มุ่งนำเทคโนโลยีพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน  

เอกลักษณ์     :  เป็นคณะที่แน่วแน่ในการพัฒนาและส่งเสรมิเทคโนโลยีทุกระดับมุ่งสู่นวัตกรรม 

วิสัยทัศน์       :  เป็นผู้นำในการผลิตนักเทคโนโลยีปฏิบัติและยกระดับบุคคลทุกช่วงวัยโดยเน้น

ผลลพัธ์เชงิผลิตภาพ 

ค่านิยม         : (Core  Values) 

  SMART   

 S : Spirit   = มีจติวิญญาณ 

 M : Modernize  = มีความทันสมัยบนพืน้ฐานความเป็นไทย 

 A : Academic  = มีลักษณะเป็นนักวขิาการ 

 R : Renowned  = มีช่ือเสียงเป็นที่ยอมรับ 

 T : Technology  = ใช้เทคโนโลยีในงานวิชาชีพ 

พันธกจิ 

1) ผลติบัณฑติให้เป็นผู้รอบรู ้มีมาตรฐานทางวิชาการและวชิาชีพ มีสมรรถนะการเป็น

ผูป้ระกอบการ วิศวกรสังคม ตรงกับความต้องการของสังคม 

       2) พัฒนากระบวนการวจิัย สง่เสรมิการพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมฐานราก และสรา้งความ

ร่วมมือกับหุ้นส่วนทางสงัคมทัง้ภาครัฐและสังคม  

     3) สง่เสรมิและสนับสนุน ใหค้วามร่วมมอืกับหุ้นส่วนทางสงัคมเพื่อพัฒนาชุมชน ทอ้งถิ่น 
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ตลอดถงึการสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำร ิทำนุบำรุงศลิปวัฒนธรรม อนรุักษ์ และ

ฟืน้ฟูมรดกวัฒนธรรม  

4) พัฒนาระบบนิเวศใหม้ีความเหมาะสมและส่งเสรมิการเรียนรู้ การทำงาน  

เป้าประสงค์ (Goals) :   

1) เพื่อให้บัณฑิตเป็นผู้รอบรู้ มีมาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพ มีสมรรถนะการเป็น

ผูป้ระกอบการ วิศวกรสังคม ตรงกับความต้องการของสังคม 

     2) เพื่อให้มีผลงานวิจัยและก่อเกิดเป็นนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสม ส่งเสริมการ

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฐานราก และสร้างความร่วมมือกับหุ้นส่วนทางสังคมทั้งภาครัฐและสังคม 

สรา้งเมืองและชุมชน ท้องถิ่นให้เกดิการพัฒนาอย่างสมดุล 

     3) เพื่อให้เกิดความร่วมมือกับหุ้นส่วนทางสังคมเพื่อพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น สืบสานโครงการ

อันเนื่องมาจากพระราชดำร ิทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ และฟื้นฟูมรดกวัฒนธรรม ต่อยอดสู่

เศรษฐกจิสรา้งสรรค์ 

    4) เพื่อให้มี ระบบนิ เวศขององค์กรมีความเหมาะสม  เกื้อกูลการเรียนรู้วิจัย เสริม

ประสทิธิภาพการทำงาน สรา้งนวัตกรรมและคุณภาพชวีิตของชุมชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 

1) ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านวิชาการและวิชาชีพ เพื่อ 

ส่งเสริมการเรียนรู้ที่ตอบสนองความต้องการสำหรับคนทุกช่วงวัย 

          เป้าประสงค์   เพื่อผลิตบัณฑิตทางเทคโนโลยีที่มีความรูท้างทฤษฎีและปฏิบัติ ที่มี 

คุณลักษณะที่พงึประสงค์ สอดคล้องกับความต้องการของสังคม 

         กลยุทธ์  

1.1 สรา้งความร่วมมือกับเครือข่ายเพื่อการเรยีนรูต้ลอดชีวติ (Lifelong Learning)  

  1.2 ยกระดับการเรียนรู้ตามปรัชญาการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive 

Learning Philosophy)  

1.3 สรา้งบัณฑติสมรรถนะสูง บ่มเพาะความเป็นผู้ประกอบการ จิตอาสา และสรา้ง 

วิศวกรสังคม 

2) ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 การผลิตและเผยแพร่ผลงานวิจัย นวัตกรรม และงาน 

สรา้งสรรค์ เพือ่ส่งเสรมิการพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมฐานรากใหเ้กิดความสมดุลและยั่งยืน 

       เป้าประสงค์ เพื่อให้มีผลงานวิจัยและก่อเกิดเป็นนวัตกรรมและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 

ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฐานราก และสร้างความร่วมมือกับหุ้นส่วนทางสังคมท้ังภาครัฐและ

สังคม สร้างเมอืงและชุมชน ทอ้งถิ่นให้เกิดการพฒันาอย่างสมดลุ        
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       กลยุทธ์  

        2.1 พัฒนาแผนผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมตามโจทย์เชิงพืน้ที่และเชงิประเด็น  

2.2 สรา้งเครอืข่ายด้านการวจิัยในการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำ เสรมิพลังทางสังคม  

2.3 สรา้งเครอืข่ายงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ 

3) ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 การบูรณาการความร่วมมือกบัหุ้นส่วนทางสังคม เพือ่พัฒนา

ชุมชน ท้องถิ่น หน่วยงาน โรงเรียนเครอืข่าย และทำนุบำรุง สบืสานศลิปวัฒนธรรม ตอ่ยอดสู่

เศรษฐกจิสรา้งสรรค์ 

 เป้าประสงค์ เพื่อให้เกิดความร่วมมอืกับหุ้นส่วนทางสังคมเพื่อพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น สืบ

สานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ และฟื้นฟูมรดกวัฒนธรรม ต่อ

ยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์                   

กลยุทธ ์   

 3.1  พัฒนางานบริการวิชาการสู่การเป็นมหาวิทยาลัยเชิงพื้นที่ตน้แบบเพื่อเร่ง 

ผลติผลงานวิชาการรับใช้สังคม 

3.2 ทำนุบำรุง สืบสาน ศลิปะและวัฒนธรรมเพื่อต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

3.3 ส่งเสริมสนับสนุนโครงการพระราชดำร ิ

4) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบรหิารจัดการบนหลักธรรมาภิบาล และความเป็น 

ดิจทิัล เพือ่มุ่งสู่ความเปน็เลิศ ได้มาตรฐานในระดับสากล และตอบสนองเป้าหมายการพฒันาที่ยั่งยืน 

  เป้าประสงค์ เพื่อให้มีระบบนิเวศขององค์กรมีความเหมาะสม  เกื้อกูลการเรียนรู้

วิจัย เสรมิประสทิธิภาพการทำงาน สรา้งนวัตกรรมและคุณภาพชวีิตของชุมชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 กลยุทธ ์   

4.1 พัฒนาองค์กรเชงินเิวศ (Green University)  

4.2 พัฒนามหาวิทยาลัยที่มกีารบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภบิาล (Good 

 Governance University)  

4.3 พัฒนามหาวิทยาลัยพืน้ที่นวัตกรรม (Innovative University 

4.4 พัฒนามหาวิทยาลัยแห่งความสุข (Happy University) 
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ข้อมูลทั่วไปคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 

ความเป็นมาและข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับคณะ 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  

เดิมเป็นหมวดวิชาหัตถศึกษา สังกัดวิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  เปิดสอน

ระดับ ป.กศ. และ ป.กศ. สูง วิชาที่เปิดสอนเป็นวิชาพื้นฐาน คือ  วิชาหัตถศึกษา  และเปิดสอนเป็นวิชา

โท ให้กับนักศึกษาทั้งภาคปกติและภาคนอกเวลา (ภาคค่ำ)  มีอาคารโรงฝึกงานหนึ่งหลัง  

          พุทธศักราช  2518 วิทยาลัยครูทั่วประเทศได้รับการยกฐานะตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู  

พ.ศ. 2518  มีผลทำให้วิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์  ได้เกิดการเปลี่ยนแปลง  จากหมวดวิชาหัตถ

ศึกษา เป็นภาควิชาหัตถศึกษาและอุตสาหกรรมศิลป์  สังกัดคณะวิชาวิทยาศาสตร์  ต่อมาได้เรียกชื่อ

สั้นๆ เป็น “ภาควิชาอุตสาหกรรมศิลป์”  

        พุทธศักราช 2526 ภาควิชาอุตสาหกรรมศิลป์  ได้เปิดสอนระดับปริญญาครุศาสตรบัณฑิต 

(ค.บ.) วิชาเอกอุตสาหกรรมศิลป์  หลักสูตร 4  ปี  ให้กับนักศึกษาภาคปกติและเปิดหลักสูตร  2 ปี 

(หลังอนุปริญญา) ตามโครงการอบรมครูประจำการ  (อคป.) เป็นการเปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี

เป็นรุ่นแรกของภาควชิา 

        พุทธศักราช 2528  วิทยาลัยได้ปรับเปลี่ยนโครงการอบรมครูประจำการ  (อคป.) เป็น

โครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ (กศ.บป.) และภาควิชาอุตสาหกรรมศิลป์  ได้เปิด

สอนสาขาวิชาวิทยาศาสตร์  ระดับอนุปริญญา (อ.วท.) โปรแกรมวิชาไฟฟ้า และโปรแกรมวิชา

เครื่องกล  เป็นรุ่นแรกให้กับนักศึกษา (กศ.บป.) ในปีนี้นักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต   (ค.บ. ) อุตสาหกรรม

ศิลป์  ตามโครงการอบรมครูประจำการ (อคป.) ของภาควิชาอุตสาหกรรมศิลป์  สำเร็จเป็นบัณฑิตรุ่น

แรก 

        พุทธศักราช 2527  นักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต   (อุตสาหกรรมศิลป์)  ภาคปกติสำเร็จเป็น

บัณฑติรุ่นแรกของบัณฑติภาคปกติของภาควชิาอุตสาหกรรมศิลป์ 

 พุทธศักราช 2531  เปิดสอนสาขาวิชาวิทยาศาสตร์  ระดับปริญญาตรี 2 ปี หลังอนุปริญญา 

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (แขนงเทคโนโลยีการผลิต) ให้กับ

นักศึกษาโครงการ การศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ (กศ.บป.) เป็นรุ่นแรก  

        พุทธศักราช 2533  เปิดสอนนักศึกษา  ระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)  

โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (แขนงเทคโนโลยีการผลิต) ให้กับนักศึกษาภาคปกติ  

 พุทธศักราช 2537  สภาการฝึกหัดครูได้มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่  28  กรกฎาคม พ.ศ. 2537 

ให้จัดตั้ง  คณะวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ในวิทยาลัยครูทั่วประเทศรวม  8   แห่ง  ซึ่งจากมติ

ดังกล่าว  ภาควิชาอุตสาหกรรมศิลป์   จึงได้รับการยกฐานะเป็นคณะวิชา และได้เสนอขอแต่งตั้ง
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กรรมการบรหิารคณะวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมต่อวิทยาลัย   และสภาวิทยาลัยได้แต่งตั้งให้ นายมงคล  

การชำนาญ  เป็นหัวหน้าคณะวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  บริหารงานในรูปแบบคณะวิชา  เมื่อวันที่  28  

กันยายน  2537  โดยแยกการบรหิารออกจากคณะวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  ทางคณะถอืว่าวันที่

สภาการฝึกหัดครูมีมติเห็นชอบให้จัดตั้งคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วันที่  28 กรกฎาคม 2537  ซึ่งถือ

เป็นวันเกิดของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

    พุทธศักราช 2538  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรด

กระหม่อมให้ตรา “พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ  พ.ศ. 2538” โดยให้สถาบันราชภัฏเป็นสถาบันอุดมศึกษา 

เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นมีอธิการบดีเป็นผู้บริหารสถาบัน  คณบดีเป็นผู้บริหารคณะและสถาบันได้

แต่งตั้งให้นายวิชิต   ศรีทอง  เป็นคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

        พุทธศักราช 2539   สถาบันได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินให้สรา้งอาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (5 

ช้ัน) เป็นแห่งแรก ของสถาบันราชภัฏทั่วประเทศ 

      พุทธศักราช 2540  สถาบันได้ปรับเปลี่ยนโครงการจากการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ 

(กศ.บป.)  เป็นการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน (กศ.ปช.) 

พุทธศักราช 2541  มีพิธีเปิดอาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  เมื่อวันที่  28   พฤศจิกายน พ.ศ. 

2541  โดยมีเจ้าคุณอุดมประชานาถ  (หลวงพ่อเปิ่น) เจ้าอาวาสวัดบางพระ อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม เป็น

ประธานฝ่ายสงฆ์   และนายจรูญ  ถาวรจักร์ อธิการบดี  สถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์  ในพระ

บรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานฝ่ายฆารวาส  และคณะได้ย้ายเข้ามาดำเนินการที่อาคารเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 

พุทธศักราช  2542  กระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่องการแบ่ง

ส่วน  ราชการภายในสถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  ตามมาตรา 6 

และมาตรา  11  แห่งพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ  พ.ศ. 2538   โดยให้มีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  เป็นคณะ

หนึ่งของสถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  ประกาศ ณ วันที่ 27 

กันยายน  พ.ศ. 2542     (ตามหน้า  39  เล่ม  116  ตอนพิเศษ 79 ง. ราชกจิจานุเบกษา 12  ตุลาคม   2542)  

  พุทธศักราช 2543  สภาสถาบันราชภัฏได้แต่งตั้งให้   นายวิชิต    ศรีทอง   เป็นคณบดีคณะ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรมคนแรกตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการดังกล่าว   

  พุทธศักราช 2546  สถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้เปลี่ยนชื่อ

เป็น  สถาบันราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ สภาสถาบันราชภัฏได้แต่งตั้งให้นาย

ประจบ ดีบุตร เป็นคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 พุทธศักราช 2547  วันที่  14  มิถุนายน  พ.ศ.  2547  ได้มีพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราช

ภัฏ  พ.ศ. 2547 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 121ตอนพิเศษ 23 ก ให้สถาบันราชภั ฏวไลย

อลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  เป็น  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์   ในพระบรมราชูปถัมภ์  

จังหวัดปทุมธานี  โดยมี นายประจบ  ดีบุตร เป็นคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
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พุทธศักราช 2548 วันที่   23  เมษายน  พ.ศ.  2548  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย

อลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  ได้แต่งตั้งให้ นายวิวัฒน์  คลังวิจิตร  เป็นคณบดีคณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี   

 พุทธศักราช 2550 วันที่  19  มกราคม  พ.ศ. 2550  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  

ในพระบรมราชูปถัมภ์  ได้แต่งตั้งให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจบ ดีบุตร    เป็นคณบดีคณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี   

  พุทธศักราช 2554 วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2554 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระ

บรมราชูปถัมภ์  ได้แต่งตั้งให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์  ฉุยฉาย  เป็นผู้รักษาการแทนคณบดีคณะ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  และวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2554 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  

ในพระบรมราชูปถัมภ์  ได้แต่งตั้งให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจบ ดีบุตร เป็นคณบดีคณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี   

พุทธศักราช 2558 วันที่ 7 เมษายน 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ได้แต่งตั้งให้

อาจารย์ ดร.สุพจน์  ทรายแก้ว รองอธิการบดี เป็นผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม และวันที่ 2  กรกฎาคม  2558 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรม

ราชูปถัมภ์  ได้แต่งตั้งให้ รองศาสตราจารย์ดร.เบญจลักษณ์  เมืองมีศรี  เป็นคณบดีคณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์   ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี  และ

วันที่ 5  กรกฎาคม  2562 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  ได้แต่งตั้ง

ให้ รองศาสตราจารย์ ดร.เบญจลักษณ์  เมืองมีศรี  เป็นคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจนถึง

ปัจจุบัน 

คณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

รองศาสตราจารย์ ดร.เบญจลักษณ์  เมอืงมีศร ี คณบดี 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อำพล  เทศด ี รองคณบดีฝ่ายบรหิาร 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.ประภาวรรณ แพงศร ี รองคณบดีฝา่ยวิชาการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สัญลักษณ์  กิ่งทอง รองคณบดีฝ่ายกจิการนักศึกษา 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์องอาจ ทบับุร ี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจกรรมสัมพันธ ์

อาจารย์จิรัญญา โชตยะกลุ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ 

อาจารย ์ดร. บุญยฤทธิ์ ศรีปาน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสารสนเทศและสือ่สารองค์กร 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.ชุมพล  ปทมุมาเกษร ประธานหลักสตูรวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์องอาจ  ทับบุร ี ประธานหลักสตูรวิชาไฟฟ้าอตุสาหกรรม 

อาจารย์จิรัญญา โชตยะกลุ ประธานหลักสตูรวศิวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม 

ผู้ช่วยศาสตราจารยส์ัญลักษณ์  กิ่งทอง ประธานหลักสตูรเทคโนโลยีวศิวกรรมเครื่องกล 
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อาจารยธ์ราพงษ ์ พัฒนศักดิภ์ิญโญ ประธานหลักสตูรเทคโนโลยีวศิวกรรมโยธา 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจบ  ดีบุตร 

รองศาสตราจารย์ ดร.เบญจลักษณ์  เมอืงมีศรี 

ประธานหลักสตูรเทคโนโลยีวศิวกรรม 

ประธานหลักสตูรการจัดการเทคโนโลยี 

นางสาวกรรณกิา สรอ้ยสำโรง       รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานคณบดี 

 

ผู้บริหารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

รองศาสตราจารย์ ดร.เบญจลักษณ์  เมอืงมีศร ี คณบดี 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อำพล  เทศด ี รองคณบดีฝ่ายบรหิาร 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.ประภาวรรณ แพงศร ี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.สัญลกัษณ์  กิ่งทอง รองคณบดีฝ่ายกจิการนักศึกษา 

    เป้าประสงค์ (Goals) :   

1) เพื่อให้บัณฑติเป็นผู้รอบรู ้มีมาตรฐานทางวิชาการและวชิาชีพ มีสมรรถนะการเป็น

ผูป้ระกอบการ วิศวกรสังคม ตรงกับความต้องการของสังคม 

       2) เพือ่ใหม้ีผลงานวิจยัและก่อเกิดเป็นนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสม ส่งเสรมิการ

พัฒนาเศรษฐกจิและสังคมฐานราก และสรา้งความร่วมมอืกับหุ้นส่วนทางสังคมทั้งภาครัฐและสงัคม 

สรา้งเมอืงและชุมชน ทอ้งถิ่นให้เกดิการพัฒนาอย่างสมดุล 

     3) เพื่อให้เกิดความร่วมมือกับหุ้นส่วนทางสังคมเพื่อพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น สืบสานโครงการ

อันเนื่องมาจากพระราชดำร ิทำนุบำรุงศลิปวัฒนธรรม อนรุักษ์ และฟืน้ฟูมรดกวัฒนธรรม ตอ่ยอดสู่

เศรษฐกจิสรา้งสรรค์ 

    4) เพื่อใหม้ีระบบนิเวศขององค์กรมีความเหมาะสม  เกือ้กูลการเรยีนรู้วิจัย เสรมิ

ประสทิธิภาพการทำงาน สรา้งนวัตกรรมและคุณภาพชีวติของชุมชนและผูม้ีส่วนได้ส่วนเสยี 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านวิชาการและวิชาชีพ เพื่อส่งเสริมการ

เรียนรูท้ี่ตอบสนองความตอ้งการสำหรับคนทุกช่วงวัย   

ประเดน็ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การผลิตและเผยแพร่ผลงานวิจัย นวัตกรรม และงานสรา้งสรรค์ เพือ่ 

ส่งเสรมิการพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคมฐานรากใหเ้กิดความสมดุลและยัง่ยนื 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3  การบูรณาการความรว่มมือกับหุ้นส่วนทางสังคม เพือ่พัฒนาชุมชน 

ท้องถิ่น หน่วยงาน โรงเรยีนเครอืข่าย และทำนุบำรุง สบืสานศิลปวัฒนธรรม ต่อยอดสู่เศรษฐกิจ

สรา้งสรรค ์

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาระบบบรหิารจัดการบนหลักธรรมาภิบาล และความเป็น 

ดิจทิัลเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลศิ ได้มาตรฐานในระดับสากล และตอบสนองเป้าหมายการพฒันาที่ยั่งยืน 
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ตารางที่ 1 ตัวชี้วัดเปา้ประสงค ์

ตัวชี้วัด เป้าหมาย หน่วยนับ ผู้ดำเนินงาน ผูร้ายงาน ผู้กำกับติดตาม  

65 66 67 68 69 70 

1. ร้อยละของหลักสูตรท่ีผลิตบัณฑิตและบุคคลทุกช่วงวัยท่ีมี

มาตรฐานทางวิชาการและวิชาชพี มีสมรรถนะการ ตรงกับความ

ตอ้งการของสังคมและผู้ใชบั้ณฑิต และ 

 

- 20 20 20 20 20 ร้อยละ หลักสูตร ผศ.ดร.ประภา

วรรณ แพงศรี 

คณบดี 

2. รอ้ยละของผลงานวิจัยทีส่ามารถสรา้งเมืองและชุมชน 

ท้องถิ่นให้เกดิการพัฒนาอย่างสมดุล 

 

- 35 40 40 45 45 ร้อยละ อาจารย์และ

บุคลากร 

ผศ.อำพล เทศดี คณบดี 

3. รอ้ยละของโครงการที่เกิดจากความร่วมมือกับหุ้นส่วนทาง

สังคมเพื่อพัฒนาชุมชน ทอ้งถิน่ สืบสานโครงการอัน

เนื่องมาจากพระราชดำริ ทำนบุำรุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ ์

และฟืน้ฟูมรดกวัฒนธรรม ตอ่ยอดสู่เศรษฐกจิสรา้งสรรค์ 

- 20 20 30 30 40 ร้อยละ อาจารย์และ

บุคลากร 

ผศ.สัญลักษณ์ 

กิ่งทอง 

คณบดี 

4. รอ้ยละของจำนวนพืน้ที่ทีม่จีดัระบบนิเวศขององค์กรมีความ

เหมาะสม  เกือ้กูลการเรยีนรูว้ิจัย เสรมิประสทิธิภาพการ

ทำงาน  

- 65 70 75 80 85 ร้อยละ คณะและหลกัสูตร ผศ.อำพล เทศดี คณบดี 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านวิชาการและวิชาชีพ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ที่ตอบสนองความต้องการสำหรับคนทุกช่วงวัย 

เพื่อให้บรรลุตามยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านวิชาการและวิชาชีพ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ที่ตอบสนองความต้องการสำหรับคนทุกช่วง

วัย จึงกำหนดกลยุทธ์ มาตรการ และตัวชีว้ัดผลงานหลัก ดังนี้ 

 กลยุทธ์ มาตรการ/โครงการ KPI เชิงปริมาณและเชงิคุณภาพ 

1.1 สร้างความร่วมมือกับเครือข่ายเพื่อการ

เรียนรูต้ลอดชีวติ (Lifelong Learning)  

 

1.1.1โครงการสรา้งเครอืข่ายความร่วมมอืกับมหาวิทยาลัย

ต่างประเทศหรอืหน่วยงานอื่น เพื่อร่วมจัดการศึกษา 

ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาสู่มาตรฐานระดับสากล 

1.1.2โครงการบูรณาการความร่วมมือกับเครือข่ายหุ้นส่วน

ทางสงัคมเพื่อสง่เสรมิการจดัการศึกษา 

 

1) จำนวนกจิกรรมการยกระดบัคุณภาพการศึกษาสู่

สากลภายใต้ขอ้ตกลง (MOU) ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ 

ภาคเอกชน มหาวิทยาลยัในประเทศ หรอืมหาวิทยาลัย

ต่างประเทศ 

2) รอ้ยละของหลักสตูรที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบ

บูรณาการร่วมกบัการทำงานต่อจำนวนหลักสูตรทั้งหมด 

3)จำนวนหลักสตูรที่มีการจัดการศึกษาเพื่อส่งเสรมิพืน้ที่

นวัตกรรม(Innovation Sandbox) 

4)รอ้ยละของรายได้การจัดการเรียนรูต้ลอดชีวติ 

(Lifelong Learning) ในรูปแบบหลักสูตรระยะสั้น (Short 

Course)  สรา้งทักษะใหม ่(Reskill) และยกระดับทักษะ

เดิม (Upskill) ต่อรายได้จากการจัดการศึกษา 

5)จำนวนนักศึกษาหลักสูตรระยะสั้น 

1) รอ้ยละของรายวิชาที่เปิดสอนใน    ปีการศึกษาที่มี

ผลงาน เชิงประจักษ์ตอ่รายวชิา  ที่เปิดสอนในปี

1.2 ยกระดับการเรียนรู้ตามปรัชญ าการ

จั ด ก าร เรี ย น รู้ เ ชิ งผ ลิ ต ภ าพ  (Productive 

Learning Philosophy)  

 

 

1.2.1 โครงการพัฒนาผลงานเชิงประจักษ์ของนักศึกษา 

1.2.2 โครงการผลิตและพัฒนาสมรรถนะของนักศึกษาตาม

ความเช่ียวชาญด้านวิชาการและวิชาชีพ 

1.3 สร้างบัณฑิตสมรรถนะสูง บ่มเพาะความ

เป็นผู้ประกอบการ จิตอาสา และสร้างวิศวกร

สังคม 

1.3.1) โครงการพัฒนาทักษะ Soft Skill ให้กับนักศึกษา 
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 กลยุทธ์ มาตรการ/โครงการ KPI เชิงปริมาณและเชงิคุณภาพ 

การศึกษา 

2) รอ้ยละของนักศึกษาระดับบัณฑติศึกษาที่ร่วมทำวิจยั

กับมหาวิทยาลยัทั้งในประเทศหรอืต่างประเทศตอ่

จำนวนนักศึกษาระดับบัณฑติศึกษาทั้งหมด 

3) จำนวนชุมชนที่นักศึกษาและบุคลากรประยุกต์ใช้องค์

ความรูใ้นการปฏิบัติงานจริงแก้ไขปัญหาและการพัฒนา

ชุมชนในมิติด้านเศรษฐกจิ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

4)จำนวนนักศึกษาที่มีการเรียนแบบสะสมหน่วยกิต  

(สัมฤทธบิัตร) 

5) จำนวนผลงานเชิงประจักษ์ของนักศึกษาที่ ได้รับ
รางวัล หรือการเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ 
6)ร้อยละของนักศึกษาที่สอบผ่านทักษะด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัล (IC3) ต่อจำนวนนักศึกษาชั้นปทีี่ 3 ทั้งหมด 
1) รอ้ยละของหลักสตูรที่มีศิษย์เก่าจากภายนอก

มหาวิทยาลยั หรอืผู้ทรงคุณวฒุิร่วมพัฒนางานกจิกรรม

ของหลักสูตรครบตามพนัธกจิของมหาวิทยาลยั (Alumni 

& Senior Citizen Engagement index) 

2) จำนวนผลงานเชิงประจักษ์ ผลงานวิจยัทางวิชาการ

ของนักศึกษาทีไ่ด้รับการเผยแพร่ระดับชาติ หรอื



13 

 

 กลยุทธ์ มาตรการ/โครงการ KPI เชิงปริมาณและเชงิคุณภาพ 

นานาชาติตามเกณฑ์ กพอ. กำหนด 

3) จำนวนวิศวกรสังคมที่เกิดจากการบ่มเพาะของ

มหาวิทยาลยั 

4)จำนวนนวตักรรมที่เกิดจากวศิวกรสังคมทีส่ามารถ

นำไปแก้ไขปัญหาของชุมชนได้จริงและเกิดการ

เปลี่ยนแปลงตอ่ชุมชน 

5) จำนวนผูป้ระกอบการใหมฝ่ึกหัด (Startup) ที่เกดิจาก

การบ่มเพาะของมหาวิทยาลยั 

6) จำนวนผู้ประกอบการทีด่ำเนินการธุรกิจตามแผน

ธุรกิจได้จริง/ได้รับรางวลัจากการเป็นผู้ประกอบการ 

7) รอ้ยละของนักศึกษาที่สอบผ่านทักษะดา้น

ภาษาองักฤษ ต่อจำนวนนักศกึษาชัน้ปีสุดท้าย 

8) จำนวนโครงการที่พัฒนา   soft skill ให้กับนักศึกษา 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 2  การผลิตและเผยแพร่ผลงานวิจัย นวัตกรรม และงานสรา้งสรรค์ เพือ่ส่งเสรมิการพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมฐานรากใหเ้กิดความสมดุลและ 

ยั่งยืน 

 

กลยุทธ์ มาตรการ/โครงการ KPI เชิงปริมาณและเชงิคุณภาพ 

2.1 พัฒนาแผนผลิตผลงานวิจยัและ

นวัตกรรมตามโจทย์เชิงพืน้ที่และเชงิประเดน็  

 

2.1.1  โครงการสง่เสรมิงานวจิัยและงานสร้างสรรค์เพื่อ

เสรมิสรา้งความเข็มแข็งเพือ่การพัฒนาท้องถิน่ 

2.1.2 โครงการเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสรา้งสรรค์ที่ตอบ

โจทย์การพัฒนาประเทศ และได้รับการอ้างอิงในระดับ

นานาชาต ิ

1. จำนวนนวัตกรรม สิ่งประดษิฐ์ องค์ความรูใ้หม่ที่เกดิ

จากความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐหรอืเอกชนในการ

แก้ไขปัญหาชุมชนโดยใชก้ระบวนการวจิัย ไม่นอ้ยกว่า 6 

ผลงาน 

2. เครอืข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ

ภาคเอกชน ในระดับชาติและนานาชาติเพื่อสรา้ง

นวัตกรรมหรอืงานวิจัยทีส่่งเสรมิเศรษฐกจิและสงัคม

ฐานรากตอ่จำนวนเครอืข่ายความร่วมมอืที่มีทัง้หมด ไม่

น้อยกว่ารอ้ยละ 10 

3. ผลงานวิจัยและนวตักรรมที่ตอบโจทย์การพัฒนาเชิง

พืน้ที่และเชงิประเดน็ที่ตีพมิพ์เผยแพร่ในระดับชาติและ

นานาชาติตอ่จำนวนผลงานวจิัยทั้งหมด ไมน่้อยกว่ารอ้ย

ละ 45 

4. ความสำเร็จของบรหิารจัดการงานวิจัยตามแผนของ

คณะ ไมน่้อยกวา่ร้อยละ 80 

 

2.2 สรา้งเครอืข่ายด้านการวจิัยในการ

แก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำ เสรมิพลังทางสงัคม  

 

2.2.1  โครงการสรา้งความร่วมมือกับชุมชนหรอืหน่วยงาน

ภายนอกเพื่อผลติผลงานวิจยั 

2.3 สรา้งเครอืข่ายงานวิจยัและพัฒนา

นวัตกรรมการจัดการเรียนรู ้

 

2.3.1 โครงการประสานงานเครือข่ายความร่วมมอืกับ

หุ้นส่วนทางสังคมเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3  การบูรณาการความร่วมมือกับหุ้นส่วนทางสังคม เพื่อพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น หน่วยงาน โรงเรียนเครือข่าย และ

ทำนุบำรุง สบืสานศิลปวัฒนธรรม ต่อยอดสู่เศรษฐกจิสรา้งสรรค์ 

กลยุทธ์ มาตรการ /โครงการ KPI เชิงปริมาณและเชงิคุณภาพ 

3.1  พัฒนางาน

บรกิารวชิาการสู่การ

เป็นมหาวิทยาลัยเชิง

พืน้ที่ต้นแบบเพื่อเร่ง

ผลิตผลงานวิชาการ

รับใช้สังคม 

1)โครงการประสานงานเครอืข่ายความร่วมมือกับหุน้ส่วนทางสงัคมเพื่อ

พัฒนาชุมชนท้องถิ่น 

2)โครงการยกระดับเศรษฐกจิฐานราก ด้วยกลไก BCG Economy Model 

1) จำนวนชุมชนท่ีมีศักยภาพจัดการตนเองเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

2) ร้อยละของโครงการหรือกิจกรรมโดยการมสี่วนร่วมของบุคคล ชุมชน 

หรือหน่วยงานในพื้นท่ี  

3)ร้อยละของรายวชิาท่ีนักศกึษาอาจารย์และผู้มีส่วนได้ส่วนเสยี ใช้

ชุมชน ท้องถิ่น สถานประกอบการในการออกแบบพัฒนาเพ่ือสร้างการ

เปลี่ยนแปลงในพื้นท่ีต่อจำนวนรายวชิาท่ีเปิดสอนท้ังหมด 

4)จำนวนเงินรายได้ท่ีเกิดจากการบริหารจัดการศลิปวัฒนธรรมท่ีนำไป

ต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

3.2 ทำนุบำรุง สืบ

สาน ศิลปะและ

วัฒนธรรมเพื่อตอ่ยอด

สู่เศรษฐกจิสรา้งสรรค์ 

1) โครงการสง่เสรมิการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพือ่ต่อยอดสู่

เศรษฐกจิสรา้งสรรค์ 
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       ยุทธศาสตร์ท่ี 4  การพัฒนาระบบบรหิารจัดการบนหลักธรรมาภิบาล และความเป็นดิจทิัล เพื่อมุง่สู่ความเป็นเลิศ ได้มาตรฐานในระดับสากล และตอบสนอง 

เป้าหมายการพัฒนาทีย่ั่งยืน 

 กลยุทธ์ มาตรการ /โครงการ KPI เชิงปริมาณและเชงิคุณภาพ 

4.1 พัฒนาองค์กรเชิง 

นเิวศน์  

(Green University) 

1) โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบรหิารสำนักงาน 1) หลักสูตรมีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร

ไม่ต่ำกว่าระดับดี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 

2) คณะมีผลการประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการ

ดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ไม่ต่ำกว่า 200 คะแนน 

3)ความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนการพัฒนาตนเอง 

(Improvement Plan) ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการ

ดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 

4)ค่าเฉลี่ยความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อคณะ มากกว่า 

4.00 

5)ค่าเฉลี่ยความพงึพอใจของผูม้ีส่วนไดส้่วนเสยีในทุกมิติทีม่ี

ต่อคณะ มากกว่า 4.00 

6) บุคลากรสายวิชาการที่เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการที่สงูขึน้

ตามแผนการพัฒนาตนเอง ไมน่้อยกว่ารอ้ยละ 70 

7) จำนวนอาจารย์ประจำสถาบันที่มีคุณวุฒปิรญิญาเอกต่อ

4.2 พัฒนา

มหาวิทยาลยัที่มีการ

บรหิารงานโดยยดึ

หลักธรรมาภิบาล 

(Good Governance 

University)  

 

1)โครงการพัฒนามหาวิทยาลยัตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการ

ดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) 

2) โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายวิชาการ ด้านคุณวุฒิและ

การดำรงตำแหนง่ทางวิชาการ 

3) โครงการบรหิารและพัฒนาบุคลากรสู่มหาวิทยาลยัแห่งความสุข 

4) โครงการจัดประชุมเพื่อพฒันาระบบบรหิารจัดการอยา่งมี

ประสิทธิภาพ 

4.3 พัฒนา

มหาวิทยาลยัพืน้ที่

นวัตกรรม 

(Innovative 

University 

1) โครงการพัฒนาพืน้ที่นวตักรรม 

2) โครงการปรับปรุงภาพลักษณแ์ละสง่เสรมิการตลาด 
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 กลยุทธ์ มาตรการ /โครงการ KPI เชิงปริมาณและเชงิคุณภาพ 

 จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมด ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 44 

 8) จำนวนอาจารย์ประจำสถาบันดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 

ต่อจำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมด ไมน่้อยกว่ารอ้ยละ 44 

9) จำนวนอาจารย์ทีไ่ด้รับรางวัลในการจดัการเรียนการสอน 

มีความเช่ียวชาญในศาสตร์ และการขับเคลื่อนพนัธกจิ

สัมพันธ์ทั้งในประเทศและตา่งประเทศต่อจำนวนอาจารย์

ทั้งหมด ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 40 

10)บุคลากรสายสนับสนนุที่เข้าสู่ตำแหนง่ที่สูงขึน้ตาม

แผนการพัฒนาตนเอง ไมน่้อยกว่ารอ้ยละ 70 

11) การเบกิจ่ายงบประมาณตามแผนที่กำหนด ไม่น้อยกว่า

รอ้ยละ 90 

12) โครงการพัฒนาพืน้ทีน่วัตกรรมของคณะที่มีการ

ดำเนินการสำเร็จตามแผนการจัดตั้งพืน้ทีน่วัตกรรม 

(Innovation Space) ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 65 

 

4.4 พัฒนา

มหาวิทยาลยัแหง่

ความสุข (Happy 

University) 

 

1)โครงการบรหิารและพัฒนาบุคลากรสู่มหาวิทยาลัยแห่งความสุข 

2)โครงการปรับปรุงภาพลักษณ์และสง่เสรมิการตลาด 

 

 

 



18 

 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและองค์กร (SWOT Analysis) 

 

ตารางที่ 2  แสดงความเช่ือมโยงของนโยบายสภามหาวิทยาลัยกับแผนกลยุทธ์ 

 

นโยบายสภามหาวิทยาลัย แผนกลยุทธ์ของ มหาวิทยาลัย ประเด็นยุทธศาสตร์คณะฯ กลยุทธ์ของคณะฯ 

ด้านการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาบณัฑิต 

นโยบายสภามหาวิทยาลัย

ข้อที่ 3 พัฒนาการศึกษาใหม

เพื่อสรางบัณฑติเปนผูรอบร ู

มีมาตรฐาน ทางวิชาการและ 

วิชาชีพ มีสมรรถนะการเปนผู

ประกอบการ วิศวกรสังคม 

เพื่อเปนผูนำการเปลีย่นแปลง 

กอใหเกิดประโยชนต์อสังคม 

1.1 สรา้งความร่วมมอืในการจัดการเรียนรูร้่วมกับภาคเีครือข่าย

ทั้งในและตา่งประเทศ 

1.2 พัฒนาหลักสตูรการเรียนการสอน ที่ตอบสนองคนทุกช่วง

วัยตามมาตรฐานการศึกษา 

1.3. ส่งเสริมการผลิตและเผยแพร่ผลงานเชิงประจักษ์ของ

นักศึกษาทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 

1.4. เสริมสร้างความรู้ และทักษะ soft kill ของนักศึกษาให้ตรง

ตามความต้องการของตลาดแรงงาน และเป็นที่ยอมรับของ

สังคม 

1.5. พัฒนาการผลิตครูให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 

1.6 ผลิตและพัฒนาสมรรถนะของนักศึกษาตามความเช่ียวชาญ

ด้านวิชาการและวิชาชีพ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1)

ก า ร พั ฒ น า คุ ณ ภ า พ

การศึกษาด้านวิชาการและ

วิชา ชีพ  เพื่ อส่ ง เสริมการ

เรียนรู้ที่ ตอบสนองความ

ต้องการสำหรับคนทุกช่วงวัย

   

 

1.1 สร้างความร่วมมือกับเครือข่ายเพื่อ

การเรียนรูต้ลอดชีวติ (Lifelong Learning)  

1.2 ยกระดับการเรียนรู้ตามปรัชญาการ

จัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive 

Learning Philosophy)  

1.3 สร้างบัณฑิตสมรรถนะสูง บ่มเพาะ

ความเป็นผู้ประกอบการ จิตอาสา และ

สรา้งวิศวกรสังคม 
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นโยบายสภามหาวิทยาลัย แผนกลยุทธ์ของ มหาวิทยาลัย ประเด็นยุทธศาสตร์คณะฯ กลยุทธ์ของคณะฯ 

ด้านการพัฒนาทอ้งถิน่ 

 

 

 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 การผลิตและเผยแพร่ผลงานวิจัย 
นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมฐานรากให้เกดิความสมดุลและยั่งยืน 
เป้าประสงค์ วิจัยและนวัตกรรมสามารถแก้ไขปัญหาหรือ

เสริมสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่น เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง 

ยั่งยืนของประเทศ 

กลยุทธ์  

2.1  สร้างผลงานวิจัยที่ เป็นองค์ความรู้ใหม่ที่ ตอบโจทย์

ระดับชาติ และท้องถิ่น 

2.2 สรา้งผลงานวิจัยที่เป็นองค์ความรูใ้หม่ที่ 

ตอบโจทย์ระดับประเทศชาติ และท้องถิ่น  

2.3 พัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรูโ้ดยสรา้งชุมชนอุดมปัญญา 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2 

การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อ

ต อ บ ส น อ งต่ อ ก ารแก้ ไข

ปัญหาท้องถิ่น  

 

2.1  สร้างผลงานวิจัยที่เป็นองค์ความรู้

ใหม่ที่ตอบโจทย์ระดับชาติ และท้องถิ่น 

2.2 สร้างผลงานวิจัยที่เป็นองค์ความรู้

ใหม่ที่ 

ตอบโจทย์ระดับประเทศชาติ และท้องถิ่น  

2.3 พัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรูโ้ดย

สรา้งชุมชนอดุมปัญญา 

นโยบายสภามหาวิทยาลัย

ข้อที่ 1  

สรางความรวมมือกับหนุสวน

ทางสงัคมทั้งภาครัฐและ

สังคม เพือ่สรางเมืองและ

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 การบูรณาการความร่วมมือกับ

หุ้นส่วนทางสังคม เพื่อพฒันาชุมชน ท้องถิ่น หน่วยงาน 

โรงเรยีนเครอืข่าย และทำนุบำรุง สบืสานศิลปวัฒนธรรม ต่อ

ยอดสู่เศรษฐกจิสรา้งสรรค์  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3 

ก ารพั ฒ น างาน พั น ธ กิ จ

สั ม พั น ธ์  แ ล ะ ถ่ า ย ท อ ด 

เผ ย แ พ ร่ โ ค ร ง ก า ร อั น

เนื่องมาจากพระราชดำริ 

3.1  สรา้งเครอืข่ายชุมชนนักปฏิบัติจาก

ภายในและภายนอกเพื่อร่วมกันศึกษา

แก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่นและเสรมิ

พลังให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถดำรงอยู่ได้

อย่างยั่งยืน 
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นโยบายสภามหาวิทยาลัย แผนกลยุทธ์ของ มหาวิทยาลัย ประเด็นยุทธศาสตร์คณะฯ กลยุทธ์ของคณะฯ 

ชุมชน ทองถิ่น ใหเกิด การ

พัฒนาอยางสมดลุและยั่งยืน 

เป้าประสงค์ หน่วยงาน ชุมชนท้องถิ่นที่ได้รับการยกระดับด้าน

เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

กลยุทธ ์ 

1. บูรณาการเครอืข่ายความร่วมมือกับหุ้นส่วนทางสงัคมเพื่อ

พัฒนาชุมชนท้องถิ่น แก้ปัญหาความเหลือ่มลำ้ และเสรมิพลัง

ทางสงัคม  

2. ยกระดับคุณภาพการศึกษา และเสรมิสรา้งศักยภาพ

โรงเรยีนเครอืข่ายเพือ่มุ่งสู่ความเป็นเลศิ 

3. ยกระดับเศรษฐกจิฐานราก ดว้ยกลไก BCG Economy 

Model  

4. ส่งเสรมิการทำนุบำรุงศิลปวฒันธรรม เพื่อต่อยอดสู่

เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

5. พัฒนามหาวิทยาลยัสู่การเป็นแหล่งเรียนรูข้องการเป็น

มหาวิทยาลยัเชิงพืน้ที ่ 

6. ส่งเสรมิงานพนัธกจิสัมพันธ์ตามอัตลักษณ์และความ

เช่ียวชาญของศาสตร์/คณะ  

 

 

    

  

  

 

3.2 พัฒนาศนูย์เรียนรูโ้ครงการตามแนว

พระราชดำริ หลักปรัชญาเศรษฐกจิ

พอเพียง โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

อันเนื่องมาจากพระราชดำรสิมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช

กุมารแีละเฉลิมพระเกียรติพระบรมวงศา

นุวงศ ์
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นโยบายสภามหาวิทยาลัย แผนกลยุทธ์ของ มหาวิทยาลัย ประเด็นยุทธศาสตร์คณะฯ กลยุทธ์ของคณะฯ 

ดานการพัฒนาระบบบริหารจัดการ 

นโยบายสภามหาวิทยาลัย

ข้อที่ 4 สรา้งระบบนิเวศ 

(Ecological) มหาวิทยาลัยที่

เกือ้กูลการเรียนรู้ วิจัย เสรมิ

ประสิทธิภาพการทำงาน

สรา้งนวตักรรมและคุณภาพ

ชีวติของชุมชนมหาวิทยาลยั

และผู้มสี่วนได้ส่วนเสยี 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการบน

หลักธรรมาภิบาล และความเป็นดิจิทัล เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 

ได้มาตรฐานในระดับสากล และตอบสนองเป้าหมายการพัฒนา

ที่ยั่งยืน 

เป้าประสงค์ การบริหารงานที่ยึดหลักธรรมาภิบาล และการ

นำดิจิทัลมาใช้ เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

และตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 

กลยุทธ์  

1. พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการบรหิารงานของ

มหาวิทยาลยัเพื่อมุ่งสู่ความเปน็เลิศ  

2. พัฒนาการบริหารงานของมหาวิทยาลยัตามหลักธรรมาภิ

บาล (Good Governance) 

3. ส่งเสรมิการนำระบบ Digital มาใช้ในการพัฒนาการ

บรหิารจัดการของมหาวิทยาลัย  

4. พัฒนามหาวิทยาลัยเชิงนิเวศสู่ต้นแบบมหาวิทยาลัยสีเขียว 

5. พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของโรงเรยีนสาธิต 

มรวอ. 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4 

การพัฒนาระบบการบริหาร

จัดการที่เป็นเลิศมีธรรมาภิ

บาล 

  

 

4 .1  พั ฒ น า อ ง ค์ ก ร เชิ ง นิ เว ศ  (Green 

University)  

4.2 พัฒนามหาวิทยาลัยท่ีมีการบริหารงาน

โด ย ยึ ด ห ลั ก ธ ร ร ม า ภิ บ า ล  (Good 

Governance University)  

4.3 พัฒนามหาวิทยาลัยพื้นท่ีนวตักรรม 

(Innovative University 

4.4 พัฒนามหาวิทยาลัยแห่งความสุข 

(Happy University) 
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การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและองค์กร (SWOT Analysis) 

คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม 

 

                คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  

เป็นคณะที่จัดตั้งขึ้นมาใหม่โดยแยกส่วนออกมาจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โดยมีมติเห็นชอบ

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2537 ปัจจุบันคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้เปิดทำการเรียนการสอนจำนวน 3 

หลักสูตร 5 สาขาวิชา เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยี

ของประเทศ อย่างไรก็ตามเพื่อให้คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสามารถตั้งรับกับการเปลี่ยนแปลงและ

พัฒนาเพื่อมุ่งไปสู่การเป็นชุมชนทางวิชาการที่มีความเข้มแข็งและเป็นที่พึ่งของท้องถิ่นได้ตามปรัชญาของ

มหาวิทยาลัยเพื่อให้เป็น “วิชาการเด่น เน้นคุณธรรม นำท้องถิ่นพัฒนา กา้วหน้าด้านเทคโนโลยี” จึงต้องมี

การวเิคราะห์สภาพแวดล้อมและองค์กรเพื่อกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระหว่างปี 2566-2570 ดังนี้ 

 

จุดแข็ง (Strength-S) 

 1. มหาวิทยาลัยมีสถานที่ตั้งอยู่ใกล้แหล่งชุมชน มีความสะดวกในการเดินทางของนักศึกษาและ

ผู้ปกครอง ตลอดจนมีสิ่งอำนวยความสะดวกและระบบสาธารณูปโภคที่ครบครัน  

 2. คณะฯมีที่ตั้งใกล้กับสถานประกอบการและนิคมอุตสาหกรรม ส่งผลให้มีการเชื่อมโยงกับ

สถานประกอบการในการสรา้งความร่วมมือทางวิชาการอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ 

 3. บรเิวณโดยรอบคณะฯมีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรยีนรูข้องนักศึกษา  

 4. คณะฯมีการบริหารงานที่เป็นระบบ บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล ยึดหลักปรัชญา

เศรษฐกจิพอเพียง 

 5. คณาจารย์ในคณะฯ มีผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่และนำเสนอ

ในระดับชาติและนานาชาติอย่างต่อเนื่อง 

 6. ผลงานของนักศึกษาและอาจารย์ได้รับรางวัลในระดับชาติและนานาชาติอย่างต่อเนื่อง สร้าง

ความเช่ือมั่นให้กับผู้ปกครองและนักศึกษาในคุณภาพของการจัดการศึกษา  

 7. คณะฯ มีการบริการวิชาการ สร้างความร่วมมือกับองค์กรในท้องถิ่นในการช่วยเหลือและ

ถ่ายทอดองค์ความรูเ้พื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนท้องถิ่นอย่างสม่ำเสมอ  

 8. บัณฑิตได้รับการยอมรับจากสถานประกอบการในเรื่องความอดทน ขยัน ซื่อสัตย์ อ่อนน้อม

ถ่อมตน ยอมรับฟังคำแนะนำและมีความพรอ้มต่อการพัฒนาตนเอง  

 9. คณะฯ มีพื้นที่สำหรับรองรับการขยายตัวและขยายสาขาในอนาคต 
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จุดอ่อน (Weakness-W) 

 1.  พื้นฐานความรูท้างด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และด้านภาษาของนักศึกษาโดยส่วนใหญ่ที่

รับเข้ามาอยู่ในระดับพอใช้ ส่งผลต่อกระบวนการในการพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตทั้งในด้านทักษะวิชาชีพ 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

 2. คณะฯ ยังไม่มีการรวมตัวกันของศิษย์เก่าในรูปแบบของชมรมหรือสมาคมศิษย์เก่า เพื่อเป็น

การเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่ารุ่นพี่และนักศึกษารุ่นน้อง รวมทั้งทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการ

ผลักดันความเช่ือมั่นในศักยภาพของคณะฯ เข้าสู่ตลาดการจา้งงาน 

  

โอกาส (Opportunity-O) 

 1. คณะฯ ส่งเสรมิให้คณาจารย์และบุคลากรในคณะได้เข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอย่าง

ต่อเนื่อง  

 2. มหาวิทยาลัยอยู่ใกล้กับนิคมอุตสาหกรรม ทำให้คณะฯ สามารถเปดิหลักสูตรระยะสั้น สำหรับ

การอบรมเพิ่มพูนความรู้ให้กับพนักงานและแรงงานภาคอุตสาหกรรมรองรับแนวนโยบายของ สกอ. 

สำหรับหลักสูตรการศึกษาตลอดชีพ  

 3. รัฐบาลมีนโยบายทุนกูย้ืม (กยศ.) และมหาวิทยาลัยมีทุนการศึกษา ทำให้นักเรียนระดับมัธยม

ปลายหรือเทียบเท่ามีโอกาสทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษามากขึ้น เนื่องจากการมีทุนการศึกษาเป็น

การช่วยให้ผูม้ีรายได้น้อยสามารถเขา้ศึกษาในระดับที่สูงขึน้ได้ 

 4. นโยบายสภามหาวิทยาลัยมีนโยบายให้มีการจัดการเรียนการสอนแบบ Problem-based 

learning ซึ่งสอดคล้องกับผลผลิตบัณฑิตของคณะฯ  

 5. รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนให้นกัศึกษาเลือกเรยีนทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มมาก

ขึน้ซึ่งสอดคล้องกับการผลิตบัณฑิตของคณะฯ  

 

อุปสรรค (Threat-T) 

 1. มีสถาบันอุดมศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนตั้งอยู่บรเิวณใกล้เคียงมหาวิทยาลัยจำนวนมากทำให้

นักเรยีนนักศึกษามีทางเลือกมากขึ้นในการเขา้ศึกษา  

 2. ภาวะการแข่งขันในการรับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีมีความรุนแรงมากขึ้น 

คณะต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การรับนักศึกษาเป็นแบบเชิงรุกมากกว่าการดำเนินการแบบตั้งรับ  

 3. สถานการณ์ในยุคปัจจุบันและอนาคตต่อภาวะโรคระบาดอาจทำให้รูปแบบการจัดการเรียน

การสอนไม่สอดคล้องกับการเรยีนรูเ้ชิงปฏิบัติการ 
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ภาคผนวก 
แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2566 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
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หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

แผ่นดิน รายได้

1
1 กิจกรรมย่อยท่ี 1 ยกระดับคุณภาพการ

จัดการศึกษาสู่สากลภายใต้ข้อตกลง 
(MOU) ร่วมกับหน่วยงานภายนอก

เพ่ือจัดกิจกรรมตามข้อตกลงความร่วมมือ 
(MOU) ในการจัดการเรียนการสอน บริการ
วิชาการ บริการด้านงานวิจัย ร่วมกับ
หน่วยงานภายนอก

จ านวนกิจกรรมการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาสู่สากลภายใต้ข้อตกลง (MOU) 
ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 
มหาวิทยาลัยในประเทศ หรือมหาวิทยาลัย
ต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 1 กิจกรรม

50,000 50,000 ค่าตอบแทนวิทยากร 2คนx4วันx6ชม.x500บาท
 = 24,000 บาท
ค่าใช้สอย = 16,000 บาท 
(ค่าเดินทาง, ค่าท่ีพัก, ค่าอาหาร, ค่าเบ้ียเล้ียง 
และอ่ืนๆ)
ค่าวัสดุ = 10,000 บาท 
(กระดาษ, แฟ้ม, ดินสอ, หมึกพิมพ์, กระดาษกาว
, ฟิวเจอร์บอร์ด, วัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ และอ่ืนๆ)

เดือน ต.ค.65
-ก.ย.66

ผศ.ดร.ประภาวรรณ

2

2 กิจกรรมย่อยท่ี 1 จัดหาเครือข่ายความ
ร่วมมือหุ้นส่วนทางสังคมเพ่ือพัฒนา
ทักษะการท างานร่วมกับชุมชนของ
นักศึกษาและบุคลากร

1. เพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือหุ้นส่วนทาง
สังคมในรูปแบบคณะกรรมการเครือข่าย
2. เพ่ือจัดกิจกรรมร่วมกับเครือข่ายโดย
นักศึกษามีส่วนร่วมในการลงปฏิบัติงานในพ้ืนท่ี
เพ่ือพัฒนาและแก้ไขปัญหาของชุมชน
3. เพ่ือพัฒนาทักษะการท างานร่วมกับชุมชน
ให้แก่นักศึกษาผ่านการน านวัตกรรมเชิง
ประจักษ์ขจากการจัดการเรียนการสอนแบบ 
productive learning ใปใช้ประโยชน์ในชุมชน
เป้าหมาย

1. จ านวนชุมชนท่ีนักศึกษาและบุคลากร
ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในการปฏิบัติงานจริง
แก้ไขปัญหาและการพัฒนาชุมชนในมิติด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม ไม่น้อย
กว่า 1 ชุมชน
2. จ านวนหลักสูตรท่ีร่วมกิจกรรม ไม่น้อย
กว่า 6 หลักสูตร

110,000 110,000 ค่าวัสดุ = 100,000 บาท (กระดาษ, กระดาษ
พรูฟฟลิปชาร์ท, วัสดุไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์, วัสดุ
ก่อสร้าง, ดิน, สี, เหล็ก, วัสดุงานช่าง และอ่ืนๆ)
ค่าใช้สอย = 10,000 บาท (ค่าเดินทาง, 
ค่าอาหาร, ค่าเบ้ียเล้ียง, ค่าเดินทางและอ่ืนๆ)

เดือน ต.ค.65
-ก.ย.66

ผศ.องอาจ

3 กิจกรรมย่อยท่ี 2 ประชุมเครือข่ายศิษย์
เก่า และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

เพ่ือจัดประชุมเชิงปฏิบัติท่ีมีการเชิญศิษย์เก่า
จากภายนอกมหาวิทยาลัย หรือผู้ทรงคุณวุฒิ
ร่วมเป็นวิทยากร ร่วมบรรยาย บริการวิชาการ
 หรือท าวิจัยร่วมกัน

จ านวนหลักสูตรท่ีมีศิษย์เก่าจากภายนอก
มหาวิทยาลัย หรือผู้ทรงคุณวุฒิร่วมพัฒนา
งานกิจกรรมของหลักสูตรครบตามพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60

5,500 5,500 ค่าใช้สอย = 5,500 บาท ประกอบด้วย
ค่าอาหารว่าง 35x25คนx2ม้ือx1 วัน = 1,750 
บาท
ค่าอาหารกลางวัน 150x25คนx1ม้ือx1วัน = 
3,750 บาท

เดือน ต.ค.65
-ส.ค.66

ผศ.องอาจ

3

4 กิจกรรมย่อยท่ี 1 อบรมหลักสูตรระยะ
ส้ันทางเทคโนโลยีส าหรับบุคคลทุกช่วงวัย

1. เพ่ือจัดอบรมหลักสูตรระยะส้ันส าหรับ
Upskill/Reskill/Life Long Learning ท่ี
ตอบสนองความต้องการของประชาชนใน
ท้องถ่ิน และหน่วยงานภายนอก

1. รายได้การจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต ใน
รูปแบบหลักสูตรระยะส้ันเพ่ือสร้างทักษะ
ใหม่ และยกระดับทักษะเดิม ต่อรายได้จาก
การจัดการศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 14
2. จ านวนนักศึกษาหลักสูตรระยะส้ัน ไม่
น้อยกว่า 20 คน

10,000 10,000 ค่าวัสดุ = 10,000 บาท
(วัสดุไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์, เมล็กพันธ์, ดิน, วัสดุ
ทางการเกษตร, กระดาษ, แฟ้ม, ดินสอ, หมึก
พิมพ์, กระดาษกาว, ฟิวเจอร์บอร์ดและอ่ืนๆ)

เดือน ต.ค.65 -
ส.ค. 66

 
อ.กันยารัตน์

4

5 กิจกรรมย่อยท่ี 1 แข่งขันเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมของนักศึกษา

1. เพ่ือน านักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันในงานแสดง
นวัตกรรมและเทคโนโลยีต่างๆ 
2. เพ่ือน านักศึกษาเข้าร่วมการแสดงผลงาน
เชิงประจักษ์ในงานแสดงนวัตกรรมและ
เทคโนโลยี

จ านวนผลงานเชิงประจักษ์ของนักศึกษาท่ี
ได้รับรางวัล หรือการเผยแพร่ในระดับชาติ
หรือนานาชาติ ไม่น้อยกว่า 20 ผลงาน

100,000 100,000 ค่าใช้สอย = 64,000 บาท 
(ค่าลงทะเบียน, ค่าเดินทาง, ค่าท่ีพัก, ค่าอาหาร,
 ค่าเบ้ียเล้ียง และอ่ืนๆ)
ค่าวัสดุ = 36,000 บาท
(น้ ามันเช้ือเพลิง, วัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า
อิเล็กทรอนิกส์ และอ่ืนๆ)

เดือน ต.ค.65
-ส.ค.66

อ.ศิลปชัย

6 กิจกรรมย่อยท่ี 2 เผยแพร่ผลงานวิจัย 
หรือผลงานสร้างสรรค์เชิงประจักษ์ของ
นักศึกษาท่ีได้จากการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ
ของหลักสูตร

1. เพ่ือน านักศึกษาเข้าร่วมเผยแพร่ผลงานวิจัย
 หรือผลงานเชิงประจักษ์ในเวทีระดับชาติหรือ
นานาชาติ ตามเกณฑ์ กพอ. ก าหนด
2. เพ่ือสนับสนุนทรัพยากร และกิจกรรมการ
ผลิตผลงานเชิงประจักษ์ของนักศึกษาให้ได้รับ
การอ้างอิงหรือใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์

1. จ านวนผลงานเชิงประจักษ์ ผลงานวิจัย
ทางวิชาการของนักศึกษาท่ีได้รับการ
เผยแพร่ระดับชาติ หรือนานาชาติตามเกณฑ์
 กพอ. ก าหนด ไม่น้อยกว่า 15 ผลงาน

60,000 60,000 ค่าใช้สอย = 52,000 บาท
(ค่าลงทะเบียน, ค่าเดินทาง, ค่าท่ีพัก, ค่าอาหาร,
 ค่าเบ้ียเล้ียง และอ่ืนๆ)
ค่าวัสดุ =8,000 บาท
(น้ ามันเช้ือเพลิง และอ่ืนๆ)

เดือน ต.ค.65
-ส.ค.66

อ.กันยารัตน์

5

7 กิจกรรมย่อยท่ี 1 เตรียมความพร้อมของ
นักศึกษาก่อนเข้าเรียน

1. เพ่ือจัดกิจกรรมความพร้อมให้แก่นักศึกษา
ใหม่ในการเรียนหลักสูตรวิศวกรรมและ
อุตสาหกรรม
2. เพ่ือทดสอบและพัฒนาทักษะพ้ืนฐานของ
นักศึกษาเข้าใหม่

จ านวนนักศึกษาช้ันปีท่ี 1 ท่ีเข้าร่วมกิจกรรม
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

45,000 45,000 คร้ังท่ี 1 ประชุมผู้ปกครอง 8,600 บาท
ค่าใช้สอย = 5,600 บาท ประกอบด้วย
ค่าอาหารว่าง 35 x80คนx2ม้ือ = 5,600 บาท
ค่าวัสดุ = 3,000 บาท
(กระดาษถ่ายเอกสาร, แฟ้ม, ดินสอ,หมึกพิมพ์
และอ่ืนๆ)
คร้ังท่ี 2 กิจกรรมส าหรับนักศึกษา 36,400 บาท
ค่าใช้สอย = 30,000 บาท ประกอบด้วย
ค่าอาหารว่าง 35x2ม้ือx2วันx100คน = 14,000
 บาท
ค่าอาหารกลางวัน 80x1ม้ือx2วันx100คน = 
16,000 บาท
ค่าวัสดุ = 6,400 บาท
(กระดาษ, แฟ้ม, ดินสอ, หมึกพิมพ์, กระดาษกาว
, ฟิวเจอร์บอร์ดและอ่ืนๆ)

เดือน มี.ค.-
ส.ค.66

ผศ.องอาจ

8 กิจกรรมย่อยท่ี 2 การเตรียมพร้อมด้าน
จิตส านึกทางวิชาชีพทางด้านเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

เพ่ือจัดอบรมปฏิบัติการทักษะพ้ืนฐานทาง
อุตสาหกรรม

1. จ านวนนักศึกษาช้ันปีท่ี 1 ท่ีเข้าร่วม
กิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
2. ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
กิจกรรมค่าเฉล่ียไม่ต่ ากว่า 4

20,000 20,000 ค่าวัสดุ = 6,000 บาท 
(กรรไกร, คัคเตอร์, กระดาษแข็ง, เชือกขาว, กาว
ลาเท็ก, ฟิวเจอร์บอร์ด,คลิปด า, กระดาษถ่าย
เอกสาร, เชือกฟาง และอ่ืนๆ)
ค่าใช้สอย = 14,000 บาท 
ค่าอาหารว่าง 35x4วันx100คน = 14,000 บาท

เดือน มิ.ย.- 
ก.ค.65

ผศ.องอาจ

ผู้รับผิดชอบ(ระบุ
ช่ือ)

แผนงาน การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านวิชาการและวิชาชีพ เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ท่ีตอบสนองความต้องการส าหรับคนทุกช่วงวัย
โครงการ 1.1.1 โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศหรือหน่วยงานอ่ืน เพ่ือร่วมจัดการศึกษา ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาสู่มาตรฐานระดับสากล

โครงการ 1.1.2 โครงการบูรณาการความร่วมมือกับเครือข่ายหุ้นส่วนทางสังคมเพ่ือส่งเสริมการจัดการศึกษา

โครงการ 1.2.1 โครงการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) ในรูปแบบหลักสูตรระยะส้ัน (Short Course) สร้างทักษะใหม่ (Reskill) และยกระดับทักษะเดิม (Upskill)

แบบแผนงาน โครงการ กิจกรรม
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ล าดับท่ี แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ของโครงการ ตัวช้ีวัดของกิจกรรม
แหล่งงบประมาณและ
จ านวนงบประมาณ งบประมาณรวม รายละเอียดงบประมาณ (แตกตัวคูณ)

ระยะเวลา
ด าเนินการ

โครงการ 1.3.1 โครงการพัฒนาผลงานเชิงประจักษ์ของนักศึกษา

โครงการ 1.4.3 โครงการพัฒนาทักษาะ Soft Skill ให้กับนักศึกษา
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9 กิจกรรมย่อยท่ี 3 ค่ายภาวะผู้น าส าหรับ

นักศึกษาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เพ่ือน านักศึกษาใหม่เข้ารับการฝึกภาวะผู้น า 
ทักษะชีวิตและการท างานเป็นทีม

1. จ านวนนักศึกษาช้ันปีท่ี 1 ท่ีเข้าร่วม
กิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
2. ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
กิจกรรมค่าเฉล่ียไม่ต่ ากว่า 4

120,000 120,000 (ค่าอาหาร, ค่าเบ้ียเล้ียง, ค่าเดินทาง,ค่าท่ีพัก, ค่า
เช่ารถ และอ่ืนๆ)

เดือน มิ.ย.65 - 
ก.ค.65

ผศ.องอาจ

10 กิจกรรมย่อยท่ี 4 เตรียมความพร้อม
นักศึกษาก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/
สหกิจศึกษา

เพ่ือจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมแก่นักศึกษา
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจศึกษา

1. จ านวนนักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ/สหกิจศึกษา ท่ีเข้าร่วมกิจกรรมไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80
2. ค่าเฉล่ียระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
กิจกรรมไม่ต่ ากว่า 4

12,000 12,000 ค่าตอบแทนวิทยากร 500x6ชม.x2วัน = 6,000 
บาท
ค่าใช้สอย = 6,000 บาท ประกอบด้วย
ค่าอาหารว่าง 35x2ม้ือx2วันx20คน = 2,800 
บาท
ค่าอาหารกลางวัน 80x1ม้ือx2วันx20คน = 
3,200 บาท

เดือน พ.ย.65 - 
พ.ค.66

อ.ธีีรนนท์

11 กิจกรรมย่อยท่ี 5 ปัจฉิมนิเทศ เพ่ือจัดอบรมให้นักศึกษาทราบถึงการเตรียมตัว
เข้าสู่การท างานและการเรียนรู้สังคม

1. จ านวนนักศึกษาช้ันปีสุดท้ายท่ีเข้าร่วม
กิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
2. ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
กิจกรรมค่าเฉล่ียไม่ต่ ากว่า 4

4,800 4,800 ค่าตอบแทนวิทยากร 400X6X2 = 4,800 บาท เดือน ก.พ.65 อ.พีรวัฒน์

12 กิจกรรมย่อยท่ี 6 ไหว้ครูช่าง 1. เพ่ือเป็นการสืบสานวัฒนธรรมไทย
อันดีงาม
2. เพ่ือให้นักศึกษาตระหนักถึงความ
กตัญญูต่อครูอาจารย์

1. จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 
2. ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
กิจกรรมค่าเฉล่ียไม่ต่ ากว่า 4

10,000 10,000 ค่าวัสดุ = 10,000 บาท (ดอกไม้, ธูปเทียน, โอเอ
ซีส, พาน และอ่ืนๆ)

เดือน ก.ค. - 
ส.ค.65

อ.ธีรนนท์

13 กิจกรรมย่อยท่ี 7 การแข่งขันกีฬาของ
นักศึกษา

1. เพ่ือเสริมสร้างสุขพลานามัยให้กับนักศึกษา 
2. เพ่ือให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีในหมู่
คณะ

1. จ านวนนักศึกษาและบุคลากรท่ีเข้าร่วม
กิจกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
2. ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
กิจกรรมค่าเฉล่ียไม่ต่ ากว่า 4

120,000 120,000 กีฬาภายในคณะ 20,000 บาท
ค่าวัสดุ = 8,000 บาท (อุปกรณ์กีฬา, ป้ายไวนิล,
 ยา และอ่ืนๆ)
ค่าใช้สอย = 12,000 บาท (ค่าอาหารกลางวัน
ส าหรับนักศึกษา จ านวน 150 คนๆละ 80 บาท )
กีฬามหาวิทยาลัย 100,000 บาท
ค่าวัสดุ = 24,000 บาท (อุปกรณ์กีฬา, เส้ือกีฬา,
 แผ่นโฟม, สี, แปรงทาสี, ป้ายไวนิล และอ่ืนๆ) 
ค่าใช้สอย = 76,000 บาท 
- อาหารกลางวัน = 12,000 บาท (ค่าอาหาร
กลางวัน จ านวน 150 คนๆละ 80 บาท )
- ค่าเช่าชุดและแต่งหน้าหลีดเดอร์และขบวน
พาเหรด = 64,000 บาท

เดือน พ.ย.65 - 
มี.ค.66

ผศ.องอาจ

14 กิจกรรมย่อยท่ี 1 การจัดหาวัสดุ 
ครุภัณฑ์ หรือทรัพยากรเพ่ือพัฒนาและ
ยกระดับการเรียนการสอนของหลักสูตร

1. เพ่ือจัดซ้ือวัสดุฝึกรายวิชาของทุกหลักสูตร
ในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2. เพ่ือจัดหาเคร่ืองมือและครุภัณฑ์ส าหรับใช้
สนับสนุนการเรียนการสอนทุกหลักสูตรใน
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

1. ร้อยละ 80 ของการเบิกจ่ายงบประมาณ 250,000 250,000 ค่าวัสดุ = 150,000 บาท 
(วัสดุฝึกรายวิชาของทุกหลักสูตรในคณะ เช่น 
เหล็ก, สี, พู่กัน, วัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า, วัสดุก่อสร้าง,
 วัสดุอิเล็กทรอนิกส์, กระดาษ, ดินสอ, เลโก้, 
หมึกพิมพ์, น้ ามันเคร่ือง, ใบตัดเหล็ก,ดอกสว่าน, 
ใบเล่ือย, ลวดเช่ือมและอ่ืนๆ ) 
ค่าครุภัณฑ์ = 100,000 บาท

เดือน ต.ค.65 -
ส.ค. 66

ผศ.ดร.ประภาวรรณ

15 กิจกรรมย่อย 2 ศึกษาดูงานทางด้าน
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

เพ่ือให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์จากการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้เทคโนโลยีสมัยใหม่ท่ีใช้ใน
งานจริงตามศาสตร์ท่ีเก่ียวข้อง

1. จ านวนหลักสูตรท่ีเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อย
กว่า 6 หลักสูตร
2. ค่าเฉล่ียความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
กิจกรรมไม่น้อยกว่า 4.51

30,000 30,000 ค่าใช้สอย = 15,000 บาท (ค่าอาหาร, ค่าเบ้ีย
เล้ียงและอ่ืนๆ)
ค่าวัสดุ = 15,000 บาท (ของท่ีระลึกฯ, น้ ามัน
เช้ือเพลิง และอ่ืนๆ)
(จ านวน 6 หลักสูตรๆ ละ 5,000 บาท)

เดือน ต.ค.65 -
ส.ค. 66

ผศ.องอาจ

16 กิจกรรมย่อย 3 พัฒนานักวิจัยรุ่นจ๋ิว เพ่ือจัดกิจกรรรมพัฒนาทักษะการเรียนรู้และ
นวัตกรรม ทักษะด้านสารสนเทศ ส่ือและ
เทคโนโลยี ทักษะชีวิตและการท างาน ให้แก่
นักศึกษาผ่านกระบวนการวิจัย

1. จ านวนเค้าโครงงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ 
ไม่น้อยกว่า 6 เร่ือง 
2. ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
กิจกรรมค่าเฉล่ียไม่ต่ ากว่า 4

14,000 14,000 ค่าใช้สอย = 12,000 บาท ประกอบด้วย
ค่าอาหารว่าง 35x2ม้ือx4วันx20คน = 5,600 
บาท
ค่าอาหารกลางวัน 80x1ม้ือx4วันx20คน = 
6,400 บาท
ค่าวัสดุ = 2,000 บาท
(กระดาษ, แฟ้ม, ดินสอ, หมึกพิมพ์, กระดาษกาว
, ฟิวเจอร์บอร์ดและอ่ืนๆ)

เดือน พ.ย.65 -
มี.ค.66

อ.วีระพงศ์

956,500 961,300

7

17 กิจกรรมย่อยท่ี 1 ศึกษาประเด็นปัญหา
เพ่ือผลิตผลงานวิจัย นวัตกรรมในการ
แก้ปัญหาชุมชนและท้องถ่ิน

1. เพ่ือลงพ้ืนท่ีศึกษาประเด็นปัญหาของ
เครือข่ายชุมชนเป้าหมาย
2. เพ่ือพัฒนาทักษะการท างานวิจัยร่วมกับ
ชุมชนและท้องถ่ิน

1. จ านวนนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ องค์ความรู้
ใหม่ท่ีเกิดจากความร่วมมือกับหน่วยงาน
ภาครัฐหรือเอกชนในการแก้ไขปัญหาชุมชน
โดยใช้กระบวนการวิจัย ไม่น้อยกว่า 6 ผลงาน
2. เครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงาน
ภาครัฐภาคเอกชน ในระดับชาติและ
นานาชาติเพ่ือสร้างนวัตกรรมหรืองานวิจัยท่ี
ส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคมฐานรากต่อ
จ านวนเครือข่ายความร่วมมือท่ีมีท้ังหมด ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 10

150,000 150,000 ค่าใช้สอย = 30,000 บาท ประกอบด้วย
(ค่าเดินทาง, ค่าท่ีพัก, ค่าอาหาร, ค่าอาหารว่าง, 
ค่าเบ้ียเล้ียง และอ่ืนๆ)
ค่าวัสดุ = 120,000 บาท
(เหล็ก, วัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า, วัสดุก่อสร้าง, วัสดุ
อิเล็กทรอนิกส์, น้ ามันเคร่ือง, ใบตัดเหล็ก, ดอก
สว่าน, ใบเล่ือย, ลวดเช่ือม, ดิน, สารเคมี และ
อ่ืนๆ)

เดือน ต.ค.65 -
 ส.ค. 66

อ.ภุมรินทร์

รวมงบประมาณ

แผนงาน การผลิตและเผยแพร่ผลงานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฐานรากให้เกิดความสมดุลและย่ังยืน
โครงการ 2.1.2 โครงการสร้างความร่วมมือกับชุมชนหรือหน่วยงานภายนอกเพ่ือผลิตผลงานวิจัย
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18 กิจกรรมย่อยท่ี 1 พัฒนาระบบกลไก
สนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมท่ีตอบโจทย์การพัฒนาเชิง
พ้ืนท่ีและเชิงประเด็นในระดับชาติและ
นานาชาติ

1. เพ่ือจัดกิจกรรม และทรัพยากรสนับสนุน 
องค์ความรู้ และบริการท่ีเป็นประโยชน์ในการ
ตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ท่ี
ตอบโจทย์การพัฒนาเชิงพ้ืนท่ีในระดับชาติ
และนานาชาติ

1. ผลงานวิจัยและนวัตกรรมท่ีตอบโจทย์
การพัฒนาเชิงพ้ืนท่ีและเชิงประเด็นท่ีตีพิมพ์
เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติต่อ
จ านวนผลงานวิจัยท้ังหมด ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 45
2. ความส าเร็จของบริหารจัดการงานวิจัย
ตามแผนของคณะ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

22,200 22,200 ค่าตอบแทนวิทยากร =9,000 บาท (500x6ชม.
x3วัน)
ค่าใช้สอย = 13,200 บาท ประกอบด้วย
-ค่าอาหารว่าง 35x2ม้ือx3วันx20คน = 4,200 
บาท
-ค่าอาหารกลางวัน 150x1ม้ือx3วันx20คน = 
9,000 บาท

เดือน ต.ค.65 -
 ส.ค. 66

ผศ.ดร.ประภาวรรณ

0          172,200              172,200

9
19 กิจกรรมย่อยท่ี 1 พัฒนานวัตกรรมเพ่ือ

สังคม (Social Innovation)
1. เพ่ือจัดหาเครือข่ายความร่วมมือหุ้นส่วน
ทางสังคมเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งและเพ่ิม
ศักยภาพของชุมชนท้องถ่ิน
2. เพ่ือจัดกิจกรรมร่วมกับเครือข่ายหุ้นส่วน
ทางสังคมในการบูรณาการงานบริการวิชาการ
กับงานวิจัยเพ่ือพัฒนานวัตกรรมแก้ไขปัญหา
ชุมชนท้องถ่ิน

จ านวนผลงาน ผลิตภัณฑ์งาน ท่ีเกิดจาก
ความร่วมมือกับหุ้นส่วนทางสังคมเพ่ือ
พัฒนาชุมชนท้องถ่ิน ไม่น้อยกว่า 2 ผลงาน

40,000 40,000 ค่าใช้สอย = 20,000 บาท 
(ค่าเดินทาง, ค่าอาหาร, ค่าเบ้ียเล้ียง, ค่าจ้าง
จัดท าส่ือประชาสัมพันธ์และอ่ืนๆ)
ค่าวัสดุ = 20,000 บาท
(เหล็ก, วัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า, วัสดุก่อสร้าง, วัสดุ
อิเล็กทรอนิกส์, น้ ามันเคร่ือง, ใบตัดเหล็ก, ดอก
สว่าน, ใบเล่ือย, ลวดเช่ือม, ดิน, สารเคมี และ
อ่ืนๆ)

เดือน ต.ค.65 -
 ส.ค. 66

อ.ภุมรินทร์

20 กิจกรรมย่อยท่ี 1 พัฒนาศักยภาพ 
Non-degree (Re-skill/Up-skill) 
ส าหรับผู้ประกอบการท้องถ่ิน

เพ่ือจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือการพัฒนา
ศักยภาพ เฉพาะด้านส าหรับผู้ประกอบการ
ท้องถ่ิน

จ านวนผลงานเชิงประจักษ์ในการพัฒนา
พ้ืนท่ีแบบบูรณาการตามโมเดลการพัฒนา
เศรษฐกิจแบบ BCG Economy ไม่น้อยกว่า
 1 ผลงาน

15,000 15,000 ค่าวัสดุ = 15,000 บาท
(เหล็ก, วัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า, วัสดุก่อสร้าง, วัสดุ
อิเล็กทรอนิกส์, น้ ามันเคร่ือง, ใบตัดเหล็ก, ดอก
สว่าน, ใบเล่ือย, ลวดเช่ือม, ดิน, สารเคมี และ
อ่ืนๆ)

เดือน พ.ย.65 -
ก.ค.66

อ.ธันยารัตน์

10

21 กิจกรรมย่อยท่ี 1 การส่งเสริมผลิตภัณฑ์
เคร่ืองป้ันดินเผาสู่ธุรกิจเชิงสร้างสรรค์

1. เพ่ือยกระดับการพ่ึงพาตนเองแปลงทุน
วัฒนธรรมสู่สินค้าและบริการเชิงวัฒนธรรมต่อ
ยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
2. เพ่ือบริการผลิตผลิตภัณฑ์เคร่ืองป้ันดินเผา
สนองต่อมหาวิทยาลัยและชุมชน 
3. เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์พันธกิจของ
คณะและมหาวิทยาลัย

จ านวนผลงาน/นวัตกรรมจากการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ และฟ้ืนฟูมรดก
วัฒนธรรม ท่ีก่อให้เกิดมูลค่าเพ่ิมทาง
เศรษฐกิจ ไม่น้อยกว่า 1 ผลงาน

15,000 15,000 ค่าวัสดุ = 15,000 บาท
(ดิน, สารเคมี, สี และอ่ืนๆ)

เดือน พ.ย.65 -
 ก.ค.66

อ.ธนัง

0        70,000.00            70,000.00

11
22 กิจกรรมย่อยท่ี 1 การตรวจประกัน

คุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรและ
ประเมินผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ 
EdPEx ระดับคณะ

1. เพ่ือด าเนินการจัดการส าหรับรับการตรวจ
ประเมินระดับหลักสูตร 
2. เพ่ือด าเนินการจัดการส าหรับรับการตรวจ
ประเมินผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ EdPEx 
ระดับคณะ

1. หลักสูตรมีผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาระดับหลักสูตรไม่ต่ ากว่าระดับดี 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100
2. คณะมีผลการประเมินตามเกณฑ์
คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการท่ีเป็น
เลิศ (EdPEx) ไม่ต่ ากว่า 200 คะแนน

63,700 77,000 140,700 งบรายได้ = 77,000 บาท 
ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจประเมินระดับ
หลักสูตร และระดับคณะ จ านวน 77,000 บาท

เดือน ม.ค.-
ก.ย.66

อ.จิรัญญา

23 กิจกรรมย่อยท่ี 2 พัฒนาระบบการท างาน
เพ่ือปิดช่องว่างของการพัฒนาตามเกณฑ์
 EdPEx

1. เพ่ือด าเนินการค้นหาช่องว่างของการพัฒนา
ตามเกณฑ์ EdPEx
2. เพ่ือจัดการออกแบบ จัดหา พัฒนาระบบ
การท างานเพ่ือปิดช่องว่างของการพัฒนาตาม
เกณฑ์ EdPEx

ความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนการ
พัฒนาตนเอง (Improvement Plan) ตาม
เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการ
ด าเนินการท่ีเป็นเลิศ (EdPEx) ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

15,000 15,000 ค่าใช้สอย = 5,000 บาท 
(ค่าเดินทาง, ค่าอาหาร, ค่าจ้างเหมา และอ่ืนๆ)
ค่าวัสดุ = 10,000 บาท 
(กระดาษ, แฟ้ม, ดินสอ, หมึกพิมพ์, กระดาษกาว
, ฟิวเจอร์บอร์ด, วัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ วัสดุเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ 
และอ่ืนๆ)

เดือน พ.ย.65 - 
พ.ค.66

อ.จิรัญญา

12
24 กิจกรรมย่อยท่ี 3 กิจกรรมสร้างสุขคณะ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1. เพ่ือจัดกิจกรรมสร้างสุข ได้แก่ Happy 
Heart, Happy body, Happy Relax, Happy
 society หรือ Happy Money 
2. เพ่ือติดตามประเมินผลการจัดการความสุข

ค่าเฉล่ียความผูกพันของบุคลากรท่ีมีต่อคณะ
 มากกว่า 4.00

15,000 15,000 ค่าวัสดุ = 15,000 บาท 
(กระดาษ, ฟิวเจอร์บอร์ด, วัสดุตบแต่ง, เคร่ือง
แต่งกาย, อุปกรณ์ประดับ, อุปกรณ์ออกก าลัง
กาย และอ่ืนๆ)

เดือน ต.ค.65 -
 ส.ค.66

อ.ภัทราภรณ์

13

25 กิจกรรมย่อยท่ี 1 ส่งเสริมและสร้าง
ความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุก
กลุ่ม

เพ่ือจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดและการ
สร้างความสัมพันธ์กับผู้เรียน และลูกค้ากลุ่มอ่ืน

ค่าเฉล่ียความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ในทุกมิติท่ีมีต่อคณะ มากกว่า 4.00

30,000 30,000 ค่าใช้สอย = 15,000 บาท 
(ค่าเดินทาง, ค่าอาหาร, ค่าเบ้ียเล้ียง, ค่าจ้าง
จัดท าส่ือประชาสัมพันธ์และอ่ืนๆ)
ค่าวัสดุ = 15,000 บาท 
(กระดาษ, ฟิวเจอร์บอร์ด, วัสดุตบแต่ง, เคร่ือง
แต่งกาย, อุปกรณ์ประดับ, และอ่ืนๆ)

เดือน พ.ย.65- 
ส.ค.66

อ.ดร.ชุติกาญจน์

14
26 กิจกรรมย่อยท่ี 1 พัฒนาสมรรถนะ

อาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1. เพ่ือจัดกิจกรรมส่งเสริมความเช่ียวชาญของ
บุคลากร
2. สนับสนุนบุคลากรเข้าร่วมการแข่งขัน การ
ประกวด
3. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์มี
คุณวุฒิเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการสูงข้ึน

1. บุคลากรสายวิชาการท่ีเข้าสู่ต าแหน่งทาง
วิชาการท่ีสูงข้ึนตามแผนการพัฒนาตนเอง 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70
2. จ านวนอาจารย์ประจ าสถาบันท่ีมีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกต่อจ านวนอาจารย์ประจ า
ท้ังหมด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 44
3. จ านวนอาจารย์ประจ าสถาบันด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการ ต่อจ านวนอาจารย์
ประจ าท้ังหมด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 44
4. จ านวนอาจารย์ท่ีได้รับรางวัลในการ
จัดการเรียนการสอน มีความเช่ียวชาญใน
ศาสตร์ และการขับเคล่ือนพันธกิจสัมพันธ์ท้ัง
ในประเทศและต่างประเทศต่อจ านวน
อาจารย์ท้ังหมด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40

65,000 65,000 ค่าใช้สอย = 65,000 บาท 
(ค่าลงทะเบียน ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง
 ค่าเดินทาง,ค่าท่ีพัก,ค่าเบ้ียเล้ียง)

เดือน ต.ค.65- 
ส.ค.66

ผศ.ดร.ประภาวรรณ

โครงการ 2.2.1 โครงการเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ท่ีตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ และได้รับการอ้างอิงในระดับนานาชาติ

รวมงบประมาณ
แผนงาน การบูรณาการความร่วมมือกับหุ้นส่วนทางสังคม เพ่ือพัฒนาชุมชน ท้องถ่ิน หน่วยงาน โรงเรียนเครือข่าย และท านุบ ารุง สืบสานศิลปวัฒนธรรม ต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์

โครงการ 3.3.1 โครงการยกระดับเศรษฐกิจฐานราก ด้วยกลไก BCG Economy Model

โครงการ 3.4.1 โครงการส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เพ่ือต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์

รวมงบประมาณ
แผนงาน การพัฒนาระบบบริหารจัดการบนหลักธรรมาภิบาล และความเป็นดิจิทัล เพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ได้มาตรฐานในระดับสากล และตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน

โครงการ 4.1.1 โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการท่ีเป็นเลิศ (EdPEx)

โครงการ 4.1.2 โครงการบริหารและพัฒนาบุคลากรสู่มหาวิทยาลัยแห่งความสุข

โครงการ 4.1.3 โครงการปรับปรุงภาพลักษณ์และส่งเสริมการตลาด

โครงการ 4.1.5 โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายวิชาการ ด้านคุณวุฒิและการด ารงต าแหน่งทางวิชาการ

 



28 

 
27 กิจกรรมย่อยท่ี 2 พัฒนาสมรรถนะ

บุคลากรสายสนับสนุนคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

1. เพ่ือจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ิมพูนความรู้
สมัยใหม่ให้บุคลากรสายสนับสนุน
2. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรสาย
สนับสนุนเข้าสู่ต าแหน่ง่ท่ีสูงข้ึนจากผู้ท่ีมี
คุณสมบัติเข้าเกณฑ์การประเมิน

บุคลากรสายสนับสนุนท่ีเข้าสู่ต าแหน่งท่ี
สูงข้ึนตามแผนการพัฒนาตนเอง ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 70

25,000 25,000 ค่าใช้สอย = 25,000 บาท 
(ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง ค่าเดินทาง,
ค่าท่ีพัก,ค่าเบ้ียเล้ียง)

เดือน ม.ค. - 
ส.ค.66

ผศ.ดร.ประภาวรรณ

28 กิจกรรมย่อยท่ี 1 การประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพ่ือทบทวนแผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติราชการคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

1. เพ่ือจัดประชุมเชิงปฏิบัติการน าผลการ
ประเมินการด าเนินงานของคณะมาทบทวน
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2566
2. เพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2567

การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนท่ีก าหนด 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90

150,000 25,000 175,000 ค่าใช้สอย = 150,000 บาท 
(ค่าอาหาร, ค่าท่ีพัก, ค่าเช่ารถ,ค่าเช่าห้องประชุม)
งบรายได้ ค่าวัสดุ = 25,000 บาท 
อาทิเช่น กระดาษ, หมึกพิมพ์, กระดาษกาว, 
ปากกาเขียนไวท์บอร์ด,แม็กเย็บ กระดาษ, ลูก
แม็ก,แฟ้ม และอ่ืนๆ

เดือน เม.ย.66 -
 มิ.ย.66

อ.จิรัญญา
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29 กิจกรรมย่อยท่ี 2 การบริหารส านักงาน เพ่ือบริหารจัดการระบบการบริหารงานคณะ การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนท่ีก าหนด 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90

402,000 403,100 805,100 งบแผ่นดิน = 402,000 บาท 
(ค่าวัสดุส านักงาน เช่น กระดาษ, หมึกพิมพ์, 
หมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร, กระดาษกาว, วัสดุงาน
บ้านงานครัว, ปากกาเขียนไวท์บอร์ด,แม็กเย็บก
ระดาษ,ลูกแม็กและอ่ืนๆ)
งบรายได้ = 403,100 บาท 
ค่าวัสดุส านักงาน = 223,100 บาท (เช่น 
กระดาษ, หมึกพิมพ์, หมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร, 
กระดาษกาว, วัสดุงานบ้านงานครัว, ปากกาเขียน
ไวท์บอร์ด,แม็กเย็บกระดาษ, ลูกแม็กและอ่ืนๆ)
ค่าใช้สอย = 150,000 บาท (ค่าเช่าลิฟต์, ค่าเช่า
เคร่ืองถ่ายเอกสาร, ค่าอาหารว่างคุมสอบ,ค่า
ทางด่วนและอ่ืนๆ)
ค่าสาธารณูปโภค = 30,000 บาท

เดือน ต.ค.65 -
เดือน ก.ย. 66

อ.จิรัญญา

30 กิจกรรมย่อยท่ี 3 ปรับปรุง ซ่อมแซม
พัฒนาพ้ืนท่ีการเรียนรู้และอาคารสถานท่ี

เพ่ือปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารสถานท่ี และ
พัฒนาพ้ืนท่ีการเรียนรู้

การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนท่ีก าหนด 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90

400,000 400,000 ค่าใช้สอย = 400,000 บาท (ค่าจ้างซ่อมแซม, 
ค่าจ้างปรับปรุง)

เดือน พ.ย.65
- เดือน ส.ค.66

ผศ.ธราพงษ์

31 กิจกรรมย่อยท่ี 4 ซ่อมบ ารุงครุภัณฑ์ 1. เพ่ือซ่อมบ ารุงครุภัณฑ์ท่ีเส่ือมสภาพ การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนท่ีก าหนด 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90

104,600 104,600 ค่าใช้สอย = 104,600 บาท (ค่าซ่อมครุภัณฑ์) เดือน ต.ค.65
- เดือน ส.ค.66

อ.ภุมรินทร์
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32 กิจกรรมย่อยท่ี 1 การประชุมส าหรับ
ผู้บริหาร

1. เพ่ือให้ผู้บริหารได้ร่วมประชุม/สัมมนา
กิจกรรมด้านการบริหารกับหน่วยงานต่างๆ 
ท้ังภายในและนอกประเทศ
2. เพ่ือจัดประชุมคณะกรรมการประจ าส่วน

การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการจัด
ประชุม ร้อยละ 100

55,000 55,000 ค่าใช้สอย = 55,000 บาท 
(ค่าลงทะเบียน, ค่าเดินทาง, ค่าเบ้ียเล้ียง, ค่าท่ีพัก
,ค่าเบ้ียประชุม,ค่าอาหาร)

เดือน ธ.ค.65
- เดือน ก.ค.66

ผศ.ดร.ประภาวรรณ
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33 กิจกรรมย่อยท่ี 1 พัฒนาพ้ืนท่ีเรียนรู้

ร่วมกัน innovation Learning Space
เพ่ือพัฒนา/ปรับปรุงพ้ืนท่ีเรียนรู้ร่วมกัน 
innovation Learning Space ซ่ึงส่งเสริมต่อ
การจัดการเรียนรู้แบบ Productive Learning

1. การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนท่ี
ก าหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
2. โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีนวัตกรรมของคณะ
ท่ีมีการด าเนินการส าเร็จตามแผนการจัดต้ัง
พ้ืนท่ีนวัตกรรม (Innovation Space) ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 65

300,000 300,000 ค่าท่ีดินส่ิงก่อสร้าง = 300,000 บาท (สร้างพ้ืนท่ี
การเรียนรู้หน้าอาคารกิจการนักศึกษา)

เดือน พ.ย.65
- เดือน ส.ค.66

ผศ.ธราพงษ์

34 กิจกรรมย่อยท่ี 2 พัฒนาระบบเครือข่าย 
และเทคโนโลยีสารสนเทศของคณะ

เพ่ือจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ พ้ืนฐานเทคโนโลยี
สารสนเทศ และเครือข่ายไร้สายให้มี
เสถียรภาพและความม่ันคงปลอดภัยรองรับ
การให้บริการนักศึกษาและบุคลากร
ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

ค่าเฉล่ียความพึงพอใจของนักศึกษาและ
บุคลากรต่อการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศและระบบเครือข่าย มากกว่า 
4.00

45,000 45,000 ค่าวัสดุ = 10,000 บาท 
(สายสัญญาณ, อุปกรณ์ต่อเช่ือม และอ่ืนๆ)
ค่าครุภัณฑ์ = 35,000 บาท 
(สวิตซ์, อุปกรณ์กระจายสัญญาณ, กล้องวงจรปิด
 และอ่ืนๆ)

เดือน พ.ย.65-
เดือน พ.ค.66

ผศ.ดร.ประภาวรรณ

35 กิจกรรมย่อยท่ี 3 จัดหาครุภัณฑ์ชุด
ปฏิบัติการทดลองโรงผลิตไฟฟ้าจาก
สารอินทรีย์

1. เพ่ือจัดซ้ือครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการทดลองโรง
ผลิตไฟฟ้าจากสารอินทรีย์

1. ค่าเฉล่ียความพึงพอใจของนักศึกษาและ
บุคลากรต่อส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ มากกว่า
 4.00
2. การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผน ร้อยละ
 95

4,300,000 4,300,000 ค่าครุภัณฑ์ = 4,300,000 บาท เดือน ต.ค.65- 
ธ.ค.65

อ.ภุมรินทร์

36 กิจกรรมย่อยท่ี 4 จัดหาครุภัณฑ์
ปฏิบัติการเรียนรู้งานชลศาสตร์สมัยใหม่

1. เพ่ือจัดซ้ือครุภัณฑ์ปฏิบัติการเรียนรู้งานชล
ศาสตร์สมัยใหม่

1. ค่าเฉล่ียความพึงพอใจของนักศึกษาและ
บุคลากรต่อส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ มากกว่า
 4.00
2. การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผน ร้อยละ
 95

3,500,000 3,500,000 ค่าครุภัณฑ์ = 3,500,000 เดือน ต.ค.65- 
ธ.ค.65

อ.ภุมรินทร์

8,430,700 1,544,700 9,975,400

8,430,700 2,743,400 11,178,900

โครงการ 4.2.3 โครงการจัดประชุมเพ่ือพัฒนาระบบบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ

โครงการ 4.3.2 โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีนวัตกรรม

รวมงบประมาณ

รวมงบประมาณท้ังส้ิน

โครงการ 4.2.2 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารส านักงาน

 

 


