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แผนปฏิบัติการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ฉบับนี ้จัดท า

ขึ้นภายใต้นโยบายสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. 256 5-2569 แผนกลยุทธ์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม                  

พ.ศ. 2566 – 2570 และจากผลการทบทวนแผนปฏิบัติการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของ

บุคคลากรทุกคนในคณะ ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการบริหารคณะ บุคลากร จึงได้ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้า ประสงค์ โครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด

ความส าเร็จ ภายใต้สภาพแวดล้อมปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่สง่ผลกระทบต่อคณะและมหาวิทยาลัยในอนาคต เพื่อให้บังเกิดผลส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม

ตามเป้าหมายที่ได้ร่วมกันก าหนดไว้จึงต้องอาศัยการรวมพลัง ความร่วมมือ และการมีส่วนร่วมของบุคคลากร และน าแผนปฏิบัติการฯ ฉบับนี้ไปปฏิบัติอย่าง

จรงิจังและตอ่เนื่องต่อไป 

อย่างไรก็ตามคณะท างานการจัดท าแผนปฏิบัติการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ใคร่ขอขอบคุณ ผูท้รงคุณวุฒิหลาย ๆ ท่านที่ได้ร่วมกันชี้แนะตลอดถึง 

คณาจารย์ บุคลากร หน่วยงานภายในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และผูท้ี่เกี่ยวข้องทั้งหมด ที่ได้เสียสละเวลาใหค้วามรู ้ขอ้เสนอแนะ ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ 

ความร่วมมือและมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนปฏิบัติการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มา ณ โอกาสนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า

แผนปฏิบัติการฯ ฉบับนี ้จะเป็นประโยชน์และสามรถใช้เป็นแนวทางการพัฒนาคณะและมหาวิทยาลัยต่อไป 

 

คณะกรรมการจัดท าร่างแผนฯ 

                                                                                   มิถุนายน 2565 

                                                                                   คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

                                                                                  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
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ส่วนที่ 1 

บรบิทคณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม 
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1.1 สภำพแวดล้อมทั่วไปของคณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม 

1.1.1 บริบทคณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม  
 

ปรัชญำ         :    ทักษะเด่น  เนน้คุณธรรม  กา้วน าวิชาการ ช านาญเทคโนโลยี 

อัตลักษณ์      :    นักเทคโนโลยีปฏิบัติมืออาชีพ มุ่งน าเทคโนโลยีพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน  

เอกลักษณ์     :    เป็นคณะที่แน่วแน่ในการพัฒนาและส่งเสรมิเทคโนโลยีทุกระดับมุ่งสู่นวัตกรรม 

วิสัยทัศน์       :    เป็นผู้น าในการผลิตนักเทคโนโลยีปฏิบตัิและยกระดับบุคคลทุกช่วงวัยโดยเน้นผลลัพธ์เชิงผลติภาพ 

ค่ำนิยม         :    (Core  Values) 

 SMART   

 S : Spirit   = มีจติวิญญาณ 

 M : Modernize  = มีความทันสมัยบนพืน้ฐานความเป็นไทย 

 A : Academic  = มีลักษณะเป็นนักวขิาการ 

 R : Renowned  = มีช่ือเสียงเป็นที่ยอมรับ 

 T : Technology  = ใช้เทคโนโลยีในงานวิชาชีพ 
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พันธกจิ   

     1) ผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้รอบรู ้มีมาตรฐานทางวิชาการและวชิาชีพ มีสมรรถนะการเป็นผู้ประกอบการ วิศวกรสังคม ตรงกับความต้องการของสังคม 

      2) พัฒนากระบวนการวิจัย สง่เสรมิการพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคมฐานราก และสรา้งความรว่มมอืกับหุ้นส่วนทางสงัคมทั้งภาครัฐและสังคม  

      3) สง่เสรมิและสนับสนุน ใหค้วามรว่มมอืกับหุ้นส่วนทางสงัคมเพื่อพัฒนาชุมชน ทอ้งถิ่น ตลอดถงึการสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าร ิท านุ

บ ารุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ ์และฟืน้ฟูมรดกวัฒนธรรม  

           4) พัฒนาระบบนิเวศให้มีความเหมาะสม เกือ้กูลการเรยีนรูว้ิจัย เสรมิประสิทธิภาพการท างาน สรา้งนวัตกรรมและคุณภาพชวีิตของชุมชนและผู้มสี่วนได้

ส่วนเสยี 

เป้ำประสงค ์   

     1) เพื่อให้บัณฑติเป็นผู้รอบรู ้มีมาตรฐานทางวิชาการและวชิาชีพ มีสมรรถนะการเป็นผู้ประกอบการ วิศวกรสังคม ตรงกับความต้องการของสังคม 

      2) เพื่อให้มีผลงานวิจัยและก่อเกิดเป็นนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสม สง่เสรมิการพฒันาเศรษฐกจิและสังคมฐานราก และสรา้งความรว่มมือกบั

หุ้นส่วนทางสังคมทัง้ภาครัฐและสงัคม สรา้งเมอืงและชุมชน ท้องถิ่นให้เกดิการพัฒนาอย่างสมดุล 

      3) เพื่อให้เกิดความรว่มมือกับหุ้นส่วนทางสังคมเพื่อพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าร ิท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ ์

และฟื้นฟูมรดกวัฒนธรรม ตอ่ยอดสู่เศรษฐกิจสรา้งสรรค์ 

               4) เพื่อให้มีระบบนิเวศขององคก์รมีความเหมาะสม  เกือ้กูลการเรยีนรูว้ิจัย เสรมิประสิทธิภาพการท างาน สรา้งนวตักรรมและคุณภาพชวีิตของชุมชนและ

ผู้มีส่วนไดส้่วนเสยี 
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ส่วนที ่2 

ยุทธศำสตร์คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม 
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2.1 วสิัยทัศน ์

เป็นผู้น าในการผลิตนกัเทคโนโลยปีฏบัิตแิละยกระดับบุคคลทุกช่วงวัยโดยเนน้ผลลัพธ์เชงิผลิตภาพ 

2.2 วัตถุประสงคเ์ชิงกลยทุธ ์

1. การจัดการศกึษาท่ีมีคุณภาพตรงตามมาตรฐานดา้นวชิาการและวิชาชพีสอดคล้องกับความตอ้งการและตอบสนองการเรียนรู้ส าหรับคนทุกชว่งวัย 

2. ผลงานวจิัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ มคีุณภาพและไดม้าตรฐาน เป็นท่ียอมรับและนา่เชื่อถอืของหนว่ยงาน ชุมชนและสังคม 

3. หนว่ยงาน ชุมชนท้องถิ่นท่ีไดรั้บการยกระดับด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอ้มให้เกิดการพัฒนาอย่างย่ังยนื 

4. การบริหารงานท่ียึดหลักธรรมาภบิาลและการน าดจิิทัลมาใชเ้พื่อมุ่งสูค่วามเป็นเลิศตามเกณฑ์มาตรฐานและตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยนื 

2.3 ยทุธศำสตร์และกลยุทธ ์

ยุทธศำสตรท์ี1่ พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านวชิาการและวิชาชพี เพื่อตอบสนองความตอ้งการส าหรับคนทุกชว่งวัย 

กลยุทธ ์

1.1 สร้างความร่วมมอืในการจัดการเรียนรู้ร่วมกับภาคีเครอืขา่ยท้ังในประเทศและต่างประเทศ 

1.2 พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนท่ีตอบสนองคนทุกชว่งวัยตามมาตรฐานการศึกษา 

1.3 ส่งเสริมการผลิตและเผยแพร่ผลงานเชงิประจักษข์องนักศกึษาทัง้ในระดับชาติและนานาชาติ 

1.4 เสริมสร้างความรู้และทักษะ soft skill ของนักศกึษาให้ตรงตามความตอ้งการของตลาดแรงงานและเป็นท่ียอมรับของสังคม 

1.5 ผลิตและพฒันาสมรรถนะของนักศกึษาตามความเชี่ยวชาญด้านวิชาการและวิชาชพี (คณะ) 

ยุทธศำสตรท์ี ่2 ผลิตและเผยแพร่ผลงานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ ท่ีมีคุณภาพได้มาตรฐาน เป็นท่ียอมรับและนา่เช่ือถือ 

กลยุทธ ์

2.1. ส่งเสริมการผลิตผลงานวิจยั นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ ท่ีมีคุณภาพและตอบโจทย์การพัฒนาชุมชน สังคมและประเทศชาติ 

2.2. ส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ ท้ังในระดับชาติและนานาชาติ 

2.3. พัฒนาศักยภาพการสร้างสรรค์ผลงานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ ตามความเชี่ยวชาญของศาสตร์ 
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ยุทธศำสตรท์ี ่3 บูรณาการความร่วมมอืกับหุ้นส่วนทางสังคมในการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น และสบืสาน เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมตอ่ยอดสู่ 

เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

กลยุทธ ์

3.1 สนับสนุนการบูรณาการเครอืขา่ยความร่วมมอืกับหุ้นส่วนทางสังคมเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่นแกปั้ญหาความเหล่ือมล้ าและเสริมพลังทางสังคม 

3.2 ยกระดับเศรษฐกิจฐานรากด้วยกลไก BCG Economy Model 

3.3 ส่งเสริมการสบืสาน และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมตอ่ยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

3.4 พัฒนาคณะฯ สู่การเป็นแหล่งเรียนรู้ 

3.5 ส่งเสริมงานพันธกิจสัมพันธ์ตามอัตลักษณแ์ละความเชี่ยวชาญของศาสตร์ 

ยุทธศำสตรท์ี่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการบนหลักธรรมาภบิาลและความเป็นดจิิทัล เพื่อมุ่งสูค่วามเป็นเลิศ ได้มาตรฐานในระดับสากล และตอบสนอง 

เป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยนื 

กลยุทธ ์

4.1 พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการบริหารงานของคณะฯ เพื่อมุ่งสูค่วามเป็นเลิศ 

4.2. พัฒนาการบริหารงานของคณะฯ ตามหลักธรรมาภบิาล (Good Governance) 

4.3. ส่งเสริมการน าระบบ Digital มาใชใ้นการพัฒนาการบริหารจัดการของคณะฯ 

4.4. พัฒนาคณะฯ เชงินเิวศสู่ต้นแบบคณะฯ สีเขียว 
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2.4 เปำ้หมำยและตวัชี้วัดของแผน 

 2.4.1 ตวัชี้วัดวิสัยทัศน ์
 

ที ่ ตัวชี้วัด 
เป้ำหมำย 

2566 
หน่วยนับ ผู้รับผิดชอบด ำเนินกำร ผู้ก ำกับติดตำม 

1 ร้อยละของหลักสูตรท่ีเปิดโอกาสให้ชุมชน ปราชญช์ุมชน ผู้ใชบั้ณฑิต องคก์ร 

หนว่ยงานในพื้นท่ีได้มโีอกาสก าหนดทิศทางการด าเนนิงานในการสอน 

การบริหารตอ่จ านวนหลักสูตรท้ังหมด 

20 ร้อยละ ทุกหลักสูตร ผศ.ดร.ประภาวรรณ 

รองคณบดี 

 

2.4.2 ตวัชี้วัดวัตถุประสงค์เชงิกลยุทธ ์

วัตถุประสงคเ์ชิงกลยทุธ์ 1 การจัดการศกึษาท่ีมีคุณภาพตรงตามมาตรฐานดา้นวชิาการและวชิาชีพ สอดคล้องกับความต้องการ และตอบสนองการ 

เรียนรู้ส าหรับคนทุกชว่งวัย 
 

ตัวชี้วัด 
เป้ำหมำย 

2566 
หน่วยนับ ผู้รับผิดชอบด ำเนินกำร ผู้ก ำกับติดตำม 

1.1 จ านวนผลงานเชงิประจักษข์องนักศกึษาท่ีได้รับการอา้งอิงหรือใชป้ระโยชนเ์ชงิพาณิชย์ ผลงาน 3 หลักสูตร ผศ.ดร.ประภาวรรณ 

รองคณบดี 

1.2. อัตราการมงีานท าตรงตามสายวิชาชีพ/ประกอบอาชพีอิสระ/ศึกษาต่อภายใน 1 ปี 

ระดับดับปริญญาตรี 

      - สาขาด้านวทิยาศาสตร์ 

ระดับบัณฑิตศกึษา 

      - สาขาด้านวทิยาศาสตร์ 

 

 

ร้อยละ 

 

ร้อยละ 

 

 

75 

 

75 

หลักสูตร ผศ.ดร.ประภาวรรณ 

รองคณบดี 

1.3 ค่าเฉลี่ยความพงึพอใจของผู้ใชบั้ณฑิตตามกรอบคุณวุฒกิารศกึษาแหง่ชาติ ค่าเฉลี่ย มากกว่า 

4.00 

หลักสูตร ผศ.ดร.ประภาวรรณ 

รองคณบดี 
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วัตถุประสงคเ์ชิงกลยทุธ์ 2 ผลงานวจิัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ มคีุณภาพและได้มาตรฐานเป็นท่ียอมรับและนา่เช่ือถอืของหนว่ยงาน ชุมชนและสังคม 
 

ตัวชี้วัด 
เป้ำหมำย 

2566 
หน่วยนับ ผู้รับผิดชอบด ำเนินกำร ผู้ก ำกับติดตำม 

2.1 จ านวนผลงานวจิัยและนวัตกรรมดา้นการจัดการเรียนรู้ ด้านการบริการและการ

ท่องเท่ียว การเกษตรและอาหาร การสร้างเสริมสุขภาพและสิ่งแวดลอ้ม ท่ีมีการถา่ยทอด

เทคโนโลยหีรือองคค์วามรู้ต่อหนว่ยงานภาครัฐ ภาคเอกชนหรือการจดทะเบียนจาก

หนว่ยงานท่ีเกี่ยวข้อง อาทิ การจดสิทธิบัตร และการจดอนุสิทธิบัตร 

1 ผลงาน หลักสูตร ผศ.ดร.ประภาวรรณ 

รองคณบดี 

2.2 จ านวนโครงการวจิัยท่ีถูกก าหนดเป็นนโยบายสาธารณะ  โครงการ   

2.3 จ านวนโครงการวจิัยท่ีถูกน าใชป้ระโยชนใ์นชุมชนและเชงิพาณิชย์  โครงการ   

2.4 จ านวนเงินรายได้จากงานวจิัยและท้ังภายในประเทศและต่างประเทศ 4 ล้าน บาท หลักสูตร ผศ.ดร.ประภาวรรณ 

รองคณบดี 

2.5 จ านวนผลงานทางวิชาการรับใชส้ังคมสามารถแกไ้ขปัญหาของชุมชนและสังคมใน

พื้นท่ีต่อผลงานทางวิชาการท่ีไดด้ าเนนิการท้ังหมด 

1 ผลงาน หลักสูตร ผศ.ดร.ประภาวรรณ 

รองคณบดี 

2.6 ร้อยละอาจารย์ท่ีร่วมท าวิจัยกับมหาวทิยาลัยท้ังในประเทศและตา่งประเทศ 20 ร้อยละ หลักสูตร ผศ.ดร.ประภาวรรณ 

รองคณบดี 

 

วัตถุประสงคเ์ชิงกลยทุธ์ 3 หนว่ยงาน ชุมชนท้องถิ่นท่ีได้รับการยกระดับด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอ้ม ให้เกิดการพัฒนาอย่างย่ังยนื 
 

ตัวชี้วัด 
เป้ำหมำย 

2566 
หน่วยนับ ผู้รับผิดชอบด ำเนินกำร ผู้ก ำกับติดตำม 

3.1 จ านวนชุมชนท่ีมีศักยภาพจดัการตนเองเพื่อการพัฒนาอย่างย่ังยนื 1 ชุมชน ผศ.องอาจ ผศ.สัญลักษณ ์

รองคณบดี 
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ตัวชี้วัด 
เป้ำหมำย 

2566 
หน่วยนับ ผู้รับผิดชอบด ำเนินกำร ผู้ก ำกับติดตำม 

3.2 ร้อยละเงินรายได้จากการบริการวิชาการท่ีก่อให้เกิดรายได้  ต่อ ประมาณการรายได้

ของคณะฯ (ไมร่วมกับประมาณแผ่นดนิ) 

5 ร้อยละ หลักสูตร ผศ.อ าพล 

รองคณบดี 

3.3 ร้อยละของจ านวนโครงการบริการวิชาการหรือโครงการเพื่อพัฒนาเชิงพืน้ท่ีของ

สถาบันอุดมศกึษาในการถา่ยทอดองค์ความรู้และเทคโนโลย ีรวมถึงการอนุรักษแ์ละ

พัฒนาศลิปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของท้องถิ่น เพื่อแกไ้ข ลดปัญหาและสรา้งความ

เข้มแข็งให้แก่ท้องถิ่นและภูมภิาคต่อจ านวนโครงการบริการวิชาการท้ังหมด 

20 ร้อยละ หลักสูตร ผศ.สัญลักษณ ์

รองคณบดี 

3.4 ร้อยละของโครงการหรือกิจกรรมโดยการมสี่วนร่วมของบุคคล ชุมชน หรือหนว่ยงาน

ใน พื้นท่ี สะทอ้นการมสี่วนร่วมเพื่อแกไ้ข/ลดปัญหา/ส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชน สังคม

ตอ่จ านวนโครงการบริการวิชาการท้ังหมด 

50 ร้อยละ หลักสูตร ผศ.สัญลักษณ ์

รองคณบดี 

3.5 จ านวนแนวปฏบัิต/ินวัตกรรมท่ีน าไปใชใ้นการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็น

มหาวทิยาลัยเชงิพื้นท่ี 

1 เร่ือง อ.ภุมรินทร์ ผศ.สัญลักษณ ์

รองคณบดี 

3.6 ร้อยละของจ านวนเงินรายได้จากแหล่งเรียนรู้ของการเป็นมหาวิทยาลัยเชงิพื้นท่ี ต่อ

จ านวนเงินรายได้ท้ังหมด 

3 ร้อยละ หลักสูตร ผศ.อ าพล 

รองคณบดี 

3.7 จ านวนเงินรายได้ท่ีเกิดจากการบริหารจัดการศลิปวัฒนธรรมท่ีน าไปตอ่ยอดสู่

เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

100,000 บาท หลักสูตรออกแบบ

ผลิตภัณฑฯ์ 

ผศ.อ าพล 

รองคณบดี 

3.8 ร้อยละของรายวชิาท่ีนักศกึษาอาจารยแ์ละผู้มีสว่นได้ส่วนเสีย ใชชุ้มชน ท้องถิ่น 

สถานประกอบการในการออกแบบพัฒนาเพ่ือสร้างการเปลี่ยนแปลง 

65 ร้อยละ หลักสูตร ผศ.ดร.ประภาวรรณ 

รองคณบดี 
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วัตถุประสงคเ์ชิงกลยทุธ์ 4 การบริหารงานท่ียึดหลักธรรมาภบิาล และการน าดิจิทัลมาใช้ เพื่อมุ่งสูค่วามเป็นเลิศ ตามเกณฑ์มาตรฐาน และตอบสนอง 

เป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยนื 
 

ตัวชี้วัด 
เป้ำหมำย 

2566 
หน่วยนับ ผู้รับผิดชอบด ำเนินกำร ผู้ก ำกับติดตำม 

4.1 ผลการจัดอันดับมหาวทิยาลัยสู่สากลระดับประเทศ (U – multirank)   อันดับที่   

4.2 ผลการจัดระดับมหาวิทยาลยัสเีขียว  อันดับ   

4.3 ผลการประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศกึษาเพื่อการด าเนินการท่ีเป็นเลิศ (EdPEx) 290 คะแนน อ.จิรัญญา ผศ.ดร.ประภาวรรณ 

รองคณบดี 

4.4 ผลการประเมินตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแหง่ชาติ(Thailand Quality Award : TQA)  - คะแนน   

4.5 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหนว่ยงานภาครัฐ

(ITA) 

94 คะแนน อ.จิรัญญา ผศ.อ าพล 

รองคณบดี 

4.6 ความพงึพอใจของการพัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัลในด้านต่างๆ ดังนี ้

    - Digital Infrastructure 

    - Digital Administration 

    - Digital learning  

    - Digital Security Standards  

    - Digital Faculties and Student 

 ค่าเฉลี่ย   

4.7. ร้อยละของจ านวนเงินรายได้ท่ีเกิดจากสร้าง Platform การจัดการเรียนรู้ท่ีเป็นเลิศตอ่

จ านวนเงินรายได้ท้ังหมด 
 ร้อยละ   
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ส่วนที่ 3 

กำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ 
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3.1.กำรจัดสรรงบประมำณ 

3.1.1 จัดสรรงบประมำณตำมยุทธศำสตร ์

คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรมไดม้กีารจัดสรรงบประมาณรายจา่ย ประจ าปงีบประมาณ 2566 เพื่อด าเนนิกิจกรรมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ โดยเป็นงบประมาณ 

ประเภทงบแผ่นดนิ รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 8,435,500 บาท งบประมาณรายได้รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 2,743,400 บาท รวมท้ังสนิ 11,178,900 บาท ได้มีการจัดสรร ใน 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 

ยุทธศำสตร ์ งบแผ่นดนิ งบรำยได ้ รวม ร้อยละ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  4,800 956,500 961,300 8.60 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 0 172400 172400 1.54 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 0 70000 70000 0.63 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 8,430,700 1,544,500 9,975,200 89.23 

รวม 8,435,500 2,743,400 11,178,900 100 

 

3.2. โครงกำรภำยใต้ยุทธศำสตร ์

3.2.1 โครงกำรภำยใต้ยทุธศำสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านวชิาการและวิชาชพี เพื่อตอบสนองความตอ้งการส าหรับคนทุกชว่งวัย 
 

กลยุทธ์ โครงกำร ตัวชี้วัด เป้ำหมำย กิจกรรม งบประมำณ 
ผู้รับผดิชอบ

ด ำเนินกำร 
ผู้รำยงำน 

1.1 สร้างความร่วมมือใน

การจัดการเรียนรู้ร่วมกับ

ภ า คี เค รื อ ข่ า ย ทั้ ง ใน

ประเทศและต่างประเทศ 

 

1.1.1 โครงการสรา้งเครือข่ายความ

ร่วมมือกับมหาวิทยาลัย

ต่างประเทศหรือหน่วยงานอื่น เพื่อ

ร่วมจัดการศึกษา ยกระดับ

คุณภาพการจัดการศึกษาสู่

มาตรฐานระดับสากล 

1.1.1.1 จ านวนกิจกรรมการ

ยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่

สากลภายใตข้้อตกลง (MOU) 

ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ 

ภาคเอกชน มหาวิทยาลัยใน

ประเทศ หรือมหาวิทยาลัย

ต่างประเทศ  

 

1 กิจกรรม ยกระดับคุณภาพการจัด

การศึกษาสู่สากลภายใตข้้อตกลง 

(MOU) ร่วมกับหน่วยงาน

ภายนอก 

50,000 ผศ.ดร.ประภาวรรณ ผศ.ดร.ประภา

วรรณ 
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กลยุทธ์ โครงกำร ตัวชี้วัด เป้ำหมำย กิจกรรม งบประมำณ 
ผู้รับผดิชอบ

ด ำเนินกำร 
ผู้รำยงำน 

1.1.2 โครงการบูรณาการความ

ร่วมมือกับเครือข่ายหุ้นส่วนทาง

สังคมเพื่อส่งเสรมิการจัดการศึกษา 

1.1.2.1 จ านวนชุมชนที่นกัศึกษา

และบุคลากรประยุกต์ใช้องค์

ความรู้ในการปฏิบัตงิานจรงิแก้ไข

ปัญหาและการพัฒนาชุมชนใน

มิติด้านเศรษฐกิจ สงัคม และ

สิ่งแวดล้อม  

1 ชุมชน 

 

 

 

 

 

จัดหาเครือข่ายความร่วมมือ

หุ้นส่วนทางสังคมเพื่อพัฒนา

ทักษะการท างานรว่มกับชุมชน

ของนักศกึษาและบุคลากร 

 

110,000 ผศ.องอาจ ผศ.องอาจ 

1.1.2.2 จ านวนหลักสูตรที่มีศิษย์

เก่าจากภายนอกมหาวิทยาลัย 

หรือผู้ทรงคุณวุฒิร่วมพัฒนางาน

กิจกรรมของหลักสูตรครบตาม

พันธกิจของมหาวิทยาลัย  

ร้อยละ 60 ประชุมเครือข่ายศิษย์เก่า และ

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

5,500 ผศ.องอาจ ผศ.องอาจ 

1.2 พัฒนาหลักสูตร 

การเรียนการสอนที่ 

ตอบสนองคนทุกช่วงวัย

ตามมาตรฐานการศึกษา 

1.2.1 โครงการจัดการเรียนรู้ตลอด

ชีวติ (Lifelong Learning) ในรูปแบบ

หลักสูตรระยะสั้น (Short Course) 

สรา้งทักษะใหม่ (Reskill) 

1.2.1.1 ร้อยละของรายได้จากการ

จัดการเรียนรู้ตลอดชีวติ ในรูปแบบ

หลักสูตรระยะสั้นเพื่อสร้างทักษะ

ใหม่ และยกระดับทักษะเดิม ต่อ

รายได้จากการจัดการศึกษา  

1.2.1.2 จ านวนนักศึกษาหลักสูตร

ระยะสั้น 

ร้อยละ 14 

 

 

 

 

 

20 คน 

อบรมหลักสูตรระยะสั้นทาง

เทคโนโลยสี าหรับบุคคลทกุช่วง

วัย 

10,000 อ.กันยารัตน์ อ.กันยารัตน์ 

1.3 ส่งเสรมิการผลิตและ 

เผ ย แ พ ร่ ผ ล ง า น เชิ ง

ประจักษ์ของนักศึกษาทั้ง

ในระดับชาติและ 

นานาชาติ 

1.3.1 โครงการพัฒนาผลงานเชิง

ประจักษ์ของนกัศึกษา 

1.3.1.1 จ านวนผลงานเชงิ

ประจักษ์ของนกัศึกษาที่ไดรั้บ

รางวัล หรือการเผยแพร่ใน

ระดับชาติหรือนานาชาติ  

20 ผลงาน แข่งขันเทคโนโลยแีละนวัตกรรม

ของนักศกึษา 

100,000 อ.ศิลปชัย อ.ศิลปชัย 

1.3.1.2 จ านวนผลงานเชิง

ประจักษ์ ผลงานวิจัยทางวิชาการ

ของนักศกึษาที่ได้รับการเผยแพร่

15 ผลงาน เผยแพร่ผลงานวิจัย หรือผลงาน

สรา้งสรรค์เชิงประจักษข์อง

นักศึกษาที่ได้จากการเรียนรู้เชิง

60,000 อ.กันยารัตน์ อ.กันยารัตน์ 
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กลยุทธ์ โครงกำร ตัวชี้วัด เป้ำหมำย กิจกรรม งบประมำณ 
ผู้รับผดิชอบ

ด ำเนินกำร 
ผู้รำยงำน 

ระดับชาติ หรือนานาชาติตาม

เกณฑ์ กพอ. ก าหนด  

ผลิตภาพของหลักสูตร 

1.4 เส ริมสร้างความ รู้

และทักษะ soft skill ของ

นั ก ศึ ก ษ า ให้ ต รงต าม

ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ข อ ง

ตลาดแรงงานและเป็นที่

ยอมรับของสังคม 

1.4.3 โครงการพัฒนาทกัษาะ Soft 

Skill ให้กับนักศึกษา 

1.4.3.1 จ านวนโครงการที่พัฒนา 

soft skill ให้กับนกัศึกษา 

1 โครงการ 1. เตรยีมความพร้อมของ

นักศึกษาก่อนเข้าเรียน 

2. การเตรยีมพรอ้มด้านจิตส านึก

ทางวิชาชีพทางด้านเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 

3. ค่ายภาวะผู้น าส าหรับ

นักศึกษาเทคโนโลยอีุตสาหกรรม 

4. เตรยีมความพร้อมนักศึกษา

ก่อนฝึกประสบการณ์วชิาชีพ/สห

กิจศกึษา 

5. ปัจฉิมนิเทศ 

6. ไหว้ครูช่าง 

7. การแข่งขนักีฬาของนักศกึษา 

45,000 

 

20,000 

 

 

120,000 

 

12,000 

 

 

4,800 

10,000 

120,000 

ผศ.องอาจ 

 

ผศ.องอาจ 

 

 

ผศ.องอาจ 

 

อ.ธีีรนนท์ 

 

 

อ.พีรวัฒน์ 

อ.ธีรนนท์ 

ผศ.องอาจ 

ผศ.องอาจ 

 

ผศ.องอาจ 

 

 

ผศ.องอาจ 

 

อ.ธีีรนนท์ 

 

 

อ.พีรวัฒน์ 

อ.ธีรนนท์ 

ผศ.องอาจ 

1 .6  ผ ลิ ต แ ล ะพั ฒ น า

สมรรถนะ ของนักศึกษา

ตามความเชี่ยวชาญ ด้าน 

วิ ช าก าร  แล ะวิ ช าชี พ

(คณะ) 

1.6.1 โครงการผลิตและพฒันา

สมรรถนะของนกัศึกษาตามความ

เชี่ยวชาญด้านวิชาการและวิชาชีพ 

1.6.1.1 จ านวนนักศกึษาคงอยู่

หลักสูตรปริญญาตรี และ

บัณฑิตศกึษา 

1.6.1.3 ร้อยละของการเบิกใช้

งบประมาณด้านวิชาการ 

800 คน 

 

 

ร้อยละ 80 

1. การจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ หรือ

ทรัพยากรเพื่อพัฒนาและ

ยกระดับการเรียนการสอนของ

หลักสูตร 

2. ศึกษาดูงานทางดา้น

เทคโนโลยอีุตสาหกรรม 

3. พัฒนานักวิจัยรุ่นจิว๋ 

250,000 

 

 

 

30,000 

 

14,000 

ผศ.ดร.ประภาวรรณ  

 

 

 

ผศ.องอาจ 

 

อ.วีระพงศ์ 

ผศ.ดร.ประภา

วรรณ 

 

 

ผศ.องอาจ 

 

อ.วีระพงศ์ 
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3.2.2 โครงกำรภำยใต้ยทุธศำสตร์ที่ 2 ผลิตและเผยแพร่ผลงานวจิัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ ท่ีมีคุณภาพได้มาตรฐาน เป็นท่ียอมรับและนา่เช่ือถอื 
 

กลยุทธ์ โครงกำร ตัวชี้วัด เป้ำหมำย กิจกรรม งบประมำณ 
ผู้รับผดิชอบ

ด ำเนินกำร 
ผู้รำยงำน 

2.1 ส่งเสริมการผลิตผล

งานวิจัยนวัตกรรม และ 

ง า น ส ร้ า ง ส ร ร ค์ ที่ มี

คุณภาพและตอบโจทย์ 

การพัฒนาชุมชนสังคม

และประเทศชาติ 

2.1.2 โครงการสรา้งความร่วมมือ

กับชุมชนหรือหน่วยงานภายนอก

เพือ่ผลิตผลงานวิจัย 

2.1.2.1 จ านวนนวัตกรรม

สิ่งประดิษฐ์ องค์ความรูใ้หม่ที่

เกิดจากความร่วมมือกับ

หน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนใน

การแก้ไขปญัหาชมุชนโดยใช้ 

กระบวนการวิจัย 

2.1.2.2 ร้อยละเครือข่ายความ

ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ

ภาคเอกชน ในระดับชาติและ

นานาชาติเพื่อสร้างนวัตกรรมหรือ

งานวิจัยที่ส่งเสริมเศรษฐกิจและ

สังคมฐานรากต่อจ านวนเครือข่าย

ความร่วมมือที่มีทั้งหมด 

6 ผลงาน 

 

 

 

 

 

ร้อยละ 10 

ศึกษาประเด็นปญัหาเพื่อผลิตผล

งานวิจัย นวัตกรรมในการ

แก้ปญัหาชมุชนและท้องถิ่น 

150,000 อ.ภุมรินทร์ อ.ภุมรินทร์ 

2.2. ส่งเสรมิการเผยแพร่ 

ผลงานวิจัยนวัตกรรม 

และงานสรา้งสรรค ์

ทั้งในระดับชาติและ

นานาชาต ิ

2.2.1 โครงการเผยแพร่ผลงานวิจัย

และงานสรา้งสรรค์ที่ตอบโจทยก์าร

พัฒนาประเทศ และได้รับการ

อา้งองิในระดับนานาชาต ิ

2.2.1.1 ร้อยละผลงานวิจัยและ

นวัตกรรมตอบโจทย์การพัฒนาเชิง

พืน้ที่และเชิงประเด็นที่ตีพิมพ์

เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ

ต่อจ านวนผลงานวิจัยทั้งหมด 

ร้อยละ 45 

 

 

 

 

พัฒนาระบบกลไกสนับสนุนการ

เผยแพร่ผลงานวิจัยและ

นวัตกรรมที่ตอบโจทยก์ารพัฒนา

เชิงพืน้ที่และเชิงประเด็นใน

ระดับชาติและนานาชาต ิ

22,200 ผศ.ดร.ประภาวรรณ ผศ.ดร.ประภา

วรรณ 

2.3. พัฒนาศักยภาพการ 

สรา้งสรรค์ผลงานวิจัย 

น วั ต ก ร รม  แ ล ะ ง า น

สรา้งสรรค์ตามความ 

เชี่ยวชาญของศาสตร 

2.3.3 โครงการส่งเสรมิความเป็น 

เลิศด้านวิจัยและนวัตกรรม 

2.3.3.1. ร้อยละความส าเร็จของ 

บรหิารจัดการงานวิจัยตามแผน

ของคณะ 

ร้อยละ 80 พัฒนาระบบกลไกสนับสนุนการ

เผยแพร่ผลงานวิจัยและ

นวัตกรรมที่ตอบโจทยก์ารพัฒนา

เชิงพืน้ที่และเชิงประเด็นใน

ระดับชาติและนานาชาต ิ

22,200 ผศ.ดร.ประภาวรรณ ผศ.ดร.ประภา

วรรณ 
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3.2.3 โครงกำรภำยใต้ยทุธศำสตร์ที่ 3 บูรณาการความร่วมมอืกับหุ้นส่วนทางสังคมในการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น โรงเรียนเครอืขา่ย และสบืสาน เผยแพร่ 

ศลิปวัฒนธรรมตอ่ยอดสูเ่ศรษฐกิจสรา้งสรรค 
 

กลยุทธ์ โครงกำร ตัวชี้วัด เป้ำหมำย กิจกรรม งบประมำณ 
ผู้รับผดิชอบ

ด ำเนินกำร 
ผู้รำยงำน 

3.1. สนับสนุนการบูรณา

การเครือข่ายความ

ร่วมมือกับหุ้นส่วนทาง

สังคมเพื่อพัฒนาชุมชน

ท้องถิ่น แก้ปญัหาความ

เหลื่อมล้ าและเสรมิพลงั

ทางสังคม 

3.1.1 โครงการประสานงาน 

เครือข่ายความร่วมมือกับหุ้นส่วน

ทางสังคมเพื่อพฒันาชุมชน 

ท้องถิ่น 

3.1.1.1 จ านวนผลงานผลิตภัณฑ์

งาน ที่เกดิจากความร่วมมือกบั

หุ้นส่วนทางสังคมเพื่อพัฒนา

ชุมชนท้องถิ่น 

2 ผลงาน พัฒนานวัตกรรมเพื่อสังคม 

(Social Innovation) 

40,000 อ.ภุมรินทร์ อ.ภุมรินทร์ 

3.3 ยกระดับเศรษฐกิจ

ฐานรากด้วยกลไก BCG 

Economy Model 

3.3.1 โครงการยกระดับเศรษฐกิจ

ฐานราก ด้วยกลไก BCG Economy 

Model 

3.3.1.1 จ านวนผลงานเชงิ

ประจักษ์ในการพัฒนาพืน้ทีแ่บบ

บูรณาการตามโมเดลการพัฒนา

เศรษฐกิจแบบ BCG Economy 

1 ผลงาน 

 

 

พัฒนาศักยภาพ Non-degree 

(Re-skill/Up-skill) ส าหรับ

ผู้ประกอบการท้องถิ่น 

15,000 อ.ธันยารัตน์ อ.ธันยารัตน์ 

3.4. ส่งเสรมิการสืบสาน

และเผยแพร่

ศิลปวัฒนธรรมต่อ 

ยอดสู่เศรษฐกิจ

สรา้งสรรค์ 

3.4.1 โครงการส่งเสรมิการท านุ

บ ารุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อต่อยอดสู่

เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

3.4.1.1 จ านวนผลงาน/นวัตกรรม

จากการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

อนุรักษ์ และฟื้นฟูมรดกวัฒนธรรม 

ที่ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มทาง

เศรษฐกิจ  

1 ผลงาน 

 

 

 

การส่งเสรมิผลิตภัณฑ์

เคร่ืองปั้นดินเผาสู่ธุรกิจเชิง

สรา้งสรรค์ 

15,000 อ.ธนัง อ.ธนัง 
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3.2.4 โครงกำรภำยใต้ยุทธศำสตร์ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการบนหลักธรรมาภบิาล และความเป็นดจิิทัล เพื่อมุ่งสูค่วามเป็นเลิศ ได้มาตรฐานในระดับ 

สากล และตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยนื 
 

กลยุทธ์ โครงกำร ตัวชี้วัด เป้ำหมำย กิจกรรม งบประมำณ 
ผู้รับผดิชอบ

ด ำเนินกำร 
ผู้รำยงำน 

4.1. พัฒนาคุณภาพ 

การศึกษาและการ

บรหิารงานของ

มหาวิทยาลัยเพื่อมุ่งสู ่

ความเป็นเลิศ 

4.1.1 โครงการพัฒนา

มหาวิทยาลัยตามเกณฑ์คุณภาพ

การศึกษาเพื่อการด าเนินการที่

เป็นเลิศ (EdPEx) 

4.1.1.1 ร้อยละของหลักสตูรมีผล

การประเมินคุณภาพการศึกษา

ระดับหลักสูตรไม่ต่ ากว่าระดับดี  

4.1.1.2 คะแนนประเมินตาม

เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อ

การด าเนินการที่เป็นเลิศ 

(EdPEx) ของคณะ 

ร้อยละ 100 

 

 

200 คะแนน 

 

การตรวจประกันคุณภาพ

การศึกษาระดับหลักสูตรและ

ประเมินผลการด าเนินงานตาม

เกณฑ์ EdPEx ระดับคณะ 

 

140,700 อ.จิรัญญา อ.จิรัญญา 

4.1.1.3 ร้อยละความส าเร็จของ

การด าเนินงานตามแผนการ

พัฒนาตนเอง (Improvement 

Plan) ตามเกณฑ์คุณภาพ

การศึกษาเพื่อการด าเนินการที่

เป็นเลิศ 

ร้อยละ 80 พัฒนาระบบการท างานเพื่อปิด

ช่องว่างของการพัฒนาตามเกณฑ์ 

EdPEx 

15,000 อ.จิรัญญา อ.จิรัญญา 

4.1.2 โครงการบรหิารและพฒันา

บุคลากรสู่มหาวิทยาลัยแห่ง

ความสุข 

4.1.2.1 ค่าเฉลี่ยความผูกพันของ

บุคลากรที่มตี่อคณะ  

มากกว่า 4.00 

 

 

กิจกรรมสร้างสุขคณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 

15,000 อ.ภัทราภรณ์ อ.ภัทราภรณ์ 

4.1.2.2 ร้อยละของบุคลากรสาย

วิชาการและสายสนับสนุนที่เข้า 

สู่ต าแหนง่ทางวิชาการ/ต าแหน่ง

ที่สูงขึน้ตามแผนการพัฒนา

ร้อยละ 70 1. พัฒนาสมรรถนะอาจารย์คณะ

เทคโนโลยอีุตสาหกรรม 

2. พัฒนาสมรรถนะบุคลากรสาย

สนับสนุนคณะเทคโนโลยี

65,000 

 

25,000 

ผศ.ดร.ประภาวรรณ 

 

ผศ.ดร.ประภาวรรณ 

ผศ.ดร.ประภา

วรรณ 

ผศ.ดร.ประภา

วรรณ 
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กลยุทธ์ โครงกำร ตัวชี้วัด เป้ำหมำย กิจกรรม งบประมำณ 
ผู้รับผดิชอบ

ด ำเนินกำร 
ผู้รำยงำน 

ตนเอง อุตสาหกรรม 

4.1.3 โครงการปรับปรุง

ภาพลักษณแ์ละส่งเสรมิการตลาด 

4.1.3.1 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกมิติที่มีต่อ

คณะ มากกว่า 4.00 

มากกว่า 4.00 

 

 

ส่งเสรมิและสร้างความสัมพนัธ์

กับผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม 

30,000 อ.ดร.ชุติกาญจน ์ อ.ดร.ชุติกาญจน ์

4.1.5 โครงการพัฒนาศกัยภาพ

ของบุคลากรสายวชิาการ ด้าน

คุณวุฒิและการด ารงต าแหน่งทาง

วิชาการ 

4.1.5.1 ร้อยละของอาจารย์ที่

ไดรั้บรางวัลในการจัดการเรียน

การสอน มีความเชี่ยวชาญใน

ศาสตร์ และการขับเคลื่อนพันธ

กิจสัมพันธ์ทัง้ในประเทศและ

ต่างประเทศต่อจ านวนอาจารย์

ทั้งหมด  

4.1.5.2 ร้อยละของอาจารย์

ประจ าสถาบันที่มคีุณวุฒิ

ปรญิญาเอกต่อจ านวนอาจารย์

ประจ าทั้งหมด  

4.1.5.3 ร้อยละของอาจารย์

ประจ าสถาบันด ารงต าแหน่งทาง

วิชาการ ต่อจ านวนอาจารย์

ประจ าทั้งหมด  

 

ร้อยละ 40 

 

 

 

 

 

 

ร้อยละ 44 

 

 

 

ร้อยละ 44 

พัฒนาสมรรถนะอาจารย์คณะ

เทคโนโลยอีุตสาหกรรม 

65,000 ผศ.ดร.ประภาวรรณ ผศ.ดร.ประภา

วรรณ 
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กลยุทธ์ โครงกำร ตัวชี้วัด เป้ำหมำย กิจกรรม งบประมำณ 
ผู้รับผดิชอบ

ด ำเนินกำร 
ผู้รำยงำน 

4 . 2 .  พั ฒ น า ก า ร

บ ริ ห า ร ง า น ข อ ง

มหาวิทยาลัยตามหลัก

ธรรมาภิบาล 

(GoodGovernance) 

4.2.2 โครงการพัฒนา

ประสิทธิภาพการบรหิารส านกังาน 

4.2.2.1 ร้อยละของการเบิกจ่าย

งบประมาณตามแผนที่ก าหนด  

ร้อยละ 90 1. การประชุมเชิงปฏิบัตกิารเพื่อ

ทบทวนแผนกลยุทธแ์ละ

แผนปฏิบัติราชการคณะ

เทคโนโลยอีุตสาหกรรม 

2. การบรหิารส านักงาน 

3. ปรับปรุง ซ่อมแซมพฒันาพืน้ที่

การเรียนรู้และอาคารสถานที ่

4. จัดหา/ซ่อมบ ารุงครุภัณฑ ์

175,000 

 

 

 

804,900 

400,000 

 

104,600 

อ.จิรัญญา 

 

 

 

อ.จิรัญญา 

ผศ.ธราพงษ์ 

 

อ.ภุมรินทร์ 

อ.จิรัญญา 

 

 

 

อ.จิรัญญา 

ผศ.ธราพงษ์ 

 

อ.ภุมรินทร์ 

4.2.3 โครงการจัดประชุมเพื่อ

พัฒนาระบบบรหิารจัดการอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

4.2.3.1 ร้อยละของการเบิกจ่าย

งบประมาณตามแผนการจัด

ประชุม 

ร้อยละ 100 การประชุมส าหรับผูบ้รหิาร 55,000 ผศ.ดร.ประภาวรรณ ผศ.ดร.ประภา

วรรณ 

4.3 ส่งเสรมิการน าระบบ 

Digital ม า ใ ช้ ใ น  ก า ร

พั ฒ น าก า ร  บ ริ ห า ร

จัดการของคณะ 

4.3.2 โครงการพัฒนาพืน้ที่

นวัตกรรม 

4.3.2.1 ร้อยละของ 

โครงการพัฒนาพืน้ที่จัด 

กิจกรรมนวัตกรรมของ 

คณะ/วิทยาลัยที่มีการ 

ด าเนินการส าเร็จตาม 

แผนการจัดตั้งพืน้ที่จดั 

กิจกรรมนวัตกรรม (Innovation 

Space) 

ร้อยละ 65 1. พัฒนาพืน้ที่เรียนรู้ร่วมกัน 

innovation Learning Space 

2. พัฒนาระบบเครือข่าย และ

เทคโนโลยสีารสนเทศของคณะ 

3. จัดหาครุภัณฑ์ชดุปฏิบัตกิาร

ทดลองโรงผลิตไฟฟา้จาก

สารอนิทรีย์ 

4. จัดหาครุภัณฑ์ปฏบิัติการเรียนรู้

งานชลศาสตร์สมัยใหม ่

300,000 

 

45,000 

 

4,300,000 

 

 

3,500,000 

ผศ.ธราพงษ์ 

 

ผศ.ดร.ประภาวรรณ 

ผศ.ธราพงษ์ 

 

ผศ.ดร.ประภา

วรรณ 

อ.ภุมรินทร์ 

 

 

อ.ภุมรินทร์ 
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ส่วนที ่4 

ตำรำงแผนงำน โครงกำร กิจกรรม 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 
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หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

แผ่นดิน รายได้

1
1 กิจกรรมย่อยที่ 1 ยกระดับคุณภาพการ

จัดการศึกษาสู่สากลภายใต้ข้อตกลง 
(MOU) ร่วมกับหนว่ยงานภายนอก

เพ่ือจัดกิจกรรมตามข้อตกลงความร่วมมือ 
(MOU) ในการจัดการเรียนการสอน บริการ
วิชาการ บริการด้านงานวิจัย ร่วมกับ
หนว่ยงานภายนอก

จ านวนกิจกรรมการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาสู่สากลภายใต้ข้อตกลง (MOU) 
ร่วมกับหนว่ยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 
มหาวิทยาลัยในประเทศ หรือมหาวิทยาลัย
ต่างประเทศ ไม่นอ้ยกว่า 1 กิจกรรม

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

เดือน ต.ค.65
-ก.ย.66

ผศ.ดร.ประภาวรรณ

2
2 กิจกรรมย่อยที่ 1 จัดหาเครือข่ายความ

ร่วมมือหุ้นส่วนทางสังคมเพ่ือพัฒนา
ทักษะการท างานร่วมกับชมุชนของ
นกัศึกษาและบุคลากร

1. เพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือหุ้นส่วนทาง
สังคมในรูปแบบคณะกรรมการเครือข่าย
2. เพ่ือจัดกิจกรรมร่วมกับเครือข่ายโดย
นกัศึกษามีส่วนร่วมในการลงปฏิบัติงานในพ้ืนที่
เพ่ือพัฒนาและแก้ไขปัญหาของชมุชน
3. เพ่ือพัฒนาทักษะการท างานร่วมกับชมุชน
ให้แก่นกัศึกษาผ่านการน านวัตกรรมเชงิ
ประจักษ์ขจากการจัดการเรียนการสอนแบบ 
productive learning ใปใชป้ระโยชนใ์นชมุชน
เป้าหมาย

1. จ านวนชมุชนที่นกัศึกษาและบุคลากร
ประยุกต์ใชอ้งค์ความรู้ในการปฏิบัติงานจริง
แก้ไขปัญหาและการพัฒนาชมุชนในมิติด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม ไม่นอ้ย
กว่า 1 ชมุชน
2. จ านวนหลักสูตรที่ร่วมกิจกรรม ไม่นอ้ย
กว่า 6 หลักสูตร

110,000 110,000 ค่าวัสดุ = 100,000 บาท (กระดาษ, กระดาษ
พรูฟฟลิปชาร์ท, วัสดุไฟฟ้าอิเล็กทรอนกิส์, วัสดุ
ก่อสร้าง, ดิน, สี, เหล็ก, วัสดุงานชา่ง และอ่ืนๆ)
ค่าใชส้อย = 10,000 บาท (ค่าเดินทาง, 
ค่าอาหาร, ค่าเบ้ียเล้ียง, ค่าเดินทางและอ่ืนๆ)

เดือน ต.ค.65
-ก.ย.66

ผศ.องอาจ

3 กิจกรรมย่อยที่ 2 ประชมุเครือข่ายศิษย์
เก่า และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

เพ่ือจัดประชมุเชงิปฏิบัติที่มีการเชญิศิษย์เก่า
จากภายนอกมหาวิทยาลัย หรือผู้ทรงคุณวุฒิ
ร่วมเป็นวิทยากร ร่วมบรรยาย บริการวิชาการ
 หรือท าวิจัยร่วมกัน

จ านวนหลักสูตรที่มีศิษย์เก่าจากภายนอก
มหาวิทยาลัย หรือผู้ทรงคุณวุฒิร่วมพัฒนา
งานกิจกรรมของหลักสูตรครบตามพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัย ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 60

5,500 5,500 ค่าใชส้อย = 5,500 บาท ประกอบด้วย
ค่าอาหารว่าง 35x25คนx2มื้อx1 วัน = 1,750 
บาท
ค่าอาหารกลางวัน 150x25คนx1มื้อx1วัน = 
3,750 บาท

เดือน ต.ค.65
-ส.ค.66

ผศ.องอาจ

3
4 กิจกรรมย่อยที่ 1 อบรมหลักสูตรระยะ

ส้ันทางเทคโนโลยีส าหรับบุคคลทุกชว่งวัย
1. เพ่ือจัดอบรมหลักสูตรระยะส้ันส าหรับ
Upskill/Reskill/Life Long Learning ที่
ตอบสนองความต้องการของประชาชนใน
ท้องถ่ิน และหนว่ยงานภายนอก

1. รายได้การจัดการเรียนรู้ตลอดชวิีต ใน
รูปแบบหลักสูตรระยะส้ันเพ่ือสร้างทักษะ
ใหม่ และยกระดับทักษะเดิม ต่อรายได้จาก
การจัดการศึกษา ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 14
2. จ านวนนกัศึกษาหลักสูตรระยะส้ัน ไม่
นอ้ยกว่า 20 คน

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

เดือน ต.ค.65 -
ส.ค. 66



อ.กันยารัตน์

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
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แผ่นดิน รายได้
4

5 กิจกรรมย่อยที่ 1 แข่งขันเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมของนกัศึกษา

1. เพ่ือน านกัศึกษาเข้าร่วมแข่งขันในงานแสดง
นวัตกรรมและเทคโนโลยีต่างๆ 
2. เพ่ือน านกัศึกษาเข้าร่วมการแสดงผลงาน
เชงิประจักษ์ในงานแสดงนวัตกรรมและ
เทคโนโลยี

จ านวนผลงานเชงิประจักษ์ของนกัศึกษาที่
ได้รับรางวัล หรือการเผยแพร่ในระดับชาติ
หรือนานาชาติ ไม่นอ้ยกว่า 20 ผลงาน

100,000 100,000 ค่าใชส้อย = 64,000 บาท 
(ค่าลงทะเบียน, ค่าเดินทาง, ค่าที่พัก, ค่าอาหาร,
 ค่าเบ้ียเล้ียง และอ่ืนๆ)
ค่าวัสดุ = 36,000 บาท
(น้ ามันเชือ้เพลิง, วัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า
อิเล็กทรอนกิส์ และอ่ืนๆ)

เดือน ต.ค.65
-ส.ค.66

อ.ศิลปชยั

6 กิจกรรมย่อยที่ 2 เผยแพร่ผลงานวิจัย 
หรือผลงานสร้างสรรค์เชงิประจักษ์ของ
นกัศึกษาที่ได้จากการเรียนรู้เชงิผลิตภาพ
ของหลักสูตร

1. เพ่ือน านกัศึกษาเข้าร่วมเผยแพร่ผลงานวิจัย
 หรือผลงานเชงิประจักษ์ในเวทีระดับชาติหรือ
นานาชาติ ตามเกณฑ์ กพอ. ก าหนด
2. เพ่ือสนบัสนนุทรัพยากร และกิจกรรมการ
ผลิตผลงานเชงิประจักษ์ของนกัศึกษาให้ได้รับ
การอ้างอิงหรือใชป้ระโยชนเ์ชงิพาณิชย์

1. จ านวนผลงานเชงิประจักษ์ ผลงานวิจัย
ทางวิชาการของนกัศึกษาที่ได้รับการ
เผยแพร่ระดับชาติ หรือนานาชาติตามเกณฑ์
 กพอ. ก าหนด ไม่นอ้ยกว่า 15 ผลงาน

60,000 60,000 ค่าใชส้อย = 52,000 บาท
(ค่าลงทะเบียน, ค่าเดินทาง, ค่าที่พัก, ค่าอาหาร,
 ค่าเบ้ียเล้ียง และอ่ืนๆ)
ค่าวัสดุ =8,000 บาท
(น้ ามันเชือ้เพลิง และอ่ืนๆ)

เดือน ต.ค.65
-ส.ค.66

อ.กันยารัตน์

5

7 กิจกรรมย่อยที่ 1 เตรียมความพร้อมของ
นกัศึกษาก่อนเข้าเรียน

1. เพ่ือจัดกิจกรรมความพร้อมให้แก่นกัศึกษา
ใหม่ในการเรียนหลักสูตรวิศวกรรมและ
อุตสาหกรรม
2. เพ่ือทดสอบและพัฒนาทักษะพ้ืนฐานของ
นกัศึกษาเข้าใหม่

จ านวนนกัศึกษาชัน้ปีที่ 1 ที่เข้าร่วมกิจกรรม
ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 80

45,000 45,000 คร้ังที่ 1 ประชมุผู้ปกครอง 8,600 บาท
ค่าใชส้อย = 5,600 บาท ประกอบด้วย
ค่าอาหารว่าง 35 x80คนx2มื้อ = 5,600 บาท
ค่าวัสดุ = 3,000 บาท
(กระดาษถ่ายเอกสาร, แฟ้ม, ดินสอ,หมึกพิมพ์
และอ่ืนๆ)
คร้ังที่ 2 กิจกรรมส าหรับนกัศึกษา 36,400 บาท
ค่าใชส้อย = 30,000 บาท ประกอบด้วย
ค่าอาหารว่าง 35x2มื้อx2วันx100คน = 14,000
 บาท
ค่าอาหารกลางวัน 80x1มื้อx2วันx100คน = 
16,000 บาท
ค่าวัสดุ = 6,400 บาท
(กระดาษ, แฟ้ม, ดินสอ, หมึกพิมพ์, กระดาษกาว
, ฟิวเจอร์บอร์ดและอ่ืนๆ)

เดือน มี.ค.-
ส.ค.66

ผศ.องอาจ

ระยะเวลา
ด าเนินการ

ผู้รับผิดชอบ(ระบุ
ช่ือ)

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

โครงการ 1.3.1 โครงการพัฒนาผลงานเชิงประจักษ์ของนักศึกษา

โครงการ 1.4.3 โครงการพัฒนาทักษาะ Soft Skill ให้กับนักศึกษา
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แผ่นดิน รายได้
8 กิจกรรมย่อยที่ 2 การเตรียมพร้อมด้าน

จิตส านกึทางวิชาชพีทางด้านเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

เพ่ือจัดอบรมปฏิบัติการทักษะพ้ืนฐานทาง
อุตสาหกรรม

1. จ านวนนกัศึกษาชัน้ปีที่ 1 ที่เข้าร่วม
กิจกรรมไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 80 
2. ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
กิจกรรมค่าเฉล่ียไม่ต่ ากว่า 4

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

เดือน มิ.ย.- 
ก.ค.65

ผศ.องอาจ

9 กิจกรรมย่อยที่ 3 ค่ายภาวะผู้น าส าหรับ
นกัศึกษาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

เพ่ือน านกัศึกษาใหม่เข้ารับการฝึกภาวะผู้น า 
ทักษะชวิีตและการท างานเป็นทีม

1. จ านวนนกัศึกษาชัน้ปีที่ 1 ที่เข้าร่วม
กิจกรรมไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 80 
2. ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
กิจกรรมค่าเฉล่ียไม่ต่ ากว่า 4

120,000 120,000 (ค่าอาหาร, ค่าเบ้ียเล้ียง, ค่าเดินทาง,ค่าที่พัก, ค่า
เชา่รถ และอ่ืนๆ)

เดือน มิ.ย.65 - 
ก.ค.65

ผศ.องอาจ

10 กิจกรรมย่อยที่ 4 เตรียมความพร้อม
นกัศึกษาก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชพี/
สหกิจศึกษา

เพ่ือจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมแก่นกัศึกษา
ฝึกประสบการณ์วิชาชพี/สหกิจศึกษา

1. จ านวนนกัศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชพี/สหกิจศึกษา ที่เข้าร่วมกิจกรรมไม่
นอ้ยกว่าร้อยละ 80
2. ค่าเฉล่ียระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
กิจกรรมไม่ต่ ากว่า 4

12,000 12,000 ค่าตอบแทนวิทยากร 500x6ชม.x2วัน = 6,000 
บาท
ค่าใชส้อย = 6,000 บาท ประกอบด้วย
ค่าอาหารว่าง 35x2มื้อx2วันx20คน = 2,800 
บาท
ค่าอาหารกลางวัน 80x1มื้อx2วันx20คน = 
3,200 บาท

เดือน พ.ย.65 - 
พ.ค.66

อ.ธีีรนนท์

11 กิจกรรมย่อยที่ 5 ปัจฉิมนเิทศ เพ่ือจัดอบรมให้นกัศึกษาทราบถึงการเตรียมตัว
เข้าสู่การท างานและการเรียนรู้สังคม

1. จ านวนนกัศึกษาชัน้ปีสุดท้ายที่เข้าร่วม
กิจกรรมไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 80 
2. ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
กิจกรรมค่าเฉล่ียไม่ต่ ากว่า 4

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

12 กิจกรรมย่อยที่ 6 ไหว้ครูชา่ง 1. เพ่ือเป็นการสืบสานวัฒนธรรมไทย
อันดีงาม
2. เพ่ือให้นกัศึกษาตระหนกัถึงความ
กตัญญูต่อครูอาจารย์

1. จ านวนนกัศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมไม่นอ้ย
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

ผู้รับผิดชอบ(ระบุ
ช่ือ)

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

ระยะเวลา
ด าเนินการ
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แผ่นดิน รายได้
13 กิจกรรมย่อยที่ 7 การแข่งขันกีฬาของ

นกัศึกษา
1. เพ่ือเสริมสร้างสุขพลานามัยให้กับนกัศึกษา 
2. เพ่ือให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีในหมู่
คณะ

1. จ านวนนกัศึกษาและบุคลากรที่เข้าร่วม
กิจกรรม ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 80 
2. ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
กิจกรรมค่าเฉล่ียไม่ต่ ากว่า 4

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

เดือน พ.ย.65 - 
มี.ค.66

ผศ.องอาจ

14 กิจกรรมย่อยที่ 1 การจัดหาวัสดุ 
ครุภัณฑ์ หรือทรัพยากรเพ่ือพัฒนาและ
ยกระดับการเรียนการสอนของหลักสูตร

1. เพ่ือจัดซ้ือวัสดุฝึกรายวิชาของทุกหลักสูตร
ในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2. เพ่ือจัดหาเคร่ืองมือและครุภัณฑ์ส าหรับใช้
สนบัสนนุการเรียนการสอนทุกหลักสูตรใน
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

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

เดือน ต.ค.65 -
ส.ค. 66

ผศ.ดร.ประภาวรรณ

15 กิจกรรมย่อย 2 ศึกษาดูงานทางด้าน
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

เพ่ือให้นกัศึกษาได้รับประสบการณ์จากการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ใชใ้น
งานจริงตามศาสตร์ที่เก่ียวข้อง

1. จ านวนหลักสูตรที่เข้าร่วมกิจกรรมไม่นอ้ย
กว่า 6 หลักสูตร
2. ค่าเฉล่ียความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
กิจกรรมไม่นอ้ยกว่า 4.51

30,000 30,000 ค่าใชส้อย = 15,000 บาท (ค่าอาหาร, ค่าเบ้ีย
เล้ียงและอ่ืนๆ)
ค่าวัสดุ = 15,000 บาท (ของที่ระลึกฯ, น้ ามัน
เชือ้เพลิง และอ่ืนๆ)
(จ านวน 6 หลักสูตรๆ ละ 5,000 บาท)

เดือน ต.ค.65 -
ส.ค. 66

ผศ.องอาจ

16 กิจกรรมย่อย 3 พัฒนานกัวิจัยรุ่นจ๋ิว เพ่ือจัดกิจกรรรมพัฒนาทักษะการเรียนรู้และ
นวัตกรรม ทักษะด้านสารสนเทศ ส่ือและ
เทคโนโลยี ทักษะชวิีตและการท างาน ให้แก่
นกัศึกษาผ่านกระบวนการวิจัย

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

14,000 14,000 ค่าใชส้อย = 12,000 บาท ประกอบด้วย
ค่าอาหารว่าง 35x2มื้อx4วันx20คน = 5,600 
บาท
ค่าอาหารกลางวัน 80x1มื้อx4วันx20คน = 
6,400 บาท
ค่าวัสดุ = 2,000 บาท
(กระดาษ, แฟ้ม, ดินสอ, หมึกพิมพ์, กระดาษกาว
, ฟิวเจอร์บอร์ดและอ่ืนๆ)

เดือน พ.ย.65 -
มี.ค.66

อ.วีระพงศ์

4,800 836,500 841,300รวมงบประมาณ

รายละเอียดงบประมาณ (แตกตัวคูณ)
ระยะเวลา
ด าเนินการ

ผู้รับผิดชอบ(ระบุ
ช่ือ)

ล าดับท่ี แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ของโครงการ ตัวช้ีวัดของกิจกรรม

แหล่งงบประมาณและ
จ านวนงบประมาณ งบประมาณรวม

 



 
 
 

แผนปฏิบัติการคณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2566 
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แผ่นดิน รายได้

7

17 กิจกรรมย่อยที่ 1 ศึกษาประเด็นปัญหา
เพ่ือผลิตผลงานวิจัย นวัตกรรมในการ
แก้ปัญหาชมุชนและท้องถ่ิน

1. เพ่ือลงพ้ืนที่ศึกษาประเด็นปัญหาของ
เครือข่ายชมุชนเป้าหมาย
2. เพ่ือพัฒนาทักษะการท างานวิจัยร่วมกับ
ชมุชนและท้องถ่ิน

1. จ านวนนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ องค์ความรู้
ใหม่ที่เกิดจากความร่วมมือกับหนว่ยงาน
ภาครัฐหรือเอกชนในการแก้ไขปัญหาชมุชน
โดยใชก้ระบวนการวิจัย ไม่นอ้ยกว่า 6 ผลงาน
2. เครือข่ายความร่วมมือกับหนว่ยงาน
ภาครัฐภาคเอกชน ในระดับชาติและ
นานาชาติเพ่ือสร้างนวัตกรรมหรืองานวิจัยที่
ส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคมฐานรากต่อ
จ านวนเครือข่ายความร่วมมือที่มีทั้งหมด ไม่
นอ้ยกว่าร้อยละ 10

150,000 150,000 ค่าใชส้อย = 30,000 บาท ประกอบด้วย
(ค่าเดินทาง, ค่าที่พัก, ค่าอาหาร, ค่าอาหารว่าง, 
ค่าเบ้ียเล้ียง และอ่ืนๆ)
ค่าวัสดุ = 120,000 บาท
(เหล็ก, วัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า, วัสดุก่อสร้าง, วัสดุ
อิเล็กทรอนกิส์, น้ ามันเคร่ือง, ใบตัดเหล็ก, ดอก
สว่าน, ใบเล่ือย, ลวดเชือ่ม, ดิน, สารเคมี และ
อ่ืนๆ)

เดือน ต.ค.65 -
 ส.ค. 66

อ.ภุมรินทร์

8

18 กิจกรรมย่อยที่ 1 พัฒนาระบบกลไก
สนบัสนนุการเผยแพร่ผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมที่ตอบโจทย์การพัฒนาเชงิ
พ้ืนที่และเชงิประเด็นในระดับชาติและ
นานาชาติ

1. เพ่ือจัดกิจกรรม และทรัพยากรสนบัสนนุ 
องค์ความรู้ และบริการที่เป็นประโยชนใ์นการ
ตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่
ตอบโจทย์การพัฒนาเชงิพ้ืนที่ในระดับชาติ
และนานาชาติ

1. ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์
การพัฒนาเชงิพ้ืนที่และเชงิประเด็นที่ตีพิมพ์
เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติต่อ
จ านวนผลงานวิจัยทั้งหมด ไม่นอ้ยกว่าร้อย
ละ 45
2. ความส าเร็จของบริหารจัดการงานวิจัย
ตามแผนของคณะ ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 80

22,200 22,200 ค่าตอบแทนวิทยากร =9,000 บาท (500x6ชม.
x3วัน)
ค่าใชส้อย = 13,200 บาท ประกอบด้วย
-ค่าอาหารว่าง 35x2มื้อx3วันx20คน = 4,200 
บาท
-ค่าอาหารกลางวัน 150x1มื้อx3วันx20คน = 
9,000 บาท

เดือน ต.ค.65 -
 ส.ค. 66

ผศ.ดร.ประภาวรรณ

0       172,200.00           172,200.00

9

19 กิจกรรมย่อยที่ 1 พัฒนานวัตกรรมเพ่ือ
สังคม (Social Innovation)

1. เพ่ือจัดหาเครือข่ายความร่วมมือหุ้นส่วน
ทางสังคมเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งและเพ่ิม
ศักยภาพของชมุชนท้องถ่ิน
2. เพ่ือจัดกิจกรรมร่วมกับเครือข่ายหุ้นส่วน
ทางสังคมในการบูรณาการงานบริการวิชาการ
กับงานวิจัยเพ่ือพัฒนานวัตกรรมแก้ไขปัญหา
ชมุชนท้องถ่ิน

จ านวนผลงาน ผลิตภัณฑ์งาน ที่เกิดจาก
ความร่วมมือกับหุ้นส่วนทางสังคมเพ่ือ
พัฒนาชมุชนท้องถ่ิน ไม่นอ้ยกว่า 2 ผลงาน

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

เดือน ต.ค.65 -
 ส.ค. 66

อ.ภุมรินทร์

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

แผนงาน การผลิตและเผยแพร่ผลงานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฐานรากให้เกิดความสมดุลและย่ังยืน
โครงการ 2.1.2 โครงการสร้างความร่วมมือกับชุมชนหรือหน่วยงานภายนอกเพ่ือผลิตผลงานวิจัย

ระยะเวลา
ด าเนินการ

ผู้รับผิดชอบ(ระบุ
ช่ือ)

ล าดับท่ี แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ของโครงการ ตัวช้ีวัดของกิจกรรม

แหล่งงบประมาณและ
จ านวนงบประมาณ

งบประมาณรวม รายละเอียดงบประมาณ (แตกตัวคูณ)

 



 
 
 

แผนปฏิบัติการคณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2566 
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แผ่นดิน รายได้
20 กิจกรรมย่อยที่ 1 พัฒนาศักยภาพ 

Non-degree (Re-skill/Up-skill) 
ส าหรับผู้ประกอบการท้องถ่ิน

เพ่ือจัดอบรมเชงิปฏิบัติการเพ่ือการพัฒนา
ศักยภาพ เฉพาะด้านส าหรับผู้ประกอบการ
ท้องถ่ิน

จ านวนผลงานเชงิประจักษ์ในการพัฒนา
พ้ืนที่แบบบูรณาการตามโมเดลการพัฒนา
เศรษฐกิจแบบ BCG Economy ไม่นอ้ยกว่า
 1 ผลงาน

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

เดือน พ.ย.65 -
ก.ค.66

อ.ธันยารัตน์

10

21 กิจกรรมย่อยที่ 1 การส่งเสริมผลิตภัณฑ์
เคร่ืองป้ันดินเผาสู่ธุรกิจเชงิสร้างสรรค์

1. เพ่ือยกระดับการพ่ึงพาตนเองแปลงทุน
วัฒนธรรมสู่สินค้าและบริการเชงิวัฒนธรรมต่อ
ยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
2. เพ่ือบริการผลิตผลิตภัณฑ์เคร่ืองป้ันดินเผา
สนองต่อมหาวิทยาลัยและชมุชน 
3. เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์พันธกิจของ
คณะและมหาวิทยาลัย

จ านวนผลงาน/นวัตกรรมจากการท านบุ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม อนรัุกษ์ และฟ้ืนฟูมรดก
วัฒนธรรม ที่ก่อให้เกิดมูลค่าเพ่ิมทาง
เศรษฐกิจ ไม่นอ้ยกว่า 1 ผลงาน

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

เดือน พ.ย.65 -
 ก.ค.66

อ.ธนงั

0        70,000.00            70,000.00

11
22 กิจกรรมย่อยที่ 1 การตรวจประกัน

คุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรและ
ประเมินผลการด าเนนิงานตามเกณฑ์ 
EdPEx ระดับคณะ

1. เพ่ือด าเนนิการจัดการส าหรับรับการตรวจ
ประเมินระดับหลักสูตร 
2. เพ่ือด าเนนิการจัดการส าหรับรับการตรวจ
ประเมินผลการด าเนนิงานตามเกณฑ์ EdPEx 
ระดับคณะ

1. หลักสูตรมีผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาระดับหลักสูตรไม่ต่ ากว่าระดับดี 
ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 100
2. คณะมีผลการประเมินตามเกณฑ์
คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนนิการที่เป็น
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 กิจกรรมย่อยที่ 2 พัฒนาระบบการท างาน
เพ่ือปิดชอ่งว่างของการพัฒนาตามเกณฑ์
 EdPEx

1. เพ่ือด าเนนิการค้นหาชอ่งว่างของการพัฒนา
ตามเกณฑ์ EdPEx
2. เพ่ือจัดการออกแบบ จัดหา พัฒนาระบบ
การท างานเพ่ือปิดชอ่งว่างของการพัฒนาตาม
เกณฑ์ EdPEx

ความส าเร็จของการด าเนนิงานตามแผนการ
พัฒนาตนเอง (Improvement Plan) ตาม
เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการ
ด าเนนิการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ไม่นอ้ยกว่า
ร้อยละ 80

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

เดือน พ.ย.65 - 
พ.ค.66

อ.จิรัญญา

โครงการ 3.4.1 โครงการส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เพ่ือต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์

รวมงบประมาณ

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

ระยะเวลา
ด าเนินการ

ผู้รับผิดชอบ(ระบุ
ช่ือ)

แผนงาน การพัฒนาระบบบริหารจัดการบนหลักธรรมาภิบาล และความเป็นดิจิทัล เพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ได้มาตรฐานในระดับสากล และตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน
โครงการ 4.1.1 โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการท่ีเป็นเลิศ (EdPEx)

 



 
 
 

แผนปฏิบัติการคณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2566 
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แผ่นดิน รายได้
12
24 กิจกรรมย่อยที่ 3 กิจกรรมสร้างสุขคณะ

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

ค่าเฉล่ียความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อคณะ
 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 กิจกรรมย่อยที่ 1 ส่งเสริมและสร้าง

ความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุก
กลุ่ม

เพ่ือจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดและการ
สร้างความสัมพันธ์กับผู้เรียน และลูกค้ากลุ่มอ่ืน

ค่าเฉล่ียความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ในทุกมิติที่มีต่อคณะ มากกว่า 4.00

30,000 30,000 ค่าใชส้อย = 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.ชติุกาญจน์

14
26 กิจกรรมย่อยที่ 1 พัฒนาสมรรถนะ

อาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1. เพ่ือจัดกิจกรรมส่งเสริมความเชีย่วชาญของ
บุคลากร
2. สนบัสนนุบุคลากรเข้าร่วมการแข่งขัน การ
ประกวด
3. เพ่ือส่งเสริมและสนบัสนนุให้อาจารย์มี
คุณวุฒิเข้าสู่ต าแหนง่ทางวิชาการสูงข้ึน

1. บุคลากรสายวิชาการที่เข้าสู่ต าแหนง่ทาง
วิชาการที่สูงข้ึนตามแผนการพัฒนาตนเอง 
ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 70
2. จ านวนอาจารย์ประจ าสถาบันที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกต่อจ านวนอาจารย์ประจ า
ทั้งหมด ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 44
3. จ านวนอาจารย์ประจ าสถาบันด ารง
ต าแหนง่ทางวิชาการ ต่อจ านวนอาจารย์
ประจ าทั้งหมด ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 44
4. จ านวนอาจารย์ที่ได้รับรางวัลในการ
จัดการเรียนการสอน มีความเชีย่วชาญใน
ศาสตร์ และการขับเคล่ือนพันธกิจสัมพันธ์ทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศต่อจ านวน
อาจารย์ทั้งหมด ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 40

65,000 65,000 ค่าใชส้อย = 65,000 บาท 
(ค่าลงทะเบียน ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง
 ค่าเดินทาง,ค่าที่พัก,ค่าเบ้ียเล้ียง)

เดือน ต.ค.65- 
ส.ค.66

ผศ.ดร.ประภาวรรณ

27 กิจกรรมย่อยที่ 2 พัฒนาสมรรถนะ
บุคลากรสายสนบัสนนุคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

1. เพ่ือจัดอบรมเชงิปฏิบัติการเพ่ิมพูนความรู้
สมัยใหม่ให้บุคลากรสายสนบัสนนุ
2. เพ่ือส่งเสริมและสนบัสนนุให้บุคลากรสาย
สนบัสนนุเข้าสู่ต าแหนง่่ที่สูงข้ึนจากผู้ที่มี
คุณสมบัติเข้าเกณฑ์การประเมิน

บุคลากรสายสนบัสนนุที่เข้าสู่ต าแหนง่ที่
สูงข้ึนตามแผนการพัฒนาตนเอง ไม่นอ้ยกว่า
ร้อยละ 70

25,000 25,000 ค่าใชส้อย = 25,000 บาท 
(ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง ค่าเดินทาง,
ค่าที่พัก,ค่าเบ้ียเล้ียง)

เดือน ม.ค. - 
ส.ค.66

ผศ.ดร.ประภาวรรณ

ล าดับท่ี แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ของโครงการ ตัวช้ีวัดของกิจกรรม

แหล่งงบประมาณและ
จ านวนงบประมาณ งบประมาณรวม รายละเอียดงบประมาณ (แตกตัวคูณ)

โครงการ 4.1.2 โครงการบริหารและพัฒนาบุคลากรสู่มหาวิทยาลัยแห่งความสุข

โครงการ 4.1.3 โครงการปรับปรุงภาพลักษณ์และส่งเสริมการตลาด

ระยะเวลา
ด าเนินการ

ผู้รับผิดชอบ(ระบุ
ช่ือ)

โครงการ 4.1.5 โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายวิชาการ ด้านคุณวุฒิและการด ารงต าแหน่งทางวิชาการ
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แผ่นดิน รายได้

15

28 กิจกรรมย่อยที่ 1 การประชมุเชงิ
ปฏิบัติการเพ่ือทบทวนแผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติราชการคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

1. เพ่ือจัดประชมุเชงิปฏิบัติการน าผลการ
ประเมินการด าเนนิงานของคณะมาทบทวน
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2566
2. เพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2567

การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนที่ก าหนด 
ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 90

150,000 25,000 175,000 ค่าใชส้อย = 150,000 บาท 
(ค่าอาหาร, ค่าที่พัก, ค่าเชา่รถ,ค่าเชา่ห้องประชมุ)
งบรายได้ ค่าวัสดุ = 25,000 บาท 
อาทิเชน่ กระดาษ, หมึกพิมพ์, กระดาษกาว, 
ปากกาเขียนไวท์บอร์ด,แม็กเย็บ กระดาษ, ลูก
แม็ก,แฟ้ม และอ่ืนๆ

เดือน เม.ย.66 -
 มิ.ย.66

อ.จิรัญญา

29 กิจกรรมย่อยที่ 2 การบริหารส านกังาน เพ่ือบริหารจัดการระบบการบริหารงานคณะ การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนที่ก าหนด 
ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 90

402,000 403,100 805,100 งบแผ่นดิน = 402,000 บาท 
(ค่าวัสดุส านกังาน เชน่ กระดาษ, หมึกพิมพ์, 
หมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร, กระดาษกาว, วัสดุงาน
บ้านงานครัว, ปากกาเขียนไวท์บอร์ด,แม็กเย็บก
ระดาษ,ลูกแม็กและอ่ืนๆ)
งบรายได้ = 403,100 บาท 
ค่าวัสดุส านกังาน = 223,100 บาท (เชน่ 
กระดาษ, หมึกพิมพ์, หมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร, 
กระดาษกาว, วัสดุงานบ้านงานครัว, ปากกาเขียน
ไวท์บอร์ด,แม็กเย็บกระดาษ, ลูกแม็กและอ่ืนๆ)
ค่าใชส้อย = 150,000 บาท (ค่าเชา่ลิฟต์, ค่าเชา่
เคร่ืองถ่ายเอกสาร, ค่าอาหารว่างคุมสอบ,ค่า
ทางด่วนและอ่ืนๆ)
ค่าสาธารณูปโภค = 30,000 บาท

เดือน ต.ค.65 -
เดือน ก.ย. 66

อ.จิรัญญา

30 กิจกรรมย่อยที่ 3 ปรับปรุง ซ่อมแซม
พัฒนาพ้ืนที่การเรียนรู้และอาคารสถานที่

เพ่ือปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารสถานที่ และ
พัฒนาพ้ืนที่การเรียนรู้

การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนที่ก าหนด 
ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 90

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

เดือน พ.ย.65
- เดือน ส.ค.66

ผศ.ธราพงษ์

31 กิจกรรมย่อยที่ 4 ซ่อมบ ารุงครุภัณฑ์ 1. เพ่ือซ่อมบ ารุงครุภัณฑ์ที่เส่ือมสภาพ การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนที่ก าหนด 
ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 90

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

อ.ภุมรินทร์

16

32 กิจกรรมย่อยที่ 1 การประชมุส าหรับ
ผู้บริหาร

1. เพ่ือให้ผู้บริหารได้ร่วมประชมุ/สัมมนา
กิจกรรมด้านการบริหารกับหนว่ยงานต่างๆ 
ทั้งภายในและนอกประเทศ
2. เพ่ือจัดประชมุคณะกรรมการประจ าส่วน

การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการจัด
ประชมุ ร้อยละ 100

55,000 55,000 ค่าใชส้อย = 55,000 บาท 
(ค่าลงทะเบียน, ค่าเดินทาง, ค่าเบ้ียเล้ียง, ค่าที่พัก
,ค่าเบ้ียประชมุ,ค่าอาหาร)

เดือน ธ.ค.65
- เดือน ก.ค.66

ผศ.ดร.ประภาวรรณ

ล าดับท่ี แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ของโครงการ ตัวช้ีวัดของกิจกรรม

แหล่งงบประมาณและ
จ านวนงบประมาณ งบประมาณรวม รายละเอียดงบประมาณ (แตกตัวคูณ)

ระยะเวลา
ด าเนินการ

ผู้รับผิดชอบ(ระบุ
ช่ือ)

โครงการ 4.2.3 โครงการจัดประชุมเพ่ือพัฒนาระบบบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ

โครงการ 4.2.2 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารส านักงาน
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แผ่นดิน รายได้

17
33 กิจกรรมย่อยที่ 1 พัฒนาพ้ืนที่เรียนรู้

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

1. การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนที่
ก าหนด ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 90 
2. โครงการพัฒนาพ้ืนที่นวัตกรรมของคณะ
ที่มีการด าเนนิการส าเร็จตามแผนการจัดต้ัง
พ้ืนที่นวัตกรรม (Innovation Space) ไม่
นอ้ยกว่าร้อยละ 65

300,000 300,000 ค่าที่ดินส่ิงก่อสร้าง = 300,000 บาท (สร้างพ้ืนที่
การเรียนรู้หนา้อาคารกิจการนกัศึกษา)

เดือน พ.ย.65
- เดือน ส.ค.66

ผศ.ธราพงษ์

34 กิจกรรมย่อยที่ 2 พัฒนาระบบเครือข่าย 
และเทคโนโลยีสารสนเทศของคณะ

เพ่ือจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ พ้ืนฐานเทคโนโลยี
สารสนเทศ และเครือข่ายไร้สายให้มี
เสถียรภาพและความมั่นคงปลอดภัยรองรับ
การให้บริการนกัศึกษาและบุคลากร
ครอบคลุมทุกพ้ืนที่คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

ค่าเฉล่ียความพึงพอใจของนกัศึกษาและ
บุคลากรต่อการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศและระบบเครือข่าย มากกว่า 
4.00

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

เดือน พ.ย.65-
เดือน พ.ค.66

ผศ.ดร.ประภาวรรณ

35 กิจกรรมย่อยที่ 3 จัดหาครุภัณฑ์ชดุ
ปฏิบัติการทดลองโรงผลิตไฟฟ้าจาก
สารอินทรีย์

1. เพ่ือจัดซ้ือครุภัณฑ์ชดุปฏิบัติการทดลองโรง
ผลิตไฟฟ้าจากสารอินทรีย์

1. ค่าเฉล่ียความพึงพอใจของนกัศึกษาและ
บุคลากรต่อส่ิงสนบัสนนุการเรียนรู้ 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 กิจกรรมย่อยที่ 4 จัดหาครุภัณฑ์
ปฏิบัติการเรียนรู้งานชลศาสตร์สมัยใหม่

1. เพ่ือจัดซ้ือครุภัณฑ์ปฏิบัติการเรียนรู้งานชล
ศาสตร์สมัยใหม่

1. ค่าเฉล่ียความพึงพอใจของนกัศึกษาและ
บุคลากรต่อส่ิงสนบัสนนุการเรียนรู้ 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

8,435,500 2,623,400 11,058,900

โครงการ 4.3.2 โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีนวัตกรรม

รวมงบประมาณ

รวมงบประมาณท้ังส้ิน

ล าดับท่ี แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ของโครงการ ตัวช้ีวัดของกิจกรรม

แหล่งงบประมาณและ
จ านวนงบประมาณ

งบประมาณรวม รายละเอียดงบประมาณ (แตกตัวคูณ)
ระยะเวลา
ด าเนินการ

ผู้รับผิดชอบ(ระบุ
ช่ือ)

 


