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คานา
แผนปฏิบัติ ราชการ ประจาปีงบประมาณ 2557 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นการนาประเด็นยุทธศาสตร์และแผนงาน โครงการ ที่ผ่าน
ความเห็นชอบและได้รับการจัดสรรงบประมาณมาแจกแจงรายละเอียด เกี่ยวกับตัวชี้วัดผลงาน ค่าเ ป้าหมาย
แนวทางการปฏิบัติงาน กรอบเวลาในการดาเนินงาน หน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ และงบประมาณที่ใช้ในการ
ดาเนินงาน
สาระสาคัญของแผนปฏิบัติ ราชการ ประจาปีงบประมาณ 2557 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ประกอบด้วยประเด็นสาคัญ 4 ส่วน คือ ส่วนที่ 1
บทนา ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ 2557 ส่วนที่ 3 การนาแผนไปสู่การปฏิบัติ ส่วนที่ 4
การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ส่วนที่ 5 ภาคผนวก
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ หวัง
เป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ 2557 ฉบับนี้จะเป็นเครื่องมือและกลไกสาคัญในการ
บริหารงาน/โครงการในระดับคณะ การสื่อสารและการถ่ายทอดแนวปฏิบัติงานให้แก่ สาขาวิช า ผู้บริหาร
ตลอดจนผู้ ป ฏิ บั ติ ง านในระดั บ ต่ า งๆ เพื่ อ ร่ ว มกั น ขั บ เคลื่ อ นคณะเทคโนโลยี ก ารเกษตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ให้บรรลุซึ่งวิสัยทัศน์และพันธกิจร่วมกันต่อไป
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บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 หมวด
ที่ 3 มาตรา 14 ได้กาหนดไว้ว่า
มาตรา 14 ในการจัดทาแผนการบริหารราชการแผ่นดินตาม มาตรา 13 ให้จัดทาเป็นแผนสี่ปี
โดยนานโยบายของรัฐบาลที่แถลงต่อรัฐสภามาพิจารณาดาเนินการให้สอดคล้องกับแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และแผนพัฒนาประเทศด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้
อย่างน้อยจะต้องมีสาระสาคัญเกี่ยวกับการกาหนดเป้าหมายและผลสัม ฤทธิ์ของงาน ส่วนราชการหรือบุคคลที่
จะรับผิดชอบในแต่ละภารกิจ ประมาณการรายได้ และรายจ่ายและทรัพยากรต่าง ๆ ที่จะต้องใช้ระยะเวลาการ
ดาเนินการ และการติดตามประเมินผล
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็น
ส่วนราชการที่ต้องปฏิบัติตามแนวนโยบาย จึงได้จัดทาแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ขึ้น
ภายใต้หลักการ และนโยบายแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พ.ศ. 2555-2559
สาระสาคัญของ แผนปฏิบัติ ร าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
คณะเทคโนโลยี ก ารเกษตรและเทคโนโลยี อุ ต สาหกรรมเป็ น คณะหนึ่ ง ที่ สั ง กั ด อยู่ ใ น
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มีหน้าที่ผลิตบัณฑิตสาขาเกษตรศาสตร์และอุตสาหกรรมปี พ.ศ.2544 สถาบัน
ให้แยกโครงสร้างออกมาเป็นโครงการจัดตั้งคณะเทคโนโลยีการเกษตร และโครงการจัดตั้ งคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม สั งกัดสถาบัน ราชภัฏนครสวรรค์ ต่อมาได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ตามกฎกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
เรื่อง การแบ่งส่วนราชการหรือหน่วยงานของมหาวิทยาลัย ลงวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2549 ซึ่งคณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้แบ่งหน่วยงาน ดังนี้
1. สานักงานคณบดี
2. ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร
3. ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
4. ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
 งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2557 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค์
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้รับ
จัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 9,115,800 บาท ลดลงจากปีงบประมาณ 2556 ทั้งสิ้น 1,339,423 บาท คิดเป็นร้อย
ละ 12.81 โดยแต่ละสาขาวิชาได้รับการจัดสรรงบประมาณดังนี้

ข

งบประมาณที่ได้รับ
การจัดสรร ปี 2557
เทคโนโลยีการผลิตพืช
195,900
เทคโนโลยีการผลิตสัตว์
127,380
เทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
124,920
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
125,930
เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
239,760
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
274,070
ไฟฟ้าอุตสาหกรรม
182,520
การออกแบบ
526,250
วิศวกรรม
521,070
ด้านบริหาร
967,500
ด้านวิชาการ
250,000
ด้านกิจการนักศึกษา
200,000
ด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
150,000
ศูนย์วิจัยและพัฒนา
330,000

คิดเป็น
ร้อยละ
2.15
1.40
1.37
1.38
2.63
3.01
2.00
5.77
5.72
10.61
2.74
2.19
1.65
3.62

งบประมาณที่ได้รับ
การจัดสรร ปี 2556
106,326
74,571
69,946
77,442
203,956
136,173
131,626
395,000
379,902
425,000
100,000
100,000
100,000
200,000

เปรียบเทียบกับปี
2556/ร้อยละ
เพิ่มขึ้น 45.72
เพิ่มขึ้น 41.46
เพิ่มขึ้น 44.01
เพิ่มขึ้น 38.50
เพิ่มขึ้น 14.93
เพิ่มขึ้น 50.31
เพิ่มขึ้น 27.88
เพิ่มขึ้น 24.94
เพิ่มขึ้น 27.09
เพิ่มขึ้น 56.07
เพิ่มขึ้น 60.00
เพิ่มขึ้น 50.00
เพิ่มขึ้น 33.33
เพิ่มขึ้น 39.39

คณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ

4,900,500

53.76

7,955,281

ลดลง 62.34

9,115,800

100.00

10,455,223

สาขาวิชา

รวม

ลดลง

12.81

 การแปลงแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้กาหนดประเด็นยุทธศาสตร์ตาม
นโยบายของมหาวิทยาลัย ในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์จะประกอบไปด้ วย เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย
กลยุทธ์หน่วยงาน โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ รวมทั้งสิ้น 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ 5 เป้าประสงค์ 38 ตัวชี้วัด
ผลการดาเนินงานหลัก 21 กลยุทธ์หน่วยงาน 96 กิจกรรม ดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่
1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
2. วิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้เพื่อถ่ายทอดสู่ท้องถิ่น
3. บริการวิชาการตามความต้องการของท้องถิ่น
4. อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
5. พัฒนาระบบบริหารที่มีคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล
รวม

จานวน
จานวน จานวน จานวน
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดฯ กลยุทธ์ กิจกรรม
1
1
1
1
1
5

12
8
5
1
11
38

6
3
3
1
8
21

72
5
5
5
9
96

งบ
ประมาณ
6,023,200
401,100
184,000
202,000
2,305,500
9,115,800

ส่วนที่ 1
บทนา

2

ความเป็นมาของแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
พระราชกฤษฎีกาว่าด้ว ยหลั ก เกณฑ์และวิธีการบริห ารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
มาตรา 14 กาหนดให้มกี ารจัดทาแผนการบริหารราชการแผ่นดินเป็นแผนสี่ปี เพื่อเป็นกรอบแนวทางใช้ในการ
ดาเนินการตลอดระยะเวลาดังกล่าว โดยส่วนราชการต้องจัดทาแผนให้สอดคล้องกับแผนบริหารราชการ
แผ่นดิน

จากแผนการบริหารราชการแผ่นดิน สู่แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติการประจาปี
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน
(พ.ศ. 2555-2558)
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี

 มิติภารกิจงานหน้าที่งาน
 มิติพื้นที่
 มิติภาระ
แผนปฏิบัติการประจาปี

การวางแผนยุทธศาสตร์
การวางแผนยุทธศาสตร์
 แผนการบริหารราชการแผ่นดิน
 แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี

การวางแผนปฏิบัติการ
 แผนปฏิบัติราชการประจาปี

(มิติภารกิจงาน-มิติพื้นที่-มิติวาระ)

การติดตามประเมินผลและการ
ทบทวนแผนยุทธศาสตร์

การวัดผลการดาเนินงานตามคา
รับรองการปฏิบัติราชการ
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การจัดทาแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
แผนปฏิ บั ติ ร าชการ ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2557 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดทาขึ้นภายใต้แผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครสวรรค์ พ.ศ. 2555-2559
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้ดาเนินการจัดทาแผนปฏิบัติ
ราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จากการระดมความคิดเห็น การวิเคราะห์สถานการณ์ โครงการ
และกิจกรรมต่างๆ ตามแผนปฏิบัติราชการของแต่ละสาขาวิชา และนาเสนอต่อคณะกรรมการบริหารคณะฯ
เพื่อพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ ปรับปรุง ให้ข้อคิดเห็น และได้รับความเห็นชอบคณะกรรมการคณะฯ จากใน
การประชุมครั้งที่ 3/2556 ในวันพุธที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2556 และวันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2556
และสภามหาวิ ทยาลั ย ราชภัฏ นครสวรรค์อ นุมัติ ในคราวประชุม ครั้ งที่ 10/2556 ในวัน พฤหั ส บดีที่ 26
กันยายน พ.ศ. 2556
การวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT Analysis) คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
การวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT Analysis) เป็นการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายในและ
ภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อการดาเนินงานของคณะฯ
การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายในคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เป็นการบ่งบอกถึงจุดแข็ง (Strength) และจุดอ่อน (Weakness) มีผลการวิเคราะห์ ดังนี้
ด้าน
บุคลากร

1.
2.
3.
4.
5.

งบประมาณ

จุดแข็ง (Strength)
อาจารย์มีความสามารถด้านการวิจัย
บุคลากรสายสนับสนุนมีความรู้ ความสามารถ
ทักษะในงานที่รับผิดชอบ
บุคลากรมีความเชี่ยวชาญในการบริการ
วิชาการที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน
อาจารย์มีความสามารถเป็นที่ปรึกษาองค์กร
ภายนอก
บุคลากรมีความหลากหลายในศาสตร์ที่
สามารถบูรณาการกันได้

1. มีเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณที่ชัดเจน

1.
2.
3.
4.
5.
6.

จุดอ่อน (Weakness)
อาจารย์มีคุณวุฒิไม่ตรงตามหลักสูตร
มีคุณวุฒิต่ากว่าเกณฑ์
มีตาแหน่งทางวิชาการน้อย
อาจารย์บางท่านไม่เข้าสอน
อาจารย์ไม่รู้และไม่ศึกษา กฎระเบียบของ
มหาวิทยาลัย
อาจารย์ไม่มีความชานาญในเรื่องแผนการ
สอนและกระบวนการจัดการเรียนรู้

1. งบประมาณไม่เพียงพอต่อการพัฒนาการ
เรียนการสอน
2. ไม่มีการหารายได้อื่นนอกเหนือจาก
งบประมาณที่ได้รับ
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ด้าน
การจัดการ

เครื่องมือ
อุปกรณ์

1.
2.
3.
4.

จุดแข็ง (Strength)
มีระเบียบการเบิกจ่ายที่ชัดเจน
โครงสร้างองค์กรที่ชัดเจน
ระบบบริหารโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
บุคลากรมีส่วนร่วมในการบริหาร

1. บัณฑิตมีความอดทน สู้งาน
2. ค่าเทอมถูก

จุดอ่อน (Weakness)
1. ไม่มีการอบรมอาจารย์ใหม่
2. ไม่มีแผนที่ดีและไม่มีการดาเนินงานตาม
แผน
3. ไม่มีการติดตาม ประเมินผล และปรับปรุง
ผลการดาเนินงาน
4. ขั้นตอนการสรรหาบุคลากรไม่เป็นระบบ
5. ไม่มีระบบตรวจสอบภายใน และบริหาร
ความเสี่ยงที่เหมาะสมกับคณะฯ
6. การประชาสัมพันธ์ของคณะฯ ไม่เป็นที่
แพร่หลาย เช่น หลักสูตร การบริการ
วิชาการ ผลงานของอาจารย์และนักศึกษา
7. ไม่มีระบบที่ดีในการสื่อสาร ข่าวสาร ที่
ได้รับจากมหาวิทยาลัยลงสู่ผู้ปฏิบัติ
8. ขาดการเชื่อมโยงของระบบสารสนเทศ
ของคณะฯ ที่สมบูรณ์
9. ไม่มีระบบการบริหารจัดการการใช้
ทรัพยากรร่วมกัน
10.ไม่มีแผนการสร้างเอกลักษณ์ของคณะฯ
ในข้อที่เป็นจุดเด่น
1. ห้องปฏิบัติการเฉพาะทางและเครื่องมือ
พื้นฐานมีไม่เพียงพอและไม่ครบทุกด้าน
2. อาคารเรียน ห้องสมุด ห้องเรียนมาตรฐาน
ไม่เพียงพอ
3. จ านวนนั ก ศึ ก ษาน้ อ ย และมี ค วามรู้
พื้นฐานต่า
4. อัตราการเพิ่มจานวนนักศึกษาลดลง
5. นักศึกษาไม่มีวินัยในเรื่องการตรงต่อเวลา
การเข้ า ชั้ น เรี ย น และการแต่ ง กายไม่
เรียบร้อย
6. นั ก ศึ กษา มี ค ว าม รู้ แ ละทั กษะ ด้ า น
ภาษาต่างประเทศน้อย
7. นักศึกษามีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศน้อย
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การวิ เ คราะห์ ส ภาวะแวดล้ อ มภายนอกที่ ส่ ง ผลกระทบต่ อ การด าเนิ น งานของคณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปัจจัยภายนอกที่ เป็นทั้งโอกาส (Opportunities) และ
อุปสรรค (Threats) มีผลการวิเคราะห์ ดังนี้
ด้าน
การเมือง
สังคม

1.
2.
3.
4.

โอกาส (Opportunities)
นโยบายรัฐบาลให้ความสาคัญกับผู้จบปริญญา
ตรี
ผู้ปกครองต้องการให้เรียนใกล้บ้าน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และบริษัทเอกชน
ต้องการพัฒนาบุคลากรในด้านการเกษตรและ
อุตสาหกรรม
นโยบายรัฐ เปิดโอกาสให้มหาวิทยาลัยจัด
การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา
ค่านิยมของสังคมด้านการได้รับปริญญา และ
ความต้องการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

วัฒนธรรม

1.

เศรษฐกิจ

1. แนวโน้มการขยายตัวทางเศรษฐกิจของ
ประเทศอาเซียน ทาให้โอกาสการจ้างงาน
ทางด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมสูงขึ้น
2. ทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา ทาให้โอกาสในการเรียน
ระดับปริญญาตรีสูงขึ้น

เทคโนโลยี

1. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ทาให้
ก า ร ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ มี ช่ อ ง ท า ง ที่ เ ข้ า ถึ ง
กลุ่มเป้าหมายมากขึ้น

อุปสรรค (Threats)
1. สถาบันอาชีวศึกษา ขยายโอกาส
การศึกษาในระดับปริญญาตรี ทาให้
นักศึกษาที่จะมาเรียนในคณะฯ น้อยลง
2. การเมืองไม่มีเสถียรภาพ ส่งผลให้นโยบาย
การศึกษาเปลี่ยนแปลงบ่อย
3. นโยบาย AEC ทาให้การแข่งขันในการ
ศึกษาระดับปริญญาตรีสูงขึ้น
1. ผู้ปกครองไม่เชื่อถือชื่อเสียงของราชภัฏ
2. ผูป้ ระกอบการไม่เชื่อถือคุณภาพของ
นักศึกษาราชภัฏ
3. ชื่อเสียงมหาวิทยาลัยราชภัฏไม่เป็นที่
ยอมรับ
4. ภาพลักษณ์ของอาชีพเกษตรกรที่เป็นลบ
5. หลักสูตรไม่รองรับการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน

ตัวชี้วัด/ตัวบ่งชี้/ค่าเป้าหมาย คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
(อ้างอิงจากตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ ประจาปี พ.ศ. 2557-2561)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1
ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
เป้าประสงค์ 1 บัณฑิตมีความรู้ ทางานเป็นทีม ชานาญเทคโนโลยี ซื่อสัตย์สุจริต จิตสาธารณะต่อชุมชนและท้องถิ่น
ตัวชี้วัดการดาเนินการหลักของคณะฯ
1. ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
2. ผู้สาเร็จการศึกษาของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2.1 จานวนผู้สาเร็จการศึกษา
2.2 จานวนนักศึกษาเข้าใหม่
2.3 จานวนนักศึกษาคงอยู่
3. บัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระในระยะเวลา 1 ปี
4. ระดับความสาเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษา
5. ร้อยละของความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอน
6. ร้อยละของบัณฑิตที่ผ่านระบบประกันคุณภาพด้านการใช้คอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
7. ระดับความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอน
8. ระดับความสาเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ที่จัดให้กับนักศึกษา
9. ร้อยละของนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้าน
ภาษาต่างประเทศ
10. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ด้านการทางานเป็นทีม ชานาญ
เทคโนโลยี สื่อสัตย์สุจริต จิตสาธารณะต่อชุมชนและท้องถิ่น

ตัวบ่งชี้ตามเกณฑ์มาตรฐาน ประจาปีงบประมาณ 2557
เป้าหมาย 57
1. ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อบัณฑิต (กพร. 4.1)
ระดับ 4 ร้อยละ 80
2. ผู้สาเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ตัวชี้วัดมหาวิทยาลัย)
2.1 จานวนผู้สาเร็จการศึกษา
600 คน
2.2 จานวนนักศึกษาเข้าใหม่
1,100 คน
2.3 จานวนนักศึกษาคงอยู่
2,845 คน
3. บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี (สมศ1) ระดับ 4 ร้อยละ 75
4. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ9.1)
ระดับ 4 (4 ข้อ)
5. ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ (สกอ.2.5)
ระดับ 4 (6 ข้อ)
6. ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้นสังกัด (สมศ.15)
ร้อยละ 80
7. ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน (สกอ.2.6)
ระดับ 4 ร้อยละ 80
8. ระดับความสาเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่จัดให้กับนักศึกษา ระดับ 4 (4 ข้อ)
(สกอ.2.8)
9. ร้อยละของนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้าน
ระดับ 4
ภาษาต่างประเทศ (ก.พ.ร.3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556)
10. ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของ
ระดับ 4.25
สถาบัน (สมศ.17)
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ตัวชี้วัดการดาเนินการหลักของคณะฯ
11. ร้อยละของจานวนหลักสูตรที่มีการบูรณาการการเรียนและการปฏิบัติงาน
ร่วมกัน (Work Integrated Learning)
12. ร้อยละของหลักสูตรที่มีความร่วมมือกับองค์กรวิชาชีพ/วิชาการ/ผู้ใช้บัณฑิต
ภาครัฐ/เอกชนในการสร้าง/พัฒนา/บริหารหลักสูตร

ตัวบ่งชี้ตามเกณฑ์มาตรฐาน ประจาปีงบประมาณ 2557
11. ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร (สกอ.2.1)
12. ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร (สกอ.2.1)

เป้าหมาย 57
ร้อยละ 85
ร้อยละ 85

กลยุทธ์ / มาตรการ
1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
2. เสริมสร้างความเชื่อมั่นในระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
3. พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน และสื่อ อุปกรณ์เพื่อเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้
4. ยกระดับคุณภาพบัณฑิตสู่มาตรฐานสากลตามอัตลักษณ์/กรอบมาตรฐาน TQF
5. พัฒนาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานที่ตอบสนองต่อผู้เรียนและผู้ใช้บัณฑิต
6. สร้างเครือข่ายในการพัฒนาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2
วิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้เพื่อถ่ายทอดสู่ท้องถิ่น
เป้าประสงค์ 2 มีผลงานวิจัยที่สามารถตีพิมพ์เผยแพร่ และนาไปใช้ประโยชน์ได้
ตัวชี้วัดการดาเนินการหลักของคณะฯ
1. ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับรางวัลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ในระดับชาติ
และนานาชาติ เมื่อเทียบกับจานวนอาจารย์ทั้งหมด
2. จานวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้ประโยชน์กับหน่วยงานภายนอก
หรือชุมชน หรือท้องถิ่น
3. จานวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้ประโยชน์กับหน่วยงานภายนอก
หรือชุมชนหรือท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง
4. จานวนผลงานวิจัยหรือสร้างสรรค์ที่ได้รับการจดทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุ
สิทธิบัตร
5. ร้อยละของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่

ตัวบ่งชี้ตามเกณฑ์มาตรฐาน ประจาปีงบประมาณ 2557
1. ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ (สมศ.7)

6. จานวนนักวิจัยรุ่นใหม่
7. งบประมาณที่สนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

6. ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ (สกอ.4.1)
7. เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจานวนอาจารย์ประจาและ
นักวิจัยประจา (สกอ.4.3)
8. ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ (สกอ.4.1)

8. เครือข่ายวิจัยร่วมกับองค์กรภาครัฐและเอกชนทั้งภายในและต่างประเทศ

2. งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้ประโยชน์ (สมศ.6)
3. ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ (สกอ.
4.2)
4. ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ (สกอ.
4.2)
5. งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ (สมศ.5)

เป้าหมาย 57
ระดับ 4 (ร้อยละ 8)
ระดับ 4 (ร้อยละ
16)
ระดับ 4 (4 ข้อ)
ระดับ 4 (4 ข้อ)
ระดับ 4 (เกณฑ์
ตามกลุ่มสาขาวิชา)
ระดับ 4 (6 ข้อ)
ระดับ 4
ระดับ 4 (6 ข้อ)

กลยุทธ์ / มาตรการ
1. สร้างและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้ประโยชน์ด้านการเรียนการสอนและถ่ายทอดสู่ท้องถิ่น
2. ส่งเสริมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ให้มีคุณภาพและได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ระดับชาติและนานาชาติ
3. เพิ่มขีดความสามารถด้านงานวิจัย
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3
บริการวิชาการตามความต้องการของท้องถิ่น
เป้าประสงค์ 3 บูรณาการงานบริการวิชาการ ตามความต้องการของท้องถิ่นกับการเรียนการสอนและการวิจัย
ตัวชี้วัดการดาเนินการหลักของคณะฯ
1. ผลการชี้นา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาสังคมในด้านต่างๆ
2. ร้อยละของจานวนบริการวิชาการที่นามาวิจัย และงานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้ใน
การพัฒนาชุมชนต่อจานวนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทั้งหมด
3. ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก
4. ระดับความสาเร็จของการดาเนินงานจัดการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมและสืบสาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ และแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
5. ระดับความสาเร็จในการจัดตั้งหน่วยศึกษาความเป็นเลิศเฉพาะทาง

ตัวบ่งชี้ตามเกณฑ์มาตรฐาน ประจาปีงบประมาณ 2557
1. ผลการชี้นา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาสังคมในด้านต่างๆ (สมศ.18)
2. กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม (สกอ.5.2)

เป้าหมาย 57
ระดับ 4 (4 ข้อ)
ระดับ 4 (4 ข้อ)

3. ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก
(สมศ.9)
4. ระดับความสาเร็จของการดาเนินงานจัดการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมและสืบ
สานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ และแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
(ตัวชี้วัดมหาวิทยาลัย)
5. ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของ
สถาบัน (สมศ.17)

ระดับ 4 (4 ข้อ)
ระดับ 4
ร้อยละ 75-99
ระดับ 4.25

กลยุทธ์ / มาตรการ
1. บริการวิชาการที่มีคุณภาพในรูปแบบที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น
2. ส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวพระราชดาริฯ และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3. จัดตั้งหน่วยความเป็นเลิศเฉพาะทาง
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
เป้าประสงค์ 4 มีการส่งเสริม สืบสานการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น
ตัวชี้วัดการดาเนินการหลักของคณะฯ
1. ระดับความสาเร็จของการส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม

ตัวบ่งชี้ตามเกณฑ์มาตรฐาน ประจาปีงบประมาณ 2557
1. ระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม (สกอ.6.1)

เป้าหมาย 57
ระดับ 4 (4 ข้อ)

กลยุทธ์ / มาตรการ
1. ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5
พัฒนาระบบบริหารที่มีคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล
เป้าประสงค์ 5 มีระบบบริหารจัดการที่ดี ได้มาตรฐาน ยึดหลักธรรมาภิบาล
ตัวชี้วัดการดาเนินการหลักของคณะฯ
1. ระดับความสาเร็จของการบริหารจัดการเชิงรุกอย่างมีธรรมาภิบาล
2. อัตราการเพิ่มขึ้นของรายได้จากทรัพยากรและบริการต่างๆ
3. จานวนช่องทางการประชาสัมพันธ์
4. ระดับความสาเร็จของการบริหารความเสี่ยงตามประเด็น
5. ร้อยละของอาจารย์ที่มีคุณวุฒิสูงขึ้น
6. ร้อยละของอาจารย์ที่มีตาแหน่งทางวิชาการสูงขึ้น
7. ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านการฝึกอบรมพัฒนาตนเอง (10 วัน/คน/ปี/ก.พ.)
8. ร้อยละของความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบฐานข้อมูล
9. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบฐานข้อมูล

ตัวบ่งชี้ตามเกณฑ์มาตรฐาน ประจาปีงบประมาณ 2557
1. ภาวะผู้นาของสภาสถาบันและผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน (สกอ.7.1)
2. ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ (สกอ.8.1)
3. ภาวะผู้นาของสภาสถาบันและผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน (สกอ.7.1)
4. ระบบบริหารความเสี่ยง (สกอ.7.4)
5. อาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก (สกอ.2.2)
6. อาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ (สกอ.2.3)
7. ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน (สกอ.2.4)
8. ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ (สกอ.7.3)
9. ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ (สกอ.7.3)

เป้าหมาย 57
ระดับ 4 (6 ข้อ)
ระดับ 4 (6 ข้อ)
ระดับ 4 (6 ข้อ)
ระดับ 4 (5 ข้อ)
ระดับ 3 (ร้อยละ18)
ระดับ 3 (ร้อยละ36)
ระดับ 4 (5หรือ6ข้อ)
ระดับ 4 (4 ข้อ)
ระดับ 4 (4 ข้อ)
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10. ระดับความสาเร็จของการจัดการความรู้ในองค์กรตามประเด็น
11. ระดับความสาเร็จในการจัดหาสิ่งอานวยความสะดวกการเรียนรู้

10. การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ (สกอ.7.2)
11. ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ (สกอ.2.5)

ระดับ 4 (4 ข้อ)
ระดับ 4 (6 ข้อ)

กลยุทธ์ / มาตรการ
1. บริหารจัดการเชิงรุกอย่างมีธรรมาภิบาล
2. จัดหารายได้จากทรัพย์สินและรายได้จากบริการต่างๆ
3. เพิ่มประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์เชิงรุก
4. พัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ
5. พัฒนาอาจารย์และบุคลากรให้มีสมรรถนะสูงขึ้นในการปฏิบัติงาน
6. จัดทาฐานข้อมูลที่ได้มาตรฐานและเอื้ออานวยต่อการบริหารและตัดสินใจทุกระดับ
7. ส่งเสริมการจัดการความรู้องค์กร
8. จัดหาสิ่งอานวยความสะดวกการเรียนรู้ให้เพียงพอและพร้อมใช้
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ส่วนที่ 2
แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
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ส่วนที่ 2
แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 ปรัชญา
สร้างองค์ความรู้ คู่งานวิจัย ใฝ่ใจบริการ ผลิตบัณฑิตตามความต้องการของท้องถิ่น
 อัตลักษณ์
บัณฑิตชานาญงาน ผสานจิตอาสา ร่วมพัฒนาท้องถิ่น คิดค้นงานวิจัย
 วิสัยทัศน์
เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรและนักออกแบบสาหรับอุตสาหกรรม,
เกษตร,อุตสาหกรรมเกษตรและอาหารที่ตรงตามความต้องการของตลาดด้วยหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจาก
สถาบันวิชาชีพและสถานประกอบการในท้องถิ่น
 พันธกิจ
1. ผลิตบัณฑิตด้านเทคโนโลยีทางการเกษตรและอุตสาหกรรมและงานสร้างสรรค์
2. วิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีทางการเกษตรและอุตสาหกรรม เพื่อถ่ายทอดสู่ท้องถิ่น
3. บริการวิชาการเกี่ยวกับเทคโนโลยี นวัตกรรมด้านการเกษตรและอุตสาหกรรม รวมถึงสืบสานโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ
4. อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตรและอุตสาหกรรม
 ประเด็นยุทธศาสตร์
1.
2.
3.
4.
5.

ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
วิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้เพื่อถ่ายทอดสู่ท้องถิ่น
บริการวิชาการตามความต้องการของท้องถิ่น
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
พัฒนาระบบบริหารที่มีคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล
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 เป้าประสงค์หลักเชิงยุทธศาสตร์
1.
2.
3.
4.
5.

บัณฑิตมีความรู้ ทางานเป็นทีม ชานาญเทคโนโลยี ซื่อสัตย์สุจริต จิตสาธารณะต่อชุมชนและท้องถิ่น
มีผลงานวิจัยที่สามารถตีพิมพ์เผยแพร่และนาไปใช้ประโยชน์ได้
บูรณาการงานวิชาการ ตามความต้องการของท้องถิ่นกับการเรียนการสอน และการวิจัย
มีการส่งเสริม สืบสานการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น
มีระบบบริหารจัดการที่ดี ได้มาตรฐาน ยึดหลักธรรมาภิบาล

 ความสอดคล้องประเด็นยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์
ประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1
การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ

เป้าประสงค์ (Goals)
G1
G4
G5
G7

บัณฑิตของคณะมีคุณภาพ
คณะได้รับการรับรองคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐาน
ผู้ใช้บัณฑิตและนักศึกษามีความพึงพอใจ
การจัดการเรียนการสอน และสื่ออุปกรณ์มีคุณภาพและช่วย เพิ่ม
ศักยภาพการเรียนรู้
G8 บัณฑิตมีมาตรฐานระดับสากลตามอัตลักษณ์/กรอบมาตรฐาน
TQF
G9 มีหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานที่ตอบสนองต่อผู้เรียนและผู้ใช้
บัณฑิต
G10 มีเครือข่ายในการพัฒนาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจ
ศึกษา
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2
G2 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์สามารถนาไปใช้ประโยชน์ด้านการ
การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และ
เรียนการสอนและถ่ายทอดสู่ท้องถิ่น
ถ่ายทอดสู่ท้องถิ่น
G6 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์มีคุณภาพและได้รับการตีพิมพ์
เผยแพร่ระดับชาติและนานาชาติ
G11 คณะมีขีดความสามารถด้านงานวิจัยเพิ่มสูงขึ้น
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3
G3 บริการวิชาการมีรูปแบบที่หลากหลายสามารถตอบสนองความ
การบริการวิชาการตามความต้องการ
ต้องการของท้องถิ่น
ของท้องถิ่น
G12 เป็นแหล่งการเรียนรู้ตามแนวพระราชดาริฯ
G13 คณะมีหน่วยศึกษาความเป็นเลิศเฉพาะทาง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4
G14 คณะให้ความสาคัญกับการส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ปัญญาท้องถิ่น
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ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์ (Goals)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5
การพัฒนาระบบบริหารที่มีคุณภาพ
ตามหลักธรรมาภิบาล

G15 การบริหารจัดการเชิงรุกมีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล
G16 คณะมีรายได้จากทรัพย์สินและรายได้จากบริการต่างๆ เพิ่มขึ้น
G17 การประชาสัมพันธ์เชิงรุกมีประสิทธิภาพ
G18 ระบบบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพ
G19 อาจารย์และบุคลากรมีสมรรถนะที่จาเป็นในการปฏิบัติงานสูงขึ้น
G20 มีฐานข้อมูลสนับสนุนการบริหารและตัดสินใจทุกระดับ
G21 มีการจัดการความรู้ในองค์กร
G22 สิ่งอานวยความสะดวกการเรียนรู้มีเพียงพอและพร้อมใช้

แผนภาพแสดงความเชื่อมโยงระหว่างวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์หลักเชิงยุทธศาสตร์
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

วิสัยทัศน์

เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมที่เป็นมาตรฐาน โดยการวิจัยและพัฒนา เพื่อถ่ายทอดสู่ท้องถิ่ น

พันธกิจ

ผลิตบัณฑิตด้าน
เทคโนโลยีทางการเกษตร
และอุตสาหกรรมและงาน
สร้างสรรค์

วิจัย เพื่อสร้างองค์ความรู้
ด้านเทคโนโลยีทาง
การเกษตรและอุตสาหกรรม
และถ่ายทอดสู่ท้องถิน่

บริการวิชาการเกี่ยวกับเทคโนโลยี
นวัตกรรมด้านการเกษตรและ
อุตสาหกรรม รวมถึงสืบสาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ

ประเด็น
ยุทธศาสตร์

ผลิตบัณฑิต
ที่มีคุณภาพ

วิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้
เพื่อถ่ายทอดสู่ท้องถิ่น

บริการวิชาการตามความ
ต้องการของท้องถิ่น

เป้าประสงค์

บัณฑิตมีความรู้ ทางานเป็น
ทีม ชานาญเทคโนโลยี
ซื่อสัตย์สุจริต จิตสาธารณะ
ต่อชุมชนละท้องถิ่น

มีผลงานวิจัยที่สามารถ
ตีพิมพ์เผยแพร่ และ
นาไปใช้ประโยชน์ได้

บูรณาการงานบริการ
วิชาการ ตามความต้องการ
ของท้องถิ่นกับการเรียนการ
สอน และการวิจัย

อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้าน
การเกษตรและอุตสาหกรรม

อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
และภูมปิ ัญญาท้องถิ่น

มีการส่งเสริม สืบสานการ
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและ
ประเพณีท้องถิ่น

พัฒนาระบบบริหารที่มี
คุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล

มีระบบบริหารจัดการที่
ดี ได้มาตรฐาน ยึดหลัก
ธรรมาภิบาล
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แผนภาพแสดงแผนกลยุทธ์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ประเด็น
ยุทธศาสตร์
กลยุทธ์

ผลิตบัณฑิต
ที่มีคุณภาพ
S1 ผลิตบัณฑิต
ที่มีคุณภาพ
S4 เสริมสร้าง ความเชื่อมั่น
ในระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษา
S6 พัฒนาคุณภาพการ
จัดการเรียนการสอนและสื่อ
อุปกรณ์ เพื่อเพิ่มศักยภาพ
การเรียนรู้
S7 ยกระดับคุณภาพบัณฑิตสู่
มาตรฐานสากลตามอัต
ลักษณ์/กรอบมาตรฐาน TQF
S8 พัฒนาหลักสูตรตามเกณฑ์
มาตรฐานที่ตอบสนองต่อ
ผู้เรียนและผู้ใช้บณ
ั ฑิต
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S9 สร้างเครือข่ายในการ
พัฒนาการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพและสหกิจศึกษา

วิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้
เพื่อถ่ายทอดสู่ท้องถิ่น
S2 สร้างและพัฒนางานวิจยั
หรืองานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้
ประโยชน์ด้านการเรียนการ
สอนและถ่ายทอดสู่ท้องถิ่น
S5 ส่งเสริมงานวิจยั หรืองาน
สร้างสรรค์ให้มีคุณภาพและ
ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
ระดับชาติและนานาชาติ
S10 เพิ่มขีดความสามารถ
ด้านงานวิจยั

บริการวิชาการตามความ
ต้องการของท้องถิ่น
S3 บริการวิชาการ ใน
รูปแบบที่หลากหลายเพื่อ
ตอบสนองความต้องการ
ท้องถิ่น
S11 ส่งเสริมการเรียนรู้ ตาม
แนวพระราชดาริฯ
S12 จัดตั้งหน่วยศึกษาความ
เป็นเลิศเฉพาะทาง

อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
และภูมปิ ัญญาท้องถิ่น
S13 ส่งเสริมและอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น

พัฒนาระบบบริหารที่มี
คุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล
S14 บริหารจัดการเชิงรุก
อย่างมีธรรมาภิบาล
S15 จัดหารายได้จาก
ทรัพย์สินและรายได้จาก
บริการต่างๆ
S16 เพิ่มประสิทธิภาพการ
ประชาสัมพันธ์เชิงรุก
S17 พัฒนาระบบบริหาร
ความเสี่ยงมีประสิทธิภาพ
S18 พัฒนาอาจารย์และ
บุคลากรให้มีสมรรถนะ
สูงขึ้นในการปฏิบัติการ
S19 จัดทาฐานข้อมูลที่ได้
มาตรฐาน และเอื้ออานวยต่อการ
บริหารและตัดสินใจทุกระดับ
S20 ส่งเสริมการจัดการ
ความรู้ในองค์กร
S21 จัดหาสิ่งอานวยความสะดวก
การเรียนรู้ให้เพียงพอและพร้อมใช้

แผนภาพแสดงแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
+

เป้าประสงค์

บัณฑิตมีความรู้ ทางานเป็นทีม
ชานาญเทคโนโลยี ซื่อสัตย์สุจริต
จิตสาธารณะต่อชุมชนและท้องถิ่น

มีผลงานวิจัยที่สามารถ
ตีพิมพ์เผยแพร่ และ
นาไปใช้ประโยชน์ได้

โครงการ

ด้านการผลิตบัณฑิต
ที่มีคุณภาพ

ด้านการวิจัย

ตัวชี้วัดผลการ
ดาเนินการหลัก
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 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
 ผูส้ าเร็จการศึกษาของคณะเทคโนโลยีการเกษตร
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (จานวนผู้สาเร็จ
การศึกษา, นักศึกษาเข้าใหม่, นักศึกษาคงอยู่)
 บัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือประกอบ
อาชีพอิสระในระยะเวลา 1 ปี
 ระดับความสาเร็จของการประกันคุณภาพ
การศึกษา
 ร้อยละของความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการ
จัดการเรียนการสอน
 ร้อยละของบัณฑิตที่ผ่านระบบประกันคุณภาพ
ด้านการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
 ระดับความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอน
 ระดับความสาเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรม ที่จัดให้กับนักศึกษา
 ร้อยละของนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบ
ความรู้ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ
 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ด้านการ
ทางานเป็นทีม ชานาญเทคโนโลยี ซื่อสัตย์สุจริต
จิตสาธารณะต่อชุมชนและท้องถิ่น
 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
 ร้อยละของจานวนหลักสูตรที่มีการบูรณาการการ
เรียนและการปฏิบัติงานร่วมกัน (Work
Integrated Learning)
 ร้อยละของหลักสูตรที่มีความร่วมมือกับองค์กร
วิชาชีพ/วิชาการ/ผู้ใช้บัณฑิตภาครัฐ/เอกชน ใน
การสร้าง/พัฒนา/บริหารหลักสูตร


 ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับรางวัล
งานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ใน
ระดับชาติและนานาชาติ เมื่อเทียบกับ
จานวนอาจารย์ทั้งหมด
 จานวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ที่นาไปใช้ประโยชน์กับหน่วยงาน
ภายนอกหรือชุมชน หรือท้องถิ่น
 จานวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ที่นาไปใช้ประโยชน์กับหน่วยงาน
ภายนอกหรือชุมชน หรือท้องถิ่นอย่าง
ต่อเนื่อง
 จานวนผลงานวิจัยหรือสร้างสรรค์ที่
ได้รับการจดทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุ
สิทธิบัตร
 ร้อยละของงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่
 จานวนนักวิจัยรุ่นใหม่
 งบประมาณที่สนับสนุนการวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์
 เครือข่ายวิจัยร่วมกับองค์กรภาครัฐ
และเอกชนทั้งภายในและต่างประเทศ

บูรณาการงานบริการวิชาการ
ตามความต้องการของท้องถิ่นกับ
การเรียนการสอน และการวิจัย

ด้านการบริการวิชาการ
แก่สังคม

 ผลการชี้นา ป้องกัน หรือแก้ไข
ปัญหาสังคมในด้านต่างๆ
 ร้อยละของจานวนบริการวิชาการที่
นามาวิจัย และงานสร้างสรรค์ที่
นาไปใช้ในการพัฒนาชุมชน ต่อ
จานวนงานวิจัย และงานสร้างสรรค์
ทั้งหมด
 ผลการเรียนรู้ และเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน หรือองค์การ
ภายนอก
 ระดับความสาเร็จของการดาเนินงาน
จัดการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมและสืบ
สานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ และแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง
 ระดับความสาเร็จในการจัดตั้งหน่วย
ศึกษาความเป็นเลิศเฉพาะทาง

มีการส่งเสริม สืบสานการ
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและ
ประเพณีท้องถิ่น

มีระบบบริหารจัดการที่ดี
ได้มาตรฐาน ยึดหลัก
ธรรมาภิบาล

ด้านการทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม

ด้านการบริหารจัดการ

 ระดับความสาเร็จของการส่งเสริม
และสนับสนุนด้านศิลปะและ
วัฒนธรรม

 ระดับความสาเร็จของการบริหาร
จัดการเชิงรุกอย่างมีธรรมาภิบาล
 อัตราการเพิ่มขึ้นของรายได้จาก
ทรัพยากรและบริการต่างๆ
 จานวนช่องทางการประชาสัมพันธ์
 ระดับความสาเร็จของการบริหาร
ความเสี่ยงตามประเด็น
 ร้อยละของอาจารย์ที่มีคุณวุฒิสูงขึ้น
 ร้อยละของอาจารย์ที่มีตาแหน่งทาง
วิชาการสูงขึ้น
 ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านการ
ฝึกอบรมพัฒนาตนเอง (10วัน/คน/
ปี/ก.พ.)
 ร้อยละของความพึงพอใจของผู้ใช้
ระบบฐานข้อมูล
 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ
ฐานข้อมูล
 ระดับความสาเร็จของการจัดการ
ความรู้ในองค์กรตามประเด็น
 ระดับความสาเร็จในการจัดหาสิ่ง
อานวยความสะดวกการเรียนรู้

ส่วนที่ 3
การนาแผนไปสู่การปฏิบัติ
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ส่วนที่ 3
การนาแผนไปสู่การปฏิบัติ
คณะฯ ได้กาหนดตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ให้ครอบคลุม
ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย ในด้านการผลิตบัณฑิตด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์ ด้านบริการวิชาการ และ
ด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมให้สอดคล้องกับภารกิจตามมาตรา 8 ใน พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราช
ภัฏ พ.ศ. 2547 เพื่อให้แผนปฏิบัติราชการประจาปี เป็นแนวทางให้คณาจารย์และบุคลากรทุกระดับได้เข้าใจ
ทิศทางในการนาแผนไปสู่การปฏิบัติ การกากับติดตามตรวจสอบ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้ได้
ผลลัพธ์เป็นไปตามเป้าหมายและตัวชี้วัดที่ได้กาหนด
ส าหรั บ ตั ว ชี้ วั ด ในแผนปฏิ บั ติ ร าชการ ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2557 ประกอบด้ ว ย
ตัวชี้วัด การประกันคุณภาพภายใน การปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ การประเมินเพื่อการ
รับรองมาตรฐานรอบ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และตัวชี้วัดที่เป็นอัตลักษณ์ที่แสดงจุดเน้นและจุดเด่นของ
มหาวิทยาลัย รวมทั้งหมด 38 ตัวชี้วัด มีรายละเอียดของการนาตัวชี้วัดไปสู่การปฏิบัติ และโครงการ/กิจกรรม
และรหัสเบิกจ่ายงบประมาณดังนี้
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด และผู้รับผิดชอบดาเนินการ / ผู้จัดเก็บข้อมูลแต่ละเป้าประสงค์
เป้าประสงค์ 1 บัณฑิตมีความรู้ ทางานเป็นทีม ชานาญเทคโนโลยี ซื่อสัตย์สุจริต จิตสาธารณะต่อชุมชนและ
ท้องถิ่น
ผู้รับผิดชอบดาเนินการ /
ตัวชี้วัด
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด
ผู้จัดเก็บข้อมูล
1. ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้ใช้
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
บัณฑิต
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ
หัวหน้าภาควิชา/หัวหน้าสาขาวิชา
2. ผู้สาเร็จการศึกษาของคณะ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
เทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยี
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ
อุตสาหกรรม
หัวหน้าภาควิชา/หัวหน้าสาขาวิชา
2.1 จานวนผู้สาเร็จการศึกษา
2.2 จานวนนักศึกษาเข้าใหม่
2.3 จานวนนักศึกษาคงอยู่
3. บัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
ประกอบอาชีพอิสระในระยะเวลา 1 ปี
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ
หัวหน้าภาควิชา/หัวหน้าสาขาวิชา
4. ระดับความสาเร็จของการประกันคุณภาพ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
การศึกษา
รองคณบดีฝ่ายบริหาร รองคณบดีฝ่ายบริหาร
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ
หัวหน้าภาควิชา/หัวหน้าสาขาวิชา
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ตัวชี้วัด

ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด

5. ร้อยละของความพึงพอใจของนักศึกษาต่อ
การจัดการเรียนการสอน

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

6. ร้อยละของบัณฑิตที่ผ่านระบบประกัน
คุณภาพด้านการใช้คอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

7. ระดับความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการ
สอน

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

8. ระดับความสาเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
จริยธรรม ที่จัดให้กับนักศึกษา
9. ร้อยละของนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
ทดสอบความรู้ความสามารถด้าน
ภาษาต่างประเทศ
10. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ด้านการ รองคณบดีฝา่ ยวิชาการ
ทางานเป็นทีม ชานาญเทคโนโลยี สื่อสัตย์
สุจริต จิตสาธารณะต่อชุมชนและท้องถิ่น
11. ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้ใช้
รองคณบดีฝา่ ยวิชาการ
บัณฑิต
12. ร้อยละของจานวนหลักสูตรที่มีการบูรณาการ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
การเรียนและการปฏิบัติงานร่วมกัน (Work
Integrated Learning)
13. ร้อยละของหลักสูตรที่มีความร่วมมือกับ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
องค์กรวิชาชีพ/วิชาการ/ผู้ใช้บัณฑิตภาครัฐ/
เอกชนในการสร้าง/พัฒนา/บริหารหลักสูตร

ผู้รับผิดชอบดาเนินการ /
ผู้จัดเก็บข้อมูล
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ
หัวหน้าภาควิชา/หัวหน้าสาขาวิชา
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
รองอธิการดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ
หัวหน้าภาควิชา/หัวหน้าสาขาวิชา
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ
หัวหน้าภาควิชา/หัวหน้าสาขาวิชา
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
หัวหน้าภาควิชา/หัวหน้าสาขาวิชา
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
หัวหน้าภาควิชา/หัวหน้าสาขาวิชา
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ
หัวหน้าภาควิชา/หัวหน้าสาขาวิชา
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ
หัวหน้าภาควิชา/หัวหน้าสาขาวิชา
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ
หัวหน้าภาควิชา/หัวหน้าสาขาวิชา
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ
หัวหน้าภาควิชา/หัวหน้าสาขาวิชา
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เป้าประสงค์ 2 มีผลงานวิจัยที่สามารถตีพิมพ์เผยแพร่ และนาไปใช้ประโยชน์ได้
ตัวชี้วัด
1. ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับรางวัลงานวิจัย
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ในระดับชาติและ
นานาชาติ เมื่อเทียบกับจานวนอาจารย์
ทั้งหมด
2. จานวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่
นาไปใช้ประโยชน์กับหน่วยงานภายนอกหรือ
ชุมชน หรือท้องถิ่น
3. จานวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้
ประโยชน์กับหน่วยงานภายนอกหรือชุมชน
หรือท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง
4. จานวนผลงานวิจัยหรือสร้างสรรค์ที่ได้รับการ
จดทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร
5. ร้อยละของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่
ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
6. จานวนนักวิจัยรุ่นใหม่
7. งบประมาณที่สนับสนุนการวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์
8. เครือข่ายวิจัยร่วมกับองค์กรภาครัฐและ
เอกชนทั้งภายในและต่างประเทศ

หัวหน้าศูนย์วิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยี

ผู้รับผิดชอบดาเนินการ /
ผู้จัดเก็บข้อมูล
หัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
และคณะกรรมการ

หัวหน้าศูนย์วิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยี

หัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
และคณะกรรมการ

หัวหน้าศูนย์วิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยี

หัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
และคณะกรรมการ

หัวหน้าศูนย์วิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยี
หัวหน้าศูนย์วิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยี
หัวหน้าศูนย์วิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยี
หัวหน้าศูนย์วิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยี
หัวหน้าศูนย์วิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยี

หัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
และคณะกรรมการ
หัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
และคณะกรรมการ
หัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
และคณะกรรมการ
หัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
และคณะกรรมการ
หัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
และคณะกรรมการ

ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด

เป้าประสงค์ 3 บูรณาการงานบริการวิชาการตามความต้องการของท้องถิ่นกับการเรียนการสอนและการวิจัย
ผู้รับผิดชอบดาเนินการ /
ผู้จัดเก็บข้อมูล
1. ผลการชี้นา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาสังคมใน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
ด้านต่างๆ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ
หัวหน้าภาควิชา/หัวหน้าสาขาวิชา
2. ร้อยละของจานวนบริการวิชาการที่นามาวิจัย รองคณบดีฝ่ายวิชาการ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
และงานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้ในการพัฒนา
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ
ชุมชนต่อจานวนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
หัวหน้าภาควิชา/หัวหน้าสาขาวิชา
ทั้งหมด
ตัวชี้วัด

ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด
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ตัวชี้วัด
3. ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชนหรือองค์กรภายนอก
4. ระดับความสาเร็จของการดาเนินงานจัดการ
เรียนรู้ เพื่อส่งเสริมและสืบสานโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ และแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง
5. ระดับความสาเร็จในการจัดตั้งหน่วยศึกษา
ความเป็นเลิศเฉพาะทาง

ผู้รับผิดชอบดาเนินการ /
ผู้จัดเก็บข้อมูล
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ
หัวหน้าภาควิชา/หัวหน้าสาขาวิชา
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ
หัวหน้าภาควิชา/หัวหน้าสาขาวิชา
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ
หัวหน้าภาควิชา/หัวหน้าสาขาวิชา

เป้าประสงค์ที่ 4 มีการส่งเสริม สืบสานการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น
ตัวชี้วัด
1. ระดับความสาเร็จของการส่งเสริมและ
สนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม

ผู้รับผิดชอบดาเนินการ /
ผู้จัดเก็บข้อมูล
รองคณบดีฝ่ายกิจการ รองคณบดีฝ่ายวิชากิจการนักศึกษา
นักศึกษา
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
หัวหน้าภาควิชา/หัวหน้าสาขาวิชา
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด

เป้าประสงค์ที่ 5 มีระบบบริหารจัดการที่ดี ได้มาตรฐาน ยึดหลักธรรมาภิบาล
ตัวชี้วัด

ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด

1. ระดับความสาเร็จของการบริหารจัดการเชิง
รุกอย่างมีธรรมาภิบาล
2. อัตราการเพิ่มขึ้นของรายได้จากทรัพยากร
และบริการต่างๆ
3. จานวนช่องทางการประชาสัมพันธ์

รองคณบดีบริหาร

4. ระดับความสาเร็จของการบริหารความเสี่ยง
ตามประเด็น
5. ร้อยละของอาจารย์ที่มีคุณวุฒิสูงขึ้น

รองคณบดีบริหาร

6. ร้อยละของอาจารย์ที่มีตาแหน่งทางวิชาการ

รองคณบดีบริหาร

รองคณบดีบริหาร
รองคณบดีบริหาร

รองคณบดีบริหาร

ผู้รับผิดชอบดาเนินการ /
ผู้จัดเก็บข้อมูล
รองคณบดีบริหาร
หัวหน้าภาควิชา/หัวหน้าสาขาวิชา
รองคณบดีบริหาร
หัวหน้าภาควิชา/หัวหน้าสาขาวิชา
รองคณบดีบริหาร
หัวหน้าภาควิชา/หัวหน้าสาขาวิชา
รองคณบดีบริหาร
หัวหน้าภาควิชา/หัวหน้าสาขาวิชา
รองคณบดีบริหาร
หัวหน้าภาควิชา/หัวหน้าสาขาวิชา
รองคณบดีบริหาร
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สูงขึ้น
ตัวชี้วัด

ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด

7. ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านการฝึกอบรม
รองคณบดีบริหาร
พัฒนาตนเอง (10 วัน/คน/ปี/ก.พ.)
8. ร้อยละของความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ
รองคณบดีบริหาร
ฐานข้อมูล
9. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบฐานข้อมูล รองคณบดีบริหาร
10. ระดับความสาเร็จของการจัดการความรู้ใน
องค์กรตามประเด็น
11. ระดับความสาเร็จในการจัดหาสิ่งอานวย
ความสะดวกการเรียนรู้

รองคณบดีบริหาร
รองคณบดีบริหาร

หัวหน้าภาควิชา/หัวหน้าสาขาวิชา
ผู้รับผิดชอบดาเนินการ /
ผู้จัดเก็บข้อมูล
รองคณบดีบริหาร
หัวหน้าภาควิชา/หัวหน้าสาขาวิชา
รองคณบดีบริหาร
หัวหน้าภาควิชา/หัวหน้าสาขาวิชา
รองคณบดีบริหาร
หัวหน้าภาควิชา/หัวหน้าสาขาวิชา
รองคณบดีบริหาร
หัวหน้าภาควิชา/หัวหน้าสาขาวิชา
รองคณบดีบริหาร
หัวหน้าภาควิชา/หัวหน้าสาขาวิชา

ส่วนที่ 4
การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
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ส่วนที่ 4
การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ในการปฏิ บั ติ ร าชการให้ ไ ด้ ผ ลลั พ ธ์ ตามเป้ า หมายที่ ไ ด้ ก าหนดไว้ นั้ น คณะเทคโนโลยี
การเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้กาหนดให้หน่วยงานทุกระดับ ได้ดาเนินการอย่างเป็นระบบตั้งแต่การ
วางแผน การนาแผนไปสู่การปฏิบัติ การติดตาม ตรวจสอบและการประเมินผลโดยจัดให้มีระบบและกลไกใน
การประเมินตนเองทุกระดับ ตั้งแต่สาขาวิชา ภาควิชา
ส่วนประกอบสาคัญในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
1. การจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปี
2. การจัดทาคู่มือประกันคุณภาพภายใน และคารับรองการปฏิบัติราชการ
3. การวางแผนและการบริหารโครงการสาหรับหน่วยงานทุกระดับ
4. การจัดทารายงานการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลการใช้
จ่ายงบประมาณ
5. การจัดทารายงานประเมินตนเอง (SAR) ตามคารับรองการปฏิบัติราชการ
6. การจัดทารายงานประเมินตนเอง (SAR) การประกันคุณภาพภายใน
7. การจัดทารายงานประเมินตนเอง (SAR) การประเมินรับรองมาตรฐานคุณภาพจาก สมศ.
ขั้นตอนการนาเสนอโครงการระดับคณะฯ
ขั้นตอนที่ 1 ทบทวน/ตรวจสอบผลการดาเนินโครงการที่ผ่านมา
1.1 ทบทวน/ตรวจสอบสถานภาพของโครงการ
1.2 ทบทวน/ตรวจสอบผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลกระทบที่เกิดขึ้น
1.3 ทบทวน/ตรวจสอบกลุ่มเป้าหมายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
1.4 ทบทวน/ตรวจสอบปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
1.5 พิจารณาตัดสินใจ
ขั้นตอนที่ 2 ริเริ่มโครงการใหม่และวิเคราะห์เบื้องต้น
2.1 พิจารณาที่มาและความสาคัญของโครงการ
2.2 พิจารณาลักษณะของโครงการ
2.3 ระบุกลุ่มเป้าหมายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
2.4 พิจารณาความถูกต้องทางจริยธรรมและความเป็นธรรมในสังคม
2.5 ระบุเป้าหมาย ผลผลิต และคาดการณ์ผลลัพธ์ หรือผลกระทบต่อผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย และ/หรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่มีอยู่แล้ว
2.6 วิเคราะห์กระบวนการและแนวคิดของโครงการใหม่ โดยเฉพาะในเรื่องความ
สอดคล้อง และผลกระทบในมิติเชิงยุทธศาสตร์
2.7 วิเคราะห์ความเหมาะสมของระยะเวลา กระบวนการและวิธีการดาเนินการเบื้องต้น
2.8 พิจารณาความพร้อมและความเพียงพอของทรัพยากรและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
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2.9 วิเคราะห์ศักยภาพและความเหมาะสมของหัวหน้าโครงการและทีมงาน
ขั้นตอนที่ 3 วิเคราะห์และวางแผนรายละเอียดโครงการ
3.1 พิจารณาขอบเขตของโครงการ
3.2 วิเคราะห์รายละเอียดโครงสร้างผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลกระทบ
3.3 พิจารณากฏ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินโครงการ
3.4 วิเคราะห์และทบทวนความคุ้มค่าของโครงการ ความน่าเชื่อถือ ของ
สมมุติฐาน และผลประโยชน์โครงการทางเศรษฐกิจ
3.5 ระบุทางเลือก วิเคราะห์เปรียบเทียบ และตัดสินใจ เลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสม
3.6 วิเคราะห์กระบวนการนาส่งผลผลิต
3.7 วิเคราะห์แผนและความพร้อมในการใช้ทรัพยากรบุคคล ประมาณราคา
และทรัพยากรที่ต้องใช้ในการดาเนินกิจกรรม
3.8 วิเคราะห์ความเสี่ยง และแผนการแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้น
ขั้นตอนที่ 4 วิเคราะห์และจัดทาคาของบประมาณ
4.1 จัดลาดับความสาคัญของโครงการตามมิติต่าง ๆ
4.2 พิจารณาจัดทาคาของบประมาณ
ขั้นตอนที่ 5 ติดตามความก้าวหน้าของการดาเนินโครงการ
5.1 จัดทาและอนุมัติแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ
5.2 พิจารณาความคืบหน้าตามแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ
5.3 ทบทวน/การปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการ แผนงบประมาณ และระยะเวลาดาเนินงาน
5.4 สรุปผลการติดตามปัญหา อุปสรรค วิธีการแก้ไข และบทเรียน
ขั้นตอนที่ 6 ประเมินผลการใช้งาน และการติดตาม/ปรับปรุง/แก้ไข
6.1 ประเมินผลผลิตและกระบวนการบริหารจัดการผลผลิต
6.2 ประเมินผลลัพธ์และความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย
6.3 ติดตามผลกระทบ/การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งทางบวกและลบ
6.4 สรุปปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้งาน แนวทางการแก้ไข และบทเรียน
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การติดตามความก้าวหน้าการดาเนินโครงการของคณะฯ
การติดตามความก้าวหน้าของการดาเนินโครงการ หมายถึง การตรวจสอบความคืบหน้าของ
การดาเนินงานจริงเปรียบเทียบกับแผนปฏิบัติงาน และแผนงบประมาณที่กาหนดไว้ อย่างไรก็ตามในกรณีที่มี
ปัญหา/อุปสรรคเกิดขึ้น จะทาให้สามารถวิเคราะห์ปัญหา/สาเหตุ และปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติงานและแผน
งบประมาณได้ รวมทั้งสามารถปรับเปลี่ยนระยะเวลาการดาเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
ได้อย่างทันท่วงที
ท้ายที่สุด
จะทาให้การดาเนินโครงการเป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพทั้งนี้ สิ่งที่ได้จากการติดตามความก้าวหน้าของการดาเนินโครงการ คือ รายงานความคืบหน้า
โครงการ และข้อเสนอแนะตามระยะเวลาที่กาหนดโดยมีหลักการติดตามความก้าวหน้าของการดาเนินโครงการ
ประกอบด้วยขั้นตอนสาคัญ 4 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 จัดทาและอนุมัติแผนปฏิบัติราชการและแผนงบประมาณ
หมายถึง การจัดทาแผนปฏิบัติการ (Project Schedule) และแผนงบประมาณ (Project
Cost) ต้องมีความเหมาะสมและสอดคล้องกัน เพื่อใช้เป็นแผนอ้างอิงในการติดตามความคืบหน้าของโครงการ
และสามารถแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที
ขั้นตอนที่ 2 พิจารณาความคืบหน้า ตามแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ
หมายถึง การติดตามความคืบหน้า แผนปฏิบัติการ (Schedule Variance) และการติดตาม
ความคืบหน้าแผนงบประมาณ (Cost Variance) ได้แก่ การเปรียบเทียบผลการดาเนินงาน ณ เวลาปัจจุบัน กับ
แผนที่กาหนด เพื่อให้รู้ถึงความเบี่ยงเบนจากแผนงานที่กาหนด
ขั้นตอนที่ 3 ทบทวน/ปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการ แผนงบประมาณ และระยะเวลาดาเนินงาน
ในกรณีที่โครงการเบี่ยงเบนไปจากเป้าหมายที่กาหนด จาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการวิเคราะห์
สาเหตุ /ปั ญหา และทบทวน/การปรั บเปลี่ยนแผนปฏิบัติการ แผนงบประมาณ และระยะเวลาดาเนินงาน
เพื่อให้มั่นใจว่าโครงการจะยังคงบรรลุเป้าหมายที่กาหนดไว
ขั้นตอนที่ 4 สรุปผลการติดตามปัญหา อุปสรรค วิธีการแก้ไข และบทเรียน
การสรุปปัญหาและอุปสรรคที่ส่งผลต่อความสาเร็จของโครงการนั้น
โดยทั่วไปปัญหาและ
อุปสรรคแบ่งเป็น 6 เรื่องหลัก ได้แก่ (1) ด้านบุคลากร (Man) เช่น การเจ็บป่วยของพนักงาน การลาออก
ปัญหาความขัดแย้ง การประท้วง เป็นต้น (2) ด้านการบริหารจัดการ (Management) เช่น ปัญหาการจัดซื้อ
จัดจ้าง ปัญหาการตรวจรับ ปัญหาด้านกฎหมาย เป็นต้น (3) ด้านวัตถุดิบ/อุปกรณ์ (Material) เช่น ปัญหา
น้ามันขาดตลาดหรือราคาสูงขึ้น ปัญหาอันเนื่องมาจากการสั่งซื้อวัตถุดิบจากต่างประเทศ เป็นต้น (4) ด้าน
งบประมาณ (Money) เช่น งบประมาณเกินกว่าที่ประมาณการไว้ ปัญหาการเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไป
ตามงวดงาน เป็นต้น (5) ด้านเทคโนโลยี (Technology) เช่นปัญหาเครื่องจักร/อุปกรณ์/เทคโนโลยีต่าง
ชารุดเสียหายต้องส่งซ่อมที่ศูนย์ต่าง ๆ ปัญหา Software ในการดาเนินงานมีข้อขัดข้อง เป็นต้น และ (6) ด้าน
สภาวะแวดล้อม(Environment) เช่น ปัญหาน้าท่วมพื้นที่โครงการ กรณีฝนตกหนักทาให้ไม่สามารถเทปูน/
ก่อสร้างได้ ถนนเข้าพื้นที่โครงการขาดไม่สามารถนาเข้าไปทางานในพื้นที่ได้ เป็นต้น
ขั้นตอนการนาแผนปฏิบัติราชการของคณะฯ ไปสู่การปฏิบัติ
สานักงานคณบดีแจ้งให้ หน่วยงานระดับภาควิชา/สาขาวิชา รับทราบแผนปฏิบัติ ราชการ
ประจาปี และให้ทุกหน่วยงานจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปี ของตนเองให้สอดคล้ องกับ แผนปฏิบัติ
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ราชการของคณะฯ โดยกิจกรรมที่ปรากฏในแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานสามารถมีทั้งกิจกรรม/โครงการที่
ได้รับงบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้ และงบประมารสนับสนุนจากภายนอก โดยระบุให้
ชัดเจนถึงแหล่งที่มาของประมาณ
1. คณะฯ กาหนดตัวชี้วัด และเป้าหมายให้ชัดเจนตามตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติราชการของคณะฯและ
ตัวชี้วัดที่ คณะฯ สานัก สถาบัน กาหนดขึ้นที่แสดงอัตลักษณ์
2. คณะฯ เสนอแผนปฏิบัติราชการของตนให้คณะกรรมการประจาคณะฯ สานัก สถาบัน พิจารณา
อนุมัติ
3. คณะฯ จัดทาโครงการ แผนปฏิบัติการ และแผนงบประมาณ ให้รายงานผลการปฏิบัติงานทั้งในด้าน
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณ การบรรลุเป้าหมายเชิงประมาณ และคุณภาพ รวมทั้ง
ผลสัมฤทธิ์ที่ได้จาการดาเนินกิจกรรม/โครงการต่อคณะฯ ไปยังกองนโยบายและแผน และคณะฯ
กรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานที่สภาคณะฯ แต่งตั้ง ทุกรอบ 3, 6, 9 และ 12 เดือน
4. คณะฯ จัดทารายงานประเมินตนเองตามตัวชี้วัดตามคารับรองการปฏิบัติราชการ รายงานประเมิน
ตนเองตามตัวบ่งชี้ในคู่มือประกันคุณภาพ เสนอต่อคณะฯ เพื่อสรุป สังเคราะห์เป็นรายงานประเมิน
ตนเองของคณะฯ
5. คณะฯ จัดทารายงานประจาปี และรายงานการประเมินตนเอง ให้เป็นเล่มเดียวกันเสนอต่อคณะฯ
6. คณะฯ จัดทารายงานประจาปีและรายงานการประเมินตนเอง
การดาเนินงานของคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
1. ติดตามผลการรายงานการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนการปฏิบัติการ และแผนงบประมาณ รอบ 3,
6, 9 และ 12 เดือน ดาเนินการโดยกองนโยบายและแผน
2. ประเมินความก้าวหน้าการตรวจสอบภายใน โดยคณะกรรมการติดตามตรวจสอบภายใน ที่สภา
มหาวิทยาลัยฯ แต่งตั้ง
3. ประเมินผลประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณโดยคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ
ประเมินผลงานคณะฯ ที่สภามหาวิทยาลัยฯ แต่งตั้ง
4. รายงานประเมินตนเองตามคารับรองการปฏิบัติราชการ และการประกันคุณภาพภายใน
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กระบวนการติดตามความก้าวหน้าการดาเนินโครงการ
การติดตามความก้าวหน้าของการดาเนินโครงการ ของสาขาวิชา ภาควิชา และคณะฯ ให้ทุกหน่วยงาน
ดาเนินการตามกระบวนการและขั้นตอนต่าง ๆ เพื่อนาไปสู่การปฏิบัติดังนี้
กระบวนการ
ตรวจสอบอนุมัติโครงการ รวมถึง
เป้าหมายและขอบเขตของโครงการ

จัดทาแผนปฏิบัติการโครงการ
และแผนงบประมาณโครงการ

ติดตามคืบหน้าตามแผนปฏิบัติการ
และแผนงบประมาณ

ปรับเปลีย่ นแผนปฏิบัติการ แผน
งบประมาณ และระยะเวลาดาเนินงาน

ติดตามปัญหาและอุปสรรค
ตลอดจนวิธีการแก้ไขปัญหา

การดาเนินงาน
 ตรวจสอบรายละเอียดการอนุมัติให้ดาเนิน
โครงการ
 ตรวจสอบเป้าหมายและขอบเขตของโครงการ
 จัดทารายละเอียดแผนปฏิบัติการ (Project
Schedule)
แผนงบประมาณ (Project Cost) ที่ต้องชัดเจนและ
สอดคล้องกัน
 ใช้เป็นแผนอ้างอิงในการติดตามความคืบหน้าของ
โครงการและสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นระบบ
 ติดตามความคืบหน้าตามแผนปฏิบัติการและแผน
งบประมาณ โดยเปรียบเทียบกับผลที่ดาเนินการได้จริง
ณ เวลาปัจจุบัน
 วิเคราะห์ความเบี่ยงเบนของแผนทั้งในเชิงปริมาณ
คุณภาพ และระยะเวลา
 พิจารณาปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการ แผนงบประมาณ
และระยะเวลาดาเนินงาน เพื่อให้โครงการจะบรรลุ
เป้าหมายที่กาหนด
 ประมวลผลปัญหาที่เกิดขึ้นจากการดาเนินโครงการ
 บุคลากร (Man)
 การบริหารจัดการ (Management)
 วัตถุดิบ / อุปกรณ์ (Material)
 งบประมาณ (Money)
 เทคโนโลยี (Technology)
 สภาวะแวดล้อม (Environment)
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การประเมินผลงาน
หน่วยงานระดับสาขาวิชา ภาควิชา และระดับ คณะฯ ต้องดาเนินงานจัดทารายงานประเมิน
ตนเองของแต่ละตัวชี้วัดให้บรรลุเป้าหมาย ตามเกณฑ์มาตรฐานแต่ละตัวชี้วัด และจัดให้มีคณะกรรมการประเมิน
จากบุคคลภายใน และบุคคลภายนอก มาทาการประเมิน ตามข้อกาหนดในแต่ละระดับ
1. ประเมินผลประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ
และแผนงบประมาณของหน่วยงานทุกระดับ
2. ประเมินตนเองตามตัวชี้วัดใน 4 มิติ ตามคารับรองการปฏิบัติราชการประจาปี
งบประมาณ และรับการประเมินจากคณะกรรมการประเมินของ ก.พ.ร.
3. ประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้ใน 9 องค์ประกอบ สาหรับการประกันคุณภาพภายใน
ประจาปีการศึกษา และรับการประเมินจากคณะกรรมการประเมินจาก สกอ.
4. ประเมินตนเอง และรับการประเมินภายนอก เพื่อรับรองมาตรฐานรอบ 3
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จากคณะกรรมการประเมินของ สมศ.
5. การรายงานการติดตาม ตรวจสอบและประเมินจาก หน่วยตรวจสอบภายใน
ของมหาวิทยาลัย

ส่วนที่ 5
ภาคผนวก
 รายการอนุมัติงบประมาณ แยกตามหน่วยงาน งาน/โครงการ และ
หมวดรายจ่าย
 แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 แยกสาขาวิชา
 แบบขออนุมัติโครงการ
 แบบสอบถามการติดตามและประเมินผลโครงการ
 แบบรายงานการประเมินผลความสาเร็จของการบูรณาการโครงการ
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จุดเน้นที่สาคัญในการดาเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
1. สร้างโอกาสทางการศึกษา ระดับอุดมศึกษาที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
2. พัฒนานักศึกษาให้มีคุณภาพ ตามความต้องการของตลาดแรงงานและแผนพัฒนา
กาลังคนของประเทศ
3. สร้างความเชี่ยวชาญเฉพาะทางสู่ความเป็นเลิศแต่ละสาขาวิชา สนองยุทธศาสตร์ชาติ
และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
3.1 ปฏิรูปการเรียนการสอนทุกสาขาวิชา ให้ทันสมัย ให้สามารถพัฒนานักศึกษามี
คุณภาพตามมาตรฐานอุดมศึกษาและมาตรฐานของ สกอ.
3.2 เน้นการจัดการศึกษาสาขาสังคมศาสตร์ และสาขาวิทยาศาสตร์ ให้มีคุณภาพ
เพิ่มขึ้น
4. มุ่งสร้างความเข้มแข็งให้ท้องถิ่น ตามปรัชญาของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมและหน้าที่ของคณะเทคโนโลยีฯ ที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
4.1 วิจัยและพัฒนา ให้บริการวิชาการแก่ท้องถิ่นและสังคม เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนา
ท้องถิ่น
4.2 สนองยุทธศาสตร์ชาติ ในการแก้ปัญหาวิกฤติชาติในด้านการศึกษา ความยากจนและ
คุณภาพการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5. พัฒนาและสร้างความเชี่ยวชาญด้านศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นและของชาติ ให้
สอดคล้องกับการเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
6. ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดาริในการปฏิบัติภารกิจของแต่ละ
คณะเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
7. การจัดการเรียนทุกสาขาวิชา ให้มีการบูรณาการและสอดแทรกปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กับเนื้อหาในแต่ละรายวิชา
8. จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ค้นคว้าและเผยแพร่
ความรู้แก่นักศึกษา และประชาชนผู้สนใจทั่วไป
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ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
1. จัดสรรงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์และแนวทางการจัดสรรของ
สานักงบประมาณ
2. จัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดตามประเด็นยุทธศาสตร์ในแผนปฏิบัติ
ราชการประจาปีและรองรับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
3. การจัดทาโครงการของแต่ละหน่วยงานให้มีการวิเคราะห์และวางแผนรายละเอียด
แผนดาเนินโครงการ โดยให้ครอบคลุมขอบเขตของโครงการ ขั้นตอนการดาเนินงาน ผลผลิต
ผลลัพธ์ ผลกระทบของโครงการ ความคุ้มค่าของโครงการ ความพร้อมในการดาเนินโครงการและ
ความเสี่ยงของโครงการ
4. การวางแผนและบริหารโครงการแต่ละหน่วยงาน ให้ดาเนินตามขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1
ทบทวน/ตรวจสอบผลการดาเนินโครงการที่ผ่านมา
ขั้นตอนที่ 2
ริเริ่มโครงการใหม่และวิเคราะห์เบื้องต้น
ขั้นตอนที่ 3
วิเคราะห์และวางแผนรายละเอียดโครงการ
ขั้นตอนที่ 4
วิเคราะห์และจัดทาคาของบประมาณ
ขั้นตอนที่ 5
ติดตามความก้าวหน้าของการดาเนินโครงการ
ขั้นตอนที่ 6
ประเมินผลการใช้งานและการติดตาม / ปรับปรุง / แก้ไข
งบประมาณรายจ่าย งบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณรายได้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2557
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้รับ
งบประมาณ เพื่อดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการรวมทั้ งสิ้น 9,115,800 บาท แยกออกเป็น
งบประมาณแผ่นดิน 4,242,000 บาท งบประมาณเงินรายได้ 4,873,800 บาท
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สรุปงบประมาณรายจ่าย ตามรายละเอียดคาขอตั้ง
งบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม
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สรุปงบประมาณรายจ่าย ตามรายละเอียดคาขอตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
งบประมาณ
รวม
งบแผ่นดิน เงินรายได้
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างโอกาสในการศึกษาระดับอุดมศึกษา และพัฒนาการเรียนการสอนให้มีคุณภาพสู่
มาตรฐานสากล
1 โครงการจัดจ้างบุคลากรคณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ
1,291,500 1,291,500
ลาดับ

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

ชื่องาน/โครงการ

โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาคปกติ
คณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ
โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาคกศ.บป.
คณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมฯ
โครงการพัฒนากิจกรรมนักศึกษาและศิษย์เก่า
โครงการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานและวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกล
การผลิต
โครงการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
สาขาวิชาไฟฟ้าอุตสาหกรรม
โครงการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
สาขาวิชาการออกแบบ
โครงการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม ทล.บ. 4 ปี
โครงการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทล.บ. 2 ปี
โครงการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์
โครงการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
โครงการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
สาขาวิชาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
โครงการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

674,000

200,000

874,000

-

220,000

220,000

1,500,000
105,500
471,070

94,500
50,000

1,500,000
200,000
521,070

182,520

-

182,520

413,250

113,000

526,250

164,760

75,000

239,760

226,670

47,400

274,0710

115,380

12,000

127,380

134,000

61,900

195,900

103,920

21,000

124,920

50,930

75,000

125,930
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งบประมาณ
รวม
งบแผ่นดิน เงินรายได้
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความรู้และนวัตกรรมให้สามารถตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและนาไปใช้
ประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่น
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ให้บริการวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยีที่มีคุณภาพและสืบสานโครงการพระราชดาริให้
เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนของท้องถิ่นไทย
1 โครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านงานวิจัยหรืองาน
330,000 330,000
สร้างสรรค์และงานบริการวิชาการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ฟื้นฟูและสืบสานคุณค่า ความหลากหลายของวัฒนธรรมไทยทั้งที่เป็นวิถีชีวิต ประเพณี
ค่านิยมที่ดีงาม
1 โครงการอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรม
150,000 150,000
ลาดับ

ชื่องาน/โครงการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 เพิ่มศักยภาพครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐาน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 กาหนดแนวทางการบริหารจัดการให้ได้มาตรฐานเป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
1 โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
705,000 705,000
2 โครงการพัฒนาสมรรถนะที่จาเป็นในการปฏิบัติงานของ
250,000 250,000
อาจารย์และบุคลากร และการจัดการความรู้ในองค์กร
3 โครงการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการคณะ
100,000 1,177,500 1,277,500
รวมทั้งสิ้น
4,242,000 4,873,800 9,115,800

แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
แยกตามสาขาวิชา
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม
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ตัวชี้วัด

กลยุทธ์

กิจกรรม/รายละเอียด

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัดความสาเร็จของ
ความสอดคล้องและ
ระยะเวลา
งบประมาณ
ผู
ร
้
บ
ั
ผิ
ด
ชอบ
โครงการ
ความเชื่อมโยง

 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
เป้าประสงค์ที่ 1 บัณฑิตมีความรู้ ทางานเป็นทีม ชานาญเทคโนโลยี ซื่อสัตย์สุจริต จิตสาธารณะต่อชุมชนและท้องถิ่น
โครงการจัดจ้างบุคลากรคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1. บุคลาการสาย (S14) บริหาร
1. จัดจ้างบุคลากรสาย
1. เพื่อพัฒนาการ
1. บุคลาการสาย
ต.ค. 56 –
วิชาการระดับ
จัดการเชิงรุกอย่าง วิชาการระดับปริญญาโท
บริหารจัดการให้บรรลุ วิชาการระดับ
ก.ย. 57
ปริญญาโท จานวน มีธรรมาภิบาล
2. จัดจ้างบุคลากรสาย
เป้าหมายตามตัวชี้วัด ปริญญาโท จานวน 4
4 คน
(S20) ส่งเสริมการ วิชาการระดับปริญญาเอก ของ ก.พ.ร. และการ คน
2. บุคลากรสาย
จัดการความรู้ใน
3. จัดจ้างบุคลากรสาย
ประกันคุณภาพ
2. บุคลากรสาย
วิชาการ ระดับ
องค์กร
สนับสนุน
2. เพื่อพัฒนาระบบ วิชาการ ระดับ
ปริญญาเอก จานวน
และกลไกการประกัน ปริญญาเอก จานวน 1
1 คน
คุณภาพภายในให้มี คน
3. บุคลากรสาย
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 3. บุคลากรสาย
สนับสนุน จานวน
3. เพื่อการจัดการ
สนับสนุน จานวน
1 คน
บริการให้นักศึกษามี 1 คน
วัสดุอุปกรณ์การศึกษา
และสภาพแวดล้อม
การเรียนรู้ที่ดี
4. เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนกิจกรรมการ
จัดการเรียนการสอน
ของบุคลากรภายใน
คณะฯ

1,291,500
บาท

คณะฯ

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 1
เป้าประสงค์ที่ 1
กลยุทธ์ที่ S14,
S20
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ตัวชี้วัด

กลยุทธ์

กิจกรรม/รายละเอียด

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัดความสาเร็จของ
ความสอดคล้องและ
ระยะเวลา
งบประมาณ
ผู
ร
้
บ
ั
ผิ
ด
ชอบ
โครงการ
ความเชื่อมโยง

 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
เป้าประสงค์ที่ 1 บัณฑิตมีความรู้ ทางานเป็นทีม ชานาญเทคโนโลยี ซื่อสัตย์สุจริต จิตสาธารณะต่อชุมชนและท้องถิ่น
โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาภาคปกติ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
(S14) บริหาร
1. ค่าสอนรายชั่วโมง
1. เพื่อพัฒนาการ
จัดการเชิงรุกอย่าง 2. ค่าสอนเกิน ภาคปกติ
บริหารจัดการให้บรรลุ
มีธรรมาภิบาล
3. ค่าฝึกประสบการณ์
เป้าหมายตามตัวชี้วัด
(S20) ส่งเสริมการ วิชาชีพ ภาคปกติ
ของ ก.พ.ร. และการ
จัดการความรู้ใน
4. ค่าสอน ภาคปกติฤดูร้อน ประกันคุณภาพ
องค์กร
5. ค่าคุมสอบ ภาคปกติฤดู 2. เพื่อพัฒนาระบบ
ร้อน
และกลไกการประกัน
6. สนับสนุนการจัดการ
คุณภาพภายในให้มี
เรียนการสอน
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
3. เพื่อการจัดการ
บริการให้นักศึกษามี
วัสดุอุปกรณ์การศึกษา
และสภาพแวดล้อม
การเรียนรู้ที่ดี
4. เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนกิจกรรมการ
จัดการเรียนการสอน
ของบุคลากรภายใน
คณะฯ

ต.ค. 56 –
ก.ย. 57

874,000
บาท

คณะฯ

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 1
เป้าประสงค์ที่ 1
กลยุทธ์ที่ S14,
S20
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ตัวชี้วัด

กลยุทธ์

กิจกรรม/รายละเอียด

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัดความสาเร็จของ
ความสอดคล้องและ
ระยะเวลา
งบประมาณ
ผู
ร
้
บ
ั
ผิ
ด
ชอบ
โครงการ
ความเชื่อมโยง

 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
เป้าประสงค์ที่ 1 บัณฑิตมีความรู้ ทางานเป็นทีม ชานาญเทคโนโลยี ซื่อสัตย์สุจริต จิตสาธารณะต่อชุมชนและท้องถิ่น
โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาคกศ.บป. คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
(S14) บริหาร
1. สนับสนุนการจัดการเรียน 1. เพื่อพัฒนาการ
จัดการเชิงรุกอย่าง การสอนภายในคณะฯ
บริหารจัดการให้บรรลุ
มีธรรมาภิบาล
เป้าหมายตามตัวชี้วัด
(S20) ส่งเสริมการ
ของ ก.พ.ร. และการ
จัดการความรู้ใน
ประกันคุณภาพ
องค์กร
2. เพื่อพัฒนาระบบ
และกลไกการประกัน
คุณภาพภายในให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
3. เพื่อการจัดการ
บริการให้นักศึกษามี
วัสดุอุปกรณ์การศึกษา
และสภาพแวดล้อม
การเรียนรู้ที่ดี
4. เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนกิจกรรมการ
จัดการเรียนการสอน
ของบุคลากรภายใน
คณะฯ

ต.ค. 56 –
ก.ย. 57

220,000
บาท

คณะฯ

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 1
เป้าประสงค์ที่ 1
กลยุทธ์ที่ S14,
S20
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ตัวชี้วัด

กลยุทธ์

กิจกรรม/รายละเอียด

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัดความสาเร็จของ
ความสอดคล้องและ
ระยะเวลา
งบประมาณ
ผู
ร
้
บ
ั
ผิ
ด
ชอบ
โครงการ
ความเชื่อมโยง

 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
เป้าประสงค์ที่ 1 บัณฑิตมีความรู้ ทางานเป็นทีม ชานาญเทคโนโลยี ซื่อสัตย์สุจริต จิตสาธารณะต่อชุมชนและท้องถิ่น
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมฯ
(S14) บริหาร
1. จัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์สาขา 1. เพื่อจัดเตรียมวัสดุ
จัดการเชิงรุกอย่าง วิศวกรรม
อุปกรณ์การศึกษา
มีธรรมาภิบาล
สาหรับใช้พัฒนา
(S20) ส่งเสริมการ
ระบบการจัดการ
จัดการความรู้ใน
เรียนการสอนแบบ
องค์กร
Active Learning
2. เพื่อพัฒนาทักษะ
และสัมฤทธิผลการ
เรียนของนักศึกษาใน
สาขาวิชาไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์
3. เพื่อจัดการความรู้
และพัฒนาการเรียน
การสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพ

ต.ค. 56 –
ก.ย. 57

1,500,000
บาท

คณะฯ

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 1
เป้าประสงค์ที่ 1
กลยุทธ์ที่ S14,
S20
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ตัวชี้วัด

กลยุทธ์

กิจกรรม/รายละเอียด

วัตถุประสงค์

 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารที่มีคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล
เป้าประสงค์ที่ 5 มีระบบบริหารจัดการที่ดี ได้มาตรฐาน ยึดหลักธรรมาภิบาล
โครงการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการคณะฯ
(S14) บริหาร
1. พัฒนาการบริหารจัดการ 1. เพื่อพัฒนาการ
จัดการเชิงรุกอย่าง คณะฯ
บริหารจัดการให้บรรลุ
มีธรรมาภิบาล
เป้าหมายตามตัวชี้วัด
(S20) ส่งเสริมการ
ของ ก.พ.ร. และการ
จัดการความรู้ใน
ประกันคุณภาพ
องค์กร
2. เพื่อพัฒนาระบบ
และกลไกการประกัน
คุณภาพภายในให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
3. เพื่อการจัดการ
บริการให้นักศึกษามี
วัสดุอุปกรณ์การศึกษา
และสภาพแวดล้อม
การเรียนรู้ที่ดี
4. เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนกิจกรรมการ
จัดการเรียนการสอน
ของบุคลากรภายใน
คณะฯ

ตัวชี้วัดความสาเร็จของ
ความสอดคล้องและ
ระยะเวลา
งบประมาณ
ผู
ร
้
บ
ั
ผิ
ด
ชอบ
โครงการ
ความเชื่อมโยง

-

ต.ค. 56 –
ก.ย. 57

1,015,000
บาท

คณะฯ

รวม

4,900,500

บาท

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 5
เป้าประสงค์ที่ 5
กลยุทธ์ที่ S14,
S20
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ตัวชี้วัด

กลยุทธ์

กิจกรรม/รายละเอียด

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัดความสาเร็จของ
ความสอดคล้อง
ระยะเวลา
งบประมาณ
ผู
ร
้
บ
ั
ผิ
ด
ชอบ
โครงการ
และความเชื่อมโยง

 ด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
เป้าประสงค์ที่ 1 บัณฑิตมีความรู้ ทางานเป็นทีม ชานาญเทคโนโลยี ซื่อสัตย์สุจริต จิตสาธารณะต่อชุมชนและท้องถิ่น
โครงการพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่า
1. ระดับ
(S7) ยกระดับ
1. ปฐมนิเทศนักศึกษา
1. เพื่อให้นักศึกษา 1. ร้อยละ 80 ของ
มิ.ย.-ก.ค.
ความสาเร็จของ
คุณภาพบัณฑิตสู่ ชั้นปีที่ 1
ทราบวิสัยทัศน์ พันธ- นักศึกษาชั้นปีที่ มี
57
การเสริมสร้าง
มาตรฐานสากล
กิจของคณะฯ
ความเข้าใจวิสัยทัศน์
คุณธรรม จริยธรรม ตามอัตลักษณ์/
2. เพื่อให้ข้อมูล
พันธกิจของคณะฯ
ที่จัดให้กับนักศึกษา กรอบมาตรฐาน
ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ 2. ร้อยละ 80 ของ
2. ระดับความพึง TQF
ทั้งด้านวิชาการและ นักศึกษาชั้นปีที่ 1
พอใจของผู้ใช้
ด้านกิจการนักศึกษา ทราบข้อมูลที่
บัณฑิต ด้านการ
3. เพื่อเสริมสร้าง
เกี่ยวข้องกับตนเอง
ทางานเป็นทีม
ความสัมพันธ์ที่ดี
ในด้านวิชาการและ
ชานาญเทคโนโลยี
ระหว่างนักศึกษาใหม่ ด้านกิจการนักศึกษา
ซื่อสัตย์สุจริต จิต
กับอาจารย์ที่ปรึกษา
สาธารณะต่อชุมชน
2. เข้าค่ายคุณธรรม
1. เพื่อเสริมสร้าง
1. ร้อยละ 80 ของ
พ.ค.-มิ.ย.
และท้องถิ่น
จริยธรรม นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คุณธรรม จริยธรรมที่ นักศึกษามีความรู้
57
ดีแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ความเข้าใจในเรื่อง
2. เพื่อปลูกฝังทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม
ที่ดีให้นักศึกษามีความ เพิม่ มากขึ้น
รับผิดชอบต่อหน้าที่ 2. ระดับความพึง
ในการศึกษา เล่าเรียน พอใจของนักศึกษา
ให้สาเร็จการศึกษา
ต่อการจัดโครงการไม่
เป็นบัณฑิตที่ดี
ต่ากว่า 3.51

20,000
บาท

รองคณบดี
ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา

100,000
บาท

รองคณบดี
ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 1
เป้าประสงค์ที่ 1
กลยุทธ์ที่ S7
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ตัวชี้วัด

กลยุทธ์

กิจกรรม/รายละเอียด

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัดความสาเร็จของ
ความสอดคล้อง
ระยะเวลา
งบประมาณ
ผู
ร
้
บ
ั
ผิ
ด
ชอบ
โครงการ
และความเชื่อมโยง

 ด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
เป้าประสงค์ที่ 1 บัณฑิตมีความรู้ ทางานเป็นทีม ชานาญเทคโนโลยี ซื่อสัตย์สุจริต จิตสาธารณะต่อชุมชนและท้องถิ่น
พร้อมออกไปรับใช้
สังคมและ
ประเทศชาติให้
เจริญก้าวหน้า
3. ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา
1. เพื่อเตรียมความ 1. ร้อยละ 80 ของ
ก.พ.-เม.ย.
ชั้นปีที่ 4
พร้อมให้กับนักศึกษา นักศึกษาที่เข้าร่วมมี
57
ก่อนที่จะเข้าสู่
ความรู้ความเข้าใจใน
ภาวะการทางาน
เรื่องการเตรียมความ
2. เพื่อสร้างขวัญและ พร้อมขอตนเองก่อน
แรงจูงใจให้แก่
จะเข้าสู่ภาวะการ
นักศึกษาก่อนที่จะ
ทางานเพิ่มมากขึ้น
เข้าสู่ภาวะการทางาน 2. ระดับความพึง
พอใจของนักศึกษา
ต่อการจัดโครงการไม่
ต่ากว่า 3.51
4. สร้างเครือข่ายด้านการ 1. เพื่อให้สโมสร
1. ร้อยละ 80 ของ
พ.ย. 56ประกันคุณภาพ
นักศึกษาคณะฯ
สโมสรนักศึกษาคณะฯ ม.ค.57
เข้าใจในกระบวนการ มีความเข้าใจใน
ทางาน PDCA-PAR กระบวนการทางานที่
ตรงกับการประกัน
คุณภาพเพิ่มมากขึ้น

15,000
บาท

รองคณบดี
ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา

35,000
บาท

รองคณบดี
ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา
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ตัวชี้วัด

กลยุทธ์

กิจกรรม/รายละเอียด

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัดความสาเร็จของ
ความสอดคล้อง
ระยะเวลา
งบประมาณ
ผู
ร
้
บ
ั
ผิ
ด
ชอบ
โครงการ
และความเชื่อมโยง

 ด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
เป้าประสงค์ที่ 1 บัณฑิตมีความรู้ ทางานเป็นทีม ชานาญเทคโนโลยี ซื่อสัตย์สุจริต จิตสาธารณะต่อชุมชนและท้องถิ่น
5. สนับสนุนการจัดกิจกรรม 1. เพื่อให้สโมสร
1. มีวัสดุอุปกรณ์เพื่อ
โดยนักศึกษา
นักศึกษาคณะฯ มี ใช้ในกิจกรรมของ
วัสดุ อุปกรณ์ใช้ทา งานกิจการนักศึกษา
กิจกรรมต่างๆ ได้
อย่างเพียงพอ
อย่างเหมาะสม
2. ระดับความพึง
พอใจของสโมสร
นักศึกษาต่อการจัด
โครงการไม่ต่ากว่า
3.51

ต.ค. 56ก.ย.57

30,000
บาท

รองคณบดี
ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา

รวม

200,000

บาท
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ตัวชี้วัด

กลยุทธ์

กิจกรรม/รายละเอียด

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัดความสาเร็จของ
ความสอดคล้อง
ระยะเวลา
งบประมาณ
ผู
ร
้
บ
ั
ผิ
ด
ชอบ
โครงการ
และความเชื่อมโยง

 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต และ สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
เป้าประสงค์ที่ 1 บัณฑิตมีความรู้ ทางานเป็นทีม ชานาญเทคโนโลยี ซื่อสัตย์สุจริต จิตสาธารณะต่อชุมชนและท้องถิ่น
โครงการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานและวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต
1. การจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
1. ร้อยละของความ (S1) ผลิตบัณฑิตที่ 1.1 ศึกษาดูงานสาหรับกลุ่ม 1. เพื่อเพิ่มความรู้ 1.ระดับความพึง
พึงพอใจของ
มีคุณภาพ
นักศึกษาสาขาวิศวกรรม
และประสบการณ์ พอใจของนักศึกษาที่
นักศึกษาต่อการ
ให้กับนักศึกษา
เข้าร่วมโครงการไม่
จัดการเรียนการ
น้อยกว่า 3.51
สอน
2.นักศึกษามีความรู้
และประสบการณ์
1. ร้อยละของระดับ (S6) พัฒนาคุณภาพ 1.2 พัฒนาเพิ่มศักยภาพห้องปฏิบัติการ
ความพึงพอใจของ การจัดการเรียนการ 1.2.1 พัฒนา สาหรับห้อง
1. เพื่อจัดหาวัสดุ
1. ระดับความสาเร็จ
สอน และสื่ออุปกรณ์ ปฏิบัติการเครื่องจักรกล
ผู้ใช้บัณฑิต
อุปกรณ์ สาหรับการ ของการตรวจเช็ค
เพื
อ
่
เพิ
ม
่
ศั
ก
ยภาพการ
2. ร้อยละของ
ทดลอง และฝึก
ซ่อมบารุงเครื่องมือ
เรี
ย
นรู
้
นักศึกษาที่สอบผ่าน
ปฏิบัติการ
ปฏิบัติการ
1.2.2 พัฒนาสาหรับห้อง
(S7)
ยกระดั
บ
คุ
ณ
ภาพ
เกณฑ์การทดสอบ
2. เพื่อจัดหาเครื่องมือ 2. ระดับความพึง
ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้า
บัณฑิตสู่มาตรฐาน
ความรู้
ปฏิบัติการทาง
พอใจของนักศึกษาที่
เครื่องกลการผลิตพื้นฐาน
สากลตามอัตลักษณ์/
ความสามารถ ด้าน
วิศวกรรม
ลงทะเบียนรายวิชา
กรอบมาตรฐานTQF 1.2.3 พัฒนาสาหรับ
ภาษาต่างประเทศ (S21) จัดหาสิ่งอานวย ห้องปฏิบัติการวิศวกรรม
3. เพื่อตรวจเช็คและ ปฏิบัติการไม่น้อย
3. ระดับความสาเร็จ ความสะดวกการเรียน พลังงานและสิ่งแวดล้อม
ซ่อมบารุงเครื่องมือ กว่า 3.51
ของการเสริมสร้าง รู้ให้เพียงพอและ
ปฏิบัติการ
คุณธรรม จริยธรรม พร้อมใช้
ที่จัดให้กับนักศึกษา

ต.ค. 56มี.ค. 57

50,000

อ.ปิยะกิจ

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 1
เป้าประสงค์ที่1
กลยุทธ์ที่ S1

ต.ค. 56มี.ค. 57

70,000
บาท

อ.โกเมน

พ.ย. 56ส.ค. 57

58,000
บาท

อ.กฤษณะ

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 1
เป้าประสงค์ที่ 1
กลยุทธ์ที่ S6, S7,
S21

พ.ย. 56ส.ค. 57

38,070
บาท

อ.มาศสกุล
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ตัวชี้วัด

กลยุทธ์

กิจกรรม/รายละเอียด

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัดความสาเร็จของ
ความสอดคล้อง
ระยะเวลา
งบประมาณ
ผู
ร
้
บ
ั
ผิ
ด
ชอบ
โครงการ
และความเชื่อมโยง

 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต และ สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
เป้าประสงค์ที่ 1 บัณฑิตมีความรู้ ทางานเป็นทีม ชานาญเทคโนโลยี ซื่อสัตย์สุจริต จิตสาธารณะต่อชุมชนและท้องถิ่น
1. ร้อยละของความ (S1) ผลิตบัณฑิตที่ 1.3 อบรมทักษะทางวิชาชีพทางวิศวกรรม และเตรียมพร้อมก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
พึงพอใจของ
มีคุณภาพ
1.3.1 เตรียมความพร้อม
1. เพื่อเตรียมความ 1. ระดับความพึง
พ.ย. 56นักศึกษาต่อการ
(S6) พัฒนา
ก่อนฝึกประสบการณ์
พร้อมแก่นักศึกษา
พอใจของนักศึกษาที่ มี.ค. 57
จัดการเรียนการ
คุณภาพการจัดการ วิชาชีพ
ก่อนไปฝึกประสบ- เข้าร่วมโครงการไม่
สอน
เรียนการสอน และ
การณ์วิชาชีพ
น้อยกว่า 3.51
2. ระดับ
สื่อ อุปกรณ์ เพื่อ
2. เพื่อพัฒนาทักษะ 2.ระดับความสาเร็จ
ความสาเร็จของ
เพิ่มศักยภาพการ
ด้านโปรแกรม
ของโครงการ
การประกันคุณภาพ เรียนรู้
คอมพิวเตอร์
การศึกษา
(S7) ยกระดับ
ภาษาอังกฤษ และ
คุณภาพบัณฑิตสู่
บุคลิกภาพ
มาตรฐานสากล
ตามอัตลักษณ์/
กรอบมาตรฐาน
1.3.2 อบรมทักษะทาง
1. เพื่อพัฒนาทักษะ 1. ระดับความพึง พ.ย. 56TQF
คอมพิวเตอร์ทางด้าน
ทางคอมพิวเตอร์
พอใจของนักศึกษาที่ มี.ค. 57
วิศวกรรม
ทางด้านวิศวกรรม
เข้ า ร่ ว มโครงการไม่
น้อยกว่า 3.51
2.ระดั บความส าเร็ จ
ของโครงการ

30,000
บาท

35,000
บาท

อ.กรรณิการ์, ประเด็น
อ.ภริตา ยุทธศาสตร์ที่ 1
เป้าประสงค์ที่ 1
กลยุทธ์ที่ S1, S6,
S7

อ.วีระชาติ
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ระยะเวลา
งบประมาณ
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โครงการ
และความเชื่อมโยง

 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต และ สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
เป้าประสงค์ที่ 1 บัณฑิตมีความรู้ ทางานเป็นทีม ชานาญเทคโนโลยี ซื่อสัตย์สุจริต จิตสาธารณะต่อชุมชนและท้องถิ่น
1.4 เสริมสร้างทักษะการ
1.เพื่อส่งเสริมการ
1. ระดับความสาเร็จ พ.ย. 5610,000
อ.ภริตา,
เรียนในระดับอุดมศึกษา (พี่ ปรับตัวของนักศึกษา ของการเสริมสร้าง
ส.ค. 57
บาท
อ.กรรณิการ์
สอนน้อง)
เข้าใหม่
คุณธรรม จริยธรรม
2. เป็นกิจกรรม
กิจกรรมที่จัดให้กับ
ส่งเสริมความสัมพันธ์ นักศึกษา
ระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง 2. นักศึกษาสอบผ่าน
3.เพื่อส่งเสริมการมี รายวิชาพื้นฐานอย่าง
จิตสาธารณะให้กับ น้อยร้อยละ 50
นักศึกษา
1. ร้อยละของความ (S1) ผลิตบัณฑิตที่ 1.5 เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนานวัตกรรม ปริญญานิพนธ์ เพื่อเพิ่มโอกาสในการนาเสนอหรือแข่งขันทางวิชาการ
พึงพอใจของ
มีคุณภาพ
1.5.1 ส่งเสริมนวัตกรรม
1. เพื่อส่งเสริม
1. นักศึกษามีการ
พ.ย. 5640,000
อ.ถิรายุ
นักศึกษาต่อการ
(S6) พัฒนา
และ นาเสนอผลงาน
นักศึกษาเข้าร่วม
พัฒนาสิ่งประดิษฐ์
ส.ค. 57
บาท
จัดการเรียนการ
คุณภาพการจัดการ แข่งขันสาหรับกลุ่มนักศึกษา ประชุมสัมมนาหรือ หรือเข้าร่วมแข่งขัน
สอน
เรียนการสอน และ สาขาวิศวกรรม
นาเสนอผลงานทาง อย่างน้อย 2
สื่อ อุปกรณ์ เพื่อ
วิชาการ หรือ
โครงการ
เพิ่มศักยภาพการ
ประกวดสิ่งประดิษฐ์
เรียนรู้
หรือเทคโนโลยี
2. เพื่อส่งเสริมและ
พัฒนาให้นักศึกษา
พัฒนาสิ่งประดิษฐ์
หรือเทคโนโลยี

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 1
เป้าประสงค์ที่ 1
กลยุทธ์ที่ S1, S6
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ตัวชี้วัดความสาเร็จของ
ความสอดคล้อง
ระยะเวลา
งบประมาณ
ผู
ร
้
บ
ั
ผิ
ด
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โครงการ
และความเชื่อมโยง

 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต และ สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
เป้าประสงค์ที่ 1 บัณฑิตมีความรู้ ทางานเป็นทีม ชานาญเทคโนโลยี ซื่อสัตย์สุจริต จิตสาธารณะต่อชุมชนและท้องถิ่น
1.5.2 สนับสนุนจัดซื้อวัสดุ 1. เพื่อสนับสนุน
1. ผลงานการวิจัย
ในการทาปริญญานิพนธ์
งบประมาณเพื่อ
ของนักศึกษาอย่าง
จัดหาวัสดุในการทา น้อยร้อยละ 80 ของ
ปริญญานิพนธ์
นักศึกษาที่เข้าร่วม
โครงการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
เป้าประสงค์ที่ 4 มีการส่งเสริมสืบสานการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น
2. การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและจิตสาธารณะสาหรับนักศึกษา
1. ระดับความสาเร็จ (S1) ผลิตบัณฑิตที่ 2.1 วิ่งขึ้นเขาฟังธรรม
1. เพื่อเสริมสร้าง
1. ระดับความสาเร็จ
ของการเสริมสร้าง มีคุณภาพ
คุณธรรม จริยธรรม ของการเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม (S13) ส่งเสริมและ
จิตอาสา การ
คุณธรรม จริยธรรม
ที่จัดให้กับนักศึกษา อนุรักษ์
เสียสละและความ กิจกรรมที่จัดให้กับ
2. ร้อยละของความ ศิลปวัฒนธรรมและ
สามัคคีของนักศึกษา นักศึกษา
พึงพอใจของ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ในการทากิจกรรม 2. ระดับความพึง
นักศึกษาต่อการ
ร่วมกับผู้อื่น
พอใจของนักศึกษาที่
จัดการเรียนการ
2. สืบสานวัฒนธรรม เข้าร่วมโครงการไม่
สอน
ไทย
น้อยกว่า 3.51

พ.ย. 56ส.ค. 57

25,000
บาท

อ.จุติพรรษ์

มิ.ย.-ส.ค.
57

20,000
บาท

อ.วัชระ

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 4
เป้าประสงค์ที่ 4
กลยุทธ์ที่ S1,
S13
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ตัวชี้วัดความสาเร็จของ
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งบประมาณ
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โครงการ
และความเชื่อมโยง

 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต และ สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
เป้าประสงค์ที่ 1 บัณฑิตมีความรู้ ทางานเป็นทีม ชานาญเทคโนโลยี ซื่อสัตย์สุจริต จิตสาธารณะต่อชุมชนและท้องถิ่น
1. ร้อยละของความ (S1) ผลิตบัณฑิตที่มี 2.2 วิศวะจิตอาสา
1. เพื่อปลูกจิตสานึก 1. รายงานการทา ม.ค.-มี.ค.
พึงพอใจของ
คุณภาพ
จิตอาสา การ
ประโยชน์เพื่อชุมชน
57
นักศึกษาต่อการ
(S7) ยกระดับ
เสียสละ การทางาน อย่างน้อย 1 ชุมชุน
จัดการเรียนการ
คุณภาพบัณฑิตสู่
เพื่อประโยชน์แก่
2. ระดับความพึง
สอน
มาตรฐานสากล
ชุมชน
พอใจของชุมชนที่เข้า
2. ระดับ
ตามอัตลักษณ์/
ร่วมโครงการไม่น้อย
ความสาเร็จของ
กรอบมาตรฐาน
กว่า 3.51
การประกันคุณภาพ TQF
การศึกษา
(S16) เพิ่มประสิทธิ
1. ผลการเรียนรู้ ภาพการประชา2.3 สานสัมพันธ์น้องพี่ชาว 1. เพื่อเสริมสร้างให้ 1. ระดับความสาเร็จ ก.พ.-ก.ค.
และเสริมสร้างความ สัมพันธ์เชิงรุก
วิศวกรรม
นักศึกษาทากิจกรรม ของการเสริ ม สร้ า ง
57
เข้มแข็งของชุมชน
ร่วมกับผู้อื่น
คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม
หรือองค์กรภายนอก
2.เพื่อเสริมสร้าง
กิ จ กรรมที่ จั ด ให้ กั บ
2. ระดับความสาเร็จ
ลักษณะจิตอาสาและ นักศึกษา
ของการเสริมสร้าง
ความสามัคคีให้กับ 2. ระดับความพึง
คุณธรรม จริยธรรม
นักศึกษา
พอใจของนักศึกษาที่
ที่จัดให้กับนักศึกษา
3. เพื่อสร้างความ
เข้ า ร่ ว มโครงการไม่
3. ร้อยละของระดับ
สัมพันธ์อันดีร่วมกัน น้อยกว่า 3.51
ความพึงพอใจของ
ของนักศึกษาและ
ผู้ใช้บัณฑิต
บัณฑิตที่จบไปแล้ว

5,000
บาท

อ.ธีรพจน์

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 1
เป้าประสงค์ที่ 1
กลยุทธ์ที่ S1, S7,
S16

10,000
บาท

อ.วัชระ

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 1
เป้าประสงค์ที่ 1
กลยุทธ์ที่ S1, S7,
S16
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 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต และ สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
เป้าประสงค์ที่ 1 บัณฑิตมีความรู้ ทางานเป็นทีม ชานาญเทคโนโลยี ซื่อสัตย์สุจริต จิตสาธารณะต่อชุมชนและท้องถิ่น
3. การส่งเสริมความสาเร็จการประกันคุณภาพการศึกษา
1. ร้อยละของความ (S7) ยกระดับ
3.1 การจัดระบบวิเคราะห์ข้อมูลผลการดาเนินงานของสาขาวิขา และทบทวน/ปรับปรุงหลักสูตร
พึงพอใจของ
คุณภาพบัณฑิตสู่ 3.1.1 จัดระบบวิเคราะห์
1. เพื่อจัดระบบ
1. รายงานผลการ
ก.พ.-ก.ค.
10,000
นักศึกษาต่อการ
มาตรฐานสากล
ข้อมูลผลดาเนินงาน
วิเคราะห์ข้อมูลผล วิเคราะห์ข้อมูลสาขา
57
บาท
จัดการเรียนการสอน ตามอัตลักษณ์/
การดาเนินงานของ วิศวกรรมไฟฟ้า
2. ร้อยละของ
กรอบมาตรฐาน
สาขาวิชาแต่ละภาค เครื่องกลการผลิต
ระดับความพึง
TQF
การศึกษาในแต่ละปี 2. รายงานผลการ
พอใจของผู้ใช้
การศึกษา
วิเคราะห์ข้อมูลสาขา
บัณฑิต
วิศวกรรมพลังงาน
1. ระดับ
(S4) เสริมสร้าง
3.1.2 ทบทวนและปรับปรุง 1. เพื่อทบทวนและ 1. รายงานผลการ
ม.ค.-เม.ย. 20,000
ความสาเร็จของ
ความเชื่อมั่นใน
หลักสูตรสาขาวิศวกรรม
ปรับปรุงหลักสูตรให้ ทบทวนและปรับปรุง
57
บาท
การประกันคุณภาพ ระบบประกัน
เหมาะสม
หลักสูตรวิศวกรรมการศึกษา
คุณภาพศึกษา
ไฟฟ้าเครื่องกลการ
2. ร้อยละของ
(S8) พัฒนา
ผลิต
ระดับความพึง
หลักสูตรตามเกณฑ์
2. รายงานผลการ
พอใจของผู้ใช้
มาตรฐานที่
ทบทวนและปรับปรุง
บัณฑิต
ตอบสนองต่อ
หลักสูตรวิศวกรรม
ผู้เรียนและผู้ใช้
พลังงาน
บัณฑิต

อ.วัชระ

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 1
เป้าประสงค์ที่ 1
กลยุทธ์ที่ S7

อ.ปฐมพงค์ ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 1
เป้าประสงค์ที่ 1
กลยุทธ์ที่ S4, S8
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 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต และ สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
เป้าประสงค์ที่ 1 บัณฑิตมีความรู้ ทางานเป็นทีม ชานาญเทคโนโลยี ซื่อสัตย์สุจริต จิตสาธารณะต่อชุมชนและท้องถิ่น
1. จานวนช่อง
(S1) ผลิตบัณฑิตที่ 3.2 Road show หลักสูตร 1. เพื่อเพิ่มช่องทาง 1. จานวนช่องทาง
ทางการ
มีคุณภาพ
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
การประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์
(S16) เพิ่ม
2. เพื่อแนะนา
2. ระดับความพึง
2. ร้อยละของ
ประสิทธิภาพ การ
หลักสูตรวิศวกรรม พอใจของนักศึกษาที่
ระดับความพึง
ประชาสัมพันธ์ เชิง
ศาสตรบัณฑิตให้กับ ได้รับข้อมูลการ
พอใจของผู้ใช้
รุก
นักเรียนผู้ที่ต้องการ ประชาสัมพันธ์ไม่
บัณฑิต
ศึกษาต่อ
น้อยกว่า 3.51
ระดับอุดมศึกษา
1. ร้อยละของความ (S6) พัฒนา
3.3 วิจัยในชั้นเรียน
1. เพื่อวิเคราะห์
1. รายงานผลวิจัยใน
พึงพอใจของ
คุณภาพการจัดการ
วิธีการสอนใน
ชั้นเรียนสาขา
นักศึกษาต่อการ
เรียนการสอน และ
รายวิชาที่เหมาะสม วิศวกรรมไฟฟ้า
จัดการเรียนการ
สื่อ อุปกรณ์ เพื่อ
2. เพื่อประเมินการ เครื่องกลการผลิต
สอน
เพิ่มศักยภาพการ
สอนได้อย่าง
2. รายงานผลวิจัยใน
เรียนรู้
เหมาะสม
ชั้นเรียนสาขา
วิศวกรรมพลังงาน

ต.ค. 56พ.ค. 57

40,000
บาท

อ.ปิยะกิจ

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 1
เป้าประสงค์ที่ 1
กลยุทธ์ที่ S1,
S16

ต.ค. 56มี.ค. 57

10,000
บาท

อ.กฤษณะ

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 1
เป้าประสงค์ที่ 1
กลยุทธ์ที่ S6
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 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต และ สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 วิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้เพื่อถ่ายทอดสู่ท้องถิ่น
เป้าประสงค์ที่ 2 มีผลงานวิจัยที่สามารถตีพิมพ์เผยแพร่ และนาไปใช้ประโยชน์ได้
4. การเพิ่มขีดความสามารถทางด้านวิจัยและบริการวิชาการ
1. งบประมาณที่
(S5) ส่งเสริม
4.1 ส่งเสริมการนาเสนอ
1. เพื่อสนับสนุน
1. ผลการตอบรับการ พ.ย. 56สนับสนุนการวิจัย งานวิจัยหรืองาน ผลงานและตีพิมพ์งานวิจัย งบประมาณในการ นาเสนอผลงานหรือ
ส.ค. 57
หรืองานสร้างสรรค์ สร้างสรรค์ให้มี
นาเสนอผลงานและ ตีพิมพ์ทางวิชาการ
คุณภาพและได้รับ
ตีพิมพ์งานวิจัย
การตีพิมพ์เผยแพร่
ระดับชาติและ
นานาชาติ
(S10) เพิ่มขีดความ
สามารถด้านงานวิจัย
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 บริการวิชาการตามความต้องการของท้องถิ่น
เป้าประสงค์ที่ 3 บูรณาการงานบริการวิชาการ ตามความต้องการของท้องถิ่นกับการเรียนการสอนและการวิจัย
1. ผลการเรียนรู้
(S3) บริการ
4.2 บริการวิชาการเพื่อการ 1. เพื่อพัฒนาองค์
1. จานวนบริการ
พ.ย. 56และเสริมสร้าง
วิชาการในรูปแบบ พัฒนาชุมชน
ความรู้ไปใช้ให้เกิด วิชาการและงาน
ส.ค. 57
ความเข้มแข็งของ ที่มีหลากหลายเพื่อ
ประโยชน์กับท้องถิ่น สร้างสรรค์ที่นาไปใช้
ชุมชน หรือองค์กร ตอบสนองความ
2. เพื่อพัฒนา
ในการพัฒนาท้องถิ่น
ภายนอก
ต้องการท้องถิ่น
นักศึกษาในหลักสูตร 2. ระดับความพึง
วิศวกรรมฯ บูรณาการ พอใจของผู้ที่เข้าร่วม
องค์ความรู้ไปใช้งาน โครงการไม่น้อยกว่า
จริง
3.51
รวม

20,000
บาท

30,000

521,070

อ.ภิญโญ

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 2
เป้าประสงค์ที่ 2
กลยุทธ์ที่ S5,
S10

อ.กรรณิการ์ ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 3
เป้าประสงค์ที่ 3
กลยุทธ์ที่ S3

บาท
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 สาขาวิชาไฟฟ้าอุตสาหกรรม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
เป้าประสงค์ที่ 1 บัณฑิตมีความรู้ ทางานเป็นทีม ชานาญเทคโนโลยี ซื่อสัตย์สุจริต จิตสาธารณะต่อชุมชนและท้องถิ่น
โครงการพัฒนาการเรียนการสอน สาขาวิชาไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์เชิงบูรณาการ
1. สร้างระบบและกลไกพัฒนาและบริหารหลักสูตร
1. ร้อยละของระดับ (S8) พัฒนา
1.1 สร้างระบบและกลไกพัฒนาและบริหารหลักสูตร
ความพึงพอใจของ หลักสูตรตามเกณฑ์ 1.1.1 ประชุมคณะกรรมการ 1. เพื่อการวางแผน 1. ร้อยละ 80 ของ
พ.ย. 56- 3,000 บาท อ.สุริยา
ผู้ใช้บัณฑิต
มาตรฐานที่ตอบ
และผู้ทรงคุณวุฒิประจา
และติดตามการ
อาจารย์ที่เข้ามา
ส.ค. 57
อดิเรก
2. ร้อยละ 80 ของ สนองต่อผู้เรียนและ สาขา
จัดการเรียนการสอน ประชุม
ความพึงพอใจที่ได้ ผู้ใช้บัณฑิต
เข้าร่วมกิจกรรมทาง
วิชาการ
2. ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน
1. ร้อยละของความ (S6) พัฒนา
2.1 การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
พึงพอใจของ
คุณภาพการจัดการ 2.1.1 จัดซื้อวัสดุฝึกรายวิชา 1. เพื่อพัฒนา
1. ระดับความพึง
ต.ค. 5680,000
อ.อานาจ
นักศึกษาต่อการ
เรียนการสอน และ ที่มภี าคปฏิบัติจานวน 48
คุณภาพการจัดการ พอใจของนักศึกษา
ส.ค. 57
บาท
ประจง
จัดการเรียนการ
สื่อ อุปกรณ์ เพื่อ รายวิชา
เรียนการสอนโดย
ต่อการจัดการเรียน
สอน
เพิ่มศักยภาพการ
เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ การสอนทุกรายวิชา
เรียนรู้
ไม่ต่ากว่า 3.51
2.1.2 การจัดการเรียนการ 1. เพื่อให้นักศึกษามี 1. ร้อยละของความ เม.ย.-พ.ค. 30,000
อ.อนุสรณ์
สอนร่วมกับองค์กรภายนอก ความรู้ความเข้าใจใน พึงพอใจของ
57
บาท
สินสะอาด
ประกอบกา รภายนอก (เข้า เนื้อหาและรายนักศึกษาต่อการ
ร่วมฝึกภาคปฏิบัติจากสถาบัน ละเอียดในรายวิชา จัดการเรียนการสอน
พัฒนาฝีมือแรงงานภาค 8) ต่างๆ มากยิ่งขึ้น
ไม่ต่ากว่า 3.51

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 1
เป้าประสงค์ที่ 1
กลยุทธ์ที่ S8

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 1
เป้าประสงค์ที่ 1
กลยุทธ์ที่ S6
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 สาขาวิชาไฟฟ้าอุตสาหกรรม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
เป้าประสงค์ที่ 1 บัณฑิตมีความรู้ ทางานเป็นทีม ชานาญเทคโนโลยี ซื่อสัตย์สุจริต จิตสาธารณะต่อชุมชนและท้องถิ่น
3. ระบบและกลไกพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต
1. ร้อยละของความ (S6) พัฒนา
3.1 ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิตสาขาวิชาไฟฟ้าอุตสาหกรรม
พึงพอใจของ
คุณภาพการจัดการ 3.1.1 ศึกษาดูงานสถาน
1. เพื่อให้นักศึกษาได้ 1. ร้อยละ 80 ของ
ม.ค.-ก.พ.
25,000
นักศึกษาต่อการ
เรียนการสอน และ ประกอบการ
ศึกษาดูงานใน
นักศึกษาได้เข้าร่วม
57
บาท
จัดการเรียนการ
สื่อ อุปกรณ์ เพื่อ
หน่วยงานหรือสถาน ศึกษาดูงานสถาน
สอน
เพิ่มศักยภาพการ
ประกอบการจริง
ประกอบการด้าน
เรียนรู้
อุตสาหกรรม
1. ร้อยละของความ (S6) พัฒนา
3.1.2 เตรียมความพร้อม
1. เพื่อเตรียมความ 1. นักศึกษาที่สอบ
พ.ย. 56- 5,000 บาท
พึงพอใจของ
คุณภาพการจัดการ นักศึกษาก่อนฝึกงาน
พร้อมแก่นักศึกษา
ผ่านเกณฑ์การ
ส.ค. 57
นักศึกษาต่อการ
เรียนการสอน และ สาขาวิชาไฟฟ้าอุตสาหกรรม สาหรับการสอบ
ทดสอบความรู้
จัดการเรียนการ
สื่อ อุปกรณ์ เพื่อ จัดการอบรมทักษะด้านการ ประเมินคุณภาพ
ความสามารถ ด้าน
สอน
เพิ่มศักยภาพการ ใช้ภาษาอังกฤษกับนักศึกษา ภาษาอังกฤษ
ภาษาต่างประเทศไม่
เรียนรู้
สาขาไฟฟ้าอุตสาหกรรม
ต่ากว่าร้อยละ 8
4. ระบบและกลไกการให้คาปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร
1. ร้อยละของ
(S7) ยกระดับ
4.1 สัมมนาเพื่อพัฒนาทักษะและพัฒนาคุณภาพบัณฑิตของนักศึกษาสาขาไฟฟ้าอุตสาหกรรม
นักศึกษาที่สอบผ่าน คุณภาพบัณฑิตสู่ 4.1.1 จัดสัมมนาเชิงวิชาการ 1. เพื่อพัฒนาความรู้ 1. ร้อยละ 80 ของ ก.พ. –มี.ค. 20,000
เกณฑ์การทดสอบ มาตรฐานสากล
ความสามารถและ
ความพึงพอใจที่ได้
57
บาท
ความรู้
ตามอัตลักษณ์/
แสดงศักยภาพทาง เข้าร่วมกิจกรรมทาง
ความสามารถ ด้าน กรอบมาตรฐาน
วิชาการ การทางาน วิชาการ
ภาษาต่างประเทศ TQF
เป็นทีมของนักศึกษา
2. ร้อยละ 80 ของ
สาขาไฟฟ้า

อ.เกษม ประเด็น
ภู่เจริญธรรม ยุทธศาสตร์ที่ 1
เป้าประสงค์ที่ 1
กลยุทธ์ที่ S6
อ.ปัฐยาวัต
สนธิธรรม

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 1
เป้าประสงค์ที่ 1
กลยุทธ์ที่ S6

อ.นัฐพันธ์
พูนวิวัตน์

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 1
เป้าประสงค์ที่ 1
กลยุทธ์ที่ S7
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 สาขาวิชาไฟฟ้าอุตสาหกรรม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
เป้าประสงค์ที่ 1 บัณฑิตมีความรู้ ทางานเป็นทีม ชานาญเทคโนโลยี ซื่อสัตย์สุจริต จิตสาธารณะต่อชุมชนและท้องถิ่น
ความพึงพอใจที่ได้
อุตสาหกรรม
เข้าร่วมกิจกรรมทาง
วิชาการ
1. ร้อยละของ
(S8) พัฒนา
4.2 อบรมเพื่อพัฒนาทักษะให้แก่ศิษย์เก่า
ระดับความพึง
หลักสูตรตามเกณฑ์ 4.1.2 จัดอบรมเชิง
1. เพื่อพัฒนาหลักสูตร 1. ร้อยละ 80 ของ
พอใจของผู้ใช้
มาตรฐานที่
ปฏิบัติการ
ให้ทันสมัยอยู่เสมอ ความพึงพอใจที่ได้
บัณฑิต
ตอบสนองต่อ
2. เพื่อส่งเสริม
เข้าร่วมกิจกรรมทาง
2. ร้อยละ 80 ของ ผู้เรียนและผู้ใช้
สนับสนุนการพัฒนา วิชาการ
ความพึงพอใจที่ได้ บัณฑิต
ทักษะอาชีพให้แก่ศิษย์
เข้าร่วมกิจกรรม
เก่าและปัจจุบัน
ทางวิชาการ
วิชาการ การทางาน
เป็นทีมของนักศึกษา
สาขาไฟฟ้า
อุตสาหกรรม

ก.พ. –มี.ค.
57

15,000
บาท

อ.ชัชชัย
เขื่อนธรรม

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 1
เป้าประสงค์ที่ 1
กลยุทธ์ที่ S8
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ตัวชี้วัด

กลยุทธ์

กิจกรรม/รายละเอียด

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัดความสาเร็จของ
ความสอดคล้อง
ระยะเวลา
งบประมาณ
ผู
้
ร
บ
ั
ผิ
ด
ชอบ
โครงการ
และความเชื่อมโยง

 สาขาวิชาไฟฟ้าอุตสาหกรรม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
เป้าประสงค์ที่ 1 บัณฑิตมีความรู้ ทางานเป็นทีม ชานาญเทคโนโลยี ซื่อสัตย์สุจริต จิตสาธารณะต่อชุมชนและท้องถิ่น
5. ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา
1. ระดับความสาเร็จ (S12) จัดตั้งหน่วย 5.1 ส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาสาขาไฟฟ้าตามคุณลักษณะ
ในการจัดตั้งหน่วย ศึกษาความเป็นเลิศ 5.1.1 บัณฑิตกีฬาสัมพันธ์ 1. เพื่อส่งเสริม
1. ร้อยละ 80 ของ
ศึกษาความเป็นเลิศ เฉพาะทาง
สาขาไฟฟ้าอุตสาหกรรม
สนับสนุนให้นักศึกษา ความพึงพอใจที่ได้
เฉพาะทาง
ได้พัฒนา
เข้าร่วมกิจกรรม
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อ 2. ระดับความพึง
กัน
พอใจของนักศึกษาที่
2. เพือ่ พัฒนาการมี เข้าร่วมกิจกรรมไม่ต่า
น้าใจเป็นนักกีฬาและ กว่า 3.51
การทางานเป็นทีม
ของนักศึกษาสาขา
ไฟฟ้าอุตสาหกรรม

พ.ย. 56ส.ค. 57

รวม

ประเด็น
4,520 บาท ดร.เทิดพันธุ์ ยุทธศาสตร์ที่ 1
เป้าประสงค์ที่ 1
ชูกร
กลยุทธ์ที่ S12

182,520

บาท
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ตัวชี้วัด

กลยุทธ์

กิจกรรม/รายละเอียด

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัดความสาเร็จของ
ความสอดคล้อง
ระยะเวลา
งบประมาณ
ผู
ร
้
บ
ั
ผิ
ด
ชอบ
โครงการ
และความเชื่อมโยง

 สาขาวิชาการออกแบบ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 บริการวิชาการตามความต้องการของท้องถิ่น
เป้าประสงค์ที่ 3 บูรณาการงานบริการวิชาการ ตามความต้องการของท้องถิ่นกับการเรียนการสอนและงานวิจัย
โครงการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาการออกแบบ
1. บริการข้อมูลข่าวสารและให้คาปรึกษา สาขาวิชาการออกแบบ และแนะแนวและให้คาปรึกษาแก่นักเรียน
1. ร้อยละ 80 ของ (S1) ผลิตบัณฑิตที่ 1.1 หัวหน้าสาขา อาจารย์ 1. เพื่อให้นักศึกษามี 1. ร้อยละ 80 ของ
ระดับความพึงพอใจ มีคุณภาพ
ที่ปรึกษา ให้คาปรึกษาแก่ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ ระดับความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บัณฑิต
(S16) เพิ่ม
นักศึกษา และบริการด้าน หลักสูตร ลักษณะ
ของผู้ใช้บัณฑิต
(กพร.4)
ประสิทธิภาพการ ข้อมูลข่าวสารด้านต่างๆ
รายวิชา การเลือก
2. จานวนช่องทาง
2. จานวนช่อง
ประชาสัมพันธ์เชิง ผ่านทางบอร์ด เว็บไซต์ และ วิชาการลงทะเบียน การประชาสัมพันธ์
ทางการ
รุก
แฟนเพจทางเฟสบุ๊คส์
เรียน วิธีเรียน และ 3. จานวนผู้ขอรับ
ประชาสัมพันธ์
(กลยุทธ์ของ
1.2 ทาฐานข้อมูลข่าวสาร การวัดผล
บริการข้อมูล
3. จานวนผู้ขอรับ มหาวิทยาลัยราช เป็นข้อมูลในการ
2. เพื่อให้นักศึกษามี ข่าวสาร/ความรู้
บริการข้อมูล
ภัฏนครสวรรค์)
พัฒนาการจัดบริการที่สนอง ความเข้าใจในระเบียบ
ข่าวสาร/ความรู้
จัดทาระบบ
ความต้องการของนักศึกษา ข้อบังคับของคณะวิชา
ฐานข้อมูลที่ได้
1.3 ส่งเสริมการประชาของสถาบันรวมทั้ง
มาตรฐานที่
สัมพันธ์และแนะแนว
บริการ และสวัสดิการ
เอื้ออานวยต่อการ การศึกษาด้านการออกแบบ ต่างๆ
บริหารทุกระดับ
3. เพื่อให้อาจารย์เป็น
ที่พึ่งของนักศึกษา
สาหรับรับฟังปัญหา
และให้คาปรึกษา
แนะนานักศึกษาให้
สามารถแก้ไขปัญหา

พ.ย. 56 –
ก.ย. 57

40,000

อ.รพีพัฒน์
อ.จิรทัศน์
อ.กันยาพร
อ.เพ็ญนภา

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 3
เป้าประสงค์ที่ 3
กลยุทธ์ที่ S1,
S16
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ตัวชี้วัด

กลยุทธ์

กิจกรรม/รายละเอียด

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัดความสาเร็จของ
ความสอดคล้อง
ระยะเวลา
งบประมาณ
ผู
ร
้
บ
ั
ผิ
ด
ชอบ
โครงการ
และความเชื่อมโยง

 สาขาวิชาการออกแบบ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 บริการวิชาการตามความต้องการของท้องถิ่น
เป้าประสงค์ที่ 3 บูรณาการงานบริการวิชาการ ตามความต้องการของท้องถิ่นกับการเรียนการสอนและงานวิจัย
ต่างๆ ได้
4. เพื่อให้อาจารย์ช่วย
นักศึกษาในการพัฒนา
บุคลิกภาพให้เป็น
บุคคลที่สมบรูณ์ทั้ง
ทางด้านวิชาการและ
วิชาชีพ สติปัญญา
สังคม อารมณ์
ร่างกายและจิตใจเพื่อ
พัฒนา ความรู้และ
ประสบการณ์ให้ศิษย์
เก่า
2. บูรณาการการเรียนการสอนสู่การบริการวิชาการด้านการออกแบบ
1. จานวน
(S2) สร้างและ
2.1 สร้างเครือข่ายการ
1. เพื่อฝึกอบรมให้
1. จานวนผลงานวิจัย พ.ย. 56 –
ผลงานวิจัยหรืองาน พัฒนางานวิจัยหรือ เรียนรู้ร่วมกับชุมชน/
ความรู้กับชุมชนและ หรืองานสร้างสรรค์ที่ ก.ย. 57
สร้างสรรค์ที่นาไปใช้ งานสร้างสรรค์ที่
ท้องถิ่น
นักศึกษาเพื่อเตรียม นาไปใช้ประโยชน์กับ
ประโยชน์กับ
นาไปใช้ประโยชน์ 2.2 นักศึกษามีส่วนร่วมใน ความพร้อมสู่
หน่วยงานภายนอก
หน่วยงานภายนอก ด้านการเรียนการ การถ่ายทอดองค์ความรู้
ประชาคมเศรษฐกิจ หรือชุมชน หรือ
หรือชุมชน หรือ
สอนและถ่ายทอดสู่ หรือเข้ารับการอบรมบริการ อาเซียน
ท้องถิ่น
ท้องถิ่น (สมศ.6)
ท้องถิ่น
วิชาการร่วมกับชุมชน
2. เพื่อให้นักศึกษาได้ 2. ผลการเรียนรู้
2. ผลการเรียนรู้
(S3) บริการวิชาการ ภายนอก
ฝึกการถ่ายทอด
และเสริมสร้างความ

40,000

ผศ.ภูษิต

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 3
เป้าประสงค์ที่ 3
กลยุทธ์ที่ S2, S3
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ตัวชี้วัด

กลยุทธ์

กิจกรรม/รายละเอียด

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัดความสาเร็จของ
ความสอดคล้อง
ระยะเวลา
งบประมาณ
ผู
ร
้
บ
ั
ผิ
ด
ชอบ
โครงการ
และความเชื่อมโยง

 สาขาวิชาการออกแบบ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 บริการวิชาการตามความต้องการของท้องถิ่น
เป้าประสงค์ที่ 3 บูรณาการงานบริการวิชาการ ตามความต้องการของท้องถิ่นกับการเรียนการสอนและงานวิจัย
และเสริมสร้างความ ในรูปแบบที่
ความรู้ในการพัฒนา เข้มแข็งของชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน หลากหลายเพื่อ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
หรือองค์กรภายนอก
หรือองค์กรภายนอก ตอบสนองความ
3. เพื่อให้นักศึกษา
3. จานวนวิชาที่
(สมศ.9)
ต้องการของท้องถิ่น
สามารถบูรณาการ
บูรณาการเข้ากับการ
3. จานวนวิชาที่
(กลยุทธ์ของ
ความรู้เข้ากับการ
บริการวิชาการ
บูรณาการเข้ากับการ มหาวิทยาลัยฯ)
เรียนของตนเองได้
บริการวิชาการ
บริการวิชาการเพื่อ
4. คณาจารย์สาขา
สร้างความเข้มแข็ง
วิชาการออกแบบ
และเพิ่มขีด
สามารถบูรณาการ
ความสามารถของ
การเรียนการสอนเข้า
สังคม
กับบริการวิชาการ
3. จัดตั้งศูนย์ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
1. จานวน
(S2) สร้างและ
3.1 กิจกรรมส่งเสริมสนับ- 1. เพื่อส่งเสริม
1. จานวนผลงานวิจัย พ.ย. 56 –
ผลงานวิจัยหรืองาน พัฒนางานวิจัยหรือ สนุนให้คาปรึกษาแนะนาและ สนับสนุนการพัฒนา หรืองานสร้างสรรค์ที่ ก.ย. 57
สร้างสรรค์ที่นาไปใช้ งานสร้างสรรค์ที่
ออกแบบให้กับสินค้าชุมชุน รูปแบบและการ
นาไปใช้ประโยชน์กับ
ประโยชน์กับ
นาไปใช้ประโยชน์ 3.2 การบูรณาการร่วมกับ ออกแบบให้มีความ หน่วยงานภายนอก
หน่วยงานภายนอก ด้านการเรียนการ การเรียนการสอน และการ สวยงามและตรงกับ หรือชุมชน หรือ
หรือชุมชน หรือ
สอนและถ่ายทอดสู่ วิจัย
เป้าประสงค์
ท้องถิ่น
ท้องถิ่น (สมศ.6)
ท้องถิ่น
3.3 การจัดสภาพแวดล้อม 2. ให้คาปรึกษาและ 2. ผลการเรียนรู้ และ
2. ผลการเรียนรู้
(S3) บริการวิชาการ ภายในศูนย์ออกแบบ
ออกแบบผลงาน
เสริมสร้างความ
และเสริมสร้างความ ในรูปแบบที่
3.4 นักศึกษามีส่วนร่วมใน ให้กับผู้รับบริการ
เข้มแข็งของชุมชน

30,000

ผศ.พรรษ
ประเวศ

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 3
เป้าประสงค์ที่ 3
กลยุทธ์ที่ S2, S3
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ตัวชี้วัด

กลยุทธ์

กิจกรรม/รายละเอียด

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัดความสาเร็จของ
ความสอดคล้อง
ระยะเวลา
งบประมาณ
ผู
ร
้
บ
ั
ผิ
ด
ชอบ
โครงการ
และความเชื่อมโยง

 สาขาวิชาการออกแบบ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 บริการวิชาการตามความต้องการของท้องถิ่น
เป้าประสงค์ที่ 3 บูรณาการงานบริการวิชาการ ตามความต้องการของท้องถิ่นกับการเรียนการสอนและงานวิจัย
เข้มแข็งของชุมชน หลากหลายเพื่อตอบ การออกแบบและพัฒนา
หรือองค์กรภายนอก
หรือองค์กรภายนอก สนองความต้องการ ผลิตภัณฑ์
3. จานวนผู้รับการ
(สมศ.9)
ของท้องถิ่น
บริการ
3.จานวนผู้รับบริการ (S12) จัดตั้งหน่วย
4. จานวนผลงานการ
4. จานวนผลงานการ ศึกษาความเป็นเลิศ
ออกแบบ
ออกแบบ
เฉพาะทาง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
เป้าประสงค์ที่ 1 บัณฑิตมีความรู้ ทางานเป็นทีม ชานาญเทคโนโลยี ซื่อสัตย์สุจริต จิตสาธารณะต่อชุมชนและท้องถิ่น
4. พัฒนาความรู้และทักษะ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าทดสอบความรู้ด้านภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์
ระดับความสาเร็จ (S4) เสริมสร้าง
4.1 จัดอบรมให้กับนักศึกษา 1. เพื่อพัฒนาคุณภาพ ร้อยละ 80 ของ
พ.ย. 56 –
ของการประกัน
ความเชื่อมั่นใน
เพื่อเตรียมความพร้อมก่อน นักศึกษาให้มีความรู้ นักศึกษาที่สอบผ่าน
ก.ย. 57
คุณภาพการศึกษา ระบบการประกัน เข้าทดสอบความรู้ด้าน
ด้านภาษาอังกฤษและ เกณฑ์การทดสอบ
(สกอ.9.1 และ สม คุณภาพการศึกษา ภาษาอังกฤษและ
ทักษะในการใช้
ความรู้
ศ.15)
คอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์
ความสามารถด้าน
2. เพื่อให้นาความรู้ไป ภาษาต่างประเทศ
ประยุกต์ใช้ให้เกิด
และด้านคอมพิวเตอร์
ประโยชน์ต่อองค์กร
หรือประกอบอาชีพ
อิสระ

15,000

อ.เพ็ญนภา

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 1
เป้าประสงค์ที่ 1
กลยุทธ์ที่ S4
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กิจกรรม/รายละเอียด

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัดความสาเร็จของ
ความสอดคล้อง
ระยะเวลา
งบประมาณ
ผู
ร
้
บ
ั
ผิ
ด
ชอบ
โครงการ
และความเชื่อมโยง

 สาขาวิชาการออกแบบ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
เป้าประสงค์ที่ 1 บัณฑิตมีความรู้ ทางานเป็นทีม ชานาญเทคโนโลยี ซื่อสัตย์สุจริต จิตสาธารณะต่อชุมชนและท้องถิ่น
4.2 การพัฒนาศักยภาพ
3. เพื่อเตรียมความ
และขีดความสามารถด้าน พร้อมให้นักศึกษา
ภาษาอังกฤษแก่นักศึกษา
ก่อนเข้าทดสอบ
เพื่อยกระดับคุณภาพบัณฑิต ความรู้ความสามารถ
ให้มีศักยภาพในการแข่งขัน ด้านภาษาอังกฤษ
ระดับอาเซียน
และคอมพิวเตอร์
5. จัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ โดยเฉพาะการเรียนรู้จากการปฏิบัติกิจกรรมจัดซื้อวัสดุฝึก
1. ร้อยละ 80 ของ (S6) พัฒนา
5.1จัดซื้อวัสดุฝึก
เพื่อพัฒนาคุณภาพ 1. ร้อยละ 80 ของ
พ.ย. 56 –
ความพึงพอใจของ คุณภาพการจัดการ
การจัดการเรียนการ ความพึงพอใจของ
ก.ค. 57
นักศึกษาต่อการ
เรียนการสอน และ
สอนโดยเน้นผู้เรียน นักศึกษาต่อการ
จัดการเรียนการ
สื่อ อุปกรณ์ เพื่อ
เป็นสาคัญ
จัดการเรียนการสอน
สอน (สกอ.2.5)
เพิ่มศักยภาพการ
2. ระดับความพึง
2. ระดับความพึง เรียนรู้
พอใจต่อการจัดการ
พอใจต่อการจัดการ (S21) จัดหาสิ่ง
เรียนการสอน
เรียนการสอน
อานวยความ
สะดวกการเรียนรู้
ให้เพียงพอและ
พร้อมใช้

143,250

อ.เพ็ญนภา ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 1
เป้าประสงค์ที่ 1
กลยุทธ์ที่ S6,
S21
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กลยุทธ์

กิจกรรม/รายละเอียด

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัดความสาเร็จของ
ความสอดคล้อง
ระยะเวลา
งบประมาณ
ผู
ร
้
บ
ั
ผิ
ด
ชอบ
โครงการ
และความเชื่อมโยง

 สาขาวิชาการออกแบบ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
เป้าประสงค์ที่ 1 บัณฑิตมีความรู้ ทางานเป็นทีม ชานาญเทคโนโลยี ซื่อสัตย์สุจริต จิตสาธารณะต่อชุมชนและท้องถิ่น
6. พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
1. ร้อยละ 80
(S7) ยกระดับ
6.1 กีฬาหรือการส่งเสริม
1. เพื่อส่งเสริม
1. ร้อยละ 80 ระดับ พ.ย. 56 –
ระดับความสาเร็จ คุณภาพบัณฑิตสู่
สุขภาพ
สุขภาพ
ความสาเร็จของการ
ส.ค. 57
ของการเสริมสร้าง มาตรฐานสากล
6.2 บาเพ็ญประโยชน์หรือ 2. เพื่อบาเพ็ญ
เสริมสร้างคุณธรรม
คุณธรรม จริยธรรม ตามอัตลักษณ์/
รักษาสิ่งแวดล้อม
ประโยชน์หรือรักษา จริยธรรม ที่จัดให้กับ
ที่จัดให้กับนักศึกษา กรอบมาตรฐาน
6.3 เสริมสร้างคุณธรรม
สิ่งแวดล้อม
นักศึกษา (สกอ.2.8)
(สกอ.2.8)
TQF
และจริยธรรม และมีจิต
3. เพื่อเสริมสร้าง
2. ระดับความพึง
2. ระดับความพึง
สาธารณะต่อชุมชน และ
คุณธรรมและ
พอใจของผู้ใช้บัณฑิต
พอใจของผู้ใช้
ท้องถิ่น
จริยธรรม และมีจิต ด้านการทางานเป็น
บัณฑิต ด้านการ
6.4 เสริมสร้างนักศึกษา
สาธารณะต่อชุมชน ทีม ชานาญ
ทางานเป็นทีม
ทางานเป็นทีม
และท้องถิ่น
เทคโนโลยี ซื่อสัตย์
ชานาญเทคโนโลยี
4. เพื่อเสริมสร้าง
สุจริต จิตสาธารณะ
ซื่อสัตย์สุจริต จิต
นักศึกษาทางานเป็น ต่อชุมชนและท้องถิ่น
สาธารณะต่อชุมชน
ทีม
และท้องถิ่น
7. ส่งเสริมการประกวด และพัฒนานักศึกษาและอาจารย์
1. ระดับความพึง (S7) ยกระดับ
7.1 การเพิ่มทักษะใน
เพื่อส่งเสริมให้
1. ระดับความพึง
พ.ย. 56 –
พอใจของผู้ใช้บัณฑิต คุณภาพบัณฑิตสู่ วิชาชีพเพื่อเข้ารวมการ
อาจารย์และ
พอใจของผู้ใช้บัณฑิต ส.ค. 57
ด้านการทางานเป็น มาตรฐานสากล
ประกวด
นักศึกษามีความรู้
ด้านการทางานเป็น
ทีม ชานาญ
ตามอัตลักษณ์/
7.2 ส่งเสริมให้นักศึกษา
และทักษะที่ได้
ทีม ชานาญ
เทคโนโลยี ซื่อสัตย์ กรอบมาตรฐาน
และอาจารย์เข้าร่วม
มาตรฐาน
เทคโนโลยี ซื่อสัตย์

15,000

40,000

อ.ธวัช
ประเด็น
อ.กันยาพร ยุทธศาสตร์ที่ 1
เป้าประสงค์ที่ 1
กลยุทธ์ที่ S7

อาจารย์
ทุกท่าน

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 1
เป้าประสงค์ที่ 1
กลยุทธ์ที่ S7,
S10, S18
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ตัวชี้วัดความสาเร็จของ
ความสอดคล้อง
ระยะเวลา
งบประมาณ
ผู
ร
้
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ั
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ด
ชอบ
โครงการ
และความเชื่อมโยง

 สาขาวิชาการออกแบบ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
เป้าประสงค์ที่ 1 บัณฑิตมีความรู้ ทางานเป็นทีม ชานาญเทคโนโลยี ซื่อสัตย์สุจริต จิตสาธารณะต่อชุมชนและท้องถิ่น
สุจริต จิตสาธารณะ TQF
กิจกรรมการประชุมวิชาการ
สุจริต จิตสาธารณะ
ต่อชุมชนและท้องถิ่น (S10) เพิ่มขีด
และนาเสนอผลงานทาง
ต่อชุมชนและท้องถิ่น
2. งบประมาณที่
ความสามารถด้าน วิชาการ (งานวิจัยและงาน
2. งบประมาณที่สนับสนับสนุนการวิจัย งานวิจัย
สร้างสรรค์)
สนุนการวิจัยหรือ
หรืองานสร้างสรรค์ (S18) พัฒนา
งานสร้างสรรค์
(สกอ.4.3)
อาจารย์และ
3. เครือข่ายวิจัย
3. เครือข่ายวิจัย
บุคลากรให้มี
ร่วมกับองค์กร
ร่วมกับองค์กร
สมรรถนะสูงขึ้นใน
ภาครัฐและเอกชนทั้ง
ภาครัฐและเอกชน การปฏิบัติงาน
ภายในและ
ทั้งภายในและ
ต่างประเทศ
ต่างประเทศ
4. ร้อยละ 80 ของ
4. ร้อยละ 80 ของ
บุคลากรที่ผ่านการ
บุคลากรที่ผ่านการ
ฝึกอบรมพัฒนา
ฝึกอบรมพัฒนา
ตนเอง
ตนเอง (10 วัน/
คน/ปี/ก.พ.)
8. พัฒนาหลักสูตร
ร้อยละ 80 ของ
(S8) พัฒนา
8.1 สอบถามผู้มีส่วนได้ส่วน 1. เพื่อสอบถามความ ร้อยละ 80 ของ
พ.ย. 56 –
ระดับความพึง
หลักสูตรตามเกณฑ์ เสียกับหลักสูตร เพื่อพัฒนา ต้องการการใช้บัณฑิต ระดับความพึงพอใจ
ส.ค. 57
พอใจของผู้ใช้
มาตรฐานที่
หลักสูตร
2. เพื่อพัฒนาหลักสูตร ของผู้ใช้บัณฑิต
บัณฑิต (ก.พ.ร.4) ตอบสนองต่อ
เพื่อให้ตรงตามความ

30,000

อ.มานัส
อ.ธวัช

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 1
เป้าประสงค์ที่ 1
กลยุทธ์ที่ S8
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ตัวชี้วัดความสาเร็จของ
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งบประมาณ
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ด
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โครงการ
และความเชื่อมโยง

 สาขาวิชาการออกแบบ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
เป้าประสงค์ที่ 1 บัณฑิตมีความรู้ ทางานเป็นทีม ชานาญเทคโนโลยี ซื่อสัตย์สุจริต จิตสาธารณะต่อชุมชนและท้องถิ่น
ผู้เรียนและผู้ใช้
ต้องการของผู้เรียน
บัณฑิต
และผู้ใช้บัณฑิต
9. ศึกษาดูงานสถานประกอบการ
จานวนขององค์กร (S9) สร้างเครือข่าย 9.1 กิจกรรมศึกษาดูงาน
เพื่อให้นักศึกษาได้
จานวนขององค์กรที่
ที่ความร่วมมือกับ ในการพัฒนาการ หน่วยงานหรือสถาน
ศึกษาดูงานใน
ความร่วมมือกับ
องค์กรวิชาชีพ/
ฝึกประสบการณ์
ประกอบการภายนอก
หน่วยงานหรือสถาน องค์กรวิชาชีพ/
วิชาการ/ผู้ใช้
วิชาชีพและสหกิจ
ประกอบการจริง
วิชาการ/ผู้ใช้บัณฑิต
บัณฑิตภาครัฐ/
ศึกษา
ภาครัฐ/เอกชนใน
เอกชนในการสร้าง/
การสร้าง/พัฒนา/
พัฒนา/บริหาร
บริหารหลักสูตร
หลักสูตร
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารที่มีคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล
เป้าประสงค์ที่ 5 มีระบบบริหารจัดการที่ดี ได้มาตรฐาน ยึดหลักธรรมาภิบาล
10. แลกเปลี่ยน ความรู้ และทักษะ เพิ่มศักยภาพอาจารย์ระหว่างสถาบันในกลุ่มประชาคมอาเซียน
จานวนบุคลากรที่ (S18) พัฒนา
10.1 แลกเปลี่ยน ความรู้
เพื่อแลกเปลี่ยน
จานวนบุคลากรที่
ผ่านการฝึกอบรม อาจารย์และ
และทักษะ เพิ่มศักยภาพ
ความรู้ และทักษะ
ผ่านการฝึกอบรม
พัฒนาตนเอง (10 บุคลากรให้มี
อาจารย์ระหว่างสถาบันใน ของอาจารย์ระหว่าง พัฒนาตนเอง
วัน/คน/ปี/ก.พ.)
สมรรถนะสูงขึ้นใน กลุ่มประชาคมอาเซียน
สถาบันในกลุ่ม
(S18)
การปฏิบัติงาน
ประชาคมอาเซียน

พ.ย. 56 –
ส.ค. 57

50,000

อ.รพีพัฒน์
อ.จิรทัศน์
อ.กันยาพร
อ.เพ็ญนภา

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 1
เป้าประสงค์ที่ 1
กลยุทธ์ที่ S9

มี.ค.-พ.ค.
57

73,000

อ.มานัส
ผศ.พรรษ
ประเวศ

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 5
เป้าประสงค์ที่ 5
กลยุทธ์ที S18
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 สาขาวิชาการออกแบบ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
เป้าประสงค์ที่ 1 บัณฑิตมีความรู้ ทางานเป็นทีม ชานาญเทคโนโลยี ซื่อสัตย์สุจริต จิตสาธารณะต่อชุมชนและท้องถิ่น
11. วิจัยในชั้นเรียน และการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน
จานวนผลงานวิจัย (S2) สร้างและ
11.1 สนับสนุนการทา
1. เพื่อศึกษาค้นคว้า จานวนผลงานวิจัย
พ.ย. 56 –
หรืองานสร้างสรรค์ พัฒนางานวิจัยหรือ รายงานวิจัยในชั้นเรียนของ เกี่ยวกับกิจกรรมการ หรืองานสร้างสรรค์ที่ ส.ค. 57
ที่นาไปใช้ประโยชน์ งานสร้างสรรค์ที่
สาขาวิชาการออกแบบ
เรียนการสอนที่มี
นาไปใช้ประโยชน์กับ
กับหน่วยงาน
นาไปใช้ประโยชน์
ประสิทธิภาพ
หน่วยงานภายนอก
ภายนอกหรือชุมชน ด้านการเรียนการ
2. เพื่อพัฒนา
หรือชุมชน หรือ
หรือท้องถิ่น (สมศ. สอนและถ่ายทอดสู่
ปรับปรุง คุณภาพการ ท้องถิ่น
6)
ท้องถิ่น
เรียนการสอน
3. เพื่อพัฒนา
ปรับปรุงเทคนิคการ
วัดและประเมินผล
4. เพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพการ
สอนของอาจารย์

40,000

อ.มานัส

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 1
เป้าประสงค์ที่ 1
กลยุทธ์ที S2
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ตัวชี้วัด

กลยุทธ์

กิจกรรม/รายละเอียด

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัดความสาเร็จของ
ความสอดคล้อง
ระยะเวลา
งบประมาณ
ผู
ร
้
บ
ั
ผิ
ด
ชอบ
โครงการ
และความเชื่อมโยง

 สาขาวิชาการออกแบบ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
เป้าประสงค์ที่ 1 บัณฑิตมีความรู้ ทางานเป็นทีม ชานาญเทคโนโลยี ซื่อสัตย์สุจริต จิตสาธารณะต่อชุมชนและท้องถิ่น
12. จัดกิจกรรมพัฒนาความรู้ และทักษะ เพื่อให้นักศึกษาสร้างเครือข่ายทั้งภายในสถาบันและระหว่างสถาบัน
1. จานวนนักศึกษา (S7) ยกระดับ
12.1 พัฒนาความรู้ และ
1. เพื่อสร้างเครือข่าย 1. จานวนนักศึกษาที่ พ.ย. 56 –
ที่เข้าแลกเปลี่ยน
คุณภาพบัณฑิตสู่ ทักษะ เพื่อให้นักศึกษาสร้าง แลกเปลี่ยนเรียนรู้
เข้าแลกเปลี่ยนความรู้ ส.ค. 57
ความรู้ด้านการ
มาตรฐานสากลตาม เครือข่ายทั้งภายในสถาบัน และประสบการณ์
ด้านการออกแบบ
ออกแบบ
อัตลักษณ์/กรอบ และระหว่างสถาบัน
ของนักศึกษาระหว่าง 2. จานวนเครือข่ายที่
2. จานวนเครือข่าย มาตรฐาน TQF
สถาบัน
เข้าร่วมแลกเปลี่ยน
ที่เข้าร่วม
(S9) สร้างเครือข่าย
2. เพื่อร่วมปฏิบัติการ ความรู้
แลกเปลี่ยนความรู้ ในการพัฒนาการฝึก
ด้านออกแบบ
ประสบการณ์วิชาชีพ
ระหว่างสถาบัน
และสหกิจศึกษา
รวม

10,000

อ.ธวัช

526,250

บาท

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 1
เป้าประสงค์ที่ 1
กลยุทธ์ที S7, S9
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ตัวชี้วัด

กลยุทธ์

กิจกรรม/รายละเอียด

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัดความสาเร็จของ
ความสอดคล้อง
ระยะเวลา
งบประมาณ
ผู
ร
้
บ
ั
ผิ
ด
ชอบ
โครงการ
และความเชื่อมโยง

 สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
เป้าประสงค์ที่ 1 บัณฑิตมีความรู้ ทางานเป็นทีม ชานาญเทคโนโลยี ซื่อสัตย์สุจริต จิตสาธารณะต่อชุมชนและท้องถิ่น
โครงการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม ทล.บ. 4 ปี
1. พัฒนาหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอน เพื่อเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้แก่ผู้เรียน
1. ร้อยละของ
(S6) พัฒนา
1.1 ปรับปรุงหลักสูตรเดิม 1. เพื่อให้หลักสูตร 1. ระดับความพึง
ม.ค.-ส.ค.
ระดับความพึง
คุณภาพการจัดการ และพัฒนาหลักสูตรให้มี
ดาเนินการตาม
พอใจของนักศึกษา 57
พอใจของผู้ใช้
เรียนการสอน และ ความหลากหลาย
มาตรฐานคุณวุฒิ
ต่อการจัดการเรียน
บัณฑิต
สื่อ อุปกรณ์ เพื่อ
การศึกษาแห่งชาติ การสอน ไม่ต่ากว่า
2. ร้อยละของความ เพิ่มศักยภาพการ
TQF
3.51
พึงพอใจของ
เรียนรู้
2. เพื่อเพิ่มแขนงวิชา
นักศึกษาต่อการ
(S8) พัฒนา
ในหลักสูตรให้
จัดการเรียนการ
หลักสูตรตามเกณฑ์
หลากหลาย
สอน
มาตรฐานที่
1.2 วิจัยในชั้นเรียน
1. เพื่อพัฒนา
1. ระดับความพึง
ต.ค. 563. ระบบและกลไก ตอบสนองต่อ
คุณภาพการจัดการ พอใจของนักศึกษา
ก.ย.57
การพัฒนาและ
ผู้เรียนและผู้ใช้
เรียนการสอนโดย
ต่อรายวิชาที่ทาการ
บริหารหลักสูตร
บัณฑิต
เน้นผู้เรียนเป็นหลัก วิจัยในชั้นเรียน ไม่ต่า
กว่า 3.51
2. ห้องสุมด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้
4. ห้องสมุด
(S6) พัฒนา
2.1 จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์
1. เพื่อเพิ่ม
1. ระดับความพึง
ต.ค. 56อุปกรณ์ศึกษา และ คุณภาพการจัดการ สาหรับการเรียนการสอน
ประสิทธิภาพในการ พอใจของนักศึกษา
ก.ย.57
สภาพแวดล้อมการ เรียนการสอน และ
จัดการเรียนการสอน ต่อการจัดการเรียน
เรียนรู้
สื่อ อุปกรณ์ เพื่อ
การสอน ไม่ต่ากว่า
5. ระบบและกลไก เพิ่มศักยภาพการ
3.51

15,000
บาท

อาจารย์
ประจา
หลักสูตรทุก
ท่าน

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 1
เป้าประสงค์ท1ี่
กลยุทธ์ที่ S6, S8

10,000
บาท

อาจารย์
ประจา
หลักสูตรทุก
ท่าน

35,760
บาท

อ. อาสาฬห์ ประเด็น
อุตตาล ยุทธศาสตร์ที่ 1
กาญจนา เป้าประสงค์ท1ี่
กลยุทธ์ที่ S6, S8
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ตัวชี้วัด

กลยุทธ์

กิจกรรม/รายละเอียด

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัดความสาเร็จของ
ความสอดคล้อง
ระยะเวลา
งบประมาณ
ผู
ร
้
บ
ั
ผิ
ด
ชอบ
โครงการ
และความเชื่อมโยง

 สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
เป้าประสงค์ที่ 1 บัณฑิตมีความรู้ ทางานเป็นทีม ชานาญเทคโนโลยี ซื่อสัตย์สุจริต จิตสาธารณะต่อชุมชนและท้องถิ่น
การจัดการเรียน
เรียนรู้
การสอน
(S8) พัฒนา
หลักสูตรตามเกณฑ์
มาตรฐานที่
ตอบสนองต่อ
ผู้เรียนและผู้ใช้
บัณฑิต
3. พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
1. ระดับความพึง (S1) ผลิตบัณฑิตที่ 3.1 ศึกษาดูงานนอกสถานที่ 1. นักศึกษาได้รับ
1. ระดับความพึง
พอใจของผู้ใช้
มีคุณภาพ
ประสบการณ์จริง และ พอใจของนักศึกษา
บัณฑิต ด้านการ
(S7) ยกระดับ
สามารถนามา
ต่อการศึกษาดูงาน
ทางานเป็นทีม
คุณภาพบัณฑิตสู่
ประยุกต์ใช้ในการเรียน ไม่ต่ากว่า 3.51
ชานาญเทคโนโลยี มาตรฐานสากล
หรือการทางานได้
2. นักศึกษาได้รับ
ซื่อสัตย์สุจริต จิต ตามอัตลักษณ์/
ความรู้ ประสบการณ์
สาธารณะต่อชุมชน กรอบมาตรฐาน
จริง และสามารถ
และท้องถิ่น
TQF
นามาประยุกต์ใช้ใน
2. ระบบและกลไก
การเรียนหรือการ
พัฒนาสัมฤทธิผล
ทางานเพิ่มขึ้น ร้อย
การเรียนตาม
ละ 20
คุณลักษณะของ
บัณฑิต

พ.ย. 56มี.ค.57

50,000
บาท

ผศ. สนธยา
แพ่งศรีสาร
อ. อาสาฬห์
อุตตาล
กาญจนา

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 1
เป้าประสงค์ที่ 1
กลยุทธ์ที่ S1, S7
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วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัดความสาเร็จของ
ความสอดคล้อง
ระยะเวลา
งบประมาณ
ผู
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้
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ั
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ด
ชอบ
โครงการ
และความเชื่อมโยง

 สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
เป้าประสงค์ที่ 1 บัณฑิตมีความรู้ ทางานเป็นทีม ชานาญเทคโนโลยี ซื่อสัตย์สุจริต จิตสาธารณะต่อชุมชนและท้องถิ่น
3. ระดับ
3.2 สนับสนุนและส่งเสริม 1. นักศึกษามีแนวทาง 1. ระดับความพึง
ความสาเร็จการ
ทักษะทางด้านการวิจัย
ในการดาเนินงานวิจัย พอใจของนักศึกษา
เสริมสร้างคุณธรรม
ให้แก่นักศึกษา
และคิดแก้ปัญหาได้ ต่อการจัดการเรียน
จริยธรรมที่จัดให้แก่
อย่างสร้างสรรค์
การสอนของงานวิจัย
นักศึกษา
ไม่ต่ากว่า 3.51
4. ระบบและกลไก
2. นักศึกษาผ่านการ
การส่งเสริม
สอบงานวิจัย ไม่ต่า
กิจกรรมนักศึกษา
กว่าร้อยละ 70 ของ
นักศึกษาทั้งหมดที่
เรียนงานวิจัยในปี
การศึกษา 2557
3.3 เตรียมความพร้อมก่อน 1. เพื่อให้นักศึกษามี 1. ระดับความพึง
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ความพร้อมก่อนฝึก พอใจของนักศึกษา
ประสบการณ์วิชาชีพ ต่อการจัดการเรียน
การสอนรายวิชา
เตรียมฝึก
ประสบการณ์ ไม่ต่า
กว่า 3.51
3.4 ส่งเสริมคุณลักษณะ
1. เพื่อให้นักศึกษามี 1. ระดับความสาเร็จ
บัณฑิตที่พึงประสงค์
คุณลักษณะของบัณฑิต ในการส่งเสริม
ที่พึงประสงค์ตรงตาม คุณลักษณะบัณฑิตที่

พ.ย. 56มี.ค.57
และ
มิ.ย.-ส.ค.
57

5,000
บาท

อ. อาสาฬห์
อุตตาล
กาญจนา

ต.ค.-พ.ย.
56

10,000
บาท

ผศ. สนธยา
แพ่งศรีสาร

พ.ย. 56มี.ค.57
และ

20,000
บาท

ผศ. สนธยา
แพ่งศรีสาร
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กิจกรรม/รายละเอียด

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัดความสาเร็จของ
ความสอดคล้อง
ระยะเวลา
งบประมาณ
ผู
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้
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ั
ผิ
ด
ชอบ
โครงการ
และความเชื่อมโยง

 สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
เป้าประสงค์ที่ 1 บัณฑิตมีความรู้ ทางานเป็นทีม ชานาญเทคโนโลยี ซื่อสัตย์สุจริต จิตสาธารณะต่อชุมชนและท้องถิ่น
ความต้องการของ
พึงประสงค์
มิ.ย.-ก.ย.
บัณฑิตและผู้ใช้บัณฑิต 2. จานวนกิจกรรม
57
ส่งเสริมคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์
อย่างน้อย 2
กิจกรรม
4. พัฒนาบัณฑิตสู่มาตรฐานสากล
1. ร้อยละของ
(S7) ยกระดับ
4.1 ฝึกอบรมพัฒนาทักษะ 1. นักศึกษาได้รับ
1. ร้อยละของ
ก.ค.-ส.ค.
นักศึกษาที่สอบผ่าน คุณภาพบัณฑิตสู่ ทางด้านคอมพิวเตอร์ การ ความรู้และทักษะการ นักศึกษาที่สอบผ่าน
57
เกณฑ์การทดสอบ มาตรฐานสากล
เขียนแบบ และ
ปฏิบัติการทางด้าน เกณฑ์การทดสอบ
ความรู้
ตามอัตลักษณ์/
ภาษาอังกฤษ
คอมพิวเตอร์ การ
ความรู้ ความสามารถ
ความสามารถด้าน กรอบมาตรฐาน
เขียนแบบ และ
ด้านภาษาต่างประเทศ
ภาษาต่างประเทศ TQF
ภาษาอังกฤษ
และคอมพิวเตอร์ ไม่
ต่ากว่าร้อยละ 60
2. นักศึกษามีความรู้
ทักษะปฏิบัติทางด้าน
ภาษาต่างประเทศ
การใช้คอมพิวเตอร์
และการเขียนแบบ
เพิ่มมากขึ้น ไม่ต่า
กว่าร้อยละ 20

30,000
บาท

อ. อาสาฬห์ ประเด็น
อุตตาล
ยุทธศาสตร์ที่ 1
กาญจนา
เป้าประสงค์ที่ 1
กลยุทธ์ที่ S7
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ตัวชี้วัดความสาเร็จของ
ความสอดคล้อง
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โครงการ
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 สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 บริการวิชาการตามความต้องการของท้องถิ่น
เป้าประสงค์ที่ 3 บูรณาการงานบริการวิชาการ ตามความต้องการของท้องถิ่นกับการเรียนการสอนและการวิจัย
5. ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม
1. ระบบและกลไก (S3) บริการ
5.1 บริการทางวิชาการแก่ 1. บุคคลากร
1. บุคคลากร
การบริการทาง
วิชาการในรูปแบบ บุคลากรภายนอกและศิษย์ ภายนอกและศิษย์
ภายนอกและศิษย์
วิชาการแก่ทาง
ที่หลากหลาย เพื่อ เก่า
เก่า ได้รับความรู้ทาง เก่า ได้รับความรู้ทาง
สังคม
ตอบสนองความ
วิชาการเพิ่มมากขึ้น วิชาการเพิ่มขึ้น ไม่ต่า
2. กระบวนการ
ต้องการของ
2. นักศึกษาและ
กว่าร้อยละ 20
บริการทางวิชาการ ท้องถิ่น
อาจารย์สามารถ
2. ระดับความสาเร็จ
ให้เกิดประโยชน์ต่อ
บูรณาการความรู้เข้า ของนักศึกษาและ
สังคม
กับการเรียนการสอน อาจารย์ที่สามารถ
3. ผลการเรียนรู้
และการบริการ
บูรณาการความรู้เข้า
และเสริมสร้าง
วิชาการ
กับการเรียนการสอน
ความเข้มแข็งของ
และการบริการ
ชุมชน หรือองค์กร
วิชาการ
ภายนอก

พ.ย. 56ส.ค.57

44,000

อาจารย์ ประเด็น
ประจาสาขา ยุทธศาสตร์ที่ 3
ทุกคน
เป้าประสงค์ที่ 3
กลยุทธ์ที่ S3
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 สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
เป้าประสงค์ที่ 4 มีการส่งเสริม สืบสานการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น
6. การส่งเสริมทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม และฟื้นฟู อนุรักษ์ศิลปกรรมสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น
1. ระบบกลไกใน (S13) ส่งเสริมและ 6.1 ค่ายอาสาพัฒนาชุมชน 1. เพื่อให้นักศึกษา
การทานุบารุง
อนุรักษ์
และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ร่วมกันพัฒนาชุมชน
ศิลปวัฒนธรรม
ศิลปวัฒนธรรมและ
และอนุรักษ์
2. การส่งเสริมและ ภูมิปัญญาท้องถิ่น
สิ่งแวดล้อม
สนับสนุนด้าน
ศิลปะและ
วัฒนธรรม
3. ระดับ
ความสาเร็จของ
การส่งเสริม และ
6.2 ส่งเสริมคุณธรรม
1. นักศึกษามี
สนับสนุนด้าน
จริยธรรม นักศึกษาและทานุ คุณธรรม จริยธรรม
ศิลปะและ
บารุงศิลปวัฒนธรรม
และทานุบารุง
วัฒนธรรม
ศิลปวัฒนธรรม

ตัวชี้วัดความสาเร็จของ
ความสอดคล้อง
ระยะเวลา
งบประมาณ
ผู
ร
้
บ
ั
ผิ
ด
ชอบ
โครงการ
และความเชื่อมโยง

1. จานวนชุมชนที่
มี.ค.-ส.ค.
5,000
ได้รับการพัฒนาและ
57
บาท
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ไม่ต่ากว่า 1 ชุมชน
2. ระดับความพึง
พอใจของผู้ที่อยู่ใน
ชุมชนที่ได้รับการ
พัฒนาไม่ต่ากว่า
3.51
1. ระดับความพึง
ต.ค. 56- 15,000
พอใจของนักศึกษา ก.ค.57
บาท
ต่อการจัดกิจกรรม
ไม่ต่ากว่า 3.51
2. ระดับความสาเร็จ
ของโครงการ
รวม

239,760

อ. มนตรี
ใจเยี่ยม
ผศ. จรรโลง
พิรุณ

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 4
เป้าประสงค์ที่ 4
กลยุทธ์ที่ S13

อ. มนตรี
ใจเยี่ยม
ผศ. จรรโลง
พิรุณ

บาท
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ตัวชี้วัดความสาเร็จของ
ความสอดคล้อง
ระยะเวลา
งบประมาณ
ผู
ร
้
บ
ั
ผิ
ด
ชอบ
โครงการ
และความเชื่อมโยง

 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
เป้าประสงค์ที่ 1 บัณฑิตมีความรู้ ทางานเป็นทีม ชานาญเทคโนโลยี ซื่อสัตย์สุจริต จิตสาธารณะต่อชุมชนและท้องถิ่น
โครงการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทล.บ. 2 ปี
1. ระบบและกลไกพัฒนาและบริหารหลักสูตร
1. ร้อยละของ
(S1) ผลิตบัณฑิตให้ 1.1 พัฒนาและปรับปรุง
1. เพื่อพัฒนาและ 1. รายงานผลการ
เม.ย.-พ.ค.
ระดับความพึง
มีคุณภาพ
หลักสูตร
ปรับปรุงหลักสูตร
พัฒนาปรับปรุง
57
พอใจของผู้ใช้
(S8) พัฒนา
หลักสูตรเทคโนโลยี
บัณฑิตและความ หลักสูตรตามเกณฑ์
อุตสาหกรรม
พึงพอใจของนิสิต มาตรฐานที่
นักศึกษา
ตอบสนองต่อ
2. ร้อยละของ
ผู้เรียนและผู้ใช้
1.2 สร้างเครือข่ายหลักสูตร 1. เพื่อสร้างเครือข่าย 1. จานวนเครือข่าย เม.ย.-พ.ค.
จานวนหลักสูตรที่มี บัณฑิต
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
หลักสูตรเทคโนโลยี หลักสูตรเทคโนโลยี
57
การบูรณาการและ (S16) เพิม่
อุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมไม่น้อย
ปฏิบัติงานร่วมกัน ประสิทธิภาพการ
กว่า 2 แห่ง
ประชาสัมพันธ์เชิง
รุก
1.3 ประชาสัมพันธ์หลักสูตร 1. เพื่อประชาสัมพันธ์ 1. จานวนนักศึกษาที่ พ.ย. 56เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
หลักสูตรและเพิ่ม
เข้ามาศึกษาเพิ่มขึ้น
ก.พ. 57
จานวนผู้เข้าเรียน
อย่างน้อยร้อยละ 20
หลักสูตรเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

5,000
บาท

ผศ.ดร.สุรชัย ประเด็น
บุญเจริญ
ยุทธศาสตร์ที่ 1
เป้าประสงค์ที่ 1
กลยุทธ์ที่ S1, S8,
S16

14,440
บาท

อ.เสกสิทธิ์
รัตนสิริวัฒ
นกุล

15,000
บาท

อ.เสกสิทธิ์
รัตนสิริวัฒ
นกุล
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 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
เป้าประสงค์ที่ 1 บัณฑิตมีความรู้ ทางานเป็นทีม ชานาญเทคโนโลยี ซื่อสัตย์สุจริต จิตสาธารณะต่อชุมชนและท้องถิ่น
2. ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
1. ร้อยละของระดับ (S1) ผลิตบัณฑิตให้ 2.1 ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ 1. เพื่อให้อาจารย์มี 1. อาจารย์มีการเข้า
ความพึงพอใจของ มีคุณภาพ
บุคคลากรทางวิชาการ
ประสบการณ์การเข้า ร่วมประชุมสัมมนา
ผู้ใช้บัณฑิตและนิสิต (S7) ยกระดับ
ร่วมประชุมและ
หรือนาเสนอผลงาน
นักศึกษา
คุณภาพบัณฑิตสู่
นาเสนอผลงานทาง ทางวิชาการไม่น้อย
2. ร้อยละของ
มาตรฐานสากล
วิชาการ
กว่า 2 ครั้ง
นักศึกษาที่สอบผ่าน ตามอัตลักษณ์
เกณฑ์การทดสอบ กรอบมาตรฐาน
ความรู้ ความ
TQF
สามารถด้านภาษา
ต่างประเทศ
3. ร้อยละของ
บัณฑิตที่ผ่านระบบ
การประกันคุณภาพ
ด้านการใช้
คอมพิวเตอร์
4. บัณฑิตระดับ
ปริญญาตรีที่ได้งาน
ทาหรือประกอบ
อาชีพอิสระภายใน
ระยะเวลา 1 ปี

พ.ย. 56ก.ค. 57

15,960
บาท

ผศ.สันติ
พงษ์พรต
ผศ.ดร.สุรชัย
บุญเจริญ

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 1
เป้าประสงค์ที่ 1
กลยุทธ์ที่ S1, S7
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ตัวชี้วัดความสาเร็จของ
ความสอดคล้อง
ระยะเวลา
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ผู
ร
้
บ
ั
ผิ
ด
ชอบ
โครงการ
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 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
เป้าประสงค์ที่ 1 บัณฑิตมีความรู้ ทางานเป็นทีม ชานาญเทคโนโลยี ซื่อสัตย์สุจริต จิตสาธารณะต่อชุมชนและท้องถิ่น
3. ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน
1. ร้อยละของระดับ (S1) ผลิตบัณฑิตให้ 3.1 พัฒนาเครื่องมืออุปกรณ์ 1. เพื่อจัดหาวัสดุ
1. ระดับความพึง
พ.ย. 56ความพึงพอใจของ มีคุณภาพ
เพื่อการพัฒนาการเรียนการ อุปกรณ์เครื่องมือให้ พอใจของนักศึกษาต่อ มิ.ย. 57
ผู้ใช้บัณฑิตและนิสิต (S7) ยกระดับ
สอน
เพียงพอต่อความ
การจัดการเรียนการ
นักศึกษา
คุณภาพบัณฑิตสู่ - ค่าวัสดุการจัดการเรียน
ต้องการ
สอนไม่น้อยกว่า 3.51
2. ร้อยละของ
มาตรฐานสากล
การสอนในรายวิชา
นักศึกษาที่สอบผ่าน ตามอัตลักษณ์
เกณฑ์การทดสอบ กรอบมาตรฐาน
ความรู้ ความ
TQF
สามารถด้านภาษา
ต่างประเทศ
3. ร้อยละของ
บัณฑิตที่ผ่านระบบ
การประกันคุณภาพ
ด้านการใช้
คอมพิวเตอร์
4. บัณฑิตระดับ
ปริญญาตรีที่ได้งาน
ทาหรือประกอบ
อาชีพอิสระภายใน
ระยะเวลา 1 ปี

88,910
บาท

อ.ณัฐเศรษฐ์ ประเด็น
น้าคา
ยุทธศาสตร์ที่ 1
เป้าประสงค์ที่ 1
กลยุทธ์ที่ S1, S7
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ตัวชี้วัดความสาเร็จของ
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 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
เป้าประสงค์ที่ 1 บัณฑิตมีความรู้ ทางานเป็นทีม ชานาญเทคโนโลยี ซื่อสัตย์สุจริต จิตสาธารณะต่อชุมชนและท้องถิ่น
4. ระบบและกลไกพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ
1. ร้อยละของระดับ (S1) ผลิตบัณฑิตให้ 4.1 อบรมเชิงปฏิบัติ การ
1. เพื่อให้นักศึกษามี 1. นักศึกษาผ่าน
มี.ค.-พ.ค.
ความพึงพอใจของ มีคุณภาพ
ด้านคอมพิวเตอร์และ
ความรู้ทักษะ
เกณฑ์การประกัน
57
ผู้ใช้บัณฑิตและนิสิต (S7) ยกระดับ
ภาษาอังกฤษเพื่อการ
ทางด้านคอมพิวเตอร์ คุณภาพไม่น้อยกว่า
นักศึกษา
คุณภาพบัณฑิตสู่ ประกันคุณภาพ
และภาษา
ร้อยละ 80
2. ร้อยละของ
มาตรฐานสากล
นักศึกษาที่สอบผ่าน ตามอัตลักษณ์
เกณฑ์การทดสอบ กรอบมาตรฐาน
ความรู้ ความ
TQF
สามารถด้านภาษา
ต่างประเทศ
3. ร้อยละของ
บัณฑิตที่ผ่านระบบ
การประกันคุณภาพ
ด้านการใช้
คอมพิวเตอร์
4. บัณฑิตระดับ
ปริญญาตรีที่ได้งาน
ทาหรือประกอบ
อาชีพอิสระภายใน
ระยะเวลา 1 ปี

17,500
บาท

อ.ชัญญพัชร์ ประเด็น
จารุวัชเศรษฐ์ ยุทธศาสตร์ที่ 1

เป้าประสงค์ที่ 1
กลยุทธ์ที่ S1, S7
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ตัวชี้วัด

กลยุทธ์

กิจกรรม/รายละเอียด

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัดความสาเร็จของ
ความสอดคล้อง
ระยะเวลา
งบประมาณ
ผู
ร
้
บ
ั
ผิ
ด
ชอบ
โครงการ
และความเชื่อมโยง

 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 วิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้เพื่อถ่ายทอดสู่ท้องถิ่น
เป้าประสงค์ที่ 2 มีผลงานวิจัยที่สามารถตีพิมพ์เผยแพร่ และนาไปใช้ประโยชน์ได้
1. งานวิจัยหรืองาน S2 สร้างและพัฒนา 4.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนางานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์
สร้างสรรค์ที่นาไปใช้ งานวิจัยหรืองาน 4.1.1 อบรมเชิงปฏิบัติการ/ 1. เพื่อให้นักศึกษา/ 1. จานวนของ
ประโยชน์
สร้างสรรค์ที่
ประชุม/สัมมนา/ศึกษาดู
อาจารย์พัฒนา
งานวิจัยและ
นาไปใช้ประโยชน์ งาน
งานวิจัยและ
สิ่งประดิษฐ์ที่
ด้านการเรียนการ 4.1.2 การจัดนิทรรศการ
สิ่งประดิษฐ์ที่
ตอบสนองต่อท้องถิ่น
สอนและถ่ายทอดสู่
ตอบสนองต่อท้องถิ่น ไม่น้อยกว่า 2 เรื่อง
ท้องถิ่น
4.1.3 การนาเสนอผลงาน/
ประกวดสิ่งประดิษฐ์
4.1.4 สนับสนุนวัสดุในการ
จัดทาสิ่งประดิษฐ์

พ.ย. 56มิ.ย. 57

4,500
บาท
20,000
บาท
17,600
บาท
9,000
บาท

ประเด็น
ผศ.ดร.สุรชัย ยุทธศาสตร์ที่ 2
เป้าประสงค์ที่ 2
บุญเจริญ
อ.เสกสิทธิ์ กลยุทธ์ที่ S2
รัตนสิริวัฒ
นกุล
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ตัวชี้วัด

กลยุทธ์

กิจกรรม/รายละเอียด

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัดความสาเร็จของ
ความสอดคล้อง
ระยะเวลา
งบประมาณ
ผู
ร
้
บ
ั
ผิ
ด
ชอบ
โครงการ
และความเชื่อมโยง

 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
เป้าประสงค์ที่ 1 บัณฑิตมีความรู้ ทางานเป็นทีม ชานาญเทคโนโลยี ซื่อสัตย์สุจริต จิตสาธารณะต่อชุมชนและท้องถิ่น
1. ร้อยละของระดับ (S1) ผลิตบัณฑิตให้ 4.3 ศึกษาดูงานโรงงาน
1. เพื่อให้นักศึกษามี 1. นักศึกษามีความรู้
ความพึงพอใจของ มีคุณภาพ
อุตสาหกรรมและแหล่งการ ความรู้ด้าน
ด้านอุตสาหกรรม
ผู้ใช้บัณฑิตและนิสิต (S7) ยกระดับ
เรียนรู้ตามแนวพระราชดาริ อุตสาหกรรม และ
และโครงการ
นักศึกษา
คุณภาพบัณฑิตสู่
โครงการพระราชดาริ พระราชดาริ ไม่น้อย
2. ร้อยละของ
มาตรฐานสากล
ผ่านประสบการณ์
กว่าร้อยละ 80
นักศึกษาที่สอบผ่าน ตามอัตลักษณ์
โดยตรง
เกณฑ์การทดสอบ กรอบมาตรฐาน
ความรู้ ความ
TQF
สามารถด้านภาษา
ต่างประเทศ
3. ร้อยละของ
บัณฑิตที่ผ่านระบบ
การประกันคุณภาพ
ด้านการใช้
คอมพิวเตอร์
4. บัณฑิตระดับ
ปริญญาตรีที่ได้งาน
ทาหรือประกอบ
อาชีพอิสระภายใน
ระยะเวลา 1 ปี

พ.ย. 56ม.ค. 57

40,160
บาท

ผศ.สันติ
พงษ์พรต
อ.ณัฐเศรษฐ์
น้าคา

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 1
เป้าประสงค์ที่ 1
กลยุทธ์ที่ S1, S7
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ตัวชี้วัด

กลยุทธ์

กิจกรรม/รายละเอียด

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัดความสาเร็จของ
ความสอดคล้อง
ระยะเวลา
งบประมาณ
ผู
ร
้
บ
ั
ผิ
ด
ชอบ
โครงการ
และความเชื่อมโยง

 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
เป้าประสงค์ที่ 1 บัณฑิตมีความรู้ ทางานเป็นทีม ชานาญเทคโนโลยี ซื่อสัตย์สุจริต จิตสาธารณะต่อชุมชนและท้องถิ่น
5. ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา
1. ร้อยละของระดับ (S1) ผลิตบัณฑิตให้ 5.1 สัมมนาเตรียมความ
1. เพื่อให้นักศึกษามี 1. นักศึกษามีความรู้
ความพึงพอใจของ มีคุณภาพ
พร้อมนักศึกษาก่อนฝึก
การเตรียมพร้อมและ ความเข้าใจในการ
ผู้ใช้บัณฑิตและนิสิต (S7) ยกระดับ
ประสบการณ์วิชาชีพ
มีความรู้ความเข้าใจ เตรียมความพร้อม
นักศึกษา
คุณภาพบัณฑิตสู่
ก่อนออกฝึก
ก่อนออกฝึกประสบ
2. ร้อยละของ
มาตรฐานสากล
ประสบการณ์วิชาชีพ การณ์วิชาชีพไม่น้อย
นักศึกษาที่สอบผ่าน ตามอัตลักษณ์
กว่าร้อยละ 80
เกณฑ์การทดสอบ กรอบมาตรฐาน
5.2 ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา
1. เพื่อให้นักศึกษามี 1. นักศึกษามีความรู้
ความรู้ ความ
TQF
ก่อนสาเร็จการศึกษา
การเตรียมพร้อมและ ความเข้าใจในการ
สามารถด้านภาษา
มีความรู้ความเข้าใจ เตรียมความพร้อม
ต่างประเทศ
การเตรียมตัวก่อน
ก่อนสาเร็จการศึกษา
3. ร้อยละของ
สาเร็จการศึกษา
ไม่น้อยกว่าร้อยละ
บัณฑิตที่ผ่านระบบ
80
การประกันคุณภาพ
ด้านการใช้
คอมพิวเตอร์
4. บัณฑิตระดับ
ปริญญาตรีที่ได้งาน
ทาหรือประกอบ
อาชีพอิสระภายใน
ระยะเวลา 1 ปี

ส.ค. 57

6,500
บาท

อ.ชัญญพัชร์ ประเด็น
จารุวัชเศรษฐ์ ยุทธศาสตร์ที่ 1

เป้าประสงค์ที่ 1
กลยุทธ์ที่ S1, S7
ก.พ.-มี.ค.
57

7,500
บาท

อ.ภูริช
ยิ้มละมัย
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ตัวชี้วัด

กลยุทธ์

กิจกรรม/รายละเอียด

วัตถุประสงค์

 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
เป้าประสงค์ที่ 4 มีการส่งเสริม สืบสานการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น
1. ระดับ
(S11) ส่งเสริมการ 5.3 สร้างคุณธรรมนาจิต
เพื่อให้นักศึกษามีจิต
ความสาเร็จการ
เรียนรู้ตามแนว
อาสาพัฒนาศิลปวัฒนธรรม อาสาและเข้าใจการ
เสริมสร้างคุณธรรม พระราชดาริฯ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตามแนว อนุรักษ์
จริยธรรมที่จัดให้แก่ (S13) ส่งเสริมและ พระราชดาริ
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
นักศึกษา
อนุรักษ์
ปัญญาท้องถิ่น และ
2. ระดับ
ศิลปวัฒนธรรม
การเรียนรู้ตามแนว
ความสาเร็จการ
และภูมิปัญญา
พระราชดาริ
ส่งเสริมและ
ท้องถิ่น
สนับสนุนด้าน
ศิลปวัฒนธรรม

ตัวชี้วัดความสาเร็จของ
ความสอดคล้อง
ระยะเวลา
งบประมาณ
ผู
ร
้
บ
ั
ผิ
ด
ชอบ
โครงการ
และความเชื่อมโยง

นักศึกษาเข้าร่วม
โครงการจิตอาสา
พัฒนา
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ตาม
แนวพระราชดาริไม่
น้อยกว่าร้อยละ 40

ธ.ค. 56 –
มี.ค. 57

12,000

อ.ภูริช ยิ้ม
ละมัย
อ.ณัฐเศรษฐ์
น้าคา

รวม

274,070

บาท

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 4
เป้าประสงค์ที่ 4
กลยุทธ์ที่ S11,
S13

82

ตัวชี้วัด

กลยุทธ์

กิจกรรม/รายละเอียด

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัดความสาเร็จของ
ความสอดคล้อง
ระยะเวลา
งบประมาณ
ผู
ร
้
บ
ั
ผิ
ด
ชอบ
โครงการ
และความเชื่อมโยง

 สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
เป้าประสงค์ที่ 1 บัณฑิตมีความรู้ ทางานเป็นทีม ชานาญเทคโนโลยี ซื่อสัตย์สุจริต จิตสาธารณะ ต่อชุมชนและท้องถิ่น
โครงการพัฒนาการเรียนการสอนสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์
1. ร้อยละความพึง (S6) การพัฒนา
1. ประชุมวางแผนติดตาม 1. เพื่อติดตาม
1. ร้อยละของบัณฑิต เม.ย.-ก.ย.
พอใจต่อการจัดการ คุณภาพการจัดการ ทบทวนการดาเนินงาน
ประเมินความพึง
มีความพึงพอใจต่อ
57
เรียนการสอน
เรียนการสอน และ หลักสูตรและการจัดการ
พอใจในหลักสูตร
การจัดการเรียนการ
2. ร้อยละของ
สื่ออุปกรณ์ เพื่อเพิ่ม เรียนการสอน
ของบัณฑิต
สอนไม่ต่ากว่า 3.51
บัณฑิตที่ผ่านระบบ ศักยภาพการเรียนรู้
ประกันคุณภาพด้าน
การใช้คอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1. ร้อยละความพึง (S6) การพัฒนา
2. เตรียมความพร้อมเพื่อ 1. เพื่อเพิ่มทักษะใน 1. ร้อยละของบัณฑิต ต.ค. 56พอใจต่อการจัดการ คุณภาพการจัดการ การพัฒนาทักษะนักศึกษา การปฏิบัติงานฟาร์ม มีความพึงพอใจต่อ
มี.ค. 57
เรียนการสอน
เรียนการสอน และ ภายในฟาร์มมหาวิทยาลัย ของนักศึกษา
การจัดการเรียนการ
สื่ออุปกรณ์ เพื่อเพิ่ม
สอนไม่ต่ากว่า 3.51
ศักยภาพการเรียนรู้
1. ร้อยละความพึง (S6) การพัฒนา
3. ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม
1. เพื่อเพิ่มทักษะการ 1. ร้อยละของบัณฑิต เม.ย.-ก.ย.
พอใจต่อการจัดการ คุณภาพการจัดการ ทักษะการเรียนรู้ของ
เรียนรู้วิชาการใหม่ๆ มีความพึงพอใจต่อ
57
เรียนการสอน
เรียนการสอน และ นักศึกษาสาขาเทคโนโลยี ที่ทันสมัยและ
การจัดการเรียนการ
สื่ออุปกรณ์ เพื่อเพิ่ม การผลิตสัตว์
เกี่ยวข้องกับศาสตร์ สอนไม่ต่ากว่า 3.51
ศักยภาพการเรียนรู้
ของสาขาเทคโนโลยี
การผลิตสัตว์

2,000
บาท

สาขา

75,380
บาท

สาขา

20,000
บาท

สาขา

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 1
เป้าประสงค์ที่ 1
กลยุทธ์ที่ S6,
S16
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ตัวชี้วัด

กลยุทธ์

กิจกรรม/รายละเอียด

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัดความสาเร็จของ
ความสอดคล้อง
ระยะเวลา
งบประมาณ
ผู
ร
้
บ
ั
ผิ
ด
ชอบ
โครงการ
และความเชื่อมโยง

 สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
เป้าประสงค์ที่ 1 บัณฑิตมีความรู้ ทางานเป็นทีม ชานาญเทคโนโลยี ซื่อสัตย์สุจริต จิตสาธารณะ ต่อชุมชนและท้องถิ่น
1. จานวนช่อง
(S16) เพิ่ม
4. ประชาสัมพันธ์และแนะ 1. เพื่อเพิ่มช่อง
1. จานวนช่อง
ทางการ
ประสิทธิภาพการ แนวการศึกษาสาขา
ทางการ
ทางการ
ประชาสัมพันธ์ที่
ประชาสัมพันธ์เชิง เทคโนโลยีการผลิตสัตว์
ประชาสัมพันธ์ที่เพิ่ม ประชาสัมพันธ์ที่เพิ่ม
เพิ่มมากขึ้น
รุก
มากขึ้น
มากขึ้น

ต.ค. 56ก.ย. 57

30,000
บาท

สาขา

รวม

127,380

บาท
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กลยุทธ์

กิจกรรม/รายละเอียด

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัดความสาเร็จของ
ความสอดคล้อง
ระยะเวลา
งบประมาณ
ผู
ร
้
บ
ั
ผิ
ด
ชอบ
โครงการ
และความเชื่อมโยง

 สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
เป้าประสงค์ที่ 1 บัณฑิตมีความรู้ ทางานเป็นทีม ชานาญเทคโนโลยี ซื่อสัตย์สุจริต จิตสาธารณะ ต่อชุมชนและท้องถิ่น
โครงการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
1. พัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ โดยเฉพาะการเรียนรู้จากการปฏิบัติ
1. ร้อยละของความ (S6) พัฒนา
1.1 จัดซื้อวัสดุฝึก เพื่อใช้ใน 1. เพื่อพัฒนา
1. ระดับความพึง
พึงพอใจของ
คุณภาพการจัดการ การเรียนการสอน และการ คุณภาพการจัดการ พอใจของนักศึกษา
นักศึกษาต่อการ
เรียนการสอน และ วิจัย
เรียนการสอนโดย
ต่อการจัดการเรียน
จัดการเรียนการ
สื่อ อุปกรณ์ เพื่อ 1.2 พัฒนาศักยภาพการใช้ เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ การสอนทุกรายวิชา
สอน
เพิ่มศักยภาพการ คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานของ
ไม่ต่ากว่า 3.51
เรียนรู้
นักศึกษา
2. ร้อยละของผู้เรียน
ที่สอบผ่านระบบ
ประกันคุณภาพด้าน
1.3 จัดซื้อครุภัณฑ์ ตู้เย็น
การใช้คอมพิวเตอร์
เก็บรักษาผลิตภัณฑ์ เพื่อใช้
และเทคโนโลยี
ในการเรียนการสอน และ
สารสนเทศเพิ่มขึ้น
การวิจัย
1.4 จัดซื้อครุภัณฑ์
ไมโครปิเปต เพื่อใช้ในการ
เรียนการสอน และการวิจัย

ต.ค. 56ก.ย. 57

49,500
บาท

อ.นพดล
ชุ่มอินทร์

ต.ค.-ธ.ค.
56

24,900
บาท

ดร.ศรัณยา
เพ่งผล

ต.ค.-ธ.ค.
56

20,000
บาท

ดร.ศรัณยา
เพ่งผล

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 1
เป้าประสงค์ที่ 1
กลยุทธ์ที่ S6
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กลยุทธ์

กิจกรรม/รายละเอียด

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัดความสาเร็จของ
ความสอดคล้อง
ระยะเวลา
งบประมาณ
ผู
ร
้
บ
ั
ผิ
ด
ชอบ
โครงการ
และความเชื่อมโยง

 สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
เป้าประสงค์ที่ 1 บัณฑิตมีความรู้ ทางานเป็นทีม ชานาญเทคโนโลยี ซื่อสัตย์สุจริต จิตสาธารณะ ต่อชุมชนและท้องถิ่น
1.5 ศึกษาดูงานหน่วยงาน 1. เพื่อให้นักศึกษาได้ 1. ร้อยละ 80 ของ
ม.ค.-มิ.ย.
นอก หรือสถาน
ศึกษาดูงานใน
ผู้เรียนได้เข้าร่วม
57
ประกอบการ
หน่วยงานหรือสถาน ศึกษาดูงานภายนอก
ประกอบการจริงด้าน 2. ระดับความพึง
การผลิตพืช และการ พอใจของนักศึกษาที่
จัดการหลังการเก็บ ได้ศึกษาดูไม่ต่ากว่า
เกี่ยว
3.51
1.6 การประชุมหลักสูตร
1. เพื่อการวางแผน 1. ร้อยละ 80 ของ
ต.ค. 56,
และติดตามการ
อาจารย์ที่ได้เข้า
มี.ค. 57,
จัดการเรียนการสอน ประชุม
ก.ย. 57
1.7 การ KM จาก
1. เพื่อเกิดการ
1. จานวนผู้เข้าร่วม ต.ค.-พ.ย.
ผลการวิจัยหรือกระบวนการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้
โครงการ
56
จัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการ ผลการวิจัยหรือ
ร้อยละ 80 มีความรู้
และ
เรียนการสอน
กระบวนการจัดการ ความเข้าใจใน
เม.ย.-พ.ค.
และสามารถนาไป กระบวนการการ
57
พัฒนาในการจัดการ จัดการเรียนการสอน
เรียนการสอน
มากขึ้น
1.8 ปฐมนิเทศนักศึกษาก่อน 1. เพื่อเตรียมความ 1. นักศึกษามีความรู้ ก.พ.-มี.ค.
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
พร้อมให้แก่นักศึกษา ความเข้าใจเกี่ยวกับ
57
ก่อนฝึก
การฝึกประสบการณ์
ประสบการณ์วิชาชีพ เพิ่มขึ้น

45,000
บาท

อ. นพดล
ชุ่มอินทร์

2,000
บาท

อ. นพดล
ชุ่มอินทร์

2,000
บาท

ดร.ปัณณ
วิชญ์ เย็น
จิตต์

3,500
บาท

อ. นพดล
ชุ่มอินทร์
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กลยุทธ์

กิจกรรม/รายละเอียด

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัดความสาเร็จของ
ความสอดคล้อง
ระยะเวลา
งบประมาณ
ผู
ร
้
บ
ั
ผิ
ด
ชอบ
โครงการ
และความเชื่อมโยง

 สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
เป้าประสงค์ที่ 1 บัณฑิตมีความรู้ ทางานเป็นทีม ชานาญเทคโนโลยี ซื่อสัตย์สุจริต จิตสาธารณะ ต่อชุมชนและท้องถิ่น
2. ร้อยละ 80 ของ
สถานที่ฝึก
ประสบการณ์มีความ
พึงพอใจ
2. การบูรณาการการทานุ 1. เพื่อเชื่อมโยงการ 1. ร้อยละ 80 ของ
บารุงศิลปะและวัฒนธรรม เรียนการสอน
ความพึงพอใจต่อ
กับการเรียนการสอน
และการบูรณาการ กิจกรรม
การทานุบารุงศิลปะ
และวันธรรม
3. การเสริมสร้างคุณธรรม 1. เพื่อให้นักศึกษามี 1. ร้อยละ 80 ของ
จริยธรรมตามคุณลักษณะ คุณลักษณะบัณฑิต นักศึกษาได้เข้าร่วม
บัณฑิต
ด้านคุณธรรม
โครงการ
จริยธรรม
2. ร้อยละ 80 ของ
ผู้เรียนมีความรู้ความ
เข้าใจในเรื่อง
คุณธรรมและ
จริยธรรม

ต.ค.-ธ.ค.
56
และ
ส.ค.-ก.ย.
57
พ.ค.-มิ.ย.
57

15,000
บาท

อ. นพดล
ชุ่มอินทร์

8,000
บาท

ดร.ศรัณยา
เพ่งผล
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ตัวชี้วัด

กลยุทธ์

กิจกรรม/รายละเอียด

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัดความสาเร็จของ
ความสอดคล้อง
ระยะเวลา
งบประมาณ
ผู
ร
้
บ
ั
ผิ
ด
ชอบ
โครงการ
และความเชื่อมโยง

 สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
เป้าประสงค์ที่ 1 บัณฑิตมีความรู้ ทางานเป็นทีม ชานาญเทคโนโลยี ซื่อสัตย์สุจริต จิตสาธารณะ ต่อชุมชนและท้องถิ่น
4. การพัฒนาทักษะวิชาการและการแข่งขันทางวิชาการของนักศึกษา
1. ระดับความพึง (S7) ยกระดับ
4.1 ส่งเสริมการเข้าร่วม
1. เพื่อพัฒนาทักษะ 1. จานวนนักศึกษาที่
พอใจของผู้ใช้
คุณภาพบัณฑิตสู่ กิจกรรมการประชุมและ
วิชาการและการ
เข้าร่วม หรือนาเสนอ
บัณฑิต ด้านการ
มาตรฐานสากล
นิทรรศการทางวิชาการ
แข่งขันทางวิชาการ ผลงานทางวิชาการ
ทางานเป็นทีม
ตามอัตลักษณ์/
ของนักศึกษา
ชานาญเทคโนโลยี กรอบมาตรฐาน
2. เพื่อให้นักศึกษาได้
ซื่อสัตย์สุจริต จิต TQF
พัฒนาศักยภาพทาง
สาธารณะต่อชุมชน
วิชาการของตัวเอง
และท้องถิ่น
และสามารถนาความ
ที่ได้ไปถ่ายทอดได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
4.2 การให้คาปรึกษา และ
บริการด้านข้อมูลข่าวสาร

1. เพื่อให้นักศึกษา
สามารถเข้าถึงการให้
คาปรึกษา และ
บริการด้านข้อมูล
ข่าวสาร

1. ระดับความพึง
พอใจของผู้เข้ารับ
บริการไม่ต่ากว่า
3.51

ต.ค. 56ก.ย. 57

10,000
บาท

ต.ค. 56ก.ย. 57

1,000
บาท

ดร.ศรัณยา
เพ่งผล

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 1
เป้าประสงค์ที่ 1
กลยุทธ์ที่ S7
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ตัวชี้วัด

กลยุทธ์

กิจกรรม/รายละเอียด

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัดความสาเร็จของ
ความสอดคล้อง
ระยะเวลา
งบประมาณ
ผู
ร
้
บ
ั
ผิ
ด
ชอบ
โครงการ
และความเชื่อมโยง

 สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
เป้าประสงค์ที่ 1 บัณฑิตมีความรู้ ทางานเป็นทีม ชานาญเทคโนโลยี ซื่อสัตย์สุจริต จิตสาธารณะ ต่อชุมชนและท้องถิ่น
5. สร้างเสริมประสบการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพ
1. ร้อยละของ
(S9) สร้างเครือข่าย 5.1 เชิญผู้มีประสบการณ์
1. เพื่อสร้างเครือข่าย 1. มีเครือข่ายในการ
หลักสูตรที่มีความ ในการพัฒนาการ จากหน่วยงานหรือชุมชน
ในการพัฒนาการฝึก พัฒนาการฝึก
ร่วมมือกับองค์กร ฝึกประสบการณ์
ภายนอกมาให้ความรู้
ประสบการณ์วิชาชีพ ประสบการณ์วิชาชีพ
วิชาชีพ/วิชาการ/ วิชาชีพและสหกิจ นักศึกษา
และสหกิจศึกษา
และสหกิจศึกษา 1
ผู้ใช้บัณฑิตภาครัฐ/ ศึกษา
เครือข่าย
เอกชนในการสร้าง/
2. ร้อยละ 80 ของ
พัฒนา/บริหาร
นักศึกษามีความรู้
หลักสูตร
ความเข้าใจมากขึ้น
6. การประชาสัมพันธ์
1. เพื่อ
1. จานวนนักศึกษาที่
หลักสูตร
ประชาสัมพันธ์
เพิ่มขึ้น
หลักสูตร

พ.ค.-ก.ค.
57

5,000
บาท

ดร.ศรัณยา
เพ่งผล

ต.ค.-ธ.ค.
56
และ
ก.พ.-มี.ค.
57
รวม

10,000
บาท

ดร.ปัณณวิชญ์
เย็นจิตต์

195,900

บาท

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 1
เป้าประสงค์ที่ 1
กลยุทธ์ที่ S9
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กลยุทธ์

กิจกรรม/รายละเอียด

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัดความสาเร็จของ
ความสอดคล้อง
ระยะเวลา
งบประมาณ
ผู
ร
้
บ
ั
ผิ
ด
ชอบ
โครงการ
และความเชื่อมโยง

 สาขาวิชาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
เป้าประสงค์ที่ 1 บัณฑิตมีความรู้ ทางานเป็นทีม ชานาญเทคโนโลยี ซื่อสัตย์สุจริต จิตสาธารณะ ต่อชุมชนและท้องถิ่น
โครงการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
1. ร้อยละของระดับ (S6) พัฒนา
1. ระบบและกลไกการบริหารหลักสูตรสาขาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
ประเด็น
ความพึงพอใจของ คุณภาพการเรียน 1.1 จัดการประชุมการ
1. เพื่อจัดทาระบบ
1. ความพึงพอใจใน พ.ย.-ธ.ค.
2,000 ผศ.ดร.จงดี ยุทธศาสตร์ที่ 1
นักศึกษาต่อการ
การสอน และสื่อ
เป้าประสงค์ที่ 1
บริหารหลักสูตรสาขา
และกลไกการบริหาร การเรียนการสอน
56
บาท
,อ.จามรี
จัดการเรียนการสอน อุปกรณ์ เพื่อเพิ่ม เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยง
หลักสูตรสาขา
หลักสูตรสาขาฯ ทุก
และ
และอ. สุรภี กลยุทธ์ที่ S6, S7,
2. ระดับความพึ่ง ศักยภาพการเรียนรู้ สัตว์น้า
S9
เทคโนโลยีการ
รายวิชาไม่ต่ากว่า
มิ.ย.-ก.ค.
พอใจของผู้ใช้บัณฑิต (S7) ยกระดับ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้า
3.51
57
ด้านการทางานเป็น คุณภาพบัณฑิตสู่ 2. พัฒนาอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาสาขาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
ทีม ชานาญ
มาตรฐานสากล
2.1 พัฒนาคณาจารย์ และ 1. เพื่อให้คณาจารย์ 1. นักศึกษาที่เรียนวิชา ธ.ค. 5610,000 ผศ.ดร.จงดี
เทคโนโลยี ซื่อสัตย์ ตามอัตลักษณ์/
นักศึกษา สาขาเทคโนโลยี
และนักศึกษาเข้า
สัมมนาหรือปัญหา
ก.ย. 57
บาท
,อ.จามรี
สุจริต จิตสาธารณะ กรอบมาตรฐาน
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้า ด้าน ร่วมประชุมวิชาการ พิเศษอย่างน้อยร้อยละ
และอ. สุรภี
ต่อชุมชนและท้องถิ่น TQF
งานวิจัย
หรือเผยแพร่
90 ได้เข้าร่วมประชุม
3. ร้อยละของ
(S9) สร้างเครือข่าย
ผลงานวิจัย
วิชาการหรือเสนอ
หลักสูตรที่มีความ ในการพัฒนาการ
ผลงานวิจัย
ร่วมมือกับองค์กร ฝึกประสบการณ์
3. จัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
วิชาชีพ/วิชาการ/ วิชาชีพและสหกิจ 3.1 จัดซื้อวัสดุการเรียนการ 1. เพื่อพัฒนาการ 1. ระดับความพึง
ต.ค. 5665,020 ผศ.ดร.จงดี
ผู้ใช้บัณฑิตภาครัฐ/ ศึกษา
สอน
เรียนการสอนโดย พอใจของนักศึกษา
มี.ค. 57
บาท
,อ.จามรี
เอกชนในการสร้าง/
เน้นผู้เรียนเป็น
ต่อการจัดการเรียน
3.2 จัดซื้อครุภัณฑ์
พ.ค.-ก.ย.
13,900 และ. สุรภี
พัฒนา/บริหาร
สาคัญ
การสอนทุกรายวิชา
การศึกษา
57
บาท
หลักสูตร
ไม่ต่ากว่า 3.51
3.3 การวิจัยในชั้นเรียน
ต.ค. 565,000
ก.ย. 57
บาท
90
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 สาขาวิชาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
เป้าประสงค์ที่ 1 บัณฑิตมีความรู้ ทางานเป็นทีม ชานาญเทคโนโลยี ซื่อสัตย์สุจริต จิตสาธารณะ ต่อชุมชนและท้องถิ่น
4. การจัดการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วมกับหน่วยงานและชุมชนภายนอก
4.1. การพัฒนาการเรียน
1. เพื่อให้นักศึกษามี 1. ร้อยละ 80 ของ
ม.ค.-ก.พ.
การสอนแบบมีส่วนร่วมกับ ความรู้ความเข้าใจใน นักศึกษาได้เข้าร่วม
57
หน่วยงานและชุมชน
เนื้อหาและ
ศึกษาดูงาน
และ
ภายนอก
รายละเอียดวิชา
หน่วยงานหรือชุมชน ก.ค.-ส.ค.
ต่างๆ มากยิ่งขึ้น
ภายนอก
57
2. เพื่อให้นักศึกษาได้ 2. ร้อยละ 80 ของ
ศึกษาดูงานใน
นักศึกษามีความพึง
หน่วยงานหรือสถาน พอใจต่อกิจกรรม
ประกอบการจริงด้าน การศึกษาดูงาน
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้า หน่วยงานหรือชุมชน
จืดและสัตว์น้าทะเล ภายนอก
5. การพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต อบรมภาษาอังกฤษ
5.1 การฝึกอบรมภาษา
1. เพื่อให้นักศึกษามี 1. ร้อยละ 80 ของ ม.ค.-ก.พ.
อังกฤษสาหรับนักศึกษา
ความรู้และทักษะ
นักศึกษาได้เข้าร่วม
57
เพาะเลี้ยงสัตว์น้า
ด้านภาษาอังกฤษ
ฝึกอบรม
2. เพื่อให้นักศึกษา ภาษาอังกฤษ
สามารถใช้
2. ร้อยละ 80 ของ
ภาษาอังกฤษในการ นักศึกษามีความพึง
ติดต่อสื่อสารได้
พอใจต่อการเข้าร่วม
3. เพื่อให้นักศึกษา ฝึกอบรม

20,000
บาท

ผศ.ดร.จงดี
,อ.จามรี
และ. สุรภี

5,000
บาท

ผศ.ดร.จงดี
ศรีนพรัตน์
วัฒ ,อ.จามรี
เครือหงษ์
และอ. สุรภี
ประชุมพล
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 สาขาวิชาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
เป้าประสงค์ที่ 1 บัณฑิตมีความรู้ ทางานเป็นทีม ชานาญเทคโนโลยี ซื่อสัตย์สุจริต จิตสาธารณะ ต่อชุมชนและท้องถิ่น
นาความรู้ที่ได้มา
ภาษาอังกฤษ
ประยุกต์ใช้ใน
3. ร้อยละ 80 ของ
ชีวิตประจาวันได้
นักศึกษามีความรู้
และทักษะด้าน
ภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น
6. ระบบและกลไกการให้คาปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสารและส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา
6.1 รับน้องสัมพันธ์
1. เพื่อเป็นการ
1. ระดับความพึง
มิ.ย. 57
2,000
ต้อนรับ เป็นขวัญ
พอใจของนักศึกษา
บาท
กาลังใจ และความ ต่อการจัดกิจกรรมไม่
เป็นสิริมงคล แก่
ต่ากว่า 3.51
นักศึกษาใหม่
นักศึกษาเก่า
ตลอดจนบุคลากร
2. เพื่อให้นักศึกษา
ชั้นปีที่ 1 ได้มีส่วน
ร่วมสืบสาน
วัฒนธรรมและ
ประเพณีอันดีงาม
และเป็นการเคารพ
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งเป็น
ศูนย์รวมจิตใจ

อ. จามรี
เครือหงส์
และ อ. สุรภี
ประชุมพล
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 สาขาวิชาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
เป้าประสงค์ที่ 1 บัณฑิตมีความรู้ ทางานเป็นทีม ชานาญเทคโนโลยี ซื่อสัตย์สุจริต จิตสาธารณะ ต่อชุมชนและท้องถิ่น
3. พัฒนาความเป็น
ผู้นา และสร้างความ
สามัคคีกันในหมู่คณะ
ของรุ่นน้อง
6.2 จัดนิทรรศการความรู้
1. เพื่อให้นักศึกษา 1. ระดับความพึง
ด้านเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
นาผลงานพัฒนา
พอใจของนักศึกษา
ประชาสัมพันธ์สาขาเนื่องใน ความรู้ความสามารถ ต่อการจัดกิจกรรมไม่
วันวิทยาศาสตร์และ open และแสดงศักยภาพ ต่ากว่า 3.50
house
ทางวิชาการของ
2. ร้อยละ 80 ของ
ตัวเอง
นักศึกษามีความพึง
2. เพื่อให้ผู้เรียนได้มี พอใจที่ได้เข้าร่วม
ประสบการณ์ทาง
กิจกรรมทางวิชาการ
วิชาการนาความรู้ที่
ได้มาถ่ายทอดเพื่อ
เป็นประโยชน์สังคม
เพื่อเป็นการ
ประชาสัมพันธ์สาขา

พ.ย. 56
และ
ส.ค. 57

2,000
บาท

รวม

124,920

อ. จามรี
เครือหงษ์
และ อ. สุรภี
ประชุมพล

บาท
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 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
เป้าประสงค์ที่ 1 บัณฑิตมีความรู้ ทางานเป็นทีม ชานาญเทคโนโลยี ซื่อสัตย์สุจริต จิตสาธารณะต่อชุมชนและท้องถิ่น
โครงการบริหารและการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
1. ร้อยละของความ (S6) พัฒนา
1. จัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญโดยเฉพาะการเรียนรู้จากการปฏิบัติ
พึงพอใจของ
คุณภาพการจัดการ 1.1 จัดซื้อวัสดุฝึกรายวิชาที่ 1. เพื่อพัฒนา
1. ระดับความพึง
ต.ค. 5640,930
นักศึกษาต่อการ
เรียนการสอน และ มีภาคปฏิบัติจานวน 30
คุณภาพการจัดการ พอใจของนักศึกษา
ก.ย.57
บาท
จัดการเรียนการ
สื่อ อุปกรณ์ เพื่อ รายวิชา
เรียนการสอนโดย
ต่อการจัดการเรียน
สอน
เพิ่มศักยภาพการ
เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ การสอนทุกรายวิชา
เรียนรู้
ไม่ต่ากว่า 3.51
2. ปรับปรุงการเรียนการสอนโดยการวิจัยในชั้นเรียน
2.1 จัดซื้อวัสดุสานักงานการ 1. เพื่อพัฒนา
1. ระดับความพึงพอใจ ธ.ค. 56- 20,000 บ
วิจัยในชั้นเรียน
คุณภาพการจัดการ ของนักศึกษาต่อการ
ส.ค.57
าท
เรียนการสอนโดย จัดการเรียนการสอนทุก
เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ รายวิชาไม่ต่ากว่า 3.51
1. ระดับความพึง (S7) ยกระดับ
3. อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะและประสิทธิภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและภาษาอังกฤษ
พอใจของผู้ใช้
คุณภาพบัณฑิตสู่ 3.1 อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง 1. เพื่อพัฒนาทักษะ 1. ร้อยละของผู้เรียน พ.ย. 5610,000
บัณฑิต ด้านการ
มาตรฐานสากล
การเพิ่มประสิทธิภาพและ ด้านคอมพิวเตอร์,
ที่สอบผ่านเกณฑ์การ ก.พ.57
บาท
ทางานเป็นทีม
ตามอัตลักษณ์/
ทักษะในการใช้เทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ ทดสอบความรู้
ชานาญเทคโนโลยี กรอบมาตรฐาน
สารสนเทศ และภาษาอังกฤษ และภาษาอังกฤษ
ความสามารถ ด้าน
ซื่อสัตย์สุจริต จิต TQF
ภาษาอังกฤษ
สาธารณะต่อชุมชน
เพิ่มขึ้น
และท้องถิ่น

อ.ชื่นจิต

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 1
เป้าประสงค์ที่ 1
กลยุทธ์ที่ S6

อ.ดร.ณิชา

ประเด็น
อ.พรพรรณ ยุทธศาสตร์ที่ 1
เป้าประสงค์ที่ 1
กลยุทธ์ที่ S7
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 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
เป้าประสงค์ที่ 1 บัณฑิตมีความรู้ ทางานเป็นทีม ชานาญเทคโนโลยี ซื่อสัตย์สุจริต จิตสาธารณะต่อชุมชนและท้องถิ่น
4. เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม
4.1 เสริมสร้างคุณธรรมและ 1. เพื่อเสริมสร้าง
1. ร้อยละ 80 ของ
มิ.ย.-ก.ค.
5,000
จริยธรรม
คุณธรรมและ
ผู้เรียนมีความรู้ความ
57
บาท
จริยธรรมแก่ผู้เรียน เข้าใจในเรื่องคุณธรรม
และจริยธรรม
1. ร้อยละของ
(S9) สร้างเครือข่าย 5. การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วมจากหน่วยงานหรือชุมชนภายนอก
หลักสูตรที่มีความ ในการพัฒนาการ 5.1 ศึกษาดูงานหน่วยงาน 1. เพื่อให้ผู้เรียนมี
1. ร้อยละ 80 ของ
พ.ย. 5630,000
ร่วมมือกับองค์กร ฝึกประสบการณ์
หรือชุมชนภายนอก
ความรู้ความเข้าใจใน ผู้เรียนได้เข้าร่วม
ก.พ.57
บาท
วิชาชีพ/วิชาการ/ วิชาชีพและสหกิจ
เนื้อหาและ
ศึกษาดูงานสถาน
ผู้ใช้บัณฑิตภาครัฐ/ ศึกษา
รายละเอียดใน
ประกอบการด้าน
เอกชนในการสร้าง/
รายวิชาต่างๆ มาก อุตสาหกรรมอาหาร
พัฒนา/บริหาร
ยิ่งขึ้น
2. ร้อยละ 80 ของ
หลักสูตร
2. เพื่อให้ผู้เรียนได้ ความพึงพอใจต่อ
ศึกษาดูงานใน
กิจกรรมการศึกษาดู
หน่วยงานหรือสถาน งานหน่วยงานหรือ
ประกอบการจริงด้าน ชุมชนภายนอก
อุตสาหกรรมอาหาร 3. ร้อยละ 80 ของ
ความรู้ความเข้าใจที่
ได้จากการศึกษาดู
งานหน่วยงานหรือ
ชุมชนภายนอก

ผศ.เบญจพร

อ.ชื่นจิต

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 1
เป้าประสงค์ที่ 1
กลยุทธ์ที่ S9
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ตัวชี้วัดความสาเร็จของ
ความสอดคล้อง
ระยะเวลา
งบประมาณ
ผู
ร
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ั
ผิ
ด
ชอบ
โครงการ
และความเชื่อมโยง

 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
เป้าประสงค์ที่ 1 บัณฑิตมีความรู้ ทางานเป็นทีม ชานาญเทคโนโลยี ซื่อสัตย์สุจริต จิตสาธารณะต่อชุมชนและท้องถิ่น
6. การพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต
6.1 พัฒนาประสบการณ์
1. เพื่อให้ผู้เรียนได้ 1. ร้อยละ 80 ของ
ม.ค.-ก.พ.
10,000
อ.พรพรรณ
ทางวิชาการโดยนานักศึกษา พัฒนาความรู้
ความพึงพอใจที่ได้
57
บาท
เข้าร่วมแข่งขันทางวิชาการ ความสามารถและ
เข้าร่วมกิจกรรมทาง
แสดงศักยภาพทาง วิชาการ
วิชาการของตัวเอง
6.2 กิจกรรมส่งเสริมการเข้า 2. เพื่อให้ผู้เรียนได้มี 2. ร้อยละ 80 ของ พ.ค.-มิ.ย.
ร่วมกิจกรรมการประชุม
ประสบการณ์ทาง
ความรู้ความเข้าใจที่ 57
วิชาการหรือนิทรรศการทาง วิชาการ
ได้จากการเข้าร่วม
วิชาการ
กิจกรรมทางวิชาการ
7. พัฒนาอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร
7.1 พัฒนาอาจารย์และ
1. เพื่อเพิ่มศักยภาพ 1. อาจารย์ประจา
พ.ย. 5610,000
อ.ดร.ณิชา
บุคลากรสายสนับสนุนตาม อาจารย์และบุคลากร และเจ้าหน้าที่สาย
ส.ค.57
บาท
กรอบมาตรฐาน TQF
สายสนับสนุนให้
สนับสนุนสาขา วิชา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ เป็นไปตามกรอบ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร
มาตรฐาน TQF ของ เทคโนโลยีได้เข้าร่วม
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สัมมนาทางวิชาการ
และเทคโนโลยีการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ
อาหาร
80
รวม
125,930
บาท
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 ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 วิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้เพื่อถ่ายทอดสู่ท้องถิ่น
เป้าประสงค์ที่ 2 มีผลงานวิจัยที่สามารถตีพิมพ์เผยแพร่ และนาไปใช้ประโยชน์ได้
โครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์และงานบริการวิชาการ
1. จานวนนักวิจัย (S10) เพิ่มขีด
1. ส่งเสริมการพัฒนางานวิจัย 1. เพื่อให้ทุก
รุ่นใหม่
ความสามารถด้าน สู่ชั้นเรียน
หลักสูตร
2. งบประมาณที่
งานวิจัย
สนับสนุนการวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์
3. เครือข่ายวิจัย
ร่วมกับองค์กร
2. สนับสนุนงานวิจัยหรืองาน 1. เพื่อพัฒนา
ภาครัฐและเอกชน
สร้างสรรค์และบริการ
งานวิจัยสู่ท้องถิ่น
ทั้งภายในและ
วิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
ต่างประเทศ
3.ติดตามและประเมินผล
1. เพื่อติดตาม
งานวิจัยและบริการวิชาการ งานวิจัยและบริการ
วิชาการ
2. เพื่อบริหารจัดการ
การดาเนินงานใน
ศูนย์วิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยี

ตัวชี้วัดความสาเร็จของ
ความสอดคล้อง
ระยะเวลา
งบประมาณ
ผู
ร
้
บ
ั
ผิ
ด
ชอบ
โครงการ
และความเชื่อมโยง

1. จานวนงานวิจัยใน
ชั้นเรียนร้อยละ 100

ต.ค.-ธ.ค.
56

80,000
บาท

1. จานวนงานวิจัย
พัฒนาสู่ท้องถิ่นร้อย
ละ 100
1. จานวนงานวิจัย
และบริการวิชาการ
ได้รับการตรวจ
ติดตามประเมินผล
ทุกโครงการ

พ.ย. 56ม.ค. 57

230,000
บาท

หัวหน้า
ศูนย์วิจัย
และพัฒนา
เทคโนโลยี
ร่วมกับฝ่าย
วิชาการ
หัวหน้า
ศูนย์วิจัยฯ

ต.ค. 56ก.ย.57

20,000
บาท

หัวหน้า
ศูนย์วิจัยฯ

รวม

330,000

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 2
เป้าประสงค์ที่ 2
กลยุทธ์ที่ S10

บาท
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 ด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
เป้าประสงค์ที่ 4 มีการส่งเสริม สืบสานการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น
โครงการอนุรักษ์ศิลปและวัฒนธรรม
1. ระดับ
(S13) ส่งเสริมและ 1. โครงการสืบสาน
1. เพื่อเป็นการสืบ
ความสาเร็จของ
อนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมประเพณี
ทอดวัฒนธรรมและ
การส่งเสริมและ
ศิลปวัฒนธรรมและ ท้องถิ่น
ประเพณีประจาชาติ
สนับสนุนด้าน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
2. เพื่อส่งเสริมให้
ศิลปะและ
นักศึกษาได้มีส่วน
วัฒนธรรม
ร่วมต่อการสืบสาน
และอนุรักษ์ประเพณี
2. โครงการเผยแพร่ศิลปะ
และวัฒนธรรม

ตัวชี้วัดความสาเร็จของ
ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
โครงการ

1. มีผู้เข้าร่วม
ต.ค.-ธ.ค.
โครงการไม่น้อยกว่า
56
ร้อยละ 80
2. ผู้เข้าร่วม
โครงการมีความรู้
ความเข้าใจใน
ศิลปวัฒนธรรมเพิ่ม
มากขึ้น
1. เพื่อเผยแพร่
1. มีผู้เข้าร่วม
มิ.ย.-ส.ค.
ศิลปะและวัฒนธรรม โครงการไม่น้อยกว่า
57
ประจาชาติ
ร้อยละ 80
2.เพื่อให้นักศึกษามี 2. ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ความพึงพอใจไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80
และสร้างเสริม
เอกลักษณ์ ศิลปะ และ 3. จานวนของผลงาน
ที่ได้นามาเผยแพร่
วัฒนธรรมประจา
ท้องถิ่น
รวม

50,000
บาท

รองคณบดี
ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา

100,000
บาท

รองคณบดี
ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา

150,000

บาท

ความสอดคล้องและ
ความเชื่อมโยง

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4
เป้าประสงค์ที่ 4
กลยุทธ์ที่ S13
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 ด้านบริหาร
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารที่มีคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล
เป้าประสงค์ที่ 5 มีระบบบริหารจัดการที่ดี ได้มาตรฐาน ยึดหลักธรรมาภิบาล
โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
1. พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน
1. ร้อยละของผู้
(S14) บริหาร
1.1 ส่งเสริมและสนับสนุน 1.เพื่อให้ผู้บริหาร
ผ่านการประชุม/ จัดการเชิงรุกอย่าง การเข้าร่วมประชุม สัมมนา และบุคลากรคณะฯ
สัมมนาเชิง
มีธรรมาภิบาล
ทางวิชาการของอาจารย์
ได้รับการพัฒนา
ปฏิบัติการ
(S20) ส่งเสริมการ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่
ศักยภาพให้เป็นไป
2. จานวนโครงการ จัดการความรู้ใน
ตามเกณฑ์มาตรฐาน
ที่ได้รับจากการจัด องค์กร
1.2 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ 2. เพื่อให้ผู้บริหาร
ประชุม/สัมมนา
การจัดทาแผน ทบทวนและ และบุคลากรมีส่วน
ประเมินแผนปฏิบัติราชการ ร่วมในการจัดทาแผน
สาหรับบุคลากรภายในคณะฯ บริหารจัดการคณะฯ
โครงการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการคณะ
1. พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
1. ร้อยละของผู้ผ่าน (S14) บริหาร
1.1 ประชุม สัมมนาความรู้ 1. เพื่อให้ผู้บริหารและ
การประชุม/สัมมนา จัดการเชิงรุกอย่าง เกี่ยวกับการประกันคุณภาพ บุคลากรคณะฯ มีส่วน
เชิงปฏิบัติการ
มีธรรมาภิบาล
และติดตามประเมินผลการ ร่วมในการดาเนินการ
2. จานวนโครงการที่ (S20) ส่งเสริมการ ประกันคุณภาพภายใน
ด้านประกันคุณภาพให้
ได้รับจากการจัด
จัดการความรู้ใน
เป็นไปตามเกณฑ์
ประชุม/สัมมนา
องค์กร
มาตรฐาน

ตัวชี้วัดความสาเร็จของ
ความสอดคล้อง
ระยะเวลา
งบประมาณ
ผู
ร
้
บ
ั
ผิ
ด
ชอบ
โครงการ
และความเชื่อมโยง

1.ผู้บริหารและ
บุคลากรของคณะฯ
ผ่านการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการร้อยละ
80

ต.ค. 56 –
ก.ย. 57

460,000
บาท

มี.ค. –มิ.ย.
57

245,000
บาท

1.ผู้บริหารและ
มี.ค. –มิ.ย.
บุคลากรของคณะฯ
57
ผ่านการประชุม
สัมมนาร้อยละ 80
2. ระดับความสาเร็จ
ของการประกัน
คุณภาพการศึกษา

100,000
บาท

ผศ.ศรวณะ ประเด็น
แสงสุข ยุทธศาสตร์ที่ 5
เป้าประสงค์ที่ 5
กลยุทธ์ที่ S14,
S20
ผศ.ศรวณะ
แสงสุข

ผศ.ศรวณะ ประเด็น
แสงสุข ยุทธศาสตร์ที่ 5
เป้าประสงค์ที่ 5
กลยุทธ์ที่ S14,
S20
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 ด้านบริหาร
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารที่มีคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล
เป้าประสงค์ที่ 5 มีระบบบริหารจัดการที่ดี ได้มาตรฐาน ยึดหลักธรรมาภิบาล
2. การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการบริหารความเสี่ยง
1. ร้อยละของผู้ผ่าน (S14) บริหาร
2.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการ 1. เพื่อให้ผู้บริหาร
การประชุม/สัมมนา จัดการเชิงรุกอย่าง โครงการบริหารจัดการความ และบุคลากรมีส่วน
เชิงปฏิบัติการ
มีธรรมาภิบาล
เสี่ยง
ร่วมในการจัดทาและ
2. จานวนโครงการที่ (S17) พัฒนาระบบ
พัฒนาระบบบริหาร
ได้รับจากการจัด
บริหารความเสี่ยงที่
จัดการความเสี่ยง
ประชุม/สัมมนา
มีประสิทธิภาพ
ของคณะฯ
(S20) ส่งเสริมการ
2. เพื่อเป็นแนวทาง
จัดการความรู้ใน
ในการนาแผนบริหาร
องค์กร
จัดการความเสี่ยงไป
ดาเนินการ

ตัวชี้วัดความสาเร็จของ
ความสอดคล้อง
ระยะเวลา
งบประมาณ
ผู
ร
้
บ
ั
ผิ
ด
ชอบ
โครงการ
และความเชื่อมโยง

1.ผู้บริหารและ
ธ.ค. 56 –
บุคลากรของคณะฯ
ม.ค. 57
ผ่านการประชุม
สัมมนาร้อยละ 80
2. ระดับความ สาเร็จ
ของการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง

รวม

162,500
บาท

967,500

ผศ.ศรวณะ ประเด็น
แสงสุข ยุทธศาสตร์ที่ 5
เป้าประสงค์ที่ 5
กลยุทธ์ที่ S14,
S17, S20

บาท
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ตัวชี้วัด

กลยุทธ์

กิจกรรม/รายละเอียด

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัดความสาเร็จของ
ความสอดคล้อง
ระยะเวลา
งบประมาณ
ผู
ร
้
บ
ั
ผิ
ด
ชอบ
โครงการ
และความเชื่อมโยง

 ด้านวิชาการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารที่มีคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล
เป้าประสงค์ที่ 5 มีระบบบริหารจัดการที่ดี ได้มาตรฐาน ยึดหลักธรรมาภิบาล
โครงการพัฒนาสมรรถนะที่จ้าเป็นในการปฏิบัติงานของอาจารย์และบุคลากร และการจัดการความรู้ในองค์กร
1. ร้อยละของ
(S18) พัฒนา
1. การเพิ่มทักษะทางภาษา 1. เพื่อส่งเสริมให้
1. อาจารย์และ
อาจารย์ที่มี
อาจารย์และ
คณาจารย์ละ
บุคลากรมี
ตาแหน่งทาง
บุคลากรให้มี
บุคลากรสื่อสารเป็น ความสามารถในการ
วิชาการสูงขึ้น
สมรรถนะสูงขึ้นใน
ภาษาอังกฤษได้
ใช้ภาษาสูงขึ้น
2. ระดับ
การปฏิบัติงาน
2. เพื่อเพิ่ม
ความสาเร็จของ
(S20) ส่งเสริมการ
ความสามารถด้าน
การจัดการความรู้ จัดการความรู้ใน
ภาษาให้คณาจารย์
ในองค์กรตาม
องค์กร
และบุคลากร
ประเด็น
2. การเขียนเอกสาร
1. เพื่อให้อาจารย์
1. อาจารย์สามารถ
ประกอบการสอน
เข้าใจหลักการเขียน เขียนเอกสาร
เอกสารประกอบการ ประกอบการสอนได้
สอน
ถูกต้องตามเกณฑ์
3. การเผยแพร่ผลงานวิจัย
สู่ระดับนานาชาติ

1. เพื่อให้อาจารย์
เข้าใจวิธีการเขียน
บทความการวิจัยเพื่อ
ลงตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับชาติหรือ
นานาชาติ

1. อาจารย์สามารถ
เขียนบทความการ
วิจัยเพื่อลงตีพิมพ์ใน
วารสารระดับชาติ
หรือนานาชาติ

ธ.ค. 56ส.ค.57

159,000
บาท

ผศ.ดร.จงดี
ศรีนพรัตน์
วัฒน

ธ.ค. 56ส.ค.57

15,600
บาท

ผศ.ดร.จงดี
ศรีนพรัตน์
วัฒน

ธ.ค. 56ส.ค.57

32,800
บาท

ผศ.ดร.จงดี
ศรีนพรัตน์
วัฒน

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 5
เป้าประสงค์ที่ 5
กลยุทธ์ที่ S18,
S20
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ตัวชี้วัด

กลยุทธ์

กิจกรรม/รายละเอียด

วัตถุประสงค์

 ด้านวิชาการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารที่มีคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล
เป้าประสงค์ที่ 5 มีระบบบริหารจัดการที่ดี ได้มาตรฐาน ยึดหลักธรรมาภิบาล
4. การจัดการความรู้
1. เพื่อส่งเสริมการ
จัดการความรู้ใน
องค์กร

ตัวชี้วัดความสาเร็จของ
ความสอดคล้อง
ระยะเวลา
งบประมาณ
ผู
ร
้
บ
ั
ผิ
ด
ชอบ
โครงการ
และความเชื่อมโยง

ระดับความสาเร็จ
ของการจัดการ
ความรู้ในองค์กรตาม
ประเด็น

ธ.ค. 56ส.ค.57

42,600
บาท

ผศ.ดร.จงดี
ศรีนพรัตน์
วัฒน

รวม

250,000

บาท
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วิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์กรทั้งภายในและภายนอก
โดยใช้ SWOT Analysis

วิเคราะห์ความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

กาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์หลักและประเด็น
ยุทธศาสตร์ ตามลาดับ โดยให้สอดคล้องกัน

กาหนดเป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ในระดับองค์กร
(ภายใต้พันธกิจ หรือประเด็นยุทธศาสตร์)

กาหนดตัวชี้วัดหลัก

จัดทาแผนที่กลยุทธ์โดยกาหนดเป้าประสงค์แต่ละมิติ

กาหนดตัวชี้วัดผลการดาเนินงานหลัก และกลยุทธ์ตามลาดับ
องค์กรสามารถกาหนดโครงการริเริ่มไว้ล่วงหน้าได้
นากลยุทธ์ที่ต้องดาเนินการในแต่ละปีมากาหนดโครงการ
วัตถุประสงค์ และตัวชี้วัดระดับโครงการ

แผนกลยุทธ์ 4 ปี

แผนปฏิบัติการ
ประจาปี

กาหนดงบประมาณของโครงการ
103
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แผนภาพแสดงการจัดทาแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
แต่งตั้งคณะกรรมการ
ศึกษานโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ และแผนพัฒนา
การศึกษาของสานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
ศึกษาแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี
ของกระทรวงศึกษาธิการ/สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
- ทบทวนผลการประเมินคณะเทคโนโลยีฯจากคณะกรรมการภายในและ
คณะกรรมการภายนอก
- ศึกษางานวิจยั ความต้องการของท้องถิ่นและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
- วิเคราะห์ข้อเสนอแนะจากอาจารย์ เจ้าหน้าที่ ผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย

ทบทวนแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติของคณะเทคโนโลยีฯ
ด้านวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชีว้ ัด

จัดทาแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี
และแผนปฏิบัติราชการประจาปีของคณะเทคโนโลยีฯ



คณะกรรมการบริหารคณะ
เทคโนโลยีฯ
 สภาคณะเทคโนโลยีฯ

เห็นชอบ
เผยแพร่และชี้แจงต่อผู้บริหารคณาจารย์ เจ้าหน้าที่
ในคณะเทคโนโลยีฯ ผู้รับบริการและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย
ทุกหน่วยงานจัดทาแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี
และแผนปฏิบัติราชการประจาปี
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการนาแผนไปสู่การปฏิบัติ

ไม่เห็นชอบ
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แผนภาพแสดงการอนุมัติแผนการใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2557
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ทบทวน วิเคราะห์ผลการดาเนินการที่ผ่านมา
คณะฯ ทบทวนผลผลิต และกาหนด เป้าประสงค์
การให้บริการตามกรอบของมหาวิทยาลัยฯ
จัดทาคาของบประมาณตามกรอบ
ของมหาวิทยาลัยฯ

วิเคราะห์รายละเอียดแผนงาน/โครงการ ผลผลิต ตัวชีว้ ัด
และประสานแผนกับมหาวิทยาลัยฯ

คณะกรรมการบริหารงาน
คณะฯ

ไม่เห็นชอบ

เห็นชอบ
ไม่เห็นชอบ
สภามหาวิทยาลัย
เห็นชอบ
คณะฯชี้แจงสภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณา
คาขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปี
ปรับปรุงกรอบวงเงินตามผลผลิต
และเป้าประสงค์การให้บริการ
คณะ/ภาควิชา/สาขาวิชา จัดทาแผนปฏิบัติการ
และดาเนินการตามแผน
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ

106

ชื่องาน/โครงการ
หัวหน้า/ผู้รับผิดชอบ
ลักษณะโครงการ

……………………………………………………………………………………………………………………
.................................................................................................................................
..................................................................................................................................

ประเด็นยุทธศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 ๑. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
 ๒. วิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้เพื่อถ่ายทอดสู่ท้องถิ่น
 ๓. บริการวิชาการตามความต้องการของท้องถิ่น
 ๔. อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
 ๕. พัฒนาระบบบริหารที่มีคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 ๑. บัณฑิตมีความรู้ ทางานเป็นทีม ชานาญเทคโนโลยี ซื่อสัตย์สุจริต จิตสาธารณะต่อชุมชนและท้องถิ่น
 ๒. มีผลงานวิจัยที่สามารถตีพิมพ์เผยแพร่ และนาไปใช้ประโยชน์ได้
 ๓. บูรณาการงานบริการวิชาการ ตามความต้องการของท้องถิ่นกับการเรียนการสอน และการวิจัย
 ๔. มีการส่งเสริม สืบสานการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น
 ๕. มีระบบบริหารจัดการที่ดี ได้มาตรฐาน ยึดหลักธรรมาภิบาล
ตัวชี้วัดตามคารับรองการปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ (ก.พ.ร.)
ตัวชี้วัดที่............................................................................................................................. ...............................
ตัวชี้วัดที่............................................................................................................................................................
สกอ. ปีการศึกษา ๒๕๕๓
ตัวบ่งชี้ที่............................................................................................................................. ...............................
ตัวบ่งชี้ที่............................................................................................................................. ...............................
สมศ. ปีการศึกษา ๒๕๕๔-๒๕๕๘
ตัวบ่งชี้ที่............................................................................................................................................................
ตัวบ่งชี้ที่............................................................................................................................................................
การบูรณาการกับภารกิจอื่น
 การวิจัย
ชื่อโครงการวิจัย............................................................................................................................. ....................
 การบริการวิชาการ
ชื่อโครงการบริการวิชาการ............................................................................................................................. ..
 การเรียนการสอน
ชื่อรายวิชา.........................................................................................................................................................
 ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
..........................................................................................................................................................................
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 คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ (TQF)
 กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
 กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ
 กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม
 กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม
 กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
๑. หลักการและเหตุผล
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ ............................................................................................................................................ .......................
๒.๒ ..................................................................................................................................................................
๒.๓ ............................................................................................................................. .....................................
๓. เป้าหมายของโครงการ
๓.๑ เชิงปริมาณ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
๓.๒ เชิงคุณภาพ
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
๔. งบประมาณ รหัส........................................................... เป็นเงินทั้งสิ้น..........................................บาท
๔.๑ หมวดค่าตอบแทน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
๔.๒ หมวดค่าวัสดุ
..............................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................. ...........................
๔.๓ หมวดค่าใช้สอย
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
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๕. ขั้นตอนและแผนการดาเนินงาน (PDCA)
รายการ

ระยะเวลาดาเนินการ (ปี พ.ศ. 2557)
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ขั้นวางแผนงาน (P)
๑…………………………………...………
…………………………….…………………
ขั้นดาเนินการ (D)
๒…………………………………...………
…………………………….…………………
ขั้นสรุปและประเมินผล (C)
๓…………………………………...………
…………………………….…………………
ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน(A)
๔…………………………………...………
…………………………….…………………
๖. ระยะเวลาที่ใช้ในโครงการ
..................................................................................................................................................... ...............................
........................................................................................................................................................................
๗. สถานที่ดาเนินงาน
....................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ
๘.๑ ................................................................................................................................................................... ...
๘.๒ ............................................................................................................................. ........................................
๘.๓ ............................................................................................................................. ........................................
๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๙.๑ ................................................................................................................................................... ................
๙.๒....................................................................................................................................................................
๙.๓....................................................................................................................................................................
๑๐. การประเมินผล
 ความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย
 ผู้รับบริการมีความรู้ความเข้าใจ
 มีการนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
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๑๑. ผู้ขออนุมัติโครงการ
ลงชื่อ...............................................................................
(....................................................................)
ผู้เสนอโครงการ
๑๒. ผู้ตรวจสอบรายละเอียดโครงการ
…………………………………………………………………………………………………………….................................................
.........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ...............................................................................
(....................................................................)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
๑๓. ความเห็นของหัวหน้าภาควิชา
....................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ...............................................................................
(....................................................................)
หัวหน้าภาควิชา..........................................
๑๔. ความเห็นของผู้บริหาร
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ...............................................................................
(....................................................................)
รองคณบดี ฝ่าย.............................................
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
๑๕. ความเห็นของผู้บริหาร
....................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ...............................................................................
(....................................................................)
รองคณบดี ฝ่าย.............................................
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
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๑๖. ความเห็นของผู้บริหาร
 อนุมัติ
 ไม่อนุมัติ
....................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ...............................................................................
(....................................................................)
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
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แบบสอบถามการติดตามและประเมินผลโครงการ
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจาปีงบประมาณ 2557
1.
2.

3.

4.




5.
6.
7.
8.

ชื่อโครงการ/กิจกรรม.........................................................................................................................................
ประเภทโครงการ  บรรจุอยู่ในแผน
 ไม่อยู่ในแผน
เป็นกิจกรรมย่อยของโครงการที่บรรจุในแผน…………………………………………………………………………………………
ความสอดคล้องของแผน
3.1. ประเด็นยุทธศาสตร์..................................................................................................................................
เป้าประสงค์..............................................................................................................................................
ตัวชี้วัด............................................................................................................................. .........................
3.2. มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรฐานที่...............................................................................
ตัวบ่งชี้ที่...................................................................................................................................................
สนับสนุนพันธกิจหลักของคณะฯด้าน (สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
4.1. ผลิตบัณฑิตด้านเทคโนโลยีทางการเกษตรและอุตสาหกรรมและงานสร้างสรรค์
4.2. วิจัย เพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเพื่อถ่ายทอดสู่ท้องถิ่น
4.3. บริการวิชาการเกี่ยวกับเทคโนโลยี นวัตกรรมด้านการเกษตรและอุตสาหกรรม รวมถึงสืบสานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดาริ
4.4. อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตรและอุตสาหกรรม
ผู้รับผิดชอบโครงการ.........................................................................................................................................
วัตถุประสงค์…………………………………………………………………………………………………………………………………….
เป้าหมาย 7.1. เชิงปริมาณ..............................................................................................................................
7.2. เชิงคุณภาพ.............................................................................................................................
กิจกรรมที่ดาเนินการ
กิจกรรมที่ดาเนินการ

1. ขั้นวางแผนงาน (P)
…………………………………………….
…………………………………………….
2. ขั้นดาเนินการ (D)
…………………………………………….
…………………………………………….
3. ขั้นสรุปและประเมินผล (C)
…………………………………………….
…………………………………………….
4. ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)
…………………………………………….
…………………………………………….

ช่วงเวลา
แผน
ปฏิบัติจริง

งบประมาณ
แผน
ปฏิบัติจริง
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9. ดัชนีชี้วัดความสาเร็จ มีดังนี้
9.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
( ) ผ่าน
( ) ไม่ผ่าน
(ระบุ)............................................................................................................................ .......................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
9.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
 มีความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย ร้อยละ.....................
( ) ผ่าน
( ) ไม่ผ่าน
 ผู้รับบริการมีความรู้ความเข้าใจ
ร้อยละ.....................
( ) ผ่าน
( ) ไม่ผ่าน
 มีการนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
ร้อยละ.....................
( ) ผ่าน
( ) ไม่ผ่าน
10. ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ ในการดาเนินงานของโครงการ
10.1. ปัญหาอุปสรรค
......................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... .................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
10.2. ข้อเสนอแนะ.......................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
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แบบรายงานการประเมินผลความสาเร็จของการบูรณาการโครงการ
1. ประเภทโครงการ
1.1  การบริการวิชาการแก่สังคม
2. ชื่อโครงการ

1.2  ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม

3. กลุ่มเป้าหมาย และจานวนของผู้เข้าร่วม
4. ระยะเวลา วัน เวลา และสถานที่จัด
5. ผลการประเมินความพึงพอใจของโครงการ/กิจกรรม
 ผลการประเมินเป็นค่าเฉลี่ย มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ
จากคะแนนเต็ม 5
คะแนน
 ผลการประเมินรูปแบบอื่น (กรณีไม่สามารถระบุผลการประเมินเป็นค่าเฉลี่ยได้)
6. ลักษณะการบูรณาการ
6.1 กรณีเป็นโครงการการบริการวิชาการแก่สังคม
 การบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน รายวิชา
นามาเชื่อมโยงกับรายวิชา ดังนี้ (เช่น การกาหนดให้นักศึกษานาความรู้ไปจัดทาเป็นโครงการหรือ
กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน)

ประสบความสาเร็จ เนื่องจาก
มีแนวทางการปรับปรุงการบูรณาการ ได้แก่
 การบริการวิชาการแก่สังคมกับงานวิจัย เรื่อง
นามาเชื่อมโยงใช้กับงานวิจัย ดังนี้ (เช่น นาผลการวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์จริง หรือ นาความรู้
ประสบการณ์จากการให้บริการกลับมาพัฒนาต่อยอดสู่การพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ผ่านกระบวนการวิจัย)

ประสบความสาเร็จ เนื่องจาก
มีแนวทางการปรับปรุงการบูรณาการ ได้แก่
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6.2 กรณีเป็นโครงการ ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
 ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน รายวิชา
นามาเชื่อมโยงกับรายวิชา ดังนี้ (เช่น มีการจัดการเรียนการสอนที่นาการทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมไปผสมผสานเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการเรียนการสอน)

ประสบความสาเร็จ เนื่องจาก
มีแนวทางการปรับปรุงการบูรณาการ ได้แก่
 ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับกิจกรรมนักศึกษา ชื่อกิจกรรม
นามาเชื่อมโยงกับกิจกรรมนักศึกษา ดังนี้ (เช่น มีการนาการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมไป
ผสมผสานเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเสริมหลักสูตร)

ประสบความสาเร็จ เนื่องจาก
มีแนวทางการปรับปรุงการบูรณาการ ได้แก่

ลงชื่อ
(
วันที่

)

