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ค ำน ำ 

  แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2558 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นการน าประเด็นยุทธศาสตร์และแผนงาน โครงการ ที่ผ่าน
ความเห็นชอบและได้รับการจัดสรรงบประมาณมาแจกแจงรายละเอียด เกี่ยวกับตัวชี้วัดผลงาน ค่าเป้าหมาย 
แนวทางการปฏิบัติงาน กรอบเวลาในการด าเนินงาน หน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ และงบประมาณที่ใช้ในการ
ด าเนินงาน 

  สาระส าคัญของแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2558 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ประกอบด้วยประเด็นส าคัญ 4 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 
บทน า ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2558 ส่วนที่ 3 การน าแผนไปสู่การปฏิบัติ ส่วนที่ 4 
การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ส่วนที่ 5 ภาคผนวก 

  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ หวัง
เป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2558 ฉบับนี้จะเป็นเครื่องมือและกลไกส าคัญในการ
บริหารงาน/โครงการในระดับคณะ การสื่อสารและการถ่ายทอดแนวปฏิบัติงานให้แก่ สาขาวิชา ผู้บริหาร 
ตลอดจนผู้ปฏิบัติงานในระดับต่างๆ เพ่ือร่วมกันขับเคลื่อนคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ให้บรรลุซึ่งวิสัยทัศน์และพันธกิจร่วมกันต่อไป 

 

 

 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
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บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 

  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 หมวดที่ 
3 มาตรา 14 ได้ก าหนดไว้ว่า  

  มาตรา 14 ในการจัดท าแผนการบริหารราชการแผ่นดินตาม มาตรา 13 ให้จัดท าเป็นแผนสี่ปี 
โดยน านโยบายของรัฐบาลที่แถลงต่อรัฐสภามาพิจารณาด าเนินการให้สอดคล้องกับแนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐ 
ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และแผนพัฒนาประเทศด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ อย่าง
น้อยจะต้องมีสาระส าคัญเกี่ยวกับการก าหนดเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน ส่วนราชการหรือบุคคลที่จะ
รับผิดชอบในแต่ละภารกิจ ประมาณการรายได้ และรายจ่ายและทรัพยากรต่าง ๆ ที่จะต้องใช้ระยะเวลาการ
ด าเนินการ และการติดตามประเมินผล 

 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็น
ส่วนราชการที่ต้องปฏิบัติตามแนวนโยบาย จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ขึ้น
ภายใต้หลักการ และนโยบายแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พ.ศ. 2555-2559 

สำระส ำคัญของ แผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 คณะเทคโนโลยีกำรเกษตรและ
เทคโนโลยีอุตสำหกรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์  

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเป็นคณะหนึ่งที่สังกัดอยู่ในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค์ มีหน้าที่ผลิตบัณฑิตสาขาเกษตรศาสตร์และอุตสาหกรรมปี  พ.ศ.2544 สถาบันให้แยก
โครงสร้างออกมาเป็นโครงการจัดตั้งคณะเทคโนโลยีการเกษตร  และโครงการจัดตั้งคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม สังกัดสถาบันราชภัฏนครสวรรค์ ต่อมาได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

             ตามกฎกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง 
การแบ่งส่วนราชการหรือหน่วยงานของมหาวิทยาลัย ลงวันที่  27 ธันวาคม พ.ศ. 2549 ซึ่งคณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้แบ่งหน่วยงาน ดังนี้ 

             1. ส านักงานคณบดี 

             2. ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร 

             3. ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

             4. ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลย ี
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 งบประมำณประจ ำปี พ.ศ. 2558 คณะเทคโนโลยีกำรเกษตรและเทคโนโลยีอุตสำหกรรม มหำวิทยำลัย
รำชภัฏนครสวรรค์  

  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้รับ
จดัสรรงบประมาณท้ังสิ้น 9,890,000 บาท เพ่ิมขึ้นจากปีงบประมาณ 2557 ทั้งสิ้น 1,044,200 บาท คิดเป็นร้อย
ละ 11.80 โดยแต่ละโครงการ/สาขาวิชาได้รับการจัดสรรงบประมาณดังนี้ 

โครงกำร/สำขำวิชำ 
งบประมำณที่ได้รับ
จัดสรร ปี 2558 

คิดเป็น
ร้อยละ 

งบประมำณที่ได้รับ
จัดสรร ปี 2557 

เปรียบเทียบกับปี 
2557/ร้อยละ 

จัดจ้างบุคลากรคณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ 1,669,800 16.88 1,291,500 เพิ่มขึ้น 29.29 
พัฒนาการจัดการเรยีนการสอนภาคปกต ิคณะ
เทคโนโลยีฯ 

440,000 4.45 684,000 ลดลง 35.67 

พัฒนาการจัดการเรยีนการสอนภาคกศ.บป.คณะ
เทคโนโลยีฯ 

140,000 1.42 220,000 ลดลง 36.36 

จัดซื้อครภุัณฑ์การศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมฯ 2,543,000 25.71 1,500,000 เพิ่มขึ้น 69.53 
จัดซื้อครภุัณฑ์การศึกษาสาขาวิชาออกแบบ 615,000 6.22 -  - 
พัฒนากิจกรรมนักศึกษา 215,000 2.17 200,000 เพิ่มขึ้น 7.50 
วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต 247,700 2.50 

521,070 ลดลง 52.46 วิศวกรรมพลังงาน 136,500 1.38 
วิศวกรรมการจัดการและสิ่งแวดลอ้ม 82,000 0.83 
ไฟฟ้าอุตสาหกรรม 193,300 1.95 182,520 เพิ่มขึ้น 5.91 
การออกแบบ 416,700 4.21 526,250 ลดลง 20.82 
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทล.บ.4 ปี 214,100 2.16 239,760 ลดลง 10.70 
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทล.บ.2 ปี 199,100 2.01 274,070 ลดลง 27.35 
เทคโนโลยีการผลติสตัว ์ 124,900 1.26 127,380 ลดลง 1.95 
เทคโนโลยีการผลติพืช 185,200 1.87 195,900 ลดลง 5.46 
เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสตัว์น้ า 116,800 1.18 124,920 ลดลง 6.50 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 113,300 1.15 125,930 ลดลง 10.03 
ส่งเสริมการน าเสนอผลงานและการตีพิมพ์งานวิจัย 15,000 0.15 -  - 
เพิ่มขีดความสามารถด้านงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์และงานบริการวิชาการ 

235,000 2.38 330,000 ลดลง 28.79 

อนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรม 185,000 1.87 150,000 เพิ่มขึ้น 23.33 
พัฒนาทรัพยากรบุคคล 460,000 4.65 705,000 ลดลง 34.75 
พัฒนาสมรรถนะที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานของ
อาจารย์และบุคลากร และการจัดการความรู้ใน
องค์กร 

100,000 1.01 170,000 ลดลง 41.18 

พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 120,000 1.21 -  - 
พัฒนาเครือข่ายทางวิชาการระหวา่งสถาบันและ
การประเมินผลโครงการจดัตั้งคณะวิศวกรรมฯ 

32,000 0.32 -  - 

พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการคณะฯ 1,090,600 11.03 1,277,500 ลดลง 14.63 
 

     

รวม 9,890,000 100.00 8,845,800 เพิ่มขึ้น 11.80 
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 กำรแปลงแผนยุทธศำสตร์ไปสู่กำรปฏิบัติ  
 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ได้ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ตาม
นโยบายของมหาวิทยาลัย ในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์จะประกอบไปด้วย เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย  
กลยุทธ์หน่วยงาน โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ รวมทั้งสิ้น 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ 5 เป้าประสงค์ 38 ตัวชี้วัด
ผลการด าเนินงานหลัก 21 กลยุทธ์หน่วยงาน 133 กิจกรรม ดังนี้ 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 
จ ำนวน

เป้ำประสงค์ 
จ ำนวน
ตัวช้ีวัดฯ 

จ ำนวน  
กลยุทธ์ 

จ ำนวน
กิจกรรม 

งบ 
ประมำณ 

1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ 1 12 6 78 7,062,480  

2. วิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้เพ่ือถ่ายทอดสู่ท้องถิ่น 1 8 3 9 73,000 

3. บริการวิชาการตามความต้องการของท้องถิ่น 1 5 3 14 433,120 

4. อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 1 1 1 8 253,000 

5. พัฒนาระบบบริหารที่มีคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล 1 11 8 24 2,068,400 

รวม 5 38 21 133 9,890,000 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 1 

บทน ำ 
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ควำมเป็นมำของแผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 
คณะเทคโนโลยีกำรเกษตรและเทคโนโลยีอุตสำหกรรม 

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ .ศ. 2546 
มาตรา 14 ก าหนดให้มีการจัดท าแผนการบริหารราชการแผ่นดินเป็นแผนสี่ปี เพ่ือเป็นกรอบแนวทางใช้ในการ
ด าเนินการตลอดระยะเวลาดังกล่าว โดยส่วนราชการต้องจัดท าแผนให้สอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จำกแผนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน สู่แผนปฏิบัติรำชกำร 4 ปี และแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 
 

 

 
แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 

 
แผนปฏิบัติรำชกำร 4 ปี 

 

แผนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน 
(พ.ศ. 2555-2558) 

 

 มิติภารกิจงานหน้าที่งาน 
 มิติพ้ืนที่ 
 มิติภาระ 

กำรวำงแผนยุทธศำสตร์ 
 

 
กำรวำงแผนยุทธศำสตร์ 

 แผนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน 
 แผนปฏิบัติรำชกำร 4 ปี 
 (มิติภำรกิจงำน-มิติพ้ืนที่-มิติวำระ) 

 

กำรวำงแผนปฏิบัติกำร 
 แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี 

 
กำรติดตำมประเมินผลและกำร

ทบทวนแผนยุทธศำสตร์ 

 

กำรวัดผลกำรด ำเนินงำนตำมค ำ
รับรองกำรปฏิบัติรำชกำร 
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กำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 
 แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดท าขึ้นภายใต้แผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
พ.ศ. 2555-2559  
 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จากการระดมความคิดเห็น การวิเคราะห์สถานการณ์ โครงการและกิจกรรม
ต่างๆ ตามแผนปฏิบัติราชการของแต่ละสาขาวิชา และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริหารคณะฯ เพ่ือพิจารณาให้
ข้อเสนอแนะ ปรับปรุง ให้ข้อคิดเห็น และได้รับความเห็นชอบคณะกรรมการคณะฯ ในการประชุมคณะกรรมการ
บริหารคณะฯ ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 การสัมมนาปฏิบัติการการจัดท าแผน 
ทบทวนแผนและการประเมินแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2558 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 
2557 การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2557 และ
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์อนุมัติ ในคราวประชุมครั้งที่ 14/2557 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 กันยายน พ.ศ. 
2557  

กำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์ (SWOT Analysis) คณะเทคโนโลยีกำรเกษตรและเทคโนโลยีอุตสำหกรรม 
 การวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT Analysis) เป็นการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายในและ
ภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของคณะฯ 
 การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายในคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
เป็นการบ่งบอกถึงจุดแข็ง (Strength) และจุดอ่อน (Weakness) มีผลการวิเคราะห ์ดังนี้ 

ด้ำน จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 
บุคลำกร 1. อาจารย์มีความสามารถด้านการวิจัย 

2. บุคลากรสายสนับสนุนมีความรู้ ความสามารถ 
ทักษะในงานที่รับผิดชอบ 

3. บุคลากรมีความเชี่ยวชาญในการบริการ
วิชาการท่ีตอบสนองความต้องการของชุมชน 

4. อาจารย์มีความสามารถเป็นที่ปรึกษาองค์กร
ภายนอก 

5. บุคลากรมีความหลากหลายในศาสตร์ที่
สามารถบูรณาการกันได้ 

1. อาจารย์มีคุณวุฒิไม่ตรงตามหลักสูตร 
2. มีคุณวุฒิต่ ากว่าเกณฑ์ 
3. มีต าแหน่งทางวิชาการน้อย 
4. อาจารย์บางท่านไม่เข้าสอน 
5. อาจารย์ไม่รู้และไม่ศึกษา กฎระเบียบของ

มหาวิทยาลัย 
6. อาจารย์ไม่มีความช านาญในเรื่องแผนการ

สอนและกระบวนการจัดการเรียนรู้ 

งบประมำณ 1. มีเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณท่ีชัดเจน 1. งบประมาณไม่เพียงพอต่อการพัฒนาการ
เรียนการสอน 

2. ไม่มีการหารายได้อ่ืนนอกเหนือจาก
งบประมาณท่ีได้รับ 
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ด้ำน จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 
กำรจัดกำร 1. มีระเบียบการเบิกจ่ายที่ชัดเจน 

2. โครงสร้างองค์กรที่ชัดเจน 
3. ระบบบริหารโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
4. บุคลากรมีส่วนร่วมในการบริหาร 

1. ไม่มีการอบรมอาจารย์ใหม่ 
2. ไม่มีแผนที่ดีและไม่มีการด าเนินงานตาม

แผน 
3. ไม่มีการติดตาม ประเมินผล และปรับปรุง

ผลการด าเนินงาน 
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 

เครื่องมือ 
อุปกรณ์ 

1. บัณฑิตมีความอดทน สู้งาน 
2. ค่าเทอมถูก 

1. ห้องปฏิบัติการเฉพาะทางและเครื่องมือ
พ้ืนฐานมีไม่เพียงพอและไม่ครบทุกด้าน 

2. อาคารเรียน ห้องสมุด ห้องเรียนมาตรฐาน
ไม่เพียงพอ 

3. จ านวนนักศึกษาน้อย  และมีความรู้
พ้ืนฐานต่ า 

4. อัตราการเพ่ิมจ านวนนักศึกษาลดลง 
5. นักศึกษาไม่มีวินัยในเรื่องการตรงต่อเวลา 

การเข้าชั้นเรียน  และการแต่ งกายไม่
เรียบร้อย 

6. นั กศึ กษามี ค ว าม รู้  แ ละทั กษะด้ า น
ภาษาต่างประเทศน้อย 

7. นักศึกษามีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศน้อย 
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 การวิ เคราะห์สภาวะแวดล้อมภายนอกที่ส่ งผลกระทบต่อการด า เนินงานของคณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปัจจัยภายนอกที่เป็นทั้งโอกาส (Opportunities) และ
อุปสรรค (Threats) มีผลการวิเคราะห์ ดังนี้ 

ด้ำน โอกำส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
กำรเมือง 
สังคม 

1. นโยบายรัฐบาลให้ความส าคัญกับผู้จบปริญญา
ตรี 

2. ผู้ปกครองต้องการให้เรียนใกล้บ้าน 
3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และบริษัทเอกชน

ต้องการพัฒนาบุคลากรในด้านการเกษตรและ
อุตสาหกรรม 

4. นโยบายรัฐ เปิดโอกาสให้มหาวิทยาลัยจัด
การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา 

1. สถาบันอาชีวศึกษา ขยายโอกาส
การศึกษาในระดับปริญญาตรี ท าให้
นักศึกษาท่ีจะมาเรียนในคณะฯ น้อยลง 

2. การเมืองไม่มีเสถียรภาพ ส่งผลให้นโยบาย
การศึกษาเปลี่ยนแปลงบ่อย 

3. นโยบาย AEC ท าให้การแข่งขันในการ 
ศึกษาระดับปริญญาตรีสูงขึ้น 

วัฒนธรรม 1. ค่านิยมของสังคมด้านการได้รับปริญญา และ
ความต้องการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 

1. ผู้ปกครองไม่เชื่อถือชื่อเสียงของราชภัฏ 
2. ผู้ประกอบการไม่เชื่อถือคุณภาพของ

นักศึกษาราชภัฏ 
3. ชื่อเสียงมหาวิทยาลัยราชภัฏไม่เป็นที่

ยอมรับ 
4. ภาพลักษณ์ของอาชีพเกษตรกรที่เป็นลบ 
5. หลักสูตรไม่รองรับการเข้าสู่ประชาคม

อาเซียน 
เศรษฐกิจ 1. แนวโน้มการขยายตัวทางเศรษฐกิจของ

ประเทศอาเซียน ท าให้โอกาสการจ้างงาน
ทางด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมสูงขึ้น 

2. ทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษา ท าให้โอกาสในการเรียน
ระดับปริญญาตรีสูงขึ้น 

 

เทคโนโลยี 1. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ท าให้
ก า ร ป ร ะช า สั ม พั น ธ์ มี ช่ อ งท า ง ที่ เ ข้ า ถึ ง
กลุ่มเป้าหมายมากขึ้น 
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ตัวช้ีวัดเป้ำประสงค์/ค่ำเป้ำหมำย คณะเทคโนโลยีกำรเกษตรและเทคโนโลยีอุตสำหกรรม 
 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 
ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภำพ 

เป้ำประสงค์ 1 บัณฑิตมีควำมรู้ ท ำงำนเป็นทีม ช ำนำญเทคโนโลยี ซื่อสัตย์สุจริต จิตสำธำรณะต่อชุมชนและท้องถิ่น 
 

ตัวช้ีวัดเป้ำประสงค์ เป้ำหมำย ปี58 
1. ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ร้อยละ 80 
2. ผู้ส าเร็จการศึกษาของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
2.1 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 
2.2 จ านวนนักศึกษาเข้าใหม่ 
2.3 จ านวนนักศึกษาคงอยู่  

 
350 
400 
360 

3. บัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระในระยะเวลา 1 ปี  ร้อยละ 80 
4. ระดับความส าเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับดี (3.51-4.50) 
5. ร้อยละของความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอน ร้อยละ 100 
6. ร้อยละของบัณฑิตท่ีผ่านระบบประกันคุณภาพด้านการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ร้อยละ 100 
7. ระดับความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอน ระดับ 3.51 
8. ระดับความส าเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ที่จัดให้กับนักศึกษา ระดับดี (3.51-4.50) 
9. ร้อยละของนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ ร้อยละ 100 
10. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ด้านการท างานเป็นทีม ช านาญเทคโนโลยี ซ่ือสัตย์สุจริต จิตสาธารณะต่อชุมชนและท้องถิ่น ระดับดี (3.51-4.50) 
11. ร้อยละของจ านวนหลักสูตรที่มีการบูรณาการการเรียนและการปฏิบัติงานร่วมกัน (Work Integrated Learning) ร้อยละ 100 
12. ร้อยละของหลักสูตรที่มีความร่วมมือกับองค์กรวิชาชีพ/วิชาการ/ผู้ใช้บัณฑิตภาครัฐ/เอกชนในการสร้าง/พัฒนา/บริหารหลักสูตร ร้อยละ 100 
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กลยุทธ์  / มำตรกำร 
1.   ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ 
2.  เสริมสร้างความเชื่อมั่นในระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
3.  พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน และสื่อ อุปกรณ์เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการเรียนรู้ 
4.  ยกระดับคุณภาพบัณฑิตสู่มาตรฐานสากลตามอัตลักษณ์/กรอบมาตรฐาน TQF 
5.  พัฒนาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานที่ตอบสนองต่อผู้เรียนและผู้ใช้บัณฑิต 
6.  สร้างเครือข่ายในการพัฒนาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 
วิจัยเพื่อสร้ำงองค์ควำมรู้เพื่อถ่ำยทอดสู่ท้องถิ่น 

เป้ำประสงค์ 2  มีผลงำนวิจัยท่ีสำมำรถตีพิมพ์เผยแพร่ และน ำไปใช้ประโยชน์ได้ 
 

ตัวช้ีวัดเป้ำประสงค์ เป้ำหมำย ปี58 
1. ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับรางวัลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ในระดับชาติและนานาชาติ เมื่อเทียบกับจ านวนอาจารย์ทั้งหมด ร้อยละ 5 
2. จ านวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์กับหน่วยงานภายนอกหรือชุมชน หรือท้องถิ่น  5 ชิ้น 
3. จ านวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์กับหน่วยงานภายนอกหรือชุมชนหรือท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง   5 ชิ้น 
4. จ านวนผลงานวิจัยหรือสร้างสรรค์ที่ได้รับการจดทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 2 ชิ้น 
5. ร้อยละของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่  ร้อยละ 16 
6. จ านวนนักวิจัยรุ่นใหม่  5 คน 
7. งบประมาณที่สนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  60,000 ต่อคน 
8. เครือข่ายวิจัยร่วมกับองค์กรภาครัฐและเอกชนทั้งภายในและต่างประเทศ 5 แห่ง 

 

กลยุทธ์  / มำตรกำร 
1.  สร้างและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ด้านการเรียนการสอนและถ่ายทอดสู่ท้องถิ่น 
2.  ส่งเสริมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ให้มีคุณภาพและได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ระดับชาติและนานาชาติ 
3.  เพ่ิมขีดความสามารถด้านงานวิจัย 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 
บริกำรวิชำกำรตำมควำมต้องกำรของท้องถิ่น 

เป้ำประสงค์ 3  บูรณำกำรงำนบริกำรวิชำกำร ตำมควำมต้องกำรของท้องถิ่นกับกำรเรียนกำรสอนและกำรวิจัย 
 

ตัวช้ีวัดเป้ำประสงค์ เป้ำหมำย ปี58 
1. ผลการชี้น า ป้องกัน หรือแก้ปัญหาสังคมในด้านต่างๆ  4 คะแนน 
2. ร้อยละของจ านวนบริการวิชาการท่ีน ามาวิจัย และงานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ในการพัฒนาชุมชนต่อจ านวนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทั้งหมด ร้อยละ 1.5 
3. ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก    4 คะแนน 
4. ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานจัดการเรียนรู้ เพ่ือส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ และแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ระดับดี (3.51-4.50) 
5. ระดับความส าเร็จในการจัดตั้งหน่วยศึกษาความเป็นเลิศเฉพาะทาง 1 หน่วย 

 
กลยุทธ์ / มำตรกำร 
1. บริการวิชาการท่ีมีคุณภาพในรูปแบบที่หลากหลายเพ่ือตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น 
2. ส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวพระราชด าริฯ และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
3. จัดตั้งหน่วยความเป็นเลิศเฉพาะทาง 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4 
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญำท้องถิ่น 

เป้ำประสงค์  4   มีกำรส่งเสริม สืบสำนกำรอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น 
 

ตัวช้ีวัดเป้ำประสงค์ เป้ำหมำย ปี58 
1. ระดับความส าเร็จของการส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม ระดับ 4 (4 ข้อ) 

 
กลยุทธ์ / มำตรกำร 
1.  ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 5 
พัฒนำระบบบริหำรที่มีคุณภำพตำมหลักธรรมำภิบำล 

เป้ำประสงค์  5   มีระบบบริหำรจัดกำรที่ดี ได้มำตรฐำน ยึดหลักธรรมำภิบำล 
 

ตัวช้ีวัดเป้ำประสงค์ เป้ำหมำย ปี58 
1. ระดับความส าเร็จของการบริหารจัดการเชิงรุกอย่างมีธรรมาภิบาล ระดับดี (3.51-4.50) 
2. อัตราการเพ่ิมข้ึนของรายได้จากทรัพยากรและบริการต่างๆ ร้อยละ 10 
3. จ านวนช่องทางการประชาสัมพันธ์ 3 ช่องทาง 
4. ระดับความส าเร็จของการบริหารความเสี่ยงตามประเด็น ระดับดี (3.51-4.50) 
5. ร้อยละของอาจารย์ที่มีคุณวุฒิสูงขึ้น  ร้อยละ 4 
6. ร้อยละของอาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการสูงขึ้น  ร้อยละ 8 
7. ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านการฝึกอบรมพัฒนาตนเอง (10 วัน/คน/ปี/ก.พ.) ร้อยละ 60 
8. ร้อยละของความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบฐานข้อมูล ร้อยละ 80 
9. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบฐานข้อมูล ระดับดี (3.51-4.50) 
10. ระดับความส าเร็จของการจัดการความรู้ในองค์กรตามประเด็น ระดับ 4 (4 ข้อ) 
11. ระดับความส าเร็จในการจัดหาสิ่งอ านวยความสะดวกการเรียนรู้ ระดับ 4 (6 ข้อ) 

กลยุทธ์ / มำตรกำร 
1. บริหารจัดการเชิงรุกอย่างมีธรรมาภิบาล 
2. จัดหารายได้จากทรัพย์สินและรายได้จากบริการต่างๆ 
3.  เพ่ิมประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์เชิงรุก 
4.  พัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ 
5.  พัฒนาอาจารย์และบุคลากรให้มีสมรรถนะสูงขึ้นในการปฏิบัติงาน 
6.  จัดท าฐานข้อมูลที่ได้มาตรฐานและเอ้ืออ านวยต่อการบริหารและตัดสินใจทุกระดับ 
7.  ส่งเสริมการจัดการความรู้องค์กร 
8.  จัดหาสิ่งอ านวยความสะดวกการเรียนรู้ให้เพียงพอและพร้อมใช้



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 2 

แผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 
คณะเทคโนโลยีกำรเกษตรและเทคโนโลยีอุตสำหกรรม 
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ส่วนที่  2 

แผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 
คณะเทคโนโลยีกำรเกษตรและเทคโนโลยีอุตสำหกรรม 

 
   สร้างองค์ความรู้ คู่งานวิจัย ใฝ่ใจบริการ ผลิตบัณฑิตตามความต้องการของท้องถิ่น 
 

   บัณฑิตช านาญงาน ผสานจิตอาสา ร่วมพัฒนาท้องถิ่น คิดค้นงานวิจัย 
 

เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมที่
เป็นมาตรฐานโดยการวิจัยและพัฒนา เพ่ือถ่ายทอดสู่ท้องถิ่น 
 

1. ผลิตบัณฑิตด้านเทคโนโลยีทางการเกษตรและอุตสาหกรรมและงานสร้างสรรค์ 
2. วิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีทางการเกษตรและอุตสาหกรรม  เพ่ือ

ถ่ายทอดสู่ท้องถิ่น 
3. บริการวิชาการเกี่ยวกับเทคโนโลยี นวัตกรรมด้านการเกษตรและอุตสาหกรรม 

รวมถึงสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
4. อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตรและอุตสาหกรรม 

 

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

1. บัณฑิตมีความรู้ ท างานเป็นทีม ช านาญเทคโนโลยี ซื่อสัตย์สุจริต จิตสาธารณะต่อ
ชุมชนและท้องถิ่น 

2. มีผลงานวิจัยที่สามารถตีพิมพ์เผยแพร่และน าไปใช้ประโยชน์ได้ 
3. บูรณาการงานวิชาการ ตามความต้องการของท้องถิ่นกับการเรียนการสอน และ

การวิจัย 
4. มีการส่งเสริม สืบสานการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น 
5. มีระบบบริหารจัดการที่ดี ได้มาตรฐาน ยึดหลักธรรมาภิบาล 

 

 

ปรัชญำ 

อัตลักษณ์ 

วิสัยทัศน์ 

พันธกิจ 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

เป้ำประสงค์
หลักเชิง

ยุทธศำสตร์ 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์ (Goals) 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1  
การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ 

G1  บัณฑิตของคณะมีคุณภาพ  
G4  คณะได้รับการรับรองคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐาน 
G5  ผู้ใช้บัณฑิตและนักศึกษามีความพึงพอใจ 
G7  การจดัการเรียนการสอน และสื่ออุปกรณ์มีคุณภาพและช่วย เพ่ิม

ศักยภาพการเรียนรู้ 
G8  บัณฑิตมีมาตรฐานระดับสากลตามอัตลักษณ์/กรอบมาตรฐาน 

TQF 
G9   มีหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานที่ตอบสนองต่อผู้เรียนและผู้ใช้

บัณฑิต 
G10 มีเครือข่ายในการพัฒนาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจ

ศึกษา 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 
การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และ
ถ่ายทอดสู่ท้องถิ่น 

G2   งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์สามารถน าไปใช้ประโยชน์ด้านการ
เรียนการสอนและถ่ายทอดสู่ท้องถิ่น 

G6   งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์มีคุณภาพและได้รับการตีพิมพ์
เผยแพร่ระดับชาติและนานาชาติ 

G11  คณะมีขีดความสามารถด้านงานวิจัยเพิ่มสูงขึ้น 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 
การบริการวิชาการตามความต้องการ
ของท้องถิ่น 

G3   บริการวิชาการมีรูปแบบที่หลากหลายสามารถตอบสนองความ
ต้องการของท้องถิ่น 

G12  เป็นแหล่งการเรียนรู้ตามแนวพระราชด าริฯ 
G13  คณะมีหน่วยศึกษาความเป็นเลิศเฉพาะทาง 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4 
การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

G14  คณะให้ความส าคัญกับการส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 5 
การพัฒนาระบบบริหารที่มีคุณภาพ
ตามหลักธรรมาภิบาล 

G15 การบริหารจัดการเชิงรุกมีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล 
G16 คณะมีรายได้จากทรัพย์สินและรายได้จากบริการต่างๆ เพิ่มขึ้น 
G17 การประชาสัมพันธ์เชิงรุกมีประสิทธิภาพ 
G18 ระบบบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพ 
G19 อาจารย์และบุคลากรมีสมรรถนะที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานสูงขึ้น 
G20 มีฐานข้อมูลสนับสนุนการบริหารและตัดสินใจทุกระดับ 
G21 มีการจัดการความรู้ในองค์กร 
G22 สิ่งอ านวยความสะดวกการเรียนรู้มีเพียงพอและพร้อมใช้ 

 
 

ควำมสอดคล้องประเด็นยุทธศำสตร์และเป้ำประสงค์ 
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แผนภำพแสดงควำมเชื่อมโยงระหว่ำงวิสัยทัศน์  พันธกิจ  ประเด็นยุทธศำสตร ์และเป้ำประสงค์หลักเชิงยุทธศำสตร์  
คณะเทคโนโลยีกำรเกษตรและเทคโนโลยีอุตสำหกรรม 

 
 

วิสัยทัศน์ 
 

 

เป็นศูนย์กลำงกำรเรียนรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้ำนกำรเกษตรและอุตสำหกรรมที่เป็นมำตรฐำน โดยกำรวิจัยและพัฒนำ เพื่อถ่ำยทอดสู่ท้องถิ่น 
 

 

พันธกิจ 
 

 

ผลิตบัณฑิตด้ำน
เทคโนโลยีทำงกำรเกษตร
และอุตสำหกรรมและงำน

สร้ำงสรรค์ 

 
 

วิจัย เพ่ือสร้ำงองค์ควำมรู้
ด้ำนเทคโนโลยีทำง

กำรเกษตรและอุตสำหกรรม 
และถ่ำยทอดสู่ท้องถิน่ 

 
 

บริกำรวิชำกำรเกี่ยวกับเทคโนโลยี 
นวัตกรรมด้ำนกำรเกษตรและ
อุตสำหกรรม รวมถึงสืบสำน

โครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ 
 

อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญำท้องถิ่นด้ำน

กำรเกษตรและอุตสำหกรรม 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

 
 

ผลิตบัณฑิต 
ที่มีคุณภำพ 

 
 

พัฒนำระบบบริหำรที่มี
คุณภำพตำมหลักธรรมำภิบำล 

 
 

อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
และภูมปิัญญำท้องถิ่น 

 
 

บริกำรวิชำกำรตำมควำม
ต้องกำรของท้องถิ่น 

 
 

วิจัยเพ่ือสร้ำงองค์ควำมรู้
เพ่ือถ่ำยทอดสู่ท้องถิ่น 

 
 

เป้ำประสงค์ 
 

 

บัณฑิตมีควำมรู้ ท ำงำนเป็น
ทีม ช ำนำญเทคโนโลยี 

ซ่ือสัตย์สุจริต จิตสำธำรณะ
ต่อชุมชนละท้องถิ่น 

 
 

มีผลงำนวิจัยท่ีสำมำรถ
ตีพิมพ์เผยแพร่ และ
น ำไปใช้ประโยชน์ได้ 

 
 

บูรณำกำรงำนบริกำร
วิชำกำร ตำมควำมต้องกำร
ของท้องถิ่นกับกำรเรียนกำร

สอน และกำรวิจัย 

 
 

มีกำรส่งเสริม สืบสำนกำร
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและ

ประเพณีท้องถิ่น 

 
 

มีระบบบริหำรจัดกำรที่
ดี ได้มำตรฐำน ยึดหลัก

ธรรมำภิบำล 
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แผนภำพแสดงแผนกลยุทธ์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 คณะเทคโนโลยีกำรเกษตรและเทคโนโลยีอุตสำหกรรม 
 
 

 
ประเด็น

ยุทธศำสตร์ 
 

 

ผลิตบัณฑิต 
ที่มีคุณภำพ 

 
 

วิจัยเพ่ือสร้ำงองค์ควำมรู้
เพ่ือถ่ำยทอดสู่ท้องถิ่น 

 
 

บริกำรวิชำกำรตำมควำม
ต้องกำรของท้องถิ่น 

 
 

อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
และภูมปิัญญำท้องถิ่น 

 
 

พัฒนำระบบบริหำรที่มี
คุณภำพตำมหลักธรรมำภิบำล 

 
 

กลยุทธ์ 
 

 

S1 ผลิตบัณฑิต 
ท่ีมีคุณภำพ 

 
 

S2 สร้ำงและพัฒนำงำนวิจยั
หรืองำนสร้ำงสรรค์ท่ีน ำไปใช้
ประโยชน์ด้ำนกำรเรยีนกำร
สอนและถ่ำยทอดสู่ท้องถิ่น 

 
 

S3 บริกำรวิชำกำร ใน
รูปแบบที่หลำกหลำยเพ่ือ
ตอบสนองควำมต้องกำร

ท้องถิ่น 
 

 

S4 เสริมสร้ำง ควำมเช่ือม่ัน
ในระบบกำรประกันคณุภำพ

กำรศึกษำ 
 

 

S5 ส่งเสริมงำนวิจยัหรืองำน
สร้ำงสรรค์ให้มีคุณภำพและ
ได้รับกำรตีพิมพ์เผยแพร่
ระดับชำติและนำนำชำต ิ

 
 

S6 พัฒนำคุณภำพกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนและสื่อ 
อุปกรณ์ เพ่ือเพ่ิมศักยภำพ

กำรเรียนรู ้
 

 S7 ยกระดับคุณภำพบัณฑิตสู่
มำตรฐำนสำกลตำมอัต

ลักษณ์/กรอบมำตรฐำน TQF 
 

 

S11 ส่งเสริมกำรเรียนรู้ ตำม
แนวพระรำชด ำริฯ 

 

S8 พัฒนำหลักสูตรตำมเกณฑ์
มำตรฐำนที่ตอบสนองต่อ
ผู้เรียนและผู้ใช้บณัฑิต 

 
 S9 สร้ำงเครือข่ำยในกำร
พัฒนำกำรฝึกประสบกำรณ์
วิชำชีพและสหกิจศึกษำ 

 
 

S10 เพ่ิมขีดควำมสำมำรถ 
ด้ำนงำนวิจยั 

 
 

S12 จัดต้ังหน่วยศึกษำควำม
เป็นเลิศเฉพำะทำง 

 

S13 ส่งเสริมและอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ

ปัญญำท้องถิ่น 
 

 

S14 บริหำรจัดกำรเชิงรุก
อย่ำงมีธรรมำภิบำล 

 
 S15 จัดหำรำยได้จำก

ทรัพย์สินและรำยได้จำก
บริกำรต่ำงๆ 

 
 S16 เพ่ิมประสิทธิภำพกำร

ประชำสัมพันธ์เชิงรุก 
 

 S17 พัฒนำระบบบริหำร
ควำมเสี่ยงมีประสิทธิภำพ 

 
 S18 พัฒนำอำจำรย์และ

บุคลำกรให้มีสมรรถนะ
สูงข้ึนในกำรปฏิบัติกำร 

 
 S19 จัดท ำฐำนข้อมูลท่ีได้
มำตรฐำน และเอ้ืออ ำนวยต่อกำร

บริหำรและตัดสินใจทุกระดับ 
 

 S20 ส่งเสริมกำรจัดกำร
ควำมรู้ในองค์กร 

 

 S21 จัดหำสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก
กำรเรียนรู้ให้เพียงพอและพร้อมใช้ 
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แผนภำพแสดงแผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 คณะเทคโนโลยีกำรเกษตรและเทคโนโลยีอุตสำหกรรม 
 
 

 
เป้ำประสงค์ 

 
 

บัณฑิตมีควำมรู้ ท ำงำนเป็นทีม 
ช ำนำญเทคโนโลยี ซื่อสัตย์สุจรติ 
จิตสำธำรณะต่อชุมชนและท้องถิ่น 

 
 

มีผลงำนวิจัยที่สำมำรถ
ตีพิมพ์เผยแพร่ และ
น ำไปใช้ประโยชน์ได ้

 
 

บูรณำกำรงำนบริกำรวชิำกำร 
ตำมควำมต้องกำรของท้องถิ่นกับ
กำรเรียนกำรสอน และกำรวิจัย 

 
 

มีกำรส่งเสรมิ สบืสำนกำร
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและ

ประเพณีท้องถิ่น 
 

 

มีระบบบริหำรจัดกำรที่ด ี 
ได้มำตรฐำน ยดึหลัก  

ธรรมำภิบำล 
 

 

โครงกำร 
 

 

ตัวช้ีวัดผลกำร
ด ำเนินกำรหลัก 

 
 

 

ด้ำนกำรบริหำรจดักำร 
 

ด้ำนกำรผลิตบัณฑิต 
ที่มีคุณภำพ 

 

ด้ำนกำรวิจัย 
 

 

ด้ำนกำรบริกำรวชิำกำร 
แก่สังคม 

 

ด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

 
 

 ร้อยละของระดับควำมพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
 ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำของคณะเทคโนโลยีกำรเกษตร

และเทคโนโลยีอุตสำหกรรม (จ ำนวนผู้ส ำเร็จ
กำรศึกษำ, นักศึกษำเข้ำใหม่, นักศึกษำคงอยู่) 

 บัณฑิตระดับปริญญำตรีท่ีได้งำนท ำหรือประกอบ
อำชีพอิสระในระยะเวลำ 1 ปี 

 ระดับควำมส ำเร็จของกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ 

 ร้อยละของควำมพึงพอใจของนักศึกษำต่อกำร
จัดกำรเรียนกำรสอน 

 ร้อยละของบัณฑิตท่ีผ่ำนระบบประกันคุณภำพ
ด้ำนกำรใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

 ระดับควำมพึงพอใจต่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
 ระดับควำมส ำเร็จของกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม 

จริยธรรม ที่จัดให้กับนักศึกษำ 
 ร้อยละของนักศึกษำท่ีสอบผ่ำนเกณฑ์กำรทดสอบ

ควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำนภำษำต่ำงประเทศ 
 ระดับควำมพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ด้ำนกำร

ท ำงำนเป็นทีม ช ำนำญเทคโนโลยี ซื่อสัตย์สุจริต 
จิตสำธำรณะต่อชุมชนและท้องถ่ิน 

 ร้อยละของจ ำนวนหลักสูตรท่ีมีกำรบูรณำกำรกำร
เรียนและกำรปฏิบัติงำนร่วมกัน (Work 
Integrated Learning) 

 ร้อยละของหลักสูตรท่ีมีควำมร่วมมือกับองค์กร
วิชำชีพ/วิชำกำร/ผู้ใช้บัณฑิตภำครัฐ/เอกชน ใน
กำรสร้ำง/พัฒนำ/บริหำรหลักสูตร 

  
 
 

 ร้อยละของอำจำรย์ท่ีได้รับรำงวัล
งำนวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ใน
ระดับชำติและนำนำชำติ เมื่อเทียบกับ
จ ำนวนอำจำรย์ท้ังหมด 

 จ ำนวนผลงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์
ท่ีน ำไปใช้ประโยชน์กับหน่วยงำน
ภำยนอกหรือชุมชน หรือท้องถ่ิน 

 จ ำนวนผลงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์
ท่ีน ำไปใช้ประโยชน์กับหน่วยงำน
ภำยนอกหรือชุมชน หรือท้องถ่ินอย่ำง
ต่อเนื่อง 

 จ ำนวนผลงำนวิจัยหรือสร้ำงสรรค์ท่ี
ได้รับกำรจดทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุ
สิทธิบัตร 

 ร้อยละของงำนวิจัยหรืองำน
สร้ำงสรรค์ท่ีได้รับกำรตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ 

 จ ำนวนนักวิจัยรุ่นใหม่ 
 งบประมำณท่ีสนับสนุนกำรวิจัยหรือ

งำนสร้ำงสรรค์ 
 เครือข่ำยวิจัยร่วมกับองค์กรภำครัฐ

และเอกชนท้ังภำยในและต่ำงประเทศ 
 

 ผลกำรช้ีน ำ ป้องกัน หรือแก้ไข
ปัญหำสังคมในด้ำนต่ำงๆ 

 ร้อยละของจ ำนวนบริกำรวิชำกำรท่ี
น ำมำวิจัย และงำนสร้ำงสรรค์ท่ี
น ำไปใช้ในกำรพัฒนำชุมชน ต่อ
จ ำนวนงำนวิจัย และงำนสร้ำงสรรค์
ท้ังหมด 

 ผลกำรเรียนรู้ และเสริมสร้ำงควำม
เข้มแข็งของชุมชน หรือองค์กำร
ภำยนอก 

 ระดับควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำน
จัดกำรเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมและสืบ
สำนโครงกำรอันเนื่องมำจำก
พระรำชด ำริ และแนวทำงเศรษฐกิจ
พอเพียง 

 ระดับควำมส ำเร็จในกำรจัดตั้งหน่วย
ศึกษำควำมเป็นเลิศเฉพำะทำง 

 ระดับควำมส ำเร็จของกำรส่งเสริม 
และสนับสนุนด้ำนศิลปะและ
วัฒนธรรม 

 ระดับควำมส ำเร็จของกำรบริหำร
จัดกำรเชิงรุกอย่ำงมีธรรมำภิบำล 

 อัตรำกำรเพิ่มข้ึนของรำยได้จำก
ทรัพยำกรและบริกำรต่ำงๆ 

 จ ำนวนช่องทำงกำรประชำสัมพันธ์ 
 ระดับควำมส ำเร็จของกำรบริหำร

ควำมเสี่ยงตำมประเด็น 
 ร้อยละของอำจำรย์ท่ีมีคุณวุฒิสูงข้ึน 
 ร้อยละของอำจำรย์ท่ีมีต ำแหน่งทำง

วิชำกำรสูงข้ึน 
 ร้อยละของบุคลำกรท่ีผ่ำนกำร

ฝึกอบรมพัฒนำตนเอง (10วัน/คน/
ปี/ก.พ.) 

 ร้อยละของควำมพึงพอใจของผู้ใช้
ระบบฐำนข้อมูล 

 ระดับควำมพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ
ฐำนข้อมูล 

 ระดับควำมส ำเร็จของกำรจัดกำร
ควำมรู้ในองค์กรตำมประเด็น 

 ระดับควำมส ำเร็จในกำรจัดหำสิ่ง
อ ำนวยควำมสะดวกกำรเรียนรู้ 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ส่วนที่ 3 

กำรน ำแผนไปสู่กำรปฏิบัต ิ
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ส่วนที ่ 3 
กำรน ำแผนไปสู่กำรปฏิบัต ิ 

 

  คณะฯ ได้ก าหนดตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ให้ครอบคลุม 
ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย ในด้านการผลิตบัณฑิต ด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์ ด้านบริการวิชาการ และ
ด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมให้สอดคล้องกับภารกิจตามมาตรา 8 ใน พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
พ.ศ. 2547 เพ่ือให้แผนปฏิบัติราชการประจ าปี เป็นแนวทางให้คณาจารย์และบุคลากรทุกระดับได้เข้าใจทิศทาง
ในการน าแผนไปสู่การปฏิบัติ   การก ากับติดตามตรวจสอบ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้ได้ผลลัพธ์
เป็นไปตามเป้าหมายและตัวชี้วัดที่ได้ก าหนด 
 
ผู้ก ำกับดูแลตัวช้ีวัด และผู้รับผิดชอบด ำเนินกำร / ผู้จัดเก็บข้อมูลแต่ละเป้ำประสงค์ 

เป้ำประสงค์ 1 บัณฑิตมีควำมรู้ ท ำงำนเป็นทีม ช ำนำญเทคโนโลยี ซื่อสัตย์สุจริต จิตสำธำรณะต่อชุมชนและ
ท้องถิ่น 

ตัวช้ีวัด ผู้ก ำกับดูแลตัวช้ีวัด 
ผู้รับผิดชอบด ำเนินกำร / 

ผู้จัดเก็บข้อมูล 
1. ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้ใช้

บัณฑิต 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ 
หัวหน้าภาควิชา/หัวหน้าสาขาวิชา 

2. ผู้ส าเร็จการศึกษาของคณะเทคโนโลยี 
การเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
2.1 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 
2.2 จ านวนนักศึกษาเข้าใหม่ 
2.3 จ านวนนักศึกษาคงอยู่  

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ 
หัวหน้าภาควิชา/หัวหน้าสาขาวิชา 

3. บัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือ
ประกอบอาชีพอิสระในระยะเวลา 1 ปี  
 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ 
หัวหน้าภาควิชา/หัวหน้าสาขาวิชา 

4. ระดับความส าเร็จของการประกันคุณภาพ
การศึกษา 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ 
หัวหน้าภาควิชา/หัวหน้าสาขาวิชา 

5. ร้อยละของความพึงพอใจของนักศึกษาต่อ
การจัดการเรียนการสอน  

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ 
หัวหน้าภาควิชา/หัวหน้าสาขาวิชา 

6. ร้อยละของบัณฑิตที่ผ่านระบบประกัน
คุณภาพด้านการใช้คอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ 
หัวหน้าภาควิชา/หัวหน้าสาขาวิชา 
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             ตัวชี้วัด ผู้ก ำกับดูแลตัวช้ีวัด 
ผู้รับผิดชอบด ำเนินกำร / 

ผู้จัดเก็บข้อมูล 
7. ระดับความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการ

สอน 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ 
หัวหน้าภาควิชา/หัวหน้าสาขาวิชา 

8. ระดับความส าเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม ที่จัดให้กับนักศึกษา 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
หัวหน้าภาควิชา/หัวหน้าสาขาวิชา 

9. ร้อยละของนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การ
ทดสอบความรู้ความสามารถด้าน
ภาษาต่างประเทศ  

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
หัวหน้าภาควิชา/หัวหน้าสาขาวิชา 

10. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ด้านการ
ท างานเป็นทีม ช านาญเทคโนโลยี สื่อสัตย์
สุจริต จิตสาธารณะต่อชุมชนและท้องถิ่น 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ 
หัวหน้าภาควิชา/หัวหน้าสาขาวิชา 

11. ร้อยละของจ านวนหลักสูตรที่มีการบูรณาการ
การเรียนและการปฏิบัติงานร่วมกัน (Work 
Integrated Learning) 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ 
หัวหน้าภาควิชา/หัวหน้าสาขาวิชา 

12. ร้อยละของหลักสูตรที่มีความร่วมมือกับ
องค์กรวิชาชีพ/วิชาการ/ผู้ใช้บัณฑิตภาครัฐ/
เอกชนในการสร้าง/พัฒนา/บริหารหลักสูตร 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ 
หัวหน้าภาควิชา/หัวหน้าสาขาวิชา 

 
เป้ำประสงค์ 2 มีผลงำนวิจัยที่สำมำรถตีพิมพ์เผยแพร่ และน ำไปใช้ประโยชน์ได้ 

 

             ตัวชี้วัด ผู้ก ำกับดูแลตัวช้ีวัด 
ผู้รับผิดชอบด ำเนินกำร / 

ผู้จัดเก็บข้อมูล 
1. ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับรางวัลงานวิจัย 

นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ในระดับชาติและ
นานาชาติ เมื่อเทียบกับจ านวนอาจารย์ทั้งหมด 

หัวหน้าศูนย์วิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลย ี

หัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
และคณะกรรมการ 

2. จ านวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่
น าไปใช้ประโยชน์กับหน่วยงานภายนอกหรือ
ชุมชนหรือท้องถิน่ 

หัวหน้าศูนย์วิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลย ี

หัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
และคณะกรรมการ 

3. จ านวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้
ประโยชน์กับหน่วยงานภายนอกหรือชุมชน
หรือท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง  

หัวหน้าศูนย์วิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลย ี

หัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
และคณะกรรมการ 

4. จ านวนผลงานวิจัยหรือสร้างสรรค์ที่ได้รับการ
จดทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 

หัวหน้าศูนย์วิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลย ี

หัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
และคณะกรรมการ 

5. ร้อยละของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่
ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่  

หัวหน้าศูนย์วิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลย ี

หัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
และคณะกรรมการ 



21 

 

 

 

             ตัวชี้วัด ผู้ก ำกับดูแลตัวช้ีวัด 
ผู้รับผิดชอบด ำเนินกำร / 

ผู้จัดเก็บข้อมูล 
6. จ านวนนักวิจัยรุ่นใหม่ หัวหน้าศูนย์วิจัยและ

พัฒนาเทคโนโลย ี
หัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
และคณะกรรมการ 

7. งบประมาณท่ีสนับสนุนการวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์  

หัวหน้าศูนย์วิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลย ี

หัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
และคณะกรรมการ 

8. เครือข่ายวิจัยร่วมกับองค์กรภาครัฐและ
เอกชนทั้งภายในและต่างประเทศ 

หัวหน้าศูนย์วิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลย ี

หัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
และคณะกรรมการ 

 
เป้ำประสงค์ 3  บูรณำกำรงำนบริกำรวิชำกำรตำมควำมต้องกำรของท้องถิ่นกับกำรเรียนกำรสอนและกำรวิจัย 
 

             ตัวชี้วัด ผู้ก ำกับดูแลตัวช้ีวัด 
ผู้รับผิดชอบด ำเนินกำร / 

ผู้จัดเก็บข้อมูล 
1. ผลการชี้น า ป้องกัน หรือแก้ปัญหาสังคมใน

ด้านต่างๆ  
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ 
หัวหน้าภาควิชา/หัวหน้าสาขาวิชา 

2. ร้อยละของจ านวนบริการวิชาการท่ีน ามาวิจัย 
และงานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ในการพัฒนา
ชุมชนต่อจ านวนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ทั้งหมด 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ 
หัวหน้าภาควิชา/หัวหน้าสาขาวิชา 

3. ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชนหรือองค์กรภายนอก 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ 
หัวหน้าภาควิชา/หัวหน้าสาขาวิชา 

4. ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานจัดการ
เรียนรู้ เพ่ือส่งเสริมและสืบสานโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ และแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ 
หัวหน้าภาควิชา/หัวหน้าสาขาวิชา 

5. ระดับความส าเร็จในการจัดตั้งหน่วยศึกษา
ความเป็นเลิศเฉพาะทาง 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ 
หัวหน้าภาควิชา/หัวหน้าสาขาวิชา 

    
เป้ำประสงค์ที่ 4  มีกำรส่งเสริม สืบสำนกำรอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น 
 

             ตัวชี้วัด ผู้ก ำกับดูแลตัวช้ีวัด 
ผู้รับผิดชอบด ำเนินกำร / 

ผู้จัดเก็บข้อมูล 
1. ระดับความส าเร็จของการส่งเสริมและ

สนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม 
รองคณบดีฝ่ายกิจการ
นักศึกษา 

รองคณบดีฝ่ายวิชากิจการนักศึกษา 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
หัวหน้าภาควิชา/หัวหน้าสาขาวิชา 
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เป้ำประสงค์ที่ 5  มีระบบบริหำรจัดกำรที่ดี ได้มำตรฐำน ยึดหลักธรรมำภิบำล 
    

             ตัวชี้วัด ผู้ก ำกับดูแลตัวช้ีวัด 
ผู้รับผิดชอบด ำเนินกำร / 

ผู้จัดเก็บข้อมูล 
1. ระดับความส าเร็จของการบริหารจัดการเชิง

รุกอย่างมีธรรมาภิบาล 
รองคณบดีบริหาร รองคณบดีบริหาร 

หัวหน้าภาควิชา/หัวหน้าสาขาวิชา 
2. อัตราการเพ่ิมขึ้นของรายได้จากทรัพยากร

และบริการต่างๆ 
รองคณบดีบริหาร รองคณบดีบริหาร 

หัวหน้าภาควิชา/หัวหน้าสาขาวิชา 
3. จ านวนช่องทางการประชาสัมพันธ์ รองคณบดีบริหาร รองคณบดีบริหาร 

หัวหน้าภาควิชา/หัวหน้าสาขาวิชา 
4. ระดับความส าเร็จของการบริหารความเสี่ยง

ตามประเด็น 
รองคณบดีบริหาร รองคณบดีบริหาร 

หัวหน้าภาควิชา/หัวหน้าสาขาวิชา 
5. ร้อยละของอาจารย์ที่มีคุณวุฒิสูงขึ้น  รองคณบดีบริหาร รองคณบดีบริหาร 

หัวหน้าภาควิชา/หัวหน้าสาขาวิชา 
6. ร้อยละของอาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการ

สูงขึ้น  
รองคณบดีบริหาร รองคณบดีบริหาร 

หัวหน้าภาควิชา/หัวหน้าสาขาวิชา 
7. ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านการฝึกอบรม

พัฒนาตนเอง (10 วัน/คน/ปี/ก.พ.) 
รองคณบดีบริหาร รองคณบดีบริหาร 

หัวหน้าภาควิชา/หัวหน้าสาขาวิชา 
8. ร้อยละของความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ

ฐานข้อมูล 
รองคณบดีบริหาร รองคณบดีบริหาร 

หัวหน้าภาควิชา/หัวหน้าสาขาวิชา 
9. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบฐานข้อมูล รองคณบดีบริหาร รองคณบดีบริหาร 

หัวหน้าภาควิชา/หัวหน้าสาขาวิชา 
10. ระดับความส าเร็จของการจัดการความรู้ใน

องค์กรตามประเด็น 
รองคณบดีบริหาร รองคณบดีบริหาร 

หัวหน้าภาควิชา/หัวหน้าสาขาวิชา 
11. ระดับความส าเร็จในการจัดหาสิ่งอ านวย

ความสะดวกการเรียนรู้ 
รองคณบดีบริหาร รองคณบดีบริหาร 

หัวหน้าภาควิชา/หัวหน้าสาขาวิชา 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ส่วนที่ 4 

กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำน 
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ส่วนที่  4 
กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำน 

 
  ในการปฏิบัติราชการให้ได้ผลลัพธ์ ตามเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้นั้น คณะเทคโนโลยี การเกษตร
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้ก าหนดให้หน่วยงานทุกระดับ ได้ด าเนินการอย่างเป็นระบบตั้งแต่การวางแผน 
การน าแผนไปสู่การปฏิบัติ การติดตาม  ตรวจสอบและการประเมินผลโดยจัดให้มีระบบและกลไกในการประเมิน
ตนเองทุกระดับ ตั้งแต่สาขาวิชา ภาควิชา  
 
ส่วนประกอบส ำคัญในกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำน 

1. การจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
2. การจัดท าคู่มือประกันคุณภาพภายใน และค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
3. การวางแผนและการบริหารโครงการส าหรับหน่วยงานทุกระดับ 
4. การจัดท ารายงานการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลการใช้

จ่ายงบประมาณ 
5. การจัดท ารายงานประเมินตนเอง (SAR) ตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
6. การจัดท ารายงานประเมินตนเอง (SAR) การประกันคุณภาพภายใน 
7. การจัดท ารายงานประเมินตนเอง (SAR) การประเมินรับรองมาตรฐานคุณภาพจาก สมศ. 

 
ขั้นตอนกำรน ำเสนอโครงกำรระดับคณะฯ 

ขั้นตอนที่ 1  ทบทวน/ตรวจสอบผลการด าเนินโครงการที่ผ่านมา 
  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  พิจารณาที่มาและความส าคัญของโครงการ 
  2.2  พิจารณาลักษณะของโครงการ 
  2.3  ระบุกลุ่มเป้าหมายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
  2.4  พิจารณาความถูกต้องทางจริยธรรมและความเป็นธรรมในสังคม 
  2.5  ระบุเป้าหมาย ผลผลิต และคาดการณ์ผลลัพธ์ หรือผลกระทบต่อผู้มีส่วน 
  ได้ส่วนเสีย และ/หรือกิจกรรมอ่ืน ๆ ที่มีอยู่แล้ว 
  2.6  วิเคราะห์กระบวนการและแนวคิดของโครงการใหม่ โดยเฉพาะในเรื่องความ 
  สอดคล้อง และผลกระทบในมิติเชิงยุทธศาสตร์ 
  2.7  วิเคราะห์ความเหมาะสมของระยะเวลา  กระบวนการและวิธีการด าเนินการเบื้องต้น 
  2.8  พิจารณาความพร้อมและความเพียงพอของทรัพยากรและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง 
 2.9  วิเคราะห์ศักยภาพและความเหมาะสมของหัวหน้าโครงการและทีมงาน 
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ขั้นตอนที่  3  วิเคราะห์และวางแผนรายละเอียดโครงการ 
  3.1  พิจารณาขอบเขตของโครงการ 
   3.2  วิเคราะห์รายละเอียดโครงสร้างผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลกระทบ 
  3.3  พิจารณากฏ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการด าเนินโครงการ 
  3.4  วิเคราะห์และทบทวนความคุ้มค่าของโครงการ ความน่าเชื่อถือ ของ 

 สมมุติฐาน และผลประโยชน์โครงการทางเศรษฐกิจ 
3.5  ระบุทางเลือก วิเคราะห์เปรียบเทียบ และตัดสินใจ เลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสม 

  3.6  วิเคราะห์กระบวนการน าส่งผลผลิต 
  3.7  วิเคราะห์แผนและความพร้อมในการใช้ทรัพยากรบุคคล ประมาณราคา  
  และทรัพยากรที่ต้องใช้ในการด าเนินกิจกรรม 

3.8  วิเคราะห์ความเสี่ยง และแผนการแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้น 
ขั้นตอนที่  4  วิเคราะห์และจัดท าค าของบประมาณ 

  4.1  จัดล าดับความส าคัญของโครงการตามมิติต่าง ๆ  
  4.2  พิจารณาจัดท าค าของบประมาณ 

ขั้นตอนที่  5  ติดตามความก้าวหน้าของการด าเนินโครงการ 
  5.1  จัดท าและอนุมัติแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ 
  5.2  พิจารณาความคืบหน้าตามแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ 
  5.3  ทบทวน/การปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการ แผนงบประมาณ และระยะเวลาด าเนินงาน 
  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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กำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินโครงกำรของคณะฯ   
  การติดตามความก้าวหน้าของการด าเนินโครงการ หมายถึง การตรวจสอบความคืบหน้าของ
การด าเนินงานจริงเปรียบเทียบกับแผนปฏิบัติงาน และแผนงบประมาณท่ีก าหนดไว้ อย่างไรก็ตามในกรณีท่ีมี
ปัญหา/อุปสรรคเกิดข้ึน จะท าให้สามารถวิเคราะห์ปัญหา/สาเหตุ และปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติงานและแผน
งบประมาณได้ รวมทั้งสามารถปรับเปลี่ยนระยะเวลาการด าเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงได้
อย่างทันท่วงที ท้ายที่สุดจะท าให้การด าเนินโครงการเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งนี้ 
สิ่งที่ได้จากการติดตามความก้าวหน้าของการด าเนินโครงการ คือ รายงานความคืบหน้าโครงการ และ
ข้อเสนอแนะตามระยะเวลาที่ก าหนดโดยมีหลักการติดตามความก้าวหน้าของการด าเนินโครงการ ประกอบด้วย
ขั้นตอนส าคัญ 4 ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นตอนที่  1   จัดท ำและอนุมัติแผนปฏิบัติรำชกำรและแผนงบประมำณ 
  หมายถึง  การจัดท าแผนปฏิบัติการ (Project Schedule) และแผนงบประมาณ (Project 
Cost) ต้องมีความเหมาะสมและสอดคล้องกัน เพ่ือใช้เป็นแผนอ้างอิงในการติดตามความคืบหน้าของโครงการ
และสามารถแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที 

ขั้นตอนที่  2 พิจำรณำควำมคืบหน้ำ ตำมแผนปฏิบัติกำรและแผนงบประมำณ 
  หมายถึง  การติดตามความคืบหน้า แผนปฏิบัติการ (Schedule Variance) และการติดตาม
ความคืบหน้าแผนงบประมาณ (Cost Variance) ได้แก่ การเปรียบเทียบผลการด าเนินงาน ณ เวลาปัจจุบัน กับ
แผนที่ก าหนด เพื่อให้รู้ถึงความเบี่ยงเบนจากแผนงานที่ก าหนด 

ขั้นตอนที่ 3 ทบทวน/ปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติกำร แผนงบประมำณ และระยะเวลำด ำเนินงำน 
  ในกรณีที่โครงการเบี่ยงเบนไปจากเป้าหมายที่ก าหนด จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการวิเคราะห์ 
สาเหตุ/ปัญหา และทบทวน/การปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการ แผนงบประมาณ และระยะเวลาด าเนินงาน เพ่ือให้
มั่นใจว่าโครงการจะยังคงบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว 

ขั้นตอนที่  4  สรุปผลกำรติดตำมปัญหำ อุปสรรค วิธีกำรแก้ไข และบทเรียน 
  การสรุปปัญหาและอุปสรรคที่ส่งผลต่อความส าเร็จของโครงการนั้น โดยทั่วไปปัญหาและ
อุปสรรคแบ่งเป็น 6 เรื่องหลัก ได้แก่ (1) ด้ำนบุคลำกร (Man) เช่น การเจ็บป่วยของพนักงาน การลาออก 
ปัญหาความขัดแย้ง การประท้วง เป็นต้น (2) ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร (Management) เช่น ปัญหาการจัดซื้อ
จัดจ้าง ปัญหาการตรวจรับ ปัญหาด้านกฎหมาย เป็นต้น (3) ด้ำนวัตถุดิบ/อุปกรณ์ (Material) เช่น ปัญหา
น้ ามันขาดตลาดหรือราคาสูงขึ้น ปัญหาอันเนื่องมาจากการสั่งซื้อวัตถุดิบจากต่างประเทศ เป็นต้น (4) ด้ำน
งบประมำณ (Money) เช่น งบประมาณเกินกว่าที่ประมาณการไว้ ปัญหาการเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตาม
งวดงาน เป็นต้น (5) ด้ำนเทคโนโลยี (Technology) เช่นปัญหาเครื่องจักร/อุปกรณ/์เทคโนโลยีต่าง ช ารุด
เสียหายต้องส่งซ่อมที่ศูนย์ต่าง ๆ  ปัญหา Software ในการด าเนินงานมีข้อขัดข้อง เป็นต้น และ (6) ด้ำนสภำวะ
แวดล้อม(Environment) เช่น ปัญหาน้ าท่วมพ้ืนที่โครงการ กรณีฝนตกหนักท าให้ไม่สามารถเทปูน/ก่อสร้างได้ 
ถนนเข้าพ้ืนที่โครงการขาดไม่สามารถน าเข้าไปท างานในพ้ืนที่ได้ เป็นต้น 
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ขั้นตอนกำรน ำแผนปฏิบัติรำชกำรของคณะฯ ไปสู่กำรปฏิบัติ 
ส านักงานคณบดีแจ้งให้หน่วยงานระดับภาควิชา/สาขาวิชา  รับทราบแผนปฏิบัติราชการ

ประจ าปี  และให้ทุกหน่วยงานจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ของตนเองให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการ
ของคณะฯ  โดยกิจกรรมที่ปรากฏในแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานสามารถมีทั้งกิจกรรม/โครงการที่ได้รับ
งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้  และงบประมารสนับสนุนจากภายนอก  โดยระบุให้ชัดเจนถึง
แหล่งที่มาของประมาณ กระบวนการมีดังนี้ 

1. สาขาวิชาฯ  ก าหนดตัวชี้วัด  และเป้าหมายให้ชัดเจนตามตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติราชการของคณะฯ  
2. สาขาวิชาฯ  เสนอแผนปฏิบัติราชการของตนให้คณะกรรมการบริหารคณะฯ  พิจารณาอนุมัติ 
3. สาขาวิชาฯ  จัดท าโครงการ  แผนปฏิบัติการ  และแผนงบประมาณ  ให้รายงานผลการปฏิบัติงานทั้งในด้าน

ประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณ  การบรรลุเป้าหมายเชิงประมาณ  และคุณภาพ  รวมทั้ง
ผลสัมฤทธิ์ที่ได้จาการด าเนินกิจกรรม/โครงการต่อคณะฯ   

4. คณะกรรมการบริหารคณะฯ ติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลโครงการกิจกรรม  
5. คณะฯ จัดท ารายงานผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมทุกรอบ  3, 6, 9 และ 12  เดือน 
6. คณะฯ  จัดท ารายงานประเมินตนเองตามตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ  รายงานประเมิน

ตนเองตามตัวบ่งชี้ในคู่มือประกันคุณภาพ  เสนอต่อคณะฯ  เพ่ือสรุป  สังเคราะห์เป็นรายงานประเมิน
ตนเองของคณะฯ 

7. คณะฯ  จัดท ารายงานประจ าปี  และรายงานการประเมินตนเอง  ให้เป็นเล่มเดียวกันเสนอต่อคณะฯ 
8. คณะฯ จัดท ารายงานประจ าปีและรายงานการประเมินตนเอง 

 
กำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผล 

1. ติดตามผลการรายงานการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนการปฏิบัติการ  และแผนงบประมาณ  รอบ 3, 6, 
9 และ  12  เดือน  ด าเนินการโดยงานนโยบายและแผน 

2. ประเมินความก้าวหน้าการตรวจสอบภายใน  โดยคณะกรรมการติดตามตรวจสอบภายใน  ที่คณะฯ 
แต่งตั้ง   

3. รายงานประเมินตนเองตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ  และการประกันคุณภาพภายใน 
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กระบวนกำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินโครงกำร 
การติดตามความก้าวหน้าของการด าเนินโครงการ ของสาขาวิชา ภาควิชา และคณะฯ ให้ทุกหน่วยงาน

ด าเนินการตามกระบวนการและข้ันตอนต่าง ๆ เพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติดังนี้ 
 

กระบวนกำร กำรด ำเนินงำน 
   ตรวจสอบรายละเอียดการอนุมัติให้ด าเนิน   

    โครงการ 
  ตรวจสอบเป้าหมายและขอบเขตของโครงการ 
 

   จัดท ารายละเอียดแผนปฏิบัติการ (Project 
Schedule) 

     แผนงบประมาณ (Project Cost) ที่ต้องชัดเจนและ   
      สอดคล้องกัน 
  ใช้เป็นแผนอ้างอิงในการติดตามความคืบหน้าของ  
    โครงการและสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นระบบ 
 

   ติดตามความคืบหน้าตามแผนปฏิบัติการและแผน  
    งบประมาณ โดยเปรียบเทียบกับผลที่ด าเนินการได้จริง 
    ณ เวลาปัจจุบัน 
 

  วิเคราะห์ความเบี่ยงเบนของแผนทั้งในเชิงปริมาณ    
    คุณภาพ และระยะเวลา 
 พิจารณาปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการ แผนงบประมาณ  
     และระยะเวลาด าเนินงาน เพื่อให้โครงการจะบรรลุ 
    เป้าหมายที่ก าหนด 
 

  ประมวลผลปัญหาที่เกิดขึ้นจากการด าเนินโครงการ 
      บุคลากร  (Man) 
      การบริหารจัดการ  (Management) 
      วัตถุดิบ / อุปกรณ์ (Material) 
      งบประมาณ  (Money) 
      เทคโนโลยี  (Technology) 
      สภาวะแวดล้อม (Environment) 
 

 
 
 

ตรวจสอบอนุมัติโครงการ รวมถึง 
เป้าหมายและขอบเขตของโครงการ 

จัดท าแผนปฏิบัติการโครงการ 
และแผนงบประมาณโครงการ 

ติดตามคืบหน้าตามแผนปฏิบัติการ 
และแผนงบประมาณ 

ปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการ แผน 
งบประมาณ และระยะเวลา

ด าเนินงาน 

ติดตามปัญหาและอุปสรรค 
ตลอดจนวิธีการแก้ไขปัญหา 
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กำรประเมินผลงำน 
หน่วยงานระดับสาขาวิชา ภาควิชา และระดับคณะฯ ต้องด าเนินงานจัดท ารายงานประเมิน

ตนเองของแต่ละตัวชี้วัดให้บรรลุเป้าหมาย ตามเกณฑ์มาตรฐานแต่ละตัวชี้วัด และจัดให้มีคณะกรรมการประเมิน
จากบุคคลภายใน และบุคคลภายนอก มาท าการประเมิน ตามข้อก าหนดในแต่ละระดับ 

1. ประเมินผลประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ 
และแผนงบประมาณของหน่วยงานทุกระดับ 

2. ประเมินตนเองตามตัวชี้วัดใน 4 มิติ ตามค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปี 
งบประมาณ และรับการประเมินจากคณะกรรมการประเมินของ ก.พ.ร. 

3. ประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้ใน 9 องค์ประกอบ ส าหรับการประกันคุณภาพภายใน 
 ประจ าปีการศึกษา และรับการประเมินจากคณะกรรมการประเมินจาก สกอ. 

4. ประเมินตนเองและรับการประเมินภายนอกจากคณะกรรมการประเมินของ สมศ. 
5. การรายงานการติดตาม ตรวจสอบและประเมินจาก หน่วยตรวจสอบภายใน  
 ของมหาวิทยาลัย 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 5 
ภำคผนวก 

 จุดเน้นที่ส ำคัญในกำรด ำเนินงำน ปีงบประมำณ พ.ศ .2558 
 ยุทธศำสตร์กำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำย ปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 
 งบประมำณรำยจ่ำย งบประมำณแผ่นดินและงบประมำณรำยได้ 
 รำยกำรอนุมัติงบประมำณ แยกตำมหน่วยงำน งำน/โครงกำร และ
หมวดรำยจ่ำย 
 แผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 แยกสำขำวิชำ 
 แบบขออนุมัติโครงกำร 
 แบบสอบถำมกำรติดตำมและประเมินผลโครงกำร 
 แบบรำยงำนกำรประเมินผลควำมส ำเร็จของกำรบูรณำกำรโครงกำร 
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จุดเน้นที่ส ำคัญในกำรด ำเนินงำน ปีงบประมำณ  พ.ศ.  2558 
  จากการรายงานผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2556 มี
ประเด็นส าคัญ ดังนี้ 
1. จุดเด่นสิ่งท่ีน่ำชื่นชมและสำมำรถเป็นแบบอย่ำงที่ดี (Best  Practices)  

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญำ ปณิธำน วัตถุประสงค์และแผนด ำเนินกำร 
จุดแข็ง 
1) ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์นาการพัฒนาองค์กรสูง 
2) การบริหารแบบมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกฝ่าย 
เสริมจุดแข็ง 
1) การประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปีตามตัวชี้วัด เพ่ือน ามาปรับปรุงแผนปฏิบัติการเพ่ือ

เพ่ิมประสิทธิภาพการท างาน 
องค์ประกอบที่ 2 กำรผลิตบัณฑิต 
จุดแข็ง 
1) มีโครงการพัฒนาอาจารย์เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการตามเกณฑ์ประกันคุณภาพ 
เสริมจุดแข็ง 
1) ควรจัดท าโครงการทุกปี  

  องค์ประกอบที่ 4 กำรวิจัย 
  จุดแข็ง 
  1) การได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก 
  เสริมจุดแข็ง 
  1) การส่งเสริมและสนับสนุนการเสนอขอทุนวิจัยภายนอกแก่คณาจารย์รุ่นใหม่ 
  องค์ประกอบที่ 5 กำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม 
  จุดแข็ง 
  1) การบริการวิชาการแก่สังคมที่หลากหลาย 

เสริมจุดแข็ง 
1) การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การบริการวิชาการแก่สังคม สื่อมวลชน ทีวี หนังสือพิมพ์ 

  องค์ประกอบที่ 7 กำรบริกำรและกำรจัดกำร 
  จุดแข็ง 
  1) การจัดการความรู้ในการเขียนผลงานวิชาการ 

เสริมจุดแข็ง 
1) ควรส่งเสริมสนับสนุนการจัดการความรู้จากการปฏิบัติภารกิจทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ การเรียนการ

สอน การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพ 

  จุดแข็ง 
1) การมีส่วนร่วมของการประกันคุณภาพการศึกษาของคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา 
เสริมจุดแข็ง 
1) ควรจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ 

สังเคราะห์ เพื่อเป็นแนวปฏิบัติที่ดีให้การประกันคุณภาพการศึกษาและถ่ายทอดแก่ผู้บริหารรุ่นใหม่ 
 



32 

 

 

 

2. จุดที่ควรพัฒนำและปรับปรุงเร่งด่วน 
องค์ประกอบที่ 2 กำรผลิตบัณฑิต 
1) ควรมีการก าหนดกิจกรรมในการทบทวนคู่มือระบบและกลไกการผลิตบัณฑิตของคณะฯ ทุก

ปี เพ่ือจะได้มีการตรวจสอบความถูกต้องและสอดคล้องกับระเบียบหรือประกาศของหน่วยงานต้นสังกัด ได้แก่ 
มหาวิทยาลัย สกอ. กระทรวง เป็นต้น 
  องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมกำรพัฒนำนักศึกษำ 

1) ควรมีการสร้างเครือข่ายกับศิษย์เก่าที่ครอบคลุมทุกสาขาวิชา และมีกิจกรรมร่วมกันในด้าน
ต่างๆ ที่เป็นรูปธรรม ทั้งด้านการพัฒนาความรู้และประสบการณ์ให้ศิษย์เก่า 
  องค์ประกอบที่ 4 กำรวิจัย 

1) การจัดการความรู้ด้านการวิจัย ได้แก่ การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย การบริหาร
โครงการวิจัย การตีพิมพ์ผลงาน การขอต าแหน่งทางวิชาการ 

2) การแสวงหาแหล่งเงินทุนภายนอกในการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาชุมชน 
3) การน าเสนอผลงานวิชาการและการตีพิมพ์ผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ 
4) การตีพิมพ์ผลงานวิชาการท่ีมีการรับรองมาตรฐาน 

       แนวทางการพัฒนา 
  1) การส่งเสริมการจัดการความรู้ด้านการวิจัยให้แพร่หลายในองค์กร 

 2) การจัดท าโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแก่คณาจารย์ของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้แก่ การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก การบริการโครงการวิจัย 
การตีพิมพ์ผลงาน 

3) การสร้างแรงจูงใจในการน าเสนอผลงานและตีพิมพ์ระดับชาติและนานาชาติ ได้แก่ การยก
ย่องเชิดชูเกียรติ การพิจารณาความดีความชอบ 

4) การสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิชาการ หนังสือ ต ารา ที่ผ่านการพิจารณาจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิ 
  5) การสนับสนุนการเข้าสู่ต าแหน่งวิชาการตามเกณฑ์ สกอ. 
  องค์ประกอบที่ 5 กำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม 
  1) การจัดท าแผนบริการวิชาการแก่สังคมเพ่ือให้ความรู้และสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 2) การน าผลการประเมินการบริการวิชาการแก่สังคมมาพัฒนาและปรับปรุงเพ่ือให้บริการ
วิชาการ เพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
       แนวทางพัฒนา 

1) ส่งเสริมและสนับสนุนการบูรณาการการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการแก่
สังคมเพ่ิมมากข้ึน 

2) การประเมินผลการบูรณาการการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม เพ่ือ
พัฒนาและปรับปรุงการบริการวิชาการแก่สังคมในปีถัดไป 

3) ส่งเสริมและสนับสนุนการน าองค์ความรู้จากการบริการวิชาการแก่สังคมมาถ่ายทอดแก่
บุคลากรภายในและสาธารณชนมากขึ้น 
  4) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการความรู้ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม 

 5) ส่งเสริมและสนับสนุนการบริการวิชาการแก่สังคมโดยใช้ชุมชนต้นแบบในการพัฒนาด้าน
การเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมร่วมกันในชุมชนใดชุมชนหนึ่ง โดยใช้องค์ความรู้ทุกด้านในการพัฒนา
เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเพื่อให้เกิดเป็นต้นแบบ 
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  องค์ประกอบที่ 8 กำรเงินและงบประมำณ 
 จากการตรวจสอบหลักฐานไม่พบว่าผู้บริหารระดับสูงน าข้อมูลจากรายงานทางการเงินไปใช้ใน

การวางแผนและการตัดสินใจแต่ได้รับจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารว่ามีปัญหาเรื่องเงินงวดต่างๆ และไม่ทราบว่า
สามารถท าการขอเปลี่ยนแปลงเงินงวดได้  
         ค าแนะน า 

1) ผู้บริหารควรน าข้อมูลที่ได้รับการรายงานไปท าการวิเคราะห์เพ่ือหาจุดที่อาจสร้างปัญหาและ
ด าเนินการปรับปรุงแก้ไข เช่น มีการขอเปลี่ยนแปลงงวดเงินให้ตอบรับกับสภาพการณ์จริง การขอโอนเงินข้าม
โครงการเพ่ือให้เกิดความเหมาะสมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ก าหนดนโยบายการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามงวด
เงิน 

2) จากแผนกลยุทธ์ทางการเงิน พบว่าได้ก าหนดไว้ 3 ด้าน คือ 
    2.1) ด้านงบประมาณแผ่นดินและรายได้ที่ได้รับจัดสรรจากมหาวิทยาลัยฯ 
    2.2) ด้านการจัดสรรงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ  
    2.3) การจัดหารายได้จากการให้บริการวิชาการ 
ซึ่งในด้าน 2.1 และ 2.2 ค่อนข้างมีความชัดเจน แต่ในด้าน 2.3 ยังไม่พบแผนที่ชัดเจนให้การจัด

ให้บริการวิชาการเพ่ือหารายได้ ดังนั้น คณะฯ ควรมีการก าหนดแผน (มาตรการ) อย่างชัดเจนว่าในปีใดจะมีการ
ให้บริการวิชาการเพ่ือหารายได้กี่เรื่อง รวมทั้งควรมีนโยบายที่ชัดเจนในการจัดหาทุนวิจัยจากหน่วยงานภายนอก 
เช่น วช. สกอ. และจากส านักวิจัยฯ ของมหาวิทยาลัยฯ และมีการก าหนดกฎเกณฑ์ในการที่หน่วยงานภายนอก
ขอใช้ห้องประชุมหรือตั้งร้านค้าถ่ายเอกสาร รวมทั้งควรมีการวางแผนเกี่ยงกับการใช้อนุสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ต่างๆ 
เพ่ือก่อให้เกิดรายได ้

องค์ประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพ 
 การประเมินอัตลักษณ์ของนักศึกษาของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

แนวทางพัฒนา 
1) ควรน าการประเมินอัตลักษณ์ของนักศึกษามาใช้เป็นองค์ประกอบหนึ่งของการประกัน

คุณภาพการศึกษา 
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3. ข้อเสนอแนะ  
องค์ประกอบที่ 2 กำรผลิตบัณฑิต 
1) ควรมีการจัดท าแผนการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งมีฝ่ายกิจการนักศึกษาในการจัด

กิจกรรมหรือโครงการ เพ่ือส่งนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมระดับชาติ เพ่ือเป็นการกระตุ้นและเผยแพร่ชื่อเสียงของ
นักศึกษาในด้านคุณธรรม จริยธรรมอย่างต่อเนื่อง เช่น โครงการ To be Number 1 เยาวชนดีเด่นของสภาสังคม
สงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นต้น 
  องค์ประกอบท่ี 3 กิจกรรมกำรพัฒนำนักศึกษำ 

1) ฝ่ายกิจการนักศึกษาควรมีการร่วมประชุมพิจารณา สังเคราะห์ กิจกรรมพัฒนานักศึกษาของ
ส่วนกลางคณะฯ และท าประกาศเป็นลายลักษณ์อักษรรายปีการศึกษาเพ่ือให้สาขาวิชาต่างๆ ได้ใช้ 

2) คณะฯ มีระบบในการดูแลนักศึกษาโดยการจัดท าเป็นระเบียนนักศึกษาที่มีข้อมูลในหลายมิติ 
ทั้งข้อมูลส่วนตัวนักศึกษา ผลการเรียนรายเทอม ตารางกิจกรรมและ การรับค าปรึกษา แต่ควรก ากับให้มีการลง
ข้อมูลต่างๆ ให้เป็นปัจจุบันและครอบคลุม 

3) คณะฯ ควรแสดงความเชื่อมโยงน าผลการประเมินคุณภาพการให้บริการแก่นักศึกษาไปใช้ใน
การปรับปรุงกิจกรรมพัฒนานักศึกษาปีต่อไปให้ชัดเจนมากข้ึน 

องค์ประกอบท่ี 6 กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
1) คณะฯ ควรจัดท าระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมของคณะฯ ซึ่งมีขั้นตอน

การด าเนินงานด้วยระบบคุณภาพ PDCA 

4. ข้อเสนอแนะจำกกำรสัมภำษณ์ 
ข้อเสนอแนะจำกอำจำรย์ 
1) การสร้างขวัญก าลังใจแก่อาจารย์อัตราจ้าง 
2) การจัดหาครุภัณฑ์และวัสดุการศึกษา การเรียนการสอนที่ทันสมัยและเพียงพอต่อจ านวน

นักศึกษา 
3) เส้นทางสู่ต าแหน่ง (Career path) ของพนักงานมหาวิทยาลัยอัตราจ้าง 

       ข้อเสนอแนะจำกศิษย์เก่ำ 
1) การจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์แก่ศิษย์เก่าและปัจจุบัน 

       ข้อเสนอแนะจำกผู้ประกอบกำร 
1) การจัดกิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์วิชาชีพ 
2) จัดหาครุภัณฑ์การเรียนการสอนที่ทันสมัย 

       ข้อเสนอแนะจำกนักศึกษำ 
1) การเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ด้านวิชาชีพมากขึ้น 
2) การจัดกิจกรรมส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ความกล้าแสดงออก 
3) การจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์การเรียนการสอนมากขึ้น 
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5. แนวทำงกำรพัฒนำในอนำคต 
 องค์ประกอบท่ี 2 กำรผลิตบัณฑิต 
1) จากตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ระบบการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนควรจัดให้มีระบบการ

ติดตามให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนน าความรู้และทักษะที่ได้จากการเข้าร่วมประชุมทางวิชาการ หรือ
การพัฒนาทักษะต่างๆ มาเผยแพร่แก่บุคคลในคณะฯ อาจจะอยู่ในลักษณะการน าเสนอในคราวการประชุ ม
คณะฯ ภาควิชาหรือสาขาวิชา หรือการจัดท า KM ของคณะฯ โดยเฉพาะควรน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
ระบุไว้ในแผนการสอนและมีการวัดผลความรู้และกิจกรรมที่นักศึกษาได้รับด้วย นอกจากนี้ คณะฯ ควรมีการ
ประเมินผลความส าเร็จและน าผลไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรม 
  องค์ประกอบท่ี 3 กิจกรรมกำรพัฒนำนักศึกษำ 

1) ควรจัดให้มีกิจกรรมเสริมสร้างเครือข่ายศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน เพ่ือแลกเปลี่ยนทางด้าน
วิชาการและประสบการณ์วิชาชีพ 

2) ควรส่งเสริมให้นักศึกษาใช้กระบวนการคุณภาพ PDCA ในการจัดกิจกรรมต่างๆ อย่าง
ครอบคลุม 
  องค์ประกอบท่ี 6 กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

1) ควรหากิจกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของคณะฯ เพ่ือปลูกฝังค่านิยมของนักศึกษาให้มีความรัก
และผูกพันกับองค์กร เช่น กิจกรรมการไหว้ครูช่าง/ครูเกษตร ซึ่งจะท าให้งานด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมมี
ความโดดเด่นชัดเจน 
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ยุทธศำสตร์กำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำย  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 
1. จัดสรรงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์และแนวทางการจัดสรรของส านัก

งบประมาณ 
2. จัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดตามประเด็นยุทธศาสตร์ในแผนปฏิบัติ 

ราชการประจ าปีและรองรับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง 
3. การจัดท าโครงการของแต่ละหน่วยงานให้มีการวิเคราะห์และวางแผนรายละเอียดแผน

ด าเนินโครงการ  โดยให้ครอบคลุมขอบเขตของโครงการ  ขั้นตอนการด าเนินงาน  ผลผลิต ผลลัพธ์  ผลกระทบ
ของโครงการ  ความคุ้มค่าของโครงการ  ความพร้อมในการด าเนินโครงการและความเสี่ยงของโครงการ 

4.  การวางแผนและบริหารโครงการแต่ละหน่วยงาน  ให้ด าเนินตามขั้นตอน  ดังนี้ 
      ขั้นตอนที่ 1 ทบทวน/ตรวจสอบผลการด าเนินโครงการที่ผ่านมา 
      ขั้นตอนที่ 2 ริเริ่มโครงการใหม่และวิเคราะห์เบื้องต้น 
      ขั้นตอนที่ 3 วิเคราะห์และวางแผนรายละเอียดโครงการ 
      ขั้นตอนที่ 4 วิเคราะห์และจัดท าค าของบประมาณ 
      ขั้นตอนที่ 5 ติดตามความก้าวหน้าของการด าเนินโครงการ 
      ขั้นตอนที่ 6 ประเมินผลการใช้งานและการติดตาม / ปรับปรุง / แก้ไข 

 
งบประมำณรำยจ่ำย งบประมำณแผ่นดินและงบประมำณรำยได้ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 

 ในปีงบประมาณ  พ.ศ.  2558   คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้รับ
งบประมาณ  เพื่อด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการรวมทั้งสิ้น  9,890,000  บาท    แยกออกเป็น  งบประมาณ
แผ่นดิน  5,893,000  บาท  งบประมาณเงินรายได ้ 3,997,000  บาท 
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รำยกำรอนุมัติงบประมำณ แยกตำมหน่วยงำน  
งำน/โครงกำรและหมวดรำยจ่ำย 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 

คณะเทคโนโลยีกำรเกษตรและเทคโนโลยีอตุสำหกรรม 
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สรุปงบประมำณรำยจ่ำย ตำมรำยละเอียดค ำขอตั้งงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558   
คณะเทคโนโลยีกำรเกษตรและเทคโนโลยีอุตสำหกรรม 

 

ล ำดับ ชื่องำน/โครงกำร 
งบประมำณ 

รวม 
งบแผ่นดิน เงินรำยได้ 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่  1   
สร้ำงโอกำสในกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ และพัฒนำกำรเรียนกำรสอนให้มีคุณภำพสู่มำตรฐำนสำกล 

1 จัดจ้างบุคลากรคณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ  1,669,800 1,669,800 

2 พัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาคปกติ คณะเทคโนโลยีฯ  440,000 440,000 

3 พัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาคกศ.บป.คณะเทคโนโลยีฯ  140,000 140,000 

4 จัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมฯ 2,543,000  2,543,000 

5 จัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาสาขาวิชาออกแบบ 615,000  615,000 

6 พัฒนากิจกรรมนักศึกษา 215,000  215,000 

7 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการสาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต 

242,700 5,000 247,700 

8 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการสาขาวิชา
วิศวกรรมพลังงาน 

131,500 5,000 136,500 

9 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการสาขาวิชา
วิศวกรรมการจัดการและสิ่งแวดล้อม 

82,000  82,000 

10 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการสาขาวิชาไฟฟ้า
อุตสาหกรรม 

183,300 10,000 193,300 

11 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการสาขาวิชาการ
ออกแบบ 

366,700 50,000 416,700 

12 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการสาขาวิชา
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทล.บ.4 ปี 

169,100 45,000 214,100 

13 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการสาขาวิชา
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทล.บ.2 ปี 

199,100  199,100 

14 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการสาขาวิชา
เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 

124,900  124,900 

15 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการสาขาวิชา
เทคโนโลยีการผลิตพืช 

144,200 41,000 185,200 

16 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการสาขาวิชา
เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 

110,800 6,000 116,800 

17 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 

113,300  113,300 
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ล ำดับ ชื่องำน/โครงกำร 
งบประมำณ 

รวม 
งบแผ่นดิน เงินรำยได้ 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่  2   
สร้ำงควำมรู้และนวัตกรรมให้สำมำรถตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชำติและน ำไปใช้ประโยชน์ต่อกำรพัฒนำท้องถิ่น 
18 ส่งเสริมการน าเสนอผลงานและการตีพิมพ์งานวิจัย 15,000  15,000 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่  3  
ให้บริกำรวิชำกำร ถ่ำยทอดเทคโนโลยีที่มีคุณภำพและสืบสำนโครงกำรพระรำชด ำริให้เกิดกำรพัฒนำที่ยั่งยืน
ของท้องถิ่นไทย 
19 เพ่ิมขีดความสามารถด้านงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์และ

งานบริการวิชาการ 
235,000  235,000 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่  4   
ฟื้นฟูและสืบสำนคุณค่ำ ควำมหลำกหลำยของวัฒนธรรมไทยทั้งที่เป็นวิถีชีวิต ประเพณี ค่ำนิยมที่ดีงำม 
20 อนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรม 185,000  185,000 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่  5   
เพิ่มศักยภำพครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีคุณภำพและมำตรฐำน 
21 พัฒนาทรัพยากรบุคคล  460,000 460,000 

22 การพัฒนาสมรรถนะที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานของอาจารย์
และบุคลากร และการจัดการความรู้ในองค์กร 

 100,000 100,000 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่  6   
ก ำหนดแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรให้ได้มำตรฐำนเป็นไปตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี 
23 พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 120,000  120,000 

24 การพัฒนาเครือข่ายทางวิชาการระหว่างสถาบันและการ
ประเมินผลโครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมฯ 

 32,000 32,000 

25 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการคณะฯ 97,400 993,200 1,090,600 

รวมทั้งสิ้น 5,893,000 3,997,000 9,890,000 
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แผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 

 ควำมเชื่อมโยงของประเด็นยุทธศำสตร์ฯ ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร 
 แผนปฏิบัติรำชกำรแต่ละสำขำวิชำ 

คณะเทคโนโลยีกำรเกษตรและเทคโนโลยีอตุสำหกรรม 
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ควำมเชื่อมโยงของประเด็นยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดเป้ำประสงค์และค่ำเป้ำหมำย ตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี 

ประเด็นยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัดเป้ำประสงค์ ค่ำเป้ำหมำย 
1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ 1. บัณฑิตมีความรู้ ท างานเป็น

ทีม ช านาญเทคโนโลยี ซื่อสัตย์
สุจริต จิตสาธารณะต่อชุมชน
และท้องถิ่น 

S1 ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ 1. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา 
2. ระดับความรู้ความเข้าใจที่เพ่ิมข้ึน 
3. ระดับการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

1. ไม่น้อยกว่า 3.51 
2. ไม่น้อยกว่า 3.51 
3. ไม่น้อยกว่า 3.51 

 S4 เสริมสร้างความเชื่อมั่นในระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

1. ระดับความส าเร็จของการประกันคุณภาพ
การศึกษา 
2. ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม 
3. ระดับความรู้ความเข้าใจที่เพ่ิมข้ึน 
4. ระดับการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

1. ระดับดี (3.51-
4.50) 
2. ไม่น้อยกว่า 3.51 
3. ไม่น้อยกว่า 3.51 
4. ไม่น้อยกว่า 3.51 

  S6 พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน 
และสื่อ อุปกรณ์ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการ
เรียนรู้ 

1. ระดับความพึงพอใจต่อการจัดการเรียน
การสอนทุกรายวิชา 
2. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา 
3. ระดับความรู้ความเข้าใจที่เพ่ิมข้ึน 
4. ระดับการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
5. จ านวนรายงานวิจัยในชั้นเรียน 

1. ไม่น้อยกว่า 3.51 
 
2. ไม่น้อยกว่า 3.51 
3. ไม่น้อยกว่า 3.51 
4. ไม่น้อยกว่า 3.51 
5. อย่างน้อย 1 รายวิชา 

  S7 ยกระดับคุณภาพบัณฑิตสู่
มาตรฐานสากลตามอัตลักษณ์/กรอบ
มาตรฐาน TQF 

1. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา 
2. ระดับความรู้ความเข้าใจที่เพ่ิมข้ึน 
3. ระดับการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
4. มีการประชุมหลักสูตรตามแผนงาน 

1. ไม่น้อยกว่า 3.51 
2. ไม่น้อยกว่า 3.51 
3. ไม่น้อยกว่า 3.51 
4. จ านวน 4 ครั้ง/ป ี

  S8 พัฒนาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานที่
ตอบสนองต่อผู้เรียนและผู้ใช้บัณฑิต 

1. เล่มร่างหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 เพ่ือ
น าเสนอ สกอ. 
2. ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม 
3. ระดับความรู้ความเข้าใจที่เพ่ิมข้ึน 
4. ระดับการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

1. เล่มร่างตาม
จ านวนหลักสูตร 
2. ไม่น้อยกว่า 3.51 
3. ไม่น้อยกว่า 3.51 
4. ไม่น้อยกว่า 3.51 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัดเป้ำประสงค์ ค่ำเป้ำหมำย 
1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ 
(ต่อ) 

1. บัณฑิตมีความรู้ ท างานเป็น
ทีม ช านาญเทคโนโลยี ซื่อสัตย์
สุจริต จิตสาธารณะต่อชุมชน
และท้องถิ่น (ต่อ) 

S9 สร้างเครือข่ายในการพัฒนาการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา 

1. จ านวนสถานประกอบการที่ร่วมในการ
พัฒนาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
2. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา 
3. ระดับความรู้ความเข้าใจที่เพ่ิมข้ึน 
4. ระดับการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

1. จ านวน 3 แห่ง 
 
2. ไม่น้อยกว่า 3.51 
3. ไม่น้อยกว่า 3.51 
4. ไม่น้อยกว่า 3.51 

2. การวิจัยเพ่ือสร้างองค์
ความรู้และถ่ายทอดสู่
ท้องถิ่น 

2. มีผลงานวิจัยที่สามารถ
ตีพิมพ์เผยแพร่และน าไปใช้
ประโยชน์ได้  

S2 สร้างและพัฒนางานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ท่ีน าไปใช้ประโยชน์ด้านการเรียน
การสอนและถ่ายทอดสู่ท้องถิ่น 

1. มีงานวิจัยที่บูรณาการเข้ากับการเรียนการ
สอนหรือถ่ายทอดสู่ท้องถิ่น 
2. จ านวนของงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ที่
ตอบสนองต่อท้องถิ่น 

1. จ านวน 1 งานวิจัย 
 
2. ไม่น้อยกว่า 2 
เรื่อง 

  S5 ส่งเสริมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ให้มี
คุณภาพและได้ รับการตี พิม พ์ เผยแพร่
ระดับชาติและนานาชาติ 

1. จ านวนผลงานวิจัยหรือสร้างสรรค์ที่ได้รับ
การจดทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 
2. ร้อยละของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่
ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

1. อย่างน้อย 2 
ผลงาน 
2. ร้อยละ 16 

  S10 เพ่ิมขีดความสามารถด้านงานวิจัย จ านวนบทความที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ ไม่น้อยกว่า 2 ผลงาน 
3. บริการวิชาการตามความ
ต้องการของท้องถิ่น 

3. บูรณาการงานวิชาการตาม
ความต้องการของท้องถิ่นกับ
การเรียนการสอนและการวิจัย  

S3 บริการวิชาการในรูปแบบที่หลากหลาย
เพ่ือตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น 

1. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา 
2. ระดับความรู้ความเข้าใจที่เพ่ิมข้ึน 
3. ระดับการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
4. บูรณาการกับการเรียนการสอนหรือ
งานวิจัย 

1. ไม่น้อยกว่า 3.51 
2. ไม่น้อยกว่า 3.51 
3. ไมน่้อยกว่า 3.51 
4. อย่างน้อย 1 
รายวิชาหรืองานวิจัย 
1 เรื่อง 

  S11 ส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนว
พระราชด าริฯ และปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

1. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา 
2. ระดับความรู้ความเข้าใจที่เพ่ิมข้ึน 
3. ระดับการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

1. ไม่น้อยกว่า 3.51 
2. ไม่น้อยกว่า 3.51 
3. ไม่น้อยกว่า 3.51 

  S12 จัดตั้งหน่วยศึกษาความเป็นเลิศเฉพาะ
ทาง 

ระดับความส าเร็จในการจัดตั้งหน่วยศึกษา
ความเป็นเลิศเฉพาะทาง 

1 หน่วย 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัดเป้ำประสงค์ ค่ำเป้ำหมำย 
4. อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

4. มีการส่งเสริม สืบสานการ
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและ
ประเพณีท้องถิ่น 

S13 ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

1. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา 
2. ระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาที่เพ่ิมขึ้นของ
นักศึกษา 
3. จ านวนชุมชนที่ได้รับการพัฒนาและ
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
4. ระดับความพึงพอใจของผู้ที่อยู่ในชุมชนที่
ได้รับการพัฒนา 

1. ไม่น้อยกว่า 3.51 
2. ไม่น้อยกว่า 3.51 
 
 
3. ไม่น้อยกว่า 1 
ชุมชน 
4. ไม่น้อยกว่า 3.51 

5. พัฒนาระบบบริหารที่มี
คุณภาพตามหลักธรรมาภิ
บาล 

5. มีระบบบริหารจัดการที่ดี ได้
มาตรฐาน ยึดหลักธรรมาภิบาล 

S14 บริหารจัดการเชิงรุกอย่างมีธรรมาภิ
บาล 

ระดับความส าเร็จของการบริหารจัดการเชิง
รุกอย่างมีธรรมาภิบาล 

ระดับดี (3.51-4.50) 
 

 S15 จัดหารายได้จากทรัพย์สินและรายได้
จากบริการต่างๆ 

อัตราการเพ่ิมขึ้นของรายได้จากทรัพยากร
และบริการต่างๆ 

ร้อยละ 10 

  S16 เพ่ิมประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์
เชิงรุก 

1. จ านวนช่องทางการประชาสัมพันธ์ 
2. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ฐานข้อมูล 

1. 3 ช่องทาง 
2. ไม่น้อยกว่า 3.51 

  S17 พัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงที่มี
ประสิทธิภาพ 

ระดับความส าเร็จของการบริหารความเสี่ยง
ตามประเด็น 

ระดับดี (3.51-4.50) 
 

  S18 พัฒนาอาจารย์และบุคลากรให้มี
สมรรถนะสูงขึ้นในการปฏิบัติงาน 

1. ระดับความพึงพอใจของอาจารย์ที่เข้าร่วม
โครงการ 
2. ระดับความรู้ความเข้าใจที่เพ่ิมข้ึน 
3. ระดับการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

1. ไม่น้อยกว่า 3.51 
 
2. ไม่น้อยกว่า 3.51 
3. ไม่น้อยกว่า 3.51 

  S19 จัดท าฐานข้อมูลที่ได้มาตรฐาน และ
เอ้ืออ านวยต่อการบริหารและตัดสินใจทุก
ระดับ 
 

ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบฐานข้อมูล ระดับดี (3.51-4.50) 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัดเป้ำประสงค์ ค่ำเป้ำหมำย 
5. พัฒนาระบบบริหารที่มี
คุณภาพตามหลักธรรมาภิ
บาล (ต่อ) 

5. มีระบบบริหารจัดการที่ดี ได้
มาตรฐาน ยึดหลักธรรมาภิบาล 
(ต่อ) 

S20 ส่งเสริมการจัดการความรู้ในองค์กร ระดับความส าเร็จของการจัดการความรู้ใน
องค์กรตามประเด็น 

ระดับดี (3.51-4.50) 
 

S21 จัดหาสิ่งอ านวยความสะดวกการเรียนรู้
ให้เพียงพอและพร้อมใช้ 

ระดับความส าเร็จในการจัดหาสิ่งอ านวยความ
สะดวกการเรียนรู้ 

ระดับดี (3.51-4.50) 
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แผนปฏิบัติรำชกำรแตล่ะฝ่ำย/สำขำวิชำ ประจ ำปีงบประมำณ 2558 

กลยุทธ ์ กิจกรรม/รำยละเอียด วัตถุประสงค ์
ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จของ

โครงกำร 
ระยะเวลำ งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

ควำมสอดคล้องและ
ควำมเชื่อมโยง 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภำพ 
เป้ำประสงค์ที่ 1 บัณฑิตมีควำมรู้ ท ำงำนเป็นทีม ช ำนำญเทคโนโลยี ซ่ือสัตย์สุจริต จิตสำธำรณะต่อชุมชนและท้องถิ่น 
1. จัดจ้ำงบุคลำกรคณะเทคโนโลยีกำรเกษตรและเทคโนโลยีอุตสำหกรรม 
1.1 จัดจ้างบุคลากร 
(S14) บริหารจดัการเชิงรุก
อย่างมีธรรมาภิบาล   
 

1. จัดจ้างบุคลากรสายวิชาการระดับ
ปริญญาโท 
2. จัดจ้างบุคลากรสายวิชาการระดับ
ปริญญาเอก 
3. จัดจ้างบุคลากรสายสนับสนุนวฒุิ 
ปวส. 
4. จัดจ้างบุคลากรสายสนับสนุน
ระดับปริญญาตร ี
5. ค่าประกันสังคมบุคลากร 
6. ค่าประกันสังคมบุคลากรสาย
สนับสนุนระดับ ปวส. 

1. พัฒนาการบริหารจัดการให้บรรลุ
เป้าหมาย 
2. เพื่อการจัดการบริการให้
นักศึกษามีวัสดุอุปกรณ์การศึกษา
และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่ด ี
3. เพื่อส่งเสรมิและสนับสนุน
กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน
ของบุคลากรภายในคณะฯ 

1. บุคลาการสายวิชาการ
ระดับปริญญาโท จ านวน 4 
คน 
2. บุคลากรสายวิชาการ 
ระดับปริญญาเอก จ านวน 1 
คน 
3. บุคลากรสายสนับสนุน 
ปวส. จ านวน 1 คน 
4. บุคลากรสายสนับสนุน
ระดับปริญญาตรี จ านวน 2 
คน 

ต.ค. 57 – 
ก.ย. 58 

1,669,800 
บาท 

 
 

คณะฯ ประเด็นยุทธศาสตร์
ที่ 1 
เป้าประสงค์ที ่1 
กลยุทธ์ที่ S14 

2. พัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนภำคปกติ คณะเทคโนโลยกีำรเกษตรฯ 
2.1 สนับสนนุการจัดการเรียนการสอนภายในคณะฯ 
(S14) บริหารจดัการเชิงรุก
อย่างมีธรรมาภิบาล   
 

1. ค่าตอบแทนค่าสอนรายชั่วโมง 
2. ค่าตอบแทนค่าสอนเกิน ภาค
ปกติ 
3. ค่าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาค
ปกติ 
4. สนับสนุนการจัดการเรียนการ
สอน Active learning 

1. พัฒนาการบริหารจัดการให้บรรลุ
เป้าหมาย 
2. เพื่อการจัดการบริการให้
นักศึกษามีวัสดุอุปกรณ์การศึกษา
และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่ด ี
3. เพื่อส่งเสรมิและสนับสนุน
กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน
ของบุคลากรภายในคณะฯ 

- 
 

ต.ค. 57 – 
ก.ย. 58 

440,000 บาท คณะฯ ประเด็นยุทธศาสตร์
ที่ 1 
เป้าประสงค์ที ่1 
กลยุทธ์ที่ S14 
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กลยุทธ ์ กิจกรรม/รำยละเอียด วัตถุประสงค ์
ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จของ

โครงกำร 
ระยะเวลำ งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

ควำมสอดคล้องและ
ควำมเชื่อมโยง 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภำพ 
เป้ำประสงค์ที่ 1 บัณฑิตมีควำมรู้ ท ำงำนเป็นทีม ช ำนำญเทคโนโลยี ซ่ือสัตย์สุจริต จิตสำธำรณะต่อชุมชนและท้องถิ่น 
3. พัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนภำคกศ.บป. คณะเทคโนโลยกีำรเกษตรฯ 
3.1 สนับสนนุการจัดการเรียนการสอนภายในคณะฯ 
(S14) บริหารจดัการเชิงรุก
อย่างมีธรรมาภิบาล   
 

1. ค่าตอบแทน ค่าสอน 
2. ค่าตอบแทน ค่าคุมสอบ 
3. ค่าอาจารย์ที่ปรึกษา 
4. ค่าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  

1. พัฒนาการบริหารจัดการให้บรรลุ
เป้าหมาย 
2. เพื่อส่งเสรมิและสนับสนุน
กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน
ของบุคลากรภายในคณะฯ 

- ต.ค. 57 – 
ก.ย. 58 

140,000 บาท คณะฯ ประเด็นยุทธศาสตร์
ที่ 1 
เป้าประสงค์ที ่1 
กลยุทธ์ที่ S14 

4. จัดซ้ือครุภัณฑ์กำรศึกษำทำงวิศวกรรม 
4.1 จัดซ้ือครุภัณฑ์การศึกษาทางวิศวกรรม จ านวน 2 รายการ 
(S14) บริหารจดัการเชิงรุก
อย่างมีธรรมาภิบาล   
(S21) จัดหาสิ่งอ านวยความ
สะดวกการเรยีนรู้ให้
เพียงพอและพร้อมใช้ 

1. ชุดปฏิบัติการดิจิตอลและ
ไมโครคอนโทรลเลอร ์
2. เครื่องกัดอัตโนมตัิ ซีเอ็นซ ี

1. เพื่อจัดเตรยีมวัสดุอุปกรณ์
การศึกษาส าหรับการจัดการเรยีน
การสอนแบบ Active Learning 
2. เพื่อพัฒนาทักษะและ
สัมฤทธิผลการเรียนของนักศึกษา  
3. เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
อย่างมีประสิทธิภาพ 

- ต.ค. 57 – 
ก.ย. 58 

2,543,000 
บาท 

คณะฯ ประเด็นยุทธศาสตร์
ที่ 1 
เป้าประสงค์ที ่1 
กลยุทธ์ที่ S14, S21 

5. จัดซ้ือครุภัณฑ์กำรจัดกำรเรียนกำรสอนเชิงบูรณำกำรสำขำวิชำกำรออกแบบ 
5.1 จัดซ้ือครุภัณฑ์การจัดการเรียนการสอน จ านวน 3 รายการ 
(S14) บริหารจดัการเชิงรุก
อย่างมีธรรมาภิบาล   
(S21) จัดหาสิ่งอ านวยความ
สะดวกการเรยีนรู้ให้
เพียงพอและพร้อมใช้ 

1. เครื่องตัดสติกเกอร์ 1 ชุด 
2. เครื่องตัดเลเซอร์ 1 ตัว 
3. ชุดแอร์บรัช แบบมีเข็มพร้อมปัม้
ลมเล็ก 3 ชุด 

1. เพื่อจัดเตรยีมวัสดุอุปกรณ์
การศึกษาส าหรับการจัดการเรยีน
การสอนแบบ Active Learning 
2. เพื่อพัฒนาทักษะและ
สัมฤทธิผลการเรียนของนักศึกษา  
3. เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
อย่างมีประสิทธิภาพ 

- ต.ค. 57 – 
ก.ย. 58 

615,000 บาท คณะฯ ประเด็นยุทธศาสตร์
ที่ 1 
เป้าประสงค์ที ่1 
กลยุทธ์ที่ S14, S21 
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กลยุทธ ์ กิจกรรม/รำยละเอียด วัตถุประสงค ์
ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จของ

โครงกำร 
ระยะเวลำ งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

ควำมสอดคล้องและ
ควำมเชื่อมโยง 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภำพ 
เป้ำประสงค์ที่ 1 บัณฑิตมีควำมรู้ ท ำงำนเป็นทีม ช ำนำญเทคโนโลยี ซ่ือสัตย์สุจริต จิตสำธำรณะต่อชุมชนและท้องถิ่น 
6. พัฒนำนักศึกษำ 
(S1) ผลติบัณทติที่มีคณุภาพ 
(S4) เสรมิสร้างความเชื่อมั่น
ในระบบการประกันคณุภาพ
การศึกษา 

6.1 ปฐมนิเทศนักศึกษาช้ันปีท่ี 1 1. เพื่อให้นักศึกษาทราบวิสัยทัศน ์
พันธกิจของคณะฯ 
2. เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็น

ประโยชน์ท้ังด้านวิชาการและด้าน
กิจการนักศึกษา  
3. เพื่อเสริมสร้างความ สัมพันธ์ที่

ดีระหว่างนักศึกษาใหม่กับอาจารย์
ที่ปรึกษา 

ระดับความพึงพอใจของ
นักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการ
ไม่น้อยกว่า 3.51 

ก.ค.–ส.ค. 58 15,000 
บาท 

รองคณบดฝี่าย
กิจการนักศึกษา 

ประเด็นยุทธศาสตร์
ที่ 1 
เป้าประสงค์ที ่1 
กลยุทธ์ที่ S1, S4 

 6.2 เข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม
นักศึกษาช้ันปีท่ี 1 

1. เพื่อเสริมสร้างคณุธรรม จรยิธรรม
ที่ดีแก่นักศึกษาช้ันปีท่ี 1 
2. เพื่อปลูกฝังทัศนคติที่ดีให้
นักศึกษามีความรับผิดชอบต่อหนา้ที่
เป็นบัณฑติที่ดีพร้อมออกไปรับใช้
สังคมและประเทศชาติให้
เจริญก้าวหน้า 

ระดับความพึงพอใจของ
นักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการ
ไม่น้อยกว่า 3.51 

ก.ค.–ส.ค. 58 120,000 
บาท 

รองคณบดฝี่าย
กิจการนักศึกษา 

 

 6.3 อบรมบุคลิกภาพสโมสร
นักศึกษา 

เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับ
นักศึกษาก่อนที่จะเข้าสูภ่าวะการ
ท างาน 

ระดับความพึงพอใจของ
นักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการ
ไม่น้อยกว่า 3.51 

พ.ย. 57 –ม.ค. 
58 

20,000 
บาท 

รองคณบดฝี่าย
กิจการนักศึกษา 

 

 6.4 สรา้งเครือข่ายประกันคณุภาพ เพื่อให้สโมสรนักศึกษาคณะฯ
เข้าใจในกระบวนการท างาน 
PDCA-PAR 

1. เครือข่ายนักศึกษา 
ภายนอกมหาวิทยาลัย อย่าง
น้อย 1 เครือข่าย 
2. เครือข่ายนักศึกษา 
ภายในมหาวิทยาลัย อย่าง
น้อย 1 เครือข่าย 

ม.ค.-มี.ค. 58 50,000 
บาท 

รองคณบดฝี่าย
กิจการนักศึกษา 
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กลยุทธ ์ กิจกรรม/รำยละเอียด วัตถุประสงค ์
ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จของ

โครงกำร 
ระยะเวลำ งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

ควำมสอดคล้องและ
ควำมเชื่อมโยง 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภำพ 
เป้ำประสงค์ที่ 1 บัณฑิตมีควำมรู้ ท ำงำนเป็นทีม ช ำนำญเทคโนโลยี ซ่ือสัตย์สุจริต จิตสำธำรณะต่อชุมชนและท้องถิ่น 
6. พัฒนำนักศึกษำ 
(S1) ผลติบัณทติที่มีคณุภาพ 
(S4) เสรมิสร้างความเชื่อมั่น
ในระบบการประกันคณุภาพ
การศึกษา (ต่อ) 

6.5 สนับสนุนการจดักิจกรรมโดย
นักศึกษาภายในคณะฯ 

เพื่อใหส้โมสรนักศึกษาคณะฯ มี
วัสดุ อุปกรณ์ใช้ท ากิจกรรมต่างๆ 
ได้อย่างเหมาะสม 

1. จ านวนกิจกรรมที่จดัขึ้น
โดยนักศึกษา จ านวน 2 
กิจกรรม 
2. ระดับความพึงพอใจของ
นักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการ
ไม่น้อยกว่า 3.51 

เม.ย.-ก.ย. 58 10,000 
บาท 

รองคณบดฝี่าย
กิจการนักศึกษา 

 

    รวม 215,000  บำท  
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กลยุทธ ์ กิจกรรม/รำยละเอียด วัตถุประสงค ์
ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จของ

โครงกำร 
ระยะเวลำ งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

ควำมสอดคล้องและ
ควำมเชื่อมโยง 

7. พัฒนำระบบและกลไกกำรบริหำรจัดกำรสำขำวิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำเคร่ืองกลกำรผลิต 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภำพ 
เป้ำประสงค์ที่ 1 บัณฑิตมีควำมรู้ ท ำงำนเป็นทีม ช ำนำญเทคโนโลยี ซ่ือสัตย์สุจริต จิตสำธำรณะต่อชุมชนและท้องถิ่น 
(S4) เสรมิสร้างความเชื่อมั่น
ในระบบการประกันคณุภาพ
การศึกษา 

7.1 การจัดระบบวเิคราะห์ข้อมลูผล
การด าเนินงานสาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต 

เพื่อจัดระบบวเิคราะห์ข้อมลูผลการ
ด าเนินงานของสาขาวิชาแต่ละภาค
การ ศึกษาในแต่ละปีการศึกษา 

ระดับความส าเร็จของการ
ประกันคณุภาพการศึกษาไม่
น้อยกว่าระดับดี (3.51-4.50) 

ต.ค. 57 – 
ก.ย. 58 

5,000  
บาท 

สาขาฯ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์
ที่ 1 
เป้าประสงค์ที ่1 
กลยุทธ์ที่ S4 

(S6) พัฒนาคุณภาพการ
จัดการเรียนการสอน และ
สื่อ อุปกรณ์ เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพการเรียนรู ้

7.2 ศึกษาดูงานส าหรับนักศึกษา เพื่อเพ่ิมความรู้และประสบการณ์
ให้กับนักศึกษา 

 

1. ระดับความพึงพอใจของ
นักศึกษาไม่น้อยกว่า 3.51 
2. ระดับความรู้ความเข้าใจท่ี
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 3.51 
3. ระดับการน าความรู้ไปใช้
ประโยชนไ์ม่น้อยกว่า 3.51 

ม.ค.-มิ.ย. 58 25,000 บาท สาขาฯ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์
ที่ 1 
เป้าประสงค์ที ่1 
กลยุทธ์ที่ S6 

 7.3 จัดการเรยีนการสอนโดยเน้น
ผู้เรยีนเป็นส าคัญโดยเฉพาะการ
เรียนรูจ้ากภาคปฏิบัต ิ

เพื่อเพ่ิมความรู้และประสบการณ์
ให้กับนักศึกษา 
 

ระดับความพึงพอใจของ
นักศึกษาไม่น้อยกว่า 3.51 

ต.ค. 57 – 
ก.ย. 58 

92,900  
บาท 

สาขาฯ 
 

 

 7.4 วิจัยในช้ันเรียนสาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต 

1. เพื่อวิเคราะห์วิธีการสอนใน
รายวิชาที่เหมาะสม 
2. เพื่อประเมินการสอนได้อย่าง
เหมาะสม 

1. รายงานวิจัยในช้ันเรียน 
จ านวน 1 รายวิชา 
2. ระดับความพึงพอใจของ
นักศึกษาไม่น้อยกว่า 3.51 

ม.ค.-มิ.ย. 58 5,000  
บาท 

สาขาฯ 
 

 

 7.5 ส่งเสริมและสนับสนุนนักศึกษา
เข้าร่วมแข่งขันหรือน าเสนอผลงาน
วิชาการด้านวิศวกรรมไฟฟ้า
เครื่องกลการผลิต 

1. เพื่อส่งเสรมินักศึกษาเข้าร่วม
ประชุมสมัมนาหรือน าเสนอผลงาน
ทางวิชาการ หรือประกวด
สิ่งประดิษฐห์รือเทคโนโลย ี
2. เพื่อส่งเสรมิและพัฒนาให้
นักศึกษาพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ หรือ
เทคโนโลย ี

1. ระดับความพึงพอใจของ
นักศึกษาไม่น้อยกว่า 3.51 
2. ระดับความรู้ความเข้าใจท่ี
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 3.51 
3. ระดับการน าความรู้ไปใช้
ประโยชนไ์ม่น้อยกว่า 3.51 
4. เข้าร่วมจ านวน 2 กิจกรรม  

ก.พ.-ก.ย. 58 15,000 บาท สาขาฯ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์
ที่ 1 
เป้าประสงค์ที ่1 
กลยุทธ์ที่ S6 
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กลยุทธ ์ กิจกรรม/รำยละเอียด วัตถุประสงค ์
ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จของ

โครงกำร 
ระยะเวลำ งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

ควำมสอดคล้องและ
ควำมเชื่อมโยง 

7. พัฒนำระบบและกลไกกำรบริหำรจัดกำรสำขำวิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำเคร่ืองกลกำรผลิต 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภำพ 
เป้ำประสงค์ที่ 1 บัณฑิตมีควำมรู้ ท ำงำนเป็นทีม ช ำนำญเทคโนโลยี ซ่ือสัตย์สุจริต จิตสำธำรณะต่อชุมชนและท้องถิ่น 
(S7) ยกระดับคุณภาพ
บัณฑิตสู่มาตรฐานสากล
ตามอัตลักษณ/์กรอบ
มาตรฐาน TQF 

7.6 เตรียมความพร้อมก่อนฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพสาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต 

1. เพื่อเตรียมความพร้อมแก่
นักศึกษาก่อนไปฝึกประสบ- การณ์
วิชาชีพ 
2. เพื่อพัฒนาทักษะด้านโปรแกรม
คอมพิวเตอร์  ภาษาอังกฤษ และ
บุคลิกภาพ 

1. ระดับความพึงพอใจของ
นักศึกษาไม่น้อยกว่า 3.51 
2. ระดับความรู้ความเข้าใจท่ี
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 3.51 
3. ระดับการน าความรู้ไปใช้
ประโยชนไ์ม่น้อยกว่า 3.51 

ม.ค.-มิ.ย. 58 5,000  
บาท 

สาขาฯ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์
ที่ 1 
เป้าประสงค์ที ่1 
กลยุทธ์ที่ S7 

 7.7 อบรมทักษะการเขียนแบบทาง
วิศวกรรมด้วยคอมพิวเตอร์สาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต 

เพื่อพัฒนาทักษะคอมพิวเตอร์
ทางด้านวิศวกรรม  
 

1. ระดับความพึงพอใจของ
นักศึกษาไม่น้อยกว่า 3.51 
2. ระดับความรู้ความเข้าใจท่ี
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 3.51 
3. ระดับการน าความรู้ไปใช้
ประโยชนไ์ม่น้อยกว่า 3.51 

ต.ค. 57 – 
ม.ค. 58 

19,800  
บาท 

สาขาฯ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์
ที่ 1 
เป้าประสงค์ที ่1 
กลยุทธ์ที่ S7 

(S8) พัฒนาหลักสตูรตาม
เกณฑ์มาตรฐานท่ีตอบสนอง
ต่อผู้เรียนและผู้ใช้บัณฑิต 

7.8 การพัฒนาและปรับปรุง
หลักสตูรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต 

เพื่อทบทวนและปรับปรุงหลักสูตร
ให้เหมาะสม 

เล่มร่างหลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2559 เพื่อน าเสนอ 
สกอ. จ านวน 1 หลักสูตร 

พ.ย. 57 – 
ก.ย. 58 

5,000  
บาท 

สาขาฯ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์
ที่ 1 
เป้าประสงค์ที ่1 
กลยุทธ์ที่ S8 

(S9) สร้างเครือข่ายในการ
พัฒนาการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพและสหกิจศึกษา 

7.9 เสริมสร้างเครือข่ายในการ
พัฒนาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

เพื่อสร้างเครือข่ายในการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 

สถานประกอบการที่ร่วมใน
การพัฒนาการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ จ านวน 
3 แห่ง 

ม.ค.-ก.ย. 58 5,000  
บาท 

สาขาฯ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์
ที่ 1 
เป้าประสงค์ที ่1 
กลยุทธ์ที่ S9 
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กลยุทธ ์ กิจกรรม/รำยละเอียด วัตถุประสงค ์
ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จของ

โครงกำร 
ระยะเวลำ งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

ควำมสอดคล้องและ
ควำมเชื่อมโยง 

7. พัฒนำระบบและกลไกกำรบริหำรจัดกำรสำขำวิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำเคร่ืองกลกำรผลิต 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรวิจัยเพ่ือสร้ำงองค์ควำมรู้และถ่ำยทอดสู่ท้องถิ่น 
เป้ำประสงค์ที่ 2 มีผลงำนวิจัยท่ีสำมำรถตีพิมพ์เผยแพร่และน ำไปใช้ประโยชน์ได้ 
(S10) เพิ่มขีดความสามารถ
ด้านงานวิจัย 

7.10 ส่งเสริมการน าเสนอผลงาน
และตีพิมพ์งานวิจัยสาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต 

เพื่อสนับสนุนงบประมาณในการ
น าเสนอผลงานและตีพิมพ์
งานวิจัย 

จ านวนบทความที่ไดร้ับการ
ตีพิมพ์หรือเผยแพรไ่ม่น้อย
กว่า 2 ผลงาน 

ต.ค. 57 – 
ก.ย. 58 

5,000  
บาท 

สาขาฯ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์
ที่ 2 
เป้าประสงค์ที ่2 
กลยุทธ์ที่ S10 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 บริกำรวิชำกำรตำมควำมต้องกำรของท้องถิ่น 
เป้ำประสงค์ที่ 3 บูรณำกำรงำนวิชำกำร ตำมควำมต้องกำรของท้องถิ่นกับกำรเรียนกำรสอน และกำรวิจัย 
(S3) บริการวิชาการใน
รูปแบบที่หลากหลายเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของ
ท้องถิ่น 

7.11 บริการวิชาการเพื่อชุมชน 
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา้เครื่องกล
การผลิต 

1. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ไปใช้ให้
เกิดประโยชน์กับท้องถิ่น 
2. เพื่อพัฒนานักศึกษาในหลักสูตร
วิศวกรรมฯ บูรณาการองค์ความรู้
ไปใช้งานจริง 

1. ระดับความพึงพอใจของ
นักศึกษาไม่น้อยกว่า 3.51 
2. ระดับความรู้ความเข้าใจท่ี
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 3.51 
3. ระดับการน าความรู้ไปใช้
ประโยชนไ์ม่น้อยกว่า 3.51 
4. บูรณาการกับการเรียน
การสอนหรืองาน วิจัยอย่าง
น้อย 1 ราย วิชาหรือ
งานวิจัย 1 เรื่อง 

ก.พ.-ก.ย. 58 15,000  
บาท 

สาขาฯ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์
ที่ 3 
เป้าประสงค์ที ่3 
กลยุทธ์ที่ S3 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4 อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภมูิปัญญำท้องถิ่น 
เป้ำประสงค์ที่ 4 มีกำรส่งเสริม สืบสำนกำรอนุรักษ์ศลิปวัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น 
(S13) ส่งเสรมิและอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

7.12 สบืสานประเพณีท้องถิ่นสาน
สัมพันธ์น้องพี่ชาววิศวกรรม 

1. เพื่อเสริมสร้างคณุธรรม 
จริยธรรม จิตอาสา การเสียสละ
และความสามคัคีของนักศึกษา 
ในการท ากิจกรรมร่วมกับผู้อื่น 
2. สืบสานวัฒนธรรมไทย 
 

1. ระดับความพึงพอใจของ
นักศึกษาไม่น้อยกว่า 3.51 
2. ระดับความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาที่เพ่ิมขึ้นของ
นักศึกษาไม่น้อยกว่า 3.51 

ต.ค. 57 –ม.ิย. 
58 

30,000  
บาท 

สาขาฯ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์
ที่ 4 
เป้าประสงค์ที ่4 
กลยุทธ์ที่ S13 
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กลยุทธ ์ กิจกรรม/รำยละเอียด วัตถุประสงค ์
ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จของ

โครงกำร 
ระยะเวลำ งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

ควำมสอดคล้องและ
ควำมเชื่อมโยง 

7. พัฒนำระบบและกลไกกำรบริหำรจัดกำรสำขำวิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำเคร่ืองกลกำรผลิต 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 5 พัฒนำระบบบริหำรที่มีคุณภำพตำมหลักธรรมำภิบำล 
เป้ำประสงค์ที่ 5 มีระบบบริหำรจัดกำรที่ดี ได้มำตรฐำน ยึดหลักธรรมำภิบำล 
(S16) เพิ่มประสิทธิภาพการ
ประชาสมัพันธ์เชิงรุก 

7.13 ประชาสมัพันธ์หลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต 

เพื่อเพ่ิมช่องทางการ
ประชาสมัพันธ์ใหม้ากขึ้น 

1. จ านวนช่องทางการ
ประชาสมัพันธ์เพิ่มขึ้น 1 
ช่องทางคือเวบไซด์ 
2. ระดับความพึงพอใจของ
ผู้ใช้ฐานข้อมูลไม่น้อยกว่า 
3.51 

ต.ค. 57 –ก.ย. 
58 

20,000  
บาท 

สาขาฯ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์
ที่ 5 
เป้าประสงค์ที ่5 
กลยุทธ์ที่ S16 

    รวม 247,700  บำท  
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กลยุทธ ์ กิจกรรม/รำยละเอียด วัตถุประสงค ์
ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จของ

โครงกำร 
ระยะเวลำ งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

ควำมสอดคล้องและ
ควำมเชื่อมโยง 

8. พัฒนำระบบและกลไกกำรบริหำรจัดกำรสำขำวิชำวิศวกรรมพลังงำน 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภำพ 
เป้ำประสงค์ที่ 1 บัณฑิตมีควำมรู้ ท ำงำนเป็นทีม ช ำนำญเทคโนโลยี ซ่ือสัตย์สุจริต จิตสำธำรณะต่อชุมชนและท้องถิ่น 
(S4) เสรมิสร้างความเชื่อมั่น
ในระบบการประกันคณุภาพ
การศึกษา 

8.1 การจัดระบบวเิคราะห์ข้อมลูผล
การด าเนินงานสาขาวิชาวิศวกรรม
พลังงาน 

เพื่อจัดระบบวเิคราะห์ข้อมลูผล
การด าเนินงานของสาขาวิชาแต่
ละภาคการ ศึกษาในแตล่ะปี
การศึกษา 

ระดับความส าเร็จของการ
ประกันคณุภาพการศึกษาไม่
น้อยกว่าระดับดี (3.51-
4.50) 

ต.ค. 57 – 
ก.ย. 58 

5,000  
บาท 

สาขาฯ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์
ที่ 1 
เป้าประสงค์ที ่1 
กลยุทธ์ที่ S4 

(S6) พัฒนาคุณภาพการ
จัดการเรียนการสอน และ
สื่อ อุปกรณ์ เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพการเรียนรู ้

8.2 จัดการเรยีนการสอนโดยเน้น
ผู้เรยีนเป็นส าคัญโดยเฉพาะการ
เรียนรูจ้ากภาคปฏิบัต ิ

เพื่อเพ่ิมความรู้และประสบการณ์
ให้กับนักศึกษา 
 

ระดับความพึงพอใจของ
นักศึกษาต่อการเรียนการสอน
ไม่น้อยกว่า 3.51 

ต.ค. 57 – 
ก.ย. 58 

45,400  
บาท 

สาขาฯ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์
ที่ 1 
เป้าประสงค์ที ่1 
กลยุทธ์ที่ S6 8.3 วิจัยในช้ันเรียนสาขาวิชา

วิศวกรรมพลังงาน 
1. เพื่อวิเคราะห์วิธีการสอนใน
รายวิชาที่เหมาะสม 
2. เพื่อประเมินการสอนได้อย่าง
เหมาะสม 

1. รายงานวิจัยในช้ันเรียน 
จ านวน 1 รายวิชา 
2. ระดับความพึงพอใจใน
การเรยีนการสอนไม่น้อย
กว่า 3.51 

ม.ค.-พ.ค. 58 5,000  
บาท 

สาขาฯ 
 

 8.4 ส่งเสริมและสนับสนุนนักศึกษา
เข้าร่วมแข่งขันหรือน าเสนอผลงาน
วิชาการด้านวิศวกรรมพลังงาน 

1. เพื่อส่งเสรมินักศึกษาเข้าร่วม
ประชุมสมัมนาหรือน าเสนอ
ผลงานทางวิชาการ หรือประกวด
สิ่งประดิษฐห์รือเทคโนโลย ี
2. เพื่อส่งเสรมิและพัฒนาให้
นักศึกษาพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ หรือ
เทคโนโลย ี

1. ระดับความพึงพอใจของ
นักศึกษาไม่น้อยกว่า 3.51 
2. ระดับความรู้ความเข้าใจท่ี
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 3.51 
3. ระดับการน าความรู้ไปใช้
ประโยชนไ์ม่น้อยกว่า 3.51 
4. โครงการ/สิ่งประดิษฐ/์
บทความที่เข้าร่วมอย่างน้อย 
2 โครงการ 
 
 
 

ม.ค.-ก.ย. 58 15,000 บาท สาขาฯ 
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กลยุทธ ์ กิจกรรม/รำยละเอียด วัตถุประสงค ์
ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จของ

โครงกำร 
ระยะเวลำ งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

ควำมสอดคล้องและ
ควำมเชื่อมโยง 

8. พัฒนำระบบและกลไกกำรบริหำรจัดกำรสำขำวิชำวิศวกรรมพลังงำน 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภำพ 
เป้ำประสงค์ที่ 1 บัณฑิตมีควำมรู้ ท ำงำนเป็นทีม ช ำนำญเทคโนโลยี ซ่ือสัตย์สุจริต จิตสำธำรณะต่อชุมชนและท้องถิ่น 
(S7) ยกระดับคุณภาพ
บัณฑิตสู่มาตรฐานสากล
ตามอัตลักษณ/์กรอบ
มาตรฐาน TQF 

8.5 อบรมทักษะการเขียนแบบทาง
วิศวกรรมด้วยคอมพิวเตอร์สาขาวิชา
วิศวกรรมพลังงาน 

เพื่อพัฒนาทักษะคอมพิวเตอร์
ทางด้านวิศวกรรม  
 

1. ระดับความพึงพอใจของ
นักศึกษาไม่น้อยกว่า 3.51 
2. ระดับความรู้ความเข้าใจท่ี
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 3.51 
3. ระดับการน าความรู้ไปใช้
ประโยชนไ์ม่น้อยกว่า 3.51 

ต.ค. 57 – 
ม.ค. 58 

14,900  
บาท 

สาขาฯ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์
ที่ 1 
เป้าประสงค์ที ่1 
กลยุทธ์ที่ S7 

 8.6 เตรียมความพร้อมก่อนฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 

1. เพื่อเตรียมความพร้อมแก่
นักศึกษาก่อนไปฝึกประสบ- การณ์
วิชาชีพ 
2. เพื่อพัฒนาทักษะด้านโปรแกรม
คอมพิวเตอร์  ภาษาอังกฤษ และ
บุคลิกภาพ 

1. ระดับความพึงพอใจของ
นักศึกษาไม่น้อยกว่า 3.51 
2. ระดับความรู้ความเข้าใจท่ี
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 3.51 
3. ระดับการน าความรู้ไปใช้
ประโยชนไ์ม่น้อยกว่า 3.51 

ต.ค. 57-
ม.ิย. 58 

5,000  
บาท 

สาขาฯ 
 

 

(S8) พัฒนาหลักสตูรตาม
เกณฑ์มาตรฐานท่ีตอบสนอง
ต่อผู้เรียนและผู้ใช้บัณฑิต 

8.7 การปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรม
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
พลังงาน 

เพื่อทบทวนและปรับปรุงหลักสูตร
ให้เหมาะสม 

เล่มร่างหลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2559 เพื่อน าเสนอ 
สกอ. จ านวน 1 หลักสูตร 

พ.ย. 57 – 
ก.ย. 58 

5,000  
บาท 

สาขาฯ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์
ที่ 1 
เป้าประสงค์ที ่1 
กลยุทธ์ที่ S8 

(S9) สร้างเครือข่ายในการ
พัฒนาการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพและสหกิจศึกษา 

8.8 เสริมสร้างเครือข่ายในการ
พัฒนาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

เพื่อสร้างเครือข่ายในการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 

สถานประกอบการที่ร่วมใน
การพัฒนาการฝึกประสบ 
การณ์วิชาชีพ จ านวน 3 แห่ง 

ม.ค.-ก.ย. 
58 

5,000  
บาท 

สาขาฯ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์
ที่ 1 
เป้าประสงค์ที ่1 
กลยุทธ์ที่ S9 
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กลยุทธ ์ กิจกรรม/รำยละเอียด วัตถุประสงค ์
ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จของ

โครงกำร 
ระยะเวลำ งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

ควำมสอดคล้องและ
ควำมเชื่อมโยง 

8. พัฒนำระบบและกลไกกำรบริหำรจัดกำรสำขำวิชำวิศวกรรมพลังงำน 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรวิจัยเพ่ือสร้ำงองค์ควำมรู้และถ่ำยทอดสู่ท้องถิ่น 
เป้ำประสงค์ที่ 2 มีผลงำนวิจัยท่ีสำมำรถตีพิมพ์เผยแพร่และน ำไปใช้ประโยชน์ได้ 
(S10) เพิ่มขีดความสามารถ
ด้านงานวิจัย 

8.9 ส่งเสริมการน าเสนอผลงานและ
ตีพิมพ์งานวิจัยสาขาวิชาวิศวกรรม
พลังงาน 

เพื่อสนับสนุนงบประมาณในการ
น าเสนอผลงานและตีพิมพ์
งานวิจัย 

จ านวนบทความที่ไดร้ับการ
ตีพิมพ์หรือเผยแพรไ่ม่น้อย
กว่า 2 ผลงาน 

ต.ค. 57 – 
ก.ย. 58 

5,000  
บาท 

สาขาฯ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์
ที่ 2 
เป้าประสงค์ที ่2 
กลยุทธ์ที่ S10 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 บริกำรวิชำกำรตำมควำมต้องกำรของท้องถิ่น 
เป้ำประสงค์ที่ 3 บูรณำกำรงำนวิชำกำร ตำมควำมต้องกำรของท้องถิ่นกับกำรเรียนกำรสอน และกำรวิจัย 
(S3) บริการวิชาการใน
รูปแบบที่หลากหลายเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของ
ท้องถิ่น 

8.10 บริการวิชาการเพื่อชุมชน 
สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน 

1. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ไปใช้ให้
เกิดประโยชน์กับท้องถิ่น 
2. เพื่อพัฒนานักศึกษาในหลักสูตร
วิศวกรรมฯ บูรณาการองค์ความรู้
ไปใช้งานจริง 

1. ระดับความพึงพอใจของ
นักศึกษาไม่น้อยกว่า 3.51 
2. ระดับความรู้ความเข้าใจท่ี
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 3.51 
3. ระดับการน าความรู้ไปใช้
ประโยชนไ์ม่น้อยกว่า 3.51 
4. บูรณาการกับการเรียน
การสอนหรืองาน วิจัยอย่าง
น้อย 1 ราย วิชาหรือ
งานวิจัย 1 เรื่อง 

ก.พ.-ก.ย. 58 15,000  
บาท 

สาขาฯ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์
ที่ 3 
เป้าประสงค์ที ่3 
กลยุทธ์ที่ S3 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 5 พัฒนำระบบบริหำรที่มีคุณภำพตำมหลักธรรมำภิบำล 
เป้ำประสงค์ที่ 5 มีระบบบริหำรจัดกำรที่ดี ได้มำตรฐำน ยึดหลักธรรมำภิบำล 
(S16) เพิ่มประสิทธิภาพการ
ประชาสมัพันธ์เชิงรุก 

8.11 ประชาสมัพันธ์หลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชา
วิศวกรรมพลังงาน 

เพื่อเพ่ิมช่องทางการ
ประชาสมัพันธ์ใหม้ากขึ้น 

1. จ านวนช่องทางการ
ประชาสมัพันธ์เพิ่มขึ้น 1 
ช่องทางคือเวบไซด์ 
2. ระดับความพึงพอใจของ
ผู้ใช้ฐานข้อมูลไม่น้อยกว่า 
3.51 

ต.ค. 57 –ก.ย. 
58 

10,000  
บาท 

สาขาฯ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์
ที่ 5 
เป้าประสงค์ที ่5 
กลยุทธ์ที่ S16 
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กลยุทธ ์ กิจกรรม/รำยละเอียด วัตถุประสงค ์
ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จของ

โครงกำร 
ระยะเวลำ งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

ควำมสอดคล้องและ
ควำมเชื่อมโยง 

8. พัฒนำระบบและกลไกกำรบริหำรจัดกำรสำขำวิชำวิศวกรรมพลังงำน 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภำพ 
เป้ำประสงค์ที่ 1 บัณฑิตมีควำมรู้ ท ำงำนเป็นทีม ช ำนำญเทคโนโลยี ซ่ือสัตย์สุจริต จิตสำธำรณะต่อชุมชนและท้องถิ่น 
(S6) พัฒนาคุณภาพการ
จัดการเรียนการสอน และ
สื่อ อุปกรณ์ เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพการเรียนรู ้

8.12 ศึกษาดูงานส าหรับนักศึกษา เพื่อเพ่ิมความรู้และประสบการณ์
ให้กับนักศึกษา 

 

1. ระดับความพึงพอใจของ
นักศึกษาไม่น้อยกว่า 3.51 
2. ระดับความรู้ความเข้าใจท่ี
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 3.51 
3. ระดับการน าความรู้ไปใช้
ประโยชนไ์ม่น้อยกว่า 3.51 

ม.ค.-มิ.ย. 58 5,000  
บาท 

สาขาฯ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์
ที่ 1 
เป้าประสงค์ที ่1 
กลยุทธ์ที่ S6 

(S7) ยกระดับคุณภาพ
บัณฑิตสู่มาตรฐานสากล
ตามอัตลักษณ/์กรอบ
มาตรฐาน TQF 

8.13 วิศวะจิตอาสาพัฒนาชุมชน เพื่อปลูกจิตส านึกจิตอาสา การ
เสียสละ การท างานเพื่อประโยชน์
แก่ชุมชน 

ระดับความพึงพอใจของ
นักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการ
ไม่น้อยกว่า 3.51 

ม.ค.-เม.ย. 58 1,200  
บาท 

สาขาฯ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์
ที่ 1 
เป้าประสงค์ที ่1 
กลยุทธ์ที่ S7 

    รวม 136,500  บำท  
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กลยุทธ ์ กิจกรรม/รำยละเอียด วัตถุประสงค ์
ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จของ

โครงกำร 
ระยะเวลำ งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

ควำมสอดคล้องและ
ควำมเชื่อมโยง 

9. พัฒนำระบบและกลไกกำรบริหำรจัดกำรสำขำวิชำวิศวกรรมกำรจัดกำรอุตสำหกรรมและสิ่งแวดล้อม 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภำพ 
เป้ำประสงค์ที่ 1 บัณฑิตมีควำมรู้ ท ำงำนเป็นทีม ช ำนำญเทคโนโลยี ซ่ือสัตย์สุจริต จิตสำธำรณะต่อชุมชนและท้องถิ่น 
(S6) พัฒนาคุณภาพการ
จัดการเรียนการสอน และ
สื่อ อุปกรณ์ เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพการเรียนรู ้

9.1 การจัดการเรียนการสอนโดย
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญโดยเฉพาะการ
เรียนรูจ้ากภาคปฏิบัต ิ

เพื่อเพ่ิมความรู้และประสบการณ์
ให้กับนักศึกษา 
 

ระดับความพึงพอใจของ
นักศึกษาต่อการเรียนการสอน
ไม่น้อยกว่า 3.51 

ม.ค.-มิ.ย. 58 35,800  
บาท 

สาขาฯ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์
ที่ 1 
เป้าประสงค์ที ่1 
กลยุทธ์ที่ S6 

(S7) ยกระดับคุณภาพ
บัณฑิตสู่มาตรฐานสากล
ตามอัตลักษณ/์กรอบ
มาตรฐาน TQF 

9.2 อบรมทักษะการเขียนแบบทาง
วิศวกรรมด้วยคอมพิวเตอร ์

เพื่อพัฒนาทักษะคอมพิวเตอร์
ทางด้านวิศวกรรม  
 

1. ระดับความพึงพอใจของ
นักศึกษาไม่น้อยกว่า 3.51 
2. ระดับความรู้ความเข้าใจท่ี
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 3.51 
3. ระดับการน าความรู้ไปใช้
ประโยชนไ์ม่น้อยกว่า 3.51 

ต.ค.-ธ.ค. 57 9,900  
บาท 

สาขาฯ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์
ที่ 1 
เป้าประสงค์ที ่1 
กลยุทธ์ที่ S7 

 9.3 วิศวะจิตอาสา เพื่อปลูกจิตส านึกจิตอาสา การ
เสียสละ การท างานเพื่อประโยชน์
แก่ชุมชน 

ระดับความพึงพอใจของ
นักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการ
ไม่น้อยกว่า 3.51 

ม.ค.-มี.ค. 58 1,200  
บาท 

สาขาฯ 
 

 

(S4) เสรมิสร้างความเชื่อมั่น
ในระบบการประกันคณุภาพ
การศึกษา 

9.4 การจัดระบบวเิคราะห์ข้อมลูผล
การด าเนินงานสาขาวิชาและทวน
สอบผลสัมฤทธ์ิ 

เพื่อจัดระบบวเิคราะห์ข้อมลูผล
การด าเนินงานของสาขาวิชาแต่
ละภาคการ ศึกษาในแตล่ะปี
การศึกษา 

ระดับความส าเร็จของการ
ประกันคณุภาพการศึกษาไม่
น้อยกว่าระดับดี (3.51-
4.50) 

ต.ค. 57 – 
ก.ย. 58 

25,000  
บาท 

สาขาฯ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์
ที่ 1 
เป้าประสงค์ที ่1 
กลยุทธ์ที่ S4 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 5 พัฒนำระบบบริหำรที่มีคุณภำพตำมหลักธรรมำภิบำล 
เป้ำประสงค์ที่ 5 มีระบบบริหำรจัดกำรที่ดี ได้มำตรฐำน ยึดหลักธรรมำภิบำล 
(S16) เพิ่มประสิทธิภาพการ
ประชาสมัพันธ์เชิงรุก 

9.5 ประชาสัมพันธ์หลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

เพื่อเพ่ิมช่องทางการ
ประชาสมัพันธ์ใหม้ากขึ้น 

1. จ านวนช่องทางการ
ประชาสมัพันธ์เพิ่มขึ้น 1 
ช่องทางคือเวบไซด์ 

2. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้
ฐานข้อมูลไม่น้อยกว่า 3.51 

ต.ค. 57 –ก.ย. 
58 

10,000  
บาท 

สาขาฯ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์
ที่ 5 
เป้าประสงค์ที ่5 
กลยุทธ์ที่ S16 
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กลยุทธ ์ กิจกรรม/รำยละเอียด วัตถุประสงค ์
ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จของ

โครงกำร 
ระยะเวลำ งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

ควำมสอดคล้องและ
ควำมเชื่อมโยง 

9. พัฒนำระบบและกลไกกำรบริหำรจัดกำรสำขำวิชำวิศวกรรมกำรจัดกำรอุตสำหกรรมและสิ่งแวดล้อม 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภำพ 
เป้ำประสงค์ที่ 1 บัณฑิตมีควำมรู้ ท ำงำนเป็นทีม ช ำนำญเทคโนโลยี ซ่ือสัตย์สุจริต จิตสำธำรณะต่อชุมชนและท้องถิ่น 
(S6) พัฒนาคุณภาพการ
จัดการเรียนการสอน และ
สื่อ อุปกรณ์ เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพการเรียนรู ้

9.6 วิจัยในช้ันเรียน 1. เพื่อวิเคราะห์วิธีการสอนใน
รายวิชาที่เหมาะสม 
2. เพื่อประเมินการสอนได้อย่าง
เหมาะสม 

1. รายงานวิจัยในช้ันเรียน 
จ านวน 1 รายวิชา 
2. ระดับความพึงพอใจใน
การเรยีนการสอนไม่น้อย
กว่า 3.51 

ม.ค.-มิ.ย. 58 5,000  
บาท 

สาขาฯ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์
ที่ 1 
เป้าประสงค์ที ่1 
กลยุทธ์ที่ S6 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรวิจัยเพ่ือสร้ำงองค์ควำมรู้และถ่ำยทอดสู่ท้องถิ่น 
เป้ำประสงค์ที่ 2 มีผลงำนวิจัยท่ีสำมำรถตีพิมพ์เผยแพร่และน ำไปใช้ประโยชน์ได้ 
(S10) เพิ่มขีดความสามารถ
ด้านงานวิจัย 

9.7 ส่งเสริมการน าเสนอผลงานและ
ตีพิมพ์งานวิจัย 

เพื่อสนับสนุนงบประมาณในการ
น าเสนอผลงานและตีพิมพ์
งานวิจัย 

จ านวนบทความที่ไดร้ับการ
ตีพิมพ์หรือเผยแพรไ่ม่น้อย
กว่า 2 ผลงาน 

ม.ค.-ก.ย. 58 5,000  
บาท 

สาขาฯ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์
ที่ 2 
เป้าประสงค์ที ่2 
กลยุทธ์ที่ S10 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 บริกำรวิชำกำรตำมควำมต้องกำรของท้องถิ่น 
เป้ำประสงค์ที่ 3 บูรณำกำรงำนวิชำกำร ตำมควำมต้องกำรของท้องถิ่นกับกำรเรียนกำรสอน และกำรวิจัย 
(S3) บริการวิชาการใน
รูปแบบที่หลากหลายเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของ
ท้องถิ่น 

9.8 บริการวิชาการเพื่อชุมชน  1. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ไปใช้ให้
เกิดประโยชน์กับท้องถิ่น 
2. เพื่อพัฒนานักศึกษาในหลักสูตร
วิศวกรรมฯ บูรณาการองค์ความรู้
ไปใช้งานจริง 

1. ระดับความพึงพอใจของ
นักศึกษาไม่น้อยกว่า 3.51 
2. ระดับความรู้ความเข้าใจท่ี
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 3.51 
3. ระดับการน าความรู้ไปใช้
ประโยชนไ์ม่น้อยกว่า 3.51 
4. บูรณาการกับการเรียน
การสอนหรืองาน วิจัยอย่าง
น้อย 1 ราย วิชาหรือ
งานวิจัย 1 เรื่อง 

เม.ย.-มิ.ย. 58 15,000  
บาท 

สาขาฯ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์
ที่ 3 
เป้าประสงค์ที ่3 
กลยุทธ์ที่ S3 

    รวม 82,000  บำท  
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กลยุทธ ์ กิจกรรม/รำยละเอียด วัตถุประสงค ์
ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จของ

โครงกำร 
ระยะเวลำ งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

ควำมสอดคล้องและ
ควำมเชื่อมโยง 

10. พัฒนำระบบและกลไกกำรบริหำรจัดกำรสำขำวิชำไฟฟ้ำ 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภำพ 
เป้ำประสงค์ที่ 1 บัณฑิตมีควำมรู้ ท ำงำนเป็นทีม ช ำนำญเทคโนโลยี ซ่ือสัตย์สุจริต จิตสำธำรณะต่อชุมชนและท้องถิ่น 
(S1) ผลติบัณฑิตที่มีคณุภาพ 10.1 อบรมภาษาอังกฤษในงาน

ไฟฟ้า 
เพื่อเตรียมความพร้อมแก่นักศึกษา
ส าหรับการสอบประเมินคณุภาพ
ภาษาอังกฤษ 

1. ระดับความพึงพอใจของ
นักศึกษาไม่น้อยกว่า 3.51 
2. ระดับความรู้ความเข้าใจท่ี
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 3.51 
3. ระดับการน าความรู้ไปใช้
ประโยชนไ์ม่น้อยกว่า 3.51 

ม.ค.-มี.ค. 58 2,000  
บาท 

สาขาฯ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์
ที่ 1 
เป้าประสงค์ที ่1 
กลยุทธ์ที่ S1 

(S4) เสรมิสร้างความเชื่อมั่น
ในระบบการประกันคณุภาพ
การศึกษา 

10.2 จัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การ
จัดท าแผนการสอน 

เพื่อให้การจัดท าแผนการสอนมี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 

1. ระดับความพึงพอใจของ
อาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการ
ไม่น้อยกว่า 3.51 
2. ระดับความรู้ความเข้าใจ
ที่เพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่า 3.51 
3. ระดับการน าความรู้ไปใช้
ประโยชนไ์ม่น้อยกว่า 3.51 

ต.ค. 57 –ก.ค. 
58 

2,000  
บาท 

สาขาฯ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์
ที่ 1 
เป้าประสงค์ที ่1 
กลยุทธ์ที่ S4 

(S6) พัฒนาคุณภาพการ
จัดการเรียนการสอน และ
สื่อ อุปกรณ์ เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพการเรียนรู ้

10.3 จัดการเรียนการสอนโดยเนน้
ผู้เรยีนเป็นส าคัญ เพื่อเพิ่มทักษะ
ภาคปฏิบตั ิ

เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการ
เรียนการสอนโดยเน้นผู้เรยีนเป็น
ส าคัญ 
 

ระดับความพึงพอใจต่อการ
จัดการเรียนการสอนทุก
รายวิชาไม่น้อยกว่า 3.51 

ต.ค. 57 –ส.ค. 
58 

71,300  
บาท 

สาขาฯ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์
ที่ 1 
เป้าประสงค์ที ่1 
กลยุทธ์ที่ S6 

 10.4 การจัดการเรียนการสอนแบบ
มีส่วนร่วมกับองค์กรภายนอก 

เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ
ในเนื้อหาและราย- ละเอียดใน
รายวิชาต่างๆ มากยิ่งข้ึน 

1. ระดับความพึงพอใจของ
อาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการ
ไม่น้อยกว่า 3.51 
2. ระดับความรู้ความเข้าใจ
ที่เพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่า 3.51 
3. ระดับการน าความรู้ไปใช้
ประโยชนไ์ม่น้อยกว่า 3.51 

ม.ค.-เม.ย. 58 25,000  
บาท 

สาขาฯ 
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กลยุทธ ์ กิจกรรม/รำยละเอียด วัตถุประสงค ์
ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จของ

โครงกำร 
ระยะเวลำ งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

ควำมสอดคล้องและ
ควำมเชื่อมโยง 

10. พัฒนำระบบและกลไกกำรบริหำรจัดกำรสำขำวิชำไฟฟ้ำ 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภำพ 
เป้ำประสงค์ที่ 1 บัณฑิตมีควำมรู้ ท ำงำนเป็นทีม ช ำนำญเทคโนโลยี ซ่ือสัตย์สุจริต จิตสำธำรณะต่อชุมชนและท้องถิ่น 
(S6) พัฒนาคุณภาพการ
จัดการเรียนการสอน และ
สื่อ อุปกรณ์ เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพการเรียนรู ้

10.5 ศึกษาดูงานสถานประกอบการ เพื่อให้นักศึกษาได้ศึกษาดูงานใน
หน่วยงานหรือสถานประกอบการณ์
จริง 

1. ระดับความพึงพอใจของ
นักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการ
ไม่น้อยกว่า 3.51 
2. ระดับความรู้ความเข้าใจ
ที่เพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่า 3.51 
3. ระดับการน าความรู้ไปใช้
ประโยชนไ์ม่น้อยกว่า 3.51 

พ.ย. 57 -
เม.ย. 58 

20,000  
บาท 

สาขาฯ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์
ที่ 1 
เป้าประสงค์ที ่1 
กลยุทธ์ที่ S6 

 10.6 จัดท าฐานข้อมูลสถาน
ประกอบการเพื่อพัฒนาการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพงาน ช่างไฟฟ้า
อุตสาหกรรม 

เพื่อมีระบบฐานข้อมลูส าหรับ
พัฒนาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
งาน ช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม 

ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้
ฐานข้อมูลไม่น้อยกว่า 3.51 

ต.ค. 57 -เม.ย. 
58 

3,000  
บาท 

สาขาฯ 
 

 

 10.7 ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาการ
จัดวิจัยในช้ันเรียน 

1. เพื่อวิเคราะห์วิธีการสอนใน
รายวิชาที่เหมาะสม 
2. เพื่อประเมินการสอนได้อย่าง
เหมาะสม 

1. รายงานวิจัยในช้ันเรียน 
จ านวน 1 รายวิชา 
2. ระดับความพึงพอใจใน
การเรยีนการสอนไม่น้อย
กว่า 3.51 

ต.ค. 57 -ก.ย. 
58 

10,000  
บาท 

สาขาฯ 
 

 

(S7) ยกระดับคุณภาพ
บัณฑิตสู่มาตรฐานสากล
ตามอัตลักษณ/์กรอบ
มาตรฐาน TQF 

10.8 สัมมนาเพื่อพัฒนาทักษะและ
พัฒนาคุณภาพบณัฑิตของนักศึกษา
สาขาไฟฟ้าอุตสาหกรรม 

เพื่อพัฒนาความรู้ความ สามารถ
และแสดงศักยภาพทางวิชาการ 
การท างานเป็นทีมของนักศึกษา
สาขาไฟฟ้าอุตสาหกรรม 

1. ระดับความพึงพอใจของ
นักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการ
ไม่น้อยกว่า 3.51 
2. ระดับความรู้ความเข้าใจ
ที่เพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่า 3.51 
3. ระดับการน าความรู้ไปใช้
ประโยชนไ์ม่น้อยกว่า 3.51 
 

ก.พ.-พ.ค. 58 15,000  
บาท 

สาขาฯ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์
ที่ 1 
เป้าประสงค์ที ่1 
กลยุทธ์ที่ S7 
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กลยุทธ ์ กิจกรรม/รำยละเอียด วัตถุประสงค ์
ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จของ

โครงกำร 
ระยะเวลำ งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

ควำมสอดคล้องและ
ควำมเชื่อมโยง 

10. พัฒนำระบบและกลไกกำรบริหำรจัดกำรสำขำวิชำไฟฟ้ำ 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภำพ 
เป้ำประสงค์ที่ 1 บัณฑิตมีควำมรู้ ท ำงำนเป็นทีม ช ำนำญเทคโนโลยี ซ่ือสัตย์สุจริต จิตสำธำรณะต่อชุมชนและท้องถิ่น 
(S8) พัฒนาหลักสูตรตาม
เกณฑ์มาตรฐานท่ีตอบสนอง
ต่อผู้เรียนและผู้ใช้บัณฑิต 

10.9 อบรมเพื่อพัฒนาทักษะให้แก่
ศิษย์เก่า 

1. เพื่อพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมยัอยู่
เสมอ 
2. เพื่อส่งเสรมิสนับสนุนการพัฒนา
ทักษะอาชีพให้แก่ศิษย์เก่าและ
ปัจจุบันวิชาการ การท างานเป็นทีม
ของนักศึกษาสาขาไฟฟ้า
อุตสาหกรรม 

1. ระดับความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อย
กว่า 3.51 
2. ระดับความรู้ความเข้าใจ
ที่เพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่า 3.51 
3. ระดับการน าความรู้ไปใช้
ประโยชนไ์ม่น้อยกว่า 3.51 

เม.ย.-ก.ค. 58 15,000  
บาท 

สาขาฯ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์
ที่ 1 
เป้าประสงค์ที ่1 
กลยุทธ์ที่ S8 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 บริกำรวิชำกำรตำมควำมต้องกำรของท้องถิ่น 
เป้ำประสงค์ที่ 3 บูรณำกำรงำนวิชำกำร ตำมควำมต้องกำรของท้องถิ่นกับกำรเรียนกำรสอน และกำรวิจัย 
(S3) บริการวิชาการใน
รูปแบบที่หลากหลายเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของ
ท้องถิ่น 

10.10 บูรณาการทางวิชาการแก่
สังคมกับการเรียนการสอน 

1. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ไปใช้ให้
เกิดประโยชน์กับท้องถิ่น 
2. เพื่อพัฒนานักศึกษาและบูรณา
การองค์ความรูไ้ปใช้งานจริง 

1. ระดับความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 
3.51 
2. ระดับความรู้ความเข้าใจที่
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 3.51 
3. ระดับการน าความรู้ไปใช้
ประโยชนไ์ม่น้อยกว่า 3.51 
4. บูรณาการกับการเรียนการ
สอนหรืองานวิจัยอย่างน้อย 1 
รายวิชาหรืองานวิจัย 1 เรื่อง 

พ.ย.-พ.ค. 58 20,000  
บาท 

สาขาฯ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์
ที่ 3 
เป้าประสงค์ที ่3 
กลยุทธ์ที่ S3 
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กลยุทธ ์ กิจกรรม/รำยละเอียด วัตถุประสงค ์
ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จของ

โครงกำร 
ระยะเวลำ งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

ควำมสอดคล้องและ
ควำมเชื่อมโยง 

10. พัฒนำระบบและกลไกกำรบริหำรจัดกำรสำขำวิชำไฟฟ้ำ 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 5 พัฒนำระบบบริหำรที่มีคุณภำพตำมหลักธรรมำภิบำล 
เป้ำประสงค์ที่ 5 มีระบบบริหำรจัดกำรที่ดี ได้มำตรฐำน ยึดหลักธรรมำภิบำล 
(S16) เพิ่มประสิทธิภาพการ
ประชาสมัพันธ์เชิงรุก 

10.11 ประชาสัมพันธ์แนะแนว
การศึกษาต่อระดับปริญญาตรสีาขา
ไฟฟ้าอุตสาหกรรม 

เพื่อเพ่ิมช่องทางการ
ประชาสมัพันธ์ใหม้ากขึ้น 

1. ช่องทางการ
ประชาสมัพันธ์เพิ่มขึ้น 
2. ระดับความพึงพอใจของ
ผู้ใช้ฐานข้อมูลไม่น้อยกว่า 
3.51 

ต.ค. 57 -มิ.ย. 
58 

10,000  
บาท 

สาขาฯ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์
ที่ 5 
เป้าประสงค์ที ่5 
กลยุทธ์ที่ S1 

    รวม 193,300  บำท  
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กลยุทธ ์ กิจกรรม/รำยละเอียด วัตถุประสงค ์
ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จของ

โครงกำร 
ระยะเวลำ งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

ควำมสอดคล้องและ
ควำมเชื่อมโยง 

11. พัฒนำระบบและกลไกกำรบริหำรจัดกำรสำขำวิชำกำรออกแบบ 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภำพ 
เป้ำประสงค์ที่ 1 บัณฑิตมีควำมรู้ ท ำงำนเป็นทีม ช ำนำญเทคโนโลยี ซ่ือสัตย์สุจริต จิตสำธำรณะต่อชุมชนและท้องถิ่น 
(S6) พัฒนาคุณภาพการ
จัดการเรียนการสอน และ
สื่อ อุปกรณ์ เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพการเรียนรู ้

11.1 ศึกษาดูงานสถานประกอบการ เพื่อให้นักศึกษาได้ศึกษาดูงานใน
หน่วยงานหรือสถานประกอบการ
จริง 

1. ระดับความพึงพอใจของ
นักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการ
ไม่น้อยกว่า 3.51 
2. ระดับความรู้ความเข้าใจ
ที่เพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่า 3.51 
3. ระดับการน าความรู้ไปใช้
ประโยชนไ์ม่น้อยกว่า 3.51 

ม.ค.-มี.ค. 58 50,000  
บาท 

อ.กันยาพร 
อ.เพ็ญนภา 
อ.จิรทัศน์ 
อ.รพีพัฒน ์

ประเด็นยุทธศาสตร์
ที่ 1 
เป้าประสงค์ที ่1 
กลยุทธ์ที่ S6 

 11.2 จัดการเรียนการสอนโดยเนน้
ผู้เรยีนเป็นส าคัญโดยเฉพาะการเรยีน 
รู้จากการปฏิบัติ (จัดซื้อวัสดฝุึก) 

เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการ
เรียนการสอนโดยเน้นผู้เรยีนเป็น
ส าคัญ 

ระดับความพึงพอใจของ
นักศึกษาต่อการจัดการเรียน
การสอนไม่น้อยกว่า 3.51 

ต.ค. 57 -ก.ย. 
58 

106,700  
บาท 

อ.เพ็ญนภา 
 

 

(S7) ยกระดับคุณภาพ
บัณฑิตสู่ มาตรฐานสากล
ต า ม อั ต ลั ก ษ ณ์ / ก ร อ บ
มาตรฐาน TQF 

11.3 พัฒนาคุณลักษณะบณัฑติที่พึง
ประสงค ์

1. เพื่อส่งเสรมิสุขภาพ 
2. เพื่อบ าเพ็ญประโยชน์หรือรักษา
สิ่งแวดล้อม 
3. เพื่อเสริมสร้างคณุธรรม 
จริยธรรม และมีจติสาธารณะต่อ
ชุมชน และท้องถิ่น 
4. เพื่อเสริมสร้างการท างานเป็นทีม 

ระดับความพึงพอใจของ
นักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการ
ไม่น้อยกว่า 3.51 
 

ต.ค. 57 -ก.ย. 
58 

12,500  
บาท 

อ.ธวัช 
อ.กันยาพร 

ประเด็นยุทธศาสตร์
ที่ 1 
เป้าประสงค์ที ่1 
กลยุทธ์ที่ S7 

 11.4 ส่งเสริมการประกวด และ
น าเสนอผลงานทางวิชาการ เพื่อ
พัฒนาศักยภาพนักศึกษา และ
อาจารยส์าขาวิชาการออกแบบ 

เพื่อส่งเสริมให้อาจารย์และ
นักศึกษามีความรู้และทักษะทีไ่ด้
มาตรฐาน 
 

1. ระดับความพึงพอใจของ
นักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการ
ไม่น้อยกว่า 3.51 
2. ระดับความรู้ความเข้าใจ
ที่เพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่า 3.51 
3. ระดับการน าความรู้ไปใช้
ประโยชนไ์ม่น้อยกว่า 3.51 

ต.ค. 57 -ก.ย. 
58 

25,000  
บาท 

อาจารย์
สาขาวิชาการ
ออกแบบทุก
ท่าน 
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กลยุทธ ์ กิจกรรม/รำยละเอียด วัตถุประสงค ์
ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จของ

โครงกำร 
ระยะเวลำ งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

ควำมสอดคล้องและ
ควำมเชื่อมโยง 

11. พัฒนำระบบและกลไกกำรบริหำรจัดกำรสำขำวิชำกำรออกแบบ 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภำพ 
เป้ำประสงค์ที่ 1 บัณฑิตมีควำมรู้ ท ำงำนเป็นทีม ช ำนำญเทคโนโลยี ซ่ือสัตย์สุจริต จิตสำธำรณะต่อชุมชนและท้องถิ่น 
(S7) ยกระดับคุณภาพ
บัณฑิตสู่ มาตรฐานสากล
ต า ม อั ต ลั ก ษ ณ์ / ก ร อ บ
มาตรฐาน TQF 

11.5 พัฒนาความรู้และทักษะ เพือ่
เตรียมความพร้อมก่อนเข้าทดสอบ
ความรู้ด้านภาษาอังกฤษและ
คอมพิวเตอร ์

1.  เพื่อพัฒนาคุณภาพ นักศึกษาให้
มีความรูด้้านภาษาอังกฤษและ
ทักษะในการใช้คอมพิวเตอร ์
2. เพื่อให้น าความรู้ไปประยุกต์ ใช้
ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรหรือ
ประกอบอาชีพอิสระ 
 

1. ระดับความพึงพอใจของ
นักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการ
ไม่น้อยกว่า 3.51 
2. ระดับความรู้ความเข้าใจ
ที่เพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่า 3.51 
3. ระดับการน าความรู้ไปใช้
ประโยชนไ์ม่น้อยกว่า 3.51 

ต.ค.-ธ.ค. 57 12,500  
บาท 

อ.เพ็ญนภา ประเด็นยุทธศาสตร์
ที่ 1 
เป้าประสงค์ที ่1 
กลยุทธ์ที่ S7 

(S8) พัฒนาหลักสูตรตาม
เกณฑ์มาตรฐานท่ีตอบสนอง
ต่อผู้เรียนและผู้ใช้บัณฑิต 

11.6 พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
สาขาวิชาการออกแบบ หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2559แลกเปลี่ยน
ความรู้ระหว่างผู้ประกอบการ(ผู้ใช้
บัณฑิต) และอาจารย ์

เพื่อพัฒนาหลักสตูร เพื่อให้ตรง
ตามความต้องการของผู้เรียน และ
ผู้ใช้บัณฑิต 

เล่มร่างหลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ.2559 เพื่อน าเสนอ 
สกอ. จ านวน 1 หลักสูตร 5 
แขนงวิชา 

ม.ค.-มี.ค. 58 40,000  
บาท 

อ.มานัส 
อ.ธวัช 
อ.ไพฑูรย์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์
ที่ 1 
เป้าประสงค์ที ่1 
กลยุทธ์ที่ S8 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 บริกำรวิชำกำรตำมควำมต้องกำรของท้องถิ่น 
เป้ำประสงค์ที่ 3 บูรณำกำรงำนวิชำกำร ตำมควำมต้องกำรของท้องถิ่นกับกำรเรียนกำรสอน และกำรวิจัย 
(S3) บริการวิชาการใน
รูปแบบที่หลากหลายเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของ
ท้องถิ่น 

11.7 ศูนย์การออกแบบและพัฒนา
ผลิตภณัฑ ์

1.  เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการ
พัฒนารูปแบบและการออกแบบ
ให้มีความสวยงามและตรงกับ
เป้าประสงค ์
2.  ให้ค าปรึกษาและออกแบบ
ผลงานให้กับผูร้ับบริการ  

1. ระดับความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 
3.51 
2. ระดับความรู้ความเข้าใจท่ี
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 3.51 
3. ระดับการน าความรู้ไปใช้
ประโยชนไ์ม่น้อยกว่า 3.51 
4. บูรณาการกับการเรียนการ
สอนหรืองานวิจัยอย่างน้อย 1 
รายวิชาหรืองานวิจัย 1 เรื่อง 

ต.ค. 57 -มี.ค. 
58 

50,000  
บาท 

ผศ.พรรษ
ประเวศ 
และอาจารย์ทุก
ท่าน 

ประเด็นยุทธศาสตร์
ที่ 1 
เป้าประสงค์ที ่1 
กลยุทธ์ที่ S3 
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กลยุทธ ์ กิจกรรม/รำยละเอียด วัตถุประสงค ์
ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จของ

โครงกำร 
ระยะเวลำ งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

ควำมสอดคล้องและ
ควำมเชื่อมโยง 

11. พัฒนำระบบและกลไกกำรบริหำรจัดกำรสำขำวิชำกำรออกแบบ 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 5 พัฒนำระบบบริหำรที่มีคุณภำพตำมหลักธรรมำภิบำล 
เป้ำประสงค์ที่ 5 มีระบบบริหำรจัดกำรที่ดี ได้มำตรฐำน ยึดหลักธรรมำภิบำล 
(S16) เพิ่มประสิทธิภาพการ
ประชาสมัพันธ์เชิงรุก 

11.8 บริการข้อมูลข่าวสารและให้
ค าปรึกษาสาขาวิชาการออกแบบ
และแนะแนวและให้ค าปรึกษาแก่
นักเรียน 

1. เพื่อให้นักศึกษามีความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักสูตร ลักษณะรายวิชา 
การเลือกวิชาการลงทะเบียนเรียน 
วิธีเรียน และการวัดผล   
2. เพื่อให้นักศึกษามีความเข้าใจใน
ระเบียบ ข้อบังคับของคณะวิชา  
3. เพื่ออาจารย์ให้ค าปรึกษาแนะน า
นักศึกษาให้สามารถแก้ไขปัญหา
ต่างๆ ได ้

1. ช่องทางการประชา –
สัมพันธ์เพิ่มขึ้น 
2. ระดับความพึงพอใจของ
ผู้ใช้เวบไซดไ์ม่น้อยกว่า 3.51 

ม.ค.-มี.ค. 58 20,000  
บาท 

อ.รพีพัฒน ์
อ.จิรทัศน์ 
อ. สุจิตรา 

ประเด็นยุทธศาสตร์
ที่ 1 
เป้าประสงค์ที ่1 
กลยุทธ์ที่ S16 

(S18) พัฒนาอาจารย์และ
บุคลากรใหม้ีสมรรถนะ
สูงขึ้นในการปฏิบัติงาน 

11.9 พัฒนาอาจารย์สาขาวิชาการ
ออกแบบเพื่อเข้าสู่ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

เพื่อส่งเสริมให้อาจารย์มีความรู้
และทักษะที่ได้มาตรฐาน 
 

1. ระดับความพึงพอใจของ
อาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการ
ไม่น้อยกว่า 3.51 
2. ระดับความรู้ความเข้าใจ
ที่เพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่า 3.51 
3. ระดับการน าความรู้ไปใช้
ประโยชนไ์ม่น้อยกว่า 3.51 

ต.ค. 57 -มี.ค. 
58 

50,000  
บาท 

อ.ธวัช 
ผศ.ดร.ไพฑรูย ์

ประเด็นยุทธศาสตร์
ที่ 1 
เป้าประสงค์ที ่1 
กลยุทธ์ที่ S18 

 11.10 แลกเปลี่ยน ความรู้ และ
ทักษะ พร้อมแสดงผลงานเพิ่ม
ศักยภาพอาจารย์ระหว่างสถาบันทั้ง
ในประเทศและในกลุ่มประชาคม
อาเซียน 

เพื่อแลกเปลีย่น ความรู้ และ
ทักษะ ของอาจารย์ระหว่าง
สถาบันในกลุ่มประชาคมอาเซียน 
 
 

1. ระดับความพึงพอใจของ
อาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการ
ไม่น้อยกว่า 3.51 
2. ระดับความรู้ความเข้าใจ
ที่เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 3.51 
3. ระดับการน าความรู้ไปใช้
ประโยชนไ์ม่น้อยกว่า 3.51 

เม.ย.-มิ.ย. 58 50,000  
บาท 

ผศ.พรรษ
ประเวศ 
อ.ยุวดี 

 

    รวม 416,700  บำท  
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กลยุทธ ์ กิจกรรม/รำยละเอียด วัตถุประสงค ์
ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จของ

โครงกำร 
ระยะเวลำ งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

ควำมสอดคล้องและ
ควำมเชื่อมโยง 

12. พัฒนำระบบและกลไกกำรบริหำรจัดกำรสำขำวิชำเทคโนโลยีกำรจัดกำรอุตสำหกรรม (ทล.บ.4 ปี) 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภำพ 
เป้ำประสงค์ที่ 1 บัณฑิตมีควำมรู้ ท ำงำนเป็นทีม ช ำนำญเทคโนโลยี ซ่ือสัตย์สุจริต จิตสำธำรณะต่อชุมชนและท้องถิ่น 
(S6) พัฒนาคุณภาพการ
จัดการเรียนการสอน และ
สื่อ อุปกรณ์ เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพการเรียนรู ้

12.1 จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ในรายวชิา
ต่างๆฯ และสภาพ แวดล้อมการ
เรียนรู ้

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
จัดการเรียนการสอน 

ระดับความพึงพอใจของ
นักศึกษาต่อการจัดการเรียน
การสอนไม่น้อยกว่า 3.51 

ต.ค. 57 -ก.ย. 
58 

41,700  
บาท 

อ. อาสาฬห ์
 

ประเด็นยุทธศาสตร์
ที่ 1 
เป้าประสงค์ที ่1 
กลยุทธ์ที่ S6 12.2 วิจัยในช้ันเรียนและ/หรือ

รายงานการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิฯ 
เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการ
เรียนการสอนโดยเน้นผู้เรยีนเป็น
หลัก 

1. รายงานวิจัยในช้ันเรียน 
จ านวน 1 รายวิชา 
2. ระดับความพึงพอใจใน
การเรยีนการสอนไม่น้อย
กว่า 3.51 

ต.ค. 57 -ก.ย. 
58 

10,000  
บาท 

ผศ. ศรวณะ 
 

 12.3 ดูงานนอกสถานท่ี นักศึกษาได้รบัประสบการณ์จริง 
และสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการ
เรียนหรือ 
การท างานได ้

1. ระดับความพึงพอใจของ
นักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการ
ไม่น้อยกว่า 3.51 
2. ระดับความรู้ความเข้าใจ
ที่เพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่า 3.51 
3. ระดับการน าความรู้ไปใช้
ประโยชนไ์ม่น้อยกว่า 3.51 

พ.ย. 57 – 
มี.ค. 58 

40,000  
บาท 

อ. อาสาฬห ์
ผศ. จรรโลง 
 

 

(S7) ยกระดับบัณฑิตสู่
มาตรฐานสากลตามอตั
ลักษณ/์กรอบมาตรฐาน 
TQF 

12.4 อบรมพัฒนาทักษะทางด้าน
คอมพิวเตอร์ การเขียนแบบและ
ภาษาอังกฤษ 

นักศึกษาได้รบัความรู้และทักษะ
การปฏิบัติการทางด้าน
คอมพิวเตอร์ การเขียนแบบ และ
ภาษาอังกฤษ 

1. ระดับความพึงพอใจของ
นักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการ
ไม่น้อยกว่า 3.51 
2. ระดับความรู้ความเข้าใจ
ที่เพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่า 3.51 
3. ระดับการน าความรู้ไปใช้
ประโยชนไ์ม่น้อยกว่า 3.51 
 

มิ.ย.-ก.ค. 58 15,000  
บาท 

อ. อาสาฬห ์
 

ประเด็นยุทธศาสตร์
ที่ 1 
เป้าประสงค์ที ่1 
กลยุทธ์ที่ S7 
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กลยุทธ ์ กิจกรรม/รำยละเอียด วัตถุประสงค ์
ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จของ

โครงกำร 
ระยะเวลำ งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

ควำมสอดคล้องและ
ควำมเชื่อมโยง 

12. พัฒนำระบบและกลไกกำรบริหำรจัดกำรสำขำวิชำเทคโนโลยีกำรจัดกำรอุตสำหกรรม (ทล.บ.4 ปี) 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภำพ 
เป้ำประสงค์ที่ 1 บัณฑิตมีควำมรู้ ท ำงำนเป็นทีม ช ำนำญเทคโนโลยี ซ่ือสัตย์สุจริต จิตสำธำรณะต่อชุมชนและท้องถิ่น 
(S7) ยกระดับบัณฑิตสู่
มาตรฐานสากลตามอตั
ลักษณ/์กรอบมาตรฐาน 
TQF 

12.5 เตรียมความพร้อมก่อนฝึก
ประสบการณ ์

เพื่อให้นักศึกษามีความพร้อมก่อน
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

1. ระดับความพึงพอใจของ
นักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการ
ไม่น้อยกว่า 3.51 
2. ระดับความรู้ความเข้าใจ
ที่เพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่า 3.51 
3. ระดับการน าความรู้ไปใช้
ประโยชนไ์ม่น้อยกว่า 3.51 

ต.ค.-ธ.ค. 57 7,400  
บาท 

อ. อาสาฬห ์
 

ประเด็นยุทธศาสตร์
ที่ 1 
เป้าประสงค์ที ่1 
กลยุทธ์ที่ S7 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรวิจัยเพ่ือสร้ำงองค์ควำมรู้และถ่ำยทอดสู่ท้องถิ่น 
เป้ำประสงค์ที่ 2 มีผลงำนวิจัยท่ีสำมำรถตีพิมพ์เผยแพร่และน ำไปใช้ประโยชน์ได้ 
(S2) สร้างและพัฒนา
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ที่น าไปใช้ประโยชน์ด้านการ
เรียนการสอนและถ่ายทอดสู่
ท้องถิ่น 

12.6 ส่งเสริมงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ ที่เป็นประโยชน์ต่อการ
เรียนการสอนหรือถ่ายทอดสู่ท้องถิ่น 

นักวิจัยมีแนวทางในการด าเนินงาน
วิจัย และคดิแก้ปัญหาได้อยา่ง
สร้างสรรค ์
 

มีงานวิจัยที่บูรณาการเข้ากับ
ก า ร เ รี ย นก า ร สอนห รื อ
ถ่ายทอดสู่ท้องถิ่นจ านวน 1 
งานวิจัย  

พ.ย. 57 -ก.ย. 
58 

5,000  
บาท 

อ. มนตรี  
 

ประเด็นยุทธศาสตร์
ที่ 2 
เป้าประสงค์ที ่2 
กลยุทธ์ที่ S2 

(S10)  เพิ่มขีดความ 
สามารถด้านงานวิจัย 

12.7 ส่งเสริมและสนับสนุนทักษะ
ทางด้านงานวิจัยแก่นักศึกษา 

นักศึกษามีแนวทางในการ
ด าเนินงานวิจัย และคิดแก้ปญัหาได้
อย่างสร้างสรรค ์

จ านวนบทความที่ไดร้ับการ
ตีพิมพ์หรือเผยแพรไ่ม่น้อย
กว่า 2 ผลงาน 

พ.ย. 57 -ก.ย. 
58 

10,000  
บาท 

อ. มนตรี  
 

ประเด็นยุทธศาสตร์
ที่ 2 
เป้าประสงค์ที ่2 
กลยุทธ์ที่ S10 
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กลยุทธ ์ กิจกรรม/รำยละเอียด วัตถุประสงค ์
ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จของ

โครงกำร 
ระยะเวลำ งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

ควำมสอดคล้องและ
ควำมเชื่อมโยง 

12. พัฒนำระบบและกลไกกำรบริหำรจัดกำรสำขำวิชำเทคโนโลยีกำรจัดกำรอุตสำหกรรม (ทล.บ.4 ปี) 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 บริกำรวิชำกำรตำมควำมต้องกำรของท้องถิ่น 
เป้ำประสงค์ที่ 3 บูรณำกำรงำนวิชำกำร ตำมควำมต้องกำรของท้องถิ่นกับกำรเรียนกำรสอน และกำรวิจัย 
(S3) บริการวิชาการใน
รูปแบบที่หลากหลาย เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของ
ท้องถิ่น 

12.8 บริการวิชาการแก่บคุลากร
ภายนอกและศิษย์เก่า 

1. บุคคลากรภายนอกและศิษย์
เก่า ไดร้ับความรู้ทางวิชาการเพิ่ม
มากขึ้น  
2. นักศึกษาและอาจารย์สามารถ
บูรณาการความรู้เข้ากับการเรยีน
การสอนและการบริการวิชาการ 

1. ระดับความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 
3.51 
2. ระดับความรู้ความเข้าใจท่ี
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 3.51 
3. ระดับการน าความรู้ไปใช้
ประโยชนไ์ม่น้อยกว่า 3.51 
4. บูรณาการกับการเรียนการ
สอนหรืองานวิจัยอย่างน้อย 1 
รายวิชาหรืองานวิจัย 1 เรื่อง 

พ.ย. 57 -ส.ค. 
58 

25,000  
บาท 

อ. มนตรี  
 

ประเด็นยุทธศาสตร์
ที่ 3 
เป้าประสงค์ที ่3 
กลยุทธ์ที่ S3 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4 อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภมูิปัญญำท้องถิ่น 
เป้ำประสงค์ที่ 4 มีกำรส่งเสริม สืบสำนกำรอนุรักษ์ศลิปวัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น 
(S13) ส่งเสริมและอนุรักษ์
ศิ ล ป วัฒนธ ร รม แล ะภู มิ
ปัญญาท้องถิ่น 

12.9 ค่ายอาสาสานน้ าใจพี่น้องชาว
เทคโนฯ 

เพื่อให้นักศึกษาร่วมกันพัฒนา
ชุมชนและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

1. ชุมชนที่ได้รับการพัฒนา
และอนุรักษส์ิ่งแวดล้อมไม่
น้อยกว่า 1 ชุมชน 
2. ระดับความพึงพอใจของผู้
ที่อยู่ในชุมชนไม่น้อยกว่า 
3.51 

มี.ค.-ส.ค. 58 20,000  
บาท 

อ. มนตรี  
 

ประเด็นยุทธศาสตร์
ที่ 4 
เป้าประสงค์ที ่4 
กลยุทธ์ที่ S13 
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กลยุทธ ์ กิจกรรม/รำยละเอียด วัตถุประสงค ์
ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จของ

โครงกำร 
ระยะเวลำ งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

ควำมสอดคล้องและ
ควำมเชื่อมโยง 

12. พัฒนำระบบและกลไกกำรบริหำรจัดกำรสำขำวิชำเทคโนโลยีกำรจัดกำรอุตสำหกรรม (ทล.บ.4 ปี) 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 5 พัฒนำระบบบริหำรที่มีคุณภำพตำมหลักธรรมำภิบำล 
เป้ำประสงค์ที่ 5 มีระบบบริหำรจัดกำรที่ดี ได้มำตรฐำน ยึดหลักธรรมำภิบำล 
(S16) เพิ่มประสิทธิภาพ
ประชาสัมพันธ์เชิงรุก 

12.10 ประชาสัมพันธ์และออกแนะ
แนว 

เพื่อประชาสมัพันธ์หลักสูตร 1 .ช่องทางการ
ประชาสมัพันธ์เพิ่มขึ้น 
2. ระดับความพึงพอใจของ
ผู้ใช้ฐานข้อมูลไม่น้อยกว่า 
3.51 

ต.ค. 57 –
พ.ค. 58 

5,000  
บาท 

ผศ. สนธยา 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์
ที่ 5 
เป้าประสงค์ที ่5 
กลยุทธ์ที่ S16 

(S18) พัฒนาอาจารย์และ
บุ คลากร ให้ มี สมรรถนะ
สูงขึ้นในการปฏิบัติงาน 

12.11 ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์
ทางด้านวิชาการและวิชาชีพ 

เพื่อส่งเสริมให้อาจารย์มีความรู้
และทักษะที่ได้มาตรฐาน 
 

1. ระดับความพึงพอใจของ
อาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการ
ไม่น้อยกว่า 3.51 
2. ระดับความรู้ความเข้าใจ
ที่เพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่า 3.51 
3. ระดับการน าความรู้ไปใช้
ประโยชนไ์ม่น้อยกว่า 3.51 

ต.ค. 57 –ก.ย. 
58 

35,000  
บาท 

ผศ. ศรวณะ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์
ที่ 5 
เป้าประสงค์ที ่5 
กลยุทธ์ที่ S18 

    รวม 214,100  บำท  
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กลยุทธ ์ กิจกรรม/รำยละเอียด วัตถุประสงค ์
ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จของ

โครงกำร 
ระยะเวลำ งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

ควำมสอดคล้องและ
ควำมเชื่อมโยง 

13. พัฒนำระบบและกลไกกำรบริหำรจัดกำรสำขำวิชำเทคโนโลยีอุตสำหกรรม (ทล.บ.2 ปี) 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภำพ 
เป้ำประสงค์ที่ 1 บัณฑิตมีควำมรู้ ท ำงำนเป็นทีม ช ำนำญเทคโนโลยี ซ่ือสัตย์สุจริต จิตสำธำรณะต่อชุมชนและท้องถิ่น 
(S8) พัฒนาหลักสูตรตาม
เกณฑ์มาตรฐานท่ีตอบสนอง
ต่อผู้เรียนและผู้ใช้บัณฑิต 

13.1 พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

เพื่อพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร 
 

ระดับความพึงพอใจของผู้มี
ส่วนไดส้่วนเสียของหลักสูตร
และการเรียนการสอนไม่
น้อยกว่า 3.51 

พ.ย.-ธ.ค. 57 5,000  
บาท 

ผศ.ดร.สรุชัย  
บุญเจรญิ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์
ที่ 1 
เป้าประสงค์ที ่1 
กลยุทธ์ที่ S8 

 13.2 พัฒนาสร้างเครือข่ายหลักสตูร
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

เพื่อสร้างเครือข่ายหลักสูตร
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

1. เข้าร่วมการจดัประชุม
เครือข่ายหลักสตูร
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมไม่
น้อยกว่า 1 ครั้ง 
2. ระดับความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อย
กว่า 3.51 

เม.ย.-พ.ค. 58 15,240  
บาท 

ผศ.ดร.สรุชัย  
บุญเจรญิ 

 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 5 พัฒนำระบบบริหำรที่มีคุณภำพตำมหลักธรรมำภิบำล 
เป้ำประสงค์ที่ 5 มีระบบบริหำรจัดกำรที่ดี ได้มำตรฐำน ยึดหลักธรรมำภิบำล 
(S16) เพิ่มประสิทธิภาพการ
ประชาสมัพันธ์เชิงรุก 

13.3 ประชาสัมพันธ์หลักสูตร
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

เพื่อประชาสมัพันธ์หลักสูตรและ
เพิ่มจ านวนผูเ้ข้าเรยีนหลักสูตร
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

1. ช่องทางการ
ประชาสมัพันธ์ที่เพ่ิมขึ้น 
2. ระดับความพึงพอใจของ
ผู้ใช้ฐานข้อมูลไม่น้อยกว่า 
3.51 

พ.ย. 57-ก.พ. 
58 

10,000  
บาท 

อ.ชัญญพัชร์   
จารุวัชรเศรษฐ ์

ประเด็นยุทธศาสตร์
ที่ 5 
เป้าประสงค์ที ่5 
กลยุทธ์ที่ S16 

(S18) พัฒนาอาจารย์และ
บุ คลากร ให้ มี สมรรถนะ
สูงขึ้นในการปฏิบัติงาน 

13.4 ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรทางวิชาการ 

เพื่อให้อาจารย์มีประสบการณ์การ
เข้าร่วมประชุมและน าเสนอ
ผลงานทางวิชาการ 

1. ระดับความพึงพอใจของ
อาจารยไ์ม่น้อยกว่า 3.51 
2. ระดับความรู้ความเข้าใจท่ี
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 3.51 
3. ระดับการน าความรู้ไปใช้
ประโยชนไ์ม่น้อยกว่า 3.51 

ต.ค. 57-ก.ย. 
58 

10,800  
บาท 

อ.ณัฐเศรษฐ์ 
น้ าค า 

ประเด็นยุทธศาสตร์
ที่ 5  
เป้าประสงค์ที่ 5 
กลยุทธ์ที่ S18 
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กลยุทธ ์ กิจกรรม/รำยละเอียด วัตถุประสงค ์
ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จของ

โครงกำร 
ระยะเวลำ งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

ควำมสอดคล้องและ
ควำมเชื่อมโยง 

13. พัฒนำระบบและกลไกกำรบริหำรจัดกำรสำขำวิชำเทคโนโลยีอุตสำหกรรม (ทล.บ.2 ปี) 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภำพ 
เป้ำประสงค์ที่ 1 บัณฑิตมีควำมรู้ ท ำงำนเป็นทีม ช ำนำญเทคโนโลยี ซ่ือสัตย์สุจริต จิตสำธำรณะต่อชุมชนและท้องถิ่น 
(S6) พัฒนาคุณภาพการ
จัดการเรียนการสอน และสื่อ 
อุปกรณ์ เพื่อเพิ่มศักยภาพ
การเรยีนรู ้

13.5 พัฒนาเครื่องมืออุปกรณ์เพื่อ
การพัฒนาการเรียนการสอน 

เพื่อจัดหาวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือให้
เพียงพอต่อความต้องการ 

ระดับความพึงพอใจของ
นักศึกษาต่อการจัดการเรียน
การสอนไม่น้อยกว่า 3.51 

ต.ค. 57-ก.ย. 
58 

65,940  
บาท 

อ.ณัฐเศรษฐ์ 
น้ าค า 

ประเด็นยุทธศาสตร์
ที่ 1  
เป้าประสงค์ที่ 1 
กลยุทธ์ที่ S6 

(S7) ยกระดับคุณภาพ
บัณฑิตสู่ มาตรฐานสากล
ต า ม อั ต ลั ก ษ ณ์ / ก ร อ บ
มาตรฐาน TQF 

13.6 อบรมเชิงปฏิบัติการดา้น
คอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษเพื่อ
การประกันคณุภาพ 

เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ทักษะ
ทางด้านคอมพิวเตอร์และภาษา 

1. ระดับความพึงพอใจของ
นักศึกษาไม่น้อยกว่า 3.51 
2. ระดับความรู้ความเข้าใจ
ที่เพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่า 3.51 
3. ระดับการน าความรู้ไปใช้
ประโยชนไ์ม่น้อยกว่า 3.51 

มี.ค.-ส.ค.58 12,000  
บาท 

อ.ชัญญพัชร์  
จารุวัชเศรษฐ์ 
 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์
ที่ 1  
เป้าประสงค์ที่ 1 
กลยุทธ์ที่ S7 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรวิจัยเพ่ือสร้ำงองค์ควำมรู้และถ่ำยทอดสู่ท้องถิ่น 
เป้ำประสงค์ที่ 2 มีผลงำนวิจัยท่ีสำมำรถตีพิมพ์เผยแพร่และน ำไปใช้ประโยชน์ได้ 
(S2) ส ร้ า ง แ ล ะ พั ฒ น า
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ที่น าไปใช้ประโยชน์ด้านการ
เรียนการสอนและถ่ายทอดสู่
ท้องถิ่น 

13.7 อบรมเชิงปฏิบัติการ/ประชุม/
สัมมนา/ศึกษาดูงาน 

เพื่อให้นักศึกษา/อาจารย์พัฒนา
งานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ท่ี
ตอบสนองต่อท้องถิ่น 

จ านวนของงานวิจัยและ
สิ่งประดิษฐ์ท่ีตอบสนองต่อ
ท้องถิ่นไม่น้อยกว่า 2 เรื่อง 

พ.ย. 57-ก.พ. 
58 

2,400  
บาท 

อ.ภูริช ยิ้มละมัย ประเด็นยุทธศาสตร์
ที่ 2 
เป้าประสงค์ที ่2 
กลยุทธ์ที่ S2 

13.8 การจัดนิทรรศการ ก.พ. 58 2,400  
บาท 

 

13.9 การน าเสนอผลงาน/ประกวด
สิ่งประดิษฐ ์

มี.ค.-มิ.ย. 58 15,600  
บาท 

 

13.10  สนับสนุนวัสดุในการจดัท า
สิ่งประดิษฐ ์

พ.ย.-ธ.ค. 57 9,000  
บาท 
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กลยุทธ ์ กิจกรรม/รำยละเอียด วัตถุประสงค ์
ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จของ

โครงกำร 
 

ระยะเวลำ 
งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

ควำมสอดคล้องและ
ควำมเชื่อมโยง 

13. พัฒนำระบบและกลไกกำรบริหำรจัดกำรสำขำวิชำเทคโนโลยีอุตสำหกรรม (ทล.บ.2 ปี) 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 บริกำรวิชำกำรตำมควำมต้องกำรของท้องถิ่น 
เป้ำประสงค์ที่ 3 บูรณำกำรงำนวิชำกำร ตำมควำมต้องกำรของท้องถิ่นกับกำรเรียนกำรสอน และกำรวิจัย 
(S11) ส่งเสรมิการเรียนรู้
ตามแนวพระราชด าริฯ และ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

13.11 ศึกษาดูงานโรงงาน
อุตสาหกรรมและแหล่งการเรียนรู้
ตามแนวพระราชด าร ิ

เพื่อให้นักศึกษามีความรูด้้าน
อุตสาหกรรมและโครงการ
พระราชด าริผ่านประสบการณ์
โดยตรง 
 

1. ระดับความพึงพอใจของ
นักศึกษาไม่น้อยกว่า 3.51 
2. ระดับความรู้ความเข้าใจ
ที่เพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่า 3.51 
3. ระดับการน าความรู้ไปใช้
ประโยชนไ์ม่น้อยกว่า 3.51 

ม.ค.-เม.ย. 58 23,120  
บาท 

ผศ.สันติ   
พงษ์พรต 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์
ที่ 3  
เป้าประสงค์ที่ 3 
กลยุทธ์ที่ S11 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4 อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภมูิปัญญำท้องถิ่น 
เป้ำประสงค์ที่ 4 มีกำรส่งเสริม สืบสำนกำรอนุรักษ์ศลิปวัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น 
(S13) ส่งเสริมและอนุรักษ์
ศิ ล ป วัฒนธ ร รม แล ะภู มิ
ปัญญาท้องถิ่น 

13.12 ส่งเสริมคณุธรรม น าจิตอาสา
พัฒนาศิลปวัฒนธรรมภูมิปญัญา
ท้องถิ่น 

เพื่อให้นักศึกษามีจิตอาสาและเข้าใจ 
การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น และการเรยีนรู้ตาม
แนวพระราชด าร ิ

1. ระดับความพึงพอใจของ
นักศึกษาไม่น้อยกว่า 3.51 
2. ระดับความรู้ความเข้าใจไม่
น้อยกว่า 3.51 

พ.ย. 57 – 
มี.ค. 58 

10,000  
บาท 

ผศ.สันติ พงษ์
พรต 

ประเด็นยุทธศาสตร์
ที่ 4  
เป้าประสงค์ที่ 4 
กลยุทธ์ที่ S13 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 บริกำรวิชำกำรตำมควำมต้องกำรของท้องถิ่น 
เป้ำประสงค์ที่ 3 บูรณำกำรงำนวิชำกำร ตำมควำมต้องกำรของท้องถิ่นกับกำรเรียนกำรสอน และกำรวิจัย 
(S3) บริการวิชาการใน
รูปแบบที่  หลากหลายเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของ
ท้องถิ่น 

13.13 บริการวิชาการแก่นักศึกษา 
ศิษย์เก่า เทคโนโลยีอตุสาหกรรม 
และประชาชน 

บุคคลากรภายนอกและศิษยเ์ก่า 
ได้รับความรู้ทางวิชาการเพิ่มมาก
ขึ้น  
 

1. ระดับความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 
3.51 
2. ระดับความรู้ความเข้าใจท่ี
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 3.51 
3. ระดับการน าความรู้ไปใช้
ประโยชนไ์ม่น้อยกว่า 3.51 
4. บูรณาการกับการเรียนการ
สอนอย่างน้อย 1 รายวิชา 

เม.ย.-มิ.ย. 58 10,000 
บาท 

อ.ภูริช ยิ้มละมัย ประเด็นยุทธศาสตร์
ที่ 3 
เป้าประสงค์ที่ 3 
กลยุทธ์ที่ S3 

    รวม 199,100  บำท  
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กลยุทธ ์ กิจกรรม/รำยละเอียด วัตถุประสงค ์
ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จของ

โครงกำร 
ระยะเวลำ งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

ควำมสอดคล้องและ
ควำมเชื่อมโยง 

14. พัฒนำระบบและกลไกกำรบริหำรจัดกำรสำขำวิชำเทคโนโลยีกำรผลิตสัตว์ 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภำพ 
เป้ำประสงค์ที่ 1 บัณฑิตมีควำมรู้ ท ำงำนเป็นทีม ช ำนำญเทคโนโลยี ซ่ือสัตย์สุจริต จิตสำธำรณะต่อชุมชนและท้องถิ่น 
(S7) ยกระดับคุณภาพ
บัณฑิตสู่ มาตรฐานสากล
ต า ม อั ต ลั ก ษ ณ์ / ก ร อ บ
มาตรฐาน TQF 

14.1 ประชุมวางแผน ติดตาม 
ทบทวน การด าเนินงานหลักสูตร
และการจัดการเรยีนการสอน 

เพื่อติดตามประเมินความพึงพอใจ
ในหลักสูตรของบัณฑติ 

มีการประชุมหลักสูตรตาม
แผนงาน 4 ครั้งต่อป ี

ต.ค. 57-ก.ย. 
58 

3,000  
บาท 

สาขา ประเด็นยุทธศาสตร์
ที่ 1 
เป้าประสงค์ที่ 1 
กลยุทธ์ที่ S7 

S6 พัฒนาคุณภาพการ
จัดการเรียนการสอน และ
สื่ อ  อุ ป ก ร ณ์  เ พื่ อ เ พิ่ ม
ศักยภาพการเรียนรู้ 

14.2 เตรยีมความพร้อมเพื่อการ
พัฒนาทักษะนักศึกษาภายในฟารม์
มหาวิทยาลยั 

เพื่อเพ่ิมทักษะในการปฏิบตัิงาน
ฟาร์มของนักศึกษา 

ระดับความพึงพอใจของ
นักศึกษาต่อการจัดการเรียน
การสอนไม่น้อยกว่า 3.51 

ต.ค. 57-ก.ย. 
58 

76,900  
บาท 

สาขา ประเด็นยุทธศาสตร์
ที่ 1 
เป้าประสงค์ที่ 1 
กลยุทธ์ที่ S6 

 14.3 ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มทักษะการ
เรียนรู้ของนักศึกษาสาขาเทคโนโลยี
การผลิตสัตว ์

เพื่อเพ่ิมทักษะการเรียนรู้วิชาการ
ใหม่ๆที่ทันสมยัและเกี่ยวข้องกับ
ศาสตร์ของสาขาเทคโนโลยีการ
ผลิตสัตว ์

1. ระดับความพึงพอใจของ
นักศึกษาไม่น้อยกว่า 3.51 
2. ระดับความรู้ความเข้าใจ
ที่เพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่า 3.51 
3. ระดับการน าความรู้ไปใช้
ประโยชนไ์ม่น้อยกว่า 3.51 

ต.ค. 57-ก.ย. 
58 

20,000  
บาท 

สาขา  

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 5 พัฒนำระบบบริหำรที่มีคุณภำพตำมหลักธรรมำภิบำล 
เป้ำประสงค์ที่ 5 มีระบบบริหำรจัดกำรที่ดี ได้มำตรฐำน ยึดหลักธรรมำภิบำล 
(S16) เพิ่มประสิทธิภาพการ
ประชาสมัพันธ์เชิงรุก 

ประชาสมัพันธ์และแนะแนว
การศึกษาสาขาเทคโนโลยีการผลติ
สัตว ์

เพื่อเพ่ิมช่องทางการ
ประชาสมัพันธ์ที่เพ่ิมมากข้ึน 

1. ช่องทางการประชาสมัพันธ์
เพิ่มขึ้น 
2. ระดับความพึงพอใจของ
ผู้ใช้ฐานข้อมูลไม่น้อยกว่า 
3.51 

ต.ค. 57-ก.ย. 
58 

25,000  
บาท 

สาขา ประเด็นยุทธศาสตร์
ที่ 5 
เป้าประสงค์ที่ 5 
กลยุทธ์ที่ S16 

    รวม 124,900  บำท  
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กลยุทธ ์ กิจกรรม/รำยละเอียด วัตถุประสงค ์
ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จของ

โครงกำร 
ระยะเวลำ งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

ควำมสอดคล้องและ
ควำมเชื่อมโยง 

15. พัฒนำระบบและกลไกกำรบริหำรจัดกำรสำขำวิชำเทคโนโลยีกำรผลิตพืช 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภำพ 
เป้ำประสงค์ที่ 1 บัณฑิตมีควำมรู้ ท ำงำนเป็นทีม ช ำนำญเทคโนโลยี ซ่ือสัตย์สุจริต จิตสำธำรณะต่อชุมชนและท้องถิ่น 
(S6) พัฒนาคุณภาพการ
จัดการเรียนการสอน และ
สื่ อ  อุ ป ก ร ณ์  เ พื่ อ เ พิ่ ม
ศักยภาพการเรียนรู้ 

พัฒนาการจัดการเรยีนการสอนโดย
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
15.1 กิจกรรมจัดซื้อวัสดุฝึกส าหรบั
การเรยีนการสอน และการวิจัย 

เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการ
เรียนการสอนโดยเน้นผู้เรยีนเป็น
ส าคัญ 
 

ระดับความพึงพอใจของ
นักศึกษาต่อการจัดการเรียน
การสอนไม่น้อยกว่า 3.51 

ต.ค. 57-ก.ย. 
58 

59,200  
บาท 

อ.นพดล ชุ่ม
อินทร์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์
ที่ 1 
เป้าประสงค์ที่ 1 
กลยุทธ์ที่ S6 

 15.2 จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องสีข้าว 
จ านวน 1 รายการ 

  ต.ค. 57-ก.ย. 
58 

41,000  
บาท 

  

 15.3 การปรับปรุงหลักสูตรและ
บริหารหลักสตูร 

  ต.ค. 57-ก.ย. 
58 

5,000  
บาท 

  

 15.4 ศึกษาดูงาน 1. เพื่อให้นักศึกษาได้ศึกษาดูงาน
ในหน่วยงานหรือสถาน
ประกอบการจริงด้านการผลิตพืช 
และการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว 

1. ระดับความพึงพอใจของ
นักศึกษาไม่น้อยกว่า 3.51 
2. ระดับความรู้ความเข้าใจ
ที่เพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่า 3.51 
3. ระดับการน าความรู้ไปใช้
ประโยชนไ์ม่น้อยกว่า 3.51 

ต.ค.-ธ.ค. 57 40,000  
บาท 

อ.นพดล ชุ่ม
อินทร์ 

 

(S7) ยกระดับคุณภาพ
บัณฑิตสู่ มาตรฐานสากล
ต า ม อั ต ลั ก ษ ณ์ / ก ร อ บ
มาตรฐาน TQF 

15.5 พัฒนาทักษะวิชาการของ
นักศึกษา 

1. เพื่อพัฒนาทักษะวิชาการและ
การแข่งขันทางวิชาการของ
นักศึกษา 
2. เพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนา
ศักยภาพทางวิชาการของตัวเอง
และสามารถน าความที่ได้ไป
ถ่ายทอดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
 

1. ระดับความพึงพอใจของ
นักศึกษาไม่น้อยกว่า 3.51 
2. ระดับความรู้ความเข้าใจ
ที่เพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่า 3.51 
3. ระดับการน าความรู้ไปใช้
ประโยชนไ์ม่น้อยกว่า 3.51 

ม.ค.-มิ.ย. 58 22,000 ดร.ศรณัยา เพ่ง
ผล 

ประเด็นยุทธศาสตร์
ที่ 1 
เป้าประสงค์ที่ 1 
กลยุทธ์ที่ S7 



 

 

 

 

75 

กลยุทธ ์ กิจกรรม/รำยละเอียด วัตถุประสงค ์
ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จของ

โครงกำร 
ระยะเวลำ งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

ควำมสอดคล้องและ
ควำมเชื่อมโยง 

15. พัฒนำระบบและกลไกกำรบริหำรจัดกำรสำขำวิชำเทคโนโลยีกำรผลิตพืช 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 บริกำรวิชำกำรตำมควำมต้องกำรของท้องถิ่น 
เป้ำประสงค์ที่ 3 บูรณำกำรงำนวิชำกำร ตำมควำมต้องกำรของท้องถิ่นกับกำรเรียนกำรสอน และกำรวิจัย 
(S3) บริการวิชาการใน
รูปแบบที่  หลากหลายเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของ
ท้องถิ่น 

15.6 บริการวิชาการด้านการผลิตพืช 1. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ไปใช้ให้
เกิดประโยชน์กับท้องถิ่น 
2. เพื่อพัฒนานักศึกษาและบูรณา
การองค์ความรูไ้ปใช้งานจริง 

1. ระดับความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 
3.51 
2. ระดับความรู้ความเข้าใจท่ี
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 3.51 
3. ระดับการน าความรู้ไปใช้
ประโยชนไ์ม่น้อยกว่า 3.51 
4. บูรณาการกับการเรียนการ
สอนหรืองานวิจัยอย่างน้อย 1 
รายวิชาหรืองานวิจัย 1 เรื่อง 

ม.ค.-มี.ค. 58 10,000 ดร.ปณัณวิชญ์ 
เย็นจิตต ์

ประเด็นยุทธศาสตร์
ที่ 3 
เป้าประสงค์ที่ 3 
กลยุทธ์ที่ S3 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4 อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภมูิปัญญำท้องถิ่น 
เป้ำประสงค์ที่ 4 มีกำรส่งเสริม สืบสำนกำรอนุรักษ์ศลิปวัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น 
(S13) ส่งเสริมและอนุรักษ์
ศิ ล ป วัฒนธ ร รม แล ะภู มิ
ปัญญาท้องถิ่น 

15.7 ส่งเสริมการท านุบ ารุงศลิปะ
และวัฒนธรรม 

เพื่อให้นักศึกษามีจิตอาสา 
และเข้าใจการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญัญาท้องถิ่น  

1. ระดับความพึงพอใจของ
นักศึกษาไม่น้อยกว่า 3.51 
2. ระดับความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการเสรมิสร้าง
คุณธรรม จรยิธรรม ท่ีจัด
ให้กับนักศึกษาไม่น้อยกว่า 
3.51 

ก.ค.-ก.ย. 58 8,000 ดร.ศรณัยา เพ่ง
ผล 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์
ที่ 4  
เป้าประสงค์ที่ 4 
กลยุทธ์ที่ S13 

    รวม 185,200  บำท  
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กลยุทธ ์ กิจกรรม/รำยละเอียด วัตถุประสงค ์
ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จของ

โครงกำร 
ระยะเวลำ งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

ควำมสอดคล้องและ
ควำมเชื่อมโยง 

16. พัฒนำระบบและกลไกกำรบริหำรจัดกำรสำขำวิชำเทคโนโลยีกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภำพ 
เป้ำประสงค์ที่ 1 บัณฑิตมีควำมรู้ ท ำงำนเป็นทีม ช ำนำญเทคโนโลยี ซ่ือสัตย์สุจริต จิตสำธำรณะต่อชุมชนและท้องถิ่น 
(S6) พัฒนาคุณภาพการ
จัดการเรียนการสอน และ
สื่ อ  อุ ป ก ร ณ์  เ พื่ อ เ พิ่ ม
ศักยภาพการเรียนรู้ 

16.1 จัดการเรียนการสอนโดยเน้น
ผู้ เรียนเป็นส าคัญโดยเฉพาะการ
เรียนรู้จากการปฏิบัติ 

เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนโดย
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ระดับความพึงพอใจของ
ผู้เรยีนต่อการจดัการเรียน
การสอนการสอนทุกรายวิชา
ไม่น้อยกว่า 3.51 

ต.ค. 57-ก.ย. 
58 

51,800  
บาท 

ผศ.ดร.จงด ี
อ.จามร ี
อ.สุรภ ี

ประเด็นยุทธศาสตร์
ที่ 1 
เป้าประสงค์ที่ 1 
กลยุทธ์ที่ S6 

 16.2 วิจัยในช้ันเรียน เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนโดย
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

1.รายงานการวิจัยในช้ัน
เรียน 3 วิชา 
2. ระดับความพึงพอใจใน
การเรยีนการสอนไม่น้อย
กว่า 3.51 

ต.ค. 57-เม.ย. 
58 

6,000  
บาท 

ผศ.ดร.จงด ี
อ.จามร ี
อ.สุรภ ี

 

(S7) ยกระดับคุณภาพ
บัณฑิตสู่ มาตรฐานสากล
ต า ม อั ต ลั ก ษ ณ์ / ก ร อ บ
มาตรฐาน TQF 

16.3 ประชุมคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร 

เพื่อจัดท าระบบและกลไกการ
บริหารหลักสตูรสาขาเทคโนโลยี
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 

มีการประชุมหลักสูตรตาม
แผนงาน 4 ครั้งต่อป ี

ต.ค. 57-ก.ย. 
58 

3,000  
บาท 

อ.จามร ี
 

ประเด็นยุทธศาสตร์
ที่ 1 
เป้าประสงค์ที่ 1 
กลยุทธ์ที่ S7 

 16.4 อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนา
ทักษะและประสิทธิภาพในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และ
ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. ระดับความพึงพอใจของ
นักศึกษาไม่น้อยกว่า 3.51 
2. ระดับความรู้ความเข้าใจท่ี
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 3.51 
3. ระดับการน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์ไม่น้อยกว่า 3.51 

ต.ค. 57-ก.ย. 
58 

6,000  
บาท 

อ.สุรภ ี  

 16 .5  เสริ มสร้ า งคุณธรรมและ
จริยธรรม 

เพื่อเสรมิสร้างคุณธรรมและ
จริยธรรมแก่ผูเ้รียน 

ระดับความพึงพอใจของ
นักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการ
ไม่น้อยกว่า 3.51 
 
 

ต.ค. 57-ก.ย. 
58 

6,000  
บาท 

อ.จามร ี
อ.สุรภ ี

 



 

 

 

 

77 

กลยุทธ ์ กิจกรรม/รำยละเอียด วัตถุประสงค ์
ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จของ

โครงกำร 
ระยะเวลำ งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

ควำมสอดคล้องและ
ควำมเชื่อมโยง 

16. พัฒนำระบบและกลไกกำรบริหำรจัดกำรสำขำวิชำเทคโนโลยีกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภำพ 
เป้ำประสงค์ที่ 1 บัณฑิตมีควำมรู้ ท ำงำนเป็นทีม ช ำนำญเทคโนโลยี ซ่ือสัตย์สุจริต จิตสำธำรณะต่อชุมชนและท้องถิ่น 
(S9) สร้างเครือข่ายในการ
พัฒนาการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพและสหกิจศึกษา 

16.6 การพัฒนากระบวนการจัดการ
เรียนการสอนแบบมีส่วนร่วมจาก
หน่วยงานหรือชุมชนภายนอก 

1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความ
เข้าใจในเนื้อหาและรายละเอยีดวชิา
ต่างๆ มากยิ่งข้ึน 
2. เพื่อให้นักศึกษาได้ศึกษาดูงานใน
หน่วยงานหรือสถานประกอบการ
จริงด้านการเพาะเลี้ยงสตัว์น้ าจืด
และสตัว์น้ าทะเล 

1. ระดับความพึงพอใจของ
นักศึกษาไม่น้อยกว่า 3.51 
2. ระดับความรู้ความเข้าใจท่ี
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 3.51 
3. ระดับการน าความรู้ไปใช้
ประโยชนไ์ม่น้อยกว่า 3.51 

พ.ย. 57-ก.ย. 
58 

29,000 
บาท 

อ.จามร ี
อ.สุรภ ี

ประเด็นยุทธศาสตร์
ที่ 1 
เป้าประสงค์ที่ 1 
กลยุทธ์ที่ S9 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 บริกำรวิชำกำรตำมควำมต้องกำรของท้องถิ่น 
เป้ำประสงค์ที่ 3 บูรณำกำรงำนวิชำกำร ตำมควำมต้องกำรของท้องถิ่นกับกำรเรียนกำรสอน และกำรวิจัย 
(S3) บริการวิชาการใน
รูปแบบที่  หลากหลายเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของ
ท้องถิ่น 

16.7 บริการวิชาการเพื่อเผยแพร่
ความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า
ตามความต้องการของนักเรียนมัธยม
ในท้องถิ่น 

1. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ไปใช้ให้
เกิดประโยชน์กับท้องถิ่น 
2. เพื่อพัฒนานักศึกษาและบูรณา
การองค์ความรูไ้ปใช้งานจริง 

1. ระดับความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่า 3.51 
2. ระดับความรู้ความเข้าใจท่ี
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 3.51 
3. ระดับการน าความรู้ไปใช้
ประโยชนไ์ม่น้อยกว่า 3.51 
4. บูรณาการกับการเรียนการ
สอนหรืองานวิจัยอย่างน้อย 1 
รายวิชาหรืองานวิจัย 1 เรื่อง 

พ.ย. 57-ก.ย. 
58 

15,000 
บาท 

อ.จามร ี
อ.สุรภ ี

ประเด็นยุทธศาสตร์
ที่ 3 
เป้าประสงค์ที่ 3 
กลยุทธ์ที่ S3 

    รวม 116,800  บำท  
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กลยุทธ ์ กิจกรรม/รำยละเอียด วัตถุประสงค ์
ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จของ

โครงกำร 
ระยะเวลำ งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

ควำมสอดคล้องและ
ควำมเชื่อมโยง 

17. พัฒนำระบบและกลไกกำรบริหำรจัดกำรสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรอำหำร 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภำพ 
เป้ำประสงค์ที่ 1 บัณฑิตมีควำมรู้ ท ำงำนเป็นทีม ช ำนำญเทคโนโลยี ซ่ือสัตย์สุจริต จิตสำธำรณะต่อชุมชนและท้องถิ่น 
(S6) พัฒนาคุณภาพการ
จัดการเรียนการสอน และ
สื่ อ  อุ ป ก ร ณ์  เ พื่ อ เ พิ่ ม
ศักยภาพการเรียนรู้ 

17.1 การจัดการเรียนการสอนโดย
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยเฉพาะการ
เรียนรู้จากการปฏิบัติ 

เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการ
เรียนการสอนโดยเน้นผู้เรยีนเป็น
ส าคัญ 

ระดับความพึงพอใจของ
ผู้เรยีนต่อการจดัการเรียน
การสอนทุกรายวิชาไม่น้อย
กว่า 3.51 

ต.ค. 57-ก.ย. 
58 

42,800  
บาท 

สาขาฯ ประเด็นยุทธศาสตร์
ที่ 1 
เป้าประสงค์ที่ 1 
กลยุทธ์ที่ S6 

 1 7 . 2  ก า ร ศึ ก ษ า ดู ง า น ส ถ า น
ประกอบการ หน่วยงานหรือชุมชน
ภายนอก 

1. เพื่อให้ผู้เรียนมคีวามรูค้วาม
เข้าใจในเนื้อหาและรายละเอยีดใน
รายวิชาต่างๆ มากยิ่งข้ึน 
2. เพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษาดูงานใน
หน่วยงานหรือสถานประกอบการ
จริงด้านอุตสาหกรรมอาหาร 

1. ระดับความพึงพอใจของ
นักศึกษาไม่น้อยกว่า 3.51 
2. ระดับความรู้ความเข้าใจ
ที่เพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่า 3.51 
3. ระดับการน าความรู้ไปใช้
ประโยชนไ์ม่น้อยกว่า 3.51 

ม.ค.-มี.ค. 58 35,000 บาท ดร.ณิชา  
กาวิละ 

 

 17.3 การส่งเสริมนักศึกษาเข้าร่วม
กิจกรรมทางวิชาการหรือวิชาชีพ 

1. เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาความรู้
ความสามารถและแสดงศักยภาพ
ทางวิชาการของตัวเอง 
2. เพื่อให้ผู้เรียนได้มีประสบการณ์
ทางวิชาการ 

1. ระดับความพึงพอใจของ
นักศึกษาไม่น้อยกว่า 3.51 
2. ระดับความรู้ความเข้าใจ
ที่เพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่า 3.51 
3. ระดับการน าความรู้ไปใช้
ประโยชนไ์ม่น้อยกว่า 3.51 
4. นักศึกษาเข้าร่วมฯ อย่าง
น้อย 1 โครงการ 

ม.ค.-มิ.ย. 58 10,000 บาท ดร.ณิชา  
กาวิละ 

อ.ช่ืนจิต พงษ์
พูล 

 

(S7) ยกระดับคุณภาพ
บัณฑิตสู่มาตรฐานสากล
ตามอัตลักษณ/์กรอบ
มาตรฐาน TQF 
 

17.4 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ทักษะอาชีพประสิทธิภาพ ในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
ภาษาอังกฤษ 

เพื่อพัฒนาทักษะด้านคอมพิวเตอร์
,เทคโนโลยีสารสนเทศและ
ภาษาอังกฤษ 

1. ระดับความพึงพอใจของ
นักศึกษาไม่น้อยกว่า 3.51 
2. ระดับความรู้ความเข้าใจท่ี
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 3.51 
3. ระดับการน าความรู้ไปใช้
ประโยชนไ์ม่น้อยกว่า 3.51 

ต.ค. 57-ก.ย. 
58 

13,000  
บาท 

ผศ.อิ่มเอิบ พัน
สด 

ประเด็นยุทธศาสตร์
ที่ 1 
เป้าประสงค์ที่ 1 
กลยุทธ์ที่ S7 
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กลยุทธ ์ กิจกรรม/รำยละเอียด วัตถุประสงค ์
ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จของ

โครงกำร 
ระยะเวลำ งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

ควำมสอดคล้องและ
ควำมเชื่อมโยง 

17. พัฒนำระบบและกลไกกำรบริหำรจัดกำรสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรอำหำร 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภำพ 
เป้ำประสงค์ที่ 1 บัณฑิตมีควำมรู้ ท ำงำนเป็นทีม ช ำนำญเทคโนโลยี ซ่ือสัตย์สุจริต จิตสำธำรณะต่อชุมชนและท้องถิ่น 
(S7) ยกระดับคุณภาพ
บัณฑิตสู่มาตรฐานสากล
ตามอัตลักษณ/์กรอบ
มาตรฐาน TQF 
 

17.5 การเสริมสร้างคุณธรรมและ
จริยธรรม 

เพื่อเสรมิสร้างคุณธรรมและ
จริยธรรมแก่ผูเ้รียน 

ระดับความพึงพอใจของ
นักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการ
ไม่น้อยกว่า 3.51 

ก.ค.-ก.ย. 58 2,500  
บาท 

ผศ.เบญจพร 
รอดอาวุธ 

ประเด็นยุทธศาสตร์
ที่ 1 
เป้าประสงค์ที่ 1 
กลยุทธ์ที่ S7 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 5 พัฒนำระบบบริหำรที่มีคุณภำพตำมหลักธรรมำภิบำล 
เป้ำประสงค์ที่ 5 มีระบบบริหำรจัดกำรที่ดี ได้มำตรฐำน ยึดหลักธรรมำภิบำล 
(S18) พัฒนาอาจารย์และ
บุ คลากร ให้ มี สมรรถนะ
สูงขึ้นในการปฏิบัติงาน 

17 . 6  กา รพัฒนาอาจารย์ แล ะ
บุคคลากรสายสนับสนุนตามกรอบ
มาตรฐาน TQF สาขาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการอาหาร 

1. เพื่อเพ่ิมศักยภาพอาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุนใหเ้ป็นไป
ตามกรอบมาตรฐาน TQF ของ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีการอาหาร 

1. ระดับความพึงพอใจของ
อาจารยไ์ม่น้อยกว่า 3.51 
2. ระดับความรู้ความเข้าใจท่ี
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 3.51 
3. ระดับการน าความรู้ไปใช้
ประโยชนไ์ม่น้อยกว่า 3.51 

ต.ค. 57-ก.ย. 
58 

10,000  
บาท 

สาขาฯ ประเด็นยุทธศาสตร์
ที่ 5 
เป้าประสงค์ที่ 5 
กลยุทธ์ที่ S18 

    รวม 113,300  บำท  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

80 

กลยุทธ ์ กิจกรรม/รำยละเอียด วัตถุประสงค ์
ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จของ

โครงกำร 
ระยะเวลำ งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

ควำมสอดคล้องและ
ควำมเชื่อมโยง 

18. พัฒนำทรัพยำกรบุคคล 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 5 พัฒนำระบบบริหำรที่มีคุณภำพตำมหลักธรรมำภิบำล 
เป้ำประสงค์ที่ 5 มีระบบบริหำรจัดกำรที่ดี ได้มำตรฐำน ยึดหลักธรรมำภิบำล 
(S18) พัฒนาอาจารย์และ
บุ คลากร ให้ มี สมรรถนะ
สูงขึ้นในการปฏิบัติงาน 

18.1 พัฒนาศักยภาพผู้ บริ หาร 
อาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน  
 

เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากร
คณะฯ ไดร้ับการพัฒนาศักยภาพ
ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 

1. ระดับความพึงพอใจไม่
น้อยกว่า 3.51 
2. ระดับความรู้ความเข้าใจ
ที่เพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่า 3.51 
3. ระดับการน าความรู้ไปใช้
ประโยชนไ์ม่น้อยกว่า 3.51 

ต.ค. 57-ก.ย. 
58 

460,000 
บาท 

รองคณบดฝี่าย
บริหาร 

ประเด็นยุทธศาสตร์
ที่ 5 
เป้าประสงค์ที่ 5 
กลยุทธ์ที่ S18 

    รวม 460,00  บำท  
19. กำรพัฒนำสมรรถนะที่จ ำเป็นในกำรปฏิบัติงำนของอำจำรย์และบุคลำกร และกำรจัดกำรควำมรู้ในองค์กร 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 5 พัฒนำระบบบริหำรที่มีคุณภำพตำมหลักธรรมำภิบำล 
เป้ำประสงค์ที่ 5 มีระบบบริหำรจัดกำรที่ดี ได้มำตรฐำน ยึดหลักธรรมำภิบำล 
(S18) พัฒนาอาจารย์และ
บุ คลากร ให้ มี สมรรถนะ
สูงขึ้นในการปฏิบัติงาน 

19.1 การพัฒนาทักษะการเขียน
แผนการสอนที่ ได้มาตรฐานตาม
กรอบ TQF และการประเมินผลการ
สอน 

คณาจารย์สามารถเขียนแผนการ
สอนที่ได้มาตรฐานตามกรอบ TQF 
และประเมินผลตรงตาม
จุดประสงค์การเรียนรู ้

1. ระดับความพึงพอใจไม่
น้อยกว่า 3.51 
2. ระดับความรู้ความเข้าใจ
ที่เพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่า 3.51 
3. ระดับการน าความรู้ไปใช้
ประโยชนไ์ม่น้อยกว่า 3.51 

ต.ค.-ธ.ค. 57 70,000 
บาท 

รองคณบดฝี่าย
วิชาการ 

ประเด็นยุทธศาสตร์
ที่ 5 
เป้าประสงค์ที่ 5 
กลยุทธ์ที่ S18 

(S20) ส่งเสริมการจัดการ
ความรู้ในองค์กร 

19.2 การจัดการความรู้ เพื่อส่งเสริมการจัดการความรู้ใน
องค์กร 

1. ระดับความพึงพอใจไม่
น้อยกว่า 3.51 
2. ระดับความรู้ความเข้าใจ
ที่เพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่า 3.51 
3. ระดับการน าความรู้ไปใช้
ประโยชนไ์ม่น้อยกว่า 3.51 

ธ.ค. 57 -ส.ค. 
58 

30,000 
บาท 

รองคณบดฝี่าย
วิชาการ 

ประเด็นยุทธศาสตร์
ที่ 5 
เป้าประสงค์ที่ 5 
กลยุทธ์ที่ S20 

    รวม 100,00  บำท  
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กลยุทธ์ กิจกรรม/รำยละเอียด วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จของ
โครงกำร ระยะเวลำ งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ ควำมสอดคล้องและ

ควำมเชื่อมโยง 
20. ส่งเสริมกำรน ำเสนอผลงำนและกำรตีพิมพ์ 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรวิจัยเพ่ือสร้ำงองค์ควำมรู้และถ่ำยทอดสู่ท้องถิ่น 
เป้ำประสงค์ที่ 2 มีผลงำนวิจัยท่ีสำมำรถตีพิมพ์เผยแพร่และน ำไปใช้ประโยชน์ได้ 
(S5) ส่งเสริมงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ให้มีคุณภาพ
และได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
ระดับชาติและนานาชาติ 

20.1 ส่งเสริมการน าเสนอผลงาน
และการตีพิมพ์ 

เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการ
เรียนการสอนโดยใช้งานวิจัยท่ี
เกี่ยวข้อง 

1. จ านวนผลงานวิจัยหรือ
สร้างสรรค์ทีไ่ดร้ับการจด
ทะเบียนสิทธิบตัรหรืออนุ
สิทธิบัตรอย่างน้อย 2 
ผลงาน 
2. งานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ทีไ่ดร้ับการตีพิมพ์
หรือเผยแพร่ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 16 

ต.ค. 57-ก.ย. 
58 

15,000 
บาท 

หัวหน้าศูนย์วิจัย
ฯ 

ประเด็นยุทธศาสตร์
ที่ 2 
เป้าประสงค์ที่ 2 
กลยุทธ์ที่ S20 

    รวม 15,00  บำท  
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กลยุทธ ์ กิจกรรม/รำยละเอียด วัตถุประสงค ์
ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จของ

โครงกำร 
ระยะเวลำ งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

ควำมสอดคล้องและ
ควำมเชื่อมโยง 

21. เพ่ิมขีดควำมสำมำรถด้ำนงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์และงำนบริกำรวิชำกำร 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 บริกำรวิชำกำรตำมควำมต้องกำรของท้องถิ่น 
เป้ำประสงค์ที่ 3 บูรณำกำรงำนวิชำกำร ตำมควำมต้องกำรของท้องถิ่นกับกำรเรียนกำรสอน และกำรวิจัย 
(S3) บริการวิชาการใน
รูปแบบที่หลากหลายเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของ
ท้องถิ่น 

21.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการ
ท างานวิจัยและบริการวิชาการ 

เพื่อพัฒนางานวิจัยและบริการ
วิชาการสู่ท้องถิ่น 

1. ระดับความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่า 3.51 
2. ระดับความรู้ความเข้าใจท่ี
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 3.51 
3. ระดับการน าความรู้ไปใช้
ประโยชนไ์ม่น้อยกว่า 3.51 
4. บูรณาการกับการเรียนการ
สอนหรืองานวิจัยอย่างน้อย 1 
รายวิชาหรืองานวิจัย 1 เรื่อง 

ต.ค. 57-ก.ย. 
58 

64,600 
บาท 

หัวหน้าศูนย์วิจัย
ฯ 

ประเด็นยุทธศาสตร์
ที่ 3 
เป้าประสงค์ที่ 3 
กลยุทธ์ที่ S3 

 21.2 สนับสนุนงานบริการวิชาการ
เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

เพื่อพัฒนางานวิจัยสู่ท้องถิ่น 1. ระดับความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่า 3.51 
2. ระดับความรู้ความเข้าใจท่ี
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 3.51 
3. ระดับการน าความรู้ไปใช้
ประโยชนไ์ม่น้อยกว่า 3.51 
4. บูรณาการกับการเรียนการ
สอนหรืองานวิจัยอย่างน้อย 1 
รายวิชาหรืองานวิจัย 1 เรื่อง 

ต.ค. 57-ก.ย. 
58 

50,000 
บาท 

หัวหน้าศูนย์วิจัย
ฯ 

 

S12 จัดตั้งหน่วยศึกษาความ
เป็นเลิศเฉพาะทาง 

21.3 จัดตั้งศูนย์บริการ สนับสนุน
และให้ค าปรึ กษาด้ านวิ จัยและ
บริการชุมชน 

เพื่อใหบ้ริการ สนับสนุนและให้
ค าปรึกษาด้านวิจยัและบริการ
ชุมชน 

การจัดตั้งหน่วยศึกษาความ
เป็นเลิศเฉพาะทางอย่างน้อย 
1 หน่วย 

ต.ค. 57-ก.ย. 
58 

100,400 
บาท 

หัวหน้าศูนย์วิจัย
ฯ 

ประเด็นยุทธศาสตร์
ที่ 3 
เป้าประสงค์ที่ 3 
กลยุทธ์ที่ S12 
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กลยุทธ ์ กิจกรรม/รำยละเอียด วัตถุประสงค ์
ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จของ

โครงกำร 
ระยะเวลำ งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

ควำมสอดคล้องและ
ควำมเชื่อมโยง 

21. เพ่ิมขีดควำมสำมำรถด้ำนงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์และงำนบริกำรวิชำกำร 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 บริกำรวิชำกำรตำมควำมต้องกำรของท้องถิ่น 
เป้ำประสงค์ที่ 3 บูรณำกำรงำนวิชำกำร ตำมควำมต้องกำรของท้องถิ่นกับกำรเรียนกำรสอน และกำรวิจัย 
(S3) บริการวิชาการใน
รูปแบบที่หลากหลายเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของ
ท้องถิ่น 

21 . 4  ติ ดต ามและประ เมิ นผล
งานวิจัยและบริการวิชาการ 

1. เพื่อติดตามงานวิจัยและบริการ
วิชาการ 
2. เพื่อบริหารจัดการการ
ด าเนินงานในศูนย์วิจัยและพัฒนา
เทคโนโลย ี

1. ระดับความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่า 3.51 
2. ระดับความรู้ความเข้าใจท่ี
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 3.51 
3. ระดับการน าความรู้ไปใช้
ประโยชนไ์ม่น้อยกว่า 3.51 
4. บูรณาการกับการเรียนการ
สอนหรืองานวิจัยอย่างน้อย 1 
รายวิชาหรืองานวิจัย 1 เรื่อง 

ต.ค. 57-ก.ย. 
58 

20,000 
บาท 

หัวหน้าศูนย์วิจัย
ฯ 

ประเด็นยุทธศาสตร์
ที่ 3 
เป้าประสงค์ที่ 3 
กลยุทธ์ที่ S3 

    รวม 235,00  บำท  
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กลยุทธ ์ กิจกรรม/รำยละเอียด วัตถุประสงค ์
ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จของ

โครงกำร 
ระยะเวลำ งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

ควำมสอดคล้องและ
ควำมเชื่อมโยง 

22. อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4 อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภมูิปัญญำท้องถิ่น 
เป้ำประสงค์ที่ 4 มีกำรส่งเสริม สืบสำนกำรอนุรักษ์ศลิปวัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น 
(S13) ส่งเสรมิและอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

22 . 1  สื บ ส า น ศิ ลป วั ฒนธ ร ร ม
ประเพณีลอยกระทง 

นักศึกษามีส่วนร่วมต่อการสืบสาน
และอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง 

ระดับความพึงพอใจของ
นักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการ
ไม่น้อยกว่า 3.51 

ต.ค.-พ.ย. 57 50,000 
บาท 

รองคณบดฝี่าย
กิจการนักศึกษา 

ประเด็นยุทธศาสตร์
ที่ 4 
เป้าประสงค์ที่ 4 
กลยุทธ์ที่ S13  22.2 ไหว้ครูช่าง นักศึกษาเกิดความส านึก เคารพ

ในความเป็นศิษย์กับคร ู
ระดับความพึงพอใจของ
นักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการ
ไม่น้อยกว่า 3.51 

ก.ค.-ก.ย. 58 7,500 
บาท 

รองคณบดฝี่าย
กิจการนักศึกษา 

 22.3 ไหว้พระพิรุณ นักศึกษาเกิดความส านึก เคารพ
บูรพาคณาจารย ์

ระดับความพึงพอใจของ
นักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการ
ไม่น้อยกว่า 3.51 

ก.ค.-ก.ย. 58 7,500 
บาท 

รองคณบดฝี่าย
กิจการนักศึกษา 

 

 22.4 อนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรม เผยแพรศ่ิลปะและวัฒนธรรมและ
ผลงานด้านศิลปะของนักศึกษา
และอาจารย ์

ระดับความพึงพอใจของ
นักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการ
ไม่น้อยกว่า 3.51 

ต.ค.-ธ.ค. 57 120,000 
บาท 

รองคณบดฝี่าย
กิจการนักศึกษา 

 

    รวม 185,000  บำท  
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กลยุทธ ์ กิจกรรม/รำยละเอียด วัตถุประสงค ์
ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จของ

โครงกำร 
ระยะเวลำ งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

ควำมสอดคล้องและ
ควำมเชื่อมโยง 

23. พัฒนำระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพ 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 5 พัฒนำระบบบริหำรที่มีคุณภำพตำมหลักธรรมำภิบำล 
เป้ำประสงค์ที่ 5 มีระบบบริหำรจัดกำรที่ดี ได้มำตรฐำน ยึดหลักธรรมำภิบำล 
(S14) บริหารจดัการเชิงรุก
อย่างมีธรรมาภิบาล 

23.1 พัฒนาระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพ 

เพื่อพัฒนาระบบและกลไกการ
ประกันคณุภาพภายในให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

ระดับคะแนนของการ
รายงานผลการประเมิน
ตนเองตามหลักเกณฑ์ของ
การประกันคณุภาพเพิ่มขึ้น 

ต.ค. 57-ก.ย. 
58 

120,000 
บาท 

รองคณบดฝี่าย
บริหาร 

ประเด็นยุทธศาสตร์
ที่ 5 
เป้าประสงค์ที่ 5 
กลยุทธ์ที่ S14 

    รวม 120,000  บำท  
24. กำรพัฒนำเครือข่ำยทำงวิชำกำรระหว่ำงสถำบันกำรประเมินผลโครงกำรจัดต้ังคณะวิศวกรรมศำสตร์และเทคโนโลยีอุตสำหกรรม 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 5 พัฒนำระบบบริหำรที่มีคุณภำพตำมหลักธรรมำภิบำล 
เป้ำประสงค์ที่ 5 มีระบบบริหำรจัดกำรที่ดี ได้มำตรฐำน ยึดหลักธรรมำภิบำล 
(S14) บริหารจดัการเชิงรุก
อย่างมีธรรมาภิบาล 

24.1 การพัฒนาเครือข่ายทาง
วิ ช า ก า ร ร ะ ห ว่ า ง ส ถ า บั น ก า ร
ประเมินผลโครงการจัดตั้ งคณะ
วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

เพื่อประเมินผลโครงการจัดตั้ง
คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมและ
พัฒนาระบบเครือข่ายงานวิชาการ
ระหว่างสถาบัน 

1. มีสถาบันที่ร่วมเป็นเครือข่าย
ทางวิชาการอย่างน้อย 3 แห่ง 

2. มีผลความพึงพอใจการ
ประเมินจัดตั้งคณะ
วิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมจาก
สภามหาวิทยาลยัร้อยละ 80 

ต.ค. 57-ก.ย. 
58 

32,000 
บาท 

รองคณบดฝี่าย
บริหาร 

ประเด็นยุทธศาสตร์
ที่ 5 
เป้าประสงค์ที่ 5 
กลยุทธ์ที่ S14 

    รวม 32,000  บำท  
25. พัฒนำระบบและกลไกกำรบริหำรจัดกำรคณะฯ 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 5 พัฒนำระบบบริหำรที่มีคุณภำพตำมหลักธรรมำภิบำล 
เป้ำประสงค์ที่ 5 มีระบบบริหำรจัดกำรที่ดี ได้มำตรฐำน ยึดหลักธรรมำภิบำล 
(S14) บริหารจดัการเชิงรุก
อย่างมีธรรมาภิบาล 

25.1 ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
บริหารคณะฯ 

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน
กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน
ของบุคลากรภายในคณะ 

- ต.ค. 57-ก.ย. 
58 

21,000 
บาท 

รองคณบดฝี่าย
บริหาร 

ประเด็นยุทธศาสตร์
ที่ 5 
เป้าประสงค์ที่ 5 
กลยุทธ์ที่ S14 
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กลยุทธ ์ กิจกรรม/รำยละเอียด วัตถุประสงค ์
ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จของ

โครงกำร 
ระยะเวลำ งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

ควำมสอดคล้องและ
ควำมเชื่อมโยง 

25. พัฒนำระบบและกลไกกำรบริหำรจัดกำรคณะฯ 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 5 พัฒนำระบบบริหำรที่มีคุณภำพตำมหลักธรรมำภิบำล 
เป้ำประสงค์ที่ 5 มีระบบบริหำรจัดกำรที่ดี ได้มำตรฐำน ยึดหลักธรรมำภิบำล 
(S21) จัดหาสิ่งอ านวยความ
ส ะ ด ว ก ก า ร เ รี ย น รู้ ใ ห้
เพียงพอและพร้อมใช้ 

25.2 จัดซื้อวัสดุส านักงานและวัสดุ
ในการสนับสนุนการจดัการเรียนการ
สอนและคา่จ้างเหมาถ่ายเอกสาร 

เพื่อการจัดการบริการให้นักศึกษา
มีวัสดุ อุปกรณ์การศึกษา และ
สภาพ แวดล้อมการเรียนรู้ที่ด ี

- ต.ค. 57-ก.ย. 
58 

234,200 
บาท 

รองคณบดฝี่าย
บริหาร 

ประเด็นยุทธศาสตร์
ที่ 5 
เป้าประสงค์ที่ 5 
กลยุทธ์ที่ S21 

 25.3 ซ่อมแซมครุภณัฑ์การศึกษา 
และส านักงานและจดัซื้อวัสด ุ

เพื่อมคีรุภณัฑ์การศึกษาใช้ในการ
พัฒนาการเรียนการสอนงานวิจัย
และงานบริการวิชาการสู่ชุมชน 

- ต.ค. 57-ก.ย. 
58 

400,000 
บาท 

รองคณบดฝี่าย
บริหาร 

 

 25.4 ค่าโทรศัพท์ โทรสาร เกิดความคล่องตัวและสามารถ 
ติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน
ภายนอได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

- ต.ค. 57-ก.ย. 
58 

6,000 
บาท 

รองคณบดฝี่าย
บริหาร 

 

 25.5 จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่อง
คอมพิวเตอรส์ าหรับส านักงาน
คณบด ี

เพื่อมคีรุภณัฑ์การศึกษาใช้ในการ
พัฒนาการเรียนการสอนงานวิจัย
และงานบริการวิชาการสู่ชุมชน 
 

- ต.ค. 57-ก.ย. 
58 

112,000 
บาท 

รองคณบดฝี่าย
บริหาร 

 

(S14) บริหารจดัการเชิงรุก
อย่างมีธรรมาภิบาล 
(S17) พัฒนาระบบบริหาร
ความเสีย่งท่ีมีประสิทธิภาพ 
 

25.6 จัดอบรมสัมมนาปฏิบตัิการ
จัดท าแผน ทบทวนแผนและการ
ประเมินแผนปฏิบัติราชการและแผน
บริหารความเสี่ยง ส าหรับบุคลากร
ภายในคณะฯ  

เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากร
ร่วมกันพัฒนาระบบการจดัท า
แผนฯ และระบบบริหารความ
เสี่ยงคณะฯ 

ระดับความพึงพอใจของผู้ที่
เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 
3.51 

ต.ค. 57-ก.ย. 
58 

220,000 
บาท 

รองคณบดฝี่าย
บริหาร 

ประเด็นยุทธศาสตร์
ที่ 5 
เป้าประสงค์ที่ 5 
กลยุทธ์ที่ S14 

 25.7 การบริหารและพัฒนา
หลักสตูร จ านวน 9 หลักสูตร 

เพื่อบริหารและพัฒนาหลักสตูร ระดับความส าเร็จของการ
จัดการบริหารและพัฒนา
หลักสตูรไม่น้อยกว่า 3.51 

ต.ค. 57-ก.ย. 
58 

97,400 
บาท 

รองคณบดฝี่าย
บริหาร 

 

    รวม 1,242,600  บำท  
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วิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์กรทั้งภายในและภายนอก 
โดยใช้ SWOT Analysis 

ก าหนดตัวชี้วัดผลการด าเนินงานหลัก และกลยุทธ์ตามล าดับ 
องค์กรสามารถก าหนดโครงการริเริ่มไว้ล่วงหน้าได้ 

วิเคราะห์ความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์หลักและประเด็น
ยุทธศาสตร์ ตามล าดับ โดยให้สอดคล้องกัน 

ก าหนดเป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ในระดับองค์กร 
(ภายใต้พันธกิจ หรือประเด็นยุทธศาสตร์) 

จัดท าแผนที่กลยุทธ์โดยก าหนดเป้าประสงค์แต่ละมิติ 

น ากลยุทธ์ที่ต้องด าเนินการในแต่ละปีมาก าหนดโครงการ 
วัตถุประสงค์ และตัวชี้วัดระดับโครงการ 

ก าหนดงบประมาณของโครงการ 

ก าหนดตัวชี้วัดหลัก 
แผนกลยุทธ์ 4 ปี 

แผนปฏิบัติการ
ประจ าปี 
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แผนภำพแสดงกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  2558 
คณะเทคโนโลยีกำรเกษตรและเทคโนโลยีอุตสำหกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ศึกษานโยบายของรัฐบาล  กระทรวงศึกษาธิการ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ  และสังคมแห่งชาติ  และแผนพัฒนา

การศึกษาของส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 
 

ศึกษาแผนปฏิบตัิราชการ  4  ปี 
ของกระทรวงศึกษาธิการ/ส านักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษา 

- ทบทวนผลการประเมินคณะเทคโนโลยฯีจากคณะกรรมการ
ภายในและคณะกรรมการภายนอก 
- ศึกษางานวิจัยความต้องการของทอ้งถิ่นและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
- วิเคราะห์ข้อเสนอแนะจากอาจารย์  เจ้าหน้าท่ี  ผู้รับบริการ

และผูม้ีส่วนไดส้่วนเสยี 

จัดท าแผนปฏิบัติราชการ  4  ปี 
และแผนปฏิบัตริาชการประจ าปีของคณะเทคโนโลยฯี 

 คณะกรรมกำรบรหิำรคณะเทคโนโลยี
ฯ 

   คณะกรรมกำรประจ ำคณะเทคโนโลยีฯ
ฯ 

 

เผยแพร่และชี้แจงต่อผู้บริหารคณาจารย์   เจ้าหน้าท่ี 
 ในคณะเทคโนโลยฯี  ผู้รบับริการและผูม้ีส่วนไดส้่วนเสยี 

เห็นชอบ 

ไม่เห็นชอบ 

แต่งตั้งคณะกรรมการ 

ทบทวนแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏบิัติของคณะเทคโนโลยีฯ 
  ด้านวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์  ตัวช้ีวัด 

ทุกหน่วยงานจัดท าแผนปฏิบัติราชการ  4  ปี 
และแผนปฏิบัตริาชการประจ าป ี

ติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลการน าแผนไปสู่การปฏบิัติ 
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แผนภำพแสดงกำรอนุมัติแผนกำรใช้เงินงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. 2558 
คณะเทคโนโลยีกำรเกษตรและเทคโนโลยีอุตสำหกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

คณะฯ ทบทวนผลผลิต และก าหนด เป้าประสงค์   
การให้บริการตามกรอบของมหาวิทยาลัยฯ 

จัดท าค าของบประมาณตามกรอบ 
ของมหาวิทยาลัยฯ 

 
วิเคราะหร์ายละเอยีดแผนงาน/โครงการ  ผลผลติ  ตัวช้ีวัด 

และประสานแผนกับมหาวิทยาลยัฯ 

คณะกรรมกำรบริหำรงำน
คณะฯ 

 

 

สภำมหำวิทยำลัย 
 

คณะฯชี้แจงสภามหาวิทยาลยัฯ พิจารณา 
ค าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

 

ทบทวน  วิเคราะห์ผลการด าเนินการที่ผ่านมา 

ปรับปรุงกรอบวงเงินตามผลผลิต 
และเป้าประสงค์การให้บริการ 

 

คณะ/ภาควิชา/สาขาวิชา  จัดท าแผนปฏิบัติการ 
และด าเนินการตามแผน 

 

ติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

ไม่เห็นชอบ 

ไม่เห็นชอบ 



 

แบบขออนุมัติโครงกำร 
 
 
ชื่องำน/โครงกำร …………………………………………………………………………………………………………………… 
ชื่อกิจกรรม     …………………………………………………………………………………………………………………… 
ลักษณะกิจกรรม  ............................................................................................................................. ..... 
หัวหน้ำ/ผู้รับผิดชอบ ........................................................................................................ .......................... 
 

ประเด็นยุทธศำสตร์ คณะเทคโนโลยีกำรเกษตรและเทคโนโลยีอุตสำหกรรม 
 1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ 
 2. วิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้เพื่อถ่ายทอดสู่ท้องถิ่น 
 3. บริการวิชาการตามความต้องการของท้องถิ่น 
 4. อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 5. พัฒนาระบบบริหารที่มีคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
เป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ คณะเทคโนโลยีกำรเกษตรและเทคโนโลยีอุตสำหกรรม 
 1. บัณฑิตมีความรู้ ท างานเป็นทีม ช านาญเทคโนโลยี ซื่อสัตย์สุจริต จิตสาธารณะต่อชุมชนและท้องถิ่น 
 2. มีผลงานวิจัยที่สามารถตีพิมพ์เผยแพร่ และน าไปใช้ประโยชน์ได้ 
 3.  บูรณาการงานบริการวิชาการ ตามความต้องการของท้องถิ่นกับการเรียนการสอน และการวิจัย 
 4. มีการส่งเสริม สืบสานการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น 
 5. มีระบบบริหารจัดการที่ดี ได้มาตรฐาน ยึดหลักธรรมาภิบาล 
ตัวช้ีวัดตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 (ก.พ.ร.)  
ตัวชี้วัดที่............................................................................................................................. ............................... 
ตัวชี้วัดที่............................................................................................................................. ............................... 
สกอ. ปีกำรศึกษำ 2557 
ตัวบ่งชี้ที่............................................................................................................................. ............................... 
ตัวบ่งชี้ที่........................................................................... ................................................................................. 
กำรบูรณำกำรกับภำรกิจอื่น 
 การวิจัย 
ชื่อโครงการวิจัย.......................................................................................................................... ....................... 
 การบริการวิชาการ 
ชื่อโครงการบริการวิชาการ............................................................................................................................. .. 
 การเรียนการสอน 
ชื่อรายวิชา.........................................................................................................................................................  
 ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
............................................................................................................................. ............................................. 
 คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ (TQF)  
  กิจกรรมวิชาการท่ีส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ 
  กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ 
  กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 
  กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
  กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 
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1.  หลักกำรและเหตุผล 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. .............................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
.................................................................... ...................................................................................... ................... 
2.  วัตถุประสงค์ 
2.1 ............................................................................................................................. ...................................... 
2.2 ....................................................................................... ........................................................................... . 
2.3 ............................................................................................................................. ...................................... 
3.  เป้ำหมำยของโครงกำร 
3.1 เชิงปริมาณ 
.................................................................................................................................................................. ............ 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. ......................................................................................... .... 
3.2 เชิงคุณภาพ 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................ 
.......................................................................................................................................................................... ... 
4.  งบประมำณ รหัส........................................................... เป็นเงินทั้งสิ้น..........................................บำท 
            

หมวดรำยจ่ำย รำยกำร จ ำนวนเงิน หมำยเหตุ 

ค่าตอบแทน 1. .................................................................. 
2. ................................................................ .. 
3. ………………………………………………………….. 

  

ค่าวัสดุ 1. .................................................................. 
2. ................................................................ .. 
3. ………………………………………………………….. 

  

ค่าใช้สอย 1. .................................................................. 
2. .................................................................. 
3. ………………………………………………………….. 

  

 รวมทั้งสิ้น   
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5.  ขั้นตอนและแผนกำรด ำเนินงำน (PDCA) 

รำยกำร 
ระยะเวลำด ำเนินกำร (ปี พ.ศ. 2558) 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ขั้นวำงแผนงำน (P) 
1…………………………………...……………
……………………….……………………. 

            

ขั้นด ำเนินกำร  (D) 
2…………………………………...……………
……………………….……………………. 

            

ขั้นสรุปและประเมินผล  (C) 
3…………………………………...……………
……………………….……………………… 

            

ขั้นปรับปรุงตำมผลกำรประเมิน(A) 
4…………………………………...……………
……………………….……………………… 

            

 
6.  ระยะเวลำที่ใช้ในโครงกำร 
............................................................................................................................. .......................................................
............................................................................ .................................................................................... ................... 
7.  สถำนที่ด ำเนินงำน 
............................................................................................................................. .......................................................
............................................................................ .................................................................................... ................... 
8.  ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
8.1 ............................................................................................................................ .......................................... 
8.2 ............................................................................................................................. ........................................ 
8.3 .................................................................................................................................................................. ... 
9.  ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
9.1 ............................................................................................................................. ...................................... 
9.2........................................................................................ ........................................................................... . 
9.3............................................................................................................................. ....................................... 
10.  กำรประเมินผล 

 ความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย 
 ผู้รับบริการมีความรู้ความเข้าใจ 
 มีการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
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11.   ผู้ขออนุมัติโครงกำร 
 
      ลงชื่อ............................................................................... 
       (....................................................................) 
                ผู้เสนอโครงการ 
 

ลงชื่อ............................................................................... 
       (....................................................................) 
       หัวหน้าสาขาวิชา............................................. 
 
12.  ผู้ตรวจสอบรำยละเอียดโครงกำร 
…………………………………………………………………………………………………………….................................................
............................................................................................................................................................. 

ลงชื่อ............................................................................... 
                   (.................................) 
                               นักวิเคราะห์นโยบายและแผน         
 
13.  ควำมเห็นของหัวหน้ำภำควิชำ 
............................................................................................................................. .......................................................
............................................................................ .................................................................................... 

ลงชื่อ............................................................................... 
       (....................................................................) 
       หัวหน้าภาควิชา.......................................... 
 
14.  ควำมเห็นของผู้บริหำร 
............................................................................................................................. .......................................................
............................................................................................................................. ................................... 

ลงชื่อ............................................................................... 
                 (....................................) 
                  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
         คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 
15.  ควำมเห็นของผู้บริหำร 
............................................................................................................................. .......................................................
............................................................................ .................................................................................... 

ลงชื่อ............................................................................... 
              (..........................................) 
                รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
      คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
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16.  ควำมเห็นของผู้บริหำร 
 อนุมัติ 
 ไม่อนุมัติ 
............................................................................................................................. .......................................................
............................................................................................................................. ........................................... 

ลงชื่อ............................................................................... 
               (..............................................) 
           คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
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 แบบสอบถำมกำรติดตำมและประเมินผลโครงกำร 
คณะเทคโนโลยีกำรเกษตรและเทคโนโลยีอุตสำหกรรม ประจ ำปีงบประมำณ 2558 

1. ชื่อโครงการ...................................................................................................... ................................... 
2. ชื่อกิจกรรม...................................................................................................... ................................... 

ประเภทกิจกรรม  บรรจุอยู่ในแผน  ไม่อยู่ในแผน 
3. ความสอดคล้องของแผน 

3.1. ประเด็นยุทธศาสตร์................................................................................................................................. 
3.2. เป้าประสงค.์............................................................. .................................................................................  
3.3. มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา  
  ก.พ.ร. ตัวชี้วัด........................................................................................................................ ..................... 
  สกอ. ตัวบ่งชี้ที่.................................................................................................................... ........................ 

4. สนับสนุนพันธกิจหลักของคณะฯด้าน (สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 4.1. ผลิตบัณฑิตด้านเทคโนโลยีทางการเกษตรและอุตสาหกรรมและงานสร้างสรรค์ 
 4.2. วิจัย เพ่ือสร้างองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเพ่ือถ่ายทอดสู่ท้องถิ่น 
 4.3. บริการวิชาการเก่ียวกับเทคโนโลยี นวัตกรรมด้านการเกษตรและอุตสาหกรรม รวมถึงสืบสานโครงการ

อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
 4.4. อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตรและอุตสาหกรรม 
5. ผู้รับผิดชอบโครงการ............................................................................................................................. ................ 
6. วัตถุประสงค์ 

 ............................................................................................................................. ...............................................
................................................................................. ......................................................................................... . 

7. เป้าหมาย 
7.1.  เชิงปริมาณ............................................................................................................................. .................... 
7.2.  เชิงคุณภาพ................................................................................................................. ............................... 

8. กิจกรรมที่ด าเนินการ 

กิจกรรมที่ด ำเนินกำร 
ช่วงเวลำ งบประมำณ 

แผน ปฏิบัติจริง แผน ปฏิบัติจริง 
1.  ขั้นวางแผนงาน (P) 
……………………………………………. 
……………………………………………. 

    

2. ขั้นด าเนินการ (D) 
……………………………………………. 
……………………………………………. 

    

3. ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
……………………………………………. 
……………………………………………. 

                                            

4. ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A) 
……………………………………………. 
……………………………………………. 
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9. ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ มีดังนี้ 
 9.1   ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ      (   ) ผ่าน (   ) ไม่ผ่าน 
 (ระบ)ุ............................................................................................................................ .......................................
....................................................................................... .......................................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 

 9.2  ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ   
   มีความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย  ร้อยละ..................... (   ) ผ่าน (   ) ไม่ผ่าน 
   ผู้รับบริการมีความรู้ความเข้าใจ  ร้อยละ..................... (   ) ผ่าน (   ) ไม่ผ่าน 
   มีการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ..................... (   ) ผ่าน (   ) ไม่ผ่าน 
10. ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ ในการด าเนินงานของโครงการ 

10.1.  ปัญหาอุปสรรค............................................................................................................................. .......... 
   ............................................................................................................................. .................................. 
   ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

10.2. ข้อเสนอแนะ............................................................................................................................. .............. 
   ....................................................................................................... ........................................................ 
   ............................................................................................................................. ................................. 
        ลงชื่อ                                        
                      (                               ) 
                        ผู้ประเมินผล 
        วันที่                                        
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แบบรำยงำนกำรประเมินผลควำมส ำเร็จของกำรบูรณำกำรโครงกำร 
คณะเทคโนโลยีกำรเกษตรและเทคโนโลยีอุตสำหกรรม ประจ ำปีงบประมำณ 2558 

1. ประเภทโครงกำร   
    1.1    การบริการวิชาการแก่สังคม  1.2     ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
2.  ชื่อโครงกำร                                                         
3. กลุ่มเป้ำหมำย และจ ำนวนของผู้เข้ำร่วม 
                                                          
                                                          
4. ระยะเวลำ วัน เวลำ และสถำนที่จัด 
                                                          
5. ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของโครงกำร/กิจกรรม 
   ผลการประเมินเป็นค่าเฉลี่ย   มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ        จากคะแนนเต็ม 5  คะแนน 
          ผลการประเมินรูปแบบอื่น  (กรณีไม่สามารถระบุผลการประเมินเป็นค่าเฉลี่ยได้) 
                                                          
                                                          
6. ลักษณะกำรบูรณำกำร 
 6.1  กรณีเป็นโครงกำรกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม 

  การบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน  รายวิชา                                        
                 น ามาเชื่อมโยงกับรายวิชา ดังนี้ (เช่น การก าหนดให้นักศึกษาน าความรู้ไปจัดท าเป็นโครงการหรือ
กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน)          
                                                          
     ประสบควำมส ำเร็จ  เนื่องจาก        
 มีแนวทำงกำรปรับปรุงกำรบูรณำกำร  ได้แก่        
                                                          

  การบริการวิชาการแก่สังคมกับงานวิจัย  เรื่อง                                                  
                น ามาเชื่อมโยงใช้กับงานวิจัย ดังนี้ (เช่น น าผลการวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์จริง หรือ น าความรู้ 
ประสบการณ์จากการให้บริการกลับมาพัฒนาต่อยอดสู่การพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ผ่านกระบวนการวิจัย )              
                                                      
             ประสบควำมส ำเร็จ  เนื่องจาก        
 มีแนวทำงกำรปรับปรุงกำรบูรณำกำร  ได้แก่       
                                                          
           6.2  กรณีเป็นโครงกำร ท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

  ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน  รายวิชา                                        
                 น ามาเชื่อมโยงกับรายวิชา ดังนี้ (เช่น มีการจัดการเรียนการสอนที่น าการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมไปผสมผสานเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการเรียนการสอน)     
                                           
           ประสบควำมส ำเร็จ  เนื่องจาก        
 มีแนวทำงกำรปรับปรุงกำรบูรณำกำร  ได้แก่                
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 ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับกิจกรรมนักศึกษา  ชื่อกิจกรรม                                          
                 น ามาเชื่อมโยงกับกิจกรรมนักศึกษา  ดังนี้ (เช่น มีการน าการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมไป
ผสมผสานเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเสริมหลักสูตร)       
                                                       
          ประสบควำมส ำเร็จ  เนื่องจาก        
 มีแนวทำงกำรปรับปรุงกำรบูรณำกำร  ได้แก่                  
                                                          
 
        ลงชื่อ                                        
              (                                       ) 
        วันที่                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


