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บทสรุปสำหรับผู้บริหำร
คณะเทคโนโลยีก ารเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้
จัด ท าแผนปฏิ บัติ ก ารประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2559 ขึ้ น ภายใต้ห ลั ก การและนโยบายแผนยุท ธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พ.ศ. 2555-2559 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2557) แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราช
ภั ฏ นครสวรรค์ ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2559 และแผนยุ ท ธศาสตร์ 5 ปี (พ.ศ. 2555-2559) คณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ซึ่งมีพื้นฐานและหลักการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ตามกรอบ
อุดมศึกษา 15 ปี (พ.ศ. 2551-2565) มาตรฐานการอุดมศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
(TQF) คณะฯ ได้นาตัวชี้วัดจากตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษาของ
สานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาและตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่มหาวิทยาลัยกาหนดขึ้นมา
ประเมิ นประสิทธิภาพและประสิท ธิผลของการปฏิบัติก ารตามแผนฯ ของคณะฯ โดยจัดการดาเนินการตาม
ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้
ประเด็นยุ ทธศำสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภำพ มุ่ ง เน้น การจัดโครงการบริห ารจัดการ
หลักสูตรและการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความรู้ในหลักวิชาการและวิชาชีพ มีคุณลักษณะตรงตามหลักสูตรที่
กาหนด
ประเด็นยุ ทธศำสตร์ที่ 2 วิจัย เพื่อสร้ำ งองค์ ควำมรู้เพื่ อถ่ำ ยทอดสู่ท้องถิ่น มุ่ ง เน้น การจั ด
โครงการเพิ่มขีดความสามารถงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ สนับสนุนการนาเสนอผลงานและการตีพิมพ์เผยแพร่ใน
ระดับชาติและนานาชาติ บูรณาการงานวิจัยกับการจัดการเรียนการสอนสนองความต้องการของท้องถิ่น
ประเด็ นยุ ทธศำสตร์ที่ 3 บริก ำรวิช ำกำรตำมควำมต้อ งกำรของท้ องถิ่น มุ่ ง เน้น การจั ด
โครงการบริการวิชาการด้านการเกษตรและเทคโนโลยี แก่ชุมชน สังคมและประเทศชาติ บูรณาการการบริการ
วิชาการกับการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4 อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญำท้องถิ่น มุ่งเน้นการจัดโครงการ
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม การสืบสาน พัฒนา เผยแพร่ สร้างสรรค์และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 5 พัฒนำระบบบริหำรที่มีคุณภำพตำมหลักธรรมำภิบำล มุ่งเน้นการจัด
โครงการบริหารจัดการทั้งระบบ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ระบบฐานข้อมูล การบริหารความเสี่ยง
การบริหารการเปลี่ยนแปลง การปรับภูมิทัศน์และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ต่างๆ โดยใช้หลักธรรมาภิบาล
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 คณะฯ ได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน จานวน 14,954,600
บาท เงินรายได้ จานวน 9,654,680 บาท รวมงบประมาณทั้งสิ้น 24,609,280 บาท เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ
2558 ทั้งสิ้น 14,294,080 บาท โดยแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ดังนี้
จำนวน งบประมำณ
เงินรำยได้
กิจกรรม แผ่นดิน
1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
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14,194,255 1,834,648
2. วิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้เพื่อถ่ายทอดสู่ท้องถิ่น
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3. บริการวิชาการตามความต้องการของท้องถิ่น
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4. อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมปิ ัญญาท้องถิ่น
6
210,000
0
5. พัฒนาระบบบริหารทีม่ ีคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล
30
550,345 7,120,032
รวม
135 14,954,600 9,654,680
ประเด็นยุทธศำสตร์

รวมงบ
คิดเป็น
ประมำณ ร้อยละ
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24,609,280 100.00
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 หลักกำร เหตุผลและควำมเป็นมำของแผนปฏิบัติกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559
คณะเทคโนโลยีกำรเกษตรและเทคโนโลยีอุตสำหกรรม
กำรวำงแผนยุทธศำสตร์

กำรวำงแผนยุทธศำสตร์
 แผนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน
 แผนปฏิบัติรำชกำร 4 ปี

กำรวำงแผนปฏิบัติกำร
แผนปฏิบัติรำชกำรประจำปี

กำรติดตำมประเมินผลและกำร
ทบทวนแผนยุทธศำสตร์

กำรวัดผลกำรดำเนินงำนตำม
คำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร

คณะเทคโนโลยีก ารเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดาเนินการจัดท าแผนปฏิบัติก าร
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ภายใต้กรอบแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พ.ศ. 25572559 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2557) และแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (พ.ศ. 2555-2559) คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ซึ่งมีพื้นฐานหลักการที่สอดคล้องกับเป้าหมายตามกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี
ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) และการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในรอบใหม่ (พ.ศ. 2557 – 2561)
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดาเนินการทบทวนและประเมินผลการ
ดาเนินการตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โดยจัดการสัมมนาปฏิบัติการการจัดทาแผน
ทบทวนแผนและการประเมินแผนปฏิบัติราชการ ประจาปี พ.ศ. 2559 เมื่อวันที่ 2-4 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 เพื่อ
วิเคราะห์ส ถานการณ์ โครงการและกิ จกรรมต่างๆ ตามแผนปฏิบัติ การของแต่ละสาขาวิชา และนาเสนอร่าง
แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ ในคราวประชุม ครั้งที่
7/2558 เมื่อวันพุธที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2558 หลังจากนั้นนาเสนอต่อที่ ประชุมคณะกรรมการประจาคณะฯ ใน
คราวประชุม ครั้งที่ 5/2558 เมื่อพุธที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2558 เพื่อพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น และ
ปรับปรุง และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมในคราวประชุมครั้งที่ 10/2558 เมื่อวันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558
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 วัตถุประสงค์ของกำรจัดทำแผนปฏิบัตกิ ำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559
แผนปฏิบัติกำรประจำปี หมายถึง แผนระยะสั้นที่มีระยะเวลาในการดาเนินงานภายใน 1 ปี
เป็นแผนที่ถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ลงสู่ภาคปฏิบัติ เพื่อให้เกิดการดาเนินงานจริงตามกลยุทธ์ ประกอบด้วย โครงการ
หรือกิจกรรมต่างๆ ที่จะต้องดาเนิน การในปี นัน้ ๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์ ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
ของโครงการหรื อกิจกรรม ค่าเป้าหมายของตัวบ่งชี้เหล่านั้น รวมทั้งมีการระบุผู้รับผิดชอบหลักหรือหัวหน้า
โครงการ งบประมาณในการดาเนินการ รายละเอียดและทรัพยากรที่ต้องใช้ในการดาเนินโครงการที่ชัดเจน (คู่มือ
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557)
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดทาขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อให้มั่นใจว่ามีแนวทางในการสร้างความสาเร็จให้กับเป้าหมายที่กาหนดไว้
2. เพื่อให้แผนที่วางไว้สามารถปฏิบัติได้และใกล้เคียงกับเป้าหมายมากที่สุด
3. เพื่อใช้ในการกาหนดงบประมาณค่าใช้จ่ายประจาปี
4. เพื่อจัดลาดับความสาคัญและเร่งด่วน
5. เพื่อใช้มอบหมายงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6. เพื่อลดความผิดพลาด ความซ้าซ้อนและความขัดแย้งในการทางาน
7. เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น
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แผนภำพแสดงกระบวนกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559
คณะเทคโนโลยีกำรเกษตรและเทคโนโลยีอุตสำหกรรม
แต่งตั้งคณะกรรมการ
ศึกษานโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ และแผนพัฒนา
การศึกษาของสานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
ศึกษาแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี
ของกระทรวงศึกษาธิการ/สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
- ทบทวนผลการประเมินคณะเทคโนโลยีฯจากคณะกรรมการ
ภายในและคณะกรรมการภายนอก
- ศึกษางานวิจัยความต้องการของท้องถิ่นและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
- วิเคราะห์ข้อเสนอแนะจากอาจารย์ เจ้าหน้าที่ ผู้รับบริการและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทบทวนแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติของคณะเทคโนโลยีฯ
ด้านวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์
ตัวชี้วัด
จัดทาแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี
และแผนปฏิบัติการประจาปีของคณะฯ

 คณะกรรมกำรบริหำรคณะ
 คณะกรรมกำรประจำคณะ

เห็นชอบ
เผยแพร่และชี้แจงต่อผู้บริหารคณาจารย์ เจ้าหน้าที่
ในคณะฯ ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทุกหน่วยงานจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี
ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการนาแผนไปสู่การปฏิบัติ

ไม่เห็นชอบ
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 แนวทำงกำรจัดสรรงบประมำณประจำปี พ.ศ. 2559 คณะเทคโนโลยีกำรเกษตรและเทคโนโลยีอุตสำหกรรม
ในปีง บประมาณ พ.ศ. 2559 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้รับ
จัดสรรงบประมาณรวม 24,609,280 บาท เพิ่ม ขึ้น จากปีงบประมาณ 2558 ทั้ง สิ้น 14,294,080 บาท แบ่ง
ออกเป็น งบประมาณแผ่นดิน 14,954,600 บาท งบประมาณเงินรายได้ 9,654,680 บาท
การจัดสรรงบประมาณมีแนวทางการดาเนินงานตามกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี
พ.ศ. 2559 ที่ ผ่ า นความเห็ นชอบจากคณะกรรมการบริ ห ารคณะ คณะกรรมการประจ าคณะ และสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ดังนี้
1. การจัดทาโครงการ/กิจกรรม ต้องมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและ
คณะฯ ตอบตัวชี้วัดตามประเด็นยุทธศาสตร์ในแผนปฏิบัติการประจาปีและรองรับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
2. การจัดทาโครงการ/กิจกรรม มีการวิเคราะห์แผนปฏิบัติการตามเป้าประสงค์ (Goals) และ
กลยุทธ์ (Strategy) ของคณะฯ ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ครอบคลุมขอบเขตของโครงการ
ขั้นตอนการดาเนินงาน ผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบของโครงการ ความคุ้มค่าของโครงการ ความพร้อมในการ
ดาเนินโครงการและความเสี่ยงของโครงการ
3. การจัดสรรงบประมาณแต่ละโครงการ จะพิจารณาตามภารกิจที่จาเป็นหรือเร่งด่วนหรือจุดที่
ควรพัฒนาตามผลการประเมินคุณภาพการศึกษาและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย
4. การจัดสรรงบประมาณให้สาขาวิชาจะพิจารณาตามภารกิจที่จาเป็นและรายหัวของนักศึกษา
5. งบประมาณรายจ่ายที่จาเป็นตามภารกิจพื้นฐานและภารกิจในภาพรวมของคณะฯ จัดสรรไว้
ที่ส่วนกลางตามที่ตกลงกัน
6. การจัดทาโครงการ/กิจกรรมให้ความสาคัญกับการเกิดประโยชน์โดยตรงกับนักศึกษา คิด
เป็นร้อยละ 65.13
7. คณะกรรมการบริหารคณะและคณะกรรมการประจาคณะ เป็นผู้พิจารณาประเมินผลการ
ดาเนิ นงานตามแผนการปฏิ บัติ ก ารประจ าปี พ.ศ. 2558 เพื่ อน าผลการประเมิ น มาประกอบการจั ดสรร
งบประมาณ ประจาปี พ.ศ. 2559
 กำรวำงแผนและบริหำรโครงกำรประจำปี พ.ศ. 2559
ขั้นตอนที่ 1 ทบทวน/ตรวจสอบผลกำรดำเนินโครงกำรที่ผ่ำนมำ
1.1 ทบทวน/ตรวจสอบสถานภาพของโครงการ
1.2 ทบทวน/ตรวจสอบผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลกระทบทีเ่ กิดขึน้
1.3 ทบทวน/ตรวจสอบกลุ่มเป้าหมายและผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย
1.4 ทบทวน/ตรวจสอบปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
1.5 พิจารณาตัดสินใจ
ขั้นตอนที่ 2 ริเริ่มโครงกำรใหม่และวิเครำะห์เบื้องต้น
2.1 พิจารณาที่มาและความสาคัญของโครงการ
2.2 พิจารณาลักษณะของโครงการ
2.3 ระบุกลุม่ เป้าหมายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
2.4 พิจารณาความถูกต้องทางจริยธรรมและความเป็นธรรมในสังคม
2.5 ระบุเป้าหมาย ผลผลิต และคาดการณ์ผลลัพธ์ หรือผลกระทบต่อผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย และ/
หรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่มีอยู่แล้ว
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2.6 วิเคราะห์กระบวนการและแนวคิดของโครงการใหม่ โดยเฉพาะในเรื่องความสอดคล้อง
และผลกระทบในมิติเชิงยุทธศาสตร์
2.7 วิเคราะห์ความเหมาะสมของระยะเวลา กระบวนการและวิธีการดาเนินการเบื้องต้น
2.8 พิจารณาความพร้อมและความเพียงพอของทรัพยากรและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
2.9 วิเคราะห์ศักยภาพและความเหมาะสมของหัวหน้าโครงการและทีมงาน
ขั้นตอนที่ 3 วิเครำะห์และวำงแผนรำยละเอียดโครงกำร
3.1 พิจารณาขอบเขตของโครงการ
3.2 วิเคราะห์รายละเอียดโครงสร้างผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลกระทบ
3.3 พิจารณากฏ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินโครงการ
3.4 วิเคราะห์และทบทวนความคุ้มค่าของโครงการ ความน่าเชื่อถือ ของ
สมมุติฐาน และผลประโยชน์โครงการทางเศรษฐกิจ
3.5 ระบุทางเลือก วิเคราะห์เปรียบเทียบ และตัดสินใจ เลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสม
3.6 วิเคราะห์กระบวนการนาส่งผลผลิต
3.7 วิเคราะห์แผนและความพร้อมในการใช้ทรัพยากรบุคคล ประมาณราคาและทรัพยากรที่
ต้องใช้ในการดาเนินกิจกรรม
3.8 วิเคราะห์ความเสี่ยง และแผนการแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้น
ขั้นตอนที่ 4 วิเครำะห์และจัดทำคำของบประมำณ
4.1 จัดลาดับความสาคัญของโครงการตามมิติต่าง ๆ
4.2 พิจารณาจัดทาคาของบประมาณ
ขั้นตอนที่ 5 ติดตำมควำมก้ำวหน้ำของกำรดำเนินโครงกำร
5.1 จัดทาและอนุมัติแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ
5.2 พิจารณาความคืบหน้าตามแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ
5.3 ทบทวน/การปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการ แผนงบประมาณ และระยะเวลาดาเนินงาน
5.4 สรุปผลการติดตามปัญหา อุปสรรค วิธีการแก้ไข และบทเรียน
ขั้นตอนที่ 6 ประเมินผลและติดตำม/ปรับปรุง/แก้ไข
6.1 ประเมินผลผลิตและกระบวนการบริหารจัดการผลผลิต
6.2 ประเมินผลลัพธ์และความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย
6.3 ติดตามผลกระทบ/การเปลี่ยนแปลงทีเ่ กิดขึ้นทั้งทางบวกและลบ
6.4 สรุปปัญหาทีเ่ กิดขึ้นจากการใช้งาน แนวทางการแก้ไข และบทเรียน
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แผนภำพแสดงกระบวนกำรจัดสรรเงินงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี พ.ศ. 2559
คณะเทคโนโลยีกำรเกษตรและเทคโนโลยีอุตสำหกรรม
ทบทวน วิเคราะห์ผลการดาเนินการที่ผ่านมา
คณะฯ ทบทวนผลผลิตและกาหนดเป้าประสงค์
การให้บริการตามกรอบของมหาวิทยาลัยฯ
จัดทาคาของบประมาณตามกรอบ
ของมหาวิทยาลัยฯ
วิเคราะห์รายละเอียดแผนงาน/โครงการ ผลผลิต ตัวชี้วัด
และประสานแผนกับมหาวิทยาลัยฯ

คณะกรรมกำร
บริหำรงำนคณะฯ

ไม่เห็นชอบ

เห็นชอบ
ไม่เห็นชอบ
สภำมหำวิทยำลัย
เห็นชอบ
คณะฯชี้แจงสภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณา
คาขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปี
ปรับปรุงกรอบวงเงินตามผลผลิต
และเป้าประสงค์การให้บริการ
คณะ/ภาควิชา/สาขาวิชา จัดทาแผนปฏิบัติการ

ดาเนินการตามแผนปฏิบัติการ

ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ

 สรุปโครงกำร กิจกรรมและงบประมำณ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 คณะเทคโนโลยีกำรเกษตรและเทคโนโลยีอุตสำหกรรม
ลำดับ
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภำพ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาคปกติ คณะเทคโนโลยีฯ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาคกศ.บป.คณะเทคโนโลยีฯ
จัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนคณะเทคโนโลยีฯ
ปรับปรุงห้องปฏิบัติการสาขาวิศวกรรมศาสตร์
พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
สนับสนุนการจัดกิจกรรมนักศึกษาภาคปกติ
สนับสนุนการจัดกิจกรรมนักศึกษาภาคกศ.บป.
การพัฒนาระบบและกลไกการบริหารหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
พัฒนาระบบและกลไกการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาไฟฟ้าอุตสาหกรรมเชิงบูรณาการ
พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการสาขาวิชาการออกแบบ
พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม (ทล.บ.4 ปี)
พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทล.บ. 2 ปี
พัฒนาระบบและกลไกการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
พัฒนาการเรียนการสอนสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์
พัฒนาหลักสูตรและนักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) สาขาวิชาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
การบริหารและการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 วิจัยเพื่อสร้ำงองค์ควำมรู้เพื่อถ่ำยทอดสู่ท้องถิ่น
เพิ่มขีดความสามารถด้านงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่สามารถตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและนาไปใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาการเรียน
การสอนและท้องถิ่น

จำนวน
กิจกรรม

1
1
4
1
11
2
1
15
8
10
9
12
6
2
3
5
1
5

งบประมำณ
งบแผ่นดิน เงินรำยได้
845,000
467,000
11,327,600
565,000

395,252
301,085
414,119
170,713
197,619
127,049
136,119
128,898
130,801
300,000

95,000
65,000
52,200
2,200
189,748

9,600
25,000
65,900

18,000

500,000

รวม
845,000
467,000
11,327,600
95,000
630,000
52,200
2,200
585,000
301,085
414,119
180,313
222,619
192,949
136,119
128,898
148,801
300,000
500,000

8

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

โครงกำร

 สรุปโครงกำร กิจกรรมและงบประมำณ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 คณะเทคโนโลยีกำรเกษตรและเทคโนโลยีอุตสำหกรรม
ลำดับ
19
20

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 บริกำรวิชำกำรตำมควำมต้องกำรของท้องถิ่น
สนับสนุนงานบริการวิชาการเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีให้ตอบสนองความต้องการท้องถิ่นและสืบสานโครงการพระราชดาริ
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4 อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญำท้องถิ่น
ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 5 พัฒนำระบบบริหำรที่มีคุณภำพตำมหลักธรรมำภิบำล
พัฒนาทรัพยากรบุคคลคณะเทคโนโลยีการเกษตร
พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรและแสดงผลงานเชิงประจักษ์ของคณาจารย์และนักศึกษา
พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการคณะฯ
ปรับปรุงห้องประชุมคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ปรับปรุงและพัฒนาภูมิทัศน์ให้เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน (อาคาร 4 ย่านมัทรี)
ปรับภูมิทัศน์และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
จัดจ้างบุคลากรคณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ
ส่งเสริมศักยภาพอาจารย์และพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่อาจารย์มืออาชีพ
รวมทั้งสิ้น

จำนวน
กิจกรรม

งบประมำณ
งบแผ่นดิน เงินรำยได้

2
6
1
4
2
9
3
2
5
1
3
135

200,000
210,000

120,000
430,345

14,954,600

รวม
200,000
210,000

600,000
100,000
455,000
785,596
941,420
300,000
1,005,000
2,633,016
300,000
9,654,680

600,000
220,000
455,000
1,215,941
941,420
300,000
1,005,000
2,633,016
300,000
24,609,280

9

21
22
23
24
25
26
27
28
29

โครงกำร
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คณะเทคโนโลยีกำรเกษตรและเทคโนโลยีอตุ สำหกรรม
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเป็นคณะหนึ่งที่สังกัดอยู่ในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค์ มี หน้าที่ผ ลิตบัณฑิตสาขาเกษตรศาสตร์และอุตสาหกรรม ในปี พ.ศ.2544 สถาบันให้แยก
โครงสร้ า งออกมาเป็ น โครงการจั ด ตั้ ง คณะเทคโนโลยี ก ารเกษตร และโครงการจั ด ตั้ ง คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม สัง กั ดสถาบันราชภัฏนครสวรรค์ ต่อมาได้รับ การแต่ง ตั้ง เป็นคณะเทคโนโลยีก ารเกษตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ตามกฎกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง
การแบ่ ง ส่ ว นราชการหรื อ หน่ ว ยงานของมหาวิ ท ยาลั ย ลงวั น ที่ 27 ธั น วาคม พ.ศ. 2549 ซึ่ ง คณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้แบ่งหน่วยงาน ดังนี้
1. สานักงานคณบดี
2. ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร
3. ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
4. ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
ปัจ จุบันการจัดการศึก ษาของคณะฯ มี การเปิดสอนหลัก สูตรระดับปริญ ญาตรี 5 หลักสูตร
9 สาขาวิชา ดังนี้
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
2. หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
 สาขาวิชาไฟฟ้าอุตสาหกรรม
3. หลักสูตรศิลปบัณฑิต
 สาขาวิชาการออกแบบ
4. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
 สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน
 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต
 สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม
5. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
 สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง)
บุคลากรประจาคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จานวน 78 คน ดังนี้
 ประจาภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร จานวน 20 คน
 บุคลากรประจาภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จานวน 49 คน
 บุคลากรสายสนับสนุน จานวน 9 คน

11

ปรัชญำ
สร้างองค์ความรู้ คู่งานวิจัย ใฝ่ใจบริการ ผลิตบัณฑิตตามความต้องการของท้องถิ่น
อัตลักษณ์
บัณฑิตชานาญงาน ผสานจิตอาสา ร่วมพัฒนาท้องถิ่น คิดค้นงานวิจัย
วิสัยทัศน์
เป็นศูนย์กลางการเรียนรูเ้ ทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมทีเ่ ป็น
มาตรฐานโดยการวิจัยและพัฒนาเพื่อถ่ายทอดสู่ทอ้ งถิ่น
พันธกิจ
1. ผลิตบัณฑิตด้านเทคโนโลยีทางการเกษตรและอุตสาหกรรมและงานสร้างสรรค์
2. วิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีทางการเกษตรและอุตสาหกรรม เพือ่ ถ่ายทอดสู่
ท้องถิ่น
3. บริการวิชาการเกี่ยวกับเทคโนโลยี นวัตกรรมด้านการเกษตรและอุตสาหกรรม
รวมถึงสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
4. อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมปิ ัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตรและอุตสาหกรรม
ประเด็นยุทธศำสตร์
1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
2. วิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้เพื่อถ่ายทอดสู่ท้องถิ่น
3. บริการวิชาการตามความต้องการของท้องถิ่น
4. อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมปิ ัญญาท้องถิ่น
5. พัฒนาระบบบริหารทีม่ ีคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล
เป้ำประสงค์หลักเชิงยุทธศำสตร์
1. บัณฑิตมีความรู้ ทางานเป็นทีม ชานาญเทคโนโลยี ซื่อสัตย์สจุ ริต จิตสาธารณะต่อชุมชนและ
ท้องถิ่น
2. มีผลงานวิจัยทีส่ ามารถตีพิมพ์เผยแพร่และนาไปใช้ประโยชน์ได้
3. บูรณาการงานวิชาการ ตามความต้องการของท้องถิ่นกับการเรียนการสอน และการวิจัย
4. มีการส่งเสริม สืบสานการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น
5. มีระบบบริหารจัดการที่ดี ได้มาตรฐาน ยึดหลักธรรมาภิบาล

แผนยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ พ.ศ. 2557-2559

12

แผนยุทธศำสตร์ 5 ปี (พ.ศ. 2555-2559) คณะเทคโนโลยีกำรเกษตรและเทคโนโลยีอุตสำหกรรม
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โครงสร้ำงกำรบริหำรงำน คณะเทคโนโลยีกำรเกษตรและเทคโนโลยีอตุ สำหกรรม

14

15

กำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์ (SWOT Analysis) คณะเทคโนโลยีกำรเกษตรและเทคโนโลยีอุตสำหกรรม
การวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT Analysis) เป็นการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายในและ
ภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อการดาเนินงานของคณะฯ
การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายในคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เป็นการบ่งบอกถึงจุดแข็ง (Strength) และจุดอ่อน (Weakness) มีผลการวิเคราะห์ ดังนี้
ด้ำน
บุคลำกร

จุดแข็ง (Strength)
1. อาจารย์มีความสามารถด้านการวิจัย
2. บุคลากรสายสนับสนุนมีความรู้ ความสามารถ
ทักษะในงานทีร่ ับผิดชอบ
3. บุคลากรมีความเชี่ยวชาญในการบริการ
วิชาการที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน
4. อาจารย์มีความสามารถเป็นที่ปรึกษาองค์กร
ภายนอก
5. บุคลากรมีความหลากหลายในศาสตร์ที่
สามารถบูรณาการกันได้
งบประมำณ 1. มีเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณที่ชัดเจน

กำรจัดกำร 1.
2.
3.
4.

มีระเบียบการเบิกจ่ายที่ชัดเจน
โครงสร้างองค์กรที่ชัดเจน
ระบบบริหารโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
บุคลากรมีส่วนร่วมในการบริหาร

จุดอ่อน (Weakness)
1. อาจารย์มีคุณวุฒิไม่ตรงตามหลักสูตร
2. มีคุณวุฒิต่ากว่าเกณฑ์
3. มีตาแหน่งทางวิชาการน้อย
4. อาจารย์บางท่านไม่เข้าสอน
5. อาจารย์ไม่รู้และไม่ศึกษา กฎระเบียบของ
มหาวิทยาลัย
6. อาจารย์ไม่มีความชานาญในเรื่องแผนการสอน
และกระบวนการจัดการเรียนรู้
1. งบประมาณไม่เพียงพอต่อการพัฒนาการเรียน
การสอน
2. ไม่มีการหารายได้อื่นนอกเหนือจากงบประมาณที่
ได้รับ
1. ไม่มีการอบรมอาจารย์ใหม่
2. ไม่มีแผนที่ดีและไม่มกี ารดาเนินงานตามแผน
3. ไม่มีการติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงผลการ
ดาเนินงาน
4. ขั้นตอนการสรรหาบุคลากรไม่เป็นระบบ
5. ไม่มีระบบตรวจสอบภายใน และบริหารความ
เสี่ยงที่เหมาะสมกับคณะฯ
6. การประชาสัมพันธ์ของคณะฯ ไม่เป็นที่แพร่
หลาย เช่น หลักสูตร การบริการวิชาการ ผลงานของ
อาจารย์และนักศึกษา
7. ไม่มีระบบที่ดีในการสื่อสาร ข่าวสาร ที่ได้รบั จาก
มหาวิทยาลัยลงสูผ่ ู้ปฏิบัติ
8. ขาดการเชื่อมโยงของระบบสารสนเทศของ
คณะฯ ที่สมบูรณ์
9. ไม่มีระบบการบริหารจัดการการใช้ทรัพยากร
ร่วมกัน
10. ไม่มีแผนการสร้างเอกลักษณ์ของคณะฯ ในข้อที่
เป็นจุดเด่น
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ด้ำน
เครื่องมือ
อุปกรณ์

จุดแข็ง (Strength)
1. บัณฑิตมีความอดทน สู้งาน
2. ค่าเทอมถูก

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

จุดอ่อน (Weakness)
ห้องปฏิบัติการเฉพาะทางและเครือ่ งมือพื้นฐานมี
ไม่เพียงพอและไม่ครบทุกด้าน
อาคารเรียน ห้องสมุด ห้องเรียนมาตรฐานไม่
เพียงพอ
จานวนนักศึกษาน้อย และมีความรูพ้ ื้นฐานต่า
อัตราการเพิ่มจานวนนักศึกษาลดลง
นักศึกษาไม่มีวินัยในเรื่องการตรงต่อเวลา การ
เข้าชั้นเรียน และการแต่งกายไม่เรียบร้อย
นักศึกษามีความรู้ และทักษะด้านภาษา
ต่างประเทศน้อย
นักศึกษามีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศน้อย

การวิ เ คราะห์ ส ภาวะแวดล้ อ มภายนอกที่ ส่ ง ผลกระทบต่ อ การด าเนิ น งานของคณะ
เทคโนโลยีก ารเกษตรและเทคโนโลยีอุ ตสาหกรรม ปัจ จัยภายนอกที่เ ป็นทั้ ง โอกาส (Opportunities) และ
อุปสรรค (Threats) มีผลการวิเคราะห์ ดังนี้
ด้ำน
กำรเมือง
สังคม

1.
2.
3.
4.

วัฒนธรรม 1.

โอกำส (Opportunities)
นโยบายรัฐบาลให้ความสาคัญกับผู้จบปริญญาตรี
ผู้ปกครองต้องการให้เรียนใกล้บ้าน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และบริษัทเอกชน
ต้องการพัฒนาบุคลากรในด้านการเกษตรและ
อุตสาหกรรม
นโยบายรัฐ เปิดโอกาสให้มหาวิทยาลัยจัด
การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา
ค่านิยมของสังคมด้านการได้รบั ปริญญา และความ
ต้องการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

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

เศรษฐกิจ 1. แนวโน้มการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ
อาเซียน ทาให้โอกาสการจ้างงานทางด้าน
การเกษตรและอุตสาหกรรมสูงขึ้น
2. ทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา ทาให้โอกาสในการเรียน
ระดับปริญญาตรีสูงขึ้น
เทคโนโลยี 1. ความก้ าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ทาให้
ก า ร ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ มี ช่ อ ง ท า ง ที่ เ ข้ า ถึ ง
กลุ่มเป้าหมายมากขึ้น

อุปสรรค (Threats)
สถาบันอาชีวศึกษา ขยายโอกาสการศึกษาใน
ระดับปริญญาตรี ทาให้นักศึกษาทีจ่ ะมาเรียนใน
คณะฯ น้อยลง
การเมืองไม่มีเสถียรภาพ ส่งผลให้นโยบาย
การศึกษาเปลี่ยนแปลงบ่อย
นโยบาย AEC ทาให้การแข่งขันในการ ศึกษา
ระดับปริญญาตรีสูงขึ้น
ผู้ปกครองไม่เชื่อถือชื่อเสียงของราชภัฏ
ผู้ประกอบการไม่เชื่อถือคุณภาพของนักศึกษา
ราชภัฏ
ชื่อเสียงมหาวิทยาลัยราชภัฏไม่เป็นที่ยอมรับ
ภาพลักษณ์ของอาชีพเกษตรกรที่เป็นลบ
หลักสูตรไม่รองรับการเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียน
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รำยงำนผลกำรติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลงำนของ
คณะเทคโนโลยีกำรเกษตรและเทคโนโลยีอุตสำหกรรม ประจำปีงบประมำณ 2557
ผลกำรดำเนินงำนด้ำนกำรผลิตบัณฑิต
จุดอ่อนและการพัฒนาสาขาวิชามีดังนี้
1. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ จานวนนักศึกษาเข้าเรียนน้อย
2. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร จานวนนักศึกษาเข้าเรียนน้อย
3. สาขาวิชาไฟฟ้าอุตสาหกรรม อาจารย์ยังไม่มีตาแหน่งทางวิชาการ จานวนนักศึกษาเข้า
เรียนน้อย ครุภัณฑ์ไม่เพียงพอ
4. สาขาวิชาเทคโนโลยีก ารจัดการอุตสาหกรรม จ านวนอาจารย์วุฒิป ริญ ญาเอกมี น้อย
ผลงานวิจัยของอาจารย์มีน้อยและขาดเครื่องมืออุปกรณ์ที่จาเป็น
5. สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) เครื่องมือและอุปกรณ์ไม่เพียงพอต่อจานวน
นักศึกษา
6. สาขาวิชาการออกแบบ จ านวนนัก ศึก ษาน้อย เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่ เพียงพอต่อการ
จัดการเรียนการสอน ไม่มีเจ้าหน้าที่ประจาห้องปฏิบัติการและงานวิจัยของอาจารย์มีน้อย
 ผลกำรดำเนินงำนด้ำนกำรวิจัย
ลักษณะเด่นของภารกิจด้านการวิจัยมีดังนี้
1. มีแผนพัฒนาการวิจัยอย่างชัดเจน
2. คณะฯ มีอาจารย์ทาผลงานวิจัยและได้รับทุนวิจัยเกินเกณฑ์ที่กาหนด
3. คณะฯ มีอาจารย์ที่มีศักยภาพด้านการวิจัย สามารถส่งเสริมในบทบาทของนักวิจัยรุ่นใหม่
4. มีการบูรณาการภารกิจด้านการวิจัยกับภารกิจด้านอื่นๆ
 ผลกำรดำเนินงำนด้ำนกำรบริกำรวิชำกำร
ลักษณะเด่นของภารกิจด้านการบริการวิชาการมีดังนี้
1. โครงการครอบคลุมพื้นที่ความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัย ได้แก่ จังหวัดนครสวรรค์
จังหวัดชัยนาทและจังหวัดอุทัยธานี
2. โครงการบริการวิชาการมีหลายกลุ่มเป้าหมาย ทั้งด้านการบริการวิชาการมุ่งพัฒนาอาชีพ
บริการวิชาการแก่ผู้ด้อยโอกาส และบริการวิชาการที่ตอบสนองในเชิงพื้นที่หรือกลุ่มงาน
3. มีการบูรณาการภารกิจด้านการบริการวิชาการกับภารกิจด้านอื่นๆ
 ผลกำรดำเนินงำนด้ำนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ลักษณะเด่นของภารกิจด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมมีดังนี้
1. คณะฯ จัดกิจกรรมที่สอดแทรกวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทยรวมทั้งเป็นการสืบ
สานประเพณีอันดีงามไว้ในกิจกรรมและดาเนินการสาเร็จตามเป้าหมาย
2. มีการบูรณาการภารกิจด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมกับภารกิจด้านอื่นๆ
ข้อสังเกต คือ โครงการไม่ได้ประเมินตามวัตถุประสงค์ของโครงการทุกวัตถุประสงค์ แต่จะ
ประเมิ นความสาเร็จ เชิง ปริมาณและความพึง พอใจ ดังนั้น จึงควรประเมิ นตามวัตถุประสงค์ของโครงการให้
ครบถ้วนเพื่อสรุปผลได้ชัดเจน
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ข้อเสนอแนะ
1. ควรมีการเร่งรัดพัฒนาตาแหน่งทางวิชาการ
2. ควรหาวิธีเพิ่มจานวนนักศึกษาให้มากขึ้น
3. สร้างขีดความสามารถด้านงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ งานวิจัยเพื่อสร้างความ
เข้มแข็งในระดับชุมชนหรือด้านที่ตรงกับความเชี่ยวชาญของอาจารย์ พร้อมทั้งบูรณาการงานวิจัยกับภารกิจด้าน
อื่นๆ
4. ควรนางานวิจัยมาต่อยอดเป็นโครงการบริการวิชาการ
5. ควรทาแผนบริการวิชาการเผยแพร่กับหน่วยงานภายในและภายนอกเพื่อให้ผู้รับบริการ
วางแผนเข้ารับบริการได้ตรงกาหนด
6. เพิ่มโครงการบริการวิชาการที่เกิดรายได้แก่คณะฯ
7. สร้างความเข้าใจและการมีส่วนร่วมด้านอนุรักษ์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นให้กับ
นักศึกษาเพื่อความยั่งยืนของชุมชน


รำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับคณะ ประจำปีกำรศึกษำ 2557
คณะเทคโนโลยีกำรเกษตรและเทคโนโลยีอุตสำหกรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์
การประเมินตนเองของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นการประเมินผลการดาเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ
ประจาปีการศึกษา 2557 และคณะฯ ได้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามกรอบมาตรฐานคุณภาพของ สกอ. (13 ตัวบ่งชี้) ผลการการประเมินตนเองอยู่ที่ 3.14 คะแนน
คุณภาพอยู่ระดับ พอใช้
 ผลกำรประเมินเป็นรำยองค์ประกอบ ดังนี้
1. องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต ผลการประเมินตนเอง คือ 2.68 คะแนน คุณภาพอยู่ระดับ พอใช้
2. องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย ผลการประเมินตนเอง คือ 3.23 คะแนน คุณภาพอยู่ระดับ พอใช้
3. องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ ผลการประเมินตนเอง คือ 3.00 คะแนน คุณภาพอยู่ระดับ พอใช้
4. องค์ประกอบที่ 4 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลการประเมินตนเอง คือ 5.00 คะแนน คุณภาพอยู่ระดับ ดีมาก
5. องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ ผลการประเมินตนเอง คือ 3.50 คะแนน คุณภาพอยู่ระดับ พอใช้
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ที่
1

 ผลกำรปรับปรุงตำมข้อเสนอแนะของผลกำรประเมินปีที่ผ่ำนมำ
ข้อเสนอแนะของผลกำรประเมินปี 2556
ผลกำรปรับปรุงตำมข้อเสนอแนะ
ควรมีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจาปีตามตัวชี้วัด เพื่อนามาปรับปรุง
คณะมีแผนการการติดตามประเมินผลการดาเนินงานโดยให้ผู้รับผิดชอบส่งผล
แผนปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทางาน
การดาเนินงานโครงการภายใน 15 วันหลังจากดาเนินงานโครงการเสร็จสิ้น เพื่อ
นามาปรับปรุงแผนการปฏิบัติงานในปี 2558
ควรมีการจัดทาแผนการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งมีฝ่ายกิจการนักศึกษา
คณะมี ก ารจั ดท าแผนการส่ ง เสริม คุณ ธรรม จริ ยธรรม ในแผนปฏิ บัติ ก าร
ในการจัดกิจกรรมหรือโครงการ เพื่อส่งนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมระดับชาติ เพื่อ ประจาปี 2557 โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
เป็นการกระตุ้นและเผยแพร่ชื่อเสียงของนักศึกษาในด้านคุณธรรม จริยธรรมอย่าง
ต่อเนื่อง

ที่
3

4

6
7
8
9
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5

ข้อเสนอแนะของผลกำรประเมินปี 2556
ผลกำรปรับปรุงตำมข้อเสนอแนะ
ควรมีการสร้างเครือข่ายกับศิษย์เก่าที่ครอบคลุมทุกสาขาวิชาและมีกิจกรรม
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้จัดกิจกรรมพัฒนา
ร่วมกันในด้านต่างๆ ที่เป็นรูปธรรม ทั้งด้านการพัฒนาความรู้และประสบการณ์ให้ ความรู้และทั ก ษะในการปฏิบัติง านให้แก่ ศิษย์เ ก่ าในโครงการอบรมเพื่อพัฒ นา
ศิษย์เก่า
ทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์เพื่องานอุตสาหกรรมให้กับศิษย์เก่าสาขาวิชาไฟฟ้า
อุตสาหกรรม ในวันพุธที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2558 มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่
เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพแก่ศิษย์เก่า เช่น โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ปลูกพืชไร้ดิน โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแปรรูปเนื้อสัตว์ ฯลฯ เป็นต้น ผ่านทาง
เว็บไซด์และเฟสบุคของคณะ
ฝ่ายกิ จ การนัก ศึก ษาควรมี ก ารร่วมประชุม พิจ ารณา สังเคราะห์ กิ จ กรรม
คณะอนุก รรมการกิ จ การนัก ศึก ษาและท านุบ ารุง ศิล ปวัฒ นธรรม ได้มี ก าร
พัฒนานักศึกษาของส่วนกลางคณะฯ และทาประกาศเป็นลายลักษณ์อักษรรายปี ประชุมจัดท าแผนการจัดกิจ กรรมพัฒนานักศึกษาและทานุบารุงศิล ปวัฒนธรรม
การศึกษาเพื่อให้สาขาวิชาต่างๆ ได้ใช้
ประจาปีงบประมาณ 2557 ร่วมกับสโมสรนักศึกษาที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทั้ง 5 ด้าน
การส่งเสริมและสนับสนุนการเสนอขอทุนวิจัยภายนอกแก่คณาจารย์รุ่นใหม่
คณะมี ก ารประชาสั ม พัน ธ์แ หล่ ง ขอทุ น สนั บ สนุ นงานวิ จัย บนเว็ บ ไซด์แ ละ
สนับสนุนให้คณาจารย์เข้าร่วมรับฟังกรอบการวิจัยของสานักวิจัยแห่งชาติ
การสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิชาการ หนังสือ ตารา ที่ผ่านการพิจารณา
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 คณะได้จัดสรรงบประมาณในการสนับสนุนการ
จากผู้ทรงคุณวุฒิ
ตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ ในโครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์และงานบริการวิชาการ
การสร้างแรงจูงใจในการนาเสนอผลงานและตีพิมพ์ระดับชาติและนานาชาติ
การนาเสนอผลงานและตีพิมพ์ระดับชาติและนานาชาติ เป็นส่วนหนึ่งในเกณฑ์
ได้แก่ การยกย่องเชิดชูเกียรติ การพิจารณาความดีความชอบ
การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะฯ
การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์การบริก ารวิชาการแก่สังคม แก่สื่อมวลชน ที วี
คณะได้มีการประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ที่มีความสนใจในโครงการอบรมต่างๆ ที่
หนังสือพิมพ์
คณะจัดขึ้นผ่านทางเว็บไซด์มหาวิทยาลัย คณะฯ และสาขาวิชา
ควรส่ง เสริม สนับ สนุนการจัดการความรู้จากการปฏิบัติภารกิ จทั้ ง 4 ด้าน
ในปีการศึกษา 2557 ทางคณะได้จัดประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการ
ได้แก่ การเรียนการสอน การวิจัย การบริก ารวิชาการแก่ สัง คม การท านุบ ารุง เรียนการสอนในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามโครงการจัดการความรู้ พัฒนา
ศิลปวัฒนธรรม
ระบบบริหารจัดการและพัฒนาหลักสูตรให้ได้มาตรฐาน

ที่
10

11

ข้อเสนอแนะของผลกำรประเมินปี 2556
ผู้บริหารควรนาข้อมูลที่ได้รับการรายงานไปทาการวิเคราะห์เพื่อหาจุดที่อาจ
สร้างปัญหาและดาเนินการปรับปรุงแก้ไข เช่น มีการขอเปลี่ยนแปลงงวดเงินให้ตอบ
รับ กั บ สภาพการณ์จริง การขอโอนเงินข้ามโครงการเพื่อให้เกิ ดความเหมาะสม
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ กาหนดนโยบายการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามงวดเงิน
ควรจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา รวบรวม
วิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อเป็นแนวปฏิบัติที่ดีให้การประกันคุณภาพการศึกษาและ
ถ่ายทอดแก่ผู้บริหารรุ่นใหม่
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ผลกำรปรับปรุงตำมข้อเสนอแนะ
คณะได้มีการประชุมคณะกรรมการประจาคณะ เพื่อพิจารณารายงานผลการ
ใช้ เ งิ น งบประมาณในแต่ ล ะไตรมาส และวิ เ คราะห์ ปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น ในการใช้
งบประมาณไม่เป็นไปตามไตรมาสที่วางแผนไว้ และมอบหมายให้คณะกรรมการ
บริหารคณะทบทวนและเร่งรัดการใช้งบประมาณในไตรมาสที่เหลือ
 ทางคณะได้ ส่ ง อาจารย์ ที่ เ คยเป็ น ผู้ ป ระเมิ น การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา
ภายในระดับอุดมศึกษาเข้าร่วมอบรมเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดั บ อุ ด มศึ ก ษา พ.ศ. 2557 ทั้ ง ระดั บ หลั ก สูต รและระดั บ คณะ 2 ครั้ ง ที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรและมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
 ทางคณะดาเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับ หลัก สูตร โดยเชิญ อาจารย์ที่ ผ่านการอบรมผู้ประเมิ นเป็นวิท ยากรให้กั บ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อทาความเข้าใจในเกณฑ์และตัวบ่งชี้เพื่อเป็นแนว
ปฏิบัติในการเตรียมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2557
จานวน 2 ครั้ง
 คณะได้ดาเนินการจัดการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกัน
คุณภาพกับ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิท ยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ในวันที่
1 เมษายน พ.ศ. 2558

กำรปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงำนที่โดดเด่น
-
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 ผลกำรประเมินเชิงคุณภำพ
องค์ประกอบที่
จุดแข็ง/ประเด็นที่ชื่นชม
ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำคุณภำพ
1. กำรผลิตบัณฑิต
1. มี ก ารวิ เ คราะห์ กิ จ กรรมหรื อ แนวทางให้ 1. ควรวิเคราะห์วางแผนอัตราก าลัง เพื่อเสนอ
คาปรึกษาของนักศึกษาแต่ละชั้นปี ระบุไว้ใน
ขออั ตรา ก า ลั ง ใ ห้ ส อ ดคล้ อ ง กั บ เ กณฑ์
คู่มือระบบอาจารย์ที่ปรึกษา
มาตรฐานสัดส่วนนักศึกษาต่ออาจารย์
2. ควรมี ก ารวางแผนงานการให้ความรู้ที่ เ ป็ น
ประโยชน์ในการประกอบอาชีพแก่ศิษย์เก่า
3. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาของ
คณะ ควรจัดกิจกรรมทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตั ว เลข การสื่ อ สารและการใช้ เ ทคโนโลยี
สารสนเทศให้ชัดเจนยิ่งขึ้น
4. คณะควรมี ก ารจั ดกิ จ กรรมน าความรู้ แ ละ
ทักษะการประกันคุณภาพโดยนาหลัก PDCA
ไปใช้ ใ นชี วิ ต ประจ าวั น และการเรี ย นให้
ครอบคลุ ม ทุ ก สาขาวิ ช า โดยอาจใช้ วิ ธี
สอดแทรกระบบ PDCA ในกิจกรรมการเรียน
การสอน
5. แผนพั ฒ นานั ก ศึ ก ษาของคณะ ควรจั ด
กิจกรรมให้ครอบคลุมคุณลักษณะบัณฑิตของ
คณะและ TQF
6. การทาแผนพัฒนานักศึกษาควรกาหนดตัว
บ่งชี้วัดความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน

 ผลกำรประเมินเชิงคุณภำพ
องค์ประกอบที่
จุดแข็ง/ประเด็นที่ชื่นชม
2. กำรวิจัย
-

1. มี ศู น ย์ วิ จั ย และพั ฒ นาเทคโนโลยี ซึ่ ง จะ
สามารถที่ จ ะพั ฒ นาองค์ความรู้ใหม่ ๆ และ
นาไปใช้ในการบริการวิชาการได้
2. มี โ ครงการบริก ารวิชาการหลากหลายตาม
หลักสูตรของคณะ
3. มีการบูรณาการงานบริการวิชาการสู่การเรียน
การสอน เช่น การถ่ายทอดเทคโนโลยีชีวภาพ
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้า

กำรปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงำนที่โดดเด่น
-

-
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3. กำรบริกำรวิชำกำร
แก่สังคม

ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำคุณภำพ
1. ควรมีการสนับสนุนงบประมาณเพื่อสนับสนุน
การเผยแพร่ ผ ลงานวิ จั ย ในการประชุ ม
วิ ช า กา ร ตี พิ ม พ์ ใ น วา รสา รร ะดั บ ชา ติ
นานาชาติ โดยการตั้ง งบประมาณไว้ที่คณะ
เพื่อให้อาจารย์ ในคณะสามารถเบิก จ่ ายได้
อย่างสะดวกและเพียงพอต่อการไปเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ
2. แสวงหาทุนวิจัยจากหน่วยงานภายนอก
3. การยกย่อ งเชิดชูเ กี ยรติข องนัก วิจัยภายใน
คณะ
1. ควรมีการประเมินความสาเร็จตามตัวบ่งชี้ของ
แผน และโครงการบริการวิชาการแก่สังคมแต่
ละโครงการเพื่อจะได้รู้ว่าบรรลุหรือไม่ และมี
ปัญหาและอุปสรรคอะไรต้องแก้ไข พร้อมทั้ง
ข้อเสนอแนะ
2. นาผลของโครงการที่ผ่านมา มาเชื่อมโยงและ
ปรับปรุงการบริการวิชาการใหม่ เพื่อให้เห็น
ถึงการพัฒนาโครงการ
3. ควรมี โครงการบริก ารวิชาการที่ สร้างรายได้
ให้กับคณะ
4. ควรมีการส่งเสริมโครงการบริการวิชาการใน
สาขาอื่นๆ ด้วย
5. ควรจัดทาแผนบริการวิชาการเฉพาะขึ้นมา

กำรปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงำนที่โดดเด่น
-
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 ผลกำรประเมินเชิงคุณภำพ
องค์ประกอบที่
จุดแข็ง/ประเด็นที่ชื่นชม
ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำคุณภำพ
4. กำรทำนุบำรุงศิลปะ 1. มี กิจกรรมทานุบ ารุง ศิล ปะและวัฒนธรรมที่ 1. ในการจัดท าแผนงานด้านท านุบ ารุง ศิล ปะ
และวัฒนธรรม
สะท้อนเอกลักษณ์ของคณะชัดเจน
แ ล ะ วั ฒ น ธ ร ร ม ค ว ร น า ผ ล ป ร ะ เ มิ น
ความสาเร็จของแผนฯ ไปปรับปรุงแผนทานุ
บารุงศิลปะและวัฒนธรรมในปีถัดไป
2. แผนท านุ บ ารุ ง ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม ควร
กาหนดตัวชี้วัดความสาเร็จตามวัตถุประสงค์
ของแ ผนแล ะปร ะเมิ น ควา มส าเ ร็ จ ให้
สอดคล้องกับแผน
5. กำรบริหำรจัดกำร
1. การบริหารจัดการ หัวหน้าภาคมีส่วนร่วมใน
การบริหารหลักสูตร
2. ควรสร้างระบบและกลไกในการกากับ การ
ดาเนินงานประกันคุณภาพหลักสูตรให้เป็นไป
ตามมาตรฐานของหลักสูตร

ส่วนที่ 2
ควำมเชื่อมโยงสอดคล้องของแผน

กรอบแนวคิดในกำรพัฒนำแผนยุทธศำสตร์
กรอบแผนอุดมศึกษำระยะยำว 15 ปี ฉบับที่ 2
(พ.ศ. 2551-2565)

แผนพัฒนำกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ ฉบับที่ 11 ประเด็นยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสรรค์
(พ.ศ. 2555-2559)
1. สร้างโอกาสทางในการศึกษาระดับอุ ดมศึ กษา
และพั ฒ นาการเรี ย นการสอนให้ มี คุ ณ ภาพสู่
มาตรฐานสากล
2. สร้างความรู้แ ละนวัตกรรม ให้ สามารถตี พิมพ์
เผยแพร่ใ นระดับ ชาติ และนาไปใช้ ประโยชน์ ต่ อ
การพัฒนาท้องถิ่น
3. ให้ บ ริ ก ารวิ ช าการ ถ่ า ยทอดเทคโนโลยี ที่ มี
คุณภาพและสืบสานโครงการพระราชดาริ
4. ฟื้นฟูและสืบสานคุณค่า ความหลากหลายของ
วัฒนธรรมไทย ทั้งที่เป็นวิถีชีวิตประเพณี ค่านิยมที่
ดีงาม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น
5. เพิ่มศักยภาพครู และบุคลากรทางการศึกษาให้
มีคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพ
6. ก าหนดแนวทางการบริ ห ารจั ด การให้ ไ ด้
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพบัณฑิตอย่างก้าว มาตรฐาน เป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก าร
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
กระโดด
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 4 ปฏิ รู ป การบริ ห ารการเงิ น
อุ ด มศึ ก ษา เพื่ อขั บ เคลื่ อ นสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาสู่
ความเป็นเลิศ
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ยกระดั บ คุ ณ ภาพอุ ด มศึ ก ษาไทย เพื่ อ ผลิ ต และ อุ ด มศึ ก ษาเป็ น แหล่ ง องค์ ค วามรู้ และพั ฒ นา
พั ฒ นาบุ ค ลากรที่ มี คุ ณ ภาพ สามารถปรั บ ตั ว กาลังคนระดับสูงที่มีคุณภาพ เพื่อการพัฒนาชาติ
สาหรับงานที่จะเกิดขึ้นตลอดชีวิต
อย่างยั่ งยืน สร้างสัง คมการเรียนรู้ ตลอดชี วิตตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่11
พัฒนาศักยภาพอุดมศึกษาในการสรางความรู้และ (พ.ศ. 2555 –2559) บนพื้ น ฐานปรั ช ญาของ
นวัตกรรม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง มี บ ทบาทสู ง ในประชาคม
ของประเทศในโลกาภิวัฒน์
อาเซี ย นและ มุ่ ง สู่ คุ ณ ภาพอุ ดมศึ ก ษาระดั บ
นานาชาติ
สนับสนุนการพัฒ นาที่ยั่งยื น ของทองถิ่นไทย โดย
ใช้ ก ลไกของธรรมาภิ บ าล การเงิ น การก ากั บ ยุท ธศาสตร์ ที่ 1 เปลี่ย นระบบการนาองค์ กรให้
มาตรฐานและเครือข่ายอุดมศึกษาบนพื้นฐานของ ขับเคลื่อนอุดมศึกษาแบบองค์รวม
เสรี ภ าพทางวิ ช าการ ความหลากหลาย และ
เอกภาพเชิงระบบ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒ นาอาจารย์ใ ห้เป็ นมืออาชี พ
และพัฒนาผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพให้เป็นอาจารย์

ประเด็นยุทธศำสตร์
คณะเทคโนโลยีกำรเกษตรและเทคโนโลยี
อุตสำหกรรม
1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
2. วิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้เพื่อถ่ายทอดสู่ท้องถิ่น
3. บริการวิชาการตามความต้องการของท้องถิ่น
4. อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
5. พัฒนาระบบบริหารที่มีคุณภาพตามหลัก
ธรรมาภิบาล

ควำมเชื่อมโยงสอดคล้องระหว่ำงมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์กับคณะเทคโนโลยีกำรเกษตรและเทคโนโลยีอุตสำหกรรม
มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยที่เป็นพลังของแผ่นดิน ในการพัฒนาท้องถิ่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

พันธกิจ

1. จัดการศึกษาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง
2. วิจัย
3. บริการทางวิชาการแก่สังคม และส่งเสริมสืบสานโครงการพระราชดาริ
4. ปรับปรุง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี
5. ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
6. ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
บัณฑิตทางานเป็นทีม ชานาญเทคโนโลยี ซื่อสัตย์สุจริต จิตสาธารณะต่อชุมชนและท้องถิ่น
1. สร้างโอกาสทางในการศึกษาระดับอุดมศึกษา และพัฒนาการเรียนการสอนให้มีคุณภาพสู่
มาตรฐานสากล
2. สร้างความรู้และนวัตกรรม ให้สามารถตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ และนาไปใช้ประโยชน์
ต่อการพัฒนาท้องถิ่น
3. ให้บริการวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยีที่มีคุณภาพและสืบสานโครงการพระราชดาริ
4. ฟื้นฟูและสืบสานคุณค่า ความหลากหลายของวัฒนธรรมไทย ทั้งที่เป็นวิถีชีวิตประเพณี
ค่านิยมที่ดีงาม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น
5. เพิ่มศักยภาพครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพ
6. กาหนดแนวทางการบริหารจัดการให้ได้มาตรฐาน เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี

อัตลักษณ์
ประเด็น
ยุทธศำสตร์

สร้างองค์ความรู้ คู่งานวิจัย ใฝ่ใจบริการ ผลิตบัณฑิตตามความต้องการของท้องถิ่น
เป็ นศู นย์ กลางการเรีย นรู้เ ทคโนโลยีแ ละนวั ต กรรมด้านการเกษตรและอุ ตสาหกรรมที่ เ ป็ น
มาตรฐาน โดยการวิจัยและพัฒนาเพื่อถ่ายทอดสู่ท้องถิ่น
1. ผลิตบัณฑิตด้านเทคโนโลยีทางการเกษตรและอุตสาหกรรมและงานสร้างสรรค์
2. วิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีทางการเกษตรและอุตสาหกรรม เพื่อถ่ายทอดสู่
ท้องถิ่น
3. บริการวิชาการเกี่ยวกับเทคโนโลยี นวัตกรรมด้านการเกษตรและอุตสาหกรรม รวมถึงสืบ
สานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
4. อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตรและอุตสาหกรรม
บัณฑิตชานาญงาน ผสานจิตอาสา ร่วมพัฒนาท้องถิ่น คิดค้นงานวิจัย
1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
2. วิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้เพื่อถ่ายทอดสู่ท้องถิ่น
3. บริการวิชาการตามความต้องการของท้องถิ่น
4. อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
5. พัฒนาระบบบริหารที่มีคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล
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ปรัชญำ
วิสัยทัศน์

คณะเทคโนโลยีกำรเกษตรและเทคโนโลยีอุตสำหกรรม

ควำมเชื่อมโยงสอดคล้องระหว่ำงมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์กับคณะเทคโนโลยีกำรเกษตรและเทคโนโลยีอุตสำหกรรม
มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์
เป้ำประสงค์เชิง
ยุทธศำสตร์

1. บัณฑิตมีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงามเป็นที่ยอมรับของสังคม
กลยุทธ์ 1. สร้างโอกาสทางการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในท้องถิ่นอย่างทั่วถึง
กลยุทธ์ 2. พัฒนาหลักสูตรและสื่อสารการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้
ของผู้เรียน
กลยุทธ์ 3. พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่
ได้มาตรฐาน
กลยุทธ์ 4. ยกระดับคุณภาพบัณฑิตให้มีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา เพื่อมุ่งสู่มาตรฐานสากล

คณะเทคโนโลยีกำรเกษตรและเทคโนโลยีอุตสำหกรรม

2. มีผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น
กลยุทธ์ 1. สร้างและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้ประโยชน์ในด้านการ
เรียนการสอนและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ท้องถิ่น
กลยุทธ์ 2. การเพิ่มขีดความสามารถด้านการวิจัย
กลยุทธ์ 3. พัฒนางานวิจัยที่สามารถแก้ปัญหา ชี้นาและตอบสนองการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศและสามารถแข่งขันได้ในระดับชาติและนานาชาติ
กลยุทธ์ 4. พัฒนาระบบและกลไกการเผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ
3. ชุมชนและหน่วยงานในท้องถิ่นได้รับบริการวิชาการที่มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการ 3. บูรณาการงานวิชาการ ตามความต้องการของท้องถิ่นกับการเรียนการสอน และการวิจัย
ของท้องถิ่น
กลยุทธ์ 3. บริการวิชาการในรูปแบบที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการท้องถิ่น
กลยุทธ์ 1. บริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและสร้างความ
กลยุทธ์ 11. ส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวพระราชดาริฯ
เข้มแข็งเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของท้องถิ่นและสังคม
กลยุทธ์ 12. จัดตั้งหน่วยศึกษาความเป็นเลิศเฉพาะทาง
กลยุทธ์ 2. การตั้งศูนย์การเรียนรู้และถ่ายทอดความรู้ด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของท้องถิ่น
กลยุทธ์ 3. ส่งเสริมและสืบสานการเรียนรู้ตามแนวพระราชดาริและปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
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1. บัณฑิตมีความรู้ ทางานเป็นทีม ชานาญเทคโนโลยี ซื่อสัตย์สุจริต จิตสาธารณะต่อชุมชน
และท้องถิ่น
กลยุทธ์ 1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
กลยุทธ์ 4. เสริมสร้างความเชื่อมั่นในระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
กลยุทธ์ 6. พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสื่ออุปกรณ์ เพื่อเพิ่มศักยภาพการ
เรียนรู้
กลยุทธ์ 7. ยกระดับคุณภาพบัณฑิตสู่มาตรฐานสากลตามอัตลักษณ์/กรอบมาตรฐาน TQF
กลยุทธ์ 8. พัฒนาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานที่ตอบสนองต่อผู้เรียนและผู้ใช้บัณฑิต
กลยุทธ์ 9. สร้างเครือข่ายในการพัฒนาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา
2. มีผลงานวิจัยที่สามารถตีพิมพ์เผยแพร่และนาไปใช้ประโยชน์ได้
กลยุทธ์ 2. สร้างและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้ประโยชน์ด้านการเรียน
การสอนและถ่ายทอดสู่ท้องถิ่น
กลยุทธ์ 5. ส่งเสริมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ให้มีคุณภาพและได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
ระดับชาติหรือนานาชาติ
กลยุทธ์ 10. เพิ่มขีดความสามารถด้านงานวิจัย

ควำมเชื่อมโยงสอดคล้องระหว่ำงมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์กับคณะเทคโนโลยีกำรเกษตรและเทคโนโลยีอุตสำหกรรม
มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์
เป้ำประสงค์เชิง
ยุทธศำสตร์

คณะเทคโนโลยีกำรเกษตรและเทคโนโลยีอุตสำหกรรม

29

4. การอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาชาวบ้าน ทรัยพากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและ 4. มีการส่งเสริม สืบสานการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น
ท้องถิ่น เพื่อการเรียนรู้และการสร้างสรรค์
กลยุทธ์ 13. ส่งเสริมและอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
กลยุทธ์ 1. ส่งเสริมทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อเป็นทุนทางสังคมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
กลยุทธ์ 2. จัดทาฐานข้อมูลด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
กลยุทธ์ 3. ฟื้นฟูและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ศิลปกรรม ตลอดจนอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น
5. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพได้มาตรฐาน
กลยุทธ์ 1. ปรับกระบวนการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้สอดคล้องกับการปฏิรูป
การศึกษาและการเป็นประชาคมอาเซียน
กลยุทธ์ 2. เพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
6. มีระบบบริหารจัดการที่ดี ได้มาตรฐาน ยึดหลักธรรมาภิบาล
5. มีระบบบริหารจัดการที่ดี ได้มาตรฐาน ยึดหลักธรรมาภิบาล
กลยุทธ์ 1. บริการจัดการเชิงรุกอย่างมีธรรมาภิบาลเพื่อความเป็นผู้นาด้านอุดมศึกษา
กลยุทธ์ 14. บริหารจัดการเชิงรุกอย่างมีธรรมาภิบาล
และสามารถแข่งขันในระดับชาติและในระดับอาเซียน
กลยุทธ์ 15. จัดหารายได้จากทรัพย์สินและรายได้จากบริการต่างๆ
กลยุทธ์ 2. จัดทาระบบฐานข้อมูลที่ได้มาตรฐานที่เอื้ออานวยต่อการบริหารทุกระดับ
กลยุทธ์ 16. เพิ่มประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์เชิงรุก
กลยุทธ์ 3. สร้างความเชื่อมั่นในการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย
กลยุทธ์ 17. พัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ 4. พัฒนาอาจารย์ให้เป็นอาจารย์มืออาชีพ
กลยุทธ์ 18. พัฒนาอาจารย์และบุคลากรให้มีสมรรถนะสูงขึ้นในการปฏิบัติการ
กลยุทธ์ 5. จัดหารายได้จากทรัพย์สินและรายได้จากโครงการต่างๆ
กลยุทธ์ 19. จัดทาฐานข้อมูลที่ได้มาตรฐาน และเอื้ออานวยต่อการบริหารและตัดสินใจทุก
กลยุทธ์ 6. ปรับปรุงและพัฒนาในการเปลี่ยนสถานะจากมหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัย
ระดับ
ในกากับของรัฐ
กลยุทธ์ 20. ส่งเสริมการจัดการความรู้ในองค์กร
กลยุทธ์ 7. พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้มีสมรรถนะสูงขึ้น
กลยุทธ์ 21. จัดหาสิ่งอานวยความสะดวกการเรียนรู้ให้เพียงพอและพร้อมใช้
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กำรนำแผนไปสู่กำรปฏิบัติ
คณะฯ ได้กาหนดตัวชี้วัดในแผนปฏิบัตกิ ารประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ให้ครอบคลุมตาม
พันธกิจของมหาวิทยาลัยในด้านการผลิตบัณฑิต ด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์ ด้านบริการวิชาการ และด้าน
ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมให้สอดคล้องกับภารกิจตามมาตรา 8 ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. 2547 เพื่อให้แผนปฏิบัตกิ ารประจาปีเป็นแนวทางให้คณาจารย์และบุคลากรทุกระดับได้เข้าใจทิศทางในการ
นาแผนไปสูก่ ารปฏิบัติการกากับติดตามตรวจสอบและการประเมินผลการปฏิบัติงานให้ได้ผลลัพธ์เป็นไปตาม
เป้าหมายและตัวชี้วัดที่ได้กาหนด
ขั้นตอนกำรนำแผนปฏิบัตกิ ำรของคณะฯ ไปสู่กำรปฏิบัติ
สานักงานคณบดีแจ้งให้หน่วยงานระดับภาควิชา/สาขาวิชา รับทราบแผนปฏิบัติ การประจาปี
และให้ทุกหน่วยงานจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี ของตนเองให้สอดคล้องกับ แผนปฏิบัติการของคณะฯ โดย
กิจกรรมที่ปรากฏในแผนปฏิบัติ การของหน่วยงานสามารถมีทั้งกิจกรรม/โครงการที่ได้รับงบประมาณแผ่นดิน
งบประมาณเงินรายได้ และงบประมารสนับสนุนจากภายนอก โดยระบุให้ชัดเจนถึงแหล่งที่มาของประมาณ
กระบวนการมีดังนี้
1. สาขาวิชาฯ กาหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายให้ชัดเจนตามตัวชี้วัดในแผนปฏิบัตกิ ารของคณะฯ
2. สาขาวิชาฯ เสนอแผนปฏิบัติการของตนให้คณะกรรมการบริหารคณะฯ พิจารณาอนุมัติ
3. สาขาวิชาฯ จัดทาโครงการ แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ ให้รายงานผลการปฏิบัติงาน
ทั้งในด้านประสิทธิภาพ ประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณ การบรรลุเป้าหมายเชิงประมาณ และคุณภาพ รวมทั้ง
ผลสัมฤทธิ์ที่ได้จาการดาเนินกิจกรรม/โครงการต่อคณะฯ
4. คณะกรรมการบริหารคณะฯ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลโครงการกิจกรรม
5. คณะฯ จัดทารายงานผลการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรมทุกรอบ 3, 6, 9 และ 12 เดือน
6. คณะฯ จัดทารายงานประเมินตนเองตามตัวชี้วัดตามคารับรองการปฏิบัติราชการ รายงาน
ประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้ในคู่มือประกันคุณภาพ เสนอต่อคณะฯ เพื่อสรุป สังเคราะห์เป็นรายงานประเมิน
ตนเองของคณะฯ
โครงกำร/กิจกรรมตำมแผนปฏิบัติกำรประจำปี พ.ศ. 2559
คณะเทคโนโลยีก ารเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ตาม
นโยบายของมหาวิทยาลัย ในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์จะประกอบไปด้วย เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย
กลยุทธ์ ผู้รับผิดชอบ รวมทั้งสิ้น 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ 5 เป้าประสงค์ 21 กลยุทธ์ ดังนี้
งบ
จำนวน
จำนวน
คิดเป็น
ประเด็นยุทธศำสตร์
ประมำณ
กลยุทธ์
กิจกรรม
ร้อยละ
1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
2. วิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้เพื่อถ่ายทอดสู่ท้องถิ่น
3. บริการวิชาการตามความต้องการของท้องถิ่น
4. อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมปิ ัญญาท้องถิ่น
5. พัฒนาระบบบริหารทีม่ ีคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล
รวม

6
3
3
1
8
21

92
5
2
6
30
135

15,728,903
500,000
200,000
210,000
7,670,377
24,609,280

65.13
2.03
0.81
0.85
31.17
100.00

กำรกำกับติดตำม ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนตำมเป้ำหมำยและตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดผลกำรดำเนินงำนหลัก

เกณฑ์กำรพิจำรณำ

1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตร
โดยรวม
1.2 อาจารย์ประจาคณะที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก
1.3 อาจารย์ประจาคณะที่ดารง
ตาแหน่งทางวิชาการ
1.4 จานวนนักศึกษาเต็มเวลา
เทียบเท่าต่อจานวนอาจารย์ประจา

ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินของทุก
หลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ
ร้อยละของอาจารย์ประจาคณะที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอก
ร้อยละของอาจารย์ประจาคณะที่
ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
สัดส่วนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อ
จานวนอาจารย์ประจา

1.5 การบริการนักศึกษาระดับ
เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ
ปริญญาตรี
1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญา เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ
ตรี

กลุ่มงำน
เป้ำหมำย วิชาการ วิจัย+บริการ กิจการ นศ. บริหาร
3.01

 (O)

ร้อยละ  (O)
32
ร้อยละ  (O)
37
น้อยกว่า  (O)
ร้อยละ
14
6 ข้อ
6 ข้อ

QA

 (O)
 (O)
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เป้ำประสงค์
กลยุทธ์
(Goals)
(Strategy)
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภำพ
G1 บัณฑิตของคณะมีคุณภาพ S1 ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
G4 คณะได้รับการรับรอง
S4 เสริมสร้างความเชื่อ มั่นใน
คุณภาพการ ศึกษาตามเกณฑ์ ระบบการประกันคุณภาพ
มาตรฐาน
การศึกษา
G5 ผู้ใช้บัณฑิตและนักศึกษามี S6 พัฒนาคุณภาพการจัดการ
ความพึงพอใจ
เรียนการสอน และสื่อ อุปกรณ์
G7 การจัดการเรียนการสอน เพื่อเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้
และสื่ออุปกรณ์มีคุณภาพและ S7 ยกระดับคุณภาพบัณฑิตสู่
ช่วยเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ มาตรฐาน สากลตามอัตลักษณ์/
G8 บัณฑิตมีมาตรฐาน ระดับ กรอบมาตรฐาน TQF
สากลตามอัตลักษณ์/กรอบ
S8 พัฒนาหลักสูตรตามเกณฑ์
มาตรฐาน TQF
มาตรฐานที่ตอบ สนองต่อ
G9 มีหลักสูตรตามเกณฑ์
ผู้เรียนและผู้ใช้บัณฑิต
มาตรฐานที่ตอบสนองต่อผู้เรียน S9 สร้างเครือข่ายในการ
และผู้ใช้บัณฑิต
พัฒนาการฝึกประสบการณ์
G10 มีเครือข่ายในการพัฒนา วิชาชีพและสหกิจศึกษา
การฝึกประสบการณ์ วิชาชีพ
และสหกิจศึกษา

เกณฑ์กำรพิจำรณำ
เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ
เงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ทั้งภายในและภายนอก
ต่อจานวนอาจารย์ประจาและ
นักวิจัย
ผลงานทางวิชาการทุกประเภทต่อ
อาจารย์ประจาและนักวิจัย

กลุ่มงำน
เป้ำหมำย วิชาการ วิจัย+บริการ กิจการ นศ. บริหาร
6 ข้อ

QA

 (S)  (O)

60,000/  (S)  (O)
คน
ร้อยละ
24

 (S)  (O)

เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ

5 ข้อ

 (O)

เกณฑ์มาตรฐาน 7 ข้อ

6 ข้อ
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เป้ำประสงค์
กลยุทธ์
ตัวชี้วัดผลกำรดำเนินงำนหลัก
(Goals)
(Strategy)
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 วิจัยเพื่อสร้ำงองค์ควำมรู้เพื่อถ่ำยทอดสู่ท้องถิ่น
G2 งานวิจัยหรืองาน
S2 สร้างและพัฒนางานวิจัย 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและ
สร้างสรรค์สามารถนาไปใช้
หรืองานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้ พัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ประโยชน์ด้านการเรียนการ
ประโยชน์ด้านการเรียนการสอน 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน
สอนและถ่ายทอดสู่ท้องถิ่น
และถ่ายทอดสู่ท้องถิ่น
สร้างสรรค์
G6 งานวิจัยหรืองาน
S5 ส่งเสริมงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์มีคุณภาพและได้รับ สร้างสรรค์ให้มีคุณภาพและ
การตีพิมพ์เผยแพร่ระดับชาติ ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์
และนานาชาติ
ระดับชาติและนานาชาติ
ประจาและนักวิจัย
G11 คณะมีขีดความ สามารถ S10 เพิ่มขีดความ สามารถด้าน
ด้านงานวิจัยเพิ่มสูงขึ้น
งานวิจัย
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 บริกำรวิชำกำรตำมควำมต้องกำรของท้องถิ่น
G3 บริการวิชาการมีรูปแบบที่ S3 บริการวิชาการในรูปแบบที่ 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม
หลากหลายสามารถตอบสนอง หลากหลายเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของท้องถิ่น
ความต้องการของท้องถิ่น
G12 เป็นแหล่งการเรียนรู้ตาม S11 ส่งเสริมการเรียนรู้ตาม
แนวพระราชดาริฯ
แนวพระราชดาริฯ และ
G13 คณะมีหน่วยศึกษาความ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เป็นเลิศเฉพาะทาง
S12 จัดตั้งหน่วยศึกษาความ
เป็นเลิศเฉพาะทาง
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4 อนุรักษ์ศิลปวัฒธรรมและภูมิปัญญำท้องถิน่
G14 คณะให้ความสาคัญกับการ S13 ส่งเสริมและอนุรักษ์
4.1 ระบบและกลไกการทานุบารุง
ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา ศิลปะและวัฒนธรรม
วัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
ท้องถิ่น

 (O)

กลุ่มงำน
เป้ำหมำย วิชาการ วิจัย+บริการ กิจการ นศ. บริหาร
6 ข้อ

 (S)

 (O)

5 ข้อ

 (S)

 (O)

QA
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เป้ำประสงค์
กลยุทธ์
ตัวชี้วัดผลกำรดำเนินงำนหลัก
เกณฑ์กำรพิจำรณำ
(Goals)
(Strategy)
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 5 พัฒนำระบบบริหำรที่มีคุณภำพตำมหลักธรรมำภิบำล
G15 การบริหารจัดการเชิงรุกมี S14 บริหารจัดการเชิงรุกอย่าง 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการ
เกณฑ์มาตรฐาน 7 ข้อ
ประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล มีธรรมาภิบาล
กากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ
G16 คณะมีรายได้จากทรัพย์สิน S15 จัดหารายได้จากทรัพย์สิน กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ
และรายได้จากบริการต่างๆ
และรายได้
5.2 ระบบกากับการประกันคุณภาพ เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ
เพิ่มขึ้น
จากบริการต่างๆ
หลักสูตร
G17 การประชาสัมพันธ์เชิงรุกมี S16เพิ่มประสิทธิ ภาพการ
ประสิทธิภาพ
ประชาสัมพันธ์เชิงรุก
G18 ระบบบริหารความเสี่ยงมี S17 พัฒนาระบบบริหารความ
ประสิทธิภาพ
เสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ
G19 อาจารย์และบุคลากรมี S18 พัฒนาอาจารย์และ
สมรรถนะที่จาเป็นในการ
บุคลากรให้มีสมรรถนะสูงขึ้นใน
ปฏิบัติงานสูงขึ้น
การปฏิบัติงาน
G20 มีฐานข้อมูลสนับสนุนการ S19 จัดทาฐานข้อมูลที่ได้
บริหารและตัดสินใจทุกระดับ มาตรฐานและเอื้ออานวยต่อ
G21 มีการจัดการความรู้ใน
การบริหารและตัดสินใจทุก
องค์กร
ระดับ
G22 สิ่งอานวยความสะดวกการ S20 ส่งเสริมการจัดการความรู้
เรียนรู้มีเพียงพอและพร้อมใช้ ในองค์กร
S21 จัดหาสิ่งอานวยความ
สะดวกการเรียนรู้ให้เพียงพอ
และพร้อมใช้

ผู้กำกับตัวบ่งชี้/ผู้จัดเก็บข้อมูลและผู้รับผิดชอบดำเนินงำนตำมองค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้กำรประกันคุณภำพภำยใน
เพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับตัวชี้วัดผลการดาเนินงานหลักของแผนยุทธศาสตร์คณะฯ จึงมีการ
กาหนด ดังนี้
องค์ประกอบในกำรประกันคุณภำพคณะ
องค์ประกอบที่ 1 กำรผลิตบัณฑิต
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 อาจารย์ประจาคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 อาจารย์ประจาคณะที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 จานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจานวนอาจารย์ประจา
ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี

องค์ประกอบที่ 3 กำรบริกำรวิชำกำร
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจพร รอดอาวุธ

อาจารย์นัฐท์ธีรนนช์ รอดชื่น

ผู้จัดเก็บข้อมูลและผู้รับผิดชอบดำเนินกำร
1. อาจารย์มาศสกุล ภักดีอาษา
2. นางสาวสมลักษณ์ โพธิ์ใบ
3. นางสาวชื่นจิต พงษ์พูล
4. นางธนิษฐา ปานทิม
1. ดร.ศรัณยา เพ่งผล
2. อาจารย์จามรี เครือหงษ์
3. อาจารย์วัชระ ชัยสงคราม
4. นางสาวเยาวเรศ ภูเมืองปาน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภิญโญ ชุมมณี

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระชาติ จริตงาม
2. อาจารย์ถิรายุ ปิ่นทอง
3. นางอุทุมพร ธะในสวรรค์
4. ดร.ศรัณยา เพ่งผล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภิญโญ ชุมมณี

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระชาติ จริตงาม
2. อาจารย์ถิรายุ ปิ่นทอง
3. นางอุทุมพร ธะในสวรรค์
4. ดร.ศรัณยา เพ่งผล
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องค์ประกอบที่ 2 กำรวิจัย
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืงานสร้างสรรค์
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 เงินสนับสนุนและงานสร้างสรรค์
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัย

ผู้กำกับตัวบ่งชี้

องค์ประกอบในกำรประกันคุณภำพคณะ
องค์ประกอบที่ 4 กำรทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม

องค์ประกอบที่ 5 กำรบริหำรจัดกำร
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหารของสถาบันเพื่อการกากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ
กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของสถาบัน
 ข้อ 1-4 และข้อ 6 งานแผน งานการเงิน งานบริหารจัดการ งานกากับ
ติดตาม พัฒนาและส่งเสริมสนับสนุน
ข้อ 5 การกากับติดตามการจัดการความรู้

ข้อ 7 การกากับติดตามการประกันคุณภาพภายใน
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ระบบกากับการประกันคุณภาพหลักสูตร


ผู้จัดเก็บข้อมูลและผู้รับผิดชอบดำเนินกำร

อาจารย์นัฐท์ธีรนนช์ รอดชื่น

1. ดร.ศรัณยา เพ่งผล
2. อาจารย์รพีพัฒน์ มั่นพรม
3. อาจารย์อาสาฬห์ อุตตาลกาญจนา
4. นางสาวเยาวเรศ ภูเมืองปาน

อาจารย์นัฐพันธ์ พูนวิวัฒน์

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุกิตติ กาแพงเศรษฐ์
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระชาติ จริตงาม
3. อาจารย์ชัชชัย เขื่อนธรรม
4. นางกมลลักษณ์ พงษ์พรต
5. นางสาวมยุรา สิทธิ
1. อาจารย์มาศสกุล ภักดีอาษา
2. นางสาวสมลักษณ์ โพธิ์ใบ
1. อาจารย์ทรงศักดิ์ มะระประเสริฐศักดิ์
2. อาจารย์นพดล ชุ่มอินทร์
3. นางอุทุมพร ธะในสวรรค์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจพร รอดอาวุธ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงดี ศรีนพรัตน์วัฒน
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ผู้กำกับตัวบ่งชี้

ส่วนที่ 4
แผนปฏิบัติกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559
คณะเทคโนโลยีกำรเกษตรและเทคโนโลยีอุตสำหกรรม
จำแนกตำมโครงกำร

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1
มหำวิทยำลัย

สร้ำงโอกำสในกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ และพัฒนำกำรเรียนกำรสอนให้มีคุณภำพสู่มำตรฐำนสำกล

คณะฯ

ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภำพ
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กลยุทธ์ 1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
กลยุทธ์ 4. เสริมสร้างความเชื่อมั่นในระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
กลยุทธ์ 6. พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสื่ออุปกรณ์ เพื่อเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้
กลยุทธ์ 7. ยกระดับคุณภาพบัณฑิตสู่มาตรฐานสากลตามอัตลักษณ์/กรอบมาตรฐาน TQF
กลยุทธ์ 8. พัฒนาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานที่ตอบสนองต่อผู้เรียนและผู้ใช้บัณฑิต
กลยุทธ์ 9. สร้างเครือข่ายในการพัฒนาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา

แผนปฏิบัติกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559

คณะเทคโนโลยีกำรเกษตรและเทคโนโลยีอุตสำหกรรม
มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์
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1. โครงกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนภำคปกติ
คณะเทคโนโลยีกำรเกษตรและเทคโนโลยีอุตสำหกรรม

โครงกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนภำคปกติ คณะเทคโนโลยีกำรเกษตรและเทคโนโลยีอตุ สำหกรรม
ผู้รับผิดชอบประจำโครงกำร
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงดี ศรีนพรัตน์วัฒน
2. อาจารย์นัฐพันธ์ พูนวิวัฒน์
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจพร รอดอาวุธ
4. อาจารย์นัฐท์ธรี นนช์ รอดชื่น

คณบดี
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
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วัตถุประสงค์ของกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรประจำปี
1. เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการให้บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของการปฏิบัติราชการตามคารับรอง ก.พ.ร.และตัวบ่งชี้ของการประกันคุณภาพ
2. เพื่อพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
3. เพื่อการจัดการบริการให้นักศึกษามีวัสดุ อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรูท้ ี่ดี
4. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนของบุคลากรภายในคณะ

ตำรำงวิเครำะห์แผนปฏิบัติกำรประจำปี 2559

42

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1
ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภำพ
เป้ำประสงค์หลักเชิงยุทธศำสตร์ บัณฑิตมีควำมรู้ ทำงำนเป็นทีม ชำนำญเทคโนโลยี ซื่อสัตย์สุจริต จิตสำธำรณะต่อชุมชนและท้องถิ่น
สำเหตุของปัญหำ/
เป้ำประสงค์
กลยุทธ์
ชื่อกิจกรรม
วัตถุประสงค์
โอกำส/แนวทำงในกำรพัฒนำ
G7 การจัดการเรียนการ
S6 พัฒนาคุณภาพการ
1. การจัดการเรียนการสอนที่มีจานวน พัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาคปกติ
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนโดยมี
สอน และสื่อ อุปกรณ์ มี
จัดการเรียนการสอน และ ชั่วโมงของรายวิชาเกินภาระงานขั้นต่า คณะเทคโนโลยีฯ
การจัดจ้างบุคลากรและมีค่าตอบแทนใน
คุณภาพและช่วยเพิ่ม
สื่อ อุปกรณ์ เพื่อเพิ่ม
ตามเกณฑ์การปฏิบัตงิ านของ
1. ค่าตอบแทนการสอนของอาจารย์พิเศษ การจัดการเรียนการสอน
ศักยภาพการเรียนรู้
ศักยภาพการเรียนรู้
มหาวิทยาลัย
รายชั่วโมง
2. การจัดการเรียนการสอนแบบให้
2. ค่าตอบแทนการสอนของอาจารย์ประจา
ทางเดียว ทาให้ผลสัมฤทธิ์ทางการ
ที่สอนเกินภาระงาน
ศึกษามีระดับต่า
3. ค่าเดินทางไปนิเทศนักศึกษา, ค่าจัด
สัมมนาก่อนและหลังฝึกงาน
ค่าวัสดุและค่าถ่ายเอกสาร
4. ค่าตอบแทนการสอนของอาจารย์ภาคฤดู
ร้อน
5. ค่าตอบแทนคณะกรรมการคุมสอบภาค
ฤดูร้อน
6. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางกิจกรรม Active
learning เป็น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พกั ค่าตั๋ว
เครื่องบิน

แผนปฏิบัติกำรประจำปี 2559
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1
ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภำพ
เป้ำประสงค์หลักเชิงยุทธศำสตร์ บัณฑิตมีควำมรู้ ทำงำนเป็นทีม ชำนำญเทคโนโลยี ซื่อสัตย์สุจริต จิตสำธำรณะต่อชุมชนและท้องถิ่น
เป้ำประสงค์
G7 การจัดการเรียนการสอน และสื่อ อุปกรณ์ มีคุณภาพและช่วยเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้
กลยุทธ์
S6 พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน และสื่อ อุปกรณ์ เพื่อเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้
กิจกรรม

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด (KPIs)
และค่ำเป้ำหมำย

4. ค่าตอบแทนการสอน
ของอาจารย์ภาคฤดูร้อน
5. ค่าตอบแทน
คณะกรรมการคุมสอบ
ภาคฤดูร้อน
6. ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางกิจกรรม Active
learning เป็น ค่าเบี้ย
เลี้ยง ค่าที่พัก ค่าตั๋ว
เครื่องบิน

งบประมำณ
50,000

ผู้รับผิดชอบ
รองคณบดี
ฝ่ายบริหาร

500,000
80,000
20,000
50,000
5,000
140,000
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พัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาคปกติคณะเทคโนโลยีฯ
1. ค่าตอบแทนการสอน สนับสนุนการจัดการเรียน การจัดการเรียนการ
ของอาจารย์พิเศษราย
การสอนโดยมีการจัดจ้าง สอนมีประสิทธิภาพไม่
ชั่วโมง
บุคลากรและมีค่าตอบแทน น้อยกว่าร้อยละ 80
2. ค่าตอบแทนการสอน ในการจัดการเรียนการ
ของอาจารย์ประจาที่สอน สอน
เกินภาระงาน
3. ค่าเดินทางไปนิเทศ
นักศึกษา, ค่าจัดสัมมนา
ก่อนและหลังฝึกงาน
ค่าวัสดุและค่าถ่ายเอกสาร

เดือน ปีงบประมำณ 2559
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนกำรใช้งบประมำณ
ประจำปีงบประมำณ 2559
โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาคปกติ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ 2559 สาหรับการดาเนินงานดังนี้
1. งบประมาณแผ่นดิน ประจาปีงบประมาณ 2559
จานวน
บาท
2. งบประมาณเงินรายได้ ประจาปีงบประมาณ 2559
จานวน 845,000 บาท
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 845,000 บำท
เพื่อให้การบริหารงบประมาณสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการตามกิจกรรมต่างๆ ที่ปรากฏในแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จึงได้กาหนด
แผนการใช้จ่ายงบประมาณจาแนกตามประเภทงบประมาณ เพื่อให้การปฏิบัติภารกิจตามแผนงาน/โครงการและกิจกรรม เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ดังนี้

โครงกำร
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาคปกติ

รหัสงบประมำณ
59AD20210001

งบประมำณ
แผ่นดิน
-

งบรำยได้

รวม

845,000

845,000

งวดที่ 1
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รำยละเอียดงบประมำณรำยจ่ำย จำแนกตำมไตรมำส (งวดเงิน)
งวดที่ 2

งวดที่ 3

งวดที่ 4

250,000

245,000

100,000

(1 ต.ค.-31 ธ.ค. 58) (1 ม.ค.-31 มี.ค. 59) (1 เม.ย.-30 มิ.ย. 59) (1 ก.ค.-30 ก.ย. 59)

250,000

สรุปแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ จำแนกตำมประเภทงบประมำณ ปี 2559
กิจกรรม

งบดำเนินกำรงบประมำณแผ่นดิน
ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย
ค่ำวัสดุ

รวม

50,000

50,000

500,000

500,000
80,000

50,000

20,000
50,000

5,000

5,000
140,000
220,000

งวด
เงินที่

ผู้รับ
ผิดชอบ

ต.ค. 58 –
ก.ย. 59

1-4

รองคณบดี
ฝ่ายบริหาร

เม.ย.-มิ.ย.
59

3

ลำยเซนต์

80,000
20,000

605,000

ระยะเวลำ
ดำเนินกำร

140,000
20,000
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งบดำเนินกำรเงินรำยได้
ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย
ค่ำวัสดุ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาคปกติ คณะเทคโนโลยีฯ
1 ค่าตอบแทนการสอนของอาจารย์พิเศษ
รายชั่วโมง
2 ค่าตอบแทนการสอนของอาจารย์ประจา
ที่สอนเกินภาระงาน
3 ค่าเดินทางไปนิเทศนักศึกษา, ค่าจัด
สัมมนาก่อนและหลังฝึกงาน
ค่าวัสดุและค่าถ่ายเอกสาร
4 ค่าตอบแทนการสอนของอาจารย์ภาค
ฤดูร้อน
5 ค่าตอบแทนคณะกรรมการคุมสอบภาค
ฤดูร้อน
6 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางกิจกรรม
Active learning เป็น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่
พัก ค่าตั๋วเครื่องบิน
รวม

ลำดับ

845,000

อาจารย์นัฐพันธ์ พูนวิวัฒน์
ผู้รับผิดชอบโครงการ

แผนปฏิบัติกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559

คณะเทคโนโลยีกำรเกษตรและเทคโนโลยีอุตสำหกรรม
มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์
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2. โครงกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนภำค กศ.บป.
คณะเทคโนโลยีกำรเกษตรและเทคโนโลยีอุตสำหกรรม

โครงกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนภำค กศ.บป. คณะเทคโนโลยีกำรเกษตรและเทคโนโลยีอตุ สำหกรรม
ผู้รับผิดชอบประจำโครงกำร
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงดี ศรีนพรัตน์วัฒน
2. อาจารย์นัฐพันธ์ พูนวิวัฒน์
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจพร รอดอาวุธ
4. อาจารย์นัฐท์ธรี นนช์ รอดชื่น

คณบดี
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
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วัตถุประสงค์ของกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรประจำปี
1. เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการให้บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของการปฏิบัติราชการตามคารับรอง ก.พ.ร.และตัวบ่งชี้ของการประกันคุณภาพ
2. เพื่อพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
3. เพื่อการจัดการบริการให้นักศึกษามีวัสดุ อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรูท้ ี่ดี
4. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนของบุคลากรภายในคณะ

ตำรำงวิเครำะห์แผนปฏิบัติกำรประจำปี 2559
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1
ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภำพ
เป้ำประสงค์หลักเชิงยุทธศำสตร์ บัณฑิตมีควำมรู้ ทำงำนเป็นทีม ชำนำญเทคโนโลยี ซื่อสัตย์สุจริต จิตสำธำรณะต่อชุมชนและท้องถิ่น
สำเหตุของปัญหำ/
เป้ำประสงค์
กลยุทธ์
ชื่อกิจกรรม
วัตถุประสงค์
โอกำส/แนวทำงในกำรพัฒนำ
G7 การจัดการเรียนการ
S6 พัฒนาคุณภาพการ
การจัดการเรียนการสอนที่มจี านวน
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาค กศ.บป. สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนโดยมี
สอน และสื่อ อุปกรณ์ มี
จัดการเรียนการสอน และ ชั่วโมงของรายวิชาตามหลักสูตรที่จัด คณะเทคโนโลยีฯ
การจัดจ้างบุคลากรและมีค่าตอบแทนใน
คุณภาพและช่วยเพิ่ม
สื่อ อุปกรณ์ เพื่อเพิ่ม
ให้กับภาคการศึกษาบุคลากร
1. ค่าตอบแทนการสอนนักศึกษาภาค
การจัดการเรียนการสอน
ศักยภาพการเรียนรู้
ศักยภาพการเรียนรู้
ประจาการเกิน ซึง่ นอกเหนือจากการ กศ.บป.
ปฏิบัติงานตามเวลาราชการ
2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการคุมสอบ ภาค
กศ.บป.
3. ค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษา ภาค
กศ.บป.
4. ค่าเดินทางไปนิเทศนักศึกษา, ค่าจัด
สัมมนาก่อนและหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
และค่าวัสดุ

แผนปฏิบัติกำรประจำปี 2559
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1
ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภำพ
เป้ำประสงค์หลักเชิงยุทธศำสตร์ บัณฑิตมีควำมรู้ ทำงำนเป็นทีม ชำนำญเทคโนโลยี ซื่อสัตย์สุจริต จิตสำธำรณะต่อชุมชนและท้องถิ่น
เป้ำประสงค์
G7 การจัดการเรียนการสอน และสื่อ อุปกรณ์ มีคุณภาพและช่วยเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้
กลยุทธ์
S6 พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน และสื่อ อุปกรณ์ เพื่อเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้
วัตถุประสงค์

งบประมำณ
400,000

ผู้รับผิดชอบ
รองคณบดี
ฝ่ายบริหาร

12,000
5,000
50,000
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เดือน ปีงบประมำณ 2559
ตัวชี้วัด (KPIs)
และค่ำเป้ำหมำย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาค กศ.บป. คณะเทคโนโลยีฯ
1. ค่าตอบแทนการสอน สนับสนุนการจัดการเรียน การจัดการเรียนการ
นักศึกษาภาค กศ.บป.
การสอนโดยมีการจัดจ้าง สอนมีประสิทธิภาพไม่
บุคลากรและมีค่าตอบแทน น้อยกว่าร้อยละ 80
2. ค่าตอบแทน
ในการจัดการเรียนการ
คณะกรรมการคุมสอบ
สอน
ภาค กศ.บป.
3. ค่าตอบแทนอาจารย์ที่
ปรึกษา ภาค กศ.บป.
4. ค่าเดินทางไปนิเทศ
นักศึกษา, ค่าจัดสัมมนา
ก่อนและหลังฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ และ
ค่าวัสดุ
กิจกรรม

แผนกำรใช้งบประมำณ
ประจำปีงบประมำณ 2559
โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาค กศ.บป. คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ 2559 สาหรับการดาเนินงานดังนี้
1. งบประมาณแผ่นดิน ประจาปีงบประมาณ 2559
จานวน
- บาท
2. งบประมาณเงินรายได้ ประจาปีงบประมาณ 2559
จานวน 467,000 บาท
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 467,000 บำท
เพื่อให้การบริหารงบประมาณสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการตามกิจกรรมต่างๆ ที่ปรากฏในแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จึงได้กาหนด
แผนการใช้จ่ายงบประมาณจาแนกตามประเภทงบประมาณ เพื่อให้การปฏิบัติภารกิจตามแผนงาน/โครงการและกิจกรรม เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ดังนี้

โครงกำร
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาค กศ.บป.

รหัสงบประมำณ
59AD20220002

งบประมำณ
แผ่นดิน
-

งบรำยได้

รวม

467,000

467,000

งวดที่ 1
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รำยละเอียดงบประมำณรำยจ่ำย จำแนกตำมไตรมำส (งวดเงิน)
งวดที่ 2

งวดที่ 3

งวดที่ 4

135,500

125,500

103,000

(1 ต.ค.-31 ธ.ค. 58) (1 ม.ค.-31 มี.ค. 59) (1 เม.ย.-30 มิ.ย. 59) (1 ก.ค.-30 ก.ย. 59)

103,000

สรุปแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ จำแนกตำมประเภทงบประมำณ ปี 2559
กิจกรรม

งบดำเนินกำรงบประมำณแผ่นดิน
ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย
ค่ำวัสดุ

ระยะเวลำ
ดำเนินกำร

งวด
เงินที่

ผู้รับ
ผิดชอบ

1-4

รองคณบดี
ฝ่ายบริหาร

5,000

ต.ค. 58 –
ก.ย. 59
ต.ค. 58 –
ก.ย. 59
ม.ค.-มิ.ย. 59

50,000

ม.ค.-มิ.ย. 59

2-3

รวม
400,000
12,000

ลำยเซนต์

1-4
2-3
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งบดำเนินกำรเงินรำยได้
ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย
ค่ำวัสดุ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาค กศ.บป. คณะเทคโนโลยีฯ
1 ค่าตอบแทนการสอนนักศึกษาภาค
400,000
กศ.บป.
2 ค่าตอบแทนคณะกรรมการคุมสอบ ภาค 12,000
กศ.บป.
3 ค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษา ภาค
5,000
กศ.บป.
4 ค่าเดินทางไปนิเทศนักศึกษา, ค่าจัด
40,000
10,000
สัมมนาก่อนและหลังฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ และค่าวัสดุ
รวม
417,000
40,000
10,000

ลำดับ

467,000

อาจารย์นัฐพันธ์ พูนวิวัฒน์
ผู้รับผิดชอบโครงการ

แผนปฏิบัติกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559
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3. โครงกำรจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อสนับสนุนกำรเรียนกำรสอน
คณะเทคโนโลยีกำรเกษตรและเทคโนโลยีอุตสำหกรรม

คณะเทคโนโลยีกำรเกษตรและเทคโนโลยีอุตสำหกรรม
มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์

โครงกำรจัดซื้อครุภณ
ั ฑ์เพือ่ สนับสนุนกำรเรียนกำรสอน คณะเทคโนโลยีกำรเกษตรและเทคโนโลยีอตุ สำหกรรม
ผู้รับผิดชอบประจำโครงกำร
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรี ะชาติ จริตงาม
2. อาจารย์นพดล ชุ่มอินทร์
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภูษิต คาชมภู
4. อาจารย์ชื่นจิต พงษ์พูล
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วัตถุประสงค์ของกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรประจำปี
1. เพื่อจัดซือ้ ครุภัณฑ์ประจาห้องปฏิบัติทางวิศวกรรมศาสตร์
2. เพื่อจัดซือ้ ครุภัณฑ์ประจาห้องปฏิบัติทางด้านการเกษตร
3. เพื่อจัดซือ้ ครุภัณฑ์ประจาห้องปฏิบัติทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
4. เพื่อจัดซือ้ ครุภัณฑ์ประจาห้องปฏิบัติทางด้านการออกแบบ
5. เพื่อเพิม่ ทักษะการเรียนรู้ภาคปฏิบัติให้นักศึกษามีคุณภาพเพิ่มขึ้น

ตำรำงวิเครำะห์แผนปฏิบัติกำรประจำปี 2559
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1
ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภำพ
เป้ำประสงค์หลักเชิงยุทธศำสตร์ บัณฑิตมีควำมรู้ ทำงำนเป็นทีม ชำนำญเทคโนโลยี ซื่อสัตย์สุจริต จิตสำธำรณะต่อชุมชนและท้องถิ่น
เป้ำประสงค์
G7 การจัดการเรียนการ
สอน และสื่อ อุปกรณ์ มี
คุณภาพและช่วยเพิ่ม
ศักยภาพการเรียนรู้

สำเหตุของปัญหำ/
ชื่อกิจกรรม
วัตถุประสงค์
โอกำส/แนวทำงในกำรพัฒนำ
S6 พัฒนาคุณภาพการ
ครุภัณฑ์ไม่เพียงพอต่อการจัดการเรียน 1. จัดซื้อครุภัณฑ์การเรียนการสอน
มีครุภัณฑ์ใช้ในการเรียนการสอนเพิ่ม
จัดการเรียนการสอน และ การสอน
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ ทักษะการเรียนรู้ที่ดีขึ้น
สื่อ อุปกรณ์ เพื่อเพิ่ม
อาหาร
ศักยภาพการเรียนรู้
2. จัดซื้อครุภัณฑ์การเรียนการสอน
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
3. จัดซื้อครุภัณฑ์การเรียนการสอนทางด้าน
วิศวกรรมศาสตร์
4. จัดซื้อครุภัณฑ์การเรียนการสอน
สาขาวิชาการออกแบบ
กลยุทธ์
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แผนปฏิบัติกำรประจำปี 2559
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1
ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภำพ
เป้ำประสงค์หลักเชิงยุทธศำสตร์ บัณฑิตมีควำมรู้ ทำงำนเป็นทีม ชำนำญเทคโนโลยี ซื่อสัตย์สุจริต จิตสำธำรณะต่อชุมชนและท้องถิ่น
เป้ำประสงค์
G7 การจัดการเรียนการสอน และสื่อ อุปกรณ์ มีคุณภาพและช่วยเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้
กลยุทธ์
S6 พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน และสื่อ อุปกรณ์ เพื่อเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้
กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เดือน ปีงบประมำณ 2559
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

งบประมำณ

ผู้รับผิดชอบ

300,000

อาจารย์ชื่นจิต
พงษ์พูล

2,825,000

อาจารย์นพดล
ชุ่มอินทร์

8,127,600

ผศ.วีระชาติ
จริตงาม

75,000

ผศ.ภูษิต
คาชมภู

55

1. จัดซื้อครุภัณฑ์การ
มีครุภัณฑ์ใช้ในการเรียน
เรียนการสอนสาขาวิชา การสอนเพิ่มทักษะการ
วิทยาศาสตร์และ
เรียนรู้ที่ดีขึ้น
เทคโนโลยีการอาหาร
จานวน 4 รายการ
2. จัดซื้อครุภัณฑ์การเรียน
การสอนสาขาวิชา
เกษตรศาสตร์ จานวน 13
รายการ
3. จัดซื้อครุภัณฑ์การ
เรียนการสอนทางด้าน
วิศวกรรมศาสตร์ จานวน
30 รายการ
4. จัดซื้อครุภัณฑ์การ
เรียนการสอนสาขาวิชา
การออกแบบ จานวน 1
รายการ

ตัวชี้วัด (KPIs)
และค่ำเป้ำหมำย
จานวนครุภัณฑ์ตาม
รายการที่จัดซื้อ

แผนกำรใช้งบประมำณ
ประจำปีงบประมำณ 2559
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่ อสนับสนุนการเรียนการสอน คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ 2559 สาหรับการดาเนินงานดังนี้
1. งบประมาณแผ่นดิน ประจาปีงบประมาณ 2559
จานวน 11,327,600 บาท
2. งบประมาณเงินรายได้ ประจาปีงบประมาณ 2559
จานวน
- บาท
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 11,327,600 บำท
เพื่อให้การบริหารงบประมาณสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการตามกิจกรรมต่างๆ ที่ปรากฏในแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จึงได้กาหนด
แผนการใช้จ่ายงบประมาณจาแนกตามประเภทงบประมาณ เพื่อให้การปฏิบัติภารกิจตามแผนงาน/โครงการและกิจกรรม เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ดังนี้

โครงกำร
จัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน

รหัสงบประมำณ
59AD30100003

งบประมำณ
แผ่นดิน
11,327,600

งบรำยได้

รวม

-

11,327,600

งวดที่ 1
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รำยละเอียดงบประมำณรำยจ่ำย จำแนกตำมไตรมำส (งวดเงิน)
งวดที่ 2

งวดที่ 3

งวดที่ 4

-

-

-

(1 ต.ค.-31 ธ.ค. 58) (1 ม.ค.-31 มี.ค. 59) (1 เม.ย.-30 มิ.ย. 59) (1 ก.ค.-30 ก.ย. 59)

11,327,600

สรุปแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ จำแนกตำมประเภทงบประมำณ ปี 2559
ลำดับ
1
2
3

จัดซื้อครุภัณฑ์การเรียนการสอน
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การอาหาร จานวน 4 รายการ
จัดซื้อครุภัณฑ์การเรียนการสอน
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ จานวน 13
รายการ
จัดซื้อครุภัณฑ์การเรียนการสอน
ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ จานวน 30
รายการ
จัดซื้อครุภัณฑ์การเรียนการสอน
สาขาวิชาการออกแบบ จานวน 1
รายการ
รวม

งบดำเนินกำรเงินรำยได้
ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย
ค่ำวัสดุ

งบดำเนินกำรงบประมำณแผ่นดิน
ครุภัณฑ์
ค่ำใช้สอย
ค่ำวัสดุ
8,127,600

ระยะเวลำ
ดำเนินกำร
8,127,600 ต.ค.-ธ.ค. 59

300,000

300,000

รวม

2,825,000

2,825,000

75,000

75,000

11,327,600

11,327,600

งวด
ผู้รับ
เงินที่ ผิดชอบ
1 อ.ชื่นจิต
พงษ์พูล

ต.ค.-ธ.ค. 59

1

อ.นพดล
ชุ่มอินทร์

ต.ค.-ธ.ค. 59

1

ต.ค.-ธ.ค. 59

1

ผศ.วีระ
ชาติ จริต
งาม
ผศ.ภูษิต
คาชมภู

ลำยเซนต์

อ.ชื่นจิต พงษ์พูล, อ.นพดล ชุ่มอินทร์, ผศ.วีระชาติ จริตงาม, ผศ.ภูษิต คาชมภู
ผู้รับผิดชอบโครงการ
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4

กิจกรรม

แผนปฏิบัติกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559

คณะเทคโนโลยีกำรเกษตรและเทคโนโลยีอุตสำหกรรม
มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์
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4. โครงกำรปรับปรุงห้องปฏิบัติกำรสำขำวิชำวิศวกรรมศำสตร์
คณะเทคโนโลยีกำรเกษตรและเทคโนโลยีอุตสำหกรรม

โครงกำรปรับปรุงห้องปฏิบตั ิกำรสำขำวิชำวิศวกรรมศำสตร์ คณะเทคโนโลยีกำรเกษตรและเทคโนโลยีอุตสำหกรรม
ผู้รับผิดชอบประจำโครงกำร
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรี ะชาติ จริตงาม
2. อาจารย์ถิรายุ ปิ่นทอง
3. อาจารย์ปิยลาภ มานะกิจ
4. อาจารย์กรรณิการ์ มิ่งเมือง
วัตถุประสงค์ของกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรประจำปี
1. เพื่อปรับปรุงห้องปฏิบัติทางวิศวกรรมศาสตร์ในการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ
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ตำรำงวิเครำะห์แผนปฏิบัติกำรประจำปี 2559
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1
ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภำพ
เป้ำประสงค์หลักเชิงยุทธศำสตร์ บัณฑิตมีควำมรู้ ทำงำนเป็นทีม ชำนำญเทคโนโลยี ซื่อสัตย์สุจริต จิตสำธำรณะต่อชุมชนและท้องถิ่น
สำเหตุของปัญหำ/
เป้ำประสงค์
กลยุทธ์
ชื่อกิจกรรม
วัตถุประสงค์
โอกำส/แนวทำงในกำรพัฒนำ
G7 การจัดการเรียนการ
S6 พัฒนาคุณภาพการ
ห้องปฏิบัติการไม่ได้มาตรฐานและไม่ ปรับปรุงห้องปฏิบัติการสาขา
ห้องปฏิบัติการได้มาตรฐานและมี
สอน และสื่อ อุปกรณ์ มี
จัดการเรียนการสอน และ พร้อมสาหรับการจัดการเรียนการสอน วิศวกรรมศาสตร์
สภาพแวดล้อมที่ดเี หมาะสาหรับการ
คุณภาพและช่วยเพิ่ม
สื่อ อุปกรณ์ เพื่อเพิ่ม
ภาคปฏิบัติ
จัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ
ศักยภาพการเรียนรู้
ศักยภาพการเรียนรู้
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แผนปฏิบัติกำรประจำปี 2559
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1
ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภำพ
เป้ำประสงค์หลักเชิงยุทธศำสตร์ บัณฑิตมีควำมรู้ ทำงำนเป็นทีม ชำนำญเทคโนโลยี ซื่อสัตย์สุจริต จิตสำธำรณะต่อชุมชนและท้องถิ่น
เป้ำประสงค์
G7 การจัดการเรียนการสอน และสื่อ อุปกรณ์ มีคุณภาพและช่วยเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้
กลยุทธ์
S6 พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน และสื่อ อุปกรณ์ เพื่อเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้
กิจกรรม

วัตถุประสงค์

ปรับปรุงห้องปฏิบัติการ
สาขาวิศวกรรมศาสตร์

ห้องปฏิบัติการได้
มาตรฐานและมี
สภาพแวดล้อมที่ดีเหมาะ
สาหรับการจัดการเรียน
การสอนภาคปฏิบัติ

เดือน ปีงบประมำณ 2559
ตัวชี้วัด (KPIs)
และค่ำเป้ำหมำย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ห้องปฏิบัติการที่พร้อม
การจัดการเรียนการ
สอนทางด้าน
วิศวกรรมศาสตร์

ผู้รับผิดชอบ

95,000

ผศ. วีระชาติ
จริตงาม
อ. ถิรายุ
ปิ่นทอง
อ. ปิยลาภ
มานะกิจ
อ. กรรณิการ์
มิ่งเมือง
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งบประมำณ

แผนกำรใช้งบประมำณ
ประจำปีงบประมำณ 2559
โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ 2559 สาหรับการดาเนินงานดังนี้
1. งบประมาณแผ่นดิน ประจาปีงบประมาณ 2559
จานวน
- บาท
2. งบประมาณเงินรายได้ ประจาปีงบประมาณ 2559
จานวน 95,000 บาท
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 95,000 บำท
เพื่อให้การบริหารงบประมาณสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการตามกิจกรรมต่างๆ ที่ปรากฏในแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จึงได้กาหนด
แผนการใช้จ่ายงบประมาณจาแนกตามประเภทงบประมาณ เพื่อให้การปฏิบัติภารกิจตามแผนงาน/โครงการและกิจกรรม เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ดังนี้

โครงกำร
ปรับปรุงห้องปฏิบัติการสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

รหัสงบประมำณ
59AD30210004

งบประมำณ
แผ่นดิน
-

งบรำยได้

รวม

95,000

95,000

62

รำยละเอียดงบประมำณรำยจ่ำย จำแนกตำมไตรมำส (งวดเงิน)
งวดที่ 1

งวดที่ 2

งวดที่ 3

งวดที่ 4

95,000

-

-

(1 ต.ค.-31 ธ.ค. 58) (1 ม.ค.-31 มี.ค. 59) (1 เม.ย.-30 มิ.ย. 59) (1 ก.ค.-30 ก.ย. 59)

-

สรุปแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ จำแนกตำมประเภทงบประมำณ ปี 2559
ลำดับ
1

กิจกรรม
ปรับปรุงห้องปฏิบัติการสาขา
วิศวกรรมศาสตร์

รวม

งบดำเนินกำรเงินรำยได้
ที่ดิน/สิ่งก่อสร้ำง ค่ำใช้สอย
ค่ำวัสดุ
95,000

95,000

งบดำเนินกำรงบประมำณแผ่นดิน
ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย
ค่ำวัสดุ

รวม
95,000

ระยะเวลำ
ดำเนินกำร
ม.ค.-มี.ค.
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งวด
ผู้รับ
ลำยเซนต์
เงินที่
ผิดชอบ
2 ผศ.วีระชาติ
จริตงาม
อ. ถิรายุ
ปิ่นทอง
อ. ปิยลาภ
มานะกิจ
อ.กรรณิการ์
มิ่งเมือง

95,000
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ผศ.วีระชาติ จริตงาม, อ.ถิรายุ ปิ่นทอง, อ.ปิยลาภ มานะกิจ, อ.กรรณิการ์ มิ่งเมือง
ผู้รับผิดชอบโครงการ

แผนปฏิบัติกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559

คณะเทคโนโลยีกำรเกษตรและเทคโนโลยีอุตสำหกรรม
มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์
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5. โครงกำรพัฒนำคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์

โครงกำรพัฒนำคุณลักษณะบัณฑิตทีพ่ ึงประสงค์ คณะเทคโนโลยีกำรเกษตรและเทคโนโลยีอตุ สำหกรรม
ผู้รับผิดชอบประจำโครงกำร
1. อาจารย์นัฐท์ธรี นนช์ รอดชื่น
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
2. อาจารย์ ดร.ศรัณยา เพ่งผล
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
3. สโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
วัตถุประสงค์ของกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรประจำปี
1. จัดกิจกรรมวิชาการที่สง่ เสริมคุณลักษณะที่พงึ ประสงค์
2. จัดกิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ
3. จัดกิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม
4. จัดกิจกรรมสร้างเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
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ตำรำงวิเครำะห์แผนปฏิบัติกำรประจำปี 2559

วัตถุประสงค์
1.นักศึกษาทราบแนวการเรียนและการใช้
ชีวิตการศึกษาในมหาวิทยาลัย
2.นักศึกษาสามารถลงทะเบียน/
ตรวจสอบผลการเรียน/ตรวจสอบผลการ
เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของตนเอง
3. นักศึกษาสามารถนาความรู้ในการ
อบรม ไปใช้ในการดาเนินชีวิต
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1
ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภำพ
เป้ำประสงค์หลักเชิงยุทธศำสตร์ บัณฑิตมีควำมรู้ ทำงำนเป็นทีม ชำนำญเทคโนโลยี ซื่อสัตย์สุจริต จิตสำธำรณะต่อชุมชนและท้องถิ่น
สำเหตุของปัญหำ/
เป้ำประสงค์
กลยุทธ์
ชื่อกิจกรรม
โอกำส/แนวทำงในกำรพัฒนำ
G8 บัณฑิตมีมาตรฐาน
S7 ยกระดั บ คุ ณ ภาพ - นักศึกษามีปัญหาในการปรับตัวจาก 1. ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และเครือข่าย
ระดับสากลตามอัตลักษณ์/ บัณฑิ ตสู่ ม าตรฐานสากล สถานศึกษาเดิมมาอยูร่ ั้วมหาวิทยาลัย ผู้ปกครอง อบรมคุณธรรม จริยธรรม
กรอบมาตรฐาน TQF
ตา ม อั ต ลั กษณ์ /ก ร อ บ ซึ่งมีความแตกต่างกัน นักศึกษาใหม่
1.1 เครือข่ายผู้ปกครอง
มาตรฐาน TQF
ส่วนใหญ่จะไม่ทราบรายละเอียดใน
1.2 ปฐมนิเทศนักศึกษา
การเรียนการสอนและการทากิจกรรม
ต่างๆของคณะและของมหาวิทยาลัย
ที่นักศึกษาใหม่ต้องเข้าร่วม ทาให้
ปรับตัวไม่ทัน รวมถึงยังไม่รู้จกั
คณาจารย์และบุคลากรในคณะ
- การประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่
ให้ทราบเกี่ยวกับแนวทางการเรียน
และการทากิจกรรมต่างๆของคณะ
และของมหาวิทยาลัยและเป็นช่องทาง
ในการติดต่อผูป้ กครองนักศึกษา
- นักศึกษายังขาดทักษะวิชาชีพจากผู้ 2. การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและส่งเสริม
ประประสบการณ์จริงและขาดการ
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
บูรณาการร่วมกับสาขาวิชาอื่นที่
เกี่ยวข้องการขาดความคิดที่เป็นระบบ
ทาให้เกิดปัญหาในการปฏิบัติ และ
ขาดทักษะในการแก้ไขปัญหา

นักศึกษามีระบบความคิดที่เป็นระบบ
สามารถทางานอย่างเป็นขั้นตอนได้ฝึก
ปฏิบัติในด้านทักษะวิชาชีพจากผูม้ ี
ประสบการณ์และมีองค์ความรู้ในด้าน
วิชาชีพ

เป้ำประสงค์

กลยุทธ์

สำเหตุของปัญหำ/
โอกำส/แนวทำงในกำรพัฒนำ
- ผู้นาสโมสรคณะชุดใหม่มีการ
เปลี่ยนแปลงทุกปี จึงยังไม่รู้บทบาท
หน้าที่ในการเป็นผู้นาและผู้ตามที่ดี
และมีบุคลิกภาพที่ดี
- นักศึกษาขาดความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพนักศึกษา

ชื่อกิจกรรม

วัตถุประสงค์

- คณาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่คณะ
และนักศึกษายังไม่เป็นที่รจู้ ักและทา
กิจกรรมกีฬาร่วมกัน เพื่อเสริมสร้าง
สุขภาพที่ดีและความสัมพันธ์ที่ดี
- นักศึกษาที่จะจบการศึกษาขาด
ทักษะในการไปสัมภาษณ์งาน การ
เตรียมความพร้อมในการไปปฏิบัติงาน
และแหล่งงานที่เหมาะสมกับ
ความสามารถ ความถนัดของตนเอง
- คณะยังไม่มีฐานข้อมูลศิษย์เก่าและ 7. จัดทาระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า
ช่องทางในการติดต่อประชาสัมพันธ์
กิจกรรมต่าง ๆ ของคณะ

มีระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่าในการสืบค้น
ข้อมูล
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3. การอบรมภาวะผู้นา บุคลิกภาพนักศึกษา 1.นักศึกษามีภาวะผู้นาที่ดี
การเรียนรู้ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง
2.นักศึกษาทางานเป็นทีม
3.นักศึกษาสามารถความรู้นาไปใช้
ประโยชน์และใช้ชีวิตแบบอย่างเศรษฐกิจ
พอพียง
4. การประกันคุณภาพนักศึกษา
1.นักศึกษาภายในคณะได้เข้าร่วมกิจกรรม
การอบรมในด้านประกันคุณภาพและด้าน
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
5. กีฬาสีสายสัมพันธ์เทคโนโลยีฯ
คณาจารย์เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ทา
กิจกรรมที่สง่ เสริมสุขภาพเสริมสร้างความ
สามัคคี การทางานเป็นทีมการเล่นและ
เรียนรู้กิจกรรมพื้นบ้าน
6. ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา
มีความรู้ในการทางานและการอยูร่ ่วมกับ
สังคมหลังจากจบการศึกษา

เป้ำประสงค์

กลยุทธ์

สำเหตุของปัญหำ/
ชื่อกิจกรรม
โอกำส/แนวทำงในกำรพัฒนำ
- รุ่นน้องไม่ได้ร่วมแสดงความยินดีกบั
8. น้องยินดี พี่รับปริญญา
รุ่นพี่บัณฑิต รวมถึงการพูดคุยเรือ่ งการ
ทางานหรือประสบการณ์ต่างๆของรุ่น
พี่บัณฑิต
- นักศึกษาไม่เข้าใจเกี่ยวกับสหกิจ
9. เตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา
และการเตรียมความพร้อมในการออก
ฝึกสหกิจศึกษา

วัตถุประสงค์
นักศึกษาเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ของ
คณะ
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1.นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจสหกิจ
ศึกษาเพิ่มมากขึ้น
2.นักศึกษามีทางเลือกในการออกฝึก
สหกิจจากสถานประกอบการทีเ่ ข้าร่วม
โครงการ MOU
- นักศึกษายังขาดการวางแผนและการ 10. ประเพณีสานสัมพันธ์พี่น้องและกีฬาร่วม นักศึกษาเกิดความผูกพัน ความสามัคคี
จัดการที่ดี การทากิจกรรมระหว่างรุ่น ใจของภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร
กัน
พี่รุ่นน้องของภาควิชา
เทคโนโลยีการเกษตรและการจัดเก็บ
ค่าใช้จ่ายในการทากิจกรรมของ
นักศึกษาในภาควิชาของตนเอง
- นักศึกษามีรายได้จากผูป้ กครองไม่
11. สนับสนุนกิจกรรมรายได้ให้กับนักศึกษา นักศึกษามีรายได้ระหว่างเรียน
เพียงพอกับค่าใช้จ่ายในการเรียนและ ระหว่างเรียน
ค่าครองชีพในปัจจุบัน

แผนปฏิบัติกำรประจำปี 2559
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1
ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภำพ
เป้ำประสงค์หลักเชิงยุทธศำสตร์ บัณฑิตมีควำมรู้ ทำงำนเป็นทีม ชำนำญเทคโนโลยี ซื่อสัตย์สุจริต จิตสำธำรณะต่อชุมชนและท้องถิ่น
เป้ำประสงค์
G8 บัณฑิตมีมาตรฐานระดับสากลตามอัตลักษณ์/กรอบมาตรฐาน TQF
กลยุทธ์
S7 ยกระดับคุณภาพบัณฑิตสู่มาตรฐานสากลตามอัตลักษณ์/กรอบมาตรฐาน TQF
วัตถุประสงค์

งบประมำณ

ผู้รับผิดชอบ

35,600

อ.นัฐท์ธีรนนช์
รอดชื่น
อ.ดร.ศรัณยา
เพ่งผล
สโมสร
นักศึกษาคณะ
เทคโนฯ

114,400

80,000

อ.รพีพัฒน์
อ.ชื่นจิต
อ.นพดล
อ.ดร.ศรัณยา
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เดือน ปีงบประมำณ 2559
ตัวชี้วัด (KPIs)
และค่ำเป้ำหมำย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1. ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และเครือข่ายผู้ปกครองอบรมคุณธรรม จริยธรรม
1.1 เครือข่ายผู้ปกครอง 1.นักศึกษาทราบแนวการ ระดับความพึงพอใจไม่
เรียนและการใช้ชีวิต
น้อยกว่า 3.51
การศึกษาในมหาวิทยาลัย
1.2 ปฐมนิเทศนักศึกษา 2.นักศึกษาสามารถ
ลงทะเบียน/ตรวจสอบผล
การเรียน/ตรวจสอบผล
การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ
ของตนเอง
3. นักศึกษาสามารถนา
ความรู้ด้านคุณธรรม
จริยธรรม ไปใช้ในการ
ดาเนินชีวิต
2. การพัฒนาศักยภาพ นักศึกษามีระบบความคิดที่ ระดับความพึงพอใจไม่
นักศึกษาและส่งเสริม
เป็นระบบสามารถทางาน น้อยกว่า 3.51
ทักษะการเรียนรู้ใน
อย่างเป็นขั้นตอนได้ฝึก
ศตวรรษที่ 21
ปฏิบัติในด้านทักษะวิชาชีพ
จากผู้มีประสบการณ์และมี
องค์ความรู้ในด้านวิชาชีพ
กิจกรรม

เดือน ปีงบประมำณ 2559
ตัวชี้วัด (KPIs)
และค่ำเป้ำหมำย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
3. การอบรมภาวะผู้นา 1.นักศึกษามีภาวะผู้นาที่ดี ระดับความพึงพอใจไม่
บุคลิกภาพนักศึกษาการ 2.นักศึกษาทางานเป็นทีม น้อยกว่า 3.51
เรียนรู้ชุมชนเศรษฐกิจ 3.นักศึกษาสามารถความรู้
พอเพียง
นาไปใช้ประโยชน์และใช้
ชีวิตแบบอย่างเศรษฐกิจ
พอพียง
กิจกรรม

4. การประกันคุณภาพ
นักศึกษา

6. ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา

1.นักศึกษาภายในคณะได้
เข้าร่วมกิจกรรมการอบรม
ในด้านประกันคุณภาพและ
ด้านทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม
คณาจารย์เจ้าหน้าที่
นักศึกษา ทากิจกรรมที่
ส่งเสริมสุขภาพเสริมสร้าง
ความสามัคคี การทางาน
เป็นทีมการเล่นและเรียนรู้
กิจกรรมพื้นบ้าน

งบประมำณ

ผู้รับผิดชอบ

30,000

อ.นัฐท์ธีรนนช์
อ.ดร.ศรัณยา
อ.ดร.ปัณณ
วิชญ์
อ.จามรี
อ.วัชระ
อ.สุจิตรา
อ.ทรงศักดิ์
อ.มาสกุล อ.
นพดล
อ.ดร.ศรัณยา

ระดับความพึงพอใจไม่
น้อยกว่า 3.51

30,000

ระดับความพึงพอใจไม่
น้อยกว่า 3.51

50,000

มีความรู้ในการทางานและ ระดับความพึงพอใจไม่
การอยู่ร่วมกับสังคม
น้อยกว่า 3.51
หลังจากจบการศึกษา

30,000

อ.นัฐท์ธีรนนช์
อ.ดร.ศรัณยา
อ.โกเมน
อ.จิรทัศน์
อ.อนุสรณ์
อ.วัชระ
สโมสรนักศึกษา
คณะเทคโนฯ
อ.นัฐท์ธีรนนช์
อ.ดร.ศรัณยา
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5. กีฬาสีสายสัมพันธ์
เทคโนโลยีฯ

วัตถุประสงค์

กิจกรรม
7. จัดทาระบบ
ฐานข้อมูลศิษย์เก่า

วัตถุประสงค์
มีระบบฐานข้อมูลศิษย์
เก่าในการสืบค้นข้อมูล

เดือน ปีงบประมำณ 2559
ตัวชี้วัด (KPIs)
และค่ำเป้ำหมำย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ระดับความพึงพอใจไม่
น้อยกว่า 3.51

ผู้รับผิดชอบ

15,000

อ.รพีพัฒน์
อ.เพ็ญนภา
อ.นพดล
น.ส.เยาวเรศ
นางอุทุมพร
อ.นัฐท์ธีรนนช์
อ.ดร.ศรัณยา
อ.อาคิรา
อ.สุจิตรา
อ.มาสกุล
อ.ชัชชัย
อ.ทรงศักดิ์
อ.ธันวา
ผศ.ดร.ธวัช
อ.ดร.ศรัณยา

8. น้องยินดีพี่รับปริญญา นักศึกษาเป็นบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ของคณะ

ระดับความพึงพอใจไม่
น้อยกว่า 3.51

70,000

9. เตรียมความพร้อม
สหกิจศึกษา

ระดับความพึงพอใจไม่
น้อยกว่า 3.51

80,000

ระดับความพึงพอใจไม่
น้อยกว่า 3.51

30,000

อ.ดร.ศรัณยา
อ.นพดล
อ.ชื่นจิต

ระดับความพึงพอใจไม่
น้อยกว่า 3.51

65,000

อ.นัฐท์ธีรนนช์
อ.ดร.ศรัณยา
อ.มาสกุล
อ.รพีพัฒน์

1.นักศึกษามีความรู้ความ
เข้าใจสหกิจศึกษาเพิ่มมาก
ขึ้น
2.นักศึกษามีทางเลือกใน
การออกฝึกสหกิจจาก
สถานประกอบการที่เข้า
ร่วมโครงการMOU
10. ประเพณีสานสัมพันธ์ นักศึกษาเกิดความผูกพัน
พี่น้องและกีฬาร่วมใจของ ความสามัคคีกัน
ภาควิชาเทคโนโลยี
การเกษตร
11. สนับสนุนกิจกรรม นักศึกษามีรายได้ระหว่าง
รายได้ให้กับนักศึกษา
เรียน
ระหว่างเรียน
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งบประมำณ

แผนกำรใช้งบประมำณ
ประจำปีงบประมำณ 2559
โครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ 2559 สาหรับการดาเนินงานดังนี้
1.งบประมาณแผ่นดิน ประจาปีงบประมาณ 2559
จานวน 565,000บาท
2.งบประมาณเงินรายได้ประจาปีงบประมาณ 2559
จานวน 65,000 บาท
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 630,000บำท
เพื่อให้การบริหารงบประมาณสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการตามกิจกรรมต่างๆ ที่ปรากฏในแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จึงได้กาหนด
แผนการใช้จ่ายงบประมาณจาแนกตามประเภทงบประมาณ เพื่อให้การปฏิบัติภารกิจตามแผนงาน/โครงการและกิจกรรม เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ดังนี้

โครงกำร
พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ (เงินแผ่นดิน)
พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ (เงินรายได้)

รหัสงบประมำณ
59AD20100005
59AD20210005

งบประมำณ
แผ่นดิน
565,000
-

งบรำยได้

รวม

65,000

565,000
65,000

งวดที่ 1
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รำยละเอียดงบประมำณรำยจ่ำย จำแนกตำมไตรมำส (งวดเงิน)
งวดที่ 2

งวดที่ 3

งวดที่ 4

194,200
-

250,200
-

65,000

(1 ต.ค.-31 ธ.ค. 58) (1 ม.ค.-31 มี.ค. 59) (1 เม.ย.-30 มิ.ย. 59) (1 ก.ค.-30 ก.ย. 59)

120,600
-

สรุปแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ จำแนกตำมประเภทงบประมำณ ปี 2559
ลำดับ

กิจกรรม
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และเครือข่าย
ผู้ปกครองอบรมคุณธรรม จริยธรรม

2.

การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
การอบรมภาวะผู้นา บุคลิกภาพนักศึกษา
การเรียนรู้ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง
การประกันคุณภาพนักศึกษา
กีฬาสีสายสัมพันธ์เทคโนโลยีฯ
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

จัดทาระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า
น้องยินดีพี่รับปริญญา
เตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา
ประเพณีสานสัมพันธ์พี่น้องและกีฬาร่วม
ใจของภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร
11. สนับสนุนกิจกรรมรายได้ให้กับนักศึกษา
ระหว่างเรียน
รวม

งบดำเนินกำรงบประมำณแผ่นดิน
ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย
ค่ำวัสดุ
8,400
106,000
35,600

150,000

36,000

18,000

26,000

80,000

9,000

18,750

2,250

30,000

10,800
5,200
5,400

15,000
10,800
21,000

4,200
34,000
3,600

30,000
50,000
30,000

12,000
70,000
63,000
30,000

3,000

15,000
70,000
80,000
30,000

15,000

2,000

65,000
65,000

รวม

65,000
84,600

379,750

100,650

ระยะเวลำ
ดำเนินกำร
ต.ค.-ธ.ค.58
เม.ย.-มิ.ย.
59
ม.ค.-มิ.ย.59
เม.ย.-มิ.ย.
59
ม.ค.-มิ.ย.59
ม.ค.-มี.ค.59
เม.ย.-มิ.ย.
59
ต.ค.-ธ.ค.58
ต.ค.2558
ม.ค.-มี.ค.59
เม.ย.-มิ.ย.
59
ก.ค.-ก.ย.59

งวด
ผู้รับ
ลำยเซนต์
เงินที่
ผิดชอบ
1,3 อ.นัฐท์ธีรนนช์
2,3

อ.รพีพัฒน์

3

อ.นัฐท์ธีรนนช์

2,3
2
3

อ.ทรงศักดิ์
อ.นัฐท์ธีรนนช์
อ.นัฐท์ธีรนนช์

1
1
2
3

อ.รพีพัฒน์
อ.นัฐท์ธีรนนช์
อ.มาสกุล
อ.ดร.ศรั ณ
ยา
อ.นัฐท์ธีรนนช์

4

630,000

อ.นัฐท์ธีรนนช์ รอดชื่น, อ.รพีพัฒน์ มั่นพรม, อ.ทรงศักดิ์ มะระประเสริฐศักดิ์, อ.มาศสกุล ภักดีอาษา, ดร.ศรัณยา เพ่งผล
ผู้รับผิดชอบโครงการ
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1.

งบดำเนินกำรเงินรำยได้
ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย
ค่ำวัสดุ

แผนปฏิบัติกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559

คณะเทคโนโลยีกำรเกษตรและเทคโนโลยีอุตสำหกรรม
มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์
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6. โครงกำรสนับสนุนกำรจัดกิจกรรมนักศึกษำภำคปกติ
คณะเทคโนโลยีกำรเกษตรและเทคโนโลยีอุตสำหกรรม

โครงกำรสนับสนุนกำรจัดกิจกรรมนักศึกษำภำคปกติ คณะเทคโนโลยีกำรเกษตรและเทคโนโลยีอตุ สำหกรรม
ผู้รับผิดชอบประจำโครงกำร
1. อาจารย์นัฐท์ธรี นนช์ รอดชื่น

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

วัตถุประสงค์ของกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรประจำปี
1. เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมของนักศึกษา
2. เพื่อส่งเสริมการทางานเป็นทีมของนักศึกษา
3. เพื่อพัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษาให้สอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พงึ ประสงค์
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ตำรำงวิเครำะห์แผนปฏิบัติกำรประจำปี 2559
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1
ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภำพ
เป้ำประสงค์หลักเชิงยุทธศำสตร์ บัณฑิตมีควำมรู้ ทำงำนเป็นทีม ชำนำญเทคโนโลยี ซื่อสัตย์สุจริต จิตสำธำรณะต่อชุมชนและท้องถิ่น
สำเหตุของปัญหำ/
เป้ำประสงค์
กลยุทธ์
ชื่อกิจกรรม
โอกำส/แนวทำงในกำรพัฒนำ
G8 บัณฑิตมีมาตรฐาน
S7 ยกระดั บ คุ ณ ภาพ - นักศึกษาขาดงบประมาณในการ
1. กีฬาภายในระหว่างคณะ (ภาคปกติ)
ระดับสากลตามอัตลักษณ์/ บัณฑิ ตสู่ ม าตรฐานสากล สนับสนุนในด้านวัสดุ อุปกรณ์ในการ
กรอบมาตรฐาน TQF
ตา ม อั ต ลั กษณ์ /ก ร อ บ เตรียมความพร้อมในการแข่งขันกีฬา
มาตรฐาน TQF
ระหว่างคณะ
2. การจัดประกวดดาวเดือน
- นักศึกษาขาดงบประมาณเป็น
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการประกวด
ดาว เดือน

วัตถุประสงค์
นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมความพร้อมในการ
ทากิจกรรมกีฬาภายในระหว่างคณะ
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 มีการคัดเลือกตัวแทน
เพื่อทากิจกรรมในฐานะของตัวแทน
นักศึกษาคณะ
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แผนปฏิบัติกำรประจำปี 2559
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1
ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภำพ
เป้ำประสงค์หลักเชิงยุทธศำสตร์ บัณฑิตมีควำมรู้ ทำงำนเป็นทีม ชำนำญเทคโนโลยี ซื่อสัตย์สุจริต จิตสำธำรณะต่อชุมชนและท้องถิ่น
เป้ำประสงค์
G8 บัณฑิตมีมาตรฐานระดับสากลตามอัตลักษณ์/กรอบมาตรฐาน TQF
กลยุทธ์
S7 ยกระดับคุณภาพบัณฑิตสู่มาตรฐานสากลตามอัตลักษณ์/กรอบมาตรฐาน TQF
กิจกรรม
1. กีฬาภายในระหว่าง
คณะ (ภาคปกติ)

งบประมำณ

ผู้รับผิดชอบ

40,000

อ.นัฐท์ธีรนนช์
รอดชื่น

12,200

อ.นัฐท์ธีรนนช์
รอดชื่น
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2. การจัดประกวดดาว
เดือน

เดือน ปีงบประมำณ 2559
ตัวชี้วัด (KPIs)
และค่ำเป้ำหมำย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
นักศึกษาคณะ
นักศึกษาทีมงาน
เทคโนโลยีการเกษตรและ สโมสรที่ดูแลกิจกรรม
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม กีฬาคณะ มีความพึง
ความพร้อมในการทา
พอใจต่อการสนับสนุน
กิจกรรมกีฬาภายใน
กิจกรรมของคณะ ไม่
ระหว่างคณะ
น้อยกว่าร้อยละ 90
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 มีการ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่
คัดเลือกตัวแทนเพื่อทา
เข้าร่วมกิจกรรม
กิจกรรมในฐานะของ
ประกวดดาวเดือน พึง
ตัวแทนนักศึกษาคณะ
พอใจต่อกิจกรรม ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 90
วัตถุประสงค์

แผนกำรใช้งบประมำณ
ประจำปีงบประมำณ 2559
โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมนักศึกษาภาคปกติ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้รบั การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ 2559 สาหรับการดาเนินงานดังนี้
1.งบประมาณแผ่นดิน ประจาปีงบประมาณ 2559
จานวน - บาท
2.งบประมาณเงินรายได้ประจาปีงบประมาณ 2559
จานวน 52,200 บาท
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 52,200 บำท
เพื่อให้การบริหารงบประมาณสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการตามกิจกรรมต่างๆ ที่ปรากฏในแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จึงได้กาหนด
แผนการใช้จ่ายงบประมาณจาแนกตามประเภทงบประมาณ เพื่อให้การปฏิบัติภารกิจตามแผนงาน/โครงการและกิจกรรม เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ดังนี้

โครงกำร
สนับสนุนการจัดกิจกรรมนักศึกษาภาคปกติ

รหัสงบประมำณ
59AD20210006

งบประมำณ
แผ่นดิน
-

งบรำยได้

รวม

52,200

52,200

งวดที่ 1
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รำยละเอียดงบประมำณรำยจ่ำย จำแนกตำมไตรมำส (งวดเงิน)
งวดที่ 2

งวดที่ 3

งวดที่ 4

-

-

-

(1 ต.ค.-31 ธ.ค. 58) (1 ม.ค.-31 มี.ค. 59) (1 เม.ย.-30 มิ.ย. 59) (1 ก.ค.-30 ก.ย. 59)

52,200

สรุปแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ จำแนกตำมประเภทงบประมำณ ปี 2559
ลำดับ

กิจกรรม

1.

กีฬาภายในระหว่างคณะ (ภาคปกติ)

2.

การจัดประกวดดาวเดือน
รวม

งบดำเนินกำรเงินรำยได้
ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย
ค่ำวัสดุ
40,000

งบดำเนินกำรงบประมำณแผ่นดิน
ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย
ค่ำวัสดุ

รวม
40,000

6,200

6,000

12,200

6,200

46,000

52,200

ระยะเวลำ
ดำเนินกำร
ต.ค.-ธ.ค.
2558
ต.ค.-ธ.ค.
2558

งวด
ผู้รับ
ลำยเซนต์
เงินที่
ผิดชอบ
1 อ.นัฐท์ธีรนนช์
รอดชื่น
1 อ.นัฐท์ธีรนนช์
รอดชื่น

อ.นัฐท์ธีรนนช์ รอดชื่น
ผู้รับผิดชอบโครงการ
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แผนปฏิบัติกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559

คณะเทคโนโลยีกำรเกษตรและเทคโนโลยีอุตสำหกรรม
มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์
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7. โครงกำรสนับสนุนกำรจัดกิจกรรมนักศึกษำภำค กศ.บป.
คณะเทคโนโลยีกำรเกษตรและเทคโนโลยีอุตสำหกรรม

โครงกำรสนับสนุนกำรจัดกิจกรรมนักศึกษำภำค กศ.บป. คณะเทคโนโลยีกำรเกษตรและเทคโนโลยีอุตสำหกรรม
ผู้รับผิดชอบประจำโครงกำร
1. อาจารย์นัฐท์ธรี นนช์ รอดชื่น

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

วัตถุประสงค์ของกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรประจำปี
1. เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมของนักศึกษา ภาค กศ.บป
2. เพื่อสืบสาน อนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามในวันสงกรานต์
3. เพื่อพัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษาให้สอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พงึ ประสงค์
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ตำรำงวิเครำะห์แผนปฏิบัติกำรประจำปี 2559
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1
ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภำพ
เป้ำประสงค์หลักเชิงยุทธศำสตร์ บัณฑิตมีควำมรู้ ทำงำนเป็นทีม ชำนำญเทคโนโลยี ซื่อสัตย์สุจริต จิตสำธำรณะต่อชุมชนและท้องถิ่น
สำเหตุของปัญหำ/
เป้ำประสงค์
กลยุทธ์
ชื่อกิจกรรม
วัตถุประสงค์
โอกำส/แนวทำงในกำรพัฒนำ
G8 บัณฑิตมีมาตรฐาน
S7 ยกระดั บ คุ ณ ภาพ - นักศึกษายังขาดความรู้ความเข้าใจ ประเพณีสงกรานต์ (ภาค กศ.บป)
นักศึกษาคณะเทคโนโลยีฯมีความพร้อม
ระดับสากลตามอัตลักษณ์/ บัณฑิ ตสู่ ม าตรฐานสากล เกี่ยวกับทีม่ าและความสาคัญของ
ในการทากิจกรรมสงกรานต์
กรอบมาตรฐาน TQF
ตา ม อั ต ลั กษณ์ /ก ร อ บ ประเพณีสงกรานต์ตามแบบวิถีไทย
มาตรฐาน TQF
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แผนปฏิบัติกำรประจำปี 2559
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1
ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภำพ
เป้ำประสงค์หลักเชิงยุทธศำสตร์ บัณฑิตมีควำมรู้ ทำงำนเป็นทีม ชำนำญเทคโนโลยี ซื่อสัตย์สุจริต จิตสำธำรณะต่อชุมชนและท้องถิ่น
เป้ำประสงค์
G8 บัณฑิตมีมาตรฐานระดับสากลตามอัตลักษณ์/กรอบมาตรฐาน TQF
กลยุทธ์
S7 ยกระดับคุณภาพบัณฑิตสู่มาตรฐานสากลตามอัตลักษณ์/กรอบมาตรฐาน TQF
กิจกรรม
ประเพณีสงกรานต์
(ภาค กศ.บป)

เดือน ปีงบประมำณ 2559
ตัวชี้วัด (KPIs)
และค่ำเป้ำหมำย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
นักศึกษาคณะเทคโนโลยี นักศึกษาทีมงาน
ฯ มีความพร้อมในการทา สโมสรที่ดูแลกิจกรรม
กิจกรรมสงกรานต์
สงกรานต์ มีความพึง
พอใจต่อการสนับสนุน
กิจกรรมของคณะ ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 90
วัตถุประสงค์

งบประมำณ

ผู้รับผิดชอบ

2,200

อ.นัฐท์ธีรนนช์
รอดชื่น
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แผนกำรใช้งบประมำณ
ประจำปีงบประมำณ 2559
โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมนักศึกษาภาค กศ.บป. คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ 2559 สาหรับการดาเนินงานดังนี้
1.งบประมาณแผ่นดิน ประจาปีงบประมาณ 2559
จานวน - บาท
2.งบประมาณเงินรายได้ประจาปีงบประมาณ 2559
จานวน 2,200 บาท
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 2,200 บำท
เพื่อให้การบริหารงบประมาณสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการตามกิจกรรมต่างๆ ที่ปรากฏในแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จึงได้กาหนด
แผนการใช้จ่ายงบประมาณจาแนกตามประเภทงบประมาณ เพื่อให้การปฏิบัติภารกิจตามแผนงาน/โครงการและกิจกรรม เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ดังนี้

โครงกำร
สนับสนุนการจัดกิจกรรมนักศึกษาภาค กศ.บป.

รหัสงบประมำณ
59AD20220007

งบประมำณ
แผ่นดิน
-

งบรำยได้

รวม

2,200

2,200
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รำยละเอียดงบประมำณรำยจ่ำย จำแนกตำมไตรมำส (งวดเงิน)
งวดที่ 1

งวดที่ 2

งวดที่ 3

งวดที่ 4

-

2,200

-

(1 ต.ค.-31 ธ.ค. 58) (1 ม.ค.-31 มี.ค. 59) (1 เม.ย.-30 มิ.ย. 59) (1 ก.ค.-30 ก.ย. 59)

-

สรุปแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ จำแนกตำมประเภทงบประมำณ ปี 2559
ลำดับ
1.

กิจกรรม
ประเพณีสงกรานต์ (ภาค กศ.บป)
รวม

งบดำเนินกำรเงินรำยได้
ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย
ค่ำวัสดุ
2,200
2,200

งบดำเนินกำรงบประมำณแผ่นดิน
ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย
ค่ำวัสดุ

รวม
2,200

ระยะเวลำ
ดำเนินกำร
เม.ย. 2559

งวด
ผู้รับ
ลำยเซนต์
เงินที่
ผิดชอบ
3 อ.นัฐท์ธีรนนช์
รอดชื่น

2,200

อ.นัฐท์ธีรนนช์ รอดชื่น
ผู้รับผิดชอบโครงการ
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แผนปฏิบัติกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559
8. โครงกำรพัฒนำระบบและกลไกกำรบริหำรหลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต

คณะเทคโนโลยีกำรเกษตรและเทคโนโลยีอุตสำหกรรม
มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์

86

สำขำวิชำ วิศวกรรมไฟฟ้ำเครื่องกลกำรผลิต
สำขำวิชำ วิศวกรรมพลังงำน
สำขำวิชำ วิศวกรรมกำรจัดกำรอุตสำหกรรมและสิ่งแวดล้อม

โครงกำรพัฒนำระบบและกลไกกำรบริหำรหลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต
สำขำวิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำเครื่องกลกำรผลิต สำขำวิชำวิศวกรรมพลังงำน และสำขำวิชำวิศวกรรมกำรจัดกำรอุตสำหกรรมและสิง่ แวดล้อม

วัตถุประสงค์ของกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรประจำปี
1. เพื่อเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานของบุคลากรในระดับปฏิบัติ และเป็นเครื่องมือในการบริหารและติดตามนโยบายการปฏิบัติงานของหัวหน้าสาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน และสาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม
2. เพื่อเป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานในด้านต่างๆ ของสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน และ
สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นเครื่องมือในการติดตามแผนการใช้เงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรในแต่ ละปีงบประมาณ
3. เพื่ อเป็นกลไกในการเพิ่ม ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน และสาขาวิชา
วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม
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บุคลำกรประจำหลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต
1. อ.ปิยลาภ มานะ
หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต
2. อ.ถิรายุ ปิ่นทอง
หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน
3. อ.กรรณิการ์ มิ่งเมือง
หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมฯ
4. อ.ดร.ภริตา พิมพันธุ์
5. อ.ปิยะกิจ กิจติตุลากานนท์
6. อ.ทรงศักดิ์ มะระประเสริฐศักดิ์
7. อ.มาศสกุล ภักดีอาษา
8. อ.โกเมน หมายมั่น
9. ผศ.ธีรพจน์ แนบเนียน
10. อ. ศรัณรัตน์ อินทร์ใจเอื้อ
11. อ.วัชระ ชัยสงคราม
12. ผศ.วีระชาติ จริตงาม
13. อ.ปฐมพงค์ จิโน
14. อ.กฤษณะ ร่มชัยพฤกษ์
15. ผศ.ภิญโญ ชุมมณี
16. อ.จุติพรรษ์ อนิวรรตกูล

ตำรำงวิเครำะห์แผนปฏิบัติกำรประจำปี 2559
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1
ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภำพ
เป้ำประสงค์หลักเชิงยุทธศำสตร์ บัณฑิตมีควำมรู้ ทำงำนเป็นทีม ชำนำญเทคโนโลยี ซื่อสัตย์สุจริต จิตสำธำรณะต่อชุมชนและท้องถิ่น
สำเหตุของปัญหำ/
เป้ำประสงค์
กลยุทธ์
ชื่อกิจกรรม
โอกำส/แนวทำงในกำรพัฒนำ
G4 คณะได้รับการรับรอง S4 เสริมสร้างความ
1.การดาเนินงานการบริหารหลักสูตร 1. เสริมสร้ำงกำรประกันคุณภำพระดับ
คุณภาพการศึกษาตาม
เชื่อมั่นในระบบการ
ควรตอบสนองต่อผลการเรียนรู้ของ
หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต
เกณฑ์มาตรฐาน
ประกันคุณภาพการศึกษา นักศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
กิจกรรมที่ 1 การจัดระบบวิเคราะห์ข้อมูลผล
การดาเนินงานและทวนสอบผลสัมฤทธิ์

วัตถุประสงค์
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1.เพื่อจัดระบบวิเคราะห์ข้อมูลผลการ
ดาเนิน งานของสาขาวิชาแต่ละภาค
การศึกษาในแต่ละปีการศึกษา
2.เพื่อทบทวนผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของ
นักศึกษา
กิจกรรมที่ 2 การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่และ 1. อาจารย์ในหลักสูตรมีความรู้เรื่องการ
การจัดการความรู้
จัดการองค์ความรู้การจัดการเรียนการสอน
2. เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
เพื่อรับการประเมินการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในตามองค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้
ระดับหลักสูตร ด้วยกระบวนการจัดการ
ความรู้
3. อาจารย์ใหม่มีความรู้ความเข้าใจในการ
เรียนการสอนและการทางาน

เป้ำประสงค์
G7 การจัดการเรียนการ
สอน และสื่อ อุปกรณ์ มี
คุณภาพและช่วยเพิ่ม
ศักยภาพการเรียนรู้

กลยุทธ์
S6 พั ฒ นาคุณ ภาพการ
จัดการเรียนการสอน และ
สื่ อ อุ ปก รณ์ เ พื่ อ เพิ่ ม
ศักยภาพการเรียนรู้

ชื่อกิจกรรม

วัตถุประสงค์

2. กำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยเน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญ
กิจกรรมที่ 1 จัดซื้อวัสดุสาหรับฝึก
ปฏิบัติการพื้นฐานวิศวกรรม อุปกรณ์ความ
ปลอดภัย
กิจกรรมที่ 2 จัดซื้อชุดเครือ่ งมือวิศวกรรม
โปรแกรมสาเร็จรูปวิเคราะห์ทางวิศวกรรม

1. เพื่อจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ สาหรับการ
ทดลอง และฝึกปฏิบัติการ
2. เพื่อจัดหาเครือ่ งมือปฏิบัติการทาง
วิศวกรรม
3. เพื่อตรวจเช็คและซ่อมบารุงเครื่องมือ
ปฏิบัติการ
4.เพื่อสนับสนุนงบประมาณเพือ่ จัดซื้อวัสดุ
ในการทาปริญญานิพนธ์
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G8 บัณฑิตมีมาตรฐาน
S7 ยกระดั บ คุ ณ ภาพ
ระดับสากลตามอัตลักษณ์/ บัณฑิ ตสู่ ม าตรฐานสากล
กรอบมาตรฐาน TQF
ตา ม อั ต ลั กษณ์ /ก ร อ บ
มาตรฐาน TQF

สำเหตุของปัญหำ/
โอกำส/แนวทำงในกำรพัฒนำ
1. รายวิชาปฏิบัติการต้องใช้วัสดุ และ
อุ ป กรณ์ ใ นการทดลองปฏิ บั ติ ใ ห้ กั บ
นักศึกษาได้ทดลองและปฏิบัติจริง
2. ขาดแคลนอุปกรณ์ และเครื่องมื อ
ปฏิบัติการทางวิศวกรรม
3. ห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร และเครื่ อ งมื อ
ปฏิ บั ติ ก ารเสื่ อ มสภาพ และมี ค วาม
เสียหายจากการใช้งาน
4. ปริญญานิพนธ์ของนักศึกษายังขาด
ความสมบูรณ์ทั้งในเรื่องรูปเล่ม และ
ชิ้นงาน
1.นักศึกษาควรมีทักษะทาง
คอมพิวเตอร์ทางวิชาชีพ
2.ควรปลูกฝังให้นักศึกษามีจิตอาสา
สามารถทางานเป็นทีม ช่วยเหลือผู้อื่น
3.นักศึกษาควรมีได้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริงโดยเข้าร่วมดูงาน
นอกสถานที่
4.นักศึกษาควรได้มีโอกาสการ
ถ่ายทอดความรู้ให้ผู้อื่น
5.ควรปลูกฝังวิถีชีวิต ประเพณี
ค่านิยมที่ดีงาม ภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่นที่ดี
งามให้นักศึกษา

3. ส่งเสริมทักษะกำรเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 1.เพื่อเพิ่มทักษะด้านการเขียนแบบโดย
กิจกรรมที่ 1 การอบรมการเขียนแบบด้วย โปรแกรมคอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์
2. เพือ่ ให้เกิดองค์ความรู้ด้านการเขียนแบบ
แก่นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
บัณฑิต
กิจกรรมที่ 2 การแข่งขันกีฬาระหว่างสาขา เพื่อเสริมสร้างให้นักศึกษารูจ้ ักความสามัคคี
และศิษย์เก่า
รู้จักน้าใจนักกีฬาและการรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย
กิจกรรมที่ 3 วิศวฯบาเพ็ญประโยชน์
เพื่อเสริมสร้างให้นักศึกษามีจิตสาธารณะ
ความรับผิดชอบต่อสังคม การเป็นผู้นาและ
ผู้ตามที่ดี รวมถึงการทางานร่วมกับผู้อื่น
กิจกรรมที่ 4 วิ่งขึ้นเขาฟังธรรม
เพื่อเสริมสร้างระบบความสัมพันธ์ของ
นักศึกษาน้องใหม่ปี 1 กับนักศึกษารุ่นพี่

เป้ำประสงค์

กลยุทธ์

สำเหตุของปัญหำ/
โอกำส/แนวทำงในกำรพัฒนำ

ชื่อกิจกรรม

วัตถุประสงค์

กิจกรรมที่ 5 การเรียนรู้นอกห้องเรียน
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1. เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรูเ้ ทคโนโลยี
สมัยใหม่ที่ใช้จริงในโรงงานอุตสาหกรรม
2. เพื่อกระตุ้นให้นักศึกษาตระหนักถึง
ความสาคัญจากการแลกเปลี่ยนความรู้
ทางด้านวิชาการและแนวทางการพัฒนา
งานด้านวิศวกรรม
กิจกรรมที่ 6 วิศวฯจิตอาสาสอนน้องม.ปลาย เพื่อเสริมสร้างให้นักศึกษามีจิตสาธารณะ
ความรับผิดชอบต่อสังคม การเป็นผู้นาและ
ผู้ตามที่ดี รวมถึงการทางานร่วมกับผู้อื่น
1.คุณภาพของบัณฑิตควรมีการพัฒนา 4. กำรเตรียมควำมพร้อมสำหรับนักศึกษำ 1.เพื่อเพิ่มเติมนักศึกษาได้มีความรู้ความ
เพื่อรองรับก่อนการทางาน
กิจกรรมที่ 1 การอบรมเชิงปฏิบัตกิ าร
เข้าใจในความรู้การจัดการพลังงาน
2.การพั ฒ นาเทคโนโลยี ข องสถาน ผู้รบั ผิดชอบพลังงาน
2. เพื่อเตรียมความพร้อมการเป็น
ประกอบการและการแข่ ง ขั น การ
ผู้รบั ผิดชอบด้านพลังงาน
สมัครเข้าทางาน
กิจกรรมที่ 2 การเตรียมความพร้อมก่อน
1. เพื่อเพิม่ ทักษะด้านการเขียนแบบโดย
3.กระบวนการรั บ นั ก ศึ ก ษาและ ทางานด้านการเขียนแบบ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
พื้ น ฐ า น ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า มี ค ว า ม
2. เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ด้านการเขียนแบบ
หลากหลาย
แก่นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
4.นั ก ศึ ก ษ า เ ข้ า ใ ห ม่ ยั ง มี ปั ญ ห า
บัณฑิต
ทางด้านพื้นฐานทางวิชาการ
กิจกรรมที่ 3 การเตรียมความพร้อมก่อน
1. เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาชั้นปีที่ 1
ศึกษา
กลุ่มเป้าหมายให้มีความเข้าใจในเนือ้ หา
รายวิชาต่างๆมากยิ่งขึ้น
2. เพื่อเป็นการช่วยเหลือนักศึกษาชั้นปีที่ 1
ทางด้านข้อมูลการใช้ชีวิตในระดับอุดมศึกษา

เป้ำประสงค์

กลยุทธ์

สำเหตุของปัญหำ/
โอกำส/แนวทำงในกำรพัฒนำ

ชื่อกิจกรรม

วัตถุประสงค์

กิจกรรมที่ 4 ปัจฉิมนิเทศ

G10 มีเครือข่ายในการ
S9 สร้างเครือข่ายในการ
พัฒนาการฝึกประสบการณ์ พัฒนาการฝึก
วิชาชีพและสหกิจศึกษา
ประสบการณ์วิชาชีพ
และสหกิจศึกษา

เพื่อส่งเสริมข้อมูลก่อนจบการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4
1.ฐานข้อมูลทีเ่ กี่ยวกับบัณฑิตและศิษย์ 5. กำรจัดกำรระบบฐำนข้อมูลของบัณฑิต 1.เพื่อจัดเก็บข้อมูลนักศึกษาและศิษย์เก่า
เก่ายังเป็นฐานข้อมูลกลางไม่ระบุ
และศิษย์เก่ำ
เพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนและสร้าง
ชัดเจนของระดับหลักสูตร
ความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาปัจจุบันและ
ศิษย์เก่า และสถานประกอบการ
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แผนปฏิบัติกำรประจำปี 2559
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1
ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภำพ
เป้ำประสงค์หลักเชิงยุทธศำสตร์ บัณฑิตมีควำมรู้ ทำงำนเป็นทีม ชำนำญเทคโนโลยี ซื่อสัตย์สุจริต จิตสำธำรณะต่อชุมชนและท้องถิ่น
เป้ำประสงค์
G4 คณะได้รับการรับรองคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐาน
กลยุทธ์
S4 เสริมสร้างความเชื่อมั่นในระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
วัตถุประสงค์

เข้าใจในการเรียนการสอน
และการทางาน

งบประมำณ

ผู้รับผิดชอบ

30,000

อ.ทรงศักดิ์,
อ.ถิรายุ,
อ.กรรณิการ์

15,000

อ.ทรงศักดิ์,
อ.ถิรายุ,
อ.กรรณิการ์
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เดือน ปีงบประมำณ 2559
ตัวชี้วัด (KPIs)
และค่ำเป้ำหมำย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1. เสริมสร้ำงกำรประกันคุณภำพระดับหลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต
กิจกรรมที่ 1 การจัดระบบ 1.เพื่อจัดระบบวิเคราะห์ รายงานผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลผลการ ข้อมูลผลการดาเนิน งาน วิเคราะห์ข้อมูลผล
ดาเนินงานและทวนสอบ ของสาขาวิชาแต่ละภาค ดาเนินการ และ
ผลสัมฤทธิ์
การศึกษาในแต่ละปี
รายงานผลการ
การศึกษา
ประเมินตนเอง
2.เพื่อทบทวนผลสัมฤทธิ์
การเรียนรู้ของนักศึกษา
1. อาจารย์ในหลักสูตรมี
กิจกรรมที่ 2 การ
1. ระดับความพอใจ
ปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ ความรู้เรื่องการจัดการองค์ ผู้เข้าร่วมการจัดการ
และการจัดการความรู้ ความรู้การจัดการเรียนการ ความรู้ ไม่น้อยกว่า
สอน
3.51 จากคะแนนเต็ม
2. เพื่อพัฒนาคุณภาพการ 5
เรียนการสอน เพื่อรับการ 2. ระดับการนาความรู้
ประเมินการประกันคุณภาพ
ไปใช้ประโยชน์ของ
การศึกษาภายในตาม
องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ ระดับ ผู้เข้าร่วมการจัดการ
หลักสูตรด้วยกระบวนการ ความรู้ ไม่น้อยกว่า
3.51 จากคะแนนเต็ม
จัดการความรู้
3. อาจารย์ใหม่มีความรู้ความ 5
กิจกรรม

เป้ำประสงค์
กลยุทธ์
กิจกรรม

G7 การจัดการเรียนการสอน และสื่อ อุปกรณ์ มีคุณภาพและช่วยเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้
S6 พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน และสื่อ อุปกรณ์ เพื่อเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้
วัตถุประสงค์

ความพึงพอใจของ
นักศึกษาต่อโครงการ
ไม่น้อยกว่า 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5

เดือน ปีงบประมำณ 2559
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

งบประมำณ
134,052

ผู้รับผิดชอบ
ผศ.วีระชาติ,
อ.โกเมน
อ.ปฐมพงค์,
อ.มาศสกุล

174,748
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2. กำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
กิจกรรมที่ 1 จัดซื้อวัสดุ 1. เพื่อจัดหาวัสดุ อุปกรณ์
สาหรับฝึกปฏิบัติการ
สาหรับการทดลอง และฝึก
พื้นฐานวิศวกรรม
ปฏิบัติการ
อุปกรณ์ความปลอดภัย 2. เพื่อจัดหาเครื่องมือ
ปฏิบัติการทางวิศวกรรม
กิจกรรมที่ 2 จัดซื้อชุด
3. เพื่อตรวจเช็คและซ่อม
เครื่องมือวิศวกรรม
บารุงเครื่องมือปฏิบัติการ
โปรแกรมสาเร็จรูป
วิเคราะห์ทางวิศวกรรม 4.เพื่อสนับสนุน
งบประมาณเพื่อจัดซื้อวัสดุ
ในการทาปริญญานิพนธ์

ตัวชี้วัด (KPIs)
และค่ำเป้ำหมำย

เป้ำประสงค์
กลยุทธ์
กิจกรรม

G8 บัณฑิตมีมาตรฐานระดับสากลตามอัตลักษณ์/กรอบมาตรฐาน TQF
S7 ยกระดับคุณภาพบัณฑิตสู่มาตรฐานสากลตามอัตลักษณ์/กรอบมาตรฐาน TQF
วัตถุประสงค์

1.ระดับความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมโครงการ
ไม่น้อยกว่า 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5
2. ระดับความรู้ความ
เข้าใจที่เพิ่มขึ้น ( ได้
คะแนนสอบเฉลี่ยหลัง
อบรมไม่น้อยกว่า 60 %)
1.ระดับความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมโครงการ
ไม่น้อยกว่า 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5

เดือน ปีงบประมำณ 2559
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

งบประมำณ

ผู้รับผิดชอบ

35,000

อ.โกเมน,
อ.ปฐมพงค์

20,000

อ.วัชระ
อ.จุติพรรษ์

4,500

อ.วัชระ
อ. มาศสกุล

10,000

อ.วัชระ
อ.ศรัณรัตน์

94

3. ส่งเสริมทักษะกำรเรียนรู้ศตวรรษที่ 21
กิจกรรมที่ 1 การอบรม 1.เพื่อเพิ่มทักษะด้านการ
การเขียนแบบด้วย
เขียนแบบโดยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์
2. เพื่อให้เกิดองค์ความรู้
ด้านการเขียนแบบแก่
นักศึกษาหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
ทางานร่วมกับผู้อื่น
กิจกรรมที่ 2 การแข่งขัน เพื่อเสริมสร้างให้นักศึกษา
กีฬาระหว่างสาขาและ
รู้จัก ความสามัคคี การรู้จัก
ศิษย์เก่า
น้าใจนักกีฬา และการรู้แพ้
รู้ชนะ รู้อภัย
กิจกรรมที่ 3 วิศวฯบาเพ็ญ เพื่อเสริมสร้างให้นักศึกษา
ประโยชน์
มีจิตสาธารณะ ความ
รับผิดชอบต่อสังคม การ
เป็นผู้นาและผู้ตามที่ดี
รวมถึงการ
กิจกรรมที่ 4 วิ่งขึ้นเขาฟัง เพื่อเสริมสร้างระบบ
ธรรม
ความสัมพันธ์ของนักศึกษา
น้องใหม่ปี 1 กับนักศึกษา
รุ่นพี่

ตัวชี้วัด (KPIs)
และค่ำเป้ำหมำย

วัตถุประสงค์

กิจกรรมที่ 5 การเรียนรู้
นอกห้องเรียน

1. เพื่อให้นักศึกษาได้
เรียนรู้เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่
ใช้จริงในโรงงาน
อุตสาหกรรม
2. เพื่อกระตุ้นให้นักศึกษา
ตระหนักถึงความสาคัญ
จากการแลกเปลี่ยนความรู้
ทางด้านวิชาการและแนว
ทางการพัฒนางานด้าน
วิศวกรรม
8. เพื่อเสริมสร้างให้
นักศึกษามีจิตสาธารณะ
ความรับผิดชอบต่อสังคม
การเป็นผู้นาและผู้ตามที่ดี
รวมถึงการทางานร่วมกับ
ผู้อื่น

กิจกรรมที่ 6 วิศวฯจิต
อาสาสอนน้องม.ปลาย

เดือน ปีงบประมำณ 2559
ตัวชี้วัด (KPIs)
และค่ำเป้ำหมำย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1. นักศึกษามีคะแนน
ทดสอบด้านความรู้ใน
การวางแผนการผลิต
ผ่านเกณฑ์ 75%
หลังจากการเรียนรู้
นอกห้องเรียน
2.นักศึกษามีความพึง
พอใจในระดับคะแนน
3.51 ของการศึกษาดู
งานจากคะแนนเต็ม 5
1.ระดับความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมโครงการ
ไม่น้อยกว่า 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5

งบประมำณ

ผู้รับผิดชอบ

90,000

อ.ดร.ภริตา
อ.ปิยะกิจ

10,000

ผศ.ภิญโญ,
อ.ถิรายุ
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กิจกรรม

เป้ำประสงค์
กลยุทธ์
กิจกรรม

G8 บัณฑิตมีมาตรฐานระดับสากลตามอัตลักษณ์/กรอบมาตรฐาน TQF
S7 ยกระดับคุณภาพบัณฑิตสู่มาตรฐานสากลตามอัตลักษณ์/กรอบมาตรฐาน TQF
วัตถุประสงค์

เดือน ปีงบประมำณ 2559
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

งบประมำณ

ผู้รับผิดชอบ

1.ระดับความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมโครงการ
ไม่น้อยกว่า 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5
2. ระดับความรู้ความ
เข้าใจที่เพิ่มขึ้น ( ได้
คะแนนสอบเฉลี่ยหลังอบรม
ไม่น้อยกว่า 60 %)

10,000

อ.กฤษณะ,
อ.ทรงศักดิ์,
อ.ปฐมพงค์

16,000

ผศ.วีระชาติ
ผศ.ธีรพจน์

ความพึงพอใจของ
นักศึกษาต่อโครงการ
ไม่น้อยกว่า 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5

22,200

อ.มาศสกุล,
อ.กรรณิการ์

3,500

อ.วัชระ,
อ.ศรัณรัตน์
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4. กำรเตรียมควำมพร้อมสำหรับนักศึกษำ
กิจกรรมที่ 1 การอบรม 1.เพื่อเพิ่มเติมนักศึกษาได้มี
เชิงปฏิบัติการผู้รับผิดชอบ ความรู้ความเข้าใจใน
พลังงาน
ความรู้การจัดการพลังงาน
2. เพื่อเตรียมความพร้อม
การเป็นผู้รับผิดชอบด้าน
พลังงาน
กิจกรรมที่ 2 การเตรียม 1. เพื่อเพิ่มทักษะด้านการ
ความพร้อมก่อนทางาน เขียนแบบโดยโปรแกรม
ด้านการเขียนแบบ
คอมพิวเตอร์
2. เพื่อให้เกิดองค์ความรู้
ด้านการเขียนแบบแก่
นักศึกษาหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
กิจกรรมที่ 3 การเตรียม 1. เพื่อช่วยเหลือนักศึกษา
ความพร้อมก่อนศึกษา
ชั้นปีที่ 1 กลุ่มเป้าหมายให้
มีความเข้าใจในเนื้อหา
รายวิชาต่างๆมากยิ่งขึ้น
2. เพื่อเป็นการช่วยเหลือ
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทางด้าน
ข้อมูลการใช้ชีวิตใน
ระดับอุดมศึกษา
กิจกรรมที่ 4 ปัจฉิมนิเทศ เพื่อส่งเสริมข้อมูลก่อนจบ
การศึกษาระดับปริญญาตรี
ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4

ตัวชี้วัด (KPIs)
และค่ำเป้ำหมำย

เป้ำประสงค์
กลยุทธ์

G10 มีเครือข่ายในการพัฒนาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา
S9 สร้างเครือข่ายในการพัฒนาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา

ตัวชี้วัด (KPIs)
และค่ำเป้ำหมำย
5. กำรจัดกำรระบบ
1.เพื่อจัดเก็บข้อมูล
ความพึงพอใจของ
ฐำนข้อมูลของบัณฑิต
นักศึกษาและศิษย์เก่าเพื่อ ผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่
และศิษย์เก่ำ
ปรับปรุงการเรียนการสอน น้อยกว่า 3.51 จาก
- ค่าจ้างจัดทาฐานข้อมูล และสร้างความสัมพันธ์
คะแนนเต็ม 5
และสารวจข้อมูล
ระหว่างนักศึกษาปัจจุบัน
และศิษย์เก่า และสถาน
ประกอบการ
กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เดือน ปีงบประมำณ 2559
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

งบประมำณ
10,000

ผู้รับผิดชอบ
อ.ปฐมพงค์
อ.กฤษณะ
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แผนกำรใช้งบประมำณ
ประจำปีงบประมำณ 2559
โครงการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน และ
สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
2559 สาหรับการดาเนินงานดังนี้
1. งบประมาณแผ่นดิน ประจาปีงบประมาณ 2559
จานวน 395,252 บาท
2. งบประมาณเงินรายได้ ประจาปีงบประมาณ 2559
จานวน 189,748 บาท
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 585,000 บำท

รำยละเอียดงบประมำณรำยจ่ำย จำแนกตำมไตรมำส (งวดเงิน)
โครงกำร
พัฒนาระบบและกลไกการบริหารหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
บัณฑิต (เงินรายได้)
พัฒนาระบบและกลไกการบริหารหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
บัณฑิต (เงินแผ่นดิน)
พัฒนาระบบและกลไกการบริหารหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
บัณฑิต (เงินแผ่นดิน)

59AD20210008

งบประมำณ
แผ่นดิน
-

59AD20100008

395,252

-

395,252

116,950

166,270

79,832

32,200

59AD30210008

-

-

-

-

-

-

-

รหัสงบประมำณ

งบรำยได้

รวม

189,748

189,748

งวดที่ 1

งวดที่ 2

งวดที่ 3

งวดที่ 4

9,000

133,668

-

-

(1 ต.ค.-31 ธ.ค. 58) (1 ม.ค.-31 มี.ค. 59) (1 เม.ย.-30 มิ.ย. 59) (1 ก.ค.-30 ก.ย. 59)
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เพื่ อ ให้ ก ารบริ ห ารงบประมาณสอดคล้ อ งกั บ แผนปฏิ บั ติ ก ารตามกิ จ กรรมต่ า งๆ ที่ ป รากฏใน แผนปฏิ บั ติ ก ารประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2559
โครงการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน และสาขาวิชาวิศวกรรมการ
จัดการอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อมจึงได้กาหนดแผนการใช้จ่ายงบประมาณจาแนกตามประเภทงบประมาณ เพื่อให้การปฏิบัติภารกิจตามแผนงาน/โครงการและกิจกรรม เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ดังนี้

สรุปแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ จำแนกตำมประเภทงบประมำณ ปี 2559
ลำดับ
1.

2.

กิจกรรมที่ 2 การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่
และการจัดการความรู้
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
กิจกรรมที่ 1 จัดซื้อวัสดุสาหรับฝึก
ปฏิบัติการ พื้นฐานวิศวกรรม อุปกรณ์ความ
ปลอดภัย
กิจกรรมที่ 2 จัดซื้อชุดเครื่องมือวิศวกรรม
โปรแกรมสาเร็จรูปวิเคราะห์ทางวิศวกรรม
ส่งเสริมทักษะกำรเรียนรู้ศตวรรษที่ 21
กิจกรรมที่ 1 การอบรมการเขียนแบบด้วย
คอมพิวเตอร์
กิจกรรมที่ 2 การแข่งขันกีฬาระหว่างสาขา
และศิษย์เก่า
กิจกรรมที่ 3 วิศวฯบาเพ็ญประโยชน์

งบดำเนินกำรงบประมำณแผ่นดิน
ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ

กิจกรรมที่ 6 วิศวฯจิตอาสาสอนน้องม.
ปลาย

ระยะเวลำ งวด
ดำเนินกำร เงินที่

ผู้รับ
ผิดชอบ

21,600

4,500

3,900

30,000

ต.ค.58 –
ก.ค.59

1,3

7,200

4,800

3,000

15,000

พ.ย.58 –
ส.ค.59

2,3

134,052

134,052

ต.ค.58 –
ก.ค.59

1-3

ผศ.วีระชาติ,
อ.โกเมน
อ.ปฐมพงค์,
อ.มาศสกุล

พ.ย.58 –
ก.พ.59
ม.ค.59 –
เม.ย.59
ม.ค.59 –
เม.ย.59
มิ.ย.59 –
ส.ค.59
ม.ค.59 –
มี.ค.59
ต.ค.58 –
ก.ค.59

1

อ.โกเมน,
อ.ปฐมพงค์
อ.วัชระ,
อ.จุติพรรษ์
อ.วัชระ,
อ.มาศสกุล
อ.วัชระ,
อ.ศรัณรัตน์
อ.ดร.ภริตา,
อ.ปิยะกิจ
ผศ.ภิญโญ,
อ.ถิรายุ

174,748

174,748
12,000

กิจกรรมที่ 4 วิ่งขึ้นเขาฟังธรรม
กิจกรรมที่ 5 การเรียนรู้นอกห้องเรียน

รวม

7,200

22,500

500

35,000

20,000

20,000

4,500

4,500

10,000

10,000

79,750

3,050

90,000

10,000

10,000

2
2
4
2
2,3

ลำยเซนต์

อ.ทรงศักดิ์,
อ.ถิรายุ,
อ.กรรณิการ์
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3.

งบดำเนินกำรเงินรำยได้
ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ครุภัณฑ์
เสริมสร้ำงกำรประกันคุณภำพระดับหลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต
กิจกรรมที่ 1 การจัดระบบวิเคราะห์ข้อมูลผลการ
ดาเนินงานและทวนสอบผลสัมฤทธิ์
กิจกรรม

สรุปแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ จำแนกตำมประเภทงบประมำณ ปี 2559
ลำดับ

กิจกรรม

4.

กำรเตรียมควำมพร้อมสำหรับนักศึกษำ
กิจกรรมที่ 1 การอบรมเชิงปฏิบัติการ
ผู้รับผิดชอบพลังงาน

งบดำเนินกำรเงินรำยได้
ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ครุภัณฑ์

กิจกรรมที่ 2 การเตรียมความพร้อมก่อน
ทางานด้านการเขียนแบบ
กิจกรรมที่ 3 การเตรียมความพร้อมก่อน
ศึกษา
กิจกรรมที่ 4 ปัจฉิมนิเทศ
กำรจัดกำรระบบฐำนข้อมูลของบัณฑิต
และศิษย์เก่ำ
รวม

174,748

2,400

5,000

6,000

ระยะเวลำ งวด
ดำเนินกำร เงินที่

10,000

มี.ค.59 –
ก.ค.59

3

10,000

16,000

1

7,200

15,000

22,200

1,800

1,500

200

3,500

5,000

5,000

10,000

พ.ย.58 –
ก.พ.59
พ.ค.59 –
ก.ค.59
ม.ค.59 –
มี.ค.59
ต.ค.58 –
มิ.ย.59

182,550

162,302

585,000

65,400

2,600

รวม

4
2
1

ผู้รับ
ผิดชอบ
อ.กฤษณะ,
อ.ทรงศักดิ์,
อ.ปฐมพงค์
ผศ.วีระชาติ
ผศ.ธีรพจน์
อ.มาศสกุล,
อ.กรรณิการ์
อ.วัชระ,
อ.ศรัณรัตน์
อ.กฤษณะ,
อ.ปฐมพงค์

อ.ปิยลาภ มานะกิจ, อ.ถิรายุ ปิ่นทอง, อ.กรรณิการ์ มิ่งเมือง
หัวหน้าสาขาวิชา

ลำยเซนต์
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5.

งบดำเนินกำรงบประมำณแผ่นดิน
ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ

แผนปฏิบัติกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559

คณะเทคโนโลยีกำรเกษตรและเทคโนโลยีอุตสำหกรรม
มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์

101

9. โครงกำรพัฒนำระบบและกลไกกำรบริหำรหลักสูตรและกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
สำขำวิชำไฟฟ้ำอุตสำหกรรมเชิงบูรณำกำร

โครงกำรพัฒนำระบบและกลไกกำรบริหำรหลักสูตรและกำรจัดกำรเรียนกำรสอน สำขำวิชำไฟฟ้ำอุตสำหกรรมเชิงบูรณำกำร
บุคลำกรประจำสำขำวิชำไฟฟ้ำอุตสำหกรรม
1. นายชัชชัย เขื่อนธรรม
2. นายเกษม ภู่เจริญธรรม
3. นายอนุสรณ์ สินสะอาด
4. ดร. เทิดพันธุ์ ชูกร
5. นายอานาจ ประจง
6. นางสาวอาคิรา สนธิธรรม

หัวหน้าสาขาวิชา
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วัตถุประสงค์ของกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรประจำปี
1. เพื่อให้มรี ะบบและกลไกพัฒนาและบริหารหลักสูตร
2. เพื่อจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์การศึกษาสาหรับใช้พฒ
ั นาระบบการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning
3. เพื่อพัฒนาทักษะและสัมฤทธิผลการเรียนของนักศึกษาในสาขาวิชาไฟฟ้าอุตสาหกรรม
4. เพื่อจัดการความรู้และพัฒนาการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ

ตำรำงวิเครำะห์แผนปฏิบัติกำรประจำปี 2559

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีวัสดุ อุปกรณ์ ที่เพียงพอที่จะใช้
ในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1
ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภำพ
เป้ำประสงค์หลักเชิงยุทธศำสตร์ บัณฑิตมีควำมรู้ ทำงำนเป็นทีม ชำนำญเทคโนโลยี ซื่อสัตย์สุจริต จิตสำธำรณะต่อชุมชนและท้องถิ่น
สำเหตุของปัญหำ/
เป้ำประสงค์
กลยุทธ์
ชื่อกิจกรรม
โอกำส/แนวทำงในกำรพัฒนำ
G7 การจัดการเรียนการ
S6 พัฒนาคุณภาพการ
1.ต้องการพัฒนาให้ทุกรายวิชามีการ 1. จัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็น
สอน และสื่อ อุปกรณ์ มี
จัดการเรียนการสอน และ จัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพสูงขึ้น สาคัญเพือ่ เพิม่ ทักษะภาคปฏิบัติ
คุณภาพและช่วยเพิ่ม
สื่อ อุปกรณ์ เพื่อเพิ่ม
2.ผู้เรียนต้องมีความพึงพอใจต่อ
2. พัฒนาห้องเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของ
ศักยภาพการเรียนรู้
ศักยภาพการเรียนรู้
คุณภาพการเรียนการสอนและสิ่ง
นักศึกษาสาขาไฟฟ้าอุตสาหกรรม
สนับสนุนทุกรายวิชาตามมาตรฐาน
TQF
3.จัดสิง่ อานวยความสะดวกและสิง่
สนับสนุนการเรียนการสอนทุก
รายวิชา
G8 บัณฑิตมีมาตรฐาน
S7 ยกระดับคุณภาพ
1.นักศึกษาไม่สามารถสื่อสารเป็น
3. อบรมภาษาอังกฤษในงานไฟฟ้า
ระดับสากลตามอัตลักษณ์/ บัณฑิตสู่มาตรฐานสากล ภาษาอังกฤษได้
กรอบมาตรฐาน TQF
ตามอัตลักษณ์/กรอบ
2.นักศึกษามีทักษะในการใช้ภาษา
มาตรฐาน TQF
อังกฤษน้อยจัดกิจกรรมอบรมทักษะ
ทางภาษาแก่นักศึกษาก่อนฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ

1. เพื่ อ ให้ นั ก ศึ ก ษามี ทั ก ษะในการใช้
ภาษาอังกฤษดีขึ้น
2. เพื่อให้นัก ศึก ษาสามารถสื่อสารด้วย
ภาษาอังกฤษได้ดีขึ้น

เป้ำประสงค์

กลยุทธ์

G8 บัณฑิตมีมาตรฐาน
S7 ยกระดับคุณภาพ
ระดับสากลตามอัตลักษณ์/ บัณฑิตสู่มาตรฐานสากล
กรอบมาตรฐาน TQF
ตามอัตลักษณ์/กรอบ
มาตรฐาน TQF

ชื่อกิจกรรม

วัตถุประสงค์

4. การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการ
สอนแบบมีส่วนร่วมจากหน่วยงานหรือ
สถานประกอบการภายนอก

1. เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ
ทางานของระบบไฟฟ้าและระบบควบคุม
2.เพื่อให้นกั ศึกษาฝึกปฏิบัติการ ออกแบบ
ติดตั้งและบารุงรักษาระบบไฟฟ้าทั้งแบบ
เชิงกลและแบบไฟฟ้า

5. การเรียนรู้ประสบการณ์วิชาชีพ
ภาคสนาม

1. เพื่อให้นักศึกษาได้ศึกษาดูงานใน
หน่วยงานหรือสถานประกอบการจริง
2. เพื่อให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์ทาง
วิชาชีพ
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สำเหตุของปัญหำ/
โอกำส/แนวทำงในกำรพัฒนำ
1.ต้องการพัฒนากระบวนการเรียน
การสอนให้หน่วยงานหรือสถาน
ประกอบการภายนอกเข้ามามีส่วนร่วม
2.ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอน
ต้องเป็นตามแนวทางทีก่ าหนดใน
พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2545 ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญมี
การจัดรูปแบบการเรียนการสอนที่
เหมาะสมและยืดหยุ่น โดยการมีส่วน
ร่วมจากบุคคล สถาบัน หรือชุมชน
ภายนอก
3.จัดกิจกรรมเพื่อให้นกั ศึกษามี
ประสบการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพ
จากหน่วยงานหรือสถานประกอบการ
ภายนอก
1.ต้องการเพิ่มทักษะความรู้ให้กับ
นักศึกษาจากสถานประกอบการ
2.นักศึกษาขาดประสบการณ์จริง
3.จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ มีการนา
นักศึกษาไปศึกษาดูงานกับสถาน
ประกอบการที่ได้มาตรฐาน

เป้ำประสงค์

กลยุทธ์

G8 บัณฑิตมีมาตรฐาน
S7 ยกระดับคุณภาพ
ระดับสากลตามอัตลักษณ์/ บัณฑิตสู่มาตรฐานสากล
กรอบมาตรฐาน TQF
ตามอัตลักษณ์/กรอบ
มาตรฐาน TQF

S8 พัฒนาหลักสูตรตาม
เกณฑ์มาตรฐานที่
ตอบสนองต่อผู้เรียนและ
ผู้ใช้บัณฑิต

1.ต้องมีการปรับปรุงหลักสูตรอย่าง
ต่อเนื่อง
2.ดาเนินการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร

8. การพัฒนาและบริหารหลักสูตร

วัตถุประสงค์
1.เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาทักษะ
อาชีพให้แก่ศิษย์เก่าและปัจจุบัน

1. เพื่อให้ผู้นักศึกษาพัฒนาความรู้
ความสามารถและการทางานเป็นทีมของ
นักศึกษาสาขาไฟฟ้าอุตสาหกรรม
2. เพื่อให้นักศึกษาเกิดการพัฒนาทางด้าน
ความคิดในเชิงวิชาการและวิชาชีพ
3. เพื่อให้สอดคล้องกับโครงสร้างหลักสูตร
แผนการเรียน
1. เพื่อพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยอยู่เสมอ
2. เพื่อพัฒนาหลักสูตรให้ตรงตามความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
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G9 มีหลักสูตรตามเกณฑ์
มาตรฐานที่ตอบสนองต่อ
ผู้เรียนและผู้ใช้บัณฑิต

สำเหตุของปัญหำ/
ชื่อกิจกรรม
โอกำส/แนวทำงในกำรพัฒนำ
1.ต้องการเพิ่มศักยภาพทางวิชาชีพแก่ 6. อบรมเพื่อพัฒนาทักษะให้แก่ศิษย์เก่า
ศิษย์เก่าและปัจจุบัน
2.เทคโนโลยีทสี่ าคัญในวิชาชีพพัฒนา
เร็วมาก
3.จัดกิจกรรมให้ความรู้เพือ่ เพิม่ ทักษะ
ให้แก่ศิษย์เก่าและปัจจุบัน
1.ต้องการเพิ่มทักษะความรู้ด้านภาษา 7. การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนของ
คณิตศาสตร์ และทักษะช่างให้กับ
นักศึกษาสาขาไฟฟ้าอุตสาหกรรม
นักศึกษาใหม่
2.จัดกิจกรรมให้ความรู้เพือ่ เพิม่ ทักษะ
ให้กับนักศึกษาใหม่

แผนปฏิบัติกำรประจำปี 2559
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1
ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภำพ
เป้ำประสงค์หลักเชิงยุทธศำสตร์ บัณฑิตมีควำมรู้ ทำงำนเป็นทีม ชำนำญเทคโนโลยี ซื่อสัตย์สุจริต จิตสำธำรณะต่อชุมชนและท้องถิ่น
เป้ำประสงค์
G7 การจัดการเรียนการสอน และสื่อ อุปกรณ์ มีคุณภาพและช่วยเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้
กลยุทธ์
S6 พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน และสื่อ อุปกรณ์ เพื่อเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้
วัตถุประสงค์

เดือน ปีงบประมำณ 2559
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

งบประมำณ

ผู้รับผิดชอบ

130,000

นายชัชชัย
เขื่อนธรรม

56,085

นายเกษม
ภู่เจริญธรรม
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ตัวชี้วัด (KPIs)
และค่ำเป้ำหมำย
1. จัดการเรียนการสอน 1. เพื่ อให้มีวัส ดุ อุป กรณ์ 1. ระดับความพึง
โดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ที่ เ พี ย งพอที่ จะใช้ ใ นการ พอใจต่อการจัดการ
เพื่อเพิ่มทักษะภาคปฏิบัติ สนับสนุนการจัดการเรียน เรียนการสอนทุก
การสอน
รายวิชา ไม่น้อยกว่า
3.51
2. พัฒนาห้องเพื่อ
1. ระดับความพึง
ส่งเสริมการเรียนรู้ของ
พอใจต่อสิ่งสนับสนุน
นักศึกษาสาขาไฟฟ้า
การเรียนรู้ไม่น้อยกว่า
อุตสาหกรรม
3.51
กิจกรรม

เป้ำประสงค์
กลยุทธ์
กิจกรรม
3. อบรมภาษาอังกฤษใน
งานไฟฟ้า

G8 บัณฑิตมีมาตรฐานระดับสากลตามอัตลักษณ์/กรอบมาตรฐาน TQF
S7 ยกระดับคุณภาพบัณฑิตสู่มาตรฐานสากลตามอัตลักษณ์/กรอบมาตรฐาน TQF
วัตถุประสงค์

งบประมำณ

ผู้รับผิดชอบ

5,000

นางสาวอาคิรา
สนธิธรรม

35,000

นายอานาจ
ประจง

30,000

นางสาวอาคิรา
สนธิธรรม

20,000

นายอนุสรณ์ สิน
สะอาด
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1 . เ พื่ อใ ห้ นั ก ศึ กษา มี
ทั ก ษ ะ ใ น ก า ร ใ ช้
ภาษาอังกฤษดีขึ้น
2. เพื่ อ ให้ นั ก ศึ ก ษา
ส า ม า ร ถ สื่ อ ส า ร ด้ ว ย
ภาษาอังกฤษได้ดีขึ้น
4. การพัฒนา
1. เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจ
กระบวนการจัดการเรียน เกี่ยวกับหลักการ ทางาน
การสอนแบบมีส่วนร่วม ของระบบไฟฟ้าและระบบ
จากหน่วยงานหรือสถาน ควบคุม
ประกอบการภายนอก
2.เพื่อให้นักศึกษาฝึก
ปฏิบัติการ ออกแบบ ติดตั้ง
และบารุงรักษาระบบไฟฟ้า
ทั้งแบบเชิงกลและแบบ
ไฟฟ้า
5. การเรียนรู้
1. เพื่อให้นักศึกษาได้ศึกษา
ประสบการณ์วิชาชีพ
ดูงานในหน่วยงานหรือ
ภาคสนาม
สถานประกอบการจริง
2. เพื่อให้นักศึกษาได้มี
ประสบการณ์ทางวิชาชีพ
6. อบรมเพื่อพัฒนา
1.เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
ทักษะให้แก่ศิษย์เก่า
การพัฒนาทักษะอาชีพ
ให้แก่ศิษย์เก่าและ
ปัจจุบัน

เดือน ปีงบประมำณ 2559
ตัวชี้วัด (KPIs)
และค่ำเป้ำหมำย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1. ระดับความพึง
พอใจของนักศึกษา ไม่
น้อยกว่า 3.51
2. ระดับความรู้ความ
เข้าใจที่เพิ่มขึ้น ไม่
น้อยกว่า 3.51
3. ระดับการนาความรู้
ไปใช้ประโยชน์ ไม่
น้อยกว่า 3.51

กิจกรรม
7. การเตรียมความพร้อม
ก่อนเข้าเรียนของ
นักศึกษาสาขาไฟฟ้า
อุตสาหกรรม

กิจกรรม

1. เพื่อให้ผู้นักศึกษา
พัฒนาความรู้
ความสามารถและการ
ทางานเป็นทีมของ
นักศึกษาสาขาไฟฟ้า
อุตสาหกรรม
2. เพื่อให้นักศึกษาเกิด
การพัฒนาทางด้าน
ความคิดในเชิงวิชาการ
และวิชาชีพ
3. เพื่อให้สอดคล้องกับ
โครงสร้างหลักสูตร
แผนการเรียน

เดือน ปีงบประมำณ 2559
ตัวชี้วัด (KPIs)
และค่ำเป้ำหมำย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1. ระดับความพึง
พอใจของนักศึกษา ไม่
น้อยกว่า 3.51
2. ระดับความรู้ความ
เข้าใจที่เพิ่มขึ้น ไม่
น้อยกว่า 3.51
3. ระดับการนาความรู้
ไปใช้ประโยชน์ ไม่
น้อยกว่า 3.51

งบประมำณ
15,000

ผู้รับผิดชอบ
นายชัชชัย
เขื่อนธรรม
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เป้ำประสงค์
กลยุทธ์

วัตถุประสงค์

G9 มีหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานที่ตอบสนองต่อผู้เรียนและผู้ใช้บัณฑิต
S8 พัฒนาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานที่ตอบสนองต่อผู้เรียนและผู้ใช้บัณฑิต
วัตถุประสงค์

8. การพัฒนาและบริหาร 1. เพื่อพัฒนาหลักสูตรให้
หลักสูตร
ทันสมัยอยู่เสมอ
2. เพื่อพัฒนาหลักสูตรให้
ตรงตามความต้องการ
ของผู้ใช้บัณฑิต

ตัวชี้วัด (KPIs)
และค่ำเป้ำหมำย
1. ระดับความสาเร็จของ
การประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับดี
2. ระดับความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่า 3.51
3. ระดับความรู้ความเข้าใจ
ที่เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 3.51
4. ระดับการนาความรู้ไปใช้
ประโยชน์ไม่น้อยกว่า 3.51

เดือน ปีงบประมำณ 2559
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

งบประมำณ

ผู้รับผิดชอบ

10,000

ดร.เทิดพันธ์ ชู
กร

แผนกำรใช้งบประมำณ
ประจำปีงบประมำณ 2559
โครงการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน สาขาวิชาไฟฟ้าอุตสาหกรรมเชิงบูรณาการ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ 2559 สาหรับการดาเนินงานดังนี้
1. งบประมาณแผ่นดิน ประจาปีงบประมาณ 2559
จานวน 301,085 บาท
2. งบประมาณเงินรายได้ ประจาปีงบประมาณ 2559
จานวน บาท
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 301,085 บำท

รำยละเอียดงบประมำณรำยจ่ำย จำแนกตำมไตรมำส (งวดเงิน)
โครงกำร
พัฒนาระบบและกลไกการบริหารหลักสูตรและการจัดการ
เรียนการสอน สาขาวิชาไฟฟ้าอุตสาหกรรมเชิงบูรณาการ

รหัสงบประมำณ
59AD2010000

งบประมำณ
แผ่นดิน
301,085

งบรำยได้

รวม

-

301,085

งวดที่ 1

งวดที่ 2

งวดที่ 3

งวดที่ 4

101,085

95,000

5,000

(1 ต.ค.-31 ธ.ค. 58) (1 ม.ค.-31 มี.ค. 59) (1 เม.ย.-30 มิ.ย. 59) (1 ก.ค.-30 ก.ย. 59)

100,000
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เพื่ อ ให้ ก ารบริ ห ารงบประมาณสอดคล้ อ งกั บ แผนปฏิ บั ติ ก ารตามกิ จ กรรมต่ า งๆ ที่ ป รากฏใน แผนปฏิ บั ติ ก ารประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2559
โครงการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน สาขาวิชาไฟฟ้าอุตสาหกรรมเชิงบูรณาการ จึงได้กาหนดแผนการใช้จ่ายงบประมาณจาแนก
ตามประเภทงบประมาณ เพื่อให้การปฏิบัติภารกิจตามแผนงาน/โครงการและกิจกรรม เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ดังนี้

สรุปแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ จำแนกตำมประเภทงบประมำณ ปี 2559
ลำดับ
1.
2.
3.
4.

กิจกรรม
จัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญเพื่อเพิ่มทักษะภาคปฏิบัติ
พัฒนาห้องเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของ
นักศึกษาสาขาไฟฟ้าอุตสาหกรรม
อบรมภาษาอังกฤษในงานไฟฟ้า

6.

อบรมเพื่อพัฒนาทักษะให้แก่ศิษย์เก่า

7.

การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนของ
นักศึกษาสาขาไฟฟ้าอุตสาหกรรม
การพัฒนาและบริหารหลักสูตร

8.

รวม

งบดำเนินกำรงบประมำณแผ่นดิน
ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ
130,000

130,000

ระยะเวลำ
ดำเนินกำร
9 เดือน

52,085

56,085

6 เดือน

1,2

5,000

5,000

3 เดือน

2

10,000

35,000

6 เดือน

2,3

30,000

3 เดือน

1

13,400

20,000

3 เดือน

3

15,000

15,000

3 เดือน

3

4,000

6,000

10,000

6 เดือน

1,4

66,000

231,485

301,085

4,000

25,000
30,000
3,600

3,600

3,000

รวม

งวดเงินที่
1,2,3

ผู้รับ
ผิดชอบ
นายชัชชัย
เขื่อนธรรม
นายเกษม
ภู่เจริญธรรม
นางสาวอาคิรา
สนธิธรรม
นายอานาจ
ประจง
นางสาวอาคิรา
สนธิธรรม
นายอนุสรณ์
สินสะอาด
นายชัชชัย
เขื่อนธรรม
ดร.เทิดพันธ์
ชูกร

(นายชัชชัย เขื่อนธรรม)
หัวหน้าสาขาวิชาไฟฟ้าอุตสาหกรรม

ลำยเซนต์
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5.

การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการ
สอนแบบมีส่วนร่วมจากหน่วยงานหรือ
สถานประกอบการภายนอก
การเรียนรู้ประสบการณ์วิชาชีพภาคสนาม

งบดำเนินกำรเงินรำยได้
ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย
ค่ำวัสดุ

แผนปฏิบัติกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559

คณะเทคโนโลยีกำรเกษตรและเทคโนโลยีอุตสำหกรรม
มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์
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10. โครงกำรพัฒนำระบบและกลไกกำรบริหำรจัดกำรสำขำวิชำกำรออกแบบ

โครงกำรพัฒนำระบบและกลไกกำรบริหำรจัดกำรสำขำวิชำกำรออกแบบ

วัตถุประสงค์ของกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรประจำปี
1. เพื่อให้มีระบบและกลไกพัฒนาและบริหารหลักสูตร
2. เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
3. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพตามTQF
4. เพื่อส่งเสริมงานวิจัย และงานสร้างสรรค์ให้ได้คุณภาพ
5. เพื่อให้บริการทางวิชาการตรงตามความต้องการของท้องถิ่น
6. เพื่อพัฒนาศักยภาพของอาจารย์

112

บุคลำกรประจำสำขำกำรออกแบบ
1. ผศ.ดร.ธวัช พะยิ้ม
หัวหน้าสาขาวิชา
2. ผศ.ดร.ไพฑูรย์ ทองทรัพย์
3. ผศ.พรรษประเวศ อชิโนบุญวัฒน์
4. ผศ.ภูษิต คาชมภู
5. ดร.ยุวดี ทองอ่อน
6. นายนัฐท์ธีรนนช์ รอดชื่น
7. นายรพีพัฒน์ มั่นพรม
8. นางสาวสุจิตรา อยู่หนู
9. นางเพ็ญนภา มณีอุต
10. นายจิรทัศน์ ดาวสมบูรณ์
11. นางสาวเพียงพิศ ชะโกทอง

ตำรำงวิเครำะห์แผนปฏิบัติกำรประจำปี 2559

วัตถุประสงค์
1. ให้นักศึกษาเข้าใหม่มที ักษะทางวิชาชีพ
มากขึ้น และมีพื้นฐานที่จะเรียนต่อไป
1. ส่งเสริมให้นักศึกษามีความรู้หลากหลาย
ด้าน
2. ส่งเสริมให้นักศึกษานาความรูท้ ี่ได้ไป
ประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน และการ
ทางาน
1.เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพทางทักษะ
วิชาชีพมากขึ้น

1.เพื่อให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นในการ
เรียน
2.เพื่อให้ห้องเรียนมีประสิทธิภาพในการ
จัดการเรียนการสอน
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1
ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภำพ
เป้ำประสงค์หลักเชิงยุทธศำสตร์ บัณฑิตมีควำมรู้ ทำงำนเป็นทีม ชำนำญเทคโนโลยี ซื่อสัตย์สุจริต จิตสำธำรณะต่อชุมชนและท้องถิ่น
สำเหตุของปัญหำ/
เป้ำประสงค์
กลยุทธ์
ชื่อกิจกรรม
โอกำส/แนวทำงในกำรพัฒนำ
G1 บัณฑิตของคณะมี
S1 ผลิตบัณฑิตที่มี
สาเหตุของปัญหา
1. เตรียมความพร้อมพื้นฐานของสาขาวิชา
คุณภาพ
คุณภาพ
1.นักศึกษามีความรู้และทักษะพื้นฐาน การออกแบบ
ไม่เท่ากัน
2.นักศึกษามีจานวนตก และออกสูง 2. การจัดการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วม
แนวทางในการพัฒนา
จากผูเ้ ชี่ยวชาญทางด้านการออกแบบด้าน
1. จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ต่างๆ
2. จัดประสบการณ์จริงให้นักศึกษา
เรียนรู้
G7 การจัดการเรียนการ
S6 พัฒนาคุณภาพการ
โอกาส
3. จัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็น
สอน และสื่อ อุปกรณ์ มี
จัดการเรียนการสอน และ 1.นักศึกษาต้องมีความรูท้ างด้าน
สาคัญโดยเฉพาะการเรียนรู้จากการปฏิบัติ
คุณภาพและช่วยเพิ่ม
สื่อ อุปกรณ์ เพื่อเพิ่ม
ทักษะวิชาชีพเพื่อประกอบวิชาชีพ
ศักยภาพการเรียนรู้
ศักยภาพการเรียนรู้
แนวทางในการพัฒนา
1.จัดวัสดุ และอุปกรณ์การฝึกปฏิบัติที่
มีคุณภาพ
โอกาส
4. พัฒนาห้องปฏิบัติการ
1.นักศึกษาสามารถฝึกปฏิบัติจาก
ห้องปฏิบัติการ
แนวทางในการพัฒนา
1. พัฒนาห้องปฏิบัติการให้ได้คุณภาพ

เป้ำประสงค์

กลยุทธ์

G8 บัณฑิตมีมาตรฐาน
S7 ยกระดับคุณภาพ
ระดับสากลตามอัตลักษณ์/ บัณฑิตสู่มาตรฐานสากล
กรอบมาตรฐาน TQF
ตามอัตลักษณ์/กรอบ
มาตรฐาน TQF

ชื่อกิจกรรม

วัตถุประสงค์

5. ส่งเสริมและพัฒนาทักษะนักศึกษา ใน
ศตวรรษ ที่ 21

1.เพื่อให้บัณฑิตมีคุณภาพบัณฑิตตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ
2.เพื่อให้บัณฑิตมีคุณภาพตามผู้ใช้บัณฑิต

6. ส่งเสริมการแข่งขันงานสร้างสรรค์ และ
นาเสนอผลงานทางวิชาการ

1.เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและอาจารย์
สู่ระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และนานาชาติ
2. บุคลากรของคณะมีความสามารถ นา
ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับการเรียนการ
สอน การทางาน
3.บุคคลากรมีความเข้าใจทางด้านการวิจัย/
งานสร้างสรรค์เพิ่มขึ้น
1. ให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์โดยตรง
จากสถานประกอบการ
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สำเหตุของปัญหำ/
โอกำส/แนวทำงในกำรพัฒนำ
โอกาส
1.นักศึกษาต้องมีความรูท้ างด้านภาษา
และเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์
2. นักศึกษาต้องมีคุณสมบัติ และมี
คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
แนวทางในการพัฒนา
1.จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อให้บัณฑิตมีคุณภาพตามผู้ใช้
บัณฑิต และมีคุณภาพบัณฑิตตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
โอกาส
1.อาจารย์ และนักศึกษาสามารถแสดง
ศักยภาพทางความคิดสร้างสรรค์ และ
ด้านวิชาการต่อสาธารณะชนทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ
แนวทางในการพัฒนา
1.จัดโครงการส่งเสริมการประกวด
2. ส่งเสริมให้อาจารย์และนักศึกษา
แสดงผลงานวิชาการ และผลงาน
สร้างสรรค์
3.จัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยตรง
จากสถานประกอบการ

7. การเรียนรู้นอกห้องเรียน

เป้ำประสงค์

กลยุทธ์

ชื่อกิจกรรม
8. การจัดนิทรรศการแสดงผลงานโครงการ
พิเศษ ของนักศึกษา และอาจารย์ (Design
Exhibition)
9. สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์

วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้นกั ศึกษา และอาจารย์สามารถ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยต่อ
สาธารณะชน
2. เพื่อให้ทอ้ งถิ่นสามารถนาความรู้ไป
พัฒนาตนเองได้
1.คณะมีรายได้เพิ่มขึ้น
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สำเหตุของปัญหำ/
โอกำส/แนวทำงในกำรพัฒนำ
โอกาส
1.อาจารย์ และนักศึกษาสามารถแสดง
ศักยภาพทางความคิดสร้างสรรค์ และ
ด้านวิชาการต่อสาธารณะชน
2. นักศึกษา และอาจารย์สามารถ
สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ เพื่อ
เป็นแนวทางการประกอบอาชีพอิสระ
แนวทางในการพัฒนา
1.จัดนิทรรศการแสดงผลงานโครงการ
พิเศษ ของนักศึกษา และอาจารย์
(Design Exhibition)
2.สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์
โอกาส
1. ศิษย์เก่ามีทักษะทางวิชาชีพเพิ่มขึ้น
และหลากหลาย
2.อาจารย์ และนักศึกษาปัจจุบัน และ
ศิษย์เก่าได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้
และประสบการณ์
แนวทางในการพัฒนา
1.จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
บริการวิชาการ การพัฒนาทักษะทาง
วิชาชีพให้ศิษย์เก่า

10. การบริการวิชาการ การพัฒนาทักษะ
ทางวิชาชีพให้ศิษย์เก่า

1. เพื่อให้ได้แนวทางการพัฒนาสาขาวิชา
การออกแบบต่อไป
2. เพื่อให้ศิษย์เก่านาความรู้ที่ได้ไป
ประยุกต์ใช้กบั การทางาน
3. เพื่อให้ศิษย์เก่าพัฒนาตนเอง

แผนปฏิบัติกำรประจำปี 2559
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1
ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภำพ
เป้ำประสงค์หลักเชิงยุทธศำสตร์ บัณฑิตมีควำมรู้ ทำงำนเป็นทีม ชำนำญเทคโนโลยี ซื่อสัตย์สุจริต จิตสำธำรณะต่อชุมชนและท้องถิ่น
เป้ำประสงค์
G1 บัณฑิตของคณะมีคุณภาพ
กลยุทธ์
S1 ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
วัตถุประสงค์

งบประมำณ

ผู้รับผิดชอบ

2,000

ผศ.ดร.ธวัช
พะยิ้ม

20,000

ดร.ยุวดีและ
อาจารย์ทุกท่าน
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เดือน ปีงบประมำณ 2559
ตัวชี้วัด (KPIs)
และค่ำเป้ำหมำย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1. เตรียมความพร้อม
1. ให้นักศึกษาเข้าใหม่มี 1.ความรู้ความเข้าใจ
พื้นฐานของสาขาวิชาการ ทักษะทางวิชาชีพมากขึ้น ของนักศึกษาที่เพิ่มขึ้น
ออกแบบ
และมีพื้นฐานที่จะเรียน 2.นักศึกษาสามารถนา
ต่อไป
ความรู้ไปใช้ประโยชน์
ได้ และความพึงพอใจ
ของนักศึกษา ไม่น้อย
กว่า 3.51
2. การจัดการเรียนการ 1. ส่งเสริมให้นักศึกษามี 1.ความรู้ความเข้าใจ
สอนแบบมีส่วนร่วมจาก ความรู้หลากหลายด้าน
ของนักศึกษาที่เพิ่มขึ้น
ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการ 2. ส่งเสริมให้นักศึกษานา 2.นักศึกษาสามารถนา
ออกแบบด้านต่าง
ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ ความรู้ไปใช้ประโยชน์
ในการเรียนการสอน และ ได้ และความพึงพอใจ
การทางาน
ของนักศึกษา ไม่น้อย
กว่า 3.51
กิจกรรม

เป้ำประสงค์
กลยุทธ์

G7 การจัดการเรียนการสอน และสื่อ อุปกรณ์ มีคุณภาพและช่วยเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้
S6 พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน และสื่อ อุปกรณ์ เพื่อเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้
วัตถุประสงค์

งบประมำณ

ผู้รับผิดชอบ

197,119

นางเพ็ญนภา
มณีอุด และ
อาจารย์ทุกท่าน

50,000

ผศ.ภูษิต
คาชมภู
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เดือน ปีงบประมำณ 2559
ตัวชี้วัด (KPIs)
และค่ำเป้ำหมำย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
3. จัดการเรียนการสอน 1.เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพ 1.ความรู้ความเข้าใจ
โดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ทางทักษะวิชาชีพมากขึ้น ของนักศึกษาที่เพิ่มขึ้น
โดยเฉพาะการเรียนรู้จาก
2.นักศึกษาสามารถนา
การปฏิบัติ
ความรู้ไปใช้ประโยชน์
ได้ และความพึงพอใจ
ของนักศึกษา ไม่น้อย
กว่า 3.51
4. พัฒนาห้องปฏิบัติการ 1.เพื่อให้ผู้เรียนมีความ
นักศึกษามีความพึง
กระตือรือร้นในการเรียน พอใจต่อการใช้
2.เพื่อให้ห้องเรียนมี
ห้องปฏิบัติการ ไม่
ประสิทธิภาพในการ
น้อยกว่า 3.51
จัดการเรียนการสอน
กิจกรรม

เป้ำประสงค์
กลยุทธ์
กิจกรรม

G8 บัณฑิตมีมาตรฐานระดับสากลตามอัตลักษณ์/กรอบมาตรฐาน TQF
S7 ยกระดับคุณภาพบัณฑิตสู่มาตรฐานสากลตามอัตลักษณ์/กรอบมาตรฐาน TQF
วัตถุประสงค์

5. ส่งเสริมและพัฒนา
ทักษะนักศึกษา ใน
ศตวรรษ ที่ 21

1.เพื่อให้บัณฑิตมีคุณภาพ
บัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ
2.เพื่อให้บัณฑิตมีคุณภาพ
ตามผู้ใช้บัณฑิต

6. ส่งเสริมการแข่งขัน
งานสร้างสรรค์ และ
นาเสนอผลงานทาง
วิชาการ

1.เพื่อพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษา และอาจารย์สู่
ระดับท้องถิ่น ระดับชาติ
และนานาชาติ
2. บุคลากรของคณะมี
ความสามารถ นาความรู้ที่
ได้ไปประยุกต์ใช้กับการ
เรียนการสอน การทางาน
3.บุคคลากรมีความเข้าใจ
ทางด้านการวิจัย/งาน
สร้างสรรค์ เพิ่มขึ้น
1. ให้นักศึกษาได้รับ
1.ความรู้ความเข้าใจ
ประสบการณ์โดยตรงจาก ของนักศึกษาที่เพิ่มขึ้น
สถานประกอบการ
2.นักศึกษาสามารถนา
ความรู้ไปใช้ประโยชน์
ได้ และความพึงพอใจ
ของนักศึกษา ไม่น้อย
กว่า 3.51

7. การเรียนรู้นอก
ห้องเรียน

งบประมำณ

ผู้รับผิดชอบ

20,000

นางสาวสุจิตรา
อยู่หนูและ
นางเพ็ญนภา
มณีอุด

25,000

ผศ.พรรษประเวศ
อชิโนบุญวัฒน์
และนายรพีพัฒน์
มั่นพรม
นายนัฐท์ธีรนนช์
รอดชื่น

50,000

อ.จีรทัศน์
ดาวสมบูรณ์
และนายรพีพัฒน์
มั่นพรม
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เดือน ปีงบประมำณ 2559
ตัวชี้วัด (KPIs)
และค่ำเป้ำหมำย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1.ความรู้ความเข้าใจ
ของนักศึกษาที่เพิ่มขึ้น
2.นักศึกษาสามารถนา
ความรู้ไปใช้ประโยชน์
ได้ และความพึงพอใจ
ของนักศึกษา ไม่น้อย
กว่า 3.51
1.ความรู้ความเข้าใจ
ของนักศึกษา และ
อาจารย์ที่เพิ่มขึ้น
2.นักศึกษา และ
อาจารย์สามารถนา
ความรู้ไปใช้ประโยชน์
ได้ และความพึงพอใจ
ของนักศึกษา และ
อาจารย์ ไม่น้อยกว่า
3.51

เดือน ปีงบประมำณ 2559
ตัวชี้วัด (KPIs)
และค่ำเป้ำหมำย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
8. การจัดนิทรรศการ
1.เพื่อให้นักศึกษา และ
1.ช่องทาง
แสดงผลงานโครงการ
อาจารย์สามารถถ่ายทอด ประชาสัมพันธ์เพิ่มขึ้น
พิเศษ ของนักศึกษา และ องค์ความรู้ที่ได้จากการ 2.นักศึกษาสามารถนา
อาจารย์ (Design
วิจัยต่อสาธารณะชน
ความรู้ไปใช้ประโยชน์
Exhibition)
2. เพื่อให้ท้องถิ่นสามารถ ได้ และความพึงพอใจ
นาความรู้ไปพัฒนาตนเอง ของผู้เข้าร่วมโครงการ
ได้
ไม่น้อยกว่า 3.51
9. สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ 1.คณะมีรายได้เพิ่มขึ้น
จานวนผลิตภัณฑ์เชิง
เชิงพาณิชย์
พาณิชย์ 5 ผลิตภัณฑ์
กิจกรรม

1. เพื่อให้ได้แนวทางการ
พัฒนาสาขาวิชาการ
ออกแบบต่อไป
2. เพื่อให้ศิษย์เก่านา
ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้
กับการทางาน
3. เพื่อให้ศิษย์เก่าพัฒนา
ตนเอง

1.ความรู้ความเข้าใจ
ของบัณฑิตที่เพิ่มขึ้น
2.บัณฑิตสามารถนา
ความรู้ไปใช้ประโยชน์
ได้ และความพึงพอใจ
ของบัณฑิต ไม่น้อย
กว่า 3.51

งบประมำณ

ผู้รับผิดชอบ

15,000

นางสาว
สุจิตรา อยู่หนู

25,000

นายรพีพัฒน์
มั่นพรม และ
อาจารย์ทุกท่าน
นายจิรทัศน์
ดาวสมบูรณ์

10,000
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10. การบริการวิชาการ
การพัฒนาทักษะทาง
วิชาชีพให้ศิษย์เก่า

วัตถุประสงค์

แผนกำรใช้งบประมำณ
ประจำปีงบประมำณ 2559
โครงการพั ฒนาระบบและกลไกการบริห ารจัดการสาขาวิชาการออกแบบ คณะเทคโนโลยีก ารเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้รับ การจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ 2559 สาหรับการดาเนินงานดังนี้
1. งบประมาณแผ่นดิน ประจาปีงบประมาณ 2559
จานวน 414,119 บาท
2. งบประมาณเงินรายได้ ประจาปีงบประมาณ 2559
จานวน บาท
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 414,119 บำท

รำยละเอียดงบประมำณรำยจ่ำย จำแนกตำมไตรมำส (งวดเงิน)
โครงกำร
พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการสาขาวิชาการ
ออกแบบ

รหัสงบประมำณ
59AD20100010

งบประมำณ
แผ่นดิน
414,119

งบรำยได้

รวม

-

414,119

งวดที่ 1

งวดที่ 2

งวดที่ 3

งวดที่ 4

180,000

82,560

-

(1 ต.ค.-31 ธ.ค. 58) (1 ม.ค.-31 มี.ค. 59) (1 เม.ย.-30 มิ.ย. 59) (1 ก.ค.-30 ก.ย. 59)

151,559
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เพื่ อ ให้ ก ารบริ ห ารงบประมาณสอดคล้ อ งกั บ แผนปฏิ บั ติ ก ารตามกิ จ กรรมต่ า งๆ ที่ ป รากฏใน แผนปฏิ บั ติ ก ารประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2559
โครงการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการสาขาวิชาการออกแบบ จึงได้กาหนดแผนการใช้จ่ายงบประมาณจาแนกตามประเภทงบประมาณ เพื่อให้การปฏิบัติภารกิจตาม
แผนงาน/โครงการและกิจกรรม เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ดังนี้

สรุปแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ จำแนกตำมประเภทงบประมำณ ปี 2559
ลำดับ

กิจกรรม

1.

เตรียมความพร้อมพื้นฐานของสาขา
วิชาการออกแบบ
การจัดการเรียนการสอนแบบมีส่วน
ร่วมจากผู้เชี่ยวชาญทางด้านการ
ออกแบบด้านต่างๆ
จัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญโดยเฉพาะการเรียนรู้จากการ
ปฏิบัติ

2.
3.

พัฒนาห้องปฏิบัติการ

5.

ส่งเสริมและพัฒนาทักษะนักศึกษา ใน
ศตวรรษ ที่ 21

6.

ส่งเสริมการแข่งขันงานสร้างสรรค์ และ
นาเสนอผลงานทางวิชาการ

7.

การเรียนรู้นอกห้องเรียน

งบดำเนินกำรงบประมำณแผ่นดิน
ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย
ค่ำวัสดุ
2,000
14,400

3,000

1,920

รวม
2,000

ระยะเวลำ
ดำเนินกำร
1 ต.ค. 58 30 ธ.ค. 58
1 ต.ค. 58 31 มี.ค. 59

งวด
ผู้รับ
เงินที่
ผิดชอบ
1 ผศ.ดร.ธวัช
1,2

ดร.ยุวดี
ทองอ่อน

1 ต.ค. 58 30 ธ.ค. 58
1 เม.ย. 59
– 30 มิ.ย.
59
1 ม.ค. 59 –
31 มี.ค. 59
1 ม.ค. 59 –
31 มี.ค. 59

1,3

นางเพ็ญนภา
มณีอุต

2

ผศ.ภูษิต
คาชมภู

2

นางเพ็ญนภา
มณีอุต และ
นางสาวสุจิตรา
อยู่หนู
ผศ.พรรษประเวศ
อชิโนบุญวัฒน์
นายรพีพัฒน์
มั่นพรม
นายนัฐท์ธีรนนช์
รอดชื่น
อ.จีรทัศน์
ดาวสมบูรณ์
และนายรพีพัฒน์
มั่นพรม

พะยิ้ม

5,600

20,000

197,119

197,119

50,000

50,000

9,000

8,000

20,000

8,000

17,000

25,000

1 ม.ค. 59 –
31 มี.ค. 59

2

50,000

1 ม.ค. 59 –
31 มี.ค. 59

2

48,080

ลำยเซ็น
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4.

งบดำเนินกำรเงินรำยได้
ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย
ค่ำวัสดุ

สรุปแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ จำแนกตำมประเภทงบประมำณ ปี 2559
ลำดับ
8.
9.

กิจกรรม
การจัดนิทรรศการแสดงผลงาน
โครงการพิเศษ ของนักศึกษา และ
อาจารย์ (Design Exhibition)
สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์

งบดำเนินกำรเงินรำยได้
ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย
ค่ำวัสดุ

งบดำเนินกำรงบประมำณแผ่นดิน
ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย
ค่ำวัสดุ
8,000
7,000

15,000

25,000

25,000

รวม

10. การบริการวิชาการ การพัฒนาทักษะ
ทางวิชาชีพให้ศิษย์เก่า

3,600

3,000

3,400

10,000

รวม

22,920

78,080

315,119

414,119

งวด
ระยะเวลำ
ดำเนินกำร เงินที่
1 เม.ย. 59
3
– 30 มิ.ย.
59
1 ม.ค. 59 – 2
31 มี.ค. 59
1 เม.ย. 59
– 30 มิ.ย.
59

3

ผู้รับ
ผิดชอบ

ลำยเซ็น

นางสาวสุจิตรา
อยู่หนู
นายรพีพัฒน์
มั่นพรม และ
อาจารย์ทุกท่าน
นายจิรทัศน์ดาว
สมบูรณ์
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(ผศ.ดร.ธวัช พะยิ้ม)
หัวหน้าสาขาวิชาการออกแบบ

แผนปฏิบัติกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559

คณะเทคโนโลยีกำรเกษตรและเทคโนโลยีอุตสำหกรรม
มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์
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11. โครงกำรพัฒนำระบบและกลไกกำรบริหำรจัดกำร
สำขำวิชำเทคโนโลยีกำรจัดกำรอุตสำหกรรม (ทล.บ.4 ปี)

โครงกำรพัฒนำระบบและกลไกกำรบริหำรจัดกำรสำขำวิชำเทคโนโลยีกำรจัดกำรอุตสำหกรรม (ทล.บ.4 ปี)
บุคลำกรประจำสำขำวิชำเทคโนโลยีอุตสำหกรรม
1. อ.อาสาฬห์ อุตตาลกาญจนา
2. ผศ.ดร.ศรวณะ แสงสุข
3. อ.พุทธพร ไสว
4. ผศ.สนธยา แพ่งศรีสาร
5. อ.มนตรี ใจเยี่ยม

หัวหน้าสาขาวิชา
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วัตถุประสงค์ของกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรประจำปี
1. เพื่อเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานของบุคลากร และเป็นเครื่องมือในการบริหารและติดตามนโยบายการปฏิบัติงานของหัวหน้าสาขาวิชา
2. เพื่อเป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานในด้านต่างๆ ของสาขา รวมทั้งเป็นเครื่องมือในการติดตามแผนการใช้เงินงบประมาณที่
ได้รับการจัดสรรในแต่ละปีงบประมาณ
3. เพื่อเป็นกลไกในการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของสาขาวิชา

ตำรำงวิเครำะห์แผนปฏิบัติกำรประจำปี 2559

วัตถุประสงค์
1. อาจารย์มีความรู้เกี่ ยวกับ การประกั น
คุณภาพการศึกษามากขึ้น
2. หลักสูตรมีคุณภาพและผ่านการประกัน
คุณภาพการศึกษา

1. มีสิ่งสนับสนุนที่มากขึ้นหรือเพียงพอต่อ
การจัดการเรียนรู้ของนักศึกษา

1. บัณฑิตมีมาตรฐานความรู้สาหรับการ
ทางานระดับสากล
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1
ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภำพ
เป้ำประสงค์หลักเชิงยุทธศำสตร์ บัณฑิตมีควำมรู้ ทำงำนเป็นทีม ชำนำญเทคโนโลยี ซื่อสัตย์สุจริต จิตสำธำรณะต่อชุมชนและท้องถิ่น
สำเหตุของปัญหำ/
เป้ำประสงค์
กลยุทธ์
ชื่อกิจกรรม
โอกำส/แนวทำงในกำรพัฒนำ
G4 คณะได้รับการรับรอง S4 เสริมสร้างความเชื่อมั่น การเปลี่ ย นแปลงของสั ง คมและ 1. บริหารหลักสูตรและประกันคุณภาพ
คุณภาพการศึกษาตาม
ในระบบการประกัน
เทคโนโลยี ซึ่งส่ง ผลต่อความต้องการ การศึกษา
เกณฑ์มาตรฐาน
คุณภาพการศึกษา
ของผู้ใช้บัณฑิต และการแข่ง ขันของ
สถาบั น ทางการศึ ก ษาต่ า งๆ/การ
แข่ ง ขั น ทางตลาดการศึ ก ษาและ
แ ร ง ง า น สู ง ม า ก ขึ้ น / พั ฒ น า แ ล ะ
ปรับปรุงหลักสูตร
G7 การจัดการเรียนการ
S6 พัฒนาคุณภาพการ
เครื่องมื อ อุปกรณ์ และสิ่ง สนับ สนุน 2. การจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผูเ้ รียน
สอน และสื่อ อุปกรณ์ มี
จัดการเรียนการสอน และ การเรียนรู้ไม่เพียงพอ และไม่ทันสมัย เป็นสาคัญ
คุณภาพและช่วยเพิ่ม
สื่อ อุปกรณ์ เพื่อเพิ่ม
ต่อการก้ าวหน้าของเทคโนโลยี /การ
ศักยภาพการเรียนรู้
ศักยภาพการเรียนรู้
พั ฒ นาศั ก ยภาพของนั ก ศึ ก ษาให้ มี
ความสามารถทั น ต่ อ เทคโนโลยี /
สนั บ สนุ น และจั ด หางบประมาณ
สาหรับ การจัดซื้อเครื่องมื อ อุป กรณ์
และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
G8 บัณฑิตมีมาตรฐาน
S7 ยกระดับคุณภาพ
นั ก ศึ ก ษาขาดทั ก ษะการปฏิ บั ติ ง าน 3. การส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21
ระดับสากลตามอัตลักษณ์/ บัณฑิตสู่มาตรฐานสากล และประสบการณ์ทางวิชาชีพ /บัณฑิต 3.1 การอบรมทักษะการอ่านแบบและเขียน
กรอบมาตรฐาน TQF
ตามอัตลักษณ์/กรอบ
มีคุณภาพ/จัดฝึกอบรมให้ความรู้และ แบบ
มาตรฐาน TQF
ทั ก ษ ะ ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น แ ล ะ 3.2 การอบรมทักษะการใช้โปรแกรม Excel
ประสบการณ์วิชาชีพแก่นักศึกษา
และ เทคโนโลยีสารสนเทศ สาหรับงาน

เป้ำประสงค์

กลยุทธ์

ชื่อกิจกรรม

อุตสาหกรรม
3.3 การอบรมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
สาหรับงานอุตสาหกรรม
3.4 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
3.5 การเตรียมความพร้อมก่อนฝึกงาน
3.6 การเรียนรู้ประสบการณ์วิชาชีพ
ภาคสนาม
การรวบรวมฐานข้อมูลและการค้นหา 4. พัฒนาระบบฐานข้อมูล
เกี่ ยวกั บ การจั ดสหกิ จ ศึก ษาและฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพไม่สะดวกรวดเร็ว
และทันสมัย/มีฐานข้อมูลเครือข่ายใน
การพั ฒ นาสหกิ จ ศึ ก ษาและการฝึ ก
ประสบการณ์ วิ ช าชี พ /พั ฒ นาระบบ
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับการจัดสหกิจศึกษา
และการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

วัตถุประสงค์

1. ทราบข้อมูลการมีงานทาของนักศึกษา
ข้อมูลของนักศึกษาปัจจุบัน การ
ประชาสัมพันธ์ การแจ้งข่าวสารแก่
นักศึกษาและบุคลากรภายนอก ข้อมูล
ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
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G10 มีเครือข่ายในการ
S9 สร้างเครือข่ายในการ
พัฒนาการฝึกประสบการณ์ พัฒนาการฝึก
วิชาชีพและสหกิจศึกษา
ประสบการณ์วิชาชีพ
และสหกิจศึกษา

สำเหตุของปัญหำ/
โอกำส/แนวทำงในกำรพัฒนำ

แผนปฏิบัติกำรประจำปี 2559
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1
ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภำพ
เป้ำประสงค์หลักเชิงยุทธศำสตร์ บัณฑิตมีควำมรู้ ทำงำนเป็นทีม ชำนำญเทคโนโลยี ซื่อสัตย์สุจริต จิตสำธำรณะต่อชุมชนและท้องถิ่น
เป้ำประสงค์
G4 คณะได้รับการรับรองคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐาน
กลยุทธ์
S4 เสริมสร้างความเชื่อมั่นในระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
เดือน ปีงบประมำณ 2559
ตัวชี้วัด (KPIs)
และค่ำเป้ำหมำย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1. บริหารหลักสูตรและ 1. อาจารย์ มี ค วามรู้ 1. หลักสูตรผ่านเกณฑ์
ประกันคุณภาพการศึกษา เ กี่ ย ว กั บ ก า ร ป ร ะ กั น การประกันคุณภาพ
คุณภาพการศึกษามากขึ้น การศึกษา
2. หลั กสู ต รมี คุ ณภาพ
แ ล ะ ผ่ า น กา ร ป ร ะ กั น
คุณภาพการศึกษา
กิจกรรม

วัตถุประสงค์

ผู้รับผิดชอบ

9,600

อ.อาสาฬห์
อุตตาลกาญจนา

งบประมำณ

ผู้รับผิดชอบ

42,913

ผศ.ดร.ศรวณะ
แสงสุข
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งบประมำณ

เป้ำประสงค์
กลยุทธ์
กิจกรรม
2. การจัดการเรียนการ
สอนโดยเน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญ

G7 การจัดการเรียนการสอน และสื่อ อุปกรณ์ มีคุณภาพและช่วยเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้
S6 พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน และสื่อ อุปกรณ์ เพื่อเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้
เดือน ปีงบประมำณ 2559
ตัวชี้วัด (KPIs)
และค่ำเป้ำหมำย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1. มีสิ่งสนับสนุนที่มากขึ้น 1. ระดับความพึง
ห รื อ เ พี ย ง พ อ ต่ อ ก า ร พอใจในการเรียนการ
จั ด ก า ร เ รี ย น รู้ ข อ ง สอน ไม่น้อยกว่า 3.51
นักศึกษา
วัตถุประสงค์

เป้ำประสงค์
กลยุทธ์
กิจกรรม

G8 บัณฑิตมีมาตรฐานระดับสากลตามอัตลักษณ์/กรอบมาตรฐาน TQF
S7 ยกระดับคุณภาพบัณฑิตสู่มาตรฐานสากลตามอัตลักษณ์/กรอบมาตรฐาน TQF
วัตถุประสงค์

1. ระดับความพึง
พอใจของนักศึกษา ไม่
น้อยกว่า 3.51
2. ระดับความรู้ความ
เข้าใจที่เพิ่มขึ้น ไม่
น้อยกว่า 3.51
3. ระดับการนาความรู้
ไปใช้ประโยชน์ ไม่
น้อยกว่า 3.51

เดือน ปีงบประมำณ 2559
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

งบประมำณ

ผู้รับผิดชอบ

20,800
20,800

อ.อาสาฬห์
อุตตาลกาญจนา
อ.พุทธพร ไสว

10,400

อ.พุทธพร ไสว

17,400

ผศ.สนธยา
แพ่งศรีสาร
อ.มนตรี
ใจเยี่ยม
อ.อาสาฬห์
อุตตาลกาญจนา

8,400
40,000
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3. การส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21
3.1 การอบรมทักษะการ 1. บั ณ ฑิ ต มี มาตรฐาน
อ่านแบบและเขียนแบบ ความรู้สาหรับการทางาน
3.2 การอบรมทักษะการ ระดับสากล
ใช้โปรแกรม Excel และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
สาหรับงานอุตสาหกรรม
3.3 การอบรมทักษะการ
ใช้ภาษาอังกฤษ สาหรับ
งานอุตสาหกรรม
3.4 การเตรียมความพร้อม
ก่อนเข้าศึกษา
3.5 การเตรียมความพร้อม
ก่อนฝึกงาน
3.6 การเรียนรู้
ประสบการณ์วิชาชีพ
ภาคสนาม

ตัวชี้วัด (KPIs)
และค่ำเป้ำหมำย

เป้ำประสงค์
กลยุทธ์
กิจกรรม
4. พัฒนาระบบ
ฐานข้อมูล

G10 มีเครือข่ายในการพัฒนาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา
S9 สร้างเครือข่ายในการพัฒนาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา
วัตถุประสงค์
ทราบข้อมูลการมีงานทา
ของนักศึกษา ข้อมูลของ
นักศึกษาปัจจุบัน การ
ประชาสัมพันธ์ การแจ้ง
ข่าวสารแก่นักศึกษาและ
บุคลากรภายนอก ข้อมูล
ความต้องการของผู้ใช้
บัณฑิต

เดือน ปีงบประมำณ 2559
ตัวชี้วัด (KPIs)
และค่ำเป้ำหมำย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1. มีฐานข้อมูลสาหรับ
การฝึกประสบการณ์
วิชาชีพและสหกิจ
ศึกษา
2. ช่องทาง
ประชาสัมพันธ์ มี
มากกว่า 1 ช่องทาง

งบประมำณ

ผู้รับผิดชอบ

10,000

อ.พุทธพร ไสว
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แผนกำรใช้งบประมำณ
ประจำปีงบประมำณ 2559
โครงการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม (ทล.บ.4ปี) คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมได้รบั การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ 2559 สาหรับการดาเนินงานดังนี้
1. งบประมาณแผ่นดิน ประจาปีงบประมาณ 2559
จานวน 170,713 บาท
2. งบประมาณเงินรายได้ ประจาปีงบประมาณ 2559
จานวน 9,600 บาท
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 180,313 บำท
เพื่อให้การบริหารงบประมาณสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการตามกิจกรรมต่างๆ ที่ปรากฏในแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โครงการพัฒนา
ระบบและกลไกการบริหารจัดการสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม (ทล.บ.4ปี) จึงได้กาหนดแผนการใช้จ่ายงบประมาณจาแนกตามประเภทงบประมาณ เพื่อให้การ
ปฏิบัติภารกิจตามแผนงาน/โครงการและกิจกรรม เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ดังนี้
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รำยละเอียดงบประมำณรำยจ่ำย จำแนกตำมไตรมำส (งวดเงิน)
โครงกำร

รหัสงบประมำณ

พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการสาขาวิชาเทคโนโลยี
การจัดการอุตสาหกรรม (ทล.บ.4ปี) (เงินแผ่นดิน)
พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการสาขาวิชาเทคโนโลยี
การจัดการอุตสาหกรรม (ทล.บ.4ปี) (เงินรายได้)

59AD20100011

งบประมำณ
แผ่นดิน
170,713

59AD20210011

-

งบรำยได้

รวม

-

170,713

9,600

9,600

งวดที่ 1

งวดที่ 2

งวดที่ 3

งวดที่ 4

39,200

55,000

76,513

-

-

-

-

9,600

(1 ต.ค.-31 ธ.ค. 58) (1 ม.ค.-31 มี.ค. 59) (1 เม.ย.-30 มิ.ย. 59) (1 ก.ค.-30 ก.ย. 59)

สรุปแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ จำแนกตำมประเภทงบประมำณ ปี 2559
ลำดับ

กิจกรรม

1.

บริหารหลักสูตรและประกันคุณภาพ
การศึกษา
การจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญ

2.
3.

งบดำเนินกำรงบประมำณแผ่นดิน
ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย
ค่ำวัสดุ

รวม
9,600

42,913

42,913

ระยะเวลำ งวด
ดำเนินกำร เงินที่
ต.ค.58
3
- ก.ย.59
ต.ค.58
1, 2,
- ก.ย.59
3

ผู้รับ
ผิดชอบ
อ.อาสาฬห์
อุตตาลกาญจนา

ผศ.ดร.
ศรวณะ
แสงสุข

การส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ศตวรรษ ที่
21
3.1 การอบรมทักษะการอ่านแบบและ
เขียนแบบ
3.2 การอบรมทักษะการใช้โปรแกรม
Excel และ เทคโนโลยีสารสนเทศ สาหรับ
งานอุตสาหกรรม
3.3 การอบรมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
สาหรับงานอุตสาหกรรม
3.4 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา

4,800

16,000

20,800

เม.ย.59
- มิ.ย.59

3

อ.อาสาฬห์
อุตตาลกาญจนา

4,800

16,000

20,800

ต.ค.58
- ธ.ค.58

1

อ.พุทธพร
ไสว

2,400

8,000

10,400

3

2,400

12,000

3.5 การเตรียมความพร้อมก่อนฝึกงาน

2,400

6,000

8,400

อ.พุทธพร
ไสว
ผศ.สนธยา
แพ่งศรีสาร
อ.มนตรี
ใจเยี่ยม

40,000

40,000

10,000

10,000

เม.ย.59
- มิ.ย.59
เม.ย.59
- มิ.ย.59
ต.ค.58
- ธ.ค.58
ม.ค.59
- มี.ค.59
ต.ค.58
- ก.ย.59

3.6 การเรียนรู้ประสบการณ์วิชาชีพ
ภาคสนาม
พัฒนาระบบฐานข้อมูล
รวม

3,600

1,000

5,000

16,800

108,00

3,000

45,913

17,400

3
1

ลำยเซนต์

2

อ.อาสาฬห์
อุตตาลกาญจนา

3

อ.พุทธพร
ไสว

180,313

(อ.อาสาฬห์ อุตตาลกาญจนา)
หัวหน้าสาขาวิชา
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4.

งบดำเนินกำรเงินรำยได้
ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย
ค่ำวัสดุ
3,600
1,000
5,000

แผนปฏิบัติกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559

คณะเทคโนโลยีกำรเกษตรและเทคโนโลยีอุตสำหกรรม
มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์
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12. โครงกำรพัฒนำหลักสูตรและกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
สำขำวิชำเทคโนโลยีอุตสำหกรรม (ทล.บ. 2 ปี)

โครงกำรพัฒนำหลักสูตรและกำรจัดกำรเรียนกำรสอนสำขำวิชำเทคโนโลยีอตุ สำหกรรม (ทล.บ. 2 ปี)
บุคลำกรประจำสำขำวิชำเทคโนโลยีอุตสำหกรรม
1. นายเสกสิทธิ์ รัตนสิริวฒ
ั นกุล
หัวหน้าสาขาวิชา
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรชัย บุญเจริญ
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สันติ พงษ์พรต .
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จรรโลง พิรุณ
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณัฐเศรษฐ์ น้าคา
6. นายภูริช ยิ้มละมัย
7. น.ส.กันตพัฒน์ จารุวัชรเศรษฐ์
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วัตถุประสงค์ของกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรประจำปี
1. เพื่อให้มีระบบและกลไกพัฒนาและบริหารหลักสูตร
2. เพื่อจัดเตรียมวัสดุอปุ กรณ์การศึกษาสาหรับใช้พัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนเน้นผูเ้ รียนเป็นสาคัญ
3. .เพื่อพัฒนาทักษะและสัมฤทธิผลการเรียนของนักศึกษาในสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมให้มีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ
4. เพื่อผลิตบัณฑิตที่สามารถนาทักษะไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานทางด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ตำรำงวิเครำะห์แผนปฏิบัติกำรประจำปี 2559
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1
ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภำพ
เป้ำประสงค์หลักเชิงยุทธศำสตร์ บัณฑิตมีควำมรู้ ทำงำนเป็นทีม ชำนำญเทคโนโลยี ซื่อสัตย์สุจริต จิตสำธำรณะต่อชุมชนและท้องถิ่น
กลยุทธ์

วัตถุประสงค์
1. เพื่อจัดหาวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือให้
เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน
1. เพื่อเพิ่มทักษะด้านคอมพิวเตอร์และ
ภาษาอังกฤษ
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สำเหตุของปัญหำ/
ชื่อกิจกรรม
โอกำส/แนวทำงในกำรพัฒนำ
G7 การจัดการเรียนการสอน S6 พัฒนาคุณภาพการ
ความพร้อมและจานวนวัสดุที่เพียงพอ จะ 1. ระบบและกลไกกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
และสื่อ อุปกรณ์ มีคุณภาพ จัดการเรียนการสอน และสื่อ ทาให้ขบวนการเรียนการสอนมี
1.1 จัดหาวัสดุสนับสนุนการเรียนการสอน
และช่วยเพิ่มศักยภาพการ
อุปกรณ์ เพื่อเพิ่มศักยภาพ ประสิทธิภาพ
เรียนรู้
การเรียนรู้
G8 บัณฑิตมีมาตรฐานระดับ S7 ยกระดับคุณภาพบัณฑิต การเพิ่มทักษะด้านคอมพิวเตอร์และ
2. ระบบและกลไกพัฒนำสัมฤทธิผลกำรเรียน
สากลตามอัตลักษณ์/กรอบ สู่มาตรฐานสากลตามอัต
ภาษาอังกฤษให้นักศึกษาได้พฒ
ั นาตนเอง ตำมคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตำม
มาตรฐาน TQF
ลักษณ์/กรอบมาตรฐาน
และจุดเริ่มการสร้างตนแบบแนวทางการ กรอบมำตรฐำนคุณวุฒิแห่งชำติ
TQF
พัฒนาเพื่อสร้างโอกาสในการทางานได้ 2.1 อบรมเชิงปฏิบตั ิการด้านคอมพิวเตอร์และ
ภาษาอังกฤษเพื่อการประกันคุณภาพ
การส่งเสริมการศึกษาตามแนว
2.2 การเรียนรู้นอกห้องเรียนตามแนว
พระราชดาริ ซึง่ เป็นพื้นฐานของการ
พระราชดาริ
เปลี่ยนแปลงและการพัฒนาในระยะยาว
โดยมุง่ เน้นทัง้ การศึกษาในระบบ และ
การศึกษานอกระบบ
ขบวนการเรียนที่สร้างแนวคิดจากชุดฝึก 3. ระบบและกลไกกำรส่งเสริมกิจกรรม
จะสร้างจินตนาการให้เกิดทักษะและ
นักศึกษำ
กรอบการเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง
3.1 สนับสนุนการเรียนรู้ด้วยชุดฝึกแขนกล
การเตรียมนักศึกษาและศิษย์เก่าให้พร้อม 3.2 การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่
กับชีวิตในศตวรรษที่ 21 เป็นเรื่องสาคัญ 21 ของนักศึกษาและศิษย์เก่า
ของกระแสการปรับเปลีย่ นทางสังคมให้
สามารถดารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ได้
เป้ำประสงค์

1. เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้และนาทักษะ
จากประสบการณ์จริงมาประยุกต์ใช้ในการ
เรียนการสอน
1. เพื่อพัฒนาทักษะทางเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมให้กับศิษย์เก่าและบุคลากรด้าน
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

เป้ำประสงค์

กลยุทธ์

สำเหตุของปัญหำ/
โอกำส/แนวทำงในกำรพัฒนำ
การส่งเสริมงานวิจยั หรือสิ่งประดิษฐ์ ให้
ควบคู่กับขบวนการเรียน จะเพิ่มโอกาส
สร้างทักษะและการคิดวิเคราะห์ โดยเน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญ และเป็นความรู้ทเี่ ป็น
ทักษะติดตัวผูเ้ รียน

S8 พัฒนาหลักสูตรตาม
การพัฒนาหลักสูตรให้เป็นหลักสูตรที่
เกณฑ์มาตรฐานที่ตอบสนอง ตอบสนองสังคม จะต้องได้รับข้อมูลและ
ต่อผู้เรียนและผู้ใช้บัณฑิต มีการปรับปรุงตลอดเวลา

G10 มีเครือข่ายในการ
พัฒนาการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพและสหกิจศึกษา

การขาดแคลนผูเ้ รียนที่มีผลมาจากการ
เข้าถึงหลักสูตรเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ต่อบุคลภายนอก
S9 สร้างเครือข่ายในการ แนวทางในการพัฒนาเครือข่ายการ
พัฒนาการฝึกประสบการณ์ เรียนรู้ในระดับหลักสูตร เพื่อนาไปสู่การ
วิชาชีพและสหกิจศึกษา
พัฒนาคุณภาพผูเ้ รียนร่วมกัน

วัตถุประสงค์

4. ส่งเสริมและสนับสนุนกำรพัฒนำงำนวิจัย
หรือสิ่งประดิษฐ์
4.1 อบรมเชิงปฏิบตั ิการ/ประชุม/สัมมนา/ศึกษา
ดูงาน
4.2 การจัดนิทรรศการ
4.3 การนาเสนอผลงาน/ประกวดสิง่ ประดิษฐ์
4.4 สนับสนุนวัสดุในการจัดทาสิ่งประดิษฐ์
5. ระบบและกลไกพัฒนำและบริหำรหลักสูตร
5.1 สัมมนาผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อพัฒนา
หลักสูตรและการเรียนการสอน

1. เพื่อพัฒนางานวิจัยหรือสิง่ ประดิษฐ์ที่
สามารถตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น
2. เพื่อพัฒนาและสนับสนุนสิ่งประดิษฐ์เข้า
ประกวดในระดับชาติ

5.2 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
5.3 การพัฒนาสร้างเครือข่ายในการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพสาหรับนักศึกษา

1. เพื่อแลกเปลีย่ นและเรียนรู้ประสบการณ์
ในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้
สามารถตอบสนองความต้องการของผู้เรียน
และผู้ใช้บัณฑิต
1. เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
2. เพื่อเพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์หลักสูตร
1. เพื่อพัฒนาและสร้างเครือข่ายในการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ
2. เพื่อสร้างเครือข่ายหลักสูตรเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

135

G9 มีหลักสูตรตามเกณฑ์
มาตรฐานที่ตอบสนองต่อ
ผู้เรียนและผู้ใช้บัณฑิต

ชื่อกิจกรรม

แผนปฏิบัติกำรประจำปี 2559
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1
ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภำพ
เป้ำประสงค์หลักเชิงยุทธศำสตร์ บัณฑิตมีควำมรู้ ทำงำนเป็นทีม ชำนำญเทคโนโลยี ซื่อสัตย์สุจริต จิตสำธำรณะต่อชุมชนและท้องถิ่น
เป้ำประสงค์
G7 การจัดการเรียนการสอน และสื่อ อุปกรณ์ มีคุณภาพและช่วยเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้
กลยุทธ์
S6 พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน และสื่อ อุปกรณ์ เพื่อเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้
วัตถุประสงค์

เดือน ปีงบประมำณ 2559
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

งบประมำณ

ผู้รับผิดชอบ

81,459

ผศ. สันติ พงษ์
พรต
อ.เสกสิทธิ์
รัตนสิริวัฒนกุล
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ตัวชี้วัด (KPIs)
และค่ำเป้ำหมำย
1. ระบบและกลไกกำร 1. เพื่อจัดหาวัสดุอุปกรณ์ 1.ระดับการประเมิน
จัดกำรเรียนกำรสอน
เครื่องมือให้เพียงพอต่อ ความพึงพอใจของ
- จัดหาวัสดุสนับสนุนการ การจัดการเรียนการสอน นักศึกษาและอาจารย์
เรียนการสอน
ต่อสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้มีผลการ
ดาเนินงานไม่ต่ากว่า
เกณฑ์การประเมิน
ระดับ 3
กิจกรรม

เป้ำประสงค์
กลยุทธ์

G8 บัณฑิตมีมาตรฐานระดับสากลตามอัตลักษณ์/กรอบมาตรฐาน TQF
S7 ยกระดับคุณภาพบัณฑิตสู่มาตรฐานสากลตามอัตลักษณ์/กรอบมาตรฐาน TQF
วัตถุประสงค์

งบประมำณ

ผู้รับผิดชอบ

13,000

อ.ชัญญพัชร์
จารุวัชรเศรษฐ์

25,920

ผศ. จรรโลง
พิรุณ
ผศ.ณัฐเศรษฐ์
น้าคา

11,500

อ.เสกสิทธิ์
รัตนสิริวัฒนกุล
อ.เสกสิทธิ์
รัตนสิริวัฒนกุล

10,000

2,400

อ. ภูริช ยิ้มละมัย

10,000
15,600

อ. ภูริช ยิ้มละมัย
อ. ภูริช ยิ้มละมัย

9,000

อ. ภูริช ยิ้มละมัย
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เดือน ปีงบประมำณ 2559
ตัวชี้วัด (KPIs)
และค่ำเป้ำหมำย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
2. ระบบและกลไกพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ
2.1 อบรมเชิงปฏิบัติการ 1. เพื่อเพิ่มทักษะด้าน
1.จานวนนักศึกษาที
ด้านคอมพิวเตอร์และ
คอมพิวเตอร์และ
ผ่านการประเมินวัดผล
ภาษาอังกฤษเพื่อการ
ภาษาอังกฤษ
ด้านคอมพิวเตอร์และ
ประกันคุณภาพ
ภาษาอังกฤษทุกคน
2.2 การเรียนรู้นอก
1. เพื่อให้นักศึกษาได้เรียน 1.ระดับความพึงพอใจ
ห้องเรียนตามแนว
รู้และนาทักษะจากประสบ และเกณฑ์การประเมิน
พระราชดาริ
การณ์จริงมาประยุกต์ใช้ใน การเรียนรู้นอกห้องเรียน
การเรียนการสอน
มีค่าระดับมากกว่า 4.0
3. ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา
3.1 สนับสนุนการเรียนรู้ 1. เพื่อพัฒนาทักษะทาง 1.ระดับความพึงพอใจ
ด้วยชุดฝึกแขนกล
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม และเกณฑ์การประเมิน
การพัฒนาทักษะการ
3.2 การพัฒนาทักษะการ ให้กับศิษย์เก่าและ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 บุคลากรด้านเทคโนโลยี เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
มีค่าระดับมากกว่า 4.0
ของนักศึกษาและศิษย์เก่า อุตสาหกรรม
4. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนางานวิจัยหรือสิ่งประดิษฐ์
4.1 อบรมเชิงปฏิบัติการ / 1. เพื่อพัฒนางานวิจัย
1. มีสิ่งประดิษฐ์ที่
ประชุม/สัมมนา/ศึกษาดู หรือสิ่งประดิษฐ์ที่
สามารถตอบสนอง
งาน
สามารถตอบสนองความ ความต้องการของ
ต้องการของท้องถิ่น
ท้องถิ่นและเข้า
4.2 การจัดนิทรรศการ
ประกวดในระดับชาติ
4.3 การนาเสนอผลงาน/ 2. เพื่อพัฒนาและ
สนับสนุนสิ่งประดิษฐ์เข้า
ประกวดสิ่งประดิษฐ์
4.4 สนับสนุนวัสดุในการ ประกวดในระดับชาติ
จัดทาสิ่งประดิษฐ์
กิจกรรม

เป้ำประสงค์
กลยุทธ์
กิจกรรม

G9 มีหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานที่ตอบสนองต่อผู้เรียนและผู้ใช้บัณฑิต
S8 พัฒนาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานที่ตอบสนองต่อผู้เรียนและผู้ใช้บัณฑิต
วัตถุประสงค์

เดือน ปีงบประมำณ 2559
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

งบประมำณ

ผู้รับผิดชอบ

1.หลักสูตรได้รับการ
พัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตร

5,000

ผศ. ดร.สุรชัย
บุญเจริญ
ผศ.ณัฐเศรษฐ์
น้าคา

1. ระดับความพึง
พอใจต่อหลักสูตร
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรมมากกว่า
ระดับ 4
1.หลักสูตรได้รับการ
พัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตร

20,000

อ. ภูริช
ยิ้มละมัย
อ.ชัญญพัชร์
จารุวัชรเศรษฐ์

18,740

ผศ. ดร.สุรชัย
บุญเจริญ
ผศ.ณัฐเศรษฐ์
น้าคา
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5. ระบบและกลไกพัฒนำและบริหำรหลักสูตร
5.1 สัมมนาผู้มีส่วนได้ส่วน 1. เพื่อแลกเปลี่ยนและ
เสียเพื่อพัฒนาหลักสูตร เรียนรู้ประสบการณ์ ใน
และการเรียนการสอน
การพัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตรให้สามารถ
ตอบสนองความต้องการ
ของผู้เรียนและผู้ใช้
บัณฑิต
5.2 ประชาสัมพันธ์
1. เพื่อประชาสัมพันธ์
หลักสูตรเทคโนโลยี
หลักสูตรเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
อุตสาหกรรม
2. เพื่อเพิ่มช่องทาง
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร
5.3 การพัฒนาสร้าง
1. เพื่อพัฒนาและสร้าง
เครือข่ายในการฝึก
เครือข่ายในการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ
ประสบการณ์วิชาชีพ
สาหรับนักศึกษา
2. เพื่อสร้างเครือข่าย
หลักสูตรเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

ตัวชี้วัด (KPIs)
และค่ำเป้ำหมำย

แผนกำรใช้งบประมำณ
ประจำปีงบประมำณ 2559
โครงการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทล.บ. 2 ปี คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ 2559 สาหรับการดาเนินงานดังนี้
1. งบประมาณแผ่นดิน ประจาปีงบประมาณ 2559
จานวน 197,619 บาท
2. งบประมาณเงินรายได้ ประจาปีงบประมาณ 2559
จานวน 25,000 บาท
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 222,619 บำท
เพื่ อ ให้ ก ารบริ ห ารงบประมาณสอดคล้ อ งกั บ แผนปฏิ บั ติ ก ารตามกิ จ กรรมต่ า งๆ ที่ ป รากฏใน แผนปฏิ บั ติ ก ารประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2559
โครงการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทล.บ. 2 ปี จึงได้กาหนดแผนการใช้จ่ายงบประมาณจาแนกตามประเภทงบประมาณ
เพื่อให้การปฏิบัติภารกิจตามแผนงาน/โครงการและกิจกรรม เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ดังนี้

โครงกำร
พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชา
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทล.บ. 2 ปี (เงินแผ่นดิน)
พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชา
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทล.บ. 2 ปี (เงินรายได้)

59AD20100012

งบประมำณ
แผ่นดิน
197,619

59AD20210012

-

รหัสงบประมำณ

งบรำยได้

รวม

-

197,619

25,000

25,000
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รำยละเอียดงบประมำณรำยจ่ำย จำแนกตำมไตรมำส (งวดเงิน)
งวดที่ 1

งวดที่ 2

งวดที่ 3

งวดที่ 4

73,140

65,520

48,959

10,000

5,000

20,000

-

-

(1 ต.ค.-31 ธ.ค. 58) (1 ม.ค.-31 มี.ค. 59) (1 เม.ย.-30 มิ.ย. 59) (1 ก.ค.-30 ก.ย. 59)

สรุปแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ จำแนกตำมประเภทงบประมำณ ปี 2559
ลำดับ

กิจกรรม

1.

ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน
- จัดหาวัสดุสนับสนุนการเรียนการสอน

2.

4.

งบดำเนินกำรงบประมำณแผ่นดิน
ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย
ค่ำวัสดุ

ระบบและกลไกพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ
2.1 อบรมเชิงปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์
7,200
4,800
และภาษาอังกฤษเพื่อการประกันคุณภาพ
2.2 การเรียนรู้นอกห้องเรียนตามแนว
25,920
พระราชดาริ
ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา
3.1 สนับสนุนการเรียนรู้ด้วยชุดฝึกแขนกล
3.2 การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ
ที่ 21 ของนักศึกษาและศิษย์เก่า
ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนางานวิจัยหรือสิ่งประดิษฐ์
4.1 อบรมเชิงปฏิบัติการ /ประชุม/สัมมนา/
ศึกษาดูงาน
4.2 การจัดนิทรรศการ
4.3 การนาเสนอผลงาน/ประกวด
สิ่งประดิษฐ์
4.4 สนับสนุนวัสดุในการจัดทาสิ่งประดิษฐ์

4,200

2,400

1,800

600

รวม

ระยะเวลำ
ดำเนินกำร

งวด
เงินที่

ผู้รับ
ผิดชอบ

81,459

81,459

ต.ค.-ธ.ค.
58

1

ผศ.สันติ
พงษ์พรต
อ.เสกสิทธิ์
รัตนสิริวัฒนกุล

1,000

13,000

พ.ย.-ธ.ค.58

1

25,920

ม.ค.-มี.ค.59

2

อ.ชัญญพัชร์
จารุวัชรเศรษฐ์
ผศ. จรรโลง
พิรุณ
ผศ.ณัฐเศรษฐ์
น้าคา

11,500

11,500

3

3,400

10,000

เม.ย. – มิ.ย.
59
เม.ย. – มิ.ย.
59

2,400

ต.ค.-ธ.ค.58

1

10,000
15,600

10,000
15,600

ม.ค.-ก.พ.59
ม.ค.-มี.ค.59

2
2

9,000

9,000

ต.ค.-พ.ย.58

1

อ.เสกสิทธิ์
รัตนสิริวัฒนกุล

3
อ.ภูริช
ยิ้มละมัย

ลำยเซนต์
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3.

งบดำเนินกำรเงินรำยได้
ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย
ค่ำวัสดุ

สรุปแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ จำแนกตำมประเภทงบประมำณ ปี 2559
ลำดับ

กิจกรรม

5.

ระบบและกลไกพัฒนำและบริหำรหลักสูตร
5.1 สัมมนาผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อพัฒนา
หลักสูตรและการเรียนการสอน
5.2 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

งบดำเนินกำรเงินรำยได้
ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย
ค่ำวัสดุ
4,500

500

4,400

15,600

งบดำเนินกำรงบประมำณแผ่นดิน
ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย
ค่ำวัสดุ

16,100

13,200

52,460

131,959

งวด
เงินที่

ผู้รับ
ผิดชอบ

1

ผศ. ดร.สุรชัย
บุญเจริญ
ผศ.ณัฐเศรษฐ์
น้าคา
อ. ภูริช
ยิ้มละมัย
อ.ชัญญพัชร์
จารุวัชรเศรษฐ์
ผศ. ดร.สุรชัย
บุญเจริญ
ผศ.ณัฐเศรษฐ์
น้าคา

20,000

ม.ค.-มี.ค.
59

2

18,740

ต.ค.-ธ.ค.58

1

222,619

(อ.เสกสิทธิ์ รัตนสิริวัฒนกุล)
หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ลำยเซนต์
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18,740

8,900

ระยะเวลำ
ดำเนินกำร

5,000 ต.ค.-ธ.ค.58

5.3 การพัฒนาสร้างเครือข่ายในการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพสาหรับนักศึกษา
รวม

รวม

แผนปฏิบัติกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559

คณะเทคโนโลยีกำรเกษตรและเทคโนโลยีอุตสำหกรรม
มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์
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13. โครงกำรพัฒนำระบบและกลไกกำรบริหำรหลักสูตรและกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
สำขำวิชำเทคโนโลยีกำรผลิตพืช

โครงกำรพัฒนำระบบและกลไกกำรบริหำรหลักสูตรและกำรจัดกำรเรียนกำรสอนสำขำวิชำเทคโนโลยีกำรผลิตพืช
บุคลำกรประจำสำขำวิชำเกษตรศำสตร์ แขนงวิชำเทคโนโลยีกำรผลิตพืช
1. นายนพดล ชุ่มอินทร์
หัวหน้าสาขาวิชา
2. ดร.ปัณณวิชญ์ เย็นจิตต์
3. ดร.ศรัณยา เพ่งผล
4. ผศ.ดร.ทัศนุพันธุ์ กุศลสถิตย์
5. ผศ.ดร.บุญแสน เตียวนุกลู ธรรม
6. นางสาวสุกญ
ั ญา สุจริยา
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วัตถุประสงค์ของกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรประจำปี
1. เพื่อจัดทาโครงการตามข้อเสนอแนะจากผลการดาเนินงานในปีที่ผ่านมา
2. เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียน การสอน ตามกรอบมาตรฐานอุดมศึกษาแห่งชาติ
3. เพื่อให้บัณฑิตมีงานทา

ตำรำงวิเครำะห์แผนปฏิบัติกำรประจำปี 2559
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1
ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภำพ
เป้ำประสงค์หลักเชิงยุทธศำสตร์ บัณฑิตมีควำมรู้ ทำงำนเป็นทีม ชำนำญเทคโนโลยี ซื่อสัตย์สุจริต จิตสำธำรณะต่อชุมชนและท้องถิ่น
สำเหตุของปัญหำ/
เป้ำประสงค์
กลยุทธ์
ชื่อกิจกรรม
วัตถุประสงค์
โอกำส/แนวทำงในกำรพัฒนำ
G7 การจัดการเรียนการ
S6 พัฒนาคุณภาพการ
1. การเรียนการสอนในแต่ละภาค
1. พัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยเน้น นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติ
สอน และสื่อ อุปกรณ์ มี
จัดการเรียนการสอน และ การศึกษามีรายวิชาฝึกปฏิบัติ วัสดุ
ผู้เรียนเป็นสำคัญ
คุณภาพและช่วยเพิ่ม
สื่อ อุปกรณ์ เพื่อเพิ่ม
อุปกรณ์ ยังไม่เพียงพอ
กิจกรรมที่ 1 จัดซื้อวัสดุฝึกสาหรับการเรียน
ศักยภาพการเรียนรู้
ศักยภาพการเรียนรู้
2. ครุภัณฑ์พื้นฐานยังไม่เพียงพอกับ
การสอน และการวิจัย
การเรียนการสอน และงานวิจัย
กิจกรรมที่ 2 ซื้อครุภัณฑ์ เครื่องชั่ง 3
3. เพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัย
ตาแหน่ง
จะต้องมีการรวบรวมข้อมูล และ
กิจกรรมที่ 3 ซื้อครุภัณฑ์ เครื่องวัด pH
วิเคราะห์ข้อมูลสาหรับการปรับปรุง
กิจกรรมที่ 4 การปรับปรุงหลักสูตรและ
หลักสูตร
บริหารหลักสูตร
G8 บัณฑิตมีมาตรฐาน
S7 ยกระดับคุณภาพ
1. นักศึกษายังขาดวิสัยทัศน์ จากการ 2. เรียนรู้นอกห้องเรียน
ศึกษาดูงานหน่วยงานภายนอก
ระดับสากลตามอัตลักษณ์/ บัณฑิตสู่มาตรฐานสากล มองกระบวนการทางานจากองค์กร
กรอบมาตรฐาน TQF
ตามอัตลักษณ์/กรอบ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน
มาตรฐาน TQF
2. นักศึกษาขาดความรู้ ความเข้าใจใน 3. ส่งเสริมและพัฒนาทักษะนักศึกษาใน
นักศึกษาเข้าร่วมพัฒนาทักษะชีวิต
ทักษะชีวิต และอาชีพ
ศตวรรษที่ 21 ด้านทักษะชีวิตและอาชีพ

แผนปฏิบัติกำรประจำปี 2559
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1
ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภำพ
เป้ำประสงค์หลักเชิงยุทธศำสตร์ บัณฑิตมีควำมรู้ ทำงำนเป็นทีม ชำนำญเทคโนโลยี ซื่อสัตย์สุจริต จิตสำธำรณะต่อชุมชนและท้องถิ่น
เป้ำประสงค์
G7 การจัดการเรียนการสอน และสื่อ อุปกรณ์ มีคุณภาพและช่วยเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้
กลยุทธ์
S6 พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน และสื่อ อุปกรณ์ เพื่อเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้
วัตถุประสงค์

เดือน ปีงบประมำณ 2559
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

งบประมำณ

ผู้รับผิดชอบ

72,449

นายนพดล
ชุ่มอินทร์

39,900

ดร.ศรัณยา
เพ่งผล
ดร.ศรัณยา
เพ่งผล
ดร.ปัณณวิชญ์
เย็นจิตต์

15,000
11,000

40,000

นายนพดล
ชุ่มอินทร์
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ตัวชี้วัด (KPIs)
และค่ำเป้ำหมำย
1. พัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
กิจกรรมที่ 1 จัดซื้อวัสดุ นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติ
นักศึกษามีความพึง
ฝึกสาหรับการเรียนการ
พอใจต่อสิ่งสนับสนุน
สอนและการวิจัย
การเรียนรู้ 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5
กิจกรรมที่ 2 ซื้อครุภัณฑ์
เครื่องชั่ง 3 ตาแหน่ง
กิจกรรมที่ 3 ซื้อครุภัณฑ์
เครื่องวัด pH
กิจกรรมที่ 4 การ
มีผลการดาเนินงาน
ปรับปรุงหลักสูตรและ
หลักสูตรตามกรอบ
บริหารหลักสูตร
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ ร้อยละ 100
2. เรียนรู้นอกห้องเรียน ศึกษาดูงานหน่วยงาน
นักศึกษามีความพึง
ภายนอก
พอใจต่อหลักสูตร
3.51 จากคะแนนเต็ม
5
กิจกรรม

เป้ำประสงค์
กลยุทธ์
กิจกรรม

G8 บัณฑิตมีมาตรฐานระดับสากลตามอัตลักษณ์/กรอบมาตรฐาน TQF
S7 ยกระดับคุณภาพบัณฑิตสู่มาตรฐานสากลตามอัตลักษณ์/กรอบมาตรฐาน TQF
วัตถุประสงค์

3. ส่งเสริมและพัฒนา
นักศึกษาเข้าร่วมพัฒนา
ทักษะนักศึกษาใน
ทักษะชีวิต
ศตวรรษที่ 21 ด้านทักษะ
ชีวิตและอาชีพ

ตัวชี้วัด (KPIs)
และค่ำเป้ำหมำย
นักศึกษามีความรู้
ความเข้าใจต่อการ
พัฒนาทักษะชีวิตและ
อาชีพ ร้อยละ 80

เดือน ปีงบประมำณ 2559
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

งบประมำณ
14,600

ผู้รับผิดชอบ
ดร.ศรัณยา
เพ่งผล
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แผนกำรใช้งบประมำณ
ประจำปีงบประมำณ 2559
โครงการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ 2559 สาหรับการดาเนินงานดังนี้
1. งบประมาณแผ่นดิน ประจาปีงบประมาณ 2559
จานวน 127,049 บาท
2. งบประมาณเงินรายได้ ประจาปีงบประมาณ 2559
จานวน 65,900 บาท
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 192,949 บำท

รำยละเอียดงบประมำณรำยจ่ำย จำแนกตำมไตรมำส (งวดเงิน)
โครงกำร
พัฒนาระบบและกลไกการบริหารหลักสูตรและการจัดการ
เรียนการสอนสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช (เงินรายได้)
พัฒนาระบบและกลไกการบริหารหลักสูตรและการจัดการ
เรียนการสอนสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช (เงินแผ่นดิน)
พัฒนาระบบและกลไกการบริหารหลักสูตรและการจัดการ
เรียนการสอนสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช (เงินแผ่นดิน)

รหัสงบประมำณ

งบประมำณ
แผ่นดิน

59AD20210013

งบรำยได้

รวม

65,900

65,900

งวดที่ 1

งวดที่ 2

งวดที่ 3

งวดที่ 4

54,900

-

8,000

3,000

(1 ต.ค.-31 ธ.ค. 58) (1 ม.ค.-31 มี.ค. 59) (1 เม.ย.-30 มิ.ย. 59) (1 ก.ค.-30 ก.ย. 59)

59AD20100013

127,049

-

127,049

17,000

89,600

10,000

10,449

59AD30210013

-

-

-

-

-

-

-
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เพื่ อ ให้ ก ารบริ ห ารงบประมาณสอดคล้ อ งกั บ แผนปฏิ บั ติ ก ารตามกิ จ กรรมต่ า งๆ ที่ ป รากฏใน แผนปฏิ บั ติ ก ารประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2559
โครงการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช จึงได้กาหนดแผนการใช้จ่ายงบประมาณจาแนกตามประเภท
งบประมาณ เพื่อให้การปฏิบัติภารกิจตามแผนงาน/โครงการและกิจกรรม เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ดังนี้

สรุปแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ จำแนกตำมประเภทงบประมำณ ปี 2559
ลำดับ
1.

งบดำเนินกำรเงินรำยได้
ครุภัณฑ์ ค่ำใช้สอย
ค่ำวัสดุ
พัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
กิจกรรมที่ 1 จัดซื้อวัสดุฝึกสาหรับการเรียน
การสอนและการวิจัย
กิจกรรมที่ 2 ซื้อครุภัณฑ์ เครื่องชั่ง 3
39,900
ตาแหน่ง
กิจกรรมที่ 3 ซื้อครุภัณฑ์ เครื่องวัด pH
15,000
กิจกรรม

กิจกรรมที่ 4 การปรับปรุงหลักสูตรและ
บริหารหลักสูตร
เรียนรู้นอกห้องเรียน

3.

ส่งเสริมและพัฒนาทักษะนักศึกษาใน
ศตวรรษที่ 21 ด้านทักษะชีวิตและอาชีพ
รวม

72,449

11,000
40,000

54,900

11,000

ระยะเวลำ
ดำเนินกำร

งวด
เงินที่

72,449

ต.ค.-ก.ย.

1-4

39,900

ต.ค.-ธ.ค.

1

15,000

ต.ค.-ธ.ค.

1

11,000

เม.ย.-ก.ย.

3-4

40,000

ม.ค.-มี.ค.

2

ม.ค.-มี.ค.

2

รวม

3,600

8,000

3,000

14,600

3,600

48,000

75,449

192,949

ผู้รับ
ผิดชอบ
นายนพดล
ชุ่มอินทร์
ดร.ศรัณยา
เพ่งผล
ดร.ศรัณยา
เพ่งผล
ดร.ปัณณ
วิชญ์ เย็น
จิตต์
นายนพดล
ชุ่มอินทร์
ดร.ศรัณยา
เพ่งผล

(นายนพดล ชุ่มอินทร์)
หัวหน้าสาขาวิชาเกษตรศาสตร์

ลำยเซนต์
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2.

งบดำเนินกำรงบประมำณแผ่นดิน
ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย
ค่ำวัสดุ

แผนปฏิบัติกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559
14. โครงกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนสำขำวิชำเทคโนโลยีกำรผลิตสัตว์
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คณะเทคโนโลยีกำรเกษตรและเทคโนโลยีอุตสำหกรรม
มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์

โครงกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนสำขำวิชำเทคโนโลยีกำรผลิตสัตว์
บุคลำกรประจำสำขำวิชำเกษตรศำสตร์ แขนงวิชำเทคโนโลยีกำรผลิตสัตว์
1. ผศ ธันวา ไวยบท
2. ผศ.สมชาย ศรีพูล
3. ผศ.ดร.ธาตรี จีราพันธุ์
4. ผศ. ดร.ฐิตาภรณ์ คงดี
วัตถุประสงค์ของกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรประจำปี
1.เพื่อเพิ่มทักษะในการปฏิบัติงานฟาร์มของนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์
2.เพื่อเพิ่มทักษะการเรียนรู้วิชาการใหม่ๆ ที่ทันสมัยและเกี่ยวข้องกับศาสตร์ของสาขาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์
150

ตำรำงวิเครำะห์แผนปฏิบัติกำรประจำปี 2559

วัตถุประสงค์
เพื่อเพิ่มทักษะในการปฏิบัติงานฟาร์มของ
นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์
เพื่อเพิ่มทักษะการเรียนรู้วิชาการใหม่ๆ ที่
ทันสมัยและเกี่ยวข้องกับศาสตร์ของสาขา
เทคโนโลยีการผลิตสัตว์
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1
ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภำพ
เป้ำประสงค์หลักเชิงยุทธศำสตร์ บัณฑิตมีควำมรู้ ทำงำนเป็นทีม ชำนำญเทคโนโลยี ซื่อสัตย์สุจริต จิตสำธำรณะต่อชุมชนและท้องถิ่น
สำเหตุของปัญหำ/
เป้ำประสงค์
กลยุทธ์
ชื่อกิจกรรม
โอกำส/แนวทำงในกำรพัฒนำ
G7 การจัดการเรียนการ
S6 พัฒนาคุณภาพการ
นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 1. เตรียมความพร้อมเพื่อการพัฒนาทักษะ
สอน และสื่อ อุปกรณ์ มี
จัดการเรียนการสอน และ มีทักษะในการปฏิบัตงิ านฟาร์ม
นักศึกษาภายในฟาร์มมหาวิทยาลัย
คุณภาพและช่วยเพิ่ม
สื่อ อุปกรณ์ เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพการเรียนรู้
ศักยภาพการเรียนรู้
G8 บัณฑิตมีมาตรฐาน
S7 ยกระดับคุณภาพ
นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 2. การฝึกประสบการณ์ภาคสนามเพื่อเพิ่ม
ระดับสากลตามอัตลักษณ์/ บัณฑิตสู่มาตรฐานสากล มีทักษะการเรียนรู้วิชาการใหม่ๆ ที่
ทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษาสาขา
กรอบมาตรฐาน TQF
ตามอัตลักษณ์/กรอบ
ทันสมัยและเกี่ยวข้องกับศาสตร์ของ เทคโนโลยีการผลิตสัตว์
มาตรฐาน TQF
สาขา

แผนปฏิบัติกำรประจำปี 2559
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1
ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภำพ
เป้ำประสงค์หลักเชิงยุทธศำสตร์ บัณฑิตมีควำมรู้ ทำงำนเป็นทีม ชำนำญเทคโนโลยี ซื่อสัตย์สุจริต จิตสำธำรณะต่อชุมชนและท้องถิ่น
เป้ำประสงค์
G7 การจัดการเรียนการสอน และสื่อ อุปกรณ์ มีคุณภาพและช่วยเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้
กลยุทธ์
S6 พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน และสื่อ อุปกรณ์ เพื่อเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้
กิจกรรม

วัตถุประสงค์

1. เตรียมความพร้อมเพื่อ เพื่อเพิ่มทักษะในการ
การพัฒนาทักษะนักศึกษา ปฏิบัติงานฟาร์มของ
ภายในฟาร์มมหาวิทยาลัย นักศึกษาสาขา
เทคโนโลยีการผลิต
สัตว์

เดือน ปีงบประมำณ 2559
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

งบประมำณ
111,119

ผู้รับผิดชอบ
ผศ. ธันวา
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เป้ำประสงค์
กลยุทธ์

ตัวชี้วัด (KPIs)
และค่ำเป้ำหมำย
การพัฒนาคุณภาพการ
จัดการเรียนการสอน
และสื่ออุปกรณ์เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพการเรียนรู้

G8 บัณฑิตมีมาตรฐานระดับสากลตามอัตลักษณ์/กรอบมาตรฐาน TQF
S7 ยกระดับคุณภาพบัณฑิตสู่มาตรฐานสากลตามอัตลักษณ์/กรอบมาตรฐาน TQF

กิจกรรม

วัตถุประสงค์

2. การฝึกศึกษาดูงานเพื่อ
เพิ่มทักษะการเรียนรู้ของ
นักศึกษาสาขาเทคโนโลยี
การผลิตสัตว์

เพื่อเพิ่มทักษะการเรียนรู้
วิชาการใหม่ๆ ที่ทันสมัย
และเกี่ยวข้องกับศาสตร์
ของสาขาเทคโนโลยีการ
ผลิตสัตว์

ตัวชี้วัด (KPIs)
และค่ำเป้ำหมำย
การพัฒนาคุณภาพ
การจัดการเรียนการ
สอน และสื่ออุปกรณ์
เพื่อเพิ่มศักยภาพการ
เรียนรู้

เดือน ปีงบประมำณ 2559
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

งบประมำณ
25,000

ผู้รับผิดชอบ
ผศ.ดร.ฐิตาภรณ์

แผนกำรใช้งบประมำณ
ประจำปีงบประมำณ 2559
โครงการพัฒนาการเรียนการสอนสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้รับการจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ 2559 สาหรับการดาเนินงานดังนี้
1. งบประมาณแผ่นดิน ประจาปีงบประมาณ 2559
จานวน 136,119 บาท
2. งบประมาณเงินรายได้ ประจาปีงบประมาณ 2559
จานวน บาท
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 139,119 บำท

รำยละเอียดงบประมำณรำยจ่ำย จำแนกตำมไตรมำส (งวดเงิน)
โครงกำร
พัฒนาการเรียนการสอนสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์

รหัสงบประมำณ
59AD20100014

งบประมำณ
แผ่นดิน
136,119

งบรำยได้

รวม

-

136,119

งวดที่ 1

งวดที่ 2

งวดที่ 3

งวดที่ 4

77,000

29,119

-

(1 ต.ค.-31 ธ.ค. 58) (1 ม.ค.-31 มี.ค. 59) (1 เม.ย.-30 มิ.ย. 59) (1 ก.ค.-30 ก.ย. 59)

30,000
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เพื่ อ ให้ ก ารบริ ห ารงบประมาณสอดคล้ อ งกั บ แผนปฏิ บั ติ ก ารตามกิ จ กรรมต่ า งๆ ที่ ป รากฏใน แผนปฏิ บั ติ ก ารประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2559
โครงการพัฒนาการเรียนการสอนสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ จึงได้กาหนดแผนการใช้จ่ายงบประมาณจาแนกตามประเภทงบประมาณ เพื่อให้การปฏิบัติภารกิจตาม
แผนงาน/โครงการและกิจกรรม เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ดังนี้

สรุปแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ จำแนกตำมประเภทงบประมำณ ปี 2559
ลำดับ

กิจกรรม

1.

เตรียมความพร้อมเพื่อการพัฒนา
ทักษะนักศึกษาภายในฟาร์ม
มหาวิทยาลัย
ศึกษาดูงานเพื่อการเพิ่มทักษะการ
เรียนรู้ของนักศึกษาสาขาเทคโนโลยี
การผลิตสัตว์
รวม

2.

งบดำเนินกำรเงินรำยได้
ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย
ค่ำวัสดุ

งบดำเนินกำรงบประมำณแผ่นดิน
ค่ำตอบแทน
ค่ำใช้สอย
ค่ำวัสดุ
111,119

111,119

ระยะเวลำ
ดำเนินกำร
12 เดือน
4 เดือน

รวม

11,500

13,500

-

25,000

11,500

13,500

111,119

136,119

งวด
ผู้รับ
เงินที่ ผิดชอบ
1-4
ผศ ธันวา

ธันวา

2

ฐิตาภรณ์

ผศ.ดร.ฐิ
ตาภรณ์
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(ผศ.ธันวา ไวยบท)
หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์

ลำยเซนต์

แผนปฏิบัติกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559

คณะเทคโนโลยีกำรเกษตรและเทคโนโลยีอุตสำหกรรม
มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์

155

15. โครงกำรพัฒนำหลักสูตรและนักศึกษำตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ (TQF)
สำขำวิชำเทคโนโลยีกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ำ

โครงกำรพัฒนำหลักสูตรและนักศึกษำตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษำแห่งชำติ (TQF) สำขำวิชำเทคโนโลยีกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ำ
บุคลำกรประจำสำขำวิชำเกษตรศำสตร์ แขนงวิชำเทคโนโลยีกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ำ
1. ผศ. ดร. จงดี ศรีนพรัตน์วัฒน
2. นางสาวจามรี เครือหงส์
3. นางสาวสุรภี ประชุมพล
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วัตถุประสงค์ของกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรประจำปี
1. เพื่อเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานของบุคลากรในระดับปฏิบัติ และเป็นเครื่องมือในการบริหารและติดตามนโยบายการปฏิบัติงานของหัวหน้า
สาขาวิชา
2. เพื่อเป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานในด้านต่างๆ ของสาขา รวมทั้งเป็นเครื่องมือในการติดตามแผนการใช้เงินงบประมาณ
ที่ได้รับการจัดสรรในแต่ละปีงบประมาณ
3. เพื่อเป็นกลไกในการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของสาขาวิชา

ตำรำงวิเครำะห์แผนปฏิบัติกำรประจำปี 2559
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1
ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภำพ
เป้ำประสงค์หลักเชิงยุทธศำสตร์ บัณฑิตมีควำมรู้ ทำงำนเป็นทีม ชำนำญเทคโนโลยี ซื่อสัตย์สุจริต จิตสำธำรณะต่อชุมชนและท้องถิ่น
กลยุทธ์

วัตถุประสงค์
เพื่อให้มี วัส ดุ อุป กรณ์ และวัส ดุท างการ
เกษตรที่เ พียงพอที่จ ะใช้ในการสนับสนุน
การจัดการเรียนการสอน
การจัดการเรียนการสอนได้รับการพัฒนา
ปรับปรุงให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร
1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้เข้าใจในเนื้อหา
และรายละเอียดวิชาต่าง ๆ มากยิ่งขึ้น
2. เพื่อให้นักศึกษาได้ศึกษาดูงานใน
หน่วยงานหรือสถานประกอบการจริงด้าน
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืดและสัตว์น้าทะเล
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สำเหตุของปัญหำ/
ชื่อกิจกรรม
โอกำส/แนวทำงในกำรพัฒนำ
G7 การจัดการเรียนการ
S6 พัฒนาคุณภาพการ
ผู้เรียนต้องมีความพึงพอใจต่อคุณภาพ 1. การจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผูเ้ รียน
สอน และสื่อ อุปกรณ์ มี
จัดการเรียนการสอน และ การเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนทุก เป็นสาคัญโดยเฉพาะการเรียนรู้จากการ
คุณภาพและช่วยเพิ่ม
สื่อ อุปกรณ์ เพื่อเพิ่ม
รายวิชา กรอบมาตรฐาน TQF
ปฏิบตั ิ
ศักยภาพการเรียนรู้
ศักยภาพการเรียนรู้
G8 บัณฑิตมีมาตรฐาน
S7 ยกระดับคุณภาพ
นักศึกษายังขาดความรู้ด้านเทคโนโลยี 2. ยกระดับคุณภำพบัณฑิตสู่มำตรฐำน
ระดับสากลตามอัตลักษณ์/ บัณฑิตสู่มาตรฐานสากล สารสนเทศ
สำกลตำมอัตลักษณ์/กรอบมำตรฐำน TQF
กรอบมาตรฐาน TQF
ตามอัตลักษณ์/กรอบ
2.1 อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะ
มาตรฐาน TQF
และประสิทธิภาพในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
G10 มีเครือข่ายในการ
S9 สร้างเครือข่ายในการ ระบบประกันคุณภาพการศึกษาด้าน 3. สร้ำงเครือข่ำยในกำรพัฒนำกำรฝึก
พัฒนาการฝึกประสบการณ์ พัฒนาการฝึก
กระบวนการจัดการเรียนการสอนต้อง ประสบกำรณ์วิชำชีพและสหกิจศึกษำ
วิชาชีพและสหกิจศึกษา
ประสบการณ์วิชาชีพ
เป็นแนวทางที่กาหนดในพระราช
3.1 การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการ
และสหกิจศึกษา
บัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 สอนแบบมีส่วนร่วมจากหน่วยงานหรือชุมชน
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ภายนอก
ที่เน้นผูเ้ รียนเป็นสาคัญมีการ
จัดรูปแบบการเรียนการสอน แบบมี
ส่วนร่วมกับหน่วยงานและชุมชน
ภายนอก
เป้ำประสงค์

แผนปฏิบัติกำรประจำปี 2559
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1
ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภำพ
เป้ำประสงค์หลักเชิงยุทธศำสตร์ บัณฑิตมีควำมรู้ ทำงำนเป็นทีม ชำนำญเทคโนโลยี ซื่อสัตย์สุจริต จิตสำธำรณะต่อชุมชนและท้องถิ่น
เป้ำประสงค์
G7 การจัดการเรียนการสอน และสื่อ อุปกรณ์ มีคุณภาพและช่วยเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้
กลยุทธ์
S6 พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน และสื่อ อุปกรณ์ เพื่อเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้
กิจกรรม

วัตถุประสงค์

1. การจัดการเรียนการ
สอนโดยเน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญโดยเฉพาะการ
เรียนรู้จากการปฏิบัติ

เพื่อพัฒนาการเรียนการ
สอนโดยเน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญ

ผู้รับผิดชอบ

68,898 บาท

ผศ.ดร.จงดี
ศรีนพรัตน์วัฒน
อ.จามรี เครือหงส
อ.สุรภี ประชุมพล

งบประมำณ

ผู้รับผิดชอบ

20,000 บาท

อ.สุรภี ประชุมพล
อ.จามรี เครือหงษ์

G8 บัณฑิตมีมาตรฐานระดับสากลตามอัตลักษณ์/กรอบมาตรฐาน TQF
S7 ยกระดับคุณภาพบัณฑิตสู่มาตรฐานสากลตามอัตลักษณ์/กรอบมาตรฐาน TQF

เดือน ปีงบประมำณ 2559
ตัวชี้วัด (KPIs)
และค่ำเป้ำหมำย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
2. ยกระดับคุณภาพบัณฑิตสู่มาตรฐาน สากลตามอัตลักษณ์/กรอบมาตรฐาน TQF
2. อบรมเชิงปฏิบัติการการ 1. เพื่อให้นักศึกษามี
1.ร้อยละ 80 ของ
พัฒนาทักษะและ
ความรู้และทักษะด้าน
นักศึกษาได้เข้าร่วม
ประสิทธิภาพในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ฝึกอบรม
เทคโนโลยีสารสนเทศ
2. เพื่อให้นักศึกษานา
2.ร้อยละ 80 ของ
ความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ นักศึกษามีความพึง
ในชีวิตประจาวันได้
พอใจต่อการเข้าร่วม
ฝึกอบรม
3.ร้อยละ 80 ของ
นักศึกษามีความรู้และ
ทักษะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศเพิ่มมากขึ้น
กิจกรรม

งบประมำณ

วัตถุประสงค์
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เป้ำประสงค์
กลยุทธ์

เดือน ปีงบประมำณ 2559
ตัวชี้วัด (KPIs)
และค่ำเป้ำหมำย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ความพึงพอใจของ
นักศึกษาต่อการจัดการ
เรียนการสอนทุก
รายวิชาไม่ต่ากว่า 3.51

เป้ำประสงค์
กลยุทธ์

G10 มีเครือข่ายในการพัฒนาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา
S9 สร้างเครือข่ายในการพัฒนาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา

กิจกรรม

วัตถุประสงค์

3. การพัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนการสอนแบบ
มีส่วนร่วมจากหน่วยงาน
หรือชุมชนภายนอก

1. เพื่อให้นักศึกษามี
ความรู้เข้าใจในเนื้อหา
และรายละเอียดวิชาต่าง
ๆ มากยิ่งขึ้น
2. เพื่อให้นักศึกษาได้
ศึกษาดูงานในหน่วยงาน
หรือสถานประกอบการ
จริงด้านการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้าจืดและสัตว์น้า
ทะเล

เดือน ปีงบประมำณ 2559
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

งบประมำณ

ผู้รับผิดชอบ

40,000 บาท

ผศ.ดร.จงดี ศรี
นพรัตน์วัฒน
อ. จามรี
เครือหงส์และ
อ.สุรภี ประชุมพล
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ตัวชี้วัด (KPIs)
และค่ำเป้ำหมำย
1. ร้อยละ 80 ของ
นักศึกษาได้เข้าร่วม
ศึกษาดูงานหน่วยงาน
หรือชุมชนภายนอก
2. ร้อยละ 80 ของ
นักศึกษามีความพึ่ง
พอใจต่อกิจกรรม
การศึกษาดูงาน
หน่วยงานหรือชุมชน
ภายนอก
3. ร้อยละ 80 ของ
นักศึกษาความรู้ความ
เข้าใจที่ได้จาก
กิจกรรมการศึกษาดู
งานหน่วยงานและ
ชุมชนภายนอก

แผนกำรใช้งบประมำณ
ประจำปีงบประมำณ 2559
โครงการพั ฒนาหลักสูตรและนัก ศึก ษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ อุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) สาขาวิชาเทคโนโลยีก ารเพาะเลี้ยงสัตว์น้า คณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ 2559 สาหรับการดาเนินงานดังนี้
1. งบประมาณแผ่นดิน ประจาปีงบประมาณ 2559
จานวน 128,898 บาท
2. งบประมาณเงินรายได้ ประจาปีงบประมาณ 2559
จานวน บาท
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 128,898 บำท

รำยละเอียดงบประมำณรำยจ่ำย จำแนกตำมไตรมำส (งวดเงิน)
โครงกำร
พัฒนาหลักสูตรและนักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) สาขาวิชาเทคโนโลยีการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้า

รหัสงบประมำณ
59AD20100015

งบประมำณ
แผ่นดิน
128,898

งบรำยได้

รวม

-

128,898

งวดที่ 1

งวดที่ 2

งวดที่ 3

งวดที่ 4

93,000

-

15,000

(1 ต.ค.-31 ธ.ค. 58) (1 ม.ค.-31 มี.ค. 59) (1 เม.ย.-30 มิ.ย. 59) (1 ก.ค.-30 ก.ย. 59)

20,898
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เพื่ อ ให้ ก ารบริ ห ารงบประมาณสอดคล้ อ งกั บ แผนปฏิ บั ติ ก ารตามกิ จ กรรมต่ า งๆ ที่ ป รากฏใน แผนปฏิ บั ติ ก ารประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2559
โครงการพัฒนาหลักสูตรและนักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) สาขาวิชาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า จึงได้กาหนดแผนการใช้จ่าย
งบประมาณจาแนกตามประเภทงบประมาณ เพื่อให้การปฏิบัติภารกิจตามแผนงาน/โครงการและกิจกรรม เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ดังนี้

สรุปแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ จำแนกตำมประเภทงบประมำณ ปี 2559
กิจกรรม

1.

การจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญโดยเฉพาะการเรียนรู้จากการปฏิบัติ

2.

อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะและ
ประสิทธิภาพในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

3.

การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการ
สอนแบบมีส่วนร่วมจากหน่วยงานหรือ
ชุมชนภายนอก
รวม

งบดำเนินกำรเงินรำยได้
ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย
ค่ำวัสดุ

งบดำเนินกำรงบประมำณแผ่นดิน
ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย
ค่ำวัสดุ
68,898

3,600

4,000

12,400

40,000

3,600

44,000

81,298

รวม
68,898

ระยะเวลำ
ดำเนินกำร
พ.ย. 58 –
เม.ย. 59
ส.ค. 59 –
ก.ย. 59

20,000

ม.ค. 59 –
มี.ค. 59

40,000

ม.ค.59 –
มี.ค. 59
ก.ค. 59 –
ก.ย. 59

งวด
ผู้รับ
ลำยเซนต์
เงินที่
ผิดชอบ
1-4 ผศ.ดร.จงดี
ศรีนพรัตน์
วัฒน
อ. จามรี
เครือหงษ์
และอ. สุรภี
ประชุมพล
2 ผศ.ดร.จงดี
ศรีนพรัตน์
วัฒน
อ. จามรี
เครือหงษ์
และ อ. สุรภี
ประชุมพล
2,4 อ. สุรภี
ประชุมพล
และ อ.จามรี
เครือหงษ์

128,898

(ผศ.ดร.จงดี ศรีนพรัตน์วัฒน)
หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
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ลำดับ

16. โครงกำรกำรบริหำรและกำรจัดกำรเรียนกำรสอนหลักสูตรวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรอำหำร

คณะเทคโนโลยีกำรเกษตรและเทคโนโลยีอุตสำหกรรม
มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์

162

แผนปฏิบัติกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559

โครงกำรกำรบริหำรและกำรจัดกำรเรียนกำรสอนหลักสูตรวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรอำหำร
บุคลำกรประจำสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรอำหำร
1. อาจารย์ชื่นจิต
พงษ์พูล
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เบญจพร รอดอาวุธ
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิม่ เอิบ พันสด
4. อาจารย์ ดร.ณิชา
กาวิละ
5. อาจารย์จุติพรรษ์
อนิวรรตกูล
6. นส.ปิยนุช
ภูกันแก้ว

หัวหน้าสาขาวิชา
อาจารย์ประจาสาขาวิชา
อาจารย์ประจาสาขาวิชา
อาจารย์ประจาสาขาวิชา
อาจารย์ประจาสาขาวิชา
นักวิทยาศาสตร์
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วัตถุประสงค์ของกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรประจำปี
1. เพื่อเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานของบุคลากรในระดับปฏิบัติ และเป็นเครื่องมือในการบริหารและติดตามนโยบายการปฏิบัติงานของหัวหน้า สาขาวิชา
2. เพื่อเป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานในด้านต่างๆ ของสาขา รวมทั้งเป็นเครื่องมือในการติดตามแผนการใช้เงินงบป ระมาณที่
ได้รับการจัดสรรในแต่ละปีงบประมาณ
3. เพื่อเป็นกลไกในการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของสาขาวิชา

ตำรำงวิเครำะห์แผนปฏิบัติกำรประจำปี 2559

วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการ
สอนโดยเน้นผูเ้ รียนเป็นสาคัญ
2. เพื่อให้มีวสั ดุอุปกรณ์เพียงพอต่อการ
จัดการเรียนการสอน
1. เพื่อพัฒนาทักษะทางอาชี คอมพิวเตอร์
เทคโนโลยีสารสนเทศและภาษาอังกฤษ
2. เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษา
ชั้นปีที่ 1
3. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจใน
เนื้อหาและรายละเอียดในรายวิชาต่างๆ
มากยิ่งขึ้น
4. เพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษาดูงานในหน่วย
งานหรือสถานประกอบการจริงด้าน
อุตสาหกรรมอาหาร
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1
ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภำพ
เป้ำประสงค์หลักเชิงยุทธศำสตร์ บัณฑิตมีควำมรู้ ทำงำนเป็นทีม ชำนำญเทคโนโลยี ซื่อสัตย์สุจริต จิตสำธำรณะต่อชุมชนและท้องถิ่น
สำเหตุของปัญหำ/
เป้ำประสงค์
กลยุทธ์
ชื่อกิจกรรม
โอกำส/แนวทำงในกำรพัฒนำ
G7 การจัดการเรียนการ
S6 พัฒนาคุณภาพการ
1. ต้องหาสิง่ สนับสนุนทุกรายวิชาตาม 1. กำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยเน้นผู้เรียน
สอน และสื่อ อุปกรณ์ มี
จัดการเรียนการสอน และ มาตรฐาน TQF
เป็นสำคัญ โดยเฉพำะกำรเรียนรู้จำกกำร
คุณภาพและช่วยเพิ่ม
สื่อ อุปกรณ์ เพื่อเพิ่ม
2. เพื่อเพิม่ ระดับความพึงพอใจของ
ปฏิบัติ
ศักยภาพการเรียนรู้
ศักยภาพการเรียนรู้
ผู้เรียนต่อคุณภาพการเรียนการสอน
1.1 จัดซื้อวัสดุฝกึ สาหรับการเรียนการสอน
1.2 จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ต
บุค (Notebook)
G8 บัณฑิตมีมาตรฐาน
S7 ยกระดับคุณภาพ
1. การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2. ส่งเสริมและพัฒนำนักศึกษำตำมกรอบ
ระดับสากลตามอัตลักษณ์/ บัณฑิตสู่มาตรฐานสากล 2557 ได้ระบุให้ทุกหลักสูตรมีกลไกใน มำตรฐำน TQF
กรอบมาตรฐาน TQF
ตามอัตลักษณ์/กรอบ
การพัฒนาความรู้พื้นฐานหรือเตรียม 2.1 เตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
มาตรฐาน TQF
ความพร้อมทางการเรียนให้แก่
2.2 การเรียนรู้นอกห้องเรียน
นักศึกษา และการสร้างโอกาสการ
2.3 พัฒนานักศึกษาในศตวรรษที่ 21
เรียนรู้ที่สง่ เสริมการพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาและทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21

แผนปฏิบัติกำรประจำปี 2559
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1
ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภำพ
เป้ำประสงค์หลักเชิงยุทธศำสตร์ บัณฑิตมีควำมรู้ ทำงำนเป็นทีม ชำนำญเทคโนโลยี ซื่อสัตย์สุจริต จิตสำธำรณะต่อชุมชนและท้องถิ่น
เป้ำประสงค์
G7 การจัดการเรียนการสอน และสื่อ อุปกรณ์ มีคุณภาพและช่วยเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้
กลยุทธ์
S6 พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน และสื่อ อุปกรณ์ เพื่อเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้
วัตถุประสงค์

เดือน ปีงบประมำณ 2559
ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

งบประมำณ

ผู้รับผิดชอบ

78,381

อ.ชื่นจิต
พงษ์พูล และ
อ.ดร.ณิชา กาวิละ

18,000

อ.ชื่นจิต
พงษ์พูล
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ตัวชี้วัด (KPIs)
และค่ำเป้ำหมำย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.
1. กำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยเฉพำะกำรเรียนรู้จำกกำรปฏิบัติ
1.1 จัดซื้อวัสดุฝึกสาหรับ 1. เพื่อพัฒนาคุณภาพ
1. ระดับความพึง
การเรียนการสอน
การจัดการเรียนการสอน พอใจของนักศึกษาต่อ
โดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ การจัดการเรียนการ
2. เพื่อให้มีวัสดุอุปกรณ์ สอนทุกรายวิชาไม่
เพียงพอต่อการจัดการ
น้อยกว่า 3.51
1.2 จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่อง เรียนการสอน
1. หลักสูตรมีเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน๊ตบุค
คอมพิวเตอร์โน๊คบุค 1
(Notebook)
เครื่อง
กิจกรรม

เป้ำประสงค์
กลยุทธ์
กิจกรรม

G8 บัณฑิตมีมาตรฐานระดับสากลตามอัตลักษณ์/กรอบมาตรฐาน TQF
S7 ยกระดับคุณภาพบัณฑิตสู่มาตรฐานสากลตามอัตลักษณ์/กรอบมาตรฐาน TQF
วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด (KPIs)
และค่ำเป้ำหมำย

งบประมำณ

ผู้รับผิดชอบ

1,900

อ.ชื่นจิต พงษ์
พูล
และอ.จุติพรรษ์
อนิวรรตกูล

41,820

ผศ.เบญจพร
รอดอาวุธ

8,700

ผศ. ดร.อิ่มเอิบ
พันสด และ อ.
ดร.ณิชา กาวิละ
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2. ส่งเสริมและพัฒนำนักศึกษำตำมกรอบมำตรฐำน TQF
2.1 เตรียมความพร้อม 1. เพื่อเตรียมความพร้อม 1. ระดับความพึงพอใจ
ก่อนเข้าศึกษา
ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ของนักศึกษาไม่น้อยกว่า
2. เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 3.51
ในการใช้ชีวิตในรั้ว
2. ระดับความรู้ความ
มหาวิทยาลัย
เข้าใจที่เพิ่ม ขึ้นไม่น้อย
2.2 การเรียนรู้นอก
1. เพื่อเพิ่มโอกาสในการ กว่า 3.51
3. ระดับการนาความรู้
ห้องเรียน
เรียนรู้นอกห้องเรียน
ไปใช้ประโยชน์ไม่น้อย
2. เพื่อให้นักศึกษาได้
ศึกษาดูงานในหน่วยงาน กว่า 3.51
หรือสถานประกอบการ
จริงด้านอุตสาหกรรม
อาหาร
2.3 พัฒนานักศึกษา
1. เพื่อพัฒนาทักษะทาง
ในศตวรรษที่ 21
อาชีพ
2. เพื่อพัฒนาทักษะด้าน
คอมพิวเตอร์,เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
ภาษาอังกฤษ

เดือน ปีงบประมำณ 2559
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนกำรใช้งบประมำณ
ประจำปีงบประมำณ 2559
โครงการการบริหารและการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ 2559 สาหรับการดาเนินงานดังนี้
1. งบประมาณแผ่นดิน ประจาปีงบประมาณ 2559
จานวน 130,801 บาท
2. งบประมาณเงินรายได้ ประจาปีงบประมาณ 2559
จานวน 18,000 บาท
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 148,801 บำท

รำยละเอียดงบประมำณรำยจ่ำย จำแนกตำมไตรมำส (งวดเงิน)
โครงกำร

รหัสงบประมำณ

การบริหารและการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตร์ 59AD20100016
และเทคโนโลยีการอาหาร (เงินแผ่นดิน)
การบริหารและการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตร์ 59AD30210016
และเทคโนโลยีการอาหาร (เงินรายได้)

งบประมำณ
แผ่นดิน
130,801
-

งบรำยได้

รวม

-

130,801

18,000

18,000

งวดที่ 1

งวดที่ 2

งวดที่ 3

งวดที่ 4

30,361

70,180

30,260

-

18,000

-

-

-

(1 ต.ค.-31 ธ.ค. 58) (1 ม.ค.-31 มี.ค. 59) (1 เม.ย.-30 มิ.ย. 59) (1 ก.ค.-30 ก.ย. 59)
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เพื่ อ ให้ ก ารบริ ห ารงบประมาณสอดคล้ อ งกั บ แผนปฏิ บั ติ ก ารตามกิ จ กรรมต่ า งๆ ที่ ป รากฏใน แผนปฏิ บั ติ ก ารประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2559
โครงการการบริหารและการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร จึงได้กาหนดแผนการใช้จ่ายงบประมาณจาแนกตามประเภทงบประมาณ
เพื่อให้การปฏิบัติภารกิจตามแผนงาน/โครงการและกิจกรรม เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ดังนี้

ลำดับ
1.

2.

กิจกรรม

งบดำเนินกำรเงินรำยได้
งบดำเนินกำรงบประมำณแผ่นดิน
ครุภัณฑ์ ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ

กำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยเน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญ โดยเฉพำะกำรเรียนรู้จำกกำร
ปฏิบัติ
1.1 จัดซื้อวัสดุฝึกสาหรับการเรียนการสอน
1.2 จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ต 18,000
บุค (Notebook)
ส่งเสริมและพัฒนำนักศึกษำตำมกรอบ
มำตรฐำน TQF
2.1 เตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
2.2 การเรียนรู้นอกห้องเรียน
-

รวม

18,000

-

-

-

78,381
-

78,381
18,000

-

-

900
-

1,000
41,820

-

1,900
41,820

-

-

2,700

6,000

-

8,700

3,600

48,820

78,381

148,801

ระยะเวลำ
ดำเนินกำร
ต.ค. 58–
ก.ย. 59
ต.ค. 58–
ธ.ค. 58
มิ.ย. 59–
ส.ค. 59
ม.ค. 59–
มี.ค. 59
ต.ค. 58–
มิ.ย. 59

งวดเงิน
ผู้รับผิดชอบ
ที่
1-3 อ.ชื่นจิต พงษ์
พูล และอ. ดร.
ณิชา กาวิละ
1
4
2
1-4

ลำยเซนต์

อ.ชื่นจิต พงษ์พูล
อ.ชื่นจิต พงษ์พูล
และอ.จุติพรรษ์
อนิวรรตกูล
ผศ.เบญจพร
รอดอาวุธ
ผศ. ดร.อิ่มเอิบ
พันสด และ อ.
ดร.ณิชา กาวิละ

(นางสาวชื่นจิต พงษ์พูล)
หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
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2.3 พัฒนานักศึกษาในศตวรรษที่ 21

-

รวม

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2
มหำวิทยำลัย

สร้ำงควำมรู้และนวัตกรรม ให้สำมำรถตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชำติและนำไปใช้ประโยชน์ต่อกำรพัฒนำท้องถิ่น

คณะฯ

วิจัยเพื่อสร้ำงองค์ควำมรู้เพื่อถ่ำยทอดสู่ท้องถิ่น
กลยุทธ์ 2. สร้างและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้ประโยชน์ด้านการเรียนการสอนและถ่ายทอดสู่ท้องถิ่น
กลยุทธ์ 5. ส่งเสริมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ให้มีคุณภาพและได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ระดับชาติและนานาชาติ
กลยุทธ์ 10. เพิ่มขีดความสามารถด้านงานวิจัย
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แผนปฏิบัติกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559

คณะเทคโนโลยีกำรเกษตรและเทคโนโลยีอุตสำหกรรม
มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์
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18. โครงกำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถด้ำนงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ที่สำมำรถตีพิมพ์เผยแพร่
ในระดับชำติและนำไปใช้ประโยชน์ต่อกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนและท้องถิ่น

โครงกำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถด้ำนงำนวิจัย หรืองำนสร้ำงสรรค์ที่สำมำรถตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชำติ
และนำไปใช้ประโยชน์ตอ่ กำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนและท้องถิ่น
ผู้รับผิดชอบประจำโครงกำร
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภิญโญ ชุมมณี
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรี ะชาติ จริตงาม
3. ดร. ศรัณยา เพ่งผล
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธวัช พะยิ้ม
5. อาจารย์ ถิรายุ ปิ่นทอง

หัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
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วัตถุประสงค์ของกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรประจำปี
1. การสนับสนุนเพิ่มขีดความสามารถงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
2. การสนับสนุนนาเสนอผลงานวิจัยและการตีพิมพ์งานวิจัยเผยแพร่ระดับชาติและนานาชาติ
3. การส่งเสริมและสนับสนุนการนาเสนอผลงานทางวิชาการ งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของอาจารย์และนักศึกษา

ตำรำงวิเครำะห์แผนปฏิบัติกำรประจำปี 2559
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2
กำรวิจัยเพื่อสร้ำงองค์ควำมรู้และถ่ำยทอดสู่ท้องถิ่น
เป้ำประสงค์หลักเชิงยุทธศำสตร์ มีผลงำนวิจัยที่สำมำรถตีพิมพ์เผยแพร่และนำไปใช้ประโยชน์ได้
เป้ำประสงค์

กลยุทธ์

G11 คณะมีขีดความสามารถ S10 เพิ่มขีดความสามารถ
ด้านงานวิจยั เพิ่มสูงขึ้น
ด้านงานวิจยั

ชื่อกิจกรรม

วัตถุประสงค์

1. การสนับสนุนเพิ่มขีดความสามารถ
งานวิจัยและงานสร้างสรรค์

มีผลงานวิจยั และงานสร้างสรรค์

2. การสนับสนุนนาเสนอผลงานวิจัย
และการตีพิมพ์งานวิจัยเผยแพร่
ระดับชาติและนานาชาติ

มีการนาเสนอผลงานวิจยั
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สำเหตุของปัญหำ/
โอกำส/แนวทำงในกำรพัฒนำ
สำเหตุของปัญหำ/ ท้องถิ่นมีความต้องการ
บุคลากรที่มีความสามารถทางด้านเทคโนโลยี เพื่อ
นาองค์ความรู้ไปตอบสนองการทางาน
โอกำส/ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นแหล่งการเรียนรู้และ
พัฒนาองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีตา่ งๆของ
ท้องถิ่น
แนวทำงในกำรพัฒนำ/ เพิ่มขีดความสามารถ
งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตอบสนองความ
ต้องการของท้องถิ่น
สำเหตุของปัญหำ/ บุคลากรของคณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม
ยังมีการนาเสนอผลงานวิจัยปริมาณน้อย
โอกำส/ มีแหล่งการนาเสนอผลงานวิจัยและการ
ตีพิมพ์งานวิจัยเผยแพร่ระดับชาติและนานาชาติ
จานวนมาก
แนวทำงในกำรพัฒนำ/ การนาเสนอผลงานวิจัย
และการตีพิมพ์งานวิจัยเผยแพร่ระดับชาติและ
นานาชาติ

เป้ำประสงค์

กลยุทธ์

วัตถุประสงค์
มีฐานข้อมูลงานวิจัย

มีวารสารวิจัย
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สำเหตุของปัญหำ/
ชื่อกิจกรรม
โอกำส/แนวทำงในกำรพัฒนำ
สำเหตุของปัญหำ/คณะเทคโนโลยีการเกษตร
3. การสนับสนุนจัดทาปรับปรุงข้อมูล
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ยังมีฐานข้อมูล
งานวิจัยและบริการวิชาการ
งานวิจัยและบริการวิชาการปริมาณน้อย
โอกำส/ ฐานข้อมูลงานวิจัยและบริการวิชาการ
สามารถนาไปพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านงานวิจัย
ได้
แนวทำงในกำรพัฒนำ/ จัดทาปรับปรุงข้อมูล
งานวิจัยและบริการวิชาการ
สำเหตุของปัญหำ/คณะเทคโนโลยีการเกษตร และ 4. การสนับสนุนสมัครลงทะเบียนเป็น
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ยังมีวารสารวิจัย
สมาชิกวารสารวิชาการ
และปริมาณน้อย
โอกำส/วารสารเป็นฐานข้อมูลงานวิจัยทีส่ าคัญ
สามารถนาไปพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านงานวิจัยได้
แนวทำงในกำรพัฒนำ/ สมัครลงทะเบียนเป็น
สมาชิกวารสารวิชาการ
สำเหตุของปัญหำ/คณะเทคโนโลยีการเกษตร
5. ส่งเสริมและสนับสนุนการนาเสนอ
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ยังมีการนาเสนอ
ผลงานทางวิชาการ งานวิจัยและงาน
ผลงานทางวิชาการ งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ สร้างสรรค์ของอาจารย์และนักศึกษา
ในปริมาณน้อย
โอกำส/ สามารถทาให้อาจารย์และนักศึกษาได้
นาเสนอผลงานทางวิชาการ งานวิจยั และงาน
สร้างสรรค์ได้เพิ่มมากขึ้น
แนวทำงในกำรพัฒนำ/ ส่งเสริมและสนับสนุน
การนาเสนอผลงานทางวิชาการ งานวิจยั และงาน
สร้างสรรค์ของอาจารย์และนักศึกษา

งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ได้รับรางวัล

แผนปฏิบัติกำรประจำปี 2559
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2
กำรวิจัยเพื่อสร้ำงองค์ควำมรู้และถ่ำยทอดสู่ท้องถิ่น
เป้ำประสงค์หลักเชิงยุทธศำสตร์ มีผลงำนวิจัยที่สำมำรถตีพิมพ์เผยแพร่และนำไปใช้ประโยชน์ได้
เป้ำประสงค์
G11 คณะมีขีดความสามารถด้านงานวิจัยเพิ่มสูงขึ้น
กลยุทธ์
S10 เพิ่มขีดความสามารถด้านงานวิจัย
กิจกรรม
1. การสนับสนุนเพิ่มขีด
ความสามารถงานวิจัย
และงานสร้างสรรค์

วัตถุประสงค์
มีผลงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์

เดือน ปีงบประมำณ 2559
ตัวชี้วัด (KPIs)
และค่ำเป้ำหมำย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ระดับความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมโครงการ
ในระดับคะแนน 3.51

2. การสนับสนุนนา เสนอ มีการนาเสนอผลงาน วิจัย
ผลงานวิจัยและการตีพิมพ์
งานวิจัยเผยแพร่
ระดับชาติและนานาชาติ
3. การสนับสนุนจัดทา มีฐานข้อมูลงานวิจัย
ปรับปรุงข้อมูลงานวิจัย
และบริการวิชาการ

ระดับความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมโครงการ
ในระดับคะแนน 3.51

4. การสนับสนุนสมัคร
ลงทะเบียนเป็นสมาชิก
วารสารวิชาการ

ระดับความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมโครงการ
ในระดับคะแนน 3.51

20,000

5. ส่งเสริมและสนับสนุน งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ระดับความพึงพอใจ
การนาเสนอผลงานทาง ได้รับรางวัล
ของผูเ้ ข้าร่วมโครงการ
วิชาการ งานวิจัยและงาน
ในระดับคะแนน 3.51
สร้างสรรค์ของอาจารย์
และนักศึกษา

200,000

มีวารสารวิจัย

ระดับความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมโครงการ
ในระดับคะแนน 3.51

ผศ.ภิญโญ ชุมมณี
ผศ.วีระชาติ จริตงาม
ดร.ศรัณยา เพ่งผล
ดร. ธวัช พะยิ้ม
อ.รพีพัฒน์ มั่นพรม
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งบ
ผู้รับผิดชอบ
ประมำณ
200,000 ผศ.ภิญโญ ชุมมณี
ผศ.วีระชาติ จริตงาม
ดร.ศรัณยา เพ่งผล
ดร. ธวัช พะยิ้ม
50,000 ผศ.ภิญโญ ชุมมณี
ผศ.วีระชาติ จริตงาม
ดร.ศรัณยา เพ่งผล
ดร. ธวัช พะยิ้ม
30,000 ผศ.ภิญโญ ชุมมณี
ผศ.วีระชาติ จริตงาม
ดร.ศรัณยา เพ่งผล
ดร. ธวัช พะยิ้ม

แผนกำรใช้งบประมำณ
ประจำปีงบประมำณ 2559
โครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ที่สามารถตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและนาไปใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาการเรียนการสอน
และท้องถิ่น คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ 2559 สาหรับการดาเนินงานดังนี้
1. งบประมาณแผ่นดิน ประจาปีงบประมาณ 2559
จานวน - บาท
2. งบประมาณเงินรายได้ ประจาปีงบประมาณ 2559
จานวน 500,000 บาท
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 500,000 บำท
เพื่อให้การบริหารงบประมาณสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการตามกิจกรรมต่างๆ ที่ปรากฏในแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จึงได้กาหนด
แผนการใช้จ่ายงบประมาณจาแนกตามประเภทงบประมาณ เพื่อให้การปฏิบัติภารกิจตามแผนงาน/โครงการและกิจกรรม เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ดังนี้
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รำยละเอียดงบประมำณรำยจ่ำย จำแนกตำมไตรมำส (งวดเงิน)
โครงกำร

รหัสงบประมำณ

เพิ่มขีดความสามารถด้านงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ที่
สามารถตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและนาไปใช้ประโยชน์ต่อ
การพัฒนาการเรียนการสอนและท้องถิ่น

59AD20210018

งบประมำณ
แผ่นดิน
-

งบรำยได้

รวม

500,000

500,000

งวดที่ 1

งวดที่ 2

งวดที่ 3

งวดที่ 4

50,000

160,000

120,000

(1 ต.ค.-31 ธ.ค. 58) (1 ม.ค.-31 มี.ค. 59) (1 เม.ย.-30 มิ.ย. 59) (1 ก.ค.-30 ก.ย. 59)

170,000

สรุปแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ จำแนกตำมประเภทงบประมำณ ปี 2559
กิจกรรม

1.

การสนับสนุนเพิ่มขีดความสามารถ
งานวิจัยและงานสร้างสรรค์
การสนับสนุนนา เสนอผลงานวิจัยและ
การตีพิมพ์งานวิจัยเผยแพร่ระดับชาติ
และนานาชาติ
การสนับสนุนจัดทาปรับปรุงข้อมูล
งานวิจัยและบริการวิชาการ
การสนับสนุนสมัครลงทะเบียนเป็น
สมาชิกวารสารวิชาการ
ส่งเสริมและสนับสนุนการนาเสนอ
ผลงานทางวิชาการ งานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ของอาจารย์และนักศึกษา
รวม

2.
3.
4.
5.

งบดำเนินกำรเงินรำยได้
ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย
ค่ำวัสดุ

ระยะเวลำ งวด
ดำเนินกำร เงินที่
200,000 ต.ค. 58- 1,3,4
ก.ย. 59
50,000 เม.ย.-ก.ย. 3,4
59

ผู้รับ
ลำยเซนต์
ผิดชอบ
ผศ.ภิ ญโญ
ชุมมณี
ผศ.ภิ ญโญ
ชุมมณี

30,000

30,000

20,000

20,000

200,000

200,000

ผศ.ภิ ญโญ
ชุมมณี
ผศ.ภิ ญโญ
ชุมมณี
ร พี พั ฒ น์
มั่นพรม

30,000

280,000

งบดำเนินกำรงบประมำณแผ่นดิน
ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ

เงิน
อุดหนุน
200,000

20,000

20,000

200,000

รวม

เม.ย.-มิ.ย. 3
59
ต.ค.-ธ.ค. 1
58
ต.ค. 58- 1-4
ก.ย. 59

500,000

(ผศ.ภิญโญ ชุมมณี)
ผู้รับผิดชอบโครงการ
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ลำดับ

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3
มหำวิทยำลัย

ให้บริกำรวิชำกำร ถ่ำยทอดเทคโนโลยีที่มีคุณภำพและสืบสำนโครงกำรพระรำชดำริ

คณะฯ

บริกำรวิชำกำรตำมควำมต้องกำรของท้องถิ่น
กลยุทธ์ 3. บริการวิชาการในรูปแบบที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น
กลยุทธ์ 11. ส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวพระราชดาริฯ
กลยุทธ์ 12. จัดตั้งหน่วยศึกษาความเป็นเลิศเฉพาะทาง
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แผนปฏิบัติกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559

คณะเทคโนโลยีกำรเกษตรและเทคโนโลยีอุตสำหกรรม
มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์
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19. โครงกำรสนับสนุนงำนบริกำรวิชำกำรเพื่อถ่ำยทอดเทคโนโลยี
ให้ตอบสนองควำมต้องกำรท้องถิ่นและสืบสำนโครงกำรพระรำชดำริ

โครงกำรสนับสนุนงำนบริกำรวิชำกำรเพือ่ ถ่ำยทอดเทคโนโลยี ให้ตอบสนองควำมต้องกำรท้องถิน่ และสืบสำนโครงกำรพระรำชดำริ
ผู้รับผิดชอบประจำโครงกำร
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภิญโญ ชุมมณี
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรี ะชาติ จริตงาม
3. ดร. ศรัณยา เพ่งผล
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธวัช พะยิ้ม
5. อาจารย์ ถิรายุ ปิ่นทอง

หัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

วัตถุประสงค์ของกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรประจำปี
1. การสนับสนุนงานบริการวิชาการให้ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น
2. การถ่ายทอดเทคโนโลยีงานบริการวิชาการให้ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น
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ตำรำงวิเครำะห์แผนปฏิบัติกำรประจำปี 2559
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3
บริกำรวิชำกำรตำมควำมต้องกำรของท้องถิ่น
เป้ำประสงค์หลักเชิงยุทธศำสตร์ บูรณำกำรงำนวิชำกำรตำมควำมต้องกำรของท้องถิ่นกับกำรเรียนกำรสอนและกำรวิจัย
เป้ำประสงค์

G3 บริการวิชาการมี
รูปแบบทีห่ ลากหลาย
สามารถตอบสนองความ
ต้องการ ของท้องถิ่น

กลยุทธ์

S3 บริการวิชาการใน
รูปแบบทีห่ ลากหลายเพื่อ
ตอบสนองความต้องการ
ของท้องถิ่น

สำเหตุของปัญหำ/
โอกำส/แนวทำงในกำรพัฒนำ

วัตถุประสงค์

1. การสนับสนุนงานบริการวิชาการที่มี การมีส่วนร่วมของสาขา
ส่วนร่วมภายในคณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
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สำเหตุของปัญหำ/ ท้องถิ่นมีความต้องการ
บุคลากรที่มีความสามารถทางด้านเทคโนโลยี เพื่อ
นาองค์ความรู้ไปตอบสนองการทางาน
โอกำส/ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม เป็นแหล่งการเรียนรู้และพัฒนาองค์
ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีต่างๆของท้องถิ่น
แนวทำงในกำรพัฒนำ/ เพิ่มขีดความสามารถ
งานบริการวิชาการทีม่ ีส่วนร่วมภายในคณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สำเหตุของปัญหำ/ ท้องถิ่นมีความต้องการ
บุคลากรที่มีความสามารถทางด้านเทคโนโลยี เพื่อ
นาองค์ความรู้ไปตอบสนองการทางาน
โอกำส/ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม เป็นแหล่งการเรียนรู้และพัฒนาองค์
ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีต่างๆของท้องถิ่น
แนวทำงในกำรพัฒนำ/ เพิ่มขีดความสามารถ
งานบริการวิชาการทีม่ ีส่วนร่วมภายในคณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ชื่อกิจกรรม

2. การสนับสนุนงานบริการวิชาการ มีงานบริการวิชาการ
เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีให้ตอบสนอง
ความต้องการของท้องถิ่น เพื่อส่งเสริม
การจัดหารายได้ของคณะเทคโนโลยีฯ
2.1 บริการให้คาปรึกษาด้านวิชาการ
และวิชาชีพ
2.2 ให้บริการออกแบบสือ่
ประชาสัมพันธ์ ออกแบบของทีร่ ะลึก
และการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์
2.3 บริการตรวจสอบคุณลักษณะของ
อาหาร และคุณภาพผลิตผลทาง
การเกษตร

แผนปฏิบัติกำรประจำปี 2559
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3
บริกำรวิชำกำรตำมควำมต้องกำรของท้องถิ่น
เป้ำประสงค์หลักเชิงยุทธศำสตร์ บูรณำกำรงำนวิชำกำรตำมควำมต้องกำรของท้องถิ่นกับกำรเรียนกำรสอนและกำรวิจัย
เป้ำประสงค์
กลยุทธ์
กิจกรรม

G3 บริการวิชาการมีรูปแบบทีห่ ลากหลายสามารถตอบสนองความต้องการ ของท้องถิ่น
S3 บริการวิชาการในรูปแบบที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น
วัตถุประสงค์

งบ
ผู้รับผิดชอบ
ประมำณ
65,000 ผศ.ภิญโญ ชุมมณี
ผศ.วีระชาติ จริตงาม
ดร.ศรัณยา เพ่งผล
ดร. ธวัช พะยิ้ม

ระดับความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมโครงการ
ในระดับคะแนน 3.51

135,000

ผศ.ภิญโญ ชุมมณี
ผศ.วีระชาติ จริตงาม
ดร.ศรัณยา เพ่งผล
ดร. ธวัช พะยิ้ม
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1. การสนับสนุนงาน
การมีส่วนร่วมของสาขา
บริการวิชาการที่มีส่วน
ร่วมภายในคณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2. การสนับสนุนงาน
มีงานบริการวิชาการ
บริการวิชาการ เพื่อ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้
ตอบสนองความต้องการ
ของท้องถิ่น เพื่อส่งเสริม
การจัดหารายได้ของคณะ
เทคโนโลยีฯ

เดือน ปีงบประมำณ 2559
ตัวชี้วัด (KPIs)
และค่ำเป้ำหมำย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ระดับความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมโครงการ
ในระดับคะแนน 3.51

แผนกำรใช้งบประมำณ
ประจำปีงบประมำณ 2559
โครงการสนั บ สนุ น งานบริ ก ารวิ ช าการเพื่ อ ถ่ า ยทอดเทคโนโลยี ใ ห้ ต อบสนองความต้ อ งการท้ อ งถิ่ น และสื บ สานโครงการพระราชด าริ คณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ 2559 สาหรับการดาเนินงานดังนี้
1. งบประมาณแผ่นดิน ประจาปีงบประมาณ 2559
จานวน - บาท
2. งบประมาณเงินรายได้ ประจาปีงบประมาณ 2559
จานวน 200,000 บาท
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 200,000 บำท
เพื่อให้การบริหารงบประมาณสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการตามกิจกรรมต่างๆ ที่ปรากฏในแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จึงได้กาหนด
แผนการใช้จ่ายงบประมาณจาแนกตามประเภทงบประมาณ เพื่อให้การปฏิบัติภารกิจตามแผนงาน/โครงการและกิจกรรม เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ดังนี้
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รำยละเอียดงบประมำณรำยจ่ำย จำแนกตำมไตรมำส (งวดเงิน)
โครงกำร
สนับสนุนงานบริการวิชาการเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีให้
ตอบสนองความต้องการท้องถิ่นและสืบสานโครงการ
พระราชดาริ

รหัสงบประมำณ
59AD20210019

งบประมำณ
แผ่นดิน
-

งบรำยได้

รวม

200,000

200,000

งวดที่ 1

งวดที่ 2

งวดที่ 3

งวดที่ 4

84,000

71,000

45,000

(1 ต.ค.-31 ธ.ค. 58) (1 ม.ค.-31 มี.ค. 59) (1 เม.ย.-30 มิ.ย. 59) (1 ก.ค.-30 ก.ย. 59)

-

สรุปแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ จำแนกตำมประเภทงบประมำณ ปี 2559
ลำดับ

กิจกรรม

1.

การสนับสนุนงานบริการวิชาการที่มีส่วน
ร่วมภายในคณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
การสนับสนุนงานบริการวิชาการ เพื่อ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้ตอบสนองความ
ต้องการของท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมการจัดหา
รายได้ของคณะเทคโนโลยีฯ
รวม

2.

งบดำเนินกำรเงินรำยได้
ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย
ค่ำวัสดุ
12,000
9,000
44,000

งบดำเนินกำรงบประมำณแผ่นดิน
ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ

รวม
65,000

18,000

27,000

90,000

135,000

30,000

36,000

20,000

200,000

ระยะเวลำ
ดำเนินกำร
เม.ย.-มิ.ย.
59

งวด
ผู้รับ
เงินที่
ผิดชอบ
3 ผศ.ภิญโญ
ชุมมณี

ม.ค.-ก.ย.
59

2 3 4 ผศ.ภิญโญ
ชุมมณี
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(ผศ.ภิญโญ ชุมมณี)
ผู้รับผิดชอบโครงการ

ลำยเซนต์

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4
มหำวิทยำลัย

ฟื้นฟูและสืบสำนคุณค่ำควำมหลำกหลำยของวัฒนธรรมไทย ทั้งที่เป็นวิถีชีวิตประเพณี ค่ำนิยมที่ดีงำม ภูมิปัญญำ
ท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น

คณะฯ

อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญำท้องถิ่น
กลยุทธ์ 13. ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
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แผนปฏิบัติกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559
20. โครงกำรทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
185

คณะเทคโนโลยีกำรเกษตรและเทคโนโลยีอุตสำหกรรม
มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์

โครงกำรทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
ผู้รับผิดชอบประจำโครงกำร
1. อ.นัฐท์ธีรนนช์ รอดชื่น
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัช พะยิ้ม
3. ดร. ศรัณยา เพ่งผล
4. ดร.ปัณณวิชญ์ เย็นจิตต์

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
หัวหน้าสาขาวิชาการออกแบบ

วัตถุประสงค์ของกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรประจำปี
1. จัดกิจกรรมอนุรกั ษ์ศิลปวัฒนธรรม
2. จัดกิจกรรมเผยแพร่ศลิ ปวัฒนธรรม และแสดงผลงานของ อาจารย์ นักศึกษา ทางด้านศิลปะ
3. จัดกิจกรรมเพือ่ สร้างความสัมพันธ์อันดีงามระหว่างอาจารย์และนักศึกษา
186

ตำรำงวิเครำะห์แผนปฏิบัติกำรประจำปี 2559
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญำท้องถิ่น
เป้ำประสงค์หลักเชิงยุทธศำสตร์ มีกำรส่งเสริม สืบสำนกำรอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น
เป้ำประสงค์

กลยุทธ์

G14 คณะให้ความสาคัญ S13 ส่งเสริมและอนุรกั ษ์
กับการส่งเสริมและอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ศิลปวัฒนธรรม และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น
ปัญญาท้องถิ่น

สำเหตุของปัญหำ/
โอกำส/แนวทำงในกำรพัฒนำ

วัตถุประสงค์

1. สืบสานอนุรักษ์ศลิ ปวัฒนธรรม 1.เกิดความร่วมมือระหว่างศิลปินแห่งชาติ
โครงการปฏิบัตกิ ารทางด้านศิลปะ ผู้ผลิตผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมและ
และการออกแบบครัง้ ที่ 6
ประชาชนทั่วไปนักเรียนและนักศึกษา
2.นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงาน
ศิลปวัฒนธรรมกับบุคลากรภายนอก
2. สืบสานประเพณีสงกรานต์
3. ไหว้ครูช่าง
4. ไหว้พระพิรุณ
5. สืบสานประเพณีลอยกระทง
6. อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

นักศึกษามีส่วนร่วมต่อการสืบสานและ
อนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์
นักศึกษาเกิดความสานึกเคารพในความเป็น
ศิษย์กับครูช่างและคณาจารย์ภาควิชา
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
นักศึกษาเกิดความสานึกเคารพองค์พระพิรุณ
และคณาจารย์ภาควิชาเทคโนโลยี การเกษตร
นักศึกษามีส่วนร่วมต่อการสืบสานและ
อนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง
1.นักศึกษามีความรักและภูมิใจในด้าน
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น
2. นักศึกษามีส่วนร่วมในการแสดงความคิด
และฝึกปฏิบัติด้วยความคิดของตนเองแบบมี
ส่วนร่วมกับปราชญ์ชาวบ้านด้าน
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น
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- นักศึกษาขาดโอกาสในการได้เห็นหลักการ
ทางาน การคิด ของศิลปินแห่งชาติ ในการ
สร้างสรรค์ผลงานทางศิลปะ
- นักศึกษาและบุคคลทีส่ นใจไม่เคยเห็น
เทคนิคต่างๆในการสร้างสรรค์ผลงานของ
ศิลปินตั้งแต่เริ่มต้นจนสาเร็จเป็นชิ้นงาน
- นักศึกษายังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ที่มาของประเพณีสงกรานต์ตามแบบวิถีไทย
- นักศึกษายังขาดความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับพิธีกรรมในการไหว้ครูช่าง
- นักศึกษายังขาดความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับพิธีกรรมในการไหว้พระพิรุณ
- นักศึกษายังไม่รู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่นของ
ตนเองที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์และให้
ความสาคัญในการศึกษาหาความรู้เพิม่ เติม
โดยไม่ได้เรียนรูจ้ ากแหล่งศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาในท้องถิ่นของตนเอง จากสถานที่
จริงและการลงมือในการปฏิบัติจริง

ชื่อกิจกรรม

แผนปฏิบัติกำรประจำปี 2559
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญำท้องถิ่น
เป้ำประสงค์หลักเชิงยุทธศำสตร์ มีกำรส่งเสริม สืบสำนกำรอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น
เป้ำประสงค์
กลยุทธ์

G14 คณะให้ความสาคัญกับการส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น
S13 ส่งเสริมและอนุรกั ษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมปิ ัญญาท้องถิ่น
วัตถุประสงค์

เดือน ปีงบประมำณ 2559
พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

งบ
ผู้รับผิดชอบ
ประมำณ
100,000 ผศ.ดร.ธวัช
พะยิ้ม
อ.นัฐท์ธีรนนช์
รอดชื่น
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ตัวชี้วัด (KPIs)
และค่ำเป้ำหมำย ต.ค.
1. สืบสานอนุรักษ์
1.เกิดความร่วมมือระหว่าง ระดับความพึงพอใจ
ศิลปวัฒนธรรมโครงการ ศิลปินแห่งชาติผู้ผลิตผลงาน ไม่น้อยกว่า 3.51
ปฏิบัติการทางด้านศิลปะ ด้านศิลปวัฒนธรรมและ
และการออกแบบครั้งที่ 6 ประชาชนทั่วไปนักเรียนและ
นักศึกษา
2.นักศึกษาได้แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ผลงานศิลปวัฒนธรรม
กับบุคลากรภายนอก
2. สืบสานประเพณี
นักศึกษามีส่วนร่วมต่อการ
สงกรานต์
สืบสานและอนุรักษ์ประเพณี
สงกรานต์
3. ไหว้ครูช่าง
นักศึกษาเกิดความสานึก
เคารพในความเป็นศิษย์กับ
ครู
4. ไหว้พระพิรุณ
นักศึกษาเกิดความสานึก
เคารพบูรพาคณาจารย์
5. สืบสานประเพณีลอย นักศึกษามีส่วนร่วมต่อการ
กระทง
สืบสานและอนุรักษ์ประเพณี
ลอยกระทง
กิจกรรม

30,000

อ.นัฐท์ธีรนนช์
รอดชื่น

20,000

อ.นัฐท์ธีรนนช์
รอดชื่น

20,000

อ.ดร.ศรัณยา
เพ่งผล
อ.นัฐท์ธีรนนช์
รอดชื่น

30,000

กิจกรรม

วัตถุประสงค์

6. อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 1.นักศึกษามีความรักและ
และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ภูมิใจในด้านศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่น
2. นักศึกษามีส่วนร่วมในการ
แสดงความคิดและฝึกปฏิบัติ
ด้วยความคิดของตนเองแบบ
มีส่วนร่วมกับปราชญ์
ชาวบ้านด้านศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ตัวชี้วัด (KPIs)
และค่ำเป้ำหมำย

ต.ค.

เดือน ปีงบประมำณ 2559
พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

งบ
ผู้รับผิดชอบ
ประมำณ
10,000 อ.ดร.ปัณณวิชญ์
เย็นจิตต์
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แผนกำรใช้งบประมำณ
ประจำปีงบประมำณ 2559
โครงการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้รบั การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
2559 สาหรับการดาเนินงานดังนี้
1.งบประมาณแผ่นดิน ประจาปีงบประมาณ 2559
จานวน 210,000 บาท
2.งบประมาณเงินรายได้ประจาปีงบประมาณ 2559
จานวน
- บาท
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 210,000 บำท
เพื่อให้การบริหารงบประมาณสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการตามกิจกรรมต่างๆ ที่ ปรากฏในแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จึงได้กาหนด
แผนการใช้จ่ายงบประมาณจาแนกตามประเภทงบประมาณ เพื่อให้การปฏิบัติภารกิจตามแผนงาน/โครงการและกิจกรรม เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ดังนี้
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รำยละเอียดงบประมำณรำยจ่ำย จำแนกตำมไตรมำส (งวดเงิน)
โครงกำร
ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม

รหัสงบประมำณ
59AD20100020

งบประมำณ
แผ่นดิน
210,000

งบรำยได้

รวม

-

210,000

งวดที่ 1

งวดที่ 2

งวดที่ 3

งวดที่ 4

10,000

30,000

140,000

(1 ต.ค.-31 ธ.ค. 58) (1 ม.ค.-31 มี.ค. 59) (1 เม.ย.-30 มิ.ย. 59) (1 ก.ค.-30 ก.ย. 59)

30,000

สรุปแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ จำแนกตำมประเภทงบประมำณ ปี 2559
ลำดับ

กิจกรรม

1.
2.

สืบสานอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
โครงการปฏิบัติการทางด้านศิลปะและการ
ออกแบบครั้งที่ 6
สืบสานประเพณีสงกรานต์

3.

งบดำเนินกำรเงินรำยได้
ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย
ค่ำวัสดุ

งบดำเนินกำรงบประมำณแผ่นดิน
ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ
36,000
61,720
2,280

100,000

ระยะเวลำ
ดำเนินกำร
ก.ค.-ก.ย.59

รวม

งวด
ผู้รับ
เงินที่
ผิดชอบ
4 ผศ.ดร.ธวัช
พะยิ้ม

19,200

30,000

เม.ย.59

3

ไหว้ครูช่าง

15,000

5,000

20,000

ก.ค.-ก.ย.59

4

4.

ไหว้พระพิรุณ

15,000

5,000

20,000

ก.ค.-ก.ย.59

4

5.

สืบสานประเพณีลอยกระทง

8,000

10,000

12,000

30,000

พ.ย.58

1

6.

อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น

3,600

3,000

3,400

10,000

ม.ค.-มี.ค.59

2

47,600

115,520

46,880

210,000

รวม

อ.นัฐท์
ธีรนนช์
รอดชื่น
อ.นัฐท์
ธีรนนช์
รอดชื่น
อ.ดร.ศรัณ
ยา เพ่งผล
อ.นัฐท์
ธีรนนช์
รอดชื่น
อ.ดร.ปัณณ
วิชญ์ เย็น
จิตต์

(อ.นัฐท์ธีรนนช์ รอดชื่น)
ผู้รับผิดชอบโครงการ
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10,800

ลำยเซนต์

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 5
มหำวิทยำลัย

กำหนดแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรให้ได้มำตรฐำน เป็นไปตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี
(ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 6 มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์)

คณะฯ

พัฒนำระบบบริหำรที่มีคุณภำพตำมหลักธรรมำภิบำล

192

กลยุทธ์ 14. บริหารจัดการเชิงรุกอย่างมีธรรมาภิบาล
กลยุทธ์ 15. จัดหารายได้จากทรัพย์สินและรายได้จากบริการต่างๆ
กลยุทธ์ 16. เพิ่มประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์เชิงรุก
กลยุทธ์ 17. พัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ 18. พัฒนาอาจารย์และบุคลากรให้มีสมรรถนะสูงขึ้นในการปฏิบัติการ
กลยุทธ์ 19. จัดทาฐานข้อมูลที่ได้มาตรฐาน และเอื้ออานวยต่อการบริหารและตัดสินใจทุกระดับ
กลยุทธ์ 20. ส่งเสริมการจัดการความรู้ในองค์กร
กลยุทธ์ 21. จัดหาสิ่งอานวยความสะดวกการเรียนรู้ให้เพียงพอและพร้อมใช้

แผนปฏิบัติกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559

คณะเทคโนโลยีกำรเกษตรและเทคโนโลยีอุตสำหกรรม
มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์
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21. โครงกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล
คณะเทคโนโลยีกำรเกษตรและเทคโนโลยีอุตสำหกรรม

โครงกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล คณะเทคโนโลยีกำรเกษตรและเทคโนโลยีอตุ สำหกรรม
ผู้รับผิดชอบประจำโครงกำร
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงดี ศรีนพรัตน์วัฒน
2. อาจารย์นัฐพันธ์ พูนวิวัฒน์
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจพร รอดอาวุธ
4. อาจารย์นัฐท์ธรี นนช์ รอดชื่น

คณบดี
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
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วัตถุประสงค์ของกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรประจำปี
1. เพื่อพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนทั้งด้านวิชาการ งานวิจัย และการบริการวิชาการ
2. เพื่อให้เกิดการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในองค์กร
3. เพื่อให้บุคลากรภายในคณะฯ มีส่วนร่วมในการวางแผนกลยุทธ์ของคณะฯ
4. เพื่อให้บุคลากรภายในคณะฯ มีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการเขียนแผนและพัฒนาแผน
5. เพื่อพัฒนาบุคลากรของคณะทัง้ ระบบในด้านวิชาการ และสนับสนุนให้บุคลากรได้มาตรฐานคุณภาพ สมศ.
6. มีการนาระบบบริหารความเสี่ยงมาใช้ในกระบวนการบริหารการศึกษา
7. เพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วยกระบวนการคุณภาพ PDCA

วัตถุประสงค์
1. บุคลากรในคณะมีความรู้ในการประยุกต์
ทฤษฎีทางเทคโนโลยีไปสู่การปฏิบัติพฒ
ั นา
2. บุคลากรในคณะมีศักยภาพทาง
การศึกษาเพิม่ ขึ้น
3. บุคลากรสามารถทางานร่วมกับเพื่อน ๆ
อย่างมีความสุขและเป็นสมาชิกที่ดีของ
สังคมในคณะฯ ได้
4. มีเครือข่ายร่วมกันในการจัดกิจกรรม
เทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

195

ตำรำงวิเครำะห์แผนปฏิบัติกำรประจำปี 2559
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 5
พัฒนำระบบบริหำรที่มีคุณภำพตำมหลักธรรมำภิบำล
เป้ำประสงค์หลักเชิงยุทธศำสตร์ มีระบบบริหำรจัดกำรที่ดี ได้มำตรฐำน ยึดหลักธรรมำภิบำล
สำเหตุของปัญหำ/
เป้ำประสงค์
กลยุทธ์
ชื่อกิจกรรม
โอกำส/แนวทำงในกำรพัฒนำ
G19 อาจารย์และบุคลากรมี S18 พัฒนาอาจารย์และ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผบู้ ริหาร
1. พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร อาจารย์และ
สมรรถนะทีจ่ าเป็นในการ บุคลากรให้มสี มรรถนะ
อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนเข้า บุคลากรสายสนับสนุน
ปฏิบัติงานสูงขึ้น
สูงขึ้นในการปฏิบัติงาน
ร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการ ศึกษา 1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการเดินทางไปเข้า
ดูงานทั้งภายในและภายนอกประเทศ ร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการของอาจารย์
1.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการเดินทางไปเข้า
ร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการของผู้บริหาร
1.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการเดินทางไปเข้า
ร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการของเจ้าหน้าที่

งบประมำณ
600,000

ผู้รับผิดชอบ
รองคณบดี
ฝ่ายบริหาร
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แผนปฏิบัติกำรประจำปี 2559
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 5
พัฒนำระบบบริหำรที่มีคุณภำพตำมหลักธรรมำภิบำล
เป้ำประสงค์หลักเชิงยุทธศำสตร์ มีระบบบริหำรจัดกำรที่ดี ได้มำตรฐำน ยึดหลักธรรมำภิบำล
เป้ำประสงค์
G19 อาจารย์และบุคลากรมีสมรรถนะทีจ่ าเป็นในการปฏิบัตงิ านสูงขึ้น
กลยุทธ์
S18 พัฒนาอาจารย์และบุคลากรให้มีสมรรถนะสูงขึ้นในการปฏิบัติงาน
ตัวชี้วัด (KPIs)
เดือน ปีงบประมำณ 2559
กิจกรรม
วัตถุประสงค์
และค่ำเป้ำหมำย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1. พัฒนาศักยภาพ
1. บุคลากรในคณะมี 1. ผู้บริหาร
ผู้บริหาร อาจารย์และ ความรู้ในการประยุกต์ อาจารย์ และ
บุคลากรสายสนับสนุน ทฤษฎีทางเทคโนโลยี บุคลากรสาย
ไปสู่การปฏิบัติพฒ
ั นา สนับสนุนมีการ
2. บุคลากรในคณะมี พัฒนาความรู้ด้าน
ศักยภาพทางการศึกษา วิชาการ งานวิจัย
เพิ่มขึ้น
และการบริการ
3. บุคลากรสามารถ วิชาการไม่น้อยกว่า
ทางานร่วมกับเพื่อน ๆ ร้อยละ 80
อย่างมีความสุขและ 2. มีผู้บริหาร
เป็นสมาชิกที่ดีของ
อาจารย์ และ
สังคมในคณะฯ ได้
บุคลากรสาย
4. มีเครือข่ายร่วมกันใน สนับสนุนเข้าร่วม
การจัดกิจกรรม
ประชุม สัมมนา
เทคโนโลยีอย่าง
อบรม และศึกษาดู
ต่อเนื่องและยั่งยืน
งาน ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

แผนกำรใช้งบประมำณ
ประจำปีงบประมำณ 2559
โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคล คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ 2559
สาหรับการดาเนินงานดังนี้
1. งบประมาณแผ่นดิน ประจาปีงบประมาณ 2559
จานวน
- บาท
2. งบประมาณเงินรายได้ ประจาปีงบประมาณ 2559
จานวน 600,000 บาท
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 600,000 บำท
เพื่อให้การบริหารงบประมาณสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการตามกิจกรรมต่างๆ ที่ปรากฏในแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จึงได้กาหนด
แผนการใช้จ่ายงบประมาณจาแนกตามประเภทงบประมาณ เพื่อให้การปฏิบัติภารกิจตามแผนงาน/โครงการและกิจกรรม เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ดังนี้

โครงกำร
พัฒนาทรัพยากรบุคคล

รหัสงบประมำณ
59AD20210021

งบประมำณ
แผ่นดิน
-

งบรำยได้

รวม

600,000

600,000

งวดที่ 1
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รำยละเอียดงบประมำณรำยจ่ำย จำแนกตำมไตรมำส (งวดเงิน)
งวดที่ 2

งวดที่ 3

งวดที่ 4

150,000

150,000

150,000

(1 ต.ค.-31 ธ.ค. 58) (1 ม.ค.-31 มี.ค. 59) (1 เม.ย.-30 มิ.ย. 59) (1 ก.ค.-30 ก.ย. 59)

150,000

สรุปแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ จำแนกตำมประเภทงบประมำณ ปี 2559
ลำดับ
1.

งบดำเนินกำรเงินรำยได้
งบดำเนินกำรงบประมำณแผ่นดิน
ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ
พัฒนาศักยภาพผูบ้ ริหาร อาจารย์และ
600,000
บุคลากรสายสนับสนุน
กิจกรรม

รวม

600,000

ระยะเวลำ งวด
ผู้รับ
ลำยเซนต์
ดำเนินกำร เงินที่ ผิดชอบ
600,000 ต.ค. 58 – 1-4 รองคณบดี
ก.ย. 59
ฝ่าย
บริหาร
600,000
รวม

(อาจารย์นฐั พันธ์ พูนวิวัฒน์)
ผู้รับผิดชอบโครงการ
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แผนปฏิบัติกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559

คณะเทคโนโลยีกำรเกษตรและเทคโนโลยีอุตสำหกรรม
มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์
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22. โครงกำรพัฒนำระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพ

โครงกำรพัฒนำระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพ
ผู้รับผิดชอบประจำโครงกำร
1. อาจารย์ทรงศักดิ์ มะระประเสริฐศักดิ์
2. นางอุทุมพร ธะในสวรรค์

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ
นักวิชาการศึกษา
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วัตถุประสงค์ของกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรประจำปี
1. เพื่อพัฒนาแนวทางการดาเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในได้ถูกต้องตามเกณฑ์ประเมิน
2. เพื่อให้หลักสูตร และคณะได้รับการกากับ ติดตาม และทบทวนพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมนาไปปฏิบัติอย่าง
ทั่วถึง
3. เพื่อให้หลักสูตร ได้ดาเนินการจัดทารายงานผลการดาเนินงานหลักสูตร (มคอ.7) และรายงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจาปี
การศึกษา 2558
4. เพื่อให้หลักสูตร และคณะได้รับตรวจสอบและประเมินผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมนาไปปฏิบัติอย่างทั่วถึง

วัตถุประสงค์
คณะ และหลักสูตรได้รับการพัฒนา
แนวทางการดาเนินงานการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในได้ถูกต้อง
ตามเกณฑ์ประเมิน
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ตำรำงวิเครำะห์แผนปฏิบัติกำรประจำปี 2559
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 5
พัฒนำระบบบริหำรที่มีคุณภำพตำมหลักธรรมำภิบำล
เป้ำประสงค์หลักเชิงยุทธศำสตร์ มีระบบบริหำรจัดกำรที่ดี ได้มำตรฐำน ยึดหลักธรรมำภิบำล
สำเหตุของปัญหำ/
เป้ำประสงค์
กลยุทธ์
ชื่อกิจกรรม
โอกำส/แนวทำงในกำรพัฒนำ
G20 มีฐานข้อมูลสนับสนุน S19 จัดทาฐานข้อมูลที่ได้ ทุกส่วนงานในสถาบันการศึก ษาควรทราบถึง พัฒนำระบบและกลไกกำรประกัน
การบริหารและตัดสินใจทุก มาตรฐาน และเอื้ออานวย แนวทางการประเมิ น ตนเองและการจั ด ท า คุณภำพ1. การอบรมเชิงปฏิบัติการ
ระดับ
ต่อการบริหารและตัดสินใจ รายงานการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาใน แนวทางการดาเนินงานการประกัน
ทุกระดับ
หน่ วย ง าน ขอ ง ตน เ อ ง ให้ ส อ ด คล้ อ ง กั บ คุณภาพการศึกษาภายใน
องค์ประกอบของสานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา และสานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึก ษา (องค์การมหาชน)
จึง ควรส่ง เสริม ความรู้ ความเข้าใจเกี่ ยวกั บ
แนวทางในการปฏิ บั ติ ก ารประกั น คุ ณ ภาพ
การศึกษาภายใน
การด าเนิ น งานและการบริ ห ารงานระดั บ 2. การประชุมเชิงปฏิบัติการ กากับ
หลั ก สู ต รถื อ ว่ า เป็ น ส่ ว นส าคั ญ ที่ สุ ด จึ ง ควร ติดตาม และทบทวนพัฒนาระบบและ
จัดท า และพัฒ นาระบบการประกั นคุณภาพ กลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร อย่างต่อเนื่อง
จึง ควรก ากับ ติดตาม การดาเนินการประกั น
คุณภาพการศึกษาภายใน ทั้ งระดับ หลัก สูตร
และระดับคณะ และจัดทาระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพ

หลักสูตร และคณะได้รับการกากับ
ติดตาม และทบทวนพัฒนาระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในที่เหมาะสมนาไปปฏิบัติอย่าง
ทั่วถึง

เป้ำประสงค์

กลยุทธ์

ชื่อกิจกรรม

วัตถุประสงค์

3. การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทา
รายงานผลการดาเนินงานหลักสูตร
(มคอ.7) และรายงานประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
ประจาปีการศึกษา 2558

หลักสูตร ได้ดาเนินการจัดทารายงาน
ผลการดาเนินงานหลักสูตร (มคอ.7)
และรายงานประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหลักสูตร ประจาปี
การศึกษา 2558

4. การประชุมเชิงปฏิบัติการ ตรวจสอบ หลักสูตร และคณะได้รับตรวจสอบ
และประเมินระบบการประกันคุณภาพ และประเมินผลการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน
การศึกษาภายในที่เหมาะสมนาไป
ปฏิบัติอย่างทั่วถึง
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สำเหตุของปัญหำ/
โอกำส/แนวทำงในกำรพัฒนำ
ในการผลิตบัณฑิต เพื่อให้บัณฑิตมีคุณลักษณะ
พึง ประสงค์และเป็นบัณฑิ ตที่ มี คุณภาพ การ
ดาเนินงานและการบริหารงานระดับหลักสูตร
ถื อ ว่ า เป็ น ส่ ว นส าคั ญ ที่ สุ ด จึ ง ควรส่ ง เสริ ม
ความรู้ ความเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ ระบบประกั น
คุณ ภาพการศึ ก ษา ระดั บ หลัก สู ตรและแนว
ทางการจั ด ท ารายงานผลการด าเนิ น งาน
หลั ก สู ต ร (มคอ.๗) เพื่ อ รองรั บ การตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในต่อไป
การประกั นคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่ง ของ
กระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดาเนินการ
อย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดทารายงานประจาปี
เสนอต่ อ หน่ ว ยงานต้ น สั ง กั ด หน่ ว ยงานที่
เกี่ ย วข้ อง และเปิ ด เผยต่ อ สาธารณชน จึ ง มี
ความจ าเป็นจะต้ องมี ก ารสร้างกระบวนการ
ตรวจติดตามและประเมินคุณภาพภายใน โดย
คณะกรรมการ ซึ่ ง เป็ น บุ ค คลภายในและ
คณะก รรมก ารจ ากบุ ค คลภายนอ ก ม า
ดาเนินการประเมินการประกันคุณภาพภายใน
ระดั บ หลั ก สู ต ร และระดั บ คณะ เพื่ อ ให้
หน่วยงานทุกระดับได้มีการขับเคลื่อนและการ
นาผลไปปรับปรุงแก้ไขให้เกิดการพัฒนาอย่าง
ต่ อ เนื่ อ ง สู่ ค วามเป็ น มาตรฐานคุ ณ ภาพ
การศึกษาต่อไป

แผนปฏิบัติกำรประจำปี 2559
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 5
พัฒนำระบบบริหำรที่มีคุณภำพตำมหลักธรรมำภิบำล
เป้ำประสงค์หลักเชิงยุทธศำสตร์ มีระบบบริหำรจัดกำรที่ดี ได้มำตรฐำน ยึดหลักธรรมำภิบำล
เป้ำประสงค์
กลยุทธ์

G20 มีฐานข้อมูลสนับสนุนการบริหารและตัดสินใจทุกระดับ
S19 จัดทาฐานข้อมูลที่ได้มาตรฐาน และเอือ้ อานวยต่อการบริหารและตัดสินใจทุกระดับ
วัตถุประสงค์

งบประมำณ

ผู้รับผิดชอบ

36,400

ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายประกัน
คุณภาพ และ
นางอุทุมพร
ธะในสวรรค์

20,000

ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายประกัน
คุณภาพ และ
นางอุทุมพร
ธะในสวรรค์
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เดือน ปีงบประมำณ 2559
ตัวชี้วัด (KPIs)
และค่ำเป้ำหมำย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1. การอบรมเชิงปฏิบัติการ คณะ และหลักสูตรได้รับ 1.ความพึ ง พอใจของ
แนวทางการดาเนินงาน การพัฒนาแนวทางการ ผู้ เ ข้ า ร่ ว มอบรมเชิ ง
การประกันคุณภาพ
ดาเนินงานการประกัน
ปฏิบัติการ ไม่น้อยกว่า
การศึกษาภายใน
คุณภาพการศึกษาภายใน 3.51
ได้ถูกต้องตามเกณฑ์
2.ความรู้ ค วามเข้ า ใจ
ประเมิน
ผู้ เ ข้ า ร่ ว มอบรมเชิ ง
ปฏิ บั ติ ก ารเพิ่ ม ขึ้ น ไม่
ตากว่า 50 %
2. การประชุมเชิง
หลักสูตร และคณะได้รับ 1.จานวนครั้ง ของการ
ปฏิบัติการ กากับ ติดตาม การกากับ ติดตาม และ ก ากั บ ติ ดต ามการ
และทบทวนพัฒนาระบบ ทบทวนพัฒนาระบบและ ประกันคุณภาพ อย่าง
และกลไกการประกัน
กลไกการประกันคุณภาพ น้อย 1 ครั้ง
คุณภาพ
การศึกษาภายในที่
2.จ านวนระบบและ
เหมาะสมนาไปปฏิบัติอย่าง ก ล ไ ก ที่ ไ ด้ รั บ ก า ร
ทั่วถึง
พั ฒ นาอย่ างน้ อย 7-9
ระบบ
กิจกรรม

วัตถุประสงค์

งบประมำณ

ผู้รับผิดชอบ

52,200

ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายประกัน
คุณภาพ และ
นางอุทุมพร
ธะในสวรรค์

111,400

ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายประกัน
คุณภาพ และ
นางอุทุมพร
ธะในสวรรค์
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เดือน ปีงบประมำณ 2559
ตัวชี้วัด (KPIs)
และค่ำเป้ำหมำย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
3. การอบรมเชิง
หลักสูตร ได้ดาเนินการ
จานวนหลั ก สู ต รที่ ไ ด้
ปฏิบัติการ การจัดทา
จัดทารายงานผลการ
จั ด ท ารายงานผลการ
รายงานผลการดาเนินงาน ดาเนินงานหลักสูตร (มคอ. ดาเนินงานหลักสูตรได้
หลักสูตร (มคอ.7) และ 7) และรายงานประกัน
มากกว่ า 70%ของตั ว
รายงานประกันคุณภาพ คุณภาพการศึกษาภายใน บ่ ง ชี้ อ ย่ า ง น้ อ ย 8
การศึกษาภายใน ระดับ ระดับหลักสูตร ประจาปี หลักสูตร
หลักสูตร ประจาปี
การศึกษา 2558
การศึกษา 2558
4. การประชุมเชิง
หลักสูตร และคณะได้รับ 1.จ านวนหลั ก สู ต รที่
ปฏิบัติการ ตรวจสอบและ ตรวจสอบและประเมินผล ผ่านเกณฑ์ป ระเมิ นใน
ประเมินระบบการประกัน การประกันคุณภาพ
ระดับปานกลาง อย่าง
คุณภาพการศึกษาภายใน การศึกษาภายในที่
น้อย 8 หลักสูตร
เหมาะสมนาไปปฏิบัติอย่าง 2.ระดั บ ความส าเร็ จ
ทั่วถึง
ข อ ง ก า ร ป ร ะ กั น
คุ ณภ า พ การ ศึ กษ า
ภายใน ระดับ คณะได้
ค ะ แ น น ไ ม่ ต า ก ว่ า
3.51
กิจกรรม

แผนกำรใช้งบประมำณ
ประจำปีงบประมำณ 2559
โครงการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ 2559 สาหรับการดาเนินงานดังนี้
1. งบประมาณแผ่นดิน ประจาปีงบประมาณ 2559
จานวน 120,000 บาท
2. งบประมาณเงินรายได้ ประจาปีงบประมาณ 2559
จานวน 100,000 บาท
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 220,000 บำท
เพื่อให้การบริหารงบประมาณสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการตามกิจกรรมต่างๆ ที่ปรากฏในแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จึงได้กาหนด
แผนการใช้จ่ายงบประมาณจาแนกตามประเภทงบประมาณ เพื่อให้การปฏิบัติภารกิจตามแผนงาน/โครงการและกิจกรรม เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ดังนี้
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รำยละเอียดงบประมำณรำยจ่ำย จำแนกตำมไตรมำส (งวดเงิน)
โครงกำร
พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพ (เงินรายได้)
พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพ (เงินแผ่นดิน)

รหัสงบประมำณ
59AD50210022
59AD50100022

งบประมำณ
แผ่นดิน
120,000

งบรำยได้

รวม

100,000
-

100,000
120,000

งวดที่ 1

งวดที่ 2

งวดที่ 3

งวดที่ 4

11,250

55,950

100,000
11,400

(1 ต.ค.-31 ธ.ค. 58) (1 ม.ค.-31 มี.ค. 59) (1 เม.ย.-30 มิ.ย. 59) (1 ก.ค.-30 ก.ย. 59)

41,400

สรุปแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ จำแนกตำมประเภทงบประมำณ ปี 2559
งบดำเนินกำรเงินรำยได้
ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย
ค่ำวัสดุ

งบดำเนินกำรงบประมำณแผ่นดิน
ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ

กิจกรรม

1.

การอบรมเชิงปฏิบัติการ แนวทางการ
ดาเนินงานการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน

36,400

2.

การประชุมเชิงปฏิบัติการ กากับ
ติดตาม และทบทวนพัฒนาระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพ

20,000.-

3.

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทา
รายงานผลการดาเนินงานหลักสูตร
(มคอ.7) และรายงานประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
ประจาปีการศึกษา 2558
การประชุมเชิงปฏิบัติการ ตรวจสอบ 40,500.และประเมินระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน

52,200

4.

รวม

40,500.-

55,700.-

3,800.-

55,300.-

3,800.-

รำยจ่ำยอื่น

11,400.-

-

120,000

ระยะเวลำ งวด
ผู้รับ
ดำเนินกำร เงินที่
ผิดชอบ
36,400 ต.ค. 58 –
1 ผู้ช่วยคณบดี
ก.พ. 59
ฝ่ายประกัน
คุณภาพ และ
นางอุทุมพร
ธะในสวรรค์
20,000 ต.ค. 58 – 1-3 ผู้ช่วยคณบดี
มิ.ย. 59
ฝ่ายประกัน
คุณภาพ และ
นางอุทุมพร
ธะในสวรรค์
52,200 เม.ย. –
3 ผู้ช่วยคณบดี
ส.ค. 59
ฝ่ายประกัน
คุณภาพ และ
นางอุทุมพร
ธะในสวรรค์
111,400 พ.ค. –
4 ผู้ช่วยคณบดี
ก.ย. 59
ฝ่ายประกัน
คุณภาพ และ
นางอุทุมพร
ธะในสวรรค์
220,000
รวม

(นายทรงศักดิ์ มะระประเสริฐศักดิ)์
ผู้รับผิดชอบโครงการ

ลำยเซ็นต์
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ลำดับ

แผนปฏิบัติกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559
23. โครงกำรประชำสัมพันธ์หลักสูตรและแสดงผลงำนเชิงประจักษ์ของคณำจำรย์และนักศึกษำ
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คณะเทคโนโลยีกำรเกษตรและเทคโนโลยีอุตสำหกรรม
มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์

โครงกำรประชำสัมพันธ์หลักสูตรและแสดงผลงำนเชิงประจักษ์ของคณำจำรย์และนักศึกษำ
ผู้รับผิดชอบประจำโครงกำร
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจพร รอดอาวุธ
2. อาจารย์มาศสกุล ภักดีอาษา

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

วัตถุประสงค์ของกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรประจำปี
1.เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมแก่โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย และสถาบั น
อาชีวศึกษา
2.เพื่อแสดงผลงานเชิงประจักษ์ของคณาจารย์และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
3.เพื่อส่งเสริมให้นกั เรียนและนักศึกษาพัฒนาความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
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ตำรำงวิเครำะห์แผนปฏิบัติกำรประจำปี 2559
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 5
พัฒนำระบบบริหำรที่มีคุณภำพตำมหลักธรรมำภิบำล
เป้ำประสงค์หลักเชิงยุทธศำสตร์ มีระบบบริหำรจัดกำรที่ดี ได้มำตรฐำน ยึดหลักธรรมำภิบำล
สำเหตุของปัญหำ/
เป้ำประสงค์
กลยุทธ์
ชื่อกิจกรรม
โอกำส/แนวทำงในกำรพัฒนำ
G17 การประชาสัมพันธ์เชิง S16 เพิ่มประสิทธิภาพการ หลักสูตรและผลงานของคณะยังไม่
1. ประชาสัมพันธ์หลักสูตรและแสดงผลงาน
รุกมีประสิทธิภาพ
ประชาสัมพันธ์เชิงรุก
เป็นทีร่ ู้จกั มากในท้องถิ่น จึงต้องมีการ เชิงประจักษ์ของคณาจารย์และนักศึกษา
เพิ่มประสิทธิภาพในการ
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยี
ประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้น
อุตสาหกรรม และนักเรียนระดับมัธยมศึกษา

วัตถุประสงค์
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1.การนาเสนอหลักสูตรและผลงานของ
คณาจารย์นักศึกษาของคณะเทคโนโลยี
การเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2.การแสดงความรู้ความสามารถด้าน
เทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมของนักเรียน
2. ประชาสัมพันธ์และแนะแนวการศึกษาต่อ การประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุก
ระดับปริญญาตรี

แผนปฏิบัติกำรประจำปี 2559
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 5
พัฒนำระบบบริหำรที่มีคุณภำพตำมหลักธรรมำภิบำล
เป้ำประสงค์หลักเชิงยุทธศำสตร์ มีระบบบริหำรจัดกำรที่ดี ได้มำตรฐำน ยึดหลักธรรมำภิบำล
เป้ำประสงค์
G17 การประชาสัมพันธ์เชิงรุกมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์
S16 เพิ่มประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์เชิงรุก
วัตถุประสงค์

1. ประชาสัมพันธ์
หลักสูตรและแสดงผลงาน
เชิงประจักษ์ของ
คณาจารย์และนักศึกษา
คณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
และนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษา

1.การนาเสนอหลักสูตร
และผลงานของคณาจารย์
นักศึกษาของคณะ
เทคโนโลยี การเกษตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2.การแสดงความรู้
ความสามารถด้าน
เทคโนโลยีการเกษตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ของนักเรียน
การประชาสัมพันธ์
หลักสูตรเชิงรุก

2. ประชาสัมพันธ์และ
แนะแนวการศึกษาต่อ
ระดับปริญญาตรี

ตัวชี้วัด (KPIs)
และค่ำเป้ำหมำย

เดือน ปีงบประมำณ 2559
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

งบประมำณ

ผู้รับผิดชอบ

255,000

ผศ.เบญจพร
รอดอาวุธ
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กิจกรรม

200,000

แผนกำรใช้งบประมำณ
ประจำปีงบประมำณ 2559
โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรและแสดงผลงานเชิงประจักษ์ของคณาจารย์และนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้รับการ
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ 2559 สาหรับการดาเนินงานดังนี้
1. งบประมาณแผ่นดิน ประจาปีงบประมาณ 2559
จานวน
- บาท
2. งบประมาณเงินรายได้ ประจาปีงบประมาณ 2559
จานวน 455,000 บาท
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 455,000 บำท
เพื่อให้การบริหารงบประมาณสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการตามกิจกรรมต่างๆ ที่ปรากฏในแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จึงได้กาหนด
แผนการใช้จ่ายงบประมาณจาแนกตามประเภทงบประมาณ เพื่อให้การปฏิบัติภารกิจตามแผนงาน/โครงการและกิจกรรม เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ดังนี้
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รำยละเอียดงบประมำณรำยจ่ำย จำแนกตำมไตรมำส (งวดเงิน)
โครงกำร
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรและแสดงผลงานเชิงประจักษ์ของ
คณาจารย์และนักศึกษา

รหัสงบประมำณ
59AD20210023

งบประมำณ
แผ่นดิน
-

งบรำยได้

รวม

455,000

455,000

งวดที่ 1

งวดที่ 2

งวดที่ 3

งวดที่ 4

70,000

185,000

130,000

(1 ต.ค.-31 ธ.ค. 58) (1 ม.ค.-31 มี.ค. 59) (1 เม.ย.-30 มิ.ย. 59) (1 ก.ค.-30 ก.ย. 59)

70,000

สรุปแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ จำแนกตำมประเภทงบประมำณ ปี 2559
ลำดับ

กิจกรรม

1.

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรและแสดงผลงาน
เชิงประจักษ์ของคณาจารย์และนักศึกษา
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม และนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษา
ประชาสัมพันธ์และแนะแนวการศึกษาต่อ
ระดับปริญญาตรี
รวม

2.

งบดำเนินกำรเงินรำยได้
ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย
ค่ำวัสดุ
20,000
115,000
120,000

70,000

130,000

งบดำเนินกำรงบประมำณแผ่นดิน
ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย
ค่ำวัสดุ

รวม
255,000

200,000

ระยะเวลำ
ดำเนินกำร
เม.ย. 59 –
ก.ย. 59

งวด
ผู้รับ
ลำยเซนต์
เงินที่
ผิดชอบ
3-4
ผศ.เบญจพร
รอดอาวุธ

ต.ค. 58 –
มิ.ย. 59

1-3

ผศ.เบญจพร
รอดอาวุธ

455,000
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(ผศ.เบญจพร รอดอาวุธ)
ผู้รับผิดชอบโครงการ

แผนปฏิบัติกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559

คณะเทคโนโลยีกำรเกษตรและเทคโนโลยีอุตสำหกรรม
มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์
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24. โครงกำรพัฒนำระบบและกลไกกำรบริหำรจัดกำรคณะฯ

โครงกำรพัฒนำระบบและกลไกกำรบริหำรจัดกำรคณะฯ
ผู้รับผิดชอบประจำโครงกำร
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงดี ศรีนพรัตน์วัฒน
2. อาจารย์นัฐพันธ์ พูนวิวัฒน์
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจพร รอดอาวุธ
4. อาจารย์นัฐท์ธรี นนช์ รอดชื่น

คณบดี
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
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วัตถุประสงค์ของกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรประจำปี
1. เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการให้บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของการปฏิบัติราชการตามคารับรอง ก.พ.ร.และตัวบ่งชี้ของการประกันคุณภาพ
2. เพื่อพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
3. เพื่อการจัดการบริการให้นักศึกษามีวัสดุ อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่ดี
4. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนของบุคลากรภายในคณะ
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ตำรำงวิเครำะห์แผนปฏิบัติกำรประจำปี 2559
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 5
พัฒนำระบบบริหำรที่มีคุณภำพตำมหลักธรรมำภิบำล
เป้ำประสงค์หลักเชิงยุทธศำสตร์ มีระบบบริหำรจัดกำรที่ดี ได้มำตรฐำน ยึดหลักธรรมำภิบำล
สำเหตุของปัญหำ/
เป้ำประสงค์
กลยุทธ์
ชื่อกิจกรรม
วัตถุประสงค์
โอกำส/แนวทำงในกำรพัฒนำ
G15 การบริหารจัดการเชิง S14 บริหารจัดการเชิงรุก การบริหารจัดการเชิงรุก มี
พัฒนำระบบและกลไกกำรบริหำรจัดกำรคณะ มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารงาน
รุก มีประสิทธิภาพและธรร อย่างมีธรรมาภิบาล
ประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล ควรมี 1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารงาน คณะ
มาภิบาล
ระบบและกลไกในการตรวจสอบการ คณะ
ดาเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ 2. จัดอบรมสัมมนาปฏิบัติการการจัดทาแผน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการ
วางไว้
ทบทวนแผนและการประเมินแผนปฏิบัติ
ทางานของบุคลากรในคณะ
ราชการ
3. จัดอบรมการจัดการความรู้เกี่ยวกับ
เพื่อให้บุคลากรในคณะฯ มีความรู้ความ
การเงินและพัสดุ
เข้าใจเกี่ยวกับการจัดการความรู้
G18 ระบบบริหารความ
S17 พัฒนาระบบบริหาร บุคลากรภายในคณะฯ มีความ
4. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารความ เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรร่วมกันพัฒนา
เสี่ยงมีประสิทธิภาพ
ความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ ตระหนักในเรือ่ งการบริหารความเสี่ยง เสี่ยงและควบคุมภายใน
ระบบบริหารความเสี่ยงคณะ
และควบคุมภายในน้อย
G22 สิ่งอานวยความสะดวก S21 จัดหาสิง่ อานวยความ บุคลากรสามารถใช้วิธีการจัดการเรียน 5. วัสดุในการสนับสนุนการจัดการเรียน
มีการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์จานวน 4
การเรียนรูม้ ีเพียงพอและ สะดวกการเรียนรู้ให้
การสอนที่มรี ูปแบบแตกต่างไปจาก
Apple TV และ จัดซื้อวัสดุสานักงานวัสดุ เครื่อง
พร้อมใช้
เพียงพอและพร้อมใช้
เดิม และจัดสิง่ อานวยความสะดวก
อาคารสถานที่ วัสดุงานบ้าน
เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนอย่าง 6. ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร
มีการจัดเอกสารเพื่อถ่ายทอดองค์ความรูส้ ู่
เพียงพอ
บุคลากรภายในหน่วยงาน
7. ค่าจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์การศึกษาและ สามารถบารุงรักษาครุภัณฑ์สานักงาน และ
ครุภัณฑ์สานักงาน
ครุภัณฑ์การศึกษาให้สามารถใช้งานได้
ตลอดปีการศึกษา
8. ค่าโทรศัพท์ โทรสาร
มีการชาระค่าบริการโทรสาร

แผนปฏิบัติกำรประจำปี 2559
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 5
พัฒนำระบบบริหำรที่มีคุณภำพตำมหลักธรรมำภิบำล
เป้ำประสงค์หลักเชิงยุทธศำสตร์ มีระบบบริหำรจัดกำรที่ดี ได้มำตรฐำน ยึดหลักธรรมำภิบำล
เป้ำประสงค์
กลยุทธ์

G15 การบริหารจัดการเชิงรุก มีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล
S14 บริหารจัดการเชิงรุกอย่างมีธรรมาภิบาล

เป้ำประสงค์
กลยุทธ์

วัตถุประสงค์

งบประมำณ

ผู้รับผิดชอบ

120,000

รองคณบดีฝ่าย
บริหาร

220,000
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เดือน ปีงบประมำณ 2559
ตัวชี้วัด (KPIs)
และค่ำเป้ำหมำย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1. ค่าตอบแทน
มีการจัดประชุม
ระดับความสาเร็จของ
คณะกรรมการบริหารงาน คณะกรรมการบริหารงาน การบริหารจัดการ
คณะ
คณะ
คณะ ไม่น้อยกว่า ร้อย
ละ 80
2. จัดอบรมสัมมนา
เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ปฏิบัติการการจัดทาแผน ประสบการณ์ในการทางาน
ทบทวนแผนและการ
ของบุคลากรในคณะ
ประเมินแผนปฏิบัติ
ราชการ
3. จัดอบรมการจัดการ เพื่อให้บุคลากรในคณะฯ มี
ความรู้เกี่ยวกับการเงิน ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
และพัสดุ
การจัดการความรู้
กิจกรรม

27,200

G18 ระบบบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพ
S17 พัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงที่มปี ระสิทธิภาพ

กิจกรรม

วัตถุประสงค์

4. จัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการการบริหาร
ความเสี่ยงและควบคุม
ภายใน

เพื่อให้ผู้บริหารและ
บุคลากรร่วมกันพัฒนา
ระบบบริหารความเสี่ยง
คณะ

ตัวชี้วัด (KPIs)
และค่ำเป้ำหมำย
ระดับความสาเร็จของ
การบริหารจัดการ
คณะ ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80

เดือน ปีงบประมำณ 2559
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

งบประมำณ

ผู้รับผิดชอบ

52,800

รองคณบดีฝ่าย
บริหาร

เป้ำประสงค์
กลยุทธ์

G22 สิ่งอานวยความสะดวกการเรียนรู้มีเพียงพอและพร้อมใช้
S21 จัดหาสิง่ อานวยความสะดวกการเรียนรู้ให้เพียงพอและพร้อมใช้
วัตถุประสงค์

5. วัสดุในการสนับ สนุน
การจัดการเรียน Apple
TV
6. จัดซื้อวัสดุสานักงาน
อาคารสถานที่ งานบ้าน
7. ค่าจ้างเหมาถ่าย
เอกสาร

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
จานวน
4 เครื่อง
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์

8. ค่าจ้างซ่อมแซม
ครุภัณฑ์การศึกษาและ
ครุภัณฑ์สานักงาน

สามารถบารุงรักษา
ครุภัณฑ์สานักงาน และ
ครุภัณฑ์การศึกษาให้
สามารถใช้งานได้ตลอดปี
การศึกษา
ชาระค่าบริการโทรสาร

9. ค่าโทรศัพท์ โทรสาร

เดือน ปีงบประมำณ 2559
ตัวชี้วัด (KPIs)
และค่ำเป้ำหมำย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
มีระดับความพึงพอใจ
ของผู้ใช้ บริการงาน
สานักงาน ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

จัดเอกสารเพื่อถ่ายทอด
องค์ความรู้สู่บุคลากร
ภายในหน่วยงาน

งบประมำณ

ผู้รับผิดชอบ

250,345

รองคณบดีฝ่าย
บริหาร

47,596
180,000

มีระดับความพึงพอใจ
ของผู้ใช้ บริการงาน
สานักงาน ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

180,000

18,000

รองคณบดีฝ่าย
บริหาร
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กิจกรรม

แผนกำรใช้งบประมำณ
ประจำปีงบประมำณ 2559
โครงการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ 2559 สาหรับการดาเนินงานดังนี้
1. งบประมาณแผ่นดิน ประจาปีงบประมาณ 2559
จานวน 430,345 บาท
2. งบประมาณเงินรายได้ ประจาปีงบประมาณ 2559
จานวน 785,596 บาท
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 1,215,941 บำท
เพื่อให้การบริหารงบประมาณสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการตามกิจกรรมต่างๆ ที่ปรากฏในแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จึงได้กาหนด
แผนการใช้จ่ายงบประมาณจาแนกตามประเภทงบประมาณ เพื่อให้การปฏิบัติภารกิจตามแผนงาน/โครงการและกิจกรรม เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ดังนี้
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รำยละเอียดงบประมำณรำยจ่ำย จำแนกตำมไตรมำส (งวดเงิน)
โครงกำร
พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการคณะ (เงินรายได้)
พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการคณะ (เงินแผ่นดิน)

รหัสงบประมำณ
59AD20210024
59AD20100024

งบประมำณ
แผ่นดิน
430,345

งบรำยได้

รวม

785,596
-

785,596
430,345

งวดที่ 1

งวดที่ 2

งวดที่ 3

งวดที่ 4

162,300
95,000

329,500
95,000

109,500
75,345

(1 ต.ค.-31 ธ.ค. 58) (1 ม.ค.-31 มี.ค. 59) (1 เม.ย.-30 มิ.ย. 59) (1 ก.ค.-30 ก.ย. 59)

184,296
165,000

สรุปแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ จำแนกตำมประเภทงบประมำณ ปี 2559
กิจกรรม

1.

ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
บริหารงานคณะ
จัดอบรมสัมมนาปฏิบัติการการ
จัดทาแผน ทบทวนแผนและการ
ประเมินแผนปฏิบัติราชการ
จัดอบรมการจัดการความรู้
เกี่ยวกับการเงินและพัสดุ
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการ
บริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายใน
วัสดุในการสนับสนุนการจัดการ
เรียน Apple TV
จัดซื้อวัสดุสานักงาน อาคาร
สถานที่ งานบ้าน
ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

งบดำเนินกำรเงินรำยได้
ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย
ค่ำวัสดุ
120,000

ค่ำ
สำธำรณูปโภค

รวม
120,000
220,000

ระยะเวลำ
ดำเนินกำร
ต.ค. 58 –
ก.ย. 59
เม.ย.–มิ.ย.
59

งวด
ผู้รับ
เงินที่
ผิดชอบ
1-4 รองคณบดี
ฝ่ายบริหาร
3

10,800

209,200

3,600

9,000

14,600

27,200

ต.ค.-ธ.ค. 58

1

10,800

27,000

15,000

52,800

ม.ค.-มี.ค.
59

2

250,345

ต.ค. 58 –
ก.ย. 59
ม.ค.-มี.ค.
59
ต.ค. 58 –
ก.ย. 59
ต.ค. 58 –
ก.ย. 59
ต.ค. 58 –
ก.ย. 59

1-4

250,345
47,596

47,596

180,000

ค่าจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์การศึกษา
และครุภัณฑ์สานักงาน
ค่าโทรศัพท์ โทรสาร
รวม

งบดำเนินกำรงบประมำณแผ่นดิน
ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ

180,000

120,000

145,200

545,200

9,600

77,196

9,600

170,400

170,400

180,000

250,345

18,000

18,000

18,000

1,215,941

1
1-4
1-4
1-4

(อาจารย์นฐั พันธ์ พูนวิวัฒน์)
ผู้รับผิดชอบโครงการ

ลำยเซนต์
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ลำดับ

แผนปฏิบัติกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559

คณะเทคโนโลยีกำรเกษตรและเทคโนโลยีอุตสำหกรรม
มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์
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25. โครงกำรปรับปรุงห้องประชุม
คณะเทคโนโลยีกำรเกษตรและเทคโนโลยีอุตสำหกรรม

โครงกำรปรับปรุงห้องประชุมคณะเทคโนโลยีกำรเกษตรและเทคโนโลยีอตุ สำหกรรม
ผู้รับผิดชอบประจำโครงกำร
1. อาจารย์นัฐพันธ์ พูนวิวัฒน์

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

วัตถุประสงค์ของกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรประจำปี
1. เพื่อปรับปรุงตกแต่งภายใน ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2. เพื่อปรับปรุงระบบไฟฟ้า และแสงสว่างภายในห้องประชุมคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
3. เพื่อใช้ในการเรียนการสอน การประชุมสัมมนาของบุคลากรและนักศึกษา
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ตำรำงวิเครำะห์แผนปฏิบัติกำรประจำปี 2559
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 5
พัฒนำระบบบริหำรที่มีคุณภำพตำมหลักธรรมำภิบำล
เป้ำประสงค์หลักเชิงยุทธศำสตร์ มีระบบบริหำรจัดกำรที่ดี ได้มำตรฐำน ยึดหลักธรรมำภิบำล
สำเหตุของปัญหำ/
เป้ำประสงค์
กลยุทธ์
ชื่อกิจกรรม
วัตถุประสงค์
โอกำส/แนวทำงในกำรพัฒนำ
G22 สิ่งอานวยความสะดวก S21 จัดหาสิง่ อานวยความ ห้องประชุมเดิมของคณะฯ มีพื้นที่
1. ปรับปรุงห้องประชุมอาคาร 11
1. บุคลากรได้ใช้ประชุมและจัดกิจกรรม
การเรียนรูม้ ีเพียงพอและ สะดวกการเรียนรู้ให้
จากัดไม่สามารถรองรับบุคลากรได้
2. จัดซื้อครุภัณฑ์ชุดเครื่องเสียงห้องประชุม การเรียนการสอน
พร้อมใช้
เพียงพอและพร้อมใช้
อย่างเพียงพอ
2. นักศึกษาได้ใช้ในการจัดกิจกรรม
3. จัดซื้อวัสดุโต๊ะและเก้าอี้
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แผนปฏิบัติกำรประจำปี 2559
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 5
พัฒนำระบบบริหำรที่มีคุณภำพตำมหลักธรรมำภิบำล
เป้ำประสงค์หลักเชิงยุทธศำสตร์ มีระบบบริหำรจัดกำรที่ดี ได้มำตรฐำน ยึดหลักธรรมำภิบำล
เป้ำประสงค์
กลยุทธ์
กิจกรรม

งบประมำณ
439,920

ผู้รับผิดชอบ
รองคณบดี
ฝ่ายบริหาร

226,000
275,500

223

1. ปรับปรุงห้อง
ประชุมอาคาร 11
2. จัดซื้อครุภัณฑ์ชุด
เครื่องเสียงห้อง
ประชุม
3. จัดซื้อวัสดุโต๊ะและ
เก้าอี้

G22 สิ่งอานวยความสะดวกการเรียนรู้มีเพียงพอและพร้อมใช้
S21 จัดหาสิง่ อานวยความสะดวกการเรียนรู้ให้เพียงพอและพร้อมใช้
ตัวชี้วัด (KPIs)
เดือน ปีงบประมำณ 2559
วัตถุประสงค์
และค่ำเป้ำหมำย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1. บุคลากรได้ใช้ประชุม มีระดับความพึง
และจัดกิจกรรมการ พอใจของผู้ใช้
เรียนการสอน
บริการ ไม่น้อยกว่า
2. นักศึกษาได้ใช้ในการ ร้อยละ 80
จัดกิจกรรม

แผนกำรใช้งบประมำณ
ประจำปีงบประมำณ 2559
โครงการปรับปรุงห้องประชุม คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ 2559
สาหรับการดาเนินงานดังนี้
1. งบประมาณแผ่นดิน ประจาปีงบประมาณ 2559
จานวน
- บาท
2. งบประมาณเงินรายได้ ประจาปีงบประมาณ 2559
จานวน 941,420 บาท
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 941,420 บำท
เพื่อให้การบริหารงบประมาณสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการตามกิจกรรมต่างๆ ที่ปรากฏในแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จึงได้กาหนด
แผนการใช้จ่ายงบประมาณจาแนกตามประเภทงบประมาณ เพื่อให้การปฏิบัติภารกิจตามแผนงาน/โครงการและกิจกรรม เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ดังนี้
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รำยละเอียดงบประมำณรำยจ่ำย จำแนกตำมไตรมำส (งวดเงิน)
โครงกำร
ปรับปรุงห้องประชุม คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

รหัสงบประมำณ
59AD20210025

งบประมำณ
แผ่นดิน
-

งบรำยได้

รวม

941,420

941,420

งวดที่ 1

งวดที่ 2

งวดที่ 3

งวดที่ 4

501,500

-

-

(1 ต.ค.-31 ธ.ค. 58) (1 ม.ค.-31 มี.ค. 59) (1 เม.ย.-30 มิ.ย. 59) (1 ก.ค.-30 ก.ย. 59)

439,920

สรุปแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ จำแนกตำมประเภทงบประมำณ ปี 2559
งบดำเนินกำรเงินรำยได้
ลำดับ

กิจกรรม

1.

ปรับปรุงห้องประชุมอาคาร 11

2.

จัดซื้อครุภัณฑ์ชุดเครื่องเสียง
ห้องประชุม

3.

จัดซื้อวัสดุโต๊ะและเก้าอี้
รวม

ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย

ค่ำวัสดุ

ครุภัณฑ์

งบดำเนินกำรงบประมำณแผ่นดิน
ที่ดิน ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ
สิ่งก่อสร้ำง
439,82
0

226,000
275,500
275,500 226,000 439,820

รวม
439,920
226,000
275,500

งวด
ระยะเวลำ เงินที่
ดำเนินกำร
ต.ค.-ธ.ค.
58
ม.ค.-มี.ค.
59

1

ม.ค.-มี.ค.
59

2

ผู้รับ
ผิดชอบ

ลำยเซนต์

รองคณบดี
ฝ่ายบริหาร

2

941,420
225

(อาจารย์นฐั พันธ์ พูนวิวัฒน์)
ผู้รับผิดชอบโครงการ

แผนปฏิบัติกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559

คณะเทคโนโลยีกำรเกษตรและเทคโนโลยีอุตสำหกรรม
มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์
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26. โครงกำรปรับปรุงและพัฒนำภูมิทัศน์ให้เหมำะสมต่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
(อำคำร 4 ย่ำนมัทรี)

โครงกำรปรับปรุงและพัฒนำภูมิทศั น์ให้เหมำะสมต่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอน (อำคำร 4 ย่ำนมัทรี)
ผู้รับผิดชอบประจำโครงกำร
1. ดร.ศรัณยา เพ่งผล
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงดี ศรีนพรัตน์วัฒน
วัตถุประสงค์ของกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรประจำปี
1. เพื่อให้มรี ะบบและกลไกพัฒนาและบริหารหลักสูตร
2. เพื่อให้มกี ระบวนการเรียนรู้ทเี่ น้นผูเ้ รียนเป็นสาคัญ
3. เพื่อให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพมีคุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพมีความรับผิดชอบต่อตนเองสังคมและสิง่ แวดล้อม
4. เพื่อให้มกี ิจกรรมทีส่ นับสนุนการพัฒนาหลักสูตรและการเรียน การสอนซึง่ บุคคล องค์กร และชุมชนภายนอกมีส่วนร่วม
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ตำรำงวิเครำะห์แผนปฏิบัติกำรประจำปี 2559
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 5
พัฒนำระบบบริหำรที่มีคุณภำพตำมหลักธรรมำภิบำล
เป้ำประสงค์หลักเชิงยุทธศำสตร์ มีระบบบริหำรจัดกำรที่ดี ได้มำตรฐำน ยึดหลักธรรมำภิบำล
สำเหตุของปัญหำ/
เป้ำประสงค์
กลยุทธ์
ชื่อกิจกรรม
โอกำส/แนวทำงในกำรพัฒนำ
G22 สิ่งอานวยความ
S21 จัดหาสิง่ อานวย อาคาร สถานที่ ไม่เพียงพอ
1. ปรับปรุงและพัฒนำภูมิทัศน์ให้เหมำะสมต่อกำรจัดกำรเรียน
สะดวกการเรียนรู้มี
ความสะดวกการ
ชารุด ไม่พร้อมใช้สาหรับการ กำรสอน
เพียงพอและพร้อมใช้ เรียนรู้ให้เพียงพอและ จัดการเรียนการสอนและการ 1.1 กิจกรรมจัดซื้อโต๊ะทากิจกรรม
พร้อมใช้
จัดกิจกรรมต่างๆ ของคณะฯ
1.2 กิจกรรมจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง และการซ่อมแซมอาคาร

วัตถุประสงค์
เพื่อปรับปรุงและพัฒนาอาคาร 4
(ย่านมัทรี) ให้เหมาะสมต่อการ
จัดการเรียนการสอน
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งบประมำณ
75,000
225,000

ผู้รับผิดชอบ
ดร.ศรัณยา
เพ่งผล
ผศ.ดร.จงดี
ศรีนพรัตน์
วัฒน
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แผนปฏิบัติกำรประจำปี 2559
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 5
พัฒนำระบบบริหำรที่มีคุณภำพตำมหลักธรรมำภิบำล
เป้ำประสงค์หลักเชิงยุทธศำสตร์ มีระบบบริหำรจัดกำรที่ดี ได้มำตรฐำน ยึดหลักธรรมำภิบำล
เป้ำประสงค์
G22 สิ่งอานวยความสะดวกการเรียนรู้มีเพียงพอและพร้อมใช้
กลยุทธ์
S21 จัดหาสิง่ อานวยความสะดวกการเรียนรู้ให้เพียงพอและพร้อมใช้
ตัวชี้วัด (KPIs)
เดือน ปีงบประมำณ 2559
กิจกรรม
วัตถุประสงค์
และค่ำเป้ำหมำย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1. ปรับปรุงและพัฒนำภูมิทัศน์ให้เหมำะสมต่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
1.1 กิจกรรมจัดซื้อโต๊ะ เพื่อปรับปรุงและพัฒนา ร้อยละความพึง
ทากิจกรรม
อาคาร 4 (ย่านมัทรี) ให้ พอใจของนักศึกษา
เหมาะสมต่อการจัดการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ
1.2 กิจกรรมจัดซื้อ
80
วัสดุก่อสร้าง และการ เรียนการสอน
ซ่อมแซมอาคาร

แผนกำรใช้งบประมำณ
ประจำปีงบประมำณ 2559
โครงการปรับปรุงและพัฒนาภูมิทัศน์ให้เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน (อาคาร 4 ย่านมัทรี) คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ 2559 สาหรับการดาเนินงานดังนี้
1. งบประมาณแผ่นดิน ประจาปีงบประมาณ 2559
จานวน
- บาท
2. งบประมาณเงินรายได้ ประจาปีงบประมาณ 2559
จานวน 300,000 บาท
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 300,000 บำท
เพื่อให้การบริหารงบประมาณสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการตามกิจกรรมต่างๆ ที่ปรากฏในแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จึงได้กาหนด
แผนการใช้จ่ายงบประมาณจาแนกตามประเภทงบประมาณ เพื่อให้การปฏิบัติภารกิจตามแผนงาน/โครงการและกิจกรรม เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ดังนี้
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รำยละเอียดงบประมำณรำยจ่ำย จำแนกตำมไตรมำส (งวดเงิน)
โครงกำร
ปรับปรุงและพัฒนาภูมิทัศน์ให้เหมาะสมต่อการจัดการเรียน
การสอน (อาคาร 4 ย่านมัทรี)

รหัสงบประมำณ
59AD20210026

งบประมำณ
แผ่นดิน
-

งบรำยได้

รวม

300,000

300,000

งวดที่ 1

งวดที่ 2

งวดที่ 3

งวดที่ 4

-

-

-

(1 ต.ค.-31 ธ.ค. 58) (1 ม.ค.-31 มี.ค. 59) (1 เม.ย.-30 มิ.ย. 59) (1 ก.ค.-30 ก.ย. 59)

300,000

สรุปแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ จำแนกตำมประเภทงบประมำณ ปี 2559
ลำดับ
1.

งบดำเนินกำรเงินรำยได้
ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย
ค่ำวัสดุ
ปรับปรุงและพัฒนำภูมิทัศน์ให้เหมำะสมต่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
1.1 กิจกรรมจัดซื้อโต๊ะทากิจกรรม
กิจกรรม

1.2 กิจกรรมจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง และการ
ซ่อมแซมอาคาร
รวม (ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ)

75,000
20,000

205,000

งบดำเนินกำรงบประมำณแผ่นดิน
ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย
ค่ำวัสดุ

ระยะเวลำ งวด
ดำเนินกำร เงินที่

รวม
75,000

ต.ค.-ธ.ค.
58

1

225,000

ต.ค.-ธ.ค.
58

1

ผู้รับ
ผิดชอบ

ลำยเซนต์

ดร.ศรัณยา
เพ่งผล
ผศ.ดร.จงดี
ศรีนพรัตน์
วัฒน

300,000
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( ดร.ศรัณยา เพ่งผล )
ผู้รับผิดชอบโครงการ

แผนปฏิบัติกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559

คณะเทคโนโลยีกำรเกษตรและเทคโนโลยีอุตสำหกรรม
มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์
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27. โครงกำรปรับภูมิทัศน์และสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้
คณะเทคโนโลยีกำรเกษตรและเทคโนโลยีอุตสำหกรรม

โครงกำรปรับภูมิทศั น์และสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ คณะเทคโนโลยีกำรเกษตรและเทคโนโลยีอตุ สำหกรรม
ผู้รับผิดชอบประจำโครงกำร
1. อาจารย์รพีพัฒน์ มั่นพรม
2. อาจารย์สจุ ิตรา อยูห่ นู
วัตถุประสงค์ของกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรประจำปี
1. เพื่อปรับปรุงภูมทิ ัศน์บริเวณด้านข้างอาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2. เพื่อจัดซือ้ วัสดุหอ้ งศูนย์ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
3. เพื่อปรับปรุงห้องปฏิบัติการสาขาวิชาการออกแบบ อาคารเซรามิกส์
4. เพื่อปรับปรุงห้องน้าอาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
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ตำรำงวิเครำะห์แผนปฏิบัติกำรประจำปี 2559
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 5
พัฒนำระบบบริหำรที่มีคุณภำพตำมหลักธรรมำภิบำล
เป้ำประสงค์หลักเชิงยุทธศำสตร์ มีระบบบริหำรจัดกำรที่ดี ได้มำตรฐำน ยึดหลักธรรมำภิบำล
สำเหตุของปัญหำ/
เป้ำประสงค์
กลยุทธ์
ชื่อกิจกรรม
โอกำส/แนวทำงในกำรพัฒนำ
G22 สิ่งอานวยความ
S21 จัดหาสิง่ อานวย อาคาร สถานที่ ไม่เพียงพอ
1. ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณด้านข้างอาคารเทคโนฯ
สะดวกการเรียนรู้มี
ความสะดวกการ
ชารุด ไม่พร้อมใช้สาหรับการ 2. จัดซื้อวัสดุห้องศูนย์ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
เพียงพอและพร้อมใช้ เรียนรู้ให้เพียงพอและ จัดการเรียนการสอนและการ 3. ปรับปรุงห้องปฏิบัตกิ ารสาขาวิชาการออกแบบอาคารเซรามิกส์
พร้อมใช้
จัดกิจกรรมต่างๆ ของคณะฯ 4. ปรับปรุงห้องน้าอาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
5. ซื้อครุภัณฑ์สนับสนุนการจัดการศึกษา

วัตถุประสงค์
1. บุคลากรและนักศึกษาใช้สถานที่
ทากิจกรรม ปฏิบัติการ สถานที่
สนับสนุนการเรียนรู้ทเี่ หมาะสม
2. การจัดการเรียนการสอนได้รบั
การพัฒนา
3. เพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิต
234

งบประมำณ
95,000
95,000
95,000

250,000
470,000

ผู้รับผิดชอบ
อ.รพีพฒ
ั น์
มั่นพรม
อ.สุจิตรา
อยู่หนู
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แผนปฏิบัติกำรประจำปี 2559
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 5
พัฒนำระบบบริหำรที่มีคุณภำพตำมหลักธรรมำภิบำล
เป้ำประสงค์หลักเชิงยุทธศำสตร์ มีระบบบริหำรจัดกำรที่ดี ได้มำตรฐำน ยึดหลักธรรมำภิบำล
เป้ำประสงค์
G22 สิ่งอานวยความสะดวกการเรียนรู้มีเพียงพอและพร้อมใช้
กลยุทธ์
S21 จัดหาสิง่ อานวยความสะดวกการเรียนรู้ให้เพียงพอและพร้อมใช้
ตัวชี้วัด (KPIs)
เดือน ปีงบประมำณ 2559
กิจกรรม
วัตถุประสงค์
และค่ำเป้ำหมำย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1. ปรับปรุงภูมิทัศน์ 1. บุคลากรและ
ความพึงพอใจของ
บริเวณด้านข้างอาคาร นักศึกษาใช้สถานที่ทา ผู้ใช้บริการไม่น้อย
เทคโนฯ
กิจกรรม ปฏิบัติการ กว่าร้อยละ 80
2. จัดซื้อวัสดุห้องศูนย์ สถานที่สนับสนุนการ
ออกแบบและพัฒนา เรียนรู้ที่เหมาะสม
2. การจัดการเรียน
ผลิตภัณฑ์
3. ปรับปรุงห้องปฏิบัติ การสอนได้รับการ
พัฒนา
การสาขาวิชาการ
ออกแบบอาคารเซรา 3. เพื่อพัฒนาคุณภาพ
บัณฑิต
มิกส์
4. ปรับปรุงห้องน้า
อาคารเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
5. ซื้อครุภัณฑ์
สนับสนุนการจัด
การศึกษา

แผนกำรใช้งบประมำณ
ประจำปีงบประมำณ 2559
โครงการปรับภูมิทัศน์และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ 2559 สาหรับการดาเนินงานดังนี้
1. งบประมาณแผ่นดิน ประจาปีงบประมาณ 2559
จานวน
บาท
2. งบประมาณเงินรายได้ ประจาปีงบประมาณ 2559
จานวน 1,005,000 บาท
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 1,005,000 บำท
เพื่อให้การบริหารงบประมาณสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการตามกิจกรรมต่างๆ ที่ปรากฏในแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จึงได้กาหนด
แผนการใช้จ่ายงบประมาณจาแนกตามประเภทงบประมาณ เพื่อให้การปฏิบัติภารกิจตามแผนงาน/โครงการและกิจกรรม เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ดังนี้
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รำยละเอียดงบประมำณรำยจ่ำย จำแนกตำมไตรมำส (งวดเงิน)
โครงกำร
ปรับภูมิทัศน์และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ คณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

รหัสงบประมำณ
59AD20210027

งบประมำณ
แผ่นดิน
-

งบรำยได้

รวม

1,005,000

1,005,000

งวดที่ 1

งวดที่ 2

งวดที่ 3

งวดที่ 4

250,000

-

-

(1 ต.ค.-31 ธ.ค. 58) (1 ม.ค.-31 มี.ค. 59) (1 เม.ย.-30 มิ.ย. 59) (1 ก.ค.-30 ก.ย. 59)

755,000

สรุปแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ จำแนกตำมประเภทงบประมำณ ปี 2559
กิจกรรม

1.

ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณด้านข้างอาคารเทค
โนฯ
จัดซื้อวัสดุห้องศูนย์ออกแบบและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์
ปรับปรุงห้องปฏิบัติ การสาขาวิชาการ
ออกแบบอาคารเซรามิกส์
ปรับปรุงห้องน้าอาคารเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
ซื้อครุภัณฑ์สนับสนุนการจัดการศึกษา

2.
3.
4.
5.

รวม

ครุภัณฑ์

ที่ดิน
สิ่งก่อสร้ำง
95,000

95,000

95,000
95,000

95,000

95,000

250,000

250,000

470,000
95,000

รวม

470,000

470,000
440,000

ระยะเวลำ
ดำเนินกำร
ต.ค.-ธ.ค.
58
ต.ค.-ธ.ค.
58
ต.ค.-ธ.ค.
58
ม.ค.-มี.ค.
59
ต.ค.-ธ.ค.
58

งวด
เงินที่
1
1

ผู้รับ
ผิดชอบ

ลำยเซนต์

อ.รพีพัฒน์
มั่นพรม
อ.สุจิตรา
อยู่หนู

1
2
1

1,005,000

อ.รพีพฒ
ั น์ มั่นพรม อ.สุจิตรา อยู่หนู
ผู้รบั ผิดชอบโครงการ
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ลำดับ

งบดำเนินกำรเงินรำยได้
ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย
ค่ำวัสดุ

แผนปฏิบัติกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559
28. โครงกำรจัดจ้ำงบุคลำกรคณะเทคโนโลยีกำรเกษตรและเทคโนโลยีอุตสำหกรรม
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คณะเทคโนโลยีกำรเกษตรและเทคโนโลยีอุตสำหกรรม
มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์

โครงกำรจัดจ้ำงบุคลำกรคณะเทคโนโลยีกำรเกษตรและเทคโนโลยีอุตสำหกรรม
ผู้รับผิดชอบประจำโครงกำร
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงดี ศรีนพรัตน์วัฒน
2. อาจารย์นัฐพันธ์ พูนวิวัฒน์
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจพร รอดอาวุธ
4. อาจารย์นัฐท์ธรี นนช์ รอดชื่น

คณบดี
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
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วัตถุประสงค์ของกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรประจำปี
1. เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการให้บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของการปฏิบัติราชการตามคารับรอง ก.พ.ร.และตัวบ่งชี้ของการประกันคุณภาพ
2. เพื่อพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
3. เพื่อการจัดการบริการให้นักศึกษามีวัสดุ อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรูท้ ี่ดี
4. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนของบุคลากรภายในคณะ

ตำรำงวิเครำะห์แผนปฏิบัติกำรประจำปี 2559
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1
ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภำพ
เป้ำประสงค์หลักเชิงยุทธศำสตร์ บัณฑิตมีควำมรู้ ทำงำนเป็นทีม ชำนำญเทคโนโลยี ซื่อสัตย์สุจริต จิตสำธำรณะต่อชุมชนและท้องถิ่น
สำเหตุของปัญหำ/
เป้ำประสงค์
กลยุทธ์
ชื่อกิจกรรม
วัตถุประสงค์
โอกำส/แนวทำงในกำรพัฒนำ
G7 การจัดการเรียนการ
S6 พัฒนาคุณภาพการ
ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ 1. จัดจ้างบุคลากร
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนโดยมี
สอน และสื่อ อุปกรณ์ มี
จัดการเรียนการสอน และ ตามหลักสูตร และเป็นไปตามกรอบ
การจัดจ้างบุคลากรและมีค่าตอบแทนใน
คุณภาพและช่วยเพิ่ม
สื่อ อุปกรณ์ เพื่อเพิ่ม
มาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา
การจัดการเรียนการสอน
ศักยภาพการเรียนรู้
ศักยภาพการเรียนรู้
จากพรบ.ประกันสังคม พ.ศ. 2533
2. ค่าประกันสังคมลูกจ้างชั่วคราว
(และที่แก้ไขเพิ่มเติม) เป็นหลักประกัน
ตนแก่ผู้มรี ายได้
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แผนปฏิบัติกำรประจำปี 2559
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1
ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภำพ
เป้ำประสงค์หลักเชิงยุทธศำสตร์ บัณฑิตมีควำมรู้ ทำงำนเป็นทีม ชำนำญเทคโนโลยี ซื่อสัตย์สุจริต จิตสำธำรณะต่อชุมชนและท้องถิ่น
เป้ำประสงค์
G7 การจัดการเรียนการสอน และสื่อ อุปกรณ์ มีคุณภาพและช่วยเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้
กลยุทธ์
S6 พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน และสื่อ อุปกรณ์ เพื่อเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้
ตัวชี้วัด (KPIs)
เดือน ปีงบประมำณ 2559
กิจกรรม
วัตถุประสงค์
และค่ำเป้ำหมำย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1. จัดจ้างบุคลากร
สนับสนุนการจัดการ การจัดการเรียน
เรียนการสอนโดยมีการ การสอนมี
จัดจ้างบุคลากรและมี ประสิทธิภาพไม่
2. ค่าประกันสังคม
ค่าตอบแทนในการ
น้อยกว่าร้อยละ
ลูกจ้างชั่วคราว
จัดการเรียนการสอน 80

งบประมำณ

ผู้รับผิดชอบ

2,553,420

รองคณบดี
ฝ่ายบริหาร

79,596
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แผนกำรใช้งบประมำณ
ประจำปีงบประมำณ 2559
โครงการจัดจ้างบุคลากรคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ 2559 สาหรับการ
ดาเนินงานดังนี้
1. งบประมาณแผ่นดิน ประจาปีงบประมาณ 2559
2. งบประมาณเงินรายได้ ประจาปีงบประมาณ 2559
รวมทั้งสิ้น

จานวน
บาท
จานวน 2,633,016 บาท
จำนวน 2,633,016 บำท

เพื่อให้การบริหารงบประมาณสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการตามกิจกรรมต่างๆ ที่ปรากฏในแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จึงได้กาหนด
แผนการใช้จ่ายงบประมาณจาแนกตามประเภทงบประมาณ เพื่อให้การปฏิบัติภารกิจตามแผนงาน/โครงการและกิจกรรม เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ดังนี้
รำยละเอียดงบประมำณรำยจ่ำย จำแนกตำมไตรมำส (งวดเงิน)

จัดจ้างบุคลากรคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

รหัสงบประมำณ
59AD13210028

งบประมำณ
แผ่นดิน
-

งบรำยได้

รวม

2,633,016

2,633,016

งวดที่ 1

งวดที่ 2

งวดที่ 3

งวดที่ 4

658,254

658,254

658,254

(1 ต.ค.-31 ธ.ค. 58) (1 ม.ค.-31 มี.ค. 59) (1 เม.ย.-30 มิ.ย. 59) (1 ก.ค.-30 ก.ย. 59)

658,254

242

โครงกำร

สรุปแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ จำแนกตำมประเภทงบประมำณ ปี 2559
ลำดับ

กิจกรรม

1.

จัดจ้างบุคลากร

2.

ค่าประกันสังคมลูกจ้างชั่วคราว
รวม

งบดำเนินกำรเงินรำยได้
ค่ำจ้ำงชั่วครำว ค่ำใช้สอย
ค่ำวัสดุ
2,553,420
79,596

งบดำเนินกำรงบประมำณแผ่นดิน
ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย
ค่ำวัสดุ

รวม
2,553,420
79,596

ระยะเวลำ
ดำเนินกำร
ต.ค. 58 –
ก.ย. 59
ต.ค. 58 –
ก.ย. 59

งวด
ผู้รับ
เงินที่
ผิดชอบ
1-4 รองคณบดี
ฝ่ายบริหาร
1-4

ลำยเซนต์

2,633,016

(อาจารย์นฐั พันธ์ พูนวิวัฒน์)
ผู้รับผิดชอบโครงการ
243

แผนปฏิบัติกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559
29. โครงกำรส่งเสริมศักยภำพอำจำรย์และพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนสู่อำจำรย์มืออำชีพ
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คณะเทคโนโลยีกำรเกษตรและเทคโนโลยีอุตสำหกรรม
มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์

โครงกำรส่งเสริมศักยภำพอำจำรย์และพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนสู่อำจำรย์มืออำชีพ
ผู้รับผิดชอบประจำโครงกำร
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจพร รอดอาวุธ
2. อาจารย์มาศสกุล ภักดีอาสา
วัตถุประสงค์ของกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรประจำปี
1. เปนแผนที่แสดงถึงแนวทางการดาเนินงานด้านวิชาการ ของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมตามภารกิจ เพื่อใชเปนเครื่องมือในการ
บริหารจัดการศึกษา
2. เปนแผนที่แสดงถึงการใชงบประมาณประจาป 2559 ด้านวิชาการของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
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วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาอาจารย์ด้านการจัดการเรียน
การสอนสูม่ ืออาชีพ
2. เพื่อส่งเสริมศักยภาพอาจารย์ให้เข้าสู่
ตาแหน่งทางวิชาการ
1. เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูจ้ าก
วิธีการจัดการเรียนการสอนทีม่ ีผลสัมฤทธิ์
สูง
1. เพื่อส่งเสริมให้มกี ารจัดการเรียนการสอน
ในรูปแบบสหกิจศึกษา
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ตำรำงวิเครำะห์แผนปฏิบัติกำรประจำปี 2559
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 5
พัฒนำระบบบริหำรที่มีคุณภำพตำมหลักธรรมำภิบำล
เป้ำประสงค์หลักเชิงยุทธศำสตร์ มีระบบบริหำรจัดกำรที่ดี ได้มำตรฐำน ยึดหลักธรรมำภิบำล
สำเหตุของปัญหำ/
เป้ำประสงค์
กลยุทธ์
ชื่อกิจกรรม
โอกำส/แนวทำงในกำรพัฒนำ
G19 อาจารย์และบุคลากรมี S18 พัฒนาอาจารย์และ การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 1. การพัฒนาอาจารย์ด้านการสอนสูม่ ือ
สมรรถนะทีจ่ าเป็นในการ บุคลากรให้มสี มรรถนะ
ระดับหลักสูตรและระดับคณะ มี
อาชีพ และเข้าสู่ตาแหน่งวิชาการ
ปฏิบัติงานสูงขึ้น
สูงขึ้นในการปฏิบัติงาน
เกณฑ์กาหนดในเรือ่ งของการพัฒนา
ตนเองอาจารย์ให้มีตาแหน่งทาง
วิชาการที่สูงขึ้นและการพัฒนาตนเอง
ทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพ
G21 มีการจัดการความรู้ใน S20 ส่งเสริมการจัดการ การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 2. การจัดการความรู้ด้านการผลิตบัณฑิต
องค์กร
ความรู้ในองค์กร
ระดับคณะ กาหนดให้มีการจัดการ
และการวิจัย
ความรู้ในองค์กรด้านการผลิตบัณฑิต
และงานวิจัย
3. ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ
สหกิจศึกษา

แผนปฏิบัติกำรประจำปี 2559
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 5
พัฒนำระบบบริหำรที่มีคุณภำพตำมหลักธรรมำภิบำล
เป้ำประสงค์หลักเชิงยุทธศำสตร์ มีระบบบริหำรจัดกำรที่ดี ได้มำตรฐำน ยึดหลักธรรมำภิบำล
เป้ำประสงค์
G19 อาจารย์และบุคลากรมีสมรรถนะทีจ่ าเป็นในการปฏิบัตงิ านสูงขึ้น
กลยุทธ์
S18 พัฒนาอาจารย์และบุคลากรให้มีสมรรถนะสูงขึ้นในการปฏิบัติงาน
วัตถุประสงค์

งบประมำณ
250,000

ผู้รับผิดชอบ
ผศ.เบญจพร
อ.มาศสกุล
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เดือน ปีงบประมำณ 2559
ตัวชี้วัด (KPIs)
และค่ำเป้ำหมำย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1. การพัฒนาอาจารย์ด้าน 1. เพื่อพัฒนาอาจารย์ด้าน อ า จ า ร ย์ ป ร ะ จ า
การสอนสู่มืออาชีพ และ การจัดการเรียนการสอนสู่ หลั กสู ตรและอาจารย์
เข้าสู่ตาแหน่งวิชาการ
มืออาชีพ
ผู้ ส อนที่ เ ข้ ารั บ การ
2. เพื่อส่งเสริมศักยภาพ อบรมมี ค วามรู้ ค วาม
อาจารย์ให้เข้าสู่ตาแหน่ง เข้ า ใจในการจั ด การ
ทางวิชาการ
เรียนการสอนแบบมื อ
อาชี พ และการเข้ า สู่
ต าแหน่ ง ทางวิ ช าการ
เพิ่มมากขึ้นร้อยละ 80
กิจกรรม

เป้ำประสงค์
กลยุทธ์
กิจกรรม

G21 มีการจัดการความรู้ในองค์กร
S20 ส่งเสริมการจัดการความรู้ในองค์กร
วัตถุประสงค์

2. การจัดการความรู้ด้าน 1. เพื่อให้เกิดการ
การผลิตบัณฑิตและการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้จาก
วิจัย
วิธีการจัดการเรียนการ
สอนที่มีผลสัมฤทธิ์สูง
3. ส่งเสริมการจัดการ
1. เพื่อส่งเสริมให้มีการ
เรียนการสอนรูปแบบสห จัดการเรียนการสอนใน
กิจศึกษา
รูปแบบสหกิจศึกษา

งบประมำณ

ผู้รับผิดชอบ

30,000

ผศ.เบญจพร
อ.มาศสกุล

20,000

ผศ.เบญจพร
อ.มาศสกุล
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เดือน ปีงบประมำณ 2559
ตัวชี้วัด (KPIs)
และค่ำเป้ำหมำย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
อ า จ า ร ย์ ป ร ะ จ า
หลั กสู ตรและอาจารย์
ผู้ ส อนที่ เ ข้ ารั บ การ
อบรมมี การนาความรู้
ไปใช้ประโยชน์ร้อยละ
80
อาจารย์ประจา
หลักสูตรและอาจารย์
ผู้สอนที่เข้ารับการ
อบรมมีความรู้ความ
เข้าใจในการจัดการ
เรียนการสอนใน
รูปแบบสหกิจศึกษา
มากขึ้นร้อยละ 80

แผนกำรใช้งบประมำณ
ประจำปีงบประมำณ 2559
โครงการส่งเสริมศักยภาพอาจารย์และพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่อาจารย์มืออาชีพ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้รับการ
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ 2559 สาหรับการดาเนินงานดังนี้
1. งบประมาณแผ่นดิน ประจาปีงบประมาณ 2559
จานวน บาท
2. งบประมาณเงินรายได้ ประจาปีงบประมาณ 2559
จานวน 300,000 บาท
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 300,000 บำท
เพื่อให้การบริหารงบประมาณสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการตามกิจกรรมต่างๆ ที่ปรากฏในแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จึงได้กาหนด
แผนการใช้จ่ายงบประมาณจาแนกตามประเภทงบประมาณ เพื่อให้การปฏิบัติภารกิจตามแผนงาน/โครงการและกิจกรรม เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ดังนี้
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รำยละเอียดงบประมำณรำยจ่ำย จำแนกตำมไตรมำส (งวดเงิน)
โครงกำร

รหัสงบประมำณ

ส่งเสริมศักยภาพอาจารย์และพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
สู่อาจารย์มืออาชีพ

59AD20210029

งบประมำณ
แผ่นดิน
-

งบรำยได้

รวม

300,000

300,000

งวดที่ 1

งวดที่ 2

งวดที่ 3

งวดที่ 4

150,000

70,000

20,000

(1 ต.ค.-31 ธ.ค. 58) (1 ม.ค.-31 มี.ค. 59) (1 เม.ย.-30 มิ.ย. 59) (1 ก.ค.-30 ก.ย. 59)

60,000

สรุปแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ จำแนกตำมประเภทงบประมำณ ปี 2559
ลำดับ

กิจกรรม

1.

การพัฒนาอาจารย์ด้านการสอนสู่มืออาชีพ
และเข้าสู่ตาแหน่งวิชาการ
การจัดการความรู้ด้านการผลิตบัณฑิตและ
การวิจัย
ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ
สหกิจศึกษา
รวม

2.
3.

งบดำเนินกำรเงินรำยได้
ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย
ค่ำวัสดุ
113,000
93,000
44,000
12,000

18,000

7,200

10,400

132,200

121,400

งบดำเนินกำรงบประมำณแผ่นดิน
ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย
ค่ำวัสดุ

ระยะเวลำ
ดำเนินกำร
250,000 พ.ย.-ส.ค.
รวม

งวดเงิน
ผู้รับ
ที่
ผิดชอบ
1-4 ผศ.เบญจพร

30,000

ม.ค.-มิ.ย.

2-3

ผศ.เบญจพร

2,400

20,000

ม.ค.-มิ.ย.

2-3

ผศ.เบญจพร

46,400

300,000

250

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจพร รอดอาวุธ
ผู้รับผิดชอบโครงการ

ลำยเซนต์

ส่วนที่ 5
กำรติดตำม ตรวจสอบและประเมินผล
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กำรติดตำม ตรวจสอบและประเมินผล
การดาเนินการให้ได้ผลลัพธ์ ตามเป้าหมายที่ได้กาหนดไว้นั้น คณะเทคโนโลยีก ารเกษตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้กาหนดให้หน่วยงานทุกระดับ ดาเนินการอย่างเป็นระบบตั้งแต่การวางแผน การนา
แผนไปสู่การปฏิบัติ การติดตาม ตรวจสอบและการประเมินผล
วัตถุประสงค์ของกำรติดตำมและประเมินผล
1. เพื่อติดตามการดาเนินงานในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กับเป้าหมายที่ตั้งไว้
2. เพื่ อ น าผลการประเมิ น มาใช้ เ ป็ น แนวทางในการปรั บ ปรุ ง พั ฒ นางานและเป็ น ข้ อ มู ล
ประกอบการตัดสินใจ
3. เพื่อทบทวนทิศทางนโยบายและแนวทางการบริหารงานของคณะฯ
ส่วนประกอบสำคัญในกำรติดตำม ตรวจสอบและประเมินผล
1. การจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี
2. การวางแผนและการบริหารโครงการสาหรับหน่วยงานทุกระดับ
3. การจัดทารายงานการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลการใช้
จ่ายงบประมาณการ
4. การจัดทาคู่มือประกันคุณภาพภายใน และคารับรองการปฏิบัติราชการ
5. การจัดทารายงานประเมินตนเอง (SAR) ตามคารับรองการปฏิบัติราชการ
6. การจัดทารายงานประเมินตนเอง (SAR) การประกันคุณภาพภายใน
กำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำกำรดำเนินโครงกำรของคณะฯ
การติดตามความก้าวหน้าของการดาเนินโครงการ หมายถึง การตรวจสอบความคืบหน้าของ
การดาเนินงานจริงเปรียบเทียบกับแผนปฏิบัติงานและแผนงบประมาณที่กาหนดไว้ อย่างไรก็ตามในกรณีที่ มี
ปัญ หา/อุปสรรคเกิดขึ้น จะท าให้ส ามารถวิเคราะห์ปัญ หา/สาเหตุและปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติง านและแผน
งบประมาณได้ รวมทั้งสามารถปรับเปลี่ยนระยะเวลาการดาเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทเี่ ปลีย่ นแปลงได้
อย่างทันท่วงที ท้ายที่สุดจะทาให้การดาเนินโครงการเป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งนี้
สิ่ง ที่ ไ ด้ จ ากการติด ตามความก้ า วหน้ า ของการดาเนิน โครงการ คื อ รายงานความคืบ หน้า โครงการ และ
ข้อเสนอแนะตามระยะเวลาที่กาหนดโดยมีหลักการติดตามความก้าวหน้าของการดาเนินโครงการ ประกอบด้วย
ขั้นตอนสาคัญ 4 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 จัดทำและอนุมัติแผนปฏิบัติรำชกำรและแผนงบประมำณ
หมายถึง การจัดท าแผนปฏิบัติการ (Project Schedule) และแผนงบประมาณ (Project
Cost) ต้องมีความเหมาะสมและสอดคล้องกัน เพื่อใช้เป็นแผนอ้างอิงในการติดตามความคืบหน้าของโครงการ
และสามารถแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที
ขั้นตอนที่ 2 พิจำรณำควำมคืบหน้ำ ตำมแผนปฏิบัติกำรและแผนงบประมำณ
หมายถึง การติดตามความคืบหน้า แผนปฏิบัติการ (Schedule Variance) และการติดตาม
ความคืบหน้าแผนงบประมาณ (Cost Variance) ได้แก่ การเปรียบเทียบผลการดาเนินงาน ณ เวลาปัจจุบัน กับ
แผนที่กาหนด เพื่อให้รู้ถึงความเบี่ยงเบนจากแผนงานที่กาหนด
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ขั้นตอนที่ 3 ทบทวน/ปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติกำร แผนงบประมำณและระยะเวลำดำเนินงำน
ในกรณีที่โครงการเบี่ยงเบนไปจากเป้าหมายที่กาหนด จาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการวิเคราะห์
สาเหตุ/ปัญหา และทบทวน/การปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการ แผนงบประมาณ และระยะเวลาดาเนินงาน เพื่อให้
มั่นใจว่าโครงการจะยังคงบรรลุเป้าหมายที่กาหนดไว้
ขั้นตอนที่ 4 สรุปผลกำรติดตำมปัญหำ อุปสรรค วิธีกำรแก้ไข และบทเรียน
การสรุปปัญหาและอุปสรรคที่ส่งผลต่อความสาเร็จของโครงการนั้น ดาเนินการดังนี้
1. ติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ และจัดทารายงานผลการดาเนินงาน
รอบ 3, 6, 9 และ 12 เดือน ดาเนินการโดยงานนโยบายและแผน
2. รายงานความก้าวหน้าของแผนปฏิบัติการ รอบ 3, 6, 9 และ 12 เดือน ต่อคณะกรรมการ
บริหารคณะ ดาเนินการโดยหน่วยงาน/สาขาวิชา
3. ประเมินความก้าวหน้าการตรวจสอบภายใน โดยคณะกรรมการติดตามตรวจสอบภายใน
ที่คณะฯ แต่งตั้ง
4. รายงานประเมินตนเองตามคารับรองการปฏิบัติราชการและการประกันคุณภาพภายใน
กระบวนกำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำกำรดำเนินโครงกำร
การติดตามความก้าวหน้าของการดาเนินโครงการ ของสาขาวิชา ภาควิชา และคณะฯ ให้ทุกหน่วยงาน
ดาเนินการตามกระบวนการและขั้นตอนต่าง ๆ เพือ่ นาไปสูก่ ารปฏิบัติดังนี้
กระบวนกำร
กำรดำเนินงำน
 ตรวจสอบรายละเอียดการอนุมัติให้ดาเนินโครงการ
ตรวจสอบอนุมัติโครงการ รวมถึง
 ตรวจสอบเป้าหมายและขอบเขตของโครงการ
เป้าหมายและขอบเขตของโครงการ
จัดทาแผนปฏิบัติการโครงการ
และแผนงบประมาณโครงการ

ติดตามคืบหน้าตามแผนปฏิบัติการ
และแผนงบประมาณ
ปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการ แผน
งบประมาณ ระยะเวลาดาเนินงาน

ติดตามปัญหาและอุปสรรค
ตลอดจนวิธีการแก้ไขปัญหา

 จัดทารายละเอียดแผนปฏิบัตกิ าร (Project Schedule)
แผนงบประมาณ (Project Cost) ที่ต้องชัดเจนและ
สอดคล้องกัน
 ใช้เป็นแผนอ้างอิงในการติดตามความคืบหน้าของ
โครงการและสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นระบบ
 ติดตามความคืบหน้าตามแผนปฏิบัติการและแผน
งบประมาณ โดยเปรียบเทียบกับผลที่ดาเนินการได้จริง
ณ เวลาปัจจุบัน
 วิเคราะห์ความเบี่ยงเบนของแผนทั้งในเชิงปริมาณ
คุณภาพ และระยะเวลา
 พิจารณาปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการ แผนงบประมาณ
และระยะเวลาดาเนินงาน เพือ่ ให้โครงการจะบรรลุ
เป้าหมายทีก่ าหนด
 ประมวลผลปัญหาที่เกิดขึ้นจากการดาเนินโครงการ
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กำรตรวจสอบ
เป็นการกากับติดตามการดาเนินการตามแผนปฏิบัติการ ตรวจสอบการขออนุมัติโครงการให้
เป็นไปตามเป้าหมายและงบประมาณที่ได้กาหนดไว้ ดาเนินการดังนี้
1. ตรวจสอบการขออนุมัติโครงการ/กิจกรรมโดยงานนโยบายแผน
2. อนุมัตโิ ครงการ/กิจกรรมโดยคณะผู้บริหาร
3. ตรวจสอบการเบิกจ่ายงบประมาณโดยงานการเงิน
4. ตรวจสอบผลการดาเนินงานภายหลังเสร็จสิ้นโครงการ/กิจกรรมโดยงานนโยบายแผน
5. ตรวจสอบผลการดาเนินงานประจาปีง บประมาณโดยหน่วยงานตรวจสอบภายในของ
มหาวิทยาลัย
กำรประเมินผล
หน่วยงานระดับ สาขาวิชา ภาควิชา และระดับคณะฯ ต้องดาเนินงานจัดทารายงานประเมิ น
ตนเองของแต่ละตัวชี้วัดให้บรรลุเป้าหมาย ตามเกณฑ์มาตรฐานแต่ละตัวชี้วัด และจัดให้มีคณะกรรมการประเมิน
จากบุคคลภายใน และบุคคลภายนอกมาทาการประเมิน ตามข้อกาหนดในแต่ละระดับ
1. ประเมินผลประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการและ
แผนงบประมาณของหน่วยงานทุกระดับ เพื่อจัดทารายงานการประเมินความสาเร็จของแผน
2. ประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้ใน 5 องค์ประกอบ สาหรับการประกันคุณภาพภายในประจาปี
การศึกษา และรับการประเมินจากคณะกรรมการประเมินจาก สกอ.
3. การรายงาน ติดตาม ตรวจสอบและประเมินจากหน่วยตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัย

ภำคผนวก

วิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์กรทั้งภายในและภายนอก
โดยใช้ SWOT Analysis

วิเคราะห์ความคาดหวังของผูร้ ับบริการและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย

กาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์หลักและประเด็น
ยุทธศาสตร์ ตามลาดับ โดยให้สอดคล้องกัน

กาหนดเป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ในระดับองค์กร
(ภายใต้พันธกิจ หรือประเด็นยุทธศาสตร์)

กาหนดตัวชี้วัดหลัก

จัดทาแผนที่กลยุทธ์โดยกาหนดเป้าประสงค์แต่ละมิติ

กาหนดตัวชี้วัดผลการดาเนินงานหลัก และกลยุทธ์ตามลาดับ
องค์กรสามารถกาหนดโครงการริเริม่ ไว้ล่วงหน้าได้
นากลยุทธ์ที่ต้องดาเนินการในแต่ละปีมากาหนดโครงการ
วัตถุประสงค์ และตัวชี้วัดระดับโครงการ

กาหนดงบประมาณของโครงการ

แผนกลยุทธ์ 4 ปี

แผนปฏิบัติการ
ประจาปี

แบบขออนุมัติโครงกำร

ชื่องำน/โครงกำร
ชื่อกิจกรรม
ลักษณะกิจกรรม
หัวหน้ำ/ผู้รับผิดชอบ

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

ประเด็นยุทธศำสตร์ คณะเทคโนโลยีกำรเกษตรและเทคโนโลยีอุตสำหกรรม
 ๑. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
 ๒. วิจัยเพื่อสร้างองค์ความรูเ้ พื่อถ่ายทอดสู่ทอ้ งถิ่น
 ๓. บริการวิชาการตามความต้องการของท้องถิ่น
 ๔. อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น
 ๕. พัฒนาระบบบริหารที่มีคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล
เป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ คณะเทคโนโลยีกำรเกษตรและเทคโนโลยีอุตสำหกรรม
 ๑. บัณฑิตมีความรู้ ทางานเป็นทีม ชานาญเทคโนโลยี ซื่อสัตย์สจุ ริต จิตสาธารณะต่อชุมชนและท้องถิ่น
 ๒. มีผลงานวิจัยทีส่ ามารถตีพิมพ์เผยแพร่ และนาไปใช้ประโยชน์ได้
 ๓. บูรณาการงานบริการวิชาการ ตามความต้องการของท้องถิ่นกับการเรียนการสอน และการวิจัย
 ๔. มีการส่งเสริม สืบสานการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น
 ๕. มีระบบบริหารจัดการที่ดี ได้มาตรฐาน ยึดหลักธรรมาภิบาล
ตัวชี้วัดตำมคำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (ก.พ.ร.)
ตัวชี้วัดที่............................................................................................................................................................
ตัวชี้วัดที่............................................................................................................................................................
สกอ. ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗
ตัวบ่งชี้ที่............................................................................................................................................................
ตัวบ่งชี้ที่............................................................................................................................................................
กำรบูรณำกำรกับภำรกิจอื่น
 การวิจัย
ชื่อโครงการวิจัย.................................................................................................................................................
 การบริการวิชาการ
ชื่อโครงการบริการวิชาการ...............................................................................................................................
 การเรียนการสอน
ชื่อรายวิชา.........................................................................................................................................................
 ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
..........................................................................................................................................................................

 คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ (TQF)
 กิจกรรมวิชาการทีส่ ่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พงึ ประสงค์
 กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ
 กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม
 กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม
 กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
๑. หลักกำรและเหตุผล
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ ...................................................................................................................................................................
๒.๒ ..................................................................................................................................................................
๒.๓ ..................................................................................................................................................................
๓. เป้ำหมำยของโครงกำร
๓.๑ เชิงปริมาณ
.............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
๓.๒ เชิงคุณภาพ
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
๔. งบประมำณ รหัส................................... งวดเงินที่...................... เป็นเงินทั้งสิ้น...........................บำท
หมวดรำยจ่ำย
รำยกำร
จำนวนเงิน
หมำยเหตุ
ค่าตอบแทน
๑. ..................................................................
๒. ..................................................................
๓. …………………………………………………………..
ค่าวัสดุ
๑. ..................................................................
๒. ..................................................................
(แต่ละหมวดถัวเฉลี่ยได้ไม่เกิน ๑๐%)
๓. …………………………………………………………..
ค่าใช้สอย
๑. ..................................................................
๒. ..................................................................
๓. …………………………………………………………..
รวมทั้งสิ้น

๕. ขั้นตอนและแผนกำรดำเนินงำน (PDCA)
รำยกำร

ระยะเวลำดำเนินกำร (ปี พ.ศ. ๒๕๕๙)
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)
๑…………………………………...…………
………………………….…………………….
ขั้นดำเนินกำร (D)
๒…………………………………...…………
………………………….…………………….
ขั้นสรุปและประเมินผล (C)
๓…………………………………...…………
………………………….………………………
ขั้นปรับปรุงตำมผลกำรประเมิน(A)
๔…………………………………...…………
………………………….………………………
๖. ระยะเวลำที่ใช้ในโครงกำร
.................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
๗. สถำนที่ดำเนินงำน
.................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
๘. ผู้รับผิดชอบโครงกำร
๘.๑ ......................................................................................................................................................................
๘.๒ .....................................................................................................................................................................
๘.๓ .....................................................................................................................................................................
๙. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
๙.๑ ...................................................................................................................................................................
๙.๒....................................................................................................................................................................
๙.๓....................................................................................................................................................................
๑๐. กำรประเมินผล
 ความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย
 ผู้รับบริการมีความรู้ความเข้าใจ
 มีการนาความรู้ไปใช้ประโยชน์

๑๑. ผู้ขออนุมัติโครงกำร
ลงชื่อ...............................................................................
(....................................................................)
ผู้เสนอโครงการ
ลงชื่อ...............................................................................
(....................................................................)
หัวหน้าสาขาวิชา.............................................
๑๒. ผู้ตรวจสอบรำยละเอียดโครงกำร
……………………………………………………………………………………………………………...............................................
...............................................................................................................................................................
ลงชื่อ...............................................................................
(.................................)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
๑๓. ควำมเห็นของหัวหน้ำภำควิชำ
.................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
ลงชื่อ...............................................................................
(....................................................................)
หัวหน้าภาควิชา..........................................
๑๔. ควำมเห็นของผู้บริหำร
.................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
ลงชื่อ...............................................................................
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจพร รอดอาวุธ)
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
๑๕. ควำมเห็นของผู้บริหำร
.................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
ลงชื่อ...............................................................................
(อาจารย์นัฐพันธ์ พูนวิวัฒน์)
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
๑๖. ควำมเห็นของผู้บริหำร

 อนุมัติ
 ไม่อนุมัติ
.................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ...............................................................................
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงดี ศรีนพรัตน์วัฒน)
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

แบบสอบถำมกำรติดตำมและประเมินผลโครงกำร
คณะเทคโนโลยีกำรเกษตรและเทคโนโลยีอุตสำหกรรม ประจำปีงบประมำณ 2559
1. ชื่อโครงการ......................................................................................................................................................
2. ชือ่ กิจกรรม.......................................................................................................................................................
ประเภทกิจกรรม
 อยูใ่ นแผนปฏิบัติการ ปี 2559  นอกแผนปฏิบัติการ ปี 2559
3. ผู้รบั ผิดชอบโครงการ.................................................................. สาขาวิชา......................................................
4. วันที่ดาเนินการ.................................................................................................................................................
5. ความสอดคล้องของแผน
3.1. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1
2
3
4
5
3.2. เป้าประสงค์
1
2
3
4
5
3.3. มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา
ก.พ.ร. ตัวชี้วัด..........................................................................................................................................
สกอ. ตัวบ่งชี้ท.ี่ ........................................................................................................................................
6. วัตถุประสงค์
.........................................................................................................................................................................
7. เป้าหมายและการประเมินผลโครงการ
7.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ................................................................................................................................
ผลการประเมินเชิงปริมาณ
( ) ผ่าน ( ) ไม่ผ่าน
(ระบุ)........................................................................................................................................................
7.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ...............................................................................................................................
ผลการประเมินเชิงคุณภาพ
 ความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย ร้อยละ.........../ระดับ………… ( ) ผ่าน ( ) ไม่ผ่าน
 ความรู้ความเข้าใจที่เพิ่มขึ้น
ร้อยละ.........../ระดับ………… ( ) ผ่าน ( ) ไม่ผ่าน
 นาความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้
ร้อยละ.........../ระดับ………… ( ) ผ่าน ( ) ไม่ผ่าน
8. กิจกรรมที่ดาเนินการ
ช่วงเวลำ
งบประมำณ
กิจกรรมที่ดำเนินกำร
แผน
ปฏิบัติจริง
แผน
ปฏิบัติจริง
1. ขั้นวางแผนงาน (P)
………………………………………………………………
2. ขั้นดาเนินการ (D)
………………………………………………………………
3. ขั้นสรุปและประเมินผล (C)
………………………………………………………………
4. ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)
………………………………………………………………

9. ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ ในการดาเนินงานของโครงการ
9.1 ปัญหาอุปสรรค.....................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
9.2. ข้อเสนอแนะ..........................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
ลงชื่อ
(

)
ผู้ประเมินผล

วันที่

แบบรำยงำนกำรประเมินผลควำมสำเร็จของกำรบูรณำกำรโครงกำร
คณะเทคโนโลยีกำรเกษตรและเทคโนโลยีอุตสำหกรรม ประจำปีงบประมำณ 2559
1. ประเภทโครงกำร
1.1  การบริการวิชาการแก่สังคม
2. ชื่อโครงกำร
3. กลุ่มเป้ำหมำย และจำนวนของผู้เข้ำร่วม

1.2  ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม

4. ระยะเวลำ วัน เวลำ และสถำนที่จัด
5. ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของโครงกำร/กิจกรรม
 ผลการประเมินเป็นค่าเฉลี่ย มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ
จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน
 ผลการประเมินรูปแบบอื่น (กรณีไม่สามารถระบุผลการประเมินเป็นค่าเฉลี่ยได้)
6. ลักษณะกำรบูรณำกำร
6.1 กรณีเป็นโครงกำรกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม
 การบริการวิชาการแก่สงั คมกับการเรียนการสอน รายวิชา
นามาเชื่อมโยงกับรายวิชา ดังนี้ (เช่น การกาหนดให้นักศึกษานาความรู้ไปจัดทาเป็นโครงการหรือ
กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน)
ประสบควำมสำเร็จ เนื่องจาก
มีแนวทำงกำรปรับปรุงกำรบูรณำกำร ได้แก่
 การบริการวิชาการแก่สงั คมกับงานวิจัย เรือ่ ง
นามาเชื่อมโยงใช้กับงานวิจัย ดังนี้ (เช่น นาผลการวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์จริง หรือ นาความรู้
ประสบการณ์จ ากการให้บ ริก ารกลับ มาพัฒ นาต่อยอดสู่ก ารพัฒ นาองค์ความรู้ใหม่ ผ่านกระบวนการวิจัย )
ประสบควำมสำเร็จ เนื่องจาก
มีแนวทำงกำรปรับปรุงกำรบูรณำกำร ได้แก่
6.2 กรณีเป็นโครงกำร ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
 ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน รายวิชา
นามาเชื่อมโยงกับรายวิชา ดังนี้ (เช่น มีการจัดการเรียนการสอนที่นาการทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมไปผสมผสานเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการเรียนการสอน)
ประสบควำมสำเร็จ เนื่องจาก
มีแนวทำงกำรปรับปรุงกำรบูรณำกำร ได้แก่

 ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับกิจกรรมนักศึกษา ชื่อกิจกรรม
นามาเชื่อมโยงกับกิจกรรมนักศึกษา ดังนี้ (เช่น มีการนาการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมไป
ผสมผสานเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเสริมหลักสูตร)
ประสบควำมสำเร็จ เนื่องจาก
มีแนวทำงกำรปรับปรุงกำรบูรณำกำร ได้แก่
ลงชื่อ
(
วันที่

)

รอบ

แบบฟอร์มติดตำมควำมก้ำวหน้ำของแผนปฏิบัติกำร ปีงบประมำณ 2559
สำขำวิชำ...............................................................................
คณะเทคโนโลยีกำรเกษตรและเทคโนโลยีอุตสำหกรรม
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 เดือน (ตุลาคม – ธันวาคม 2558)
 6 เดือน (ตุลาคม 2558 – มีนาคม 2559)
 9 เดือน (ตุลาคม 2558 – มิถุนายน 2559)
 12 เดือน (ตุลาคม 2558 – กันยายน 2559)

ส่วนที่ 1 สรุปผลกำรดำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำร ปีงบประมำณ 2559
กำรติดตำม

จำนวนโครงกำร
ที่ระบุในแผน

จำนวนโครงกำรที่
จัดทำในรอบนี้

จำนวนโครงกำรที่
จำนวนโครงกำรที่อยู่ จำนวนโครงกำรที่
ดำเนินกำรแล้วเสร็จ
ระหว่ำงดำเนินกำร ยังไม่ได้ดำเนินกำร
บรรลุ ไม่บรรลุ

หมำยเหตุ

ไตรมำสที่ 1 (ตุลาคม–ธันวาคม 2558)
ไตรมำสที่ 2 (มกราคม–มีนาคม 2559)
ไตรมำสที่ 3 (เมษายน–มิถุนายน 2559)
ไตรมำสที่ 4 (กรกฎาคม–กันยายน 2559)
รวม
หมำยเหตุ กำรนับจำนวนโครงกำร/กิจกรรมขอให้สำขำวิชำนับตำมที่ระบุในแผนปฏิบัตกิ ำร

ส่งคืน ฝ่ำยแผน ภำยใน...............................................................
ลงชื่อ ......................................................
(....................................................)
หัวหน้ำสำขำวิชำ..........................................
วันที่ .......................................................

ส่วนที่ 2 ผลกำรดำเนินงำน
โครงกำร/กิจกรรม
ไตรมำสที่ 1
1.
2.
3.
4.
ไตรมำสที่ 2
1.
2.
3.
4.
ไตรมำสที่ 3
1.
2.
3.
4.
ไตรมำสที่ 4
1.
2.
3.
4.

ผลกำรดำเนินงำน (, )
ระยะเวลำ
ดำเนินกำรแล้วเสร็จ อยู่ระหว่ำง ยังไม่ได้
ดำเนินงำน
บรรลุ ไม่บรรลุ ดำเนินกำร ดำเนินกำร

ตัวชี้วัด

เป้ำหมำย

ผลกำรดำเนินงำน
ตำมเป้ำหมำย

งบประมำณ
ที่ได้รับ

ที่ใช้จริง

ปัญหำ/อุปสรรค/
กำรแก้ไข

