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บทสรุปสำหรับผู้บริหาร 
งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565 
  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณแผ่นดิน 
จำนวน 13,042,900 บาท งบประมาณเงินรายได้ จำนวน 2,745,200 บาท รวมงบประมาณทั้งสิ้น 15,788,100 
บาท โดยแต่ละโครงการได้รับการจัดสรรงบประมาณตามประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

โครงการ  
งบประมาณ

แผ่นดิน 
งบประมาณ

รายได้ 
รวมท้ังสิ้น 

รวมท้ังสิ้น 13,042,900 2,745,200 15,788,100 
รายจ่ายประจำขั้นต่ำ - 1,308,800 1,308,800 
รายจ่ายภาระผูกพันท่ีต้องจัดสรร - 180,000 180,000 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1. การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิตแบบการพลิก
โฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing Universities) ให้มีคุณภาพสร้างสรรค์สังคมและ
ประเทศชาติ 

6,370,107 264,800 6,634,907 

กลยุทธ์ที่ 1 ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing 
Universities) ให้ทันสมัยและตอบสนองต่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและประเทศชาติ 

9,000 - 9,000 

1. โครงการการส่งเสริมนักศึกษามสี่วนร่วมในการสรา้งนวัตกรรม สาขาวิชาไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์อตุสาหกรรม 

5,000 - 5,000 

2. โครงการสร้างความเป็นเลศิทางด้านวิชาชีพออกแบบผลิตภณัฑ์และกราฟิกดีไซน์ 4,000 - 4,000 
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาหลักสูตรแบบการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing 
Universities)  เพ่ือสร้างทางเลือกของชุมชนท้องถิน่ และตอบสนองต่อการพัฒนา
ประเทศและการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 

800,000 - 800,000 

3. โครงการปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมพลังงาน แขนงวิศวกรรมยานยนต์ไฟฟ้า (EV) 300,000 - 300,000 
4. โครงการพัฒนาโมดูลการเรียนรู้สำหรับการศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรธุรกิจ
ความงามและแฟช่ัน  

500,000 - 500,000 

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาสมรรถนะของบัณฑิตให้ตอบสนองต่องานในอนาคต ความต้องการ
ของท้องถิ่นและการพัฒนาประเทศ       

5,445,007 24,800 5,469,807 

5. โครงการพัฒนาคณุลักษณะบณัฑิตในศตวรรษที่ 21  29,800 24,800 54,600 
6. โครงการจัดหาสิ่งสนบัสนุนการจัดการเรียนรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน 
สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑแ์ละกราฟิกดีไซน์  

10,947 - 10,947 

7. โครงการจัดหาสิ่งสนบัสนุนการเรียนการสอนสาขาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 30,000 - 30,000 
8. โครงการจัดหาสิ่งสนบัสนุนการเรียนรู้ แขนงวิชาเทคโนโลยีการเพาะเลีย้งสัตว์น้ำ 22,320 - 22,320 
9. โครงการเตรียมความพร้อมสำหรับการประกอบอาชีพแขนงวิชาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ำ 

3,600 - 3,600 

10. โครงการจัดหาวสัดุการเรียนการสอนแขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 40,200 - 40,200 
11. โครงการจัดหาวสัดสุนับสนุนการเรยีนการสอนสขาวิชาวิศวกรรมเครื่องและหุ่นยนต์
การผลิต 

13,260 - 13,260 

12. โครงการการเรียนรู้นอกห้องเรียนร่วมกับสถานประกอบการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล
และหุ่นยนต์การเกษตร 

9,880 - 9,880 

13. โครงการทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 สาขาวิศวกรรมเครื่องกลและหุ่นยนต์
การเกษตร 

21,600 - 21,600 

14. โครงการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม 21,080 - 21,080 
15. โครงการเตรียมความพร้อมกอ่นเข้าศึกษา สาขาวิชาการจดัการงานวิศวกรรม 4,000 - 4,000 
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โครงการ  
งบประมาณ

แผ่นดิน 
งบประมาณ

รายได้ 
รวมท้ังสิ้น 

16. โครงการการฝึกทักษะเชิงปฏบิัติการการเสริมสร้างประสบการณ์ด้านการผลิตและโลจิ
สติกส์แบบเสมือนจริง สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม  

12,000 - 12,000 

17. โครงการเสริมสร้างทักษะวิศวกรในศตวรรษท่ี 21  สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม 24,000 - 24,000 
18. โครงการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาและบณัฑิต สาขาเทคโนโลยอีุตสาหกรรม 46,860 - 46,860 
19. โครงการจัดหาสิ่งสนับสนุนการจัดการเรยีนรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพการเรยีนรู้ของผู้เรียน 
สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกสอ์ุตสาหกรรม 

32,740 - 32,740 

20. โครงการ การพัฒนาสมรรถนะทักษะวิชาชีพของนักศึกษา สาขาวิชาไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์อตุสาหกรรม 

20,000 - 20,000 

21. โครงการพัฒนากระบวนจดัการเรยีนการสอนและคุณภาพบัณฑิตสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 

30,460 - 30,460 

22. โครงการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพการเรยีนรู้ของผู้เรียน สาขาวิชา
การออกแบบสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ  

41,440 - 41,440 

23. โครงการเพิ่มทักษะการเรยีนรูใ้นศตวรรษที่ 21 (ส่งเสรมิศักยภาพด้านทักษะ
ประสบการณ์ด้านงานออกแบบสรา้งสรรคเ์ชิงธุรกิจ) 

6,000 - 6,000 

24. โครงการเพิ่มทักษะการเรยีนรูใ้นศตวรรษที่ 21 (การอบรมเชิงปฏิบัติการสร้าง
สมรรถนะของนักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบ) 

6,000 - 6,000 

25. โครงการเสริมทักษะความรู้ใหแ้ก่นักศึกษาปัจจุบันและศิษย์เก่า สาขาวิชาการออกแบบ
สร้างสรรคเ์ชิงธุรกิจ 

6,000 - 6,000 

26. โครงการการพัฒนาสมรรถนะของนักศึกษาแบบ Hybrid เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของแหล่งงานในยุค New Normal 

25,000 - 25,000 

27. โครงการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้สำหรับการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์โควดิ 19 10,500 - 10,500 
28. โครงการจัดหาวสัดสุนับสนุนการเรยีนการสอนสาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน 5,020 - 5,020 
29. โครงการฝึกทักษะการเรยีนรู้เชิงปฏิบัติการด้านพลังงานทดแทน 24,900 - 24,900 
30. โครงการเตรียมความพร้อมสำหรับการประกอบอาชีพสาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน 2,000 - 2,000 
31. โครงการการพัฒนาสมรรถนะทักษะภาษาอังกฤษ สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์
และกราฟิกดีไซน์  

4,000 - 4,000 

32. โครงการ ส่งเสริมทักษะทางภาษาอังกฤษ นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการกษตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

12,000 - 12,000 

33. โครงการส่งเสริมทักษะทางดิจทิัล 12,000 - 12,000 
34. โครงการจัดหาครุภณัฑ์การศกึษาเพื่อเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน 4,917,400 - 4,917,400 
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาคณาจารย์ให้มีสมรรถนะที่ตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศและได้
มาตรฐานสากล         

- 200,000 200,000 

35. โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพให้มสีมรรถนะสูงขึ้น - 200,000 200,000 
กลยุทธ์ที่ 5 สร้างและบูรณาการระบบการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ (Experience) และ
การแก้ปัญหาตามสภาพจริง (Hand-on) 

30,000 - 30,000 

36. โครงการการจดัการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (WIL) และสหกิจศึกษา 30,000 - 30,000 

กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานให้เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพของบัณฑิต - - - 
กลยุทธ์ที่ 7 สร้างโอกาสทางการศึกษาและพัฒนากลไกกระบวนการรับนักศึกษาใหม่ 86,100 40,000 126,100 
37. โครงการพัฒนาระบบกลไกและกระบวนการรับนักศึกษาใหม่คณะเทคโนโลยีการเกษตร
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

60,000 - 60,000 

38. โครงการประชาสัมพันธ์หลักสตูรครศุาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาออกแบบผลิตภณัฑ์
และกราฟิกดีไซน ์

5,000 - 5,000 



ค 

 

โครงการ  
งบประมาณ

แผ่นดิน 
งบประมาณ

รายได้ 
รวมท้ังสิ้น 

39. โครงการประชาสัมพันธ์สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 8,100 - 8,100 
40. โครงการการประชาสมัพันธ์และกระบวนการรับนักศึกษาใหม่ สาขาวิชาไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์อตุสาหกรรม 

13,000 - 13,000 

41. โครงการทุนการศึกษาบรมราชาภิเษกเฉลมิพระเกียรติ - 40,000 40,000 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2. การสร้างสรรค์การวิจัยเชิงพาณิชย์ พัฒนานวัตกรรมและพันธ
กิจสมัพันธ์เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นอย่างย่ังยืน       

6,156,100 300,000 6,456,100 

กลยุทธ์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพงานวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสามารถ
ของท้องถิ่นและขบัเคลื่อนการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ 

- - - 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาขีดความสามารถทางด้านการวิจัยของคณาจารย์ให้มีศักยภาพเพ่ิม
สูงขึ้น 

- 300,000 300,000 

42. โครงการการเพิม่ขีดความสามารถด้านระบบงานวิจัยหรืองานสรา้งสรรค์และบริการ
วิชาการสู่ท้องถิ่น         

- 385,000 385,000 

กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการบริการวิชาการ และการถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยการ
น้อมนำแนวพระราชดำริไปใช้เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นอย่างย่ังยืน  

6,156,100 - 6,156,100 

43. โครงการการพัฒนาศูนยเ์ทคโนโลยตีามศาสตร์พระราชาทางการเกษตรอัจฉริยะเพื่อ
ความยั่งยืน (ปีท่ี 3) 

650,000 - 650,000 

44. โครงการเสริมสร้างเครือข่ายและขยายผลศาสตร์พระราชาภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

2,000,000 - 2,000,000 

45. โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภณัฑ์ชุมชนท้องถิ่นเพื่อขยายตลาดภมูิปัญญา 
(University as a Marketplace) 

3,500,000 - 3,500,000 

46. โครงการบริการวิชาการเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยเีพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
(สาขาวิศวกรรมพลังงาน) 
 

6,100 - 6,100 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3. การยกระดับมาตรฐานการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต       

12,000 - 12,000 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการผลิตครูให้มี คุณภาพและสมรรถนะตาม
มาตรฐานสากลหลังสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 

- - - 

กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการผลิตบัณฑิตครูสู่ศตวรรษที่ 21 12,000 - 12,000 
47. โครงการการจดัการความรู้ (KM) 8,000  8,000 
48. โครงการส่งเสริมความเป็นคร ู(สมรรถนะความเป็นครู) 4,000  4,000 
กลยุทธ์ที่ 3 สร้างระบบการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา - - - 
กลยุทธ์ที่ 4 สร้างเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือพัฒนานวัตกรรม การผลิตและพัฒนาครูให้
สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติ 

- -  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4. การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการให้เป็น
มหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นสู่มาตรฐานสากล     

504,693 691,600 1,196,293 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการเชิงรุกตามหลักธรรมาภิบาล 104,693 671,600 776,293 
49. โครงการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคณุภาพ - 80,000 80,000 
50. โครงการบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของคณะ 104,693 521,600 626,293 
51. โครงการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล - 40,000 40,000 
52. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบตัิการทบทวนแผนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์คณะ - 30,000 30,000 
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบบริหารงานบุคคล และจัดเสน้ทางการทำงานใหม่เพ่ือส่งเสริม
ให้มีสมรรถนะการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

- 20,000 20,000 
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53. โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งชำนาญการ   - 20,000 20,000 
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานทางกายภาพ และพัฒนากระบวนการทำงาน
ให้เป็นดิจิทัลที่เหมาะสมในการทำงาน 

- - - 

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการเพ่ือเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สร้างสรรค์
นวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 

400,000 - 400,000 

54. โครงการจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมอาหารต้นแม่นำ้เจ้าพระยา    400,000  400,000 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5. การยกระดับ และการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing 
Universities) ให้เป็นมหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นทีม่ีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล  

- - - 
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การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
จำแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์คณะฯ และรายไตรมาส 

ประเด็นยทุธศาสตร ์
รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 
รายจ่ายประจำขั้นต่ำ 1,308,800 8.29 327,450 25.02 327,450 25.02 326,950 24.98 326,950 24.98 
รายจ่ายภาระผูกพันที่ตอ้ง
จัดสรร 

180,000 1.14 40,000 22.22 50,000 27.78 50,000 27.78 40,000 22.22 

1. สร้างบัณฑิตท่ีมีศักยภาพตรง
ตามความต้องการของท้องถิ่น 

6,646,907 42.10 5,434,317 81.76 617,490 9.29 476,150 7.16 118,950 1.79 

2. Research for life การวิจยั
เพื่อพัฒนานวัตกรรม 

6,450,000 40.85 1,533,560 23.78 2,897,156 44.92 1,898,032 29.43 121,252 1.88 

3. การบริการวิชาการเพื่อความ
ต้องการของท้องถิ่น 

6,100 0.04 - - - - 6,100 100.00 - - 

4. การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม - - - - - - - - - - 
5. ธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนา
องค์กร 

1,196,293 7.58 232,500 19.44 350,550 29.30 416,950 34.85 196,293 16.41 

รวมทั้งสิ้น 15,788,100 100.00 7,567,827 47.93 4,242,646 26.87 3,174,182 20.10 803,445 5.09 

การแปลงแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ  
 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ตาม
นโยบายของมหาวิทยาลัย ในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์จำแนกได้ ดังนี้ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
จำนวน   
กลยุทธ์ 

จำนวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

รายจ่ายประจำขั้นต่ำ   1,308,800 8.29 

รายจ่ายภาระผูกพันที่ต้องจัดสรร   180,000 1.14 

1. สร้างบัณฑิตที่มีศักยภาพตรงตามความต้องการของ
ท้องถิ่น 

4 43 6,646,907 42.10 

2. Research for life การวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรม 3 1 6,450,000 40.85 

3. การบริการวิชาการเพ่ือความต้องการของท้องถิ่น 3 4 6,100 0.04 

4. การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 2 0 - - 

5. ธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาองค์กร 2 6 1,196,293 7.58 

รวม 14 54 15,788,100 100.00 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 1 
บทนำ 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
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หลักการ เหตุผลและความเป็นมาของแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ภายใต้กรอบแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏระยะที่ 1 (ปีพ.ศ. 2561 – 
2565) ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2564 และแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (พ.ศ. 2563-2567) ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564 คณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดำเนินการทบทวนและประเมินผลการ
ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี พ.ศ. 
2565 ในช่วงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564 เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ โครงการและกิจกรรมต่างๆ ตามแผนปฏิบตัิ
การของแต่ละสาขาวิชา นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ พิจารณาร่วมกันในคราวประชุม ครั้งที่ 
6/2564 ในวันพุธที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เพื่อนำไปจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีและร่าง
แผนปฏิบัติการประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2565  
 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์อนุมัติคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 ในคราวประชุมครั ้งที่  9/2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2564 และที ่ประชุม
คณะกรรมการบริหารคณะฯ พิจารณาอนุมัติแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในคราวประชุม 
ครั้งที่ 9/2564 ในวันศุกร์ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2564 หลังจากนั้นนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจำ
คณะฯ เพ่ือพิจารณาอนุมัติแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในคราวประชุม ครั้งที ่9/2564 ในวัน
ศุกรท์ี ่8 ตุลาคม พ.ศ 2564 
 
วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

แผนปฏิบัติการประจำปี หมายถึง แผนระยะสั้นที่มีระยะเวลาในการดำเนินงานภายใน 1 ปี 
เป็นแผนที่ถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ลงสู่ภาคปฏิบัติ เพ่ือให้เกิดการดำเนินงานจริงตามกลยุทธ์ ประกอบด้วย โครงการ
หรือกิจกรรมต่างๆ ที่จะต้องดำเนินการในปีนั้นๆ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์ ตัวบ่งชี้ความสำเร็จของ
โครงการหรือกิจกรรม ค่าเป้าหมายของตัวบ่งชี้เหล่านั้น รวมทั้งมีการระบุผู้รับผิดชอบหลักหรือหัวหน้าโครงการ 
งบประมาณในการดำเนินการ รายละเอียดและทรัพยากรที่ต้องใช้ในการดำเนินโครงการที่ชัดเจน  
 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1. เพ่ือให้มั่นใจว่ามีแนวทางในการสร้างความสำเร็จให้กับเป้าหมายที่กำหนดไว้ 
2. เพ่ือให้แผนที่วางไว้สามารถปฏิบัติได้และใกล้เคียงกับเป้าหมายมากที่สุด  
3. เพ่ือใช้ในการกำหนดงบประมาณค่าใช้จ่ายประจำปี  
4. เพ่ือจัดลำดับความสำคัญและเร่งด่วน 
5. เพ่ือใช้มอบหมายงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
6. เพ่ือลดความผิดพลาด ความซ้ำซ้อนและความขัดแย้งในการทำงาน 
7. เพ่ือป้องกันและลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดข้ึน 
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แผนภาพแสดงกระบวนการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565 
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แต่งตั้งคณะกรรมการ 

ศึกษาแผนยุทธศาสตรม์หาวิทยาลยัราชภัฏนครสวรรค์ ระยะ 20 ปี 
พ.ศ. 2561-2579 

แผนยุทธศาสตรม์หาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ระยะที่ 1  
(ปีพ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2564 

- ทบทวนผลการประเมินคณะเทคโนโลยฯีจากคณะกรรมการภายใน
และคณะกรรมการภายนอก 
- ศึกษางานวิจัยความต้องการของทอ้งถิ่นและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
- วิเคราะห์ข้อเสนอแนะจากอาจารย์  เจ้าหน้าท่ี  ผู้รับบริการและ  

ผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย 

ทบทวนแผนยุทธศาสตร์และการประเมินผลแผนปฏิบัติการ 
   

จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีของคณะฯ 

▪ คณะกรรมการบรหิารคณะ 
▪   คณะกรรมการประจำคณะ 

 

ไม่เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

เผยแพรต่่อผู้บริหาร คณาจารย์ บคุลากร  
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย 

ทุกหน่วยงานนำแผนปฏิบตัิการประจำปีไปสู่การปฏิบัต ิ

ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจำป ี
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แนวทางการจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้รับ
จัดสรรงบประมาณรวม 15,788,100 บาท จำแนกเป็น งบประมาณเงินแผ่นดิน 13,042,900 บาท งบประมาณ
เงินรายได้  2,745,200 บาท เพ่ิมข้ึนจากปีงบประมาณ 2564 ทั้งสิ้น 2,578,600 บาท  
  การจัดสรรงบประมาณมีแนวทางการดำเนินงานตามกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
พ.ศ. 2565 ที ่ผ ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารคณะ คณะกรรมการประจำคณะ และสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ดังนี้ 

1. การจัดทำโครงการ/กิจกรรม ต้องมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและ
คณะฯ ตอบตัวชี้วัดตามประเด็นยุทธศาสตร์ในแผนปฏิบัติการประจำปีและรองรับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง 

2. การจัดทำโครงการ/กิจกรรม มีการวิเคราะห์แผนปฏิบัติการตามเป้าประสงค์ (Goals) และ
กลยุทธ์ (Strategy) ของคณะฯ ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ครอบคลุมขอบเขตของโครงการ  
ขั้นตอนการดำเนินงาน  ผลผลิต ผลลัพธ์  ผลกระทบของโครงการ  ความคุ้มค่าของโครงการ  ความพร้อมในการ
ดำเนินโครงการและความเสี่ยงของโครงการ 

3. การจัดสรรงบประมาณแต่ละโครงการ จะพิจารณาตามภารกิจที่จำเป็นหรือเร่งด่วนหรือจุดที่
ควรพัฒนาตามผลการประเมินคุณภาพการศึกษาและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย  

4. การจัดสรรงบประมาณให้สาขาวิชาจะพิจารณาตามภารกิจที่จำเป็นและรายหัวของนักศึกษา 
5. งบประมาณรายจ่ายที่จำเป็นตามภารกิจพ้ืนฐานและภารกิจในภาพรวมของคณะฯ จัดสรรไว้

ที่ส่วนกลางตามท่ีตกลงกัน 
6. การจัดทำโครงการ/กิจกรรมให้ความสำคัญกับการเกิดประโยชน์โดยตรงกับนักศึกษา คิด

เป็นร้อยละ 37.13 
7. คณะกรรมการบริหารคณะและคณะกรรมการประจำคณะ เป็นผู้พิจารณาประเมินผลการ

ดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2564 เพื ่อนำผลการประเมินมาประกอบการจัดสรร
งบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2565 

 
การวางแผนและบริหารโครงการประจำปี พ.ศ. 2565 

ขั้นตอนที่ 1  ทบทวน/ตรวจสอบผลการดำเนินโครงการที่ผ่านมา 
  1.1  ทบทวน/ตรวจสอบสถานภาพของโครงการ 
  1.2  ทบทวน/ตรวจสอบผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลกระทบที่เกิดขึ้น 
  1.3  ทบทวน/ตรวจสอบกลุ่มเป้าหมายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
  1.4  ทบทวน/ตรวจสอบปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
  1.5  พิจารณาตัดสินใจ 

ขั้นตอนที่  2  ริเริ่มโครงการใหม่และวิเคราะห์เบื้องต้น 
  2.1  พิจารณาที่มาและความสำคัญของโครงการ 
  2.2  พิจารณาลักษณะของโครงการ 
  2.3  ระบุกลุ่มเป้าหมายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
  2.4  พิจารณาความถูกต้องทางจริยธรรมและความเป็นธรรมในสังคม 
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  2.5  ระบุเป้าหมาย ผลผลิต และคาดการณ์ผลลัพธ์ หรือผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ/
หรือกิจกรรมอ่ืน ๆ ที่มีอยู่แล้ว 
  2.6  วิเคราะห์กระบวนการและแนวคิดของโครงการใหม่ โดยเฉพาะในเรื่องความสอดคล้อง 
และผลกระทบในมิติเชิงยุทธศาสตร์ 
  2.7  วิเคราะห์ความเหมาะสมของระยะเวลา  กระบวนการและวิธีการดำเนินการเบื้องต้น 
  2.8  พิจารณาความพร้อมและความเพียงพอของทรัพยากรและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง 
 2.9  วิเคราะห์ศักยภาพและความเหมาะสมของหัวหน้าโครงการและทีมงาน 

ขั้นตอนที่  3  วิเคราะห์และวางแผนรายละเอียดโครงการ 
  3.1  พิจารณาขอบเขตของโครงการ 
   3.2  วิเคราะห์รายละเอียดโครงสร้างผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลกระทบ 
  3.3  พิจารณากฎระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการดำเนินโครงการ 
  3.4  วิเคราะห์และทบทวนความคุ ้มค่าของโครงการ ความน่าเชื่อถือของสมมุติฐาน และ
ผลประโยชน์โครงการทางเศรษฐกจิ 

3.5  ระบุทางเลือก วิเคราะห์เปรียบเทียบ และตัดสินใจ เลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
  3.6  วิเคราะห์กระบวนการนำส่งผลผลิต 

  3.7  วิเคราะห์แผนและความพร้อมในการใช้ทรัพยากรบุคคล ประมาณราคาและทรัพยากรที่
ต้องใช้ในการดำเนินกิจกรรม 

3.8  วิเคราะห์ความเสี่ยง และแผนการแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดข้ึน 
ขั้นตอนที่  4  วิเคราะห์และจัดทำคำของบประมาณ 

  4.1  จัดลำดับความสำคัญของโครงการตามมิติต่าง ๆ  
  4.2  พิจารณาจัดทำคำของบประมาณ 

ขั้นตอนที่  5  ติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการ 
  5.1  จัดทำและอนุมัติแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ 
  5.2  พิจารณาความคืบหน้าตามแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ 
  5.3  ทบทวน/การปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการ แผนงบประมาณ และระยะเวลาดำเนินงาน 
  5.4  สรุปผลการติดตามปัญหา อุปสรรค วิธีการแก้ไข และบทเรียน 

ขั้นตอนที่ 6  ประเมินผลและติดตาม/ปรับปรุง/แก้ไข 
  6.1  ประเมินผลผลิตและกระบวนการบริหารจัดการผลผลิต 
  6.2  ประเมินผลลัพธ์และความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย 
  6.3  ติดตามผลกระทบ/การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งทางบวกและลบ 
  6.4  สรุปปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้งาน แนวทางการแก้ไข และบทเรียน 
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แผนภาพแสดงกระบวนการจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะฯ ทบทวนผลผลิตและกำหนดเป้าประสงค์   
การให้บริการตามกรอบของมหาวิทยาลัยฯ 

จัดทำคำของบประมาณตามกรอบ 
ของมหาวิทยาลัยฯ 

วิเคราะหร์ายละเอยีดแผนงาน/โครงการ  ผลผลติ  ตัวช้ีวัด 
และประสานแผนกับมหาวิทยาลยัฯ 

คณะกรรมการ
บริหารงานคณะฯ 

 

 

สภามหาวิทยาลัย 
 

ทบทวน  วิเคราะห์ผลการดำเนินการที่ผ่านมา 

 

คณะฯ จัดทำแผนปฏิบัติการ 
 

ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

ไม่เห็นชอบ 

ไม่เห็นชอบ 

 

ดำเนินการตามแผนปฏิบตัิการ 
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 การจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ลำดับ โครงการ 
จำนวน
กิจกรรม 

งบประมาณ 
รวม 

งบแผ่นดิน เงินรายได้ 
 รายจ่ายประจำขั้นต่ำ  - 1,308,800 1,308,800 
 รายจ่ายภาระผูกพันที่ต้องจัดสรร  - 180,000 180,000 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างบัณฑิตที่มีศักยภาพตรงตามความต้องการของท้องถิ่น     

1 โครงการการส่งเสริมนักศึกษามีส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรม สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
อุตสาหกรรม 

1 5,000 - 5,000 

2 โครงการสร้างความเป็นเลิศทางด้านวิชาชีพออกแบบผลิตภัณฑ์และกราฟิกดีไซน์ 1 4,000 - 4,000 
3 โครงการปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมพลังงาน แขนงวิศวกรรมยานยนต์ไฟฟ้า (EV) 1 300,000 - 300,000 
4 โครงการพัฒนาโมดูลการเรียนรู้สำหรับการศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรธุรกิจความงามและแฟชั่น  4 500,000 - 500,000 
5 โครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตในศตวรรษท่ี 21  6 29,800 24,800 54,600 
6 โครงการจัดหาสิ่งสนับสนุนการจัดการเรียนรู้เพื่อเพ่ิมศักยภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน สาขาวิชาการ

ออกแบบผลิตภัณฑ์และกราฟิกดีไซน์  
1 

10,947 - 10,947 

7 โครงการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนสาขาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 1 30,000 - 30,000 
8 โครงการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ แขนงวิชาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 1 22,320 - 22,320 
9 โครงการเตรียมความพร้อมสำหรับการประกอบอาชีพแขนงวิชาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 1 3,600 - 3,600 
10 โครงการจัดหาวัสดุการเรียนการสอนแขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 1 40,200 - 40,200 
11 โครงการจัดหาวัสดุสนับสนุนการเรียนการสอนสขาวิชาวิศวกรรมเครื่องและหุ่นยนต์การผลิต 1 13,260 - 13,260 
12 โครงการการเรียนรู้นอกห้องเรียนร่วมกับสถานประกอบการ สาขาวิศวกรรมเครื่องกลและหุ่นยนต์

การเกษตร 
1 

9,880 - 9,880 

13 โครงการทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สาขาวิศวกรรมเครื่องกลและหุ่นยนต์การเกษตร 2 21,600 - 21,600 
14 โครงการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม 1 21,080 - 21,080 
15  โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม 1 4,000 - 4,000 
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 การจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ลำดับ โครงการ 
จำนวน
กิจกรรม 

งบประมาณ 
รวม 

งบแผ่นดิน เงินรายได้ 
16  โครงการการฝึกทักษะเชิงปฏิบัติการการเสริมสร้างประสบการณ์ด้านการผลิตและโลจิสติกส์แบบเสมือน

จริง สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม  
1 

12,000 - 12,000 

17  โครงการเสริมสร้างทักษะวิศวกรในศตวรรษที่ 21  สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม 2 24,000 - 24,000 
18 โครงการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาและบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 46,860 - 46,860 
19  โครงการจัดหาสิ่งสนับสนุนการจัดการเรียนรู้เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน สาขาวิชาไฟฟ้าและ

อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
1 

32,740 - 32,740 

20 โครงการการพัฒนาสมรรถนะทักษะวิชาชีพของนักศึกษา สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 1 20,000 - 20,000 
21 โครงการพัฒนากระบวนจัดการเรียนการสอนและคุณภาพบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การอาหาร 
1 

30,460 - 30,460 

22 โครงการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เพื่อเพ่ิมศักยภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน สาขาวิชาการออกแบบ
สร้างสรรค์เชิงธุรกิจ  

1 
41,440 - 41,440 

23  โครงการเพิ่มทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (ส่งเสริมศักยภาพด้านทักษะประสบการณ์ด้านงาน
ออกแบบสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ) 

1 
6,000 - 6,000 

24  โครงการเพิ่มทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (การอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสมรรถนะของนักศึกษา
สาขาวิชาการออกแบบ) 

1 
6,000 - 6,000 

25  โครงการเสริมทักษะความรู้ให้แก่นักศึกษาปัจจุบันและศิษย์เก่า สาขาวิชาการออกแบบสร้างสรรค์เชิง
ธุรกิจ 

1 
6,000 - 6,000 

26 โครงการการพัฒนาสมรรถนะของนักศึกษาแบบ Hybrid เพ่ือตอบสนองความต้องการของแหล่งงานใน
ยุค New Normal 

1 
25,000 - 25,000 

27 โครงการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้สำหรับการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์โควิด 19 1 10,500 - 10,500 
28 โครงการจัดหาวัสดุสนับสนุนการเรียนการสอนสาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน 1 5,020 - 5,020 
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 การจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ลำดับ โครงการ 
จำนวน
กิจกรรม 

งบประมาณ 
รวม 

งบแผ่นดิน เงินรายได้ 
29 โครงการฝึกทักษะการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการด้านพลังงานทดแทน 1 24,900 - 24,900 
30 โครงการเตรียมความพร้อมสำหรับการประกอบอาชีพสาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน 1 2,000 - 2,000 
31 โครงการการพัฒนาสมรรถนะทักษะภาษาอังกฤษ สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์และกราฟิกดีไซน์  1 4,000 - 4,000 
32 โครงการ ส่งเสริมทักษะทางภาษาอังกฤษ นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 12,000 - 12,000 
33 โครงการส่งเสริมทักษะทางดิจิทัล 1 12,000 - 12,000 
34 โครงการจัดหาครุภัณฑ์การศึกษาเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน 7 4,917,400 - 4,917,400 
35 โครงการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมศักยภาพให้มีสมรรถนะสูงขึ้น 1 - 200,000 200,000 
36 โครงการสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (CWIE) 3 30,000 - 30,000 
37  โครงการพัฒนาระบบกลไกและกระบวนการรับนักศึกษาใหม่คณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ 1 60,000 - 60,000 
38 โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์และกราฟิกดีไซน์ 1 5,000 - 5,000 
39  โครงการประชาสัมพันธ์สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว ์ 1 8,100 - 8,100 
40 โครงการการประชาสัมพันธ์และกระบวนการรับนักศึกษาใหม่ สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

อุตสาหกรรม 
1 

13,000 - 13,000 

41  โครงการทุนการศึกษาบรมราชาภิเษกเฉลิมพระเกียรติ 1 - 40,000 40,000 
42 โครงการการจัดการความรู้ (KM) 1 8,000 - 8,000 
43 โครงการส่งเสริมความเป็นครู (สมรรถนะความเป็นครู) 1 4,000 - 4,000 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 Research for life การวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรม 
44 โครงการการเพ่ิมขีดความสามารถด้านระบบงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์และบริการวิชาการสู่ท้องถิ่น 3 - 300,000 300,000 
45 โครงการการพัฒนาศูนย์เทคโนโลยีตามศาสตร์พระราชาทางการเกษตรอัจฉริยะเพ่ือความยั่งยืน” (ปีที่ 3) 2 650,000 - 650,000 
46  โครงการเสริมสร้างเครือข่ายและขยายผลศาสตร์พระราชาภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 11 2,000,000 - 2,000,000 
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 การจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ลำดับ โครงการ 
จำนวน
กิจกรรม 

งบประมาณ 
รวม 

งบแผ่นดิน เงินรายได้ 
47 โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่นเพ่ือขยายตลาดภูมิปัญญา (University as a 

Marketplace) 
3 

3,500,000 - 3,500,000 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการวิชาการเพื่อความต้องการของท้องถิ่น 
48  โครงการบริการวิชาการเพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน (สาขาวิศวกรรม

พลังงาน) 
1 

6,100 - 6,100 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาองค์กร 

49 โครงการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพโครงการ 1 - 80,000 80,000 
50 โครงการบริหารจัดการเพ่ือสนับสนุนการดำเนินงานของคณะ 3 104,693 521,600 626,293 
51 โครงการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 1 - 40,000 40,000 
52 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนและจัดทำแผนยุทธศาตร์คณะ 1 - 30,000 30,000 
53 โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งชำนาญการ 1 - 20,000 20,000 
54 โครงการจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมอาหารต้นแม่น้ำเจ้าพระยา 4 400,000 - 400,000 

รวมทั้งสิ้น 92 13,042,900 2,745,200 15,788,100 
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คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเป็นคณะหนึ่งที่สังกัดอยู่ในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค์ มีหน้าที่ผลิตบัณฑิตสาขาเกษตรศาสตร์และอุตสาหกรรม ในปี พ.ศ. 2544 สถาบันให้แยก
โครงสร้างออกมาเป็นโครงการจัดต ั ้งคณะเทคโนโลยีการเกษตร  และโครงการจ ัดตั ้งคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม สังกัดสถาบันราชภัฏนครสวรรค์ ต่อมาได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
             ตามกฎกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง 
การแบ ่งส ่วนราชการหร ือหน ่วยงานของมหาว ิทยาล ัย ลงว ันท ี ่  27 ธ ันวาคม พ.ศ.  2549 ซ ึ ่ งคณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้แบ่งหน่วยงาน ดังนี้ 
             1. สำนักงานคณบดี 
             2. ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร   
             3. ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
             4. ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี 

  ปัจจุบันคณะฯ มีการเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี 6 หลักสูตร 10 สาขาวิชา ดังนี้ 
  1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

• สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
▪ แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 
▪ แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 
▪ แขนงวิชาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 

• สาขาวิชาอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร 
2. หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 

• สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
▪ แขนงวิชาไฟฟ้าอุตสาหกรรม 
▪ แขนงวิชาอิเล็กทรอนิกส์และหุ่นยนต์ 

3. หลักสูตรศิลปบัณฑิต 
• สาขาวิชาการออกแบบสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ 

4. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
• สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน 
• สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและหุ่นยนต์การเกษตร 
• สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม 
▪ แขนงวิชาวิศวกรรมการจัดการโลจิสติกส์เพ่ือสิ่งแวดล้อม 
▪ แขนงวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพ่ือสิ่งแวดล้อม 

5. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 
• สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 
• สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) 

6. หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต 
• สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์และกราฟิกดีไซน์ 
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บุคลากรประจำคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน 69 คน ดังนี้ 
• ประจำภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร จำนวน 15 คน 
• บุคลากรประจำภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน 42 คน 
• บุคลากรสายสนับสนุน จำนวน 12 คน 
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แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (พ.ศ. 2563-2567) ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564 

ปรัชญา  ท้องถิ่นก้าวหน้า พัฒนาด้วยเทคโนโลยี 
อัตลักษณ์ เทคโนโลยีเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม 
วิสัยทัศน์ บูรณาการการศึกษา พัฒนาท้องถิ่นด้วยนวัตกรรม 
พันธกิจ  1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตอบสนองต่อความต้องการของประเทศ 
  2. ยกระดับการบูรณาการงานวิจัย การเรียนการสอนและงานสร้างสรรค์เชื่อมโยงองค์ความรู้
  เพ่ือพัฒนาท้องถิ่นให้ยั่งยืน 
  3. บริการวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยีตามแนวพระราชดำริสู่ชุมชนและท้องถิ่น 
  4. สร้างมูลค่าเพ่ิมจากศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  5. บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  สร้างบัณฑิตที่มีศักยภาพตรงตามความต้องการของท้องถิ่น 
  เป้าประสงค์ การบูรณาการการทำงานกับการเรียนรู้ (CWIE) 
  กลยุทธ์ที่ 1  สนับสนุนการบูรณาการการศึกษาด้วยวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุง 
    ศิลปวัฒนธรรม 
  กลยุทธ์ที่ 2  การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิตแบบการพลิกโฉมและ 
    สร้างความเข็มแข็งของเครือข่ายทางการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน  
  กลยุทธ์ที่ 3  ปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอนให้ 
    เหมาะสมกับสถานการณ์ /ส่งเสริมทักษะวิชาชีพและคุณลักษณะบัณฑิตที ่
    พึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21 
  กลยุทธ์ที่ 4  พัฒนาหลักสูตร Upskill – Reskill 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  Research for life การวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรม 
  เป้าประสงค์ 1. ตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการ 
    2. พัฒนานวัตกรรม 
  กลยุทธ์ที่ 1  สร้างศักยภาพงานวิจัยร่วมกับสถานประกอบการเพื่อสร้างนวัตกรรม 
  กลยุทธ์ที่ 2  ยกระดับงานวิจัยนวัตกรรมร่วมกับนักศึกษา 
  กลยุทธ์ที่ 3  ทบทวนและเพ่ิมมาตรการในการจัดหาแหล่งทุนสนับสนุน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  การบริการวิชาการเพ่ือความต้องการของท้องถิ่น 
  เป้าประสงค์ 1. เพ่ือสร้างงานบริการวิชาการท่ีก่อให้เกิดอาชีพ 
    2. เพ่ือสร้างงานบริการวิชาการท่ียกระดับองค์ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
  กลยุทธ์ที่ 1  เพ่ิมเป้าหมายการลงพ้ืนที่ใช้เทคโนโลยีเพ่ือค้นหาความต้องการที่แท้จริงของท้องถิ่น 
  กลยุทธ์ที่ 2  ส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมแก่ท้องถิ่น 
  กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาความเข้มแข็งการสร้างเครือข่ายและฐานข้อมูลในการบริการวิชาการ 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 
  เป้าประสงค์ การสร้างมูลค่าเพ่ิมทางวัฒนธรรม 
  กลยุทธ์ที่ 1  ส่งเสริมให้มีความร่วมมือทางด้านศิลปวัฒนธรรม 
  กลยุทธ์ที่ 2  บูรณาการการเรียนการสอนด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5  ธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาองค์กร 
  เป้าประสงค์ สร้างบุคลากรที่มีคุณภาพ รับฟังและแก้ปัญหาตามหลักธรรมาภิบาล 
  กลยุทธ์ที่ 1  สร้างแรงจูงใจบุคลากรให้พัฒนาตนเองตามความต้องการ 
  กลยุทธ์ที่ 2  ปรับปรุงกลไกระบบการบริหารจัดการให้โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
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โครงสร้างการบริหารงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
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แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (พ.ศ. 2563-2567) คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 



 
 

 

17 

แผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) 5 ปี (พ.ศ. 2563-2567) คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
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 การวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT Analysis) คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 การวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT Analysis) เป็นการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายในและ
ภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของคณะฯ เป็นการบ่งบอกถึงจุดแข็ง (Strength) และจุดอ่อน 
(Weakness) มีผลการวิเคราะห์ ดังนี้  
 

การวิเคราะห์สถานการณ์ภายในองค์กร (Internal factor) 
จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 

S1 บุคลากรมีความหลากหลายของสาขาวิชาที่สามารถบรูณาการ
ร่วมกันได ้
S2 บุคลากรมีศาสตร์ที่สามารถทำวิจัยเพื่อตอบสนองต่อความ
ต้องการของท้องถิ่นได้ 
S3 บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการถ่ายทอดองค์ความรู้และ
ให้บริการวิชาการสู่ท้องถิ่นได ้
S4 การเรียนการสอนที่เน้นภาคปฏิบัติและการใกล้ชิดให้ความ
ช่วยเหลือนักศึกษา 
S5 มีระบบสารสนเทศท่ีเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการภายใน
คณะ 

W1 สิ่งสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนไม่เพียงพอและไม่
ทันสมัยกับการเปลีย่นแปลงของสถาบันคู่แข่งและสังคม 
W2 คณาจารย์มีความสามารถในการสื่อสารภาษาต่างประเทศ
ในระดับต่ำทำใหไ้มส่ามารถประชาสัมพันธ์ผลงานในระดับ
นานาชาติได/้พัฒนาหลักสูตรนานาชาติ 
W3 การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนยังไม่ครบ
ตามกระบวนการ 
W4 ไม่มีฐานข้อมลูความรู้ความเชี่ยวชาญของบุคลากรทำให้
การบูรณาการเกิดขึ้นได้น้อย/ขาดระบบฐานข้อมลูในการบรหิาร
และตดัสินใจ 
W5 ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกด้านสหกิจศึกษามีน้อย 
W6 บุคลากรไมส่ามารถวจิัยหรือบริการวิชาการในการต่อยอด
เชิงพาณิชย์ 
W7 ไม่มีหลักสตูรยกระดับทักษะเดิม (up skill) และหลักสูตร
เรียนรู้ทักษะใหม่ (reskill) เพื่อพัฒนาบุคลากรในท้องถิ่น 

การวิเคราะห์สถานการณ์ภายนอกองค์กร(External factor) 
โอกาส (Opportunities) ภัยคุกคาม (Threat) 

O1 นโยบายของรัฐบาลปัจจุบันสนับสนุนด้านการศึกษา การพัฒนา
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
O2 ภาคอุตสาหกรรมและตลาดแรงงานมีความต้องการบุคลากร
ทางอุตสาหกรรม เกษตรกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
O3 ตลาดแรงงานในปัจจุบันมีความต้องการบุคลากรที่มีทักษะ
เฉพาะด้านเทคโนโลยีมากข้ึน 
O4 สำนักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษาสนับสนุนการเปิด
หลักสตูรในสหวิชาและการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก 
O5 ประชาชนใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศในการเข้าถึงข้อมลูมากขึ้น 
O6 ความต้องการศึกษาในพ้ืนท่ีใกล้บ้าน 
O7 มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ในพ้ืนท่ีศูนย์กลางของภาคเหนือตอนล่าง
และเป็นพื้นที่เศรษฐกิจตามแผนพัฒนาชาติและยุทธศาสตร์จังหวัด 

T1 นักศึกษาแรกเข้ามีปริมาณน้อยและมแีนวโน้มศึกษาต่อ
ระดับปริญญาตรีลดลง 
T2 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่มั่นใจ/ขาดความเชื่อมั่นในการจัดการ
เรียนการสอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏส่งผลให้นักศึกษาหา
งานทำยาก 
T3 มหาวิทยาลัยและสถาบันการศกึษาสายวิชาชีพเปิด
หลักสตูรใกลเ้คียงกับคณะในระดบัปริญญาตรีและเปิดรบั
สมัครเรียนหลายรอบ 
T4 หลักสูตรและการเรียนการสอนสำหรับการศึกษาทางเลือก
มีมากข้ึนและหลากหลายรูปแบบ 
T5 สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID19 
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ตำแหน่งสภาพปัจจุบันและแนวโน้มในการกำหนดกลยุทธ์ 

 

สถานภาพปัจจุบัน : สุนัข (Dogs) 
Dogs Situation (WT) ภายนอกฉุดและภายในด้อย 
แนวทางการกำหนดกลยุทธ์ 
กลยุทธ์การตั้งรับ (Defensive Strategy) 
  การทบทวน ชะลอการดำเนินงานบางด้านที่มีจุดอ่อนและเป็นภัยคุกคาม แก้ไข ปรับปรุงสิ่งที่
เป็นจุดอ่อน ปรับโครงสร้างการดำเนินงานและเพ่ิมมาตรการเพื่อพลิกฟ้ืนสถานการณ์ด้วยกลยุทธ์ ดังนี้ 
  1. ปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ 
/ส่งเสริมทักษะวิชาชีพและคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21 
  2. พัฒนาหลักสูตร Upskill - Reskill 
  3. ทบทวนและเพ่ิมมาตรการในการจัดหาแหล่งทุนสนับสนุน 
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 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้ดำเนินการประเมินผลการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2563 ผลการประเมิน คะแนนเฉลี่ย  4.40 คะแนน ระดับคุณภาพ ดี 

ผลการประเมินเป็นรายองค์ประกอบ ดังนี้ 
 1. องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต ผลการประเมิน คะแนนเฉลี่ย 4.07 คะแนน ระดับคุณภาพ ดี 
 2. องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย ผลการประเมิน คะแนนเฉลี่ย 4.67 คะแนน ระดับคุณภาพ ดีมาก 
 3. องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ ผลการประเมิน คะแนนเฉลี่ย  5.00 คะแนน ระดับคุณภาพ ดีมาก 
 4. องค์ประกอบที่ 4 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลการประเมิน คะแนนเฉลี่ย  4.00 คะแนน ระดับคุณภาพ ดี 
 5. องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ ผลการประเมิน คะแนนเฉลี่ย  4.67 คะแนน ระดับคุณภาพ ดีมาก 
  ผลวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ  3 ด้าน ดังนี้  
 1. ด้านปัจจัยนำเข้า ผลการประเมิน คะแนนเฉลี่ย 4.56  ระดับคุณภาพ ดีมาก  
 2. ด้านกระบวนการ ผลการประเมิน คะแนนเฉลี่ย 4.40 ระดับคุณภาพ ดี 
 3. ด้านผลลัพธ์ ผลการประเมิน คะแนนเฉลี่ย 4.31 ระดับคุณภาพ ดี  
 

 

 

 

 

 

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2563 
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
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ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ 
ข้อเสนอแนะภาพรวม 

1. ควรวิเคราะห์ผลประเมินหลักสูตรที่มีค่าประเมินคุณภาพคะแนนต่ำสุดเพื่อการพัฒนาปรับปรุง 
2. ควรมีการติดตาม กำกับ แผนการจัดกิจกรรมนักศึกษาอย่างจริงจังเพ่ือการปรับปรุงพัฒนา 
3. ควรมีการกระตุ้นและสร้างความสัมพันธ์เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของนักศึกษาในการสร้างนวัตกรรมโดยร่วมกับอาจารย์อย่างใกล้ชิด 
4. ควรมีกลยุทธ์ในการหาแหล่งทุนเพื่อนำมาสนับสนุนงานวิจัยทั้งแหล่งทุนภายในและภายนอก 
5. ควรมีการติดตามผล แผนงานด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยเพ่ือให้ทราบความสำเร็จ ปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนเพื่อนำมาวิเคราะห์ในการปรับปรุง 

พัฒนาในโอกาสต่อไป 
6. ควรมีการจัดทำแนวปฏิบัติที่ดีทั้งเรื่องการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย เพื่อสามารถประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ต่อไป 
7. มีการวางแผนพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตรปรับปรุงหลักสูตร แนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรรวมทั้งรูปแบบการจัดการเรียนการสอนใหม่ ในยุคของสถานการณ์ New 

Normal 
ข้อเสนอแนะรายองค์ประกอบ 
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 

จุดแข็ง 
1. มีผลการดำเนินการพัฒนาคุณภาพระดับหลักสูตรดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
2. การกำกับติดตามระบบและกลไกในการพัฒนาคุณภาพของอาจารย์ทั้งทางด้านคุณวุฒิทางวิชาการ และตำแหน่งทางวิชาการอย่างต่อเนื่องจนเป็น 

รูปธรรมจนสามารถแสดงผล ค่าร้อยละของคุณวุฒิการศึกษาร้อยละ 40.35 และร้อยละตำแหน่งทางวิชาการเป็นค่า 75.44 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 
- 
จุดที่ควรพัฒนา 
1. ควรใช้กระบวนการ Km ในการพัฒนาคุณภาพหลักสูตร 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
 ตัวบ่งชี้ที่ 1.4  การวิเคราะห์ระบบการให้คำปรึกษาทางวิชาการและการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาในคณะให้เชื่อมโยงกิจการนักศึกษาระหว่างหลักสูตรและระดับคณะ 
 ที่ชัดเจน และจัดให้มีการประเมินการบริการอย่างครอบคลุม 
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 ตัวบ่งชี้ 1.5  1. การวิเคราะห์แผนพัฒนากิจกรรมนักศึกษาให้ครอบคลุมมาตรฐานการศึกษา (DOE) ในด้านผลลัพธ์ผู้เรียนทั้ง 3 ประเด็น 
2. ควรมีการขยายกิจกรรมให้ความรู้และทักษะประกันคุณภาพสู่ระดับห้องเรียนและติดตามประเมินผลระดับห้องเรียน 
3. ควรมีการประเมินผลความเสร็จของแผนกิจกรรมนักศึกษาและมีการนำผลประเมินมาปรับปรุงอย่างเป็นรูปธรรม 

 ตัวชี้วัด 1.6,1.7 การแสดงข้อมูลระบบ ขั้นตอนกระบวนการพัฒนานักศึกษาทางด้านภาษาอังกฤษและดิจิทัล อย่างชัดเจนและการกำหนดเป้าหมายระดับการ 
พัฒนาภาษาอังกฤษและดิจิทัลเป็นชั้นปีการศึกษาในระดับต่างๆของระดับภาษาอังกฤษและดิจิทัล เช่น ระดับภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 1 เป็นระดับ A1 และ
พัฒนาตามระดับชั้นปีทั้งทางด้านการพัฒนาภาษาอังกฤษ และดิจิทัล 

 ตัวชี้วัด 1.8  ควรทำความเข้าใจเกณฑ์การประเมินในตัวบ่งชี้ 1.8 ในประเด็นของนิยามนวัตกรรมและหลักฐานการรับรองการนำไปใช้ประโยชน์จากชุมชน 
แนวปฏิบัติที่ดี 
- 

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 
จุดแข็ง 
1. คณะมีการดำเนินการส่งเสริมระบบสารสนเทศผ่าน E-office ของคณะที่มีการคัดกรองทุนวิจัยจากภายนอกและภายในไปยังกลุ่มเป้าหมายที่มีความเชี่ยวชาญ 

เฉพาะศาสตร์ 
2. ในงานวิจัยเกิดประโยชน์กับชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม มีการทำงานอย่างต่อเนื่อง 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. กำกับติดตาม ส่งเสริมให้นักวิจัยเพ่ือขอรับงบประมาณสนับสนุนการวิจัยอย่างต่อเนื่อง 
2. ควรพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเชิงบูรณาการภายในคณะ 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
1. คณะควรสนับสนุนทุนวิจัยกลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เพ่ิมมากข้ึนโดยอาจจะหาเงินสนับสนุนจากภายนอก 
2. ส่งเสริม ผลักดันให้คณาจารย์นำผลงานวิจัยและงานวิจัยสร้างสรรค์ไปเผยแพร่ในระดับนานาชาติ 
3. อบรมเชิงปฏิบัติการในรูปแบบออนไลน์ การเขียนข้อเสนองานวิจัยเพื่อขอแหล่งทุนจากภายนอก 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
- 
แนวปฏิบัติที่ดี – 
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องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 
จุดแข็ง 
1. คณะมีพ้ืนที่ชุมชนในการพัฒนามีเป้าหมายอย่างชัดเจน 
2. คณาจารย์เป็นที่ยอมรับของชุมชน มีความสามารถหลากหลายศาสตร์ 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. ค้นหาพ้ืนที่เป้าหมายทีม่ีศักยภาพในการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เพิ่มมากข้ึน 
2. ขยายเครือข่ายความร่วมมือไปยังภาครัฐและเอกชน 
3. มีการสำรวจความต้องการที่แท้จริงของชุมชนเพ่ือนำมาเป็นข้อมูลงานวิจัยให้เหมาะสม 
จุดที่ควรพัฒนา 
1. ควรพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ยอมรับและมีมาตรฐาน 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง - 
แนวปฏิบัติที่ดี - 

องค์ประกอบที่4 ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 
จุดแข็ง 
1. คณะมีระบบและกลไกด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยที่เข้มแข็งท่ีสามารถเห็นผลลัพธ์เชิงประจักษ์ของการดำเนินการโครงการและกิจกรรมต่างๆ ในการถ่ายทอด

ภูมิปัญญาท้องถิ่น และเอกลักษณ์ของชาติรวมถึงการนำองค์ความรู้ในศาสตร์ต่างๆไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. ควรจัดทำประเด็นการส่งเสริมโครงการ กิจกรรมต่างๆ ที่เป็นภูมิปัญญาและเอกลักษณ์ในท้องถิ่น ตามพ้ืนที่ที่มหาวิทยาลัยได้รับมอบหมายอย่างต่อเนื่องเพ่ือทำให้เกิด

ความเข้มแข็งและจุดเด่นของคณะ 
2. ควรนำข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินในรอบที่ผ่านมามาปรับปรุงการดำเนินงานและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจำคณะ เพ่ือปรับปรุงการดำเนินงานใน

การดำเนินการในปีถัดไป 
จุดที่ควรพัฒนา 
- 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง - 
แนวปฏิบัติที่ดี - 
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องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 
จุดเด่น 
1. ให้ความสำคัญและมุ่งมั่นพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทำงาน CWIE 
2. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์อยู่เสมอทุกปี 
3. มีการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยของนักศึกษา 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 
- 
จุดที่ควรพัฒนา 
1. ควรมีการประเมินสังเคราะห์ผลการดำเนินการของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทำงานให้เป็นรูปแบบที่ดีโดยการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนได้

รูปแบบ (Model) ในแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) และเผยแพร่สู่หน่วยงานอื่นทั้งภายในและภายนอก 
2. ควรมีการวิเคราะห์ระบบบริหารความเสี่ยงเก่ียวกับการดำเนินการในคณะอย่างน้อย 3 ปัจจัยเสี่ยงและให้มีการวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงทั้งก่อนและหลังบริหารความ

เสี่ยง 
3. ควรมีการวิเคราะห์หลักสูตรที่มีผลการประเมินคุณภาพคะแนนต่ำสุดว่าเกิดจากสาเหตุใด ควรมีการปรับปรุงแก้ไข พัฒนาในปัญหานั้นๆ 
4. ควรมีการจัดทำแบบประเมินผลการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 
5. ควรมีการวิเคราะห์การจัดทำแนวปฏิบัติที่ดีทั้งในเรื่องการผลิตบัณฑิตและการวิจัยให้ชัดเจน 
6. ควรจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนเป็นแผนระยะยาว 4 ปีและแผนปฏิบัติงาน 1 ปี 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
- 
แนวปฏิบัติที่ดี 
- 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาในภาพรวม 
1. ควรวิเคราะห์ผลประเมินหลักสูตรที่มคี่าประเมินคุณภาพคะแนนต่ำสุดเพื่อการพัฒนาปรับปรุง 
2. ควรมีการติดตาม กำกับแผนการจัดกิจกรรมนักศึกษาอย่างจริงจังเพื่อการปรับปรุงพัฒนา 
3. ควรมีการกระตุ้นและสร้างความสัมพันธ์เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของนักศึกษาในการสร้างนวัตกรรมโดยร่วมกับอาจารย์อย่างใกล้ชิด 
4. ควรมีกลยุทธ์ในการหาแหล่งทุนเพื่อนำมาสนับสนุนงานวิจัยทั้งแหล่งทุนภายในและภายนอก 
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5. ควรมีการติดตามผลแผนงานด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยเพ่ือให้ทราบความสำเร็จ ปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนเพ่ือนำมาวิเคราะห์ในการปรับปรุงพัฒนาในโอกาส
ต่อไป 

6. ควรมีการจัดทำแนวปฏิบัติที่ดีทั้งเรื่องการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย เพื่อสามารถประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ต่อไป 
7. มีการวางแผนพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตร แนวทางการบริหารจัดการหลักสูตร รวมทั้งรูปแบบการจัดการเรียนการสอนใหม่ ในยุคของสถานการณ์ New Norma 

 
 
 



 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 2 

ความเชื่อมโยงสอดคล้องของแผน 
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ความเชื่อมโยงของแผนพัฒนาที่เป็นกรอบแนวคิดการจัดทำแผนยุทธศาสตร์คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (พ.ศ. 2563-2567) 

ยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่นตามพระบรมราโชบาย ระยะ 20 ปี 

 (พ.ศ. 2560-2579) 

แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ระยะ 20 
ปี (พ.ศ. 2561 – 2579) 

ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2561– 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2564 

แผนยุทธศาสตร์คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม (พ.ศ. 2563-2567) 

ฉบับปรบัปรุง พ.ศ. 2564 
“มหาวิทยาลัยราชภัฏเน้นการผลิตบัณฑติที่มีคุณภาพเปน็
เลิศ โดยกระบวนการจัดการเรียนการสอน เพื่อการพัฒนา
ชุมชนและท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน” 
 

เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อท้องถิ่นที่มุง่เน้นการใชน้วัตกรรมและ
ดิจิทัล เทคโนโลยี (Digital technology) ในการดำเนนิการ
ตามพันธกิจเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ในการพัฒนาท้องถิ่น 
ชุมชนและประเทศชาต ิ

บูรณาการการศึกษา พฒันาท้องถิ่นด้วยนวตักรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาท้องถิ่น 
1. ด้านเศรษฐกิจ 
2. ด้านสังคม 
3. ด้านสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการ
ผลิตบัณฑิต แบบพลิกโฉมมหาวทิยาลัย (Reinventing 
Universities) ให้มีคุณภาพสรา้งสรรค์สังคมและ
ประเทศชาติ ทั้งในปัจจุบนัและอนาคต 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : สร้างบัณฑิตทีม่ีศักยภาพตรงตามความ
ต้องการของท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การผลิตและพัฒนาครู 
1. การผลิตครู ระบบปิด/เปิด 
2. การพัฒนาศักยภาพคร ู
3. การพัฒนานวัตกรรมการผลติและพัฒนาครู 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การสร้างสรรค์การวิจัยเชิงคุณภาพ เชิง
พาณิชย์ พฒันานวัตกรรมพันธกิจสัมพันธ์ การอนุรักษ์และ 
พัฒนาศิลปวฒันธรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : Research for life การวิจัยเพื่อพัฒนา
นวัตกรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การบริการวิชาการเพื่อความต้องการของท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การทำนบุำรุงศิลปวัฒนธรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ยกระดับคุณภาพการศึกษา 
1. ยกระดับความเป็นเลิศของมหาวิทยาลยัราชภัฎ 
2.พัฒนาอาจารย ์
3.คุณภาพบัณฑิต 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยัง่ยืน การ
ยกระดับมาตรฐานการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 

- 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
1. แบ่งพื้นที่ความรบัผิดชอบ 
2. ระบบฐานข้อมูล 
3. การใช้ทรัพยากรร่วมกัน 
4. พัฒนาเครือข่าย 
5. จัดระบบงานสู่ความเปน็เลิศและเสริมสร้างธรรมาภบิาล 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหาร
จัดการให้เป็นมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่นสู่มาตรฐานสากล 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : ธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาองค์กร 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การยกระดับและการพลิกโฉมมหาวทิยาลัย 
(Reinventing Universities) ให้เป็นมหาวิทยาลัย 
เพื่อการพัฒนา ท้องถิ่นที่มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล 

- 
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ความเชื่อมโยงสอดคล้องระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์กับคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ปรัชญา มหาวิทยาลยัที่เป็นพลังของแผน่ดินในการพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล ท้องถิ่นก้าวหน้า พฒันาด้วยเทคโนโลย ี
วิสัยทัศน์ เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อท้องถิ่นที่มุง่เน้นการใชน้วัตกรรมและดิจิทลั เทคโนโลยี (Digital 

technology) ในการดำเนนิการตามพันธกิจเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ในการพัฒนาท้องถิ่น 
ชุมชน และประเทศชาต ิ

บูรณาการการศึกษา พฒันาท้องถิ่นด้วยนวตักรรม 

พันธกิจ 1. ผลิตบัณฑิตและพฒันากำลงัคน เพื่อรองรับการทำงานในอนาคต (Future of works) 
ตามการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจและประเทศชาต ิ
2. วิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศลิปวฒันธรรมเพื่อเสริมสร้างศักยภาพของชุมชน 
ท้องถิ่นและการดำเนินชีวิตแบบปกติใหม่ (New normal) 
3. ผลิตและพฒันาครูรวมถึงบุคลากรทางการศึกษาสู่ศตวรรษที ่21 
4. บริหารจัดการแบบพลิกโฉมมหาวิทยาลยั (Reinventing Universities) โดยการใช้
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาอยา่งยั่งยนื 

1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตอบสนองต่อความต้องการของประเทศ 
2. ยกระดับการบูรณาการงานวิจัย การเรียนการสอนและงานสร้างสรรค์เชื่อมโยง
องค์ความรู้เพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ยั่งยืน 
3. บริการวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยีตามแนวพระราชดำริสู่ชุมชนและท้องถิ่น 
4. สร้างมูลค่าเพิ่มจากศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
5. บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

อัตลักษณ ์ เป็นคนดีมีวนิัย ใฝ่เรียนรู้สู้งาน เชี่ยวชาญเทคโนโลยี มีจติอาสา เทคโนโลยีเยี่ยม เปีย่มคุณธรรม 
ประเด็น

ยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิต แบบพลิกโฉม
มหาวิทยาลยั (Reinventing Universities) ให้มีคุณภาพสร้างสรรค์สังคมและ
ประเทศชาติ ทั้งในปัจจุบนัและอนาคต 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การสร้างสรรค์การวิจัยเชิงคุณภาพ เชิงพาณชิย์ พัฒนานวัตกรรม
พันธกิจสัมพนัธ์ การอนุรักษ์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยัง่ยืน การยกระดับมาตรฐานการผลิต
และพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการให้เป็นมหาวิทยาลยั
แห่งนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาทอ้งถิ่นสู่มาตรฐานสากล 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การยกระดับและการพลิกโฉมมหาวทิยาลัย (Reinventing 
Universities) ให้เป็นมหาวทิยาลัยเพื่อการพัฒนา ท้องถิ่นที่มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : สร้างบัณฑิตทีม่ีศักยภาพตรงตามความต้องการของท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : Research for life การวิจัยเพื่อพัฒนานวตักรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การบริการวชิาการเพื่อความต้องการของท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การทำนบุำรุงศิลปวัฒนธรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : ธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาองค์กร 
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วิสัยทัศน์และนโยบายของคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
รองศาสตราจารย์ ดร.ธวัช พะย้ิม 

คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
วิสัยทัศน์และนโยบาย แนวทางการพัฒนา 

1. การเพ่ิมจำนวนนักศึกษา • การประชาสัมพันธ์ 
• อาจารย์พ่ีเลี้ยง 

• พัฒนาสื่อ 
• การให้ทุนการศึกษา 

2. การพัฒนาหลักสูตร • การพัฒนาหลักสูตรใหม่ • บูรณาการหลักสูตรใหม่ร่วมกัน 
3. โครงการระยะสั้นเพ่ือสร้างรายได้ • หลักสูตรระยะสั้น • โครงการตอบสนองผู้สูงอายุ 
4. การจัดระบบฐานข้อมูล (สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย เป็นปัจจุบัน  
นำไปใช้ประโยชน์ได้) 

• การสอน / ผลิตบัณฑิต 
• การวิจัย 

• การบริการวิชาการ 
• ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

5. การสร้างความร่วมมือกับท้องถิ่น (บูรณาการกับการเรียนการสอน สร้างเครือข่าย
ความร่วมมือ) 

• OTOP 
• ภาคอุตสาหกรรม 

• ภาคเกษตร 

6. การสร้างธรรมมาภิบาล • โปร่งใสตรวจสอบได้ • ซื่อสัตย์สุจริต 
7. พัฒนาบทบาทอาจารย์ในคณะ ครูยุคใหม่ • โค้ช 

• ผู้อำนวยการเรียนรู้ 
• กระตุ้นสร้างแรงบันดาลใจ 
• สร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียน 

8. น้อมนำแนวพระราชดำริให้ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและสังคม • พืชพ้ืนถิ่น 
• การพ่ึงพาตนเอง 

• พัฒนา วิจัยและต่อยอด สร้างองค์
ความรู้ สร้างมูลค่าโครงการต้นแบบ 

9. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม • สร้างเครือข่ายความร่วมมือ 
• พัฒนาองค์ความรู้เพ่ือเผยแพร่ 

• แลกเปลี่ยน อาจารย์ นักศึกษา 
• เปิดช่องทางให้ต่างชาติเข้ามาศึกษา 
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การนำแผนไปสู่การปฏิบัติ  

คณะฯ ได้กำหนดตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ให้ครอบคลุมตาม
พันธกิจของมหาวิทยาลัยในด้านการผลิตบัณฑิต ด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์ ด้านบริการวิชาการและด้าน
ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม เพ่ือให้แผนปฏิบัติการประจำปีเป็นแนวทางให้คณาจารย์และบุคลากรทุกระดับได้
เข้าใจทิศทางในการนำแผนไปสู่การปฏิบัติการกำกับติดตามตรวจสอบและการประเมินผลการปฏิบัติงานให้ได้ผล
ลัพธ์เป็นไปตามเป้าหมายและตัวชี้วัดที่ได้กำหนด 
ขั้นตอนการนำแผนปฏิบัติการของคณะฯ ไปสู่การปฏิบัติ 

สำนักงานคณบดีแจ้งให้หน่วยงานระดับภาควิชา/สาขาวิชา  รับทราบแผนปฏิบัติการประจำปี  
และให้ทุกหน่วยงานจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ของตนเองให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการของคณะฯ  โดย
กิจกรรมที่ปรากฏในแผนปฏิบัติการของหน่วยงานสามารถมีทั้งกิจกรรม/โครงการที่ได้รับงบประมาณแผ่นดิน 
งบประมาณเงินรายได้ โดยระบุให้ชัดเจนถึงแหล่งที่มาของประมาณ กระบวนการมีดังนี ้

1. สาขาวิชาฯ  กำหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายให้ชัดเจนตามตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติการของคณะฯ  
2. สาขาวิชาฯ  เสนอแผนปฏิบัติการของตนให้คณะกรรมการบริหารคณะฯ  พิจารณาอนุมัติ 
3. สาขาวิชาฯ  จัดทำโครงการ  แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ  ให้รายงานผลการปฏิบัติงาน

ทั้งในด้านประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณ  การบรรลุเป้าหมายเชิงประมาณ  และคุณภาพ  รวมทั้ง
ผลสัมฤทธิ์ที่ได้จาการดำเนินกิจกรรม/โครงการต่อคณะฯ   

4. คณะกรรมการบริหารคณะฯ ติดตาม  ตรวจสอบและประเมินผลโครงการกิจกรรม  
5. คณะฯ จัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมทุกรอบ  3, 6, 9 และ 12  เดือน 

โครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2565 
 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ตาม
นโยบายของมหาวิทยาลัย ในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์จะประกอบไปด้วย เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย   
กลยุทธ์ ผู้รับผิดชอบ รวมทั้งสิ้น 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ 14 กลยุทธ์ ดังนี้ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
จำนวน   
กลยุทธ์ 

จำนวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

รายจ่ายประจำขั้นต่ำ - - 1,308,800 8.29 
รายจ่ายภาระผูกพันที่ต้องจัดสรร - - 180,000 1.14 
1. สร้างบัณฑติที่มีศักยภาพตรงตามความต้องการของท้องถิ่น 4 43 6,646,907 42.10 
2. Research for life การวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรม 3 1 6,450,000 40.85 
3. การบริการวิชาการเพ่ือความต้องการของท้องถิ่น 3 4 6,100 0.04 
4. การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 2 0 - - 
5. ธรรม าภิบาลเพื่อการพัฒนาองค์กร 2 6 1,196,293 7.58 

รวม 14 54 15,788,100 100.00 
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การกำกับติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามเป้าหมายและตัวชี้วัด 

กลยุทธ ์ การดำเนินการ/โครงการที่เกี่ยวข้อง เป้าหมาย 
กลุ่มงาน 

วิชาการ 
วิจัย+
บริการ 

กิจการ นศ. บริหาร 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างบัณฑิตที่มีศักยภาพตรงตามความต้องการของท้องถิ่น 
1. สนับสนุนการบรูณาการการศึกษาด้วยวิจัย 
บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

- หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนทันสมัย 
- มีกิจกรรมสร้างคณุค่าให้บณัฑิตมีคุณภาพเพ่ือมุ่งสู่
ตลาดแรงงาน 

- การปร ับปร ุง พ ัฒนาหลักส ูตรและ
กระบวนการจัดการเรียนการสอน 
- การยกระดับสมรรถนะของบัณฑิต 

✓  ✓  

2. การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิต
บัณฑิตแบบการพลิกโฉมและสร้างความเข็มแข็ง
ของเครือข่ายทางการศึกษาท้ังภาครัฐและเอกชน 

    

3. ปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการ 
จัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ /
ส่งเสริมทักษะวิชาชีพและคณุลักษณะบณัฑิตที่พึง
ประสงค์ในศตวรรษที่ 21 

    

4. พัฒนาหลักสูตร Upskill - Reskill     
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 Research for life การวิจัยเพ่ือพัฒนานวัตกรรม 
1. สร้างศักยภาพงานวิจัยร่วมกับสถานประกอบการ
เพื่อสร้างนวัตกรรม 

- แสวงหาความร่วมมือด้านการวิจยักับองค์กรภายนอก - งานวิจัยมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ ✓ ✓   

2. ยกระดับงานวิจัยนวัตกรรมร่วมกับนักศึกษา       
3. ทบทวนและเพิ่มมาตรการในการจัดหาแหล่งทุน
สนับสนุน 

      

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการวิชาการเพ่ือความต้องการของท้องถิ่น 
1. เพิม่เป้าหมายการลงพื้นที่ใช้เทคโนโลยีเพื่อค้นหา
ความต้องการที่แท้จริงของท้องถิ่น 

- โครงการบริการวิชาการเป็นทีต่อ้งการขององค์กรและสังคม 
- แสวงหาความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก 

- การบร ิการว ิชาการมีคุณภาพเป็นที่
ยอมรับ 

✓ ✓   

2. ส่งเสรมิการถ่ายทอดเทคโนโลยทีี่เหมาะสมแก่
ท้องถิ่น 

      

3. พัฒนาความเข้มแข็งการสร้างเครือข่ายและ
ฐานข้อมูลในการบริการวิชาการ 

      



 

 

 

33 

กลยุทธ ์ การดำเนินการ/โครงการที่เกี่ยวข้อง เป้าหมาย 
กลุ่มงาน 

วิชาการ 
วิจัย+
บริการ 

กิจการ นศ. บริหาร 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 
1. ส่งเสรมิให้มีความร่วมมือทางดา้น
ศิลปวัฒนธรรม 

- ส่งเสริมพัฒนาศิลปวัฒนธรรม ภมูิปัญญาท้องถิ่นหรือโครงการ
ตามพระราโชบาย 

- การบูรณาการด้านศิลปวัฒนธรรม  
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

✓  ✓  

2. บูรณาการการเรียนการสอนด้านการทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม 

      

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ธรรมาภิบาลเพ่ือการพัฒนาองค์กร 
1. สร้างแรงจูงใจบุคลากรให้พัฒนาตนเองตามความ
ต้องการ 

- บริหารองค์กรตามหลักธรรมาภบิาลและส่งเสรมิการจดัการ
ความรู ้
- การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีสมรรถนะสูงอย่างเป็น
ระบบ 

- การพัฒนาระบบฐานข้อมูล 
- การพัฒนาบุคลากรและส่งเสริมการ
พัฒนาคุณวุฒิ 

   ✓ 

2. ปรับปรุงกลไกระบบการบรหิารจัดการให้โปร่งใส 
ตรวจสอบได ้

    

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 

 

ส่วนที่ 4 
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอตุสาหกรรม 
 

จำแนกตามโครงการ 
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แผนปฏบิัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ์
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 
 

มหาวิทยาลัย การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลติบณัฑิตแบบการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing Universities) ให้
มีคุณภาพสร้างสรรคส์งัคมและประเทศชาต ิ

คณะฯ   สร้างบัณฑิตที่มีศักยภาพตรงตามความต้องการของท้องถิ่น 
    
กลยุทธ์ 1. สนับสนุนการบูรณาการการศึกษาด้วยวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 
 2. การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิตแบบการพลิกโฉมและสร้างความเข็มแข็งของเครือข่ายทางการศึกษาทั้งภาครัฐ 
 และเอกชน 
 3. ปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ /ส่งเสริมทักษะวิชาชีพและคุณลักษณะ 
 บัณฑิตที่พึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21 
 4. พัฒนาหลักสูตร Upskill - Reskill 
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1. โครงการการส่งเสริมนักศึกษามีส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรม สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
 

กิจกรรม ตัวชี้วัด 
งบประมาณ

แผ่นดิน 
งบรายได้ รวม งวดที่ 1 

(1 ต.ค.-31 ธ.ค. 64) 
งวดที่ 2 

(1 ม.ค.-31 มี.ค. 65) 
งวดที่ 3 

(1 เม.ย.-30 มิ.ย. 65) 
งวดที่ 4 

(1 ก.ค.-30 ก.ย. 65) 

การจัดหาสิ่งสนับสนุนในการจัดสร้าง
นวัตกรรม 

1. จำนวนสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ตามรายการ 
2. ระดับความพึงพอใจ
ของนักศึกษาไม่น้อย
กว่า 3.51  

5,000 - 5,000 - 5,000 - - 

รวม 5,000 - 5,000 - 5,000 - - 
          
 

2. โครงการสร้างความเป็นเลิศทางด้านวิชาชีพออกแบบผลิตภัณฑ์และกราฟิกดีไซน ์
 

กิจกรรม ตัวชี้วัด 
งบประมาณ

แผ่นดิน 
งบรายได้ รวม งวดที่ 1 

(1 ต.ค.-31 ธ.ค. 64) 
งวดที่ 2 

(1 ม.ค.-31 มี.ค. 65) 
งวดที่ 3 

(1 เม.ย.-30 มิ.ย. 65) 
งวดที่ 4 

(1 ก.ค.-30 ก.ย. 65) 

จัดซื้อวัสดุการเรียนการสอน เช่น กาวอัด
บล๊อค กระดาษร้อยปอนด์ สติกเกอร์ สีอะ
คิลิก พาสวูด ฯ และวัสดุสำนักงาน 

1. จำนวนสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ตามรายการ 
2. ระดับความพึงพอใจ
ของนักศึกษาไม่น้อย
กว่า 3.51  

4,000 - 4,000 - 4,000 - - 

รวม 4,000 - 4,000 - 4,000 - - 
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3. โครงการปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมพลังงาน แขนงวิศวกรรมยานยนต์ไฟฟ้า (EV) 
 

กิจกรรม ตัวชี้วัด 
งบประมาณ

แผ่นดิน 
งบรายได้ รวม งวดที่ 1 

(1 ต.ค.-31 ธ.ค. 64) 
งวดที่ 2 

(1 ม.ค.-31 มี.ค. 65) 
งวดที่ 3 

(1 เม.ย.-30 มิ.ย. 65) 
งวดที่ 4 

(1 ก.ค.-30 ก.ย. 65) 

1. ปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมพลังงาน แขนง
วิศวกรรมยานยนต์ไฟฟ้า (EV) 
2. ค่าดำเนินการพัฒนาปรับปรุงแขนง
สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์ไฟฟ้า 
3. ค่าจ้างเหมาทำระบบสถานีอัดประจุยาน
ยนต์ไฟฟ้า 

จำนวนหลักสูตรที่ได้รับ
การพัฒนา/ปรับปรุง 
จำนวน 4 หลักสูตร 

300,000 - 300,000 101,550 66,150 66,150 66,150 

รวม 300,000 - 300,000 101,550 66,150 66,150 66,150 
 
 

4. โครงการพัฒนาโมดูลการเรียนรู้สำหรับการศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรธุรกิจความงามและแฟชั่น 
 

กิจกรรม ตัวชี้วัด 
งบประมาณ

แผ่นดิน 
งบรายได้ รวม งวดที่ 1 

(1 ต.ค.-31 ธ.ค. 64) 
งวดที่ 2 

(1 ม.ค.-31 มี.ค. 65) 
งวดที่ 3 

(1 เม.ย.-30 มิ.ย. 65) 
งวดที่ 4 

(1 ก.ค.-30 ก.ย. 65) 

1. การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ด้านการออกแบบ
และแฟชั่น 
2. การพัฒนาโมดูลการเรียนรู้ในระดับปริญญาตรี 
3. จัดอบรมทดลองใช้หลักสูตรระยะสั้น 
4. การจัดทำสื่อเพ่ือประชาสัมพันธ์หลักสูตร 

จำนวนหลักสูตรที่ได้รับ
การพัฒนา/ปรับปรุง 
จำนวน 4 หลักสูตร 

90,000 
 

64,100 
235,900 
110,000 

- 
 
- 
- 
- 

90,000 
 

64,100 
235,900 
110,000 

90,000 
 
- 
- 
- 

- 
 

64,100 
100,000 

- 

- 
 
- 

135,900 
110,000 

- 
 
- 
- 
- 

รวม 500,000 - 500,000 90,000 164,100 245,900 - 
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5. โครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตในศตวรรษที่ 21  
   

กิจกรรม ตัวชี้วัด 
งบประมาณ

แผ่นดิน 
งบรายได้ รวม งวดที่ 1 

(1 ต.ค.-31 ธ.ค. 64) 
งวดที่ 2 

(1 ม.ค.-31 มี.ค. 65) 
งวดที่ 3 

(1 เม.ย.-30 มิ.ย. 65) 
งวดที่ 4 

(1 ก.ค.-30 ก.ย. 65) 

1. การอบรมบุคลิกภาพ ภาวะผู้นำ การให้
ความรู้ด้านประกันคุณภาพแก่นักศึกษา 
2. การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสืบสาน
ภูมิปัญญาพ้ืนบ้าน 
3. ไหว้ครูช่าง 
4. ไหว้พระพิรุณ 
5. ให้ความรู้และการเตรียมความพร้อมในการ
ทำงานของนักศึกษาคณะฯ 
6. ให้คำปรึกษาและการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา 

ระดับความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บัณฑิตต่อ
คุณลักษณะของบัณฑิต 
ที่พึงประสงค ์ระดับมาก 

5,600 
 

13,000 
 
- 
- 

5,600 
 

5,600 

- 
 
- 
 

12,400 
12,400 

- 
 
- 

5,600 
 

13,000 
 

12,400 
12,400 
5,600 

 
5,600 

- 
 
- 
 
- 
- 
- 
 
- 

5,600 
 
- 
 
- 
- 

5,600 
 
- 

- 
 

13,000 
 
- 
- 
- 
 

5,600 

- 
 
- 
 

12,400 
12,400 

- 
 
- 

รวม 29,800 24,800 54,600 - 11,200 18,600 24,800 
        

6. โครงการจัดหาสิ่งสนับสนุนการจัดการเรียนรู้เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์และกราฟิกดีไซน์ 
   

กิจกรรม ตัวชี้วัด 
งบประมาณ

แผ่นดิน 
งบรายได้ รวม งวดที่ 1 

(1 ต.ค.-31 ธ.ค. 64) 
งวดที่ 2 

(1 ม.ค.-31 มี.ค. 65) 
งวดที่ 3 

(1 เม.ย.-30 มิ.ย. 65) 
งวดที่ 4 

(1 ก.ค.-30 ก.ย. 65) 

ค่าวัสดุการจัดการเรียนการสอน 1. จำนวนสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ตามรายการ 
2. ระดับความพึงพอใจ
ของนักศึกษาไม่น้อย
กว่า 3.51  

10,947 - 10,947 10,947 - - - 

รวม 10,947 - 10,947 10,947 - - - 
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7. โครงการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนสาขาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 
   

กิจกรรม ตัวชี้วัด 
งบประมาณ

แผ่นดิน 
งบรายได้ รวม งวดที่ 1 

(1 ต.ค.-31 ธ.ค. 64) 
งวดที่ 2 

(1 ม.ค.-31 มี.ค. 65) 
งวดที่ 3 

(1 เม.ย.-30 มิ.ย. 65) 
งวดที่ 4 

(1 ก.ค.-30 ก.ย. 65) 

1. จัดซื้อวัสดุด้านการจัดการฟาร์ม เช่น ฟาง
ข้าว อาหารสัตว์ ยารักษาโรค ฯลฯ 
2. พัฒนาทักษะการเลี้ยงและจัดการฟาร์มไก่
ไขเ่พ่ือสร้างรายได้ 

1. จำนวนสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ตามรายการ 
2. ระดับความพึงพอใจ
ของนักศึกษาไม่น้อย
กว่า 3.51  

30,000 
 
- 

- 
 
- 

30,000 
 
- 

30,000 
 
- 

- 
 
- 

- 
 
- 

- 
 
- 

รวม 30,000 - 30,000 30,000 - - - 
   
 

8. โครงการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ แขนงวิชาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ   
   

กิจกรรม ตัวชี้วัด 
งบประมาณ

แผ่นดิน 
งบรายได้ รวม งวดที่ 1 

(1 ต.ค.-31 ธ.ค. 64) 
งวดที่ 2 

(1 ม.ค.-31 มี.ค. 65) 
งวดที่ 3 

(1 เม.ย.-30 มิ.ย. 65) 
งวดที่ 4 

(1 ก.ค.-30 ก.ย. 65) 

การจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้แขนงวิชา
เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 

1. จำนวนสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ตามรายการ 
2. ระดับความพึงพอใจ
ของนักศึกษาไม่น้อย
กว่า 3.51  

22,320 - 22,320 7,000 15,320 - - 

รวม 22,320 - 22,320 7,000 15,320 - - 
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9. โครงการเตรียมความพร้อมสำหรับการประกอบอาชีพแขนงวิชาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ  
   

กิจกรรม ตัวชี้วัด 
งบประมาณ

แผ่นดิน 
งบรายได้ รวม งวดที่ 1 

(1 ต.ค.-31 ธ.ค. 64) 
งวดที่ 2 

(1 ม.ค.-31 มี.ค. 65) 
งวดที่ 3 

(1 เม.ย.-30 มิ.ย. 65) 
งวดที่ 4 

(1 ก.ค.-30 ก.ย. 65) 

1. จัดฝึกอบรมเตรียมความพร้อมสำหรับการ
ประกอบอาชีพ 
2. เตรียมความพร้อมเข้าศึกษา แขนงวิชา
เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 

1. จำนวนนักศึกษาเข้า
ร่วมโครงการ 
2. ร้อยละของนักศึกษา
ที่ผ่านเกณฑ์ตามที่
หลักสูตรกำหนด 

3,600 
 
- 

- 
 
- 

3,600 
 
- 

- 
 
- 
 
 

3,600 
 
- 

- 
 
- 

- 
 
- 

รวม 3,600 - 3,600 - 3,600 - - 
 
 

10. โครงการจัดหาวัสดกุารเรียนการสอนแขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช   
  

กิจกรรม ตัวชี้วัด 
งบประมาณ

แผ่นดิน 
งบรายได้ รวม งวดที่ 1 

(1 ต.ค.-31 ธ.ค. 64) 
งวดที่ 2 

(1 ม.ค.-31 มี.ค. 65) 
งวดที่ 3 

(1 เม.ย.-30 มิ.ย. 65) 
งวดที่ 4 

(1 ก.ค.-30 ก.ย. 65) 

1. ค่าวัสดุ อุปกรณ์สำหรับการจัดการเรียน
การสอนทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ 
2. การพัฒนาผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่ 
3. การเตรียมความพร้อมวิชาการ 

1. จำนวนสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ตามรายการ 
2. ระดับความพึงพอใจ
ของนักศึกษาไม่น้อย
กว่า 3.51  

40,200 
 
- 
- 

- 
 
- 
- 

40,200 
 
- 
- 

20,100 
 
- 
- 

 

20,100 
 
- 
- 

- 
 
- 
- 

- 
 
- 
- 

รวม 40,200 - 40,200 20,100 20,100 - - 
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11. โครงการจัดหาวัสดุสนับสนุนการเรียนการสอนสขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองและหุ่นยนต์การผลิต  
   

กิจกรรม ตัวชี้วัด 
งบประมาณ

แผ่นดิน 
งบรายได้ รวม งวดที่ 1 

(1 ต.ค.-31 ธ.ค. 64) 
งวดที่ 2 

(1 ม.ค.-31 มี.ค. 65) 
งวดที่ 3 

(1 เม.ย.-30 มิ.ย. 65) 
งวดที่ 4 

(1 ก.ค.-30 ก.ย. 65) 

จัดหาวัสดุสนับสนุนการเรียนการสอนสขาวิชา
วิศวกรรมเครื่องและหุ่นยนต์การผลิต 

1. จำนวนสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ตามรายการ 
2. ระดับความพึงพอใจ
ของนักศึกษาไม่น้อย
กว่า 3.51  

13,260 - 13,260 - 13,260 - - 

รวม 13,260 - 13,260 - 13,260 - - 
 
 

12. โครงการการเรียนรู้นอกห้องเรียนร่วมกับสถานประกอบการ สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกลและหุ่นยนต์การเกษตร  
 

กิจกรรม ตัวชี้วัด 
งบประมาณ

แผ่นดิน 
งบรายได้ รวม งวดที่ 1 

(1 ต.ค.-31 ธ.ค. 64) 
งวดที่ 2 

(1 ม.ค.-31 มี.ค. 65) 
งวดที่ 3 

(1 เม.ย.-30 มิ.ย. 65) 
งวดที่ 4 

(1 ก.ค.-30 ก.ย. 65) 

การเรียนรู้นอกห้องเรียนร่วมกับสถาน
ประกอบการ 

1. ความรู้ความเข้าใจ
เพ่ิมขึ้น ไม่น้อยกว่า 
3.51 
2. ระดับความพึงพอใจ
ของนักศึกษา ไม่น้อย
กว่า 3.51  

9,880  9,880 - 9,880 - - 

รวม 9,880 - 9,880 - 9,880 - - 
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13. โครงการทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สาขาวิศวกรรมเครื่องกลและหุ่นยนต์การเกษตร 
  

กิจกรรม ตัวชี้วัด 
งบประมาณ

แผ่นดิน 
งบรายได้ รวม งวดที่ 1 

(1 ต.ค.-31 ธ.ค. 64) 
งวดที่ 2 

(1 ม.ค.-31 มี.ค. 65) 
งวดที่ 3 

(1 เม.ย.-30 มิ.ย. 65) 
งวดที่ 4 

(1 ก.ค.-30 ก.ย. 65) 

1. อบรมการเขียนแบบการออกแบบด้วย
คอมพิวเตอร์ 
2. อบรมระบบอัตโนมัติในงานอุตสาหกรรม 

1. จำนวนนักศึกษาเข้า
ร่วมโครงการ 
2. ร้อยละของนักศึกษา
ที่ผ่านเกณฑ์ตามที่
หลักสูตรกำหนด 

10,800 
 

10,800 

- 
 
- 

10,800 
 

10,800 

- 
 
- 

10,800 
 

10,800 

- 
 
- 

- 
 
- 

รวม 21,600 - 21,600 - 21,600 -  
 
 

14. โครงการจัดหาสิ่งสนบัสนุนการเรียนรู้สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม  
   

กิจกรรม ตัวชี้วัด 
งบประมาณ

แผ่นดิน 
งบรายได้ รวม งวดที่ 1 

(1 ต.ค.-31 ธ.ค. 64) 
งวดที่ 2 

(1 ม.ค.-31 มี.ค. 65) 
งวดที่ 3 

(1 เม.ย.-30 มิ.ย. 65) 
งวดที่ 4 

(1 ก.ค.-30 ก.ย. 65) 

จัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้สาขาวิชาการ
จัดการงานวิศวกรรม 

1. จำนวนสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ตามรายการ 
2. ระดับความพึงพอใจ
ของนักศึกษาไม่น้อย
กว่า 3.51  

21,080  21,080 - 21,080 - - 

รวม 21,080  21,080 - 21,080 - - 
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15. โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม   
 

กิจกรรม ตัวชี้วัด 
งบประมาณ

แผ่นดิน 
งบรายได้ รวม งวดที่ 1 

(1 ต.ค.-31 ธ.ค. 64) 
งวดที่ 2 

(1 ม.ค.-31 มี.ค. 65) 
งวดที่ 3 

(1 เม.ย.-30 มิ.ย. 65) 
งวดที่ 4 

(1 ก.ค.-30 ก.ย. 65) 

เตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา สาขาวิชา
การจัดการงานวิศวกรรม 

1. จำนวนนักศึกษาเข้า
ร่วมโครงการ 
2. ร้อยละของนักศึกษา
ที่ผ่านเกณฑ์ตามที่
หลักสูตรกำหนด 

4,000 - 4,000 -  - 4,000 

รวม 4,000 - 4,000 - - - 4,000 
 
 

16. โครงการการฝึกทักษะเชิงปฏิบัติการการเสริมสร้างประสบการณ์ด้านการผลิตและโลจิสติกส์แบบเสมือนจริง สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม 
   

กิจกรรม ตัวชี้วัด 
งบประมาณ

แผ่นดิน 
งบรายได้ รวม งวดที่ 1 

(1 ต.ค.-31 ธ.ค. 64) 
งวดที่ 2 

(1 ม.ค.-31 มี.ค. 65) 
งวดที่ 3 

(1 เม.ย.-30 มิ.ย. 65) 
งวดที่ 4 

(1 ก.ค.-30 ก.ย. 65) 

การฝึกทักษะเชิงปฏิบัติการการเสริมสร้าง
ประสบการณ ์ด้านการผลิตและโลจิสติกส์
แบบเสมือนจริง      

1. จำนวนนักศึกษาเข้า
ร่วมโครงการ 
2. ร้อยละของนักศึกษา
ที่ผ่านเกณฑ์ตามที่
หลักสูตรกำหนด 

12,000 - 12,000 - 12,000 - - 

รวม 12,000 - 12,000 - 12,000 - - 
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17. โครงการเสริมสร้างทักษะวิศวกรในศตวรรษที่ 21  สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม   
 

กิจกรรม ตัวชี้วัด 
งบประมาณ

แผ่นดิน 
งบรายได้ รวม งวดที่ 1 

(1 ต.ค.-31 ธ.ค. 64) 
งวดที่ 2 

(1 ม.ค.-31 มี.ค. 65) 
งวดที่ 3 

(1 เม.ย.-30 มิ.ย. 65) 
งวดที่ 4 

(1 ก.ค.-30 ก.ย. 65) 

1. เสริมสร้างทักษะวิศวกรในศตวรรษท่ี 21 
2. เตรียมความพร้อมสำหรับวิศวกร สาขาวิชา
การจัดการงานวิศวกรรม 

1. จำนวนนักศึกษาเข้า
ร่วมโครงการ 
2. ร้อยละของนักศึกษา
ที่ผ่านเกณฑ์ตามที่
หลักสูตรกำหนด 

14,400 
9,600 

- 
- 

14,400 
9,600 

- 
- 

14,400 
- 

- 
9,600 

- 
- 

รวม 24,000 - 24,000 - 14,400 9,600 - 
  
 

18. โครงการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาและบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
   

กิจกรรม ตัวชี้วัด 
งบประมาณ

แผ่นดิน 
งบรายได้ รวม งวดที่ 1 

(1 ต.ค.-31 ธ.ค. 64) 
งวดที่ 2 

(1 ม.ค.-31 มี.ค. 65) 
งวดที่ 3 

(1 เม.ย.-30 มิ.ย. 65) 
งวดที่ 4 

(1 ก.ค.-30 ก.ย. 65) 

จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์สนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอน 

1. จำนวนสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ตามรายการ 
2. ระดับความพึงพอใจ
ของนักศึกษาไม่น้อย
กว่า 3.51  

46,860 - 46,860 23,000 23,860 - - 

รวม 46,860 - 46,860 23,000 23,860 - - 
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19. โครงการจัดหาสิ่งสนบัสนุนการจัดการเรียนรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม  
   

กิจกรรม ตัวชี้วัด 
งบประมาณ

แผ่นดิน 
งบรายได้ รวม งวดที่ 1 

(1 ต.ค.-31 ธ.ค. 64) 
งวดที่ 2 

(1 ม.ค.-31 มี.ค. 65) 
งวดที่ 3 

(1 เม.ย.-30 มิ.ย. 65) 
งวดที่ 4 

(1 ก.ค.-30 ก.ย. 65) 

การจัดหาสิ่งสนับสนุนการจัดการเรียนรู้เพ่ือ
เพ่ิมศักยภาพ การเรียนรู้ของผู้เรียนสาขาวิชา
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
 
" 

1. จำนวนสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ตามรายการ 
2. ระดับความพึงพอใจ
ของนักศึกษาไม่น้อย
กว่า 3.51  

32,740 - 32,740 - 32,740 - - 

รวม 32,740 - 32,740 - 32,740 - - 
   
 

20. โครงการการพัฒนาสมรรถนะทักษะวิชาชีพของนักศึกษา สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม   
   

กิจกรรม ตัวชี้วัด 
งบประมาณ

แผ่นดิน 
งบรายได้ รวม งวดที่ 1 

(1 ต.ค.-31 ธ.ค. 64) 
งวดที่ 2 

(1 ม.ค.-31 มี.ค. 65) 
งวดที่ 3 

(1 เม.ย.-30 มิ.ย. 65) 
งวดที่ 4 

(1 ก.ค.-30 ก.ย. 65) 

การพัฒนาสมรรถนะทักษะวิชาชีพของ 
นักศึกษาสาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
ตามผลลัพธ์การเรียนรู้ในแต่ละชั้นปี 

1. จำนวนนักศึกษาเข้า
ร่วมโครงการ 
2. ร้อยละของนักศึกษา
ที่ผ่านเกณฑ์ตามที่
หลักสูตรกำหนด 

20,000 - 20,000 - 20,000 - - 

รวม 20,000 - 20,000 - 20,000 - - 
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21. โครงการพัฒนากระบวนจัดการเรียนการสอนและคุณภาพบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  
   

กิจกรรม ตัวชี้วัด 
งบประมาณ

แผ่นดิน 
งบรายได้ รวม งวดที่ 1 

(1 ต.ค.-31 ธ.ค. 64) 
งวดที่ 2 

(1 ม.ค.-31 มี.ค. 65) 
งวดที่ 3 

(1 เม.ย.-30 มิ.ย. 65) 
งวดที่ 4 

(1 ก.ค.-30 ก.ย. 65) 

1. จัดหาวัสดุสนับสนุนการเรียนการสอน และ
วัสดุสำนักงานในการจัดทำสื่อการเรียนการ
สอน 
 
2. การเรียนรู้นอกห้องเรียน 

1. จำนวนสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ตามรายการ 
2. ความพึงพอใจของ
นักศึกษาไม่น้อยกว่า 3.51 
3. ความรู้ความเข้าใจ
เพ่ิมขึ้น ไม่น้อยกว่า 3.51 

30,460 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 

30,460 
 
 
 
- 

30,460 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 

รวม 30,460 - 30,460 30,460 - - - 
  
 

22. โครงการจัดหาสิ่งสนบัสนุนการเรียนรู้เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน สาขาวิชาการออกแบบสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ 

กิจกรรม ตัวชี้วัด 
งบประมาณ

แผ่นดิน 
งบรายได้ รวม งวดที่ 1 

(1 ต.ค.-31 ธ.ค. 64) 
งวดที่ 2 

(1 ม.ค.-31 มี.ค. 65) 
งวดที่ 3 

(1 เม.ย.-30 มิ.ย. 65) 
งวดที่ 4 

(1 ก.ค.-30 ก.ย. 65) 

ค่าวัสดุสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบ
สร้างสรรค์เชิงธุรกิจ 

1. จำนวนสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ตามรายการ 
2. ระดับความพึงพอใจ
ของนักศึกษาไม่น้อย
กว่า 3.51  

41,440 - 41,440 41,440 - - - 

รวม 41,440 - 41,440 41,440 - - - 
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23. โครงการเพ่ิมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (ส่งเสริมศักยภาพด้านทกัษะประสบการณ์ด้านงานออกแบบสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ) 

กิจกรรม ตัวชี้วัด 
งบประมาณ

แผ่นดิน 
งบรายได้ รวม งวดที่ 1 

(1 ต.ค.-31 ธ.ค. 64) 
งวดที่ 2 

(1 ม.ค.-31 มี.ค. 65) 
งวดที่ 3 

(1 เม.ย.-30 มิ.ย. 65) 
งวดที่ 4 

(1 ก.ค.-30 ก.ย. 65) 

ค่าลงทะเบียนแสดงผลงานระดับนานาชาติ 
จำนวน 2 คน คนละ 3,000 บาท 

1. จำนวนนักศึกษาเข้า
ร่วมโครงการ 
2. ร้อยละของนักศึกษา
ที่ผ่านเกณฑ์ตามที่
หลักสูตรกำหนด 

6,000 - 6,000 6,000 - - - 

รวม 6,000 - 6,000 6,000 - - - 
 
 

24. โครงการเพ่ิมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (การอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสมรรถนะของนักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบ) 

กิจกรรม ตัวชี้วัด 
งบประมาณ

แผ่นดิน 
งบรายได้ รวม งวดที่ 1 

(1 ต.ค.-31 ธ.ค. 64) 
งวดที่ 2 

(1 ม.ค.-31 มี.ค. 65) 
งวดที่ 3 

(1 เม.ย.-30 มิ.ย. 65) 
งวดที่ 4 

(1 ก.ค.-30 ก.ย. 65) 

ค่าตอบแทนวิทยากร (ภายนอก 1 คน)จำนวน 
5 ชม./2 วัน ชั่วโมงละ 600 บาท 

1. จำนวนนักศึกษาเข้า
ร่วมโครงการ 
2. ร้อยละของนักศึกษา
ที่ผ่านเกณฑ์ตามที่
หลักสูตรกำหนด 

6,000 - 6,000 - - 6,000 - 

รวม 6,000 - 6,000 - - 6,000 - 
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25. โครงการเสริมทักษะความรู้ให้แก่นักศึกษาปัจจุบันและศิษย์เก่า สาขาวิชาการออกแบบสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ 

กิจกรรม ตัวชี้วัด 
งบประมาณ

แผ่นดิน 
งบรายได้ รวม งวดที่ 1 

(1 ต.ค.-31 ธ.ค. 64) 
งวดที่ 2 

(1 ม.ค.-31 มี.ค. 65) 
งวดที่ 3 

(1 เม.ย.-30 มิ.ย. 65) 
งวดที่ 4 

(1 ก.ค.-30 ก.ย. 65) 

ค่าตอบแทนวิทยากร (ภายนอก 1 คน) 
จำนวน 5 ชม./2 วัน ชั่วโมงละ 600 บาท 

1. จำนวนนักศึกษาเข้า
ร่วมโครงการ 
2. ร้อยละของนักศึกษา
ที่ผ่านเกณฑ์ตามที่
หลักสูตรกำหนด 

6,000 - 6,000 - 6,000 - - 

รวม 6,000 - 6,000 - 6,000 - - 
 
 

26. โครงการการพัฒนาสมรรถนะของนักศึกษาแบบ Hybrid เพ่ือตอบสนองความต้องการของแหล่งงานในยุค New Normal 

กิจกรรม ตัวชี้วัด 
งบประมาณ

แผ่นดิน 
งบรายได้ รวม งวดที่ 1 

(1 ต.ค.-31 ธ.ค. 64) 
งวดที่ 2 

(1 ม.ค.-31 มี.ค. 65) 
งวดที่ 3 

(1 เม.ย.-30 มิ.ย. 65) 
งวดที่ 4 

(1 ก.ค.-30 ก.ย. 65) 

การพัฒนาสมรรถนะของนักศึกษาแบบ 
Hybrid เพ่ือตอบสนองความต้องการของ
แหล่งงานในยุค New Normal 

1. จำนวนนักศึกษาเข้า
ร่วมโครงการ 
2. ร้อยละของนักศึกษา
ที่ผ่านเกณฑ์ตามที่
หลักสูตรกำหนด 

25,000 - 25,000 - 19,400 5,600 - 

รวม 25,000 - 25,000 - 19,400 5,600 - 
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27. โครงการจัดหาสิ่งสนบัสนุนการเรียนรู้สำหรับการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์โควิด 19 

กิจกรรม ตัวชี้วัด 
งบประมาณ

แผ่นดิน 
งบรายได้ รวม งวดที่ 1 

(1 ต.ค.-31 ธ.ค. 64) 
งวดที่ 2 

(1 ม.ค.-31 มี.ค. 65) 
งวดที่ 3 

(1 เม.ย.-30 มิ.ย. 65) 
งวดที่ 4 

(1 ก.ค.-30 ก.ย. 65) 

อุปกรณ์การจัดการเรียนการสอนแบบ
ออนไลน์ วัสดุฝึกปฏิบัติ วัสดุสำนักงาน และ
ค่าถ่ายเอกสาร 

1. จำนวนสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ตามรายการ 
2. ระดับความพึงพอใจ
ของนักศึกษาไม่น้อย
กว่า 3.51  

10,500 - 10,500 - 10,500 - - 

รวม 10,500 - 10,500 - 10,500 - - 
 
 

28. โครงการจัดหาวัสดุสนับสนุนการเรียนการสอนสาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน 

กิจกรรม ตัวชี้วัด 
งบประมาณ

แผ่นดิน 
งบรายได้ รวม งวดที่ 1 

(1 ต.ค.-31 ธ.ค. 64) 
งวดที่ 2 

(1 ม.ค.-31 มี.ค. 65) 
งวดที่ 3 

(1 เม.ย.-30 มิ.ย. 65) 
งวดที่ 4 

(1 ก.ค.-30 ก.ย. 65) 

จัดซื้อหาวัสดุอปกรณ์ประกอบการเรียนการ
สอนสาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน 

1. จำนวนสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ตามรายการ 
2. ระดับความพึงพอใจ
ของนักศึกษาไม่น้อย
กว่า 3.51  

5,020 - 5,020 5,020 - - - 

รวม 5,020 - 5,020 5,020 - - - 
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29. โครงการฝึกทักษะการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการด้านพลังงานทดแทน 

กิจกรรม ตัวชี้วัด 
งบประมาณ

แผ่นดิน 
งบรายได้ รวม งวดที่ 1 

(1 ต.ค.-31 ธ.ค. 64) 
งวดที่ 2 

(1 ม.ค.-31 มี.ค. 65) 
งวดที่ 3 

(1 เม.ย.-30 มิ.ย. 65) 
งวดที่ 4 

(1 ก.ค.-30 ก.ย. 65) 

การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านพลังงานทดแทน 1. จำนวนนักศึกษาเข้า
ร่วมโครงการ 
2. ร้อยละของนักศึกษา
ที่ผ่านเกณฑ์ตามที่
หลักสูตรกำหนด 

24,900 - 24,900 - - 24,900 - 

รวม 24,900 - 24,900 - - 24,900 - 
 
 

30. โครงการเตรียมความพร้อมสำหรับการประกอบอาชีพสาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน 

กิจกรรม ตัวชี้วัด 
งบประมาณ

แผ่นดิน 
งบรายได้ รวม งวดที่ 1 

(1 ต.ค.-31 ธ.ค. 64) 
งวดที่ 2 

(1 ม.ค.-31 มี.ค. 65) 
งวดที่ 3 

(1 เม.ย.-30 มิ.ย. 65) 
งวดที่ 4 

(1 ก.ค.-30 ก.ย. 65) 

การอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อม
สำหรับการประกอบอาชีพ 

1. จำนวนนักศึกษาเข้า
ร่วมโครงการ 
2. ร้อยละของนักศึกษา
ที่ผ่านเกณฑ์ตามที่
หลักสูตรกำหนด 

2,000 - 2,000 - - 2,000 - 

รวม 2,000 - 2,000 - - 2,000 - 
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31. โครงการการพัฒนาสมรรถนะทักษะภาษาอังกฤษ สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์และกราฟิกดีไซน์ 

กิจกรรม ตัวชี้วัด 
งบประมาณ

แผ่นดิน 
งบรายได้ รวม งวดที่ 1 

(1 ต.ค.-31 ธ.ค. 64) 
งวดที่ 2 

(1 ม.ค.-31 มี.ค. 65) 
งวดที่ 3 

(1 เม.ย.-30 มิ.ย. 65) 
งวดที่ 4 

(1 ก.ค.-30 ก.ย. 65) 

การพัฒนาสมรรถนะทักษะภาษาอังกฤษ 
สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์และกราฟิก
ดีไซน์ 

1. จำนวนนักศึกษาเข้า
ร่วมโครงการ 
2. ร้อยละของนักศึกษา
ที่ผ่านเกณฑ์ตามที่
หลักสูตรกำหนด 

4,000 - 4,000 - 4,000 - - 

รวม 4,000 - 4,000 - 4,000 - - 
 
 

32. โครงการส่งเสริมทักษะทางภาษาอังกฤษ นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

กิจกรรม ตัวชี้วัด 
งบประมาณ

แผ่นดิน 
งบรายได้ รวม งวดที่ 1 

(1 ต.ค.-31 ธ.ค. 64) 
งวดที่ 2 

(1 ม.ค.-31 มี.ค. 65) 
งวดที่ 3 

(1 เม.ย.-30 มิ.ย. 65) 
งวดที่ 4 

(1 ก.ค.-30 ก.ย. 65) 

ส่งเสริมทักษะทางภาษาอังกฤษ 1. จำนวนนักศึกษาเข้า
ร่วมโครงการ 
2. ร้อยละของนักศึกษา
ที่ผ่านเกณฑ์ตามที่
หลักสูตรกำหนด 

12,000 - 12,000 - 12,000 - - 

รวม 12,000 - 12,000 - 12,000 - - 
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33. โครงการส่งเสริมทักษะทางดิจิทัล 
 

กิจกรรม ตัวชี้วัด 
งบประมาณ

แผ่นดิน 
งบรายได้ รวม งวดที่ 1 

(1 ต.ค.-31 ธ.ค. 64) 
งวดที่ 2 

(1 ม.ค.-31 มี.ค. 65) 
งวดที่ 3 

(1 เม.ย.-30 มิ.ย. 65) 
งวดที่ 4 

(1 ก.ค.-30 ก.ย. 65) 

ส่งเสริมทักษะทางดิจิทัล 1. จำนวนนักศึกษาเข้า
ร่วมโครงการ 
2. ร้อยละของนักศึกษา
ที่ผ่านเกณฑ์ตามที่
หลักสูตรกำหนด 

12,000 - 12,000 12,000 - - - 

รวม 12,000 - 12,000 12,000 - - - 
 

34. โครงการจัดหาครุภัณฑ์การศึกษาเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน 

กิจกรรม ตัวชี้วัด 
งบประมาณ

แผ่นดิน 
งบรายได้ รวม งวดที่ 1 

(1 ต.ค.-31 ธ.ค. 64) 
งวดที่ 2 

(1 ม.ค.-31 มี.ค. 65) 
งวดที่ 3 

(1 เม.ย.-30 มิ.ย. 65) 
งวดที่ 4 

(1 ก.ค.-30 ก.ย. 65) 

จัดหาครภุณัฑ์การศึกษาเพื่อเพ่ิมศกัยภาพการเรียนรู้
ของผู้เรียน 
1. ชุดปฏิบัติการเชื่อม MC/MAC  
2. ชุดฝึกปฏิบัติการระบบควบคุมเครื่องกลไฟฟ้า  
3. ชุดทดลองโรงจักรต้นกำลังไอน้ำ  
4. ชุดเครื่องทดสอบความแข็งโลหะ  
5. ชุดฝึกการเตมิน้ำยาเครื่องทำความเย็นและปรับ
อากาศ  
6. ชุดทดลองการแผร่ังสีความร้อน  
7. ชุดทดลองโรงจักรต้นกำลังกังหนัแก๊ส  

1. จำนวนครุภัณฑ์ครบ
ตามรายการ 
2. ระดับความพึงพอใจ
ของนักศึกษาไม่น้อย
กว่า 3.51  

4,917,400 - 4,917,400 4,917,400 - - - 

รวม 4,917,400 - 4,917,400 4,917,400 - - - 
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35. โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพให้มีสมรรถนะสูงขึ้น 

กิจกรรม ตัวชี้วัด 
งบประมาณ

แผ่นดิน 
งบรายได้ รวม งวดที่ 1 

(1 ต.ค.-31 ธ.ค. 64) 
งวดที่ 2 

(1 ม.ค.-31 มี.ค. 65) 
งวดที่ 3 

(1 เม.ย.-30 มิ.ย. 65) 
งวดที่ 4 

(1 ก.ค.-30 ก.ย. 65) 

สนับสนุนเงินงบประมาณในการพัฒนา
บุคลากรเพ่ือเพ่ิมศักยภาพและสมรรถนะใน
การปฏิบัติงาน ในการเดินทางไปเข้าร่วม
สัมมนา และอบรมทั้งภายในและต่างประเทศ  

ร้อยละของบุคลากรที่
ได้รับการพัฒนามี
ศักยภาพสูงขึ้น ร้อยละ 
100 

- 200,000 200,000 80,000 50,000 50,000 20,000 

รวม - 200,000 200,000 80,000 50,000 50,000 20,000 
 
 

36. โครงการสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (CWIE) 

กิจกรรม ตัวชี้วัด 
งบประมาณ

แผ่นดิน 
งบรายได้ รวม งวดที่ 1 

(1 ต.ค.-31 ธ.ค. 64) 
งวดที่ 2 

(1 ม.ค.-31 มี.ค. 65) 
งวดที่ 3 

(1 เม.ย.-30 มิ.ย. 65) 
งวดที่ 4 

(1 ก.ค.-30 ก.ย. 65) 

สหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับ
การทำงาน (CWIE) 

นักศึกษาที่ผ่านการ
อบรมและสามารถไป
ปฏิบัติงานการจัดการ
เรียนการสอนแบบเชิง
บูรณาการกับการ
ทำงาน (WIL) และสห
กิจศึกษา ร้อยละ 20 

30,000 - 30,000 - 25,000 5,000 - 

รวม 30,000 - 30,000 - 25,000 5,000 - 
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37. โครงการพัฒนาระบบกลไกและกระบวนการรับนักศึกษาใหม่คณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ 

กิจกรรม ตัวชี้วัด 
งบประมาณ

แผ่นดิน 
งบรายได้ รวม งวดที่ 1 

(1 ต.ค.-31 ธ.ค. 64) 
งวดที่ 2 

(1 ม.ค.-31 มี.ค. 65) 
งวดที่ 3 

(1 เม.ย.-30 มิ.ย. 65) 
งวดที่ 4 

(1 ก.ค.-30 ก.ย. 65) 

ประชาสัมพันธ์กลไกและกระบวนการรับ
นักศึกษาใหม่ 

ร้อยละของนักศึกษา
แรกเข้ามีจำนวนเพ่ิมขึ้น 
ร้อยละ 30 

60,000 - 60,000 47,000 13,000 - - 

รวม 60,000 - 60,000 47,000 13,000 - - 
 
 

38. โครงการประชาสัมพันธ์หลักสตูรครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์และกราฟิกดีไซน์ 
 

กิจกรรม ตัวชี้วัด 
งบประมาณ

แผ่นดิน 
งบรายได้ รวม งวดที่ 1 

(1 ต.ค.-31 ธ.ค. 64) 
งวดที่ 2 

(1 ม.ค.-31 มี.ค. 65) 
งวดที่ 3 

(1 เม.ย.-30 มิ.ย. 65) 
งวดที่ 4 

(1 ก.ค.-30 ก.ย. 65) 

1. ค่าจ้างพิมพ์แผ่นพับ ประชาสัมพันธ์ 
2. การสร้างเครือข่ายและพัฒนาสาระรายวิชา
ในหลักสูตรให้สอดคล้องกับตลาดแรงงานและ
การเปลี่ยนแปลงของสังคม     
3. การปรับพื้นฐานเพ่ือเพ่ิมทักษะของผู้เข้า
เรียน  
4. วิพากษ์หลักสูตรสาขาออกแบบผลิตภัณฑ์
และกราฟิกดีไซน์ 

ร้อยละของนักศึกษา
แรกเข้ามีจำนวนเพ่ิมขึ้น 
ร้อยละ 30 

5,000 
- 
 
 
- 
 
- 
 

- 
- 
 
 
- 
 
- 

5,000 
- 
 
 
- 
 
- 

5,000 
- 
 
 
- 
 
- 

- 
- 
 
 
- 
 
- 

- 
- 
 
 
- 
 
- 
 

- 
- 
 
 
- 
 
- 

รวม 5,000 - 5,000 5,000 -  - 
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39. โครงการประชาสัมพันธ์สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 

กิจกรรม ตัวชี้วัด 
งบประมาณ

แผ่นดิน 
งบรายได้ รวม งวดที่ 1 

(1 ต.ค.-31 ธ.ค. 64) 
งวดที่ 2 

(1 ม.ค.-31 มี.ค. 65) 
งวดที่ 3 

(1 เม.ย.-30 มิ.ย. 65) 
งวดที่ 4 

(1 ก.ค.-30 ก.ย. 65) 

- ค่าจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์สาขา 
- ค่าวัสดุในการประชาสัมพันธ์ เช่น ซอง 
กระดาษ แสตมป์ เป็นต้น 

ร้อยละของนักศึกษา
แรกเข้ามีจำนวนเพ่ิมขึ้น 
ร้อยละ 30 

8,100 - 8,100 - 8,100 - - 

รวม 8,100 - 8,100 - 8,100 - - 
 
 

40. โครงการการประชาสัมพันธ์และกระบวนการรับนักศึกษาใหม่ สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 

กิจกรรม ตัวชี้วัด 
งบประมาณ

แผ่นดิน 
งบรายได้ รวม งวดที่ 1 

(1 ต.ค.-31 ธ.ค. 64) 
งวดที่ 2 

(1 ม.ค.-31 มี.ค. 65) 
งวดที่ 3 

(1 เม.ย.-30 มิ.ย. 65) 
งวดที่ 4 

(1 ก.ค.-30 ก.ย. 65) 

1. ถ่ายทอดเทคโนโลยีหุ่นยนต์และสร้าง
เครือข่ายกลุ่มโรงเรียนระดับมัธยมเป้าหมาย 
 
2. การพัฒนาและบริหารหลักสูตร
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 

- ร้อยละของนักศึกษา
แรกเข้ามีจำนวนเพ่ิมขึ้น 
ร้อยละ 30 
- จำนวนหลักสูตรที่
ได้รับการพัฒนา/
ปรับปรุง จำนวน 4 
หลักสูตร 

13,000 
 
 
- 

- 
 
 
- 

13,000 
 
 
- 

3,000 
 
 
- 

10,000 
 
 
- 

- 
 
 
- 

- 
 
 
- 

รวม 13,000 - 13,000 3,000 10,000 - - 
 

 



 

 

 

 

57 

41. โครงการทุนการศึกษาบรมราชาภิเษกเฉลิมพระเกียรติ 

กิจกรรม ตัวชี้วัด 
งบประมาณ

แผ่นดิน 
งบรายได้ รวม งวดที่ 1 

(1 ต.ค.-31 ธ.ค. 64) 
งวดที่ 2 

(1 ม.ค.-31 มี.ค. 65) 
งวดที่ 3 

(1 เม.ย.-30 มิ.ย. 65) 
งวดที่ 4 

(1 ก.ค.-30 ก.ย. 65) 

ทุนการศึกษาบรมราชาภิเษกเฉลิมพระเกียรติ  
จำนวน 2 ทุน ๆ ละ 20,000 บาท 

ร้อยละของนักศึกษา
แรกเข้ามีจำนวนเพ่ิมขึ้น 
ร้อยละ 30 

- 40,000 40,000 - - 40,000 - 

รวม - 40,000 40,000 - - 40,000 - 
 
 

42. โครงการการจัดการความรู้ (KM) 

กิจกรรม ตัวชี้วัด 
งบประมาณ

แผ่นดิน 
งบรายได้ รวม งวดที่ 1 

(1 ต.ค.-31 ธ.ค. 64) 
งวดที่ 2 

(1 ม.ค.-31 มี.ค. 65) 
งวดที่ 3 

(1 เม.ย.-30 มิ.ย. 65) 
งวดที่ 4 

(1 ก.ค.-30 ก.ย. 65) 

การจัดการความรู้ (KM) ร้อยละของบุคลากรที่
ได้รับการพัฒนามี
ศักยภาพสูงขึ้น ร้อยละ 
100 

8,000 - 8,000 4,400 3,600 - - 

รวม 8,000 - 8,000 4,400 3,600 - - 
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43. โครงการส่งเสริมความเป็นครู (สมรรถนะความเป็นครู) 

กิจกรรม ตัวชี้วัด 
งบประมาณ

แผ่นดิน 
งบรายได้ รวม งวดที่ 1 

(1 ต.ค.-31 ธ.ค. 64) 
งวดที่ 2 

(1 ม.ค.-31 มี.ค. 65) 
งวดที่ 3 

(1 เม.ย.-30 มิ.ย. 65) 
งวดที่ 4 

(1 ก.ค.-30 ก.ย. 65) 

จัดซื้อวัสดุสำหรับจัดกิจกรรมฯ ร้อยละของบุคลากรที่
ได้รับการพัฒนามี
ศักยภาพสูงขึ้น ร้อยละ 
100 

4,000 - 4,000 - - - 4,000 

รวม 4,000 - 4,000 - - - 4,000 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 
 

มหาวิทยาลัย  การสร้างสรรค์การวิจัยเชิงพาณิชย์ พัฒนานวัตกรรมและพันธกิจสมัพันธ์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างย่ังยืน 
คณะฯ   Research for life การวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรม 
 
กลยุทธ์  1. สร้างศักยภาพงานวิจัยร่วมกับสถานประกอบการเพ่ือสร้างนวัตกรรม 
   2. ยกระดับงานวิจัยนวัตกรรมร่วมกับนักศึกษา 
   3. ทบทวนและเพิ่มมาตรการในการจัดหาแหล่งทุนสนับสนุน 
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44. โครงการการเพิ่มขีดความสามารถด้านระบบงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์และบริการวิชาการสู่ท้องถิ่น  
   

กิจกรรม ตัวชี้วัด 
งบประมาณ

แผ่นดิน 
งบรายได้ รวม งวดที่ 1 

(1 ต.ค.-31 ธ.ค. 64) 
งวดที่ 2 

(1 ม.ค.-31 มี.ค. 65) 
งวดที่ 3 

(1 เม.ย.-30 มิ.ย. 65) 
งวดที่ 4 

(1 ก.ค.-30 ก.ย. 65) 

1. สนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์และ
ให้บริการวิชาการวิจัยสู่ท้องถิ่น 
2. การส่งเสริมและสนับสนุนการนำเสนอ
ผลงาน วิจัยและงานสร้างสรรค์ 
3. การสนับสนุนการนำนักศึกษาเข้าร่วม
แข่งขันผลงานและทักษะวิชาชีพต่างๆ 

- ผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมที่ถูกนำไปใช้
หรือต่อยอดเชิงพาณิชย์ 
จำนวน 2 ผลงาน 
- จำนวนเครือข่ายการ
วิจัยทั้งภายใน และ/
หรือต่างประเทศ 
จำนวน 3 เครือข่าย 

- 
 
- 
 
- 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 

50,000 
 

30,000 
 

30,000 

25,000 
 

30,000 
 

30,000 

25,000 
 

30,000 
 

30,000 

- 
 

10,000 
 

10,000 

รวม - 300,000 300,000 110,000 85,000 85,000 20,000 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 
 

มหาวิทยาลัย  การสร้างสรรค์การวิจัยเชิงพาณิชย์ พัฒนานวัตกรรมและพันธกิจสมัพันธ์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างย่ังยืน 
คณะฯ   การบริการวิชาการเพื่อความต้องการของทอ้งถิ่น 
 
กลยุทธ์  1. เพิ่มเป้าหมายการลงพื้นที่ใช้เทคโนโลยีเพ่ือค้นหาความต้องการที่แท้จริงของท้องถิ่น 
   2. ส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมแก่ท้องถิ่น 
   3. พัฒนาความเข้มแข็งการสร้างเครือข่ายและฐานข้อมูลในการบริการวิชาการ 
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45. โครงการการพัฒนาศูนย์เทคโนโลยีตามศาสตร์พระราชาทางการเกษตรอัจฉริยะเพื่อความยั่งยืน (ปีที่ 3) 
   

กิจกรรม ตัวชี้วัด 
งบประมาณ

แผ่นดิน 
งบรายได้ รวม งวดที่ 1 

(1 ต.ค.-31 ธ.ค. 64) 
งวดที่ 2 

(1 ม.ค.-31 มี.ค. 65) 
งวดที่ 3 

(1 เม.ย.-30 มิ.ย. 65) 
งวดที่ 4 

(1 ก.ค.-30 ก.ย. 65) 

1. การพัฒนาศูนย์เทคโนโลยีตามศาสตร์
พระราชาทางการเกษตรอัจฉริยะเพ่ือความ
ยั่งยืน 
2. การพัฒนาฐานการเรียนรู้เทคโนโลยีในการ
ทำเกษตรอัจฉริยะ   

- จำนวนศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยี จำนวน 2 
ศูนย์ 
- จำนวนองค์ความรู้ 8 
องค์ความรู้ 

190,000 
 
 

460,000 

- 
 
 
- 

190,000 
 
 

460,000 

100,000 
 
 

253,700 

90,000 
 
 

206,300 

- 
 
 
- 

- 
 
 
- 

รวม 650,000 - 650,000 353,700 296,300 - - 
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46. โครงการเสริมสร้างเครือข่ายและขยายผลศาสตร์พระราชาภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

กิจกรรม ตัวชี้วัด 
งบประมาณ

แผ่นดิน 
งบรายได้ รวม งวดที่ 1 

(1 ต.ค.-31 ธ.ค. 64) 
งวดที่ 2 

(1 ม.ค.-31 มี.ค. 65) 
งวดที่ 3 

(1 เม.ย.-30 มิ.ย. 65) 
งวดที่ 4 

(1 ก.ค.-30 ก.ย. 65) 

1. ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง  
1.1 อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี 
1.2 อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี 
1.3 อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี 
1.4 อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี 
1.5 อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี 
1.6 อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี 
1.7 อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี 
1.8 อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี 
1.9 อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ 
1.10 อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ 

2. กิจกรรมนิทรรศการแสดงผลงาน 

- จำนวนชุมชน 3 
ชุมชน 
- ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 
ระดับมาก 
 
 
 
 

 

2,000,000 - 2,000,000 323,196 698,812 876,740 101,252 

รวม 2,000,000 - 2,000,000 323,196 698,812 876,740 101,252 
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47. โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่นเพื่อขยายตลาดภูมิปัญญา (University as a Marketplace) 
 

กิจกรรม ตัวชี้วัด 
งบประมาณ

แผ่นดิน 
งบรายได้ รวม งวดที่ 1 

(1 ต.ค.-31 ธ.ค. 64) 
งวดที่ 2 

(1 ม.ค.-31 มี.ค. 65) 
งวดที่ 3 

(1 เม.ย.-30 มิ.ย. 65) 
งวดที่ 4 

(1 ก.ค.-30 ก.ย. 65) 

1. กิจกรรมต้นทาง 
2. กิจกรรมกลางทาง 
3. กิจกรรมปลายทาง 

- จำนวนศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยี จำนวน 2 
ศูนย์ 
- จำนวนองค์ความรู้ 8 
องค์ความรุ้ 
- จำนวนฐานข้อมูล 1 
ฐานข้อมูล 

3,500,000 - 3,500,000 746,664 1,817,044 936,292 - 

รวม 3,500,000 - 3,500,000 746,664 1,817,044 936,292 - 
 
 

48. โครงการบริการวิชาการเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน (สาขาวิศวกรรมพลังงาน) 
 

กิจกรรม ตัวชี้วัด 
งบประมาณ

แผ่นดิน 
งบรายได้ รวม งวดที่ 1 

(1 ต.ค.-31 ธ.ค. 64) 
งวดที่ 2 

(1 ม.ค.-31 มี.ค. 65) 
งวดที่ 3 

(1 เม.ย.-30 มิ.ย. 65) 
งวดที่ 4 

(1 ก.ค.-30 ก.ย. 65) 

การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอด
เทคโนโลยี 

- จำนวนชุมชน 3 ชุมชน 
- ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ ระดับ
มาก 

6,100 - 6,100 - - 6,100 - 

รวม 6,100 - 6,100 - - 6,100 - 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 
 

มหาวิทยาลัย  การสร้างสรรค์การวิจัย พัฒนานวัตกรรมและพันธกิจสัมพันธ์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างย่ังยืน 
คณะฯ   การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 
 
กลยุทธ ์  1. ส่งเสริมให้มีความร่วมมือทางด้านศิลปวัฒนธรรม 
   2. บูรณาการการเรียนการสอนด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 
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โครงการทำนุบำรุงศลิปวัฒนธรรม  
   

กิจกรรม ตัวชี้วัด 
งบประมาณ

แผ่นดิน 
งบรายได้ รวม งวดที่ 1 

(1 ต.ค.-31 ธ.ค. 64) 
งวดที่ 2 

(1 ม.ค.-31 มี.ค. 65) 
งวดที่ 3 

(1 เม.ย.-30 มิ.ย. 65) 
งวดที่ 4 

(1 ก.ค.-30 ก.ย. 65) 

ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม จำนวนกิจกรรมที่
เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สร้าง
องค์ความรู้และนำไป
ถ่ายทอด หรือสามารถ
สร้างคุณค่าต่อสังคม
ชุมชน 

- - - - - - - 

รวม - - - - - - - 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 
 

มหาวิทยาลัย  การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการให้เป็นมหาวิทยาลยัแห่งนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่ 
   มาตรฐานสากล     
คณะฯ   ธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาองค์กร 
 
กลยุทธ ์  1. สร้างแรงจูงใจบุคลากรให้พัฒนาตนเองตามความต้องการ 
   2. ปรับปรุงกลไกระบบการบริหารจัดการให้โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
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49. โครงการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  
   

กิจกรรม ตัวชี้วัด 
งบประมาณ

แผ่นดิน 
งบรายได้ รวม งวดที่ 1 

(1 ต.ค.-31 ธ.ค. 64) 
งวดที่ 2 

(1 ม.ค.-31 มี.ค. 65) 
งวดที่ 3 

(1 เม.ย.-30 มิ.ย. 65) 
งวดที่ 4 

(1 ก.ค.-30 ก.ย. 65) 

กิจกรรม การประชุมเชิงปฏิบัติการ ตรวจสอบ
และประเมินระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน 

1.  จำนวนหลักสูตรของ
คณะฯ ที่ได้รับการ
ประเมินการประกัน
คุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหลักสูตร 
2. หลักสูตรทุก
หลักสูตรของคณะฯ 
ได้ผลการประเมิน
ประกันคุณภาพภายใน 
ระดับหลักสูตร อยู่ใน
ระดับดีขึ้นไ                               
3. ผลการประเมินการ
ประกันคุณภาพการศึก
ภายใน ระดับคณะ อยู่
ในระดับดีขึ้นไป  

- 80,000 80,000 - - - 80,000 

รวม - 80,000 80,000 - - - 80,000 
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50. โครงการรบริหารจัดการเพ่ือสนับสนุนการดำเนินงานของคณะ 
   

กิจกรรม ตัวชี้วัด 
งบประมาณ

แผ่นดิน 
งบรายได้ รวม งวดที่ 1 

(1 ต.ค.-31 ธ.ค. 64) 
งวดที่ 2 

(1 ม.ค.-31 มี.ค. 65) 
งวดที่ 3 

(1 เม.ย.-30 มิ.ย. 65) 
งวดที่ 4 

(1 ก.ค.-30 ก.ย. 65) 

1. จัดซื้อวัสดุในการจัดทำสิ่งสนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการคณะ 
2. ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร 
3. ค่าจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์การศึกษาและ
ครุภัณฑ์สำนักงาน 

- ระดับความพึงพอใจ
ของคณาจารย์และ
บุคลากรต่อการบริหาร
จัดการของคณะ ระดับ 
3.51 

- 
 

104,693 
- 

221,600 
 
- 

300,000 

221,600 
 

104,693 
300,000 

60,000 
 

30,000 
80,000 

 

60,000 
 

30,000 
100,000 

60,000 
 

20,000 
80,000 

41,600 
 

24,693 
40,000 

รวม 104,693 521,600 626,293 170,000 190,000 160,000 106,293 
  
 

51. โครงการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  
   

กิจกรรม ตัวชี้วัด 
งบประมาณ

แผ่นดิน 
งบรายได้ รวม งวดที่ 1 

(1 ต.ค.-31 ธ.ค. 64) 
งวดที่ 2 

(1 ม.ค.-31 มี.ค. 65) 
งวดที่ 3 

(1 เม.ย.-30 มิ.ย. 65) 
งวดที่ 4 

(1 ก.ค.-30 ก.ย. 65) 

การจัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ระดับความพึงพอใจของ
คณาจารย์และบุคลากร
ต่อการบริหารจัดการ
ของคณะ 

- 40,000 40,000 10,000 10,000 10,000 10,000 

รวม - 40,000 40,000 10,000 10,000 10,000 10,000 
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52. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนและจัดทำแผนยุทธศาตร์คณะ 
  

กิจกรรม ตัวชี้วัด 
งบประมาณ

แผ่นดิน 
งบรายได้ รวม งวดที่ 1 

(1 ต.ค.-31 ธ.ค. 64) 
งวดที่ 2 

(1 ม.ค.-31 มี.ค. 65) 
งวดที่ 3 

(1 เม.ย.-30 มิ.ย. 65) 
งวดที่ 4 

(1 ก.ค.-30 ก.ย. 65) 

จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผน 
ทบทวนแผนและการประเมินแผนปฏิบัติการ 

1. จำนวนผู้เข้าร่วม
โครงการ  
2. แผนยุทธศาสตร์, 
แผนปฏิบัติการประจำปี 
ที่ได้รับการทบทวน 

- 30,000 30,000 - - 30,000 - 

รวม - 30,000 30,000 - - 30,000 - 
 
 

53. โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งชำนาญการ 
 

กิจกรรม ตัวชี้วัด 
งบประมาณ

แผ่นดิน 
งบรายได้ รวม งวดที่ 1 

(1 ต.ค.-31 ธ.ค. 64) 
งวดที่ 2 

(1 ม.ค.-31 มี.ค. 65) 
งวดที่ 3 

(1 เม.ย.-30 มิ.ย. 65) 
งวดที่ 4 

(1 ก.ค.-30 ก.ย. 65) 

สนับสนุนเงินงบประมาณในการพัฒนา
บุคลากรสายสนับสนุนเพื่อเพ่ิมศักยภาพและ
สมรรถนะในการปฏิบัติงาน และเพ่ือการ
พัฒนาเลื่อนระดับตามสายงาน  

จำนวนบุคลากรที่ได้รับ
การพัฒนา/เลื่อนระดับ
ตามสายงาน 

- 20,000 20,000 5,000 5,000 10,000 - 

รวม - 20,000 20,000 5,000 5,000 10,000 - 
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54. โครงการจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมอาหารต้นแม่น้ำเจ้าพระยา 

กิจกรรม ตัวชี้วัด 
งบประมาณ

แผ่นดิน 
งบรายได้ รวม งวดที่ 1 

(1 ต.ค.-31 ธ.ค. 64) 
งวดที่ 2 

(1 ม.ค.-31 มี.ค. 65) 
งวดที่ 3 

(1 เม.ย.-30 มิ.ย. 65) 
งวดที่ 4 

(1 ก.ค.-30 ก.ย. 65) 

1. จัดตั้งศูนย์นวัตกรรมอาหารต้นแม่น้ำ
เจ้าพระยา 
2. พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม/หลักสูตรระยะสั้น 
3. พัฒนาแนวคิดผลิตภัณฑ์ต้นแบบ 
4. พัฒนาศักยภาพบุคลากรและถ่ายทอดองค์
ความรู้ 

- จำนวนศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยี จำนวน 2 
ศูนย ์

80,000 
 

123,700 
53,400 
62,000 

- 
 
- 
- 
- 
 

80,000 
 

123,700 
53,400 
62,000 

40,000 
 

7,500 
- 
- 

40,000 
 

52,150 
53,400 

- 

- 
 

64,050 
80,900 
62,000 

- 
 
- 
- 
- 

รวม 400,000 - 400,000 47,500 145,550 206,950 - 



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 5 

การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล 
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การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล 

  การดำเนินการให้ได้ผลลัพธ์ตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้นั ้น คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้กำหนดให้หน่วยงานทุกระดับดำเนินการอย่างเป็นระบบตั้งแต่การวางแผน การนำ
แผนไปสู่การปฏิบัติ การติดตาม ตรวจสอบและการประเมินผล 

วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
 1. เพ่ือติดตามการดำเนินงานในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กับเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
 2. เพื ่อนำผลการประเมินมาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนางานและเป็นข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจ  
 3. เพ่ือทบทวนทิศทางนโยบายและแนวทางการบริหารงานของคณะฯ 

ส่วนประกอบสำคัญในการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล 
1. การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 
2. การวางแผนและการบริหารโครงการสำหรับหน่วยงานทุกระดับ 
3. การจัดทำรายงานการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลการใช้

จ่ายงบประมาณการ 
4. การจัดทำคู่มือประกันคุณภาพภายใน และคำรับรองการปฏิบัติราชการ 
5. การจัดทำรายงานประเมินตนเอง (SAR) การประกันคุณภาพภายใน 

การติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการของคณะฯ   
  การติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการ หมายถึง การตรวจสอบความคืบหน้าของ
การดำเนินงานจริงเปรียบเทียบกับแผนปฏิบัติงานและแผนงบประมาณที่กำหนดไว้ อย่างไรก็ตามในกรณีที่มี
ปัญหา/อุปสรรคเกิดขึ้น จะทำให้สามารถวิเคราะห์ปัญหา/สาเหตุและปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติงานและแผน
งบประมาณได้ รวมทั้งสามารถปรับเปลี่ยนระยะเวลาการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้
อย่างทันท่วงที ท้ายที่สุดจะทำให้การดำเนินโครงการเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งนี้ 
สิ ่งที ่ได้จากการติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการ คือ รายงานความคืบหน้าโครงการ และ
ข้อเสนอแนะตามระยะเวลาที่กำหนดโดยมีหลักการติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการ ประกอบด้วย
ขั้นตอนสำคัญ 4 ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นตอนที่  1   จัดทำและอนุมัติแผนปฏิบัติราชการและแผนงบประมาณ 
  หมายถึง  การจัดทำแผนปฏิบัติการ (Project Schedule) และแผนงบประมาณ (Project 
Cost) ต้องมีความเหมาะสมและสอดคล้องกัน เพื่อใช้เป็นแผนอ้างอิงในการติดตามความคืบหน้าของโครงการ
และสามารถแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที 

ขั้นตอนที่  2 พิจารณาความคืบหน้า ตามแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ 
หมายถึง  การติดตามความคืบหน้า แผนปฏิบัติการ (Schedule Variance) และการติดตาม

ความคืบหน้าแผนงบประมาณ (Cost Variance) ได้แก่ การเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน ณ เวลาปัจจุบัน กับ
แผนที่กำหนด เพ่ือให้รู้ถึงความเบี่ยงเบนจากแผนงานที่กำหนด 
  ขั้นตอนที่ 3 ทบทวน/ปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการ แผนงบประมาณและระยะเวลาดำเนินงาน 
  ในกรณีที่โครงการเบี่ยงเบนไปจากเป้าหมายที่กำหนด จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการวิเคราะห์ 
สาเหตุ/ปัญหา และทบทวน/การปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการ แผนงบประมาณ และระยะเวลาดำเนินงาน เพื่อให้
มั่นใจว่าโครงการจะยังคงบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ 
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ขั้นตอนที่  4  สรุปผลการติดตามปัญหา อุปสรรค วิธีการแก้ไข และบทเรียน 
  การสรุปปัญหาและอุปสรรคที่ส่งผลต่อความสำเร็จของโครงการนั้น ดำเนินการดังนี้ 

1. ติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ และจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน 
รอบ 3, 6, 9 และ 12 เดือน  ดำเนินการโดยงานนโยบายและแผน 

2. รายงานความก้าวหน้าของแผนปฏิบัติการ รอบ 3, 6, 9 และ 12 เดือน  ต่อคณะกรรมการ
บริหารคณะ ดำเนินการโดยหน่วยงาน/สาขาวิชา 

3. ประเมินความก้าวหน้าการตรวจสอบภายใน  โดยคณะกรรมการติดตามตรวจสอบภายใน  
ทีค่ณะฯ แต่งตั้ง   

4. รายงานประเมินตนเองตามคำรับรองการปฏิบัติราชการและการประกันคุณภาพภายใน 
 
กระบวนการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ 

การติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการ ของสาขาวิชา ภาควิชา และคณะฯ ให้ทุกหน่วยงาน
ดำเนินการตามกระบวนการและข้ันตอนต่าง ๆ เพ่ือนำไปสู่การปฏิบัติดังนี้ 

 
กระบวนการ การดำเนินงาน 

   ตรวจสอบรายละเอียดการอนุมัติให้ดำเนินโครงการ 
  ตรวจสอบเป้าหมายและขอบเขตของโครงการ 
 

   จัดทำรายละเอียดแผนปฏิบัติการ (Project Schedule) 
     แผนงบประมาณ (Project Cost) ที่ต้องชัดเจนและ   
      สอดคล้องกัน 
  ใช้เป็นแผนอ้างอิงในการติดตามความคืบหน้าของ  
    โครงการและสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นระบบ 

   ติดตามความคืบหน้าตามแผนปฏิบัติการและแผน  
    งบประมาณ โดยเปรียบเทียบกับผลที่ดำเนินการได้จริง 
    ณ เวลาปัจจุบัน 
 

  วิเคราะห์ความเบี่ยงเบนของแผนทั้งในเชิงปริมาณ    
    คุณภาพ และระยะเวลา 
 พิจารณาปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการ แผนงบประมาณ  
     และระยะเวลาดำเนินงาน เพื่อให้โครงการจะบรรลุ 
    เป้าหมายที่กำหนด 

  ประมวลผลปัญหาที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ 
 
 
 

 
 
 
 

ตรวจสอบอนุมัติโครงการ รวมถึง 
เป้าหมายและขอบเขตของโครงการ 

จัดทำแผนปฏิบัติการโครงการ 
และแผนงบประมาณโครงการ 

ติดตามคืบหน้าตามแผนปฏิบัติการ 
และแผนงบประมาณ 

ปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการ แผน 
งบประมาณ ระยะเวลาดำเนินงาน 

ติดตามปัญหาและอุปสรรค 
ตลอดจนวิธีการแก้ไขปัญหา 
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การตรวจสอบ 
  เป็นการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ ตรวจสอบการขออนุมัติโครงการให้
เป็นไปตามเป้าหมายและงบประมาณท่ีได้กำหนดไว้ ดำเนินการดังนี้ 

1. ตรวจสอบการขออนุมัติโครงการ/กิจกรรมโดยงานนโยบายแผน 
2. อนุมัตโิครงการ/กิจกรรมโดยคณะผู้บริหาร 
3. ตรวจสอบการเบิกจ่ายงบประมาณโดยงานการเงิน 
4. ตรวจสอบผลการดำเนินงานภายหลังเสร็จสิ้นโครงการ/กิจกรรมโดยงานนโยบายแผน 
5. ตรวจสอบผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณโดยหน่วยงานตรวจสอบภายในของ

มหาวิทยาลัย 
การประเมินผล 

หน่วยงานระดับสาขาวิชา ภาควิชา และระดับคณะฯ ต้องดำเนินงานจัดทำรายงานประเมิน
ตนเองของแต่ละตัวชี้วัดให้บรรลุเป้าหมาย ตามเกณฑ์มาตรฐานแต่ละตัวชี้ วัด และจัดให้มีคณะกรรมการประเมิน
จากบุคคลภายใน และบุคคลภายนอกมาทำการประเมิน ตามข้อกำหนดในแต่ละระดับ 

1. ประเมินผลประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการและ
แผนงบประมาณของหน่วยงานทุกระดับ เพ่ือจัดทำรายงานการประเมินความสำเร็จของแผน 

2. ประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้ใน 5 องค์ประกอบ สำหรับการประกันคุณภาพภายในประจำปี
การศึกษา และรับการประเมินจากคณะกรรมการประเมินจาก สกอ. 

3. การรายงาน ติดตาม ตรวจสอบและประเมินจากหน่วยตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัย



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก 

 
 

 



 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์กรทั้งภายในและภายนอก 
โดยใช้ SWOT Analysis 

กำหนดตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก และกลยุทธ์ตามลำดับ 
องค์กรสามารถกำหนดโครงการริเริ่มไว้ล่วงหน้าได้ 

วิเคราะห์ความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์หลักและประเด็น
ยุทธศาสตร์ ตามลำดับ โดยให้สอดคล้องกัน 

กำหนดเป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ในระดับองค์กร 
(ภายใต้พันธกิจ หรือประเด็นยุทธศาสตร์) 

จัดทำแผนที่กลยุทธ์โดยกำหนดเป้าประสงค์แต่ละมิติ 

นำกลยุทธ์ที่ต้องดำเนินการในแต่ละปีมากำหนดโครงการ 
วัตถุประสงค์ และตัวชี้วัดระดับโครงการ 

กำหนดงบประมาณของโครงการ 

กำหนดตัวชี้วัดหลัก แผนกลยุทธ์ 4 ปี 

แผนปฏิบัติการ
ประจำปี 



 

 

 
 

โครงการ ขอตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

1. หน่วยงานหลัก คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
2. ชื่อโครงการ  ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

    ชื่อกิจกรรม …………………………………………………………………………………………………………………….……………… 
    ลักษณะกจิกรรม ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ลักษณะการดำเนินการ  
           โครงการใหม่  
    โครงการที่ทำครั้งเดียว  (โครงการที่ริเริ่มใหม่ไม่เคยมีมาก่อน) 
                            โครงการที่ดำเนินการต่อเนื่อง ต่อเนื่อง ..............ปี 
                              โครงการที่นำมาต่อยอดขยายผล  
   จากโครงการ ...................................................../กิจกรรม.............................................  
  โครงการเดิม  
                               โครงการที่ทำซ้ำทุกปีในกลุ่มเป้าหมายเดิม   
                              โครงการที่ทำซำ้ทุกปีโดยขยายผลกลุ่มเป้าหมายใหม่ 
3. ลักษณะของโครงการสอดคล้องกับ ตัวชี้วัด / ตัวบ่งชี้ 
3.1 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ระยะที่ 1 (ปี 2561-2564)
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : ............................................................................................................................. ...... 

กลยุทธ์ที่ : ............................................................................................... ........................................................ 
ตัวชี้วัดที่ : ............................................................................................................................. .......................... 

3.2 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์ของคณะ  
           ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : ........................................................................................................................... ........ 
 กลยุทธ์ที่ : ............................................................................................................ ........................................... 
 ตัวชี้วัดที่ : .............................................................................................................. .........................................  
  การบูรณาการกับภารกิจอื่น 

 การวิจัย ชื่อโครงการ....................................................................................................................... .......... 
 การบริการวิชาการ ชื่อโครงการ.......................................................................................... ...................... 
 การเรียนการสอน ชื่อรายวิชา................................................................................................... ................ 
 ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (ระบุ)................................................................................................................  
 ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของการศึกษา (DOE Thailand) 

  ผู้เรียนรู้  (มีความเพียร ใฝ่รู้ ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต ก้าวทันยุคดิจิทัล มีสมรรถนะ 
(Competency) รักษ์และประยุกต์ภูมิปัญญาไทย มีทักษะชีวิตเพ่ือสัมมาอาชีพ) 
  ผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม (ทักษะทางปัญญา ทักษะในศตวรรษที่ 21 Digital Intelligent 
ความคิดสร้างสรรค์ การบูรณาการข้ามศาสตร์ พัฒนานวัตกรรม) 
  พลเมืองที่เข้มแข็ง (รักชาติ รักท้องถิ่น จิตสำนึกพลเมืองไทย ความยุติธรรม ความเท่าเทียม การ
อยู่ร่วมกันในสังคมไทย การจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมท่ียั่งยืน) 

 
 

เลขท่ี.............................. 
วันท่ีรับ.......................... 



 

 

 

4.  หลักการและเหตุผล  
.........................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................... ......
......................................................................................................................................................................................... 
5. วัตถุประสงค์  
............................................................................................................................................................................ .............
...................................................................................................................... ................................................................... 
6. แผนการปฏิบัติงาน 
เป้าหมายของโครงการ 
1. เป้าหมายเชิงปริมาณ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2.  เชิงคุณภาพ  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..    
 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
............................................................................................................................. ............................................................
.........................................................................................................................................................................................  

7. รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย รหัสงบประมาณ................................................................................................... 

หมวดรายจ่าย รายละเอียด จำนวนเงิน 
แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ 

ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.64) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.65) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.65) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย.65) 

ค่าตอบแทน 
 

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

     
 

ค่าใช้สอย 
 

1. ............................................ 
2. ............................................ 
3. ............................................ 

     

ค่าวัสดุ 
 

1. ............................................ 
2. ............................................ 
3. ............................................ 

     

 รวม      

 
8. การกำหนดตัวชี้วัดของกิจกรรม 

กิจกรรม ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด 

ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.63) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.64) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.64) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย.64) 

 เชิงปริมาณ 
...................................................
................................................... 

     
 

 เชิงคุณภาพ 
...................................................
................................................... 

     

 



 

 

 

9. การประเมินผล 
  ความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย 
  ผู้รับบริการมีความรู้ความเข้าใจ 
  มีการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
             อ่ืนๆ ระบุ................................................................... 
 
10. ระยะเวลาที่ใช้ในโครงการ 
............................................................................................................................. ........................................................... 
11.  สถานที่ดำเนินงาน 
.................................................................................................................................... ..................................................... 
12. ผู้ขออนุมัติโครงการ 
 

ลงชื่อ............................................................................... 
                 (..................................................) 
              ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 
13. ผู้ตรวจสอบรายละเอียดโครงการ 
.........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................ ................................................................................. 
 

ลงชื่อ...............................................................................  
                 (นางสุประวีณ์  สิทธิอัครานนท์) 
                                  รักษาการหัวหน้าสำนักงานคณบดี 
 
14. ความเห็นของรองคณบดีฝ่ายบริหาร 
............................................................................................................................. ............................................................
..................................................................................................................................................................................... .... 
 

ลงชื่อ........................................................................... .... 
               (ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระชาติ  จริตงาม) 
                          รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
15.  ความเห็นของคณบดี 

 อนุมัติ 
 ไม่อนุมัติ 

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

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

ลงชื่อ............................................................................... 
                  (รองศาสตราจารย์ ดร.ธวัช  พะยิ้ม) 
            คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 



 

 

 

แบบรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรม 
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 25…….. 

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

ประเภทกิจกรรม   อยู่ในแผนปฏิบัติการ ปี 25..  นอกแผนปฏิบัติการ ปี 25.. 
3. ผู้รับผิดชอบโครงการ......................................................... ......... สาขาวิชา...................................................... 
4. วันที่ดำเนินการ.............................................................................................................. ................................... 
5. ความสอดคล้องของแผน 

3.1. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1   2   3   4   5 
3.2. เป้าประสงค์   1   2   3   4   5 
3.3. มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา  
  สกอ. ตัวบ่งชี้ที่................................................................................................................. ............................. 

6. วัตถุประสงค์ 

ที ่ วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
ผลการ

ดำเนินงาน 
สภาพความสำเร็จ 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

       
       

 

7. เป้าหมายและการประเมินผลโครงการ 
7.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ........................................................................................................... ......................... 

  ผลการประเมินเชิงปริมาณ (   ) ผ่าน (   ) ไม่ผ่าน 
 (ระบุ).............................................................................................................................................................  
7.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ......................................................................................................................... ........... 

  ผลการประเมินเชิงคุณภาพ   
   ความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย  ร้อยละ.........../ระดับ………… (   ) ผ่าน (   ) ไม่ผ่าน 
   ความรู้ความเข้าใจที่เพ่ิมขึ้น ร้อยละ.........../ระดับ………… (   ) ผ่าน (   ) ไม่ผ่าน 
   นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้ ร้อยละ.........../ระดับ………… (   ) ผ่าน (   ) ไม่ผ่าน 
   อ่ืนๆ................................................................................... .....  (   ) ผ่าน     (   ) ไม่ผ่าน 
 
8. กิจกรรมที่ดำเนินการ 

กิจกรรมที่ดำเนินการ 
ช่วงเวลา งบประมาณ 

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

    

2. ขั้นดำเนินการ (D) 
……………………………………………………………… 

    

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

                                            

4. ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A) 
……………………………………………………………… 

    

 



 

 

 

9. การบูรณาการของโครงการกับการเรียนการสอน การวิจัย หรือการบริการวิชาการ 
  ไม่มี 
  การเรียนการสอน รายวิชา......................................................................................................................  
      โดย........................................................................................................ .................................................. 
      ............................................................................................................................. ................................... 
 การวิจัย ชื่อโครงการวิจัย  เรื่อง................................................................................................................ 
      โดย.......................................................................................................................... ............................... 
      .......................................................................................................................................... ...................... 
 การบริการวิชาการ ชื่อโครงการบริการวิชาการ........................................................................................ 
      โดย.......................................................................................................................... ................................ 
      ................................................................................................................................................................  

10. ภาพกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 1 แสดง    
            ภาพที่ 1 แสดง                

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2 แสดง                
 

 
 ภาพที่ 2 แสดง   
              
 
 
 
 
 



 

 

 

11. ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ ในการดำเนินงานของโครงการ 
 11.1 ปัญหาอุปสรรค    

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..    
11.2.  ข้อเสนอแนะ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
เอกสารอ้างอิง 

a. โครงการ เลขที่.................. 
b. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่โครงการ เลขท่ี......................... 
c. คำสั่งแต่งตั้งวิทยากร เลขท่ี......................... 
d. หนังสือเชิญวิทยากรจากภายนอก ที่................(ถ้ามี) 
e. บันทึกเชิญวิทยากร ที่................(ถ้ามี) 

 
        ลงชื่อ                                        
                      (                               ) 
                        ผู้ประเมินผล 
        วันที่                                        

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

แบบรายงานการประเมินผลความสำเร็จของการบูรณาการโครงการ 
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2565 

1. ประเภทโครงการ   
    1.1    การบริการวิชาการแก่สังคม  1.2     ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
2.  ชื่อโครงการ                                                         
3. กลุ่มเป้าหมาย และจำนวนของผู้เข้าร่วม 
                                                          
                                                          
4. ระยะเวลา วัน เวลา และสถานที่จัด 
                                                          
5. ผลการประเมินความพึงพอใจของโครงการ/กิจกรรม 
   ผลการประเมินเป็นค่าเฉลี่ย   มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ        จากคะแนนเต็ม 5  คะแนน 
          ผลการประเมินรูปแบบอื่น  (กรณีไม่สามารถระบุผลการประเมินเป็นค่าเฉลี่ยได้) 
                                                          
                                                          
6. ลักษณะการบูรณาการ 
 6.1  กรณีเป็นโครงการการบริการวิชาการแก่สังคม 

  การบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน  รายวิชา                                        
                 นำมาเชื่อมโยงกับรายวิชา ดังนี้ (เช่น การกำหนดให้นักศึกษานำความรู้ไปจัดทำเป็นโครงการหรือ
กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน)          
                                                          
     ประสบความสำเร็จ  เนื่องจาก        
 มีแนวทางการปรับปรุงการบูรณาการ  ได้แก่        
                                                          

  การบริการวิชาการแก่สังคมกับงานวิจัย  เรื่อง                                                  
                นำมาเชื่อมโยงใช้กับงานวิจัย ดังนี้ (เช่น นำผลการวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์จริง หรือ นำความรู้ 
ประสบการณ์จากการให้บริการกลับมาพัฒนาต่อยอดสู ่การพัฒนาองค์ความรู ้ใหม่ผ ่านกระบวนการวิจ ัย)              
                                                      
             ประสบความสำเร็จ  เนื่องจาก        
 มีแนวทางการปรับปรุงการบูรณาการ  ได้แก่        
                                                         
  6.2  กรณีเป็นโครงการ ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

  ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน  รายวิชา                                        
                 นำมาเชื่อมโยงกับรายวิชา ดังนี้ (เช่น มีการจัดการเรียนการสอนที่นำการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
ไปผสมผสานเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการเรียนการสอน)       
                                         
           ประสบความสำเร็จ  เนื่องจาก        
 มีแนวทางการปรับปรุงการบูรณาการ  ได้แก่                
                                                          

 ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมกับกิจกรรมนักศึกษา  ชื่อกิจกรรม                                          



 

 

 

                 นำมาเชื ่อมโยงกับกิจกรรมนักศึกษา  ดังนี ้ (เช่น มีการนำการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมไป
ผสมผสานเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเสริมหลักสูตร)        
                                                      
          ประสบความสำเร็จ  เนื่องจาก        
 มีแนวทางการปรับปรุงการบูรณาการ  ได้แก่                  
                                                          
 
        ลงชื่อ                                        
              (                                       ) 
        วันที่                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 


