
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แผนปฏิบัติการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

 
 
 
 
 

โดยความเห็นชอบจากทีป่ระชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 
ในคราวประชุมครัง้ที่ 13/2561 วันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2561 



ค าน า 
 

ตามที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มีมติเห็นชอบและอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมในคราวประชุมครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2561 และคณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2561 นั้น 

เพื่อให้การด าเนินการตามภารกิจของคณะฯ บรรลุผล คณะฯ จึงจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งเป็นการน าประเด็นยุทธศาสตร์
และโครงการที่ผ่านความเห็นชอบมาพัฒนาและบริหารจัดการ น างบประมาณที่ได้รับการจัดสรรมาก าหนดรายละเอียด แนวทางการปฏิบัติ กรอบระยะเวลา งบประมาณ
และผู้รับผิดชอบในการด าเนินงาน 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ฉบับนี้ จัดท าข้ึนภายใต้กรอบแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์และแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี 
(พ.ศ. 2560-2564) คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยมีความสอดคล้องเช่ือมโยงกันเพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปตามกรอบการก ากับติดตามและ
ประเมินผลของมหาวิทยาลัย 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 625 2 ฉบับนี้จะเป็นเครื่องมือและ
กลไกส าคัญในการบริหารงาน/โครงการ อีกทั้งยังเป็นคู่มือในการสื่อสารและถ่ายทอดแนวปฏิบัติงานให้แก่ ผู้บริหาร สาขาวิชา ตลอดจนผู้ปฏิบัติงานในระดับต่างๆ เพื่อ
ร่วมกันขับเคลื่อนคณะฯ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกันต่อไป 

 
 
          (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงดี ศรีนพรัตน์วัฒน) 
         คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
           

 
 
 
 
 
 



สารบัญ 
                  หน้า 

บทสรุปผู้บริหาร 
  การจัดสรรงบประมาณ ประจ าปี พ.ศ. 2562            1 
  การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 จ าแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์และรายไตรมาส     3 
  แผนภูมิแสดงการจัดสรรงประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ าแนกตามประเด็นยทุธศาสตร์และรายไตรมาส   4 
ส่วนท่ี 1 ข้อมูลหน่วยงาน 
  ปรัชญา อัตลกัษณ์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์         5 
  แผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2560-2564  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562          6 
ส่วนท่ี 2 กรอบแนวคิดการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 
  ความเช่ือมโยงของแผนทีเ่ป็นกรอบแนวคิดการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2562 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 13 
  แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) ฉบับปรับปรงุ พ.ศ. 2561          14 
  นโยบาย หลกัเกณฑ์และแนวทางการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562      15 
  กระบวนการจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม    17 
  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัตกิาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562        18 
ส่วนท่ี 3 สรุปโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
  จ าแนกตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ รายไตรมาส            21 
ส่วนท่ี 4 การน าไปสู่การปฏิบัติและการติดตาม ประเมินผลตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
  การน าแผนไปสู่การปฏิบัต ิ              34 
  การติดตามและประเมินผล              34 
  วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล            34 
  กระบวนการติดตามความก้าวหน้าการด าเนินการโครงการ           35 
  การประเมินผล                36 
  การปรับแผนปฏิบัตกิาร               36 
ภาพโครงการฯ “กิจกรรมอบรมสัมมนาปฏิบัติการการจัดท าแผน ทบทวนแผนและการประเมินแผนปฏิบัติการ”      37 

 



1 

บทสรปุผู้บริหาร 
การจัดสรรงบประมาณ ประจ าปี พ.ศ. 2562 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ได้จัดสรรกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้แก่คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม รวมทั้งสิ้นจ านวน 13,882,700 บาท แบ่งเป็นงบประมาณแผ่นดิน จ านวน 8,502,900 บาท และเงินรายได้ จ านวน 5,379,800 บาท โดยจัดสรร
งบประมาณตามโครงการ ดังนี ้
 

โครงการ งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณรายได ้ รวมท้ังสิ้น 
ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยท่ี 1 การยกระดับคุณภาพ และมาตรฐานการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพสร้างสรรค์สงัคม และประเทศชาติ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 ยกระดับคุณภาพบัณฑิตให้มีคุณภาพสามารถแข่งขันได้ 8,278,426 2,814,286 11,092,712 
1. โครงการพัฒนาปรบัปรุงและบริหารหลักสูตร ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  225,800 225,800 
2. โครงการจัดหาสิ่งสนับสนุนการจัดการเรียนรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ของผูเ้รียน 1,055,816  1,055,816 
3. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ  6,087,900  6,087,900 
4. โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาแต่ละสาขาวิชา 120,250  120,250 
5. โครงการพัฒนาสมรรถนะของบัณฑิตคณะฯ ให้มีคุณภาพสามารถแข่งขันได้ 295,600  295,600 
6. โครงการ Young Entrepreneurs Support (Y.E.S.) IDEA CHALLENGE  75,000 75,000 
7. โครงการพัฒนานวัตกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ เพือ่ยกระดบัความเป็นเลิศทางวิชาการ 
สาขาวิชาไฟฟ้าอุตสาหกรรม 

 75,000 75,000 

8. โครงการพัฒนาคุณลกัษณะบัณฑิตที่พงึประสงค์  198,890 198,890 
9. โครงการการจัดการศึกษาเชิงบรูณาการกบัการท างาน (WIL) และสหกิจศึกษา  120,000 120,000 
10. โครงการพฒันาบุคลากรเพื่อการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning  150,000 150,000 
11. โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนคณะเทคโนโลยีฯ  500,600 500,600 
12. โครงการปรบักระบวนการจัดการเรียนรู้ให้มปีระสิทธิภาพเพื่อพฒันาศักยภาพของผู้เรียน 718,860  718,860 
12. โครงการปรบักระบวนการจัดการเรียนรู้ให้มปีระสิทธิภาพเพื่อพฒันาศักยภาพของผู้เรียน  43,600 43,600 
13. โครงการจัดจ้างบุคลากรคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  1,425,396 1,425,396 



2 
โครงการ งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณรายได ้ รวมท้ังสิ้น 

ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยท่ี 2 การสร้างสรรค์นวัตกรรม และพันธกิจสัมพันธ์เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนางานวิจัยเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล  700,000 700,000 
14. โครงการการเพิ่มขีดความสามารถด้านงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์  700,000 700,000 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาการบริการวิชาการตามพันธกิจสัมพันธ์กับชุมชน  200,100 200,100 
15. โครงการการบริการวิชาการเพือ่ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้ตอบสนองความต้องการท้องถ่ิน  200,100 200,100 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4 สร้างมูลค่าเพ่ิมด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 20,000  20,000 
16. โครงการสืบสานอนรุักษ์ศิลปวัฒนธรรมปฏิบัตกิารทางดา้นศิลปะและการออกแบบ  20,000  20,000 
ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยท่ี 4 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการให้เป็นมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น   
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 5 สร้างระบบบริหารจัดการให้ทันสมัยตามหลักธรรมาภิบาล 204,474 1,665,414 1,869,888 
17. โครงการพฒันาระบบและกลไกการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 84,474  84,474 
17. โครงการพฒันาระบบและกลไกการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  868,154 868,154 
18. โครงการพฒันาระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 120,000  120,000 
18. โครงการพฒันาระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  151,860 151,860 
19. โครงการพฒันาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพให้มสีมรรถนะสูงข้ึน  545,400 545,400 
ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยท่ี 5 การยกระดับมหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลยัแห่งคุณภาพ 
20. โครงการประชาสัมพันธ์กลไกและกระบวนการรับนักศึกษาใหม่  100,000 100,000 

รวมท้ังสิ้น 8,502,900 5,379,800 13,882,700 
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การจัดสรรงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ าแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์และรายไตรมาส 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
รวมท้ังสิ้น ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ 
1. ยกระดับคุณภาพบัณฑิตให้
มีคุณภาพสามารถแข่งขันได้ 

11,092,712 79.90 7,512,594 67.73 1,672,255 15.08 1,064,642 9.60 843,221 7.60 

2. พัฒนางานวิจัยเพื่อพฒันา
ท้องถ่ินสูส่ากล 

700,000 5.4 200,000 28.57 240,000 34.29 230,000 32.86 30,000 4.29 

3. พัฒนาการบริการวิชาการ
ตามพันธกิจสัมพันธ์กับชุมชน 

200,100 1.54   100,400 50.17 99,700 49.83   

4. สร้างมลูค่าเพิ่มด้าน
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญัญา
ท้องถ่ิน 

20,000 0.15     20,000 100   

5. สร้างระบบบริหารจัดการให้
ทันสมัยตามหลักธรรมาภิบาล 

1,869,888 14.43 591,974 31.66 347,500 18.58 433,800 23.20 496,614 26.56 

รวมท้ังสิ้น 13,882,700 100.00 8,304,568 59.82 2,360,155 17.00 1,848,142 13.31 1,369,835 9.87 
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แผนภูมิแสดงการจัดสรรงบประมาณรายจา่ย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ าแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์และรายไตรมาส 

 
   
 
 

ประ เด็น ยุทธศาสตร์ที่  1

ประ เด็น ยุทธศาสตร์ที่  2

ประ เด็น ยุทธศาสตร์ที่  3

ประ เด็น ยุทธศาสตร์ที่  4

ประ เด็น ยุทธศาสตร์ที่  5

67.73

28.57

0

0

31.66

15.08

34.29

50.17

0

18.58

9.6

32.86

49.83

0

23.2

7.6

4.29

0

100

26.56

การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2562
จ าแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์และรายไตรมาส

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
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ส่วนท่ี 1 ข้อมูลหน่วยงาน 

1. ปรัชญา 
   สร้างองค์ความรู้ คู่งานวิจัย ใฝ่ใจบริการ ตามความต้องการของท้องถ่ิน 
2. อัตลักษณ์ 
   บัณฑิตช านาญงาน ผสานจิตอาสา ร่วมพฒันาท้องถ่ิน 
3. วิสัยทัศน์ 
   พัฒนาคนด้านเทคโนโลยีและงานสร้างสรรค์สู่ความเป็นมืออาชีพ 
4. พันธกิจ 
   1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ 
   2. พัฒนางานวิจัยและงานสร้างสรรค์เพื่อสร้างองค์ความรู้และถ่ายทอดสู่ท้องถ่ิน 
   3. สร้างสรรค์การบรกิารวิชาการสู่องค์กรและสงัคม 
   4. อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมปิัญญาท้องถ่ิน 
5. ประเด็นยุทธศาสตร์ 
   1. ยกระดับคุณภาพบัณฑิตใหม้ีคุณภาพสามารถแข่งขันได้ 
  2. พัฒนางานวิจัยเพื่อพฒันาท้องถ่ินสู่สากล    
  3. พัฒนาการบริการวิชาการตามพันธกจิสมัพันธ์กับชุมชน 
  4. สร้างมลูค่าเพิ่มด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
   5. สร้างระบบบริหารจัดการใหท้ันสมัยตามหลักธรรมาภิบาล 
 6. เป้าประสงค์ 
   1. บัณฑิตมีความรู้ ความสามารถ มทีักษะในด้านเทคโนโลยแีละงานสร้างสรรค์ตามความต้องการของตลาดแรงงานและประเทศ 
   2. งานวิจัยหรอืงานสร้างสรรค์มมีูลค่าเพิ่มหรือน าไปใช้ประโยชน์ในท้องถ่ินและเผยแพร่ในระดบัชาติหรอืนานาชาติได้ 
   3. พัฒนาชุมชนในท้องถ่ินให้มีความรู้ความสามารถตรงกับความต้องการของท้องถ่ิน 
   4. พัฒนาทุนด้านวัฒนธรรมของท้องถ่ิน ให้มมีูลค่าเพิ่มสามารถสร้างอาชีพได้ 
   5. พัฒนาระบบบรหิารจัดการด้วยเทคโนโลยีให้มสีมรรถนะในการท างานเพิ่มข้ึนตามหลักธรรมาภิบาล 
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7. แผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2560-2564  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 ยกระดับคุณภาพบัณฑิตให้มีคุณภาพสามารถแข่งขันได้ 
เป้าประสงค์ท่ี 1 บัณฑิตมีความรู้ ความสามารถ มีทักษะในด้านเทคโนโลยีและงานสร้างสรรค์ตามความต้องการของตลาดแรงงานและประเทศ 

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 1. ร้อยละของนักศึกษาทีส่อบผ่านมาตรฐานการเรียนรู้แต่ละหลกัสูตร 
 2. ร้อยละของบัณฑิตทีท่ างานตรงหรือสอดคลอ้งกบัสาขาทีเ่รียน 
 3. ร้อยละของความส าเร็จในการเข้าร่วมแข่งขันหรือน าเสนอทางวิชาการ 

กลยุทธ ์ มาตรการ/แนวทาง ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
1. ปรับปรงุ/พัฒนาหลกัสูตรที่ทันสมัย
ด้านเทคโนโลยีและงานสร้างสรรค์
ทางการเกษตรและอุตสาหกรรมในการ
พัฒนาท้องถ่ินและประเทศชาติ 

1.1 การทบทวนหลกัสูตร วิเคราะห์ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย
ในการปรับปรงุหลักสูตรทีบู่รณาการศาสตร์เพือ่สร้างทางเลอืกทาง
การศึกษา ตอบโจทย์ของท้องถ่ิน ตอบสนองตอ่การพัฒนาประเทศ
และการเปลี่ยนแปลงของสงัคมโลก 

จ านวนหลกัสูตรที่ทันสมัย มีอัตลักษณ์ 
ตอบสนองความต้องการของชุมชน
และท้องถ่ิน 

5 

2. พัฒนาระบบและกลไกในการแสวงหา
นักเรียนที่มีความต้องการพฒันาท้องถ่ิน 

2.1 การสื่อสารองค์กรให้มีการรบัรู้ในเรือ่งของคุณภาพและมาตรฐาน
ที่เป็นจุดเด่นให้กลุม่ เป้าหมายได้รบัทราบ 
2.2 จัดท าเครือข่ายสร้างพันธมิตรกับโรงเรียนกลุ่ม เป้าหมาย 

ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มาสมัคร
เข้าเรียนมีจ านวนเพิม่ขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

20 

3. ยกระดับกระบวนการเรียนการสอน
และพัฒนาสิ่งสนับสนุน/ห้องปฏิบัติการ 
ให้เอื้อต่อการพฒันาคุณภาพของบัณฑิต 

3.1 จัดประชุมเชิงปฏิบัตกิารให้ความรู้ในการจัดการเรียนการสอนที่
หลากหลาย เช่น Active Learning 
3.2 ก าหนดให้มีการจัดการเรียนการสอนที่มุง่เน้นการศึกษาเชิงบรูณา
การกับการท างาน (WIL) 
3.3 ก าหนดมาตรฐานและผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษาในหลักสูตร
แต่ละช้ันป ี
3.4 ก าหนดให้โครงงานวิจัยของนักศึกษาทุกโครงการตอบโจทย์
ปัญหาท้องถ่ิน 
3.5 จัดหาสิง่สนบัสนุนการเรียนรูท้ี่เหมาะสม ทันสมัยและเพยีงพอ
เพื่อตอบสนองต่อการเรียนรู ้
3.6 จัดหาครุภัณฑ์ที่เหมาะสม ทันสมัยและเพียงพอเพื่อเพิ่มศักยภาพ 

ร้อยละของนักศึกษามงีานท าตรงหรือ
สอดคล้องกบัสาขาวิชาที่เรียน 

50 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 ยกระดับคุณภาพบัณฑิตให้มีคุณภาพสามารถแข่งขันได้ 

เป้าประสงค์ท่ี 1 บัณฑิตมีความรู้ ความสามารถ มีทักษะในด้านเทคโนโลยีและงานสร้างสรรค์ตามความต้องการของตลาดแรงงานและประเทศ 
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 1. ร้อยละของนักศึกษาทีส่อบผ่านมาตรฐานการเรียนรู้แต่ละหลกัสูตร 

 2. ร้อยละของบัณฑิตทีท่ างานตรงหรือสอดคลอ้งกบัสาขาทีเ่รียน 
 3. ร้อยละของความส าเร็จในการเข้าร่วมแข่งขันหรือน าเสนอทางวิชาการ 

กลยุทธ ์ มาตรการ/แนวทาง ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
4. ยกระดับสมรรถนะของบัณฑิตให้
สามารถแข่งขันและตอบสนองต่อความ
ต้องการของท้องถ่ินและประเทศชาติ 

4.1 จัดการให้ความรู้และประเมินผลทักษะการใช้เทคโนโลยี 
4.2 ก าหนดให้ทุกหลกัสูตรมีการจัดการเรียนการสอนแบบ 
CBL/PBL 
4.3 ก าหนดให้ทุกหลกัสูตรจัดการเรียนการสอนมุ่งเน้นการบรูณา
การการศึกษากับการท างาน 

ร้อยละของบัณฑิตที่ได้รางวัลหรือ
สามารถสอบ แข่งขันเข้าท างานตรง
หรือสอดคลอ้งกบัสาขาทีเ่รียนได ้

20 

5. ส่งเสรมิและสนับสนุนใหบ้ัณฑิต
ตระหนักถึงคุณค่าของตัวเอง มี
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ด้าน
คุณธรรม จริยธรรม จิตอาสาและมีความ
รับผิดชอบ 

5.1 ก าหนดให้มีการจัดกจิกรรม Big Cleaning Day ภาคเรยีนละ   
1 ครั้ง 
5.2 สร้างช่องทางการสือ่สารเผยแพรก่ารท าความด ี

ระดับความพงึพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อ
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์
ด้านคุณธรรม จริยธรรม จิตอาสา 

มาก 

6. สร้างพันธมิตรทางการศึกษาระหว่าง
องค์กรหรอืหน่วยงานในท้องถ่ินและ
ประเทศ 

6.1 ก าหนดให้ทุกหลกัสูตรจัดหาพันธมิตรที่เป็นองค์กรหรือ
หน่วยงานเพื่อรองรบัการจัดการศึกษาแบบ WIL 

จ านวนหน่วยงานหรือองค์กรที่เปน็
พันธมิตรทางการศึกษา 

9 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนางานวิจัยเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล 

เป้าประสงค์ท่ี 2 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์มมีูลค่าเพิ่มหรือน าไปใช้ประโยชน์ในท้องถ่ินและเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติได้ 
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 1. จ านวนของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่มีมลูค่าเพิม่และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในท้องถ่ิน 

 2. ร้อยละของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรทีเ่ผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ 
กลยุทธ ์ มาตรการ/แนวทาง ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

1. พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมใหม้ี
มูลค่าเพิม่และสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ต่อท้องถ่ินอย่างยั่งยืน 

1.1 ด าเนินการส ารวจปญัหาของท้องถ่ินโดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนเพื่อพัฒนาโจทย์วิจัย 
1.2 ก าหนดให้ศูนย์วิจัยสนบัสนุนงบประมาณเฉพาะโครงการวิจัยที่มี
ส่วนร่วมของชุมชน 

จ านวนงานวิจัยหรือนวัตกรรมที่
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในท้องถ่ิน 
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2. พัฒนาอาจารย์ให้มีศักยภาพทางการ
วิจัยที่ตอบสนองความต้องการของ
ท้องถ่ินใหสู้งข้ึน 

2.1 มีการจัดประชุมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และผลงานของนกัวิจัย
ภายในคณะเป็นประจ าทกุสปัดาห ์
2.2 มีการจัดประชุมวิชาการภายในคณะฯ ทุกสิ้นภาคเรียนของปีการ 
ศึกษา ส าหรบัการน าเสนอผลงานวิจัยของคณาจารย์และนักศึกษา
ช้ันปีสุดท้าย 
2.3 มีการจัดท าวารสารวิชาการประจ าคณะฯ เพือ่เผยแพรผ่ลงาน
ของอาจารย์และนกัศึกษา (ในกรณีระยะสั้น) 

จ านวนผลงานที่ตอบสนองต่อความ
ต้องการของท้องถ่ินที่ได้รับการ
เผยแพร่ในระดบัชาติหรอืนานาชาติ 

3 

3. สร้างความร่วมมือด้านการวิจัยกบั
องค์กรภายนอกเพื่อผลิตผลงานวิจัยที่
แก้ปัญหาให้กบัท้องถ่ินและสามารถ
เผยแพร่ตีพิมพร์ะดบัชาติและนานาชาติ 

3.1 ส ารวจความร่วมมอืของหน่วยภายนอกที่มีต่อคณะฯ (เกษตร
จังหวัด, อุตสาหกรรมจงัหวัด ฯลฯ สถาบันการศึกษา กลุม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ, หน่วยงานภาครัฐและเอกชน)  
3.2 จัดท า MOU ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกทีส่นับสนุน
งานวิจัยเพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถ่ิน 
3.3 จัดท าฐานข้อมูลความร่วมมือ MOU ที่เช่ือมโยงงานวิจัยต่อ
ชุมชน 

งบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงาน
ภายนอกเพื่อผลิตผลงานวิจัยที่
แก้ปัญหาให้กบัท้องถ่ิน 

60,000 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาการบริการวิชาการตามพันธกิจสัมพันธ์กับชุมชน 

เป้าประสงค์ท่ี 3 พัฒนาชุมชนในท้องถ่ินใหม้ีความรู้ความสามารถตรงกบัความต้องการของทอ้งถ่ิน 
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 1.จ านวนชุมชนในท้องถ่ินที่ได้รบัการพัฒนา  

กลยุทธ ์ มาตรการ/แนวทาง ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
1. พัฒนาคุณภาพการบริการวิชาการ
เชิงบรูณาการให้ตรงกับความต้องการ
ของท้องถ่ิน 

1.1 มีการส ารวจความต้องการของท้องถ่ิน 
1.2 จัดโครงการบริการวิชาการที่มีการบรูณาการกับการเรียนการ
สอน/วิจัย ให้ตรงกบัความต้องการของทอ้งถ่ิน 

1. ระดับความพึงพอใจของชุมชนที่
ได้รับการบรกิารวิชาการ 
2. จ านวนชุมชนหรือสถาน
ประกอบการที่ได้รบัการพัฒนา 

มาก 
 
1 

2. พัฒนาโครงการบริการวิชาการที่
สามารถสร้างรายได ้

2.1 มีการส ารวจความต้องการของท้องถ่ิน 
2.2 จัดโครงการบริการวิชาการที่สามารถสร้างรายได้เพือ่ตอบสนอง
ความต้องการของท้องถ่ิน 

จ านวนโครงการทีส่ามารถ สร้างรายได ้ 1 

3. สร้างความร่วมมือจากหน่วยงาน
ภายนอก 

3.1จัดหาหน่วยงานภายนอกที่สามารถสนับสนุนการจัดโครงการ
บริการวิชาการ 

จ านวนหน่วยงานภายนอกทีส่นับสนุน
โครงการบริการวิชาการ 

2 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4 สร้างมูลค่าเพ่ิมดา้นศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

เป้าประสงค์ท่ี 4 พัฒนาทุนด้านวัฒนธรรมของท้องถ่ิน ให้มีมลูค่าเพิ่มสามารถสร้างอาชีพได้ 
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 1. จ านวนผลงานที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญัญาทอ้งถ่ิน 

 2. ร้อยละของผลงานหรืออาชีพที่สร้างจากทุนทางวัฒนธรรมท้องถ่ิน 
กลยุทธ ์ มาตรการ/แนวทาง ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

1. ส่งเสริมให้ทุกหลักสูตรของคณะมี
การเรียนการสอนที่สอดคล้องกับวิถี
ชีวิตและวัฒนธรรมไทย 

1.1 ก าหนดให้ทุกหลักสูตรมีการบูรณาการศิลปวัฒนธรรมกับการ
เรียนการสอน 

จ านวนรายวิชาในหลักสูตรที่มีการ
บรรจุการบรูณาการวัฒนธรรมกับการ
เรียนการสอนใน มคอ.3 

5 

2. ส่งเสริมให้มีการบูรณาการงานวิจัย 
บริการวิชาการ กับการเรียนการสอน 
เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มศิลป- วัฒนธรรม 
และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

2.1 ก าหนดให้ทุกหลักสูตรมีผลงานบูรณาการการเรียนการสอนกับ
การสร้างมูลค่าเพิ่มด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

1. จ านวนงานวิจัยหรอืบริการวิชาการ
ต่อยอดผลิตภัณฑท์้องถ่ินเพื่อสร้าง
มูลค่าเพิม่ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน 
2. จ านวนรายวิชาที่มีการบรูณาการ
งานวิจัยหรือการบริการวิชาการ กบัการ
เรียนการสอนเพื่อสร้างมลูค่าเพิม่
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญัญาทอ้งถ่ิน 

1 
 
 
 
2 

3. สร้างฐานข้อมูลและเครือข่ายของ
ศิลปวัฒนธรรมในชุมชนท้องถ่ินเพื่อการ
สร้างมูลค่าเพิ่มให้ชุมชนท้องถ่ิน 

3.1 พัฒนาฐานข้อมูลชุมชน / ศิลปวัฒนธรรม   ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
3.2 สร้างเครือข่ายและความร่วมมือกับชุมชน ปราชญ์ชาวบ้านใน
ด้าน ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

1. มีฐานข้อมูลชุมชน ศิลปวัฒนธรรม 
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
2. จ านวนเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้
ด้านภูมิปัญญาทอ้งถ่ินบนฐานความรู้
ด้านงานวิจัยและภูมปิัญญาท้องถ่ิน 

1 
 
1 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 5 สร้างระบบบริหารจัดการให้ทันสมัยตามหลักธรรมาภิบาล 

เป้าประสงค์ท่ี 5 พัฒนาระบบบรหิารจัดการด้วยเทคโนโลยีใหม้ีสมรรถนะในการท างานเพิ่มข้ึนตามหลกัธรรมาภิบาล 
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 1. มีระบบบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีตามหลักธรรมาภิบาล 

กลยุทธ ์ มาตรการ/แนวทาง ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
1. ยกระดับการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ
ในการจัดการ 

1. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบรหิารจัดการ 
2. สนับสนุนให้บุคลากรทุกคนเข้าใช้ระบบ 
3. ก าหนดให้ทุกหลักสูตรสนบัสนุนให้คณาจารย์ใช้เทคโนโลยีในการ
ผลิตสื่อและมีเทคนิคการจัดการเรียนการสอนแบบหลากหลาย 

1. จ านวนระบบการบริหารและการ
จัดการ 
2. ระดับความพงึพอใจของบุคลากร
ต่อระบบการบริหารจัดการด้วยระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
3. จ านวนอาจารยท์ี่มรีูปแบบการ
จัดการเรียนการสอนแบบ Active 
Learning ที่หลากหลาย 

1 
 

มาก 
 
 

30 

2. พัฒนาความเช่ียวชาญของบุคลากร
ให้มีความเช่ียวชาญตามต าแหน่งงาน
และธ ารงรักษาความมีระเบียบวินัย 

1. มุ่งเน้นการฝกึอบรม สมัมนา ศึกษาดูงาน ศึกษาต่อให้สมัพันธ์กับ
หน้าที่ความรบัผิดชอบ 
2. จัดอบรมโดยมีพีเ่ลี้ยงเพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการและ
ความก้าวหน้าของสายสนับสนุน 

1. ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการทีม่ี
ต าแหน่งทางวิชาการที่สงูข้ึน 
2. ร้อยละของบุคลากรสายสนบัสนุนที่มี
ต าแหน่งทีสู่งข้ึน 

10 
 

20 
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บริบทของคณะ 

ส่วนท่ี 2 กรอบแนวคิดการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 
 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้จัดท ากรอบแนวคิดในการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี     

(พ.ศ. 2560 - 2564) โดยพิจารณาถึงความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์และแนวโน้มการพัฒนาในอนาคต รวมทั้งด าเนินการ
ทบทวนและปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี เป็นประจ าทุกปีงบประมาณซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนามุ่งสู่การความเป็นมืออาชีพด้านเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แผนยุทธศาสตร์คณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

. ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย    
ราชภัฏนครสวรรค์ ระยะ 20 ปี                   

(พ.ศ. 2561-2579) 

ปรัชญา อัตลักษณ์ 
วิสัยทัศน์

นโยบาย
คณะกรรมการบริหาร

คณะ

ความต้องการ
ของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย

SWOT 
คณะฯ

ภาพอนาคต
ของสังคม

พันธกิจคณะฯ

แผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ มหาวิทยาลัยราช

ภัฏนครสวรรค์ พ.ศ. 2562

การทบทวนแผน
ยุทธศาสตร์คณะฯ

แผนพัฒนาที่เกี่ยวข้อง 

ข้อมูลจากผู้เกี่ยวข้อง 
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ความเชื่อมโยงของแผนท่ีเป็นกรอบแนวคิดการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2562 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏนครสวรรค์ ระยะ 20 ปี 

 (พ.ศ.2561 – 2579) 

แผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2562 
มหาวิทยาลยัราชภัฏนครสวรรค์ 

แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี                
พ.ศ. 2560 – 2564                                  

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

แผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2562 
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

เป็นมหาวิทยาลัยที่สร้างและพฒันา
นวัตกรรมที่สอดคล้องกับการพฒันา
ท้องถ่ิน สังคมและประเทศชาติ และ
เป็นที่ยอมรบัในระดบันานาชาติ 
ภายในปี พ.ศ. 2579 

วิสัยทัศน์ระยะที่ 1 (ปี พ.ศ.2561 –  
พ.ศ.2564) เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อทอ้งถ่ิน
ที่มุ่งเน้นการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ในการด าเนินการตามพันธกจิเพือ่มุ่งสู่
ความเป็นเลิศ 

พัฒนาคนด้านเทคโนโลยีและงานสร้างสรรค์สู่ความเป็นมืออาชีพ 

1. การยกระดบัคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิตให้มีคณุภาพสร้างสรรค์
สังคมและประเทศชาติ  

1. ยกระดับคุณภาพบัณฑิตใหม้ีคุณภาพสามารถแข่งขันได้ 

2. การสร้างสรรค์การวิจัย พฒันานวัตกรรมและพันธกิจสัมพันธ์เพื่อการพัฒนา
ท้องถ่ินอย่างยัง่ยืน  

2. พัฒนางานวิจัยเพื่อพฒันาท้องถ่ินสู่สากล 
3. พัฒนาการบริการวิชาการตามพันธกจิสมัพันธ์กับชุมชน 
4. สร้างมลูค่าเพิ่มด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

3. การยกระดบัมาตรฐานการผลิตและพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษา - - 
4. การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการใหเ้ป็นมหาวิทยาลัยแหง่
นวัตกรรมเพื่อการพฒันาท้องถ่ิน สู่มาตรฐานสากล  

5. สร้างระบบบริหารจัดการใหท้ันสมัยตามหลักธรรมาภิบาล 

5. การยกระดบัมหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพฒันาท้องถ่ินที่มี
คุณภาพตามมาตรฐานสากล 
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แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) 
ฉบับปรับปรงุ พ.ศ. 2561 

คณะเทคโนโลยกีารเกษตรและเทคโนโลยีอตุสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

พัฒนาคนด้านเทคโนโลยีและงานสร้างสรรค์สู่ความเป็นมืออาชีพ 

1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ 
 

4 . อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

3 . สร้างสรรค์การบริการวิชาการ 
สู่องค์กรและสังคม 

 

2 . พัฒนางานวิจัยและงานสร้างสรรค ์
เพ่ือสร้างองค์ความรู้และถ่ายทอดสู่ท้องถิน่ 

1 . ยกระดับคุณภาพ บัณฑิตให้มี
คุณภาพสามารถแข่งขันได ้

 

2 . พัฒนางานวิจัยเพ่ือ
พัฒนาท้องถิ่นสู่สากล 

4 . สร้างมูลค่าเพ่ิมด้าน
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา

ท้องถิ่น 
 

3 . พัฒนาการบริการ
วิชาการตามพันธกิจ
สัมพันธ์กับชุมชน 

 

5 . สร้างระบบบริหาร
จัดการให้ทันสมัยตามหลัก

ธรรมาภิบาล 

วิสัยทัศน ์
 

พันธกิจ 
 

ยุทธศาสตร์ 
 

1 .ปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรที่ทันสมัยด้านเทคโนโลยแีละงาน
สร้างสรรค์ทางการเกษตรและอุตสาหกรรมในการพัฒนา
ท้องถิ่นและประเทศชาต ิ
2. พัฒนาระบบและกลไกในการแสวงหานักเรียนที่มีความ
ต้องการพัฒนาท้องถิ่น 
3. ยกระดับกระบวนการเรียนการสอนและพัฒนาสิ่งสนับสนุน 
/ห้องปฏิบัติการ ให้เอ้ือต่อการพัฒนาคุณภาพของบัณฑิต 
4 . ยกระดับสมรรถนะของบัณฑิตให้สามารถแข่งขันและ

ตอบสนองต่อความต้องการของท้องถิ่นและประเทศชาติ 
5. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บัณฑิตตระหนักถึงคุณค่าของ
ตัวเอง มีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคด์้านคุณธรรม 
จริยธรรม จิตอาสาและมีความรับผิดชอบ 
6. สร้างพันธมิตรทางการศึกษาระหว่างองค์กรหรือหน่วยงาน
ในท้องถิ่นและประเทศ 

1 .พัฒนางานวิจัยและนวตักรรมให้มี
มูลค่าเพ่ิมและสามารถน าไป ใช้
ประโยชน์ต่อท้องถิ่นอย่างยัง่ยืน 

2 .พัฒนาอาจารย์ให้มีศักยภาพ
ทางการวิจัยทีต่อบสนองความต้องการ
ของท้องถิ่นให้สูงข ึ้น 

3 .สร้างความร่วมมือดา้นการวิจัยกับ
องค์กรภายนอกเพ่ือผลิตผลงานวิจัยที่

ถิ่นและสามารถแก้ปัญหาให้กับท้อง
เผยแพร่ตีพิมพ์ระดับชาติและ
นานาชาต ิ

1 .พัฒนาคุณภาพการบริการ
วิชาการเชิงบูรณาการให้ตรงกับ
ความต้องการของท้องถิ่น 
2 . พัฒนาโครงการบริการวิชาการ

ที่สามารถสร้างรายได ้
3 .สร้างความร่วมมือจาก

หน่วยงานภายนอก 

1 .ส่งเสริมให้ทุกหลักสูตรของคณะมีการ
เรียนการสอนที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตและ
วัฒนธรรมไทย 

2 .ส่งเสริมให้มีการบูรณาการงาน  วิจัย 
บริการวิชาการกับการเรียนการสอน 
เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

3 .สร้างฐานข้อมูลและเครือข่ายของ
องถิ่นเพ่ือการศิลปวัฒนธรรมในชุมชนท้

สร้างมูลค่าเพ่ิมให้ชุมชนท้องถิ่น 

1.  ยกระดับการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการจัดการ 
2 . พัฒนาความเชี่ยวชาญ

ของบุคลากรให้มีความ
เช่ียวชาญตามต าแหน่งงาน
และธ ารงรักษาความมี
ระเบียบวินัย 

กลยุทธ ์
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นโยบาย หลักเกณฑ์และแนวทางการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
   การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยอีุตสาหกรรม จัดท าข้ึนภายใต้แนวทางของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง หลกัเกณฑ์ วิธีการและแนวทางจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังนี้ 
  1. หลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้ถือปฏิบัติดังนี ้
   1.1 ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียงเป็นกรอบแนวคิด 
   1.2 แสดงความเช่ือมโยง แผนงาน โครงการ กจิกรรมที่ขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กับแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนามหาวิทยาลัย 
   1.3 น าผลการพิจารณาทบทวนแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงานมาปรบัปรุงให้สะท้อนผลสัมฤทธ์ิ มาเช่ือมโยงกบัแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 
  1.4 ให้ความส าคัญกับการเสริมสร้างสมรรถนะของนักศึกษา 4 ประการ ทั้งสมรรถนะความรู้ ความสามารถตามสาขาวิชา การใช้ภาษาไทย การใช้ระบบ
สารสนเทศ การใช้ภาษาอังกฤษและสมรรถนะในศตวรรษที่ 21 
  1.5 การจ าท าค าขอตั้งงบประมาณต้องเป็นไปตามความจ าเป็น ประหยัดและเป็นภารกจิตามแผนงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ไม่ควรขอรับ
งบประมาณที่ไม่มีความพรอ้ม ไม่ใช่หน้าที่ ไม่มีความเช่ียวชาญข านาญหรือมหีน่วยงานอื่นในมหาวิทยาลัยด าเนินการอยู่แล้ว 
  1.6 ให้ความส าคัญกับการจัดท างบประมาณในลกัษณะบูรณาการ มีการวางแผนก าหนดเป้าหมาย แนวทางการด าเนนิการอย่างมีประสทิธิภาพ คุ้มค่า
และไม่ซ้ าซ้อนกัน 
  1.7 การขอรับการจัดสรรงบประมาณรายการงบลงทุน (ครุภัณฑ์/ที่ดินสิ่งก่อสร้าง) ต้องเป็นไปตามแผนความต้องการงบลงทุนเบื้องต้น พ.ศ. 2562 โดย
ค านึงถึงความพร้อมในการด าเนินงานสามารถเบิกจ่ายงบประมาณให้เสรจ็สิ้นภายในปงีบประมาณ 
  1.8 งบประมาณเกี่ยวกบัรายจ่ายข้ันต่ าที่จ าเป็น และรายจ่ายตามภาระผูกพันที่ต้องจัดสรรต้องจัดสรรอย่างเพียงพอ 
   2. วิธีการและแนวทางจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้ถือปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
  2.1 ให้จัดสรรงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้แก่ หน่วยงานตามกรอบวงเงินที่ไดร้ับความเห็นชอบ ดังนี้ 
  - การจัดสรรค่าวัสดุการศึกษา จัดสรรตามเกณฑท์ี่ได้รับการจัดสรรจากส านักงบประมาณให้แก่คณะตามรายหัวนักศึกษา 
  - การจัดสรรครุภัณฑ์การศึกษา จัดสรรตามที่ได้รบัการอนุมตัิงบประมาณจากส านักงบประมาณให้แกห่น่วยงาน 
  2.2 ให้น าเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ได้รับจัดสรรจากรัฐบาลมาเป็นฐานพจิารณาและจดัสรรเงินรายได้สมทบเพิ่มเติม 
  2.3 น าเงินรายได้มาจัดสรรเป็นรายจ่ายช้ันต่ าที่จ าเป็นและรายจ่ายตามภาระผูกพันที่ตอ้งจัดสรร รายจ่ายตามพันธกจิพืน้ฐานเพื่อสนับสนุนพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย รายจ่ายตามภารกิจยุทธศาสตร ์
  ให้จัดสรรรายจ่ายข้ันต่ าที่จ าเป็นและรายจ่ายตามภาระผูกพนัที่ต้องจัดสรรใหเ้ต็มจ านวนไว้ในร้อยละ 80 ของประมาณการเงินรายไดป้ระจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562  
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  2.4 จัดสรรงบประมาณรายจ่ายตามภารกจิส าหรับหน่วยงาน เป็นกรอบวงเงินตามหลกัเกณฑท์ี่มหาวิทยาลัยก าหนด 
  2.5 จัดท าโครงการ/กจิกรรมใหเ้กิดประโยชน์โดยตรงกบันักศึกษาและพัฒนาตามข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมนิคุณภาพการศึกษา โดยเน้น
ความประหยัด มีประสทิธิภาพและความโปร่งใส สามารถเสนอโครงการได้เพิม่ไม่เกินร้อยละ 20 ของวงเงินงบประมาณเดิมที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณทีผ่่านมา 
  ทั้งนี้ งบประมาณจะปรบัเพิม่/ลด ตามประมาณการรายได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
  2.6 ส่งเสริมให้คณะจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการท าสื่อการศึกษา ผลงานวิชาการ การวิจัย การเรียนการสอนรูปแบบ Active Learning 
/Activity Based Learning การเรียนการสอนรูปแบบ e-Learning หรือ Smart Education หรือสหกิจศึกษา หรือการเรียนการสอนรูปแบบอื่นๆ ที่เป็นนวัตกรรม 
  2.7 การจัดท ารายละเอียดโครงการ/กจิกรรมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกบัการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ การจัดกจิกรรมนักศึกษาที่มีการอบรมสัมมนา
ภายในมหาวิทยาลัยและการศึกษาดูงาน การเสนอผลงานวิจยัทั้งในประเทศและต่างประเทศ ให้เป็นไปตามระเบียบและข้อบังคับทีเ่กี่ยวข้อง โดยมีแนวทางด าเนินการที่สภา
มหาวิทยาลัยก าหนด 
  2.8 งบประมาณสนับสนุนงานวิจัย จะพิจารณาสนับสนุนงานวิจัยตามโครงร่างงานวิจัย (Proposal) ที่ได้รับอนุมัติจากหน่วยงานแล้วตามหัวข้อที่
น าเสนอเพื่อให้สามารถด าเนินการได้ทันภายในปีงบประมาณ โดยไม่ต้องขอกันเงินไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปีงบประมาณ 
  2.9 การจัดฝกึอบรม สมัมนาควรก าหนดเป้าหมายให้ชัดเจน ไม่ซ้ าซ้อน ตอบสนองต่อภารกิจหลกั มุ่งเน้นให้เกิดผลลพัธ์เชิงคุณภาพมากกว่าเชิงปรมิาณ 
  2.10 การถัวเฉลี่ยงบประมาณให้ถัวเฉลี่ยได้ภายในกิจกรรมเดียวกันไม่เกินร้อยละ 5 ของวงเงินงบประมาณในกจิกรรมนั้นๆ 
  2.11 หน่วยงานต้องจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณของทุกโครงการส่งมหาวิทยาลัยภายใน 30 วัน นับแต่วันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ
งบประมาณ โดยระบุก าหนดการเบิกจ่ายงบประมาณจ าแนกไว้ในแต่ละไตรมาสให้ชัดเจน ตามข้อ 22 วรรคหนึ่งแห่งระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยการ
บริหารและจัดการเงินรายได้ พ.ศ. 2557 
  2.12 ให้มีการปรับลดงบประมาณประจ าปีของหน่วยงานที่ไม่ได้ด าเนินการเป็นไปตามแผนปฏิบัติการ และการเบิกจ่ายล่าช้าไม่เป็นไปตามเวลาที่
ก าหนดในปีงบประมาณในปีงบประมาณที่ผ่านมา  
  2.13 ให้มหาวิทยาลัยจัดสรรงบกลางรอ้ยละ 3-5 ของประมาณการเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อใช้จ่ายตามความจ าเป็นและฉุกเฉิน
ของหน่วยงานต่างๆ 
  2.14 มหาวิทยาลัยมีนโยบายส่งเสริมการจัดท าโครงการเพื่อแสวงหารายได้ให้แก่มหาวิทยาลัย  อาจท าโครงการในลักษณะการบริการวิชาการเก็บ
ค่าใช้จ่ายเพื่อเลี้ยงตัวเอง โดยแยกออกจากโครงการที่ขอรับจัดสรรงบประมาณ ในการพิจารณาจะพิจารณาโครงการเพื่อแสวงหารายได้แยกต่างหาก 
  2.15 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อติดตามและประเมินผล การด าเนินงานตามโครงการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อน ามาเป็นข้อมูล
ประกอบการจัดสรรงบประมาณ ประจ าปี พ.ศ. 2562 
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กระบวนการจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัตกิาร 

ประชุมคณะกรรมการจัดท างบประมาณประจ าปี 

จัดส่งค าขอตั้งงบประมาณ    
ต่อมหาวิทยาลัย 

จัดท า (ร่าง) แผนปฏิบตัิการประจ าปี 

เสนอ (ร่าง) แผนปฏิบัตกิารต่อ       
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร/

คณะกรรมการประจ าคณะ 

ประกาศและเผยแพรแ่ผนปฏิบัติการประจ าปี 

ประชุมผู้รับผิดชอบโครงการ/ด าเนินการโครงการ 

ไม่อนุมัต ิ

อนุมัต ิ

ไม่อนุมัต ิ

อนุมัต ิ
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ค าสั่งคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ที่ ๑๘๙/๒๕๖๑ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัตกิาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  
  

   ด้วย คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดท าโครงการประชุมสมัมนาเชิงปฏิบตัิการ เรื่อง การจัดท า
แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ๑๑๑๒ อาคาร ๑๑ เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังต่อไปนี ้
   ๑. คณะกรรมการอ านวยการ 
  ๑.๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงดี ศรีนพรัตน์วัฒน  ประธานกรรมการ 
  ๑.๒ อาจารย์นัฐพันธ์ พูนวิวัฒน ์   รองประธานกรรมการ 
  ๑.๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจพร รอดอาวุธ  กรรมการ 
  ๑.๔ อาจารย์นัฐท์ธีรนนช์ รอดช่ืน   กรรมการ 
  ๑.๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระชาติ จริตงาม  กรรมการ 
  ๑.๖ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อิ่มเอิบ พันสด   กรรมการ  

 ๑.๗ นางสุประวีณ์ สิทธิอัครานนท ์   กรรมการและเลขานุการ 
   หน้าท่ี ๑. ให้ค าปรึกษาหารือในการจัดโครงการ                     
    ๒. ควบคุมดูแลและอ านวยความสะดวกแก่คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ให้ด าเนินงานไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  
   ๒. คณะกรรมการด าเนินงาน 
  ๒.๑ อาจารย์นัฐพันธ์ พูนวิวัฒน ์   ประธานกรรมการ 
  ๒.๒ อาจาย์นพดล ชุ่มอินทร ์    กรรมการ 
  ๒.๓ อาจารย์ช่ืนจิต พงษ์พลู    กรรมการ 
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  ๒.๔ อาจารยเ์สกสิทธ์ิ รัตนสิริวัฒนกุบล   กรรมการ 
  ๒.๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรวณะ แสงสุข  กรรมการ 
  ๒.๖ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัช พะยิ้ม   กรรมการ 
  ๒.๗ ผู้ช่วยศาสตราจารย์โกเมน หมายมั่น  กรรมการ 
  ๒.๘ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ถิรายุ ปิ่นทอง   กรรมการ 
  ๒.๙ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรพจน์ แนบเนียน  กรรมการ 
  ๒.๑๐ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เทิดพันธ์ุ ชูกร  กรรมการ 
  ๒.๑๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภิญโญ ชุมมณี   กรรมการ 
  ๒.๑๒ อาจารยท์รงศักดิ์ มะระประเสริฐศักดิ ์  กรรมการ 
  ๒.๑๓ อาจารยม์าศสกลุ ภักดีอาษา   กรรมการ 
  ๒.๑๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา เพง่ผล  กรรมการ 
  ๒.๑๕ นางธนิษฐา ปานทิม    กรรมการ 
  ๒.๑๖ นางสาวจินดาภา อรุณชัย   กรรมการ 
  ๒.๑๗ นางสาวมยุรา สิทธิ    กรรมการและเลขานุการ 
  หน้าท่ี  ๑. ด าเนินการจัดประชุมสมัมนาเชิงปฏิบัติการ 
    ๒. จัดเตรียมข้อมลูเอกสารประกอบการประชุมสมัมนาเชิงปฏิบัติการ 
    ๓. รวบรวมข้อมลูทกุด้านเกี่ยวกบัการจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
    ๔. ประสานงานทีเ่กี่ยวข้องกบัการประชุมสมัมนาเชิงปฏิบัตกิาร 
    ๕. จัดท าเอกสารลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบตัิการ 
  ๓. คณะกรรมการฝ่ายการเงิน พัสดุ บัญชี ปฏิคมและประเมินผล 
  ๓.๑ นางสุประวีณ์ สิทธิอัครานนท ์   ประธานกรรมการ 
  ๓.๒ นางสาวเยาวเรศ ภูเมืองปาน   กรรมการ 
  ๓.๓ นายดรัณภพ อุดไชย    กรรมการ 
  ๓.๔ นางอุทุมพร ธะในสวรรค์    กรรมการและเลขานุการ 
  หน้าท่ี  ๑. ประสานการจัดสถานที่ จัดเตรียมโสตทัศนูปกรณ์ บันทกึภาพและบันทกึเสียง 
    ๒. ประสานงาน ควบคุม ดูแลการจัดเตรียมอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ตลอดระยะเวลาในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 
    ๓. จัดเตรียมเอกสารและด าเนินการในการเบิก-จ่าย 
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    ๔. จัดเตรียมแบบฟอรม์ในการประเมินผลการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 
    ๕. ประเมินผลการจัดงาน และน าเสนอข้อมูลเพื่อปรับปรุงการจัดงานในครั้งต่อไป 
  ขอให้คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามค าสั่งนี้ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ และเต็มก าลังความสามารถ เพื่อให้เกิดผลดีและประโยชน์
สูงสุดต่อทางราชการโดยส่วนรวมเพื่อเป็นการพัฒนาคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสืบไป 

   ทั้งนี้  ตั้งแต่ วันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑  

สั่ง ณ วันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
       

       
     (ผู้ช่วยศาสตราจารยจ์งดี ศรีนพรัตน์วัฒน) 

     คณบดีคณะเทคโนโลยกีารเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
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ส่วนท่ี 3 สรุปโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

จ าแนกตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ รายไตรมาส 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

เงินแผ่นดิน เงินรายได้ รวม ต.ค.-ธ.ค. 61 ม.ค.-มี.ค. 62 เม.ย.-มิ.ย. 62 ก.ค.-ก.ย. 62 
รวมท้ังหมด 8,502,900 5,379,800 13,882,700 8,304,568 2,360,155 1,848,142 1,369,835 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 ยกระดับคุณภาพบัณฑิตให้มีคุณภาพ
สามารถแข่งขันได้ 

8,278,426 2,814,286 11,092,712 7,512,594 1,672,255 1,064,642 843,221 

1. โครงการพัฒนาปรับปรุงและบริหารหลักสูตรตามมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี 

 225,800 225,800 210,000 5,400 10,400  

กิจกรรมที่ 1. ปรบัปรุงและพัฒนาหลักสูตรสาขาไฟฟ้าอุตสาหกรรม  30,000 30,000 30,000    
กิจกรรมที่ 2. ปรบัปรุงและพัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยบีัณฑติ 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 

 30,000 30,000 30,000    

กิจกรรมที่ 3. ปรบัปรุงหลักสูตรและพฒันาใหส้อดคลอ้งกบั มคอ.
1 เทคโนโลยีและความต้องการของประเทศ 

 30,000 30,000 30,000    

กิจกรรมที่ 4. ปรบัปรุงและหลักสูตรสาขาวิศวกรรมพลงังาน  30,000 30,000 30,000    
กิจกรรมที่ 5. พัฒนาหลักสูตร สาขาวิศวกรรมการจัดการ
อุตสาหกรรมและสิง่แวดล้อม 

 30,000 30,000 30,000    

กิจกรรมที่ 6. ปรบัปรุงและพัฒนาหลักสูตรสาขาการออกแบบ  30,000 30,000 30,000    
กิจกรรมที่ 7. ปรบัปรุงและพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร 

 30,000 30,000 30,000    

กิจกรรมที่ 8. จัดระบบและทวนสอบมาตรฐานเพื่อเพิ่มศักยภาพ
ของหลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมฯ 

 5,000 5,000   5,000  

กิจกรรมที่ 9. ทวนสอบผลสมัฤทธ์ิการศึกษา สาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต 

 10,800 10,800  5,400 5,400  
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โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

เงินแผ่นดิน เงินรายได้ รวม ต.ค.-ธ.ค. 61 ม.ค.-มี.ค. 62 เม.ย.-มิ.ย. 62 ก.ค.-ก.ย. 62 
2. โครงการจัดหาสิ่งสนับสนุนการจัดการเรียนรู้เพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน 

1,055,816  1,055,816 502,625 392,926 49,765 110,500 

กิจกรรมที่ 1. สาขาวิชาไฟฟ้าอุตสาหกรรม 189,000  189,000 145,000 44,000   
กิจกรรมที่ 2. สาขาวิชาเทคโนโลยกีารจัดการอุตสาหกรรม   62,440  62,440 36,900 25,540   
กิจกรรมที่ 3. สาขาวิชาเทคโนโลยอีุตสาหกรรม   51,250  51,250 51,250    
กิจกรรมที่ 4. สาขาวิชาเทคโนโลยกีารผลิตพืช   99,200  99,200 59,200 40,000   
กิจกรรมที่ 5. สาขาวิชาเทคโนโลยกีารผลิตสัตว์  88,130  88,130 36,855 35,000 16,275  
กิจกรรมที่ 6. สาขาวิชาเทคโนโลยกีารเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า   52,920  52,920 22,920 20,000 10,000  
กิจกรรมที่ 7. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 93,490  93,490 40,000 30,000 23,490  
กิจกรรมที่ 8. สาขาวิชาการออกแบบ   221,000  221,000 110,500   110,500 
กิจกรรมที่ 9. สาขาวิชาวิศวกรรมพลงังาน   40,000  40,000  40,000   
กิจกรรมที่ 10. สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมและ
สิ่งแวดล้อม 

55,936  55,936  55,936   

กิจกรรมที่ 11. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต   102,450  102,450  102,450   
3. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ  6,087,900  6,087,900 6,087,900    

กิจกรรมที่ 1. ระบบพื้นฐานห้องปฏิบัติการทางวิศวกรรมศาสตร์ 4 
ห้อง 

778,400  778,400 778,400    

กิจกรรมที่ 2. ระบบปฏิบัตกิารเฉพาะทางวิศวกรรมศาสตร์ 4 
ระบบ 

3,221,600  3,221,600 3,221,600    

กิจกรรมที่ 3. ชุดเครื่องมอืปฏิบัตกิารพื้นฐานด้านวิศวกรรม 1 ชุด  297,900  297,900 297,900    
กิจกรรมที่ 4. ชุดทดลองการควบคุมเครื่องกลไฟฟ้า 1 ชุด   120,000  120,000 120,000    
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โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

เงินแผ่นดิน เงินรายได้ รวม ต.ค.-ธ.ค. 61 ม.ค.-มี.ค. 62 เม.ย.-มิ.ย. 62 ก.ค.-ก.ย. 62 
กิจกรรมที่ 5. ชุดปฏิบัติการทางด่านการศึกษาเวลา (Time study) 
ส าหรับระบบอัตโนมัติ 4.0   

250,000  250,000 250,000    

กิจกรรมที่ 6. เครื่องดูดควันตะกั่วบัดกรี 1 เครื่อง   50,000  50,000 50,000    
กิจกรรมที่ 7. ชุดปฏิบัติการในโรงเรือนสาขาวิชาเทคโนโลยกีาร
ผลิตพืช   

120,000  120,000 120,000    

กิจกรรมที่ 8. ชุดทดลองนิวเมติกส์ไฟฟ้า  1 ชุด   270,000  270,000 270,000    
กิจกรรมที่ 9. ชุดวิเคราะห์และทดสอบสมรรถนะการแปลง
พลังงาน 1 ชุด 

720,000  720,000 720,000    

กิจกรรมที่ 10. ชุดปฏิบัติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า  1  ชุด   260,000  260,000 260,000    
4. โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาแต่ละสาขาวิชา 120,250  120,250 10,000  10,000 100,250 
กิจกรรมที่ 1. การเตรียมความพร้อมกอ่นเข้าศึกษา สาขาวิชา
ไฟฟ้าอุตสาหกรรม ช้ันปีที่ 1 

10,000  10,000   10,000  

กิจกรรมที่ 2. เสริมทกัษะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
อาหาร นักศึกษาช้ันปีที่ 1    

8,800  8,800    8,800 

กิจกรรมที่ 3. เตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาของนกัศึกษา
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร ์   

35,000  35,000    35,000 

กิจกรรมที่ 4. ทดสอบความรู้พื้นฐานทางวิชาการ สาขาวิชา
เทคโนโลยีการผลิตพืช  

4,800  4,800    4,800 

กิจกรรมที่ 5. การปรับพื้นฐานด้านการออกแบบ นักศึกษา
สาขาวิชาการออกแบบ    

10,000  10,000 10,000    

กิจกรรมที่ 6. เตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาของนกัศึกษา
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์   

9,850  9,850    9,850 
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โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

เงินแผ่นดิน เงินรายได้ รวม ต.ค.-ธ.ค. 61 ม.ค.-มี.ค. 62 เม.ย.-มิ.ย. 62 ก.ค.-ก.ย. 62 
กิจกรรมที่ 7.เตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาของนักศึกษา 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม    

36,200  36,200    36,200 

กิจกรรมที่ 8. อบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมด้าน
วิทยาศาสตร์ ส าหรับนกัศึกษาช้ันปีที่ 1    

5,600  5,600    5,600 

5. โครงการพัฒนาสมรรถนะของบัณฑิตคณะฯ ให้มีคุณภาพ
สามารถแข่งขันได้ 

295,600  295,600 12,600 144,040 80,000 58,960 

กิจกรรมที่ 1. เสริมทกัษะนักศึกษาช้ันปีที่ 4  เพื่อเตรียมความ
พร้อมสู่ภาคอุตสาหกรรมอาหาร   

12,600  12,600 12,600    

กิจกรรมที่ 2. การอบรมเพื่อพฒันาทกัษะวิชาชีพและทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลให้กบันักศึกษาและศิษยเ์ก่า สาขาวิชา
การออกแบบ   

10,000  10,000   10,000  

กิจกรรมที่ 3. ส่งเสริมสนับสนุนอุปกรณ์ในการท าโครงงานหรือ
การเรียนของนักศึกษาที่ตอบโจทย์ชุมชน   

40,000  40,000    40,000 

กิจกรรมที่ 4. สนับสนุนการผลิตโครงงานและนวัตกรรมนักศึกษา
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร ์  

60,000  60,000  60,000   

กิจกรรมที่ 5. การฝกึและทดสอบทกัษะวิชาชีพของนักศึกษา
สาขาวิชาไฟฟ้าอุตสาหกรรมร่วมกบัสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน
ภาค 8     

20,000  20,000  20,000   

กิจกรรมที่ 6. การถ่ายทอดเทคโนโลยีหุ่นยนต์และสร้างเครือข่าย
กลุ่มโรงเรียนระดบัมัธยมเป้าหมาย   

10,000  10,000  10,000   

กิจกรรมที่ 7. การสง่เสรมิด้านวิชาการและการแข่งขันทกัษะ
วิชาชีพไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส ์   

40,000  40,000  20,000 20,000  
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โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

เงินแผ่นดิน เงินรายได้ รวม ต.ค.-ธ.ค. 61 ม.ค.-มี.ค. 62 เม.ย.-มิ.ย. 62 ก.ค.-ก.ย. 62 
กิจกรรมที่ 8. อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนานักศึกษาด้านทักษะ
สารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยีในศตวรรษที่ 21   

50,000  50,000   50,000  

กิจกรรมที่ 9. ว่ิงข้ึนเขาฟังธรรม  20,900  20,900  1,940  18,960 
กิจกรรมที่ 10. อบรมจรรยาบรรณและทกัษะวิศวกรที่ดี 20,900  20,900  20,900   
กิจกรรมที่ 11. เสริมทกัษะนักศึกษาช้ันปีที่ 4 เพื่อเตรียมความ
พร้อมสู่ภาคอุตสาหกรรม 

11,200  11,200  11,200   

6. โครงการ Young Entrepreneurs Support (Y.E.S.) 
IDEA CHALLENGE 

 75,000 75,000   75,000  

7. โครงการพัฒนานวัตกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติเพ่ือยก 
ระดับความเป็นเลิศทางวิชาการ สาขาวิชาไฟฟ้าอุตสาหกรรม 

 75,000 75,000 15,000  60,000  

8. โครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์  198,890 198,890 37,290 55,710  105,890 
กิจกรรมที่ 1. ปฐมนเิทศนักศึกษาใหม ่    40,890 40,890    40,890 
กิจกรรมที่ 2. ปัจฉิมนเิทศนักศึกษาช้ันปทีี่ 4    23,600 23,600  23,600   
กิจกรรมที่ 3. การอบรมบุคลกิภาพ ภาวะผู้น า การให้ความรูด้้าน
ประกันคุณภาพแก่นักศึกษา   

 7,110 7,110  7,110   

กิจกรรมที่ 4. ประเพณีสบืสานงานลอยกระทงเทคโนฯ    11,290 11,290 11,290    
กิจกรรมที่ 5. ประกวดดาวเดือน   6,000 6,000 6,000    
กิจกรรมที่ 6. การแข่งขันกีฬาภายในระหว่างคณะฯ   20,000 20,000 20,000    
กิจกรรมที่ 7. ไหว้ครูช่าง     20,000 20,000    20,000 
กิจกรรมที่ 8. ไหว้พระพริุณ    20,000 20,000    20,000 
กิจกรรมที่ 9. เทคโนกรีน Green Heart Project โดยการจดั Big 
Cleaning day   

 50,000 50,000  25,000  25,000 
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โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

เงินแผ่นดิน เงินรายได้ รวม ต.ค.-ธ.ค. 61 ม.ค.-มี.ค. 62 เม.ย.-มิ.ย. 62 ก.ค.-ก.ย. 62 
9. โครงการการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน 
(WIL) และสหกิจศึกษา 

 120,000 120,000  100,672 19,328  

กิจกรรมที่ 1. อบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมสหกจิศึกษา    88,800 88,800  88,800   
กิจกรรมที่ 2. การน าเสนอและการประกวดผลงานสหกิจศึกษา    31,200 31,200  11,872 19,328  
10. โครงการพัฒนาบุคลากรเพ่ือการจัดการเรยีนการสอนแบบ 
Active Learning 

 150,000 150,000   150,000  

11. โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนคณะเทคโนโลยีฯ  500,600 500,600 200,000 130,000 90,000 80,600 
กิจกรรมที่ 1. สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนภาคปกติภายใน
คณะฯ   

 197,000 197,000 100,000 50,000 30,000 17,000 

กิจกรรมที่ 2. สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนภาคกศ.บป.    303,600 303,600 100,000 80,000 60,000 63,600 
12. โครงการปรับกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ
เพ่ือพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน 

718,860  718,860 80,830 452,158 163,800 22,072 

กิจกรรมที่ 1. การพฒันาทักษะวิชาชีพด้านการเขียนแบบและการ
จ าลองวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนกิส์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
สาขาวิชาไฟฟ้าอุตสาหกรรม  

20,000  20,000   20,000  

กิจกรรมที่ 2. Ready to work สาขาวิชาไฟฟ้าอุตสาหกรรม (การ
บรหิารจัดการพลังงานไฟฟ้าด้วยระบบ Energy Monitoring 
System)  

20,000  20,000  20,000   

กิจกรรมที่ 3. เรียนรู้นอกห้องเรียนร่วมกบัสถานประกอบการ 
สาขาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมและสิง่แวดล้อม   

23,792  23,792  23,792   

กิจกรรมที่ 4. พัฒนาทักษะวิชาชีพ สาขาวิศวกรรมการจัดการ
อุตสาหกรรมและ สิ่งแวดล้อม  (Ready to work)  

16,800  16,800  16,800   
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โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

เงินแผ่นดิน เงินรายได้ รวม ต.ค.-ธ.ค. 61 ม.ค.-มี.ค. 62 เม.ย.-มิ.ย. 62 ก.ค.-ก.ย. 62 
กิจกรรมที่ 5. สร้างเครอืข่ายสหกิจศึกษาและฝกึจัดการ
ประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิชาวิศวกรรมการอุตสาหกรรมและ
สิ่งแวดล้อม  

13,072  13,072    13,072 

กิจกรรมที่ 6. Ready to work สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ
อุตสาหกรรม   

73,800  73,800   73,800  

กิจกรรมที่ 7. ศึกษาดูงานสาขาวิชาเทคโนโลยกีารจัดการ
อุตสาหกรรม   

53,360  53,360 31,680 21,680   

กิจกรรมที่ 8. การเรียนรู้นอกหอ้งเรียนสาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน 35,280  35,280  35,280   
กิจกรรมที่ 9. Ready to work สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน 
ส าหรับนักศึกษาช้ันปทีี่ 3  

9,000  9,000    9,000 

กิจกรรมที่ 10. Ready to work สาขาวิชาวิศวกรรมพลงังาน 
ส าหรับนักศึกษาช้ันปทีี่ 4 (การออกแบบการติดตั้งโซลาร์เซลล)์  

14,000  14,000  14,000   

กิจกรรมที่ 11. การเขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สาขา
วิศวกรรมพลังงาน   

25,000  25,000  25,000   

กิจกรรมที่ 12. ศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีนอกสถานที่ สาขาวิชา
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

29,150  29,150 29,150    

กิจกรรมที่ 13. พัฒนาทักษะวิชาชีพด้านการประยกุต์ ใช้
โปรแกรมในการออกแบบในงานอุตสาหกรรมขั้นสูง ของนกัศึกษา
และศิษย์เก่า สาขาเทคโนโลยอีุตสาหกรรม  

8,600  8,600  8,600   

กิจกรรมที่ 14. พัฒนาทักษะปฏิบัติตามวิชาชีพ อบรมเชิงปฏิบัติการ
เสริมทกัษะวิชาการด้านเกษตรพร้อมส าหรบัการท างาน      
(Ready to work) สาขาวิชาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า  

4,560  4,560  4,560   
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โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

เงินแผ่นดิน เงินรายได้ รวม ต.ค.-ธ.ค. 61 ม.ค.-มี.ค. 62 เม.ย.-มิ.ย. 62 ก.ค.-ก.ย. 62 
กิจกรรมที่ 15. พัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ อบรม
เชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะและประสทิธิภาพ ในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 

4,320  4,320  4,320   

กิจกรรมที่ 16. ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มทกัษะการเรียนรู้ของนกัศึกษา
สาขาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์  

42,020  42,020  42,020   

กิจกรรมที่ 17. อบรมพัฒนาทักษะการจัดการฟารม์และอาหาร
สัตว์มืออาชีพ สาขาเทคโนโลยกีารผลิตสัตว์  

35,000  35,000  35,000   

กิจกรรมที่ 18. การเรียนรูก้ารเลี้ยงสัตว์ปีกอินทรีย์เพื่อการค้า   30,000  30,000 20,000 10,000   
กิจกรรมที่ 19. การอบรมทักษะทางด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์
เพื่อการออกแบบ   

10,000  10,000  10,000   

กิจกรรมที่ 20. การเรียนรู้นอกหอ้งเรียน สาขาวิชาการออกแบบ 50,000  50,000  50,000   
กิจกรรมที่ 21. อบรมเพื่อพัฒนาทกัษะภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารในงานออกแบบ   

10,000  10,000   10,000  

กิจกรรมที่ 22. การเรียนรู้นอกหอ้งเรียนสาขาวิชาเทคโนโลยกีาร
ผลิตพชื  

34,000  34,000  34,000   

กิจกรรมที่ 23. การเรียนรู้นอกหอ้งเรียนสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
เครื่องกลการผลิต   

61,996  61,996  61,996   

กิจกรรมที่ 24. Ready to work สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
เครื่องกลการผลิต   

60,000  60,000   60,000  

กิจกรรมที่ 25. การเรียนรู้นอกหอ้งเรียนสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยกีารอาหาร   

22,510  22,510  22,510   
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โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

เงินแผ่นดิน เงินรายได้ รวม ต.ค.-ธ.ค. 61 ม.ค.-มี.ค. 62 เม.ย.-มิ.ย. 62 ก.ค.-ก.ย. 62 
กิจกรรมที่ 26. พัฒนาทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมส าหรบั น.ศ. 
ช้ันปีที่ 2 และ 3 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร  

12,600  12,600  12,600   

12. โครงการปรับกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ
เพ่ือพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน 

 43,600 43,600  35,000  8,600 

กิจกรรมที่ 1. การเรียนรู้นอกหอ้งเรียน สาขาวิชาเทคโนโลยกีาร
เพาะ เลี้ยงสัตว์น้ า การพัฒนาการเรียนการสอนแบบมีส่วน
ร่วมกับหน่วยงานและชุมชนภายนอก  

 43,600 43,600  35,000  8,600 

13. โครงการจัดจ้างบุคลากรคณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 1,425,396 1,425,396 356,349 356,349 356,349 356,349 

กิจกรรมที่ 1. จัดจ้างบุคลากรคณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 1,357,800 1,357,800 339,450 339,450 339,450 339,450 

กิจกรรมที่ 2. เงินเพิ่มค่าประสบการณ์บุคลากรไมเ่กินร้อยละ 3  24,000 24,000 6,000 6,000 6,000 6,000 
กิจกรรมที่ 3. ค่าประกันสังคมลูกจ้างช่ัวคราว  43,596 43,596 10,899 10,899 10,899 10,899 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2. พัฒนางานวิจัยเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นสู่
สากล 

 700,000 700,000 200,000 240,000 230,000 30,000 

14. โครงการการเพ่ิมขีดความสามารถด้านงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ 

 700,000 700,000 200,000 240,000 230,000 30,000 

กิจกรรมที่ 1. สนับสนุนการเพิม่ขีดความสามารถงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ตามอัตลักษณ์ของคณะ   

 150,000 150,000  100,000 50,000  

กิจกรรมที่ 2. ส่งเสริมและสนบัสนุนการน าเสนอผลงานวิชาการ
งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ในการตีพมิพ์เผยแพร่ระดบัชาติและ
นานาชาติ  

 350,000 350,000 200,000 60,000 60,000 30,000 
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โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

เงินแผ่นดิน เงินรายได้ รวม ต.ค.-ธ.ค. 61 ม.ค.-มี.ค. 62 เม.ย.-มิ.ย. 62 ก.ค.-ก.ย. 62 
กิจกรรมที่ 3. การจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอนและ
ยกระดับการเผยแพร่งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ในการตีพมิพ์
ระดับชาติและนานชาติ 

 50,000 50,000   50,000  

กิจกรรมที่ 4. การจัดท าวารสารเผยแพร่ผลงานวิจัยของบุคลากร  150,000 150,000  80,000 70,000  
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3. พัฒนาการบริการวิชาการตามพันธกิจ
สัมพันธ์กับชุมชน 

 200,100 200,100  100,400 99,700  

15. โครงการการบริการวิชาการเพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยีให้
ตอบสนองความต้องการท้องถิ่น 

 200,100 200,100  100,400 99,700  

กิจกรรมที่ 1. การบริการวิชาการที่มสี่วนร่วมภายใน 
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิตร่วมกบัชุมชนท้องถ่ิน 

 20,000 20,000  20,000   

กิจกรรมที่ 2. การบริการวิชาการถ่ายทอดเทคโนโลยพีลงังาน
ชุมชนสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   

 20,000 20,000   20,000  

กิจกรรมที่ 3. บริการวิชาการเพื่อชุมชนและอุตสาหกรรม  
สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม  

 19,500 19,500   19,500  

กิจกรรมที่ 4. บริการวิชาการร่วมกับโรงเรียนและสถาน
ประกอบการบรูณาการโครงงานวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
กับการเรียนการสอนสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร ์

 32,400 32,400  32,400   

กิจกรรมที่ 5. บริการวิชาการเพื่อตอบสนองความต้องการของ
ท้องถ่ิน สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม  

 20,200 20,200   20,200  

กิจกรรมที่ 6. บริการวิชาการการถ่ายทอดเทคโนโลยพีลงังาน
ทดแทนเพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถ่ินสาขาวิชา
วิศวกรรมพลังงาน  

 20,000 20,000   20,000  

กิจกรรมที่ 7. ออกค่ายอาสาและบริการวิชาการสัตวสมัพันธ์   8,000 8,000  8,000   
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โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

เงินแผ่นดิน เงินรายได้ รวม ต.ค.-ธ.ค. 61 ม.ค.-มี.ค. 62 เม.ย.-มิ.ย. 62 ก.ค.-ก.ย. 62 
กิจกรรมที่ 8. บริการวิชาการเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้
ตอบสนองความต้องการของท้องถ่ิน สาขาวิชาการออกแบบ  

 20,000 20,000  20,000   

กิจกรรมที่ 9. บริการวิชาการเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีให้ตอบสนอง
ความต้องการของท้องถ่ิน สาขาเกษตรศาสตร ์  

 20,000 20,000   20,000  

กิจกรรมที่ 10. บริการวิชาการเพือ่ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้
ตอบสนองความต้องการของท้องถ่ิน สาขาวิชาไฟฟ้าอุตสาหกรรม 

 20,000 20,000  20,000   

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4. สรา้งมูลค่าเพ่ิมดา้นศิลปวัฒนธรรม 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

20,000  20,000   20,000  

16. โครงการสืบสานอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมปฏิบัติการทางด้าน
ศิลปะและการออกแบบ  

20,000  20,000   20,000  

กิจกรรมที่ 1. จัดนิทรรศการด้านศิลปะและการปฏิบัติทางดา้น
ศิลปะและวัฒนธรรม สาขาวิชาการออกแบบ  

20,000  20,000   20,000  

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 5. สรา้งระบบบริหารจัดการให้ทันสมัย
ตามหลักธรรมาภิบาล 

204,474 1,665,414 1,869,888 591,974 347,500 433,800 496,614 

17. โครงการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการตามหลัก     
ธรรมาภิบาล 

84,474  84,474 84,474    

กิจกรรมที่ 1. ค่าจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์การศึกษา และครุภัณฑ์
ส านักงาน 

84,474  84,474 84,474    

17. โครงการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการตามหลัก     
ธรรมาภิบาล 

 868,154 868,154 282,500 222,500 152,500 210,654 

กิจกรรมที่ 1. การจัดประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ   40,000 40,000 10,000 10,000 10,000 10,000 
กิจกรรมที่ 2. จัดซื้อวัสดุในการจัดท าสิง่สนบัสนุนการจัดการเรียน
การสอน  

 312,628 312,628 120,000 100,000 50,000 42,628 
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โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

เงินแผ่นดิน เงินรายได้ รวม ต.ค.-ธ.ค. 61 ม.ค.-มี.ค. 62 เม.ย.-มิ.ย. 62 ก.ค.-ก.ย. 62 
กิจกรรมที่ 3. ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร     150,000 150,000 50,000 50,000 30,000 20,000 
กิจกรรมที่ 4. ค่าจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์การศึกษาและครุภัณฑ์
ส านักงาน 

 265,526 265,526 100,000 60,000 60,000 45,526 

กิจกรรมที่ 5. ค่าสาธารณูปโภค   10,000 10,000 2,500 2,500 2,500 2,500 
กิจกรรมที่ 6. พัฒนาระบบฐานข้อมลูสถานประกอบการฝกึ
ประสบการณ์วิชาชีพและสหกจิศึกษา  

 90,000 90,000    90,000 

18. โครงการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 120,000  120,000   45,000 75,000 
กิจกรรมที่ 1. การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดท ารายงานผลการ
ด าเนินงาน หลกัสูตร (มคอ.7) และรายงานประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2561 

45,000  45,000   45,000  

กิจกรรมที่ 2. การประชุมเชิงปฏิบัติการ ตรวจสอบและประเมิน 
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

75,000  75,000    75,000 

18. โครงการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  151,860 151,860   14,400 137,460 
กิจกรรมที่ 1. การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดท ารายงานผลการ
ด าเนินงาน หลกัสูตร (มคอ.7) และรายงานประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2561 

 14,400 14,400   14,400  

กิจกรรมที่ 2. การประชุมเชิงปฏิบัติการ ตรวจสอบและประเมิน 
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

 137,460 137,460    137,460 

19. โครงการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมศักยภาพให้มีสมรรถนะ
สูงขึ้น 

 545,400 545,400 150,000 100,000 221,900 73,500 

กิจกรรมที่ 1. สนับสนุนเงินงบประมาณในการพัฒนาบุคลากรสาย
วิชาการและสายสนับสนุน   

 413,500 413,500 150,000 100,000 90,000 73,500 
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โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

เงินแผ่นดิน เงินรายได้ รวม ต.ค.-ธ.ค. 61 ม.ค.-มี.ค. 62 เม.ย.-มิ.ย. 62 ก.ค.-ก.ย. 62 
กิจกรรมที่ 2. จัดอบรมสัมมนาปฏิบัติการการจัดท าแผน ทบทวน
แผน   

 51,600 51,600   51,600  

กิจกรรมที่ 3. จัดอบรมการจัดการองค์ความรู้ภายในองค์กร     80,300 80,300   80,300  
20. โครงการประชาสัมพันธ์กลไกและกระบวนการรับนักศึกษา
ใหม่ 

 100,000 100,000 75,000 25,000   
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ส่วนท่ี 4 การน าไปสู่การปฏิบัติและการติดตาม ประเมินผลตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
การน าแผนไปสู่การปฏิบัติ 

 คณะได้ก าหนดตัวช้ีวัดในแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี ให้ครอบคลุมตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย ในด้านการผลิตบัณฑิต การวิจัยและงานสร้างสรรค์ การบริการ
วิชาการ การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมและการบริหารจัดการให้สอดคล้องกับภารกิจตามมาตรา 8 ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ .2547 เพื่อให้
แผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2562 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นแนวทางให้คณาจารย์และบุคลากรทุกระดับได้เข้าใจทิศทางในการน าแผน
ไปสู่การปฏิบัติ การก ากับติดตาม ตรวจสอบและการประเมินผลการปฏิบัติงานให้ได้ผลลัพธ์เป็นไปตามเป้าหมายและตัวช้ีวัดที่ได้ก าหนด 
 
การติดตามและประเมินผล 

ในการปฏิบัติราชการให้ได้ผลลัพธ์ตามเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้นั้น มหาวิทยาลัยได้ก าหนดให้หน่วยงานทุกระดับ ได้ด าเนินการอย่างเป็นระบบตั้งแต่การ
วางแผน การน าแผนไปสู่การปฏิบัติ การติดตาม ตรวจสอบและการประเมินผลโดยจัดให้มีระบบและกลไกในการประเมินตนเองทุกระดับ ตั้งแต่สาขาวิชา ภาควิชา คณะ
และในระดับมหาวิทยาลัย 
 
วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
   1 . เพื่อเปรียบเทียบผลการด าเนินงานในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กับเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
   2 .างเพื่อใช้เป็นข้อมูลสะท้อนกลับให้มหาวิทยาลัยใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนางาน รวมทั้งเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการทบทวนทิศท
นโยบายและแนวทางในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้รับบริการ ชุมชน สังคมและประเทศชาติ 
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กระบวนการติดตามความก้าวหน้าการด าเนินการโครงการ 
   การติดตามความก้าวหน้าของการด าเนินโครงการของสาขาวิชา ภาควิขา คณะ ส านัก สถาบันและมหาวิทยาลัย ให้ทุกหน่วยงานด าเนินการตาม
กระบวนการและข้ันตอนต่างๆ เพื่อน าไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้ 
 

กระบวนการ การด าเนินการ 
ตรวจสอบอนมุติโครงการ 

รวมถึงเป้าหมายและขอบเขตของโครงการ 
• ตรวจสอบรายละเอียดการอนุมัติให้ด าเนินการโครงการ 
• ตรวจสอบเป้าหมายและขอบเขตของโครงการ 

จัดท าแผนปฏิบัติการโครงการ 
และแผนงบประมาณโครงการ 

• จัดท ารายละเอียดแผนปฏิบัติการ (Project Schedule) แผนงบประมาณ (Project Cost) ที่ต้องชัดเจน
และสอดคล้องกัน 

• ใช้เป็นแผนอ้างอิงในการติดตามความคืบหน้าของโครงการและสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นระบบ 
ติดตามความคืบหน้าตามแผนปฏิบัติการ 

และแผนงบประมาณ 
• ติดตามความคืบหน้าตามแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณโดยเปรียบเทียบกับผลที่ด าเนินการได้จริง 

ณ เวลาปัจจุบัน 
ปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการ แผนงบประมาณ 

และระยะเวลาด าเนินงาน 
• วิเคราะห์ความเบี่ยงเบนของแผนทั้งในเชิงปริมาณ คุณภาพและระยะเวลา 
• พิจารณาปรับเปลีย่นแผนปฏิบัติการ แผนงบประมาณและระยะเวลาด าเนินงาน เพื่อให้โครงการจะบรรลุ

เป้าหมายที่ชัดเจน 
ติดตามปัญหาและอปุสรรค 
ตลอดจนวิธีการแก้ไขปญัหา 

• ประมวลผลปัญหาที่เกิดข้ึนจากการด าเนินโครงการ 
▪ บุคลากร (Man) 
▪ การบริหารจัดการ (Management) 
▪ วัตถุดิบ/อุปกรณ์ (Material) 
▪ งบประมาณ (Money) 
▪ เทคโนโลยี (Technology) 
▪ สภาวะแวดล้อม (Environment) 
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การประเมินผล 
   หน่วยงานระดับสาขาวิชา ภาควิชา คณะ ส านัก สถาบันและระดับมหาวิทยาลัยต้องด าเนินการจัดท ารายงานประเมินตนเองของแต่ละตัวช้ีวัดให้บรรลุ
เป้าหมายตามเกณฑ์มาตรฐานแต่ละตัวช้ีวัดและจัดให้มีคณะกรรมการประเมินจากบุคคลภายในและบุคคลภายนอกมาท าการประเมิน ตามข้อก าหนดในแต่ละระดับ 
   1 .ประเมินผลประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานทุกระดับ 
   2 .ประเมินตนเองตามตัวช้ีวัดใน 4 มิติ ตามค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณและรับการประเมินจากคณะกรรมการประเมินของ ก.พ.ร 
   3 .บ่งช้ีในประเมินตนเองตามตัว 9 องค์ประกอบ ส าหรับการประกันคุณภาพภายในปีการศึกษาและรับการประเมินจากคณะกรรมการประเมินจาก สกอ. 
   4 .การรายงานการติดตาม ตรวจสอบและประเมินจากหน่วยตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัย  
 
การปรับแผนปฏิบัติการ 
   มหาวิทยาลัยตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงของบริบทที่อาจเกิดข้ึนได้ตลอดเวลา จึงได้ก าหนดให้มีการปรับแผนปฏิบัติการได้เพื่อความยืดหยุ่นและ
เหมาะสมกับสถานการณ์ โดยหน่วยงานต้องเสนอมหาวิทยาลัยปรับแผนปฏิบัติการโดยได้รับการอนุมัติจากอธิการบดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากการยกเ ลิกหรือปรับปรุง
โครงการมีผลท าให้เป้าหมายการด าเนินโครงการ กิจกรรมและงบประมาณเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ทั้งนี้ต้องไม่เกินจ านวนที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติไว้ในงบประมาณ
รายจ่าย ซึ่งต้องรายงานให้สภามหาวิทยาลับทราบ กรณีที่ไม่มีการขอปรับแผนปฏิบัติการที่กล่าวมา การติดตามและประเมินผลจะยึดถือตามแผนปฏิบัติการที่มหาวิทยาลยั
ได้อนุมัติไว้ 
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ภาพโครงการพฒันาบคุลากรเพือ่เพิ่มศักยภาพให้มีสมรรถนะที่สงูขึ้น  
“กิจกรรมอบรมสัมมนาปฏบิตัิการการจดัท าแผน ทบทวนแผนและการประเมินแผนปฏบิตัิการ” 

 
ระหว่างวันท่ี 19-20 และ 22 มิถุนายน   พ.ศ.2561 

ณ ห้องประชุม 1112 อาคาร 11 ชั้น 1 
 

 
นโยบายการบริหารในปีงบประมาณ 2562 

โดยคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
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คณาจารย์เข้ารับการอบรมสัมมนา 
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ทบทวนสภาพแวดล้อมของคณะฯ (SWOT) 
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ทบทวนสภาพแวดล้อมของคณะฯ (SWOT) 
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ทบทวนแผนยุทธศาสตร์คณะฯ 


